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บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 

วิสัยทัศน์ 
"เราจะเป็นบริษัทชั้นน า (Top Class) ทางด้านไฟฟ้า และระบบควบคุมที่ให้บริการครบวงจร (Solution 

Provider) โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม (Optimized) และคุ้มค่า (Cost Effective) ด้วยการให้บริการหลังการขายที่ดี
เยี่ยม (Excellent Services)" 

ค่านิยม 
1. มีความซื่อสัตย์และมีระเบียบวินยั (Honesty and Discipline) 
2. ให้ความสําคัญกบัลูกค้าเป็นอันดับแรก (Customer Centric) 
3. ความรับผิดชอบต่อผลสําเร็จของงาน (Accountability) 
4. ส่งมอบไมใ่ช่แค่สินค้าทีม่ีคุณภาพ ต้องรวมถึงบริการและคุณภาพของคนในองค์กรด้วย (Quality) 
5. การทํางานร่วมกันของทุกฝ่ายตอ้งประสานกันและเป็นหนึ่งเดียว (Team Work) 

 

 

 
 
 
 



 

2 | P a g e  

บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 

ข้อมูลทางการเงินที่ส าคัญ 

งบแสดงฐานะการเงิน 

งบการเงิน (หน่วย : ล้านบาท) 2561 2562 2563 
สินทรัพย ์ 1,321.69 1,192.95 1,269.25 
หน้ีสิน 329.50 222.07 267.09 
รวมสว่นของผู้ถือหุ้น 992.19 970.88 1,002.16 

งบก าไรขาดทุน 

ผลการดําเนินงาน (หน่วย : ล้านบาท) 2561 2562 2563 
รายได ้    

รายได้จากการขาย 649.31 284.19 633.51 
รายได้จากการให้บริการรับเหมาและติดตั้ง 274.16 244.66 277.87 
รายได้จากการให้บริการ 28.20 42.66 31.69 
รายได้อื่น 11.42 12.89 6.43 

รวมรายได ้ 963.09 584.40 949.50 
ค่าใชจ้่าย    
ต้นทุนขาย 510.56 237.61 555.46 
ต้นทุนการให้บริการรับเหมาและติดตั้ง 236.35 185.21 255.52 
ต้นทุนการให้บริการ 17.00 35.05 22.07 
ค่าใชจ้่ายในการขาย 57.76 49.63 37.26 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 121.36 86.58 71.75 
ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปล่ียน (1.10) 1.43 (1.35) 

รวมค่าใชจ้่าย 941.93 595.51 940.71 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 21.16 (11.11) 8.79 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 19.57 (11.98) 7.46 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี  14.31 (9.85) 5.52 
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น 15.67 - 3.36 
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับป ี 29.98 (9.85) 8.88 

อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคญั 

อัตราส่วนทางการเงิน 2561 2562 2563 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 3.17 4.13 3.60 
อัตรากําไรขั้นต้น (%) 19.73 19.88 11.67 
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%) 2.20 (1.90) 0.93 
อัตราส่วนกําไรสุทธิ (%) 1.49 (1.69) 0.58 
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 1.32 (1.00) 0.56 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(%) 0.94 (0.78) 0.45 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร (%) 5.55 (2.66) 1.39 
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผูถ้อืหุ้น (เท่า) 0.33 0.23 0.27 
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บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
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บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 

โครงสร้างรายไดป้ี 2563 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

36.28% 
ขายสินค้าประเภทหน่วย (Unit)  
344.52 ล้านบาท 

29.27% 
การให้บริการรับเหมาและติดตั้ง  
277.87 ล้านบาท 

0.68% 
รายได้อื่น  
6.43 ล้านบาท 

3.34% 
การให้บริการ  
31.69 ล้านบาท 

30.44% 
ขายตู้ไฟฟ้า (Panel) 
288.89 ล้านบาท 
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บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 

สารจากประธานกรรมการบริษัท 

 

แม้ในปี 2563 จะเป็นปีที่มีความท้าทายสูง แต่ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของผู้บริหารและ
พนักงาน ทางบริษัทสามารถ Turnaround และมีผลประกอบการซึ่งมีกําไร เนื่องจากสามารถ
ขยายฐานตลาดไปในอุตสาหกรรมอื่นๆ ได้  

ภาวะเศรษฐกิจในป ี2564  ยังมีความท้าทายอย่างต่อเนื่อง ทั้งในเรื่องของความล่าช้าของ
งบประมาณภาครัฐและการฉีดวัคซีนอย่างแพร่หลาย ซึ่งส่งผลถึงความไม่แน่นอนในเศรษฐกิจ
โดยภาพรวม อย่างไรก็ตามผมยังมีความเชื่อมั่นในแนวนโยบายภาครัฐในการขับเคล่ือน
โครงการ EEC รวมถึงนโยบายพลังงานที่เป็นปัจจัยเชิงบวกสําหรับการขับเคล่ือนเศรษฐกิจใน
ปีนี้ ประกอบกับศักยภาพของบริษัทฯ ที่สามารถขยายไปในอุตสาหกรรมอื่นๆ ได้อย่าง
หลากหลาย ในฐานะตัวแทนคณะกรรมการของบริษทัฯ ผมมีความมั่นใจในผู้บริหารและทีมงาน
ของบริษัทฯ ว่าจะสามารถทํากําไรและเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมที่จะรองรับความต้องการ

ของอุตสาหกรรมในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสร้างการเติบโตของผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
 

รศ. ประภาษ ไพรสุวรรณา 
ประธานกรรมการบริษัท 

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการบริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) ทุก

ท่าน ที่ให้ข้อแนะนําและสนับสนุนในปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นปีแห่งการท้าทายสําหรับบริษัทฯ 
เน่ืองจากปัจจัยทางด้าน Covid-19 ซึ่งมีผลกระทบในหลายๆ ด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ การลงทุน
ในภาคอุตสาหกรรมที่ชะลอตัวแล้ว รวมถึงการเปล่ียนแปลงภายในองค์กร การปรับเปล่ียน
ทิศทางในการดําเนินธุรกิจภายใต้กลยุทธ์และวิสัยทัศน์ใหม่  

อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่ายินดีว่าปี 2563 เป็นปีที่ทางบริษัทฯ สามารถ Turnaround มีผล
ประกอบการเป็นบวก ซึ่งเป็นผลพวงมาจากหลายปัจจัย ขณะเดียวกันได้มีการเสริมสร้าง
พื้นฐานองค์กรอย่างมั่นคง เพื่อให้เกิดการเติบโตในระยะยาว ด้วยหลักการในการดําเนินธุรกิจ
โดยใช้ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง เป็นผู้นําในเชิงต้นทุน พร้อมกันกับนําเสนอเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ด้วยคุณภาพสูงสุด และเสริมสร้างการบริการหลังการขายที่มีประสิทธิภาพรวดเร็ว เพื่อ

ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้วยความมุ่งมั่นที่จะผลักดันบริษัทฯ ให้มีการเติบโตในระยะยาว มั่นคง และยั่งยืน เป็นที่
ภาคภูมิใจของบริษัทคนไทยและวงการวิศวกรไทย ที่สามารถให้บริการระบบไฟฟ้าและระบบอัตโนมัติ แบบครบวงจร และ
สามารถแข่งขันในระดับนานาชาติได้ 

 
 

                                                                                                                               

ชัยยศ ปิยะวรรณรัตน์ 
ประธานเจา้หน้าทีบ่ริหาร 
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บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 

คณะกรรมการบริษัท 
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บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 

รศ. ประภาษ ไพรสุวรรณา 
ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

 ปริญญาโท วศิวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงั 
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงั 
 ผ่านการอบรม Director Certification Program (DCP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 

บริษัทไทย รุ่นที่ 119/2009 
 ประกาศนียบัตรหลักสูตร Financial Statements of Directors (FSD) จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ 

บริษัทไทย รุ่นที่ 20/2013 
 ประกาศนียบัตรหลักสูตรสถาบนัวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 17 

ประสบการณ์การท างานยอ้นหลัง 5 ป ี
2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบรษิัทและกรรมการอิสระ บมจ.ซีพทีี ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ 
2559 - 2563 กรรมการ บจก.พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล 
2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บมจ.คอมมวินิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น 
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เคเอ็มไอท ีลาดกระบัง 
2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บมจ.บางกอกชทีเม็ททัล 
2556 - 2561 กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บมจ.ซีพทีี ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ 
2553 - ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการรฐัวิสาหกิจ (Director’s Pool) 

 
นางวัลชลีย์ กาญจนจงกล 

รองประธานกรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอสิระ 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

 ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต คณะพฒันาการเศรษฐกิจ 
สถาบันบัณฑิตพฒันบรหิารศาสตร์ (นิด้า) 

 ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ (สาขาการบัญชี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
 ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 

บริษัทไทย รุ่นที ่104/2013 

ประสบการณ์การท างานยอ้นหลัง 5 ป ี
2562 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการผูม้ีอํานาจลงนาม บจก.ยุวัลย์ 2019 
2561 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ซีพทีี ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ 
 และกรรมการอิสระ 
2556 - 2561 กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บมจ.ซีพทีี ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ 
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บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 

นายสวุิทย์ สิงหจันทร์ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

 ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรม์หาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) 
 ปริญญาตรี นติิศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 ผ่านการอบรม Director Certification Program (DCP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 

บริษัทไทย รุ่นที่ 176/2013 
 ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 

บริษัทไทย รุ่นที่ 104/2013 

ประสบการณ์การท างานยอ้นหลัง 5 ป ี
2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บมจ.ซีพทีี ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ 
2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บมจ.เพาเวอร์โซลูชั่น เทคโนโลยี 
2555 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
2555 - ปัจจุบัน ผู้ทรงคุณวฒุ ิ สํานักงานคณะกรรมการกํากับกจิการพลังงาน 

 
 
 
 

 
นายวรพจน์ ยศะทัตต์ 

กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต สาขาเครื่องกล มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ประสบการณ์การท างานยอ้นหลัง 5 ป ี
2561 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บมจ.ซีพทีี ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ 
2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท อินดรา ซิสเทม็มา เอส เอ ประเทศไทย 
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.โพล ออนไลน ์
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ไซเบอร์ โวต 
2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการและกรรมการผู้มีอํานาจลงนาม บจก.ไทยโทรนิค 
2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.อลังการ พร๊อพเพอตี้ส์ 
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บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 

นายสมศักด์ิ หลิมประเสริฐ 
กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

 ปริญญาโท บรหิารธุรกจิมหาบณัฑิต มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
 ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 

บริษัทไทย รุ่นที่ 104/2013 

ประสบการณ์การท างานยอ้นหลัง 5 ป ี
2562 - ปัจจุบัน กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บมจ.ซีพทีี ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ 
2556 - 2562 ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร บมจ.ซีพทีี ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

นายชยัยศ ปิยะวรรณรัตน์ 
กรรมการ/ ประธานเจา้หน้าทีบ่ริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

 Executive MBA บริหารธุรกจิมหาบัณฑติสถาบันบัณฑติบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลัย 

 ปริญญาตรวีิศวกรรมไฟฟ้า เกียรตินิยมอันดับ 2 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร 
ลาดกระบัง 

 ผ่านการอบรม Director Certification Program (DCP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 
บริษัทไทย 2017 

ประสบการณ์การท างานยอ้นหลัง 5 ป ี
2562 - ปัจจุบัน กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร บมจ.ซีพทีี ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ 
2550 - 2562 กรรมการผู้จัดการ บจก.เอบีบ ี(ไทยแลนด์) 
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บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 

นายนพดล วิเชียรเกื้อ 
กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

 ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 
บริษัทไทย รุ่นที่ 100/2013 

ประสบการณ์การท างานยอ้นหลัง 5 ป ี
2561 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการผูจ้ัดการ บมจ.ซีพทีี ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ 
2559 - 2561 กรรมการและรองกรรมการผูจ้ัดการ บมจ.ซีพทีี ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ 
2556 - 2559 ผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ายบริการ) บมจ.ซีพทีี ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวหฤทัย หลิมประเสริฐ 
กรรมการ/ รองกรรมการผู้จัดการ (ฝ่ายบริหาร) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

 ปริญญาโท Internet and E-commerce, มหาวทิยาลัยอัสสัมชญั 
 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ์
 ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 

บริษัทไทย รุ่นที่ 100/2013 
 ผ่านการอบรม Company Secretary Program (CSP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 

บริษัทไทย รุ่นที่ 49/2013 
 ผ่านการอบรม Chief Financial Officer Certification Program (CFO) จากสภาวชิาชีพบัญช ี

ในพระบรมราชูปถมัภ์ รุ่นที่ 10/2008 
 ผ่านการอบรม TLCA Executive Development Program (EDP) Class of Year 2020 

 
ประสบการณ์การท างานยอ้นหลัง 5 ป ี

2559 - ปัจจุบัน กรรมการและรองกรรมการผูจ้ัดการ (ฝ่ายบริหาร) บมจ.ซีพทีี ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ 
2556 - 2559 ผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ายบรหิาร) บมจ.ซีพทีี ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ 
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บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 

นายมนต์ชยั ธญัธเนส 
กรรมการ/ รองกรรมการผู้จัดการ (ฝ่ายขายและวิศวกรรม) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

 ปริญญาโท บรหิารธุรกจิมหาบณัฑิต มหาวทิยาลัยอัสสัมชัญ 
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้ากําลัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร 

ลาดกระบัง 
 ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบรษิัทไทย  

รุ่นที่ 157/2019 
 

ประสบการณ์การท างานยอ้นหลัง 5 ป ี

2561 - ปัจจุบัน กรรมการและรองกรรมการผูจ้ัดการ บมจ.ซีพทีี ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ 
 (ฝ่ายขายและวิศวกรรม)  
2556 - 2561 ผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ายขาย) บมจ.ซีพทีี ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ 
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บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 

ส่วนที่ 1 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

1.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
ในปี 2537 กลุ่มวิศวกรผู้มีประสบการณ์ด้านอุปกรณ์ควบคุมเคร่ืองจักรโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งประกอบด้วย นายสมศักดิ์ 

หลิมประเสริฐ นายอภิชาติ ปีปทุม (ลาออก ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2561) และนายนพดล วิเชียรเกื้อ ได้เล็งเห็นโอกาสที่จะเพิ่ม
ประสิทธิภาพและผลผลิตจากการทํางานของเครื่องจักรให้แก่ผู้ประกอบการไทย โดยบริษัทคนไทย ดังนั้นผู้บริหารทั้งสามท่าน
จึงได้จับมือร่วมกันก่อตั้ง บริษัท ซี.พี.ที. (ไทยแลนด์) จํากัด เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2537 ด้วยทุนจดทะเบียน 10.00 ล้านบาท 
วตัถุประสงค์แรกเริ่มในการขายอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อดัดแปลงการควบคุมเคร่ืองจักรเก่าแต่อยู่ในสภาพใช้งานได้ให้มีการควบคุมที่
รวดเร็วและแน่นอน โดยการควบคุมความเร็วหรือการทํางานของมอเตอร์และระบบเซ็นเซอร์ต่างๆ ในการควบคุมเครื่องจักร
เพื่อให้สอดคล้องกับการผลิต โดยจะประกอบด้วยอุปกรณ์ต่างๆ ที่มีคุณภาพแต่ราคาย่อมเยา และต่อมามีการเปล่ียนแปลง
โครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ จึงได้จัดตั้ง บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จํากัด หรือปัจจุบันคือ  บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ 
เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “CPT”) หรือย่อมาจาก “Control Power and Transmission” ซึ่งหมายถึงระบบ
ไฟฟ้ากําลัง สําหรับควบคุมการทํางานของเคร่ืองจักร โดยแบ่งธุรกิจออกเป็น 4 ส่วนงาน 

1. ธุรกิจจากการขายตู้ไฟฟ้า (Panel) 
บริษัทมีความเชี่ยวชาญในการดําเนินธุรกิจจากการขายตู้ไฟฟ้า (Panel) โดยทําการประกอบตู้ไฟฟ้า ณ โรงงานของ

บริษัทและจําหน่ายไปยังลูกค้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึง โรงไฟฟ้า โดยลักษณะของตู้ไฟฟ้าที่บริษัทผลิตแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

1.1 ตู้ไฟฟ้าระบบควบคุมเคร่ืองจักร 
บริษัทดําเนินธุรกิจจากการขายตู้ไฟฟ้าระบบการควบคุมและไฟฟ้ากําลังสําหรับควบคุมการทํางานของเครื่ องจักรใน

โรงงานอุตสาหกรรมโดยระบบอัตโนมัติให้เครื่องจักรทํางานอย่างมีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น โดยการเชื่อมโยงระบบกับ
คอมพิวเตอร์ ซ่ึงสามารถจัดเก็บข้อมูลในการผลิตและแสดงผล แล้วนําข้อมูลนั้นๆ ไปควบคุมการทํางานของเครื่องจักรในแต่ละ
ส่วน ทําให้มีการทํางานที่เที่ยงตรงทั้งความเร็วและขั้นตอนการทํางานเพื่อตอบสนองความต้องการในการผลิตสินค้านั้นๆ 
รวมถึงควบคุมพลังงานให้เหมาะสมในการผลิตและการจัดการพลังงานส่วนที่เกินเนื่องมาจากการทํางานของเครื่องจักรบาง
ประเภทให้คืนพลังงานแก่ระบบไฟฟ้าเพื่อประหยัดพลังงาน ผลลัพธ์ที่ออกมาคือทําให้ผลิตสินค้าได้มีคุณภาพแน่นอนและเพิ่ม
ผลการผลิต รวมถึงการเตือนเพื่อการซ่อมบํารุงรักษาเครื่องจักรในแต่ละส่วนในเวลาที่เหมาะสมพร้อมทั้งรายงานการความผิด
พลาดของการทํางานเครื่องจักรในแต่ละส่วนผ่านระบบโปรแกรมรายงานผลและวิเคราะห์ ซึ่งช่วยให้แก้ปัญหาต่างๆ ได้รวดเร็ว
ยิ่งขึ้น จึงมีผลทําให้ลดปัญหาการหยุดการทํางานของเคร่ืองจักรที่ไม่คาดหวัง 

รวมถึงการจัดการของระบบตู้ไฟฟ้ากําลัง ซึ่งเป็นระบบการควบคุมการจ่ายไฟในโรงงานอย่างมีประสิทธิภาพจนถึงการ
เชื่อมต่อ (Synchronize) ระบบกับการไฟฟ้าเพื่อขายไฟให้แก่รัฐอีกด้วย 

1.2 ตู้ไฟฟ้าระดับแรงดันต่ า (220 - 690 V.) และระดับแรงดันปานกลาง (3.3 - 36 kV.) ส าหรับโรงงาน 
ธุรกิจจากการขายตู้ไฟฟา้สําหรับระบบไฟฟ้าแรงดันต่ําจะมีขนาดที่ต่าํกว่า 1,000 Volt ซึ่งเป็นการแปลงระดับแรงดันไฟฟา้

เพื่อนําไปใช้ในบ้านพักอาศัยและมอเตอร์ขนาดกลางลงมาในโรงงาน ส่วนระบบไฟฟ้าแรงดันปานกลางจะมีขนาด 3.3 - 36 kV. 
โดยเป็นการแปลงระดับลงมาเพื่อขับเคล่ือนมอเตอร์ขนาดใหญ่ในโรงงาน 
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บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 

2. ธุรกิจจากการขายสินค้าส าเร็จรูปประเภทหน่วย (Unit) 
บริษัทเป็นตัวแทนจําหน่ายรายใหญ่ในการจําหน่ายสินค้าสําเร็จรูป ประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ควบคุมโดย

ผลิตภัณฑ์มาตรฐานที่จัดจําหน่าย ได้แก่ 

ยี่ห้อสินค้า ประเทศผู้ผลิต ประเภทสินคา้ 

Siemens AG เยอรมัน LV/MV Switchgear Panels ( License Partner ) 
Danfoss (VACON) ฟินแลนด์ Inverter ขนาดแรงดัน 220-690V 
TMEIC ญี่ปุ่น    Medium Voltage Inverter & AC Motor  
Hyosung เกาหลี                      AC Motor ขนาดใหญ่ 
WEG บราซิล AC Motor ขนาดใหญ่และเล็ก 
TT Electric   ฝรั่งเศส DC Motor ขนาดใหญ่และเล็ก 
Parker Hannifin อังกฤษ DC Drives 
ZEZ SILKO สาธารณรัฐเช็ก  LV Capacitor Bank และ MV Capacitor Bank 
LS เกาหลี PLC, MCCB, Contactor, Overload และ MV Switchgear Component 
AUCOM นิวซีแลนด์ MV and LV Softstarter 

3. ธุรกิจจากการให้บริการรับเหมาและติดต้ังสายไฟ (Cable Installation) และการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย 
(Substation) ขนาดแรงดัน 69 - 115 kV. 

บริษัทดําเนินธุรกิจในการออกแบบและก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย High Voltage Substation 69 - 115 kV. ระบบไฟฟ้า
แรงดันสูง โดยการส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าจะเร่ิมต้นที่สถานีไฟฟ้า ซึ่งได้รับพลังงานไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย
ที่ระดับแรงดัน 230 kV. หรือ 115 kV. ผ่านหม้อแปลงไฟฟ้ากําลัง (Power Transformer) เพื่อลดระดับแรงดันเป็น 33 หรือ 22 
kV. การส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าไปยังผู้ใช้ไฟต้องมกีารลดระดับแรงดันอีกครั้ง โดยใช้หม้อแปลงไฟฟ้าเพื่อลดระดับแรงดันเพื่อให้มี
ระดับแรงดันที่ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถนําไปใช้ได้ 

นอกจากนี ้บริษัทยังให้บริการติดตั้งสายเคเบิ้ลสําหรับงานประกอบตู้ไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไปและสถานีไฟฟ้า
ย่อยอีกด้วย อาทิ LV Power Cable & Control Cable, MV Power Cable, Overhead & Underground Line, System 
Grounding เป็นต้น 

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

เกิดจากการที่ลูกค้าได้ติดต่อมายังฝ่ายบริการเมือ่สินค้ามีปัญหาหรือใชง้านไมไ่ด้ เมื่อได้ตรวจสอบการทํางานของเคร่ืองจกัรแล้ว 
ในกรณีสินค้าใช้งานต่อไม่ได้ บริษัทจะนําเสนอการขายสินค้าประเภท Unit ใหม่ เพื่อทดแทน Unit เก่าที่ชํารุด หรือบางกรณี
เป็นการให้บริการติดตั้งและดัดแปลงระบบไฟฟ้าเพื่อให้เคร่ืองจักรน้ันๆ ทํางานได้ตามปกติ ณ โรงงานลูกค้า นอกจากนั้นยังให้
บริการตรวจสภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือระบบไฟฟ้า ณ โรงงานลูกค้า การให้บริการงานซ่อมแซม (Repair) และขายอะไหล่เพื่อให้
สินค้าอยู่ในสภาพที่ใช้งานต่อไปได้ บริษัทจะรับตรวจสภาพและซ่อมสินค้าเฉพาะสินค้าที่บริษัทขายให้เท่านั้น 
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ภาพรวมธุรกิจของบริษัท - ส่วนระบบควบคมุการจา่ยไฟฟ้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพรวมธุรกิจของบริษัท - ส่วนระบบควบคมุการท างานของเคร่ืองจักร 
                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 G: SCADA 

E: Motor, Drives Panel 

D: โรงงาน/เครื่องจักร 

F: PLC, Touchscreen HMI  
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กลุ่มลูกค้าและการจ าหน่ายและช่องทางการจัดจ าหน่าย 

กลุ่มลูกค้า 
บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นที่จะใช้ความรู้และประสบการณ์ที่ส่ังสมมา  อีกทั้งได้

เล็งเห็นโอกาสในทางธุรกิจ จึงมีการขยายไปในอุตสาหกรรมอื่นๆ เพื่อเติบโตในระยะยาว กลุ่มลูกค้าผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษทัจะ
อยู่ในธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งต้องการวางระบบควบคุมเคร่ืองจักรและระบบควบคุมระบบไฟฟ้า 

1. สาธารณูปโภค และรัฐบาล (Utility and Government Segment) 
ในปัจจุบันมีการขยายตัวชุมชนเมืองและเศรษฐกิจในประเทศเป็นไปอย่างรวดเร็ว ระบบสาธารณูปโภคจึงมีความสําคัญ

อย่างมากในการพัฒนาเศรษฐกิจ  สําหรับลูกค้ากลุ่มนี้คือ อุตสาหกรรมเกี่ยวกับน้ํา, ท่อนํ้ามัน, การผลิตไฟฟ้า, งานส่วนรัฐบาล, 
งานโครงสร้างพื้นฐาน, การสร้างระบบสาธารณูปโภค เป็นต้น 

2. กระบวนการอุตสาหกรรมการผลิตอย่างต่อเน่ือง (Process Industries Segment) 
ภาคอุตสาหกรรมเป็นหนึ่งในกลไกลสําคัญ ที่จะนําพาประเทศไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจในหลายด้านสร้างแรงจูงใจให้ภาค

ธุรกิจผลิตสินค้า เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ลูกค้ากลุ่มนี้คือ เจ้าของโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องใช้เครื่องจักรในการผลิตสินค้า 
ได้แก่ โรงงานเยื่อกระดาษและกระดาษ, โรงงานยางรถยนต์, โรงงานซีเมนต์, โรงงานพลาสติก, โรงงานเหล็ก, อลูมิเนียมและ
โลหะ, โรงงานสายไฟ เป็นต้น 

3. อุตสาหกรรมทางด้านพลังงาน (Energy Industries Segment) 
แนวโน้มอุตสาหกรรมพลังงานถือเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ก่อให้เกิดประโยชน์และความจําเป็นต่อการดํารงชีวิต ซึ่ง

ทั่วโลกให้ความสนใจในธุรกิจพลังงานทดแทนเพื่อใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดจากการผลิตและใช้พลังงานทดแทน อีกทั้งยังนํา
พลังงานทดแทนมาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจสําหรับภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรมได้ ลูกค้ากลุ่มนี้ได้แก่ อุตสาหกรรม
เกี่ยวกับน้ํามัน, แก๊ส, ปิโตรเคมี, อุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าเอกชน, อุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าหมุนเวียน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์, 
พลังงานลม, พลังงานนํ้า เป็นต้น 

4. อุตสาหกรรมน้ าตาล อาหารและเคร่ืองดื่ม (Sugar and F&B Segment) 
อุตสาหกรรมน้ําตาลเป็นอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สําคัญของไทย เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

ภายในประเทศรวมถึงส่งออกต่างประเทศ อีกทั้งอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มยังคงเป็นภาคธุรกิจที่มีการเติบโตอย่าง
ต่อเนื่องทําให้ผู้ผลิตและส่งออกสินค้าที่เก่ียวเน่ืองกับอาหารต้องแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ ส่งผลให้สินค้าที่เกี่ยวกับอาหารขยาย
ตัวอย่างต่อเนื่อง ลูกค้ากลุ่มนี้ได้แก่ โรงงานน้ําตาล, โรงงานน้ํามันปาล์ม เป็นต้น 

ทั้งนี้ในปี 2559 - 2563 สามารถสรุปสัดส่วนรายได้จากการขายและบริการในประเทศและต่างประเทศในชว่ง 5 ปีย้อนหลัง 
ได้ดังนี้ 

ตารางแสดงสัดส่วนรายไดจ้ากการขายและบริการในประเทศและต่างประเทศป ี2559 - 2563 

 

 

รายได้จากการ 
ขายและบริการ 

2559 2560 2561 2562 2563 

 ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
- ในประเทศ 1,160.19 94.52 1,219.07 98.62 883.79 92.87 562.47 98.42 920.96 97.66 
- ต่างประเทศ 67.24 5.48 17.03 1.38 67.88 7.13 9.04 1.58 22.10 2.34 

รวม 1,227.43 100.00 1,236.10 100.00 951.67 100.00 571.51 100.00 943.07 100.00 
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บริษัทสามารถสรุปตัวอย่างรายชื่อลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในอุตสาหกรรมในช่วง 3 ปีที่
ผ่านมา (2559 - 2563) ให้ทราบพอสังเขปดังนี ้

ตารางแสดงตวัอย่างลูกค้าในประเทศแยกตามประเภทอุตสาหกรรม 
ประเภทอุตสาหกรรม รายชื่อบริษทั 

1. น้ าตาล  กลุ่มมิตรผล  กลุ่มโรงงานไทยรุ่งเรือง 
 กลุ่มน้ําตาลคริสตอลล่า  กลุ่มน้ําตาลบ้านโป่ง 
 กลุ่มน้ําตาลเคไอ  กลุ่มน้ําตาลราชบุร ี
 กลุ่มน้ําตาลครบุร ี  กลุ่มน้ําตาลขอนแกน่ 
 กลุ่มน้ําตาลบุรีรัมย ์  กลุ่มน้ําตาลไทย 
 กลุ่มน้ําตาลเกษตรไทย (Kaset Thai Sugar)  

2. เหล็ก  กลุ่มบมจ. มิลล์คอน สตีล   บจ. ดานิลี่ฟาร์อีสต ์
 บจ. ที.ซี. เมทอล เวิร์ค  บมจ. ไทยง้วนเมทัล 
 บจ. ไทยสตีลเซอรว์ิสเซน็เตอร ์  บจ. ไทยสตีลโปรไฟล ์
 บจ. ผาทองกิจสตีลอินดัสตรี ้  บจ. มากอตโต 
 บจ. ยูไนเต็ดคอยล์เซ็นเตอร ์  บจ. ราชสีมา ผลิตเหล็ก 
 บจ. โรงงานเหล็กกรุงเทพฯ  บมจ. สยามสติลซินดิเกต 
 บมจ. สามชัย สตีล อินดัสทร ี  บจ. เหล็กทรัพย์กรุ๊ป 
 บจ. เหล็กสยามยามาโตะ  บมจ. อลูคอน 
 บจ. เอ็น.เอช.เค.สตีล  

3. กระดาษ   กลุ่มกระดาษแข็งไทย  กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ 
 กลุ่มเอสซีจี (SCG)  บจ. คิมเบอร์ลี่ย-์คล๊าค 
 บมจ. ดับเบิ้ล เอ  บมจ. ไทยเคนเปเปอร์  
 บจ. ไทยเปเปอร์มิลล์  บจ. บูรพาอุตสาหกรรม 
 บจ. ปัญจพลไฟเบอร์คอนเทนเนอร์  บจ. มหาชัยคราฟท์เปเปอร์ 
 บมจ. ยูไนเต็ดเปเปอร์  บจ. ริเวอร์โปร์ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ 
 บจ. อินเตอร์ แปซิฟิค เปเปอร ์  บจ. เอเซียคราฟท์เปเปอร์ 
 บมจ. อุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณฑ ์  บจ. เอ็นไวรอนเม็นท์ พัลพ์แอนด์ เปเปอร์ 

4. ซีเมนต์  บจ. ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย)  บจ. ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) 
 บจ. ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง)  บจ. ปูนซิเมนต์ไทย (ลําปาง) 
 บมจ. ปูนซีเมนต์เอเชีย  บจ. เอสซีจี ซีเมนต์ 

5. ยางและยางรถยนต์  กลุ่มแพน อิโนเวชัน่  กลุ่มสยามมิชลิน 
 บมจ. กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย)  บจ. ซีออน แอดวานซ์ โพลีมิกซ์ 
 บจ. ดีสโตน  บจ. บริดจสโตนกรุ๊ป (ประเทศไทย) 
 บจ. พี ไอ อินดัสทร ี  บจ. แม็กซิส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) 
 บจ. ยางโอตาน ิ  บจ. ไลอ้อน ไทร์ส (ประเทศไทย) 
 บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)  บจ. ไอ อาร์ ซี (เอเซีย) รีเสิรช์ 
 บจ. ไออาร์ซ ี  บมจ. ฮั้วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์)  
 บจ. คอนติเนนทอลไทรส์ ประเทศไทย  

6. พลาสติกและเคมภีัณฑ ์  กลุ่มบมจ. ลินเด้ (ประเทศไทย)  บจ. ซี พี อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ ์
 บมจ. ทีพีไอโพลีน  บมจ. ไทยเซ็นทรัลเคมี 
 บมจ. ไทยนามพลาสติกส ์  บจ. ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ ์
 บมจ. ไทยฟิล์ม อินดัสตรี ่  บจ. ไทยวัฒนาพลาสติก 
 บมจ. โกลว์ พลังงาน   บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล  
 บมจ. ทีพีไอโพลีน  บจ. พีทีที เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง 
 บมจ. โฟคัส ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น  บมจ. วิค แอนด์ ฮุคลันด ์
 บจก.สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย)   บมจ. อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดสัตรี้ส์ 
 บจ. เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น  บมจ. ไออาร์พีซ ี

   

http://www.thaifranchisecenter.com/factory/detail.php?id=1757
https://smelink.net/company/thai-paper-mill-co-ltd.html
http://www.mahachaikraftpaper.com/mkp_t/mkpthai.html
https://smelink.net/company/asia-kraft-paper-co-ltd.html
http://ftimatching.com/search_detail.php?entrepreneurs_id=271
http://www.baanfinder.com/th/developer/32125_%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97-%E0%B9%82%E0%B8%9F%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%AA-%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C-%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C-%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99-%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94-%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99


 

17 | P a g e  

บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 

7. สิ่งก่อสร้าง  บมจ. กสท โทรคมนาคม   การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 
 บจ. นภัสนันท์ พรอ็พเพอรต์ี้ (มหาวิทยาลัยรังสิต)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 บจ. วี.เอ็ม.พี.ซี.  บจ. เลี้ยงถาวร 
 บจ. สยาม อัลฟ่า เทค  สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร 
 บจ. สิริทนง พร็อพเพอร์ตี ้  บจ. สินทรัพย์ดิงโก ้
 บมจ. ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์  บมจ. ออริจิ้น พรอ็พเพอรต์ี้  
 บจ. เอสแอนด์ดับบลิว เพาเวอร์ พลสั (รพ.กัณทร

ลักษณ ์)  
 บจ. เอ็นเอสแอล ฟู้ดส ์

 บจ. เอเฮ้าส์ พร็อพเพอร์ตี ้  บจ. ไอ.เอส.อาร์ เอ็นจิเนียริ่ง 
 (รพ.103 เวียงจันทน์) 

8. สถานีไฟฟ้าย่อยและ
บริการติดต้ังสายเคเบิล้ 

 บจ. กําแพงเพชรไบโอเพาเวอร์  บจ. เพาเวอร์โซลูชั่น เทคโนโลยี (AEC Market) 
 บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ําภาค

ตะวนัออก (อีสท์ วอเตอร)์ 
 บจ. ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม 

 บจ. ปรินทร (BITEC2)  บจ. เมโทร อินดัสเตรียล ปาร์ค 
 บจ. ยางโอตานิ  บจ. รังสิต พลาซ่า(Future Park) 
 บจ.สยาม รีเทล ดีเวลล็อปเม้นท์ (Terminal 21)  บจ. เหล็กทรัพย์กรุ๊ป 
 บจ. แอดวานซ์ ไฟเบอร ์  Continental Tyres 
 บมจ. อลูคอน  Kohler (Thailand)  

9. รัฐบาล  กรมชลประทาน  การประปาส่วนภูมิภาค 
 การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และ

บริษัทในกลุ่ม กฟผ. 
 การไฟฟ้าสว่นภูมิภาค (กฟภ.) 
 การไฟฟ้านครหลวง 

 
การจ าหน่ายและช่องทางการจัดจ าหน่าย  

ช่องทางการจําหน่ายของบริษัทแบ่งเป็นการจําหน่าย 2 ช่องทาง ประกอบด้วย  
1. การจัดจําหน่ายโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของบริษัท (Direct Contact) : บริษัทใช้กลยุทธ์การขายตรงในการขายสินค้า

ระบบควบคุมเคร่ืองจักร ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นการแสดงผลงานในอดีตของบริษัทเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ลูกค้า ปัจจุบัน บริษัทมี
พนักงานจํานวน 197 คน โดยแบ่งเป็น 5 ทีม มีทั้งทีมขายในประเทศและต่างประเทศ 

2. การจัดจําหน่ายผ่านผู้จัดจําหน่าย (Distributor) : บริษัทมีการจําหน่ายสินค้าให้กับผู้จัดจําหน่าย เพื่อช่วยในการ
กระจายสินค้าและเป็นการเพิ่มช่องทางการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้กับลูกค้าทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด 

1.2 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 
เน่ืองจากผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทเป็นองค์ประกอบสําคัญสําหรับการควบคุมระบบการทํางานของเครื่องจักรและ

ระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงระบบไฟฟ้าในอาคารขนาดใหญ่ เช่น  ห้างสรรพสินค้า อาคารสํานักงาน 
คอนโดมิเนียม ดังนั้น รายได้ของบริษัทฯ จึงมีแนวโน้มเติบโตตามการขยายตวัทางเศรษฐกิจและการลงทุนในอุตสาหกรรม โดย
มีกลุ่มโรงงานน้ําตาลเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัท 

ภาวะอุตสาหกรรมและการลงทุน 
จากการดําเนินนโยบายของภาครัฐที่ดําเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจได้ส่งผลดีต่อความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการใน

ภาคอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดการลงทุนขยายธุรกิจใหม่ๆ เพิ่มขึ้น เช่น การก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมและการขยายกําลังการ
ผลิตซึ่งส่งโดยรวมต่อความต้องการเครื่องจักร ระบบควบคุมการทํางานของเครื่องจักรและอุปกรณ์สนับสนุนที่เกี่ยวข้อง โดย
จากข้อมูลการขอรับการส่งเสริมของสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) สะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มการเติบโตของ
ภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยที่อยู่ในช่วงขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง 
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ตารางแสดงข้อมูลการขอรับการส่งเสริมจาก BOI ระหว่างปี 2558 - 2563 

ข้อมูลขอรับการส่งเสริม 2558 2559 2560 2561 2562 2563 

จํานวนโครงการ (จํานวน) 988 1,455 1,456 1,626 1,624 1,717 
มูลค่าเงินลงทุน (พันล้านบาท) 197.73 524.34 641.98 901.77 756.10 481.15 

ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 

การขอรับการส่งเสริมการลงทุนในปี 2563 นั้นมีคําขอรับส่งเสริมการลงทุนเข้ามาทั้งหมด 1,717 โครงการ มีมูลค่า 
481,150 ล้านบาท หรือลดลง 30% เนื่องจากปี 2562 มีโครงการขอรับการส่งเสริมโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน 
ซึ่งเป็นโครงการลงทุนขนาดใหญ่ มูลค่าประมาณ 162,320 ล้านบาท และการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โค
วิด-19) ส่งกระทบต่อการยื่นขอรับการส่งเสริมของโครงการใหม่ จากต่างประเทศอย่างมีนัยสําคัญ อย่างไรก็ตาม เมื่อ
เปรียบเทียบกับปี 2561 ซึ่งมีมูลค่าการขอรับ การส่งเสริมการลงทุนทั้งส้ิน 483,810 ล้านบาท พบว่ามีมูลค่าใกล้เคียงกัน ในปี 
2563 มีการอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน 1,501 โครงการ ไม่มีการเปล่ียนแปลงจากปีก่อน และมีมูลค่าเงินลงทุน 361,410 
ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 19 เน่ืองจากมีการยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนลดลงจากการแพร่ระบาด
ของไวรัสโคโรนา 2019 ในปี 2563 มีการออกบัตรส่งเสริม 1,320 โครงการ ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 1 และมี
มูลค่าเงินลงทุน 430,670 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 20 หากพิจารณาในแง่ของจํานวนโครงการส่วน
ใหญ่เป็น การลงทุนในอุตสาหกรรมการเกษตรและแปรรูปอาหาร ส่วนมูลค่าเงินลงทุนในอุตสาหกรรม เครื่องใช้ไฟฟ้า และ
อิเล็กทรอนิกส์มีเงินลงทุนสูงที่สุด 

โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เป็นแผนยุทธศาสตร์ภายใต้ ไทยแลนด์ 4.0 
ภูมิภาคเอเชีย เป็นผู้นําในการขับเคล่ือนโลก ทั้งด้านการลงทุน และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยมีประเทศจีน 

อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ รวมทั้งอาเซียน เป็นหัวใจหลักของการขับเคล่ือนด้วยประชากรรวมกว่า 3.5 พันล้านคน และ GDP คิด
เป็น 32% ของ GDP โลก ประเทศไทยเป็นจุดศูนย์กลางในการเชื่อมต่อกับกลุ่มเศรษฐกิจในทวีปเอเซีย จากเหนือสู่ใต้ ตั้งแต่จีน
ลงสู่อินโดนีเซีย จากตะวันออกมายังตะวันตกตั้งแต่เวียดนามข้ามไปจนถึงเมียนมา และเป็นจุดยุทธศาสตร์ของกลุ่มประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ในด้านการผลิต การค้า การส่งออกและการขนส่ง ทั้งยังอยู่กึ่งกลางระหว่างประเทศกัมพูชา ลาว 
เมียนมา และเวียดนาม ที่กําลังเติบโตอย่างรวดเร็ว ประเทศไทยจึงเป็นตําแหน่งที่ดีที่สุดของการลงทุนในอาเซียน เพื่อเชื่อม
เอเชียและเชื่อมโลก 

โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เป็นแผนยุทธศาสตร์ภายใต้ ไทยแลนด์ 4.0 ด้วยการพัฒนาเชิงพื้นที่ที่ต่อ
ยอดความสําเร็จมาจากโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกหรือ Eastern Seaboard ซึ่งดําเนินมาตลอดกว่า 30 
ปีที่ผ่านมา โดยในครั้งนี้สํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) มีเป้าหมายหลักในการเติม
เต็มภาพรวมในการส่งเสริมการลงทุนซ่ึงจะเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมของประเทศเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและทําให้ 
เศรษฐกิจของไทยเติบโตได้ในระยะยาว โดยในระยะแรกจะเป็นการยกระดับพื้นที่ในเขต 3 จังหวัดคือ ชลบุรี ระยอง และ
ฉะเชิงเทรา ให้เป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเพื่อรองรับการขับเคล่ือน  เศรษฐกิจอย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพผ่านกลไกการบริหารจัดการภายใต้การกํากับดูแลของ คณะกรรมการนโยบายพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก 

รัฐบาลมีแผนพัฒนาโครงการมากมายที่รองรับ EEC โดยมีโครงการใหญ่ๆ ที่น่าสนใจได้แก่ โครงการรถไฟความเร็วสูง
กรุงเทพฯ - ระยอง ที่เชื่อมต่อจากสนามบินดอนเมืองและสนามบินสุวรรณภูมิไปถึงตัวเมืองระยอง เพื่อให้การเดินทางไปหัว
เมืองตะวันออกสะดวกสบายทันใจเป็นอย่างมาก โดยคาดการณ์ว่าการพัฒนารถไฟความเร็วสูงนี้จะเป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจของ
เมืองที่อยู่รอบๆ เส้นทางรถไฟความเร็วสูงนี้ให้พุ่งสูงขึ้น โดยมีหนึ่งสถานีหลักที่สําคัญคือสถานีสนามบินอู่ตะเภา จึงเกิด
โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาให้เป็นเมืองสนามบิน (Aerotropolis) เป็นแผนที่จะพัฒนาสนามบินอย่างต่อเนื่อง โดยมีแผนที่
จะพัฒนาให้สามารถรองรับผู้โดยสารได้มากขึ้นจากปัจจุบันที่สามารถรองรับได้ 8 แสนคนต่อปี เพิ่มเป็น 5 ล้านคนต่อปี ในปี 
2563 ประกอบกับมีแผนพัฒนาระบบขนส่งทางยกระดับ รวมถึงห้างสรรพสินค้าต่างๆ ในพื้นที่สนามบิน จึงทําให้พื้นที่รอบ
สนามบินเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่น่าสนใจในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับท่าอากาศยาน อีกหนึ่งโครงการที่มี
ความน่าสนใจคือ EEC มีพื้นที่จัดตั้งเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก อาจเรียกได้ว่าเป็นอุทยานวิทยาศาสตร์
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รูปแบบหนึ่งที่จะส่งเสริมการพัฒนางานทางด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมไปใช้ในเชิงพาณิชย์ ซึ่งจะเป็นคลังสมองสําหรับการ
พัฒนาเศรษฐกิจของภาคตะวันออกที่กําลังจะเกิดขึ้นนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และแน่นอนค่ะว่าหาก EEC มาถึง พื้นที่ภาค
ตะวันออกจะเป็นอีกหนึ่งทําเลทองที่นักลงทุนกลุ่มต่างๆ ให้ความสนใจ และในอนาคตอันใกล้นี้จะได้เป็นเมืองเศรษฐกิจของ
ประเทศ ซึ่งการการลงทุนหลักๆ ของ EEC จะไปอยู่ที่การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานสําหรับการเดินทางและการขนส่ง ให้มี
ความพร้อมเพื่อรองรับและเอ้ือประโยชน์ต่อการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น ซึ่งก็จะมีการร่วมทุน
จากทางภาคเอกชนเข้ามาด้วยในบางโครงการ 

1.3 เป้าหมายการด าเนินงานในอนาคต 
จากหลักการธุรกิจที่วางเป้าหมายให้ลูกค้าเป็นศูนย์กลางในการดําเนินงาน เพื่อความเติบโตอย่างยั่งยืนของ CPT มี 3 

เป้าหมายหลักในการดําเนินการ ดังต่อไปนี ้

1. เป้าหมายในการขยายฐานลูกค้า 
อย่างที่ทราบกันดีว่า CPT ในอดีตที่ผ่านมามีฐานลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมน้ําตาล CPT จึงมีความมุ่งมั่นที่จะใช้ความรู้

และประสบการณ์ที่ส่ังสมมาอย่างยาวนาน เพื่อที่จะขยายฐานลูกค้าไปในสู่อุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น อุตสาหกรรมการผลิตอย่าง
ต่อเนื่องได้แก่ อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์, เยื่อและกระดาษ, เหล็ก, อุตสาหกรรมพลังงานได้แก่ โรงไฟฟ้าเอกชน อุตสาหกรรม
ออยล์และแก๊ส และปิโตรเคมิคอล รวมถึงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ การประมาณการมูลค่าตลาดโดยภาพรวมไม่
ต่ํากว่า 15,000 ล้านบาท/ ป ีทั้งนี้การขยายตลาดในต่างประเทศ CPT ยังคงดําเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นทําการตลาด
ในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียนที่มีอัตราการเติบโตของ GDP อยู่ในอันดับต้นๆ 

2. การพัฒนาธุรกิจทางด้านงานบริการ 
เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ CPT ในการเป็นผู้นําการให้บริการหลังการขายกับลูกค้า CPT มีเป้าหมายในการพัฒนา

บุคลากรอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการให้ความรู้ ความสามารถในเชิงเทคโนโลยี เพื่อให้สามารถบริการลูกค้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ นอกเหนือจากความรู้ในเชิงเทคนิค ความยืดหยุ่น ความคล่องตัว ในการให้บริการลูกค้า ก็ถือเป็นแนวทางในการ
ดําเนินธุรกิจของ CPT ด้วย 

3. ความร่วมมือกับพันธมิตรในการขยายธุรกิจ 
จากที่ทุกท่านได้ทราบกันดี CPT ได้มีลงนามความร่วมมอืเซ็นสัญญาเป็นพันธมิตรกับ SIEMENS เพื่อผลิตตู้ไฟฟ้าภายใน

แบรนด์ของ SIEMENS ซึ่งปัจจุบันทาง CPT สามารถผลิตและจําหน่ายในเชิงพาณิชย์ได้เรียบร้อยแล้ว 
ขณะเดียวกัน CPT ยังคงเดินหน้าในการหาพันธมิตรทางการค้าเพิ่มเติมในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการร่วมทุน หรือการ

ควบรวมกิจการ เพื่อเพิ่มโอกาสให้ CPT สามารถเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด และขยายฐานธุรกิจในอนาคต อย่างไม่หยุดยั้ง 

1.4 ปัจจยัความเสีย่ง 
ในการประกอบธุรกิจของบริษัทย่อมต้องเผชิญกับความเส่ียงต่างๆ เหมือนกับธุรกิจอื่นๆ ความเส่ียงที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้ 

เป็นความเส่ียงที่บริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่าหากเกิดขึ้นจะมีผลกระทบในเชิงลบต่อธุรกิจ ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
ของบริษัทอย่างมีนัยสําคัญ นอกจากนี้อาจมีความเส่ียงอื่นๆ ที่บริษัทไม่อาจทราบได้ในขณะนี้ หรือเป็นความเส่ียงที่บริษัท
พิจารณาแล้วเห็นว่า ยังไม่จัดว่าเป็นความเส่ียงที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสําคัญ 

ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ 
ความเสี่ยงจากการบริหารโครงการ 

ความเส่ียงจากการบริหารงานโครงการเป็นส่ิงสําคัญต่อการประกอบธุรกิจ โดยความเส่ียงเกิดขึ้นจากความล่าช้าของการ
บริหารโครงการ อาจจะมาจากลูกค้า เช่น การส่งมอบพื้นที่ให้เข้าทํางานล่าช้ากว่ากําหนด การเปล่ียนแปลงแบบสเปคและการ
ติดตั้ง การขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียนและสภาพคล่องของลูกค้า เป็นต้น หรือความล่าช้าจากบริษัทเองที่ผู้รับเหมาช่วงไม่
สามารถส่งมอบงานตามกําหนดให้กับบริษัท ซึ่งอาจส่งผลต่อบริษัทจากการเสียค่าปรับล่าช้าหรือก่อให้เกิดต้นทุนเพิ่มจาก
ประมาณการที่ตั้งไว้ และส่งผลไปถึงการรับรู้รายได้ที่ล่าช้าไปจากเดิมที่วางไว้ ซึ่งงานโครงการเป็นงานประเภทการให้บริการ
รับเหมาและติดตั้ง ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย (Cabling Installation/ Substation)  
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บริษัทมีแผนการป้องกันความเส่ียงในส่วนของบริษัท คือ ได้จัดทําแผนการทํางานโครงการและการควบคุมการทํางาน
ของผู้รับเหมาและผู้รับเหมาช่วงอย่างรัดกุม รวมถึงติดตามงานอย่างใกล้ชิด มีแผนรองรับในกรณีที่ผู้รับเหมาไม่สามารถทํางาน
ตามแผน โดยมีผู้รับเหมาในvender listหลายราย นอกจากนี้จะมีการประชุมติดตามงานประจําทุกสัปดาห์ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
รับทราบความคืบหน้า และทําสัญญาให้ผู้รับเหมารับผิดชอบค่าเสียหายจากการส่งมอบงานล่าช้า ตลอดจนจัดหาแหล่งเงินทุน
ให้เพียงพอต่อการดําเนินงาน หากพบปัญหาจะแก้ไขได้ทันเวลา และกรณีความล่าช้าเกิดจากการส่งมอบพื้นที่จากลูกค้าล่าช้า 
จะทําหนังสือสงวนสิทธิ์การปรับล่าช้า 

ความเสี่ยงจากการเพิม่ขึ้นของต้นทุนอันเน่ืองมาจากราคาวัสดุเปลีย่นแปลง 
ค่าวัสดุอุปกรณ์อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามภาวะตลาด เช่น เคเบิ้ล ทองแดง เหล็ก 
บริษัทมีแผนการป้องกันความเส่ียง คือ กระบวนการจัดซื้อจะมีการสอบทานราคาวัสดุอุปกรณ์หลัก ซึ่งส่วนใหญ่จะกําหนด

ราคาได้แน่นอนตั้งแต่ช่วงเสนอราคาแล้ว มีการเปรียบเทียบเพื่อจัดทําราคากลาง รวมถึงมีผู้ค้าใน Vender List หลายราย และมี
สํารองวัสดุอุปกรณ์บางประเภทเก็บไว้ด้วย 
ความเสี่ยงด้านการเงิน 
ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 

เน่ืองจากบริษัทสั่งซื้อวัตถุดิบมาจากต่างประเทศ โดยประมาณ 5% ของการส่ังซื้อทั้งหมดต่อปี และต้องชําระเงินเป็นเงิน
สกุลดอลล่าสหรัฐ และยูโร เป็นต้น ดังนั้นบริษัทจึงมีความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน ซึ่งหากเงินบาทปรับตัว
อ่อนค่าลงจะกระทบต่องบการเงินของบริษัท ทําให้บริษัทมีค่าใช้จ่ายจากผลขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนได ้

บริษัทได้ลดความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน โดยบริษัทเพิ่มปริมาณการส่ังซื้อจากผู้ขายในประเทศมากขึ้น และบริษัทลด
ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนโดยใช้วงเงินสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า แต่บริษัทอาจยังได้รับผลกระทบทาง
บัญชีจากอัตราแลกเปล่ียน อันเน่ืองมาจากรายการส่ังซื้อและชําระค่าสินค้าหรือวัตถุดิบไม่ได้เกิดขึ้นในงวดบัญชีเดียวกัน ทําให้ 
ณ วันปิดงวดบัญชีบริษัทต้องบันทึกบัญชีผลกําไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริง 

ความเสี่ยงจากการเรียกเก็บเงินจากลูกหน้ีการค้า 
เน่ืองจากสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันที่มีผลกระทบมาจากการระบาดของโรคโควิด-19 อาจทําให้บริษัทรับชําระจากลูกค้าได้

ช้าลงได้ และลูกค้ารายเดิมส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นภาคเอกชน บริษัทจึงมีการควบคุมคุณภาพของลูกหนี้การค้าอย่างรัดกุม 
ติดตามการชําระหนี้ และการเร่งรัดเก็บหนี้ ซึ่งถือเป็นปัจจัยสําคัญในการดําเนินธุรกิจ สําหรับการขายลูกค้ารายใหม่ บริษัทมี
นโยบายโดยยึดหลักเกณฑ์ในการพิจารณา กําหนดวงเงิน ระยะเวลาในการชําระและคัดเลือกลูกค้าจากข้อมูลสถานะทาง
การเงิน ผลประกอบการเพื่อบริหารและจัดการลูกหนี้ให้มีประสิทธิภาพ 

บริษัทได้ขยายฐานลูกค้าไปยังภาครัฐมากขึ้น เพื่อลดความเส่ียงดังกล่าว และยึดตามนโยบายการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะ
สูญตามหลักเกณฑ์มาตรฐานทางบัญชี เพื่อป้องกันความเส่ียงอีกทางนึงด้วย 

ความเสี่ยงอื่นๆ 
ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้บริหารและบุคลากรที่มีประสบการณ์และความสามารถ 

บริษัทอาจได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้รายได้ลดลง จากการส่งมอบงานล่าช้าเน่ืองจากความ
ไม่สะดวกให้เข้าพื้นที่ของโรงงานลูกค้าบางพื้นที่สําหรับงานที่ขายได้แล้ว ส่วนงานใหม่ลูกค้าชะลอการลงทุนสร้างโรงงานใหม่ 
หรือปรับเปล่ียนระบบใหม่ ยังรอดูสถานการณ์ในอนาคต และงานด้านการบริการหลายที่งดการเข้าทํางานจากบุคคลภายนอก 
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ส่วนที่ 2 โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ 

2.1 โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจํานวน 739,500,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจํานวน 900,000,000 

หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยเป็นทุนชําระแล้วจํานวน 450,000,000 บาท 

ผู้ถือหุ้น 
รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท 10 อันดับแรก แสดงได้ดังตารางข้างล่างนี้: 

ล าดับที ่ รายชือ่ผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ 

1 นางกันยา หลิมประเสริฐ 100,000,000 11.11 
2 นายจิรวฒุิ คุวานันท ์ 95,285,500 10.59 
3 นายสมศักดิ ์หลิมประเสริฐ 89,243,200 9.92 
4 นายนพดล วิเชียรเกื้อ 81,859,700 9.10 
5 นางสาวหฤทัย หลิมประเสริฐ 66,448,000 7.38 
6 นายชัยยศ ปิยะวรรณรัตน ์ 50,000,000 5.56 
7 นายเพ่งเพียร เหล่ากําเนิด 33,190,600 3.69 
8 นายกฤษดา อัครพทัธยากุล 29,687,600 3.30 
9 นายกิตติภัค น้อยเจรญิ 20,010,300 2.22 
10 นายประกฤต วิทยเบญ็จางค ์ 18,118,800 2.01 

โครงสร้างการจัดการ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุด

ย่อยจํานวน 4 ชุด คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการบริษัท 

1. คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

ส านักงานตรวจสอบ
ภายใน 

2. คณะกรรมการบริหาร 

ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร 

3. คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน 

4. คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง 
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คณะกรรมการบริษัท 
บริษัทมีกรรมการบริษัททั้งหมดจํานวน 9 ท่าน ประกอบด้วย: 

รายชือ่ ต าแหน่ง 

1. รศ.ประภาษ ไพรสุวรรณา  ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ 
2. นางวัลชลีย์ กาญจนจงกล  รองประธานกรรม กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
3. นายสุวิทย์ สิงหจันทร์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
4. นายวรพจน์ ยศะทัตต์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
5. นายสมศักด์ิ หลิมประเสริฐ กรรมการและประธานกรรมการบริหาร 
6. นายชัยยศ ปิยะวรรณรัตน์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
7. นายนพดล  วิเชียรเก้ือ กรรมการ 
8. นางสาวหฤทัย หลิมประเสริฐ กรรมการ 
9. นายมนต์ชัย ธัญธเนส กรรมการ 

โดยมีนางสาวผกามาศ ฉิมเล็ก ปฎิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรเลขานุการบริษัท ครั้งที่ 
95/2019 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ 
กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท คือนายนพดล วิเชียรเกื้อ หรือนางสาวหฤทัย หลิมประเสริฐ ลงลายมือชื่อร่วมกับ 

นายชัยยศ ปิยะวรรณรัตน์ หรือนายมนต์ชัย ธัญธเนส รวมเป็นสองคนและประทับตราสําคัญของบริษัท 

ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริษทั 
1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายต่างๆ วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความ
สุจริต ระมัดระวัง และรักษาผลประโยชน์ของบริษัท 
2. กําหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย และทิศทางการดําเนินงานของบริษัท และกํากับดูแลให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่
กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่กิจการและผู้ถือหุ้น  
3. กําหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย  และงบประมาณของบริษัท ควบคุมดูแลการบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหาร 
หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้ไว้ 
4. กําหนดอํานาจอนุมัติในการทําธุรกรรม และการดําเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานของบริษัท และให้มีการทบทวนอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 
5. จัดให้มีระบบการควบคุมด้านการดําเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และนโยบาย 
คณะกรรมการบริษัทควรจัดให้มีบุคคลหรือหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ
ระบบควบคุมดังกล่าว และควรทบทวนระบบที่สําคัญอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และให้เปิดเผยไว้ในรายงานประจําปี 
6. จัดให้มีการจัดทํางบดุลและงบกําไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบ
แล้วนําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ 
7. แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ และให้ความเห็นชอบเก่ียวกับอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
8. รับทราบรายงานการตรวจสอบที่สําคัญของคณะกรรมการตรวจสอบหรือหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งผู้สอบบัญชี 
และที่ปรึกษาฝ่ายต่างๆ ของบริษัท และมีหน้าที่กําหนดแนวทางในการปรับปรุง แก้ไข กรณีที่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสําคัญ 
9. สอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงของบริษัท (Risk 
Management Policy) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร โดยให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายและรายงานให้คณะกรรมการบริษัท
ทราบเป็นประจํา และควรมีการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเส่ียงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และให้
เปิดเผยไว้ในรายงานประจําปี และในทุกๆ ระยะเวลาที่พบว่า ระดับความเส่ียงมีการเปล่ียนแปลง ซึ่งรวมถึงการให้ความสําคัญ
กับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติทั้งหลาย 
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10. พิจารณาและอนุมตัิกิจการอื่นๆ ที่สําคัญอันเกี่ยวกับบริษัท หรือที่เห็นสมควรจะดําเนินการนั้นๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่บริษัท 
11. พิจารณากล่ันกรองรายงานที่ต้องนําเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีวาระหลักในการประชุมผู้
ถือหุ้นสามัญประจําปี ดังนี ้
 พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดําเนินการของบริษัท 
 พิจารณาและอนุมัติงบการเงิน 
 พิจารณาจัดสรรเงินกําไรบริษัท 
 เสนอรายชื่อกรรมการใหม่แทนกรรมการเดิมที่ต้องออกตามวาระเสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบ

บัญชี 
 พิจารณารายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในส่วนที่ต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น 
 เรื่องอื่นๆ 

12. พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร คณะผู้บริหาร และคณะอนุกรรมการอื่นใดตามความ
เหมาะสม รวมถึงพิจารณาแต่งตั้งเลขานุการบริษัท ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
13. พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ รวมทั้งกํากับดูแลให้บริษัท มี
กระบวนการที่มีประสิทธิผลในการประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูง 
14. อนุมัติการจ่ายค่านายหน้าและค่าที่ปรึกษาเมื่อยอดขายสามารถเก็บเงินได้จากลูกค้า โดยมีอํานาจการอนุมัติจ่ายอัตราร้อย
ละ 5 ขึ้นไปของยอดขาย 
15. คณะกรรมการต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนใน
ห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จํากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัท
อื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทําเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อ
ประโยชน์ผู้อ่ืน เว้นแต่ได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง 
16. มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นอย่างสม่ําเสมอ ดําเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีการจัดให้มีรายงานข้อมูล
ทั่วไปและข้อมูลทางการเงินของบริษัท เพื่อรายงานต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้ลงทุนทั่วไปอย่างถูกต้อง ทันการณ์และ
เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด 
17. คณะกรรมการอาจมอบอํานาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือกรรมการย่อย หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอยา่งหนึง่
อย่างใดแทนคณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคมุของคณะกรรมการ หรือมอบอํานาจเพื่อให้บคุคลดังกล่าวมีอํานาจ
หน้าที่ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึง่คณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอน 
เปล่ียนแปลง หรือแก้ไขบคุคลทีไ่ด้รับมอบอํานาจหรืออํานาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร 

การมอบอํานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการนั้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอํานาจ หรือมอบ
อํานาจช่วงที่ทําให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัทสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง (ให้หมายความตามที่กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) อาจมีส่วน
ได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดกับบริษัท เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดําเนินธุรกรรม
ที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คําส่ัง หรือข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
18. ในการดําเนินการของคณะกรรมการบริษัทตามที่ได้รับมอบอํานาจดังกล่าวข้างต้น หากมีกฎหมาย หรือกฎระเบียบ หรือ
ข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกําหนดขอบเขตอํานาจของคณะกรรมการบริษัทไว้เป็นการเฉพาะ ให้คณะกรรมการบริษัทนั้น
ดําเนินการให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท ดังกล่าวโดยในกรณีที่การดําเนินการใดที่
กรรมการของบริษัทมีหรืออาจมีผลประโยชน์ หรืออาจมีส่วนได้ส่วนเสีย หรือเป็นการดําเนินการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง ตามความหมายของประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/ หรือกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง กรรมการบริษัทท่านนั้น จะไม่มีอํานาจอนุมัติการดําเนินการดังกล่าว 
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19. เว้นแต่อํานาจในการดําเนินการดังต่อไปนี้ จะกระทําได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้ เรื่องที่กรรมการ
มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น 
 เรื่องที่กฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
 การทํารายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมาย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ (กลต.) หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
20. เรื่องต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วม
ประชุม และจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สําคัญให้แก่บุคคลอื่น 
 การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ 
 การทํา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัท ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สําคัญ การมอบหมายให้บุคคล

อื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน 
 การออกหุ้นใหม่เพื่อชําระแก่เจ้าหนี้ของบริษัท ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน 
 การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ 
 การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท 
 การอื่นใดที่กําหนดไว้ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และ/ หรือ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุม ผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงดังกล่าว
ข้างต้น 
ทั้งนี้ เรื่องใดที่กรรมการมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียหรือมีความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น 
นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกํากับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิ การทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ตาม
กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย: 

1. นายสุวิทย์ สิงหจันทร์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายวรพจน์ ยศะทัตต์ กรรมการตรวจสอบ 
3. นางวัลชลีย์ กาญจนจงกล กรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทําหน้าที่

สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน 
โดยมีนางสาวบุญณี กุศลโสภิต ทําหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอกและ
ผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทํารายงานทางการเงินตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหน่วยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้องกําหนด 
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) รวมทั้ง
การบริหารความเส่ียง ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้
ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 
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3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจของบริษัทฯ 
4. สอบทานและหารือกับฝ่ายจัดการเกี่ยวกับความเส่ียงที่สําคัญของบริษัท และมาตรการที่ฝ่ายจัดการได้ดําเนินการ  
เพื่อติดตามและควบคุมความเส่ียงดังกล่าว  
5. พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทําหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และพิจารณาเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกําหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ 
7. พิจารณารายการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทซึ่งมีขนาดรายการที่ต้องได้ รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบตามที่กําหนดในกฎหมาย ประกาศ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
8. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนาม
โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน 
เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ 
 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 
 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ 
 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 
 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 
 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter) 
 รายการอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษัท 
9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
10. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทําใดดังต่อไปนี้ ซึ่ง
อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อดําเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 
 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 การทุจริต หรือมีส่ิงผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สําคัญในระบบควบคุมภายใน 
 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ

ธุรกิจของบริษัท หากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารไม่ดําเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามวรรคหนึ่ง
ต่อสํานักงาน กลต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ 
หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดําเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาข้างต้น กรรมการตรวจสอบราย

ใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทําตามข้างต้นต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ 
11. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบอาจขอคําปรึกษาจากทีป่รึกษาอิสระภายนอกหรือ
ผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่นๆ หากเห็นว่ามีความจําเป็นและเหมาะสม โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 
12. ทบทวนข้อบังคับ และผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบตามที่กล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อ
คณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก 
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คณะกรรมการบริหาร  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย: 

1. นายสมศักด์ิ หลิมประเสริฐ ประธานกรรมการบริหาร 
2. นายชัยยศ ปิยะวรรณรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
3. นายนพดล วิเชียรเก้ือ กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ 
4. นายมนต์ชัย ธัญธเนส กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการ (ฝ่ายขายและวิศวกรรม) 
5. นางสาวหฤทัย หลิมประเสริฐ กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการ (ฝ่ายบริหาร) 

ขอบเขตอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 
1. ดําเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกําหนด คําส่ัง และมติของที่
ประชุมคณะกรรมการ และ/ หรือ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกประการ โดยยึดหลักปฏิบัติตามระเบียบ/ ข้อกําหนดของ
การจัดประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัท 
2. พิจารณากําหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ์ การดําเนินธุรกิจของบริษัท กําหนดแผนการเงินงบประมาณ การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล การลงทุน การขยายงาน การประชาสัมพันธ์ ให้เป็นไปตามกรอบที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ  และ
ควบคุมกํากับดูแลให้การดําเนินงานของคณะทํางานที่แต่งตั้งบรรลุตามเป้าหมาย 
3. พิจารณาเร่ืองการจัดสรรงบประมาณประจําปีตามที่ฝ่ายจัดการเสนอก่อนที่จะนําเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและ
อนุมัติ ทั้งนี้ให้รวมถึงการพิจารณาและอนุมัติ การเปล่ียนแปลงและเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายประจําปีในระหว่างที่ไม่มีการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัท และให้นําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบในที่ประชุมคราวต่อไป 
4. อนุมัติการใช้จ่ายเงินในการดําเนินการจัดซื้อสินคา้ตามปกติธุรกิจของบริษัทในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท (ห้าสิบล้านบาท) 
5. อนุมัติการใช้จ่ายเงินในการดําเนินการซื้อเครื่องมืออุปกรณ์หรือสินทรัพย์ถาวร ที่เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจตามปกติ ใน
วงเงินต่อรายการไม่เกิน 20 ล้านบาท (ยี่สิบล้านบาท) และซื้อสังหาริมทรัพย์ต่อรายการในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท (สิบล้าน
บาท) 
6. อนุมัติการขาย การให้บริการตามปกติธุรกิจของบริษัท เช่น การอนุมัติขายสินค้า การอนุมัติให้ทําสัญญารับจ้างทําของ
ตามปกติธุรกิจ เป็นต้น ในวงเงินตั้งแต่ 300 ล้านบาท (สามร้อยล้านบาท) 
7. อนุมัติการเปิด/ปิดบัญชีเงินฝากทุกประเภทกับธนาคาร หรือสถาบันการเงิน พร้อมกับกําหนดเงื่อนไขในการเบิกถอนเงิน 
หรือทํานิติกรรมของบัญชีเงินฝากดังกล่าว 
8. อนุมัติการกู้ยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่อ การออกตราสารหนี้ สัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชี หรือสินเชื่ออื่นใดจากธนาคาร 
หรือสถาบันการเงิน หรือบุคคลทั่วไปในเงื่อนไขตามปกติธุรกิจ ในวงเงินต่อรายการไม่เกิน 50 ล้านบาท (ห้าสิบล้านบาท) 
รวมถึงการขอให้ธนาคารออกหนังสือค้ําประกันเพื่อประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของบริษทั ในวงเงินต่อรายการไม่เกิน 50 ล้าน
บาท (ห้าสิบล้านบาท) 
9. อนุมัติให้นําทรัพย์สินของบริษทั จํานอง จํานํา เพื่อเป็นประกันหนี้สินของบริษัททุกประเภทที่มีอยู่แล้วหรือจะมีขึ้นในอนาคต 
ในวงเงินต่อรายการไม่เกิน 20 ล้านบาท (ยี่สิบล้านบาท)   
10. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สําคัญๆ ที่ได้กําหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามที่จะได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว 
11. เป็นคณะที่ปรึกษาฝ่ายจัดการในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายด้านการเงิน การตลาดการบริหารงานบุคคล และด้านการปฏิบัติการ
อื่นๆ 
12. กําหนดโครงสร้างองค์กร อํานาจการบริหารองค์กร รวมถึงการแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย  การกําหนดเงินค่าจ้าง 
ค่าตอบแทน โบนัสพนักงานระดับผู้บริหาร และการเลิกจ้าง 
13. ให้มีอํานาจในการมอบอํานาจให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่
ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอํานาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าว มีอํานาจตามที่ คณะกรรมการบริหาร
เห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลง 
หรือแก้ไข บุคคลที่ได้รับมอบอํานาจ หรืออํานาจนั้นๆ ได้ ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้จะไม่มีการมอบอํานาจให้แก่บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการดําเนินการ 
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14. ดําเนินการอื่นใดๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป 
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารจะพิจารณาและอนุมัติรายการที่คณะกรรมการบริหารมีส่วนได้เสีย  หรือมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทไม่ได้ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัท
หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว และเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด โดยคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิก
ถอน เปล่ียนแปลง หรือแก้ไขอํานาจคณะกรรมการบริหารได้โดยมติคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วย:  
1. นายสุวิทย์ สิงหจันทร์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
2. นายสมศักด์ิ หลิมประเสริฐ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
3. นางวัลชลีย์ กาญจนจงกล กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนการสรรหา 
1. กําหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัทและกรรมการชดุย่อย โดยพิจารณาความเหมาะสมของจํานวน
โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ กําหนดคุณสมบัติของกรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/ หรือ
เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี 
2. พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดํารงตําแหน่ง กรรมการบริษัทที่ครบวาระ และ/ หรือมีตําแหน่งว่าง
ลง และ/ หรือแต่งตั้งเพิ่ม 
3. พิจารณาสรรหา และคัดเลือกผู้บริหารของบริษัท โดยเฉพาะตําแหน่งกรรมการผู้จัดการ หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
4. ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

การก าหนดค่าตอบแทน 
1. จัดทําหลักเกณฑ์และนโยบายในการกําหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารเพื่อเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัท และ/ หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี 
2. กําหนดค่าตอบแทนที่จําเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลโดยการ
กําหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท ให้พิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ 
ผลงาน และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท 
เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อขออนุมัติ 
3. รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ให้คําชี้แจง ตอบคําถามเรื่องค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการชุดย่อย 
และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
4. รายงานนโยบาย หลักการ/เหตุผลของการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ตามข้อกําหนดตลาดหลักทรัพย์ฯ 
โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี และรายงานประจําปีของบริษัท 
5. ปฏิบัติการอื่นใดที่เก่ียวข้องกับการกําหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยฝ่ายบริหารและหน่วยงาน
ต่างๆ จะต้องรายงานหรือนําเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อ
สนับสนนุการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหา และกําหนดค่าตอบแทนให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประกอบด้วย:    
1. นายสมศักด์ิ หลิมประเสริฐ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
2. นายนพดล วิเชียรเก้ือ กรรมการบริหารความเสี่ยง 
3. นางสาวหฤทัย หลิมประเสริฐ กรรมการบริหารความเสี่ยง 
4. นายมนต์ชัย ธัญธเนส กรรมการบริหารความเสี่ยง 
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ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 มีมติแต่งตั้งและกําหนดอํานาจและหน้าที่และ

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพื่อช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการกําหนดนโยบายด้านการ
บริหารความเส่ียงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร ดังนี ้
1. กําหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเส่ียงโดยรวมของบริษัทที่ประสบอยู่  หรือคาดว่าจะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบ
ต่อบริษัท (Identification of Risk) รวมทั้งกําหนดนโยบายและให้ความเห็นในการบริหารความเส่ียงทั้งจากภายนอกและภายใน
องค์กรให้ครอบคลุม ดังนี ้
 ความเส่ียงด้านการเงิน (Financial Risk) 
 ความเส่ียงด้านการดําเนินการ (Operational Risk) 
 ความเส่ียงด้านกลยทุธ์การดําเนนิการ (Strategic Risk) 
 ความเส่ียงจากกฎหมายบุคลากรและข้อผูกพันตามสัญญาต่างๆ ขององค์กร (Compliance Risk) 

2. กําหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหารความเส่ียงของบริษัท ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเส่ียงเพื่อให้
สามารถประเมิน ติดตาม และควบคุมความเส่ียงแต่ละประเภทให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยให้หน่วยงานต่างๆ มีส่วนร่วมใน
การบริหารและควบคุมความเส่ียง 
3. ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเส่ียงภายใต้แนวทางและนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัท 
4. กําหนดเกณฑ์วัดความเส่ียงและเพดานความเส่ียงที่บริษัทจะยอมรับได้ 
5. กําหนดมาตรการที่จะใช้ในการจัดการความเส่ียงให้เหมาะสมต่อสถานการณ์ 
6. ประเมินความเส่ียงในระดับองค์กร และกําหนดวิธีการบริหารความเส่ียงนั้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งควบคุมดูแลให้
มีการบริหารความเส่ียงตามวิธีการที่กําหนดไว้ 
7. ทบทวนนโยบายการบริหารความเส่ียงและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเพียงพอที่จะควบคุมความเส่ียง 
8. มีอํานาจในการเรียกบุคคลที่เก่ียวข้องมาชีแ้จงหรือแต่งตั้งและกําหนดบทบาททีใ่หผู้้ปฏิบัตงิานทุกระดับมีหน้าที่บริหารความ
เส่ียงตามความเหมาะสม และให้รายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเพื่อให้การบริหารความเส่ียงบรรลุวัตถุประสงค์ 
9. รายงานผลเกี่ยวกับการบริหาร การดําเนินงาน สถานะความเส่ียงของบริษัท และการเปล่ียนแปลงต่างๆ รวมถึงส่ิงที่ต้อง
ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กําหนด เพื่อนําเสนอต่อคณะกรร มการบริษัทอย่าง
สม่ําเสมอ 
10. จัดทําคู่มือการบริหารความเส่ียง 
11. ระบุความเส่ียงด้านต่างๆ พร้อมทั้งวิเคราะห์และประเมินความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งแนวโน้มซึ่งมีผลกระทบต่อบริษัท 
12. จัดทําแผนงานเพื่อป้องกันหรือลดความเส่ียง  
13. ประเมินผลและจัดทํารายงานการบริหารความเส่ียง 
14. จัดวางระบบบริหารความเส่ียงแบบบูรณาการโดยเชื่อมโยงระบบสารสนเทศ 
15. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร 

คณะผู้บริหาร  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีผู้บริหารจํานวน 7 ท่าน ดังต่อไปนี้ :  

1. นายชัยยศ ปิยะวรรณรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร 
2. นายนพดล วิเชียรเกื้อ กรรมการผู้จัดการ 
3. นางสาวหฤทัย หลิมประเสริฐ รองกรรมการผู้จัดการ (ฝ่ายบรหิาร) 
4. นายมนต์ชัย ธัญธเนส รองกรรมการผู้จัดการ (ฝ่ายขายและวิศวกรรม) 
5. นายธีรยุทธ เพ็ชรวงศ์ ผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ายผลิต) 
6. นายธนากรณ์ มาไพศาลสิน ผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ายบริการ) 

     7.  นายธีระศักด์ิ พัฒน์เจรญิ ผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ายออกแบบและวิศวกรรม) 



 

29 | P a g e  

บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 

ขอบเขตอ านาจ  หน้าที่  และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  และกรรมการผู้จัดการขอบเขตอ านาจ
หน้าที่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
1. กํากับ ดูแล และอนุมัติเรื่องเกี่ยวกับการดําเนินงานตามปกติของบริษัท และมอบอํานาจให้กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือ
บุคคลอื่นใดดําเนินการเกี่ยวกับการดําเนินงานตามปกติประจําวันของบริษัท เพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
เฉพาะเร่ือง ภายใต้การควบคุมของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และภายในระยะเวลาที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเห็นสมควร และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลง หรือแก้ไขอํานาจนั้นๆ ได้   
2. ดําเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ  และ/ หรือ
คณะกรรมการบริหารของบริษัท 
3. เป็นผู้รับมอบอํานาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ 
ข้อกําหนด คําส่ัง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/ หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการ และ/ หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัททุก
ประการ 
4. ให้มีอํานาจในการมอบอํานาจช่วง และ/ หรือมอบหมายให้บุคคลอ่ืนปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอํานาจช่วง 
และ/ หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอํานาจ และ/ หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกําหนด หรือ
คําส่ังที่คณะกรรมการของบริษัท และ/ หรือบริษัทได้กําหนดไว้ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของบริษัทอย่างสม่ําเสมอ 
เพื่อป้องกันความเส่ียงจากปัจจัยต่างๆ ไม่ว่าภายในและภายนอกบริษัท 
5. อนุมัติการใช้จ่ายเงินในการดําเนินการซื้อตามปกติธุรกิจของบริษัท โดยการจัดซื้อวัตถุดิบในวงเงินต่อรายการไม่เกิน 30 
ล้านบาท (สามสิบล้านบาท) และการจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์หรือสินทรัพย์ถาวรที่ใช้ในการดําเนินงาน ในวงเงินต่อรายการไม่
เกิน 10 ล้านบาท (สิบล้านบาท) และซื้อสังหาริมทรัพย์ต่อรายการในวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท (ห้าล้านบาท) 
6. อนุมัติการขาย การให้บริการตามปกติธุรกิจของบริษัท เช่น การอนุมัติขายสินค้า การอนุมัติให้ทําสัญญารับจ้างทําของ
ตามปกติธุรกิจ เป็นต้น ในวงเงินต่อรายการไม่เกิน 300 ล้านบาท (สามร้อยล้านบาท) 
7. อนุมัติการกู้ยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่อ การออกตราสารหนี้ สัญญากู้เงินเบิกเกินบัญชี หรือสินเชื่ออื่นใดจากธนาคาร  
หรือสถาบันการเงิน หรือบุคคลทั่วไปในเงื่อนไขตามปกติธุรกิจ ในวงเงินต่อรายการไม่เกิน 20 ล้านบาท (ยี่สิบล้านบาท) รวมถึง
การขอให้ธนาคารออกหนังสือค้ําประกันเพื่อประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทในวงเงินต่อรายการไม่เกิน  20 ล้านบาท 
(ยี่สิบล้านบาท) 
8. อนุมัติการจ่ายค่านายหน้า ค่าตอบแทนค่าที่ปรึกษาและค่าประสานงานขาย เมื่อยอดขายสามารถเก็บเงินได้จากลูกค้า โดย
มีอํานาจการอนุมัติไม่เกินร้อยละ 5 ของยอดขายหรือมูลค่าโครงการ โดยลงนามร่วมกับกรรมการผู้จัดการ  
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท/ คณะกรรมการบริหารเป็นคราวๆ ไป 

ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะพิจารณาและอนุมัติรายการที่กรรมการผู้จัดการมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทไม่ได้ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัท 
หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติไว้แล้วและเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด โดยคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิก
ถอน เปล่ียนแปลง หรือแก้ไขอํานาจประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้โดยมติคณะกรรมการบริษัท 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ กรรมการผู้จัดการ 
1. ควบคุมดูแลการดําเนินกิจการ และ/ หรือบริหารงานประจําวันของบริษัท 
2. ดําเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ และ/  หรือ
คณะกรรมการบริหาร และ/ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท 
3. เป็นผู้รับมอบอํานาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ 
ข้อกําหนด คําส่ัง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/ หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการ และ/ หรือคณะกรรมการบริหาร และ/ หรือประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารของบริษัททุกประการ 
4. ให้มีอํานาจในการมอบอํานาจช่วง และ/ หรือมอบหมายให้บุคคลอ่ืนปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอํานาจช่วง 
และ/ หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอํานาจ และ/ หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกําหนด หรือ
คําส่ังที่คณะกรรมการของบริษัท และ/ หรือบริษัทได้กําหนดไว้ ทั้งนี้จะไม่มีการมอบอํานาจช่วงให้แก่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ในการดําเนินการ 
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5. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของบริษัทอย่างสม่ําเสมอ เพื่อป้องกันความเส่ียงจากปัจจัยต่างๆ ไม่ว่าภายในและ
ภายนอกบริษัท 
6. พิจารณาการเข้าทําสัญญาเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทและสัญญาต่างๆ ซึ่งเป็นผลประโยชน์ต่อกิจการของบริษัท รวมทั้ง
กําหนดขั้นตอนและวิธีการจัดทําสัญญาดังกล่าว เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และ/ หรือคณะกรรมการบริษัท และ/ 
หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
7. อนุมัติการใช้จ่ายเงินในการดําเนินการซื้อตามปกติธุรกิจของบริษัท โดยการจัดซื้อวัตถุดิบในวงเงินต่อรายการไม่เกิน 20 
ล้านบาท (ยี่สิบล้านบาท) และการจัดซ้ือเครื่องมืออุปกรณ์หรือสินทรัพย์ถาวรที่ใช้ในการดําเนินงาน ในวงเงินต่อรายการไม่เกิน 
5 ล้านบาท (ห้าล้านบาท) และซื้อสังหาริมทรัพย์ต่อรายการในวงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท (สามล้านบาท) 
8. อนุมัติการขายการให้บริการตามปกติธุรกิจของบริษัท เช่น การอนุมัติขายสินค้า  การอนุมัติให้ทําสัญญารับจ้างทําของ
ตามปกติธุรกิจ เป็นต้น ในวงเงินต่อรายการไม่เกิน 100 ล้านบาท (หนึ่งร้อยล้านบาท) 
9. อนุมัติการจ่ายค่านายหน้า ค่าตอบแทนค่าที่ปรึกษาและค่าประสานงานขาย เมื่อยอดขายสามารถเก็บเงินได้จากลูกค้า โดย
มีอํานาจการอนุมัติไม่เกินร้อยละ 5 ของยอดขายหรือมูลค่าโครงการ โดยลงนามร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
10. พิจารณาจัดสรร เงินบําเหน็จ เงินรางวัล หรือผลตอบแทนต่างๆ ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้วแก่พนักงาน
หรือลูกจ้างของบริษัท หรือบุคคลใดๆ ที่กระทํากิจการให้บริษัท  
11. มีอํานาจพิจารณาว่าจ้างพนักงานและบรรจุแต่งตั้ง ตลอดจนการโอนโยกย้ายข้ามสายงาน/ ฝ่าย/ แผนก หรือการพ้นจากการ
เป็นพนักงาน กําหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินโบนัส รวมถึงสวัสดิการเกี่ยวกับพนักงานทั้งหมดของบริษัท ยกเว้น
พนักงานระดับผู้บริหาร 
12. มีอํานาจ ออกคําส่ัง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัท และ
เพื่อรักษาระเบียบ วินัยการทํางานภายในองค์กร ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท/ 
คณะกรรมการบริหาร และ/ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นคราวๆ ไป 

เลขานุการบริษัท 
 บริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562   ได้มีมติแต่งตั้งนางสาวผกามาศ ฉิมเล็ก ให้ดํารงตําแหน่งเป็น

เลขานุการบริษัท ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและผ่านการอบรมหลักสูตรเลขานุการบริษัทจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทยแล้ว ซึ่งการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทดังกล่าวเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามข้อกําหนดในมาตรา 89/15 
แห่งพระราชบัญญัตบิริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 ด้วยความรับผิดชอบ ความระวัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฎิบัติ
ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดย
มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1. จัดทําและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้ 
 ทะเบียนกรรมการ 
 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจําปีของบริษัท  
 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร 
3. จัดส่งสําเนารายงานการมีส่วนได้ส่วนเสีย ตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบ
ทราบภายใน 7 วัน ทําการนับตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น และบริษัทต้องจัดให้มีระบบการเก็บรักษาเอกสาร หรือ
หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการแสดงข้อมูล และดูแลให้มีการเก็บรักษาให้ถูกต้องครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้ภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี นับแต่วันที่มีการจัดทําเอกสารหรือข้อมูลดังกล่าว 
4. เป็นศูนย์กลางในการติดต่อสอบถามและรวบรวมข้อมูล ที่คณะกรรมการบริษัทต้องการจากหน่วยงานต่างๆ รวมถึง
นอกเหนือจากที่ได้รับจากผู้บริหาร เช่น ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน รวมทั้งจัดประชุมระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหาร 
ตามที่คณะกรรมการร้องขอ 
5. ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด 
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ในปีพ.ศ.2562 และ 2563 บริษัทมีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง และ 6 ครั้งตามลําดับ และประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง และ 4 ครั้งตาม ลําดับ โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน มีดังนี ้

ตารางสรุปการเข้าร่วมการประชุมของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ 
ปี พ.ศ.2562 และ 2563 

หมายเหตุ: บริษัทได้มีการเปล่ียนแปลงกรรมการ โดยแต่งตั้งนายชัยยศ ปิยะวรรณรัตน์ * ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการครั้งที่ 7 ประจําปี 2562 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 แทนนายธีรยุทธ เพ็ชรวงศ์** 

ค่าตอบแทนกรรมการ 

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 

ค่าตอบแทนรวมของกรรมการ 
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ได้กําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการ

ตรวจสอบในรูปแบบของเบี้ยประชุมกรรมการ รายละเอียดดังนี้ 

ต าแหน่ง ค่าเบี้ยประชมุ 

การประชุมคณะกรรมการบริษัท  
   ประธานกรรมการ 20,000 บาทต่อคร้ัง 
   รองประธานกรรมการ/ กรรมการ 15,000 บาทต่อคร้ัง 
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  
   ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000 บาทต่อคร้ัง 
   รองประธานกรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ 15,000 บาทต่อคร้ัง 

 

 

 

 

 

ชื่อ – สกุล 
ประชมุกรรมการ

บริษัท 

ประชมุ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

ประชมุ
คณะกรรมการ 

สรรหา 
2562 2563 2562 2563 2562 2563 

1. รศ. ประภาษ ไพรสุวรรณา 7/7 6/6 - - - - 
2. นายสวุิทย์  สิงหจันทร์ 7/7 6/6 4/4 4/4 2/2 1/1 
3. นางวัลชลีย์  กาญจนจงกล 7/7 5/6 4/4 3/4 2/2 1/1 
4. นายวรพจน์ ยศะทัตต์ 6/7 6/6 3/4 4/4 - - 
5. นายสมศักด์ิ  หลิมประเสริฐ 7/7 6/6 4/4 4/4 2/2 1/1 
6. นายชยัยศ ปิยะวรรณรัตน์* 1/7 6/6 - 4/4 - - 
7. นายนพดล  วิเชยีรเกื้อ 6/7 6/6 4/4 4/4 - - 
8. นางสาวหฤทัย  หลิมประเสริฐ 7/7 6/6 4/4 4/4 2/2 1/1 
9. นายมนต์ชยั ธญัธเนส 6/7 6/6 4/4 4/4 - - 
10.  นายธีรยุทธ เพ็ชรวงศ*์* 2/7 - 1/4 - - - 
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ในปี 2563 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนในรูปของเบีย้ประชมุใหแ้ก่คณะกรรมการบริษทัดังนี ้
ชื่อ – สกุล 2562 2563 

1. รศ.ประภาษ  ไพรสุวรรณา 140,000 100,000 
2. นายสวุิทย์ สิงหจันทร์  185,000 155,000 
3. นางวัลชลีย์  กาญจนจงกล 165,000 105,000 
4. นายวรพจน์ ยศะทัตต์ 135,000 135,000 
5. นายสมศักด์ิ หลิมประเสริฐ 105,000 75,000 
6. นายชยัยศ ปิยะวรรณรัตน์* 15,000 75,000 
7. นายนพดล  วิเชยีรเกื้อ 90,000 75,000 
8. นางสาวหฤทัย หลิมประเสริฐ 105,000 75,000 
9. นายมนต์ชยั ธญัธเนส 90,000 75,000 
10. นายธีรยุทธ เพ็ชรวงศ*์* 30,000 - 

หมายเหตุ : บริษัทไดม้ีการเปล่ียนแปลงกรรมการ โดยแต่งตั้งนายชัยยศ ปยิะวรรณรัตน์* ซึ่งเปน็ไปตามมตทิี่ประชมุ
คณะกรรมการครั้งที่ 6 ประจําปี 2562 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 แทน นายธีรยทุธ เพช็รวงศ*์* 

กรรมการบริหาร 

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 
ในงวดปี 2562 และของปี 2563 บริษัทฯ มีการจา่ยค่าตอบแทนทีเ่ป็นตัวเงินให้แก่ผูบ้ริหารรายละเอียดดังนี้  

1. ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัท 

รายการ ปี 2562 ปี 2563 

จํานวนผู้บริหาร  9 9 
ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท) 37,417,746 30,969,780 
รูปแบบค่าตอบแทน เงินเดือน/ โบนัส เงินเดือน/ โบนัส 

2. ค่าตอบแทนอื่น  
บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพให้กับผู้บริหารและพนักงาน โดยเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2556 เป็นต้น

ไป ซึ่งมีเงื่อนไขการสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพรายละเอียด ดังนี้  

อายุงาน 
อัตราของเงินสมทบและ 

ผลประโยชน์ของเงินสมทบ 

น้อยกว่า 3 ปี 0 
ครบ 3 ปี ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 5 ปี 30 
ครบ 5 ปี ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 7 ปี 50 
ครบ 7 ปี ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 10 ปี 70 
ครบ 10 ปีขึ้นไป 100 
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2.2 นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 
บริษัทตระหนักถึงความสําคัญในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลในการดําเนินธุรกิจดังนั้นคณะกรรมการบริษัท จึงได้มี

นโยบายปฏิบัติตามหลักการและข้อพึงปฏิบัติที่ดีสําหรับกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับข้อพึงปฏิบัติที่ดีสําหรับกรรมการ
บริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices for Directors of Listed Company) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ทั้งนี้การกําหนดบทบัญญัติต่างๆ จะยึดให้เป็นแนวทางให้ปฏิบัติได้จริง นอกจากนี้บริษัทได้นําหลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดี (Good Corporate Governance) มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนานโยบายทีค่รอบคลุมถึงสิทธิและความเท่าเทียมกัน
ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย โครงสร้าง บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบและความเป็นอิสระของคณะกรรมการ การเปิดเผย
ข้อมูลและความโปร่งใส การควบคุมและบริหารความเส่ียง ตลอดจนจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อให้การบริหารงาน และการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส โดยหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ดังนี้ 

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 
บริษัทตระหนักและให้ความสําคัญถึงสิทธขิองผู้ถอืหุ้น โดยจะไม่กระทําการใดๆ ที่เป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือ

หุ้น รวมทั้งจะส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน โดยสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การซื้อขายหรือการโอนหุ้น การมี
ส่วนแบ่งในกําไรของบริษัท การได้รับข่าวสารข้อมูลบริษัทอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้
ถือหุ้นเพื่อถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกําหนดหรือ
แก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น 

ทั้งนี ้บริษัทจะดําเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอํานวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี ้
 บริษัทกําหนดให้คณะกรรมการจัดทําเป็นหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยให้มีสารสนเทศที่เพียงพอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 7 วัน หรือให้เป็นไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด 

 ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง ประธานที่ประชุมจะชี้แจงเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม รวมถึงขั้นตอนการออก
เสียงลงมติ และจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ 

 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 
 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ โดยมีกรรมการและผู้บริหารที่

เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคําถามในที่ประชุม  และเมื่อการประชุมแล้วเสร็จ บริษัทจะจัดทํารายงานการ
ประชุมโดยแสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบได้ 

 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
หรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัด
ประชุม 

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกัน 
บริษัทจะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือ

หุ้นต่างชาติ และผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยมีหลักการดังนี้ 
 คณะกรรมการจะไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จําเป็น โดยเฉพาะวาระสําคัญที่ผู้ถือ

หุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ 
 ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และเสนอชื่ อ

กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 
 กําหนดให้กรรมการอิสระเป็นผู้มีหน้าที่ดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอแนะ แสดงความคิดเห็น

หรือข้อร้องเรียนไปยังกรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระจะดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง และหาวิธีเยียวยาที่เหมาะสม 
หรือกรณีเป็นข้อเสนอแนะที่กรรมการอิสระพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าเป็นเรื่องสําคัญที่มีผลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
โดยรวม หรือมีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท กรรมการอิสระจะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
กําหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น 
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 ส่งเสริมการใช้สิทธิ เช่น การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเพิ่มวาระการประชุมก่อนวันประชุม อันเป็นโอกาสให้
ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการล่วงหน้าในเวลาอันสมควร พร้อมข้อมูล
ประกอบการพิจารณาดา้นคุณสมบัติและการให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ 

 บริษัทกําหนดให้มีมาตรการป้องกันการนําข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึง 
กรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว
ด้วย) ในกรณีที่พนักงานหรือผู้บริหารนําข้อมูลไปเปิดเผยหรือนําไปใช้เพื่อหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้เกี่ยวข้อง จะถือ
เป็นความผิดร้ายแรงและถูกลงโทษทางวินัย 

 ส่งเสริมให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระการประชุมผู้ถือหุ้นที่สําคัญ เช่น การทํารายการเกี่ยวโยง การทํารายการ
ได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง 

 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน 
 ในการประชุมผู้ถือหุ้น กรรมการและผู้บริหารบริษัทจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้ส่วนเสียของตนในแต่ละวาระ เพื่อให้

คณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของ
บริษัทโดยรวม โดยกรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้ส่วนเสียดังกล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระการประชุมนั้นๆ 

 กําหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษร และแจ้งแนวทางดังกล่าวให้ทุกคน
ในองค์กรถือปฏิบัติ และกําหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมายจัดส่ง
รายงานดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการบริษัท 

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
บริษัทให้ความสําคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และมีนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มที่สําคัญ  

ดังนี ้
ผู้ถือหุ้น:  

บริษัทมุ่งมั่นที่จะดําเนินธุรกิจด้วยความรู้และทักษะการบริหารจัดการ  อย่างสุดความสามารถในทุกกรณี ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริตและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อย เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม รวมทั้งเปิดเผยข้อมูล
อย่างสม่ําเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง 

บริษัทจะให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนักงาน ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทํางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและ
ทรัพย์สิน ให้ความสําคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างทั่วถึงและสม่ําเสมอ ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด รวมทั้งหลีกเล่ียงการกระทําใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงใน
หน้าที่การทํางานของพนักงาน ตลอดจนปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพและให้ความเคารพต่อศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ 

ลูกค้า:  
บริษัทมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าและบริการที่มคีุณภาพและมาตรฐาน ในราคาที่เหมาะสม รักษาความลับของลูกค้าอย่างจริงจัง

และสม่ําเสมอ แสวงหาลู่ทางอย่างไม่หยุดยั้งที่จะเพิ่มประโยชน์ให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อ
ลูกค้าอย่างเคร่งครัด 

คู่ค้าและเจ้าหน้ี:  
บริษัทจะไม่ดําเนินการที่ทุจริตในการค้ากับคู่ค้าและเจ้าหนี้ และมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อเจ้าหนี้อย่าง

เคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน การชําระคืน การดูแลคุณภาพหลักทรัพย์ค้ําประกัน และเรื่องอื่นใดที่ได้
ทําข้อตกลงไว้กับเจ้าหนี้เพื่อบรรลุผลประโยชน์ร่วมกัน 

คู่แข่งทางการค้า:  
บริษัทจะประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วย

วิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม และไม่พยายามทําลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้ายโดยไร้มูล
ความจริง 
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สังคมส่วนรวม:  
บริษัทจะไม่กระทําการใดๆ ที่จะส่งผลเสียหายต่อสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม อีกทั้งยังต้องแสวงหา

โอกาสสนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม ปลูกฝังจิตสํานึกของความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับอย่าง
ต่อเนื่องและจริงจัง รวมทั้งปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบที่ออก
โดยหน่วยงานที่กํากับดูแล 

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
บริษัทให้ความสําคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรงเวลา และได้ตามหลักเกณฑ์ของ

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กําหนด ทั้งรายงานทางการเงินและข้อมูลทั่วไปตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่สําคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์และมีผลต่อ
กระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัททั้งหมดได้รับทราบข้อมูลอย่างเท่า
เทียมกัน โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลผ่านทางสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผ่านทางเว็บไซด์  
www.CPTthailand.com 

คณะกรรมการตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริงและสมเหตุสมผล 
งบการรวมของบริษัทจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม การบันทึกข้อมูล
ทางบัญชีมีความถูกต้องครบถ้วน เพียงพอที่จะดํารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันการทุจริตหรือ
การดําเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสําคัญ โดยถือปฏิบัติอย่างสม่ําเสมอ รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลที่สําคัญอย่างเพียงพอในหมาย
เหตุประกอบงบการเงิน นอกจากนี้ คณะกรรมการได้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ เพื่อตรวจสอบรายงานทางการเงิน รายการ
ระหว่างกัน และระบบควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานผลต่อคณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการ
ทุกครั้ง ทั้งนี้รายงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานของผู้สอบบัญชี มีรายละเอียดปรากฏใน
รายงานประจําปี ในส่วนของงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทยังไม่มีแผนจะจัดตั้งหน่วยงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ในอนาคต
อันใกล้นี้ แต่จะมอบหมายใหน้างสาวผกามาศ ฉิมเล็ก ตําแหน่งเลขานุการบริษัท ทําหน้าที่ในการติดต่อกับผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ 
และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
(1)  โครงสร้างคณะกรรมการ 

คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการดําเนินธุรกิจที่เป็น
ประโยชน์กับบริษัท โดยคณะกรรมการของบริษัทมาจากการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประกอบด้วยคณะกรรมการ จํานวน 
9 ท่าน โดยเป็นกรรมการอิสระ 4 ท่าน ประธานคณะกรรมการบริษัท 1 ท่าน ประธานกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน และกรรมการ
ตรวจสอบ 2 ท่าน ซึ่งกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ทางด้านบัญชีเพียงพอที่จะสามารถทําหน้าที่ในการ
ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ ทั้งนี้บริษัทกําหนดให้อยา่งน้อย 1 ใน 1 ของกรรมการทั้งคณะ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 1 
คน ซึ่งบริษัทมี 4 คน เป็นกรรมการอิสระ ทําหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุล
การบริหารกิจการต่างๆ ของบริษัทเพื่อให้ดําเนินไปอย่างถูกต้อง เป็นธรรม และเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น และมีวาระ
การดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี 

ประธานกรรมการบริษัทไม่เป็นบุคคลเดียวกันประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ  
เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงาน ทั้งนี้บริษัทได้กําหนดขอบเขต อํานาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของ
กรรมการ  กรรมการบริหาร  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการอย่างชัดเจน  เพื่อมิให้กรรมการบริหาร ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการมีอํานาจบริหารและอนุมัติวงเงินไม่จํากัด 

(2)  คณะอนุกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยในการกํากับดูแลกิจการคือ 

 คณะกรรมการบริหาร มีทั้งหมด 5 ท่าน ซึ่งช่วยให้การปฏิบัติงานเป็นไปโดยคล่องตัวโดยมีขอบเขตอํานาจหน้าที่ตามที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
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 คณะกรรมการตรวจสอบมีอย่างน้อย 3 ท่าน ทําหน้าที่ตรวจสอบและช่วยในการกํากับดูแลการดําเนินกิจการของบริษัท มี
ขอบเขตอํานาจหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยสมาชิกทุกคนมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กําหนด
ไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือโดยกฎเกณฑ์ ประกาศ ข้อบังคับ หรือระเบียบของสํานักงาน
ก.ล.ต.หรือของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน มีอย่างน้อย 3 ท่าน โดยกรรมการส่วนใหญ่จะเป็นกรรมการอิสระและมี
กรรมการอิสระดํารงตําแหน่งประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เพื่อรับผิดชอบในการกําหนดหลักเกณฑ์
และนโยบายในการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย รวมทั้งสรรหา คัดเลือกและเสนอ
บุคคลที่เหมาะสมให้ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทและกําหนดค่าตอบแทนสําหรับกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีอย่างน้อย 3 ท่าน โดยไม่จําเป็นต้องดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการบริษัท ทําหน้าที่ช่วย
สนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการกําหนดนโยบายด้านการบริหารความเส่ียงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร รวมทั้งกํากับดูแล
ให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเส่ียงเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสม 
อย่างไรก็ตามในอนาคตบริษัทอาจสรรหาคณะอนุกรรมการอื่นๆ ขึ้นมาปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อแบ่งเบาภาระ

การบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท 

(3)  บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัททําหน้าที่กําหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจ  และงบประมาณของ

บริษัท ตลอดจนกํากับดูแลให้ฝ่ายจัดการบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายที่กําหนดไว้  อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ภายใต้กรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มี 

3.1 จรรยาบรรณธุรกิจ 
บริษัทจัดทําข้อพึงปฏิบัตทิี่เกี่ยวกบัจรรยาบรรณธุรกิจเพื่อใหค้ณะกรรมการบริษทั กรรมการตรวจสอบ และผู้ปฏิบัติงานใน

ฝ่ายต่างๆ ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ โดยมีประเด็นหลักในการรักษาความลับของบริษัท การปฏิบัติงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้องตามกฎหมาย การเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน และการดูแลรักษาทรัพยากรทั้งภายในบริษัทและส่ิงแวดล้อม
ภายนอก ซึ่งการให้ความสําคัญกับจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจจะทําให้มีการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต การควบคุม
ภายในทําได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้นส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นกับตลาดทุนและสร้างความน่าเชื่อถือให้กับนักลงทุน 

3.2 นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
บริษัทได้กําหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า พนักงานทุกคนจะต้องปฏิบัติหน้าที่เพื่อ

ผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่านั้น การกระทําและการตัดสินใจใดๆ จะต้องปราศจากอิทธิพลของความต้องการของส่วนตัว  
ของครอบครัว ของญาติพี่น้อง หรือของบุคคลอ่ืนที่รู้จักส่วนตัวเป็นการเฉพาะ โดยกําหนดนโยบายที่ครอบคลุม 2 เรื่อง คือ  
 รายการที่เกี่ยวโยงกัน: บริษัทจะพิจารณาความเหมาะสมก่อนที่จะทํารายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างรอบคอบทุกรายการ  

รวมทั้งกําหนดราคาและเงื่อนไขของรายการเกี่ยวโยงกัน เสมือนทํารายการกับบุคคลภายนอก  (Arm’s Length Basis)  
และมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาความจําเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ และเมื่อบริษัทหรือบริษัท
ย่อยได้ทํารายการที่เกี่ยวโยงกันแล้ว หากเป็นรายการตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนเรื่องหลักเกณฑ์ในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน บริษัทจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ 
เงื่อนไข และวิธีการ ของประกาศดังกล่าว รวมทั้งเปิดเผยรายการดังกล่าวไว้ในรายงานประจําปี และแบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และขจัดปัญหาความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน ์และสถานการณ์อื่นๆที่ทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 สถานการณ์อื่นๆ ที่ทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์: แบ่งออกเป็น 
1. การลงทุนทั่วไป บริษัทจะไม่ให้บุคลากรของบริษัทที่เป็นผู้ถือหุ้น หรือได้รับผลประโยชน์จากบริษัทคู่แข่ง หรือผู้ค้า/ 
ผู้ขายที่บริษัทติดต่อธุรกิจด้วย เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกิจการ
ดังกล่าว เว้นแต่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 
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2. การรับของขวัญ บุคลากรทุกระดับไม่ควรรับของขวัญ ตั๋วโดยสาร บัตรชมกีฬา ข้อเสนอเพื่อการพักผ่อน ที่พักรับรอง 
หรือข้อเสนอที่ให้เป็นการส่วนตัวต่าง ฯลฯ หากการกระทําดังกล่าวจะนําไปสู่การสร้างข้อผูกมัดให้กับบริษัท หรือทําให้
บริษัทสูญเสียผลประโยชน์  
3. การรับงานทางวิชาการ งานบริการสาธารณะ เป็นวิทยากร หรือการรับตําแหน่งใดๆ บุคลากรทุกระดับของบริษัท 
สามารถขออนุมัติจากผู้อํานวยการฝ่ายตามสายงาน เพื่อรับงานในสถาบันวิชาการ  งานบริการสาธารณะ เป็นวิทยากร 
หรือการรับตําแหน่งใดๆ เช่น กรรมการบริษัท ที่ปรึกษา ซึ่งจะช่วยขยายวิสัยทัศน์ และประสบการณ์ให้แก่บุคลากรผู้นั้น 
แต่จะต้องไม่นําเอาบริษัท หรือตําแหน่งของตนในบริษัท ไปพัวพันกับกิจกรรมที่ทําภายนอก เว้นแต่ได้รับอนุมัติให้ทํา
เช่นนั้นได้ด้วย 

3.3 การควบคุมภายใน 
บริษัทจัดให้มีระบบควบคุมภายในเพื่อให้เกิดความเชือ่มั่นแกน่ักลงทุนว่าบริษทัจะมีการดําเนินงานทีม่ีประสิทธผิลและเพิ่ม

ความน่าเชื่อถือให้กับงบการเงินตั้งแต่ปี 2556 บริษัทได้ว่าจ้างบริษัท บีเค ไอเอ แอนด์ ไอซี จํากัด (ซึ่งได้หยุดให้บริการในช่วง
ปี 2557 - 2558 และเริ่มให้บริการในปี 2559 ถึงปัจจุบัน) ซึ่งมีความรู้ความสามารถในด้านระบบบัญชีและการควบคุมภายใน 
ให้เป็นที่ปรึกษาในการวางระบบการควบคุมภายในให้รัดกุม พร้อมทั้งดําเนินการขจัดความเส่ียงและรายการที่ผิดปกติ รวมทั้ง
จัดตั้งฝ่ายตรวจสอบภายในซ่ึงทําหน้าที่ตรวจติดตามระบบการควบคุมต่างๆ 

นอกจากนี้ บริษัทได้แต่งตั้งให้นางสาวบุญณี กุศลโสภิต ดํารงตําแหน่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ทําหน้าที่
เสนอผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยทุกๆ 3 เดือน 

(4)  การประชุมคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทมีกําหนดประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจําเป็น โดย

มีการจัดทํารายงานผลงานเสนอให้คณะกรรมการทราบทุกเดือน เพื่อให้คณะกรรมการสามารถกํากับ ควบคุมและดูแ ลการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเนื่องและทันการ โดยจะส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่กรรมการเพื่อพิจารณาก่อนการ
ประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจําเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท โดย
กรรมการสามารถร้องขอสารสนเทศที่จําเป็นเพิ่มเติมได้จากเลขานุการบริษัท 

(5)  รายงานของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการตรวจสอบจะทําหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีฝ่ายบัญชีและการเงิน และผู้สอบบัญชีมาประชุม

ร่วมกัน และนําเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบ
การเงินรวมของบริษัท รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน) ที่
ปรากฏในรายงานประจําปี งบการเงินดังกล่าวจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีรับรองและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท 
โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับ และถือปฏิบัติอย่างสม่ําเสมอ รวมทั้งได้ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังใน
การจัดทําและดูแลมีการเปิดเผยข้อมูลสําคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

(6)  ค่าตอบแทน 
บริษัทมีนโยบายกําหนดค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ใหอ้ยู่ในระดับที่สามารถจูงใจให้สามารถรักษา

กรรมการที่มีคุณภาพตามที่ต้องการได้ ค่าตอบแทนจะอยู่ในระดับที่เทียบเคียงได้กับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และเชื่อมโยง
กับผลการดําเนินงานของบริษัท โดยขออนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง กําหนดให้มีความเหมาะสมกับอํานาจ
หน้าที่ตามหลักเกณฑ์และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกําหนดและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ระดับค่าตอบแทนเป็น
เงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนจูงใจในระยะยาวสอดคล้องกับผลงานของบริษัทและการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละราย 

(7)  การพัฒนากรรมการและผู้บริหารของบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมและอํานวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกํากับดูแล

กิจการของบริษัท เช่น กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เป็นต้น เพื่อให้มีการปรั บปรุงการปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งการฝึกอบรมและให้ความรู้อาจกระทําเป็นการภายในบริษัทหรือใช้บริการของสถาบันภายนอก 
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ทุกครั้งที่มีการเปล่ียนแปลงกรรมการใหม่ เลขานุการบริษัทจะจัดให้มีเอกสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่
ของกรรมการใหม่ รวมถึงจัดให้มีการแนะนําลักษณะธุรกิจและแนวทางการดําเนินธุรกิจให้แก่กรรมการ 

การสรรหาและแต่งต้ังกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 
1. กรรมการบริษัท 

บริษัทมีคณะกรรมการสรรหากรรมการ ทั้งนี้ ในการคัดเลือกบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ จะพิจารณาจาก
คุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และเวลาที่จะเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริษัทโดยสม่ําเสมอ ทั้งนี้ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการต่อไปนี้  
1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียงตามจํานวนหุ้นที่ตนถือ 
2. ในการเลือกตั้งกรรมการบริษัท วิธีการออกเสียงลงคะแนน อาจใช้การลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็น
รายบุคคล หรือหลายคนในคราวเดียวกันแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการออกเสียงลงคะแนนหรือมีมติใดๆ ผู้
ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้สิทธิตามคะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1 แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
3. การออกเสียงลงคะแนนเพ่ือการเลือกต้ังกรรมการ จะต้องเป็นไปตามคะแนนเสียงส่วนใหญ่ หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้ที่
เป็นประธานที่ประชุมมีเสียงชี้ขาดเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง 

องค์ประกอบและการแต่งต้ังคณะกรรมการบริษัท 
1. ผู้ถือหุ้นเป็นผู้กําหนดจํานวนตําแหน่งกรรมการบริษัทที่จะพึงมีในการประชุม แต่ต้องมีจํานวนไม่น้อยกว่ า 5 คน ทั้งนี้
กรรมการบริษัทไม่น้อยกึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร 
2. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวนหนึ่งที่ไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกําหนด โดยที่กรรมการอิสระจะต้อง
เป็นกรรมการที่ไม่มีธุรกิจ หรืองานใดอันเกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจโดยอิสระของตน (“กรรมการอิสระ”) ทั้งนี้
กรรมการ ดังต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นกรรมการอิสระ 
 ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 1 ของหุ้นที่ออกจําหน่ายแล้วของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมถึงหุ้นที่ถืออยู่โดยผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 มีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือได้รับเงินเดือนจากบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้น

รายใหญ่ของบริษัทฯ 
 เป็นที่ปรึกษาซึ่งได้รับเงินเดือนจากบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือมีผลประโยชน์ใดๆ ในทางตรงหรือ

ทางอ้อม ในด้านการเงินและการบริหารของบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือเป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นญาติ
สนิทกับผู้บริหารระดับสูง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

3. ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการอิสระคนหนึ่ง เป็นประธานกรรมการบริษัท โดยพิจารณาถึงประสบการณ์อย่างน้อย
ด้านหนึ่งด้านใดที่สําคัญ สําหรับบริษัทฯ เช่น ด้านธุรกิจ การตลาด การบริหารทรัพยากรบุคคล การเงิน กฎหมาย การจัดการ 
และประธานกรรมการบริษัท ต้องไม่ดํารงตําแหน่งกรรมการผู้จัดการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
4. การเลือกตั้งกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ และข้อกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้จะต้องมีความ
โปร่งใสและชัดเจน 
5. การสรรหากรรมการบริษัท ให้ดําเนินการผ่านกระบวนการของคณะกรรมการการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน โดยมี
รายละเอียดที่เพียงพอ เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท และ/ หรือผู้ถือหุ้น 

2. กรรมการตรวจสอบ 
องค์ประกอบและการแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบจํานวนอย่างน้อย 3 คน และแต่งตั้งประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการแต่งตั้ง โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะต้องเป็นกรรมการบริษัท และเป็น
กรรมการอิสระ ซึ่งมีคุณสมบัติตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบชอง
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนั้นกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน จะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ และ
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีหรือการเงิน 
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คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีความเป็นอิสระตามนิยามความเป็นอิสระของกรรมการอิสระโดย 

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย 
2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน/ พนักงาน/ ลูกจ้าง/ ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจํา/ ผู้มีอํานาจควบคุมของ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ปัจจุบันและช่วง 2 ปี
ก่อนได้รับการแต่งตั้ง) 
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่
สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจ
ควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย 
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่
อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ 
หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง   
5. ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็น
การขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่เป็นกรรมการอิสระ หรือ
ผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 
6. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับ
ค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง รวมทั้งไม่
เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพด้วย 
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้อง
กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
8. ไม่มีลักษณะอ่ืนใดที่ทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้ 
9. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นกรรมการของบริษัทจดทะเบียนที่เป็น
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน 
10. มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กําหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

3. กรรมการบริหาร 
องค์ประกอบและการแต่งต้ังคณะกรรมการบริหาร 
1. คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการจํานวนหนึ่งตามที่เห็นสมควร ให้เป็นคณะกรรมการบริหาร เพื่อปฏิบัติงาน
ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และให้คณะกรรมการตั้งกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร 
2. กรรมการต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียง
พอที่จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทฯ ได้ 
3. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัด และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 
4. กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็น
การแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทําเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนหรือผลประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งกรรมการบริหารดํารงตําแหน่งตามวาระที่คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ 

 

 

 

http://www.sec.or.th/th/corpfin/issuance/rule/share.shtml#independentdirector#independentdirector
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4. กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
องค์ประกอบคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท และประกอบด้วยกรรมการและ
ผู้บริหารอย่างน้อย 3 คนโดยกรรมการกึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจะต้องเป็นกรรมการอิสระ  ประธานกรรมการ
ตรวจสอบดํารงตําแหน่งประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

5. กรรมการบริหารความเสี่ยง 
องค์ประกอบคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อย 3 คน โดยสมาชิกคณะกรรมการบริหารความเส่ียงไม่
จําเป็นต้องดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการบริษัท ทั้งนี้ให้คณะกรรมการบริหารความเส่ียงเลือกตั้งสมาชิก 1 คน ให้ดํารงตําแหน่ง
เป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง และแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเพื่อช่วยเหลือในการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นําส่งเอกสาร
ประกอบการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม 

คุณสมบัติของสมาชิกคณะกรรมการกรรมการบริหารความเสี่ยง 
คุณสมบัติของสมาชิกคณะกรรมการกรรมการบริหารความเส่ียงต้องเป็นบุคคลผู้มคีุณสมบัติ ดังนี้ 

1. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะความสามารถ
ปฏิบัติหน้าที่แก่บรษิัทได ้
2. มีคุณสมบัติครบถ้วนและไมม่ีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนและกฎหมายอืน่ที่เกี่ยวข้อง 
3. ไม่เป็นบุคคลซ่ึงประกอบกจิการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเปน็การแข่งขันกิจการของบริษทัหรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือ
กรรมการในนิติบคุคลอื่นซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแขง่ขันกับกจิการของบริษทั ไมว่่าจะทําเพื่อ
ประโยชน์ของตนหรือผู้อื่น เว้นแต่จะไดแ้จ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบก่อนทีจ่ะมมีตแิต่งตั้ง 
4. คณะกรรมการบริหารความเส่ียงประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน บัญชี หรือการบรหิารความเส่ียง จํานวนอย่างน้อย 
1 ท่าน 

6. ผู้บริหารระดับสูง 
เมื่อตําแหน่งผู้บริหารว่างลงหรืออยู่ในตําแหน่งที่ไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่ในตาํแหน่งได้ บริษัทจะมีระบบการให้ผู้บริหารใน

ระดับใกล้เคียง หรือระดับรองลงมาเป็นผู้รักษาการในตําแหน่งจนกว่าจะมีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตาม
หลักเกณฑ์ที่บริษัทกําหนด และต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ ความเหมาะสมกับวัฒนธรรม
องค์กร โดยการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้สรรหา เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้ที่มีความเหมาะสมให้ดํารงตําแหน่งแทนต่อไป 

การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการตรวจสอบกรรมการและผู้บริหารในการนําข้อมูลภายในของบริษัทซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อ

สาธารณชนไปใช้แสวงหาประโยชน์ส่วนตนในการซ้ือขายหลักทรัพย์ดังนี้ 
1. ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหาร เกี่ยวกับหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่
บรรลุนิติภาวะต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และตามประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่สจ.12/2552 เรื่องการจัดทําและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบ
บัญชี และบทกําหนดลงโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2525 (รวมทั้งที่มีการ
แก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งการรายงานการได้มาหรือจําหน่ายหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อต่อ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 246 และบทกําหนดลงโทษ ตามมาตรา 298 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 
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2. บริษัทกําหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท รวมทั้งคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จัดทํารายงานการถือครอง
หลักทรัพย์ และรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกําหนดลงโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 
2535 และตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่สจ.12/2552 เรื่องการจัดทําและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์
ของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี และจัดส่งสําเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้บริษัทสามารถตรวจสอบการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารทุกราย  
3. บริษัทกําหนดให้กรรมการและผู้บริหารรวมถึงผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสําคัญ ซึ่งมีผล
ต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงิน หรือข้อมูล
ภายในน้ันจะเปิดเผยต่อสาธารณชนหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชนในช่วงระยะเวลา 24 ชั่วโมงภายหลังจากที่
ข้อมูลภายในของบริษัทได้เปิดเผยต่อสาธารณะชนแล้ว และห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสําคัญนั้นต่อบุคคลอื่นทราบ
จนกว่าจะได้มีการแจ้งข้อมูลนั้นให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้หากพบว่ามีการใช้ข้อมูลภายในมีความประพฤติที่ส่อไปในทางที่
จะทําให้บริษัทหรือผู้ถือหุ้นได้รับความเส่ือมเสียและเสียหายโดยผู้กระทําการเป็นบุคลากรระดับคณะกรรมการบริหาร  
คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาบทลงโทษตามความเหมาะสม และหากผู้กระทําผิดเป็นผู้บริหารระดับรองลงไป  
คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาบทลงโทษสําหรับผู้กระทําผิดนั้นๆ 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
1. ค่าตอบแทนการสอบทานและการตรวจสอบงบการเงิน (Audit Fee) 
งบการเงินของบริษัทได้รับการตรวจสอบโดย นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9445 บริษัท เอเอ็นเอส 
ออดิท จํากัด บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีสําหรับปี 2562 จํานวนรวม 1.73 ล้านบาท และสําหรับปี 2563 จํานวนรวม 
1.75 ล้านบาท เป็นค่าบริการตรวจสอบรายปีและค่าสอบทานรายไตรมาส 
2. ค่าตอบแทนอื่น (Non Audit Fee) 

- ไม่มี - 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
การกําหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท (CPT) กําหนดไว้ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้

นิติบุคคล และสํารองตามกฎหมายของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่
กับแผนการลงทุน สภาพคล่อง ความจําเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต 

ทั้งนี้ หากบริษัทมีบริษัทย่อยและ/หรือ บริษัทร่วม จะมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่บริษัทในอัตราร้อยละ 100 ของกําไร
สุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และสํารองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทย่อยและ/หรือ บริษัทร่วม อาจกําหนดให้การ
จ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กําหนดข้างต้นได้หากบริษัทมีความจําเป็นที่จะต้องนําเงินกําไรสุทธิจํานวนดังกล่าวมาใช้
เพื่อขยายการดําเนินงานของบริษัท 

รายการระหวา่งกัน 

ลักษณะความสมัพันธ ์
บริษัทมีการทํารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ได้แก่ กรรมการ ผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และ

บริษัทที่เกี่ยวข้องซึ่งหมายถึงบริษัทที่มีบุคคลที่อาจจะมีความขัดแย้งของบริษัท มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับกรรมการ ผู้บริหาร
และผู้ถือหุ้นของบริษัทดังกล่าว ซึ่งสามารถสรุปลักษณะความสัมพันธ์ ได้ดังนี้ 
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ตารางแสดงความสัมพันธข์องบคุคลและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง้กัน 

บุคคล/ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ความสัมพันธ ์

1. บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จํากัด (มหาชน) 
(CSS) 
ประกอบกิจการนําเข้าและจําหน่ายเคเบิ้ลที่ใช้ในงานโครงข่าย
โทรคมนาคม ให้บริการติดตั้งระบบโทรคมนาคม 

มีกรรมการอิสระ และประธานกรรมการร่วมกัน 
คือ รศ.ประภาษ ไพรสุวรรณา 

2. บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จํากัด (มหาชน) (BM)  
ประกอบกิจการผลิตรางและท่อร้อยสายไฟ ตู้สื่อสาร 

มีกรรมการอิสระ และประธานกรรมการร่วมกัน 
คือ รศ.ประภาษ ไพรสุวรรณา 

3. บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) (PSTC)  
ประกอบกิจการออกแบบ และติดตั้งระบบไฟฟ้า ด้านพลังงานทดแทน 

มีกรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบร่วมกัน คือ นายสุวิทย์ สิงหจันทร์ 

แนวโน้มการท ารายการระหวา่งกันในอนาคต 
บริษัทคาดว่าในอนาคตอาจจะมีรายการระหว่างกันต่อไป คือ การเข้าทํารายการซื้อขายและการให้บริการที่เป็นข้อตกลง

ทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความ
ขัดแย้งในอนาคต บริษัทจะปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนที่ได้กล่าวไว้อย่างเคร่งครัด 

ทั้งนี้ ในการทํารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการค้าโดยทั่วไป โดย
อ้างอิงกับราคาและเงื่อนไขตลาดที่เหมาะสม ทั้งนี้บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบ และ/  หรือกรรมการอิสระเป็นผู้ให้
ความเห็นเกี่ยวกับราคาอัตราค่าตอบแทน รวมทั้งความจําเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้นด้วย หากมีรายการใดที่เกิด
ขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะปฏิบัติใหเ้ป็นไปตามกฎ ประกาศ และ/ หรือข้อบังคับของ
สํานักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/  หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทอาจให้
ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนําไปใช้ประกอบการ
ตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท 
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บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 

สรุปรายการระหว่างกันของบริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 
 ส าหรับงวดเดือน ม.ค. - ธ.ค. 2563 

บุคคล/นิติบุคคล 
ที่อาจมีความขัดแย้ง 

ความสัมพันธ์ 
ลักษณะ
รายการ 

มูลค่ารายการ 
(ล้านบาท) 

ยอดคงค้าง 
(ล้านบาท) 

ค าชี้แจงของผู้บริหารในเรื่องความจ าเป็น 
และความสมเหตุสมผล 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ส าหรับปีสิ้นสุด
วันที่31 ธันวาคม 

31 
ธันวาคม 

2563 

31
ธันวาคม 

2562 2563 2562 
รายการซื้อขายระหว่างกัน 
บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ 
ซิสเต็มส์ โซลชูั่น จํากัด
(มหาชน) (CSS) ประกอบ
กิจการนําเข้าและจําหน่าย
เคเบิ้ลที่ใช้ในงานโครงข่าย
โทรคมนาคม ให้บริการติดตั้ง
ระบบโทรคมนาคม 

มีกรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการบริษัท
ร่วมกัน คือ นาย
ประภาษ ไพรสุวรรณา 

ซื้อสนิค้า 1.05 0.36 - - CSS ประกอบธุรกิจหลักคือจําหน่ายสายเคเบิ้ล ซึ่ง
เป็นวัตถุดิบชนิดหนึ่งที่บริษัทต้องนํามาประกอบ
เพื่อขาย ดังนั้น บริษัทซือ้วตัถุดิบประเภทสายไฟ 
เพื่อนําไปใช้ในงานประเภท Substation และ
สายไฟอืน่ ๆ โดยการซื้อสินค้าดังกล่าวได้ผ่าน
ขั้นตอนการเปรียบเทียบราคาของแผนกจัดซื้อ  ซึ่ง
ราคาเป็นราคาที่เหมาะสม ตลอดจนการพิจารณา
เงื่อนไขอืน่ ๆ ประกอบ เช่น คุณภาพ ส่วนลด การ
ชําระเงิน และการตรงต่อเวลาในการจัดส่งสินค้า 
 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่รายการ
ซื้อสนิค้าดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของ
บริษัท และเป็นรายการที่เป็นไปตามเงื่อนไข
การค้าทั่วไปโดยเป็นไปตามนโยบายการจัดซื้อ
ของบริษัท ซึ่งบรษิัทได้ทํารายการแบบเดียวกัน
กับคู่ค้ารายอื่น ซึ่งมีความสมเหตุสมผล 

เจ้าหนี้การค้า - - 0.20 0.33 
     

บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล 
จํากัด (มหาชน) (BM)  
ประกอบกิจการผลติรางและ
ท่อร้อยสายไฟ ตู้สื่อสาร 

มีกรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการบริษัท
ร่วมกัน คือ นาย
ประภาษ ไพรสุวรรณา 

ซื้อสนิค้า 11.47 6.93 - - BM ประกอบธุรกิจหลักคือจําหน่ายรางและท่อรอ้ย
สายไฟ ซึ่งเป็นวัตถุดิบชนิดหนึ่งที่บริษัทต้องนํามา
ประกอบเพื่อขาย ดังนั้น บริษัทซือ้วตัถุดิบประเภท
ท่อร้อยสายไฟ เพือ่นําไปใช้ในงานประเภท 
Substation  โดยการซื้อสนิค้าดังกล่าวได้ผ่าน
ขั้นตอนการเปรียบเทียบราคาของแผนกจัดซื้อ  ซึ่ง
ราคาเป็นราคาที่เหมาะสม ตลอดจนการพิจารณา
เงื่อนไขอืน่ ๆ ประกอบ เช่น คุณภาพ ส่วนลด การ
ชําระเงิน และการตรงต่อเวลาในการจัดส่งสินค้า ซึ่ง
ปัจจุบันรายการเจ้าหนี้การค้าดังกล่าว บริษัทได้จ่าย
ชําระเรียบรอ้ยแลว้ คงค้างเพียงยอดที่อยู่ในชว่งรอ
ชําระตามเครดิตเทอม 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่รายการ
ซื้อสนิค้าดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของ
บริษัท และเป็นรายการที่เป็นไปตามเงื่อนไข
การค้าทั่วไปโดยเป็นไปตามนโยบายการจัดซื้อ
ของบริษัท ซึ่งบรษิัทได้ทํารายการแบบเดียวกัน
กับคู่ค้ารายอื่น ซึ่งมีความสมเหตุสมผล 

เจ้าหนี้การค้า - - 4.76 2.19 
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บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 

บุคคล/นิติบุคคล 
ที่อาจมีความขัดแย้ง 

ความสัมพันธ์ 
ลักษณะ
รายการ 

มูลค่ารายการ 
(ล้านบาท) 

ยอดคงค้าง 
(ล้านบาท) 

ค าชี้แจงของผู้บริหารในเรื่องความจ าเป็น 
และความสมเหตุสมผล 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ส าหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 

31 
ธันวาคม 

2563 

31 
ธันวาคม 

2562 2563 2562 
รายการซื้อขายระหว่างกัน 
บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น 
เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 
(PSTC)  
ประกอบกิจการออกแบบ 
และติดตั้งระบบไฟฟ้า ด้าน
พลังงานทดแทน 

มีกรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบรว่มกัน คือ 
นายสุวิทย์ สิงหจันทร ์

รายได้จากการ
ให้บริการรับเหมา

และติดตั้ง 
- 1.49 - - 

PSTC ประกอบธุรกิจหลักคือออกแบบ และติดตั้ง
ระบบไฟฟ้าด้านพลังงานทดแทน ซึ่งบริษัทได้
ให้บริการรับเหมาและติดตั้งงานประเภท 
Substation โดยราคาค่าบริการเป็นราคาที่เหมาะสม 
และสามารถเทียบเคียงกับการให้บริการของลูกค้าราย
อื่นที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกัน ส่วนรายการลูกหนี้
การค้าดังกล่าว ณ ปัจจุบันบริษัทได้รับชําระเรียบรอ้ย
แล้ว คงค้างเพียงยอดที่อยู่ในชว่งเครดิตเทอม ซึ่ง
เป็นไปตามเงื่อนไขปกติทั่วไปตามที่ระบุในสัญญา 
และเป็นไปตามเงื่อนไขเช่นเดียวกับลกูค้ารายอื่นของ
บริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่ 
รายการการให้บริการรับเหมาและติดตั้งงาน 
Substation  โดยบริษัทคํานวณราคาจาก
ต้นทุนบวกอัตรากําไรขั้นต้น (Standard Gross 
Margin)  ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท   
โดยมีรายละเอียดตามที่ระบุในสัญญาและมี
เงื่อนไขเช่นเดียวกนักับที่ทํากับลูกค้ารายอื่น ที่
มีลักษณะงานคล้ายคลึงกัน ซึ่งมีความ
สมเหตุสมผล 

รายได้จากการ
ให้บริการ 

0.26 0.04 - - 

ลูกหนี้การค้า - - 0.09 - 
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บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 

2.3 การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 
บริษัทได้ตระหนักถึงความสําคัญของระบบการควบคุมภายในที่ดี ซึ่งจะช่วยให้การดําเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยบริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทําหน้าที่สอบทานระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม 
และมีการตรวจสอบภายในที่เป็นไปตามหลักการของการกํากับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้  การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อ
อนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทจะมีผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้บริหาร เข้าร่วม
ประชุมด้วยตามความเหมาะสม เพื่อนําเสนอข้อมูลให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารับทราบ ติดตามความคืบหน้า และหา
แนวทางแก้ไขข้อสังเกตเพื่อให้สามารถแก้ไขประเด็นข้อสังเกตได้อย่างทันท่วงที 

อีกทั้งบริษัทได้จัดให้มีผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระจากภายนอกในปี 2563 บริษัทได้แต่งตั้ง บริษัท บีเค ไอ
เอ แอนด์ ไอซี จํากัด ซึ่งดําเนินการโดยนางสาวบุญณี กุศลโสภิต ผู้ตรวจสอบภายในวิชาชีพและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งมี
ความรู้ความสามารถในด้านระบบบัญชีและการควบคุมภายใน ให้เป็นที่ปรึกษาในการวางระบบการควบคุมภายใน  พร้อมทั้ง
ดําเนินการขจัดความเส่ียงและรายการที่ผิดปกติ โดยได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ดํารงตําแหน่งเป็น
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และนําเสนอผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยทุกๆ 3 เดือน 

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด ได้มีการพิจารณาการควบคุมภายในของบริษัท ใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดทําและการนําเสนองบการเงินของบริษัท เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและความเชื่อถือได้ของรายงาน
ทางการเงิน โดยไม่พบข้อสังเกตใดๆ ที่เป็นสาระสําคัญ 

โดยในแต่ละส่วนงานดังกล่าว ได้มีการนําเสนอออกมาในรูปธรรมซึ่งแสดงถึงข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และการติดตามผล 
โดยมีรายละเอียดดังนี ้

(1) การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในโดยคณะกรรมการบริษัท 
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วม

ประชุมด้วย คณะกรรมการได้ประเมินระบบควบคุมภายในโดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารเกี่ยวกับความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายในของบริษัท ทั้ง 5 ส่วน คือ การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment), การประเมินความเส่ียง 
(Risk Assessment), การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities), ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล (Information & 
Communication) และระบบการติดตาม (Monitoring Activities) ภายหลังจากการประเมินแล้วคณะกรรมการมีความเห็นว่า 
บริษัทมีระบบควบคุมภายในในเรื่องการทําธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
อย่างเพียงพอแล้ว ซึ่งระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเหมาะสมและเพียงพอในการที่จะป้องกันทรัพย์สินอันเกิดจาก
การที่ผู้บริหารนําไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอํานาจ รวมถึงมีระบบการตรวจสอบภายในที่มีความอิสระในการติดตามและ
ประเมินผลการควบคุมภายใน อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการตรวจสอบได้กําชับเรื่องการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่
ดีของบริษัทอย่างเคร่งครัดเพื่อให้การปฏิบัติงานของบริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพมากที่สุด นอกจากนี้ บริษัท 
ยังมีระบบการจัดเก็บเอกสารสําคัญที่ทําให้กรรมการ ผู้สอบบัญชี และผู้มีอํานาจตามกฎหมายสามารถตรวจสอบได้ภายใน
ระยะเวลาอันควร 

(2) การประเมินระบบการควบคุมภายในโดยผู้ตรวจสอบภายใน 
ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ประเมิน ตรวจสอบและติดตามการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน

ของบริษัท โดยทําการประเมินความเส่ียงและจัดทําแผนการตรวจสอบภายในรายปี ดําเนินการตรวจสอบ ตลอดจนตรวจ
ติดตามผลการปรับปรุงระบบ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยทุกไตรมาส มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการ
ประเมินประสิทธิภาพและความเหมาะสมเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ในปัจจุบัน  การปฏิบัติตามนโยบายและ
ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งความเหมาะสมและเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท โดยที่ผ่านมาผู้ตรวจสอบ
ภายในได้เข้าตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงานของบริษัทในเบื้องต้น  โดยให้ข้อสังเกตและข้อแนะนําเพื่อการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานซ่ึงผู้บริหารให้ความสําคัญและได้ดําเนินการปรับปรุงตามคําแนะนําของผู้ตรวจสอบภายในแล้ว 

ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้อนุมัติรายงานผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัท  โดยพิจารณาจาก
รายงานการตรวจสอบภายในและรายงานการติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของระบบการควบคุมภายในที่จัดทําขึ้นโดยผู้
ตรวจสอบภายใน บริษัทได้ดําเนินการแก้ไขปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน โดยเฉพาะประเด็นข้อสังเกตที่มีความเส่ียงต่อ
การดําเนินธุรกิจอย่างมีนัยสําคัญเรียบร้อยแล้ว 
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2.4 ความรับผิดชอบต่อสังคม 

นโยบายภาพรวม 
ความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ หมายถึง การประกอบกิจการด้วยความดูแลใส่ใจต่อผู้มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สังคม

และส่ิงแวดล้อมอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ตลอดจนมีธรรมาภิบาลในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสและยุติธรรม บริษัทดําเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ส่ิงแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 
ตามหลักการแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม 8 ข้อของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้กําหนดนโยบายและแนวทาง
ปฏิบัติเพื่อให้บริษัทนํามาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการกระบวนการทางธุรกิจ (CSR - in - Process) ดังนี ้
(1) การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม  

การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรมย่อมก่อให้เกิดความเชื่อมั่นกับผู้เกี่ยวข้อง บริษัทมุ่งมั่นที่จะดําเนินธุรกิจด้วย
จรรยาบรรณที่ดีต่อคู่แข่งขันเพื่อให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
1. ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี หลีกเล่ียงพฤติกรรมการเล่น
พรรคเล่นพวก หรือร่วมสมคบคิด (ฮั้ว) กัน 
2. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความเป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายสนิจ้าง
ให้กับพนักงานของคู่แข่ง 
3. ไม่พยายามทําลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้ายโดยไร้มูลความจริง 
4. ไม่สนับสนุนการดําเนินการใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ใช้สินค้าและบริการที่มีลิขสิทธิถูกต้อง 

(2) การต่อต้านการการทุจริตคอร์รัปชั่น 
บริษัทมีนโยบายดําเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในความถูกต้อง ไม่สนับสนุนให้มีการสร้างความสําเร็จของงานด้วย

วิธีการทุจริต คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยกําหนดแนวทางปฏิบัติตาม
รายละเอียดข้อ (จ) 

(3) การเคารพสิทธิมนุษยชน 
การเคารพสิทธิมนุษยชน หมายถึง การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนและสังคมรอบข้างด้วยความเคารพในคุณค่าของ

มนุษย์ และไม่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของพวกเขา บริษัทและบริษัทย่อยมีเจตนารมณ์ที่จะเคารพและไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน 
โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
1. สนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยหมั่นตรวจตราดูแลมิให้ธุรกิจเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิด
สิทธิมนุษยชน เช่น ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน ต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก เป็นต้น 
2. ส่งเสริมการปฏิบัติตามข้อกําหนดด้านสิทธิมนุษยชนภายในกิจการของตน และกระตุ้นให้มีการปฏิบัติตามหลักการสิทธิ
มนุษยชนตามมาตรฐานสากล 

(4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 
บริษัทมีนโยบายปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ดูแลด้านความเป็นอยู่ ความปลอดภัยและ

สุขอนามัยในสถานที่ทํางาน ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้ระดับองค์กรและการพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับกา รทํางานของ
พนักงานอย่างมืออาชีพ พัฒนาระบบการทํางานและสร้างนวัตกรรมในองค์กร โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี ้
1. จัดให้มีเงื่อนไขในการจ้างงานที่เป็นธรรม และให้พนักงานได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามศักยภาพ 
2. จัดให้มีการดูแลในเรื่องสวัสดิการแก่พนักงานตามสมควร เช่น จัดให้มีวันลาพักผ่อนประจําปี การทํางานล่วงเวลาที่
สมเหตุสมผล การรักษาพยาบาลตามความจําเป็นและสมควร เป็นต้น 
3. การแต่งตั้งโยกย้าย การให้รางวัลและการลงโทษพนักงานจะกระทําด้วยความสุจริตใจ เสมอภาคและตั้งอยู่บนพื้นฐานของ
ความรู้ ความสามารถและความเหมาะสมของพนักงาน  
4. จัดให้มีการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทํางาน ให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของพนักงาน  
5. พัฒนาพนักงานเพื่อฝึกฝนทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพ โดยเปิดโอกาสให้พนักงานมีการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและสม่ําเสมอ 
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6. ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด  
7. หลีกเล่ียงการกระทําใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การทํางานของพนักงาน ตลอดจน
ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ 

(5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 
บริษัทมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ในราคาเสนอขายที่เหมาะสม รักษาความลับของลูกค้า

อย่างจริงจังและสม่ําเสมอ แสวงหาลู่ทางอย่างไม่หยุดยั้งที่จะเพิ่มประโยชน์ให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และปฏิบัติตามเงื่อนไข
ต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
1. ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานตรงตามความต้องการของลูกค้าภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรม 
2. พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจและเพื่อเพิ่มประโยชน์ให้แก่ลูกค้า 
3. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ถกูต้อง เพียงพอ ไม่เกินความเป็นจริง เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลเพียงพอในการตดัสินใจ 
4. รักษาความลับของลูกค้าไม่นําไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ 

(6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
บริษัทตระหนักถึงความสําคัญของการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม เพื่อไม่ก่อให้เกิดปัญหามลภาวะต่างๆ รวมถึงภาวะโลกร้อน 

ซึ่งมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตมนุษย์และระบบนิเวศน์ บริษัทจึงมีนโยบายไม่กระทําการใดๆ  ที่จะส่งผลเสียหายต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
1. ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มีมาตรการประหยัดพลังงาน และพิจารณานําทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ 
2. พัฒนาสินค้าและบริการที่ไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมมีความปลอดภัยในการใช้งาน 
3. ใช้เทคโนโลยีและขั้นตอนการผลิตที่มีมาตรฐาน โดยคํานึงถึงการลดปริมาณและการบําบัดมลพิษก่อนปล่อยสู่ธรรมชาติ 
4. ให้การสนับสนุนกิจกรรมที่จะมีส่วนสร้างสรรค์สังคมและส่ิงแวดล้อมอย่างสม่ําเสมอ 

(7) การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม  
บริษัทมีนโยบายส่งเสริมการใช้กระบวนการทางธุรกิจเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ช่วยสร้างเศรษฐกิจและ

ความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี ้
1. การสนับสนุนการจ้างงานในชุมชน 
2. แสวงหาโอกาสสนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์สังคมและชุมชน 
3. ปลูกฝังจิตสํานึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับ  
4. ควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานกํากับดูแล  

(8) การมีนวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการด าเนินความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้
เสีย 

บริษัทตระหนักดีว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีบทบาทสําคัญในการกําหนดทิศทางการดําเนินธุรกิจ จึงให้ความสําคัญในการดูแล
และคํานึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอกองค์กร บริษัทจึงมีนโยบายสนับสนุนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มี
ส่วนได้เสีย (Co - Creation) ในการพัฒนานวัตกรรมที่สร้างความสมดุลระหว่างมูลค่าและคุณค่าต่อชุมชน สังคม และ
ส่ิงแวดล้อมควบคู่ไปกับความเจริญเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
1. วิเคราะห์กระบวนการทํางานอย่างละเอียด เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาไปสู่การค้นพบนวัตกรรมทางธุรกิจ 
2. สร้างโอกาสในการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อความเจริญเติบโตควบคู่กับการสร้างกําไรของธุรกิจอย่าง
ยั่งยืน 
3. การร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐบาลในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและสังคม   
เพื่อให้ทุกคนในองค์กรได้รับทราบนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น บริษัทจะเผยแพร่นโยบายดังกล่าวผ่านช่องทางการ
ส่ือสารของบริษัท เช่น จดหมาย อีเมล์ แบบรายงานการเปิดเผยข้อมูลประจําปี (56 - 1) และรายงานประจําปี (56 - 2) โดยจะ
ทบทวนนโยบายดังกล่าวอย่างสม่ําเสมอทุกปี 
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1. การด าเนินงานและการจัดท ารายงาน 
ความรับผิดชอบต่อสังคมตามนโยบายและแนวปฏิบัติข้างต้นนั้น เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการดําเนินธุรกิจของกิจการที่

บริษัทได้ปฏิบัติมาโดยตลอด โดยบริษัทได้ดําเนินงานตามนโยบายและแนวทางที่กําหนด ตั้งแต่ขั้นตอนการจัดหาวัตถุดิบที่มี
คุณภาพในราคาที่เหมาะสม และเพื่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หลีกเล่ียงพฤติกรรมการเล่นพรรคเล่นพวก ทางบริษัทจะ
เปรียบเทียบสินค้าจากผู้จัดจําหน่ายวัตถุดิบหลายรายเพื่อให้สามารถเปรียบเทียบราคาและเพิ่มอํานาจการต่อรอง 

สําหรับกระบวนการผลิตสินค้า บริษัทมีการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพสินค้าตั้งแต่เริ่มต้นการผลิตจนถึงขั้นตอน
สุดท้ายก่อนที่จะส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้า รวมถึงการให้คําแนะนําในการนําผลิตภัณฑ์ของบริษัทไปใช้ในกระบวนการผลิตของ
ลูกค้าเพื่อช่วยลดเวลาในการทํางาน (Cycle Time) ในการผลิต ตลอดจนฝ่ายการตลาดจะติดตามผลหลังการขาย เพื่อรับฟัง
ปัญหาข้อเสนอแนะจากลูกค้า แล้วนํามาปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่หลากหลายให้สามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น  

เน่ืองจากธุรกิจของบริษัทต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ ความชํานาญและประสบการณ์ ผู้บริหารบริษัทจึงได้ตระหนักถึง
ความสําคัญของทรัพยากรบุคคล และมีนโยบายส่งเสริมบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีความรู้ ความสามารถ ให้ทันต่อการเปล่ียนแปลง
ของเทคโนโลยี โดยการจัดอบรมพนักงานและเปิดโอกาสให้พนักงานได้เรียนรู้และได้ประสบการณ์ในการรับการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตจากต่างประเทศ ซึ่งเป็นผู้ผลิตเครื่องจักรน้ันๆ โดยตรง 

2. การด าเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม  
- ไม่มี - 

3. การป้องกันการมีสว่นเกี่ยวขอ้งกับการทจุริตคอร์รัปชั่น 
การทุจริต (Corruption) หมายถึง การใช้อํานาจที่ได้มาหรือการใช้ทรัพย์สินที่มีอยู่ในทางมิชอบ เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง 

ครอบครัว เพื่อน คนรู้จัก หรือประโยชน์อื่นใดอันมิควรได้ ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์ของผู้อื่น การทุจริตอาจเกิด
ได้หลายลักษณะ เช่น การติดสินบนเจ้าพนักงานด้วยการให้หรือการรับสินบนทั้งที่เป็นเงินและส่ิงของ การมีผลประโยชน์ทับ
ซ้อน การฟอกเงิน การยักยอก การปกปิดข้อเท็จจริง การขัดขวางกระบวนการยุติธรรม เป็นต้น 

บริษัทได้กําหนดแนวทางในการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ดังต่อไปนี้ 
1. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทในสายธุรกิจดําเนินการหรือยอมรับหรือให้การสนับสนุน การ
ทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม และกําหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่นอย่างสม่ําเสมอ ตลอดจนมีการทบทวนแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ ข้อกําหนด ประกาศ 
กฎหมาย และการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ 
2. มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นส่วนหนึ่งของการดําเนินธุรกิจและเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ของบริษัท ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา พนักงานทุกคนทุกระดับ ที่จะมีส่วนในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ การปฏิบัติเพื่อให้
การดําเนินการด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นบรรลุตามนโยบายที่กําหนด 
3. บริษัทไม่กระทําหรือสนับสนุนการให้สินบนในทุกรูปแบบ ทุกกิจกรรมที่อยู่ภายใต้การดูแล รวมถึงการควบคุม การบริจาค
เพื่อการกุศล การบริจาคให้แก่พรรคการเมือง การให้ของขวัญทางธุรกิจและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ มีความโปร่งใสและไม่มี
เจตนาเพื่อโน้มน้าวให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือเอกชนดําเนินการที่ไม่เหมาะสม 
4. บริษัทจัดให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสม สม่ําเสมอเพื่อป้องกันไม่ให้พนักงานมีการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะงาน
ขาย การตลาด จัดซ้ือ 
5. สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ซื่อสัตย์และยึดมั่นในความเป็นธรรม ส่งเสริมความซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบในการปฏิบัติ
หน้าที่ความรับผิดชอบ รวมถึงส่ือให้เห็นความมุ่งมั่นของบริษัท 
6. มีความรับผิดชอบต่อการจัดทํารายงานทางการเงินที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป 
7. หลีกเล่ียงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งอาจนํามาซึ่งการทุจริตคอร์รัปชั่น เช่น ไม่ถือหุ้นในบริษัทคู่แข่ง หลีกเล่ียงการใช้
ข้อมูลภายใน เพื่อประโยชน์ของตนในการซ้ือหรือขายหุ้นของบริษัท หรือให้ข้อมูลภายในแก่ผู้อื่น 
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8. จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่รัดกุมมีประสิทธิภาพ และมีการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในทุกปี ทั้งนี้ 
บริษัทได้มีการว่าจ้างบริษัทภายนอก (Outsource) ทําหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อประเมินความเส่ียงและรายการที่
ผิดปกติ โดยจะนําเสนอผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยทุกๆ 3 เดือน  
9. หากพบเห็นการกระทําที่เข้าข่ายการทุจริตที่มีผลเกี่ยวข้องกับบริษัททั้งทางตรงหรือทางอ้อม ควรแจ้งให้กรรมการผู้จัดการ
ทราบทันที โดยบริษัทจะรักษาความลับของผู้แจ้งหรือร้องเรียนการทุจริต  
10. เพื่อให้ทุกคนในองค์กรได้รับทราบนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น บริษัทจะเผยแพร่นโยบายดังกล่าวผ่านช่องทางการ
ส่ือสารของบริษัท เช่น จดหมาย อีเมล์ แบบรายงานการเปิดเผยข้อมูลประจําปี (56 - 1) และรายงานประจําปี (56 - 2) โดยจะ
ทบทวนนโยบายดังกล่าวอย่างสม่ําเสมอทุกปี 
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ส่วนที่ 3 ข้อมลูทางการเงิน 

3.1 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 
คณะกรรมการ บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทํา เปิดเผย และนําเสนองบ

การเงินของบริษัทฯ รวมถึงสารสนเทศที่ปรากฏในรายงานประจําปี ซึ่งงบการเงินดังกล่าวจัดทําขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควร ตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการเลือกใช้นโยบายการบัญชีและการประมาณการที่
เกี่ยวกับรายงานทางการเงินที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่ําเสมอรวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสําคัญอย่างเพียงพอในหมาย
เหตุประกอบงบการเงิน โดยผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินและแสดงความเห็นในรายละเอียดของผู้สอบบัญชีแล้ว 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระทําหน้าที่กํากับดูแลงบ
การเงิน ประเมินระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินของไทย ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการบันทึก
ข้อมูลทางการบัญชีที่ถูกต้องครบถ้วนเพียงพอ ทันเวลา และป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดําเนินการผิด ปกติ โดย
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจําปีนี้แล้ว 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ สามารถสร้างความ
เชื่อมั่นได้ว่างบการเงินของบริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) แสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และ
กระแสเงินสดถูกต้องในสาระสําคัญแล้ว 

 
 
 
 

 (รศ.ประภาษ ไพรสุวรรณา) 
ประธานกรรมการ 
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3.2 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ รวม 3 ท่าน 

ประกอบด้วย นายสุวิทย์ สิงหจันทร์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นางวัลชลีย์ กาญจนจงกล และนายวรพจน์ ยศะทัตต์ เป็น
กรรมการตรวจสอบ มีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบที่สําคัญคือ ดูแลรายงาน
ทางการเงินของบริษัทให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป สอบทานการดําเนินงานของบริษัทให้เป็นไป
ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติตามข้อกําหนดและกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนดูแลกรณีที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันนั้น ทั้งนี้ในปี 2563 
คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง ตามรายละเอียดการเข้าประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
ดังต่อไปนี ้

ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง 
จ านวนคร้ังการประชุม/  

จ านวนคร้ังที่เข้าร่วมประชุม 
1. นายสุวิทย์ สิงหจันทร์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 4/4 
2. นางวัลชลีย์ กาญจนจงกล กรรมการตรวจสอบ 3/4 
3. นายวรพจน์ ยศะทัตต์ กรรมการตรวจสอบ 4/4 

ทั้งนี้ ได้ประชุมร่วมกับผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้อง ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี ซึ่งผลการสอบทานของคณะ 
กรรมการตรวจสอบมีสาระสําคัญ สรุปได้ดังนี้ 

งบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินสําหรับปี 2563 ร่วมกับ
ผู้สอบบัญชี และฝ่ายบริหาร เพื่อให้มั่นใจว่างบการเงินได้จัดทําขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการบัญชี
ที่รับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วน และเชื่อถือได้ สอดคล้องกับกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งพิจารณาการนํามาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ การตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินใหม่ และมาตรฐานการบัญชีและแม่บทการบัญชีที่มีการปรับปรุงที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ มาปฏิบัติแล้ว รวมถึงได้มีการ
ประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมประชุมด้วย เพื่อให้ความมั่นใจว่าผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระใน
การปฏิบัติงาน 

รายการที่เกี่ยวโยงกัน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจาณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยง
กัน หรือรายการที่อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ  ให้มีความถูกต้องครบถ้วน 
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าได้ดําเนินตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) กําหนด โดยบริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติตาม
นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

ระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินระบบการควบคุมภายในตามแนวทางที่กําหนดโดย
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งครอบคลุมถึงสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในองค์กร การ
บริหารความเส่ียง การควบคุมด้านการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล รว มถึงระบบการติดตาม 
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล 

การก ากับดูแลงานตรวจสอบภายใน มีการปฏิบัติงานอย่างอิสระ โดยจัดให้มีการว่าจ้างบริษัท  บีเค ไอเอ แอนด์ ไอซี 
จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการด้านการตรวจสอบภายในจากภายนอก เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณาแผนการตรวจสอบภายในประจําปี รายงานผลการตรวจสอบภายใน ติดตามผลการตรวจสอบ
ภายในกับฝ่ายบริหารอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งให้คําแนะนํากับผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการปฏิบัติงานตาม
แผนงานตรวจสอบภายในประจําปี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยผลการตรวจสอบภายในประจําปี 2563 ไม่
พบสิ่งบ่งชี้ของการกระทําทุจริตหรือข้อบกพร่องด้านการควบคุมภายในที่มีนัยสําคัญ 
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การบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบไดท้บทวนกับฝ่ายบริหารในเรื่องการบริหารความเส่ียง และติดตามการ
ดําเนินการ รวมทั้งเสนอให้มีการกําหนดกระบวนการบริหารความเส่ียงอย่างมีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีการบริหาร
ความเส่ียงอย่างต่อเนื่อง และพิจารณาการป้องกันและจัดการความเส่ียงสําคัญของธุรกิจทั้งปัจจุบันและที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 
พร้อมทั้งกําหนดมาตรการเพิ่มเติมเพื่อการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น 

การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่
เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้บริษัท ปฎิบัติตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการ
ดําเนินธุรกิจอย่างสม่ําเสมอ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด รวมทั้งการปฎิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียต่อธุรกิจของบริษัท 
ด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบไดต้ามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้
ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย 

พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งต้ังบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจําปี 2564 โดยพิจารณาจากคุณสมบัติความรู้ทางด้านธุรกิจและประสบการณ์ 
ตลอดจนความเหมาะสมของค่าตอบแทน และมีมติให้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือ
หุ้นประจําปี 2564 โดยให้แต่งตั้ง นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3500 หรือนายเสถียร 
วงศ์สนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3495 หรือนายวิชัย รุจิตานนท์ สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ
นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5946 หรือนายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขที่ 9445 หรือนางสาวกนิษฐา ศิริพัฒนสมชาย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10837 จากบริษัท เอเอ็นเอส 
ออดิท จํากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกําหนดค่าตอบแทนเป็นจํานวนเงินรวม 1,750,000 บาท (ไม่รวมค่าบริการอื่นๆ 
(Non-audit Fee)) 

 
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
 

นายสุวิทย์ สิงหจันทร ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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3.3 รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) 

ความเห็น 
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของ บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน)

และบริษัทย่อย และงบเฉพาะของ บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) ตามลําดับ ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะ
การเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม และงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะ
กิจการของบริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ 
จํากัด (มหาชน) ตามลําดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแส
เงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปีส้ินสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคของความ

รับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัทตาม
ข้อกําหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบ
การเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกําหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่า
หลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 
เรื่องสําคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสําคัญที่สุด ตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการ

ตรวจสอบงบการเงินสําหรับปีปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นําเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและ
ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสําหรับเรื่องเหล่าน้ี 

รายได้จากการให้บริการรับเหมาและติดต้ัง 
ความเสี่ยง 

กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการให้บริการรับเหมาและติดตั้ง สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นจํานวนเงิน 277.87 
ล้านบาท กลุ่มบริษัทรับรู้รายได้ตามวิธีอัตราส่วนของงานที่ทําเสร็จ โดยอ้างอิงอัตราส่วนของต้นทุนการบริการรับเหมาและ
ติดตั้งที่เกิดขึ้นจริง ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินเทียบกับประมาณการต้นทุนการบริการรับเหมาและติดตั้งทั้งส้ิน การรับรู้
รายได้โดยอ้างอิงจากสัดส่วนงานที่ทําเสร็จดังกล่าว ทําให้กําไรหรือขาดทุนจากการทําสัญญาบริการรับเหมาและติดตั้งเป็น
ความเส่ียงที่สําคัญในการตรวจสอบเพราะเกี่ยวข้องกับการคาดการณ์การจัดทํางบประมาณต้นทุนที่เหมาะสม ซึ่งมีผลต่อการ
รับรู้รายได้จากการให้บริการรับเหมาและติดตั้งสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563  

วิธีการตอบสนองความเสี่ยงโดยผู้สอบบัญชี 
ข้าพเจ้าได้สุ่มเลือกสัญญาบริการรับเหมาและติดตั้งที่มีผลกระทบที่มีสาระสําคัญต่อผลการดําเนินงานของบริษัท โดย  
- ตรวจสอบความเหมาะสมของการประมาณการของต้นทุนของทั้งโครงการกับหลักฐานจากภายนอกและหลักฐานจาก

ภายในที่น่าเชื่อถือ 
- ตรวจสอบต้นทุนจริงกับเอกสารประกอบการซ้ือ 
- ทดสอบการคํานวณอัตราส่วนงานที่ทําเสร็จ 
- เปรียบเทียบผลที่ได้กับการคํานวณจากฝ่ายวิศวกรของบริษัท 
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นอกจากนี้ข้าพเจ้าได้เข้าสังเกตการณ์ การสํารวจอัตราส่วนของงานที่ทําเสร็จร่วมกับวิศวกร สําหรับงานรับเหมาและ
ติดตั้งบางโครงการที่สําคัญที่เลือกตรวจสอบ 

ค่าเผื่อมูลค่าลดลงของสินค้าคงเหลือ 
ความเสี่ยง 

ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10 กลุ่มบริษัทมียอดคงเหลือของค่าเผื่อมูลค่าลดลงสินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2563 จํานวนเงิน 16.88 ล้านบาท ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลงคงเหลือดังกล่าวประมาณการมาจากอัตราร้อยละของช่วง
อายุของสินค้าคงเหลือ ซึ่งกําหนดจากประสบการณ์ในอดีตของฝ่ายบริหาร และคํารับรองอายุผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต ความ
เหมาะสมของค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลงคงเหลือขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหารเป็นสําคัญ 

วิธีการตอบสนองความเสี่ยงโดยผู้สอบบัญชี 
ข้าพเจ้าได้ทําความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมภายในเกี่ยวกับการประมาณการค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลงคงเหลือ ตรวจสอบ

ความถูกต้องของรายงานอายุสินค้าคงเหลือที่ใช้ในการคํานวณค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลงคงเหลือในแต่ละช่วงอายุแยกกลุ่ม
ประเภทของสินค้าคงเหลือ และพิจารณาความเหมาะสมของประมาณการค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลงคงเหลือโดยเปรียบเทียบกับ
ข้อมูลการเคล่ือนไหวของสินค้าคงเหลือในอดีตที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละช่วงอายุ และตรวจสอบคํารับรองอายุผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต
รายสําคัญ 

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น 
ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8 ในระหว่างปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ ได้ดําเนินธุรกิจ

ซื้อขายและติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ขนาด 5.00 กิโลวัตต์ถึง 10.00 กิโลวัตต์ โดยบริษัทฯ มีลูกค้ารายใหญ่จํานวน 1 ราย และมีรายได้
จากการขายและให้บริการจากรายการดังกล่าวสําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จํานวน 190.46 ล้านบาท และ ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2563 มียอดลูกหนี้คงเหลือที่เกินกําหนดชําระ 20 วัน และ 138 วัน จํานวน 100.43 ล้านบาท และ 72.35 ล้านบาท 
ตามลําดับ ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขในเรื่องนี้ 

ข้อมูลอื่น 
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอ่ืนประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจําปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน

รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจําปีนั้น ซึ่งคาดว่ารายงานประจําปีจะถูก
จัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้ 
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอ่ืนและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่น
ต่อข้อมูลอ่ืน 

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอ่ืนมีความขัดแย้ง 
ที่มีสาระสําคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏ
ว่า ข้อมูลอ่ืนมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญหรือไม่ 

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญ 
ข้าพเจ้าจะส่ือสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการกํากับดูแลเพื่อให้ผู้มีหน้าที่กํากับดูแลดําเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อ
ข้อเท็จจริง 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลต่องบการเงิน 
ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจําเป็นเพื่อให้สามารถจัดทํางบการเงินที่ปราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 

ในการจัดทํางบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดําเนินงานต่อเนื่อง 
เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสําหรับการดําเนินงานต่อเนื่อง
เว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดําเนินงานหรือไม่สามารถดําเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้ 

ผู้มีหนา้ที่ในการกํากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท 
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามวีัตถปุระสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือ ความ
เชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูล
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือ
ว่ามีสาระสําคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผล
ต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้ 

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง 
- ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญในงบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความ
เส่ียงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความ
เส่ียงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงที่เกิดจากข้อผิดพลาด 
เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดง
ข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 
- ทําความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ

สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท 
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการ

เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทําขึ้นโดยผู้บริหาร 
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสําหรับการดําเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการ

สอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัย
อย่างมีนัยสําคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดําเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่
มีสาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่
เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปล่ียนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับ
หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตามเหตุการณ์หรือสถานการณ์ใน
อนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดําเนินงานต่อเน่ือง 
- ประเมินการนําเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบ

การเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทําให้มีการนําเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่ 
- ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทาง

ธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกําหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และ
การปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าได้ส่ือสารกับผู้มีหน้าที่ในการกํากับดูแลในเรื่องต่างๆ ที่สําคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสําคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายใน
หากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าได้ให้คํารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกํากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกําหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความ
เป็นอิสระและได้ส่ือสารกับผู้มีหน้าที่ในการกํากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผล
ที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาด
ความเป็นอิสระ 
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จากเรื่องที่ส่ือสารกับผู้มีหน้าที่ในการกํากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสําคัญมากที่สุดในการตรวจสอบงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในปีปัจจุบันและกําหนดเป็นเรื่องสําคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้
ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่
ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทําดังกล่าวสามารถ
คาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสี ยสาธารณะจากการส่ือสาร
ดังกล่าว 

 
 

 

(นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน) 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบยีน 9445 

บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด 
กรุงเทพฯ วันที ่18 กุมภาพันธ์ 2564 
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3.4 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

ผู้สอบบัญชีและสรุปรายงานของผู้สอบบัญชี 

งบการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 
ตรวจสอบโดยบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด ซึ่งมีนายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9445 

เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่
รับรองทั่วไป ซึ่งได้แสดงความเห็นว่า งบการเงินของบริษัทฯ แสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด โดย
ถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

งบการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 
ตรวจสอบโดยบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด ซึ่งมีนายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9445 

เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่
รับรองทั่วไป ซึ่งได้แสดงความเห็นว่า งบการเงินของบริษัทฯ แสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด โดย
ถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

งบการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 
ตรวจสอบโดยบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด ซึ่งมีนายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9445 

เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่
รับรองทั่วไป ซึ่งได้แสดงความเห็นว่า งบการเงินของบริษัทฯ แสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด โดย
ถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และเพิ่มข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้นในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินข้อ 8 เกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่จํานวน 1 ราย และมีรายได้จากการขายและให้บริการจากรายการดังกล่าวสําหรับปี
ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จํานวน 190.46 ล้านบาท และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มียอดลูกหนี้คงเหลือที่เกินกําหนด
ชําระ 20 วัน และ 138 วัน จํานวน 100.43 ล้านบาท และ 72.35 ล้านบาท ตามลําดับ  ทั้งนี้มิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข
ในเรื่องนี้ 
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งบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 - 2563                                                                                                   (หน่วย : ล้านบาท) 

ฐานะการเงิน 
งบการเงินรวม 

ณ 31 ธันวาคม 2561 ณ 31 ธันวาคม 2562 ณ 31 ธันวาคม 2563 
จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 

สินทรัพย ์
สินทรัพย์หมุนเวียน 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอืน่ - สุทธ ิ
สินทรพัย์ที่เกิดจากสัญญา 
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 
สินทรพัย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น - สุทธ ิ

 
  

58.32 
350.51 
69.64 
94.87 

387.04 

 
  

4.41 
26.52 
5.27 
7.18 

29.28 

 
  

38.30 
214.00 
34.97 
93.67 

375.69 

 
 

3.21 
17.94 
2.93 
7.85 

31.49 

 
 

217.42 
407.90 
123.25 
89.58 

- 

 
 

17.13 
32.14 
9.71 
7.06 

- 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 960.38 72.66 756.63 63.42 838.15 66.04 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
ลูกหนี้การค้าไม่หมุนเวียน - สุทธิ 
เงินมัดจําค่าซื้อสินทรพัย์ถาวร 
สินทรพัย์ภาษีเงินได้งวดปัจจุบัน 
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 
สินทรพัย์ไม่มีตวัตน - สุทธ ิ
สินทรพัย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี - สุทธ ิ
สินทรพัย์ไม่หมุนเวียนอืน่ 

 
- 

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 

 
8.81 

- 
7.21 

389.10 
6.57 

16.35 
3.06 

0.69 
- 

0.57 
30.65 
0.52 
1.29 
0.24 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 361.31 27.34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   436.32 36.58 431.10 33.96 
รวมสินทรัพย์ 1,321.69 100.00 1,192.95 100.00 1,269.25 100.00 

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 
หนี้สินหมุนเวียน 

เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบันการเงิน 
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา 
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินที่ถึงกําหนดชําระ 
ภายในหนึ่งปี 
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 
ประมาณการหนี้สินจากการรับประกนั 
ประมาณการหนี้สินอืน่ 

 
 

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 

7.96 
149.61 
55.48 

 
1.85 

- 
14.93 
2.91 

0.63 
11.79 
4.37 

 
0.15 

- 
1.18 
0.23 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 303.33 22.95 183.08 15.35 232.74 18.35 

หนี้สินไม่หมุนเวียน 
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ  

ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์
พนักงาน 

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 

 
1.77 

 
23.83 
0.57 

 
0.13 

 
1.80 
0.05 

 
9.11 

 
27.86 
2.02 

 
0.76 

 
2.34 
0.17 

 
7.65 

 
25.61 
1.09 

 
0.60 

 
2.02 
0.09 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 26.17 1.98 38.99 3.27 34.35 2.71 
รวมหนี้สิน 329.50 24.93 222.07 18.62 267.09 21.06 
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 - 2563                                                                                                   (หน่วย : ล้านบาท) 

ฐานะการเงิน 
งบการเงินรวม 

ณ 31 ธันวาคม 2561 ณ 31 ธันวาคม 2562 ณ 31 ธันวาคม 2563 
จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ทุนเรือนหุน้ 

ทุนจดทะเบียน 
หุ้นสามญั 1,479,000,000 หุ้น มูลคา่หุ้นละ 0.50 บาท 
ทุนจดทะเบียน 
หุ้นสามญั 1,255,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท 
ทุนจดทะเบียน 
หุ้นสามญั 900,000,000 หุ้น มูลคา่หุ้นละ 0.50 บาท 
ทุนที่ออกจําหน่ายและชําระเต็มมูลค่าแล้ว 
หุ้นสามญั 900,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 
เงินรับจากการจําหน่ายใบสําคัญแสดงสิทธิ 
กําไรสะสม 
จัดสรรแล้ว 

สํารองตามกฎหมาย 
ยังไม่ได้จัดสรร 

 
 
 
- 
 
- 
 

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 
39.36 

- 
 
 

2.86 
1.43 

 
 
 

739.50 
 
- 
 
- 
 

450.00 
469.63 
22.40 

 
 

34.38 
25.63 

 
 
 

58.26 
 
- 
 
- 
 

35.45 
37.00 
1.75 

 
 

2.71 
2.02 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 991.36 75.01 970.76 81.37 1,002.04 78.93 
ส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอํานาจควบคุม 0.83 0.06 0.12 0.01 0.12 0.01 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 992.19 75.07 970.88 81.38 1,002.16 78.94 
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,321.69 100.00 1,192.95 100.00 1,269.25 100.00 
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บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 - 2563 (หน่วย : ล้านบาท) 

ผลการด าเนินงาน 
2561 2562 2563 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 
รายได้ 

รายได้จากการขาย 
รายได้จากการให้บริการรับเหมาและติดตั้ง 
รายได้จากการให้บริการ 
รายได้อื่น 

 
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 

 
633.51 
277.87 
31.69 
6.43 

 
66.72 
29.26 
3.34 
0.68 

รวมรายได้ 963.09 100.00 584.40 100.00 949.50 100.00 

ค่าใช้จ่าย 
ต้นทุนขาย 
ต้นทุนการให้บริการรับเหมาและติดตัง้ 
ต้นทุนการให้บริการ 
ค่าใช้จ่ายในการขาย 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปลี่ยน 

 
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 

 
555.46 
255.52 
22.07 
37.26 
71.76 
(1.35) 

 
58.50 
26.91 
2.32 
3.92 
7.56 

(0.13) 
รวมค่าใช้จ่าย 941.93 97.80 595.51 101.90 940.72 99.08 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และ 
ภาษีเงินได้ 
ต้นทุนทางการเงิน 

 
21.16 
(1.59) 

 
2.20 

(0.16) 

 
(11.11) 
(0.87) 

 
(1.90) 
(0.15) 

 
8.78 

(1.32) 

 
0.92 

(0.14) 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ 

19.57 
(5.26) 

2.04 
(0.55) 

(11.98) 
2.13 

(2.05) 
0.36 

7.46 
(1.94) 

0.78 
(0.20) 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี  14.31 1.49 (9.85) (1.69) 5.52 0.58 

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น 
รายการที่จะไม่ได้รับการจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ 
ในกําไรหรอืขาดทุนในภายหลัง 

- ผลกําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย-สุทธิจากภาษีเงินได้ 15.67 1.62        -  - 3.36 0.36 

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 29.98 3.11 (9.85) (1.69) 8.88 0.94 
การแบ่งบันก าไร (ขาดทุน) 

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบรษิัทใหญ่ 
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม 

 
14.47   
(0.16) 

1.50  
(0.01) 

(9.81)  
(0.04) 

(1.68) 
(0.01) 

5.52 
- 

0.58 
- 

14.31 1.49 (9.85) (1.69) 5.52 0.58 
การแบ่งบันก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม 

 ส่วนที่เป็นของผูถ้ือหุน้บริษัทใหญ ่
 ส่วนที่เป็นของสว่นได้เสียทีไ่ม่มีอํานาจควบคุม 

 
30.14   
(0.16) 

3.12  
(0.01) 

(9.81)  
(0.04) 

(1.68) 
(0.01) 

8.88 
- 

0.94 
- 

29.98 3.11 (9.85) (1.69) 8.88 0.94 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาท/ หุ้น) 0.0161  (0.0109)  0.0061  
จ านวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนัก (ล้านหุ้น) 900  900  900  
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บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 

งบกระแสเงินสดรวม 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 - 2563                                                                              (หน่วย : ล้านบาท) 

รายการ 2561 2562 2563 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 
กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี 
รายการปรับกระทบก าไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรม
ด าเนินงาน 

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย 
(กลับรายการ)ค่าเผื่อหนีส้งสัยจะสูญ 
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือ 
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายทรัพย์สิน 
กําไรจากการจําหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน 
กําไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน 
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากสัญญาซื้อขายอนุพนัธ์ 
(กําไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยัง ไม่เกิดขึ้น 
ดอกเบี้ยรับ 
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย 
(กลับรายการ)ประมาณการหนี้สินจากการรับประกัน 
กลับรายการประมาณการหนี้สินอืน่ 
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชนพ์นักงาน 
(รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

 
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) 

 
5.53 

 
 

23.90 
(0.08) 
2.49 
2.49 

(0.42) 
- 

0.41 
(0.05) 
(3.15) 
1.33 
4.24 

(1.77) 
4.87 
1.93 

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน
ด าเนินงาน 74.88 0.37 41.72 

สินทรัพย์จากการด าเนินงาน (เพิ่มข้ึน) ลดลง : 
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอืน่ 
สินทรพัย์ที่เกิดจากสัญญา 
สินค้าคงเหลือ 
สินทรพัย์ไม่หมุนเวียนอืน่ 

หนี้สินจากการด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง) : 
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น 
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา 
ประมาณการหนี้สินจากการรับประกนั 
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 

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 

(204.13) 
(88.28) 

1.60 
(2.48) 

 
55.52 
11.07 
(2.00) 
(0.93) 

เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน 36.75 60.51 (187.91) 
จ่ายสํารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนักงาน 
จ่ายดอกเบี้ยจ่าย 
จ่ายภาษีเงินได้ 

(1.18) 
(1.59) 

(33.33) 

-         
(0.88) 

(10.68) 

(2.92) 
(1.32) 
(3.82) 

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 0.65 48.95 (195.97) 
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บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 

งบกระแสเงินสดรวม 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 - 2563 (หน่วย : ล้านบาท) 

รายการ 2561 2562 2563 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน : 

ดอกเบี้ยรับ 
เงินสดรับจากการจําหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน 
เงินสดจ่ายซื้อสินทรพัย์ทางการเงินหมุนเวียน 
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพนั (เพิ่มขึ้น) ลดลง 
เงินสดจ่ายซื้อสินทรพัย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอืน่ 
เงินสดรับจากการจําหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น 
เงินสดจ่ายชําระเงินมัดจําค่าซื้อสินทรพัย์ถาวร 
เงินสดรับจากการจําหน่ายสินทรัพย์ถาวร 
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร 
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
เงินสดของบริษัทยอ่ยลดลงจากการเลิกกิจการ 

 
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) 

 
4.18 

491.10 
(115.00) 

- 
60.00 

(60.00) 
- 

3.21 
(9.95) 
(1.33) 

- 
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (28.30) (54.91) 372.21 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน : 
เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบันการเงินลดลง 
จ่ายชําระเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่า 
เงินสดรับจากการจําหน่ายใบสําคัญแสดงสิทธิ 
เงินปันผลจ่าย 
ส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอํานาจควบคุมเพิ่มขึ้น(ลดลง) 

(9.47) 
(1.80) 

- 
(125.99) 

1.00 

(0.21) 
(2.38) 

- 
(10.80) 
(0.67) 

(16.24) 
(3.28) 
22.40 

- 
- 

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (136.26) (14.06) 2.88 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มข้ึน (ลดลง) สุทธิ 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นปี 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี 

(163.91) 
222.23 

58.32 

(20.02) 
58.32    
38.30 

179.12 
38.30 

217.42 
การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับกระแสเงินสดเพิ่มเติม 
สินทรพัย์ที่เพิ่มขึ้นจากหนี้สนิตามสัญญา 
เจ้าหนี้ซื้อทรัพยส์ินเพิ่มขึน้(ลดลง) 
สินทรพัย์เพิ่มขึ้นจากการโอนเงินมัดจําค่าซื้อสินทรพัย์ถาวร 
เงินปันผลค้างจ่าย 
สินทรพัย์ที่เพิ่มขึ้นจากการรับโอนจากสินค้า 
ค่าเสื่อมราคาที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรพัย์ 

2.17 
0.81 

- 
0.01 

- 
- 

10.45 
0.55 
9.20 

- 
1.50 
2.26 

1.04 
(0.27) 
0.30 

- 
- 
- 
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บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 

 

อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคญั 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 - 2563 

อัตราส่วนทางการเงิน 2561 2562 2563 
อัตราสว่นสภาพคล่อง (เท่า) 
อัตราสว่นสภาพคล่องหมุนเรว็ (เท่า) 
อัตราสว่นหมุนเวยีนลูกหนี้การค้า (เท่า) 
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 
อัตราสว่นหมุนเวยีนสนิค้าคงเหลือ (เท่า)  
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 
อัตราสว่นหมุนเวยีนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 
ระยะเวลาชําระหนี้เฉลี่ย (รวม) (วัน) 
วงจรเงินสด (วัน) 
อัตรากําไรขัน้ตน้ (%) 
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%) 
อัตราสว่นกําไรสุทธิ (%) 
อัตราผลตอบแทนผู้ถอืหุ้น (%) 
อัตราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ (%) 
อัตราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ถาวร (%) 
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 
อัตราสว่นหนี้สินต่อส่วนของผูถ้ือหุน้ (เท่า) 

3.17 
2.62 
2.70 
135 
6.91 
53 

3.70 
99 
90 

19.73 
2.20 
1.49 
1.38 
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 

3.60 
2.69 
3.33 
110 
9.09 
40 

8.64 
42 
108 

11.67 
0.93 
0.58 
0.56 
0.45 
1.39 
0.77 
0.27 
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บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

3.5 หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

1. ข้อมูลทั่วไป 
บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทจํากัดภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์ของประเทศไทยเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2546 ต่อมาเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2556 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็น
บริษัทมหาชนจํากัดตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัด และเป็นบริษัทฯ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อ
วันที่ 20 ธันวาคม 2560 ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนไว้คือ เลขที่ 230/7 ถนนเทศบาลรังรักษ์เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร บริษัทฯประกอบกิจการในประเทศไทย โดยดําเนินธุรกิจหลักในการจําหน่ายอุปกรณ์และระบบควบคุมไฟฟ้าที่ใช้
ในโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงให้บริการติดตั้งและก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย 

2. เกณฑ์การจัดท างบการเงิน 
งบการเงินน้ีจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (“มาตรฐานการรายงานทางการเงิน”) รวมถึงการตีความ

และแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ ( “สภาวิชาชีพบัญชี”) และกฎระเบียบและประกาศ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง 

การแสดงรายการในงบการเงิน ได้ทําขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามข้อกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่  26 
ธันวาคม 2562 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี 2543 

งบการเงินของบริษัทฯ ได้จัดทําเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซึ่งการจัดทํางบการเงินดังกล่าวเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการจัดทํารายงานในประเทศ ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงินที่ไม่คุ้นเคยกับภาษาไทย บริษัทได้
จัดทํางบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย  

งบการเงินน้ีได้จัดทําขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี 
ในการจัดทํางบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้องใช้การประมาณและข้อสมมติฐาน

หลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการกําหนดนโยบายและการรายงานจํานวนเงินที่เกี่ยวกับ สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และ
ค่าใช้จ่าย การประมาณและข้อสมมติฐานมาจากประสบการณ์ในอดีต และปัจจัยต่างๆ ที่ผู้บริหารมีความเชื่อมั่นอย่าง
สมเหตุสมผลภายใต้สภาวการณ์แวดล้อมนั้นซึ่งไม่อาจอาศัยข้อมูลจากแหล่งอื่นและนําไปสู่การตัดสินใจเกี่ ยวกับการกําหนด
จํานวนสินทรัพย์และหนี้สินนั้น ๆ ดังนั้น ผลที่เกิดขึ้นจริงจากการตั้งข้อสมมติฐานต่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน
อาจแตกต่างไปจากที่ประมาณไว้ 

ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทํางบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างสม่ําเสมอ  
การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่การประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวน หากการปรับประมาณ

การกระทบเฉพาะงวดน้ันๆ และจะบันทึกในงวดที่ปรับและงวดในอนาคตหากการปรับประมาณการกระทบทั้งงวดปัจจุบันและ
อนาคต 

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทําให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อ

ธุรกิจและอุตสาหกรรม สถานการณ์ดังกล่าวอาจนํามาซึ่งความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของการดําเนิน
ธุรกิจของกลุ่มบริษัท และอาจส่งผลกระทบทางการเงินเกี่ยวกับมูลค่าของสินทรัพย์ ประมาณการหนี้สินและหนี้สินที่อาจ
เกิดขึ้น 

เกณฑ์การจัดท างบการเงินรวม 
ก) งบการเงินรวม ได้รวมงบการเงินของบริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (รวมกันเรียกว่า 

“กลุ่มบริษัท”) 
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บริษัทย่อยของบรษิัทฯ มีรายละเอียดดังนี้ 

บริษัทย่อย ประเภทธุรกิจ 
อัตราร้อยละ 
ของการถือหุ้น 

บริษัท ซีพีที ไบโอ เอนเนอร์ยี จํากัด 
(เดิมชื่อบริษัท ซีพีที ลิสซิ่ง จํากัด) 

ลงทุนและประกอบกิจการผลิตพลังงานที่มีอยู่ใน
ธรรมชาติทุกประเภทเพ่ือจําหน่าย 

99.99 

บริษัท ซีพีที-อีอีอี จอยท์ เวนเจอร์ จํากัด ให้บริการรับเหมาออกแบบ และติดตั้งระบบไฟฟ้า 94.99 

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 บริษัทฯ ได้ลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท ซีพีที ลิสซิ่ง จํากัด จํานวน 999,997 หุ้น ในราคา 
1.25 บาทต่อหุ้น (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 5 บาท) รวมเป็นเงินลงทุนจํานวน 1.25 ล้านบาท ทําให้บริษัทฯ มีส่วนได้เสียคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของบริษัทดังกล่าว 

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 บริษัทฯ ได้ลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท ซีพีที - อีอีอี จอยท์ เวนเจอร์ จํากัด จํานวน 1,899,998 
หุ้น ในราคา 1.25 บาทต่อหุ้น (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 5 บาท) รวมเป็นเงินลงทุนจํานวน 2.37 ล้านบาท ทําให้บริษัทฯ มีส่วนได้เสียคิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 94.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของบริษัทดังกล่าว 
ข) บริษัทฯ นํางบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทํางบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯ มีอํานาจในการควบคุมบริษัท

ย่อยจนถึงวันที่บริษัทฯ ส้ินสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น 
ค) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทําขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สําคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ 
ง) ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสําคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว 
จ) บริษัทฯ จัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามวิธีราคาทุน 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่และแนวปฏิบัติทางการบัญชี 

ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 
ในปี 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2563) และฉบับใหม่ จํานวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มใน
หรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มี
เนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติ
ทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้
ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคัญต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ยกเว้น มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่ม
เครื่องมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า ซึ่งสรุปการเปล่ียนแปลงหลักการสําคัญ 
และผลกระทบได้ดังต่อไปนี้ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จํานวน  5 

ฉบับ ได้แก่ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 7  การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน 
ฉบับที่ 9  เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 32 การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 16 การป้องกันความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบับที่ 19 การชําระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กําหนดหลักการเก่ียวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่าเครื่องมือ
ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจําหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแส
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เงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการคํานวณการด้อยค่าของเครื่องมือทาง
การเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเส่ียง รวมถึง
การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาเช่า และการตีความ

มาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานฉบับนี้ได้กําหนดหลักการของการรับรู้รายการ การวัดมูลค่า การแสดงรายการและการ
เปิดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า และกําหนดให้ผู้เช่ารับรู้สินทรัพย์และหนี้สินสําหรับสัญญาเช่าทุกรายการที่มีระยะเวลาในการเช่า
มากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อ้างอิงนั้นมีมูลค่าต่ํา 

การบัญชีสําหรับผู้ให้เช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระสําคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 ผู้ให้เช่ายังคงต้องจัด
ประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดําเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใช้หลักการเช่นเดียวกันกับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 

ผลกระทบต่องบการเงิน 
กลุ่มบริษัทได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินทัง้สองกลุ่มดังกล่าวมาถือปฏิบตัิตั้งแตว่ันที่ 1 มกราคม 2563 โดยใช้วิธี

รับรู้ผลกระทบสะสมจากการปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวเป็นรายการปรับปรุงกับกําไรสะสมต้นปี 
(Modified retrospective) และไม่ปรับปรุงข้อมูลเปรียบเทียบ ดังนั้น การจัดประเภทรายการใหม่และรายการปรับปรุงที่เกิดจาก
การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีจะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 

ผลกระทบของการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาใช้เป็นครั้งแรกที่มีต่องบแสดงฐานะการเงินรวม  และงบ
แสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นดังนี ้

 หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่ 

 31 ธันวาคม 2562 
มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับที่ 9 

ณ วันที่  
1 มกราคม 2563 

งบแสดงฐานะการเงิน    
สินทรัพย์หมุนเวียน    
เงินลงทุนชั่วคราว - สุทธิ 375,685,440.06 (375,685,440.06) - 
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน - สุทธ ิ - 375,685,440.06 375,685,440.06 
ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบัติไม่มี

ผลกระทบต่อกําไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 

ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปรับปรุงใหม่ 
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า 

(ปรับปรุง 2563) ซึ่งได้มีการปรับปรุงโดยเพิ่มแนวทางผ่อนปรนในทางปฏิบัติ 2 เรื่อง ดังนี ้
1) กรณีที่ได้รับการยินยอมให้ลดค่าเช่าเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งนี้ ผู้เช่าอาจเลือก

ไม่ประเมินว่าการยินยอมลดค่าเช่าว่าเป็นการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่าหรือไม่ โดยให้บันทึกการยินยอมลดค่าเช่านั้นเสมือนว่า 
“ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า” ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 
มิถุนายน 2563 

2) กรณีการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่าเกิดจากการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินที่มีรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2565 

 ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทเชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระสําคัญต่องบการเงินเมื่อนํามาถือปฏิบัติ 
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ค) แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบ
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสําหรับทางเลือกเพิ่มเติม
ทางบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

แนวปฏิบัติทางการบัญชีดังกล่าวได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 และมีผลบังคับใช้สําหรับ
การจัดทํางบการเงินที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ที่มีรอบระยะเวลารายงานส้ินสุดภายในช่วงเวลาระหว่าง
วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

กลุ่มบริษัทเลือกใช้มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสําหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีดังต่อไปนี้  
- เลือกที่จะไม่ต้องนําข้อมูลที่มีการคาดการณ์ไปในอนาคต (Forward-looking information) มาใช้ในการวัดมูลค่าของผล

ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้าตามวิธีอย่างง่าย (Simplified Approach) 
- เลือกที่จะไม่นําสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็นข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 เรื่อง การ

ด้อยค่าของสินทรัพย์ 
- เลือกที่จะพิจารณาเกี่ยวกับการยินยอมให้ลดค่าเช่าเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในด้านผู้

เช่าโดยเป็นการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า 
อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารเชื่อว่าภายหลังส้ินสุดมาตรการผ่อนปรนดังกล่าว ผลกระทบข้างต้นจะไม่มีสาระสําคัญต่องบ

การเงิน 

4. สรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 
รับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง  
รายได้จากการจําหน่ายอุปกรณ์และระบบควบคุมไฟฟ้ารับรู้เมื่อกลุ่มบริษัทได้โอนอํานาจควบคุมในสินค้าให้แก่ลูกค้าแล้ว 

กล่าวคือ เมื่อมีการส่งมอบสินค้า รายได้จากการขายแสดงตามมูลค่าที่ได้รับหรือคาดว่าจะได้รับสําหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบ
หลังจากหักประมาณการสินค้ารับคืนและส่วนลด โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 

รายได้จากการซ่อมแซมและการให้บริการทั่วไปจะบันทึกเป็นรายได้เมื่อได้ให้บริการแล้ว 
รายได้จากการให้บริการติดตั้งและก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยจะถอืเป็นรายได้ตามส่วนของงานที่แล้วเสร็จเมื่อวดัผลของงาน

ที่ทําได้อย่างน่าเชื่อถือซ่ึงคํานวณตามอัตราส่วนของตน้ทุนก่อสร้างที่เกิดขึ้นจริงของงานที่ทําเสร็จจนถึงวันส้ินปีกับการประมาณ
การต้นทุนงานทั้งหมดที่คาดว่าจะใช้ในการก่อสร้างตามสัญญา โดยพิจารณาร่วมกับผลสําเร็จของงานที่ประเมินโดยวิศวกรของ
บริษัทฯ หากกิจการไม่สามารถประมาณผลของงานก่อสร้างได้อย่างน่าเชื่อถือ  กิจการจะรับรู้รายได้ไม่เกินกว่าต้นทุนการ
ก่อสร้างที่เกิดขึ้นและมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะได้รับต้นทุนนั้นคืน และกิจการจะรับรู้ต้นทุนการก่อสร้างที่เกิดขึ้นใน
ระหว่างปีเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าต้นทุนทั้งสิ้นของโครงการเกินกว่ามูลค่ารายได้ตามสัญญา 
กลุ่มบริษัทจะรับรู้ประมาณการขาดทุนดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายทันทีในงบกําไรขาดทุน 

ค่าปรับงานล่าช้าตามสัญญา 
ค่าปรับตามสัญญาที่อาจเกิดขึ้นรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งค่าปรับนั้นเกิดขึ้น  
จํานวนเงินรายได้ค่าก่อสร้างอาจลดลงเนื่องจากค่าปรับที่เกิดขึ้นจากความล่าช้าซึ่งเป็นความผิดของกิจการผู้รับงาน

ก่อสร้างที่ไม่สามารถปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามสัญญา ทั้งนี้ไม่มีผลกระทบต่องบการเงินในอดีต 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดหมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะส้ันที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึง

กําหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มา และไม่มีข้อจํากัดในการเบิกใช้ 
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สินทรัพย์และหน้ีสินที่เกิดจากสัญญา 
รายได้ที่รับรู้แล้วแต่ยังไม่ถึงกําหนดเรียกชําระตามสัญญา แสดงไว้เป็น “สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา” ในงบแสดงฐานะ

การเงิน เงินค่างวดที่เรียกชําระตามสัญญาแต่ยังไม่เข้าเงื่อนไขที่จะรับรู้เป็นรายได้ แสดงไว้เป็น “หนี้สินที่เกิดจากสัญญา” ในงบ
แสดงฐานะการเงิน 

สินค้าคงเหลือ 
สินค้าคงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีเข้าก่อนออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ํากว่า 

ต้นทุนของวัตถุดิบประกอบด้วยราคาซ้ือและค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการซื้อวัตถุดิบนั้น ต้นทุนของสินค้าสําเร็จรูป งาน
ระหว่างทํา และสินค้าระหว่างติดตั้ง ประกอบด้วยค่าวัตถุดิบ ค่าแรงทางตรง ค่าใช้จ่ายทางตรงอื่นและค่าโสหุ้ยในการผลิตซึ่งปัน
ส่วนตามเกณฑ์การดําเนินงานตามมาตรฐานปกติ 

กลุ่มบริษัทตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง สําหรับสินค้าที่เส่ือมคุณภาพ เสียหาย ล้าสมัยและค้างนาน 

เงินลงทุนในบริษัทยอ่ย 
เง ินลงท ุนในบร ิษ ัทย ่อยที ่แสดงอยู ่ในงบการเง ินเฉพาะก ิจการแสดงม ูลค ่าตามว ิธ ีราคาทุนส ุทธ ิจากค ่าเผื ่อ  

การด้อยค่า (ถ้ามี) 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ/์ ค่าเสื่อมราคา 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงตามราคาทุนหลังหักค่าเส่ือมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ค่าเส่ือมราคาของ

อาคารและอุปกรณ์คํานวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้งานโดยประมาณดังต่อไปนี้ 
ประเภท อายุการให้ประโยชน์ (จ านวนปี) 

อาคาร 5, 20, 50 
ส่วนปรับปรุงอาคาร 5 
เครื่องจักร 12 
อุปกรณ์และเครื่องใช้สํานักงาน 5 
เครื่องตกแต่งและติดตั้ง 5 
เครื่องมือและอุปกรณ์ 5 
ยานพาหนะ 5, 7 

ที่ดิน แสดงด้วยราคาทุนและไม่คิดค่าเส่ือมราคา 
วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยที่สุดทุกส้ินรอบบัญชี 

และปรับปรุงตามความเหมาะสม 
ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ที่ใช้ในการก่อสร้างสินทรัพย์ให้เสร็จสมบูรณ์หรือเตรียมสินทรัพย์ให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้

ตามประสงค์ได้บันทึกรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ 
ในกรณีที่ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนซึ่งคํานวณจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่

คาดว่าจะเกิดในอนาคตจากการใช้สินทรัพย์อย่างต่อเนื่อง หรือจํานวนที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนจากการ
จําหน่ายสินทรัพย์นั้นแล้วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน 

สัญญาเช่า 
ณ วันเริ่มต้นของสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ โดยสัญญา

จะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า ถ้าสัญญานั้นมีการให้สิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุได้สําหรับช่วงเวลา
หนึ่งเพื่อการแลกเปล่ียนกับส่ิงตอบแทน 

กลุ่มบริษัทประเมินอายุสัญญาเช่าตามระยะเวลาที่บอกเลิกไม่ได้ที่ระบุในสัญญาเช่าหรือตามระยะเวลาที่เหลืออยู่ของ
สัญญาเช่าที่มีผลอยู่ โดยรวมระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะใช้
สิทธิเลือกนั้นและระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะไม่ใช้สิทธิเลือก
นั้น ทั้งนี้พิจารณาถึงผลกระทบของการเปล่ียนแปลงในเทคโนโลยี และ/หรือ การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการต่ออายุของสัญญาเช่าดังกล่าว เป็นต้น 
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กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า 
กลุ่มบรษิัทใช้วิธีการบัญชีเดียวสําหรับการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เว้นแต่สัญญาเช่าระยะส้ันและ

สัญญาเช่าที่สินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ํา ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล (วันที่สินทรัพย์อ้างอิงพร้อมใช้งาน) กลุ่มบริษัทบันทึก
สินทรัพย์สิทธิการใช้ซึ่งแสดงสิทธิในการใช้สินทรัพย์อ้างอิงและหนี้สินตามสัญญาเช่าตามการจ่ายชําระตามสัญญาเช่า 

ก) สินทรัพย์สิทธิการใช้ 
สินทรัพย์สิทธิการใช้วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และปรับปรุงด้วย
การวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้ ประกอบด้วยจํานวนเงินของหนี้สินตาม
สัญญาเช่าจากการรับรู้เร่ิมแรก ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้น จํานวนเงินที่จ่ายชําระตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญา
เช่าเริ่มมีผลหรือก่อนวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล และหักด้วยส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่าที่ได้รับ 
ราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้รวมถึงประมาณการต้นทุนที่จะเกิดขึ้นสําหรับผู้เช่าในการรื้อและขนย้ายสินทรัพย์
อ้างอิง การบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์อ้างอิงหรือการบูรณะสินทรัพย์อ้างอิงให้อยู่ในสภาพตามที่กําหนดไว้ใน
ข้อตกลงและเงื่อนไขของสัญญาเช่า 
ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้คํานวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุของสัญญาเช่าหรือ
อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์สิทธิการใช้แต่ละประเภทแล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า ดังนี้ 

 อายุการให้ประโยชน์ (จ านวนปี) 
ยานพาหนะ 5, 7 

ข) หนี้สินตามสัญญาเช่า 
หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของจํานวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายุสัญญาเช่า จํานวนเงิน
ที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบด้วยค่าเช่าคงที่หักด้วยส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่า จํานวนเงินที่คาดว่าจะจ่ายภายใต้การ
รับประกันมูลค่าคงเหลือ รวมถึงราคาใช้สิทธิของสิทธิเลือกซื้อซึ่งมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่กลุ่มบริษัทจะใช้สิทธิ
นั้น และการจ่ายค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากข้อกําหนดของสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่ากลุ่มบริษัทจะใช้สิทธิใน
การยกเลิกสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทบันทึกค่าเช่าผันแปรที่ไม่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตราเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เหตุการณ์หรือ
เงื่อนไขซึ่งเกี่ยวข้องกับการจ่ายชําระนั้นได้เกิดขึ้น  
กลุ่มบริษัทคิดลดมูลค่าปัจจุบันของจํานวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าโดยใช้อัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่ม ณ วันที่
สัญญาเช่ามีผล หากอัตราดอกเบี้ยตามนัยของหนี้สินสัญญาเช่านั้นไม่สามารถกําหนดได้ ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วน
เพิ่มอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลปรับด้วยค่าความเส่ียงที่เหมาะสมตามระยะเวลาของสัญญาเช่านั้น 
หลังจากวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญา
เช่า และลดลงจากการจ่ายชําระหนี้สินตามสัญญาเช่า นอกจากนี้ มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะถูกจัดมูลค่า
ใหม่เมื่อมีการเปล่ียนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปล่ียนแปลงการจ่ายชําระตามสัญญาเช่า หรือการเปล่ียนแปลงในการ
ประเมินสิทธิเลือกซื้อสินทรัพย์อ้างอิง 

ค) สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ํา 
สัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั้งแต่วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล หรือสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์
อ้างอิงมีมูลค่าต่ํา จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า 
กลุ่มบริษัทในฐานะผู้ให้เช่า 
กรณีสัญญาเช่าเงินทุน 
สัญญาเช่าที่ความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าเงินทุน 
ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล กลุ่มบริษัทบันทึกสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าเงินทุนเป็นลูกหนี้ด้วยจํานวนที่เท่ากับเงิน
ลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจํานวนเงินที่จะได้รับตามสัญญาเช่าและมูลค่าคงเหลือที่ไม่ได้รับ
การประกัน หลังจากนั้นจะรับรู้รายได้ทางการเงินตลอดอายุสัญญาเช่าในรูปแบบที่สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนราย
งวดคงที่ของเงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่า 
กรณีสัญญาเช่าดําเนินงาน 
สัญญาเช่าที่ความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่า
ดําเนินงาน กลุ่มบริษัทบันทึกจํานวนเงินที่ได้รับตามสัญญาเช่าดําเนินงานเป็นรายได้ในส่วนของกําไรหรือขาดทุนตาม
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วิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้นจากการได้มาซึ่งสัญญาเช่าดําเนินงานรวมใน
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์อ้างอิงและรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตลอดอายุสัญญาเช่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกันกับรายได้จาก
สัญญาเช่า 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และค่าตัดจ าหน่าย 
ค่าสิทธิรอตัดบัญชีแสดงในราคาทุนหลังหักค่าตัดจําหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ค่าตัดจําหน่าย  

ตัดเป็นค่าใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาการใช้สิทธิ 5 ปี 

การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน 
ทุกวันส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะทําการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนของกลุ่มบริษัทหากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า กลุ่มบริษัทรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อ
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ํากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึง
มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจาก
การใช้สินทรัพย์ กลุ่มบริษัทประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์และคํานวณคิดลดเป็น
มูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนภาษีที่สะท้อนถึงการประเมินความเส่ียงในสภาพตลาดปัจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและ
ความเส่ียงซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ที่กําลังพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย กลุ่มบริษัท
ใช้แบบจําลองการประเมินมูลค่าที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะสมกับสินทรัพย์ ซึ่งสะท้อนถึงจํานวนเงินที่กิจการสามารถจะได้มาจากการ
จําหน่ายสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนในการจําหน่าย โดยการจําหน่ายนั้น ผู้ซื้อกับผู้ขายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปล่ียนและ
สามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน 

กลุ่มบริษัทจะรับรู้รายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกําไรหรือขาดทุน 

ภาษีเงินได ้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 
กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจํานวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐโดยคํานวณจาก

กําไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในกฎหมายภาษีอากร 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 

วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันส้ินรอบ
ระยะเวลารายงาน  

กลุ่มบริษัทรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษี
เงินได้รอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจํานวนเท่าที่มีความ
เป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัทจะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี
และผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น 

กลุ่มบริษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกส้ินรอบระยะเวลารายงานและจะทําการ
ปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทจะไม่มีกําไรทางภาษีเพียงพอต่อการนํา
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์ 

กลุ่มบริษัทจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้
บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น 

ผลประโยชน์ของพนักงาน 
ผลประโยชน์พนักงานระยะส้ัน 
กลุ่มบริษัทรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง 
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ผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน - โครงการสมทบเงินที่กําหนดไว้ 
กลุ่มบริษัทดําเนินการจัดตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพที่เป็นแผนจ่ายสมทบที่กําหนดการจ่ายสมทบไว้เป็นกองทุนโดย

สินทรัพย์ของกองทุนแยกออกจากสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทกองทุนสํารองเล้ียงชีพดังกล่าวได้รับเงินสมทบเข้ากองทุนจากทั้ง
พนักงานและกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้อง เงินจ่ายสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพและภาระหนี้สินตามโครงการสมทบเงินจะบันทึกเป็น
ค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกี่ยวข้อง  

ผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน - โครงการผลประโยชน์ที่กําหนดไว้ 
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานส่วนที่เป็นเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตลอดอายุการทํางาน

ของพนักงาน โดยการประมาณจํานวนเงินผลประโยชน์ในอนาคตที่พนักงานจะได้รับจากการทํางานให้กับกลุ่มบริษัทตลอด
ระยะเวลาทํางานถึงปีที่เกษียณอายุงานในอนาคตตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยผลประโยชน์ดังกล่าวได้ถูกคิดลดเป็น
มูลค่าปัจจุบัน อัตราคิดลดใช้อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลเป็นอัตราอ้างอิงเริ่มต้น การประมาณการหนี้สินดังกล่าว
คํานวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) 

เมื่อข้อสมมติที่ใช้ในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยมีการเปล่ียนแปลง กลุ่มบริษัทรับรู้ผลกําไรขาดทุน
จากการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงวดที่เกิดรายการ 

ประมาณการหน้ีสิน 
กลุ่มบริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะเกิดภาระผูกพันในปัจจุบันตามกฎหมาย

หรือจากการอนุมานอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาระผูกพันดังกล่าวจะส่งผลให้ต้องสูญเสียทรัพยากรเพื่อจ่าย
ชําระภาระผูกพันและสามารถประมาณการจํานวนที่ต้องจ่ายได้อย่างน่าเชื่อถือ รายจ่ายที่จะได้รับคืนบันทึกเป็นสินทรัพย์แยก
ต่างหากก็ต่อเมื่อคาดว่าจะได้รับคืนอย่างแน่นอน 

ส่วนงานด าเนินงาน 
ผลการดําเนินงานของส่วนงานที่รายงานต่อคณะกรรมการบริหารของบริษัท (ผู้มีอํานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการ

ดําเนินงาน) จะแสดงถึงรายการที่เกิดขึ้นจากส่วนงานดําเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการที่ได้รับการปันส่วนอย่าง
สมเหตุสมผล 

เคร่ืองมือทางการเงิน 
นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 
กลุ่มบริษัทรับรู้รายการเมื่อเร่ิมแรกของสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม และบวกด้วยต้นทุนการทํารายการเฉพาะ

ในกรณีที่เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน อย่างไรก็ตาม สําหรับลูกหนี้การค้า
ที่ไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มีนัยสําคัญ กลุ่มบริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวด้วยราคาของรายการ 
ตามที่กล่าวไว้ในนโยบายการบัญชีเรื่องการรับรู้รายได้ 

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 
กลุ่มบริษัทจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่รับรู้รายการเริ่มแรก เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลัง

ด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และ
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการใน
การจัดการสินทรัพย์ทางการเงิน และลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน 

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย  
กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินด้วยราคาทุนตดัจําหน่าย เมื่อกลุ่มบริษัทถือครองสินทรัพย์ทางการเงินน้ันเพื่อรับ

กระแสเงินสดตามสัญญา และเงื่อนไขตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินก่อให้เกิดกระแสเงินสดที่เป็นการรับชําระเพียงเงิน
ต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่ระบุไว้เท่านั้น  

สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าววัดมูลค่าในภายหลังโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงและต้องมีการประเมินการด้อยค่า ทั้งนี้ ผล
กําไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการ การเปล่ียนแปลง หรือการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวจะรับรู้ในส่วนของกําไร
หรือขาดทุน 
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สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน 
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ า

ยุติธรรม โดยรับรู้การเปล่ียนแปลงสุทธิของมูลค่ายุติธรรมในส่วนของกําไรหรือขาดทุน 
ทั้งนี้  สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว หมายรวมถึง ตราสารอนุพันธ์  เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ถือไว้ เพื่อค้า  

เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งกลุ่มบริษัทไม่ได้เลือกจัดประเภทให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และ
สินทรัพย์ทางการเงินที่มีกระแสเงินสดที่ไม่ได้รับชําระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ย 

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนถือเป็นรายได้อื่นในส่วนของกําไรหรือขาดทุน  
การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนี้สินทางการเงิน 
ยกเว้นหนี้สินตราสารอนุพันธ์ กลุ่มบริษัทรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกสําหรับหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุน

การทํารายการ และจัดประเภทหนี้สินทางการเงินเป็นหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย โดยใช้
วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง ทั้งนี้ ผลกําไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการหนี้สินทางการเงินและการตัดจําหน่ายตามวิธี
ดอกเบี้ยที่แท้จริงจะรับรู้ในส่วนของกําไรหรือขาดทุน โดยการคํานวณมูลค่าราคาทุนตัดจําหน่ายคํานึงถึงค่าธรรมเนียมหรือ
ต้นทุนที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงนั้นด้วย ทั้งนี้ ค่าตัดจําหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงแสดงเป็นส่วนหนึ่ง
ของต้นทุนทางการเงินในส่วนของกําไรหรือขาดทุน 

การตัดรายการของเครื่องมือทางการเงิน 
สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี เมื่อสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้นได้ส้ินสุดลง หรือได้

มีการโอนสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้น รวมถึงได้มีการโอนความเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของ
สินทรัพย์นั้น หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพย์นั้น แม้ว่าจะไม่มกีารโอนหรือไม่ได้คงไว้ซึ่งความเส่ียงและผลตอบแทนเกือบ
ทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น 

กลุ่มบริษัทตัดรายการหนี้สินทางการเงินก็ต่อเมื่อได้มีการปฏิบัติตามภาระผูกพันของหนี้สินนั้นแล้ว มีการยกเลิกภาระ
ผูกพันนั้น หรือมีการส้ินสุดลงของภาระผูกพันนั้น ในกรณีที่มีการเปล่ียนหนี้สินทางการเงินที่มีอยู่ให้เป็นหนี้สินใหม่จากผู้ให้กู้
รายเดียวกันซึ่งมีข้อกําหนดที่แตกต่างกันอย่างมาก หรือมีการแก้ไขข้อกําหนดของหนี้สินที่มีอยู่อย่างเป็นสาระสําคัญจะถือว่า
เป็นการตัดรายการหนี้สินเดิมและรับรู้หนี้สินใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบัญชีดังกล่าวในส่วนของกําไรหรือขาดทุน 

การด้อยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน 
กลุ่มบริษัทใช้วิธีการอย่างง่ายในการคํานวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสําหรับลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่

เกิดจากสัญญา ดังนั้น ทุกวันส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจึงไม่มีการติดตามการเปล่ียนแปลงของความเส่ียงทางด้าน
เครดิต แต่จะรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนจากผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิด
จากสัญญา โดยอ้างอิงจากข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงด้วยข้อมูลการคาดการณ์ไปในอนาคต
เกี่ยวกับลูกหนี้นั้นและสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ  

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดจําหน่ายออกจากบัญชี เมื่อกิจการคาดว่าจะไม่ได้รับคืนกระแสเงินสดตามสัญญาอีกต่อไป  
นโยบายการบัญชีที่ถือปฏบิัติก่อนวันที ่1 มกราคม 2563 
ลูกหนี้การค้าและค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ 
ลูกหนี้การค้าแสดงตามมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ กลุ่มบริษัทตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจ

เกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ โดยพิจารณาจากประสบการณ์ในการเก็บหนี้และพิจารณาถึงฐานะการเงินของลูกหนี้ใน
ปัจจุบันตลอดจนสภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศ 

ตราสารอนุพันธ ์  
กลุ่มบริษัทใช้ตราสารอนุพันธ์ คือ สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเส่ียงจากความผันผวน

ของอัตราอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
กลุ่มบริษัทรับรู้มูลค่าเริ่มแรกของตราสารอนุพันธ์ด้วยมูลค่ายุตธิรรม ณ วันที่ทําสัญญา และวัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่า

ยุติธรรม โดยรับรู้การเปล่ียนแปลงของมูลค่ายุติธรรมในภายหลังในส่วนของกําไรหรือขาดทุน ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทแสดงตราสาร
อนุพันธ์เป็นสินทรัพย์ทางการเงินเมื่อมีมูลค่ายุติธรรมมากกว่าศูนย์ และแสดงเป็นหนี้สินทางการเงินเมื่อมีมูลค่ายุติธรรมน้ อย
กว่าศูนย์ 
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การวัดมูลค่ายุติธรรม 
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่นโดย

รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กลุ่มบริษัทใช้ราคา
เสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่
เกี่ยวข้องกําหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มี
ลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กลุ่มบริษัทจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้
เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์
หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด 

ลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้ สินในงบการเงิน  
แบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นํามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้ 

ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง 
ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอ่ืนที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม 
ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น  
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะประเมินความจําเป็นในการโอนรายการระหว่างลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

สําหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจํา 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด 
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน คํานวณโดยการหารกําไร (ขาดทุน) สําหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ด้วย

จํานวนหุ้นถัวเฉล่ียถ่วงน้ําหนักที่ออกและเรียกชําระแล้วในระหว่างปี 
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลดคํานวณโดยหารกําไร(ขาดทุน)สําหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ ด้วยผลรวมของ

จํานวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปีกับจํานวนถัวเฉล่ียถ่วงน้ําหนักของหุ้นสามัญที่บริษัทฯอาจต้อง
ออกเพื่อแปลงหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดทั้งสิ้นให้เป็นหุ้นสามัญ  โดยสมมติว่าได้มีการแปลงเป็นหุ้นสามัญ  ณ  วันต้นปีหรือ  ณ 
วันออกหุ้นสามัญเทียบเท่า 

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่ส าคัญ 
ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการใน

เรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจํานวนเงินที่แสดงในงบการเงิน
และต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจํานวนที่ประมาณการไว้การใช้ดุลย
พินิจและการประมาณการที่สําคัญมีดังนี้ 

รายได้จากสัญญาที่ท ากับลูกค้า 

การระบุภาระที่ต้องปฏิบัติ 
ในการระบุภาระที่ต้องปฏิบัติในการส่งมอบสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้า ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมิน

เงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาที่ทํากับลูกค้าเพื่อพิจารณาว่าสินค้าหรือบริการแต่ละรายการถือเป็นภาระที่แยกจากกัน
หรือไม่ กล่าวคือ กลุ่มบริษัทจะบันทึกสินค้าหรือบริการแต่ละรายการแยกจากกัน ก็ต่อเมื่อสินค้าหรือบริการดังกล่ าวสามารถ
ระบุได้ว่าแยกจากสินค้าหรือบริการอ่ืนในสัญญา และลูกค้าได้รับประโยชน์จากสินค้าหรือบริการน้ัน 

การก าหนดจังหวะเวลาของการรับรู้รายได้ 
ในการกําหนดจังหวะเวลาของการรับรู้รายได้ ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของ

สัญญาที่ทํากับลูกค้าเพื่อพิจารณาว่าภาระที่ต้องปฏิบัตินั้นเสร็จส้ินตลอดช่วงเวลาหนึ่งหรือเสร็จส้ิน ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ทั้งนี้ 
กิจการจะรับรู้รายได้ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง เมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี ้

- ลูกค้าได้รับและใชป้ระโยชนจ์ากผลของการปฏิบัตงิานของกจิการในขณะที่กจิการปฏิบตัิงาน  
- การปฏิบัติงานของกิจการก่อให้เกิดสินทรัพย์ที่ลูกค้าควบคมุในขณะที่สร้างสินทรัพย์ดังกล่าว หรอื 
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- การปฏิบัติงานของกิจการไม่ก่อให้เกิดสินทรัพยท์ี่กิจการสามารถนําไปใช้ประโยชน์อ่ืนได้ และกิจการมีสิทธิในการรับ
ชําระสําหรับการปฏบิัติงานที่เสร็จสิ้นถึงปัจจุบัน 

ในกรณีที่ไม่เข้าเงื่อนไขข้างต้น กิจการจะรับรู้รายได้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการ
ประเมินว่าภาระที่ต้องปฏิบัตินั้นได้เสร็จสิ้นลงเมื่อใด 

ในการคํานวณรายได้ที่รับรู้ตลอดช่วงระยะเวลาหนึ่ง ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการวัดระดับความก้าวหน้าของงาน
เพื่อให้สะท้อนถึงผลการปฏิบัติงานของกิจการตามภาระที่ต้องปฏิบัติให้เสร็จสิ้น 

ประมาณการต้นทุนโครงการบริการรับเหมาและติดต้ัง 
กลุ่มบริษัทประมาณการต้นทุนการรับเหมาของแต่ละโครงการจากรายละเอียดของแบบรับเหมาติดตั้งและนํามาคํานวณ

จํานวนและมูลค่าวัสดุที่ต้องใช้ในโครงการดังกล่าว รวมถึงค่าแรง ค่าโสหุ้ย ที่ต้องใช้ในการให้บริการจนเสร็จ ประกอบกับการ
พิจารณาถึงแนวโน้มของการเปล่ียนแปลงราคาวสัดุ ค่าแรง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ กลุ่มบริษัทจะทําการทบทวนประมาณการต้นทุน
อย่างสม่ําเสมอและทุกคราวที่ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงแตกต่างจากประมาณการต้นทุนอย่างเป็นสาระสําคัญ 

ส ารองเผื่อผลขาดทุนส าหรับโครงการ 
กลุ่มบริษัทสอบทานงานโครงการระหว่างติดตั้ง เพื่อพิจารณาข้อบ่งชี้ว่ามีผลขาดทุนสําหรับโครงการรับเหมาติดตั้งหรือไม่ 

ถ้ามีผลขาดทุนสําหรับโครงการรับเหมาติดตั้งเกิดขึ้น ต้องรับรู้ในงบกําไรขาดทุนเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าต้นทุนสูง
กว่ารายได้ตามสัญญาโดยใช้ดุลยพินิจของผู้บริหาร 

ค่าเผื่อการลดมูลค่าส าหรับสินค้าเก่า และเสื่อมคุณภาพ 
กลุ่มบริษัทได้ประมาณการค่าเผื่อลดมูลค่าสําหรับสินค้าเก่า ล้าสมัย และเส่ือมคุณภาพ หรือเมื่อราคาตลาดหรือราคา

ทดแทนลดลง เพื่อให้สะท้อนถึงการด้อยค่าลงของสินค้าคงเหลือ โดยการประมาณการนั้นจะพิจารณาจากการหมุนเวียนและ
การเส่ือมสภาพ และราคาตลาดหรือราคาทดแทนของสินค้าคงเหลือประเภทต่างๆ 

ค่าเสื่อมราคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์สิทธิการใช้ และค่าตัดจ าหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
ในการคํานวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ตลอดจนสินทรัพย์สิทธิการใช้ และค่าตัดจําหน่ายของสินทรัพย์ไม่มี

ตัวตน ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องทําการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งาน (ถ้ามี) และต้องทบทวนอายุ
การให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดขึ้น  

นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจะต้องพิจารณาการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์สิทธิการใช้ และสินทรัพย์ไม่มี
ตัวตนหากมีข้อบ่งชี้ และบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ํากว่ามูลค่าตามบัญชีของ
สินทรัพย์นั้น  

ข้อบ่งชี้ดั งกล่าวรวมถึงการลดลงอย่างมีนัย สําคัญของมูลค่าตลาดหรือมูลค่าที่ ได้รับจากการใช้ประโยชน์  
ในอนาคตของสินทรัพย์ การเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยสําคัญของกลยุทธ์ทางธุรกิจของกิจการที่มีผลกระทบต่อการใช้สินทรัพย์นั้น
ในอนาคต แนวโน้มในทางลบของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพเศรษฐกิจที่เกี่ ยวข้องการสูญเสียส่วนแบ่งตลาดที่สําคัญของ
กิจการ รวมถึง กฎระเบียบข้อบังคับที่สําคัญหรือคําตัดสินของศาลที่มีผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ เป็นต้น 

การทดสอบการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์สิทธิการใช้ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนฝ่ายบริหารจําเป็นต้อง
ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์หรือหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด 
รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคํานวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดน้ันๆ ทั้งนี้ กระแสเงินสดประมาณการบน
พื้นฐานของข้อมูลการดําเนินงานที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน ซึ่งฝ่ายบริหารจําเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับข้อสมมติฐานเกี่ยวกับ
สภาวะตลาดในอนาคต รวมถึงรายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์หรือหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด
นั้น โดยประมาณการกระแสเงินสดดังกล่าวอาจเปล่ียนแปลงได้เน่ืองจาก ภาวะการแข่งขัน แนวโน้มการเปล่ียนแปลงของรายได้ 
โครงสร้างต้นทุน การเปล่ียนแปลงของอัตราคิดลด ภาวะอุตสาหกรรมและภาวะตลาดที่เกี่ยวข้อง 

สัญญาเช่า 
การกําหนดอายุสัญญาเช่าที่มีสิทธิการเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า - กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า 
ในการกําหนดอายุสัญญาเช่า ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่ากลุ่มบริษัทมีความแน่นอนอย่าง

สมเหตุสมผลหรือไม่ที่จะใช้สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า โดยคํานึงถึงข้อเท็จจริงและ
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สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ทําให้เกิดส่ิงจูงใจในทางเศรษฐกิจสําหรับกลุ่มบริษัทในการใช้สิทธิเลือกนั้น ภายหลังจาก
วันที่สัญญาเช่ามีผล กลุ่มบริษัทจะประเมินอายุสัญญาเช่าใหม่หากมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่มีนัยสําคัญซึ่งอยู่ภายใต้การ
ควบคุมและส่งผลต่อความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะใช้สิทธิเลือก 

การจัดประเภทของสัญญาเช่า - กลุ่มบริษัทในฐานะผู้ให้เช่า 
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดําเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจใน

การประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่ากลุ่มบริษัทได้โอนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็น
เจ้าของในสินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่ 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
กลุ่มบริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้

ใช้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทจะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราว
และขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องประมาณการว่ากลุ่มบริษัทควรรับรู้จํานวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เป็นจํานวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจํานวนกําไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ 
หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้อง

อาศัยข้อสมมติฐานต่างๆ ในการประมาณการน้ัน เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการ
เปล่ียนแปลงในจํานวนพนักงาน เป็นต้น 

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหน้ีการค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา 
ในการประมาณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา ฝ่ายบริหาร

จําเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคํานึงถึงประสบการณ์
การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่คาดการณ์ไว้ของกลุ่มลูกค้าที่มีความเส่ียงด้านเครดิตที่คล้ายคลึงกัน 
เป็นต้น ทั้งนี้ ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจของกลุ่มบริษัทอาจไม่ได้บ่ง
บอกถึงการผิดสัญญาของลูกค้าที่เกิดขึ้นจริงในอนาคต 

คดีฟ้องร้อง 
กลุ่มบริษัทมีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซึ่งเมื่อฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการ

ประเมินผลของคดีที่ถูกฟ้องร้องแล้วและพบว่าคดีใดมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะเกิดความเสียหายขึ้นจะบันทึกประมาณ
การหนี้สินดังกล่าวด้วยมูลค่าที่คาดว่าจะต้องเสียไปในอนาคต 

6. รายการกับกิจการที่เกี่ยวขอ้งกัน 
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน หมายถึง กิจการที่มีอํานาจในการควบคุมกิจการอื่นหรือมีอิทธิพลเหนือกิจการอื่นอย่างเป็น

สาระสําคัญในการตัดสินใจทางการเงินและการดําเนินงานรวมถึงกิจการที่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้บริหารส่วนใหญ่เป็นบุคคลเดียวกัน 
รายการที่มีขึ้นกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันได้กําหนดขึ้นโดยใช้ราคาตลาดหรือในราคาที่ตกลงกันตามสัญญาหากไม่มีราคา

ตลาดรองรับ 
รายละเอียดความสัมพันธ์ที่บริษัทฯ มีกับกิจการที่มีอํานาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกควบคุมโดยบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็น

ทางตรงหรือทางอ้อม หรือมีผู้ถือหุ้น หรือกรรมการร่วมกับบริษัทฯ มีดังนี้ 

ชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ลักษณะความสัมพันธ์ 

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จํากัด (มหาชน) มีกรรมการอิสระร่วมกัน 
บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จํากัด (มหาชน) มีกรรมการอิสระร่วมกัน 
บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) มีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบร่วมกัน 
บริษัท ซีพีที ไบโอ เอนเนอร์ยี จํากัด 
(เดิมชื่อ บริษัท ซีพีที ลิสซิ่ง จํากัด) บริษัทย่อย 
บริษัท ซีพีที - อีอีอี จอยท์ เวนเจอร์ จํากัด บริษัทย่อย 
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บริษัทฯ มีรายการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ที่มีสาระสําคัญดังนี้ 

 
หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
2563 2562 

รายได้จากการให้บริการ   
บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 262,500.00 40,000.00 
รายได้จากการให้บริการรับเหมาติดตั้ง   
บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) - 1,490,461.98 
ซ้ือสินค้า   
บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จํากัด (มหาชน) 1,047,455.35 362,677.50 
บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จํากัด (มหาชน) 11,465,798.18 6,931,347.94 

 

บริษัทฯ มีรายการกับกิจการที่เกีย่วข้องกันข้างต้นโดยใช้ราคาทนุบวกกําไรและตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน ยอดคงเหลือ
ของรายการธุรกจิกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันที่มีสาระสําคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม สรุปได้ดังนี:้ 

 
หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
2562 2561 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น   
บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 93,625.00 - 
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น   
บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จํากัด (มหาชน) 201,031.60 328,144.93 
บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จํากัด (มหาชน) 4,756,060.09 2,193,485.94 

รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น 4,957,091.69 2,521,630.87 

ค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารส าคญั 
ค่าตอบแทนแก่ผู้บรหิารสําคัญ สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย: 

 
หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
2563 2562 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 28,558,170.00 35,553,826.76 
ผลประโยชน์เมื่อถูกเลิกจ้าง 2,411,610.00 1,863,919.00 

รวมค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารส าคัญ 30,969,780.00 37,417,745.76 

ผู้บริหาร หมายถึง บุคคลที่มีอํานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบในการวางแผน ส่ังการ และควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของ
กิจการไมว่่าทางตรงหรือทางอ้อม 
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7.  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย: 
 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
2563 2562 2563 2562 

เงินสดในมือ 83,073.52 425,271.76 83,073.52 425,271.76 
เงินฝากประเภทออมทรัพย์ 75,417,593.83 35,938,002.83 71,714,398.34 32,185,323.73 
เงินฝากประเภทกระแสรายวัน 1,793,540.00 1,934,400.00 1,793,540.00 1,934,400.00 
เช็คที่ถึงกําหนดรับชําระ 140,120,942.74 - 140,120,942.74 - 

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 217,415,150.09 38,297,674.59 213,711,954.60 34,544,995.49 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เงินฝากออมทรัพย์ และเงินฝากประจํา มีอตัราดอกเบี้ยร้อยละ 0.13 ถึง 1.10 ต่อป ี
(ณ 31 ธันวาคม 2562 : ร้อยละ 0.13 ถึง 0.63 ต่อปี) 

8. ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีหมนุเวียนอื่น - สุทธ ิ
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอ่ืน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย: 

 

หน่วย : บาท 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2563 2562 2563 2562 

ลูกหนี้การค้า    
 

ลูกหนี้การค้าบริษัทที่เก่ียวข้องกัน 93,625.00 - 93,625.00 - 
ลูกหนี้การค้าบริษัทอื่น    

 
เช็ครับลงวันที่ล่วงหน้า 1,335,820.00 6,871,134.00 1,335,820.00 6,871,134.00 
ลูกหนี้การค้าบริษัทอื่น 401,442,278.59 208,825,097.86 401,442,278.59 208,825,097.86 

รวมลูกหนี้การค้าบริษัทอื่น 402,778,098.59 215,696,231.86 402,778,098.59 215,696,231.86 
รวมลูกหนี้การค้า 402,871,723.59 215,696,231.86 402,871,723.59 215,696,231.86 
ค่าเผื่อผลขาดทุน (24,481,310.01) (26,960,170.10) (24,481,310.01) (26,960,170.10) 

ลูกหนี้การค้า - สุทธ ิ 378,390,413.58 188,736,061.76 378,390,413.58 188,736,061.76 
หัก ลูกหนี้การค้าไม่หมุนเวียน 9,200,000.00 - 9,200,000.00 - 

ค่าเผื่อผลขาดทุน (392,394.87) - (392,394.87) - 

ลูกหนี้การค้าไม่หมุนเวียน - สุทธ ิ 8,807,605.13 - 8,807,605.13 - 

รวมลูกหนี้การค้าหมุนเวียน - สุทธ ิ 369,582,808.45 188,736,061.76 369,582,808.45 188,736,061.76 
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น     
รายได้ค้างรับตามเงื่อนไขของสัญญา 22,199,891.69 16,855,778.46 22,199,891.69 16,855,778.46 
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน 286,692.00 606,684.00 286,692.00 606,684.00 
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ 7,936,842.23 3,828,978.40 7,936,842.23 3,828,978.40 
ดอกเบี้ยค้างรับ 178,091.69 1,210,534.57 178,091.69 1,210,534.57 
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 5,810,343.65 988,068.28 5,810,343.65 988,068.28 
ภาษีซื้อยังไม่ถึงกําหนด 1,703,204.90 355,280.68 1,703,204.90 355,280.68 
ลูกหนี้อื่น 197,837.75 1,416,989.65 197,781.23 1,416,962.59 
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ 
หมุนเวียนอื่น - สุทธิ 

407,895,712.36 213,998,375.80 407,895,655.84 213,998,348.74 

รายได้ค้างรับตามเงื่อนไขของสัญญา คือ รายได้จากการขายสินค้าในส่วนของที่ยังไม่ได้เรียกเก็บเงิน ภายใต้ข้อกําหนด
ของสัญญา บริษัทฯ จะเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้เมื่อผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เริ่มทํางานร่วมกับองค์ประกอบอื่นของลูกค้า 
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บริษัทฯ มีลูกหนี้การค้าแยกตามอายุหนี้ที่ค้างชําระได้ดังนี้: 
 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
2563 2562 

ลูกหนี้การค้าบริษัทที่เก่ียวข้องกัน 
  

เกินกําหนดชําระไม่เกิน 3 เดือน 93,625.00 - 

รวมลูกหนี้การค้าบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 93,625.00 - 

ลูกหนี้การค้าบริษัทอื่น   
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ 72,841,199.22 82,267,369.48 
เกินกําหนดชําระไม่เกิน 3 เดือน 214,467,430.15 76,511,753.92 
เกินกําหนดชําระ 3 - 6 เดือน 77,667,034.24 11,057,305.06 
เกินกําหนดชําระ 6 - 12 เดือน 51,200.00 498,855.40 
เกินกว่า 12 เดือน 37,751,234.98 45,360,948.00 

รวมลูกหนี้การค้าบริษัทอื่น 402,778,098.59 215,696,231.86 

ในระหว่างปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ ได้ดําเนินธุรกิจซื้อขายและติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ขนาด5.00 กิโลวัตต์ถึง 
10.00 กิโลวัตต์ โดยบริษัทฯ มีลูกค้ารายใหญ่จํานวน 1 ราย และมีรายได้จากการขายและให้บริการจากรายการดังกล่าวสําหรับปี
ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จํานวน 190.46 ล้านบาท และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

มียอดลูกหนี้คงเหลือที่เกินกําหนดชําระ 20 วัน และ 138 วัน จํานวน 100.43 ล้านบาท และ 72.35 ล้านบาท ตามลําดับ 
ลูกหนี้การคา้ที่เกินกําหนดชําระ 12 เดือนขึ้นไป ในส่วนที่ยังไม่มีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเป็นลูกหนี้การค้าอยู่ระหว่าง

การผ่อนชําระ ซ่ึงผู้บริหารคาดว่าจะสามารถเก็บเงินได้ครบตามยอดคงค้างดังกล่าว 
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9. สินทรัพยท์ี่เกิดจากสัญญา/หน้ีสินที่เกิดจากสญัญา 

9.1 สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา 
 สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา ณ วนัที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย: 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
2563 2562 

รายได้บริการรับรู้ตามขั้นความส าเร็จของงาน 277,874,082.45 244,664,301.29 

สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา  
 

มูลค่าตามสัญญา 534,728,368.77 238,452,897.79 

การรับรู้รายได้ตามขั้นความสําเร็จของงาน 292,444,365.04 149,056,325.30 
หัก มูลค่างานรับเหมาที่เรียกเก็บ (169,457,792.60) (118,271,515.15) 
บวก ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญา 267,371.40 4,184,500.00 

สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา 123,253,943.84 34,969,310.15 

9.2 หน้ีสินที่เกิดจากสญัญา 

 หนี้สินที่เกิดจากสัญญา ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย: 

 
หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 

หนี้สินที่เกิดจากสัญญา   
มูลค่าตามสัญญา 165,500,000.00 69,043,926.00 

มูลค่างานรับเหมาที่เรียกเก็บ 43,724,000.00 19,833,785.20 
หัก การรับรู้รายได้ตามขั้นความสําเร็จของงาน (17,713,173.80) (7,272,426.53) 
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา 26,010,826.20 12,561,358.67 
บวก เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า 15,868,873.00 - 
บวก เงินมัดจํารับล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ 13,606,053.82 31,854,881.21 

รวมหนี้สินที่เกิดจากสัญญา 55,485,753.02 44,416,239.88 
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10. สินค้าคงเหลือ - สุทธ ิ
สินค้าคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวาคม ประกอบด้วย: 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
2563 2562 

วัตถุดิบ 101,043,958.98 93,737,765.99 
งานระหว่างทํา 3,879,516.88 10,564,286.11 
สินค้าสําเร็จรูป - 3,358,002.14 
สินค้าระหว่างทาง 1,535,827.27 402,505.48 
รวมสินค้าคงเหลือ 106,459,303.13 108,062,559.72 
หัก ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง (16,878,352.43) (14,387,848.59) 

สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 89,580,950.70 93,674,711.13 

11. สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น - สุทธ ิ
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวยีนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย: 

 
หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

2563 2562 

เงินลงทุนในกองทุนเปิด - มูลค่ายุติธรรม - 97,698,395.07 
เงินฝากประจําธนาคาร - 277,987,044.99 

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น - สุทธ ิ - 375,685,440.06 

 
มูลค่ายุตธิรรมแยกแสดงตามลําดับชั้น ณ วันที ่31 ธันวาคม ดังนี:้ 

 
หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
2563 2562 

 ราคาทุน 
มูลค่ายุติธรรม 

 ระดับ 2 ราคาทุน 
มูลค่ายุติธรรม  

ระดับ 2 
กองทุนเปิดตราสารหนี้ - ราคาทุน - - 97,133,372.92 97,133,372.92 
บวก กําไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง 
        มูลค่ายุติธรรมเงินลงทุน 

- - - 565,022.15 

รวมสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น - สุทธิ - - 97,133,372.92 97,698,395.07 
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การเปล่ียนแปลงของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีรายละเอียดดังนี้ 
 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
2563 2562 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 375,685,440.06 387,039,286.90 
   เพ่ิมขึ้นระหว่างปี 115,000,000.00 276,254,665.99 
   ลดลงระหว่างปี (491,102,391.01) (288,450,000.00) 
   กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุน 416,950.95 276,465.02 
   บวก การปรับมูลค่าเงินลงทุน         - 565,022.15 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม - 375,685,440.06 

12. เงินลงทุนในบริษัทยอ่ย 
เงินลงทุนในบริษทัย่อย ณ วันที ่31 ธันวาคม มีรายละเอียดดังตอ่ไปนี้ 

 หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
บริษัทย่อย สัดส่วนเงินลงทุน% ทุนที่เรียกชําระแล้ว วิธีราคาทุน 

บริษัท ซีพีที ไบโอ เอนเนอร์ยี จํากัด  
     (เดิมชื่อ บริษัท ซีพีที ลิสซิ่ง จํากัด) 

99.99 1,250.00 1,250.00 

บริษัท ซีพีที-อีอีอี จอยท์ เวนเจอร์ จํากัด 94.99 2,500.00 2,375.00 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย   3,625.00 

ข้อมูลทางการเงินของบรษิัทย่อย ก่อนตัดรายการระหว่างกัน มดีังนี้ 
 หน่วย : พันบาท 

 
บริษัท ซีพีที ไบโอ เอนเนอร์ยี จํากัด  
(เดิมชื่อ บริษัท ซีพีที ลิสซิ่ง จํากัด) 

บริษัท ซีพีที-อีอีอี  
จอยท์ เวนเจอร์ จํากัด 

 2563 2562 2563 2562 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม     
สินทรัพย์หมุนเวียน 1,225.76 1,250.98 2,477.49 2,501.73 
หนี้สินหมุนเวียน (25.00) (25.00) (25.00) (25.00) 
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม - - (123.79) (123.84) 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม     
ขาดทุนสําหรับปีส่วนของส่วนได้เสียที่ 
   ไม่มีอํานาจควบคุม 

- - (1.21) (1.16) 

เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)     
กิจกรรมดําเนินงาน (25.22) (0.97) (24.25) (1.71) 
กิจกรรมจัดหาเงิน - 1,250.00 - 2,500.00 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น 
(ลดลง) สุทธิ (25.22) 1,249.03 (24.25) 2,498.29 
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13. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วย: 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ที่ดิน อาคาร 

ส่วนปรับปรุง
อาคาร 

เครื่องจักรและ
เครื่องมือ 

อุปกรณ์และ
เครื่องใช้ส านักงาน 

เครื่องตกแต่ง
และติดตั้ง ยานพาหนะ 

สินทรัพย์สิทธิ
การใช้

ยานพาหนะ 
งานระหว่าง
ก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน :           
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 129,903,690.85 211,857,777.18 35,906,342.04 89,080,302.30 9,280,990.00 3,399,505.60 14,793,507.33 23,014,998.13 86,020.00 517,323,133.43 
บวก ซื้อระหว่างปี - - 394,394.30 3,913,888.99 1,433,991.91 115,960.68 - 1,390,000.00 3,775,262.58 11,023,498.46 
รับเข้า/ โอนออก - - - - - - 4,947,598.13 (4,947,598.13) - - 
หัก ตัดจําหน่ายระหว่างปี - - - (69,201.64) (160,514.71) (57,147.48) (10,107,291.75) (2,468,700.00) - (12,862,855.58) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 129,903,690.85 211,857,777.18 36,300,736.34 92,924,989.65 10,554,467.20 3,458,318.80 9,633,813.71 16,988,700.00 3,861,282.58 515,483,776.31 

ค่าเสื่อมราคาสะสม :           
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 - 48,674,357.41 29,118,772.08 12,624,737.21 6,629,616.58 2,996,061.29 8,467,746.46 3,062,942.99 - 111,574,234.02 
บวก ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี 
รับเข้า/ โอนออก 

- 
- 

6,528,584.80 
- 

2,419,189.55 
- 

8,923,481.09 
- 

1,010,715.82 
- 

163,644.69 
- 

547,535.91 
2,477,310.82 

2,381,432.05 
(2,477,310.82) 

- 
- 

21,974,583.91 
- 

หัก ตัดจําหน่ายระหว่างปี - - - (49,042.97) (153,503.27) (55,790.77) (6,219,302.67) (682,714.24) - (7,160,353.92) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 - 55,202,942.21 31,537,961.63 21,499,175.33 7,486,829.13 3,103,915.21 5,273,290.52 2,284,349.98 - 126,388,464.01 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี :            

มูลค่าตามบัญชี - สุทธิต้นป ี 129,903,690.85 163,183,419.77 6,787,569.96 76,455,565.09 2,651,373.42 403,444.31 6,325,760.87 19,952,055.14 86,020.00 405,748,899.41 

มูลค่าตามบัญชี - สุทธิปลายป ี 129,903,690.85 156,654,834.97 4,762,774.71 71,425,814.32 3,067,638.07 354,403.59 4,360,523.19 14,704,350.02 3,861,282.58 389,095,312.30 
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ค่าเส่ือมราคาสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 จํานวน 21.97 ล้านบาท และ 13.08 ล้านบาท ตามลําดับ
รวมอยู่ในงบกําไรขาดทุน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทฯ ได้นําที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบางส่วนจํานองไว้กับธนาคารในประเทศแห่ง
หนึ่ง เพื่อเป็นการค้ําประกันเงินกู้ยืมจากธนาคาร การเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตวงเงินเบิกเกินบัญชีและหนังสือค้ําประกันเพื่อ
ธุรกิจของบริษัท (หมายเหตุ 16) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทฯ มีระบบสาธารณูปโภค อาคารและส่วนประกอบอาคาร และอุปกรณ์ 
ซึ่งหักค่าเส่ือมราคาทั้งจํานวนแล้วแต่ยังคงใช้งานอยู่ จํานวน 71.36 ล้านบาทและ จํานวน 75.41 ล้านบาท ตามลําดับ 

14. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 
สินทรัพย์ไมม่ีตวัตน ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วย: 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันที่ รายการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี ณ วันที่ 
 1 มกราคม 2563 เพ่ิมขึ้น ลดลง 31 ธันวาคม 2563 
ราคาทุน     
ค่าสิทธิ (License) 7,211,481.73 - - 7,211,481.73 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 4,031,607.13 1,330,694.80 - 5,362,301.93 

รวม 11,243,088.86 1,330,694.80 - 12,573,783.66 

ค่าตัดจ าหน่ายสะสม     
ค่าสิทธิ (License) 1,272,382.27 1,442,296.72 - 2,714,678.99 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2,806,013.72 482,426.59 - 3,288,440.31 

รวม 4,078,395.99 1,924,723.31 - 6,003,119.30 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 7,164,692.87   6,570,664.36 

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัทฯ ได้ทําสัญญาค่าสิทธิ (License Agreements) 2 ฉบับกับบริษัทในประเทศเยอรมนีและ
ตัวแทนของบริษัทดังกล่าวในประเทศไทย โดยบริษัทฯ ได้รับสิทธิจากผู้ให้สิทธิในการผลิต การประกอบและขายสินค้าบางอย่างใน
ประเทศไทย และติดป้ายกํากับ (Labeled) ของผู้ให้สิทธิโดยได้รับการช่วยเหลือด้านเทคนิคและการอบรมตลอดอายุสัญญาเป็นเวลา  
5 ปี 

ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 จํานวน 1.92 ล้านบาท และ 1.59 ล้านบาท ตามลําดับ ได้
รวมอยู่ในงบกําไรขาดทุนแล้ว 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

84 | P a g e  

บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 

15. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 
รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างปีมีดังนี้: 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

  
การเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้น (ลดลง)  

 
ณ วันที่ 1 

 
ก าไรขาดทุน ณ วันที่ 31 

 
มกราคม 2563 ก าไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น ธันวาคม 2563 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  
  

 
 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น 5,392,034.02 (495,772.02) - 4,896,262.00 
สินค้าคงเหลือ - สุทธ ิ 2,877,569.71 498,100.78 - 3,375,670.49 
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสําหรับ 
   ผลประโยชน์พนักงาน 5,572,327.80 389,355.20 (839,826.20) 5,121,856.80 
ประมาณการหนี้สินจากการรับประกัน 2,539,481.30 446,935.15 - 2,986,416.45 
ผลขาดทุนสะสมทางภาษีไม่เกิน 5 ปี 1,069,678.91 (1,069,678.91) - - 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ค่าเสื่อมราคา) (27,875.22) 2,145.65 - (25,729.57) 

รวมสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธ ิ 17,423,216.52 (228,914.15) (839,826.20) 16,354,476.17 

(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี:้ 

 
หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
2563 2562 2563 2562 

กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 7,460,459.98 (11,983,088.36) 7,509,914.13 (11,845,344.55) 
อัตราภาษี 20% 20% 20% 20% 
ภาษีเงินได้ปีปัจจุบันตามอัตราภาษี 1,492,092.00 (2,396,617.67) 1,501,982.83 (2,369,068.91) 
ค่าใช้จ่ายที่ไม่ถือเป็นค่าใช้จ่ายตามประมวลรัษฏากร 902,229.13 1,643,698.97 902,229.13 1,645,468.03 
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพ่ิมขึ้นจากรายจ่ายที่จ่ายจริง (114,312.95) (177,046.65) (114,312.95) (177,046.65) 
รายได้ที่ไม่ถือเป็นรายได้ตามประมวลรัษฎากร (354,562.08) (1,233,738.97) (354,562.08) (1,233,738.97) 
เครดิตขาดทุนทางภาษีที่คาดว่าจะไม่ได้ใช้ประโยชน์ 9,890.83 29,317.82 - - 

(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 1,935,336.93 (2,134,386.50) 1,935,336.93 (2,134,386.50) 

อัตราภาษีที่แท้จริง 25.94% 17.81% 25.77% 18.02% 

กลุ่มบริษัทใช้อัตราภาษีเงินได้ร้อยละ 20 ในการคํานวณภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 
2562 

บริษัทย่อยบางแห่งใช้อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลตามอัตราขั้นบันได ตามที่พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าด้วยการการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 530) พ.ศ. 2554 สําหรับผู้ประกอบการซึ่งเป็นวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม  
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16. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 
เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย: 

 
หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
2563 2562 

เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท 7,956,125.41 24,265,771.81 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทฯ ได้รับวงเงินสินเชื่อ (เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร เงินกู้ยืมระยะส้ัน และ
วงเงินออกหนังสือค้ําประกันธนาคาร) จํานวนรวม 700 ล้านบาท และ 716 ล้านบาท ตามลําดับ และวงเงินสัญญาซื้อขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจํานวน 6.52 ล้านเหรียญสหรัฐ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินค้ําประกันโดยจดจํานองที่ดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง
บางส่วน (หมายเหตุ 13)  

17. เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีหมุนเวียนอื่น 
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอ่ืน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย: 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
2563 2562 2563 2562 

เจ้าหนี้การค้า       
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เก่ียวข้องกัน 4,957,091.69 2,521,630.87 4,957,091.69 2,521,630.87 
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทอื่น 120,565,311.77 64,878,142.14 120,565,311.77 64,878,142.14 

รวมเจ้าหนี้การค้า 125,522,403.46 67,399,773.01 125,522,403.46 67,399,773.01 
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น    

 
ค่านายหน้าค้างจ่าย 3,196,800.08 5,162,354.80 3,196,800.08 5,162,354.80 
เจ้าหนี้กรมสรรพากร 5,178,153.82 1,250,513.42 5,178,153.82 1,250,513.42 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 6,158,319.21 7,960,093.72 6,108,319.21 7,960,093.72 
เจ้าหนี้ซ้ือทรัพย์สิน 1,647,043.12 1,916,922.45 1,647,043.12 1,916,922.45 
หนี้สินจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 409,775.33 522,990.98 409,775.33 522,990.98 
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย 1,775,968.38 1,980,737.92 1,775,968.38 1,980,737.92 
ภาษีขายรอเรียกเก็บ 1,409,627.33 669,553.50 1,409,627.33 669,553.50 
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน 4,030,599.89 7,203,993.95 4,030,599.89 7,203,993.95 
อื่นๆ 278,840.00 329,318.00 278,840.00 279,318.00 

รวมเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น 24,085,127.16 26,996,478.74 24,035,127.16 26,946,478.74 

รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น 149,607,530.62 94,396,251.75 149,557,530.62 94,346,251.75 
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18. หน้ีสินตามสญัญาเชา่ - สทุธิ 
หนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย: 

 
หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
2563 2562 

ไม่เกิน 1 ปี 
  

จํานวนขั้นต่ําที่จะต้องจ่าย 2,453,964.04 3,322,936.64 
ดอกเบี้ยรอตัดจ่าย (606,275.66) (706,887.71) 

มูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินขั้นต่ า 1,847,688.38 2,616,048.93 

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี  
 

จํานวนขั้นต่ําที่จะต้องจ่าย 8,626,863.29 10,661,677.25 
ดอกเบี้ยรอตัดจ่าย (980,986.56) (1,550,064.41) 

มูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินขั้นต่ า 7,645,876.73 9,111,612.84 

ราคาสุทธิตามบัญชีของสินทรัพย์สิทธิการใช้ 14,704,350.02 19,952,055.14 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทฯ ได้ทําสัญญาเช่ากับบริษัทหลายแห่ง สําหรับยานพาหนะ สัญญาเช่า
ดังกล่าวมีระยะเวลา 3 - 4 ปี สัญญาเช่าข้างต้นมีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่างร้อยละ 1.24 ถึง 8.36 ต่อปี 

19. ประมาณการหน้ีสินไม่หมนุเวียนส าหรับผลประโยชน์พนักงาน 
การเปล่ียนแปลงมูลค่าปัจจุบันของประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน  สําหรับปีส้ินสุดวันที่   

31 ธันวาคม มีดังนี:้ 

 
หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

2563 2562 

ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนส าหรับ 
  

ผลประโยชน์พนักงาน ณ วันต้นปี 27,861,639.00 23,831,287.00 
ส่วนที่รับรู้ในกําไรหรือขาดทุน:  

 
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน 4,564,155.00 3,394,202.00 
ต้นทุนดอกเบี้ย 306,432.00 636,150.00 
(กําไร) ขาดทุนจากการประมาณการ   
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย   
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานทางการเงิน 
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงด้านประชากรศาสตร์ 
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ 
จ่ายผลประโยชน์พนักงานระหว่างปี 

1,269,815.00 
(1,863,693.00) 
(3,605,253.00) 
(2,923,811.00) 

- 
- 
- 
- 

ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนส าหรับ 
ผลประโยชน์พนักงาน ณ วันสิ้นปี 25,609,284.00 27,861,639.00 
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ค่าใชจ้่ายผลประโยชน์พนักงาน สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย: 

 
หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
2563 2562 

ต้นทุนบริการปัจจุบัน 4,564,155.00 3,394,202.00 
ต้นทุนดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน 306,432.00 636,150.00 

รวมค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 4,870,587.00 4,030,352.00 

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ได้แสดงในงบกําไรขาดทุน ดังนี้: 

 
หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
2563 2562 

ต้นทุนขาย 1,396,935.02 959,735.99 
ต้นทุนในการจัดจําหน่าย 686,862.00 862,084.03 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 2,786,789.98 2,208,531.98 

รวมค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 4,870,587.00 4,030,352.00 

สมมติฐานที่สําคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันที่ประเมินสรุปได้ดังนี้ 

 
หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
2563 2562 

อัตราคิดลด 1.33 2.73 
เงินเดือนรายเดือนในอนาคตที่เพ่ิมขึ้น 5.00 6.00 
อัตรามรณะ ร้อยละ 100 ของตาราง 

มรณะไทย พ.ศ.2560 
ร้อยละ 100 ของตาราง 
มรณะไทย พ.ศ.2560 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติหลัก แสดงถึงผลกระทบของการเปล่ียนแปลงข้อสมมติหลักต่อมูลค่าปัจจุบันของ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีรายละเอียดดังนี้ 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 

 เพ่ิมขึ้น 1% ลดลง 1% เพ่ิมขึ้น 1% ลดลง 1% 

อัตราคิดลด 23,148,318.06 28,469,349.04 24,280,343.00 30,490,672.00 
อัตราการขึ้นเงินเดือน 28,425,946.31 23,131,896.13 30,448,991.00 24,255,705.00 
อัตราการหมุนเวียน 22,968,839.45 26,665,432.55 24,046,216.00 28,449,443.00 
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การวิเคราะห์การครบกําหนดของการจ่ายชําระผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีรายละเอียดดังนี้ 
 หน่วย : บาท 

 2562 2562 

ภายใน 1 ปี - 717,333.00 
มากกว่า 1 ปี ไม่เกิน 5 ป ี 7,061,255.00 4,449,998.00 
มากกว่า 5 ปี ไม่เกิน 10 ปี 14,573,340.00 15,693,065.00 

20. ทุนเรือนหุ้น 
ตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 บริษัทฯ ได้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 

135.00 ล้านบาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจําหน่ายของบริษัท จํานวน 270.00 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้น
ละ 0.50 บาทและได้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯอีกจํานวน 247.00 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 492.50 ล้านบาท 
เป็นจํานวน 739.50 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 494.00 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับ
การใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (CPT-W2) จํานวน 224.00 ล้านหุ้น และรองรับสิทธิแบบมอบอํานาจทั่วไป
จํานวน 270.00 ล้านหุ้น 

รายการกระทบยอดจํานวนหุ้นสามัญจดทะเบียนและจํานวนหุ ้นสามัญที่ออกและชําระแล้วสําหรับปีสิ้นสุดวันที่        
31 ธันวาคม 2563 มีดังนี้ 

 หน่วย : หุ้น 

 
หุ้นสามัญ 
จดทะเบียน 

หุ้นสามัญที่ออกและ 
ช าระแล้ว 

จํานวนหุ้นสามัญ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 1,255,000,000 900,000,000 
ลดทุนโดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือ (270,000,000) - 
เพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการใช้สิทธิตาม CPT-W2 (หมายเหตุ 21) 494,000,000 - 

จ านวนหุ้นสามัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 1,479,000,000 900,000,000 

21. ใบส าคญัแสดงสทิธ ิ
รายละเอียดการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธฯิของบริษทัฯ มีดงันี้ 

ประเภท 

วันที่ออก 
และเสนอขาย 

ใบสําคัญ 
แสดงสิทธิฯ 

ราคาเสนอขาย 
ใบสําคัญสิทธิ 
(บาทต่อหุ้น) 

ราคาใช้สิทธิ 
(บาทต่อหุ้น) 

อัตราการใช้สิทธิ 
ใบสําคัญแสดง

สิทธ ิ
ต่อหุ้นสามัญ 

จํานวน 
ใบสําคัญแสดง 

สิทธิฯ ที่ยัง 
ไม่ได้ใช้สิทธิ 
(ล้านหุ้น) 

กําหนดการใช้ 
สิทธิครั้งสุดท้าย 

CPT-W1 01/07/2562 - 0.95 1 : 1 85.00 30/06/2565 
CPT-W2 25/09/2563 0.10 0.65 1 : 1 224.00 30/06/2566 

     309.00  

ในระหว่างปีบริษทัฯได้รับเงินจากการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธ ิCPT-W2 จํานวน 224.00 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ0.10 
บาท เป็นจํานวน 22.40 ล้านบาท บริษัทฯแสดงเป็น “เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นจากการใช้สิทธใิบสําคัญแสดงสิทธิ” ในส่วนของผูถ้ือ
หุ้น 
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22. ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด 
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและกําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรบัลด แสดงการคํานวณได้ดังนี ้

 งบการเงินรวม 

 ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 
ก าไร (ขาดทุน)  

ส าหรับปี 
จ านวนหุ้นสามัญ 

ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก 
ก าไร (ขาดทุน)  

ต่อหุ้น 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

 (พันบาท) (พันบาท) (พันหุ้น) (พันหุ้น) (บาท) (บาท) 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน       
กําไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 5,526 (9,808) 900,000 900,000 0.0061 (0.0109) 
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด       
CPT-W2 (หมายเหตุ 21) - - 23,940 -   
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด       
กําไร (ขาดทุน )ที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญสมมติว่ามี 
การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจากใบสําคัญแสดงสิทธิ 5,526 (9,808) 923,940 900,000 0.0060 (0.0109) 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 
ก าไร (ขาดทุน)  

ส าหรับปี 
จ านวนหุ้นสามัญ 

ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก 
ก าไร (ขาดทุน)  

ต่อหุ้น 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

 (พันบาท) (พันบาท) (พันหุ้น) (พันหุ้น) (บาท) (บาท) 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน       
กําไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 5,575 (9,711) 900,000 900,000 0.0062 (0.0108) 
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด       
CPT-W2 (หมายเหตุ 21) - - 23,940 -   
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด       
กําไร (ขาดทุน )ที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญสมมติว่ามี 
การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจากใบสําคัญแสดงสิทธิ 5,575 (9,711) 923,940 900,000 0.0060 (0.0108) 

ไมม่ีการคาํนวณจํานวนหุ้นสามญัเทยีบเท่าทีบ่ริษทัฯอาจต้องออกสําหรับ CPT-W1 สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 
เน่ืองจากราคาการใช้สิทธิสูงกว่ามูลค่ายุตธิรรมของหุ้นสามัญ 

23. ส ารองตามกฎหมาย 
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทจะต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีส่วนหนึ่งไว้เป็นเงินทุนสํารอง

ตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปี จนกว่าทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียน เงินทุนสํารองดังกล่าวจะนําไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้ 

24. เงินปันผล 
เงินปันผลตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้

ถือหุ้นจํานวนหุ้นสามัญ 900 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.012 บาท เป็นจํานวนเงิน 10.80 ล้านบาท โดยจ่ายจากผลการ
ดําเนินงานประจําปี 2561 เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วในเดือนพฤษภาคม 2562 
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25. ค่าใชจ้่ายตามลักษณะทีส่ าคัญ 
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะที่สําคัญสําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย: 
 หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวมและงบเฉพาะกิจการ 

 
2562 2562 

การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสําเร็จรูป  
 

และงานระหว่างทําลดลง (เพ่ิมขึ้น) 10.04 (8.11) 
ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า 621.96 278.71 
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป 3.00 1.81 
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 97.44 92.78 
ค่าตอบแทนผู้บริหาร 30.97 37.42 
ค่าเสื่อมราคาและตัดจําหน่าย 23.90 14.66 
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้า 2.49 2.42 
(กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน (1.35) 1.43 
ประมาณการ (กลับรายการ) หนี้สินจากการรับประกัน 4.24 (0.66) 
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26. ส่วนงานด าเนินงาน 
บริษัทฯ ดําเนินงานในส่วนงานสามธุรกจิ คือ การผลิตและจําหนา่ยสินค้า การใหบ้ริการรับเหมาและติดตั้ง และการให้บริการ การแสดงรายได้และค่าใชจ้่าย ตามส่วนงานธุรกิจและส่วนงานทาง

ภูมิศาสตร์สําหรบัปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี ้

 
หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม 

 
รายได้จากการผลิตและ 

จ าหน่ายสินค้า 
รายได้จากการให้บริการ 

รับเหมาและติดตั้ง รายได้จากการให้บริการ รวม 

 
 2563  2562   2563  2562   2563  2562   2563  2562  

 รายได้  633,506 284,192 277,874 244,664 31,693 42,656 943,073 571,512 
 กําไรขั้นต้นของส่วนงาน  78,051 46,580 22,351 59,453 9,622 7,605 110,024 113,638 
 รายได้อื่น        6,426 12,884 
 กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน        1,354 (1,427) 
 ต้นทุนในการจัดจําหน่าย        (37,263) (49,626) 
 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร        (71,755) (86,577) 
 ต้นทุนทางการเงิน        (1,326) (875) 
 (ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้        (1,935) 2,134 

 กําไร(ขาดทุน)สําหรับปี  3,920 (4,037) 1,122 (5,153) 483 (659) 5,525 (9,849) 

สินทรัพย์ประกอบด้วย         
  ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธ ิ       389,095 405,749 
  อื่นๆ       880,153 787,199 

  รวมสินทรัพย์       1,269,248 1,192,948 

ส่วนงานทางภมูิศาสตร์ 
ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการต่างประเทศเป็นจํานวนเงิน 22.11 ล้านบาท และจํานวนเงิน 9.05 ล้านบาท ตามลําดับ 

ข้อมูลที่เกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่ 
สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทฯ มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่สามราย จํานวนเงินรวมประมาณ 358.39 ล้านบาท และลูกค้ารายใหญ่หนึ่งกลุ่มและหนึ่งราย จํานวนเงินรวม

ประมาณ 131.44 ล้านบาท ตามลําดับ  
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27. เคร่ืองมือทางการเงิน 

นโยบายการบริหารความเสี่ยง 
เครื่องมือทางการเงินที่สําคัญของกลุ่มบริษัทประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้

หมุนเวียนอ่ืน สินทรัพย์ทางการเงินอื่น เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น เงินกู้ยืมระยะยาว และหนี้สินตามสัญญาเช่า กลุ่ม
บริษัทมีความเส่ียงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเส่ียงดังนี้ 

ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ 
กลุ่มบริษัทให้สินเชื่อทางการค้าแก่ลูกค้าภายหลังที่ได้กําหนดวงเงินสินเชื่อแก่ลูกค้าแต่ละราย และมีการติดตามการชําระ

เงินของลูกหนี้การค้าอย่างใกล้ชิด ให้ความสําคัญต่อลูกหนี้รายที่ค้างชําระนานเกินกําหนด และจะพิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะ
สูญสําหรับลูกหนี้รายที่ค้างชําระนาน นอกเหนือจากที่ได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแล้ว ณ ปัจจุบันบริษัทคาดว่าจะไม่ได้รับความ
เสียหายอย่างเป็นสาระสําคัญจากการเก็บเงินจากลูกหนี้การค้า   

รายงานลูกหนี้การค้าแยกตามอายุหนี้ที่ค้างชําระได้เปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8 

ความเสี่ยงทางด้านอัตราดอกเบี้ย 
กลุ่มบริษัทมีความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ยที่สําคัญอันเกี่ยวเน่ืองกับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและ

ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น สินทรัพย์ทางการเงิน เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอ่ืน และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและ
หนี้สินตามสัญญาเช่าที่มีดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลง
ตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สําคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย 
และสําหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงทีส่ามารถแยกตามวันที่ครบกําหนดหรือวันที่มีการกําหนดอัตรา
ดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้ 

 หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

 
อัตราดอกเบี้ยคงที่ 

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม
ราคาตลาด ไม่มีอัตรา 

อัตรา
ดอกเบี้ย 

 ภายใน 1 ปี มากกว่า 1 ปี ภายใน 1 ปี ดอกเบี้ย รวม ถัวเฉลี่ย 

      (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 140.12 - 77.16 0.14 217.42 0.13 - 1.10 
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - 
สุทธิ - - - 407.90 407.90 - 
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - - - 123.25 123.25 - 
ลูกหนี้การค้าไม่หมุนเวียน - สุทธ ิ - - - 8.81 8.81 - 

 140.12 - 77.16 540.10 757.38  
หนี้สินทางการเงิน       
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - - 7.96 - 7.96 1.80 - 3.00 
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - - - 149.61 149.61 - 
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - - - 55.49 55.49 - 
หนี้สินตามสัญญาเช่า 1.85 7.65 - - 9.50 1.24 - 8.36 

 1.85 7.65 7.96 205.10 222.56  
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 หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

 
อัตราดอกเบี้ยคงที่ 

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม
ราคาตลาด ไม่มีอัตรา 

อัตรา
ดอกเบี้ย 

 ภายใน 1 ปี มากกว่า 1 ปี ภายใน 1 ปี ดอกเบี้ย รวม ถัวเฉลี่ย 

      (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 140.12 - 73.45 0.14 213.71 0.13 - 1.10 
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - 
สุทธิ - - - 407.90 407.90 - 
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - - - 123.25 123.25 - 
ลูกหนี้การค้าไม่หมุนเวียน - สุทธ ิ - - - 8.81 8.81 - 

 140.12 - 73.45 540.10 753.67  
หนี้สินทางการเงิน       
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - - 7.96 - 7.96 1.80 - 3.00 
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - - - 149.56 149.56 - 
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - - - 55.49 55.49 - 
หนี้สินตามสัญญาเช่า 1.85 7.65 - - 9.50 1.24 - 8.36 

 1.85 7.65 7.96 205.05 222.51  
 

 หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

 
อัตราดอกเบี้ยคงที่ 

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม
ราคาตลาด ไม่มีอัตรา 

อัตรา
ดอกเบี้ย 

 ภายใน 1 ปี มากกว่า 1 ปี ภายใน 1 ปี ดอกเบี้ย รวม ถัวเฉลี่ย 

      (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 37.81 0.49 38.30 0.13 - 0.63 
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - 
สุทธิ - - - 214.00 214.00 - 
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - - - 34.97 34.97 - 
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น - สุทธ ิ - - 277.99 97.70 375.69 1.45 - 1.55 

 - - 315.80 347.16 662.96  
หนี้สินทางการเงิน       
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - - 24.27 - 24.27 3.05 - 4.72 
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - - - 94.40 94.40 - 
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - - - 44.42 44.42 - 
หนี้สินตามสัญญาเช่า 2.62 9.11 - - 11.73 1.24 - 8.36 

 2.62 9.11 24.27 138.82 174.82  
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 หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

 
อัตราดอกเบี้ยคงที่ 

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม
ราคาตลาด ไม่มีอัตรา 

อัตรา
ดอกเบี้ย 

 ภายใน 1 ปี มากกว่า 1 ปี ภายใน 1 ปี ดอกเบี้ย รวม ถัวเฉลี่ย 

      (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 34.05 0.49 34.54 0.13 - 0.63 
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - 
สุทธิ - - - 214.00 214.00 - 
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - - - 34.97 34.97 - 
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น - สุทธ ิ - - 277.99 97.70 375.69 1.45 - 1.55 

 - - 312.04 347.16 659.20  
หนี้สินทางการเงิน       
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - - 24.27 - 24.27 3.05 - 4.72 
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - - - 94.35 94.35 - 
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - - - 44.42 44.42 - 
หนี้สินตามสัญญาเช่า 2.62 9.11 - - 11.73 1.24 - 8.36 

 2.62 9.11 24.27 138.77 174.77  
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มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 
เนื่องจากสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินบางส่วนจัดอยู่ในประเภทระยะส้ันหรือมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตรา

ตลาดและเงินกู้ยืมสกุลเงินบาทที่มีอัตราดอกเบี้ยขึ้นลงตามอัตราตลาด ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินดังกล่าวใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน ณ วันที่  31 ธันวาคม 2563 และ       
1 มกราคม 2563 มีดังต่อไปนี้ 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

 

มูลค่ายุติธรรมผ่าน
ก าไรขาดทุน 

ราคาทุนตัด
จ าหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 217,415,150.09 217,415,150.09 
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - 416,703,317.49 416,703,317.49 
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - 123,253,943.84 123,253,943.84 

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน - 757,372,411.42 757,372,411.42 

หนี้สินทางการเงิน     
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - 7,956,125.41 7,956,125.41 
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น 409,775.33 149,197,755.29 149,607,530.62 
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - 55,485,753.02 55,485,753.02 
หนี้สินตามสัญญาเช่า - 9,493,565.11 9,493,565.11 

รวมหนี้สินทางการเงิน 409,775.33 222,133,198.83 222,542,974.16 

 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

 

มูลค่ายุติธรรมผ่าน
ก าไรขาดทุน 

ราคาทุนตัด 
จ าหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 213,711,954.60 213,711,954.60 
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - 416,703,260.97 416,703,260.97 
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - 123,253,943.84 123,253,943.84 

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน - 753,669,159.41 753,669,159.41 

หนี้สินทางการเงิน    
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - 7,956,125.41 7,956,125.41 
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น 409,775.33 149,147,755.29 149,557,530.62 
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - 55,485,753.02 55,485,753.02 
หนี้สินตามสัญญาเช่า - 9,493,565.11 9,493,565.11 

รวมหนี้สินทางการเงิน 409,775.33 222,083,198.83 222,492,974.16 
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บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 

 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม  

 ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 

 

มูลค่ายุติธรรมผ่าน
ก าไรขาดทุน 

ราคาทุนตัด
จ าหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 38,297,674.59 38,297,674.59 
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - 213,998,375.80 213,998,375.80 
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - 34,969,310.15 34,969,310.15 
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น 97,698,395.07 277,987,044.99 375,685,440.06 

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 97,698,395.07 565,252,405.53 662,950,800.60 

หนี้สินทางการเงิน    
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - 24,265,771.81 24,265,771.81 
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น 522,990.98 93,873,260.77 94,396,251.75 
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - 44,416,239.88 44,416,239.88 
หนี้สินตามสัญญาเช่า - 11,727,661.77 11,727,661.77 

รวมหนี้สินทางการเงิน 522,990.98 174,282,934.23 174,805,925.21 

 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 

 

มูลค่ายุติธรรมผ่าน
ก าไรขาดทุน 

ราคาทุนตัด 
จ าหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 34,544,995.49 34,544,995.49 
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - 213,998,348.74 213,998,348.74 
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - 34,969,310.15 34,969,310.15 
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น 97,698,395.07 277,987,044.99 375,685,440.06 

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 97,698,395.07 561,499,699.37 659,198,094.44 

หนี้สินทางการเงิน    
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - 24,265,771.81 24,265,771.81 
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น 522,990.98 93,823,260.77 94,346,251.75 
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - 44,416,239.88 44,416,239.88 
หนี้สินตามสัญญาเช่า - 11,727,661.77 11,727,661.77 

รวมหนี้สินทางการเงิน 522,990.98 174,232,934.23 174,755,925.21 
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สินทรัพย์ทางการเงินที่ต้องวัดด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุน มีรายการดังต่อไปนี ้
 หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันที ่
31 ธันวาคม 2563 

ณ วันที ่
1 มกราคม 2563 

สินทรัพย์หมุนเวียน   
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น   
เงินลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้ - 97,698,395.07 

สัญญาอนุพันธ ์
กลุ่มบริษัทมีรายการสัญญาอนุพันธ์ดังต่อไปนี้ 

 หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันที ่
31 ธันวาคม 2563 

ณ วันที ่
1 มกราคม 2563 

หนี้สินหมุนเวียน   
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ - เพ่ือค้า 409,775.33 522,990.98 

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลีย่น 
บริษัทฯ มีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีรายการซื้อวัตถุดิบหลักและขายสินค้า

เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ กลุ่มบริษัทได้ตกลงทําสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่งส่วนใหญ่มีอายุสัญญาไม่เกิน
หนึ่งปีเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเส่ียง 

กลุ่มบริษัทมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ดังนี ้

 
หน่วย : ล้าน 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

2563 2562 

สินทรัพย์ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ 
  เงินฝากกับสถาบันการเงิน 
  สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ 0.02 0.41 

ลูกหนี้การค้า   
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ 0.02 0.03 

ลูกหนี้อื่น - รายได้ค้างรับตามเงื่อนไขของสัญญา  
 สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ 0.03 0.09 

หนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ  
 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน-ทรัสต์รีซีท  
 สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ 0.13 0.54 

สกุลเงินยูโร 0.08 - 
เจ้าหนี้การค้า  

 สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ 0.09 0.40 
สกุลเงินยูโร - 0.03 
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กลุ่มบริษัทมีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ดังนี้ 

 
หน่วย : ล้าน 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

2563 2562 

สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ 0.13 1.06 
สกุลเงินยูโร 0.08 0.03 

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่คงเหลืออยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จะทยอยครบกําหนดภายใน
ระยะเวลา 12 เดือน 

28. การส่งเสริมการลงทุน 
กลุ่มบริษัทได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน สิทธิ

ประโยชน์ที่ได้รับรวมถึงการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม 
ตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 14/2541 เรื่องกําหนดวิธีการรายงานรายได้สําหรับผู้ที่

ได้รับการส่งเสริม ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2541 โดยให้กลุ่มบริษัทแสดงยอดรายได้แยกเป็นส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและ
ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน  

รายได้ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม สามารถสรุปได้
ดังนี ้

 หน่วย : พันบาท 
 สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ธุรกิจที่ได้รับ

การส่งเสริม 
ธุรกิจที่ไม่ได้

รับการส่งเสริม รวม 
ธุรกิจที่ได้รับ
การส่งเสริม 

ธุรกิจที่ไม่ได้
รับการส่งเสริม รวม 

รายได้       
รายได้จากการขาย 187,743 445,763 633,506 187,743 445,763 633,506 
รายได้จากการให้บริการ 
   รับเหมาและติดตั้ง - 277,874 277,874 - 277,874 277,874 
รายได้จากการให้บริการ - 31,693 31,693 - 31,693 31,693 
รายได้อื่น - 6,426 6,426 - 6,423 6,423 

รวมรายได้ 187,743 761,756 949,499 187,743 761,753 949,496 
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 หน่วย : พันบาท 
 ส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ธุรกิจที่ได้รับ
การส่งเสริม 

ธุรกิจที่ไม่ได้
รับการ
ส่งเสริม รวม 

ธุรกิจที่ได้รับ
การส่งเสริม 

ธุรกิจที่ไม่ได้
รับการ
ส่งเสริม รวม 

รายได้       
รายได้จากการขาย 1,437 282,755 284,192 1,437 282,755 284,192 
รายได้จากการให้บริการ 
   รับเหมาและติดตั้ง - 244,664 244,664 - 244,664 244,664 
รายได้จากการให้บริการ - 42,656 42,656 - 42,656 42,656 
รายได้อื่น - 12,885 12,885 - 12,910 12,910 

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

 

29. ภาระผูกพันและหน้ีสินที่อาจจะเกิดขึ้น 
29.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทฯ มีภาระผูกพันตามสัญญาบริการ โดยมีค่าบริการที่ต้องจ่ายในอนาคต 

คงเหลือตามสัญญาดังนี้ 

 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

2563 2562 

ไม่เกิน 1 ป ี 0.83 0.83 
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 0.67 1.51 

รวม 1.50 2.34 

29.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทฯ มีภาระหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้าจากการให้ธนาคารออก
หนังสือค้ําประกัน จํานวนเงิน 430.86 ล้านบาท และจํานวนเงิน 135.63 ล้านบาท ตามลําดับ 

29.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทฯ มีเลตเตอร์ออฟเครดิตที่ยังไม่ได้ใช้จํานวนเงิน 0.04 ล้านเหรียญ
สหรัฐ (เทียบเท่า 1.22 ล้านบาท) และจํานวนเงิน 0.01 ล้านเหรียญสหรัฐ (เทียบเท่า 0.39 ล้านบาท) ตามลําดับ 
 
30. รายการจัดประเภทรายการใหม ่

ในระหว่างปีกลุ่มบริษัทได้มีการจัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการบัญชีในปีปัจจุบัน ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อกําไรสําหรับปีหรือส่วนของผู้ถือหุ้น 
สรุปได้ดังนี้ 

 
หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม 

 
ก่อนจัดประเภท รายการ หลังจัดประเภท 

 

รายการใหม่ จัดประเภทใหม่ รายการใหม่ 

งบแสดงฐานะการเงิน 
   ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธ ิ 218,182,875.80 (4,184,500.00) 213,998,375.80 

สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา 30,784,810.15 4,184,500.00 34,969,310.15 
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หน่วย : บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ก่อนจัดประเภท รายการ หลังจัดประเภท 

 

รายการใหม่ จัดประเภทใหม่ รายการใหม่ 

งบแสดงฐานะการเงิน 
   ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธ ิ 218,182,848.74 (4,184,500.00) 213,998,348.74 

สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา 30,784,810.15 4,184,500.00 34,969,310.15 

31. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติอนมุัติให้เสนอจ่าย 

เงินปันผลประจําปี 2563 จากกําไรสะสม จํานวนหุ้นสามัญ 900 ล้านหุ้น ในอัตรา หุ้นละ 0.02 บาท เป็นจํานวนเงิน 18.00 ล้านบาท 
โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

32. การอนุมัติงบการเงิน 
งบการเงินน้ีได้รับการอนุมตัิให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการของบริษทัฯ แล้ว เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ ์2564 

3.6 การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 
ผลการด าเนินงาน 

 

1. รายได้จากการขาย สําหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เป็นจํานวนเงิน 633.51 ล้านบาท และ 284.19 
ล้านบาทตามลําดับ ซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2562 เนื่องจากในปีนี้มียอดขายเพิ่มขึ้นจากทั้งการขายลูกค้ากลุ่มเดิมและลูกค้า
กลุ่มใหม่ รวมถึงการขยายธุรกิจไปในตลาด Solar Rooftop ประกอบกับมี Backlog จากปีก่อน ซึ่งสามารถส่งมอบให้กับลูกค้า
และรับรู้รายได้ภายในปี 
2. รายได้จากการให้บริการรับเหมาและติดต้ัง เป็นงานให้บริการรับเหมาและติดตั้งสายไฟ (Cabling Installation) และ
การก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย (Substation) โดยรายได้สําหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เป็นจํานวนเงิน 
277.87 ล้านบาท และ 244.66 ล้านบาทตามลําดับ ซ่ึงเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2562 เน่ืองจากงานโครงการที่มีจํานวนงานเพิ่มขึ้น 
มูลค่างานสูง และส่งมอบงานหลายโครงการ รวมถึงมีความคืบหน้าของงานระหว่างทํา ทําให้รับรู้รายได้มากกว่าปี 2562 
3. รายได้จากการให้บริการ สําหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เป็นจํานวนเงิน 31.69 ล้านบาท และ 42.66 
ล้านบาทตามลําดับ ซึ่งลดลงเนื่องจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทําให้มีข้อจํากัดในการเดินทางไปให้บริการ
ลูกค้า 
4. รายได้อื่นๆ สําหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เป็นจํานวนเงิน 6.43 ล้านบาท และ 12.88 ล้านบาท
ตามลําดับ จากรายได้ดอกเบี้ยรับเน่ืองจากธนาคารปรับอัตราดอกเบี้ยลงและลดลงจากกําไรจากเงินลงทุนระยะส้ัน 
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ต้นทุนขายและบริการ 
1. ต้นทุนขาย องค์ประกอบหลักของต้นทุนขาย คือ ต้นทุนค่าสินค้า คิดเป็นประมาณร้อยละ 70-80 ของต้นทุนรวม โดย
วัตถุดิบหลักประกอบด้วย อุปกรณ์ที่นํามาประกอบระบบไฟฟ้าควบคุมเครื่องจักร เช่น มอเตอร์ อินเวอร์เตอร์ PLC และอื่นๆ 
ซึ่งมีการส่ังซื้อจากทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ ต้นทุนขายอื่นๆ เช่น ค่าแรงทางตรง ค่าวัสดุส้ินเปลือง และค่า
เส่ือมราคา คิดเป็นสัดส่วนเฉลี่ยประมาณร้อยละ 10-15 ของต้นทุนขายของบริษัท 

สําหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีมูลค่าเท่ากับ 555.46 ล้านบาท และ 237.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเนื่องจาก
การซื้อวัตถุดิบเพื่อรองรับงานที่มากขึ้น และมีต้นทุนคงที่เช่น ค่าเส่ือมราคาโรงงานที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีโรงงานแห่งที่ 2 
2. ต้นทุนการให้บริการรับเหมาและติดต้ัง เป็นต้นทุนการก่อสร้างที่เกิดขึ้นจริงของงานที่ทําเสร็จจนถึงวันส้ินสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2563 และ 2562 มีมูลค่าเท่ากับ 255.52 ล้านบาท และ 185.21 ล้านบาท ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นสัมพันธ์กับยอดรายได้ที่
เพิ่มขึ้น 
3. ต้นทุนการให้บริการ ประกอบด้วยต้นทุนการให้บริการ (Service) และต้นทุนการซ่อมแซม (Repair) ที่เกิดขึ้นจากงานที่
หมดอายุรับประกันสินค้าแล้ว (Expired Warranty) สําหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวามคม 2563 และ 2562 มีมูลค่าเท่ากับ 22.07 
ล้านบาท และ 35.05 ล้านบาท เนื่องจากเพิ่มหน่วยงานที่ดูแลธุรกิจงานขายแผนกบริการโดยเฉพาะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การทํากําไร 

ค่าใช้จ่ายในการขาย และค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
1. ค่าใช้จ่ายในการขาย สําหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีค่าใช้จ่ายในการขายเท่ากับ 37.26 ล้านบาท 
และ 49.63 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.92 และร้อยละ 8.49 ของรายได้รวมตามลําดับ ซ่ึงปี 2563 มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขาย
ต่อรายได้รวมลดลงเมื่อเทียบกับปี 2562 เน่ืองจากการบริหารค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น  
2. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร สําหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวามคม 2563 และ 2562 มีมูลค่าเท่ากับ 71.76 ล้านบาท และ 
86.58 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.56 และร้อยละ 14.81 ของรายได้รวมตามลําดับ ซึ่งปี 2563 มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ต่อรายได้รวมลดลงเมื่อเทียบกับปี 2562 เนื่องจากมีการบริหารจัดการภายใน การปรับโครงสร้างองค์กร 

ต้นทุนทางการเงิน 
บริษัทมีต้นทุนทางการเงินสําหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เป็นจํานวนเงิน 1.33 ล้านบาท และ 0.88 

ล้านบาท ตามลําดับ โดยต้นทุนทางการเงินของปี 2563 และ 2562 เป็นดอกเบี้ยจ่ายสําหรับเงินกู้ยืมระยะส้ันจากธนาคาร
ประเภททรัสต์รีซีทเพื่อวัตถุประสงค์ในการนําเข้าสินค้าและวัตถุดิบจากต่างประเทศ และดอกเบี้ยจ่ายสําหรับสัญญาเช่าทาง
การเงินของทรัพย์สินถาวร 
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บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี 
สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีกําไรสุทธิ 5.53 ล้านบาท และสําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2562 ขาดทุนสุทธิ 9.85 ล้านบาท เน่ืองจากในปี 2563 บริษัทมียอดขายที่เพิ่มขึ้น และค่าใช้จ่ายที่ลดลงตามคําอธิบาย
ข้างต้น 

การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

 

สินทรัพย์ 
บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวามคม 2563 และ 2562 เป็นจํานวนเงิน 1,269.25 ล้านบาทและ 

1,192.95 ล้านบาทตามลําดับ สินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 81.52 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.77 เนื่องจากลูกหนี้การค้าและ
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาเพิ่มขึ้น 282.18 ล้านบาท สืบเนื่องจากยอดขายที่เพิ่มขึ้น เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและ
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน (เงินลงทุนชั่วคราว) ลดลงจํานวน 196.57 ล้านบาท ส่วนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลง 5.22 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ -1.20 เน่ืองจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ลดลงมาจากการทยอยตัดเส่ือมราคาประจําปี 

หน้ีสิน   
บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวามคม 2563 และ 2562 เป็นจํานวนเงิน 267.08 ล้านบาท และ 222.07 

ล้านบาทตามลําดับ หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น 49.66 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 27.13 เนื่องจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เพิ่มขึ้น 55.21 ล้านบาท จากการซ้ือวัตถุดิบและค่าแรงที่ยังไมถ่ึงกําหนดชําระ ส่วนหนี้สินไม่หมุนเวียนลดลง 4.65 ล้านบาท คิด
เป็นร้อยละ -11.92 เนื่องจากบริษัทมีการปรับโครงสร้าง ทําให้ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
ลดลง 

ส่วนของผู้ถือหุ้น  
ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ วันที่ 31 ธันวามคม 2563 และ 2562 เป็นจํานวนเงิน 1,002.16 ล้านบาท และ 970.88 ล้านบาท

ตามลําดับ ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นเนื่องจากผลกําไรจากการประกอบการสําหรับ ปี 2563 และการรับเงินจากการจําหน่ายใบ
แสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญบริษัท (CPT-W2) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) 



www.CPTthailand.com 

 

CPT 
Professional for Drives and Power 

 

 

 

 

 

 
 

บริษทั ซพีีท ีไดร ์แอนด ์เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน)  

ส านกังานใหญ ่

230/7 ถนนเทศบาลรงัรกัษเ์หนือ, ลาดยาว, 

จตุจกัร, กรุงเทพฯ 10900 ประเทศไทย 

โทร: 02-954-2590-2, 02-954-2630-2 

 

อีเมล: info@CPTthailand.com 
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