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ส่วนที่ 1 

การประกอบธุรกจิ 

1.  นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

ในอดีต เม่ือประเทศไทยเร่ิมเปล่ียนแปลงโดยมีการส่งเสริมอุตสาหกรรมแทนการเกษตร ส่งผลให้มีการลงทุนจาก

ต่างประเทศและในประเทศมากขึน้ แต่อตุสาหกรรมต่างๆ สร้างขึน้มาเพ่ือบริโภคภายในประเทศเพ่ือทดแทนการนําเข้าเท่านัน้ 

ต่อมาเม่ือมีการพฒันาอตุสาหกรรมเพ่ือการส่งออก โรงงานต่างๆ ยงัมีกําลงัการผลิตต่ําและความไม่แน่นอนในคณุภาพของ

สินค้า สาเหตหุลกัมาจากเคร่ืองจกัรท่ีล้าสมยัโดยการควบคมุเคร่ืองจกัรสว่นมากขึน้อยู่กบัคนท่ีควบคมุเคร่ืองจกัรนัน้ๆ ในขณะ

ท่ีประเทศท่ีพัฒนาแล้วมีการพัฒนาการควบคุมเคร่ืองจักรในการผลิตสินค้าไปสู่ระบบอัตโนมัติ ต่อมามีการจัดซือ้จัดหา

เคร่ืองจกัรใหม่ๆ  เข้ามาทดแทนเคร่ืองจกัรท่ีมีอยูแ่ล้วแตก็่ประสบปัญหาการทํางานของเคร่ืองจกัรไมส่อดคล้องกบัความต้องการ

ของการผลิตสินค้าให้กับคนไทย ซึ่งประเทศไทยยังขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความเข้าใจในการเดินเคร่ืองจักรให้ทํางานเต็ม

ประสิทธิภาพ ประกอบกับอากาศร้อนและความชืน้ของประเทศไทย จึงส่งผลให้อุปกรณ์ดงักล่าวทํางานไม่มีความแน่นอน 

จําเป็นต้องพึง่พาบริษัทตา่งชาติตลอดเวลา ทําให้คา่ใช้จ่ายสงูและใช้เวลานานในการแก้ปัญหาเน่ืองจากการเดินทาง 

ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น ในปี 2537 กลุ่มวิศวกรผู้ มีประสบการณ์ด้านอุปกรณ์ควบคุมเคร่ืองจักรของโรงงาน

อุตสาหกรรม ประกอบด้วย นายสมศกัด์ิ หลิมประเสริฐ นายอภิชาติ ปีปทุม (ลาออก ณ วนัท่ี 22 สิงหาคม 2561) และนาย

นพดล วิเชียรเกือ้ ได้เล็งเห็นโอกาสท่ีจะเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตจากการทํางานของเคร่ืองจกัรให้แก่ผู้ประกอบการไทย

โดยบริษัทคนไทย ดงันัน้ ผู้บริหารทัง้สามท่านได้จับมือร่วมกนัก่อตัง้ บริษัท ซี.พี.ที. (ไทยแลนด์) จํากดั เม่ือวนัท่ี 22 มีนาคม 

2537 ด้วยทนุจดทะเบียน 10.00 ล้านบาท วตัถปุระสงค์แรกเร่ิมในการขายอปุกรณ์ไฟฟ้าเพ่ือดดัแปลงการควบคมุเคร่ืองจักร

เก่าแต่อยู่ในสภาพใช้งานได้ให้มีการควบคมุท่ีรวดเร็วและแน่นอน โดยการควบคมุความเร็วหรือการทํางานของมอเตอร์และ

ระบบเซ็นเซอร์ต่างๆ ในการควบคมุเคร่ืองจกัรเพ่ือให้สอดคล้องกบัการผลิต โดยจะประกอบด้วยอปุกรณ์ต่างๆ ท่ีมีคณุภาพแต่

ราคาย่อมเยา และต่อมามีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ จึงได้จดัตัง้ บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จํากดั หรือ

ปัจจุบนัคือ บริษัท  ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “CPT”) หรือย่อมาจาก “Control Power and 

Transmission” ซึ่งเป็นระบบไฟฟ้ากําลงัสําหรับควบคุมการทํางานของเคร่ืองจกัร เม่ือวนัท่ี 25 กรกฎาคม 2546 ด้วยทุนจด

ทะเบียน 40.00 ล้านบาท โดยมีผู้ ถือหุ้นใหญ่ คือ กลุ่มครอบครัวหลิมประเสริฐ ครอบครัวปีปทมุ และครอบครัววิเชียรเกือ้ เพ่ือ

ดําเนินธุรกิจผลิตและประกอบตู้ ไฟฟ้าท่ีใช้กบัระบบไฟฟ้าและระบบควบคมุสําหรับควบคมุเคร่ืองจกัรในโรงงานอตุสาหกรรมท่ี

ได้รับการปอ้นข้อมลูได้ (Programmable Logic Control (“PLC")) ได้แก่ ระบบการควบคมุมอเตอร์ไฟฟา้และสง่กําลงัอตัโนมติั 

(Automatic Drives and Power) และระบบตู้ ไฟฟ้ากําลงั (Power Distribution Panel) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีขัน้สงูสําหรับควบคมุ

เคร่ืองจกัรในโรงงานอตุสาหกรรม โดยมีฐานลกูค้าหลกัเป็นกลุม่อตุสาหกรรมโรงงานนํา้ตาล รวมทัง้มีการเก็บสํารองอะไหลแ่ละ

การให้บริการหลงัการขาย จนกระทัง่ในเดือนธันวาคม 2554 ได้มีการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัทโดยชําระบญัชี และโอนธุรกิจ 

บริษัท ซี.พี.ที. (ไทยแลนด์) จํากดั ไปท่ี บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “CPT”) เพียงแหง่เดียว  

ในปี 2557 บริษัทเร่ิมการขยายตลาดโดยการเพิ่มประเภทสินค้าของบริษัทไปยงัอตุสาหกรรมอ่ืนๆ เพ่ือลดความเส่ียง

การพึ่งพาโรงงานนํา้ตาลเพียงอย่างเดียว อนัได้แก่ การเพิ่มสินค้าประเภท Medium Voltage Inverter คืออุปกรณ์ท่ีควบคุม

ความเร็วของมอเตอร์ขนาดใหญ่ท่ีใช้ในการขบัพดัลมและป๊ัมนํา้เพ่ือการประหยดัพลงังาน ซึง่ประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีใน

การจดัจําหน่ายและติดตัง้ระบบให้แก่โรงงานปนูซีเมนต์และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตท่ีเหมืองแม่เมาะ รวมถึงลกูค้าขนาดใหญ่อีก
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มากมาย และสนิค้าประเภท Medium Voltage Soft Starter  คือ อปุกรณ์ท่ีใช้สําหรับการสตาร์ทมอเตอร์ขนาดใหญ่ ซึง่อปุกรณ์

ดังกล่าวตัง้เป้าในการนําเสนองานในโครงการท่ีเก่ียวกับการจัดการนํา้ ทําให้บริษัทสามารถขยายงานเข้าสู่โครงการของ

หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจมากขึน้  

 ปัจจบุนั บริษัทมีการขยายตลาดไปยงัต่างประเทศอีกหลายประเทศ เช่น การจดัจําหน่ายและติดตัง้ระบบการควบคมุ

เคร่ืองจกัรพร้อมมอเตอร์ขนาดใหญ่ หม้อป่ัน และตู้ควบคมุหม้อป่ันซึง่ขายให้แก่โรงงานนํา้ตาลในประเทศอินโดนีเซีย ฟิลปิปินส์

และเวียดนาม ซึง่ในอนาคตอาจจะมีการร่วมทนุเพ่ือตัง้สํานกังานขายในประเทศนัน้ๆ เพ่ือขยายฐานธุรกิจให้มากขึน้อีกด้วย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

1.1 วสัิยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ในการดาํเนินงานของบริษัทในภาพรวม 

บริษัทได้กําหนดแนวทางในการดําเนินธุรกิจไว้เป็นแนวในการปฏิบติัอย่างชดัเจน และได้ประกาศให้พนกังานของบริษัท

ทราบ ผ่านการอบรม การฝึกฝน และการแจ้งให้ทราบเป็นระยะๆ  เพ่ือนําพาบริษัทไปสู่เป้าหมายร่วมกนั ซึ่งการกําหนดแนว

ปฏิบติัดงักลา่วเป็นแนวทางท่ีชดัเจน เป็นรูปธรรม เป็นไปเพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัทและสามารถนําไปปฏิบติัได้ โดยอธิบาย

ในรายละเอียดดงันี ้

วสัิยทัศน์ 

บริษัทมีวิสยัทศัน์ในการดําเนินธุรกิจ คือ ขยายกลุ่มธุรกิจและการลงทนุระบบควบคมุเคร่ืองจกัรและระบบไฟฟา้ สร้าง

โรงงานสถานีไฟฟา้ยอ่ย ออกไปยงัระดบัภมิูภาคโดยมุง่เน้นสร้างความพงึพอใจให้กบัลกูค้าและผู้ มีสว่นร่วมเป็นสําคญั 

วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร 

บริษัทมีเปา้หมายในการดําเนินธุรกิจ ดงันี ้

1. เป็นหนึ่งในผู้ นําในด้านการผลิตตู้ ไฟฟ้า ระบบควบคมุเคร่ืองจกัรและระบบไฟฟ้า โดยมุ่งเน้นการแข่งขนัได้ทัง้

ราคา เทคโนโลยี คณุภาพและการบริการ 

2. เพิ่มยอดขายโดยขยายตลาดไปยงัตา่งประเทศ กลุม่ผลติพลงังาน และกลุม่ลกูค้าท่ีหลากหลายมากขึน้  

3. ลดต้นทนุการผลิตและแสวงหาผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ ท่ีมีคณุภาพในระดบัเดียวกนัเพ่ือเพิ่มศกัยภาพทางการแข่งขนั 

โดยการเพิ่มสายการผลิตตู้ เปล่าแบบใหม่เพ่ืองานท่ีมีคณุลกัษณะเฉพาะ (Specification) สงูและเพ่ือทดแทน

การซือ้จากภายนอก รวมทัง้ปรับปรุงกระบวนการผลติให้มีความทนัสมยั     

4.  พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเน่ือง ส่งเสริมบุคลากรรุ่นใหม่ท่ีมีความรู้ความสามารถ โดยการอบรมในและนอก

สถานท่ี รวมถงึการสง่ไปอบรมยงัตา่งประเทศอยา่งตอ่เน่ือง 
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1.2 การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการที่สาํคัญ 

 

22 มีนาคม 2537  จดทะเบียนจดัตัง้ บริษัท ซี.พี.ที. (ไทยแลนด์) จํากดั โดยมีทนุจดทะเบียนชําระแล้ว 10.00 ล้าน

บาท  แบ่งเป็นหุ้นสามญั 100,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท เพ่ือจําหน่ายอปุกรณ์

ไฟฟา้และบริการซอ่มแซมอปุกรณ์ไฟฟา้    

ปี 2538  บริษัทได้รับความไว้ใจให้เป็นตวัแทนจําหน่ายสนิค้าเก่ียวกบัอปุกรณ์ควบคมุ ดงันี ้

สนิค้า บริษัท ยี่ห้อ ประเทศ 

PLC  LS Industrial System Co., Ltd. LS เกาหล ี

DC Drives  Parker Hannifin Ltd. Parker SSD องักฤษ 

Inverter   Yaskawa Electric Corporation Yaskawa ญ่ีปุ่ น 

DC Motor T-T Electric T-T Electric ฝร่ังเศส  

ปี 2541  นําเข้าอปุกรณ์ไฟฟ้าจากบริษัท LS จากประเทศเกาหลี ได้แก่ ผลิตภณัฑ์เก่ียวกับไฟฟ้ากําลงั 

อปุกรณ์สําหรับใช้ในงานไฟฟ้ากําลงั (Electrical Power Products) เน่ืองจากสินค้าขายได้รับ

ความนิยมอยา่งตอ่เน่ือง 

ปี 2544  จดทะเบียนจดัตัง้ บริษัท ซี.พี.ที. เทคโนโลยี (2001) จํากดั โดยมีทนุจดทะเบียนชําระแล้ว 1.00 

ล้านบาท เพ่ือการจดัจําหน่ายอปุกรณ์พิเศษสําหรับอตุสาหกรรม  

ปี 2545  บริษัท ซี.พี.ที. (ไทยแลนด์) จํากดั ได้รับความไว้วางใจให้เป็นตวัแทนจําหน่ายสินค้าเก่ียวกับ

อปุกรณ์ควบคมุระบบ เพิ่มเติม ดงันี ้

สนิค้า บริษัท ยี่ห้อ ประเทศ 

Electrical Power Products LS Industrial System Co., Ltd. LS เกาหล ี

LV & MV Inverter  LS Industrial System Co., Ltd. LS เกาหล ี

PLC  Automation LS Industrial System Co., Ltd. LS เกาหล ี

AC Motor ขนาดใหญ่  Hyosung Corporation Hyosung เกาหล ี

Regenerative Inverter VACON PLC Vacon ฟินแลนด์ 

LV / MV Capacitor Bank  ZEZ SILKO, s.r.o. ZEZ SILKO สาธารณรัฐเช็ค  

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

จากประเทศองักฤษ 

25 กรกฎาคม 2546        

 

 มีการปรับโครงสร้างของผู้ ถือหุ้นใหมโ่ดยการจดัตัง้ บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จํากดั โดย

ถือหุ้นหลกัทัง้ 3 ท่าน  ทนุจดทะเบียนชําระแล้ว 3.00 ล้านบาท  แบ่งเป็นหุ้นสามญั 30,000 หุ้น 

มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท 

21 กรกฏาคม 2547  บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จํากดัเพิ่มทนุชําระแล้วอีก 37.00 ล้านบาท เป็น 40.00 ล้าน

บาท เพ่ือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนสําหรับการนําเข้าสนิค้าและการสัง่ซือ้ภายในประเทศท่ีเพิ่มขึน้

ตามยอดขาย 

30 พฤศจิกาย 2547  จดทะเบียนยกเลิกกิจการ บริษัท ซี.พี.ที. เทคโนโลยี (2001) จํากัด เน่ืองจากไม่ประสบ

ความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจ     
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มิถนุายน 2553  บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จํากดัซือ้โรงงานในนิคมอตุสาหกรรม MMC ท่ีปทมุธานี ขนาด

พืน้ท่ี 300 ตารางวา เพ่ือเพิ่มพืน้ท่ีสําหรับการผลติสนิค้า   

29 เมษายน 2554  บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จํากดัเพิ่มทนุชําระแล้วอีก 20 ล้านบาท เป็น 60 ล้านบาท เพ่ือ

ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสําหรับการนําเข้าสินค้าและการสัง่ซือ้ภายในประเทศท่ีเพิ่มขึน้ตาม

ยอดขาย 

17 ธนัวาคม 2554   บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จํากดัเพิ่มทนุชําระแล้วอีก 60 ล้านบาท เป็น 120 ล้านบาท 

เพ่ือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนสําหรับการนําเข้าสินค้าและการสัง่ซือ้ภายในประเทศท่ีเพิ่มขึน้ตาม

ยอดขาย  

21 เมษายน 2555  บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จํากดัเพิ่มทนุชําระแล้วอีก 40 ล้านบาท เป็น 160 ล้านบาท 

เพ่ือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนสําหรับการนําเข้าสินค้าและการสัง่ซือ้ภายในประเทศท่ีเพิ่มขึน้ตาม

ยอดขาย  

9 ธนัวาคม 2555  บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จํากดัเพิ่มทนุจดทะเบียนอีก 40 ล้านบาท เป็น 200 ล้านบาท 

เพ่ือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนสําหรับการนําเข้าสินค้าและการสัง่ซือ้ภายในประเทศท่ีเพิ่มขึน้ตาม

ยอดขาย  

สงิหาคม 2555 

 

 

 บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จํากัดสร้างโรงงานแห่งใหม่บนเนือ้ท่ีประมาณ 4 ไร่คร่ึง ใน

นิคมอุตสาหกรรม MMC ซึ่งได้ซือ้ไว้เม่ือเดือนกรกฎาคม 2555 ในราคา 36 ล้านบาท ขนาด

พืน้ท่ีในการผลิต 7,200 ตารางเมตร ซึ่งใช้งบประมาณ 130 ล้านบาท และสามารถประกอบ

ตู้ควบคมุได้ 1,800 ตู้ต่อปี ก่อสร้างแล้วเสร็จเม่ือเดือนพฤษภาคม 2556 และได้จดทะเบียนเป็น

สํานกังานสาขาท่ี 2 เรียบร้อยแล้วเม่ือเดือนกนัยายน 2556 

20 มกราคม 2555  จดทะเบียนยกเลกิกิจการและแล้วเสร็จการชําระบญัชีเม่ือวนัท่ี 30 กรกฏาคม 2556 ของ บริษัท 

ซี.พี.ที. (ไทยแลนด์) จํากดั เพ่ือรวมกิจการไปท่ี บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จํากดั เพียง

แหง่เดียว 

5 กนัยายน 2556  บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จํากดัเพิ่มทนุจดทะเบียนชําระแล้วอีก 115 ล้านบาท เป็น 315 

ล้านบาท เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม   

16 กนัยายน 2556  บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จํากดัจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน โดยเปล่ียนช่ือ

เป็น “บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จํากดั (มหาชน)” และเปล่ียนแปลงมลูค่าท่ีตราไว้จาก

หุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท เพ่ือเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุต่อประชาชน ผู้บริหาร(ท่ีไม่

เป็นกรรมการ) และพนกังานของบริษัทจํานวน 135 ล้านหุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท  

ปี 2556-2557  รับงานระบบการควบคุมเคร่ืองจักรพร้อมมอเตอร์ขนาดใหญ่โรงงานปูนซีเมนต์ ท่ีประเทศ

กมัพชูา  มลูคา่งานประมาณ 103 ล้านบาท 

ปี 2557  บริษัทจ่ายเงินปันผลจํานวน 56.70 ล้านบาท ให้กบัผู้ ถือหุ้นจํานวน 315 ล้านหุ้น ในอตัราเฉล่ีย

หุ้นละ 0.18 บาท เม่ือวนัท่ี 9 เมษายน 2557 สําหรับผลประกอบการปี 2556 และจดัสรรสํารอง

ตามกฎหมายจํานวน 13.71 ล้านบาท ซึง่เป็นไปตามมติท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 

เม่ือวนัท่ี 8 เมษายน 2557 
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ปี 2558  บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน)  ได้รับความไว้วางใจให้เป็นพนัธมิตรทาง

การค้ากบับริษัท ABB Limited โดยได้ซือ้และจําหน่ายสินค้าประเภทมอเตอร์ขนาดใหญ่ และ 

Switchgear รวมถงึอปุกรณ์ตา่งๆ ในการทําตู้  MDB และ MCC   

ปี 2558  บริษัทได้จ่ายเงินปันผลจํานวนทัง้สิน้ 15 ล้านบาท ให้กบัผู้ ถือหุ้นจํานวน 315 ล้านหุ้น ในอตัรา

เฉล่ียหุ้นละ 0.05 บาท เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2558 สําหรับผลประกอบการปี 2557 และจดัสรร

สํารองตามกฎหมายจํานวน 2.39 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามมติท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 

2558 เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2559 

29 เมษายน 2559  ตามมติท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น เ ม่ือวันท่ี  29 เมษายน 2559 ได้มีมติอนุมัติแต่งตัง้

คณะกรรมการบริษัทรวมทัง้ คุณสุวิทย์ สิงหจันทร์ และคุณประดิษฐ์ สุคนธสวัสดิ์ ซึ่งเป็น

กรรมการอิสระ 

ปี 2558-2559  ในปี 2558- 2559 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลจํานวน 4 ครัง้ รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 85 ล้านบาท ให้กบั

ผู้ ถือหุ้นจํานวน 315 ล้านหุ้น ในอตัราเฉล่ียหุ้นละ  0.22 บาท  สําหรับผลประกอบการปี 2558 

และจากกําไรสะสม  

ปี 2559  รับงานระบบการควบคุมเคร่ืองจักรพร้อมมอเตอร์ขนาดใหญ่โรงงานปูนซีเมนต์ ท่ีประเทศ

มาเลเซีย  มลูคา่งานประมาณ 18 ล้านบาท 

ปี 2559-2560  ในปี 2559- 2560 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลจํานวน 3 ครัง้ รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 60 ล้านบาท ให้กบั

ผู้ ถือหุ้นจํานวน 315 ล้านหุ้น ในอตัราเฉล่ียหุ้นละ 0.19 บาท  สําหรับผลประกอบการปี 2559 

และจากกําไรสะสม  

ไตรมาส 2 ปี 2560  รับงานระบบการควบคุมเคร่ืองจักรพร้อมมอเตอร์ขนาดใหญ่โรงงานนํา้ตาลท่ีประเทศ

อินโดนีเซีย มลูคา่งานประมาณ 7.5 ล้านบาท 

 รับงานระบบการควบคมุเคร่ืองจกัรพร้อมมอเตอร์ขนาดใหญ่โรงงานนํา้ตาลในกลุม่ Robinson  

ท่ีประเทศฟิลปิปินส์ มลูคา่งานประมาณ 17.30 ล้านบาท  

มิถนุายน 2560  บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จํานวนเงิน 20 ล้านบาท ให้กบัผู้ ถือหุ้นจํานวน 630,000,000 

หุ้น (มูลค่าท่ีตราไว้หุ้ นละ 0.50 บาท) ในอัตราเฉล่ียหุ้ นละ 0.03 บาท  ซึ่งเป็นไปตามมติท่ี

ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 2/2560 เม่ือวนัท่ี 15 มิถนุายน 2560  

 บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จํากัด จดทะเบียนเปล่ียนแปลงมลูค่าท่ีตราไว้จากหุ้นละ 1 

บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท เพ่ือเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุตอ่ประชาชนทัว่ไปจํานวน 270  ล้าน

หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท  

15 สงิหาคม 2560  ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทอนมุติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจํานวน 270 ล้านหุ้นมลูค่าท่ี

ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยจดัสรรให้แก่ผู้ มีอปุการคณุของผู้จัดจําหน่าย ผู้ มีอปุการคุณของ

บริษัท กลุ่มพนักงานของบริษัท และบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ โดยคณะกรรมการบริษัทได้

กําหนดเกณฑ์การจดัสรรให้แก่ผู้ มีอปุการคณุของบริษัท 
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 ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทอนมุติัการซือ้ท่ีดินใหม่จํานวน 1,198 ตารางวา ซึง่ตัง้อยู่ตรงข้าม

โรงงานปัจจุบนั เพ่ือขยายการผลิตสําหรับโครงการในอนาคตของบริษัทเพ่ือรองรับการผลิตตู้  

MCSG และ RMU 

23 สงิหาคม 2560  บริษัทลงนามในสญัญาจะซือ้จะขายท่ีดินดงักลา่วในราคา 66 ล้านบาท โดยโอนกรรมสทิธ์ิท่ีดิน

ภายในเดือนพฤศจิกายน 2560 ซึง่ใช้แหลง่เงินกู้จากสถาบนัการเงิน 

9 พฤศจิกายน 2560  คณะกรรมการบริษัทอนมุติัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จํานวนเงิน 91.98 ล้านบาท ให้กบัผู้

ถือหุ้นจํานวน 630,000,000 หุ้น (มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) ในอตัราเฉล่ียหุ้นละ0.146  

บาทจากกําไรสะสม โดยจะจ่ายเงินปันผลภายในวนัท่ี 8 ธนัวาคม 2560 

20 ธนัวาคม 2560  เข้าซือ้ขายวนัแรกในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

23 กรกฎาคม 2561  บริษัทลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกับ Sutech Engineering Co.,Ltd. (Thailand) และ PT 

CIPTA TEHNIK ABADI (Indonesia) เพ่ือร่วมกันศึกษาความเป็นไปได้ในการจดัตัง้บริษัทใน

ประเทศอินโดนีเซีย 

13 กมุภาพนัธ์ 2562  บริษัทลงนามในบนัทกึข้อตกลงร่วมกบั Siemens AG เพ่ือท่ีจะดําเนินการท่ีจะทําสญัญาในการ

ผลติตู้ไฟฟา้โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก Siemens AG 

29 มกราคม 2562  บริษัทลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกับ Toshiba Mitsubishi-Electric Industrial Systems 

Corporation (TMEIC) เพ่ือความร่วมมือทางธุรกิจในด้านการสนบัสนนุและส่งมอบผลิตภณัฑ์ 

TMEIC 

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

บริษัทไมมี่เงินลงทนุในบริษัทยอ่ยหรือบริษัทร่วมใด
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2.  ลักษณะการประกอบธุรกจิ 

โครงสร้างรายได้ 

 บริษัทมีรายได้จากการประกอบธุรกิจหลกัประกอบด้วย :  

ตารางสรุปโครงสร้างรายได้ปี 2557-2561 

โครงสร้างรายได้   
2557 

(ปรับปรุงใหม่) 
2558 

(ปรับปรุงใหม่) 

2559 

(ปรับปรุงใหม่) 
2560 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการขาย           

1. ขายตู้ไฟฟ้า (Panel) 568.18 53.03 607.82 57.06 700.52 700.52 700.52 56.53 450.10 46.73 

2. ขายสินค้า-หน่วย (Unit) 183.98 17.17 189.93 17.82 251.59 251.59 251.59 20.30 199.21 20.68 

รวมรายได้จากการขาย 752.16 70.20 797.75 74.88 952.11 952.11 952.11 76.83 649.31 67.41 

รายได้จากการให้บริการ           

3. ให้บริการรับเหมาและติดตัง้ 

(Installation/Substation) 280.41 26.17 242.74 22.79 254.11 254.11 254.11 20.50 274.33 28.48 

4. ให้บริการ (Service) 35.18 3.28 20.46 1.92 29.88 29.88 29.88 2.41 28.20 2.92 

รวมรายได้จากการให้บริการ 315.59 29.45 263.20 24.71 283.99 283.99 283.99 22.91 302.53 31.40 

รวมรายได้หลัก 1,067.75 99.65 1,060.95 99.59 1,236.10 1,236.10 1,236.10 99.74 951.84 98.81 

รายได้อ่ืนๆ * 3.71 0.35 4.36 0.41 3.19 3.19 3.19 0.26 11.44 1.19 

รวมรายได้ 1,071.46 100.00 1,065.31 100.00 1,239.29 1,239.29 1,239.29 100.00 963.28 100.00 

หมายเหต ุ  *  รายได้อ่ืนๆ ประกอบด้วย รายได้จากการจําหน่ายเศษซาก กําไรจากอตัราแลกเปลี่ยน และดอกเบีย้รับ เป็นต้น  

2.1 ลักษณะผลติภัณฑ์และบริการ 

บริษัทประกอบธุรกิจแบง่ออกเป็น 4 สว่นงานดงันี ้

1. ธุรกิจจากการขายตู้ไฟฟา้ (Panel) แบง่เป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

ก. ตู้ไฟฟา้ระบบควบคมุเคร่ืองจกัร  

ข. ตู้ไฟฟา้ระดบัแรงดนัต่ํา (220-690 V.) และแรงดนัปานกลาง (3.3-36 kV.) สําหรับโรงงาน 

2. ธุรกิจจากการขายสนิค้าสําเร็จรูปประเภทหน่วย (Unit) 

3. ธุรกิจจากการให้บริการรับเหมาและติดตัง้สายไฟ (Cable Installation) และการสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย 

(Substation) ขนาดแรงดนั 69 – 115 kV. 

4. ธุรกิจจากการให้บริการและซอ่มแซม (Service & Repair) 



                                                                                                          แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี (แบบ 56-1) 
บริษัท ซีพที ีไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จาํกัด (มหาชน) 

                                                                                                       
 

สว่นท่ี 1 หน้า 8 

 

CPT 
Professional for Drives and Power 

2.1.1 ธุรกจิจากการขายตู้ไฟฟ้า (Panel) 

บริษัทมีความเช่ียวชาญในการดําเนินธุรกิจจากการขายตู้ ไฟฟ้า (Panel) โดยทําการประกอบตู้ ไฟฟ้า ณ 

โรงงานของบริษัทและจําหน่ายไปยงัลกูค้ากลุ่มโรงงาน อตุสาหกรรมต่าง ๆ รวมถึง โรงไฟฟ้า โดยลกัษณะของตู้ ไฟฟ้าท่ีบริษัท

ผลติแบง่ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่  

ก. ตู้ไฟฟ้าระบบควบคุมเคร่ืองจักร  

บริษัทดําเนินธุรกิจจากการขายตู้ ไฟฟ้าระบบการควบคมุและไฟฟ้ากําลงัสําหรับควบคมุการทํางานของเคร่ืองจักรใน

โรงงานอุตสาหกรรมโดยระบบอัตโนมัติให้เคร่ืองจักรทํางานอย่างมีประสิทธิภาพท่ีดีย่ิงขึน้ โดยการเช่ือมโยงระบบกับ

คอมพิวเตอร์ ซึง่สามารถจดัเก็บข้อมลูในการผลิตและแสดงผล แล้วนําข้อมลูนัน้ๆ ไปควบคมุการทํางานของเคร่ืองจกัรในแต่ละ

ส่วน ทําให้มีการทํางานท่ีเท่ียงตรงทัง้ความเร็วและขัน้ตอนการทํางานเพ่ือตอบสนองความต้องการในการผลิตสินค้านัน้ๆ 

รวมถึงควบคมุพลงังานให้เหมาะสมในการผลิตและการจดัการพลงังานส่วนท่ีเกินเน่ืองมาจากการทํางานของเคร่ืองจกัรบาง

ประเภทให้คืนพลงังานแก่ระบบไฟฟ้าเพ่ือประหยดัพลงังาน ผลลพัธ์ท่ีออกมาคือทําให้ผลิตสินค้าได้มีคณุภาพแน่นอนและเพิ่ม

ผลการผลิต รวมถึงการเตือนเพ่ือการซ่อมบํารุงรักษาเคร่ืองจกัรในแต่ละสว่นในเวลาท่ีเหมาะสมพร้อมทัง้รายงานการความผิด

พลาดของการทํางานเคร่ืองจกัรในแต่ละสว่นผ่านระบบโปรแกรมรายงานผลและวิเคราะห์ ซึง่ช่วยให้แก้ปัญหาต่างๆ ได้รวดเร็ว

ย่ิงขึน้ จงึมีผลทําให้ลดปัญหาการหยดุการทํางานของเคร่ืองจกัรท่ีไมค่าดหวงั 

รวมถึงการจดัการของระบบตู้ ไฟฟา้กําลงั ซึง่เป็นระบบการควบคมุการจ่ายไฟในโรงงานอย่างมีประสิทธิภาพจนถึงการ

เช่ือมตอ่ (Synchronize) ระบบกบัการไฟฟา้เพ่ือขายไฟให้แก่รัฐอีกด้วย 

ในกระบวนการผลติสนิค้าตา่งๆ นัน้ หวัใจการควบคมุเคร่ืองจกัร คือ การควบคมุความเร็วของมอเตอร์และระบบควบคมุ

อตัโนมติั ซึง่การเลือกอปุกรณ์มาใช้กบัระบบจะต้องมีความรู้และประสบการณ์ในการควบคมุเคร่ืองจกัรกลต่างๆ เป็นอยา่งดี ซึง่

เคร่ืองจกัรในแต่ละประเภทจะมีความแตกต่างกนั เช่น เคร่ืองจกัรบางประเภทต้องการความเร็วท่ีคงท่ีและเท่ียงตรง เคร่ืองจกัร

บางประเภทก็ต้องการควบคมุตําแหน่งในการเร่ิมต้นและหยุด หรือเคร่ืองจกัรบางประเภทต้องการความเร็วให้สอดคล้องกัน 

ดงันัน้ ทางบริษัทมีประสบการณ์ในการผลิตสินค้าประเภทตู้ ไฟฟ้าและคดัเลือกอปุกรณ์ควบคมุต่างๆ ตลอดจนการปรับแต่ง

เพ่ือให้เหมาะสมกบัการผลติสนิค้านัน้ๆ  

บริษัทมีความเช่ียวชาญในการผลิตสินค้าสําเร็จรูปประเภทตู้ ไฟฟ้า (Panel) โดยทําการผลิตและประกอบตู้ ไฟฟ้า ณ 

โรงงานของบริษัท อีกทัง้จําหน่ายเป็นสินค้าสําเร็จรูปโดยการสง่มอบให้ลกูค้า ณ โรงงานหรือสถานท่ีของลกูค้า ซึ่งตู้ ไฟฟ้าของ

บริษัทท่ีส่งมอบให้ลกูค้าเพ่ือใช้ในการควบคมุการทํางานของเคร่ืองจกัรกลแบบอตัโนมติัเป็นส่วนสําคญัท่ีช่วยทําให้เคร่ืองจกัร

สามารถท่ีจะทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากระบบ PLC และการส่ือสารกบัอปุกรณ์ไฟฟ้าอ่ืนๆ เป็นระบบ Network ซึง่

เป็นหน่วยประมวลผลท่ีสามารถเช่ือมต่อกบัโปรแกรมได้ เพ่ือช่วยจดัการควบคมุ สัง่งาน รับค่าเซ็นเซอร์ต่างๆ และกําหนดการ

ทํางานของระบบควบคมุอตัโนมติั ท่ีบริษัทผลติขึน้มาสําหรับใช้งานควบคมุทางด้านเคร่ืองจกัรอตุสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างย่ิง

สามารถทนต่อสญัญาณรบกวนหรือใช้งานในสภาวะอากาศท่ีเลวร้าย มีฝุ่ น ความชืน้ ละอองนํา้ นํา้มนั ใช้ในสภาพอากาศร้อน

หรือหนาว และการใช้งานท่ีต้องทํางานตลอดเวลา 24 ชัว่โมง ระบบ PLC จึงเป็นท่ีนิยมสําหรับการนํามาควบคมุเคร่ืองจกัรกล

อัตโนมัติ ทัง้นี ้PLC ได้รับความนิยมเน่ืองจาก โครงสร้างไม่ซับซ้อน ประสิทธิภาพสูง ราคาย่อมเยาประยุกต์ใช้งานได้

หลากหลายรูปแบบ ตัง้แตง่านควบคมุเคร่ืองจกัร, การลําเลียง, การควบคมุคณุภาพ ไปจนถงึกระบวนการตอ่เน่ือง    
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ธุรกิจระบบการควบคุมพลงังานไฟฟ้าของโรงงานไฟฟ้าชีวมวลเพ่ือการขายไฟฟ้าให้เหมาะสม โดยสามารถควบคุม

พลงังานไฟฟ้าทัง้ในด้านหน่วยใช้งาน  MegaWatt (MW.) และหน่วยสญูเสีย MegaVar (Mvar) และควบคุมการขนานไฟฟ้า

ของเคร่ืองกําเนิดไฟฟา้หลายๆ เคร่ืองเข้าด้วยกนั รวมถงึการควบคมุการขนานเข้ากบัระบบของการไฟฟา้ (Grid Line)  

ประโยชน์ท่ีโรงงานอตุสาหกรรมจะได้รับจากสนิค้าประเภทตู้ไฟฟา้ระบบควบคมุเคร่ืองจกัร มีดงันี ้

1. ทําให้การทํางานของเคร่ืองจกัรทํางานเท่ียงตรงทัง้ความเร็วและขัน้ตอนการทํางานตามความต้องการในการผลิต

สนิค้า  

2. เคร่ืองจกัรเก่าสามารถทํางานมีประสิทธิภาพมากขึน้ เน่ืองจากระบบไฟฟ้ากําลงัสําหรับควบคมุการทํางานของ

เคร่ืองจกัรจะเช่ือมโยงเข้ากบัระบบคอมพิวเตอร์ ซึง่จะสัง่การไปยงัการทํางานของเคร่ืองจกัรในแต่ละสว่นเพ่ือการ

ทํางานตามลําดบัขัน้ตอน   

3. การผลิตสามารถทํางานได้ตลอด 24 ชั่วโมง เน่ืองจากผลิตภัณฑ์ประเภทนีถู้กผลิตขึน้เพ่ือให้สามารถทนต่อ

สญัญาณรบกวนหรือใช้งานในสภาวะอากาศท่ีเลวร้าย มีฝุ่ น ความชืน้ ละอองนํา้ นํา้มนั ใช้ในสภาพอากาศร้อน

หรือหนาวได้เป็นอยา่งดี 

4. ผู้ใช้จะทราบปัญหาจากรายงานความผิดพลาดในการทํางานของเคร่ืองจกัรซึง่ทํางานผา่นระบบโปรแกรมรายงาน

ผลและวิเคราะห์ จะช่วยให้แก้ปัญหารวดเร็วขึน้ซึง่สง่ผลโดยตรงตอ่การผลติ 

5. กิจการสามารถขายไฟให้รัฐบาลได้ เน่ืองจากอปุกรณ์ไฟฟ้าของระบบตู้ ไฟฟ้ากําลงั ซึ่งเป็นระบบการควบคมุการ

จ่ายไฟในโรงงานอย่างมีประสิทธิภาพจนถึงการเช่ือมต่อระบบกบัการไฟฟ้าเพ่ือขายให้รัฐในกรณีท่ีผลิตไฟฟ้าเอง

และเหลือใช้จากการผลติ 

ลักษณะของสินค้าประเภทตู้ ไฟฟ้าระบบควบคุมเคร่ืองจักร สําหรับระบบควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าและระบบควบคุม

อตัโนมติั (Drives and Automation) และตู้ ไฟฟ้าของระบบตู้ ไฟฟ้ากําลงั (Power Distribution Panel) สามารถแบ่งสินค้าออก

ได้เป็น 2 กลุม่ 

1. Drives Panel (Motor Speed Control) ได้แก่ อปุกรณ์ควบคมุความเร็วของมอเตอร์  

1.1 DC Drives Panel : เป็นอุปกรณ์ท่ีใช้ควบคุมการทํางานของมอเตอร์กระแสตรง การขับโหลดท่ีต้องการ

แรงบิดคงท่ี ส่วนใหญ่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมหนัก เช่น โรงงานกระดาษ โรงงานเหล็ก และโรงงาน

ปูนซีเมนต์ ฯลฯ นอกจากนี ้ในอุปกรณ์ DC Drives ยังสามารถให้พลงังานกลบัคืนเข้าไปในแหล่งจ่ายไฟ 

ในขณะของการหยดุมอเตอร์และลดความเร็วมอเตอร์อย่างรวดเร็ว (Regenerative Cycle) ทําให้ประหยดั

พลงังานด้วย 

1.2 AC Drives Panel (Inverter Panel) : เป็นอปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ท่ีใช้สําหรับปรับความเร็วรอบของมอเตอร์

กระแสสลบั โดยใช้ขบัมอเตอร์ในงานทัว่ไปและงานท่ีใช้แรงบิดคงท่ี   

1.3 Soft-Start Panel : เป็นอุปกรณ์ทางเพาเวอร์อิเลคทรอนิกส์ท่ีสามารถช่วยให้มอเตอร์ออกตวัอย่างน่ิมนวล

ขณะสตาร์ท ทําให้สามารถควบคมุ/ลดกระแสขณะสตาร์ท และลดการสกึหรอของระบบเคร่ืองกล ซึง่สนิค้า

ของบริษัทได้ผลิตขึน้มาให้สามารถสตาร์ทมอเตอร์หลายตวัเป็นลําดบัขัน้ตอน ทําให้ประหยดัค่าใช้จ่ายและ

พลงังานได้อยา่งมาก 

2. Motor ได้แก่ อปุกรณ์ท่ีเปล่ียนพลงังานไฟฟา้ให้เป็นพลงังานกลในรูปแบบแรงหมนุ 
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2.1 AC Motor มอเตอร์กระแสสลบั : เป็นมอเตอร์ท่ีต้องใช้กบัแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลบั มีลกัษณะโครงสร้าง

ง่าย ไมซ่บัซ้อนจะมีราคาถกูกวา่ DC Motor 

2.2 DC Motor มอเตอร์กระแสตรง : เป็นมอเตอร์ท่ีต้องใช้กบัแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง มีการควบคมุแรงบิด

หรือความเร็วได้ง่ายกวา่ แตมี่การบํารุงรักษาสงูมากและราคาแพงกวา่ AC Motor  

ข. ตู้ไฟฟ้าระดับแรงดันตํ่า (220-690 V.) และระดับแรงดันปานกลาง (3.3-36 kV.) สาํหรับโรงงาน 

ธุรกิจจากการขายตู้ ไฟฟ้าสําหรับระบบไฟฟ้าแรงดันต่ําจะมีขนาดท่ีต่ํากว่า 1,000 Volt ซึ่งเป็นการแปลงระดับ

แรงดนัไฟฟ้าเพ่ือนําไปใช้ในบ้านพกัอาศยัและมอเตอร์ขนาดกลางลงมาในโรงงาน สว่นระบบไฟฟ้าแรงดนัปานกลางจะมีขนาด 

3.3-36 kV. โดยเป็นการแปลงระดบัลงมาเพ่ือขับเคล่ือนมอเตอร์ขนาดใหญ่ในโรงงาน ซึ่งสามารถแบ่งผลิตภณัฑ์ตามขนาด

แรงดนัได้ดงันี ้

1. Low Voltage Panel ระบบไฟฟ้าแรงดันตํ่า (ขนาดต่ํากวา่ 1,000 Volt)  ประกอบด้วยผลติภณัฑ์ดงันี ้

1.1 MDB (Main Distribution Board) 

1.2 MCC (Motor Control Center) 

1.3 Capacitor Panel   

2. Medium Voltage Panel ระบบไฟฟ้าระดับแรงดันปานกลาง (ขนาด 3.3-36 kV.) ประกอบด้วยผลติภณัฑ์ดงันี ้ 

2.1 Interconnecting Panel   

2.2 Turbine or Gas-Generator Panel   

2.3 Incoming, Feeder & Bus Tie Panel  

2.4 Motor Starter Panel  

2.5 Medium Voltage Capacitor Panel  

2.1.2 ธุรกจิจากการขายสนิค้าสาํเร็จรูปประเภทหน่วย (Unit) 

บริษัทเป็นตวัแทนจําหน่ายรายใหญ่ในการจําหน่ายสินค้าสําเร็จรูปประเภทอปุกรณ์ไฟฟ้าและอปุกรณ์ควบคมุ

โดยผลติภณัฑ์มาตรฐานท่ีจดัจําหน่าย อาทิเช่น 

                         ตารางแสดงย่ีห้อและประเภทสนิค้าท่ีบริษัทเป็นตวัแทนจําหน่าย 

ยี่ห้อสนิค้า ประเทศผู้ผลติ ประเภทสนิค้า 

Hyosung เกาหลี                      AC Motor ขนาดใหญ่ 

WEG บราซิล AC Motor ขนาดใหญ่และเลก็ 

TT Electric   ฝร่ังเศส DC Motor ขนาดใหญ่และเลก็ 

Danfoss(VACON) ฟินแลนด์ Inverter ขนาดแรงดนั 220-690V 

Parker Hannifin องักฤษ DC Drives 

ZEZ SILKO สาธารณรัฐเช็ก         LV Capacitor Bank และ MV Capacitor Bank 

LS เกาหล ี PLC, MCCB,Contactor,Overload และ MVSwitchgear Component 

AUCOM นิวซีแลนด์ MV and LV Softstarter 

TMEIC ญ่ีปุ่ น    Medium Voltage Inverter & AC Motor  
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Siemens AG เยอรมนั LV/MV Switchgear Panels ( License Partner ) 

 

ตวัอยา่งสนิค้าสําเร็จรูปประเภทหน่วย (Unit) สามารถแสดงได้ตามรูปภาพด้านลา่ง 

 

2.1.3 ธุรกิจจากการให้บริการรับเหมาและติดตัง้สายไฟ (Cable Installation) และการก่อสร้างสถานีไฟฟ้า

ย่อย (Substation) ขนาดแรงดัน 69-115 kV. 

บริษัทดําเนินธุรกิจในการออกแบบและก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย High Voltage Substation 69-115 kV. 

ระบบไฟฟ้าแรงดนัสงู โดยการสง่จ่ายพลงังานไฟฟา้จะเร่ิมต้นท่ีสถานีไฟฟ้า ซึง่ได้รับพลงังานไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทยท่ีระดบัแรงดนั 230 kV. หรือ 115 kV. ผ่านหม้อแปลงไฟฟ้ากําลงั (Power Transformer) เพ่ือลดระดบัแรงดนัเป็น 

33 หรือ 22 kV. การส่งจ่ายพลงังานไฟฟ้าไปยงัผู้ ใช้ไฟต้องมีการลดระดบัแรงดนัอีกครัง้ โดยใช้หม้อแปลงไฟฟ้าเพ่ือลดระดบั

แรงดันเพ่ือให้มีระดับแรงดันท่ีผู้ ใช้ไฟฟ้าสามารถนําไปใช้ได้ ดังนัน้ ความมั่นคงและเสถียรในการจ่ายพลังงานไฟฟ้าจึงมี

ความสําคญั เพ่ือให้ผู้ ใช้ไฟฟ้ามีพลงังานไฟฟ้าอย่างต่อเน่ือง ปลอดภยัและมีคณุภาพ จึงจําเป็นต้องมีการนําอปุกรณ์ท่ีสามารถ

ควบคมุให้สามารถจ่ายพลงังานไฟฟา้ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ พร้อมทัง้ระบบ SCADA ใช้เพ่ือแสดงการรับและสง่ข้อมลูจากการ

ไฟฟา้ และรายงานพร้อมบนัทกึขัน้ตอนการทํางานและสิง่ผิดปกติท่ีเกิดขึน้โดยสามารถควบคมุจากระยะไกลด้วยเส้นใยนําแสง 

นอกจากนี ้บริษัทยงัให้บริการติดตัง้สายเคเบิล้สําหรับงานประกอบตู้ ไฟฟ้าในโรงงานอตุสาหกรรมทัว่ไปและ

สถานีไฟฟ้าย่อยอีกด้วย อาทิ LV Power Cable & Control Cable , MV Power Cable, Overhead & Underground Line, 

System Grounding เป็นต้น 

2.1.4 ธุรกจิการให้บริการและซ่อมแซม (Service & Repair) 

บริษัทมีแผนกให้บริการ (Service) แก่ลกูค้าทัง้ท่ีอยู่ในระยะรับประกนัและพ้นระยะเวลารับประกนัแล้ว โดย

งานบริการจะเกิดจากการท่ีลกูค้าได้ติดตอ่มายงัฝ่ายบริการเม่ือสนิค้ามีปัญหาหรือใช้งานไมไ่ด้ เม่ือได้ตรวจสอบการทํางานของ

เคร่ืองจกัรแล้ว ในกรณีสินค้าใช้งานต่อไม่ได้ บริษัทจะนําเสนอการขายสินค้าประเภท unit ใหม่ เพ่ือทดแทน unit เก่าท่ีชํารุด 

หรือบางกรณีเป็นการให้บริการติดตัง้และดัดแปลงระบบไฟฟ้าเพ่ือให้เคร่ืองจักรนัน้ๆ ทํางานได้ตามปกติ ณ โรงงานลูกค้า 
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นอกจากนัน้ยงัให้บริการตรวจสภาพอปุกรณ์ไฟฟ้าหรือระบบไฟฟ้า ณ โรงงานลกูค้า การให้บริการงานซ่อมแซม (Repair) และ

ขายอะไหลเ่พ่ือให้สนิค้าอยูใ่นสภาพท่ีใช้งานตอ่ไปได้ บริษัทจะรับตรวจสภาพและซอ่มสนิค้าเฉพาะสนิค้าท่ีบริษัทขายให้เทา่นัน้  

 

ภาพรวมธุรกจิของบริษัท-ส่วนระบบควบคุมการจ่ายไฟฟ้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพรวมธุรกจิของบริษัท-ส่วนระบบควบคุมการทาํงานของเคร่ืองจักร 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D : โรงงาน/ 
เคร่ืองจักร 

E : Motor, 
    Drives Panel 

F : PLC, Touchscreen HMI  

 G : SCADA 
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ตารางแสดงคําอธิบายประเภทธุรกิจและผลิตภณัฑ์ของบริษัท 
 

ภาพกว้าง ประเภทธุรกจิ ผลติภัณฑ์ของ CPT 

ระบบ

ควบคุมการ

จ่ายไฟฟ้า 

(Power) 

A 
Substation ขนาดแรงดนั 

 115 kV 

 ให้บริการสร้างสถานีจ่ายไฟฟา้ย่อย 

 ตู้ไฟฟา้ขนาด 24 kV 

B 

ตู้ไฟฟา้ระดบัแรงดนัปาน

กลาง (3.3-36 kV.) และ

อปุกรณ์ 

 Interconnecting Panel : ระบบการเช่ือมตอ่วงจร 

 Turbine or Gas Generator Panel : ระบบการควบคมุการทํางาน

ของเคร่ืองกงัหนัผลติไฟฟา้ 

 Incoming, Feeder & Bus Tie Panel : ตู้ระบบการสง่กระแสไฟฟา้ 

 Motor Starter Panel : ตู้ควบคมุการเปิดการทํางานมอเตอร์ 

 Medium Voltage Capacitor Panel : ตู้ควบคมุตวัเก็บประจเุพ่ือแก้ 

Power factor 

C 
ตู้ไฟฟา้ระดบัแรงดนัต่ํา  

(220-690V.) และอปุกรณ์ 

 MDB (Main Distribution Board) : แผงจ่ายไฟฟา้ขนาดใหญ่รับไฟ

จากการไฟฟา้ 

 MCC (Motor Control Center) : ตู้ควบคมุการทํางานของมอเตอร์ 

 Capacitor Panel : ตู้ควบคมุตวัเก็บประจ ุ

โรงงาน

ลูกค้า 
D 

ตวัอยา่งกระบวนการผลติของโรงงานนํา้ตาล ซึง่แบง่เป็น 

1. โรงผลติไฟฟา้นําเข้าหรือขายไฟฟา้กบัการไฟฟา้และจ่ายไฟฟา้ให้ 

2. สว่นโรงงานนํา้ตาลเพ่ือทําการผลตินํา้ตาล 

ระบบ

ควบคุมการ

ทาํงานของ

เคร่ืองจักร 

(Control)  

E 

ตู้ไฟฟา้เพ่ือควบคมุการ

ทํางานของเคร่ืองจกัรและ

อปุกรณ์ 

 Drive Panel (Motor Speed Control) : อปุกรณ์ควบคมุความเร็ว

มอเตอร์ 

 Motor : อปุกรณ์ท่ีเปล่ียนพลงังานไฟฟา้ให้เป็นพลงังานกลในรูปแบบ

การขบัเคล่ือนโดยการหมนุ 

F 
PLC (Programmable 

Logic Control)  

 PLC SYSTEM : ระบบอตัโนมติัท่ีได้รับการปอ้นข้อมลูไว้สําหรับ

ควบคมุการทํางานของเคร่ืองจกัร 

G หน้าจอ SCADA 

 SCADA SYSTEM : ระบบตรวจสอบข้อมลูแบบ Real-time ใช้ในการ

ตรวจสอบสถานะตลอดจนถงึควบคมุการทํางานของระบบ

อตุสาหกรรมและงานวิศวกรรมตา่งๆ พร้อมแสดงผลการทํางานและ

รายงานความผิดพลาด 
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ตัวอย่างของระบบการควบคุมเคร่ืองจักรและไฟฟ้ากาํลัง   

• ระบบ Switchgear Panel พร้อมระบบ PLC และการส่ือสารกับระบบรายงานผลจากคอมพิวเตอร์: ใช้ใน

งานโรงงานนํา้ตาลเพ่ือควบคมุเคร่ืองผลิตกระแสไฟฟ้า (Generator) ให้ทํางานร่วมกนัอย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมกนัจ่ายไฟฟ้า

แรงดนัระดบักลางให้แก่เคร่ืองจักรต่างๆ ของโรงงาน และควบคมุการขายไฟฟ้าส่วนท่ีเหลือใช้ให้แก่การไฟฟ้าภูมิภาค(PEA) 

หรือการไฟฟา้ฝ่ายผลติ (EGAT) 

 

 

 

 
 
 ภาพแสดงระบบ Switchgear Panel พร้อมระบบ PLC และการสื่อสารกบัระบบรายงานผลจากคอมพิวเตอร์ 

• ระบบการควบคุมความเร็วพร้อม Motor ขนาด 1,500 kW. และ 630 kW. พร้อมระบบ PLC และการ

ส่ือสารกับระบบรายงานผลจากคอมพิวเตอร์: ใช้เพ่ือควบคมุลกูหีบและลกูป้อนของโรงงานนํา้ตาล ให้แต่ละส่วนทํางาน

สอดคล้องและตอ่เน่ือง รวมถงึการควบคมุ Shredder และมีดตดัอ้อยของโรงงานนํา้ตาล 

 

 

 

 

 

 

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

• ระบบ Regenerative Inverter ควบคุมความเร็วมอเตอร์ในการขับเคล่ือนเคร่ืองจักร โดยควบคุมด้วยระบบ 

PLC และการส่ือสารกับระบบรายงานผลจากคอมพิวเตอร์: ใช้ควบคุมความเร็วและขัน้ตอนการทํางานโดย PLC ซึ่ง

ส่ือสารกบั Inverter พร้อมด้วยระบบคืนพลงังานให้แก่ระบบไฟฟา้ สําหรับระบบควบคมุหม้อป่ันนํา้ตาลในโรงงานนํา้ตาล 

 

 

 

 

 

 
ภาพแสดงระบบ Regenerative Inverter ควบคมุความเร็วโดยระบบ PLC และการสื่อสารกบัระบบรายงานผลจากคอมพิวเตอร์ 
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• 115 kV. Substation (สถานีไฟฟ้าย่อย) พร้อมระบบ PLC เช่ือมโยงกับระบบรายงานผลจากคอมพิวเตอร์: 

High Voltage Substation 69-115 kV. ระบบไฟฟ้าแรงดันสูง แบบ Turnkey Project รวมถึงการแสดงผลและควบคุมผ่าน

ระบบเส้นใยนําแสง (Fiber Optic)    

 

 

 

 

 

 
 

ภาพแสดง 115 kV. Substation (สถานีไฟฟ้าย่อย) พร้อมระบบ PLC เช่ือมโยงกบัระบบ 
การรายงานผลและควบคมุผ่านเส้นใยสําแสง 

• Motor Starter Panel ขนาดไฟแรงดัน 6,600 Volt ที่สามารถเคล่ือนย้ายได้: ใช้ในป๊ัมนํา้ขนาดใหญ่ในเหมือง

แม่เมาะ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตซึ่งลกัษณะการใช้งานชุด Motor Starter จะติดตัง้อยู่บนแพเพ่ือสะดวกในการเคล่ือนย้ายไป

ตามจดุตา่งๆ ของเหมืองซึง่มีลกัษณะเป็นบอ่นํา้  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพแสดง Motor Starter Panel ขนาดไฟแรงดนั 6,600 Volt ท่ีสามารถเคลื่อนย้ายได้ 

• การควบคุมความเร็ว AC Motor: ขนาดแรงดนัระดบั 3,300 ถงึ 11,000 Volt ของ Motor ขนาดใหญ่ โดย Medium 

Voltage Inverter พร้อมระบบ PLC และระบบรายงานผลจากคอมพิวเตอร์ เพ่ือปรับความเร็วของพดัลมหรือป๊ัมขนาดใหญ่ท่ีใช้

อยู่แล้วหรือสร้างขึน้ใหม่ ซึง่มีผลโดยตรงต่อการประหยดัพลงังานอย่างตอ่เน่ือง ผลลพัธ์คือการประหยดัค่าไฟฟ้าและลดการสกึ

หรอของเคร่ืองจกัร 

 

 

 

 

 

 

ภาพแสดง การควบคมุความเร็ว AC Motor 
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• การเปล่ียนระบบการควบคุมเคร่ืองจักรเก่าโดยการเปล่ียนเป็น Digital Drives พร้อมระบบ PLC 

และระบบรายงานผลจากคอมพิวเตอร์: เปล่ียนการควบคมุด้วยระบบท่ีทนัสมยัของระบบควบคมุความเร็วของ

เคร่ืองจกัรผลติกระดาษและผลติเหลก็เส้นท่ีใช้อยูแ่ล้วเพ่ือเพิ่มผลผลติและคณุภาพและการประหยดัพลงังาน 

 

 

 

 

 
 

ภาพแสดงการเปลี่ยนระบบการควบคมุเคร่ืองจกัรเก่าโดยการเปลี่ยนเป็น Digital Drives พร้อมระบบ PLC และระบบรายงานผล 
จากคอมพิวเตอร์ 

2.2 ตลาดและสภาวะการแข่งขัน  

2.2.1 กลุ่มลูกค้าและการจาํหน่ายและช่องทางการจัดจาํหน่าย 

 กลุ่มลูกค้า 

ผู้ใช้ผลิตภณัฑ์ของบริษัทจะอยู่ในธุรกิจโรงงานอตุสาหกรรมซึง่ต้องการวางระบบควบคมุเคร่ืองจกัรและระบบ

ควบคุมระบบไฟฟ้า สัดส่วนกลุ่มธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรมอยู่ท่ีประมาณร้อยละ 90 และกลุ่มผู้ จัดจําหน่าย (Distributor) 

ประมาณร้อยละ 10 ของลกูค้าทัง้หมด ท่ีผา่นมาบริษัทเร่ิมมีลกูค้ารัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจบ้าง อยา่งไรก็ตาม ปัจจบุนั แบง่ลกูค้า

ของบริษัทออกเป็นดงันี ้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. โรงงานอตุสาหกรรม (Factory) คิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละประมาณ 90 ของรายได้จากการขายและบริการใน

ระหว่างปี 2557 –2561 ลกูค้ากลุ่มนีคื้อ เจ้าของโรงงานอตุสาหกรรมท่ีต้องใช้เคร่ืองจกัรในการผลิตสินค้า ได้แก่ โรงงานนํา้ตาล 

CPT 

กลุ่มลูกค้า ผลติภัณฑ์บริษัท 

โรงงานอตุสาหกรรม 

ผู้จดัจําหน่าย (Distributor) 

ขายตรงผ่านทีมขายของบริษัท 

BID งาน 

ลกูค้าสัง่ผลิต (OEM) 

งานก่อสร้าง อาคารสงู 

รัฐวิสาหกิจ – อนาคต 
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โรงงานกระดาษ โรงงานยางรถยนต์ โรงงานซีเมนต์ โรงงานนํา้มนัปาล์ม เป็นต้น  โดยกลุม่อตุสาหกรรมหลกั ได้แก่ อตุสาหกรรม

โรงงานนํา้ตาลซึง่มีสดัสว่นในระหวา่งปี 2557 - 2561 ประมาณร้อยละ 50 ของรายได้ในกลุม่โรงงานอตุสาหกรรม  

การพิจารณาเลือกลกูค้า บริษัทจะพิจารณาจากประวติัและช่ือเสียงในวงการ ผลงานท่ีผ่านมา ฐานะการเงิน และ

ประวติัการชําระเงินในอดีต ถ้าเป็นลกูค้าใหม่จะได้รับการประเมินว่ามีศกัยภาพท่ีเพียงพอในการชําระหนีห้รือไม่ นอกจากนี ้

บริษัทจะมีการเรียกเก็บเงินมดัจําล่วงหน้าจากลกูค้าร้อยละ 20-30 ของมลูค่าสัง่ซือ้ ในกรณีท่ีมีการสัง่ซือ้สินค้าโดยท่ียงัไม่มี

กําหนดการสง่มอบ และ/หรือ กรณีครบกําหนดการยืนราคา ทัง้นี ้บริษัทมีนโยบายการให้เครดิตการชําระเงินอยูท่ี่ 60 วนั 

2. บริษัทผู้จดัจําหน่าย (Distributor) คิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 10 ของรายได้จากการขายและบริการในระหวา่ง

ปี  2557 - 2561 สว่นใหญ่เป็นการขายสินค้าประเภท Unit โดยการพจิารณาเลือกผู้จดัจําหน่ายเพ่ือลดความเส่ียงในการรับชําระ

เงิน บริษัทจะพิจารณาจากประวัติและช่ือเสียงในวงการ ผลงานท่ีผ่านมา และฐานะการเงินของผู้ จัดจําหน่าย จะได้รับการ

ประเมินว่ามีศกัยภาพท่ีเพียงพอในการชําระหนี ้นอกจากนี ้บริษัทจะมีการเรียกเก็บเงินมดัจําล่วงหน้าจากลกูค้าร้อยละ 20-30 

ของมลูค่าสัง่ซือ้ ในกรณีท่ีมีการสัง่ซือ้สินค้าโดยท่ียงัไมมี่กําหนดการสง่มอบ และ/หรือ กรณีครบกําหนดการยืนราคา ทัง้นี ้บริษัท

มีนโยบายการให้เครดิตการชําระเงินอยูท่ี่ 60 วนั ซึง่ปัจจบุนับริษัทได้เพิ่มจํานวนตวัแทนจําหน่าย (Distributor)  

บริษัทได้กําหนดนโยบายการให้วงเงินสนิเช่ือกบั Distributor ท่ีชดัเจนขึน้ โดยกําหนดเป็นกลุม่ลกูค้า หลกัเกณฑ์ใน

การพิจารณาเพ่ือกําหนดวงเงินและการให้เครดิตเทอม ซึ่งพิจารณาจากประวติัการชําระเงินและปริมาณการสัง่ซือ้  ตลอดจน

อํานาจการอนมุติั โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. ลกูค้ารายใหม่ ต้องจ่ายชําระเป็นเงินสดเท่านัน้ ไม่มีเครดิตเทอม และต่อมาหากมีการซือ้ต่อเน่ืองเป็นเวลา

ติดต่อกัน 6 เดือน โดยมีจํานวนเงินสะสม 100,000 บาท สามารถย้ายกลุ่มเป็นลูกค้าท่ีให้วงเงินได้ ยกเว้น 

กรณีลกูค้ารายใหม่เป็นลกูค้ารายใหญ่ท่ีน่าเช่ือถือและมีฐานะการเงินดี จะมีการพิจารณาวงเงินสินเช่ือ และ

เครดิตเทอม 

2. ลกูค้ารายเดิมท่ีไม่มีประวติัการผิดนดัชําระหนี ้โดยกําหนดวงเงินสินเช่ือและระยะเวลาการให้เครดิดเทอม ซึง่

ต้องได้รับการอนมุติัจากผู้จดัการฝ่ายขาย ดงันี ้ 

- ประวติัการซือ้ต่อเดือนไม่เกิน 100,000 บาท กําหนดวงเงินสินเช่ือไม่เกิน 200,000 บาท ให้เครดิต

เทอม 7-30 วนั 

- ประวัติการซือ้ต่อเดือน 100,001-500,000 บาท กําหนดวงเงินสินเช่ือไม่เกิน 1,500,000 บาท ให้

เครดิตเทอม 30-45 วนั 

- ประวติัการซือ้ต่อเดือน ตัง้แต่ 500,000 บาทขึน้ไป กําหนดวงเงินสินเช่ือไม่เกิน 5,000,000 บาท ให้

เครดิตเทอม 30-60 วนั 

3. กลุ่มลกูค้าสัง่ผลิต (OEM) บริษัทมีลกูค้าประเภทสัง่ผลิต กล่าวคือ เป็นลกูค้าท่ีสร้างเคร่ืองจักรสําหรับผลิตสินค้า

ประเภทตา่งๆ รวมถงึสร้างโรงงาน(EPC)ให้แก่โรงงานอตุสาหกรรม ซึง่บริษัทได้ผลิตสนิค้าและพฒันาระบบควบคมุท่ีทนัสมยั ง่าย

ในการใช้งานเพ่ือให้เคร่ืองจักรนัน้ๆ ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ สดัส่วนของลกูค้า OEM ยงัเป็นสดัส่วนเฉล่ียร้อยละ 10 ของ

รายได้จากการขายและบริการ 
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4. กลุ่มลกูค้าพลงังาน บริษัทมีผลงานในการสง่มอบตู้ ไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าย่อยเพ่ือเช่ือมโยงกบัระบบไฟฟ้าของการ

ไฟฟ้าภาครัฐเพ่ือขายไฟฟ้าให้รัฐบาล สําหรับลกูค้ากลุ่มธุรกิจพลงังานทางเลือก (Renewable Energy) เช่น Biomass Power 

Plant , Solar Farm , Biogas Power Plant เป็นต้น นอกจากนีบ้ริษัทฯมีเปา้หมายและได้นําเสนอลกูค้าสําหรับผลิตภณัฑ์เทอร์

ไบน์รวมถึงเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าให้กบัโครงการโรงไฟฟา้ท่ีจะก่อสร้างในอนาคตอนัใกล้อีกด้วย เป็นการเพิ่มสดัสว่นรายได้สําหรับ

กลุม่ลกูค้าพลงังาน  

5. รัฐวิสาหกิจ ท่ีผ่านมา บริษัทได้งานอ้างอิงและส่งมอบเรียบร้อยแล้ว ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตเหมืองแม่เมาะ กรม

ชลประทาน เป็นต้น รวมถึง บริษัทจดัการและพฒันาทรัพยากรนํา้ภาคตะวนัออก จํากดั (มหาชน) (East Water) ซึ่งจดัตัง้โดย

มติคณะรัฐมนตรี อย่างไรก็ตาม ในอนาคตอนัใกล้ บริษัทจะเข้าถึงกลุ่มลกูค้ารัฐวิสาหกิจให้มากขึน้ เช่น การประปา การไฟฟ้า

ฝ่ายผลิต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรมชลประทาน การประปานครหลวง เป็นต้น ในส่วนของงานสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย 

(Substation) บริษัทจะปฏิบัติตามแนวทางและขัน้ตอนในการเป็นคู่ค้ากับภาครัฐในการร่วมประมูลงานตามนโยบายของ

รัฐบาลในการสนบัสนนุภาคเอกชนโดยเฉพาะบริษัทคนไทยเพ่ือให้มีสว่นร่วมในการพฒันาประเทศ ซึ่ง CPT เป็นหนึ่งในบริษัท

คนไทยท่ีมีคณุสมบติัครบตามท่ีระบไุว้ตามประกาศเว็ปไซต์ของหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจท่ีเปิดโอกาสให้ร่วมประกวด

ราคา โดยไม่ได้กําหนดรายช่ือท่ีอนุญาต (Approved list) และบริษัทคาดว่าหลงัจากการเสนอขายหลกัทรัพย์แก่ประชาชน 

บริษัทจะมีฐานะทางการเงินท่ีแข็งแกร่งสามารถร่วมประมลูงานในส่วนรัฐวิสาหกิจหรือกลุ่มราชการได้มากขึน้ โดยสินค้าของ

บริษัทท่ีจะนําเสนอมีคณุสมบติัตามมาตรฐานเป็นท่ียอมรับเช่นกนั  

ทัง้นีใ้นปี 2557 -2561 สามารถสรุปสัดส่วนรายได้จากการขายและบริการในประเทศและต่างประเทศในช่วง 5 ปี

ย้อนหลงั ได้ดงันี ้ 

ตารางแสดงสดัสว่นรายได้จากการขายและบริการในประเทศและตา่งประเทศปี 2557 – 2561 

 

บริษัทสามารถสรุปตวัอย่างรายช่ือลกูค้าทัง้ในประเทศและต่างประเทศท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัในอตุสาหกรรมในช่วง 3 ปี

ท่ีผา่นมา (2558 –2561) ให้ทราบพอสงัเขป ดงันี ้ 

ตารางแสดงตวัอยา่งลกูค้าในประเทศแยกตามประเภทอตุสาหกรรม 

ประเภทอุตสาหกรรม รายช่ือบริษัท 

1. นํา้ตาล 1. กลุม่มิตรผล 7. กลุม่โรงงานไทยรุ่งเรือง 

2. กลุม่นํา้ตาลคริสตอลลา่ 8. กลุม่นํา้ตาลบ้านโป่ง 

3. กลุม่นํา้ตาลเคไอ 9. กลุม่นํา้ตาลราชบรีุ 

4. กลุม่นํา้ตาลครบรีุ 10. กลุม่นํา้ตาลขอนแก่น 

5. กลุม่นํา้ตาลบรีุรัมย์ 11. กลุม่นํา้ตาลไทย 

รายได้จากการ

ขายและบริการ 

2557 
(ปรับปรุงใหม่) 

2558 
(ปรับปรุงใหม่) 

2559 2560 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

-  ในประเทศ 890.30 83.38 1,010.35 95.23 1,160.19 94.52 1,219.07 98.62 883.96 92.87 

-  ตา่งประเทศ 177.45 16.62 50.60 4.77 67.24 5.48 17.03 1.38 67.88 7.13 

รวม 1,067.75 100.00 1,060.95 100.00 1,227.43 100.00 1,236.10 100.00 951.84 100.00 
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ประเภทอุตสาหกรรม รายช่ือบริษัท 

6. กลุม่นํา้ตาลเกษตรไทย (Kaset Thai Sugar)  

2. เหลก็ กลุม่บมจ. มิลล์คอน สตีล  บจ. ดานิลี่ฟาร์อีสต์ 

 บจ. ที.ซ.ี เมทอล เวิร์ค บมจ. ไทยง้วนเมทลั 

 บจ. ไทยสตีลเซอร์วิสเซน็เตอร์ บจ. ไทยสตีลโปรไฟล์ 

 บจ. ผาทองกิจสตีลอินดสัตรี ้ บจ. มากอตโต 

 บจ. ยไูนเตด็คอยล์เซน็เตอร์ บจ. ราชสีมา ผลติเหลก็ 

 บจ. โรงงานเหลก็กรุงเทพฯ บมจ. สยามสติลซินดิเกต 

 บมจ. สามชยั สตีล อินดสัทรี บจ. เหลก็ทรัพย์กรุ๊ป 

 บจ. เหลก็สยามยามาโตะ บมจ. อลคูอน 

 บจ. เอ็น.เอช.เค.สตีล  

3. กระดาษ  กลุม่กระดาษแข็งไทย กลุม่สยามบรรจภุณัฑ์ 

 กลุม่เอสซีจี (SCG) บจ. คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค 

 บมจ. ดบัเบิล้ เอ บมจ. ไทยเคนเปเปอร์  

 บจ. ไทยเปเปอร์มิลล์ บจ. บรูพาอตุสาหกรรม 

 บจ. ปัญจพลไฟเบอร์คอนเทนเนอร์ บจ. มหาชยัคราฟท์เปเปอร์ 

 บมจ. ยไูนเตด็เปเปอร์ บจ. ริเวอร์โปร์ พลัพ แอนด์ เพเพอร์ 

 บจ. อินเตอร์ แปซฟิิค เปเปอร์ บจ. เอเซียคราฟท์เปเปอร์ 

 บมจ. อตุสาหกรรมไทยบรรจภุณัฑ์ บจ. เอ็นไวรอนเมน็ท์ พลัพ์แอนด์ เปเปอร์ 

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

 บจ. ปนูซเิมนต์ไทย (ทุง่สง) บจ. ปนูซเิมนต์ไทย (ลําปาง) 

 บมจ. ปนูซเีมนต์เอเชีย บจ. เอสซีจี ซีเมนต์ 

5.  ยางและยางรถยนต์ กลุม่แพน อิโนเวชัน่ กลุม่สยามมิชลิน 

 บมจ. กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) บจ. ซอีอน แอดวานซ์ โพลีมิกซ์ 

 บจ. ดีสโตน บจ. บริดจสโตนกรุ๊ป (ประเทศไทย) 

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

 บจ. ยางโอตานิ บจ. ไลอ้อน ไทร์ส (ประเทศไทย) 

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

 บจ. ไออาร์ซี บมจ. ฮัว้ฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์)  

 บจ. คอนติเนนทอลไทร์ส ประเทศไทย  

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

 บมจ. ทีพีไอโพลีน บมจ. ไทยเซน็ทรัลเคมี 

 
บมจ. ไทยนามพลาสติกส์ บจ. ไทยพลาสติกและเคมีภณัฑ์ 

บมจ. ไทยฟิล์ม อินดสัตร่ี บจ. ไทยวฒันาพลาสติก 

http://www.thaifranchisecenter.com/factory/detail.php?id=1757
https://smelink.net/company/thai-paper-mill-co-ltd.html
http://www.mahachaikraftpaper.com/mkp_t/mkpthai.html
https://smelink.net/company/asia-kraft-paper-co-ltd.html
http://ftimatching.com/search_detail.php?entrepreneurs_id=271
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CPT 
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ประเภทอุตสาหกรรม รายช่ือบริษัท 

บจ. นครหลวงอตุสาหกรรมพลาสติก บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล  

บมจ. ทีพีไอโพลีน บจ. พีทีที เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง 

บมจ. โฟคสั ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชัน่ บมจ. วิค แอนด์ ฮคุลนัด์ 

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

 บจ. เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชัน่ บมจ. ไออาร์พีซ ี

7. สิง่ก่อสร้าง บมจ. กสท โทรคมนาคม  การรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนแหง่ประเทศไทย 

 
บจ. นภสันนัท์ พร็อพเพอร์ตี ้(มหาวิทยาลยั

รังสิต) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 บจ. วี.เอ็ม.พี.ซี. บจ. เลีย้งถาวร 

 
บจ. สยาม อลัฟ่า เทค สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุ

ทหารลาดกระบงั วิทยาเขตชมุพร 

 บจ. สิริทนง พร็อพเพอร์ตี ้ บจ. สินทรัพย์ดิงโก้ 

 บมจ. ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ บมจ. ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้ 

 บจ. เอสแอนด์ดบับลิว เพาเวอร์ พลสั 

(รพ.กณัทรลกัษณ์ )  

บจ. เอ็นเอสแอล ฟูด้ส์ 

 บจ. เอเฮ้าส์ พร็อพเพอร์ตี ้ บจ. ไอ.เอส.อาร์ เอ็นจิเนียร่ิง 

(รพ.103 เวียงจนัทน์) 

8. สถานีไฟฟา้ยอ่ยและ
บริการติดตัง้สายเคเบิล้ 

บจ. กําแพงเพชรไบโอเพาเวอร์ บจ. เพาเวอร์โซลชูัน่ เทคโนโลยี (AEC 
Market) 

 บมจ. จดัการและพฒันาทรัพยากรนํา้ภาค
ตะวนัออก (อีสท์ วอเตอร์) 

บจ. ไทยรุ่งเรืองอตุสาหกรรม 

 บจ. ปรินทร (BITEC2) บจ. เมโทร อินดสัเตรียล ปาร์ค 

 บจ. ยางโอตานิ บจ. รังสิต พลาซา่(Future Park) 

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

 บจ. แอดวานซ์ ไฟเบอร์ Continental Tyres 

 บมจ. อลคูอน Kohler (Thailand)  

9. รัฐบาล กรมชลประทาน การประปาสว่นภมิูภาค 

 การไฟฟา้ฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย (กฟผ.) 
และบริษัทในกลุม่ กฟผ. 

การไฟฟา้สว่นภมิูภาค (กฟภ) 

 

ตารางแสดงตวัอยา่งลกูค้าตา่งประเทศแยกตามประเภทอตุสาหกรรม 

ประเภทอุตสาหกรรม รายช่ือบริษัท ประเทศ 

1. นํา้ตาล Mitr Lao (กลุม่บริษัทนํา้ตาลมิตรผล) ลาว 

Sawannakhet Sugar ลาว 

Koh Kong Sugar (กลุม่เคเอสแอล) กมัพชูา 

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

Phnompenh Sugar กมัพชูา 

PT. Adikarya Gemilang PS  อินโดนีเซยี 

PT. Pemukasakti Manisindah อินโดนีเซยี 

 Universal Robina Corporation ฟิลิปปินส์ 

2. ซีเมนต์ YTL Cement Bhd  มาเลเซีย 

 Kampot Cement Co., Ltd กมัพชูา 

 Khammouane Cement Co., Ltd ลาว 

 KBZ Industries Ltd เมียนมาร์ 

 

การจาํหน่ายและช่องทางการจัดจาํหน่าย  

ช่องทางการจําหน่ายของบริษัทแบ่งเป็นการจําหน่าย 2 ช่องทาง โดยการติดต่อผู้ ซือ้โดยตรงผ่านฝ่ายขายของ

บริษัทและการจําหน่ายผา่นตวัแทนจําหน่าย  โดยมีรายละเอียดดงันี ้  

1. การจดัจําหน่ายโดยเจ้าหน้าท่ีฝ่ายขายของบริษัท (Direct Contact) : บริษัทใช้กลยทุธ์การขายตรงในการขายสินค้า

ระบบควบคุมเคร่ืองจักร ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการแสดงผลงานในอดีตของบริษัทเพ่ือสร้างความเช่ือมั่นแก่ลูกค้า  โดยให้

เจ้าหน้าท่ีขายโครงการท่ีมีความรู้ด้านผลิตภณัฑ์เป็นอย่างดีทําการนําเสนอผลิตภณัฑ์ท่ีใช้เป็นระบบควบคมุเคร่ืองจกัรให้กบั

กลุ่มลกูค้าโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ  ซึ่งขัน้ตอนของการเลือกซือ้ของบริษัทเอกชนในบางแห่ง บริษัทจะต้องเสนอราคาเพ่ือ

แข่งขนักบัคู่แข่งอ่ืนด้วย นอกจากนี ้เจ้าหน้าท่ีฝ่ายการตลาดจะติดตามข่าวสารเก่ียวกบังานก่อสร้างโรงงานใหม่ๆ เพ่ือเข้าเสนอ

แนะนําผลิตภณัฑ์  รวมถึงการเข้าเสนอระบบการปรับปรุงเคร่ืองจกัรเก่าให้มีการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพมากขึน้ ปัจจบุนั บริษัทมี

พนกังานจํานวน 174 คน โดยแบง่ทีมพนกังานขาย 12 คน แบง่เป็น 4 ทีม มีทัง้ทีมขายในประเทศและตา่งประเทศ 

นอกจากนี ้ยังมีลูกค้าบางส่วนท่ีติดต่อกับบริษัทโดยตรงเน่ืองจากได้รับข้อมูลบริษัทจากการโฆษณา จาก

ความสมัพนัธ์กบัผู้บริหารของบริษัทและบางสว่นเป็นการแนะนําจากลกูค้าเก่า   

2. การจัดจําหน่ายผ่านผู้จัดจําหน่าย (Distributor): บริษัทมีการจําหน่ายสินค้าให้กับผู้จัดจําหน่าย เพ่ือช่วยในการ

กระจายสนิค้าและเป็นการเพิ่มช่องทางการจดัจําหน่ายผลิตภณัฑ์ของบริษัทให้กบัลกูค้าทัง้ในกรุงเทพฯ และตา่งจงัหวดั   

บริษัทกําหนดหลกัเกณฑ์การเลือกผู้จดัจําหน่าย โดยจะต้องมีประสบการณ์และมีกลุม่ลกูค้าท่ีชดัเจน มียอดการซือ้

ท่ีแน่นอน และมีประวติัการชําระเงินท่ีตรงต่อเวลา ประเภทอปุกรณ์ท่ีจําหน่ายผ่านให้ผู้จดัจําหน่าย ได้แก่  MCCB, Contactor, 

Overload, PLC, Inverter เป็นต้น ปัจจบุนั บริษัทมีบริษัทผู้จดัจําหน่าย 8 ราย แบ่งเป็นในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 5 ราย 

และเขตต่างจงัหวดั 3 ราย ทัง้นี ้บริษัทจะเสนอราคาท่ีผู้จดัจําหน่ายสามารถไปขายได้มีกําไร และมีการจดังานเลีย้งสงัสรรค์

ประจําปีเพ่ือรักษาความสมัพนัธ์ระหวา่งบริษัทและผู้จดัจําหน่าย 

บริษัทมีสัดส่วนการจัดจําหน่ายผ่านการจัดจําหน่ายโดยตรง และผ่านตัวแทนจําหน่ายเฉล่ีย (ปี 2557 - 2561) 

ประมาณร้อยละ 90 ร้อยละ 10 ของรายได้จากการขายและบริการตามลําดบั   
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2.2.2 กลยุทธ์ทางการตลาด 

  บริษัทมีการกําหนดกลยทุธ์ในการแข่งขนัเพ่ือรักษาฐานลกูค้าท่ีมีอยูเ่ดิมรวมทัง้เพ่ือเพิ่มสว่นแบง่ทางการตลาด

ของบริษัทดงัตอ่ไปนี ้

1. คุณภาพและมาตรฐานของสนิค้าและบริการ 

 บริษัทให้ความสําคญักบัการผลิตและจําหน่ายสนิค้าให้ได้มาตรฐาน และตรงตามความต้องการของลกูค้า รวมทัง้มี

ราคาเหมาะสมสามารถแข่งขนัได้ ทําให้ได้รับความไว้วางใจจากลกูค้าทัง้ในประเทศและต่างประเทศตลอดมา ทัง้นี ้สินค้าของ

บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานคณุภาพผลิตภณัฑ์จากทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ เช่น ระบบการบริหารคณุภาพมาตรฐาน 

ISO 9001:2008, กระบวนการตรวจสอบคณุภาพได้ตามมาตรฐาน UKAS Quality Management เป็นต้น  

2. ความหลากหลายของระบบควบคุมเคร่ืองจักรและไฟฟ้าครบวงจร 

บริษัทเป็นผู้ผลิตและจําหน่ายตู้ ไฟฟ้าระบบควบคมุเคร่ืองจกัรโดย PLC ซึ่งส่ือสารกบัอปุกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ สําหรับ

ควบคมุเคร่ืองจกัรในโรงงานอตุสาหกรรม ได้แก่ ตู้ควบคมุระบบการทํางานของมอเตอร์ไฟฟ้าและระบบควบคมุอตัโนมติั และ

ระบบตู้ ไฟฟ้ากําลงั ทําให้สามารถตอบสนองความต้องการท่ีหลากหลายของกลุม่ลกูค้าโรงงานอตุสาหกรรมได้ การขยายตลาด

โดยการเพิ่มประเภทสินค้าของบริษัทไปยงัภาคเอกชนสําหรับอุตสาหกรรมอ่ืนๆ เพ่ือลดความเส่ียงการพึ่งพาโรงงานนํา้ตาล

เพียงอยา่งเดียว อนัได้แก่  

a. การเพิ่มงานประเภท Gas Insulated Substation (GIS) Substation คือ สถานีไฟฟ้าแรงสูงแบบใช้ฉนวน

ก๊าซ ซึง่บริษัทได้ดําเนินการก่อสร้างสถานีจ่ายไฟให้แก่ BITEC2 เทอร์มินลั 21 (โคราช) ฟิวเจอร์ฟาร์ค บจ.คอนติเนนทอลไทร์ส 

(ระยอง) และจะเป็นงานอ้างอิงท่ีจะรับงานต่อไปในอนาคตทัง้กบัหน่วยงานราชการและเอกชน  เช่น การไฟฟ้านครหลวง การ

ไฟฟ้าภมิูภาค การไฟฟ้าฝ่ายผลิต รวมถึงโครงการบริหารจดัการนํา้ของส่วนงานรัฐบาล ท่ีต้องใช้ป๊ัมนํา้ขนาดใหญ่ท่ีจะต้องใช้

ระบบไฟฟ้าสําหรับสถานีสูบจ่ายนํา้  รวมถึงการควบคุมการจ่ายไฟฟ้าสําหรับโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงซึ่งจะเกิดขึน้ใน

อนาคตอีกด้วย    

b. การเพิ่มสินค้าประเภท Medium Voltage Inverter คืออปุกรณ์ท่ีควบคมุความเร็วของมอเตอร์ขนาดใหญ่ท่ี

ใช้ในการขบัพดัลมและป๊ัมนํา้เพ่ือการประหยดัพลงังาน ซึ่งบริษัทได้ดําเนินการจดัจําหน่ายและติดตัง้ระบบให้แก่ กลุ่มโรงงาน

ปูนซีเมนต์ เช่น Kampot Cement , SCG สาขาท่าหลวง สาขาแก่งคอย สาขาทุ่งสง  กลุ่มโรงงานนํา้ตาล (ธุรกิจนํา้ตาลและ

ธุรกิจผลติไฟฟา้) Glow Energy (ระยอง) เช่น รวมเกษตรอตุสาหกรรม สาขาภเูขียว สาขาภหูลวง นํา้ตาลสงิห์บรีุ นํา้ตาลนิวกรุง

ไทย นํา้ตาลมิตรกาฬสินธุ์ อตุสาหกรรมนํา้ตาลโคราช นํา้ตาลขอนแก่น กลุ่มอาหาร เช่น อายิโนะโมะโต๊ะ และจะขยายไปยงั

ลกูค้าขนาดใหญ่ประเภทอ่ืนๆ ซึง่ต้องการประหยดัพลงังาน 

c. การเพิ่มสินค้าประเภท Medium Voltage Soft Starter  คือ อุปกรณ์ท่ีใช้สําหรับการสตาร์ทมอเตอร์ขนาด

ใหญ่เพ่ือลดการกระชากของกระแสไฟฟ้าในการสตาร์ท ซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวตัง้เป้าหมายในการนําเสนองานในโครงการท่ี

เก่ียวกบัการจดัการนํา้ เช่น การประปานครหลวง กรมชลประทาน สํานกังานระบายนํา้กรุงเทพฯ รวมถึงโครงการบริหารจดัการ

นํา้ในอนาคต ซึง่หน่วยงานดงักลา่วจําเป็นท่ีจะต้องใช้ป๊ัมนํา้ขนาดใหญ่ 

3. การให้บริการหลังการขายที่ดีและรวดเร็ว 

เพ่ือเป็นการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีและความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า บริษัทมีนโยบายการให้บริการท่ีสร้างความ

ประทบัใจให้แก่ลกูค้าตัง้แตเ่ร่ิมต้นจนสิน้สดุการขาย เช่น ก่อนการเสนอราคาจะมีทีมงานรวบรวมรายละเอียดความต้องการของ
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ลกูค้าอย่างถกูต้องแล้วจึงสง่ใบเสนอราคา และหลงัจากได้งานแล้วจะมีทีมวิศวกรออกสํารวจและเก็บรายละเอียดทัง้หมดเพ่ือ

เป็นข้อมูลในการผลิตโดยปรับจากแบบมาตรฐานของบริษัทแล้วส่งแบบทัง้หมดให้ลกูค้าอนุมัติเพ่ือผลิตตู้ควบคุมต่างๆ ณ 

โรงงานของบริษัทเม่ือผลิตเสร็จจะส่งมอบสินค้าตรงเวลาและตรงความต้องการของลกูค้า โดยหลงัจากส่งมอบจะมีทีมงานท่ี

เช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์เพ่ือแนะนําการติดตัง้อย่างถกูต้องเพ่ือให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและลดปัญหา

ระยะยาว พร้อมทีมวิศวกรท่ีมีประสบการณ์สงูในการปรับแต่ง เพ่ือให้เคร่ืองจกัรทํางานสมบูรณ์แบบตามความต้องการของ

ลกูค้า เป็นต้น ทําให้ช่วยลดปัญหาการหยุดของเคร่ืองจักรระหว่างการผลิต และลดค่าใช้จ่ายให้โรงงานเป็นอย่างมาก โดย

บริษัทมีการจดัให้มีการฝึกอบรมด้านการบริการและด้านเทคนิคท่ีเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ให้แก่พนกังาน เพ่ือเสริมสร้างความรู้และ

ทกัษะในการทํางานและสามารถตอบปัญหาให้กบัลกูค้าได้อยา่งถกูต้อง    

4. ประสบการณ์ของผู้บริหารและบุคลากรของบริษัท 

บริษัทมีผู้ บริหารและทีมงานท่ีมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมนีม้านานกว่า 30 ปี และด้วยประสบการณ์และ

ความสมัพนัธ์ท่ีดีของทีมงานกบับริษัทลกูค้า และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ซึง่บริษัทได้ให้ความรู้และจดัอบรมให้แก่ลกูค้าท่ีใช้งาน

เป็นอย่างดี ทําให้บริษัทได้รับความเช่ือถือถึงความสามารถในการทํางานให้บรรลไุด้ตามเปา้หมาย และได้รับการยอมรับอย่าง

กว้างขวาง จนได้รับมอบหมายให้ทํางานหลายๆ โครงการอย่างตอ่เน่ือง เช่น โรงงานนํา้ตาล โรงงานปนูซีเมนต์ โรงงานกระดาษ

และเย่ือกระดาษ โรงงานเหลก็เส้น โรงงานยางรถยนต์ เป็นต้น 

5. การมีโรงงานผลติเป็นของบริษัทเอง 

บริษัทมีโรงงานเป็นของตัวเองซึ่งสามารถประกอบตู้ ควบคุมได้ถึง 2,500 ตู้ ต่อปี ขึน้อยู่กับคําสั่งซือ้ของลูกค้า

เน่ืองจากบริษัทมีพืน้ท่ีของโรงงานผลิตเพียงพอท่ีจะรองรับคําสัง่ซือ้ จากการท่ีบริษัทมีโรงงานผลิตเป็นของตนเอง จึงทําให้

บริษัทสามารถควบคมุต้นทนุในการผลิตได้ดีขึน้ นอกจากนี ้ยงัสามารถควบคมุคณุภาพและระยะเวลาในการผลิต รวมทัง้เพิ่ม

ประสทิธิภาพในการตอบสนองความต้องการระบบงานให้ได้หลากหลายและครบถ้วนมากย่ิงขึน้ อีกทัง้จะจดัตัง้โรงงานแหง่ใหม่

โดยมีการซือ้เคร่ืองจกัรใหมจ่าก AMADA เพ่ือผลติตู้  Metal Clad Switchgear (MCSG)และตู้ไฟเฉพาะแบบ Type Test ภายใต้

การร่วมมือจากบริษัท Siemens AG โดยการซือ้ลขิสทิธ์ิ (License) พร้อมผู้ เช่ียวชาญมาให้คําแนะนําในการผลติ  

6. การขยายตลาดให้ครอบคลุมฐานลูกค้าในทุกกลุ่ม 

ปัจจบุนั บริษัทมีการผลติตู้ระบบควบคมุและตู้ไฟฟา้ให้กบัฐานลกูค้าในหลากหลายโรงงานอตุสาหกรรม นอกจากนี ้

ยงัมีแผนขยายตลาดทางด้านกลุ่มพลงังานโดยการจัดจําหน่ายสินค้าประเภทเทอร์ไบน์และเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า (Turbine & 

Generator) รวมถงึ ระบบ Energy Storage Converter และขยายตลาดตา่งประเทศโดยการสร้างทีมขาย เพ่ืออ้างอิงผลงานใน

อดีตของบริษัทไปนําเสนอ เช่น ตู้ระบบควบคมุตา่งๆ ในโรงงานนํา้ตาล โรงงานผลติกระดาษ โรงงานผลติเหลก็เส้น เป็นต้น การ

ขยายตลาดเหลา่นีจ้ะช่วยให้บริษัทมีการเติบโตของยอดขายได้อยา่งตอ่เน่ือง โดยมีการขยายไปยงัลกูค้าตา่งประเทศด้วย 

บริษัทได้มีโอกาสส่งผลิตภณัฑ์ไปจําหน่ายยงัต่างประเทศ อาทิ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กมัพชูา ลาว พม่า 

เป็นต้น เน่ืองจากประเทศดงักล่าวอยู่ในระหว่างการพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน รวมทัง้การขยายโรงงานอตุสาหกรรมและ

ระบบพลงังานไฟฟ้า ส่งผลให้บริษัทมีโอกาสเติบโตทางธุรกิจในประเทศเหล่านีส้งู ซึ่งบางส่วนเป็นการขายลกูค้าบริษัทไทยท่ี

ขยายโรงงานไปเปิดสาขาในต่างประเทศ และบางส่วนก็ขายตรงให้ลูกค้าต่างประเทศ ดังนัน้เพ่ือเป็นการขยายตลาด

ต่างประเทศให้เติบโตมากขึน้อย่างต่อเน่ืองโดยการจัดตัง้บริษัทสาขาในต่างประเทศเพ่ือนําเอาผลงานต่างๆ ท่ีประสบ
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ความสําเร็จและเป็นท่ียอมรับของลกูค้าในไทยไปเสนอให้แก่ตลาดต่างประเทศซึง่มีการพฒันาการของเคร่ืองจกัรและการผลิต

เหมือนกบัประเทศไทยในอดีตท่ีผา่นมา  

2.2.3 นโยบายการกาํหนดราคา 

บริษัทมีนโยบายการกําหนดราคาตามราคาต้นทนุของผลิตภณัฑ์และบริการบวกอตัรากําไรขัน้ต้นมาตรฐาน 

(Standard Gross Margin) ท่ีเหมาะสม โดยต้นทนุจะประกอบด้วย ต้นทนุวสัดอุปุกรณ์ ต้นทนุส่วนประกอบ ค่าแรงทางตรงท่ี

คํานวณจากประมาณการชัว่โมงการผลิตท่ีคาดว่าจะต้องใช้ในการผลิต ค่าใช้จ่ายในการผลิต ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการบริการ 

ต้นทนุทางการเงิน และโสหุ้ยการผลิตท่ีปันสว่นเข้างาน ค่าเผ่ือเหลือเผ่ือขาดของราคาวสัดอุปุกรณ์ และประมาณการค่าใช้จ่าย

หลงัจากการส่งมอบสินค้า เช่น ค่าเดินทางและค่าท่ีพกัของวิศวกร หรือ ค่าใช้จ่ายในการรับประกนัสินค้า (Warranty) เป็นต้น 

นอกจากนี ้ยงัมีการประมาณการค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากเงินเดือนฝ่ายขาย โบนสั ค่าล่วงเวลาท่ีเป็นค่าใช้จ่ายส่วนกลาง และจะมี

ค่าประมาณการค่าท่ีปรึกษา ค่าประสานงานขาย ค่านายหน้า ตลอดจนค่าใช้จ่ายทางการตลาด โดยทีมงานฝ่ายวิศวกรและ

ฝ่ายผลิต จะต้องร่วมกนัคํานวณปริมาณวสัดอุปุกรณ์และชัว่โมงการผลิตรวมถึงชัว่โมงการทํางานของฝ่ายบริการ กรณีท่ีต้อง

สัง่ซือ้อปุกรณ์หรือส่วนประกอบจากต่างประเทศ จะต้องเผ่ือค่าอตัราแลกเปล่ียนในการคํานวณต้นทนุด้วย บริษัทจะกําหนด

ราคาให้สามารถแข่งขนัในตลาดได้ และไม่มีนโยบายในการแข่งขนัทางด้านราคาโดยการตดัราคาแข่งกบัผู้ประกอบการรายอ่ืน 

แต่จะเน้นเร่ืองคณุภาพสินค้าและการให้บริการท่ีรวดเร็ว  และมีการให้สว่นลดทางการค้าตามนโยบายของบริษัท โดยบริษัทจะ

พิจารณาขึน้ราคาหากเกิดกรณีราคาต้นทนุสินค้าเพิ่มขึน้ บริษัทจะติดตามการเคล่ือนไหวราคาสินค้าอย่างใกล้ชิดและจองซือ้

เพ่ือให้สามารถบริหารต้นทนุในการสัง่ซือ้สนิค้าได้  

2.2.4 นโยบายการจ่ายค่าที่ปรึกษา ค่าประสานงานขาย ค่านายหน้า   

 เน่ืองจากการขายสินค้าและบริการของบริษัทจําเป็นต้องมีบคุคลภายนอกท่ีจะมีส่วนช่วยให้การขายประสบ

ความสําเร็จ ทัง้ในการให้คําปรึกษา และการประสานงานขาย บริษัทได้กําหนดนโยบายและหลกัเกณฑ์การพิจารณาเก่ียวกบั

ค่าตอบแทนค่าท่ีปรึกษา ค่าประสานงานขาย และค่านายหน้าท่ีจ่ายให้บคุคลภายนอก ซึง่ได้มีเกณฑ์ในการพิจารณาอตัราการ

จ่ายค่าผลตอบแทน ตามปัจจยัท่ีต่างกนัในแต่ละงานหรือโครงการ ซึ่งจะแตกต่างกนัตามสถานท่ีติดตัง้ จํานวนบคุลากร ผู้ ทํา

หน้าท่ีติดต่อ ประสานงาน รวมถึงผู้ เช่ียวชาญ ซึง่มีความรู้ประสบการณ์ท่ีจําเป็นต้องปรึกษา โดยการอนมุติัค่าตอบแทนทัง้กรณี

ค่าท่ีปรึกษา ค่าประสานงานขาย และค่านายหน้า ต้องผ่านการอนมุติัจากผู้ มีอํานาจตามลําดบัขัน้ท่ีนโยบายกําหนด การขอ

อนมุติัการคา่ตอบแทนผู้ เสนอจะต้องระบเุหตผุลทกุกรณี   

 เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัธรรมภิบาลท่ีดี บริษัทมีหลกัการกํากบัดแูลดงันี ้การจ่ายค่าตอบแทนค่าท่ีปรึกษา ค่า

ประสานงานขาย และค่านายหน้า จะต้องเป็นบุคคลภายนอก ซึ่งไม่ใช่กรรมการ พนักงานของบริษัทและไม่ใช่พนกังานของ

บริษัทลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นพนักงานประจําหรือลูกจ้างชั่วคราว รวมทัง้ผู้บริหารหรือพนักงานในหน่วยงานภาครัฐ การจ่าย

ค่าตอบแทนต่อเม่ือ บริษัทได้รับชําระเงินจากลกูค้าแล้วเท่านัน้ จะกําหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในวางแผนการตรวจสอบข้อมลู

การจ่ายคา่นายหน้า คา่ท่ีปรึกษา และคา่ประสานงานขาย เพ่ือให้มัน่ใจในความจําเป็น ความสมเหตสุมผลและความเหมาะสม

ของการจ่ายคา่ตอบแทนดงักลา่ว และรายงานตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ 
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2.2.5 การโฆษณาและประชาสัมพันธ์  

บริษัทมีนโยบายการใช้ส่ือโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ ดงัตอ่ไปนี ้ 

1. บริษัทจะเน้นการประชาสัมพันธ์สินค้าของบริษัทไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมายซึ่งเป็นผู้ ใช้สินค้านัน้

โดยตรง โดยนําเสนอผา่นส่ือตา่งๆ อาทิ นิตยสาร งานแสดงสนิค้า เป็นต้น  

2. บริษัทเน้นการให้บริการอย่างใกล้ชิด และสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบัลกูค้า โดยเฉพาะการให้บริการ

หลังการขาย เน่ืองจากเป็นการสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ลูกค้า และให้คําปรึกษาการซ่อมบํารุง

เคร่ืองจกัร และมีการติดตามผลทกุๆ 6 เดือน 

3. บริษัทมีการเชิญลกูค้าเย่ียมชมโรงงาน เข้าอบรมและสมัมนาในอปุกรณ์ท่ีขายไปแล้วเพ่ือให้ลกูค้า

สามารถใช้งานด้วยตวัเองได้และสนิค้าใหม ่ณ ห้องสมัมนาของบริษัท 

2.2.6 ภาวะอุตสาหกรรมและภาวะการแข่งขัน  

เน่ืองจากผลิตภณัฑ์และบริการของบริษัทเป็นองค์ประกอบสําคญัสําหรับการควบคมุระบบการทํางานของ

เคร่ืองจักรและระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงระบบไฟฟ้าในอาคารขนาดใหญ่ เช่น  ห้างสรรพสินค้า อาคาร

สํานักงาน คอนโดมิเนียม ดังนัน้ รายได้ของบริษัทฯ จึงมีแนวโน้มเติบโตตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการลงทุนใน

อตุสาหกรรม โดยมีกลุม่โรงงานนํา้ตาลเป็นกลุม่ลกูค้าหลกัของบริษัท 

ภาวะอุตสาหกรรมและการลงทุน 

 จากการดําเนินนโยบายของภาครัฐท่ีดําเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจได้ส่งผลดีต่อความเช่ือมัน่ของผู้ประกอบการใน

ภาคอตุสาหกรรมท่ีก่อให้เกิดการลงทนุขยายธุรกิจใหม่ๆ เพิ่มขึน้ เช่น การก่อสร้างโรงงานอตุสาหกรรมและการขยายกําลงัการ

ผลิตซึ่งส่งโดยรวมต่อความต้องการเคร่ืองจกัร ระบบควบคมุการทํางานของเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์สนบัสนนุท่ีเก่ียวข้อง โดย

จากข้อมลูการขอรับการสง่เสริมของสํานกังานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ (BOI) สะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มการเติบโตของ

ภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทยท่ีอยูใ่นช่วงขยายตวัได้อยา่งตอ่เน่ือง   

                       ตารางแสดงข้อมลูการขอรับการสง่เสริมจาก BOI ระหวา่งปี 2556 – 2561 

ข้อมูลขอรับการส่งเสริม 2556 2557 2558 2559           2560 2561 

จํานวนโครงการ (จํานวน) 2,002 3,469 988 1,455 1,456 1,626 

มลูคา่เงินลงทนุ (พนัล้านบาท) 1,009.9 2,192.7 197.73 524.34 641.98 901.77 

ท่ีมา : สํานกังานคณะกรรมการการสง่เสริมการลงทนุ (BOI) 

การขอรับการส่งเสริมการลงทุนในปี 2561 นัน้มีมูลค่าท่ีขยายตัวมากขึน้ โดยมีคําขอรับส่งเสริมการลงทุนเข้ามา

ทัง้หมด 1,626 โครงการ มีมูลค่า 901,770 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ 43 % โดยสาเหตุท่ีมีการเติบโตในระดับสูงเกิดจากการ

มาตรการส่งเสริมของ BOI ในบางประเภทจะหมดอายุในปี 2561 ทัง้นีใ้นรายละเอียดการขอรับการสนับสนุนจาก BOI  

อตุสาหกรรมเปา้หมายของภาครัฐเป็นสว่นใหญ่คิดเป็นร้อยละ 84 หรือ มลูคา่เงินลงทนุกวา่ 758,000 ล้านบาท ประกอบด้วย 5 

อตุสาหกรรมเปา้หมายใหม่ (New S-curve) ได้แก่ ดิจิทลัการแพทย์ ปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์ ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หุ่นยนต์

และระบบอตัโนมติัและอากาศยาน เงินลงทนุรวม 539,000 ล้านบาท และ 5 อตุสาหกรรมเปา้หมายเดิม (First S-Curve) ได้แก่
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การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและ อิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์และชิน้ส่วน ท่องเท่ียวและแปรรูปอาหาร เงิน

ลงทนุรวม 219,000 ล้านบาท   

โดยในช่วงไตรมาสสดุท้ายมีโครงการลงทุนขนาดใหญ่ในกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและ เคมีภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม และกลุม่ยานยนต์หลายรายมาย่ืนขอรับสง่เสริมในกิจการผลิตรถยนต์ พลงงัานไฟฟ้า หรืออีวีซึง่มาตรการสง่เสริม

จะสิน้สดุในปี2561 จงึทําให้มลูคา่การขอในปีท่ีผา่นมาสงูกวา่ เปา้หมายท่ีตัง้ไว้ถงึร้อยละ25  

สําหรับภาพรวมโรงงานท่ีได้รับการอนญุาตให้จดัตัง้จากกระทรวงอตุสาหกรรมในปีรอบ 4 ปีท่ีผา่นมา (ปี 2558-2561) 

พบว่า ในปี 2559 จํานวนโครงการท่ีได้รับอนญุาตในการจดัตัง้ลดลง เป็นผลมาจากผู้ประกอบการรอความชดัเจนของนโยบาย

ภาครัฐในการสง่เสริมการลงทนุ และจํานวนโครงการในปี 2560 ท่ีผ่านมาก็ยงัคงลดจํานวนลงอย่างต่อเน่ือง แต่หากมองในแง่

ของเม็ดเงินการลงทนุและการก่อสร้างโรงงานใหม ่ โดยภายหลงัจากการลงทนุในประเทศเร่ิมฟืน้ตวัขึน้ กลบัพบวา่มีมลูค่าการ

ลงทนุเพิ่มสงูขึน้ และเร่ิมฟืน้ตวัได้ชดัเจนในปี 2561 ดงัตารางข้างลา่ง 

ตารางแสดงจํานวนโรงงานและมลูคา่การลงทนุท่ีได้รับอนญุาตจากกรมโรงงานให้จดัตัง้ขึน้ในปี 2558-2561 

โรงงาน / เงนิลงทุน ปี2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี2561 

จํานวนโรงงาน 4,434 4,240 4,073 4,114 

เงินลงทนุ (ล้านบาท) 397,270.39 307,866.92 320,559.98 354,213.00 

ท่ีมา: กรมโรงงานอตุสาหกรรม 

ขณะเดียวกนันโยบายภาครัฐท่ีต้องการขบัเคล่ือนประเทศไปสูป่ระเทศไทย 4.0 ท่ีชเูร่ืองของนวตักรรมใหม่ๆ  ขบัเคล่ือน

เศรษฐกิจ โดยกลุม่อตุสาหกรรมการเกษตรเป็นอตุสาหกรรมหนึ่งท่ีรัฐบาลมุง่เน้นท่ีจะต่อยอดและพฒันา เปล่ียนจากการเกษตร

แบบดัง้เดิมไปสู่การเกษตรสมยัใหม่ และส่งเสริมให้เกษตรกรเป็นผู้ประกอบการเพ่ือให้มีรายได้ท่ีมากขึน้ กลุ่มอุตสาหกรรม

เกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพเป็นหนึ่งในกลุม่เทคโนโลยีหลกัและอตุสาหกรรมเปา้หมายแห่งอนาคต โดยมีเปา้หมายใน

สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าโภคภัณฑ์ต่างๆ เช่น ข้าว ยางพารา นํา้ตาล มันสําปะหลัง ให้กลายเป็นอาหารสุขภาพ หรือ

ผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร เป็นต้น นโยบายขบัเคล่ือนประเทศไทยดงักลา่วจะทําให้ผู้ประกอบการโรงงานอตุสหากรรมเร่งปรับปรุง

ประสิทธิภาพกระบวนการผลิต รวมถึงการเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ เพ่ือเพิ่มความสามารถในการแข่งขนัซึง่มีความจําเป็นสําหรับ

ประเทศไทยในอนาคต จึงเป็นโอกาสให้บริษัทในการจําหน่ายผลิตภณัฑ์และให้บริการต่างๆ และสร้างโอกาสเติบโตแก่บริษัท

ควบคูไ่ปกบัการเติบโตของอตุสาหกรรมไทย 

อุตสาหกรรมนํา้ตาลไทย  

จากข้อมลูของคณะกรรมการอ้อย สํานกังานคณะกรรมการอ้อยและนํา้ตาลทราย (สอน.) ได้ทํารายงานตวัเลขพืน้ท่ี

เพาะปลกูอ้อยและผลผลิตอ้อยท่ีจดัส่งเข้าสู่โรงงานในรอบปีการผลิต 2559/60 พบว่า พืน้ท่ีเพาะปลกูอ้อย 9.75 ล้านไร่ ลดลง

เม่ือเทียบกบัฤดกูารผลิตปี 2558/2559 ท่ีมีพืน้ท่ีเพาะปลกู 10.94 ล้านไร่ หรือลดลงร้อยละ 12.21 และมีผลผลิตอ้อยเข้าโรงงาน 

(หีบอ้อย) อยู่ท่ี 92.95 ล้านตนัอ้อย ลดลงจากปี 2558/59 ท่ีมีผลผลิตเข้าหีบ 94.05 ล้านตนัอ้อย หรือลดลงร้อยละ 1.17 ซึง่เป็น

ผลกระทบจากสภาพปัญหาภัยแล้งในช่วงต้นฤดูการเพาะปลกูอ้อย ทําให้ผลผลิตได้รับความเสียยหายและส่งผลกระทบต่อ

ปริมาณอ้อยเข้าหีบและผลผลตินํา้ตาลทรายในช่วงเวลาดงักลา่ว   
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จากนโยบาย สํานกังานคณะกรรมการอ้อยและนํา้ตาลทราย กระทรวงอตุสาหกรรม ได้จดัทําแผนยทุธศาสตร์อ้อย

และนํา้ตาลทราย 10 ปี (พ.ศ.2558 – 2569) โดยมุ่งหวงัให้อตุสาหกรรมอ้อยและนํา้ตาลทรายเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ สร้าง

ความมัน่คงทัง้ด้านอาหารและพลงังานให้กบัประเทศ ซึง่เปา้หมายรวมถงึการเพิ่มพืน้ท่ีปลกูอ้อย เพิ่มผลผลติอ้อย นํา้ตาล  

เอทานอลและพลงังานไฟฟา้ ดงัรายละเอียดตามตารางด้านลา่ง 

ตารางแสดงแผนยทุธศาสตร์อ้อยและนํา้ตาลทราย 10 ปี (พ.ศ.2558-2569) 

เปา้หมาย/ปี ปี 2558 ปี 2569 เพิ่มขึน้ (%) 

พืน้ท่ีเพาะปลกู (ล้านไร่) 10.53 16 51.95 

ผลผลติ (ล้านตนัอ้อย)  105.96 180 69.88 

ผลผลตินํา้ตาล (ล้านตนั) 11.34 20.36 79.54 

ประสทิธิภาพการผลิตนํา้ตาล(กก./ตนัอ้อย) 107.02 112 4.65 

ผลผลติเอทานอล (ล้านลติร) 2.5 5.38 115.20 

ผลติไฟฟา้ (เมกะวตัต์) 1,542 4,000 159.40 

ท่ีมา: สํานกังานคณะกรรมการอ้อยและนํา้ตาลทราย 

ทัง้นีจ้ากสาระสําคญัดงักล่าว เป็นตวัเร่งให้ผู้ประกอบการโรงงานนํา้ตาลทรายไทยต้องปรับตวัในทกุด้านเพ่ือรองรับ

การปรับโครงสร้างอตุสาหกรรมฯ ในครัง้นี ้ทัง้ด้านการบริหารจดัการต้นทนุการผลติให้มีประสทิธิภาพ การเพิ่มขีดความสามารถ

การแข่งขนัในการพฒันาผลิตภณัฑ์นํา้ตาลทรายให้มีคณุภาพมากย่ิงขึน้ จึงเป็นโอกาสท่ีบริษัทจะมีรายได้เพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ือง

จากการดําเนินงานในสว่นนี ้

การปรับปรุงระบบการควบคมุเคร่ืองจกัรของโรงงานอตุสาหกรรมนํา้ตาลในแต่ละแห่ง จะคํานึงถึงอายกุารใช้งานของ

เคร่ืองจักร ซึ่งปกติจะมีอายุการใช้งานเฉล่ียประมาณ 10 ปี อย่างไรก็ตาม ด้วยภาวะการแข่งขันของอุตสาหกรรมอ้อยและ

นํา้ตาลทรายท่ีเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเกิดการแข่งขนัด้านการบริหารจดัการต้นทนุการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการหีบ

นํา้ตาลทรายให้ได้ผลผลิตนํา้ตาลต่อตันอ้อย (ยิลด์) ท่ีดีขึน้ตลอดระยะเวลาการหีบอ้อยท่ีใช้เวลาเพียง 4 เดือนในรอบ 1 ปี  

ดงันัน้ โรงงานนํา้ตาลทรายหลายแห่งจึงได้ให้ความสําคญักบัการเพิ่มประสิทธิภาพของเคร่ืองจกัรในการหีบอ้อย โดยรูปแบบ

นัน้มีทัง้การซือ้เคร่ืองจกัรใหม่เข้ามาทดแทนของเดิม หรือการเปล่ียนแปลงอปุกรณ์ต่างๆ ให้เข้ากบัเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนไป เช่น 

เทคโนโลยีการผลิตเพ่ือให้เกิดการประหยดัพลงังาน หรือการใช้ระบบควบคมุเคร่ืองจกัรเพ่ือดแูลระบบการผลิตนํา้ตาลทรายให้

มีประสิทธิภาพ โดยส่วนใหญ่แล้วประมาณ 90%  เป็นการดัดแปลงและซือ้เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ใหม่ ทัง้นีจ้ะขึน้อยู่กับ

ศกัยภาพของโรงงานแตล่ะแหง่ด้วย 

โอกาสการขยายการลงทุนในภูมภิาคอาเซียนรับประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economics Community: AEC) ทําให้เกิดความเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจ

ระหว่างภมิูภาค จากกฎระเบียบท่ีถกูผ่อนคลายลงสําหรับประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกนั การเคล่ือนย้ายปัจจยัการผลิต การ

ลงทนุทําได้อยา่งเสรีมากขึน้ อีกทัง้เกิดโอกาสในการขยายฐานตลาดท่ีมีขนาดใหญ่ขึน้ ซึง่จดุแข็งของภาคอตุสาหกรรมไทยอยู่ท่ี

ความพร้อมของวตัถดิุบทางการเกษตร ท่ีตัง้ได้เปรียบต่อการเป็นศนูย์กลางภมิูภาค สามารถใช้ข้อได้เปรียบในทางภมิูศาสตร์
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เป็นประตูเช่ือมโยงด้านการค้าการลงทุนในภูมิภาคแห่งนี ้และเป็นโอกาสท่ีอุตสาหกรรมไทยท่ีมีความเข้มแข็งสามารถก้าว

กระโดดไปลงทนุในกลุม่ประเทศอาเซียน เพ่ือรับประโยชน์จากการค้าในภมิูภาคนีท่ี้มีอตัราการเติบโตท่ีดี 

ไทยในฐานะท่ีเป็นผู้สง่ออกนํา้ตาลทรายรายใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของโลก และกลุม่ลกูค้าหลกัสว่นใหญ่จะอยูใ่นภมิูภาค

อาเซียน โดยมีประเทศอินโดนีเซียเป็นคูค้่ารายใหญ่ท่ีสดุท่ีนําเข้านํา้ตาลทรายจากไทย ซึง่ปัจจบุนัไมมี่การจดัเก็บภาษีนําเข้า

ตามข้อตกลงการค้าเสรีภายใต้ AEC จงึทําให้ไทยมีความได้เปรียบเหนือคูแ่ข่งเม่ือเทียบกบัประเทศผู้ผลตินํา้ตาลทรายรายใหญ่

ของโลกอยา่งประเทศบราซิล ท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของประเทศตา่งๆ ในภมิูภาคนี ้ท่ีหลายประเทศยงัคงมี

ปริมาณการผลิตนํา้ตาลท่ียงัไม่เพียงพอตอ่ความต้องการในประเทศ จงึเป็นโอกาสของไทยท่ีจะสง่ออกนํา้ตาลทรายเพ่ือรองรับ

ความต้องการของผู้บริโภคในภมิูภาคอาเซียนท่ีเพิ่มสงูขึน้ในอนาคตได้ รวมถงึเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการโรงงานนํา้ตาลทราย

สามารถขยายการลงทนุการเพาะปลกูและผลตินํา้ตาลทรายไปยงัประเทศตา่งๆ ในภมิูภาคนีไ้ด้อีกด้วย  

สําหรับการปรับปรุงระบบการควบคมุเคร่ืองจกัรของโรงงานในอตุสาหกรรมนํา้ตาลด้านอายกุารใช้งานของเคร่ืองจกัร

และความถ่ีในการซ่อมแซมชิน้สว่นและอปุกรณ์ต่างๆ จะขึน้อยูก่บัความต้องการและศกัยภาพของโรงงานแต่ละแห่ง  โดยปกติ

เคร่ืองจกัรของโรงงานนํา้ตาลจะมีอายกุารใช้งานประมาณ 10 ปี แตท่ัง้นีโ้รงงานนํา้ตาลสว่นใหญ่จะมีศกัยภาพมากพอท่ีจะเปิด

โรงงานใหม่ตามแหล่งปลูกอ้อย ขยายกําลังการผลิตเพ่ือรองรับปริมาณอ้อยท่ีเพิ่มสูงขึน้โดยการซือ้เคร่ืองจักรใหม่แทน

เคร่ืองจักรเดิม เปล่ียนอุปกรณ์ต่างๆ ให้สามารถปรับเข้ากับเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนไป เช่น เทคโนโลยีการผลิตเพ่ือให้เกิดการ

ประหยดัพลงังาน เน่ืองจากพลงังานสว่นท่ีเหลือใช้สามารถขายไฟคืนให้รัฐบาล ตามนโยบายการรับซือ้ไฟคืนท่ีรัฐบาลกําหนดไว้  

จึงอาจกลา่วได้ว่าโรงงานนํา้ตาลตา่งๆ จะมีการปรับปรุงคณุภาพของระบบอยู่ตลอดเวลา ซึง่การซ่อมแซมมีน้อยและเคร่ืองจกัร

ไมค่อ่ยเกิดปัญหาเพราะตามฤดกูาลผลติ โรงงานนํา้ตาลทํางานเพียง 4 เดือนตอ่ 1 ปี โดยสว่นใหญ่แล้วประมาณ 90% เป็นการ

ดดัแปลงและซือ้ใหมสํ่าหรับเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ ทัง้นีจ้ะขึน้อยูก่บัศกัยภาพของโรงงานแตล่ะแหง่ด้วย 

โอกาสจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economics Community: AEC) และนโยบายประเทศไทย 

4.0 สาํหรับภาคอุตสาหกรรมไทย  

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economics Community: AEC) ทําให้เกิดความเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจ

ระหว่างภมิูภาค จากกฎระเบียบท่ีถกูผ่อนคลายลงสําหรับประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกนั การเคล่ือนย้ายปัจจยัการผลิต การ

ลงทนุทําได้อย่างเสรีมากขึน้ อีกทัง้เกิดโอกาสในการขยายฐานตลาดท่ีมีขนาดใหญ่ขึน้ ซึง่จดุแข็งของภาคอตุสาหกรรมไทยอยูท่ี่

ความพร้อมของวตัถดิุบทางการเกษตร ท่ีตัง้ได้เปรียบต่อการเป็นศนูย์กลางภมิูภาค เป็นต้น ทัง้นีไ้ทยเป็นผู้สง่ออกสินค้านํา้ตาล

ทรายอนัดบั 1 ของอาเซียน และอินโดนีเซียซึง่เป็นผู้ นําเข้านํา้ตาลรายใหญ่ของไทยปัจจบุนัไม่มีการเก็บภาษีนําเข้านํา้ตาลจาก

ข้อตกลงการค้าเสรีภายใต้ AEC ไทยจงึมีโอกาสขยายตวัในภมิูภาค ASEAN เพิ่มขึน้จากความได้เปรียบทางท่ีตัง้และอตัราภาษี

ท่ีลดลง (ท่ีมา: สํานกังานคณะกรรมการอ้อยและนํา้ตาล) 

ประเทศไทย 4.0 เป็นนโยบายของรัฐบาลท่ีต้องการปรับเปล่ียนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสูร่ะบบเศรษฐกิจท่ีขบัเคล่ือน

ด้วยนวัตกรรม โดยกลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งท่ีรัฐบาลมุ่งเน้นท่ีจะต่อยอดและพัฒนา เปล่ียนจาก

การเกษตรแบบดัง้เดิมไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ และส่งเสริมให้เกษตรกรเป็นผู้ประกอบการเพ่ือให้มีรายได้ท่ีมากขึน้ กลุ่ม

อตุสาหกรรมเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพเป็นหนึง่ในกลุม่เทคโนโลยีหลกัและอตุสาหกรรมเปา้หมายแหง่อนาคต โดยมี

เปา้หมายในสร้างมลูค่าเพิ่มให้แก่สินค้าโภคภณัฑ์ต่างๆ เช่น ข้าว ยางพารา นํา้ตาล มนัสําปะหลงั ให้กลายเป็นอาหารสขุภาพ 

หรือผลติภณัฑ์เสริมอาหาร เป็นต้น  
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ทัง้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและนโยบายประเทศไทย 4.0 จะเป็นสิ่งช่วยผลกัดนัให้อตุสาหกรรมและเศรษฐกิจไทย

เจริญก้าวหน้า การปรับปรุงประสทิธิภาพ กระบวนการการผลติ รวมถงึการเข้าถงึเทคโนโลยีใหม่ๆ  เพ่ือเพิ่มความสามารถในการ

แข่งขนัจึงมีความจําเป็นสําหรับประเทศไทยในอนาคต ซึ่งสร้างโอกาสให้บริษัทในการจําหน่ายผลิตภณัฑ์และให้บริการต่างๆ 

และสร้างโอกาสเติบโตแก่บริษัทควบคูไ่ปกบัการเติบโตของอตุสาหกรรมไทย 

ทศิทางการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนและโครงการสมาร์ทกริด (Smart Grid) 

จากโครงการในอนาคตของบริษัท(ตามหวัข้อท่ี 6 โครงการในอนาคต) ซึ่งบริษัทเล็งเห็นความสําคญัของการพฒันา

พลงังานหมนุเวียน และนโยบายของกระทรวงพลงังานในการพฒันาโครงข่ายของโครงการสมาร์ทกริด (Smart Grid) ซึ่งเป็น

โครงการในส่วนของภาครัฐบาลและเป็นไปตามแผนแม่บทในการพฒันาประเทศ สนองรับนโยบายในการประหยดัพลงังาน

อย่างยั่งยืน โดยบริษัทมีแผนท่ีจะพัฒนาผลิตภัณฑ์เก่ียวกับระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage Stytem) เพ่ือรองรับ

โครงการดงักล่าว บริษัทเล็งเห็นโอกาสในการผลกัดนัผลิตภณัฑ์ของบริษัทท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ในอนาคตให้สอดรับกบัโครงการ

ภาครัฐ ซึง่มีรายละเอียดของทิศทางในการพฒันาพลงังานภาครัฐดงันี ้

ประเทศไทยให้ความสําคญัในการพฒันาและนําพลงังานหมนุเวียนมาใช้ โดยกําหนดแผนแม่บทการพฒันาระบบ

โครงข่ายสมาร์ทกริดของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2579 เพ่ือขับเคล่ือนการพฒันาการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียนท่ีมี

เสถียรภาพมากขึน้ รองรับการเป็น Energy 4.0 ตามนโยบายของกระทรวงพลังงานยุคท่ีถนนทุกสายกําลังก้าวสู่พลังงาน

หมนุเวียน แตด้่วยข้อจํากดัของแหลง่พลงังาน ทําให้ไมส่ามารถผลิตไฟฟา้เพ่ือสนองตอบการใช้งานได้อยา่งตอ่เน่ือง ดงันัน้ ย่ิงมี

การนําพลงังานหมนุเวียนมาใช้เพิ่มมากขึน้ จะต้องมีการบริหารจดัการให้มีเสถียรภาพในการผลิตและจ่ายไฟฟ้าย่ิงขึน้ตามไป

ด้วย เช่น การมีแบตเตอร่ีสํารอง การผลิตพลงังานแบบผสมผสาน (Hybrid) รวมทัง้ การจดัการโครงข่ายไฟฟ้าท่ีมีประสิทธิภาพ 

ให้เกิดเป็นโครงข่ายไฟฟา้อจัฉริยะ หรือ Smart Grid ก็เป็นอีกแนวทางท่ีต้องพฒันาไปพร้อมๆ กนั 

สมาร์ทกริด คือ การพฒันาให้เครือข่ายระบบไฟฟ้าสามารถจดัการการจ่ายพลงังานไฟฟ้าได้อย่างชาญฉลาดมากขึน้ 

หรือมีความสามารถมากขึน้โดยใช้ทรัพยากรท่ีน้อยลง (Doing More with Less) มีประสิทธิภาพ มีความน่าเช่ือถือ มีความ

ปลอดภยั มีความยัง่ยืน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถทําให้เกิดขึน้ได้โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระบบส่ือสาร

สารสนเทศ (Information Communication Technology: ICT) ระบบเซ็นเซอร์ ระบบเก็บข้อมลู และเทคโนโลยีทางด้านการ

ควบคุมอัตโนมัติเพ่ือทําให้ระบบไฟฟ้ากําลังสามารถรับรู้ข้อมูลสถานะต่างๆ ในระบบมากขึน้เพ่ือใช้ในการตัดสินใจอย่าง

อตัโนมติั  

ระบบสมาร์ทกริด ประกอบด้วย ระบบผลิต (Generation) ระบบส่งไฟฟ้า (Transmission) ระบบจําหน่าย 

(Distribution) และผู้ ใช้ไฟฟ้า โดยมีระบบสารสนเทศทําหน้าท่ีประมวลผลให้กบัระบบควบคมุ วิเคราะห์ และสัง่การให้เกิดการ

ผลติและสง่จ่ายไฟฟา้แบบอตัโนมติั เพ่ือสนบัสนนุให้เกิดการผลติและจ่ายพลงังานไฟฟา้ท่ีมีเสถียรภาพ 
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ระบบไฟฟา้ในอนาคต 

ระบบสมาร์ทกริดนัน้จะก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงเกิดขึน้หลายประการในการผลิตไฟฟ้า ทัง้ในเร่ืองของการใช้

พลงังานหมนุเวียนมากขึน้ การผลิตไฟฟ้าท่ีมีลกัษณะกระจายตวัไม่รวมศนูย์ (Decentralized power system) และมีจํานวน

โรงไฟฟ้าท่ีมีกําลงัผลิตไม่สงู แต่มีเป็นจํานวนมากและกระจายอยูท่ัว่ไป (Distributed generation: DG) ซึง่สามารถสรุปได้ตาม

ตารางและรูปภาพด้านลา่ง 

ตารางแสดงการเปรียบเทียบระหวา่งระบบไฟฟา้ในปัจจบุนักบัระบบไฟฟา้ในอนาคต 

ระบบไฟฟ้าในปัจจุบัน ระบบไฟฟ้าในอนาคต 

1. ถกูออกแบบมาโดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือส่งพลงังานไฟฟ้าจาก

โรงไฟฟา้ขนาดใหญ่ไปยงัผู้ ใช้ไฟฟา้ 

1. ออกแบบให้รองรับแหล่งผลิตไฟฟ้าท่ีกระจายตัวอยู่ทั่วไป 

(Distributed Generation) ซึ่ ง เ ป็ น ลักษ ณะ เฉ พาะของ

เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนบางประเภท เช่น พลังงาน

แสงอาทิตย์ พลงังานลม เป็นต้น 

2. โดยทัว่ไปแล้วพลงังานไฟฟ้าจะมีทิศทางการไหลของไฟฟ้า

เพียงทิศทางเดียว 

2. มีการออกแบบให้ไฟฟ้าสามารถไหลได้สองทิศทาง รวมถึง

การแลกเปลี่ยนข้อมลูสารสนเทศให้สามารถไหลสองทิศทาง 

3. ผู้ใช้ไฟฟา้ยงัมีบทบาทในการผลิตไฟฟา้ที่จํากดั 3. ผู้ ใช้ไฟฟ้าสามารถมีบทบาทในการผลิตไฟฟ้า (Prosumer) 

รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ ใช้ไฟฟ้าสามารถบริหารจดัการการใช้

พลงังานไฟฟ้าให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตและพฤติกรรมการใช้

ไฟฟา้ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลของระบบไฟฟ้าระหว่างอุปกรณ์

ต่างๆ ในระดับน้อยมาก และมีการทํางานร่วมกันระหว่าง

อปุกรณ์แบบอตัโนมติัอย่างจํากดั 

4. มีการแลกเปลี่ยนข้อมลูจํานวนมากระหว่างอปุกรณ์ต่างๆ มี

การทํางานร่วมกันอย่างสอดประสานระหว่างอุปกรณ์

ตรวจวดั ประมวลผล ระบบอตัโนมติัและสื่อสารข้อมลู 

ท่ีมา : ข้อมลูจาก www.thai-smartgrid.com 

ระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System: ESS) เป็นหนึ่งในโครงการสมาร์ทกริด หมายถึง ระบบและ

อปุกรณ์ต่างๆ ท่ีสามารถแปลงพลงังานไฟฟ้าไปเป็นพลงังานในรูปแบบอ่ืนเพ่ือให้สามารถกกัเก็บไว้เพ่ือการใช้งานในเวลาอ่ืนท่ี

จําเป็นได้ โดยระบบกกัเก็บพลงังานจะแปลงพลงังานท่ีกกัเก็บไว้ในแหลง่กกัเก็บพลงังานกลบัมาเป็นพลงังานไฟฟ้าอีกครัง้เม่ือมี

ความต้องการใช้ไฟฟา้ ทัง้นี ้ระบบกกัเก็บพลงังานท่ีดีจะต้องลดความสญูเสียในการแปลงรูปพลงังานให้เหลือน้อยท่ีสดุ 

ระบบกกัเก็บพลงังานนัน้มีหลากหลายรูปแบบและมีตัง้แต่ขนาดเลก็ เช่น แบตเตอร่ีโทรศพัท์ ไปจนถึงขนาดใหญ่ เช่น 

โรงไฟฟ้าพลงังานนํา้แบบสูบกลบั (Pumped-storage Hydropower Plant) เป็นต้น ซึ่งมีความจําเป็นสําหรับระบบไฟฟ้าใน

อนาคตเป็นอยา่งย่ิง เน่ืองจากระบบกกัเก็บพลงังานสามารถสง่เสริมให้ระบบผลิตไฟฟา้มีเสถียรภาพและรักษาคณุภาพไฟฟ้าได้ 

นอกจากนี ้ยงัเป็นสว่นสนบัสนนุการเปล่ียนโหลดทางไฟฟ้าไปสูช่่วงเวลาท่ีเหมาะสม (Load Shifting) โดยระดบัความไวในการ

จ่ายไฟฟ้าของระบบกักเก็บพลงังานกลบัเข้าสู่ระบบไฟฟ้าหลกัมีตัง้แต่ ระดบัมิลลิวินาที (ms) ระดบัวินาที (s) ระดบันาที ไป

จนถึงระดบัชัว่โมง ทัง้นี ้บทบาทและวตัถปุระสงค์ของระบบกกัเก็บพลงังานแต่ละประเภทนัน้แตกต่างกนัออกไป ซึ่งสามารถ

อธิบายระบบการกกัเก็บพลงังานท่ีทํางานร่วมกบัองค์ประกอบตา่ง ๆ ของระบบไฟฟา้ได้ตามภาพ 
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ภาพแสดงการทํางานร่วมกนัระหวา่งระบบกกัเก็บพลงังานกบัองค์ประกอบตา่ง ๆ ของระบบไฟฟ้า 

ระบบกักเก็บพลงังานสามารถถูกติดตัง้ให้ทํางานร่วมกับองค์ประกอบต่างๆ ของระบบไฟฟ้า เช่น แหล่งผลิตไฟฟ้า 

(โดยเฉพาะจากแหล่งพลงังานหมนุเวียน) สถานีไฟฟ้า (Substation) ระบบไมโครกริด ไปจนถึงผู้ ใช้ไฟฟ้าต่างๆ ระบบกกัเก็บ

พลงังานช่วยให้ระบบไฟฟ้าในทกุภาคส่วนมีเสถียรภาพ โดยจะทําหน้าท่ีเก็บพลงังานไฟฟ้าส่วนเกินในกรณีท่ีมีการผลิตไฟฟ้า

มากกว่าความต้องการ ณ ขณะนัน้ ในทางตรงกนัข้าม เม่ือมีความต้องการไฟฟ้าสงูกว่าการผลิตไฟฟ้าในขณะนัน้ ระบบกกัเก็บ

พลงังานจะจ่ายไฟฟา้ให้กบักบัระบบ เป็นการรักษาคณุภาพไฟฟา้และรักษาเสถียรภาพของระบบไฟฟา้ 

จดุประสงค์หลกัประการหนึ่งท่ีมีการนําระบบกกัเก็บพลงังานมาใช้ในเทคโนโลยีระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดก็คือ เพ่ือ

รองรับการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวียนซึ่งมีความไม่แน่นอนสงู เช่น โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ โรงไฟฟ้าพลงังานลม 

เป็นต้น โดยเม่ือมีการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวียนได้เป็นจํานวนมากกวา่โหลดไฟฟ้าท่ีมีอยู ่ก็สามารถนําพลงังานสว่นเกิน

นัน้มาเก็บสะสมไว้ในระบบกกัเก็บพลงังาน ตอ่มาในช่วงเวลาท่ีการผลิตไฟฟา้จากพลงังานหมนุเวียนลดน้อยลง เช่น ช่วงเวลาท่ี

ไม่มีแดดหรือลม ระบบกกัเก็บพลงังานจะจ่ายพลงังานท่ีกกัเก็บไว้เข้าในระบบในรูปแบบพลงังานไฟฟ้า สง่ผลให้ระบบไฟฟ้ายงั

มีความมัน่คงและความเช่ือถือได้สงู แม้ในกรณีท่ีโรงไฟฟา้พลงังานหมนุเวียนไม่สามารถผลิตไฟฟา้เพ่ือจ่ายเข้าสูร่ะบบได้ (ท่ีมา: 

http://www.thai-smartgrid.com) 

ทัง้ทิศทางของการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนและโครงการสมาร์ทกริดดังกล่าวข้างต้นจะช่วยสนับสนุนโครงการ

ประหยดัพลงังานในอนาคตโดยใช้ทรัพยากรท่ีน้อยลงแตมี่ประสทิธิภาพ ซึง่โครงการดงักลา่วจําเป็นต้องใช้เทคโนโลยีใหม ่ๆ เข้า

มาช่วย อันเป็นการสร้างโอกาสให้บริษัทในการผลิตระบบและอุปกรณ์เพ่ือช่วยในการแปลงพลงังานไฟฟ้าเป็นพลงังานใน

รูปแบบอ่ืน และในโอกาสดงักล่าวบริษัทจะเติบโตไปพร้อมกับเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ีจะช่วยสนับสนุนการ

ประหยดัพลงังานและการนํากลบัมาใช้ตอ่ไปในอนาคตอนัใกล้ 

 

 

 

cial & 
rial   
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ภาวะการแข่งขัน  

ความต้องการสินค้าประเภทตู้ ไฟฟ้าระบบควบคุมเคร่ืองจกัร (PLC) อยู่ในระดบัค่อนข้างสงู เน่ืองจากแนวโน้มการ

ลงทนุของภาครัฐและภาคเอกชน ซึง่ภาวะการแข่งขนัในอตุสาหกรรมจดัวา่อยูใ่นระดบัสงูด้วย ทัง้นี ้ลกัษณะธุรกิจของบริษัทจะ

มีคูแ่ข่งขนัในวงการผู้ผลติสนิค้าประเภทตู้ไฟฟา้ระบบควบคมุเคร่ืองจกัร ได้แก่ 

คูแ่ข่งทางตรงของบริษัท ได้แก่ กลุม่บริษัทเอบีบี (“ABB”), กลุม่บริษัทชไนเดอร์ (“Schneider”), กลุม่บริษัทฟจิู (“Fuji”) 

และ เป็นต้น  ซึ่งบริษัทเหล่านีส้่วนใหญ่เป็นบริษัทข้ามชาติท่ีจดัจําหน่ายอปุกรณ์ทัว่ไปในย่ีห้อของตนเอง และมีสํานกังานหรือ

ตวัแทนขายและให้บริการในประเทศไทย แต่ CPT มีศกัยภาพในการผลิตสินค้าสําเร็จรูปประเภทตู้ ไฟฟ้าและตอบโจทย์ให้แก่

ลูกค้าโรงงานนํา้ตาลและโรงงานอ่ืนๆ ได้ตรงตามความต้องการ ทัง้โรงงานตัง้ใหม่ และโรงงานท่ีต้องการปรับปรุงทดแทน

อปุกรณ์เดิม เน่ืองจากมีประสบการณ์และเป็นท่ียอมรับในอตุสาหกรรมซึ่งบริษัทประมาณว่ามีส่วนแบ่งตลาดประมาณ 95% 

สําหรับงานของกลุ่มโรงงานนํา้ตาล  อย่างไรก็ตาม ระบบการควบคุมเคร่ืองจักรและระบบตู้ ไฟฟ้ากําลังสําหรับโรงงาน

อุตสาหกรรมประเภทอ่ืน มีระบบการทํางานท่ีไม่ต่างจากโรงงานนํา้ตาล ซึ่งบริษัทสามารถเติบโตไปยงัอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ได้

เช่นกนั  

ส่วนคู่แข่งทางอ้อมของบริษัทซึ่งอยู่ในประเทศไทย ได้แก่ บริษัทขนาดเล็กท่ีรับงานระบบไฟฟ้าขนาดเล็ก หรือรับงาน

เฉพาะสว่นเทา่นัน้ และมีต้นทนุในการจดัหาอปุกรณ์ตา่งๆ ท่ีสงูกวา่บริษัทท่ีเป็นตวัแทนจําหน่ายโดย้ตรง 

โดยสรุป ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา ได้แสดงให้เห็นว่า บริษัทได้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของตลาดการผลิตและจําหน่ายตู้

ไฟฟ้าระบบควบคุมเคร่ืองจักร ซึ่งบริษัทไทยน้อยรายท่ีสามารถทําได้ ด้วยการแข่งขันทัง้คุณภาพของผลิตภัณฑ์และราคาท่ี

ย่อมเยาเม่ือเทียบกบัคณุภาพระดบัเดียวกนั และจดุเด่นของบริษัทท่ีสําคญั คือ การบริการลกูค้าท่ีรวดเร็ว และแก้ปัญหาถกูจดุ 

ซึง่เป็นท่ีต้องการของลกูค้า 

ความได้เปรียบในการแข่งขัน 

บริษัทกําหนดกลยทุธ์การแข่งขนัและนโยบายการดําเนินธุรกิจโดยมุง่เน้นความสามารถในการรักษาสดัสว่นการตลาด 

และสร้างความสามารถในการแข่งขนัในระยะยาว โดยมีกลยทุธ์การแข่งขนัดงันี ้ 

1. ความสัมพันธ์ท่ีดีกับคู่ค้า ผู้ จัดจําหน่ายสินค้า (Supplier) โดยมีการสั่งซือ้สินค้าในปริมาณมากและสม่ําเสมอ 

ประกอบกบัความน่าเช่ือถือของบริษัทจากการชําระเงินตรงกําหนดเวลา  

2. การส่งมอบงานคุณภาพและงานเสร็จตรงเวลา ซึ่งเป็นนโยบายหลักของบริษัทท่ีต้องส่งมอบงานให้ลูกค้าตาม

กําหนดการ และสร้างความพึงพอใจให้กบัลกูค้า มีการให้บริการหลงัการขาย เพ่ือให้ลกูค้าเกิดความพึงพอใจและ

ไว้วางใจและมีการซือ้ตอ่เน่ือง หรือแนะนําให้ลกูค้ารายอ่ืน 

3. มีการนําเทคโนโลยีสมยัใหม่มาประยุกต์เพ่ือให้สินค้าของบริษัทถูกผลิตขึน้มาให้มีประสิทธิภาพในการทํางานได้

อยา่งเท่ียงตรงและแน่นอน พร้อมทัง้มีการประเมินผลและระบบรายงาน 

4. ผู้บริหารและทีมงานมีประสบการณ์ในการผลิตสินค้าและให้บริการอย่างเช่ียวชาญในหลากหลายอตุสาหกรรม ซึ่ง

เป็นการกระจายความเส่ียงการพึง่พารายได้กบัอตุสาหกรรมใดอตุสาหกรรมหนึง่   

5. มีการฝึกทักษะและพัฒนาพนักงานอย่างเป็นระบบ โดยใช้วิธี On Job Training (OJT) และ การส่งไปฝึกยัง

ตา่งประเทศและในประเทศ รวมทัง้มีการประเมินผลอยา่งตอ่เน่ือง 
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6. การตอบสนองด้านการบริการก่อนและหลังการขายท่ีรวดเร็วกว่า โดยทีมงานวิศวกรท่ีมีประสบการณ์ใน

อตุสาหกรรมนัน้ๆ อยา่งมีประสทิธิภาพ  พร้อมทัง้การเก็บสต๊อกของอปุกรณ์ และอะไหล ่ 

7. หลงัจากการส่งมอบ บริษัทได้ให้การอบรมพร้อมทัง้เอกสารทางด้านเทคนิคให้แก่ลกูค้า เพ่ือให้มีความเข้าใจใน

สนิค้าและสามารถใช้งานได้อยา่งเตม็ประสทิธิภาพ อีกทัง้ยงัสามารถแก้ไขปัญหาเบือ้งต้นได้ด้วยตนเอง 

2.3 การจัดหาผลติภัณฑ์และบริการ 

2.3.1 การจัดหาผลติภัณฑ์ 

ด้านการจัดซือ้ 

บริษัทได้ผลิตสินค้าประเภทตู้ ระบบไฟฟ้าตามความต้องการของลูกค้าเพ่ือใช้กับเคร่ืองจักรต่างๆ โดยต้อง

สัง่ซือ้อปุกรณ์หลกัสําหรับตู้ควบคมุ, อะไหล่ โดยมีผลิตภณัฑ์หลกัๆ ได้แก่ DC Drives, DC motor, Inverter , PLC เป็นต้น ซึ่ง

อปุกรณ์หลกัจะมาจากการสัง่ซือ้จากต่างประเทศ คืออปุกรณ์ LV&MV Electrical Component, PLC, Inverter ย่ีห้อ LS จาก

ประเทศเกาหลี ท่ีมีคุณภาพสูงได้มาตรฐาน ส่วนอุปกรณ์อ่ืนๆ เช่น Special Controller จะมาจากประเทศเยอรมัน Special 

Motor มาจากประเทศสเปน และตวัปรับความเร็วมอเตอร์กระแสสลบัพร้อมทัง้คืนพลงังานไฟฟ้ากลบัเข้าสู่ระบบจ่ายไฟฟ้า 

(Regenerative Inverter) จากประเทศฟินแลนด์ รวมถึงการสัง่ซือ้อุปกรณ์ต่างๆ จากบริษัทภายในประเทศเพ่ือเป็นทางเลือก

ให้แก่ลกูค้าบางรายเช่น ABB Siemens Schneider เป็นต้น นอกจากนี ้บริษัทยงัมีการสัง่ผลิตอปุกรณ์ต่างๆ ท่ีใช้ในการผลิต

ระบบตู้ไฟฟา้จากภายในประเทศ โดยสัง่ซือ้มาจากผู้ผลติหลายรายท่ีคดัสรรแล้ว โดยบริษัทจะจดัซือ้ผลติภณัฑ์นัน้ๆ เม่ือลกูค้ามี

คําสัง่ซือ้ตู้ ไฟฟา้  

ในการพิจารณาเสนอผลิตภณัฑ์ให้แก่ลกูค้า จะขึน้อยู่กบัลกัษณะการใช้งาน ประสิทธิภาพ และคณุภาพของ

สินค้านัน้ๆ ซึ่งบริษัทได้คดัสรรผลิตภณัฑ์ระดบัมาตรฐานสากลเป็นท่ียอมรับ มีคณุภาพดีในราคาสมเหตผุล สําหรับลกูค้าของ

บริษัท 

บริษัทสามารถแบ่งกลุ่มคู่ค้าท่ีเป็นทัง้ผู้ ผลิต และ/หรือ ผู้ จัดจําหน่าย ออกเป็นคู่ค้าในประเทศและคู่ค้า

ตา่งประเทศ โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

คู่ค้าต่างประเทศ : บริษัทจะติดต่อซือ้วสัดอุุปกรณ์จากคู่ค้าต่างประเทศ โดยติดต่อสัง่ซือ้โดยตรงจากผู้ผลิต

หรือผู้จดัจําหน่าย ซึ่งปัจจุบนับริษัทได้รับคดัเลือกตวัแทนจําหน่ายสินค้าในสินค้าชัน้นํา โดยสินค้าได้รับการรับรองมาตรฐาน

ผลติภณัฑ์ ดงัตอ่ไปนี ้    

           ตารางแสดงบริษัทคู่ค้าต่างประเทศและสินค้าท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานผลติภณัฑ์ 

บริษัท ประเทศ ประเภทผลติภัณฑ์  มาตรฐานที่ได้รับ 

LS Industrial 

Systems Co., Ltd. 

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

UL (USA,CANADA) , 

CE 
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บริษัท ประเทศ ประเภทผลติภัณฑ์  มาตรฐานที่ได้รับ 

- Overload Relay (OL) 
- Ring Main Unit (RMU) 
- Dry Type Transformer 
- Busduct, Busway 
- SCADA 
- Touch Screen 
- Programmable Logic Controller (PLC) 
- Medium Voltage Inverter 

ZEZ SILKO, s.r.o. สาธารณรัฐ

เช็ค 

- Low Voltage Capacitor 
- Medium Voltage Capacitor 

UL, CE 

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

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

UL, CE 

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

UL, CE 

Parker Hannifin Ltd. องักฤษ - DC Drives UL, CE 

T-T Electric ฝร่ังเศส - AC Square Motor 
- DC Motor 

UL, CE 

Hyosung Corporation เกาหล ี - AC Motor UL, CE 

WEG Industries บราซิล - AC Motor UL, CE 

Gino Ese เยอรมนั - Starting Resistor UL, CE 

คูค้่าในประเทศ : บริษัทจะติดตอ่ซือ้วสัดอุปุกรณ์จากคูค้่าในประเทศสําหรับอปุกรณ์ประเภทตา่งๆ เช่น สายไฟ 

ทองแดง เป็นต้น โดยจะตรวจสอบราคาอปุกรณ์จากคู่ค้าเพ่ือเปรียบเทียบราคาอย่างน้อย 3 ราย เพ่ือให้เสนอราคาและนําใบ

เสนอราคามาเปรียบเทียบเง่ือนไขการค้า เช่น ย่ีห้อ คณุภาพ ราคา สว่นลด และระยะเวลาการจดัสง่ เป็นต้น ในอนาคต บริษัทมี

แผนจะผลิตตู้ ไฟด้วยตนเองซึ่งเป็นตู้แบบไม่มีโครงสร้าง (Metal Clad Type Test) เพ่ือรองรับความต้องการของลกูค้าท่ีมีมาก

ขึน้เร่ือยๆ  บริษัทจะมีการประเมินผลคู่ค้าทกุ 3 เดือน โดยประเมินจากประวติัการจดัสง่สินค้าท่ีบนัทกึไว้ประจําทกุเดือน และให้

ฝ่ายจดัซือ้คดัเลือกคูค้่ารายใหม่ๆ  เข้ามาเป็น Vendor List ด้วย   

ด้านการจัดจ้าง 

บริษัทมีการจดัจ้างบคุลากรหรือผู้ รับเหมาจากภายนอก เม่ือมีงานเพิ่มเติมท่ีนอกเหนือจากขอบข่ายการทํางาน

ปกติของบริษัทฯ เช่น การติดตัง้เคร่ืองจักรพิเศษ การเดินสายไฟทัง้โรงงาน การติดตัง้เสาไฟฟ้าแรงสูง เป็นต้น ภายใต้การ

ควบคมุของวิศวกรท่ีมีประสบการณ์ของบริษัทโดยต้องมีการเสนอบริการมาเพ่ือเปรียบเทียบเง่ือนไข อาทิ ราคา ส่วนลด และ

ฝีมือของทีมงาน เป็นต้น ก่อนท่ีจะพิจารณาเลือกสัง่จ้างงาน บริษัทจะมีการประเมินผลงานของผู้ รับจ้างอยา่งตอ่เน่ือง  
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2.3.2 มูลค่าการจัดหาผลติภัณฑ์  

บริษัทสัง่ซือ้ผลิตภณัฑ์โดยตรงกบัผู้จดัจําหน่าย โดยมลูค่าการจดัซือ้อปุกรณ์ของบริษัทในปี 2560 และ 2561 

เท่ากับ 656.22 ล้านบาท และ 548.65 ล้านบาท ตามลําดับ ทัง้นี  ้สัดส่วนเฉล่ียการสั่งซือ้อุปกรณ์จากในประเทศและ

ตา่งประเทศคิดเป็นสดัสว่น ร้อยละ 70 ตอ่ 30 โดยไมมี่การสัง่ซือ้จากผู้จดัจําหน่ายรายใดมากกวา่ร้อยละ 30 ของยอดซือ้รวมทัง้

ในปี 2560 และ 2561 

นโยบายการจัดซือ้อุปกรณ์ 

 บริษัทจะสัง่ซือ้ผลิตภณัฑ์เม่ือได้รับคําสัง่ซือ้จากลกูค้า โดยผู้จดัจําหน่ายต่างประเทศ บริษัทจะต้องทํา Letter 

of Credit และทํา Forward  Contract เพ่ือสัง่ซือ้สินค้า โดยระยะเวลาท่ีจะได้รับสินค้าจากผู้จดัจําหน่ายจะใช้เวลาภายใน 30-

60 วนั  ซึง่บริษัทมี Supplier รายหลกัคือ บริษัท LS โดยในปัจจบุนั บริษัทได้รับแตง่ตัง้จาก LS ให้เป็นผู้แทนจําหน่ายสนิค้า โดย

ลกัษณะของหนงัสือแตง่ตัง้เป็นตวัแทนจําหน่ายคือ เป็นตวัแทนจําหน่ายทัว่ไป (Non Exclusive) โดยมิได้กําหนดเง่ือนไขหรือข้อ

ผกูมดัใดๆ ระหวา่งกนั ซึง่ระยะเวลาอายขุองสญัญาอยูร่ะหวา่ง 1-3 ปี และบริษัทได้รับแตง่ตัง้เป็นตวัแทนจําหน่ายอยา่งตอ่เน่ือง

ตัง้แต่ปี 2538 จนถึงปัจจุบัน และต่อมาบริษัทได้เพิ่ม Supplier รายอ่ืนๆ เช่น บริษัท เอบีบี จํากัด และ บริษัท ฮิตาชิ เอเชีย 

(ประเทศไทย) จํากดั อย่างไรก็ตาม ยงัไม่มีการสัง่ซือ้จาก Supplier รายใดท่ีเกินกว่าร้อยละ 30 ของมลูค่ายอดซือ้อปุกรณ์ของ

บริษัทใน 3 ปีท่ีผา่นมา โดยบริษัทมีนโยบายการคดัเลือกผู้จดัจําหน่ายสนิค้า ดงันี ้ 

1. คุณภาพของสินค้า บริษัทจะเลือกสั่งซือ้จากผู้ แทนจําหน่ายท่ีน่าเช่ือถือและมีประวัติการส่งสินค้าท่ีมี

คณุภาพตรงตามคําสัง่ซือ้  ผู้บริหารมีกระบวนการในการตรวจสอบคณุภาพของสนิค้า และไมมี่ประวติัการ

สง่สนิค้าท่ีไมมี่คณุภาพ 

2. ระยะเวลาในการส่งมอบสินค้าไม่ล่าช้ากว่าท่ีกําหนดไว้ เพ่ือให้บริษัทได้ส่งมอบงานท่ีรับมาตามเวลาท่ี

กําหนดและการบริหารสนิค้าคงเหลือเพียงพอและมีประสทิธิภาพ  

3. ราคาสินค้าและแนวโน้มของราคาสินค้า บริษัทจะสัง่ซือ้สินค้าต่างๆ เป็นล็อตใหญ่ จึงมีอํานาจในการ

ตอ่รองราคาของสนิค้าได้อยา่งตอ่เน่ือง 

4. อตัราแลกเปล่ียน เน่ืองจากการสัง่ซือ้สินค้าจากต่างประเทศเป็นสดัส่วนท่ีมาก และสกุลเงินท่ีใช้ชําระค่า

สินค้าเป็นสกลุเงินเหรียญสหรัฐ หรือสกลุเหรียญยโูร  บริษัทได้ป้องกนัความเส่ียงโดยการซือ้สกลุเงินตรา

ตา่งประเทศลว่งหน้า (Forward Contract) 

บริษัทมีนโยบายสํารองอุปกรณ์มาตรฐานให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม และไม่ให้เกิดปัญหาขาดแคลน เม่ือมี

คําสัง่ซือ้สินค้าจากลูกค้า บริษัทสามารถใช้อุปกรณ์ท่ีได้สํารองไว้เพ่ือนํามาผลิตและส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าได้ทันที  มีการ

กําหนดแผนการผลิตเพ่ือให้สามารถวางแผนการสัง่ซือ้อุปกรณ์ให้พร้อมและเพียงพอต่อการผลิต โดยจะมีการสัง่ซือ้อุปกรณ์

ล่วงหน้าประมาณ 1-2 เดือนขึน้อยู่กับความต้องการคําสัง่ซือ้สินค้าของลกูค้าในแต่ละช่วงเวลาการผลิต ซึ่งบริษัทพิจารณา

คัดเลือกผู้ จัดจําหน่ายโดยคํานึงถึงคุณภาพสินค้า การบริการ การจัดส่ง และการให้ระยะเวลาการชําระเงิน (Credit Term) 

ประกอบกนั เพ่ือให้ได้อปุกรณ์ท่ีดีตรงตามมาตรฐานในการผลิตสินค้าและเกิดประโยชน์กบับริษัทด้านการประหยดัต้นทนุให้

ได้มากท่ีสดุ  
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2.3.3 ขัน้ตอนการผลติตู้ไฟฟ้าระบบควบคุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขัน้ตอนการวางแผนมอบหมายงานผลติ 

1. เม่ือลกูค้าสัง่ซือ้ผลิตภณัฑ์ ฝ่ายขายจะส่ง Sales Process Form ให้ฝ่ายเทคนิค และวางแผนเพ่ือประชมุ

กบัลกูค้าเพ่ือเก็บรายละเอียดของความต้องการ แล้วมอบหมายงานให้แผนกแบบและแผนกผลติ   

2. แผนกแบบเม่ือได้รับเอกสารข้อมลูจากฝ่ายเทคนิค จะปรับจากแบบมาตรฐาน (Standard Drawing) ของ

บริษัทเพ่ือให้เข้ากบัความต้องการของลกูค้า และสง่แบบเบือ้งต้นไปยงัลกูค้าเพ่ืออนมุติั 

3. เม่ือลูกค้าตอบตกลงในแบบแล้ว ฝ่ายแบบจะเสนอ Material List  เพ่ืออนุมัติในใบขอซือ้ และส่งแบบ 

Drawing ไปยงัฝ่ายผลติเพ่ือดําเนินการผลติ 

4. แผนกผลิตเม่ือได้รับมอบหมายงาน จะวางแผนผลิตโดยการประกอบสินค้า โดยจัดทํา Production 

Planning ยึดข้อกําหนดวันส่งของท่ีระบุใน Sales Process Form พร้อมตรวจสอบข้อมูลการผลิตกับ

เอกสาร Drawing และ Material’s List ท่ีได้รับจากแผนกแบบ 

5. นําตู้  และวสัด ุอปุกรณ์ตา่งๆ มาประกอบตามแบบ ยดึติดอปุกรณ์ และเดินสายไฟตามแบบท่ีกําหนดไว้ ใช้

เวลา 5 - 14 วนั  

6. เม่ือผลิตเสร็จสมบรูณ์แล้วให้ทําการตรวจสอบการทํางานขัน้สดุท้ายโดยทีมงานควบคมุคณุภาพ และเม่ือ

ชิน้งานเรียบร้อยแล้วได้เป็นสินค้าสําเร็จรูป จะต้องหุ้มตู้ ไฟฟ้าด้วยพลาสติก Packing  ลงัไม้ หรือตามท่ี

ลกูค้ากําหนด 

7. นําสินค้าสําเร็จรูปตู้ ไฟฟ้าท่ีผลิตเสร็จส่งมอบ ณ โรงงานของลูกค้า และทดสอบการทํางานของระบบ 

(Commissioning) เพ่ือปรับแต่งการทํางานของเคร่ืองจักรให้สามารถทํางานได้ และประสานงานการ

ให้บริการหลงัการขาย      

นอกจากนี ้บริษัทฯงได้รับการรับรองมาตรฐานการทํางาน  ได้แก่ ระบบการบริหารคณุภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015  

 

สินค้า

สําเร็จรูป 

ตู้ไฟฟ้า

(Panel) นําเข้าอปุกรณ์และตู้จาก
ตา่งประเทศ 

 
  

 

นํามาผลิต 
โดยการประกอบ 
ท่ีโรงงาน CPT 

 
  

 

สง่มอบ 
สินค้าสําเร็จรูป 
ประเภทตู้ไฟฟ้า 

(Panel) 
 

ทดสอบการทํางาน
ของระบบ 

(Commissioning) 

ตู้ควบคมุไฟฟ้าจากผู้จดั
จําหน่ายภายในประเทศ 

 

สง่มอบ ณ โรงงาน
ของลกูค้า 

การปรับแตง่ให้การ
ควบคมุเคร่ืองจกัรของ

ลกูค้าสามารถใช้งานได้
ตามความต้องการ 

ของลกูค้า 

(35%) Wiring 

(5%) ตดิป้าย+เกบ็งาน 

(10%)เตรียมตู้+ตดิตัง้เพลท 

(15%)ตดิตัง้อุปกรณ์+Label 

(35%) Busbar + สายไฟ 
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-    กระบวนการตรวจสอบคณุภาพได้ตามมาตรฐาน UKAS Quality Management 

2.3.4 นโยบายการผลติและกาํลังการผลติ 

ปัจจบุนับริษัทมีโรงงานตัง้อยูท่ี่นิคมอตุสาหกรรม MMC อําเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี ประกอบไปด้วย 

- โรงงานผลิตตู้ควบคมุระบบไฟฟ้า เนือ้ท่ี 4.5 ไร่ (1,817 ตารางวา) (พืน้ท่ีในการทํางานประมาณ 7,200 

ตารางเมตร) รองรับการผลติตู้ได้ประมาณ 1,800 ตู้ตอ่ปี 

- พืน้ท่ีจดัเก็บสนิค้าคงคลงัเนือ้ท่ีประมาณ 1,256 ตารางเมตร 

- โรงงานใหม่สําหรับผลิตตู้  MCSG และ RMU เนือ้ท่ี 3 ไร่ (พืน้ท่ีในการทํางานประมาณ 4,800 ตาราง

เมตร) 

สิ น ค้ า ตู้ ค ว บ คุม ร ะ บ บ ไ ฟ ฟ้ า ผ ลิต โ ด ย เ ป็ น ไ ป ต า ม ม า ต ร ฐ า น คุณ ภ า พ สิน ค้ า  IEC (International 

Electrotechnical Commission) โดยมีการวางแผนการผลิตล่วงหน้าควบคู่ไปกับการบริหารสินค้าคงคลงัเพ่ือให้สามารถส่ง

มอบสินค้าได้ตามคุณภาพและเวลาท่ีกําหนด และพืน้ท่ีในโรงงานใหม่รองรับการผลิตตู้  MCSG ซึ่งผ่านการทดสอบ (Type 

Test) ตามมาตรฐานสากลและ มอก. ของประเทศไทย รวมถึงการผลิตตู้  RMU ด้วยเช่นกัน ทัง้นีบ้ริษัทมีแผนพัฒนา

ประสิทธิภาพการทํางานด้านการผลิตอย่างตอ่เน่ือง โดยคํานึงถึงความสามารถของบคุลากร เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ และอปุกรณ์ 

รวมถงึการใช้เทคโนโลยีท่ีทนัสมยั เพ่ือรองรับความต้องการสนิค้าจากลกูค้าท่ีเพิ่มขึน้ทัง้ในและตา่งประเทศ   

2.4 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

บริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ เก่ียวกับสิ่งแวดล้อม และไม่มีประวัติกระทําความผิดตามกฎระเบียบเร่ืองสิ่งแวดล้อมกับ

หน่วยงานภาครัฐ นอกจากนี ้บริษัทได้ปฏิบติัตามระเบียบของกรมโรงงานอตุสาหกรรม อตุสาหกรรมจงัหวดั และข้อกําหนดของ

องค์การบริหารสว่นตําบล ซึง่บริษัทได้ผ่านการตรวจสอบของคณะกรรมการองค์การบริหารสว่นตําบลประจําปี 2559 แล้ว โดย

ท่ีผา่นมายงัไมเ่คยมีปัญหาการร้องเรียนเก่ียวกบัสิง่แวดล้อม 

2.5 สทิธิประโยชน์จากบัตรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

- ไมมี่ – 

2.6 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ   

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีงานท่ีได้รับคําสัง่ซือ้ อยู่ในระหว่างการประกอบและยงัไม่ได้สง่มอบทัง้หมด 434.99 

ล้านบาท โดยกําหนดการสง่มอบดงันี ้    
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ตารางแสดงมลูคา่งานท่ียงัไมไ่ด้สง่มอบและเวลาท่ีคาดวา่จะสง่มอบ 

                                                                                        (หน่วย : ล้านบาท) 

ระยะเวลา จาํนวนเงนิที่คาดว่าจะส่งมอบ 
(ประมาณการ) 

ภายในปี 2562 404.67 

รวม 404.67 

 

3.  ปัจจัยความเส่ียง 

  ในการประกอบธุรกิจของบริษัทย่อมต้องเผชิญกับความเส่ียงต่างๆ เหมือนกับธุรกิจอ่ืนๆ ความเส่ียงท่ีจะกล่าวถึง

ต่อไปนี ้เป็นความเส่ียงท่ีบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่าหากเกิดขึน้จะมีผลกระทบในเชิงลบต่อธุรกิจ ฐานะการเงินและผลการ

ดําเนินงานของบริษัทอย่างมีนยัสําคญั นอกจากนีอ้าจมีความเส่ียงอ่ืนๆ ท่ีบริษัทไม่อาจทราบได้ในขณะนี ้หรือเป็นความเส่ียงท่ี

บริษัทพิจารณาแล้วเหน็วา่ ยงัไมจ่ดัวา่เป็นความเส่ียงท่ีจะก่อให้เกิดความเสียหายตอ่ธุรกิจของบริษัทอยา่งมีนยัสําคญั 

3.1 ความเส่ียงในการประกอบธุรกจิ 

3.1.1 ความเส่ียงจากการพึ่งพงิกลุ่มลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมนํา้ตาล 

เน่ืองจากท่ีผ่านมา บริษัทมีฐานลกูค้าหลกัอยู่ในกลุ่มโรงงานนํา้ตาลเป็นหลกั โดยในปี 2557- 2561 บริษัทมี

การพึง่พิงรายได้จากลกูค้าในอตุสาหกรรมนํา้ตาลอยู่ประมาณร้อยละ 53.03 ร้อยละ 42.98 ร้อยละ 55.03 และ ร้อยละ 29.02 

ของรายได้จากการขายและบริการ ตามลําดบั โดยหากการขยายตวัของการผลิตในกลุ่มอตุสาหกรรมนํา้ตาลชะลอตวัลง จะ

ส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัท อย่างไรก็ดี ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตนํา้ตาลทรายอนัดบั 4 ของโลก แต่มีปริมาณการบริโภค

น้อยเม่ือเทียบกับปริมาณท่ีผลิตได้ ส่งผลให้ไทยสามารถส่งออกนํา้ตาลได้ในปริมาณมากเป็นอนัดบั 2 ของโลก ดงันัน้หาก

ปริมาณความต้องการนํา้ตาลในตลาดโลกลดลงก็อาจจะสง่ผลต่อการลดลงของฐานลกูค้าของบริษัทในอตุสาหกรรมนํา้ตาลได้ 

ซึง่คาดวา่อปุสงค์การบริโภคนํา้ตาลในตลาดโลกและภมิูภาคเอเซียยงัคงเพิ่มขึน้   

ถึงแม้ว่าท่ีผ่านมา รายได้ของบริษัทส่วนใหญ่มาจากโรงงานผลิตนํา้ตาล แต่ผลิตภัณฑ์ของบริษัทสามารถ

จําหน่ายให้แก่อตุสาหกรรมการผลิตทกุประเภท อาทิ โรงงานผลิตชิน้ส่วนยานยนต์, โรงงานผลิตกระดาษ, อตุสาหกรรมเหลก็, 

อตุสาหกรรมก่อสร้างอาคาร และโรงไฟฟา้ เป็นต้น สว่นท่ีเหลือเป็นรายได้จากกลุม่อตุสาหกรรมอ่ืนๆ ดงันัน้ รายได้ของบริษัทจึง

ไม่จําเป็นต้องพึ่งพากลุ่มอตุสาหกรรมนํา้ตาลเพียงอตุสาหกรรมเดียว นบัตัง้แต่ปี 2558 บริษัทกําหนดแนวทางลดความเส่ียง

จากการพึง่พิงอตุสาหกรรมการผลตินํา้ตาลด้วยการวางนโยบายขยายฐานลกูค้าของบริษัทเพ่ือรองรับอตุสาหกรรมอ่ืนๆ มากขึน้ 

เช่น สถานีจ่ายไฟฟ้าย่อย, อาคารตึกสงู และตู้ควบคุมระบบการทํางานของเคร่ืองจักรในอุตสาหกรรมผลิตซีเมนต์ ด้วยการ

พฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ นอกเหนือจากสินค้าและบริการท่ีมีอยู่เดิมท่ีให้มีประสิทธิภาพท่ีสงูขึน้และตอบสนองความต้องการได้

มากขึน้ และมีอตัรากําไรขัน้ต้นดีกวา่ โดยใช้ความรู้ความสามารถของวิศวกรของบริษัทพฒันาเทคนิคการควบคมุเคร่ืองจกัร  
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3.1.2 ความเส่ียงจากความล่าช้าของโครงการ 

ความเส่ียงจากความล่าช้าของงานโครงการเป็นสิ่งสําคญัต่อการประกอบธุรกิจ โดยสาเหตขุองความล่าช้า

อาจจะมาจากลกูค้า เช่น การเปล่ียนแปลงแบบสเปคและการติดตัง้ การขาดแคลนเงินทนุหมนุเวียนและสภาพคลอ่งของลกูค้า 

เป็นต้นหรือความลา่ช้าจากบริษัทเองท่ีผู้ รับเหมาช่วงไม่สามารถสง่มอบงานตามกําหนดให้กบับริษัทซึง่อาจสง่ผลต่อบริษัทจาก

การเสียค่าปรับลา่ช้าหรือก่อให้เกิดต้นทนุเพิ่มจากประมาณการท่ีตัง้ไว้และสง่ผลไปถึงการรับรู้รายได้ท่ีลา่ช้าไปจากเดิมท่ีวางไว้ 

ซึง่งานโครงการเป็นงานประเภทการให้บริการรับเหมาและติดตัง้ (Installation / Substation)  

บริษัทมีแผนการป้องกันความเส่ียงในส่วนของบริษัทคือ ได้จัดทําแผนการทํางานสําหรับการควบคุมการ

ทํางานของผู้ รับเหมาและผู้ รับเหมาช่วงอยา่งรัดกมุ และติดตามอยา่งใกล้ชิด วางแผนฉกุเฉินหากมีกรณีผู้ รับเหมาไมทํ่างานตาม

แผน นอกจากนีจ้ะมีการประชมุติดตามสําหรับงานประจําทกุสปัดาห์เพ่ือให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องรับทราบปัญหาและแก้ไขได้ทนัเวลา 

และทําสญัญาให้ผู้ รับเหมารับผิดชอบค่าเสียหายจากการส่งมอบงานล่าช้า ตลอดจนจัดหาแหล่งเงินทุนให้เพียงพอต่อการ

ดําเนินงาน เป็นต้น ทัง้นีใ้นอดีต บริษัทไมเ่คยถกูปรับจากการสง่มอบงานลา่ช้าแตอ่ยา่งใด 

3.1.3 ความเส่ียงจากการเพิ่มขึน้ของต้นทุนอันเน่ืองมาจากราคาวัสดุเปล่ียนแปลง  

 เน่ืองจากการเสนองานให้แก่ลกูค้า โดยเฉพาะงานโครงการติดตัง้ระบบควบคมุไฟฟ้า หรืองานก่อสร้างสถานี

ไฟฟ้าย่อย (Substation) จะต้องเสนอราคาเป็นแบบเหมาเบ็ดเสร็จทัง้ค่าวสัดอุปุกรณ์และค่าจ้างแรงงานของโครงการ ดงันัน้ 

การปรับตวัสงูขึน้ของคา่วสัดอุปุกรณ์จะสง่ผลให้มีต้นทนุในการดําเนินงานสงูขึน้   

บริษัทมีแผนการปอ้งกนัความเส่ียง คือ ฝ่ายจดัซือ้จะมีการสอบทานราคาอปุกรณ์หลกั ซึง่สว่นใหญ่จะกําหนด

ราคาได้แน่นอน ส่วนวัสดุอุปกรณ์อ่ืนๆ เช่น เคเบิล้ ทองแดง ฯลฯ จะมีการเปรียบเทียบเพ่ือจัดทําราคากลางและสร้าง

ความสมัพนัธ์กบัผู้ ค้าวสัดหุลายรายเพ่ือตอ่รองราคา มีการจดัซือ้วสัดลุว่งหน้าเพ่ือควบคมุราคาให้คงท่ีก่อนรับงาน และมีสํารอง

วสัดบุางประเภทเก็บไว้เพ่ือลดผลกระทบจากความเส่ียงดงักลา่ว  

 
3.2 ความเส่ียงด้านการเงนิ 

3.2.1 ความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงนิตราต่างประเทศ 

เน่ืองจากบริษัทสัง่ซือ้อุปกรณ์ไฟฟ้าสําหรับควบคุมการทํางานของเคร่ืองจักรในโรงงานอุตสาหกรรม ได้แก่ 

ระบบควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าในการส่งกําลงัแบบอตัโนมติั และระบบตู้ ไฟฟ้ากําลงั ซึ่งส่วนใหญ่มาจากต่างประเทศ โดยในปี 

2560 - 2561 บริษัทมีการสัง่ซือ้อปุกรณ์จากตา่งประเทศคิดเป็นสดัสว่นประมาณกวา่ร้อยละ 31.80 และร้อยละ 23.03 ของยอด

ซือ้รวม และมีการชําระเงินเป็นเงินสกุลเหรียญสหรัฐ และยูโร เป็นต้น ในขณะท่ีรายได้ของบริษัทส่วนใหญ่เป็นสกุลเงินบาท

ประมาณร้อยละ 95 ของรายได้รวม ดงันัน้บริษัทจึงมีความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน ซึง่หากเงินบาทปรับตวั

อ่อนค่าลงจะกระทบต่องบการเงินของบริษัททําให้บริษัทมีคา่ใช้จ่ายจากผลขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียน หากอตัราแลกเปล่ียน 

ณ วนัสัง่ซือ้ต่ํากวา่อตัราแลกเปล่ียนในวนัท่ีบริษัทบนัทกึเป็นต้นทนุสนิค้า  

บริษัทได้ลดความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน โดยบริษัทเพิ่มปริมาณการสัง่ซือ้จากในประเทศ โดยในปี 2557-

2560 บริษัทมีการสัง่ซือ้สินค้าและวตัถดิุบจากต่างประเทศในอัตราร้อยละ 54.76 ร้อยละ 37.67 ร้อยละ 31.80 และร้อยละ 

23.03 ของมูลค่าการซือ้รวม ตามลําดับ และบริษัทลดความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนโดยใช้วงเงินสญัญาซือ้ขายเงินตรา
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ต่างประเทศล่วงหน้าเม่ือบริษัทต้องการสัง่ซือ้สินค้าจากต่างประเทศตามใบสัง่ซือ้ (Purchase Order) อย่างไรก็ตาม บริษัทยงั

ต้องบนัทกึค่าใช้จ่ายจากผลขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียน หากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศตามสญัญาซือ้ขายเงินตรา

ต่างประเทศต่ํากว่าอตัราแลกเปล่ียนท่ีบริษัทบนัทึกต้นทนุสินค้า ณ วนัท่ีได้รับสินค้า นอกจากนี ้บริษัทยงัได้รับผลกระทบทาง

บญัชีจากอตัราแลกเปล่ียนอนัเน่ืองมาจากรายการสัง่ซือ้และชําระค่าสินค้าหรือวตัถดิุบไม่ได้เกิดขึน้ในงวดบญัชีเดียวกนั ทําให้ 

ณ วนัปิดงวดบญัชีบริษัทต้องบนัทกึบญัชีผลกําไรหรือขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศท่ียงัไมไ่ด้เกิดขึน้จริง  
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3.3 ความเส่ียงอ่ืนๆ 

3.3.1 ความเส่ียงจากการพึ่งพงิผู้บริหารและบุคลากรที่มีประสบการณ์และความสามารถ 

เน่ืองจากธุรกิจของบริษัทต้องใช้ความรู้ความชํานาญ รวมถึงประสบการณ์ของผู้บริหารและบุคลากรในการ

ดําเนินงาน โดยเฉพาะความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัลกูค้า ซึง่ท่ีผา่นมา จะมีการสัง่ซือ้สินค้าจากลกูค้าเดิมของบริษัทอยา่งต่อเน่ืองหากมี

การขยายโรงงานใหม่ การติดตัง้อุปกรณ์เคร่ืองจักรในโรงงานแต่ละประเภท จึงจําเป็นต้องอาศัยบุคลากรท่ีมีความรู้ความ

เช่ียวชาญในด้านเทคนิค ซึง่หากบริษัทสญูเสียผู้บริหารหรือบคุลากรหรือมีบคุลากรท่ีมีความสามารถไม่เหมาะสม อาจสง่ผลให้

เกิดความเสียหายตอ่บริษัทได้ บริษัทจงึได้ให้ความสําคญัในการพฒันาบคุลากรเพ่ือเพิ่มพนูความรู้ ทกัษะ และประสทิธิภาพใน

การทํางาน โดยจดัให้มีการฝึกอบรมพนกังานทัง้พนกังานเก่าและพนกังานใหมอ่ยา่งสม่ําเสมอ   

นอกจากนี ้บริษัทได้มีการพึ่งพิงผู้บริหารหลกัของบริษัท คือ นายสมศกัด์ิ หลิมประเสริฐ ในฐานะประธาน

เจ้าหน้าท่ีบริหาร นายนพดล วิเชียรเกือ้ ในฐานะรองกรรมการผู้จดัการ ซึ่งเป็นผู้ ร่วมก่อตัง้เร่ิมธุรกิจนีต้ัง้แต่ปี 2537 และนาย

มนต์ชัย ธัญยเนส ในฐานะกรรมการ ซึ่งมีประสบการณ์ทางวิศวกรรม ด้านอุปกรณ์ควบคุมเคร่ืองจักรและไฟฟ้ากําลงัเป็น

เวลานานกวา่ 20 ปี อยา่งไรก็ตาม ผู้บริหารของบริษัททัง้สามท่านมีฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทด้วย จงึคาดวา่บริษัทจะยงั

สามารถรักษาผู้บริหารดงักลา่วให้อยูก่บับริษัทได้ตอ่ไป 

 

 

4.  ทรัพย์สนิที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ 

4.1 รายละเอียดสินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 สินทรัพย์ถาวร ท่ีบริษัทใช้ในการประกอบธุรกิจมีมลูค่าสทุธิหลงัหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและ

คา่ตดัจําหน่ายสะสมเทา่กบั 333.96 ล้านบาท รายละเอียดสนิทรัพย์ถาวร แสดงได้ดงันี ้

ประเภทของสินทรัพย์ ลักษณะกรรมสทิธ์ิ 
มูลค่าสุทธิ  

หลังหกัค่าเส่ือมราคา

สะสม (ล้านบาท) 

ภาระผูกพัน 

1 ท่ีดิน  

 

9.43 

คํา้ประกนัสนิเช่ือธนาคาร 

  1.1 โฉนดเลขท่ี 63554 - 63559 เนือ้ท่ี 
166 ตารางวา (6 โฉนด) 
ท่ีตัง้ เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ  
เพ่ือใช้เป็นสํานกังาน 

 

เป็นเจ้าของ 

 

 

  

 

1.2 โฉนดเลขท่ี 63552-3  เนือ้ ท่ี  51 
ตารางวา (2  โฉนด) 

       ท่ีตัง้ เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 
       เพ่ือใช้เป็นสํานกังาน   

เป็นเจ้าของ 4.18 

 
1.3 โฉนดเลขท่ี 121526 และ 121553 

เนือ้ท่ี 314  ตารางวา (2 โฉนด) 
เป็นเจ้าของ 7.16 
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ประเภทของสินทรัพย์ ลักษณะกรรมสทิธ์ิ 
มูลค่าสุทธิ  

หลังหกัค่าเส่ือมราคา

สะสม (ล้านบาท) 

ภาระผูกพัน 

       ท่ีตัง้ อําเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทมุธานี 

       เพ่ือใช้เก็บสนิค้าคงคลงั 

 

1.4 โฉนดเลขท่ี  129479-86  เ นื อ้ ท่ี  
1,817  ตารางวา (8 โฉนด) 

        ท่ีตัง้ อําเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทมุธานี 

       เพ่ือเป็นโรงงานในการประกอบ
สนิค้าและเก็บสนิค้าคงคลงั 

เป็นเจ้าของ 38.29 

 

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

  ท่ีตัง้ อําเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทมุธานี 

       เพ่ือเป็นโรงงานในการประกอบ
สนิค้าและเก็บสนิค้าคงคลงั 

เป็นเจ้าของ 70.84 

คํา้ประกนัสนิเช่ือธนาคาร 

ปัจจบุนัได้ไถ่ถอนแล้ว  

ณ วนัท่ี 6 ก.พ. 61 

 รวมที่ดนิ  129.90  

2 อาคารและสว่นปรับปรุงอาคาร เป็นเจ้าของ 89.29 คํา้ประกนัสนิเช่ือธนาคาร 
3 เคร่ืองมือและอปุกรณ์ เป็นเจ้าของ 11.30 ไมมี่ภาระผกูพนั 

4 อปุกรณ์และเคร่ืองใช้สํานกังาน เป็นเจ้าของ 2.27 ไมมี่ภาระผกูพนั 

5 เคร่ืองตกแตง่และติดตัง้ เป็นเจ้าของ 0.52 ไมมี่ภาระผกูพนั 

6 ยานพาหนะ 
เป็นเจ้าของ 8.41 ไมมี่ภาระผกูพนั 

เป็นผู้ เช่า 
(เช่าทางการเงิน) 

7.79 สญัญาเช่าทางการเงิน 

7 

งานระหวา่งก่อสร้าง – อาคารโรงงานและ

เคร่ืองจกัร เป็นเจ้าของ 84.48 ไมมี่ภาระผกูพนั 

  รวมทัง้สิน้ 333.96  

 

4.2 รายละเอียดสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 สินทรัพย์ไม่มีตวัตนท่ีบริษัทใช้ในการประกอบธุรกิจเท่ากับ 0.97  ล้านบาท โดยรายการ

ดงักลา่วได้แก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมทางด้านบญัชี 

4.3 สัญญาสาํคัญที่เก่ียวข้องในการดาํเนินธุรกจิ  

1. หนังสือแต่งตัง้ CPT เป็นตัวแทนจัดจาํหน่ายเพ่ือจาํหน่ายสนิค้าต่างๆ ซึง่สรุปได้ดงันี ้ 
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ตารางสรุปหนงัสือแตง่ตัง้ CPT เป็นตวัแทนจดัจําหน่ายสนิค้า 

ช่ือคู่ ค้า ประเทศ ผลติภณัฑ์ 

เร่ิมได้รับ
การ

แต่งตัง้
ครัง้แรก 

อายุหนังสือ 
แต่งตัง้ (ล่าสุด) 

ประเภทของ

ธุรกรรม 

1. LS Industrial 

Systems Co., Ltd.  

เกาหล ี - ผลติภณัฑ์เก่ียวกบัไฟฟา้กําลงั 

ย่ีห้อ “LS” 

- ผลติภณัฑ์เก่ียวกบัระบบควบคมุ

อตัโนมติั (Automation)  ย่ีห้อ 

“LS” 

- PLC, Inverter 

2538 หมดอาย ุ

30 มิ.ย. 2562 

เป็นตวัแทนจําหนา่ย

อย่างเป็นทางการใน

ประเทศไทย โดยไมมี่

เง่ือนไขอ่ืนๆ (Non 

Exclusive) 

2. Hyosung 

Corporation  

เกาหล ี 3-phase induction motor  2554 หมดอาย ุ

31 ธ.ค. 2562 

 

เป็นตวัแทนจําหนา่ย

อย่างเป็นทางการใน

ประเทศไทยโดยไมมี่

เง่ือนไขอ่ืนๆ (Non 

Exclusive) 

3. DANFOSS 

(VACON) 

ฟินแลนด์ Inverter  2552 หมดอาย ุ

31 ธ.ค. 2562 

 

เป็นตวัแทนจําหนา่ย

สินค้าและให้ความ

ช่วยเหลอืด้านเทคนิค

ในประเทศไทยโดยไม่

มีเง่ือนไขอ่ืนๆ (Non 

Exclusive) 

4. ZEZ SILKO, s.r.o.  สาธารณรัฐ

เช็ค 

- Low Voltage Capacitors  

- Medium Voltage Capacitors 

- Reactors 

- PFC components 

2546 หมดอาย ุ

31 ธ.ค. 2562 

 

เป็นตวัแทนจําหนา่ย

ในประเทศไทยโดยไม่

มีเง่ือนไขอ่ืนๆ      

(Non Exclusive) 

5. Anhui Wannan 

Electric Machine 

Co., Ltd. 

จีน - Low Voltage Motors 

- High Voltage Motors 

- Motor Starters and motors 

parts 

2555 หมดอาย ุ

31 ธ.ค. 2562 

 

เป็นตวัแทนจําหนา่ย

ในประเทศไทย โดย

ไมมี่เง่ือนไขอ่ืนๆ     

(Non Exclusive) 

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

2000kW 

- Ac square motors of frame 

sizes 112 up to 335  

2538 หมดอาย ุ

31 ธ.ค. 2562 

เป็นตวัแทนจําหนา่ย

ในประเทศไทย โดย

ไมมี่เง่ือนไขอ่ืนๆ     

(Non Exclusive) 

7. Parker Hannifin องักฤษ SSD DC Drive  2538 หมดอาย ุ

1 ก.ค. 2562 

เป็นตวัแทนจําหนา่ย

ในประเทศไทยโดยไม่

มีเง่ือนไขอ่ืนๆ      

(Non Exclusive) 

8. Toshiba 

Mitsubishi 

Electric Industrial 

ญ่ีปุ่ น - MV Invortor  

- LV&MV Motor  

2562 หมดอาย ุ

28 ม.ค. 2564 

เป็นตวัแทนจําหนา่ย

ในประเทศและ

ประเทศในภมิูภาค
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ช่ือคู่ ค้า ประเทศ ผลติภณัฑ์ 

เร่ิมได้รับ
การ

แต่งตัง้
ครัง้แรก 

อายุหนังสือ 
แต่งตัง้ (ล่าสุด) 

ประเภทของ

ธุรกรรม 

Systems 

Corporation 

อาเซียน โดยไมมี่

เง่ือนไขอ่ืนๆ (Non 

Exclusive) 

9. SIEMENS AG เยอรมนั - MV Switchgear 

up to 24 kV. 

- LV MDB and MCC Panel 

2562 - 

 

ความร่วมมือ

ถ่ายทอดเทคโนโลยี

ในการผลิตตู้ไฟฟ้า 

(License Partner) 
หมายเหต ุ:  Non-Exclusive หมายถึง บริษัทไม่ได้เป็นตวัแทนการจําหน่ายแตเ่พียงผู้ เดียวของสินค้านัน้ 

 

2. สัญญาประกันภัยทรัพย์สนิของบริษัท 

ตารางสรุปสาระสําคญัของสญัญาประกนัภยั 
 

สัญญาที่ 1 

คูส่ญัญา : ฝ่ายท่ี 1 : บมจ. ซพีีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ หรือ "ผู้ เอาประกนั"หรือ "บริษัท" 

ฝ่ายท่ี 2 : บมจ. ทิพยประกนัภยั "ผู้ รับประกนั” 

วนัที่ทําสญัญาประกนัภยั : 30 สิงหาคม 2561 

ระยะเวลาสญัญา : สญัญามีกําหนดเวลา 1 ปี (ตัง้แต ่4 กนัยายน 2561 ถึง  4 กนัยายน 2562) 

สถานท่ีเอาประกนัภยั : เลขท่ี 230/7 ถนนเทศบาลรังรักษ์เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร 

กรุงเทพมหานคร (สํานกังานใหญ่ ประชาช่ืน) 

ทรัพย์สินท่ีเอาประกนัภยั : 1) สิ่งปลกูสร้าง ตวัอาคาร (ไมร่วมรากฐาน) อาคารสํานกังาน อาคารโชว์รูม 

มลูคา่ที่เอาประกนั 22.67 ล้านบาท (มลูคา่ตามบญัชี 31/12/61 เทา่กบั 

4.10 ล้านบาท) 

2) เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองตกแตง่ ระบบคอมพิวเตอร์ เคร่ืองใช้ไฟฟา้ เคร่ือง

คอมพิวเตอร์พร้อมอปุกรณ์ เคร่ืองใช้สํานกังานและอปุกรณ์เคร่ืองมือการ

ซอ่ม รวมถึงสินค้าที่มีไว้สําหรับโชว์และสินค้าที่ลกูค้ามาสง่ซอ่ม มลูคา่ที่เอา

ประกนั 7.5 ล้านบาท (มลูคา่ตามบญัชี 31/12/61 เทา่กบั 2.79 ล้านบาท 

รวมสํานกังานและโรงงาน)  

3) สต๊อกสินค้าอปุกรณ์ไฟฟา้ทกุชนิด และบรรจภุณัฑ์ทกุชนิด มลูคา่ที่เอา

ประกนั 5 ล้านบาท (มลูคา่ตามบญัชี 31/12/61 เทา่กบั 0) 

ขอบเขตการรับประกนั : - การประกนัความเสี่ยงภยัทรัพย์สิน : ความเสียหายตอ่ทรัพย์สินที่เอาประกนั 

ที่เกิดจาก ไฟไหม้ ฟา้ผ่า ระเบิด พาย ุนํา้ แผ่นดินไหว การนดัหยดุงาน การ

จลาจล  (จํากดัความรับผิดจากนํา้ทว่มไมเ่กิน 5 ล้านบาทตอ่ครัง้ ตลอด

ระยะเวลาท่ีเอาประกนั) 
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- การประกนัภยัความรับผิดตอ่บคุคลภายนอก : อนัเป็นผลสบืเน่ืองจากความ

บกพร่องของอาคารสถานท่ีเอาประกนัภยั และ/หรือ ประมาทเลินเลอ่ในการ

ปฏิบติังานของลกูจ้างของผู้ เอาประกนัภยัที่เก่ียวข้องกบัธรุกิจของผู้ เอา

ประกนัภยั ท่ีเกิดขึน้ภายในสถานท่ีเอาประกนัภยั (วงเงินไมเ่กิน 5 ล้านบาท

ตอ่ครัง้ ตลอดระยะเวลาท่ีเอาประกนั) 

วงเงินคุ้มครอง : 35,170,000 บาท (สามสิบห้าล้านหนึง่แสนเจ็ดหม่ืนบาทถ้วน) 

ผู้ รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ : ธนาคารกสิกรไทย จํากดั (มหาชน) 

 

 

สัญญาที่ 2 

คูส่ญัญา : ฝ่ายที่ 1 : บมจ. ซพีีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ หรือ "ผู้ เอาประกนั"หรือ "บริษัท" 

ฝ่ายที่ 2 : บมจ. ทิพยประกนัภยั หรือ "ผู้ รับประกนั” 

วนัที่ทําสญัญาประกนัภยั : 14 มิถนุายน  2561 

ระยะเวลาสญัญา : สญัญามีกําหนดเวลา 1 ปี (ตัง้แต ่14 มิถนุายน 2561  ถึง  14 มิถนุายน 2562) 

สถานท่ีเอาประกนัภยั : เลขท่ี 75/26 เอ็มเอ็มซี มินิแฟคตอร่ี ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึง่ อําเภอคลอง

หลวง จงัหวดัปทมุธานี (คลงัสินค้า) 

ทรัพย์สินท่ีเอาประกนัภยั : 1) สิ่งปลกูสร้าง ตวัอาคาร (ไมร่วมรากฐาน) ตลอดจนสว่นตอ่เติมและปรับปรุง 

มลูคา่ที่เอาประกนั 11.7 ล้านบาท (มลูคา่ตามบญัชี 31/12/61 เทา่กบั 3.02 

ล้านบาท) 

2) เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองตกแตง่ ระบบคอมพิวเตอร์ เคร่ืองใช้ไฟฟา้ สตอ็กสนิค้า

อปุกรณ์ไฟฟา้ทกุชนิด มลูคา่ท่ีเอาประกนั 15 ล้านบาท (มลูคา่ตามบญัชี 

31/12/61 เทา่กบั 15.25 ล้านบาท) 

ขอบเขตการรับประกนั : ความเสียหายตอ่ทรัพย์สินที่เอาประกนั ทีเ่กิดจาก ไฟไหม้ ฟา้ผ่า ระเบิด นํา้ 

แผ่นดินไหว การนดัหยดุงาน การจลาจล  (จํากดัความรับผิดจากนํา้ทว่มไมเ่กิน 

10 ล้านบาท ตอ่ครัง้ ตลอดระยะเวลาท่ีเอาประกนั 

วงเงินคุ้มครอง : 14,700,000 บาท (สิบสี่ล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) 

ผู้ รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ : ธนาคารกสิกรไทย จํากดั (มหาชน) 

 

 

สัญญาที่ 3 

คูส่ญัญา : ฝ่ายท่ี 1 : บมจ. ซพีีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ หรือ "ผู้ เอาประกนั"หรือ "บริษัท" 

ฝ่ายท่ี 2 : บมจ. ทิพยประกนัภยั หรือ "ผู้ รับประกนั” 

วนัที่ทําสญัญาประกนัภยั : 5 กรกฎาคม  2561 

ระยะเวลาสญัญา : สญัญามีกําหนดเวลา 1 ปี (ตัง้แต ่5 กรกฏาคม 2561 ถึง วนัที่ 5 กรกฏาคม 

2562) 
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สถานท่ีเอาประกนัภยั : เลขท่ี 26/16 เอ็มเอ็มซี แฟคทอร่ี แลนด์ หมูท่ี่ 11 ซอย 12 ถนนพหลโยธิน ตําบล

คลองหนึง่ อําเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี (โรงงานประกอบสินค้าและ

คลงัสินค้า) 

ทรัพย์สินท่ีเอาประกนัภยั : 1) สิ่งปลกูสร้าง ตวัอาคาร (ไมร่วมรากฐาน) ตลอดจนสว่นตอ่เติมและปรับปรุง 

มลูคา่ที่เอาประกนั 120 ล้านบาท (มลูคา่ตามบญัชี 31/12/61 เทา่กบั 82.17   

ล้านบาท) 

2) เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองตกแตง่ ระบบคอมพิวเตอร์ เคร่ืองใช้ไฟฟา้ มลูคา่ท่ีเอา

ประกนั 3 ล้านบาท (มลูคา่ตามบญัชี 31/12/61 เทา่กบั 2.79 ล้านบาท รวม

สํานกังานและโรงงาน) 

3) สต๊อกสินค้าอปุกรณ์ไฟฟา้ทกุชนิด และบรรจภุณัฑ์ทกุชนิด มลูคา่ที่เอา

ประกนั 167 ล้านบาท (มลูคา่ตามบญัชี 31/12/61 เทา่กบั 79.62 ล้านบาท) 

4) เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ทกุชนิด มลูคา่ท่ีเอาประกนั 6 ล้านบาท (มลูคา่ตาม

บญัชี 31/12/61 เทา่กบั 11.30  ล้านบาท) 

ขอบเขตการรับประกนั : ความเสียหายตอ่ทรัพย์สินที่เอาประกนั ทีเ่กิดจาก ไฟไหม้ ฟา้ผ่า ระเบิด นํา้ 

แผ่นดินไหว การนดัหยดุงาน การจลาจล  (จํากดัความรับผิดจากนํา้ทว่มไมเ่กิน 

20 ล้านบาท ตอ่ครัง้ ตลอดระยะเวลาท่ีเอาประกนั 

วงเงินคุ้มครอง : 296,000,000 บาท (สองร้อยเก้าสบิหกล้านบาทถ้วน) 

ผู้ รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ : ธนาคารกสิกรไทย จํากดั (มหาชน) 

 

สัญญาที่ 4 

คูส่ญัญา : ฝ่ายท่ี 1 : บมจ. ซพีีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ หรือ "ผู้ เอาประกนั"หรือ "บริษัท" 

ฝ่ายท่ี 2 : บมจ. ศรีอยธุยา เจนเนอรัล ประกนัภยั หรือ "ผู้ รับประกนั” 

วนัที่ทําสญัญาประกนัภยั : 5 กนัยายน 2561 

ระยะเวลาสญัญา : สญัญามีกําหนดเวลา 1 ปี (ตัง้แต ่5 กนัยายน 2561 ถึง วนัที่ 5 กนัยายน 2562) 

สถานท่ีเอาประกนัภยั : เลขท่ี 26/33 เอ็มเอ็มซี แฟคทอร่ี แลนด์ หมูท่ี่ 11 ซอย 12 ถนนพหลโยธิน ตําบล

คลองหนึง่ อําเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี (โรงงานประกอบสินค้าและ

คลงัสินค้า) 

ทรัพย์สินท่ีเอาประกนัภยั : 1) สิ่งปลกูสร้าง ตวัอาคาร (ไมร่วมรากฐาน) ตลอดจนสว่นตอ่เติมและ

ปรับปรุง มลูคา่ท่ีเอาประกนั 82 ล้านบาท (มลูคา่ตามบญัชี 31/12/61 

เทา่กบั 82.00 ล้านบาท) 

2) เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองตกแตง่ ระบบคอมพิวเตอร์ เคร่ืองใช้ไฟฟา้ มลูคา่ท่ีเอา

ประกนั 8 ล้านบาท (มลูคา่ตามบญัชี 31/12/61 เทา่กบั 0 บาท) 

ขอบเขตการรับประกนั : ความเสียหายตอ่ทรัพย์สินที่เอาประกนั ทีเ่กิดจาก ไฟไหม้ ฟา้ผ่า ระเบิด นํา้ 

แผ่นดินไหว การนดัหยดุงาน การจลาจล  (จํากดัความรับผิดจากนํา้ทว่มไมเ่กิน 

20 ล้านบาท ตอ่ครัง้ ตลอดระยะเวลาท่ีเอาประกนั 

วงเงินคุ้มครอง : 90,000,000 บาท (เก้าสิบล้านบาทถ้วน) 
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ผู้ รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ : บมจ.ซีพีท ีไดร์ แอนด์ เพาเวอร์  

 

4.4 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัทมีนโยบายลงทนุในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมท่ีมีวตัถปุระสงค์ในการประกอบกิจการท่ีเป็นส่วนสนบัสนนุกิจการ

ของบริษัทอนัจะทําให้บริษัทมีผลประกอบการหรือผลกําไรเพิ่มมากขึน้ หรือธุรกิจท่ีเอือ้ประโยชน์ (Synergy) ให้กบับริษัท โดย

สามารถสนบัสนนุการดําเนินธุรกิจหลกัของบริษัทให้มีความครบวงจรมากย่ิงขึน้ โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561  บริษัทมีเงิน

ลงทนุในบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง บริษัท ซีพีที-ทีทีจี อินโนเวชัน่ จํากดั ในสดัส่วนร้อยละ 59.99 (มลูค่าตามบญัชี 31/12/61 เท่ากบั 

1.20 ล้านบาท)  

ทัง้นี ้การลงทนุในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมจะอยูภ่ายใต้การควบคมุและตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบ และใน

การกํากบัดแูลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  บริษัทจะสง่กรรมการของบริษัทหรือคดัเลือกผู้บริหารท่ีมีคณุสมบติัและประสบการณ์

ท่ีเหมาะสมกบัการดําเนินธุรกิจเพ่ือเป็นตวัแทนในการบริหารงาน  เพ่ือกําหนดนโยบายท่ีสําคญัและควบคมุการดําเนินธุรกิจ

ของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมดงักลา่ว 

 

5.  ข้อพพิาททางกฏหมาย 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายท่ีอาจก่อให้เกิดผลเสียหายต่อสินทรัพย์ของบริษัทเกินกว่า

ร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ ถือหุ้น และไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายอ่ืนใดท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัท

อยา่งมีนยัสําคญั 

 

6.  ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสาํคัญอ่ืน 

ข้อมูลเก่ียวกับบริษัท  

ช่ือบริษัท บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) 

ช่ือภาษาอังกฤษ CPT Drives and Power Public Company Limited  

เลขทะเบียนบริษัท 0107556000639 

ประเภทธุรกจิ จําหน่ายอปุกรณ์และระบบควบคมุไฟฟา้ท่ีใช้ในโรงงานอตุสาหกรรม รวมถงึให้บริการ

ติดตัง้และก่อสร้างสถานีไฟฟา้ย่อย 

ที่ตัง้สาํนักงานใหญ่ 230/7 ถนนเทศบาลรังรักษ์เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 

โทรศพัท์ : 02-954-2590-2, 02-954-2630-2 

โทรสาร  : 02-580-6332-4   

ที่ตัง้โรงงานสาขา 1 

(เพ่ือเกบ็สนิค้าคงคลัง) 

เลขท่ี 75/26 หมูท่ี่ 11 ตําบลคลองหนึง่ อําเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี 12120 

โทรศพัท์ : 02-908-1158 
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 โทรสาร  : 02-908-1159 

ที่ตัง้โรงงานสาขา 2 

(เพ่ือประกอบสนิค้า) 

 

เลขท่ี 26/16 หมูท่ี่ 11 ตําบลคลองหนึง่ อําเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี 12120 

โทรศพัท์ : 02-908-8227-8, 02-520-3903 

โทรสาร  : 02-520-3904 

ที่ตัง้โรงงานสาขา 3 

(เพ่ือประกอบสนิค้า) 

 

เลขท่ี 26/33 หมูท่ี่ 11 ตําบลคลองหนึง่ อําเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี 12120 

โทรศพัท์ : 02-529-1091, 02-529-1092 

 

ทุนจดทะเบียน 450 ล้านบาท / 900 ล้านหุ้น มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 

ทุนจดทะเบียนชาํระแล้ว 450 ล้านบาท / 900 ล้านหุ้น มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 

 

นายทะเบียนหลักทรัพย์ 

บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 

ท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ : ชัน้ 1 อาคารตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย อาคารบี เลขท่ี 93 ถนนรัชดาภิเษก  

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศพัท์ : 02-009-9000 

โทรสาร : 02-009-9991 

ผู้สอบบัญชี 

บริษัท เอเอน็เอส ออดิท จํากดั 

ท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ : ชัน้ 22 อาคารวอ่งวานิชคอมเพลก็ซ์ บี  เลขท่ี 100/72,100/2 ถนนพระราม 9  

แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

โทรศพัท์ : 02-645-0101 

โทรสาร : 02-645-0110 
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การจัดการและการกาํกับดูแลกจิการ 

7.  ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

7.1 จาํนวนทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแล้ว 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีทนุจดทะเบียนจํานวน 450,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจํานวน 900,000,000 

หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยเป็นทนุชําระแล้วจํานวน 450,000,000 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

7.2 ข้อจาํกัดการโอนหุ้น 

บริษัทไม่มีข้อจํากดัการโอนหุ้น โดยการโอนหุ้นจะต้องไม่ทําให้สดัสว่นการถือหุ้นโดยบคุคลต่างด้าวมากกว่าร้อยละ 49 

ของหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ ภายหลงัการเสนอขายหุ้นสามญัให้แก่ประชาชนในครัง้นี ้หากการโอนหุ้นของ

บคุคลใดทําให้สดัสว่นการถือหุ้นโดยบคุคลต่างด้าวมากกว่าร้อยละ 49 ของหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทฯ มี

สทิธิท่ีจะปฏิเสธไมรั่บจดทะเบียนการโอนหุ้นดงักลา่ว 

7.3 ผู้ถือหุ้น 

รายช่ือผู้ ถือหุ้นของบริษัท 10 อนัดบัแรก แสดงได้ดงัตารางข้างลา่งนี ้: 

ลําดบัท่ี รายช่ือผู้ ถือหุ้น จํานวนหุ้น สดัสว่นร้อยละ 

1 นายสมศกัดิ์ หลมิประเสริฐ 117,798,600.00 13.08 

2 นายอภิชาติ ปีปทมุ 105,191,900.00 11.68 

3 นางกนัยา หลมิประเสริฐ 83,500,000.00 9.27 

4 นายนพดล วิเชียรเกือ้ 80,650,000.00 8.96 

5 นางสาวหฤทยั หลมิประเสริฐ 63,890,000.00 7.09 

6 นางสาวธญัวรัตม์ ปีปทมุ 31,099,998.00 3.45 

7 นายวนัชยั พนัธุ์วิเชียร 20,873,900.00 2.31 

8 นายจิรวฒิุ  ควุานนัท์ โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จํากดั 14,072,300.00 1.56 

9 นางสาวปิยะวดี ญาณวารี 11,165,800.00 1.24 

10 นายประกฤต วิทยเบญ็จางค์ 9,323,000.00 1.03 

7.4 สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น 

-ไมมี่- 
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7.5 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล  

การกําหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท (CPT) กําหนดไว้ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงิน

ได้นิติบุคคล และสํารองตามกฎหมายของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ โดยจะ

ขึน้อยูก่บัแผนการลงทนุ สภาพคลอ่ง ความจําเป็น และความเหมาะสมอ่ืนๆ ในอนาคต  

ทัง้นี ้หากบริษัทมีบริษัทย่อยและ/หรือ บริษัทร่วม จะมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่บริษัทในอตัราร้อยละ 100 ของกําไร

สทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบคุคล และสํารองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทย่อยและ/หรือ บริษัทร่วม อาจกําหนดให้การ

จ่ายเงินปันผลมีอตัราน้อยกว่าอตัราท่ีกําหนดข้างต้นได้หากบริษทมีความจําเป็นท่ีจะต้องนําเงินกําไรสทุธิจํานวนดงักลา่วมาใช้

เพ่ือขยายการดําเนินงานของบริษัท 
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8.  โครงสร้างการจัดการ 

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยจํานวน 4 ชุด คือ 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร

ความเส่ียง ทัง้นี ้บริษัทมีโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทท่ีมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 ท่านและไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของ

จํานวนกรรมการทัง้หมดของบริษัท โดยมีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบทกุท่านมีคณุสมบติัเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของ

ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุท่ี ทจ.28/2551 เร่ืองการขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ (และท่ีมี

การแก้ไขเพิ่มเติม) ครบถ้วนทกุประการ 

8.1 คณะกรรมการบริษัท 

บริษัทมีกรรมการบริษัททัง้หมดจํานวน 8 ทา่น ประกอบด้วย : 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1. รศ.ประภาษ  ไพรสวุรรณา  ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ 

2. นางวลัชลีย์  กาญจนจงกล  รองประธานกรรมการ / กรรมการการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

3. นายสวุิทย์ สงิหจนัทร์ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

4. นายวรพจน์ ยศะทตัต์ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

5. นายสมศกัดิ์ หลิมประเสริฐ กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร 

6. นายนพดล  วิเชียรเกือ้ กรรมการ 

7. นางสาวหฤทยั หลมิประเสริฐ กรรมการ 

8. นายมนต์ชยั ธัญธเนส กรรมการ 

 โดยมี นางสาวจิตติมา คําเวียงจนัทร์ ปฎิบติัหน้าท่ีเป็นเลขานกุารบริษัท ซึง่ผา่นการอบรมหลกัสตูรเลขานกุารบริษัทครัง้

ท่ี 80/2017 ของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

กรรมการผู้มีอาํนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ 

กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัท  คือ นายสมศกัด์ิ หลิมประเสริฐ หรือ นางสาวหฤทยั  หลิมประเสริฐ ลงลายมือ

ช่ือร่วมกบั นายนพดล วิเชียรเกือ้ หรือ นายมนต์ชยั ธญัธเนส รวมเป็นสองคนและประทบัตราสําคญัของบริษัท 
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8.2    คณะกรรมการตรวจสอบ  

ท่ีประชุมกรรมการครัง้ท่ี 3/2561 เม่ือวันท่ี 24 พฤษภาคม 2561  มีมติแต่งตัง้กรรมการตรวจสอบจํานวน 3 ท่าน

ประกอบด้วย : 

1. นายสวุิทย์ สงิหจนัทร์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายวรพจน์ ยศะทตัต ์ กรรมการตรวจสอบ 

3. นางวลัชลีย์ กาญจนจงกล กรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นผู้ มีความรู้และประสบการณ์เพียง

พอท่ีจะทําหน้าท่ีสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน 

โดยมีนางสาวบญุณี กศุลโสภิต ทําหน้าท่ีเป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

8.3   คณะกรรมการบริหาร  

ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 6/2561 เมื่อวนัศุกรท์ี ่31 สงิหาคม 2561 มีมติให้แต่งตัง้กรรมการบริหารจํานวน 4 

ทา่น ประกอบด้วย  :  

1. นายสมศกัดิ์  หลมิประเสริฐ ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

2. นายนพดล  วิเชียรเกือ้ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จดัการ 

3. นายมนต์ชยั ธญัธเนส กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้ จัดการ (ขายและ

วิศวกรรม) 

4. นางสาวหฤทยั  หลมิประเสริฐ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จดัการ (บริหาร) 

8.4 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

  ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 1/2560 เม่ือวันท่ี 17 มีนาคม 2560 มีมติให้แต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคา่ตอบแทน จํานวน 3 ทา่น ประกอบด้วย :  

1. นายสวุิทย์  สงิหจนัทร์ ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาคา่ตอบแทน 

2. นายสมศกัดิ์ หลมิประเสริฐ กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

3. นางวลัชลีย์  กาญจนจงกล กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

8.5 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 6/2561 เมื่อวนัศุกร์ที่ 31 สงิหาคม 2561 มีมติให้แต่งตัง้กรรมการบริหารความ

เส่ียงจํานวน 4 ทา่น ประกอบด้วย   

1. นายสมศกัดิ์ หลมิประเสริฐ ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

2. นายนพดล วิเชียรเกือ้ กรรมการบริหารความเส่ียง 

3. นางสาวหฤทยั หลมิประเสริฐ กรรมการบริหารความเส่ียง 

4. นายมนต์ชยั ธญัธเนส กรรมการบริหารความเส่ียง 
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8.6 คณะผู้บริหาร  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทมีผู้บริหารจํานวน 6 ทา่น ดงัตอ่ไปนี ้:  

1. นายสมศกัดิ์ หลมิประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

2. นายนพดล วิเชียรเกือ้ กรรมการผู้จดัการ 

3. นายมนต์ชยั ธญัธเนส รองกรรมการผู้จดัการ (ฝ่ายขายและวิศวกรรม) 

4. นางสาวหฤทยั  หลมิประเสริฐ รองกรรมการผู้จดัการ (ฝ่ายบริหาร) 

5. นายธีรยทุธ เพช็รวงศ์ ผู้จดัการทัว่ไป (ฝ่ายผลติและออกแบบ) 

6. นายประวิท โรจนาศรีรัตน์ ผู้จดัการทัว่ไป (ฝ่ายพฒันาผลติภณัฑ์) 



                          บริษัท ซีพที ีไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จาํกัด (มหาชน) 
      CPT Drives and Power Public Company Limited 
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โครงสร้างองค์กรของบริษัท (Organization Chart)  

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

                       อยู่ในเส้นกรอบหนา 

-  ผ้ตรวจสอบภายในของบริษัท เป็นการว่าจ้างหน่วยงานภายนอก (Outsource) โดยได้แต่งตัง้  
           

กรรมการบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน  

ผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ายขาย) 

 นายมนต์ชยั  ธญัธเนส (รักษาการ) 

 

แผนกบริการด้านระบบไฟฟา้กําลงั 

แผนกบริการด้านมอเตอร์ไฟฟา้และ 

    ระบบควบคมุอตัโนมตัิ  

 

กลุม่ลกูค้าโรงงานอตุสาหกรรม                  

แผนกผลิต 

 
แผนกออกแบบ 

แผนกทรัพยากรบคุคล 

 
แผนกการเงิน 

ผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ายบริหาร) 

นางสาวหฤทยั หลมิประเสริฐ (รักษาการ) 
ผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ายผลิตและ

ออกแบบ) 

นายธีรยทุธ เพ็ชรวงศ์ 

แผนกบญัชีและสต๊อก 

 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

นายสมศกัด์ิ หลิมประเสริฐ 

 

คณะกรรมการบริหาร 

รองกรรมการผู้จัดการ 

(ขายและวิศวกรรม) 

นายมนต์ชยั ธญัธเนส 

กรรมการผู้จัดการ 
นายนพดล วิเชียรเกือ้ 

 

ผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ายบริการ) 

นายนพดล  วิเชียรเกือ้ (รักษาการ) 

กลุม่ลกูค้าโรงงานนํา้ตาล 

กลุม่ลกูค้าธุรกิจพลงังาน                

กลุม่ลกูค้างานอาคารสงู              

 กลุม่ลกูค้างานตดิตัง้และก่อสร้าง  

    สถานีไฟฟา้ย่อย 

แผนกจดัซือ้ 

รองกรรมการผู้จัดการ 

(บริหาร) 

นางสาวหฤทยั หลมิประเสริฐ 

  

ลกูค้างานซอ่มแซม 

  

แผนกตรวจสอบคณุภาพ 

  

แผนกเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

แผนกความปลอดภยั 

(Safety) 
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8.7   เลขานุการบริษัท 

ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2562 ได้มีมติแต่งตัง้นางสาวผกามาศ ฉิมเลก็ ให้

ดํารงตําแหน่งเป็นเลขานกุารบริษัท ซึ่งเป็นผู้ ท่ีมีคณุสมบติัเหมาะสมและผ่านการอบรมหลกัสตูรเลขานกุารบริษัทจากสมาคม

ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทยแล้ว โดยแทนนางสาวจิตติมา คําเวียงจนัทร์ เลขานกุารท่านเดิมท่ีลาออก ซึ่งการแต่งตัง้

เลขานกุารบริษัทดงักล่าวเพ่ือให้ปฏิบติัหน้าท่ีเป็นไปตามข้อกําหนดในมาตรา 89/15 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 

2535 ด้วยความรับผิดชอบ ความระวดัระวงั และความซ่ือสตัย์สจุริต รวมทัง้ต้องปฎิบติัให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ 

ข้อบงัคบัของบริษัท มติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น โดยมีบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบ

โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. จดัทําและเก็บรักษาเอกสารดงัตอ่ไปนี ้

• ทะเบียนกรรมการ 

• หนงัสือนดัประชมุคณะกรรมการ รายงานการประชมุคณะกรรมการ และรายงานประจําปีของบริษัท   

• หนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้น และรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น 

2. เก็บรักษารายงานการมีสว่นได้เสียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร 

3. จดัส่งสําเนารายงานการมีส่วนได้ส่วนเสีย ตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการ

ตรวจสอบทราบภายใน 7 วนั ทําการนบัตัง้แต่วนัท่ีบริษัทได้รับรายงานนัน้ และบริษัทต้องจดัให้มีระบบการเก็บ

รักษาเอกสาร หรือหลกัฐานท่ีเก่ียวข้องกบัการแสดงข้อมลู และดูแลให้มีการเก็บรักษาให้ถกูต้องครบถ้วน และ

สามารถตรวจสอบได้ ภายในระยะเวลาไมน้่อยกวา่ 10 ปี นบัแตว่นัท่ีมีการจดัทําเอกสารหรือข้อมลูดงักลา่ว 

4. เป็นศูนย์กลางในการติดต่อสอบถามและรวบรวมข้อมูล ท่ีคณะกรรมการบริษัทต้องการจากหน่วยงานต่างๆ 

รวมถึงนอกเหนือจากท่ีได้รับจากผู้ บริหาร เช่น ผู้ สอบบัญชี ผู้ ตรวจสอบภายใน รวมทัง้จัดประชุมระหว่าง

คณะกรรมการและผู้บริหาร ตามท่ีคณะกรรมการร้องขอ 

5. ดําเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุประกาศกําหนด 

8.8 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 บริษัทฯ ได้กําหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส สอดคล้องกับบทบาทหน้าท่ีความ

รับผิดชอบในการกํากบัการทํางานของบริษัทฯ และผ่านการพิจารณาความเหมาะสมโดยคํานึงผลประโยชน์สงูสดุต่อบริษัทฯ 

และผู้ ถือหุ้น รายละเอียดดงันี ้
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8.8.1 ค่าตอบแทนกรรมการ 

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ 

ค่าตอบแทนรวมของกรรมการ 

ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2561 ได้กําหนดคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการ

ตรวจสอบในรูปแบบของเบีย้ประชมุกรรมการ รายละเอียดดงันี ้

ตาํแหน่ง ค่าเบีย้ประชุม 

การประชมุคณะกรรมการบริษัท  
   ประธานกรรมการ 20,000  บาทต่อครัง้ 
   รองประธานกรรมการ/กรรมการ 15,000  บาทต่อครัง้ 
การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ  
   ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000  บาทต่อครัง้ 
   รองประธานกรรมการ/กรรมการตรวจสอบ 15,000  บาทต่อครัง้ 

ในปี 2561 บริษัทมีการจ่ายคา่ตอบแทนในรูปของเบีย้ประชมุให้แก่คณะกรรมการบริษัทดงันี ้

ช่ือ – สกุล 2560 2561 

1. นายจรุง  สพุรรณพงษ์ 80,000 40,000 

2. นายสมศกัดิ์  หลมิประเสริฐ 60,000 105,000 

3. นายอภิชาติ  ปีปทมุ 60,000 60,000 

4. นายนพดล  วิเชียรเกือ้ 60,000 105,000 

5. นางสาวหฤทยั  หลมิประเสริฐ 90,000 115,000 

6. นายสวุิทย์ สงิหจนัทร์ 140,000 185,000 

7. นายประภาษ  ไพรสวุรรณา* 90,000 145,000 

8. นางวลัชลีย์  กาญจนจงกล 120,000 165,000 

9. นายวรพจน์ ยศะทตัต์** - 75,000 

10. นายประดิษฐ์ สคุนธสวสัดิ์ 60,000 - 

11. นายมนต์ชยั ธัญธเนส*** - 15,000 

 

หมายเหต:ุ * กรรมการลําดบัท่ี 7 นายประภาษ  ไพรสวุรรณา ได้รับตําแหน่งเป็นประธานกรรมการ เม่ือประชมุคณะกรรมการครัง้ท่ี 3/2561 
เม่ือวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2561 

                ** กรรมการลําดบัท่ี 9 นายวรพจน์ ยศะทตัต์ ได้รับตําแหน่งเป็นกรรมการบริษัท เม่ือประชมุคณะกรรมการครัง้ท่ี 3/2561 เม่ือวนัท่ี 
24 พฤษภาคม 2561 

                *** กรรมการลําดบัท่ี 11 นายมนต์ชยั ธญัธเนส ได้รับตําแหน่งเป็นกรรมการบริษัท เม่ือประชมุคณะกรรมการครัง้ท่ี 6/2561 เม่ือ
วนัท่ี 31 สิงหาคม 2561 
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8.8.2 กรรมการบริหาร 

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ 

  ในงวดปี 2560และของปี 2561 บริษัทฯ มีการจ่ายคา่ตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินให้แก่ผู้บริหารรายละเอียดดงันี ้ 

ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัท  

รายการ ปี 2560 ปี 2561 

จํานวนผู้บริหาร  7 8 

คา่ตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท) 44,976,100 46,841,664 

รูปแบบคา่ตอบแทน 
เงินเดือน / โบนสั  เงินเดือน / โบนสั 

2. ค่าตอบแทนอ่ืน  

 บริษัทได้จดัตัง้กองทนุสํารองเลีย้งชีพให้กบัผู้บริหารและพนกังาน  โดยเร่ิมบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัท่ี 1 กนัยายน 2556 

เป็นต้นไป ซึง่มีเง่ือนไขการสมทบกองทนุสํารองเลีย้งชีพรายละเอียด ดงันี ้ 

อายุงาน อัตราของเงนิสมทบและ 
ผลประโยชน์ของเงนิสมทบ 

น้อยกวา่ 3 ปี 0 

ครบ 3 ปี ขึน้ไป แตน้่อยกวา่ 5 ปี 50 

ครบ 5 ปี ขึน้ไป แตน้่อยกวา่ 10 ปี 70 

ครบ 10 ปีขึน้ไป 100 

8.9 บุคลากร 

8.9.1 จาํนวนพนักงานทัง้หมด  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทมีจํานวนพนกังานแบง่ตามสว่นงานหลกัดงันี ้: 

ส่วนงานหลัก 
จาํนวนพนักงาน (คน)* 

พนักงานประจาํ พนักงานรายวัน รวม 

1. ฝ่ายขาย ** 39 0 39 

2. ฝ่ายบริการ 26 0 26 

3. ฝ่ายโรงงาน (ผลิตและออกแบบ) 42 12 54 

4. ฝ่ายบริหาร 51 0 51 

รวม 158 12 170 

     หมายเหต:ุ * ภายใต้โครงสร้างองค์กรของบริษัท แผนกบญัชีและแผนกการเงินอยู่ภายใต้ฝ่ายบริหาร  
 ** ฝ่ายขายประกอบด้วย Sales Engineer ท่ีทําหน้าท่ีขายโดยตรงจํานวน 12 คน 
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8.9.2 ค่าตอบแทนพนักงาน 

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ 

ทัง้นี ้ ในปี 2561 บริษัทได้ให้คา่ตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินแก่พนกังาน (ไม่รวมผู้บริหาร) ในรูปแบบของเงินเดือน โบนสั และ

อ่ืนๆ เช่น คา่คอมมิชชัน่ คา่ลว่งเวลา เบีย้เลีย้ง เงินสมทบกองทนุประกนัสงัคม เป็นต้น ซึง่คิดเป็นจํานวนเงินทัง้หมดดงันี ้: 

รายการ ปี 2560 ปี 2561 

จํานวนพนกังาน (คน) 170 180 

คา่ตอบแทนรวม (บาท) 101,352,015 105,202,576 

 หมายเหต ุ: บริษัทมีข้อกําหนดในการจ่ายค่าคอมมิชชัน่ให้พนกังานฝ่ายขาย โดยวิธีการคํานวณจะขึน้อยู่กบัข้อตกลงท่ีทําไว้กบับริษัท 
                    ซึง่บริษัทจะจ่ายค่าคอมมิชชัน่เข้าบญัชีเงินเดือนให้ทกุงวดสิน้เดือนของเงินเดือนแตล่ะเดือน 

 
 

8.9.3 กองทุนสาํรองเลีย้งชีพ 

  บริษัทได้จัดตัง้กองทุนสํารองเลีย้งชีพ ไทยพาณิชย์ มาสเตอร์ฟันด์ โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมไทย

พาณิชย์เป็นบริษัทจดัการกองทนุ ตามพระราชบญัญัติกองทนุสํารองเลีย้งชีพ พ.ศ. 2530 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตัง้แต่

วนัท่ี 25 กนัยายน 2556 เพ่ือจงูใจให้พนกังานทํางานกบับริษัทและเป็นหลกัประกนัในอนาคตของพนกังาน   

8.9.4 ข้อพพิาทด้านแรงงาน 

          -ไมมี่- 

8.9.5 นโยบายการพัฒนาบุคลากร 

 ผู้บริหารบริษัทได้ตระหนกัถงึความสําคญัของทรัพยากรบคุคล ซึง่เป็นหวัใจสําคญัของการดําเนินธุรกิจ ดงันัน้บริษัทจึงมี

นโยบายการจดัอบรมพนกังานในด้านต่างๆ เช่น ด้านการตลาด การผลิต การบริการ การบริหารบคุคล และความปลอดภยัใน

การทํางาน โดยมีการอบรมทัง้ภายในบริษัทเองและการส่งพนกังานเข้าอบรมจากหลกัสตูรภายนอกตามความรับผิดชอบของ

พนักงานแต่ละระดับ นอกจากนี ้กรณีท่ีมีการสัง่เคร่ืองจักรใหม่ๆ ท่ีทางบริษัทนําเข้ามา บริษัทจะจัดให้พนักงานได้รับการ

ฝึกอบรมเพ่ือให้เกิดความเข้าในระบบงานโดยรวมและเปิดโอกาสให้พนักงานได้เรียนรู้การทํางานแบบมืออาชีพ รวมทัง้ได้

ประสบการณ์ในการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตจากตา่งประเทศ ซึง่เป็นผู้ผลติเคร่ืองจกัรนัน้ๆ โดยตรง  

การพฒันาบคุลากรของบริษัท ถือเป็นปัจจยัสําคญัท่ีมีส่วนในการขบัเคล่ือนธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเน่ือง โดยบริษัทให้

ความสําคญักบัการพฒันาบคุลากรเพ่ือเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจ สําหรับรองรับการแข่งขนัท่ีรุนแรงท่ีจะเกิดขึน้จาก

การเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558  และนโยบายประเทศไทย 4.0 สําหรับภาคอตุสาหกรรมไทย 

ด้วยวิสยัทศัน์ของผู้บริหารท่ีเลง็เห็นถงึความสําคญัของการจดัฝึกอบรมเพ่ือพฒันาศกัยภาพของบคุลากรในทกุฝ่ายงาน 

เพ่ือให้บุคลากรขององค์กรมีความสามารถและประสิทธิภาพในการทํางานเพิ่มขึน้ ปัจจุบนับริษัทจึงได้กําหนดแผนงานการ
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ฝึกอบรม รวมถึงจดัตารางการฝึกอบรมสําหรับปี 2561 เพ่ือยึดเป็นแนวทางในการพฒันาศกัยภาพในการทํางานของพนกังาน

ทกุฝ่ายงาน อนัจะนํามาซึ่งการพฒันาคุณภาพการทํางานให้ดีย่ิงขึน้ ทัง้นีส้ามารถสรุปค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการฝึกอบรมและ

พฒันาบคุลากรของบริษัทได้ดงันี ้

 (หน่วย : บาท) 

รายการ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

คา่ฝึกอบรมและพฒันาบคุลากร 297,196 232,735 968,964 
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9.  การกาํกับดูแลกจิการ 

9.1 นโยบายการกาํกับดูแลกจิการ 

บริษัทตระหนกัถึงความสําคญัในการปฏิบติัตามหลกับรรษัทภิบาลในการดําเนินธุรกิจดงันัน้คณะกรรมการบริษัท จึงได้

มีนโยบายปฏิบติัตามหลกัการและข้อพึงปฏิบติัท่ีดีสําหรับกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องกบัข้อพึงปฏิบติัท่ีดีสําหรับกรรมการ

บริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices for Directors of Listed Company)  ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย ทัง้นี ้การกําหนดบทบญัญัติต่างๆ จะยดึให้เป็นแนวทางให้ปฏิบติัได้จริง นอกจากนีบ้ริษัทได้นําหลกัการกํากบัดแูล

กิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) มาใช้เป็นแนวทางในการพฒันานโยบายท่ีครอบคลมุถึงสิทธิและความเท่าเทียม

กันของผู้ ถือหุ้นและผู้ มีส่วนได้เสีย โครงสร้าง บทบาทหน้าท่ี ความรับผิดชอบและความเป็นอิสระของคณะกรรมการ การ

เปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส การควบคมุและบริหารความเส่ียง ตลอดจนจริยธรรมทางธุรกิจ เพ่ือให้การบริหารงาน และการ

ดําเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส โดยหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีครอบคลมุหลกัการ 5 หมวด 

ดงันี ้

หมวดที่ 1 สทิธิของผู้ถือหุ้น 

บริษัทตระหนกัและให้ความสําคญัถึงสิทธิของผู้ ถือหุ้น โดยจะไม่กระทําการใดๆ ท่ีเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้

ถือหุ้น รวมทัง้จะส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน โดยสิทธิขัน้พืน้ฐานของผู้ ถือหุ้น ได้แก่ การซือ้ขายหรือการโอนหุ้น การมี

ส่วนแบ่งในกําไรของบริษัท การได้รับข่าวสารข้อมลูบริษัทอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชมุเพ่ือใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชมุผู้

ถือหุ้นเพ่ือถอดถอนกรรมการ แต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจดัสรรเงินปันผล การกําหนดหรือ

แก้ไขข้อบงัคบัและหนงัสือบริคณห์สนธิ การลดทนุหรือเพิ่มทนุ และการอนมุติัรายการพิเศษ เป็นต้น 

ทัง้นี ้บริษัทจะดําเนินการในเร่ืองตา่งๆ ท่ีเป็นการสง่เสริมและอํานวยความสะดวกในการใช้สทิธิของผู้ ถือหุ้น ดงันี ้

• บริษัทกําหนดให้คณะกรรมการจดัทําเป็นหนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้น  โดยให้มีสารสนเทศท่ีเพียงพอให้ผู้ ถือหุ้น

รับทราบลว่งหน้าก่อนวนัประชมุ 7 วนั หรือให้เป็นไปตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยกําหนด   

• ในการประชมุผู้ ถือหุ้นแต่ละครัง้ ประธานท่ีประชมุจะชีแ้จงเก่ียวกบักฎเกณฑ์ท่ีใช้ในการประชมุ รวมถึงขัน้ตอน

การออกเสียงลงมติ และจดัสรรเวลาในการประชมุอยา่งเพียงพอ 

• เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถสง่ความคิดเหน็ ข้อเสนอแนะ ข้อซกัถามได้ลว่งหน้าก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น 

• เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ได้อย่างเต็มท่ี โดยมีกรรมการและ

ผู้บริหารท่ีเก่ียวข้องเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือตอบคําถามในท่ีประชุม และเม่ือการประชมุแล้วเสร็จ บริษัทจะ

จดัทํารายงานการประชมุโดยแสดงข้อมลูอยา่งถกูต้อง ครบถ้วน เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นตรวจสอบได้ 
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• ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้

กรรมการอิสระหรือบคุคลใดๆ เข้าร่วมประชมุแทนได้ โดยใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบหนึ่งแบบใดท่ีบริษัทได้จดัสง่

ไปพร้อมกบัหนงัสือนดัประชมุ 

หมวดที่ 2 การปฏบัิตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกัน 

บริษัทจะปฏิบติัต่อผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ทัง้ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นท่ีไม่เป็นผู้บริหาร ผู้ ถือ

หุ้นตา่งชาติ และผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย โดยมีหลกัการดงันี ้

• คณะกรรมการจะไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จําเป็น โดยเฉพาะวาระ

สําคญัท่ีผู้ ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศกึษาข้อมลูก่อนการตดัสนิใจ 

• ส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบท่ีผู้ ถือหุ้นสามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และ

เสนอช่ือกรรมการอิสระอยา่งน้อย 1 คนเป็นทางเลือกในการมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น 

• กําหนดให้กรรมการอิสระเป็นผู้ มีหน้าท่ีดูแลผู้ ถือหุ้นส่วนน้อย โดยผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอแนะ แสดง

ความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนไปยงักรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระจะดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง และ

หาวิธีเยียวยาท่ีเหมาะสม หรือกรณีเป็นข้อเสนอแนะท่ีกรรมการอิสระพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าเป็นเร่ือง

สําคญัท่ีมีผลต่อผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียโดยรวม หรือมีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท กรรมการอิสระจะเสนอ

เร่ืองดงักลา่วตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณากําหนดเป็นวาระการประชมุในการประชมุผู้ ถือหุ้น 

• สง่เสริมการใช้สิทธิ เช่น การเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยสามารถเพิ่มวาระการประชมุก่อนวนัประชมุ อนัเป็น

โอกาสให้ผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการล่วงหน้าในเวลาอนัสมควร 

พร้อมข้อมลูประกอบการพิจารณาด้านคณุสมบติัและการให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอช่ือ 

• บริษัทกําหนดให้มีมาตรการป้องกนัการนําข้อมลูภายในโดยมิชอบ (Insider trading) ของบคุคลท่ีเก่ียวข้อง ซึ่ง

รวมถึง กรรมการและผู้บริหารของบริษัทท่ีเก่ียวข้องกบัข้อมลู (รวมทัง้คูส่มรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะของ

บุคคลดงักล่าวด้วย)   ในกรณีท่ีพนกังานหรือผู้บริหารนําข้อมลูไปเปิดเผยหรือนําไปใช้เพ่ือหาประโยชน์ให้แก่

ตนเองหรือผู้ เก่ียวข้อง จะถือเป็นความผิดร้ายแรงและถกูลงโทษทางวินยั   

• สง่เสริมให้มีการใช้บตัรลงคะแนนเสียงในวาระการประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีสําคญั เช่น การทํารายการเก่ียวโยง การทํา

รายการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น เพ่ือความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีมีข้อโต้แย้งใน

ภายหลงั 

• เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สทิธิในการแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายคน 

• ในการประชุมผู้ ถือหุ้น กรรมการและผู้บริหารบริษัทจะเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกับส่วนได้ส่วนเสียของตนในแต่ละ

วาระ เพ่ือให้คณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และสามารถ

ตดัสนิใจเพ่ือประโยชน์ของบริษัทโดยรวม โดยกรรมการและผู้บริหารท่ีมีสว่นได้สว่นเสียดงักลา่วจะไมมี่สทิธิออก

เสียงในวาระการประชมุนัน้ๆ 
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• กําหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษร และแจ้งแนวทาง

ดังกล่าวให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ และกําหนดให้กรรมการและผู้ บริหารมีหน้าท่ีรายงานการถือครอง

หลกัทรัพย์ตามกฎหมายจดัสง่รายงานดงักลา่วให้แก่คณะกรรมการบริษัท 

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทให้ความสาํคัญต่อสทิธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และมีนโยบายในการปฏบัิตต่ิอผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มที่

สาํคัญ ดังนี ้

ผู้ ถือหุ้น : บริษัทมุ่งมั่นท่ีจะดําเนินธุรกิจด้วยความรู้และทักษะการบริหารจัดการ อย่างสุด

ความสามารถในทกุกรณี ด้วยความซ่ือสตัย์สจุริตและเป็นธรรมต่อผู้ ถือหุ้นรายใหญ่และ

รายย่อย เพ่ือประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้นโดยรวม รวมทัง้เปิดเผยข้อมลูอย่างสม่ําเสมอ 

และครบถ้วนตามความเป็นจริง 

 : บริษัทจะให้ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมแก่พนกังาน ดแูลรักษาสภาพแวดล้อมในการทํางาน

ให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน ให้ความสําคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของ

พนกังานอย่างทัว่ถึงและสม่ําเสมอ ปฏิบติัตามกฎหมายและข้อบงัคบัต่างๆท่ีเก่ียวข้อง

กับพนักงานอย่างเคร่งครัด รวมทัง้หลีกเล่ียงการกระทําใดๆ ท่ีไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมี

ผลกระทบต่อความมัน่คงในหน้าท่ีการทํางานของพนกังาน ตลอดจนปฏิบติัต่อพนกังาน

ด้วยความสภุาพและให้ความเคารพตอ่ศกัด์ิศรีของความเป็นมนษุย์ 

ลกูค้า : บริษัทมุ่งมัน่ท่ีจะผลิตสินค้าและบริการท่ีมีคณุภาพและมาตรฐาน ในราคาท่ีเหมาะสม 

รักษาความลบัของลกูค้าอย่างจริงจงัและสม่ําเสมอ แสวงหาลู่ทางอย่างไม่หยดุยัง้ท่ีจะ

เพิ่มประโยชน์ให้แก่ลกูค้าอย่างต่อเน่ือง และปฏิบติัตามเง่ือนไขต่างๆ ท่ีมีต่อลกูค้าอย่าง

เคร่งครัด 

คูค้่าและเจ้าหนี ้ : บริษัทจะไม่ดําเนินการท่ีทจุริตในการค้ากับคู่ค้าและเจ้าหนี ้และมุ่งมัน่ท่ีจะปฏิบติัตาม

เง่ือนไขต่างๆ ท่ีมีต่อเจ้าหนีอ้ย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองวตัถปุระสงค์ของการใช้เงิน 

การชําระคืน การดแูลคณุภาพหลกัทรัพย์คํา้ประกนั และเร่ืองอ่ืนใดท่ีได้ทําข้อตกลงไว้กบั

เจ้าหนี ้เพ่ือบรรลผุลประโยชน์ร่วมกนั 

คูแ่ข่งทางการค้า : บริษัทจะประพฤติปฏิบติัภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขนัท่ีดี ไม่แสวงหาข้อมลูท่ีเป็น

ความลบัของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการท่ีไม่สจุริต หรือไม่เหมาะสม และไม่พยายาม

ทําลายช่ือเสียงของคูแ่ข่งทางการค้าด้วยการกลา่วหาในทางร้ายโดยไร้มลูความจริง 

สงัคมสว่นรวม : บริษัทจะไม่กระทําการใดๆท่ีจะส่งผลเสียหายต่อสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ

สภาพแวดล้อม อีกทัง้ยงัต้องแสวงหาโอกาสสนบัสนนุกิจกรรมสร้างสรรค์สงัคม ปลกูฝัง

จิตสํานึกของความรับผิดชอบต่อสงัคมให้เกิดขึน้ในหมู่พนกังานทกุระดบัอย่างต่อเน่ือง
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และจริงจงั รวมทัง้ปฏิบติัหรือควบคมุให้มีการปฏิบติัอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของ

กฎหมายและกฎระเบียบท่ีออกโดยหน่วยงานท่ีกํากบัดแูล 

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

บริษัทให้ความสําคญัต่อการเปิดเผยข้อมูลท่ีมีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรงเวลา และได้ตามหลกัเกณฑ์ของ

สํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“สํานกังานก.ล.ต.”) และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย

กําหนด ทัง้รายงานทางการเงินและข้อมูลทั่วไปตลอดจนข้อมูลอ่ืนๆ ท่ีสําคญัท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย์และมีผลต่อ

กระบวนการตดัสนิใจของผู้ลงทนุและผู้ มีสว่นได้เสียของบริษัท เพ่ือให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับริษัททัง้หมดได้รับทราบข้อมลูอย่างเท่า

เทียมกัน โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมลูผ่านทางสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและผ่านทางเว็บไซด์ 

www.CPTthailand.com 

คณะกรรมการตระหนกัถึงความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินท่ีมีข้อมลูถกูต้อง ครบถ้วน เป็นจริงและสมเหตสุมผล 

งบการรวมของบริษัทจดัทําขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป โดยเลือกใช้นโยบายบญัชีท่ีเหมาะสม การบนัทึกข้อมลู

ทางบญัชีมีความถกูต้องครบถ้วน เพียงพอท่ีจะดํารงรักษาไว้ซึง่ทรัพย์สนิ และเพ่ือให้ทราบจดุออ่นเพ่ือปอ้งกนัการทจุริตหรือการ

ดําเนินการท่ีผิดปกติอยา่งมีสาระสําคญั โดยถือปฏิบติัอย่างสม่ําเสมอ รวมทัง้เปิดเผยข้อมลูท่ีสําคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน นอกจากนี ้คณะกรรมการได้แต่งตัง้กรรมการตรวจสอบ เพ่ือตรวจสอบรายงานทางการเงิน รายการระหว่าง

กนั และระบบควบคมุภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานผลต่อคณะกรรมการในการประชมุคณะกรรมการทกุครัง้ 

ทัง้นีร้ายงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานของผู้สอบบญัชี มีรายละเอียดปรากฏในรายงาน

ประจําปี ในส่วนของงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์นัน้ บริษัทยังไม่มีแผนจะจัดตัง้หน่วยงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ในอนาคต

อนัใกล้นี ้แต่จะมอบหมายให้ นางสาวฐณชัญ์พร  ทองสขุ  ตําแหน่งผู้จดัการทัว่ไป (ฝ่ายบริหาร) ทําหน้าท่ีในการติดต่อกบัผู้ ถือ

หุ้น นกัวิเคราะห์ และผู้ ท่ีเก่ียวข้อง 

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

(1)  โครงสร้างคณะกรรมการ 

คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการท่ีมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการดําเนินธุรกิจท่ีเป็น

ประโยชน์กบับริษัท โดยคณะกรรมการของบริษัทมาจากการแตง่ตัง้จากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ประกอบด้วยคณะกรรมการจํานวน 9 

ท่าน  โดยเป็นกรรมการอิสระ 5 ท่าน  ประธานกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน และกรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน  ซึ่งกรรมการ

ตรวจสอบอยา่งน้อย 1 ทา่น เป็นผู้ มีความรู้ทางด้านบญัชีเพียงพอท่ีจะสามารถทําหน้าท่ีในการตรวจสอบความน่าเช่ือถือของงบ

การเงินได้ ทัง้นี ้บริษัทกําหนดให้อย่างน้อย  1  ใน  1  ของกรรมการทัง้คณะ แต่ต้องไม่น้อยกว่า  1  คน ซึ่งบริษัทมี 5 คน เป็น

กรรมการอิสระ ทําหน้าท่ีเป็นตวัแทนของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย  โดยปฏิบติัหน้าท่ีตรวจสอบและถ่วงดลุการบริหารกิจการต่างๆ ของ

บริษัทเพ่ือให้ดําเนินไปอย่างถกูต้อง เป็นธรรม และเพ่ือผลประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้น และมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 

ปี   
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ประธานกรรมการบริษัทไม่เป็นบคุคลเดียวกนัประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร กรรมการผู้จดัการ  

เพ่ือให้เกิดการถ่วงดลุและการสอบทานการบริหารงาน ทัง้นีบ้ริษัทได้กําหนดขอบเขต อํานาจ หน้าท่ีและความรับผิดชอบของ

กรรมการ  กรรมการบริหาร  ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จดัการอย่างชดัเจน เพ่ือมิให้กรรมการบริหาร ประธาน

เจ้าหน้าท่ีบริหาร และกรรมการผู้จดัการมีอํานาจบริหารและอนมุติัวงเงินไมจํ่ากดั 

(2)  คณะอนุกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัท ได้แตง่ตัง้คณะอนกุรรมการเพ่ือช่วยในการกํากบัดแูลกิจการคือ 

• คณะกรรมการบริหาร มีทัง้หมด 4 ทา่น ซึง่ช่วยให้การปฏิบติังานเป็นไปโดยคลอ่งตวัโดยมีขอบเขตอํานาจหน้าท่ี

ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

• คณะกรรมการตรวจสอบมีอย่างน้อย 3 ท่าน ทําหน้าท่ีตรวจสอบและช่วยในการกํากบัดแูลการดําเนินกิจการ

ของบริษัท มีขอบเขตอํานาจหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยสมาชิกทุกคนมี

คุณสมบัติเป็นไปตามท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือโดยกฎเกณฑ์ 

ประกาศ ข้อบงัคบั หรือระเบียบของสํานกังานก.ล.ต.หรือของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย   

• คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน มีอยา่งน้อย 3 ทา่น โดยกรรมการสว่นใหญ่จะเป็นกรรมการอิสระ

และมีกรรมการอิสระดํารงตําแหน่งประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เพ่ือรับผิดชอบในการ

กําหนดหลกัเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย 

รวมทัง้สรรหา คดัเลือกและเสนอบุคคลท่ีเหมาะสมให้ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทและกําหนดค่าตอบแทน

สําหรับกรรมการบริษัท    

• คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีอย่างน้อย 3 ท่าน โดยไม่จําเป็นต้องดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการบริษัท ทํา

หน้าท่ีช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการกําหนดนโยบายด้านการบริหารความเส่ียงให้ครอบคลุมทัง้

องค์กร รวมทัง้กํากบัดแูลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเส่ียงเพ่ือลดผลกระทบต่อธุรกิจของ

บริษัทอยา่งเหมาะสม 

อย่างไรก็ตามในอนาคตบริษัทอาจสรรหาคณะอนกุรรมการอ่ืนๆ ขึน้มาปฏิบติังานตามท่ีได้รับมอบหมายเพ่ือแบ่งเบา

ภาระการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท   

(3)  บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัททําหน้าท่ีกําหนดนโยบาย วิสยัทศัน์ กลยทุธ์ เป้าหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของ

บริษัท ตลอดจนกํากบัดแูลให้ฝ่ายจดัการบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายท่ีกําหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ภายใต้กรอบของกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัท และมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น  โดยคณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มี 
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3.1 จรรยาบรรณธุรกิจ 

บริษัทจดัทําข้อพงึปฏิบติัท่ีเก่ียวกบัจรรยาบรรณธุรกิจเพ่ือให้คณะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และผู้ปฏิบติังาน

ในฝ่ายต่างๆ ยดึถือเป็นแนวทางในการปฏิบติั  โดยมีประเด็นหลกัในการรักษาความลบัของบริษัท  การปฏิบติังานด้วยความ

ซ่ือสตัย์สจุริต ถกูต้องตามกฎหมาย  การเคารพสทิธิซึง่กนัและกนั  และการดแูลรักษาทรัพยากรทัง้ภายในบริษัทและสิง่แวดล้อม

ภายนอก ซึ่งการให้ความสําคญักบัจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจจะทําให้มีการปฏิบติังานด้วยความซ่ือสตัย์สจุริต การควบคมุ

ภายในทําได้อยา่งมีประสทิธิภาพขึน้สง่ผลให้เกิดความเช่ือมัน่กบัตลาดทนุและสร้างความน่าเช่ือถือให้กบันกัลงทนุ 

3.2 นโยบายเกีย่วกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

บริษัทได้กําหนดนโยบายเก่ียวกบัความขดัแย้งทางผลประโยชน์บนหลกัการท่ีว่า พนกังานทกุคนจะต้องปฏิบติัหน้าท่ี

เพ่ือผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่านัน้ การกระทําและการตัดสินใจใดๆ จะต้องปราศจากอิทธิพลของความต้องการของ

สว่นตวั ของครอบครัว ของญาติพ่ีน้อง หรือของบคุคลอ่ืนท่ีรู้จกัสว่นตวัเป็นการเฉพาะ โดยกําหนดนโยบายท่ีครอบคลมุ 2 เร่ือง 

คือ  

• รายการทีเ่กี่ยวโยงกนั :  บริษัทจะพิจารณาความเหมาะสมก่อนท่ีจะทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนัอย่างรอบคอบทกุ

รายการ รวมทัง้กําหนดราคาและเง่ือนไขของรายการเก่ียวโยงกนั เสมือนทํารายการกบับคุคลภายนอก (Arm’s 

Length Basis)  และมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาความจําเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ  

และเม่ือบริษัทหรือบริษัทย่อยได้ทํารายการท่ีเก่ียวโยงกันแล้ว หากเป็นรายการตามท่ีกําหนดในประกาศ

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการของบริษัทจด

ทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุเร่ืองหลกัเกณฑ์ในการทํารายการท่ี

เก่ียวโยงกัน บริษัทจะดําเนินการตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการ ของประกาศดังกล่าว รวมทัง้เปิดเผย

รายการดงักล่าวไว้ในรายงานประจําปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) เพ่ือให้เกิดความ

โปร่งใสในการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และขจดัปัญหาความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และสถานการณ์อ่ืนๆท่ีทํา

ให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์  

• สถานการณ์อืน่ๆทีทํ่าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ : แบง่ออกเป็น  

1. การลงทุนทัว่ไป บริษัทจะไม่ให้บุคลากรของบริษัทท่ีเป็นผู้ ถือหุ้น หรือได้รับผลประโยชน์จากบริษัทคู่แข่ง 

หรือผู้ ค้า/ผู้ขายท่ีบริษัทติดตอ่ธุรกิจด้วย เข้ามามีสว่นร่วมในการตดัสนิใจในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบัความสมัพนัธ์

ทางธุรกิจกบักิจการดงักลา่ว เว้นแตไ่ด้รับการอนมุติัจากคณะกรรมการบริษัท 

2. การรับของขวญั  บคุลากรทกุระดบัไม่ควรรับของขวญั ตัว๋โดยสาร บตัรชมกีฬา ข้อเสนอเพ่ือการพกัผ่อน ท่ี

พกัรับรอง หรือข้อเสนอท่ีให้เป็นการส่วนตวัต่าง ฯลฯ หากการกระทําดงักล่าวจะนําไปสู่การสร้างข้อผกูมดั

ให้กบับริษัท หรือทําให้บริษัทสญูเสียผลประโยชน์  

3. การรับงานทางวิชาการ งานบริการสาธารณะ เป็นวิทยากร หรือการรับตําแหน่งใด ๆ บคุลากรทกุระดบัของ

บริษัท สามารถขออนุมัติจากผู้ อํานวยการฝ่ายตามสายงาน เพ่ือรับงานในสถาบันวิชาการ งานบริการ
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สาธารณะ เป็นวิทยากร หรือการรับตําแหน่งใด ๆ เช่น กรรมการบริษัท ท่ีปรึกษา ซึ่งจะช่วยขยายวิสยัทศัน์ 

และประสบการณ์ให้แก่บคุลากรผู้นัน้ แต่จะต้องไม่นําเอาบริษัท หรือตําแหน่งของตนในบริษัท ไปพวัพนักบั

กิจกรรมท่ีทําภายนอก เว้นแตไ่ด้รับอนมุติัให้ทําเช่นนัน้ได้ด้วย 

3.3 การควบคมุภายใน 

บริษัทจดัให้มีระบบควบคมุภายในเพ่ือให้เกิดความเช่ือมัน่แก่นกัลงทนุว่าบริษัทจะมีการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิผลและ

เพิ่มความน่าเช่ือถือให้กบังบการเงิน ตัง้แต่ปี 2556 บริษัทได้ว่าจ้าง บริษัท บีเค ไอเอ แอนด์ ไอซี จํากดั  (ซึ่งได้หยดุให้บริการ

ในช่วงปี 2557 – 2558 และเร่ิมให้บริการในปี 2559 ถึงปัจจบุนั) ซึ่งมีความรู้ความสามารถในด้านระบบบญัชีและการควบคมุ

ภายใน ให้เป็นท่ีปรึกษาในการวางระบบการควบคมุภายในให้รัดกมุ พร้อมทัง้ดําเนินการขจดัความเส่ียงและรายการท่ีผิดปกติ 

รวมทัง้จดัตัง้ฝ่ายตรวจสอบภายในซึง่ทําหน้าท่ีตรวจติดตามระบบการควบคมุตา่งๆ  

นอกจากนี ้บริษัทได้แต่งตัง้ให้นางสาวบุญณี กุศลโสภิต ดํารงตําแหน่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ทํา

หน้าท่ีเสนอผลการตรวจสอบภายในตอ่คณะกรรมการตรวจสอบอยา่งน้อยทกุๆ 3  เดือน 

(4)  การประชุมคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทมีกําหนดประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครัง้ และอาจมีการประชมุพิเศษเพิ่มเติมตามความจําเป็น 

โดยมีการจดัทํารายงานผลงานเสนอให้คณะกรรมการทราบทกุเดือน เพ่ือให้คณะกรรมการสามารถกํากบั ควบคมุและดแูลการ

ปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเน่ืองและทันการ โดยจะส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่กรรมการเพ่ือพิจารณาก่อนการ

ประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจําเป็นรีบด่วนเพ่ือรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท โดย

กรรมการสามารถร้องขอสารสนเทศท่ีจําเป็นเพิ่มเติมได้จากเลขานกุารบริษัท 

ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารจะร่วมกบัพิจารณากําหนดวาระการประชมุ โดยเปิดโอกาสให้กรรมการ

แต่ละคนสามารถเสนอเร่ืองเข้าสู่วาระการประชุมได้  โดยในบางวาระอาจมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมด้วยเพ่ือให้

สารสนเทศในรายละเอียดเพิ่มเติม 

ในปีพ.ศ. 2560 และ 2561 บริษัทมีการจดัประชุมคณะกรรมการบริษัท 4  ครัง้และ 7 ครัง้ตามลําดบั และประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครัง้ และ 4 ครัง้ตาม ลําดบั โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชมุของกรรมการแตล่ะทา่น มีดงันี ้
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หมายเหตุ * บริษัทฯ ได้มีการเปล่ียนแปลงกรรมการ โดยตัง้แต่นายวรพจน์ ซึ่งเป็นไปตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการครัง้ท่ี 3 ประจําปี 2561 เม่ือวันท่ี 24 

พฤษภาคม 2561 และนายมนต์ชยั ซึง่เป็นไปตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการครัง้ท่ี 6 ประจําปี 2561  

 (5)  รายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการตรวจสอบจะทําหน้าท่ีสอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีฝ่ายบญัชีและการเงิน และผู้สอบบญัชีมา

ประชมุร่วมกนั และนําเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททกุไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบ

ต่องบการเงินรวมของบริษัท รวมทัง้สารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทาง

การเงิน) ท่ีปรากฏในรายงานประจําปี งบการเงินดงักล่าวจัดทําขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีรับรองและตรวจสอบโดยผู้สอบ

บญัชีของบริษัท โดยเลือกใช้นโยบายบญัชีท่ีเหมาะสมและเป็นท่ียอมรับ และถือปฏิบติัอย่างสม่ําเสมอ รวมทัง้ได้ใช้ดลุยพินิจ

อยา่งระมดัระวงัในการจดัทําและดแูลมีการเปิดเผยข้อมลูสําคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน   

(6)  ค่าตอบแทน 

บริษัทมีนโยบายกําหนดค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ให้อยู่ในระดบัท่ีสามารถจูงใจให้สามารถ

รักษากรรมการท่ีมีคุณภาพตามท่ีต้องการได้ ค่าตอบแทนจะอยู่ในระดับท่ีเทียบเคียงได้กับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และ

เช่ือมโยงกบัผลการดําเนินงานของบริษัท โดยขออนมุติัคา่ตอบแทนของกรรมการในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

ช่ือ – สกุล 
ประชุมกรรมการบริษัท 

ประชุมคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

ประชุมคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

2560 2561 2560 2561 2560 2561 

1. นายจรุง  สพุรรณพงษ์ 4/4 2/7 - - - - 

2. นายสวุิทย์  สงิหจนัทร์* 4/4 7/7 4/4 4/4 1/1 3/3 

3. รศ. ประภาษ ไพรสวุรรณา 3/4 7/7 3/4 1/4 - - 

4. นางวลัชลีย์  กาญจนจงกล 4/4 7/7 4/4 4/4 1/1 3/3 

5. นายประดิษฐ์  สคุนธสวสัดิ์* 4/4 - - - - - 

6. นายวรพจน์ ยศะทตัต์ - 2/7 - 1/4 - - 

7. นายสมศกัดิ์  หลมิประเสริฐ 4/4 7/7 - 4/4 1/1 3/3 

8. นายอภิชาติ  ปีปทมุ 4/4 4/7 - 3/4 - - 

9. นายนพดล  วิเชียรเกือ้ 4/4 7/7 - 4/4 - - 

10. นางสาวหฤทยั  หลมิประเสริฐ 4/4 7/7 - 4/4 - - 

11. นายมนต์ชยั ธัญธเนส - 1/7 - 1/4 - - 
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ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร กรรมการผู้ จัดการและผู้บริหารระดับสูง กําหนดให้มีความเหมาะสมกับ

อํานาจหน้าท่ีตามหลกัเกณฑ์และนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนดและเพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัท ระดบัค่าตอบแทน

เป็นเงินเดือน โบนสั และผลตอบแทนจงูใจในระยะยาวสอดคล้องกบัผลงานของบริษัทและการปฏิบติังานของผู้บริหารแต่ละ

ราย 

(7)  การพัฒนากรรมการและผู้บริหารของบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมและอํานวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้ เก่ียวข้องในระบบการกํากบั

ดแูลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เป็นต้น เพ่ือให้มีการปรับปรุงการปฏิบติังานอย่าง

ตอ่เน่ือง ซึง่การฝึกอบรมและให้ความรู้อาจกระทําเป็นการภายในบริษัทหรือใช้บริการของสถาบนัภายนอก 

ทกุครัง้ท่ีมีการเปล่ียนแปลงกรรมการใหม่ เลขานกุารบริษัทจะจดัให้มีเอกสารข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัหน้าท่ี

ของกรรมการใหม ่รวมถงึจดัให้มีการแนะนําลกัษณะธุรกิจและแนวทางการดําเนินธุรกิจให้แก่กรรมการ 

9.2 โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการ 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2.1 ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริษัท 

ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2559  มีมติให้คณะกรรมการมีอํานาจและหน้าท่ีและความ

รับผิดชอบในการจดัการบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์และข้อบงัคบัของบริษัท   โดยสรุปอํานาจหน้าท่ีและความ

รับผิดชอบท่ีสําคญัได้ดงันี ้

1. คณะกรรมการบริษัท 

 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ 

 

สํานกังานตรวจสอบภายใน 

 

3. คณะกรรมการบริหาร 

 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

 

4. คณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคา่ตอบแทน 

 

5. คณะกรรมการ

สรรหาและพิจารณา

 

 



                                 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี (แบบ 56-1) 

บริษัท ซีพที ีไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จาํกัด (มหาชน) 
 

 

สว่นท่ี 2 หน้า 21 
 

CPT 
Professional for Drives and Power 

1. ปฏิบติัหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมายต่างๆ วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น 

ด้วยความสจุริต ระมดัระวงั และรักษาผลประโยชน์ของบริษัท 

2. กําหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย และทิศทางการดําเนินงานของบริษัท และกํากับดูแลให้เป็นไปตามนโยบายและ

แผนงานท่ีกําหนดไว้อยา่งมีประสทิธิภาพ เพ่ือเพิ่มมลูคา่สงูสดุให้แก่กิจการและผู้ ถือหุ้น  

3. กําหนดเปา้หมาย แนวทาง นโยบาย  และงบประมาณของบริษัท ควบคมุดแูลการบริหารและการจดัการของฝ่าย

บริหาร หรือบคุคลท่ีได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปตามนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัทได้ให้ไว้ 

4. กําหนดอํานาจอนุมัติในการทําธุรกรรม และการดําเนินการต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับงานของบริษัท และให้มีการ

ทบทวนอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้  

5. จดัให้มีระบบการควบคมุด้านการดําเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ และ

นโยบาย คณะกรรมการบริษัทควรจัดให้มีบุคคลหรือหน่วยงานท่ีมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าท่ีเป็น

ผู้ รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบควบคมุดงักล่าว และควรทบทวนระบบท่ีสําคญัอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ และให้

เปิดเผยไว้ในรายงานประจําปี 

6. จดัให้มีการจดัทํางบดลุและงบกําไรขาดทนุของบริษัท ณ วนัสิน้สดุรอบระยะเวลาบญัชีของบริษัท ซึง่ผู้สอบบญัชี

ตรวจสอบแล้วนําเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาและอนมุติั 

7. แตง่ตัง้กรรมการตรวจสอบ และให้ความเหน็ชอบเก่ียวกบัอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

8. รับทราบรายงานการตรวจสอบท่ีสําคัญของคณะกรรมการตรวจสอบหรือหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทัง้

ผู้ สอบบัญชี และท่ีปรึกษาฝ่ายต่างๆ ของบริษัท และมีหน้าท่ีกําหนดแนวทางในการปรับปรุง แก้ไข กรณีท่ีพบ

ข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระสําคญั 

9. สอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคมุภายในและการบริหารความเส่ียงของบริษัท (Risk 

Management Policy) ให้ครอบคลุมทัง้องค์กร โดยให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ ปฏิบัติตามนโยบายและรายงานให้

คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจํา และควรมีการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของการจดัการความ

เส่ียงอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ และให้เปิดเผยไว้ในรายงานประจําปี และในทกุๆ ระยะเวลาท่ีพบว่า ระดบัความเส่ียง

มีการเปล่ียนแปลง ซึง่รวมถงึการให้ความสําคญักบัสญัญาณเตือนภยัลว่งหน้าและรายการผิดปกติทัง้หลาย 

10. พิจารณาและอนุมัติกิจการอ่ืนๆ ท่ีสําคัญอันเก่ียวกับบริษัท หรือท่ีเห็นสมควรจะดําเนินการนัน้ๆ เพ่ือให้เกิด

ประโยชน์สงูสดุแก่บริษัท 

11. พิจารณากลัน่กรองรายงานท่ีต้องนําเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัในการประชมุผู้ ถือหุ้น โดยมีวาระหลกัในการ

ประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปี ดงันี ้

- พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอตอ่ท่ีประชมุแสดงถงึผลการดําเนินการของบริษัท 

- พิจารณาและอนมุติังบการเงิน 

- พิจารณาจดัสรรเงินกําไรบริษัท 



                                 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี (แบบ 56-1) 

บริษัท ซีพที ีไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จาํกัด (มหาชน) 
 

 

สว่นท่ี 2 หน้า 22 
 

CPT 
Professional for Drives and Power 

- เสนอรายช่ือกรรมการใหม่แทนกรรมการเดิมท่ีต้องออกตามวาระเสนอรายช่ือผู้ สอบบัญชีและกําหนด

คา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี 

- พิจารณารายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในสว่นท่ีต้องขออนมุติัจากผู้ ถือหุ้น 

- เร่ืองอ่ืนๆ 

12. พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตัง้คณะกรรมการบริหาร คณะผู้บริหาร และคณะอนกุรรมการอ่ืนใดตาม

ความเหมาะสม รวมถงึพิจารณาแตง่ตัง้เลขานกุารบริษัท ตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

13. พิจารณาประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนกุรรมการชดุต่างๆ รวมทัง้กํากบัดแูลให้

บริษัท มีกระบวนการท่ีมีประสทิธิผลในการประเมินผลงานของผู้บริหารระดบัสงู 

14. อนุมติัการจ่ายค่าตอบแทนค่าท่ีปรึกษาเม่ือยอดขายสามารถเก็บเงินได้จากลกูค้า โดยมีอํานาจการอนุมติัจ่าย

ตัง้แตร้่อยละ 5 แตไ่มเ่กินกวา่ร้อยละ 10 ของยอดขายหรือมลูคา่โครงการ และต้องไมทํ่าให้บริษัทมีผลขาดทนุ 

15. คณะกรรมการต้องไม่ประกอบกิจการอนัมีสภาพเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัท หรือเข้าเป็น

หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามญั หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จํากดัความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือเป็นกรรมการของ

บริษัทเอกชน หรือบริษัทอ่ืนท่ีประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัท 

ไมว่า่จะทําเพ่ือประโยชน์ตนหรือเพ่ือประโยชน์ผู้ อ่ืน เว้นแตไ่ด้แจ้งให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบก่อนท่ีจะมีมติแตง่ตัง้ 

16. มีความรับผิดชอบต่อผู้ ถือหุ้นอย่างสม่ําเสมอ ดําเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น มีการจดัให้มีรายงาน

ข้อมลูทัว่ไปและข้อมลูทางการเงินของบริษัท เพ่ือรายงานต่อผู้ ถือหุ้นและผู้ มีส่วนได้เสียหรือผู้ลงทุนทัว่ไปอย่าง

ถกูต้อง ทนัการณ์และเป็นไปตามท่ีกฎหมายกําหนด 

17. คณะกรรมการอาจมอบอํานาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือกรรมการย่อย หรือบคุคลอ่ืนใดปฏิบติัการ

อย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรือมอบอํานาจเพ่ือให้

บคุคลดงักล่าวมีอํานาจหน้าท่ีตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 

ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอน เปล่ียนแปลง หรือแก้ไขบุคคลท่ีได้รับมอบอํานาจหรืออํานาจนัน้ๆ ได้เม่ือ

เหน็สมควร 

การมอบอํานาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการนัน้ จะต้องไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอํานาจ 

หรือมอบอํานาจช่วงท่ีทําให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัทสามารถอนมุติั

รายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง (ให้หมายความตามท่ีกําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษัท เว้น

แต่เป็นการอนมุติัรายการท่ีเป็นลกัษณะการดําเนินธุรกรรมท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ

บริษัทหรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้อนมุติัไว้ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อบงัคบั 

ประกาศ คําสั่ง หรือข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
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18. ในการดําเนินการของคณะกรรมการบริษัทตามท่ีได้รับมอบอํานาจดังกล่าวข้างต้น หากมีกฎหมาย หรือ

กฎระเบียบ หรือข้อบงัคบัของบริษัท ซึ่งกําหนดขอบเขตอํานาจของคณะกรรมการบริษัทไว้เป็นการเฉพาะ ให้

คณะกรรมการบริษัทนัน้ดําเนินการให้อยู่ภายใต้หลกัเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท

ดงักลา่ว โดยในกรณีท่ีการดําเนินการใดท่ีกรรมการของบริษัทมีหรืออาจมีผลประโยชน์ หรืออาจมีสว่นได้สว่นเสีย 

หรือเป็นการดําเนินการท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ตามความหมายของประกาศของคณะกรรมการ

กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง กรรมการบริษัททา่นนัน้ จะไมมี่อํานาจอนมุติั

การดําเนินการดงักลา่ว 

19. เว้นแต่อํานาจในการดําเนินการดงัต่อไปนี ้จะกระทําได้ก็ต่อเม่ือได้รับอนมุติัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นก่อน ทัง้นี ้เร่ืองท่ี

กรรมการมีสว่นได้เสีย หรือมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษัท หรือบริษัทยอ่ยให้กรรมการซึง่มีสว่นได้

เสีย หรือมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ดงักลา่วไมมี่สทิธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ 

- เร่ืองท่ีกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

- การทํารายการท่ีกรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายท่ีกฎหมาย สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) หรือตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยระบใุห้ต้องได้รับอนมุติัจากท่ีประชมุผู้

ถือหุ้น 

20. เร่ืองตอ่ไปนีจ้ะต้องได้รับความเหน็ชอบจากท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการ

ท่ีเข้าร่วมประชมุ และจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ

หุ้นท่ีเข้าประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

- การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีสําคญัให้แก่บคุคลอ่ืน 

- การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

- การทํา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีสําคัญการ

มอบหมายให้บคุคลอ่ืนเข้าจดัการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกบับคุคลอ่ืนโดยมีวตัถปุระสงค์จะแบ่ง

กําไรขาดทนุกนั 

- การออกหุ้นใหมเ่พ่ือชําระแก่เจ้าหนีข้องบริษัท ตามโครงการแปลงหนีเ้ป็นทนุ 

- การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบั 

- การเพิ่มทนุ การลดทนุ การออกหุ้นกู้  การควบหรือเลกิบริษัท 

- การอ่ืนใดท่ีกําหนดไว้ภายใต้บทบญัญัติของกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์ และ/หรือ ข้อกําหนดของตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ต้องได้รับความเหน็ชอบจากท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทและท่ีประชมุ ผู้ ถือ

หุ้นด้วยคะแนนเสียงดงักลา่วข้างต้น 

ทัง้นี ้เร่ืองใดท่ีกรรมการมีสว่นได้เสียหรือมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัท กรรมการซึง่มีสว่นได้เสียหรือมีความ

ขดัแย้งทางผลประโยชน์ดงักลา่วไมมี่สทิธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ 



                                 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี (แบบ 56-1) 

บริษัท ซีพที ีไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จาํกัด (มหาชน) 
 

 

สว่นท่ี 2 หน้า 24 
 

CPT 
Professional for Drives and Power 

นอกจากนี ้คณะกรรมการยงัมีขอบเขตหน้าท่ีในการกํากับดแูลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ อาทิ การทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนั การได้มาหรือจําหน่ายไปซึง่ทรัพย์สิน ตาม

กฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามประกาศของคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

9.2.2 ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี  2559 เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2559 มีมติให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจและ

หน้าท่ีและความรับผิดชอบ ดงันี ้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถกูต้องและเพียงพอตามมาตรฐานบญัชี โดยการประสานงาน

กับผู้ ตรวจสอบบัญชีและผู้ บริหารท่ีรับผิดชอบจัดทํารายงานทางการเงินทัง้รายไตรมาสและประจําปี โดย

คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะผู้สอบบญัชีให้สอบทานหรือตรวจสอบรายการใดท่ีเห็นว่าจําเป็นและเป็น

เร่ืองสําคญัในระหวา่งการตรวจสอบบญัชีของบริษัท 

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 

ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความ

เห็นชอบในการพิจารณาแต่งต้ง โยกย้าย เลิกจ้างหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ี

รับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบติัตามกฏหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ  

และกฏหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

4. สอบทานและหารือกบัฝ่ายจดัการเก่ียวกบัความเส่ียงท่ีสําคญัของบริษัท และมาตรการท่ีฝ่ายจดัการได้ดําเนินการ

เพ่ือติดตามและควบคมุความเส่ียงดงักลา่ว 

5. พิจารณา คดัเลือก และเสนอแต่งตัง้บคุคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพ่ือทําหน้าท่ีเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท และเสนอ

ค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทัง้เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบญัชี โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย

อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

6. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฏหมายและ

ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้เพ่ือให้

มัน่ใจวา่รายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท 

7. พิจารณารายการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ซึ่งมีขนาดรายการท่ีต้องได้รับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบตามท่ีกําหนดในกฎหมาย ประกาศ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ และหลกัเกณฑ์ของ

สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

8. จดัทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท ซึ่งรายงานดงักล่าวต้อง

ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมลูอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้
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(ก) ความเหน็เก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 

(ข) ความเหน็เก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัท 

(ค) ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฏหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ข้อกําหนดของตลาด

หลกัทรัพย์ฯ หรือกฏหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

(ง) ความเหน็เก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 

(จ) ความเหน็เก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

(ฉ) จํานวนการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละ

ทา่น 

(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าท่ีตามกฏบัตร 

(Charter) 

(ซ) รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  

9. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเหน็ชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

10. ในการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีหรือมีข้อสงสยัว่ามีรายการหรือการกระทําใด

ดังต่อไปนี ้ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท ให้

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพ่ือดําเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาท่ี

คณะกรรมการตรวจสอบเหน็สมควร 

(ก) รายการท่ีเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

(ข) การทจุริต หรือมีสิง่ผิดปกติหรือมีความบกพร่องท่ีสําคญัในระบบควบคมุภายใน 

(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ

กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท หากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารไม่ดําเนินการให้มีการ

ปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามวรรคหนึง่ตอ่สํานกังาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดําเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาข้างต้น กรรมการ

ตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทําตามข้างต้นต่อสํานกังานคณะกรรมการกํากับ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

11. ในการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบอาจขอคําปรึกษาจากท่ีปรึกษาอิสระ

ภายนอก หรือผู้ เช่ียวชาญในวิชาชีพอ่ืน ๆ หากเห็นว่า มีความจําเป็นและเหมาะสม โดยบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบ

คา่ใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องทัง้หมด 

12. ทบทวนข้อบงัคบั และผลการปฏิบติังานในปีท่ีผา่นมาอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ในการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการ

ตรวจสอบตามท่ีกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และ

คณะกรรมการบริษัทยงัคงมีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทตอ่บคุคลภายนอก 
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วาระการดาํรงตาํแหน่งและการประชุม 

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  

อาจได้รับการแต่งตัง้อีกก็ได้ ในกรณีท่ีตําแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงท่ีนอกจากการออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัท

แต่งตัง้บคุคลท่ีมีคณุสมบติัครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบ เพ่ือให้คณะกรรมการตรวจสอบมีจํานวนครบตามท่ีคณะกรรมการ

บริษัทกําหนด โดยบคุคลท่ีเข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทน สามารถอยูใ่นตําแหน่งได้เพียงเทา่ท่ีวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการ

ตรวจสอบซึง่ตนทดแทน 

คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครัง้ และมีอํานาจในการเรียกประชุมเพิ่มเติมได้ตาม  

ความจําเป็น  ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิญฝ่ายบริหาร, ผู้ตรวจสอบภายใน, ผู้ สอบบัญชี หรือบุคคลท่ี

เก่ียวข้องในวาระการประชมุนัน้ๆ  โดยประธานกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีจดัการประชมุ ทําหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชมุ ให้

ความเหน็ชอบกบัวาระการประชมุ ตลอดจนรายงานผลการประชมุให้คณะกรรมการบริษัททราบอยา่งสม่ําเสมอ 

9.2.3 ขอบเขตอาํนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

 ท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 2/2556 เม่ือวนัท่ี 12 กนัยายน 2556 มีมติให้คณะกรรมการบริหารมีอํานาจและหน้าท่ี

และความรับผิดชอบ ดงันี ้

1. ดําเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทตามวตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั นโยบาย ระเบียบ ข้อกําหนด คําสัง่ และ

มติของท่ีประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัททุกประการ โดยยึดหลักปฏิบัติตาม

ระเบียบ/ข้อกําหนดของการจดัประชมุคณะกรรมการบริหารของบริษัท 

2. พิจารณากําหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยทุธ์ การดําเนินธุรกิจของบริษัท กําหนดแผนการเงินงบประมาณ การ

บริหารทรัพยากรบคุคล การลงทนุ การขยายงาน การประชาสมัพนัธ์ ให้เป็นไปตามกรอบท่ีคณะกรรมการบริษัท

พิจารณาอนมุติั  และควบคมุกํากบัดแูลให้การดําเนินงานของคณะทํางานท่ีแตง่ตัง้บรรลตุามเปา้หมาย 

3. พิจารณาเร่ืองการจดัสรรงบประมาณประจําปีตามท่ีฝ่ายจดัการเสนอก่อนท่ีจะนําเสนอให้คณะกรรมการบริษัท

พิจารณาและอนมุติั ทัง้นีใ้ห้รวมถึงการพิจารณาและอนมุติั  การเปล่ียนแปลงและเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีในระหว่างท่ีไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท และให้นําเสนอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือทราบในท่ี

ประชมุคราวตอ่ไป 

4. อนมุติัการใช้จ่ายเงินในการดําเนินการจดัซือ้สินค้าตามปกติธุรกิจของบริษัท  ในวงเงินตัง้แต่ 50 ล้านบาท (ห้าสิบ

ล้านบาท) 

5. อนุมัติการใช้จ่ายเงินในการดําเนินการซือ้เคร่ืองมืออุปกรณ์หรือสินทรัพย์ถาวร ท่ีเก่ียวกับการดําเนินธุรกิจ

ตามปกติ ในวงเงินต่อรายการไม่เกิน  20  ล้านบาท (ย่ีสิบล้านบาท) และซือ้สงัหาริมทรัพย์ต่อรายการในวงเงินไม่

เกิน 5 ล้านบาท (ห้าล้านบาท) 

6. อนมุติัการขาย  การให้บริการตามปกติธุรกิจของบริษัท  เช่น  การอนมุติัขายสนิค้า  การอนมุติัให้ทําสญัญารับจ้าง

ทําของตามปกติธุรกิจ เป็นต้น  ในวงเงินตัง้แต ่300 ล้านบาท (สามร้อยล้านบาท) 
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7. อนมุติัการเปิด/ปิดบญัชีเงินฝากทกุประเภทกบัธนาคาร  หรือสถาบนัการเงิน  พร้อมกบักําหนดเง่ือนไขในการเบิก

ถอนเงิน  หรือทํานิติกรรมของบญัชีเงินฝากดงักลา่ว 

8. อนมุติัการกู้ ยืมเงิน การจดัหาวงเงินสินเช่ือ การออกตราสารหนี ้สญัญากู้ เบิกเงินเกินบญัชี  หรือสินเช่ืออ่ืนใดจาก

ธนาคาร  หรือสถาบนัการเงิน  หรือบคุคลทัว่ไปในเง่ือนไขตามปกติธุรกิจ ในวงเงินต่อรายการไม่เกิน 20 ล้านบาท 

(ย่ีสิบล้านบาท) รวมถึงการขอให้ธนาคารออกหนงัสือคํา้ประกนัเพ่ือประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัท ใน

วงเงินตอ่รายการไมเ่กิน 20 ล้านบาท (ย่ีสบิล้านบาท)  

9. อนมุติัให้นําทรัพย์สินของบริษัท  จํานอง  จํานํา  เพ่ือเป็นประกนัหนีส้ินของบริษัททกุประเภทท่ีมีอยู่แล้วหรือจะมี

ขึน้ในอนาคต ในวงเงินตอ่รายการไมเ่กิน 20 ล้านบาท (ย่ีสบิล้านบาท)  

10. อนมุติัการจ่ายค่าท่ีปรึกษาเม่ือยอดขายสามารถเก็บเงินได้จากลกูค้า โดยมีอํานาจการอนมุติัจ่ายไม่เกินกว่าร้อย

ละ 5 ของยอดขาย โดยกรรมการผู้จดัการลงนามร่วมกบัประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

11. อนมุติัการใช้จ่ายเงินลงทนุท่ีสําคญัๆ  ท่ีได้กําหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามท่ีจะได้รับมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษัท หรือตามท่ีคณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนมุติัในหลกัการไว้แล้ว 

12. เป็นคณะท่ีปรึกษาฝ่ายจดัการในเร่ืองเก่ียวกบันโยบายด้านการเงิน การตลาดการบริหารงานบคุคล และด้านการ

ปฏิบติัการอ่ืนๆ  

13. กําหนดโครงสร้างองค์กร อํานาจการบริหารองค์กร รวมถึงการแต่งตัง้ การว่าจ้าง  การโยกย้าย  การกําหนดเงิน

คา่จ้าง  คา่ตอบแทน  โบนสัพนกังานระดบัผู้บริหาร  และการเลกิจ้าง 

14. ให้มีอํานาจในการมอบอํานาจให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอ่ืนใดปฏิบติัการอย่างหนึ่งอย่างใด 

โดยอยู่ภายใต้การควบคมุของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอํานาจเพ่ือให้บุคคลดงักล่าว มีอํานาจตามท่ี

คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการ

บริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลง หรือแก้ไข บุคคลท่ีได้รับมอบอํานาจ หรืออํานาจนัน้ๆ ได้  ตามท่ี

เหน็สมควร ทัง้นี ้จะไมมี่การมอบอํานาจให้แก่บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในการดําเนินการ 

15. ดําเนินการอ่ืนใดๆ  ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป 

ทัง้นี ้ คณะกรรมการบริหารจะพิจารณาและอนมุติัรายการท่ีคณะกรรมการบริหารมีสว่นได้เสีย  หรือมีความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษัทไม่ได้ ยกเว้นเป็นการอนมุติัรายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการบริษัท

หรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนมุติัไว้แล้ว  และเป็นไปตามท่ีกฎหมายกําหนด โดยคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิก

ถอน  เปล่ียนแปลง  หรือแก้ไขอํานาจคณะกรรมการบริหารได้โดยมติคณะกรรมการบริษัท 

การแต่งตัง้วาระการดาํรงตาํแหน่ง      

คณะกรรมการบริหาร มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 1 ปี นับจากวนัท่ีมีมติแต่งตัง้ และเม่ือครบ  วาระแล้ว หาก

คณะกรรมการบริษัท ยงัไม่ได้มีมติแต่งตัง้คณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ก็ให้คณะกรรมการชุดเก่าปฏิบติัหน้าท่ีต่อไป จนกว่า

คณะกรรมการบริษัท จะได้แต่งตัง้คณะกรรมการบริหารชดุใหม่แทนคณะกรรมการบริหารชดุเดิมท่ีหมดวาระลง  ในการแต่งตัง้
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ต้องกระทําภายใน  2 เดือน นบัแตว่นัครบวาระของคณะกรรมการบริหารชดุเดิม  กรรมการบริหารซึง่พ้นจากตําแหน่งตามวาระ

อาจได้รับการแตง่ตัง้ใหมอี่กได้ 

 ในกรณีท่ีตําแหน่งกรรมการบริหารว่างลงเพราะสาเหตอ่ืุนนอกจากถึงคราวออกตามวาระแล้วยงัคงเหลือวาระไม่น้อย

กวา่ 2 เดือน ให้คณะกรรมการบริษัทฯ แตง่ตัง้กรรมการบริหารแทนตําแหน่งท่ีวา่งลงในการประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ คราว

ถดัไป บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการบริหารดงักล่าวจะอยู่ในตําแหน่งได้เพียงเท่าวาระท่ีเหลืออยู่ของกรรมการบริหารท่ีตนแทน

เทา่นัน้ 

9.2.4 ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 1/2560 เม่ือวันท่ี 17 มีนาคม 2560 มีมติกําหนดอํานาจและหน้าท่ีและความ

รับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ดงันี ้ 

การสรรหา 

1. กําหนดหลกัเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการชดุย่อย โดยพิจารณาความเหมาะสม

ของจํานวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ กําหนดคุณสมบัติของกรรมการ เพ่ือเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนมุติัตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นแล้วแตก่รณี 

2. พิจารณาสรรหา คดัเลือก และเสนอบุคคลท่ีเหมาะสมให้ดํารงตําแหน่ง กรรมการบริษัทท่ีครบวาระ และ/หรือ มี

ตําแหน่งวา่งลงและ/หรือแตง่ตัง้เพิ่ม 

3. พิจารณาสรรหา และคดัเลือกผู้บริหารของบริษัท โดยเฉพาะตําแหน่งกรรมการผู้จดัการ หรือ ประธานเจ้าหน้าท่ี

บริหาร 

4. ปฏิบติัการอ่ืนใดเก่ียวกบัการสรรหาตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

การกาํหนดค่าตอบแทน 

1. จดัทําหลกัเกณฑ์และนโยบายในการกําหนดคา่ตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท กรรมการชดุยอ่ย และผู้บริหาร

เพ่ือเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนมุติัตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นแล้วแตก่รณี 

2. กําหนดค่าตอบแทนท่ีจําเป็นและเหมาะสมทัง้ท่ีเป็นตวัเงินและมิใช่ตวัเงินของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบคุคล

โดยการกําหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และผู้ บริหารของบริษัท ให้พิจารณาความเหมาะสมกับ

ภาระหน้าท่ี ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกบับริษัทในธุรกิจท่ีคล้ายคลงึกนั และประโยชน์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับจากกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนําเสนอต่อท่ีประชุม

คณะกรรมการเพ่ือขออนมุติั 

3. รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าท่ีให้คําชีแ้จง ตอบคําถามเร่ืองค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการ

ชดุยอ่ย และผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 
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4. รายงานนโยบาย หลักการ/เหตุผลของการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ตามข้อกําหนดตลาด

หลกัทรัพย์ฯ โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี และรายงานประจําปี ของบริษัท 

5. ปฏิบติัการอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกับการกําหนดค่าตอบแทนตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยฝ่ายบริหาร 

และหน่วยงานต่าง ๆ จะต้องรายงานหรือนําเสนอข้อมลูและเอกสารท่ีเก่ียวข้องต่อคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน เพ่ือ สนบัสนนุการปฏิบติังานของ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ให้บรรลุ

ตามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย 

การแต่งตัง้วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

1. กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี  อาจได้รับการแต่งตัง้กลบัเข้า

มาดํารงตําแหน่งตอ่ไปได้อีกตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเหน็วา่เหมาะสม  

2. นอกเหนือจากการพ้นจากตําแหน่งเม่ือครบวาระ 3 ปี กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะพ้นตําแหน่ง

เม่ือ 

• ลาออก 

• คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตําแหน่ง 

3. คณะกรรมการบริษัท มีอํานาจในการแตง่ตัง้ กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน เพิ่มเติม เพ่ือประโยชน์ใน

การดําเนินการตามวตัถปุระสงค์ หรือเพ่ือทดแทนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนท่ีพ้นจากตําแหน่ง

จากการลาออกหรือกรรมการมีมติให้พ้นจากตําแหน่ง ได้โดยบคุคลท่ีได้รับการแต่งตัง้เข้าเป็นกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทนทดแทนนัน้ จะอยู่ในตําแหน่งได้เพียงเท่าวาระท่ียังเหลืออยู่ของกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคา่ตอบแทน ซึง่ตนแทนท่ีเทา่นัน้ 

9.2.5 ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

 ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 17 มีนาคม 2560 มีมติแต่งตัง้และกําหนดอํานาจและหน้าท่ีและ

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  เพ่ือช่วยสนบัสนนุคณะกรรมการบริษัทในการกําหนดนโยบายด้านการ

บริหารความเส่ียงให้ครอบคลมุทัง้องค์กร   ดงันี ้

1. กําหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเส่ียงโดยรวมของบริษัทประสบอยู่หรือคาดว่าจะเกิดขึน้และส่งผล

กระทบต่อบริษัท (Identification of Risk) รวมทัง้กําหนดนโยบายและให้ความเห็นในการบริหารความเส่ียงทัง้

จากภายนอกและภายในองค์กรให้ครอบคลมุ ดงันี ้

• ความเส่ียงด้านการเงิน (Financial Risk) 

• ความเส่ียงด้านการดําเนินการ (Operational Risk) 

• ความเส่ียงด้านกลยทุธ์การดําเนินการ (Strategic Risk) 
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• ความเส่ียงจากกฎหมาย บคุคลากรและข้อผกูพนัตามสญัญาตา่งๆขององค์กร (Compliance Risk) 

2. กําหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหารความเส่ียงของบริษัทให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความ

เส่ียงเพ่ือให้สามารถประเมิน ติดตาม และควบคุมความเส่ียงแต่ละประเภทให้อยู่ในระดบัท่ียอมรับได้ โดยให้

หน่วยงานตา่งๆ มีสว่นร่วมในการบริหารและควบคมุความเส่ียง 

3. ดูแลและติดตามการปฏิบติัตามนโยบายการบริหารความเส่ียงภายใต้แนวทางและนโยบายท่ีได้รับอนุมัติจาก

คณะกรรมการบริษัท 

4. กําหนดเกณฑ์วดัความเส่ียงและเพดานความเส่ียงท่ีบริษัท จะยอมรับได้ 

5. กําหนดมาตรการท่ีจะใช้ในการจดัการความเส่ียงให้เหมาะสมตอ่สถานการณ์ 

6. ประเมินความเส่ียงในระดบัองค์กร และกําหนดวิธีการบริหารความเส่ียงนัน้ให้อยู่ในระดบัท่ียอมรับได้ รวมทัง้

ควบคมุดแูลให้มีการบริหารความเส่ียงตามวิธีการท่ีกําหนดไว้ 

7. ทบทวนนโยบายการบริหารความเส่ียงและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเพียงพอท่ีจะควบคมุ

ความเส่ียง 

8. มีอํานาจในการเรียกบคุคลท่ีเก่ียวข้องมาชีแ้จงหรือแต่งตัง้และกําหนดบทบาทท่ีให้ผู้ปฏิบติังานทกุระดบัมีหน้าท่ี

บริหารความเส่ียงตามความเหมาะสม และให้รายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเพ่ือให้การบริหารความ

เส่ียงบรรลวุตัถปุระสงค์ 

9. รายงานผลเก่ียวกบัการบริหาร การดําเนินงาน สถานะความเส่ียงของบริษัท และการเปล่ียนแปลงตา่งๆ รวมถงึสิ่ง

ท่ีต้องดําเนินการปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้สอดคล้องกบันโยบายและกลยทุธ์ท่ีกําหนด เพ่ือนําเสนอต่อคณะกรรมการ

บริษัทอยา่งสม่ําเสมอ 

10. จดัทําคูมื่อการบริหารความเส่ียง 

11. ระบคุวามเส่ียงด้านต่างๆ พร้อมทัง้วิเคราะห์และประเมินความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้ รวมทัง้แนวโน้มซึ่งมีผลกระทบ

ตอ่บริษัท 

12. จดัทําแผนงานเพ่ือปอ้งกนัหรือลดความเส่ียง  

13. ประเมินผลและจดัทํารายงานการบริหารความเส่ียง 

14. จดัวางระบบบริหารความเส่ียงแบบบรูณาการโดยเช่ือมโยงระบบสารสนเทศ 

15. ปฏิบติังานอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเหน็สมควร  

การแต่งตัง้วาระการดาํรงตาํแหน่ง     

ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตัง้บคุคลท่ีมีคณุสมบติัตามท่ีระบไุว้ข้างต้น เพ่ือดํารงตําแหน่งกรรมการบริหารความ

เส่ียง โดยกรรมการบริหารความเส่ียงมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี และให้เป็นไปตามวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการ

บริษัท (กรณีกรรมการบริหารความเส่ียงดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการบริษัทด้วย) ทัง้นี ้กรรมการบริหารความเส่ียงซึง่พ้นตําแหน่ง

ตามวาระอาจได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการบริหารความเส่ียงได้อีก 
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ในกรณีท่ีกรรมการบริหารความเส่ียงครบวาระการดํารงตําแหน่ง หรือไม่อาจดํารงตําแหน่งหรือไม่อาจดํารงตําแหนง่จน

ครบวาระ ซึ่งส่งผลให้มีจํานวนกรรมการบริหารความเส่ียงต่ํากว่า 3 คน คณะกรรมการบริษัทควรจะแต่งตัง้กรรมการบริหาร

ความเส่ียงรายใหม่ให้ครบถ้วนในทนัทีหรืออย่างช้าภายใน 3 เดือนนับจากวนัท่ีจํานวนสมาชิกไม่ครบถ้วน เพ่ือให้เกิดความ

ตอ่เน่ืองในการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ซึง่กรรมการบริหารความเส่ียงท่ีเข้ามาใหมนี่ ้จะอยูใ่นตําแหน่ง

ได้เพียงเทา่วาระท่ีเหลืออยูข่องกรรมการบริหารความเส่ียงท่ีตนเข้ามาแทน  

9.2.6 ขอบเขตอาํนาจ  หน้าที่  และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 1/2560 เม่ือวันท่ี 17 มีนาคม 2560 มีมติกําหนดอํานาจและหน้าท่ีและความ

รับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และกรรมการผู้จดัการ ดงันี ้ 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

1. กํากับ ดูแล และอนุมติัเร่ืองเก่ียวกับการดําเนินงานตามปกติของบริษัท และมอบอํานาจให้กรรมการผู้จัดการ 

ผู้บริหาร หรือบคุคลอ่ืนใดดําเนินการเก่ียวกบัการดําเนินงานตามปกติประจําวนัของบริษัท เพ่ือปฏิบติัหน้าท่ีแทน

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารเฉพาะเร่ือง ภายใต้การควบคมุของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และภายในระยะเวลาท่ี

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารเห็นสมควร และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลง หรือแก้ไข

อํานาจนัน้ๆ ได้   

2. ดําเนินการหรือปฏิบติังานให้เป็นไปตามนโยบาย  แผนงาน  และงบประมาณท่ีได้รับอนมุติัจากคณะกรรมการ  

และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท 

3. เป็นผู้ รับมอบอํานาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย 

ระเบียบ ข้อกําหนด คําสัง่ มติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น และ/หรือมติท่ีประชุมคณะกรรมการ  และ/หรือคณะกรรมการ

บริหารของบริษัททกุประการ 

4. ให้มีอํานาจในการมอบอํานาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บคุคลอ่ืนปฏิบติังานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบ

อํานาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดงักล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอํานาจ และ/หรือให้เป็นไปตาม

ระเบียบ ข้อกําหนด หรือคําสัง่ท่ีคณะกรรมการของบริษัท และ/หรือบริษัทได้กําหนดไว้ ติดตามและประเมินผล

การดําเนินงานของบริษัทอยา่งสม่ําเสมอ เพ่ือปอ้งกนัความเส่ียงจากปัจจยัตา่งๆ ไมว่า่ภายในและภายนอกบริษัท 

5. อนมุติัการใช้จ่ายเงินในการดําเนินการซือ้ตามปกติธุรกิจของบริษัท  โดยการจดัซือ้วตัถดิุบในวงเงินต่อรายการไม่

เกิน 50 ล้านบาท (ห้าสบิล้านบาท) และการจดัซือ้เคร่ืองมืออปุกรณ์หรือสินทรัพย์ถาวรท่ีใช้ในการดําเนินงาน  ใน

วงเงินต่อรายการไม่เกิน 10 ล้านบาท (สิบล้านบาท) และซือ้สงัหาริมทรัพย์ต่อรายการในวงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท 

(ห้าล้านบาท) 

6. อนมุติัการขาย  การให้บริการตามปกติธุรกิจของบริษัท  เช่น  การอนมุติัขายสนิค้า การอนมุติัให้ทําสญัญารับจ้าง

ทําของตามปกติธุรกิจ เป็นต้น  ในวงเงินตอ่รายการไมเ่กิน  300 ล้านบาท (สามร้อยล้านบาท) 
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7. อนมุติัการกู้ ยืมเงิน การจดัหาวงเงินสินเช่ือ การออกตราสารหนี ้สญัญากู้ เงินเบิกเกินบญัชี  หรือสินเช่ืออ่ืนใดจาก

ธนาคาร  หรือสถาบนัการเงิน  หรือบคุคลทัว่ไปในเง่ือนไขตามปกติธุรกิจ ในวงเงินต่อรายการไม่เกิน 10 ล้านบาท 

สิบล้านบาท) รวมถึงการขอให้ธนาคารออกหนังสือคํา้ประกันเพ่ือประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัท ใน

วงเงินตอ่รายการไมเ่กิน 10  ล้านบาท (สบิล้านบาท) 

8. อนมุติัการจ่ายค่าตอบแทนค่าท่ีปรึกษาเม่ือยอดขายสามารถเก็บเงินได้จากลกูค้า โดยมีอํานาจการอนมุติัตัง้แต่

ร้อยละ 3 แตไ่มเ่กินร้อยละ 5 ของยอดขายหรือมลูคา่โครงการ โดยลงนามร่วมกบักรรมการผู้จดัการ  

9. ปฏิบติัหน้าท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการบริหารเป็นคราว ๆ ไป 

ทัง้นี ้ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารจะพิจารณาและอนมุติัรายการท่ีกรรมการผู้จดัการมีส่วนได้เสียหรือมีความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษัทไม่ได้  ยกเว้นเป็นการอนมุติัรายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการบริษัท 

หรือท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนมุติัไว้แล้วและเป็นไปตามท่ีกฎหมายกําหนด โดยคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิก

ถอน  เปล่ียนแปลง  หรือแก้ไขอํานาจประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารได้โดยมติคณะกรรมการบริษัท 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที่ กรรมการผู้จัดการ 

1. ควบคมุดแูลการดําเนินกิจการและ/หรือบริหารงานประจําวนัของบริษัท 

2. ดําเนินการหรือปฏิบติังานให้เป็นไปตามนโยบาย  แผนงาน  และงบประมาณท่ีได้รับอนมุติัจากคณะกรรมการ  

และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารของบริษัท 

3. เป็นผู้ รับมอบอํานาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย 

ระเบียบ ข้อกําหนด คําสัง่ มติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น และ/หรือมติท่ีประชุมคณะกรรมการ  และ/หรือคณะกรรมการ

บริหารและ/หรือ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารของบริษัททกุประการ 

4. ให้มีอํานาจในการมอบอํานาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บคุคลอ่ืนปฏิบติังานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบ

อํานาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดงักล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอํานาจ และ/หรือให้เป็นไปตาม

ระเบียบ ข้อกําหนด หรือคําสัง่ท่ีคณะกรรมการของบริษัท และ/หรือบริษัทได้กําหนดไว้ ทัง้นี ้จะไม่มีการมอบ

อํานาจช่วงให้แก่บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในการดําเนินการ 

5. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของบริษัทอย่างสม่ําเสมอ เพ่ือป้องกนัความเส่ียงจากปัจจัยต่างๆ ไม่ว่า

ภายในและภายนอกบริษัท 

6. พิจารณาการเข้าทําสญัญาเก่ียวกบัธุรกิจของบริษัท และสญัญาต่าง ๆ ซึ่งเป็นผลประโยชน์ต่อกิจการของบริษัท 

รวมทัง้กําหนดขัน้ตอนและวิธีการจัดทําสัญญาดังกล่าว เพ่ือนําเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร  และ/หรือ

คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

7. อนมุติัการใช้จ่ายเงินในการดําเนินการซือ้ตามปกติธุรกิจของบริษัท  โดยการจดัซือ้วตัถดิุบในวงเงินต่อรายการไม่

เกิน 30 ล้านบาท (สามสบิล้านบาท) และการจดัซือ้เคร่ืองมืออปุกรณ์หรือสนิทรัพย์ถาวรท่ีใช้ในการดําเนินงาน  ใน



                                 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี (แบบ 56-1) 

บริษัท ซีพที ีไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จาํกัด (มหาชน) 
 

 

สว่นท่ี 2 หน้า 33 
 

CPT 
Professional for Drives and Power 

วงเงินต่อรายการไม่เกิน 5 ล้านบาท (ห้าล้านบาท) และซือ้สงัหาริมทรัพย์ต่อรายการในวงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท 

(หนึง่ล้านบาท) 

8. อนมุติัการขาย  การให้บริการตามปกติธุรกิจของบริษัท  เช่น  การอนมุติัขายสนิค้า การอนมุติัให้ทําสญัญารับจ้าง

ทําของตามปกติธุรกิจ เป็นต้น  ในวงเงินตอ่รายการไมเ่กิน 100 ล้านบาท (หนึง่ร้อยล้านบาท) 

9. อนมุติัการจ่ายค่านายหน้าและค่าท่ีปรึกษาเม่ือยอดขายสามารถเก็บเงินได้จากลกูค้า โดยมีอํานาจการอนมุติัจ่าย

ค่าตอบแทนค่านายหน้าไม่เกินร้อยละ 2 และค่าตอบแทนค่าท่ีปรึกษาและค่าประสานงานขายไม่เกินร้อยละ 3 

ของยอดขายหรือมลูค่าโครงการ และในกรณีค่าตอบแทนค่าท่ีปรึกษาตัง้แต่ร้อยละ 3 แต่ไม่เกินร้อยละ 5 ของ

ยอดขายโดยลงนามร่วมกบัประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  

10. พิจารณาจดัสรร เงินบําเหน็จ เงินรางวลั หรือผลตอบแทนต่างๆ ซึง่ได้รับอนมุติัจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว  แก่

พนกังานหรือลกูจ้างของบริษัท หรือบคุคลใดๆ ท่ีกระทํากิจการให้บริษัท  

11. มีอํานาจพิจารณาว่าจ้างพนกังาน และบรรจแุต่งตัง้ ตลอดจนการโอน โยกย้ายข้ามสายงาน/ฝ่าย/แผนก หรือการ

พ้นจากการเป็นพนกังาน กําหนดอตัราค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินโบนสั รวมถึงสวสัดิการเก่ียวกบัพนกังานทัง้หมด

ของบริษัท  ยกเว้นพนกังานระดบัผู้บริหาร  

12. มีอํานาจ ออกคําสัง่ ระเบียบ ประกาศ บนัทึก เพ่ือให้การปฏิบติังานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของ

บริษัท  และเพ่ือรักษาระเบียบ  วินยัการทํางานภายในองค์กร 

13. ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธาน

เจ้าหน้าท่ีบริหารเป็นคราว ๆ ไป 

 ทัง้นี ้ กรรมการผู้ จัดการจะพิจารณาและอนุมัติรายการท่ีกรรมการผู้ จัดการมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษัทไม่ได้ ยกเว้นเป็นการอนมุติัรายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการบริษัท 

หรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนมุติัไว้แล้ว และเป็นไปตามท่ีกฎหมายกําหนด โดยคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิก

ถอน  เปล่ียนแปลง  หรือแก้ไขอํานาจกรรมการผู้จดัการได้โดยมติคณะกรรมการบริษัท 
   

9.2.7 อาํนาจอนุมัตริายการที่สาํคัญ 

รายการ 
คณะกรรมการ

บริษัท 
คณะกรรมการ

บริหาร 
ประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร 
กรรมการผู้จัดการ 

1. อนมุติัแผนงานและงบประมาณประจําปี / - - - 

2. การลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ 20 ล้านบาทขึน้ไป ไม่เกิน 20 ล้านบาท ไม่เกิน 10 ล้านบาท ไม่เกิน 5 ล้านบาท 

3. การลงทนุในสงัหาริมทรัพย์ 5 ล้านบาทขึน้ไป ไม่เกิน 5 ล้านบาท ไม่เกิน 2 ล้านบาท ไม่เกิน 1 ล้านบาท 

4. การอนมุติัจดัซือ้ จดัจ้างสําหรับดําเนิน

กิจการ 
50 ล้านบาทขึน้ไป 50 ล้านบาทขึน้ไป ไม่เกิน 50 ล้านบาท ไม่เกิน 30 ล้านบาท 
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ทัง้นี ้เร่ืองใดท่ีกรรมการ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร หรือกรรมการผู้จดัการมีส่วนได้เสียหรือมีความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์กบับริษัท กรรมการหรือผู้บริหารซึ่งมีส่วนได้เสียหรือมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ดงักล่าวไม่มีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนในเร่ืองนัน้ 

9.2.8 การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

ก. กรรมการบริษัท 

 บริษัทมีคณะกรรมการสรรหากรรมการ ทัง้นี ้ในการคดัเลือกบคุคลท่ีจะได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการ จะพิจารณาจาก

คุณสมบติั ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และเวลาท่ีจะเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริษัทโดยสม่ําเสมอ ทัง้นี ้ท่ี

ประชมุผู้ ถือหุ้นจะเป็นผู้แตง่ตัง้กรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลกัเกณฑ์และวิธีการตอ่ไปนี ้ 

1. ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเทา่กบั 1 หุ้นตอ่ 1 เสียงตามจํานวนหุ้นท่ีตนถือ 

2. ในการเลือกตัง้กรรมการบริษัท วิธีการออกเสียงลงคะแนน อาจใช้การลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้ ได้รับการเสนอช่ือเป็น

รายบุคคล หรือหลายคนในคราวเดียวกันแล้วแต่ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการออกเสียงลงคะแนน

หรือมีมติใดๆ ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้สิทธิตามคะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดตามข้อ 1 แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่

ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 

3. การออกเสียงลงคะแนนเพ่ือการเลือกตัง้กรรมการ จะต้องเป็นไปตามคะแนนเสียงส่วนใหญ่ หากมีคะแนนเสียง

เทา่กนั ให้ผู้ ท่ีเป็นประธานท่ีประชมุมีเสียงชีข้าดเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสียง 

องค์ประกอบและการแต่งตัง้คณะกรรมการบริษัท 

1. ผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ กําหนดจํานวนตําแหน่งกรรมการบริษัทท่ีจะพึงมีในการประชมุ  แต่ต้องมีจํานวนไม่น้อยกว่า 5 คน 

ทัง้นีก้รรมการบริษัทไมน้่อยกึง่หนึง่ของกรรมการทัง้หมดต้องมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร 

2. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวนหนึ่งท่ีไม่น้อยกว่าท่ีกฎหมายกําหนด โดยท่ีกรรมการ

อิสระจะต้องเป็นกรรมการท่ีไม่มีธุรกิจ หรืองานใดอนัเก่ียวข้อง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจโดยอิสระของ

ตน (“กรรมการอิสระ”) ทัง้นีก้รรมการ ดงัตอ่ไปนีไ้มถื่อวา่เป็นกรรมการอิสระ 

• ถือหุ้ นเกินกว่าร้อยละ 1 ของหุ้ นท่ีออกจําหน่ายแล้วของบริษัทฯ ทัง้นี ้ให้นับรวมถึงหุ้ นท่ีถืออยู่โดยผู้ ท่ี

เก่ียวข้อง 

• มีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัทฯ หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือได้รับเงินเดือนจากบริษัทฯ 

หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 

• เป็นท่ีปรึกษาซึ่งได้รับเงินเดือนจากบริษัทฯ  หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือมีผลประโยชน์ใดๆใน

ทางตรงหรือทางอ้อม ในด้านการเงินและการบริหารของบริษัทฯ หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือเป็นผู้

ท่ีเก่ียวข้อง หรือเป็นญาติสนิทกบัผู้บริหารระดบัสงู หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท  
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3. ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการอิสระคนหนึ่ง เป็นประธานกรรมการบริษัท โดยพิจารณาถึงประสบการณ์

อย่างน้อยด้านหนึ่งด้านใดท่ีสําคญั สําหรับบริษัทฯ เช่น ด้านธุรกิจ การตลาด การบริหารทรัพยากรบคุคล การเงิน 

กฎหมาย การจดัการ และประธานกรรมการบริษัท ต้องไม่ดํารงตําแหน่งกรรมการผู้จดัการหรือประธานเจ้าหน้าท่ี

บริหาร 

4. การเลือกตัง้กรรมการบริษัทให้เป็นไปตามข้อบงัคบับริษัทฯ และข้อกําหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นีจ้ะต้องมี

ความโปร่งใสและชดัเจน 

5. การสรรหากรรมการบริษัท ให้ดําเนินการผ่านกระบวนการของคณะกรรมการการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

โดยมีรายละเอียดท่ีเพียงพอ เพ่ือประโยชน์ในการตดัสนิใจของคณะกรรมการบริษัท และ/ หรือผู้ ถือหุ้น 

ข. กรรมการตรวจสอบ 

องค์ประกอบและการแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบจํานวนอย่างน้อย 3 คน และแต่งตัง้ประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบท่ีได้รับการแต่งตัง้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะต้องเป็นกรรมการบริษัท และเป็น

กรรมการอิสระ ซึ่งมีคณุสมบติัตามกฎหมายหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบงัคบั และ/หรือระเบียบชอง

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนัน้กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน จะต้องเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ และ

ประสบการณ์ท่ีเก่ียวข้องกบับญัชีหรือการเงิน 

คุณสมบัตขิองกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีความเป็นอิสระตามนิยามความเป็นอิสระของกรรมการอิสระ โดย  

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติ

บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง โดยให้นบัรวมหุ้นท่ีถือโดยผู้ ท่ีเก่ียวข้องด้วย 

2. ไม่เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน / พนกังาน / ลกูจ้าง/ ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา / ผู้ มีอํานาจ

ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกัน  หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความ

ขดัแย้ง (ปัจจบุนัและช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแตง่ตัง้)  

3. ไม่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลกัษณะท่ีเป็นบิดา มารดา คู่สมรส พ่ีน้องและบุตร 

รวมทัง้คู่สมรสของบุตร กบัผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอํานาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอช่ือเป็น

ผู้บริหารหรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

4. ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ใน

ลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทัง้ไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึง่

ไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่บริษัทย่อย บริษัทร่วม 

หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง   

http://www.sec.or.th/th/corpfin/issuance/rule/share.shtml#independentdirector#independentdirector
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5. ไม่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ในลกัษณะท่ี

อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่เป็น

กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติ

บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 

6. ไมเ่ป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่รวมถงึการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซึง่ได้รับ

ค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความ

ขัดแย้ง รวมทัง้ไม่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้ จัดการของผู้

ให้บริการทางวิชาชีพด้วย 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็น

ผู้ เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

8. ไมมี่ลกัษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไมส่ามารถให้ความเหน็อยา่งเป็นอิสระได้ 

9. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตดัสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัท

ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง และไม่เป็นกรรมการ

ของบริษัทจดทะเบียนท่ีเป็นบริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยลําดบัเดียวกนั 

10. มีหน้าท่ีในลักษณะเดียวกับท่ีกําหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและ

ขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ค. กรรมการบริหาร 

องค์ประกอบและการแต่งตัง้คณะกรรมการบริหาร 

1. คณะกรรมการบริษัท  เป็นผู้ แต่งตัง้กรรมการจํานวนหนึ่งตามท่ีเห็นสมควร ให้เป็นคณะกรรมการบริหาร เพ่ือ

ปฏิบติังานตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และให้คณะกรรมการตัง้กรรมการบริหารคนหนึ่งเป็น

ประธานกรรมการบริหาร 

2. กรรมการต้องเป็นบคุคลท่ีมีความรู้ความสามารถ มีความซ่ือสตัย์ สจุริต มีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ และมีเวลา

เพียงพอท่ีจะสามารถปฏิบติัหน้าท่ีให้แก่บริษัทฯ ได้ 

3. มีคณุสมบติัและไมมี่ลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชนจํากดั และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

4. กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นสว่น หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบคุคลอ่ืนท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนั

และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัทฯ  ไมว่า่จะทําเพ่ือผลประโยชน์สว่นตนหรือผลประโยชน์ของบคุคลอ่ืน เว้น

แต่จะแจ้งให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตัง้กรรมการบริหารดํารงตําแหน่งตามวาระท่ีคณะกรรมการ

บริษัท เหน็ชอบ 
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ง. กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

องค์ประกอบคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน  ได้รับการแต่งตัง้โดยคณะกรรมการบริษัท และประกอบด้วยกรรมการ

และผู้บริหารอย่างน้อย 3 คนโดยกรรมการกึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทัง้หมดจะต้องเป็นกรรมการอิสระ ประธานกรรมการ

ตรวจสอบดํารงตําแหน่งประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

จ. กรรมการบริหารความเส่ียง 

องค์ประกอบคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อย 3 คน โดยสมาชิกคณะกรรมการบริหารความเส่ียงไม่

จําเป็นต้องดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการบริษัท ทัง้นี ้ให้คณะกรรมการบริหารความเส่ียงเลือกตัง้สมาชิก 1 คน ให้ดํารงตําแหน่ง

เป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง และแต่งตัง้เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเพ่ือช่วยเหลือในการ

ดําเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเก่ียวกับการนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นําส่งเอกสาร

ประกอบการประชมุ และบนัทกึรายงานการประชมุ  

คุณสมบัตขิองสมาชกิคณะกรรมการกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณุสมบติัของสมาชิกคณะกรรมการกรรมการบริหารความเส่ียงต้องเป็นบคุคลผู้ มีคณุสมบติั ดงันี ้

1. เป็นผู้ มีความรู้ความสามารถ มีความซ่ือสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอท่ีจะ

ความสามารถปฏิบติัหน้าท่ีแก่บริษัทได้ 

2. มีคณุสมบติัครบถ้วนและไมมี่ลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชนและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

3. ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกิจการของบริษัทหรือเข้าเป็น

หุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอ่ืนซึ่งประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการ

ของบริษัท ไม่ว่าจะทําเพ่ือประโยชน์ของตนหรือผู้ อ่ืน เว้นแต่จะได้แจ้งให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัททราบ

ก่อนท่ีจะมีมติแตง่ตัง้ 

4. คณะกรรมการบริหารความเส่ียงประกอบด้วยผู้ เช่ียวชาญด้านการเงิน บญัชี หรือการบริหารความเส่ียง อยา่งน้อย 

1 ทา่น 

ฉ. ผู้บริหารระดับสูง 

เม่ือตําแหน่งผู้บริหารวา่งลงหรืออยู่ในตําแหน่งท่ีไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีในตําแหน่งได้ บริษัทจะมีระบบการให้ผู้บริหาร

ในระดบัใกล้เคียง หรือระดบัรองลงมาเป็นผู้ รักษาการในตําแหน่งจนกว่าจะมีการสรรหาและคดัเลือกบคุคลท่ีมีคณุสมบติัตาม

หลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทกําหนด และต้องเป็นผู้ ท่ีมีวิสยัทศัน์ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ ความเหมาะสมกบัวฒันธรรม
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องค์กร โดยการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนเป็นผู้สรรหา เพ่ือนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 

พิจารณาอนมุติัแตง่ตัง้ผู้ ท่ีมีความเหมาะสมให้ดํารงตําแหน่งแทนตอ่ไป 

9.3 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการตรวจสอบกรรมการและผู้บริหารในการนําข้อมลูภายในของบริษัทซึ่งยงัไม่เปิดเผยต่อ

สาธารณชนไปใช้แสวงหาประโยชน์สว่นตนในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ดงันี ้

1. ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหาร เก่ียวกบัหน้าท่ีในการรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ของตน คูส่มรส และบตุร

ท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตามมาตรา 59 และตามประกาศ

สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ีสจ. 12/2552 เร่ืองการจดัทําและเปิดเผยรายงานการถือหลกัทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร 

และผู้สอบบัญชี และบทกําหนดลงโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 

(รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทัง้การรายงานการได้มาหรือจําหน่ายหลกัทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติ

ภาวะตอ่ตอ่สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตามมาตรา 246 และบทกําหนดลงโทษ ตามมาตรา 

298 แหง่พระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

2. บริษัทกําหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท รวมทัง้คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ จดัทํารายงาน

การถือครองหลกัทรัพย์ และรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ต่อสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกําหนดลงโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

พ.ศ.2535 และตามประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ีสจ. 12/2552 เร่ืองการจดัทําและเปิดเผยรายงานการถือหลกั

ทรัพย์ของกรรมการ ผู้ บริหาร และผู้ สอบบัญชี และจัดส่งสําเนารายงานนีใ้ห้แก่บริษัทในวันเดียวกับวันท่ีส่งรายงานต่อ

สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ เพ่ือให้บริษัทสามารถตรวจสอบการซือ้ขายหุ้นของผู้บริหารทกุ

ราย  

3. บริษัทกําหนดให้กรรมการและผู้บริหารรวมถึงผู้ปฏิบติังานท่ีเก่ียวข้องท่ีได้รับทราบข้อมลูภายในท่ีเป็นสาระสําคญั 

ซึง่มีผลตอ่การเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพย์ จะต้องระงบัการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนท่ีงบการเงิน หรือ

ข้อมลูภายในนัน้จะเปิดเผยต่อสาธารณชนหรือข้อมลูภายในนัน้จะเปิดเผยต่อสาธารณชนในช่วงระยะเวลา 24 ชัว่โมงภายหลงั

จากท่ีข้อมลูภายในของบริษัทได้เปิดเผยต่อสาธารณะชนแล้ว และห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมลูท่ีเป็นสาระสําคญันัน้ต่อบุคคลอ่ืน

ทราบจนกว่าจะได้มีการแจ้งข้อมลูนัน้ให้แก่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทัง้นีห้ากพบว่ามีการใช้ข้อมลูภายในมีความประพฤติท่ีส่อไป

ในทางท่ีจะทําให้บริษัทหรือผู้ ถือหุ้นได้รับความเส่ือมเสียและเสียหายโดยผู้กระทําการเป็นบคุลากรระดบัคณะกรรมการบริหาร  

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาบทลงโทษตามความเหมาะสม และหากผู้ กระทําผิดเป็นผู้ บริหารระดับรองลงไป  

คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาบทลงโทษสําหรับผู้กระทําผิดนัน้ๆ 

9.4 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี  

1. คา่ตอบแทนการสอบทานและการตรวจสอบงบการเงิน (Audit Fee) 
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งบการเงินของบริษัทได้รับการตรวจสอบโดยนายยุทธพงษ์ เชือ้เมืองพาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 9445 

บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชีสําหรับปี  2560 จํานวนรวม 1.50 ล้านบาท และมีมติ

พิจารณาอนมุติัในการจ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชีสําหรับปี 2561 เป็นจํานวนรวม 1.65 ล้านบาท เป็นค่าบริการตรวจสอบ

รายปีและคา่สอบทานรายไตรมาส 

2. คา่ตอบแทนอ่ืน (Non Audit Fee) 

- ไมมี่    -     

9.5 การปฏบัิตติามหลักการกาํกับดูแลกจิการที่ดีในเร่ืองอ่ืนๆ 

- ไมมี่  - 

 

10.  ความรับผิดชอบต่อสังคม 

ก. นโยบายภาพรวม 

ความรับผิดชอบต่อสงัคมของกิจการ หมายถึง การประกอบกิจการด้วยความดูแลใส่ใจต่อผู้ มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ 

สงัคมและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ตลอดจนมีธรรมาภิบาลในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ให้

เป็นไปด้วยความซ่ือสตัย์ สจุริต โปร่งใสและยติุธรรม บริษัทดําเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบตอ่สงัคม สิง่แวดล้อม และกลุม่ผู้ มี

สว่นได้เสีย ตามหลกัการแนวทางความรับผิดชอบต่อสงัคม 8 ข้อของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้กําหนดนโยบายและ

แนวทางปฏิบติัเพ่ือให้บริษัทนํามาใช้เป็นสว่นหนึง่ในการบริหารจดัการกระบวนการทางธุรกิจ (CSR-in-Process) ดงันี ้

(1) การประกอบธุรกจิด้วยความเป็นธรรม  

การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรมย่อมก่อให้เกิดความเช่ือมั่นกับผู้ เก่ียวข้อง บริษัทมุ่งมั่นท่ีจะดําเนินธุรกิจด้วย

จรรยาบรรณท่ีดีตอ่คูแ่ข่งขนัเพ่ือให้เกิดการแข่งขนัท่ีเป็นธรรม โดยมีแนวทางปฏิบติัดงันี ้

1. ประพฤติปฏิบติัภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขนัท่ีดี สง่เสริมการแข่งขนัทางการค้าอยา่งเสรี หลีกเล่ียงพฤติกรรม

การเลน่พรรคเลน่พวก หรือร่วมสมคบคิด (ฮัว้) กนั 

2. ไม่แสวงหาข้อมลูท่ีเป็นความเป็นความลบัของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการท่ี ไม่สจุริต หรือไม่เหมาะสม เช่น การ

จ่ายสนิจ้างให้กบัพนกังานของคูแ่ข่ง  

3. ไมพ่ยายามทําลายช่ือเสียงของคูแ่ข่งทางการค้าด้วยการกลา่วหาในทางร้ายโดยไร้มลูความจริง 

4. ไม่สนบัสนนุการดําเนินการใดๆ ท่ีมีลกัษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ใช้สินค้าและบริการท่ีมีลิขสิทธิ

ถกูต้อง 
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(2) การต่อต้านการการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

บริษัทมีนโยบายดําเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดมัน่ในความถกูต้อง ไม่สนบัสนนุให้มีการสร้างความสําเร็จของงาน

ด้วยวิธีการทจุริต คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายปฏิบติัตามกฎหมายต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ โดยกําหนดแนวทางปฏิบติั

ตามรายละเอียดข้อ (จ) 

(3) การเคารพสทิธิมนุษยชน  

การเคารพสิทธิมนษุยชน หมายถงึ การปฏิบติัต่อผู้ มีสว่นได้เสีย ชมุชนและสงัคมรอบข้างด้วยความเคารพในคณุค่าของ

มนษุย์ และไม่ละเมิดสิทธิขัน้พืน้ฐานของพวกเขา บริษัทและบริษัทย่อยมีเจตนารมณ์ท่ีจะเคารพและไม่ละเมิดสิทธิมนษุยชน 

โดยมีแนวทางปฏิบติัดงันี ้

1. สนบัสนนุและเคารพในการปกป้องสิทธิมนษุยชน โดยหมัน่ตรวจตราดแูลมิให้ธุรกิจเข้าไปมีส่วนเก่ียวข้องกบัการ

ลว่งละเมิดสทิธิมนษุยชน เช่น ไมส่นบัสนนุการบงัคบัใช้แรงงาน ตอ่ต้านการใช้แรงงานเดก็ เป็นต้น 

2. ส่งเสริมการปฏิบัติตามข้อกําหนดด้านสิทธิมนุษยชนภายในกิจการของตน และกระตุ้ นให้มีการปฏิบัติตาม

หลกัการสทิธิมนษุยชนตามมาตรฐานสากล 

(4) การปฏบัิตต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บริษัทมีนโยบายปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ดูแลด้านความเป็นอยู่ ความปลอดภัยและ

สขุอนามยัในสถานท่ีทํางาน ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้ระดบัองค์กรและการพัฒนาบุคลากรเพ่ือยกระดับการทํางานของ

พนกังานอยา่งมืออาชีพ พฒันาระบบการทํางานและสร้างนวตักรรมในองค์กร โดยมีแนวทางปฏิบติั ดงันี ้ 

1. จดัให้มีเง่ือนไขในการจ้างงานท่ีเป็นธรรม และให้พนกังานได้รับคา่ตอบแทนท่ีเหมาะสมตามศกัยภาพ 

2. จดัให้มีการดแูลในเร่ืองสวสัดิการแก่พนกังานตามสมควร เช่น จดัให้มีวนัลาพกัผ่อนประจําปี การทํางานลว่งเวลา

ท่ีสมเหตสุมผล การรักษาพยาบาลตามความจําเป็นและสมควร เป็นต้น 

3. การแต่งตัง้โยกย้าย การให้รางวลัและการลงโทษพนกังานจะกระทําด้วยความสจุริตใจ เสมอภาคและตัง้อยู่บน

พืน้ฐานของความรู้ ความสามารถและความเหมาะสมของพนกังาน  

4. จดัให้มีการดแูลรักษาสภาพแวดล้อมในการทํางาน ให้มีความปลอดภยัตอ่ชีวิต และทรัพย์สนิของพนกังาน  

5. พฒันาพนักงานเพ่ือฝึกฝนทกัษะและเพิ่มพูนศักยภาพ โดยเปิดโอกาสให้พนักงานมีการเรียนรู้อย่างทัว่ถึงและ

สม่ําเสมอ 

6. ปฏิบติัตามกฎหมาย และข้อบงัคบัตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัพนกังานอยา่งเคร่งครัด  

7. หลีกเล่ียงการกระทําใดๆ ท่ีไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าท่ีการทํางานของพนักงาน 

ตลอดจนปฏิบติัตอ่พนกังานด้วยความสภุาพ 
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(5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค  

บริษัทมุ่งมัน่ท่ีจะผลิตสินค้าและบริการท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน ในราคาเสนอขายท่ีเหมาะสม รักษาความลบัของ

ลกูค้าอย่างจริงจงัและสม่ําเสมอ แสวงหาลู่ทางอย่างไม่หยุดยัง้ท่ีจะเพิ่มประโยชน์ให้แก่ลกูค้าอย่างต่อเน่ือง และปฏิบติัตาม

เง่ือนไขตา่งๆ ท่ีมีตอ่ลกูค้าอยา่งเคร่งครัด โดยมีแนวทางปฏิบติัดงันี ้

1. สง่มอบผลติภณัฑ์ท่ีมีคณุภาพและมาตรฐานตรงตามความต้องการของลกูค้า ภายใต้เง่ือนไขท่ีเป็นธรรม 

2. พฒันาผลติภณัฑ์และบริการอยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือเพิ่มมลูคา่ให้กบัธุรกิจและเพ่ือเพิ่มประโยชน์ให้แก่ลกูค้า 

3. ให้ข้อมลูเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์และบริการท่ีถกูต้อง เพียงพอ ไม่เกินความเป็นจริง เพ่ือให้ลกูค้ามีข้อมลูเพียงพอใน

การตดัสนิใจ 

4. รักษาความลบัของลกูค้าไมนํ่าไปใช้เพ่ือประโยชน์ของตนเอง หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องโดยมิชอบ  

(6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

บริษัทตระหนกัถึงความสําคญัของการดแูลรักษาสิ่งแวดล้อม เพ่ือไม่ก่อให้เกิดปัญหามลภาวะต่างๆ รวมถึงภาวะโลก

ร้อน ซึ่งมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตมนุษย์และระบบนิเวศน์ บริษัทจึงมีนโยบายไม่กระทําการใดๆ ท่ีจะส่งผลเสียหายต่อ

ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม โดยมีแนวทางปฏิบติั ดงันี ้

1. ใช้ทรัพยากรอยา่งมีประสทิธิภาพ มีมาตรการประหยดัพลงังาน และพิจารณานําทรัพยากรกลบัมาใช้ใหม ่

2. พฒันาสนิค้าและบริการท่ีไมส่ง่ผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อม มีความปลอดภยัในการใช้งาน 

3. ใช้เทคโนโลยีและขัน้ตอนการผลิตท่ีมีมาตรฐาน โดยคํานึงถึงการลดปริมาณและการบําบดัมลพิษก่อนปล่อยสู่

ธรรมชาติ 

4. ให้การสนบัสนนุกิจกรรมท่ีจะมีสว่นสร้างสรรค์สงัคมและสิง่แวดล้อมอยา่งสม่ําเสมอ  

(7) การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม  

บริษัทมีนโยบายสง่เสริมการใช้กระบวนการทางธุรกิจเพ่ือประโยชน์ในการพฒันาคณุภาพชีวิต ช่วยสร้างเศรษฐกิจและ

ความเข้มแข็งให้กบัชมุชนและสงัคม โดยมีแนวทางปฏิบติั ดงันี ้

1. การสนบัสนนุการจ้างงานในชมุชน 

2. แสวงหาโอกาสสนบัสนนุกิจกรรมสร้างสรรค์สงัคมและชมุชน 

3. ปลกูฝังจิตสํานกึในเร่ืองความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อมให้เกิดขึน้ในหมูพ่นกังานทกุระดบั  

4. ควบคมุให้มีการปฏิบติัอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบท่ี ออกโดยหน่วยงานกํากบั

ดแูล  
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(8) การมีนวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการดาํเนินความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้

มีส่วนได้เสีย 

บริษัทตระหนกัดีว่าผู้ มีสว่นได้สว่นเสียมีบทบาทสําคญัในการกําหนดทิศทางการดําเนินธุรกิจ จึงให้ความสําคญัในการ

ดแูลและคํานงึถงึผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ทัง้ภายในและภายนอกองค์กร บริษัทจงึมีนโยบายสนบัสนนุสง่เสริมการมีสว่นร่วมของผู้

มีส่วนได้เสีย (Co-Creation) ในการพัฒนานวัตกรรมท่ีสร้างความสมดุลระหว่างมูลค่าและคุณค่าต่อชุมชน สังคม และ

สิง่แวดล้อมควบคูไ่ปกบัความเจริญเติบโตของธุรกิจอยา่งยัง่ยืน โดยมีแนวทางปฏิบติั ดงันี ้

1. วิเคราะห์กระบวนการทํางานอยา่งละเอียด เพ่ือสร้างโอกาสในการพฒันาไปสูก่ารค้นพบนวตักรรมทางธุรกิจ 

2. สร้างโอกาสในการคิดค้นผลิตภณัฑ์ใหม่ร่วมกบัผู้ มีสว่นได้เสีย เพ่ือความเจริญเติบโตควบคู่กบัการสร้างกําไรของ

ธุรกิจอยา่งยัง่ยืน 

3. การร่วมมือกบัหน่วยงานของรัฐบาลในการพฒันาผลติภณัฑ์ เพ่ือช่วยเหลือผู้ ด้อยโอกาสและสงัคม   

เพ่ือให้ทกุคนในองค์กรได้รับทราบนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น บริษัทจะเผยแพร่นโยบายดังกล่าวผ่านช่อง

ทางการส่ือสารของบริษัท เช่น จดหมาย อีเมล์ แบบรายงานการเปิดเผยข้อมลูประจําปี (56-1) และรายงานประจําปี (56-2) 

โดยจะทบทวนนโยบายดงักลา่วอยา่งสม่ําเสมอทกุปี 

ข. การดาํเนินงานและการจัดทาํรายงาน 

ความรับผิดชอบต่อสงัคมตามนโยบายและแนวปฏิบติัข้างต้นนัน้ เป็นสว่นหนึ่งในกระบวนการดําเนินธุรกิจของกิจการท่ี

บริษัทได้ปฏิบติัมาโดยตลอด โดยบริษัทได้ดําเนินงานตามนโยบายและแนวทางท่ีกําหนด ตัง้แต่ขัน้ตอนการจดัหาวตัถุดิบท่ีมี

คณุภาพในราคาท่ีเหมาะสม และเพ่ือให้เกิดการแข่งขนัอย่างเป็นธรรม หลีกเล่ียงพฤติกรรมการเลน่พรรคเลน่พวก ทางบริษัทจะ

เปรียบเทียบสนิค้าจากผู้จดัจําหน่ายวตัถดิุบหลายรายเพ่ือให้สามารถเปรียบเทียบราคาและเพิ่มอํานาจการตอ่รอง  

สําหรับกระบวนการผลิตสินค้า บริษัทมีการตรวจสอบและควบคมุคณุภาพสินค้าตัง้แต่เร่ิมต้นการผลิตจนถึงขัน้ตอน

สดุท้ายก่อนท่ีจะสง่มอบสินค้าให้แก่ลกูค้า รวมถึงการให้คําแนะนําในการนําผลิตภณัฑ์ของบริษัทไปใช้ในกระบวนการผลิตของ

ลกูค้าเพ่ือช่วยลดเวลาในการทํางาน (Cycle Time) ในการผลิต ตลอดจนฝ่ายการตลาดจะติดตามผลหลงัการขาย เพ่ือรับฟัง

ปัญหาข้อเสนอแนะจากลกูค้า แล้วนํามาปรับปรุงและพฒันาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ท่ีหลากหลายให้สามารถตอบสนองต่อความ

ต้องการของลกูค้าได้มากย่ิงขึน้  

เน่ืองจากธุรกิจของบริษัทต้องอาศยับคุลากรท่ีมีความรู้ ความชํานาญและประสบการณ์ ผู้บริหารบริษัทจึงได้ตระหนกั

ถงึความสําคญัของทรัพยากรบคุคล และมีนโยบายสง่เสริมบคุลากรรุ่นใหมท่ี่มีความรู้ ความสามารถ ให้ทนัตอ่การเปล่ียนแปลง

ของเทคโนโลยี โดยการจัดอบรมพนักงานและเปิดโอกาสให้พนักงานได้เรียนรู้และได้ประสบการณ์ในการรับการถ่ายทอด

เทคโนโลยีการผลติจากตา่งประเทศ ซึง่เป็นผู้ผลติเคร่ืองจกัรนัน้ๆ โดยตรง 
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ค. การดาํเนินธุรกจิที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม  

 - ไมมี่ – 

ง. การป้องกันการมีส่วนเก่ียวข้องกับการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

การทจุริต (Corruption) หมายถึง การใช้อํานาจท่ีได้มาหรือการใช้ทรัพย์สินท่ีมีอยูใ่นทางมิชอบ เพ่ือประโยชน์ต่อตนเอง 

ครอบครัว เพ่ือน คนรู้จกั หรือประโยชน์อ่ืนใดอนัมิควรได้ ซึง่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์ของผู้ อ่ืน การทจุริตอาจเกิดได้

หลายลกัษณะ เช่น การติดสินบนเจ้าพนกังานด้วยการให้หรือการรับสินบนทัง้ท่ีเป็นเงินและสิ่งของ การมีผลประโยชน์ทบัซ้อน 

การฟอกเงิน การยกัยอก การปกปิดข้อเทจ็จริง การขดัขวางกระบวนการยติุธรรม เป็นต้น 

บริษัทได้กําหนดแนวทางในการปฏิบติัตามนโยบายตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ ดงัตอ่ไปนี ้

1. ห้ามกรรมการ ผู้ บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทในสายธุรกิจดําเนินการหรือยอมรับหรือให้การ

สนบัสนนุ การทจุริตคอร์รัปชัน่ในทกุรูปแบบทัง้ทางตรงและทางอ้อม และกําหนดให้มีการสอบทานการปฏิบติัตาม

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างสม่ําเสมอ ตลอดจนมีการทบทวนแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับ

นโยบาย ระเบียบปฏิบติั ข้อกําหนด ประกาศ กฎหมาย และการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ 

2. มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นส่วนหนึ่งของการดําเนินธุรกิจและเป็นหน้าท่ีความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการของบริษัท ผู้บริหาร ผู้บงัคบับญัชา พนกังานทกุคนทกุระดบั ท่ีจะมีส่วนในการแสดงความคิดเห็น

เก่ียวกบั การปฏิบติัเพ่ือให้การดําเนินการด้านการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่บรรลตุามนโยบายท่ีกําหนด 

3. บริษัทไมก่ระทําหรือสนบัสนนุการให้สินบนในทกุรูปแบบ ทกุกิจกรรมท่ีอยูภ่ายใต้การดแูล รวมถงึการควบคมุ การ

บริจาคเพ่ือการกุศล การบริจาคให้แก่พรรคการเมือง การให้ของขวญัทางธุรกิจและสนบัสนนุกิจกรรมต่าง ๆ มี

ความโปร่งใสและไมมี่เจตนาเพ่ือโน้มน้าวให้เจ้าหน้าท่ีภาครัฐหรือเอกชน ดําเนินการท่ีไมเ่หมาะสม 

4. บริษัทจดัให้มีการควบคมุภายในท่ีเหมาะสม สม่ําเสมอเพ่ือปอ้งกนัไม่ให้พนกังานมีการปฏิบติัท่ีไม่เหมาะสม โดย

เฉพาะงานขาย การตลาด จดัซือ้ 

5. สร้างวฒันธรรมองค์กรท่ีซ่ือสตัย์และยึดมัน่ในความเป็นธรรม ส่งเสริมความซ่ือสตัย์ สจุริต และรับผิดชอบในการ

ปฏิบติัหน้าท่ีความรับผิดชอบ รวมถงึส่ือให้เหน็ความมุง่มัน่ของบริษัท 

6. มีความรับผิดชอบต่อการจดัทํารายงานทางการเงินท่ีมีความถกูต้อง ครบถ้วน ตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรอง

ทัว่ไป 

7. หลีกเล่ียงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งอาจนํามาซึ่งการทุจริตคอร์รัปชั่น เช่น ไม่ถือหุ้ นในบริษัทคู่แข่ง 

หลีกเล่ียงการใช้ข้อมลูภายใน เพ่ือประโยชน์ของตนในการซือ้หรือขายหุ้นของบริษัท หรือให้ข้อมลูภายในแก่ผู้ อ่ืน 

8. จดัให้มีระบบควบคมุภายในท่ีรัดกมุมีประสิทธิภาพ และมีการประเมินความเพียงพอของระบบควบคมุภายในทกุ

ปี ทัง้นี ้บริษัทได้มีการว่าจ้างบริษัทภายนอก (Outsource) ทําหน้าท่ีเป็นผู้ตรวจสอบภายใน เพ่ือประเมินความ
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เส่ียงและรายการท่ีผิดปกติ โดยจะนําเสนอผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยทกุๆ 3 

เดือน  

9. หากพบเหน็การกระทําท่ีเข้าข่ายการทจุริตท่ีมีผลเก่ียวข้องกบับริษัททัง้ทางตรงหรือทางอ้อม ควรแจ้งให้กรรมการ

ผู้จดัการทราบทนัที โดยบริษัทจะรักษาความลบัของผู้แจ้งหรือร้องเรียนการทจุริต  

10. เพ่ือให้ทกุคนในองค์กรได้รับทราบนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน่ บริษัทจะเผยแพร่นโยบายดงักล่าวผ่าน

ช่องทางการส่ือสารของบริษัท เช่น จดหมาย อีเมล์ แบบรายงานการเปิดเผยข้อมลูประจําปี (56-1)  และรายงาน

ประจําปี (56-2) โดยจะทบทวนนโยบายดงักลา่วอยา่งสม่ําเสมอทกุปี 
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11.  การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 

  บริษัทได้ตระหนักถึงความสําคัญของระบบการควบคุมภายในท่ีดี ซึ่งจะช่วยให้การดําเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมี

ประสทิธิภาพและประสทิธิผล  โดยบริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือทําหน้าท่ีสอบทานระบบการควบคมุภายในท่ีเหมาะสม 

และมีการตรวจสอบภายในท่ีเป็นไปตามหลกัการของการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี  ทัง้นี ้การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือ

อนุมติัรายการท่ีเก่ียวข้องกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทจะมีผู้สอบบญัชี ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้บริหาร เข้าร่วม

ประชมุด้วยตามความเหมาะสม เพ่ือนําเสนอข้อมลูให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารับทราบ ติดตามความคืบหน้า และหา

แนวทางแก้ไขข้อสงัเกตเพ่ือให้สามารถแก้ไขประเดน็ข้อสงัเกตได้อยา่งทนัทว่งที 

 อีกทัง้บริษัทได้จดัให้มีผู้ตรวจสอบภายใน ซึง่เป็นหน่วยงานอิสระจากภายนอก ในปี 2561 บริษัทได้แตง่ตัง้ บริษัท บีเค 

ไอเอ แอนด์ ไอซี จํากดั ซึง่ดําเนินการโดยนางสาวบญุณี  กศุลโสภิต ผู้ตรวจสอบภายในวิชาชีพและผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ซึง่มี

ความรู้ความสามารถในด้านระบบบญัชีและการควบคมุภายใน ให้เป็นท่ีปรึกษาในการวางระบบการควบคมุภายใน พร้อมทัง้

ดําเนินการขจดัความเส่ียงและรายการท่ีผิดปกติ  โดยได้รับแต่งตัง้จากท่ีประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ดํารงตําแหน่งเป็น

เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ และนําเสนอผลการตรวจสอบภายในตอ่คณะกรรมการตรวจสอบอยา่งน้อยทกุๆ 3 เดือน 

นอกจากนี ้ผู้สอบบญัชีของบริษัทจากบริษัท เอเอน็เอส ออดิท จํากดั ได้มีการพิจารณาการควบคมุภายในของบริษัท ใน

สว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัทําและการนําเสนองบการเงินของบริษัท เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมและความเช่ือถือได้ของรายงาน

ทางการเงิน โดยไมพ่บข้อสงัเกตใดๆท่ีเป็นสาระสําคญั 

โดยในแตล่ะสว่นงานดงักลา่ว ได้มีการนําเสนอออกมาในรูปธรรมซึง่แสดงถงึข้อสงัเกต ข้อเสนอแนะ และการติดตามผล 

โดยมีรายละเอียดดงันี ้   

(1) การประเมนิความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในโดยคณะกรรมการบริษัท 

ในการประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2562 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วม

ประชุมด้วย คณะกรรมการได้ประเมินระบบควบคมุภายในโดยการซกัถามข้อมลูจากฝ่ายบริหารเก่ียวกบัความเพียงพอของ

ระบบการควบคมุภายในของบริษัท ทัง้ 5 สว่น คือ การควบคมุภายในองค์กร (Control Environment) , การประเมินความเส่ียง 

(Risk Assessment) , การควบคมุการปฏิบติังาน (Control Activities) ,ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมลู (Information & 

Communication) และระบบการติดตาม (Monitoring Activities)  ภายหลงัจากการประเมินแล้วคณะกรรมการมีความเห็นว่า 

บริษัทมีระบบควบคมุภายในในเร่ืองการทําธุรกรรมกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว

อยา่งเพียงพอแล้ว ซึง่ระบบการควบคมุภายในของบริษัทมีความเหมาะสมและเพียงพอในการท่ีจะปอ้งกนัทรัพย์สนิอนัเกิดจาก

การท่ีผู้บริหารนําไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอํานาจ รวมถึงมีระบบการตรวจสอบภายในท่ีมีความอิสระในการติดตามและ

ประเมินผลการควบคมุภายใน อยา่งไรก็ตาม คณะกรรมการตรวจสอบได้กําชบัเร่ืองการปฏิบติัตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ี

ดีของบริษัทอยา่งเคร่งครัดเพ่ือให้การปฏิบติังานของบริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพมากท่ีสดุ นอกจากนี ้บริษัท 
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ยงัมีระบบการจดัเก็บเอกสารสําคญัท่ีทําให้กรรมการ ผู้สอบบญัชี และผู้ มีอํานาจตามกฎหมายสามารถตรวจสอบได้ภายใน

ระยะเวลาอนัควร 

(2) การประเมนิระบบการควบคุมภายในโดยผู้ตรวจสอบภายใน 

ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทซึ่งได้รับการแต่งตัง้ให้ประเมิน ตรวจสอบและติดตามการปรับปรุงระบบการควบคุม

ภายในของบริษัท โดยทําการประเมินความเส่ียงและจัดทําแผนการตรวจสอบภายในรายปี ดําเนินการตรวจสอบ ตลอดจน

ตรวจติดตามผลการปรับปรุงระบบ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยทกุไตรมาส มีวตัถปุระสงค์หลกัเพ่ือ

การประเมินประสิทธิภาพและความเหมาะสมเพียงพอของระบบการควบคมุภายในท่ีมีอยู่ในปัจจบุนั การปฏิบติัตามนโยบาย

และระเบียบปฏิบัติท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้ความเหมาะสมและเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท  โดยท่ีผ่านมาผู้

ตรวจสอบภายในได้เข้าตรวจสอบกระบวนการปฏิบติังานของบริษัทในเบือ้งต้น โดยให้ข้อสงัเกตและข้อแนะนําเพ่ือการปรับปรุง

ประสทิธิภาพการปฏิบติังานซึง่ผู้บริหารให้ความสําคญัและได้ดําเนินการปรับปรุงตามคําแนะนําของผู้ตรวจสอบภายในแล้ว  

ทัง้นีค้ณะกรรมการตรวจสอบได้อนมุติัรายงานผลการตรวจสอบระบบการควบคมุภายในของบริษัท โดยพิจารณาจาก

รายงานการตรวจสอบภายในและรายงานการติดตามการปฏิบติัตามข้อเสนอแนะของระบบการควบคมุภายในท่ีจดัทําขึน้โดยผู้

ตรวจสอบภายใน บริษัทได้ดําเนินการแก้ไขปรับปรุงระบบการควบคมุภายใน โดยเฉพาะประเด็นข้อสงัเกตท่ีมีความเส่ียงต่อ

การดําเนินธุรกิจอยา่งมีนยัสําคญัเรียบร้อยแล้ว โดยมีความคิดเหน็ดงันี ้

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ รวม 3 ทา่น 

ประกอบด้วย นายสวุิทย์  สงิหจนัทร์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ  รศ. ประภาษ  ไพรสวุรรณา  และนางวลัชลีย์   กาญจน

จงกล เป็นกรรมการตรวจสอบ มีขอบเขต หน้าท่ี และความรับผิดชอบตามกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีสําคญัคือ ดแูล

รายงานทางการเงินของบริษัทให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป สอบทานการดําเนินงานของบริษัทให้

เป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี มีระบบการควบคมุภายในท่ีมีประสทิธิภาพ มีการปฏิบติัตามข้อกําหนดและกฎหมาย

ท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนดแูลกรณีท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหวา่งบริษัทกบับคุคลท่ีเก่ียวโยงกนันัน้ ทัง้นีใ้นปี 2561 

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชมุทัง้หมด 4 ครัง้ ตามรายละเอียดการเข้าประชมุของกรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่น

ดงัตอ่ไปนี ้

 

ช่ือ – นามสกุล ตาํแหน่ง 
จาํนวนครัง้การประชุม /  

จาํนวนครัง้ที่เข้าร่วมประชุม 

1. นายสวุิทย์ สงิหจนัทร์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 4/4 

2. นางวลัชลีย์ กาญจนจงกล กรรมการตรวจสอบ 4/4 

3. นายวรพจน์ ยศะทตัต์ กรรมการตรวจสอบ 1/2 
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หมายเหตุ 

1) รศ.ประภาษ ไพรสวุรรณา ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ จากการไปดํารงตําแหน่ง

ประธานกรรมการบริษัท เมือ่วนัที ่24 พฤษภาคม 2561 

2) นายวรพจน์ ยศะทตัต์ ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เมือ่วนัที ่24 พฤษภาคม 2561 

ทัง้นีไ้ด้ประชมุร่วมกบัผู้บริหารระดบัสงูท่ีเก่ียวข้อง ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบญัชี  ซึง่ผลการสอบทานของ

คณะกรรมการตรวจสอบมีสาระสําคญั สรุปได้ดงันี ้

งบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินสําหรับปี 2560 

ร่วมกบัผู้สอบบญัชี และฝ่ายบริหาร เพ่ือให้มัน่ใจว่างบการเงินได้จดัทําขึน้อยา่งถกูต้องตามท่ีควรในสาระสําคญัตามมาตรฐาน

การบัญชีท่ีรับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วน และเช่ือถือได้ สอดคล้องกับกฎหมายและประกาศท่ี

เก่ียวข้อง รวมทัง้พิจารณาการนํามาตรฐานการบญัชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ การตีความมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการบัญชีและแม่บทการบัญชีท่ีมีการปรับปรุงท่ีเก่ียวข้องกับบริษัทฯมาปฏิบัติแล้ว 

รวมถึงได้มีการประชุมเป็นการเฉพาะกบัผู้สอบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมประชุมด้วย เพ่ือให้ความมัน่ใจว่าผู้สอบบญัชีมี

ความเป็นอิสระในการปฏิบติังาน 

รายการที่เก่ียวโยงกัน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจาณาการเปิดเผยข้อมลูของบริษัทฯ ในกรณีท่ีเกิดรายการท่ีเก่ียว

โยงกนั หรือรายการท่ีอาจทําให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้ มีส่วนได้เสียกบับริษัทฯ ให้มีความถกูต้องครบถ้วน 

เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่าได้ดําเนินตามหลกัเกณฑ์ท่ีตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) กําหนด โดยบริษัทฯ ได้ถือปฏิบติัตาม

นโยบายการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี  

ระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินระบบการควบคมุภายในตามแนวทางท่ีกําหนดโดย

สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ซึง่ครอบคลมุถึงสภาพแวดล้อมการควบคมุภายในองค์กร การ

บริหารความเส่ียง การควบคุมด้านการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล รวมถึงระบบการติดตาม 

คณะกรรมการตรวจสอบเหน็วา่ บริษัทมีการควบคมุภายในท่ีเพียงพอและมีประสทิธิผล 

การกํากับดูแลงานตรวจสอบภายใน  มีการปฏิบติังานอย่างอิสระ โดยจดัให้มีการว่าจ้างบริษัท บีเค ไอเอ แอนด์ 

ไอซี จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทท่ีให้บริการด้านการตรวจสอบภายในจากภายนอก เป็นผู้ ตรวจสอบภายในของบริษัท โดย

คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณาแผนการตรวจสอบภายในประจําปี รายงานผลการตรวจสอบภายใน ติดตามผลการ

ตรวจสอบภายในกับฝ่ายบริหารอย่างต่อเน่ือง พร้อมทัง้ให้คําแนะนํากับผู้ตรวจสอบภายใน เพ่ือให้เกิดความเช่ือมัน่ว่าการ

ปฏิบติังานตามแผนงานตรวจสอบภายในประจําปี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยผลการตรวจสอบภายใน

ประจําปี 2560 ไมพ่บสิง่บง่ชีข้องการกระทําทจุริตหรือข้อบกพร่องด้านการควบคมุภายในท่ีมีนยัสําคญั 



                                 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี (แบบ 56-1) 

บริษัท ซีพที ีไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จาํกัด (มหาชน) 
 

 

สว่นท่ี 2 หน้า 48 
 

CPT 
Professional for Drives and Power 

การบริหารความเส่ียง คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนกบัฝ่ายบริหารในเร่ืองการบริหารความเส่ียง และติดตาม

การดําเนินการ รวมทัง้เสนอให้มีการกําหนดกระบวนการบริหารความเส่ียงอย่างมีประสิทธิผล เพ่ือให้มัน่ใจว่าบริษัทฯ มีการ

บริหารความเส่ียงอยา่งตอ่เน่ือง และพิจารณาการปอ้งกนัและจดัการความเส่ียงสําคญัของธุรกิจทัง้ปัจจบุนัและท่ีอาจเกิดขึน้ใน

อนาคต พร้อมทัง้กําหนดมาตรการเพิ่มเติมเพ่ือการปรับปรุงให้ดีย่ิงขึ ้น้ 

การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ และ

กฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกจิของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้บริษัทฯ ปฎิบติัตามประกาศของสํานกังาน

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และกฎหมายท่ี

เก่ียวข้องกบัการดําเนินธุรกิจอย่างสม่ําเสมอ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสงูสดุ รวมทัง้การปฎิบติัต่อผู้ มีสว่นได้เสียตอ่

ธุรกิจของบริษัทฯ ด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี  ทัง้นีเ้พ่ือสร้างความ

น่าเช่ือถือให้แก่ผู้ลงทนุและผู้ มีสว่นได้เสีย 

พจิารณาคัดเลือกเสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมีความเป็นอสิระเพ่ือทาํหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลือกผู้สอบบญัชีประจําปี 2562 โดยพิจารณาจากคณุสมบติัความรู้ทางด้านธุรกิจและ

ประสบการณ์ ตลอดจนความเหมาะสมของคา่ตอบแทน  และมีมติให้เสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท เพ่ือขออนมุติัจากท่ีประชมุ

ใหญ่สามญั  ผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 โดยให้แตง่ตัง้ นายวิชยั รุจิตานนท์ สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 4054 หรือ  

นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 3500 หรือ นายเสถียร วงศ์สนนัท์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต

ทะเบียนเลขท่ี 3495 หรือนางสาวกลุธิดา ภาสรุกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 5946 หรือ นายยทุธพงษ์ เชือ้เมืองพาน 

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 9445 จากบริษัท เอเอน็เอส ออดิท จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท โดยกําหนด

คา่ตอบแทนเป็นจํานวนเงินรวม 1,700,000 บาท 

 

 

 

 

วนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2562 

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
นายสวุิทย์ สงิหจนัทร์ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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12.  รายการระหว่างกัน 

ลักษณะความสัมพันธ์ 

บริษัทมีการทํารายการระหว่างกนักบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์  ได้แก่ กรรมการ ผู้ ถือหุ้น ผู้บริหาร 

และบริษัทท่ีเก่ียวข้องซึ่งหมายถึงบริษัทท่ีมีบุคคลท่ีอาจจะมีความขัดแย้งของบริษัท มีความสมัพันธ์เก่ียวข้องกับกรรมการ 

ผู้บริหารและผู้ ถือหุ้นของบริษัทดงักลา่ว ซึง่สามารถสรุปลกัษณะความสมัพนัธ์ ได้ดงันี ้

ตารางแสดงความสมัพนัธ์ของบคุคลและนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งกนั 

บุคคล/นิตบุิคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ความสัมพันธ์ 

1. บริษัท คอมมิวนิเคชัน่ แอนด์ ซิสเตม็ส์ โซลชูัน่ จํากดั

(มหาชน) (CSS) 

 

(CSS ประกอบกิจการนําเข้าและจําหน่ายเคเบิล้ท่ีใช้ในงาน

โครงข่ายโทรคมนาคม ให้บริการติดตัง้ระบบโทรคมนาคม) 

มีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบร่วมกนั คือ   

รศ.ประภาษ ไพรสวุรรณา 

2. บริษัท บางกอกชีทเมท็ทลั จํากดั (มหาชน) (BM)  

(BM ประกอบกิจการผลติรางและทอ่ร้อยสายไฟ ตู้ ส่ือสาร) 

มีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบร่วมกนั คือ   

รศ.ประภาษ ไพรสวุรรณา 

(โดย รศ.ประภาษ ไพรสวุรรณา ดํารงตําแหน่งประธาน

กรรมการตรวจสอบในบมจ. บางกอกชีทเมท็ทลั) 

3. บริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) (PSTC)  

(PSTC ประกอบกิจการออกแบบ และติดตัง้ระบบไฟฟา้ 

ด้านพลงังานทดแทน) 

มีกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

ร่วมกนั คือ นายสวุิทย์ สงิหจนัทร์ 
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สรปุรายการระหวา่งกนัของบรษิทั ซพีที ีไดร ์แอนด ์เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน) สาํหรบังวดเดอืน ม.ค.- ธ.ค. 2561 

บุคคล/นิตบุิคคลที่

อาจมีความขัดแย้ง 
ความสัมพันธ์ 

ลักษณะ

รายการ 

มูลค่ารายการ (ล้าน

 

ยอดคงค้าง (ล้าน

 

คาํชีแ้จงของผู้บริหาร 

ในเร่ืองความจาํเป็น 

และความสมเหตุสมผล 

ความเหน็ของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

 
2560 2561 2560 2561 

รายการซือ้ขายระหว่างกัน        

บรษิทั คอมมวินิ

เคชัน่ แอนด ์ซสิ

เตม็ส ์โซลชูัน่ จาํกดั

(มหาชน) (CSS) 

(ประกอบกจิการ

นําเขา้และจาํหน่าย

เคเบิล้ทีใ่ชใ้นงาน

โครงขา่ย

โทรคมนาคม 

ใหบ้รกิารตดิตัง้

ระบบโทรคมนาคม 

มกีรรมการ

อสิระและ

ประธาน

กรรมการบรษิทั

รว่มกนั คอื 

นายประภาษ 

ไพรสวุรรณา 

 

ซือ้สนิคา้ 2.02 0.22 - - CSS ประกอบธุรกจิหลกั

คอืจาํหน่ายสายเคเบิล้ ซึง่

เป็นวตัถุดบิชนิดหน่ึงที่

บรษิทัตอ้งนํามาประกอบ

เพือ่ขาย ดงันัน้ บรษิทัซือ้

วตัถุดบิประเภทสายไฟ 

(Cable 115kV) เพือ่

นําไปผลติงานประเภท 

Substationและสายไฟอืน่ 

ๆโดยการซือ้สนิคา้

ดงักลา่วไดผ้า่นขัน้ตอน

การเปรยีบเทยีบราคาของ

แผนกจดัซือ้  ซึง่ราคา

เป็นราคาทีเ่หมาะสม 

ตลอดจนการพจิารณา

เงือ่นไขอืน่ ๆ ประกอบ 

เชน่ คุณภาพ การชาํระ

เงนิ และการตรงต่อเวลา

ในการจดัสง่สนิคา้ ซึง่ ณ 

ปัจจุบนัรายการเจา้หน้ี

การคา้ดงักลา่วบรษิทัได้

จา่ยชาํระเรยีบรอ้ยแลว้  

คงคา้งเพยีงยอดทีอ่ยู่

ในชว่งเครดติเทอม 

 

คณะกรรมการตรวจสอบมี

ความเห็นว่ารายการซื้อ

สนิคา้ดงักล่าวเป็นรายการ

ธุรกจิปกตขิองบรษิทั และ

เป็นรายการที่เป็นไปตาม

เงื่อนไขการค้าทัว่ไปโดย

เป็นไปตามนโยบายการ

จดัซื้อของบรษิทั ซึง่บรษิทั

ไดท้าํรายการแบบเดยีวกนั

กบัคู่ค้ารายอื่น ซึ่งมคีวาม

สมเหตุสมผล 

เจา้หน้ีการคา้ - - 0.31 - 
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บรษิทั บางกอกชที

เมท็ทลั จาํกดั 

(มหาชน) (BM) 

(ประกอบกจิการ

ผลติรางและท่อรอ้ย

สายไฟ ตูส้ ือ่สาร) 

มกีรรมการ

อสิระและ

ประธาน

กรรมการบรษิทั

รว่มกนั คอื 

นายประภาษ 

ไพรสวุรรณา 

(โดยนาย

ประภาษ ไพร

สวุรรณา ดาํรง

ตาํแหน่ง

ประธาน

กรรมการ

ตรวจสอบ ในบ

มจ. บางกอก

ชทีเมท็ทลั) 

ซือ้สนิคา้ 6.28 16.34 - - BM ประกอบธุรกิจหลัก

คือจําหน่ายรางและท่อ

ร้ อ ย ส า ย ไ ฟ  ซึ่ ง เ ป็ น

วตัถุดบิชนิดหน่ึงที่บริษทั

ต้องนํามาประกอบเพื่อ

ขาย  ดังนั ้น  บริษัทซื้ อ

วัตถุดิบประเภทท่อร้อย

สายไฟ เพื่อนําไปผลิต

งานประเภท Substation  

โดยการซื้อสนิคา้ดงักล่าว

ไ ด้ ผ่ า น ขั ้น ต อ น ก า ร

เปรียบเทียบราคาของ

แผนกจดัซือ้  ซึง่ราคาเป็น

ร า ค า ที่ เ ห ม า ะ ส ม 

ตลอดจนการพิจารณา

เงื่อนไขอื่น ๆ ประกอบ 

เช่น คุณภาพ การชําระ

เงนิ และการตรงต่อเวลา

ในการจดัส่งสนิค้า ซึ่ง ณ 

ปัจจุบันรายการเจ้าหน้ี

การค้าดงักล่าวบริษัทได้

จ่ายชําระเรียบร้อยแล้ว 

คงค้า ง เพีย งยอดที่ อยู่

ในชว่งเครดติเทอม 

คณะกรรมการตรวจสอบมี

ความเห็นว่ารายการซื้อ

สนิคา้ดงักล่าวเป็นรายการ

ธุรกจิปกตขิองบรษิทั และ

เป็นรายการที่เป็นไปตาม

เงื่อนไขการค้าทัว่ไปโดย

เป็นไปตามนโยบายการ

จดัซื้อของบรษิทั ซึง่บรษิทั

ไดท้าํรายการแบบเดยีวกนั

กบัคู่ค้ารายอื่น ซึ่งมคีวาม

สมเหตุสมผล 

 

 

เจา้หน้ีการคา้ - - 2.72 17.36 

บรษิทั เพาเวอร ์

โซลชูัน่ เทคโนโลย ี

จาํกดั(มหาชน) 

(PSTC) (ประกอบ

กจิการออกแบบ 

และตดิตัง้ระบบ

ไฟฟ้า ดา้นพลงังาน

ทดแทน) 

มกีรรมการ

อสิระและ

ประธาน

กรรมการ

ตรวจสอบ

รว่มกนั คอื  

นาย สวุทิย ์

สงิหจนัทร ์

รายไดจ้ากการ

ใหบ้รกิาร

รบัเหมาและ

ตดิตัง้ 

50.32 2.55 - - PSTC ประกอบธุรกจิหลกั

คือออกแบบ และติดตัง้

ระบบไฟฟ้าด้านพลงังาน

ทดแทน  ซึ่ ง บ ริษัท ไ ด้

ให้บริการรับเหมาและ

ติ ด ตั ้ ง ง า น ป ร ะ เ ภ ท 

Substation เ ป็ น ห ลั ก  

โดยราคาค่าบริการเป็น

ราคาที่ เหมาะสม และ

คณะกรรมการตรวจสอบมี

ความเห็นว่า รายการการ

ให้บริก ารรับ เหมาและ

ติ ด ตั ้ง ข อ ง โ ค ร ง ก า ร ที่

เกี่ยวกับงาน Substation  

โดยบริษัทคํานวณราคา

จากต้นทุนบวกอตัรากําไร

ขัน้ต้น  (Standard Gross 

Margin)  ซึ่งเป็นรายการ

รายไดจ้ากการ

ขาย 

  8.15 1.39 - - 

ลกูหน้ีการคา้ - - 3.60 - 
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รายไดท้ีย่งัไมไ่ด้

เรยีกชาํระ 

 

- - 1.88 1.37 
สามารถเทียบเคียงกับ

การให้บริการของลูกค้า

รายอื่นที่มีลักษณะงาน

คลา้ยคลงึกนั  สว่นรายได้

จากการขายสินค้าเป็น

การขายสินค้าประเภท

อุปกรณ์ไฟฟ้า (Bus Duct)  

ซึ่ ง ร าค าข ายสาม า ร ถ

เทียบเคียงได้กับลูกค้า

ร ายอื่ น   ส่ วนรายการ

ลูกหน้ีการค้าดงักล่าว ณ 

ปัจจุบนับรษิทัได้รบัชําระ

เรียบร้อยแล้ว  คงค้า ง

เพีย งยอดที่ อยู่ ใ นช่ ว ง

เ ค ร ดิ ต เ ท อ ม  แ ล ะ

นอกจากนั ้นบริษัทยังมี

รายได้ที่ย ัง ไม่ได้ เ รียก

ชาํระ สาํหรบังานเดยีวกนั  

ซึ่ ง เ ป็นไปตามเงื่อนไข

ปกติทัว่ไปตามที่ระบุใน

สัญญา และเป็นไปตาม

เงือ่นไขเชน่เดยีวกบัลกูคา้

รายอืน่ของบรษิทั 

ธุรกจิปกตขิองบรษิทั  โดย

มรีายละเอยีดตามทีร่ะบุใน

สัญ ญ า แ ล ะ มี เ งื่ อ น ไ ข

เช่นเดียวกันกับที่ทํากับ

ลูกค้ารายอื่นที่มีลักษณะ

งานคลา้ยคลงึกนั สว่นการ

ขายสนิคา้ประเภทอุปกรณ์

ไฟฟ้าเป็นไปตามราคาที่

เทียบเคียงได้กับลูกค้า

ทัว่ไปของบริษัท รวมถึง

รายไดท้ีย่งัไมไ่ดเ้รยีกชาํระ

ด้วย เช่นกันซึ่ ง มีค ว าม

สมเหตุสมผล 

  

บรษิทั ซพีที-ีททีจี ี

อนิโนเวชัน่ จาํกดั 

(CPT-TTG) 

บรษิทัยอ่ย รายไดค้า่เชา่ - 0.03 - - CPT-TTG เป็นบรษิทั

ยอ่ยของบรษิทั เพือ่

รองรบัการประกอบ

กจิการเกีย่วกบัโรงไฟฟ้า

ชวีมวลขนาดเลก็ถงึขนาด

กลาง และปรบัปรุง

ประสทิธภิาพโรงไฟฟ้าชวี

มวลใหแ้ก่ผูป้ระกอบ

กจิการโรงเลือ่ยไมใ้นพืน้ที่

ภาคใต ้ทัง้น้ี CPT-TTG 

ไดเ้ชา่พืน้ทีส่าํนกังาน

บางสว่นบรเิวณชัน้ 2 

ของอาคารของบรษิทัเพือ่

เป็นสาํนกังานและเพือ่

ประกอบธุรกจิ สญัญาเชา่

มกีาํหนดระยะเวลา 1 ปี 

(1 ส.ค. 2561 – 31 ก.ค. 

คณะกรรมการตรวจสอบมี

ความเหน็วา่รายไดค้า่เชา่

ดงักลา่ว เป็นรายการธุรกจิ

ปกตริะหวา่งบรษิทัและ

บรษิทัยอ่ย และเป็น

รายการทีเ่ป็นไปตาม

เงือ่นไขการคา้ทัว่ไป และ

มคีวามสมเหตุสมผล 
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แนวโน้มการทาํรายการระหว่างกันในอนาคต 

บริษัทคาดว่าในอนาคตอาจจะมีรายการระหว่างกันต่อไป คือ การเข้าทํารายการซือ้ขายและการให้บริการท่ีเป็น

ข้อตกลงทางการค้าท่ีมีเง่ือนไขการค้าโดยทัว่ไปกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมี

ความขดัแย้งในอนาคต บริษัทจะปฏิบติัตามนโยบายและขัน้ตอนท่ีได้กลา่วไว้อยา่งเคร่งครัด 

ทัง้นี ้ในการทํารายการระหว่างกนัท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคต เง่ือนไขต่างๆ  ให้เป็นไปตามลกัษณะการค้าโดยทัว่ไป โดย

อ้างอิงกับราคาและเง่ือนไขตลาดท่ีเหมาะสม ทัง้นีบ้ริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการอิสระเป็นผู้ ให้

ความเห็นเก่ียวกบัราคาอตัราค่าตอบแทน รวมทัง้ความจําเป็นและความเหมาะสมของรายการนัน้ด้วย หากมีรายการใดท่ีเกิด

ขึน้กบับคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎ ประกาศ และ/หรือข้อบงัคบั

ของสํานกังานคณะกรรมการหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  และ/หรือตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทอาจให้

ผู้ เช่ียวชาญอิสระหรือผู้สอบบญัชีของบริษัทเป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกบัรายการระหว่างกนัดงักล่าว เพ่ือนําไปใช้ประกอบการ

ตดัสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ ถือหุ้นตามแต่กรณี ทัง้นี ้บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกนัไว้ในหมายเหตุประกอบงบ

การเงินท่ีได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของบริษัท 

2562) อตัราคา่เชา่เดอืน

ละ 5,000 บาท ดว้ย

เงือ่นไขปกตกิารคา้ตามที่

ระบุในสญัญาเชา่ทัว่ไป 
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ส่วนที่ 3 

ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

13.  ข้อมูลทางการเงนิที่สาํคัญ 

13.1 ผู้สอบบัญชีและสรุปรายงานของผู้สอบบัญชี 

งบการเงินสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

ตรวจสอบโดยบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด ซึ่งมีนายยุทธพงษ์ เชือ้เมืองพาน ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 

9445  เป็นผู้สอบบัญชีท่ีได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบ

บญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ซึ่งได้แสดงความเห็นว่า งบการเงินของบริษัทฯ แสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด 

โดยถกูต้องตามท่ีควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และเพิ่มข้อมลูและเหตกุารณ์ท่ีเน้นเก่ียวกับการ

ปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดในการบนัทกึบญัชีเก่ียวกบับญัชีตา่ง ๆ ในปีก่อน 

งบการเงินสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

ตรวจสอบโดยบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด ซึ่งมีนายยุทธพงษ์ เชือ้เมืองพาน ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 

9445 เป็นผู้สอบบญัชีท่ีได้รับอนญุาตจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี

ท่ีรับรองทัว่ไป ซึ่งได้แสดงความเห็นว่า งบการเงินของบริษัทฯ แสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด โดย

ถูกต้องตามท่ีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และเพิ่มข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้นเก่ียวกับการ

ปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดในการบนัทกึบญัชีเก่ียวกบับญัชีตา่ง ๆ ในปี 2559 

งบการเงินสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

ตรวจสอบโดยบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด ซึ่งมีนายยุทธพงษ์ เชือ้เมืองพาน ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 

9445 เป็นผู้สอบบญัชีท่ีได้รับอนญุาตจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี

ท่ีรับรองทัว่ไป ซึ่งได้แสดงความเห็นว่า งบการเงินของบริษัทฯ แสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด โดย

ถกูต้องตามท่ีควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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13.2  ตารางสรุปงบการเงนิ 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 - 2561  
          (หน่วย : ล้านบาท)  

ฐานะการเงนิ 

งบการเงนิ 

ณ 31 ธันวาคม 2559 
(ปรับปรุงใหม่) 

ณ 31 ธันวาคม 2560 ณ 31 ธันวาคม 2561 

จาํนวนเงนิ ร้อยละ จาํนวนเงนิ ร้อยละ จาํนวนเงนิ ร้อยละ 

 สนิทรัพย์       

สนิทรัพย์หมุนเวียน           

   เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 99.69 10.91 222.23 14.59 56.11 4.25 

 เงินลงทนุชัว่คราว - สทุธิ 27.20 2.98 450.13 29.55 387.04 29.31 

  ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีห้มนุเวียนอ่ืน - สทุธิ 386.98 42.35 407.94 26.78 350.50 26.54 

  รายได้ท่ียงัไมไ่ด้เรียกชําระ 15.55 1.70 43.68 2.87 69.64 5.27 

  สนิค้าคงเหลือ - สทุธิ 176.72 19.35 126.35 8.30 94.87 7.18 

 

รวมสนิทรัพย์หมุนเวียน 706.14 77.29 1,250.33 82.09 958.16 72.55 

สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

        เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระผกูพนั  9.17 1.00 2.40 0.16 - - 

 เงินมดัจําคา่ซือ้สนิทรัพย์ถาวร - - - - 9.20 0.70 

 เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย - สทุธิ - - - - 1.20 0.09 

  ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ - สทุธิ 187.48 20.52 257.84 16.93 333.96 25.29 

  สนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน - สทุธิ 0.40 0.04 0.75 0.05 0.97 0.07 

 

สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชี 10.09 1.10 11.65 0.76 15.29 1.16 

  สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน  0.39 0.05 0.17 0.01 1.89 0.14 

 

รวมสนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน 207.53 22.71 272.81 17.91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   362.51 27.45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

รวมสนิทรัพย์ 913.67 100.00 1,523.14 100.00 1,320.67 100.00 

หนีส้นิและส่วนของผู้ถือหุ้น       

หนีส้นิหมุนเวียน       

  เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 47.88 5.24 34.45 2.26 24.67 1.87 

  เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 251.86 27.57 272.61 17.90 228.02 17.27 

  เงินรับลว่งหน้าจากลกูค้า 

     และรายได้รับลว่งหน้า 35.50 3.89 38.07 2.50 16.22 1.23 

 หนีส้นิตามสญัญาเช่าทางการเงิน 
     ท่ีถงึกําหนดชําระภายในหนึง่ปี 1.71 0.19 1.55 0.10 1.89 0.14 

  ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 26.76 2.93 26.10 1.72 5.58 0.42 
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ฐานะการเงนิ 

งบการเงนิ 

ณ 31 ธันวาคม 2559 
(ปรับปรุงใหม่) 

ณ 31 ธันวาคม 2560 ณ 31 ธันวาคม 2561 

จาํนวนเงนิ ร้อยละ จาํนวนเงนิ ร้อยละ จาํนวนเงนิ ร้อยละ 

 ประมาณการหนีส้นิจากการรับประกนั 14.64 1.60 16.27 1.07 15.96 1.21 

 ประมาณการหนีส้นิอ่ืน 10.85 1.18 10.85 0.71 10.85 0.82 

 

รวมหนีส้นิหมุนเวียน 389.20 42.60 401.63 26.26 303.18 22.96 

หนีส้นิไม่หมุนเวียน       

 
หนีส้นิตามสญัญาเช่าการเงิน-สทุธิ  3.29 0.36 1.74 0.11 1.77 0.13 

  ประมาณการหนีส้นิไมห่มนุเวียนสําหรับ

ผลประโยชน์พนกังาน 27.32 2.99 32.56 2.14 23.83 1.80 

  หนีส้นิไมห่มนุเวียนอ่ืน - - 1.74 0.11 0.58 0.04 

 

รวมหนีส้นิไม่หมุนเวียน 30.61 3.35 34.30 2.36 26.18 1.98 

รวมหนีส้นิ 419.81 45.95 435.93 28.62 329.36 24.94 

ส่วนของผู้ถือหุ้น       

 ทนุเรือนหุ้น       

    ทนุจดทะเบียน 
     หุ้นสามญั 450,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท 450.00 49.25 - - - - 

    ทนุจดทะเบียน 
     หุ้นสามญั 900,000,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 0.50 บาท - - 450.00 29.55 450.00 34.07 

    ทนุท่ีออกจําหน่ายและชําระ 
      เต็มมลูคา่แล้ว 
      หุ้นสามญั 450,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท 315.00 34.48 - - - - 

    ทนุท่ีออกจําหน่ายและชําระ 
      เต็มมลูคา่แล้ว 
      หุ้นสามญั 900,000,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 0.50 บาท       -     - 450.00 29.55 450.00 34.07 

 สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั - - 469.63 30.83 469.63 35.56 

  กําไรสะสม 
   จดัสรรแล้ว 
     สํารองตามฎหมาย 26.35 2.88 33.38 2.19 34.11 2.58 

     ยงัไมไ่ด้จดัสรร 152.51 16.69 134.20 8.81 37.58 2.85 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 493.86 54.05 1,087.21 71.38 991.31 75.06 

รวมหนีส้นิและส่วนของผู้ถอืหุ้น 913.67 100.00 1,523.14 100.00 1,320.67 100.00 
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งบกาํไรขาดทุน 

สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 - 2561 
   (หน่วย : ล้านบาท) 

ผลการดาํเนินงาน 
2559 2560 2561 

จาํนวนเงนิ ร้อยละ จาํนวนเงนิ ร้อยละ จาํนวนเงนิ ร้อยละ 

       

 

รายได้จากการขาย    826.70 66.65 952.11 76.83 649.31 67.42 

 
 

รายได้จากการให้บริการรับเหมา 
   และติดตัง้ 353.08  28.46 254.12 20.50 274.16 28.46 

 รายได้จากการให้บริการ     47.64  3.84 29.88 2.41 28.20 2.93 

 รายได้อ่ืน  13.02 1.05 3.18 0.26 11.44 1.19 

รวมรายได้ 1,240.44  100.00 1,239.29 100.00 963.11 100.00 

ค่าใช้จ่าย       

 

ต้นทนุขาย 598.19 48.22 695.00 56.08 510.56 53.01 

 

ต้นทนุการให้บริการรับเหมาและติดตัง้ 306.39  24.70 206.15 16.63 236.35 24.54 

 ต้นทนุการให้บริการ 20.71 1.67 13.59 1.10 17.00 1.76 

 

คา่ใช้จ่ายในการขาย 74.99  6.05 62.83 5.07 57.76 6.00 

 

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 83.77 6.75 82.40 6.65 121.27 12.59 

 ขาดทนุ (กําไร) จากอตัราแลกเปลี่ยน 2.77 0.22 4.46 0.36 (1.10) (0.11) 

รวมค่าใช้จ่าย 1,086.82 87.61 1,064.43 85.89 941.84 97.79 

กาํไรก่อนต้นทนุทางการเงนิ 
     และภาษีเงนิได้ 153.63 12.39 174.87 14.11 21.27 2.21 

ต้นทนุทางการเงิน (1.35) (0.11) (1.99)  (0.16) (1.59)  (0.17) 

กาํไรก่อนภาษีเงนิได้ 152.27 12.28 172.87 13.95 19.68 2.04 

คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ (31.13)  (2.51) (32.16) (2.6) (5.26) (0.54) 

กาํไรสาํหรับปี  121.15 9.77 140.71 11.35 14.42 1.50 

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน 
รายการท่ีจะไม่ได้รับการจดัประเภทรายการใหม่ 

     เข้าไปไว้ ในกําไรหรือขาดทนุในภายหลงั 

     - ผลกําไร (ขาดทนุ) จากการประมาณการตามหลกั 

        คณิตศาสตร์ประกนัภยั-สทุธิจากภาษีเงินได้  (1.82) (0.15)        -  - 15.67 1.63 

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 119.33 9.62 140.71 11.35 30.10 3.13 

กําไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน (บาท/หุ้น) 0.19*  0.22  0.02  

จํานวนหุ้นสามญัถวัเฉลีย่ถว่งนํา้หนกั (ล้านหุ้น) 630*  640  900  

หมายเหต ุ: * ปรับเป็นราคากําไรสทุธิตอ่หุ้นเทียบกบัมลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 
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งบกระแสเงนิสด 

สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 - 2561 

                                                                                                     (หน่วย : ล้านบาท) 

รายการ 2559 2560 2561 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน    

กําไร(ขาดทนุ)ก่อนภาษีเงินได้ 152.27 172.87 19.68 

รายการปรับกระทบกาํไรก่อนภาษีเงนิได้ 
  เป็นเงนิสดรับ(จ่าย)จากกจิกรรมดาํเนินงาน    

 คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจําหน่าย 18.65 16.48 14.42 

 คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู - - 24.52 

 คา่เผ่ือมลูคา่สินค้าคงเหลือ 1.23 0.95 2.40 

 คา่เผ่ือการด้อยคา่เงินลงทนุในบริษัทย่อย - - 0.30 

 กําไรจากการยกหนี ้ (10.16) - - 

 (กําไร)ขาดทนุจากการตดัจําหน่ายทรัพย์สิน (0.48) (0.25) 1.06 

 กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทนุชัว่คราว (0.45) (0.42) (3.71) 

 
กําไรที่ยงัไมเ่กิดขึน้จริงจากการวดัมลูคา่ 
     เงินลงทนุชัว่คราว (0.03)         (0.03) - 

 ขาดทนุที่ยงัไมเ่กิดขึน้จริงจากสญัญาซือ้ 
     ขายเงินตราตา่งประเทศลว่งหน้า 0.24 2.42 0.73 

 (กําไร) ขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่นที่ยงั ไมเ่กิดขึน้ 1.80 (0.63) (0.36) 

 ดอกเบีย้รับ (0.24) (0.25) (2.15) 

 คา่ใช้จ่ายดอกเบีย้จ่าย 1.35 1.99 1.59 

 ประมาณการหนีส้ินจากการรับประกนั 10.79 5.49 4.77 

 ประมาณการหนีส้ินไมห่มนุเวียนสาํหรับผลประโยชน์

พนกังาน 4.44 5.24 12.05 

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง 
  ในสนิทรัพย์และหนีส้นิดาํเนินงาน  179.41  203.87 75.30 

สนิทรัพย์จากการดาํเนินงาน(เพิ่มขึน้)ลดลง :    

 ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีห้มนุเวียนอ่ืน (104.92) (20.96) 34.41 

 รายได้ท่ียงัไมไ่ด้เรียกชําระ 35.00 (28.14) (25.95) 

 สินค้าคงเหลือ (53.88) 49.42 29.08 

 สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน 0.47 0.22 (1.73) 

หนีส้นิจากการดาํเนินงานเพิ่มขึน้(ลดลง) :    

 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มนุเวียนอ่ืน 116.87 19.66 (45.97) 

 เงินรับลว่งหน้าจากลกูค้าและรายได้รับลว่งหน้า (34.03) 2.56 (21.85) 

 ประมาณการหนีส้ินจากการรับประกนั (6.87) (3.86) (5.08) 

 หนีส้ินไมห่มนุเวียนอ่ืน - - (1.16) 
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รายการ 2559 2560 2561 

เงนิสดรับจากกจิกรรมดาํเนินงาน 132.05 222.78 37.05 

 จ่ายสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน         -         - (1.18) 

 จ่ายดอกเบีย้จ่าย (1.35) (1.99) (1.59) 

 จ่ายภาษีเงินได้ (26.66) (34.40) (33.33) 

เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดาํเนินงาน 104.04 186.39 0.95 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทนุ :    

 ดอกเบีย้รับ 0.24 0.25 0.53 

 เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทนุชัว่คราว 162.00 153.52 596.80 

 เงินสดจ่ายซือ้เงินลงทนุชัว่คราว (152.00) (576.00) (530.00) 

 เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระผกูพนั(เพ่ิมขึน้)ลดลง (8.17) 6.77 2.40 

 เงินสดจ่ายซือ้เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย - - (1.50) 

 เงินสดจ่ายชําระเงินมดัจําคา่ซือ้สินทรัพย์ถาวร - - (9.20) 

 เงินสดรับจากการจําหน่ายสินทรัพย์ถาวร 1.50 0.29 1.63 

 เงินสดจ่ายเพ่ือซือ้สินทรัพย์ถาวร (2.60) (20.02) (89.92) 

 เงินสดจ่ายเพ่ือซือ้สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน         - (0.66) (0.55) 

เงนิสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน 0.97 (435.84) (29.81) 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ :    

 เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินลดลง (18.06) (12.94) (9.47) 

 จ่ายชําระเจ้าหนีต้ามสญัญาเช่าการเงิน (3.31) (1.71) (1.80) 

 จ่ายชําระเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - (66.00) - 

 รับชําระคา่หุ้นสามญัเพ่ิมทนุ - 621.00 - 

 คา่ใช้จ่ายทางตรงเก่ียวกบัการจําหน่ายหุ้นเพ่ิมทนุ - (16.37) - 

 เงินปันผลจ่าย (70.00) (151.98) (125.99) 

เงนิสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (91.37) 372.00 (137.26) 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้(ลดลง)สุทธิ 13.64  122.55  (166.12) 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดคงเหลือณ วันต้นปี 86.05 99.68 222.23 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดคงเหลือ ณ วันสิน้ปี 99.69 222.23 56.11 

 

              การเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบักระแสเงินสดเพ่ิมเติม 

สินทรัพย์ท่ีเพ่ิมขึน้จากหนีส้ินตามสญัญาเช่าทางการเงิน 6.84         - 2.17 

เจ้าหนีซ้ือ้ทรัพย์สนิเพ่ิมขึน้ - 0.55 0.81 

ที่ดินที่เพ่ิมขึน้จากการก่อหนีร้ะยะยาว - 66.00         - 

เงินปันผลค้างจ่าย - - 0.01 
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อัตราส่วนทางการเงนิที่สาํคัญ 

สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 - 2561  

หมายเหต:ุ *    ใช้มลูคา่ ณ วนัสิน้งวดในการคํานวณ  
                **   คํานวณท่ีฐานทนุจดทะเบียน 900 ล้านหุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท  
                *** ในปี 2559 เงินปันผลจ่ายจากกําไรสทุธิและกําไรสะสม และปี 2560-2561 จ่ายจากกําไรสทุธิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

อัตราส่วนทางการเงนิ 
2559 

(ปรับปรุงใหม่) 

2560 2561 

  อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่) 1.81 3.11  3.16  

  อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว (เทา่) 1.17 2.69  2.85  

  อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า (เทา่) 4.39 3.48  2.51  

  ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย  (วนั) 83 105  145  

  อตัราสว่นหมนุเวียนสนิค้าคงเหลือ  (เทา่) 6.32 5.69  6.91  

  ระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ีย  (วนั) 58 64  53  

  อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนีก้ารค้า (เทา่) 5.59 4.24  3.04  

  ระยะเวลาชําระหนีเ้ฉล่ีย (รวม) (วนั) 65 86  120  

  วงจรเงินสด (วนั) 76 83  78 

  อตัรากําไรขัน้ต้น (%) 24.61 26 19.73 

  อตัรากําไรจากการดําเนินงาน (%) 11.69 14.11 2.21 

  อตัราสว่นกําไรสทุธิ (%) 9.04 11.35 1.50 

  อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (%) 23.70 22.79 1.57 

  อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์    (%) 13.07 11.55 1.01 

  อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ถาวร    (%) 67.47 63.20 4.87 

  อตัราการหมนุของสนิทรัพย์    (เทา่) 1.45 1.01 0.67 

  อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น    (เทา่) 0.85 0.40 0.33 
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ผลการดาํเนินงาน 

 

โครงสร้างรายได้   
2560 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

1.รายได้จากการขาย     

1.1 ขายตู้ไฟฟา้ (Panel) 700.52 56.53 450.10 46.74 

1.2 ขายสนิค้า-หน่วย (Unit) 251.59 20.30 199.21 20.68 

รวมรายได้จากการขาย 952.11 76.83 649.31 67.42 

2.รายได้จากการให้บริการรับเหมา
และตดิตัง้  254.11 20.50 274.16 28.46 

3.รายได้จากการให้บริการ   29.88 2.41 28.20 2.93 

รวมรายได้จากการให้บริการ 283.99 22.91 302.36 31.39 

รวมรายได้หลัก 1,236.10 99.74 951.67 98.81 

รายได้อ่ืนๆ * 3.19 0.26 11.44 1.19 

รวมรายได้ 1,239.29 100.00  963.11 100.00  

*หมายเหต ุ  รายได้อ่ืนๆ ประกอบด้วย รายได้จากการจําหน่ายเศษซาก และ ดอกเบีย้รับ เป็นต้น  

 

1. รายได้จากการขาย สําหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 จํานวน 649.31 ล้านบาท และ 952.11 ล้านบาท 

ตามลําดับ โดยลูกค้าส่วนใหญ่เป็นลูกค้าโรงงานนํา้ตาล โรงงานปูนซีเมนต์ โรงงานกระดาษ โรงไฟฟ้า และโรงงาน

อตุสาหกรรม เป็นต้น และรายได้ส่วนใหญ่ก็มาจากกลุ่มโรงงานนํา้ตาลซึ่งสอดคล้องกับการขยายตวัตามโรงงานนํา้ตาล 

รวมถึงการขยายตวัของลกูค้าท่ีเป็นผู้ผลติเคร่ืองจกัรเพิ่มขึน้  ประกอบกบัมีลกูค้าผู้ รับเหมาและลกูค้าท่ีเป็นผู้จดัจําหน่าย ซึง่

เป็นสนิค้าพวกสายไฟทองแดง (Bus duct) และอปุกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มขึน้ ซึง่ลดลงเม่ือเทียบกบัปี 2560 เน่ืองจากการชะลอการ

ลงทุนในอุตสาหกรรมในช่วงคร่ึงปีหลังของปี 2561 จากความไม่มั่นใจในภาวะเศรษฐกิจและการเมืองภายในประเทศ 

ยอดขายปี 2561 ยงัคงเป็นงานประกอบตู้ควบคมุไฟฟ้าเพ่ือขายและขายสินค้าสําเร็จรูปประเภทอปุกรณ์ไฟฟ้าให้ลกูค้าราย

หลกั ซึง่เป็นลกูค้ากลุม่โรงงานนํา้ตาล และผู้ผลิตเคร่ืองจกัรรวมถึงผู้ รับเหมางานระบบไฟฟ้า โดยมี Backlog ณ สิน้ปี 2561 

คงเหลือ 434.99 ล้านบาท 

2. รายได้จากการให้บริการรับเหมาและติดตัง้ สําหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เท่ากบั  274.16 ล้าน

บาท และ 254.11 ล้านบาท ตามลําดับ ซึ่งเพิ่มขึน้เม่ือเทียบกับปี 2560 เน่ืองจากงานโครงการท่ีมีจํานวนเพิ่มขึน้ และ

โครงการท่ีได้รับมาใหม่ในปี 2561 ได้เข้าหน้างานในปลายไตรมาสท่ี 3 จึงทําให้ขัน้ความสําเร็จของงานเพิ่มขึน้ รายได้จึง

เพิ่มขึน้ 

14.  การวเิคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ 
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3. รายได้จากการให้บริการ สําหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 จํานวน 28.20 ล้านบาท และ 29.88 ล้าน

บาท ตามลําดบั ในปี 2561 เป็นช่วงท่ีลกูค้าซือ้สินค้าสําเร็จรูปพร้อมติดตัง้ (Service) ทดแทนของเดิมและบางรายเป็นการ

ให้บริการซ่อมแซมด้วย (Repair) สําหรับรายได้ในส่วนนีจ้ะเป็นกลุ่มลูกค้ารายเดิมสําหรับทุกอุตสาหกรรม เช่น โรงงาน

นํา้ตาล โรงงานกระดาษ และโรงงานอตุสาหกรรม โดยมีจํานวนงานและมลูค่างานท่ีฝ่ายบริการได้เข้าไปให้บริการเสร็จสิน้

แล้วน้อยกวา่ปี 2560 

4. รายได้อ่ืน สําหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 จํานวน 11.44 ล้านบาท และ 3.19 ล้านบาท ตามลําดบั ซึง่

เพิ่มขึน้เม่ือเทียบกบัปี 2560 เน่ืองจากการเพิ่มขึน้ของรายได้จากการขายเศษซากท่ีคงเหลือจากการผลิต และผลตอบแทน

จากเงินลงทนุชัว่คราวระยะสัน้ และดอกเบีย้รับจากเงินฝากประจํา จากเงินท่ีได้จาก IPO และยงัไม่ได้ใช้ตามวตัถปุระสงค์

ไปลงทนุระยะสัน้ 

 

ต้นทุนขายและบริการ 

ตน้ทนุขาย  

องค์ประกอบหลกัของต้นทนุขาย คือ ต้นทนุค่าสินค้า คิดเป็นประมาณร้อยละ 80-85 ของต้นทนุรวม โดยวตัถดิุบหลกั

ประกอบด้วย อุปกรณ์สินค้าท่ีนํามาประกอบระบบควบคมุเคร่ืองจกัร อาทิ ตู้ เปล่า มอเตอร์ และอินเวอร์เตอร์ อุปกรณ์ PLC 

(Programmable Logic Control) เป็นต้น  ซึ่งมีการสัง่ซือ้ทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ  นอกจากนี ้ต้นทุนขายอ่ืน เช่น  

คา่แรงพนกังานทางตรง, ค่าวสัดสุิน้เปลือง, คา่ท่ีปรึกษาจากการให้คําปรึกษาในงานนัน้ๆ และคา่เส่ือมราคาอาคาร  เป็นต้น คิด

เป็นสดัสว่นเฉล่ียประมาณร้อยละ 15-20 ของต้นทนุขายของบริษัท 

ต้นทนุขายของบริษัทสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีมลูค่าเท่ากบั 510.56 ล้านบาท และ 695.00 

ล้านบาท ตามลําดบั คิดเป็น ร้อยละ 53.01 และร้อยละ 56.08 ต่อรายได้รวม ตามลําดบั หรือคิดเป็นอตัรากําไรขัน้ต้นร้อยละ 

21.37 และ ร้อยละ 27.00 ตามลําดับ  พบว่ามีอัตรากําไรขัน้ต้นลดลงเน่ืองจากรายได้ของปี 2561 ลดลงจากปี 2560 ทําให้

อตัราสว่นของต้นทนุคงท่ีตอ่รายได้สงูขึน้ 

ตน้ทนุการใหบ้ริการรบัเหมาและติดตัง้    

ซึ่งเป็นต้นทุนก่อสร้างท่ีเกิดขึน้จริงของงานท่ีทําเสร็จจนถึงวนัสิน้ปี โดยในปี 2561 และ 2560 มีมลูค่าเท่ากับ 236.35 

ล้านบาท และ 206.15 ล้านบาท ตามลําดบั คิดเป็น ร้อยละ 24.54 และร้อยละ 16.63 ต่อรายได้รวม ตามลําดบั หรือคิดเป็น

อตัรากําไรขัน้ต้น ร้อยละ 13.79 และร้อยละ 18.88 ตามลําดบั พบว่ามีอตัรากําไรขัน้ต้นลดลงเน่ืองจากรายได้ของปี 2561 เป็น

รายได้จากโครงการขนาดใหญ่ ซึง่อตัรากําไรขัน้ต้นของงานบริการรับเหมาและติดตัง้ปกติอยูใ่นช่วงประมาณร้อยละ 10-15   

ตน้ทนุการใหบ้ริการ  

ได้แก่ ต้นทุนการให้บริการ (Service) และต้นทุนการซ่อมแซม (Repair) ท่ีเกิดขึน้จากงานท่ีหมดอายุรับประกนัสินค้า 

(Warranty) โดยในปี 2561 และ 2560 มีมลูค่าเท่ากบั 17.00 ล้านบาท และ 13.59 ล้านบาท ตามลําดบั คิดเป็น ร้อยละ 1.77 

และร้อยละ 1.10 ต่อรายได้รวม ตามลําดบั หรือคิดเป็นอตัรากําไรขัน้ต้นร้อยละ 39.70 และร้อยละ 54.52 ตามลําดบั โดยส่วน
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งานการให้บริการบริษัทจะให้บริการกบัลกูค้าท่ีซือ้สินค้าไปจาก CPT เพ่ือสร้างความประทบัใจและรวดเร็ว เน่ืองจากเคร่ืองจกัร

เม่ือเสียแล้วจะทิง้ระยะเวลานานไม่ได้ ซึ่งจะต้องได้รับการซ่อมทันทีเพ่ือไม่ให้กระทบต่อการผลิต นอกจากนัน้จากตัวเลข

ดงักลา่วแสดงให้เหน็ว่าผลิตภณัฑ์ของ CPT มีอตัราการซ่อมน้อยมาก อตัรากําไรขัน้ต้นของงานให้บริการและซ่อมแซมปกติอยู่

ในช่วงประมาณร้อยละ 30-50   

 

ค่าใช้จ่ายในการขาย  และค่าใช้จ่ายในการบริหาร  

ค่าใชจ่้ายในการขาย  

สําหรับปี 2561 และ 2560 มีค่าใช้จ่ายในการขาย เท่ากบั 57.76 ล้านบาท และ 62.83 ล้านบาท ตามลําดบั คิดเป็นร้อย

ละ 6.00 และ ร้อยละ 5.07 ของรายได้รวม ซึ่งมีมลูค่าลดลงเม่ือเทียบกับปี 2561ค่าใช้จ่ายในการขายส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่าย

เก่ียวกับพนักงานในปี 2561 และ 2560 มีมูลค่าเท่ากับ 40.97 ล้านบาท และ 45.26 ล้านบาท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 70.93 

และ 72.04 ของค่าใช้จ่ายในการขาย ตามลําดบั ลดลงเน่ืองจากมีค่าใช้จ่ายท่ีผนัแปรตามรายได้ เช่น ค่านายหน้าพนกังานขาย

ลดลงซึง่เป็นไปในทิศทางเดียวกบัรายได้ปี 2561 ท่ีลดลง  

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  

ค่าใช้จ่ายในการบริหารสําหรับปี 2561 และ 2560 มีมลูค่าเท่ากบั  121.27 ล้านบาท และ 82.40 ล้านบาท ตามลําดบั 

คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 12.59 และ ร้อยละ 6.65  ของรายได้รวม ซึ่งเพิ่มขึน้เม่ือเทียบกับปี 2560 เน่ืองจาก ปี 2561 มีการตัง้

สํารองค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญจํานวน 24.52 ล้านบาท สําหรับลูกหนีท่ี้ค้างชําระนานและผู้ บริหารพิจารณาว่าอาจไม่มี

ความสามารถในการจ่ายชําระ ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังานท่ีเพิ่มขึน้จากการปรับเงินเดือนประจําปี ค่าธรรมเนียมตลาดรวมถึง

ผู้บริหารได้เดินทางไปดูงานท่ีต่างประเทศ ส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารอ่ืนๆ ค่อนข้างคงท่ี เน่ืองจากกิจการมีนโยบายในการ

ควบคมุค่าใช้จ่ายของบริษัท ทัง้นี ้ค่าใช้จ่ายท่ีสําคญั ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังาน ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู และค่า

เส่ือมราคา ปี 2561 คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 56.67 ร้อยละ 20.22 และร้อยละ 6.22 ของค่าใช้จ่ายในการบริหาร ตามลําดบั และ

ปี 2560 ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับพนักงานและค่าเส่ือมราคา คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 73.10 และร้อยละ 9.08 ของค่าใช้จ่ายในการ

บริหาร ตามลําดบั 
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กาํไร/(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปล่ียน 

สําหรับปี 2561 และ 2560 บริษัทมีผลกําไรจากอัตราแลกเปล่ียนจํานวน 1.10 ล้านบาท และผลขาดทุนจากอัตรา

แลกเปล่ียนจํานวน 4.46 ล้านบาท ตามลําดบั  ซึ่งผลกําไรหรือขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีแสดงในงบกําไรขาดทนุได้รวม

รายการท่ีเกิดขึน้จริงและยงัไม่เกิดขึน้จริง โดยบริษัทได้ลดความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนโดยใช้วงเงินสญัญาซือ้ขายเงินตรา

ต่างประเทศล่วงหน้าเม่ือบริษัทต้องการสัง่ซือ้สินค้าจากต่างประเทศตามใบสัง่ซือ้ (Purchase Order) เพ่ือช่วยลดความเส่ียง

จากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน ทัง้นี ้การท่ีบริษัททําสญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า บริษัทยังคงได้รับ

ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดขึน้จริงอนัเน่ืองมาจากการบนัทกึบญัชี ณ วนัท่ีบริษัทมีกรรมสิทธ์ิในสินค้า บริษัทใช้อตัรา

แลกเปล่ียนตามวนัท่ีในใบตราส่งสินค้า (Bill of Lading) ในการบันทึกบัญชีสินค้าและเจ้าหนีก้ารค้า  ส่วนวนัท่ีจ่ายชําระค่า

สินค้าบริษัทบนัทึกการจ่ายเงินด้วยอตัราแลกเปล่ียนตามสญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศลว่งหน้าและบนัทกึการล้างเจ้าหนี ้

ท่ีเคยตัง้ไว้ตอนบนัทกึรับสินค้า  ผลต่างระหว่างอตัราแลกเปล่ียนถือเป็นกําไรหรือขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดขึน้จริงจาก

การจ่ายชําระ และหากวนัสิน้งวดบริษัทมีเจ้าหนีก้ารค้าหรือลกูหนีท่ี้เป็นเงินตราต่างประเทศคงค้าง บริษัทยงัคงได้รับผลกระทบ

จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไมเ่กิดขึน้จริงจากการปรับปรุงบญัชีเจ้าหนีห้รือลกูหนี ้ณ วนัสิน้งวดตามมาตรฐานบญัชีด้วย 

 

ต้นทุนทางการเงนิ 

บริษัทมีต้นทนุทางการเงินสําหรับปี 2561 และ 2560 จํานวน 1.59 ล้านบาท และ 1.99 ล้านบาท ตามลําดบั โดยต้นทนุ

ทางการเงินของปี 2561 และ 2560 เป็นดอกเบีย้จ่ายสําหรับเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากธนาคารประเภททรัสต์รีซีทเพ่ือวตัถปุระสงค์

ในการนําเข้าสินค้าและวตัถดิุบจากต่างประเทศ และ ดอกเบีย้จ่ายสําหรับสญัญาเช่าทางการเงินของรถยนต์ โดยในปี 2560 ได้

มีการทําตัว๋สญัญาใช้เงินเพ่ือซือ้ท่ีดินเป็นระยะเวลา 2 เดือน ซึง่บริษัทได้จ่ายชําระทัง้จํานวนแล้วในปี 2560 

 

กาํไรสาํหรับปี 

สําหรับปี 2561 และ 2560 บริษัทมีกําไรสุทธิเท่ากับ 14.42 ล้านบาทและ 140.71 ล้านบาท ตามลําดับ คิดเป็น

อตัราสว่นกําไรสําหรับปีเท่ากบัร้อยละ 1.50 และ ร้อยละ 11.35 ต่อรายได้รวม  โดยมีกําไรสําหรับปีลดลงคิดเป็นร้อยละ 89.75 

เม่ือเทียบกับปีก่อน เน่ืองจากยอดขายท่ีลดลง และค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู จึงทําให้ผลประกอบการสําหรับปีลดลง ตามท่ีได้

อธิบายไว้ข้างต้น 
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การวเิคราะห์ฐานะทางการเงนิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

สนิทรัพย์ 

บริษัทมีสินทรัพย์รวม ณ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีมูลค่าเท่ากับ 1,320.67 ล้านบาท และ 1,523.14 ล้านบาท 

ตามลําดบั ซึ่งสินทรัพย์ท่ีสําคญัของบริษัท ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินลงทุนชั่วคราวลดลง 229.21 

ล้านบาท โดยหลกัๆ เกิดจากการจ่ายเงินค่าก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่และเงินมดัจําค่าซือ้เคร่ืองจกัร มลูค่ารวม 99.12 ล้านบาท 

การจ่ายเงินปันผล 125.99 ล้านบาท ลกูหนีก้ารค้าและมลูค่าตามสญัญาท่ียงัไม่เรียกเก็บลดลง 31.48 ล้านบาท สืบเน่ืองจาก

ยอดขายท่ีลดลง และการตัง้สํารองค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูจํานวน 24.52 ล้านบาท สําหรับลกูหนีท่ี้ค้างชําระนานและผู้บริหาร

พิจารณาว่าอาจไม่มีความสามารถในการจ่ายชําระ สินค้าคงเหลือลดลง 31.49 ล้านบาท จากการซือ้สินค้าท่ีลดลงตาม

ยอดขายท่ีลดลงและการบริหารสนิค้าคงคลงัของบริษัท 

หนีส้นิ   

บริษัทมีหนีส้ินรวม  ณ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 จํานวนเท่ากับ 329.36 ล้านบาท และ  435.93 ล้านบาท 

ตามลําดบั ซึ่งหนีส้ินท่ีสําคญัของบริษัทได้แก่ เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินลดลง 9.78 ล้านบาท เน่ืองจากช่วงปลายปี 

2561 มีการซือ้ต่างประเทศลดลงส่งผลให้เจ้าหนีท้รัสต์รีซีทลดลง เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มนุเวียนอ่ืนลดลง 44.59 ล้านบาท 

ประกอบด้วย เจ้าหนีก้ารค้าลดลง 12.28 ล้านบาท เน่ืองจากมีการชําระหนีท่ี้ถึงกําหนดชําระและยอดซือ้สินค้าในประเทศและ

ต่างประเทศลดลงรวมถึงต้นทุนประมาณการก็ลดลงด้วย เพราะมีการซือ้เตรียมไว้เม่ือไตรมาสท่ี 4/2560 เจ้าหนีอ่ื้นซึ่ง

ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายค้างจ่ายลดลงจากการจ่ายค่าท่ีปรึกษาทางการเงิน 12.57 ล้านบาท ภาษีรอนําส่งสรรพากร ซึ่งได้แก่ 

ภาษีมลูค่าเพิ่มและภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายค้างจ่ายลดลง 20.08 ล้านบาท เน่ืองจากในไตรมาสท่ี 4/2560 มีการจ่ายเงินปันผลผู้ ถือ

หุ้นเดิม คา่นายหน้าค้างจ่ายลดลง 4.30 ล้านบาท ในสว่นของเจ้าหนีเ้งินประกนัผลงานเพิ่มขึน้ 3.92 ล้านบาท เน่ืองจากการจ้าง

งานจากบุคคลภายนอกเพิ่มขึน้จากงานในส่วนของรายได้จากการให้บริการรับเหมาและติดตัง้เพิ่มขึน้ในปี 2561 เงินรับ

ล่วงหน้าจากลกูค้าลดลง 21.85 ล้านบาท เน่ืองจากมีการส่งมอบสินค้าในไตรมาสท่ี 2 และไตรมาสท่ี 3 ปี 2561 โดยยอดคง

ค้างของเงินรับลว่งหน้าจากลกูค้า ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 นัน้สว่นใหญ่เป็นคําสัง่ซือ้ท่ีได้ในไตรมาสท่ี 3 และ 4 ของปี 2561 

หนีส้ินภาษีเงินได้ค้างจ่ายลดลง 20.52 ล้านบาท เน่ืองจากกําไรสําหรับปีลดลง นอกจากนี ้สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของ

พนักงานลดลง 8.73 ล้านบาท เน่ืองจากการคํานวณใหม่ในปี 2561 โดยใช้สมมติฐานท่ีเปล่ียนไป เช่น อตัราคิดลดท่ีเพิ่มขึน้ 

อตัราการขึน้เงินเดือนพนกังานท่ีลดลง และอตัราการลาออกของพนกังานท่ีเพิ่มขึน้ 

ส่วนของผู้ถือหุ้น  

สว่นของผู้ ถือหุ้น ณ 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีมลูคา่เทา่กบั 991.31 ล้านบาท และ 1,087.21 ล้านบาท ตามลําดบั สว่น

ของผู้ ถือหุ้นเพิ่มขึน้อยา่งตอ่เน่ือง เน่ืองจากบริษัทมีกําไรสทุธิจากการดําเนินงานทกุปี แตล่ดลงเน่ืองจากมีการจ่ายเงินปันผล

ตามมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2561 มลูคา่ 126.00 ล้านบาท 

 



การรับรองความถกูต้องของข้อมูล 
 

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

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี  ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง
ครบถ้วนในสาระส าคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทแล้ว  

(2) บริษัทได้จดัให้มีระบบการเปิดเผยข้อมลูที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมลูในส่วนที่เป็นสาระส าคญัทัง้
ของบริษัทและบริษัทยอ่ยอยา่งถกูต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัิตามระบบดงักลา่ว  

(3) บริษัทได้จดัให้มีระบบการควบคมุภายในท่ีดีและควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัิตามระบบดงักลา่ว และบริษัทได้แจ้ง
ข้อมลูการประเมินระบบการควบคมุภายใน ณ วนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2562 ตอ่ผู้สอบบญัชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว 
ซึ่งครอบคลมุถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่ส าคญัของระบบการควบคุมภายใน  รวมทัง้การกระท าที่มิชอบที่อาจมี
ผลกระทบตอ่การจดัท ารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอ่ย  

ในการนีเ้พื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัที่บริษัทได้รับรองความถกูต้องแล้ว บริษัทได้

มอบหมายให้นางสาวหฤทยั หลิมประเสริฐ เป็นผู้ลงลายมือช่ือก ากบัเอกสารนีไ้ว้ทกุหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือ

ของนางสาวหฤทยั หลิมประเสริฐก ากับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมลูที่บริษัทได้รับรองความถกูต้องของข้อมลูแล้วดงักลา่ว

ข้างต้น 

 
ช่ือ-สกลุ ต ำแหน่ง ลำยมือช่ือ 

1.รศ.ประภาษ ไพรสวุรรณา ประธานกรรมการบริษัท  

2.นายสมศกัดิ์ หลมิประเสริฐ กรรมการ  

3.นายนพดล  วิเชียรเกือ้ 

4.นางสาวหฤทยั หลมิประเสริฐ 

กรรมการ 

กรรมการ 

 

5.นายมนต์ชยั ธญัธเนส กรรมการ  

     

 
 
 
 



 
 
ผู้รับมอบอ านาจ 
 

ช่ือ-สกลุ ต ำแหน่ง ลำยมือช่ือ 

นางสาวหฤทยั หลมิประเสริฐ กรรมการ  

 



                                                                                                                                                                       แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี (แบบ 56-1) 
บริษัท ซีพที ีไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จาํกัด (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 – หน้า 1 

 

CPT 
Professional for Drives and Power 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 1 

 

รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท 



                                                                                                                                                                        

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี (แบบ 56-1) 
บริษัท ซีพที ีไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จาํกัด (มหาชน) 

 
 

เอกสารแนบ 1 – หน้า 2 

 

CPT 
Professional for Drives and Power 

ประวัตกิรรมการและผู้บริหาร บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จาํกัด (มหาชน) 

ช่ือ-นามสกุล / 

เลขประจาํตัวประชาชน 

อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒทิางการศกึษา 

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วน

การถือหุ้น

ในบริษัท 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกจิ 

รศ. ประภาษ ไพรสวุรรณา 64 - ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ มหาบณัฑิต 

 สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุ 

ทหารลาดกระบงั  

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สถาบนั

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหาร

ลาดกระบงั  

- ผ่านการอบรม Director Certification 

Program (DCP) จากสมาคมสง่เสริม

สถาบนักรรมการบริษัทไทยรุ่นท่ี 119/2009 

ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Financial 

Statements for Directors (FSD) สมาคม

สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย รุ่น 

20/2013 

ประกาศนียบตัรหลกัสตูรสถาบนัวิทยาการ

ตลาดทนุ (วตท.) รุ่นท่ี 17 

- 0.01% 2561 – ปัจจบุนั 

 

 

 

2555 - 2561 

 

2559 – ปัจจบุนั 

 

2558 – ปัจจบุนั 

 

2558 – ปัจจบุนั 

 

 

2557 – ปัจจบุนั 

 

 

2555 – 2557 

 

2555- 2557 

 

2554 – 2557 

 

ประธานกรรมการบริษัท  

และกรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 

และกรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 

และกรรมการอิสระ 

กรรมการ 

 

กรรมการและกรรมการ

อิสระ 

กรรมการ 

 

 

ประธานกรรมการ

ตรวจสอบและกรรมการ

อิสระ 

รองอธิการบดี 

 

กรรรมการ 

 

รองประธานกรรมการ, 

กรรมการบริหาร 

บมจ. ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์  

 

 

 

 

บมจ. ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์  

บจก. พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์

เนชัน่แนล 

บมจ. คอมมิวนิเคชัน่ แอนด์ ซิส

เตม็ส์ โซลชูัน่ 

บจก. เคเอม็ไอที ลาดกระบงั  

 

 

บมจ. บางกอกชีทเม็ททลั 

 

 

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคณุทหารลาดกระบงั 

คณะกรรมการความมัน่คง

ปลอดภยัไซเบอร์แห่งชาติ 

บมจ. กสท โทรคมนาคม 

 

จําหน่ายอปุกรณ์และระบบควบคมุไฟฟ้าท่ีใช้

ในโรงงานอตุสาหกรรม  รวมถึงให้บริการติดตัง้

และก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย  

 

 

 

ด้านพลงังานไฟฟ้า 

 

นําเข้าและจําหน่ายเคเบิล้ท่ีใช้ในงานโครงข่าย

โทรคมนาคม  

ให้บริการติดตัง้ระบบ 

การวิจยัและพฒันาเชิงทดลองด้าน

วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ 

ผู้ผลิตรางและทอ่ร้อยสายไฟ ตู้ ส่ือสาร 

 

 

สถาบนัการศกึษา 

 

หน่วยงานราชการ 

 

หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 

 



                                                                                                                                                                        

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี (แบบ 56-1) 
บริษัท ซีพที ีไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จาํกัด (มหาชน) 

 
 

เอกสารแนบ 1 – หน้า 3 

 

CPT 
Professional for Drives and Power 

ช่ือ-นามสกุล / 

เลขประจาํตัวประชาชน 

อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒทิางการศกึษา 

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วน

การถือหุ้น

ในบริษัท 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกจิ 

2554 – 2557 

 

2553- ปัจจบุนั 

 

2552 - 2554 

 

กรรมการสรรหา 

กรรมการ 

กรรมการ 

 

กรรมการและกรรมการ

อิสระ 

 

การไฟฟ้าส่วนภมิูภาค 

 

คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

(Directors’ Pool) 

การไฟฟ้าส่วนภมิูภาค 

 

 

หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 

 

หน่วยงานราชการ 

 

หน่วยงานราชการ 

 

นายสมศกัด์ิ หลิมประเสริฐ 

 

66 -  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาบณัฑิต

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา

วิศวกรรมโทรคมนาคม สถาบนัเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั 

- ผ่านการอบรม Director Accreditation 

Program (DAP) จากสมาคมสง่เสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทยรุ่นท่ี 104/2013 

 

บิดาของ 

นางสาวหฤทยั 

หลิมประเสริฐ 

13.08% 

  

2546–ปัจจบุนั 

 

 

ประธาน

กรรมการบริหาร /

ประธานเจ้าหน้าท่ี

บริหาร 

 

บมจ. ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์  

 

จําหน่ายอปุกรณ์และระบบควบคมุไฟฟ้าท่ีใช้

ในโรงงานอตุสาหกรรม รวมถงึให้บริการติดตัง้

และก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย  

นายนพดล วิเชียรเกือ้ 

 

52 - ปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตร์ สาขา

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สถาบนัเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั 

- ผ่านการอบรม Director Accreditation 

Program (DAP) จากสมาคมสง่เสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทยรุ่นท่ี 100/2013 

- 

 

8.96% 2561 – ปัจจบุนั 

 

2546–ปัจจบุนั 

 

กรรมการบริหาร / 

กรรมการผู้จดัการ 

กรรมการบริหาร/ รอง

กรรมการผู้จดัการ 

บมจ. ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์  

 

บมจ. ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์  

 

จําหน่ายอปุกรณ์และระบบควบคมุไฟฟ้าท่ีใช้

ในโรงงานอตุสาหกรรม  รวมถึงให้บริการติดตัง้

และก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย  



                                                                                                                                                                        

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี (แบบ 56-1) 
บริษัท ซีพที ีไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จาํกัด (มหาชน) 

 
 

เอกสารแนบ 1 – หน้า 4 

 

CPT 
Professional for Drives and Power 

ช่ือ-นามสกุล / 

เลขประจาํตัวประชาชน 

อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒทิางการศกึษา 

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วน

การถือหุ้น

ในบริษัท 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกจิ 

นายมนต์ชยั ธญัธเนส 47  -ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาบณัฑิต 

มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ 

สาขาไฟฟ้ากําลงั สถาบนัเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั 

 

- 0.00002% 2561 – ปัจจบุนั 

 

 

2561 – ปัจจบุนั 

2551 - 2555 

กรรมการบริหาร และ 

รองกรรมการผู้จดัการ 

 

ผู้จดัการทัว่ไป-ฝ่ายขาย 

ผู้จดัการฝ่ายขาย 

บมจ. ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์  

  

 

บมจ. ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์  

บมจ. ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์  

 

จําหน่ายอปุกรณ์และระบบควบคมุไฟฟ้าท่ีใช้

ในโรงงานอตุสาหกรรม รวมถงึให้บริการติดตัง้

และก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย  

 

 

นางสาวหฤทยั หลิมประเสริฐ 

  

  

 

42 - ปริญญาโท MS. Internet and  

E-commerce,  มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ , สาขาการเงิน  

เกียรตินิยมอนัดบั 1 มหาวิทยาลยัธุรกิจ

บณัฑิตย์  

- ผ่านการอบรม Director Accreditation 

Program (DAP) จากสมาคมสง่เสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทยรุ่นท่ี 100/2013 

- ผ่านการอบรม Company Secretary Program 

(CSP) จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ

บริษัทไทยรุ่นท่ี 49/2013 

- ผ่านการอบรม Chief Financial Officer 

Certification Program (CFO) จากสภาวิชาชีพ

บญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ์ รุ่นท่ี 10/2008 

บตุรสาว ของ

นายสมศกัด์ิ 

หลิมประเสริฐ 

7.10% 2559 – ปัจจบุนั 

 

2546 - 2559 

 

 

กรรมการบริหาร และ 

รองกรรมการผู้จดัการ 

กรรมการบริหารและ

ผู้จดัการทัว่ไป (ฝ่าย

บริหาร) 

 

 

บมจ. ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์  

  

บมจ. ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์  

 

จําหน่ายอปุกรณ์และระบบควบคมุไฟฟ้าท่ีใช้

ในโรงงานอตุสาหกรรม อาคารตกึสงู รวมถงึ

ให้บริการติดตัง้และก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย  

 

 

 

นายสวิุทย์ สิงหจนัทร์ 

 

63 - ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ 

มหาบณัฑิต 

- 

 

- 2559 – ปัจจบุนั 

 

ประธานกรรมการ

ตรวจสอบและกรรมการ

บมจ. ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์  

 

จําหน่ายอปุกรณ์และระบบควบคมุไฟฟ้าท่ีใช้

ในโรงงานอตุสาหกรรม อาคารตกึสงู รวมถงึ



                                                                                                                                                                        

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี (แบบ 56-1) 
บริษัท ซีพที ีไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จาํกัด (มหาชน) 

 
 

เอกสารแนบ 1 – หน้า 5 

 

CPT 
Professional for Drives and Power 

ช่ือ-นามสกุล / 

เลขประจาํตัวประชาชน 

อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒทิางการศกึษา 

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วน

การถือหุ้น

ในบริษัท 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกจิ 

 สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (นิด้า)  

- ปริญญาตรี นิติศาสตร์  มหาวิทยาลยั

รามคําแหง 

- ผ่านการอบรม Director Certification 

Program (DCP) จากสมาคมสง่เสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทยรุ่นท่ี 176/2013 

- ผ่านการอบรม Director Accreditation 

Program (DAP) จากสมาคมสง่เสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย รุ่นท่ี SET/2012 

 

 

2556 – ปัจจบุนั 

 

 

2555 – ปัจจบุนั 

 

2555 – ปัจจบุนั 

อิสระ 

 

ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 

 

ผู้ช่วยผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่าย

ผลิตแหง่ประเทศไทย 

ผู้ทรงคณุวฒิุ 

 

 

บมจ. เพาเวอร์โซลชูัน่ เทคโนโลยี  

 

 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศ

ไทย 

สํานกังานคณะกรรมการกํากบั

กิจการพลงังาน 

ให้บริการติดตัง้และก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย  

ธุรกิจออกแบบจําหน่ายและติดตัง้ระบบจ่าย

ไฟฟ้าและตรวจวดัจดัการสภาพแวดล้อม 

           

 

ผลิตและจําหน่ายพลงังานทดแทน 

 

ผลิตและจําหน่ายพลงังานทดแทน 

นางวลัชลีย์ กาญจนจงกล 

 

 

66 - ปริญญาโท พฒันาการเศรษฐกิจสถาบนั

บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (นิด้า)   

- ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์   (สาขาการบญัชี) 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

- ผ่านการอบรม Director Accreditation 

Program (DAP) จากสมาคมสง่เสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทยรุ่นท่ี 104/2013 

- 0.18% 2561 – ปัจจบุนั 

 

 

2555 – 2561 

 

2551 - 2556 

รองประธานกรรมการ,

กรรมการตรวจสอบและ

กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบและ

กรรมการอิสระ 

ผู้ช่วยสรรพากรพืน้ท่ี 

กรุงเทพมหานคร 19 

 

บมจ. ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์  

 

 

บมจ. ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์  

 

กรมสรรพากร  

 

 

จําหน่ายอปุกรณ์และระบบควบคมุไฟฟ้าท่ีใช้

ในโรงงานอตุสาหกรรม อาคารตกึสงู รวมถงึ

ให้บริการติดตัง้และก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย  

 

 

หน่วยงานราชการ   

 

  

นายวรพจน์ ยศะทตัต์ 

 

56  - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา

เคร่ืองกล มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

- - 2561 – ปัจจบุนั 

 

 

 

2561 – ปัจจบุนั 

 

2556 – ปัจจบุนั 

กรรมการตรวจสอบและ

กรรมการอิสระ 

ประธาน 

 

ประธาน

กรรมการบริหาร   

กรรมการ 

บมจ.ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ 

 

 

 
บจก.อินดรา ซิสเทมมา เอส เอ 

ประเทศไทย    

บจก.โพล ออนไลน์  

จําหน่ายอปุกรณ์และระบบควบคมุไฟฟ้าท่ีใช้

ในโรงงานอตุสาหกรรม  รวมถึงให้บริการติดตัง้

และก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย  

 

บริการจดัทําการออกเสียง ลงคะแนนหรือโพล 

ด้วยวิธีออนไลน์หรือเวบไซต์ 

บริการจดัทําการออกเสียง ลงคะแนนหรือโพล 



                                                                                                                                                                        

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี (แบบ 56-1) 
บริษัท ซีพที ีไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จาํกัด (มหาชน) 

 
 

เอกสารแนบ 1 – หน้า 6 

 

CPT 
Professional for Drives and Power 

ช่ือ-นามสกุล / 

เลขประจาํตัวประชาชน 

อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒทิางการศกึษา 

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วน

การถือหุ้น

ในบริษัท 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกจิ 

 

2556 – ปัจจบุนั 

 

2555 – ปัจจบุนั 

2549 – ปัจจบุนั 

2544 - ปัจจบุนั 

 

กรรมการ  

 

ประธานกรรมการ 

กรรมการ 

ท่ีปรึกษา 

 

บจก. ไซเบอร์ โวต 

 

บจก. ไทยโทรนิค 

บจก. อลงัการ พร๊อพเพอตีส์้ 

บจก. บาสเลอร์  เทอร์โบ คอน

เวอร์ชัน่   

 

ด้วยวิธีออนไลน์หรือเวบไซต์ 

บริการติดตัง้ ซอ่ม และซอ่มบํารุงอปุกรณ์

ส่ือสารและอิเลค็ทรอนิค ขายอปุกรณ์

อิเลค็ทรอนิค 

อสงัหาริมทรัพย์ 

นายธีรยทุธ เพ็ชรวงศ์ 

 

 

43 

 

- ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร 

- 0.02% 2559 – ปัจจบุนั 

 

2557 – 2559 

2555 –  2557 

 

ผู้จดัการทัว่ไป-ฝ่ายผลิต

และออกแบบ 

ผู้ช่วยผู้จดัการโรงงาน 

ผู้จดัการแผนก

ประสานงานฝ่ายผลิต 

บมจ. ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ 

บมจ. ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ 

บมจ. ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์  

จําหน่ายอปุกรณ์และระบบควบคมุไฟฟ้าท่ีใช้

ในโรงงานอตุสาหกรรม  รวมถึงให้บริการติดตัง้

และก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย  

นายประวิท โรจนาศรีรัตน์ 54 - ปริญญาตรี ครุศาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑิต 

(วิศวกรรมไฟฟ้ากําลงั)  สถาบนัเทคโนโลยี

พระจอมเกล้า พระนครเหนือ 

- 0.06% 2561 - ปัจจบุนั   

 

 

2533 - 2561  

ผู้จดัการทัว่ไป (Panel 

Production) 

 

ผู้จดัการทัว่ไป (MV 

Products 

 

บมจ. ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ 

  

 

บจก.เอบีบี จํากดั  

จําหน่ายอปุกรณ์และระบบควบคมุไฟฟ้าท่ีใช้

ในโรงงานอตุสาหกรรม  รวมถึงให้บริการติดตัง้

และก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย  

จําหน่ายอปุกรณ์และระบบควบคมุไฟฟ้าท่ีใช้

ในโรงงานอตุสาหกรรม  รวมถึงให้บริการติดตัง้

และก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย 



                                                                                                                                                                        

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี (แบบ 56-1) 
บริษัท ซีพที ีไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จาํกัด (มหาชน) 

 
 

เอกสารแนบ 1 – หน้า 7 

 

CPT 
Professional for Drives and Power 

ช่ือ-นามสกุล / 

เลขประจาํตัวประชาชน 

อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒทิางการศกึษา 

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วน

การถือหุ้น

ในบริษัท 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกจิ 

นางสาวจิราภรณ์ พินิจนรชยั 

         

 

41 - ปริญญาตรี คณะบญัชี 

- ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการ

บญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- -  ปัจจบุนั 

 

 

2559 - 2562 

2558 –  2559 

2544 - 2558 

 

ผู้ อํานวยการฝ่าย

การเงิน/ ผู้จดัการฝ่าย

บญัชี 

ผู้จดัการอาวโุส 

ผู้จดัการอาวโุส 

ผู้จดัการอาวโุส 

บมจ. ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ 

  

 

บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั 

บริษัท บทิูค คอร์ปอเรชัน่ จํากดั 

บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั 

  

จําหน่ายอปุกรณ์และระบบควบคมุไฟฟ้าท่ีใช้

ในโรงงานอตุสาหกรรม อาคารตกึสงู รวมถงึ

ให้บริการติดตัง้และก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย 

ให้บริการตรวจสอบบญัชี 

อสงัหาริมทรัพย์ 

ให้บริการตรวจสอบบญัชี 

 

นางสาวผกามาศ ฉิมเลก็ 

 

43 - ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขา

การเงิน มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์ 

- 0.43% 2559 – ปัจจบุนั 

 

2555 – 2559 

 

2552 - 2554 

ผู้จดัการแผนกบคุคล

และธุรการ 

เจ้าหน้าท่ีการเงิน

อาวโุส/ หวัหน้าการเงิน 

หวัหน้าแผนก

บญัชีลกูหนี ้

บมจ. ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ 

 

บมจ. ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ 

 

บริษัท มนต์ทรานสปอร์ต จํากดั 

จําหน่ายอปุกรณ์และระบบควบคมุไฟฟ้าท่ีใช้

ในโรงงานอตุสาหกรรม อาคารตกึสงู รวมถงึ

ให้บริการติดตัง้และก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย 

 

 



                                                                                                          แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี (แบบ 56-1) 
บริษัท ซีพที ีไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จาํกัด (มหาชน) 

เอกสารแนบ 2 - หน้า 1 

CPT 
Professional for Drives and Power 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 2 

 

รายละเอียดการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร  

และผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัทในบริษัทที่เก่ียวข้อง



                                                                                                          แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี (แบบ 56-1) 
บริษัท ซีพที ีไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จาํกัด (มหาชน) 

เอกสารแนบ 2 - หน้า 2 

CPT 
Professional for Drives and Power 

 
 

 

 

 

ข้อมูลการดาํรงตาํแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัทในบริษัทที่เก่ียวข้อง 

 

 

A = ประธานกรรมการบริษัท,    B = กรรมการบริษัท,  C = กรรมการบริหาร,  D = ผู้บริหาร, E = ที่ปรึกษา X = ประธานกรรมการตรวจสอบ, Y = กรรมการตรวจสอบ,   Z = กรรมการอสิระ 



                                                                                                          แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี (แบบ 56-1) 
บริษัท ซีพที ีไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จาํกัด (มหาชน) 

เอกสารแนบ 2 - หน้า 3 

CPT 
Professional for Drives and Power 
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บมจ. ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ A, B, Z B, C, D B, C, D B, C, D B, C, D X, B, Z B, Y, Z B, Y, Z D D  D 

บมจ. คอมมิวนิเคชัน่ แอนด์ ซสิเตม็ส์ โซลชูัน่ B, Y, Z            

บมจ. บางกอกชีทเมท็ทลั X, B, Z           

บจก.พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชัน่แนล B            

บมจ. เพาเวอร์โซลชูัน่      X, B, Z      

บจก.ไทยโทรนิค        A, C    

บริษัท อลงัการ พร๊อพเพอร์ตีส์้ จํากดั         C    

บริษัท โพล ออนไลน์ จํากดั        C    

บริษัท ไซเบอร์ โหวต จํากดั        C    

ช่ือ-สกุล 

บริษัทที่เก่ียวข้อง 



                          แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี (แบบ 56-1) 
บริษัท ซีพที ีไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จาํกัด (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 3 - หน้า 1 

 

CPT 
Professional for Drives and Power 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 3 

 

รายละเอียดเก่ียวกับหวัหน้างานตรวจสอบภายใน และหวัหน้างานกาํกับ

ดแูลการปฏบิัตงิานของบริษัท (Compliance) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี (แบบ 56-1) 
บริษัท ซีพที ีไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จาํกัด (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 3 - หน้า 2 

 

CPT 
Professional for Drives and Power 

รายละเอียดเก่ียวกับหวัหน้างานตรวจสอบภายใน 

ช่ือ-นามสกุล / 

ตาํแหน่ง / 

วันที่ได้รับการแต่งตัง้ 

อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒทิางการศกึษา 

ความสัม 

พนัธ์ทาง

ครอบครัว

ระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วน

การถอื

หุ้นใน

บริษัท 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกจิ 

นางสาวบญุณี กศุลโสภิต 

/Partner, Chief audit 

executive   

46 - Endorsed internal 

Auditing Program 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- Master's degree  in   

MBA (Executive)   

มหาวิทยาลยับรูพา 

- Graduated Diploma 

(Auditing) จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั     

- Bachelor's degree in B.A. 

(MassCommunication) 

มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

-  Bachelor's degree  

in B.B.A.(Accounting)

มหาวิทยาลยัสถาบนั

เทคโนโลยีราชมงคล 

เทคนิคกรุงเทพ 

 

- 0 2547-ปัจจบุนั 

 

2546-ปัจจบุนั 

 

Partner , Chief audit 

executive 

Auditor and Consultant 

 

- บจ. บีเค ไอเอ แอนด์ 

ไอซี  

- บจ. เค แอนด์ เอ ออดิท 

  

 

- ธรุกิจรับตรวจสอบภายในและให้ปรึกษา

ด้านระบบควบคมุภายใน 

- ธรุกิจรับตรวจสอบบญัชี ปรึกษาทางบญัชี 

และภาษี 

 



                          แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี (แบบ 56-1) 
บริษัท ซีพที ีไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จาํกัด (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 3 - หน้า 3 

 

CPT 
Professional for Drives and Power 

ช่ือ-นามสกุล / 

ตาํแหน่ง / 

วันที่ได้รับการแต่งตัง้ 

อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒทิางการศกึษา 

ความสัม 

พนัธ์ทาง

ครอบครัว

ระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วน

การถอื

หุ้นใน

บริษัท 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกจิ 

- ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแหง่

ประเทศไทย (CPA)  

เลขท่ี 5623; เม่ือปี 2541 

- ผู้ตรวจสอบภายในวิชาชีพ 

(CPIAT) เลขที่ 346;  

เม่ือปี 2558 

- ผู้ตรวจสอบอิสระสําหรับ

โครงการ CAC SME (CAC 

SME IA Certification) เม่ือ

ปี 2561 

- สมาชิกสภาวิชาชีพบญัชี 

- สมาชิกสมาคมผู้ตรวจสอบ

ภายในแหง่ประเทศไทย 

 



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

_____________________________________________________________________________________________________ 

CPT 

Professional for Drives and Power 

 

เอกสารแนบ 4 
รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สิน 

 
-ไม่มี- 

 
 
 



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

_____________________________________________________________________________________________________ 

CPT 

Professional for Drives and Power 

 

เอกสารแนบ 5 
อ่ืนๆ 

 
-ไม่มี- 
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	4. ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจ และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือบริษัทได...
	5. อนุมัติการใช้จ่ายเงินในการดำเนินการซื้อตามปกติธุรกิจของบริษัท  โดยการจัดซื้อวัตถุดิบในวงเงินต่อรายการไม่เกิน 50 ล้านบาท (ห้าสิบล้านบาท) และการจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์หรือสินทรัพย์ถาวรที่ใช้ในการดำเนินงาน  ในวงเงินต่อรายการไม่เกิน 10 ล้านบาท (สิบล้า...
	6. อนุมัติการขาย  การให้บริการตามปกติธุรกิจของบริษัท  เช่น  การอนุมัติขายสินค้า การอนุมัติให้ทำสัญญารับจ้างทำของตามปกติธุรกิจ เป็นต้น  ในวงเงินต่อรายการไม่เกิน  300 ล้านบาท (สามร้อยล้านบาท)
	7. อนุมัติการกู้ยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่อ การออกตราสารหนี้ สัญญากู้เงินเบิกเกินบัญชี  หรือสินเชื่ออื่นใดจากธนาคาร  หรือสถาบันการเงิน  หรือบุคคลทั่วไปในเงื่อนไขตามปกติธุรกิจ ในวงเงินต่อรายการไม่เกิน 10 ล้านบาท สิบล้านบาท) รวมถึงการขอให้ธนาคารออกหน...
	8. อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนค่าที่ปรึกษาเมื่อยอดขายสามารถเก็บเงินได้จากลูกค้า โดยมีอำนาจการอนุมัติตั้งแต่ร้อยละ 3 แต่ไม่เกินร้อยละ 5 ของยอดขายหรือมูลค่าโครงการ โดยลงนามร่วมกับกรรมการผู้จัดการ
	9. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการบริหารเป็นคราว ๆ ไป
	ขอบเขตอำนาจหน้าที่ กรรมการผู้จัดการ
	9.2.7 อำนาจอนุมัติรายการที่สำคัญ
	ทั้งนี้ เรื่องใดที่กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้จัดการมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท กรรมการหรือผู้บริหารซึ่งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
	9.2.8 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
	ก. กรรมการบริษัท
	ข. กรรมการตรวจสอบ
	คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีความเป็นอิสระตามนิยามความเป็นอิสระของกรรมการอิสระ โดย
	ค. กรรมการบริหาร
	ง. กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
	จ. กรรมการบริหารความเสี่ยง
	ฉ. ผู้บริหารระดับสูง
	9.3 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
	9.4 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
	1. ค่าตอบแทนการสอบทานและการตรวจสอบงบการเงิน (Audit Fee)
	9.5 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ
	บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของระบบการควบคุมภายในที่ดี ซึ่งจะช่วยให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยบริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทำหน้าที่สอบทานระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และมีการตรวจสอบภายในที่เป็นไปตามหลักการของการกำกับ...
	(1) การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในโดยคณะกรรมการบริษัท
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	(หน่วย : ล้านบาท)
	งบกำไรขาดทุน
	(หน่วย : ล้านบาท)
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	งบกระแสเงินสด
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 - 2561
	(หน่วย : ล้านบาท)
	อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
	หมายเหตุ: *    ใช้มูลค่า ณ วันสิ้นงวดในการคำนวณ
	**   คำนวณที่ฐานทุนจดทะเบียน 900 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
	*** ในปี 2559 เงินปันผลจ่ายจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม และปี 2560-2561 จ่ายจากกำไรสุทธิ
	ต้นทุนขายและบริการ
	ค่าใช้จ่ายในการขาย  และค่าใช้จ่ายในการบริหาร
	กำไร/(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน
	ต้นทุนทางการเงิน
	กำไรสำหรับปี
	สินทรัพย์
	บริษัทมีสินทรัพย์รวม ณ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีมูลค่าเท่ากับ 1,320.67 ล้านบาท และ 1,523.14 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินลงทุนชั่วคราวลดลง 229.21 ล้านบาท โดยหลักๆ เกิดจากการจ่ายเงินค่...




