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แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) สว่นที ่1 หน้าที ่1 

ส่วนท่ี 1 
การประกอบธรุกิจ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกิจ 

ในอดตี เมื่อประเทศไทยเริม่เปลีย่นแปลงโดยมกีารส่งเสรมิอุตสาหกรรมแทนการเกษตร ส่งผลใหม้กีารลงทุนจากต่างประเทศ
และในประเทศมากขึน้ แต่อุตสาหกรรมต่างๆ สรา้งขึน้มาเพื่อบรโิภคภายในประเทศเพื่อทดแทนการนําเข้าเท่านัน้ ต่อมาเมื่อมกีาร
พฒันาอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก โรงงานต่างๆ ยงัมกีําลงัการผลติตํ่าและความไม่แน่นอนในคุณภาพของสนิคา้ สาเหตุหลกัมา
จากเครื่องจกัรทีล่า้สมยัโดยการควบคุมเครื่องจกัรส่วนมากขึน้อยู่กบัคนทีค่วบคุมเครื่องจกัรนัน้ๆ ในขณะทีป่ระเทศทีพ่ฒันาแลว้มี
การพฒันาการควบคุมเครื่องจกัรในการผลติสนิค้าไปสู่ระบบอตัโนมตัิ ต่อมามกีารจดัซื้อจดัหาเครื่องจกัรใหม่ๆ เขา้มาทดแทน
เครื่องจกัรทีม่อียู่แลว้แต่กป็ระสบปญัหาการทาํงานของเครื่องจกัรไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของการผลติสนิคา้ใหก้บัคนไทย ซึง่
ประเทศไทยยงัขาดแคลนบุคลากรที่มคีวามเขา้ใจในการเดนิเครื่องจกัรให้ทํางานเตม็ประสทิธภิาพ ประกอบกบัอากาศร้อนและ
ความชืน้ของประเทศไทย จงึสง่ผลใหอุ้ปกรณ์ดงักล่าวทํางานไม่มคีวามแน่นอน จําเป็นต้องพึง่พาบรษิทัต่างชาตติลอดเวลา ทําให้
ค่าใชจ้่ายสงูและใชเ้วลานานในการแกป้ญัหาเน่ืองจากการเดนิทาง 

ดว้ยเหตุดงักล่าวขา้งตน้ ในปี 2537 กลุ่มวศิวกรผูม้ปีระสบการณ์ดา้นอุปกรณ์ควบคุมเครื่องจกัรของโรงงานอุตสาหกรรม กลุ่มผู้
ก่อตัง้ไดเ้ลง็เหน็โอกาสทีจ่ะเพิม่ประสทิธภิาพและผลผลติจากการทํางานของเครื่องจกัรใหแ้ก่ผูป้ระกอบการไทยโดยบรษิทัคนไทย 
ดงันัน้จงึได้จบัมอืร่วมกนัก่อตัง้ บรษิัท ซี.พ.ีท.ี (ไทยแลนด์) จํากดั เมื่อวนัที่ 22 มนีาคม 2537 ด้วยทุนจดทะเบยีน 10 ลา้นบาท 
วตัถุประสงค์แรกเริม่ในการขายอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อดดัแปลงการควบคุมเครื่องจกัรเก่าแต่อยู่ในสภาพใช้งานได้ให้มกีารควบคุมที่
รวดเรว็และแน่นอน โดยการควบคุมความเรว็หรอืการทาํงานของมอเตอรแ์ละระบบเซน็เซอรต่์างๆ ในการควบคุมเครื่องจกัรเพื่อให้
สอดคลอ้งกบัการผลติ โดยจะประกอบดว้ยอุปกรณ์ต่างๆ ทีม่คีุณภาพแต่ราคาย่อมเยา และต่อมามกีารเปลีย่นแปลงโครงสรา้งกลุ่ม
บรษิทัฯ จงึไดจ้ดัตัง้ บรษิทั ซพีที ีไดร ์แอนด ์เพาเวอร ์จํากดั หรอืปจัจุบนัคอื บรษิทั ซพีที ีไดร ์แอนด ์เพาเวอร ์จํากดั (มหาชน) 
(“บรษิทั” หรอื “CPT”) หรอืย่อมาจาก “Control Power and Transmission” ซึง่เป็นระบบไฟฟ้ากาํลงัสาํหรบัควบคุมการทํางานของ
เครื่องจกัร เมื่อวนัที ่25 กรกฎาคม 2546 ดว้ยทุนจดทะเบยีน 40 ลา้นบาท เพื่อดาํเนินธุรกจิผลติและประกอบตู้ไฟฟ้าทีใ่ชก้บัระบบ
ไฟฟ้าและระบบควบคุมสาํหรบัควบคุมเครื่องจกัรในโรงงานอุตสาหกรรมทีไ่ดร้บัการป้อนขอ้มูลได ้(Programmable Logic Control 
(“PLC")) ไดแ้ก่ ระบบการควบคุมมอเตอรไ์ฟฟ้าและส่งกําลงัอตัโนมตั ิ(Automatic Drives and Power) และระบบตู้ไฟฟ้ากําลงั 
(Power Distribution Panel) ซึง่เป็นเทคโนโลยขี ัน้สงูสาํหรบัควบคุมเครื่องจกัรในโรงงานอุตสาหกรรม โดยมฐีานลูกคา้หลกัเป็น
กลุ่มอุตสาหกรรมโรงงานน้ําตาล รวมทัง้มกีารเกบ็สาํรองอะไหล่และการใหบ้รกิารหลงัการขาย จนกระทัง่ในเดอืนธนัวาคม 2554 ได้
มกีารปรบัโครงสร้างกลุ่มบรษิัทโดยชําระบญัช ีและโอนธุรกจิ บรษิัท ซี.พ.ีท.ี (ไทยแลนด์) จํากดั ไปที่ บรษิัท ซพีที ีไดร์ แอนด ์
เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน) (“บรษิทั” หรอื “CPT”) เพยีงแห่งเดยีว 

ในปี 2557 บรษิทัเริม่การขยายตลาดโดยการเพิม่ประเภทสนิคา้ของบรษิทัไปยงัอุตสาหกรรมอื่นๆ เพื่อลดความเสีย่งการพึง่พา
โรงงานน้ําตาลเพยีงอย่างเดยีว อนัไดแ้ก่ การเพิม่สนิคา้ประเภท Medium Voltage Inverter คอือุปกรณ์ทีค่วบคุมความเรว็ของ
มอเตอรข์นาดใหญ่ทีใ่ชใ้นการขบัพดัลมและป ัม๊น้ําเพื่อการประหยดัพลงังาน ซึง่ประสบความสาํเรจ็เป็นอย่างดใีนการจดัจําหน่าย
และติดตัง้ระบบใหแ้ก่โรงงานปูนซเีมนต์และการไฟฟ้าฝ่ายผลติทีเ่หมอืงแม่เมาะ รวมถงึลูกคา้ขนาดใหญ่อกีมากมาย และสนิค้า
ประเภท Medium Voltage Soft Starter คอื อุปกรณ์ทีใ่ชส้าํหรบัการสตารท์มอเตอรข์นาดใหญ่ ซึง่อุปกรณ์ดงักล่าวตัง้เป้าในการ
นําเสนองานในโครงการทีเ่กีย่วกบัการจดัการน้ํา ทาํใหบ้รษิทัสามารถขยายงานเขา้สูโ่ครงการของหน่วยงานราชการหรอืรฐัวสิาหกจิ
มากขึน้ 

ปจัจุบนั บรษิทัมกีารขยายตลาดไปยงัต่างประเทศอกีหลายประเทศ เช่น การจดัจาํหน่ายและตดิตัง้ระบบการควบคุมเครื่องจกัร
พรอ้มมอเตอรข์นาดใหญ่ หมอ้ป ัน่ และตูค้วบคุมหมอ้ป ัน่ซึง่ขายใหแ้ก่โรงงานน้ําตาลในประเทศอนิโดนีเซยีฟิลปิปินสแ์ละเวยีดนาม 

 

 

 



 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) สว่นที ่1 หน้าที ่2 

1.1 วิสยัทศัน์ วตัถปุระสงค ์เป้าหมาย และกลยุทธใ์นการด าเนินงานของบริษทัในภาพรวม 
บรษิทัไดก้าํหนดแนวทางในการดาํเนินธุรกจิไวเ้ป็นแนวในการปฏบิตัอิย่างชดัเจน และไดป้ระกาศใหพ้นักงานของบรษิทัทราบ 

ผ่านการแจ้งให้ทราบเป็นระยะๆ เพื่อนําพาบรษิทัไปสู่เป้าหมายร่วมกนั ซึง่การกําหนดแนวปฏบิตัิดงักล่าวเป็นแนวทางทีช่ดัเจน 
เป็นรปูธรรม เป็นไปเพื่อประโยชน์สงูสดุของบรษิทัและสามารถนําไปปฏบิตัไิด ้โดยอธบิายในรายละเอยีดดงันี้ 

วิสยัทศัน์ 
บรษิทัมวีสิยัทศัน์ในการดาํเนินธุรกจิ คอื เราจะเป็นบรษิทัชัน้นํา (Top Class) ทางดา้นไฟฟ้า และระบบควบคุมทีใ่หบ้รกิารครบ

วงจร (Solution Provider) โดยใชเ้ทคโนโลยทีีเ่หมาะสม (Optimized) และคุม้ค่า (Cost Effective) ดว้ยการใหบ้รกิารหลงัการขายที่
ดเียีย่ม (Excellent Services)" 

วตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกัขององคก์ร 
บรษิทัมเีป้าหมายในการดาํเนินธุรกจิ ดงันี้ 

1. เป็นหน่ึงในผูนํ้าในดา้นการผลติตูไ้ฟฟ้า ระบบควบคุมเครื่องจกัรและระบบไฟฟ้า โดยมุ่งเน้นการแข่งขนัไดท้ัง้ราคา เทคโนโลย ี
คุณภาพและการบรกิาร 
2. เพิม่ยอดขายโดยขยายตลาดไปยงัตลาดอุตสาหกรรมอื่นๆ และตลาดต่างประเทศ เพื่อใหม้กีลุ่มลกูคา้ทีห่ลากหลายมากขึน้  
3. ลดต้นทุนการผลติและแสวงหาผลติภณัฑ์ใหม่ๆ ที่มคีุณภาพในระดบัเดยีวกนัเพื่อเพิม่ศกัยภาพทางการแข่งขนั โดยการเพิม่
สายการผลติตู้เปล่าแบบใหม่เพื่องานที่มคีุณลกัษณะเฉพาะ (Specification) สงูและเพื่อทดแทนการซื้อจากภายนอก รวมทัง้
ปรบัปรุงกระบวนการผลติใหม้คีวามทนัสมยั 
4. พฒันาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ส่งเสรมิบุคลากรรุ่นใหม่ทีม่คีวามรูค้วามสามารถ โดยการอบรมในและนอกสถานที่ รวมถงึการ
สง่ไปอบรมยงัต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง 

1.2 การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญั 
22 มนีาคม 2537  จดทะเบยีนจดัตัง้ บรษิทั ซ.ีพ.ีท.ี (ไทยแลนด์) จํากดั โดยมทีุนจดทะเบยีนชําระแลว้ 10 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 100,000 

หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท เพือ่จาํหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าและบรกิารซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้า 
ปี 2538  บรษิทัไดร้บัความไวใ้จใหเ้ป็นตวัแทนจาํหน่ายสนิคา้เกีย่วกบัอุปกรณ์ควบคุม ดงันี้ 

สินค้า บริษทั ย่ีห้อ ประเทศ 
PLC LS Industrial System LS เกาหล ี
DC Drives Parker Hannifin Parker SSD องักฤษ 
Inverter Yaskawa Electric Corporation Yaskawa ญีปุ่น่ 
DC Motor T-T Electric T-T Electric ฝรัง่เศส 

 

ปี 2541  นําเขา้อุปกรณ์ไฟฟ้าจากบรษิทั LS จากประเทศเกาหล ีไดแ้ก่ ผลติภณัฑ์เกีย่วกับไฟฟ้ากําลงั อุปกรณ์สําหรบัใชใ้นงานไฟฟ้า
กาํลงั (Electrical Power Products) เนื่องจากสนิคา้ขายไดร้บัความนิยมอย่างต่อเนื่อง 

ปี 2545  บรษิทั ซ.ีพ.ีท.ี (ไทยแลนด์) จํากดั ไดร้บัความไว้วางใจให้เป็นตวัแทนจําหน่ายสนิคา้เกีย่วกบัอุปกรณ์ควบคุมระบบเพิม่เติม 
ดงันี้ 

สินค้า บริษทั ย่ีห้อ ประเทศ 
Electrical Power Products LS Industrial System LS เกาหล ี
LV & MV Inverter LS Industrial System LS เกาหล ี
PLC Automation LS Industrial System LS เกาหล ี
AC Motor ขนาดใหญ่ Hyosung Corporation Hyosung เกาหล ี
Regenerative Inverter VAO Vacon ฟินแลนด ์
LV/ MV Capacitor Bank Zez silko s.r.o ZEZ SILKO สาธารณรฐัเชค็ 

 

  ไดร้บัใบรบัรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 จาก Lloyd’s Register Quality Assurance Ltd. จากประเทศองักฤษ 
25 กรกฎาคม 2546  มกีารปรบัโครงสรา้งของผูถ้อืหุน้ใหม่โดยการจดัตัง้ บรษิทั ซีพที ีไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จํากดั ทุนจดทะเบยีนชําระแลว้ 3 ลา้น

บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 30,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท 

21 กรกฎาคม 2547  บรษิัท ซีพที ีไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จํากดัเพิม่ทุนชําระแล้วอีก 37 ล้านบาท เป็น 40 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงนิทุนหมุนเวยีน
สาํหรบัการนําเขา้สนิคา้และการสัง่ซื้อภายในประเทศทีเ่พิม่ขึน้ตามยอดขาย 



 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) สว่นที ่1 หน้าที ่3 

มถุินายน 2553  บรษิทั ซพีที ีไดร ์แอนด ์เพาเวอร ์จาํกดัซื้อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม MMC ทีป่ทุมธานี ขนาดพื้นที ่300 ตารางวา เพื่อเพิม่
พืน้ทีส่าํหรบัการผลติสนิคา้   

29 เมษายน 2554  บรษิัท ซพีที ีไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จํากดั เพิม่ทุนชําระแล้วอีก 20 ล้านบาท เป็น 60 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงนิทุนหมุนเวยีน
สาํหรบัการนําเขา้สนิคา้และการสัง่ซื้อภายในประเทศทีเ่พิม่ขึน้ตามยอดขาย 

17 ธนัวาคม 2554  บรษิัท ซีพที ีไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จํากดัเพิม่ทุนชําระแลว้อีก 60 ลา้นบาท เป็น 120 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงนิทุนหมุนเวยีน
สาํหรบัการนําเขา้สนิคา้และการสัง่ซื้อภายในประเทศทีเ่พิม่ขึน้ตามยอดขาย 

21 เมษายน 2555  บรษิัท ซพีที ีไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จํากดั เพิม่ทุนชําระแลว้อกี 40 ล้านบาท เป็น 160 ล้านบาท เพื่อใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีน
สาํหรบัการนําเขา้สนิคา้และการสัง่ซื้อภายในประเทศทีเ่พิม่ขึน้ตามยอดขาย 

9 ธนัวาคม 2555  บรษิทั ซพีที ีไดร ์แอนด ์เพาเวอร์ จํากดั เพิม่ทุนจดทะเบยีนอกี 40 ลา้นบาท เป็น 200 ลา้นบาท เพื่อใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีน
สาํหรบัการนําเขา้สนิคา้และการสัง่ซื้อภายในประเทศทีเ่พิม่ขึน้ตามยอดขาย 

สงิหาคม 2555  บรษิทั ซพีที ีไดร ์แอนด ์เพาเวอร ์จาํกดั สรา้งโรงงานแห่งใหมบ่นเนื้อทีป่ระมาณ 4 ไร่ครึง่ ในนิคมอุตสาหกรรม MMC ซึ่งไดซ้ื้อ
ไวเ้มือ่เดอืนกรกฎาคม 2555 ในราคา 36 ลา้นบาท ขนาดพื้นทีใ่นการผลติ 7,200 ตารางเมตร ซึ่งใชง้บประมาณ 130 ลา้นบาท 
และสามารถประกอบตูค้วบคุมได ้1,800 ตูต่้อปี ก่อสรา้งแลว้เสรจ็เมือ่เดอืนพฤษภาคม 2556 และไดจ้ดทะเบยีนเป็นสํานักงาน
สาขาที ่2 เรยีบรอ้ยแลว้เมือ่เดอืนกนัยายน 2556 

5 กนัยายน 2556  บรษิทั ซพีที ีไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จํากดั เพิม่ทุนจดทะเบยีนชําระแลว้อกี 115 ลา้นบาท เป็น 315 ลา้นบาท เสนอขายใหแ้ก่ผู้
ถอืหุน้เดมิ 

16 กนัยายน 2556  บรษิทั ซพีที ีไดร ์แอนด ์เพาเวอร ์จาํกดั จดทะเบยีนแปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชน โดยเปลีย่นชื่อเป็น “บรษิทั ซพีที ีไดร์ แอนด ์
เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน)” และเปลีย่นแปลงมลูค่าทีต่ราไวจ้ากหุน้ละ 10 บาท เป็นหุน้ละ 1 บาท เพื่อเสนอขายหุน้สามญัเพิม่
ทุนต่อประชาชน ผูบ้รหิาร (ทีไ่มเ่ป็นกรรมการ) และพนกังานของบรษิทัจาํนวน 135 ลา้นหุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

ปี 2557  บรษิทัจ่ายเงนิปนัผลจํานวน 56.70 ล้านบาท ใหก้บัผูถ้ือหุน้จํานวน 315 ลา้นหุน้ ในอตัราเฉลี่ยหุ้นละ 0.18 บาท เมือ่วนัที่ 9 
เมษายน 2557 สําหรบัผลประกอบการปี 2556 และจดัสรรสํารองตามกฎหมายจํานวน 13.71 ลา้นบาท ซึ่งเป็นไปตามมติที่
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2557 เมือ่วนัที ่8 เมษายน 2557 

ปี 2558  บรษิทั ซพีที ีไดร ์แอนด ์เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน) ไดร้บัความไวว้างใจใหเ้ป็นพนัธมติรทางการค้ากบับรษิทั ABB Limited โดย
ไดซ้ื้อและจาํหน่ายสนิคา้ประเภทมอเตอรข์นาดใหญ่ และ Switchgear รวมถงึอุปกรณ์ต่างๆ ในการทาํตู ้MDB และ MCC 

ปี 2558  บรษิทัไดจ่้ายเงนิปนัผลจาํนวนทัง้สิน้ 15 ลา้นบาท ใหก้บัผูถ้อืหุน้จํานวน 315 ลา้นหุน้ ในอตัราเฉลีย่หุน้ละ 0.05 บาท เมือ่วนัที ่
29 เมษายน 2558 สําหรบัผลประกอบการปี 2557 และจดัสรรสํารองตามกฎหมายจํานวน 2.39 ลา้นบาท ซึ่งเป็นไปตามมตทิี่
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2558 เมือ่วนัที ่29 เมษายน 2559 

ปี 2558 - 2559  ในปี 2558 - 2559 บรษิทัไดจ่้ายเงนิปนัผลจํานวน 4 ครัง้ รวมเป็นเงนิทัง้สิ้น 85 ลา้นบาท ใหก้บัผูถ้อืหุน้จํานวน 315 ลา้นหุน้ 
ในอตัราเฉลีย่หุน้ละ 0.22 บาท สาํหรบัผลประกอบการปี 2558 และจากกาํไรสะสม 

ปี 2559 - 2560  ในปี 2559 - 2560 บรษิทัไดจ่้ายเงนิปนัผลจํานวน 3 ครัง้ รวมเป็นเงนิทัง้สิ้น 60 ลา้นบาท ใหก้บัผูถ้อืหุน้จํานวน 315 ลา้นหุน้ 
ในอตัราเฉลีย่หุน้ละ 0.19 บาท  สาํหรบัผลประกอบการปี 2559 และจากกาํไรสะสม 

มถุินายน 2560  บรษิทัจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาล จํานวนเงนิ 20 ลา้นบาท ใหก้บัผูถ้อืหุน้จํานวน 630,000,000 หุน้ (มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 
บาท) ในอตัราเฉลีย่หุน้ละ 0.03 บาท ซึง่เป็นไปตามมตทิีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่2/2560 เมือ่วนัที ่15 มถุินายน 2560 

 บรษิทั ซพีที ีไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จํากดั จดทะเบยีนเปลีย่นแปลงมลูค่าทีต่ราไวจ้ากหุน้ละ 1 บาท เป็นหุน้ละ 0.50 บาท เพื่อ
เสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนต่อประชาชนทัว่ไปจาํนวน 270 ลา้นหุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 

15 สงิหาคม 2560  ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทอนุมตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนจํานวน 270 ล้านหุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดย
จดัสรรใหแ้ก่ผู้มอุีปการคุณของผู้จดัจําหน่าย ผู้มอุีปการคุณของบรษิทั กลุ่มพนักงานของบรษิัท และบุคคลที่มคีวามสมัพนัธ ์
โดยคณะกรรมการบรษิทัไดก้าํหนดเกณฑก์ารจดัสรรใหแ้ก่ผูม้อุีปการคุณของบรษิทั 

 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัอนุมตักิารซื้อทีด่นิใหม่จํานวน 1,198 ตารางวา ซึ่งตัง้อยู่ตรงขา้มโรงงานปจัจุบนั เพื่อขยายการ
ผลติสาํหรบัโครงการในอนาคตของบรษิทัเพือ่รองรบัการผลติตู้ MCSG และ RMU 

9 พฤศจกิายน 2560  คณะกรรมการบรษิทัอนุมตักิารจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาล จาํนวนเงนิ 91.98 ลา้นบาท ใหก้บัผูถ้อืหุน้จํานวน 630,000,000 หุน้ 
(มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท) ในอตัราเฉลีย่หุน้ละ 0.146 บาทจากกําไรสะสม โดยจะจ่ายเงนิปนัผลภายในวนัที ่8 ธนัวาคม 
2560 

20 ธนัวาคม 2560  เขา้ซื้อขายวนัแรกในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย SET 
13 กุมภาพนัธ ์2562  บรษิทัลงนามในบนัทกึขอ้ตกลงร่วมกบั Siemens AG เพื่อทีจ่ะดําเนินการทีจ่ะทําสญัญาในการผลติตู้ไฟฟ้าโดยการถ่ายทอด

เทคโนโลยจีาก Siemens AG 
29 มกราคม 2562  บรษิทัลงนามในบนัทกึขอ้ตกลงร่วมกบั Toshiba Mitsubishi - Electric Industrial Systems Corporation (TMEIC) เพื่อความ

ร่วมมอืทางธุรกจิในดา้นการสนบัสนุนและส่งมอบผลติภณัฑ ์TMEIC 



 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) สว่นที ่1 หน้าที ่4 

1.3 โครงสรา้งการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั 
บรษิทัฯ มบีรษิทัย่อยดงันี้ 

ช่ือบริษทั ประกอบธรุกิจ 
CPT 

ถือหุ้น (%) 
1. บรษิทั ซพีที ีลสิซิง่ จาํกดั ประกอบกจิการลสิซิง่ ใหเ้ช่าซื้อ และเช่าตามสญัญา 99.99 
2. บรษิทั ซพีที ี- ออีอี ีจอยท ์เวนเจอร ์จาํกดั ใหบ้รกิารรบัเหมาออกแบบ และตดิตัง้ระบบไฟฟ้า 94.99 
3. บรษิทั ซพีที ี- ททีจี ีอนิโนเวชัน่ จาํกดั 

(บรษิทัชาํระบญัชแีลว้เสรจ็ในปี 2562) 
ใหบ้รกิารออกแบบ จดัหาระบบไฟฟ้าและพลงังาน และก่อสรา้งโรงไฟฟ้า
ชวีมวลขนาดเลก็ถงึขนาดกลางแบบครบวงจร 

59.99 

 

2. ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

โครงสรา้งรายได ้
บรษิทัมรีายไดจ้ากการประกอบธุรกจิหลกัประกอบดว้ย:  

ตารางสรุปโครงสรา้งรายไดปี้ 2558 - 2562 

โครงสร้างรายได้ 
2558 

(ปรบัปรงุใหม่) 
2559 

(ปรบัปรงุใหม่) 
2560 

(ปรบัปรงุใหม่) 
2560 

(ปรบัปรงุใหม่) 
2562 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
รายได้จากการขาย           

1. ขายตูไ้ฟฟ้า (Panel) 607.82 57.06 657.47 53.01 700.52 56.53 450.10 46.74 131.48 22.50 
2. ขายสนิคา้ - หน่วย (Unit) 189.93 17.82 169.24 13.64 251.59 20.30 199.21 20.68 152.71 26.13 
รวมรายได้จากการขาย 797.75 74.88 826.71 66.65 952.11 76.83 649.31 67.42 284.19 48.63 
รายได้จากการให้บริการ           

3. ใหบ้รกิารรบัเหมาและตดิตัง้
(Installation/ Substation) 

242.74 22.79 353.08 28.46 254.11 20.50 274.16 28.47 244.66 41.87 

4. ใหบ้รกิาร (Service) 20.46 1.92 47.64 3.84 29.88 2.41 28.20 2.93 42.66 7.30 
รวมรายได้จากการให้บริการ 263.20 24.71 400.72 32.30 283.99 22.91 302.36 31.39 287.32 49.17 
รวมรายได้หลกั 1,060.95 99.59 1,227.43 98.95 1,236.10 99.74 951.67 98.81 571.51 97.80 
รายได้อ่ืนๆ * 4.36 0.41 13.01 1.05 3.19 0.26 11.42 1.19 12.88 2.20 
รวมรายได้ 1,065.31 100.00 1,240.44 100.00 1,239.29 100.00 963.09 100.00 584.40 100.00 

*หมายเหตุ: รายไดอ้ื่นๆ ประกอบด้วย รายไดจ้ากการจาํหน่ายเศษซาก กําไรจากอตัราแลกเปลี่ยน และดอกเบีย้รบั เป็นตน้ 

2.1 ลกัษณะผลิตภณัฑแ์ละบริการ 
บรษิทัประกอบธุรกจิแบ่งออกเป็น 4 สว่นงาน ดงันี้ 

1. ธรุกิจจากการขายตู้ไฟฟ้า (Panel) 
บรษิทัมคีวามเชีย่วชาญในการดาํเนินธุรกจิจากการขายตูไ้ฟฟ้า (Panel) โดยทําการประกอบตู้ไฟฟ้า ณ โรงงานของบรษิทัและ

จําหน่ายไปยงัลูกค้ากลุ่มโรงงาน อุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึง โรงไฟฟ้า โดยลกัษณะของตู้ไฟฟ้าที่บริษัทผลิตแบ่งออกเป็น 2 
ประเภท ไดแ้ก่ 

a) ตู้ไฟฟ้าระบบควบคมุเครือ่งจกัร 
บรษิทัดําเนินธุรกจิจากการขายตู้ไฟฟ้าระบบการควบคุมและไฟฟ้ากําลงัสําหรบัควบคุมการทํางานของเครื่องจกัรในโรงงาน

อุตสาหกรรมโดยระบบอตัโนมตัิให้เครื่องจกัรทํางานอย่างมปีระสทิธภิาพที่ดยีิง่ขึน้ โดยการเชื่อมโยงระบบกบัคอมพวิเตอร์ ซึ่ง
สามารถจดัเกบ็ขอ้มูลในการผลติและแสดงผล แลว้นําขอ้มูลนัน้ๆ ไปควบคุมการทํางานของเครื่องจกัรในแต่ละส่วน ทําให้มกีา ร
ทาํงานทีเ่ทีย่งตรงทัง้ความเรว็และขัน้ตอนการทาํงานเพื่อตอบสนองความตอ้งการในการผลติสนิคา้นัน้ๆ รวมถงึควบคุมพลงังานให้
เหมาะสมในการผลติและการจดัการพลงังานส่วนทีเ่กนิเนื่องมาจากการทํางานของเครื่องจกัรบางประเภทใหค้นืพลงังานแก่ระบบ
ไฟฟ้าเพื่อประหยดัพลงังาน ผลลพัธท์ีอ่อกมาคอืทาํใหผ้ลติสนิคา้ไดม้คีุณภาพแน่นอนและเพิม่ผลการผลติ รวมถงึการเตอืนเพื่อการ
ซ่อมบํารุงรกัษาเครื่องจกัรในแต่ละส่วนในเวลาทีเ่หมาะสมพรอ้มทัง้รายงานการความผดิพลาดของการทํางานเครื่องจกัรในแต่ละ
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สว่นผ่านระบบโปรแกรมรายงานผลและวเิคราะห ์ซึง่ช่วยใหแ้กป้ญัหาต่างๆ ไดร้วดเรว็ยิง่ขึน้ จงึมผีลทําใหล้ดปญัหาการหยุดการ
ทาํงานของเครื่องจกัรทีไ่ม่คาดหวงั 

รวมถงึการจดัการของระบบตูไ้ฟฟ้ากาํลงั ซึง่เป็นระบบการควบคุมการจ่ายไฟในโรงงานอย่างมปีระสทิธภิาพจนถงึการเชื่อมต่อ 
(Synchronize) ระบบกบัการไฟฟ้าเพื่อขายไฟใหแ้ก่รฐัอกีดว้ย 

ในกระบวนการผลิตสนิค้าต่างๆ นัน้ หวัใจการควบคุมเครื่องจกัร คือ การควบคุมความเร็วของมอเตอร์และระบบควบคุม
อตัโนมตั ิซึ่งการเลอืกอุปกรณ์มาใชก้บัระบบจะต้องมคีวามรู้และประสบการณ์ในการควบคุมเครื่องจกัรกลต่างๆ เป็นอย่างด ีซึ่ง
เครื่องจกัรในแต่ละประเภทจะมคีวามแตกต่างกนั เช่น เครื่องจกัรบางประเภทต้องการความเรว็ทีค่งทีแ่ละเทีย่งตรง เครื่องจกัรบาง
ประเภทกต็อ้งการควบคุมตําแหน่งในการเริม่ตน้และหยุด หรอืเครื่องจกัรบางประเภทตอ้งการความเรว็ใหส้อดคลอ้งกนั ดงันัน้ ทาง
บรษิทัมปีระสบการณ์ในการผลติสนิคา้ประเภทตูไ้ฟฟ้าและคดัเลอืกอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ ตลอดจนการปรบัแต่งเพื่อใหเ้หมาะสมกบั
การผลติสนิคา้นัน้ๆ 

บรษิทัมคีวามเชีย่วชาญในการผลติสนิคา้สาํเรจ็รปูประเภทตูไ้ฟฟ้า (Panel) โดยทาํการผลติและประกอบตูไ้ฟฟ้า ณ โรงงานของ
บรษิทั อกีทัง้จาํหน่ายเป็นสนิคา้สาํเรจ็รปูโดยการสง่มอบใหลู้กคา้ ณ โรงงานหรอืสถานทีข่องลูกค้า ซึง่ตู้ไฟฟ้าของบรษิทัทีส่่งมอบ
ใหล้กูคา้เพื่อใชใ้นการควบคุมการทาํงานของเครื่องจกัรกลแบบอตัโนมตัเิป็นสว่นสาํคญัทีช่ว่ยทาํใหเ้ครื่องจกัรสามารถทีจ่ะทาํงานได้
อย่างมปีระสทิธภิาพ เนื่องจากระบบ PLC และการสื่อสารกบัอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ เป็นระบบ Network ซึง่เป็นหน่วยประมวลผลที่
สามารถเชื่อมต่อกบัโปรแกรมได ้เพื่อช่วยจดัการควบคุม สัง่งาน รบัค่าเซน็เซอรต่์างๆ และกําหนดการทํางานของระบบควบคุม
อตัโนมตัิ ที่บรษิัทผลติขึน้มาสําหรบัใช้งานควบคุมทางด้านเครื่องจกัรอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิง่สามารถทนต่อสญัญาณ
รบกวนหรอืใชง้านในสภาวะอากาศที่เลวรา้ย มฝีุ่น ความชืน้ ละอองน้ํา น้ํามนั ใชใ้นสภาพอากาศรอ้นหรอืหนาว และการใชง้านที่
ตอ้งทาํงานตลอดเวลา 24 ชัว่โมง ระบบ PLC จงึเป็นทีน่ิยมสาํหรบัการนํามาควบคุมเครื่องจกัรกลอตัโนมตั ิทัง้นี้ PLC ไดร้บัความ
นิยมเนื่องจาก โครงสร้างไม่ซบัซ้อน ประสทิธิภาพสูง  ราคาย่อมเยาประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ ตัง้แต่งานควบคุม
เครื่องจกัร, การลาํเลยีง, การควบคุมคุณภาพ ไปจนถงึกระบวนการต่อเนื่อง 

ธุรกจิระบบการควบคุมพลงังานไฟฟ้าของโรงงานไฟฟ้าชวีมวลเพื่อการขายไฟฟ้าใหเ้หมาะสม โดยสามารถควบคุมพลงังาน
ไฟฟ้าทัง้ในดา้นหน่วยใชง้าน Mega Watt (MW.) และหน่วยสญูเสยี Mega Var (Mvar) และควบคุมการขนานไฟฟ้าของเครื่อง
กาํเนิดไฟฟ้าหลายๆ เครื่องเขา้ดว้ยกนั รวมถงึการควบคุมการขนานเขา้กบัระบบของการไฟฟ้า (Grid Line)  
ประโยชน์ทีโ่รงงานอุตสาหกรรมจะไดร้บัจากสนิคา้ประเภทตูไ้ฟฟ้าระบบควบคุมเครื่องจกัร มดีงัน้ี 

- ทาํใหก้ารทาํงานของเครื่องจกัรทาํงานเทีย่งตรงทัง้ความเรว็และขัน้ตอนการทาํงานตามความตอ้งการในการผลติสนิคา้  
- เครื่องจกัรเก่าสามารถทาํงานมปีระสทิธภิาพมากขึน้ เน่ืองจากระบบไฟฟ้ากาํลงัสาํหรบัควบคุมการทํางานของเครื่องจกัรจะ

เชื่อมโยงเขา้กบัระบบคอมพวิเตอร ์ซึง่จะสัง่การไปยงัการทาํงานของเครื่องจกัรในแต่ละสว่นเพื่อการทาํงานตามลาํดบัขัน้ตอน   
- การผลติสามารถทาํงานไดต้ลอด 24 ชัว่โมง เน่ืองจากผลติภณัฑป์ระเภทนี้ถูกผลติขึน้เพื่อใหส้ามารถทนต่อสญัญาณรบกวน

หรอืใชง้านในสภาวะอากาศทีเ่ลวรา้ย มฝีุน่ ความชืน้ ละอองน้ํา น้ํามนั ใชใ้นสภาพอากาศรอ้นหรอืหนาวไดเ้ป็นอย่างด ี
- ผูใ้ช้จะทราบปญัหาจากรายงานความผดิพลาดในการทํางานของเครื่องจกัรซึ่งทํางานผ่านระบบโปรแกรมรายงานผลและ

วเิคราะห ์จะช่วยใหแ้กป้ญัหารวดเรว็ขึน้ซึง่สง่ผลโดยตรงต่อการผลติ 
- กจิการสามารถขายไฟใหร้ฐับาลได ้เน่ืองจากอุปกรณ์ไฟฟ้าของระบบตู้ไฟฟ้ากําลงั ซึง่เป็นระบบการควบคุมการจ่ายไฟใน

โรงงานอย่างมปีระสทิธภิาพจนถงึการเชื่อมต่อระบบกบัการไฟฟ้าเพื่อขายให้รฐัในกรณีทีผ่ลติไฟฟ้าเองและเหลอืใช้จากการผลติ
ลกัษณะของสนิคา้ประเภทตูไ้ฟฟ้าระบบควบคุมเครื่องจกัร สาํหรบัระบบควบคุมมอเตอรไ์ฟฟ้าและระบบควบคุมอตัโนมตั ิ(Drives 
and Automation) และตูไ้ฟฟ้าของระบบตูไ้ฟฟ้ากาํลงั (Power Distribution Panel) สามารถแบ่งสนิคา้ออกไดเ้ป็น 2 กลุ่ม 
Drives Panel (Motor Speed Control) ไดแ้ก่ อุปกรณ์ควบคุมความเรว็ของมอเตอร ์ 

 DC Drives Panel: เป็นอุปกรณ์ทีใ่ชค้วบคุมการทํางานของมอเตอรก์ระแสตรง การขบัโหลดทีต่้องการแรงบดิคงที่ ส่วน
ใหญ่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมหนัก เช่น โรงงานกระดาษ โรงงานเหลก็ และโรงงานปูนซเีมนต์ ฯลฯ นอกจากนี้ในอุปกรณ์ DC 
Drives ยงัสามารถใหพ้ลงังานกลบัคนืเขา้ไปในแหล่งจ่ายไฟ ในขณะของการหยุดมอเตอรแ์ละลดความเรว็มอเตอรอ์ย่างรวดเรว็ 
(Regenerative Cycle) ทาํใหป้ระหยดัพลงังานดว้ย 
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 AC Drives Panel (Inverter Panel): เป็นอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกสท์ีใ่ชส้าํหรบัปรบัความเรว็รอบของมอเตอรก์ระแสสลบั โดย
ใชข้บัมอเตอรใ์นงานทัว่ไปและงานทีใ่ชแ้รงบดิคงที ่  

 Soft - Start Panel: เป็นอุปกรณ์ทางเพาเวอรอ์เิลคทรอนิกสท์ีส่ามารถช่วยให้มอเตอรอ์อกตวัอย่างนิ่มนวลขณะสตารท์ ทํา
ใหส้ามารถควบคุม/ลดกระแสขณะสตารท์และลดการสกึหรอของระบบเครื่องกล ซึง่สนิคา้ของบรษิทัไดผ้ลติขึน้มาใหส้ามารถสตารท์
มอเตอรห์ลายตวัเป็นลาํดบัขัน้ตอน ทาํใหป้ระหยดัค่าใชจ้่ายและพลงังานไดอ้ย่างมาก 
Motor ไดแ้ก่ อุปกรณ์ทีเ่ปลีย่นพลงังานไฟฟ้าใหเ้ป็นพลงังานกลในรปูแบบแรงหมุน 

 AC Motor มอเตอรก์ระแสสลบั: เป็นมอเตอรท์ีต่อ้งใชก้บัแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลบั มลีกัษณะโครงสรา้งง่าย ไม่ซบัซอ้น
จะมรีาคาถูกกว่า DC Motor 

 DC Motor มอเตอรก์ระแสตรง: เป็นมอเตอรท์ีต่อ้งใชก้บัแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง มกีารควบคุมแรงบดิหรอืความเรว็ได้
ง่ายกว่า แต่มกีารบาํรุงรกัษาสงูมากและราคาแพงกว่า AC Motor 

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

นําไปใชใ้นบา้นพกัอาศยัและมอเตอรข์นาดกลางลงมาในโรงงาน สว่นระบบไฟฟ้าแรงดนัปานกลางจะมขีนาด 3.2 - 36 kV. โดยเป็น
การแปลงระดบัลงมาเพื่อขบัเคลื่อนมอเตอรข์นาดใหญ่ในโรงงาน ซึง่สามารถแบ่งผลติภณัฑต์ามขนาดแรงดนัไดด้งันี้ 
Low Voltage Panel ระบบไฟฟ้าแรงดนัต า่ (ขนาดต า่กว่า 1,000 Volt) ประกอบดว้ยผลติภณัฑด์งันี้ 

 MDB (Main Distribution Board) 
 MCC (Motor Control Center) 
 Capacitor Panel 

Medium Voltage Panel ระบบไฟฟ้าระดบัแรงดนัปานกลาง (ขนาด 3.2 - 36 kV.) ประกอบดว้ยผลติภณัฑด์งันี้ 
 Interconnecting Panel 
 Turbine or Gas-Generator Panel 
 Incoming, Feeder & Bus Tie Panel 
 Motor Starter Panel 
 Medium Voltage Capacitor Panel 

2. ธรุกิจจากการขายสินค้าส าเรจ็รปูประเภทหน่วย (Unit) 
บรษิทัเป็นตวัแทนจําหน่ายรายใหญ่ในการจําหน่ายสนิค้าสําเรจ็รูปประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ควบคุมโดยผลติภณัฑ์

มาตรฐานทีจ่ดัจําหน่าย อาทเิช่น Siemens AG, LS, ZEZ SILKO, TMEIC, Danfoss (VACON), AUCOM, Parker Hannifin, TT 
Electric, Hyosung, WEG, Gino Ese 

ตวัอย่างสนิคา้สาํเรจ็รปูประเภทหน่วย (Unit) สามารถแสดงไดต้ามรปูภาพดา้นล่าง 
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3. ธรุกิจจากการให้บริการรบัเหมาและติดตัง้สายไฟ (Cable Installation) และการก่อสรา้งสถานีไฟฟ้าย่อย (Substation) 
ขนาดแรงดนั 69 - 115 kV. 

บรษิทัดาํเนินธุรกจิในการออกแบบและก่อสรา้งสถานีไฟฟ้าย่อย High Voltage Substation 69 - 115 kV. ระบบไฟฟ้าแรงดนัสงู 
โดยการสง่จ่ายพลงังานไฟฟ้าจะเริม่ตน้ทีส่ถานีไฟฟ้า ซึง่ไดร้บัพลงังานไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฝา่ยผลติแห่งประเทศไทยทีร่ะดบัแรงดนั 
230 kV. หรอื 115 kV. ผ่านหมอ้แปลงไฟฟ้ากําลงั (Power Transformer) เพื่อลดระดบัแรงดนัเป็น 33 หรอื 22 kV. การส่งจ่าย
พลงังานไฟฟ้าไปยงัผูใ้ชไ้ฟตอ้งมกีารลดระดบัแรงดนัอกีครัง้ โดยใชห้มอ้แปลงไฟฟ้าเพื่อลดระดบัแรงดนัเพื่อใหม้รีะดบัแรงดนัทีผู่ใ้ช้
ไฟฟ้าสามารถนําไปใชไ้ด ้ดงันัน้ความมัน่คงและเสถยีรในการจ่ายพลงังานไฟฟ้าจงึมคีวามสาํคญั เพื่อใหผู้ใ้ชไ้ฟฟ้ามพีลงังานไฟฟ้า
อย่างต่อเนื่อง ปลอดภยัและมคีุณภาพ จงึจําเป็นต้องมกีารนําอุปกรณ์ทีส่ามารถควบคุมให้สามารถจ่ ายพลงังานไฟฟ้าได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ พรอ้มทัง้ระบบ SCADA ใชเ้พื่อแสดงการรบัและสง่ขอ้มลูจากการไฟฟ้า และรายงานพรอ้มบนัทกึขัน้ตอนการทํางาน
และสิง่ผดิปกตทิีเ่กดิขึน้โดยสามารถควบคุมจากระยะไกลดว้ยเสน้ใยนําแสง 

นอกจากนี้ บรษิทัยงัใหบ้รกิารตดิตัง้สายเคเบิล้สาํหรบังานประกอบตูไ้ฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมทัว่ไปและสถานีไฟฟ้าย่อยอกี
ดว้ย อาท ิLV Power Cable & Control Cable, MV Power Cable, Overhead & Underground Line, System Grounding เป็นตน้ 

4. ธรุกิจการให้บริการและซ่อมแซม (Service & Repair) 
บรษิทัมแีผนกใหบ้รกิาร (Service) แก่ลูกคา้ทัง้ทีอ่ยู่ในระยะรบัประกนัและพน้ระยะเวลารบัประกนัแลว้ โดยงานบรกิารจะเกดิ

จากการที่ลูกคา้ได้ตดิต่อมายงัฝ่ายบรกิารเมื่อสนิค้ามปีญัหาหรอืใชง้านไม่ได ้เมื่อไดต้รวจสอบการทํางานของเครื่องจกัรแลว้ ใน
กรณีสนิคา้ใชง้านต่อไม่ได ้บรษิทัจะนําเสนอการขายสนิคา้ประเภท Unit ใหม่ เพื่อทดแทน Unit เก่าทีช่ํารุด หรอืบางกรณีเป็นการ
ใหบ้รกิารตดิตัง้และดดัแปลงระบบไฟฟ้าเพื่อใหเ้ครื่องจกัรนัน้ๆ ทาํงานไดต้ามปกต ิณ โรงงานลกูคา้ นอกจากนัน้ยงัใหบ้รกิารตรวจ
สภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าหรอืระบบไฟฟ้า ณ โรงงานลูกค้า การใหบ้รกิารงานซ่อมแซม (Repair) และขายอะไหล่เพื่อให้สนิคา้อยู่ใน
สภาพทีใ่ชง้านต่อไปได ้บรษิทัจะรบัตรวจสภาพและซ่อมสนิคา้เฉพาะสนิคา้ทีบ่รษิทัขายใหเ้ท่านัน้ 

ภาพรวมธรุกิจของบริษทั - ส่วนระบบควบคมุการจา่ยไฟฟ้า 
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 G: SCADA 

E: Motor, Drives 
Panel 

D: โรงงาน/เครื่องจกัร 

F: PLC, Touchscreen 
HMI  

ภาพรวมธรุกิจของบริษทั - ส่วนระบบควบคมุการท างานของเครือ่งจกัร 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตารางแสดงค าอธิบายประเภทธรุกิจและผลิตภณัฑข์องบริษทั 
ภาพกว้าง  ประเภทธรุกิจ ผลิตภณัฑ์ของ CPT 

ระบบควบคมุการจ่าย
ไฟฟ้า (Power) 

A Substation ขนาดแรงดนั 115 kV  ใหบ้รกิารสรา้งสถานีจ่ายไฟฟ้าย่อย 
 ตูไ้ฟฟ้าขนาด 24 kV 

B ตูไ้ฟฟ้าระดบัแรงดนัปานกลาง 
(3.2 - 36 kV.) และอุปกรณ์ 

 Interconnecting Panel: ระบบการเชือ่มต่อวงจร 
 Turbine or Gas Generator Panel: ระบบการควบคุมการทํางาน

ของเครือ่งกงัหนัผลติไฟฟ้า 
 Incoming, Feeder & Bus Tie Panel: ตูร้ะบบการส่งกระแสไฟฟ้า 
 Motor Starter Panel: ตูค้วบคุมการเปิดการทาํงานมอเตอร์ 
 Medium Voltage Capacitor Panel: ตู้ควบคุมตวัเกบ็ประจุเพื่อแก ้

Power factor 
C ตูไ้ฟฟ้าระดบัแรงดนัตํ่า 

(220 - 690V.) และอุปกรณ์ 
 MDB (Main Distribution Board): แผงจ่ายไฟฟ้าขนาดใหญ่รบัไฟ

จากการไฟฟ้า 
 MCC (Motor Control Center): ตูค้วบคุมการทาํงานของมอเตอร์ 
 Capacitor Panel: ตูค้วบคุมตวัเกบ็ประจุ 

โรงงานลกูค้า 
D ตวัอย่างกระบวนการผลติของโรงงานน้ําตาล ซึง่แบ่งเป็น 

1. โรงผลติไฟฟ้านําเขา้หรอืขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าและจ่ายไฟฟ้าให ้
2. ส่วนโรงงานน้ําตาลเพือ่ทาํการผลติน้ําตาล 

ระบบควบคมุการ
ท างานของเครื่องจกัร 

(Control) 

E ตูไ้ฟฟ้าเพือ่ควบคุมการทาํงานของ
เครือ่งจกัรและอุปกรณ์ 

 Drive Panel (Motor Speed Control): อุปกรณ์ควบคุมความเร็ว
มอเตอร ์

 Motor: อุปกรณ์ทีเ่ปลีย่นพลงังานไฟฟ้าใหเ้ป็นพลงังานกลในรูปแบบ
การขบัเคลือ่นโดยการหมนุ 

F PLC (Programmable Logic 
Control) 

 PLC SYSTEM: ระบบอตัโนมตัิทีไ่ด้รบัการป้อนขอ้มูลไว้สําหรบั
ควบคมุการทาํงานของเครือ่งจกัร 

G หน้าจอ SCADA  SCADA SYSTEM: ระบบตรวจสอบขอ้มลูแบบ Real-time ใชใ้นการ
ตรวจสอบสถานะตลอดจนถึงควบคุมการทํางานของระบบ
อุตสาหกรรมและงานวศิวกรรมต่างๆ พรอ้มแสดงผลการทํางานและ
รายงานความผดิพลาด 
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ตวัอย่างของระบบการควบคมุเครือ่งจกัรและไฟฟ้าก าลงั 

 ระบบ Switchgear Panel พร้อมระบบ PLC และการส่ือสารกบัระบบรายงานผลจากคอมพิวเตอร:์ ใชใ้นงานโรงงาน
น้ําตาลเพื่อควบคุมเครื่องผลติกระแสไฟฟ้า (Generator) ใหท้าํงานร่วมกนัอย่างมปีระสทิธภิาพ ร่วมกนัจ่ายไฟฟ้าแรงดนัระดบักลาง
ใหแ้ก่เครื่องจกัรต่างๆ ของโรงงาน และควบคุมการขายไฟฟ้าสว่นทีเ่หลอืใชใ้หแ้ก่การไฟฟ้าภูมภิาค (PEA) หรอืการไฟฟ้าฝา่ยผลติ 
(EGAT) 

 
ภาพแสดงระบบ Switchgear Panel พรอ้มระบบ PLC และการสื่อสารกบัระบบรายงานผลจากคอมพวิเตอร ์

 ระบบการควบคมุความเรว็พร้อม Motor ขนาด 1,500 kW. และ 630 kW. พร้อมระบบ PLC และการส่ือสารกบัระบบ
รายงานผลจากคอมพิวเตอร:์ ใชเ้พื่อควบคุมลูกหบีและลูกป้อนของโรงงานน้ําตาล ใหแ้ต่ละส่วนทํางานสอดคลอ้งและต่อเน่ือง 
รวมถงึการควบคุม Shredder และมดีตดัออ้ยของโรงงานน้ําตาล 

 
ภาพแสดงระบบควบคมุความเรว็พรอ้ม Motor ขนาด 1,500 kW. และ 630 kW. พรอ้มระบบ PLC 

และการสื่อสารกบัระบบรายงานผลจากคอมพวิเตอร์ 

 ระบบ Regenerative Inverter ควบคมุความเรว็มอเตอรใ์นการขบัเคลื่อนเครื่องจกัร โดยควบคมุด้วยระบบ PLC และ
การส่ือสารกบัระบบรายงานผลจากคอมพิวเตอร:์ ใชค้วบคุมความเรว็และขัน้ตอนการทํางานโดย PLC ซึง่สื่อสารกบั Inverter 
พรอ้มดว้ยระบบคนืพลงังานใหแ้ก่ระบบไฟฟ้า สาํหรบัระบบควบคุมหมอ้ป ัน่น้ําตาลในโรงงานน้ําตาล 

 
ภาพแสดงระบบ Regenerative Inverter ควบคมุความเรว็โดยระบบ PLC และการสื่อสารกบัระบบรายงานผลจากคอมพวิเตอร์ 
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 115 kV. Substation (สถานีไฟฟ้าย่อย) พรอ้มระบบ PLC เช่ือมโยงกบัระบบรายงานผลจากคอมพิวเตอร:์ High Voltage 
Substation 69 - 115 kV. ระบบไฟฟ้าแรงดนัสงูแบบ Turnkey Project รวมถงึการแสดงผลและควบคุมผ่านระบบเสน้ใยนําแสง 
(Fiber Optic) 

 
ภาพแสดง 115 kV. Substation (สถานีไฟฟ้ายอ่ย) พรอ้มระบบ PLC เชื่อมโยงกบัระบบการรายงานผล 

และควบคมุผา่นเสน้ใยสาํแสง 

 Motor Starter Panel ขนาดไฟแรงดนั 6,600 Volt ท่ีสามารถเคลื่อนย้ายได้: ใชใ้นป ัม๊น้ําขนาดใหญ่ในเหมอืงแม่เมาะ ของ
การไฟฟ้าฝ่ายผลติซึง่ลกัษณะการใชง้านชุด Motor Starter จะตดิตัง้อยู่บนแพเพื่อสะดวกในการเคลื่อนยา้ยไปตามจุดต่างๆ ของ
เหมอืงซึง่มลีกัษณะเป็นบ่อน้ํา 

 
ภาพแสดง Motor Starter Panel ขนาดไฟแรงดนั 6,600 Volt ทีส่ามารถเคลื่อนยา้ยได้ 

 การควบคมุความเรว็ AC Motor: ขนาดแรงดนัระดบั 3,300 ถงึ 11,000 Volt ของ Motor ขนาดใหญ่ โดย Medium Voltage 
Inverter พรอ้มระบบ PLC และระบบรายงานผลจากคอมพวิเตอร์ เพื่อปรบัความเรว็ของพดัลมหรอืป ัม๊ขนาดใหญ่ทีใ่ชอ้ยู่แลว้หรอื
สร้างขึ้นใหม่ ซึ่งมีผลโดยตรงต่อการประหยดัพลงังานอย่างต่อเน่ือง ผลลพัธ์คือการประหยดัค่าไฟฟ้าและลดการสกึหรอของ
เครื่องจกัร 

 
ภาพแสดง การควบคมุความเรว็ AC Motor 
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 การเปล่ียนระบบการควบคมุเครือ่งจกัรเก่าโดยการเปล่ียนเป็น Digital Drives พรอ้มระบบ PLC และระบบรายงานผล
จากคอมพิวเตอร:์ เปลี่ยนการควบคุมด้วยระบบที่ทนัสมยัของระบบควบคุมความเร็วของเครื่องจกัรผลติกระดาษและผลิต
เหลก็เสน้ทีใ่ชอ้ยู่แลว้เพื่อเพิม่ผลผลติและคุณภาพและการประหยดัพลงังาน 

 
ภาพแสดงการเปลีย่นระบบการควบคมุเครื่องจกัรเก่าโดยการเปลีย่นเป็น Digital Drives พรอ้มระบบ PLC  

และระบบรายงานผลจากคอมพวิเตอร ์

2.2 ตลาดและสภาวะการแข่งขนั 
กลุ่มลูกค้าและการจ าหน่ายและช่องทางการจดัจ าหน่าย 

กลุ่มลูกค้า 
ผู้ใช้ผลติภณัฑ์ของบริษัทจะอยู่ในธุรกจิโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งต้องการวางระบบควบคุมเครื่องจกัรและระบบควบคุมระบบ

ไฟฟ้า สดัสว่นกลุ่มธุรกจิโรงงานอุตสาหกรรมอยู่ทีป่ระมาณรอ้ยละ 90 และกลุ่มผูจ้ดัจําหน่าย (Distributor) ประมาณรอ้ยละ10 ของ
ลกูคา้ทัง้หมด ทีผ่่านมาบรษิทัเริม่มลีกูคา้รฐับาลหรอืรฐัวสิาหกจิบา้ง อย่างไรกต็ามปจัจุบนัแบ่งลกูคา้ของบรษิทัออกเป็นดงัน้ี 

 
 สาธารณูปโภค และรฐับาล (Utility and Government Segment) ทีผ่่านมาบรษิทัไดง้านอา้งองิและส่งมอบเรยีบรอ้ยแลว้ 
ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลติเหมอืงแม่เมาะ กรมชลประทาน เป็นต้น รวมถงึบรษิัทจดัการและพฒันาทรพัยากรน้ําภาคตะวนัออก 
จาํกดั (มหาชน) (East Water) ซึง่จดัตัง้โดยมตคิณะรฐัมนตร ีอย่างไรกต็ามในอนาคตอนัใกล ้บรษิทัจะเขา้ถงึกลุ่มลูกคา้รฐัวสิาหกจิ
ใหม้ากขึน้ เช่น การประปา การไฟฟ้าฝา่ยผลติ การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค กรมชลประทาน การประปานครหลวง เป็นต้น ในส่วนของ
งานสรา้งสถานีไฟฟ้าย่อย (Substation) บรษิทัจะปฏบิตัติามแนวทางและขัน้ตอนในการเป็นคู่คา้กบัภาครฐัในการร่วมประมูลงาน
ตามนโยบายของรฐับาลในการสนบัสนุนภาคเอกชนโดยเฉพาะบรษิทัคนไทยเพื่อใหม้สี่วนร่วมในการพฒันาประเทศ ซึง่ CPT เป็น
หนึ่งในบรษิทัคนไทยทีม่คีุณสมบตัคิรบตามทีร่ะบุไวต้ามประกาศเวบ็ไซตข์องหน่วยงานราชการหรอืรฐัวสิาหกจิทีเ่ปิดโอกาสใหร้่วม
ประกวดราคา โดยไม่ไดก้าํหนดรายชื่อทีอ่นุญาต (Approved list) และบรษิทัคาดว่าหลงัจากการเสนอขายหลกัทรพัยแ์ก่ประชาชน 
บรษิทัจะมฐีานะทางการเงนิทีแ่ขง็แกร่งสามารถร่วมประมลูงานในสว่นรฐัวสิาหกจิหรอืกลุ่มราชการไดม้ากขึน้ โดยสนิคา้ของบรษิทั
ทีจ่ะนําเสนอมคีุณสมบตัติามมาตรฐานเป็นทีย่อมรบัเช่นกนั 

อตุสาหกรรมการผลติอยา่งตอ่เน่ือง 
CPT 

กลุ่มลูกค้า ผลิตภัณฑ์บริษัท 

สาธารณปูโภค และรัฐบาล 

 

ขายตรงผ่านทีมขายของบริษัท BID งาน 

อตุสาหกรรมพลงังาน 

 
อตุสาหกรรมน า้ตาล อาหาร และ

เคร่ืองดื่ม 
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 อตุสาหกรรมการผลิตอย่างต่อเน่ือง (Process Industries Segment) ลกูคา้กลุ่มนี้คอืเจา้ของโรงงานอุตสาหกรรมทีต่้องใช้
เครื่องจกัรในการผลติสนิคา้และพฒันาระบบควบคุมทีท่นัสมยั ไดแ้ก่ โรงงานเยื่อกระดาษและกระดาษ โรงงานยางรถยนต์ โรงงาน
ซเีมนต ์โรงงานพลาสตกิ โรงงานเหลก็ อลมูเินียมและโลหะ โรงงานสายไฟ เป็นตน้ 
การพจิารณาเลอืกลูกคา้ บรษิทัจะพจิารณาจากประวตัแิละชื่อเสยีงในวงการ ผลงานทีผ่่านมา ฐานะการเงนิ และประวตักิารชําระ
เงนิในอดตี ถ้าเป็นลูกคา้ใหม่จะไดร้บัการประเมนิว่ามศีกัยภาพทีเ่พยีงพอในการชําระหนี้หรอืไม่ นอกจากนี้ บรษิทัจะมกีารเรยีก
เกบ็เงนิมดัจําล่วงหน้าจากลูกคา้รอ้ยละ 20-30 ของมูลค่าสัง่ซือ้ ในกรณีทีม่กีารสัง่ซือ้สนิคา้โดยทีย่งัไม่มกีําหนดการส่งมอบ และ/
หรอื กรณีครบกาํหนดการยนืราคา ทัง้นี้ บรษิทัมนีโยบายการใหเ้ครดติการชาํระเงนิอยู่ที ่60 วนั 

 อตุสาหกรรมพลงังาน (Energy Industries Segment) ลูกคา้กลุ่มนี้ไดแ้ก่ ลูกคา้ดา้นออยล์, แก๊ส, น้ํามนั, ปิโตรเคม ีรวมถงึ
อุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า ซึ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพสูง และมีการเติบโตอย่างต่อเน่ือง ทางบริษัทมี
แนวนโยบายมุ่งเน้นในกลุ่มอุตสาหกรรมนี้มากขึน้ 

 อุตสาหกรรมน ้าตาล อาหารและเครื่องดื่ม (Sugar and F&B Segment) ที่ผ่านมาอุตสาหกรรมน้ําตาลยงัคงเป็น
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปทีส่าํคญัของไทย เพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้รโิภคภายในประเทศรวมถงึส่งออกต่างประเทศ 
อกีทัง้อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มยงัคงเป็นภาคธรุกจิทีม่กีารเตบิโตอย่างต่อเนื่องทาํใหผู้ผ้ลติและสง่ออกสนิคา้ทีเ่กีย่วเน่ืองกบั
อาหารต้องแสวงหาโอกาสทางธุรกจิ ส่งผลให้สนิค้าที่เกี่ยวกบัอาหารขยายตวัอย่างต่อเนื่อง ลูกค้ากลุ่มนี้ได้แก่ โรงงานน้ําตาล 
โรงงานน้ํามนัปาลม์ เป็นตน้ 

ทัง้นี้ในปี 2558 - 2562 สามารถสรุปสดัส่วนรายไดจ้ากการขายและบรกิารในประเทศและต่างประเทศในช่วง 5 ปียอ้นหลงั ได้
ดงันี้ 

ตารางแสดงสดัสว่นรายไดจ้ากการขายและบรกิารในประเทศและต่างประเทศปี 2558 – 2562 

กลยุทธท์างการตลาด 
บริษัทมีการกําหนดกลยุทธ์ในการแข่งขนัเพื่อรกัษาฐานลูกค้าที่มีอยู่เดมิรวมทัง้เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดของบริษัท

ดงัต่อไปนี้ 
คณุภาพและมาตรฐานของสินค้าและบริการ 

บริษัทให้ความสําคญักบัการผลิตและจําหน่ายสนิค้าให้ได้มาตรฐาน และตรงตามความต้องการของลูกค้า รวมทัง้มีราคา
เหมาะสมสามารถแข่งขนัได้ ทําใหไ้ดร้บัความไวว้างใจจากลูกคา้ทัง้ในประเทศและต่างประเทศตลอดมา ทัง้นี้  สนิคา้ของบรษิัท
ได้รบัการรบัรองมาตรฐานคุณภาพผลติภณัฑ์จากทัง้ในประเทศและต่างประเทศ เช่น ระบบการบรหิารคุณภาพมาตรฐาน ISO 
9001:2015, กระบวนการตรวจสอบคุณภาพไดต้ามมาตรฐาน UKAS Quality Management เป็นตน้ 

ความหลากหลายของระบบควบคมุเครือ่งจกัรและไฟฟ้าครบวงจร 
บรษิัทเป็นผู้ผลติและจําหน่ายตู้ไฟฟ้าระบบควบคุมเครื่องจกัรโดย PLC ซึ่งสื่อสารกบัอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ สําหรบัควบคุม

เครื่องจกัรในโรงงานอุตสาหกรรม ไดแ้ก่ ตูค้วบคุมระบบการทาํงานของมอเตอรไ์ฟฟ้าและระบบควบคุมอตัโนมตั ิและระบบตู้ไฟฟ้า
กําลงั ทําให้สามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของกลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรมได้ การขยายตลาดโดยการเพิ่ม
ประเภทสนิคา้ของบรษิทัไปยงัภาคเอกชนสาํหรบัอุตสาหกรรมอื่นๆ เพื่อลดความเสีย่งการพึง่พาโรงงานน้ําตาลเพยีงอย่างเดยีว อนั
ไดแ้ก่ 

 
 

รายได้จากการ
ขายและบริการ 

2558 
(ปรบัปรงุใหม่) 

2559 2560 2561 2562 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
- ในประเทศ 1,010.35 95.23 1,160.19 94.52 1,219.07 98.62 883.79 92.87 562.47 98.42 
- ต่างประเทศ 50.60 4.77 67.24 5.48 17.03 1.38 67.88 7.13 9.04 1.58 
รวม 1,060.95 100.00 1,227.43 100.00 1,236.10 100.00 951.67 100.00 571.51 100.00 



 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) สว่นที ่1 หน้าที ่13 

a. การเพิม่งานประเภท Gas Insulated Substation (GIS) Substation คอืสถานีไฟฟ้าแรงสงูแบบใชฉ้นวนก๊าซ ซึง่บรษิทัได้
ดําเนินการก่อสรา้งสถานีจ่ายไฟใหแ้ก่ BITEC2 เทอรม์นิัล 21 (โคราช) ฟิวเจอรฟ์ารค์, บจ.คอนตเินนทอลไทรส์ (ระยอง) และจะ
เป็นงานอา้งองิทีจ่ะรบังานต่อไปในอนาคตทัง้กบัหน่วยงานราชการและเอกชน เช่น การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าภูมภิาค การ
ไฟฟ้าฝา่ยผลติ รวมถงึโครงการบรหิารจดัการน้ําของสว่นงานรฐับาล ทีต่อ้งใชป้ ัม๊น้ําขนาดใหญ่ทีจ่ะตอ้งใชร้ะบบไฟฟ้าสาํหรบัสถานี
สบูจ่ายน้ํา รวมถงึการควบคุมการจ่ายไฟฟ้าสาํหรบัโครงการรถไฟฟ้าความเรว็สงูซึง่จะเกดิขึน้ในอนาคตอกีดว้ย 

b. การเพิม่สนิคา้ประเภท Medium Voltage Inverter คอือุปกรณ์ทีค่วบคุมความเรว็ของมอเตอรข์นาดใหญ่ทีใ่ชใ้นการขบัพดั
ลมและป ัม๊น้ําเพื่อการประหยดัพลงังาน ซึ่งบริษัทได้ดําเนินการจดัจําหน่ายและติดตัง้ระบบให้แก่ กลุ่มโรงงานปูนซเีมนต์ เช่น 
Kampot Cement, SCG สาขาท่าหลวง สาขาแก่งคอย สาขาทุ่งสง กลุ่มโรงงานน้ําตาล (ธุรกจิน้ําตาลและธุรกจิผลติไฟฟ้า) Glow 
Energy (ระยอง) เช่น รวมเกษตรอุตสาหกรรม สาขาภูเขยีว สาขาภูหลวง น้ําตาลสงิหบ์ุร ีน้ําตาลนิวกรุงไทย น้ําตาลมติรกาฬสนิธุ ์
อุตสาหกรรมน้ําตาลโคราช น้ําตาลขอนแก่น กลุ่มอาหาร เช่น อายโินะโมะโต๊ะ และจะขยายไปยงัลูกคา้ขนาดใหญ่ประเภทอื่นๆ ซึง่
ตอ้งการประหยดัพลงังาน 

c. การเพิม่สนิคา้ประเภท Medium Voltage Soft Starter คอือุปกรณ์ทีใ่ชส้าํหรบัการสตารท์มอเตอรข์นาดใหญ่เพื่อลดการ
กระชากของกระแสไฟฟ้าในการสตาร์ท ซึง่อุปกรณ์ดงักล่าวตัง้เป้าหมายในการนําเสนองานในโครงการทีเ่กีย่วกบัการจดัการน้ํา 
เช่น การประปานครหลวง กรมชลประทาน สาํนกังานระบายน้ํากรุงเทพฯ รวมถงึโครงการบรหิารจดัการน้ําในอนาคต ซึง่หน่วยงาน
ดงักล่าวจาํเป็นทีจ่ะตอ้งใชป้ ัม๊น้ําขนาดใหญ่ 

การให้บริการหลงัการขายท่ีดีและรวดเรว็ 
เพื่อเป็นการสรา้งความสมัพนัธท์ี่ดแีละความพงึพอใจใหแ้ก่ลูกคา้ บรษิัทมนีโยบายการใหบ้รกิารทีส่รา้งความประทบัใจใหแ้ก่

ลกูคา้ตัง้แต่เริม่ตน้จนสิน้สดุการขาย เช่น ก่อนการเสนอราคาจะมทีมีงานรวบรวมรายละเอยีดความต้องการของลูกคา้อย่างถูกต้อง
แลว้จงึสง่ใบเสนอราคา และหลงัจากไดง้านแลว้จะมทีมีวศิวกรออกสาํรวจและเกบ็รายละเอยีดทัง้หมดเพื่อเป็นขอ้มูลในการผลติโดย
ปรบัจากแบบมาตรฐานของบรษิทัแลว้สง่แบบทัง้หมดใหล้กูคา้อนุมตัเิพื่อผลติตูค้วบคุมต่างๆ ณ โรงงานของบรษิทัเมื่อผลติเสรจ็จะ
สง่มอบสนิคา้ตรงเวลาและตรงความตอ้งการของลกูคา้ โดยหลงัจากสง่มอบจะมทีมีงานทีเ่ชีย่วชาญทีม่ปีระสบการณ์เพื่อแนะนําการ
ตดิตัง้อย่างถูกต้องเพื่อใหส้ามารถใชง้านไดอ้ย่างเตม็ประสทิธภิาพและลดปญัหาระยะยาว พรอ้มทมีวศิวกรทีม่ปีระสบการณ์สงูใน
การปรบัแต่ง เพื่อใหเ้ครื่องจกัรทาํงานสมบรูณ์แบบตามความตอ้งการของลกูคา้ เป็นตน้ ทาํใหช้่วยลดปญัหาการหยุดของเครื่องจกัร
ระหว่างการผลติ และลดค่าใชจ้่ายใหโ้รงงานเป็นอย่างมาก โดยบรษิทัมกีารจดัใหม้กีารฝึกอบรมดา้นการบรกิารและดา้นเทคนิคที่
เกีย่วกบัผลติภณัฑใ์หแ้ก่พนกังาน เพื่อเสรมิสรา้งความรูแ้ละทกัษะในการทาํงานและสามารถตอบปญัหาใหก้บัลกูคา้ไดอ้ย่างถูกตอ้ง 

ประสบการณ์ของผูบ้ริหารและบุคลากรของบริษทั 
บรษิัทมผีูบ้รหิารและทมีงานที่มปีระสบการณ์ในอุตสาหกรรมนี้มานานกว่า 30 ปี และด้วยประสบการณ์และความสมัพนัธท์ี่ดี

ของทมีงานกบับรษิัทลูกคา้ และหน่วยงานรฐัวสิาหกจิ ซึ่งบรษิทัไดใ้ห้ความรูแ้ละจดัอบรมให้แก่ลูกคา้ที่ใช้งานเป็นอย่างด ีทําให้
บรษิทัไดร้บัความเชื่อถอืถงึความสามารถในการทํางานให้บรรลุไดต้ามเป้าหมาย และไดร้บัการยอมรบัอย่างกวา้งขวาง จนไดร้บั
มอบหมายให้ทํางานหลายๆ โครงการอย่างต่อเนื่อง เช่น โรงงานน้ําตาล โรงงานปูนซเีมนต์ โรงงานกระด าษและเยื่อกระดาษ 
โรงงานเหลก็เสน้ โรงงานยางรถยนต ์เป็นตน้ 

การมีโรงงานผลิตเป็นของบริษทัเอง 
บรษิทัมโีรงงานเป็นของตวัเองซึง่สามารถประกอบตู้ควบคุมไดถ้งึ 2,500 ตู้ต่อปี ขึน้อยู่กบัคําสัง่ซือ้ของลูกคา้เนื่องจากบรษิทัมี

พืน้ทีข่องโรงงานผลติเพยีงพอทีจ่ะรองรบัคําสัง่ซื้อ จากการทีบ่รษิทัมโีรงงานผลติเป็นของตนเอง จงึทําให้บรษิทัสามารถควบคุม
ต้นทุนในการผลิตได้ดีขึ้น นอกจากนี้ยงัสามารถควบคุมคุณภาพและระยะเวลาในการผลิต รวมทัง้เพิ่มประสทิธิภาพในการ
ตอบสนองความตอ้งการระบบงานใหไ้ดห้ลากหลายและครบถว้นมากยิง่ขึน้ อกีทัง้จะจดัตัง้โรงงานแห่งใหม่โดยมกีารซือ้เครื่องจกัร
ใหม่จาก AMADA เพื่อผลติตู้ Metal Clad Switchgear (MCSG)และตู้ไฟเฉพาะแบบ Type Test ภายใต้การร่วมมอืจากบรษิทั 
Siemens AG โดยการซือ้ลขิสทิธิ ์(License) พรอ้มผูเ้ชีย่วชาญมาใหค้าํแนะนําในการผลติ 

 

 



 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) สว่นที ่1 หน้าที ่14 

การขยายตลาดให้ครอบคลมุฐานลูกค้าในทุกกลุ่ม 
ปจัจุบนั บรษิทัมกีารผลติตู้ระบบควบคุมและตู้ไฟฟ้าให้กบัฐานลูกคา้ในหลากหลายโรงงานอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยงัมแีผน

ขยายตลาดทางดา้นกลุ่มพลงังานโดยการจดัจําหน่ายสนิคา้ประเภทเทอรไ์บน์ และเครื่องกําเนิดไฟฟ้า (Turbine & Generator) 
รวมถงึ ระบบ Energy Storage Converter และขยายตลาดต่างประเทศโดยการสรา้งทมีขาย เพื่ออา้งองิผลงานในอดตีของบรษิทั
ไปนําเสนอ เช่น ตู้ระบบควบคุมต่างๆ ในโรงงานน้ําตาล โรงงานผลติกระดาษ โรงงานผลติเหลก็เสน้ เป็นต้น การขยายตลาด
เหล่าน้ีจะช่วยใหบ้รษิทัมกีารเตบิโตของยอดขายไดอ้ย่างต่อเนื่อง โดยมกีารขยายไปยงัลกูคา้ต่างประเทศดว้ย 

บรษิัทได้มโีอกาสส่งผลติภณัฑไ์ปจําหน่ายยงัต่างประเทศ อาท ิมาเลเซยี อนิโดนีเซยี ฟิลปิปินส ์กมัพูชา ลาว พม่า เป็นต้น 
เน่ืองจากประเทศดงักล่าวอยู่ในระหว่างการพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน รวมทัง้การขยายโรงงานอุตสาหกรรมและระบบพลงังาน
ไฟฟ้า สง่ผลใหบ้รษิทัมโีอกาสเตบิโตทางธุรกจิในประเทศเหล่านี้สงู ซึง่บางสว่นเป็นการขายลกูคา้บรษิทัไทยทีข่ยายโรงงานไปเปิด
สาขาในต่างประเทศ และบางสว่นกข็ายตรงใหล้กูคา้ต่างประเทศ ดงันัน้เพื่อเป็นการขยายตลาดต่างประเทศใหเ้ตบิโตมากขึน้อย่าง
ต่อเนื่องโดยการจดัตัง้บรษิทัสาขาในต่างประเทศเพื่อนําเอาผลงานต่างๆ ทีป่ระสบความสาํเรจ็และเป็นทีย่อมรบัของลกูคา้ในไทยไป
เสนอใหแ้ก่ตลาดต่างประเทศซึง่มกีารพฒันาการของเครื่องจกัรและการผลติเหมอืนกบัประเทศไทยในอดตีทีผ่่านมา 

นโยบายการก าหนดราคา 
บรษิทัมนีโยบายการกาํหนดราคาตามราคาตน้ทุนของผลติภณัฑแ์ละบรกิารบวกอตัรากําไรขัน้ต้นมาตรฐาน (Standard Gross 

Margin) ทีเ่หมาะสม โดยตน้ทุนจะประกอบดว้ย ตน้ทุนวสัดุอุปกรณ์ ตน้ทุนสว่นประกอบ ค่าแรงทางตรงทีค่าํนวณจากประมาณการ
ชัว่โมงการผลติทีค่าดว่าจะตอ้งใชใ้นการผลติ ค่าใชจ้่ายในการผลติ ค่าใชจ้่ายต่างๆ ในการบรกิาร ตน้ทุนทางการเงิน และโสหุย้การ
ผลติทีป่นัส่วนเขา้งาน ค่าเผื่อเหลอืเผื่อขาดของราคาวสัดุอุปกรณ์ และประมาณการค่าใช้จ่ายหลงัจากการส่งมอบสนิคา้ เช่น ค่า
เดนิทางและค่าที่พกัของวศิวกร หรอื ค่าใช้จ่ายในการรบัประกนัสนิค้า (Warranty) เป็นต้น นอกจากนี้ยงัมีการประมาณการ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากเงินเดือนฝ่ายขาย โบนัส ค่าล่วงเวลาที่เป็นค่าใช้จ่ายส่วนกลาง และจะมีค่าประมาณการค่าที่ปรึกษา ค่า
ประสานงานขาย ค่านายหน้า ตลอดจนค่าใชจ้่ายทางการตลาด โดยทมีงานฝา่ยวศิวกรและฝา่ยผลติ จะตอ้งร่วมกนัคาํนวณปรมิาณ
วัสดุอุปกรณ์และชัว่โมงการผลิตรวมถึงชัว่โมงการทํางานของฝ่ายบริการ กรณีที่ต้องสัง่ซื้ออุปกรณ์หรือส่วนประกอบจาก
ต่างประเทศ จะตอ้งเผื่อค่าอตัราแลกเปลีย่นในการคาํนวณตน้ทุนดว้ย บรษิทัจะกาํหนดราคาใหส้ามารถแขง่ขนัในตลาดได ้และไม่มี
นโยบายในการแขง่ขนัทางดา้นราคาโดยการตดัราคาแขง่กบัผูป้ระกอบการรายอื่น แต่จะเน้นเรื่องคุณภาพสนิคา้และการใหบ้รกิารที่
รวดเรว็  และมกีารใหส้่วนลดทางการคา้ตามนโยบายของบรษิทั โดยบรษิทัจะพจิารณาขึน้ราคาหากเกดิกรณีราคาต้นทุนสนิคา้
เพิม่ขึน้ บรษิทัจะตดิตามการเคลื่อนไหวราคาสนิคา้อย่างใกลช้ดิและจองซือ้เพื่อใหส้ามารถบริหารตน้ทุนในการสัง่ซือ้สนิคา้ได ้

นโยบายการจ่ายค่าท่ีปรกึษา ค่าประสานงานขาย ค่านายหน้า   
เนื่องจากการขายสนิคา้และบรกิารของบรษิทัจําเป็นต้องมบีุคคลภายนอกทีจ่ะมสี่วนช่วยใหก้ารขายประสบความสาํเรจ็ ทัง้ใน

การใหค้าํปรกึษา และการประสานงานขาย บรษิทัไดก้าํหนดนโยบายและหลกัเกณฑก์ารพจิารณาเกีย่วกบัค่าตอบแทนค่าที่ปรกึษา 
ค่าประสานงานขาย และค่านายหน้าทีจ่่ายใหบุ้คคลภายนอก ซึง่ไดม้เีกณฑใ์นการพจิารณาอตัราการจ่ายค่าผลตอบแทน ตามปจัจยั
ทีต่่างกนัในแต่ละงานหรอืโครงการ ซึง่จะแตกต่างกนัตามสถานทีต่ิดตัง้ จํานวนบุคลากร ผู้ทําหน้าทีต่ิดต่อ ประสานงาน รวมถึง
ผูเ้ชีย่วชาญ ซึง่มคีวามรูป้ระสบการณ์ทีจ่าํเป็นตอ้งปรกึษา โดยการอนุมตัคิ่าตอบแทนทัง้กรณีค่าทีป่รกึษา ค่าประสานงานขาย และ
ค่านายหน้า ต้องผ่านการอนุมตัิจากผูม้อีํานาจตามลําดบัขัน้ที่นโยบายกําหนด การขออนุมตัิการค่าตอบแทนผู้เสนอจะต้องระบุ
เหตุผลทุกกรณี 

เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัธรรมาภบิาลทีด่ ีบรษิทัมหีลกัการกํากบัดูแลดงันี้ การจ่ายค่าตอบแทนค่าทีป่รกึษา ค่าประสานงานขาย 
และค่านายหน้า จะตอ้งเป็นบุคคลภายนอก ซึง่ไม่ใช่กรรมการ พนกังานของบรษิทัและไม่ใช่พนกังานของบรษิทัลูกคา้ ไม่ว่าจะเป็น
พนักงานประจําหรอืลูกจ้างชัว่คราว รวมทัง้ผู้บรหิารหรอืพนักงานในหน่วยงานภาครฐั การจ่ายค่าตอบแทนต่อเมื่อ บรษิทัได้รบั
ชาํระเงนิจากลกูคา้แลว้เท่านัน้ จะกาํหนดใหผู้ต้รวจสอบภายในวางแผนการตรวจสอบขอ้มูลการจ่ายค่านายหน้า ค่าทีป่รกึษา และ
ค่าประสานงานขาย เพื่อใหม้ัน่ใจในความจําเป็น ความสมเหตุสมผลและความเหมาะสมของการจ่ายค่าตอบแทนดงักล่าว  และ
รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบรบัทราบ 
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การโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ 
บรษิทัมนีโยบายการใชส้ือ่โฆษณาและประชาสมัพนัธ ์ดงัต่อไปนี้ 
 บรษิทัจะเน้นการประชาสมัพนัธส์นิคา้ของบรษิทัไปยงักลุ่มลกูคา้เป้าหมายซึง่เป็นผูใ้ชส้นิคา้นัน้โดยตรง โดยนําเสนอผ่านสื่อ

ต่างๆ อาท ินิตยสาร งานแสดงสนิคา้ เป็นตน้ 
 บรษิทัเน้นการใหบ้รกิารอย่างใกลช้ดิ และสรา้งความสมัพนัธอ์นัดกีบัลูกคา้ โดยเฉพาะการใหบ้รกิารหลงัการขาย เนื่องจาก

เป็นการสรา้งความเชื่อมัน่ใหแ้ก่ลกูคา้ และใหค้าํปรกึษาการซ่อมบาํรุงเครื่องจกัร และมกีารตดิตามผลทุกๆ 6 เดอืน 
 บรษิทัมกีารเชญิลกูคา้เยีย่มชมโรงงาน เขา้อบรมและสมัมนาในอุปกรณ์ทีข่ายไปแลว้เพื่อใหลู้กคา้สามารถใชง้านดว้ยตวัเอง

ไดแ้ละสนิคา้ใหม่ ณ หอ้งสมัมนาของบรษิทั 

ภาวะอตุสาหกรรมและภาวะการแข่งขนั 
เน่ืองจากผลติภณัฑแ์ละบรกิารของบรษิทัเป็นองคป์ระกอบสาํคญัสาํหรบัการควบคุมระบบการทาํงานของเครื่องจกัรและระบบ

ไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม รวมถงึระบบไฟฟ้าในอาคารขนาดใหญ่ เช่น  หา้งสรรพสนิคา้ อาคารสาํนกังาน คอนโดมเินียม ดงันัน้ 
รายไดข้องบรษิทัฯ จงึมแีนวโน้มเตบิโตตามการขยายตวัทางเศรษฐกจิและการลงทุนในอุตสาหกรรม โดยมกีลุ่มโรงงานน้ําตาลเป็น
กลุ่มลกูคา้หลกัของบรษิทั 

ภาวะอตุสาหกรรมและการลงทุน 
จากการดาํเนินนโยบายของภาครฐัทีด่าํเนินมาตรการกระตุน้เศรษฐกจิไดส้ง่ผลดต่ีอความเชื่อมัน่ของผูป้ระกอบการใน

ภาคอุตสาหกรรมทีก่่อใหเ้กดิการลงทุนขยายธุรกจิใหม่ๆ เพิม่ขึน้ เช่น การก่อสรา้งโรงงานอตุสาหกรรมและการขยายกาํลงัการผลติ
ซึง่สง่โดยรวมต่อความตอ้งการเครื่องจกัร ระบบควบคมุการทาํงานของเครื่องจกัรและอุปกรณ์สนบัสนุนทีเ่กีย่วขอ้ง โดยจากขอ้มลู
การขอรบัการสง่เสรมิของสาํนกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุน (BOI) สะทอ้นใหเ้หน็ถงึแนวโน้มการเตบิโตของ
ภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยทีอ่ยูใ่นชว่งขยายตวัไดอ้ย่างต่อเน่ือง 

ตารางแสดงขอ้มลูการขอรบัการสง่เสรมิจาก BOI ระหว่างปี 2557 - 2562 
ข้อมลูขอรบัการส่งเสริม 2557 2558 2559           2560 2561 2562 

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

ทีม่า : สาํนกังานคณะกรรมการการสง่เสรมิการลงทุน (BOI) 

การขอรบัการสง่เสรมิการลงทุนในปี 2562 นัน้มคีาํขอรบัสง่เสรมิการลงทุนเขา้มาทัง้หมด 1,624 โครงการ มมีูลค่า 756.10 ลา้น
บาท หรอืลดลง 7% โดยสาเหตุเนื่องจากในปี 2561 มกีารขอรบัการส่งเสรมิการผลติภณัฑพ์อลเิมอรช์นิดพเิศษ ซึง่เป็นโครงการ
ลงทุนขนาดใหญ่ มลูค่าประมาณ 326,000 ลา้นบาท ในปี 2562 มกีารอนุมตัใิหก้ารส่งเสรมิการลงทุน 1,500 โครงการ เพิม่ขึน้จาก 
ช่วงเดยีวกนัของปีก่อนรอ้ยละ 2 และมมีลูค่าเงนิลงทุน 447,360 ลา้นบาท ลดลงจากช่วงเดยีวกนัของปี ก่อนรอ้ยละ 19 เน่ืองจากใน
ปี 2561 มกีารอนุมตัสิง่เสรมิกจิการโรงกลัน่น้ํามนั ซึง่เป็นโครงการลงทุนขนาดใหญ่ มลูค่าประมาณ 157,000 ลา้นบาทในปี 2562 มี
การออกบตัรส่งเสรมิ 1,327 โครงการ ลดลงจากช่วงเดยีวกนัของปีก่อนรอ้ยละ 7 และมมีูลค่าเงนิลงทุน 357,680 ลา้นบาท ลดลง
จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อนรอ้ยละ 50 เนื่องจากในปี 2561 มกีารออกบตัรส่งเสรมิในกจิการโรงกลัน่น้ํามนั ซึง่เป็นโครงการลงทุน
ขนาดใหญ่ มูลค่าประมาณ 157,000 ล้านบาท หากพจิารณาในแง่ของจํานวนโครงการพบว่า ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนใน
อุตสาหกรรมการเกษตร และแปรรปูอาหารสว่นในดา้นมลูค่าของเงนิ ลงทุนพบว่าในอุตสาหกรรมเครื่องใชไ้ฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์
มเีงนิลงทุนสงูทีส่ดุ 

โครงการเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) เป็นแผนยุทธศาสตรภ์ายใต้ ไทยแลนด ์4.0 
ภูมภิาคเอเชยี เป็นผูนํ้าในการขบัเคลื่อนโลก ทัง้ด้านการลงทุน และการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ โดยมปีระเทศจนี อนิเดยี 

ญีปุ่น่ เกาหลใีต ้รวมทัง้อาเซยีน เป็นหวัใจหลกัของการขบัเคลื่อน ดว้ยประชากรรวมกว่า 3.5 พนัลา้นคน และ GDP คดิเป็น 32% 
ของ GDP โลก ประเทศไทย เป็นจุดศูนย์กลางในการเชื่อมต่อกบักลุ่มเศรษฐกิจในทวีปเอเชยี จากเหนือสู่ใต้ ตัง้แต่จีนลงสู่
อินโดนีเซีย จากตะวนัออกมายังตะวันตกตัง้แต่เวียดนามข้ามไปจนถึงเมียนมาร์ และเป็นจุดยุทธศาสตร์ของกลุ่มประชาคม
เศรษฐกจิอาเซยีน หรอื AEC ในด้านการผลติ การค้า การส่งออกและการขนส่ง ทัง้ยงัอยู่กึง่กลางระหว่างประเทศกมัพูชา ลาว 
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เมยีนมาร ์และเวยีดนาม ทีก่าํลงัเตบิโตอย่างรวดเรว็ ประเทศไทยจงึเป็นตําแหน่งทีด่ทีีส่ดุของการลงทุนในอาเซยีน เพื่อเชื่อมเอเชยี
และเชื่อมโลก 

โครงการเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก (EEC) เป็นแผนยุทธศาสตรภ์ายใต้ ไทยแลนด ์4.0 ดว้ยการพฒันาเชงิพืน้ทีท่ีต่่อยอด
ความสาํเรจ็มาจากโครงการพฒันาพืน้ทีบ่รเิวณชายฝ ัง่ทะเลตะวนัออกหรอื Eastern Seaboard ซึง่ดาํเนินมาตลอดกว่า 30 ปีทีผ่่าน
มา โดยในครัง้น้ีสาํนกังานคณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก (สกพอ.) มเีป้าหมายหลกัในการเตมิเตม็ภาพรวม
ในการสง่เสรมิการลงทุน ซึง่จะเป็นการยกระดบัอุตสาหกรรมของประเทศเพิม่ความสามารถในการแข่งขนัและทําให ้เศรษฐกจิของ
ไทยเตบิโตไดใ้นระยะยาว โดยในระยะแรกจะเป็นการยกระดบัพืน้ทีใ่นเขต 3 จงัหวดัคอื ชลบุร ีระยอง และฉะเชงิเทรา ใหเ้ป็นพืน้ที่
เขตเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออกเพื่อรองรบัการขบัเคลื่อน เศรษฐกจิอย่างเป็นระบบและมปีระสทิธภิาพผ่านกลไกการบรหิาร
จดัการภายใตก้ารกาํกบัดแูลของ คณะกรรมการนโยบายพืน้ทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก 

รฐับาลมีแผนพฒันาโครงการมากมายที่รองรบั EEC โดยมีโครงการใหญ่ๆ ที่น่าสนใจได้แก่ โครงการรถไฟความเร็วสูง
กรุงเทพฯ - ระยอง ทีเ่ชื่อมต่อจากสนามบนิดอนเมอืงและสนามบนิสุวรรณภูมไิปถงึตวัเมอืงระยอง เพื่อใหก้ารเดนิทางไปหวัเมอืง
ตะวนัออกสะดวกสบายทนัใจเป็นอย่างมาก โดยคาดการณ์ว่าการพฒันารถไฟความเรว็สงูนี้จะเป็นตวักระตุ้นเศรษฐกจิของเมอืงที่
อยู่รอบๆ เสน้ทางรถไฟความเรว็สงูนี้ใหพุ้่งสงูขึน้ โดยมหีนึ่งสถานีหลกัที่สาํคญัคอืสถานีสนามบนิอู่ตะเภา จงึเกดิโครงการพฒันา
สนามบนิอู่ตะเภาใหเ้ป็นเมอืงสนามบนิ (Aerotropolis) เป็นแผนทีจ่ะพฒันาสนามบนิอย่างต่อเนื่อง โดยมแีผนทีจ่ะพฒันาใหส้ามารถ
รองรบัผู้โดยสารได้มากขึน้จากปจัจุบนัทีส่ามารถรองรบัได้ 8 แสนคนต่อปี เพิม่เป็น 5 ล้านคนต่อปีในปี 2563 ประกอบกบัมี
แผนพฒันาระบบขนสง่ ทางยกระดบั รวมถงึหา้งสรรพสนิคา้ต่างๆ ในพืน้ทีส่นามบนิ จงึทาํใหพ้ืน้ทีร่อบสนามบนิเป็นอกีหนึ่งพืน้ทีท่ี่
น่าสนใจในการพฒันาอสงัหารมิทรพัยแ์ละธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัท่าอากาศยาน  อกีหนึ่งโครงการทีม่คีวามน่าสนใจคอื EEC มพีืน้ที่
จดัตัง้เขตนวตักรรมระเบยีงเศรษฐกจิภาคตะวนัออก  อาจเรยีกไดว้่าเป็นอุทยานวทิยาศาสตรร์ูปแบบหนึ่งทีจ่ะส่งเสรมิการพฒันา
งานทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละนวตักรรมไปใชใ้นเชงิพาณิชย ์ ซึง่จะเป็นคลงัสมองสาํหรบัการพฒันาเศรษฐกจิของภาคตะวนัออกที่
กาํลงัจะเกดิขึน้น้ีไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ และแน่นอนค่ะว่าหาก EEC มาถงึ พืน้ทีภ่าคตะวนัออกจะเป็นอกีหนึ่งทําเลทองทีน่ักลงทุน
กลุ่มต่างๆ ใหค้วามสนใจ และในอนาคตอนัใกลน้ี้จะไดเ้ป็นเมอืงเศรษฐกจิของประเทศ ซึง่การการลงทุนหลกัๆ ของ EEC จะไปอยู่ที่
การพฒันาระบบโครงสรา้งพืน้ฐานสาํหรบัการเดนิทางและการขนสง่ ใหม้คีวามพรอ้มเพื่อรองรบัและเอือ้ประโยชน์ต่อการเตบิโตของ
ภาคอุตสาหกรรมและการท่องเทีย่วมากยิง่ขึน้ ซึง่กจ็ะมกีารร่วมทุนจากทางภาคเอกชนเขา้มาดว้ยในบางโครงการ 

ภาวะการแข่งขนั 
ความต้องการสนิคา้ประเภทตู้ไฟฟ้าระบบควบคุมเครื่องจกัร (PLC) อยู่ในระดบัค่อนขา้งสงู เนื่องจากแนวโน้มการลงทุนของ

ภาครฐัและภาคเอกชน ซึง่ภาวะการแข่งขนัในอุตสาหกรรมจดัว่าอยู่ในระดบัสงูดว้ย ทัง้นี้ลกัษณะธุรกจิของบรษิทัจะมคีู่แข่งขนัใน
วงการผูผ้ลติสนิคา้ประเภทตูไ้ฟฟ้าระบบควบคุมเครื่องจกัร ไดแ้ก่ คู่แข่งทางตรงของบรษิทั ไดแ้ก่ กลุ่มบรษิทัเอบบี ี(“ABB”), กลุ่ม
บรษิทัชไนเดอร ์(“Schneider”), กลุ่มบรษิทัฟูจ ิ(“Fuji”) เป็นตน้ ซึง่บรษิทัเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นบรษิทัขา้มชาตทิีจ่ดัจําหน่ายอุปกรณ์
ทัว่ไปในยี่ห้อของตนเอง และมสีํานักงานหรอืตัวแทนขายและให้บรกิารในประเทศไทย แต่บริษัทมีศกัยภาพในการผลติสนิค้า
สาํเรจ็รูปประเภทตู้ไฟฟ้าและตอบโจทย์ให้แก่ลูกคา้โรงงานน้ําตาลและโรงงานอื่นๆ ได้ตรงตามความต้องการ ทัง้โรงงานตัง้ใหม่ 
และโรงงานทีต่อ้งการปรบัปรุงทดแทนอุปกรณ์เดมิ เน่ืองจากมปีระสบการณ์และเป็นทีย่อมรบัในอุตสาหกรรมซึง่บรษิทัประมาณว่า
มสี่วนแบ่งตลาดประมาณ 95% สําหรบังานของกลุ่มโรงงานน้ําตาล อย่างไรกต็ามระบบการควบคุมเครื่องจกัรและระบบตู้ไฟฟ้า
กําลงัสําหรบัโรงงานอุตสาหกรรมประเภทอื่น มีระบบการทํางานที่ไม่ต่างจากโรงงานน้ําตาล ซึ่งบริษัทสามารถเติบโตไปยัง
อุตสาหกรรมอื่นๆ ไดเ้ช่นกนั 

ส่วนคู่แข่งทางออ้มของบรษิทัซึง่อยู่ในประเทศไทย ได้แก่ บรษิทัขนาดเลก็ที่รบังานระบบไฟฟ้าขนาดเลก็ หรอืรบังานเฉพาะ
สว่นเท่านัน้ และมตีน้ทุนในการจดัหาอุปกรณ์ต่างๆ ทีส่งูกว่าบรษิทัทีเ่ป็นตวัแทนจาํหน่ายโดยตรง 

โดยสรุป ตลอดระยะเวลาทีผ่่านมา ไดแ้สดงใหเ้หน็ว่า บรษิทัไดเ้ขา้เป็นส่วนหน่ึงของตลาดการผลติและจําหน่ายตู้ไฟฟ้าระบบ
ควบคุมเครื่องจกัร ซึง่บรษิทัไทยน้อยรายทีส่ามารถทําได ้ดว้ยการแข่งขนัทัง้คุณภาพของผลติภณัฑแ์ละราคาทีย่่อมเยาเมื่อเทยีบ
กบัคุณภาพระดบัเดยีวกนั และจุดเด่นของบรษิทัทีส่าํคญั คอื การบรกิารลูกคา้ทีร่วดเรว็ และแกป้ญัหาถูกจุด ซึง่เป็นทีต่้องการของ
ลกูคา้ 
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ความได้เปรียบในการแข่งขนั 
บรษิทักาํหนดกลยุทธก์ารแขง่ขนัและนโยบายการดาํเนินธุรกจิโดยมุ่งเน้นความสามารถในการรกัษาสดัสว่นการตลาด และสรา้ง

ความสามารถในการแขง่ขนัในระยะยาว โดยมกีลยุทธก์ารแขง่ขนัดงันี้ 
 ความสมัพนัธท์ี่ดกีบัคู่คา้ ผูจ้ดัจําหน่ายสนิคา้ (Supplier) โดยมกีารสัง่ซือ้สนิคา้ในปรมิาณมากและสมํ่าเสมอ ประกอบกบั

ความน่าเชื่อถอืของบรษิทัจากการชาํระเงนิตรงกาํหนดเวลา 
 การส่งมอบงานคุณภาพและงานเสรจ็ตรงเวลา ซึ่งเป็นนโยบายหลกัของบรษิัทที่ต้องส่งมอบงานใหลู้กค้าตามกําหนดการ 

และสรา้งความพงึพอใจใหก้บัลกูคา้ มกีารใหบ้รกิารหลงัการขาย เพื่อใหลู้กคา้เกดิความพงึพอใจและไวว้างใจและมกีารซือ้ต่อเนื่อง 
หรอืแนะนําใหล้กูคา้รายอื่น 

 มกีารนําเทคโนโลยีสมยัใหม่มาประยุกต์เพื่อให้สนิค้าของบริษัทถูกผลิตขึ้นมาให้มีประสทิธิภาพในการทํางานได้อย่าง
เทีย่งตรงและแน่นอน พรอ้มทัง้มกีารประเมนิผลและระบบรายงาน 

 ผูบ้รหิารและทมีงานมปีระสบการณ์ในการผลติสนิคา้และใหบ้รกิารอย่างเชีย่วชาญในหลากหลายอุตสาหกรรม ซึง่เป็นการ
กระจายความเสีย่งการพึง่พารายไดก้บัอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง   

 มกีารฝึกทกัษะและพฒันาพนกังานอย่างเป็นระบบ โดยใชว้ธิ ีOn Job Training (OJT) และการส่งไปฝึกยงัต่างประเทศและ
ในประเทศ รวมทัง้มกีารประเมนิผลอย่างต่อเนื่อง 

 การตอบสนองดา้นการบรกิารก่อนและหลงัการขายทีร่วดเรว็กว่า โดยทมีงานวศิวกรทีม่ปีระสบการณ์ในอุตสาหกรรมนัน้ๆ 
อย่างมปีระสทิธภิาพ พรอ้มทัง้การเกบ็สต๊อกของอุปกรณ์ และอะไหล่  

 หลงัจากการส่งมอบ บรษิทัไดใ้หก้ารอบรมพรอ้มทัง้เอกสารทางดา้นเทคนิคใหแ้ก่ลูกค้า เพื่อใหม้คีวามเขา้ใจในสนิคา้และ
สามารถใชง้านไดอ้ย่างเตม็ประสทิธภิาพ อกีทัง้ยงัสามารถแกไ้ขปญัหาเบือ้งตน้ไดด้ว้ยตนเอง 

2.3 การจดัหาผลิตภณัฑแ์ละบริการ 
การจดัหาผลิตภณัฑ ์

ด้านการจดัซ้ือ 
บรษิทัไดผ้ลติสนิคา้ประเภทตู้ระบบไฟฟ้าตามความต้องการของลูกคา้เพื่อใชก้บัเครื่องจกัรต่างๆ โดยต้องสัง่ซือ้อุปกรณ์หลกั

สาํหรบัตูค้วบคุม, อะไหล่ โดยมผีลติภณัฑห์ลกัๆ ไดแ้ก่ DC Drives, DC motor, Inverter, PLC เป็นต้น ซึง่อุปกรณ์หลกัจะมาจาก
การสัง่ซือ้จากต่างประเทศ คอือุปกรณ์ LV&MV Electrical Component, PLC, Inverter ยีห่อ้ LS จากประเทศเกาหลทีีม่คีุณภาพสงู
ไดม้าตรฐาน ส่วนอุปกรณ์อื่นๆ เช่น Special Controller จะมาจากประเทศเยอรมนั Special Motor มาจากประเทศสเปน และตวั
ปรบัความเรว็มอเตอร์กระแสสลบัพร้อมทัง้คนืพลงังานไฟฟ้ากลบัเขา้สู่ระบบจ่ายไฟฟ้า (Regenerative Inverter) จากประเทศ
ฟินแลนด ์ รวมถงึการสัง่ซือ้อุปกรณ์ต่างๆ จากบรษิทัภายในประเทศเพื่อเป็นทางเลอืกใหแ้ก่ลูกคา้บางราย เช่น ABB, Siemens, 
Schneider เป็นตน้ นอกจากนี้บรษิทัยงัมกีารสัง่ผลติอุปกรณ์ต่างๆ ทีใ่ชใ้นการผลติระบบตู้ไฟฟ้าจากภายในประเทศ โดยสัง่ซือ้มา
จากผูผ้ลติหลายรายทีค่ดัสรรแลว้ โดยบรษิทัจะจดัซือ้ผลติภณัฑน์ัน้ๆ เมื่อลกูคา้มคีาํสัง่ซือ้ตูไ้ฟฟ้า 

ในการพจิารณาเสนอผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้า จะขึน้อยู่กบัลกัษณะการใช้งาน ประสทิธภิาพ และคุณภาพของสนิค้านัน้ๆ ซึ่ง
บรษิทัไดค้ดัสรรผลติภณัฑร์ะดบัมาตรฐานสากลเป็นทีย่อมรบั มคีุณภาพดใีนราคาสมเหตุผลสาํหรบัลกูคา้ของบรษิทั 

บริษัทสามารถแบ่งกลุ่มคู่ค้าที่เป็นทัง้ผู้ผลิต และ/หรือ ผู้จ ัดจําหน่าย ออกเป็นคู่ค้าในประเทศและคู่ค้าต่างประเทศ โดยมี
รายละเอยีดดงันี้ 

คู่ค้าต่างประเทศ: บรษิทัจะตดิต่อซือ้วสัดุอุปกรณ์จากคู่คา้ต่างประเทศ โดยตดิต่อสัง่ซือ้โดยตรงจากผูผ้ลติหรอืผูจ้ดัจําหน่าย 
ซึง่ปจัจุบนับรษิทัไดร้บัคดัเลอืกตวัแทนจาํหน่ายสนิคา้ในสนิคา้ชัน้นํา โดยสนิคา้ไดร้บัการรบัรองมาตรฐานผลติภณัฑ ์ดงัต่อไปนี้ 
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ตารางแสดงบรษิทัคู่คา้ต่างประเทศและสนิคา้ทีไ่ดร้บัการรบัรองมาตรฐานผลติภณัฑ ์

บริษทั ประเทศ ประเภทผลิตภณัฑ ์ มาตรฐานท่ีได้รบั 

Siemens AG เยอรมนั - Low Voltage (Type Test) 
- Medium Voltage (Type Test) 

IEC 

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

UL (USA, CANADA), CE 

ZEZ SILKO, s.r.o. สาธารณรฐัเชค็ - Low Voltage Capacitor 
- Medium Voltage Capacitor 

UL, CE 

TMEIC, STEP ญีปุ่น่/ จนี - Medium Voltage Inverter UL, CE 
Danfoss (VACON) ฟินแลนด ์ - Low Voltage Inverter 

- Inverter Special Application 
UL, CE 

AuCom นิวซแีลนด ์ - Medium Voltage Soft-Starter 
- Low Voltage Soft-Starter 

UL, CE 

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

- DC Motor 
UL, CE 

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

คู่ค้าในประเทศ: บรษิทัจะตดิต่อซือ้วสัดุอุปกรณ์จากคู่คา้ในประเทศสาํหรบัอุปกรณ์ประเภทต่างๆ เช่น สายไฟ ทองแดง เป็น
ต้น โดยจะตรวจสอบราคาอุปกรณ์จากคู่ค้าเพื่อเปรยีบเทียบราคาอย่างน้อย 3 ราย เพื่อให้เสนอราคาและนําใบเสนอราคามา
เปรยีบเทยีบเงื่อนไขการคา้ เช่น ยีห่อ้ คุณภาพ ราคา สว่นลด และระยะเวลาการจดัส่ง เป็นต้น ในอนาคตบรษิทัมแีผนจะผลติตู้ไฟ
ดว้ยตนเองซึง่เป็นตูแ้บบไม่มโีครงสรา้ง (Metal Clad Type Test) เพื่อรองรบัความต้องการของลูกคา้ทีม่มีากขึน้เรื่อยๆ บรษิทัจะมี
การประเมนิผลคู่คา้ทุก 3 เดอืน โดยประเมนิจากประวตักิารจดัส่งสนิคา้ทีบ่นัทกึไวป้ระจําทุกเดอืน และใหฝ้่ายจดัซือ้คดัเลอืกคู่ค้า
รายใหม่ๆ เขา้มาเป็น Vendor List ดว้ย 
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ด้านการจดัจ้าง 
บรษิทัมกีารจดัจา้งบุคลากรหรอืผูร้บัเหมาจากภายนอก เมื่อมงีานเพิม่เตมิทีน่อกเหนือจากขอบขา่ยการทํางานปกตขิองบรษิทัฯ 

เช่น การติดตัง้เครื่องจกัรพเิศษ การเดนิสายไฟทัง้โรงงาน การติดตัง้เสาไฟฟ้าแรงสงู เป็นต้น ภายใต้การควบคุมของวศิวกรที่มี
ประสบการณ์ของบรษิัทโดยต้องมกีารเสนอบรกิารมาเพื่อเปรยีบเทยีบเงื่อนไข เช่น ราคา ส่วนลด และฝีมอืของทมีงาน เป็นต้น 
ก่อนทีจ่ะพจิารณาเลอืกสัง่จา้งงาน บรษิทัจะมกีารประเมนิผลงานของผูร้บัจา้งอย่างต่อเนื่อง 

สดัส่วนการจดัหาผลิตภณัฑภ์ายใจประเทศและต่างประเทศ 
สดัส่วนเฉลี่ยการสัง่ซื้ออุปกรณ์จากในประเทศและต่างประเทศคดิเป็นสดัส่วน ร้อยละ 76 ต่อ 24 โดยไม่มกีารสัง่ซือ้จากผู้จดั

จาํหน่ายรายใดมากกว่ารอ้ยละ 30 ของยอดซือ้รวมทัง้ในปี 2561 และ 2562 

นโยบายการผลิตและก าลงัการผลิต 
ปจัจุบนับรษิทัมโีรงงานตัง้อยู่ทีนิ่คมอุตสาหกรรม MMC อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ประกอบไปดว้ย 
- โรงงานผลติตูค้วบคุมระบบไฟฟ้า เน้ือที ่4.5 ไร่ (1,817 ตารางวา) (พืน้ทีใ่นการทาํงานประมาณ 7,200 ตารางเมตร) รองรบั

การผลติตูไ้ดป้ระมาณ 1,800 ตูต่้อปี 
- พืน้ทีจ่ดัเกบ็สนิคา้คงคลงัเนื้อทีป่ระมาณ 1,256 ตารางเมตร 
- โรงงานใหม่สาํหรบัผลติตู ้MCSG และ RMU เน้ือที ่3 ไร่ (พืน้ทีใ่นการทาํงานประมาณ 4,800 ตารางเมตร) 
สนิคา้ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าผลติโดยเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพสนิคา้ IEC (International Electrotechnical Commission) 

โดยมกีารวางแผนการผลติล่วงหน้าควบคู่ไปกบัการบรหิารสนิคา้คงคลงั เพื่อใหส้ามารถส่งมอบสนิคา้ได้ตามคุณภาพและเวลาที่
กําหนด และพืน้ทีใ่นโรงงานใหม่รองรบัการผลติตู้ MCSG ซึง่ผ่านการทดสอบ (Type Test) ตามมาตรฐานสากล และ มอก. ของ
ประเทศไทย รวมถงึการผลติตู ้RMU ดว้ยเช่นกนั ทัง้นี้บรษิทัมแีผนพฒันาประสทิธภิาพการทาํงานดา้นการผลติอย่างต่อเนื่อง โดย
คาํนึงถงึความสามารถของบุคลากร เครื่องจกัร เครื่องมอื และอุปกรณ์ รวมถงึการใชเ้ทคโนโลยทีีท่นัสมยั เพื่อรองรบัความต้องการ
สนิคา้จากลกูคา้ทีเ่พิม่ขึน้ทัง้ในและต่างประเทศ  

ขัน้ตอนการผลิตตู้ไฟฟ้าระบบควบคมุ 

2.4 ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
บรษิัทไม่มขีอ้พพิาทใดๆ เกี่ยวกบัสิง่แวดล้อม และไม่มปีระวตัิกระทําความผดิตามกฎระเบยีบเรื่องสิง่แวดล้อมกบัหน่วยงาน

ภาครฐั นอกจากนี้ บรษิัทได้ปฏบิตัิตามระเบยีบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมจงัหวดั และขอ้กําหนดขององค์การ
บรหิารสว่นตําบล ซึง่บรษิทัไดผ้่านการตรวจสอบของคณะกรรมการองค์การบรหิารส่วนตําบลประจําปี 2559 แลว้ โดยทีผ่่านมายงั
ไม่เคยมปีญัหาการรอ้งเรยีนเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม 

2.5 สิทธิประโยชน์จากบตัรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
บรษิทัไดร้บัสทิธปิระโยชน์จากคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุนเมื่อวนัที ่26 กุมภาพนัธ ์2562 โดยอนุมตัใิหก้ารสง่เสรมิประเภท 

5.2.5 กจิการผลติชิน้สว่นเครื่องใชไ้ฟฟ้าอื่นๆ และใหไ้ดร้บัสทิธแิละประโยชน์ตามพระราชบญัญตัสิง่เสรมิการลงทุน พ.ศ.2520 

สนิคา้
สําเรจ็รปู 
ตูไ้ฟฟ้า
(Panel) นําเขา้อุปกรณ์และตูจ้าก

ต่างประเทศ 
 

ส่งมอบ 
สนิคา้สาํเรจ็รปู 

ประเภทตู้
ไฟฟ้า 

(Panel) 

ทดสอบการทาํงาน
ของระบบ 

(Commissioning) 

ตูค้วบคุมไฟฟ้าจากผูจ้ดั
จาํหน่ายภายในประเทศ 

 

ส่งมอบ ณ โรงงาน
ของลกูคา้ 

การปรบัแต่งใหก้าร
ควบคุมเครือ่งจกัรของ
ลกูคา้สามารถใชง้านได้

ตามความตอ้งการ 
ของลกูคา้ 

(5%) ตดิป้าย+เกบ็งาน 

(10%) เตรยีมตู+้ตดิตัง้เพลท 

(15%) ตดิตัง้อุปกรณ์+Label 

(35%) Busbar+สายไฟ 

(35%) Wiring 

นํามาผลติ 
โดยการประกอบ 
ทีโ่รงงาน CPT 
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2.6 งานท่ียงัไม่ได้ส่งมอบ 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 บรษิทัมงีานทีไ่ดร้บัคําสัง่ซือ้ อยู่ในระหว่างการประกอบและยงัไม่ได้ส่งมอบทัง้หมด 471.97 ลา้น

บาท โดยกาํหนดการสง่มอบดงันี้ 

ตารางแสดงมลูค่างานทีย่งัไมไ่ดส้ง่มอบและเวลาทีค่าดว่าจะสง่มอบ 
 (หน่วย: ล้านบาท) 

ระยะเวลา 
จ านวนเงินท่ีคาดวา่จะส่งมอบ 

(ประมาณการ) 

ภายในปี 2563 455.05 

รวม 455.05 

 

3. ปัจจยัความเส่ียง 

ในการประกอบธุรกจิของบรษิทัย่อมตอ้งเผชญิกบัความเสีย่งต่างๆ เหมอืนกบัธุรกจิอื่นๆ ความเสีย่งทีจ่ะกล่าวถงึต่อไปนี้ เป็นความ
เสีย่งทีบ่รษิทัพจิารณาแลว้ เหน็ว่าหากเกดิขึน้จะมผีลกระทบในเชงิลบต่อธุรกจิ ฐานะการเงนิและผลการดําเนินงานของบรษิทัอย่างมี
นยัสาํคญั นอกจากนี้อาจมคีวามเสีย่งอื่นๆ ทีบ่รษิทัไม่อาจทราบไดใ้นขณะน้ี หรอืเป็นความเสีย่งทีบ่รษิทัพจิารณาแลว้เหน็ว่า ยงัไม่จดั
ว่าเป็นความเสีย่งทีจ่ะก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อธุรกจิของบรษิทัอย่างมนียัสาํคญั 

3.1 ความเส่ียงในการประกอบธรุกิจ 
 ความเส่ียงจากการพึ่งพิงกลุ่มลูกค้าในกลุ่มอตุสาหกรรมน ้าตาล 

เน่ืองจากทีผ่่านมา บรษิทัมฐีานลกูคา้หลกัอยู่ในกลุ่มโรงงานน้ําตาลเป็นหลกั หากการขยายตวัของการผลติในกลุ่มอุตสาหกรรม
น้ําตาลชะลอตวัลง จะส่งผลกระทบต่อรายได้ของบรษิัท อย่างไรกด็ ีประเทศไทยเป็นผู้ผลติน้ําตาลทรายอนัดบั 4 ของโลก แต่มี
ปรมิาณการบรโิภคน้อยเมื่อเทยีบกบัปรมิาณทีผ่ลติได ้ส่งผลใหไ้ทยสามารถส่งออกน้ําตาลไดใ้นปรมิาณมากเป็นอนัดบั 2 ของโลก 
ดงันัน้หากปริมาณความต้องการน้ําตาลในตลาดโลกลดลงก็อาจจะส่งผลต่อการลดลงของฐานลูกค้าของบรษิัทในอุตสาหกรรม
น้ําตาลได ้ซึง่คาดว่าอุปสงคก์ารบรโิภคน้ําตาลในตลาดโลกและภูมภิาคเอเชยียงัคงเพิม่ขึน้   

ถึงแม้ว่าที่ผ่านมา รายได้ของบริษัทส่วนใหญ่มาจากโรงงานผลิตน้ําตาล แต่ผลิตภัณฑ์ของบริษัทสามารถจําหน่ายให้แก่
อุตสาหกรรมการผลติทุกประเภท อาท ิโรงงานผลติชิน้ส่วนยานยนต์ , โรงงานผลติกระดาษ, อุตสาหกรรมเหลก็, อุตสาหกรรม
ก่อสรา้งอาคาร และโรงไฟฟ้า เป็นต้น ส่วนทีเ่หลอืเป็นรายไดจ้ากกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ ดงันัน้รายไดข้องบรษิทัจงึไม่จําเป็นต้อง
พึ่งพากลุ่มอุตสาหกรรมน้ําตาลเพยีงอุตสาหกรรมเดียว นับตัง้แต่ปี 2558 บริษัทกําหนดแนวทางลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิง
อุตสาหกรรมการผลติน้ําตาลดว้ยการวางนโยบายขยายฐานลูกคา้ของบรษิทัเพื่อรองรบัอุตสาหกรรมอื่นๆ มากขึน้ เช่น สถานีจ่าย
ไฟฟ้าย่อย, อาคารตกึสงู และตูค้วบคุมระบบการทาํงานของเครื่องจกัรในอุตสาหกรรมผลติซเีมนตแ์ละในปี 2562 ไดใ้หค้วามสาํคญั
การสร้างรายไดจ้ากธุรกจิใหบ้รกิารและซ่อมบํารุงหลงัการขายและหลงัจากทีโ่รงงานแห่งที ่2 ได้ดําเนินการผลติเมื่อช่วงปลายปี 
ภายใต้ License ของ Siemens ไดเ้พิม่ขดีความสามารถในการผลติตู้ไฟฟ้าทีม่มีาตรฐานระดบัโลกในโรงงาน ถอืเป็นการพฒันา
ผลติภณัฑใ์หม่ๆ นอกเหนือจากสนิคา้และบรกิารทีม่อียู่เดมิทีใ่หม้ปีระสทิธภิาพทีส่งูขึน้และตอบสนองความตอ้งการไดม้ากขึน้ 

 ความเส่ียงจากการบริหารโครงการ 
ความเสีย่งจากการบรหิารงานโครงการเป็นสิง่สาํคญัต่อการประกอบธุรกจิ โดยความเสีย่งเกดิขึน้จากความล่าชา้ของการบรหิาร

โครงการอาจจะมาจากลูกคา้ เช่น การเปลีย่นแปลงแบบสเปคและการตดิตัง้ การขาดแคลนเงนิทุนหมุนเวยีนและสภาพคล่องของ
ลกูคา้ เป็นต้นหรอืความล่าชา้จากบรษิัทเองทีผู่ร้บัเหมาช่วงไม่สามารถส่งมอบงานตามกําหนดใหก้บับรษิทัซึง่อาจส่งผลต่อบรษิทั
จากการเสยีค่าปรบัล่าชา้หรอืก่อใหเ้กดิตน้ทุนเพิม่จากประมาณการทีต่ัง้ไวแ้ละสง่ผลไปถงึการรบัรูร้ายไดท้ีล่่าชา้ไปจากเดมิทีว่างไว้ 
ซึง่งานโครงการเป็นงานประเภทการใหบ้รกิารรบัเหมาและตดิตัง้ (Installation/ Substation)  
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บรษิัทมแีผนการป้องกนัความเสีย่งในส่วนของบริษัทคอื ได้จดัทําแผนการทํางานโครงการและการควบคุมการทํางานของ
ผู้ร ับเหมาและผู้ร ับเหมาช่วงอย่างรัดกุม และติดตามอย่างใกล้ชิด วางแผนฉุกเฉินหากมีกรณีผู้ร ับเหมาไม่ทํางานตามแผน 
นอกจากนี้จะมีการประชุมติดตามสําหรบังานประจําทุกสปัดาห์เพื่อให้ผู้ที่เกีย่วขอ้งรบัทราบปญัหาและแกไ้ขได้ทนัเวลา และทํา
สญัญาใหผู้ร้บัเหมารบัผดิชอบค่าเสยีหายจากการสง่มอบงานล่าชา้ ตลอดจนจดัหาแหล่งเงนิทุนใหเ้พยีงพอต่อการดําเนินงาน เป็น
ตน้ ทัง้นี้ในอดตีบรษิทัไม่เคยถูกปรบัจากการสง่มอบงานล่าชา้แต่อย่างใด 

 ความเส่ียงจากการเพ่ิมขึน้ของต้นทุนอนัเน่ืองมาจากราคาวสัดเุปล่ียนแปลง  
เน่ืองจากการเสนองานให้แก่ลูกค้า โดยเฉพาะงานโครงการติดตัง้ระบบควบคุมไฟฟ้า หรืองานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย 

(Substation) จะตอ้งเสนอราคาเป็นแบบเหมาเบด็เสรจ็ทัง้ค่าวสัดุอุปกรณ์และค่าจา้งแรงงานของโครงการ ดงันัน้ การปรบัตวัสงูขึน้
ของค่าวสัดุอุปกรณ์จะสง่ผลใหม้ตีน้ทุนในการดาํเนินงานสงูขึน้   

บรษิทัมแีผนการป้องกนัความเสีย่ง คอื ฝ่ายจดัซือ้จะมกีารสอบทานราคาอุปกรณ์หลกั ซึง่ส่วนใหญ่จะกําหนดราคาไดแ้น่นอน 
ส่วนวสัดุอุปกรณ์อื่นๆ เช่น เคเบิ้ล ทองแดง ฯลฯ จะมกีารเปรยีบเทยีบเพื่อจดัทําราคากลางและสร้างความสมัพนัธ์กบัผู้ค้าวสัดุ
หลายรายเพื่อต่อรองราคา มกีารจดัซือ้วสัดุล่วงหน้าเพื่อควบคุมราคาใหค้งทีก่่อนรบังาน และมสีาํรองวสัดุบางประเภทเกบ็ไวเ้พื่อลด
ผลกระทบจากความเสีย่งดงักล่าว 

3.2 ความเส่ียงด้านการเงิน 
 ความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

เน่ืองจากบริษัทสัง่ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าสําหรบัควบคุมการทํางานของเครื่องจกัรในโรงงานอุตสาหกรรม ได้แก่ ระบบควบคุม
มอเตอรไ์ฟฟ้าในการสง่กาํลงัแบบอตัโนมตั ิและระบบตูไ้ฟฟ้ากาํลงั ซึง่สว่นใหญ่มาจากต่างประเทศ โดยในปี 2561 - 2562 บรษิทัมี
การสัง่ซือ้อุปกรณ์จากต่างประเทศคดิเป็นสดัสว่นประมาณกว่ารอ้ยละ 23.03 และรอ้ยละ 19.38 ของยอดซือ้รวม และมกีารชาํระเงนิ
เป็นเงนิสกุลเหรยีญสหรฐั และยโูร เป็นตน้ ในขณะทีร่ายไดข้องบรษิทัสว่นใหญ่เป็นสกุลเงนิบาทประมาณรอ้ยละ 98 ของรายไดร้วม 
ดงันัน้บรษิทัจงึมคีวามเสีย่งจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่น ซึง่หากเงนิบาทปรบัตวัอ่อนค่าลงจะกระทบต่องบการเงนิของ
บรษิัททําให้บรษิัทมคี่าใชจ้่ายจากผลขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยน หากอตัราแลกเปลี่ยน ณ วนัสัง่ซือ้ตํ่ากว่าอตัราแลกเปลีย่นใน
วนัทีบ่รษิทับนัทกึเป็นตน้ทุนสนิคา้ 

บรษิทัไดล้ดความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น โดยบรษิทัเพิม่ปรมิาณการสัง่ซือ้จากในประเทศ โดยในปี 2560 - 2562 บรษิทัมี
การสัง่ซื้อสนิค้าและวตัถุดบิจากต่างประเทศในอตัรา ร้อยละ 31.80 ร้อยละ 23.03 และร้อยละ 19.38 ของมูลค่าการซื้อรวม 
ตามลาํดบั และบรษิทัลดความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นโดยใชว้งเงนิสญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าเมื่อบรษิทัต้องการ
สัง่ซือ้สนิคา้จากต่างประเทศตามใบสัง่ซือ้ (Purchase Order) อย่างไรกต็าม บรษิทัยงัต้องบนัทกึค่าใชจ้่ายจากผลขาดทุนจากอตัรา
แลกเปลีย่น หากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศตามสญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศตํ่ากว่าอตัราแลกเปลีย่นทีบ่รษิทับนัทกึ
ตน้ทุนสนิคา้ ณ วนัทีไ่ดร้บัสนิคา้ นอกจากนี้ บรษิทัยงัไดร้บัผลกระทบทางบญัชจีากอตัราแลกเปลีย่นอนัเนื่องมาจากรายการสัง่ซือ้
และชําระค่าสนิค้าหรือวตัถุดบิไม่ได้เกิดขึน้ในงวดบญัชีเดียวกนั ทําให้ ณ วนัปิดงวดบญัชีบริษัทต้องบนัทกึบญัชผีลกําไรหรือ
ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศทีย่งัไม่ไดเ้กดิขึน้จรงิ 

3.3 ความเส่ียงอ่ืนๆ  
 ความเส่ียงจากการพึ่งพิงผูบ้ริหารและบุคลากรท่ีมีประสบการณ์และความสามารถ 

เนื่องจากธุรกิจของบริษัทต้องใช้ความรู้ความชํานาญ รวมถึงประสบการณ์ของผู้บริหารและบุคลากรในการดําเนินงาน 
โดยเฉพาะความสมัพนัธ์ที่ดีกบัลูกค้า ซึ่งที่ผ่านมา จะมีการสัง่ซื้อสนิค้าจากลูกค้าเดมิของบรษิัทอย่างต่อเนื่องหากมีการขยาย
โรงงานใหม่ การตดิตัง้อุปกรณ์เครื่องจกัรในโรงงานแต่ละประเภท จงึจําเป็นต้องอาศยับุคลากรทีม่ีความรูค้วามเชีย่วชาญในดา้น
เทคนิค ซึง่หากบรษิทัสญูเสยีผูบ้รหิารหรอืบุคลากรหรอืมบีุคลากรทีม่คีวามสามารถไม่เหมาะสม อาจส่งผลใหเ้กดิความเสยีหายต่อ
บรษิทัได ้บรษิทัจงึไดใ้หค้วามสาํคญัในการพฒันาบุคลากรเพื่อเพิม่พูนความรู ้ทกัษะ และประสทิธภิาพในการทํางาน โดยจดัใหม้ี
การฝึกอบรมพนกังานทัง้พนกังานเก่าและพนกังานใหม่อย่างสมํ่าเสมอ รวมถงึการสรรหาบุคลากรทีห่ลากหลายเขา้มาเพิม่เตมิ โดย
มกีารวางแผนเรื่อง (Succession Plan)  กระบวนการวางแผนเพื่อใหง้านในตําแหน่งงานหลกั (Key Positions) ของหน่วยงานมี
ความต่อเนื่อง (Leadership Continuity) โดยเน้นการพฒันาบุคลากรใหม้ภีาวะผูนํ้าและความพร้อมทีจ่ะดํารงตําแหน่งทีไ่ด้รบั 
รวมถงึการวางแผนผูส้บืทอดตําแหน่งงานทีเ่หมาะสม 
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4. ปัจจยัความเส่ียง 

4.1 รายละเอียดสินทรพัยท่ี์ใช้ในการประกอบธรุกิจ 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 สนิทรพัยถ์าวร ทีบ่รษิทัใชใ้นการประกอบธุรกจิมมีลูค่าสทุธหิลงัหกัค่าเสือ่มราคาสะสมและค่าตดั

จาํหน่ายสะสมเท่ากบั 405.75 ลา้นบาท รายละเอยีดสนิทรพัยถ์าวรแสดงไดด้งันี้ 

ประเภทของสินทรพัย ์
ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มลูค่าสทุธิหลงัหกั
ค่าเส่ือมราคาสะสม 

(ล้านบาท) 
ภาระผกูพนั 

1 ทีด่นิ 
1.1 โฉนดเลขที ่63554 - 63559 เนื้อที ่166 ตารางวา (6 โฉนด) 

ทีต่ ัง้ เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 
เพือ่ใชเ้ป็นสาํนกังาน 

เป็นเจา้ของ 9.43 

คํ้าประกนัสนิเชือ่
ธนาคาร 

1.2 โฉนดเลขที ่63552 - 63553 เนื้อที ่51 ตารางวา (2 โฉนด) 
ทีต่ ัง้ เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 
เพือ่ใชเ้ป็นสาํนกังาน 

เป็นเจา้ของ 4.18 

1.3 โฉนดเลขที ่121526 และ 151553 เนื้อที ่314 ตารางวา 
(2 โฉนด) 
ทีต่ ัง้ อําเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 
เพือ่ใชเ้กบ็สนิคา้คงคลงั 

เป็นเจา้ของ 7.16 

1.4 โฉนดเลขที ่129479 - 129486 เนื้อที ่1,817 ตารางวา 
(8 โฉนด) 
ทีต่ ัง้ อําเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 
เพือ่เป็นโรงงานในการประกอบสนิคา้และเกบ็สนิคา้คงคลงั 

เป็นเจา้ของ 38.29 

1.5 โฉนดเลขที ่129458 - 129459 และ 129462 - 129463 
เนื้อที ่1,198 ตารางวา (4 โฉนด) 
ทีต่ ัง้ อําเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 
เพือ่เป็นโรงงานในการประกอบสนิคา้และเกบ็สนิคา้คงคลงั 

เป็นเจา้ของ 70.84 

รวมท่ีดิน 129.90  

2 อาคารและสว่นปรบัปรุงอาคาร เป็นเจา้ของ 169.97 
คํ้าประกนัสนิเชือ่

ธนาคาร 
3 เครือ่งจกัร เป็นเจา้ของ 61.00 ไมม่ภีาระผกูพนั 
4 เครือ่งมอืและอุปกรณ์ เป็นเจา้ของ 15.46 ไมม่ภีาระผกูพนั 
5 อุปกรณ์และเครือ่งใชส้าํนกังาน เป็นเจา้ของ 2.65 ไมม่ภีาระผกูพนั 
6 เครือ่งตกแต่งและตดิตัง้ เป็นเจา้ของ 0.40 ไมม่ภีาระผกูพนั 

7 ยานพาหนะ 
เป็นเจา้ของ 6.33 ไมม่ภีาระผกูพนั 
เป็นผูเ้ช่า 

(เช่าทางการเงนิ) 
19.95 

สญัญาเช่าทาง
การเงนิ 

8 งานระหว่างก่อสรา้ง - อาคารโรงงานและเครือ่งจกัร เป็นเจา้ของ 0.09 ไมม่ภีาระผกูพนั 

รวมทัง้ส้ิน 405.75  
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4.2 รายละเอียดสินทรพัยไ์มมี่ตวัตนท่ีใช้ในการประกอบธรุกิจ 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนทีบ่รษิทัใชใ้นการประกอบธุรกจิเท่ากบั 7.16 ลา้นบาท โดยรายการดงักล่าวไดแ้ก่ 

ค่าลขิสทิธิ ์โปรแกรมคอมพวิเตอร ์และโปรแกรมทางดา้นบญัช ี

4.3 สญัญาส าคญัท่ีเก่ียวข้องในการด าเนินธรุกิจ 

 หนังสือแต่งตัง้ CPT เป็นตวัแทนจดัจ าหน่ายเพื่อจ าหน่ายสินค้าต่างๆ ซึง่สรุปไดด้งันี้ 

ตารางสรุปหนงัสอืแต่งตัง้ CPT เป็นตวัแทนจดัจาํหน่ายสนิคา้ 

ช่ือคู่ค้า ประเทศ ผลิตภณัฑ์ 
เร่ิมได้รบั
การแต่งตัง้
ครัง้แรก 

อายหุนังสือ 
แต่งตัง้
(ล่าสดุ) 

ประเภทของธรุกรรม 

1. SIEMENS AG เยอรมนั - MV Switchgear up to 24 kV. 
- LV MDB and MCC Panel 

2562 - ความร่วมมอืถ่ายทอดเทคโนโลยใีน
การผลติตูไ้ฟฟ้า (License Partner) 

2. AUCON  นิวซแีลนด ์ - MV&LV Soft starter 2557 - เป็นตวัแทนจาํหน่ายอย่างเป็น
ทางการในประเทศไทย โดยไมม่ี
เงือ่นไขอืน่ๆ (Non Exclusive) 

3. Hyosung 
Corporation  

เกาหล ี 3 - phase induction motor 2554 หมดอายุ 
31 ธ.ค. 2563 

 

เป็นตวัแทนจาํหน่ายอย่างเป็น
ทางการในประเทศไทยโดยไมม่ี
เงือ่นไขอืน่ๆ (Non Exclusive) 

4. DANFOSS 
(VACON) 

ฟินแลนด ์ Inverter 2552 หมดอายุ 
31 ธ.ค. 2563 

 

เป็นตวัแทนจาํหน่ายสนิคา้และให้
ความช่วยเหลอืดา้นเทคนิคใน
ประเทศไทยโดยไมม่เีงือ่นไขอื่นๆ 
(Non Exclusive) 

5. ZEZ SILKO, s.r.o.  สาธารณรฐั
เชค็ 

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

2546 หมดอายุ 
31 ธ.ค. 2563 

 

เป็นตวัแทนจาํหน่ายในประเทศไทย
โดยไมม่เีงือ่นไขอืน่ๆ (Non 
Exclusive) 

6. Schaffner เยอรมนั - อุปกรณ์ไฟฟ้าดา้น Power Quality 2562 หมดอายุ 
31 ธ.ค. 2563 

 

เป็นตวัแทนจาํหน่ายในประเทศไทย
โดยไมม่เีงือ่นไขอืน่ๆ (Non 
Exclusive) 

7. T-T electric ฝรัง่เศส - Dc motors of outputs up to 2000kW 
- Ac square motors of frame sizes 

112 up to 335 

2538 หมดอายุ 
31 ธ.ค. 2563 

เป็นตวัแทนจาํหน่ายในประเทศไทย 
โดยไมม่เีงือ่นไขอืน่ๆ (Non 
Exclusive) 

8. Parker Hannifin องักฤษ SSD DC Drive 2538 หมดอายุ 
1 ก.ค. 2563 

เป็นตวัแทนจาํหน่ายในประเทศไทย
โดยไมม่เีงือ่นไขอืน่ๆ (Non 
Exclusive) 

9. Toshiba Mitsubishi 
Electric Industrial 
Systems 
Corporation 

ญีปุ่น่ - MV Invertor 
- LV&MV Motor 

2562 หมดอายุ 
28 ม.ค. 
2564 

เป็นตวัแทนจาํหน่ายในประเทศและ
ประเทศในภมูภิาคอาเซยีน โดยไม่
มเีงือ่นไขอื่นๆ (Non Exclusive) 

หมายเหตุ : Non Exclusive หมายถงึ บรษิทัไมไ่ดเ้ป็นตวัแทนการจาํหน่ายแต่เพยีงผูเ้ดยีวของสนิคา้นัน้ 
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 สญัญาประกนัภยัทรพัยสิ์นของบริษทั 

ตารางสรุปสาระสาํคญัของสญัญาประกนัภยั 
สญัญาท่ี 1 
คู่สญัญา : ฝา่ยที ่1: บมจ.ซพีที ีไดร ์แอนด ์เพาเวอร ์หรอื "ผูเ้อาประกนั" หรอื "บรษิทั" 

ฝา่ยที ่2: บมจ.ทพิยประกนัภยั "ผูร้บัประกนั” 
วนัทีท่าํสญัญาประกนัภยั : 15 สงิหาคม 2562 
ระยะเวลาสญัญา : สญัญามกีาํหนดเวลา 1 ปี (ตัง้แต่ 4 กนัยายน 2562 ถงึ 4 กนัยายน 2563) 
สถานทีเ่อาประกนัภยั : เลขที ่230/7 ถนนเทศบาลรงัรกัษ์เหนอื แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร (สาํนกังานใหญ่ 

ประชาชืน่) 
ทรพัยส์นิทีเ่อาประกนัภยั : 1) สิง่ปลกูสรา้งตวัอาคาร (ไมร่วมรากฐาน) อาคารสาํนกังาน อาคารโชว์รมู มลูค่าทีเ่อาประกนั 22.67 

ลา้นบาท (มลูค่าตามบญัช ี31/12/62 เท่ากบั 3.76 ลา้นบาท) 
2) เฟอรน์ิเจอร ์เครือ่งตกแต่ง ระบบคอมพวิเตอร ์เครือ่งใชไ้ฟฟ้า เครือ่งคอมพวิเตอรพ์รอ้มอุปกรณ์ 
เครือ่งใชส้าํนกังานและอุปกรณ์เครือ่งมอืการซ่อม รวมถงึสนิคา้ทีม่ไีวส้าํหรบัโชวแ์ละสนิคา้ทีล่กูคา้มา
ส่งซ่อม มลูค่าทีเ่อาประกนั 7.5 ลา้นบาท (มลูค่าตามบญัช ี31/12/62 เท่ากบั 3.05 ลา้นบาท รวม
สาํนกังานและโรงงาน) 
3) สต๊อกสนิคา้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด และบรรจุภณัฑท์ุกชนิด มลูค่าทีเ่อาประกนั 5 ลา้นบาท (มลูค่า
ตามบญัช ี31/12/62 เท่ากบั 0.40) 

ขอบเขตการรบัประกนั : - การประกนัความเสีย่งภยัทรพัยส์นิ: ความเสยีหายต่อทรพัยส์นิทีเ่อาประกนั ทีเ่กดิจาก ไฟไหม ้
ฟ้าผ่า ระเบดิ พายุ น้ํา แผน่ดนิไหว การนดัหยุดงาน การจลาจล (จาํกดัความรบัผดิจากน้ําท่วมไมเ่กนิ 
5 ลา้นบาทต่อครัง้ ตลอดระยะเวลาทีเ่อาประกนั) 
- การประกนัภยัความรบัผดิต่อบุคคลภายนอก: อนัเป็นผลสบืเนื่องจากความบกพร่องของอาคาร
สถานทีเ่อาประกนัภยั และ/หรอื ประมาทเลนิเล่อในการปฏบิตังิานของลกูจา้งของผูเ้อาประกนัภยัที่
เกีย่วขอ้งกบัธุรกจิของผูเ้อาประกนัภยั ทีเ่กดิขึน้ภายในสถานทีเ่อาประกนัภยั (วงเงนิไมเ่กนิ 5 ลา้น
บาทต่อครัง้ ตลอดระยะเวลาทีเ่อาประกนั) 

วงเงนิคุม้ครอง : 35,170,000 บาท (สามสบิหา้ลา้นหนึ่งแสนเจด็หมืน่บาทถว้น) 
ผูร้บัผลประโยชน์ตามกรมธรรม ์ : ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) 

 

สญัญาท่ี 2 
คู่สญัญา : ฝา่ยที ่1: บมจ.ซพีที ีไดร ์แอนด ์เพาเวอร ์หรอื "ผูเ้อาประกนั" หรอื "บรษิทั" 

ฝา่ยที ่2: บมจ.ทพิยประกนัภยั หรอื "ผูร้บัประกนั” 
วนัทีท่าํสญัญาประกนัภยั : 14 มถุินายน 2562 
ระยะเวลาสญัญา : สญัญามกีาํหนดเวลา 1 ปี (ตัง้แต่ 14 มถุินายน 2562 ถงึ 14 มถุินายน 2563) 
สถานทีเ่อาประกนัภยั : เลขที ่75/26 เอม็เอม็ซ ีมนิิแฟคตอรี ่ถนนพหลโยธนิ ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จงัหวดั

ปทุมธานี (คลงัสนิคา้) 
ทรพัยส์นิทีเ่อาประกนัภยั : 1) สิง่ปลกูสรา้ง ตวัอาคาร (ไมร่วมรากฐาน) ตลอดจนส่วนต่อเตมิและปรบัปรุง มลูค่าทีเ่อาประกนั 

11.7 ลา้นบาท (มลูค่าตามบญัช ี31/12/62 เท่ากบั 2.64 ลา้นบาท) 
2) เฟอรน์ิเจอร ์เครือ่งตกแต่ง ระบบคอมพวิเตอร ์เครือ่งใชไ้ฟฟ้า สตอ็กสนิคา้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด 
มลูค่าทีเ่อาประกนั 15 ลา้นบาท (มลูค่าตามบญัช ี31/12/62 เท่ากบั 13.05 ลา้นบาท) 

ขอบเขตการรบัประกนั : ความเสยีหายต่อทรพัยส์นิทีเ่อาประกนั ทีเ่กดิจาก ไฟไหม ้ฟ้าผ่า ระเบดิ น้ํา แผ่นดนิไหว การนดัหยุด
งาน การจลาจล (จํากดัความรบัผดิจากน้ําท่วมไมเ่กนิ 10 ลา้นบาทต่อครัง้ ตลอดระยะเวลาทีเ่อา
ประกนั 

วงเงนิคุม้ครอง : 26,700,000 บาท (ยีส่บิหกลา้นเจด็แสนบาทถว้น) 
ผูร้บัผลประโยชน์ตามกรมธรรม ์ : ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) 
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สญัญาท่ี 3 
คู่สญัญา : ฝา่ยที ่1: บมจ.ซพีที ีไดร ์แอนด ์เพาเวอร ์หรอื "ผูเ้อาประกนั" หรอื "บรษิทั" 

ฝา่ยที ่2: บมจ.ทพิยประกนัภยั หรอื "ผูร้บัประกนั” 
วนัทีท่าํสญัญาประกนัภยั : 18 มถุินายน 2562 
ระยะเวลาสญัญา : สญัญามกีาํหนดเวลา 1 ปี (ตัง้แต่ 5 กรกฎาคม 2562 ถงึ วนัที ่5 กรกฎาคม 2563) 
สถานทีเ่อาประกนัภยั : เลขที ่26/16 เอม็เอม็ซ ีแฟคตอรี ่แลนด ์หมูท่ี ่11 ซอย 12 ถนนพหลโยธนิ ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอ

คลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี (โรงงานประกอบสนิคา้และคลงัสนิคา้) 
ทรพัยส์นิทีเ่อาประกนัภยั : 1) สิง่ปลกูสรา้ง ตวัอาคาร (ไมร่วมรากฐาน) ตลอดจนส่วนต่อเตมิและปรบัปรุง มลูค่าทีเ่อาประกนั  

120 ลา้นบาท (มลูค่าตามบญัช ี31/12/62 เท่ากบั 81.59 ลา้นบาท) 
2) เฟอรน์ิเจอร ์เครือ่งตกแต่ง ระบบคอมพวิเตอร ์เครือ่งใชไ้ฟฟ้า มลูค่าทีเ่อาประกนั 3 ลา้นบาท 
(มลูค่าตามบญัช ี31/12/62 เท่ากบั 3.00 ลา้นบาท รวมสาํนกังานและโรงงาน) 
3) สต๊อกสนิคา้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด และบรรจุภณัฑท์ุกชนิด มลูค่าทีเ่อาประกนั 167 ลา้นบาท 
(มลูค่าตามบญัช ี31/12/62 เท่ากบั 92.95 ลา้นบาท) 
4) เครือ่งจกัรและอุปกรณ์ทุกชนิด มลูค่าทีเ่อาประกนั 6 ลา้นบาท (มลูค่าตามบญัช ี31/12/62 เท่ากบั 
6.00 ลา้นบาท) 

ขอบเขตการรบัประกนั : ความเสยีหายต่อทรพัยส์นิทีเ่อาประกนั ทีเ่กดิจาก ไฟไหม ้ฟ้าผ่า ระเบดิ น้ํา แผ่นดนิไหว การนดัหยุด
งาน การจลาจล (จํากดัความรบัผดิจากน้ําท่วมไมเ่กนิ 30 ลา้นบาท ต่อครัง้ ตลอดระยะเวลาทีเ่อา
ประกนั 

วงเงนิคุม้ครอง : 296,000,000 บาท (สองรอ้ยเกา้สบิหกลา้นบาทถว้น) 
ผูร้บัผลประโยชน์ตามกรมธรรม ์ : ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) 

 
สญัญาท่ี 4 
คู่สญัญา : ฝา่ยที ่1: บมจ.ซพีที ีไดร ์แอนด ์เพาเวอร ์หรอื "ผูเ้อาประกนั" หรอื"บรษิทั" 

ฝา่ยที ่2: บมจ.ทพิยประกนัภยั หรอื "ผูร้บัประกนั” 
วนัทีท่าํสญัญาประกนัภยั : 22 สงิหาคม 2562 
ระยะเวลาสญัญา : สญัญามกีาํหนดเวลา 1 ปี (ตัง้แต่ 5 กนัยายน 2562 ถงึวนัที ่5 กนัยายน 2563) 
สถานทีเ่อาประกนัภยั : เลขที ่26/33 เอม็เอม็ซ ีแฟคตอรี ่แลนด ์หมูท่ี ่11 ซอย 12 ถนนพหลโยธนิ ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอ

คลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี (โรงงานประกอบสนิคา้และคลงัสนิคา้) 
ทรพัยส์นิทีเ่อาประกนัภยั : 1) สิง่ปลกูสรา้ง ตวัอาคาร (ไมร่วมรากฐาน) ตลอดจนส่วนต่อเตมิและปรบัปรุง มลูค่าทีเ่อาประกนั 82 

ลา้นบาท (มลูค่าตามบญัช ี31/12/62 เท่ากบั 82.00 ลา้นบาท) 
2) เฟอรน์ิเจอร ์เครือ่งตกแต่ง ระบบคอมพวิเตอร ์เครือ่งใชไ้ฟฟ้า มลูค่าทีเ่อาประกนั 8 ลา้นบาท 
(มลูค่าตามบญัช ี31/12/62 เท่ากบั 3.05 ลา้นบาท รวมสาํนกังานและโรงงานบาท) 
3) เครือ่งจกัรและอุปกรณ์ส่วนควบทุกชนิด มลูค่าทีเ่อาประกนั 51.39 ลา้นบาท (มลูค่าตามบญัช ี
31/12/62 เท่ากบั 61.00 ลา้นบาท) 
4) หอ้งพ่นสแีละอุปกรณ์ส่วนควบ มลูค่าทีเ่อาประกนั 10.04 ลา้นบาท (มลูค่าตามบญัช ี31/12/62 
เท่ากบั 9.50 บาท) 

ขอบเขตการรบัประกนั : ความเสยีหายต่อทรพัยส์นิทีเ่อาประกนั ทีเ่กดิจาก ไฟไหม ้ฟ้าผ่า ระเบดิ น้ํา แผ่นดนิไหว การนดัหยุด
งาน การจลาจล (จํากดัความรบัผดิจากน้ําท่วมไมเ่กนิ 20 ลา้นบาท ต่อครัง้ ตลอดระยะเวลาทีเ่อา
ประกนั) 

วงเงนิคุม้ครอง : 151,440,202.50 บาท (หนึ่งรอ้ยหา้สบิเอด็ลา้นสีแ่สนสีห่มืน่สองรอ้ยสองบาทหา้สบิสตางค)์ 
ผูร้บัผลประโยชน์ตามกรมธรรม ์ : บมจ.ซพีที ีไดร ์แอนด ์เพาเวอร ์ 
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4.4 นโยบายการลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัรว่ม 
บรษิทัมนีโยบายลงทุนในบรษิทัย่อยหรอืบรษิทัร่วมทีม่วีตัถุประสงคใ์นการประกอบกจิการทีเ่ป็นสว่นสนบัสนุนกจิการของบรษิทั

อนัจะทําให้บริษัทมีผลประกอบการหรือผลกําไรเพิ่มมากขึน้ หรอืธุรกิจที่เอื้อประโยชน์ (Synergy) ให้กบับรษิัท โดยสามารถ
สนับสนุนการดําเนินธุรกจิหลกัของบรษิทัใหม้คีวามครบวงจรมากยิง่ขึน้ โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 บรษิทัมเีงนิลงทุนใน
บรษิัทย่อยสองแห่ง บรษิัท ซพีที ีลสิซิง่ จํากดั ในสดัส่วนรอ้ยละ 99.99 (มูลค่าตามบญัช ี31/12/62 เท่ากบั 1.25 ลา้นบาท) และ
บรษิทั ซพีที ี- ออีอี ีจอยท ์เวนเจอร ์จาํกดั ในสดัสว่นรอ้ยละ 94.99 (มลูค่าตามบญัช ี31/12/62 เท่ากบั 2.37 ลา้นบาท) ณ วนัที ่31 
ธนัวาคม 2561 บรษิทัมเีงนิลงทุนในบรษิทัย่อยแห่งหนึ่ง บรษิทั ซพีทีี - ททีจี ีอนิโนเวชัน่ จํากดั ในสดัส่วนรอ้ยละ 59.99 (มูลค่า
ตามบญัช ี31/12/61 เท่ากบั 1.20 ลา้นบาท) 

ทัง้นี้การลงทุนในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมจะอยู่ภายใต้การควบคุมและตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบ และในการกํากบั
ดแูลบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม บรษิทัจะสง่กรรมการของบรษิทัหรอืคดัเลอืกผูบ้รหิารทีม่คีุณสมบตัแิละประสบการณ์ทีเ่หมาะสมกบัการ
ดาํเนินธุรกจิเพื่อเป็นตวัแทนในการบรหิารงาน เพื่อกาํหนดนโยบายทีส่าํคญัและควบคุมการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม
ดงักล่าว 

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 บรษิทัฯ ไม่มขีอ้พพิาททางกฎหมายทีอ่าจก่อใหเ้กดิผลเสยีหายต่อสนิทรพัยข์องบรษิทัเกนิกว่ารอ้ย
ละ 5 ของส่วนของผูถ้อืหุน้ และไม่มขีอ้พพิาททางกฎหมายอื่นใดทีอ่าจก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อการดําเนินธุรกจิของบรษิทัอย่างมี
นยัสาํคญั 

6. ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลส าคญัอ่ืน 

ช่ือบริษทั  บรษิทั ซพีที ีไดร ์แอนด ์เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน) (“บรษิทั”) 
ช่ือภาษาองักฤษ  CPT Drives and Power Public Company Limited 
เลขทะเบียนบริษทั 0107556000639 
ประเภทธรุกิจ  จาํหน่ายอุปกรณ์และระบบควบคุมไฟฟ้าทีใ่ชใ้นโรงงานอุตสาหกรรม รวมถงึใหบ้รกิารตดิตัง้ 

และก่อสรา้งสถานีไฟฟ้าย่อย 
ท่ีตัง้ส านักงานใหญ่ เลขที ่230/7 ถนนเทศบาลรงัรกัษ์เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศพัท:์  02-954-2590-2, 02-954-2630-2 
โทรสาร:   02-580-6332-4 

ตัง้โรงงานสาขา 1 เลขที ่75/26 หมู่ที ่11 ตําบลคลองหนึ่ง อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 12120 
(เพื่อเกบ็สนิคา้คงคลงั) 
ท่ีตัง้โรงงานสาขา 2 เลขที ่26/16 หมู่ที ่11 ตําบลคลองหนึ่ง อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 12120 
(เพื่อประกอบสนิคา้) 
โทรศพัท:์  02-908-8227-8, 02-520-3903 
โทรสาร:   02-520-3904 

ท่ีตัง้โรงงานสาขา 3 เลขที ่26/33 หมู่ที ่11 ตําบลคลองหนึ่ง อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 12120 
(เพื่อประกอบสนิคา้)  
โทรศพัท:์  02-529-1091-2 

ทุนจดทะเบียน  ใน 2562 เท่ากบั 627.50 ลา้นบาท/ 1,255 ลา้นหุน้ มลูค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 
ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 450 ลา้นบาท/ 900 ลา้นหุน้ มลูค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 
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นายทะเบียนหลกัทรพัย ์ บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
ท่ีตัง้ส านักงานใหญ่ ชัน้ 1 อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย อาคารบ ีเลขที ่93 ถนนรชัดาภเิษก 

แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรงุเทพมหานคร 10400 
โทรศพัท:์  02-009-9000 
โทรสาร:   02-009-9991 

ผูส้อบบญัชี  บรษิทั เอเอน็เอส ออดทิ จาํกดั 
ท่ีตัง้ส านักงานใหญ่ ชัน้ 22 อาคารว่องวานิชคอมเพลก็ซ ์บ ีเลขที ่100/72, 100/2 ถนนพระราม 9  

แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 
โทรศพัท:์  02-645-0101 
โทรสาร:   02-645-0110 
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ส่วนท่ี 2 
การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ 

7. ข้อมูลหลกัทรพัยแ์ละผูถ้ือหุ้น 

7.1 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 บรษิทัมทีุนจดทะเบยีนจํานวน 627,500,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจํานวน 900,000,000 หุน้   

มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท โดยเป็นทุนชาํระแลว้จาํนวน 450,000,000 บาท 

7.2 ข้อจ ากดัการโอนหุ้น 
บรษิทัไม่มขีอ้จาํกดัการโอนหุน้ โดยการโอนหุน้จะตอ้งไม่ทาํใหส้ดัสว่นการถอืหุน้โดยบุคคลต่างดา้วมากกว่ารอ้ยละ 49 ของหุน้

ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัฯ ภายหลงัการเสนอขายหุน้สามญัใหแ้ก่ประชาชนในครัง้นี้ หากการโอนหุน้ของบุคคลใดทําให้
สดัสว่นการถอืหุน้โดยบุคคลต่างดา้วมากกว่ารอ้ยละ 49 ของหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัฯ บรษิทัมสีทิธทิีจ่ะปฏเิสธไม่รบั
จดทะเบยีนการโอนหุน้ดงักล่าว 

7.3 ผูถ้ือหุ้น 
รายชื่อผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 10 อนัดบัแรก ณ วนัที ่30 ธนัวาคม 2562 แสดงไดด้งัตารางขา้งล่างนี้: 

ล าดบัท่ี รายช่ือผูถ้ือหุ้น จ านวนหุ้น สดัส่วนร้อยละ 

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

7.4 สญัญาระหว่างผูถื้อหุ้น 
- ไม่ม ี - 

7.5 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
การกําหนดนโยบายการจ่ายเงนิปนัผลของบรษิทั (CPT) กําหนดไวไ้ม่ตํ่ากว่ารอ้ยละ 40 ของกําไรสุทธหิลงัหกัภาษีเงนิไดน้ิติ

บุคคล และสํารองตามกฎหมายของบรษิัท อย่างไรกต็าม การจ่ายเงนิปนัผลดงักล่าวอาจมกีารเปลี่ยนแปลงได ้โดยจะขึน้อยู่กบั
แผนการลงทุน สภาพคล่อง ความจาํเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต  

ทัง้นี้หากบรษิทัมบีรษิทัย่อยและ/หรอื บรษิทัร่วม จะมนีโยบายจ่ายเงนิปนัผลใหแ้ก่บรษิทัในอตัรารอ้ยละ 100 ของกาํไรสทุธหิลงั
หกัภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคล และสาํรองตามกฎหมาย อย่างไรกต็าม บรษิทัย่อยและ/ หรอืบรษิทัร่วม อาจกาํหนดใหก้ารจ่ายเงนิปนัผลมี
อตัราน้อยกว่าอตัราที่กําหนดข้างต้นได้หากบริษัทมคีวามจําเป็นที่จะต้องนําเงนิกําไรสุทธจิํานวนดงักล่าวมาใช้เพื่อขยายการ
ดาํเนินงานของบรษิทั 
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8. โครงสรา้งการจดัการ 

โครงสรา้งการจดัการของบรษิทัฯ ประกอบดว้ยคณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชุดย่อยจาํนวน 4 ชุด คอื คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ทัง้นี้ บรษิทั
มโีครงสรา้งคณะกรรมการบรษิทัทีม่กีรรมการอสิระไม่น้อยกว่า 3 ท่านและไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการทัง้หมดของ
บรษิัทโดยมกีรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบทุกท่านมคีุณสมบตัเิป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกํากบั
ตลาดทุนที ่ทจ.28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่ (และทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) ครบถ้วนทุก
ประการ 

8.1 คณะกรรมการบริษทั 
บรษิทัมกีรรมการบรษิทัทัง้หมดจาํนวน 9 ท่าน ประกอบดว้ย: 

รายช่ือ ต าแหน่ง 

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

โดยมนีางสาวผกามาศ ฉมิเลก็ ปฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นเลขานุการบรษิทั ซึง่ผ่านการอบรมหลกัสตูรเลขานุการบรษิทั ครัง้ที ่95/2019 
ของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

กรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนับริษทัฯ 
กรรมการผูม้อีํานาจลงนามผูกพนับรษิทั คอื นายนพดล วเิชยีรเกื้อ หรอื นางสาวหฤทยั หลมิประเสรฐิ ลงลายมอืชื่อร่วมกบั 

นายชยัยศ ปิยะวรรณรตัน์ หรอื นายมนตช์ยั ธญัธเนส รวมเป็นสองคน และประทบัตราสาํคญัของบรษิทัฯ 

8.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 บรษิทัมคีณะกรรมการตรวจสอบจาํนวน 3 ท่านประกอบดว้ย: 

1. นายสุวทิย ์สงิหจนัทร์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายวรพจน์ ยศะทตัต์ กรรมการตรวจสอบ 
3. นางวลัชลยี ์กาญจนจงกล กรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นผูม้คีวามรูแ้ละประสบการณ์เพยีงพอทีจ่ะ

ทาํหน้าทีส่อบทานความน่าเชือ่ถอืของงบการเงนิ 

โดยมนีางสาวบุญณี กุศลโสภติ ทาํหน้าทีเ่ป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

8.3 คณะกรรมการบริหาร  
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 บรษิทัมคีณะกรรมการบรหิารจาํนวน 5 ท่าน ประกอบดว้ย: 

1. นายสมศกัดิ ์หลมิประเสรฐิ ประธานกรรมการบรหิาร 
2. นายชยัยศ ปิยะวรรณรตัน์ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
3. นายนพดล วเิชยีรเกือ้ กรรมการบรหิารและกรรมการผูจ้ดัการ 
4. นายมนต์ชยั ธญัธเนส กรรมการบรหิารและรองกรรมการผูจ้ดัการ (ขายและวศิวกรรม) 
5. นางสาวหฤทยั หลมิประเสรฐิ กรรมการบรหิารและรองกรรมการผูจ้ดัการ (บรหิาร) 
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8.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
ณ วนัที ่31 ธนัวามคม 2562 บรษิทัมคีณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน จาํนวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย: 

1. นายสุวทิย ์สงิหจนัทร์ ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
2. นายสมศกัดิ ์หลมิประเสรฐิ กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
3. นางวลัชลยี ์กาญจนจงกล กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

8.5 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
ณ วนัที ่31 ธนัวามคม 2562 บรษิทัมกีรรมการบรหิารความเสีย่งจาํนวน 4 ท่าน ประกอบดว้ย: 

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

8.6 คณะผูบ้ริหาร  
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 บรษิทัมผีูบ้รหิารจาํนวน 6 ท่าน ดงัต่อไปนี้:  

1. นายชยัยศ ปิยะวรรณรตัน์ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
2. นายนพดล วเิชยีรเกือ้ กรรมการผูจ้ดัการ 
3. นายมนต์ชยั ธญัธเนส รองกรรมการผูจ้ดัการ (ฝา่ยขายและวศิวกรรม) 
4. นางสาวหฤทยั  หลมิประเสรฐิ รองกรรมการผูจ้ดัการ (ฝา่ยบรหิาร) 
5. นายธรียุทธ เพช็รวงศ์ ผูจ้ดัการทัว่ไป (ฝา่ยผลติและออกแบบ) 
6. นายประวทิ โรจนาศรรีตัน์ ผูจ้ดัการทัว่ไป (ฝา่ยพฒันาผลติภณัฑ)์ 
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กรรมการบริษทั 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ฝา่ยตรวจสอบภายใน  

ผู้จดัการทัว่ไป (ฝ่ายขาย) 
 นายมนต์ชยั ธญัธเนส (รกัษาการ) 

 

แผนกบรกิารดา้นระบบไฟฟ้ากาํลงั 

แผนกบรกิารดา้นมอเตอร์ไฟฟ้า
และระบบควบคุมอตัโนมตั ิ

 

Utility & Government Sales 
 

แผนกผลติ 
 

แผนกออกแบบ 

 

แผนกทรพัยากรบุคคล 

 
แผนกการเงนิ 

 

ผู้จดัการทัว่ไป (ฝ่ายบริหาร) 
นางสาวหฤทยั หลมิประเสรฐิ (รกัษาการ) 

ผู้จดัการทัว่ไป  
(ฝ่ายผลิตและออกแบบ) 

นายธรียุทธ เพช็รวงศ์ 

แผนกบญัช ี

 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
นายชยัยศ ปิยะวรรณรตัน์ 

 

รองกรรมการผูจ้ดัการ 
(ฝา่ยขายและวศิวกรรม) 

นายมนตช์ยั ธญัธเนส 

 

กรรมการผูจ้ดัการ 
นายนพดล วเิชยีรเกือ้ 

 

ผู้จดัการทัว่ไป (ฝ่ายบริการ) 
นายนพดล วเิชยีรเกือ้ (รกัษาการ) 

Process Industries Sales 
 

Energy Industries Sales 
 

Sugar & F&B Sales 
 

Cabling & Substation Business 
 

แผนกจดัซือ้และสต๊อก 

 

รองกรรมการผูจ้ดัการ 
(ฝา่ยบรหิาร) 

นางสาวหฤทยั หลมิประเสรฐิ 
  

แผนกเทคโนโลย ี
สารสนเทศ 

ประธานกรรมการบริหาร 
นายสมศกัดิ ์หลมิประเสรฐิ 

  

แผนกความปลอดภยั 
(Safety) 

แผนกตรวจสอบ
คุณภาพ 

 

คณะกรรมการบริหาร 

โครงสรา้งองคก์รของบริษทั (Organization Chart) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ: นิยามของ “ผูบ้รหิาร” ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ี ่กจ.17/2551 จะอยู่ในเสน้กรอบหนา 
ผูต้รวจสอบภายในของบรษิทั เป็นการว่าจา้งหน่วยงานภายนอก (Outsource) โดยไดแ้ต่งตัง้
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8.7 เลขานุการบริษทั 
ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่1/2562 เมื่อวนัที ่27 กุมภาพนัธ ์2562 ไดม้มีตแิต่งตัง้นางสาวผกามาศ ฉิมเลก็ ใหด้ํารง

ตําแหน่งเป็นเลขานุการบรษิัท ซึ่งเป็นผู้ที่มคีุณสมบตัิเหมาะสมและผ่านการอบรมหลกัสูตรเลขานุการบรษิทัจากสมาคมส่ งเสรมิ
สถาบนักรรมการบรษิทัไทยแลว้ ซึง่การแต่งตัง้เลขานุการบรษิทัดงักล่าวเพื่อใหป้ฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นไปตามขอ้กําหนดในมาตรา 89/15 
แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชน พ.ศ. 2535 ดว้ยความรบัผดิชอบ ความระวดัระวงั และความซื่อสตัยส์ุจรติ รวมทัง้ต้องปฏบิตัใิห้
เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบัของบรษิัท มติที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมี
บทบาทหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบโดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
1. จดัทาํและเกบ็รกัษาเอกสารดงัต่อไปนี้ 
 ทะเบยีนกรรมการ 
 หนงัสอืนดัประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจาํปีของบรษิทั  
 หนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้ และรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ 

2. เกบ็รกัษารายงานการมสีว่นไดเ้สยีทีร่ายงานโดยกรรมการหรอืผูบ้รหิาร 
3. จดัสง่สาํเนารายงานการมสีว่นไดส้ว่นเสยี ตามมาตรา 89/14 ใหป้ระธานกรรมการบรษิทัและประธานกรรมการตรวจสอบทราบ
ภายใน 7 วนั ทําการนับตัง้แต่วนัที่บริษัทได้รบัรายงานนัน้ และบริษัทต้องจดัให้มรีะบบการเก็บรกัษาเอกสาร หรือหลกัฐานที่
เกีย่วขอ้งกบัการแสดงขอ้มลู และดแูลใหม้กีารเกบ็รกัษาใหถู้กตอ้งครบถว้น และสามารถตรวจสอบได้ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 
10 ปี นบัแต่วนัทีม่กีารจดัทาํเอกสารหรอืขอ้มูลดงักล่าว 
4. เป็นศูนย์กลางในการติดต่อสอบถามและรวบรวมข้อมูล  ที่คณะกรรมการบริษัทต้องการจากหน่วยงานต่างๆ รวมถึง
นอกเหนือจากที่ได้รบัจากผู้บริหาร เช่น ผู้สอบบญัช ีผู้ตรวจสอบภายใน รวมทัง้จดัประชุมระหว่างคณะกรรมการและผู้บรหิาร 
ตามทีค่ณะกรรมการรอ้งขอ 
5. ดาํเนินการอื่นๆ ตามทีค่ณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด 

8.8 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

บรษิทัไดก้าํหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิารไวอ้ย่างชดัเจนและโปร่งใส สอดคลอ้งกบับทบาทหน้าทีค่วามรบัผดิชอบใน
การกํากบัการทํางานของบริษัทและผ่านการพิจารณาความเหมาะสม  โดยคํานึงผลประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น 
รายละเอยีดดงันี้ 

1. ค่าตอบแทนกรรมการ 

 ค่าตอบแทนรวมท่ีเป็นตวัเงินของกรรมการ 
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 เมื่อวนัที่ 29 เมษายน 2562 ได้กําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการ

ตรวจสอบในรปูแบบของเบีย้ประชุมกรรมการ รายละเอยีดดงันี้: 

ต าแหน่ง ค่าเบีย้ประชมุ 

การประชุมคณะกรรมการบริษทั  
   ประธานกรรมการ 20,000.00 บาทต่อครัง้ 
   รองประธานกรรมการ/ กรรมการ 15,000.00 บาทต่อครัง้ 
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  
   ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000.00 บาทต่อครัง้ 
   รองประธานกรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ 15,000.00 บาทต่อครัง้ 
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ในปี 2562 บรษิทัมกีารจ่ายค่าตอบแทนในรปูของเบีย้ประชมุใหแ้ก่คณะกรรมการบรษิทัดงันี้: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หมายเหตุ: บรษิทัไดม้กีารเปลีย่นแปลงกรรมการ โดยแต่งตัง้นายชยัยศ ปิยะวรรณรตัน์* ซึง่เป็นไปตามมตทิีป่ระชุม 

คณะกรรมการครัง้ที ่6 ประจาํปี 2562 เมื่อวนัที ่30 กนัยายน 2562 แทนนายธรียทุธ เพช็รวงศ*์* 

2. กรรมการบริหาร 

 ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินผูบ้ริหารของบริษทั 
ในงวดปี 2561 และของปี 2562 บรษิทัฯ มกีารจ่ายค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิใหแ้ก่ผูบ้รหิารรายละเอยีดดงันี้: 

รายการ ปี 2561 ปี 2562 

จาํนวนผูบ้รหิาร  8 9 
ค่าตอบแทนรวมของผูบ้รหิาร (บาท) 46,841,664.00 37,417,746.00 
รปูแบบค่าตอบแทน เงนิเดอืน/ โบนสั เงนิเดอืน/ โบนสั 

 ค่าตอบแทนอ่ืน 
บรษิทัไดจ้ดัตัง้กองทุนสาํรองเลีย้งชพีใหก้บัผูบ้รหิารและพนกังาน โดยเริม่บงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่1 กนัยายน 2556 เป็นตน้ไป ซึง่มี

เงื่อนไขการสมทบกองทุนสาํรองเลีย้งชพีรายละเอยีด ดงันี้: 

อายงุาน 
อตัราของเงินสมทบและ 

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

ช่ือ - สกลุ 2561 2562 

1. รศ.ประภาษ  ไพรสวุรรณา 145,000.00 140,000.00 
2. นายสุวทิย ์สงิหจนัทร ์ 185,000.00 185,000.00 
3. นางวลัชลยี ์ กาญจนจงกล 165,000.00 165,000.00 
4. นายวรพจน์ ยศะทตัต์ 75,000.00 135,000.00 
5. นายสมศกัดิ ์หลมิประเสรฐิ 105,000.00 105,000.00 
6. นายชยัยศ ปิยะวรรณรตัน์* - 15,000.00 
7. นายนพดล  วเิชยีรเกือ้ 105,000.00 90,000.00 
8. นางสาวหฤทยั หลมิประเสรฐิ 115,000.00 105,000.00 
9. นายมนต์ชยั ธญัธเนส 15,000.00 90,000.00 

10. นายธรียุทธ เพช็รวงศ*์* - 30,000.00 
11. นายจรุง สุพรรณพงษ์ 40,000.00 - 
12. นายอภชิาต ิปีปทุม 60,000.00 - 
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8.9 บุคลากร 

 จ านวนพนักงานทัง้หมด 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 บรษิทัมจีาํนวนพนกังานแบ่งตามสว่นงานหลกัดงันี้: 

ส่วนงานหลกั 
จ านวนพนักงาน (คน)* 

พนักงานประจ า พนักงานรายวนั รวม 

1. ฝา่ยขาย 43 0 43 
2. ฝา่ยบรกิาร 25 0 25 
3. ฝา่ยโรงงานที ่1 และ 2 (ผลติและออกแบบ) 58 0 58 
4. ฝา่ยโครงการ PTT LNG Nongfab 4 16 20 
5. ฝา่ยบรหิาร 51 0 51 

รวมรวม 181 16 197 

ค่าตอบแทนพนักงาน 

 ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 
ทัง้นี้ในปี 2562 บรษิัทได้ให้ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิแก่พนักงาน (ไม่รวมผูบ้รหิาร) ในรูปแบบของเงนิเดอืน โบนัส และอื่นๆ 

เช่น ค่าคอมมชิชัน่ ค่าล่วงเวลา เบีย้เลีย้ง เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม เป็นตน้ ซึง่คดิเป็นจาํนวนเงนิทัง้หมดดงันี้: 
รายการ ปี 2561 ปี 2562 

จาํนวนพนกังาน (คน) 180 197 
ค่าตอบแทนรวม (บาท) 105,202,576.00 101,352,015.00 

หมายเหตุ : บรษิทัมขีอ้กาํหนดในการจ่ายค่าคอมมชิชัน่ใหพ้นกังานฝา่ยขาย โดยวธิกีารคาํนวณจะขึน้อยู่กบัขอ้ตกลงที ่
               ทาํไวก้บับรษิทั ซึง่บรษิทัจะจ่ายค่าคอมมชิชัน่เขา้บญัชเีงนิเดอืนใหทุ้กงวดสิน้เดอืนของเงนิเดอืนแต่ละเดอืน 

 กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
บรษิทัไดจ้ดัตัง้กองทุนสาํรองเลีย้งชพี ไทยพาณิชย ์มาสเตอรฟ์นัด ์โดยมบีรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวมไทยพาณิชยเ์ป็น

บรษิทัจดัการกองทุน ตามพระราชบญัญตักิองทุนสาํรองเลีย้งชพี พ.ศ.2530 (รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) ตัง้แต่วนัที่ 25 กนัยายน 
2556 เพื่อจงูใจใหพ้นกังานทาํงานกบับรษิทัและเป็นหลกัประกนัในอนาคตของพนกังาน 

 ข้อพิพาทด้านแรงงาน 
- ไม่ม ี - 

 นโยบายการพฒันาบุคลากร 
ผู้บริหารบริษัทได้ตระหนักถึงความสําคญัของทรพัยากรบุคคล ซึ่งเป็นหวัใจสําคญัของการดําเนินธุรกิจ ดงันัน้บริษัทจึงมี

นโยบายการจดัอบรมพนกังานในดา้นต่างๆ เช่น ดา้นการตลาด การผลติ การบรกิาร การบรหิารบุคคล และความปลอดภยัในการ
ทาํงาน โดยมกีารอบรมทัง้ภายในบรษิทัเองและการสง่พนักงานเขา้อบรมจากหลกัสตูรภายนอกตามความรบัผดิชอบของพนักงาน
แต่ละระดบั นอกจากนี้ กรณีทีม่กีารสัง่เครื่องจกัรใหม่ๆ ทีท่างบรษิทันําเขา้มา บรษิทัจะจดัใหพ้นกังานไดร้บัการฝึกอบรมเพื่อใหเ้กดิ
ความเขา้ในระบบงานโดยรวมและเปิดโอกาสใหพ้นักงานไดเ้รยีนรูก้ารทํางานแบบมอือาชพี รวมทัง้ไดป้ระสบการณ์ในการรบัการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลติจากต่างประเทศ ซึง่เป็นผูผ้ลติเครื่องจกัรนัน้ๆ โดยตรง 

การพัฒนาบุคลากรของบริษัท ถือเป็นปจัจัยสําคญัที่มีส่วนในการขบัเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเน่ือง โดยบริษัทให้
ความสาํคญักบัการพฒันาบุคลากรเพื่อเสรมิสรา้งความแขง็แกร่งทางธุรกจิ สาํหรบัรองรบัการแข่งขนัทีรุ่นแรงทีจ่ะเกดิขึน้จากการ
เปิดเสรปีระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (AEC) ในปี 2558  และนโยบายประเทศไทย 4.0 สาํหรบัภาคอุตสาหกรรมไทย 
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ดว้ยวสิยัทศัน์ของผูบ้รหิารทีเ่ลง็เหน็ถงึความสาํคญัของการจดัฝึกอบรมเพื่อพฒันาศกัยภาพของบุคลากรในทุกฝ่ายงาน เพื่อให้
บุคลากรขององค์กรมคีวามสามารถและประสทิธภิาพในการทํางานเพิ่มขึ้น ปจัจุบนับรษิัทจึงได้กําหนดแผนงานการฝึกอบรม 
รวมถงึจดัตารางการฝึกอบรมสาํหรบัปี 2562 เพื่อยดึเป็นแนวทางในการพฒันาศกัยภาพในการทาํงานของพนกังานทุกฝา่ยงาน อนั
จะนํามาซึง่การพฒันาคุณภาพการทาํงานใหด้ยีิง่ขึน้ ทัง้นี้สามารถสรุปค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัการฝึกอบรมและพฒันาบุคลากรของบรษิทั
ไดด้งันี้ 

(หน่วย: บาท) 
รายการ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

ค่าฝึกอบรมและพฒันาบุคลากร 232,735.00 968,964.00 579,376.00 

 

9. การก ากบัดแูลกิจการ 

9.1 นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ 
บริษัทตระหนักถึงความสําคญัในการปฏิบตัิตามหลกับรรษัทภิบาลในการดําเนินธุรกิจดงันัน้คณะกรรมการบริษัท จึงได้มี

นโยบายปฏบิตัติามหลกัการและขอ้พงึปฏบิตัทิีด่สีาํหรบักรรมการบรษิทั ซึง่สอดคลอ้งกบัขอ้พงึปฏบิตัทิีด่สีาํหรบักรรมการบรษิทัจด
ทะเบยีน (Code of Best Practices for Directors of Listed Company) ตามแนวทางของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ทัง้นี้
การกําหนดบทบญัญตัิต่างๆ จะยดึให้เป็นแนวทางให้ปฏบิตัิได้จรงิ นอกจากนี้บรษิัทได้นําหลกัการกํากบัดูแลกจิการที่ด ี (Good 
Corporate Governance) มาใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันานโยบายทีค่รอบคลุมถงึสทิธแิละความเท่าเทยีมกนัของผูถ้อืหุน้และผูม้ี
สว่นไดเ้สยี โครงสรา้ง บทบาทหน้าที ่ความรบัผดิชอบและความเป็นอสิระของคณะกรรมการ การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส 
การควบคุมและบรหิารความเสีย่ง ตลอดจนจรยิธรรมทางธุรกจิ เพื่อใหก้ารบรหิารงานและการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัเป็นไปอย่างมี
ประสทิธภิาพและโปร่งใส โดยหลกัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่คีรอบคลุมหลกัการ 5 หมวดดงันี้ 

หมวดท่ี 1 สิทธิของผูถื้อหุ้น 
บรษิทัตระหนกัและใหค้วามสาํคญัถงึสทิธขิองผูถ้อืหุน้ โดยจะไม่กระทําการใดๆ ทีเ่ป็นการละเมดิหรอืลิดรอนสทิธขิองผูถ้อืหุน้ 

รวมทัง้จะสง่เสรมิใหผู้ถ้อืหุน้ไดใ้ชส้ทิธขิองตน โดยสทิธขิ ัน้พืน้ฐานของผูถ้อืหุน้ ไดแ้ก่ การซือ้ขายหรอืการโอนหุน้ การมสี่วนแบ่งใน
กาํไรของบรษิทั การไดร้บัขา่วสารขอ้มลูบรษิทัอย่างเพยีงพอ การเขา้ร่วมประชุมเพื่อใชส้ทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชุมผู้ถอืหุน้เพื่อถอด
ถอนกรรมการ แต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและเรื่องทีม่ผีลกระทบต่อบรษิทั เช่น การจดัสรรเงนิปนัผล การกําหนดหรอืแกไ้ขขอ้บงัคบัและ
หนงัสอืบรคิณหส์นธ ิการลดทุนหรอืเพิม่ทุน และการอนุมตัริายการพเิศษ เป็นตน้ 

ทัง้นี้ บรษิทัจะดาํเนินการในเรื่องต่างๆ ทีเ่ป็นการส่งเสรมิและอาํนวยความสะดวกในการใชส้ทิธขิองผูถ้อืหุน้ดงันี้ 
 บรษิัทกําหนดให้คณะกรรมการจดัทําเป็นหนังสอืนัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยให้มีสารสนเทศที่เพยีงพอให้ผู้ถือหุ้นรบัทราบ

ล่วงหน้าก่อนวนัประชุม 7 วนั หรือให้เป็นไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนด   
 ในการประชุมผูถ้อืหุน้แต่ละครัง้ ประธานทีป่ระชุมจะชีแ้จงเกีย่วกบักฎเกณฑท์ีใ่ชใ้นการประชุม รวมถงึขัน้ตอนการออกเสยีง

ลงมต ิและจดัสรรเวลาในการประชุมอย่างเพยีงพอ 
 เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถสง่ความคดิเหน็ ขอ้เสนอแนะ ขอ้ซกัถามไดล่้วงหน้าก่อนวนัประชุมผูถ้อืหุน้ 
 เปิดโอกาสให้ผู้ถอืหุ้นได้ซกัถาม แสดงความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะต่างๆ ได้อย่างเตม็ที่ โดยมกีรรมการและผูบ้รหิารที่

เกีย่วขอ้งเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้เพื่อตอบคําถามในทีป่ระชุม และเมื่อการประชุมแลว้เสรจ็ บรษิทัจะจดัทํารายงานการประชุมโดย
แสดงขอ้มลูอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ตรวจสอบได ้
 ในกรณีทีผู่้ถอืหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง บรษิทัเปิดโอกาสใหผู้้ถอืหุ้นสามารถมอบฉันทะใหก้รรมการอสิระ

หรอืบุคคลใดๆ เขา้ร่วมประชุมแทนได ้โดยใชห้นงัสอืมอบฉนัทะแบบหนึ่งแบบใดทีบ่รษิทัไดจ้ดัสง่ไปพรอ้มกบัหนงัสอืนดัประชุม 

หมวดท่ี 2 การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 
บรษิัทจะปฏบิตัิต่อผูถ้ือหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทยีมและเป็นธรรม ทัง้ผู้ถอืหุน้ที่เป็นผู้บรหิาร ผู้ถอืหุ้นที่ไม่เป็นผูบ้รหิาร ผูถ้ือหุ้น

ต่างชาต ิและผูถ้อืหุน้สว่นน้อย โดยมหีลกัการดงันี้ 
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 คณะกรรมการจะไม่เพิม่วาระการประชุมโดยไม่แจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบล่วงหน้าโดยไม่จาํเป็น โดยเฉพาะวาระสาํคญัทีผู่ถ้อืหุน้
ตอ้งใชเ้วลาในการศกึษาขอ้มลูก่อนการตดัสนิใจ 
 ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสอืมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนนเสยีง ได้ และเสนอชื่อ

กรรมการอสิระอย่างน้อย 1 คนเป็นทางเลอืกในการมอบฉนัทะของผูถ้อืหุน้ 
 กําหนดให้กรรมการอสิระเป็นผู้มหีน้าทีดู่แลผู้ถอืหุ้นส่วนน้อย โดยผู้ถอืหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอแนะ แสดงความคดิเหน็

หรอืขอ้รอ้งเรยีนไปยงักรรมการอสิระ โดยกรรมการอสิระจะดาํเนินการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ และหาวธิเียยีวยาทีเ่หมาะสม หรอืกรณี
เป็นขอ้เสนอแนะทีก่รรมการอสิระพจิารณาแลว้มคีวามเหน็ว่าเป็นเรื่องสาํคญัทีม่ผีลต่อผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีโดยรวม หรอืมผีลต่อการ
ประกอบธุรกจิของบรษิทั กรรมการอสิระจะเสนอเรื่องดงักล่าวต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณากําหนดเป็นวาระการประชุมในการ
ประชุมผูถ้อืหุน้ 
 สง่เสรมิการใชส้ทิธ ิเช่น การเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สว่นน้อยสามารถเพิม่วาระการประชุมก่อนวนัประชุม อนัเป็นโอกาสใหผู้้

ถอืหุน้สว่นน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้ดาํรงตําแหน่งกรรมการล่วงหน้าในเวลาอนัสมควร พรอ้มขอ้มลูประกอบการพจิารณา
ดา้นคุณสมบตัแิละการใหค้วามยนิยอมของผูไ้ดร้บัการเสนอชื่อ 
 บรษิัทกําหนดให้มมีาตรการป้องกนัการนําขอ้มูลภายในโดยมชิอบ (Insider trading) ของบุคคลที่เกี่ยวขอ้ง ซึ่งรวมถึง 

กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิัทที่เกี่ยวขอ้งกบัขอ้มูล (รวมทัง้คู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดงักล่าวด้วย) ใน
กรณีที่พนักงานหรอืผู้บรหิารนําข้อมูลไปเปิดเผยหรอืนําไปใช้เพื่อหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรอืผู้เกี่ยวขอ้ง จะถือเป็นควา มผิด
รา้ยแรงและถูกลงโทษทางวนิยั 
 ส่งเสรมิใหม้กีารใช้บตัรลงคะแนนเสยีงในวาระการประชุมผู้ถอืหุ้นที่สําคญั เช่น การทํารายการเกี่ยวโยง การทํารายการ

ไดม้าหรอืจาํหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์เป็นตน้ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได ้ในกรณีมขีอ้โตแ้ยง้ในภายหลงั 
 เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดใ้ชส้ทิธใินการแต่งตัง้กรรมการเป็นรายคน 
 ในการประชุมผูถ้อืหุน้ กรรมการและผูบ้รหิารบรษิทัจะเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบัส่วนไดส้่วนเสยีของตนในแต่ละวาระ เพื่อให้

คณะกรรมการสามารถพจิารณาธุรกรรมที่อาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ และสามารถตัดสนิใจเพื่อประโยชน์ของบริษัท
โดยรวม โดยกรรมการและผูบ้รหิารทีม่สีว่นไดส้ว่นเสยีดงักล่าวจะไม่มสีทิธอิอกเสยีงในวาระการประชุมนัน้ๆ 
 กาํหนดแนวทางในการเกบ็รกัษาและป้องกนัการใชข้อ้มลูภายในเป็นลายลกัษณ์อกัษร และแจง้แนวทางดงักล่าวใหทุ้กคนใน

องคก์รถอืปฏบิตั ิและกาํหนดใหก้รรมการและผูบ้รหิารมหีน้าทีร่ายงานการถอืครองหลกัทรพัยต์ามกฎหมายจดัส่งรายงานดงักล่าว
ใหแ้ก่คณะกรรมการบรษิทั 

หมวดท่ี 3 บทบาทของผูมี้ส่วนได้เสีย 
บรษิทัใหค้วามสาํคญัต่อสทิธขิองผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่ม และมนีโยบายในการปฏบิตัต่ิอผูม้สีว่นไดเ้สยีแต่ละกลุ่มทีส่าํคญั ดงันี้ 
ผูถ้อืหุน้ : บรษิทัมุ่งมัน่ทีจ่ะดําเนินธุรกจิดว้ยความรู้และทกัษะการบรหิารจดัการ อย่างสุดความสามารถในทุก

กรณี ดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติและเป็นธรรมต่อผูถ้อืหุน้รายใหญ่และรายย่อย เพื่อประโยชน์สงูสุดของผู้
ถอืหุน้โดยรวม รวมทัง้เปิดเผยขอ้มลูอย่างสมํ่าเสมอ และครบถว้นตามความเป็นจรงิ 

 : บรษิทัจะให้ผลตอบแทนทีเ่ป็นธรรมแก่พนักงาน ดูแลรกัษาสภาพแวดลอ้มในการทํางานใหม้คีวาม
ปลอดภยัต่อชวีติและทรพัย์สนิ ให้ความสําคญัต่อการพฒันาศกัยภาพของพนักงานอย่างทัว่ถงึและ
สมํ่าเสมอ ปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบัต่างๆที่เกีย่วขอ้งกบัพนักงานอย่างเคร่งครดั รวมทัง้
หลกีเลีย่งการกระทําใดๆ ทีไ่ม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมผีลกระทบต่อความมัน่คงในหน้าทีก่ารทํางานของ
พนักงาน ตลอดจนปฏบิตัต่ิอพนักงานด้วยความสุภาพและให้ความเคารพต่อศกัดิศ์รขีองความเป็น
มนุษย ์

ลกูคา้ : บรษิทัมุ่งมัน่ทีจ่ะผลติสนิคา้และบรกิารทีม่คีุณภาพและมาตรฐาน ในราคาทีเ่หมาะสม  รกัษาความลบั
ของลกูคา้อย่างจรงิจงัและสมํ่าเสมอ แสวงหาลู่ทางอย่างไม่หยุดยัง้ทีจ่ะเพิม่ประโยชน์ใหแ้ก่ลูกคา้อย่าง
ต่อเนื่อง และปฏบิตัติามเงื่อนไขต่างๆ ทีม่ต่ีอลกูคา้อย่างเคร่งครดั 

คู่คา้และเจา้หนี้ : บรษิทัจะไม่ดาํเนินการทีทุ่จรติในการคา้กบัคูค่า้และเจา้หนี้ และมุ่งมัน่ทีจ่ะปฏบิตัติามเงื่อนไขต่างๆ ทีม่ี
ต่อเจา้หนี้อย่างเคร่งครดั ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวตัถุประสงคข์องการใชเ้งนิ การชําระคนื การดูแลคุณภาพ
หลกัทรพัยค์ํ้าประกนั และเรื่องอื่นใดทีไ่ดท้าํขอ้ตกลงไวก้บัเจา้หนี้ เพื่อบรรลุผลประโยชน์ร่วมกนั 
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คู่แขง่ทางการคา้ : บรษิทัจะประพฤตปิฏบิตัภิายใต้กรอบกตกิาของการแข่งขนัทีด่ี ไม่แสวงหาขอ้มูลทีเ่ป็นความลบัของ
คู่แขง่ทางการคา้ดว้ยวธิกีารทีไ่ม่สจุรติ หรอืไม่เหมาะสม และไม่พยายามทาํลายชื่อเสยีงของคู่แข่งทาง
การคา้ดว้ยการกล่าวหาในทางรา้ยโดยไรม้ลูความจรงิ 

สงัคมสว่นรวม : บรษิทัจะไม่กระทาํการใดๆ ทีจ่ะสง่ผลเสยีหายต่อสงัคม ทรพัยากรธรรมชาตแิละสภาพแวดลอ้ม อกีทัง้
ยงัต้องแสวงหาโอกาสสนับสนุนกจิกรรมสรา้งสรรค์สงัคม ปลูกฝงัจติสํานึกของความรบัผดิชอบต่อ
สงัคมใหเ้กดิขึน้ในหมู่พนักงานทุกระดบัอย่างต่อเนื่องและจรงิจงั รวมทัง้ปฏบิตัหิรอืควบคุมใหม้กีาร
ปฏบิตัอิย่างเคร่งครดัตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบยีบทีอ่อกโดยหน่วยงานทีก่าํกบัดแูล 

หมวดท่ี 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปรง่ใส 
บรษิทัใหค้วามสาํคญัต่อการเปิดเผยขอ้มูลทีม่คีวามถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรงเวลา และไดต้ามหลกัเกณฑข์องสาํนักงาน

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยกําหนด ทัง้
รายงานทางการเงนิและขอ้มลูทัว่ไปตลอดจนขอ้มูลอื่นๆ ทีส่าํคญัทีม่ผีลกระทบต่อราคาหลกัทรพัยแ์ละมผีลต่อกระบวนการตดัสนิใจ
ของผูล้งทุนและผูม้สี่วนไดเ้สยีของบรษิทั เพื่อใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัทัง้หมดไดร้บัทราบขอ้มูลอย่างเท่าเทยีมกนั โดยบรษิทัได้
เผยแพร่ขอ้มลูผ่านทางสาํนกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและผ่านทางเวบ็ไซด ์www.CPTthailand.com 

คณะกรรมการตระหนกัถงึความรบัผดิชอบต่อรายงานทางการเงนิทีม่ขีอ้มูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจรงิและสมเหตุสมผล งบการ
รวมของบรษิทัจดัทําขึน้ตามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป โดยเลอืกใชน้โยบายบญัชทีีเ่หมาะสม การบนัทกึขอ้มูลทางบญัชมีี
ความถูกตอ้งครบถว้น เพยีงพอทีจ่ะดาํรงรกัษาไวซ้ึง่ทรพัยส์นิ และเพื่อใหท้ราบจุดอ่อนเพื่อป้องกนัการทุจรติหรอืการดําเนินการที่
ผดิปกติอย่างมีสาระสําคญั โดยถือปฏิบตัิอย่างสมํ่าเสมอ รวมทัง้เปิดเผยขอ้มูลที่สําคญัอย่างเพยีงพอในหมายเหตุประกอบงบ
การเงนิ นอกจากนี้ คณะกรรมการไดแ้ต่งตัง้กรรมการตรวจสอบ เพื่อตรวจสอบรายงานทางการเงนิ รายการระหว่างกนั และระบบ
ควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานผลต่อคณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการทุกครัง้  ทัง้นี้รายงานของ
คณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานของผูส้อบบญัช ีมรีายละเอยีดปรากฏในรายงานประจําปี ในส่วนของ
งานดา้นนักลงทุนสมัพนัธ์นัน้ บรษิทัยงัไม่มแีผนจะจดัตัง้หน่วยงานดา้นนักลงทุนสมัพนัธใ์นอนาคตอนัใกล้นี้ แต่จะมอบหมายให้  
นางสาวผกามาศ ฉิมเลก็ ตําแหน่งเลขานุการบรษิทั ทาํหน้าทีใ่นการตดิต่อกบัผูถ้อืหุน้ นกัวเิคราะห ์และผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

หมวดท่ี 5 ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 
โครงสรา้งคณะกรรมการ 

คณะกรรมการของบรษิทัประกอบดว้ยกรรมการทีม่คีวามรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ในการดําเนินธุรกจิทีเ่ป็นประโยชน์
กบับรษิทั โดยคณะกรรมการของบรษิทัมาจากการแต่งตัง้จากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ประกอบดว้ยคณะกรรมการจาํนวน 9 ท่าน โดยเป็น
กรรมการอสิระ 4 ท่าน ประธานกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน และกรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน ซึง่กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 
ท่าน เป็นผูม้คีวามรู้ทางดา้นบญัชเีพยีงพอทีจ่ะสามารถทําหน้าที่ในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของงบการเงนิได้ ทัง้นี้ บรษิัท
กาํหนดใหอ้ย่างน้อย 1 ใน 1 ของกรรมการทัง้คณะ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 1 คน ซึง่บรษิทัม ี4 คน เป็นกรรมการอสิระ ทําหน้าทีเ่ป็น
ตวัแทนของผู้ถือหุน้ส่วนน้อย  โดยปฏบิตัหิน้าทีต่รวจสอบและถ่วงดุลการบรหิารกจิการต่างๆ ของบรษิัทเพื่อให้ดําเนินไปอย่าง
ถูกตอ้ง เป็นธรรม และเพื่อผลประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหุน้ และมวีาระการดาํรงตําแหน่งคราวละ 3 ปี 

ประธานกรรมการบรษิทัไม่เป็นบุคคลเดยีวกนัประธานกรรมการบรหิารและประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร กรรมการผูจ้ดัการ  เพื่อให้
เกดิการถ่วงดุลและการสอบทานการบรหิารงาน ทัง้นี้บรษิทัไดก้ําหนดขอบเขต อํานาจ  หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของกรรมการ  
กรรมการบรหิาร  ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการอย่างชดัเจน เพื่อมใิหก้รรมการบรหิาร ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
และกรรมการผูจ้ดัการมอีาํนาจบรหิารและอนุมตัวิงเงนิไม่จาํกดั 

คณะอนุกรรมการ  
คณะกรรมการบรษิทั ไดแ้ต่งตัง้คณะอนุกรรมการเพื่อช่วยในการกาํกบัดแูลกจิการคอื 
 คณะกรรมการบรหิาร มทีัง้หมด 5 ท่าน ซึง่ช่วยใหก้ารปฏบิตังิานเป็นไปโดยคล่องตวัโดยมขีอบเขตอาํนาจหน้าทีต่ามทีไ่ดร้บั

มอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 
 คณะกรรมการตรวจสอบมอีย่างน้อย 3 ท่าน ทําหน้าที่ตรวจสอบและช่วยในการกํากบัดูแลการดําเนินกจิการของบรษิทั มี

ขอบเขตอํานาจหน้าที่ตามที่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท โดยสมาชกิทุกคนมคีุณสมบตัิเป็นไปตามทีก่ําหนดไว้ใน
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กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรอืโดยกฎเกณฑ ์ประกาศ ขอ้บงัคบั หรอืระเบยีบของสาํนกังาน ก.ล.ต. หรอืของ
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย   
 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน มีอย่างน้อย 3 ท่าน โดยกรรมการส่วนใหญ่จะเป็นกรรมการอสิระและมี

กรรมการอิสระดํารงตําแหน่งประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เพื่อรบัผิดชอบในการกําหนดหลกัเกณฑ์และ
นโยบายในการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนกรรมการบรษิัทและกรรมการชุดย่อย รวมทัง้สรรหา คดั เลอืกและเสนอบุคคลที่
เหมาะสมใหด้าํรงตําแหน่งกรรมการบรษิทัและกาํหนดค่าตอบแทนสาํหรบักรรมการบรษิทั    
 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง มอีย่างน้อย 3 ท่าน โดยไม่จําเป็นต้องดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการบรษิัท ทําหน้าที่ช่วย

สนบัสนุนคณะกรรมการบรษิทัในการกาํหนดนโยบายดา้นการบรหิารความเสีย่งใหค้รอบคลุมทัง้องคก์ร รวมทัง้กาํกบัดแูลใหม้รีะบบ
หรอืกระบวนการบรหิารจดัการความเสีย่งเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกจิของบรษิทัอย่างเหมาะสม 

อย่างไรกต็ามในอนาคตบรษิทัอาจสรรหาคณะอนุกรรมการอื่นๆ ขึน้มาปฏบิตังิานตามทีไ่ดร้บัมอบหมายเพื่อแบ่งเบาภาระการ
บรหิารงานของคณะกรรมการบรษิทั   

บทบาท หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของกรรมการ 
คณะกรรมการบรษิัททําหน้าที่กําหนดนโยบาย วสิยัทศัน์ กลยุทธ ์เป้าหมาย ภารกจิ แผนธุรกจิ และงบประมาณของบรษิัท 

ตลอดจนกาํกบัดแูลใหฝ้า่ยจดัการบรหิารงานใหเ้ป็นไปตามนโยบายทีก่ําหนดไว ้อย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลภายใต้กรอบ
ของกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบรษิทั และมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้  โดยคณะกรรมการบรษิทัไดจ้ดัใหม้ ี

จรรยาบรรณธรุกิจ 
บรษิทัจดัทาํขอ้พงึปฏบิตัทิีเ่กีย่วกบัจรรยาบรรณธุรกจิเพื่อใหค้ณะกรรมการบรษิทั กรรมการตรวจสอบ และผูป้ฏบิตังิานในฝ่าย

ต่างๆ ยดึถอืเป็นแนวทางในการปฏบิตั ิ โดยมปีระเดน็หลกัในการรกัษาความลบัของบรษิทั  การปฏบิตังิานดว้ยความซื่อสตัยส์ุจรติ 
ถูกตอ้งตามกฎหมาย  การเคารพสทิธซิึง่กนัและกนั  และการดแูลรกัษาทรพัยากรทัง้ภายในบรษิทัและสิง่แวดลอ้มภายนอก ซึง่การ
ใหค้วามสาํคญักบัจรยิธรรมในการดําเนินธุรกจิจะทําใหม้กีารปฏบิตังิานด้วยความซื่อสตัยส์ุจรติ การควบคุมภายในทําไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพขึน้สง่ผลใหเ้กดิความเชื่อมัน่กบัตลาดทุนและสรา้งความน่าเชื่อถอืใหก้บันกัลงทุน 

นโยบายเก่ียวกบัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
บรษิัทได้กําหนดนโยบายเกี่ยวกบัความขดัแย้งทางผลประโยชน์บนหลกัการที่ว่า พนักงานทุกคนจะต้องปฏบิตัิหน้าที่เพื่อ

ผลประโยชน์สงูสดุของบรษิทัเท่านัน้ การกระทําและการตดัสนิใจใดๆ จะต้องปราศจากอทิธพิลของความต้องการของส่วนตวั  ของ
ครอบครวั ของญาตพิีน้่อง หรอืของบุคคลอื่นทีรู่จ้กัสว่นตวัเป็นการเฉพาะ โดยกาํหนดนโยบายทีค่รอบคลุม 2 เรื่อง คอื  
 รายการที่เกี่ยวโยงกนั: บรษิัทจะพิจารณาความเหมาะสมก่อนที่จะทํารายการที่เกี่ยวโยงกนัอย่างรอบคอบทุกรายการ  

รวมทัง้กําหนดราคาและเงื่อนไขของรายการเกีย่วโยงกนั เสมอืนทํารายการกบับุคคลภายนอก  (Arm’s Length Basis) และมี
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พจิารณาความจําเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ และเมื่อบรษิัทหรือบริษัทย่อยได้ทํา
รายการทีเ่กีย่วโยงกนัแลว้ หากเป็นรายการตามทีก่ําหนดในประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง  การ
เปิดเผยขอ้มูล และการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในรายการทีเ่กีย่วโยงกนั และประกาศคณะกรรมการกํา กบัตลาดทุนเรื่อง
หลกัเกณฑใ์นการทาํรายการทีเ่กีย่วโยงกนั บรษิทัจะดําเนินการตามหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีาร ของประกาศดงักล่าว  รวมทัง้
เปิดเผยรายการดงักล่าวไวใ้นรายงานประจาํปี และแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) เพื่อใหเ้กดิความโปร่งใสในการทํา
รายการทีเ่กีย่วโยงกนั และขจดัปญัหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และสถานการณ์อื่นๆทีท่าํใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  
 สถานการณ์อื่นๆทีท่าํใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์: แบ่งออกเป็น  

1. การลงทุนทัว่ไป บรษิัทจะไม่ให้บุคลากรของบรษิทัที่เป็นผูถ้ือหุ้น  หรอืได้รบัผลประโยชน์จากบรษิทัคู่แข่ง หรอืผูค้้า/
ผูข้ายทีบ่รษิทัตดิต่อธุรกจิดว้ย เขา้มามสีว่นร่วมในการตดัสนิใจในเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งกบัความสมัพนัธท์างธุรกจิกบักจิการดงักล่าว เวน้
แต่ไดร้บัการอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั 

2. การรบัของขวญั  บุคลากรทุกระดบัไม่ควรรบัของขวญั ตัว๋โดยสาร บตัรชมกฬีา  ขอ้เสนอเพื่อการพกัผ่อน ทีพ่กัรบัรอง 
หรอืขอ้เสนอทีใ่หเ้ป็นการส่วนตวัต่าง ฯลฯ หากการกระทําดงักล่าวจะนําไปสู่การสร้างขอ้ผูกมดัใหก้บับรษิทั  หรอืทําให้บรษิัท
สญูเสยีผลประโยชน์  
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3. การรบังานทางวชิาการ งานบรกิารสาธารณะ เป็นวทิยากร หรอืการรบัตําแหน่งใดๆ บุคลากรทุกระดบัของบริษัท 
สามารถขออนุมตัจิากผูอ้าํนวยการฝา่ยตามสายงาน เพื่อรบังานในสถาบนัวชิาการ งานบรกิารสาธารณะ เป็นวทิยากร หรอืการรบั
ตําแหน่งใดๆ เช่น กรรมการบรษิทั ทีป่รกึษา ซึง่จะช่วยขยายวสิยัทศัน์ และประสบการณ์ใหแ้ก่บุคลากรผูน้ัน้ แต่จะต้องไม่นําเอา
บรษิทั หรอืตําแหน่งของตนในบรษิทั ไปพวัพนักบักจิกรรมทีท่าํภายนอก เวน้แต่ไดร้บัอนุมตัใิหท้าํเช่นนัน้ไดด้ว้ย 

การควบคมุภายใน 
บรษิทัจดัใหม้รีะบบควบคุมภายในเพื่อใหเ้กดิความเชือ่มัน่แก่นกัลงทุนว่าบรษิทัจะมกีารดาํเนินงานทีม่ปีระสทิธผิลและเพิม่ความ

น่าเชื่อถอืใหก้บังบการเงนิ ตัง้แต่ปี 2556 บรษิทัไดว้่าจา้ง บรษิทั บเีค ไอเอ แอนด ์ไอซ ีจาํกดั (ซึง่ไดห้ยุดใหบ้รกิารในชว่งปี 2557 - 
2558 และเริม่ใหบ้รกิารในปี 2559 ถงึปจัจุบนั) ซึง่มคีวามรูค้วามสามารถในดา้นระบบบญัชแีละการควบคุมภายใน ใหเ้ป็นทีป่รกึษา
ในการวางระบบการควบคุมภายในใหร้ดักุม พรอ้มทัง้ดาํเนินการขจดัความเสีย่งและรายการทีผ่ดิปกต ิรวมทัง้จดัตัง้ฝ่ายตรวจสอบ
ภายในซึง่ทาํหน้าทีต่รวจตดิตามระบบการควบคุมต่างๆ 

นอกจากนี้ บรษิทัไดแ้ต่งตัง้ให ้นางสาวบุญณี กุศลโสภติ ดาํรงตําแหน่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ทําหน้าทีเ่สนอ
ผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยทุกๆ 3 เดอืน 

การประชุมคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบรษิทัมกีาํหนดประชุมอย่างน้อย 3 เดอืนต่อครัง้ และอาจมกีารประชุมพเิศษเพิม่เตมิตามความจําเป็น โดยมกีาร

จดัทาํรายงานผลงานเสนอใหค้ณะกรรมการทราบทุกเดอืน เพื่อใหค้ณะกรรมการสามารถกาํกบั ควบคุมและดแูลการปฏบิตังิานของ
ฝ่ายจดัการไดอ้ย่างต่อเนื่องและทนัการ โดยจะส่งหนังสอืเชญิประชุมใหแ้ก่กรรมการเพื่อพจิารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่าง
น้อย 7 วนั ก่อนวนัประชุม เว้นแต่ในกรณีจําเป็นรบีด่วนเพื่อรกัษาสทิธหิรือประโยชน์ของบรษิัท โดยกรรมการสามารถร้องขอ
สารสนเทศทีจ่าํเป็นเพิม่เตมิไดจ้ากเลขานุการบรษิทั 

ประธานกรรมการและประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารจะร่วมกนัพจิารณากาํหนดวาระการประชุม โดยเปิดโอกาสใหก้รรมการแต่ละคน
สามารถเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมได้  โดยในบางวาระอาจมีผู้บริหารระดบัสูงเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อให้สารสนเทศใน
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

ในปีพ.ศ. 2561 และ 2562 บรษิทัมกีารจดัประชุมคณะกรรมการบรษิทั 7 ครัง้และ 7 ครัง้ตามลําดบั และประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 4 ครัง้ และ 4 ครัง้ตามลาํดบั โดยรายละเอยีดการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน มดีงันี้ 

ตารางสรุปการเขา้ร่วมการประชุมของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ ปี พ.ศ. 2561 และ 2562 

หมายเหตุ: บรษิทัไดม้กีารเปลีย่นแปลงกรรมการ โดยแต่งตัง้นายชยัยศ ปิยะวรรณรตัน์* ซึง่เป็นไปตามมตทิีป่ระชุม 
คณะกรรมการครัง้ที ่7 ประจาํปี 2562 เมื่อวนัที ่30 กนัยายน 2562 แทนนายธรียุทธ เพช็รวงศ*์* 

 

ช่ือ - สกลุ 
ประชมุกรรมการบริษทั 

ประชมุคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

ประชมุคณะกรรมการ 
สรรหา 

2561 2562 2561 2562 2561 2562 

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

2. นายสุวทิย ์สงิหจนัทร ์ 7/7 7/7 4/4 4/4 3/3 2/2 

3. นางวลัชลยี ์กาญจนจงกล 7/7 7/7 4/4 4/4 3/3 2/2 

4. นายวรพจน์ ยศะทตัต ์ 2/7 6/7 4/4 3/4 - - 

5. นายสมศกัดิ ์หลมิประเสรฐิ 7/7 7/7 4/4 4/4 3/3 2/2 

6. นายชยัยศ ปิยะวรรณรตัน์* - 1/7 - - - - 

7. นายนพดล วเิชยีรเกือ้ 7/7 6/7 4/4 4/4 - - 

8. นางสาวหฤทยั หลมิประเสรฐิ 7/7 7/7 4/4 4/4 - 2/2 

9. นายมนต์ชยั ธญัธเนส 7/7 6/7 1/4 4/4 - - 

10. นายธรียุทธ เพช็รวงศ*์* - 2/7 - 1/4 - - 

11. นายจรุง สุพรรณพงษ์ 2/7 - - - - - 

12. นายอภชิาต ิปีปทุม 4/7 - 3/4 - - - 
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รายงานของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการตรวจสอบจะทาํหน้าทีส่อบทานรายงานทางการเงนิ โดยมฝีา่ยบญัชแีละการเงนิ และผูส้อบบญัชมีาประชุมร่วมกนั 

และนําเสนอรายงานทางการเงนิต่อคณะกรรมการบรษิทัทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบรษิทัเป็นผูร้บัผดิชอบต่องบการเงนิรวม
ของบรษิทั รวมทัง้สารสนเทศทางการเงนิ (รายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ) ทีป่รากฏในรายงาน
ประจาํปี งบการเงนิดงักล่าวจดัทาํขึน้ตามมาตรฐานการบญัชรีบัรองและตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชขีองบรษิทั โดยเลอืกใชน้โยบาย
บญัชทีีเ่หมาะสมและเป็นทีย่อมรบั และถอืปฏบิตัอิย่างสมํ่าเสมอ รวมทัง้ไดใ้ชดุ้ลยพนิิจอย่างระมดัระวงัในการจดัทําและดูแลมกีาร
เปิดเผยขอ้มลูสาํคญัอย่างเพยีงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

ค่าตอบแทน 
บรษิัทมนีโยบายกําหนดค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการตรวจสอบ  ให้อยู่ในระดบัที่สามารถจูงใจให้สามารถรกัษา

กรรมการทีม่คีุณภาพตามทีต่อ้งการได ้ค่าตอบแทนจะอยู่ในระดบัทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บักลุ่มอุตสาหกรรมเดยีวกนั และเชื่อมโยงกบัผล
การดาํเนินงานของบรษิทั โดยขออนุมตัคิ่าตอบแทนของกรรมการในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

ค่าตอบแทนของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร กรรมการผูจ้ดัการและผูบ้รหิารระดบัสงู กาํหนดใหม้คีวามเหมาะสมกบัอํานาจหน้าที่
ตามหลกัเกณฑ์และนโยบายที่คณะกรรมการบรษิัทกําหนดและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ระดบัค่าตอบแทนเป็นเงนิเดอืน 
โบนสั และผลตอบแทนจงูใจในระยะยาวสอดคลอ้งกบัผลงานของบรษิทัและการปฏบิตังิานของผูบ้รหิารแต่ละราย 

การพฒันากรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั 
คณะกรรมการบรษิัทส่งเสริมและอํานวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวขอ้งในระบบการกํากบัดูแล

กจิการของบรษิทั เช่น กรรมการบรษิทั กรรมการตรวจสอบ ผูบ้รหิาร เป็นตน้ เพื่อใหม้กีารปรบัปรุงการปฏบิตังิานอย่างต่อเนื่อง ซึง่
การฝึกอบรมและใหค้วามรูอ้าจกระทาํเป็นการภายในบรษิทัหรอืใชบ้รกิารของสถาบนัภายนอก 

ทุกครัง้ที่มกีารเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ เลขานุการบรษิัทจะจดัให้มเีอกสารขอ้มูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏบิตัิหน้าที่ของ
กรรมการใหม่ รวมถงึจดัใหม้กีารแนะนําลกัษณะธุรกจิและแนวทางการดาํเนินธุรกจิใหแ้ก่กรรมการ 

9.2 โครงสรา้งคณะกรรมการของบริษทัและคณะกรรมการชุดย่อย 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 โครงสรา้งการจดัการของบรษิทัฯ ประกอบดว้ยคณะกรรมการบรษิัทและคณะกรรมการชุดย่อย 

จํานวน 4 ชุด คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

คณะกรรมการบริษทั 

1. คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

ส านักงานตรวจสอบ
ภายใน 

2. คณะกรรมการบริหาร 

ประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร 

3. คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน 

4. คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง 
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ขอบเขต หน้าท่ี ความรบัผิดชอบ ของคณะกรรมการบริษทั 
1. ปฏบิตัหิน้าทีใ่หเ้ป็นไปตามกฎหมายต่างๆ วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบรษิทั ตลอดจนมตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ดว้ยความสุจรติ 
ระมดัระวงั และรกัษาผลประโยชน์ของบรษิทั 
2. กาํหนดวสิยัทศัน์ นโยบาย และทศิทางการดําเนินงานของบรษิทั และกํากบัดูแลใหเ้ป็นไปตามนโยบายและแผนงานทีก่ําหนดไว้
อย่างมปีระสทิธภิาพ เพื่อเพิม่มลูค่าสงูสดุใหแ้ก่กจิการและผูถ้อืหุน้  
3. กําหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย  และงบประมาณของบรษิัท ควบคุมดูแลการบรหิารและการจดัการของฝ่ายบรหิาร หรอื
บุคคลทีไ่ดร้บัมอบหมาย ใหเ้ป็นไปตามนโยบายทีค่ณะกรรมการบรษิทัไดใ้หไ้ว้ 
4. กาํหนดอาํนาจอนุมตัใินการทาํธุรกรรม และการดาํเนินการต่างๆทีเ่กีย่วขอ้งกบังานของบรษิทั และใหม้กีารทบทวนอย่างน้อยปีละ 
1 ครัง้  
5. จดัให้มีระบบการควบคุมด้านการดําเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และนโยบาย 
คณะกรรมการบรษิทัควรจดัให้มบีุคคลหรอืหน่วยงานที่มคีวามเป็นอสิระในการปฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นผูร้บัผดิชอบในการตรวจสอบระบบ
ควบคุมดงักล่าว และควรทบทวนระบบทีส่าํคญัอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ และใหเ้ปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปี 
6. จดัใหม้กีารจดัทํางบดุลและงบกําไรขาดทุนของบรษิทั ณ วนัสิน้สุดรอบระยะเวลาบญัชขีองบรษิัท ซึง่ผู้สอบบญัชตีรวจสอบแล้ว
นําเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาและอนุมตัิ 
7. แต่งตัง้กรรมการตรวจสอบ และใหค้วามเหน็ชอบเกีย่วกบัอาํนาจหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 
8. รบัทราบรายงานการตรวจสอบทีส่ําคญัของคณะกรรมการตรวจสอบหรอืหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทัง้ผู้สอบบญัช ีและที่
ปรกึษาฝา่ยต่างๆ ของบรษิทั และมหีน้าทีก่าํหนดแนวทางในการปรบัปรุง แกไ้ข กรณีทีพ่บขอ้บกพร่องทีเ่ป็นสาระสาํคญั 
9. สอบทานความเพยีงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในและการบรหิารความเสีย่งของบรษิทั (Risk Management 
Policy) ใหค้รอบคลุมทัง้องคก์ร โดยใหฝ้า่ยจดัการเป็นผูป้ฏบิตัติามนโยบายและรายงานใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบเป็นประจํา และ
ควรมกีารทบทวนระบบหรอืประเมนิประสทิธผิลของการจดัการความเสีย่งอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ และใหเ้ปิดเผยไวใ้นรายงานประจําปี 
และในทุกๆ ระยะเวลาทีพ่บว่า ระดบัความเสีย่งมกีารเปลี่ยนแปลง ซึง่รวมถึงการใหค้วามสําคญักบัสญัญาณเตอืนภยัล่วงหน้าและ
รายการผดิปกตทิัง้หลาย 
10. พจิารณาและอนุมตักิจิการอื่นๆ ทีส่าํคญัอนัเกีย่วกบับรษิทั หรอืทีเ่หน็สมควรจะดาํเนินการนัน้ๆ เพื่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดแก่
บรษิทั 
11. พจิารณากลัน่กรองรายงานทีต่้องนําเสนอใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัใินการประชุมผูถ้อืหุน้ โดยมวีาระหลกัในการประชุมผูถ้อืหุน้
สามญัประจาํปี ดงันี้ 

- พจิารณารายงานของคณะกรรมการทีเ่สนอต่อทีป่ระชมุแสดงถงึผลการดาํเนินการของบรษิทั 
- พจิารณาและอนุมตังิบการเงนิ 
- พจิารณาจดัสรรเงนิกาํไรบรษิทั 
- เสนอรายชื่อกรรมการใหม่แทนกรรมการเดมิทีต่อ้งออกตามวาระเสนอรายชื่อผูส้อบบญัชแีละกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 
- พจิารณารายการทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในสว่นทีต่อ้งขออนุมตัจิากผูถ้อืหุน้ 
- เรื่องอื่นๆ 

12. พจิารณาโครงสรา้งการบรหิารงาน แต่งตัง้คณะกรรมการบรหิาร คณะผูบ้รหิาร และคณะอนุกรรมการอื่นใดตามความเหมาะสม 
รวมถงึพจิารณาแต่งตัง้เลขานุการบรษิทั ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 
13. พิจารณาประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ รวมทัง้กํากับดูแลให้บริษั ท มี
กระบวนการทีม่ปีระสทิธผิลในการประเมนิผลงานของผูบ้รหิารระดบัสงู 
14. อนุมตักิารจ่ายค่านายหน้าและค่าทีป่รกึษาเมือ่ยอดขายสามารถเกบ็เงนิไดจ้ากลกูคา้ โดยมอีาํนาจการอนุมตัจิ่ายอตัรารอ้ยละ 5 ขึน้
ไปของยอดขาย 
15. คณะกรรมการต้องไม่ประกอบกจิการอนัมสีภาพเดยีวกนั และเป็นการแข่งขนักบักจิการของบรษิัท หรอืเขา้เป็นหุน้ส่วนในห้าง
หุน้สว่นสามญั หรอืเป็นหุน้สว่นไม่จาํกดัความรบัผดิในหา้งหุน้สว่นจาํกดั หรอืเป็นกรรมการของบรษิทัเอกชน หรอืบรษิทัอื่นทีป่ระกอบ
กจิการอนัมสีภาพอย่างเดยีวกนั และเป็นการแขง่ขนักบักจิการของบรษิทั ไม่ว่าจะทาํเพื่อประโยชน์ตนหรอืเพื่อประโยชน์ผูอ้ื่น เวน้แต่
ไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทราบก่อนทีจ่ะมมีตแิต่งตัง้ 



 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) สว่นที ่2 หน้าที ่15 

16. มคีวามรบัผดิชอบต่อผูถ้อืหุน้อย่างสมํ่าเสมอ ดาํเนินงานโดยรกัษาผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ มกีารจดัใหม้รีายงานขอ้มูลทัว่ไปและ
ขอ้มูลทางการเงนิของบรษิทั เพื่อรายงานต่อผู้ถอืหุ้นและผู้มสี่วนไดเ้สยีหรอืผู้ลงทุนทัว่ไปอย่างถูกต้อง ทนัการณ์และเป็นไปตามที่
กฎหมายกาํหนด 
17. คณะกรรมการอาจมอบอาํนาจใหก้รรมการคนหนึ่งหรอืหลายคน หรอืกรรมการย่อย หรอืบุคคลอื่นใดปฏบิตักิารอย่างหนึ่งอย่างใด
แทนคณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรือมอบอํานาจเพื่อให้บุคคลดงักล่าวมีอํานาจหน้าที่ตามที่
คณะกรรมการเหน็สมควรและภายในระยะเวลาทีค่ณะกรรมการเหน็สมควร ซึง่คณะกรรมการอาจยกเลกิเพกิถอน เปลีย่นแปลง หรอื
แกไ้ขบุคคลทีไ่ดร้บัมอบอาํนาจหรอือาํนาจนัน้ๆ ไดเ้มื่อเหน็สมควร 

การมอบอาํนาจหน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการนัน้ จะต้องไม่มลีกัษณะเป็นการมอบอํานาจ หรอืมอบอํานาจช่วงที่
ทาํใหค้ณะกรรมการบรษิทั หรอืผูร้บัมอบอํานาจจากคณะกรรมการบรษิทัสามารถอนุมตัริายการทีต่นหรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ 
(ใหห้มายความตามทีก่ําหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย)์ อาจมสี่ วนไดเ้สยี หรอือาจมคีวาม
ขดัแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกบับรษิัท เว้นแต่เป็นการอนุมตัิรายการที่เป็นลกัษณะการดําเนินธุรกรรมที่เป็นไปตามนโยบายและ
หลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมการบรษิัทหรอืทีป่ระชุมผูถ้ือหุน้ไดอ้นุมตัิไว ้ซึง่เป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
ขอ้บงัคบั ประกาศ คําสัง่ หรอืขอ้กําหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรอืสาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์และ/ หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 
18. ในการดาํเนินการของคณะกรรมการบรษิทัตามทีไ่ดร้บัมอบอาํนาจดงักล่าวขา้งต้น หากมกีฎหมาย หรอืกฎระเบยีบ หรอืขอ้บงัคบั
ของบรษิทั ซึง่กาํหนดขอบเขตอํานาจของคณะกรรมการบรษิทัไวเ้ป็นการเฉพาะ ใหค้ณะกรรมการบรษิทันัน้ดําเนินการใหอ้ยู่ภายใต้
หลกัเกณฑข์องกฎหมายและกฎระเบยีบขอ้บงัคบัของบรษิทั ดงักล่าวโดยในกรณีทีก่ารดาํเนินการใดทีก่รรมการของบรษิทัมหีรอือาจมี
ผลประโยชน์ หรอือาจมสี่วนได้ส่วนเสยี หรือเป็นการดําเนินการที่เกี่ยวข้องกบับุคคลที่อาจมีความขดัแย้ง ตามความหมายของ
ประกาศของคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และ/ หรอืกฎหมายที่เกีย่วขอ้ง กรรมการบรษิทัท่านนัน้ จะไม่มี
อาํนาจอนุมตักิารดาํเนินการดงักล่าว 
19. เวน้แต่อาํนาจในการดาํเนินการดงัต่อไปนี้ จะกระทาํไดก้ต่็อเมื่อไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ก่อน ทัง้นี้ เรื่องที่กรรมการมสี่วน
ได้เสยี หรือมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกบับริษัท หรือบริษัทย่อย ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสยี  หรือมีความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ดงักล่าวไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ 

- เรื่องทีก่ฎหมายกาํหนดใหต้อ้งไดร้บัมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 
- การทาํรายการทีก่รรมการมสีว่นไดเ้สยีและอยู่ในขา่ยทีก่ฎหมาย สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

(กลต.) หรอืตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยระบุใหต้อ้งไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้ือหุน้ 
20. เรื่องต่อไปนี้จะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของกรรมการทีเ่ขา้ร่วมประชุม 
และจากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง
ลงคะแนน 

- การขายหรอืโอนกจิการของบรษิทัฯ ทัง้หมดหรอืบางสว่นทีส่าํคญัใหแ้ก่บุคคลอื่น 
- การซือ้หรอืรบัโอนกจิการของบรษิทัมหาชนอื่นหรอืบรษิทัเอกชนมาเป็นของบรษิทัฯ 
- การทาํ แกไ้ข หรอืเลกิสญัญาเกีย่วกบัการใหเ้ช่ากจิการของบรษิัท ทัง้หมดหรอืบางสว่นทีส่าํคญั 
- การมอบหมายใหบุ้คคลอื่นเขา้จดัการธุรกจิของบรษิทัหรอืการรวมกจิการกบับุคคลอื่นโดยมวีตัถุประสงคจ์ะแบ่งกาํไรขาดทุนกนั 
- การออกหุน้ใหม่เพื่อชาํระแก่เจา้หนี้ของบรษิทั ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน 
- การแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธหิรอืขอ้บงัคบั 
- การเพิม่ทุน การลดทุน การออกหุน้กู ้การควบหรอืเลกิบรษิทั 
- การอื่นใดทีก่าํหนดไวภ้ายใตบ้ทบญัญตัขิองกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย ์และ/หรอื ขอ้กําหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทยใหต้อ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัและทีป่ระชุม ผูถ้อืหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงดงักล่าวขา้งตน้ 

ทัง้นี้ เรื่องใดทีก่รรมการมสีว่นไดเ้สยีหรอืมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทั กรรมการซึง่มสีว่นไดเ้สยีหรอืมคีวามขดัแยง้
ทางผลประโยชน์ดงักล่าวไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ 

นอกจากนี้ คณะกรรมการยงัมีขอบเขตหน้าที่ในการกํากบัดูแลให้บริษัทปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาด
หลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ อาทิ การทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งทรพัย์สิน ตาม
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กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย หรือตามประกาศของคณะกรรมการกํากบัหลักทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์
คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

ขอบเขต หน้าท่ี ความรบัผิดชอบ ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. สอบทานให้บริษัทฯ มกีารรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ โดยการประสานงานกบัผู้ตรวจสอบบญัชีภายนอกและ
ผูบ้รหิารทีร่บัผดิชอบจดัทํารายงานทางการเงนิตามกรอบระยะเวลาทีก่ฎหมายตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและหน่วยงาน
ราชการทีเ่กีย่วขอ้งกาํหนด 
2. สอบทานใหบ้รษิทัฯ มรีะบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) รวมทัง้การ
บริหารความเสี่ยง ที่เหมาะสมและมีประสทิธิผล และพจิารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความ
เหน็ชอบในการพจิารณาแต่งตัง้ โยกยา้ย เลกิจา้งหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรอืหน่วยงานอื่นใดทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบัการ
ตรวจสอบภายใน 
3. สอบทานใหบ้รษิทัฯ ปฏบิตัติามกฎหมาย ขอ้กําหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิ
ของบรษิทัฯ 
4. สอบทานและหารือกับฝ่ายจัดการเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สําคัญของบริษัท และมาตรการที่ฝ่ายจัดการได้ดําเนินการ 
เพื่อตดิตามและควบคุมความเสีย่งดงักล่าว  
5. พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทําหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และพิจารณาเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทัง้เขา้ประชุมกบัผูส้อบบญัช ีโดยไม่มฝีา่ยบรหิารเขา้ร่วมประชุมดว้ย 
อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 
6. พจิารณารายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้กําหนดของ
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ทัง้นี้ เพื่อใหม้ัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทัฯ 
7. พจิารณารายการไดม้าหรอืจําหน่ายไปซึง่สนิทรพัยข์องบรษิทัซึง่มขีนาดรายการทีต่้องไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบตามทีก่ําหนดในกฎหมาย ประกาศ ขอ้กําหนดของตลาดหลกัทรพัย ์และหลกัเกณฑข์องสาํนักงานคณะกรรมการกํากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
8. จดัทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบรษิัทฯ ซึง่รายงานดงักล่าวต้องลงนามโดย
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอย่างน้อยดงัต่อไปนี้ความเหน็เกีย่วกบัความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่
เชื่อถอืไดข้องรายงานทางการเงนิของบรษิทัฯ 

- ความเหน็เกีย่วกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นทีเ่ชื่อถอืไดข้องรายงานทางการเงนิของบรษิทั 
- ความเหน็เกีย่วกบัความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในของบรษิทัฯ 
- ความเหน็เกีย่วกบัการปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้กําหนดตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทย หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ 
- ความเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี
- ความเหน็เกีย่วกบัรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
- จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
- ความเหน็หรอืขอ้สงัเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏบิตัหิน้าทีต่ามกฎบตัร (Charter) 
- รายการอื่นใดทีเ่หน็ว่าผู้ถอืหุน้และผู้ลงทุนทัว่ไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมายจาก

คณะกรรมการบรษิทั 
9. ปฏบิตักิารอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิทั มอบหมายดว้ยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
10. ในการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรอืมหีรอืมขีอ้สงสยัว่ามรีายการหรอืการกระทาํใดดงัต่อไปนี้ ซึง่อาจมี
ผลกระทบอย่างมนีัยสําคญัต่อฐานะการเงนิและผลการดําเนินงานของบรษิัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการ
บรษิทั เพื่อดาํเนินการปรบัปรุงแกไ้ขภายในเวลาทีค่ณะกรรมการตรวจสอบเหน็สมควร 
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1) รายการทีเ่กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
2) การทุจรติ หรอืมสีิง่ผดิปกตหิรอืมคีวามบกพร่องทีส่าํคญัในระบบควบคุมภายใน 
3) การฝา่ฝืนกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยฯ์ ขอ้กําหนดของตลาดหลกัทรพัย ์หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบั

ธุรกิจของบริษัท หากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารไม่ดําเนินการให้มีการปรบัปรุงแก้ไขภายในเวลาตามวรรคหนึ่งต่อ
สาํนกังาน กลต. หรอืตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

หากคณะกรรมการบรษิทัหรอืผูบ้รหิารไม่ดาํเนินการใหม้กีารปรบัปรุงแกไ้ขภายในระยะเวลาขา้งต้น กรรมการตรวจสอบรายใดราย
หนึ่งอาจรายงานว่ามรีายการหรอืการกระทําตามขา้งต้นต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์หรอื
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
11. ในการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบอาจขอคําปรกึษาจากทีป่รกึษาอสิระภายนอกหรอื
ผูเ้ชีย่วชาญในวชิาชพีอื่นๆ หากเหน็ว่า มคีวามจาํเป็นและเหมาะสม โดยบรษิทัเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด 
12. ทบทวนขอ้บงัคบั และผลการปฏบิตัิงานในปีทีผ่่านมาอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ ในการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ
ตามที่กล่าวขา้งต้น คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามรบัผดิชอบต่อคณะกรรมการบรษิัทโดยตรง และคณะกรรมการบรษิทัยงัคงมี
ความรบัผดิชอบในการดาํเนินงานของบรษิทัต่อบุคคลภายนอก 

วาระการด ารงต าแหน่งและการประชุม 
คณะกรรมการตรวจสอบมวีาระการดาํรงตําแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการตรวจสอบซึง่พน้จากตําแหน่งตามวาระ อาจไดร้บั

การแต่งตัง้อกีกไ็ด ้ในกรณีทีต่ําแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงทีน่อกจากการออกตามวาระใหค้ณะกรรมการบรษิทัแต่งตัง้บุคคลที่
มคีุณสมบตัคิรบถว้นเป็นกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหค้ณะกรรมการตรวจสอบมจีํานวนครบตามทีค่ณะกรรมการบรษิทักําหนด โดย
บุคคลทีเ่ขา้เป็นกรรมการตรวจสอบแทน สามารถอยู่ในตําแหน่งไดเ้พยีงเท่าทีว่าระทีย่งัเหลอือยู่ของกรรมการตรวจสอบซึง่ตนทดแทน 

คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องมกีารประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครัง้ และมอีํานาจในการเรยีกประชุมเพิม่เตมิไดต้าม  ความจําเป็นใน
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอาจเชญิฝา่ยบรหิาร, ผูต้รวจสอบภายใน, ผูส้อบบญัช ีหรอืบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งในวาระการประชุม
นัน้ๆ โดยประธานกรรมการตรวจสอบมหีน้าที่จดัการประชุม ทําหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ให้ความเหน็ชอบกบัวาระการ
ประชุม ตลอดจนรายงานผลการประชุมใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบอย่างสมํ่าเสมอ 

ขอบเขตอ านาจ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 
1. ดาํเนินกจิการและบรหิารกจิการของบรษิทัตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั นโยบาย ระเบยีบ ขอ้กาํหนด คาํสัง่ และมตขิองทีป่ระชุม
คณะกรรมการ และ/หรอืมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัทุกประการ โดยยดึหลกัปฏบิตัติามระเบยีบ/ขอ้กําหนดของการจดัประชุม
คณะกรรมการบรหิารของบรษิทั 
2. พิจารณากําหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ์ การดําเนินธุรกิจของบริษัท กําหนดแผนการเงินงบประมาณ การบริหาร
ทรพัยากรบุคคล การลงทุน การขยายงาน การประชาสมัพนัธ์ ให้เป็นไปตามกรอบทีค่ณะกรรมการบรษิัทพจิารณาอนุมตัิ  และ
ควบคุมกาํกบัดแูลใหก้ารดาํเนินงานของคณะทาํงานทีแ่ต่งตัง้บรรลุตามเป้าหมาย 
3. พจิารณาเรื่องการจดัสรรงบประมาณประจําปีตามที่ฝ่ายจดัการเสนอก่อนที่จะนําเสนอให้คณะกรรมการบรษิัทพจิารณาและ
อนุมตั ิทัง้นี้ใหร้วมถงึการพจิารณาและอนุมตั ิการเปลีย่นแปลงและเพิม่เตมิงบประมาณรายจ่ายประจาํปีในระหว่างทีไ่ม่มกีารประชุม
คณะกรรมการบรษิทั และใหนํ้าเสนอคณะกรรมการบรษิทั เพื่อทราบในทีป่ระชุมคราวต่อไป 
4. อนุมตักิารใชจ้่ายเงนิในการดาํเนินการจดัซือ้สนิคา้ตามปกตธิุรกจิของบรษิทั ในวงเงนิไม่เกนิ 50 ลา้นบาท (หา้สบิลา้นบาท) 
5. อนุมตักิารใชจ้่ายเงนิในการดาํเนินการซือ้เครื่องมอือุปกรณ์หรอืสนิทรพัยถ์าวร ทีเ่กีย่วกบัการดาํเนินธุรกจิตามปกต ิในวงเงนิต่อ
รายการไม่เกนิ 20 ลา้นบาท (ยีส่บิลา้นบาท) และซือ้สงัหารมิทรพัยต่์อรายการในวงเงนิไม่เกนิ 10 ลา้นบาท (สบิลา้นบาท) 
6. อนุมตักิารขาย การใหบ้รกิารตามปกตธิุรกจิของบรษิทั เช่น การอนุมตัขิายสนิคา้ การอนุมตัใิหท้าํสญัญารบัจา้งทาํของตามปกติ
ธุรกจิ เป็นตน้ ในวงเงนิตัง้แต่ 300 ลา้นบาท (สามรอ้ยลา้นบาท) 
7. อนุมตักิารเปิด/ปิดบญัชเีงนิฝากทุกประเภทกบัธนาคาร หรอืสถาบนัการเงนิ พรอ้มกบักําหนดเงื่อนไขในการเบกิถอนเงนิ หรอื
ทาํนิตกิรรมของบญัชเีงนิฝากดงักล่าว 
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8. อนุมตักิารกูย้มืเงนิ การจดัหาวงเงนิสนิเชื่อ การออกตราสารหนี้ สญัญากูเ้บกิเงนิเกนิบญัช ีหรอืสนิเชื่ออื่นใดจากธนาคาร หรอื
สถาบนัการเงนิ หรอืบุคคลทัว่ไปในเงื่อนไขตามปกติธุรกจิ ในวงเงนิต่อรายการไม่เกนิ 50 ลา้นบาท (ห้าสบิลา้นบาท) รวมถงึการ
ขอใหธ้นาคารออกหนงัสอืคํ้าประกนัเพื่อประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกจิของบรษิทั  
2. ในวงเงนิต่อรายการไม่เกนิ 50 ลา้นบาท (หา้สบิลา้นบาท)  
1. อนุมตัใิหนํ้าทรพัยส์นิของบรษิทั จาํนอง จาํนํา เพื่อเป็นประกนัหนี้สนิของบรษิทัทุกประเภททีม่อียู่แลว้หรอืจะมขีึน้ในอนาคต ใน
วงเงนิต่อรายการไม่เกนิ 20 ลา้นบาท (ยีส่บิลา้นบาท)   
2. อนุมตักิารใชจ้่ายเงนิลงทุนทีส่าํคญัๆ ทีไ่ดก้าํหนดไวใ้นงบประมาณรายจ่ายประจาํปีตามทีจ่ะไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ
บรษิทั หรอืตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัไดเ้คยมมีตอินุมตัใินหลกัการไวแ้ลว้ 
3. เป็นคณะทีป่รกึษาฝา่ยจดัการในเรื่องเกีย่วกบันโยบายดา้นการเงนิ การตลาดการบรหิารงานบุคคล และดา้นการปฏบิตักิารอื่นๆ  
4. กําหนดโครงสร้างองค์กร อํานาจการบริหารองค์กร รวมถึงการแต่งตัง้ การว่าจ้าง การโยกย้าย การกําหนดเงินค่าจ้าง 
ค่าตอบแทน โบนสัพนกังานระดบัผูบ้รหิาร และการเลกิจา้ง 
5. ใหม้อีํานาจในการมอบอํานาจใหก้รรมการคนหนึ่ง หรอืหลายคน หรอืบุคคลอื่นใดปฏบิตักิารอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้
การควบคุมของคณะกรรมการบรหิาร หรอือาจมอบอํานาจเพื่อใหบุ้คคลดงักล่าว มอีํานาจตามทีค่ณะกรรมการบรหิารเหน็สมควร 
และภายในระยะเวลาทีค่ณะกรรมการบรหิารเหน็สมควร ซึ่งคณะกรรมการบรหิารอาจยกเลกิ เพกิถอน เปลี่ยนแปลง หรอืแก้ไข 
บุคคลทีไ่ดร้บัมอบอาํนาจ หรอือาํนาจนัน้ๆ ได ้ตามทีเ่หน็สมควร ทัง้นี้ จะไม่มกีารมอบอํานาจใหแ้ก่บุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ในการดาํเนินการ 
6. ดาํเนินการอื่นใดๆ ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมายเป็นคราวๆ ไป 
3. ทัง้นี้ คณะกรรมการบริหารจะพิจารณาและอนุมัติรายการที่คณะกรรมการบริหารมีส่วนได้เสีย  หรือมีความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์อื่นใดกบับรษิทัไม่ได ้ยกเวน้เป็นการอนุมตัริายการทีเ่ป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมการบรษิทัหรอืที่
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมตัิไว้แล้ว และเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด โดยคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก  เพิกถอน  
เปลีย่นแปลง หรอืแกไ้ขอาํนาจคณะกรรมการบรหิารไดโ้ดยมตคิณะกรรมการบรษิทั  

การแต่งตัง้วาระการด ารงต าแหน่ง      
คณะกรรมการบรหิาร มวีาระการดาํรงตําแหน่งคราวละ 1 ปี นบัจากวนัทีม่มีตแิต่งตัง้ และเมื่อครบวาระแลว้ หากคณะกรรมการ

บรษิทั ยงัไม่ไดม้มีตแิต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารชุดใหม่ กใ็หค้ณะกรรมการชุดเก่าปฏบิตัหิน้าทีต่่อไป จนกว่าคณะกรรมการบรษิทั 
จะไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารชุดใหม่แทนคณะกรรมการบรหิารชุดเดมิทีห่มดวาระลง ในการแต่งตัง้ต้องกระทําภายใน 2 เดอืน 
นบัแต่วนัครบวาระของคณะกรรมการบรหิารชุดเดมิ กรรมการบรหิารซึง่พน้จากตําแหน่งตามวาระอาจไดร้บัการแต่งตัง้ใหม่อกีได้ 

ในกรณีทีต่ําแหน่งกรรมการบรหิารว่างลง เพราะสาเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ แล้วยงัคงเหลอืวาระไม่น้อยกว่า 2 
เดอืน ใหค้ณะกรรมการบรษิทัแต่งตัง้กรรมการบรหิารแทนตําแหน่งทีว่่างลง ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทัคราวถดัไป บุคคล
ซึง่เขา้เป็นกรรมการบรหิารดงักล่าวจะอยู่ในตําแหน่งไดเ้พยีงเท่าวาระทีเ่หลอือยู่ของกรรมการบรหิารทีต่นแทนเท่านัน้ 

ขอบเขต หน้าท่ี ความรบัผิดชอบ ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
การสรรหา 
1. กาํหนดหลกัเกณฑแ์ละนโยบายในการสรรหากรรมการบรษิทั และกรรมการชุดย่อย โดยพจิารณาความเหมาะสมของจาํนวน 
โครงสรา้ง และองคป์ระกอบของคณะกรรมการ กาํหนดคุณสมบตัขิองกรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัและ/ หรอืเสนอ
ขออนุมตัต่ิอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้แลว้แต่กรณี 
2. พจิารณาสรรหา คดัเลอืก และเสนอบุคคลทีเ่หมาะสมใหด้าํรงตําแหน่ง กรรมการบรษิทัทีค่รบวาระและ/ หรอืมตีําแหน่งว่างลง
และ/ หรอืแต่งตัง้เพิม่ 
3. พจิารณาสรรหา และคดัเลอืกผูบ้รหิารของบรษิทั โดยเฉพาะตําแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ หรอืประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
4. ปฏบิตักิารอื่นใดเกีย่วกบัการสรรหาตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 
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การก าหนดค่าตอบแทน 
1. จดัทาํหลกัเกณฑแ์ละนโยบายในการกาํหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบรษิทั กรรมการชุดยอ่ย และผูบ้รหิารเพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการบรษิทั และ/ หรอืเสนอขออนุมตัต่ิอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้แลว้แต่กรณี 
2. กาํหนดค่าตอบแทนทีจ่าํเป็นและเหมาะสมทัง้ทีเ่ป็นตวัเงนิและมใิช่ตวัเงนิของคณะกรรมการบรษิทัเป็นรายบุคคลโดยการ
กาํหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และผูบ้รหิารของบรษิทั ใหพ้จิารณาความเหมาะสมกบัภาระหน้าที ่ความรบัผดิชอบ ผลงาน 
และเปรยีบเทยีบกบับรษิทัในธุรกจิทีค่ลา้ยคลงึกนั และประโยชน์ทีค่าดว่าจะไดร้บัจากกรรมการ และผูบ้รหิารของบรษิทั เพื่อเสนอ
ใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาและนําเสนอต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการเพื่อขออนุมตั ิ
3. รบัผดิชอบต่อคณะกรรมการบรษิทั และมหีน้าทีใ่หค้าํชีแ้จง ตอบคาํถามเรื่องค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการชุดย่อย และ
ผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 
4. รายงานนโยบาย หลกัการ/ เหตุผลของการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร ตามขอ้กาํหนดตลาดหลกัทรพัยฯ์ โดย
เปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี และรายงานประจาํปี ของบรษิทั 
5. ปฏบิตักิารอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการกาํหนดค่าตอบแทนตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย โดยฝา่ยบรหิาร และหน่วยงาน
ต่างๆ จะตอ้งรายงานหรอืนําเสนอขอ้มลูและเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งต่อคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน เพื่อ สนบัสนุน
การปฏบิตังิานของ คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ใหบ้รรลุตามหน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมาย 

การแต่งตัง้วาระการด ารงต าแหน่ง 
1. กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน มวีาระการดาํรงตําแหน่งคราวละ 3 ปี 
2. กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน อาจไดร้บัการแต่งตัง้กลบัเขา้มาดาํรงตําแหน่งต่อไปไดอ้กีตามทีค่ณะกรรมการบรษิทั
เหน็ว่าเหมาะสม 
3. นอกเหนือจากการพน้จากตําแหน่งเมื่อครบวาระ 3 ปี กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน จะพน้ตําแหน่งเมื่อ 

- ลาออก 
- คณะกรรมการบรษิทัมมีตใิหพ้น้จากตําแหน่ง 

4. คณะกรรมการบรษิทั มอีาํนาจในการแต่งตัง้ กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน เพิม่เตมิเพื่อประโยชน์ในการดาํเนินการ
ตามวตัถุประสงค ์หรอืเพื่อทดแทน กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ทีพ่น้จากตําแหน่งจากการลาออกหรอืกรรมการมมีติ
ให้พ้นจากตําแหน่ง ได้โดยบุคคลที่ได้รบัการแต่งตัง้เขา้เป็น กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ทดแทนนัน้  จะอยู่ใน
ตําแหน่งไดเ้พยีงเท่าวาระทีย่งัเหลอือยู่ของกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ซึง่ตนแทนทีเ่ท่านัน้ 

ขอบเขต หน้าท่ี ความรบัผิดชอบ ของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที่ 1/2560 เมื่อวนัที ่17 มนีาคม 2560 มมีตแิต่งตัง้และกําหนดอํานาจและหน้าทีแ่ละความ

รบัผดิชอบของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง เพื่อช่วยสนบัสนุนคณะกรรมการบรษิทัในการกาํหนดนโยบายดา้นการบรหิารความ
เสีย่งใหค้รอบคลุมทัง้องคก์ร ดงันี้ 
1. กําหนดนโยบายและแนวทางการบรหิารความเสีย่งโดยรวมของบรษิัทที่ประสบอยู่หรอืคาดว่าจะเกดิขึน้และส่งผลกระทบต่อ
บรษิทั (Identification of Risk) รวมทัง้กาํหนดนโยบายและใหค้วามเหน็ในการบรหิารความเสีย่งทัง้จากภายนอกและภายในองคก์ร
ใหค้รอบคลุม ดงันี้ 

- ความเสีย่งดา้นการเงนิ (Financial Risk) 
- ความเสีย่งดา้นการดาํเนินการ (Operational Risk) 
- ความเสีย่งดา้นกลยุทธก์ารดาํเนินการ (Strategic Risk) 
- ความเสีย่งจากกฎหมาย บุคคลากรและขอ้ผกูพนัตามสญัญาต่างๆขององคก์ร (Compliance Risk) 

2. กําหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการบรหิารความเสี่ยงของบริษัทให้สอดคล้องกบันโยบายการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้
สามารถประเมนิ ตดิตาม และควบคุมความเสีย่งแต่ละประเภทใหอ้ยู่ในระดบัทีย่อมรบัได ้โดยใหห้น่วยงานต่างๆ มสี่วนร่วมในการ
บรหิารและควบคุมความเสีย่ง 
3. ดูแลและติดตามการปฏบิตัิตามนโยบายการบรหิารความเสีย่งภายใต้แนวทางและนโยบายทีไ่ด้รบัอนุมตัิจากคณะกรรมการ
บรษิทั 
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4. กาํหนดเกณฑว์ดัความเสีย่งและเพดานความเสีย่งทีบ่รษิทั จะยอมรบัได้ 
5. กาํหนดมาตรการทีจ่ะใชใ้นการจดัการความเสีย่งใหเ้หมาะสมต่อสถานการณ์ 
6. ประเมนิความเสีย่งในระดบัองคก์ร และกําหนดวธิกีารบรหิารความเสีย่งนัน้ใหอ้ยู่ในระดบัทีย่อมรบัได ้รวมทัง้ควบคุมดูแลใหม้ี
การบรหิารความเสีย่งตามวธิกีารทีก่าํหนดไว ้
7. ทบทวนนโยบายการบรหิารความเสีย่งและปรบัปรุงใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลอย่างเพยีงพอทีจ่ะควบคุมความเสี่ยง 
8. มอีํานาจในการเรยีกบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งมาชีแ้จงหรอืแต่งตัง้และกําหนดบทบาททีใ่หผู้้ปฏบิตังิานทุกระดบัมหีน้าที่บรหิารความ
เสีย่งตามความเหมาะสม และใหร้ายงานต่อคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งเพื่อใหก้ารบรหิารความเสีย่งบรรลุวตัถุประสงค์ 
9. รายงานผลเกี่ยวกบัการบริหาร การดําเนินงาน สถานะความเสี่ยงของบรษิัท และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ รวมถึงสิง่ที่ต้อง
ดาํเนินการปรบัปรุงแกไ้ขเพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายและกลยุทธท์ีก่าํหนด เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัอย่างสมํ่าเสมอ 
10. จดัทาํคู่มอืการบรหิารความเสีย่ง 
11. ระบุความเสีย่งดา้นต่างๆ พรอ้มทัง้วเิคราะหแ์ละประเมนิความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ รวมทัง้แนวโน้มซึง่มผีลกระทบต่อบรษิทั 
12. จดัทาํแผนงานเพื่อป้องกนัหรอืลดความเสีย่ง  
13. ประเมนิผลและจดัทาํรายงานการบรหิารความเสีย่ง 
14. จดัวางระบบบรหิารความเสีย่งแบบบรูณาการโดยเชื่อมโยงระบบสารสนเทศ 
15. ปฏบิตังิานอื่นๆ ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัเหน็สมควร 

การแต่งตัง้วาระการด ารงต าแหน่ง 
ใหค้ณะกรรมการบรษิทัเป็นผู้แต่งตัง้บุคคลทีม่คีุณสมบตัติามทีร่ะบุไว้ ขา้งต้น เพื่อดํารงตําแหน่งกรรมการบรหิารความเสีย่ง โดย

กรรมการบรหิารความเสีย่งมวีาระการดาํรงตําแหน่งคราวละ 3 ปี และใหเ้ป็นไปตามวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการบริษทั (กรณี
กรรมการบรหิารความเสีย่งดาํรงตําแหน่งเป็นกรรมการบรษิทัดว้ย) ทัง้นี้ กรรมการบรหิารความเสีย่งซึง่พน้ตําแหน่งตามวาระอาจ
ไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการบรหิารความเสีย่งไดอ้กี 

ในกรณีที่กรรมการบรหิารความเสีย่งครบวาระการดํารงตําแหน่ง หรอืไม่อาจดํารงตําแหน่งหรอืไม่อาจดํา รงตําแหน่งจนครบ
วาระซึง่สง่ผลใหม้จีาํนวนกรรมการบรหิารความเสีย่งตํ่ากว่า 3 คน คณะกรรมการบรษิทัควรจะแต่งตัง้กรรมการบรหิารความเสีย่ง
รายใหม่ใหค้รบถ้วนในทนัทหีรอือย่างช้าภายใน 3 เดอืนนับจากวนัทีจ่ํานวนสมาชกิไม่ครบถ้วน เพื่อใหเ้กดิความต่อเนื่องในการ
ปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ซึง่กรรมการบรหิารความเสีย่งทีเ่ขา้มาใหม่นี้ จะอยู่ในตําแหน่งไดเ้พยีงเท่าวาระที่
เหลอือยู่ของกรรมการบรหิารความเสีย่งทีต่นเขา้มาแทน  

ขอบเขตอ านาจ  หน้าท่ี  และความรบัผิดชอบของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการ 
ขอบเขตอ านาจหน้าท่ี ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
1. กํากบั ดูแล และอนุมตัิเรื่องเกี่ยวกบัการดําเนินงานตามปกติของบรษิัท และมอบอํานาจใหก้รรมการผู้จดัการ ผู้บรหิาร หรอื
บุคคลอื่นใดดาํเนินการเกีย่วกบัการดาํเนินงานตามปกตปิระจาํวนัของบรษิทั เพื่อปฏบิตัหิน้าทีแ่ทนประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารเฉพาะ
เรื่อง ภายใต้การควบคุมของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร และภายในระยะเวลาทีป่ระธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารเหน็สมควร และประธาน
เจา้หน้าทีบ่รหิารอาจยกเลกิ เพกิถอน เปลีย่นแปลง หรอืแกไ้ขอาํนาจนัน้ๆ ได ้  
2. ดําเนินการหรือปฏิบตัิงานให้เป็นไปตามนโยบาย  แผนงาน  และงบประมาณที่ได้รบัอนุมัติจากคณะกรรมการ และ/ หรือ
คณะกรรมการบรหิารของบรษิทั 
3. เป็นผู้ร ับมอบอํานาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทให้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ 
ขอ้กาํหนด คาํสัง่ มตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ และ/ หรอืมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการ  และ/ หรอืคณะกรรมการบรหิารของบรษิทัทุกประการ 
4. ใหม้อีาํนาจในการมอบอาํนาจช่วง และ/หรอืมอบหมายใหบุ้คคลอื่นปฏบิตังิานเฉพาะอย่างแทนได ้โดยการมอบอาํนาจช่วง และ/
หรอืการมอบหมายดงักล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอํานาจ และ/หรอืให้เป็นไปตามระเบียบ ขอ้กําหนด หรอืคําสัง่ที่
คณะกรรมการของบรษิัท และ/ หรอืบรษิัทได้กําหนดไว้ ตดิตามและประเมนิผลการดําเนินงานของบรษิัทอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อ
ป้องกนัความเสีย่งจากปจัจยัต่างๆ ไม่ว่าภายในและภายนอกบรษิทั 
5. อนุมตักิารใชจ้่ายเงนิในการดําเนินการซือ้ตามปกตธิุรกจิของบรษิทั โดยการจดัซือ้วตัถุดบิในวงเงนิต่อรายการไม่เกนิ 30 ลา้น
บาท (สามสบิลา้นบาท) และการจดัซือ้เครื่องมอือุปกรณ์หรอืสนิทรพัยถ์าวรทีใ่ชใ้นการดําเนินงาน ในวงเงนิต่อรายการไม่เกนิ 10 
ลา้นบาท (สบิลา้นบาท) และซือ้สงัหารมิทรพัยต่์อรายการในวงเงนิไม่เกนิ 5 ลา้นบาท (หา้ลา้นบาท) 
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6. อนุมตักิารขาย การใหบ้รกิารตามปกตธิุรกจิของบรษิทั เช่น การอนุมตัขิายสนิคา้ การอนุมตัใิหท้าํสญัญารบัจา้งทาํของตามปกติ
ธุรกจิ เป็นตน้ ในวงเงนิต่อรายการไม่เกนิ 300 ลา้นบาท (สามรอ้ยลา้นบาท) 
7. อนุมตักิารกูย้มืเงนิ การจดัหาวงเงนิสนิเชื่อ การออกตราสารหนี้ สญัญากูเ้งนิเบกิเกนิบญัช ีหรอืสนิเชื่ออื่นใดจากธนาคาร หรอื
สถาบนัการเงิน  หรอืบุคคลทัว่ไปในเงื่อนไขตามปกติธุรกจิ ในวงเงนิต่อรายการไม่เกนิ 20 ล้านบาท (ยีส่บิลา้นบาท) รวมถึงการ
ขอใหธ้นาคารออกหนังสอืคํ้าประกนัเพื่อประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกจิของบรษิทั ในวงเงนิต่อรายการไม่เกนิ  20 ลา้นบาท (ยีส่บิ
ลา้นบาท) 
8. อนุมตักิารจ่ายค่านายหน้า ค่าตอบแทนค่าทีป่รกึษาและค่าประสานงานขาย เมื่อยอดขายสามารถเกบ็เงนิไดจ้ากลูกคา้ โดยมี
อาํนาจการอนุมตัไิม่เกนิรอ้ยละ 5 ของยอดขายหรอืมลูค่าโครงการ โดยลงนามร่วมกบักรรมการผูจ้ดัการ  
9. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั/คณะกรรมการบรหิารเป็นคราวๆ ไป 

ทัง้นี้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะพิจารณาและอนุมัติรายการที่กรรมการผู้จ ัดการมีส่วนได้เสียหรือมีความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์อื่นใดกบับรษิทัไมไ่ด ้ ยกเวน้เป็นการอนุมตัริายการทีเ่ป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมการบรษิทั หรอืที่
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติไว้แล้วและเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด โดยคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน  
เปลีย่นแปลง  หรอืแกไ้ขอาํนาจประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารไดโ้ดยมตคิณะกรรมการบรษิทั 

ขอบเขตอ านาจหน้าท่ี กรรมการผูจ้ดัการ 
1. ควบคุมดแูลการดาํเนินกจิการ และ/ หรอืบรหิารงานประจาํวนัของบรษิทั 
2. ดําเนินการหรือปฏิบตัิงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รบัอนุมัติจากคณะกรรมการ และ/ หรือ
คณะกรรมการบรหิาร และ/ หรอืประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารของบรษิทั 
3. เป็นผู้ร ับมอบอํานาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทให้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ 
ขอ้กําหนด คําสัง่ มตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุ้น และ/ หรอืมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการ และ/ หรอืคณะกรรมการบรหิารและ/หรอื ประธาน
เจา้หน้าทีบ่รหิารของบรษิทัทุกประการ 
4. ใหม้อีํานาจในการมอบอํานาจช่วง และ/ หรอืมอบหมายใหบุ้คคลอื่นปฏบิตัิงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอํานาจช่วง 
และ/ หรอืการมอบหมายดงักล่าวใหอ้ยูภ่ายใตข้อบเขตแหง่การมอบอาํนาจ และ/ หรอืใหเ้ป็นไปตามระเบยีบ ขอ้กาํหนด หรอืคาํสัง่ที่
คณะกรรมการของบรษิัท และ/ หรอืบรษิัทไดก้ําหนดไว้ ทัง้นี้ จะไม่มกีารมอบอํานาจช่วงให้แก่บุคคลที่อาจมคีวามขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ในการดาํเนินการ 
5. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของบริษัทอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อป้องกนัความเสี่ยงจากปจัจยัต่างๆ ไม่ว่าภายในและ
ภายนอกบรษิทั 
6. พจิารณาการเขา้ทาํสญัญาเกีย่วกบัธุรกจิของบรษิทั และสญัญาต่างๆ ซึง่เป็นผลประโยชน์ต่อกจิการของบรษิทั รวมทัง้กําหนด
ขัน้ตอนและวธิกีารจดัทําสญัญาดงักล่าว เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบรหิาร และ/ หรอืคณะกรรมการบรษิทั และ/ หรอืประธาน
เจา้หน้าทีบ่รหิาร 
7. อนุมตักิารใชจ้่ายเงนิในการดําเนินการซือ้ตามปกตธิุรกจิของบรษิทั โดยการจดัซือ้วตัถุดบิในวงเงนิต่อรายการไม่เกนิ 20 ลา้น
บาท (ยีส่บิลา้นบาท) และการจดัซือ้เครื่องมอือุปกรณ์หรอืสนิทรพัย์ถาวรทีใ่ชใ้นการดําเนินงาน ในวงเงนิต่อรายการไม่เกนิ 5 ลา้น
บาท (หา้ลา้นบาท) และซือ้สงัหารมิทรพัยต่์อรายการในวงเงนิไม่เกนิ 3 ลา้นบาท (สามลา้นบาท) 
8. อนุมตักิารขาย การใหบ้รกิารตามปกตธิุรกจิของบรษิทั เช่น การอนุมตัขิายสนิคา้ การอนุมตัใิหท้าํสญัญารบัจา้งทาํของตามปกติ
ธุรกจิ เป็นตน้ ในวงเงนิต่อรายการไม่เกนิ 100 ลา้นบาท (หนึ่งรอ้ยลา้นบาท) 
9. อนุมตักิารจ่ายค่านายหน้า ค่าตอบแทนค่าทีป่รกึษาและค่าประสานงานขาย เมื่อยอดขายสามารถเกบ็เงนิไดจ้ากลูกคา้ โดยมี
อาํนาจการอนุมตัไิม่เกนิรอ้ยละ 5 ของยอดขายหรอืมลูค่าโครงการ โดยลงนามร่วมกบัประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
10. พจิารณาจดัสรร เงนิบาํเหน็จ เงนิรางวลั หรอืผลตอบแทนต่างๆ ซึง่ไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัแลว้ แก่พนักงานหรอื
ลกูจา้งของบรษิทั หรอืบุคคลใดๆ ทีก่ระทาํกจิการใหบ้รษิทั 
11. มอีาํนาจพจิารณาว่าจา้งพนกังาน และบรรจุแต่งตัง้ ตลอดจนการโอน โยกยา้ยขา้มสายงาน/ฝา่ย/แผนก หรอืการพน้จากการเป็น
พนกังาน กาํหนดอตัราค่าจา้ง ค่าตอบแทน เงนิโบนสั รวมถงึสวสัดกิารเกีย่วกบัพนกังานทัง้หมดของบรษิทั  ยกเวน้พนักงานระดบั
ผูบ้รหิาร 
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12. มอีํานาจ ออกคําสัง่ ระเบยีบ ประกาศ บนัทกึ เพื่อใหก้ารปฏบิตังิานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบรษิทั และเพื่อ
รกัษาระเบยีบ  วนิัยการทํางานภายในองคก์ร ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั/ คณะกรรมการ
บรหิาร และ/หรอืประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารเป็นคราวๆ ไป 

อ านาจอนุมติัรายการท่ีส าคญั 
ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่6/2562 เมื่อวนัจนัทรท์ี ่30 กนัยายน 2562 มมีตแิกไ้ขอาํนาจดําเนินการ เพื่อเป็นแนวทาง

ในการอนุมตักิารดาํเนินงานต่างๆ 

รายการ คณะกรรมการ
บริษทั 

ประธาน
กรรมการบริหาร 

ประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร กรรมการผูจ้ดัการ 

1. อนุมตัแิผนงานและงบประมาณประจาํปี / / / - 
2. การลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์ 20 ลา้นบาทขึน้ไป ไมเ่กนิ 20 ลา้นบาท ไมเ่กนิ 10 ลา้นบาท ไมเ่กนิ 5 ลา้นบาท 
3. การลงทุนในสงัหารมิทรพัย ์ 10 ลา้นบาทขึน้ไป ไมเ่กนิ 10 ลา้นบาท ไมเ่กนิ 5 ลา้นบาท ไมเ่กนิ 3 ลา้นบาท 
4. การอนุมตัจิดัซือ้ จดัจา้งสาํหรบัดาํเนินกจิการ 50 ลา้นบาทขึน้ไป ไมเ่กนิ 50 ลา้นบาท ไมเ่กนิ 30 ลา้นบาท ไมเ่กนิ 20 ลา้นบาท 

ทัง้นี้เรื่องใดทีก่รรมการ กรรมการบรหิาร ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร หรอืกรรมการผูจ้ดัการมสี่วนไดเ้สยีหรอืมคีวามขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์กบับรษิัท กรรมการหรือผู้บริหารซึ่งมสี่วนได้เสยีหรือมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ดงักล่าวไม่มีสทิธอิอกเสยีง
ลงคะแนนในเรื่องนัน้ 

การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง 
 กรรมการบริษทั 

บริษัทมีคณะกรรมการสรรหากรรมการ ทัง้นี้ ในการคดัเลือกบุคคลที่จะได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการ จะพิจารณาจาก
คุณสมบตั ิความรูค้วามสามารถ ประสบการณ์ และเวลาทีจ่ะเขา้ร่วมประชุมกบัคณะกรรมการบริษทัโดยสมํ่าเสมอ ทัง้นี้ ทีป่ระชุมผู้
ถอืหุน้จะเป็นผูแ้ต่งตัง้กรรมการโดยใชเ้สยีงขา้งมากตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารต่อไปนี้ 
1. ผูถ้อืหุน้คนหนึ่งมคีะแนนเสยีงเท่ากบั 1 หุน้ต่อ 1 เสยีงตามจาํนวนหุน้ทีต่นถอื 
2. ในการเลอืกตัง้กรรมการบรษิทั วธิกีารออกเสยีงลงคะแนน อาจใชก้ารลงคะแนนเสยีงให้แก่ผูไ้ดร้บัการเสนอชื่อเป็นรายบุคคล 
หรอืหลายคนในคราวเดยีวกนัแลว้แต่ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้จะเหน็สมควร แต่ในการออกเสยีงลงคะแนนหรอืมมีตใิดๆ ผูถ้อืหุน้แต่ละคน
จะใชส้ทิธติามคะแนนเสยีงทีม่อียู่ทัง้หมดตามขอ้ 1 แต่จะแบ่งคะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมากน้อยเพยีงใดไม่ได ้
3. การออกเสยีงลงคะแนนเพื่อการเลอืกตัง้กรรมการ จะต้องเป็นไปตามคะแนนเสยีงส่วนใหญ่ หากมคีะแนนเสยีงเท่ากนั ใหผู้้ที่
เป็นประธานทีป่ระชุมมเีสยีงชีข้าดเพิม่ขึน้อกีหนึ่งเสยีง 

องคป์ระกอบและการแต่งตัง้คณะกรรมการบริษทั 
1. ผูถ้อืหุน้เป็นผูก้าํหนดจาํนวนตําแหน่งกรรมการบรษิทัทีจ่ะพงึมใีนการประชุม แต่ตอ้งมจีาํนวนไม่น้อยกว่า 5 คน ทัง้นี้ กรรมการ
บรษิทัไม่น้อยกึง่หนึ่งของกรรมการทัง้หมดตอ้งมถีิน่ทีอ่ยู่ในราชอาณาจกัร 
2. คณะกรรมการบรษิทัประกอบดว้ยกรรมการอสิระจํานวนหนึ่งทีไ่ม่น้อยกว่าทีก่ฎหมายกําหนด โดยทีก่รรมการอสิระจะต้องเป็น
กรรมการที่ไม่มีธุรกิจ หรอืงานใดอนัเกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสนิใจโดยอสิระของตน ( “กรรมการอิสระ”) ทัง้นี้
กรรมการ ดงัต่อไปนี้ไม่ถอืว่าเป็นกรรมการอสิระ 

- ถอืหุน้เกนิกว่ารอ้ยละ 1 ของหุน้ทีอ่อกจาํหน่ายแลว้ของบรษิทั ทัง้นี้ใหน้บัรวมถงึหุน้ทีถ่อือยู่โดยผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
- มสีว่นร่วมในการบรหิารงานของบรษิทั หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั หรอืไดร้บัเงนิเดอืนจากบรษิทั หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่

ของบรษิทั 
- เป็นทีป่รกึษาซึง่ไดร้บัเงนิเดอืนจากบรษิทั หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั หรอืมผีลประโยชน์ใดๆ ในทางตรงหรอืทางออ้ม 

ในด้านการเงนิและการบรหิารของบรษิัท หรอืผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ของบรษิัท หรอืเป็นผูท้ี่เกี่ยวขอ้ง หรอืเป็นญาติสนิทกบัผู้บรหิาร
ระดบัสงู หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั 
3. ใหค้ณะกรรมการบรษิทั เลอืกกรรมการอสิระคนหนึ่ง เป็นประธานกรรมการบรษิทัโดยพจิารณาถงึประสบการณ์อย่างน้อยดา้น
หนึ่งด้านใดที่สําคญั สําหรบับรษิัท เช่น ด้านธุรกิจ การตลาด การบริหารทรพัยากรบุคคล การเงนิ กฎหมาย การจดัการ และ
ประธานกรรมการบรษิทั ตอ้งไม่ดาํรงตําแหน่งกรรมการผูจ้ดัการหรอืประธานบรษิทั 
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4. การเลอืกตัง้กรรมการบรษิทัใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบับรษิทั และขอ้กําหนดของกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้นี้จะต้องมคีวามโปร่งใส
และชดัเจน 
5. การสรรหากรรมการบริษัท ให้ดําเนินการผ่านกระบวนการของคณะกรรมการการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน โดยมี
รายละเอยีดทีเ่พยีงพอ เพื่อประโยชน์ในการตดัสนิใจของคณะกรรมการบรษิทั และ/ หรอืผูถ้อืหุน้ 

 กรรมการตรวจสอบ 
องคป์ระกอบและการแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูแ้ต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบจาํนวนอย่างน้อย 3 คน และแต่งตัง้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
จากคณะกรรมการตรวจสอบทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะต้องเป็นกรรมการบรษิทั และเป็นกรรมการอสิระ 
ซึง่มคีุณสมบตัติามกฎหมายหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมถงึประกาศ ขอ้บงัคบั และ/หรอืระเบยีบชองตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย นอกจากนัน้กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน จะต้องเป็นบุคคลทีม่คีวามรู ้และประสบการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบับญัชี
หรอืการเงนิ 

คณุสมบติัของกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัมคีวามเป็นอสิระตามนิยามความเป็นอสิระของกรรมการอสิระ โดย  

1. ถอืหุน้ไม่เกนิ 1% ของจาํนวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอื นิตบิุคคลทีอ่าจมี
ความขดัแยง้ โดยใหน้บัรวมหุน้ทีถ่อืโดยผูท้ีเ่กีย่วขอ้งดว้ย 
2. ไม่เป็นกรรมการที่มสี่วนร่วมในการบรหิารงาน/ พนักงาน/ ลูกจ้าง/ ทีป่รกึษาทีไ่ด้รบัเงนิเดอืนประจํา/ ผู้มอีํานาจควบคุมของ
บรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยลาํดบัเดยีวกนั  หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ (ปจัจุบนัและช่วง 2 ปีก่อน
ไดร้บัการแต่งตัง้) 
3. ไม่มคีวามสมัพนัธท์างสายโลหติหรอืโดยการจดทะเบยีนในลกัษณะทีเ่ป็นบดิา มารดา คู่สมรส พีน้่องและบุตร รวมทัง้คู่สมรส
ของบุตร กบัผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อีาํนาจควบคุม หรอืบุคคลทีจ่ะไดร้บัการเสนอชื่อเป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้อีํานาจควบคุมของ
บรษิทัหรอืบรษิทัย่อย 
4. ไม่มคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ ในลกัษณะทีอ่าจ
เป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอสิระของตน รวมทัง้ไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอสิระ หรือ
ผูบ้รหิาร ของผูท้ีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้   
5. ไม่เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืนิตบิุคคลที่อาจมคีวามขดัแยง้ ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการ
ขดัขวางการใชว้จิารณญาณอย่างอสิระของตน รวมทัง้ไม่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ กรรมการซึง่ไม่เป็นกรรมการอสิระ หรอืผูบ้รหิาร ของ
ผูท้ีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ 
6. ไม่เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใดๆ ซึง่รวมถงึการใหบ้รกิารเป็นทีป่รกึษากฎหมายหรอืทีป่รกึษาทางการเงนิ ซึง่ไดร้บัค่าบรกิาร
เกนิกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ รวมทัง้ไม่เป็นผูถ้อืหุน้
รายใหญ่ กรรมการซึง่ไม่ใช่กรรมการอสิระ ผูบ้รหิาร หรอืหุน้สว่นผูจ้ดัการของผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีดว้ย 
7. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูเ้กีย่วขอ้งกบัผู้
ถอืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั 
8. ไม่มลีกัษณะอื่นใดทีท่าํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระได้ 
9. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั ใหต้ดัสนิใจในการดาํเนินกจิการของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย 
บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยลําดบัเดยีวกนั หรอืนิติบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ และไม่เป็นกรรมการของบรษิทัจดทะเบยีนทีเ่ป็นบรษิัท
ใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยลาํดบัเดยีวกนั 
10. มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กําหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบตัิและขอบเขตการ
ดาํเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 

http://www.sec.or.th/th/corpfin/issuance/rule/share.shtml#independentdirector#independentdirector
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 กรรมการบริหาร 
องคป์ระกอบและการแต่งตัง้คณะกรรมการบริหาร 
1. คณะกรรมการบรษิทั  เป็นผูแ้ต่งตัง้กรรมการจํานวนหนึ่งตามทีเ่หน็สมควร ใหเ้ป็นคณะกรรมการบรหิาร เพื่อปฏบิตังิานตามที่
ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั และใหค้ณะกรรมการตัง้กรรมการบรหิารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบรหิาร 
2. กรรมการตอ้งเป็นบุคคลทีม่คีวามรูค้วามสามารถ มคีวามซื่อสตัย ์สจุรติ มจีรยิธรรมในการดําเนินธุรกจิ และมเีวลาเพยีงพอทีจ่ะ
สามารถปฏบิตัหิน้าทีใ่หแ้ก่บรษิทัได้ 
3. มคีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบรษิทัมหาชนจาํกดั และกฎหมายอื่นทีเ่กีย่วขอ้ 
4. กรรมการไม่สามารถประกอบกจิการเขา้เป็นหุน้ส่วน หรอืเขา้เป็นกรรมการในนิตบิุคคลอื่นทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการ
แขง่ขนักบักจิการของบรษิทัไม่ว่าจะทําเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน หรอืผลประโยชน์ของบุคคลอื่นเวน้แต่จะแจง้ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้
ทราบก่อนทีจ่ะมมีตแิต่งตัง้กรรมการบรหิารดาํรงตําแหน่งตามวาระทีค่ณะกรรมการบรษิทั เหน็ชอบ 

 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
องคป์ระกอบคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
1. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ไดร้บัการแต่งตัง้โดยคณะกรรมการบรษิทั และประกอบดว้ยกรรมการและผูบ้รหิาร
อย่างน้อย 3 คนโดยกรรมการกึง่หนึ่งของจาํนวนกรรมการทัง้หมดจะตอ้งเป็นกรรมการอสิระ 
2. ประธานกรรมการตรวจสอบ ดาํรงตําแหน่ง ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

 กรรมการบริหารความเส่ียง 
องคป์ระกอบคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อย 3 คน โดยสมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ไม่จาํเป็นตอ้งดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการบรษิทั ทัง้นี้ ใหค้ณะกรรมการบรหิารความเสีย่งเลอืกตัง้สมาชกิ 1 คน ใหด้ํารงตําแหน่ง
เป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และแต่งตัง้เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อช่วยเหลือใน  
การดําเนินงานของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งเกี่ยวกบัการนัดหมายการประชุม จดัเตรยีมวาระการประชุม นําส่งเอกสาร
ประกอบการประชุม และบนัทกึรายงานการประชุม 

คณุสมบติัของสมาชิกคณะกรรมการกรรมการบริหารความเส่ียง 
1. เป็นผูม้คีวามรูค้วามสามารถ มคีวามซื่อสตัยส์จุรติ มจีรยิธรรมในการดาํเนินธุรกจิ และมเีวลาเพยีงพอทีจ่ะสามารถปฏบิตัหิน้าที่
แก่บรษิทัได ้
2. มคีุณสมบตัคิรบถว้นและไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบรษิทัมหาชนและกฎหมายอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 
3. ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักิจการของบริษัทหรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือ
กรรมการในนิติบุคคลอื่นซึ่งประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักจิการของบริษัท ไม่ว่าจะทําเพื่อ
ประโยชน์ของตนหรอืผูอ้ื่น เวน้แต่จะไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัทราบก่อนทีจ่ะมมีตแิต่งตัง้ 
4. คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งประกอบดว้ยผูเ้ชีย่วชาญดา้นการเงนิ บญัช ีหรอืการบรหิารความเสีย่ง อย่างน้อย 1 ท่าน 

 ผูบ้ริหารระดบัสูง 
เมื่อตําแหน่งผูบ้รหิารว่างลงหรอือยู่ในตําแหน่งทีไ่ม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีใ่นตําแหน่งได ้บรษิทัจะมรีะบบการใหผู้บ้รหิารในระดบั

ใกลเ้คยีง หรอืระดบัรองลงมาเป็นผูร้กัษาการในตําแหน่งจนกว่าจะมกีารสรรหาและคดัเลอืกบุคคลทีม่คีุณสมบตัติามหลกัเกณฑ์ที่
บรษิทักําหนด และต้องเป็นผูท้ีม่วีสิยัทศัน์ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ ความเหมาะสมกบัวฒันธรรมองคก์ร โดยการ
พจิารณาของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนเป็นผู้สรรหา เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัท พจิารณาอนุมตัิ
แต่งตัง้ผูท้ีม่คีวามเหมาะสมใหด้าํรงตําแหน่งแทนต่อไป 
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9.3 การดแูลเรือ่งการใช้ข้อมูลภายใน  
บรษิทัฯ มนีโยบายและวธิกีารตรวจสอบกรรมการและผูบ้รหิารในการนําขอ้มลูภายในของบรษิทัซึง่ยงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน

ไปใชแ้สวงหาประโยชน์สว่นตนในการซือ้ขายหลกัทรพัยด์งันี้ 
1. ใหค้วามรูแ้ก่กรรมการและผูบ้รหิาร เกีย่วกบัหน้าทีใ่นการรายงานการถอืครองหลกัทรพัยข์องตน คู่สมรส และบุตรทีย่งัไม่บรรลุ
นิตภิาวะต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยต์ามมาตรา 59 และตามประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ที่สจ. 12/2552 เรื่องการจดัทําและเปิดเผยรายงานการถือหลกัทรพัย์ของกรรมการ ผู้บรหิาร และผู้สอบบญัชี และบท
กําหนดลงโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ.2535 (รวมทัง้ที่มกีารแก้ไขเพิม่เตมิ) 
รวมทัง้การรายงานการไดม้าหรอืจาํหน่ายหลกัทรพัยข์องตน คู่สมรส และบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะต่อต่อสาํนักงานคณะกรรมการ
กาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตามมาตรา 246 และบทกาํหนดลงโทษ ตามมาตรา 298 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.2535 (รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 
2. บรษิทักําหนดให้กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิัท รวมทัง้คู่สมรส และบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ จดัทํารายงานการถอืครอง
หลกัทรพัย ์และรายงานการเปลีย่นแปลงการถอืครองหลกัทรพัยต่์อสาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
ตามมาตรา 59 และบทกําหนดลงโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.2535 และตาม
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่สจ. 12/2552 เรื่องการจดัทําและเปิดเผยรายงานการถือหลกัทรพัย์ของกรรมการ 
ผูบ้รหิาร และผู้สอบบญัช ีและจดัส่งสําเนารายงานนี้ใหแ้ก่บรษิัทในวนัเดยีวกบัวนัทีส่่งรายงานต่อสาํนักงานคณะกรรมการกํากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์เพื่อใหบ้รษิทัสามารถตรวจสอบการซือ้ขายหุน้ของผูบ้รหิารทุกราย  
3. บรษิทักําหนดใหก้รรมการและผูบ้รหิารรวมถงึผูป้ฏบิตังิานทีเ่กีย่วขอ้งทีไ่ด้รบัทราบขอ้มูลภายในทีเ่ป็นสาระสาํคญั ซึง่มผีลต่อ
การเปลีย่นแปลงราคาหลกัทรพัย ์จะตอ้งระงบัการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัในช่วง 1 เดอืน ก่อนทีง่บการเงนิ หรอืขอ้มูลภายใน
นัน้จะเปิดเผยต่อสาธารณชนหรอืขอ้มลูภายในนัน้จะเปิดเผยต่อสาธารณชนในช่วงระยะเวลา 24 ชัว่โมงภายหลงัจากทีข่อ้มลูภายใน
ของบรษิทัไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะชนแลว้ และหา้มไม่ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลทีเ่ป็นสาระสาํคญันัน้ต่อบุคคลอื่นทราบจนกว่าจะได้มกีาร
แจง้ขอ้มลูนัน้ใหแ้ก่ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทัง้นี้หากพบว่ามกีารใชข้อ้มลูภายในมคีวามประพฤตทิีส่อ่ไปในทางทีจ่ะทาํใหบ้รษิทัหรอืผูถ้อื
หุ้นได้รบัความเสื่อมเสยีและเสยีหายโดยผู้กระทําการเป็นบุคลากรระดบัคณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้
พจิารณาบทลงโทษตามความเหมาะสม และหากผูก้ระทําผดิเป็นผูบ้รหิารระดบัรองลงไป  คณะกรรมการบรหิารจะเป็นผูพ้จิารณา
บทลงโทษสาํหรบัผูก้ระทาํผดินัน้ๆ 

9.4 ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี  
1. ค่าตอบแทนการสอบทานและการตรวจสอบงบการเงนิ (Audit Fee) 

งบการเงนิของบรษิทัไดร้บัการตรวจสอบโดยนายยุทธพงษ์ เชือ้เมอืงพาน ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่9445 บรษิทั เอเอน็เอส 
ออดทิ จาํกดั บรษิทัจ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชสีาํหรบัปี 2561 จํานวนรวม 1.65 ลา้นบาท และมมีตพิจิารณาอนุมตัใินการจ่าย
ค่าตอบแทนการสอบบญัชสีําหรบัปี 2562 เป็นจํานวนรวม 1.73 ลา้นบาท เป็นค่าบรกิารตรวจสอบรายปีและค่าสอบทานรายไตร
มาส 
2. ค่าตอบแทนอื่น (Non- Audit Fee) 

- ไม่ม ี -     

9.5 การปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีในเรือ่งอ่ืนๆ 
- ไม่ม ี - 
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10. ความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

นโยบายภาพรวม  
ความรบัผดิชอบต่อสงัคมของกจิการ หมายถึง การประกอบกจิการด้วยความดูแลใส่ใจต่อผู้มสี่วนได้เสยี เศรษฐกจิ สงัคมและ

สิง่แวดล้อมอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ตลอดจนมีธรรมาภิบาลในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความ
ซื่อสตัย์ สุจรติ โปร่งใสและยุติธรรม บรษิัทดําเนินธุรกจิด้วยความรบัผิดชอบต่อสงัคม สิง่แวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสยี  ตาม
หลกัการแนวทางความรบัผดิชอบต่อสงัคม 8 ขอ้ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ไดก้าํหนดนโยบายและแนวทางปฏบิตัิเพื่อให้
บรษิทันํามาใชเ้ป็นสว่นหนึ่งในการบรหิารจดัการกระบวนการทางธุรกจิ (CSR-in-Process) ดงันี้ 

 การประกอบธรุกิจด้วยความเป็นธรรม  
การประกอบธุรกจิดว้ยความเป็นธรรมย่อมก่อใหเ้กดิความเชื่อมัน่กบัผูเ้กีย่วขอ้ง บรษิทัมุ่งมัน่ทีจ่ะดาํเนินธุรกจิดว้ยจรรยาบรรณ

ทีด่ต่ีอคู่แขง่ขนัเพื่อใหเ้กดิการแขง่ขนัทีเ่ป็นธรรม โดยมแีนวทางปฏบิตัดิงันี้ 
1. ประพฤตปิฏบิตัภิายใต้กรอบกตกิาของการแข่งขนัที่ดี ส่งเสรมิการแข่งขนัทางการค้าอย่างเสร ีหลกีเลีย่งพฤตกิรรมการเล่น
พรรคเล่นพวก หรอืร่วมสมคบคดิ (ฮัว้) กนั 
2. ไม่แสวงหาขอ้มลูทีเ่ป็นความเป็นความลบัของคู่แขง่ทางการคา้ดว้ยวธิกีารที ่ไม่สจุรติ หรอืไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายสนิจา้งใหก้บั
พนกังานของคู่แขง่  
3. ไม่พยายามทาํลายชื่อเสยีงของคู่แขง่ทางการคา้ดว้ยการกล่าวหาในทางรา้ยโดยไรม้ลูความจรงิ 
4. ไม่สนบัสนุนการดาํเนินการใดๆ ทีม่ลีกัษณะเป็นการละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญา ใชส้นิคา้และบรกิารทีม่ลีขิสทิธิถ์ูกตอ้ง 

 การต่อต้านการการทุจริตคอรร์ปัชัน่ 
บรษิทัมนีโยบายดาํเนินธุรกจิดว้ยความโปร่งใส ยดึมัน่ในความถูกตอ้ง ไม่สนบัสนุนใหม้กีารสรา้งความสาํเรจ็ของงานดว้ยวธิกีาร

ทุจรติ คณะกรรมการบรษิทัมนีโยบายปฏบิตัติามกฎหมายต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ 

 การเคารพสิทธิมนุษยชน  
การเคารพสทิธมินุษยชน หมายถงึ การปฏบิตัต่ิอผูม้สีว่นไดเ้สยี ชุมชนและสงัคมรอบขา้งดว้ยความเคารพในคุณค่าของมนุษย์ และไม่

ละเมดิสทิธขิ ัน้พืน้ฐานของพวกเขา บรษิัทและบรษิัทย่อยมเีจตนารมณ์ทีจ่ะเคารพและไม่ละเมดิสทิธมินุษยชน โดยมแีนวทางปฏบิตัิ
ดงันี้ 
1. สนบัสนุนและเคารพในการปกป้องสทิธมินุษยชน โดยหมัน่ตรวจตราดแูลมใิหธุ้รกจิเขา้ไปมสีว่นเกีย่วขอ้งกบัการล่วงละเมดิสทิธิ
มนุษยชน เช่น ไม่สนบัสนุนการบงัคบัใชแ้รงงาน ต่อตา้นการใชแ้รงงานเดก็ เป็นตน้ 
2. ส่งเสริมการปฏิบตัิตามข้อกําหนดด้านสทิธิมนุษยชนภายในกิจการของตน และกระตุ้นให้มีการปฏิบัติตามหลักการสทิธิ
มนุษยชนตามมาตรฐานสากล 

 การปฏิบติัต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 
บริษัทมีนโยบายปฏิบตัิต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ดูแลด้านความเป็นอยู่ ความปลอดภัยและสุขอนามยัใน

สถานทีท่ํางาน ตลอดจนส่งเสรมิการเรยีนรู้ระดบัองค์กรและการพฒันาบุคลากรเพื่อยกระดบัการทํางานของพนักงานอย่างมอือาชพี 
พฒันาระบบการทาํงานและสรา้งนวตักรรมในองคก์ร โดยมแีนวทางปฏบิตั ิดงันี้  
1. จดัใหม้เีงื่อนไขในการจา้งงานทีเ่ป็นธรรม และใหพ้นกังานไดร้บัค่าตอบแทนทีเ่หมาะสมตามศกัยภาพ 
2. จดัใหม้กีารดแูลในเรื่องสวสัดกิารแก่พนกังานตามสมควร เช่น จดัใหม้วีนัลาพกัผ่อนประจาํปี การทาํงานล่วงเวลาทีส่มเหตุสมผล 
การรกัษาพยาบาลตามความจาํเป็นและสมควร เป็นตน้ 
3. การแต่งตัง้โยกย้าย การให้รางวลัและการลงโทษพนักงานจะกระทําด้วยความสุจรติใจ เสมอภาคและตัง้อยู่บนพื้นฐานข อง
ความรู ้ความสามารถและความเหมาะสมของพนกังาน  
4. จดัใหม้กีารดแูลรกัษาสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ใหม้คีวามปลอดภยัต่อชวีติ และทรพัยส์นิของพนกังาน  
5. พฒันาพนกังานเพื่อฝึกฝนทกัษะและเพิม่พนูศกัยภาพ โดยเปิดโอกาสใหพ้นกังานมกีารเรยีนรูอ้ย่างทัว่ถงึและสมํ่าเสมอ 
6. ปฏบิตัติามกฎหมาย และขอ้บงัคบัต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัพนกังานอย่างเคร่งครดั  
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7. หลกีเลีย่งการกระทาํใดๆ ทีไ่ม่เป็นธรรม ซึง่อาจมผีลกระทบต่อความมัน่คงในหน้าทีก่ารทาํงานของพนกังาน ตลอดจนปฏบิตัต่ิอ
พนกังานดว้ยความสภุาพ 

 ความรบัผิดชอบต่อผูบ้ริโภค  
บรษิทัมุ่งมัน่ทีจ่ะผลติสนิคา้และบรกิารทีม่คีุณภาพและมาตรฐาน ในราคาเสนอขายทีเ่หมาะสม รกัษาความลบัของลูกคา้อย่าง

จรงิจงัและสมํ่าเสมอ แสวงหาลู่ทางอย่างไม่หยุดยัง้ทีจ่ะเพิม่ประโยชน์ใหแ้ก่ลกูคา้อย่างต่อเนื่อง และปฏบิตัติามเงื่อนไขต่างๆ ทีม่ต่ีอ
ลกูคา้อย่างเคร่งครดั โดยมแีนวทางปฏบิตัดิงันี้ 
1. สง่มอบผลติภณัฑท์ีม่คีุณภาพและมาตรฐานตรงตามความตอ้งการของลกูคา้ ภายใตเ้งื่อนไขทีเ่ป็นธรรม 
2. พฒันาผลติภณัฑแ์ละบรกิารอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิม่มลูค่าใหก้บัธุรกจิและเพื่อเพิม่ประโยชน์ใหแ้ก่ลกูคา้ 
3. ใหข้อ้มลูเกีย่วกบัผลติภณัฑแ์ละบรกิารทีถู่กตอ้ง เพยีงพอ ไม่เกนิความเป็นจรงิ เพื่อใหล้กูคา้มขีอ้มลูเพยีงพอในการตดัสนิใจ 
4. รกัษาความลบัของลกูคา้ไม่นําไปใชเ้พื่อประโยชน์ของตนเอง หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งโดยมชิอบ  

 การดแูลรกัษาส่ิงแวดล้อม 
บรษิัทตระหนักถงึความสําคญัของการดูแลรกัษาสิง่แวดล้อม เพื่อไม่ก่อให้เกดิปญัหามลภาวะต่างๆ รวมถึงภาวะโลกรอ้น ซึง่มี

ผลกระทบต่อคุณภาพชวีติมนุษยแ์ละระบบนิเวศน์ บรษิทัจงึมนีโยบายไม่กระทําการใดๆ ทีจ่ะส่งผลเสยีหายต่อทรพัยากรธรรมชาติและ
สภาพแวดลอ้ม โดยมแีนวทางปฏบิตั ิดงันี้ 
1. ใชท้รพัยากรอย่างมปีระสทิธภิาพ มมีาตรการประหยดัพลงังาน และพจิารณานําทรพัยากรกลบัมาใชใ้หม่ 
2. พฒันาสนิคา้และบรกิารทไีม่สง่ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม มคีวามปลอดภยัในการใชง้าน 
3. ใชเ้ทคโนโลยแีละขัน้ตอนการผลติทีม่มีาตรฐาน โดยคาํนึงถงึการลดปรมิาณและการบาํบดัมลพษิก่อนปล่อยสูธ่รรมชาติ 
4. ใหก้ารสนบัสนุนกจิกรรมทีจ่ะมสีว่นสรา้งสรรคส์งัคมและสิง่แวดลอ้มอย่างสมํ่าเสมอ  

 การมีส่วนรว่มพฒันาชมุชนและสงัคม  
บรษิัทมนีโยบายส่งเสรมิการใชก้ระบวนการทางธุรกจิเพื่อประโยชน์ในการพฒันาคุณภาพชวีติ ช่วยสรา้งเศรษฐกจิและความ

เขม้แขง็ใหก้บัชุมชนและสงัคม โดยมแีนวทางปฏบิตั ิดงันี้ 
1. การสนบัสนุนการจา้งงานในชุมชน 
2. แสวงหาโอกาสสนบัสนุนกจิกรรมสรา้งสรรคส์งัคมและชุมชน 
3. ปลกูฝงัจติสาํนึกในเรื่องความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้มใหเ้กดิขึน้ในหมู่พนกังานทุกระดบั  
4. ควบคุมใหม้กีารปฏบิตัอิย่างเคร่งครดัตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบยีบทีอ่อกโดยหน่วยงานกาํกบัดแูล  

 การมีนวตักรรมและการเผยแพรน่วตักรรมจากการด าเนินความรบัผิดชอบต่อสงัคม ส่ิงแวดล้อม และผูมี้ส่วนได้เสีย 
บรษิทัตระหนกัดวี่าผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีมบีทบาทสาํคญัในการกําหนดทศิทางการดําเนินธุรกจิ จงึใหค้วามสาํคญัในการดูแลและ

คาํนึงถงึผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่มทัง้ภายในและภายนอกองคก์ร บรษิทัจงึมนีโยบายสนบัสนุนสง่เสรมิการมสีว่นร่วมของผูม้สี่วนไดเ้สยี 
(Co-Creation) ในการพฒันานวตักรรมทีส่รา้งความสมดุลระหว่างมลูค่าและคุณค่าต่อชุมชน สงัคม และสิง่แวดลอ้มควบคู่ไปกบัความ
เจรญิเตบิโตของธุรกจิอย่างยัง่ยนื โดยมแีนวทางปฏบิตั ิดงันี้ 
1. วเิคราะหก์ระบวนการทาํงานอย่างละเอยีด เพื่อสรา้งโอกาสในการพฒันาไปสูก่ารคน้พบนวตักรรมทางธุรกจิ 
2. สร้างโอกาสในการคดิค้นผลติภณัฑ์ใหม่ร่วมกบัผูม้สี่วนได้เสยี เพื่อความเจรญิเตบิโตควบคู่กบัการสร้างกําไรของธุรกจิอย่าง
ยัง่ยนื 
3. การร่วมมอืกบัหน่วยงานของรฐับาลในการพฒันาผลติภณัฑ ์เพื่อช่วยเหลอืผูด้อ้ยโอกาสและสงัคม   
เพื่อให้ทุกคนในองค์กรได้รับทราบนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน่ บริษัทจะเผยแพร่นโยบายดังกล่าวผ่านช่องทาง 
การสือ่สารของบรษิทั เช่น จดหมาย อเีมล ์แบบรายงานการเปิดเผยขอ้มูลประจําปี (56-1) และรายงานประจําปี (56-2) โดยจะทบทวน
นโยบายดงักล่าวอย่างสมํ่าเสมอทุกปี 
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การด าเนินงานและการจดัท ารายงาน 
ความรบัผดิชอบต่อสงัคมตามนโยบายและแนวปฏบิตัขิา้งตน้นัน้ เป็นสว่นหนึ่งในกระบวนการดาํเนินธุรกจิของกจิการที่บรษิทัได้

ปฏบิตัมิาโดยตลอด โดยบรษิทัไดด้าํเนินงานตามนโยบายและแนวทางทีก่ําหนด ตัง้แต่ขัน้ตอนการจดัหาวตัถุดบิทีม่คีุณภาพในราคาที่
เหมาะสม และเพื่อใหเ้กดิการแขง่ขนัอย่างเป็นธรรม หลกีเลีย่งพฤตกิรรมการเล่นพรรคเล่นพวก ทางบรษิทัจะเปรยีบเทยีบสนิคา้จาก
ผูจ้ดัจาํหน่ายวตัถุดบิหลายรายเพื่อใหส้ามารถเปรยีบเทยีบราคาและเพิม่อาํนาจการต่อรอง  

สาํหรบักระบวนการผลติสนิคา้ บรษิทัมกีารตรวจสอบและควบคุมคุณภาพสนิคา้ตัง้แต่เริม่ต้นการผลติจนถงึขัน้ตอนสุดทา้ยก่อนที่
จะสง่มอบสนิคา้ใหแ้ก่ลกูคา้ รวมถงึการใหค้ําแนะนําในการนําผลติภณัฑข์องบรษิทัไปใชใ้นกระบวนการผลติของลูกคา้เพื่อช่วยลด
เวลาในการทาํงาน (Cycle Time) ในการผลติ ตลอดจนฝา่ยการตลาดจะตดิตามผลหลงัการขาย เพื่อรบัฟงัปญัหาขอ้เสนอแนะจากลูกคา้ 
แลว้นํามาปรบัปรุงและพฒันาผลติภณัฑใ์หม่ๆ ทีห่ลากหลายใหส้ามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของลกูคา้ไดม้ากยิง่ขึน้  

เนื่องจากธุรกิจของบริษัทต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ ความชํานาญและประสบการณ์ ผู้บริหารบริษัทจึงได้ตระหนัก  
ถงึความสาํคญัของทรพัยากรบุคคล และมนีโยบายสง่เสรมิบุคลากรรุ่นใหม่ทีม่คีวามรู ้ความสามารถ ใหท้นัต่อการเปลีย่นแปลงของ
เทคโนโลย ีโดยการจดัอบรมพนักงานและเปิดโอกาสให้พนักงานได้เรยีนรู้และไดป้ระสบการณ์ในการรบัการถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
ผลติจากต่างประเทศ ซึง่เป็นผูผ้ลติเครื่องจกัรนัน้ๆ โดยตรง 

การด าเนินธรุกิจท่ีมีผลกระทบต่อความรบัผิดชอบต่อสงัคม  
- ไม่ม ี - 

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสงัคมและส่ิงแวดล้อม (CSR-after-process) 
บรษิทัฯ ไดท้ํากจิกรรม “โครงการ CPT Turn on the Light สู่สงัคม ประจําปี 2562“ โครงการอาหารดพีีใ่หน้้อง เมื่อวนัที ่2 

พฤษภาคม 2562 ให้กบัสถานสงเคราะห์เดก็อ่อนบ้านปากเกรด็ ซึ่งเป็นหน่วยงานในสงักดักรมกจิการเดก็และเยาวชน (ดย.) 
กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ โดยกจิกรรมครัง้นี้ถอืเป็น CSR after process พนักงานทุกคนไดม้สี่วน
ร่วมกบับรษิทัฯ ในการบรจิาคเงนิ และสิง่ของ โดยปรากฏตามภาพดงันี้ 

 

การป้องกนัการมีส่วนเก่ียวข้องกบัการทุจริตคอรร์ปัชัน่ 
การทุจริต (Corruption) หมายถึง การใช้อํานาจที่ได้มาหรอืการใช้ทรพัย์สนิที่มีอยู่ในทางมิชอบ เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง 

ครอบครวั เพื่อน คนรู้จกั หรอืประโยชน์อื่นใดอนัมคิวรได้ ซึง่ก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อประโยชน์ของผูอ้ื่น การทุจรติอาจเกดิได้
หลายลกัษณะ เช่น การตดิสนิบนเจา้พนกังานดว้ยการใหห้รอืการรบัสนิบนทัง้ทีเ่ป็นเงนิและสิง่ของ การมผีลประโยชน์ทบัซอ้น การ
ฟอกเงนิ การยกัยอก การปกปิดขอ้เทจ็จรงิ การขดัขวางกระบวนการยุตธิรรม เป็นตน้  

 



 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) สว่นที ่2 หน้าที ่29 

บรษิทัไดต้ระหนกัและใหค้วามสาํคญัในการต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชัน่ ซึ่งทีผ่่านมาบรษิทัไดก้ําหนดแนวทางในการประพฤติ
ปฏบิตัทิีเ่หมาะสมของ คณะกรรมการ ฝ่ายบรหิาร และพนักงาน ในจรรยาบรรณทางธุรกจิและการกํากบัดูแลกจิการ นอกจากนัน้  
บริษัทได้คํานึงถึงความเสียหายที่จะเกิดจากการทุจริตคอร์รปัชัน่ จึงได้กําหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปัชัน่  โดยห้าม
กรรมการ ผูบ้รหิาร พนักงาน และลูกจา้งของบรษิทัและบรษิทัย่อย กระทําการอนัใดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทุจรติคอรปัชัน่ทุกรูปแบบ 
เพื่อประโยชน์ทางตรงหรอืทางออ้มต่อตนเอง ครอบครวั เพื่อน และคนรูจ้กั ไม่ว่าตนจะอยู่ในฐานะผูร้บัหรอืผูใ้ห ้ทัง้ทีเ่ป็นตวัเงนิหรอื
ทีไ่ม่เป็นตวัเงนิ แก่หน่วยงานของรฐั หรอืหน่วยงานเอกชน ทีบ่รษิทัไดด้าํเนินธุรกจิ หรอืตดิต่อดว้ย โดยมแีนวทางปฏบิตั ิดงันี้  
1. สรา้งวฒันธรรมองคก์รทีซ่ื่อสตัยแ์ละยดึมัน่ในความเป็นธรรม 
2. ไม่รบัสนิบนหรอืตดิสนิบน แก่ผูม้สี่วนไดเ้สยีในเรื่องทีต่นทําหน้าทีร่บัผดิชอบทัง้โดยตรงหรอืโดยอม้ เพื่อใหไ้ดม้าซึง่ประโยชน์
ในทางมชิอบ 
3. บรษิทัไม่มนีโยบายการจ่ายค่านายหน้าและค่าทีป่รกึษาแก่บุคคลภายนอกตัง้แต่ 1 มกราคม 2557 (ยกเวน้เป็นการจ่ายสาํหรบั
ค่านายหน้าทีต่ัง้คา้งจ่ายไว)้ ซึง่ไดแ้จง้ต่อพนักงานทุกคนใหร้บัทราบ และมแีนวทางในการตดิตามประเมนิผลโดยใหผู้ต้รวจสอบภายใน
เป็นผูต้ดิตามและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบประจาํทุกไตรมาส  
4. หลกีเลีย่งความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ซึง่อาจนํามาซึง่การทุจรติคอรร์ปัชัน่ เช่น ไม่ถอืหุน้ในบรษิทัคู่แข่ง หลกีเลีย่งการใชข้อ้มูล
ภายใน เพื่อประโยชน์ของตนในการซือ้หรอืขายหุน้ของบรษิทั หรอืใหข้อ้มลูภายในแก่ผูอ้ื่น 
5. มคีวามรบัผดิชอบต่อการจดัทาํรายงานทางการเงนิทีม่คีวามถูกตอ้ง ครบถว้น ตามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป 
6. จดัใหม้รีะบบควบคุมภายในทีร่ดักุมมปีระสทิธภิาพ และมกีารประเมนิความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในทุกปี ทัง้นี้ บรษิทั
ไดม้กีารว่าจา้งบรษิทัภายนอก (Outsource) ทาํหน้าทีเ่ป็นผูต้รวจสอบภายใน เพื่อประเมนิความเสีย่งและรายการทีผ่ดิปกต ิโดยจะ
นําเสนอผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยทุกๆ 3 เดอืน  
7. หากพบเหน็การกระทาํทีเ่ขา้ขา่ยการทจุรติทีม่ผีลเกีย่วขอ้งกบับรษิทัทัง้ทางตรงหรอืทางออ้ม ควรแจง้ใหก้รรมการผูจ้ดัการทราบ
ทนัท ีโดยบรษิทัจะรกัษาความลบัของผูแ้จง้หรอืรอ้งเรยีนการทุจรติ  

เพื่อให้ทุกคนในองค์กรได้รับทราบนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน่ บริษัทจะเผยแพร่นโยบายดังกล่าวผ่านช่องทาง  
การสื่อสารของบรษิัท เช่น จดหมาย อเีมล์ แบบรายงานการเปิดเผยขอ้มูลประจําปี (56-1) และรายงานประจําปี (56-2) โดยจะ
ทบทวนนโยบายดงักล่าวอย่างสมํ่าเสมอทุกปี 

 

11. การควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 

บรษิทัไดต้ระหนกัถงึความสาํคญัของระบบการควบคุมภายในทีด่ ีซึง่จะช่วยใหก้ารดาํเนินธุรกจิเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและ
ประสทิธผิล  โดยบรษิทัมคีณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทําหน้าทีส่อบทานระบบการควบคุมภายในทีเ่หมาะสม และมกีารตรวจสอบ
ภายในทีเ่ป็นไปตามหลกัการของการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ี ทัง้นี้การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่ออนุมตัริายการทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัระบบการควบคุมภายในของบรษิทัจะมผีูส้อบบญัช ีผูต้รวจสอบภายใน และผู้บรหิารเขา้ร่วมประชุมดว้ยตามความเหมาะสม 
เพื่อนําเสนอข้อมูลให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารบัทราบ ติดตามความคบืหน้า และหาแนวทางแก้ไขขอ้สงัเกตเพื่อให้
สามารถแกไ้ขประเดน็ขอ้สงัเกตไดอ้ย่างทนัท่วงท ี

อกีทัง้บรษิทัไดจ้ดัใหม้ผีูต้รวจสอบภายใน ซึง่เป็นหน่วยงานอสิระจากภายนอก ในปี 2562 บรษิทัไดแ้ต่งตัง้ บรษิทั บเีค ไอเอ 
แอนด ์ไอซ ีจํากดั ซึง่ดําเนินการโดยนางสาวบุญณี กุศลโสภติ ผูต้รวจสอบภายในวชิาชพีและผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต ซึง่มคีวามรู้
ความสามารถในดา้นระบบบญัชแีละการควบคุมภายใน ใหเ้ป็นที่ปรกึษาในการวางระบบการควบคุมภายใน พร้อมทัง้ดําเนินการ
ขจดัความเสีย่งและรายการที่ผดิปกติ  โดยได้รบัแต่งตัง้จากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ดํารงตําแหน่งเป็นเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ และนําเสนอผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยทุกๆ 3 เดอืน 

นอกจากนี้ ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัจากบรษิทั เอเอน็เอส ออดทิ จํากดั ไดม้กีารพจิารณาการควบคุมภายในของบรษิทั ในส่วนที่
เกีย่วขอ้งกบัการจดัทาํและการนําเสนองบการเงนิของบรษิทั เพื่อใหเ้กดิความเหมาะสมและความเชื่อถอืไดข้องรายงานทางการเงนิ 
โดยไม่พบขอ้สงัเกตใดๆ ทีเ่ป็นสาระสาํคญั 

โดยในแต่ละสว่นงานดงักล่าว ไดม้กีารนําเสนอออกมาในรูปธรรมซึง่แสดงถงึขอ้สงัเกต ขอ้เสนอแนะ และการตดิตามผล โดยมี
รายละเอยีดดงันี้ 



 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) สว่นที ่2 หน้าที ่30 

การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในโดยคณะกรรมการบริษทั 
ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่1/2563 เมื่อวนัที ่26 กุมภาพนัธ ์2563 โดยมคีณะกรรมการตรวจสอบเขา้ร่วมประชุม

ดว้ย คณะกรรมการได้ประเมนิระบบควบคุมภายในโดยการซกัถามขอ้มูลจากฝ่ายบรหิารเกี่ยวกบัความเพยีงพอของระบบการ
ควบคุมภายในของบรษิัท ทัง้ 5 ส่วน คอื การควบคุมภายในองคก์ร (Control Environment), การประเมนิความเสีย่ง (Risk 
Assessment), การควบคุมการปฏิบตัิงาน (Control Activities), ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล ( Information & 
Communication) และระบบการตดิตาม (Monitoring Activities)  ภายหลงัจากการประเมนิแลว้คณะกรรมการมคีวามเหน็ว่า บรษิทั
มรีะบบควบคุมภายในในเรื่องการทําธุรกรรมกบัผู้ถือหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผู้บรหิาร หรือผู้ที่เกี่ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวอย่าง
เพยีงพอแล้ว ซึ่งระบบการควบคุมภายในของบรษิทัมคีวามเหมาะสมและเพยีงพอในการที่จะป้องกนัทรพัย์สนิอนัเกดิจากการที่
ผูบ้รหิารนําไปใชโ้ดยมชิอบหรอืโดยไม่มอีาํนาจ รวมถงึมรีะบบการตรวจสอบภายในทีม่คีวามอสิระในการตดิตามและประเมนิผลการ
ควบคุมภายใน อย่างไรกต็าม คณะกรรมการตรวจสอบไดก้ําชบัเรื่องการปฏบิตัติามหลกัการกํากบัดูแลกจิการทีด่ขีองบรษิทัอย่าง
เคร่งครดัเพื่อใหก้ารปฏบิตังิานของบรษิทัเป็นไปอย่างโปร่งใสและมปีระสทิธภิาพมากทีสุ่ด นอกจากนี้ บรษิทั ยงัมรีะบบการจดัเกบ็
เอกสารสาํคญัทีท่าํใหก้รรมการ ผูส้อบบญัช ีและผูม้อีาํนาจตามกฎหมายสามารถตรวจสอบไดภ้ายในระยะเวลาอนัควร 

การประเมินระบบการควบคมุภายในโดยผูต้รวจสอบภายใน 
ผูต้รวจสอบภายในของบรษิทัซึ่งไดร้บัการแต่งตัง้ใหป้ระเมนิ ตรวจสอบและติดตามการปรบัปรุงระบบการควบคุมภายในของ

บรษิทั โดยทาํการประเมนิความเสีย่งและจดัทาํแผนการตรวจสอบภายในรายปี ดาํเนินการตรวจสอบ ตลอดจนตรวจตดิตามผลการ
ปรบัปรุงระบบ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยทุกไตรมาส มวีตัถุประสงคห์ลกัเพื่อการประเมนิประสทิธภิาพ
และความเหมาะสมเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในทีม่อียู่ในปจัจุบนั การปฏบิตัติามนโยบายและระเบยีบปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้ง 
รวมทัง้ความเหมาะสมและเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท โดยที่ผ่านมาผู้ตรวจสอบภายในได้เข้าตรวจสอบ
กระบวนการปฏิบตัิงานของบริษัทในเบื้องต้น โดยให้ข้อสงัเกตและขอ้แนะนําเพื่อการปรบัปรุงประสทิธิภาพการปฏิบตัิงานซึ่ง
ผูบ้รหิารใหค้วามสาํคญัและไดด้าํเนินการปรบัปรุงตามคาํแนะนําของผูต้รวจสอบภายในแลว้  

ทัง้นี้คณะกรรมการตรวจสอบไดอ้นุมตัริายงานผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบรษิทั โดยพจิารณาจากรายงาน
การตรวจสอบภายในและรายงานการตดิตามการปฏบิตัติามขอ้เสนอแนะของระบบการควบคุมภายในทีจ่ดัทําขึน้โดยผูต้รวจสอบ
ภายใน บรษิทัไดด้าํเนินการแกไ้ขปรบัปรุงระบบการควบคุมภายใน โดยเฉพาะประเดน็ขอ้สงัเกตทีม่คีวามเสีย่งต่อการดําเนินธุรกจิ
อย่างมนียัสาํคญัเรยีบรอ้ยแลว้ โดยมคีวามคดิเหน็ดงันี้ 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซพีีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ รวม 3 ท่าน 

ประกอบดว้ย นายสุวทิย์ สงิหจันทร ์เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นางวลัชลยี ์กาญจนจงกล และนายวรพจน์ ยศะทตัต์ เป็น
กรรมการตรวจสอบ มขีอบเขต หน้าที่ และความรบัผดิชอบตามกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบที่สําคญัคอื ดูแลรายงาน
ทางการเงนิของบรษิทัใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานและหลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป สอบทานการดําเนินงานของบรษิทัใหเ้ป็นไปตาม
หลกัการกํากบัดูแลกจิการที่ด ีมรีะบบการควบคุมภายในที่มปีระสทิธภิาพ มกีารปฏบิตัิตามขอ้กําหนดและกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง 
ตลอดจนดแูลกรณีทีอ่าจเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหว่างบรษิทักบับุคคลทีเ่กีย่วโยงกนันัน้ ทัง้นี้ในปี 2562 คณะกรรมการ
ตรวจสอบไดม้กีารประชุมทัง้หมด 4 ครัง้ ตามรายละเอยีดการเขา้ประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านดงัต่อไปนี้ 

ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง 
จ านวนครัง้การประชมุ/ 

จ านวนครัง้ท่ีเข้าร่วมประชมุ 
1. นายสุวทิย ์สงิหจนัทร ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 4/4 
2. นางวลัชลยี ์กาญจนจงกล กรรมการตรวจสอบ 4/4 
3. นายวรพจน์ ยศะทตัต ์ กรรมการตรวจสอบ 3/4 

ทัง้นี้ไดป้ระชมุร่วมกบัผูบ้รหิารระดบัสงูทีเ่กีย่วขอ้ง ผูต้รวจสอบภายในและผูส้อบบญัช ีซึง่ผลการสอบทานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบมสีาระสาํคญั สรุปไดด้งันี้ 

งบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาสอบทานงบการเงนิรายไตรมาสและงบการเงนิสาํหรบัปี 2562 ร่วมกบัผูส้อบ
บญัช ีและฝา่ยบรหิาร เพื่อใหม้ัน่ใจว่างบการเงนิไดจ้ดัทําขึน้อย่างถูกต้องตามทีค่วรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรอง
ทัว่ไป มกีารเปิดเผยขอ้มลูอย่างเพยีงพอ ครบถ้วน และเชื่อถอืได ้สอดคลอ้งกบักฎหมายและประกาศทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้พจิารณา
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การนํามาตรฐานการบญัชใีหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และ
มาตรฐานการบญัชแีละแม่บทการบญัชทีีม่กีารปรบัปรุงทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ มาปฏบิตัแิลว้ รวมถงึไดม้กีารประชุมเป็นการเฉพาะ
กบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝีา่ยบรหิารร่วมประชุมดว้ย เพื่อใหค้วามมัน่ใจว่าผูส้อบบญัชมีคีวามเป็นอสิระในการปฏบิตังิาน 

รายการท่ีเก่ียวโยงกนั คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิาณาการเปิดเผยขอ้มลูของบรษิทัฯ ในกรณีทีเ่กดิรายการทีเ่กีย่วโยงกนั หรอื
รายการทีอ่าจทาํใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหว่างผูม้สี่วนไดเ้สยีกบับรษิทัฯ ใหม้คีวามถูกต้องครบถ้วน เพื่อใหม้ัน่ใจได้
ว่าไดด้ําเนินตามหลกัเกณฑท์ีต่ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) กําหนดโดยบรษิทัฯ ไดถ้อืปฏบิตัติามนโยบายการกํากบั
ดแูลกจิการทีด่ ี 

ระบบการควบคมุภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระเมนิระบบการควบคุมภายในตามแนวทางทีก่ําหนดโดยสาํนักงาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ ซึง่ครอบคลุมถงึสภาพแวดลอ้มการควบคุมภายในองคก์ร การบรหิารความ
เสีย่ง การควบคุมดา้นการปฏบิตังิาน ระบบสารสนเทศและการสือ่สารขอ้มลู รวมถงึระบบการตดิตาม คณะกรรมการตรวจสอบเหน็
ว่า บรษิทัมกีารควบคุมภายในทีเ่พยีงพอและมปีระสทิธผิล 

การก ากบัดแูลงานตรวจสอบภายใน  มกีารปฏบิตังิานอย่างอสิระ โดยจดัใหม้กีารว่าจา้งบรษิทั บเีค ไอเอ แอนด ์ไอซ ีจํากดั 
ซึง่เป็นบรษิทัทีใ่หบ้รกิารดา้นการตรวจสอบภายในจากภายนอก เป็นผูต้รวจสอบภายในของบรษิทั โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะ
เป็นผูพ้จิารณาแผนการตรวจสอบภายในประจาํปี รายงานผลการตรวจสอบภายใน ตดิตามผลการตรวจสอบภายในกบัฝ่ายบรหิาร
อย่างต่อเนื่อง พรอ้มทัง้ใหค้าํแนะนํากบัผูต้รวจสอบภายใน เพื่อใหเ้กดิความเชื่อมัน่ว่าการปฏบิตังิานตามแผนงานตรวจสอบภายใน
ประจําปี เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ และประสทิธผิล โดยผลการตรวจสอบภายในประจําปี 2562 ไม่พบสิง่บ่งชี้ของการกระทํา
ทุจรติหรอืขอ้บกพร่องดา้นการควบคุมภายในทีม่นียัสาํคญั 

การบริหารความเส่ียง คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนกบัฝ่ายบริหารในเรื่องการบริหารความเสีย่ง และติดตามการ
ดําเนินการ รวมทัง้เสนอให้มกีารกําหนดกระบวนการบรหิารความเสีย่งอย่างมปีระสทิธผิล เพื่อใหม้ัน่ใจว่าบรษิทัฯ มกีารบรหิาร
ความเสีย่งอย่างต่อเนื่อง และพจิารณาการป้องกนัและจดัการความเสีย่งสาํคญัของธุรกจิทัง้ปจัจุบนัและที่อาจเกดิขึน้ในอนาคต 
พรอ้มทัง้กาํหนดมาตรการเพิม่เตมิเพื่อการปรบัปรุงใหด้ยีิง่ขึน้ 

การปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัยข์้อก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์และกฎหมายท่ี
เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานใหบ้รษิทัฯ ปฏบิตัติามประกาศของสาํนักงานคณะกรรมการ
กํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และกฎหมายที่ เกี่ยวขอ้งกบัการ
ดําเนินธุรกจิอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้เกดิประสทิธภิาพและประสทิธผิลสูงสุด รวมทัง้การปฏบิตัต่ิอผูม้สี่วนไดเ้สยีต่อธุรกจิของบรษิทัฯ 
ดว้ยความเป็นธรรม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลกัการกํากบัดูแลกจิการที่ด ี ทัง้นี้เพื่อสรา้งความน่าเชื่อถอืใหแ้ก่ผู้
ลงทุนและผูม้สีว่นไดเ้สยี 

พิจารณาคดัเลือกเสนอแต่งตัง้บุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าท่ีเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลือกผู้สอบบญัชีประจําปี 2563 โดยพิจารณาจากคุณสมบตัิความรู้ทางด้านธุรกิจและประสบการณ์ 
ตลอดจนความเหมาะสมของค่าตอบแทน และมมีตใิหเ้สนอต่อคณะกรรมการบรษิทั เพื่อขออนุมตัจิากที่ประชุมใหญ่สามญั ผูถ้อืหุน้
ประจําปี 2563 โดยให้แต่งตัง้นายอธพิงศ์ อธพิงศ์สกุล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที่ 3500 หรอืนายเสถียร วงศส์นันท ์ 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่3495 หรอืนายวชิยั รุจติานนท ์สอบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่4054 หรอืนางสาวกุลธดิา 
ภาสรุกุล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่5946 หรอื นายยุทธพงษ์ เชือ้เมอืงพาน ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่9445 
จากบรษิทั เอเอน็เอส ออดทิ จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั โดยกาํหนดค่าตอบแทนเป็นจาํนวนเงนิรวม 1,790,000 บาท 
 

วนัที ่26 กุมภาพนัธ ์2563 
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
นายสวุทิย ์สงิหจนัทร ์

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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12. รายการระหวา่งกนั 

ลกัษณะความสมัพนัธ ์
บรษิัทมกีารทํารายการระหว่างกนักบับุคคลที่อาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์  ได้แก่ กรรมการ ผู้ถือหุ้น ผู้บรหิาร และ

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งซึง่หมายถงึบรษิทัทีม่บีุคคลทีอ่าจจะมคีวามขดัแยง้ของบรษิทั มคีวามสมัพนัธเ์กีย่วขอ้งกบักรรมการ ผูบ้รหิารและ
ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัดงักล่าว ซึง่สามารถสรุปลกัษณะความสมัพนัธ ์ไดด้งันี้ 

ตารางแสดงความสมัพนัธข์องบคุคลและนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้กนั 
บคุคล/ นิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ความสมัพนัธ์ 

1. บรษิทั คอมมวินิเคชัน่ แอนด ์ซสิเตม็ส ์โซลชู ัน่ จาํกดั (มหาชน) (CSS) 
ประกอบกจิการนําเขา้และจาํหน่ายเคเบิล้ทีใ่ชใ้นงานโครงขา่ยโทรคมนาคม 
ใหบ้รกิารตดิตัง้ระบบโทรคมนาคม 

มกีรรมการอสิระ และประธานกรรมการร่วมกนั คอื 
รศ.ประภาษ ไพรสวุรรณา 

2. บรษิทั บางกอกชทีเมท็ทลั จาํกดั (มหาชน) (BM) 
ประกอบกจิการผลติรางและท่อรอ้ยสายไฟตูส้ ือ่สาร 

มกีรรมการอสิระ และประธานกรรมการร่วมกนั คอื  
รศ.ประภาษ ไพรสวุรรณา 
(โดย รศ.ประภาษ ไพรสุวรรณา ดาํรงตําแหน่งประธานกรรมการ
ตรวจสอบใน บมจ.บางกอกชทีเมท็ทลั) 

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

มกีรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบรว่มกนั คอื  
นายสุวทิย ์สงิหจนัทร ์

หมายเหตุ: รศ.ประภาษ ไพรสวุรรณา ระหว่างปี 2561 ดาํรงตําแหน่งกรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบร่วมกนั 
 และไดร้บัแต่งตัง้เป็นประธานกรรมการเมื่อประชุมคณะกรรมการครัง้ที ่3/2561 วนัที ่24 พฤษภาคม 2561 

แนวโน้มการท ารายการระหวา่งกนัในอนาคต 
บรษิทัคาดว่าในอนาคตอาจจะมรีายการระหว่างกนัต่อไป คอื การเขา้ทํารายการซื้อขายและการใหบ้รกิารทีเ่ป็นขอ้ตกลงทาง

การค้าที่มเีงื่อนไขการค้าโดยทัว่ไปกบับุคคลที่อาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ มสี่วนได้ส่วนเสยี หรอือาจมคีวามขดัแย้งใน
อนาคต บรษิทัจะปฏบิตัติามนโยบายและขัน้ตอนทีไ่ดก้ล่าวไวอ้ย่างเคร่งครดั 

ทัง้นี้ ในการทาํรายการระหว่างกนัทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคต เงื่อนไขต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามลกัษณะการคา้โดยทัว่ไป โดยอา้งองิกบั
ราคาและเงื่อนไขตลาดทีเ่หมาะสม ทัง้นี้บรษิทัจะใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ และ/ หรอืกรรมการอสิระเป็นผูใ้ห้ความเหน็เกีย่วกบั
ราคาอตัราค่าตอบแทน รวมทัง้ความจําเป็นและความเหมาะสมของรายการนัน้ด้วย หากมรีายการใดที่เกดิขึน้กบับุคคลที่อาจมี
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎ ประกาศ และ/ หรือข้อบงัคบัของสํานักงานคณะ 
กรรมการหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และ/ หรอืตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย โดยบรษิัทอาจให้ผู้เชี่ยวชาญอสิระหรือ
ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัเป็นผูใ้หค้วามเหน็เกีย่วกบัรายการระหว่างกนัดงักล่าว เพื่อนําไปใชป้ระกอบการตดัสนิใจของคณะกรรมการ
หรอืผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทัง้นี้บรษิัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงนิที่ได้รบัการตรวจสอบจาก
ผูส้อบบญัชขีองบรษิทั 



 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) สว่นที ่2 หน้าที ่33 

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

บคุคล/นิติบคุคล 
ท่ีอาจมีความขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ์ 
ลกัษณะ
รายการ 

มลูค่ารายการ 
(ล้านบาท) 

ยอดคงค้าง 
(ล้านบาท) 

ค าชี้แจงของผู้บริหารในเร่ืองความจ าเป็น 
และความสมเหตสุมผล 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ ส าหรบัปีส้ินสดุ
วนัท่ี31 ธนัวาคม 

31 
ธนัวาคม 

2562 

31
ธนัวาคม 

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

มกีรรมการอสิระและ
ประธานกรรมการบรษิทั
ร่วมกนั คอื นาย
ประภาษ ไพรสุวรรณา 

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

คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็วา่รายการ
ซื้อสนิคา้ดงักล่าวเป็นรายการธุรกจิปกตขิอง
บรษิทั และเป็นรายการทีเ่ป็นไปตามเงือ่นไข
การคา้ทัว่ไปโดยเป็นไปตามนโยบายการจดัซื้อ
ของบรษิทั ซึง่บรษิทัไดท้าํรายการแบบเดยีวกนั
กบัคู่คา้รายอื่น ซึง่มคีวามสมเหตุสมผล 

เจา้หนี้การคา้ - - 0.33 - 
     

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

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

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

คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็วา่รายการ
ซื้อสนิคา้ดงักล่าวเป็นรายการธุรกจิปกตขิอง
บรษิทั และเป็นรายการทีเ่ป็นไปตามเงือ่นไข
การคา้ทัว่ไปโดยเป็นไปตามนโยบายการจดัซื้อ
ของบรษิทั ซึง่บรษิทัไดท้าํรายการแบบเดยีวกนั
กบัคู่คา้รายอื่น ซึง่มคีวามสมเหตุสมผล 

เจา้หนี้การคา้ - - 2.19 17.36 
     

 



 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) สว่นที ่2 หน้าที ่34 

บคุคล/นิติบคุคล 
ท่ีอาจมีความขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ์ 
ลกัษณะ
รายการ 

มลูค่ารายการ 
(ล้านบาท) 

ยอดคงค้าง 
(ล้านบาท) 

ค าชี้แจงของผู้บริหารในเร่ืองความจ าเป็น 
และความสมเหตสุมผล 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ ส าหรบัปีส้ินสดุ
วนัท่ี31 ธนัวาคม 

31 
ธนัวาคม 

2562 

31
ธนัวาคม 

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

มกีรรมการอสิระและ
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบรว่มกนั คอื 
นายสุวทิย ์ 
สงิหจนัทร ์

รายไดจ้ากการ
ใหบ้รกิารรบัเหมา

และตดิตัง้ 
1.49 2.55 - - 

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

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

รายไดจ้ากการ
ขาย 

0.04 1.39 - - 

รายไดท้ีย่งัไมไ่ด้
เรยีกชาํระ 

- - - 1.37 

     

บรษิทั ซพีที-ีททีจี ีอนิ
โนเวชัน่ จาํกดั (CPT TTG) 

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

คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็วา่รายได้
ค่าเช่าดงักล่าว เป็นรายการธุรกจิปกตริะหว่าง
บรษิทัและบรษิทัยอ่ย และเป็นรายการที่
เป็นไปตามเงือ่นไขการคา้ทัว่ไป และมคีวาม
สมเหตุสมผล 

เงนิมดัจาํ - - - 0.02 

     



 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) สว่นที ่3 หน้าที ่1 

ส่วนท่ี 3 
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

13. ข้อมูลทางการเงินท่ีส าคญั 

13.1 ผูส้อบบญัชีและสรปุรายงานของผูส้อบบญัชี 

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

ผูส้อบบญัชทีีไ่ดร้บัอนุญาตจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดป้ฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีทีร่บัรองทัว่ไป 
ซึง่ไดแ้สดงความเหน็ว่า งบการเงนิของบรษิทัฯ แสดงฐานะการเงนิ ผลการดําเนินงาน และกระแสเงนิสด โดยถูกต้องตามทีค่วรใน
สาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และเพิม่ขอ้มลูและเหตุการณ์ทีเ่น้นเกีย่วกบัการปรบัปรุงแกไ้ขขอ้ผดิพลาดในการ
บนัทกึบญัชเีกีย่วกบับญัชต่ีางๆ ในปี 2559 

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

ผูส้อบบญัชทีีไ่ดร้บัอนุญาตจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดป้ฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป 
ซึง่ไดแ้สดงความเหน็ว่า งบการเงนิของบรษิทัฯ แสดงฐานะการเงนิ ผลการดําเนินงาน และกระแสเงนิสด โดยถูกต้องตามทีค่วรใน
สาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

งบการเงินส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
ตรวจสอบโดยบรษิัท เอเอน็เอส ออดทิ จํากดั ซึง่มนีายยุทธพงษ์ เชื้อเมอืงพาน ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 944 เป็น

ผูส้อบบญัชทีีไ่ดร้บัอนุญาตจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดป้ฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป 
ซึง่ไดแ้สดงความเหน็ว่า งบการเงนิของบรษิทัฯ แสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงนิสด โดยถูกต้องตามทีค่วรใน
สาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

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

ฐานะการเงิน 

งบการเงินรวม 

ณ 31 ธนัวาคม 2560 ณ 31 ธนัวาคม 2561 ณ 31 ธนัวาคม 2562 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 

สินทรพัย ์
สินทรพัยห์มนุเวียน 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
เงนิลงทุนชัว่คราว - สุทธ ิ
ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้หมนุเวยีนอืน่ - สุทธ ิ
รายไดท้ีย่งัไมไ่ดเ้รยีกชาํระ 

สนิคา้คงเหลอื - สุทธ ิ

 
  

222.23 
450.13 
407.94 
43.68 

126.35 

 
  

14.59 
29.55 
26.78 
2.87 
8.30 

 
  

58.32 
387.04 
350.51 
69.64 
94.87 

 
  

4.41 
29.28 
26.52 
5.27 
7.18 

 
  

38.30 
375.69 
218.18 
30.79 
93.67 

 
 

3.21 
31.49 
18.29 
2.58 
7.85 

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 1,250.33 82.09 960.38 72.66 756.63 63.42 

 
 
 
 
 



 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) สว่นที ่3 หน้าที ่2 

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

ฐานะการเงิน 

งบการเงินรวม 

ณ 31 ธนัวาคม 2560 ณ 31 ธนัวาคม 2561 ณ 31 ธนัวาคม 2562 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 

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

 
2.40 

- 
- 

257.84 
0.75 

11.65 
0.17 

 
0.16 

- 
- 

16.93 
0.05 
0.76 
0.01 

 
- 

9.20 
- 

333.96 
0.97 

15.29 
1.89 

 
- 

0.70 
- 

25.27 
0.07 
1.16 
0.14 

 
- 

0.30 
5.10 

405.75 
7.16 

17.42 
0.59 

 
- 

0.03 
0.43 

34.01 
0.60 
1.46 
0.05 

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 272.81 17.91 361.31 27.34 436.32 36.58 

รวมสินทรพัย ์ 1,523.14 100.00 1,321.69 100.00 1,192.95 100.00 

หน้ีสินและส่วนของผูถ้ือหุ้น 
หน้ีสินหมนุเวียน 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 
เงนิรบัล่วงหน้าจากลกูคา้และรายไดร้บัล่วงหน้า 
หนี้สนิตามสญัญาเช่าทางการเงนิทีถ่งึกาํหนดชาํระ
ภายในหนึ่งปี 
ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 
ประมาณการหนี้สนิจากการรบัประกนั 
ประมาณการหนี้สนิอืน่ 

 
 

34.44 
272.61 
38.07 

 
1.55 

26.10 
16.27 
10.85 

 
 

2.26 
17.90 
2.50 

 
0.10 
1.72 
1.07 
0.71 

 
 

24.67 
228.16 
16.22 

 
1.89 
5.58 

15.96 
10.85 

 
 

1.87 
17.26 
1.23 

 
0.14 
0.42 
1.21 
0.82 

 
 

24.27 
94.40 
44.42 

 
2.61 

- 
12.70 
4.68 

 
 

2.04 
7.91 
3.72 

 
0.22 

- 
1.07 
0.39 

รวมหน้ีสินหมนุเวียน 399.89 26.26 303.33 22.95 183.08 15.35 
หน้ีสินไม่หมนุเวียน 

หนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ - สุทธ ิ 
ประมาณการหนี้สนิไมห่มนุเวยีนสาํหรบัผลประโยชน์
พนกังาน 
หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอื่น 

 
1.74 

 
32.56 
1.74 

 
0.11 

 
2.14 
0.11 

 
1.77 

 
23.83 
0.57 

 
0.13 

 
1.80 
0.04 

 
9.11 

 
27.86 
2.02 

 
0.76 

 
2.34 
0.17 

รวมหน้ีสินไม่หมนุเวียน 36.04 2.36 26.17 1.98 38.99 3.27 
รวมหน้ีสิน 435.93 28.62 329.50 24.93 222.07 18.62 

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

จดัสรรแลว้ สาํรองตามกฎหมาย 
ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 

 
 
 
- 

450.00 
 

450.00 
469.63 

 
33.38 

134.20 

 
 
 
- 

29.55 
 

29.55 
30.83 

 
2.19 
8.81 

 
 
 
- 

450.00 
 

450.00 
469.63 

 
34.11 
37.62 

 
 
 
- 

34.05 
 

34.05 
35.53 

 
2.58 
2.85 

 
 
 

627.50 
- 
 

450.00 
469.63 

 
34.11 
17.02 

 
 
 

52.60 
- 
 

37.72 
39.37 

 
2.86 
1.43 

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

รวมส่วนของผูถ้ือหุ้น 1,087.21 71.38 992.19 75.07 970.88 81.38 

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถ้ือหุ้น 1,523.14 100.00 1,321.69 100.00 1,192.95 100.00 
 



 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) สว่นที ่3 หน้าที ่3 

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

ผลการด าเนินงาน 
2560 2561 2562 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 

รายได้ 
รายไดจ้ากการขาย 
รายไดจ้ากการใหบ้รกิารรบัเหมาและตดิตัง้ 
รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 
รายไดอ้ื่น 

 
952.11 
254.12 
29.88 
3.18 

 
76.83 
20.50 
2.41 
0.26 

 
649.31 
274.16 
28.20 
11.42 

 
67.42 
28.46 
2.93 
1.19 

 
284.19 
244.66 
42.66 
12.89 

 
48.63 
41.87 
7.30 
2.20 

รวมรายได้ 1,239.29 100.00 963.09 100.00 584.40 100.00 
ค่าใช้จ่าย 

ตน้ทุนขาย 
ตน้ทุนการใหบ้รกิารรบัเหมาและตดิตัง้ 
ตน้ทุนการใหบ้รกิาร 
ค่าใชจ้่ายในการขาย 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 
ขาดทุน (กาํไร) จากอตัราแลกเปลีย่น 

 
695.00 
206.15 
13.59 
62.83 
82.40 
4.46 

 
56.08 
16.63 
1.10 
5.07 
6.65 
0.36 

 
510.56 
236.35 
17.00 
57.76 

121.36 
(1.10) 

 
53.01 
24.54 
1.76 
6.00 

12.60 
(0.11) 

 
237.61 
185.21 
35.05 
49.63 
86.58 
1.43 

 
40.66 
31.69 
6.00 
8.49 

14.82 
0.24 

รวมค่าใช้จ่าย 1,064.43 85.89 941.93 97.80 595.51 101.90 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และ 
ภาษีเงินได้ 
ตน้ทุนทางการเงนิ 

 
174.86 
(1.99) 

 
14.11 
(0.16) 

 
21.16 
(1.59) 

 
2.20 

(0.16) 

 
(11.11) 
(0.87) 

 
(1.90) 
(0.15) 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 
รายได ้(ค่าใชจ้่าย) ภาษเีงนิได ้

172.87 
(32.16) 

13.95 
(2.60) 

19.57   
(5.26) 

2.04 
(0.55) 

(11.98)   
2.13 

(2.05) 
0.36 

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

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

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

ส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้บรษิทัใหญ่ 
ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อีํานาจควบคุม 

140.71        
- 

11.35     
- 

14.47   
(0.16) 

1.50  
(0.01) 

(9.81)  
(0.04) 

(1.68) 
(0.01) 

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

 ส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้บรษิทัใหญ่ 
 ส่วนทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีํานาจควบคุม 

140.71        
- 

11.35     
- 

14.47   
(0.16) 

1.50  
(0.01) 

(9.81)  
(0.04) 

(1.68) 
(0.01) 

 140.71 11.35 14.31 1.49 (9.85) (1.69) 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน (บาท/ หุ้น) 0.22  0.02  (0.01)  
จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนัก (ล้านหุ้น) 640  900  900  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) สว่นที ่3 หน้าที ่4 

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

รายการ 2560 2561 2562 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 
กาํไร (ขาดทุน) สาํหรบัปี 
รายการปรบักระทบก าไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรบั (จ่าย)  
จากกิจกรรมด าเนินงาน 

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

 
140.71 

 
 

16.49 
- 

0.95 
(0.25) 
(0.42) 

      (0.03) 
2.42 

(0.63) 
(0.25) 
1.99 
5.49 

- 
5.24 

32.16 

 
14.31 

 
 

14.42 
24.52 
2.40 
1.06 

(3.71) 
- 

0.73 
(0.36) 
(2.15) 
1.59 
4.77 

- 
12.05 
5.25 

 
(9.85) 

 
 

14.66 
2.44 
2.42 
0.16 

(0.28) 
(0.56) 
0.52 

- 
(5.08) 
0.87 

(0.66) 
(6.17) 
4.03 

(2.13) 

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรพัยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 203.87 74.88 0.37 

สินทรพัยจ์ากการด าเนินงาน (เพ่ิมขึน้) ลดลง : 
ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้หมนุเวยีนอืน่ 
รายไดท้ีย่งัไมไ่ดเ้รยีกชาํระ 
สนิคา้คงเหลอื 
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ 

หน้ีสินจากการด าเนินงานเพ่ิมขึน้ (ลดลง) : 
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้หมนุเวยีนอื่น 
เงนิรบัล่วงหน้าจากลกูคา้และรายไดร้บัล่วงหน้า 
ประมาณการหนี้สนิจากการรบัประกนั 
หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอื่น 

(20.95) 
(28.14) 
49.42 
0.22 

 
19.66 
2.56 

(3.86) 
- 

34.39 
(25.95) 
29.08 
(1.73) 

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

130.44 
38.85 
(2.72) 
1.30 

 
(134.79) 

28.20 
(2.60) 
1.46 

เงินสดรบัจากกิจกรรมด าเนินงาน 222.78 36.75 60.51 

จ่ายสาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 
จ่ายดอกเบีย้จ่าย 
จ่ายภาษเีงนิได ้

-         
(1.99)  

(34.40) 

(1.18) 
(1.59) 

(33.33) 

-         
(0.88) 

(10.68) 
เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 186.39 0.65 48.95 

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

เงนิสดของบรษิทัยอ่ยลดลงจากการเลกิกจิการ 

 
0.25 

153.52 
(576.00) 

6.77 
- 

0.29 
(20.01) 
(0.66) 

- 

 
0.53 

596.80 
(530.00) 

2.40 
(9.20) 
1.63 

(89.91) 
(0.55) 

- 

 
5.49 

288.45 
(276.25) 

- 
(0.30) 
0.89 

(64.21) 
(7.78) 
(1.20) 

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 0.25 (28.30) (54.91) 
 



 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) สว่นที ่3 หน้าที ่5 

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

รายการ 2560 2561 2562 

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

(12.94) 
(1.71) 

(66.00) 
621.00 
(16.37) 

(151.98)      
- 

 
(9.47) 
(1.80) 

- 
- 
- 

(125.99) 
1.00 

 
(0.21) 
(2.38) 

- 
- 
- 

(10.80) 
(0.67) 

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สทุธิ 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วนัต้นปี 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วนัส้ินปี 

122.55  
99.68  

222.23 

(163.91) 
222.23 

58.32 

(20.02) 
58.32    
38.30 

การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกบักระแสเงินสดเพ่ิมเติม 
สนิทรพัยท์ีเ่พิม่ขึน้จากหนี้สนิตามสญัญาเช่าทางการเงนิ 
เจา้หนี้ซื้อทรพัยส์นิเพิม่ขึน้ 
สนิทรพัยเ์พิม่ขึน้จากการโอนเงนิมดัจาํค่าซื้อสนิทรพัยถ์าวร 
ทีด่นิทีเ่พิม่ขึน้จากการก่อหนี้ระยะยาว 
เงนิปนัผลคา้งจ่าย 
สนิทรพัยท์ีเ่พิม่ขึน้จากการรบัโอนจากสนิคา้ 
ค่าเสือ่มราคาทีบ่นัทกึเป็นตน้ทุนของสนิทรพัย ์

-           
0.55           

-         
66.00         

-                
-                
- 

 
2.17 
0.81 

- 
        - 

0.01 
- 
- 

 
10.45 
0.55 
9.20 

- 
- 

1.50 
2.26 

 
อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั 

ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 - 2562 

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

3.11 
2.69 
3.48 
105 
5.69 
64 

4.24 
86 
83 
26 

14.11 
11.35 
22.79 
11.55 
63.20 
1.01 
0.40 

3.17 
2.62 
2.70 
135 
6.91 
53 

3.70 
99 
90 

19.73 
2.20 
1.49 
1.32 
0.94 
5.55 
0.62 
0.33 

4.13 
3.45 
2.23 
164 
4.86 
75 

3.42 
107 
132 

19.88 
(1.90) 
(1.69) 
(1.00) 
(0.78) 
(2.66) 
0.45 
0.23 
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14. การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจดัการ 

ผลการด าเนินงาน 

โครงสร้างรายได้ 
2561 2562 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการขาย     
1. ขายตูไ้ฟฟ้า (Panel) 450.10 46.74 131.48 22.50 
2. ขายสนิคา้ - หน่วย (Unit) 199.21 20.68 152.71 26.13 

รวมรายได้จากการขาย 649.31 67.42 284.19 48.63 
รายได้จากการให้บริการ     

3. การใหบ้รกิารรบัเหมาและตดิตัง้  274.16 28.46 244.66 41.87 
4. การใหบ้รกิาร   28.20 2.93 42.66 7.30 

รวมรายได้จากการให้บริการ 302.36 31.39 287.32 49.17 
รวมรายได้หลกั 951.67 98.81 571.51 97.80 
รายได้อ่ืนๆ * 11.42 1.19 12.89 2.20 

รวมรายได้ 963.09 100.00 584.40 100.00 

*หมายเหตุ:  รายไดอ้ื่นๆ ประกอบดว้ยรายไดจ้ากการจาํหน่ายเศษซาก และดอกเบีย้รบั เป็นตน้ 

1. รายได้จากการขาย สาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 เป็นจาํนวนเงนิ 284.19 ลา้นบาท และ 649.31 ลา้น
บาทตามลาํดบั ซึง่ลดลงเมื่อเทยีบกบัปี 2561 เน่ืองจากการชะลอการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอุตสาหกรรมกลุ่มอาหาร
และเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมกลุ่มน้ําตาล อุตสาหกรรมทีเ่กีย่วกบัการสง่ออก รวมถงึความล่าชา้ของโครงการในการลงทุนของภาครฐั
ซึง่สง่ผลโดยตรงกบัการรบัรูร้ายไดจ้ากการขายของบรษิทั 

2. รายได้จากการให้บริการรบัเหมาและติดตัง้ เป็นงานใหบ้รกิารรบัเหมาและตดิตัง้สายไฟ (Cable Installation) และการ
ก่อสรา้งสถานีไฟฟ้าย่อย (Substation) โดยรายไดส้าํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 เป็นจํานวนเงนิ 244.66 ลา้น
บาท และ 274.16 ลา้นบาทตามลาํดบั ซึง่ลดลงเมื่อเทยีบกบัปี 2561 ซึง่งานโครงการของลูกคา้บางโครงการล่าชา้กว่ากําหนด ทํา
ใหค้วามสามารถในการรบัรูร้ายไดล้ดลง โดยเฉพาะอย่างยิง่โครงการดา้นสาธารณูปโภคของภาครฐั 

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

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

ต้นทุนขายและบริการ 
1. ต้นทุนขาย องค์ประกอบหลกัของต้นทุนขาย คอื ต้นทุนค่าสนิค้า คดิเป็นประมาณรอ้ยละ 70 - 80 ของต้นทุนรวม โดย

วตัถุดบิหลกัประกอบดว้ย อุปกรณ์สนิคา้ทีนํ่ามาประกอบระบบควบคุมเครื่องจกัร อาท ิมอเตอร์ อนิเวอรเ์ตอร ์และอุปกรณ์ไฟฟ้า
ต่างๆ เป็นต้น ซึง่มกีารสัง่ซือ้ทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ ต้นทุนขายอื่น เช่น ค่าแรงพนักงานทางตรง, ค่าวสัดุ
สิน้เปลอืง, และค่าเสือ่มราคา เป็นตน้ คดิเป็นสดัสว่นเฉลีย่ประมาณรอ้ยละ 10 - 15 ของตน้ทุนขายของบรษิทั 

สาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มมีูลค่าเท่ากบั 237.61 ลา้นบาท และ 510.56 ลา้นบาท ตามลําดบัคดิเป็น
รอ้ยละ 40.66 และรอ้ยละ 53.01 ต่อรายไดร้วมตามลาํดบั หรอืคดิเป็นอตัรากาํไรขัน้ตน้รอ้ยละ 16.39 และ รอ้ยละ 21.37 ตามลาํดบั  
พบว่ามอีตัรากําไรขัน้ต้นลดลงเนื่องจากการแข่งขนัทีม่คีวามรุนแรงมากขึน้และรายไดจ้ากการขายของปี 2562 ลดลงจากปี 2561 
ทาํใหอ้ตัราสว่นของตน้ทุนคงทีต่่อรายไดส้งูขึน้ 
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2. ต้นทุนการให้บริการรบัเหมาและติดตัง้ เป็นต้นทุนก่อสร้างที่เกดิขึน้จรงิของงานทีท่ําเสรจ็จนถงึวนัสิน้ปีสิน้สุดวนัที ่31 
ธนัวาคม 2562 และ 2561 มมีูลค่าเท่ากบั 185.21 ลา้นบาท และ 236.35 ลา้นบาท ตามลําดบัคดิเป็นร้อยละ 31.69 และร้อยละ 
24.54 ต่อรายไดร้วมตามลาํดบั หรอืคดิเป็นอตัรากําไรขัน้ต้น รอ้ยละ 24.30 และรอ้ยละ 13.79 ตามลําดบั พบว่ามโีครงการใหญ่ที่
ดําเนินการเสรจ็ในปี 2562 และมอีตัรากําไรขัน้ต้นสงูกว่าโครงการอื่นๆ เนื่องจากการบรหิารโครงการมปีระสทิธภิาพมากขึน้และ
การซือ้วตัถุดบิในปรมิาณมาก ทาํใหส้ามารถต่อรองผูข้ายสนิคา้ได ้จงึทาํใหต้น้ทุนสนิคา้ลดลง 

3. ต้นทุนการให้บริการ ประกอบดว้ยต้นทุนการใหบ้รกิาร (Service) และต้นทุนการซ่อมแซม (Repair) ทีเ่กดิขึน้จากงานที่
หมดอายุรบัประกนัสนิคา้แลว้ (Expired Warranty) สาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มมีูลค่าเท่ากบั 35.05 ลา้น
บาท และ 17.00 ลา้นบาท ตามลาํดบั คดิเป็นรอ้ยละ 6.00 และรอ้ยละ 1.77 ต่อรายไดร้วมตามลําดบั หรอืคดิเป็นอตัรากําไรขัน้ต้น
รอ้ยละ 17.83 และรอ้ยละ 39.70 ตามลาํดบั เน่ืองจากมกีารแขง่ขนัทีม่ากขึน้ 

ค่าใช้จ่ายในการขาย และค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
1. ค่าใช้จ่ายในการขาย สาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มคี่าใชจ้่ายในการขาย เท่ากบั 49.63 ลา้นบาท 

และ 57.76 ลา้นบาทตามลาํดบั คดิเป็นรอ้ยละ 8.49 และรอ้ยละ 6.00 ของรายไดร้วม ซึง่ปี 2562 มสีดัสว่นต่อรายไดร้วมเพิม่ขึน้เมื่อ
เทยีบกบัปี 2561 โดยค่าใชจ้่ายในการขายส่วนใหญ่เป็นค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัพนักงาน ซึง่เป็นค่าใชจ้่ายคงทีใ่นปี 2562 และ 2561 มี
มูลค่าเท่ากบั 25.90 ลา้นบาท และ 27.01 ลา้นบาท คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 52.18 และ 46.77 ของค่าใชจ้่ายในการขายตามลําดบั 
นอกนัน้เป็นค่าใชจ้่ายทีผ่นัแปรตามรายไดท้ีล่ดลง 

2. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ค่าใชจ้่ายในการบรหิารสาํหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มมีูลค่าเท่ากบั 86.58 
ลา้นบาท และ 121.36 ลา้นบาทตามลาํดบั คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 14.81 และรอ้ยละ 12.60 ของรายไดร้วม ซึง่ปี 2562 มสีดัส่วนต่อ
รายไดร้วมเพิม่ขึน้เมื่อเทยีบกบัปี 2561 โดยค่าใชจ้่ายในการบรหิารปี 2562 ลดลงเป็นจาํนวนเงนิ 34.78 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 
28.66 จากการลดลงของค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัพนกังานและผูบ้รหิาร การบรหิารตน้ทุนทีม่ปีระสทิธภิาพมากขึน้ และการลดค่าใชจ้่ายดู
งานต่างประเทศ รวมถงึในปี 2561 มกีารตัง้สาํรองค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญูจาํนวน 24.52 ลา้นบาท 

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

มผีลกําไรจากอตัราแลกเปลีย่นจํานวน 1.10 ลา้นบาท ตามลําดบั ซึง่ผลกําไรหรอืขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นทีแ่สดงในงบกําไร
ขาดทุนไดร้วมรายการที่เกดิขึน้จรงิและยงัไม่เกดิขึน้จรงิ โดยบรษิทัได้ลดความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นโดยใชว้งเงนิสญัญาซื้อ
ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า ผลต่างระหว่างอตัราแลกเปลีย่นตามวนัทีใ่นใบตราสง่สนิค้า (Bill of Lading) และอตัราแลกเปลีย่น
ตามสญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าเมื่อมกีารจ่ายเงนิ ถอืเป็นกําไรหรอืขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นทีเ่กดิขึน้จรงิจาก
การจ่ายชาํระ และหากวนัสิน้งวดบรษิทัมเีจา้หนี้การคา้หรอืลกูหนี้ทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศคงคา้ง บรษิทัยงัคงไดร้บัผลกระทบจาก
อตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิจากการปรบัปรุงบญัชเีจา้หนี้หรอืลกูหนี้ ณ วนัสิน้งวดตามมาตรฐานบญัช ี

ต้นทุนทางการเงิน 
บรษิทัมตี้นทุนทางการเงนิสาํหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 เป็นจํานวนเงนิ 0.88 ลา้นบาท และ 1.59 ลา้น

บาท ตามลาํดบั โดยตน้ทุนทางการเงนิของปี 2562 และ 2561 เป็นดอกเบีย้จ่ายสาํหรบัเงนิกูย้มืระยะสัน้จากธนาคารประเภททรสัต์
รซีทีเพื่อวตัถุประสงคใ์นการนําเขา้สนิคา้และวตัถุดบิจากต่างประเทศ และดอกเบีย้จ่ายสาํหรบัสญัญาเช่าทางการเงนิของรถยนต์ 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรบัปี 
สาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 บรษิทัฯและบรษิทัย่อยมขีาดทุนสทุธ ิ9.85 ลา้นบาท และปี 2561 กาํไรสทุธเิป็นจํานวน

เงนิ 14.31 ลา้นบาทตามลาํดบั บรษิทัฯและบรษิทัย่อยมผีลขาดทุนสทุธสิาํหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 เนื่องจากยอดขาย
ทีล่ดลงตามทีไ่ดอ้ธบิายไวข้า้งตน้ 

 

 



 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) สว่นที ่3 หน้าที ่8 

การวิเคราะหฐ์านะทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
สินทรพัย ์

บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยมีสนิทรพัย์รวม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 เป็นจํานวนเงนิ 1,192.95 ล้านบาทและ 
1,321.69 ลา้นบาทตามลําดบั สนิทรพัยห์มุนเวยีนลดลง 203.75 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 21.22 เนื่องจากลูกหนี้การคา้และมูลค่า
ตามสญัญาทีย่งัไม่เรยีกเกบ็ลดลง 171.19 ลา้นบาท สบืเนื่องจากยอดขายทีล่ดลง ส่วนสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนเพิม่ขึน้ 75.01 ลา้น
บาท คดิเป็นรอ้ยละ 20.76 เน่ืองจากการรบัมอบเครื่องจกัรสาํหรบัโรงงานใหม่ และค่าลขิสทิธิท์ีเ่พิม่ขึน้ 

หน้ีสิน   
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมหีนี้สนิรวม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 เป็นจาํนวนเงนิ 222.07 ลา้นบาท และ 

329.50 ลา้นบาทตามลําดบั หนี้สนิหมุนเวยีนลดลง 120.26 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 39.65 เนื่องจากเจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น
ลดลง 133.77 ลา้นบาท จากการจ่ายชาํระและการซือ้ทีล่ดลง สว่นหนี้สนิไม่หมุนเวยีนเพิม่ขึน้ 12.83 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 49.04 
จากหนี้สนิตามสญัญาเช่าทางการเงนิ 7.34 ลา้นบาท และประมาณการหนี้สนิไม่หมุนเวยีนสาํหรบัผลประโยชน์พนักงาน 4.03 ลา้น
บาท ซึง่เป็นไปตามมาตรฐานการบญัช ี

ส่วนของผูถื้อหุ้น  
สว่นของผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 เป็นจํานวนเงนิ 970.88 ลา้นบาท และ 992.20 ลา้นบาท 

ตามลาํดบั สว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงเนื่องจากผลประกอบการขาดทุนในปี 2562 และการจ่ายเงนิปนัผลในเดอืนพฤษภาคม 2562 เป็น
จาํนวนเงนิ 10.80 ลา้นบาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) 

การรบัรองความถกูต้องของข้อมูล 

บรษิทัไดส้อบทานขอ้มลูในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปีฉบบันี้แลว้ ดว้ยความระมดัระวงั บรษิทัขอรบัรองว่า ขอ้มูลดงักล่าว
ถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเทจ็ ไม่ทาํใหผู้อ้ื่นสาํคญัผดิ หรอืไม่ขาดขอ้มลูทีค่วรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั นอกจากนี้ บรษิทัขอรบัรองว่า  

(1) งบการเงนิและขอ้มูลทางการเงนิทีส่รุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจําปี  ได้แสดงขอ้มูลอย่างถูกต้องครบถ้วนใน
สาระสาํคญัเกีย่วกบัฐานะการเงนิ ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงนิสดของบรษิทัแลว้ 

(2) บรษิทัไดจ้ดัใหม้รีะบบการเปิดเผยขอ้มูลทีด่ี เพื่อใหแ้น่ใจว่าบรษิทัได้เปิดเผยขอ้มูลในส่วนทีเ่ป็นสาระสาํคญัทัง้ของบรษิทั
และบรษิทัย่อยอย่างถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทัง้ควบคุมดแูลใหม้กีารปฏบิตัติามระบบดงักล่าว 

(3) บรษิทัไดจ้ดัใหม้รีะบบการควบคุมภายในทีด่แีละควบคุมดแูลใหม้กีารปฏบิตัติามระบบดงักล่าว และบรษิทัไดแ้จง้ขอ้มูลการ
ประเมนิระบบการควบคุมภายใน ณ วนัที ่26 กุมภาพนัธ ์2563 ต่อผูส้อบบญัชแีละกรรมการตรวจสอบของบรษิทัแลว้ ซึง่ครอบคลุม
ถงึขอ้บกพร่องและการเปลีย่นแปลงทีส่าํคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมทัง้การกระทําทีม่ชิอบทีอ่าจมผีลกระทบต่อการจดัทํา
รายงานทางการเงนิของบรษิทัและบรษิทัย่อย 

ในการนี้เพื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชุดเดยีวกนักบัทีบ่รษิทัไดร้บัรองความถูกต้องแลว้ บรษิทัไดม้อบหมาย
ใหน้างสาวหฤทยั หลมิประเสรฐิ เป็นผูล้งลายมอืชื่อกาํกบัเอกสารน้ีไวทุ้กหน้าดว้ย หากเอกสารใดไม่มลีายมอืชื่อของนางสาวหฤทยั 
หลมิประเสรฐิกาํกบัไว ้บรษิทัจะถอืว่าไม่ใช่ขอ้มลูทีบ่รษิทัไดร้บัรองความถูกตอ้งของขอ้มลูแลว้ดงักล่าวขา้งตน้ 

ผูร้บัมอบอ านาจ 

ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 

1. รศ.ประภาษ ไพรสุวรรณา ประธานกรรมการบรษิทั และกรรมการอสิระ 
 

2. นางวลัชลยี ์กาญจนจงกล 
รองประธานกรรมการ, กรรมการตรวจสอบ  
และกรรมการอสิระ 

 

3. นายสุวทิย ์สงิหจนัทร ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 
 

4. นายวรพจน์ ยศะทตัต ์ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 
 

5. นายสมศกัดิ ์หลมิประเสรฐิ กรรมการ และประธานกรรมการบรหิาร 
 

6. นายชยัยศ ปิยะวรรณรตัน์ กรรมการ และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
 

7. นายนพดล วเิชยีรเกือ้ กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ 
 

8. นางสาวหฤทยั หลมิประเสรฐิ 
กรรมการ และรองกรรมการผูจ้ดัการ 
(ฝา่ยบรหิาร) 

 

9. นายมนต์ชยั ธญัธเนส 
กรรมการ และรองกรรมการผูจ้ดัการ 
(ฝา่ยขายและวศิวกรรม)  

ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 

นางสาวหฤทยั หลมิประเสรฐิ 
กรรมการ และรองกรรมการผูจ้ดัการ (ฝา่ย
บรหิาร) 

 



 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 1 
รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ านาจควบคมุและเลขานุการบริษทั 



 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) 

ประวติักรรมการและผูบ้ริหาร 
บริษทั ซีพีที ไดร ์แอนด ์เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 

ช่ือ - นามสกลุ 
อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผูบ้ริหาร 

สดัส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษทั 

ประสบการณ์การท างานในระยะเวลา 5 ปี (ย้อนหลงั) 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/ บริษทั ประเภทธรุกิจ 

รศ.ประภาษ ไพรสวุรรณา 65 - ปรญิญาโท วศิวกรรมศาสตร์
มหาบณัฑติ  
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ 
เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
 
- ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร ์
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ 
เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
 
- ผ่านการอบรม Director Certification 
Program (DCP) 
จากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ
บรษิทัไทย รุน่ที ่119/2009 
 
- ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Financial 
Statements for Directors (FSD) 
จากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ
บรษิทัไทย รุน่ที ่20/2013 
 
- ประกาศนียบตัรหลกัสตูรสถาบนั
วทิยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที ่17 

- 0.01% 2561 - ปจัจุบนั 
 
 
 

2559 - ปจัจุบนั 
 
 

2558 - ปจัจุบนั 
 
 
 
 
 

2557 - ปจัจุบนั 
 
 

2556 - 2561 
 
 
 

2553 - ปจัจุบนั 

ประธานกรรมการบรษิทั
และกรรมการอสิระ 
 
 
กรรมการ 
 
 
ประธานกรรมการและ
กรรมการอสิระ 
 
กรรมการ 
 
 
ประธานกรรมการตรวจ 
สอบและกรรมการอสิระ 
 
กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการอสิระ 
 
 
กรรมการ 

บมจ.ซพีที ีไดร ์แอนด ์
เพาเวอร ์ 
 
  
บจก.พอีเีอ เอน็คอม 
อนิเตอรเ์นชัน่แนล 
 
บมจ.คอมมวินิเคชัน่ 
แอนด ์ซสิเตม็ส ์โซลชู ัน่ 
 
บจก.เคเอม็ไอท ี
ลาดกระบงั  
 
บมจ.บางกอกชที
เมท็ทลั 
 
บมจ.ซพีที ีไดร ์แอนด ์
เพาเวอร ์ 
 
 
คณะกรรมการ
รฐัวสิาหกจิ  
(Directors’ Pool) 
 

จาํหน่ายอุปกรณ์และระบบควบคุมไฟฟ้าทีใ่ช้
ในโรงงานอุตสาหกรรม รวมถงึใหบ้รกิาร
ตดิตัง้และกอ่สรา้งสถานไีฟฟ้ายอ่ย 
 
ดา้นพลงังานไฟฟ้า 
 
 
นําเขา้และจาํหน่ายเคเบิล้ทีใ่ชใ้นงาน
โครงขา่ยโทรคมนาคม ใหบ้รกิารตดิตัง้ระบบ 
 
การวจิยัและพฒันาเชงิทดลองดา้น
วทิยาศาสตรธ์รรมชาต ิ
 
ประกอบกจิการผลติราง และท่อรอ้ยสายไฟ 
ตูส้ ือ่สาร 
 
จาํหน่ายอุปกรณ์และระบบควบคุมไฟฟ้าทีใ่ช้
ในโรงงานอุตสาหกรรม รวมถงึใหบ้รกิาร
ตดิตัง้และกอ่สรา้งสถานไีฟฟ้ายอ่ย 
 
หน่วยงานราชการ 

 



 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) 

 

ช่ือ - นามสกลุ 
อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผูบ้ริหาร 

สดัส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษทั 

ประสบการณ์การท างานในระยะเวลา 5 ปี (ย้อนหลงั) 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/ บริษทั ประเภทธรุกิจ 

นางวลัชลยี ์กาญจนจงกล 
 
 

67 - ปรญิญาโท เศรษฐศาสตรม์หาบณัฑติ 
คณะพฒันาการเศรษฐกจิ 
สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์(นิดา้) 
 
- ปรญิญาตร ีศลิปะศาสตร ์
(สาขาการบญัช)ี มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่
 
- ผ่านการอบรม Director Accreditation 
Program (DAP) 
จากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ 
บรษิทัไทย รุ่นที ่104/2013 
 

- 0.18% 2562 - ปจัจุบนั 
 
 

2561 - ปจัจุบนั 
 
 
 

2556 - 2561 

กรรมการและกรรมการ 
ผูม้อีํานาจลงนาม 
 
รองประธานกรรมการ,
กรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการอสิระ 
 
กรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการอสิระ 

บจก.ยุวลัย ์2019 
 
 
บมจ.ซพีที ีไดร ์แอนด ์
เพาเวอร ์ 
 
 
บมจ.ซพีที ีไดร ์แอนด ์
เพาเวอร ์ 
  

 

ธุรกจิการโรงแรม 
 
 
จาํหน่ายอุปกรณ์และระบบควบคุมไฟฟ้าทีใ่ช้
ในโรงงานอุตสาหกรรม รวมถงึใหบ้รกิาร
ตดิตัง้และกอ่สรา้งสถานไีฟฟ้ายอ่ย  
 
 

นายสุวทิย ์สงิหจนัทร ์
 

65 - ปรญิญาโท รฐัประศาสนศาสตร์
มหาบณัฑติ 
สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์ (นิดา้) 
  
- ปรญิญาตร ีนิตศิาสตร ์
มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
 
- ผ่านการอบรม Director Certification 
Program (DCP) 
จากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ 
บรษิทัไทย รุ่นที ่176/2013 
 
- ผ่านการอบรม Director Accreditation 
Program (DAP)  
จากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ 
บรษิทัไทย รุ่นที ่104/2013 
 

- 
 

- 2559 - ปจัจุบนั 
 
 
 

2556 - ปจัจุบนั 
 
 
 

2555 - ปจัจุบนั 
 
 
 

ประธานกรรมการ
ตรวจสอบและกรรมการ
อสิระ 
 
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบและกรรมการ
อสิระ 
 
ผูช้่วยผูว้่าการการไฟฟ้า
ฝา่ยผลติแห่งประเทศไทย 
ผูท้รงคุณวุฒ ิ

บมจ.ซพีที ีไดร ์แอนด ์
เพาเวอร ์ 
 
 
บมจ.เพาเวอรโ์ซลชู ัน่ 
เทคโนโลย ี 
 
 
การไฟฟ้าฝา่ยผลติแห่ง
ประเทศไทย 
 
สาํนกังาน
คณะกรรมการกาํกบั
กจิการพลงังาน 

จาํหน่ายอุปกรณ์และระบบควบคุมไฟฟ้าทีใ่ช้
ในโรงงานอุตสาหกรรม รวมถงึใหบ้รกิาร
ตดิตัง้และกอ่สรา้งสถานไีฟฟ้ายอ่ย  
 
ธุรกจิออกแบบจาํหน่ายและตดิตัง้ระบบจ่าย
ไฟฟ้าและตรวจวดัจดัการสภาพแวดลอ้ม 
           
 
ผลติและจาํหน่ายพลงังานทดแทน 
 
 
ผลติและจาํหน่ายพลงังานทดแทน 



 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) 

 

ช่ือ - นามสกลุ 
อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผูบ้ริหาร 

สดัส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษทั 

ประสบการณ์การท างานในระยะเวลา 5 ปี (ย้อนหลงั) 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/ บริษทั ประเภทธรุกิจ 

นายวรพจน์ ยศะทตัต์ 58 - ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร ์ 
สาขาเครือ่งกล 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

- - 2561 - ปจัจุบนั 
 
 
 
 
 
 

2556 - ปจัจุบนั 
 
 
 

2555 - ปจัจุบนั 
 
 
 

2549 - ปจัจุบนั 
 

กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการอสิระ 
 
 
ประธานกรรมการ 
 
 
กรรมการ  
กรรมการ 
 
 
ประธานกรรมการและ
กรรมการผูม้อีํานาจลงนาม 
 
 
กรรมการ 
 

บมจ.ซพีที ีไดร ์แอนด ์
เพาเวอร ์
 
 
INDRA SISTEMAS 
S.A. 
 
บจก.โพล ออนไลน์  
บจก.ไซเบอร ์โวต 
 
 
บจก.ไทยโทรนิค 
 
 
 
บจก.อลงัการ พร๊อพ
เพอตี้ส ์
 

จาํหน่ายอุปกรณ์และระบบควบคุมไฟฟ้าทีใ่ช้
ในโรงงานอุตสาหกรรม รวมถงึใหบ้รกิาร
ตดิตัง้และกอ่สรา้งสถานไีฟฟ้ายอ่ย  
 
ใหบ้รกิารทางเทคโนโลยหีลายสาขา เช่นการ
ป้องกนัประเทศ การขนส่ง การจราจร 
 
บรกิารจดัทาํการออกเสยีง  
ลงคะแนนหรอืโพล ดว้ยวธิอีอนไลน์หรอื
เวบ็ไซต ์
 
บรกิารตดิตัง้ ซ่อม และซ่อมบาํรุงอุปกรณ์
สือ่สารและอเิลค็ทรอนิค ขายอุปกรณ์
อเิลค็ทรอนิค 
 
อสงัหารมิทรพัย ์

นายสมศกัดิ ์หลมิประเสรฐิ 67 - ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ มหาบณัฑติ
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
 
- ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร ์
สาขาวศิวกรรมโทรคมนาคม 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ 
เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
 
- ผ่านการอบรม Director Accreditation 
Program (DAP) 
จากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ 
บรษิทัไทย รุ่นที ่104/2013 
 

บดิาของ 
นางสาวหฤทยั 
หลมิประเสรฐิ 

8.83% 
  

2562-ปจัจุบนั 
 
 
 

2556-2562 
 

กรรมการและประธาน
กรรมการบรหิาร 
 
 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

บมจ.ซพีที ีไดร ์แอนด ์
เพาเวอร ์ 
 
 
บมจ.ซพีที ีไดร ์แอนด ์
เพาเวอร ์

จาํหน่ายอุปกรณ์และระบบควบคุมไฟฟ้าทีใ่ช้
ในโรงงานอุตสาหกรรม รวมถงึใหบ้รกิาร
ตดิตัง้และกอ่สรา้งสถานไีฟฟ้ายอ่ย  



 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) 

 

ช่ือ - นามสกลุ 
อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผูบ้ริหาร 

สดัส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษทั 

ประสบการณ์การท างานในระยะเวลา 5 ปี (ย้อนหลงั) 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/ บริษทั ประเภทธรุกิจ 

นายชยัยศ ปิยะวรรณรตัน์ 
 

56 - Executive MBA บรหิารธุรกจิ 
มหาบณัฑติ 
สถาบนับณัฑติบรหิารธุรกจิศศนิทร ์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 
- ปรญิญาตร ีวศิวกรรมไฟฟ้า 
(เกยีรตนิิยมอนัดบั 2)  
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ 
เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
 
- ผ่านการอบรม Director Certification 
Program (DCP) 
จากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ
บรษิทัไทย 2017 
 

- 5.55% 2562 - ปจัจุบนั 
 
 
 

2550 - 2562 

กรรมการและประธาน
เจา้หน้าทีบ่รหิาร 
 
 
กรรมการผูจ้ดัการ 

บมจ.ซพีที ีไดร ์แอนด ์
เพาเวอร ์ 
 
 
บจก.เอบบี ี(ประเทศ
ไทย) 

จาํหน่ายอุปกรณ์และระบบควบคุมไฟฟ้าทีใ่ช้
ในโรงงานอุตสาหกรรม รวมถงึใหบ้รกิาร
ตดิตัง้และกอ่สรา้งสถานไีฟฟ้ายอ่ย 
 
จาํหน่ายอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้า 

นายนพดล วเิชยีรเกือ้ 54 - ปรญิญาตร ี วศิวกรรมศาสตร ์ 
สาขาวศิวกรรมอเิลก็ทรอนิกส ์ 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ 
เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
 
- ผ่านการอบรม Director Accreditation 
Program (DAP)  
จากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ 
บรษิทัไทย รุ่นที ่100/2013 
 

- 9.03% 2561 - ปจัจุบนั 
 
 
 

2559 - 2561 
 
 

2556 - 2559 
 

กรรมการและกรรมการ
ผูจ้ดัการ 
 
 
กรรมการและรองกรรมการ
ผูจ้ดัการ 
 
ผูจ้ดัการทัว่ไป  
(ฝา่ยบรกิาร) 

บมจ.ซพีที ีไดร ์แอนด ์
เพาเวอร ์ 
 
 
บมจ.ซพีที ีไดร ์แอนด ์
เพาเวอร ์ 
 
บมจ.ซพีที ีไดร ์แอนด ์
เพาเวอร ์

จาํหน่ายอุปกรณ์และระบบควบคุมไฟฟ้าทีใ่ช้
ในโรงงานอุตสาหกรรม รวมถงึใหบ้รกิาร
ตดิตัง้และกอ่สรา้งสถานไีฟฟ้ายอ่ย 

 

 



 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) 

 

ช่ือ - นามสกลุ 
อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผูบ้ริหาร 

สดัส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษทั 

ประสบการณ์การท างานในระยะเวลา 5 ปี (ย้อนหลงั) 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/ บริษทั ประเภทธรุกิจ 

นางสาวหฤทยั หลมิประเสรฐิ 43 - ปรญิญาโท Internet and E-commerce  
มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 
 
-  ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิ สาขาการเงนิ  
(เกยีรตนิิยมอนัดบั 1) 
มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์
 
- ผ่านการอบรม Director Accreditation 
Program (DAP)  
จากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ 
บรษิทัไทย รุ่นที ่100/2013 
 
- ผ่านการอบรม Company Secretary 
Program (CSP) 
จากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ 
บรษิทัไทย รุ่นที ่49/2013 
 
- ผ่านการอบรม Chief Financial Officer 
Certification Program (CFO)  
จากสภาวชิาชพีบญัช ีในพระบรมราชูปถมัภ ์
รุ่นที ่10/2008 
 

บุตรสาวของ
นายสมศกัดิ ์
หลมิประเสรฐิ 

7.23% 2559 - ปจัจุบนั 
 
 
 

2556 - 2559 

กรรมการและรองกรรมการ
ผูจ้ดัการ (ฝา่ยบรหิาร) 
 
 
ผูจ้ดัการทัว่ไป 
(ฝา่ยบรหิาร) 

บมจ.ซพีที ีไดร ์แอนด ์
เพาเวอร ์ 
  
 
บมจ.ซพีที ีไดร ์แอนด ์
เพาเวอร ์

จาํหน่ายอุปกรณ์และระบบควบคุมไฟฟ้าทีใ่ช้
ในโรงงานอุตสาหกรรม รวมถงึใหบ้รกิาร
ตดิตัง้และกอ่สรา้งสถานไีฟฟ้ายอ่ย 

นายมนต์ชยั ธญัธเนส 48 - ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ มหาบณัฑติ 
มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 
 
- ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร ์
สาขาไฟฟ้ากาํลงั 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ 
เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
 

- 0.26% 2561 - ปจัจุบนั 
 
 
 

2556 - 2561 

กรรมการและรองกรรมการ
ผูจ้ดัการ 
(ฝา่ยขายและวศิวกรรม) 
 
ผูจ้ดัการทัว่ไป (ฝา่ยขาย) 

บมจ.ซพีที ีไดร ์แอนด ์
เพาเวอร ์ 
  
 
บมจ.ซพีที ีไดร ์แอนด ์
เพาเวอร ์

จาํหน่ายอุปกรณ์และระบบควบคุมไฟฟ้าทีใ่ช้
ในโรงงานอุตสาหกรรม รวมถงึใหบ้รกิาร
ตดิตัง้และกอ่สรา้งสถานไีฟฟ้ายอ่ย 



 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) 

 

ช่ือ - นามสกลุ 
อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผูบ้ริหาร 

สดัส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษทั 

ประสบการณ์การท างานในระยะเวลา 5 ปี (ย้อนหลงั) 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/ บริษทั ประเภทธรุกิจ 

นายธรียุทธ เพช็รวงศ ์ 45 - ปรญิญาตร ีสาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยมีหานคร 

- 0.02% 2559 - ปจัจุบนั 
 
 
 

2557 - 2559 

ผูจ้ดัการทัว่ไป 
(ฝา่ยผลติและออกแบบ) 
 
 
ผูช้่วยผูจ้ดัการโรงงาน 
 

บมจ.ซพีที ีไดร ์แอนด ์
เพาเวอร ์
 
 
บมจ.ซพีที ีไดร ์แอนด ์
เพาเวอร ์
 

จาํหน่ายอุปกรณ์และระบบควบคุมไฟฟ้าทีใ่ช้
ในโรงงานอุตสาหกรรม รวมถงึใหบ้รกิาร
ตดิตัง้และกอ่สรา้งสถานไีฟฟ้ายอ่ย  
 
 

นายประวทิ โรจนาศรรีตัน์ 56 - ปรญิญาตร ีครุศาสตรอุ์ตสาหกรรม
บณัฑติ (วศิวกรรมไฟฟ้ากาํลงั)  
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ 
พระนครเหนอื 

- 0.34% 2561 - 2562 
 
 
 

2533 - 2561 

ผูจ้ดัการทัว่ไป 
(ฝา่ยพฒันาผลติภณัฑ)์ 
 
 
ผูจ้ดัการทัว่ไป 
(MV Products) 

บมจ.ซพีที ีไดร ์แอนด ์
เพาเวอร ์
  
 
บจก.เอบบี ี(ประเทศ
ไทย) 
 

จาํหน่ายอุปกรณ์และระบบควบคุมไฟฟ้าทีใ่ช้
ในโรงงานอุตสาหกรรม รวมถงึใหบ้รกิาร
ตดิตัง้และกอ่สรา้งสถานไีฟฟ้ายอ่ย  
 
จาํหน่ายอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้า 

นางสาวจริาภรณ์ พนิิจนรชยั 42 - ปรญิญาตร ีคณะบญัช ี
 
- ปรญิญาโท คณะพาณชิยศาสตร ์
และการบญัช ี
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

- - ม.ค. - ส.ค. 
2562 

 
 

2559 - 2562 
 

2558 - 2559 
 

2544 - 2558 

ผูอ้ํานวยการฝา่ยการเงนิ/ 
ผูจ้ดัการฝา่ยบญัช ี
 
 
ผูจ้ดัการอาวุโส 
 
ผูจ้ดัการอาวุโส 
 
ผูจ้ดัการอาวุโส 

บมจ.ซพีที ีไดร ์แอนด ์
เพาเวอร ์
  
 
บจก.สาํนกังาน อวีาย  
 
บจก.บทูคิ คอรป์อเรชัน่  
 
บจก.สาํนกังาน อวีาย 
 

จาํหน่ายอุปกรณ์และระบบควบคุมไฟฟ้าทีใ่ช้
ในโรงงานอุตสาหกรรม รวมถงึใหบ้รกิาร
ตดิตัง้และกอ่สรา้งสถานไีฟฟ้ายอ่ย 
 
ใหบ้รกิารตรวจสอบบญัช ี
 
อสงัหารมิทรพัย ์
 
ใหบ้รกิารตรวจสอบบญัช ี

 

 
 



 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) 

ช่ือ - นามสกลุ 
อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผูบ้ริหาร 

สดัส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษทั 

ประสบการณ์การท างานในระยะเวลา 5 ปี (ย้อนหลงั) 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/ บริษทั ประเภทธรุกิจ 

นางสาวณฐัชานนัท ์
เธยีรชยัตระกลู 

39 - ปรญิญาตร ีคณะบญัช ี
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

- - ส.ค. 2562 - 
ปจัจุบนั 

 
 

2561 - 2562 
 
 

2560 - 2561 
 
 
 

2556 - 2560 
 
 

ผูค้วบคุมดแูลการทาํบญัชี
และผูอ้ํานวยการ 
ฝา่ยการเงนิ 
 
ผูจ้ดัการส่วนฝา่ยควบคุม
ทางการเงนิบญัช ี
 
ผูจ้ดัการแผนกบญัช ี
 
 
 
เจา้หน้าทีบ่ญัชอีาวุโส 
 
 

บมจ.ซพีที ีไดร ์แอนด ์
เพาเวอร ์
 
 
บมจ.ปตท.น้ํามนัและ
การคา้ปลกี 
 
บมจ.ซพีที ีไดร ์แอนด ์
เพาเวอร ์ 
 
 
บจก.ลคัซ์เอเซยี 
(สยาม) 
 

จาํหน่ายอุปกรณ์และระบบควบคุมไฟฟ้าทีใ่ช้
ในโรงงานอุตสาหกรรม รวมถงึใหบ้รกิาร
ตดิตัง้และกอ่สรา้งสถานไีฟฟ้ายอ่ย 
 
ธุรกจิน้ํามนั 
 
 
จาํหน่ายอุปกรณ์และระบบควบคุมไฟฟ้าทีใ่ช้
ในโรงงานอุตสาหกรรม รวมถงึใหบ้รกิาร
ตดิตัง้และกอ่สรา้งสถานไีฟฟ้ายอ่ย 
 
นําเขา้และจาํหน่ายเครือ่งสาํอางและน้ําหอม 

นางสาวผกามาศ ฉมิเลก็ 
 

45 - ปรญิญาตร ีคณะบรหิารธุรกจิ 
สาขาการเงนิ 
มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์

- 0.67% 2559 - ปจัจุบนั 
 
 
 

2556 - 2559 
 
 

ผูจ้ดัการแผนกธุรการ 
 
 
 
เจา้หน้าทีก่ารเงนิอาวุโส
และหวัหน้าการเงนิ 
 

บมจ.ซพีที ีไดร ์แอนด ์
เพาเวอร ์
 
 
บมจ.บจก.ซพีที ีไดร ์
แอนด ์เพาเวอร ์
 

จาํหน่ายอุปกรณ์และระบบควบคุมไฟฟ้าทีใ่ช้
ในโรงงานอุตสาหกรรม อาคารตกึสงู รวมถงึ
ใหบ้รกิารตดิตัง้และกอ่สรา้งสถานีไฟฟ้าย่อย 
 
 

 

 

 



 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 2 
รายละเอียดการด ารงต าแหน่งของกรรมการ ผูบ้ริหาร 
และผูมี้อ านาจควบคมุของบริษทัในบริษทัท่ีเก่ียวข้อง 



 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) 

ข้อมูลการด ารงต าแหน่งของผูบ้ริหารและผูมี้อ านาจควบคมุของบริษทัในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
A = ประธานกรรมการบรษิทั, B = กรรมการบรษิทั, C = ประธานกรรมการบรหิาร, D = กรรมการบรหิาร, E = ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร, 

F = ผูบ้รหิาร, X = ประธานกรรมการตรวจสอบ, Y = กรรมการตรวจสอบ, Z = กรรมการอสิระ 
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บมจ.ซพีที ีไดร ์แอนด ์เพาเวอร ์ A, Z B, Y, Z B, X, Z B, Y, Z B, C B, D, E B, D, F B, D, F B, D, F B, F F F F 

บมจ.คอมมวินิเคชัน่ แอนด ์ซสิเตม็ส ์โซลชูัน่ A, Z             

บมจ.บางกอกชทีเมท็ทลั X, Z             

บจก.พอีเีอ เอน็คอม อนิเตอรเ์นชัน่แนล B             

บมจ.เพาเวอรโ์ซลชูัน่   B, X, Z           

บจก.ไทยโทรนิค    A, D          

บจก.อลงัการ พร๊อพเพอรต์ีส้ ์    B          

บจก.โพล ออนไลน์    B          

บจก.ไซเบอร ์โหวต    B          

INDRA SISTEMAS S.A.    A          

บจก.ยุวลัย ์2019 จาํกดั  B, D            

ชื่อ-สกุล 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 



 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 3 
รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้างานตรวจสอบภายใน และหวัหน้างานก ากบัดแูลการปฏิบติังานของบริษทั 

(Compliance) 



 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) 

รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้างานตรวจสอบภายใน 

ช่ือ - นามสกลุ 
อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผูบ้ริหาร 

สดัส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษทั 

ประสบการณ์การท างานในระยะเวลา 5 ปี (ย้อนหลงั) 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/ บริษทั ประเภทธรุกิจ 

นางสาวบุญณ ีกุศลโสภติ 47 - Endorsed internal Auditing Program 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 

- Master's degree in MBA (Executive)   
มหาวทิยาลยับรูพา 
 

- Graduated Diploma (Auditing) 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 

- Bachelor's degree in B.A. 
(Mass Communication) 
มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
 

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

- ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตแห่งประเทศไทย (CPA) 
เลขที ่5623 เมือ่ปี 2541 
 

- ผูต้รวจสอบภายในวชิาชพี (CPIAT) 
เลขที ่346 เมือ่ปี 2558 
 

- ผูต้รวจสอบอสิระสาํหรบัโครงการ CAC SME 
(CAC SME IA Certification) เมือ่ปี 2561 
 

- สมาชกิสภาวชิาชพีบญัช ี
 

- สมาชกิสมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 
 

- - 2547 - ปจัจุบนั 
 
 

2546 - ปจัจุบนั 

Partner, Chief Audit 
Executive 
 
Auditor and Consultant 

บจก.บเีค ไอเอ แอนด ์
ไอซ ี
 
บจก.เค แอนด ์เอ 
ออดทิ 

ธุรกจิรบัตรวจสอบภายในและใหป้รกึษา
ดา้นระบบควบคุมภายใน 
 
ธุรกิจรับตรวจสอบบัญชี ปรึกษาทาง
บญัช ีและภาษ ี
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เอกสารแนบ 4 

 
รายละเอียดเก่ียวกบัรายการประเมินราคาทรพัยสิ์น 

 
 
 
 

 - ไมมี่ - 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เอกสารแนบ 5 

 
อื่นๆ 

 
 
 

 - ไมมี่ - 
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