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แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) สว่นที ่1 หน้าที ่1 

ส่วนท่ี 1 
การประกอบธรุกิจ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกิจ 

ในอดตี เมื่อประเทศไทยเริม่เปลีย่นแปลงโดยมกีารส่งเสรมิอุตสาหกรรมแทนการเกษตร ส่งผลใหม้กีารลงทุนจากต่างประเทศ
และในประเทศมากขึน้ แต่อุตสาหกรรมต่างๆ สรา้งขึน้มาเพื่อบรโิภคภายในประเทศเพื่อทดแทนการน าเขา้เท่านัน้ ต่อมาเมื่อมกีาร
พฒันาอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก โรงงานต่างๆ ยงัมกี าลงัการผลติต ่าและความไม่แน่นอนในคุณภาพของสนิคา้ สาเหตุหลกัมา
จากเครื่องจกัรทีล่า้สมยัโดยการควบคุมเครื่องจกัรส่วนมากขึน้อยู่กบัคนทีค่วบคุมเครื่องจกัรนัน้ๆ ในขณะทีป่ระเทศทีพ่ฒันาแลว้มี
การพฒันาการควบคุมเครื่องจกัรในการผลิตสนิค้าไปสู่ระบบอตัโนมตัิ ต่อมามกีารจดัซื้อจดัหาเครื่องจกัรใหม่ๆ เขา้มาทดแทน
เครื่องจกัรทีม่อียู่แลว้แต่กป็ระสบปัญหาการท างานของเครื่องจกัรไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของการผลติสนิคา้ใหก้บัคนไทย ซึง่
ประเทศไทยยงัขาดแคลนบุคลากรที่มคีวามเขา้ใจในการเดนิเครื่องจกัรให้ท างานเต็มประสทิธภิาพ ประกอบกบัอากาศรอ้นและ
ความชืน้ของประเทศไทย จงึส่งผลใหอุ้ปกรณ์ดงักล่าวท างานไม่มคีวามแน่นอน จ าเป็นต้องพึง่พาบรษิทัต่างชาตติลอดเวลา ท าให้
ค่าใชจ้่ายสงูและใชเ้วลานานในการแกปั้ญหาเน่ืองจากการเดนิทาง 

ดว้ยเหตุดงักล่าวขา้งตน้ ในปี 2537 กลุ่มวศิวกรผูม้ปีระสบการณ์ดา้นอุปกรณ์ควบคุมเครื่องจกัรของโรงงานอุตสาหกรรม กลุ่มผู้
ก่อตัง้ไดเ้ลง็เหน็โอกาสทีจ่ะเพิม่ประสทิธภิาพและผลผลติจากการท างานของเครื่องจกัรใหแ้ก่ผูป้ระกอบการไทยโดยบรษิทัคนไทย 
ดงันัน้จงึได้จบัมอืร่วมกนัก่อตัง้ บรษิัท ซี.พ.ีท.ี (ไทยแลนด์) จ ากดั เมื่อวนัที่ 22 มนีาคม 2537 ดว้ยทุนจดทะเบยีน 10 ล้านบาท 
วตัถุประสงคแ์รกเริม่ในการขายอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อดดัแปลงการควบคุมเครื่องจกัรเก่าแต่อยู่ในสภาพใช้งานได้ให้มกีารควบคุมที่
รวดเรว็และแน่นอน โดยการควบคุมความเรว็หรอืการท างานของมอเตอรแ์ละระบบเซน็เซอรต่์างๆ ในการควบคุมเครื่องจกัรเพื่อให้
สอดคลอ้งกบัการผลติ โดยจะประกอบดว้ยอุปกรณ์ต่างๆ ทีม่คีุณภาพแต่ราคาย่อมเยา และต่อมามกีารเปลีย่นแปลงโครงสรา้งกลุ่ม
บรษิัทฯ จงึไดจ้ดัตัง้ บรษิทั ซพีที ีไดร ์แอนด ์เพาเวอร ์จ ากดั หรอืปัจจุบนัคอื บรษิทัซพีที ีไดร ์แอนด ์เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
(“บรษิทั” หรอื “CPT”) หรอืย่อมาจาก “Control Power and Transmission” ซึง่เป็นระบบไฟฟ้าก าลงัส าหรบัควบคุมการท างานของ
เครื่องจกัร เมื่อวนัที ่25 กรกฎาคม 2546 ดว้ยทุนจดทะเบยีน 40 ลา้นบาท เพื่อด าเนินธุรกจิผลติและประกอบตูไ้ฟฟ้าทีใ่ชก้บัระบบ
ไฟฟ้าและระบบควบคุมส าหรบัควบคุมเครื่องจกัรในโรงงานอุตสาหกรรมทีไ่ดร้บัการป้อนขอ้มูลได ้(Programmable Logic Control 
(“PLC")) ได้แก่ ระบบการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าและส่งก าลงัอตัโนมตัิ (Automatic Drives and Power) และระบบตู้ไฟฟ้าก าลงั 
(Power Distribution Panel) ซึ่งเป็นเทคโนโลยขี ัน้สงูส าหรบัควบคุมเครื่องจกัรในโรงงานอุตสาหกรรม โดยมฐีานลูกค้าหลกัเป็น
กลุ่มอุตสาหกรรมโรงงานน ้าตาล รวมทัง้มกีารเกบ็ส ารองอะไหล่และการใหบ้รกิารหลงัการขาย จนกระทัง่ในเดอืนธนัวาคม 2554 ได้
มกีารปรบัโครงสรา้งกลุ่มบรษิัทโดยช าระบญัชี และโอนธุรกจิ บรษิัท ซี .พ.ีท .ี (ไทยแลนด์) จ ากดั ไปที่ บรษิัท ซพีีท ีไดร์ แอนด ์
เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทั” หรอื “CPT”) เพยีงแห่งเดยีว  

ในปี 2557 บรษิทัเริม่การขยายตลาดโดยการเพิม่ประเภทสนิคา้ของบรษิทัไปยงัอุตสาหกรรมอื่นๆ เพื่อลดความเสีย่งการพึง่พา
โรงงานน ้าตาลเพียงอย่างเดยีว อนัได้แก่ การเพิ่มสนิค้าประเภท Medium Voltage Inverter คอือุปกรณ์ที่ควบคุมความเรว็ของ
มอเตอรข์นาดใหญ่ที่ใชใ้นการขบัพดัลมและปัม๊น ้าเพื่อการประหยดัพลงังาน ซึง่ประสบความส าเรจ็เป็นอย่างดใีนการจดัจ าหน่าย
และติดตัง้ระบบให้แก่โรงงานปูนซเีมนต์และการไฟฟ้าฝ่ายผลติที่เหมอืงแม่เมาะ รวมถึงลูกค้าขนาดใหญ่อกีมากมาย และสนิค้า
ประเภท Medium Voltage Soft Starterคอื อุปกรณ์ที่ใช้ส าหรบัการสตาร์ทมอเตอรข์นาดใหญ่ ซึ่งอุปกรณ์ดงักล่าวตัง้เป้าในการ
น าเสนองานในโครงการที่เกี่ยวกับการจัดการน ้ า ท าให้บริษัทสามารถขยายงานเข้าสู่โครงการของหน่วยงานราชการหรือ
รฐัวสิาหกจิมากขึน้  

ปัจจุบนั บรษิทัมกีารขยายตลาดไปยงัต่างประเทศอกีหลายประเทศ เช่น การจดัจ าหน่ายและตดิตัง้ระบบการควบคุมเครื่องจกัร
พรอ้มมอเตอรข์นาดใหญ่ หมอ้ปัน่ และตูค้วบคุมหมอ้ปัน่ซึง่ขายใหแ้ก่โรงงานน ้าตาลในประเทศอนิโดนีเซยี ฟิลปิปินสแ์ละเวยีดนาม  

 

 

  



 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) สว่นที ่1 หน้าที ่2 

1.1 วิสยัทศัน์ วตัถปุระสงค ์เป้าหมาย และกลยุทธใ์นการด าเนินงานของบริษทัในภาพรวม 

บรษิทัไดก้ าหนดแนวทางในการด าเนินธุรกจิไวเ้ป็นแนวในการปฏบิตัอิย่างชดัเจน และไดป้ระกาศใหพ้นกังานของบรษิทัทราบ 
ผ่านการแจง้ใหท้ราบเป็นระยะๆเพือ่น าพาบรษิทัไปสูเ่ป้าหมายร่วมกนั ซึง่การก าหนดแนวปฏบิตัดิงักล่าวเป็นแนวทางที่ชดัเจน เป็น
รปูธรรม เป็นไปเพื่อประโยชน์สงูสดุของบรษิทัและสามารถน าไปปฏบิตัไิด ้โดยอธบิายในรายละเอยีดดงันี้ 

วิสยัทศัน์ 
บรษิทัมวีสิยัทศัน์ในการด าเนินธุรกจิ คอื เราจะเป็นบรษิทัชัน้น า (Top Class) ทางดา้นไฟฟ้า และระบบควบคุมทีใ่หบ้รกิารครบ

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

วตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกัขององคก์ร 

บรษิทัมเีป้าหมายในการด าเนินธุรกจิ ดงันี้ 

1. เป็นหนึ่งในผูน้ าในดา้นการผลติตู้ไฟฟ้า ระบบควบคุมเครื่องจกัรและระบบไฟฟ้า โดยมุ่งเน้นการแข่งขนัไดท้ัง้ราคา เทคโนโลย ี
คุณภาพและการบรกิาร 
2. เพิม่ยอดขายโดยขยายตลาดไปยงัตลาดอุตสาหกรรมอื่นๆ และตลาดต่างประเทศ เพื่อใหม้กีลุ่มลกูคา้ทีห่ลากหลายมากขึน้  
3. ลดต้นทุนการผลติและแสวงหาผลติภณัฑ์ใหม่ๆ ทีม่คีุณภาพในระดบัเดยีวกนัเพื่อเพิม่ศกัยภาพทางการแข่งขนั โดยการเพิม่
สายการผลิตตู้เปล่าแบบใหม่เพื่องานที่มีคุณลกัษณะเฉพาะ  (Specification) สูงและเพื่อทดแทนการซื้อจากภายนอก  รวมทัง้
ปรบัปรุงกระบวนการผลติใหม้คีวามทนัสมยั 
4.  พฒันาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ส่งเสรมิบุคลากรรุ่นใหม่ทีม่คีวามรูค้วามสามารถ โดยการอบรมในและนอกสถานที่ รวมถงึการ
สง่ไปอบรมยงัต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง 

1.2 การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญั 
22 มนีาคม 2537  จดทะเบยีนจดัตัง้ บรษิทั ซ.ีพ.ีท.ี (ไทยแลนด)์ จ ากดั โดยมทีุนจดทะเบยีนช าระแลว้ 10 ลา้น

บาทแบ่งเป็นหุ้นสามญั 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เพื่อจ าหน่ายอุปกรณ์
ไฟฟ้าและบรกิารซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้า  

ปี 2538  บรษิทัไดร้บัความไวใ้จใหเ้ป็นตวัแทนจ าหน่ายสนิคา้เกีย่วกบัอุปกรณ์ควบคุม ดงันี้ 

สินค้า บริษทั ย่ีห้อ ประเทศ 
PLC  LS Industrial System Co., Ltd. LS เกาหล ี
DC Drives  Parker Hannifin Ltd. Parker SSD องักฤษ 
Inverter Yaskawa Electric Corporation Yaskawa ญีปุ่่ น 
DC Motor T-T Electric T-T Electric ฝรัง่เศส  

ปี 2541  น าเขา้อุปกรณ์ไฟฟ้าจากบรษิทั LS จากประเทศเกาหล ีไดแ้ก่ ผลติภณัฑเ์กีย่วกบัไฟฟ้าก าลงั 
อุปกรณ์ส าหรบัใชใ้นงานไฟฟ้าก าลงั (Electrical Power Products) เน่ืองจากสนิคา้ขายไดร้บั
ความนิยมอย่างต่อเนื่อง 



 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) สว่นที ่1 หน้าที ่3 

ปี 2545  บรษิทั ซ.ีพ.ีท.ี (ไทยแลนด)์ จ ากดั ไดร้บัความไวว้างใจใหเ้ป็นตวัแทนจ าหน่ายสนิคา้เกีย่วกบั
อุปกรณ์ควบคุมระบบ เพิม่เตมิ ดงันี้ 

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

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

25 กรกฎาคม 2546  
 

 มกีารปรบัโครงสรา้งของผูถ้อืหุน้ใหม่โดยการจดัตัง้ บรษิทั ซพีที ีไดร ์แอนด ์เพาเวอร ์จ ากดั 
ทุนจดทะเบยีนช าระแลว้ 3 ลา้นบาทแบ่งเป็นหุน้สามญั 30,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 
บาท 

21 กรกฏาคม 2547  บรษิทั ซพีที ีไดร ์แอนด ์เพาเวอร ์จ ากดัเพิม่ทุนช าระแลว้อกี 37 ลา้นบาท เป็น 40 ลา้นบาท 
เพื่อใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนส าหรบัการน าเขา้สนิคา้และการสัง่ซื้อภายในประเทศที่เพิม่ขึน้
ตามยอดขาย 

มถุินายน 2553  บรษิทั ซพีที ีไดร์ แอนด์ เพาเวอร ์จ ากดัซื้อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม MMC ทีป่ทุมธานี 
ขนาดพืน้ที ่300 ตารางวา เพื่อเพิม่พืน้ทีส่ าหรบัการผลติสนิคา้ 

29 เมษายน 2554  บรษิทั ซพีที ีไดร ์แอนด ์เพาเวอร ์จ ากดั เพิม่ทุนช าระแลว้อกี 20 ลา้นบาท เป็น 60 ลา้นบาท 
เพื่อใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนส าหรบัการน าเขา้สนิคา้และการสัง่ซื้อภายในประเทศที่เพิม่ขึน้
ตามยอดขาย 

17 ธนัวาคม 2554   บรษิัท ซพีีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ ากดัเพิ่มทุนช าระแล้วอีก 60 ล้านบาท เป็น 120 ล้าน
บาท เพื่อใช้เป็นเงนิทุนหมุนเวยีนส าหรบัการน าเขา้สนิค้าและการสัง่ซื้อภายในประเทศที่
เพิม่ขึน้ตามยอดขาย  

21 เมษายน 2555  บรษิัท ซพีที ีไดร ์แอนด์ เพาเวอร์ จ ากดั เพิม่ทุนช าระแลว้อกี 40 ลา้นบาท เป็น 160 ล้าน
บาท เพื่อใช้เป็นเงนิทุนหมุนเวยีนส าหรบัการน าเขา้สนิค้าและการสัง่ซื้อภายในประเทศที่
เพิม่ขึน้ตามยอดขาย  

9 ธนัวาคม 2555  บรษิทั ซพีที ีไดร ์แอนด ์เพาเวอร ์จ ากดั เพิม่ทุนจดทะเบยีนอกี 40 ลา้นบาท เป็น 200 ลา้น
บาท เพื่อใช้เป็นเงนิทุนหมุนเวยีนส าหรบัการน าเขา้สนิค้าและการสัง่ซื้อภายในประเทศที่
เพิม่ขึน้ตามยอดขาย  

สงิหาคม 2555 
 
 

 บรษิัท ซพีที ีไดร์ แอนด์ เพาเวอร ์จ ากดั สรา้งโรงงานแห่งใหม่บนเนื้อที่ประมาณ 4 ไร่ครึ่ง 
ในนิคมอุตสาหกรรม MMC ซึ่งได้ซื้อไว้เมื่อเดือนกรกฎาคม 2555 ในราคา 36 ล้านบาท 
ขนาดพื้นที่ในการผลิต 7,200 ตารางเมตร ซึ่งใช้งบประมาณ 130 ล้านบาท และสามารถ
ประกอบตู้ควบคุมได ้1,800 ตู้ต่อปี ก่อสรา้งแล้วเสรจ็เมื่อเดอืนพฤษภาคม 2556 และไดจ้ด
ทะเบยีนเป็นส านกังานสาขาที ่2 เรยีบรอ้ยแลว้เมื่อเดอืนกนัยายน 2556 

5 กนัยายน 2556  บรษิทั ซพีที ีไดร ์แอนด ์เพาเวอร ์จ ากดั เพิม่ทุนจดทะเบยีนช าระแลว้อกี 115 ลา้นบาท เป็น 
315 ลา้นบาท เสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ 

16 กนัยายน 2556  บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ ากัด จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบรษิัทมหาชน โดย
เปลีย่นชื่อเป็น “บรษิทั ซพีที ีไดร ์แอนด ์เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน)” และเปลีย่นแปลงมลูค่าที่
ตราไวจ้ากหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุนต่อประชาชน 
ผูบ้รหิาร(ทีไ่ม่เป็นกรรมการ) และพนกังานของบรษิทัจ านวน 135 ลา้นหุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้
ละ 1 บาท  
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ปี 2557  บรษิัทจ่ายเงนิปันผลจ านวน 56.70 ล้านบาท ให้กบัผู้ถือหุ้นจ านวน 315 ล้านหุ้น ในอตัรา
เฉลี่ยหุ้นละ 0.18 บาท เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557 ส าหรบัผลประกอบการปี 2556 และ
จดัสรรส ารองตามกฎหมายจ านวน 13.71 ลา้นบาท ซึง่เป็นไปตามมตทิีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้
ประจ าปี 2557 เมื่อวนัที ่8 เมษายน 2557 

ปี 2558  บรษิัท ซพีที ีไดร ์แอนด ์เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน)ไดร้บัความไวว้างใจใหเ้ป็นพนัธมติรทาง
การคา้กบับรษิทั ABB Limited โดยไดซ้ือ้และจ าหน่ายสนิคา้ประเภทมอเตอรข์นาดใหญ่ และ 
Switchgear รวมถงึอุปกรณ์ต่างๆ ในการท าตู ้MDB และ MCC 

ปี 2558  บรษิัทได้จ่ายเงนิปันผลจ านวนทัง้สิน้ 15 ล้านบาท ให้กบัผู้ถือหุ้นจ านวน 315 ล้านหุ้น ใน
อตัราเฉลี่ยหุ้นละ 0.05 บาท เมื่อวนัที่ 29 เมษายน 2558 ส าหรบัผลประกอบการปี 2557 
และจดัสรรส ารองตามกฎหมายจ านวน 2.39 ลา้นบาท ซึง่เป็นไปตามมตทิีป่ระชุมสามญัผูถ้อื
หุน้ประจ าปี 2558 เมื่อวนัที ่29 เมษายน 2559 

ปี 2558-2559  ในปี 2558-2559 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลจ านวน 4 ครัง้ รวมเป็นเงนิทัง้สิ้น 85 ล้านบาท 
ให้กบัผู้ถือหุ้นจ านวน 315 ล้านหุน้ ในอตัราเฉลี่ยหุ้นละ0.22 บาทส าหรบัผลประกอบการปี 
2558 และจากก าไรสะสม  

ปี 2559-2560  ในปี 2559-2560 บรษิัทได้จ่ายเงินปันผลจ านวน 3 ครัง้ รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 60 ล้านบาท 
ใหก้บัผูถ้อืหุน้จ านวน 315 ลา้นหุน้ ในอตัราเฉลีย่หุน้ละ 0.19 บาทส าหรบัผลประกอบการปี 
2559 และจากก าไรสะสม  

มถุินายน 2560  บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จ านวนเงิน 20 ล้านบาท ให้กับผู้ถือหุ้นจ านวน 
630,000,000 หุน้ (มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท) ในอตัราเฉลีย่หุน้ละ 0.03 บาทซึง่เป็นไป
ตามมตทิีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่2/2560 เมื่อวนัที ่15 มถุินายน 2560  

 บรษิทั ซพีที ีไดร ์แอนด ์เพาเวอร ์จ ากดั จดทะเบยีนเปลีย่นแปลงมลูค่าทีต่ราไวจ้ากหุน้ละ 1 
บาท เป็นหุน้ละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุนต่อประชาชนทัว่ไปจ านวน 270
ลา้นหุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท  

15 สงิหาคม 2560  ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัอนุมตักิารจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 270 ลา้นหุน้มลูค่าที่
ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท โดยจดัสรรใหแ้ก่ผูม้อีุปการคุณของผูจ้ดัจ าหน่าย ผูม้อีุปการคุณของ
บรษิัท กลุ่มพนักงานของบรษิัท และบุคคลที่มคีวามสมัพนัธ์ โดยคณะกรรมการบรษิัทได้
ก าหนดเกณฑก์ารจดัสรรใหแ้ก่ผูม้อีุปการคุณของบรษิทั 

 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิัทอนุมตัิการซื้อที่ดนิใหม่จ านวน 1,198 ตารางวา ซึง่ตัง้อยู่ตรง
ขา้มโรงงานปัจจุบนั เพื่อขยายการผลติส าหรบัโครงการในอนาคตของบรษิทัเพื่อรองรบัการ
ผลติตู ้MCSG และ RMU 

9 พฤศจกิายน 2560  คณะกรรมการบรษิทัอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล จ านวนเงนิ 91.98 ลา้นบาท ใหก้บั
ผู้ถือหุ้นจ านวน 630,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) ในอตัราเฉลี่ยหุ้นละ
0.146บาทจากก าไรสะสม โดยจะจ่ายเงนิปันผลภายในวนัที ่8 ธนัวาคม 2560 

20 ธนัวาคม 2560  เขา้ซือ้ขายวนัแรกในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย SET 
13 กุมภาพนัธ ์2562  บรษิัทลงนามในบนัทกึขอ้ตกลงร่วมกบั Siemens AG เพื่อที่จะด าเนินการที่จะท าสญัญาใน

การผลติตูไ้ฟฟ้าโดยการถ่ายทอดเทคโนโลยจีาก Siemens AG 
29 มกราคม 2562  บริษัทลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกบั Toshiba Mitsubishi-Electric Industrial Systems 

Corporation (TMEIC) เพื่ อความร่วมมือทางธุรกิจในด้านการสนับสนุนและส่งมอบ
ผลติภณัฑ ์TMEIC 

1 กรกฎาคม 2562  ออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุ้นสามญัของบรษิัท ให้แก่บุคคลในวงจ ากดั 
(CPT-W1) จ านวนไม่เกนิ 85,000,000 หน่วย 

29 กนัยายน 2563  ออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซื้อหุ้นสามญัของบรษิัท ให้แก่บุคคลในวงจ ากดั 
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(CPT-W2) จ านวนไม่เกนิ 224,000,000 หน่วย 
5 ตุลาคม 2563  เซน็สญัญางานปรบัปรุงสถานีไฟฟ้ากบัการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) สถานีไฟฟ้าย่อยไผ่สงิโต 

และสถานีไฟฟ้าย่อยคลองจัน่ มลูค่ารวมทัง้สิน้ 154.19 ลา้นบาท 
23 ธนัวาคม 2563  การเซน็สญัญางานก่อสรา้งสถานีไฟฟ้าย่อยกบัการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค (กฟภ.) สถานีไฟฟ้า

ย่อยโครงการเชยีงใหม่ 7 จงัหวดัเชยีงใหม่ สถานีไฟฟ้าย่อยโครงการสอยดาว จงัหวดัจนัทบุร ี
และ สถานีไฟฟ้าย่อยโครงการหนองคาย 3 และกาฬสินธุ์ 2  มูลค่ารวมโครงการทัง้หมด 
627.26 ลา้นบาท 

1.3 โครงสรา้งการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั 

  หน่วย : พนับาท 
   งบการเงินเฉพาะกิจ 

บริษทัยอ่ย สดัส่วนลงทุน % ทุนท่ีเรียกช าระแลว้ วิธีราคาทุน 
บรษิทั ซพีที ีไบโอ เอนเนอรย์ ีจ ากดั  
 (เดมิชือ่ บรษิทั ซพีที ีลสิซิง่ จ ากดั) 99.99 1,250.00 1,250.00 
บรษิทั ซพีที-ีออีอี ีจอยท ์เวนเจอร ์จ ากดั 94.99 2,500.00 2,375.00 
เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย   3,625.00 

 
 

2.ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

โครงสรา้งรายได ้
บรษิทัมรีายไดจ้ากการประกอบธุรกจิหลกัประกอบดว้ย :  

ตารางสรุปโครงสรา้งรายไดปี้ 2559 - 2563 

โครงสร้างรายได้ 

2559 
(ปรบัปรงุใหม่) 

2560 2561 2562 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
ล้าน
บาท 

ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการขาย           
1. ขายตูไ้ฟฟ้า (Panel) 657.47 53.01 700.52 56.53 450.10 46.74 131.48 22.50 288.99 30.44 
2. ขายสนิคา้-หน่วย (Unit) 169.24 13.64 251.59 20.30 199.21 20.68 152.71 26.13 344.52 36.28 
รวมรายได้จากการขาย 826.71 66.65 952.11 76.83 649.31 67.42 284.19 48.63 633.51 66.72 
รายได้จากการให้บริการ           

3. ใหบ้รกิารรบัเหมาและ
ตดิตัง้(Installation/ 
Substation) 353.08 28.46 254.11 20.50 274.16 28.47 244.66 41.87 277.87 29.27 
4. ใหบ้รกิาร (Service) 47.64 3.84 29.88 2.41 28.20 2.93 42.66 7.30 31.69 3.34 
รวมรายได้จากการ
ให้บริการ 400.72 32.30 283.99 22.91 302.36 31.39 287.32 49.17 309.57 32.60 
รวมรายได้หลกั 1,227.43 98.95 1,236.10 99.74 951.67 98.81 571.51 97.80 943.07 99.32 
รายได้อ่ืนๆ * 13.01 1.05 3.19 0.26 11.42 1.19 12.88 2.20 6.43 0.68 
รวมรายได้ 1,240.44 100.00 1,239.29 100.00 963.09 100.00 584.40 100.00 949.50 100.00 

*หมายเหตุ: รายไดอ้ื่นๆ ประกอบดว้ย รายไดจ้ากการจ าหน่ายเศษซาก ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น และดอกเบีย้รบั เป็นตน้  
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2.1 ลกัษณะผลิตภณัฑแ์ละบริการ 
บรษิทัประกอบธุรกจิแบ่งออกเป็น 4 สว่นงานดงันี้ 

1. ธุรกจิจากการขายตูไ้ฟฟ้า (Panel) แบ่งเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 
ก. ตูไ้ฟฟ้าระบบควบคุมเครื่องจกัร 
ข. ตูไ้ฟฟ้าระดบัแรงดนัต ่า (220 - 690 V.) และแรงดนัปานกลาง (3.3 - 36 kV.) ส าหรบัโรงงาน 

2. ธุรกจิจากการขายสนิคา้ส าเรจ็รปูประเภทหน่วย (Unit) 
3. ธุรกิจจากการให้บรกิารรบัเหมาและติดตัง้สายไฟ (Cable Installation) และการสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย (Substation) ขนาด
แรงดนั 69 - 115 kV. 
4. ธุรกจิจากการใหบ้รกิารและซ่อมแซม (Service & Repair) 

1. ธรุกิจจากการขายตู้ไฟฟ้า (Panel) 
บรษิทัมคีวามเชีย่วชาญในการด าเนินธุรกจิจากการขายตู้ไฟฟ้า (Panel) โดยท าการประกอบตู้ไฟฟ้า ณ โรงงานของบรษิทัและ

จ าหน่ายไปยังลูกค้ากลุ่มโรงงาน อุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึง โรงไฟฟ้า โดยลกัษณะของตู้ไฟฟ้าที่บรษิัทผลิตแบ่งออกเป็น 2 
ประเภท ไดแ้ก่ 

ก. ตู้ไฟฟ้าระบบควบคมุเครือ่งจกัร  
บรษิัทด าเนินธุรกจิจากการขายตู้ไฟฟ้าระบบการควบคุมและไฟฟ้าก าลังส าหรบัควบคุมการท างานของเครื่องจกัรในโรงงาน

อุตสาหกรรมโดยระบบอตัโนมตัิให้เครื่องจกัรท างานอย่างมปีระสทิธภิาพที่ดยีิง่ขึน้ โดยการเชื่อมโยงระบบกบัคอมพวิเตอร์ ซึ่ง
สามารถจดัเกบ็ขอ้มูลในการผลติและแสดงผล แล้วน าขอ้มูลนัน้ๆ ไปควบคุมการท างานของเครื่องจกัรในแต่ละส่วน  ท าให้มกีาร
ท างานทีเ่ทีย่งตรงทัง้ความเรว็และขัน้ตอนการท างานเพื่อตอบสนองความตอ้งการในการผลติสนิคา้นัน้ๆ รวมถงึควบคุมพลงังานให้
เหมาะสมในการผลติและการจดัการพลงังานส่วนทีเ่กนิเนื่องมาจากการท างานของเครื่องจกัรบางประเภทใหค้นืพลงังานแก่ระบบ
ไฟฟ้าเพื่อประหยดัพลงังาน ผลลพัธท์ีอ่อกมาคอืท าใหผ้ลติสนิคา้ไดม้คีุณภาพแน่นอนและเพิม่ผลการผลติ รวมถงึการเตอืนเพื่อการ
ซ่อมบ ารุงรกัษาเครื่องจกัรในแต่ละส่วนในเวลาทีเ่หมาะสมพรอ้มทัง้รายงานการความผดิพลาดของการท างานเครื่องจกัรในแต่ละ
สว่นผ่านระบบโปรแกรมรายงานผลและวเิคราะห ์ซึง่ช่วยใหแ้กปั้ญหาต่างๆ ไดร้วดเรว็ยิง่ขึน้ จงึมผีลท าใหล้ดปัญหาการหยุดการ
ท างานของเครื่องจกัรทีไ่ม่คาดหวงั 

รวมถงึการจดัการของระบบตูไ้ฟฟ้าก าลงั ซึง่เป็นระบบการควบคุมการจ่ายไฟในโรงงานอย่างมปีระสทิธภิาพจนถงึการเชื่อมต่อ 
(Synchronize) ระบบกบัการไฟฟ้าเพื่อขายไฟใหแ้ก่รฐัอกีดว้ย 

ในกระบวนการผลิตสนิค้าต่างๆ นัน้ หัวใจการควบคุมเครื่องจกัร คือ การควบคุมความเร็วของมอเตอร์และระบบควบคุม
อตัโนมตัิ ซึ่งการเลอืกอุปกรณ์มาใชก้บัระบบจะต้องมคีวามรู้และประสบการณ์ในการควบคุมเครื่องจกัรกลต่างๆ เป็นอย่างด ีซึ่ง
เครื่องจกัรในแต่ละประเภทจะมคีวามแตกต่างกนั เช่น เครื่องจกัรบางประเภทตอ้งการความเรว็ทีค่งทีแ่ละเทีย่งตรง เครื่องจกัรบาง
ประเภทกต็อ้งการควบคุมต าแหน่งในการเริม่ต้นและหยุด หรอืเครื่องจกัรบางประเภทตอ้งการความเรว็ใหส้อดคลอ้งกนั ดงันัน้ ทาง
บรษิทัมปีระสบการณ์ในการผลติสนิคา้ประเภทตูไ้ฟฟ้าและคดัเลอืกอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ ตลอดจนการปรบัแต่งเพื่อใหเ้หมาะสมกบั
การผลติสนิคา้นัน้ๆ  

บรษิทัมคีวามเชีย่วชาญในการผลติสนิคา้ส าเรจ็รปูประเภทตูไ้ฟฟ้า (Panel) โดยท าการผลติและประกอบตูไ้ฟฟ้า ณ โรงงานของ
บรษิทั อกีทัง้จ าหน่ายเป็นสนิคา้ส าเรจ็รปูโดยการส่งมอบใหล้กูคา้ ณ โรงงานหรอืสถานทีข่องลกูคา้ ซึง่ตูไ้ฟฟ้าของบรษิทัทีส่่งมอบ
ใหล้กูคา้เพื่อใชใ้นการควบคุมการท างานของเครื่องจกัรกลแบบอตัโนมตัเิป็นสว่นส าคญัทีช่ว่ยท าใหเ้ครื่องจกัรสามารถทีจ่ะท างานได้
อย่างมปีระสทิธภิาพ เนื่องจากระบบ PLC และการสื่อสารกบัอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ เป็นระบบ Network ซึง่เป็นหน่วยประมวลผลที่
สามารถเชื่อมต่อกบัโปรแกรมได้ เพื่อช่วยจดัการควบคุม สัง่งาน รบัค่าเซน็เซอรต่์างๆ และก าหนดการท างานของระบบควบคุม
อตัโนมตัิ ที่บรษิัทผลติขึ้นมาส าหรบัใช้งานควบคุมทางด้านเครื่องจกัรอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิง่สามารถทนต่อสญัญาณ
รบกวนหรอืใชง้านในสภาวะอากาศทีเ่ลวรา้ย มฝีุ่ น ความชืน้ ละอองน ้า น ้ามนั ใชใ้นสภาพอากาศรอ้นหรอืหนาว และการใชง้านที่
ตอ้งท างานตลอดเวลา 24 ชัว่โมง ระบบ PLC จงึเป็นทีน่ิยมส าหรบัการน ามาควบคุมเครื่องจกัรกลอตัโนมตั ิทัง้นี้ PLC ไดร้บัความ
นิยมเนื่องจาก โครงสร้างไม่ซับซ้อน ประสทิธิภาพสูง ราคาย่อมเยาประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ ตัง้แต่งานควบคุม
เครื่องจกัร, การล าเลยีง, การควบคุมคุณภาพ ไปจนถงึกระบวนการต่อเนื่อง  
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ธุรกจิระบบการควบคุมพลงังานไฟฟ้าของโรงงานไฟฟ้าชีวมวลเพื่อการขายไฟฟ้าให้เหมาะสม โดยสามารถควบคุมพลังงาน
ไฟฟ้าทัง้ในด้านหน่วยใช้งาน Mega Watt (MW.) และหน่วยสูญเสยี Mega Var (Mvar) และควบคุมการขนานไฟฟ้าของเครื่อง
ก าเนิดไฟฟ้าหลายๆ เครื่องเขา้ดว้ยกนั รวมถงึการควบคุมการขนานเขา้กบัระบบของการไฟฟ้า (Grid Line)  
ประโยชน์ทีโ่รงงานอุตสาหกรรมจะไดร้บัจากสนิคา้ประเภทตูไ้ฟฟ้าระบบควบคุมเครื่องจกัร มดีงันี้ 

- ท าใหก้ารท างานของเครื่องจกัรท างานเทีย่งตรงทัง้ความเรว็และขัน้ตอนการท างานตามความตอ้งการในการผลติสนิคา้  
- เครื่องจกัรเก่าสามารถท างานมปีระสทิธภิาพมากขึน้ เนื่องจากระบบไฟฟ้าก าลงัส าหรบัควบคุมการท างานของเครื่องจกัรจะ

เชื่อมโยงเขา้กบัระบบคอมพวิเตอร ์ซึง่จะสัง่การไปยงัการท างานของเครื่องจกัรในแต่ละสว่นเพื่อการท างานตามล าดบัขัน้ตอน 
- การผลติสามารถท างานไดต้ลอด 24 ชัว่โมง เน่ืองจากผลติภณัฑป์ระเภทนี้ถูกผลติขึน้เพื่อใหส้ามารถทนต่อสญัญาณรบกวน

หรอืใชง้านในสภาวะอากาศทีเ่ลวรา้ย มฝีุ่ น ความชืน้ ละอองน ้า น ้ามนั ใชใ้นสภาพอากาศร้อนหรอืหนาวไดเ้ป็นอย่างด ี
- ผูใ้ชจ้ะทราบปัญหาจากรายงานความผดิพลาดในการท างานของเครื่องจกัรซึง่ท างานผ่านระบบโปรแกรมรายงานผลและ

วเิคราะห ์จะช่วยใหแ้กปั้ญหารวดเรว็ขึน้ซึง่สง่ผลโดยตรงต่อการผลติ 
- กจิการสามารถขายไฟใหร้ฐับาลได ้เน่ืองจากอุปกรณ์ไฟฟ้าของระบบตู้ไฟฟ้าก าลงั ซึง่เป็นระบบการควบคุมการจ่ายไฟใน

โรงงานอย่างมปีระสทิธภิาพจนถงึการเชื่อมต่อระบบกบัการไฟฟ้าเพื่อขายใหร้ฐัในกรณีทีผ่ลติไฟฟ้าเองและเหลอืใชจ้ากการผลติ 
ลกัษณะของสนิคา้ประเภทตู้ไฟฟ้าระบบควบคุมเครื่องจกัร ส าหรบัระบบควบคุมมอเตอรไ์ฟฟ้าและระบบควบคุมอตัโนมตั ิ (Drives 
and Automation) และตูไ้ฟฟ้าของระบบตูไ้ฟฟ้าก าลงั (Power Distribution Panel) สามารถแบ่งสนิคา้ออกไดเ้ป็น 2 กลุ่ม 

Drives Panel (Motor Speed Control) ไดแ้ก่ อุปกรณ์ควบคุมความเรว็ของมอเตอร ์ 
 DC Drives Panel: เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมการท างานของมอเตอรก์ระแสตรง การขบัโหลดที่ต้องการแรงบดิคงที่ ส่วน

ใหญ่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมหนัก เช่น โรงงานกระดาษ โรงงานเหลก็ และโรงงานปูนซเีมนต์ ฯลฯ นอกจากนี้ ในอุปกรณ์ DC 
Drives ยงัสามารถให้พลงังานกลบัคนืเขา้ไปในแหล่งจ่ายไฟ ในขณะของการหยุดมอเตอรแ์ละลดความเรว็มอเตอร์อย่างรวดเรว็ 
(Regenerative Cycle) ท าใหป้ระหยดัพลงังานดว้ย 

 AC Drives Panel (Inverter Panel): เป็นอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกสท์ีใ่ชส้ าหรบัปรบัความเรว็รอบของมอเตอรก์ระแสสลบั โดย
ใชข้บัมอเตอรใ์นงานทัว่ไปและงานทีใ่ชแ้รงบดิคงที่ 

 Soft-Start Panel: เป็นอุปกรณ์ทางเพาเวอรอ์เิลคทรอนิกสท์ีส่ามารถช่วยใหม้อเตอรอ์อกตวัอย่างนิ่มนวลขณะสตารท์ ท าให้
สามารถควบคุม/ลดกระแสขณะสตารท์และลดการสกึหรอของระบบเครื่องกล ซึง่สนิคา้ของบรษิทัไดผ้ลติขึน้มาใหส้ามารถสตารท์
มอเตอรห์ลายตวัเป็นล าดบัขัน้ตอน ท าใหป้ระหยดัค่าใชจ้่ายและพลงังานไดอ้ย่างมาก 

Motor ไดแ้ก่ อุปกรณ์ทีเ่ปลีย่นพลงังานไฟฟ้าใหเ้ป็นพลงังานกลในรปูแบบแรงหมุน 
 AC Motor มอเตอรก์ระแสสลบั: เป็นมอเตอรท์ีต่อ้งใชก้บัแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลบั มลีกัษณะโครงสรา้งง่าย ไม่ซบัซอ้น

จะมรีาคาถูกกว่า DC Motor 
 DC Motor มอเตอรก์ระแสตรง: เป็นมอเตอรท์ีต่อ้งใชก้บัแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง มกีารควบคุมแรงบดิหรอืความเรว็ได้

ง่ายกว่า แต่มกีารบ ารุงรกัษาสงูมากและราคาแพงกว่า AC Motor 

ข. ตู้ไฟฟ้าระดบัแรงดนัต า่ (220 - 690 V.) และระดบัแรงดนัปานกลาง (3.3 - 36 kV.) ส าหรบัโรงงาน 
ธุรกจิจากการขายตู้ไฟฟ้าส าหรบัระบบไฟฟ้าแรงดนัต ่าจะมขีนาดทีต่ ่ากว่า 1,000 Volt ซึง่เป็นการแปลงระดบัแรงดนัไฟฟ้าเพื่อ

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

 MDB (Main Distribution Board) 
 MCC (Motor Control Center) 
 Capacitor Panel 
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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) 
บรษิทัเป็นตวัแทนจ าหน่ายรายใหญ่ในการจ าหน่ายสนิคา้ส าเรจ็รูปประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ควบคุมโดยผลติภณัฑ์

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

ตวัอย่างสนิคา้ส าเรจ็รปูประเภทหน่วย (Unit) สามารถแสดงไดต้ามรปูภาพดา้นล่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ธรุกิจจากการให้บริการรบัเหมาและติดตัง้สายไฟ (Cable Installation) และการก่อสรา้งสถานีไฟฟ้า ย่อย (Substation) 
ขนาดแรงดนั 69 - 115 kV. 

บรษิทัด าเนินธุรกจิในการออกแบบและก่อสรา้งสถานีไฟฟ้าย่อย High Voltage Substation 69 - 115 kV. ระบบไฟฟ้าแรงดนัสงู 
โดยการสง่จ่ายพลงังานไฟฟ้าจะเริม่ตน้ทีส่ถานีไฟฟ้า ซึง่ไดร้บัพลงังานไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทยทีร่ะดบัแรงดนั 
230 kV. หรอื 115 kV. ผ่านหม้อแปลงไฟฟ้าก าลงั (Power Transformer) เพื่อลดระดบัแรงดนัเป็น 33 หรือ 22 kV. การส่งจ่าย
พลงังานไฟฟ้าไปยงัผูใ้ชไ้ฟตอ้งมกีารลดระดบัแรงดนัอกีครัง้ โดยใชห้มอ้แปลงไฟฟ้าเพื่อลดระดบัแรงดนัเพื่อใหม้รีะดบัแรงดนัทีผู่ใ้ช้
ไฟฟ้าสามารถน าไปใชไ้ด ้ดงันัน้ความมัน่คงและเสถยีรในการจ่ายพลงังานไฟฟ้าจงึมคีวามส าคญั เพื่อใหผู้ใ้ชไ้ฟฟ้ามพีลงังานไฟฟ้า
อย่างต่อเนื่อง ปลอดภยัและมคีุณภาพ จงึจ าเป็นต้องมกีารน าอุปกรณ์ที่สามารถควบคุมให้สามารถจ่ายพลงังานไฟฟ้าได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ พรอ้มทัง้ระบบ SCADA ใชเ้พื่อแสดงการรบัและส่งขอ้มลูจากการไฟฟ้า และรายงานพรอ้มบนัทกึขัน้ตอนการท างาน
และสิง่ผดิปกตทิีเ่กดิขึน้โดยสามารถควบคุมจากระยะไกลดว้ยเสน้ใยน าแสง 

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

4. ธรุกิจการให้บริการและซ่อมแซม (Service & Repair) 
บรษิัทมแีผนกให้บรกิาร (Service) แก่ลูกค้าทัง้ทีอ่ยู่ในระยะรบัประกนัและพ้นระยะเวลารบัประกนัแลว้ โดยงานบรกิารจะเกดิ

จากการที่ลูกค้าได้ติดต่อมายงัฝ่ายบรกิารเมื่อสนิค้ามปัีญหาหรอืใช้งานไม่ได้ เมื่อได้ตรวจสอบการท างานของเครื่องจกัรแลว้ ใน
กรณีสนิคา้ใชง้านต่อไม่ได ้บรษิทัจะน าเสนอการขายสนิคา้ประเภท Unit ใหม่ เพื่อทดแทน Unit เก่าทีช่ ารุด หรอืบางกรณีเป็นการ
ใหบ้รกิารตดิตัง้และดดัแปลงระบบไฟฟ้าเพื่อใหเ้ครื่องจกัรนัน้ๆ ท างานไดต้ามปกต ิณ โรงงานลกูคา้ นอกจากนัน้ยงัใหบ้รกิารตรวจ
สภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าหรอืระบบไฟฟ้า ณ โรงงานลูกค้า การให้บรกิารงานซ่อมแซม (Repair) และขายอะไหล่เพื่อให้สนิค้าอยู่ใน
สภาพทีใ่ชง้านต่อไปได ้บรษิทัจะรบัตรวจสภาพและซ่อมสนิคา้เฉพาะสนิคา้ทีบ่รษิทัขายใหเ้ท่านัน้ 
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ภาพรวมธรุกิจของบริษทั - ส่วนระบบควบคมุการจา่ยไฟฟ้า

 
 
 

ภาพรวมธรุกิจของบริษทั - ส่วนระบบควบคมุการท างานของเครือ่งจกัร 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

D : โรงงาน/ 
เคร่ืองจักร 

E : Motor, 
Drives Panel 

F : PLC, Touchscreen HMI  

 G : SCADA 
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ตารางแสดงค าอธบิายประเภทธรุกจิและผลติภณัฑข์องบรษิทั 
ภาพกว้าง ประเภทธรุกิจ ผลิตภณัฑข์อง CPT 

ระบบควบคมุ
การจ่ายไฟฟ้า 

(Power) 

A 
Substation ขนาดแรงดนั 
 115 kV 

 ใหบ้รกิารสรา้งสถานีจ่ายไฟฟ้ายอ่ย 
 ตูไ้ฟฟ้าขนาด 24 kV 

B 
ตูไ้ฟฟ้าระดบัแรงดนัปาน
กลาง (3.2 - 36 kV.) และ
อุปกรณ์ 

 Interconnecting Panel: ระบบการเชื่อมต่อวงจร 
 Turbine or Gas Generator Panel: ระบบการควบคุมการท างาน

ของเครื่องกงัหนัผลติไฟฟ้า 
 Incoming, Feeder & Bus Tie Panel: ตูร้ะบบการสง่กระแสไฟฟ้า 
 Motor Starter Panel: ตูค้วบคมุการเปิดการท างานมอเตอร ์
 Medium Voltage Capacitor Panel: ตูค้วบคมุตวัเกบ็ประจุเพื่อแก ้

Power factor 

C 
ตูไ้ฟฟ้าระดบัแรงดนัต ่า  
(220 - 690V.) และอุปกรณ์ 

 MDB (Main Distribution Board): แผงจ่ายไฟฟ้าขนาดใหญ่รบัไฟ
จากการไฟฟ้า 

 MCC (Motor Control Center): ตูค้วบคมุการท างานของมอเตอร ์
 Capacitor Panel: ตูค้วบคมุตวัเกบ็ประจุ 

โรงงานลูกค้า D 
ตวัอย่างกระบวนการผลติของโรงงานน ้าตาล ซึง่แบ่งเป็น 
1. โรงผลติไฟฟ้าน าเขา้หรอืขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าและจ่ายไฟฟ้าให ้
2. สว่นโรงงานน ้าตาลเพื่อท าการผลติน ้าตาล 

ระบบควบคมุ
การท างาน

ของ
เครือ่งจกัร 
(Control)  

E 
ตูไ้ฟฟ้าเพื่อควบคุมการ
ท างานของเครื่องจกัรและ
อุปกรณ์ 

 Drive Panel (Motor Speed Control): อุปกรณ์ควบคมุความเรว็
มอเตอร ์

 Motor: อุปกรณ์ทีเ่ปลีย่นพลงังานไฟฟ้าใหเ้ป็นพลงังานกลในรปูแบบ
การขบัเคลื่อนโดยการหมุน 

 

F 
PLC (Programmable 
Logic Control)  

 PLC SYSTEM: ระบบอตัโนมตัทิีไ่ดร้บัการป้อนขอ้มลูไวส้ าหรบั
ควบคุมการท างานของเครื่องจกัร 

G หน้าจอ SCADA 

 SCADA SYSTEM: ระบบตรวจสอบขอ้มลูแบบ Real-time ใชใ้นการ
ตรวจสอบสถานะตลอดจนถงึควบคุมการท างานของระบบ
อุตสาหกรรมและงานวศิวกรรมต่างๆ พรอ้มแสดงผลการท างานและ
รายงานความผดิพลาด 

ตวัอยา่งของระบบการควบคมุเครือ่งจกัรและไฟฟ้าก าลงั 

 ระบบ Switchgear Panel พร้อมระบบ PLC และการส่ือสารกบัระบบรายงานผลจากคอมพิวเตอร:์ ใช้ในงานโรงงาน
น ้าตาลเพื่อควบคุมเครื่องผลติกระแสไฟฟ้า (Generator) ใหท้ างานร่วมกนัอย่างมปีระสทิธภิาพ ร่วมกนัจ่ายไฟฟ้าแรงดนัระดบักลาง
ใหแ้ก่เครื่องจกัรต่างๆ ของโรงงาน และควบคุมการขายไฟฟ้าสว่นทีเ่หลอืใชใ้หแ้ก่การไฟฟ้าภูมภิาค (PEA) หรอืการไฟฟ้าฝ่ายผลติ 
(EGAT) 

 
 

 

ภาพแสดงระบบ Switchgear Panel พรอ้มระบบ PLC และการสือ่สารกบัระบบรายงานผลจากคอมพวิเตอร ์
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 ระบบการควบคุมความเรว็พร้อม Motor ขนาด 1,500 kW. และ 630 kW. พร้อมระบบ PLC และการส่ือสารกบัระบบ
รายงานผลจากคอมพิวเตอร:์ ใช้เพื่อควบคุมลูกหบีและลูกป้อนของโรงงานน ้าตาล ให้แต่ละส่วนท างานสอดคล้องและต่อเน่ือง  
รวมถงึการควบคุม Shredder และมดีตดัออ้ยของโรงงานน ้าตาล 

 

 
 
 
 
 
 

 

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

 ระบบ Regenerative Inverter ควบคมุความเรว็มอเตอรใ์นการขบัเคลื่อนเครือ่งจกัร โดยควบคมุดว้ยระบบ PLC และ
การส่ือสารกบัระบบรายงานผลจากคอมพิวเตอร:์ ใชค้วบคมุความเรว็และขัน้ตอนการท างานโดย PLC ซึง่สือ่สารกบั Inverter 
พรอ้มดว้ยระบบคนืพลงังานใหแ้ก่ระบบไฟฟ้า ส าหรบัระบบควบคุมหมอ้ปัน่น ้าตาลในโรงงานน ้าตาล 

 
ภาพแสดงระบบ Regenerative Inverter ควบคุมความเรว็โดยระบบ PLC และการสือ่สารกบัระบบรายงานผลจากคอมพวิเตอร ์

 115 kV. Substation (สถานีไฟฟ้าย่อย) พรอ้มระบบ PLC เช่ือมโยงกบัระบบรายงานผลจากคอมพิวเตอร:์ High Voltage 
Substation 69-115 kV. ระบบไฟฟ้าแรงดนัสูง แบบ Turnkey Project รวมถึงการแสดงผลและควบคุมผ่านระบบเสน้ใยน าแสง 
(Fiber Optic)  

 
ภาพแสดง 115 kV. Substation (สถานีไฟฟ้าย่อย) พรอ้มระบบ PLC เชื่อมโยงกบัระบบการรายงานผล 

และควบคมุผ่านเสน้ใยส าแสง 
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 Motor Starter Panel ขนาดไฟแรงดนั 6,600 Volt ท่ีสามารถเคลื่อนย้ายได้: ใชใ้นปัม๊น ้าขนาดใหญ่ในเหมอืงแม่เมาะ ของ
การไฟฟ้าฝ่ายผลติซึ่งลกัษณะการใช้งานชุด Motor Starter จะตดิตัง้อยู่บนแพเพื่อสะดวกในการเคลื่อนย้ายไปตามจุดต่างๆ ของ
เหมอืงซึง่มลีกัษณะเป็นบ่อน ้า 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพแสดง Motor Starter Panel ขนาดไฟแรงดนั 6,600 Volt ทีส่ามารถเคลื่อนยา้ยได ้

 การควบคมุความเรว็ AC Motor: ขนาดแรงดนัระดบั 3,300 ถงึ 11,000 Volt ของ Motor ขนาดใหญ่ โดย Medium Voltage 
Inverter พรอ้มระบบ PLC และระบบรายงานผลจากคอมพวิเตอร์ เพื่อปรบัความเรว็ของพดัลมหรอืปัม๊ขนาดใหญ่ทีใ่ชอ้ยู่แลว้หรอื
สร้างขึ้นใหม่ ซึ่งมีผลโดยตรงต่อการประหยดัพลงังานอย่างต่อเนื่อง ผลลพัธ์คือการประหยัดค่าไฟฟ้าและลดการสกึหรอของ
เครื่องจกัร 

 
ภาพแสดง การควบคุมความเรว็ AC Motor 

 การเปล่ียนระบบการควบคมุเครือ่งจกัรเก่าโดยการเปล่ียนเป็น Digital Drives พรอ้มระบบ PLC และระบบรายงานผล
จากคอมพิวเตอร:์ เปลี่ยนการควบคุมด้วยระบบที่ทันสมัยของระบบควบคุมความเรว็ของเครื่องจกัรผลิตกระดาษและผลิต
เหลก็เสน้ทีใ่ชอ้ยู่แลว้เพื่อเพิม่ผลผลติและคุณภาพและการประหยดัพลงังาน 

 
ภาพแสดงการเปลีย่นระบบการควบคุมเครื่องจกัรเก่าโดยการเปลีย่นเป็น Digital Drives พรอ้มระบบ PLC  

และระบบรายงานผลจากคอมพวิเตอร ์
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2.2 ตลาดและสภาวะการแข่งขนั  
กลุ่มลูกค้าและการจ าหน่ายและช่องทางการจดัจ าหน่าย 

กลุ่มลูกค้า 
ผูใ้ชผ้ลติภณัฑข์องบรษิทัจะอยูใ่นธรุกจิโรงงานอุตสาหกรรมซึง่ตอ้งการวางระบบควบคุมเครื่องจกัรและระบบควบคุมระบบ

ไฟฟ้า สดัส่วนกลุ่มธุรกจิโรงงานอุตสาหกรรมอยู่ทีป่ระมาณรอ้ยละ 90 และกลุ่มผูจ้ดัจ าหน่าย (Distributor) ประมาณรอ้ยละ10 ของ
ลกูคา้ทัง้หมด ทีผ่่านมาบรษิทัเริม่มลีกูคา้รฐับาลหรอืรฐัวสิาหกจิบา้ง อย่างไรกต็ามปัจจุบนัแบ่งลกูคา้ของบรษิทัออกเป็นดงันี้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 สาธารณูปโภค และรฐับาล (Utility and Government Segment) ที่ผ่านมาบรษิัทได้งานอ้างองิและส่งมอบเรยีบร้อยแล้ว 
ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลติเหมอืงแม่เมาะ กรมชลประทาน เป็นต้น รวมถึงบรษิัทจดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวันออก 
จ ากดั (มหาชน) (East Water) ซึง่จดัตัง้โดยมตคิณะรฐัมนตร ีอย่างไรกต็ามในอนาคตอนัใกล ้บรษิทัจะเขา้ถงึกลุ่มลกูคา้รฐัวสิาหกจิ
ใหม้ากขึน้ เช่น การประปา การไฟฟ้าฝ่ายผลติ การไฟฟ้าสว่นภูมภิาค กรมชลประทาน การประปานครหลวง เป็นตน้ ในส่วนของ
งานสรา้งสถานีไฟฟ้าย่อย (Substation) บรษิทัจะปฏบิตัติามแนวทางและขัน้ตอนในการเป็นคู่คา้กบัภาครฐัในการร่วมประมูลงาน
ตามนโยบายของรฐับาลในการสนบัสนุนภาคเอกชนโดยเฉพาะบรษิทัคนไทยเพื่อใหม้สี่วนร่วมในการพฒันาประเทศ ซึง่ CPT เป็น
หนึ่งในบรษิทัคนไทยทีม่คีุณสมบตัคิรบตามทีร่ะบุไวต้ามประกาศเว็บไซตข์องหน่วยงานราชการหรอืรฐัวสิาหกจิทีเ่ปิดโอกาสใหร้่วม
ประกวดราคา โดยไม่ไดก้ าหนดรายชื่อทีอ่นุญาต (Approved list) และบรษิทัคาดว่าหลงัจากการเสนอขายหลกัทรพัยแ์ก่ประชาชน 
บรษิทัจะมฐีานะทางการเงนิทีแ่ขง็แกร่งสามารถร่วมประมลูงานในสว่นรฐัวสิาหกจิหรอืกลุ่มราชการได้มากขึน้ โดยสนิคา้ของบรษิทั
ทีจ่ะน าเสนอมคีุณสมบตัติามมาตรฐานเป็นทีย่อมรบัเช่นกนั 

 อตุสาหกรรมการผลิตอย่างต่อเน่ือง (Process Industries Segment) ลูกคา้กลุ่มนี้คอืเจา้ของโรงงานอุตสาหกรรมทีต่อ้งใช้
เครื่องจกัรในการผลติสนิคา้และพฒันาระบบควบคุมทีท่นัสมยั ไดแ้ก่ โรงงานเยื่อกระดาษและกระดาษ โรงงานยางรถยนต์ โรงงาน
ซเีมนต ์โรงงานพลาสตกิ โรงงานเหลก็ อลมูเินียมและโลหะ โรงงานสายไฟ เป็นตน้ 

การพิจารณาเลอืกลูกค้า บรษิัทจะพิจารณาจากประวตัิและชื่อเสยีงในวงการ ผลงานที่ผ่านมา ฐานะการเงนิ และประวตัิการ
ช าระเงนิในอดตี ถ้าเป็นลูกคา้ใหม่จะไดร้บัการประเมนิว่ามศีกัยภาพทีเ่พยีงพอในการช าระหนี้หรอืไม่ นอกจากนี้ บรษิทัจะมกีาร
เรยีกเกบ็เงนิมดัจ าล่วงหน้าจากลูกค้ารอ้ยละ 20-30 ของมูลค่าสัง่ซือ้ ในกรณีที่มกีารสัง่ซือ้สนิคา้โดยทีย่งัไม่มกี าหนดการส่งมอบ 
และ/หรอื กรณีครบก าหนดการยนืราคา ทัง้นี้ บรษิทัมนีโยบายการใหเ้ครดติการช าระเงนิอยู่ที ่60 วนั 

 อุตสาหกรรมพลงังาน (Energy Industries Segment) ลูกคา้กลุ่มนี้ไดแ้ก่ ลูกคา้ดา้นออยล์, แก๊ส, น ้ามนั, ปิโตรเคม ีรวมถงึ
อุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า ซึ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพสูง และมีการเติบโตอย่างต่อเนื่ อง ทางบริษัทมี
แนวนโยบายมุ่งเน้นในกลุ่มอุตสาหกรรมนี้มากขึน้ 

 

อตุสาหกรรมการผลติอยา่งตอ่เน่ือง 
CPT 

กลุ่มลูกค้า ผลิตภัณฑ์บริษัท 

สาธารณปูโภค และรัฐบาล 

 

ขายตรงผ่านทีมขายของบริษัท BID งาน 

อตุสาหกรรมพลงังาน 

 
อตุสาหกรรมน า้ตาล อาหาร และ

เคร่ืองดื่ม 
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 อุตสาหกรรมน ้ าตาล อาหารและเครื่องดื่ม  (Sugar and F&B Segment) ที่ผ่านมาอุตสาหกรรมน ้ าตาลยังคงเป็น
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่ส าคญัของไทย เพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้รโิภคภายในประเทศรวมถงึส่งออกต่างประเทศ 
อกีทัง้อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มยงัคงเป็นภาคธรุกจิทีม่กีารเตบิโตอย่างต่อเนื่องท าใหผู้ผ้ลติและสง่ออกสนิคา้ทีเ่กีย่วเน่ืองกับ
อาหารต้องแสวงหาโอกาสทางธุรกจิ ส่งผลให้สนิค้าที่เกี่ยวกบัอาหารขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ลูกค้ากลุ่มนี้ได้แก่ โรงงานน ้าตาล 
โรงงานน ้ามนัปาลม์ เป็นตน้ 

ทัง้นี้ในปี 2559 - 2563 สามารถสรุปสดัส่วนรายไดจ้ากการขายและบรกิารในประเทศและต่างประเทศในช่วง 5 ปียอ้นหลงั ได้
ดงันี้ 

ตารางแสดงสดัสว่นรายไดจ้ากการขายและบรกิารในประเทศและต่างประเทศปี 2559 – 2563 

กลยุทธท์างการตลาด 
บรษิัทมีการก าหนดกลยุทธ์ในการแข่งขนัเพื่อรกัษาฐานลูกค้าที่มีอยู่เดิมรวมทัง้เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดของบรษิัท

ดงัต่อไปนี้ 

คณุภาพและมาตรฐานของสินค้าและบริการ 
บริษัทให้ความส าคัญกับการผลิตและจ าหน่ายสนิค้าให้ได้มาตรฐาน และตรงตามความต้องการของลูกค้า รวมทัง้มีราคา

เหมาะสมสามารถแข่งขนัได้ ท าให้ได้รบัความไว้วางใจจากลูกค้าทัง้ในประเทศและต่างประเทศตลอดมา ทัง้นี้  สนิค้าของบรษิัท
ได้รบัการรบัรองมาตรฐานคุณภาพผลติภณัฑ์จากทัง้ในประเทศและต่างประเทศ เช่น ระบบการบรหิารคุณภาพมาตรฐาน ISO 
9001:2015, กระบวนการตรวจสอบคุณภาพไดต้ามมาตรฐาน UKAS Quality Management เป็นตน้ 

ความหลากหลายของระบบควบคมุเครือ่งจกัรและไฟฟ้าครบวงจร 
บรษิัทเป็นผู้ผลิตและจ าหน่ายตู้ไฟฟ้าระบบควบคุมเครื่องจกัรโดย PLC ซึ่งสื่อสารกบัอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ส าหรบัควบคุม

เครื่องจกัรในโรงงานอุตสาหกรรม ไดแ้ก่ ตูค้วบคุมระบบการท างานของมอเตอรไ์ฟฟ้าและระบบควบคุมอตัโนมตั ิและระบบตู้ไฟฟ้า
ก าลงั ท าให้สามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของกลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรมได้ การขยายตลาดโดยการเพิ่ม
ประเภทสนิคา้ของบรษิทัไปยงัภาคเอกชนส าหรบัอุตสาหกรรมอื่นๆ เพื่อลดความเสีย่งการพึง่พาโรงงานน ้าตาลเพยีงอย่างเดยีว อนั
ไดแ้ก่ 

a. การเพิม่งานประเภท Gas Insulated Substation (GIS) Substation คอืสถานีไฟฟ้าแรงสูงแบบใชฉ้นวนก๊าซ ซึ่งบรษิัทได้
ด าเนินการก่อสร้างสถานีจ่ายไฟใหแ้ก่ BITEC2 เทอร์มนิัล 21 (โคราช) ฟิวเจอรฟ์ารค์, บจ.คอนติเนนทอลไทรส์ (ระยอง) และจะ
เป็นงานอา้งองิที่จะรบังานต่อไปในอนาคตทัง้กบัหน่วยงานราชการและเอกชน เช่น การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าภูมภิาค  การ
ไฟฟ้าฝ่ายผลติ รวมถงึโครงการบรหิารจดัการน ้าของสว่นงานรฐับาล ทีต่อ้งใชปั้ม๊น ้าขนาดใหญ่ทีจ่ะต้องใชร้ะบบไฟฟ้าส าหรบัสถานี
สบูจ่ายน ้า รวมถงึการควบคุมการจ่ายไฟฟ้าส าหรบัโครงการรถไฟฟ้าความเรว็สูงซึง่จะเกดิขึน้ในอนาคตอกีดว้ย 

b. การเพิม่สนิคา้ประเภท Medium Voltage Inverter คอือุปกรณ์ทีค่วบคุมความเรว็ของมอเตอรข์นาดใหญ่ที่ใช้ในการขบัพดั
ลมและปัม๊น ้าเพื่อการประหยดัพลงังาน ซึ่งบริษัทได้ด าเนินการจดัจ าหน่ายและติดตัง้ระบบให้แก่ กลุ่มโรงงานปูนซีเมนต์  เช่น 
Kampot Cement, SCG สาขาท่าหลวง สาขาแก่งคอย สาขาทุ่งสง กลุ่มโรงงานน ้าตาล (ธุรกจิน ้าตาลและธุรกจิผลติไฟฟ้า) Glow 
Energy (ระยอง) เช่น รวมเกษตรอุตสาหกรรม สาขาภูเขยีว สาขาภูหลวง น ้าตาลสงิหบ์ุร ีน ้าตาลนิวกรุงไทย น ้าตาลมติรกาฬสนิธุ ์
อุตสาหกรรมน ้าตาลโคราช น ้าตาลขอนแก่น กลุ่มอาหาร เช่น อายโินะโมะโต๊ะ และจะขยายไปยงัลกูคา้ขนาดใหญ่ประเภทอื่นๆ ซึง่
ตอ้งการประหยดัพลงังาน 

รายได้จากการขาย
และบริการ 

2559 2560 2561 2562 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

- ในประเทศ 1,160.19 94.52 1,219.07 98.62 883.79 92.87 562.47 98.42 920.96 97.66 

- ต่างประเทศ 67.24 5.48 17.03 1.38 67.88 7.13 9.04 1.58 22.10 2.34 
รวม 1,227.43 100.00 1,236.10 100.00 951.67 100.00 571.51 100.00 943.07 100.00 
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c. การเพิ่มสนิค้าประเภท Medium Voltage Soft Starter คอือุปกรณ์ที่ใช้ส าหรบัการสตาร์ทมอเตอร์ขนาดใหญ่เพื่อลดการ
กระชากของกระแสไฟฟ้าในการสตารท์ ซึ่งอุปกรณ์ดงักล่าวตัง้เป้าหมายในการน าเสนองานในโครงการที่เกี่ยวกบัการจดัการน ้า 
เช่น การประปานครหลวง กรมชลประทาน ส านกังานระบายน ้ากรุงเทพฯ รวมถงึโครงการบรหิารจดัการน ้าในอนาคต ซึง่หน่วยงาน
ดงักล่าวจ าเป็นทีจ่ะตอ้งใชปั้ม๊น ้าขนาดใหญ่ 

การให้บริการหลงัการขายท่ีดีและรวดเรว็ 
เพื่อเป็นการสรา้งความสมัพนัธท์ี่ดแีละความพงึพอใจใหแ้ก่ลูกค้า บรษิัทมนีโยบายการให้บรกิารที่สรา้งความประทบัใจให้ แก่

ลกูคา้ตัง้แต่เริม่ตน้จนสิน้สดุการขาย เช่น ก่อนการเสนอราคาจะมทีมีงานรวบรวมรายละเอยีดความต้องการของลกูคา้อย่างถูกต้อง
แลว้จงึส่งใบเสนอราคา และหลงัจากไดง้านแลว้จะมทีมีวศิวกรออกส ารวจและเกบ็รายละเอยีดทัง้หมดเพื่อเป็นขอ้มลูในการผลติโดย
ปรบัจากแบบมาตรฐานของบรษิทัแลว้สง่แบบทัง้หมดใหล้กูคา้อนุมตัเิพื่อผลติตูค้วบคุมต่างๆ ณ โรงงานของบรษิทัเมื่อผลติเสรจ็จะ
สง่มอบสนิคา้ตรงเวลาและตรงความตอ้งการของลูกคา้ โดยหลงัจากสง่มอบจะมทีมีงานทีเ่ชีย่วชาญทีม่ปีระสบการณ์เพื่อแนะน าการ
ตดิตัง้อย่างถูกต้องเพื่อใหส้ามารถใชง้านไดอ้ย่างเตม็ประสทิธภิาพและลดปัญหาระยะยาว พรอ้มทมีวศิวกรทีม่ปีระสบการณ์สงูใน
การปรบัแต่ง เพื่อใหเ้ครื่องจกัรท างานสมบรูณ์แบบตามความตอ้งการของลกูคา้ เป็นตน้ ท าใหช้่วยลดปัญหาการหยุดของเครื่องจกัร
ระหว่างการผลติ และลดค่าใชจ้่ายใหโ้รงงานเป็นอย่างมาก โดยบรษิัทมกีารจดัให้มกีารฝึกอบรมดา้นการบรกิารและดา้นเทคนิคที่
เกีย่วกบัผลติภณัฑใ์หแ้ก่พนกังาน เพื่อเสรมิสรา้งความรูแ้ละทกัษะในการท างานและสามารถตอบปัญหาใหก้บัลกูคา้ไดอ้ย่างถูกตอ้ง 

ประสบการณ์ของผูบ้ริหารและบุคลากรของบริษทั 
บรษิัทมผีู้บรหิารและทมีงานที่มปีระสบการณ์ในอุตสาหกรรมนี้มานานกว่า 30 ปี และด้วยประสบการณ์และความสมัพนัธ์ที่ดี

ของทมีงานกบับรษิัทลูกค้า และหน่วยงานรฐัวสิาหกจิ ซึ่งบรษิัทได้ให้ความรูแ้ละจดัอบรมให้แก่ลูกค้าที่ใช้งานเป็นอย่างด ีท าให้
บรษิทัได้รบัความเชื่อถอืถงึความสามารถในการท างานใหบ้รรลุไดต้ามเป้าหมาย และไดร้บัการยอมรบัอย่างกว้ างขวาง จนได้รบั
มอบหมายให้ท างานหลายๆ โครงการอย่างต่อเนื่อง เช่น โรงงานน ้าตาล โรงงานปูนซีเมนต์ โรงงานกระดาษและเยื่อกระดาษ 
โรงงานเหลก็เสน้ โรงงานยางรถยนต ์เป็นตน้ 

การมีโรงงานผลิตเป็นของบริษทัเอง 
บรษิทัมโีรงงานเป็นของตวัเองซึง่สามารถประกอบตูค้วบคุมไดถ้งึ 2,500 ตู้ต่อปี ขึน้อยู่กบัค าสัง่ซือ้ของลกูคา้เนื่องจากบรษิทัมี

พืน้ที่ของโรงงานผลติเพยีงพอที่จะรองรบัค าสัง่ซื้อ จากการทีบ่รษิัทมโีรงงานผลติเป็นของตนเอง จงึท าให้บรษิัทสามารถควบคุม
ต้นทุนในการผลิตได้ดีขึ้น นอกจากนี้ยงัสามารถควบคุมคุณภาพและระยะเวลาในการผลิต รวมทัง้เพิ่มประสทิธิภาพในการ
ตอบสนองความต้องการระบบงานใหไ้ดห้ลากหลายและครบถว้นมากยิง่ขึน้ อกีทัง้จะจดัตัง้โรงงานแห่งใหม่โดยมกีารซือ้ เครื่องจกัร
ใหม่จาก AMADA เพื่อผลิตตู้ Metal Clad Switchgear (MCSG)และตู้ไฟเฉพาะแบบ Type Test ภายใต้การร่วมมือจากบริษัท 
Siemens AG โดยการซือ้ลขิสทิธิ ์(License) พรอ้มผูเ้ชีย่วชาญมาใหค้ าแนะน าในการผลติ 

การขยายตลาดให้ครอบคลมุฐานลูกค้าในทุกกลุ่ม 
ปัจจุบนั บรษิัทมกีารผลติตู้ระบบควบคุมและตู้ไฟฟ้าใหก้บัฐานลูกค้าในหลากหลายโรงงานอุตสาหกรรม  นอกจากนี้ยงัมแีผน

ขยายตลาดทางด้านกลุ่มพลงังานโดยการจดัจ าหน่ายสนิค้าประเภทเทอร์ไบน์  และเครื่องก าเนิดไฟฟ้า (Turbine & Generator) 
รวมถงึ ระบบ Energy Storage Converter และขยายตลาดต่างประเทศโดยการสรา้งทมีขาย เพื่ออา้งองิผลงานในอดตีของบรษิัท
ไปน าเสนอ เช่น ตู้ระบบควบคุมต่างๆ ในโรงงานน ้าตาล โรงงานผลติกระดาษ โรงงานผลิตเหล็กเสน้ เป็นต้น การขยายตลาด
เหล่าน้ีจะช่วยใหบ้รษิทัมกีารเตบิโตของยอดขายไดอ้ย่างต่อเนื่อง โดยมกีารขยายไปยงัลกูคา้ต่างประเทศดว้ย 
 บรษิัทได้มโีอกาสส่งผลติภณัฑ์ไปจ าหน่ายยงัต่างประเทศ อาท ิมาเลเซยี อนิโดนีเซยี ฟิลปิปินส ์กมัพูชา ลาว พม่า เป็นต้น 
เน่ืองจากประเทศดงักล่าวอยู่ในระหว่างการพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน รวมทัง้การขยายโรงงานอุตสาหกรรมและระบบพลงังาน
ไฟฟ้า สง่ผลใหบ้รษิทัมโีอกาสเตบิโตทางธุรกจิในประเทศเหล่านี้สงู ซึง่บางสว่นเป็นการขายลูกคา้บรษิทัไทยทีข่ยายโรงงานไปเปิด
สาขาในต่างประเทศ และบางส่วนกข็ายตรงใหล้กูคา้ต่างประเทศ ดงันัน้เพื่อเป็นการขยายตลาดต่างประเทศใหเ้ตบิโตมากขึน้อย่าง
ต่อเนื่องโดยการจดัตัง้บรษิทัสาขาในต่างประเทศเพื่อน าเอาผลงานต่างๆ ทีป่ระสบความส าเรจ็และเป็นทีย่อมรบัของลกูคา้ในไทยไป
เสนอใหแ้ก่ตลาดต่างประเทศซึง่มกีารพฒันาการของเครื่องจกัรและการผลติเหมอืนกบัประเทศไทยในอดตีทีผ่่านมา 
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นโยบายการก าหนดราคา 
บรษิทัมนีโยบายการก าหนดราคาตามราคาตน้ทุนของผลติภณัฑแ์ละบรกิารบวกอตัราก าไรขัน้ต้นมาตรฐาน (Standard Gross 

Margin) ทีเ่หมาะสม โดยตน้ทุนจะประกอบดว้ย ตน้ทุนวสัดุอุปกรณ์ ตน้ทุนสว่นประกอบ ค่าแรงทางตรงทีค่ านวณจากประมาณการ
ชัว่โมงการผลติทีค่าดว่าจะตอ้งใชใ้นการผลติ ค่าใชจ้่ายในการผลติ ค่าใชจ้่ายต่างๆ ในการบรกิาร ตน้ทุนทางการเงนิ และโสหุย้การ
ผลติที่ปันส่วนเขา้งาน ค่าเผื่อเหลอืเผื่อขาดของราคาวสัดุอุปกรณ์ และประมาณการค่าใชจ้่ายหลังจากการส่งมอบสนิค้า เช่น ค่า
เดินทางและค่าที่พักของวิศวกร หรือ ค่าใช้จ่ายในการรบัประกนัสนิค้า (Warranty) เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการประมาณการ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากเงินเดือนฝ่ายขาย โบนัส ค่าล่วงเวลาที่เป็นค่าใช้จ่ายส่วนกลาง และจะมีค่าประมาณการค่าที่ปรึกษา ค่า
ประสานงานขาย ค่านายหน้า ตลอดจนค่าใชจ้่ายทางการตลาด โดยทมีงานฝ่ายวศิวกรและฝ่ายผลติ จะตอ้งร่วมกนัค านวณปรมิาณ
วัสดุอุปกรณ์และชัว่โมงการผลิตรวมถึงชัว่โมงการท างานของฝ่ายบริการ กรณีที่ต้องสัง่ซื้ออุปกรณ์หรือส่วนประกอบจาก
ต่างประเทศ จะตอ้งเผื่อค่าอตัราแลกเปลีย่นในการค านวณตน้ทุนดว้ย บรษิทัจะก าหนดราคาใหส้ามารถแขง่ขนัในตลาดได ้และไม่มี
นโยบายในการแขง่ขนัทางดา้นราคาโดยการตดัราคาแขง่กบัผูป้ระกอบการรายอื่น แต่จะเน้นเรื่องคุณภาพสนิคา้และการใหบ้รกิารที่
รวดเรว็และมีการให้ส่วนลดทางการค้าตามนโยบายของบรษิัท  โดยบรษิัทจะพิจารณาขึน้ราคาหากเกิดกรณีราคาต้นทุนสนิค้า
เพิม่ขึน้ บรษิทัจะตดิตามการเคลื่อนไหวราคาสนิคา้อย่างใกลช้ดิและจองซือ้เพื่อใหส้ามารถบริหารตน้ทุนในการสัง่ซือ้สนิคา้ได ้

นโยบายการจ่ายค่าท่ีปรกึษา ค่าประสานงานขาย ค่านายหน้า 
เน่ืองจากการขายสนิคา้และบรกิารของบรษิทัจ าเป็นต้องมบีุคคลภายนอกทีจ่ะมสี่วนช่วยใหก้ารขายประสบความส าเรจ็ ทัง้ใน

การใหค้ าปรกึษา และการประสานงานขาย บรษิทัไดก้ าหนดนโยบายและหลกัเกณฑก์ารพจิารณาเกีย่วกบัค่าตอบแทนค่าทีป่รกึษา 
ค่าประสานงานขาย และค่านายหน้าทีจ่่ายใหบุ้คคลภายนอก ซึง่ไดม้เีกณฑใ์นการพจิารณาอตัราการจ่ายค่าผลตอบแทน ตามปัจจยั
ทีต่่างกนัในแต่ละงานหรอืโครงการ ซึ่งจะแตกต่างกนัตามสถานทีต่ิดตัง้ จ านวนบุคลากร ผู้ท าหน้าที่ติดต่อ ประสานงาน รวมถึง
ผูเ้ชีย่วชาญ ซึง่มคีวามรูป้ระสบการณ์ทีจ่ าเป็นตอ้งปรกึษา โดยการอนุมตัคิ่าตอบแทนทัง้กรณีค่าทีป่รกึษา ค่าประสานงานขาย และ
ค่านายหน้า ต้องผ่านการอนุมตัิจากผู้มอี านาจตามล าดบัขัน้ที่นโยบายก าหนด การขออนุมตัิการค่าตอบแทนผู้เสนอจะต้องระบุ
เหตุผลทุกกรณี 

เพื่อให้เป็นไปตามหลกัธรรมภิบาลทีด่ ีบรษิัทมหีลกัการก ากบัดูแลดงันี้ การจ่ายค่าตอบแทนค่าที่ปรกึษา ค่าประสานงานขาย 
และค่านายหน้า จะตอ้งเป็นบุคคลภายนอก ซึง่ไม่ใช่กรรมการ พนกังานของบรษิทัและไม่ใช่พนักงานของบรษิทัลกูคา้ ไม่ว่าจะเป็น
พนักงานประจ าหรอืลูกจา้งชัว่คราว รวมทัง้ผู้บรหิารหรอืพนักงานในหน่วยงานภาครฐั การจ่ายค่าตอบแทนต่อเมื่อ บรษิัทได้รบั
ช าระเงนิจากลกูคา้แลว้เท่านัน้ จะก าหนดใหผู้ต้รวจสอบภายในวางแผนการตรวจสอบขอ้มูลการจ่ายค่านายหน้า ค่าทีป่รกึษา และ
ค่าประสานงานขาย เพื่อให้มัน่ใจในความจ าเป็น ความสมเหตุสมผลและความเหมาะสมของการจ่ายค่าตอบแทนดงักล่าว และ
รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบรบัทราบ 

การโฆษณาและประชาสมัพนัธ ์ 
บรษิทัมนีโยบายการใชส้ือ่โฆษณาและประชาสมัพนัธ ์ดงัต่อไปนี้  
 บรษิทัจะเน้นการประชาสมัพนัธส์นิคา้ของบรษิทัไปยงักลุ่มลกูคา้เป้าหมายซึง่เป็นผูใ้ชส้นิคา้นัน้โดยตรง โดยน าเสนอผ่านสื่อ

ต่างๆ อาท ินิตยสาร งานแสดงสนิคา้ เป็นตน้  
 บรษิทัเน้นการใหบ้รกิารอย่างใกลช้ดิ และสรา้งความสมัพนัธอ์นัดกีบัลกูคา้ โดยเฉพาะการใหบ้รกิารหลงัการขาย เนื่องจาก

เป็นการสรา้งความเชื่อมัน่ใหแ้ก่ลกูคา้ และใหค้ าปรกึษาการซ่อมบ ารุงเครื่องจกัร และมกีารตดิตามผลทุกๆ 6 เดอืน 
 บรษิทัมกีารเชญิลูกคา้เยีย่มชมโรงงาน เขา้อบรมและสมัมนาในอุปกรณ์ทีข่ายไปแลว้เพื่อใหลู้กคา้สามารถใชง้านดว้ยตวัเอง

ไดแ้ละสนิคา้ใหม่ ณ หอ้งสมัมนาของบรษิทั 

ภาวะอตุสาหกรรมและภาวะการแข่งขนั  
เน่ืองจากผลติภณัฑแ์ละบรกิารของบรษิทัเป็นองคป์ระกอบส าคญัส าหรบัการควบคุมระบบการท างานของเครื่องจกัรและระบบ

ไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม รวมถงึระบบไฟฟ้าในอาคารขนาดใหญ่ เช่นหา้งสรรพสนิคา้ อาคารส านักงาน คอนโดมเินียม ดงันัน้ 
รายไดข้องบรษิทัฯ จงึมแีนวโน้มเตบิโตตามการขยายตวัทางเศรษฐกจิและการลงทุนในอุตสาหกรรม โดยมกีลุ่มโรงงานน ้าตาลเป็น
กลุ่มลกูคา้หลกัของบรษิทั 
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ภาวะอตุสาหกรรมและการลงทุน 
จากการด าเนินนโยบายของภาครัฐที่ด าเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจได้ส่งผลดีต่อความเชื่อมัน่ของผู้ประกอบการใน

ภาคอุตสาหกรรมทีก่่อใหเ้กดิการลงทุนขยายธุรกจิใหม่ๆ เพิม่ขึน้ เช่น การก่อสรา้งโรงงานอุตสาหกรรมและการขยายก าลงัการผลติ
ซึง่สง่โดยรวมต่อความต้องการเครื่องจกัร ระบบควบคุมการท างานของเครื่องจกัรและอุปกรณ์สนับสนุนทีเ่กีย่วขอ้ง โดยจากขอ้มูล
การขอรับการส่งเสริมของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) สะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มการเติบโตของ
ภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยทีอ่ยู่ในช่วงขยายตวัไดอ้ย่างต่อเนื่อง 

ตารางแสดงขอ้มลูการขอรบัการสง่เสรมิจาก BOI ระหว่างปี 2558 – 2563 
ข้อมูลขอรบัการส่งเสริม 2558 2559 2560 2561 2562 2563 

จ านวนโครงการ (จ านวน) 988 1,455 1,456 1,626 1,624 1,717 
มลูค่าเงนิลงทุน (พนัลา้นบาท) 197.73 524.34 641.98 901.77 756.10 481.15 

ทีม่า : ส านกังานคณะกรรมการการสง่เสรมิการลงทุน (BOI) 

การขอรบัการส่งเสรมิการลงทุนในปี 2563 นัน้มคี าขอรบัส่งเสรมิการลงทุนเขา้มาทัง้หมด 1,717 โครงการ มมีูลค่า 481,150 
ล้านบาท หรอืลดลง 30% เนื่องจากปี 2562 มีโครงการขอรบัการส่งเสรมิโครงการรถไฟความเรว็สูงเชื่อม  3 สนามบิน ซึ่งเป็น
โครงการลงทุนขนาดใหญ่ มลูค่าประมาณ 162,320 ลา้นบาท และการแพร่ระบาด ของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (โควดิ-19) สง่
กระทบต่อการยื่นขอรบัการสง่เสรมิของโครงการใหม่ จากต่างประเทศอย่างมนีัยส าคญั อย่างไรกต็าม เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปี 2561 
ซึ่งมมีูลค่าการขอรบั การส่งเสรมิการลงทุนทัง้สิน้ 483,810 ล้านบาท พบว่ามีมูลค่าใกล้เคยีงกนั ในปี 2563 มกีารอนุมตัิให้การ
ส่งเสริมการลงทุน 1,501 โครงการ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากปีก่อน และมีมูลค่าเงินลงทุน 361,410 ล้านบาท ลดลงจากช่วง
เดยีวกนัของปีก่อน รอ้ยละ19 เนื่องจากมกีารยื่นขอรบัการส่งเสรมิการลงทุนลดลงจากการแพร่ระบาดของไวรสัโคโรนา 2019 ในปี 
2563 มกีารออกบตัรส่งเสรมิ 1,320 โครงการ ลดลงจากช่วงเดยีวกนัของปีก่อนรอ้ยละ 1 และมมีลูค่าเงนิลงทุน 430,670 ลา้นบาท 
เพิ่มขึน้จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อนร้อยละ 20 หากพจิารณาในแง่ของจ านวนโครงการส่วนใหญ่เป็น การลงทุนในอุตสาหกรรม
การเกษตรและแปรรปูอาหาร สว่นมลูค่าเงนิลงทุนในอุตสาหกรรม เครื่องใชไ้ฟฟ้า และอเิลก็ทรอนิกสม์เีงนิลงทุนสงูทีส่ดุ 

โครงการเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) เป็นแผนยุทธศาสตรภ์ายใต้ ไทยแลนด ์4.0 
ภูมภิาคเอเชยี เป็นผู้น าในการขบัเคลื่อนโลก ทัง้ด้านการลงทุน และการเจรญิเติบโตทางเศรษฐกจิ โดยมปีระเทศจนี อนิเดยี 

ญี่ปุ่ น เกาหลใีต้ รวมทัง้อาเซยีน เป็นหวัใจหลกัของการขบัเคลื่อน ดว้ยประชากรรวมกว่า 3.5 พนัลา้นคน และ GDP คดิเป็น 32% 
ของ GDP โลก ประเทศไทย เป็นจุดศูนย์กลางในการเชื่อมต่อกับกลุ่มเศรษฐกิจในทวีปเอเชีย จากเหนือสู่ใต้ ตัง้แต่จีนลงสู่
อินโดนีเซีย จากตะวนัออกมายงัตะวนัตกตัง้แต่เวียดนามข้ามไปจนถึง เมียนมาร์ และเป็นจุดยุทธศาสตร์ของกลุ่มประชาคม
เศรษฐกจิอาเซยีน หรอื AEC ในด้านการผลติ การค้า การส่งออกและการขนส่ง ทัง้ยงัอยู่กึ่งกลางระหว่างประเทศกมัพูชา ลาว 
เมยีนมาร ์และเวยีดนาม ทีก่ าลงัเตบิโตอย่างรวดเรว็ ประเทศไทยจงึเป็นต าแหน่งทีด่ทีีส่ดุของการลงทุนในอาเซยีน เพื่อเชื่อมเอเชยี
และเชื่อมโลก 

โครงการเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก (EEC) เป็นแผนยุทธศาสตรภ์ายใต้ ไทยแลนด ์4.0 ดว้ยการพฒันาเชงิพืน้ทีท่ีต่่อยอด
ความส าเรจ็มาจากโครงการพฒันาพืน้ทีบ่รเิวณชายฝัง่ทะเลตะวนัออกหรอื Eastern Seaboard ซึง่ด าเนินมาตลอดกว่า 30 ปีทีผ่่าน
มา โดยในครัง้นี้ส านกังานคณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก (สกพอ.) มเีป้าหมายหลกัในการเตมิเตม็ภาพรวม
ในการสง่เสรมิการลงทุน ซึง่จะเป็นการยกระดบัอุตสาหกรรมของประเทศเพิม่ความสามารถในการแขง่ขนัและท าให ้เศรษฐกจิของ
ไทยเตบิโตไดใ้นระยะยาว โดยในระยะแรกจะเป็นการยกระดบัพืน้ทีใ่นเขต 3 จงัหวดัคอื ชลบุร ีระยอง และฉะเชงิเทรา ใหเ้ป็นพืน้ที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออกเพื่อรองรบัการขบัเคลื่อน เศรษฐกจิอย่างเป็นระบบและมีประสทิธภิาพผ่านกลไกการบรหิาร
จดัการภายใตก้ารก ากบัดแูลของ คณะกรรมการนโยบายพืน้ทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก 

รฐับาลมีแผนพัฒนาโครงการมากมายที่รองรบั EEC โดยมีโครงการใหญ่ๆ ที่น่าสนใจได้แก่ โครงการรถไฟความเร็วสูง 
กรุงเทพฯ – ระยอง ทีเ่ชื่อมต่อจากสนามบนิดอนเมอืงและสนามบนิสุวรรณภูมไิปถงึตวัเมอืงระยอง เพื่อใหก้ารเดนิทางไปหวัเมอืง
ตะวนัออกสะดวกสบายทนัใจเป็นอย่างมาก โดยคาดการณ์ว่าการพฒันารถไฟความเรว็สงูนี้จะเป็นตวักระตุ้นเศรษฐกจิของเมอืงที่
อยู่รอบๆ เสน้ทางรถไฟความเรว็สูงนี้ให้พุ่งสงูขึน้ โดยมหีนึ่งสถานีหลกัทีส่ าคญัคอืสถานีสนามบนิอู่ตะเภา จงึเกดิโครงการพฒันา
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สนามบนิอู่ตะเภาใหเ้ป็นเมอืงสนามบนิ (Aerotropolis) เป็นแผนทีจ่ะพฒันาสนามบนิอย่างต่อเนื่อง โดยมแีผนทีจ่ะพฒันาใหส้ามารถ
รองรบัผู้โดยสารได้มากขึ้นจากปัจจุบันที่สามารถรองรบัได้ 8 แสนคนต่อปี เพิ่มเป็น 5 ล้านคนต่อปีในปี 2563 ประกอบกับมี
แผนพฒันาระบบขนสง่ ทางยกระดบั รวมถงึหา้งสรรพสนิคา้ต่างๆ ในพืน้ทีส่นามบนิ จงึท าใหพ้ืน้ทีร่อบสนามบนิเป็นอกีหนึ่งพืน้ทีท่ี่
น่าสนใจในการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์และธุรกจิที่เกี่ยวขอ้งกบัท่าอากาศยาน อกีหนึ่งโครงการทีม่คีวามน่าสนใจคอื EEC มพีื้นที่
จดัตัง้เขตนวตักรรมระเบยีงเศรษฐกจิภาคตะวนัออกอาจเรยีกไดว้่าเป็นอุทยานวทิยาศาสตรร์ปูแบบหนึ่งทีจ่ะส่งเสรมิการพฒันางาน
ทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละนวตักรรมไปใชใ้นเชงิพาณิชยซ์ึง่จะเป็นคลงัสมองส าหรบัการพฒันาเศรษฐกจิของภาคตะวนัออกทีก่ าลงั
จะเกดิขึน้นี้ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ และแน่นอนค่ะว่าหาก EEC มาถงึ พืน้ทีภ่าคตะวนัออกจะเป็นอกีหนึ่งท าเลทองทีน่ักลงทุนกลุ่ม
ต่างๆ ใหค้วามสนใจ และในอนาคตอนัใกลน้ี้จะไดเ้ป็นเมอืงเศรษฐกจิของประเทศ ซึง่การการลงทุนหลกัๆ ของ EEC จะไปอยู่ทีก่าร
พฒันาระบบโครงสรา้งพื้นฐานส าหรบัการเดนิทางและการขนส่ง ให้มคีวามพรอ้มเพื่อรองรบัและเอื้อประโยชน์ต่อการเติบโตของ
ภาคอุตสาหกรรมและการท่องเทีย่วมากยิง่ขึน้ ซึง่กจ็ะมกีารร่วมทุนจากทางภาคเอกชนเขา้มาดว้ยในบางโครงการ 

ภาวะการแข่งขนั 
ความต้องการสนิคา้ประเภทตู้ไฟฟ้าระบบควบคุมเครื่องจกัร (PLC) อยู่ในระดบัค่อนขา้งสูง เน่ืองจากแนวโน้มการลงทุนของ

ภาครฐัและภาคเอกชน ซึง่ภาวะการแข่งขนัในอุตสาหกรรมจัดว่าอยู่ในระดบัสงูดว้ย ทัง้นี้ลกัษณะธุรกจิของบรษิทัจะมคีู่แข่งขนัใน
วงการผูผ้ลติสนิคา้ประเภทตู้ไฟฟ้าระบบควบคุมเครื่องจกัร ไดแ้ก่ คู่แขง่ทางตรงของบรษิทั ไดแ้ก่ กลุ่มบรษิทัเอบบี ี(“ABB”), กลุ่ม
บรษิทัชไนเดอร ์(“Schneider”), กลุ่มบรษิทัฟูจ ิ(“Fuji”) เป็นตน้ ซึง่บรษิทัเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นบริษทัขา้มชาตทิีจ่ดัจ าหน่ายอุปกรณ์
ทัว่ไปในยี่ห้อของตนเอง และมีส านักงานหรอืตัวแทนขายและให้บรกิารในประเทศไทย แต่บรษิัทมศีกัยภาพในการผลติสนิค้า
ส าเรจ็รูปประเภทตู้ไฟฟ้าและตอบโจทย์ให้แก่ลูกค้าโรงงานน ้าตาลและโรงงานอื่นๆ ไดต้รงตามความต้องการ ทัง้โรงงานตัง้ใหม่ 
และโรงงานทีต่อ้งการปรบัปรุงทดแทนอุปกรณ์เดมิ เน่ืองจากมปีระสบการณ์และเป็นทีย่อมรบัในอุตสาหกรรมซึง่บรษิทัประมาณว่า
มสี่วนแบ่งตลาดประมาณ 95% ส าหรบังานของกลุ่มโรงงานน ้าตาล อย่างไรกต็ามระบบการควบคุมเครื่องจกัรและระบบตู้ไฟฟ้า
ก าลงัส าหรบัโรงงานอุตสาหกรรมประเภทอื่น มีระบบการท างานที่ไม่ต่างจากโรงงานน ้าตาล ซึ่งบริษัทสามารถเติบโตไปยัง
อุตสาหกรรมอื่นๆ ไดเ้ช่นกนั 

ส่วนคู่แข่งทางออ้มของบรษิัทซึ่งอยู่ในประเทศไทย ได้แก่ บรษิัทขนาดเลก็ที่รบังานระบบไฟฟ้าขนาดเลก็ หรอืรบังานเฉพาะ
สว่นเท่านัน้ และมตีน้ทุนในการจดัหาอุปกรณ์ต่างๆ ทีส่งูกว่าบรษิทัทีเ่ป็นตวัแทนจ าหน่ายโดยตรง 

โดยสรุป ตลอดระยะเวลาทีผ่่านมา ไดแ้สดงให้เหน็ว่า บรษิทัได้เขา้เป็นส่วนหนึ่งของตลาดการผลติและจ าหน่ายตู้ไฟฟ้าระบบ
ควบคุมเครื่องจกัร ซึง่บรษิทัไทยน้อยรายทีส่ามารถท าได ้ดว้ยการแข่งขนัทัง้คุณภาพของผลติภณัฑ์และราคาทีย่่อมเยาเมื่อเทียบ
กบัคุณภาพระดบัเดยีวกนั และจุดเด่นของบรษิทัทีส่ าคญั คอื การบรกิารลูกคา้ทีร่วดเรว็ และแกปั้ญหาถูกจุด ซึง่เป็นทีต่อ้งการของ
ลกูคา้ 

ความได้เปรียบในการแข่งขนั 
บรษิทัก าหนดกลยุทธก์ารแขง่ขนัและนโยบายการด าเนินธุรกจิโดยมุ่งเน้นความสามารถในการรกัษาสดัสว่นการตลาด และสรา้ง

ความสามารถในการแขง่ขนัในระยะยาว โดยมกีลยุทธก์ารแขง่ขนัดงันี้  
 ความสมัพนัธ์ที่ดกีบัคู่ค้า ผู้จดัจ าหน่ายสนิค้า (Supplier) โดยมกีารสัง่ซื้อสนิค้าในปรมิาณมากและสม ่าเสมอ ประกอบกบั

ความน่าเชื่อถอืของบรษิทัจากการช าระเงนิตรงก าหนดเวลา  
 การส่งมอบงานคุณภาพและงานเสรจ็ตรงเวลา ซึ่งเป็นนโยบายหลกัของบรษิัทที่ต้องส่งมอบงานให้ลูกคา้ตามก าหนดการ 

และสรา้งความพงึพอใจใหก้บัลูกคา้ มกีารใหบ้รกิารหลงัการขาย เพื่อใหลู้กคา้เกดิความพงึพอใจและไวว้างใจและมกีารซือ้ต่อเนื่อง 
หรอืแนะน าใหล้กูคา้รายอื่น 

 มีการน าเทคโนโลยีสมยัใหม่มาประยุกต์เพื่อให้สนิค้าของบรษิัทถูกผลติขึ้นมาให้มีประสทิธิภาพในการท างานได้อย่าง
เทีย่งตรงและแน่นอน พรอ้มทัง้มกีารประเมนิผลและระบบรายงาน 

 ผูบ้รหิารและทมีงานมปีระสบการณ์ในการผลติสนิค้าและใหบ้รกิารอย่างเชีย่วชาญในหลากหลายอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นการ
กระจายความเสีย่งการพึง่พารายไดก้บัอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง 

 มกีารฝึกทกัษะและพฒันาพนักงานอย่างเป็นระบบ โดยใชว้ธิ ีOn Job Training (OJT) และการส่งไปฝึกยงัต่างประเทศและ
ในประเทศ รวมทัง้มกีารประเมนิผลอย่างต่อเนื่อง 
 



 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) สว่นที ่1 หน้าที ่19 

 
 การตอบสนองดา้นการบรกิารก่อนและหลงัการขายทีร่วดเรว็กว่า โดยทมีงานวศิวกรทีม่ปีระสบการณ์ในอุตสาหกรรมนัน้ๆ 

อย่างมปีระสทิธภิาพ พรอ้มทัง้การเกบ็สต๊อกของอุปกรณ์ และอะไหล่  
 หลงัจากการส่งมอบ บรษิัทได้ใหก้ารอบรมพรอ้มทัง้เอกสารทางด้านเทคนิคใหแ้ก่ลูกค้า เพื่อให้มคีวามเขา้ใจในสนิค้าและ

สามารถใชง้านไดอ้ย่างเตม็ประสทิธภิาพ อกีทัง้ยงัสามารถแกไ้ขปัญหาเบือ้งตน้ไดด้ว้ยตนเอง 

2.3 การจดัหาผลิตภณัฑแ์ละบริการ 
การจดัหาผลิตภณัฑ ์

ด้านการจดัซ้ือ 
บรษิัทไดผ้ลติสนิคา้ประเภทตู้ระบบไฟฟ้าตามความต้องการของลูกค้าเพื่อใชก้บัเครื่องจกัรต่างๆ  โดยต้องสัง่ซือ้อุปกรณ์หลกั

ส าหรบัตู้ควบคุม, อะไหล่ โดยมผีลติภณัฑห์ลกัๆ ไดแ้ก่ DC Drives, DC motor, Inverter, PLC เป็นต้น ซึง่อุปกรณ์หลกัจะมาจาก
การสัง่ซื้อจากต่างประเทศ คืออุปกรณ์ LV&MV Electrical Component, PLC, Inverter ยี่ห้อ LS จากประเทศเกาหลี ที่มี
คุณภาพสงูไดม้าตรฐาน สว่นอุปกรณ์อื่นๆ เช่น Special Controller จะมาจากประเทศเยอรมนั Special Motor มาจากประเทศสเปน 
และตัวปรบัความเร็วมอเตอร์กระแสสลบัพร้อมทัง้คืนพลงังานไฟฟ้ากลบัเข้าสู่ระบบจ่ายไฟฟ้า (Regenerative Inverter) จาก
ประเทศฟินแลนด์ รวมถึงการสัง่ซื้ออุปกรณ์ต่างๆ จากบริษัทภายในประเทศเพื่อเป็นทางเลือก ให้แก่ลูกค้าบางรายเช่น ABB 
Siemens Schneider เป็นต้น นอกจากนี้ บรษิัทยงัมีการสัง่ผลติอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการผลติระบบตู้ไฟฟ้าจากภายในประเทศ 
โดยสัง่ซือ้มาจากผูผ้ลติหลายรายทีค่ดัสรรแลว้ โดยบรษิทัจะจดัซือ้ผลติภณัฑน์ัน้ๆ เมื่อลกูคา้มคี าสัง่ซือ้ตูไ้ฟฟ้า 

ในการพิจารณาเสนอผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้า จะขึ้นอยู่กบัลกัษณะการใช้งาน ประสทิธภิาพ และคุณภาพของสนิค้านัน้ๆ ซึ่ง
บรษิทัไดค้ดัสรรผลติภณัฑร์ะดบัมาตรฐานสากลเป็นทีย่อมรบั มคีุณภาพดใีนราคาสมเหตุผลส าหรบัลกูคา้ของบรษิทั 

บริษัทสามารถแบ่งกลุ่มคู่ค้าที่เป็นทัง้ผู้ผลิต และ/หรือ ผู้จดัจ าหน่าย ออกเป็นคู่ค้าในประเทศและคู่ค้าต่างประเทศ โดยมี
รายละเอยีดดงันี้  

คู่คา้ต่างประเทศ: บรษิทัจะตดิต่อซือ้วสัดุอุปกรณ์จากคู่คา้ต่างประเทศ โดยตดิต่อสัง่ซือ้โดยตรงจากผูผ้ลติหรอืผูจ้ดัจ าหน่าย ซึง่
ปัจจุบนับรษิทัไดร้บัคดัเลอืกตวัแทนจ าหน่ายสนิคา้ในสนิคา้ชัน้น า โดยสนิคา้ไดร้บัการรบัรองมาตรฐานผลติภณัฑ ์ดงัต่อไปนี้ 

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 
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บริษทั ประเทศ ประเภทผลิตภณัฑ ์ มาตรฐานท่ีได้รบั 

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

- Medium Voltage Capacitor 
UL, CE 

TMEIC, STEP ญีปุ่่ น/ 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 

ParkerHannifin 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 

คู่คา้ในประเทศ: บรษิทัจะตดิต่อซือ้วสัดุอุปกรณ์จากคู่คา้ในประเทศส าหรบัอุปกรณ์ประเภทต่างๆ เช่น สายไฟ ทองแดง เป็นต้น 
โดยจะตรวจสอบราคาอุปกรณ์จากคู่ค้าเพื่อเปรียบเทียบราคาอย่างน้อย 3 ราย เพื่อให้เสนอราคาและน าใบเสนอราคามา
เปรยีบเทยีบเงื่อนไขการค้า เช่น ยีห่อ้ คุณภาพ ราคา ส่วนลด และระยะเวลาการจดัสง่ เป็นตน้ ในอนาคตบรษิทัมแีผนจะผลติตู้ไฟ
ดว้ยตนเองซึง่เป็นตู้แบบไม่มโีครงสรา้ง (Metal Clad Type Test) เพื่อรองรบัความตอ้งการของลูกคา้ทีม่มีากขึน้เรื่อยๆ บรษิทัจะมี
การประเมนิผลคู่คา้ทุก 3 เดอืน โดยประเมนิจากประวตักิารจดัส่งสนิคา้ทีบ่นัทกึไวป้ระจ าทุกเดอืน และใหฝ่้ายจดัซือ้คดัเลอืกคู่ค้า
รายใหม่ๆ เขา้มาเป็น Vendor List ดว้ย 

ด้านการจดัจ้าง 
บรษิทัมกีารจดัจา้งบุคลากรหรอืผูร้บัเหมาจากภายนอก เมื่อมงีานเพิม่เตมิทีน่อกเหนือจากขอบขา่ยการท างานปกตขิอง บรษิทัฯ 

เช่น การตดิตัง้เครื่องจกัรพเิศษ การเดนิสายไฟทัง้โรงงาน การตดิตัง้เสาไฟฟ้าแรงสงู เป็นต้น ภายใต้การควบคุมของวศิวกรที่มี
ประสบการณ์ของบรษิัทโดยต้องมกีารเสนอบรกิารมาเพื่อเปรยีบเทยีบเงื่อนไข อาท ิราคา ส่วนลด และฝีมอืของทมีงาน เป็นต้น 
ก่อนทีจ่ะพจิารณาเลอืกสัง่จา้งงาน บรษิทัจะมกีารประเมนิผลงานของผูร้บัจา้งอย่างต่อเนื่อง 

สดัส่วนการจดัหาผลิตภณัฑภ์ายในประเทศและต่างประเทศ 
สดัส่วนเฉลี่ยการสัง่ซื้ออุปกรณ์จากในประเทศและต่างประเทศคิดเป็นสดัส่วน ร้อยละ 91 ต่อ 9 โดยไม่มกีารสัง่ซื้อจากผู้จดั

จ าหน่ายรายใดมากกว่ารอ้ยละ 30 ของยอดซือ้รวมทัง้ในปี 2563 และ 2562 

นโยบายการผลิตและก าลงัการผลิต 
ปัจจุบนับรษิทัมโีรงงานตัง้อยู่ทีน่ิคมอุตสาหกรรม MMC อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ประกอบไปดว้ย 
- โรงงานผลติตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า เน้ือที ่4.5 ไร่ (1,817 ตารางวา) (พืน้ทีใ่นการท างานประมาณ 7,200 ตารางเมตร) รองรบั

การผลติตูไ้ดป้ระมาณ 1,800 ตูต่้อปี 
- พืน้ทีจ่ดัเกบ็สนิคา้คงคลงัเนื้อทีป่ระมาณ 1,256 ตารางเมตร 
- โรงงานใหม่ส าหรบัผลติตู ้MCSG และ RMU เน้ือที ่3 ไร่ (พืน้ทีใ่นการท างานประมาณ 4,800 ตารางเมตร) 
สนิค้าตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าผลติโดยเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพสนิค้า IEC (International Electrotechnical Commission) 

โดยมกีารวางแผนการผลติล่วงหน้าควบคู่ไปกบัการบรหิารสนิค้าคงคลงัเพื่อให้สามารถส่งมอบสนิค้าได้ตามคุณภาพและเวลาที่
ก าหนด และพื้นที่ในโรงงานใหม่รองรบัการผลติตู้ MCSG ซึ่งผ่านการทดสอบ (Type Test) ตามมาตรฐานสากลและ มอก. ของ
ประเทศไทย รวมถงึการผลติตู ้RMU ดว้ยเช่นกนั ทัง้นี้บรษิทัมแีผนพฒันาประสทิธภิาพการท างานดา้นการผลติอย่างต่อเนื่อง โดย
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ค านึงถงึความสามารถของบุคลากร เครื่องจกัร เครื่องมอื และอุปกรณ์ รวมถงึการใชเ้ทคโนโลยทีีท่นัสมยั เพื่อรองรบัความตอ้งการ
สนิคา้จากลกูคา้ทีเ่พิม่ขึน้ทัง้ในและต่างประเทศ  

ขัน้ตอนการผลิตตู้ไฟฟ้าระบบควบคมุ 
 
 
 

 

 

 

 

2.4 ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
บรษิทัไม่มขีอ้พพิาทใดๆ เกี่ยวกบัสิง่แวดล้อม และไม่มปีระวตัิกระท าความผดิตามกฎระเบยีบเรื่องสิง่แวดล้อมกบัหน่วยงาน

ภาครฐั นอกจากนี้ บรษิัทได้ปฏิบตัิตามระเบยีบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมจงัหวดั และขอ้ก าหนดขององค์การ
บรหิารส่วนต าบล ซึง่บรษิทัไดผ้่านการตรวจสอบของคณะกรรมการองคก์ารบรหิารสว่นต าบลประจ าปี 2559 แลว้ โดยทีผ่่านมายงั
ไม่เคยมปัีญหาการรอ้งเรยีนเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม 

2.5 สิทธิประโยชน์จากบตัรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
บรษิทัไดร้บัสทิธปิระโยชน์จากคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุนเมื่อวนัที ่26 กุมภาพนัธ ์2562 โดยอนุมตัใิหก้ารสง่เสรมิประเภท 

5.2.5 กจิการผลติชิน้สว่นเครื่องใชไ้ฟฟ้าอื่นๆ และใหไ้ดร้บัสทิธแิละประโยชน์ตามพระราชบญัญตัสิง่เสรมิการลงทุน พ.ศ.2520 

2.6 งานท่ียงัไม่ได้ส่งมอบ 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 บรษิัทมงีานที่ได้รบัค าสัง่ซือ้ อยู่ในระหว่างการประกอบและยงัไม่ได้ส่งมอบทัง้หมด 846.56 ลา้น

บาท โดยก าหนดการสง่มอบดงันี้ 

ตารางแสดงมลูค่างานทีย่งัไมไ่ดส้ง่มอบและเวลาทีค่าดว่าจะสง่มอบ 
(หน่วย: ล้านบาท) 

ระยะเวลา 
จ านวนเงินท่ีคาดวา่จะส่งมอบ 

(ประมาณการ) 
ภายในปี 2564 601.23 
ภายในปี 2565 245.72 

รวม 846.56 
 

3. ปัจจยัความเส่ียง 

ในการประกอบธุรกจิของบรษิทัย่อมตอ้งเผชญิกบัความเสีย่งต่างๆ เหมอืนกบัธุรกจิอื่นๆ ความเสีย่งทีจ่ะกล่าวถงึต่อไปนี้ เป็น
ความเสีย่งทีบ่รษิทัพจิารณาแลว้ เหน็ว่าหากเกดิขึน้จะมผีลกระทบในเชงิลบต่อธุรกจิ ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของบรษิทั
อย่างมนียัส าคญั นอกจากนี้อาจมคีวามเสีย่งอื่นๆ ทีบ่รษิทัไม่อาจทราบไดใ้นขณะน้ี หรอืเป็นความเสีย่งทีบ่รษิทัพจิารณาแลว้เหน็ว่า 
ยงัไมจ่ดัว่าเป็นความเสีย่งทีจ่ะกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายต่อธุรกจิของบรษิทัอย่างมนียัส าคญั 

 

สนิคา้
ส าเรจ็รปู 
ตูไ้ฟฟ้า
(Panel) ตูค้วบคุมไฟฟ้าจากผูจ้ดั

จ าหน่ายภายในประเทศ 
 

ส่งมอบ 
สนิคา้ส าเรจ็รปู 
ประเภทตู้
ไฟฟ้า 
(Panel) 

ทดสอบการ
ท างานของระบบ 
(Commissioning) 

กระบวนพบัตูท้ีโ่รงงานที ่2 
(10%) เตรยีมตู+้ตดิตัง้เพลท 

 

ส่งมอบ ณ โรงงาน
ของลกูคา้ 

การปรบัแต่งใหก้าร
ควบคุมเครือ่งจกัรของ
ลกูคา้สามารถใชง้าน
ไดต้ามความตอ้งการ 

ของลกูคา้ 

(15%) ตดิตัง้อุปกรณ์+Label 
 

(35%) Wiring 
 

(5%) ตดิป้าย+เกบ็งาน 

(35%) Busbar+สายไฟ 

น ามาผลติ 
โดยการประกอบ 
ทีโ่รงงาน CPT 

 

น าเข้าอปุกรณ์และตู้จาก
ตา่งประเทศ Raw Material 
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3.1 ความเส่ียงในการประกอบธรุกิจ 
 ความเส่ียงจากการบริหารโครงการ 

ความเสีย่งจากการบรหิารงานโครงการเป็นสิง่ส าคญัต่อการประกอบธุรกจิ โดยความเสีย่งเกดิขึน้จากความล่าชา้ของการบรหิาร
โครงการ อาจจะมาจากลูกคา้ เช่น การส่งมอบพืน้ทีใ่หเ้ขา้ท างานล่าชา้กว่าก าหนด การเปลีย่นแปลงแบบสเปคและการตดิตัง้ การ
ขาดแคลนเงนิทุนหมุนเวยีนและสภาพคล่องของลกูคา้ เป็นตน้ หรอืความล่าชา้จากบรษิทัเองทีผู่ร้บัเหมาช่วงไม่สามารถสง่มอบงาน
ตามก าหนดให้กบับรษิัท ซึ่งอาจส่งผลต่อบรษิัทจากการเสยีค่าปรบัล่าช้าหรอืก่อให้เกดิต้นทุนเพิ่มจากประมาณการที่ตัง้ไว้ และ
ส่งผลไปถึงการรบัรูร้ายได้ที่ล่าช้าไปจากเดมิที่วางไว้ ซึ่งงานโครงการเป็นงานประเภทการให้บรกิารรบัเหมาและติดตัง้ ก่อสรา้ง
สถานีไฟฟ้าย่อย (Cabling Installation/ Substation)  

บรษิัทมแีผนการป้องกนัความเสีย่งในส่วนของบรษิัท คอื ได้จดัท าแผนการท างานโครงการและการควบคุมการท างานของ
ผูร้บัเหมาและผูร้บัเหมาชว่งอยา่งรดักุม รวมถงึตดิตามงานอย่างใกลช้ดิ มแีผนรองรบัในกรณีทีผู่ร้บัเหมาไมส่ามารถท างานตามแผน 
โดยมผีู้รบัเหมาใน vender list หลายราย นอกจากนี้จะมกีารประชุมติดตามงานประจ าทุกสปัดาห์ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวขอ้งรบัทราบ
ความคบืหน้า และท าสญัญาใหผู้ร้บัเหมารบัผดิชอบค่าเสยีหายจากการสง่มอบงานล่าชา้ ตลอดจนจดัหาแหล่งเงนิทุนใหเ้พยีงพอต่อ
การด าเนินงาน หากพบปัญหาจะแกไ้ขไดท้นัเวลา และกรณีความล่าชา้เกดิจากการสง่มอบพืน้ทีจ่ากลูกคา้ล่าชา้ จะท าหนงัสอืสงวน
สทิธิก์ารปรบัล่าชา้ 

 ความเส่ียงจากการเพ่ิมขึน้ของต้นทุนอนัเน่ืองมาจากราคาวสัดเุปล่ียนแปลง  
ค่าวสัดุอุปกรณ์อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามภาวะตลาด เช่น เคเบิล้ ทองแดง เหลก็  

บรษิทัมแีผนการป้องกนัความเสีย่ง คอื กระบวนการจดัซือ้จะมกีารสอบทานราคาวสัดุอุปกรณ์หลกั ซึง่ส่วนใหญ่จะก าหนดราคาได้
แน่นอนตัง้แต่ช่วงเสนอราคาแลว้ มกีารเปรยีบเทยีบเพื่อจดัท าราคากลาง รวมถงึมผีูค้า้ใน Vender List หลายราย และมสี ารองวสัดุ
อุปกรณ์บางประเภทเกบ็ไวด้ว้ย 
 
3.2 ความเส่ียงด้านการเงิน 
 ความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

เนื่องจากบริษัทสัง่ซื้อวตัถุดิบมาจากต่างประเทศ โดยประมาณ 5% ของการสัง่ซื้อทัง้หมดต่อปี และต้องช าระเงนิเป็นเงิน
สกุลดอลล่าสหรฐั และยโูร เป็นตน้ ดงันัน้บรษิทัจงึมคีวามเสีย่งจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่น ซึง่หากเงนิบาทปรบัตวัอ่อน
ค่าลงจะกระทบต่องบการเงนิของบรษิทั ท าใหบ้รษิทัมคี่าใชจ้่ายจากผลขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นได ้ 

บรษิทัไดล้ดความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น โดยบรษิทัเพิม่ปรมิาณการสัง่ซือ้จากผูข้ายในประเทศมากขึน้ และบรษิทัลดความ
เสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นโดยใชว้งเงนิสญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า แต่บรษิทัอาจยงัไดร้บัผลกระทบทางบญัชจีาก
อตัราแลกเปลีย่น อนัเนื่องมาจากรายการสัง่ซือ้และช าระค่าสนิคา้หรอืวตัถุดบิไม่ไดเ้กดิขึน้ในงวดบญัชเีดยีวกนั ท าให ้ณ วนัปิดงวด
บญัชบีรษิทัตอ้งบนัทกึบญัชผีลก าไรหรอืขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศทีย่งัไม่ไดเ้กดิขึน้จรงิ 

 ความเส่ียงจากการเรียกเกบ็เงินจากลูกหน้ีการค้า 
เน่ืองจากสภาพเศรษฐกจิปัจจุบนัทีม่ผีลกระทบมาจากการระบาดของโรคโควดิ-19 อาจท าใหบ้รษิทัรบัช าระจากลกูคา้ไดช้า้ลงได ้

และลกูคา้รายเดมิสว่นใหญ่ของบรษิทัเป็นภาคเอกชน บรษิทัจงึมกีารควบคุมคณุภาพของลกูหนี้การคา้อย่างรดักุม ตดิตามการช าระ
หนี้ และการเร่งรดัเก็บหนี้ ซึ่งถือเป็นปัจจยัส าคญัในการด าเนินธุรกิจ ส าหรบัการขายลูกค้ารายใหม่ บรษิัทมีนโยบายโดยยึด
หลกัเกณฑใ์นการพจิารณา ก าหนดวงเงนิ ระยะเวลาในการช าระและคดัเลอืกลูกคา้จากขอ้มูลสถานะทางการเงนิ ผลประกอบการ
เพื่อบรหิารและจดัการลกูหนี้ใหม้ปีระสทิธภิาพ 

บรษิทัไดข้ยายฐานลกูคา้ไปยงัภาครฐัมากขึน้ เพื่อลดความเสีย่งดงักล่าว และยดึตามนโยบายการตัง้ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญูตาม
หลกัเกณฑม์าตรฐานทางบญัช ีเพื่อป้องกนัความเสีย่งอกีทางนึงดว้ย 
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3.3 ความเส่ียงอ่ืนๆ 
บรษิัทอาจได้รบัผลกระทบจากการระบาดของโรคโควดิ-19 ส่งผลให้รายได้ลดลง จากการส่งมอบงานล่าชา้เนื่องจากความไม่

สะดวกให้เขา้พื้นทีข่องโรงงานลูกค้าบางพืน้ที่ส าหรบังานที่ขายไดแ้ลว้ ส่วนงานใหม่ลูกคา้ชะลอการลงทุนสรา้งโรงงานใหม่ หรอื
ปรบัเปลีย่นระบบใหม่ ยงัรอดสูถานการณ์ในอนาคต และงานดา้นการบรกิารหลายทีง่ดการเขา้ท างานจากบุคคลภายนอก  

4.ทรพัยสิ์นท่ีใช้ในการประกอบธรุกิจ 

4.1 รายละเอียดสินทรพัยท่ี์ใช้ในการประกอบธรุกิจ 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 สนิทรพัยถ์าวร ที่บรษิัทใช้ในการประกอบธุรกจิมมีูลค่าสุทธหิลงัหกัค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าตดั
จ าหน่ายสะสมเท่ากบั 389.10 ลา้นบาท รายละเอยีดสนิทรพัยถ์าวร แสดงไดด้งันี้ 

ประเภทของสินทรพัย ์
ลกัษณะ 
กรรมสิทธ์ิ 

มลูค่าสทุธิหลงัหกั 
ค่าเส่ือมราคาสะสม 

(ล้านบาท) 
ภาระผกูพนั 

1 ทีด่นิ  
 

9.43 

ค ้าประกนัสนิเชือ่
ธนาคาร 

 

  1.1 โฉนดเลขที ่63554 - 63559 เนื้อที ่166 ตารางวา (6 โฉนด) 
ทีต่ ัง้ เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 
เพือ่ใชเ้ป็นส านกังาน 

 
เป็นเจา้ของ 

 
 
  

 

1.2 โฉนดเลขที ่63552-63553 เนื้อที ่51 ตารางวา  
(2 โฉนด) 

ทีต่ ัง้ เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 
เพือ่ใชเ้ป็นส านกังาน 

เป็นเจา้ของ 4.18 

 

1.3 โฉนดเลขที ่121526 และ121553 เนื้อที ่314 ตารางวา (2 
โฉนด) 

ทีต่ ัง้ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 
เพือ่ใชเ้กบ็สนิคา้คงคลงั 

เป็นเจา้ของ 7.16 

 

1.4 โฉนดเลขที ่129479 - 129486เนื้อที ่1,817 ตารางวา (8 
โฉนด) 

ทีต่ ัง้ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 
เพือ่เป็นโรงงานในการประกอบสนิคา้และเกบ็สนิคา้คงคลงั 

เป็นเจา้ของ 38.29 

 

1.5 โฉนดเลขที ่129458 – 129459 และ129462 – 129463 เนื้อที ่
1,198 ตารางวา (4 โฉนด) 

 ทีต่ ัง้ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 
เพือ่เป็นโรงงานในการประกอบสนิคา้และเกบ็สนิคา้คงคลงั 

เป็นเจา้ของ 70.84 

 รวมท่ีดิน  129.90  

2 อาคารและสว่นปรบัปรุงอาคาร เป็นเจา้ของ 161.42 ค ้าประกนัสนิเชือ่
ธนาคาร 

3 เครือ่งจกัร เป็นเจา้ของ 57.10 ไมม่ภีาระผกูพนั 
4 เครือ่งมอืและอุปกรณ์ เป็นเจา้ของ 14.33 ไมม่ภีาระผกูพนั 
5 อุปกรณ์และเครือ่งใชส้ านกังาน เป็นเจา้ของ 3.07 ไมม่ภีาระผกูพนั 
6 เครือ่งตกแต่งและตดิตัง้ เป็นเจา้ของ 0.36 ไมม่ภีาระผกูพนั 

7 ยานพาหนะ 
เป็นเจา้ของ 4.36 ไมม่ภีาระผกูพนั 

เป็นผูเ้ช่า 
(เช่าทางการเงนิ) 

14.70 
สญัญาเช่าทาง

การเงนิ 

8 งานระหว่างก่อสรา้ง – อาคารโรงงานและเครือ่งจกัร เป็นเจา้ของ 3.86 ไมม่ภีาระผกูพนั 
  รวมทัง้ส้ิน 389.10  
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4.2 รายละเอียดสินทรพัยไ์มมี่ตวัตนท่ีใช้ในการประกอบธรุกิจ 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนทีบ่รษิทัใชใ้นการประกอบธุรกจิเท่ากบั 6.57 ลา้นบาท โดยรายการดงักล่าวไดแ้ก่ 
ค่าลขิสทิธิ ์โปรแกรมคอมพวิเตอร ์และโปรแกรมทางดา้นบญัช ี 

4.3 สญัญาส าคญัท่ีเก่ียวข้องในการด าเนินธรุกิจ  

หนงัสอืแต่งตัง้ CPT เป็นตวัแทนจดัจ าหน่ายเพื่อจ าหน่ายสนิคา้ต่างๆ ซึง่สรุปไดด้งันี้  

ตารางสรุปหนงัสอืแต่งตัง้ CPT เป็นตวัแทนจดัจ าหน่ายสนิคา้ 

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 หมดอาย ุ
13 ก.พ. 2564 

ความรว่มมอืถ่ายทอด
เทคโนโลยใีนการผลติตูไ้ฟฟ้า 
(License Partner) 

2. AUCOM  นิวซแีลนด ์ - MV&LV Soft starter  

 

2557 - เป็นตวัแทนจ าหน่ายอยา่งเป็น

ทางการในประเทศไทย โดยไม่

มเีงื่อนไขอื่นๆ (Non 

Exclusive) 

3. Hyosung 

Corporation  

เกาหล ี 3-phase induction motor  2554 หมดอาย ุ
31 ธ.ค. 2564 

 

เป็นตวัแทนจ าหน่ายอยา่งเป็น

ทางการในประเทศไทยโดยไม่

มเีงื่อนไขอื่นๆ (Non 

Exclusive) 

4. DANFOSS 

(VACON) 

ฟินแลนด ์ Inverter  2552 หมดอาย ุ
31 ธ.ค. 2564 

 

เป็นตวัแทนจ าหน่ายสนิคา้และ

ใหค้วามชว่ยเหลอืดา้นเทคนิค

ในประเทศไทยโดยไมม่เีงื่อนไข

อื่นๆ (Non Exclusive) 

5. ZEZ SILKO, s.r.o.  สาธารณรฐัเชค็ - Low Voltage Capacitors  

- Medium Voltage Capacitors 

- Reactors PFC Components 

2546 หมดอาย ุ
31 ธ.ค. 2564 

 

เป็นตวัแทนจ าหน่ายในประเทศ

ไทยโดยไมม่เีงื่อนไขอื่นๆ (Non 

Exclusive) 

6. T-T electric ฝรัง่เศส - Dc motors of outputs up to 

2000kW 

- Ac square motors of frame 

sizes 112 up to 335  

2538 หมดอาย ุ
31 ธ.ค. 2564 

เป็นตวัแทนจ าหน่ายในประเทศ

ไทย โดยไมม่เีงื่อนไขอื่นๆ 

(Non Exclusive) 

7. Parker Hannifin องักฤษ - SSD DC Drive  2538 หมดอาย ุ
31 ธ.ค. 2564 

เป็นตวัแทนจ าหน่ายในประเทศ

ไทยโดยไมม่เีงื่อนไขอื่นๆ(Non 

Exclusive) 

8. Toshiba Mitsubishi 

Electric Industrial 

Systems 

Corporation 

ญี่ปุ่ น - MV Invertor  

- LV&MV Motor  

2562 หมดอาย ุ
28 ม.ค. 2564 

เป็นตวัแทนจ าหน่ายในประเทศ

และประเทศในภูมภิาค

อาเซยีน โดยไมม่เีงื่อนไขอื่นๆ  

(Non Exclusive) 

หมายเหตุ : Non Exclusive หมายถงึ บรษิทัไม่ไดเ้ป็นตวัแทนการจ าหน่ายแต่เพยีงผูเ้ดยีวของสนิคา้นัน้ 
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 สญัญาประกนัภยัทรพัยสิ์นของบริษทั 

ตารางสรุปสาระส าคญัของสญัญาประกนัภยั 
สญัญาท่ี 1 
คู่สญัญา : ฝ่ายที ่1 : บมจ. ซพีที ีไดร ์แอนด ์เพาเวอร ์หรอื "ผูเ้อาประกนั" หรอื "บรษิทั" 

ฝ่ายที ่2 : บมจ. ทพิยประกนัภยั "ผูร้บัประกนั” 
วนัทีท่ าสญัญาประกนัภยั : 23 สงิหาคม 2563 
ระยะเวลาสญัญา : สญัญามกี าหนดเวลา 1 ปี (ตัง้แต่ 4 กนัยายน 2563 ถงึ 4 กนัยายน 2564) 
สถานทีเ่อาประกนัภยั : เลขที ่230/7 ถนนเทศบาลรงัรกัษ์เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร 

กรุงเทพมหานคร (ส านกังานใหญ่ ประชาชื่น) 
ทรพัยส์นิทีเ่อาประกนัภยั : 1) สิง่ปลกูสรา้ง ตวัอาคาร (ไม่รวมรากฐาน) อาคารส านกังาน อาคารโชวร์มู 

มลูค่าทีเ่อาประกนั 18.50 ลา้นบาท (มลูค่าตามบญัช ี31/12/63 เท่ากบั 3.41 
ลา้นบาท) 
2) เฟอรน์ิเจอร ์เครื่องตกแต่ง ระบบคอมพวิเตอร ์เครื่องใชไ้ฟฟ้า เครื่อง
คอมพวิเตอรพ์รอ้มอุปกรณ์ เครือ่งใชส้ านกังานและอุปกรณ์เครื่องมอืการซ่อม 
รวมถงึสนิคา้ทีม่ไีวส้ าหรบัโชวแ์ละสนิคา้ทีล่กูคา้มาสง่ซ่อม มลูคา่ทีเ่อาประกนั 
13.00 ลา้นบาท (มลูค่าตามบญัช ี31/12/63 เท่ากบั 3.42 ลา้นบาท รวม
ส านกังานและโรงงาน)  
3) สต๊อกสนิคา้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด และบรรจุภณัฑท์ุกชนิด มลูค่าทีเ่อา
ประกนั 1 ลา้นบาท (มลูค่าตามบญัช ี31/12/63 เท่ากบั 0.38) 

ขอบเขตการรบัประกนั : - การประกนัความเสีย่งภยัทรพัยส์นิ : ความเสยีหายต่อทรพัยส์นิทีเ่อา
ประกนั ทีเ่กดิจาก ไฟไหม ้ฟ้าผา่ ระเบดิ พายุ น ้า แผ่นดนิไหว การนดัหยุด
งาน การจลาจล(จ ากดัความรบัผดิจากน ้าท่วมไม่เกนิ 5 ลา้นบาทต่อครัง้ 
ตลอดระยะเวลาทีเ่อาประกนั) 
- การประกนัภยัความรบัผดิต่อบคุคลภายนอก : อนัเป็นผลสบืเนื่องจาก
ความบกพร่องของอาคารสถานทีเ่อาประกนัภยั และ/หรอื ประมาทเลนิเล่อใน
การปฏบิตังิานของลกูจา้งของผูเ้อาประกนัภยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของผูเ้อา
ประกนัภยั ทีเ่กดิขึน้ภายในสถานทีเ่อาประกนัภยั (วงเงนิไม่เกนิ 5 ลา้นบาท
ต่อครัง้ ตลอดระยะเวลาทีเ่อาประกนั) 

วงเงนิคุม้ครอง : 32,500,000 บาท (สามสบิสองลา้นหา้แสนบาทถว้น) 
ผูร้บัผลประโยชน์ตามกรมธรรม ์ : ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 

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

ฝ่ายที ่2 : บมจ. ทพิยประกนัภยั หรอื "ผูร้บัประกนั” 
วนัทีท่ าสญัญาประกนัภยั : 27 พฤษภาคม 2563 
ระยะเวลาสญัญา : สญัญามกี าหนดเวลา 1 ปี (ตัง้แต่ 14 มถุินายน 2563 ถงึ 14 มถุินายน 2564) 
สถานทีเ่อาประกนัภยั : เลขที ่75/26 เอม็เอม็ซ ีมนิแิฟคตอรี ่ถนนพหลโยธนิ ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอ

คลองหลวง จงัหวดัปทมุธาน ี(คลงัสนิคา้) 
ทรพัยส์นิทีเ่อาประกนัภยั : 1) สิง่ปลกูสรา้ง ตวัอาคาร (ไม่รวมรากฐาน) ตลอดจนสว่นต่อเตมิและ

ปรบัปรุง มลูค่าทีเ่อาประกนั 11.7 ลา้นบาท (มลูค่าตามบญัช ี31/12/63 
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สญัญาท่ี 2 
เท่ากบั 2.26 ลา้นบาท) 
2) เฟอรน์ิเจอร ์เครื่องตกแต่ง ระบบคอมพวิเตอร ์เครื่องใชไ้ฟฟ้า สตอ็ก
สนิคา้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด มลูค่าทีเ่อาประกนั 15 ลา้นบาท (มลูค่าตาม
บญัช ี31/12/63 เท่ากบั 16.63 ลา้นบาท) 

ขอบเขตการรบัประกนั : ความเสยีหายต่อทรพัยส์นิที่เอาประกนั ที่เกดิจาก ไฟไหม ้ฟ้าผ่า ระเบดิ น ้า 
แผ่นดนิไหว การนดัหยุดงาน การจลาจล(จ ากดัความรบัผดิจากน ้าท่วมไม่เกนิ 
10 ลา้นบาท ต่อครัง้ ตลอดระยะเวลาทีเ่อาประกนั 

วงเงนิคุม้ครอง : 26,700,000 บาท (ยีส่บิหกลา้นเจด็แสนบาทถว้น) 
ผูร้บัผลประโยชน์ตามกรมธรรม ์ : ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 

 
 
สญัญาท่ี 3 
คู่สญัญา : ฝ่ายที ่1 : บมจ. ซพีที ีไดร ์แอนด ์เพาเวอร ์หรอื "ผูเ้อาประกนั" หรอื "บรษิทั" 

ฝ่ายที ่2 : บมจ. ทพิยประกนัภยั หรอื "ผูร้บัประกนั” 
วนัทีท่ าสญัญาประกนัภยั : 17 มถุินายน 2563 
ระยะเวลาสญัญา : สญัญามกี าหนดเวลา 1 ปี (ตัง้แต่ 5 กรกฏาคม 2563 ถงึ วนัที ่5 กรกฏาคม 

2564) 
สถานทีเ่อาประกนัภยั : เลขที ่26/16 เอม็เอม็ซ ีแฟคตอรี ่แลนด ์หมูท่ี ่11 ซอย 12 ถนนพหลโยธนิ 

ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี (โรงงานประกอบสนิคา้
และคลงัสนิคา้) 

ทรพัยส์นิทีเ่อาประกนัภยั : 1) สิง่ปลกูสรา้ง ตวัอาคาร (ไมร่วมรากฐาน) ตลอดจนสว่นต่อเตมิและ
ปรบัปรุง มลูค่าทีเ่อาประกนั 120 ลา้นบาท (มลูค่าตามบญัช ี 31/12/63 
เท่ากบั 77.83 ลา้นบาท) 
2) เฟอรน์ิเจอร ์ เครื่องตกแต่ง ระบบคอมพวิเตอร ์ เครื่องใชไ้ฟฟ้า มลูค่าที่
เอาประกนั 3 ลา้นบาท (มลูค่าตามบญัช ี 31/12/63 เท่ากบั 3.42 ลา้นบาท 
รวมส านกังานและโรงงาน) 
3) สต๊อกสนิคา้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด และบรรจุภณัฑท์ุกชนิด มลูค่าทีเ่อา
ประกนั 90 ลา้นบาท (มลูค่าตามบญัช ี31/12/63 เท่ากบั 90.22 ลา้นบาท) 
4) เครื่องจกัรและอุปกรณ์ทุกชนิด มลูค่าทีเ่อาประกนั 6 ลา้นบาท (มลูค่า
ตามบญัช ี31/12/63 เท่ากบั 5.20 ลา้นบาท) 

ขอบเขตการรบัประกนั : ความเสยีหายต่อทรพัยส์นิทีเ่อาประกนั ทีเ่กดิจาก ไฟไหม ้ ฟ้าผ่า ระเบดิ น ้า 
แผ่นดนิไหว การนดัหยุดงาน การจลาจล(จ ากดัความรบัผดิจากน ้าท่วมไม่เกนิ 
30 ลา้นบาท ต่อครัง้ ตลอดระยะเวลาทีเ่อาประกนั 

วงเงนิคุม้ครอง : 219,000,000 บาท (สองรอ้ยสบิเกา้ลา้นบาทถว้น) 
ผูร้บัผลประโยชน์ตามกรมธรรม ์ : ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 

 
 

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

ฝ่ายที ่2 : บมจ. ทพิยประกนัภยั หรอื "ผูร้บัประกนั” 
วนัทีท่ าสญัญาประกนัภยั : 2 กนัยายน 2563 
ระยะเวลาสญัญา : สญัญามกี าหนดเวลา 1 ปี (ตัง้แต่ 5 กนัยายน 2563 ถงึ วนัที ่5 กนัยายน 
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สญัญาท่ี 4 
2564) 

สถานทีเ่อาประกนัภยั : เลขที ่26/33 เอม็เอม็ซ ีแฟคตอรี ่แลนด ์หมูท่ี ่11 ซอย 12 ถนนพหลโยธนิ 
ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี (โรงงานประกอบสนิคา้
และคลงัสนิคา้) 

ทรพัยส์นิทีเ่อาประกนัภยั : 1) สิง่ปลกูสรา้ง ตวัอาคาร (ไมร่วมรากฐาน) ตลอดจนสว่นต่อเตมิและ
ปรบัปรุง มลูค่าทีเ่อาประกนั 82 ลา้นบาท (มลูค่าตามบญัช ี 31/12/63 
เท่ากบั 77.91 ลา้นบาท) 

2) เฟอรน์ิเจอร ์ เครื่องตกแต่ง ระบบคอมพวิเตอร ์ เครื่องใชไ้ฟฟ้า มลูค่าท
เอาประกนั 1.50 ลา้นบาท (มลูค่าตามบญัช ี31/12/63 เท่ากบั 3.42 ลา้น
บาท รวมส านกังานและโรงงานบาท) 

3) เครื่องจกัรและอุปกรณ์สว่นควบทุกชนิด มลูค่าทีเ่อาประกนั 60 ลา้นบาท 
(มลูค่าตามบญัช ี31/12/63 เท่ากบั 57.59 ลา้นบาท) 

4) หอ้งพ่นสแีละอุปกรณ์สว่นควบ มลูค่าทีเ่อาประกนั 8 ลา้นบาท (มลูค่า
ตามบญัช ี31/12/63 เท่ากบั 8.63 บาท) 

5) สตอ็กสนิคา้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด และบรรจุภณัฑท์ุกชนิด มลูค่าทีเ่อา
ประกนั 18 ลา้นบาท (มลูค่าตามบญัช ี31/12/63 เท่ากบั 3.47 ลา้นบาท) 

ขอบเขตการรบัประกนั : ความเสยีหายต่อทรพัยส์นิทีเ่อาประกนั ทีเ่กดิจาก ไฟไหม ้ฟ้าผ่า ระเบดิ น ้า 
แผ่นดนิไหว การนดัหยุดงาน การจลาจล(จ ากดัความรบัผดิจากน ้าท่วมไม่
เกนิ 20 ลา้นบาท ต่อครัง้ ตลอดระยะเวลาทีเ่อาประกนั 

วงเงนิคุม้ครอง : 169,500,000.00 บาท (หนึ่งรอ้ยหกสบิเกา้ลา้นหา้แสนบาทหา้สบิถว้น) 
ผูร้บัผลประโยชน์ตามกรมธรรม ์ : บมจ.ซพีที ีไดร ์แอนด ์เพาเวอร ์ 

 
4.4 นโยบายการลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัรว่ม 

บรษิทัมนีโยบายลงทุนในบรษิทัย่อยหรอืบรษิทัร่วมทีม่วีตัถุประสงคใ์นการประกอบกจิการทีเ่ป็นสว่นสนบัสนุนกจิการของบรษิทั
อนัจะท าให้บรษิัทมีผลประกอบการหรือผลก าไรเพิ่มมากขึ้น หรือธุรกิจที่เอื้อประโยชน์ (Synergy) ให้กับบริษัท โดยสามารถ
สนับสนุนการด าเนินธุรกจิหลกัของบริษัทให้มคีวามครบวงจรมากยิง่ขึน้ โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บรษิัทมเีงนิ
ลงทุนในบรษิัทย่อยสองแห่ง บริษัท ซีพีที ไบโอ เอนเนอร์ยี จ ากัด(เดิมช่ือ บริษัท ซีพีที ลิสซิ่ง จ ากัด)ในสดัส่วนรอ้ยละ 99.99 (มูลค่า
ตามบญัชเีท่ากบั 1.25 ล้านบาท) และบรษิัท ซพีทีี-ออีอี ีจอยท์ เวนเจอร์ จ ากดั ในสดัส่วนรอ้ยละ 94.99 (มูลค่าตามบญัชเีท่ากบั 
2.37 ลา้นบาท)  

ทัง้นี้การลงทุนในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมจะอยู่ภายใตก้ารควบคุมและตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบและในการก ากบั
ดแูลบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมบรษิทัจะส่งกรรมการของบริษทัหรอืคดัเลอืกผูบ้รหิารทีม่คีุณสมบตัแิละประสบการณ์ทีเ่หมาะสมกบั
การด าเนินธุรกจิเพื่อเป็นตวัแทนในการบรหิารงานเพื่อก าหนดนโยบายที่ส าคญัและควบคุมการด าเนินธุรกจิของบรษิัทย่อยและ
บรษิทัร่วมดงักล่าว 

 
 

5. ข้อพิพาททางกฏหมาย 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 บรษิัทฯ ไม่มขีอ้พพิาททางกฎหมายที่อาจก่อให้เกดิผลเสยีหายต่อสนิทรพัย์ของบรษิัทเกนิ
กว่ารอ้ยละ 5 ของส่วนของผูถ้อืหุน้ และไม่มขีอ้พพิาททางกฎหมายอื่นใดทีอ่าจก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อการด าเนินธุรกจิของบรษิัท
อย่างมนียัส าคญั 
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6. ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลส าคญัอ่ืน 

 

ช่ือบริษทั 

 

บรษิทั ซพีที ีไดร ์แอนด ์เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) 

ช่ือภาษาองักฤษ CPT Drives and Power Public Company Limited  

เลขทะเบียนบริษทั 0107556000639 

ประเภทธรุกิจ จ าหน่ายอุปกรณ์และระบบควบคุมไฟฟ้าทีใ่ชใ้นโรงงานอตุสาหกรรม รวมถงึใหบ้รกิาร
ตดิตัง้และก่อสรา้งสถานีไฟฟ้ายอ่ย 

ท่ีตัง้ส านักงานใหญ่ 230/7 ถนนเทศบาลรงัรกัษ์เหนอื แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรงุเทพมหานคร 10900 
โทรศพัท ์: 02-954-2590-2, 02-954-2630-2 
โทรสาร : 02-580-6332-4 

ตัง้โรงงานสาขา 1 

(เพื่อเกบ็สินค้าคงคลงั) 

เลขที ่75/26 หมู่ที ่11 ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 12120 
 

ท่ีตัง้โรงงานสาขา 2 

(เพื่อประกอบสินค้า) 

 

เลขที ่26/16 หมู่ที ่11 ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 12120 
โทรศพัท ์: 02-908-8227-8, 02-520-3903 
โทรสาร : 02-520-3904 

ท่ีตัง้โรงงานสาขา 3 

(เพื่อประกอบสินค้า) 

เลขที ่26/33 หมู่ที ่11 ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 12120 
โทรศพัท ์: 02-529-1091-2 

ทุนจดทะเบียน ใน 2563 เท่ากบั 739.50 ลา้นบาท/ 1,479 ลา้นหุน้ มลูค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 

ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 450 ลา้นบาท/ 900 ลา้นหุน้ มลูค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 

นายทะเบียนหลกัทรพัย ์
บริษทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
ท่ีตัง้ส านักงานใหญ่  ชัน้ 1 อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย อาคารบ ีเลขที ่93 ถนนรชัดาภเิษก  

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

 
ผูส้อบบญัชี 
บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั 
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 
   



 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) 



 

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) ส่วนที่ 2 หน้าที่ 1 

ส่วนที่ 2 
การจัดการและการก ากบัดูแลกิจการ 

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

7.1 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแลว้ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจํานวน 739,500,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจํานวน 900,000,000 หุ้น มูล
ค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยเป็นทุนชําระแล้วจํานวน 450,000,000 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

7.2 ข้อจ ากัดการโอนหุ้น 

บริษัทไม่มีข้อจํากัดการโอนหุ้น โดยการโอนหุ้นจะต้องไม่ทําให้สัดส่วนการถือหุ้นโดยบุคคลต่างด้าวมากกว่าร้อยละ 49 ของหุ้น
ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนในครั้งนี้ หากการโอนหุ้นของบุคคลใดทําให้
สัดส่วนการถือหุ้นโดยบุคคลต่างด้าวมากกว่าร้อยละ 49 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทฯ มีสิทธิที่จะปฏิเสธไม่
รับจดทะเบียนการโอนหุ้นดังกล่าว 

7.3 ผู้ถือหุ้น 

รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท 10 อันดับแรก ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 แสดงได้ดังตารางข้างล่างนี้:  

ลําดับที ่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จํานวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ 
1 นางกันยา หลิมประเสริฐ 100,000,000 11.11 
2 นายจิรวฒุ ิคุวานันท ์ 96,285,500 10.59 
3 นายสมศักดิ์ หลมิประเสริฐ 89,243,200 9.92 
4 นายนพดล วิเชียรเกื้อ 81,859,700 9.10 
5 นางสาวหฤทัย หลิมประเสริฐ 66,448,000 7.38 
6 นายชัยยศ ปิยะวรรณรัตน ์ 50,000,000 5.56 
7 นายเพ่งเพียร เหล่ากําเนิด 33,190,600 3.69 
8 นายกฤษดา อัครพัทธยากุล 29,687,600 3.30 
9 นายกิตติภัค น้อยเจริญ 20,010,300 2.22 
10 นายประกฤต วิทยเบญ็จางค ์ 18,118,800 2.01 

7.4 สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น 

- ไม่มี - 

7.5 นโยบายการจ่ายเงินปันผล  
การกําหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท (CPT) กําหนดไว้ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติ

บุคคล และสํารองตามกฎหมายของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับ
แผนการลงทุน สภาพคล่อง ความจําเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต  

ทั้งนี้ หากบริษัทมีบริษัทย่อยและ/หรือ บริษัทร่วม จะมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่บริษัทในอัตราร้อยละ 100 ของกําไรสุทธิ
หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และสํารองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทย่อยและ/ หรือบริษัทร่วม อาจกําหนดให้การจ่ายเงินปัน
ผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กําหนดข้างต้นได้หากบริษัทมีความจําเป็นที่จะต้องนําเงินกําไรสุทธิจํานวนดังกล่าวมาใช้เพื่อขยายการ
ดําเนินงานของบริษัท 
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8. โครงสร้างการจัดการ 

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยจํานวน 4 ชุด คือ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ทั้งนี้ บริษัท
มีโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 ท่าน และไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมดของ
บริษัทโดยมีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบทุกท่านมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนที่ ทจ.28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ครบถ้วนทุก
ประการ 

8.1 คณะกรรมการบริษัท 

บริษัทมีกรรมการบริษัททั้งหมดจํานวน 9 ท่าน ประกอบด้วย:  

รายชือ่ ต าแหน่ง 
1. รศ.ประภาษ ไพรสุวรรณา  ประธานกรรมการบรษิัท/ กรรมการอิสระ 
2. นางวัลชลีย์ กาญจนจงกล  รองประธานกรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 
3. นายสุวิทย์ สิงหจันทร ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 
4. นายวรพจน์ ยศะทตัต ์ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 
5. นายสมศักดิ์ หลมิประเสริฐ กรรมการ/ ประธานกรรมการบรหิาร 
6. นายชัยยศ ปิยะวรรณรัตน ์ กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
7. นายนพดล วิเชียรเกื้อ กรรมการ 

  8. นางสาวหฤทยั หลิมประเสริฐ กรรมการ 
  9. นายมนตช์ัย ธญัธเนส กรรมการ 

โดยมี นางสาวผกามาศ ฉิมเล็ก ปฎิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรเลขานุการบริษัทครั้งที่ 95/2019 
ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ 

กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท คือ นายนพดล วิเชียรเกื้อ หรือ นางสาวหฤทัย หลิมประเสริฐ ลงลายมือชื่อร่วมกับ 
นายชัยยศ ปิยะวรรณรัตน์ หรือ นายมนต์ชัย ธัญธเนส รวมเป็นสองคนและประทับตราสําคัญของบริษัท   

8.2 คณะกรรมการตรวจสอบ  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบจํานวน 3 ท่านประกอบด้วย:  
1. นายสุวิทย์ สิงหจันทร์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายวรพจน์ ยศะทัตต์ กรรมการตรวจสอบ 
3. นางวัลชลีย์ กาญจนจงกล กรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์  

เพียงพอที่จะทําหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน 
8.3 คณะกรรมการบริหาร  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีคณะกรรมการบริหารจํานวน 5 ท่าน ประกอบด้วย :   
1. นายสมศักดิ ์หลิมประเสริฐ ประธานกรรมการบริหาร  
2. นายชัยยศ ปิยะวรรณรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
3. นายนภดล วิเชียรเกื้อ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ 
4. นายมนต์ชัย ธัญธเนส กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ (ฝ่ายขายและวิศวกรรม) 
5. นางสาวหฤทัย หลิมประเสริฐ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ (บริหาร) 
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8.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จํานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย:   
1. นายสุวิทย์ สิงหจันทร์ ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 
2. นายสมศักดิ์ หลิมประเสริฐ กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
3. นางวัลชลีย์ กาญจนจงกล กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

8.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีกรรมการบริหารความเส่ียงจํานวน 4 ท่าน ประกอบด้วย  
1. นายสมศักดิ์ หลิมประเสริฐ 
2. นายนพดล วิเชียรเกื้อ 

ประธานคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง 
กรรมการบริหารความเส่ียง 

3. นางสาวหฤทัย หลิมประเสริฐ กรรมการบริหารความเส่ียง 
4. นายมนต์ชัย ธัญธเนส กรรมการบริหารความเส่ียง 

8.6 คณะผู้บริหาร  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีผู้บริหารจํานวน 7 ท่าน ดังต่อไปนี้:  

1. นายชัยยศ ปิยะวรรณรัตน์ 
2. นายนพดล วิเชียรเกื้อ 

ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร 
กรรมการผู้จัดการ 

3. นายมนต์ชัย ธัญธเนส รองกรรมการผู้จัดการ (ฝ่ายขายและวิศวกรรม) 
4. นางสาวหฤทัย หลิมประเสริฐ รองกรรมการผู้จัดการ (ฝ่ายบรหิาร) 
5. นายธีรยุทธ เพ็ชรวงศ์ ผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ายผลิต) 
6. นายธนากรณ์ มาไพศาลสิน 
7. นายธีระศักด์ิ พัฒน์เจริญ 

ผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ายบริการ) 
ผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ายออกแบบและวิศวกรรม) 
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กรรมการบริษัท 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน  

ผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ายขาย) 
 นายมนต์ชัย  ธัญธเนส (รักษาการ) 

 
แผนกออกแบบเครื่องกล 

แผนกออกแบบไฟฟ้า 

Utility & Government Sales 
 

แผนกผลิตโรงงานที่ 1 

แผนกผลิตโรงงานที่ 2 
 

แผนกทรัพยากรบุคคล 

 
แผนกการเงิน 

 

ผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ายบริหาร) 
นางสาวหฤทัย หลิมประเสริฐ (รักษาการ) 

ผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ายผลิต) 
นายธีรยุทธ เพ็ชรวงศ์ 

แผนกบัญชี 

 

ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 
นายชยัยศ ปยิะวรรณรัตน ์

 

รองกรรมการผูจ้ัดการ 
(ฝ่ายขายและวิศวกรรม) 

นายมนต์ชัย ธัญธเนส 

 

กรรมการผูจ้ัดการ 
นายนพดล วิเชยีรเกื้อ 

 

ผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ายออกแบบและวศิวกรรม) 
นายธีระศักดิ์ พัฒน์เจริญ 

 

Process Industries Sales 
 
Energy Industries Sales 
 
Sugar & F&B Sales 
 
Cabling & Substation Business 
 

แผนกจัดซื้อและสต๊อก 

 

รองกรรมการผูจ้ัดการ 
(ฝ่ายบริหาร) 

นางสาวหฤทัย หลิมประเสริฐ 
  

แผนกเทคโนโลยี 

สารสนเทศ 

ประธานกรรมการบริหาร 
นายสมศักดิ์ หลิมประเสรฐิ 

แผนกความปลอดภัย 
(Safety) 

แผนกตรวจสอบ
คุณภาพ 

 

คณะกรรมการบริหาร 

ผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ายบริการ) 
นายธนากรณ์ มาไพศาลสิน 

แผนกบริการด้านระบบไฟฟ้ากําลัง 

 

แผนกบริการด้านมอเตอร์ไฟฟ้า
และระบบควบคุมอัตโนมัติ  

 

โครงสร้างองค์กรของบริษัท (Organization Chart) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ:  - นิยามของ “ผู้บริหาร” ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ.17/2551 จะอยู่ในเส้นกรอบหนา  
 - ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท เป็นการว่าจ้างหน่วยงานภายนอก (Outsource) โดยได้แต่งตั้ง
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8.7 เลขานุการบริษัท 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติแต่งตั้งนางสาวผกามาศ ฉิมเล็ก ให้ดํารง
ตําแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและผ่านการอบรมหลักสูตรเลขานุการบริษัทจากสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทยแล้ว ซึ่งการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทดังกล่าวเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามข้อกําหนดในมาตรา 89/15 
แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 ด้วยความรับผิดชอบ ความระวัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฎิบัติให้
เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมี
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. จัดทําและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้ 
 ทะเบียนกรรมการ 
 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจําปีของบริษัท   
 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร 
3. จัดส่งสําเนารายงานการมีส่วนได้ส่วนเสีย ตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบทราบ
ภายใน 7 วัน ทําการนับตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น และบริษัทต้องจัดให้มีระบบการเก็บรักษาเอกสาร หรือหลักฐานที่
เกี่ยวข้องกับการแสดงข้อมูล และดูแลให้มีการเก็บรักษาให้ถูกต้องครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้ ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 
10 ปี นับแต่วันที่มีการจัดทําเอกสารหรือข้อมูลดังกล่าว 
4. เป็นศูนย์กลางในการติดต่อสอบถามและรวบรวมข้อมูล ที่คณะกรรมการบริษัทต้องการจากหน่วยงานต่างๆ รวมถึ ง
นอกเหนือจากที่ได้รับจากผู้บริหาร เช่น ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน รวมทั้งจัดประชุมระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหาร 
ตามที่คณะกรรมการร้องขอ 
5. ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด 

8.8 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

บริษัทได้กําหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบใน
การกํากับการทํางานของบริษัทและผ่านการพิจารณาความเหมาะสม  โดยคํานึงผลประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น 
รายละเอียดดังนี ้

1. ค่าตอบแทนกรรมการ 

 ค่าตอบแทนรวมที่เป็นตัวเงินของกรรมการ 

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ได้กําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการ
ตรวจสอบในรูปแบบของเบี้ยประชุมกรรมการ รายละเอียดดังนี้ 

ต าแหน่ง ค่าเบี้ยประชมุ 
การประชุมคณะกรรมการบริษทั  
  ประธานกรรมการ 20,000 บาทต่อคร้ัง 
  รองประธานกรรมการ / กรรมการ 15,000 บาทต่อคร้ัง 
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  
  ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000 บาทต่อคร้ัง 
  รองประธานกรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ 15,000 บาทต่อคร้ัง 

 

 

 



 

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) ส่วนที่ 2 หน้าที่ 6 

ในปี 2563 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนในรูปของเบีย้ประชมุใหแ้ก่คณะกรรมการบริษทัดังนี ้

ชื่อ – สกุล 2562 2563 
1. รศ.ประภาษ ไพรสุวรรณา 140,000 100,000 
2. นายสุวิทย์ สิงหจันทร ์  185,000 155,000 
3. นางวัลชลีย์ กาญจนจงกล 165,000 105,000 
4. นายวรพจน์ ยศะทตัต ์ 135,000 135,000 
5. นายสมศักดิ์ หลมิประเสริฐ 105,000 75,000 
6. นายชัยยศ ปิยะวรรณรัตน*์ 15,000 75,000 
7. นายนพดล วิเชียรเกื้อ 90,000 75,000 
8. นางสาวหฤทัย หลิมประเสริฐ 105,000 75,000 
9. นายมนตช์ัย ธัญธเนส 90,000 75,000 
10. นายธีรยุทธ เพช็รวงศ์** 30,000 - 

หมายเหต:ุ บริษัทไดม้ีการเปล่ียนแปลงกรรมการ โดยแต่งตัง้นายชัยยศ ปยิะวรรณรัตน์* ซึ่งเป็นไปตามมตทิี่ประชมุคณะกรรมการ
ครั้งที่ 6 ประจําปี 2562 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 แทนนายธีรยุทธ เพ็ชรวงศ*์* 

 
2. กรรมการบริหาร 

 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหารของบริษัท 

ในงวดปี 2562 และของปี 2563 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่ผู้บริหารรายละเอียดดังนี้  
รายการ ปี 2562 ปี 2563 

จํานวนผู้บรหิาร  9 9 
ค่าตอบแทนรวมของผู้บรหิาร (บาท) 37,417,746 30,969,780 
รูปแบบค่าตอบแทน เงินเดือน/ โบนัส  เงินเดือน/ โบนัส 

 ค่าตอบแทนอื่น  
บริษัทไดจ้ัดตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพให้กับผู้บรหิารและพนักงาน โดยเริ่มบงัคับใชต้ั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2556 เป็นต้นไป ซึ่งมี

เงื่อนไขการสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพรายละเอียด ดังนี้  

อายุงาน อัตราของเงินสมทบและ 
ผลประโยชน์ของเงินสมทบ 

น้อยกว่า 3 ปี 0 
ครบ 3 ปี ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 5 ปี 30 
ครบ 5 ปี ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 7 ปี 50 
ครบ 7 ปี ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 10 ปี 70 
ครบ 10 ปีขึ้นไป 100 
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8.9 บุคลากร 
จ านวนพนักงานทั้งหมด  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีจํานวนพนักงานแบ่งตามส่วนงานหลักดังนี้:  

ส่วนงานหลัก 
จ านวนพนักงาน (คน)* 

พนักงานประจ า พนักงาน
รายวัน 

รวม 

1. ฝ่ายขาย 46 0 46 
2. ฝ่ายออกแบบ 15 0 15 
3. ฝ่ายผลิต โรงงาน ที่ 1 และ 2  47 0 47 
4. ฝ่ายบริการ 26 0 26 
5. ฝ่ายโครงการ PTT LNG Nongfab 7 9 16 
6. ฝ่ายบริหาร 47 0 47 

รวมรวม 188 9 197 

ค่าตอบแทนพนักงาน 

 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 

ทั้งนี้ ในปี 2563 บริษัทได้ให้ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินแก่พนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) ในรูปแบบของเงินเดือน โบนัส และอื่นๆ 
เช่น ค่าคอมมิชชั่น ค่าล่วงเวลา เบี้ยเล้ียง เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เป็นต้น ซึ่งคิดเป็นจํานวนเงินทั้งหมดดังนี้:  

รายการ ปี 2562 ปี 2563 
จํานวนพนักงาน (คน) 197 197 
ค่าตอบแทนรวม (บาท) 92,757,318 97,439,110 

หมายเหต:ุ บริษัทมีข้อกําหนดในการจ่ายค่าคอมมชิชั่นใหพ้นักงานฝ่ายขาย โดยวิธีการคํานวณจะขึ้นอยู่กบัข้อตกลงที่ ทําไว้กับ
บริษัท ซึ่งบรษิัทจะจ่ายค่าคอมมชิชั่นเข้าบัญชีเงินเดือนใหทุ้กงวดส้ินเดือนของเงินเดือนแต่ละเดือน 

 

 กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 

บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ไทยพาณิชย์ มาสเตอร์ฟันด์ โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมไทยพาณิชย์เป็น
บริษัทจัดการกองทุน ตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตั้งแต่วันที่ 25 
กันยายน 2556 เพื่อจูงใจให้พนักงานทํางานกับบริษัทและเป็นหลักประกันในอนาคตของพนักงาน  

 ข้อพิพาทด้านแรงงาน 

- ไม่มี - 

 นโยบายการพัฒนาบุคลากร 

ผู้บริหารบริษัทได้ตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นหัวใจสําคัญของการดําเนินธุรกิจ ดังนั้นบริษัทจึงมี
นโยบายการจัดอบรมพนักงานในด้านต่างๆ เช่น ด้านการตลาด การผลิต การบริการ การบริหารบุคคล และความปลอดภัยในการ
ทํางาน โดยมีการอบรมทั้งภายในบริษัทเองและการส่งพนักงานเข้าอบรมจากหลักสูตรภายนอกตามความรับผิดชอบของพนักงาน
แต่ละระดับ นอกจากนี้ กรณีที่มีการส่ังเครื่องจักรใหม่ๆ ที่ทางบริษัทนําเข้ามา บริษัทจะจัดให้พนักงานได้รับการฝึกอบรมเพื่อให้เกิด
ความเข้าในระบบงานโดยรวมและเปิดโอกาสให้พนักงานได้เรียนรู้การทํางานแบบมืออาชีพ รวมทั้งได้ประสบการณ์ในการรับการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตจากต่างประเทศ ซึ่งเป็นผู้ผลิตเครื่องจักรน้ันๆ โดยตรง  
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การพัฒนาบุคลากรของบริษัท ถือเป็นปัจจัยสําคัญที่มีส่วนในการขับเคล่ือนธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทให้
ความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจ สําหรับรองรับการแข่งขันที่รุนแรงที่จะเกิดขึ้นจากการ
เปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 และนโยบายประเทศไทย 4.0 สําหรับภาคอุตสาหกรรมไทย 

ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่เล็งเห็นถึงความสําคัญของการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในทุกฝ่ายงาน เพื่อให้
บุคลากรขององค์กรมีความสามารถและประสิทธิภาพในการทํางานเพิ่มขึ้น ปัจจุบันบริษัทจึงได้กําหนดแผนงานการฝึกอบรม 
รวมถึงจัดตารางการฝึกอบรมสําหรับปี 2563 เพื่อยึดเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพในการทํางานของพนักงานทุกฝ่ายงาน อัน
จะนํามาซึ่งการพัฒนาคุณภาพการทํางานให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้สามารถสรุปค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของบริษัท
ได้ดังนี้ 

 (หน่วย: บาท) 
รายการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ค่าฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร 968,964 579,376 681,140 

 

 

9. การก ากบัดูแลกิจการ 

9.1 นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

บริษัทตระหนักถึงความสําคัญในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลในการดําเนินธุรกิจดังนั้นคณะกรรมการบริษัท จึงได้มี
นโยบายปฏิบัติตามหลักการและข้อพึงปฏิบัติที่ดีสําหรับกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับข้อพึงปฏิบัติที่ดีสําหรับกรรมการบริษัทจด
ทะเบียน (Code of Best Practices for Directors of Listed Company) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ 
การกําหนดบทบัญญัติต่างๆ จะยึดให้เป็นแนวทางให้ปฏิบัติได้จริง นอกจากนี้บริษัทได้นําหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good 
Corporate Governance) มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนานโยบายที่ครอบคลุมถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและผู้มี
ส่วนได้เสีย โครงสร้าง บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบและความเป็นอิสระของคณะกรรมการ การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
การควบคุมและบริหารความเส่ียง ตลอดจนจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อให้การบริหารงาน และการดําเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและโปร่งใส โดยหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ดังนี้ 

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 

บริษัทตระหนักและให้ความสําคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่กระทําการใดๆ ที่เป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น 
รวมทั้งจะส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน โดยสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การซื้อขายหรือการโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งใน
กําไรของบริษัท การได้รับข่าวสารข้อมูลบริษัทอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อถอด
ถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกําหนดหรือแก้ไขข้อบังคับและ
หนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น 

ทั้งนี้ บริษัทจะดําเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอํานวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้ 
 บริษัทกําหนดให้คณะกรรมการจัดทําเป็นหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยให้มีสารสนเทศที่เพียงพอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 7 วัน หรือให้เป็นไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด  
 ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง ประธานที่ประชุมจะชี้แจงเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม รวมถึงขั้นตอนการออกเสียง

ลงมติ และจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ 
 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 
 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ โดยมีกรรมการและผู้บริหารที่

เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคําถามในที่ประชุม และเมื่อการประชุมแล้วเสร็จ บริษัทจะจัดทํารายงานการประชุมโดย
แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบได้ 
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 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
หรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม 

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกัน 

บริษัทจะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร  

ผู้ถือหุ้นต่างชาติ และผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยมีหลักการดังนี้ 

 คณะกรรมการจะไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จําเป็น โดยเฉพาะวาระสําคัญที่ผู้ถือหุ้น
ต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ 
 ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และเสนอชื่อ

กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 
 กําหนดให้กรรมการอิสระเป็นผู้มีหน้าที่ดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอแนะ แสดงความคิดเห็น

หรือข้อร้องเรียนไปยังกรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระจะดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง และหาวิธีเยียวยาที่เหมาะสม หรือกรณี
เป็นข้อเสนอแนะที่กรรมการอิสระพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าเป็นเรื่องสําคัญที่มีผลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยรวม หรือมีผลต่อการ
ประกอบธุรกิจของบริษัท กรรมการอิสระจะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากําหนดเป็นวาระการประชุมในการ
ประชุมผู้ถือหุ้น 
 ส่งเสริมการใช้สิทธิ เช่น การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเพิ่มวาระการประชุมก่อนวันประชุม อันเป็นโอกาสให้ผู้

ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการล่วงหน้าในเวลาอันสมควร พร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณา
ด้านคุณสมบัติและการให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ 
 บริษัทกําหนดให้มีมาตรการป้องกันการนําข้อมูลภายในโดยมิชอบ ( Insider trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึง 

กรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวด้วย)  ใน
กรณีที่พนักงานหรือผู้บริหารนําข้อมูลไปเปิดเผยหรือนําไปใช้เพื่อหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้เกี่ยวข้อง จะถือเป็นความผิด
ร้ายแรงและถูกลงโทษทางวินัย  
 ส่งเสริมให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระการประชุมผู้ถือหุ้นที่สําคัญ เช่น การทํารายการเกี่ ยวโยง การทํารายการ

ได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง 
 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน 

 ในการประชุมผู้ถือหุ้น กรรมการและผู้บริหารบริษัทจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้ ส่วนเสียของตนในแต่ละวาระ เพื่อให้
คณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัท
โดยรวม โดยกรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้ส่วนเสียดังกล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระการประชุมนั้นๆ 
 กําหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษร และแจ้งแนวทางดังกล่าวให้ทุกคนใน

องค์กรถือปฏิบัติ และกําหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมายจัดส่งรายงานดังกล่าว
ให้แก่คณะกรรมการบริษัท 

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
บริษัทให้ความสําคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และมีนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มที่สําคัญ ดังนี ้
ผู้ถือหุ้น : บริษัทมุ่งมั่นที่จะดําเนินธุรกิจด้วยความรู้และทักษะการบริหารจัดการ อย่างสุดความสามารถใน

ทุกกรณี ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อย เพื่อประโยชน์
สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลอย่างสม่ําเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง 

 : บริษัทจะให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนักงาน ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทํางานให้มี
ความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน ให้ความสําคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่าง
ทั่วถึงและสม่ําเสมอ ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่าง
เคร่งครัด รวมทั้งหลีกเล่ียงการกระทําใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงใน
หน้าที่การทํางานของพนักงาน ตลอดจนปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพและให้ความเคารพ
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ต่อศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
ลูกค้า : บริษัทมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ในราคาที่เหมาะสม  รักษา

ความลับของลูกค้าอย่างจริงจังและสม่ําเสมอ แสวงหาลู่ทางอย่างไม่หยุดยั้งที่จะเพิ่มประโยชน์
ให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด 

คู่ค้าและเจ้าหนี้ : บริษัทจะไม่ดําเนินการที่ทุจริตในการค้ากับคู่ค้าและเจ้าหนี้ และมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไข
ต่างๆ ที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน การชําระคืน 
การดูแลคุณภาพหลักทรัพย์ค้ําประกัน และเรื่องอื่นใดที่ได้ทําข้อตกลงไว้กับเจ้าหนี้ เพื่อบรรลุผล
ประโยชน์ร่วมกัน 

คู่แข่งทางการค้า : บริษัทจะประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับ
ของคู่แข่งทางการค้าด้วยวธิีการทีไ่ม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม และไม่พยายามทําลายชื่อเสียงของ
คู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้ายโดยไร้มูลความจริง 

สังคมส่วนรวม : บริษัทจะไม่กระทําการใดๆที่จะส่งผลเสียหายต่อสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 
อีกทั้งยังต้องแสวงหาโอกาสสนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม  ปลูกฝังจิตสํานึกของความ
รับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องและจริงจัง  รวมทั้งปฏิบัติ
หรือควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบที่ออก
โดยหน่วยงานที่กํากับดูแล 

 

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

บริษัทให้ความสําคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรงเวลา และได้ตามหลักเกณฑ์ของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สํานักงานก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด ทั้งรายงาน
ทางการเงินและข้อมูลทั่วไปตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่สําคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์และมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้
ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัททั้งหมดได้รับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทได้เผยแพร่
ข้อมูลผ่านทางสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผ่านทางเว็บไซด์ www.CPTthailand.com 

คณะกรรมการตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริงและสมเหตุสมผล งบการ
รวมของบริษัทจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม การบันทึกข้อมูลทางบัญชีมี
ความถูกต้องครบถ้วน เพียงพอที่จะดํารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันการทุจริตหรือการดําเนินการที่
ผิดปกติอย่างมีสาระสําคัญ โดยถือปฏิบัติอย่างสม่ําเสมอ รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลที่สําคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน นอกจากนี้ คณะกรรมการได้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ เพื่อตรวจสอบรายงานทางการเงิน รายการระหว่างกัน และระบบ
ควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานผลต่อคณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง  ทั้งนี้รายงานของ
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานของผู้สอบบัญชี มีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจําปี ในส่วนของ
งานด้านนักลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทยังไม่มีแผนจะจัดตั้งหน่วยงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ในอนาคตอันใกล้นี้ แต่จะมอบหมายให้  
นางสาวผกามาศ ฉิมเล็ก ตําแหน่งเลขานุการบริษัท ทําหน้าที่ในการติดต่อกับผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
โครงสร้างคณะกรรมการ 

คณะกรรมการของบรษิัทประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการดําเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์
กับบริษัท โดยคณะกรรมการของบริษัทมาจากการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีคณะกรรมการจํานวนทั้งหมด 9 ท่าน เป็น
กรรมการอิสระ 4 ท่าน ประกอบด้วยประธานกรรมการบริษทั 1 ท่าน ประธานกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน และกรรมการตรวจสอบ 
2 ท่าน ซึ่งกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน เป็นผู้มีความรูท้างด้านบัญชีเพียงพอทีจ่ะสามารถทําหน้าทีใ่นการตรวจสอบความ
น่าเชื่อถือของงบการเงินได้ ทั้งนี้บริษัทกําหนดให้อย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ แตต่อ้งไม่น้อยกว่า 3 คน เป็นกรรมการ
อิสระ ทําหน้าที่เป็นตวัแทนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยปฏิบตัิหนา้ที่ตรวจสอบและถ่วงดุลการบริหารกิจการตา่งๆ ของบริษัท เพือ่ให้
ดําเนินไปอย่างถูกต้อง เป็นธรรม และเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น และมีวาระการดํารงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี  
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ประธานกรรมการบริษัทไม่เป็นบุคคลเดียวกันประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ เพื่อให้
เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงาน ทั้งนี้บริษัทได้กําหนดขอบเขต อํานาจ  หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ 
กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการอย่างชัดเจน เพื่อมิให้กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
และกรรมการผู้จัดการมีอํานาจบริหารและอนุมัติวงเงินไม่จํากัด 

คณะอนุกรรมการ  
คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยในการกํากับดูแลกิจการคือ 
 คณะกรรมการบริหาร มีทั้งหมด 5 ท่าน ซึ่งช่วยให้การปฏิบัติงานเป็นไปโดยคล่องตัวโดยมขีอบเขตอํานาจหน้าที่ตามที่ได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมการตรวจสอบมีอย่างน้อย 3 ท่าน ทําหน้าที่ตรวจสอบและช่วยในการกํากับดูแลการดําเนินกิจการของบริษัท มี

ขอบเขตอํานาจหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยสมาชิกทุกคนมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กําหนดไว้ใน
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือโดยกฎเกณฑ์ ประกาศ ข้อบังคับ หรือระเบียบของสํานักงานก.ล.ต.หรือของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน มีอย่างน้อย 3 ท่าน โดยกรรมการส่วนใหญ่จะเป็นกรรมการอิสระและมี

กรรมการอิสระดํารงตําแหน่งประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่ าตอบแทน เพื่อรับผิดชอบในการกําหนดหลักเกณฑ์และ
นโยบายในการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย รวมทั้งสรรหา คัดเลือกและเสนอบุคคลที่
เหมาะสมให้ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทและกําหนดค่าตอบแทนสําหรับกรรมการบริษัท   
 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีอย่างน้อย 3 ท่าน โดยไม่จําเป็นต้องดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการบริษัท ทําหน้าที่ช่วย

สนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการกําหนดนโยบายด้านการบริหารความเส่ียงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร รวมทั้งกํากับดูแลให้มีระบบ
หรือกระบวนการบริหารจัดการความเส่ียงเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสม 

อย่างไรก็ตามในอนาคตบริษัทอาจสรรหาคณะอนุกรรมการอื่นๆ ขึ้นมาปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อแบ่งเบาภาระ
การบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท  

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัททําหน้าที่กําหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท 
ตลอดจนกํากับดูแลให้ฝ่ายจัดการบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายที่กําหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้กรอบ
ของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มี 

จรรยาบรรณธุรกิจ 

บรษิัทจัดทําข้อพึงปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และผู้ปฏิบัติงานในฝ่าย
ต่างๆ ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ โดยมีประเด็นหลักในการรักษาความลับของบริษัท การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
ถูกต้องตามกฎหมาย การเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน และการดูแลรักษาทรัพยากรทั้งภายในบริษัทและส่ิงแวดล้อมภายนอก ซึ่งการ
ให้ความสําคัญกับจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจจะทําให้มีการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต การควบคุมภายในทําได้อย่างมี
ประสิทธิภาพขึ้นส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นกับตลาดทุนและสร้างความน่าเชื่อถือให้กับนักลงทุน 

นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

บริษัทได้กําหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า  พนักงานทุกคนจะต้องปฏิบัติหน้าที่เพื่อ
ผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่านั้น การกระทําและการตัดสินใจใดๆ จะต้องปราศจากอิทธิพลของความต้องการของส่วนตัว ของ
ครอบครัว ของญาติพี่น้อง หรือของบุคคลอ่ืนที่รู้จักส่วนตัวเป็นการเฉพาะ โดยกําหนดนโยบายที่ครอบคลุม 2 เรื่อง คือ  
 รายการที่เกี่ยวโยงกัน:  บริษัทจะพิจารณาความเหมาะสมก่อนที่จะทํารายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างรอบคอบทุกรายการ  

รวมทั้งกําหนดราคาและเงื่อนไขของรายการเกี่ยวโยงกัน เสมือนทํารายการกับบุคคลภายนอก  (Arm’s Length Basis) และมี
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาความจําเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ  และเมื่อบริษัทหรือบริษัทย่อยได้ทํา
รายการที่เกี่ยวโยงกันแล้ว หากเป็นรายการตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง  การ
เปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนเรื่อง
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หลักเกณฑ์ในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน บริษัทจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ ของประกาศดังกล่าว รวมทั้ง
เปิดเผยรายการดังกล่าวไว้ในรายงานประจําปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการทํา
รายการที่เก่ียวโยงกัน และขจัดปัญหาความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และสถานการณ์อื่นๆที่ทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
 สถานการณ์อื่นๆที่ทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์: แบ่งออกเป็น  

1. การลงทุนทั่วไป บริษัทจะไม่ให้บุคลากรของบริษัทที่เป็นผู้ถือหุ้น หรือได้รับผลประโยชน์จากบริษัทคู่แข่ง หรือผู้ค้า/
ผู้ขายที่บริษัทติดต่อธุรกิจด้วย เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกิจการดังกล่าว เว้น
แต่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 

2. การรับของขวัญ บุคลากรทุกระดับไม่ควรรับของขวัญ ตั๋วโดยสาร บัตรชมกีฬา ข้อเสนอเพื่อการพักผ่อน ที่พักรับรอง 
หรือข้อเสนอที่ให้เป็นการส่วนตัวต่าง ฯลฯ หากการกระทําดังกล่าวจะนําไปสู่การสร้างข้อผูกมัดให้กับบริษัท หรือทําให้บริษัท
สูญเสียผลประโยชน์  

3. การรับงานทางวิชาการ งานบริการสาธารณะ เป็นวิทยากร หรือการรับตําแหน่งใด ๆ บุคลากรทุกระดับของบริษัท 
สามารถขออนุมัติจากผู้อํานวยการฝ่ายตามสายงาน เพื่อรับงานในสถาบันวิชาการ งานบริการสาธารณะ เป็นวิทยากร หรือการรับ
ตําแหน่งใด ๆ เช่น กรรมการบริษัท ที่ปรึกษา ซึ่งจะช่วยขยายวิสัยทัศน์ และประสบการณ์ให้แก่บุคลากรผู้นั้น แต่จะต้องไม่นําเอา
บริษัท หรือตําแหน่งของตนในบริษัท ไปพัวพันกับกิจกรรมที่ทําภายนอก เว้นแต่ได้รับอนุมัติให้ทําเช่นนั้นได้ด้วย 

การควบคุมภายใน 
บริษัทจัดให้มีระบบควบคุมภายในเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนว่าบริษัทจะมีการดําเนินงานที่มีประสิทธิผลและเพิ่มความ

น่าเชื่อถือให้กับงบการเงิน ตั้งแต่ปี 2555 บริษัทได้ว่าจ้าง บริษัท บีเค ไอเอ แอนด์ ไอซี จํากัด ซึ่งมีความรู้ ความสามารถในด้าน
ระบบบัญชีและการควบคุมภายใน ให้เป็นที่ปรึกษาในการวางระบบการควบคุมภายในให้รัดกุม พร้อมทั้งดําเนินการขจัดความเส่ียง
และรายการที่ผิดปกติ รวมทั้งจัดตั้งฝ่ายตรวจสอบภายในซึ่งทําหน้าที่ตรวจติดตามระบบการควบคุมต่างๆ 

นอกจากนี้ บริษัทได้แต่งตั้งให้ นางสาวบุญณี กุศลโสภิต ดํารงตําแหน่งเป็นเลขานุการกรรมการตรวจสอบ ทําหน้าที่เสนอผลการ
ตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยทุกๆ 3 เดือน 

การประชุมคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทมีกําหนดประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจําเป็น โดยมีการ
จัดทํารายงานผลงานเสนอให้คณะกรรมการทราบทุกเดือน เพื่อให้คณะกรรมการสามารถกํากับ ควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของ
ฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเนื่องและทันการ โดยจะส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่กรรมการเพื่อพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่าง
น้อย 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจําเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท โดยกรรมการสามารถร้องขอ
สารสนเทศที่จําเป็นเพิ่มเติมได้จากเลขานุการบริษัท 

ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะร่วมกันพิจารณากําหนดวาระการประชุม โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคน
สามารถเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมได้ โดยในบางวาระอาจมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อให้สารสนเทศใน
รายละเอียดเพิ่มเติม 

ในปีพ.ศ. 2562 และ 2563 บริษัทมีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้งและ 6 ครั้งตามลําดับ และประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 4 ครั้ง และ 4 ครั้งตาม ลําดับ โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน มีดังนี้ 
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 ตารางสรุปการเข้าร่วมการประชุมของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ ปี พ.ศ. 2562 และ 2563 

หมายเหต:ุ บริษัทไดม้ีการเปล่ียนแปลงกรรมการ โดยแต่งตัง้นายชัยยศ ปยิะวรรณรัตน์* ซึ่งเป็นไปตามมตทิี่ประชมุคณะกรรมการ
ครั้งที ่7 ประจําปี 2562 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 แทน นายธีรยุทธ เพ็ชรวงศ*์* 

รายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการตรวจสอบจะทําหน้าทีส่อบทานรายงานทางการเงิน โดยมีฝ่ายบัญชีและการเงิน และผู้สอบบัญชีมาประชุมร่วมกัน 
และนําเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวม
ของบริษัท รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน) ที่ปรากฏในรายงาน
ประจําปี งบการเงินดังกล่าวจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีรับรองและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยเลือกใช้นโยบาย
บัญชีที่เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับ และถือปฏิบัติอย่างสม่ําเสมอ รวมทั้งได้ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทําและดูแลมีการ
เปิดเผยข้อมูลสําคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  

ค่าตอบแทน 

บริษัทมีนโยบายกําหนดค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการตรวจสอบ  ให้อยู่ในระดับที่สามารถจูงใจให้สามารถรักษา
กรรมการที่มีคุณภาพตามที่ต้องการได้ ค่าตอบแทนจะอยู่ในระดับที่เทียบเคียงได้กับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และเชื่อมโยงกับผล
การดําเนินงานของบริษัท โดยขออนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง กําหนดให้มีความเหมาะสมกับอํานาจหน้าที่
ตามหลักเกณฑ์และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกําหนดและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ระดับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน 
โบนัส และผลตอบแทนจูงใจในระยะยาวสอดคล้องกับผลงานของบริษัทและการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละราย 

การพัฒนากรรมการและผู้บริหารของบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมและอํานวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกํากับดูแล
กิจการของบริษัท เช่น กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
การฝึกอบรมและให้ความรู้อาจกระทําเป็นการภายในบริษัทหรือใช้บริการของสถาบันภายนอก 

ทุกครั้งที่มีการเปล่ียนแปลงกรรมการใหม่ เลขานุการบริษัทจะจัดให้มีเอกสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ
กรรมการใหม่ รวมถึงจัดให้มีการแนะนําลักษณะธุรกิจและแนวทางการดําเนินธุรกิจให้แก่กรรมการ 

 

 

ชื่อ – สกุล 
ประชมุกรรมการ

บริษัท 
ประชมุคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
ประชมุคณะกรรมการ

สรรหา 
2562 2563 2562 2563 2562 2563 

1. รศ. ประภาษ ไพรสุวรรณา 7/7 6/6 - - - - 
2. นายสุวิทย์ สิงหจันทร ์ 7/7 6/6 4/4 4/4 2/2 1/1 
3. นางวัลชลีย์ กาญจนจงกล 7/7 5/6 4/4 3/4 2/2 1/1 
4. นายวรพจน์ ยศะทตัต ์ 6/7 6/6 3/4 4/4 - - 
5. นายสมศักดิ ์หลิมประเสริฐ 7/7 6/6 4/4 4/4 2/2 1/1 
6. นายชัยยศ ปิยะวรรณรัตน์* 1/7 6/6 - 4/4 - - 
7. นายนพดล วิเชียรเกื้อ 6/7 6/6 4/4 4/4 - - 
8. นางสาวหฤทัย หลิมประเสริฐ 7/7 6/6 4/4 4/4 2/2 1/1- 
9. นายมนตช์ัย ธัญธเนส 6/7 6/6 4/4 4/4 - - 
10.  นายธีรยทุธ เพช็รวงศ์** 2/7 - 1/4 - - - 
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9.2 โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
จํานวน 4 ชุด คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริษัท 

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายต่างๆ วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความสุจริต 
ระมัดระวัง และรักษาผลประโยชน์ของบริษัท 
2. กําหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย และทิศทางการดําเนินงานของบริษัท และกํากับดูแลให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่กําหนดไว้
อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่กิจการและผู้ถือหุ้น  
3. กําหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย และงบประมาณของบริษัท ควบคุมดูแลการบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหาร หรือบุคคล
ที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้ไว้ 
4. กําหนดอํานาจอนุมัติในการทําธุรกรรม และการดําเนินการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานของบริษัท และให้มีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง  
5. จัดให้มีระบบการควบคุมด้านการดําเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และนโยบาย 
คณะกรรมการบริษัทควรจัดให้มีบุคคลหรือหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบ
ควบคุมดังกล่าว และควรทบทวนระบบที่สําคัญอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และให้เปิดเผยไว้ในรายงานประจําปี 
6. จัดให้มีการจัดทํางบดุลและงบกําไรขาดทุนของบริษัท ณ วันส้ินสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว
นําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ 
7. แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ และให้ความเห็นชอบเก่ียวกับอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
8. รับทราบรายงานการตรวจสอบที่สําคัญของคณะกรรมการตรวจสอบหรือหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งผู้สอบบัญชี และที่
ปรึกษาฝ่ายต่างๆ ของบริษัท และมีหน้าที่กําหนดแนวทางในการปรับปรุง แก้ไข กรณีที่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสําคัญ 
9. สอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงของบริษัท (Risk Management 
Policy) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร โดยให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายและรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจํา และ
ควรมีการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเส่ียงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และให้เปิดเผยไว้ในรายงานประจําปี 
และในทุกๆ ระยะเวลาที่พบว่า ระดับความเส่ียงมีการเปล่ียนแปลง ซึ่งรวมถึงการให้ความสําคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและ
รายการผิดปกติทั้งหลาย 
10. พิจารณาและอนุมตัิกิจการอื่นๆ ที่สําคัญอันเกี่ยวกับบริษัท หรือที่เห็นสมควรจะดําเนินการนั้นๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
บริษัท 
11. พิจารณากล่ันกรองรายงานที่ต้องนําเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีวาระหลักในการประชุมผู้ถือหุ้น
สามัญประจําปี ดังนี้ 

คณะกรรมการบริษัท 

 

1. คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

 

ส านักงานตรวจสอบ
ภายใน 

 

2. คณะกรรมการบริหาร 

 

ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร 

 

3. คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน 

 

4. คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง
ค่าตอบแทน 
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 - พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชมุแสดงถึงผลการดําเนินการของบริษัท 
 - พิจารณาและอนุมตัิงบการเงิน 
 - พิจารณาจัดสรรเงินกําไรบริษทั 

- เสนอรายชื่อกรรมการใหม่แทนกรรมการเดิมที่ต้องออกตามวาระเสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 
 - พิจารณารายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ในส่วนที่ต้องขออนมุัตจิากผู้ถือหุน้ 
 - เรื่องอื่นๆ 
12. พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร คณะผู้บริหาร และคณะอนุกรรมการอื่นใดตามความเหมาะสม 
รวมถึงพิจารณาแต่งตั้งเลขานุการบริษัท ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
13. พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ รวมทั้งกํากับดูแลให้บริษัท มี
กระบวนการที่มีประสิทธิผลในการประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูง 
14. อนุมัติการจ่ายค่านายหน้าและค่าทีป่รึกษาเมือ่ยอดขายสามารถเก็บเงินได้จากลูกค้า โดยมีอํานาจการอนุมัติจ่ายอัตราร้อยละ 5 ขึ้น
ไปของยอดขาย 
15. คณะกรรมการต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้าง
หุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จํากัดความรับผิดในหา้งหุน้ส่วนจํากัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบ
กิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทําเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่
ได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง 
16. มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นอย่างสม่ําเสมอ ดําเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีการจัดให้มีรายงานข้อมูลทั่วไปและ
ข้อมูลทางการเงินของบริษัท เพื่อรายงานต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้ลงทุนทั่วไปอย่างถูกต้อง ทันการณ์และเป็นไปตามที่
กฎหมายกําหนด 
17. คณะกรรมการอาจมอบอํานาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือกรรมการย่อย หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด
แทนคณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรือมอบอํานาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอํานาจหน้าที่ตามที่
คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอน เปล่ียนแปลง หรือ
แก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอํานาจหรืออํานาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร 
 การมอบอํานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการนั้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอํานาจ หรือมอบอํานาจช่วงที่
ทําให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัทสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 
(ให้หมายความตามที่กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดําเนินธุรกรรมที่เป็นไปตามนโยบายและ
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ข้อบังคับ ประกาศ คําส่ัง หรือข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และ/ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
18. ในการดําเนินการของคณะกรรมการบริษัทตามที่ได้รับมอบอํานาจดังกล่าวข้างต้น หากมีกฎหมาย หรือกฎระเบียบ หรือข้อบังคับ
ของบริษัท ซึ่งกําหนดขอบเขตอํานาจของคณะกรรมการบริษัทไว้เป็นการเฉพาะ ให้คณะกรรมการบริษัทนั้นดําเนินการให้อยู่ภายใต้
หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท ดังกล่าวโดยในกรณีที่การดําเนินการใดที่กรรมการของบริษัทมีหรืออาจมี
ผลประโยชน์ หรืออาจมีส่วนได้ส่วนเสีย หรือเป็นการดําเนินการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ตามความหมายของ
ประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กรรมการบริษัทท่านนั้น จะไม่มี
อํานาจอนุมัติการดําเนินการดังกล่าว 
19. เว้นแต่อํานาจในการดําเนินการดังต่อไปนี้ จะกระทําได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้ เรื่องที่กรรมการมีส่วน
ได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น 
 - เรื่องที่กฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
 - การทํารายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมาย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (กลต.) หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
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20. เรื่องต่อไปนี้จะต้องได้รับความเหน็ชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม 
และจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

- การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สําคัญให้แก่บุคคลอื่น 
- การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ 
- การทํา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัท ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สําคัญ การมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนเข้า

จัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน 
- การออกหุ้นใหม่เพื่อชําระแก่เจ้าหนี้ของบริษัท ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน 
- การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ 
- การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท 
- การอื่นใดที่กําหนดไว้ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และ/หรือ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ

ไทยให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุม ผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงดังกล่าวข้างต้น 

ทั้งนี้ เรื่องใดที่กรรมการมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น 

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกํากับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิ การทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ตาม
กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอกและ
ผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทํารายงานทางการเงินตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหน่วยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้องกําหนด 
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) รวมทั้งการ
บริหารความเส่ียง ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความ
เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบภายใน 
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ของบริษัทฯ 
4. สอบทานและหารือกับฝ่ายจัดการเกี่ยวกับความเส่ียงที่ สําคัญของบริษัท และมาตรการที่ฝ่ายจัดการได้ดําเนินการ  
เพื่อติดตามและควบคุมความเส่ียงดังกล่าว  
5. พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทําหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และพิจารณาเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ 
7. พิจารณารายการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทซึ่งมีขนาดรายการที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบตามที่กําหนดในกฎหมาย ประกาศ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
8. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดย
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่
เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ 
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- ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 
- ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ 
- ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 
- ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 
- ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
- จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
- ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter) 
- รายการอ่ืนใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท 
9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
10. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทําใดดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมี
ผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษัท เพื่อดําเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
2) การทุจริต หรือมีส่ิงผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สําคัญในระบบควบคุมภายใน 
3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์  หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ

ธุรกิจของบริษัท หากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารไม่ดําเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามวรรคหนึ่งต่อ
สํานักงาน กลต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ 

หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดําเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาข้างต้น กรรมการตรวจสอบรายใดราย
หนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทําตามข้างต้นต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ 
11. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบอาจขอคําปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอกหรือ
ผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่น ๆ หากเห็นว่า มีความจําเป็นและเหมาะสม โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 
12. ทบทวนข้อบังคับ และผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
ตามที่กล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการบริษัทยังคงมี
ความรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก 

วาระการด ารงต าแหน่งและการประชุม 
คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระ อาจได้รับ

การแต่งตั้งอีกก็ได้ ในกรณีที่ตําแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงที่นอกจากการออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่
มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบมีจํานวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด โดย
บุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทน สามารถอยู่ในตําแหน่งได้เพียงเท่าที่วาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนทดแทน 

คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง และมีอํานาจในการเรียกประชุมเพิ่มเติมได้ตาม ความจําเป็นในการ
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิญฝ่ายบริหาร, ผู้ตรวจสอบภายใน, ผู้สอบบัญชี หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในวาระการประชุม
นั้นๆ โดยประธานกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่จัดการประชุม ทําหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม  ให้ความเห็นชอบกับวาระการ
ประชุม ตลอดจนรายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างสม่ําเสมอ 

ขอบเขตอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 
1. ดําเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกําหนด คําส่ัง และมติของที่ประชุม
คณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกประการ โดยยึดหลักปฏิบัติตามระเบียบ/ข้อกําหนดของการจัดประชุม
คณะกรรมการบริหารของบริษัท 
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2. พิจารณากําหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ์ การดําเนินธุรกิจของบริษัท กําหนดแผนการเงินงบประมาณ การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล การลงทุน การขยายงาน การประชาสัมพันธ์ ให้เป็นไปตามกรอบที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ  และ
ควบคุมกํากับดูแลให้การดําเนินงานของคณะทํางานที่แต่งตั้งบรรลุตามเป้าหมาย 
3. พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจําปีตามที่ฝ่ายจัดการเสนอก่อนที่จะนําเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและ
อนุมัติ ทั้งนี้ให้รวมถึงการพิจารณาและอนุมัต ิการเปล่ียนแปลงและเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายประจําปใีนระหว่างที่ไม่มีการประชุม
คณะกรรมการบริษัท และให้นําเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบในที่ประชุมคราวต่อไป 
4. อนุมัติการใช้จ่ายเงินในการดําเนินการจัดซื้อสินค้าตามปกติธุรกิจของบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท (ห้าสิบล้านบาท) 
5. อนุมัติการใช้จ่ายเงินในการดําเนินการซื้อเคร่ืองมอือุปกรณ์หรือสินทรัพย์ถาวร ที่เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจตามปกติ ในวงเงินต่อ
รายการไม่เกิน 20 ล้านบาท (ยี่สิบล้านบาท) และซื้อสังหาริมทรัพย์ต่อรายการในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท (สิบล้านบาท) 
6. อนุมัติการขาย การให้บริการตามปกติธุรกิจของบริษัท เช่น การอนุมัติขายสินค้า การอนุมัติให้ทําสัญญารับจ้างทําของตามปกติ
ธุรกิจ เป็นต้น ในวงเงินตั้งแต่ 300 ล้านบาท (สามร้อยล้านบาท) 
7. อนุมัติการเปิด/ปิดบัญชีเงินฝากทุกประเภทกับธนาคาร หรือสถาบันการเงิน พร้อมกับกําหนดเงื่อนไขในการเบิกถอนเงิน หรือ
ทํานิติกรรมของบัญชีเงินฝากดังกล่าว 
8. อนุมัติการกู้ยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่อ การออกตราสารหนี้ สัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชี หรือสินเชื่ออื่นใดจากธนาคาร หรือ
สถาบันการเงิน หรือบุคคลทั่วไปในเงื่อนไขตามปกติธุรกิจ ในวงเงินต่อรายการไม่เกิน  50 ล้านบาท (ห้าสิบล้านบาท) รวมถึงการ
ขอให้ธนาคารออกหนังสือค้ําประกันเพื่อประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัท ในวงเงินต่อรายการไม่เกิน 50 ล้านบาท (ห้าสิบ
ล้านบาท)  
9. อนุมัติให้นําทรัพย์สินของบริษัท จํานอง จํานํา เพื่อเป็นประกันหนี้สินของบริษัททุกประเภทที่มีอยู่แล้วหรือจะมีขึ้นในอนาคต ใน
วงเงินต่อรายการไม่เกิน 20 ล้านบาท (ยี่สิบล้านบาท)  
10. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สําคัญๆ ที่ได้กําหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามที่จะได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว 
11. เป็นคณะที่ปรึกษาฝ่ายจัดการในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายด้านการเงิน การตลาดการบริหารงานบุคคล และด้านการปฏิบัติการอื่นๆ  
12. กําหนดโครงสร้างองค์กร อํานาจการบริหารองค์กร รวมถึงการแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การกําหนดเงินค่าจ้าง 
ค่าตอบแทน โบนัสพนักงานระดับผู้บริหาร และการเลิกจ้าง 
13. ให้มีอํานาจในการมอบอํานาจให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้
การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอํานาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าว มีอํานาจตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร 
และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลง หรือแก้ไข 
บุคคลที่ได้รับมอบอํานาจ หรืออํานาจนั้นๆ ได้ ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ จะไม่มีการมอบอํานาจให้แก่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ในการดําเนินการ 
14. ดําเนินการอื่นใดๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป 

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารจะพิจารณาและอนุมัติรายการที่คณะกรรมการบริหารมีส่วนได้เสีย  หรือมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์อ่ืนใดกับบริษัทไม่ได้ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทหรือที่
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว และเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด โดยคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน 
เปล่ียนแปลง หรือแก้ไขอํานาจคณะกรรมการบริหารได้โดยมติคณะกรรมการบริษัท  

การแต่งต้ังวาระการด ารงต าแหน่ง    
คณะกรรมการบริหาร มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 1 ปี นับจากวันที่มีมติแต่งตั้ง  และเมื่อครบ วาระแล้ว หาก

คณะกรรมการบริษัท ยังไม่ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ก็ให้คณะกรรมการชุดเก่าปฏิบัติหน้าที่ต่อไป  จนกว่า
คณะกรรมการบริษัท จะได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่แทนคณะกรรมการบริหารชุดเดิมที่หมดวาระลง ในการแต่งตั้งต้อง
กระทําภายใน 2 เดือน นับแต่วันครบวาระของคณะกรรมการบริหารชุดเดิม กรรมการบริหารซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับ
การแต่งตั้งใหม่อีกได้ 

ในกรณีที่ตําแหน่งกรรมการบริหารว่างลง เพราะสาเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ แล้วยังคงเหลือวาระไม่น้อยกว่า 2 
เดือน ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการบริหารแทนตําแหน่งที่ว่างลง ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป บุคคล
ซึ่งเข้าเป็นกรรมการบริหารดังกล่าวจะอยู่ในตําแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการบริหารที่ตนแทนเท่านั้น  
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ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
การสรรหา 
1. กําหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาความเหมาะสมของจํานวน 
โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ กําหนดคุณสมบัติของกรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและ/ หรือเสนอขออนุมัติต่อ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี 
2. พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดํารงตําแหน่ง กรรมการบริษัทที่ครบวาระและ/ หรือมีตําแหน่งว่างลงและ/ 
หรือแตง่ตั้งเพิม่ 
3. พิจารณาสรรหา และคัดเลือกผู้บริหารของบริษัท โดยเฉพาะตําแหน่งกรรมการผู้จัดการ หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
4. ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

การก าหนดค่าตอบแทน 
1. จัดทําหลักเกณฑ์และนโยบายในการกําหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารเพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี 
2. กําหนดค่าตอบแทนที่จําเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงินของคณะกรรมการบริษั ทเป็นรายบุคคลโดยการ
กําหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท ให้พิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน 
และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท เพื่อเสนอ
ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อขออนุมัติ 
3. รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ให้คําชี้แจง ตอบคําถามเรื่องค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการชุดย่อย และ
ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
4. รายงานนโยบาย หลักการ/เหตุผลของการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ตามข้อกําหนดตลาดหลักทรัพย์ฯ โดย
เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี และรายงานประจําปี ของบริษัท 
5. ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการกําหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยฝ่ายบริหาร และหน่วยงาน
ต่าง ๆ จะต้องรายงานหรือนําเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อ สนับสนุน
การปฏิบัติงานของ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
การแต่งต้ังวาระการด ารงต าแหน่ง 
1. กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี 
2. กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน อาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาดํารงตําแหน่งต่อไปได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัท
เห็นว่าเหมาะสม 
3. นอกเหนือจากการพ้นจากตําแหน่งเมื่อครบวาระ 3 ปี กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะพ้นตําแหน่งเมื่อ 

-  ลาออก 
-  คณะกรรมการบริษัทมมีติให้พน้จากตําแหน่ง 

4. คณะกรรมการบริษัท มีอํานาจในการแต่งตัง้ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพิ่มเติมเพื่อประโยชน์ในการดําเนินการ
ตามวัตถุประสงค์ หรือเพื่อทดแทน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ที่พ้นจากตําแหน่งจากการลาออกหรือกรรมการมีมติ
ให้พ้นจากตําแหน่ง ได้โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าเป็น กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทดแทนนั้น  จะอยู่ใน
ตําแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งตนแทนที่เท่านั้น 

ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 มีมติแต่งตั้งและกําหนดอํานาจและหน้าที่และความ

รับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพื่อช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการกําหนดนโยบายด้านการบริหารความ
เส่ียงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร ดังนี้ 

1. กําหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเส่ียงโดยรวมของบริษัทที่ประสบอยู่หรือคาดว่าจะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อ
บริษัท (Identification of Risk) รวมทั้งกําหนดนโยบายและให้ความเห็นในการบริหารความเส่ียงทั้งจากภายนอกและภายในองค์กร
ให้ครอบคลุม ดังนี้ 
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- ความเส่ียงด้านการเงิน (Financial Risk) 
- ความเส่ียงด้านการดําเนินการ (Operational Risk) 
- ความเส่ียงด้านกลยุทธ์การดําเนินการ (Strategic Risk) 
- ความเส่ียงจากกฎหมาย บุคคลากรและข้อผูกพันตามสัญญาต่างๆขององค์กร (Compliance Risk) 

2. กําหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหารความเส่ียงของบริษัทให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเส่ียงเพื่อให้
สามารถประเมิน ติดตาม และควบคุมความเส่ียงแต่ละประเภทให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยให้หน่วยงานต่างๆ มีส่วนร่วมในการ
บริหารและควบคุมความเส่ียง 
3. ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเส่ียงภายใต้แนวทางและนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัท 
4. กําหนดเกณฑ์วัดความเส่ียงและเพดานความเส่ียงที่บริษัท จะยอมรับได้ 
5. กําหนดมาตรการที่จะใช้ในการจัดการความเส่ียงให้เหมาะสมต่อสถานการณ์ 
6. ประเมินความเส่ียงในระดับองค์กร และกําหนดวิธีการบริหารความเส่ียงนั้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งควบคุมดูแลให้มี
การบริหารความเส่ียงตามวิธีการที่กําหนดไว้ 
7. ทบทวนนโยบายการบริหารความเส่ียงและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเพียงพอที่จะควบคุมความเส่ียง 
8. มีอํานาจในการเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงหรือแต่งตั้งและกําหนดบทบาทที่ให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับมีหน้าที่บริหารความ
เส่ียงตามความเหมาะสม และให้รายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเพื่อให้การบริหารความเส่ียงบรรลุวัตถุประสงค์ 
9. รายงานผลเกี่ยวกับการบริหาร การดําเนินงาน สถานะความเส่ียงของบริษัท และการเปล่ียนแปลงต่างๆ รวมถึงส่ิงที่ต้อง
ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กําหนด เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ําเสมอ 
10. จัดทําคู่มือการบริหารความเส่ียง 
11. ระบุความเส่ียงด้านต่างๆ พร้อมทั้งวิเคราะห์และประเมินความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งแนวโน้มซึ่งมีผลกระทบต่อบริษัท 
12. จัดทําแผนงานเพื่อป้องกันหรือลดความเส่ียง  
13. ประเมินผลและจัดทํารายงานการบริหารความเส่ียง 
14. จัดวางระบบบริหารความเส่ียงแบบบูรณาการโดยเชื่อมโยงระบบสารสนเทศ 
15. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร 

การแต่งต้ังวาระการด ารงต าแหน่ง   
ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ ข้างต้น เพื่อดํารงตําแหน่งกรรมการบริหารความเส่ียง โดย

กรรมการบริหารความเส่ียงมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี และให้เป็นไปตามวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท (กรณี
กรรมการบริหารความเส่ียงดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการบริษัทดว้ย) ทั้งนี้ กรรมการบริหารความเส่ียงซึ่งพ้นตําแหน่งตามวาระอาจ
ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเส่ียงได้อีก 

ในกรณีที่กรรมการบรหิารความเส่ียงครบวาระการดํารงตําแหน่ง หรือไม่อาจดํารงตําแหนง่หรือไมอ่าจดํารงตําแหน่งจนครบ
วาระซึ่งส่งผลให้มจีํานวนกรรมการบริหารความเส่ียงต่ํากว่า 3 คน คณะกรรมการบริษัทควรจะแต่งตั้งกรรมการบรหิารความเส่ียง
รายใหมใ่ห้ครบถ้วนในทันทหีรืออย่างช้าภายใน 3 เดือนนับจากวันที่จํานวนสมาชิกไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ซึ่งกรรมการบริหารความเส่ียงที่เข้ามาใหม่นี ้จะอยูใ่นตําแหน่งได้เพยีงเท่าวาระที่
เหลืออยู่ของกรรมการบริหารความเส่ียงทีต่นเข้ามาแทน  

ขอบเขตอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ 
ขอบเขตอ านาจหน้าที่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
1. กํากับ ดูแล และอนุมัติเรื่องเกี่ยวกับการดําเนินงานตามปกติของบริษัท และมอบอํานาจให้กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือ
บุคคลอ่ืนใดดําเนินการเกี่ยวกับการดําเนินงานตามปกติประจําวันของบริษัท เพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารเฉพาะ
เรื่อง ภายใต้การควบคุมของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และภายในระยะเวลาที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเห็นสมควร และประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลง หรือแก้ไขอํานาจนั้นๆ ได้  
2. ดําเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ และ/หรือ
คณะกรรมการบริหารของบริษัท 
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3. เป็นผู้รับมอบอํานาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ 
ข้อกําหนด คําส่ัง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัททุกประการ 
4. ให้มีอํานาจในการมอบอํานาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอ่ืนปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอํานาจช่วง และ/
หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอํานาจ และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกําหนด หรือคําส่ังที่
คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือบริษัทได้กําหนดไว้ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของบริษัทอย่างสม่ําเสมอ เพื่อป้องกัน
ความเส่ียงจากปัจจัยต่างๆ ไม่ว่าภายในและภายนอกบริษัท 
5. อนุมัติการใช้จ่ายเงินในการดําเนินการซื้อตามปกติธุรกิจของบริษัท โดยการจัดซื้อวัตถุดิบในวงเงินต่อรายการไม่เกิน 30 ล้าน
บาท (สามสิบล้านบาท) และการจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์หรือสินทรัพย์ถาวรที่ใช้ในการดําเนินงาน ในวงเงินต่อรายการไม่เกิน 10 
ล้านบาท (สิบล้านบาท) และซื้อสังหาริมทรัพย์ต่อรายการในวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท (ห้าล้านบาท) 
6. อนุมัติการขาย การให้บริการตามปกติธุรกิจของบริษัท เช่น การอนุมัติขายสินค้า การอนุมัติให้ทําสัญญารับจ้างทําของตามปกติ
ธุรกิจ เป็นต้น ในวงเงินต่อรายการไม่เกิน 300 ล้านบาท (สามร้อยล้านบาท) 
7. อนุมัติการกู้ยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่อ การออกตราสารหนี้ สัญญากู้เงินเบิกเกินบัญชี หรือสินเชื่ออื่นใดจากธนาคาร หรือ
สถาบันการเงิน หรือบุคคลทั่วไปในเงื่อนไขตามปกติธุรกิจ ในวงเงินต่อรายการไม่เกิน 20 ล้านบาท (ยี่สิบล้านบาท) รวมถึงการ
ขอให้ธนาคารออกหนังสือค้ําประกันเพื่อประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัท ในวงเงินต่อรายการไม่เกิน  20 ล้านบาท (ยี่สิบ
ล้านบาท) 
8. อนุมัติการจ่ายค่านายหน้า ค่าตอบแทนค่าที่ปรึกษาและค่าประสานงานขาย เมื่อยอดขายสามารถเก็บเงินได้จากลูกค้า โดยมี
อํานาจการอนุมัติไม่เกินร้อยละ 5 ของยอดขายหรือมูลค่าโครงการ โดยลงนามร่วมกับกรรมการผู้จัดการ  
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการบริหารเป็นคราว ๆ ไป 

ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะพิจารณาและอนุมัติรายการที่กรรมการผู้จัดการมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์อ่ืนใดกับบริษัทไม่ได้ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัท หรือที่
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติไว้แล้วและเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด โดยคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน 
เปล่ียนแปลง หรือแก้ไขอํานาจประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้โดยมติคณะกรรมการบริษัท 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ กรรมการผู้จัดการ 
1. ควบคุมดูแลการดําเนินกิจการและ/ หรือบริหารงานประจําวันของบริษัท 
2. ดําเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ และ/หรือ
คณะกรรมการบริหารและ/ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท 
3. เป็นผู้รับมอบอํานาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ 
ข้อกําหนด คําส่ัง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ/ หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการและ/ หรือคณะกรรมการบริหารและ/หรือ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารของบริษัททุกประการ 
4. ให้มีอํานาจในการมอบอํานาจช่วงและ/ หรือมอบหมายให้บุคคลอ่ืนปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอํานาจช่วง และ/
หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอํานาจและ/ หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกําหนด หรือคําส่ังที่
คณะกรรมการของบริษัทและ/ หรือบริษัทได้กําหนดไว้ ทั้งนี้ จะไม่มีการมอบอํานาจช่วงให้แก่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ในการดําเนินการ 
5. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของบริษัทอย่างสม่ําเสมอ เพื่อป้องกันความเส่ียงจากปัจจัยต่างๆ ไม่ว่าภายในและ
ภายนอกบริษัท 
6. พิจารณาการเข้าทําสัญญาเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และสัญญาต่างๆ ซึ่งเป็นผลประโยชน์ต่อกิจการของบริษัท รวมทั้งกําหนด
ขั้นตอนและวิธีการจัดทําสัญญาดังกล่าว เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และ/  หรือคณะกรรมการบริษัทและ/ หรือประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร 
7. อนุมัติการใช้จ่ายเงินในการดําเนินการซื้อตามปกติธุรกิจของบริษัท โดยการจัดซื้อวัตถุดิบในวงเงินต่อรายการไม่เกิน 20 ล้าน
บาท (ยี่สิบล้านบาท) และการจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์หรือสินทรัพย์ถาวรที่ใช้ในการดําเนินงาน ในวงเงินต่อรายการไม่เกิน 5 ล้าน
บาท (ห้าล้านบาท) และซ้ือสังหาริมทรัพย์ต่อรายการในวงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท (สามล้านบาท) 
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8. อนุมัติการขาย การให้บริการตามปกติธุรกิจของบริษัท เช่น การอนุมัติขายสินค้า การอนุมัติให้ทําสัญญารับจ้างทําของตามปกติ
ธุรกิจ เป็นต้น ในวงเงินต่อรายการไม่เกิน 100 ล้านบาท (หนึ่งร้อยล้านบาท) 
9. อนุมัติการจ่ายค่านายหน้า ค่าตอบแทนค่าที่ปรึกษาและค่าประสานงานขาย เมื่อยอดขายสามารถเก็บเงินได้จากลูกค้า โดยมี
อํานาจการอนุมัติไม่เกินร้อยละ 5 ของยอดขายหรือมูลค่าโครงการ โดยลงนามร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
10. พิจารณาจัดสรร เงินบําเหน็จ เงินรางวัล หรือผลตอบแทนต่างๆ ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว แก่พนักงานหรือ
ลูกจ้างของบริษัท หรือบุคคลใดๆ ที่กระทํากิจการให้บริษัท  
11. มีอํานาจพิจารณาว่าจ้างพนักงาน และบรรจุแต่งตั้ง ตลอดจนการโอน โยกย้ายข้ามสายงาน/ฝ่าย/แผนก หรือการพ้นจากการเป็น
พนักงาน กําหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินโบนัส รวมถึงสวัสดิการเกี่ยวกับพนักงานทั้งหมดของบริษัท ยกเว้นพนักงานระดับ
ผู้บริหาร  
12. มีอํานาจ ออกคําส่ัง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัท  และเพื่อ
รักษาระเบียบ วินัยการทํางานภายในองค์กร ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการ
บริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นคราว ๆ ไป 

อ านาจอนุมัติรายการที่ส าคัญ 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562 มีมติแก้ไขอํานาจดําเนินการ เพื่อเป็นแนวทาง
ในการอนุมัติการดําเนินงานต่างๆ 

รายการ คณะกรรมการ
บริษัท 

ประธาน
กรรมการบริหาร 

ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร กรรมการผู้จัดการ 

1. อนุมัติแผนงานและงบประมาณประจําปี / / / - 
2. การลงทุนในอสังหาริมทรพัย ์ 20 ล้านบาทขึ้นไป ไม่เกิน 20 ล้านบาท ไม่เกิน 10 ล้านบาท ไม่เกิน 5 ล้านบาท 
3. การลงทุนในสังหาริมทรัพย ์ 10 ล้านบาทขึ้นไป ไม่เกิน 10 ล้านบาท ไม่เกิน 5 ล้านบาท ไม่เกิน 3 ล้านบาท 
4. การอนุมัติจัดซือ้ จัดจ้างสําหรับดําเนินกิจการ 50 ล้านบาทขึ้นไป ไม่เกิน 50 ล้านบาท ไม่เกิน 30 ล้านบาท ไม่เกิน 20 ล้านบาท 

ทั้งนี้ เรื่องใดที่กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้จัดการมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กับบริษัท กรรมการหรือผู้บริหารซึ่งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเรื่องนั้น 

การสรรหาและแต่งต้ังกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 
 กรรมการบริษัท 

บริษัทมีคณะกรรมการสรรหากรรมการ ทั้งนี้ ในการคัดเลือกบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ จะพิจารณาจาก
คุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และเวลาที่จะเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริษัทโดยสม่ําเสมอ ทั้งนี้ ที่ประชุมผู้
ถือหุ้นจะเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการต่อไปนี้  
1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียงตามจํานวนหุ้นที่ตนถือ 
2. ในการเลือกตั้งกรรมการบริษัท วิธีการออกเสียงลงคะแนน อาจใช้การลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นรายบุคคล 
หรือหลายคนในคราวเดียวกันแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการออกเสียงลงคะแนนหรือมีมติใดๆ ผู้ถือหุ้นแต่ละคน
จะใช้สิทธิตามคะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1 แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
3. การออกเสียงลงคะแนนเพื่อการเลือกตั้งกรรมการ จะต้องเป็นไปตามคะแนนเสียง ส่วนใหญ่ หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้ที่
เป็นประธานที่ประชุมมีเสียงชี้ขาดเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง 

องค์ประกอบและการแต่งต้ังคณะกรรมการบริษัท 
1. ผูถ้ือหุ้นเป็นผู้กําหนดจํานวนตําแหน่งกรรมการบริษัทที่จะพึงมีในการประชุม แต่ต้องมีจํานวนไม่น้อยกว่า 5 คน ทั้งนี้ กรรมการ
บริษัทไม่น้อยกึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร 
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2. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวนหนึ่งที่ไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกําหนด โดยที่กรรมการอิสระจะต้องเป็น
กรรมการที่ไม่มีธุรกิจ หรืองานใดอันเกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจโดยอิสระของตน (“กรรมการอิสระ”) ทั้งนี้
กรรมการ ดังต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นกรรมการอิสระ 

- ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 1 ของหุ้นที่ออกจําหน่ายแล้วของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมถึงหุ้นที่ถืออยู่โดยผู้ที่เกี่ยวข้อง 
- มีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัท หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือได้รับเงินเดือนจากบริษัท หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ของบริษัท 
- เป็นที่ปรึกษาซึ่งได้รับเงินเดือนจากบริษัท หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือมีผลประโยชน์ใดๆ ในทางตรงหรือทางอ้อม 

ในด้านการเงินและการบริหารของบริษัท หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือเป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร
ระดับสูง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
3. ให้คณะกรรมการบริษัท เลือกกรรมการอิสระคนหนึ่ง เป็นประธานกรรมการบริษัทโดยพิจารณาถึงประสบการณ์อย่างน้อยด้าน
หนึ่งด้านใดที่สําคัญ สําหรับบริษัท เช่น ด้านธุรกิจ การตลาด การบริหารทรัพยากรบุคคล การเงิน กฎหมาย การจัดการ และ
ประธานกรรมการบริษัท ต้องไม่ดํารงตําแหน่งกรรมการผู้จัดการหรือประธานบริษัท 
4. การเลือกตั้งกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท และข้อกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้จะต้องมีความโปร่งใส
และชัดเจน 
5. การสรรหากรรมการบริษัท ให้ดําเนินการผ่านกระบวนการของคณะกรรมการการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน โดยมี
รายละเอียดที่เพียงพอ เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท และ/ หรือผู้ถือหุ้น 

 กรรมการตรวจสอบ 
องค์ประกอบและการแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบจํานวนอย่างน้อย 3 คน และแต่งตั้งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
จากคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการแต่งตั้ง โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะต้องเป็นกรรมการบริษัท และเป็นกรรมการอิสระ 
ซึ่งมีคุณสมบัติตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบชองตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย นอกจากนั้นกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน จะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับบัญชี
หรือการเงิน 

คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีความเป็นอิสระตามนิยามความเป็นอิสระของกรรมการอิสระ โดย  
1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย 
2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน/ พนักงาน/ ลูกจ้าง/ ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจํา/ ผู้มีอํานาจควบคุมของ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ปัจจุบันและช่วง 2 ปีก่อน
ได้รับการแต่งตั้ง)  
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรส
ของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจควบคุมของ
บริษัทหรือบริษัทย่อย 
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจ
เป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือ
ผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง  
5. ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการ
ขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ ่กรรมการซึ่งไม่เป็นกรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของ
ผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 
6. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการ
เกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพด้วย 

http://www.sec.or.th/th/corpfin/issuance/rule/share.shtml#independentdirector#independentdirector
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7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซ่ึงเป็นผู้เก่ียวข้องกับผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
8. ไม่มีลักษณะอ่ืนใดที่ทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้ 
9. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นกรรมการของบริษัทจดทะเบียนที่เป็นบริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน 
10. มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กําหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 กรรมการบริหาร 
องค์ประกอบและการแต่งต้ังคณะกรรมการบริหาร 
1. คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการจํานวนหนึ่งตามที่เห็นสมควร ให้เป็นคณะกรรมการบริหาร เพื่อปฏิบัติงานตามที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และให้คณะกรรมการตั้งกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร 
2. กรรมการต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะ
สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้ 
3. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัด และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อ 
4. กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ
แข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทําเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน หรือผลประโยชน์ของบุคคลอื่นเว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งกรรมการบริหารดํารงตําแหน่งตามวาระที่คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบ 

 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
องค์ประกอบคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
1. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท และประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหาร
อย่างน้อย 3 คนโดยกรรมการกึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจะต้องเป็นกรรมการอิสระ 
2. ประธานกรรมการตรวจสอบ ดํารงตําแหน่ง ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

 กรรมการบริหารความเสีย่ง 
องค์ประกอบคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อย 3 คน โดยสมาชิกคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
ไม่จําเป็นต้องดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริหารความเส่ียงเลือกตั้งสมาชิก 1 คน ให้ดํารงตําแหน่ง
เป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง และแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเพื่อช่วยเหลือใน  
การดําเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นําส่งเอกสาร
ประกอบการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม  

คุณสมบัติของสมาชิกคณะกรรมการกรรมการบริหารความเสี่ยง 

1. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะสามารถปฏิบัติหน้าที่
แก่บริษัทได ้
2. มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 
3. ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกิจการของบริษัทหรือเข้าเป็น หุ้นส่วน หรือ
กรรมการในนิติบุคคลอื่นซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทําเพื่อ
ประโยชน์ของตนหรือผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง 
4. คณะกรรมการบริหารความเส่ียงประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน บัญชี หรือการบริหารความเส่ียง อย่างน้อย 1 ท่าน 
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 ผู้บริหารระดับสูง 

เมื่อตําแหน่งผู้บริหารว่างลงหรืออยู่ในตําแหน่งที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งได้ บริษัทจะมีระบบการให้ผู้บริหารในระดับ
ใกล้เคียง หรือระดับรองลงมาเป็นผู้รักษาการในตําแหน่งจนกว่าจะมีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่
บริษัทกําหนด และต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ ความเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร โดยการ
พิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้สรรหา เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติ
แต่งตั้งผู้ที่มีความเหมาะสมให้ดํารงตําแหน่งแทนต่อไป 

9.3 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน  

 บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการตรวจสอบกรรมการและผู้บริหารในการนําข้อมูลภายในของบริษัทซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน
ไปใช้แสวงหาประโยชน์ส่วนตนในการซ้ือขายหลักทรัพย์ดังนี้ 

1. ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหาร เก่ียวกับหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และตามประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่สจ. 12/2552 เรื่องการจัดทําและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี 
และบทกําหนดลงโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) รวมทั้งการรายงานการได้มาหรือจําหน่ายหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อต่อสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 246 และบทกําหนดลงโทษ ตามมาตรา 298 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

2. บริษัทกําหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท รวมทั้งคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จัดทํารายงานการถือครอง
หลักทรัพย์ และรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ตามมาตรา 59 และบทกําหนดลงโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และตาม
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่สจ. 12/2552 เรื่องการจัดทําและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ 
ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี และจัดส่งสําเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้บริษัทสามารถตรวจสอบการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารทุกราย  

3. บริษัทกําหนดให้กรรมการและผู้บริหารรวมถึงผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสําคัญ ซึ่งมีผลต่อ
การเปล่ียนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงิน หรือข้อมูลภายใน
นั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชนหรือข้อมูลภายในน้ันจะเปิดเผยต่อสาธารณชนในช่วงระยะเวลา 24 ชั่วโมงภายหลังจากที่ข้อมูลภายใน
ของบริษัทได้เปิดเผยต่อสาธารณะชนแล้ว และห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสําคัญนั้นต่อบุคคลอื่นทราบจนกว่าจะได้มีการ
แจ้งข้อมูลนั้นให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้หากพบว่ามีการใช้ข้อมูลภายในมีความประพฤติที่ส่อไปในทางที่จะทําให้บริษัทหรือผู้ถือ
หุ้นได้รับความเส่ือมเสียและเสียหายโดยผู้กระทําการเป็นบุคลากรระดับคณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้
พิจารณาบทลงโทษตามความเหมาะสม และหากผู้กระทําผิดเป็นผู้บริหารระดับรองลงไป คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณา
บทลงโทษสําหรับผู้กระทําผิดน้ันๆ 

9.4 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี  

1. ค่าตอบแทนการสอบทานและการตรวจสอบงบการเงิน (Audit Fee) 

 งบการเงินของบริษัทได้รับการตรวจสอบโดยนายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9445 บริษัท เอเอ็นเอส 
ออดิท จํากัด บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีสําหรับปี 2562 จํานวนรวม 1.73 ล้านบาท และมีมติพิจารณาอนุมัติในการจ่าย
ค่าตอบแทนการสอบบัญชีสําหรับปี 2563 เป็นจํานวนรวม 1.70 ล้านบาท เป็นค่าบริการตรวจสอบรายปีและค่าสอบทานรายไตร
มาส 

2. ค่าตอบแทนอื่น (Non- Audit Fee) 

- ไม่มี -   
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9.5 การปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีในเร่ืองอื่นๆ 

- ไม่มี -   

 

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม 

นโยบายภาพรวม  
ความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ หมายถึง การประกอบกิจการด้วยความดูแลใส่ใจต่อผู้มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สังคม และ
ส่ิงแวดล้อมอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ตลอดจนมีธรรมมาภิบาลในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสและยุติธรรม บริษัทดําเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ส่ิงแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย  ตาม
หลักการแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม 8 ข้อของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้กําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติเพื่อให้
บริษัทนํามาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการกระบวนการทางธุรกิจ (CSR-in-Process) ดังนี ้

 การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม  
 การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรมย่อมก่อให้เกิดความเชื่อมั่นกับผู้เกี่ยวข้อง บริษัทมุ่งมั่นที่จะดําเนินธุรกิจด้วยจรรยาบรรณ
ที่ดีต่อคู่แข่งขันเพื่อให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
1. ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี หลีกเล่ียงพฤติกรรมการเล่น
พรรคเล่นพวก หรือร่วมสมคบคิด (ฮั้ว) กัน 
2. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความเป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายสินจ้างให้กับ
พนักงานของคู่แข่ง  
3. ไม่พยายามทําลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้ายโดยไร้มูลความจริง 
4. ไม่สนับสนุนการดําเนินการใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ใช้สินค้าและบริการที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง 

 การต่อต้านการการทุจริตคอร์รัปชั่น 
บริษัทมีนโยบายดําเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในความถูกต้อง ไม่สนับสนุนให้มีการสร้างความสําเร็จของงานด้วยวิธีการ
ทุจริต คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยกําหนดแนวทางปฏิบัติตามรายละเอียด
ข้อ (จ) 

 การเคารพสิทธมินุษยชน  
การเคารพสิทธิมนุษยชน หมายถึง การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนและสังคมรอบข้างด้วยความเคารพในคุณค่าของมนุษย์ และไม่
ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของพวกเขา บริษัทและบริษัทย่อยมีเจตนารมณ์ที่จะเคารพและไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยมีแนวทางปฏิบัติ
ดังนี ้
1. สนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยหมั่นตรวจตราดูแลมิให้ธุรกิจเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิ
มนุษยชน เช่น ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน ต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก เป็นต้น 
2. ส่งเสริมการปฏิบัติตามข้อกําหนดด้านสิทธิมนุษยชนภายในกิจการของตน และกระตุ้นให้มีการปฏิบัติตามหลักการสิทธิ
มนุษยชนตามมาตรฐานสากล 

 การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเปน็ธรรม 
บริษัทมีนโยบายปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ดูแลด้านความเป็นอยู่ ความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่
ทํางาน ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้ระดับองค์กรและการพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับการทํางานของพนักงานอย่างมืออาชีพ พัฒนา
ระบบการทํางานและสร้างนวัตกรรมในองค์กร โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้  
1. จัดให้มีเงื่อนไขในการจ้างงานที่เป็นธรรม และให้พนักงานได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามศักยภาพ 
2. จัดให้มีการดูแลในเร่ืองสวัสดิการแก่พนักงานตามสมควร เช่น จัดให้มีวันลาพักผ่อนประจําปี การทํางานล่วงเวลาที่สมเหตุสมผล 
การรักษาพยาบาลตามความจําเป็นและสมควร เป็นต้น 
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3. การแต่งตั้งโยกย้าย การให้รางวัลและการลงโทษพนักงานจะกระทําด้วยความสุจริตใจ เสมอภาคและตั้งอยู่บนพื้นฐานของ
ความรู้ ความสามารถและความเหมาะสมของพนักงาน  
4. จัดให้มีการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทํางาน ให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของพนักงาน  
5. พัฒนาพนักงานเพื่อฝึกฝนทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพ โดยเปิดโอกาสให้พนักงานมีการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและสม่ําเสมอ 
6. ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด  
7. หลีกเล่ียงการกระทําใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การทํางานของพนักงาน ตลอดจนปฏิบัติต่อ
พนักงานด้วยความสุภาพ 

 ความรับผิดชอบต่อผูบ้ริโภค  
บริษัทมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ในราคาเสนอขายที่เหมาะสม รักษาความลับของลูกค้าอย่างจริงจัง
และสม่ําเสมอ แสวงหาลู่ทางอย่างไม่หยุดยั้งที่จะเพิ่มประโยชน์ให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้า
อย่างเคร่งครัด โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
1. ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานตรงตามความต้องการของลูกค้า ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรม 
2. พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจและเพื่อเพิ่มประโยชน์ให้แก่ลูกค้า 
3. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ถูกต้อง เพียงพอ ไม่เกินความเป็นจริง เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจ 
4. รักษาความลับของลูกค้าไม่นําไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ  

 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
บริษัทตระหนักถึงความสําคัญของการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม เพื่อไม่ก่อให้เกิดปัญหามลภาวะต่างๆ รวมถึงภาวะโลกร้อน  ซึ่งมี
ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตมนุษย์และระบบนิเวศน์ บริษัทจึงมีนโยบายไม่กระทําการใดๆ ที่จะส่งผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและ
สภาพแวดล้อม โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
1. ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มีมาตรการประหยัดพลังงาน และพิจารณานําทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ 
2. พัฒนาสินค้าและบริการทีไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม มีความปลอดภัยในการใช้งาน 
3. ใช้เทคโนโลยีและขั้นตอนการผลิตที่มีมาตรฐาน โดยคํานึงถึงการลดปริมาณและการบําบัดมลพิษก่อนปล่อยสู่ธรรมชาติ 
4. ให้การสนับสนุนกิจกรรมที่จะมีส่วนสร้างสรรค์สังคมและส่ิงแวดล้อมอย่างสม่ําเสมอ  

 การมีสว่นร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม  
บริษัทมีนโยบายส่งเสริมการใช้กระบวนการทางธุรกิจเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ช่วยสร้างเศรษฐกิจและความ
เข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
1. การสนับสนุนการจ้างงานในชุมชน 
2. แสวงหาโอกาสสนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์สังคมและชุมชน 
3. ปลูกฝังจิตสํานึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับ  
4. ควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบที่ ออกโดยหน่วยงานกํากับดูแล  

 การมีนวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการด าเนินความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มสี่วนได้เสยี 
 บริษัทตระหนักดีว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีบทบาทสําคัญในการกําหนดทิศทางการดําเนินธุรกิจ จึงให้ความสําคัญในการดูแลและ
คํานึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอกองค์กร บริษัทจึงมีนโยบายสนับสนุนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย 
(Co-Creation) ในการพัฒนานวัตกรรมที่สร้างความสมดุลระหว่างมูลค่าและคุณค่าต่อชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อมควบคู่ไปกับความ
เจริญเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
1. วิเคราะห์กระบวนการทํางานอย่างละเอียด เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาไปสู่การค้นพบนวัตกรรมทางธุรกิจ 
2. สร้างโอกาสในการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อความเจริญเติบโตควบคู่กับการสร้างกําไรของธุรกิจอย่าง
ยั่งยืน 
3. การร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐบาลในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและสังคม เพื่อให้ทุกคนในองค์กรได้รับ
ทราบนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น บริษัทจะเผยแพร่นโยบายดังกล่าวผ่านช่องทางการส่ือสารของบริษัท เช่น จดหมาย อีเมล์ 
แบบรายงานการเปิดเผยข้อมูลประจําปี (56-1) และรายงานประจําปี (56-2) โดยจะทบทวนนโยบายดังกล่าวอย่างสม่ําเสมอทุกปี 
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การด าเนินงานและการจัดท ารายงาน 

ความรับผิดชอบต่อสังคมตามนโยบายและแนวปฏิบัตขิ้างตน้น้ัน เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการดําเนินธุรกิจของกิจการที่บริษัทได้
ปฏิบัติมาโดยตลอด โดยบริษัทได้ดําเนินงานตามนโยบายและแนวทางที่กําหนด ตั้งแต่ขั้นตอนการจัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพในราคาที่
เหมาะสม และเพื่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หลีกเล่ียงพฤติกรรมการเล่นพรรคเล่นพวก ทางบริษัทจะเปรียบเทียบสินค้าจาก
ผู้จัดจําหน่ายวัตถุดิบหลายรายเพื่อให้สามารถเปรียบเทียบราคาและเพิ่มอํานาจการต่อรอง  

สําหรับกระบวนการผลิตสินค้า บริษัทมีการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพสินค้าตั้งแต่เริ่มต้นการผลิตจนถึงขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่
จะส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้า รวมถึงการให้คําแนะนําในการนําผลิตภัณฑ์ของบริษัทไปใช้ในกระบวนการผลิตของลูกค้าเพื่อช่วยลด
เวลาในการทํางาน (Cycle Time) ในการผลิต ตลอดจนฝ่ายการตลาดจะติดตามผลหลังการขาย เพื่อรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะจากลูกค้า 
แล้วนํามาปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่หลากหลายให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น  

เนื่องจากธุรกิจของบริษัทต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ ความชํานาญและประสบการณ์ ผู้บริหารบริษัทจึงได้ตระหนัก  
ถึงความสําคัญของทรัพยากรบุคคล และมีนโยบายส่งเสริมบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีความรู้ ความสามารถ ให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของ
เทคโนโลยี โดยการจัดอบรมพนักงานและเปิดโอกาสให้พนักงานได้เรียนรู้และได้ประสบการณ์ในการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
ผลิตจากต่างประเทศ ซึ่งเป็นผู้ผลิตเครื่องจักรน้ันๆ โดยตรง 

การด าเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม  

-  ไม่มี  - 

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR-after-process) 

บริษัทฯ ได้ทํากจิกรรม “โครงการ CPT Turn on the Light สู่สังคม ประจําปี 2562” โครงการอาหารดี พี่ให้น้อง เมื่อวันที่ 2 
พฤษภาคม 2562 ให้กบัสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนบ้านปากเกร็ด ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) 
กระทรวงการพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกิจกรรมครั้งนี้ถือเป็น CSR after process พนักงานทุกคนได้มีส่วน
ร่วมกับบรษิัทฯ ในการบรจิาคเงนิ และส่ิงของ โดยปรากฏตามภาพดังนี ้

 
 
การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่น 

การทุจริต (Corruption) หมายถึง การใช้อํานาจที่ได้มาหรือการใช้ทรัพย์สินที่มีอยู่ในทางมิชอบ เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง 
ครอบครัว เพื่อน คนรู้จัก หรือประโยชน์อื่นใดอันมิควรได้ ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์ของผู้อื่น การทุจริตอาจเกิดได้
หลายลักษณะ เช่น การติดสินบนเจ้าพนักงานด้วยการให้หรือการรับสินบนทั้งที่เป็นเงินและส่ิงของ การมีผลประโยชน์ทับซ้อน การ
ฟอกเงิน การยักยอก การปกปิดข้อเท็จจริง การขัดขวางกระบวนการยุติธรรม เป็นต้น  
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บริษัทได้ตระหนักและให้ความสําคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทได้กําหนดแนวทางในการประพฤติ
ปฏิบัติที่เหมาะสมของ คณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน ในจรรยาบรรณทางธุรกิจและการกํากับดูแลกิจการ  นอกจากนั้น 
บริษัทได้คํานึงถึงความเสียหายที่จะเกิดจากการทุจริตคอร์รัปชั่น จึงได้กําหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  โดยห้าม
กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทและบริษัทย่อย กระทําการอันใดที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบ 
เพื่อประโยชน์ทางตรงหรือทางอ้อมต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จัก ไม่ว่าตนจะอยู่ในฐานะผู้รับหรือผู้ให้ ทั้งที่เป็นตัวเงินหรือ
ที่ไม่เป็นตัวเงิน แก่หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชน ที่บริษัทได้ดําเนินธุรกิจ หรือติดต่อด้วย โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้  
1. สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ซื่อสัตย์และยึดมั่นในความเป็นธรรม 
2. ไม่รับสินบนหรือติดสินบน แก่ผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องที่ตนทําหน้าที่รับผิดชอบทั้งโดยตรงหรือโดยอ้ม เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์
ในทางมิชอบ 
3. บรษิัทไม่มีนโยบายการจ่ายค่านายหน้าและค่าที่ปรึกษาแก่บุคคลภายนอกตั้งแต่ 1 มกราคม 2557 (ยกเว้นเป็นการจ่ายสําหรับ
ค่านายหน้าที่ตั้งค้างจ่ายไว้) ซึ่งได้แจ้งต่อพนักงานทุกคนให้รับทราบ และมีแนวทางในการติดตามประเมินผลโดยให้ผู้ตรวจสอบภายใน
เป็นผู้ติดตามและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบประจําทุกไตรมาส  
4. หลีกเล่ียงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งอาจนํามาซึ่งการทุจริตคอร์รัปชั่น เช่น ไม่ถือหุ้นในบริษัทคู่แข่ง หลีกเล่ียงการใช้ข้อมูล
ภายใน เพื่อประโยชน์ของตนในการซ้ือหรือขายหุ้นของบริษัท หรือให้ข้อมูลภายในแก่ผู้อื่น 
5. มีความรับผิดชอบต่อการจัดทํารายงานทางการเงินที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป 
6. จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่รัดกุมมีประสิทธิภาพ และมีการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในทุกปี ทั้งนี้ บริษัท
ได้มีการว่าจ้างบริษัทภายนอก (Outsource) ทําหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อประเมินความเส่ียงและรายการที่ผิดปกติ โดยจะ
นําเสนอผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยทุกๆ 3 เดือน  
7. หากพบเห็นการกระทําที่เข้าข่ายการทจุริตที่มผีลเกี่ยวขอ้งกับบริษทัทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ควรแจ้งให้กรรมการผู้จดัการทราบ
ทันที โดยบริษัทจะรักษาความลับของผู้แจ้งหรือร้องเรียนการทุจริต  
 เพื่อให้ทุกคนในองค์กรได้รับทราบนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น บริษัทจะเผยแพร่นโยบายดังกล่าวผ่านช่องทาง  
การส่ือสารของบริษัท เช่น จดหมาย อีเมล์ แบบรายงานการเปิดเผยข้อมูลประจําปี (56-1) และรายงานประจําปี (56-2) โดยจะ
ทบทวนนโยบายดังกล่าวอย่างสม่ําเสมอทุกปี 

 

11.  การควบคมุภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 

บริษัทได้ตระหนักถึงความสําคัญของระบบการควบคุมภายในที่ดี ซ่ึงจะช่วยให้การดําเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  โดยบริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทําหน้าที่สอบทานระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และมีการตรวจสอบ
ภายในที่เป็นไปตามหลักการของการกํากับดูแลกิจการที่ดี  ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่ออนุมัติรายการที่เกี่ยวข้อง
กับระบบการควบคุมภายในของบริษัทจะมีผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมด้วยตามความเหมาะสม 
เพื่อนําเสนอข้อมูลให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารับทราบ ติดตามความคืบหน้า และหาแนวทางแก้ไขข้อสังเกตเพื่อให้
สามารถแก้ไขประเด็นข้อสังเกตได้อย่างทันท่วงที 

อีกทั้งบริษัทได้จัดให้มีผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระจากภายนอก ในปี 2563 บริษัทได้แต่งตั้ง บริษัท บีเค ไอเอ 
แอนด์ ไอซี จํากัด ซึ่งดําเนินการโดยนางสาวบุญณี  กุศลโสภิต ผู้ตรวจสอบภายในวิชาชีพและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งมีความรู้
ความสามารถในด้านระบบบัญชีและการควบคุมภายใน ให้เป็นที่ปรึกษาในการวางระบบการควบคุมภายใน พร้อมทั้งดําเนินการ
ขจัดความเส่ียงและรายการที่ผิดปกติ  โดยได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ดํารงตําแหน่งเป็นเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ และนําเสนอผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยทุกๆ 3 เดือน 

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด ได้มีการพิจารณาการควบคุมภายในของบริษัท ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการจัดทําและการนําเสนองบการเงินของบริษัท เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน 
โดยไม่พบข้อสังเกตใดๆที่เป็นสาระสําคัญ 

โดยในแต่ละส่วนงานดังกล่าว ได้มีการนําเสนอออกมาในรูปธรรมซึ่งแสดงถึงข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และการติดตามผล โดยมี
รายละเอียดดังนี้    
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การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในโดยคณะกรรมการบริษัท 
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม

ด้วย คณะกรรมการได้ประเมินระบบควบคุมภายในโดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการ
ควบคุมภายในของบริษัท ทั้ง 5 ส่วน คือ การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) , การประเมินความเส่ียง (Risk 
Assessment) , การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) ,ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล (Information & 
Communication) และระบบการติดตาม (Monitoring Activities)  ภายหลังจากการประเมินแล้วคณะกรรมการมีความเห็นว่า บริษัท
มีระบบควบคุมภายในในเรื่องการทําธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่าง
เพียงพอแล้ว ซึ่งระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเหมาะสมและเพียงพอในการที่จะป้องกันทรัพย์สินอันเกิดจากการที่
ผู้บริหารนําไปใช้โดยมชิอบหรือโดยไม่มอีํานาจ รวมถึงมีระบบการตรวจสอบภายในทีม่ีความอิสระในการติดตามและประเมนิผลการ
ควบคุมภายใน อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการตรวจสอบได้กําชับเรื่องการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทอย่าง
เคร่งครัดเพื่อให้การปฏิบัติงานของบริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพมากที่สุด นอกจากนี้ บริษัท ยังมีระบบการจัดเก็บ
เอกสารสําคัญที่ทําให้กรรมการ ผู้สอบบัญชี และผู้มีอํานาจตามกฎหมายสามารถตรวจสอบได้ภายในระยะเวลาอันควร 

การประเมินระบบการควบคุมภายในโดยผู้ตรวจสอบภายใน 
ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ประเมิน ตรวจสอบและติดตามการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของ

บริษัท โดยทําการประเมินความเส่ียงและจัดทําแผนการตรวจสอบภายในรายปี ดําเนินการตรวจสอบ ตลอดจนตรวจติดตามผลการ
ปรับปรุงระบบ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยทุกไตรมาส มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการประเมินประสิทธิภาพ
และความเหมาะสมเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ในปัจจุบัน การปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งความเหมาะสมและเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท  โดยที่ผ่านมาผู้ตรวจสอบภา ยในได้เข้าตรวจสอบ
กระบวนการปฏิบัติงานของบริษัทในเบื้องต้น โดยให้ข้อสังเกตและข้อแนะนําเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานซึ่ง
ผู้บริหารให้ความสําคัญและได้ดําเนินการปรับปรุงตามคําแนะนําของผู้ตรวจสอบภายในแล้ว  

ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้อนุมัติรายงานผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยพิจารณาจากรายงาน
การตรวจสอบภายในและรายงานการติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของระบบการควบคุมภายในที่จัดทําขึ้นโดยผู้ตรวจสอบ
ภายใน บริษัทได้ดําเนินการแก้ไขปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน โดยเฉพาะประเด็นข้อสังเกตที่มีความเส่ียงต่อการดําเนินธุรกิจ
อย่างมีนัยสําคัญเรียบร้อย 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ รวม 3 ท่าน 

ประกอบด้วย นายสุวิทย์  สิงหจันทร์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ  นางวัลชลีย์  กาญจนจงกล และนายวรพจน์  ยศะทัตต์ เป็น
กรรมการตรวจสอบ มีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบที่สําคัญคือ ดูแลรายงาน
ทางการเงินของบริษัทให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป สอบทานการดําเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติตามข้อกําหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ตลอดจนดูแลกรณีที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันน้ัน ทั้งนี้ในปี 2563 คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้มีการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง ตามรายละเอียดการเข้าประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านดังต่อไปนี ้

ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง จ านวนคร้ังการประชุม /  
จ านวนคร้ังที่เข้าร่วมประชุม 

 1. นายสุวิทย์ สิงหจันทร ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 4/4 
 2. นางวัลชลีย์ กาญจนจงกล กรรมการตรวจสอบ 3/4  
 3. นายวรพจน์ ยศะทัตต์ กรรมการตรวจสอบ 4/4 

ทั้งนี้ได้ประชุมร่วมกับผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้อง ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี  ซึ่งผลการสอบทานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีสาระสําคัญ สรุปได้ดังนี้ 

งบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินสําหรับปี 2563 ร่วมกับผู้สอบ
บัญชี และฝ่ายบริหาร เพื่อให้มั่นใจว่างบการเงินได้จัดทําขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง
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ทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วน และเชื่อถือได้ สอดคล้องกับกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพิจารณา
การนํามาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และ
มาตรฐานการบัญชีและแม่บทการบัญชีที่มีการปรับปรุงที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ มาปฏิบัติแล้ว รวมถึงได้มีการประชุมเป็นการเฉพาะ
กับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมประชุมด้วย เพื่อให้ความมั่นใจว่าผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน 

รายการที่เกี่ยวโยงกัน คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจาณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือ
รายการที่อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ให้มีความถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้มั่นใจได้
ว่าได้ดําเนินตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) กําหนด โดยบริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติตามนโยบายการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี 

ระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินระบบการควบคุมภายในตามแนวทางที่กําหนดโดยสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งครอบคลุมถึงสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในองค์กร การบริหารความ
เส่ียง การควบคุมด้านการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล รวมถึงระบบการติดตาม คณะกรรมการตรวจสอบเห็น
ว่า บริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล 

การก ากับดูแลงานตรวจสอบภายใน  มีการปฏิบัติงานอย่างอิสระ โดยจัดให้มีการว่าจ้างบริษัท บีเค ไอเอ แอนด์ ไอซี จํากัด 
ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการด้านการตรวจสอบภายในจากภายนอก เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะ
เป็นผู้พิจารณาแผนการตรวจสอบภายในประจําปี รายงานผลการตรวจสอบภายใน ติดตามผลการตรวจสอบภายในกับฝ่ายบริหาร
อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งให้คําแนะนํากับผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการปฏิบัติงานตามแผนงานตรวจสอบภายใน
ประจําปี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยผลการตรวจสอบภายในประจําปี 2563 ไม่พบส่ิงบ่งชี้ของการกระทํา
ทุจริตหรือข้อบกพร่องด้านการควบคุมภายในที่มีนัยสําคัญ 

การบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนกับฝ่ายบริหารในเรื่องการบริหารความเส่ียง และติดตามการ
ดําเนินการ รวมทั้งเสนอให้มีการกําหนดกระบวนการบริหารความเส่ียงอย่างมีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจว่า   บริษัทฯ มีการบริหาร
ความเส่ียงอย่างต่อเนื่อง และพิจารณาการป้องกันและจัดการความเส่ียงสําคัญของธุรกิจทั้ งปัจจุบันและที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 
พร้อมทั้งกําหนดมาตรการเพิ่มเติมเพื่อการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น 

การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่
เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้บริษัทฯ ปฎิบัติตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการ
ดําเนินธุรกิจอย่างสม่ําเสมอ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด รวมทั้งการปฎิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียต่อธุรกิจของบริษัทฯ 
ด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี  ทั้งนี้เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้
ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย 

พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งต้ังบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจําปี 2564 โดยพิจารณาจากคุณสมบัติความรู้ทางด้านธุรกิจและประสบการณ์ ตลอดจนความ
เหมาะสมของค่าตอบแทน  และมีมติให้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 โดย
ให้แต่งตั้ง นายอธิพงศ์  อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3500 หรือนายเสถียร วงศ์สนันท์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขที่ 3495 หรือนายวิชัย รุจิตานนท์ สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4054 หรือนางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตทะเบียนเลขที่ 5946 หรอืนายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9445 หรือนางสาวกนิษฐา ศิริพัฒน
สมชาย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10837 จากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกําหนด
ค่าตอบแทนเป็นจํานวนเงินรวม 1,790,000 บาท 

       วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 
     ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
 

นายสุวิทย์ สิงหจันทร ์
        ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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12. รายการระหวา่งกัน 

ลักษณะความสมัพันธ ์

บริษัทมีการทํารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  ได้แก่ กรรมการ ผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และ
บริษัทที่เกี่ยวข้องซึ่งหมายถึงบริษัทที่มีบุคคลที่อาจจะมีความขัดแย้งของบริษัท มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับกรรมการ ผู้บริหารและ
ผู้ถือหุ้นของบริษัทดังกล่าว ซึ่งสามารถสรุปลักษณะความสัมพันธ์ ได้ดังนี้ 

ตารางแสดงความสัมพันธข์องบคุคลและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง้กัน 

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ความสัมพันธ ์
1. บริษัท คอมมวินิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จํากัด(มหาชน) (CSS) 

ประกอบกิจการนําเข้าและจําหนา่ยเคเบิ้ลที่ใช้ในงานโครงข่าย
โทรคมนาคม ใหบ้ริการติดตั้งระบบโทรคมนาคม 

มีกรรมการอิสระและประธานกรรมการร่วมกัน 
คือ   รศ.ประภาษ ไพรสุวรรณา  

2. บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จํากดั (มหาชน) (BM)  
ประกอบกิจการผลิตรางและท่อรอ้ยสายไฟ ตู้สื่อสาร 

มีกรรมการอิสระและประธานกรรมการร่วมกัน 
คือ   รศ.ประภาษ ไพรสุวรรณา 
(โดย รศ.ประภาษ ไพรสุวรรณา ดํารงตําแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบในบมจ. บางกอก
ชีทเมท็ทัล) 

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

มีกรรมการอิสระและประธานกรรมการ
ตรวจสอบร่วมกัน คือ นายสุวิทย์ สิงหจันทร ์
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สรุปรายการระหว่างกันของบริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 
ส าหรับงวดเดือน ม.ค.-ธ.ค. 2563 

บุคคล/นิติบุคคล 
ที่อาจมีความขัดแย้ง 

ความสัมพันธ์ 
ลักษณะ
รายการ 

มูลค่ารายการ 
(ล้านบาท) 

ยอดคงค้าง 
(ล้านบาท) 

ค าชี้แจงของผู้บริหารในเรื่องความจ าเป็น 
และความสมเหตุสมผล 

ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

ส าหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 
ธันวาคม 

31 
ธันวาคม 

2563 

31
ธันวาคม 

2562 
2563 2562 

รายการซ้ือขายระหว่างกัน 
บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ 
ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จํากัด 
(มหาชน) (CSS) (ประกอบ
กิจการนําเข้าและจําหน่าย
เคเบิ้ลที่ใช้ในงานโครงข่าย
โทรคมนาคม ให้บริการติดตั้ง
ระบโทรคมนาคม) 

มีกรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการ
บริษัทร่วมกัน คือ รศ.
ประภาษ ไพร
สุวรรณา 

ซื้อสินค้า 1.05 0.36 - - CSS ประกอบธุรกิจหลักคือจําหน่ายสายเคเบิ้ล ซึ่งเป็น
วัตถุดิบชนิดหนึ่งที่บริษัทต้องนํามาประกอบเพ่ือขาย ดังนั้น 
บริษัทซื้อวัตถุดิบประเภทสายไฟ เพ่ือนําไปใช้ในงาน
ประเภท Substation และสายไฟอื่น ๆ โดยการซ้ือสินค้า
ดังกล่าวได้ผ่านขั้นตอนการเปรียบเทียบราคาของแผนก
จัดซื้อ  ซึ่งราคาเป็นราคาที่เหมาะสม ตลอดจนการพิจารณา
เงื่อนไขอื่น ๆ ประกอบ เช่น คุณภาพ ส่วนลด การชําระเงิน 
และการตรงต่อเวลาในการจัดส่งสินค้า 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า
รายการซ้ือสินค้าดังกล่าวเป็นรายการ
ธุรกิจปกติของบริษัท และเป็นรายการที่
เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปโดย
เป็นไปตามนโยบายการจัดซื้อของบริษัท 
ซึ่งบริษัทได้ทํารายการแบบเดียวกันกับคู่
ค้ารายอื่น ซึ่งมีความสมเหตุสมผล 

เจ้าหนี้
การค้า 

- - 0.20 0.33 

     

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

มีกรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการ
บริษัทร่วมกัน คือ รศ.
ประภาษ ไพร
สุวรรณา 

ซื้อสินค้า 11.47 6.93 - - BM ประกอบธุรกิจหลักคือจําหน่ายรางและท่อร้อยสายไฟ 
ซึ่งเป็นวัตถุดิบชนิดหนึ่งที่บริษัทต้องนํามาประกอบเพ่ือขาย 
ดังนั้น บริษัทซื้อวัตถุดิบประเภทท่อร้อยสายไฟ เพ่ือ
นําไปใช้ในงานประเภทSubstation โดยการซ้ือสินค้า
ดังกล่าวได้ผ่านขั้นตอนการเปรียบเทียบราคาของแผนก
จัดซื้อ  ซึ่งราคาเป็นราคาที่เหมาะสม ตลอดจนการพิจารณา
เงื่อนไขอื่น ๆ ประกอบ เช่น คุณภาพ ส่วนลด การชําระเงิน 
และการตรงต่อเวลาในการจัดส่งสินค้า ซึ่งปัจจุบันรายการ
เจ้าหนี้การค้าดังกล่าว บริษัทได้จ่ายชําระเรียบร้อยแล้ว คง
ค้างเพียงยอดที่อยู่ในช่วงรอชําระตามเครดิตเทอม 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า
รายการซ้ือสินค้าดังกล่าวเป็นรายการ
ธุรกิจปกติของบริษัท และเป็นรายการที่
เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปโดย
เป็นไปตามนโยบายการจัดซื้อของบริษัท 
ซึ่งบริษัทได้ทํารายการแบบเดียวกันกับคู่
ค้ารายอื่น ซึ่งมีความสมเหตุสมผล 

เจ้าหนี้
การค้า 

- - 4.76 2.19 
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บุคคล/นิติบุคคล 
ที่อาจมีความขัดแย้ง 

ความสัมพันธ์ 
ลักษณะ
รายการ 

มูลค่ารายการ 
(ล้านบาท) 

ยอดคงค้าง 
(ล้านบาท) 

ค าชี้แจงของผู้บริหารในเรื่องความจ าเป็น 
และความสมเหตุสมผล 

ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

ส าหรับปี
สิ้นสุดวันที่31 
ธันวาคม 

31 
ธันวาคม 

2563 

31
ธันวาคม 

2562 
2563 2562 

รายการซ้ือขายระหว่างกัน 

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น 
เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 
(PSTC) (ประกอบกิจการ
ออกแบบ และติดตั้งระบบ
ไฟฟ้า ด้านพลังงานทดแทน) 

มีกรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบร่วมกัน 

รายได้
จากการ
ให้บริการ
รับเหมา

และติดตั้ง 

- 1.49 - - 

PSTC ประกอบธุรกิจหลักคือออกแบบ และติดตั้งระบบ
ไฟฟ้าด้านพลังงานทดแทน ซึ่งบริษัทได้ให้บริการรับเหมา
และติดตั้งงานประเภท Substation โดยราคาค่าบริการเป็น
ราคาที่เหมาะสม และสามารถเทียบเคียงกับการให้บริการ
ของลูกค้ารายอื่นที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกัน ส่วน
รายการลูกหนี้การค้าดังกล่าว ณ ปัจจุบันบริษัทได้รับชําระ
เรียบร้อยแล้ว คงค้างเพียงยอดที่อยู่ในช่วงเครดิตเทอม ซึ่ง
เป็นไปตามเงื่อนไขปกติทั่วไปตามที่ระบุในสัญญา และ
เป็นไปตามเงื่อนไขเช่นเดียวกับลูกค้ารายอื่นของบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า 
รายการการให้บริการรับเหมาและติดตั้ง
งาน Substation  โดยบริษัทคํานวณ
ราคาจากต้นทุนบวกอัตรากําไรขั้นต้น 
(Standard Gross Margin)  ซึ่งเป็น
รายการธุรกิจปกติของบริษัท   

โดยมีรายละเอียดตามที่ระบุในสัญญาและ
มีเงื่อนไขเช่นเดียวกันกับที่ทํากับลูกค้า
รายอื่น ที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกัน ซึ่ง
มีความสมเหตุสมผล 

รายได้
จากการ
ให้บริการ 

0.26 0.04 - - 

ลูกหนี้
การค้า 

- - 0.09 - 
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แนวโน้มการท ารายการระหวา่งกันในอนาคต 

บริษัทคาดว่าในอนาคตอาจจะมีรายการระหว่างกันต่อไป คือ การเข้าทํารายการซื้อขายและการให้บริการที่เป็นข้อตกลงทาง
การค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งใน
อนาคต บริษัทจะปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนที่ได้กล่าวไว้อย่างเคร่งครัด 

ทั้งนี้ ในการทํารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เงื่อนไขต่างๆ  ให้เป็นไปตามลักษณะการค้าโดยทั่วไป โดยอ้างอิงกับ
ราคาและเงื่อนไขตลาดที่เหมาะสม ทั้งนี้บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ ยวกับ
ราคาอัตราค่าตอบแทน รวมทั้งความจําเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้นด้วย หากมีรายการใดที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎ ประกาศ และ/หรือข้อบังคับของสํานักงานคณะกรรมการ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทอาจให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชี
ของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนําไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้น
ตามแต่กรณี ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของ
บริษัท 



 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) สว่นที ่3 หน้าที ่1 

ส่วนท่ี 3 
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

13. ข้อมูลทางการเงินท่ีส าคญั 

13.1 ผูส้อบบญัชีและสรปุรายงานของผูส้อบบญัชี 

งบการเงินส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

ตรวจสอบโดยบรษิทั เอเอน็เอส ออดทิ จ ากดั ซึง่มนีายยุทธพงษ์ เชือ้เมอืงพาน ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 9445 เป็น
ผูส้อบบญัชทีีไ่ดร้บัอนุญาตจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดป้ฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป 
ซึง่ไดแ้สดงความเหน็ว่า งบการเงนิของบรษิทัฯ แสดงฐานะการเงนิ ผลการด าเนินงาน และกระแสเงนิสด โดยถูกต้องตามทีค่วรใน
สาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

งบการเงินส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 ตรวจสอบโดยบรษิทั เอเอน็เอส ออดทิ จ ากดั ซึง่มนีายยุทธพงษ์ เชือ้เมอืงพาน ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 9445 เป็น
ผูส้อบบญัชทีีไ่ดร้บัอนุญาตจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดป้ฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป 
ซึง่ไดแ้สดงความเหน็ว่า งบการเงนิของบรษิทัฯ แสดงฐานะการเงนิ ผลการด าเนินงาน และกระแสเงนิสด โดยถูกต้องตามทีค่วรใน
สาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

งบการเงินส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 ตรวจสอบโดยบรษิัท เอเอน็เอส ออดทิ จ ากดั ซึ่งมนีายยุทธพงษ์ เชื้อเมอืงพาน ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 9445 เป็น
ผูส้อบบญัชทีีไ่ดร้บัอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดป้ฏบิตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชทีี่รบัรองทัว่ไป 
ซึง่ไดแ้สดงความเหน็ว่า งบการเงนิของบรษิทัฯ แสดงฐานะการเงนิ ผลการด าเนินงาน และกระแสเงนิสด โดยถูกต้องตามที่ควรใน
สาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และเพิม่ขอ้มูลและเหตุการณ์ทีเ่น้นในหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 8 เกีย่วกบั
ลูกค้ารายใหญ่จ านวน 1 ราย และมรีายได้จากการขายและให้บรกิารจากรายการดงักล่าวส าหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 
จ านวน 190.46 ล้านบาท และ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 มียอดลูกหนี้คงเหลอืที่เกินก าหนดช าระ 20 วนั และ 138 วนั จ านวน 
100.43 ลา้นบาท และ 72.35 ลา้นบาท ตามล าดบั  ทัง้นี้ มไิดแ้สดงความเหน็อย่างมเีงื่อนไขในเรื่องนี้ 
 
13.2 ตารางสรปุงบการเงิน 
งบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 - 2563 (หน่วย : ล้านบาท) 

ฐานะการเงิน 

งบการเงินรวม 

ณ 31 ธนัวาคม 2561 ณ 31 ธนัวาคม 2562 ณ 31 ธนัวาคม 2563 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 
สินทรพัย ์       
สินทรพัยห์มนุเวียน           

   เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 58.32 4.41 38.30 3.21 217.42 17.13 
 ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้หมนุเวยีนอืน่ - สุทธ ิ 350.51 26.52 214.00 17.94 407.90 32.14 
 สนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญา 69.64 5.27 34.97 2.93 123.25 9.71 
  สนิคา้คงเหลอื - สุทธ ิ 94.87 7.18 93.67 7.85 89.58 7.06 
  สนิทรพัยท์างการเงนิหมนุเวยีนอื่น - สุทธ ิ 387.04 29.28 375.69 31.49 - - 

 
รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 960.38 72.66 756.63 63.42 838.15 66.04 

 
 
       



 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) สว่นที ่3 หน้าที ่2 

งบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 - 2563 (หน่วย : ล้านบาท) 

ฐานะการเงิน 

งบการเงินรวม 

ณ 31 ธนัวาคม 2561 ณ 31 ธนัวาคม 2562 ณ 31 ธนัวาคม 2563 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน   

      ลกูหนี้การคา้ไมห่มนุเวยีน - สุทธ ิ - - - - 8.81 0.69 
 เงนิมดัจ าค่าซื้อสนิทรพัยถ์าวร 9.20 0.70 0.30 0.03 - - 
 สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดง้วดปัจจุบนั - - 5.10 0.43 7.21 0.57 
  ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธ ิ 333.96 25.27 405.75 34.01 389.10 30.65 
  สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สุทธ ิ 0.97 0.07 7.16 0.60 6.57 0.52 

 
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัช ี- สุทธ ิ 15.29 1.16 17.42 1.46 16.35 1.29 

  สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่  1.89 0.14 0.59 0.05 3.06 0.24 

 
รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 361.31 27.34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   436.32 36.58 431.10 33.96 

      รวมสินทรพัย ์ 1,321.69 100.00 1,192.95 100.00 1,269.25 100.00 
หน้ีสินและส่วนของผูถ้ือหุ้น       
หน้ีสินหมนุเวียน       
  เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 24.67 1.87 24.27 2.04 7.96 0.63 
  เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 228.16 17.26 94.40 7.91 149.61 11.79 
  หนี้สนิทีเ่กดิจากสญัญา 16.22 1.23 44.42 3.72 55.48 4.37 
 หน้ีสนิตามสญัญาเช่าทางการเงนิทีถ่งึก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 1.89 0.14 2.61 0.22 1.85 0.15 
  ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 5.58 0.42 - - - - 
 ประมาณการหนี้สนิจากการรบัประกนั 15.96 1.21 12.70 1.07 14.93 1.18 
 ประมาณการหนี้สนิอืน่ 10.85 0.82 4.68 0.39 2.91 0.23 

 
รวมหน้ีสินหมนุเวียน 303.33 22.95 183.08 15.35 232.74 18.35 

หน้ีสินไม่หมนุเวียน       

 
หนี้สนิตามสญัญาเช่า - สุทธ ิ 1.77 0.13 9.11 0.76 7.65 0.60 

  ประมาณการหนี้สนิไมห่มนุเวยีนส าหรบัผลประโยชน์พนกังาน 23.83 1.80 27.86 2.34 25.61 2.02 
  หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอื่น 0.57 0.05 2.02 0.17 1.09 0.09 

 
รวมหน้ีสินไม่หมนุเวียน 26.17 1.98 38.99 3.27 34.35 2.71 

      รวมหน้ีสิน 329.50 24.93 222.07 18.62 267.09 21.06 
ส่วนของผูถ้ือหุ้น       
 ทุนจดทะเบยีน 

หุน้สามญั 1,479,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 0.50 บาท - - - - 739.50 58.26 
 หุน้สามญั 1,255,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 0.50 บาท - - 627.50 52.60 - - 
 หุน้สามญั 900,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 0.50 บาท 450.00 34.05 - - - - 
 ทุนทีอ่อกจ าหน่ายและช าระเตม็มลูค่าแลว้ 

หุน้สามญั 900,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 0.50 บาท 450.00 34.05 450.00 37.72 450.00 35.45 
 ส่วนเกนิมลูค่าหุน้สามญั 469.63 35.53 469.63 39.36 469.63 37.00 
 เงนิรบัจากการจ าหน่ายใบส าคญัแสดงสทิธ ิ - - - - 22.40 1.75 
  ก าไรสะสม - จดัสรรแลว้-ส ารองตามกฎหมาย 34.11 2.58 34.11 2.86 34.38 2.71 
  ก าไรสะสม - ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 37.62 2.85 17.02 1.43 25.63 2.02 
 รวมส่วนของผูถ้ือหุ้นบริษทัใหญ่ 991.36 75.01 970.76 81.37 1,002.04 78.93 
 ส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม 0.83 0.06 0.12 0.01 0.12 0.01 
รวมส่วนของผูถ้ือหุ้น 992.19 75.07 970.88 81.38 1,002.16 78.94 
รวมหน้ีสินและส่วนของผูถ้ือหุ้น 1,321.69 100.00 1,192.95 100.00 1,269.25 100.00 

    



 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) สว่นที ่3 หน้าที ่3 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 - 2563 (หน่วย : ล้านบาท) 

ผลการด าเนินงาน 
2561 2562 2563 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 

รายได้       
 รายไดจ้ากการขาย 649.31 67.42 284.19 48.63 633.51 66.72 
 รายไดจ้ากการใหบ้รกิารรบัเหมาและตดิตัง้ 274.16 28.46 244.66 41.87 277.87 29.26 
 รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 28.20 2.93 42.66 7.30 31.69 3.34 
 รายไดอ้ื่น 11.42 1.19 12.89 2.20 6.43 0.68 
รวมรายได้ 963.09 100.00 584.40 100.00 949.50 100.00 
ค่าใช้จ่าย       

 
ตน้ทุนขาย 510.56 53.01 237.61 40.66 555.46 58.50 

 ตน้ทุนการใหบ้รกิารรบัเหมาและตดิตัง้ 236.35 24.54 185.21 31.69 255.52 26.91 
 ตน้ทุนการใหบ้รกิาร 17.00 1.76 35.05 6.00 22.07 2.32 

 
ค่าใชจ้่ายในการขาย 57.76 6.00 49.63 8.49 37.26 3.92 

 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 121.36 12.60 86.58 14.82 71.76 7.56 

 ขาดทุน(ก าไร)จากอตัราแลกเปลีย่น (1.10) (0.11) 1.43 0.24 (1.35) (0.13) 
รวมค่าใช้จ่าย 941.93 97.80 595.51 101.90 940.72 99.08 
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงิน 
     และภาษีเงินได้ 21.16 2.20 (11.11) (1.90) 8.78 0.92 
ตน้ทุนทางการเงนิ (1.59)  (0.16) (0.87) (0.15) (1.32) (0.14) 
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ 19.57 2.04 (11.98) (2.05) 7.46 0.78 
รายได(้ค่าใชจ้่าย)ภาษเีงนิได ้ (5.26) (0.55) 2.13 0.36 (1.94) (0.20) 
ก าไร(ขาดทุน)ส าหรบัปี  14.31 1.49 (9.85) (1.69) 5.52 0.58 
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อ่ืน 
รายการทีจ่ะไมไ่ดร้บัการจดัประเภทรายการใหม่ 
     เขา้ไปไว ้ในก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 
     - ผลก าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกั 
        คณติศาสตรป์ระกนัภยั-สุทธจิากภาษเีงนิได ้ 15.67 1.62        -  - 3.36 0.36 
ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี 29.98 3.11 (9.85) (1.69) 8.88 0.94 
การแบง่บนัก าไร(ขาดทุน)       
 ส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้บรษิทัใหญ่ 14.47 1.50 (9.81) (1.68) 5.52 0.58 

 ส่วนทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม (0.16) (0.01) (0.04) (0.01)        -  - 

 14.31 1.49 (9.85) (1.69) 5.52 0.58 
การแบง่บนัก าไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวม       
 ส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้บรษิทัใหญ่ 30.14 3.13 (9.81) (1.68) 8.88 0.94 

 ส่วนทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม (0.16) (0.02) (0.04) (0.01)        -  - 

 29.98 3.11 (9.85) (1.69) 8.88 0.94 

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน(บาท/ หุน้) 0.0161  (0.0109)  0.0061  

จ านวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกั(ลา้นหุน้) 900  900  900  

                              
 
 
 
 
 
  



 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) สว่นที ่3 หน้าที ่4 

งบกระแสเงินสดรวม 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 - 2563                    (หน่วย : ล้านบาท) 

รายการ 2561 2562 2563 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน    

ก าไร(ขาดทนุ)ส าหรบัปี 14.31 (9.85) 5.53 

รายการปรบักระทบก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรบั(จ่าย)จากกิจกรรมด าเนินงาน    

 ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย 14.42 14.66 23.90 
 (กลบัรายการ)ค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญู 24.52 2.44 (0.08) 
 ค่าเผือ่มลูค่าสนิคา้คงเหลอื 2.40 2.42 2.49 
 ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายทรพัยส์นิ 1.06 0.16 2.49 
 ก าไรจากการจ าหน่ายสนิทรพัยท์างการเงนิ (3.71) (0.28) (0.42) 
 ก าไรทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิจากการวดัมลูค่าสนิทรพัยท์างการเงนิ - (0.56) - 
 ขาดทุนทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิจากสญัญาซื้อขายอนุพนัธ์ 0.73 0.52 0.41 
 (ก าไร)ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งั ไมเ่กดิขึน้ (0.36) - (0.05) 
 ดอกเบีย้รบั (2.15) (5.08) (3.15) 
 ค่าใชจ้่ายดอกเบีย้จ่าย 1.59 0.87 1.33 
 (กลบัรายการ)ประมาณการหนี้สนิจากการรบัประกนั 4.77 (0.66) 4.24 
 กลบัรายการประมาณการหนี้สนิอืน่ - (6.17) (1.77) 
 ประมาณการหนี้สนิไมห่มนุเวยีนส าหรบัผลประโยชน์พนกังาน 12.05 4.03 4.87 
 (รายได)้ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ 5.25 (2.13) 1.93 

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรพัยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 74.88 0.37 41.72 

สินทรพัยจ์ากการด าเนินงาน(เพ่ิมขึน้)ลดลง :    

 ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีหมนุเวยีนอื่น 34.39 130.44 (204.13) 
 สนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญา (25.95) 38.85 (88.28) 
 สนิคา้คงเหลอื 29.08 (2.72) 1.60 
 สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น (1.73) 1.30 (2.48) 
หน้ีสินจากการด าเนินงานเพ่ิมขึน้(ลดลง) :    

 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมนุเวยีนอื่น (45.82) (134.79) 55.52 
 หน้ีสนิทีเ่กดิจากสญัญา (21.85) 28.20 11.07 
 ประมาณการหน้ีสนิจากการรบัประกนั (5.08) (2.60) (2.00) 
 หน้ีสนิไมห่มนุเวยีนอื่น (1.17) 1.46 (0.93) 

เงินสดรบั(จ่าย)จากกิจกรรมด าเนินงาน 36.75 60.51 (187.91) 
 จา่ยส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (1.18) - (2.92) 
 จา่ยดอกเบีย้จา่ย (1.59) (0.88) (1.32) 
 จา่ยภาษเีงนิได ้ (33.33) (10.68) (3.82) 
เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด าเนินงาน 0.65 48.95 (195.97) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ :    
 ดอกเบีย้รบั 0.53 5.49 4.18 
 เงนิสดรบัจากการจ าหน่ายสนิทรพัยท์างการเงนิหมนุเวยีน 596.80 288.45 491.10 
 เงนิสดจา่ยซือ้สนิทรพัยท์างการเงนิหมนุเวยีน (530.00) (276.25) (115.00) 
 เงนิฝากสถาบนัการเงนิทีม่ภีาระผกูพนั (เพิม่ขึน้) ลดลง 2.40 - - 
 เงนิสดจา่ยซือ้สนิทรพัยท์างการเงนิไมห่มนุเวยีนอื่น - - 60.00 
 เงนิสดรบัจากการจ าหน่ายสนิทรพัยท์างการเงนิไมห่มนุเวยีนอื่น - - (60.00) 
 เงนิสดจา่ยช าระเงนิมดัจ าค่าซือ้สนิทรพัยถ์าวร (9.20) (0.30) - 
 เงนิสดรบัจากการจ าหน่ายสนิทรพัยถ์าวร 1.63 0.89 3.21 
 เงนิสดจา่ยเพื่อซือ้สนิทรพัยถ์าวร (89.91) (64.21) (9.95) 
 เงนิสดจา่ยเพื่อซือ้สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (0.55) (7.78) (1.33) 
 เงนิสดของบรษิทัย่อยลดลงจากการเลกิกจิการ - (1.20) - 

เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน (28.30) (54.91) 372.21 



 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) สว่นที ่3 หน้าที ่5 

งบกระแสเงินสดรวม 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 - 2563                    (หน่วย : ล้านบาท) 

รายการ 2561 2562 2563 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน :    
 เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิลดลง (9.47) (0.21) (16.24) 
 จ่ายช าระเจา้หนี้ตามสญัญาเช่า (1.80) (2.38) (3.28) 
 เงนิสดรบัจากการจ าหน่ายใบส าคญัแสดงสทิธ ิ - - 22.40 
 เงนิปันผลจ่าย (125.99) (10.80) - 
 ส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุมเพิม่ขึน้(ลดลง) 1.00 (0.67) - 
เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน (136.26) (14.06) 2.88 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้(ลดลง)สทุธิ  (163.91) (20.02) 179.12 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วนัต้นปี 222.23 58.32 38.30 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วนัส้ินปี 58.32 38.30 217.42 

การเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบักระแสเงินสดเพ่ิมเติม    
สนิทรพัยท์ีเ่พิม่ขึน้จากหนี้สนิตามสญัญา 2.17 10.45 1.04 
เจา้หนี้ซื้อทรพัยส์นิเพิม่ขึน้(ลดลง) 0.81 0.55 (0.27) 
สนิทรพัยเ์พิม่ขึน้จากการโอนเงนิมดัจ าค่าซื้อสนิทรพัยถ์าวร - 9.20 0.30 
เงนิปันผลคา้งจ่าย 0.01 - - 
สนิทรพัยท์ีเ่พิม่ขึน้จากการรบัโอนจากสนิคา้ - 1.50 - 
ค่าเสือ่มราคาทีบ่นัทกึเป็นตน้ทุนของสนิทรพัย ์ - 2.26 - 

 

 

 
 
 

อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 - 2563 

อตัราส่วนทางการเงิน 2561 2562 2563 

  อตัราสว่นสภาพคล่อง (เท่า)   3.17  4.13 3.60 
  อตัราสว่นสภาพคล่องหมุนเรว็ (เท่า)   2.62  3.43 2.69 
  อตัราสว่นหมุนเวยีนลกูหนี้การคา้ (เท่า)   2.70  2.23 3.33 
  ระยะเวลาเกบ็หนี้เฉลีย่ (วนั)   135  164 110 
  อตัราสว่นหมุนเวยีนสนิคา้คงเหลอื (เท่า)   6.91  4.86 9.09 
  ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่ (วนั)   53  75 40 
  อตัราสว่นหมุนเวยีนเจา้หนี้การคา้ (เท่า)   3.70  3.42 8.64 
  ระยะเวลาช าระหนี้เฉลีย่ (รวม) (วนั)   99  107 42 
  วงจรเงนิสด (วนั)   90 132 108 
  อตัราก าไรขัน้ตน้ (%)  19.73 19.88 11.67 
  อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (%)  2.20 (1.90) 0.93 
  อตัราสว่นก าไรสทุธ ิ(%)  1.49 (1.69) 0.58 
  อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (%)  1.38 (1.00) 0.56 
  อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์(%)  0.94 (0.78) 0.45 
  อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยถ์าวร (%)  5.55 (2.66) 1.39 
  อตัราการหมุนของสนิทรพัย ์(เท่า)  0.62 0.45 0.77 
  อตัราสว่นหนี้สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (เท่า)  0.33 0.23 0.27 



 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) สว่นที ่3 หน้าที ่6 

 

14.  การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ 

ผลการด าเนินงาน 

โครงสร้างรายได้ 
2563 2562 การเปล่ียนแปลง 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
1. รายได้จากการขาย       
1.1 ตูไ้ฟฟ้า (Panel) 288.99 30.44 131.47 22.50 157.52 119.81 
1.2 สนิคา้-หน่วย (Unit) 344.52 36.28 152.71 26.13 191.81 125.60 
รวมรายได้จากการขาย 633.51 66.72 284.19 48.63 349.31 122.91 
2. รายได้จากการให้บริการรบัเหมาและติดต้ิง 277.87 29.27 244.66 41.86 33.21 13.57 
3. รายได้จากการให้บริการ 31.69 3.34 42.66 7.30 (10.96) (25.70) 
รวมรายได้จากการให้บริการ 309.57 32.60 287.32 49.17 22.25 7.74 

รวมรายได้หลกั 943.07 99.32 571.51 97.80 371.56 65.01 
4. รายได้อ่ืนๆ * 6.43 0.68 12.88 2.20 (6.46) (50.12) 
รวมรายได้ 949.50 100.00 584.40 100.00 365.10 62.47 
*รายไดอ้ื่นๆ ประกอบดว้ย รายไดจ้ากการขายเศษซาก ดอกเบีย้รบั และก าไรจากเงนิลงทุนระยะสัน้ เป็นตน้ 

1. รายได้จากการขาย ส าหรบัปี สิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 เป็นจ านวนเงนิ 633.51 ล้านบาท และ 284.19 ล้าน
บาทตามล าดบั ซึง่เพิม่ขึน้เมื่อเทยีบกบัปี 2562 เนื่องจากในปีนี้มยีอดขายเพิม่ขึน้จากทัง้การขายลกูคา้กลุ่มเดมิและลูกคา้กลุ่มใหม่ 
รวมถงึการขยายธุรกจิไปในตลาด Solar Rooftop ประกอบกบัม ีBacklog จากปีก่อน ซึง่สามารถสง่มอบใหก้บัลูกคา้และรบัรูร้ายได้
ภายในปี  
2. รายได้จากการให้บริการรบัเหมาและติดตัง้ เป็นงานให้บรกิารรบัเหมาและติดตัง้สายไฟ (Cabling Installation) และการ
ก่อสรา้งสถานีไฟฟ้าย่อย (Substation) โดยรายไดส้ าหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 เป็นจ านวนเงนิ 277.87 ลา้น
บาท และ 244.66 ลา้นบาทตามล าดบั ซึง่เพิม่ขึน้เมื่อเทยีบกบัปี 2562 เน่ืองจากงานโครงการที่มจี านวนงานเพิม่ขึน้ มูลค่างานสูง 
และสง่มอบงานหลายโครงการ รวมถงึมคีวามคบืหน้าของงานระหว่างท า ท าใหร้บัรูร้ายไดม้ากกว่าปี 2562 
3. รายได้จากการให้บริการ ส าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 เป็นจ านวนเงนิ 31.69 ลา้นบาท และ 42.66 ลา้น
บาทตามล าดบั ซึง่ลดลงเนื่องจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 ท าใหม้ขีอ้จ ากดัในการเดนิทางไปใหบ้รกิารลกูคา้ 
4. รายได้อ่ืนๆ ส าหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 เป็นจ านวนเงนิ 6.43 ล้านบาท และ 12.88 ลา้นบาทตามล าดบั 
จากรายไดด้อกเบีย้รบัเน่ืองจากธนาคารปรบัอตัราดอกเบีย้ลงและลดลงจากก าไรจากเงนิลงทุนระยะสัน้ 

ต้นทุนขายและบริการ 
1. ต้นทุนขาย องคป์ระกอบหลกัของตน้ทุนขาย คอื ตน้ทุนค่าสนิคา้ คดิเป็นประมาณรอ้ยละ 70-80 ของตน้ทุนรวม โดยวตัถุดบิ
หลกัประกอบดว้ย อุปกรณ์ทีน่ ามาประกอบระบบไฟฟ้าควบคมุเครื่องจกัร เช่น มอเตอร ์อนิเวอรเ์ตอร ์PLC และอื่นๆ ซึง่มกีารสัง่ซือ้
จากทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ ตน้ทุนขายอืน่ๆ เช่น ค่าแรงทางตรง ค่าวสัดุสิน้เปลอืง และค่าเสือ่มราคา คดิเป็น
สดัสว่นเฉลีย่ประมาณรอ้ยละ 10-15 ของตน้ทุนขายของบรษิทั 
ส าหรบัปี สิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีมูลค่าเท่ากบั 555.46 ล้านบาท และ 237.61 ล้านบาท เพิม่ขึน้เนื่องจากการซื้อ
วตัถุดบิเพื่อรองรบังานทีม่ากขึน้ และมตีน้ทุนคงทีเ่ช่น ค่าเสือ่มราคาโรงงานทีเ่พิม่ขึน้ เนื่องจากมโีรงงานแห่งที ่2 
2. ต้นทุนการให้บริการรบัเหมาและติดตัง้ เป็นตน้ทุนการก่อสรา้งทีเ่กดิขึน้จรงิของงานทีท่ าเสรจ็จนถงึวนัสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 
2563 และ 2562 มมีลูค่าเท่ากบั 255.52 ลา้นบาท และ 185.21 ลา้นบาท ตน้ทุนทีเ่พิม่ขึน้สมัพนัธก์บัยอดรายไดท้ีเ่พิม่ขึน้ 
3. ต้นทุนการให้บริการ ประกอบดว้ยตน้ทุนการใหบ้รกิาร (Service) และตน้ทุนการซ่อมแซม (Repair) ทีเ่กดิขึน้จากงานที่
หมดอายุรบัประกนัสนิคา้แลว้ (Expired Warranty) ส าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวามคม 2563 และ 2562 มมีลูค่าเท่ากบั 22.07 ลา้น
บาท และ 35.05 ลา้นบาท เนื่องจากเพิม่หน่วยงานทีด่แูลธุรกจิงานขายแผนกบรกิารโดยเฉพาะเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการท าก าไร 

 
 



 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) สว่นที ่3 หน้าที ่7 

ค่าใช้จ่ายในการขาย และค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
1. ค่าใช้จ่ายในการขาย ส าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มคี่าใชจ้่ายในการขายเท่ากบั 37.26 ลา้นบาท และ 
49.63 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 3.92 และรอ้ยละ 8.49 ของรายไดร้วมตามล าดบั ซึง่ปี 2563 มสีดัสว่นค่าใชจ้่ายในการขายต่อรายได้
รวมลดลงเมื่อเทยีบกบัปี 2562 เนื่องจากการบรหิารค่าใชจ้่ายทีม่ปีระสทิธภิาพมากขึน้  
2. ค่าใช้จา่ยในการบริหาร ส าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวามคม 2563 และ 2562 มมีลูค่าเท่ากบั 71.76 ลา้นบาท และ 86.58 ลา้น
บาท คดิเป็นรอ้ยละ 7.56 และรอ้ยละ 14.81 ของรายไดร้วมตามล าดบั ซึง่ปี 2563 มสีดัสว่นค่าใชจ้่ายในการบรหิารต่อรายไดร้วม
ลดลงเมื่อเทยีบกบัปี 2562 เนื่องจากมกีารบรหิารจดัการภายใน การปรบัโครงสรา้งองคก์ร 

ต้นทุนทางการเงิน  
บรษิัทมตี้นทุนทางการเงนิส าหรบัปี สิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 เป็นจ านวนเงนิ 1.33 ล้านบาท และ 0.88 ล้าน

บาท ตามล าดบั โดยตน้ทุนทางการเงนิของปี 2563 และ 2562 เป็นดอกเบีย้จ่ายส าหรบัเงนิกูย้มืระยะสัน้จากธนาคารประเภททรสัต์
รซีทีเพื่อวตัถุประสงคใ์นการน าเขา้สนิคา้และวตัถุดบิจากต่างประเทศ และดอกเบีย้จ่ายส าหรบัสญัญาเช่าทางการเงนิของทรพัยส์นิ
ถาวร 

งบก าไรขาดทุนรวม 
ส าหรบัปี ส้ินสดุวนัท่ี การเปล่ียนแปลง 

เพ่ิมขึน้ (ลดลง) 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ 

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 943.07 571.51 371.56 65.01 
ตน้ทุนขายและบรกิาร 833.05 457.87 375.17 81.94 
ก าไรขัน้ตน้ 110.02 113.64 (3.61) (3.18) 
รายไดอ้ื่น 6.43 12.88 (6.46) (50.12) 
ก าไรก่อนค่าใชจ้่าย 116.45 126.52 (10.07) (7.96) 
ค่าใชจ้่ายในการขาย 37.26 49.63 (12.36) (24.91) 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 71.76 86.58 (14.82) (17.12) 
ขาดทุน (ก าไร) จากอตัราแลกเปลีย่น (1.35) 1.43 (2.78) (194.92) 
ก าไรก่อนตน้ทุนทางการเงนิและภาษเีงนิได ้ 8.79 (11.11) 19.89 (179.10) 
ตน้ทุนทางการเงนิ 1.33 0.88 0.45 51.49 
ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ 1.94 (2.13) 4.07 (190.67) 
ก าไรส าหรบังวด 5.53 (9.85) 15.37 (156.10) 
ก าไรสุทธต่ิอหุน้ (บาท) 0.0061 (0.0109) 0.017  

 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรบัปี 

ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัและบรษิทัย่อยมกี าไรสุทธ ิ5.53 ลา้นบาท และส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 
2562 ขาดทุนสทุธ ิ9.85 ลา้นบาท เน่ืองจากในปี 2563 บรษิทัมยีอดขายทีเ่พิม่ขึน้ และค่าใชจ้่ายทีล่ดลงตามค าอธบิายขา้งตน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) สว่นที ่3 หน้าที ่8 

การวิเคราะหฐ์านะทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

(หน่วย : ลา้นบาท) 

งบแสดงฐานะการเงิน 
ณ 31 ธนัวาคม 2563 ณ 31 ธนัวาคม 2562 

การเปล่ียนแปลง 
เพ่ิมขึน้ (ลดลง) 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ 
สนิทรพัยห์มนุเวยีน 838.15 756.63 81.52 10.77 
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน 431.10 436.32 (5.22) (1.20) 
รวมสนิทรพัย ์ 1,269.25 1,192.95 76.30 6.40 
หนี้สนิหมนุเวยีน 232.74 183.07 49.66 27.13 
หนี้สนิไมห่มนุเวยีน 34.35 39.00 (4.65) (11.92) 
รวมหนี้สนิ 267.08 222.07 45.02 20.27 
รวมส่วนของผูถ้อืหุน้ 1,002.16 970.88 31.29 3.22 
รวมหนี้สนิและส่วนของผูถ้อืหุน้ 1,269.25 1,192.95 76.30 6.40 

 
สินทรพัย ์

บรษิทัและบรษิทัย่อยมสีนิทรพัยร์วม ณ วนัที ่31 ธนัวามคม 2563 และ 2562 เป็นจ านวนเงนิ 1,269.25 ลา้นบาทและ 1,192.95 
ลา้นบาทตามล าดบั สนิทรพัย์หมุนเวยีนเพิม่ขึน้ 81.52 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 10.77 เนื่องจากลูกหนี้การค้าและสนิทรพัยท์ี่เกดิ
จากสญัญาเพิม่ขึน้ 282.18 ลา้นบาท สบืเนื่องจากยอดขายทีเ่พิม่ขึน้ เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดและสนิทรพัยท์างการเงนิ
หมุนเวยีนอื่น (เงนิลงทุนชัว่คราว) ลดลงจ านวน 196.57 ลา้นบาท สว่นสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนลดลง 5.22 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ -
1.20 เน่ืองจากทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ลดลงมาจากการทยอยตดัเสือ่มราคาประจ าปี 

หน้ีสิน   
บรษิทัและบรษิทัย่อยมหีนี้สนิรวม ณ วนัที ่31 ธนัวามคม 2563 และ 2562 เป็นจ านวนเงนิ 267.08 ลา้นบาท และ 222.07 ลา้น

บาทตามล าดบั หนี้สนิหมุนเวยีนเพิม่ขึน้ 49.66 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 27.13 เนื่องจากเจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่นเพิม่ขึน้ 55.21 
ลา้นบาท จากการซือ้วตัถุดบิและค่าแรงทีย่งัไม่ถงึก าหนดช าระ สว่นหนี้สนิไม่หมุนเวยีนลดลง 4.65 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ -11.92 
เน่ืองจากบรษิทัมกีารปรบัโครงสรา้ง ท าใหป้ระมาณการหนี้สนิไม่หมุนเวยีนส าหรบัผลประโยชน์พนกังานลดลง   

ส่วนของผูถื้อหุ้น  
ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ วันที่ 31 ธนัวามคม 2563 และ 2562 เป็นจ านวนเงิน 1,002.16 ล้านบาท และ 970.88 ล้านบาท

ตามล าดบั สว่นของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้เน่ืองจากผลก าไรจากการประกอบการส าหรบั ปี 2563 และการรบัเงนิจากการจ าหน่ายใบแสดง
สทิธใินการซือ้หุน้สามญับรษิทั (CPT-W2) เพื่อเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement)  
 
 



 

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าป ี(แบบ 56-1) 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าว
ถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผู้อื่นส าคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ นอกจากนี ้บริษัทขอรับรองว่า  

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี  ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนใน
สาระส าคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทแล้ว  

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระส าคัญทั้งของบริษัท
และบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว  

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดีและควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการ
ประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุม
ถึงข้อบกพร่องและการเปล่ียนแปลงที่ส าคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระท าที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดท า
รายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย  

ในการนี้เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมาย
ให้นางสาวหฤทัย หลิมประเสริฐ เป็นผู้ลงลายมือชื่อก ากับเอกสารน้ีไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของนางสาวหฤทัย 
หลิมประเสริฐก ากับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น 

 
ผู้รับมอบอ านาจ 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1. รศ.ประภาษ ไพรสุวรรณา ประธานกรรมการบรษิัท และกรรมการอิสระ 
 

2. นางวัลชลีย์ กาญจนจงกล 
รองประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ  
และกรรมการอิสระ  

3. นายสุวิทย์ สิงหจันทร ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
 

4. นายวรพจน์ ยศะทัตต ์ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
 

5. นายสมศักดิ์ หลิมประเสริฐ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 
 

6. นายชยัยศ ปิยะวรรณรัตน ์ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 

7. นายนพดล  วิเชียรเกื้อ กรรมการ และกรรมการผูจ้ัดการ  

8. นางสาวหฤทยั หลิมประเสริฐ กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ (ฝ่ายบริหาร) 
 

9. นายมนต์ชยั ธญัธเนส 
กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ (ฝ่ายขายและ
วิศวกรรม)  

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1. นางสาวหฤทยั หลิมประเสริฐ กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ (ฝ่ายบริหาร) 
 



 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 1 

รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อาํนาจควบคมุและเลขานุการบริษทั 



 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) 

ประวติักรรมการและผูบ้ริหาร 

บริษทั ซีพีที ไดร ์แอนด ์เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 

ช่ือ - นามสกลุ 
อายุ 

(ปี) 
คณุวฒิุทางการศึกษา 

ความสมัพนัธ์ทาง

ครอบครวัระหว่าง

ผูบ้ริหาร 

สดัส่วนการถือ

หุ้นในบริษทั 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะเวลา 5 ปี (ย้อนหลงั) 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/ บริษทั ประเภทธรุกิจ 

รศ. ประภาษ ไพร

สวุรรณา 

66 - ปรญิญาโท วศิวกรรมศาสตร ์มหาบณัฑติ 

 สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณ

ทหารลาดกระบงั  

- ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร ์สถาบนั

เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คณุทหาร

ลาดกระบงั  

- ผ่านการอบรม Director Certification 

Program (DCP) จากสมาคมส่งเสรมิ

สถาบนักรรมการบรษิทัไทยรุน่ที ่119/2009 

ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Financial 

Statements for Directors (FSD) จาก

สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

รุ่น 20/2013 

ประกาศนียบตัรหลกัสตูรสถาบนัวทิยาการ

ตลาดทุน (วตท.) รุ่นที ่17 

   - 0.01% 2561-ปัจจุบนั 

 

 

 

 

 

2559-2563 

 

 

2558-ปัจจุบนั 

 

 

 

 

 

 

2557-ปัจจุบนั 

 

 

2556-2561 

 

 

 

 

 

2553-ปัจจุบนั 

 

ประธานกรรมการบรษิทัและ

กรรมการอสิระ 

 

 

 

 

กรรมการ 

 

 

ประธานกรรมการและ

กรรมการอสิระ 

 

กรรมการ 

 

 

 

ประธานกรรมการตรวจสอบ

และกรรมการอสิระ 

 

กรรมการตรวจสอบ และ

กรรมการอสิระ 

 

 

 

 

กรรมการ 

บมจ.ซพีที ีไดร ์แอนด ์

เพาเวอร ์ 

 

  

 

 

บจก.พอีเีอ เอน็คอม อนิเตอร์

เนชัน่แนล 

 

บมจ.คอมมวินิเคชัน่ แอนด ์

ซสิเตม็ส ์โซลชู ัน่ 

 

บจก.เคเอม็ไอท ีลาดกระบงั  

 

 

 

บมจ.บางกอกชทีเมท็ทลั 

 

 

บมจ.ซพีที ีไดร ์แอนด ์

เพาเวอร ์ 

 

 

 

 

คณะกรรมการรฐัวสิาหกจิ 

(Directors’ Pool) 

จาํหน่ายอุปกรณ์และระบบ

ควบคุมไฟฟ้าทีใ่ชใ้นโรงงาน

อุตสาหกรรม รวมถงึ

ใหบ้รกิารตดิตัง้และกอ่สรา้ง

สถานีไฟฟ้าย่อย  

 

ดา้นพลงังานไฟฟ้า 

 

 

นําเขา้และจาํหน่ายเคเบิล้ที่

ใชใ้นงานโครงขา่ย

โทรคมนาคม  

ใหบ้รกิารตดิตัง้ระบบ 

การวจิยัและพฒันาเชงิ

ทดลองดา้นวทิยาศาสตร์

ธรรมชาต ิ

ประกอบกจิการผลติราง และ

ท่อรอ้ยสายไฟ ตูส้ ือ่สาร 

 

จาํหน่ายอุปกรณ์และระบบ

ควบคุมไฟฟ้าทีใ่ชใ้นโรงงาน

อุตสาหกรรม รวมถงึ

ใหบ้รกิารตดิตัง้และกอ่สรา้ง

สถานีไฟฟ้าย่อย  

 

หน่วยงานราชการ 



 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) 

ช่ือ - นามสกลุ 
อายุ 

(ปี) 
คณุวฒิุทางการศึกษา 

ความสมัพนัธ์ทาง

ครอบครวัระหว่าง

ผูบ้ริหาร 

สดัส่วนการถือ

หุ้นในบริษทั 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะเวลา 5 ปี (ย้อนหลงั) 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/ บริษทั ประเภทธรุกิจ 

นางวลัชลยี ์กาญจน

จงกล 

 

 

68 - ปรญิญาโท เศรษฐศาสตรมหาบณัฑติ 

คณะพฒันาการเศรษฐกจิสถาบนับณัฑติ

พฒัน 

บรหิารศาสตร ์(นิดา้)   

- ปรญิญาตร ีศลิปศาสตร ์(สาขาการบญัช)ี 

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

- ผ่านการอบรม Director Accreditation 

Program (DAP) จากสมาคมส่งเสรมิสถาบนั

กรรมการบรษิทัไทยรุ่นที ่104/2013 

- 0.18% 2562-ปัจจุบนั 

 

 

 

2561-ปัจจุบนั 

 

 

 

 

 

2556-2561 

กรรมการและกรรมการผูม้ ี

อํานาจลงนาม 

 

 

รองประธานกรรมการ,

กรรมการตรวจสอบ และ

กรรมการอสิระ 

 

 

 

กรรมการตรวจสอบ และ

กรรมการอสิระ 

บจก.ยุวลัย ์2019 

 

 

 

บมจ.ซพีที ีไดร ์แอนด ์

เพาเวอร ์ 

 

 

 

 

บมจ.ซพีที ีไดร ์แอนด ์

เพาเวอร ์ 

 

ธุรกจิการโรงแรม 

 

 

 

จาํหน่ายอุปกรณ์และระบบ

ควบคุมไฟฟ้าทีใ่ชใ้นโรงงาน

อุตสาหกรรม รวมถงึ

ใหบ้รกิารตดิตัง้และกอ่สรา้ง

สถานีไฟฟ้าย่อย  

นายสุวทิย ์สงิหจนัทร ์

 

 

66 - ปรญิญาโท รฐัประศาสนศาสตร์

มหาบณัฑติ 

สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์(นิดา้)  

- ปรญิญาตร ีนิตศิาสตร ์ มหาวทิยาลยั

รามคาํแหง 

- ผ่านการอบรม Director Certification 

Program (DCP) จากสมาคมส่งเสรมิสถาบนั

กรรมการบรษิทัไทยรุ่นที ่176/2013 

- ผ่านการอบรม Director Accreditation 

Program (DAP) จากสมาคมส่งเสรมิสถาบนั

กรรมการบรษิทัไทย รุ่นที ่104/2013 

- 

 

- 2559-ปัจจุบนั 

 

 

 

 

 

2556-ปัจจุบนั 

 

 

 

 

2555-ปัจจุบนั 

 

 

 

ประธานกรรมการตรวจสอบ

และกรรมการอสิระ 

 

 

 

 

ประธานกรรมการตรวจสอบ

และกรรมการอสิระ 

 

 

 

ผูช้่วยผูว้่าการการไฟฟ้าฝ่าย

ผลติแห่งประเทศไทย 

 

ผูท้รงคุณวุฒ ิ

 

 

บมจ.ซพีที ีไดร ์แอนด ์

เพาเวอร ์ 

 

 

 

 

บมจ.เพาเวอรโ์ซลชู ัน่ 

เทคโนโลย ี 

 

 

 

การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่ง

ประเทศไทย 

 

สาํนกังานคณะกรรมการ

กาํกบักจิการพลงังาน 

จาํหน่ายอุปกรณ์และระบบ

ควบคุมไฟฟ้าทีใ่ชใ้นโรงงาน

อุตสาหกรรม รวมถงึ

ใหบ้รกิารตดิตัง้และกอ่สรา้ง

สถานีไฟฟ้าย่อย  

 

ธุรกจิออกแบบจาํหน่ายและ

ตดิตัง้ระบบจ่ายไฟฟ้าและ

ตรวจวดัจดัการ

สภาพแวดลอ้ม 

      

ผลติและจาํหน่ายพลงังาน

ทดแทน 

 

ผลติและจาํหน่ายพลงังาน

ทดแทน 

 



 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) 

ช่ือ - นามสกลุ 
อายุ 

(ปี) 
คณุวฒิุทางการศึกษา 

ความสมัพนัธ์ทาง

ครอบครวัระหว่าง

ผูบ้ริหาร 

สดัส่วนการถือ

หุ้นในบริษทั 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะเวลา 5 ปี (ย้อนหลงั) 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/ บริษทั ประเภทธรุกิจ 

นายวรพจน์ ยศะทตัต ์

 

59 - ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร ์สาขา

เครือ่งกล มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

- - 2561-ปัจจุบนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2556-ปัจจุบนั 

 

 

 

2555-ปัจจุบนั 

 

 

 

 

2549-ปัจจุบนั 

กรรมการตรวจสอบ และ

กรรมการอสิระ 

 

 

 

 

ประธานกรรมการ 

 

 

 

 

กรรมการ  

กรรมการ 

 

 

ประธานกรรมการและ

กรรมการผูม้อีํานาจลงนาม 

 

 

 

กรรมการ 

บมจ.ซพีที ีไดร ์แอนด ์

เพาเวอร ์

 

 

 

 

บรษิทั อนิดรา ซสิเทมมา 

เอส เอ  

 

 

 

บจก.โพล ออนไลน์  

บจก.ไซเบอร ์โวต 

 

 

บจก.ไทยโทรนิค 

 

 

 

 

บจก.อลงัการ พร๊อพเพอตีส้ ์

จาํหน่ายอุปกรณ์และระบบ

ควบคุมไฟฟ้าทีใ่ชใ้นโรงงาน

อุตสาหกรรม รวมถงึ

ใหบ้รกิารตดิตัง้และกอ่สรา้ง

สถานีไฟฟ้าย่อย  

 

ใหบ้รกิารทางเทคโนโลยี

หลายสาขา เช่นการป้องกนั

ประเทศ การขนส่ง 

การจราจร 

 

บรกิารจดัทาํการออกเสยีง  

ลงคะแนนหรอืโพล ดว้ยวธิี

ออนไลน์หรอืเวบ็ไซต ์

 

บรกิารตดิตัง้ ซ่อม และซ่อม

บาํรุงอุปกรณ์สือ่สารและ

อเิลค็ทรอนิค ขายอุปกรณ์

อเิลค็ทรอนิค 

 

อสงัหารมิทรพัย ์

 

นายสมศกัดิ ์หลมิ

ประเสรฐิ 

 

68 - ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ มหาบณัฑติ

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

- ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร ์สาขา

วศิวกรรมโทรคมนาคม สถาบนัเทคโนโลยี

พระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

- ผ่านการอบรม Director Accreditation 

Program (DAP) จากสมาคมส่งเสรมิสถาบนั

กรรมการบรษิทัไทยรุ่นที ่104/2013 

บดิาของ 

นางสาวหฤทยั 

หลมิประเสรฐิ 

9.92% 

  

2562-ปัจจุบนั 

 

 

 

 

 

2556-2562 

กรรมการและประธาน

กรรมการบรหิาร 

 

 

 

 

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

บมจ.ซพีที ีไดร ์แอนด ์

เพาเวอร ์ 

 

 

 

 

บมจ.ซพีที ีไดร ์แอนด ์

เพาเวอร ์ 

จาํหน่ายอุปกรณ์และระบบ

ควบคุมไฟฟ้าทีใ่ชใ้นโรงงาน

อุตสาหกรรม รวมถงึ

ใหบ้รกิารตดิตัง้และกอ่สรา้ง

สถานีไฟฟ้าย่อย  



 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) 

ช่ือ - นามสกลุ 
อายุ 

(ปี) 
คณุวฒิุทางการศึกษา 

ความสมัพนัธ์ทาง

ครอบครวัระหว่าง

ผูบ้ริหาร 

สดัส่วนการถือ

หุ้นในบริษทั 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะเวลา 5 ปี (ย้อนหลงั) 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/ บริษทั ประเภทธรุกิจ 

นางสาวหฤทยั หลมิ

ประเสรฐิ 

  

  

 

44 - ปรญิญาโท Internet and  

E-commerce  มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 

- ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิ สาขาการเงนิ  

เกยีรตนิิยมอนัดบั 1มหาวทิยาลยัธุรกจิ

บณัฑติย ์ 

- ผ่านการอบรม Director Accreditation 

Program (DAP) จากสมาคมส่งเสรมิสถาบนั

กรรมการบรษิทัไทยรุ่นที ่100/2013 

- ผ่านการอบรม Company Secretary 

Program (CSP) จากสมาคมส่งเสรมิสถาบนั

กรรมการบรษิทัไทยรุ่นที ่49/2013 

- ผ่านการอบรม Chief Financial Officer 

Certification Program (CFO) จากสภาวชิาชพี

บญัช ีในพระบรมราชปูถมัภ์ รุ่นที ่10/2008 

- ผ่านการอบรม TLCA Executive 

Development Program (EDP) Class of Year 

2020  

 

บุตรสาว ของ

นายสมศกัดิ ์

หลมิประเสรฐิ 

7.38% 2559-ปัจจุบนั 

 

 

 

 

 

2556-2559 

 

 

 

 

กรรมการและรองกรรมการ

ผูจ้ดัการ (ฝ่ายบรหิาร) 

 

 

 

 

ผูจ้ดัการทัว่ไป (ฝ่ายบรหิาร) 

 

 

 

บมจ.ซพีที ีไดร ์แอนด ์

เพาเวอร ์ 

  

 

 

 

บมจ.ซพีที ีไดร ์แอนด ์

เพาเวอร ์ 

 

 

 

จาํหน่ายอุปกรณ์และระบบ

ควบคุมไฟฟ้าทีใ่ชใ้นโรงงาน

อุตสาหกรรม รวมถงึ

ใหบ้รกิารตดิตัง้และกอ่สรา้ง

สถานีไฟฟ้าย่อย  

 

 

 

นายมนต์ชยั ธญัธเนส 49 - ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ มหาบณัฑติ 

มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 

- ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร ์

สาขาไฟฟ้ากาํลงั สถาบนัเทคโนโลยพีระ

จอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

- ผ่านการอบรม Director Accreditation 

Program (DAP) จากสมาคมส่งเสรมิสถาบนั

กรรมการบรษิทัไทยรุ่นที ่157/2019 

 

- 0.26% 2561-ปัจจุบนั 

 

 

 

 

 

2556-2561 

กรรมการและรองกรรมการ

ผูจ้ดัการ (ฝ่ายขายและ

วศิวกรรม) 

 

 

 

ผูจ้ดัการทัว่ไป (ฝ่ายขาย) 

บมจ.ซพีที ีไดร ์แอนด ์

เพาเวอร ์ 

  

 

 

 

บมจ.ซพีที ีไดร ์แอนด ์

เพาเวอร ์ 

 

 

 

 

จาํหน่ายอุปกรณ์และระบบ

ควบคุมไฟฟ้าทีใ่ชใ้นโรงงาน

อุตสาหกรรม รวมถงึ

ใหบ้รกิารตดิตัง้และกอ่สรา้ง

สถานีไฟฟ้าย่อย 



 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) 

ช่ือ - นามสกลุ 
อายุ 

(ปี) 
คณุวฒิุทางการศึกษา 

ความสมัพนัธ์ทาง

ครอบครวัระหว่าง

ผูบ้ริหาร 

สดัส่วนการถือ

หุ้นในบริษทั 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะเวลา 5 ปี (ย้อนหลงั) 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/ บริษทั ประเภทธรุกิจ 

นายธรียุทธ เพช็รวงศ ์

 

 

46 

 

- ปรญิญาตร ีสาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยมีหานคร 

- 0.02% 2559-ปัจจุบนั 

 

 

 

 

 

2557-2559 

ผูจ้ดัการทัว่ไป (ฝ่ายผลติ) 

 

 

 

 

 

ผูช้่วยผูจ้ดัการโรงงาน 

 

 

บมจ.ซพีที ีไดร ์แอนด ์

เพาเวอร ์

 

 

 

 

บมจ.ซพีที ีไดร ์แอนด ์

เพาเวอร ์

 

จาํหน่ายอุปกรณ์และระบบ

ควบคุมไฟฟ้าทีใ่ชใ้นโรงงาน

อุตสาหกรรม  รวมถงึ

ใหบ้รกิารตดิตัง้และกอ่สรา้ง

สถานีไฟฟ้าย่อย  

 

 

 

นายธนากรณ์ มา

ไพศาลสนิ 

54 - ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร ์ สาขาไฟฟ้า

กาํลงั สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้

คุณทหารลาดกระบงั 

- -% 2563-ปัจจุบนั 

 

 

 

 

 

2560-2562 

 

 

2558-2560 

ผูจ้ดัการทัว่ไป (ฝ่ายบรกิาร) 

 

 

 

 

 

ผูจ้ดัการพฒันาธุรกจิ เมยีน

มาร ์กมัพชูา และลาว 

  

ผูจ้ดัการธุรกจิบรกิารหมอ้

แปลงไฟฟ้ากาํลงั 

บมจ.ซพีที ีไดร ์แอนด ์

เพาเวอร ์

  

 

 

 

บจก.เอบบี ี

 

 

 บจก.เอบบี ี 

จาํหน่ายอุปกรณ์และระบบ

ควบคุมไฟฟ้าทีใ่ชใ้นโรงงาน

อุตสาหกรรม  รวมถงึ

ใหบ้รกิารตดิตัง้และกอ่สรา้ง

สถานีไฟฟ้าย่อย  

 

จาํหน่ายอุปกรณ์ควบคุม

ไฟฟ้า 

 

จาํหน่ายอุปกรณ์ควบคุม

ไฟฟ้า 

 

นายธรีะศกัดิ ์พฒัน์

เจรญิ 

 

 

 

 

 

 

 

41  - ปรญิญาเอก วศิวกรรมศาสตรดุษฎี

บณัฑติ (วศ.ด.) 

สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า คณะ

วศิวกรรมศาสตร ์

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณ

ทหารลาดกระบงั 

 

 

- ปรญิญาโท วศิวกรรมศาสตรม์หาบณัฑติ 

- -% 2563-ปัจจุบนั 

 

 

 

 

 

2562-ปัจุบนั 

 

 

ผูจ้ดัการทัว่ไป (ฝ่าย

ออกแบบและวศิวกรรม) 

 

 

 

 

อาจารยป์ระจาํสาขาวชิา

วศิวกรรมไฟฟ้า 

 

บมจ.ซพีที ีไดร ์แอนด ์

เพาเวอร ์

 

 

 

 

มหาวทิยาลยัราชภฏัราช

นครนิทร ์คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

จาํหน่ายอุปกรณ์และระบบ

ควบคุมไฟฟ้าทีใ่ชใ้นโรงงาน

อุตสาหกรรม  รวมถงึ

ใหบ้รกิารตดิตัง้และกอ่สรา้ง

สถานีไฟฟ้าย่อย 

 

สถาบนัการศกึษา 

 

 



 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) 

ช่ือ - นามสกลุ 
อายุ 

(ปี) 
คณุวฒิุทางการศึกษา 

ความสมัพนัธ์ทาง

ครอบครวัระหว่าง

ผูบ้ริหาร 

สดัส่วนการถือ

หุ้นในบริษทั 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะเวลา 5 ปี (ย้อนหลงั) 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/ บริษทั ประเภทธรุกิจ 

นายธรีะศกัดิ ์พฒัน์

เจรญิ (ต่อ) 

 

(วศ.ม.) สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า คณะ

วศิวกรรมศาสตรส์ถาบนัเทคโนโลยพีระจอม

เกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

-ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตรบ์ณัฑติ 

(วศ.บ.) สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า คณะ

วศิวกรรมศาสตร ์สถาบนัเทคโนโลยพีระ

จอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

 

2550-2562 

 

ผูจ้ดัการฝ่ายวศิวกรรม บจก.เอบบี ี จาํหน่ายอุปกรณ์ควบคุม

ไฟฟ้า  

 

นางสาวณฐัชานนัท ์

เธยีรชยัตระกลู 

40 - ปรญิญาตร ีคณะบญัช ี

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

- -% 2562-ปัจจุบนั 

 

 

 

 

 

2561-2562 

 

 

2560-2561 

 

 

 

 

 

2556-2560 

 

ผูค้วบคุมดแูลการทาํบญัชี

และผูอ้ํานวยการฝ่ายการเงนิ 

 

 

 

 

ผูจ้ดัการส่วนฝ่ายควบคุมทาง

การเงนิบญัช ี

 

ผูจ้ดัการแผนกบญัช ี

 

 

 

 

 

เจา้หน้าทีบ่ญัชอีาวุโส 

 

บมจ.ซพีที ีไดร ์แอนด ์

เพาเวอร ์

 

 

 

 

บมจ.ปตท.น้ํามนัและการคา้

ปลกี 

 

บมจ.ซพีที ีไดร ์แอนด ์

เพาเวอร ์ 

 

 

 

 

บจก.ลคัซ์เอเซยี (สยาม)  

จาํหน่ายอุปกรณ์และระบบ

ควบคุมไฟฟ้าทีใ่ชใ้นโรงงาน

อุตสาหกรรม รวมถงึ

ใหบ้รกิารตดิตัง้และกอ่สรา้ง

สถานีไฟฟ้าย่อย 

 

ธุรกจิน้ํามนั 

 

 

จาํหน่ายอุปกรณ์และระบบ

ควบคุมไฟฟ้าทีใ่ชใ้นโรงงาน 

อุตสาหกรรม รวมถงึ

ใหบ้รกิารตดิตัง้และกอ่สรา้ง

สถานีไฟฟ้าย่อย 

 

นําเขา้และจาํหน่าย

เครือ่งสาํอางและน้ําหอม 

 

 

 

 

 



 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) 

ช่ือ - นามสกลุ 
อายุ 

(ปี) 
คณุวฒิุทางการศึกษา 

ความสมัพนัธ์ทาง

ครอบครวัระหว่าง

ผูบ้ริหาร 

สดัส่วนการถือ

หุ้นในบริษทั 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะเวลา 5 ปี (ย้อนหลงั) 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/ บริษทั ประเภทธรุกิจ 

นางสาวผกามาศ  

ฉมิเลก็ 

 

46 - ปรญิญาตร ีคณะบรหิารธุรกจิ สาขา

การเงนิ มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์

- 0.67% 2559-ปัจจุบนั 

 

 

 

 

 

2556-2559 

 

 

ผูจ้ดัการแผนกบุคคลและ

ธุรการ 

 

 

 

 

เจา้หน้าทีก่ารเงนิอาวุโสและ

หวัหน้าการเงนิ 

 

บมจ.ซพีที ีไดร ์แอนด ์

เพาเวอร ์

 

 

 

 

บมจ.ซพีที ีไดร ์แอนด ์

เพาเวอร ์

 

 

จาํหน่ายอุปกรณ์และระบบ

ควบคุมไฟฟ้าทีใ่ชใ้นโรงงาน

อุตสาหกรรม อาคารตกึสงู 

รวมถงึใหบ้รกิารตดิตัง้และ

ก่อสรา้งสถานีไฟฟ้ายอ่ย 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 2 

รายละเอียดการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการ ผูบ้ริหาร 

และผูมี้อาํนาจควบคมุของบริษทัในบริษทัท่ีเก่ียวข้อง 



 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) 

ข้อมูลการดาํรงตาํแหน่งของผูบ้ริหารและผูมี้อาํนาจควบคมุของบริษทัในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 

A = ประธานกรรมการบรษิทั, B = กรรมการบรษิทั, C = ประธานกรรมการบรหิาร, D = กรรมการบรหิาร, E = ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร, 

F = ผูบ้รหิาร, X = ประธานกรรมการตรวจสอบ, Y = กรรมการตรวจสอบ, Z = กรรมการอสิระ 
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ต
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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          

บรษิทั อนิดรา ซสิเทมมา เอส เอ    A          

บจก.ยุวลัย ์2019 จาํกดั  B, D            

ช่ือ-สกลุ 

บริษทัท่ีเก่ียวข้อง 



 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 3 

รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้างานตรวจสอบภายใน  

 



 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) 

รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้างานตรวจสอบภายใน 

ช่ือ - นามสกลุ 
อายุ 

(ปี) 
คณุวฒิุทางการศึกษา 

ความสมัพนัธ์ทาง

ครอบครวัระหว่าง

ผูบ้ริหาร 

สดัส่วนการถือ

หุ้นในบริษทั 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะเวลา 5 ปี (ย้อนหลงั) 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/ บริษทั ประเภทธรุกิจ 

นางสาวบุญณ ีกุศล

โสภติ  

48 - Endorsed internal Auditing Program 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- Master's degree  in   

MBA (Executive)   

มหาวทิยาลยับรูพา 

- Graduated Diploma (Auditing) 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั     

- Bachelor's degree in B.A. 

(MassCommunication) มหาวทิยาลยั

รามคาํแหง 

-  Bachelor's degree  

in B.B.A.(Accounting)มหาวทิยาลยั

สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล 

เทคนิคกรุงเทพ 

- ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตแห่งประเทศไทย 

(CPA)  

เลขที ่5623 เมือ่ปี 2541 

- ผูต้รวจสอบภายในวชิาชพี (CPIAT) 

เลขที ่346  

เมือ่ปี 2558 

- ผูต้รวจสอบอสิระสาํหรบัโครงการ CAC 

SME (CAC SME IA Certification) เมือ่ปี 

2561 

- สมาชกิสภาวชิาชพีบญัช ี

- สมาชกิสมาคมผูต้รวจสอบภายในแหง่

ประเทศไทย 

- - 2547-ปัจจุบนั 

 

 

 

2546-ปัจจุบนั 

 

Partner, Chief Audit 

Executive 

 

 

Auditor and Consultant 

 

บจก.บเีค ไอเอ แอนด ์ไอซ ี 

 

 

 

บจก.เค แอนด ์เอ ออดทิ 

  

 

ธุรกจิรบัตรวจสอบภายใน

และใหป้รกึษาดา้นระบบ

ควบคุมภายใน 

 

ธุ รกิจรับต รวจสอบบัญ ช ี

ปรกึษาทางบญัช ีและภาษ ี

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เอกสารแนบ 4 

 
รายละเอยีดเก่ียวกบัรายการประเมินราคาทรพัย์สิน 

 
 
 
 

 - ไมม่ ี- 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เอกสารแนบ 5 

 
อื่นๆ 

 
 
 

 - ไมม่ ี- 
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