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บริษัท ซีพีท ีไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 
CPT DRIVES AND POWER PUBLIC COMPANY LIMITED 

เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน กลุ่มพนักงานของบริษัทและบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับบริษัท 
จ านวน 270,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 

 
โดยบริษัทฯ จะน ำหุ้นสำมญัเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ระยะเวลาเสนอขายหุ้น: วนัที่ 13 – 15 ธนัวำคม 2560 เวลำ 9.00 น. ถงึ 16.00 น. 

ที่ปรึกษาทางการเงนิและผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรับประกนัการจ าหน่าย 
บริษัทหลกัทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และร่างหนังสือชีช้วน 

วนัท่ี 4 กนัยำยน 2560 

วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชีช้วนมีผลบังคับใช้ 

วนัท่ี 12 ธนัวำคม 2560 

ค ำเตือนผู้ลงทนุ: 

“ก่อนกำรตดัสินใจลงทนุผู้ลงทนุต้องใช้วิจำรณญำณในกำรพิจำรณำข้อมลูรำยละเอียดเก่ียวกบัผู้ออกหลกัทรัพย์ และเง่ือนไขของหลกัทรัพย์ รวมทัง้ควำม
เหมำะสมในกำรลงทนุและควำมเสี่ยงท่ีเก่ียวข้องเป็นอย่ำงดี กำรมีผลใช้บงัคบัของแบบแสดงรำยกำรข้อมลูกำรเสนอขำยหลกัทรัพย์และหนงัสือชีช้วนนี ้มิได้
เป็นกำรแสดงว่ำคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทนุ หรือส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และ
ตลำดหลกัทรัพย์ แนะน ำให้ลงทนุในหลกัทรัพย์ที่เสนอขำย หรือมิได้ประกนัรำคำหรือผลตอบแทนของหลกัทรัพย์ที่เสนอขำย หรือรับรองควำมครบถ้วนและ
ถูกต้องของข้อมลูในแบบแสดงรำยกำรข้อมลูกำรเสนอขำยหลกัทรัพย์และหนงัสือชีช้วนนีแ้ต่อย่ำงใด ทัง้นี ้กำรรับรองควำมถูกต้องครบถ้วนของข้อมู ลใน
แบบแสดงรำยกำรข้อมลูกำรเสนอขำยหลกัทรัพย์และหนงัสือชีช้วนนี ้เป็นควำมรับผิดชอบของผู้ เสนอขำยหลกัทรัพย์ 

หำกแบบแสดงรำยกำรข้อมลูกำรเสนอขำยหลกัทรัพย์และหนงัสือชีช้วนมีข้อควำมหรือรำยกำรที่เป็นเท็จหรือขำดข้อควำมท่ีควรต้องแจ้งในสำระส ำคญั ผู้ ถือ
หลกัทรัพย์ที่ได้ซือ้หลกัทรัพย์ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วนัที่แบบแสดงรำยกำรข้อมลูกำรเสนอขำยหลกัทรัพย์และหนังสือชีช้วนมีผลใช้บงัคบัแ ละยงัเป็นเจ้ำของ
หลกัทรัพย์อยู่ มีสิทธิเรียกร้องคำ่เสียหำยจำกบริษัทหรือเจ้ำของหลกัทรัพย์ได้ตำมมำตรำ 82 แห่งพระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 
ทัง้นี ้ภำยในหนึ่งปีนบัแต่วนัที่ได้รู้หรือควรจะได้รู้ว่ำแบบแสดงรำยกำรข้อมลูกำรเสนอขำยหลกัทรัพย์และหนงัสือชีช้วนเป็นเท็จหรือขำดข้อควำมที่ควรต้อง
แจ้งในสำระส ำคญั แตไ่มเ่กินสองปีนบัจำกวนัท่ีแบบแสดงรำยกำรข้อมลูกำรเสนอขำยหลกัทรัพย์และหนงัสือชีช้วนดงักล่ำวมีผลใช้บงัคบั” 

บุคคลทั่วไปสำมำรถขอตรวจสอบ หรือขอส ำเนำแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหลักทรัพย์และหนังสือชีช้วน ได้ที่ศูนย์สำรนิเทศ ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ชัน้ 333/3 ถนนวิภำวดีรังสิต  แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหำนคร 10900 โทรศพัท์ 02-695-
9999 ในทกุวนัท ำกำรของส ำนกังำน ก.ล.ต. ระหวำ่งเวลำ 9.00 น. – 12.00 น. และ 13.00 น. – 16.00 น. หรือทำง http://www.sec.or.th 

 

 
 
 

ค าเตือน: การลงทุนมีความเส่ียง ผู้ลงทุนควรศกึษาข้อมูลก่อนตัดสนิใจลงทุน 
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CPT 

Professional for Drives and Power 

ส่วนที่ 1 
ข้อมูลสรุป (Executive Summary) 

 

 

  
 
 

ข้อมูลสรุปของการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นครัง้แรก (IPO) 
เพื่อซือ้ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
บริษัท ซีพที ีไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 

(ระยะเวลาการเสนอขาย :  วนัที่ 13 – 15 ธนัวาคม 2560 เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น.) 
 

ข้อมูลเกี่ยวกบัการเสนอขาย 
     
ผู้เสนอขาย             :      บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) (“CPT”) (“บริษัท”) 

ประเภทธุรกจิ                             :     จ าหน่ายอุปกรณ์และระบบควบคุมไฟฟ้าที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึง
ให้บริการติดตัง้และก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย 

จ านวนหุ้นที่เสนอขาย                   :       270,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 30 ของจ านวนหุ้นสามญัที่ออกและเรียกช าระ
แล้วทัง้หมดของบริษัทภายหลงัการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุในครัง้นี ้

สัดส่วนการเสนอขายหุ้น                : โดยแบง่เป็นจ านวนหุ้นและสดัส่วนที่เสนอขายต่อผู้ลงทนุแตล่ะประเภทได้ดงันี ้
                                                          (1)  243,000,000 หุ้น เสนอขายต่อประชาชน คิดเป็นร้อยละ 27.00 ของจ านวน

หุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดภายหลงัการเสนอขายในครัง้นี ้
                                                                               (2)  13,500,000 หุ้น เสนอขายต่อผู้บริหาร(ที่ไม่เป็นกรรมการ)และพนกังานของ

บริษัท คิดเป็นร้อยละ 1.50 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดภายหลงัการ
เสนอขายในครัง้นีท้ัง้นี ้

                                                                               (3)  13,500,000 หุ้น เสนอขายต่อบคุคลที่มีความสมัพนัธ์กบับริษัท คิดเป็นร้อย
ละ 1.50 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดภายหลงัการเสนอขายในครัง้นี ้
ทัง้นี  ้หากมีหุ้ นเหลือจากการเสนอขายต่อผู้ บริหาร(ที่ไม่เป็นกรรมการ)และ
พนกังานของบริษัทและบคุคลที่มีความสมัพนัธ์กบับริษัท ให้ส่วนที่เหลือทัง้หมด
ไปรวมเสนอขายต่อประชาชนทัว่ไป(ราคาเสนอขายเป็นราคาเดียวกันกับเสนอ
ขายต่อประชาชน) 

เงื่อนไขในการจดัจ าหน่าย           :    รับประกนัการจ าหน่ายอย่างแน่นอนทัง้จ านวน (Firm Underwriting)   

                                                               ไม่รับประกนัการจ าหน่าย (Best Effort) 

ข้อมูลสรุปนีเ้ป็นส่วนหน่ึงของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชีช้วนซึ่งเป็นเพียงข้อมูล
สรุปเก่ียวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเส่ียงของบริษัทที่ออกและเสนอขายหลักทรัพย์(“บริษัท”) ดังนัน้ ผู้
ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลในรายละเอียดจากหนังสือชีช้วนฉบับเตม็ ซึ่งสามารถขอได้จากผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์และ
บริษัทหรืออาจศึกษาข้อมูลได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชีช้วนที่บริษัทย่ืนต่อส านักงาน ก.ล.ต.ได้ที่ 
website ของส านักงาน ก.ล.ต. 
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ราคาเสนอขายต่อประชาชน         :               2.30       บาทตอ่หุ้น      

มูลค่าการเสนอขาย           :               621,000,000  บาท 

มูลค่าที่ตราไว้(Par)                     :               0.50 บาทตอ่หุ้น      

มูลค่าตามราคาบัญชี (Book Value) :               0.82 บาทตอ่หุ้น (ณ 30 กนัยายน 2560) (ก่อนจ่ายปันผล) 

     0.68 บาทต่อหุ้น (หลงัจ่ายปันผล) 

การเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพในช่วง 6 เดอืนก่อนหน้ายื่นค าขออนุญาต 

ต่อส านักงานจนถงึวันเสนอขาย  :      ไม่มี            

                                                            จ านวนหุ้นหรือหุ้นรองรับหลักทรัพย์แปลงสภาพ ......หุ้ น ราคาเสนอขายหรือราคา
แปลงสภาพ :.................บาท 

ที่มาของการก าหนดราคาเสนอขายและข้อมูลทางการเงนิเพื่อประกอบการประเมนิราคาหุ้นที่เสนอขาย 

อัตราส่วนราคาต่อก าไร(P/E Ratio)  :       14.12         เทา่ 

 

P/E Ratio ของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดยีวกัน 

ชื่อบริษัท     P/E 

   บริษัท อาซีฟา จ ากดั   (มหาชน)        12.85          เท่า                    

สัดส่วนของ “ ผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร ”     

ที่ไม่ตดิ silent period                     :             จ านวน 152,091,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 16.90 ของจ านวนหุ้นที่ออกและเรียก
ช าระแล้วทัง้หมดของบริษัทภายหลงัการเสนอขายหุ้นเพิ่มทนุในครัง้นี ้

ตลาดรอง                                   :             ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (SET) 

หมวดธุรกจิ (sector) :             วสัดอุตุสาหกรรมและเคร่ืองจกัร (IMM) 

เกณฑ์เข้าจดทะเบียน                    :             เกณฑ์ก าไรสทุธิ (Profit test)              
 

วัตถุประสงค์การใช้เงนิ  
 

วัตถุประสงค์การใช้เงนิ 
จ านวนเงนิ 
โดยประมาณ 
 (ล้านบาท) 

ระยะเวลา 
ที่ใช้เงนิ

โดยประมาณ 
1. เพ่ือลงทนุซือ้ท่ีดินเพ่ือสร้างโรงงานใหมแ่ละซือ้เคร่ืองจกัรในการผลติตู้ไฟชนิดไมมี่

โครงสร้างแบบ Metal Clad Switchgear (“MCSG”) ซึง่ผา่นการทดสอบ (Type 
Test) มาตรฐานสากล และ มอก. ของประเทศไทยโดยมีรายละเอียดดงันี ้: 
1.1) ซือ้ท่ีดิน 1,198 ตารางวา ท่ีอยูต่รงข้ามโรงงานเดิม 
1.2) ก่อสร้างโรงงานใหมเ่พ่ือประกอบตู้ซึง่มีพืน้ท่ีในการท างานประมาณ 4,800 

ตารางเมตร 

 

70 
80 

 

ปี 2560 
ไตรมาส 1 ปี 2561 
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วัตถุประสงค์การใช้เงนิ 
จ านวนเงนิ 
โดยประมาณ 
 (ล้านบาท) 

ระยะเวลา 
ที่ใช้เงนิ

โดยประมาณ 

1.3) ซือ้เคร่ืองจกัรตา่งๆ ในการท าตู้  MCSG และประกอบ Ring Main Unit 50 ไตรมาส 3 ปี 2561 
2. เพ่ือใช้ในการขยายตลาดไปยงัตา่งประเทศ ได้แก่ การจดัตัง้ส านกังานสาขา หรือ 

Representative office การเช่าส านกังาน และคา่บคุลากร ซึง่เบือ้งต้นจะศกึษา
การขยายไปในตลาดตา่งประเทศ ได้แก่ เวียดนาม ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย เป็นต้น 

70 ปี 2561 

3. เพ่ือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในกิจการ 
สว่นท่ีเหลือจาก 1 

และ 2 
ปี 2561 

 
 

 

นโยบายการจ่ายเงนิปันผล  

บริษัทมีนโยบายจ่ายปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40  ของก าไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบุคคล และ
ส ารองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจก าหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอตัราน้อยกว่าอตัราที่ก าหนดข้างต้นได้หากบริษัทมี
ความจ าเป็นที่จะต้องน าเงินก าไรสทุธิจ านวนดงักลา่วมาใช้เพื่อขยายการด าเนินงานของบริษัท 

ทัง้นี ้หากบริษัทมีบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม จะมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่บริษัทในอตัราร้อยละ 100 ของก าไร
สทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบคุคล และส ารองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมอาจก าหนดให้การจ่ายเงิน
ปันผลมีอตัราน้อยกว่าอตัราที่ก าหนดข้างต้นได้หากบริษัทมีความจ าเป็นที่จะต้องน าเงินก าไรสทุธิจ านวนดงักล่าวมาใช้เพื่อขยาย
การด าเนินงานของบริษัท 

 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้เสนอขายหลักทรัพย์  

ในปี 2537 กลุม่วิศวกรผู้ มีประสบการณ์ด้านอปุกรณ์ควบคมุเคร่ืองจกัรของโรงงานอตุสาหกรรม ประกอบด้วย นายสมศกัด์ิ 
หลิมประเสริฐ นายอภิชาติ ปีปทมุ และนายนพดล วเิชียรเกือ้ ได้เลง็เหน็โอกาสที่จะเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตจากการท างานของ
เคร่ืองจกัรให้แก่ผู้ประกอบการไทยโดยบริษัทคนไทย ดงันัน้ ผู้บริหารทัง้สามท่านได้เร่ิมก่อตัง้บริษัทบริษัท ซี.พี.ที. (ไทยแลนด์) จ ากดั 
มีวตัถปุระสงค์แรกเร่ิมในการขายอปุกรณ์ไฟฟ้าเพื่อดดัแปลงการควบคมุเคร่ืองจกัรเก่าแตอ่ยู่ในสภาพใช้งานได้ให้มีการควบคมุที่
รวดเร็วและแน่นอน โดยจะประกอบด้วยอปุกรณ์ต่างๆ ที่มีคณุภาพแต่ราคาย่อมเยา  

ต่อมาเมื่อวนัที ่ 25 กรกฎาคม 2546 มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างกลุม่บริษัท ผู้ ก่อตัง้ทัง้สามท่านได้จดัตัง้ บริษัท ซีพีท ี ไดร์ 
แอนด์ เพาเวอร์ จ ากดั หรือปัจจบุนัคือ บริษัท  ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “CPT”) หรือยอ่มาจาก 
“Control Power and Transmission” ซึง่เป็นระบบไฟฟ้าก าลงัส าหรับควบคมุการท างานของเคร่ืองจกัร โดยมีผู้ ถือหุ้นใหญ่ คือ กลุม่
ครอบครัวหลิมประเสริฐ ครอบครัวปีปทมุ และครอบครัววิเชียรเกือ้ เพื่อด าเนินธรุกิจขายอปุกรณ์ตู้ระบบไฟฟา้และระบบควบคมุ
ส าหรับควบคมุเคร่ืองจกัรในโรงงานอตุสาหกรรมที่ได้รับการปอ้นข้อมลูได้ (Programmable Logic Control (“PLC")) ได้แก่ ระบบ
การควบคมุมอเตอร์ไฟฟ้าและสง่ก าลงัอตัโนมตัิ (Automatic Drives and Power) และระบบตู้ไฟฟ้าก าลงั (Power Distribution 
Panel) ซึง่เป็นเทคโนโลยีขัน้สงูส าหรับควบคมุเคร่ืองจกัรในโรงงานอตุสาหกรรม โดยมีฐานลกูค้าหลกัเป็นกลุม่อตุสาหกรรมโรงงาน
น า้ตาล รวมทัง้มีการเก็บส ารองอะไหล ่และการให้บริการหลงัการขาย และเร่ิมมีการให้บริการรับเหมาและติดตัง้สายไฟฟ้า และการ
ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย (Substation) 
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บริษัทประกอบธรุกิจแบง่ออกเป็น 4 สว่นดงันี ้

1. ธุรกจิจากการขายตู้ไฟฟ้า (Panel) แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่  

ก. ตู้ไฟฟ้าระบบควบคุมเคร่ืองจกัร  

บริษัทด าเนินธุรกิจในการขายตู้ ไฟฟ้า (Panel) โดยการผลิตตู้ ไฟฟ้าของระบบไฟฟ้า ณ โรงงานของบริษัท และจ าหน่าย
ไปยังลูกค้ากลุ่มโรงงาน อุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น ตู้ควบคุมระบบความเร็วมอเตอร์ (AC / DC Drives System Panel) ซึ่งท างาน
ร่วมกับระบบ PLC ผ่านการสื่อสารทางเครือข่าย เพื่อความแม่นย าและถูกต้อง พร้อมแสดงผลการท างานและรายงานความ
ผิดพลาด โดยสามารถก าหนดค่าการท างานและการวิเคราะห์ รวมถึงบนัทึกประวตัิการท างานทกุขัน้ตอน ผ่านระบบแสดงผลทาง
หน้าจอ Monitor (SCADA) 

ข. ตู้ไฟฟ้าระดบัแรงดนัต ่า (220-690 V.) และแรงดนัปานกลาง (3.3-36 kV.)   

บริษัทด าเนินธุรกิจในการขายตู้ ไฟฟ้าส าหรับระบบไฟฟ้าแรงดนัต ่า เช่น แผงจ่ายไฟฟ้าขนาดใหญ่รับไฟจากการไฟฟ้า
เพื่อจ่ายไฟ  (Main Distribution Board (“MDB”)), ระบบควบคุมการท างานของมอเตอร์ (Motor Control Center (“MCC”)), 
ตู้ควบคุมตัวเก็บประจุ (Capacitor Panel) และตู้ ไฟฟ้าแรงดันปานกลาง เช่น ตู้ ระบบการส่งกระแสไฟฟ้า ( Incoming Feeder, 
Protection & Bus Tie), ระบบเช่ือมต่อวงจร (Interconnecting Panel), ตู้ควบคมุตวัเก็บประจุ (Capacitor Panel), ระบบควบคมุ
การท างานของเคร่ืองผลิตไฟฟ้า (Generator Protection Panel) และระบบตู้ ไฟฟ้าก าลัง ซึ่งเป็นระบบการควบคุมการจ่ายไฟใน
โรงงานอย่างมีประสิทธิภาพจนถึงการเช่ือมต่อกระแสไฟ (Synchronize) ระบบกับการไฟฟ้าเพื่อขายไฟฟ้าให้แก่รัฐบาลอีกด้วย 
รวมถึงการควบคุมเคร่ืองจักร และการผลิตโดยควบคุมพลังงานที่เหลือใช้เพื่อประหยัดพลังงาน การมีระบบควบคุมจะช่วยให้
เคร่ืองจกัรผลิตสินค้าได้มีคณุภาพแน่นอน รวมถึงการรายงานความผิดพลาดที่อาจเกิดขึน้ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ได้ตลอดเวลา 

2. ธุรกจิจากการขายสนิค้าส าเร็จรูปประเภทหน่วย (Unit)  

บริษัทเป็นตวัแทนจ าหน่ายสินค้าส าเร็จรูปประเภทอปุกรณ์ไฟฟ้าและอปุกรณ์ควบคมุโดยผลิตภณัฑ์มาตรฐานท่ี
จดัจ าหน่าย ได้แก่ สินค้าจาก LS ได้แก่ Electrical Power Products, ตวัปรับความเร็วมอเตอร์กระแสสลบัแรงดนัต ่าและแรงดนั
ปานกลาง (LV & MV Inverter)  และอปุกรณ์ควบคมุอตัโนมตัิ (PLC)  สินค้าจาก Hyosung ได้แก่ AC Motor ขนาดใหญ่ สินค้าจาก 
VACON  ได้แก่ อปุกรณ์ปรับความเร็วมอเตอร์กระแสสลบั (Regenerative Inverter) สินค้าจาก Parker Hannifin เช่น อปุกรณ์ส่ง
ก าลงักระแสตรงแบบดิจิตอล (DC Drives) และสินค้าจาก ZEZ SILKO ได้แก่ อุปกรณ์เก็บประจไุฟฟ้า (Capacitor Bank) เป็นต้น 
โดยจดัจ าหน่ายผ่านลกูค้าประเภทตวัแทนจ าหน่าย (Distributor)  

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

บริษัทด าเนินธุรกิจในการออกแบบและก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย ขนาดแรงดัน 69-115 kV. แบบ Turnkey Project 
รวมถึงการออกแบบแผงวงจรไฟฟ้าเพื่อการป้องกันความผิดพลาด (Protective Relays Panel) การแสดงผล/ควบคุมและการ
วิเคราะห์ (SCADA System) ผ่านระบบเส้นใยน าแสง (Fiber Optic)  นอกจากนี ้บริษัทยงัให้บริการวางรากฐาน การติดตัง้สายไฟ
ส าหรับงานประกอบตู้ไฟฟ้าในโรงงานอตุสาหกรรมทัว่ไปและสถานีไฟฟ้าย่อยอีกด้วย อาทิเช่น LV Power Cable & Control Cable 
, MV Power Cable, Overhead & Underground Line, System Grounding เป็นต้น 
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4. ธุรกจิจากการให้บริการและซ่อมแซม (Service and Repair)  

บริษัทมีแผนกให้บริการแก่ลกูค้าทัง้ที่อยู่ในระยะรับประกนั และพ้นระยะเวลารับประกนัแล้ว โดยงานบริการจะเกิดจาก

การที่ลกูค้าได้ติดต่อมายงัฝ่ายบริการเมื่อสินค้ามีปัญหาหรือใช้งานไมไ่ด้ เม่ือได้ตรวจสอบการท างานของเคร่ืองจกัรแล้ว ในกรณี
สินค้าใช้งานต่อไม่ได้ บริษัทจะน าเสนอการขายสินค้าประเภท Unit ใหม่ เพื่อทดแทน Unit เก่าที่ช ารุด หรือบางกรณีเป็นการ
ให้บริการติดตัง้และดดัแปลงระบบไฟฟ้าเพื่อให้เคร่ืองจกัรนัน้ๆ ท างานได้ตามปกติ ณ โรงงานลกูค้า นอกจากนัน้ยงัให้บริการตรวจ
สภาพอปุกรณ์ไฟฟ้าหรือระบบไฟฟา้ ณ โรงงานลกูค้า การให้บริการงานซอ่มแซม (Repair) และขายอะไหลเ่พื่อให้สินค้าอยู่ในสภาพ
ที่ใช้งานตอ่ไปได้ บริษัทจะรับตรวจสภาพและซอ่มสินค้าเฉพาะสินค้าที่บริษัทขายให้เทา่นัน้  
 
ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่: 

รายช่ือผู้ถอืหุ้น 
ณ วันที่ 1 พฤศจกิายน 2560 หลังเสนอขายหุ้น IPO 
จ านวน (หุ้น) ร้อยละ จ านวน (หุ้น) ร้อยละ 

1. ครอบครัวหลิมประเสริฐ 283,498,600 45.00 283,498,600 31.50 
2. ครอบครัวปีปทมุ 252,000,000 40.00 252,000,000 28.00 
3. ครอบครัววิเชียรเกือ้ 94,500,000 15.00 94,500,000 10.50 
4. กลุม่อ่ืน ๆ 1,400 00.00 1,400 00.00 
5. เสนอขายแก่บคุคลทัว่ไป ผู้บริหาร (ที่มิใช่กรรมการ)  
ของบริษัทและพนกังานของบริษัทและบคุคลที่มีความสมัพนัธ์ : 
- บคุคลทัว่ไป            -         - 243,000,000 27.00 

- ผู้บริหาร (ท่ีมิใช่กรรมการ) ของบริษัท และพนกังานของบริษัท            -         - 13,500,000 1.50 
- บคุคลที่มีความสมัพนัธ์            -         - 13,500,000 1.50 

รวมทัง้สิน้ 630,000,000 100.00 900,000,000 100.00 
 
คณะกรรมการบริษัท: 

รายชื่อ ต าแหน่ง 
1. นายจรุง  สพุรรณพงษ์  ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ 
2. นายสวุิทย์  สิงหจนัทร์    ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
3. รศ.ประภาษ  ไพรสวุรรณา กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
4. นางวลัชลีย์  กาญจนจงกล กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
5. นายประดิษฐ์ สคุนธสวสัด์ิ กรรมการอิสระ 
6. นายสมศกัด์ิ หลิมประเสริฐ กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร 
7. นายอภิชาติ  ปีปทมุ กรรมการ 
8. นายนพดล  วิเชียรเกือ้   กรรมการ 
9. นางสาวหฤทยั หลิมประเสริฐ  กรรมการ  

โดยมี นางสาวจิตติมา ค าเวียงจนัทร์ ปฏิบตัิหน้าที่เป็นเลขานกุารบริษัท 
กรรมการผู้ มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัท  คือ นายสมศกัด์ิ หลิมประเสริฐ หรือ นางสาวหฤทยั  หลิมประเสริฐ ลงลายมือช่ือ

ร่วมกบั นายอภิชาติ ปีปทมุ หรือ นายนพดล วิเชียรเกือ้ รวมเป็นสองคนและประทบัตราส าคญัของบริษัท 
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สัดส่วนรายได้:   

โครงสร้างรายได้   
2557 

(ปรับปรุงใหม่) 
2558 

(ปรับปรุงใหม่) 
2559** 9 เดือน 2559 9 เดือน 2560 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการขาย           
1. ขายตู้ไฟฟ้า (Panel) 568.18  53.03 607.82 57.06 657.47 53.44 349.82 44.39 434.30 56.68 
2. ขายสินค้า-หน่วย (Unit) 183.98 17.17 189.93 17.82 169.24 13.76 88.02 11.17 171.07 22.33 

รวมรายได้จากการขาย 752.16 70.20 797.75 74.88 826.71 67.20 437.84 55.56 605.37 79.01 

รายได้จากการให้บริการ                     
3. ให้บริการรับเหมาและติดตัง้ 

(Installation/Substation) 280.41 26.17 242.74 22.79 353.08 28.70 305.58 38.78 138.82 18.12 
4. ให้บริการ (Service ) 35.18 3.28 20.46 1.92 47.64 3.87 43.20 5.48 19.26 2.51 

รวมรายได้จากการให้บริการ 315.59 29.45 263.20 24.71 400.72 32.57 348.78 44.26 158.08 20.63 
รวมรายได้หลัก 1,067.75 99.65 1,060.95 99.59 1,227.43 99.77 786.62 99.82 763.45 99.64 

รายได้อื่นๆ * 3.71 0.35 4.36 0.41 2.85 0.23 1.45 0.18 2.78 0.36 
รวมรายได้ 1,071.46 100.00  1,065.31  100.00  1,230.28 100.00  788.07 100.00  766.23  100.00  

หมายเหต ุ*  รายได้อ่ืนๆ ประกอบด้วย รายได้จากการจ าหน่ายเศษซาก ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน และ ดอกเบีย้รับ เป็นต้น 
  ** ในระหวา่งงวดไตรมาส 3/2560 มีจดหมายยตุิมลูหนีล้งวนัท่ี 24 ตลุาคม 2560 ซึง่รายการดงักลา่วกระทบงบก าไรขาดทนุและก าไร 
                  ขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ก าไรจากการยกหนีเ้พ่ิมขึน้ 10.16 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 
                  เพ่ิมขึน้ 2.03 ล้านบาท ก าไรสทุธิเพ่ิมขึน้ 8.13 ล้านบาท 
 

สรุปปัจจยัความเสี่ยง: 
1. ความเสี่ยงจากการพึง่พิงกลุม่ลกูค้าในกลุม่อตุสาหกรรมน า้ตาล เนื่องจากเป็นกลุม่ลกูค้ารายใหญ่ของบริษัท รายได้จากลกูค้ากลุม่

โรงงานน า้ตาลคิดเป็นร้อยละ 42.98 และ ร้อยละ 52.86 ของรายได้จากการขายและบริการ ตามล าดบั ส าหรับปี 2559 และ 9 เดือน
ของปี 2560 ตามล าดบั 

2. ความเสี่ยงจากการพึง่พิงผู้จดัจ าหน่ายน้อยราย ได้แก่ ABB LS และ HITACHI ซึง่เป็นสดัส่วนที่อยู่ในระดบัของการพึง่พิงผู้จดั
จ าหน่ายทัง้สามรายดงักลา่วรวมกนัอยู่ประมาณร้อยละ 50 ในปี 2559 และร้อยละ 30 ส าหรับยอดซือ้ 9 เดือนของปี 2560 

3. ความเสี่ยงจากความล่าช้าของโครงการ ซึง่อาจสง่ผลต่อบริษัทจากการเสียค่าปรับลา่ช้า หรือก่อให้เกิดต้นทนุเพิ่มจากประมาณการ
ที่ตัง้ไว้ และสง่ผลไปถึงการรับรู้รายได้ที่ลา่ช้าไปจากเดิมที่วางไว้ อย่างไรก็ตาม ตัง้แตอ่ดีตถึงปัจจบุนับริษัทไมเ่คยเสียคา่ปรับจากงาน
ลา่ช้า  

4. ความเสี่ยงจากการเพ่ิมขึน้ของต้นทนุอนัเน่ืองมาจากราคาวสัดเุปลี่ยนแปลง จะสง่ผลให้มีต้นทนุในการด าเนินงานสงูขึน้   
5. ความเสี่ยงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ เน่ืองจากมีการสัง่ซือ้สินค้าจากตา่งประเทศประมาณร้อยละ 

37.67 และร้อยละ 31.48 ของยอดซือ้รวมของยอดสัง่ซือ้รวมในปี 2559  และช่วง 9 เดือนปี 2560 ตามล าดบั แตบ่ริษัทได้ปอ้งกนั
ความเสี่ยงโดยใช้วงเงินสญัญาซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศล่วงหน้า  

6. ความเสี่ยงจากการพึง่พิงผู้บริหารและบคุลากรที่มปีระสบการณ์และความสามารถ 
7. ความเสี่ยงเก่ียวกบัการเสนอขายหุ้นสามญัของบริษัทในตลาดรองส าหรับการซือ้ขายหลกัทรัพย์ 
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สรุปฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานย้อนหลัง 3 ปี : 

รายละเอียด หน่วย 
งบการเงนิ 

2557 
(ปรับปรุงใหม่) 

2558 
(ปรับปรุงใหม่) 

 2559 
(ปรับปรุงใหม่) 

9 เดอืน  
ปี 2560 

สินทรัพย์รวม ล้านบาท 889.04 787.31 913.67 954.91 
หนีส้ินรวม ล้านบาท 480.03 342.78 419.81 435.41 
สว่นของผู้ ถือหุ้นรวม ล้านบาท 409.01 444.53 493.86 519.50 
รายได้รวม ล้านบาท 1,071.46 1,065.31 1,230.28** 766.23 
ต้นทนุรวม ล้านบาท 833.35 792.04 925.29 551.55 
ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิ ล้านบาท 53.35 85.52 111.20 85.64 
ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิต่อหุ้น (EPS)* บาท/หุ้น 0.08* 0.14* 0.18* 0.13* 
อตัราสว่นหนีส้ินต่อสว่นผู้ ถือหุ้น (D/E) เทา่ 1.17 0.77 0.85 0.84 
อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) ร้อยละ 6.04 10.20 13.07 12.22 
อตัราผลตอบแทนต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น (ROE) ร้อยละ 12.93 20.04 23.70 22.54 
อตัราก าไรขัน้ต้น  ร้อยละ 21.95 25.35 24.61 27.76 
อตัราสว่นก าไรสทุธิ ร้อยละ 4.98 8.03 9.04 11.18 
หมายเหต ุ: *ค านวณบนพืน้ฐานมลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยใช้จ านวนหุ้นถวัเฉลี่ยน า้หนกัส าหรับงวดบญัชีนัน้ๆ 

**ในระหวา่งงวดไตรมาส 3/2560 มีจดหมายยตุิมลูหนีล้งวนัท่ี 24 ตลุาคม 2560 ซึง่รายการดงักลา่วกระทบงบก าไรขาดทนุและก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ก าไรจากการยกหนีเ้พิ่มขึน้ 10.16 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
เพ่ิมขึน้ 2.03 ล้านบาท ก าไรสทุธิเพ่ิมขึน้ 8.13 ล้านบาท 

 

ค าอธิบายเกี่ยวกับฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน : 

ผลการด าเนินงาน 

ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ตัง้แตปี่ 2557- 2559 บริษัทมีรายได้จากการขาย การให้บริการรับเหมาและติดตัง้ และการให้บริการ
เพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ือง เท่ากบั 1,067.75 ล้านบาท 1,060.95 ล้านบาท และ 1,227.43 ล้านบาท ตามล าดบั โดยเหตผุลหลกัของการเติบโต
ของบริษัท เน่ืองจากลกูค้าเดิมมีการขยายฐานการผลิต และการปรับเปลี่ยนซือ้อปุกรณ์ใหม่ และมียอดขายจากลกูค้ารายใหม่เพ่ิมเติมทัง้ใน
และต่างประเทศ ซึง่รายได้หลกัมาจากลกูค้ากลุ่มโรงงานน า้ตาล โดยลกูค้ากลุ่มโรงงานน า้ตาลในปี 2557-2559 ประมาณร้อยละ 50 ของ
รายได้ในกลุ่มโรงงานอตุสาหกรรม สัง่ซือ้ตู้ ไฟฟ้าระบบควบคมุเคร่ืองจกัร เช่น ตู้ชดุควบคมุหม้อไอน า้, ตู้ชดุควบคมุหม้อป่ันน า้ตาล และตู้
ชดุควบคมุในกระบวนการผลิตอื่นๆ เป็นต้น ระบบ SCADA, ตู้Switchgear, งานสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย 115 kV, ตู้ เช่ือมต่อการขายไฟฟ้า 
โดยตามปกติแล้วสินค้าอปุกรณ์ของ CPT ส าหรับโรงงานน า้ตาลสามารถใช้งานได้นาน  แตโ่รงงานน า้ตาลส่วนใหญ่มีงานการขยายโรงงาน
ใหม่และมีการปรับปรุงคณุภาพของระบบการท างานของเคร่ืองจกัรอยู่ตลอดเวลา รวมทัง้ต้องการประหยดัพลงังานและให้พลงังานส่วนที่
เหลือใช้สามารถขายไฟคืนให้รัฐบาล ตามนโยบายการรับซือ้ไฟคืนที่รัฐบาลก าหนดไว้  นอกจากนี ้การเติบโตของธุรกิจบริษัทสอดคล้องไป
ตามภาวการณ์ขยายตวัของภาคอตุสาหกรรมโดยรวม ตลอดจนการก่อสร้างโรงงานอตุสาหกรรมและการขยายก าลงัการผลิตซึง่จะส่งผล
โดยตรงต่อความต้องการเคร่ืองจกัร ระบบควบคมุการท างานของเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์สนบัสนนุที่เก่ียวข้อง  รวมทัง้จากการที่บริษัทได้
ขยายฐานกลุ่มลกูค้าไปยงัอตุสาหกรรมต่างๆ ที่หลากหลาย รวมถึงบริษัทด าเนินกลยทุธ์ทางด้านการตลาดในการรักษาฐานลกูค้าที่มีอยู่
ด้วยสินค้าที่สนองตรงตามความต้องการของลกูค้าสามารถตอบโจทย์ลกูค้าได้ตรงจดุและการบริการที่รวดเร็วและประทบัใจ สร้างความ
พอใจสงูสดุแก่ลกูค้า ซึง่ส่งผลให้รายได้รวมของบริษัทเติบโตอย่างต่อเน่ืองดงักล่าว  โดยมีอตัราการเติบโตของรายได้จาการขายและบริการ
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ในปี 2559 เทา่กบั ร้อยละ 15.69    

ส าหรับช่วง 9 เดือนปี 2560 บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการลดลงร้อยละ 2.95 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน  
เน่ืองจากไตรมาส 3 ปี 2559 บริษัทมีรายได้จากการให้บริการรับเหมาและติดตัง้ที่สงูจากลกูค้าสองรายจากการให้บริการสร้างสถานีไฟฟ้า
ย่อย (Substation)  โดยที่บริษัทยงัรักษาอตัราก าไรขัน้ต้นรวมไว้ได้ที่ประมาณร้อยละ 25 เน่ืองจากบริษัทมีการติดตามและควบคมุต้นทนุ
อย่างใกล้ชิด ณ ปัจจบุนั เน่ืองจากผลงานของบริษัทที่ผ่านมาเป็นที่รู้จกั และการสร้างพนัธมิตรทางการค้าท าให้บริษัทได้รับงานเพิ่มมากขึน้ 
ส าหรับงานที่เพิ่มขึน้ส่วนใหญ่เป็นการสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย (Substation) ส าหรับโรงงานน า้ตาลและการก่อสร้างอาคารและการสร้าง
โรงงาน เป็นต้น ซึง่ ณ 30 กนัยายน 2560 บริษัทมีงานอยู่ระหว่างการส่งมอบมลูค่าประมาณ  580.86 ล้านบาท โดยคาดว่าจะส่งมอบในปี 
2560 ประมาณ 439.68 ล้านบาท นอกจากนี ้อตุสาหกรรมน า้ตาลมีการผลิตเป็นฤดกูาล ซึง่การรับรู้รายได้ส่วนใหญ่จะเกิดขึน้ในไตรมาสที่ 
3 และ 4 ของปี ก่อนฤดกูาลผลิตจะเร่ิมในช่วงปลายปี 

บริษัทมีก าไรสทุธิและก าไรเบ็ดเสร็จส าหรับปี 2557 - 2559 และช่วง 9 เดือนปี 2560  มลูค่าเท่ากบั 53.35 ล้านบาท 85.52 ล้าน
บาท 111.20 ล้านบาท และ 85.64 ล้านบาท ตามล าดบั  คิดเป็นอตัราส่วนก าไรสทุธิเท่ากบัร้อยละ 4.98 ร้อยละ 8.03 ร้อยละ 9.04 และ
ร้อยละ 11.18  ซึ่งบริษัทมีก าไรสุทธิเพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ืองทุกปี โดยในปี 2558 บริษัทมีก าไรสุทธิรวมเพิ่มขึน้ถึงร้อยละ 60.30 เมื่อ
เปรียบเทียบกบัปี 2557 โดยในปี 2557 มีต้นทนุสงู ซึง่ต้นทนุที่สงูเน่ืองจากต้นทนุขายจากการน าเข้าวตัถดุิบจากตา่งประเทศและอีกสาเหตุ
หนึ่งเกิดจากปี 2557 ขายสินค้าประเภทตู้ไฟฟ้าได้น้อยกวา่ปี 2558 จึงท าให้ปี 2557 มีภาระต้นทนุที่เป็นค่าใช้จ่ายคงที่  ซึง่พิจารณาได้จาก
ยอดขายในส่วนของรายได้จากการขายที่เพิ่มขึน้ประมาณร้อยละ 6.06 แต่ต้นทนุกลบัลดลงร้อยละ 3.96  และส าหรับในปี 2559 บริษัทมี
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมเพิ่มขึน้ถึงร้อยละ 30.03 จากปี 2558 เน่ืองจากบริษัทมีปริมาณงานเพิ่มมากขึน้ ส่งผลให้ก าไรสุทธิเพิ่มขึน้ โดยงานที่
เพิ่มขึน้เน่ืองจากการขายตู้ ไฟฟ้า (Panel) เป็นหลกั ส่วนในไตรมาส 3 ปี 2560 ถึงแม้บริษัทมีรายได้ที่ลดลงแต่สามารถท าก าไรได้เพิ่มขึน้ 
เน่ืองจากบริษัทมีสดัส่วนการขายตู้ ไฟฟ้า (Panel) และขายสินค้าส าเร็จรูป (Unit) ในสดัส่วนที่มากกว่างานบริการรับเหมาติดตัง้ซึ่งก าไร
ขัน้ต้นจากการขายสินค้ามีอตัราสงูกวา่งานบริการรับเหมาติดตัง้  
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ฐานะการเงนิ 

บริษัทมีสินทรัพย์รวม ณ สิน้ปี 2557-2559 และ ณ 30 กันยายน  2560 มีมูลค่าเท่ากับ 889.04 ล้านบาท  787.31  ล้านบาท  
913.67 ล้านบาท และ 954.91 ล้านบาท ตามล าดบั โดยสินทรัพย์ที่เพิ่มขึน้มากในปี 2560 จะมาจากการเพิ่มขึน้ของลกูหนีก้ารค้ารายได้ที่ยงั
ไม่ได้เรียกช าระ และสินค้าคงเหลือที่เกิดจากการยอดขายช่วงปลายไตรมาสที่เพิ่มขึน้มาก และส่วนหนึ่งประมาณร้อยละ 20 ของสินทรัพย์รวม
เป็นที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ที่ใช้ในการประกอบธรุกิจ 

ณ สิน้ปี 2557-2559 และ ณ 30 กนัยายน 2560  หนีส้ินรวมมีจ านวนเท่ากบั 480.03 ล้านบาท 342.78 ล้านบาท 419.81 ล้านบาท 
และ  435.41 ล้านบาท ตามล าดบั ซึ่งเพิ่มขึน้เน่ืองจากหนีส้ินหมนุเวียน คือ เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น ณ สิน้ปี 2557-2559 และ ณ 30 
กนัยายน 2560    มีมลูค่ารวมเท่ากบั 218.68 ล้านบาท 144.52 ล้านบาท 251.86 ล้านบาท และ 250.27 ล้านบาท ตามล าดบั เจ้าหนีก้ารค้า 
ประกอบด้วย ผู้ จัดจ าหน่ายอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เคร่ืองจักรป่ันน า้ตาล มอเตอร์ Inverter Set เป็นต้น ส่วนหนีส้ินหมุนเวียนที่เพิ่มขึน้ ณ 30 
กนัยายน 2560 คือ เงินรับล่วงหน้าจากลกูค้า ซึ่งมีจ านวน 76.88 ล้านบาท และบริษัทมีหนีส้ินระยะยาวเป็นประมาณการหนีส้ินเก่ียวกบัการ
ส ารองผลประโยชน์พนกังาน  

ในส่วนของเจ้าหนีก้ารค้าของบริษัท บริษัทมีรายการเจ้าหนีค้้างนานกับคู่ค้ารายหนึ่ง จ านวน 13.41 ล้านบาท ตัง้แต่ปี 2555 ใน
ขณะเดียวกนับริษัทก็มีลกูหนีค้้างนานกบัคู่ค้ารายนีจ้ านวน 3.25 ล้านบาท (สทุธิ 10.16 ล้านบาท) เน่ืองจากบริษัทได้ยกหนีจ้ านวนดงักล่าว
ให้แก่คู่ค้ารายนี ้และบริษัทได้ส่งหนงัสือให้กับคู่ค้ารายนีเ้พื่อตกลงยตุิมลูหนีแ้ละได้รับหนังสือแจ้งกลบัว่าบริษัทไม่มีภาระหนีด้งักล่าวและได้
สิน้สุดลง ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทจึงปรับปรุงก าไรจากการยกหนีจ้ านวน 10.16 ล้านบาท ส าหรับงบการเงินส าหรับปี 2559 ซึ่ง
รายการปรับปรุงก่อนนีจ้ะมีผลกระทบตอ่ก าไรสะสมเพิ่มขึน้ และก าไรสทุธิเพิ่มขึน้ 8.13 ล้านบาท (หลงัจากหกัคา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้) โดยจะไม่มี
ก าไรเพิ่มเติมในปี 2560 อีก 

ส่วนของผู้ ถือหุ้น ณ สิน้ปี 2557-2559 และ ณ 30 กนัยายน 2560 มีมลูค่าเท่ากบั 409.01 ล้านบาท 444.53 ล้านบาท 493.86 ล้าน
บาท และ 519.50 ล้านบาท ตามล าดับ ส่วนของผู้ ถือหุ้นเพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากบริษัทมีก าไรสุทธิจากการด าเนินงานเพิ่มขึน้ทุกปี 
นอกจากนัน้ ส่วนของผู้ ถือหุ้นลดลดเน่ืองจากการจ่ายเงินปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้น บริษัทมีทนุจดทะเบียนจ านวน 450,000,000 บาท โดยเป็นหุ้น
สามญัที่ออกและเรียกช าระแล้วจ านวน 315,000,000 บาท คิดเป็นหุ้นสามญัจ านวน 630,000,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ0.50 บาท บริษัท
ได้ขออนญุาตเสนอขายหุ้นสามญัให้แก่บคุคลทัว่ไป ผู้บริหาร(ที่ไม่เป็นกรรมการ)ของบริษัทและพนกังานของบริษัท และบคุคลที่มีความสมัพนัธ์ 
รวมจ านวน 270,000,000 หุ้น ซึง่ทนุจดทะเบียนภายหลงัการเสนอขายหุ้นครัง้นี ้เป็นจ านวนเงิน 450,000,000 บาท มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 
บาท  

ตามงบการเงิน ณ 30 กนัยายน 2560 บริษัทมีก าไรสะสมยงัไม่ได้จดัสรรจ านวน 173.87 ล้านบาท โดยบริษัทได้มีมติจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลตามมติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 4/2560 เมื่อวนัที่ 9 พฤศจิกายน 2560 มีมติอนมุตัิจ่ายเงินปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้นจ านวน 
630,000,000 หุ้น ในอตัราเฉลี่ยหุ้นละ 0.146 บาท เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 91.98 ล้านบาท โดยการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวส่งผลให้ก าไรสะสม
ของบริษัทคงเหลือ 81.89 ล้านบาท และมลูค่าตามบญัชีต่อหุ้นลดลงจาก 0.82 บาทต่อหุ้น (ก่อนการจ่ายปันผล) เป็น 0.68 บาทต่อหุ้น (หลงั
การจ่ายปันผลแล้ว) และผู้จองซือ้หุ้น IPO ในคราวนีจ้ะไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผลดงักลา่ว 

 
นักลงทุนสัมพนัธ์:  
คณุฐณชัญ์พร ทองสขุ   
ผู้จดัการทัว่ไป (ฝ่ายบริหาร) 
ที่อยู่ : เลขที่ 230/7 ถนนเทศบาลรังรักษ์เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศพัท์ : 02-954-2590-2, 02-954-2630-2 
Website : www.CPTthailand.com 
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ส่วนที่ 2.1 
วัตถุประสงค์การใช้เงนิ 

 

ข้อมูลเก่ียวกับบริษัท  
ช่ือบริษัท บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) 
ช่ือภาษาอังกฤษ CPT Drives and Power Public Company Limited  
เลขทะเบียนบริษัท 0107556000639 
ประเภทธุรกจิ จ าหน่ายอปุกรณ์และระบบควบคุมไฟฟ้าท่ีใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงให้บริการติดตัง้

และก่อสร้างสถานีไฟฟา้ยอ่ย 
ที่ตัง้ส านักงานใหญ่ 230/7 ถนนเทศบาลรังรักษ์เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 

โทรศพัท์ : 02-954-2590-2, 02-954-2630-2 
โทรสาร  : 02-580-6332-4  

ที่ตัง้โรงงานสาขา 1 
(เพื่อเกบ็สนิค้าคงคลัง) 
 

เลขท่ี 75/26 หมูท่ี่ 11 ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี 12120 
โทรศพัท์ : 02-908-1158 
โทรสาร  : 02-908-1159 

ที่ตัง้โรงงานสาขา 2 
(เพื่อประกอบสินค้า) 
 

เลขท่ี 26/16 หมูท่ี่ 11 ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี 12120 
โทรศพัท์ : 02-908-8227-8, 02-520-3903 
โทรสาร  : 02-520-3904 

Home Page www.CPTthailand.com    
ทุนจดทะเบียน 450 ล้านบาท / 900 ล้านหุ้น มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 
ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 315 ล้านบาท / 630 ล้านหุ้น มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 
 

บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการน าเงินท่ีได้จากการเสนอขายหุ้ นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไปในครัง้นี ้ซึ่งมีมูลค่า
หลงัจากหักค่าธรรมเนียมการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย และค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับการเสนอขายหุ้นแล้ว 
จ านวนประมาณ 599 ล้านบาท ไปใช้ดงันี ้ 
 

วัตถุประสงค์การใช้เงนิ จ านวนเงนิ 
ประมาณ (ล้านบาท) 

ระยะเวลาที่ใช้เงนิ 
โดยประมาณ 

1. เพ่ือลงทุนซือ้ท่ีดินเพ่ือสร้างโรงงานใหม่และซือ้เคร่ืองจักรในการผลิตตู้ ไฟชนิดไม่มี
โครงสร้างแบบ Metal Clad Switchgear (“MCSG”) ซึง่ผ่านการทดสอบ (Type Test) 
มาตรฐานสากลและ มอก. ของประเทศไทยโดยมีรายละเอียดดงันี ้: 
1.1) ซือ้ท่ีดิน 1,198 ตารางวาท่ีอยูต่รงข้ามโรงงานเดิม 
1.2) ก่อสร้างโรงงานใหมซ่ึง่มีพืน้ท่ีในการท างานประมาณ 4,800 ตารางเมตร 
1.3) ซือ้เคร่ืองจกัรตา่งๆในการท าตู้  MCSG และประกอบ Ring Main Unit 

 
 
 

70 
80 
50 

 
 
 

ปี 2560 
ไตรมาส 1 ปี 2561 
ไตรมาส 3 ปี 2561 

2. เพ่ือใช้ในการขยายตลาดไปยงัตา่งประเทศ ได้แก่ การจดัตัง้ส านกังานสาขา หรือ 
Representative office การเช่าส านกังาน และคา่บคุลากร ซึง่เบือ้งต้นจะศกึษาการ
ขยายไปในตลาดตา่งประเทศ ได้แก่ เวียดนาม ฟิลปิปินส์ อินโดนีเซีย เป็นต้น  

70 ปี 2561 

3. เพ่ือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในกิจการ สว่นท่ีเหลือจาก 1 และ 2 ปี 2561 

http://www.cptthailand.com/
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ส่วนที่ 2.2 
ลักษณะการประกอบธุรกจิ 

1.  นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

ในอดีต เม่ือประเทศไทยเร่ิมเปลี่ยนแปลงมีการส่งเสริมอตุสาหกรรมแทนการเกษตร โดยมีการลงทนุจากต่างประเทศ
และในประเทศมากขึน้ แต่อตุสาหกรรมต่างๆ สร้างขึน้มาเพ่ือบริโภคภายในประเทศเพ่ือทดแทนการน าเข้าเท่านัน้ ต่อมาเม่ือมี
การพฒันาอตุสาหกรรมเพ่ือการส่งออก โรงงานต่างๆ ยังมีก าลงัการผลิตต ่าและความไม่แน่นอนในคณุภาพของสินค้า สาเหตุ
หลกัมาจากเคร่ืองจกัรท่ีล้าสมยัโดยการควบคมุเคร่ืองจกัรส่วนมากขึน้อยู่กบัคนท่ีควบคมุเคร่ืองจกัรนัน้ๆ ในขณะท่ีประเทศท่ี
พฒันาแล้วมีการพฒันาการควบคมุเคร่ืองจกัรในการผลิตสินค้าไปสู่ระบบอตัโนมตัิ ต่อมามีการจดัซือ้จดัหาเคร่ืองจกัรใหม่ๆ 
เข้ามาทดแทนเคร่ืองจกัรท่ีมีอยู่แล้วแต่ก็ประสบปัญหาการท างานของเคร่ืองจักรไม่สอดคล้องกบัความต้องการของการผลิต
สินค้าให้กับคนไทย ซึ่งประเทศไทยยังขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความเข้าใจในการเดินเคร่ืองจักรให้ท างานเต็มประสิทธิภาพ 
ประกอบกับอากาศร้อนและความชืน้ของประเทศไทย จึงส่งผลให้อุปกรณ์ดังกล่าวท างานไม่มีความแน่นอน จึงจ าเป็นต้อง
พึง่พาบริษัทตา่งชาติตลอดเวลา จงึท าให้คา่ใช้จ่ายสงู รวมถึงใช้เวลานานในการแก้ปัญหาเน่ืองจากการเดินทาง 

ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น ในปี 2537 กลุ่มวิศวกรผู้ มีประสบการณ์ด้านอุปกรณ์ควบคุมเคร่ืองจักรของโรงงาน
อตุสาหกรรม ประกอบด้วย นายสมศกัด์ิ หลิมประเสริฐ นายอภิชาติ ปีปทมุ และนายนพดล วิเชียรเกือ้ ได้เล็งเห็นโอกาสท่ีจะ
เพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตจากการท างานของเคร่ืองจกัรให้แก่ผู้ประกอบการไทยโดยบริษัทคนไทย ดงันัน้ ผู้บริหารทัง้สาม
ท่านได้จบัมือร่วมกนัก่อตัง้ บริษัท ซี.พี.ที. (ไทยแลนด์) จ ากดั เม่ือวนัท่ี 22 มีนาคม 2537 ด้วยทนุจดทะเบียน 10.00 ล้านบาท 
วตัถปุระสงค์แรกเร่ิมในการขายอปุกรณ์ไฟฟ้าเพ่ือดดัแปลงการควบคมุเคร่ืองจกัรเก่าแตอ่ยูใ่นสภาพใช้งานได้ให้มีการควบคมุท่ี
รวดเร็วและแน่นอน โดยการควบคุมความเร็วหรือการท างานของมอเตอร์และระบบเซ็นเซอร์ต่างๆ ในการควบคุมเคร่ืองจกัร
เพ่ือให้สอดคล้องกับการผลิต โดยจะประกอบด้วยอปุกรณ์ต่างๆ ที่มีคุณภาพแต่ราคาย่อมเยา และต่อมามีการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างกลุ่มบริษัท จึงได้จัดตัง้ บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ ากัด หรือปัจจุบนัคือ บริษัท  ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์  
จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “CPT”) หรือย่อมาจาก “Control Power and Transmission” ซึ่งเป็นระบบไฟฟ้าก าลงัส าหรับ
ควบคุมการท างานของเคร่ืองจกัร เม่ือวนัท่ี 25 กรกฎาคม 2546 ด้วยทุนจดทะเบียน 40.00 ล้านบาท โดยมีผู้ ถือหุ้นใหญ่ คือ 
กลุม่ครอบครัวหลิมประเสริฐ ครอบครัวปีปทมุ และครอบครัววิเชียรเกือ้ เพ่ือด าเนินธุรกิจผลติและประกอบตู้ ไฟฟ้าท่ีใช้กบัระบบ
ไฟฟ้าและระบบควบคุมส าหรับควบคุมเคร่ืองจักรในโรงงานอุตสาหกรรมท่ีได้รับการป้อนข้อมูลได้ (Programmable Logic 
Control (“PLC")) ได้แก่ ระบบการควบคมุมอเตอร์ไฟฟ้าและส่งก าลงัอตัโนมตัิ (Automatic Drives and Power) และระบบตู้
ไฟฟ้าก าลงั (Power Distribution Panel) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีขัน้สงูส าหรับควบคมุเคร่ืองจกัรในโรงงานอตุสาหกรรม โดยมีฐาน
ลกูค้าหลกัเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมโรงงานน า้ตาล รวมทัง้มีการเก็บส ารองอะไหล่ และการให้บริการหลงัการขาย จนกระทัง่ใน
เดือนธันวาคม 2554 ได้มีการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัท โดยช าระบญัชี และโอนธุรกิจ บริษัท ซี .พี.ที. (ไทยแลนด์) จ ากดั ไปท่ี 
บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “CPT”) เพียงแหง่เดียว  

ในปี 2557 บริษัทเร่ิมการขยายตลาดโดยการเพิ่มประเภทสินค้าของบริษัท ไปยงัอตุสาหกรรมอ่ืนๆ เพ่ือลดความเสี่ยง
การพึ่งพาโรงงานน า้ตาลเพียงอย่างเดียว อนัได้แก่ การเพิ่มสินค้าประเภท Medium Voltage Inverter คืออุปกรณ์ท่ีควบคุม
ความเร็วของมอเตอร์ขนาดใหญ่ท่ีใช้ในการขบัพดัลมและป๊ัมน า้เพ่ือการประหยดัพลงังานซึ่งประสบความส าเร็จเป็นอย่างดีใน
การจัดจ าหน่ายและติดตัง้ระบบให้แก่โรงงานปูนซีเมนต์และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตท่ีเหมืองแม่เมาะ รวมถึงลกูค้าขนาดใหญ่อีก
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มากมาย และสินค้าประเภท Medium Voltage Soft Starter  คือ อปุกรณ์ท่ีใช้ส าหรับการสตาร์ทมอเตอร์ขนาดใหญ่ ซึง่อปุกรณ์
ดงักล่าวตัง้เป้าในการน าเสนองานในโครงการท่ีเก่ียวกบัการจดัการน า้ ซึ่งท าให้บริษัทขยายงานเข้าสู่โครงการของหน่วยงาน
ราชการหรือรัฐวิสาหกิจมากขึน้  

 ปัจจบุนั บริษัทมีการขยายตลาดไปยงัต่างประเทศอีกหลายประเทศ เช่น การจดัจ าหน่ายและติดตัง้ระบบการควบคมุ
เคร่ืองจกัรพร้อมมอเตอร์ขนาดใหญ่ หม้อป่ัน และตู้ควบคมุหม้อป่ันซึง่ขายให้แก่โรงงานน า้ตาลในประเทศอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ 
และเวียดนาม ซึง่ในอนาคตอาจจะมีการร่วมทนุเพ่ือตัง้ส านกังานขายในประเทศนัน้ๆ เพ่ือขยายฐานธุรกิจให้มากขึน้อีกด้วย                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1.1 วสัิยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ในการด าเนินงานของบริษัทในภาพรวม 

บริษัทได้ก าหนดแนวทางในการด าเนินธุรกิจไว้เป็นแนวในการปฏิบตัิอย่างชดัเจน และได้ประกาศให้พนกังานของบริษัท
ทราบ ผ่านการอบรม การฝึกฝน และการแจ้งให้ทราบเป็นระยะๆ  เพ่ือน าพาบริษัทไปสู่เป้าหมายร่วมกัน ซึ่งการก าหนดแนว
ปฏิบตัิดงักลา่วเป็นแนวทางท่ีชดัเจน เป็นรูปธรรม เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสดุของบริษัท และสามารถน าไปปฏิบตัิได้ โดยอธิบาย
ในรายละเอียดดงันี ้

วสัิยทัศน์ 

บริษัทมีวิสยัทศัน์ในการด าเนินธุรกิจ คือ ขยายกลุ่มธุรกิจและการลงทนุ ระบบควบคมุเคร่ืองจกัรและระบบไฟฟ้า สร้าง
โรงงานสถานีไฟฟา้ยอ่ย ออกไปยงัระดบัภมูิภาคโดยมุง่เน้นสร้างความพงึพอใจให้กบัลกูค้าและผู้ มีสว่นร่วมเป็นส าคญั 

วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร 

บริษัทมีเปา้หมายในการด าเนินธุรกิจ ดงันี ้

1. เป็นหนึ่งในผู้น าในด้านการผลิตตู้ ไฟฟ้า ระบบควบคมุเคร่ืองจกัรและระบบไฟฟ้า โดยมุ่งเน้นการแข่งขันได้ทัง้
ราคา เทคโนโลยี คณุภาพและการบริการ 

2. เพิ่มยอดขายโดยขยายตลาดไปยงัตา่งประเทศ กลุม่ผลติพลงังาน และกลุม่ลกูค้าท่ีหลากหลายมากขึน้  
3. ลดต้นทนุการผลิตและแสวงหาผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ ที่มีคณุภาพในระดบัเดียวกนัเพ่ือเพิ่มศกัยภาพทางการแข่งขนั

โดยการเพิ่มสายการผลิตตู้ เปล่าแบบใหม่เพ่ืองานท่ีมีคุณลกัษณะเฉพาะ (Specification) สงูและเพ่ือทดแทน
การซือ้จากภายนอก การปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีความทนัสมยั     

4.  พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเน่ือง ส่งเสริมบุคลากรรุ่นใหม่ท่ีมีความรู้ ความสามารถ  โดยการอบรมในและนอก
สถานท่ี รวมถึงการสง่ไปอบรมจากต่างประเทศอยา่งตอ่เน่ือง 
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1.2 การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ 
 

22 มีนาคม 2537 ➢ จดทะเบียนจัดตัง้ บริษัท ซี.พี.ที. (ไทยแลนด์) จ ากัด โดยมีทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 10 ล้าน
บาท  แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 100,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท เพ่ือจ าหน่ายอุปกรณ์
ไฟฟา้และบริการซอ่มแซมอปุกรณ์ไฟฟา้    

ปี 2538 ➢ บริษัทได้รับความไว้ใจให้เป็นตวัแทนจ าหน่ายสนิค้าเก่ียวกบัอปุกรณ์ควบคมุ ดงันี ้

สนิค้า บริษัท ยี่ห้อ ประเทศ 

PLC  LS Industrial System Co., Ltd. LS เกาหล ี
DC Drives  Parker Hannifin Ltd. Parker SSD องักฤษ 
Inverter   Yaskawa Electric Corporation Yaskawa ญ่ีปุ่ น 
DC Motor T-T Electric T-T Electric ฝร่ังเศส  

ปี 2541 ➢ น าเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้าจากบริษัท LS จากประเทศเกาหลี ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เก่ียวกบัไฟฟ้าก าลงั 
อปุกรณ์ส าหรับใช้ในงานไฟฟ้าก าลงั (Electrical Power Products) เน่ืองจากสินค้าขายได้รับ
ความนิยมอย่างตอ่เน่ือง 

ปี 2544 ➢ จดทะเบียนจัดตัง้ บริษัท ซี.พี.ที. เทคโนโลยี (2001) จ ากัด โดยมีทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 1 
ล้านบาท เพ่ือการจดัจ าหน่ายอปุกรณ์พิเศษส าหรับอตุสาหกรรม  

ปี 2545 ➢ บริษัท ซี.พี.ที. (ไทยแลนด์) จ ากัด ได้รับความไว้วางใจให้เป็นตัวแทนจ าหน่ายสินค้าเก่ียวกับ
อปุกรณ์ควบคมุระบบ เพิ่มเติม ดงันี ้

สนิค้า บริษัท ยี่ห้อ ประเทศ 
Electrical Power Products LS Industrial System Co., Ltd. LS เกาหล ี
LV & MV Inverter  LS Industrial System Co., Ltd. LS เกาหล ี
PLC  Automation LS Industrial System Co., Ltd. LS เกาหล ี
AC Motor ขนาดใหญ่  Hyosung Corporation Hyosung เกาหล ี
Regenerative Inverter VACON PLC Vacon ฟินแลนด์ 
LV / MV Capacitor Bank  ZEZ SILKO, s.r.o. ZEZ SILKO สาธารณรัฐเช็ค  

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

25 กรกฎาคม 2546        
 

➢ มีการปรับโครงสร้างของผู้ ถือหุ้นใหม่โดยการจดัตัง้ บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ ากดั โดย
ถือหุ้นหลกัทัง้ 3 ท่าน  ทนุจดทะเบียนช าระแล้ว 3 ล้านบาท  แบง่เป็นหุ้นสามญั 30,000 หุ้น มลู
คา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท 

21 กรกฏาคม 2547 ➢ บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ ากดัเพิ่มทนุช าระแล้วอีก 37 ล้านบาท เป็น 40 ล้านบาท เพ่ือ
ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนส าหรับการน าเข้าสินค้าและการสัง่ซือ้ภายในประเทศท่ีเพิ่มขึน้ตาม
ยอดขาย 

30 พฤศจิกายน
2547 

➢ จดทะเบียนยกเลิกกิจการ บริษัท ซี.พี.ที. เทคโนโลยี (2001) จ ากัด เน่ืองจากไม่ประสบ
ความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจ     
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มิถนุายน 2553 ➢ บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ ากดัซือ้โรงงานในนิคมอตุสาหกรรม MMC ท่ีปทมุธานี ขนาด
พืน้ท่ี 300 ตารางวา เพ่ือเพิ่มพืน้ท่ีส าหรับการผลติสินค้า   

29 เมษายน 2554 ➢ บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ ากดัเพิ่มทนุช าระแล้วอีก 20 ล้านบาท เป็น 60 ล้านบาท เพ่ือ
ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนส าหรับการน าเข้าสินค้าและการสั่งซือ้ภายในประเทศท่ีเพิ่มขึน้ตาม
ยอดขาย 

17 ธนัวาคม 2554  ➢ บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ ากัดเพิ่มทุนช าระแล้วอีก 60 ล้านบาท เป็น 120 ล้านบาท 
เพ่ือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนส าหรับการน าเข้าสินค้าและการสัง่ซือ้ภายในประเทศท่ีเพิ่มขึน้ตาม
ยอดขาย  

21 เมษายน 2555 ➢ บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ ากัดเพิ่มทุนช าระแล้วอีก 40 ล้านบาท เป็น 160 ล้านบาท 
เพ่ือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนส าหรับการน าเข้าสินค้าและการสัง่ซือ้ภายในประเทศท่ีเพิ่มขึน้ตาม
ยอดขาย  

9 ธนัวาคม 2555 ➢ บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ ากดัเพิ่มทนุจดทะเบียนอีก 40 ล้านบาท เป็น 200 ล้านบาท 
เพ่ือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนส าหรับการน าเข้าสินค้าและการสัง่ซือ้ภายในประเทศท่ีเพิ่มขึน้ตาม
ยอดขาย  

สิงหาคม 2555 
 
 

➢ บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ ากัดสร้างโรงงานแห่งใหม่บนเนือ้ท่ีประมาณ 4 ไร่คร่ึง ใน
นิคมอุตสาหกรรม MMC ซึ่งได้ซือ้ไว้เม่ือเดือนกรกฎาคม 2555 ในราคา 36 ล้านบาท ขนาด
พืน้ท่ีในการผลิต 7,200 ตารางเมตร ซึ่งใช้งบประมาณ 130 ล้านบาท และสามารถประกอบ
ตู้ควบคมุได้ 1,800 ตู้ต่อปี ก่อสร้างแล้วเสร็จเม่ือเดือนพฤษภาคม 2556 และได้จดทะเบียนเป็น
ส านกังานสาขาที่ 2 เรียบร้อยแล้วเม่ือเดือนกนัยายน 2556 

20 มกราคม 2555 ➢ จดทะเบียนยกเลิกกิจการและแล้วเสร็จการช าระบญัชีเม่ือวนัท่ี 30 กรกฏาคม 2556 ของ บริษัท 
ซี.พี.ที. (ไทยแลนด์) จ ากดั เพ่ือรวมกิจการไปท่ี บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ ากดั เพียง
แหง่เดียว 

5 กนัยายน 2556 ➢ บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ ากดัเพิ่มทนุจดทะเบียนช าระแล้วอีก 115 ล้านบาท เป็น 315 
ล้านบาท เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม   

16 กนัยายน 2556 ➢ บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ ากดัจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน โดยเปลี่ยนช่ือ
เป็น “บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน)” และเปลี่ยนแปลงมลูค่าท่ีตราไว้จาก
หุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท เพ่ือเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุต่อประชาชน ผู้บริหาร(ท่ีไม่
เป็นกรรมการ)และพนกังานของบริษัทจ านวน 135 ล้านหุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท  

ปี 2556-2557 ➢ รับงานระบบการควบคุมเคร่ืองจักรพร้อมมอเตอร์ขนาดใหญ่โรงงานปูนซีเมนต์ ท่ีประเทศ
กมัพชูา  มลูค่างานประมาณ 103 ล้านบาท 

ปี 2557 ➢ บริษัทจ่ายเงินปันผลจ านวน 56.70 ล้านบาท ให้กบัผู้ ถือหุ้นจ านวน 315 ล้านหุ้น ในอตัราเฉลี่ย
หุ้นละ 0.18 บาท เม่ือวนัท่ี 9 เมษายน 2557 ส าหรับผลประกอบการปี 2556 และจดัสรรส ารอง
ตามกฎหมายจ านวน 13.71 ล้านบาท ซึง่เป็นไปตามมติท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2557 
เม่ือวนัท่ี 8 เมษายน 2557 
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ปี 2558 ➢ บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน)  ได้รับความไว้วางใจให้เป็นพันธมิตรทาง
การค้ากบับริษัท ABB Limited โดยได้ซือ้และจ าหน่ายสินค้าประเภทมอเตอร์ขนาดใหญ่ และ 
Switchgear รวมถึงอปุกรณ์ตา่งๆ ในการท าตู้  MDB และ MCC   

ปี 2558 ➢ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลจ านวนทัง้สิน้ 15 ล้านบาท ให้กบัผู้ ถือหุ้นจ านวน 315 ล้านหุ้น ในอตัรา
เฉลี่ยหุ้ นละ  0.05 บาท เม่ือวันท่ี 29 เมษายน 2558 ส าหรับผลประกอบการปี 2557 และ
จดัสรรส ารองตามกฎหมายจ านวน 2.39 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามมติท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2558 เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2559 

29 เมษายน 2559 ➢ ตามมติ ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น  เม่ือวัน ท่ี  29 เมษายน 2559 ได้ มี มติอนุมัติแต่งตั ง้
คณะกรรมการบริษัทรวมทัง้ คุณสุวิทย์ สิงหจันทร์ และคุณประดิษฐ์ สุคนธสวัสด์ิ ซึ่งเป็น
กรรมการอิสระ 

ปี 2558-2559 ➢ ในปี 2558- 2559 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลจ านวน 4 ครัง้ รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 85 ล้านบาท ให้กบั
ผู้ ถือหุ้นจ านวน 315 ล้านหุ้น ในอตัราเฉลี่ยหุ้นละ  0.22 บาท  ส าหรับผลประกอบการปี 2558 
และจากก าไรสะสม  

ปี 2559 ➢ รับงานระบบการควบคุมเคร่ืองจักรพร้อมมอเตอร์ขนาดใหญ่โรงงานปูนซีเมนต์ ท่ีประเทศ
มาเลเซีย  มลูค่างานประมาณ 18 ล้านบาท 

ปี 2559-2560 ➢ ในปี 2559- 2560 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลจ านวน 3 ครัง้ รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 60 ล้านบาท ให้กบั
ผู้ ถือหุ้นจ านวน 315 ล้านหุ้น ในอตัราเฉลี่ยหุ้นละ 0.19 บาท  ส าหรับผลประกอบการปี 2559 
และจากก าไรสะสม  

ไตรมาส 2 ปี 2560 ➢ รับงานระบบการควบคุมเคร่ืองจักรพร้อมมอเตอร์ขนาดใหญ่โรงงานน า้ตาลท่ีประเทศ
อินโดนีเซีย มลูค่างานประมาณ 7.5 ล้านบาท 

➢ รับงานระบบการควบคมุเคร่ืองจกัรพร้อมมอเตอร์ขนาดใหญ่โรงงานน า้ตาลในกลุ่ม Robinson  
ท่ีประเทศฟิลิปปินส์ มลูค่างานประมาณ 17.30 ล้านบาท  

มิถนุายน 2560 ➢ บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จ านวนเงิน 20 ล้านบาท ให้กบัผู้ ถือหุ้นจ านวน 630 ,000,000 
หุ้ น (มูลค่าท่ีตราไว้หุ้ นละ 0.50 บาท) ในอัตราเฉลี่ยหุ้ นละ 0.03 บาท  ซึ่งเป็นไปตามมติท่ี
ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 2/2560 เม่ือวนัท่ี 15 มิถนุายน 2560  

➢ บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ ากัด จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าท่ีตราไว้จากหุ้นละ 1 
บาท เป็นหุ้ นละ 0.50 บาท เพ่ือเสนอขายหุ้ นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปจ านวน 270  
ล้านหุ้ น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้ นละ 0.50 บาท พร้อมทัง้น าหุ้ นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

15 สงิหาคม 2560 ➢ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 270 ล้านหุ้นมลูค่าท่ี
ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยจัดสรรให้แก่ผู้ มีอุปการคุณของผู้จดัจ าหน่าย ผู้ มีอุปการคุณของ
บริษัท กลุ่มพนักงานของบริษัท และบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ โดยคณะกรรมการบริษัทได้
ก าหนดเกณฑ์การจดัสรรให้แก่ผู้ มีอปุการคณุของบริษัท 

➢ ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทอนมุตัิการซือ้ท่ีดินใหม่จ านวน 1,198 ตารางวา ซึง่ตัง้อยู่ตรงข้าม
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โรงงานปัจจบุนั เพ่ือขยายการผลิตส าหรับโครงการในอนาคตของบริษัท เพ่ือรองรับการผลิตตู้  
MCSG และ RMU 

23 สงิหาคม 2560 ➢ บริษัทลงนามในสญัญาจะซือ้จะขายท่ีดินดงักลา่วในราคา 66 ล้านบาท โดยโอนกรรมสทิธ์ิท่ีดิน
ภายในเดือนพฤศจิกายน 2560 โดยใช้แหลง่เงินกู้จากสถาบนัการเงิน 

9 พฤศจิกายน 
2560 

➢ คณะกรรมการบริษัทอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จ านวนเงิน 91.98 ล้านบาท ให้กบัผู้
ถือหุ้นจ านวน 630,000,000 หุ้น (มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) ในอตัราเฉลี่ยหุ้นละ0.146  
บาทจากก าไรสะสม โดยจะจ่ายเงินปันผลภายในวนัท่ี 8 ธนัวาคม 2560 

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

บริษัทไมมี่เงินลงทนุในบริษัทยอ่ยหรือบริษัทร่วมใดๆ  

ทัง้นี ้การเสนอขายหุ้นสามญัต่อประชาชนเป็นครัง้แรกในครัง้นี ้เป็นการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทจ านวน 
270,000,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 30 ของหุ้นสามญัท่ีออกและช าระแล้วภายหลงัการเสนอขาย
หุ้นสามญัครัง้นี ้โดยมีโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทภายหลงัการเสนอขายหุ้นสามญัต่อประชาชนเป็นครัง้แรกแสดงโครงสร้าง
ได้ดงันี ้ 

ตารางแสดงโครงสร้างการถือหุ้นภายหลงัการเสนอขายหุ้นสามญัตอ่ประชาชนเป็นครัง้แรก 

 
 
 

 
 

 

 

 

  

บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) (“CPT”)  

31.5% 28% 0% 30% 10.5% 

กลุ่มคุณสมศักดิ์ 
หลิมประเสริฐ 

 

กลุ่มคุณอภชิาต ิ 
ปีปทุม 

 

กลุ่มคุณนพดล 
วิเชียรเกือ้ 

 

อื่นๆ   
(7 คน) 

ประชาชนทั่วไป 
(IPO) 
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2.  ลักษณะการประกอบธุรกจิ 

โครงสร้างรายได้ 

 บริษัทมีรายได้จากการประกอบธุรกิจหลกัประกอบด้วย :  

ตารางสรุปโครงสร้างรายได้ปี 2557 – 2559 และช่วง 9 เดือน ปี 2559 และ 2560 

โครงสร้างรายได้   
2557 

(ปรับปรุงใหม่) 
2558 

(ปรับปรุงใหม่) 
2559** 9 เดือน 2559 9 เดือน 2560 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการขาย           
1. ขายตู้ไฟฟ้า (Panel) 568.18  53.03 607.82 57.06 657.47 53.44 349.82 44.39 434.30 56.68 
2. ขายสินค้า-หน่วย (Unit) 183.98 17.17 189.93 17.82 169.24 13.76 88.02 11.17 171.07 22.33 

รวมรายได้จากการขาย 752.16 70.20 797.75 74.88 826.71 67.20 437.84 55.56 605.37 79.01 

รายได้จากการให้บริการ                     
3. ให้บริการรับเหมาและติดตัง้ 

(Installation/Substation) 280.41 26.17 242.74 22.79 353.08 28.70 305.58 38.78 138.82 18.12 
4. ให้บริการ (Service) 35.18 3.28 20.46 1.92 47.64 3.87 43.20 5.48 19.26 2.51 

รวมรายได้จากการให้บริการ 315.59 29.45 263.20 24.71 400.72 32.57 348.78 44.26 158.08 20.63 
รวมรายได้หลัก 1,067.75 99.65 1,060.95 99.59 1,227.43 99.77 786.62 99.82 763.45 99.64 

รายได้อื่นๆ * 3.71 0.35 4.36 0.41 2.85 0.23 1.45 0.18 2.78 0.36 
รวมรายได้ 1,071.46 100.00  1,065.31  100.00  1,230.28 100.00  788.07 100.00  766.23  100.00  

หมายเหต ุ  *  รายได้อ่ืนๆ ประกอบด้วย รายได้จากการจ าหน่ายเศษซาก ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน และ ดอกเบีย้รับ เป็นต้น  
                ** ในระหวา่งงวดไตรมาส 3/2560 มีจดหมายยตุิมลูหนีล้งวนัท่ี 24 ตลุาคม 2560 ซึง่รายการดงักลา่วกระทบงบก าไรขาดทนุและก าไร 
                  ขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ก าไรจากการยกหนีเ้พ่ิมขึน้ 10.16 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 
                  เพ่ิมขึน้ 2.03 ล้านบาท ก าไรสทุธิเพ่ิมขึน้ 8.13 ล้านบาท 

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ 

บริษัทประกอบธุรกิจแบง่ออกเป็น 4 สว่นงานดงันี ้

1. ธุรกิจจากการขายตู้ไฟฟา้ (Panel) แบง่เป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
ก. ตู้ไฟฟา้ระบบควบคมุเคร่ืองจกัร  
ข. ตู้ไฟฟา้ระดบัแรงดนัต ่า (220-690 V.) และแรงดนัปานกลาง (3.3-36 kV.) ส าหรับโรงงาน 

2. ธุรกิจจากการขายสนิค้าส าเร็จรูปประเภทหน่วย (Unit) 
3. ธุรกิจจากการให้บริการรับเหมาและติดตัง้สายไฟ (Cable Installation) และการสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย 

(Substation) ขนาดแรงดนั 69 - 115 kV. 
4. ธุรกิจจากการให้บริการและซอ่มแซม (Service & Repair) 

2.1.1 ธุรกจิจากการขายตู้ไฟฟ้า (Panel) 

บริษัทมีความเช่ียวชาญในการด าเนินธุรกิจจากการขายตู้ ไฟฟ้า (Panel) โดยท าการประกอบตู้ ไฟฟ้า ณ 
โรงงานของบริษัท และจ าหน่ายไปยงัลกูค้ากลุม่โรงงาน อตุสาหกรรมต่าง ๆ รวมถึง โรงไฟฟ้า โดยลกัษณะของตู้ ไฟฟ้าท่ีบริษัท
ผลติแบง่ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่  
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ก. ตู้ไฟฟ้าระบบควบคุมเคร่ืองจักร  

บริษัทด าเนินธุรกิจจากการขายตู้ ไฟฟ้าระบบการควบคมุและไฟฟ้าก าลงัส าหรับควบคมุการท างานของเคร่ืองจกัรใน
โรงงานอุตสาหกรรมโดยระบบอัตโนมัติให้เคร่ืองจักรท างานอย่างมีประสิทธิภาพท่ีดียิ่งขึน้ โดยการเช่ือมโยงระบบกับ
คอมพิวเตอร์ ซึง่สามารถจดัเก็บข้อมลูในการผลิตและแสดงผล แล้วน าข้อมลูนัน้ๆ ไปควบคมุการท างานของเคร่ืองจกัรในแต่ละ
ส่วน ท าให้มีการท างานท่ีเท่ียงตรงทัง้ความเร็วและขัน้ตอนการท างานเพ่ือตอบสนองความต้องการในการผลิตสินค้านัน้ๆ 
รวมถึงควบคมุพลงังานให้เหมาะสมในการผลิตรวมถึงการจดัการพลงังานสว่นท่ีเกินเน่ืองมาจากการท างานของเคร่ืองจกัรบาง
ประเภทให้คืนพลงังานแก่ระบบไฟฟ้าเพ่ือประหยดัพลงังาน ผลรับท่ีออกมาคือท าให้ผลติสินค้าได้มีคณุภาพแน่นอนและเพิ่มผล
การผลิต รวมถึงการเตือนเพ่ือการซ่อมบ ารุงรักษาเคร่ืองจักรในแต่ละส่วนในเวลาท่ีเหมาะสมพร้อมทัง้รายงานการความผิด
พลาดของการท างานเคร่ืองจกัรในแต่ละสว่นผ่านระบบโปรแกรมรายงานผลและวิเคราะห์ ซึง่ช่วยให้แก้ปัญหาต่างๆ ได้รวดเร็ว
ยิ่งขึน้จงึมีผลท าให้ลดปัญหาการหยดุการท างานของเคร่ืองจกัรท่ีไม่คาดหวงั 

รวมถึงการจดัการของระบบตู้ ไฟฟ้าก าลงั ซึ่งเป็นระบบการควบคมุการจ่ายไฟในโรงงานอย่างมีประสิทธิภาพจนถึงการ
เช่ือมตอ่ (Synchronize) ระบบกบัการไฟฟา้เพ่ือขายไฟให้แก่รัฐอีกด้วย 

ในกระบวนการผลิตสินค้าต่างๆ นัน้ หัวใจการควบคุมเคร่ืองจักร คือ การควบคุมความเร็วของมอเตอร์ และระบบ
ควบคมุอตัโนมตัิ ซึ่งการเลือกอปุกรณ์มาใช้กบัระบบ จะต้องมีความรู้และประสบการณ์ในการควบคมุเคร่ืองจกัรกลต่างๆ เป็น
อย่างดี ซึ่งเคร่ืองจกัรในแต่ละประเภทจะมีความแตกต่างกนั เช่น เคร่ืองจกัรบางประเภทต้องการความเร็วท่ีคงท่ีและเท่ียงตรง 
เคร่ืองจักรบางประเภทก็ต้องการควบคุมต าแหน่งในการเร่ิมต้นและหยุด หรือเคร่ืองจักรบางประเภทต้องการความเร็วให้
สอดคล้องกัน ดังนัน้ ทางบริษัทมีประสบการณ์ในการผลิตสินค้าประเภทตู้ ไฟฟ้าและคัดเลือกอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ นัน้ 
ตลอดจนการปรับแตง่เพ่ือให้เหมาะสมกบัการผลติสินค้านัน้ๆ  

บริษัทมีความเช่ียวชาญในการผลิตสินค้าส าเร็จรูปประเภทตู้ ไฟฟ้า (Panel) โดยท าการผลิตและประกอบตู้ ไฟฟ้า ณ 
โรงงานของบริษัท อีกทัง้จ าหน่ายเป็นสินค้าส าเร็จรูปโดยการส่งมอบให้ลกูค้า ณ โรงงานหรือสถานท่ีของลกูค้า ซึ่งตู้ ไฟฟ้าของ
บริษัท ท่ีส่งมอบให้ลูกค้าเพ่ือใช้ในการควบคุมการท างานของเคร่ืองจักรกลแบบอัตโนมัติ และเป็นส่วนส าคัญท่ีช่วยท าให้
เคร่ืองจักรนัน้ สามารถท่ีจะท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากระบบ PLC และการสื่อสารกับอุปกรณ์ไฟฟ้าอ่ืนๆ เป็น
ระบบ Network ซึง่เป็นหน่วยประมวลผลท่ีสามารถเช่ือมต่อกบัโปรแกรมได้ เพ่ือช่วยจดัการควบคมุ สัง่งาน รับคา่เซ็นเซอร์ต่างๆ 
และก าหนดการท างานของระบบควบคุมอตัโนมตัิ ท่ีบริษัทผลิตขึน้มาส าหรับใช้งานควบคมุทางด้านเคร่ืองจกัรอุตสาหกรรม 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งสามารถทนตอ่สญัญาณรบกวนหรือใช้งานในสภาวะอากาศท่ีเลวร้าย มีฝุ่ น ความชืน้ ละอองน า้ น า้มนั ใช้ใน
สภาพอากาศร้อนหรือหนาว และการใช้งานท่ีต้องท างานตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ระบบ PLC จึงเป็นท่ีนิยมส าหรับการน ามา
ควบคุมเคร่ืองจักรกลอัตโนมัติ ทัง้นี ้PLC ได้รับความนิยมเน่ืองจาก โครงสร้างไม่ซับซ้อน ประสิทธิภาพสูง  ราคาย่อมเยา
ประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ ตัง้แต่งานควบคมุเคร่ืองจกัร, การล าเลียง, การควบคมุคณุภาพ ไปจนถึงกระบวนการ
ตอ่เน่ือง    

ธุรกิจระบบการควบคุมพลงังานไฟฟ้าของโรงงานไฟฟ้าชีวมวล เพ่ือการขายไฟฟ้าให้เหมาะสม โดยสามารถควบคุม
พลงังานไฟฟ้าทัง้ในด้านหน่วยใช้งาน  MegaWatt (MW.) และหน่วยสญูเสีย MegaVar (Mvar) และควบคุมการขนานไฟฟ้า
ของเคร่ืองก าเนิดไฟฟา้หลายๆ เคร่ืองเข้าด้วยกนั รวมถึงการควบคมุการขนานเข้ากบัระบบของการไฟฟา้ (Grid Line)  

 



                                                                                                            บริษัท ซีพที ีไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 
                                                                                                                        CPT Drives and Power Public Company Limited 

 

สว่นท่ี 2 หน้า 10 
 

CPT 
Professional for Drives and Power 

ประโยชน์ท่ีโรงงานอตุสาหกรรมจะได้รับจากสินค้าประเภทตู้ไฟฟา้ระบบควบคมุเคร่ืองจกัร มีดงันี ้

1. ท าให้การท างานของเคร่ืองจกัรท างานเท่ียงตรงทัง้ความเร็วและขัน้ตอนการท างานตามความต้องการในการผลิต
สินค้า  

2. เคร่ืองจกัรเก่าสามารถท างานมีประสิทธิภาพมากขึน้ เน่ืองจากระบบไฟฟ้าก าลงัส าหรับควบคมุการท างานของ
เคร่ืองจกัรจะเช่ือมโยงเข้ากบัระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะสัง่การไปยงัการท างานของเคร่ืองจกัรในแต่ละสว่นเพ่ือการ
ท างานตามล าดบัขัน้ตอน   

3. การผลิตสามารถท างานได้ตลอด 24 ชั่วโมง เน่ืองจากผลิตภัณฑ์ประเภทนีถู้กผลิตขึน้เพ่ือให้สามารถทนต่อ
สญัญาณรบกวนหรือใช้งานในสภาวะอากาศท่ีเลวร้าย มีฝุ่ น ความชืน้ ละอองน า้ น า้มนั ใช้ในสภาพอากาศร้อน
หรือหนาว ได้เป็นอยา่งดี 

4. ผู้ใช้จะทราบปัญหาจากรายงานความผิดพลาดในการท างานของเคร่ืองจกัรซึง่ท างานผ่านระบบโปรแกรมรายงาน
ผลและวิเคราะห์ จะช่วยให้แก้ปัญหารวดเร็วขึน้ ซึง่สง่ผลโดยตรงตอ่การผลติ 

5. กิจการสามารถขายไฟให้รัฐบาลได้ เน่ืองจากอปุกรณ์ไฟฟ้าของระบบตู้ ไฟฟ้าก าลงั ซึ่ง เป็นระบบการควบคมุการ
จ่ายไฟในโรงงานอย่างมีประสิทธิภาพจนถึงการเช่ือมต่อระบบกบัการไฟฟ้าเพ่ือขายให้รัฐในกรณีท่ีผลิตไฟฟ้าเอง
และเหลือใช้จากการผลติ 

ลักษณะของสินค้าประเภทตู้ ไฟฟ้าระบบควบคุมเคร่ืองจักร ส าหรับระบบควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าและระบบควบคุม
อตัโนมตัิ (Drives and Automation) และตู้ ไฟฟ้าของระบบตู้ ไฟฟ้าก าลงั (Power Distribution Panel) สามารถแบ่งสินค้าออก
ได้เป็น 2 กลุม่ 

1. Drives Panel (Motor Speed Control) ได้แก่ อปุกรณ์ควบคมุความเร็วของมอเตอร์  

1.1 DC Drives Panel : เป็นอุปกรณ์ท่ีใช้ควบคุมการท างานของมอเตอร์กระแสตรง การขับโหลดท่ีต้องการ
แรงบิดคงท่ี ส่วนใหญ่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมหนัก เช่น โรงงานกระดาษ โรงงานเหล็ก และโรงงาน
ปูนซีเมนต์ ฯลฯ นอกจากนี ้ในอุปกรณ์ DC Drives ยังสามารถให้พลังงานกลับคืนเข้าไปในแหล่งจ่ายไฟ 
ในขณะของการหยดุมอเตอร์และลดความเร็วมอเตอร์อย่างรวดเร็ว (Regenerative Cycle) ท าให้ประหยดั
พลงังานด้วย 

1.2 AC Drives Panel (Inverter Panel) : เป็นอปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีใช้ส าหรับปรับความเร็วรอบของมอเตอร์
กระแสสลบั โดยใช้ขบัมอเตอร์ในงานทัว่ไปและงานท่ีใช้แรงบิดคงท่ี   

1.3 Soft-Start Panel : เป็นอปุกรณ์ทางเพาเวอร์อิเลคทรอนิกส์ ท่ีสามารถช่วยให้มอเตอร์ออกตวัอย่างน่ิมนวล
ขณะสตาร์ท ท าให้สามารถควบคมุ/ลดกระแสขณะสตาร์ท และลดการสกึหรอของระบบเคร่ืองกล ซึง่สินค้า
ของบริษัทได้ผลิตขึน้มาให้สามารถสตาร์ทมอเตอร์หลายตวัเป็นล าดบัขัน้ตอน ท าให้ประหยดัค่าใช้จ่ายและ
พลงังานได้อยา่งมาก 

2. Motor ได้แก่ อปุกรณ์ท่ีเปลี่ยนพลงังานไฟฟา้ให้เป็นพลงังานกลในรูปแบบแรงหมนุ 

2.1 AC Motor มอเตอร์กระแสสลบั : เป็นมอเตอร์ท่ีต้องใช้กบัแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลบั มีลกัษณะโครงสร้าง
ง่าย ไมซ่บัซ้อนจะมีราคาถกูกวา่ DC Motor 

2.2 DC Motor มอเตอร์กระแสตรง : เป็นมอเตอร์ท่ีต้องใช้กับแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง มีการควบคุมแรงบิด
หรือความเร็วได้ง่ายกวา่ แตมี่การบ ารุงรักษาสงูมากและราคาแพงกวา่ AC Motor  
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ข. ตู้ไฟฟ้าระดับแรงดันต ่า (220-690 V.) และระดับแรงดันปานกลาง (3.3-36 kV.) ส าหรับโรงงาน 

ธุรกิจจากการขายตู้ ไฟฟ้าส าหรับระบบไฟฟ้าแรงดันต ่าจะมีขนาดท่ีต ่ากว่า 1 ,000 Volt ซึ่งเป็นการแปลงระดับ
แรงดนัไฟฟ้าเพ่ือน าไปใช้ในบ้านพกัอาศยัและมอเตอร์ขนาดกลางลงมาในโรงงาน สว่นระบบไฟฟ้าแรงดนัปานกลาง จะมีขนาด 
3.3-36 kV. โดยเป็นการแปลงระดับลงมาเพ่ือขับเคลื่อนมอเตอร์ขนาดใหญ่ในโรงงาน ซึ่งสามารถแบ่งผลิตภัณฑ์ตามขนาด
แรงดนัได้ดงันี ้

1. Low Voltage Panel ระบบไฟฟ้าแรงดันต ่า (ขนาดต ่ากวา่ 1,000 Volt)  ประกอบด้วยผลติภณัฑ์ดงันี ้
1.1 MDB (Main Distribution Board) 
1.2 MCC (Motor Control Center) 
1.3 Capacitor Panel   

2. Medium Voltage Panel ระบบไฟฟ้าระดับแรงดันปานกลาง (ขนาด 3.3-36 kV.) ประกอบด้วยผลติภณัฑ์ดงันี ้ 
2.1 Interconnecting Panel   
2.2 Turbine or Gas-Generator Panel   
2.3 Incoming, Feeder & Bus Tie Panel  
2.4 Motor Starter Panel  
2.5 Medium Voltage Capacitor Panel  

2.1.2 ธุรกจิจากการขายสนิค้าส าเร็จรูปประเภทหน่วย (Unit) 

บริษัทเป็นตวัแทนจ าหน่ายรายใหญ่ในการจ าหน่ายสินค้าส าเร็จรูปประเภทอปุกรณ์ไฟฟ้าและอปุกรณ์ควบคมุ
โดยผลติภณัฑ์มาตรฐานท่ีจดัจ าหน่าย อาทิเช่น 

                         ตารางแสดงย่ีห้อและประเภทสนิค้าท่ีบริษัทเป็นตวัแทนจ าหน่าย 

ยี่ห้อสนิค้า ประเทศผู้ผลติ ประเภทสนิค้า 
Hyosung เกาหลี                      AC Motor ขนาดใหญ่ 
WEG บราซิล AC Motor ขนาดใหญ่และเลก็ 
TT Electric   ฝร่ังเศส DC Motor ขนาดใหญ่และเลก็ 
Danfoss(VACON) ฟินแลนด์ Inverter ขนาดแรงดนั 220-690V 
Parker Hannifin องักฤษ DC Drives 
Hitachi ญ่ีปุ่ น    Medium Voltage Inverter 
ZEZ SILKO สาธารณรัฐเช็ก         LV Capacitor Bank และ MV Capacitor Bank 
LS เกาหล ี PLC, MCCB,Contactor,Overload และ MVSwitchgear Component 
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ตวัอยา่งสนิค้าส าเร็จรูปประเภทหน่วย (Unit) สามารถแสดงได้ตามรูปภาพด้านลา่ง  

 

 

 

 

 
 

 
 
 

2.1.3 ธุรกิจจากการให้บริการรับเหมาและติดตัง้สายไฟ (Cable Installation) และการก่อสร้างสถานีไฟฟ้า
ย่อย (Substation) ขนาดแรงดัน 69-115 kV. 

บริษัทด าเนินธุรกิจในการออกแบบและก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย High Voltage Substation 69-115 kV. 
ระบบไฟฟ้าแรงดนัสงู โดยการส่งจ่ายพลงังานไฟฟ้าจะเร่ิมต้นท่ีสถานีไฟฟ้า ซึ่งได้รับพลงังานไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย ที่ระดบัแรงดนั 230 kV. หรือ 115 kV. ผ่านหม้อแปลงไฟฟ้าก าลงั (Power Transformer) เพ่ือลดระดบัแรงดนัเป็น 
33 หรือ 22 kV. การส่งจ่ายพลงังานไฟฟ้าไปยงัผู้ ใช้ไฟต้องมีการลดระดบัแรงดนัอีกครัง้ โดยใช้หม้อแปลงไฟฟ้าเพ่ือลดระดบั
แรงดันเพ่ือให้มีระดับแรงดันท่ีผู้ ใช้ไฟฟ้าสามารถน าไปใช้ได้ ดังนัน้ ความมั่นคงและเสถียรในการจ่ายพลังงาน ไฟฟ้าจึงมี
ความส าคญั เพื่อให้ผู้ ใช้ไฟฟ้ามีพลงังานไฟฟ้าอย่างต่อเน่ือง ปลอดภยัและมีคณุภาพ จึงจ าเป็นต้องมีการน าอปุกรณ์ท่ีสามารถ
ควบคมุให้สามารถจ่ายพลงังานไฟฟ้าได้อยา่งมีประสิทธิภาพ พร้อมทัง้ระบบ SCADA ใช้เพ่ือแสดงการรับและสง่ข้อมลูจากการ
ไฟฟา้ และรายงานพร้อมบนัทกึขัน้ตอนการท างานและสิ่งผิดปกติท่ีเกิดขึน้โดยสามารถควบคมุจากระยะไกลด้วยเส้นใยน าแสง 

นอกจากนี ้บริษัทยงัให้บริการติดตัง้สายเคเบิล้ส าหรับงานประกอบตู้ ไฟฟ้าในโรงงานอตุสาหกรรมทัว่ไปและ
สถานีไฟฟ้าย่อยอีกด้วย อาทิ LV Power Cable & Control Cable , MV Power Cable, Overhead & Underground Line, 
System Grounding เป็นต้น 

2.1.4 ธุรกจิการให้บริการและซ่อมแซม (Service & Repair) 

บริษัทมีแผนกให้บริการ (Service) แก่ลกูค้าทัง้ท่ีอยู่ในระยะรับประกนั และพ้นระยะเวลารับประกนัแล้ว โดย
งานบริการจะเกิดจากการท่ีลกูค้าได้ติดตอ่มายงัฝ่ายบริการเม่ือสินค้ามีปัญหาหรือใช้งานไม่ได้ เม่ือได้ตรวจสอบการท างานของ
เคร่ืองจกัรแล้ว ในกรณีสินค้าใช้งานต่อไม่ได้ บริษัทจะน าเสนอการขายสินค้าประเภท unit ใหม่ เพ่ือทดแทน unit เก่าท่ีช ารุด 
หรือบางกรณีเป็นการให้บริการติดตัง้และดัดแปลงระบบไฟฟ้าเพ่ือให้เคร่ืองจักรนัน้ๆ ท างานได้ตามปกติ ณ โรงงานลูกค้า 
นอกจากนัน้ยงัให้บริการตรวจสภาพอปุกรณ์ไฟฟ้าหรือระบบไฟฟ้า ณ โรงงานลกูค้า การให้บริการงานซ่อมแซม (Repair) และ
ขายอะไหลเ่พ่ือให้สินค้าอยูใ่นสภาพที่ใช้งานตอ่ไปได้ บริษัทจะรับตรวจสภาพและซอ่มสนิค้าเฉพาะสนิค้าท่ีบริษัทขายให้เทา่นัน้  

 
 
 

Medium Voltage Switchgear Medium Voltage Switchgear 

Medium Voltage and Low Voltage Inverter 

Low Voltage Breaker and Contactor  

Programmable Logic Control (PLC) and Touch Screen  
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ภาพรวมธุรกจิของบริษัท-ส่วนระบบควบคุมการจ่ายไฟฟ้า 

 
 

ภาพรวมธุรกจิของบริษัท-ส่วนระบบควบคุมการท างานของเคร่ืองจักร 
                              

 
 

22 kV /  
6.6 / 3.3 kV 

D : โรงงาน/ 
เคร่ืองจักร 

E : Motor, 
    Drives Panel 

F : PLC, Touchscreen HMI  

 G : SCADA 

A : Substation 

B : Medium Voltage 
     (3.3-36kV.) 

C : Low Voltage 
     (220-690V.) 

D : โรงงาน /    
     เคร่ืองจักร 

 

High Voltage 
Substation 
Up to 115 kV 

3.6/7.2kV 
Switchgear 
Panel 

F : PLC, HMI 

G  : SCADA 

Power Plant SCADA 

Power Plant Control Desk 

24kV Interconnecting 
Panel 

Low Voltage Motor Medium Voltage Motor 

E  : Drives Panel 

Generator 

Steam 
Turbine 

F  : PLC , HMI 
   Power Plant Control 

3.6/7.2kV 
Switchgear 
Panel 

3.3/6.6kV 
Motor Starter 

Panel 
Liquid 
Starter 

3.3 / 
6.6kV 
Capacitor 
Panel 

3.6 / 
7.2kV 
MCSG 
Panel 

3.3/6.6kV 
/690/400/230V 
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ตารางแสดงค าอธิบายประเภทธุรกิจและผลิตภณัฑ์ของบริษัท 

 

ภาพกว้าง ประเภทธุรกจิ ผลติภัณฑ์ของ CPT 

ระบบ
ควบคุมการ
จ่ายไฟฟ้า 
(Power) 

A 
Substation ขนาดแรงดนั 
 115 kV 

▪ ให้บริการสร้างสถานีจ่ายไฟฟา้ย่อย 
▪ ตู้ไฟฟา้ขนาด 24 kV 

B 

ตู้ไฟฟา้ระดบัแรงดนัปาน
กลาง (3.3-36 kV.)+
อปุกรณ์ 

▪ Interconnecting Panel : ระบบการเช่ือมตอ่วงจร 
▪ Turbine or Gas Generator Panel : ระบบการควบคมุการท างาน

ของเคร่ืองกงัหนัผลติไฟฟา้ 
▪ Incoming, Feeder & Bus Tie Panel : ตู้ระบบการสง่กระแสไฟฟา้ 
▪ Motor Starter Panel : ตู้ควบคมุการเปิดการท างานมอเตอร์ 
▪ Medium Voltage Capacitor Panel : ตู้ควบคมุตวัเก็บประจเุพ่ือแก้ 

Power factor 

C 
ตู้ไฟฟา้ระดบัแรงดนัต ่า  
(220-690V.)+อปุกรณ์ 

▪ MDB (Main Distribution Board) : แผงจ่ายไฟฟา้ขนาดใหญ่รับไฟ
จากการไฟฟา้ 

▪ MCC (Motor Control Center) : ตู้ควบคมุการท างานของมอเตอร์ 
▪ Capacitor Panel : ตู้ควบคมุตวัเก็บประจ ุ

โรงงาน
ลูกค้า 

D 

ตวัอยา่งกระบวนการผลติของโรงงานน า้ตาล ซึง่แบง่เป็น 
1. โรงผลิตไฟฟา้น าเข้าหรือขายไฟฟา้กบัการไฟฟา้และจ่ายไฟฟา้ให้ 2. 
2. สว่นโรงงานน า้ตาลเพ่ือท าการผลติน า้ตาล 

ระบบ
ควบคุมการ
ท างานของ
เคร่ืองจักร 
(Control)  

E 

ตู้ไฟฟา้เพ่ือควบคมุการ
ท างานของเคร่ืองจกัร+
อปุกรณ์ 

▪ Drive Panel (Motor Speed Control) : อปุกรณ์ควบคมุความเร็ว
มอเตอร์ 

▪ Motor : อปุกรณ์ท่ีเปลี่ยนพลงังานไฟฟา้ให้เป็นพลงังานกลในรูปแบบ
การขบัเคลื่อนโดยการหมนุ 

F 
PLC (Programmable 
Logic Control)  

▪ PLC SYSTEM : ระบบอตัโนมตัิท่ีได้รับการปอ้นข้อมลูไว้ส าหรับ
ควบคมุการท างานของเคร่ืองจกัร 

G หน้าจอ SCADA 

▪ SCADA SYSTEM : ระบบตรวจสอบข้อมลูแบบ Real-time ใช้ในการ
ตรวจสอบสถานะตลอดจนถึงควบคมุการท างานของระบบ
อตุสาหกรรมและงานวิศวกรรมตา่งๆ พร้อมแสดงผลการท างานและ
รายงานความผิดพลาด 
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ตัวอย่างของระบบการควบคุมเคร่ืองจักรและไฟฟ้าก าลัง   

• ระบบ Switchgear Panel พร้อมระบบ PLC และการส่ือสารกับระบบรายงานผลจากคอมพิวเตอร์ : ใช้ใน
งานโรงงานน า้ตาลเพ่ือควบคุมเคร่ืองผลิตกระแสไฟฟ้า (Generator) ให้ท างานร่วมกนัอย่างมีประสิทธิภาพ และรวมกนัจ่าย
ไฟฟ้าแรงดนัระดบักลางให้แก่เคร่ืองจักรต่างๆ ของโรงงาน และควบคุมการขายไฟฟ้าส่วนท่ีเหลือใช้ให้แก่การไฟฟ้าภูมิภาค
(PEA) หรือการไฟฟา้ฝ่ายผลติ (EGAT) 

 
 
 
 
 
 ภาพแสดงระบบ Switchgear Panel พร้อมระบบ PLC และการสื่อสารกบัระบบรายงานผลจากคอมพิวเตอร์ 

• ระบบการควบคุมความเร็วพร้อม Motor ขนาด 1,500 kW. และ 630 kW. พร้อมระบบ PLC และการ
ส่ือสารกับระบบรายงานผลจากคอมพิวเตอร์ : ใช้เพ่ือควบคมุลกูหีบและลกูป้อนของโรงงานน า้ตาล ให้แต่ละส่วนท างาน
สอดคล้องและตอ่เน่ือง และรวมถึงการควบคมุ Shredder และมีดตดัอ้อยของโรงงานน า้ตาล 

 
 

 
 

 

 

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

• ระบบ Regenerative Inverter ควบคุมความเร็วมอเตอร์ในการขับเคล่ือนเคร่ืองจักรโดยควบคุมด้วยระบบ 
PLC และการส่ือสารกับระบบรายงานผลจากคอมพิวเตอร์ : ใช้ควบคุมความเร็วและขัน้ตอนการท างานโดย PLC ซึ่ง
สื่อสารกบั Inverter พร้อมด้วยระบบคืนพลงังานให้แก่ระบบไฟฟา้ ส าหรับระบบควบคมุหม้อป่ันน า้ตาลในโรงงานน า้ตาล 

 
 
 
 
 

 
ภาพแสดงระบบ Regenerative Inverter ควบคมุความเร็วโดยระบบ PLC และการสื่อสารกบัระบบรายงานผล 
                จากคอมพิวเตอร์ 
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• 115 kV. Substation (สถานีไฟฟ้าย่อย) พร้อมระบบ PLC เช่ือมโยงกับระบบรายงานผลจากคอมพวิเตอร์ : 
High Voltage Substation 69-115 kV. ระบบไฟฟ้าแรงดันสูง แบบ Turnkey Project รวมถึงการแสดงผลและควบคุมผ่าน
ระบบเส้นใยน าแสง (Fiber Optic)    

 
 

 
 
 
 
 

ภาพแสดง 115 kV. Substation (สถานีไฟฟ้าย่อย) พร้อมระบบ PLC เช่ือมโยงกบัระบบ 
               การรายงานผลและควบคมุผ่านเส้นใยส าแสง 

• Motor Starter Panel ขนาดไฟแรงดัน 6,600 Volt ที่สามารถเคล่ือนย้ายได้ : ใช้ในป๊ัมน า้ขนาดใหญ่ในเหมือง
แม่เมาะ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตซึ่งลกัษณะการใช้งานชุด  Motor Starter จะติดตัง้อยู่บนแพเพ่ือสะดวกในการเคลื่อนย้ายไป
ตามจดุต่างๆ ของเหมืองซึง่มีลกัษณะเป็นบอ่น า้  

 
 

 
 
 
 
 

ภาพแสดง Motor Starter Panel ขนาดไฟแรงดนั 6,600 Volt ท่ีสามารถเคลื่อนย้ายได้ 

• การควบคุมความเร็ว AC Motor : ขนาดแรงดันระดับ 3,300 ถึง 11,000 Volt ของ Motor ขนาดใหญ่ โดย 
Medium Voltage Inverter พร้อมระบบ PLC และระบบรายงานผลจากคอมพิวเตอร์ เพ่ือปรับความเร็วของพดัลมหรือป๊ัมขนาด
ใหญ่ท่ีใช้อยู่แล้วหรือสร้างขึน้ใหม่ ซึง่มีผลโดยตรงต่อการประหยดัพลงังานอย่างต่อเน่ือง ผลรับคือการประหยดัค่าไฟฟ้าและลด
การสกึหรอของเคร่ืองจกัร 

 
 
 
 

ภาพแสดง การควบคมุความเร็ว AC Motor 



                                                                                                            บริษัท ซีพที ีไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 
                                                                                                                        CPT Drives and Power Public Company Limited 

 

สว่นท่ี 2 หน้า 17 
 

CPT 
Professional for Drives and Power 

• การเปล่ียนระบบการควบคุมเคร่ืองจักรเก่าโดยการเปล่ียนเป็น Digital Drives พร้อมระบบ PLC 
และระบบรายงานผลจากคอมพิวเตอร์ : เปลี่ยนการควบคมุด้วยระบบท่ีทนัสมยัของระบบควบคมุความเร็วของ
เคร่ืองจกัรผลติกระดาษและผลติเหลก็เส้นท่ีใช้อยูแ่ล้วเพ่ือเพิ่มผลผลิตและคณุภาพ และการประหยดัพลงังาน 

 
 
 

 
 

ภาพแสดงการเปลี่ยนระบบการควบคมุเคร่ืองจกัรเก่าโดยการเปลี่ยนเป็น Digital Drives พร้อมระบบ PLC และระบบรายงานผล 
              จากคอมพิวเตอร์ 

2.2 ตลาดและสภาวะการแข่งขัน  

2.2.1 กลุ่มลูกค้าและการจ าหน่ายและช่องทางการจัดจ าหน่าย 

 กลุ่มลูกค้า 

ผู้ใช้ผลติภณัฑ์ของบริษัท จะอยูใ่นธุรกิจโรงงานอตุสาหกรรมซึง่ต้องการวางระบบควบคมุเคร่ืองจกัร และระบบ
ควบคุมระบบไฟฟ้า สัดส่วนกลุ่มธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรมอยู่ประมาณร้อยละ 90 และกลุ่มผู้ จัดจ าหน่าย (Distributor) 
ประมาณร้อยละ 10 ของลกูค้าทัง้หมด ท่ีผ่านมาบริษัทเร่ิมมีลกูค้ารัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจบ้าง อยา่งไรก็ตาม ปัจจบุนั บริษัทแบ่ง
ลกูค้าของบริษัทออกเป็นดงันี ้ 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

1. โรงงานอตุสาหกรรม (Factory) คิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละประมาณ 90 ของรายได้จากการขายและบริการใน
ระหว่างปี 2557 – 2559 และช่วง 9 เดือนปี 2560 ลกูค้ากลุ่มนีคื้อ เจ้าของโรงงานอุตสาหกรรมท่ีต้องใช้เคร่ืองจกัรในการผลิต
สินค้า ได้แก่ โรงงานน า้ตาล โรงงานกระดาษ โรงงานยางรถยนต์ โรงงานซีเมนต์ เป็นต้น  โดยกลุ่มอุตสาหกรรมหลักได้แก่

CPT 

กลุ่มลูกค้า ผลิตภัณฑ์บริษัท 

โรงงานอตุสาหกรรม 

ผู้จดัจ าหน่าย (Distributor) 

ขายตรงผ่านทีมขายของบริษัท 

BID งาน 

ลกูค้าสัง่ผลิต (OEM) 

งานก่อสร้าง อาคารสงู 

รัฐวิสาหกิจ – อนาคต 
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อตุสาหกรรมโรงงานน า้ตาลซึ่งมีสดัสว่นในระหว่างปี 2557 – 2559 และช่วง 9 เดือนปี 2560 ประมาณร้อยละ 50 ของรายได้ใน
กลุม่โรงงานอตุสาหกรรม  

การพิจารณาเลือกลกูค้า บริษัทจะพิจารณาจากประวตัิและช่ือเสียงในวงการ ผลงานท่ีผ่านมา ฐานะการเงิน และ
ประวตัิการช าระเงินในอดีต ถ้าเป็นลกูค้าใหม่จะได้รับการประเมินว่ามีศกัยภาพท่ีเพียงพอในการช าระหนีห้รือไม่ นอกจากนี ้
บริษัทจะมีการเรียกเก็บเงินมดัจ าล่วงหน้าจากลกูค้าร้อยละ 20-30 ของมลูค่าสัง่ซือ้ ในกรณีท่ีมีการสัง่ซือ้สินค้าโดยท่ียงัไม่มี
ก าหนดการสง่มอบ และ/หรือ กรณีครบก าหนดการยืนราคา ทัง้นี ้บริษัทมีนโยบายการให้เครดิตการช าระเงินอยูท่ี่ 60 วนั 

2. บริษัทผู้จดัจ าหน่าย (Distributor) คิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 10 ของรายได้จากการขายและบริการในระหว่าง
ปี  2557 - 2559 และช่วง 9 เดือนปี 2560 ส่วนใหญ่เป็นการขายสินค้าประเภท Unit การพิจารณาเลือกผู้จัดจ าหน่ายเพ่ือลด
ความเสี่ยงในการรับช าระเงิน บริษัทจะพิจารณาจากประวตัิและช่ือเสียงในวงการ ผลงานท่ีผ่านมา และฐานะการเงิ นของผู้จดั
จ าหน่าย จะได้รับการประเมินว่ามีศกัยภาพท่ีเพียงพอในการช าระหนี ้นอกจากนี ้บริษัทจะมีการเรียกเก็บเงินมดัจ าลว่งหน้าจาก
ลกูค้าร้อยละ 20-30 ของมลูค่าสัง่ซือ้ ในกรณีท่ีมีการสัง่ซือ้สินค้าโดยท่ียงัไม่มีก าหนดการสง่มอบ และ/หรือ กรณีครบก าหนดการ
ยืนราคา ทัง้นี  ้บริษัทมีนโยบายการให้เครดิตการช าระเงินอยู่ ท่ี 60 วัน ซึ่งปัจจุบันบริษัทได้เพิ่มจ านวนตัวแทนจ าหน่าย 
(Distributor)  

บริษัทได้ก าหนดนโยบายการให้วงเงินสินเช่ือกบั Distributor ท่ีชดัเจนขึน้ โดยก าหนดเป็นกลุม่ลกูค้า หลกัเกณฑ์ใน
การพิจารณาเพ่ือก าหนดวงเงินและการให้เครดิตเทอม ซึ่งพิจารณาจากประวตัิการช าระเงินและปริมาณการสัง่ซือ้  ตลอดจน
อ านาจการอนมุตัิ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. ลกูค้ารายใหม่ ต้องจ่ายช าระเป็นเงินสดเท่านัน้ ไม่มีเครดิตเทอม และต่อมาหากมีการซือ้ต่อเน่ืองเป็นเวลา
ติดต่อกัน 6 เดือน โดยมีจ านวนเงินสะสม 100,000 บาท สามารถย้ายกลุ่มเป็นลูกค้าท่ีให้วงเงินได้  ยกเว้น 
กรณีลกูค้ารายใหม่เป็นลกูค้ารายใหญ่ท่ีน่าเช่ือถือและมีฐานะการเงินดี จะมีการพิจารณาวงเงินสินเช่ือ และ
เครดิตเทอม 

2. ลกูค้ารายเดิม ท่ีไม่มีประวตัิการผิดนดัช าระหนี ้โดยก าหนดวงเงินสินเช่ือ และระยะเวลาการให้เครดิดเทอม ซึ่ง
ต้องได้รับการอนมุตัิจากผู้จดัการฝ่ายขาย ดงันี ้ 

- ประวัติการซือ้ต่อเดือนไม่เกิน 100,000 บาท ก าหนดวงเงินสินเช่ือไม่เกิน 200,000 บาท ให้เครดิต
เทอม 7-30 วนั 

- ประวัติการซือ้ต่อเดือน 100,001-500,000 บาท ก าหนดวงเงินสินเช่ือไม่เกิน 1,500,000 บาท ให้
เครดิตเทอม 30-45 วนั 

- ประวตัิการซือ้ต่อเดือน ตัง้แต่ 500,000 บาทขึน้ไป ก าหนดวงเงินสินเช่ือไม่เกิน 3,000,000 บาท ให้
เครดิตเทอม 30-60 วนั 

3. กลุ่มลูกค้าสัง่ผลิต (OEM) บริษัทมีลูกค้าประเภทสัง่ผลิต กล่าวคือ เป็นลูกค้าท่ีสร้างเคร่ืองจักรส าหรับผลิตสินค้า
ประเภทต่างๆ ให้แก่โรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งบริษัทได้ผลิตสินค้าและพัฒนาระบบควบคุมท่ีทันสมัย ง่ายในการใช้งานเพ่ือ
เคร่ืองจกัรนัน้ๆ ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ สดัส่วนของลกูค้า OEM ยงัเป็นสดัส่วนเฉลี่ยน้อยกว่าร้อยละ 5 ของรายได้จากการ
ขายและบริการ 
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4. กลุ่มลกูค้างานก่อสร้าง บริษัทเร่ิมพฒันาสินค้าส าหรับกลุ่มลกูค้างานก่อสร้าง ซึ่งมีผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัระบบ
ควบคมุตู้ ไฟฟ้า การจ่ายไฟฟ้า เช่น การติดตัง้ Busduct คือทางเดินไฟฟ้าส าหรับส่งจ่ายระบบไฟฟ้า มีลกัษณะเป็นแท่งตวัน า 
ท าด้วยทองแดงหรืออลูมิเนียม และ Cast Resin Transformer คือหม้อแปลงไฟฟ้าเคลือบเรซิ่น และ RMU ซึ่งหมายถึง 
Switchgear ขนาด 24 kV. ในระบบจ่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้า มีหน้าท่ีตดัต่อและป้องกันความเสียหายจากการใช้กระแสเกิน
พิกดั หรือไฟฟา้ลดัวงจร ปัจจบุนัสดัสว่นรายได้จากลกูค้าสว่นนีย้งัไมมี่นยัส าคญั 

5. รัฐวิสาหกิจ ท่ีผ่านมา บริษัทได้งานอ้างอิงและส่งมอบเรียบร้อยแล้ว ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตเหมืองแม่เมาะ กรม
ชลประทาน เป็นต้น รวมถึง บริษัท จดัการและพฒันาทรัพยากรน า้ภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) (East Water) ซึ่งจดัตัง้โดย
มติคณะรัฐมนตรี อย่างไรก็ตาม ในอนาคตอนัใกล้ บริษัทจะเข้าถึงกลุ่มลกูค้ารัฐวิสาหกิจให้มากขึน้ เช่น การประปา การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรมชลประทาน การประปานครหลวง เป็นต้น ในส่วนของงานสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย 
(Substation) โดยบริษัทจะปฏิบตัิตามแนวทางและขัน้ตอนในการเป็นคู่ค้ากบัภาครัฐในการร่วมประมลูงาน ตามนโยบายของ
รัฐบาลในการสนบัสนนุภาคเอกชนโดยเฉพาะบริษัทคนไทยเพ่ือให้มีส่วนร่วมในการพฒันาประเทศ ซึ่ง CPT เป็นหนึ่งในบริษัท
คนไทยท่ีมีคณุสมบตัิครบตามท่ีระบไุว้ตามประกาศเว็ปไซต์ของหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจท่ีเปิดโอกาสให้ร่วมประกวด
ราคา โดยไม่ได้ก าหนดรายช่ือท่ีอนุญาต (Approved list) และบริษัทคาดว่าหลงัจากการเสนอขายหลักทรัพย์แก่ประชาชน 
บริษัทจะมีฐานะทางการเงินท่ีแข็งแกร่งสามารถร่วมประมลูงานในส่วนรัฐวิสาหกิจหรือกลุ่มราชการได้มากขึน้ โดยสินค้าของ
บริษัทท่ีจะน าเสนอมีคณุสมบตัิตามมาตรฐานเป็นท่ียอมรับเช่นกนั  

ทัง้นี ้ลกูค้า 10 รายแรก ในปี 2559 และช่วง 9 เดือนปี 2560 มีสดัสว่นการขายประมาณร้อยละ 51.97 และร้อยละ 62.97  
ของรายได้จากการขายและการให้บริการ ตามล าดบั และไม่มีลกูค้ารายใดมีสดัส่วนการขายเกินร้อยละ 20 ของรายได้จากการ
ขายและบริการในปี 2559 แต่ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2560 บริษัทรับงานจากบริษัทผลิตน า้ตาลแห่งหนึ่ง เป็นมูลค่ารายได้
จ านวน 146.90 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 19.24 ของรายได้หลกัของบริษัท โดยลูกค้ารายใหญ่ท่ีสุดในแต่ละปีไม่ได้
ผกูขาดกบัลกูค้ารายใดรายหนึ่ง ท่ีผ่านมาบริษัทมีลกูค้าในประเทศและต่างประเทศโดยลกูค้าต่างประเทศได้แก่ กมัพชูา พม่า 
ลาว จีน โอมาน อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ซึง่สามารถสรุปสดัสว่นรายได้จากการขายและบริการในประเทศและต่างประเทศในช่วง 3 
ปีย้อนหลงั และช่วง 9 เดือนปี 2560 ได้ดงันี ้ 

ตารางแสดงสดัสว่นรายได้จากการขายและบริการในประเทศและตา่งประเทศปี 2557 – 2559 และชว่ง 9 เดือน ปี 2559 และ 2560  

 

 

 

 

 

รายได้จากการ
ขายและบริการ 

2557 
(ปรับปรุงใหม่) 

2558 
(ปรับปรุงใหม่) 

2559 9 เดือน 2559 9 เดือน 2560 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

   -  ในประเทศ 890.30 83.38 1,010.35 95.23 1,160.19 94.52 725.77 92.26 749.84 98.22 

   -  ต่างประเทศ 177.45 16.62 50.60 4.77 67.24 5.48 60.85 7.74 13.61 1.78 

รวม 1,067.75 100.00 1,060.95 100.00 1,227.43 100.00 786.62 100.00 763.45 100.00 
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บริษัท สามารถสรุปตวัอย่างรายช่ือลกูค้าทัง้ในประเทศและตา่งประเทศท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัในอตุสาหกรรมในช่วง 3 ปี
ท่ีผ่านมา (2557 – กนัยายน 2560) ให้ทราบพอสงัเขป ดงันี ้ 

ตารางแสดงตวัอยา่งลกูค้าในประเทศแยกตามประเภทอตุสาหกรรม 

ประเภทอุตสาหกรรม รายชื่อบริษัท 
1. น า้ตาล 1. กลุม่มิตรผล 7. กลุม่โรงงานไทยรุ่งเรือง 

2. กลุม่น า้ตาลคริสตอลลา่ 8. กลุม่น า้ตาลบ้านโป่ง 
3. กลุม่น า้ตาลเคไอ 9. กลุม่น า้ตาลราชบรีุ 
4. กลุม่ น า้ตาลครบรีุ 10. กลุม่ น า้ตาลขอนแก่น 
5. กลุม่ น า้ตาลบรีุรัมย์ 11. กลุม่น า้ตาลไทย 
6. กลุม่น า้ตาลเกษตรไทย (Kaset Thai Sugar)  

2. เหลก็ กลุม่บมจ. มิลล์คอน สตีล  บจ. ดานิลี่ฟาร์อีสต์ 

 บจ. ที.ซี. เมทอล เวิร์ค บมจ. ไทยง้วนเมทลั 

 บจ. ไทยสตีลเซอร์วิสเซน็เตอร์ บจ. ไทยสตีลโปรไฟล์ 

 บจ. ผาทองกิจสตลีอินดสัตรี ้ บจ. มากอตโต 

 บจ. ยไูนเตด็คอยล์เซน็เตอร์ บจ. ราชสีมา ผลติเหลก็ 

 บจ. โรงงานเหลก็กรุงเทพฯ บมจ. สยามสติลซินดิเกต 

 บมจ. สามชยั สตลี อินดสัทรี บจ. เหลก็ทรัพย์กรุ๊ป 

 บจ. เหลก็สยามยามาโตะ บมจ. อลคูอน 

 บจ. เอ็น.เอช.เค.สตีล  

3. กระดาษ  กลุม่กระดาษแข็งไทย กลุม่สยามบรรจภุณัฑ์ 

 กลุม่เอสซีจี (SCG) บจ. คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค 

 บมจ. ดบัเบิล้ เอ บมจ. ไทยเคนเปเปอร์  

 บจ. ไทยเปเปอร์มิลล์ บจ. บรูพาอตุสาหกรรม 

 บจ. ปัญจพลไฟเบอร์คอนเทนเนอร์ บจ. มหาชยัคราฟท์เปเปอร์ 

 บมจ. ยไูนเตด็เปเปอร์ บจ. ริเวอร์โปร์ พลัพ แอนด์ เพเพอร์ 

 บจ. อินเตอร์ แปซฟิิค เปเปอร์ บจ. เอเซียคราฟท์เปเปอร์ 

 บมจ. อตุสาหกรรมไทยบรรจภุณัฑ์ บจ. เอ็นไวรอนเมน็ท์ พลัพ์แอนด์ เปเปอร์ 

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

 บจ. ปนูซเิมนต์ไทย (ทุง่สง) บจ. ปนูซเิมนต์ไทย (ล าปาง) 

 บมจ. ปนูซเีมนต์เอเชีย บจ. เอสซีจี ซีเมนต์ 

5.  ยางและยางรถยนต์ กลุม่แพน อิโนเวชัน่ กลุม่สยามมิชลิน 

 บมจ. กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) บจ. ซอีอน แอดวานซ์ โพลีมิกซ์ 

 บจ. ดีสโตน บจ. บริดจสโตนกรุ๊ป (ประเทศไทย) 

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

http://www.thaifranchisecenter.com/factory/detail.php?id=1757
https://smelink.net/company/thai-paper-mill-co-ltd.html
http://www.mahachaikraftpaper.com/mkp_t/mkpthai.html
https://smelink.net/company/asia-kraft-paper-co-ltd.html
http://ftimatching.com/search_detail.php?entrepreneurs_id=271
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ประเภทอุตสาหกรรม รายชื่อบริษัท 
 บจ. ยางโอตานิ บจ. ไลอ้อน ไทร์ส (ประเทศไทย) 

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

 บจ. ไออาร์ซี บมจ. ฮัว้ฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์)  

 บจ. คอนติเนนทอลไทร์ส ประเทศไทย  

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

 บมจ. ทีพีไอ โพลนี บมจ. ไทยเซน็ทรัลเคม ี

 

บมจ. ไทยนามพลาสติกส์ บจ. ไทยพลาสติกและเคมีภณัฑ์ 
บมจ. ไทยฟิล์ม อินดสัตร่ี บจ. ไทยวฒันาพลาสติก 
บจ. นครหลวงอตุสาหกรรมพลาสติก บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล  
บมจ. ทีพีไอ โพลนี บจ. พีทีที เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง 

บมจ. โฟคสั ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชัน่ บมจ. วิค แอนด์ ฮคุลนัด์ 

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

 บจ. เอ็มเอ็มพ ีคอร์ปอเรชัน่ บมจ. ไออาร์พีซ ี

7. สิ่งก่อสร้าง บมจ. กสท โทรคมนาคม  การรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนแหง่ประเทศไทย 

 
บจ. นภสันนัท์ พร็อพเพอร์ตี ้(มหาวิทยาลยั
รังสิต) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 บจ. วี.เอ็ม.พ.ีซี. บจ. เลีย้งถาวร 

 บจ. สยาม อลัฟ่า เทค สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุ
ทหารลาดกระบงั วิทยาเขตชมุพร 

 บจ. สิริทนง พร็อพเพอร์ตี ้ บจ. สินทรัพย์ดิงโก้ 

 บมจ. ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ บมจ. ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้ 

 บจ. เอสแอนด์ดบับลิว เพาเวอร์ พลสั 
(รพ.กณัทรลกัษณ์ )  

บจ. เอ็นเอสแอล ฟูด้ส์ 

 บจ. เอเฮ้าส์ พร็อพเพอร์ตี ้ บจ. ไอ.เอส.อาร์ เอ็นจิเนียร่ิง 
(รพ.103 เวียงจนัทน์) 

8. สถานีไฟฟา้ยอ่ยและ
บริการติดตัง้สายเคเบิล้ 

บจ. ก าแพงเพชรไบโอเพาเวอร์ บจ. เพาเวอร์โซลชูัน่ เทคโนโลยี (AEC 
Market) 

 บมจ. จดัการและพฒันาทรัพยากรน า้ภาค
ตะวนัออก (อีสท์ วอเตอร์) 

บจ. ไทยรุ่งเรืองอตุสาหกรรม 

 บจ. ปรินทร (BITEC2) บจ. เมโทร อินดสัเตรียล ปาร์ค 

 บจ. ยางโอตานิ บจ. รังสิต พลาซา่(Future Park) 

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

. บจ. แอดวานซ์ ไฟเบอร์ Continental Tyres 

9. รัฐบาล กรมชลประทาน การประปาสว่นภมูิภาค 

 การไฟฟา้ฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย (กฟผ.) 
และบริษัทในกลุม่ กฟผ. 

การไฟฟา้สว่นภมูิภาค (กฟภ) 

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

ประเภทอุตสาหกรรม รายชื่อบริษัท ประเทศ 
1. น า้ตาล Mitr Lao (กลุม่บริษัทน า้ตาลมิตรผล) ลาว 

Sawannakhet Sugar ลาว 
Koh Kong Sugar (กลุม่เคเอสแอล) กมัพชูา 
Phnompenh Sugar กมัพชูา 
PT. Adikarya Gemilang PS  อินโดนีเซยี 
PT. Pemukasakti Manisindah อินโดนีเซยี 

 Universal Robina Corporation ฟิลิปปินส์ 

2. ซีเมนต์ YTL Cement Bhd  มาเลเซีย 

 Kampot Cement Co., Ltd กมัพชูา 

 Khammouane Cement Co., Ltd ลาว 

 KBZ Industries Ltd เมียนมาร์ 
 

การจ าหน่ายและช่องทางการจัดจ าหน่าย  

ช่องทางการจ าหน่ายของบริษัทจึงแบ่งเป็นการจ าหน่าย 2 ช่องทาง โดยการติดต่อผู้ ซือ้โดยตรงผ่านฝ่ายขาย
ของบริษัท และการจ าหน่ายผา่นตวัแทนจ าหน่าย  โดยมีรายละเอียดดงันี ้  

1. การจดัจ าหน่ายโดยเจ้าหน้าท่ีฝ่ายขายของบริษัท (Direct Contact) : บริษัทใช้กลยทุธ์การขายตรงในการขายสินค้า
ระบบควบคมุเคร่ืองจกัร ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการแสดงผลงานในอดีตของบริษัทสร้างความเช่ือมัน่แก่ลกูค้า  โดยให้เจ้าหน้าท่ี
ขายโครงการท่ีมีความรู้ด้านผลิตภณัฑ์เป็นอย่างดีท าการน าเสนอผลิตภณัฑ์ท่ีใช้เป็นระบบควบคมุเคร่ืองจกัรให้กบักลุ่มลกูค้า
โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ  ซึ่งขัน้ตอนของการเลือกซือ้ของบริษัทเอกชนในบางแห่ง บริษัทจะต้องเสนอราคาเพ่ือแข่งขันกับ
คู่แข่งอ่ืนด้วย นอกจากนี ้เจ้าหน้าท่ีฝ่ายการตลาดจะติดตามข่าวสารเก่ียวกับงานก่อสร้างโรงงานใหม่ๆ เพ่ือเข้าเสนอแนะน า
ผลิตภัณฑ์  รวมถึงการเข้าเสนอระบบการปรับปรุงเคร่ืองจักรเก่าให้มีการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพมากขึน้ ปั จจุบัน บริษัทมี
พนกังานจ านวน 158 คน โดยแบง่ทีมพนกังานขาย 12 คน แบง่เป็น  4 ทีม มีทัง้ทีมขายในประเทศและขายต่างประเทศ 

นอกจากนี ้ยังมีลูกค้าบางส่วนท่ีติดต่อกับบริษัทโดยตรงเน่ืองจากได้รับข้อมูลบริษัทจากการโฆษณา จาก
ความสมัพนัธ์กบัผู้บริหารของบริษัท และบางสว่นเป็นการแนะน าจากลกูค้าเก่า   

2. การจัดจ าหน่ายผ่านผู้จัดจ าหน่าย (Distributor) : บริษัทมีการจ าหน่ายสินค้าให้กับผู้ จัดจ าหน่าย เพ่ือช่วยในการ
กระจายสินค้าและเป็นการเพิ่มช่องทางการจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ของบริษัทให้กบัลกูค้าทัง้กรุงเทพฯ และตา่งจงัหวดั   

บริษัทก าหนดหลกัเกณฑ์การเลือกผู้จดัจ าหน่าย โดยจะต้องมีประสบการณ์และมีกลุม่ลกูค้าท่ีชดัเจน มียอดการซือ้
ท่ีแน่นอน และมีประวตัิการช าระเงินท่ีตรงต่อเวลา ประเภทอปุกรณ์ท่ีจ าหน่ายผ่านให้ผู้จดัจ าหน่าย ได้แก่  MCCB, Contactor, 
Overload, PLC, Inverter เป็นต้น ปัจจบุนั บริษัทมีบริษัทผู้จดัจ าหน่าย 8 ราย แบ่งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 5 ราย และ
เขตตา่งจงัหวดั 3 ราย ทัง้นี ้บริษัทจะเสนอราคาท่ีผู้จดัจ าหน่ายสามารถไปขายได้มีก าไร และมีการจดังานเลีย้งสงัสรรค์ประจ าปี
เพ่ือรักษาความสมัพนัธ์ระหวา่งบริษัทและผู้จดัจ าหน่าย 



                                                                                                            บริษัท ซีพที ีไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 
                                                                                                                        CPT Drives and Power Public Company Limited 

 

สว่นท่ี 2 หน้า 23 
 

CPT 
Professional for Drives and Power 

บริษัทมีสดัสว่นการจดัจ าหน่ายผ่านการจดัจ าหน่ายโดยตรง และผ่านตวัแทนจ าหน่ายเฉล่ีย (ปี 2557 - 30 กนัยายน 
2560) ประมาณร้อยละ 90 ร้อยละ 10 ของรายได้จากการขายและบริการ ตามล าดบั    

2.2.2 กลยุทธ์ทางการตลาด 

  บริษัทมีการก าหนดกลยุทธ์ในการแข่งขัน เพ่ือรักษาฐานลูกค้าท่ีมีอยู่เดิมรวมทัง้เพ่ือเพิ่มส่วนแบ่งทาง
การตลาดของบริษัท ดงัตอ่ไปนี ้

1. คุณภาพและมาตรฐานของสนิค้าและบริการ 

 บริษัทให้ความส าคญักบัการผลิตและจ าหน่ายสินค้าให้ได้มาตรฐาน และตรงตามความต้องการของลกูค้า รวมทัง้มี
ราคาเหมาะสมสามารถแข่งขนัได้ ท าให้ได้รับความไว้วางใจจากลกูค้าทัง้ในประเทศและต่างประเทศตลอดมา ทัง้นี  ้สินค้าของ
บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานคณุภาพผลิตภณัฑ์จากทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ เช่น ระบบการบริหารคณุภาพมาตรฐาน 
ISO 9001:2008, กระบวนการตรวจสอบคณุภาพได้ตามมาตรฐาน UKAS Quality Management เป็นต้น  

2. ความหลากหลายของระบบควบคุมเคร่ืองจักรและไฟฟ้าครบวงจร 

บริษัทเป็นผู้ผลิตและจ าหน่ายตู้ ไฟฟ้าระบบควบคุมเคร่ืองจักรโดย PLC ซึ่งสื่อสารกับอปุกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ส าหรับ
ควบคมุเคร่ืองจกัรในโรงงานอตุสาหกรรม ได้แก่ ตู้ควบคมุระบบการท างานของมอเตอร์ไฟฟ้าและระบบควบคมุอตัโนมตัิ และ
ระบบตู้ ไฟฟ้าก าลงั ท าให้สามารถตอบสนองความต้องการท่ีหลากหลายของกลุม่ลกูค้าโรงงานอตุสาหกรรมได้ การขยายตลาด
โดยการเพิ่มประเภทสินค้าของบริษัท ไปยงัภาคเอกชนส าหรับอตุสาหกรรมอ่ืนๆ เพ่ือลดความเสี่ยงการพึ่งพาโรงงานน า้ตาล
เพียงอยา่งเดียว อนัได้แก่  

2.1 การเพิ่มงานประเภท Gas Insulated Substation (GIS) Substation คือ สถานีไฟฟ้าแรงสูงแบบใช้ฉนวน
ก๊าซ ซึ่งบริษัทได้ด าเนินการก่อสร้างสถานีจ่ายไฟให้แก่ BITEC2 เทอร์มินลั 21 (โคราช) ฟิวเจอร์ฟาร์ค บจ.คอนติเนนทอลไทร์ส 
(ระยอง) และจะเป็นงานอ้างอิงท่ีจะรับงานต่อไปในอนาคตทัง้กบัหน่วยงานราชการและเอกชน  เช่น การไฟฟ้านครหลวง การ
ไฟฟ้าภูมิภาค การไฟฟ้าฝ่ายผลิต รวมถึงโครงการบริหารจดัการน า้ของส่วนงานรัฐบาล ที่ต้องใช้ป๊ัมน า้ขนาดใหญ่ท่ีจะต้องใช้
ระบบไฟฟ้าส าหรับสถานีสูบจ่ายน า้  รวมถึงการควบคุมการจ่ายไฟฟ้าส าหรับโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงซึ่งจะเกิดขึน้ใน
อนาคตอีกด้วย    

2.2 การเพิ่มสินค้าประเภท Medium Voltage Inverter คืออปุกรณ์ท่ีควบคมุความเร็วของมอเตอร์ขนาดใหญ่ท่ี
ใช้ในการขบัพดัลมและป๊ัมน า้เพ่ือการประหยดัพลงังาน ซึ่งบริษัทได้ด าเนินการจดัจ าหน่ายและติดตัง้ระบบให้แก่ กลุ่มโรงงาน
ปูนซีเมนต์ เช่น Kampot Cement , SCG สาขาท่าหลวง สาขาแก่งคอย สาขาทุ่งสง  กลุ่มโรงงานน า้ตาล (ธุรกิจน า้ตาลและ
ธุรกิจผลิตไฟฟา้) Glow Energy (ระยอง) เช่น รวมเกษตรอตุสาหกรรม สาขาภเูขียว สาขาภูหลวง น า้ตาลสิงห์บรีุ น า้ตาลนิวกรุง
ไทย น า้ตาลมิตรกาฬสินธุ์ อตุสาหกรรมน า้ตาลโคราช น า้ตาลขอนแก่น กลุ่มอาหาร เช่น อายิโนะโมะโต๊ะ  และจะขยายไปยงั
ลกูค้าขนาดใหญ่ประเภทอ่ืนๆ ซึง่ต้องการประหยดัพลงังาน 

2.3 การเพิ่มสินค้าประเภท Medium Voltage Soft Starter  คือ อุปกรณ์ท่ีใช้ส าหรับการสตาร์ทมอเตอร์ขนาด
ใหญ่เพ่ือลดการกระชากของกระแสไฟฟ้าในการสตาร์ท ซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวตัง้เป้าหมายในการน าเสนองานในโครงการท่ี
เก่ียวกบัการจดัการน า้ เช่น การประปานครหลวง กรมชลประทาน ส านกังานระบายน า้กรุงเทพฯ รวมถึงโครงการบริหารจดัการ
น า้ในอนาคต ซึง่หน่วยงานดงักลา่วจ าเป็นท่ีจะต้องใช้ป๊ัมน า้ขนาดใหญ่ 
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3. การให้บริการหลังการขายที่ดีและรวดเร็ว 

เพ่ือเป็นการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีและความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า บริษัทมีนโยบายการให้บริการท่ีสร้างความ
ประทบัใจให้แก่ลกูค้าตัง้แตเ่ร่ิมต้นจนสิน้สดุการขาย เช่น ก่อนการเสนอราคาจะมีทีมงานรวบรวมรายละเอียดความต้องการของ
ลกูค้าอย่างถกูต้องจึงส่งใบเสนอราคาและหลงัจากได้งานแล้วจะมีทีมวิศวกรออกส ารวจและเก็บรายละเอียดทัง้หมดเพ่ือเป็น
ข้อมลูในการผลิตโดยปรับจากแบบมาตรฐานของบริษัท แล้วสง่แบบทัง้หมดให้ลกูค้าอนมุตัิเพ่ือผลิตตู้ควบคมุต่างๆ ณ โรงงาน
ของบริษัท เมื่อผลิตเสร็จจะสง่มอบสินค้าตรงเวลาและตรงความต้องการของลกูค้าหลงัจากสง่มอบจะมีทีมงานท่ีเช่ียวชาญท่ีมี
ประสบการณ์เพ่ือแนะน าการติดตัง้อย่างถกูต้องเพ่ือให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและลดปัญหาระยะยาว พร้อม
ทีมวิศวกรท่ีมีประสบการณ์สงูในการปรับแต่ง เพ่ือให้เคร่ืองจกัรท างานสมบรูณ์แบบตามความต้องการของลกูค้า เป็นต้น ท าให้
ช่วยลดปัญหาการหยดุของเคร่ืองจกัรระหว่างการผลิต และลดค่าใช้จ่ายให้โรงงานเป็นอย่างมาก โดยบริษัทมีการจดัให้มีการ
ฝึกอบรมด้านการบริการและด้านเทคนิคท่ีเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ให้แก่พนกังาน เพื่อเสริมสร้างความรู้และทกัษะในการท างานและ
สามารถตอบปัญหาให้กบัลกูค้าได้อยา่งถกูต้อง    

4. ประสบการณ์ของผู้บริหารและบุคลากรของบริษัท 

บริษัทมีผู้ บริหารและทีมงานท่ีมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมนีม้านานกว่า 30 ปี และด้วยประสบการณ์และ
ความสมัพนัธ์ท่ีดีของทีมงานกบับริษัทลกูค้า และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ซึง่บริษัทได้ให้ความรู้และจดัอบรมให้แก่ลกูค้าท่ีใช้งาน
เป็นอย่างดี ท าให้บริษัทได้รับความเช่ือถือถึงความสามารถในการท างานให้บรรลไุด้ตามเป้าหมาย และได้รับการยอมรับอย่าง
กว้างขวาง จนได้รับมอบหมายให้ท างานหลายๆ โครงการอย่างต่อเน่ือง เช่น โรงงานน า้ตาล โรงงานปนูซีเมนต์ โรงงานกระดาษ
และเย่ือกระดาษ โรงงานเหลก็เส้น โรงงานยางรถยนต์ เป็นต้น 

5. การมีโรงงานผลิตเป็นของบริษัทเอง 

บริษัทมีโรงงานเป็นของตัวเองซึ่งสามารถประกอบตู้ ควบคุมได้ถึง 2,500 ตู้ ต่อปี ขึน้อยู่กับค าสั่งซือ้ของลูกค้า
เน่ืองจากบริษัทมีพืน้ท่ีของโรงงานผลิตเพียงพอท่ีจะรองรับค าสัง่ซือ้ จากการท่ีบริษัทมีโรงงานผลิตเป็นของบริษัทเองจึงท าให้
บริษัทสามารถควบคมุต้นทนุในการผลิตได้ดีขึน้ นอกจากนี ้ยงัสามารถควบคมุคณุภาพและระยะเวลาในการผลิต รวมทัง้เพิ่ม
ประสทิธิภาพในการตอบสนองความต้องการระบบงานให้ได้หลากหลายและครบถ้วนมากยิ่งขึน้ อีกทัง้จะจดัตัง้โรงงานแหง่ใหม่
โดยมีการซือ้เคร่ืองจักรใหม่จาก AMADA เพ่ือผลิตตู้  Metal Clad Switchgear (MCSG)และตู้ ไฟเฉพาะแบบ Type Test 
ภายใต้การร่วมมือจากบริษัทตา่งชาติโดยการซือ้ลขิสทิธ์ิ (License) พร้อมผู้ เช่ียวชาญมาให้ค าแนะน าในการผลิต  

6. การขยายตลาดให้ครอบคลุมฐานลูกค้าในทุกกลุ่ม 

ปัจจบุนั บริษัทมีการผลิตตู้ระบบควบคมุและตู้ ไฟฟ้าให้กบัฐานลกูค้าในหลากหลายโรงงานอตุสาหกรรม นอกจากนี ้
ยงัมีแผนขยายตลาดทางด้านอาคารสงูโดยการจดัจ าหน่ายสินค้าประเภทแท่งทองแดงส าหรับน ากระแสไฟฟ้า (“Busduct”), 
หม้อแปลงไฟฟ้าแบบแห้งซึ่งเคลือบด้วยเรซิ่น (Cast Resin Transformer), Switchgear ในระบบจ่ายไฟฟ้า (Ring Main Unit 
(“RMU”)) และขยายตลาดต่างประเทศโดยการสร้างทีมขาย เพ่ืออ้างอิงผลงานในอดีตของบริษัทไปน าเสนอ เช่น ตู้ ระบบ
ควบคมุต่างๆ ในโรงงานน า้ตาล โรงงานผลิตกระดาษ โรงงานผลิตเหล็กเส้น เป็นต้น การขยายตลาดเหล่านีจ้ะช่วยให้บริษัทมี
การเติบโตของยอดขายได้อยา่งตอ่เน่ือง โดยมีการขยายไปยงัลกูค้าตา่งประเทศด้วย 

บริษัทได้มีโอกาสส่งผลิตภัณฑ์ไปจ าหน่ายยงัต่างประเทศ อาทิ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา ลาว พม่า 
เป็นต้น เน่ืองจากประเทศดงักล่าวอยู่ในระหว่างการพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน รวมทัง้การขยายโรงงานอตุสาหกรรมและ
ระบบพลงังานไฟฟ้า ส่งผลให้บริษัทมีโอกาสเติบโตทางธุรกิจในประเทศเหล่านีส้งู ซึ่งบางส่วนเป็นการขายลกูค้าบริษัทไทยท่ี
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ขยายโรงงานไปเปิดสาขาในต่างประเทศ และบางส่วนก็ขายตรงให้ลูกค้าต่างประเทศ ดังนัน้เพ่ือเป็นการขยายตลาด
ต่างประเทศให้เติบโตมากขึน้อย่างต่อเน่ืองโดยการจัดตัง้บริษัทสาขาในต่างประเทศเพ่ือน าเอาผลงานต่างๆ ท่ีประสบ
ความส าเร็จและเป็นท่ียอมรับของลกูค้าในไทยไปเสนอให้แก่ตลาดต่างประเทศซึง่มีการพฒันาการของเคร่ืองจกัรและการผลิต
เหมือนกบัประเทศไทยในอดีตท่ีผ่านมา  

2.2.3 นโยบายการก าหนดราคา 

บริษัทมีนโยบายการก าหนดราคาตามราคาต้นทนุของผลิตภณัฑ์และบริการบวกอตัราก าไรขัน้ต้นมาตรฐาน 
(Standard Gross Margin) ท่ีเหมาะสม โดยต้นทนุจะประกอบด้วย ต้นทนุวสัดอุปุกรณ์ ต้นทนุส่วนประกอบ ค่าแรงทางตรงท่ี
ค านวณจากประมาณการชัว่โมงการผลิตท่ีคาดว่าจะต้องใช้ในการผลิต ค่าใช้จ่ายในการผลิต ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการบริการ 
ต้นทนุทางการเงิน และโสหุ้ยการผลิตท่ีปันสว่นเข้างาน ค่าเผ่ือเหลือเผ่ือขาดของราคาวสัดอุปุกรณ์ และประมาณการค่าใช้จ่าย
หลงัจากการส่งมอบสินค้า เช่น ค่าเดินทางและค่าท่ีพกัของวิศวกร หรือ ค่าใช้จ่ายในการรับประกนัสินค้า (Warranty) เป็นต้น 
นอกจากนี ้ยงัมีการประมาณการค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากเงินเดือนฝ่ายขาย โบนสั ค่าล่วงเวลาท่ีเป็นค่าใช้จ่ายส่วนกลาง และจะมี
ค่าประมาณการค่าท่ีปรึกษา ค่าประสานงานขาย ค่านายหน้า ตลอดจนค่าใช้จ่ายทางการตลาด โดยทีมงานฝ่ายวิศวกรและ
ฝ่ายผลิต จะต้องร่วมกนัค านวณปริมาณวสัดอุปุกรณ์และชัว่โมงการผลิตรวมถึงชัว่โมงการท างานของฝ่ายบริการ กรณีท่ีต้อง
สัง่ซือ้อปุกรณ์หรือส่วนประกอบจากต่างประเทศ จะต้องเผ่ือค่าอตัราแลกเปลี่ยนในการค านวณต้นทุนด้วย บริ ษัทจะก าหนด
ราคาให้สามารถแข่งขนัในตลาดได้ และไมมี่นโยบายในการแข่งขนัทางด้านราคาโดยการตดัราคาแข่งกบัผู้ประกอบการรายอ่ืน 
แต่จะเน้นเร่ืองคุณภาพสินค้าและการให้บริการท่ีรวดเร็ว  และมีการให้ส่วนลดทางการค้าตามนโยบายของบริษัท บริษัทจะ
พิจารณาขึน้ราคาหากเกิดกรณีราคาต้นทนุสินค้าเพิ่มขึน้ บริษัทจะติดตามการเคลื่อนไหวราคาสินค้าอย่างใกล้ชิดและจองซือ้
เพ่ือสามารถบริหารต้นทนุในการสัง่ซือ้สนิค้าได้  

2.2.4 นโยบายการจ่ายค่าที่ปรึกษา ค่าประสานงานขาย ค่านายหน้า   

 เน่ืองจากการขายสินค้าและบริการของบริษัทจ าเป็นต้องมีบคุคลภายนอกท่ีจะมีสว่นช่วยให้การขายของบริษัท
ให้ประสบความส าเร็จ ทัง้ในการให้ค าปรึกษา และการประสานงานขาย บริษัทได้ก าหนดนโยบายและหลกัเกณฑ์การพิจารณา
เก่ียวกบัค่าตอบแทนค่าท่ีปรึกษา ค่าประสานงานขาย และค่านายหน้าท่ีจ่ายให้บคุคลภายนอก ซึ่งได้มีเกณฑ์ในการพิจารณา
อัตราการจ่ายค่าผลตอบแทน ตามปัจจัยท่ีต่างกันในแต่ละงานหรือโครงการ ซึ่งจะแตกต่างกันตามสถานท่ีติดตัง้ จ านวน
บุคลากร ผู้ท าหน้าท่ีติดต่อ ประสานงาน รวมถึงผู้ เช่ียวชาญ ซึ่งมีความรู้ประสบการณ์ท่ีจ าเป็นต้องปรึกษา โดยการอนุมัติ
ค่าตอบแทนทัง้กรณีค่าท่ีปรึกษา ค่าประสานงานขาย และค่านายหน้า ต้องผ่านการอนุมัติจากผู้ มีอ านาจตามล าดับขัน้ท่ี
นโยบายก าหนด การขออนมุตัิการค่าตอบแทนผู้ เสนอจะต้องระบเุหตผุลทกุกรณี   

 เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัธรรมภิบาลท่ีดี บริษัทมีหลกัการก ากบัดแูลดงันี ้การจ่ายค่าตอบแทนค่าท่ีปรึกษา ค่า
ประสานงานขาย และค่านายหน้า จะต้องเป็นบุคคลภายนอก ซึ่งไม่ใช่กรรมการ พนักงานของบริษัท และไม่ใช่พนักงานของ
บริษัทลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นพนักงานประจ าหรือลูกจ้างชั่วคราว รวมทัง้ผู้ บริหารหรือพนักงานในหน่วยงานภาครัฐ การจ่าย
ค่าตอบแทนต่อมเม่ือ บริษัทได้รับช าระเงินจากลกูค้าแล้วเท่านัน้ จะก าหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในวางแผนการตรวจสอบข้อมลู
การจ่ายคา่นายหน้า คา่ท่ีปรึกษา และค่าประสานงานขาย เพื่อให้มัน่ใจในความจ าเป็น ความสมเหตสุมผลและความเหมาะสม
ของการจ่ายคา่ตอบแทนดงักลา่ว และรายงานตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ 
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2.2.5 การโฆษณาและประชาสัมพันธ์  

บริษัทมีนโยบายการใช้สื่อโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ ดงัตอ่ไปนี ้ 

1. บริษัทจะเน้นการประชาสัมพันธ์สินค้าของบริษัทไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมายซึ่งเป็นผู้ ใช้สินค้านัน้
โดยตรง โดยน าเสนอผ่านสื่อต่างๆ อาทิ นิตยสาร งานแสดงสนิค้า เป็นต้น  

2. บริษัทเน้นการให้บริการอย่างใกล้ชิด และสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบัลกูค้า โดยเฉพาะการให้บริการ
หลังการขาย เน่ืองจากเป็นการสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ลูกค้า และให้ค าปรึกษาการซ่อมบ ารุง
เคร่ืองจกัร และมีการติดตามผลทกุๆ 6 เดือน 

3. บริษัทมีการเชิญลูกค้าเย่ียมชมโรงงาน เข้าอบรมและสัมมนาในอุปกรณ์ท่ีขายไปแล้วเพ่ือลูกค้า
สามารถใช้งานด้วยตวัเองได้และสนิค้าใหม ่ณ ห้องสมัมนาของบริษัท 

2.2.6 ภาวะอุตสาหกรรมและภาวะการแข่งขัน  

เน่ืองจากผลิตภัณฑ์และบริการของ CPT เป็นองค์ประกอบส าคญัส าหรับการควบคุมระบบการท างานของ
เคร่ืองจักรและระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงระบบไฟฟ้าในอาคารขนาดใหญ่ เช่น  ห้างสรรพสินค้า อาค าร
ส านักงาน คอนโดมิเนียม ดังนัน้ รายได้ของบริษัทจึงมีแนวโน้มเติบโตตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการลงทุนใน
อตุสาหกรรม โดยมีกลุม่โรงงานน า้ตาลเป็นกลุม่ลกูค้าหลกัของบริษัท  

ภาวะอุตสาหกรรมและการลงทุน 

การขยายตวัของภาคอตุสาหกรรมโดยรวมจะก่อให้เกิดการลงทนุ การก่อสร้างโรงงานอตุสาหกรรมและการ
ขยายการผลิตซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อความต้องการเคร่ืองจกัร ระบบควบคมุการท างานของเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์สนบัสนนุท่ี
เก่ียวข้อง ทัง้นีข้้อมูลการขอรับการส่งเสริมของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) สะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้ม
ภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทย โดยแสดงได้ตามตารางด้านลา่ง ดงันี ้

                       ตารางแสดงข้อมลูการขอรับการสง่เสริมจาก BOI ระหวา่งปี 2556 – 2559 

ข้อมูลขอรับการส่งเสริม 2556 2557 2558 2559           
จ านวนโครงการ (จ านวน) 2,002 3,469 988 1,546 
มลูค่าเงินลงทนุ (พนัล้านบาท) 1,009.9 2,192.7 197.73 584.35 

                 ที่มา : ส านกังานคณะกรรมการการสง่เสริมการลงทนุ (BOI) 

การขอรับการส่งเสริมการลงทนุในปี 2559 ถึงแม้จะยงัไม่เพิ่มสงูเท่าปี 2557 หรือ 2556 แต่จ านวนโครงการ
และมลูค่าเงินลงทนุท่ีขอรับการส่งเสริมในปี 2559 สงูกว่าปี 2558 ถึงร้อยละ 56 และ 196 ตามล าดบั สะท้อนถึงความเช่ือมัน่
ของนกัลงทนุท่ีเร่ิมเพิ่มมากขึน้ โดยจ านวนโครงการและจ านวนเงินลงทนุท่ีขอรับการสง่เสริมการลงทนุในปี 2559 เพิ่มขึน้จากปี 
2558 ในทกุหมวดประเภทกิจการ ดงัตารางด้านลา่ง 
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ตารางแสดงการเปลี่ยนแปลงของจ านวนโครงการและเงินลงทนุ ของปี 2558 - 2559 

หมวดประเภทกจิการ 
จ านวนโครงการ เงนิลงทุน 

2558 
(โครงการ) 

2559 
(โครงการ) 

เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ) 

2558 
(ล้านบาท) 

2559 
(ล้านบาท) 

เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ) 

เกษตรกรรม และผลิตผลจากการเกษตร 93 178 +91 23,740 45,610 +92 
เหมืองแร่ เซรามิค และโลหะขัน้มลูฐาน 14 30 +114 3,740 7,410 +98 
อตุสาหกรรมเบา 30 41 +37 4,780 7,410 +321 

ผลิตภณัฑ์โลหะ เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ขนสง่ 103 178 +73 18,910 108,080 +472 
อิเลก็ทรอนิกส์ และเคร่ืองไฟฟา้ 211 400 +90 28,900 67,640 +133 
เคม ีกระดาษ และพลาสติก 35 105 +200 6,150 49,640 +707 
บริการ และสาธารณปูโภค 502 614 +22 111,520 286,050 +157 

รวม 988 1,546 +56 197,740 584,350 +196 
ท่ีมา: ส านกังานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ (BOI) 

จ านวนโรงงานท่ีได้รับอนญุาตให้จดัตัง้จากกระทรวงอตุสาหกรรมในไตรมาสท่ี 3 ปี 2560 ได้รับการคาดการณ์
ว่าจะสงูขึน้จากไตรมาสท่ี 1 และ ไตรมาสท่ี 2 ของปี 2560 โดยสถิติจ านวนโรงงานและมลูค่าเงินลงทุนท่ีได้รับอนุญาตให้ตัง้
จากกระทรวงอตุสาหกรรมในแตล่ะไตรมาสปี 2559 – ไตรมาส 3 ปี 2560 (ประมาณการ) มีรายละเอียดดงัตารางด้านลา่ง  

ตารางแสดงจ านวนโรงงานและมลูค่าการลงทนุท่ีได้รับอนญุาตให้จดัตัง้ในปี 2559 ถงึ ไตรมาส 3 ปี 2560 

โรงงาน / เงนิลงทุน ไตรมาส 1/59  ไตรมาส 2/59 ไตรมาส 3/59 ไตรมาส 4/59 ไตรมาส 1/60 ไตรมาส 2/60  ไตรมาส 3/60 
(ประมาณการ) 

จ านวนโรงงาน 901 1,090 1,157 1,080 956 1,028 1,154 
เงินลงทนุ (ล้านบาท) 61,898 74,761 75,697 94,557 50,045 76,346 61,620 

ท่ีมา: ธนาคารแห่งประเทศไทย และ กรมโรงงานอตุสาหกรรม  

อุตสาหกรรมน า้ตาลไทย  

จากข้อมลูของส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน า้ตาลทราย พืน้ท่ีเพาะปลกูอ้อยในประเทศเพิ่มขึน้อย่าง
ต่อเน่ืองทกุปี เน่ืองด้วยรัฐบาลส่งเสริมนโยบายบริหารพืน้ท่ี เกษตรกรรมของพืช (Zoning) โดยสนบัสนนุการเปลี่ยนแปลงการ
ปลกูข้าวในพืน้ท่ีขาดศกัยภาพไปเป็นการเพาะปลกูผลิตผลทางการเกษตรท่ีใช้น า้น้อยอ่ืนๆ ได้แก่ อ้อย มนัส าปะหลงั ปาล์ม
น า้มนั ข้าวโพดเลีย้งสตัว์ โดยในปีการผลิต 2558/2559 มีพืน้ท่ีเพาะปลกูอ้อยนบัรวมได้ 11.01 ล้านไร่ เพิ่มจากพืน้ท่ีเพาะปลกูปี
การผลิต 2557/2558 จ านวน 4.81 แสนไร่ คิดเป็นร้อยละ 4.58 และหากคิดอตัราการขยายตวัเฉลี่ยต่อปีของพืน้ท่ีการเพราะ
ปลกูอ้อยนบัตัง้แต่ปีการผลิต 2550/2551 พืน้ท่ีการปลกูอ้อยขยายตวัต่อเน่ืองทุกปีคิดเป็นอตัราเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 6.8 ต่อปี 
รายละเอียดดงัแผนภมูิด้านลา่ง 
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ภาพแผนภมูิแสดงพืน้ท่ีปลกูอ้อยปีการผลติ 2550/2551 – 2558/2559 

 
                        ท่ีมา: ส านกังานคณะกรรมการอ้อยและน า้ตาล 

อีกทัง้ ส านกังานคณะกรรมการอ้อยและน า้ตาลทราย กระทรวงอตุสาหกรรมได้ก าหนดแผนยทุธศาสตร์อ้อย
และน า้ตาลทราย 10 ปี (พ.ศ.2558 – 2569) โดยมุ่งหวงัให้อตุสาหกรรมอ้อยและน า้ตาลทรายเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ สร้าง
ความมัน่คงทัง้ด้านอาหารและพลงังานให้กบัประเทศ ซึ่งเป้าหมายรวมถึงการเพิ่มพืน้ท่ีปลกูอ้อย เพิ่มผลผลิตอ้อย น า้ตาล เอ
ทานอลและพลงังานไฟฟา้ ดงัรายละเอียดตามตารางด้านลา่ง 

            ตารางแสดงแผนยทุธศาสตร์อ้อยและน า้ตาลทราย 10 ปี (พ.ศ.2558 – 2569) 

เป้าหมาย / ปี ปี 2558 ปี 2569 เพิ่มขึน้(%)  
พืน้ที่ปลกูอ้อย 10.53 ล้านไร่ 16 ล้านไร่ 51.95 % 
ผลผลิตอ้อย 105.96 ล้านตนั 180 ล้านตนั 69.88 % 
ผลผลิตน า้ตาล 11.34 ล้านตนั 20.36 ล้านตนั 79.54 % 
ประสิทธิภาพการผลิตน า้ตาล 107.02 กิโลกรัม/ตนัอ้อย 112 กิโลกรัม/ตนัอ้อย 4.65 % 
ผลผลิตเอทานอล 2.5 ล้านลิตร/วนั 5.38 ล้านลิตร/วนั 115.20 % 
ผลิตไฟฟา้ 1,542 เมกะวตัต์ 4,000 เมกะวตัต์ 159.40 % 

ท่ีมา: ส านกังานคณะกรรมการอ้อยและน า้ตาล กระทรวงอตุสาหกรรม 

ปัจจุบนัประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกน า้ตาลรายส าคญัของโลก โดยมีก าลงัการผลิตมากกว่าปริมาณบริโภคใน
ประเทศ โดยคณะกรรมการอ้อยและน า้ตาลทราย (กอน.) จะเป็นผู้ ประมาณการและก าหนดโควตาส าหรับการผลิตและ
จ าหน่ายน า้ตาลในประเทศและสง่ออกต่างประเทศ ซึง่สดัส่วนการส่งออกมากกว่าการบริโภคภายในประเทศประมาณ 2 ใน 3 
ของผลผลติน า้ตาล ซึง่โควตาที่กอน.ก าหนดมี 3 ประเภท ดงันี ้

1. น า้ตาลโควตา ก. คือ โควตาน า้ตาลที่คณะกรรมการอ้อยและน า้ตาลทรายก าหนดให้ผลิตส าหรับบริโภค
ภายในประเทศ 

2. น า้ตาลโควตา ข. คือ น า้ตาลทรายดิบท่ีคณะกรรมการอ้อยและน า้ตาลทรายก าหนดให้ผลิตเพ่ือส่งมอบ
ให้บริษัทอ้อยและน า้ตาลไทย จ ากัด (อนท.) ส่งออกและจ าหน่ายไปยงัต่างประเทศ เพ่ือใช้ท าราคาใน
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การค านวณราคาน า้ตาลส่งออก โดย อนท.เป็นผู้ส่งออกจ านวน 400,000 ตนั และอีก 400,000 ตนั ให้
โรงงานสง่ออกเอง 

3. น า้ตาลโควตา ค. คือ ปริมาณน า้ตาลส่งออกไปต่างประเทศท่ีแต่ละโรงงานสามารถส่งออกได้เอง เป็น
สว่นท่ีเหลือจากการหกัน า้ตาลโควตา ก. และโควตา ข. ออกจากปริมาณน า้ตาลท่ีผลติได้ทัง้หมด 

ทัง้นีป้ริมาณการผลิต การบริโภค และการส่งออกน า้ตาลประมาณการจากโควตาของกอน.ตัง้แต่ปีฤดูการ
ผลติ 2555/2556 – 2558/2559 เป็นดงัตารางด้านลา่ง 

    ตารางแสดงการผลิต การบริโภค และการสง่ออกน า้ตาลของปีฤดกูารผลติ 2555/2556 – 2558/2559 
                            (หน่วย : ล้านตัน) 

กจิกรรม / ฤดกูารผลติ 2555/56 2556/57 2557/58 2558/59 
การบริโภคน า้ตาลในประเทศ  2.61 2.40 2.50 2.60 
การสง่ออกน า้ตาล 7.41 8.93 7.73 7.19 
การผลิตน า้ตาล 10.02 11.33 10.23 9.79 

   หมายเหต:ุ การบริโภคน า้ตาลในประเทศ = โควตา ก. / การสง่ออกน า้ตาล = โควตา ข. + ค. /การผลิตน า้ตาล = โควตา ก. + ข. + ค. 
   ที่มา : ส านกังานคณะกรรมการอ้อยและน า้ตาล 

ถึงแม้ว่าปริมาณการผลิตน า้ตาลมีแนวโน้มเพิ่มตามพืน้ท่ีการปลกูอ้อยในปีการผลิต 2555/56 – 2556/57 แต่
ปัญหาภยัแล้งท่ีเกิดขึน้ในช่วงปลายปี 2557 ถึงปี 2558 ส่งผลต่อปริมาณผลผลิตและคณุภาพของอ้อย ท าให้ปริมาณอ้อยเข้า
หีบลดลงและปริมาณการผลิตน า้ตาลในปีการผลติ 2558/2559 ลดลงอยา่งมีนยัส าคญั  

  ส่วนราคาน า้ตาลในตลาดโลกนัน้มีแนวโน้มปรับตวัสงูขึน้ เน่ืองจากคาดการณ์ว่าดุลน า้ตาลโลกจะยงัอยู่ใน
ภาวะขาดดลุ (ปริมาณความต้องการบริโภคน า้ตาลสงูกว่าผลผลิต) ในปีการผลิต 2559/2560 โดยราคาเฉลี่ยของน า้ตาลดิบใน
ปี 2559 เท่ากับ18.06 เซนต์/ปอนด์ ปรับตัวสูงขึน้จากปี 2558 ท่ี 13.43 เซ็นต์/ปอนด์ถึงร้ อยละ 34 ส่วนราคาเฉลี่ยน า้ตาล
ทรายขาวในปี 2559ปรับตัวสูงขึน้ในทิศทางเดียวกับน า้ตาลทรายดิบ โดยราคาเฉลี่ยของปี 2559 เท่ากับ 498.13 ดอลลาร์
สหรัฐ/ตนั เพิ่มขึน้จากปี 2558 ที่ 373.25 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน ร้อยละ 33 ซึ่งการปรับตวัเพิ่มขึน้ของราคาน า้ตาลในตลาดโลก 
ส่งผลดีต่อผู้ผลิตและผู้ส่งออกน า้ตาลในประเทศ เน่ืองด้วยกอน.ก าหนดโควต้าสดัส่วนการส่งออกน า้ตาลมากกว่าการบริโภค
ภายในประเทศประมาณ 2 ใน 3 ดงัท่ีกลา่วไว้ข้างต้น 

ตารางแสดงราคาน า้ตาลในตลาดโลกระหวา่งปี 2555 - 2559 

ปี 
ราคาเฉล่ียน า้ตาลทรายดบิ  

(ISA DP) 
ราคาเฉล่ียน า้ตาลทรายขาว  

(ดัชนีราคาน า้ตาลทรายขาว ISO) 
(หน่วย : เซนต์/ปอนด์) (หน่วย : ดอลลาร์สหรัฐฯ/ตัน) 

2555 21.54 580.86 
2556 17.69 488.05 
2557 17.00 444.81 
2558 13.43 373.25 
2559 18.06 498.13 

                                  ที่มา : ส านกังานคณะกรรมการอ้อยและน า้ตาลทราย 
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ส าหรับการปรับปรุงระบบการควบคุมเคร่ืองจกัรของโรงงานในอุตสาหกรรมน า้ตาลด้านอายุการใช้งานของ
เคร่ืองจกัรและความถ่ีในการซ่อมแซมชิน้สว่นและอปุกรณ์ต่างๆ จะขึน้อยู่กบัความต้องการและศกัยภาพของโรงงานแต่ละแห่ง  
โดยปกติเคร่ืองจกัรของโรงงานน า้ตาลจะมีอายกุารใช้งานประมาณ 10 ปี แต่ทัง้นีโ้รงงานน า้ตาลส่วนใหญ่จะมีศกัยภาพมาก
พอท่ีจะเปิดโรงงานใหม่ตามแหล่งปลกูอ้อย ขยายก าลงัการผลิตเพ่ือรองรับปริมาณอ้อยท่ีเพิ่มสงูขึน้โดยการซือ้เคร่ืองจกัรใหม่
แทนเคร่ืองจกัรเดิม เปลี่ยนอปุกรณ์ต่างๆ ให้สามารถปรับเข้ากบัเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนไป เช่น เทคโนโลยีการผลิตเพ่ือให้เกิดการ
ประหยดัพลงังาน เน่ืองจากพลงังานสว่นท่ีเหลือใช้สามารถขายไฟคืนให้รัฐบาล ตามนโยบายการรับซือ้ไฟคืนท่ีรัฐบาลก าหนดไว้  
จึงอาจกลา่วได้ว่าโรงงานน า้ตาลต่างๆ จะมีการปรับปรุงคณุภาพของระบบอยู่ตลอดเวลา ซึง่การซ่อมแซมมีน้อยและเคร่ืองจกัร
ไมค่อ่ยเกิดปัญหาเพราะตามฤดกูาลผลติ โรงงานน า้ตาลท างานเพียง 4 เดือนตอ่ 1 ปี โดยสว่นใหญ่แล้วประมาณ 90% เป็นการ
ดดัแปลงและซือ้ใหมส่ าหรับเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ ทัง้นีจ้ะขึน้อยูก่บัศกัยภาพของโรงงานแตล่ะแหง่ด้วย 

โอกาสจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economics Community: AEC) และนโยบาย
ประเทศไทย 4.0 ส าหรับภาคอุตสาหกรรมไทย  

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economics Community: AEC) ท าให้ เกิดความเช่ือมโยงทาง
เศรษฐกิจระหว่างภมูิภาค จากกฎระเบียบท่ีถกูผ่อนคลายลงส าหรับประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกนั การเคลื่อนย้ายปัจจยัการ
ผลติ การลงทนุท าได้อยา่งเสรีมากขึน้ อีกทัง้เกิดโอกาสในการขยายฐานตลาดท่ีมีขนาดใหญ่ขึน้ ซึง่จดุแข็งของภาคอตุสาหกรรม
ไทยอยู่ท่ีความพร้อมของวตัถุดิบทางการเกษตร ท่ีตัง้ได้เปรียบต่อการเป็นศูนย์กลางภูมิภาค เป็นต้น ทัง้นีไ้ทยเป็นผู้ส่งออก
สินค้าน า้ตาลทรายอันดับ 1 ของอาเซียน และอินโดนีเซียซึ่งเป็นผู้น าเข้าน า้ตาลรายใหญ่ของไทยปัจจุบันไม่มีการเก็บภาษี
น าเข้าน า้ตาลจากข้อตกลงการค้าเสรีภายใต้ AEC ไทยจึงมีโอกาสขยายตวัในภมูิภาค ASEAN เพิ่มขึน้จากความได้เปรียบทาง
ท่ีตัง้และอตัราภาษีท่ีลดลง (ท่ีมา: ส านกังานคณะกรรมการอ้อยและน า้ตาล) 

ประเทศไทย 4.0 เป็นนโยบายของรัฐบาลท่ีต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ระบบเศรษฐกิจท่ี
ขบัเคลื่อนด้วยนวตักรรม โดยกลุม่อตุสาหกรรมการเกษตรเป็นอตุสาหกรรมหนึ่งท่ีรัฐบาลมุ่งเน้นท่ีจะต่อยอดและพฒันา เปลี่ยน
จากการเกษตรแบบดัง้เดิม ไปสู่การเกษตรสมยัใหม่ และส่งเสริมให้เกษตรกรรมเป็นผู้ประกอบการเพ่ือมีรายได้ท่ีมากขึน้ กลุ่ม
อตุสาหกรรมเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพเป็นหนึง่ในกลุม่เทคโนโลยีหลกัและอตุสาหกรรมเปา้หมายแหง่อนาคต โดยมี
เป้าหมายในสร้างมลูค่าเพิ่มให้แก่สินค้าโภคภณัฑ์ต่างๆ เช่น ข้าว ยางพารา น า้ตาล มนัส าปะหลงั  ให้กลายเป็นอาหารสขุภาพ 
หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เป็นต้น (ท่ีมา: ไทยรัฐออนไลน์ - ไขรหัส "ประเทศไทย 4.0" สร้างเศรษฐกิจใหม่ ก้าวข้ามกับดัก
รายได้ปานกลาง) 

ทัง้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและนโยบายประเทศไทย 4.0 จะเป็นสิ่งช่วยผลักดันให้อุตสาหกรรมและ
เศรษฐกิจไทยเจริญก้าวหน้า การปรับปรุงประสิทธิภาพ กระบวนการการผลิต รวมถึงการเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ๆเพ่ือเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขนัจึงมีความจ าเป็นส าหรับประเทศไทยในอนาคต ซึ่งสร้างโอกาสให้บริษัทในการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์
และให้บริการต่างๆ และสร้างโอกาสเติบโตแก่บริษัทควบคูไ่ปกบัการเติบโตของอตุสาหกรรมไทย 

ทศิทางการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน และโครงการสมาร์ทกริด (Smart Grid) 

จากโครงการในอนาคตของบริษัท (ตามหวัข้อท่ี 6 โครงการในอนาคต) ซึง่บริษัทเล็งเห็นความส าคญัของการ
พฒันาพลงังานหมนุเวียน และนโยบายของกระทรวงพลงังานในการพฒันาโครงข่ายของโครงการสมาร์ทกริด (Smart Grid) ซึง่
เป็นโครงการในส่วนของภาครัฐบาลและเป็นไปตามแผนแม่บทในการพัฒนาประเทศซึ่งสนองรับนโยบายในการประหยัด
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พลังงานอย่างยั่งยืน โดยบริษัทมีแผนท่ีจะพัฒนาผลิตภัณฑ์เก่ียวกับระบบกักเก็บพลงังาน (Energy Storage Stytem) เพ่ือ
รองรับโครงการดงักล่าว บริษัทเล็งเห็นโอกาสในการผลกัดนัผลิตภัณฑ์ของบริษัทท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ในอนาคตให้สอดรับกับ
โครงการภาครัฐ ซึง่มีรายละเอียดของทิศทางในการพฒันาพลงังานภาครัฐดงันี ้

ประเทศไทยให้ความส าคญัในการพฒันาและน าพลงังานหมนุเวียนมาใช้ โดยก าหนดแผนแม่บทการพฒันา
ระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2579 เพ่ือขบัเคลื่อนการพฒันาการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวียนท่ี
มีเสถียรภาพมากขึน้ รองรับการเป็น Energy 4.0 ตามนโยบายของกระทรวงพลงังานยุคท่ีถนนทุกสายก าลังก้าวสู่พลังงาน
หมนุเวียน แตด้่วยข้อจ ากดัของแหลง่พลงังาน ท าให้ไมส่ามารถผลิตไฟฟา้เพ่ือสนองตอบการใช้งานได้อย่างต่อเน่ือง ดงันัน้ ยิ่งมี
การน าพลงังานหมนุเวียนมาใช้เพิ่มมากขึน้ จะต้องมีการบริหารจดัการให้มีเสถียรภาพในการผลิตและจ่ายไฟฟ้ายิ่งขึน้ตามไป
ด้วย เช่น การมีแบตเตอร่ีส ารอง การผลิตพลงังานแบบผสมผสาน (Hybrid) รวมทัง้ การจดัการโครงข่ายไฟฟ้าท่ีมีประสิทธิภาพ 
ให้เกิดเป็นโครงข่ายไฟฟา้อจัฉริยะ หรือ Smart Grid ก็เป็นอีกแนวทางที่ต้องพฒันาไปพร้อมๆ กนั 

สมาร์ทกริด คือ การพฒันาให้เครือข่ายระบบไฟฟ้าสามารถจดัการการจ่ายพลงังานไฟฟ้าได้อย่างชาญฉลาด
มากขึน้ หรือมีความสามารถมากขึน้โดยใช้ทรัพยากรท่ีน้อยลง (Doing More with Less) มีประสิทธิภาพ มีความน่าเช่ือถือ มี
ความปลอดภัย มีความยั่งยืน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถท าให้เกิดขึน้ได้โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ระบบสื่อสารสารสนเทศ (Information Communication Technology : ICT) ระบบเซ็นเซอร์ ระบบเก็บข้อมูล และเทคโนโลยี
ทางด้านการควบคมุอตัโนมตัิเพ่ือท าให้ระบบไฟฟา้ก าลงัสามารถรับรู้ข้อมลูสถานะต่างๆ ในระบบมากขึน้เพ่ือใช้ในการตดัสินใจ
อยา่งอตัโนมตัิ  

ระบบสมาร์ทกริด ประกอบด้วย ระบบผลิต (Generation) ระบบส่งไฟฟ้า (Transmission) ระบบจ าหน่าย 
(Distribution) และผู้ใช้ไฟฟ้า โดยมีระบบสารสนเทศ ท าหน้าท่ีประมวลผลให้กบัระบบควบคมุ วิเคราะห์ และสัง่การให้เกิดการ
ผลติและสง่จ่ายไฟฟา้แบบอตัโนมตัิ ท่ีสนบัสนนุเพ่ือให้เกิดการผลิตและจ่ายพลงังานไฟฟา้ท่ีมีเสถียรภาพ 

ระบบไฟฟา้ในอนาคต 

ระบบสมาร์ทกริดนัน้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึน้หลายประการในการผลิตไฟฟ้า ทัง้ในเร่ืองของการใ ช้พลงังาน
หมุนเวียนท่ีมีความไม่แน่นอนในการผลิตมากขึน้ การผลิตไฟฟ้าท่ีมีลกัษณะกระจายตัวไม่รวมศูนย์ (Decentralized power 
system) และมีจ านวนโรงไฟฟ้าท่ีมีก าลงัผลิตไม่สงู แต่มีเป็นจ านวนมากและกระจายอยู่ทัว่ไป (Distributed generation: DG) 
ซึง่สามารถสรุปได้ตามตารางและรูปภาพด้านลา่ง 

ตารางแสดงการเปรียบเทียบระหวา่งระบบไฟฟา้ในปัจจบุนักบัระบบไฟฟา้ในอนาคต 

ระบบไฟฟ้าในปัจจุบัน ระบบไฟฟ้าในอนาคต 
1. ถกูออกแบบมาโดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อส่งพลงังานไฟฟ้าจาก

โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ไปยงัผู้ใช้ไฟฟ้า 
1. ออกแบบให้รองรับแหล่งผลิตไฟฟ้าที่กระจายตัวอยู่ทั่วไป 

(Distributed Generation) ซึ่ ง เป็ นลักษณ ะเฉพาะของ
เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนบางประเภท เช่น พลังงาน
แสงอาทิตย์ พลงังานลม เป็นต้น 

2. โดยทัว่ไปแล้วพลงังานไฟฟ้าจะมีทิศทางการไหลของไฟฟ้า
เพียงทิศทางเดียว 

2. มีการออกแบบให้ไฟฟ้าสามารถไหลได้สองทิศทาง รวมถึง
การแลกเปลี่ยนข้อมลูสารสนเทศให้สามารถไหลสองทิศทาง 

3. ผู้ใช้ไฟฟ้ายงัมีบทบาทในการผลิตไฟฟา้ที่จ ากดั 3. ผู้ ใช้ไฟฟ้าสามารถมีบทบาทในการผลิตไฟฟ้า (Prosumer) 
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ระบบไฟฟ้าในปัจจุบัน ระบบไฟฟ้าในอนาคต 
รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ ใช้ไฟฟ้าสามารถบริหารจดัการการใช้
พลงังานไฟฟ้าให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตและพฤติกรรมการใช้
ไฟฟ้าของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลของระบบไฟฟ้าระหว่างอุปกรณ์
ต่างๆ ในระดับน้อยมาก และมีการท างานร่วมกันระหว่าง
อปุกรณ์แบบอตัโนมตัิอย่างจ ากดั 

4. มีการแลกเปลี่ยนข้อมลูจ านวนมากระหว่างอปุกรณ์ต่างๆ มี
การท างานร่วมกันอย่างสอดประสานระหว่างอุปกรณ์
ตรวจวดั ประมวลผล ระบบอตัโนมตัิและสื่อสารข้อมลู 

ท่ีมา : ข้อมลูจาก www.thai-smartgrid.com 

ระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System: ESS) เป็นหนึ่งในโครงการสมาร์ทกริด หมายถึง ระบบ
และอปุกรณ์ตา่งๆ ท่ีสามารถแปลงพลงังานไฟฟ้าเป็นพลงังานในรูปแบบอ่ืนเพ่ือให้สามารถกกัเก็บไว้เพ่ือการใช้งานในเวลาอ่ืนท่ี
จ าเป็นได้ โดยระบบกกัเก็บพลงังานจะแปลงพลงังานท่ีกกัเก็บไว้ในแหลง่กกัเก็บพลงังานกลบัมาเป็นพลงังานไฟฟ้าอีกครัง้เม่ือมี
ความต้องการใช้ไฟฟา้ ทัง้นี ้ระบบกกัเก็บพลงังานที่ดีจะต้องลดความสญูเสียในการแปลงรูปพลงังานให้เหลือน้อยท่ีสดุ 

ระบบกักเก็บพลงังานนัน้มีหลากหลายรูปแบบและมีตัง้แต่ขนาดเล็ก เช่น แบตเตอร่ีโทรศพัท์ ไปจนถึงขนาด
ใหญ่ เช่น โรงไฟฟ้าพลงังานน า้แบบสบูกลบั (Pumped-storage Hydropower Plant) เป็นต้น ซึ่งมีความจ าเป็นส าหรับระบบ
ไฟฟา้ในอนาคตเป็นอยา่งยิ่ง เน่ืองจากระบบกกัเก็บพลงังานสามารถสง่เสริมให้ระบบผลติไฟฟา้มีเสถียรภาพและรักษาคณุภาพ
ไฟฟ้าได้ นอกจากนี ้ยงัเป็นสว่นสนบัสนนุการเปลี่ยนโหลดทางไฟฟ้าไปสูช่่วงเวลาท่ีเหมาะสม (Load Shifting) โดยระดบัความ
ไวในการจ่ายไฟฟ้าของระบบกกัเก็บพลงังานกลบัเข้าสู่ระบบไฟฟ้าหลกัมีตัง้แต่ ระดบัมิลลิวินาที (ms) ระดบัวินาที (s) ระดบั
นาที ไปจนถึงระดบัชัว่โมง ทัง้นี ้บทบาทและวตัถปุระสงค์ของระบบกักเก็บพลงังานแต่ละประเภทนัน้แตกต่างกนัออกไป  ซึ่ง
อธิบายระบบการกกัเก็บพลงังานที่ท างานร่วมกบัองค์ประกอบตา่ง ๆ ของระบบไฟฟา้ได้ตามภาพ 

 

 

 

 

ภาพแสดงการท างานร่วมกนัระหวา่งระบบกกัเก็บพลงังานกบัองค์ประกอบตา่ง ๆ ของระบบไฟฟ้า 

ระบบกกัเก็บพลงังานสามารถถกูติดตัง้ให้ท างานร่วมกบัองค์ประกอบต่างๆ ของระบบไฟฟ้า เช่น แหล่งผลิต
ไฟฟ้า (โดยเฉพาะจากแหล่งพลงังานหมนุเวียน) สถานีไฟฟ้า (Substation) ระบบไมโครกริด ไปจนถึงผู้ ใช้ไฟฟ้าต่างๆ ระบบกกั
เก็บพลงังานช่วยให้ระบบไฟฟ้าในทุกภาคส่วนมีเสถียรภาพ โดยจะท าหน้าท่ีเก็บพลงังานไฟฟ้าส่วนเกินในกรณีท่ีมีการผลิต
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Microgrid Residential 
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 Transmission 
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ไฟฟ้ามากกว่าความต้องการ ณ ขณะนัน้ ในทางตรงกนัข้าม เมื่อมีความต้องการไฟฟ้าสงูกว่าการผลิตไฟฟ้าในขณะนัน้ ระบบ
กกัเก็บพลงังานจะจ่ายไฟฟา้ให้กบักบัระบบ เป็นการรักษาคณุภาพไฟฟา้และรักษาเสถียรภาพของระบบไฟฟา้ 

จดุประสงค์หลกัประการหนึ่งท่ีมีการน าระบบกกัเก็บพลงังานมาใช้ในเทคโนโลยีระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดก็
คือ เพ่ือรองรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนซึ่งมีความไม่แน่นอนสูง เช่น โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โรงไฟฟ้า
พลงังานลม เป็นต้น โดยเม่ือมีการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียนได้เป็นจ านวนมากกว่าโหลดไฟฟ้าท่ีมีอยู่ ก็สามารถน า
พลงังานส่วนเกินนัน้มาเก็บสะสมไว้ในระบบกักเก็บพลงังาน ต่อมาในช่วงเวลาท่ีการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียนลด
น้อยลง เช่น ช่วงเวลาท่ีไม่มีแดดหรือลม ระบบกกัเก็บพลงังานจะจ่ายพลงังานท่ีกักเก็บไว้เข้าในระบบในรูปแบบพลงังานไฟฟ้า 
ส่งผลให้ระบบไฟฟ้ายงัคงมีความมัน่คงและความเช่ือถือได้สงูแม้ในกรณีท่ีโรงไฟฟ้าพลงังานหมนุเวียนไม่สามารถผลิตไฟฟ้า
เพ่ือจ่ายเข้าสูร่ะบบได้ (ท่ีมา: http://www.thai-smartgrid.com/) 

ทัง้ทิศทางของการพฒันาพลงังานหมนุเวียนและโครงการสมาร์ทกริดดงักลา่วข้างต้นจะช่วยสนบัสนนุเก่ียวกบั
โครงการประหยดัพลงังานในอนาคตโดยใช้ทรัพยากรท่ีน้อยลงแต่มีประสิทธิภาพ ซึ่งโครงการดงักลา่วจ าเป็นต้องใช้เทคโนโลยี
ใหม่ ๆ เข้ามาช่วย อันเป็นการสร้างโอกาสให้บริษัทในการผลิตระบบและอุปกรณ์เพ่ือช่วยในการแปลงพลังงานไฟฟ้าเป็น
พลงังานในรูปแบบอ่ืน และในการสร้างโอกาสดงักล่าวบริษัทจะเติบโตไปพร้อมกบัเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางท่ีจะ
ช่วยสนบัสนนุการประหยดัพลงังานและการน ากลบัมาใช้ตอ่ไปในอนาคตอนัใกล้ 

ภาวะการแข่งขัน  

ความต้องการสินค้าประเภทตู้ ไฟฟ้าระบบควบคมุเคร่ืองจกัร (PLC) อยูใ่นระดบัคอ่นข้างสงู เน่ืองจากแนวโน้ม
การลงทุนของภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมจัดว่าอยู่ในระดับสูงด้วย ทัง้นี ้ลกัษณะธุรกิจของ
บริษัท จะมีคูแ่ข่งขนัในวงการผู้ผลติสินค้าประเภทตู้ไฟฟา้ระบบควบคมุเคร่ืองจกัร ได้แก่ 

คู่แข่งทางตรงของบริษัท ได้แก่ กลุ่มบริษัทเอบีบี (“ABB”), กลุ่มบริษัทซีเมนส์ (“SIEMENS”), กลุ่มบริษัทชไน
เดอร์ (“Schneider”), กลุ่มบริษัทฟูจิ (“Fuji”) และกลุ่มบริษัทโตชิบา (“Toshiba”) เป็นต้น  ซึ่งบริษัทเหล่านีส้่วนใหญ่เป็นบริษัท
ข้ามชาติท่ีจดัจ าหน่ายอปุกรณ์ทัว่ไปในย่ีห้อของตนเอง และมีส านกังานหรือตวัแทนขายและให้บริการในประเทศไทย แต่ CPT 
มีศกัยภาพในการผลิตสินค้าส าเร็จรูปประเภทตู้ ไฟฟ้าและตอบโจทย์ให้แก่ลกูค้าโรงงานน า้ตาลและโรงงานอ่ืนๆ ได้ตรงตาม
ความต้องการ ทัง้โรงงานตัง้ใหม่ และโรงงานท่ีต้องการปรับปรุงทดแทนอปุกรณ์เดิม เน่ืองจากมีประสบการณ์และเป็นท่ียอมรับ
ในอตุสาหกรรมซึง่บริษัทประมาณว่ามีสว่นแบ่งตลาดประมาณ 95% ส าหรับงานของกลุม่โรงงานน า้ตาล  อย่างไรก็ตาม ระบบ
การควบคมุเคร่ืองจกัรและระบบตู้ ไฟฟ้าก าลงัส าหรับโรงงานอตุสาหกรรมประเภทอ่ืน มีระบบการท างานท่ี ไม่ต่างจากโรงงาน
น า้ตาล ซึง่บริษัทสามารถเติบโตไปยงัอตุสาหกรรมอ่ืนๆ ได้เช่นกนั  

สว่นคู่แข่งทางอ้อมของบริษัทซึ่งอยู่ในประเทศไทย ได้แก่ บริษัทขนาดเล็กท่ีรับงานระบบไฟฟ้าขนาดเล็ก หรือ
รับงานเฉพาะสว่นเทา่นัน้ และมีต้นทนุในการจดัหาอปุกรณ์ตา่งๆ ท่ีสงูกวา่บริษัทท่ีเป็นตวัแทนจ าหน่ายโดยตรง 

โดยสรุป ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา ได้แสดงให้เห็นว่า บริษัทได้เข้าเป็นส่วนหนึ่ง ของตลาดการผลิตและ
จ าหน่ายตู้ ไฟฟ้าระบบควบคมุเคร่ืองจกัร ซึ่งบริษัทไทยน้อยรายท่ีสามารถท าได้ ด้วยการแข่งขนัทัง้คณุภาพของผลิตภณัฑ์และ
ราคาท่ีย่อมเยาเม่ือเทียบกบัคณุภาพระดบัเดียวกนั และจดุเด่นของบริษัทท่ีส าคญั คือ การบริการลกูค้าท่ีรวดเร็ว และแก้ปัญหา
ถกูจดุ ซึง่เป็นท่ีต้องการของลกูค้า 

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

บริษัทก าหนดกลยทุธ์การแข่งขนัและนโยบายการด าเนินธุรกิจโดยมุ่งเน้นความสามารถในการรักษาสดัส่วน
การตลาด และสร้างความสามารถในการแข่งขนัในระยะยาว โดยมีกลยทุธ์การแข่งขนัดงันี ้ 

1. ความสัมพันธ์ท่ีดีกับคู่ค้า ผู้ จัดจ าหน่ายสินค้า (Supplier) โดยมีการสั่งซือ้สินค้าในปริมาณมากและ
สม ่าเสมอ ประกอบกบัความน่าเช่ือถือของบริษัทจากการช าระเงินตรงก าหนดเวลา  

2. การสง่มอบงานคณุภาพและงานเสร็จตรงเวลา ซึง่เป็นนโยบายหลกัของบริษัทท่ีต้องสง่มอบงานให้ลกูค้า
ตามก าหนดการ และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า มีการให้บริการหลังการขาย เพ่ือให้ลูกค้าเกิด
ความพงึพอใจและไว้วางใจและมีการซือ้ตอ่เน่ือง หรือแนะน าให้ลกูค้ารายอ่ืน 

3. มีการน าเทคโนโลยีสมยัใหม่มาประยกุต์เพ่ือให้สินค้าของบริษัทถกูผลิตขึน้มาให้มีประสิทธิภาพในการ
ท างานได้อยา่งเท่ียงตรงและแน่นอน พร้อมทัง้มีการประเมินผลและระบบรายงาน 

4. ผู้บริหารและทีมงานมีประสบการณ์ในการผลิตสินค้าและให้บริการอย่างเช่ียวชาญในหลากหลาย
อตุสาหกรรม ซึง่เป็นการกระจายความเสี่ยงการพึง่พารายได้กบัอตุสาหกรรมใดอตุสาหกรรมหนึง่   

5. มีการฝึกทกัษะและพฒันาพนกังานอย่างเป็นระบบ โดยใช้วิธี On Job Training(OJT) และ การสง่ไปฝึก
ยงัตา่งประเทศและในประเทศ รวมทัง้มีการประเมินผลอยา่งตอ่เน่ือง 

6. การตอบสนองด้านการบริการก่อนและหลงัการขายท่ีรวดเร็วกว่า โดยทีมงานวิศวกรท่ีมีประสบการณ์ใน
อตุสาหกรรมนัน้ๆ อยา่งมีประสทิธิภาพ  พร้อมทัง้การเก็บสต๊อกของอปุกรณ์ และอะไหล ่ 

7. หลงัจากการส่งมอบ บริษัทได้ให้การอบรมพร้อมทัง้เอกสารทางด้านเทคนิคให้แก่ลกูค้า เพ่ือให้มีความ
เข้าใจในสินค้าและสามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ อีกทัง้ยงัสามารถแก้ไขปัญหาเบือ้งต้นได้
ด้วยตนเอง 

2.3 การจัดหาผลติภัณฑ์และบริการ 

2.3.1 การจัดหาผลติภัณฑ์ 

ด้านการจัดซือ้ 

บริษัทได้ผลิตสินค้าประเภทตู้ ระบบไฟฟ้าตามความต้องการของลูกค้าเพ่ือใช้กับเคร่ืองจักรต่างๆ  โดยต้อง
สัง่ซือ้อปุกรณ์หลกัส าหรับตู้ควบคมุ, อะไหล่ โดยมีผลิตภณัฑ์หลกัๆ ได้แก่ DC Drives, DC motor, Inverter , PLC เป็นต้น ซึ่ง
อปุกรณ์หลกัจะมาจากการสัง่ซือ้จากต่างประเทศ คืออุปกรณ์ LV&MV Electrical Component, PLC, Inverter ย่ีห้อ LS จาก
ประเทศเกาหลี ท่ีมีคุณภาพสูงได้มาตรฐาน ส่วนอุปกรณ์อ่ืนๆ เช่น Special Controller จะมาจากประเทศเยอรมัน Special 
Motor มาจากประเทศสเปน และตวัปรับความเร็วมอเตอร์กระแสสลบัพร้อมทัง้คืนพลงังานไฟฟ้ากลบัเข้าสู่ระบบจ่ายไฟฟ้า 
(Regenerative Inverter) จากประเทศฟินแลนด์ รวมถึงการสัง่ซือ้อุปกรณ์ต่างๆจากบริษัทภายในประเทศเพ่ือเป็นทางเลือก
ให้แก่ลูกค้าบางรายเช่น ABB Siemens Schneider เป็นต้น นอกจากนี ้บริษัทยงัมีการสัง่ผลิตอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีใช้ในการผลิต
ระบบตู้ไฟฟา้จากภายในประเทศ โดยสัง่ซือ้มาจากผู้ผลติหลายรายท่ีคดัสรรแล้ว โดยบริษัทจะจดัซือ้ผลิตภณัฑ์นัน้ๆ เม่ือลกูค้ามี
ค าสัง่ซือ้ตู้ ไฟฟา้  



                                                                                                            บริษัท ซีพที ีไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 
                                                                                                                        CPT Drives and Power Public Company Limited 

 

สว่นท่ี 2 หน้า 35 
 

CPT 
Professional for Drives and Power 

ในการพิจารณาเสนอผลิตภณัฑ์ให้แก่ลกูค้า จะขึน้อยู่กบัลกัษณะการใช้งาน ประสิทธิภาพ และคณุภาพของ
สินค้านัน้ๆ ซึ่งบริษัทได้คดัสรรผลิตภณัฑ์ระดบัมาตรฐานสากลเป็นท่ียอมรับ มีคณุภาพดีในราคาสมเหตผุล ส าหรับลกูค้าของ
บริษัท  

บริษัทสามารถแบ่งกลุ่มคู่ค้าท่ีเป็นทัง้ผู้ ผลิต และ/หรือ ผู้ จัดจ าหน่าย ออกเป็นคู่ค้าในประเทศและคู่ ค้า
ตา่งประเทศ โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

คู่ค้าต่างประเทศ : บริษัทจะติดต่อซือ้วสัดุอุปกรณ์จากคู่ค้าต่างประเทศ โดยติดต่อสัง่ซือ้โดยตรงจากผู้ผลิต
หรือผู้จดัจ าหน่าย ซึ่งปัจจุบนับริษัทได้รับคดัเลือกตวัแทนจ าหน่ายสินค้าในสินค้าชัน้น า โดยสินค้าได้รับการรับรองมาตรฐาน
ผลติภณัฑ์ ดงัตอ่ไปนี ้    

           ตารางแสดงบริษัทคู่ค้าต่างประเทศและสินค้าท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑ์ 

บริษัท ประเทศ ประเภทผลติภัณฑ์  มาตรฐานที่ได้รับ 
LS Industrial 
Systems Co., Ltd. 

เกาหล ี - Vacuum Circuit Breaker (Up to 36kV) 
- Vacuum Contactor (Up to 12kV) 
- HRC Fuse (Up to 22kV) 
- Air Circuit Breaker (ACB)) 
- Molded Case Circuit Breaker (MCCB) 
- Magnetic Contactor (MC) 
- Manual Motor Starter (MMS) 
- Overload Relay (OL) 
- Ring Main Unit (RMU) 
- Dry Type Transformer 
- Busduct, Busway 
- SCADA 
- Touch Screen 
- Programmable Logic Controller (PLC) 
- Medium Voltage Inverter 

UL(USA,CANADA) , 
CE 

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

UL, CE 

HITACHI, STEP ญ่ีปุ่ น/จีน - Medium Voltage Inverter UL, CE 
Danfoss(VACON) ฟินแลนด์ - Low Voltage Inverter 

- Inverter Special Application 
UL, CE 

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

UL, CE 

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

- DC Motor 
UL, CE 

Hyosung Corporation เกาหล ี - AC Motor UL, CE 
WEG Industries บราซิล - AC Motor UL, CE 
Gino Ese เยอรมนั - Starting Resistor UL, CE 
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คูค้่าในประเทศ : บริษัทจะติดตอ่ซือ้วสัดอุปุกรณ์จากคูค้่าในประเทศส าหรับอปุกรณ์ประเภทตา่งๆ เช่น สายไฟ 
ทองแดง เป็นต้น โดยจะตรวจสอบราคาอปุกรณ์จากคู่ค้าเพ่ือเปรียบเทียบราคาอย่างน้อย 3 ราย เพ่ือให้เสนอราคาและน าใบ
เสนอราคามาเปรียบเทียบเง่ือนไขการค้า เช่น ย่ีห้อ คณุภาพ ราคา สว่นลด และระยะเวลาการจดัสง่ เป็นต้น ในอนาคต บริษัทมี
แผนจะผลิตตู้ ไฟด้วยตนเองซึ่งเป็นตู้แบบไม่มีโครงสร้าง (Metal Clad Type Test) เพ่ือรองรับความต้องการของลกูค้าท่ีมีมาก
ขึน้เร่ือยๆ  บริษัทจะมีการประเมินผลคู่ค้าทกุ 3 เดือน โดยประเมินจากประวตัิการจดัสง่สินค้าท่ีบนัทกึไว้ประจ าทกุเดือน และให้
ฝ่ายจดัซือ้คดัเลือกคูค้่ารายใหม่ๆ  เข้ามาเป็น Vendor List ด้วย   

ด้านการจัดจ้าง 

บริษัทมีการจดัจ้างบคุลากรหรือผู้ รับเหมาจากภายนอก เม่ือมีงานเพิ่มเติมที่นอกเหนือจากขอบข่ายการท างาน
ปกติของบริษัท เช่น การติดตัง้เคร่ืองจกัรพิเศษ การเดินสายไฟทัง้โรงงาน การติดตัง้เสาไฟฟา้แรงสงู เป็นต้น ภายใต้การควบคมุ
ของวิศวกรท่ีมีประสบการณ์ของบริษัท โดยต้องมีการเสนอบริการมาเพ่ือเปรียบเทียบเง่ือนไข อาทิ ราคา ส่วนลด และฝีมือของ
ทีมงาน เป็นต้น ก่อนที่จะพิจารณาเลือกสัง่จ้างงาน บริษัทจะมีการประเมินผลงานของผู้ รับจ้างอยา่งตอ่เน่ือง  

2.3.2 มูลค่าการจัดหาผลติภัณฑ์  

บริษัทสัง่ซือ้ผลิตภณัฑ์โดยตรงกบัผู้จดัจ าหน่าย โดยมลูค่าการจดัซือ้อปุกรณ์ของบริษัทในปี 2559 และช่วง 9 
เดือนปี 2560 เท่ากบั  765.46 ล้านบาท และ  437.05 ล้านบาท ตามล าดบั ทัง้นี ้สดัสว่นเฉลี่ยการสัง่ซือ้อปุกรณ์จากในประเทศ
และต่างประเทศคิดเป็นสดัส่วน ร้อยละ 68.52 ต่อ 31.48 โดยไม่มีการสัง่ซือ้จากผู้จดัจ าหน่ายรายใด มากกว่าร้อยละ 30 ของ
ยอดซือ้รวมทัง้ในปี 2559 และช่วง 9 เดือนปี 2560 

นโยบายการจัดซือ้อุปกรณ์ 

 บริษัทจะสัง่ซือ้ผลิตภณัฑ์เม่ือได้รับค าสัง่ซือ้จากลกูค้า โดยผู้จดัจ าหน่ายต่างประเทศ บริษัทจะต้องท า Letter 
of Credit และท า Forward  Contract เพ่ือสัง่ซือ้สินค้า   โดยระยะเวลาท่ีจะได้รับสินค้าจากผู้จดัจ าหน่ายจะใช้เวลาภายใน 30-
60 วนั  ซึง่บริษัทมี Supplier รายหลกัคือ บริษัท LS โดยในปัจจบุนั บริษัทได้รับแตง่ตัง้จาก LS ให้เป็นผู้แทนจ าหน่ายสินค้า โดย
ลกัษณะของหนงัสือแตง่ตัง้เป็นตวัแทนจ าหน่ายคือ เป็นตวัแทนจ าหน่ายทัว่ไป (Non Exclusive) โดยมิได้ก าหนดเง่ือนไขหรือข้อ
ผูกมัดใดๆ ระหว่างกัน ซึ่งระยะเวลาอายุของสัญญาอยู่ระหว่าง 1 -3 ปี และบริษัทได้รับแต่งตัง้เป็นตัวแทนจ าหน่ายอย่าง
ต่อเน่ืองตัง้แต่ปี 2538 จนถึงปัจจุบัน และต่อมาบริษัทได้เพิ่ม Supplier รายอ่ืนๆ เช่น บริษัท เอบีบี จ ากัด และ บริษัท ฮิตาชิ 
เอเชีย (ประเทศไทย) จ ากัด  อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการสั่งซือ้จาก Supplier รายใดท่ีเกินกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่ายอดซือ้
อปุกรณ์ของบริษัทใน 3 ปีท่ีผ่านมา โดยบริษัทมีนโยบายการคดัเลือกผู้จดัจ าหน่ายสนิค้า ดงันี ้ 

1. คุณภาพของสินค้า บริษัทจะเลือกสั่งซือ้จากผู้ แทนจ าหน่ายท่ีน่าเช่ือถือและมีประวัติการส่งสินค้าท่ีมี
คณุภาพตรงตามค าสัง่ซือ้  ผู้บริหารมีกระบวนการในการตรวจสอบคณุภาพของสินค้า และไม่มีประวตัิการ
สง่สนิค้าท่ีไมมี่คณุภาพ 

2. ระยะเวลาในการส่งมอบสินค้าไม่ล่าช้ากว่าท่ีก าหนดไว้ เพ่ือให้บริษัทได้ส่งมอบงานท่ีรับมาตามเวลาท่ี
ก าหนดและการบริหารสินค้าคงเหลือเพียงพอและมีประสิทธิภาพ  

3. ราคาสินค้าและแนวโน้มของราคาสินค้า บริษัทจะสัง่ซือ้สินค้าต่างๆ เป็นล็อตใหญ่ จึงมีอ านาจในการ
ตอ่รองราคาของสนิค้าได้อยา่งตอ่เน่ือง 
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(5%) ตดิป้าย+เกบ็งาน 

(10%)เตรียมตู้+ตดิตัง้เพลท 

(15%)ตดิตัง้อุปกรณ์+Label 

(35%) Busbar + สายไฟ 

4. อตัราแลกเปลี่ยน  เน่ืองจากการสัง่ซือ้สินค้าจากต่างประเทศเป็นสดัส่วนท่ีมาก และสกลุเงินท่ีใช้ช าระค่า
สินค้าเป็นสกลุเงินเหรียญสหรัฐ หรือสกลุเหรียญยโูร  บริษัทได้ป้องกนัความเสี่ยงโดยการซือ้สกลุเงินตรา
ตา่งประเทศลว่งหน้า (Forward Contract) 

บริษัทมีนโยบายส ารองอุปกรณ์มาตรฐานให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสม และไม่ให้เกิดปัญหาขาดแคลน เม่ือมี
ค าสั่งซือ้สินค้าจากลูกค้า บริษัทสามารถใช้อุปกรณ์ท่ีได้ส ารองไว้เพ่ือน ามาผลิตและส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าได้ทันที  มีการ
ก าหนดแผนการผลิตเพ่ือให้สามารถวางแผนการสัง่ซือ้อุปกรณ์ให้พร้อมและเพียงพอต่อการผลิต โดยจะมีการสัง่ซือ้อุปกรณ์
ล่วงหน้าประมาณ 1-2 เดือนขึน้อยู่กับความต้องการค าสัง่ซือ้สินค้าของลกูค้าในแต่ละช่วงเวลาการผลิต ซึ่งบริษัทพิจารณา
คดัเลือกผู้จัดจ าหน่าย โดยค านึงถึงคุณภาพสินค้า การบริการ การจัดส่ง และการให้ระยะเวลาการช าระเงิน (Credit Term) 
ประกอบกนั เพ่ือให้ได้อปุกรณ์ท่ีดีตรงตามมาตรฐานในการผลิตสินค้าและเกิดประโยชน์กบับริษัทด้านการประหยดัต้นทนุให้
ได้มากท่ีสดุ  

2.3.3 ขัน้ตอนการผลติตู้ไฟฟ้าระบบควบคุม 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

ขัน้ตอนการวางแผนมอบหมายงานผลติ 

1. เม่ือลกูค้าสัง่ซือ้ผลิตภณัฑ์ ฝ่ายขายจะส่ง Sales Process Form ให้ฝ่ายเทคนิค และวางแผนเพ่ือประชุม
กบัลกูค้าเพ่ือเก็บรายละเอียดของความต้องการ แล้วมอบหมายงานให้แผนกแบบและแผนกผลติ   

2. แผนกแบบเม่ือได้รับเอกสารข้อมลูจากฝ่ายเทคนิค จะปรับจากแบบมาตรฐาน (Standard Drawing)ของ
บริษัทเพ่ือให้เข้ากบัความต้องการของลกูค้า และสง่แบบเบือ้งต้นไปยงัลกูค้าเพ่ืออนมุตัิ 

3. เม่ือลูกค้าตอบตกลงในแบบแล้ว ฝ่ายแบบจะเสนอ Material List  เพ่ืออนุมัติในใบขอซือ้ และส่งแบบ 
Drawing ไปยงัฝ่ายผลติเพ่ือด าเนินการผลติ 

4. แผนกผลิตเม่ือได้รับมอบหมายงาน จะวางแผนผลิตโดยการประกอบสินค้า โดยจัดท า Production 
Planning ยึดข้อก าหนดวันส่งของท่ีระบุใน Sales Process Form พร้อมตรวจสอบข้อมูลการผลิตกับ
เอกสาร Drawing และ Material’s List ท่ีได้รับจากแผนกแบบ 

สินค้า
ส าเร็จรูป 
ตู้ไฟฟ้า
(Panel) น าเข้าอปุกรณ์และตู้จาก

ต่างประเทศ 
 

Raw Material 
 

น ามาผลิต 
โดยการประกอบ 
ท่ีโรงงาน CPT 

 
Raw Material 

 

สง่มอบ 
สินค้าส าเร็จรูป 
ประเภทตู้ไฟฟ้า 

(Panel) 
 

ทดสอบการท างาน
ของระบบ 

(Commissioning) 

ตู้ควบคมุไฟฟ้าจากผู้จดั
จ าหน่ายภายในประเทศ 

 

สง่มอบ ณ โรงงาน
ของลกูค้า 

การปรับแตง่ให้การ
ควบคมุเคร่ืองจกัรของ
ลกูค้าสามารถใช้งานได้
ตามความต้องการ 

ของลกูค้า (35%) Wiring 
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5. น าตู้  และวสัด ุอปุกรณ์ต่างๆ มาประกอบตามแบบ ยดึติดอปุกรณ์ และเดินสายไฟตามแบบท่ีก าหนดไว้ ใช้
เวลา 5 - 14 วนั  

6. เม่ือผลิตเสร็จสมบรูณ์แล้วให้ท าการตรวจสอบการท างานขัน้สดุท้ายโดยทีมงานควบคมุคณุภาพ และเม่ือ
ชิน้งานเรียบร้อยแล้วได้เป็นสินค้าส าเร็จรูป จะต้องหุ้มตู้ ไฟฟ้าด้วยพลาสติก Packing  ลงัไม้ หรือตามท่ี
ลกูค้าก าหนด 

7. น าสินค้าส าเร็จรูปตู้ ไฟฟ้าท่ีผลิตเสร็จส่งมอบ ณ โรงงานของลูกค้า และทดสอบการท างานของระบบ 
(Commissioning) เพ่ือปรับแต่งการท างานของเคร่ืองจักรให้สามารถท างานได้ และประสานงานการ
ให้บริการหลงัการขาย 

นอกจากนี ้บริษัทยงัได้รับการรับรองมาตรฐานการท างาน  ได้แก่  
- ระบบการบริหารคณุภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008  
- กระบวนการตรวจสอบคณุภาพได้ตามมาตรฐาน UKAS Quality 

Management 

2.3.4 นโยบายการผลติและก าลังการผลติ 

ปัจจบุนับริษัทมีโรงงานตัง้อยูท่ี่นิคมอตุสาหกรรม MMC อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี ประกอบไปด้วย 

- โรงงานผลิตตู้ควบคมุระบบไฟฟ้า เนือ้ท่ี 4.5 ไร่ (1,817 ตารางวา) (พืน้ท่ีในการท างานประมาณ 7,200 
ตารางเมตร) รองรับการผลติตู้ได้ประมาณ 1,800 ตู้ตอ่ปี 

- พืน้ท่ีจดัเก็บสนิค้าคงคลงัเนือ้ท่ีประมาณ 1,256 ตารางเมตร 

- โรงงานใหม่ส าหรับผลิตตู้  MCSG และ RMU เนือ้ท่ี 3 ไร่ (พืน้ท่ีในการท างานประมาณ 4,800 ตาราง
เมตร) 

สิ น ค้ าตู้ ค วบคุม ระบบ ไฟฟ้ าผลิ ต โดย เป็ น ไปตามมาตรฐานคุณ ภาพสิ น ค้ า  IEC (International 
Electrotechnical Commission) โดยมีการวางแผนการผลิตล่วงหน้าควบคู่ไปกับการบริหารสินค้าคงคลงัเพ่ือให้สามารถส่ง
มอบสินค้าได้ตามคุณภาพและเวลาท่ีก าหนด และพืน้ท่ีในโรงงานใหม่รองรับการผลิตตู้  MCSG ซึ่งผ่านการทดสอบ (Type 
Test) ตามมาตรฐานสากลและ มอก. ของประเทศไทย รวมถึงการผลิตตู้  RMU ด้วยเช่นกัน ทัง้นีบ้ริษัทมีแผนพัฒนา
ประสิทธิภาพการท างานด้านการผลิตอย่างต่อเน่ือง โดยค านึงถึงความสามารถของบคุลากร เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ และอปุกรณ์ 
รวมถึงการใช้เทคโนโลยีท่ีทนัสมยั เพ่ือรองรับความต้องการสนิค้าจากลกูค้าท่ีเพิ่มขึน้ทัง้ในและตา่งประเทศ   

บริษัทได้จ าแนกรายละเอียดก าลงัการผลติและปริมาณการผลิตได้จริง  ดงันี ้

     ตารางแสดงก าลงัการผลิตและปริมาณการผลติได้จริงส าหรับปี 2557 – 2559 และ 9 เดือนของ ปี 2560 

ตู้ไฟฟ้าระบบบควบคุม หน่วย 2557 2558 2559 9 เดือนปี 2560* 
ก าลงัการผลิตท่ีสามารถผลิตได้ จ านวนตู้ /ปี 1,800 1,800 1,800 1,350 
ปริมาณการผลิตได้จริง จ านวนตู้ /ปี 1,085 1,035 1,193 846 
อตัราการใช้ก าลงัการผลติ (%)  60.27 57.50 66.28 62.66 

                 หมายเหต ุ: * ก าลงัการผลิตเต็มท่ี 9 เดือนปี 2560 เป็นก าลงัการผลิตตัง้แต่เดือนมกราคมถึงกนัยายน 2560 
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2.4 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

บริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ เก่ียวกับสิ่งแวดล้อม และไม่มีประวัติกระท าความผิดตามกฎระเบียบเร่ืองสิ่งแวดล้อมกับ
หน่วยงานภาครัฐ นอกจากนี ้บริษัทได้ปฏิบตัิตามระเบียบของกรมโรงงานอตุสาหกรรม อตุสาหกรรมจงัหวดั และข้อก าหนดของ
องค์การบริหารสว่นต าบล ซึง่บริษัทได้ผ่านการตรวจสอบของคณะกรรมการองค์การบริหารสว่นต าบลประจ าปี 2559 แล้ว โดย
ท่ีผ่านมายงัไมเ่คยมีปัญหาการร้องเรียนเก่ียวกบัสิง่แวดล้อม 

2.5 สิทธิประโยชน์จากบัตรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

- ไมมี่ – 

2.6 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ   

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 บริษัทมีงานท่ีได้รับค าสัง่ซือ้ อยู่ในระหว่างการประกอบและยงัไม่ได้สง่มอบทัง้หมด 580.86 
ล้านบาท โดยก าหนดการสง่มอบดงันี ้    

ตารางแสดงมลูคา่งานที่ยงัไมไ่ด้สง่มอบและเวลาท่ีคาดวา่จะสง่มอบ 

                                                                                        (หน่วย : ล้านบาท) 

ระยะเวลา จ านวนเงนิที่คาดว่าจะส่งมอบ 
(ประมาณการ) 

ภายในไตรมาส 4 ปี 2560 439.68 
ภายในปี 2561  141.19 

รวม 580.86 
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3.  ปัจจัยความเส่ียง 

 ก่อนตดัสินใจลงทนุในหุ้นสามญัของบริษัท นกัลงทนุควรใช้วิจารณญาณอย่างรอบคอบในการพิจารณา ปัจจยัความ
เสี่ยงในหวัข้อนีร้วมทัง้ข้อมลูอ่ืนๆ ท่ีปรากฏในเอกสารนี ้ทัง้นีปั้จจยัความเสี่ยงดงักล่าวมิได้เป็นปัจจยัความเสี่ยงทัง้หมดท่ีมีอยู ่
ซึง่อาจมีผลกระทบต่อหุ้นสามญัของบริษัท ดงันัน้ปัจจยัความเสี่ยงอ่ืนๆ ที่บริษัทมิทราบในขณะนีห้รือท่ีบริษัทเห็นว่าเป็นปัจจยั
ความเสี่ยงท่ีไมเ่ป็นสาระส าคญัในปัจจบุนั อาจเป็นปัจจยัความเสี่ยงท่ีมีผลกระทบตอ่การด าเนินงานของบริษัทในอนาคต  

3.1 ความเส่ียงในการประกอบธุรกจิ 

3.1.1 ความเส่ียงจากการพึ่งพงิกลุ่มลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมน า้ตาล 

เน่ืองจาก ท่ีผ่านมาบริษัทมีฐานลูกค้าหลักอยู่ในกลุ่มโรงงานน า้ตาลเป็นหลัก โดยมีการลดสัดส่วนลงมา
ตามล าดับ โดยในปี 2557-2559 และช่วง 9 เดือนปี 2560 บริษัทมีการพึ่งพิงรายได้จากลูกค้าในอุตสาหกรรมน า้ตาลอยู่
ประมาณร้อยละ 60.62 ร้อยละ 53.03 ร้อยละ 42.98 และ ร้อยละ 52.86 ของรายได้จากการขายและบริการ ตามล าดบั โดย
หากการขยายตวัของการผลิตในกลุม่อตุสาหกรรมน า้ตาลชะลอตวัลง จะสง่ผลกระทบต่อรายได้ของบริษัท อย่างไรก็ดี ประเทศ
ไทยเป็นผู้ผลิตน า้ตาลทรายอนัดบั 4 ของโลก แต่มีปริมาณการบริโภคน้อยเม่ือเทียบกบัปริมาณท่ีผลิตได้ สง่ผลให้ไทยสามารถ
สง่ออกน า้ตาลได้ในปริมาณมากเป็นอนัดบั 2 ของโลก ซึง่เป็นผู้สง่ออกน า้ตาลทรายท่ีส าคญัในตลาดโลกซึง่การขยายก าลงัการ
ผลิตของอตุสาหกรรมน า้ตาลไทยเพ่ือวตัถปุระสงค์การสง่ออกเป็นส าคญั ดงันัน้หากปริมาณความต้องการน า้ตาลในตลาดโลก
ลดลงก็อาจจะส่งผลต่อการลดลงของฐานลกูค้าของบริษัทในอตุสาหกรรมน า้ตาลได้ ซึ่งคาดว่าอุปสงค์การบริโภคน า้ตาลใน
ตลาดโลกและภมูิภาคเอเซียยงัคงเพิ่มขึน้   

ถึงแม้ว่าท่ีผ่านมา รายได้ของบริษัทส่วนใหญ่มาจากโรงงานผลิตน า้ตาล แต่ผลิตภัณฑ์ของบริษัทสามารถ
จ าหน่ายให้แก่อตุสาหกรรมการผลิตทกุประเภท อาทิ โรงงานผลิตชิน้ส่วนยานยนต์, โรงงานผลิตกระดาษ, อตุสาหกรรมเหล็ก, 
อตุสาหกรรมก่อสร้างอาคาร และโรงไฟฟ้า เป็นต้น สว่นท่ีเหลือเป็นรายได้จากกลุม่อตุสาหกรรมอ่ืนๆ ดงันัน้ รายได้ของบริษัทจึง
ไม่จ าเป็นต้องพึ่งพากลุ่มอตุสาหกรรมน า้ตาลเพียงอุตสาหกรรมเดียว นบัตัง้แต่ปี 2558 บริษัทก าหนดแนวทางลดความเสี่ยง
จากการพึง่พิงอตุสาหกรรมการผลติน า้ตาลด้วยการวางนโยบายขยายฐานลกูค้าของบริษัทเพ่ือรองรับอตุสาหกรรมอ่ืนๆ มากขึน้ 
เช่น สถานีจ่ายไฟฟ้าย่อย, อาคารตึกสงู และตู้ควบคุมระบบการท างานของเคร่ืองจักรในอุตสาหกรรมผลิตซีเมนต์ ด้วยการ
พฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ นอกเหนือจากสินค้าและบริการท่ีมีอยู่เดิมท่ีให้มีประสิทธิภาพท่ีสงูขึน้และตอบสนองความต้องการได้
มากขึน้ และมีอตัราก าไรขัน้ต้นดีกวา่ โดยใช้ความรู้ความสามารถของวิศวกรของบริษัทพฒันาเทคนิคการควบคมุเคร่ืองจกัร  

3.1.2 ความเส่ียงจากการพึ่งพงิผู้จัดจ าหน่ายน้อยราย 

บริษัทเป็นตวัแทนจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ประเภทไฟฟ้าก าลงัส าหรับควบคมุการท างานของเคร่ืองจกัรโดยระบบ
อตัโนมตัิท่ีได้รับการป้อนข้อมลูไว้ และอปุกรณ์ไฟฟ้าตวัปรับความเร็วมอเตอร์กระแสสลบัแรงดนัต ่าและแรงดนัปานกลาง ซึ่งคู่
ค้าหลกัรายใหญ่ จ านวน 3 ราย ได้แก่ ABB LS และ HITACHI ซึง่เป็นสดัสว่นท่ีอยูใ่นระดบัของการพึง่พิงผู้จดัจ าหน่ายทัง้สามราย
ดงักลา่วรวมกนัอยูป่ระมาณร้อยละ 50 ในปี 2559 และร้อยละ 30 ส าหรับยอดซือ้ 9 เดือนของปี 2560  ดงันัน้ จึงอาจเกิดความ
เสี่ยงของการพึง่พาคูค้่าหลกัจากต่างประเทศจ านวนน้อยราย  
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 ทัง้นีก้ารจดัหาผลิตภณัฑ์จากผู้จดัจ าหน่ายขึน้อยู่กบัประเภทของงานและความต้องการของลกูค้า ซึ่งบริษัท
ไม่ได้พึ่งพาผู้จดัจ าหน่ายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ และบริษัทสามารถเลือกสัง่ซือ้สินค้าท่ีเหมาะสมกบัลกูค้าประเภทตู้ ไฟฟ้า
ระบบอตัโนมตัิท่ีได้รับการป้อนข้อมลูไว้ส าหรับควบคมุการท างานของเคร่ืองจกัร ตวัปรับความเร็วมอเตอร์กระแสสลบั  รวมถึง
อปุกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ระดบัแรงดนัต ่าและแรงดนัปานกลาง   โดยบริษัทยงัไม่เคยมีปัญหาการสัง่สินค้า หรือการสง่มอบลา่ช้ากบั
ผู้จดัจ าหน่ายทัง้สามรายแต่อย่างใด นอกจากนี ้บริษัทได้สัง่ซือ้จากบริษัทผลิตหรือจดัจ าหน่ายรายอ่ืน เน่ืองจากในปัจจุบนั มี
ผู้ผลิตอุปกรณ์หลายรายซึ่งมีความต้องการในการขยายฐานลูกค้าของตนในประเทศไทยเพิ่มมากขึน้ และเสนออุปกรณ์ท่ีมี
คุณสมบัติเท่าเทียมกัน อันได้แก่ ตัวส่งก าลังกระแสตรงแบบดิจิตอลจาก Parker Hannifin Ltd. ประเทศอังกฤษ, มอเตอร์
กระแสสลบัจาก Hyosung Corporation ประเทศเกาหลี, มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงจาก T-T Electric ประเทศฝร่ังเศส, ตวัปรับ
ความเร็วมอเตอร์กระแสสลับจาก VACON PLC ประเทศฟินแลนด์, ตัวเก็บประจุไฟฟ้าจาก ZEZ SILKO, s.r.o. ประเทศ
สาธารณรัฐเช็ค และเคร่ืองป่ันน า้ตาลจาก Thomas Broadbent and Sons Limited ประเทศองักฤษ เป็นต้น  นอกจากนี ้บริษัท 
มีนโยบายในการรักษาความสัมพันธ์อันดีกับพันธมิตรท่ีเป็นบริษัทผู้ ผลิตชัน้น าของโลกเพ่ือลดความเสี่ยงในการพึ่งพา
ผลติภณัฑ์และเทคโนโลยีของผู้ผลติรายหนึง่รายใดมากจนเกินไป 

3.1.3 ความเส่ียงจากความล่าช้าของโครงการ 

ความเสี่ยงจากความล่าช้าของงานโครงการเป็นสิ่งส าคญัต่อการประกอบธุรกิจ โดยสาเหตขุองความล่าช้า
อาจจะมาจากลกูค้า เช่น การเปลี่ยนแปลงแบบสเปคและการติดตัง้ การขาดแคลนเงินทนุหมนุเวียนและสภาพคลอ่งของลกูค้า 
เป็นต้น หรือความล่าช้าจากบริษัทเองท่ีผู้ รับเหมาช่วงไม่สามารถส่งมอบงานตามก าหนดให้กบับริษัท ซึ่งอาจส่งผลต่อบริษัท
จากการเสียค่าปรับลา่ช้า หรือก่อให้เกิดต้นทนุเพิ่มจากประมาณการท่ีตัง้ไว้ และสง่ผลไปถึงการรับรู้รายได้ท่ีล่าช้าไปจากเดิมท่ี
วางไว้ ซึ่งงานโครงการเป็นงานประเภทการให้บริการรับเหมาและติดตัง้ (Installation / Substation) ซึ่งมีสดัส่วนรายได้ในปี 
2557 – 2559 และส าหรับงวด 9 เดือนปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 26.17 ร้อยละ 22.79 ร้อยละ 28.70 และร้อยละ 18.12 
ตามล าดบั 

บริษัทมีแผนการป้องกันความเสี่ยงในส่วนของบริษัท คือ ได้จัดท าแผนการท างานส าหรับการควบคุมการ
ท างานของผู้ รับเหมาและผู้ รับเหมาช่วงอย่างรัดกมุ และติดตามอย่างใกล้ชิด วางแผนฉกุเฉินหากมีกรณีผู้ รับเหมาไมท่ างานตาม
แผน นอกจากนีจ้ะมีการประชุมติดตามส าหรับงานประจ าทกุสปัดาห์เพ่ือให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องรับทราบปัญหาและแก้ไขได้ทนัเวลา 
และท าสญัญาให้ผู้ รับเหมารับผิดชอบค่าเสียหายจากการส่งมอบงานล่าช้า ตลอดจนจัดหาแหล่งเงินทุนให้เพียงพอต่อการ
ด าเนินงาน เป็นต้น ในอดีต บริษัทไมเ่คยถกูปรับจากการสง่มอบงานลา่ช้าแตอ่ยา่งใด 

3.1.4 ความเส่ียงจากการเพิ่มขึน้ของต้นทุนอันเน่ืองมาจากราคาวัสดุเปล่ียนแปลง  

 เน่ืองจากการเสนองานให้แก่ลกูค้า โดยเฉพาะงานโครงการติดตัง้ระบบควบคมุไฟฟ้า หรืองานก่อสร้างสถานี
ไฟฟ้าย่อย (Substation) จะต้องเสนอราคาเป็นแบบเหมาเบ็ดเสร็จทัง้ค่าวสัดุอปุกรณ์และค่าจ้างแรงงานของโครงการ ดงันัน้ 
การปรับตวัสงูขึน้ของคา่วสัดอุปุกรณ์จะส่งผลให้มีต้นทนุในการด าเนินงานสงูขึน้   

บริษัทมีแผนการปอ้งกนัความเสี่ยง คือ ฝ่ายจดัซือ้จะมีการสอบทานราคาอปุกรณ์หลกั ซึง่สว่นใหญ่จะก าหนด
ราคาได้แน่นอน ส่วนวัสดุอุปกรณ์อ่ืนๆ เช่น เคเบิล้ ทองแดง ฯลฯ จะมีการเปรียบเทียบเพ่ือจัดท าราคากลางและสร้าง
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ความสมัพนัธ์กบัผู้ ค้าวสัดหุลายรายเพ่ือตอ่รองราคา มีการจดัซือ้วสัดลุว่งหน้าเพ่ือควบคมุราคาให้คงท่ีก่อนรับงาน และมีส ารอง
วสัดบุางประเภทเก็บไว้เพ่ือลดผลกระทบจากความเสี่ยงดงักลา่ว  

 
3.2 ความเส่ียงด้านการเงนิ 

3.2.1 ความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงนิตราต่างประเทศ 

เน่ืองจากบริษัทสัง่ซือ้อุปกรณ์ไฟฟ้าส าหรับควบคุมการท างานของเคร่ืองจักรในโรงงานอุตสาหกรรม ได้แก่ 
ระบบควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าในการส่งก าลงัแบบอัตโนมตัิ และระบบตู้ ไฟฟ้าก าลงั  ซึ่งส่วนใหญ่มาจากต่างประเทศ โดยในปี 
2559 และช่วง 9 เดือน ปี 2560 บริษัทมีการสัง่ซือ้อปุกรณ์จากต่างประเทศคิดเป็นสดัส่วนประมาณกว่าร้อยละ   37.67 และ
ร้อยละ 31.48 ของยอดซือ้รวม และมีการช าระเงินเป็นเงินสกุลเหรียญสหรัฐ และยโูร เป็นต้น ในขณะท่ีรายได้ของบริษัทส่วน
ใหญ่เป็นสกลุเงินบาทประมาณร้อยละ 95 ของรายได้รวม ดงันัน้บริษัทจึงมีความเสี่ยงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยน 
ซึง่หากเงินบาทปรับตวัอ่อนคา่ลงจะกระทบตอ่งบการเงินของบริษัทท าให้บริษัทมีค่าใช้จ่ายจากผลขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยน 
หากอตัราแลกเปลี่ยน ณ วนัสัง่ซือ้ต ่ากวา่อตัราแลกเปลี่ยนในวนัท่ีบริษัทบนัทึกเป็นต้นทนุสินค้า  

บริษัทได้ลดความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนโดยบริษัทเพิ่มปริมาณการสัง่ซือ้จากในประเทศ โดยในปี 2557-
2559 บริษัทมีการสัง่ซือ้สินค้าและวตัถดุิบจากต่างประเทศในอตัราร้อยละ 55.10 ร้อยละ 54.76 และร้อยละ 37.67 ของมลูค่า
การซือ้รวม ตามล าดบั และบริษัทลดความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนโดยใช้วงเงินสญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
เม่ือบริษัทต้องการสัง่ซือ้สินค้าจากต่างประเทศตามใบสัง่ซือ้ (Purchase Order) อย่างไรก็ตาม บริษัทยงัต้องบนัทึกค่าใช้จ่าย
จากผลขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยน หากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามสญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศต ่ากว่า
อัตราแลกเปลี่ยนท่ีบริษัทบันทึกต้นทุนสินค้า ณ วันท่ีได้รับสินค้า นอกจากนี ้บริษัทยังได้รับผลกระทบทางบัญชีจากอัตรา
แลกเปลี่ยนอนัเน่ืองมาจากรายการสัง่ซือ้และช าระค่าสินค้าหรือวตัถดุิบไม่ได้เกิดขึน้ในงวดบญัชีเดียวกนั ท าให้ ณ วนัปิดงวด
บญัชีบริษัทต้องบนัทึกบญัชีผลก าไรหรือขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศท่ียงัไม่ได้เกิดขึน้จริง โดย ปี 2558 - 
2559 และช่วง 9 เดือนปี 2560 มีผลขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยนจ านวน 7.61 ล้านบาท  2.76 ล้านบาท และ 3.95 ล้านบาท 
ตามล าดบั 

3.3 ความเส่ียงอ่ืนๆ 

3.3.1 ความเส่ียงจากการพึ่งพงิผู้บริหารและบุคลากรที่มีประสบการณ์และความสามารถ 

เน่ืองจากธุรกิจของบริษัทต้องใช้ความรู้ความช านาญ รวมถึงประสบการณ์ของผู้บริหารและบุคลากรในการ
ด าเนินงาน โดยเฉพาะความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัลกูค้าโดยท่ีผ่านมา จะมีการสัง่ซือ้สนิค้าจากลกูค้าเดิมของบริษัทอยา่งตอ่เน่ืองหากมี
การขยายโรงงานใหม่ การติดตัง้อุปกรณ์เคร่ืองจักรในโรงงานแต่ละประเภท จึงจ าเป็นต้องอาศัยบุคลากรท่ีมีความรู้ความ
เช่ียวชาญในด้านเทคนิค ซึง่หากบริษัทสญูเสียผู้บริหารหรือบคุลากรหรือมีบคุลากรท่ีมีความสามารถไม่เหมาะสม อาจสง่ผลให้
เกิดความเสียหายตอ่บริษัทได้ บริษัทจงึได้ให้ความส าคญัในการพฒันาบคุลากรเพ่ือเพิ่มพนูความรู้ ทกัษะ และประสิทธิภาพใน
การท างาน โดยจดัให้มีการฝึกอบรมพนกังานทัง้พนกังานเก่าและพนกังานใหมอ่ยา่งสม ่าเสมอ   

นอกจากนี ้บริษัทได้มีการพึ่งพิงผู้บริหารหลักของบริษัท 3 ท่าน คือ นายสมศักด์ิ หลิมประเสริฐ ในฐานะ
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร นายอภิชาติ  ปีปทุม ในฐานะกรรมการผู้จดัการ และ นายนพดล วิเชียรเกือ้ ในฐานะรองกรรมการ
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ผู้จัดการ ซึ่งเป็นผู้ ร่วมก่อตัง้เร่ิมธุรกิจนีต้ัง้แต่ปี 2537 และมีประสบการณ์ทางวิศวกรรม ด้านอุปกรณ์ควบคุมเคร่ืองจักรและ
ไฟฟ้าก าลงัเป็นเวลานานกว่า 20 ปี อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารของบริษัททัง้สามท่านมีฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทด้วย จึง
คาดวา่บริษัทจะยงัสามารถรักษาผู้บริหารดงักลา่วให้อยูก่บับริษัทได้ตอ่ไป 

3.3.2 ความเส่ียงจากการน าหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 

บริษัทมีความประสงค์จะเสนอขายหุ้นต่อประชาชนในครัง้นีก้่อนได้รับการพิจารณาของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ทัง้นีบ้ริษัทได้ย่ืนค าขออนญุาตน าหลกัทรัพย์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเกณฑ์ก าไร
จากการด าเนินงาน เม่ือวนัท่ี 4 กนัยายน 2560 และบริษัทหลกัทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในฐานะท่ีปรึกษา
ทางการเงินได้พิจารณาคณุสมบตัิของบริษัทในเบือ้งต้นแล้ว เห็นว่าบริษัทมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามข้อบงัคบัตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย ที่จะสามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ได้ ยกเว้นคณุสมบตัิการกระจายหุ้ นให้แก่ผู้ ถือหุ้นรายย่อย
จ านวนไม่ต ่ากว่า 1,000 ราย ถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25  ของทนุช าระแล้ว บริษัทจึงยงัมีความไม่แน่นอนท่ีจะได้รับ
อนญุาตให้เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ SET ดงันัน้ ผู้ลงทนุจงึอาจมีความเสี่ยงเก่ียวกบัสภาพคลอ่งในการซือ้
ขายหุ้นของบริษัทในตลาดรองและอาจไม่ได้รับผลตอบแทนจากการขายหุ้นได้ตามราคาท่ีคาดการณ์ไว้หากหลกัทรัพย์ของ
บริษัทไมส่ามารถเข้าจดทะเบียนได้ 

3.3.3 ความเส่ียงจากหุ้นสามัญของบริษัทฯ อาจผันผวนซึ่งก่อให้เกดิผลขาดทุนอย่างมีนัยส าคัญต่อผู้ลงทุน
ที่ซือ้หุ้นสามัญของบริษัทฯ ในการเสนอขายหุ้นสามัญครัง้นี ้

ราคาหุ้นสามญัของบริษัทฯ ภายหลงัจาการเสนอขายหุ้นสามญัในครัง้นีอ้าจจะมีการขึน้ลงอย่างผนัผวน ทัง้นี ้
ขึน้อยูก่บัปัจจยัหลายประการท่ีบริษัทฯอาจไมส่ามารถควบคมุได้ซึง่รวมถงึ 

• ทัศนะท่ีมีต่อภาวะอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข้องได้แก่ การเติบโตของเศรษฐกิจ แนวโน้มการลงทุนใน
ภาคอตุสาหกรรม เป็นต้น ซึง่อาจสง่ผลตอ่โอกาสในการสร้างรายได้และการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ 

• ความแตกตา่งระหวา่งผลการด าเนินงานที่แท้จริงกบัผลการด าเนินงานที่ผู้ลงทนุและนกัวิเคราะห์คาดหวงั 

• การเปลี่ยนแปลงค าแนะน าหรือทศันะของนกัวิเคราะห์ 

• การแปลี่ยนแปลงปัจจัยต่างๆ ท่ีมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
สภาพเศรษฐกิจโดยทัว่ไป หรือบรรยากาศในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

• การเปลี่ยนแปลงในการประเมินมูลค่าตลาดและราคาหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ ซึ่ง
ด าเนินธุรกิจคล้ายคลงึกบับริษัทฯ และความผนัผวนของราคาหุ้นในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

จากปัจจยัข้างต้นดงักล่าว อาจท าให้ราคาหุ้นของบริษัทฯ มีความผนัผวนและอาจมีการซือ้ขายในราคาท่ีต ่า
กวา่ราคาเสนอขายอยา่งมาก 

 

 

 



                                                                                                            บริษัท ซีพที ีไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 
                                                                                                                        CPT Drives and Power Public Company Limited 

  

สว่นท่ี 2 หน้า 44 
 

CPT 
Professional for Drives and Power 

4.  การวจิัยและพัฒนา 

บริษัทมีทีมวิศวกรท่ีติดตามเทคโนโลยีใหม่ๆ เพ่ือประยุกต์ในการออกแบบให้ได้ระบบการควบคุมและรายงานผลท่ีมี
ความแน่นอนเพ่ือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต ประหยดัพลงังาน ได้ดีขึน้อย่างต่อเน่ืองตามเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั
ขึน้ 

นอกจากนี ้บริษัทได้มีการปรับปรุงใช้ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการออกแบบ รวมถึงโปรแกรมบญัชี ท่ี
บริษัทพัฒนาเอง (CPT Works)  มาใช้ในการเช่ือมโยงระบบการท างานทุกขัน้ตอนระหว่างแผนกต่างๆ เข้าด้วยกัน เพ่ือเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท างานและควบคุมต้นทุน พร้อมทัง้สามารถทราบถึงสถานะยอดขาย ยอดส่งมอบงาน งานระหว่างท า 
สินค้าคงคลงั  ในเวลาจริง (Real Time)  
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5.  ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ 

5.1 รายละเอียดสินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 สินทรัพย์ถาวร ที่บริษัทใช้ในการประกอบธุรกิจมีมลูค่าสทุธิหลงัหกัค่าเสื่อมราคาสะสมและ
คา่ตดัจ าหน่ายสะสมเท่ากบั 187.17 ล้านบาท รายละเอียดสนิทรัพย์ถาวร แสดงได้ดงันี ้

ประเภทของสินทรัพย์ ลักษณะกรรมสทิธ์ิ 
มูลค่าสุทธิ  

หลังหกัค่าเส่ือมราคา
สะสม (ล้านบาท) 

ภาระผูกพัน 

1 ท่ีดิน  

 
9.43 

ค า้ประกนัสินเช่ือธนาคาร 

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

 
เป็นเจ้าของ 

 

 

  

 

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

       ท่ีตัง้ เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 
       เพ่ือใช้เป็นส านกังาน   

เป็นเจ้าของ 4.18 

 

1.3 โฉนดเลขท่ี 121526 และ 121553 
เนือ้ท่ี 314  ตารางวา (2 โฉนด) 

       ท่ีตัง้ อ าเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทมุธานี 

       เพ่ือใช้เก็บสินค้าคงคลงั 

เป็นเจ้าของ 7.16 

 

1.4 โฉนด เลข ท่ี  129479-86  เนื อ้ ท่ี 
1,817  ตารางวา (8 โฉนด) 

        ท่ีตัง้ อ าเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทมุธานี 

       เพ่ือเป็นโรงงานในการประกอบ
สินค้าและเก็บสนิค้าคงคลงั 

เป็นเจ้าของ 38.29 

 รวมที่ดนิ  59.06  
2 อาคารและสว่นปรับปรุงอาคาร เป็นเจ้าของ 94.55 ค า้ประกนัสินเช่ือธนาคาร 
3 เคร่ืองมือและอปุกรณ์ เป็นเจ้าของ 3.72 ไมมี่ภาระผกูพนั 
4 อปุกรณ์และเคร่ืองใช้ส านกังาน เป็นเจ้าของ 2.44 ไมมี่ภาระผกูพนั 

5 เคร่ืองตกแตง่และติดตัง้ เป็นเจ้าของ 0.55 ไมมี่ภาระผกูพนั 

6 ยานพาหนะ 
เป็นเจ้าของ 10.14 ไมมี่ภาระผกูพนั 

เป็นผู้ เช่า 
(เช่าทางการเงิน) 

6.64 สญัญาเช่าทางการเงิน 

7 เคร่ืองมือระหวา่งประกอบ เป็นเจ้าของ 10.07 ไมมี่ภาระผกูพนั 
  รวมทัง้สิน้ 187.17   
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5.2 รายละเอียดสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ 

ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2560 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนท่ีบริษัทใช้ในการประกอบธุรกิจเท่ากับ 0.75  ล้านบาท โดยรายการ
ดงักลา่วได้แก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมทางด้านบญัชี 

5.3 สัญญาส าคัญที่เกี่ยวข้องในการด าเนินธุรกิจ  

1. หนังสือแต่งตัง้ CPT เป็นตัวแทนจัดจ าหน่ายเพื่อจ าหน่ายสินค้าต่างๆ ซึง่สรุปได้ดงันี ้ 

ตารางสรุปหนงัสือแตง่ตัง้ CPT เป็นตวัแทนจดัจ าหน่ายสินค้า 

ช่ือคู่ ค้า ประเทศ ผลติภณัฑ์ 
เร่ิมได้รับ

การแต่งตัง้

ครัง้แรก 

อายหุนังสือ 
แต่งตัง้ (ล่าสุด) 

ประเภทของธุรกรรม 

1. LS Industrial 
Systems Co., 
Ltd.  

เกาหล ี - ผลิตภณัฑ์เก่ียวกบัไฟฟ้าก าลงั 
ย่ีห้อ “LS” 

- ผลิตภณัฑ์เก่ียวกบัระบบ
ควบคมุอตัโนมตัิ (Automation)  
ย่ีห้อ “LS” 

- PLC, Inverter 

2538 หมดอาย ุ
30 มิ.ย. 2561 

เป็นตวัแทนจ าหนา่ยอย่างเป็น
ทางการในประเทศไทย โดยไม่มี
เง่ือนไขอ่ืนๆ (Non Exclusive) 

2. Hyosung 
Corporation  

เกาหล ี 3-phase induction motor  2554 หมดอาย ุ
31 ธ.ค. 2561 

 

เป็นตวัแทนจ าหนา่ยอย่างเป็น
ทางการในประเทศไทยโดยไม่มี
เง่ือนไขอ่ืนๆ (Non Exclusive) 

3.  VACON PLC ฟินแลนด์ Inverter  2552 หมดอาย ุ
31 ธ.ค. 2561 

 

เป็นตวัแทนจ าหนา่ยสินค้าและ
ให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคใน
ประเทศไทยโดยไม่มีเง่ือนไขอ่ืนๆ 
(Non Exclusive) 

4. ZEZ SILKO, 
s.r.o.  

สาธารณรัฐ
เช็ค 

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

2546 หมดอาย ุ
31 ธ.ค. 2561 

 

เป็นตวัแทนจ าหนา่ยในประเทศ
ไทยโดยไม่มีเง่ือนไขอื่นๆ      
(Non Exclusive) 

5. Anhui Wannan 
Electric 
Machine Co., 
Ltd. 

จีน - Low Voltage Motors 
- High Voltage Motors 
- Motor Starters and motors 

parts 

2555 หมดอาย ุ
31 ธ.ค. 2561 

 

เป็นตวัแทนจ าหนา่ยในประเทศ
ไทย โดยไม่มีเง่ือนไขอื่นๆ     
(Non Exclusive) 

6. T-Telectric ฝร่ังเศส - Dc motors of outputs up to 
2000kW 

- Ac square motors of frame 
sizes 112 up to 335  

2538 หมดอาย ุ
31 ธ.ค. 2561 

เป็นตวัแทนจ าหนา่ยในประเทศ
ไทย โดยไม่มีเง่ือนไขอื่นๆ     
(Non Exclusive) 

7. Parker Hannifin องักฤษ SSD DC Drive  2538 หมดอาย ุ
1 ก.ค. 2561 

เป็นตวัแทนจ าหนา่ยในประเทศ
ไทยโดยไม่มีเง่ือนไขอื่นๆ      
(Non Exclusive) 

หมายเหต ุ:  Non-Exclusive หมายถึง บริษัทไม่ได้เป็นตวัแทนการจ าหน่ายแต่เพียงผู้ เดียวของสินค้านัน้  
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2. สัญญาประกันภัยทรัพย์สินของบริษัท 

ตารางสรุปสาระส าคญัของสญัญาประกนัภยั 
 

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

ฝ่ายที่ 2 : บมจ. กรุงเทพประกนัภยั หรือ "ผู้ รับประกนั” 
วนัท่ีท าสญัญาประกนัภยั : 28 สิงหาคม 2560 
ระยะเวลาสญัญา : สญัญามีก าหนดเวลา 1 ปี (ตัง้แต ่4 กนัยายน 2560 ถึง  4 กนัยายน 2561) 
สถานที่เอาประกนัภยั : เลขที ่230/7 ถนนเทศบาลรังรักษ์เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร 

กรุงเทพมหานคร (ส านกังานใหญ่ ประชาช่ืน) 
ทรัพย์สินที่เอาประกนัภยั : 1) สิ่งปลกูสร้าง ตวัอาคาร (ไมร่วมรากฐาน) อาคารส านกังาน อาคารโชว์รูม มลู

ค่าที่เอาประกนั 22.67 ล้านบาท (มลูค่าตามบญัชี 30/9/60 เทา่กบั 4.53 
ล้านบาท) 

2) เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองตกแตง่ ระบบคอมพิวเตอร์ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า เคร่ือง
คอมพิวเตอร์พร้อมอปุกรณ์ เคร่ืองใช้ส านกังานและอปุกรณ์เคร่ืองมือการซ่อม 
รวมถึงสินค้าที่มีไว้ส าหรับโชว์และสินค้าที่ลกูค้ามาสง่ซอ่ม มลูค่าที่เอาประกนั 
7.5 ล้านบาท (มลูค่าตามบญัชี 30/9/60 เทา่กบั 3.76 ล้านบาท รวม
ส านกังานและโรงงาน)  

3) สต๊อกสินค้าอปุกรณ์ไฟฟ้าทกุชนิด และบรรจภุณัฑ์ทกุชนิด มลูค่าที่เอา
ประกนั 5 ล้านบาท (มลูค่าตามบญัชี 30/9/60 เทา่กบั 0) 

ขอบเขตการรับประกนั : - การประกนัความเสี่ยงภยัทรัพย์สิน : ความเสียหายตอ่ทรัพย์สินที่เอาประกนั 
ที่เกิดจาก ไฟไหม้ ฟา้ผ่า ระเบิด พาย ุน า้ แผ่นดินไหว การนดัหยดุงาน การ
จลาจล  (จ ากดัความรับผิดจากน า้ท่วมไม่เกิน 5 ล้านบาทตอ่ครัง้ ตลอด
ระยะเวลาที่เอาประกนั) 

- การประกนัภยัความรับผิดตอ่บคุคลภายนอก : อนัเป็นผลสบืเน่ืองจากความ
บกพร่องของอาคารสถานที่เอาประกนัภยั และ/หรือ ประมาทเลินเลอ่ในการ
ปฏิบตัิงานของลกูจ้างของผู้ เอาประกนัภยัที่เก่ียวข้องกบัธรุกิจของผู้ เอา
ประกนัภยั ทีเ่กิดขึน้ภายในสถานทีเ่อาประกนัภยั (วงเงินไมเ่กิน 5 ล้านบาท
ต่อครัง้ ตลอดระยะเวลาที่เอาประกนั) 

วงเงินคุ้มครอง : 35,170,000 บาท (สามสิบห้าล้านหนึง่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) 
ผู้ รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ : ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
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สัญญาที่ 2 
คูส่ญัญา : ฝ่ายที่ 1 : บมจ. ซพีีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ หรือ "ผู้ เอาประกนั"หรือ "บริษัท" 

ฝ่ายที่ 2 : บมจ. กรุงเทพประกนัภยั หรือ "ผู้ รับประกนั” 
วนัที่ท าสญัญาประกนัภยั : 14 มิถนุายน  2560 
ระยะเวลาสญัญา : สญัญามีก าหนดเวลา 1 ปี (ตัง้แต ่14 มิถนุายน 2560  ถงึ  14 มถินุายน 2561) 
สถานที่เอาประกนัภยั : เลขที ่75/26 เอ็มเอ็มซี มินิแฟคตอร่ี ถนนพหลโยธิน ต าบลคลองหนึง่ อ าเภอคลอง

หลวง จงัหวดัปทมุธานี (คลงัสินค้า) 
ทรัพย์สินที่เอาประกนัภยั : 1) สิ่งปลกูสร้าง ตวัอาคาร (ไมร่วมรากฐาน) ตลอดจนสว่นตอ่เติมและปรับปรุง 

มลูค่าที่เอาประกนั 11.7 ล้านบาท (มลูค่าตามบญัชี 30/9/60 เทา่กบั3.49 
ล้านบาท) 

2) เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองตกแตง่ ระบบคอมพิวเตอร์ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า มลูค่าที่เอา
ประกนั 3 ล้านบาท (มลูค่าตามบญัชี 30/9/60 เทา่กบั 3.76 ล้านบาท รวม
ส านกังานและโรงงาน) 

3) สต๊อกสินค้าอปุกรณ์ไฟฟ้าทกุชนิด และบรรจภุณัฑ์ทกุชนิด มลูค่าที่เอา
ประกนั 100 ล้านบาท (มลูค่าตามบญัชี 30/9/60 เทา่กบั 81.97 ล้านบาท) 

ขอบเขตการรับประกนั : ความเสียหายตอ่ทรัพย์สินที่เอาประกนั ทีเ่กิดจาก ไฟไหม้ ฟา้ผ่า ระเบิด น า้ 
แผ่นดินไหว การนดัหยดุงาน การจลาจล  (จ ากดัความรับผิดจากน า้ท่วมไมเ่กิน 
10 ล้านบาท ตอ่ครัง้ ตลอดระยะเวลาที่เอาประกนั 

วงเงินคุ้มครอง : 114,700,000 บาท (หนึง่ร้อยสิบสีล้่านเจ็ดแสนบาทถ้วน) 
ผู้ รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ : ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 

 
 

สัญญาที่ 3 
คูส่ญัญา : ฝ่ายที่ 1 : บมจ. ซพีีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ หรือ "ผู้ เอาประกนั"หรือ "บริษัท" 

ฝ่ายที่ 2 : บมจ. กรุงเทพประกนัภยั หรือ "ผู้ รับประกนั” 
วนัที่ท าสญัญาประกนัภยั : 3 กรกฎาคม  2560 
ระยะเวลาสญัญา : สญัญามีก าหนดเวลา 1 ปี (ตัง้แต ่5 กรกฏาคม 2560 ถึง วนัที่ 5 กรกฏาคม 

2561) 
สถานที่เอาประกนัภยั : เลขที ่26/16 เอ็มเอ็มซ ีแฟคทอร่ี แลนด์ หมูท่ี่ 11 ซอย 12 ถนนพหลโยธิน ต าบล

คลองหนึง่ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี (โรงงานประกอบสินค้าและ
คลงัสินค้า) 

ทรัพย์สินที่เอาประกนัภยั : 1) สิ่งปลกูสร้าง ตวัอาคาร (ไมร่วมรากฐาน) ตลอดจนสว่นตอ่เติมและปรับปรุง 
มลูค่าที่เอาประกนั 120 ล้านบาท (มลูค่าตามบญัชี 30/9/60 เทา่กบั 81.76   
ล้านบาท) 

2) เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองตกแตง่ ระบบคอมพิวเตอร์ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า มลูค่าที่เอา
ประกนั 3 ล้านบาท (มลูค่าตามบญัชี 30/9/60 เทา่กบั 3.76 ล้านบาท รวม
ส านกังานและโรงงาน) 
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สัญญาที่ 3 
3) สต๊อกสินค้าอปุกรณ์ไฟฟ้าทกุชนิด และบรรจภุณัฑ์ทกุชนิด มลูค่าที่เอา

ประกนั 70 ล้านบาท (มลูค่าตามบญัชี 30/9/60 เทา่กบั 86.81 ล้านบาท) 
4) เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ทกุชนิด มลูค่าที่เอาประกนั 6 ล้านบาท (มลูค่าตาม

บญัชี 30/9/60 เทา่กบั 3.72  ล้านบาท) 
ขอบเขตการรับประกนั : ความเสียหายตอ่ทรัพย์สินที่เอาประกนั ทีเ่กิดจาก ไฟไหม้ ฟา้ผ่า ระเบิด น า้ 

แผ่นดินไหว การนดัหยดุงาน การจลาจล  (จ ากดัความรับผิดจากน า้ท่วมไมเ่กิน 
20 ล้านบาท ตอ่ครัง้ ตลอดระยะเวลาที่เอาประกนั 

วงเงินคุ้มครอง : 199,000,000 บาท (หนึง่ร้อยเก้าสบิเก้าล้านบาทถ้วน) 
ผู้ รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ : ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 

   
 
5.4 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัทมีนโยบายลงทนุในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมท่ีมีวตัถปุระสงค์ในการประกอบกิจการท่ีเป็นส่วนสนบัสนนุกิจการ
ของบริษัท อนัจะท าให้บริษัทมีผลประกอบการหรือผลก าไรเพิ่มมากขึน้ หรือธุรกิจท่ีเอือ้ประโยชน์ (Synergy) ให้กบับริษัท โดย
สามารถสนบัสนนุการด าเนินธุรกิจหลกัของบริษัทให้มีความครบวงจรมากยิ่งขึน้ โดย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560  บริษัทไม่มี
เงินลงทนุในบริษัทใดๆ     

ทัง้นี ้การลงทนุในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมจะอยู่ภายใต้การควบคมุและตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบ และใน
การก ากบัดแูลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  บริษัทจะสง่กรรมการของบริษัทหรือคดัเลือกผู้บริหารท่ีมีคณุสมบตัิและประสบการณ์
ท่ีเหมาะสมกับการด าเนินธุรกิจเพ่ือเป็นตวัแทนในการบริหารงาน  เพ่ือก าหนดนโยบายท่ีส าคญัและควบคมุการด าเนินธุรกิจ
ของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมดงักลา่ว 
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6.  โครงการในอนาคต 

บริษัทก าหนดเปา้หมายการขยายกลุม่ลกูค้าไปยงัภาครัฐบาล  การขยายในสว่นของตลาดต่างประเทศ  และกลุม่ลกูค้า
ภาคเอกชน บริษัทมีแผนท่ีจะเพิ่มกลุ่มลกูค้าจากอุตสาหกรรมหรือธุรกิจอ่ืนๆ มากขึน้ ท าให้บริษัทมีแผนการลงทุนเพ่ือขยาย
ก าลงัการผลติ ส าหรับรองรับการเติบโตของโครงการต่างๆ ในปี 2560- 2561 ดงันี ้ 

1. การขยายตลาดไปยงัตลาดต่างประเทศ ได้แก่ เวียดนาม ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย พม่าและเขมร เป็นต้น โดยท่ีการ
ขยายตลาดดงักล่าวเป็นผลพวงมาจากการท่ีโรงงานอตุสาหกรรมน า้ตาลได้มีการขยายตวัไปยงัประเทศต่างๆ และสินค้าของ
บริษัทสามารถใช้ได้กับอุตสาหกรรมทุกประเภท ดังนัน้ บริษัทสามารถเสนอสินค้าให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ด้วย เช่น 
โรงงานผลิตกระดาษ  โรงงานผลิตเหลก็เส้น เป็นต้น ซึง่บริษัทคาดว่าจะเร่ิมสร้างทีมการตลาดต่างประเทศและเร่ิมท าการตลาด
ในไตรมาส 1 ของปี 2561  นอกจากนี ้บริษัทยงัมีแผนการร่วมทนุตัง้ส านกังานขายในต่างประเทศหรือ Representative office 
และจ้างพนกังานประจ าประมาณ 2-3 คน เพ่ือการดแูลเร่ืองการขายและให้บริการหลงัการขายแก่ลกูค้าในประเทศนัน้ๆ สร้าง
ความเช่ือมัน่ให้แก่ลกูค้าทัง้ในเร่ืองการติดต่อและบริการ เพ่ือการขยายตลาดให้มากขึน้กว่าเดิม ในกรณีท่ีตลาดต่างประเทศ
นัน้ๆ มีการตอบรับผลิตภณัฑ์ของบริษัทเป็นอยา่งดีและตอ่เน่ือง   

2. การผลิตตู้ ไฟชนิดไม่มีโครงสร้างแบบ Metal Clad Switchgear (“MCSG”) ซึ่งผ่านมาตรฐาน Typetest ระดับ
นานาชาติและมาตรฐานของไทย เพ่ือรองรับในการเข้าประมลูงานตามความต้องการของหน่วยงานรัฐบาลและบริษัทเอกชน
รวมถึงลกูค้าในตา่งประเทศซึง่มีความต้องการตู้ประเภทนีม้ากขึน้เร่ือยๆ เช่น โรงงานอตุสาหกรรมหนกั โรงไฟฟา้ (Power Plant) 
, การไฟฟา้ฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย(EGAT) การไฟฟา้นครหลวง (MEA)  การไฟฟา้ภมูิภาค (PEA) เป็นต้น 

ปัจจุบัน บริษัทต้องซือ้จากผู้ จัดจ าหน่าย (Supplier) รายอ่ืนซึ่งเป็นคู่แข่งทัง้ทางตรงและทางอ้อม เช่น LS , ABB, 
SEIMENS โดยมีความเสี่ยงทางธุรกิจหาก Supplier ไม่ขายสินค้าให้และบริษัทไม่สามารถควบคมุต้นทนุสินค้าได้ บริษัทมีแผน
จะซือ้เทคโนโลยีการผลติตู้  (Know how) จาก ABB (Italy) ซึง่อยูใ่นระหวา่งการด าเนินการ   

 

 

 

 
 
 
 
                  ภาพแสดงตู้ไฟชนิดไม่มีโครงสร้างแบบ Metal Clad Switchgear (“MCSG”) 

3. การประกอบ Ring Main Unit (RMU) โดยการลงทุนในการซือ้เทคโนโลยีและอุปกรณ์บางส่วนจากบริษัท CEE 
Power ประเทศจีนเพ่ือผลิตและจดัจ าหน่าย ซึง่ได้ลงนามในข้อตกลงเบือ้งต้น (MOU) แล้ว โดยลกูค้าเปา้หมาย ได้แก่ การไฟฟ้า
นครหลวง(MEA) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(PEA) เป็นต้น RMU เป็นอุปกรณ์ตัดต่อกระแสไฟฟ้าจะวางอยู่บนพืน้จากการเอา
สายไฟลงดิน หากบริษัทสามารถผลิต RMU ได้จะเป็นผู้ผลิตรายท่ี 3 ในไทย (ต้องได้รับเคร่ืองหมายมาตรฐานอุตสาหกรรม 
(มอก.)) ซึ่งหากมีผู้ผลิต RMU ครบ 3 รายในประเทศไทย หน่วยงานราชการจะต้องสัง่ซือ้จากผู้ผลิตภายในประเทศเท่านัน้ ไม่
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สามารถซือ้จากต่างประเทศได้ โดยมีความต้องการไม่น้อยกว่า 200 ตวัต่อปี นอกจากนี ้RMU ยงัเป็นอปุกรณ์ท่ีสามารถใช้กบั
ตกึอาคารสงูด้วย โดยในอนาคตจะต้องมี RMU ส าหรับอาคารที่ใช้ไฟ 24 kV เพ่ือปอ้งกนัระบบสายไฟใต้ดิน  

 

 

 
                
 
 

                        ภาพแสดงอปุกรณ์ตดัตอ่กระแสไฟฟ้า Ring Main Unit (“RMU”) 

4. การขายระบบกกัเก็บพลงังาน หรือ Energy Storage  System หมายถงึ ระบบและอปุกรณ์ท่ีสามารถแปลงพลงังาน
ไฟฟ้าเป็นพลงังานในรูปแบบอ่ืนก่อน เช่น ระบบกกัเก็บพลงังานทางด้านพลงังานกล (พลงังานน า้)  ระบบกกัเก็บพลงังานด้วย
ไฟฟ้า(ตวัเก็บประจไุฟฟา้เคมี) ระบบกกัเก็บพลงังานด้านเคมี (แบตเตอร่ี) เพ่ือสามารถกกัเก็บไว้เพ่ือรอการใช้งานพลงังานไฟฟ้า
ในเวลาอ่ืนท่ีจ าเป็น ซึ่งการกักเก็บพลงังานดงักล่าวจะแปลงพลงังานท่ีกกัเก็บไว้ในแหล่งกกัเก็บพลงังานกลบัมาเป็นพลงังาน
ไฟฟา้อีกครัง้เม่ือมีความต้องการใช้ไฟฟ้า ทัง้นี ้ระบบกกัเก็บพลงังานท่ีดีจะต้องลดความสญูเสียในการแปลงรูปพลงังานให้เหลือ
น้อยท่ีสดุ โดยอปุกรณ์การกกัเก็บจะมีลกัษณะเป็นตู้คอนเทนเนอร์ท่ีเป็นลกัษณะงาน Panel ประกอบด้วยแบตเตอร่ี อปุกรณ์
เปลี่ยนกระแสไฟฟ้าตรงเป็นกระแสไฟฟ้าสลับ (Inverter) ต่างๆ  จะน ามาจากต่างประเทศและประกอบเป็นตู้พร้อมระบบ 
Control จากโรงงานบริษัท CPT 

บริษัทยังไม่เคยมีการขายระบบกักเก็บพลังงาน โดยบริษัทอยู่ในระหว่างการจัดท าความร่วมมือกับบริษัท 
Danfoss จากประเทศเดนมาร์กในการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการประกอบและจัดจ าหน่ายให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมท่ีให้
ความส าคญักับการใช้งานเคร่ืองจักรในการผลิตอย่างต่อเน่ือง และสามารถท าให้เคร่ืองจักรในโรงงานท างานแบบไม่สะดุด
ถึงแม้ไฟจะดบัก็ตาม ตลาดเป้าหมายท่ีส าคญั คือ ลกูค้าท่ีเป็นพลงังานทางเลือก เช่น ฟาร์มผลิตไฟฟ้าจากแสงแดดและกงัหนั
ลม (Solar Farm, Wind Turbine) และโรงงานอตุสาหกรรมหนกัเพ่ือช่วยการสตาร์ทมอเตอร์ขนาดใหญ่  

 

 

 

 

 

 

 

                                             ภาพแสดงระบบและอปุกรณ์ในการกกัเก็บพลงังาน (Energy Storage System)  
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ทัง้นี ้บริษัทมีแผนการขยายโรงงานส าหรับการรองรับการผลิตเพิ่มเติม ส าหรับโครงการผลติตู้ไฟชนิดไมมี่โครงสร้างแบบ 
Metal Clad Switchgear (“MCSG”) การประกอบ Ring Main Unit (RMU) และการขายระบบกักเก็บพลงังาน หรือ Energy 
Storage  System โดยคาดว่าจะกู้ เงินจากสถาบันการเงินในการซือ้ท่ีดิน และจะน าเงินท่ีได้จากการเสนอขายหุ้ นให้แก่
ประชาชนทั่วไปเพ่ือก่อสร้างโรงงานและซือ้เคร่ืองจักร หรือคืนเงินกู้ ยืม ในปี 2561 คาดว่าจะเร่ิมก่อสร้างโรงงานในเดือน
มกราคม 2561 และจะสามารถเร่ิมผลติได้ในไตรมาสท่ี 4 ของปี 2561 

นอกจากนี ้ในการขยายงานของบริษัทเข้าสูโ่ครงการของหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  บริษัทจะน าเงินทนุท่ีได้จาก
การเสนอขายหุ้นตอ่ประชาชนบางสว่น มาส ารองเพ่ือรองรับหากมีการประมลูงานภาครัฐได้ เน่ืองจากบริษัทจะต้องมีเงินส าหรับ
ใช้เป็นเงินประกนัผลงาน และเงินทนุหมนุเวียนเพ่ือใช้จ่ายในโครงการนัน้ๆ คาดว่างานจากสว่นงานรัฐ และรัฐวิสาหกิจจะเร่ิมใน
ไตรมาส 1 ปี 2561  
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7.  ข้อพพิาททางกฏหมาย 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 บริษัท ไมมี่ข้อพิพาททางกฎหมายท่ีอาจก่อให้เกิดผลเสียหายต่อสินทรัพย์ของบริษัทเกินกว่า
ร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ ถือหุ้น และไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายอ่ืนใดท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท
อยา่งมีนยัส าคญั 
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8.  ข้อมูลส าคัญอ่ืน 

ข้อมูลเก่ียวกับบริษัท  

ช่ือบริษัท บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) 

ช่ือภาษาอังกฤษ CPT Drives and Power Public Company Limited  

เลขทะเบียนบริษัท 0107556000639 

ประเภทธุรกจิ จ าหน่ายอปุกรณ์และระบบควบคมุไฟฟา้ท่ีใช้ในโรงงานอตุสาหกรรม อาคารตกึสงู รวมถงึ
ให้บริการติดตัง้และก่อสร้างสถานีไฟฟา้ยอ่ย 

ที่ตัง้ส านักงานใหญ่ 230/7 ถนนเทศบาลรังรักษ์เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศพัท์ : 02-954-2590-2, 02-954-2630-2 
โทรสาร  : 02-580-6332-4  

ที่ตัง้โรงงานสาขา 1 

(เพื่อเกบ็สนิค้าคงคลัง) 

 

เลขท่ี 75/26 หมู่ท่ี 11 ต าบลคลองหนึง่ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี 12120 
โทรศพัท์ : 02-908-1158 
โทรสาร  : 02-908-1159 

ที่ตัง้โรงงานสาขา 2 

(เพื่อประกอบสินค้า) 

 

เลขท่ี 26/16 หมู่ท่ี 11 ต าบลคลองหนึง่ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี 12120 
โทรศพัท์ : 02-908-8227-8, 02-520-3903 
โทรสาร  : 02-520-3904 

Home Page www.CPTthailand.com    

ทุนจดทะเบียน 450 ล้านบาท / 900 ล้านหุ้น มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 

ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 315 ล้านบาท / 630 ล้านหุ้น มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 

นายทะเบียนหลักทรัพย์ 
บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

ท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ : ชัน้ 1 อาคารตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย อาคารบี เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดิน
แดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศพัท์ : 02-009-9000 

โทรสาร : 02-009-9991 
 
ผู้สอบบัญชี 
บริษัท เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั 
ท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ : ชัน้ 22 อาคารว่องวานิชคอมเพลก็ซ์ บี  เลขท่ี 100/72,100/2 ถนนพระราม 9  แขวงห้วย

ขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 
โทรศพัท์ : 02-645-0101 

โทรสาร : 02-645-0110 
 

http://www.cptthailand.com/
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ส่วนที่ 2.3 
การจัดการและการก ากับดูแลกจิการ 

9.  ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

9.1 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 

บริษัทมีทุนจดทะเบียนจ านวน 450,000,000 บาท แบ่งเป็น 900,000,000 หุ้น โดยเป็นทุนท่ีออกและเรียกช าระแล้ว
จ านวน 315,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 630,000,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท บริษัทได้ขออนญุาต
เสนอขายหุ้นสามัญให้แก่บุคคลทั่วไป ผู้บริหาร(ท่ีไม่เป็นกรรมการ)และพนักงานของบริษัท และบุคคลท่ีมีความสมัพันธ์กับ
บริษัท (กรรมการอิสระ) รวมจ านวน 270,000,000 หุ้น ซึ่งทุนจดทะเบียนภายหลังการเสนอขายหุ้ นครัง้นี ้เป็นจ านวนเงิน 
450,000,000 บาท มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

9.2 ข้อจ ากัดการโอนหุ้น 

บริษัทไม่มีข้อจ ากดัการโอนหุ้น โดยการโอนหุ้นจะต้องไม่ท าให้สดัสว่นการถือหุ้นโดยบคุคลต่างด้าวมากกว่าร้อยละ 49 
ของหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ ภายหลงัการเสนอขายหุ้นสามญัให้แก่ประชาชนในครัง้นี ้หากการโอนหุ้นของ
บคุคลใดท าให้สดัสว่นการถือหุ้นโดยบคุคลต่างด้าวมากกวา่ร้อยละ 49 ของหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทฯ มี
สิทธิท่ีจะปฏิเสธไมรั่บจดทะเบียนการโอนหุ้นดงักลา่ว 

9.3 ผู้ถือหุ้น 

รายช่ือผู้ ถือหุ้นของบริษัท แสดงได้ดงัตารางข้างลา่งนี ้: 

รายช่ือผู้ถือหุ้น 
ณ วันที่ 1 พฤศจกิายน  2560 หลังเสนอขายหุ้น IPO 
จ านวน (หุ้น) ร้อยละ จ านวน (หุ้น) ร้อยละ 

1. นายสมศกัด์ิ  หลมิประเสริฐ 125,998,600 20 125,998,600 14 
2. นางกนัยา  หลิมประเสริฐ 94,500,000 15 94,500,000 10.5 
3. นางสาวหฤทยั  หลมิประเสริฐ 63,000,000 10 63,000,000   7 

ครอบครัวหลมิประเสริฐ 283,498,600 45 283,498,600  31.5 
4. นายอภิชาต ิ ปีปทมุ 157,500,000 25 157,500,000 17.5 
5. นางสาวธญัวรัตม์ ปีปทมุ 94,499,998       15 94,499,998 10.5 
6. นางณฏัฐณิชา จองรุจิธรรม 2   0 2   0 

ครอบครัวปีปทุม 252,000,000 40 252,000,000 28.0 
7. นายนพดล  วิเชียรเกือ้  88,200,000 14 88,200,000   9.8 
8. นายธนวฒัน์  วิเชียรเกือ้ 6,300,000   1 6,300,000   0.7 

ครอบครัววเิชียรเกือ้ 94,500,000 15 94,500,000      10.5 
9. นายนิทศัน์  ใจซื่อ 200   0 200   0 

10. นายมนต์ชยั  ธัญธเนส* 200   0 200   0 
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รายช่ือผู้ถือหุ้น 
ณ วันที่ 1 พฤศจกิายน  2560 หลังเสนอขายหุ้น IPO 
จ านวน (หุ้น) ร้อยละ จ านวน (หุ้น) ร้อยละ 

11. นายศรีนนท์  จงอนกุลูธนากร 200   0 200   0 
12. นางศภุวลัย์  ศภุศิริ 200   0 200   0 
13. นายสิชรินทร์  บบุผากิจ 200   0 200   0 
14. นายธีรยทุธ เพช็รวงศ์* 200   0 200   0 
15. นายชชูาติ โรจพิทกัษ์เลิศ* 200   0 200   0 

รายย่อย (7 ท่าน) 1,400   0 1,400   0 

เสนอขายแก่บคุคลทัว่ไป ผู้บริหาร (ที่มิใช่กรรมการ) 
     ของบริษัทและพนกังานของบริษัท และบคุคลทีม่ีความสมัพนัธ์ : 

- บคุคลทัว่ไป -          - 243,000,000     27.0 

- ผู้บริหาร (ท่ีมิใช่กรรมการ) ของ
บริษัทและพนกังานของบริษัท -          - 13,500,000 1.5 

- บคุคลที่มีความสมัพนัธ์ -          - 13,500,000 1.5 
รวมทัง้สิน้ 630,000,000     100 900,000,000   100 

 *นายมนต์ชยั ธญัธเนส และนายธีรยทุธ เพ็ชรวงศ์ เป็นผู้บริหารของบริษัท และนายชชูาติ โรจพิทกัษ์เลิศ เป็นผู้จดัการฝ่ายบริการ 

9.4 สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น 

-ไมมี่- 

9.5 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล  

บริษัทมีนโยบายจ่ายปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราไม่น้อยกวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบคุคล และ
ส ารองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจก าหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอตัราน้อยกวา่อตัราท่ีก าหนดข้างต้นได้หากบริษัท
มีความจ าเป็นท่ีจะต้องน าเงินก าไรสทุธิจ านวนดงักลา่วมาใช้เพ่ือขยายการด าเนินงานของบริษัท 

ทัง้นี ้หากบริษัทมีบริษัทยอ่ย และ/หรือ บริษัทร่วมจะมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่บริษัทในอตัราร้อยละ 100 ของก าไร
สทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบุคคล และส ารองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมอาจก าหนดให้การ
จ่ายเงินปันผลมีอตัราน้อยกว่าอตัราท่ีก าหนดข้างต้นได้หากบริษัทมีความจ าเป็นท่ีจะต้องน าเงินก าไรสทุธิจ านวนดงักลา่วมาใช้
เพ่ือขยายการด าเนินงานของบริษัท 
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10.  โครงสร้างการจัดการ 

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยจ านวน 4 ชุด คือ  
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง ทัง้นี ้บริษัทมีโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทท่ีมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 ท่านและไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของ
จ านวนกรรมการทัง้หมดของบริษัทโดยมีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบทกุท่านมีคณุสมบตัิเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของ
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ.28/2551 เร่ืองการขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ (และท่ีมี
การแก้ไขเพิ่มเติม) ครบถ้วนทกุประการ 

10.1 คณะกรรมการบริษัท 

บริษัทมีกรรมการบริษัททัง้หมดจ านวน 9 ทา่น ประกอบด้วย : 

รายชื่อ ต าแหน่ง 
1. นายจรุง  สพุรรณพงษ์  ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ 
2. นายสวุิทย์  สงิหจนัทร์    ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
3. รศ.ประภาษ  ไพรสวุรรณา กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
4. นางวลัชลีย์  กาญจนจงกล กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
5. นายประดิษฐ์ สคุนธสวสัด์ิ กรรมการอิสระ 
6. นายสมศกัด์ิ หลิมประเสริฐ กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร 
7. นายอภิชาติ  ปีปทมุ กรรมการ 
8. นายนพดล  วิเชียรเกือ้   กรรมการ 
9. นางสาวหฤทยั หลมิประเสริฐ  กรรมการ  

 โดยมี นางสาวจิตติมา ค าเวียงจนัทร์ ปฎิบตัิหน้าท่ีเป็นเลขานกุารบริษัท ซึ่งผ่านการอบรมหลกัสตูรเลขานุการบริษัท
ครัง้ท่ี 80/2017 ของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ 

กรรมการผู้ มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัท  คือ นายสมศกัด์ิ หลิมประเสริฐ หรือ นางสาวหฤทยั  หลิมประเสริฐ ลงลายมือ
ช่ือร่วมกบั นายอภิชาติ ปีปทมุ หรือ นายนพดล วิเชียรเกือ้ รวมเป็นสองคนและประทบัตราส าคญัของบริษัท 
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10.2 คณะกรรมการตรวจสอบ  

ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2559  มีมติแต่งตัง้กรรมการตรวจสอบจ านวน 3 ท่าน
ประกอบด้วย : 

1. นายสวุิทย์ สิงหจนัทร์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. รศ. ประภาษ ไพรสวุรรณา กรรมการตรวจสอบ 
3. นางวลัชลีย์ กาญจนจงกล กรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นผู้ มีความรู้และประสบการณ์เพียง

พอที่จะท าหน้าท่ีสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน 
โดยมีนางสาวบญุณี กศุลโสภิต ท าหน้าท่ีเป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

10.3 คณะกรรมการบริหาร  

ท่ีประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 2/2556 เม่ือวนัท่ี 12 กันยายน 2556  มีมติให้แต่งตัง้กรรมการบริหารจ านวน 4 ท่าน 
ประกอบด้วย :  

1. นายสมศกัด์ิ  หลมิประเสริฐ ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
2. นายอภิชาติ  ปีปทมุ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จดัการ 
3. นายนพดล  วิเชียรเกือ้ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จดัการ (วิศวกรรม) 
4. นางสาวหฤทยั  หลมิประเสริฐ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จดัการ (บริหาร) 

10.4 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

  ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 1/2560 เม่ือวันท่ี 17 มีนาคม 2560 มีมติให้แต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน จ านวน 3 ทา่น ประกอบด้วย :  

1. นายสวุิทย์  สงิหจนัทร์ ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาคา่ตอบแทน 
2. นายสมศกัด์ิ หลมิประเสริฐ กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
3. นางวลัชลีย์  กาญจนจงกล กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

10.5 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 17 มีนาคม 2560 มีมติให้แต่งตัง้มีคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงจ านวน 4 ทา่น ประกอบด้วย : 

1. นายสมศกัด์ิ หลิมประเสริฐ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
2. นายอภิชาติ ปีปทมุ กรรมการบริหารความเสี่ยง 
3. นายนพดล วิเชียรเกือ้ กรรมการบริหารความเสี่ยง 
4. นางสาวหฤทยั หลิมประเสริฐ เลขานกุารคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
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10.6 คณะผู้บริหาร  

 ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2560  บริษัทมีผู้บริหารจ านวน 7 ทา่น ดงัตอ่ไปนี ้:  

1. นายสมศกัด์ิ หลมิประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
2. นายอภิชาติ  ปีปทมุ กรรมการผู้จดัการ 
3. นายนพดล วิเชียรเกือ้ รองกรรมการผู้จดัการ (ฝ่ายวิศวกรรม) 
4. นางสาวหฤทยั  หลมิประเสริฐ รองกรรมการผู้จดัการ (ฝ่ายบริหาร) 
5. นายมนต์ชยั ธญัธเนส ผู้จดัการทัว่ไป (ฝ่ายขาย) 
6. นางสาวฐณชัญ์พร ทองสขุ ผู้จดัการทัว่ไป (ฝ่ายบริหาร) 
7. นายธีรยทุธ เพช็รวงศ์ ผู้จดัการทัว่ไป (ฝ่ายผลติและออกแบบ) 
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กรรมการบริษัท 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน  

ผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ายขาย) 
 นายมนต์ชยั  ธญัธเนส 

 

แผนกบริการด้านระบบไฟฟา้ก าลงั 

แผนกบริการด้านมอเตอร์ไฟฟา้และ 
    ระบบควบคมุอตัโนมตัิ  
 

กลุม่ลกูค้าโรงงานอตุสาหกรรม                  

 
แผนกผลิต 
 

แผนกออกแบบ 

 

แผนกทรัพยากรบคุคล 

 
แผนกการเงนิ 

 

ผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ายบริหาร) 
นางสาวฐณชัญ์พร ทองสขุ 

ผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ายผลิตและออกแบบ) 
นายธีรยทุธ เพ็ชรวงศ์ 

แผนกบญัชีและสต๊อก 

 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
นายสมศกัด์ิ หลิมประเสริฐ 

 

คณะกรรมการบริหาร 

รองกรรมการผู้จัดการ 
(วิศวกรรม) 

นายนพดล  วิเชียรเกือ้ 
 

กรรมการผู้จัดการ 
นายอภิชาติ ปีปทมุ 

 

ผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ายบริการ) 
นายนพดล  วิเชียรเกือ้ (รักษาการ) 

กลุม่ลกูค้าโรงงานน า้ตาล 

 
กลุม่ลกูค้าธุรกิจพลงังาน                

 
กลุม่ลกูค้างานอาคารสงู              
 
กลุม่ลกูค้างานตดิตัง้และก่อสร้าง  
    สถานีไฟฟา้ย่อย 

 

แผนกจดัซือ้ 

 

รองกรรมการผู้จัดการ 
(บริหาร) 

นางสาวหฤทยั หลมิประเสริฐ 
  

ลกูค้างานซอ่มแซม 

  

แผนกตรวจสอบคณุภาพ 

  

แผนกเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

แผนกความปลอดภยั 
(Safety) 

โครงสร้างองค์กรของบริษัท (Organization Chart)  

หายเหต ุ:  -   นิยามของ “ผู้บริหาร” ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ท่ี กจ.17/2551 จะ 
                       อยู่ในเส้นกรอบหนา 

-  ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท เป็นการว่าจ้างหน่วยงานภายนอก (Outsource) โดยได้แต่งตัง้  
  บริษัท บีเค ไอเอ แอนด์ ไอซี   จ ากดั ท าหน้าท่ีดงักล่าว 
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10.7 เลขานุการบริษัท 

ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 3/2560 เมื่อวนัท่ี 15 สิงหาคม 2560 ได้มีมติแต่งตัง้นางสาวจิตติมา ค าเวียงจนัทร์ 
ให้ด ารงต าแหน่งเป็นเลขานกุารบริษัทซึง่เป็นผู้ ท่ีมีคณุสมบตัิเ หมาะสมและผ่านการอบรมหลกัสตูรเลขานกุารบริษัทจากสมาคม
สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทยแล้ว โดยแทนนางสาวหฤทยั หลิมประเสริฐ เลขานกุารท่านเดิมท่ีลาออกเพ่ือไปปฏิบตัิงาน
ด้านบริหารได้อย่างเต็มท่ี ซึ่งการแต่งตัง้เลขานกุารบริษัทดงักล่าวเพ่ือให้ปฏิบตัิหน้าท่ีเป็นไปตามข้อก าหนดในมาตรา 89/15 
แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 ด้วยความรับผิดชอบ ความระวดัระวัง และความซ่ือสตัย์สุจริต รวมทัง้ต้อง
ปฎิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัท มติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติท่ีประชมุผู้ ถือ
หุ้น โดยมีบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบโดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. จดัท าและเก็บรักษาเอกสารดงัตอ่ไปนี ้

• ทะเบียนกรรมการ 

• หนงัสือนดัประชมุคณะกรรมการ รายงานการประชมุคณะกรรมการ และรายงานประจ าปีของบริษัท   

• หนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้น และรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น 
2. เก็บรักษารายงานการมีสว่นได้เสียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร 
3. จดัส่งส าเนารายงานการมีส่วนได้ส่วนเสีย ตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการ

ตรวจสอบทราบภายใน 7 วนั ท าการนบัตัง้แต่วนัท่ีบริษัท ได้รับรายงานนัน้ และบริษัทต้องจดัให้มีระบบการเก็บ
รักษาเอกสาร หรือหลกัฐานท่ีเก่ียวข้องกับการแสดงข้อมูล และดูแลให้มีการเก็บรักษาให้ถูกต้องครบถ้วน และ
สามารถตรวจสอบได้ ภายในระยะเวลาไมน้่อยกวา่ 10 ปี นบัแตว่นัท่ีมีการจดัท าเอกสารหรือข้อมลูดงักลา่ว 

4. เป็นศูนย์กลางในการติดต่อสอบถามและรวบรวมข้อมูล ท่ีคณะกรรมการบริษัทต้องการจากหน่วยงานต่างๆ 
รวมถึงนอกเหนือจากท่ีได้รับจากผู้ บริหาร เช่น ผู้ สอบบัญชี ผู้ ตรวจสอบภายใน รวมทัง้จัดประชุมระหว่าง
คณะกรรมการและผู้บริหาร ตามท่ีคณะกรรมการร้องขอ 

5. ด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด 

10.8 ค่าตอบแทนผู้กรรมการและบริหาร 

 บริษัทฯ ได้ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส่ สอดคล้องกับบทบาทหน้าท่ีความ
รับผิดชอบในการก ากบัการท างานของบริษัทฯ และผ่านการพิจารณาความเหมาะสมโดยค านึงผลประโยชน์สงูสุดต่อบริษัทฯ 
และผู้ ถือหุ้น รายละเอียดดงันี ้

10.8.1 ค่าตอบแทนกรรมการ 

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ 

ค่าตอบแทนรวมของกรรมการ 

ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2559 เม่ือวันท่ี 29 เมษายน 2559 ได้ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและ
กรรมการตรวจสอบในรูปแบบของเบีย้ประชมุกรรมการ รายละเอียดดงันี ้
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ต าแหน่ง ค่าเบีย้ประชุม 

การประชมุคณะกรรมการ  
   ประธานกรรมการ 20,000  บาทต่อครัง้ 
   กรรมการ 15,000  บาทต่อครัง้ 
การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ  
   ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000  บาทต่อครัง้ 
   กรรมการตรวจสอบ 15,000  บาทต่อครัง้ 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 17 มีนาคม 2560 ได้ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทนในรูปแบบของเบีย้ประชมุกรรมการ รายละเอียดดงันี ้

ต าแหน่ง ค่าเบีย้ประชุม 
การประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  
   ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 20,000  บาทต่อครัง้ 
   กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 15,000  บาทต่อครัง้ 

ในปี 2559 และระหว่างเดือนมกราคม –  กันยายน 2560 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนในรูปของเบีย้ประชุมให้แก่
คณะกรรมการบริษัทดงันี ้ 

ช่ือ – สกุล 2559 ม.ค. – ก.ย. 2560 
1. นายจรุง  สพุรรณพงษ์ 60,000 60,000 
2. นายสมศกัด์ิ  หลมิประเสริฐ 45,000 45,000 
3. นายอภิชาติ  ปีปทมุ 30,000 45,000 
4. นายนพดล  วิเชียรเกือ้ 30,000 45,000 
5. นางสาวหฤทยั  หลมิประเสริฐ 45,000 75,000 
6. นายสวุิทย์ สงิหจนัทร์* 105,000            105,000 
7. นายประภาษ  ไพรสวุรรณา 90,000 60,000 
8. นางวลัชลีย์  กาญจนจงกล 60,000 90,000 
9. นายประดิษฐ์ สคุนธสวสัด์ิ* 45,000 45,000 

หมายเหต:ุ * กรรมการล าดบัท่ี 6 และ 9 เร่ิมได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการบริษัทเม่ือประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559  
                     เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2559  
               ** บริษัทเร่ิมจ่ายค่าเบีย้ประชมุในครัง้ที่ 3/2559 เป็นต้นมา 

2. ค่าตอบแทนอื่น 

      ท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 3/2560 เม่ือวนัท่ี 28 สิงหาคม 2560 ได้มีมติให้บริษัทออกหุ้นสามญัใหม่เพิ่ม
ทุนจ านวนไม่เกิน 13,500,000  หุ้น เพ่ือเสนอขายให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.50 ของจ านวนหุ้นท่ี
จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดภายหลงัการเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนในครัง้นี ้ในราคาเดียวกับราคาท่ีเสนอขายให้กบัประชาชน
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ทัว่ไป  โดยจะเสนอขายพร้อมกบัการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ประชาชน หากมีหุ้นเหลือจากการจดัสรรและเสนอขาย
ดงักลา่วข้างต้นให้หุ้นสว่นท่ีเหลือทัง้หมดไปรวมกบัหุ้นท่ีเสนอขายตอ่กลุม่ประชาชนทั่วไป 

 ทัง้นี ้รายละเอียดของกรรมการอิสระท่ีได้รับการจดัสรร มีดงันี ้

ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง 
จ านวนหุ้นที่

ได้รับการจัดสรร 
(ไม่เกนิ) 

ร้อยละของจ านวนหุ้น
ที่เสนอขายให้แก่
กรรมการอสิระ  

นายจรุง  สพุรรณพงษ์ ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ         4,050,000 0.45% 
นายสวุิทย์  สิงหจนัทร์   ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ         4,050,000 0.45% 
นางวลัชลีย์  กาญจนจงกล กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ          1,350,000 0.15% 
รศ.ประภาษ  ไพรสวุรรณา กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ          2,700,000 0.30% 
นายประดิษฐ์  สคุนธสวสัด์ิ กรรมการอิสระ          1,350,000 0.15% 

รวม      13,500,000 1.50% 

10.8.2 กรรมการบริหาร 

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ 

  ในงวดปี 2559 และงวด 9 เดือนของปี 2560 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงินให้แก่ผู้ บริหาร
รายละเอียดดงันี ้ 

ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัท  

รายการ ปี 2559 ม.ค. – ก.ย. 2560 
จ านวนผู้บริหาร  7 7 
คา่ตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท) 43,648,087 32,518,483 

รูปแบบคา่ตอบแทน เงินเดือน / โบนสั /เงินกองทนุ
ส ารองเลีย้งชีพ 

เงินเดือน / โบนสั /เงินกองทนุ
ส ารองเลีย้งชีพ 

2. ค่าตอบแทนอื่น  

  ท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 3/2560 เม่ือวนัท่ี 28 สิงหาคม 2560 ได้มีมติให้บริษัทออกหุ้นสามญัใหม่เพิ่ม
ทนุจ านวน 13,500,000  หุ้น เพ่ือเสนอขายให้แก่ผู้บริหาร(ท่ีไม่เป็นกรรมการ)และพนกังานของบริษัท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.5 
ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดภายหลงัการเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนในครัง้นี ้ ในราคาเดียวกบัราคาท่ีเสนอขาย
ให้กบัประชาชนทัว่ไป โดยจะเสนอขายพร้อมกบัการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ประชาชน หากมีหุ้นเหลือจากการจดัสรร
และเสนอขายดงักลา่วข้างต้นให้หุ้นสว่นท่ีเหลือทัง้หมดไปรวมกบัหุ้นท่ีเสนอขายตอ่กลุม่ประชาชนทัว่ไป 
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  นอกจากนี ้บริษัทได้จดัตัง้กองทนุส ารองเลีย้งชีพให้กบัผู้บริหารและพนกังาน  โดยเร่ิมบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัท่ี 1 
กนัยายน 2556 เป็นต้นไป ซึง่มีเง่ือนไขการสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพรายละเอียด ดงันี ้ 

อายุงาน อัตราของเงนิสมทบและ 
ผลประโยชน์ของเงนิสมทบ 

น้อยกวา่ 3 ปี 0 
ครบ 3 ปี ขึน้ไป แตน้่อยกวา่ 5 ปี 50 
ครบ 5 ปี ขึน้ไป แตน้่อยกวา่ 10 ปี 70 
ครบ 10 ปีขึน้ไป 100 

10.9 บุคลากร 

10.9.1 จ านวนพนักงานทัง้หมด  

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 บริษัทมีจ านวนพนกังานแบง่ตามสว่นงานหลกัดงันี ้: 

ส่วนงานหลัก 
จ านวนพนักงาน (คน)* 

พนักงานประจ า พนักงานรายวัน รวม 
1. ฝ่ายขาย ** 37 0 37 
2. ฝ่ายบริการ 28 0 28 
3. ฝ่ายโรงงาน (ผลิตและออกแบบ) 42 10 52 
4. ฝ่ายบริหาร 41 0 41 

รวม 148 10 158 
     หมายเหต:ุ * ภายใต้โครงสร้างองค์กรของบริษัท แผนกบญัชีและแผนกการเงินอยู่ภายใต้ฝ่ายบริหาร  
 ** ฝ่ายขายประกอบด้วย Sales Engineer ท่ีท าหน้าท่ีขายโดยตรงจ านวน 12 คน 

10.9.2 ค่าตอบแทนพนักงาน 

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ 

ทัง้นี ้ ในปี 2559 และในช่วง  9 เดือนปี 2560 บริษัทได้ให้ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินแก่พนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) ใน
รูปแบบของเงินเดือน โบนสั และอ่ืนๆ เช่น ค่าคอมมิชชัน่ ค่าล่วงเวลา เบีย้เลีย้ง เงินสมทบกองทนุประกนัสงัคม เป็นต้น ซึ่งคิด
เป็นจ านวนเงินทัง้หมดดงันี ้: 

รายการ ปี 2559 ม.ค.  – ก.ย. 2560 
จ านวนพนกังาน (คน) 150 158 
คา่ตอบแทนรวม (บาท) 100,159,170.15 77,627,999.22 

 หมายเหต ุ: บริษัทมีข้อก าหนดในการจ่ายค่าคอมมิชชัน่ให้พนกังานฝ่ายขาย โดยวิธีการค านวณจะขึน้อยู่กบัข้อตกลงท่ีท าไว้กบับริษัท 
                    ซึง่บริษัทจะจ่ายค่าคอมมิชชัน่เข้าบญัชีเงินเดือนให้ทกุงวดสิน้เดือนของเงินเดือนแตล่ะเดือน 
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10.9.3 กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

  บริษัทได้จัดตัง้กองทุนส ารองเลีย้งชีพ ไทยพาณิชย์ มาสเตอร์ฟันด์ โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมไทย
พาณิชย์ เป็นบริษัทจดัการกองทนุ ตามพระราชบญัญัติกองทนุส ารองเลีย้งชีพ พ.ศ. 2530 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตัง้แต่
วนัท่ี 25 กนัยายน 2556 เพ่ือจงูใจให้พนกังานท างานกบับริษัทและเป็นหลกัประกนัในอนาคตของพนกังาน   

10.9.4 ข้อพพิาทด้านแรงงาน 

          -ไมมี่- 

10.9.5 นโยบายการพัฒนาบุคลากร 

 ผู้บริหารบริษัทได้ตระหนกัถึงความส าคญัของทรัพยากรบคุคล ซึง่เป็นหวัใจส าคญัของการด าเนินธุรกิจ ดงันัน้บริษัทจงึมี
นโยบายการจดัอบรมพนกังานในด้านต่างๆ เช่น ด้านการตลาด การผลิต การบริการ การบริหารบคุคล และความปลอดภยัใน
การท างาน โดยมีการอบรมทัง้ภายในบริษัทเองและการส่งพนกังานเข้าอบรมจากหลกัสตูรภายนอกตามความรับผิดชอบของ
พนักงานแต่ละระดับ นอกจากนี ้กรณีท่ีมีการสั่งเคร่ืองจักรใหม่ๆ ท่ีทางบริษัทน าเข้ามา บริษัทจะจัดให้พนักงานได้รับการ
ฝึกอบรมเพ่ือให้เกิดความเข้าในระบบงานโดยรวมและเปิดโอกาสให้พนักงานได้เรียนรู้การท างานแบบมืออาชีพ รวมทัง้ได้
ประสบการณ์ในการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตจากตา่งประเทศ ซึง่เป็นผู้ผลติเคร่ืองจกัรนัน้ๆ โดยตรง  

การพฒันาบคุลากรของบริษัท ถือเป็นปัจจยัส าคญัท่ีมีส่วนในการขบัเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเน่ือง โดยบริษัทให้
ความส าคญักบัการพฒันาบคุลากรเพ่ือเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจ ส าหรับรองรับการแข่งขนัท่ีรุนแรงท่ีจะเกิดขึน้จาก
การเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558  และนโยบายประเทศไทย 4.0 ส าหรับภาคอตุสาหกรรมไทย 

ด้วยวิสยัทศัน์ของผู้บริหารท่ีเลง็เห็นถึงความส าคญัของการจดัฝึกอบรมเพ่ือพฒันาศกัยภาพของบคุลากรในทกุฝ่ายงาน 
เพ่ือให้บุคลากรขององค์กรมีความสามารถและประสิทธิภาพในการท างานเพิ่มขึน้ ปัจจุบันบริษัทจึงได้ก าหนดแผนงานการ
ฝึกอบรม รวมถึงจดัตารางการฝึกอบรมส าหรับปี 2560 เพ่ือยดึเป็นแนวทางในการพฒันาศกัยภาพในการท างานของพนกังาน
ทุกฝ่ายงาน อันจะน ามาซึ่งการพัฒนาคุณภาพการท างานให้ดียิ่งขึน้ ทัง้นีส้ามารถสรุปค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการฝึกอบรมและ
พฒันาบคุลากรของบริษัทได้ ดงันี ้

 (หน่วย : บาท) 
รายการ ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 9 เดือน ปี 2560 

คา่ฝึกอบรมและพฒันาบคุลากร 252,927 365,950 297,196 216,025 
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11.  การก ากับดูแลกจิการที่ดี (Good Governance) 

11.1 นโยบายการก ากับดูแลกจิการ 

บริษัทฯตระหนกัถึงความส าคญัในการปฏิบตัิตามหลกับรรษัทภิบาลในการด าเนินธุรกิจดงันัน้คณะกรรมการบริษัทจงึได้
มีนโยบายปฏิบตัิตามหลกัการและข้อพึงปฏิบตัิท่ีดีส าหรับกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับข้อพึงปฏิบตัิท่ีดีส าหรับกรรมการ
บริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices for Directors of Listed Company)  ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ทัง้นี ้การก าหนดบทบญัญัติตา่งๆ จะยดึให้เป็นแนวทางให้ปฏิบตัิได้จริง นอกจากนีบ้ริษัทได้น าหลกัการก ากบัดแูล
กิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) มาใช้เป็นแนวทางในการพฒันานโยบายท่ีครอบคลมุถึงสิทธิและความเท่าเทียม
กันของผู้ ถือหุ้ นและผู้ มีส่วนได้เสีย โครงสร้าง บทบาทหน้าท่ี ความรับผิดชอบและความเป็นอิสระของคณะกรรมการ การ
เปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส การควบคมุและบริหารความเสี่ยง ตลอดจนจริยธรรมทางธุรกิจ เพ่ือให้การบริหารงาน และการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัท เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และโปร่งใส โดยหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีครอบคลมุหลกัการ 5 หมวด 
ดงันี ้

หมวดที่ 1 สทิธิของผู้ถือหุ้น 

บริษัทตระหนกัและให้ความส าคญัถึงสิทธิของผู้ ถือหุ้น โดยจะไม่กระท าการใดๆท่ีเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้
ถือหุ้น รวมทัง้จะส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน โดยสิทธิขัน้พืน้ฐานของผู้ ถือหุ้น ได้แก่  การซือ้ขายหรือการโอนหุ้น การมี
สว่นแบ่งในก าไรของบริษัท การได้รับข่าวสารข้อมลูบริษัทอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชมุเพ่ือใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชมุผู้
ถือหุ้นเพ่ือถอดถอนกรรมการ แต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจดัสรรเงินปันผล การก าหนดหรือ
แก้ไขข้อบงัคบัและหนงัสือบริคณห์สนธิ การลดทนุหรือเพิ่มทนุ และการอนมุตัิรายการพิเศษ เป็นต้น 

ทัง้นี ้บริษัทจะด าเนินการในเร่ืองตา่งๆที่เป็นการสง่เสริมและอ านวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ ถือหุ้น ดงันี ้

• บริษัทก าหนดให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชุมผู้ ถือหุ้น  โดยให้มีสารสนเทศท่ีเพียงพอให้ผู้ ถือหุ้น
รับทราบลว่งหน้าก่อนวนัประชมุ 7 วนั หรือให้เป็นไปตามท่ีส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยก าหนด   

• ในการประชมุผู้ ถือหุ้นแต่ละครัง้ ประธานท่ีประชมุจะชีแ้จงเก่ียวกบักฎเกณฑ์ท่ีใช้ในการประชมุ รวมถึงขัน้ตอน
การออกเสียงลงมต ิและจดัสรรเวลาในการประชมุอยา่งเพียงพอ 

• เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถสง่ความคิดเหน็ ข้อเสนอแนะ ข้อซกัถามได้ลว่งหน้าก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น 

• เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆได้อย่างเต็มท่ี โดยมีกรรมการและ
ผู้บริหารท่ีเก่ียวข้องเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือตอบค าถามในท่ีประชมุ และเม่ือการประชมุแล้วเสร็จ บริษัทจะ
จดัท ารายงานการประชมุโดยแสดงข้อมลูอย่างถกูต้อง ครบถ้วน เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นตรวจสอบได้ 

• ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้ นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นสามารถมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระหรือบคุคลใดๆเข้าร่วมประชมุแทนได้ โดยใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบหนึ่งแบบใดท่ีบริษัทได้จดัส่ง
ไปพร้อมกบัหนงัสือนดัประชมุ 
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หมวดที่ 2 การปฏบัิตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกัน 

บริษัทจะปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ทัง้ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นท่ีไม่เป็นผู้บริหาร ผู้ ถือ
หุ้นตา่งชาติ และผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย โดยมีหลกัการดงันี ้

• คณะกรรมการจะไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จ าเป็น โดยเฉพาะวาระ
ส าคญัที่ผู้ ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศกึษาข้อมลูก่อนการตดัสินใจ 

• ส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบท่ีผู้ ถือหุ้นสามารถก าหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และ
เสนอช่ือกรรมการอิสระอยา่งน้อย 1 คนเป็นทางเลือกในการมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น 

• ก าหนดให้กรรมการอิสระเป็นผู้ มีหน้าท่ีดูแลผู้ ถือหุ้นส่วนน้อย โดยผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอแนะ แสดง
ความคิดเหน็หรือข้อร้องเรียนไปยงักรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระจะด าเนินการตรวจสอบข้อเทจ็จริง และหา
วิธีเยียวยาท่ีเหมาะสม หรือกรณีเป็นข้อเสนอแนะท่ีกรรมการอิสระพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าเป็นเร่ืองส าคญัท่ี
มีผลต่อผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียโดยรวม หรือมีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท กรรมการอิสระจะเสนอเร่ือง
ดงักลา่วตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาก าหนดเป็นวาระการประชมุในการประชมุผู้ ถือหุ้น 

• สง่เสริมการใช้สิทธิ เช่น การเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเพิ่มวาระการประชมุก่อนวนัประชมุ การเป็น
โอกาสให้ผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการล่วงหน้าในเวลาอนัสมควร 
พร้อมข้อมลูประกอบการพิจารณาด้านคณุสมบตัิและการให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอช่ือ 

• บริษัทก าหนดให้มีมาตรการป้องกนัการน าข้อมลูภายในโดยมิชอบ (Insider trading) ของบคุคลท่ีเก่ียวข้อง ซึ่ง
รวมถึง กรรมการและผู้บริหารของบริษัทท่ีเก่ียวข้องกบัข้อมลู (รวมทัง้คู่สมรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะของ
บุคคลดงักล่าวด้วย)   ในกรณีท่ีพนักงานหรือผู้บริหารน าข้อมลูไปเปิดเผยหรือน าไปใช้ เพ่ือหาประโยชน์ให้แก่
ตนเองหรือผู้ เก่ียวข้อง จะถือเป็นความผิดร้ายแรงและถกูลงโทษทางวินยั   

• สง่เสริมให้มีการใช้บตัรลงคะแนนเสียงในวาระการประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีส าคญั เช่น การท ารายการเก่ียวโยง การท า
รายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น เพ่ือความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีมีข้อโต้แย้งใน
ภายหลงั 

• เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายคน 

• ในการประชุมผู้ ถือหุ้น กรรมการและผู้บริหารบริษัทจะเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกับส่วนได้ส่วนเสียของตนในแต่ละ
วาระ เพ่ือให้คณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และสามารถ
ตดัสินใจเพ่ือประโยชน์ของบริษัทโดยรวม โดยกรรมการและผู้บริหารท่ีมีสว่นได้สว่นเสียดงักลา่วจะไมมี่สิทธิออก
เสียงในวาระการประชมุนัน้ๆ 

• ก าหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษร และแจ้งแนวทาง
ดังกล่าวให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ และก าหนดให้กรรมการและผู้ บริหารมีหน้าท่ีรายงานการถือครอง
หลกัทรัพย์ตามกฎหมายจดัสง่รายงานดงักลา่วให้แก่คณะกรรมการบริษัท 
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หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทให้ความส าคัญต่อสิทธิของผู้ มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และมีนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้ มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มท่ี
ส าคญั ดงันี ้

ผู้ ถือหุ้น : บริษัทมุ่ งมั่น ท่ีจะด าเนินธุรกิจด้วยความรู้และทักษะการบริหารจัดการ  อย่างสุด
ความสามารถในทุกกรณี ด้วยความซ่ือสตัย์สจุริตและเป็นธรรมต่อผู้ ถือหุ้นรายใหญ่และ
รายย่อย เพ่ือประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้นโดยรวม รวมทัง้เปิดเผยข้อมลูอยา่งสม ่าเสมอ และ
ครบถ้วนตามความเป็นจริง 

พนกังาน : บริษัทจะให้ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมแก่พนกังาน ดแูลรักษาสภาพแวดล้อมในการท างานให้
มีความปลอดภยัตอ่ชีวิตและทรัพย์สิน ให้ความส าคญัตอ่การพฒันาศกัยภาพของพนกังาน
อย่างทัว่ถึงและสม ่าเสมอ ปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อบงัคบัต่างๆท่ีเก่ียวข้องกบัพนกังาน
อย่างเคร่งครัด รวมทัง้หลีกเลี่ยงการกระท าใดๆ ท่ีไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความ
มัน่คงในหน้าท่ีการท างานของพนกังาน ตลอดจนปฏิบตัิต่อพนกังานด้วยความสภุาพและ
ให้ความเคารพตอ่ศกัด์ิศรีของความเป็นมนษุย์ 

ลกูค้า : บริษัทมุ่งมั่นท่ีจะผลิตสินค้าและบริการท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน ในราคาท่ีเหมาะสม 
รักษาความลบัของลกูค้าอย่างจริงจงัและสม ่าเสมอ แสวงหาลูท่างอย่างไม่หยดุยัง้ท่ีจะเพิ่ม
ประโยชน์ให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเน่ือง และปฏิบัติตามเง่ือนไขต่างๆ ท่ีมีต่อลูกค้าอย่าง
เคร่งครัด 

คูค้่าและเจ้าหนี ้ : บริษัทจะไม่ด าเนินการท่ีทุจริตในการค้ากับคู่ค้าและเจ้าหนี  ้และมุ่งมั่นท่ีจะปฏิบัติตาม
เง่ือนไขต่างๆ ท่ีมีตอ่เจ้าหนีอ้ยา่งเคร่งครัด ไมว่่าจะเป็นเร่ืองวตัถปุระสงค์ของการใช้เงิน การ
ช าระคืน การดแูลคณุภาพหลกัทรัพย์ค า้ประกนั และเร่ืองอ่ืนใดท่ีได้ท าข้อตกลงไว้กบัเจ้าหนี ้
เพ่ือบรรลผุลประโยชน์ร่วมกนั 

คูแ่ข่งทางการค้า : บริษัทจะประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันท่ีดี  ไม่แสวงหาข้อมูลท่ีเป็น
ความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการท่ีไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม และไม่พยายาม
ท าลายช่ือเสียงของคูแ่ข่งทางการค้าด้วยการกลา่วหาในทางร้ายโดยไร้มลูความจริง 

สงัคมสว่นรวม : บริษัทจะไม่กระท าการใดๆท่ีจะส่งผลเสียหายต่อสังคม  ทรัพยากรธรรมชาติและ
สภาพแวดล้อม อีกทัง้ยังต้องแสวงหาโอกาสสนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์สงัคม ปลูกฝัง
จิตส านึกของความรับผิดชอบต่อสงัคมให้เกิดขึน้ในหมู่พนกังานทกุระดบัอย่างต่อเน่ืองและ
จริงจัง รวมทัง้ปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของ
กฎหมายและกฎระเบียบท่ีออกโดยหน่วยงานที่ก ากบัดแูล 

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

บริษัทให้ความส าคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลท่ีมีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรงเวลา และได้ตามหลกัเกณฑ์ของ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“ส านักงานก.ล.ต.”) และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย
ก าหนดทัง้รายงานทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลอ่ืนๆท่ีส าคัญท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์และมีผลต่อ
กระบวนการตดัสินใจของผู้ลงทนุและผู้ มีส่วนได้เสียของบริษัท เพื่อให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับริษัททัง้หมดได้รับทราบข้อมลูอย่างเท่า
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เทียมกัน โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลผ่านทางส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและผ่านทางเว็บไซด์  
www.CPTthailand.com 

คณะกรรมการตระหนกัถึงความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินท่ีมีข้อมลูถกูต้อง ครบถ้วน เป็นจริงและสมเหตสุมผล 
งบการรวมของบริษัทจดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป โดยเลือกใช้นโยบายบญัชีท่ีเหมาะสม การบนัทึกข้อมลู
ทางบญัชีมีความถกูต้องครบถ้วน เพียงพอที่จะด ารงรักษาไว้ซึง่ทรัพย์สิน และเพ่ือให้ทราบจดุออ่นเพ่ือปอ้งกนัการทจุริตหรือการ
ด าเนินการท่ีผิดปกติอย่างมีสาระส าคญั โดยถือปฏิบตัิอย่างสม ่าเสมอ รวมทัง้เปิดเผยข้อมลูท่ีส าคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน นอกจากนี ้คณะกรรมการได้แต่งตัง้กรรมการตรวจสอบ เพ่ือตรวจสอบรายงานทางการเงิน รายการระหวา่ง
กนั และระบบควบคมุภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานผลต่อคณะกรรมการในการประชมุคณะกรรมการทกุครัง้  
ทัง้นีร้ายงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานของผู้สอบบญัชี มีรายละเอียดปรากฏในรายงาน
ประจ าปี ในส่วนของงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์นัน้ บริษัทยังไม่มีแผนจะจัดตัง้หน่วยงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ในอนาคต
อนัใกล้นี ้แต่จะมอบหมายให้ นางสาวฐณัชญ์พร  ทองสขุ  ต าแหน่งผู้จดัการทัว่ไป (ฝ่ายบริหาร) ท าหน้าท่ีในการติดต่อกบัผู้ ถือ
หุ้น นกัวิเคราะห์ และผู้ ท่ีเก่ียวข้อง 

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

(1)  โครงสร้างคณะกรรมการ 

คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการท่ีมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจท่ีเป็น
ประโยชน์กบับริษัท โดยคณะกรรมการของบริษัทมาจากการแตง่ตัง้จากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ประกอบด้วยคณะกรรมการจ านวน 9 
ท่าน  โดยเป็นกรรมการอิสระ 5 ท่าน  ประธานกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน และกรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน  ซึ่งกรรมการ
ตรวจสอบอยา่งน้อย 1 ทา่น เป็นผู้ มีความรู้ทางด้านบญัชีเพียงพอท่ีจะสามารถท าหน้าท่ีในการตรวจสอบความน่าเช่ือถือของงบ
การเงินได้ ทัง้นี ้บริษัทก าหนดให้อย่างน้อย  1  ใน  3  ของกรรมการทัง้คณะ แต่ต้องไม่น้อยกว่า  3  คน ซึ่งบริษัทมี 5 คน เป็น
กรรมการอิสระ ท าหน้าท่ีเป็นตวัแทนของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย  โดยปฏิบตัิหน้าท่ีตรวจสอบและถ่วงดลุการบริหารกิจการต่างๆ ของ
บริษัท  เพ่ือให้ด าเนินไปอยา่งถกูต้อง เป็นธรรม และเพ่ือผลประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้น และมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 
ปี   

ประธานกรรมการบริษัทไมเ่ป็นบคุคลเดียวกนัประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร กรรมการผู้จดัการ  
เพ่ือให้เกิดการถ่วงดลุและการสอบทานการบริหารงาน ทัง้นีบ้ริษัทได้ก าหนดขอบเขต อ านาจ หน้าท่ีและความรับผิดชอบของ
กรรมการ  กรรมการบริหาร  ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จดัการอย่างชดัเจน  เพ่ือมิให้กรรมการบริหาร ประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร และกรรมการผู้จดัการมีอ านาจบริหารและอนมุตัิวงเงินไมจ่ ากดั 

(2)  คณะอนุกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัท ได้แตง่ตัง้คณะอนกุรรมการเพ่ือช่วยในการก ากบัดแูลกิจการคือ 

• คณะกรรมการบริหาร มีทัง้หมด 4 ท่าน ซึง่ช่วยให้การปฏิบตัิงานเป็นไปโดยคลอ่งตวัโดยมีขอบเขตอ านาจหน้าท่ี
ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

• คณะกรรมการตรวจสอบมีอย่างน้อย 3 ท่าน ท าหน้าท่ีตรวจสอบและช่วยในการก ากบัดูแลการด าเนินกิจการ
ของบริษัท มีขอบเขตอ านาจหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยสมาชิกทุกคนมี
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คุณสมบัติเป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  หรือโดยกฎเกณฑ์ 
ประกาศ ข้อบงัคบั หรือระเบียบของส านกังานก.ล.ต.หรือของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย   

• คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน มีอยา่งน้อย 3 ทา่น โดยกรรมการสว่นใหญ่จะเป็นกรรมการอิสระ
และมีกรรมการอิสระด ารงต าแหน่งประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เพ่ือรับผิดชอบในการ
ก าหนดหลกัเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย 
รวมทัง้สรรหา คดัเลือกและเสนอบุคคลท่ีเหมาะสมให้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทและก าหนดค่าตอบแทน
ส าหรับกรรมการบริษัท    

• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีอย่างน้อย 3 ท่าน โดยไม่จ าเป็นต้องด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัท ท า
หน้าท่ีช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการก าหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลมุทัง้
องค์กร รวมทัง้ก ากับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพ่ือลดผลกระทบต่อธุรกิจของ
บริษัทอยา่งเหมาะสม 

อย่างไรก็ตามในอนาคตบริษัทอาจสรรหาคณะอนกุรรมการอ่ืนๆ ขึน้มาปฏิบตัิงานตามท่ีได้รับมอบหมายเพ่ือแบ่งเบา
ภาระการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท   

(3)  บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทท าหน้าท่ีก าหนดนโยบาย วิสยัทศัน์ กลยทุธ์ เป้าหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจ  และงบประมาณของ
บริษัท ตลอดจนก ากบัดแูลให้ฝ่ายจดัการบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายท่ีก าหนดไว้  อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ภายใต้กรอบของกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัท และมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น  โดยคณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มี 

3.1 จรรยาบรรณธุรกิจ 

บริษัทจดัท าข้อพงึปฏิบตัิท่ีเก่ียวกบัจรรยาบรรณธุรกิจเพ่ือให้คณะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และผู้ปฏิบตัิงาน
ในฝ่ายต่างๆ ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบตัิ  โดยมีประเด็นหลกัในการรักษาความลบัของบริษัท  การปฏิบตัิงานด้วยความ
ซ่ือสัตย์สุจริต ถูกต้องตามกฎหมาย  การเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน  และการดูแลรักษาทรัพยากรทัง้ภายในบริษัทและ
สิ่งแวดล้อมภายนอก ซึ่งการให้ความส าคญักบัจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจจะท าให้มีการปฏิบตัิงานด้วยความซ่ือสตัย์สจุริต 
การควบคมุภายในท าได้อยา่งมีประสทิธิภาพขึน้สง่ผลให้เกิดความเช่ือมัน่กบัตลาดทนุและสร้างความน่าเช่ือถือให้กบันกัลงทนุ 

3.2 นโยบายเกีย่วกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

บริษัทได้ก าหนดนโยบายเก่ียวกบัความขดัแย้งทางผลประโยชน์บนหลกัการท่ีว่า  พนกังานทกุคนจะต้องปฏิบตัิหน้าท่ี
เพ่ือผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่านัน้ การกระท าและการตัดสินใจใดๆ จะต้องปราศจากอิทธิพลของความต้องการของ
สว่นตวั ของครอบครัว ของญาติพ่ีน้อง หรือของบคุคลอื่นท่ีรู้จกัสว่นตวัเป็นการเฉพาะ โดยก าหนดนโยบายท่ีครอบคลมุ 2 เร่ือง 
คือ  

• รายการที่เกี่ยวโยงกนั :  บริษัทจะพิจารณาความเหมาะสมก่อนท่ีจะท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัอย่างรอบคอบทกุ
รายการ รวมทัง้ก าหนดราคาและเง่ือนไขของรายการเก่ียวโยงกนั เสมือนท ารายการกบับคุคลภายนอก (Arm’s 
Length Basis)  และมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ  
และเม่ือบริษัทหรือบริษัทย่อยได้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกันแล้ว  หากเป็นรายการตามท่ีก าหนดในประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการของบริษัทจด
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ทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุเร่ืองหลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ี
เก่ียวโยงกัน บริษัทจะด าเนินการตามหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการ ของประกาศดังกล่าว รวมทัง้เปิดเผย
รายการดังกล่าวไว้ในรายงานประจ าปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี  (แบบ 56-1) เพ่ือให้เกิดความ
โปร่งใสในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และขจดัปัญหาความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และสถานการณ์อ่ืนๆท่ีท า
ให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์  

• สถานการณ์อืน่ๆทีท่ าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ : แบง่ออกเป็น  
1. การลงทุนทั่วไป บริษัทจะไม่ให้บุคลากรของบริษัทท่ีเป็นผู้ ถือหุ้น  หรือได้รับผลประโยชน์จากบริษัทคู่แข่ง 

หรือผู้ ค้า/ผู้ขายท่ีบริษัทติดต่อธุรกิจด้วย เข้ามามีสว่นร่วมในการตดัสินใจในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบัความสมัพนัธ์
ทางธุรกิจกบักิจการดงักลา่ว เว้นแตไ่ด้รับการอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท 

2. การรับของขวญั  บุคลากรทกุระดบัไม่ควรรับของขวญั ตัว๋โดยสาร บตัรชมกีฬา ข้อเสนอเพ่ือการพกัผ่อน ที่
พกัรับรอง หรือข้อเสนอท่ีให้เป็นการส่วนตวัต่าง ฯลฯ หากการกระท าดงักล่าวจะน าไปสู่การสร้างข้อผกูมดั
ให้กบับริษัท หรือท าให้บริษัทสญูเสียผลประโยชน์  

3. การรับงานทางวิชาการ งานบริการสาธารณะ เป็นวิทยากร หรือการรับต าแหน่งใด ๆ บคุลากรทกุระดบัของ
บริษัท สามารถขออนุมัติจากผู้ อ านวยการฝ่ายตามสายงาน เพ่ือรับงานในสถาบันวิชาการ งานบริการ
สาธารณะ เป็นวิทยากร หรือการรับต าแหน่งใด ๆ เช่น กรรมการบริษัท ที่ปรึกษา ซึ่งจะช่วยขยายวิสยัทศัน์ 
และประสบการณ์ให้แก่บคุลากรผู้นัน้ แต่จะต้องไม่น าเอาบริษัท หรือต าแหน่งของตนในบริษัท ไปพวัพนักบั
กิจกรรมท่ีท าภายนอก เว้นแตไ่ด้รับอนมุตัิให้ท าเช่นนัน้ได้ด้วย 

3.3 การควบคมุภายใน 

บริษัทจดัให้มีระบบควบคมุภายในเพ่ือให้เกิดความเช่ือมัน่แก่นกัลงทนุว่าบริษัทจะมีการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิผลและ
เพิ่มความน่าเช่ือถือให้กบังบการเงิน ตัง้แต่ปี 2556 บริษัทได้ว่าจ้าง บริษัท บีเค ไอเอ แอนด์ ไอซี จ ากดั  (ซึ่งได้หยดุให้บริการ
ในช่วงปี 2557 – 2558 และเร่ิมให้บริการในปี 2559 ถึงปัจจบุนั) ซึ่งมีความรู้ความสามารถในด้านระบบบญัชีและการควบคมุ
ภายใน ให้เป็นท่ีปรึกษาในการวางระบบการควบคมุภายในให้รัดกมุ พร้อมทัง้ด าเนินการขจดัความเสี่ยงและรายการท่ีผิดปกติ 
รวมทัง้จดัตัง้ฝ่ายตรวจสอบภายในซึง่ท าหน้าท่ีตรวจติดตามระบบการควบคมุตา่งๆ  

นอกจากนี ้บริษัทได้แต่งตัง้ให้นางสาวบุญณี กุศลโสภิต ด ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ท า
หน้าท่ีเสนอผลการตรวจสอบภายในตอ่คณะกรรมการตรวจสอบอยา่งน้อยทกุๆ 3  เดือน 

(4)  การประชุมคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทมีก าหนดประชมุอย่างน้อย 3 เดือนต่อครัง้ และอาจมีการประชมุพิเศษเพิ่มเติมตามความจ าเป็น 
โดยมีการจดัท ารายงานผลงานเสนอให้คณะกรรมการทราบทกุเดือน เพื่อให้คณะกรรมการสามารถก ากบั ควบคมุและดแูลการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเน่ืองและทันการ โดยจะส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่กรรมการเพ่ือพิจารณาก่อนการ
ประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนเพ่ือรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท โดย
กรรมการสามารถร้องขอสารสนเทศท่ีจ าเป็นเพิ่มเติมได้จากเลขานกุารบริษัท 
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ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารจะร่วมกบัพิจารณาก าหนดวาระการประชมุ โดยเปิดโอกาสให้กรรมการ
แต่ละคนสามารถเสนอเร่ืองเข้าสู่วาระการประชุมได้  โดยในบางวาระอาจมีผู้ บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมด้วยเพ่ือให้
สารสนเทศในรายละเอียดเพิ่มเติม 

ในปี 2559 และเดือนมกราคม – เดือนกนัยายน 2560 บริษัทมีการจดัประชมุคณะกรรมการบริษัท 5  ครัง้และ 3 ครัง้
ตามล าดบั และประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ครัง้ และ 3 ครัง้ตาม ล าดบั โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชมุของกรรมการ
แตล่ะทา่น มีดงันี ้ 

ช่ือ – สกุล 
ประชุมกรรมการบริษัท ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

ประชุมคณะ 
กรรมการสรรหา 

2559 ม.ค.–ก.ย. 2560 2559 ม.ค.–ก.ย. 2560 ม.ค.–ก.ย. 2560 

1. นายจรุง  สพุรรณพงษ์ 5/5 3/3 - - - 
2. นายสวุิทย์  สิงหจนัทร์* 3/5 3/3 3/3 3/3 1/1 
3. รศ. ประภาษ ไพรสวุรรณา 5/5 2/3 3/3 2/3 - 
4. นางวลัชลีย์  กาญจนจงกล 4/5 3/3 2/3 3/3 1/1 
5. นายประดิษฐ์  สคุนธสวสัด์ิ* 3/5 3/3 - - - 
6. นายสมศกัด์ิ  หลิมประเสริฐ 5/5 3/3 - - 1/1 
7. นายอภิชาติ  ปีปทมุ 4/5 3/3 - - - 
8. นายนพดล  วิเชียรเกือ้ 4/5 3/3 - - - 
9. นางสาวหฤทยั  หลิมประเสริฐ 5/5 3/3 - - - 

หมายเหตุ * เมื่อวนัที่ 29 เมษายน 2559 บริษัทได้มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัทโดยแต่งตัง้  นายสวิุทย์ สิงหจนัทร์ นายประดิษฐ์ สคุนธสวสัด์ิ   ซึ่ง
เป็นไปตามมติที่ประชมุสามญัประจ าปี 2559  

 (5)  รายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการตรวจสอบจะท าหน้าท่ีสอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีฝ่ายบัญชีและการเงิน และผู้สอบบัญชีมา
ประชมุร่วมกนั และน าเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททกุไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบ
ตอ่งบการเงินรวมของบริษัท รวมทัง้สารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอ่รายงานทางการเงิน) 
ท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี งบการเงินดงักล่าวจัดท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีรับรองและตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีของ
บริษัท โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีท่ีเหมาะสมและเป็นท่ียอมรับ และถือปฏิบัติอย่างสม ่าเสมอ รวมทัง้ได้ใช้ดุลยพินิจอย่าง
ระมดัระวงัในการจดัท าและดแูลมีการเปิดเผยข้อมลูส าคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน   

(6)  ค่าตอบแทน 

บริษัทมีนโยบายก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ให้อยู่ในระดบัท่ีสามารถจูงใจให้สามารถ
รักษากรรมการท่ีมีคุณภาพตามท่ีต้องการได้ ค่าตอบแทนจะอยู่ในระดับท่ีเทียบเคียงได้กับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และ
เช่ือมโยงกบัผลการด าเนินงานของบริษัท โดยขออนมุตัิค่าตอบแทนของกรรมการในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร กรรมการผู้ จัดการและผู้บริหารระดับสูง ก าหนดให้มีความเหมาะสมกับ
อ านาจหน้าท่ีตามหลกัเกณฑ์และนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัทก าหนดและเพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัท ระดบัค่าตอบแทน
เป็นเงินเดือน โบนสั และผลตอบแทนจูงใจในระยะยาวสอดคล้องกบัผลงานของบริษัทและการปฏิบตัิงานของผู้บริหารแต่ละ
ราย 
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(7)  การพัฒนากรรมการและผู้บริหารของบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้ เก่ียวข้องในระบบการก ากบั
ดูแลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เป็นต้น เพ่ือให้มีการปรับปรุงการปฏิบตัิงานอย่าง
ตอ่เน่ือง ซึง่การฝึกอบรมและให้ความรู้อาจกระท าเป็นการภายในบริษัทหรือใช้บริการของสถาบนัภายนอก 

ทกุครัง้ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ เลขานกุารบริษัทจะจดัให้มีเอกสารข้อมลูที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบตัิหน้าท่ี
ของกรรมการใหม ่รวมถึงจดัให้มีการแนะน าลกัษณะธุรกิจและแนวทางการด าเนินธุรกิจให้แก่กรรมการ 

11.2 โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการ 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

11.2.1 ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริษัท 

ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2559  มีมติให้คณะกรรมการมีอ านาจและหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบในการจดัการบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์และข้อบงัคบัของบริษัท   โดยสรุปอ านาจหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบท่ีส าคญัได้ดงันี ้

1. ปฏิบตัิหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมายต่างๆ วตัถุประสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น 
ด้วยความสจุริต ระมดัระวงั และรักษาผลประโยชน์ของบริษัท 

2. ก าหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย และทิศทางการด าเนินงานของบริษัท และก ากับดูแลให้เป็นไปตามนโยบายและ
แผนงานที่ก าหนดไว้อยา่งมีประสทิธิภาพ เพ่ือเพิ่มมลูค่าสงูสดุให้แก่กิจการและผู้ ถือหุ้น  

3. ก าหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย  และงบประมาณของบริษัท ควบคมุดแูลการบริหารและการจดัการของฝ่าย
บริหาร หรือบคุคลท่ีได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปตามนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัทได้ให้ไว้ 

4. ก าหนดอ านาจอนุมัติในการท าธุรกรรม และการด าเนินการต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับงานของบริษัท และให้มีการ
ทบทวนอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้  

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ส านกังานตรวจสอบ
ภายใน 

คณะกรรมการบริหาร 

ประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร 

คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน 

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง 
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5. จดัให้มีระบบการควบคมุด้านการด าเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบตัิตามกฎ ระเบียบ และ
นโยบาย คณะกรรมการบริษัทควรจัดให้มีบุคคลหรือหน่วยงานท่ีมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าท่ีเป็น
ผู้ รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบควบคมุดงักล่าว และควรทบทวนระบบท่ีส าคญัอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ และให้
เปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปี 

6. จดัให้มีการจดัท างบดลุและงบก าไรขาดทนุของบริษัท ณ วนัสิน้สดุรอบระยะเวลาบญัชีของบริษัท ซึ่งผู้สอบบญัชี
ตรวจสอบแล้วน าเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาและอนมุตัิ 

7. แตง่ตัง้กรรมการตรวจสอบ และให้ความเหน็ชอบเก่ียวกบัอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 
8. รับทราบรายงานการตรวจสอบท่ีส าคัญของคณะกรรมการตรวจสอบหรือหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทัง้

ผู้ สอบบัญชี และท่ีปรึกษาฝ่ายต่างๆ ของบริษัท และมีหน้าท่ีก าหนดแนวทางในการปรับปรุง แก้ไข กรณีท่ีพบ
ข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคญั 

9. สอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคมุภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษัท (Risk 
Management Policy) ให้ครอบคลุมทัง้องค์กร โดยให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ ปฏิบัติตามนโยบายและรายงานให้
คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจ า และควรมีการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของการจดัการความ
เสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ และให้เปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปี และในทกุๆ ระยะเวลาท่ีพบว่า ระดบัความเสี่ยง
มีการเปลี่ยนแปลง ซึง่รวมถงึการให้ความส าคญักบัสญัญาณเตือนภยัลว่งหน้าและรายการผิดปกติทัง้หลาย 

10. พิจารณาและอนุมัติกิจการอ่ืนๆ ท่ีส าคัญอันเก่ียวกับบริษัท หรือท่ีเห็นสมควรจะด าเนินการนัน้ๆ เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุแก่บริษัท 

11. พิจารณากลัน่กรองรายงานท่ีต้องน าเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิในการประชมุผู้ ถือหุ้น โดยมีวาระหลกัในการ
ประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปี ดงันี ้

- พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอตอ่ท่ีประชมุแสดงถึงผลการด าเนินการของบริษัท 
- พิจารณาและอนมุตัิงบการเงิน 
- พิจารณาจดัสรรเงินก าไรบริษัท 
- เสนอรายช่ือกรรมการใหม่แทนกรรมการเดิมท่ีต้องออกตามวาระเสนอรายช่ือผู้ สอบบัญชีและก าหนด

คา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี 
- พิจารณารายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในสว่นท่ีต้องขออนมุตัิจากผู้ ถือหุ้น 
- เร่ืองอื่นๆ 

12. พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตัง้คณะกรรมการบริหาร คณะผู้บริหาร และคณะอนกุรรมการอ่ืนใดตาม
ความเหมาะสม รวมถึงพิจารณาแตง่ตัง้เลขานกุารบริษัท ตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

13. พิจารณาประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนกุรรมการชดุต่างๆ รวมทัง้ก ากบัดแูลให้
บริษัท มีกระบวนการท่ีมีประสทิธิผลในการประเมินผลงานของผู้บริหารระดบัสงู 

14. อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนค่าท่ีปรึกษาเม่ือยอดขายสามารถเก็บเงินได้จากลูกค้า โดยมีอ านาจการอนุมัติจ่าย
ตัง้แตร้่อยละ 5 แตไ่มเ่กินกวา่ร้อยละ 10 ของยอดขายหรือมลูค่าโครงการ และต้องไมท่ าให้บริษัทมีผลขาดทนุ 

15. คณะกรรมการต้องไม่ประกอบกิจการอนัมีสภาพเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัท หรือเข้าเป็น
หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จ ากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือเป็นกรรมการของ
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บริษัทเอกชน หรือบริษัทอ่ืนท่ีประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัท 
ไมว่า่จะท าเพื่อประโยชน์ตนหรือเพ่ือประโยชน์ผู้ อ่ืน เว้นแตไ่ด้แจ้งให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบก่อนท่ีจะมีมติแตง่ตัง้ 

16. มีความรับผิดชอบต่อผู้ ถือหุ้นอย่างสม ่าเสมอ ด าเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น มีการจดัให้มีรายงาน
ข้อมลูทัว่ไปและข้อมลูทางการเงินของบริษัท เพ่ือรายงานต่อผู้ ถือหุ้นและผู้ มีส่วนได้เสียหรือผู้ลงทุนทัว่ไปอย่าง
ถกูต้อง ทนัการณ์และเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

17. คณะกรรมการอาจมอบอ านาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือกรรมการย่อย หรือบุคคลอ่ืนใดปฏิบตัิการ
อย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรือมอบอ านาจเพ่ือให้
บคุคลดงักล่าวมีอ านาจหน้าท่ีตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 
ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลท่ีได้รับมอบอ านาจหรืออ านาจนัน้ๆ ได้เม่ือ
เหน็สมควร 

การมอบอ านาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการนัน้ จะต้องไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจ 
หรือมอบอ านาจช่วงท่ีท าให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัทสามารถอนมุตัิ
รายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง (ให้หมายความตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษัท เว้น
แต่เป็นการอนมุตัิรายการท่ีเป็นลกัษณะการด าเนินธุรกรรมท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ
บริษัทหรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้อนมุตัิไว้ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อบงัคบั 
ประกาศ ค าสั่ง หรือข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

18. ในการด าเนินการของคณะกรรมการบริษัทตามท่ีได้รับมอบอ านาจดังกล่าวข้างต้น หากมีกฎหมาย หรือ
กฎระเบียบ หรือข้อบังคับของบริษัท ซึ่งก าหนดขอบเขตอ านาจของคณะกรรมการบริษัทไว้เป็นการเฉพาะ ให้
คณะกรรมการบริษัทนัน้ด าเนินการให้อยู่ภายใต้หลกัเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท
ดงักลา่ว โดยในกรณีท่ีการด าเนินการใดท่ีกรรมการของบริษัทมีหรืออาจมีผลประโยชน์ หรืออาจมีสว่นได้สว่นเสีย 
หรือเป็นการด าเนินการท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง ตามความหมายของประกาศของคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง กรรมการบริษัททา่นนัน้ จะไมมี่อ านาจอนมุตัิ
การด าเนินการดงักลา่ว 

19. เว้นแตอ่ านาจในการด าเนินการดงัต่อไปนี ้จะกระท าได้ก็ต่อเม่ือได้รับอนมุตัิจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นก่อน ทัง้นี ้เร่ืองท่ี
กรรมการมีสว่นได้เสีย หรือมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษัท หรือบริษัทย่อยให้กรรมการซึง่มีสว่นได้
เสีย หรือมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ดงักลา่วไมมี่สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ 

- เร่ืองที่กฎหมายก าหนดให้ต้องได้รับมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 
- การท ารายการท่ีกรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายท่ีกฎหมาย ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) หรือตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยระบใุห้ต้องได้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้
ถือหุ้น 

20. เร่ืองตอ่ไปนีจ้ะต้องได้รับความเหน็ชอบจากท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการ
ท่ีเข้าร่วมประชมุ และจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นท่ีเข้าประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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- การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอ่ืน 
- การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
- การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วน ท่ีส าคัญการ

มอบหมายให้บคุคลอื่นเข้าจดัการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกบับคุคลอื่นโดยมีวตัถปุระสงค์จะแบ่ง
ก าไรขาดทนุกนั 

- การออกหุ้นใหมเ่พ่ือช าระแก่เจ้าหนีข้องบริษัท ตามโครงการแปลงหนีเ้ป็นทนุ 
- การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบั 
- การเพิ่มทนุ การลดทนุ การออกหุ้นกู้  การควบหรือเลกิบริษัท 
- การอ่ืนใดท่ีก าหนดไว้ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์ และ/หรือ ข้อก าหนดของตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ต้องได้รับความเหน็ชอบจากท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทและท่ีประชมุ ผู้ ถือ
หุ้นด้วยคะแนนเสียงดงักลา่วข้างต้น 

ทัง้นี ้เร่ืองใดท่ีกรรมการมีสว่นได้เสียหรือมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัท กรรมการซึง่มีสว่นได้เสียหรือมีความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ดงักลา่วไมมี่สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ 

นอกจากนี ้คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าท่ีในการก ากับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ อาทิ การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่ทรัพย์สิน ตาม
กฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามประกาศของคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

11.2.2 ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ประจ าปี  2559 เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2559 มีมติให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจและ
หน้าท่ีและความรับผิดชอบ ดงันี ้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถกูต้องและเพียงพอตามมาตรฐานบญัชี โดยการประสานงาน
กับผู้ ตรวจสอบบัญชีและผู้ บริหารท่ีรับผิดชอบจัดท ารายงานทางการเงินทัง้รายไตรมาสและประจ าปี โดย
คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะผู้สอบบญัชีให้สอบทานหรือตรวจสอบรายการใดท่ีเห็นว่าจ าเป็นและเป็น
เร่ืองส าคญัในระหวา่งการตรวจสอบบญัชีของบริษัท 

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 
ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความ
เห็นชอบในการพิจารณาแต่งต้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ี
รับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบตัิตามกฏหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ  
และกฏหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

4. สอบทานและหารือกบัฝ่ายจดัการเก่ียวกบัความเสี่ยงท่ีส าคญัของบริษัท และมาตรการท่ีฝ่ายจดัการได้ด าเนินการ
เพ่ือติดตามและควบคมุความเสี่ยงดงักลา่ว 
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5. พิจารณา คดัเลือก และเสนอแต่งตัง้บคุคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพ่ือท าหน้าท่ีเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทัง้เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย
อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

6. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฏหมายและ
ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้เพ่ือให้
มัน่ใจวา่รายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท 

7. พิจารณารายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ซึ่งมีขนาดรายการท่ีต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบตามท่ีก าหนดในกฎหมาย ประกาศ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ และหลกัเกณฑ์ของ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

8. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท ซึ่งรายงานดงักล่าวต้อง
ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมลูอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้
(ก) ความเหน็เก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 
(ข) ความเหน็เก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัท 
(ค) ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามกฏหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ข้อก าหนดของตลาด

หลกัทรัพย์ฯ หรือกฏหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
(ง) ความเหน็เก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 
(จ) ความเหน็เก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
(ฉ) จ านวนการประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่น 
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าท่ีตามกฏบัตร 

(Charter) 
(ซ) รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  
9. ปฏิบตัิการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเหน็ชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
10. ในการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีหรือมีข้อสงสยัว่ามีรายการหรือการกระท าใด

ดังต่อไปนี  ้ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัท ให้
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพ่ือด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาท่ี
คณะกรรมการตรวจสอบเหน็สมควร 
(ก) รายการท่ีเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
(ข) การทจุริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่ส าคญัในระบบควบคมุภายใน 
(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ  ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ

กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท หากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารไม่ด าเนินการให้มีการ
ปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามวรรคหนึง่ตอ่ส านกังาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ด าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาข้างต้น กรรมการ
ตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระท าตามข้างต้นต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
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11. ในการปฏิบตัิหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบอาจขอค าปรึกษาจากท่ีปรึกษาอิสระ
ภายนอก หรือผู้ เช่ียวชาญในวิชาชีพอ่ืน ๆ หากเห็นว่า มีความจ าเป็นและเหมาะสม โดยบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบ
คา่ใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องทัง้หมด 

12. ทบทวนข้อบงัคบั และผลการปฏิบตัิงานในปีท่ีผ่านมาอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ในการปฏิบตัิหน้าท่ีของคณะกรรมการ
ตรวจสอบตามท่ีกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และ
คณะกรรมการบริษัทยงัคงมีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของบริษัทตอ่บคุคลภายนอก 

วาระการด ารงต าแหน่งและการประชุม 

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  
อาจได้รับการแต่งตัง้อีกก็ได้ ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงท่ีนอกจากการออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัท
แต่งตัง้บคุคลที่มีคณุสมบตัิครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบมีจ านวนครบตามท่ีคณะกรรมการ
บริษัทก าหนด โดยบคุคลท่ีเข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทน สามารถอยูใ่นต าแหน่งได้เพียงเทา่ท่ีวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการ
ตรวจสอบซึง่ตนทดแทน 

คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครัง้ และมีอ านาจในการเรียกประชุมเพิ่มเติมได้ตาม  
ความจ าเป็น  ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิญฝ่ายบริหาร, ผู้ ตรวจสอบภายใน, ผู้ สอบบัญชี หรือบุคคลท่ี
เก่ียวข้องในวาระการประชมุนัน้ๆ  โดยประธานกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีจดัการประชมุ ท าหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชมุ ให้
ความเหน็ชอบกบัวาระการประชมุ ตลอดจนรายงานผลการประชมุให้คณะกรรมการบริษัททราบอยา่งสม ่าเสมอ 

11.2.3 ขอบเขตอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

 ท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 2/2556 เม่ือวนัท่ี 12 กนัยายน 2556 มีมติให้คณะกรรมการบริหารมีอ านาจและหน้าท่ี
และความรับผิดชอบ ดงันี ้

1. ด าเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทตามวตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั นโยบาย ระเบียบ ข้อก าหนด ค าสัง่ และ
มติของท่ีประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นของบริษัททุกประการ  โดยยึดหลักปฏิบัติตาม
ระเบียบ/ข้อก าหนดของการจดัประชมุคณะกรรมการบริหารของบริษัท 

2. พิจารณาก าหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยทุธ์ การด าเนินธุรกิจของบริษัท ก าหนดแผนการเงินงบประมาณ การ
บริหารทรัพยากรบุคคล การลงทนุ การขยายงาน การประชาสมัพนัธ์ ให้เป็นไปตามกรอบท่ีคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอนมุตัิ  และควบคมุก ากบัดแูลให้การด าเนินงานของคณะท างานที่แตง่ตัง้บรรลตุามเปา้หมาย 

3. พิจารณาเร่ืองการจัดสรรงบประมาณประจ าปีตามท่ีฝ่ายจัดการเสนอก่อนท่ีจะน าเสนอให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาและอนุมตัิ ทัง้นีใ้ห้รวมถึงการพิจารณาและอนมุตัิ  การเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีในระหว่างท่ีไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท และให้น าเสนอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือทราบในท่ี
ประชมุคราวตอ่ไป 

4. อนมุตัิการใช้จ่ายเงินในการด าเนินการจดัซือ้สินค้าตามปกติธุรกิจของบริษัท  ในวงเงินตัง้แต่ 50 ล้านบาท (ห้าสิบ
ล้านบาท) 

5. อนุมัติการใช้จ่ายเงินในการด าเนินการซือ้เคร่ืองมืออุปกรณ์หรือสินทรัพย์ถาวร ท่ีเก่ียวกับการด าเนินธุรกิจ
ตามปกติ ในวงเงินต่อรายการไม่เกิน  20  ล้านบาท (ย่ีสิบล้านบาท) และซือ้สงัหาริมทรัพย์ต่อรายการในวงเงินไม่
เกิน 5 ล้านบาท (ห้าล้านบาท) 
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6. อนมุตัิการขาย  การให้บริการตามปกติธุรกิจของบริษัท  เช่น  การอนมุตัิขายสินค้า  การอนมุตัิให้ท าสญัญารับจ้าง
ท าของตามปกติธุรกิจ เป็นต้น  ในวงเงินตัง้แต ่300 ล้านบาท (สามร้อยล้านบาท) 

7. อนมุตัิการเปิด/ปิดบัญชีเงินฝากทกุประเภทกบัธนาคาร  หรือสถาบนัการเงิน  พร้อมกบัก าหนดเง่ือนไขในการเบิก
ถอนเงิน  หรือท านิติกรรมของบญัชีเงินฝากดงักลา่ว 

8. อนมุตัิการกู้ ยืมเงิน การจดัหาวงเงินสินเช่ือ การออกตราสารหนี ้สญัญากู้ เบิกเงินเกินบญัชี  หรือสินเช่ืออ่ืนใดจาก
ธนาคาร  หรือสถาบนัการเงิน  หรือบคุคลทัว่ไปในเง่ือนไขตามปกติธุรกิจ ในวงเงินต่อรายการไม่เกิน 20 ล้านบาท 
(ย่ีสิบล้านบาท) รวมถึงการขอให้ธนาคารออกหนงัสือค า้ประกนัเพ่ือประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท ใน
วงเงินตอ่รายการไมเ่กิน 20 ล้านบาท (ย่ีสิบล้านบาท)  

9. อนมุตัิให้น าทรัพย์สินของบริษัท  จ านอง  จ าน า  เพ่ือเป็นประกนัหนีส้ินของบริษัททกุประเภทท่ีมีอยู่แล้วหรือจะมี
ขึน้ในอนาคต ในวงเงินตอ่รายการไมเ่กิน 20 ล้านบาท (ย่ีสิบล้านบาท)  

10. อนมุตัิการจ่ายค่าท่ีปรึกษาเม่ือยอดขายสามารถเก็บเงินได้จากลกูค้า โดยมีอ านาจการอนมุตัิจ่ายไม่เกินกว่าร้อย
ละ 5 ของยอดขาย โดยกรรมการผู้จดัการลงนามร่วมกบัประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

11. อนุมตัิการใช้จ่ายเงินลงทุนท่ีส าคญัๆ  ท่ีได้ก าหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามท่ีจะได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท หรือตามท่ีคณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนมุตัิในหลกัการไว้แล้ว 

12. เป็นคณะท่ีปรึกษาฝ่ายจดัการในเร่ืองเก่ียวกบันโยบายด้านการเงิน การตลาดการบริหารงานบคุคล และด้านการ
ปฏิบตัิการอ่ืนๆ  

13. ก าหนดโครงสร้างองค์กร อ านาจการบริหารองค์กร รวมถึงการแต่งตัง้ การว่าจ้าง  การโยกย้าย  การก าหนดเงิน
คา่จ้าง  ค่าตอบแทน  โบนสัพนกังานระดบัผู้บริหาร  และการเลิกจ้าง 

14. ให้มีอ านาจในการมอบอ านาจให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอ่ืนใดปฏิบตัิการอย่างหนึ่งอย่างใด 
โดยอยู่ภายใต้การควบคมุของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอ านาจเพ่ือให้บุคคลดงักล่าว มีอ านาจตามท่ี
คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการ
บริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข บุคคลท่ีได้รับมอบอ านาจ หรืออ านาจนัน้ๆ ได้  ตามท่ี
เหน็สมควร ทัง้นี ้จะไมมี่การมอบอ านาจให้แก่บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในการด าเนินการ 

15. ด าเนินการอ่ืนใดๆ  ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป 

ทัง้นี ้ คณะกรรมการบริหารจะพิจารณาและอนมุตัิรายการท่ีคณะกรรมการบริหารมีสว่นได้เสีย  หรือมีความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษัทไม่ได้ ยกเว้นเป็นการอนมุตัิรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการบริษัทหรือ
ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนุมตัิไว้แล้ว  และเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด โดยคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน  
เปลี่ยนแปลง  หรือแก้ไขอ านาจคณะกรรมการบริหารได้โดยมติคณะกรรมการบริษัท 

การแต่งตัง้วาระการด ารงต าแหน่ง      

คณะกรรมการบริหาร มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 1 ปี นับจากวนัท่ีมีมติแต่งตัง้  และเม่ือครบ  วาระแล้ว หาก
คณะกรรมการบริษัท ยงัไม่ได้มีมติแต่งตัง้คณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ก็ให้คณะกรรมการชุดเก่าปฏิบตัิหน้าท่ีต่อไป จนกว่า
คณะกรรมการบริษัท จะได้แต่งตัง้คณะกรรมการบริหารชดุใหม่แทนคณะกรรมการบริหารชดุเดิมท่ีหมดวาระลง  ในการแต่งตัง้
ต้องกระท าภายใน  2 เดือน นบัแตว่นัครบวาระของคณะกรรมการบริหารชดุเดิม  กรรมการบริหารซึง่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ
อาจได้รับการแตง่ตัง้ใหมอี่กได้ 
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 ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการบริหารว่างลง  เพราะสาเหตอ่ืุนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ แล้วยงัคงเหลือวาระไม่น้อย
กวา่ 2 เดือน ให้คณะกรรมการบริษัทฯ แตง่ตัง้กรรมการบริหารแทนต าแหน่งท่ีวา่งลง ในการประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ คราว
ถดัไป บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการบริหารดงักล่าวจะอยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าวาระท่ีเหลืออยู่ของกรรมการบริหารท่ีตนแทน
เทา่นัน้ 

11.2.4 ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 1/2560 เม่ือวันท่ี 17 มีนาคม 2560 มีมติก าหนดอ านาจและหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ดงันี ้ 

การสรรหา 

1. ก าหนดหลกัเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการชดุย่อย โดยพิจารณาความเหมาะสม
ของจ านวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ ก าหนดคุณสมบัติของกรรมการ เพ่ือเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนมุตัิต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นแล้วแตก่รณี 

2. พิจารณาสรรหา คดัเลือก และเสนอบุคคลท่ีเหมาะสมให้ด ารงต าแหน่ง กรรมการบริษัทท่ีครบวาระ และ/หรือ มี
ต าแหน่งวา่งลงและ/หรือแตง่ตัง้เพิ่ม 

3. พิจารณาสรรหา และคดัเลือกผู้บริหารของบริษัท โดยเฉพาะต าแหน่งกรรมการผู้จดัการ หรือ ประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร 

4. ปฏิบตัิการอ่ืนใดเก่ียวกบัการสรรหาตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

การก าหนดค่าตอบแทน 

1. จดัท าหลกัเกณฑ์และนโยบายในการก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท กรรมการชดุย่อย และผู้บริหาร
เพ่ือเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนมุตัิต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นแล้วแตก่รณี 

2. ก าหนดค่าตอบแทนท่ีจ าเป็นและเหมาะสมทัง้ท่ีเป็นตวัเงินและมิใช่ตวัเงินของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบคุคล
โดยการก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และผู้ บริหารของบริษัท ให้พิจารณาความเหมาะสมกับ
ภาระหน้าท่ี ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกบับริษัทในธุรกิจท่ีคล้ายคลงึกนั และประโยชน์ท่ีคาดว่าจะ
ได้รับจากกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและน าเสนอต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการเพ่ือขออนมุตัิ 

3. รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าท่ีให้ค าชีแ้จง ตอบค าถามเร่ืองค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการ
ชดุย่อย และผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทในที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

4. รายงานนโยบาย หลักการ/เหตุผลของการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ตามข้อก าหนดตลาด
หลกัทรัพย์ฯ โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี และรายงานประจ าปี ของบริษัท 

5. ปฏิบตัิการอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกบัการก าหนดคา่ตอบแทนตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยฝ่ายบริหาร และ
หน่วยงานต่าง ๆ จะต้องรายงานหรือน าเสนอข้อมลูและเอกสารท่ีเก่ียวข้องต่อ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน เพื่อ สนบัสนนุการปฏิบตัิงานของ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ให้บรรลตุามหน้าท่ี
ท่ีได้รับมอบหมาย 
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การแต่งตัง้วาระการด ารงต าแหน่ง 

1. กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี  อาจได้รับการแต่งตัง้กลบัเข้า
มาด ารงต าแหน่งตอ่ไปได้อีกตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเหน็วา่เหมาะสม  

2. นอกเหนือจากการพ้นจากต าแหน่งเม่ือครบวาระ 3 ปี กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะพ้นต าแหน่ง

เม่ือ 

• ลาออก 

• คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากต าแหน่ง 
3. คณะกรรมการบริษัท มีอ านาจในการแต่งตัง้ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพิ่มเติม เพ่ือประโยชน์ใน

การด าเนินการตามวตัถปุระสงค์ หรือเพ่ือทดแทน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ที่พ้นจากต าแหน่ง
จากการลาออกหรือกรรมการมีมติให้พ้นจากต าแหน่ง ได้โดยบุคคลท่ีได้รับการแต่งตัง้เข้าเป็น กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน ทดแทนนัน้ จะอยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน ซึง่ตนแทนที่เทา่นัน้ 

11.2.5 ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

 ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 17 มีนาคม 2560 มีมติแต่งตัง้และก าหนดอ านาจและหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  เพ่ือช่วยสนบัสนนุคณะกรรมการบริษัทในการก าหนดนโยบายด้านการ
บริหารความเสี่ยงให้ครอบคลมุทัง้องค์กร   ดงันี ้

1. ก าหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทประสบอยู่หรือคาดว่าจะเกิดขึน้และส่งผล
กระทบต่อบริษัท (Identification of Risk) รวมทัง้ก าหนดนโยบายและให้ความเห็นในการบริหารความเสี่ยงทัง้
จากภายนอกและภายในองค์กรให้ครอบคลมุ ดงันี ้

• ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) 

• ความเสี่ยงด้านการด าเนินการ (Operational Risk) 

• ความเสี่ยงด้านกลยทุธ์การด าเนินการ (Strategic Risk) 

• ความเสี่ยงจากกฎหมาย บคุคลากรและข้อผกูพนัตามสญัญาตา่งๆขององค์กร (Compliance Risk) 
2. ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความ

เสี่ยงเพ่ือให้สามารถประเมิน ติดตาม และควบคุมความเสี่ยงแต่ละประเภทให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ โดยให้
หน่วยงานตา่งๆ มีสว่นร่วมในการบริหารและควบคมุความเสี่ยง 

3. ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงภายใต้แนวทางและนโยบายท่ีได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัท 

4. ก าหนดเกณฑ์วดัความเสี่ยงและเพดานความเสี่ยงท่ีบริษัท จะยอมรับได้ 
5. ก าหนดมาตรการท่ีจะใช้ในการจดัการความเส่ียงให้เหมาะสมต่อสถานการณ์ 
6. ประเมินความเสี่ยงในระดับองค์กร และก าหนดวิธีการบริหารความเสี่ยงนัน้ให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ รวมทัง้

ควบคมุดแูลให้มีการบริหารความเสี่ยงตามวิธีการท่ีก าหนดไว้ 
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7. ทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเพียงพอท่ีจะควบคมุ
ความเสี่ยง 

8. มีอ านาจในการเรียกบุคคลท่ีเก่ียวข้องมาชีแ้จงหรือแต่งตัง้และก าหนดบทบาทท่ีให้ผู้ปฏิบตัิงานทกุระดบัมีหน้าท่ี
บริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสม และให้รายงานตอ่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพ่ือให้การบริหารความ
เสี่ยงบรรลวุตัถปุระสงค์ 

9. รายงานผลเก่ียวกบัการบริหาร การด าเนินงาน สถานะความเสี่ยงของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงตา่งๆ รวมถึงสิ่ง
ท่ีต้องด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้สอดคล้องกบันโยบายและกลยทุธ์ท่ีก าหนด เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทอยา่งสม ่าเสมอ 

10. จดัท าคูมื่อการบริหารความเสี่ยง 
11. ระบุความเสี่ยงด้านต่างๆ พร้อมทัง้วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึน้ รวมทัง้แนวโน้มซึ่งมีผลกระทบ

ตอ่บริษัท 
12. จดัท าแผนงานเพื่อปอ้งกนัหรือลดความเส่ียง  
13. ประเมินผลและจดัท ารายงานการบริหารความเสี่ยง 
14. จดัวางระบบบริหารความเสี่ยงแบบบรูณาการโดยเช่ือมโยงระบบสารสนเทศ 
15. ปฏิบตัิงานอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเหน็สมควร  

การแต่งตัง้วาระการด ารงต าแหน่ง     

ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตัง้บคุคลที่มีคณุสมบตัิตามท่ีระบไุว้ ข้างต้น เพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการบริหารความ
เสี่ยง โดยกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี และให้เป็นไปตามวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการ
บริษัท (กรณีกรรมการบริหารความเสี่ยงด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัทด้วย) ทัง้นี ้กรรมการบริหารความเสี่ยงซึง่พ้นต าแหน่ง
ตามวาระอาจได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงได้อีก 

ในกรณีท่ีกรรมการบริหารความเสี่ยงครบวาระการด ารงต าแหน่ง หรือไม่อาจด ารงต าแหน่งหรือไม่อาจด ารงต าแหน่งจน
ครบวาระซึ่งส่งผลให้มีจ านวนกรรมการบริหารความเสี่ยงต ่ากว่า 3 คน คณะกรรมการบริษัทควรจะแต่งตัง้กรรมการบริหาร
ความเสี่ยงรายใหม่ให้ครบถ้วนในทนัทีหรืออย่างช้าภายใน 3 เดือนนับจากวนัท่ีจ านวนสมาชิกไม่ครบถ้วน เพ่ือให้เกิดความ
ตอ่เน่ืองในการปฏิบตัิหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึง่กรรมการบริหารความเสี่ยงที่เข้ามาใหมนี่ ้จะอยู่ในต าแหน่ง
ได้เพียงเทา่วาระที่เหลืออยูข่องกรรมการบริหารความเสี่ยงท่ีตนเข้ามาแทน  

11.2.6 ขอบเขตอ านาจ  หน้าที่  และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 1/2560 เม่ือวันท่ี 17 มีนาคม 2560 มีมติก าหนดอ านาจและหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และกรรมการผู้จดัการ ดงันี ้ 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

1. ก ากับ ดูแล และอนุมัติเร่ืองเก่ียวกับการด าเนินงานตามปกติของบริษัท และมอบอ านาจให้กรรมการผู้ จัดการ 
ผู้บริหาร หรือบคุคลอ่ืนใดด าเนินการเก่ียวกบัการด าเนินงานตามปกติประจ าวนัของบริษัท เพ่ือปฏิบตัิหน้าท่ีแทน
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารเฉพาะเร่ือง ภายใต้การควบคุมของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และภายในระยะเวลาท่ี
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ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารเห็นสมควร และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข
อ านาจนัน้ๆ ได้   

2. ด าเนินการหรือปฏิบตัิงานให้เป็นไปตามนโยบาย  แผนงาน  และงบประมาณท่ีได้รับอนุมตัิจากคณะกรรมการ  
และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท 

3. เป็นผู้ รับมอบอ านาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย 
ระเบียบ ข้อก าหนด ค าสัง่ มติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น และ/หรือมติท่ีประชุมคณะกรรมการ  และ/หรือคณะกรรมการ
บริหารของบริษัททกุประการ 

4. ให้มีอ านาจในการมอบอ านาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บคุคลอ่ืนปฏิบตัิงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบ
อ านาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดงักล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอ านาจ และ/หรือให้เป็นไปตาม
ระเบียบ ข้อก าหนด หรือค าสัง่ท่ีคณะกรรมการของบริษัท และ/หรือบริษัทได้ก าหนดไว้ ติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานของบริษัทอยา่งสม ่าเสมอ เพ่ือปอ้งกนัความเสี่ยงจากปัจจยัต่างๆ ไมว่า่ภายในและภายนอกบริษัท 

5. อนมุตัิการใช้จ่ายเงินในการด าเนินการซือ้ตามปกติธุรกิจของบริษัท  โดยการจดัซือ้วตัถดุิบในวงเงินต่อรายการไม่
เกิน 50 ล้านบาท (ห้าสิบล้านบาท) และการจดัซือ้เคร่ืองมืออปุกรณ์หรือสินทรัพย์ถาวรท่ีใช้ในการด าเนินงาน  ใน
วงเงินต่อรายการไม่เกิน 10 ล้านบาท (สิบล้านบาท) และซือ้สงัหาริมทรัพย์ต่อรายการในวงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท 
(ห้าล้านบาท) 

6. อนมุตัิการขาย  การให้บริการตามปกติธุรกิจของบริษัท  เช่น  การอนมุตัิขายสินค้า การอนมุตัิให้ท าสญัญารับจ้าง
ท าของตามปกติธุรกิจ เป็นต้น  ในวงเงินตอ่รายการไมเ่กิน  300 ล้านบาท (สามร้อยล้านบาท) 

7. อนมุตัิการกู้ ยืมเงิน การจดัหาวงเงินสินเช่ือ การออกตราสารหนี ้สญัญากู้ เงินเบิกเกินบญัชี  หรือสินเช่ืออ่ืนใดจาก
ธนาคาร  หรือสถาบนัการเงิน  หรือบคุคลทัว่ไปในเง่ือนไขตามปกติธุรกิจ ในวงเงินต่อรายการไม่เกิน 10  ล้านบาท 
สิบล้านบาท) รวมถึงการขอให้ธนาคารออกหนังสือค า้ประกันเพ่ือประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท ใน
วงเงินตอ่รายการไมเ่กิน 10  ล้านบาท (สบิล้านบาท) 

8. อนุมตัิการจ่ายค่าตอบแทนค่าท่ีปรึกษาเม่ือยอดขายสามารถเก็บเงินได้จากลกูค้า โดยมีอ านาจการอนมุตัิตัง้แต่
ร้อยละ 3 แตไ่มเ่กินร้อยละ 5 ของยอดขายหรือมลูค่าโครงการ โดยลงนามร่วมกบักรรมการผู้จดัการ  

9. ปฏิบตัิหน้าท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการบริหารเป็นคราว ๆ ไป 

ทัง้นี ้ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารจะพิจารณาและอนมุตัิรายการท่ีกรรมการผู้จดัการมีสว่นได้เสีย  หรือมีความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษัทไม่ได้  ยกเว้นเป็นการอนมุตัิรายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการบริษัท 
หรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนมุตัิไว้แล้ว  และเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด โดยคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิก
ถอน  เปลี่ยนแปลง  หรือแก้ไขอ านาจประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารได้โดยมติคณะกรรมการบริษัท 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ กรรมการผู้จัดการ 

1. ควบคมุดแูลการด าเนินกิจการและ/หรือบริหารงานประจ าวนัของบริษัท 
2. ด าเนินการหรือปฏิบตัิงานให้เป็นไปตามนโยบาย  แผนงาน  และงบประมาณท่ีได้รับอนุมตัิจากคณะกรรมการ  

และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารของบริษัท 
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3. เป็นผู้ รับมอบอ านาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย 
ระเบียบ ข้อก าหนด ค าสัง่ มติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น และ/หรือมติท่ีประชุมคณะกรรมการ  และ/หรือคณะกรรมการ
บริหารและ/หรือ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารของบริษัททกุประการ 

4. ให้มีอ านาจในการมอบอ านาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บคุคลอ่ืนปฏิบตัิงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบ
อ านาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดงักล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอ านาจ และ/หรือให้เป็นไปตาม
ระเบียบ ข้อก าหนด หรือค าสั่งท่ีคณะกรรมการของบริษัท และ/หรือบริษัทได้ก าหนดไว้  ทัง้นี ้จะไม่มีการมอบ
อ านาจช่วงให้แก่บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในการด าเนินการ 

5. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของบริษัทอย่างสม ่าเสมอ เพ่ือป้องกันความเสี่ยงจากปัจจยัต่างๆ ไม่ว่า
ภายในและภายนอกบริษัท 

6. พิจารณาการเข้าท าสญัญาเก่ียวกบัธุรกิจของบริษัท และสญัญาต่าง ๆ ซึ่งเป็นผลประโยชน์ต่อกิจการของบริษัท 
รวมทัง้ก าหนดขัน้ตอนและวิธีการจัดท าสัญญาดังกล่าว เพ่ือน า เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร  และ/หรือ
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

7. อนมุตัิการใช้จ่ายเงินในการด าเนินการซือ้ตามปกติธุรกิจของบริษัท  โดยการจดัซือ้วตัถดุิบในวงเงินต่อรายการไม่
เกิน 30 ล้านบาท (สามสิบล้านบาท) และการจดัซือ้เคร่ืองมืออปุกรณ์หรือสนิทรัพย์ถาวรท่ีใช้ในการด าเนินงาน  ใน
วงเงินต่อรายการไม่เกิน 5 ล้านบาท (ห้าล้านบาท) และซือ้สงัหาริมทรัพย์ต่อรายการในวงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท 
(หนึง่ล้านบาท) 

8. อนมุตัิการขาย  การให้บริการตามปกติธุรกิจของบริษัท  เช่น  การอนมุตัิขายสินค้า การอนมุตัิให้ท าสญัญารับจ้าง
ท าของตามปกติธุรกิจ เป็นต้น  ในวงเงินตอ่รายการไมเ่กิน 100 ล้านบาท (หนึง่ร้อยล้านบาท) 

9. อนมุตัิการจ่ายค่านายหน้าและค่าท่ีปรึกษาเม่ือยอดขายสามารถเก็บเงินได้จากลกูค้า โดยมีอ านาจการอนมุตัิจ่าย
ค่าตอบแทนค่านายหน้าไม่เกินร้อยละ 2 และค่าตอบแทนค่าท่ีปรึกษาและค่าประสานงานขายไม่เกินร้อยละ 3 
ของยอดขายหรือมูลค่าโครงการ และในกรณีค่าตอบแทนค่าท่ีปรึกษาตัง้แต่ร้อยละ 3 แต่ไม่เกินร้อยละ 5 ของ
ยอดขายโดยลงนามร่วมกบัประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  

10. พิจารณาจดัสรร เงินบ าเหน็จ เงินรางวลั หรือผลตอบแทนต่างๆ ซึ่งได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว  แก่
พนกังานหรือลกูจ้างของบริษัท หรือบคุคลใดๆ ท่ีกระท ากิจการให้บริษัท  

11. มีอ านาจพิจารณาว่าจ้างพนกังาน และบรรจแุต่งตัง้ ตลอดจนการโอน โยกย้ายข้ามสายงาน/ฝ่าย/แผนก หรือการ
พ้นจากการเป็นพนกังาน ก าหนดอตัราค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินโบนสั รวมถึงสวสัดิการเก่ียวกบัพนกังานทัง้หมด
ของบริษัท  ยกเว้นพนกังานระดบัผู้บริหาร  

12. มีอ านาจ ออกค าสัง่ ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของ
บริษัท  และเพื่อรักษาระเบียบ  วินยัการท างานภายในองค์กร 

13. ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหารเป็นคราว ๆ ไป 

 ทัง้นี ้ กรรมการผู้ จัดการจะพิจารณาและอนุมัติรายการท่ีกรรมการผู้ จัดการมีส่วนได้เสีย  หรือมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์อ่ืนใดกับบริษัทไม่ได้ ยกเว้นเป็นการอนุมตัิรายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการบริษัท 
หรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนมุตัิไว้แล้ว และเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด โดยคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิก
ถอน  เปลี่ยนแปลง  หรือแก้ไขอ านาจกรรมการผู้จดัการได้โดยมติคณะกรรมการบริษัท 
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11.2.7 อ านาจอนุมัตริายการที่ส าคัญ 

รายการ 
คณะกรรมการ

บริษัท 
คณะกรรมการ

บริหาร 
ประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร กรรมการผู้จัดการ 

1. อนมุตัิแผนงานและงบประมาณประจ าปี / - - - 
2. การลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ 20 ล้านบาทขึน้ไป ไม่เกิน 20 ล้านบาท ไม่เกิน 10 ล้านบาท ไม่เกิน 5 ล้านบาท 
3. การลงทนุในสงัหาริมทรัพย์ 5 ล้านบาทขึน้ไป ไม่เกิน 5 ล้านบาท ไม่เกิน 2 ล้านบาท ไม่เกิน 1 ล้านบาท 
4. การอนมุตัิจดัซือ้ จดัจ้างส าหรับด าเนิน

กิจการ 
50 ล้านบาทขึน้ไป 50 ล้านบาทขึน้ไป ไม่เกิน 50 ล้านบาท ไม่เกิน 30 ล้านบาท 

ทัง้นี ้เร่ืองใดท่ีกรรมการ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร หรือกรรมการผู้จดัการมีส่วนได้เสียหรือมีความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์กบับริษัท กรรมการหรือผู้บริหารซึ่งมีส่วนได้เสียหรือมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ดงักล่าวไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเร่ืองนัน้ 

11.2.8 การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

ก. กรรมการบริษัท 

 บริษัทมีคณะกรรมการสรรหากรรมการ ทัง้นี ้ในการคดัเลือกบคุคลที่จะได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการ จะพิจารณาจาก
คุณสมบตัิ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และเวลาท่ีจะเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริษัทโดยสม ่าเสมอ ทัง้นี ้ท่ี
ประชมุผู้ ถือหุ้นจะเป็นผู้แตง่ตัง้กรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลกัเกณฑ์และวิธีการต่อไปนี ้ 

1. ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเทา่กบั 1 หุ้นตอ่ 1 เสียงตามจ านวนหุ้นท่ีตนถือ 
2. ในการเลือกตัง้กรรมการบริษัท วิธีการออกเสียงลงคะแนน อาจใช้การลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้ ได้รับการเสนอช่ือเป็น

รายบคุคล หรือหลายคนในคราวเดียวกนัแล้วแตท่ี่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะเหน็สมควร แตใ่นการออกเสียงลงคะแนนหรือ
มีมติใดๆ ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้สิทธิตามคะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดตามข้อ 1 แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใด
มากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 

3. การออกเสียงลงคะแนนเพ่ือการเลือกตัง้กรรมการ จะต้องเป็นไปตามคะแนนเสียงส่วนใหญ่ หากมีคะแนนเสียง
เทา่กนั ให้ผู้ ท่ีเป็นประธานท่ีประชมุมีเสียงชีข้าดเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสียง 

องค์ประกอบและการแต่งตัง้คณะกรรมการบริษัท 

1. ผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ก าหนดจ านวนต าแหน่งกรรมการบริษัทท่ีจะพึงมีในการประชมุ  แต่ต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน 
ทัง้นีก้รรมการบริษัทไมน้่อยกึง่หนึง่ของกรรมการทัง้หมดต้องมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร 

2. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระจ านวนหนึ่งท่ีไม่น้อยกว่าท่ีกฎหมายก าหนด โดยท่ีกรรมการ
อิสระจะต้องเป็นกรรมการท่ีไม่มีธุรกิจ หรืองานใดอนัเก่ียวข้อง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจโดยอิสระของ
ตน (“กรรมการอิสระ”) ทัง้นีก้รรมการ ดงัตอ่ไปนีไ้มถื่อวา่เป็นกรรมการอิสระ 

• ถือหุ้ นเกินกว่าร้อยละ 1 ของหุ้ นท่ีออกจ าหน่ายแล้วของบริษัทฯ ทัง้นี ้ให้นับรวมถึงหุ้ นท่ีถืออยู่โดยผู้ ท่ี
เก่ียวข้อง 

• มีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัทฯ หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือได้รับเงินเดือนจากบริษัทฯ 
หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 
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• เป็นท่ีปรึกษาซึ่งได้รับเงินเดือนจากบริษัทฯ  หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือมีผลประโยชน์ใดๆใน
ทางตรงหรือทางอ้อม ในด้านการเงินและการบริหารของบริษัทฯ หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือเป็นผู้
ท่ีเก่ียวข้อง หรือเป็นญาติสนิทกบัผู้บริหารระดบัสงู หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท  

3. ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการอิสระคนหนึ่ง เป็นประธานกรรมการบริษัท โดยพิจารณาถึงประสบการณ์
อย่างน้อยด้านหนึ่งด้านใดท่ีส าคญั ส าหรับบริษัทฯ เช่น ด้านธุรกิจ การตลาด การบริหารทรัพยากรบคุคล การเงิน 
กฎหมาย การจดัการ และประธานกรรมการบริษัท ต้องไม่ด ารงต าแหน่งกรรมการผู้จดัการหรือประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร 

4. การเลือกตัง้กรรมการบริษัทให้เป็นไปตามข้อบงัคบับริษัทฯ และข้อก าหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นีจ้ะต้องมี
ความโปร่งใสและชดัเจน 

5. การสรรหากรรมการบริษัท ให้ด าเนินการผ่านกระบวนการของคณะกรรมการการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
โดยมีรายละเอียดท่ีเพียงพอ เพ่ือประโยชน์ในการตดัสินใจของคณะกรรมการบริษัท และ/ หรือผู้ ถือหุ้น 

ข. กรรมการตรวจสอบ 

องค์ประกอบและการแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบจ านวนอย่างน้อย 3 คน และแต่งตัง้ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบท่ีได้รับการแต่งตัง้  โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะต้องเป็นกรรมการบริษัท และเป็น
กรรมการอิสระ ซึ่งมีคณุสมบตัิตามกฎหมายหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบงัคบั และ/หรือระเบียบชอง
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนัน้กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน จะต้องเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ และ
ประสบการณ์ท่ีเก่ียวข้องกบับญัชีหรือการเงิน 

คุณสมบัตขิองกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีความเป็นอิสระตามนิยามความเป็นอิสระของกรรมการอิสระ โดย  
1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติ

บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง โดยให้นบัรวมหุ้นท่ีถือโดยผู้ ท่ีเก่ียวข้องด้วย 
2. ไม่เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน / พนกังาน / ลกูจ้าง/ ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ า / ผู้ มีอ านาจ

ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน  หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความ
ขดัแย้ง (ปัจจบุนัและช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแตง่ตัง้)  

3. ไม่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลกัษณะท่ีเป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร 
รวมทัง้คู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ ผู้ มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอช่ือเป็น
ผู้บริหารหรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

4. ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ใน
ลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึง่
ไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง   

5. ไม่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง ในลกัษณะท่ี
อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่เป็น

http://www.sec.or.th/th/corpfin/issuance/rule/share.shtml#independentdirector#independentdirector
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กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติ
บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 

6. ไมเ่ป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่รวมถงึการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซึง่ได้รับ
ค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความ
ขัดแย้ง รวมทัง้ไม่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้ จัดการของผู้
ให้บริการทางวิชาชีพด้วย 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็น
ผู้ เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

8. ไมมี่ลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าให้ไมส่ามารถให้ความเหน็อยา่งเป็นอิสระได้ 
9. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัท

ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง และไม่ เป็นกรรมการ
ของบริษัทจดทะเบียนท่ีเป็นบริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยล าดบัเดียวกนั 

10. มีหน้าท่ีในลักษณะเดียวกับท่ีก าหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและ
ขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ค. กรรมการบริหาร 

องค์ประกอบและการแต่งตัง้คณะกรรมการบริหาร 

1. คณะกรรมการบริษัท  เป็นผู้ แต่งตัง้กรรมการจ านวนหนึ่งตามท่ีเห็นสมควร ให้เป็นคณะกรรมการบริหาร เพ่ือ
ปฏิบตัิงานตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และให้คณะกรรมการตัง้กรรมการบริหารคนหนึ่งเป็น
ประธานกรรมการบริหาร 

2. กรรมการต้องเป็นบคุคลท่ีมีความรู้ความสามารถ มีความซ่ือสตัย์ สจุริต มีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ และมีเวลา
เพียงพอท่ีจะสามารถปฏิบตัิหน้าท่ีให้แก่บริษัทฯ ได้ 

3. มีคณุสมบตัิและไมมี่ลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชนจ ากดั และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 
4. กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นสว่น หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบคุคลอื่นท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนั

และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัทฯ  ไม่วา่จะท าเพ่ือผลประโยชน์สว่นตนหรือผลประโยชน์ของบคุคลอ่ืน เว้น
แต่จะแจ้งให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตัง้กรรมการบริหารด ารงต าแหน่งตามวาระท่ีคณะกรรมการ
บริษัท เหน็ชอบ 

ง. กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

องค์ประกอบคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  ได้รับการแต่งตัง้โดยคณะกรรมการบริษัท และประกอบด้วยกรรมการ
และผู้บริหารอย่างน้อย 3 คนโดยกรรมการกึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดจะต้องเป็นกรรมการอิสระ  ประธานกรรมการ
ตรวจสอบด ารงต าแหน่งประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
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จ. กรรมการบริหารความเส่ียง 

องค์ประกอบคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อย 3 คน โดยสมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่
จ าเป็นต้องด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัท ทัง้นี ้ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเลือกตัง้สมาชิก 1 คน ให้ด ารงต าแหน่ง
เป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และแต่งตัง้เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพ่ือช่วยเหลือในการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเก่ียวกับการนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม น าส่งเอกส าร
ประกอบการประชมุ และบนัทกึรายงานการประชมุ  

คุณสมบัตขิองสมาชิกคณะกรรมการกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณุสมบตัิของสมาชิกคณะกรรมการกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องเป็นบคุคลผู้ มีคณุสมบตัิ ดงันี ้

1. เป็นผู้ มีความรู้ความสามารถ มีความซ่ือสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอท่ีจะ
ความสามารถปฏิบตัิหน้าท่ีแก่บริษัทได้ 

2. มีคณุสมบตัิครบถ้วนและไมมี่ลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชนและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 
3. ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกิจการของบริษัทหรือเข้าเป็น

หุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอ่ืนซึ่งประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการ
ของบริษัท ไมว่่าจะท าเพื่อประโยชน์ของตนหรือผู้ อ่ืน เว้นแตจ่ะได้แจ้งให้ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัททราบก่อนท่ี
จะมีมติแตง่ตัง้ 

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยผู้ เช่ียวชาญด้านการเงิน บญัชี หรือการบริหารความเสี่ยง อยา่งน้อย 
1 ทา่น 

ฉ. ผู้บริหารระดับสูง 

เม่ือต าแหน่งผู้บริหารวา่งลงหรืออยู่ในต าแหน่งท่ีไม่สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีในต าแหน่งได้ บริษัทจะมีระบบการให้ผู้บริหาร
ในระดบัใกล้เคียง หรือระดบัรองลงมาเป็นผู้ รักษาการในต าแหน่งจนกว่าจะมีการสรรหาและคดัเลือกบุคคลท่ีมีคณุสมบตัิตาม
หลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทก าหนด และต้องเป็นผู้ ท่ีมีวิสยัทศัน์ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ ความเหมาะสมกบัวฒันธรรม
องค์กร โดยการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้สรรหา เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 
พิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้ผู้ ท่ีมีความเหมาะสมให้ด ารงต าแหน่งแทนตอ่ไป 

11.3 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการตรวจสอบกรรมการและผู้บริหารในการน าข้อมูลภายในของบริษัทซึ่งยงัไม่เปิดเผยต่อ
สาธารณชนไปใช้แสวงหาประโยชน์สว่นตนในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ดงันี ้

1. ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหาร เก่ียวกบัหน้าท่ีในการรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ของตน คู่สมรส และบตุร
ท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตามมาตรา 59 และตามประกาศ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่สจ. 12/2552 เร่ืองการจดัท าและเปิดเผยรายงานการถือหลกัทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร 
และผู้ สอบบัญชี และบทก าหนดลงโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 
(รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทัง้การรายงานการได้มาหรือจ าหน่ายหลกัทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติ
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ภาวะต่อตอ่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตามมาตรา 246 และบทก าหนดลงโทษ ตามมาตรา 
298 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

2. บริษัทก าหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท รวมทัง้คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ จดัท ารายงาน
การถือครองหลกัทรัพย์ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทก าหนดลงโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
พ.ศ.2535 และตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ีสจ. 12/2552 เร่ืองการจัดท าและเปิดเผยรายงานการถือ
หลกัทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี และจัดส่งส าเนารายงานนีใ้ห้แก่บริษัทในวนัเดียวกับวนัท่ีส่งรายงานต่อ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ เพื่อให้บริษัทสามารถตรวจสอบการซือ้ขายหุ้นของผู้บริหารทกุ
ราย  

3. บริษัทก าหนดให้กรรมการและผู้บริหารรวมถึงผู้ปฏิบตัิงานท่ีเก่ียวข้องท่ีได้รับทราบข้อมลูภายในท่ีเป็นสาระส าคญั 
ซึง่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลกัทรัพย์ จะต้องระงบัการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนท่ีงบการเงิน หรือ
ข้อมลูภายในนัน้จะเปิดเผยต่อสาธารณชนหรือข้อมลูภายในนัน้จะเปิดเผยต่อสาธารณชนในช่วงระยะเวลา 24 ชัว่โมงภายหลงั
จากท่ีข้อมลูภายในของบริษัทได้เปิดเผยต่อสาธารณะชนแล้ว และห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมลูท่ีเป็นสาระส าคญันัน้ต่อบุคคลอ่ืน
ทราบจนกว่าจะได้มีการแจ้งข้อมลูนัน้ให้แก่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทัง้นีห้ากพบว่ามีการใช้ข้อมลูภายในมีความประพฤติท่ีส่อไป
ในทางท่ีจะท าให้บริษัทหรือผู้ ถือหุ้นได้รับความเสื่อมเสียและเสียหายโดยผู้กระท าการเป็นบคุลากรระดบัคณะกรรมการบริหาร  
คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาบทลงโทษตามความเหมาะสม และหากผู้ กระท าผิดเป็นผู้ บริหารระดับรองลงไป  
คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาบทลงโทษส าหรับผู้กระท าผิดนัน้ๆ 

11.4 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี  

1. คา่ตอบแทนการสอบทานและการตรวจสอบงบการเงิน (Audit Fee) 

งบการเงินของบริษัทได้รับการตรวจสอบโดยนายยุทธพงษ์ เชือ้เมืองพาน ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 9445 
บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากัด บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีส าหรับปี  2559 จ านวนรวม 1.35 ล้านบาท และมีมติ
พิจารณาอนมุตัิในการจ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชีส าหรับปี 2560 เป็นจ านวนรวม 1.50 ล้านบาท เป็นค่าบริการตรวจสอบ
รายปีและคา่สอบทานรายไตรมาส 

2. คา่ตอบแทนอ่ืน (Non Audit Fee) 

- ไมมี่    -     

11.5 การปฏบัิตติามหลักการก ากับดูแลกจิการที่ดีในเร่ืองอ่ืนๆ 

- ไมมี่  - 
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12.  ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)   

ก. นโยบายภาพรวม 

ความรับผิดชอบต่อสงัคมของกิจการ หมายถึง การประกอบกิจการด้วยความดูแลใส่ใจต่อผู้ มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ 
สงัคมและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ตลอดจนมีธรรมาภิบาลในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ให้
เป็นไปด้วยความซ่ือสตัย์ สจุริต โปร่งใสและยตุิธรรม บริษัทด าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสงัคม สิ่งแวดล้อม และกลุม่ผู้ มี
สว่นได้เสีย ตามหลกัการแนวทางความรับผิดชอบต่อสงัคม 8 ข้อของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ก าหนดนโยบายและ
แนวทางปฏิบตัิเพ่ือให้บริษัทน ามาใช้เป็นสว่นหนึง่ในการบริหารจดัการกระบวนการทางธุรกิจ (CSR-in-Process) ดงันี ้

(1) การประกอบธุรกจิด้วยความเป็นธรรม  

การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรมย่อมก่อให้เกิดความเช่ือมั่นกับผู้ เก่ียวข้อง บริษัทมุ่งมั่นท่ีจะด าเนินธุรกิจด้วย
จรรยาบรรณท่ีดีตอ่คูแ่ข่งขนัเพ่ือให้เกิดการแข่งขนัท่ีเป็นธรรม โดยมีแนวทางปฏิบตัิดงันี ้

1. ประพฤติปฏิบตัิภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขนัท่ีดี สง่เสริมการแข่งขนัทางการค้าอย่างเสรี หลีกเลี่ยงพฤติกรรม
การเลน่พรรคเลน่พวก หรือร่วมสมคบคิด (ฮัว้) กนั 

2. ไม่แสวงหาข้อมลูท่ีเป็นความเป็นความลบัของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการท่ี ไม่สจุริต หรือไม่เหมาะสม เช่น การ
จ่ายสินจ้างให้กบัพนกังานของคูแ่ข่ง  

3. ไมพ่ยายามท าลายช่ือเสียงของคูแ่ข่งทางการค้าด้วยการกลา่วหาในทางร้ายโดยไร้มลูความจริง 
4. ไม่สนบัสนนุการด าเนินการใดๆ ที่มีลกัษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ใช้สินค้าและบริการท่ีมีลิขสิทธิ

ถกูต้อง 

(2) การต่อต้านการการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

บริษัทมีนโยบายด าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดมัน่ในความถกูต้อง ไม่สนบัสนนุให้มีการสร้างความส าเร็จของงาน
ด้วยวิธีการทจุริต คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายปฏิบตัิตามกฎหมายต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ โดยก าหนดแนวทางปฏิบตัิ
ตามรายละเอียดข้อ (จ) 

(3) การเคารพสิทธิมนุษยชน  

การเคารพสิทธิมนษุยชน หมายถึง การปฏิบตัิต่อผู้ มีสว่นได้เสีย ชมุชนและสงัคมรอบข้างด้วยความเคารพในคณุค่าของ
มนษุย์ และไม่ละเมิดสิทธิขัน้พืน้ฐานของพวกเขา บริษัทและบริษัทย่อยมีเจตนารมณ์ท่ีจะเคารพและไม่ละเมิดสิทธิมนษุยชน 
โดยมีแนวทางปฏิบตัิดงันี ้

1. สนบัสนนุและเคารพในการปกป้องสิทธิมนษุยชน โดยหมัน่ตรวจตราดแูลมิให้ธุรกิจเข้าไปมีส่วนเก่ียวข้องกบัการ
ลว่งละเมิดสิทธิมนษุยชน เช่น ไมส่นบัสนนุการบงัคบัใช้แรงงาน ตอ่ต้านการใช้แรงงานเดก็ เป็นต้น 

2. ส่งเสริมการปฏิบัติตามข้อก าหนดด้านสิทธิมนุษยชนภายในกิจการของตน และกระตุ้ นให้มีการปฏิบัติตาม
หลกัการสทิธิมนษุยชนตามมาตรฐานสากล 
 
 
 
 



                          บริษัท ซีพที ีไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 
      CPT Drives and Power Public Company Limited 

 

สว่นท่ี 2 หน้า 91 
 

CPT 
Professional for Drives and Power 

(4) การปฏิบัตต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บริษัทมีนโยบายปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ดูแลด้านความเป็นอยู่ ความปลอดภัยและ
สุขอนามัยในสถานท่ีท างาน ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้ระดับองค์กรและการพัฒนาบุคลากรเพ่ือยกระดับการท างานของ
พนกังานอยา่งมืออาชีพ พฒันาระบบการท างานและสร้างนวตักรรมในองค์กร โดยมีแนวทางปฏิบตัิ ดงันี ้ 

1. จดัให้มีเง่ือนไขในการจ้างงานที่เป็นธรรม และให้พนกังานได้รับคา่ตอบแทนท่ีเหมาะสมตามศกัยภาพ 
2. จดัให้มีการดแูลในเร่ืองสวสัดิการแก่พนกังานตามสมควร เช่น จดัให้มีวนัลาพกัผ่อนประจ าปี การท างานลว่งเวลา

ท่ีสมเหตสุมผล การรักษาพยาบาลตามความจ าเป็นและสมควร เป็นต้น 
3. การแต่งตัง้โยกย้าย การให้รางวลัและการลงโทษพนกังานจะกระท าด้วยความสจุริตใจ เสมอภาคและตัง้อยู่บน

พืน้ฐานของความรู้ ความสามารถและความเหมาะสมของพนกังาน  
4. จดัให้มีการดแูลรักษาสภาพแวดล้อมในการท างาน ให้มีความปลอดภยัต่อชีวิต และทรัพย์สินของพนกังาน  
5. พัฒนาพนักงานเพ่ือฝึกฝนทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพ โดยเปิดโอกาสให้พนักงานมีการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและ

สม ่าเสมอ 
6. ปฏิบตัิตามกฎหมาย และข้อบงัคบัตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัพนกังานอยา่งเคร่งครัด  
7. หลีกเลี่ยงการกระท าใดๆ ท่ีไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าท่ีการท างานของพนักงาน 

ตลอดจนปฏิบตัิต่อพนกังานด้วยความสภุาพ 

(5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค  

บริษัทมุ่งมั่นท่ีจะผลิตสินค้าและบริการท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน ในราคาเสนอขายท่ีเหมาะสม รักษาความลบัของ
ลกูค้าอย่างจริงจังและสม ่าเสมอ แสวงหาลู่ทางอย่างไม่หยุดยัง้ท่ีจะเพิ่มประโยชน์ให้แก่ลกูค้าอย่างต่อเน่ือง และปฏิบตัิตาม
เง่ือนไขตา่งๆ ท่ีมีตอ่ลกูค้าอยา่งเคร่งครัด โดยมีแนวทางปฏิบตัิดงันี ้

1. สง่มอบผลิตภณัฑ์ท่ีมีคณุภาพและมาตรฐานตรงตามความต้องการของลกูค้า ภายใต้เง่ือนไขท่ีเป็นธรรม 
2. พฒันาผลิตภณัฑ์และบริการอยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือเพิ่มมลูค่าให้กบัธุรกิจและเพื่อเพิ่มประโยชน์ให้แก่ลกูค้า 
3. ให้ข้อมลูเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์และบริการท่ีถกูต้อง เพียงพอ ไม่เกินความเป็นจริง เพ่ือให้ลกูค้ามีข้อมลูเพียงพอใน

การตดัสินใจ 
4. รักษาความลบัของลกูค้าไมน่ าไปใช้เพ่ือประโยชน์ของตนเอง หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องโดยมิชอบ  

(6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

บริษัทตระหนกัถึงความส าคญัของการดแูลรักษาสิ่งแวดล้อม เพ่ือไม่ก่อให้เกิดปัญหามลภาวะต่างๆ รวมถึงภาวะโลก
ร้อน ซึ่งมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตมนุษย์และระบบนิเวศน์ บริษัทจึงมีนโยบายไม่กระท าการใดๆ ท่ีจะส่งผลเสียหายต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม โดยมีแนวทางปฏิบตัิ ดงันี ้

1. ใช้ทรัพยากรอยา่งมีประสทิธิภาพ มีมาตรการประหยดัพลงังาน และพิจารณาน าทรัพยากรกลบัมาใช้ใหม่ 
2. พฒันาสนิค้าและบริการท่ีไมส่ง่ผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อม มีความปลอดภยัในการใช้งาน 
3. ใช้เทคโนโลยีและขัน้ตอนการผลิตท่ีมีมาตรฐาน โดยค านึงถึงการลดปริมาณและการบ าบดัมลพิษก่อนปล่อยสู่

ธรรมชาต ิ
4. ให้การสนบัสนนุกิจกรรมท่ีจะมีสว่นสร้างสรรค์สงัคมและสิ่งแวดล้อมอยา่งสม ่าเสมอ  
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(7) การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม  

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมการใช้กระบวนการทางธุรกิจเพ่ือประโยชน์ในการพฒันาคณุภาพชีวิต ช่วยสร้างเศรษฐกิจและ
ความเข้มแข็งให้กบัชมุชนและสงัคม โดยมีแนวทางปฏิบตัิ ดงันี ้

1. การสนบัสนนุการจ้างงานในชมุชน 
2. แสวงหาโอกาสสนบัสนนุกิจกรรมสร้างสรรค์สงัคมและชมุชน 
3. ปลกูฝังจิตส านึกในเร่ืองความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึน้ในหมูพ่นกังานทกุระดบั  
4. ควบคมุให้มีการปฏิบตัิอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบท่ี ออกโดยหน่วยงานก ากับ

ดแูล  

(8) การมีนวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการด าเนินความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้
มีส่วนได้เสีย 

บริษัทตระหนกัดีว่าผู้ มีสว่นได้ส่วนเสียมีบทบาทส าคญัในการก าหนดทิศทางการด าเนินธุรกิจ จึงให้ความส าคญัในการ
ดแูลและค านึงถงึผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ทัง้ภายในและภายนอกองค์กร บริษัทจึงมีนโยบายสนบัสนนุสง่เสริมการมีสว่นร่วมของผู้
มีส่วนได้เสีย (Co-Creation) ในการพัฒนานวัตกรรมท่ีสร้างความสมดุลระหว่างมูลค่าและคุณค่าต่อชุมชน สังคม และ
สิ่งแวดล้อมควบคูไ่ปกบัความเจริญเติบโตของธุรกิจอยา่งยัง่ยืน โดยมีแนวทางปฏิบตัิ ดงันี ้

1. วิเคราะห์กระบวนการท างานอยา่งละเอียด เพ่ือสร้างโอกาสในการพฒันาไปสูก่ารค้นพบนวตักรรมทางธุรกิจ 
2. สร้างโอกาสในการคิดค้นผลิตภณัฑ์ใหม่ร่วมกบัผู้ มีส่วนได้เสีย เพ่ือความเจริญเติบโตควบคู่กบัการสร้างก าไรของ

ธุรกิจอยา่งยัง่ยืน 
3. การร่วมมือกบัหน่วยงานของรัฐบาลในการพฒันาผลิตภณัฑ์ เพ่ือช่วยเหลือผู้ ด้อยโอกาสและสงัคม   

เพ่ือให้ทุกคนในองค์กรได้รับทราบนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น บริษัทจะเผยแพร่นโยบายดังกล่าวผ่านช่อง
ทางการสื่อสารของบริษัท เช่น จดหมาย อีเมล์ แบบรายงานการเปิดเผยข้อมลูประจ าปี (56 -1) และรายงานประจ าปี (56-2) 
โดยจะทบทวนนโยบายดงักลา่วอยา่งสม ่าเสมอทกุปี 

ข. การด าเนินงานและการจัดท ารายงาน 

ความรับผิดชอบต่อสงัคมตามนโยบายและแนวปฏิบตัิข้างต้นนัน้ เป็นสว่นหนึ่งในกระบวนการด าเนินธุรกิจของกิจการท่ี
บริษัทได้ปฏิบตัิมาโดยตลอด โดยบริษัทได้ด าเนินงานตามนโยบายและแนวทางท่ีก าหนด ตัง้แต่ขัน้ตอนการจดัหาวตัถดุิบท่ีมี
คณุภาพในราคาท่ีเหมาะสม และเพ่ือให้เกิดการแข่งขนัอยา่งเป็นธรรม หลีกเลี่ยงพฤติกรรมการเลน่พรรคเลน่พวก ทางบริษัทจะ
เปรียบเทียบสินค้าจากผู้จดัจ าหน่ายวตัถดุิบหลายรายเพื่อให้สามารถเปรียบเทียบราคาและเพิ่มอ านาจการตอ่รอง  

ส าหรับกระบวนการผลิตสินค้า บริษัทมีการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพสินค้าตัง้แต่เร่ิมต้นการผลิตจนถึงขัน้ตอน
สดุท้ายก่อนท่ีจะสง่มอบสินค้าให้แก่ลกูค้า รวมถงึการให้ค าแนะน าในการน าผลิตภณัฑ์ของบริษัทไปใช้ในกระบวนการผลิตของ
ลกูค้าเพ่ือช่วยลดเวลาในการท างาน (Cycle Time) ในการผลิต ตลอดจนฝ่ายการตลาดจะติดตามผลหลงัการขาย เพ่ือรับฟัง
ปัญหาข้อเสนอแนะจากลกูค้า แล้วน ามาปรับปรุงและพฒันาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ท่ีหลากหลายให้สามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของลกูค้าได้มากยิ่งขึน้  
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เน่ืองจากธุรกิจของบริษัทต้องอาศยับคุลากรที่มีความรู้ ความช านาญและประสบการณ์ ผู้บริหารบริษัทจงึได้ตระหนกัถึง
ความส าคญัของทรัพยากรบุคคล และมีนโยบายส่งเสริมบคุลากรรุ่นใหม่ท่ีมีความรู้ ความสามารถ ให้ทนัต่อการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี โดยการจัดอบรมพนักงานและเปิดโอกาสให้พนักงานได้เรียนรู้และได้ประสบการณ์ในการรับการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลติจากต่างประเทศ ซึง่เป็นผู้ผลติเคร่ืองจกัรนัน้ๆ โดยตรง 

ค. การด าเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม  

 - ไมมี่ – 

ง. กจิกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR-after-process) 

 บริษัทมีนโยบายท ากิจกรรมเพื่อประโยชน์ตอ่สงัคมและสิ่งแวดล้อมเม่ือมีโอกาสที่เหมาะสม ซึง่ในปี 2559 บริษัทฯ ได้จดั
กิจกรรม “ โครงการ CPT Turn on the Light สู่สังคม ครั้งที่ 1 ” เพ่ือช่วยเหลือผู้พิการตาบอดและพิการซ า้ซ้อน ด้วยการ
บริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือ โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา (บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ า้ซ้อน) ซึ่งสงักดัมลูนิธิธรรมมิกชนเพ่ือ
คนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ สาขากรุงเทพมหานคร โดยกิจกรรมครัง้นีถื้อเป็นกิจกรรมตอบแทนสงัคม CSR 
(Corporate Social Responsibility) ซึ่งถือว่าเป็น CSR after process พนกังานทกุคนได้มีส่วนร่วมกบับริษัทในการบริจาคเงิน 
และสิง่ของ โดยปรากฏตามภาพดงันี ้: 

 

 

 

 

 

 

 

    

                    ภาพแสดง “ โครงการ CPT Turn on the Light สูส่งัคม ครัง้ที่ 1 ” 

 

 และเม่ือวนัท่ี 15 ตลุาคม 2560 บริษัทฯ ได้จดักิจกรรม “โครงการ ทอดกฐินสามคัคี CPT สร้างบุญ ครั้งที่ 1” ด้วยการ
บริจาคเงินเพ่ือสมทบทนุสร้างอโุบสถ ณ วดัเขาขาดวนาราม ต.หวัถนน ต.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์  และมอบทนุการศึกษาให้กบั
นกัเรียนผู้ยากไร้ ณ โรงเรียนย่านคีรี ต.เขากะลอ่.พยหุคีรี จ. นครสวรรค์ โดยกิจกรรมครัง้นีถื้อเป็นกิจกรรมตอบแทนสงัคม CSR 
(Corporate Social Responsibility) เช่นเดียวกัน ซึ่งมีคณะผู้บริหาร และพนักงานร่วมกิจกรรมดังกล่าว ตามปรากฏในภาพ
ดงันี ้: 
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                      ภาพแสดง “โครงการ ทอดกฐินสามคัคี CPT สร้างบญุ ครัง้ที่ 1” 

 

 
                      ภาพแสดง “โครงการ ทอดกฐินสามคัคี CPT สร้างบญุ ครัง้ที่ 1” 

จ. การป้องกันการมีส่วนเก่ียวข้องกับการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

การทจุริต (Corruption) หมายถึง การใช้อ านาจท่ีได้มาหรือการใช้ทรัพย์สินท่ีมีอยู่ในทางมิชอบ เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง 
ครอบครัว เพื่อน คนรู้จกั หรือประโยชน์อ่ืนใดอนัมิควรได้ ซึง่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์ของผู้ อ่ืน การทจุริตอาจเกิดได้
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หลายลกัษณะ เช่น การติดสินบนเจ้าพนกังานด้วยการให้หรือการรับสินบนทัง้ท่ีเป็นเงินและสิ่งของ การมีผลประโยชน์ทบัซ้อน 
การฟอกเงิน การยกัยอก การปกปิดข้อเทจ็จริง การขดัขวางกระบวนการยตุิธรรม เป็นต้น 

บริษัทได้ก าหนดแนวทางในการปฏิบตัิตามนโยบายตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ ดงัตอ่ไปนี ้

1. ห้ามกรรมการ ผู้ บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทในสายธุรกิจด าเนินการหรือยอมรับหรือให้การ
สนบัสนนุ การทจุริตคอร์รัปชัน่ในทกุรูปแบบทัง้ทางตรงและทางอ้อม และก าหนดให้มีการสอบทานการปฏิบตัิตาม
นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างสม ่าเสมอ ตลอดจนมีการทบทวนแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับ
นโยบาย ระเบียบปฏิบตัิ ข้อก าหนด ประกาศ กฎหมาย และการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ 

2. มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินธุรกิจและเป็นหน้าท่ีความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการของบริษัท ผู้บริหาร ผู้บงัคบับญัชา พนกังานทกุคนทกุระดบั ที่จะมีส่วนในการแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกบั การปฏิบตัิเพ่ือให้การด าเนินการด้านการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่บรรลตุามนโยบายท่ีก าหนด 

3. บริษัทไม่กระท าหรือสนบัสนนุการให้สินบนในทกุรูปแบบ ทกุกิจกรรมท่ีอยู่ภายใต้การดแูล รวมถึงการควบคมุ การ
บริจาคเพ่ือการกุศล การบริจาคให้แก่พรรคการเมือง การให้ของขวญัทางธุรกิจและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ มี
ความโปร่งใสและไมมี่เจตนาเพ่ือโน้มน้าวให้เจ้าหน้าท่ีภาครัฐหรือเอกชน ด าเนินการท่ีไมเ่หมาะสม 

4. บริษัทจดัให้มีการควบคมุภายในท่ีเหมาะสม สม ่าเสมอเพ่ือป้องกนัไม่ให้พนกังานมีการปฏิบตัิท่ีไม่เหมาะสม โดย
เฉพาะงานขาย การตลาด จดัซือ้ 

5. สร้างวฒันธรรมองค์กรท่ีซ่ือสตัย์และยึดมัน่ในความเป็นธรรม ส่งเสริมความซ่ือสตัย์ สจุริต และรับผิดชอบในการ
ปฏิบตัิหน้าท่ีความรับผิดชอบ รวมถึงสื่อให้เหน็ความมุง่มัน่ของบริษัท 

6. มีความรับผิดชอบต่อการจดัท ารายงานทางการเงินท่ีมีความถกูต้อง ครบถ้วน ตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรอง
ทัว่ไป 

7. หลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งอาจน ามาซึ่งการทุจริตคอร์รัปชั่น เช่น ไม่ถือหุ้ นในบริษัทคู่แข่ง 
หลีกเล่ียงการใช้ข้อมลูภายใน เพ่ือประโยชน์ของตนในการซือ้หรือขายหุ้นของบริษัท หรือให้ข้อมลูภายในแก่ผู้ อ่ืน 

8. จดัให้มีระบบควบคมุภายในท่ีรัดกมุมีประสิทธิภาพ และมีการประเมินความเพียงพอของระบบควบคมุภายในทกุ
ปี ทัง้นี ้บริษัทได้มีการว่าจ้างบริษัทภายนอก (Outsource) ท าหน้าท่ีเป็นผู้ตรวจสอบภายใน เพ่ือประเมินความ
เสี่ยงและรายการท่ีผิดปกติ โดยจะน าเสนอผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยทกุๆ 3 
เดือน  

9. หากพบเห็นการกระท าท่ีเข้าข่ายการทจุริตท่ีมีผลเก่ียวข้องกบับริษัททัง้ทางตรงหรือทางอ้อม ควรแจ้งให้กรรมการ
ผู้จดัการทราบทนัที โดยบริษัทจะรักษาความลบัของผู้แจ้งหรือร้องเรียนการทจุริต  

10. เพ่ือให้ทกุคนในองค์กรได้รับทราบนโยบายการต่อต้านทจุริตคอร์รัปชัน่ บริษัทจะเผยแพร่นโยบายดงักลา่วผา่นช่อง
ทางการสื่อสารของบริษัท เช่น จดหมาย อีเมล์ แบบรายงานการเปิดเผยข้อมูลประจ าปี (56 -1)  และรายงาน
ประจ าปี (56-2) โดยจะทบทวนนโยบายดงักลา่วอยา่งสม ่าเสมอทกุปี 
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13.  การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 

 บริษัทได้ตระหนักถึงความส าคัญของระบบการควบคุมภายในท่ีดี ซึ่งจะช่วยให้การด าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยบริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือท าหน้าท่ีสอบทานระบบการควบคุมภายในท่ี
เหมาะสม และมีการตรวจสอบภายในท่ีเป็นไปตามหลกัการของการก ากับดูแลกิจการท่ีดี  ทัง้นี ้การประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพ่ืออนุมัติรายการท่ีเก่ียวข้องกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทจะมีผู้ สอบบัญชี ผู้ ตรวจสอบภายใน และ
ผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมด้วยตามความเหมาะสม เพ่ือน าเสนอข้อมลูให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารับทราบ ติดตาม
ความคืบหน้า และหาแนวทางแก้ไขข้อสงัเกตเพ่ือให้สามารถแก้ไขประเดน็ข้อสงัเกตได้อยา่งทนัทว่งที 

 อีกทัง้บริษัทได้จดัให้มีผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระจากภายนอก ในปี 2559 บริษัทได้แต่งตัง้ บริษัท บีเค 
ไอเอ แอนด์ ไอซี จ ากดั ซึง่ด าเนินการโดยนางสาวบญุณี  กศุลโสภิต ผู้ตรวจสอบภายในวิชาชีพและผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ซึง่มี
ความรู้ความสามารถในด้านระบบบญัชีและการควบคมุภายใน ให้เป็นท่ีปรึกษาในการวางระบบการควบคมุภายใน พร้อมทัง้
ด าเนินการขจดัความเสี่ยงและรายการท่ีผิดปกติ  โดยได้รับแต่งตัง้จากท่ีประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ด ารงต าแหน่งเป็น
เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ และน าเสนอผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยทกุๆ 3 เดือน  
ทัง้นี ้บริษัท บีเค ไอเอ แอนด์ ไอซี จ ากัด เคยเป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทในปี 2555 –ต้นปี 2557 และได้เว้นการเข้า
ตรวจสอบระบบการควบคมุภายในในช่วงปี 2557- 2558 

นอกจากนี ้ผู้สอบบญัชีของบริษัทจากบริษัท เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั ได้มีการพิจารณาการควบคมุภายในของบริษัท ใน
สว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัท าและการน าเสนองบการเงินของบริษัท เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมและความเช่ือถือได้ของรายงาน
ทางการเงิน  โดยพบข้อสงัเกตเพิ่มเติมส าหรับระบบการควบคมุภายในของบริษัทและแจ้งให้บริษัททราบพร้อมกบัข้อเสนอแนะ
เป็นข้อมลูในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขตอ่ไป 

โดยในแต่ละสว่นงานดงักลา่ว ได้มีการน าเสนอออกมาในรูปธรรมซึง่แสดงถงึข้อสงัเกต ข้อเสนอแนะ และการติดตามผล 
โดยมีรายละเอียดดงันี ้  

(1) การประเมนิความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในโดยคณะกรรมการบริษัท 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 2/2560 เม่ือวันท่ี 12 พฤษภาคม 2560 และครัง้ท่ี 3/2560 เม่ือวันท่ี 15 
สิงหาคม 2560 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการได้ประเมินระบบควบคุมภายในโดยการ
ซกัถามข้อมลูจากฝ่ายบริหารเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของบริษัท ทัง้ 5 ส่วน คือ การควบคมุภายใน
องค์กร (Control Environment) , การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) , การควบคุมการปฏิบัติงาน  (Control 
Activities) ,ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication) และระบบการติดตาม (Monitoring 
Activities)  ภายหลงัจากการประเมินแล้วคณะกรรมการมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบควบคมุภายในในเร่ืองการท าธุรกรรมกบั
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วอย่างเพียงพอแล้ว (ตามความเห็นท่ีแสดงไว้ในหวัข้อท่ี 
12 ข้อ 12.1 ถึง 12.7 ของแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคมุภายใน)  ซึง่ระบบการควบคมุภายในของบริษัทมีความ
เหมาะสมและเพียงพอในการท่ีจะป้องกนัทรัพย์สินอนัเกิดจากการท่ีผู้บริหารน าไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ านาจ รวมถึงมี
ระบบการตรวจสอบภายในท่ีมีความอิสระในการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ก าชบัเร่ืองการปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทอย่างเคร่งครัดเพ่ือให้การปฏิบตัิงานของบริษัท
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เป็นไปอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพมากท่ีสดุ นอกจากนี ้บริษัท ยงัมีระบบการจดัเก็บเอกสารส าคญัท่ีท าให้กรรมการ ผู้สอบ
บญัชี และผู้ มีอ านาจตามกฎหมายสามารถตรวจสอบได้ภายในระยะเวลาอนัควร 

(2) การประเมนิระบบการควบคุมภายในโดยผู้ตรวจสอบภายใน 

ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทซึ่งได้รับการแต่งตัง้ให้ประเมิน ตรวจสอบและติดตามการปรับปรุงระบบการควบคุม
ภายในของบริษัท โดยท าการประเมินความเสี่ยงและจดัท าแผนการตรวจสอบภายในรายปี ด าเนินการตรวจสอบ ตลอดจน
ตรวจติดตามผลการปรับปรุงระบบ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยทกุไตรมาส มีวตัถปุระสงค์หลกัเพ่ือ
การประเมินประสิทธิภาพและความเหมาะสมเพียงพอของระบบการควบคมุภายในท่ีมีอยู่ในปัจจบุนั การปฏิบตัิตามนโยบาย
และระเบียบปฏิบัติท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้ความเหมาะสมและเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท  โดยท่ีผ่านมาผู้
ตรวจสอบภายในได้เข้าตรวจสอบกระบวนการปฏิบตัิงานของบริษัทในเบือ้งต้น โดยให้ข้อสงัเกตและข้อแนะน าเพ่ือการปรับปรุง
ประสทิธิภาพการปฏิบตัิงานซึง่ผู้บริหารให้ความส าคญัและได้ด าเนินการปรับปรุงตามค าแนะน าของผู้ตรวจสอบภายในแล้ว  

โดยอธิบายกิจกรรมและรายละเอียดเก่ียวกบัการควบคมุภายในและงานตรวจสอบระบบการควบคมุภายในได้ดงันี ้

1. การประเมินระบบการควบคมุภายในของบริษัท เพ่ือประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของบริษัท 

เม่ือวนัท่ี 22 มีนาคม 2559 บริษัทได้จดัท าและประกาศใช้คู่มือนโยบายการพิจารณาหลกัเกณฑ์การรับรู้รายได้ (แบ่งตาม
ประเภทงาน) ซึง่คู่มือดงักล่าวได้น าเสนอและได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วในการประชมุคณะกรรมการ
ตรวจสอบครัง้ท่ี 2/2559 เม่ือวนัท่ี 12 กนัยายน 2559 

ในช่วงเดือนมิถนุายน 2559 ผู้ตรวจสอบภายในได้ประเมินระบบควบคมุภายใน  โดยจดัท าเป็นรายงานการประเมินระบบ
การควบคุมภายในเบือ้งต้น  โดยสรุปเป็นข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะเพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบครัง้ท่ี 2/2559 เม่ือวนัท่ี 12 กนัยายน 2559 ซึ่งการควบคมุภายในเฉพาะด้านทัง้ 7 ด้านเป็นส่วนหนึ่ง
ขององค์ประกอบการควบคมุภายในสว่นของกิจกรรมเพ่ือการควบคมุ โดยสรุปได้ดงันี ้

การควบคุมภายในเบือ้งต้น 
การด าเนินการ 

ครัง้ที่ 1 – ประเมนิ 
(มถุินายน 2559) 

ครัง้ที่ 2 – ตดิตาม 
(ธันวาคม 2559) 

ครัง้ที่ 3 – ตดิตาม 
(มถุินายน 2560) 

การประเมินผลองค์ประกอบการควบคมุภายใน 
1) สภาพแวดล้อมเพ่ือการควบคมุ 
2) การประเมินความเสี่ยง 
3) กิจกรรมเพ่ือการควบคมุ 
4) ข้อมลูสารสนเทศและการติดตอ่สื่อสาร 
5) การติดตามและประเมินผล 

ก. 12 กนัยายน 2559  

น าเสนอรายงานผลการประเมิน
ต่อคณะกรรมการตรวจครัง้ที่ 
2/2559 

ข. สรุปประเด็นคงค้าง โดย
บริษัทก าหนดแผนการด าเนินการ 
ความคืบหน้า ผู้ รับผิดชอบ และ
ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ ซึง่ทกุ
ประเดน็ก าหนดให้ด าเนินการให้
เสร็จสิน้ภายในปี 2559 ซึง่มี
ประเดน็คงค้างทัง้สิน้ 22 ประเดน็ 
สว่นใหญ่เป็นเร่ืองการก าหนด
นโยบายให้ครบถ้วน  และเร่ือง
การด าเนินการอ่ืน ๆ เพื่อให้ระบบ
การควบคมุภายในมีความ
เหมาะสมย่ิงขึน้ 

ก. 17 มีนาคม 2560 
น าเสนอรายงานผลการ
ประเมินตอ่คณะกรรมการ
ตรวจครัง้ที่ 1/2560 

ข. สรุปประเด็นคงค้าง 
ด าเนินการแก้ไขแล้วคงค้าง
เพียง 1 ประเดน็ทางด้านการ
บริหารงานทรัพยากรบคุคล
ซึง่ต้องทดสอบการท างาน
ของโปรแกรมเพ่ือให้เกิด
ความมัน่ใจก่อน 

ก. 15 สิงหาคม 2560 
น าเสนอรายงานผลการ
ประเมินตอ่คณะกรรมการ
ตรวจครัง้ที่ 3/2560 

ข. สรุปประเด็นคงค้าง 
ทดสอบการท างานของ
โปรแกรมแล้ว บริษัทไม่มี
ประเดน็คงค้างเก่ียวกบั
ระบบการควบคมุภายใน
เบือ้งต้น 

การประเมินระบบการควบคมุภายในเฉพาะดา้น 
1) ด้านการบริหารจดัการองค์กร 
2) ด้านการเงินและการบญัชี 
3) ด้านการจดัซือ้ / จดัจ้าง 
4) ด้านการขายและให้บริการ 
5) ด้านผลิตภณัฑ์ 
6) ด้านการบริหารทรัพยากรบคุคล 
7) ด้านการควบคมุสารสนเทศ 
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2. การปรับปรุงคู่มือและแผนผงัทางเดินเอกสาร (Document Flowchart Manual) เพ่ือเป็นคู่มือการปฏิบตัิงานและพฒันา
ระบบท าให้ระบบการควบคมุภายในของบริษัทดีขึน้ 

นอกจากนัน้ บริษัทปรับปรุงคู่มือและแผนผังทางเดินเอกสาร (Document Flowchart Manual) ให้สอดคล้องกับสิ่งท่ี
บริษัทด าเนินงานอยู่ในปัจจุบัน เพ่ือให้การด าเนินงานของบริษัทมีประสิทธิภาพและมีการควบคุมภายในท่ีดี ตลอดจนให้มี
หลกัฐานประกอบการบนัทกึบญัชีท่ีสมบรูณ์และครบถ้วน ซึง่คู่มือดงักลา่วได้น าเสนอและได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้ว เม่ือวนัท่ี 17 มีนาคม 2560 และเม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม 2560 โดยมีระบบงานดงันี ้

ตารางสรุปคูมื่อและแผนผงัทางเดินเอกสาร 

คู่มือและแผนผังทางเดนิเอกสาร คู่มือและแผนผังทางเดนิเอกสาร 
1. ระบบขายสินค้าส าเร็จรูป (Unit) ในและต่างประเทศ 2. ระบบขายงานตู้ไฟฟ้า (Panel) ในและตา่งประเทศ 
3. ระบบให้บริการติดตัง้และงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย 

(Installation / Substation) 
4. ระบบการให้บริการ (Service) 

5. ระบบงานซอ่มแซมและขายอะไหล ่(Repair) 6. ระบบการรับช าระเงินจากการขายในและตา่งประเทศ 
7. ระบบการรับช าระเงินจากการให้บริการ 8. ระบบการรับช าระอ่ืน 
9. ระบบการจดัซือ้สินค้าในและตา่งประเทศ (ฉบบัปรับปรุง) 10. ระบบการจดัจ้างผู้ รับเหมาและผู้ให้บริการ 
11. ระบบการจ่ายช าระเจ้าหนีใ้นประเทศ-ค่าสินค้า 12. ระบบการจ่ายช าระเจ้าหนีใ้นประเทศ-ค่าบริการ 
13. ระบบการจ่ายช าระเจ้าหนีต้่างประเทศ 14. ระบบการจ่ายช าระอ่ืน 
15. ระบบควบคมุการประกอบสินค้า 16. ระบบควบคมุสินค้าคงเหลือ (ฉบบัปรับปรุง) 
17. ระบบการปรับปรุงการรับรู้รายได้และต้นทนุ (ฉบบัปรับปรุง) 18. ระบบเงินเดือนและคา่แรง 
19. ระบบเงินสดย่อย 20. ระบบเงินทดรองจ่าย 
21. ระบบควบคมุสินทรัพย์ถาวร  

3. การวางแผนการตรวจสอบระบบการควบคมุภายในของแตล่ะระบบและการติดตามผล  

ส าหรับปี 2559 ผู้ ตรวจสอบภายในได้วางแผนการตรวจสอบและติดตามผลเป็นรายเดือนเพ่ือให้มั่นใจในระบบการ
ควบคุมเฉพาะของแต่ละระบบงาน  ส่วนในปี 2560 ผู้ตรวจสอบภายในได้วางแผนการตรวจสอบเป็นรายไตรมาสเม่ือพบว่า
ระบบการควบคุมภายในท่ีส าคัญของบริษัทมีการปฏิบัติท่ีเหมาะสม โดยแผนงานตรวจสอบภายในปี 2560 ได้รับความ
ความเห็นขอบจากท่ีประชมุคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ส าหรับการประชมุครัง้ท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 17 มีนาคม 2560 โดยสรุป
แผนการตรวจสอบภายในและการติดตามผลของผู้ตรวจสอบภายในได้ดงันี ้
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ตารางสรุปแผนการตรวจสอบภายในและการติดตามผล 

ล าดบั แผนการตรวจ เร่ืองตรวจสอบ 

ประชุม
คณะกรรมการ
ตรวจสอบครัง้ที่ 

(วันที่) 
1 กรกฏาคม 2559 การควบคมุการขายสินค้าและงานบริการ 

3/2559 
(14 พ.ย. 59) 

2 สิงหาคม 2559 การควบคมุการบนัทกึบญัชีรับรู้รายได้จากการขายสินค้าและให้บริการ 
3 กนัยายน 2559 การควบคมุการติดตามหนีแ้ละควบคมุการรับช าระเงินจากลกูหนีก้ารค้า 
4 ตลุาคม 2559 การควบคมุการจดัซือ้จดัจ้าง และบนัทกึบญัชีเจ้าหนีก้ารค้าในประเทศ 

1/2560 
(17 มี.ค. 60) 

5 พฤศจิกายน 2559 การควบคมุการจดัซือ้สินค้า และการจ่ายช าระตา่งประเทศ 
6 ธนัวาคม 2559 การควบคมุสินค้าคงเหลือ 
7 ธนัวาคม 2559 ติดตามประเดน็จากการตรวจสอบภายในเดือน ก.ค. – ธ.ค. 2559 (ครัง้ที่ 1) 

8 กมุภาพนัธ์ 2560 การควบคมุระบบสารสนเทศ และการควบคมุงาน Installation / Substation 2/2560 
(12 พ.ค. 60) 

9 พฤษภาคม 2560 การควบคมุบคุลากร และควบคมุสินทรัพย์ถาวร 
3/2560 

(15 ส.ค. 60) 
10 มิถนุายน 2560 ติดตามประเดน็จากการตรวจสอบภายในเดือน ก.ค. – ธ.ค. 2559 (ครัง้ที่ 2) 
11 1 สิงหาคม 2560 การควบคมุการรับ – เบิกสินค้า 

12 16 สิงหาคม 2560 การควบคมุการออกแบบผลิตตู้  (Panel) 
4/2560 

(9 พ.ย. 60) 
13 พฤศจิกายน 2560 การควบคมุเงินสดย่อย และเงินทดรองจ่ายและการจา่ยช าระหนี ้ - 

4. การตรวจสอบ การติดตามผลการประเมินระบบการควบคุมภายในและการรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

ในการติดตามและรายงานความคืบหน้าในการสอบทานส าหรับระบบท่ีการควบคมุภายในตัง้แต่ปี 2559 และได้สรุปเป็น
ข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะซึ่งได้น าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบในแต่ละไตรมาส บริษัทได้มอบหมายให้ผู้ ตรวจสอบ
ภายในเข้าติดตามระบบการควบคมุท่ียงัมีประเด็นแก้ไขเม่ือธนัวาคม 2559 ซึง่ได้ติดตามตรวจระบบท่ีส าคญั 4 ระบบ ได้แก่ (1) 
การควบคมุการขายสินค้า งานบริการ และการบนัทึกการรับรู้รายได้  (2) การควบคมุการติดตามหนีแ้ละการรับช าระหนีจ้าก
ลกูหนีก้ารค้า (3) ระบบการจดัซือ้สินค้า การจดัจ้าง การบนัทึกซือ้และการจ่ายช าระหนีท้ัง้ในประเทศและต่างประเทศ และ (4) 
การควบคมุสินค้าคงเหลือ และได้เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเม่ือวนัท่ี 17 มีนาคม 2560 นอกจากนี ้ในเดือนมิถนุายน 
2560 ผู้ตรวจสอบภายในได้ติดตามประเด็นท่ีเหลืออยูแ่ละรายงานให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบเม่ือวนัท่ี 15 สงิหาคม 2560 

นอกจากนัน้ในปี 2560 ได้เพิ่มการตรวจสอบและติดตามระบบท่ีส าคญัอีก 3 ระบบ คือ การควบคมุระบบสารสนเทศ  การ
ควบคุมงานติดตัง้และสถานีไฟฟ้าย่อย (Installation / Substation) และการควบคุมการรับ – เบิกสินค้า และตรวจสอบเพิ่ม
ระบบบคุลากรและสินทรัพย์ถาวร และซึ่งสามารถสรุปข้อสงัเกต ข้อเสนอแนะ และการด าเนินการของบริษัทท่ีได้ปรับปรุงแก้ไข
แล้วตามรายงานของผู้ตรวจสอบภายในโดยแบง่เป็น 2 สว่นดงันี ้

1. สรุปรายงานการติดตามผลระบบควบคมุภายในที่ส าคญั 
2. สรุปการตรวจสอบและติดตามระบบควบคมุภายในลา่สดุ 
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สรุปรายงานการตดิตามผลระบบควบคุมภายในที่ส าคัญ 

ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลการตดิตามของผู้ตรวจสอบภายใน 

1. ตดิตามประเดน็การตรวจสอบภายใน (ปี 2559) 
1.1 ระบบขายสินค้าและงานบริการ 

1. เอกสารในแฟ้มลกูค้า (Customers) เป็นข้อมลู
เอกสารเดิมจดัเก็บตัง้แตก่ารเร่ิมเป็นลกูค้าครัง้แรก 
โดยไม่มีการแบง่แยกข้อมลูของลกูค้าท่ีเป็นปัจจบุนั 
และไม่ได้ติดตามเอกสารข้อมลูยืนยนัท่ีเป็นปัจจบุนั
ของลกูค้า  

บริษัทควรก าหนดให้มีผู้ รับผิดชอบใน
การติดตาม Update เอกสารข้อมลู
ของลกูค้าให้เป็นปัจจบุนัอยู่เสมอ ซึง่
อาจก าหนดให้จดัท าอย่างน้อยปีละ
ครัง้  

จากการติดตามเมื่อเดือนมิ.ย. 2560 : พบวา่
บริษัทได้รวบรวมข้อมลูลกูค้าท่ีมีการขาย
ภายในปี 2560 แล้วและได้มีการติดตาม
ข้อมลูยืนยนัท่ีเป็นปัจจบุนัของลกูค้าจากเว็ป
ไซต์ของกรมพฒันาธรุกิจการค้าโดยจดัพิมพ์
ข้อมลูเพ่ือใช้เป็นหลกัฐานยืนยนัข้อมลู
ปัจจบุนัของลกูค้าแล้ว 

1.2 ระบบการบนัทกึบญัชีรับรู้รายได้จากการขายสินค้าและให้บริการ 

2. จากตารางการรับรู้รายได้งวด 6 เดือนสิน้สดุ
วนัท่ี 30 มิ.ย. 2559 เพ่ือปรับปรุงบญัชีจาก “Job I” 
จ านวน 10 โครงการ โดยทกุรายการบนัทกึรับรู้ตาม 
Actual Cost ไม่มีการเทียบเคียงติดตามหาสาเหตุ
ของผลตา่ง ระหวา่ง % S-Curve กบั % Actual 
Cost  
 

บริษัทควรก าหนดระยะเวลาท่ีแน่นอน
ในการให้ผู้ รับผิดชอบในการจดัท า % 
S-Curve ชดุท่ีลกูค้าและวิศวกรลงนาม
รับรองสดัสว่นงานเสร็จ จดัสง่ให้แผนก
บญัชีทกุสิน้งวด ตามเวลาท่ีก าหนด 
เพื่อให้แผนกบญัชีใช้เปรียบเทียบกบั % 
Actual Cost และตดิตามหาสาเหตุ
ผลต่างว่าเกิดขึน้จากอะไร 

จากการติดตามเมื่อเดือนมิ.ย. 2560 :  พบวา่
ตัง้แตไ่ตรมาส 1/2560 เป็นต้นไป บริษัทได้
ติดตามผลตา่งระหว่างขัน้ความส าเร็จของ
งาน (S-Curve) ของแผนกบญัชีและของ
วิศวกรเพ่ือหาสาเหตขุองผลตา่งดงักลา่วและ
ปรับปรุงข้อมลูให้ถกูต้องตามข้อเท็จจริงก่อน
สง่ข้อมลูให้ผู้สอบบญัชีตรวจสอบ 

3. เอกสารบนัทกึบญัชีขายสินค้าท่ีแผนกบญัชี
จดัเก็บจะมีเพียงใบก ากบัภาษี/ใบสง่สินค้าในแฟ้ม
รายงานภาษีขายเท่านัน้ สว่นเอกสารประกอบการ
ขายอ่ืน ๆ จะจดัเก็บไว้ท่ีแผนกการเงินซึง่แนบ
ประกอบกบัใบก ากบัภาษี/ใบสง่สินค้า  
 

ผู้ รับผิดชอบควรติดตามจดัเก็บเอกสาร
ประกอบการบนัทกึบญัชีขายมาจดัเก็บ
เข้าแฟ้มให้ครบถ้วน และตรวจสอบการ
ลงนามพร้อมระบวุนัท่ีรับสินค้าใน
เอกสารใบก ากบัภาษี/ใบสง่สินค้า ให้
ครบถ้วนเพื่อใช้เป็นข้อมลูยืนยนัวนัท่ี
เกิดรายการท่ีแท้จริง  

จากการติดตามเมื่อเดือนมิ.ย. 2560:  พบวา่
แผนกบญัชีใช้เอกสารใบก ากบัภาษี/ใบสง่
สินค้าและเอกสารรายวนัขาย ซึง่มีเอกสาร
จดัเก็บเข้าแฟ้มสมดุรายวนัขายครบถ้วนทกุ
รายการ จากการตรวจสอบเอกสารเดือน 
พ.ค. 2560 พบว่าจดัเก็บครบถ้วนทกุรายการ 

1.3 ระบบการจัดซือ้จัดจ้าง และจ่ายช าระหนีใ้นประเทศ 

4. การบนัทกึบญัชีตัง้หนี ้จะบนัทกึตามวนัท่ีของ
เอกสารใบแจ้งหนี/้ใบก ากบัภาษี/ใบสง่สินค้าของ
ผู้ขาย ไม่ได้บนัทกึตัง้หนีต้ามวนัท่ีได้รับสินค้าหรือรับ
งานบริการ จากการเปรียบเทียบวนัท่ีบนัทกึบญัชีกบั
วนัท่ีลงนามรับสนิค้าหรือรับงานในเอกสาร  

บริษัทควรบนัทกึบญัชีตัง้หนี ้ตามวนัท่ี
ได้รับสินค้าหรือรับงานบริการจริง 
ตามท่ีลงนามรับในเอกสารใบแจ้งหนี/้
ใบก ากบัภาษี/ใบส่งสินค้าของผู้ขาย ให้
ถกูต้องตามภาระหนีท่ี้เกิดขึน้จริง และ
การบนัทกึตัง้หนีต้รงตามงวดบญัชี 

จากการติดตามเมื่อเดือน ส.ค. 2560 :  พบว่า
มีการบนัทกึตัง้หนีต้ามวนัท่ีได้รับสินค้าหรือรับ
งานบริการ ท่ีระบไุว้ในเอกสารใบแจ้งหนี ้/ 
ใบก ากบัภาษี / ใบสง่สินค้าของผู้ขาย ถกูต้อง
ครบถ้วน 

5. เอกสารประกอบการบนัทกึบญัชีจ่ายช าระ มี
การประทบัตรา “Paid” ในเอกสารใบเสร็จรับเงิน 
หรือใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากบัภาษี เท่านัน้ 

ผู้ รับผิดชอบควรประทบัตรา “Paid”  
ในเอกสารใบก ากบัภาษีหรือใบแจ้งหนี ้
เพ่ือปอ้งกนัการน ามาเบิกจ่ายซ า้ 
เน่ืองจากเป็นเอกสารส าคญัที่ใช้เป็น
หลกัฐานการเบิก 
 

จากการติดตามเมื่อเดือนมิ.ย. 2560 :  พบวา่
เอกสารการบนัทกึจ่ายช าระในเดือน เม.ย. 
2560 พบวา่ประทบัตรา “Paid” ในเอกสาร
ใบก ากบัภาษีหรือใบแจ้งหนีถ้กูต้องแล้ว 
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ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลการตดิตามของผู้ตรวจสอบภายใน 

1.4 ระบบสินค้าคงเหลือ 

6. ข้อมลูรายละเอียดสนิค้าจากระบบ CPT Works 
ไม่มีการก าหนด Main Category ของสนิค้าแต่ละ
ประเภท เพื่อให้สอดคล้องกบันโยบายการลดลงมลูค่า
สินค้าคงเหลอื   ท่ี ประกาศใช้ตัง้แต่วนัท่ี 1 ตลุาคม 
2559 ซึง่จะพิจารณาเร่ิมคิดค่าเผ่ือการด้อยค่าสินค้า 
ตามอายขุองสนิค้าต่างกนั ส าหรับสนิค้าในแต่ละ 
Main Category ท่ีแบง่ไว้ 5 กลุม่ 

ควรก าหนดให้ข้อมลูสินค้าจากระบบ 
CPT Works ระบ ุMain Category ของ
สินค้าแตล่ะรายการ เป็น 5 กลุม่ให้
สอดคล้องกบัการนโยบายการลดลง
มลูค่าสินค้าคงเหลือ เพ่ือใช้เป็นข้อมลู
ในการค านวณค่าเผ่ือการด้อยคา่สินค้า
ตามอายขุองสินค้าที่ค้างนาน แต่
ประเภทของสินค้าท่ีก าหนด 

จากการติดตามเมื่อเดือน ส.ค. 2560 : พบวา่
บริษัทได้พฒันาระบบ CPT Works โดยเพิ่ม 
Module ก าหนด Main Category ของสินค้า
แตล่ะรายการเป็น 5 กลุม่ให้สอดคล้องกบั
นโยบายการลดลงมลูค่าคงเหลือแล้ว 

7. รายงานการตัง้ค่าเผ่ือการด้อยค่าสนิค้า เป็นเพียง
การสรุปรายละเอียดสินค้าท่ีถึงเกณฑ์การตัง้ค่าเผ่ือ
ตามอายกุารใช้งานของสนิค้าแต่ละประเภท แต่ไม่มี
การวิเคราะห์อายสุนิค้าของสินค้าคงเหลือทัง้หมดใน
รูปแบบรายงาน 

ท าให้ไม่สามารถตรวจสอบ
เปรียบเทียบยอดสินค้าคงเหลือตาม
รายงาน กบัยอดคงเหลือตามบญัชี 
และไม่สามารถพิสจูน์ได้ว่ามลูค่าท่ีตัง้
ค่าเผ่ือสินค้าเสื่อมสภาพ/ล้าสมยั น า
ข้อมลูมาถกูต้องครบถ้วนหรือไม่ 

จากการติดตามเมื่อเดือน ส.ค. 2560 :พบวา่
บริษัทมีการจดัท ารายงานสินค้าคงเหลือท่ี
แสดงอายขุองสินค้าแตล่ะรายการตาม Main 
Category และแสดงรายละเอียดของรายการ
สินค้าแตล่ะประเภทท่ีมีอายถุึงเกณฑ์ต้องตัง้
ค่าเผ่ือการด้อยคา่ของสินค้าแล้ว 

2. ตดิตามประเดน็การตรวจสอบภายใน (ปี 2560) 

2.1 ระบบสารสนเทศและระบบงานตดิตัง้และการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย (Installation/Substation) 

8. นโยบายและแนวปฏิบตัิในการรักษาความ
มัน่คงปลอดภยัด้านสารสนเทศ ซึง่ประกาศใช้แล้ว
ตัง้แต ่14 พฤศจิกายน 2559 ซึง่ยงัขาดขัน้ตอนการ
ปฏิบตัิในบางเร่ืองที่ชดัเจนเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

บริษัทควรก าหนดขัน้ตอนการ
ปฏิบตัิงานส าหรับการควบคมุระบบ
สารสนเทศท่ีส าคญั เป็นข้อมลูเพ่ิมเติม
ประกอบนโยบายให้ชดัเจนย่ิงขึน้  

จากการติดตามเมื่อเดือนมิ.ย. 2560 : บริษัท
ได้มีการก าหนดนโยบายเพิ่มเติมให้ครอบคลมุ
เร่ืองตา่ง ๆ ท่ีส าคญัแล้ว 

9. จากการสุม่สอบทานรายช่ือผู้ใช้งานในระบบ
โปรแกรม CPT Works พบ รายช่ือผู้ใช้งานท่ีลาออก
จากงานแล้ว แต่ยงัสามารถเข้าใช้งานได้ (ไม่ได้ระบุ
ไว้เป็น Disable) 

ควรก าหนดนโยบายควบคมุ โดยการ
ยกเลิกสิทธ์ิในการเข้าใช้งานระบบ
คอมพิวเตอร์ทนัทีส าหรับพนกังานท่ี
ลาออก เพื่อไม่ให้สามารถใช้งานระบบ
ได้ทนัที เม่ือพ้นสภาพการเป็นพนกังาน 
หรือต าแหน่งท่ีท าอยู่ไม่มีความ
จ าเป็นต้องเก่ียวข้องระบบนัน้แล้ว 

จากการติดตามเมื่อเดือนมิ.ย. 2560 : บริษัท
ได้ด าเนินการ Disable ส าหรับพนกังานท่ี
ลาออกครบแล้วเม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 
และหลงัจากนัน้ยงัไม่มีพนกังานท่ีใช้ CPT 
Works ลาออกเพ่ิมเติม 

10. บริษัทยงัไม่มีแผนการเตรียมพร้อมกรณีฉกุเฉิน  
(IT Contigency Plan)  ท่ีชดัเจนเป็นลายลกัษณ์
อกัษร 

ควรก าหนดให้มีแผนการเตรียมพร้อม
กรณีฉกุเฉิน (IT Contigency Plan) ให้
ชดัเจนเป็นลายลกัษณ์อกัษร แล้วน า
แผนดงักลา่วมาทดสอบโดยอาจ
จ าลองเหตกุารณ์ แล้วปฏิบตัิตามแผน
ท่ีก าหนด 

จากการติดตามเมื่อเดือนมิ.ย. 2560 : บริษัท
ได้มีการก าหนดนโยบายเก่ียวกบัแผนการ
เตรียมความพร้อมกรณีฉกุเฉิน (IT 
Contigency Plan) เรียบร้อยแล้ว 

- ระบบโปรแกรม CPT Works ยงัขาดความ
สมบรูณ์เก่ียวกบัเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้ 

- การควบคมุการรับและจ่ายวตัถดุิบ For 
job รวมถึงการบนัทกึรับตู้ เป็นสินค้า
ส าเร็จรูป  

- การล็อคข้อมลูในระบบหลงัจากปิดบญัชี

ควรพฒันาเขียนระบบโปรแกรม CPT 
Works เพ่ิมเติมส าหรับการควบคมุท่ี
ส าคญั ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่าง
เตม็ประสิทธิภาพ เพื่อให้ข้อมลูทาง
บญัชีเป็นข้อมลูท่ีถกูต้อง และ
น่าเช่ือถือ สามารถติดตามตรวจสอบ

จากการติดตามเมื่อเดือน ส.ค. 2560 : พบวา่
บริษัทบนัทกึรับตู้ เป็นสินค้าส าเร็จรูป เร่ิม
บนัทกึรายการในเดือน กรกฏาคม 2560 แล้ว 
     ส่วนประเด็นระบบการลอ็คข้อมลูในระบบ
หลงัจากปิดบญัชีแล้ว และการบนัทกึบญัชี
ผ่านสมดุบญัชีแยกประเภททัว่ไป (GL)  จะถกู
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ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลการตดิตามของผู้ตรวจสอบภายใน 

แล้ว   
- การบนัทกึบญัชีผ่านสมดุบญัชีแยก

ประเภททัว่ไป (GL) จะถกูผ่านรายการจาก
แผนกอ่ืนท่ีไม่ใช่แผนกบญัชี แตแ่ผนกบญัชี
จะต้องมาตรวจสอบและแก้ไขข้อมลู
ภายหลงัหากพบข้อผิดพลาด 

ภายหลงัได้ ผ่านรายการจากแผนกอ่ืนท่ีไม่ใช่แผนกบญัชี 
ได้ด าเนินการแก้ระบบแล้ว 

11. การเรียกข้อมลูรายงานตา่ง ๆ จากระบบ CPT 
Works เป็น soft file excel ไม่มีช่ือรายงาน และงวด
หรือช่วงเวลาท่ีก าหนดเรียกข้อมลู ในรายงาน 

ควรก าหนดให้ข้อมลูรายงานตา่ง ๆ ท่ี
เรียกจากระบบ CPT Works เป็น soft 
file excel มีการแสดงช่ือรายงาน และ
งวดหรือช่วงเวลาท่ีก าหนดเรียกข้อมลู 
ไว้ในรายงาน เพ่ือปอ้งกนัข้อผิดพลาด
จากการท่ีต้องระบขุ้อมลูเอง 

จากการติดตามเมื่อเดือนมิ.ย. 2560 : บริษัท
ได้ด าเนินการแก้ไขรายงานตา่ง ๆ จากระบบ 
CPT Works เป็น soft file excel เรียบร้อย
แล้วและสามารถใช้งานได้ตัง้แต่วนัท่ี 1 
กรกฏาคม 2560 เป็นต้นไป 

12. การจดัท าประมาณการต้นทนุงาน 
Installation/Substation จะเร่ิมต้นจากวิศวกรขาย 
โดยจดัท าเป็น Excel แล้วจดัส่งให้แผนกบญัชีสอบ
ทานผ่าน Excel เพ่ือจดัเก็บไว้ใน LAN โดยมี
หน่วยงานขาย จดัซือ้ และบญัชีสามารถเข้าถึง
ข้อมลู แตไ่ม่มีระบบปอ้งกนัการแก้ไข บคุคลผู้ มีสิทธ์ิ
ใช้งานสามารถแก้ไขข้อมลูได้ทกุ 

บริษัทควรควบคมุข้อมลูต้นทนุ
ประมาณการเร่ิมต้นท่ีวิศวกรขายจดัท า
จาก Excel เป็นข้อมลูยืนยนัท่ีไม่
สามารถแก้ไขโดยก าหนดให้มีการ 
Lock ข้อมลูดงักลา่วในระบบ Excel 
สว่นการแก้ไขข้อมลูใดๆ จะต้องแสดง
ให้ทราบว่าเป็นการ Revise โดยไม่
กระทบกบัต้นทนุท่ีก าหนดเร่ิมต้น  

จากการติดตามเมื่อเดือนมิ.ย. 2560 : บริษัท
ได้ก าหนดให้มีการ Lock ข้อมลูต้นทนุ
ประมาณการท่ีได้รับการ Approved แล้วจะ
ไม่สามารถแก้ไขได้ การแก้ไขต้องเป็นการ 
Revised เท่านัน้ 

13. ข้อมลูประมาณการต้นทนุในระบบ CPT Works 
จะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นต้นทนุประมาณการท่ีเป็น
ปัจจบุนั อยู่เสมอ โดยไม่สามารถเรียกข้อมลู
ประมาณการ ณ วนัใดวนัหนึง่ย้อนหลงัได้  

ควรก าหนดให้ระบบ CPT Works 
สามารถเรียกข้อมลู ณ วนัใดวนัหนึง่ 
หรือช่วงเวลาใดเวลาหนึง่ได้ เพื่อจะได้
สามารถตรวจสอบความถกูต้องของ
ข้อมลูประมาณต้นทนุท่ีใช้ค านวณหา
สดัสว่นงานเสร็จ  

จากการติดตามเมื่อเดือนมิ.ย. 2560 : บริษัท
ได้ด าเนินการแก้ไขแล้วและสามารถใช้งานได้
ตัง้แตว่นัท่ี 1 กรกฏาคม 2560 เป็นต้นไป 

สรุปการตรวจสอบระบบควบคุมภายในและการตดิตามล่าสุด   

ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ การตดิตามด าเนินการ 
1. การควบคุมบุคลากร 

1. จากการทดสอบการค านวณภาษีเงินได้บคุคล
ธรรมดา หกั ณ ท่ีจ่าย จากระบบ Bplus เดือน 
ม.ค. – เม.ย. 2560 พบข้อมลูท่ียงัไม่ถกูต้อง 
เช่น  ไม่น าเงินสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพ ท่ี
หกัพนกังานไว้ มาค านวณ  พบฐานข้อมลูรายได้
รวมของพนกังานท่ีมีค่าตอบแทนอ่ืนๆ (Welfare) 
ไม่แสดงยอดท่ีจ่ายค่าตอบแทนอ่ืนๆ ในเดือน 
ม.ค. 2560 รวมเป็นเงินได้สะสมยกมา เพื่อ
ค านวณภาษีในเดือน ก.พ. 2560 

เน่ืองจากบริษัทเร่ิมค านวณภาษีเงินได้
บคุคลธรรมดา หกั ณ ท่ีจ่าย จากระบบ 
Bplus ในเดือน ก.พ. 2560 จึงต้องน า
ข้อมลูท่ีเคยค านวณนอกระบบของ
เดือน ม.ค. 2560 มารวมค านวณใน
ระบบให้ครบถ้วน สว่นเงินกองทนุ
ส ารองเลีย้งชีพ ควรแจ้งให้ผู้ดแูลระบบ 
ตัง้คา่ให้น าเงินกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 
มาหกัเป็นค่าลดหยอ่น ในอตัราตามท่ี

จากการติดตามเมื่อเดือนมิ.ย. 2560 : บริษัท
ด าเนินการโดย แผนกบคุคลผู้ รับผิดชอบได้แจ้ง
ให้ผู้ดแูลระบบ Bplus ด าเนินการแก้ไขแล้ว 
และแผนกบคุคลได้เพ่ิมยอดคา่ตอบแทนอื่น ๆ 
ท่ี ในระบบแล้ว ในการค านวณเงินเดือนส าหรับ
เดือน พ.ค. 2560 เป็นต้นไป และผู้ตรวจสอบ
ภายในได้สุม่ทดสอบพบวา่มีการค านวณหกั
ภาษี ณ ท่ีจ่ายประจ าเดือนถกูต้องแล้ว  
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ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ การตดิตามด าเนินการ 

กฎหมายก าหนด 
2. การควบคุมสินทรัพย์ถาวร 

2. การตรวจนบัสินทรัพย์ถาวรต้องใช้ข้อมลูตาม
ทะเบียนสินทรัพย์ของแผนกบญัชี กบัรายละเอียด
สินทรัพย์ท่ีแผนกธรุการจดัท าประกอบกบัเน่ืองจาก
ทะเบียนสินทรัพย์ของแผนกบญัชี ไม่ระบขุ้อมลู
สถานท่ีและผู้ รับผิดชอบ แตจ่ากการเปรียบเทียบพบ
ข้อมลูต่างกนั  

ควรติดตามหาสาเหตขุองข้อมลู
รายการสินทรัพย์ท่ีต่างกนั และควร
ปรับให้เป็นข้อมลูทะเบียนสินทรัพย์
ของแผนกบญัชีและแผนกธรุการท่ี
ควบคมุสินทรัพย์เป็นฐานข้อมลู
เดียวกนัท่ีสามารถใช้อ้างอิงข้อมลู
ระหวา่งกนัได้ แตอ่าจมีรายละเอียดใน
ทะเบียนตา่งกนัตามความจ าเป็น และ
ควรมีการตรวจสอบข้อมลูระหวา่งกนั
สม ่าเสมออย่างน้อยปีละครัง้พร้อมการ
สุม่ตรวจนบัสินทรัพย์ร่วมกนั 

จากการติดตามเมื่อเดือน ส.ค. 2560 : จาก
ข้อมลูท่ีต่างกนั แผนกธรุการได้เพ่ิมเติมข้อมลู
ในทะเบียนทรัพย์สนิครบถ้วนแล้ว และในสว่น
ของข้อมลูฝ่ังแผนกบญัชีได้บนัทกึทรัพย์สินและ
เร่ิมค านวณค่าเสื่อมราคาย้อนหลงัถึงวนัท่ีซือ้
ถกูต้องแล้ว 

รายงานของผู้ตรวจสอบภายในประจ าไตรมาส 3/2560 ได้สรุปรายงานการควบคมุการรับ -เบิกสินค้า และการควบคมุ
การออกแบบผลติ ตู้  Panel โดยมีผลสรุปวา่  

1. การบนัทกึรับและบนัทกึต้นทนุ Panel ในระบบ CPT Works พบวา่มีการค านวณมลูค่าต้นทนุท่ีบนัทกึถกูต้อง  
2. การก าหนดให้บนัทึกรับสินค้าจากการซือ้เข้าระบบ CPT Works  ซึง่ช่วงต้นเดือนผู้ปฏิบตัิงานอาจยงัมีความสบัสน

ในการจัดเก็บเอกสารจึงยังขาดความครบถ้วน จึงมีการก าหนด ขัน้ตอนการส่งต้นฉบับใบก ากับภาษี กรณีซือ้
สินค้าเข้าสต๊อก ตามหนังสือแจ้งภายใน 8/2560 เพ่ือบงัคบัปฏิบตัิตัง้แต่วนัท่ี 24 ก.ค. 2560 และติดตามเอกสาร
ของเดือน ก.ค. 2560 มาจดัเก็บให้ครบถ้วนภายหลงัแล้ว 

3. การเบิกสินค้าเพ่ือน าไปผลิตส าหรับกลุ่ม Component หลัก จะถูกผูกไว้ในระบบตามเอกสาร Material List ซึ่ง
ระบบจะตัด Stock Card ทันทีตามวนัท่ีท่ีจัดท าเอกสาร ส่วนงานคลงัสินค้าจะจัดพิมพ์ Material List เพ่ือน ามา
จดัเตรียมสินค้ารอแผนกผลิตมารับสินค้าไปประกอบตู้  ซึ่งอาจจะมีผลต่อการตดั Stock ไม่ตรงงวด แต่บริษัทจะ
พิจารณา Cut off ทุกไตรมาสว่ามีรายการบันทึกเบิกสินค้าท่ีลงนามรับสินค้าข้ามงวดหรือไม่ หากมีจะบันทึก
ปรับปรุงจดัประเภทบญัชีให้ถกูต้อง 

4. ไมพ่บประเดน็ท่ีเป็นสาระส าคญัจากการตรวจสอบการควบคมุวางแผนการผลิต  และการควบคมุคณุภาพการผลิต 

ทัง้นีค้ณะกรรมการตรวจสอบได้อนมุตัิรายงานผลการตรวจสอบระบบการควบคมุภายในของบริษัท โดยพิจารณาจาก
รายงานการตรวจสอบภายในและรายงานการติดตามการปฏิบตัิตามข้อเสนอแนะของระบบการควบคมุภายในท่ีจดัท าขึน้โดยผู้
ตรวจสอบภายใน บริษัทได้ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงระบบการควบคมุภายใน โดยเฉพาะประเดน็ข้อสงัเกตท่ีมีความเสี่ยงตอ่การ
ด าเนินธุรกิจอยา่งมีนยัส าคญัเรียบร้อยแล้ว 
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(3) ข้อสังเกตของระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยผู้สอบบัญชี 

บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากดั ซึ่งเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทได้ท าการสอบทานระบบการควบคมุภายในของบริษัท โดยได้ให้ข้อสงัเกตของระบบควบคมุภายในของบริษัทให้แก่บริษัท
ส าหรับปี 2559 และงบไตรมาส 2 ปี 2560 ซึง่บริษัทได้แก้ไขแล้ว สรุปประเดน็ข้อสงัเกต ได้ดงันี ้   

สิ่งที่ตรวจพบ ข้อเสนอแนะ ความเหน็ของบริษัทและการด าเนินการ การตดิตามข้อสังเกตของผู้สอบบญัชี 

1. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น  

1.1 การบนัทึกเช็ครับและเช็คจ่าย (ตรวจพบในไตรมาส 1 ปี 2560 และด าเนินการแก้ไขแล้ว)  
บริษัทบนัทกึเช็ครับและเช็คจ่ายลงวนัท่ี
ลว่งหน้ารวมอยู่ใน Code บญัชีเดียวกนั 

 

บริษัทควรตรวจสอบรายการบญัชีและบนัทกึ
บญัชีให้ตรงตามค านิยามของมาตรฐานการ
บญัชีให้เหมาะสม 

ส าหรับงบการเงินไตรมาส 1 ปี 2560 บริษัทได้จดั
ประเภทบญัชีให้ถกูต้องแล้ว และผู้ปฏิบตัิงานได้ปฏิบตัิ
ให้ถกูต้องส าหรับรายการท่ีเกิดขึน้ ตัง้แตเ่ดือน เมษายน 
2560 เป็นต้นไป  

ได้ตดิตามข้อเสนอแนะดงักลา่วในการเข้าสอบทานไตร
มาส 2/2560 พบว่าทางบริษัทมีการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว 

1.2 การบนัทึกภาษีซ้ือและภาษีขาย (ตรวจพบในไตรมาส 1 ปี 2560 และด าเนินการแก้ไขแลว้)  
บริษัทบนัทกึภาษีซือ้และภาษีขายท่ียงัไม่ถึง
ก าหนดช าระรวมอยู่ใน Code บญัชีเดียวกนั  

ในการปิดงบการเงินทกุสิน้ไตรมาสและสิน้ปี 
ทางบริษัทควรน ารายละเอียดประกอบงบ
การเงินดงักลา่วมาตรวจสอบประเภทของ
รายการบญัชีและท าการปรับปรุงรายการให้
แสดงในบญัชีท่ีเหมาะสม 

 

ส าหรับงบการเงินไตรมาส 1 ปี 2560 บริษัทได้จดั
ประเภทบญัชีให้ถกูต้อง และบริษัทได้ปฏิบตัิให้ถกูต้อง
ส าหรับรายการท่ีเกิดขึน้ตัง้แตเ่ดือน เมษายน 2560 
เป็นต้นไป  

ได้ติดตามข้อเสนอแนะดงักลา่วในการเข้าสอบทานไตร
มาส 2/2560 พบว่าทางบริษัทมีการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว 

1.3 การบนัทึกการรบัช าระเงินจากลูกหนีก้ารคา้ (ตรวจพบในไตรมาส 1 ปี 2560 และด าเนินการแก้ไขแลว้)  
บริษัทรับช าระเงินจากลกูหนีก้ารค้า
ต่างประเทศ 2 ราย ไปบนัทกึตดัยอดลกูหนีใ้น 
Code บญัชีลกูหนีก้ารค้าในประเทศ  

บริษัทควรตรวจสอบความถตู้องทกุครัง้ที่มี
การรับช าระเงินจากลกูค้าวา่เป็นการรับช าระ
เงินจากลกูหนีก้ารค้าในประเทศหรือ
ต่างประเทศและบนัทกึบญัชีให้เหมาะสม 

ส าหรับงบการเงินไตรมาส 1 ปี 2560 บริษัทได้จดั
ประเภทบญัชีให้ถกูต้องแล้ว และบริษัทได้บนัทกึ
รายการลกูหนีก้ารค้าในประเทศกบัลกูหนีก้ารค้า
ต่างประเทศ  รวมถึงการตดัรับช าระให้ตรงตามประเภท
ของลกูหนีแ้ตล่ะราย ส าหรับรายการท่ีเกิดขึน้ตัง้แต่ 
เดือน เมษายน 2560 เป็นต้นไป 

ได้ติดตามข้อเสนอแนะดงักลา่วในการเข้าสอบทานไตร
มาส 2/2560 พบว่าทางบริษัทมีการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว 
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บริษัทบนัทกึลกูหนีก้ารค้า Commissioning- 
ในประเทศ รวมอยู่ในลกูหนีก้ารค้าปกติใน
ประเทศ  

บริษัทควรตรวจสอบรายละเอียดประกอบงบ
การเงินทกุครัง้ และแยกรายการลกูหนีก้ารค้า
ในสว่นของ Commissioning ให้บนัทกึใน 
Code บญัชีให้เหมาะสม และตรงตาม
รายละเอียดประกอบงบการเงิน 

บริษัทได้ก าหนดให้มีการสอบทานรายการคงค้างของ
ลกูหนีแ้ตล่ะประเภท ตลอดจนการทบทวนรายการกบั
แผนกขาย เน่ืองจากลกูหนี ้Commissioning จะมี
ก าหนดเวลาในการจ่ายช าระท่ีนานกว่าลกูหนีก้ารค้า
ทัว่ไป ซึง่ด าเนินการส าหรับรายการท่ีเกิดขึน้ตัง้แตเ่ดือน 
เมษายน 2560 เป็นต้นไป 

ได้ติดตามข้อเสนอแนะดงักลา่วในการเข้าสอบทานไตร
มาส 2/2560 พบว่าทางบริษัทมีการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว 

1. สินค้าคงเหลือ  

1.1 การบนัทึกบญัชีสินคา้ (ตรวจพบปี 2559 คงคา้งในไตรมาส 1 ปี 2560 ด าเนินการแก้ไขเสร็จในไตรมาส 3 )   
บริษัทไม่ได้มีการบนัทกึสินค้าส าเร็จรูป (ตู้ ) ท่ี
ท าเสร็จแล้วเข้าในสินค้าคงเหลือ โดยเม่ือท า
เสร็จจะสง่ให้ลกูค้าทนัที และการรับวตัถดุิบ 
(RM) จากการซือ้ในประเทศเข้าระบบ CPT 
Works ก่อน โดยจะบนัทกึเข้า Job Cost เลย
ทนัที โดยบริษัทจะจดัประเภทรายการ
ดงักลา่วโดย Manual ทกุวนัสิน้งวด 

บริษัทควรมีการจดัท ารายงานสินค้าคงเหลือ 
(ตู้ ) และวตัถดุิบท่ีซือ้ในประเทศ (RM) และ
บนัทกึเป็นงานระหวา่งท าเม่ือเบิกมาผลิต 
เพ่ือให้เป็นไปค านิยามของประเภทบญัชี  
และเพ่ือไม่ให้ผู้ ใช้งบการเงินมีความเข้าใจผิด
ในการแสดงรายการ 

- บริษัทเพ่ิม Module Inventory Systemเพ่ือบนัทกึ
บญัชี RM ส าหรับอปุกรณ์ไฟฟ้างานโครงการและ
การซือ้วตัถดุิบตา่ง ๆ WIP งานระหวา่งท า และFG 
เม่ือผลิตเสร็จโอนเข้าสินค้าส าเร็จรูป ซึง่การเพ่ิม 
Module Inventory โดย WIP บริษัทแก้ไขแล้วเม่ือ 
มิ.ย. 2560 สว่น RM และ FG บริษัทแก้ไขแล้วเม่ือ 
ก.ค. 2560 โดยผู้ตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบ
ขัน้ตอนการท างานของระบบ Inventory Module 
แล้วเม่ือวนัท่ี 3 ส.ค 2560 

- และผู้บริหารชีแ้จงเพิ่มเติมวา่ : บริษัทได้ด าเนินการ
จดัท าคูมื่อการปฏิบตัิงาน (ฉบบัปรับปรุงแก้ไข) 
เรียบร้อยแล้วเพื่อให้สอดคล้องกบั Module 
Inventory System  

ได้ติดตามจากข้อมลูท่ีได้รับ มีความเห็นวา่ 
1.Report คมุการรับเข้าและเบิกออก Raw Material 
(RM) ได้จดัท าในระบบ CPT Works อย่างสมบรูณ์แล้ว 
2.Report คมุ Work in process (WIP) ยงัไม่สมบรูณ์
เท่าท่ีควร เน่ืองจากต้องติดตามอีกครัง้เม่ือมีการผลิต
และสง่สินค้าท่ีเป็น order เก่าให้หมดก่อน 
3. Report คมุ Finished Goods (FG) จากระบบ CPT 
Works สามารถคมุได้เฉพาะมลูค่า แต่จ านวนตู้
คงเหลือยงัจดัท าโดย Report Manual 
 
ทัง้นี ้Report คมุ Work in process และ Report คมุ 
Finished Goods จาก CPT works ท่ียงัไม่สมบรูณ์ไม่
มีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัท  

1.2 การท าประกนัภยัสินคา้ (ตรวจพบในไตรมาส 1 ปี 2560 และด าเนินการแก้ไขแลว้)  
บริษัทมีการท าประกนัภยัสินค้ากบั LMG 
Insurance PCL. แตจ่ านวนเงินท่ีกรมธรรม์
คุ้มครอง ไม่ครอบคลมุถึงมลูค่าสินค้าคงเหลือ 

บริษัทควรพิจารณาในการท าประกนัภยัให้
ครอบคลมุถึงสินค้าคงเหลือ 

เน่ืองจากสินค้าของบริษัทมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา 
ซึง่จะไม่เท่ากนัในแตล่ะครัง้ขึน้อยู่กบัช่วงเวลาในการสง่
มอบสินค้า โดยสินค้าของบริษัทบางรายการขึน้อยู่กบั

ได้ติดตามข้อเสนอแนะดงักลา่วในการเข้าสอบทานไตร
มาส 2/2560 พบว่าทางบริษัทมีการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว 
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จ านวนเงินท่ีกรมธรรม์คุ้มครองในสินค้า 105 
ล้านบาท มลูค่าสินค้าคงเหลือตามบญัชี 
126.46 ล้านบาท 

ช่วงฤดกูาลของผู้ซือ้ด้วย ซึง่กลางเดือน มิ.ย.  2560 
บริษัทได้พิจารณาการท าประกนัเพ่ิมบางสว่นให้
ครอบคลมุมลูค่าสินค้าคงเหลือแล้ว 

2. รายได้จากการขายและการให้บริการ  

2.1 การบนัทึกการรบัรู้รายไดแ้ยกตามสญัญา (ตรวจพบในไตรมาส 1 ปี 2560 และด าเนินการแก้ไขแลว้)  
บริษัทรับรู้รายได้ของลกูค้ารายหนึง่แยก
ประเภทต่างกนั ซึง่มีการท าสญัญากบัคูค้่า 3 
สญัญา โดย สญัญาท่ี 1 รับรู้รายได้ตามขัน้
ความส าเร็จของงาน สญัญาท่ี 2 และ 3  รับรู้
รายได้เป็นการขาย Unit และ Panel 
โดยทัง้ 3 สญัญามีความสมัพนัธ์กนัอย่างมาก
จนท าให้สญัญาแตล่ะสญัญาเป็นสว่นหนึง่
ของโครงการเดียวกนัซึง่มีอตัราก าไรร่วมกนั 

บริษัทควรพิจารณาถึงการรับรู้รายได้จากงาน
ดงักลา่วให้ถกูต้องและเป็นไปตามมาตรฐาน
การบญัชี 

ส าหรับงบการเงินไตรมาส 1 ปี 2560 บริษัทได้ปรับปรุง
การรับรู้รายได้ส าหรับลกูค้ารายดงักล่าวแล้วโดยถือว่า
แตล่ะสญัญาเป็นสว่นหนึง่ของโครงการเดียวกนัซึง่มี
อตัราก าไรร่วมกนั เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการ
บญัชีท่ีรับรองทัว่ไป    นอกจากนัน้ บริษัทได้ปรับปรุง
คูมื่อการปฏิบตัิงาน  "การรับรู้รายได้ (แบง่ตามประเภท
งาน)" ให้สอดคล้องกบังานท่ีมีลกัษณะดงักลา่ว เพ่ือใช้
เป็นหลกัเกณฑ์ในการพิจารณาการรับรู้รายได้ต่อไป 
และเร่ิมตัง้แตเ่ดือนเมษายน 2560 เป็นต้นไป 

ได้ติดตามข้อเสนอแนะดงักลา่วในการเข้าสอบทานไตร
มาส 2/2560 พบว่าทางบริษัทมีการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว 
และงานโครงการอ่ืนๆ ท่ีเกิดขึน้ในไตรมาส 2/2560 ทาง
บริษัทได้น ามาบนัทกึบญัชีให้เป็นไปตามมาตรฐานการ
บญัชีแล้ว 

2.2 เอกสารสนบัสนนุการบนัทึกการรบัรู้รายได ้(ตรวจพบในไตรมาส 1 ปี 2560 และด าเนินการแก้ไขแลว้)  
บริษัทยงัไม่มีเอกสารท่ีสามารถอ้างอิงถึงจดุ
รับรู้รายได้จากการโอนความเสี่ยงไปให้กบั
ลกูค้าท่ีชดัเจน ซึง่พบวา่ มีการรับรู้รายได้จาก
เอกสาร ”ใบสง่มอบสินค้าชัว่คราว” ท่ีออกโดย
บริษัทและ “ใบอนมุตัิตรวจรับและช าระหนี”้ ท่ี
ออกโดยลกูค้า หากมีเอกสารอย่างใดอย่าง
หนึง่จงึไม่สามารถหาจดุ Cutoff รายได้ ณ วนั
สิน้งวดได้อย่างชดัเจน 
 

บริษัทควรก าหนดให้มีเอกสารท่ีสามารถ
อ้างอิงวนัท่ีท่ีลกูค้ารับสินค้าและโอนความ
เสี่ยงในสินค้าได้ชดัเจน เพ่ือให้การรับรู้รายได้
เป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

ส าหรับงบการเงินไตรมาส 1 ปี 2560 บริษัทได้ปรับปรุง
การรับรู้รายได้ส าหรับลกูค้ารายดงักล่าวให้ถกูต้องแล้ว 
ตามนโยบายของบริษัทก าหนดให้ออกเอกสาร "ใบสง่
ของชัว่คราว" และให้ลกูค้าลงลายมือช่ือพร้อมระบวุนัท่ี
ท่ีรับสินค้า เพื่อเป็นหลกัฐานในการบนัทกึบญัชีรายได้  
หากเกิดความเสียหายขึน้กบัสินค้าดงักลา่วลกูค้าจะ
เป็นผู้ รับผิดชอบ โดยเอกสาร “ใบสง่ของชัว่คราว”  
บริษัทก าหนดให้ออกทกุกรณีท่ีมีการสง่สินค้าเร่ิมตัง้แต่
เดือนเมษายน 2560 เป็นต้นไป 

ได้ติดตามข้อเสนอแนะดงักลา่วในการเข้าสอบทานไตร
มาส 2/2560 พบว่าทางบริษัทมีการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว 
โดยมีการออกใบสง่ของชัว่คราวทกุการสง่ของและระบุ
วนัท่ีรับสินค้าแล้ว 

2.3 การแก้ไขจ านวนเงินก่อน Post รายการ (ตรวจพบในไตรมาส 1 ปี 2560 และด าเนินการแก้ไขแลว้)  
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ระบบ CPT Works ของบริษัท สามารถแก้ไข
จ านวนเงินก่อน Post รายการรายได้ตามใบ
แจ้งหนี ้ไปยงับญัชีแยกประเภทได้ 

บริษัทควร Lock การแก้ไขจ านวนเงินใบแจ้ง
หนีใ้ห้ไม่สามารถมีการแก้ไขใด ๆ ได้ เพื่อให้
รายได้ท่ีรับรู้ในบัญชีแยกประเภทตรงกันกับ
เอกสาร 

- ระบบการควบคมุ : ปัจจบุนั  Programmer ได้  
Lock ข้อมลูไม่สามารถแก้ไขได้ ส าหรับข้อมลูท่ี
ฝ่ายบญัชีได้ Post รายการเข้า GL ซึง่เร่ิมใช้ตัง้แต่
เดือน เมษายน 2560 เป็นต้นไป 

- ระบบการสอบทาน : บริษัทได้ก าหนดให้ฝ่าย
บญัชีเป็นผู้อนมุตัิรายการ (Post) ซึง่จะต้อง
ตรวจสอบความถกูต้องก่อน Post รายการ  

- หากจ าเป็นต้องแก้ไขรายการท่ี Post เข้า GL แล้ว
ให้ท าเอกสารใบใหม่เพ่ือให้ทราบท่ีมาท่ีไปของการ
แก้ไขดงักลา่ว 

- ได้ติดตามข้อเสนอแนะดงักลา่วในการเข้าสอบ
ทานไตรมาส 2/2560 พบวา่ทางบริษัทมีการแก้ไข
เรียบร้อยแล้ว  

3. ระบบโปรแกรม CPT Works  

3.1 การเรียกรายงานตน้ทนุงาน (Job Cost) (ตรวจพบปี 2559 ด าเนินการแก้ไขเสร็จในไตรมาส 1 ปี 2560)  
ระบบ CPT Works ไม่สามารถเรียก Job 
Cost ณ วนัท่ีรายงานได้ โดยบริษัทต้องน า
ข้อมลูท่ีเรียกได้จากระบบดงักลา่วเพ่ือมาตดั
รายการท่ีไม่ได้ใช้ออก เน่ืองจากระบบจะดงึ
ข้อมลูตัง้แตเ่ร่ิมมี Cost ของ Job นัน้จนถึง
ปัจจบุนั 

บริษัทควรก าหนดให้ระบบสามารถเรียก
ข้อมลูได้ทนัที เพื่อน าข้อมลูนัน้มาใช้ประโยชน์
ต่อไป 

ปัจจบุนับริษัทได้ปรับรายงาน (Report) เพ่ือให้สามารถ
เรียกรายงาน โดยก าหนดเป็นช่วงเวลาในการดงึข้อมลู 
(from – to) ส าหรับแตล่ะงาน (Job Cost) ตามท่ี
ต้องการ เพื่อลดความผิดพลาดในการจดัข้อมลูโดย 
Manual ซึง่เร่ิมใช้งานตัง้แตก่ลางเดือน มิถนุายน 2560 

ได้ติดตามข้อเสนอแนะดงักลา่วในการเข้าสอบทานไตร
มาส 2/2560 พบว่า CPT Works สามารถเรียก Job 
Cost ณ วนัท่ีรายงานได้แล้ว 

 จากความเห็นและการด าเนินการของบริษัทดงักล่าวข้างต้น ผู้สอบบญัชีได้ตรวจติดตามแล้ว ส่วนข้อสงัเกตจากการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 
ผู้สอบบญัชีไม่พบข้อบกพร่องของการควบคมุภายในท่ีเป็นนยัส าคญัท่ีอาจมีผลกระทบในสาระส าคญัต่อการจดัท าข้อมลูทางการเงินระหว่างกาล และได้มีข้อเสนอแนะบางประการท่ีเห็นว่ามี
ความส าคญัเพื่อประโยชน์ในการก ากบัดแูลการจดัท ารายงานทางการเงิน 
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14.  รายการระหว่างกัน 

14.1 ลักษณะความสัมพันธ์ 

บริษัทมีการท ารายการระหว่างกนักบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์  ได้แก่ กรรมการ ผู้ ถือหุ้น ผู้บริหาร 
และบริษัทท่ีเก่ียวข้องซึ่งหมายถึงบริษัทท่ีมีบุคคลท่ีอาจจะมีความขัดแย้งของบริษัท มีความสมัพันธ์เก่ียวข้องกับกรรมการ 
ผู้บริหารและผู้ ถือหุ้นของบริษัทดงักลา่ว ซึง่สามารถสรุปลกัษณะความสมัพนัธ์ ได้ดงันี ้

ตารางแสดงความสมัพนัธ์ของบคุคลและนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งกนั 

บุคคล/นิตบุิคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ความสัมพันธ์ 
1. นายอภิชาติ ปีปทมุ กรรมการและผู้ ถือหุ้นบริษัท  
2. นายนพดล วิเชียรเกือ้ กรรมการและผู้ ถือหุ้นบริษัท  
3. บริษัท คอมมิวนิเคชัน่ แอนด์ ซิสเตม็ส์ โซลชูัน่ จ ากดั

(มหาชน) (CSS)  
(CSS ประกอบกิจการน าเข้าและจ าหน่ายเคเบิล้ที่ใช้ในงาน
โครงข่ายโทรคมนาคม ให้บริการติดตัง้ระบบโทรคมนาคม) 

มีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบร่วมกนั คือ   
รศ.ประภาษ ไพรสวุรรณา 

4. บริษัท บางกอกชีทเมท็ทลั จ ากดั (มหาชน) (BM)  
(BM ประกอบกิจการผลติรางและทอ่ร้อยสายไฟ ตู้สื่อสาร) 

มีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบร่วมกนั คือ   
รศ.ประภาษ ไพรสวุรรณา 
(โดย รศ.ประภาษ ไพรสวุรรณา ด ารงต าแหน่งประธาน
กรรมการตรวจสอบในบมจ. บางกอกชีทเมท็ทลั) 

5. บริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) (PSTC)  
(PSTC ประกอบกิจการออกแบบ และติดตัง้ระบบไฟฟา้ 
ด้านพลงังานทดแทน) 

มีกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบร่วมกนั 
คือ นายสวุิทย์ สิงหจนัทร์ 
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14.2 รายละเอียดรายการระหว่างกัน 

ตารางสรุปลกัษณะรายการและรายละเอียดของรายการระหวา่งกนั 

บุคคล/นิตบุิคคลที่อาจ
มีความขัดแย้ง 

ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (ล้านบาท) ยอดคงค้าง (ล้านบาท) ค าชีแ้จงของผู้บริหารในเร่ืองความจ าเป็นและ 

ความสมเหตุสมผล 
ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

2559 30 ก.ย. 60 2559 30 ก.ย. 60 

นายอภิชาติ ปีปทมุ 
 
 

ค า้ประกนัให้บริษัทส าหรับ
สญัญาเช่าทางการเงิน
(รถยนต์) 

3.32        - 0.16        - นายอภิชาติ ปีปทุม ท าการค า้ประกันในนามส่วนตัว
ให้กับบริษัทส าหรับเช่าซือ้รถยนต์เพ่ือการด าเนินธุรกิจ
ของบริษัทโดยมิได้รับค่าตอบแทนแต่อย่างใด รายการนี ้
ได้สิน้สดุในไตรมาส 2/2560 และจะไมเ่กิดขึน้อีก 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการ
ค า้ประกนัดงักล่าวมีความสมเหตสุมผลและท าให้
บริษัทได้ประโยชน์ เน่ืองจากผู้ค า้ประกันมิได้คิด
คา่ตอบแทนในการค า้ประกนัแตอ่ย่างใด 

รายการนีจ้ะไม่เกิดขึน้อีกต่อไปส าหรับการเช่าซือ้
รถยนต์ใหม ่

 

นายนพดล วิเชียรเกือ้ ค า้ประกนัให้บริษัท 
สญัญาเช่าทางการเงิน 
(รถยนต์) 

1.06        - 0.09        - นายนพดล วิเชียรเกือ้ ท าการค า้ประกันในนามส่วนตัว
ให้กับบริษัทส าหรับเช่าซือ้รถยนต์เพ่ือการด าเนินธุรกิจ
ของบริษัท โดยมิได้รับค่าตอบแทนแต่อย่างใด  รายการนี ้
ได้สิน้สดุในไตรมาส 2/2560 และจะไมเ่กิดขึน้อีก 

บริษัท คอมมิวนิเคชัน่ 
แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลชูัน่ 
จ ากดั (มหาชน) (CSS) 

ซือ้สินค้า 10.30 1.73        -        - CSS ประกอบธุรกิจหลักคือจ าหน่ายสายเคเบิล้ ซึ่งเป็น
วัตถุดิบชนิดหนึ่งที่บริษัทต้องน ามาประกอบเพ่ือขาย 
ดงันัน้ บริษัทซือ้วตัถุดิบประเภทสายไฟ (Cable 115kV) 
เพ่ือน าไปผลิตงานประเภท Substation และสายไฟอื่น ๆ 
โดยการซือ้สินค้าดงักล่าวได้ผ่านขัน้ตอนการเปรียบเทียบ
ราคาของแผนกจัดซือ้  ซึ่งราคาเป็นราคาที่เหมาะสม 
ตลอดจนการพิจารณาเง่ือนไขอื่น  ๆ ประกอบ เช่น 
คุณภาพ การช าระเงิน และการตรงต่อเวลาในการจัดส่ง
สินค้า ซึง่ ณ ปัจจบุนัรายการเจ้าหนีก้ารค้าดงักลา่วบริษัท
ได้จ่ายช าระเรียบร้อยแล้ว  คงค้างเพียงยอดที่อยู่ในช่วง
เครดิตเทอม 

 

 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการซือ้
สินค้าดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท 
และเป็นรายการที่เป็นไปตามเง่ือนไขการค้าทัว่ไป
โดยเป็นไปตามนโยบายการจัดซือ้ของบริษัท ซึ่ง
บริษัทได้ท ารายการแบบเดียวกันกับคู่ค้ารายอื่น 
ซึง่มีความสมเหตสุมผล 

 

 

 

 

 

เจ้าหนีก้ารค้า        -        - 0.74 0.88 
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บุคคล/นิตบุิคคลที่อาจ
มีความขัดแย้ง 

ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (ล้านบาท) ยอดคงค้าง (ล้านบาท) ค าชีแ้จงของผู้บริหารในเร่ืองความจ าเป็นและ 

ความสมเหตุสมผล 
ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

2559 30 ก.ย. 60 2559 30 ก.ย. 60 

บริษัท บางกอกชีท
เมท็ทลั จ ากดั(มหาชน) 
(BM)  

ซือ้สินค้า 0.22 4.84        -        - BM ประกอบธุรกิจหลักคือจ าหน่ายรางและท่อร้อย
สายไฟ ซึ่งเป็นวัตถุดิบชนิดหนึ่ งที่บ ริษัทต้องน ามา
ประกอบเพ่ือขาย ดงันัน้ บริษัทซือ้วตัถดุิบประเภทท่อร้อย
สายไฟ เพ่ือน าไปผลิตงานประเภท Substation  โดยการ
ซือ้สินค้าดังกล่าวได้ผ่านขัน้ตอนการเปรียบเทียบราคา
ของแผนกจดัซือ้  ซึ่งราคาเป็นราคาที่เหมาะสม ตลอดจน
การพิจารณาเง่ือนไขอื่น ๆ ประกอบ เช่น คุณภาพ การ
ช าระเงิน และการตรงต่อเวลาในการจัดส่งสินค้า ซึ่ง ณ 
ปัจจุบนัรายการเจ้าหนีก้ารค้าดงักล่าวบริษัทได้จ่ายช าระ
เรียบร้อยแล้ว คงค้างเพียงยอดท่ีอยู่ในช่วงเครดิตเทอม 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการซือ้
สินค้าดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท 
และเป็นรายการที่เป็นไปตามเง่ือนไขการค้าทัว่ไป
โดยเป็นไปตามนโยบายการจัดซือ้ของบริษัท ซึ่ง
บริษัทได้ท ารายการแบบเดียวกันกับคู่ค้ารายอื่น 
ซึง่มีความสมเหตสุมผล 

 

 

 

เจ้าหนีก้ารค้า        -        - 0.24 1.26 

บริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ 
เทคโนโลยี จ ากดั
(มหาชน)  

รายได้จากการให้บริการ
รับเหมาและติดตัง้ 

       - 44.91        -        - PSTC ประกอบธุรกิจหลกัคือออกแบบ และติดตัง้ระบบ
ไฟฟ้าด้านพลงังานทดแทน ซึง่บริษัทได้ให้บริการรับเหมา
และติดตัง้งานประเภท Substation เป็นหลกั (มลูค่างาน 
45.74 ล้ านบาท )  โดยราคาค่ าบ ริการเป็นราคาที่
เหมาะสม และสามารถเทียบเคียงกับการให้บริการของ
ลูกค้ารายอื่นที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกัน  ส่วนรายได้
จากการขายสินค้าเป็นการขายสินค้าประเภทอุปกรณ์
ไฟฟ้า (Busduct)  ซึ่งราคาขายสามารถเทียบเคียงได้กับ
ลูกค้ารายอื่น  ส่วนรายการลูกหนีก้ารค้าดังกล่าว ณ 
ปัจจุบันบริษัทได้รับช าระเรียบร้อยแล้ว คงค้างเพียงยอด
ที่อยู่ในช่วงเครดิตเทอม และนอกจากนัน้บริษัทยังมี
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกช าระ ส าหรับงานเดียวกัน  ซึ่ง
เป็นไปตามเง่ือนไขปกติทั่วไปตามที่ระบุในสัญญา และ
เป็นไปตามเง่ือนไขเช่นเดียวกบัลกูค้ารายอื่นของบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการ
การให้บริการรับเหมาและติดตัง้ของโครงการที่
เก่ียวกบังาน Substation  โดยบริษัทค านวณ
ราคาจากต้นทนุบวกอตัราก าไรขัน้ต้น (Standard 
Gross Margin)  ซึง่เป็นรายการธุรกิจปกติของ
บริษัท  โดยมีรายละเอียดตามที่ระบใุนสญัญา
และมีเง่ือนไขเช่นเดียวกนักบัที่ท ากบัลกูค้ารายอื่น
ที่มีลกัษณะงานคล้ายคลงึกนั   สว่นการขาย
สินค้าประเภทอปุกรณ์ไฟฟ้าเป็นไปตามราคาท่ี
เทียบเคียงได้กบัลกูค้าทัว่ไปของบริษัท รวมถงึ
รายได้ที่ยงัไมไ่ด้เรียกช าระด้วยเช่นกนัซึง่มีความ
สมเหตสุมผล 

 

รายได้จากการขาย        - 6.60        -        - 

ลกูหนีก้ารค้า        -        -        - 31.13 

รายได้ที่ยงัไมไ่ด้เรียกช าระ        -        -        - 3.25 
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14.3 มาตรการหรือขัน้ตอนการอนุมัตกิารท ารายการระหว่างกัน 

ในการเข้าท ารายการกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์  จะต้องมีการน าเสนอเร่ืองให้กบัคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพ่ือท าการพิจารณาและอนมุตัิการท ารายการระหวา่งกนัดงักลา่วให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อกิจการ  และเพื่อเป็นการ
คุ้มครองผู้ลงทนุรวมถึงผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับบริษัท  โดยรายการระหว่างกนัดงักล่าวจะต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  และข้อบงัคบั ประกาศ ค าสัง่ หรือข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึง
การปฏิบตัิตามข้อก าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมลูการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั  ซึ่งผู้ ท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์
หรือมีสว่นได้เสียในการท ารายการระหวา่งกนั จะไมมี่สิทธิเข้ามามีสว่นร่วมในการอนมุตัิรายการดงักลา่วได้ 

ก) การท ารายการท่ีเป็นข้อตกลงทางการค้าท่ีมีเง่ือนไขการค้าโดยทัว่ไป    

การท ารายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ได้แก่  การขายสินค้าและการให้บริการ เป็นต้น จะต้องมี
ข้อตกลงทางการค้าท่ีมีเง่ือนไขการค้าและราคาท่ีเป็นธรรม สามารถเทียบเคียงได้กบัการท ารายการระหว่างบริษัทกบับุคคล
ทัว่ไป หรือการท ารายการระหว่างบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับคุคลทัว่ไป หรือการท ารายการในลกัษณะ
เดียวกันกับของผู้ประกอบการอ่ืนในธุรกิจ โดยได้อนุมตัิในหลกัการให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมตัิการท าธุรกรรมดงักล่าวได้ 
หากธุรกรรมนัน้มีข้อตกลงทางการค้าในลกัษณะเดียวกบัท่ีวิญญชูนจะพงึกระท ากบัคูส่ญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกนัด้วย
อ านาจต่อรองท่ีปราศจากอิทธิพลในการท่ีตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้อง ทัง้นี ้ฝ่ายบริหาร
ของบริษัทสามารถด าเนินการได้ตามปกติภายใต้หลกัการท่ีทางคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมตัิ และจดัท ารายงาน
สรุปการท าธุรกรรมดงักลา่วที่เกิดขึน้ในช่วงเวลาที่ผา่นมา เพ่ือรายงานในที่ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบทกุไตรมาส  

ข) การท ารายการท่ีเป็นข้อตกลงทางการค้าท่ีไมเ่ป็นเง่ือนไขการค้าโดยทัว่ไป 

การท ารายการท่ีเป็นข้อตกลงทางการค้าท่ีไม่เป็นเง่ือนไขโดยทั่วไป บริษัทก าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้
พิจารณาและให้ความเห็นเก่ียวกบัความจ าเป็นในการเข้าท ารายการและความเหมาะสมด้านราคาของรายการนัน้ๆ ในกรณีท่ี
คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการระหว่างกนัท่ีอาจเกิดขึน้ บริษัทจะจดัให้มีผู้ประเมินราคา
อิสระ ผู้ เช่ียวชาญอิสระหรือผู้ ตรวจสอบบัญชีเป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวกับคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพ่ือให้คณะกรรมการตรวจสอบใช้ประกอบการตัดสินใจและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ ถือหุ้น 
แล้วแตก่รณี เพื่อพิจารณาอนมุตัิต่อไป  

ทัง้นี ้ทัง้ 2 กรณีท่ีกล่าวข้าวต้น บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีได้รับการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และหากหุ้นสามัญของบริษัทได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว 
บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56 -1) และรายงานประจ าปีของบริษัทฯ 
(แบบ 56-2) ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หรือ
ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
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14.4 แนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 

บริษัทคาดว่าในอนาคตอาจจะมีรายการระหว่างกันต่อไป คือ การเข้าท ารายการซือ้ขายและการให้บริการท่ีเป็น
ข้อตกลงทางการค้าท่ีมีเง่ือนไขการค้าโดยทัว่ไปกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์  มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมี
ความขดัแย้งในอนาคต บริษัทจะปฏิบตัิตามนโยบายและขัน้ตอนท่ีได้กลา่วไว้อยา่งเคร่งครัด 

ทัง้นี ้ในการท ารายการระหว่างกนัท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคต เง่ือนไขต่างๆ  ให้เป็นไปตามลกัษณะการค้าโดยทัว่ไป โดย
อ้างอิงกับราคาและเง่ือนไขตลาดท่ีเหมาะสม ทัง้นีบ้ริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการอิสระเป็นผู้ ให้
ความเห็นเก่ียวกบัราคาอตัราค่าตอบแทน รวมทัง้ความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการนัน้ด้วย หากมีรายการใดท่ีเกิด
ขึน้กบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎ ประกาศ และ/หรือข้อบงัคบั
ของส านกังานคณะกรรมการหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  และ/หรือตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  โดยบริษัทอาจให้
ผู้ เช่ียวชาญอิสระหรือผู้สอบบญัชีของบริษัทเป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกบัรายการระหว่างกนัดงักล่าว  เพ่ือน าไปใช้ประกอบการ
ตดัสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ ถือหุ้นตามแต่กรณี ทัง้นี ้บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินท่ีได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของบริษัท 
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ส่วนที่ 2.4 
ฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินงาน  

15.1 ผู้สอบบัญชีและสรุปรายงานของผู้สอบบัญชี 

งบการเงินส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557   

ตรวจสอบโดยส านักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ซึ่งมีนางณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 
4563 เป็นผู้สอบบญัชีท่ีได้รับอนญุาตจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี
ท่ีรับรองทัว่ไป ผู้สอบบญัชีของบริษัทเห็นว่า งบการเงินของบริษัทแสดงฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสด โดย
ถกูต้องตามท่ีควรในสาระส าคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป   

งบการเงินส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

ตรวจสอบโดยส านักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ซึ่งมีนางณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 
4563 เป็นผู้สอบบญัชีท่ีได้รับอนญุาตจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี
ท่ีรับรองทัว่ไป ผู้สอบบญัชีของบริษัทเห็นว่า งบการเงินของบริษัทแสดงฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสด โดย
ถกูต้องตามท่ีควรในสาระส าคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 

งบการเงินส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

ตรวจสอบโดยบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากัด ซึ่งมีนายยุทธพงษ์ เชือ้เมืองพาน ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 
9445  เป็นผู้สอบบัญชีท่ีได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบ
บญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ซึง่ได้แสดงความเห็นวา่ งบการเงินของบริษัทแสดงฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสด โดย
ถูกต้องตามท่ีควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  และเพิ่มข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้นเก่ียวกับการ
ปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดในการบนัทกึบญัชีเก่ียวกบับญัชีตา่ง ๆ ในปีก่อน 

งบการเงินส าหรับรอบระยะเวลา 9 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 

สอบทานโดยบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากดั ซึง่มีนายยทุธพงษ์ เชือ้เมืองพาน ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 9445 
เป็นผู้สอบบญัชีท่ีได้รับอนญุาตจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ปฏิบตัิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน ซึ่งได้
ข้อสรุปว่า ไม่พบสิ่งท่ีเป็นเหตใุห้เช่ือว่าข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ได้จดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชี เก่ียวกบั
เร่ืองงบการเงินระหว่างกาลในสาระส าคญัจากการสอบทานของผู้สอบบญัชี และเพิ่มข้อมลูและเหตกุารณ์ท่ีเน้นเก่ียวกบัการ
ปรับปรุงรายการทางบญัชีของปีก่อน 

โดยผู้บริหารอธิบายว่า การอนมุตัิการออกงบการเงินประจ าปี 2559 ของบริษัทมีความล่าช้ากว่าก าหนดส่งงบการเงิน
ประจ าปีของบริษัทจดทะเบียน เน่ืองจากการเปลี่ยนผู้สอบบญัชีใหม่ มีความเห็นให้ปรับปรุงงบย้อนหลงัซึ่งใช้เวลาในการหา
ข้อมลูประกอบกบัระบบ ERP ของบริษัทยงัไม่สมบรูณ์ ทัง้นี ้ปัจจบุนับริษัทได้แก้ไขปัญหาดงักลา่ว และเพิ่มจ านวนบคุลากร ซึง่
ในไตรมาส 1-3 ปี 2560 บริษัทสามารถปิดงบการเงินประจ าไตรมาสได้ทนัก าหนดสง่ของบริษัทจดทะเบียน 

15.  ข้อมูลทางการเงนิที่ส าคัญ 
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15.2 นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 

1. นโยบายการบัญชีเก่ียวกับการรับรู้รายได้ ประกอบด้วย : 

- รายได้จากการขาย : บริษัทบนัทกึเป็นรายได้เม่ือได้สง่มอบสินค้าและโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของสินค้าไป
ยงัลกูค้าแล้ว เน่ืองจากการขายตู้ ไฟฟ้า (Panel) บริษัทประกอบท่ีโรงงานของบริษัทใช้เวลาประกอบในช่วงสัน้ ๆ 
ประมาณไม่เกิน 1 เดือนและน าไปส่งมอบให้ลกูค้า ณ โรงงานของลกูค้า ส่วนการขายสินค้าประเภทหน่วย (Unit) 
เป็นการขายตามค าสัง่ซือ้ของลกูค้า หากมีสินค้าพร้อมในคลงัสนิค้าบริษัทสามารถสง่มอบสินค้าได้ทนัที 

- รายได้จากการให้บริการรับเหมาและติดตัง้ (Installation/Substation) : บริษัทบนัทกึเป็นรายได้ตามสว่นของงานท่ี
แล้วเสร็จเม่ือวดัผลของงานท่ีท าได้อยา่งน่าเช่ือถือซึง่ค านวณตามอตัราสว่นของต้นทนุก่อสร้างท่ีเกิดขึน้จริงของงาน
ท่ีท าเสร็จจนถึงวันสิน้งวดกับการประมาณการต้นทุนทัง้หมดท่ีคาดว่าจะใช้ในการก่อสร้างตามสัญญา โดย
พิจารณาร่วมกับผลส าเร็จของงานท่ีประเมินโดยวิศวกรของบริษัท เน่ืองจากลกัษณะงานให้บริการรับเหมาและ
ติดตัง้ต้องใช้ระยะเวลานานเกินกวา่ 3 เดือน บริษัทจงึรับรู้รายได้ในแตล่ะงวดบญัชีตามสว่นของงานที่ท าเสร็จ 

- รายได้จากการให้บริการ : บริษัทบันทึกเป็นรายได้ประเภทการซ่อมแซม (Repair) และการให้บริการทั่วไป 
(Service) เม่ือได้ให้บริการแล้ว 

โดยในกรณีท่ีบริษัทมีการขายพร้อมรับเหมาติดตัง้สายไฟ และแต่ละสญัญามีลกัษณะงานท่ีเป็นอิสระจากกนัอย่าง
ชดัเจน บริษัทจะพิจารณารับรู้รายได้ของแต่ละสญัญาแยกจากกนั คือ รับรู้รายได้จากการขายเม่ือสง่มอบ และรับรู้
รายได้จากการให้บริการติดตัง้เม่ือมีการให้บริการแล้วเสร็จหากการติดตัง้ไม่ได้ใช้ระยะเวลานาน และรับรู้รายได้
ตามขัน้ความส าเร็จของงานหากการติดตัง้ใช้ระยะเวลานาน  

ส่วนในกรณีการขายพร้อมรับเหมาติดตัง้สายไฟ ท่ีบริษัทพิจารณาสญัญาโดยค านึงถึงความต้องการสดุท้ายของ
ลกูค้าท่ีมุง่ผลส าเร็จของงานโดยไมค่ านึงถงึการโอนกรรมสทิธ์ิในสินค้า ซึง่ลกูค้าจะรับมอบงานทัง้หมดเม่ือติดตัง้จน
เป็นผลส าเร็จของงานแล้ว บริษัทจะรับรู้รายได้ตามเปอร์เซน็ต์ขัน้ความส าเร็จของงานเป็นหลกั 

2. ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 

ในปี 2558 บริษัทได้เปลี่ยนแปลงนโยบายบญัชี ส่งผลกระทบท าให้ก าไรสทุธิของปี 2558 ลดลงจ านวน 13 ล้านบาท 
ก าไรต่อหุ้นลดลงจ านวน 0.04 บาทต่อหุ้น และท าให้ก าไรสุทธิของปี 2557 เพิ่มขึน้จ านวน 13 ล้านบาท ก าไรต่อหุ้นเพิ่มขึน้
จ านวน 0.04 บาทต่อหุ้น ผลดงักลา่วเน่ืองมาจากในปี 2558 บริษัทได้มีการจดัโครงสร้างกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดรายได้ใหม่ ส่งผล
ให้บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงการรับรู้รายได้ ส าหรับงานให้บริการติดตัง้และก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยท่ียงัท าไม่เสร็จ ซึง่ ณ วนัท่ี 
31 ธันวาคม 2557 จากบนัทกึรับรู้รายได้เท่ากบัต้นทนุการก่อสร้างท่ีเกิดขึน้ เป็นบนัทึกรับรู้รายได้ตามอตัราส่วนของงานท่ีแล้ว
เสร็จ  

นอกจากนีง้บก าไรขาดทุนและงบกระแสเงินสดส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 ท่ีแสดงไว้ในตารางสรุปงบ
การเงิน (ตามหัวข้อ 15.3) เป็นงบการเงินท่ีได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามรายงานลงวนัท่ี 17 มีนาคม 
2560 โดยผู้สอบบญัชีจะต้องน าเสนองบก าไรขาดทนุและงบกระแสเงินสดท่ีปรับปรุงใหมส่ าหรับปี 2559 เพ่ือเปรียบเทียบกบังบ
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ปี 2560 อันเน่ืองมาจากการปรับปรุงรายการก าไรจากการหักกลบลบหนีข้องคู่ค้ารายหนึ่งเพิ่มขึน้จ านวน 10.16 ล้านบาท 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เพิ่มขึน้ 2.03 ล้านบาทสง่ผลให้ก าไรสทุธิเพิ่มขึน้  8.13 ล้านบาท ซึ่งรายการดงักล่าวกระทบต่อก าไรสะสม
ยงัไมไ่ด้จดัสรร ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 เพิ่มขึน้จ านวน 8.13 ล้านบาท ตามท่ีได้เคยรายงานไว้เดิม 

15.3 ตารางสรุปงบการเงนิ 

งบแสดงฐานะการเงนิ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ถงึ วันที่ 30 กันยายน 2560  

         (หน่วย : ล้านบาท)  

ฐานะการเงนิ 

งบการเงนิ 
ณ 31 ธันวาคม 2557 

(ปรับปรุงใหม่) 
ณ 31 ธันวาคม 2558 

(ปรับปรุงใหม่) 
ณ 31 ธันวาคม 2559 

(ปรับปรุงใหม่) 
ณ 30 กันยายน 2560 

จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ 

 สินทรัพย์         
สินทรัพย์หมุนเวียน               

   เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 131.88 14.83 86.05 10.93 99.69 10.91 106.73 11.18 
 เงินลงทนุชัว่คราว 26.07    2.93 36.72 4.66 27.20 2.98 0.04 0.00 
  ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 221.82 24.95 282.17 35.84 386.98 42.35 419.85 43.97 
  รายได้ท่ียงัไมไ่ด้เรียกช าระ 78.45 8.82 50.54 6.42 15.55 1.70 32.63 3.42 
  สินค้าคงเหลือ - สทุธิ 209.67 23.59 124.07 15.76 176.72 19.35 189.28 19.82 

 
รวมสนิทรัพย์หมุนเวียน 667.89 75.12 579.55 73.61 706.14 77.29 748.53 78.39 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
          เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระผกูพนั 1.00 0.11 1.00 0.13  9.17 1.00 2.39 0.25 

 เงินมดัจ าคา่ซือ้ท่ีดิน       -     -       -     -       -     - 5.00 0.52 
  ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ – สทุธิ 210.02 23.62 197.41 25.07 187.48 20.52 187.17 19.60 
  สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน - สทุธิ        1.00     0.11 0.69 0.09 0.40 0.04 0.75 0.08 

 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชี 8.55    0.96 7.80 0.99 10.09 1.10 10.85 1.14 

  สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน  0.58 0.08 0.86 0.11 0.39 0.05 0.22 0.02 

 
รวมสนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน 221.15 24.88 207.76 26.39 207.53 22.71 206.38 21.61 

รวมสนิทรัพย์ 889.04 100.00 787.31 100.00 913.67 100.00 954.91 100.00 

หนีส้นิและส่วนของผู้ถือหุ้น         
หนีส้ินหมุนเวียน         
  เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 89.10 10.02 64.63 8.21 47.88 5.24 32.39 3.39 
  เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 218.68 24.60 144.52 18.36 251.86 27.57 250.27 26.21 
 หนีส้ินตามสญัญาเช่าทางการเงิน 

     ท่ีถงึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี    4.87    0.55 0.91 0.12 1.71 0.19 1.59 0.17 
  เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ี 32.40     3.64       -     -       -     -       -     - 
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ฐานะการเงนิ 

งบการเงนิ 
ณ 31 ธันวาคม 2557 

(ปรับปรุงใหม่) 
ณ 31 ธันวาคม 2558 

(ปรับปรุงใหม่) 
ณ 31 ธันวาคม 2559 

(ปรับปรุงใหม่) 
ณ 30 กันยายน 2560 

จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ 

     ถงึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 
  ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 9.09 1.02 20.47 2.60 26.76 2.93 16.04 1.68 
  เงินรับลว่งหน้าจากลกูค้า 81.23 9.14 69.53 8.83 35.50 3.89 76.88 8.05 
 ประมาณการหนีส้ินจากการรับประกนั 14.00 1.58 10.72 1.36 14.64 1.60 14.07 1.47 
 ประมาณการหนีส้ินอ่ืน 6.17 0.69 10.85 1.38 10.85 1.18 10.85 1.14 

 
รวมหนีส้ินหมุนเวียน 455.54 51.24 321.63 40.86 389.20 42.60 402.09 42.11 

หนีส้ินไม่หมุนเวียน         

 
หนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงิน-สทุธิ  1.03 0.12 0.55 0.07 3.29 0.36 2.07 0.22 

  ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน  23.46    2.64 20.60 2.61 27.32 2.99 31.25 3.27 

 
รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน  24.49  2.76 21.15 2.68 30.61 3.35 33.32 3.49 

รวมหนีส้ิน 480.03 54.00 342.78 43.54 419.81 45.95 435.41 45.60 
ส่วนของผู้ถือหุ้น         
 ทนุเรือนหุ้น         
    ทนุจดทะเบียน 

     หุ้นสามญั 450,000,000 หุ้นมลูคา่หุ้นละ 1 บาท 450.00 50.62 450.00 57.16 450.00 49.25       -     - 
    ทนุจดทะเบียน 

     หุ้นสามญั 900,000,000 หุ้นมลูค่าหุ้นละ0.50บาท       -     -       -     -       -     - 450.00 47.12 
    ทนุท่ีออกจ าหน่ายและช าระเต็ม 

      มลูค่าแล้ว 
      หุ้นสามญั 450,000,000 หุ้นมลูคา่หุ้นละ 1บาท 315.00 35.43 315.00 40.01 315.00 34.48       -     - 

    ทนุท่ีออกจ าหน่ายและช าระเต็ม 
      มลูค่าแล้ว 
      หุ้นสามญั 630,000,000 หุ้นมลูค่าหุ้นละ0.50บาท       -     -       -     -       -     - 315.00 32.99 

  ก าไรสะสม 
   จดัสรรแล้ว 
     ส ารองตามฎหมาย 16.10     1.81 20.70     2.63 26.35 2.88 30.63 3.21 

     ยงัไมไ่ด้จดัสรร 77.91 8.76 108.83 13.82 152.51 16.69 173.87 18.21 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 409.01 46.00 444.53 56.46 493.86 54.05 519.50 54.40 

รวมหนีส้นิและส่วนของผู้ถอืหุ้น 889.04 100.00 787.31 100.00 913.67 100.00 954.91 100.00 
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งบก าไรขาดทุน 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 - 2559 และส าหรับงวด 9 เดือน สิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2559 และ 2560  

     (หน่วย : ล้านบาท) 

ผลการด าเนินงาน 
2557 

(ปรับปรุงใหม่) 
2558 

(ปรับปรุงใหม่) 
2559** งวด 9 เดือน 2559 งวด 9 เดือน 2560 

จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ 

รายได้           

 
รายได้จากการขาย 752.16 70.20 797.75 74.88    826.70 67.20 437.84 55.56 605.37 79.01 

 
 

รายได้จากการให้บริการ 
   รับเหมาและติดตัง้ 280.41 26.17 242.74 22.79 353.08  28.70 305.58 38.78 138.82 18.12 

 รายได้จากการให้บริการ 35.18 3.28 20.46 1.92     47.64  3.87 43.20 5.48 19.26 2.51 
 รายได้อ่ืน 3.71 0.35 4.36 0.41  2.86 0.23  1.45  0.18 2.78 0.36 

รวมรายได้ 1,071.46 100.00 1,065.31 100.00 1,230.28  100.00 788.07 100.00 766.23 100.00 

ค่าใช้จ่าย           

 
ต้นทนุขาย 574.12 53.58 551.41 51.76 598.19 48.62 316.39 40.15 436.60 56.98 

 
 

ต้นทนุการให้บริการ 
   รับเหมาและติดตัง้ 242.37 22.62 231.58 21.74 306.39  24.90 264.38 33.55 106.00 13.83 

 ต้นทนุการให้บริการ 16.86 1.57 9.05 0.85 20.71 1.68 20.56 2.61 8.95 1.17 

 
ค่าใช้จ่ายในการขาย 84.80 7.91 67.54 6.34 74.99  6.09 52.78 6.70 42.47 5.54 

 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 79.68 7.45 87.21 8.19 83.77 6.82 63.52 8.06 59.48 7.76 

 ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยน        -  - 7.61 0.71 2.77 0.23 4.11 0.52 3.95 0.52 

รวมค่าใช้จ่าย 997.83 93.13 954.40 89.59 1,086.82 88.34 721.74 91.58 657.45 85.80 
ก าไรก่อนต้นทนุทางการ 
     เงนิและภาษีเงนิได้ 73.63 6.87 110.91 10.41 143.46 11.66 66.33 8.42 108.78 14.20 
ต้นทนุทางการเงิน (6.12) (0.57) (2.51) (0.24) (1.35) (0.11) (0.89) (0.11) (1.34) (0.17) 

ก าไรก่อนภาษีเงนิได้ 67.51 6.30 108.40 10.17 142.11 11.55 65.43 8.30 107.44 14.02 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (14.16) (1.32) (22.88) (2.14) (29.09)  (2.36) (13.37)  (1.70) (21.80) (2.85) 

ก าไรส าหรับปี  53.35 4.98 85.52 8.03 113.02 9.19 52.06 6.61 85.64 11.18 
ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอื่น 
รายการท่ีจะไม่ได้รับการจดัประเภทรายการ 
     ใหม่เข้าไปไว้ ในก าไรหรือขาดทนุในภาย 
     หลงัผลขาดทนุจากการประมาณการตาม 
     หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั-สทุธิจาก 
     ภาษีเงินได้        -  -        -  -  (1.82) (0.15)  (1.82) (0.23)        -  - 
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี/งวด 53.35 4.98 85.52 8.03 111.20 9.04 50.24 6.38 85.64 11.18 
ก าไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน (บาท/หุ้น) 0.08*  0.14*  0.18*  0.08  0.14  

จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉลีย่ถว่งน า้หนกั (ล้านหุ้น) 630*  630*  630*  630*  630  
หมายเหต ุ: * ปรับเป็นราคาก าไรสทุธิต่อหุ้นเทียบกบัมลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 

** ในระหวา่งงวดไตรมาส 3/2560 มีจดหมายยตุิมลูหนีล้งวนัท่ี 24 ตลุาคม 2560 ซึง่รายการดงักลา่วกระทบงบก าไรขาดทุนและก าไร
ขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ก าไรจากการยกหนีเ้พ่ิมขึน้ 10.16 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เพ่ิมขึน้ 
2.03 ล้านบาท ก าไรสทุธิเพ่ิมขึน้ 8.13 ล้านบาท 
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งบกระแสเงนิสด 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 - 2559 และส าหรับงวด 9 เดือน สิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2559 และ 2560 
                                                                                                                                                             (หน่วย : ล้านบาท) 

รายการ 2557 
(ปรับปรุงใหม่) 

2558 
(ปรับปรุงใหม่) 

2559** งวด 9 เดือน 
2559 

 งวด 9 เดือน 
2560 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน      
ก าไร(ขาดทนุ)ก่อนภาษีเงินได้ 67.51 108.40 142.11 65.43 107.44 

รายการปรับกระทบก าไรก่อนภาษีเงนิได้ 
  เป็นเงนิสดรับ(จ่าย)จากกจิกรรมด าเนินงาน      

 ค่าเสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 18.13 18.55 18.65 14.27 12.09 

 ค่าเผ่ือมลูค่าสินค้าคงเหลือ         -        2.24 1.23 0.86 0.47 

 (ก าไร)ขาดทนุจากการตดัจ าหน่ายทรัพย์สิน (0.11)         0.21 (0.48) (0.48) (0.25) 

 ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทนุชัว่คราว         -     (0.59) (0.45) (0.33) (0.34) 

 
ก าไรที่ยงัไม่เกิดขึน้จริงจากการวดัมลูค่า 
     เงินลงทนุชัว่คราว         - (0.05) (0.03) (0.10)         - 

 ขาดทนุที่ยงัไม่เกิดขึน้จริงจากสญัญาซือ้ 
     ขายเงินตราตา่งประเทศล่วงหน้า         - 0.23 0.24 4.56 2.75 

 (ก าไร) ขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่นที่ยงั ไม่เกิดขึน้ (8.63)         (0.35) 1.80 (1.10) (0.64) 
 ดอกเบีย้รับ (0.90)  (0.21) (0.24) (0.11) (0.14) 
 ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้จ่าย 6.12  2.51 1.35 0.89 1.34 
 ประมาณการหนีส้ินจากการรับประกนั         - 8.35 10.79 6.41 3.06 
 ประมาณการหนีส้ินอื่น         - 4.68         -         -         - 
 ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 3.13 3.14 4.44 3.33 3.93 

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง 
  ในสนิทรัพย์และหนีส้นิด าเนินงาน 85.25 147.11  179.41  93.63 129.72 
สนิทรัพย์จากการด าเนินงาน(เพิ่มขึน้)ลดลง :      

 ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น 46.55 (59.76) (104.92) (61.62) (34.63) 

 รายได้ที่ยงัไม่ได้เรียกช าระ (58.76)  27.91 35.00 (37.63) (17.09) 

 สินค้าคงเหลือ 17.51 83.36 (53.88) (56.77) (13.08) 

 สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น (4.93)         -         -         -         - 

 สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื่น         - (0.28) 0.47 0.40 0.16 
หนีส้นิจากการด าเนินงานเพิ่มขึน้(ลดลง) :      

 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น  (25.95)    (74.26) 116.87 150.49 (4.35) 

 ประมาณการหนีส้ินจากการรับประกนั         - (11.63) (6.87) (6.27) (3.63) 

 ประมาณการหนีส้ินอื่น 51.42         -         -         -         - 

 เงินรับลว่งหน้าจากลกูค้า         - (11.70) (34.03) (4.48) 41.38 
เงนิสดรับจากกจิกรรมด าเนินงาน 111.09 100.75 132.05 77.76 98.48 

 จ่ายส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน         - (6.00)         -         -         - 

 จ่ายดอกเบีย้จ่าย (6.12) (2.51) (1.35) (0.89) (1.34) 
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รายการ 2557 
(ปรับปรุงใหม่) 

2558 
(ปรับปรุงใหม่) 

2559** งวด 9 เดือน 
2559 

 งวด 9 เดือน 
2560 

 จ่ายภาษีเงินได้ (21.93) (10.76)  (26.66) (22.98) (31.53) 
เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมด าเนินงาน 83.04 81.48 104.04 53.89 65.62 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทนุ :      

 ดอกเบีย้รับ 0.91 0.21 0.24 0.11 0.14 

 เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทนุชัว่คราว         - 100.00 162.00 105.00 77.50 

 เงินสดจ่ายซือ้เงินลงทนุชัว่คราว (26.08) (110.00) (152.00) (105.00) (50.00) 

 
เงินฝากสถาบนัการเงินที่มีภาระผกูพนั(เพิ่มขึน้)
ลดลง    16.98         - (8.17) 

 
(8.14) 6.79 

 เงินสดจ่ายช าระเงินมดัจ าคา่ซือ้ที่ดิน         -         -         -         - (5.00) 

 สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื่นลดลง 0.18         -         -         -         - 

 เงินสดรับจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ถาวร 0.35 0.280 1.50 1.51 0.28 

 เงินสดจ่ายเพื่อซือ้สินทรัพย์ถาวร    (5.60) (6.12) (2.60) (1.67) (11.59) 

 เงินสดจ่ายเพื่อซือ้สินทรัพย์ไม่มีตวัตน (0.17)         -         -         - (0.57) 
เงนิสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (13.43) (15.63) 0.97 (8.21) 17.54 
กระแสเงนิสดจากจิกรรมจัดหาเงนิ :      

 เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินลดลง 43.21 (24.84) (18.06) (14.78) (14.78) 

 เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินลดลง (33.36) (32.41)         -         -         - 

 จ่ายช าระเจ้าหนีต้ามสญัญาเช่าการเงิน (4.23) (4.43) (3.31) (2.14) (1.34) 

 เงินปันผลจ่าย (56.70) (50.00) (70.00) (50.00) (60.00) 
เงนิสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (51.08) (111.68) (91.37) (66.91) (76.12) 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้(ลดลง)สุทธิ 18.53 (45.83) 13.64 21.23  7.04 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดคงเหลือณ วันต้นงวด 113.35 131.88 86.05 86.05 99.69 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดคงเหลือ ณ วันสิน้งวด 131.88 86.05 99.69 64.82 106.73 

หมายเหต ุ** ในระหวา่งงวดไตรมาส 3/2560 มีจดหมายยตุิมลูหนีล้งวนัท่ี 24 ตลุาคม 2560 ซึง่รายการดงักลา่วกระทบงบก าไรขาดทนุและก าไร  
ขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ก าไรจากการยกหนีเ้พ่ิมขึน้ 10.16 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เพ่ิมขึน้ 
2.03 ล้านบาท ก าไรสทุธิเพ่ิมขึน้ 8.13 ล้านบาท 
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อัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 - 2559 และส าหรับงวด 9 เดือน สิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2560  

อัตราส่วนทางการเงนิ 2557 
(ปรับปรุงใหม่) 

2558 
(ปรับปรุงใหม่) 

2559 
(ปรับปรุงใหม่) 

 9 เดือน 
2560 

อัตราส่วนสภาพคล่อง  
  อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่) 1.47 1.80 1.81 1.86 
  อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว (เทา่) 0.75  1.10  1.17 1.20 
 อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด (เทา่) 0.20 0.21 0.29 0.17 
  อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า (เทา่) 5.87 5.13 4.39 2.90 
  ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย  (วนั) 62 71 83 126 
  อตัราสว่นหมนุเวียนสินค้าคงเหลือ  (เทา่) 4.20 5.01 6.32 4.25 
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย  (วนั) 87* 73 58 86 
  อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนีก้ารค้า (เทา่) 4.44 5.28 5.59 3.41 
  ระยะเวลาช าระหนีเ้ฉล่ีย (รวม) (วนั) 82 69 65 107 
  วงจรเงินสด (วนั) 67 75 76 104 
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร  
  อตัราก าไรขัน้ต้น (%) 21.95 25.35 24.61 27.76 
  อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (%) 6.90 10.45 11.69 14.25 
 อตัราสว่นเงินสดตอ่การท าก าไร (%) 112.78 73.46 72.52 60.32 
  อตัราสว่นก าไรสทุธิ (%) 4.98 8.03 9.04 11.18 
  อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (%) 12.93 20.04 23.70 22.54 
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน  
  อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 6.04 10.20 13.07 12.22 
  อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) 33.11 51.08 67.47 69.57 
  อตัราการหมนุของสนิทรัพย์ (เทา่) 1.21 1.27 1.45 1.09 
อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายการเงนิ  
  อตัราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 1.17 0.77 0.85 0.84 
  อตัราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้ (เทา่) 18.15 37.75 97.58 73.61 
 อตัราสว่นความสามารถช าระภาระผกูพนั (เทา่) 0.66 0.36 0.41 0.46 
 อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) 28.12 99.40*** 53.96*** 98.06*** 
  อตัราก าไรสทุธิต่อหุ้นปรับลดเตม็ท่ี ** (บาท) 0.06 0.10 0.12 0.13 

หมายเหต:ุ *    ใช้มลูค่า ณ วนัสิน้งวดในการค านวณ  
                **   ค านวณท่ีฐานทนุจดทะเบียน 900 ล้านหุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท  
                *** ในปี 2558-2559 เงินปันผลจ่ายจากก าไรสทุธิและก าไรสะสม และปี 2560 จ่ายจากก าไรสะสม ค านวณการประกาศจ่ายเงินปันผลถึง

เดือนพฤศจิกายน 2560 
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ส่วนที่ 2.4 

16.1 ค าอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน  

16.1.1 การจัดโครงสร้างกจิกรรมที่ก่อให้เกดิรายได้ 

บริษัทประกอบธุรกิจทางด้านการจ าหน่ายอปุกรณ์และระบบควบคมุไฟฟ้าท่ีใช้ในโรงงานอตุสาหกรรม โดยสว่นหนึ่งเป็น
อปุกรณ์ไฟฟ้า และอีกส่วนหนึ่งเป็นการประกอบตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าท่ีใช้ในโรงงานอตุสาหกรรม หรืออาคารสงู ท่ีมีลกัษณะ
เป็นการซือ้มาขายไป หรือสถานีไฟฟา้ยอ่ย ซึง่มีลกัษณะของโครงสร้างของรายได้ท่ีไม่ซบัซ้อน ตลอดจนการให้บริการลกูค้า เพ่ือ
ให้บริการซอ่มแซมสนิค้าท่ีซือ้ไปจากบริษัท จงึอาจกลา่วได้วา่บริษัทมีรายได้หลกัจาก 1) การขายสินค้า และ 2) การให้บริการ   

ต่อมาในปี 2556 บริษัทเล็งเห็นโอกาสในการเติบโตและเร่ิมรับงานประเภทการให้บริการรับเหมาและติดตัง้เพิ่มมากขึน้ 
ซึง่งานสว่นใหญ่เป็นการก่อสร้างสถานีไฟฟ้ายอ่ย ณ สถานท่ีของลกูค้าซึง่เป็นไปตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั จากเร่ืองดงักลา่วจึง
เป็นท่ีมาของการจดัโครงสร้างกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดรายได้ใหม่ เพ่ือให้สอดคล้องกนัระหว่างวิธีปฏิบตัิงานกบัมาตรฐานการบญัชี 
ในการบนัทึกกิจกรรมต่าง ๆ ให้เหมาะสม ส่งผลถึงงบการเงินได้รายงานข้อมลูได้ถกูต้องตรงตามประเภทงานท่ีเกิดขึน้ จึงเกิด
รายได้ประเภทท่ี 3) คือ การให้บริการรับเหมาและติดตัง้ ซึง่จดุรับรู้รายได้จะเป็นไปตามขัน้ความส าเร็จของงาน  

16.1.2 ภาพรวมการด าเนินงานที่ผ่านมา 

ตลอดระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา ตัง้แต่ปี 2557- 2559 บริษัทมีรายได้จากการขาย การให้บริการรับเหมาและติดตัง้ และ
การให้บริการเพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ือง เท่ากับ 1,067.75 ล้านบาท 1,060.95 ล้านบาท และ 1,227.43 ล้านบาท ตามล าดบั โดย
เหตผุลหลกัของการเติบโตของบริษัท เน่ืองจากลกูค้าเดิมมีการขยายฐานการผลิต และการปรับเปลี่ยนซือ้อปุกรณ์ใหม่ และมียอดขาย
จากลูกค้ารายใหม่เพิ่มเติมทัง้ในและต่างประเทศ ซึ่งรายได้หลกัมาจากลูกค้ากลุ่มโรงงานน า้ตาล โดยลูกค้ากลุ่มโรงงานน า้ตาลในปี 
2557-2559 ประมาณร้อยละ 50 ของรายได้ในกลุ่มโรงงานอตุสาหกรรม สัง่ซือ้ตู้ ไฟฟ้าระบบควบคมุเคร่ืองจกัร เช่น ตู้ชดุควบคมุหม้อไอ
น า้, ตู้ชดุควบคมุหม้อป่ันน า้ตาล และตู้ชดุควบคมุในกระบวนการผลิตอ่ืนๆ เป็นต้น ระบบ SCADA, ตู้Switchgear, งานสร้างสถานีไฟฟ้า

ย่อย 115 kV, ตู้ เช่ือมตอ่การขายไฟฟ้า โดยตามปกติแล้วสนิค้าอปุกรณ์ของ CPT ส าหรับโรงงานน า้ตาลสามารถใช้งานได้นาน  แต่
โรงงานน า้ตาลส่วนใหญ่มีงานการขยายโรงงานใหม่และมีการปรับปรุงคุณภาพของระบบการท างานของเคร่ืองจักรอยู่
ตลอดเวลา รวมทัง้ต้องการประหยดัพลงังานและให้พลงังานสว่นท่ีเหลือใช้สามารถขายไฟคืนให้รัฐบาล ตามนโยบายการรับซือ้
ไฟคืนท่ีรัฐบาลก าหนดไว้  ทัง้นี ้จากข้อมลูการแสดงปริมาณการผลิต การบริโภค และสง่ออกน า้ตาลในช่วง 4 ฤดกูารผลิตท่ีผ่าน
มาของอุตสาหกรรมน า้ตาล ตามประกาศคณะกรรมการอ้อยและน า้ตาลทราย (กนอ.) เร่ือง ก าหนดชนิดน า้ตาลทรายท่ีให้
โรงงานน า้ตาลทรายผลิตในฤดูการผลิต มีปริมาณท่ีใกล้เคียงกันในแต่ละปี ซึ่งยกเว้นบางปีท่ีประสบปัญหาภัยแล้ง 
(รายละเอียดในข้อ 2.2.5 เร่ืองภาวะอตุสาหกรรมและภาวะการแข่งขนั)  

นอกจากนี ้การเติบโตของธุรกิจบริษัทสอดคล้องไปตามภาวการณ์ขยายตวัของภาคอตุสาหกรรมโดยรวม ตลอดจนการ
ก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมและการขยายก าลงัการผลิตซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อความต้องการเคร่ืองจักร ระบบควบคุมการ
ท างานของเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์สนบัสนนุท่ีเก่ียวข้อง  รวมทัง้จากการท่ีบริษัทได้ขยายฐานกลุม่ลกูค้าไปยงัอตุสาหกรรมตา่งๆ 
ท่ีหลากหลาย รวมถึงบริษัทด าเนินกลยุทธ์ทางด้านการตลาดในการรักษาฐานลกูค้าท่ีมีอยู่ด้วยสินค้าท่ีสนองตรงตามความ
ต้องการของลกูค้าสามารถตอบโจทย์ลกูค้าได้ตรงจดุและการบริการท่ีรวดเร็วและประทบัใจ สร้างความพอใจสงูสดุแก่ลกูค้า ซึง่

16.  การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 
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สง่ผลให้รายได้รวมของบริษัทเติบโตอย่างต่อเน่ืองดงักล่าว  ซึ่งในปี 2558 บริษัทมีอตัราการเติบโตของรายได้จากการขายและ
บริการท่ีคงท่ี  และในปี 2559 บริษัทมีอัตราการเติบโตของรายได้จาการขายและบริการเท่ากับ ร้อยละ 15.69    นอกจากนี ้
บริษัทมีนโยบายรักษาคณุภาพของผลิตภณัฑ์และราคาท่ีสมเหตผุลให้แก่ลกูค้า  ซึ่งท าให้ช่ือเสียงของ CPT เป็นท่ีรู้จกัในวงการ
และเป็นท่ียอมรับในตลาดอตุสาหกรรมโรงงาน  

จากการเติบโตของยอดขายของบริษัท เน่ืองจากสินค้าของบริษัทสามารถขายให้แก่โรงงานอตุสาหกรรมทกุประเภทท่ีมี
การท างานของเคร่ืองจกัรและมีการใช้ไฟฟ้า ดงันัน้ การเติบโตของเศรษฐกิจโดยรวมและภาวะอตุสาหกรรมท่ีขยายตวั ไม่วา่จะ
เป็นโรงงานอตุสาหกรรม ระบบสาธารณูปโภค การก่อสร้างอาคารสงู  ท าให้มีการขยายตวัของภาคการผลิต ทัง้อตุสาหกรรม
อาหาร ก่อสร้าง ปนูซิเมนต์ กระดาษ ฯลฯ ซึง่กระบวนการผลิตเหลา่นีจ้ าเป็นต้องพึง่พาเคร่ืองจกัรด้วยกนัทัง้สิน้  และในการเดิน
เคร่ืองจกัรต้องใช้ไฟฟ้าในการท าให้กระแสไฟฟ้าเสถียรจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีระบบการควบคมุท่ีมีประสิทธิภาพ  ส าหรับ
ภาพรวมการเติบโตท่ีเพิ่มขึน้ของยอดขายเม่ือแบ่งแยกตามกลุ่มลกูค้านัน้ พบว่า กลุ่มลกูค้าส่วนใหญ่ของบริษัทยงัคงเป็นกลุ่ม
ลกูค้าโรงงานน า้ตาลนบัตัง้แต่ปี 2557 เป็นต้นมา ซึง่กลุ่มลูกค้ากลุ่มนีย้งัถือเป็นลกูค้าในอตุสาหกรรมหลกัของบริษัท เน่ืองจาก
มีการขยายก าลงัการผลิตของโรงงานน า้ตาล ซึง่นบัตัง้แต่ปี 2557 ซึง่จะมีการสัง่ซือ้สินค้าตู้ ไฟฟ้าควบคมุเคร่ืองจกัรและตู้ ไฟฟ้า
ระดบัแรงดนัต ่าและแรงดนัปานกลางตลอดจนงานระบบไฟฟา้เพิ่มขึน้มาตลอด 

ในด้านฐานลูกค้ารายใหญ่ บริษัทมีรายได้จากการขายให้ลูกค้ารายใหญ่ 10 รายแรกในปี 2559 และช่วง 9 เดือนปี 
2560  ในสัดส่วนร้อยละ 51.97  และร้อยละ 61.83 ของรายได้จากการขายและบริการ ตามล าดับ ทัง้นี ้บริษัทมีลูกค้าท่ีมี
ยอดขายสงูสดุในระหว่างปี 2557 - 2559 และช่วง 9 เดือนปี 2560 ที่แตกต่างกนั จึงไม่ได้พึ่งพาลกูค้ารายใหญ่รายใดรายหนึ่ง 
อย่างไรก็ในช่วง9 เดือนปี 2560 มีลกูค้ารายหลกัรายหนึ่งในกลุ่มโรงงานน า้ตาลท่ีมีสดัส่วนรายได้ค่อนข้างสงู คือประมาณร้อย
ละ 19.24 ของรายได้จากการขายและบริการ เน่ืองจากเป็นช่วงท่ีลกูค้ารายดงักลา่วขยายก าลงัการผลติ 

ส าหรับช่วง 9 เดือนปี 2560 บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการลดลงร้อยละ 2.95 เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปี
ก่อน  เน่ืองจากไตรมาส 3 ปี 2559 บริษัทมีรายได้จากการให้บริการรับเหมาและติดตัง้ท่ีสงูจากลกูค้าสองรายจากการให้บริการ
การสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย (Substation) โดยท่ีบริษัทยังรักษาอัตราก าไรขัน้ต้นรวมไว้ได้ท่ีประมาณร้อยละ 25 นอกจากนี ้
อตุสาหกรรมน า้ตาลมีการผลิตเป็นฤดกูาล ซึ่งการรับรู้รายได้สว่นใหญ่จะเกิดขึน้ในไตรมาสท่ี 3 และ 4 ของปี ก่อนฤดกูาลผลิต
จะเร่ิมในช่วงปลายปี  บริษัทมีการติดตามและควบคุมต้นทุนอย่างใกล้ชิด เช่น การควบคุมต้นทุนการผลิตโดยการก าหนด
รูปแบบตู้ ไฟฟ้าท่ีเป็นมาตรฐานและมีขนาดเล็ก การวางอปุกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในต าแหน่งท่ีเหมาะสมเพ่ือควบคมุปริมาณการใช้
วสัดุประเภททองแดงและสายไฟ การจัดวางวงจรควบคุมโดยใช้อุปกรณ์ท่ีมีเทคโนโลยีสูงขึน้  นอกจากนี ้การติดตามอย่าง
เข้มงวดจากฝ่ายบริหารหากมีต้นทนุท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมท่ีได้ประมาณไว้  การควบคมุการเบิกใช้สินค้าอปุกรณ์ และการ
วางแผนการสัง่สินค้าจากผู้จดัจ าหน่ายเป็นปริมาณมากต่อครัง้เพ่ือการต่อรองด้านราคา  ท าให้บริษัทสามารถรักษาอตัราก าไร
ขัน้ต้นไว้ได้อยา่งสม ่าเสมออยูท่ี่ประมาณร้อยละ 25 ของรายได้จากการขายและการให้บริการ        

ณ ปัจจบุนั เน่ืองจากผลงานของบริษัทท่ีผ่านมาเป็นท่ีรู้จกั และการสร้างพนัธมิตรทางการค้าท าให้บริษัทได้รับงานเพิ่ม
มากขึน้ ส าหรับงานท่ีเพิ่มขึน้ส่วนใหญ่เป็นการสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย (Substation) ส าหรับโรงงานน า้ตาลและการก่อสร้าง
อาคารและการสร้างโรงงาน เป็นต้น ซึง่ ณ 30 กนัยายน 2560 บริษัทมีงานอยู่ระหว่างการสง่มอบมลูค่าประมาณ  580.86 ล้าน
บาท โดยคาดว่าจะส่งมอบในปี 2560 ประมาณร้อยละ 75  และส่งมอบในปี 2561 ประมาณร้อยละ 25 ของงานท่ีอยู่ระหว่าง
การส่งมอบทัง้สิน้ ซึ่งท่ีผ่านมา สิ่งส าคญัท่ีกระทบต่อยอดขายของบริษัทจะขึน้อยู่กับการขยายตวัของโรงงานน า้ตาล ทัง้การ
ขยายก าลงัการผลิต และการพฒันาคณุภาพการผลิต เช่น ความต้องการในการประหยดัพลงังาน หรือการสัง่อปุกรณ์เพิ่มเติม 
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การซ่อมแซมหรือทดแทนอุปกรณ์ตู้ ไฟฟ้าหรือเค ร่ืองป่ันน า้ตาลเดิม  อย่างไรก็ตาม ผู้ บริหารได้ตระหนักถึงการพึ่งพาใน
อุตสาหกรรมการผลิตน า้ตาล จึงได้ขยายตลาดเป้าหมายของบริษัทไปยังอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ซึ่งต้องใช้ตู้ ไฟฟ้าระบบควบคุม
เคร่ืองจกัร หรือตู้ไฟฟ้าก าลงัเช่นเดียวกนั  และคาดว่ารายได้ของบริษัทยงัคงมีแนวโน้มท่ีเติบโตต่อไปในอนาคต ซึง่จะสอดคล้อง
กบัแนวโน้มการขยายตวัหรือการปรับปรุงประสิทธิภาพของเคร่ืองจกัรในภาคการผลติของโรงงานอตุสาหกรรมทัง้ในประเทศ ทัง้
ธุรกิจการผลิตและประกอบตู้ ไฟฟ้าระบบควบคมุเคร่ืองจกัร และตู้ ไฟฟ้าไฟฟ้าระดบัแรงดนัต ่าและแรงดนัปานกลาง รวมถึงงาน
สร้างสถานีไฟฟ้าย่อย (Substation) อีกทัง้จากการขยายตัวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (ASEAN Economics 
Community : AEC) ปัจจุบัน บริษัทมีโครงการท่ีจะสร้างทีมขายต่างประเทศเพ่ือขยายสู่ตลาดต่างประเทศเร่ิมจากประเทศ
เพ่ือนบ้าน  โดยเฉพาะธุรกิจอตุสาหกรรมน า้ตาลและโรงไฟฟ้ายงัสามารถขยายตวัได้อีกมากทัง้ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย พม่าและ
กมัพชูา เป็นต้น  นอกจากนี ้ยงัมีแผนการขยายกลุม่ลกูค้าไปยงัหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ตามโครงการสนบัสนนุด้าน
งบประมาณตา่งๆ ด้วยเช่นกนั (รายละเอียดได้กลา่วอยู่ในหวัข้อ 6 โครงการอนาคต) 

16.1.3 การวเิคราะห์ผลการด าเนินงานส าหรับปี 2557-2559 และช่วง 9 เดือน ปี 2560 

รายได้ 

รายได้รวมของบริษัทในปี 2557-2559 และช่วง 9 เดือนปี 2559 และ 2560 มีจ านวนเท่ากับ 1,071.46 ล้านบาท  
1,065.31 ล้านบาท 1,230.28 ล้านบาท 788.07  ล้านบาท และ 766.23 ล้านบาท ตามล าดบั โดยแบ่งเป็นรายได้จากการขาย 
รายได้จากการให้บริการ และรายได้อ่ืน ซึ่งสามารถสรุปโครงสร้างรายได้ของบริษัทส าหรับปี 2557 - 2559 และช่วง 9 เดือนปี 
2559 และ 2560 ได้ดงันี ้  

ตารางสรุปโครงสร้างรายได้ปี 2557 – 2559 และช่วง 9 เดือน ปี 2559 และ 2560 

โครงสร้างรายได้   
2557 

(ปรับปรุงใหม่) 
2558 

(ปรับปรุงใหม่) 
2559** 9 เดือน 2559 9 เดือน 2560 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการขาย           
1. ขายตู้ไฟฟ้า (Panel) 568.18  53.03 607.82 57.06 657.47 53.44 349.82 44.39 434.30 56.68 
2. ขายสินค้า-หน่วย (Unit) 183.98 17.17 189.93 17.82 169.24 13.76 88.02 11.17 171.07 22.33 

รวมรายได้จากการขาย 752.16 70.20 797.75 74.88 826.71 67.20 437.84 55.56 605.37 79.01 

รายได้จากการให้บริการ                     

3. ให้บริการรับเหมาและติดตัง้ 
(Installation/Substation) 280.41 26.17 242.74 22.79 353.08 28.70 305.58 38.78 138.82 18.12 

4. ให้บริการ (Service ) 35.18 3.28 20.46 1.92 47.64 3.87 43.20 5.48 19.26 2.51 

รวมรายได้จากการให้บริการ 315.59 29.45 263.20 24.71 400.72 32.57 348.78 44.26 158.08 20.63 
รวมรายได้หลัก 1,067.75 99.65 1,060.95 99.59 1,227.43 99.77 786.62 99.82 763.45 99.64 

รายได้อื่นๆ * 3.71 0.35 4.36 0.41 2.85 0.23 1.45 0.18 2.78 0.36 
รวมรายได้ 1,071.46 100.00  1,065.31  100.00  1,230.28 100.00  788.07 100.00  766.23 100.00  

หมายเหต*ุ  รายได้อ่ืนๆ ประกอบด้วย รายได้จากการจ าหน่ายเศษซาก ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน และ ดอกเบีย้รับ เป็นต้น  

** ในระหวา่งงวดไตรมาส 3/2560 มีจดหมายยตุิมลูหนีล้งวนัท่ี 24 ตลุาคม 2560 ซึง่รายการดงักลา่วกระทบงบก าไรขาดทนุและก าไร
ขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ก าไรจากการยกหนีเ้พ่ิมขึน้ 10.16 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เพ่ิมขึน้ 
2.03 ล้านบาท ก าไรสทุธิเพ่ิมขึน้ 8.13 ล้านบาท 
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โดยบริษัทมีสดัสว่นรายได้จากการขายและการให้บริการ 3 ปี (2557-2559) และช่วง 9 เดือน ปี 2560 แสดงได้ตามภาพ
ดงันี ้

กราฟแสดงสดัสว่นโครงสร้างรายได้จากการขายและการให้บริการเฉล่ีย 3 ปี (2557-2559)  และช่วง 9 เดือน ปี 2560  

 

 

 

 

 

 

บริษัทมีโครงสร้างรายได้เฉลี่ย 3 ปีย้อนหลงั (2557-2559) จากการขายตู้ ไฟฟ้า (Panel) รายได้จากการขายสินค้าท่ีเป็น
หน่วย (Unit) รายได้จากการให้บริการรับเหมาและติดตัง้ (Installation/Substation) และรายได้จากการให้บริการ (Service) ใน
สดัสว่นเท่ากบัร้อยละ 55 ร้อยละ 16 ร้อยละ 26 และร้อยละ 3 ของรายได้หลกัของบริษัท ตามล าดบั และส าหรับรอบระยะเวลา 
9 เดือน  ปี 2560 บริษัทมีรายได้จากการขายตู้ ไฟฟ้า (Panel) รายได้จากการขายสินค้าท่ีเป็นหน่วย (Unit) รายได้จากการ
ให้บริการรับเหมาและติดตัง้ (Installation/Substation) และรายได้จากการให้บริการ (Service) ในสดัส่วนเท่ากับร้อยละ 56 
ร้อยละ 23 ร้อยละ 18 และร้อยละ 3 ของรายได้หลกัของบริษัท ตามล าดบั   

การเติบโตของรายได้ของบริษัทในช่วง 3 ปีย้อนหลงั (2557-2559) พบว่ามีการเติบโตของธุรกิจประเภทงานตู้ ไฟฟ้า 
(Panel) และธุรกิจท่ีเก่ียวกบัการให้บริการรับเหมาและติดตัง้ (Installation / Substation) ซึง่แสดงภาพดงันี ้

กราฟแสดงแนวโน้มการเติบโตของรายได้ในช่วง 3 ปีย้อนหลงั (2557 – 2559) 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างรายได้เฉล่ีย 3 ปี โครงสร้างรายได้ช่วง 9 เดือน ปี 2560 
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รายไดจ้ากการขาย 

1. รายได้จากการขายสินค้าส าเร็จรูปประเภทตู้ ไฟฟ้า  (Panel) บริษัทมีรายได้จากธุรกิจส่วนนีเ้พิ่มขึน้ทกุปี โดยในปี 
2557 - 2559 มีรายได้เท่ากบั 568.18 ล้านบาท 607.82 ล้านบาท และ 657.47 ล้านบาท ตามล าดบั โดยลกูค้าส่วนใหญ่เป็น
ลกูค้าโรงงานน า้ตาล โรงงานปนูซีเมนต์ โรงงานกระดาษ และโรงไฟฟ้า เป็นต้น และรายได้สว่นใหญ่มาจากกลุม่โรงงานน า้ตาล
ซึ่งสอดคล้องกบัการขยายตวัตามโรงงานน า้ตาลท่ีเพิ่มขึน้  ส าหรับยอดขายส าหรับช่วง 9 เดือนปี 2560 เท่ากบั 434.30 ล้าน
บาท ซึ่งเพิ่มขึน้เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2559 ซึ่งมีรายได้จากการขายตู้ ไฟฟ้าจ านวน 349.82 ล้านบาท เน่ืองจากในปี 
2560 มีงานขายตู้ไฟฟา้ให้ลกูค้ารายหลกัซึง่เป็นลกูค้ากลุม่โรงงานน า้ตาล  

2. รายได้จากการขายสินค้าส าเร็จรูปประเภทหน่วย (Unit) บริษัทมีรายได้จากธุรกิจสว่นนีใ้นปี 2557 - 2559 มีรายได้
เท่ากบั 183.98  ล้านบาท 189.93 ล้านบาท และ 169.24 ล้านบาท ตามล าดบั โดยยอดขายในปี 2557-2558 ท่ีสงูเน่ืองจาก
เป็นการขายสินค้าท่ีมีมลูค่าสงูหลายงาน เพ่ือใช้ในอตุสาหกรรมโรงงานน า้ตาล ลกูค้าผู้ รับเหมาและลกูค้าท่ีเป็นผู้ จดัจ าหน่าย 
ซึง่เป็นสินค้าพวกสายไฟทองแดง (Busduct) และมอเตอร์ เป็นต้น  ส าหรับยอดขายช่วง 9 เดือนปี 2560 เท่ากบั  171.07 ล้าน
บาท เพิ่มขึน้เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2559  เท่ากบั 88.02 ล้านบาท โดยรายได้ในปี 2560 มีงานขายมอเตอร์ให้ลกูค้า
รายหลกัในกลุม่โรงงานน า้ตาล (ลกูค้าขยายโรงงานซือ้ทัง้ตู้ ไฟฟา้ (Panel) และมอเตอร์ (Unit))   

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 

3. รายได้จากการให้บริการรับเหมาและติดตัง้ (Installation / Substation) บริษัทมีรายได้จากสว่นนีใ้นปี 2557-2559 
เท่ากับ 280.41 ล้านบาท 242.74 ล้านบาท และ 353.08 ล้านบาท ตามล าดับ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นงานสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย 
(Substation) โดยในปี 2559   บริษัทได้รับงานจากผู้ รับเหมาก่อสร้างงานโครงการอาคารขนาดใหญ่ส าหรับการสร้างสถานี
ไฟฟ้าภายในอาคาร (Gas Insulated Substation) มลูค่าโครงการ 149 ล้านบาท และอีกส่วนหนึ่งมลูค่า 90 ล้านบาทเป็นการ
ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าภายนอกอาคารของโครงการอ่างเก็บน า้ (Air Insulated Substation)  ส าหรับยอดขายช่วง 9 เดือนปี 2560 
เท่ากบั  138.82 ล้านบาท ซึ่งลดลงเม่ือเทียบกับช่วงเดียวกนัของปี 2559 ซึ่งมีมลูค่าเพียง 305.58 ล้านบาท เน่ืองจากช่วง 9 
เดือนปี 2559 บริษัทได้รับงานโครงการขนาดใหญ่ตามท่ีกลา่วข้างต้น   

4. รายได้จากการให้บริการ  (Service) โดยในปี 2557 - 2559 มีรายได้เท่ากบั 35.18 ล้านบาท 20.46 ล้านบาท และ 
47.64 ล้านบาท ตามล าดบั ในปี 2559 รายได้ค่อนข้างสงูเม่ือเทียบกับปี 2557-2558 เพราะเป็นช่วงท่ีลกูค้าซือ้สินค้าพร้อม
ติดตัง้ (Service) ทัง้ทดแทนของเดิมและบางรายเป็นการให้บริการซ่อมแซมด้วย (Repair) ส าหรับรายได้ในส่วนนีจ้ะเป็นกลุ่ม
ลกูค้ารายเดิมส าหรับทกุอตุสาหกรรม เช่น โรงงานน า้ตาล โรงกระดาษ และโรงงานอตุสาหกรรม อ่ืน ๆ ส าหรับยอดขายช่วง 9 
เดือนปี 2560 เท่ากบั 19.26 ล้านบาท ซึง่ลดลงร้อยละ 55.41 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2559 เน่ืองจากขึน้อยู่กบัช่วงการ
รับงานท่ีลกูค้าติดต่อเพ่ือขอให้บริษัทเม่ือซือ้สนิค้าจากบริษัท 

 รายได้จากการให้บริการซึง่เกิดจากการให้บริการติดตัง้และซ่อมแซม มีสดัสว่นของรายได้ไม่สงูประมาณร้อยละ 5 
เม่ือเทียบกบัรายได้หลกัของบริษัท เน่ืองจากบริษัทคงธุรกิจส่วนนีไ้ว้เพ่ือให้บริการกบัลกูค้าท่ีซือ้สินค้าของบริษัท หากอปุกรณ์
ไฟฟ้าหรือระบบควบคุมท่ีซือ้ไปเสีย เม่ือลูกค้าโทรแจ้งบริษัทจะส่งทีมบริการ (Service) เพ่ือสนับสนุนลูกค้าทันทีเพ่ือให้
เคร่ืองจกัรของลกูค้าสามารถท างานต่อได้ หรือบางกรณีเป็นการพฒันาต่อยอดในการซือ้ผลิตภณัฑ์อ่ืนของบริษัท เช่น สินค้า
ประเภทตู้ ไฟฟ้า หรือ สินค้าประเภทหน่วยต่อไปหากเป็นกรณีท่ีได้ตรวจสอบแล้วพบว่าสินค้านัน้ ๆ ไม่สามารถซ่อมได้
จ าเป็นต้องซือ้ใหม ่เป็นต้น  
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นอกจากนี ้บริษัทยงัแบง่สดัสว่นรายได้จากการขายและบริการเป็นภายในประเทศและตา่งประเทศ โดยสดัสว่นเฉล่ียอยู่
ประมาณร้อยละ 95 ต่อร้อยละ 5 ซึ่งสินค้าท่ีขายต่างประเทศส่วนใหญ่จะเป็นงานการให้บริการรับเหมาและติดตัง้ ส าหรับปี 
2557 บริษัทมีรายได้จากงานตา่งประเทศค่อนข้างสงูเน่ืองจากได้รับงานประเภทการก่อสร้างสถานีไฟฟา้ 115 kV. (Substation) 
ในประเทศกมัพชูามลูค่างานประมาณ 100 ล้านบาท ซึง่เป็นลกูค้ากลุม่ โรงงานปนูซีเมนต์ ฯลฯ นอกจากนัน้แล้วโดยปกติรายได้
จากการขายต่างประเทศทัว่ ๆ ไปจะเป็นการขายสินค้าส าเร็จรูปประเภทตู้ ไฟฟ้า  (Panel) ส าหรับลกูค้ากลุม่โรงงานน า้ตาล และ
กลุ่มโรงปนูซีเมนต์ เป็นต้น ประเทศท่ีบริษัทได้มีการส่งสินค้าไปจ าหน่ายได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย  กมัพูชา ลาว และ เมียน
มาร์ เป็นต้น รายละเอียดการแบ่งประเภทรายได้จากการขายและบริการภายในประเทศและต่างประเทศในช่วงปี 2557 - 2559 
และช่วง 9 เดือนปี 2560 สามารถแบง่ได้ดงันี ้ 

ตารางแสดงสดัสว่นรายได้จากการขายและบริการในประเทศและตา่งประเทศปี 2557 – 2559 และช่วง 9 เดือน ปี 2559 และ 2560 

ในปี 2557 จะเห็นว่าบริษัทมียอดขายต่างประเทศเพิ่มขึน้อย่างก้าวกระโดด โดยสาเหตุหลักเกิดจากการขยายงาน
โครงการท่ีประเทศกมัพชูาซึ่งเป็นงานการสร้างสถานีไฟฟ้า 115 kV. (Substation) ซึ่งมีมลูค่างานประมาณ 100 ล้านบาทเป็น
ลกูค้ากลุม่โรงปนูซิเมนต์    

รายได้อ่ืน 

รายได้อ่ืน  ได้แก่ รายได้จากการจ าหน่ายเศษเหลก็ ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน ดอกเบีย้รับ และอ่ืนๆ โดยรายได้อ่ืนในปี 
2557-2559 และช่วง 9 เดือนปี 2559 และ 2560 มีมลูค่าเท่ากับ  3.71  ล้านบาท 4.36  ล้านบาท 2.86  ล้านบาท 1.45 ล้าน
บาท และ  2.78  ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นร้อยละ 0.35  ร้อยละ 0.41  ร้อยละ 0.23 ร้อยละ 0.18 และ ร้อยละ 0.36 ของ
รายได้รวม ตามล าดบั โดยสดัสว่นของรายได้อ่ืนไมมี่นยัส าคญัเม่ือเทียบกบัรายได้รวมของบริษัท 

 
ต้นทุนขายและบริการ 

ต้นทนุขาย  

องค์ประกอบหลกัของต้นทนุขาย คือ ต้นทนุค่าสินค้า โดยสดัสว่นต้นทนุค่าสินค้าเฉลี่ย (ปี 2557-2559 และช่วง 9 เดือน
ปี 2560) คิดเป็นประมาณร้อยละ 90 ของต้นทนุรวม โดยวตัถดุิบหลกัประกอบด้วยอปุกรณ์สินค้าท่ีน ามาประกอบระบบควบคมุ
เคร่ืองจกัร อาทิ อปุกรณ์ PLC (Programmable Logic Control) เคร่ืองจกัรป่ันน า้ตาล มอเตอร์ อินเวอร์เตอร์ เป็นต้น  ซึง่มีการ
สั่งซือ้ทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ  นอกจากนี ้ต้นทุนขายอ่ืน เช่น  ค่าแรงพนักงานทางตรง ค่าวัสดุสิน้เปลือง ค่าท่ี
ปรึกษาจากการให้ค าปรึกษาในงานนัน้ ๆ และค่าเสื่อมราคาอาคาร เป็นต้น คิดเป็นสดัส่วนเฉลี่ย  (ปี 2557-2559 และช่วง 9 
เดือนปี 2560) ประมาณร้อยละ 10  ของต้นทนุขาย 

รายได้จากการ 
ขายและบริการ 

2557 
(ปรับปรุงใหม่) 

2558 
(ปรับปรุงใหม่) 

2559 9 เดือน 2559 9 เดือน 2560 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

- ในประเทศ 890.30 83.38 1,010.35 95.23 1,160.19 94.52 725.77 92.26 749.84 98.22 
- ต่างประเทศ 177.45 16.62 50.60 4.77 67.24 5.48 60.85 7.74 13.61 1.78 

รวม 1,067.75 100.00 1,060.95 100.00 1,227.43 100.00 786.62 100.00 763.45 100.00 
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ต้นทุนขายของบริษัทในปี 2557-2559 มีมูลค่าเท่ากับ 574.12 ล้านบาท 551.41 ล้านบาท และ 598.19 ล้านบาท 
ตามล าดบั คิดเป็นร้อยละ 53.58 ร้อยละ 51.76 และร้อยละ 48.62 ต่อรายได้รวมตามล าดบั หรือคิดเป็นอตัราก าไรขัน้ต้นร้อย
ละ 23.67  ร้อยละ 30.88 และร้อยละ 27.64 ตามล าดบั ทัง้นี ้อตัราก าไรขัน้ต้นจากการขายของบริษัทอยู่ท่ีประมาณร้อยละ 25-
30   ซึง่อตัราก าไรขัน้ต้นของในปี 2557 คอ่นข้างต ่าเน่ืองจากมีสินค้าน าเข้ามาจากตา่งประเทศกวา่ร้อยละ 50 ของมลูค่าซือ้รวม 
ซึ่งมีต้นทนุสงูกว่า และมีค่าใช้จ่ายในการน าเข้าต่าง ๆ จึงท าให้ต้นทนุขายสินค้าในปี 2557 ค่อนข้างสงู ส่วนอตัราก าไรขัน้ต้น
ของปี 2558 ท่ีดีขึน้เป็นผลมาจาก 1) บริษัทมีนโยบายในการสัง่ซือ้ในประเทศเพิ่มขึน้ (การสัง่ซือ้ในประเทศมีต้นทนุท่ีสามารถ
ควบคุมได้เน่ืองจากอัตราแลกเปลี่ยนและค่าใช้จ่ายในการน าเข้า)  2) มูลค่าขายขายสินค้าประเภทหน่วยเพิ่ม (Unit) ขึน้
เน่ืองจากเป็นการซือ้มาขายไปซึ่งบริษัทสามารถควบคุมอตัราก าไรขัน้ต้นได้ และ 3) บริษัทมีการขายสินค้าประเภทตู้ ไฟฟ้า 
(Panel) เพิ่มมากขึน้ส่งผลให้การปันส่วนโสหุ้ยการผลิตประเภทคงท่ีได้รับการปันส่วนอย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้ต้นทุนต่อ
หน่วยลดลง ส่วนอตัราก าไรขัน้ต้นในปี 2559 ประมาณร้อยละ 27.64 ซึ่งอยู่ในช่วงอตัราก าไรขัน้ต้นท่ีบริษัทตัง้นโยบายไว้ แต่
ลดลงจากปี 2558 เน่ืองจากในปี 2559 บริษัทขายสินค้าประเภทหน่วยลดลง (สินค้าประเภทหน่วยสามารถควบคมุอตัราก าไร
ขัน้ต้นได้ดีกวา่)    

ส าหรับต้นทนุขายของบริษัทส าหรับช่วง 9 เดือนปี 2560 มีมลูค่าเท่ากบั  436.60 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 56.98 ของ
รายได้รวม หรือคิดเป็นอตัราก าไรขัน้ต้นร้อยละ 27.88 ทัง้นี ้เมื่อเทียบกบัอตัราก าไรขัน้ต้นส าหรับช่วง 9 เดือนของปี 2559  ซึง่มี
อตัราก าไรขัน้ต้นร้อยละ 27.74 พบวา่มีอตัราก าไรขัน้ต้นท่ีใกล้เคียงกนั 

บริษัทคาดวา่จะสามารถรักษาระดบัก าไรขัน้ต้นทัง้ปี 2560 ให้ใกล้เคียงกบัช่วง 9 เดือนได้ เน่ืองจากนโยบายการควบคมุ
ต้นทนุวตัถดุิบดงักลา่วข้างต้น  

ต้นทนุการให้บริการ 

ต้นทนุการให้บริการของบริษัทแบ่งออกเป็น 2 สว่น คือ ต้นทนุการให้บริการรับเหมาและติดตัง้ และต้นทนุการให้บริการ 
ซึง่มีสดัสว่นต้นทนุประมาณร้อยละ 95 : 5 ซึง่อธิบายได้ดงันี ้

ตน้ทุนการให้บริการรับเหมาและติดตัง้  ซึ่งเป็นต้นทนุก่อสร้างท่ีเกิดขึน้จริงของงานท่ีท าเสร็จจนถึงวนัสิน้งวด โดยในปี 
2557-2559 มีมลูค่าเท่ากบั 242.37 ล้านบาท 231.58 ล้านบาท และ 306.39 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นร้อยละ 22.62 ร้อย
ละ 21.74 และร้อยละ 24.90 ต่อรายได้รวมตามล าดบั หรือคิดเป็นอตัราก าไรขัน้ต้นร้อยละ 13.57  ร้อยละ 4.60 และร้อยละ 
13.22 ตามล าดบั ซึ่งอตัราก าไรขัน้ต้นของงานบริการรับเหมาและติดตัง้ปกติอยู่ในช่วงประมาณร้อยละ 10-15 ซึ่งในปี 2558 
บริษัทมีอตัราก าไรขัน้ต้นค่อนข้างต ่าเน่ืองจากมีงานวางสายไฟฟ้าและรางสายไฟ (Power Cable and Installation Work) ซึ่ง
ติดปัญหาในการท างาน ณ สถานท่ีของลกูค้าโดยปัญหาดงักล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท จึงท าให้งานนัน้บริษัท
ประสบผลขาดทนุ โดยบริษัทรับรู้ผลขาดทุนทนัทีในงบก าไรขาดทนุเม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าต้นทนุทัง้สิน้ของ
โครงการเกินกวา่มลูค่ารายได้ตามสญัญา  

ส าหรับต้นทนุการให้บริการรับเหมาและติดตัง้ส าหรับช่วง 9 เดือนปี 2560 มีมลูคา่เท่ากบั 106.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อย
ละ 13.83 ของรายได้รวม หรือคิดเป็นอตัราก าไรขัน้ต้นร้อยละ 23.64 
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ลักษณะโครงสร้างต้นทุนของงานบริการรับเหมาและติดตัง้  หรือ Substation / Installation ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 2 
ลกัษณะ คือ 

1) งานบริการรับเหมา :  เป็นงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย (Substation) โดยเป็นการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยเพ่ือ
การรับซือ้หรือขายไฟฟ้าตรงจากการไฟฟ้าขนาดแรงดนั 115 kV และแปลงเป็นแรงดนัขนาด 33 kV, 22 kV และ 12 kV เพ่ือให้
สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กบัอปุกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าในโรงงานอตุสาหกรรมหรืออาคารตึกสงูได้ ซึ่งลกัษณะของสถานีไฟฟ้า
ดงักล่าวมีทัง้การก่อสร้างระบบภายนอกอาคารประเภท AIS ( Air Insulated Substation)  และระบบภายในอาคารประเภท 
GIS (Gas Insulated Substation) ซึ่งการก่อสร้างดังกล่าวจะเร่ิมตัง้แต่งานฐานราก (Civil Work) งานโครงสร้าง (Structure 
Works) งานติดตัง้อปุกรณ์ไฟฟ้าและระบบ และงานทดสอบพร้อมส่งมอบ เป็นต้น โดยมีโครงสร้างต้นทนุประกอบด้วยต้นทนุ
ประเภทสินค้าประมาณร้อยละ 70 การจ้างผู้ รับเหมา (Subcontract) ประมาณร้อยละ 20 และต้นทนุอ่ืน ๆ ประมาณร้อยละ 10 
ซึ่งใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างโดยเฉลี่ยประมาณไม่เกิน 1 ปี นับจากวนัเซ็นสญัญาทัง้นีจ้ะขึน้อยู่กบัขนาดของโครงการด้วย 
โดยบริษัทมีการจ้าง Subcontract แต่บริษัทมีการจดัหาอปุกรณ์เอง เช่น สายไฟ หรืออปุกรณ์ฮาร์ดแวร์ (Hardware and Bus 
Work) ท่ีใช้กบังาน 115 kV เป็นต้น 

เน่ืองจากงานก่อสร้างเป็นงานท่ีใช้ระยะเวลาในการด าเนินการนาน บริษัทจึงมีการควบคุมต้นทุนอย่างใกล้ชิดโดย
เทียบเคียงจากประมาณการต้นทนุโครงการทัง้สิน้ท่ีบริษัทประมาณขึน้ทางวิศวกรรมและการติดตามข้อมลูของราคาสินค้าเพ่ือ
ประมาณการต้นทุนให้ใกล้เคียงข้อเท็จจริงมากท่ีสดุ นอกจากนัน้เม่ือพบผลต่างท่ีเกิดขึน้จริงกับประมาณการบริษัทจะมีการ
ติดตามหาสาเหตหุรือด าเนินการแก้ไขให้เหมาะสม หรือใช้เป็นข้อมลูในการประมาณการในงานตอ่ ๆ ไป 

2) งานบริการติดตัง้ : เป็นการติดตัง้อุปกรณ์ไฟฟ้า (Installation) ซึ่งอุปกรณ์ไฟฟ้าหลัก ๆ แบ่งได้เป็น 2 ประเภท 
ได้แก่ 

- ตู้ ควบคุมไฟฟ้าและมอเตอร์ (Control Panel and Motor ) เป็นการติดตัง้ระบบสายไฟฟ้าป้อนสู่มอเตอร์และ
ตู้ ควบคุมไฟฟ้าเพ่ือการจ่ายกระแสไฟ ซึ่งต่อเช่ือมกับเคร่ืองจักรของลูกค้าเพ่ือให้เคร่ืองจักรสามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพด้วยความเสถียรของกระแสไฟฟ้า ซึ่งการติดตัง้ดงักลา่วต้องมีการเดินสายไฟเพ่ือเช่ือมต่อระหว่างตู้ควบคมุไฟฟ้า
กบัเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ของลกูค้า ซึง่ต้องผ่านขัน้ตอนและกระบวนการของเทคนิคเชิงวิศวกรรมเพ่ือการเข้าสายและทดสอบ
การจ่ายกระแสไฟฟา้ 

งานประเภทนีป้ระกอบด้วยต้นทุนประเภท สินค้า (Panel and Motor) ประมาณร้อยละ 80 การจ้างผู้ รับเหมา 
(Subcontract) ประมาณร้อยละ 15 และต้นทุนอ่ืน ๆ เกิดเพียงเล็กน้อยประมาณร้อยละ 5 โดยลกัษณะงานจะใช้เวลาในการ
ติดตัง้โดยเฉล่ียประมาณ 4 - 6 เดือนนบัจากวนัเซน็สญัญา ทัง้นีจ้ะขึน้อยูก่บัขนาดของโครงการด้วยเช่นกนั 

- งานเดินสายไฟ (Cable Work) เช่น การเดินสายไฟจากสถานีไฟฟ้าย่อย Substation เข้าโรงงานของลกูค้า การ
เดินสายไฟรอบโรงงานพร้อมติดตัง้ระบบไฟ (Cable for Electrical System)  การเดินสายไฟท่ีต้องใช้เทคนิคพิเศษ (Cable for 
Under Ground) ซึ่งการเดินสายไฟดังกล่าวส าหรับอาคารหรือโรงงานของลูกค้าเพ่ือให้มีระบบไฟท่ีสามารถน าไปใช้ได้ใน
โรงงานซึง่ต้องผา่นขัน้ตอนและกระบวนการของเทคนิคเชิงวิศวกรรมเพ่ือการเข้าสายและทดสอบระบบไฟด้วยเช่นกนั 

งานประเภทนีป้ระกอบด้วยต้นทนุประเภท สินค้า (Cable) ประมาณร้อยละ 60 การจ้างผู้ รับเหมา (Subcontract) 
ประมาณร้อยละ 35 และต้นทนุอ่ืน ๆ เกิดเพียงเลก็น้อยประมาณร้อยละ 5 โดยลกัษณะงานจะใช้เวลาในการเดินสายและติดตัง้
โดยเฉล่ียประมาณ 6  เดือนนบัจากวนัเซน็สญัญา ทัง้นีจ้ะขึน้อยูก่บัขนาดของโครงการด้วยเช่นกนั 
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โดยท่ีงานติดตัง้ (Installation) เป็นงานท่ีต้องใช้เวลาในการติดตัง้แต่จะไม่มากเม่ือเทียบกับงานบริการรับเหมา
ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย นอกจากนัน้ต้นทนุสว่นใหญ่เป็นค่าสินค้าซึง่สามารถทราบได้ทนัที และต้นทนุอีกสว่นหนึ่งเป็นการจ้าง
ผู้ รับเหมาเพ่ือติดตัง้และอยูใ่นการควบคมุสัง่การโดยบริษัท คา่ท่ีปรึกษาจากการให้ค าปรึกษาในงานนัน้ ๆ โดยตรง เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 หมายเหต ุ: ภาพประกอบระบบงานการให้บริการรับเหมาและติดตัง้ 
 

ตน้ทุนการให้บริการ ได้แก่ ต้นทนุการให้บริการ (Service) และต้นทนุการซ่อมแซม (Repair) ท่ีเกิดขึน้จากงานท่ีไม่เข้า
ข่ายช่วงรับประกนัสินค้า (Warranty)  โดยในปี 2557-2559 และส าหรับช่วง 9 เดือนปี 2560 มีมลูค่าเท่ากบั 16.86  ล้านบาท  
9.05 ล้านบาท 20.71  ล้านบาท และ 8.95 ล้านบาท ตามล าดบั ซึ่งสดัส่วนประมาณร้อยละ 2 เม่ือเทียบกับต้นทุนรวม หรือ
ประมาณร้อยละ 5 เม่ือเทียบกบัต้นทนุการให้บริการทัง้สิน้  เน่ืองจากสว่นงานการให้บริการซึ่งบริษัทจะให้บริการกบัลกูค้าท่ีซือ้
สินค้าไปจาก CPT เพ่ือสร้างความประทบัใจและรวดเร็ว เน่ืองจากเคร่ืองจกัรเม่ือเสียแล้วจะทิง้ระยะเวลานานไม่ได้ ซึ่งจะต้อง
ได้รับการซ่อมทนัทีเพ่ือไมใ่ห้กระทบต่อการผลติ นอกจากนัน้จากตวัเลขดงักลา่วแสดงให้เห็นว่าผลิตภณัฑ์ของ CPT มีอตัราการ
ซอ่มน้อยมาก  ส าหรับอตัราก าไรขัน้ต้นของงานบริการ (Service) และการซอ่มแซม (Repair) อยู่ระหว่างร้อยละ 50-60  ซึง่เป็น
อตัราก าไรที่คอ่นข้างสงู อนัเน่ืองมาจากงานซอ่มสว่นใหญ่จะมีเพียงต้นทนุคา่แรงเป็นสว่นใหญ่ 

 
ค่าใช้จ่ายในการขาย  และค่าใช้จ่ายในการบริหาร  

คา่ใช้จ่ายในการขาย ปี 2557-2559 มีมลูคา่เท่ากบั 84.80  ล้านบาท 67.54  ล้านบาท และ 74.99 ล้านบาท ตามล าดบั 
คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 7.91 ร้อยละ 6.34 และร้อยละ 6.09 ของรายได้รวม ตามล าดบั ค่าใช้จ่ายในการขายปี 2557 ค่อนข้างสงู
เม่ือเปรียบเทียบกับปี 2558 เน่ืองจากมีค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการรับประกันสินค้า (Warranty) จ านวน 23.11 ล้านบาท ซึ่งงบ
การเงินปี 2557แสดงรวมอยู่ค่าใช้จ่ายในการขาย (ปี 2557 เม่ือจดัประเภทรายการค่าใช้จ่ายการรับประกนัสินค้าแล้ว แสดง
ค่าใช้จ่ายในการขายจ านวน 61.69 ล้านบาท ซึ่งใกล้เคียงกบัปีอ่ืน) สว่นค่าใช้จ่ายในการขายปี 2559 เพิ่มขึน้ซึง่เป็นการเพิ่มขึน้
จ านวนเงินประมาณ 10 ล้านบาท จากการปรับเงินเดือนพนกังานขาย การปรับต าแหน่งเพ่ือรองรับงานขาย และการจ่ายค่า
คอมมิชชั่น-พนักงานท่ีเพิ่มขึน้ตามยอดขายท่ีเพิ่มขึน้ และส่วนหนึ่งลดลงจ านวน 5.87 ล้านบาทจากการจ่ายค่านายหน้า
บคุคลภายนอกซึง่สอดคล้องกบันโยบายการจ่ายคา่ตอบแทนผู้ประสานงานขายและค่าท่ีปรึกษาทางด้านวิศวกรรมท่ีรัดกมุขึน้ 

 

 

ซ้ือหรือขายไฟฟา้ตรง
จากการไฟฟา้ 
(ขนาด 115 kV.) 

สถานีไฟฟ้า
ย่อย  

(Substation) 

งานเดินสายไฟและติดตัง้ 
เพ่ือใช้ไฟในโรงงาน 
(Cable Work) 

บริเวณโรงงานของลูกค้าของบริษัท 

งานตดิต้ัง 
Installation 

ติดตัง้ตูค้วบคมุไฟฟา้และมอเตอร์พร้อมระบบสาย 

ตู้
ไฟ 

ตู้
ไฟ 

ตู้
ไฟ 

ตู้
ไฟ 
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คา่ใช้จ่ายในการขายที่ส าคญั ได้แก่    

1) ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังาน เช่น เงินเดือนพนกังานขาย โบนสั และค่าคอมมิชชัน่ เป็นต้น ซึง่ในปี 2557 – 2559 มี
มลูค่าเท่ากบั 26.19 ล้านบาท 33.36 ล้านบาท และ 39.86 ล้านบาท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 42.45 ร้อยละ 49.40 และร้อยละ 
53.13 ของค่าใช้จ่ายในการขายตามล าดบั ซึง่ค่าใช้จ่ายในปี 2559 ค่อนข้างสงูเน่ืองจากการจ่ายค่าคอมมิชชัน่ให้พนกังานขาย
ซึง่สมัพนัธ์กบัยอดขายที่เพิ่มขึน้ 

2) ค่าตอบแทนผู้ประสานงานขาย และค่าท่ีปรึกษาด้านวิศวกรรม ในปี 2557 – 2559 มีมูลค่าเท่ากับ 23.47 ล้าน
บาท 20.23 ล้านบาท และ 14.36 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 38.05 ร้อยละ 29.94 และร้อยละ 19.15 ของ
คา่ใช้จ่ายในการขาย ตามล าดบั เน่ืองจากบริษัทมีนโยบายในการจ่ายคา่ตอบแทนผู้ประสานงานขายตามนโยบายท่ีรัดกมุขึน้ 

ส าหรับช่วง 9 เดือน ปี 2560 มีค่าใช้จ่ายในการขาย เท่ากบั  42.47 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.54 ของรายได้รวม ซึ่ง
ลดลงเม่ือเทียบกบัช่วง 9 เดือนของปี 2559 ซึง่มีมลูค่าเท่ากบั 52.78 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.70 ของรายได้รวม สาเหตหุลกั
เน่ืองจากการจ่ายค่าตอบแทนผู้ประสานงานขายท่ีลดลง โดยท่ีค่าใช้จ่ายในการขายส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังาน 
ส าหรับช่วง 9 เดือนปี 2560 และ 2559 มีมลูค่าเท่ากบั 27.36 ล้านบาท และ 25.41 ล้านบาท คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 64.43 และ 
48.13 ของค่าใช้จ่ายในการขาย ตามล าดบั ส่วนค่าตอบแทนผู้ประสานงานขาย และค่าท่ีปรึกษาด้านวิศวกรรม ส าหรับช่วง 9 
เดือน ปี 2560 มีมลูคา่ 1.73 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.08 ของคา่ใช้จ่ายในการขาย ซึง่ลดลงจากช่วง 9 เดือน ปี 2559 มีมลูค่า
เทา่กบั 14.31 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 27.11 ของคา่ใช้จ่ายในการขาย      

คา่คอมมิชชัน่-พนกังาน จะจ่ายตามนโยบายในการคิดค่าคอมมิชชัน่-พนกังาน บริษัทจะค านวณเป็นอตัราสว่น (%) ต่อ
ยอดขาย หรือก าไรขัน้ต้น  โดยก าหนดเง่ือนไขการจ่ายค่าคอมมิชชัน่-พนกังาน ต่อเม่ือได้รับช าระเงินค่าสินค้าภายในระยะเวลา
ท่ีก าหนด โดยจ่ายพร้อมกบัเงินเดือนในแต่ละเดือน สว่นค่าตอบแทนผู้ประสานงานขายและคา่ท่ีปรึกษาทางด้านวิศวกรรม โดย
ค่าตอบแทนผู้ประสานงานขายเป็นการจ่ายให้บุคคล หรือนิติบุคคลท่ีท าหน้าท่ีติดต่อและประสานงานขายระหว่างบริษัทกับ
ลกูค้า ซึง่ท าให้บริษัทสามารถปิดการขายได้ส าเร็จตามเปา้หมายท่ีบริษัทวางไว้  สว่นค่าท่ีปรึกษาทางด้านวิศวกรรม จะเป็นการ
ให้ค าปรึกษาทางด้านวิศวกรรมและข้อก าหนดท่ีเก่ียวข้องกบังานท่ีบริษัทน าเสนอต่อลกูค้าเพ่ือให้การขายบรรลุ และก าหนด
อ านาจวงเงินในการอนมุตัิชดัเจน ซึ่งเป็นไปตามข้อก าหนดของอตัราและอ านาจอนมุตัิ ซึ่งก าหนดเพดานของอตัราสงูสดุไว้ซึ่ง
จะต้องผา่นการอนมุตัิโดยคณะกรรมการบริษัท   

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ปี 2557-2559 มีมูลค่าเท่ากับ 79.68 ล้านบาท 94.82 ล้านบาท และ 86.54 ล้านบาท 
ตามล าดับ คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 7.45 ร้อยละ 8.90 และร้อยละ 7.05 ของรายได้รวม ตามล าดับ ค่าใช้จ่ายในการบริหารปี 
2558 เพิ่มขึน้จ านวน 15.15 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 19.01 เม่ือเทียบกบัปี 2557 เน่ืองจากสว่นหนึง่จ านวน 7.61 ล้านบาท
จากขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยน และอีกส่วนหนึ่งจ านวน  7.54 ล้านบาท เน่ืองจาก ประมาณการหนีส้ินค่าภาษีท่ีต้องช าระ
และจากการปรับเงินเดือนและจ่ายโบนสัผู้บริหาร 

 ในปี 2559 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารท่ีลดลงจ านวน 8.30 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.74 เม่ือเทียบกับปี 
2558 เน่ืองจากการลดลงจากประมาณการหนีส้ินดงักล่าวข้างต้นในปี 2558 การลดลงของขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยน และ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารส านกังานลดลง โดยภาพรวมของค่าใช้จ่ายในการบริหารบริษัทสามารถควบคมุค่าใช้จ่ายได้ค่อนข้าง
คงท่ีซึง่ในปี 2557 – 2559 บริษัทมีสดัสว่นของคา่ใช้จ่ายในการบริหารเทียบกบัรายได้รวมอยูใ่นช่วงอตัราร้อยละ 7 - 9   
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ค่าใช้จ่ายในการบริหารท่ีส าคญั คือ ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังาน เช่น เงินเดือน ค่าล่วงเวลา โบนสั และสวสัดิการต่างๆ 
เป็นต้น โดยในปี 2557-2559 ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังานคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 69.71  ร้อยละ 62.57 และร้อยละ 68.37  ของ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ตามล าดบั ทัง้นี ้ค่าใช้จ่ายในการบริหารท่ีส าคญัรองลงมา ได้แก่ ค่า เสื่อมราคา ส่วนใหญ่เป็นค่าเสื่อม
ราคาสว่นปรับปรุงอาคารและค่าเสื่อมราคายานพาหนะ โดยในปี 2557-2559 ค่าเสื่อมราคาคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 12.23  ร้อย
ละ 10.33 และร้อยละ 11.31 ของคา่ใช้จ่ายในการบริหาร ตามล าดบั   

ค่าใช้จ่ายในการบริหารส าหรับช่วง 9 เดือนปี 2560 มีมลูค่าเท่ากับ  63.43 ล้านบาท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 8.28 ของ
รายได้รวม ซึง่ลดลงร้อยละ  6.21 เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนซึง่มีมลูค่าเท่ากบั 63.52 ล้านบาทคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 
8.06 ของรายได้รวม ส่วนใหญ่เน่ืองมาจากค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังาน ท่ีลดลง ส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหาร
อ่ืนๆ ค่อนข้างคงท่ี เน่ืองจากกิจการมีนโยบายในการควบคุมค่าใช้จ่ายของบริษัท ทัง้นี ้ค่าใช้จ่ายท่ีส าคัญ ประกอบด้วย
ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังานและค่าเสื่อมราคา ส าหรับช่วง 9 เดือนปี 2560 คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 68.36 และร้อยละ 8.76  ของ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ตามล าดบั และส าหรับช่วง 9 เดือนปี 2559 มีค่าใช้จ่ายเก่ียวกับพนักงานและค่าเสื่อมราคา คิดเป็น
สดัสว่นร้อยละ 65.86 และร้อยละ 11.26  ของคา่ใช้จ่ายในการบริหาร ตามล าดบั 

ก าไรสุทธิ 

บริษัทมีก าไรสุทธิส าหรับปี 2557-2559 มูลค่าเท่ากับ 53.35 ล้านบาท 85.52 ล้านบาท  และ 111.20 ล้านบาท 
ตามล าดบั  คิดเป็นอตัราสว่นก าไรสทุธิเท่ากบัร้อยละ 4.98 ร้อยละ 8.03 และร้อยละ 9.04 ต่อรายได้รวม ตามล าดบั ซึ่งจะเห็น
ว่าบริษัทมีก าไรสทุธิเพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ืองทกุปี โดยในปี 2558 บริษัทมีก าไรสทุธิรวมเพิ่มขึน้ถึงร้อยละ 60.30 เม่ือเปรียบเทียบ
กับปี 2557 โดยในปี 2557 มีต้นทุนสูง ซึ่งต้นทุนท่ีสูงเน่ืองจากต้นทุนขายสูงจากการน าเข้าวตัถุดิบจากต่างประเทศและอีก
สาเหตหุนึ่งเกิดจากปี 2557 ขายสินค้าประเภทตู้ ไฟฟ้าได้น้อยกว่าปี 2558 จึงท าให้ปี 2557 มีภาระต้นทนุท่ีเป็นค่าใช้จ่ายคงท่ี   
ซึง่พิจารณาได้จากยอดขายปี 2558 ในสว่นของรายได้จากการขายท่ีเพิ่มขึน้ประมาณร้อยละ 6.06 แต่ต้นทนุกลบัลดลงร้อยละ 
3.96 และส าหรับในปี 2559 บริษัทมีก าไรเบ็ดเสร็จรวมเพิ่มขึน้ถึงร้อยละ 30.03 จากปี 2558 เน่ืองจากบริษัทมีปริมาณงานเพิ่ม
มากขึน้สง่ผลให้ก าไรสทุธิเพิ่มขึน้ โดยงานที่เพิ่มขึน้เน่ืองจากการขายตู้ไฟฟา้(Panel) เป็นหลกั    

ส าหรับช่วง 9 เดือนปี 2560 บริษัทมีก าไรสทุธิเท่ากบั  85.64 ล้านบาท คิดเป็นอตัราสว่นก าไรสทุธิเท่ากบัร้อยละ 11.18 
ต่อรายได้รวม  โดยมีก าไรสทุธิเพิ่มขึน้คิดเป็นร้อยละ 64.50 เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนซึ่งมีก าไรสทุธิ 52.06 ล้านบาท 
เน่ืองจากไตรมาส 3 ปี 2560 ถงึแม้บริษัทมีรายได้ท่ีลดลงแตส่ามารถท าก าไรได้เพิ่มขึน้เน่ืองจากบริษัทมีสดัสว่นการขายตู้ ไฟฟ้า 
(Panel) และขายสินค้าส าเร็จรูป (Unit) ในสดัสว่นท่ีมากกว่างานบริการรับเหมาติดตัง้ ซึง่ก าไรขัน้ต้นจากการขายสินค้ามีอตัรา
สงูกว่างานบริการรับเหมาติดตัง้ นอกจากนี ้บริษัทสามารถควบคมุต้นทนุทัง้ต้นทนุขายและต้นทนุงานให้บริการรับเหมาและ
ติดตัง้ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการลดการน าเข้าสินค้าจากต่างประเทศและหนัมาซือ้สินค้าในประเทศแทน ตลอดจนควบคมุ
คา่ใช้จ่ายในการขายและคา่ใช้จ่ายในการบริหารจงึท าให้ได้รับก าไรเพิ่มในสว่นนี ้

ทัง้นี ้บริษัทมีต้นทนุทางการเงินส าหรับปี 2557-2559 และช่วง 9 เดือนปี 2559 และ 2560 จ านวน 6.12 ล้านบาท  2.51  
ล้านบาท  1.35 ล้านบาท 0.89 ล้านบาท และ  1.34 ล้านบาท ตามล าดับ ซึ่งในปี 2557 ดอกเบีย้จ่ายค่อนข้างสูงเน่ืองจาก
บริษัทมีทัง้เงินกู้ ยืมระยะยาวและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากธนาคาร ซึ่งเงินกู้ ยืมระยะยาวบริษัทได้ช าระหนีค้รบถ้วนแล้วในปี 2558 
โดยดอกเบีย้จ่ายของปี 2558 2559 และช่วง 9 เดือนปี 2559 และ 2560 เป็นดอกเบีย้จ่ายส าหรับเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากธนาคาร
ประเภททรัสต์รีซีทเพ่ือวตัถปุระสงค์ในการน าเข้าสนิค้าและวตัถดุิบจากตา่งประเทศ 
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ก าไร/(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปล่ียน 

ปี 2557 บริษัทมีก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนจ านวน 1.66  ล้านบาท (แสดงรวมไว้ในรายได้อ่ืนในงบการเงิน) และส าหรับ
ปี 2558-2559 และช่วง 9 เดือนปี 2559 และ 2560  บริษัทมีผลขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยนจ านวน 7.61 ล้านบาท 2.77 ล้าน
บาท 4.11 ล้านบาท และ 3.95 ล้านบาท ตามล าดบั  โดยในปี 2557 และ 2558 บริษัทมีการน าเข้าสินค้าและวตัถดุิบประเภท
อปุกรณ์ไฟฟ้ามาจากตา่งประเทศร้อยละ 55.10 และร้อยละ 54.76 ของมลูคา่การซือ้รวมในแต่ละปีตามล าดบั แตต่ัง้แต่ปี 2559 
เป็นต้นมาบริษัทซือ้ต่างประเทศลดลง โดยมีมูลค่าการซือ้จากต่างประเทศในอตัราร้อยละ 37.67 ของมูลค่าการซือ้รวมในปี 
2559 ซึ่งผลก าไรหรือขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยนท่ีแสดงในงบก าไรขาดทนุได้รวมรายการท่ีเกิดขึน้จริงและยงัไม่เกิดขึน้จริง 
โดยบริษัทได้ลดความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนโดยใช้วงเงินสญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เม่ือบริษัทต้องการ
สัง่ซือ้สินค้าจากต่างประเทศตามใบสัง่ซือ้ (Purchase Order) เพ่ือช่วยลดความเสี่ยงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยน 
ทัง้นี ้การท่ีบริษัทท าสญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศลว่งหน้า บริษัทยงัคงได้รับผลกระทบจากอตัราแลกเปลี่ยนท่ีเกิดขึน้จริง
อนัเน่ืองมาจากการบนัทึกบญัชี ณ วนัท่ีบริษัทมีกรรมสิทธิในสินค้า บริษัทใช้อตัราแลกเปลี่ยนตามวนัท่ีในใบตราส่งสินค้า (Bill 
of Lading) ในการบันทึกบัญชีสินค้าและเจ้าหนีก้ารค้า  ส่วนวันท่ีจ่ายช าระค่าสินค้าบริษัทบันทึกการจ่ายเงินด้วยอัตรา
แลกเปลี่ยนตามสญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าและบนัทึกการล้างเจ้าหนีท่ี้เคยตัง้ไว้ตอนบนัทึกรับสินค้า  ผลต่าง
ระหวา่งอตัราแลกเปลี่ยนถือเป็นก าไรหรือขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยนท่ีเกิดขึน้จริงจากการจ่ายช าระ และหากวนัสิน้งวดบริษัท
มีเจ้าหนีก้ารค้าหรือลกูหนีท่ี้เป็นเงินตราต่างประเทศคงค้าง บริษัทยงัคงได้รับผลกระทบจากอตัราแลกเปลี่ยนท่ียงัไม่เกิดขึน้จริง
จากการปรับปรุงบญัชีเจ้าหนีห้รือลกูหนี ้ณ วนัสิน้งวดตามมาตรฐานบญัชีด้วย 

16.1.4 การวเิคราะห์ฐานะทางการเงนิ 

การวเิคราะห์ฐานะทางการเงนิในปี 2557-2559 และณ 30 กันยายน 2560 

สินทรัพย์ 

บริษัทมีสินทรัพย์รวม ณ สิน้ปี 2557-2559 และ ณ 30 กนัยายน  2560 มีมลูคา่เท่ากบั 889.04 ล้านบาท  787.31  ล้าน
บาท  913.67 ล้านบาท และ 954.91 ล้านบาท ตามล าดบั โดยสินทรัพย์หมนุเวียนของบริษัท ณ สิน้ปี 2557-2559 และ ณ 30 
กนัยายน 2560  เท่ากบั 667.89 ล้านบาท 579.55 ล้านบาท 706.14 ล้านบาท และ 748.53 ล้านบาท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 
75.12  ร้อยละ 73.61  ร้อยละ 77.29  และร้อยละ 78.39 ของสินทรัพย์รวม ตามล าดับ สินทรัพย์หมุนเวียนประกอบด้วย
สินทรัพย์ท่ีส าคญั มีดงัตอ่ไปนี ้

1. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิน้ปี 2557-2559 และ ณ 30 กนัยายน 2560 มีมลูค่าเท่ากบั 131.88 ล้าน
บาท 86.05  ล้านบาท 99.69  ล้านบาท และ 106.73  ล้านบาท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 14.83  ร้อยละ 10.93  ร้อยละ 10.91  
และร้อยละ  11.18 ของสินทรัพย์รวม ตามล าดบั ซึง่เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิน้ปี 2557  มีจ านวนท่ีสงูเน่ืองจาก 
มีการรับเงินล่วงหน้าค่าสินค้าลกูค้า และบริษัทต้องกนัเงินส่วนหนึ่งไว้ส าหรับการช าระค่าสินค้าแก่เจ้าหนีก้ารค้า และ ณ 30 
กนัยายน 2560 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดใกล้เคียงกบั ณ สิน้ปี 2559 ซึ่งเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เป็น เงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินลงทนุระยะสัน้ท่ีมีสภาพคล่องสงู และถึงก าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน 
โดยไมมี่ข้อจ ากดัในการเบิกใช้  
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2. เงินลงทนุชัว่คราว ณ สิน้ปี 2557-2559 และ ณ 30 กนัยายน 2560 มีมลูค่าเท่ากบั 26.07  ล้านบาท 36.72  ล้าน
บาท 27.20  ล้านบาท และ 0.04 ล้านบาท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 2.93  ร้อยละ  4.66 ร้อยละ 2.98 และน้อยกว่าร้อยละ 0.01 
ของสินทรัพย์รวม ตามล าดบั และ ณ 30 กนัยายน 2560 เงินลงทนุชัว่คราวมีมลูค่าลดลงเน่ืองจากบริษัทได้ขายเงินลงทนุเพ่ือ
น าเงินมาช าระหนีเ้งินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบันการเงิน เงินลงทุนดังกล่าวเป็นเงินลงทุนในกองทุนเปิดซึ่งบริษัทถือเป็น
หลกัทรัพย์เพ่ือค้า ซึง่บริษัทมีวตัถปุระสงค์ในการถือเงินลงทนุไว้เพียงชัว่คราวเพ่ือการบริหารเงินโดยมีสดัสว่นน้อยเม่ือเทียบกบั
สินทรัพย์รวมของบริษัท 

3. ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น  ณ สิน้ปี 2557-2559 และ ณ 30 กนัยายน 2560 มีมลูค่าเท่ากบั 221.82  ล้านบาท 
282.17  ล้านบาท 386.98  ล้านบาท และ 419.85 ล้านบาท คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 24.95  ร้อยละ 35.84  ร้อยละ 42.35  และ
ร้อยละ  43.97 ของสนิทรัพย์รวม ตามล าดบั โดยลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้นของบริษัทประกอบด้วย 

                                                                                                                                        (หน่วย : ล้านบาท) 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น ณ 31 ธ.ค. 2557 
(ปรับปรุงใหม่) 

ณ 31 ธ.ค. 2558 
(ปรับปรุงใหม่) ณ 31 ธ.ค. 2559 ณ 30 ก.ย. 2560 

    ลกูหนีก้ารค้า 181.91 231.43 327.34 373.81 

    ลกูหนีอ่ื้น  39.91 50.74 59.64 46.04 
รวม 221.82 282.17 386.98 419.85 

 ลูกหนี้การค้า : ลูกหนีก้ารค้า ณ สิน้ปี 2557-2559 และ ณ 30 กันยายน 2560 มีมูลค่าเท่ากับ 181.91  ล้านบาท 
231.43  ล้านบาท 327.34  ล้านบาท และ 373.81 ล้านบาท คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 20.46  ร้อยละ 29.39  ร้อยละ 35.83  และ
ร้อยละ  39.15 ของสินทรัพย์รวม ตามล าดบั โดยลกูหนีก้ารค้าแยกตามอายหุนีค้งค้าง ดงันี ้

 
(หน่วย : ล้านบาท) 

รายละเอียดลูกหนีก้ารค้า ณ 31 ธ.ค. 2557 
(ปรับปรุงใหม่) 

ณ 31 ธ.ค. 2558 
(ปรับปรุงใหม่) ณ 31 ธ.ค. 2559 ณ 30 ก.ย. 2560 

    ยงัไม่ถงึก าหนดช าระ 94.35 41.99 256.54 234.10 

    เกินก าหนดช าระ :     

         ไม่เกิน 3 เดือน 75.27 161.80 39.89 69.80 

         3-6 เดือน 4.23 14.55 20.30 6.01 

         6-12 เดือน          - 6.44 0.21 58.23 

         เกินกวา่ 12 เดือน 8.06 6.65 10.40 5.67 
รวม 181.91 231.43 327.34 373.81 

 
ลกูหนีก้ารค้าของบริษัทเพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ืองตามยอดขายท่ีเพิ่มขึน้ต่อเน่ืองในปี 2557 - 2558 ซึ่งในปี 2557 ลกูหนี ้

การค้าเป็นไปตามปกติธุรกิจ ซึ่งโดยเฉพาะ ณ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีลกูหนีก้ารค้าเพิ่มขึน้ร้อยละ 41.45  จากสิน้ปี 2558 
เน่ืองจากได้รับงานเพิ่มมากขึน้และการสง่มอบงานมากขึน้ซึง่ลกูหนีก้ารค้าของบริษัทมีเครดิตเทอมประมาณ 30-60 วนั  ลกูหนี ้
การค้าของบริษัทสว่นใหญ่เป็นลกูหนีท่ี้ยงัไม่ครบก าหนดช าระและลกูหนีเ้กินก าหนดช าระไม่เกิน 3 เดือนคิดเป็นร้อยละ 93.24 
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ร้อยละ 88.06 ร้อยละ 90.56 และร้อยละ 81.30 ของลูกหนีก้ารค้ารวม ณ สิน้ปี 2557-2559 และ ณ 30 กันยายน 2560   
ตามล าดบั  

ลกูหนีก้ารค้าของปี 2558 มีลกูหนีค้งค้างท่ีเกินก าหนดช าระไม่เกิน 3 เดือนซึ่งมีมลูค่าประมาณ 161.80 ล้านบาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 69.91 ของลกูหนีก้ารค้ารวม ณ วนัสิน้งวด ซึ่งเกิดจาก 2 สาเหต ุคือ 1) บริษัทมีการส่งมอบงานช่วงปลายงวด
และออกเอกสารใบก ากับภาษี/ใบส่งสินค้าเพ่ือแจ้งหนีไ้ปยังลูกหนี ้ โดยลูกหนีก้ารค้าแต่ละรายได้รับเครดิตเทอมท่ีบริษัท
พิจารณาให้กบัลกูค้าแต่ละรายท่ีแตกต่างกนัแต่ปกติบริษัทจะพิจารณาเครดิตเทอมให้ 30-60 วนั ซึง่กิจการเร่ิมนบัเครดิตเทอม
จากวนัท่ีออกเอกสารใบก ากบัภาษี/ใบส่งสินค้า จึงท าให้เกิดการกระจุกตวัของลกูหนีก้ารค้าดงักล่าว 2) สาเหตท่ีุท าให้ลกูหนี ้
เกินก าหนดช าระดงักลา่วนัน้ ขึน้อยู่กบัช่วงเวลาการรับวางบิลและรอบการจ่ายเงินของลกูค้าแต่ละรายด้วย แต่ถงึอยา่งไรก็ตาม
บริษัทสามารถเก็บหนีจ้ากยอดคงค้างท่ีเกินก าหนดเวลาดงักลา่วได้ในช่วงต้นปี 2559 และไมมี่หนีส้ญูแตอ่ยา่งใด  

ณ 31 ธันวาคม 2559 มีจ านวนลกูหนีก้ารค้าเพิ่มขึน้สอดคล้องกบัยอดขายท่ีเพิ่มขึน้ โดยลกูหนีค้งค้างท่ีอยู่ในช่วงยงัไม่
ถึงก าหนดช าระ คิดเป็นร้อยละ 78.37 ของลูกหนีก้ารค้ารวม ณ สิน้ปี 2559 เน่ืองจากช่วงปลายปี 2559 มีการขายท่ีสูง
โดยเฉพาะช่วง 3 เดือนหลงัสว่นใหญ่เป็นการให้บริการงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยของโรงไฟฟ้า และลกูหนีค้งค้างเกินก าหนด
ช าระไม่เกิน 3 เดือน คิดเป็นร้อยละ 12.19 ของลกูหนีก้ารค้ารวม ณ สิน้ปี 2559  ซึ่งลกูหนีก้ารค้าส่วนใหญ่ยงัอยู่ในช่วงเครดิต
เทอมและยงัไม่ถึงก าหนดช าระ และลกูหนีก้ารค้า ณ 30 กนัยายน 2560 มีจ านวนลกูหนีก้ารค้าจ านวน  373.81 ล้านบาทซึ่ง
เพิ่มขึน้ เน่ืองจาก ณ 30 กันยายน 2560 บริษัทมีลกูหนีค้งค้างท่ีอยู่ในช่วงเกินก าหนดช าระ6-12 เดือนมีมลูค่าเท่ากับ 58.23 
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15.58  ของลกูหนีก้ารค้ารวม ณ วนัสิน้งวด   ซึ่งเป็นการคงค้างของลกูหนี ้4 ราย โดยสาเหตหุลกั
อยูร่ะหวา่งลกูค้ารอตรวจรับสินค้าท่ีรับมอบจากบริษัทตามขัน้ตอนของลกูค้า เพ่ือตรวจสอบการใช้งานระหวา่งมอเตอร์กบัระบบ
เคร่ืองจกัรของลกูค้า ซึง่คาดวา่จะแล้วเสร็จและเก็บเงินได้ในไตรมาส 4 ปี 2560 และบางรายได้ทยอยจ่ายช าระอยา่งตอ่เน่ือง 

ส าหรับลกูหนีก้ารค้าท่ีเกินก าหนดช าระเกินกว่า 12 เดือนคิดเป็นร้อยละ 4.43 ร้อยละ 2.87 ร้อยละ 3.18และร้อยละ 
1.52  ของลกูหนีก้ารค้ารวม ณ สิน้ปี 2557-2559 และ ณ 30 กนัยายน 2560  ตามล าดบั โดยลกูหนีด้งักลา่วประกอบด้วย : 

 
ตารางแสดงสถานะลกูหนีก้ารค้าท่ีเกินก าหนดช าระเกินกวา่ 12 เดือน 

 (หน่วย : ล้านบาท) 
ลูกหนีก้ารค้าที่เกนิก าหนดช าระ 

เกนิกว่า 12 เดือน 
ณ 31 ธ.ค. 2557 
(ปรับปรุงใหม่) 

ณ 31 ธ.ค. 2558 
(ปรับปรุงใหม่) 

ณ 31 ธ.ค. 2559 ณ 30 ก.ย. 2560 

ลกูหนีค้งค้างยกมา 8.32 8.06 6.21 2.78 
ลกูหนีค้งค้างในปี 2557              - 2.68 2.11              - 
ลกูหนีค้งค้างในปี 2558              -              - 9.60 7.62 

รวมทัง้สิน้ 8.32 10.74 17.92 10.40 

รายการทยอยจ่ายช าระ (0.26) (4.09) (7.51) (4.73) 

คงค้าง ณ วันสิน้งวด 8.06 6.65 10.41 5.67 
 

1) ลกูหนีร้ายหนึ่งซึ่งมียอดค้างช าระคิดเป็นร้อยละ 96.63 ร้อยละ 66.95 ร้อยละ 95.94 และร้อยละ 100.00 ของ
ลกูหนีก้ารค้าท่ีเกินก าหนดช าระเกินกว่า 12 เดือน ณ สิน้ปี 2557-2559 และ 30 กันยายน 2560   ตามล าดบั ซึ่งบริษัทไม่ได้
พิจารณาตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูเน่ืองจากลกูหนีร้ายดงักล่าวมีการช าระหนีค้งค้างเดิมอย่างต่อเน่ือง และงานท่ีท าระหว่าง
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บริษัทกบัลกูค้ารายนีย้งัจ าเป็นต้องต้องพึ่งพาเทคนิคเชิงวิศวกรรมของ CPT ด้วย โดย ณ ปัจจบุนัลกูหนีร้ายนีมี้การทยอยช าระ
หนีท่ี้คงค้าง ณ 30 กนัยายน 2560 แล้วโดยปัจจบุนับริษัทไมมี่หนีค้งค้างดงักลา่ว 

2) สว่นลกูหนีก้ารค้าท่ีเกินก าหนดช าระเกินกวา่ 12 เดือนรายอ่ืน ๆ ซึง่คิดเป็นร้อยละ 3.37  ร้อยละ 33.05 และ ร้อย
ละ  4.06 ของลกูหนีก้ารค้าท่ีเกินก าหนดช าระเกินกว่า 12 เดือน ณ สิน้ปี 2557-2559  ตามล าดบั เป็นลกูหนีก้ารค้าประมาณ 1-
2 รายซึง่แตกตา่งกนัในแตล่ะปี ไมใ่ช่ลกูหนีร้ายเดิม และได้ทยอยช าระหนีใ้นปีถดัไป  

นโยบายในการตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูส าหรับลกูหนีก้ารค้าของบริษัทจะพิจารณาจากจ านวนหนีท่ี้คาดวา่จะเรียกเก็บ
ไม่ได้จากลกูหนีท่ี้มีอยู่โดยพิจารณาจากอายุของลูกหนีแ้ละผลการติดตามหนี ้โดยจ านวนหนีท่ี้คาดว่าจะเรียกเก็บไม่ได้นัน้
ประมาณขึน้จากประสบการณ์การเรียกเก็บหนีแ้ละการพิจารณาฐานะของลกูหนีใ้นปัจจบุนั  ส าหรับปี 2557 - 2559 และ ณ 30 
กนัยายน 2560 บริษัทไม่มีการตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูแตอ่ย่างใด เน่ืองจากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ท่ีบริษัทจะเก็บเงินได้  
โดยบริษัทได้ก าหนดนโยบายการตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู ซึ่งได้รับการพิจารณาและให้ความเห็นชอบแล้วตามมติท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 3/2560 เม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม 2560 เป็นการปรับปรุงจากนโยบายเดิมโดยก าหนดหลกัเกณฑ์และ
วิธีการในการติดตามหนีเ้กินก าหนดช าระให้รัดกุมและเพิ่มหลกัเกณฑ์และองค์ประกอบในการตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูให้
เหมาะกบัลกัษณะธุรกิจลกูค้า ซึ่งบริษัทเห็นว่าลกูค้ารายดงักล่าวยงัคงด าเนินกิจการอยู่อย่างต่อเน่ือง มีผลก าไรในงบการเงิน
และท าแผนการช าระเงินในสว่นของยอดท่ีค้างช าระตลอดจนการก าหนดวนัช าระได้อยา่งแน่นอน และจากประสบการณ์ในอดีต
มีการช าระเป็นไปตามแผนตลอดมา  ทัง้นี ้บริษัทมีระยะเวลาในการเก็บหนีเ้ฉลี่ยในปี 2557 - 2559 และ ณ 30 กนัยายน 2560 
เท่ากบั 62 วนั 71 วนั 83 วนั และ 126 วนั ตามล าดบั  โดยบริษัทให้เครดิตเทอมประมาณ 30-60 วนั นบัจากวนัท่ีออกเอกสาร
ใบก ากบัภาษี/ใบส่งสินค้า ซึ่งแตกต่างกนัไปส าหรับลกูค้าแต่ละรายและอยู่ท่ีช่วงเวลาวางบิลและรับเช็คของแต่ละบริษัทด้วย 
ส าหรับปี 2558 ระยะเวลาในการเก็บหนีเ้ฉลี่ยคอ่นข้างนานคือ 83 วนัเน่ืองจากช่วงปลายปีมีการขายสินค้าและสง่มอบงานท่ีสงู
ซึ่งสอดคล้องกับอายุหนี ้มีลกูหนีค้งค้างประมาณร้อยละ 70 ของลูกหนี ้ณ วนัสิน้งวดเป็นลกูหนีท่ี้เกินก าหนดช าระไม่เกิน 3 
เดือน และ ณ 30 กันยายน 2560  ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ยเท่ากับ 126 วันซึ่งมีสาเหตุหลกัมาจากลูกหนีท่ี้เกินก าหนดช าระ
เน่ืองจากลูกค้ารอรับมอบสินค้าท่ีบริษัทได้ส่งมอบให้ตามขัน้ตอนของลูกค้า ซึ่งลูกค้ารอตรวจสอบเร่ืองการใช้งานระหว่าง
มอเตอร์กบัระบบเคร่ืองจกัรของลกูค้า    

ลูกหนี้อื่น  ณ สิน้ปี 2557-2559 และ ณ 30 กันยายน 2560 มีมูลค่าเท่ากับ 39.91 ล้านบาท 50.74 ล้านบาท 59.64 
ล้านบาท และ 46.04 ล้านบาท ตามล าดับ คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 4.49  ร้อยละ 6.80  ร้อยละ 6.53  และร้อยละ 4.82 ของ
สินทรัพย์รวม ตามล าดบั โดยลกูหนีอ่ื้นส่วนใหญ่ประกอบด้วย รายได้ค้างรับตามเง่ือนไขของสญัญา เงินประกันผลงาน และ
คา่ใช้จ่ายจ่ายลว่งหน้า โดยมีรายละเอียดของลกูหนีอ่ื้นดงันี ้  

(หน่วย : ล้านบาท) 

รายละเอียดลูกหนีอ่ื้น ณ 31 ธ.ค. 2557 
(ปรับปรุงใหม่) 

ณ 31 ธ.ค. 2558 
(ปรับปรุงใหม่) ณ 31 ธ.ค. 2559 ณ 30 ก.ย. 2560 

    รายได้ค้างรับตามเง่ือนไขของสญัญา 26.40 36.88 38.97 12.59 

    เงินประกนัผลงาน               - 0.03 10.95 7.44 

    เงินทดรองจ่าย 0.98 0.62 0.78 1.78 

    คา่ใช้จ่ายจ่ายลว่งหน้า 6.41 12.65 5.62 22.50 

    อ่ืน ๆ 6.13 0.56 3.32 1.72 
รวม 39.91 50.74 59.64 46.04 
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รายการส าคญัของลกูหนีอ่ื้น คือ รายได้ค้างรับตามเง่ือนไขของสญัญา ณ สิน้ปี 2557-2559 และ ณ 30 กนัยายน 2560 
มีมูลค่าเท่ากับ 26.40 ล้านบาท 36.88 ล้านบาท 38.97 ล้านบาท และ 12.59 ล้านบาท ตามล าดับ คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 
66.14 ร้อยละ 72.69  ร้อยละ 65.34 และร้อยละ 27.36 ของลกูหนีอ่ื้น ตามล าดบั โดยรายได้ค้างรับตามเง่ือนไขของสญัญา คือ 
รายได้ท่ีเกิดจากงานขายตู้  (Panel) ซึ่งโดยลกัษณะงานจะต้องมีการทดสอบการท างานของเคร่ืองจกัร (Commissionning) ซึ่ง
บริษัทจะออกใบก ากับภาษี/ใบส่งสินค้าส่วนท่ีเหลือ 10% เพ่ือรับรู้รายได้ให้ครบ 100% ตัง้แต่การส่งมอบสินค้าเน่ืองจาก
พิจารณาวา่มีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนเชิงเศรษฐกิจให้แก่ลกูค้าครบถ้วนแล้ว และบริษัทจะสง่เอกสารใบก ากบัภาษี/
ใบส่งสินค้าดงักล่าวเพ่ือเป็นการวางบิลเรียกเก็บเงินต่อเม่ือลกูค้ายอมรับการทดสอบการท างานของเคร่ืองจกัรซึ่งแสดงให้เห็น
วา่ตู้ไฟ (Panel) สามารถปลอ่ยกระแสไฟได้อยา่งเสถียรเข้าเคร่ืองจกัร สง่ผลให้เคร่ืองจกัรท างานได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

ในการท าสญัญาซือ้ขายตู้ ไฟ (Panel) กบัลกูค้าแตล่ะรายจะระบเุง่ือนไขการจ่ายเงินไว้ในสญัญาซึง่แบง่ออกเป็น 2 สว่น 
คือ สว่นท่ี 1 เม่ือมีการลงนามในสญัญาหรือสัง่ซือ้ (ประมาณ 20%)  และสว่นท่ี 2 เม่ือมีการสง่มอบสินค้า (70%) ทัง้นี ้การออก
เอกสารใบก ากบัภาษี/ใบสง่สินค้าแบ่งเป็น 2 สว่นเป็นไปตามหลกัของการรับรู้รายได้คือเม่ือได้โอนความเสี่ยงในตวัสินค้าให้กบั
ลกูค้าแล้ว แต่หลกัการจ่ายเงินลกูค้าจะจ่ายเพียง 90% ส่วนท่ีเหลือ 10% ลกูค้าจะรับวางบิลและถือว่างานเสร็จสมบูรณ์เม่ือ
บริษัทด าเนินการ Commissioning เสร็จสิน้ บริษัทจึงถือว่ารายการส่วนท่ีเหลือ 10% เป็น “รายได้ค้างรับตามเง่ือนไขของ
สญัญา” 

ลกูหนีอ่ื้น ล าดบัรองลงมา ส่วนใหญ่ประกอบด้วย 1) ค่าใช้จ่ายจ่ายลว่งหน้า ณ สิน้ปี 2557-2559 และ ณ 30 กนัยายน 
2560  มีจ านวนเท่ากบั 6.41 ล้านบาท 12.65 ล้านบาท 5.62 ล้านบาทและ 22.50 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 
16.05 ร้อยละ 24.93 ร้อยละ 9.42  และร้อยละ 48.88 ของลกูหนีอ่ื้น ตามล าดบั โดยค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าส่วนใหญ่เป็นการ
จ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า(Down Payment) ซึ่งเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีตกลงร่วมกนักบัผู้จดัจ าหน่าย (Supplier) ทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศ และ 2) เงินประกันผลงาน ณ สิน้ปี 2558-2559 และ ณ 30 กันยายน 2560  มีจ านวนเท่ากับ 0.03 ล้านบาท 
10.95 ล้านบาท และ 7.44 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 0.05 ร้อยละ 18.36  และร้อยละ 16.16 ของลกูหนีอ่ื้น 
ตามล าดบั เงินประกันผลงานเป็นเงินท่ีบริษัทจ่ายไปส าหรับลูกค้าบางรายท่ีก าหนดให้บริษัทต้องมีการจ่ายเงินเพ่ือเป็นการ
ประกนัผลงานส าหรับงานท่ีท าตามข้อตกลง ซึ่งเงินดงักล่าวบริษัทจะได้รับคืนตามเวลาท่ีระบไุว้ในสญัญาหรือเอกสารท่ีตกลง
กนัซึง่จะได้รับคืนภายในระยะเวลาหนึง่ปี 

4. รายได้ท่ียงัไม่ได้เรียกช าระ ณ สิน้ปี 2557 - 2559 และ ณ 30 กันยายน 2560  มีมูลค่าเท่ากับ 78.45 ล้านบาท 
50.54 ล้านบาท 15.55 ล้านบาท และ 32.63 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 8.82 ร้อยละ 6.42  ร้อยละ 1.70 และ
ร้อยละ 3.42 ของสนิทรัพย์รวม ตามล าดบั โดยมีรายละเอียดของรายได้ท่ียงัไมไ่ด้เรียกช าระดงันี ้: 

(หน่วย : ล้านบาท) 

รายละเอียดรายได้ที่ยังไม่ได้เรียกช าระ ณ 31 ธ.ค. 2557 
(ปรับปรุงใหม่) 

ณ 31 ธ.ค. 2558 
(ปรับปรุงใหม่) ณ 31 ธ.ค. 2559 ณ 30 ก.ย. 2560 

    มลูค่าตามสญัญา 147.39 207.42 259.46 292.68 

    การรับรู้รายได้ของงานท่ีท าเสร็จ 
       จนถงึปัจจบุนั 128.55 184.28 243.09 271.21 

    (หกั) จ านวนเงินท่ีเรียกเก็บจากลกูค้า (50.10) (133.74) (227.54) (238.58) 
รวม 78.45 50.54 15.55 32.63 
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 รายได้ท่ียังไม่ได้เรียกช าระ คือรายได้ท่ีเกิดจากงานการให้บริการรับเหมาและติดตัง้  (Substation / Installation) ซึ่ง
บริษัทรับรู้รายได้ตามวิธีอัตราส่วนของงานท่ีท าเสร็จ (Percentage of Completion) ซึ่งรายได้ท่ียังไม่ได้เรียกช าระเกิดจาก
ผลต่างระหวา่งมลูงานท่ีรับรู้เป็นรายได้แล้วของงานท่ีท าเสร็จจนถงึปัจจบุนักบัจ านวนเงินท่ีเรียกเก็บจากลกูค้า สทุธิเป็นรายได้ท่ี
ยงัไม่ได้เรียกช าระ ซึ่ง ณ วนัสิน้ปี 2559 และ ณ 30 กนัยายน2560 ยอดท่ีเพิ่มขึน้เน่ืองจากเป็นช่วงเวลาท่ีบริษัทได้เรียกเก็บเงิน
จากลกูค้าแล้วในสดัสว่นท่ีไมใ่กล้เคียงกบัสว่นรับรู้เป็นรายได้ของงานท่ีท าเสร็จจนถงึปัจจบุนั 

5. สินค้าคงเหลือ – สุทธิ ณ สิน้ปี 2557 - 2559 และ ณ 30 กันยายน 2560  มีมูลค่าเท่ากับ 209.67 ล้านบาท 
124.07 ล้านบาท 176.72 ล้านบาท และ  189.28 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 23.59 ร้อยละ 15.76  ร้อยละ 
19.35 และร้อยละ 19.82 ของสนิทรัพย์รวม ตามล าดบั โดยมีรายละเอียดของสนิค้าคงเหลือดงันี ้: 

(หน่วย : ล้านบาท) 

รายละเอียดสินค้าคงเหลือ ณ 31 ธ.ค. 2557* 
(ปรับปรุงใหม่) 

ณ 31 ธ.ค. 2558 
(ปรับปรุงใหม่) ณ 31 ธ.ค. 2559 ณ 30 ก.ย. 2560 

    วตัถดุิบ 105.17 110.16 128.75 121.70 

    งานระหวา่งท า 17.87 0.27 9.92 32.47 

    สินค้าส าเร็จรูป 80.49 14.71 45.22 25.56 

    สินค้าระหวา่งทาง 11.29 6.32 1.45 18.63 
รวม 214.82 131.46 185.34 198.37 

    (หกั) ค่าเผ่ือมลูค่าสนิค้าลดลง (5.15) (7.39) (8.62) (9.09) 
สุทธิ 209.67 124.07 176.72 189.28 

หมายเหตุ : * สินค้าคงเหลือ ณ วนัสิน้ปี 2557 ตามท่ีปรากฏในตารางบริษัทได้จัดประเภทภายในหมวดสินค้าให้เหมาะสมเพื่อการ
เปรียบเทียบกนัได้ 

สินค้าคงเหลือของบริษัทจะประกอบด้วย : 

1) วตัถดุิบ ณ สิน้ปี 2557 - 2559 และ ณ 30 กนัยายน 2560  มีมลูค่าเท่ากบั 105.17 ล้านบาท 110.16 ล้านบาท 
128.75 ล้านบาท และ 121.70 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 50.16 ร้อยละ 88.78  ร้อยละ 72.85 และร้อยละ 
64.30 ของสินค้าคงเหลือ ตามล าดบั ซึ่งวตัถดุิบเป็นสินค้าประเภทอปุกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ท่ีส่วนหนึ่งบริษัทมีไว้เพ่ือใช้ส าหรับการ
ผลิตตู้ ไฟฟ้าควบคมุหรือเคร่ืองควบคมุแรงดนัไฟฟ้า(Panel) และการเบิกเข้างานติดตัง้และงานบริการต่าง ๆ  และอีกส่วนหนึ่ง
เป็นสินค้าท่ีบริษัทมีไว้เพ่ือขาย (Unit) ตามค าสัง่ซือ้ของลกูค้าแตล่ะราย  

2) สินค้าคงเหลือ ล าดบัรองลงมาได้แก่ สินค้าส าเร็จรูป งานระหว่างท า และสินค้าระหว่างทาง ซึง่ณ สิน้ปี 2557 - 
2559 และ ณ 30 กนัยายน 2560  มีมลูค่ารวมของ 3 รายการเท่ากบั 109.65 ล้านบาท 21.31 ล้านบาท 56.60 ล้านบาท และ 
76.67 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 52.30 ร้อยละ 17.17  ร้อยละ 32.03 และร้อยละ 40.51 ของสินค้าคงเหลือ 
ตามล าดบั โดยสินค้าส าเร็จรูปเป็นสินค้าประเภทตู้ ไฟฟ้า (Panel) ซึ่งบริษัทผลิตเสร็จแล้วอยู่ระหว่างการจดัส่งสินค้าให้ลกูค้า
และสินค้าส าเร็จรูปดงักลา่วบริษัทจะผลิตตามค าสัง่ซือ้ของลกูค้าเท่านัน้จะไม่ผลติเพ่ือรอไว้ขาย ส าหรับงานระหว่างท าเป็นงาน
ท่ีอยู่ระหว่างการผลิตหรือประกอบตู้ ไฟฟ้า (Panel) ส่วนสินค้าระหว่างทางเป็นสินค้าท่ีสัง่ซือ้จากต่างประเทศซึ่งอยู่ระหว่างพิธี
การทางศลุกากรหรืออยู่ระหว่างการขนสง่ เมื่อสินค้าท่ีสัง่ซือ้มาถึงคลงัสินค้าแล้วจะบนัทกึโอนจากสินค้าระหวา่งทางและรับเข้า
คลงั โดยถือเป็นวตัถดุิบจนกวา่จะมีการเบิกใช้  
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สว่นประกอบของสินค้าคงเหลือ คือ วตัถดุิบ สินค้าส าเร็จรูป งานระหว่างท า และสินค้าระหว่างทาง ดงักลา่วข้างต้น ซึง่
เม่ือค านวณระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยจากต้นทุนทัง้สิน้ บริษัทมีระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยปี 2557-2559 และส าหรับช่วง 9 
เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 เท่ากบั 87 วนั  73 วนั 58 วนั และ 86 วนั ตามล าดบั ซึง่ระยะเวลาขายสินค้าปกติจะอยู่ท่ี
ช่วงเวลา 70-90 วนัขึน้อยู่กบัปริมาณการสัง่ซือ้สินค้ามาเพ่ือขาย จะเห็นได้วา่ในปี 2557 ปี 2558 ระยะเวลาขายสินค้าค่อนข้าง
สงูเน่ืองจาก 2 สาเหตคืุอ 1) บริษัทมีการสัง่ซือ้จากตา่งประเทศประมาณร้อยละ 55 ของการซือ้ทัง้สิน้ ซึง่การซือ้จากตา่งประเทศ
จะต้องค านึงถึงระยะเวลาท่ีใช้ในการขนส่งส าหรับการสัง่ซือ้แต่ละรอบด้วย และ 2) ในปี 2557 และ 2558 บริษัทมีการขาย
สินค้าประเภท Unit (ซือ้มาขายไป) ท่ีสงู ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจท่ีจะต้องมีการสต๊อกสินค้าไว้ส าหรับการขาย ส่วนระยะเวลา
ขายสินค้าเฉลี่ยในปี 2559 มีระยะเวลาขายสินค้าท่ีสัน้ลงคือ 58 วนัตามรายได้จากการขายสินค้าประเภทหน่วย (Unit) ท่ีลดลง 
โดยส าหรับช่วง 9 เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 ระยะเวลาขายสินค้าประมาณ 86 วนั เน่ืองจากสินค้าปลายงวดสงูจาก
การท่ีบริษัทสต๊อกวตัถดุิบเพ่ือเตรียมผลิตตู้ ไฟฟ้าให้กบัลกูค้า โดยมีบางส่วนท่ีอยู่ระหว่างการผลิตตามท่ีแสดงอยู่ในบญัชีงาน
ระหว่างท าและมีอีกส่วนหนึ่งท่ีผลิตเสร็จแล้วรอการส่งมอบตามท่ีแสดงไว้ในบญัชีสินค้าส าเร็จรูปเพ่ือเตรียมส่งมอบ ซึ่งบริษัท
คาดว่าจะสามารถผลิตและส่งมอบตู้ ไฟฟ้าได้ในช่วงต้นไตรมาส 4 ปี 2560 นอกจากนัน้ตามนโยบายการสัง่ซือ้ในช่วงปี 2559 
และ 2560 บริษัทหนัมาซือ้สินค้าในประเทศมากขึน้เน่ืองจากสามารถบริหารเร่ืองเวลาเพ่ือควบคมุสินค้าได้ดีกว่า ซึง่การซือ้ใน
ประเทศคิดเป็นร้อยละประมาณ 60-70 ของมลูค่าการซือ้ทัง้สิน้ ซึ่งในไตรมาส 3 ปี 2560 บริษัทมีงานขายสินค้าประเภทหน่วย
(Unit) และงานตู้  (Panel)  เพิ่มมากขึน้จึงต้องมีการสต๊อคสินค้าดงักล่าว โดยท่ีงานติดตัง้ (Installation) ลดลงซึ่งสมัพันธ์กับ
โครงสร้างรายได้ของบริษัท 

โดยทั่วไปบริษัทมีการสต็อคสินค้าท่ีลูกค้าสัง่ซือ้เป็นประจ า เช่น เบรกเกอร์ คอนแทคเตอร์ และโอเวอร์โหลด เป็นต้น 
บริษัทจะมีการสต็อกสินค้าไว้ส าหรับงานขายประเภทหน่วย (Unit) ส่วนวัตถุดิบหลกัท่ีใช้ประจ าประกอบด้วย สายไฟหรือ
ทองแดง เป็นต้น ซึง่จะสต็อกวตัถดุิบไว้ด้วยเช่นกนั และบริษัทจะสต็อคสินค้าไมน่านส าหรับงานติดตัง้ซึง่วตัถดุิบจะพกัไว้ท่ีบญัชี
สินค้าคงเหลือและจะถกูเบิกออกไปใช้ในงานติดตัง้ (Installation) เพ่ือให้ทนัตามก าหนดเวลาท่ีตกลงกบัลกูค้า สว่นงานตู้ ไฟฟ้า
ท่ีเป็นสินค้าส าเร็จรูปบริษัทไม่มีนโยบายในการสต็อกสินค้าส าเร็จรูปประเภทตู้ ไฟฟ้าเน่ืองจากเป็นการผลิตตามค าสัง่ซือ้ของ
ลกูค้า ซึง่สนิค้าส าเร็จรูปประเภทตู้ ไฟฟา้คงเหลือ ณ วนัสิน้งวดคือสนิค้าส าเร็จรูปท่ีผลติเสร็จและเตรียมสง่มอบให้ลกูค้า  

ในปี 2557-2559 และส าหรับช่วง 9 เดือนสิน้สุดวันท่ี 30 กันยายน2560 กิจการได้ตัง้ค่าเผ่ือสินค้าคงเหลือ มีมูลค่า
เท่ากบั 5.15 ล้านบาท 7.39 ล้านบาท 8.62 ล้านบาท และ 9.09 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 2.46 ร้อยละ 5.96  
ร้อยละ 4.88 และร้อยละ 4.80 ของสินค้าคงเหลือ ตามล าดบั โดยบริษัทมีนโยบายในการตัง้ค่าเผ่ือสินค้าดงักล่าวก าหนดเป็น
อตัราร้อยละในแต่ละปีส าหรับสินค้าแต่ละประเภทซึ่งแตกต่างกนั โดยวิศวกรผู้ เช่ียวชาญในสินค้าจะเป็นผู้ก าหนดอตัราค่าเผ่ือ
ดงักล่าว ซึ่งแบ่งสินค้าออกเป็น 5 หมวดในแต่ละหมวดมีอายกุารใช้งานท่ีแตกต่างกนัตามประเภทของสินค้า โดยค่าเผ่ือสินค้า
ดงักลา่วเป็นสินค้าอปุกรณ์ไฟฟา้ซึง่แสดงไว้ในบญัชีวตัถดุิบในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน  

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนของบริษัท ณ สิน้ปี 2557-2559 และ ณ 30 กนัยายน 2560  เท่ากบั 221.15  ล้านบาท  207.76  
ล้านบาท 207.52  ล้านบาท และ 206.38 ล้านบาท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 24.88  ร้อยละ 26.39  ร้อยละ 22.71 และร้อยละ 
21.61 ของสนิทรัพย์รวม ตามล าดบั สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนของบริษัทประกอบด้วยสินทรัพย์ท่ีส าคญั ดงัตอ่ไปนี ้

1. เงินฝากประจ ากบัสถาบนัการเงินท่ีมีภาระผกูพนั ณ สิน้ปี 2557-2559 และ ณ 30 กนัยายน 2560  มีมลูค่าเท่ากบั 
1.00 ล้านบาท 1.00 ล้านบาท 9.17 ล้านบาท และ  2.39 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 0.11  ร้อยละ 0.13  ร้อย
ละ 1.00 และร้อยละ 0.25 ของสินทรัพย์รวม ตามล าดบั  เงินฝากประจ า ณ สิน้ปี  2559 เพิ่มขึน้เน่ืองจากบริษัทขอให้ธนาคาร
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ออกหนงัสือค า้ประกนัวงเงินสินเช่ือประเภทแบงค์ออฟการันตี (Bank of Guarantee) เพ่ือค า้ประกนังานติดตัง้ (Substation / 
Installation) ซึ่งบริษัทได้รับงานประเภทนีส้งูในช่วงปีดงักล่าว และ ณ 30 กันยายน 2560 รายการเงินฝากประจ ากบัสถาบนั
การเงินท่ีติดภาระค า้ประกนัมีมลูค่าลดลงเน่ืองจากงานโครงการในปี 2559 สิน้สดุ และหมดช่วงการค า้ประกนั บริษัทจึงถอน
วงเงินการค า้ประกนัดงักลา่ว 

2. เงินมัดจ าค่าซือ้ท่ีดิน ณ 30 กันยายน 2560 มีมูลค่าเท่ากับ 5.00 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.52 ของ
สินทรัพย์รวม เป็นเงินมดัจ าเพ่ือการซือ้ท่ีดินในการสร้างโรงงานแหง่ใหม ่ซึง่คาดวา่จะโอนกรรมสทิธิภายในไตรมาส 4 ปี 2560 

3. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ – สทุธิ ณ สิน้ปี 2557-2559  และ ณ 30 กันยายน 2560 มีมลูค่าสทุธิเท่ากับ 210.02 
ล้านบาท 197.41 ล้านบาท 187.48 ล้านบาท และ 187.17 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นร้อยละ 23.62  ร้อยละ  25.07  ร้อยละ 
20.52  และร้อยละ 19.60 ของสินทรัพย์รวม ตามล าดบั เน่ืองจากลกัษณะธุรกิจของบริษัทคือการผลิตตู้ ไฟฟ้า (Panel) ซึง่สว่น
หนึ่งต้องการเนือ้ท่ีในการจัดวางเพ่ือประกอบตู้  แต่ไม่ได้มีเคร่ืองจักรในการประกอบ และอีกส่วนหนึ่งเป็นคลงัสินค้าเพ่ือเก็บ
วตัถดุิบและสินค้าประเภทหน่วย (Unit) ดงันัน้ ทรัพย์สินสว่นใหญ่จะประกอบด้วย ที่ดินและสิ่งปลกูสร้าง ณ 30 กนัยายน 2560  
คิดเป็นร้อยละประมาณ 80 ของที่ดิน อาคารและอปุกรณ์รวม   

ณ สิน้ปี 2559  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ มีมูลค่าสุทธิลดลงจาก ณ สิน้ ปี 2558 จ านวน 9.93 ล้านบาท โดยส่วนท่ี
เพิ่มขึน้จ านวน 9.45 ล้านบาท เน่ืองจากส่วนใหญ่บริษัทซือ้ยานพาหนะเข้ามาทดแทนของเก่าซึ่งใช้งานมานานแล้ว และสว่นท่ี
ลดลงจ านวน 3.02 ล้านบาทเน่ืองจากการขายยานพาหนะดงักล่าว และลดลงอีกจ านวน 18.36 ล้านบาทจากการคิดค่าเสื่อม
ราคาทรัพย์สินประจ าปี  และ ณ 30 กนัยายน 2560 ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ มีมลูค่าสทุธิลดลงจาก ณ สิน้ ปี 2559 จ านวน 
0.31 ล้านบาท เน่ืองจากสว่นท่ีเพิ่มขึน้จ านวน 11.59 ล้านบาทสว่นใหญ่ประมาณ 10 ล้านบาทเป็นการซือ้เคร่ืองมือเพ่ือช่วยใน
การทดสอบระบบการท างานของตู้ ไฟฟ้า (Automatic Relay Test Set) ท่ีบริษัทประกอบเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพมากขึน้ และ
สว่นท่ีลดลงทัง้จ านวนเกิดจากการคิดค่าเสื่อมราคาส าหรับงวด 9 เดือนจ านวนประมาณ 11.88 ล้านบาท โดยบริษัทมีนโยบาย
ในการก าหนดอายกุารใช้งานของสินทรัพย์ถาวร พร้อมทัง้ก าหนดราคาซากของสินทรัพย์ ซึ่งเป็นการก าหนดตามอายุการให้
ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจของสนิทรัพย์แตล่ะตวั 

4. สินทรัพย์ไม่มีตวัตน-สทุธิ ณ สิน้ปี 2557 – 2559 และ ณ 30 กนัยายน 2560 มีมลูค่าเท่ากบั 1.00 ล้านบาท 0.69 
ล้านบาท 0.40 ล้านบาท และ 0.75 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นร้อยละ 0.11  ร้อยละ 0.09  ร้อยละ 0.04  และร้อยละ 0.08 
ของสินทรัพย์รวม ตามล าดบั  สินทรัพย์ไม่มีตวัตนดงักลา่วเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึง่ยอดท่ีลดลงสว่นใหญ่เน่ืองจากการตดั
จ าหน่ายประจ าปีและประจ าไตรมาสโดยบริษัทมีนโยบายการตดัจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวัตนโดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายกุารใช้
งาน  5 ปี และ ณ 30 กนัยายน 2560 สินทรัพย์ไม่มีตวัตน-สทุธิมีมลูค่าเพิ่มขึน้จาก ณ วนัสิน้ปี 2559 จ านวน 0.35 ล้านบาท
เน่ืองจากส่วนท่ีเพิ่มขึน้จ านวน 0.57 ล้านบาทส่วนหนึ่งเป็นโปรแกรม CPT Works และอีกส่วนหนึ่งเป็นโปรแกรมของแผนก
บคุคล และสว่นท่ีลดลงจ านวน 0.22 ล้านบาทเป็นการตดัจ าหน่ายประจ าไตรมาส     

5. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชี ณ สิน้ปี 2557 – 2559 และ ณ 30 กนัยายน 2560 มีมลูค่าเท่ากบั 8.55 ล้านบาท 
7.80 ล้านบาท 10.09 ล้านบาท และ 10.85 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นร้อยละ 0.96  ร้อยละ 0.99  ร้อยละ 1.10  และร้อยละ 
1.14 ของสินทรัพย์รวม ตามล าดบั โดยสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชีค านวณขึน้จากผลแตกต่างชัว่คราว ณ วนัท่ีในงบแสดง
ฐานะการเงิน ระหว่างฐานภาษีของสินทรัพย์หรือหนีส้ินกับราคาตามบญัชีของสินทรัพย์หรือหนีส้ินนัน้ และบริษัทจะทบทวน
มลูค่าตามบญัชีของสินทรัพย์หรือหนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับัญชี ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน และจะปรับมูลค่าตาม
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บญัชีดงักล่าวเม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทจะไม่มีก าไรทางภาษีเพียงพอต่อการน าสินทรัพย์หรือหนีส้ินภาษี
เงินได้รอการตดับญัชีทัง้หมดหรือบางสว่นมาใช้ประโยชน์ 

6. สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน ณ สิน้ปี 2557-2559 และ ณ 30 กนัยายน 2560  มีมลูค่าเท่ากบั 0.58 ล้านบาท 0.86 
ล้านบาท 0.39 ล้านบาท และ 0.22 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นร้อยละ 0.08  ร้อยละ 0.11  ร้อยละ 0.05  และร้อยละ 0.02 
ของสินทรัพย์รวม ตามล าดับ รายการส่วนใหญ่เป็นสินทรัพย์ประเภทเงินมัดจ าเก่ียวกับการท างานโครงการหรืองานติดตัง้ 
(Substation / Installation) ท่ีหน้างานลกูค้า  

 

แหล่งที่มาของเงนิทุน 

หนีส้ิน   

ณ สิน้ปี 2557-2559 และ ณ 30 กันยายน 2560  หนีส้ินรวมมีจ านวนเท่ากับ 480.03 ล้านบาท 342.78 ล้านบาท 
419.81 ล้านบาท และ  435.41 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นร้อยละ 54.00 ร้อยละ 43.54 ร้อยละ 45.95 และร้อยละ 45.60 
ของหนีส้ินและส่วนของผู้ ถือหุ้นรวม ตามล าดบั หนีส้ินส่วนใหญ่ของบริษัทอยู่ในรูปของหนีส้ินหมนุเวียน โดยหนีส้ินหมนุเวียน 
ณ สิน้ปี 2557-2559 และ  ณ 30 กนัยายน 2560 มีมลูค่าเท่ากบั 455.54 ล้านบาท 321.63 ล้านบาท 389.20 ล้านบาท และ  
402.09 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นร้อยละ 51.24 ร้อยละ 40.86 ร้อยละ 42.60 และร้อยละ  42.11 ของหนีส้ินและส่วนของผู้
ถือหุ้นรวม ตามล าดบั  

หนีส้ินหมนุเวียนท่ีส าคญัประกอบด้วย 

1. เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน ณ สิน้ปี 2557-2559 และ ณ 30 กนัยายน 2560 มีมลูค่าเท่ากบั 89.10  ล้าน
บาท 64.63 ล้านบาท 47.88 ล้านบาท และ 32.39 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นร้อยละ 10.02 ร้อยละ 8.21 ร้อยละ 5.24 และ
ร้อยละ  3.39 ของหนีส้ินและส่วนของผู้ ถือหุ้นรวม ตามล าดบั ในปี 2559 และ ณ 30 กนัยายน 2560 บริษัทมีเงินกู้ ยืมระยะสัน้
จากสถาบันการเงินท่ีลดลง เน่ืองจากทัง้จ านวนเป็นเงินกู้ ประเภทสินเช่ือเพ่ือช าระค่าสินค้า(TR) จากการสั่งซือ้สินค้าจาก
ต่างประเทศ โดยในปี 2559 และณ 30 กนัยายน 2560 บริษัทหนัมาสัง่ซือ้ในประเทศเพิ่มขึน้และสัง่ซือ้จากต่างประเทศลดลง
เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2557-2558  

2. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น ณ สิน้ปี 2557-2559 และ ณ 30 กนัยายน 2560  มีมลูค่ารวมเท่ากบั 218.68 ล้าน
บาท 144.52 ล้านบาท 251.86 ล้านบาท และ 250.27 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นร้อยละ 24.60 ร้อยละ 18.36 ร้อยละ 27.57 
และร้อยละ 26.21 ของหนีส้ินและสว่นของผู้ ถือหุ้นรวม ตามล าดบั โดยเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้นของบริษัทประกอบด้วย 

(หน่วย : ล้านบาท) 
รายละเอียดเจ้าหนีก้ารค้า 

และเจ้าหนีอ่ื้น 
ณ 31 ธ.ค. 2557 
(ปรับปรุงใหม่) 

ณ 31 ธ.ค. 2558 
(ปรับปรุงใหม่) 

ณ 31 ธ.ค. 2559 
(ปรับปรุงใหม่) 

ณ 30 ก.ย. 2560 

    เจ้าหนีก้ารคา้ :     

       เจ้าหนีก้ารค้า-บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั            -            - 0.98 2.15 

       เจ้าหนีก้ารค้า-บริษัทอ่ืน 187.67 112.33 217.96 210.82 
        รวมเจ้าหนีก้ารค้า 187.67 112.33 218.94 212.97 
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รายละเอียดเจ้าหนีก้ารค้า 
และเจ้าหนีอ่ื้น 

ณ 31 ธ.ค. 2557 
(ปรับปรุงใหม่) 

ณ 31 ธ.ค. 2558 
(ปรับปรุงใหม่) 

ณ 31 ธ.ค. 2559 
(ปรับปรุงใหม่) 

ณ 30 ก.ย. 2560 

    เจ้าหนีอื้น่ :      

       คา่นายหน้าค้างจ่าย 17.92 17.34 13.82 10.75 

       คา่ใช้จ่ายค้างจ่าย 9.94 6.28 14.39 11.89 

       อ่ืน ๆ 3.15 8.57 4.71 14.66 
        รวมเจ้าหนีอ่ื้น 31.01 32.19 32.92 37.30 

รวมทัง้สิน้ 218.68 144.52 251.86 250.27 

เจ้าหนี้การค้า : เจ้าหนีก้ารค้า ณ สิน้ปี 2557-2559 และ ณ 30 กันยายน 2560  มีมูลค่าเท่ากับ 187.67 ล้านบาท 
112.33 ล้านบาท 218.94 ล้านบาท และ 212.97 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นร้อยละ 85.82 ร้อยละ 77.73 ร้อยละ 86.93 และ
ร้อยละ  85.09 ของเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น ตามล าดบั เจ้าหนีก้ารค้าดงักล่าวประกอบด้วย ผู้จดัจ าหน่ายอปุกรณ์ต่าง ๆ  
เช่น เคร่ืองจกัรป่ันน า้ตาล, มอเตอร์ Inverter Set, สายไฟ, เบรกเกอร์  และอปุกรณ์ไฟฟ้าอ่ืน ๆ เป็นต้น โดยบริษัทได้รับเครดิต
เทอมจากเจ้าหนีก้ารค้าประมาณ 60 วนั   และเม่ือพิจารณาระยะเวลาช าระหนีเ้ฉลี่ย ณ สิน้ปี 2557-2559 และ ณ 30 กนัยายน 
2560 คือ 82 วัน 69 วัน 65 วัน และ 107 วัน ตามล าดับ ซึ่งระยะเวลาช าระหนี ้ณ 30 กันยายน 2560 ค่อนข้างหมุนยาว
เน่ืองจากเป็นเจ้าหนีก้ารค้าท่ีเกิดจากการจดัซือ้สินค้าช่วงปลายไตรมาสที่สงูขึน้เพ่ือเตรียมผลิตสินค้าประเภทตู้ ไฟฟ้าเพ่ือเตรียม
ส่งมอบในไตรมาส 4 ปี 2560 และอีกส่วนหนึ่งเกิดจากการท่ีบริษัทได้รับการขยายเครดิตเทอมจากผู้ขายรายใหญ่หลายราย
เน่ืองจากเป็นลกูค้าชัน้ดี (ขยายเครดิตเทอมจากเดิมไปอีกประมาณ 30 วนั โดยมีผู้ขายสองรายดงักล่าวอยู่ใน 10 ล าดบัของ
มลูค่าการซือ้ในปี 2560)  ซึ่งส าหรับปี 2557 ระยะเวลาช าระหนีห้มนุยาวเน่ืองจากส่วนหนึ่งเป็นเจ้าหนีก้ารค้าต่างประเทศท่ีมี
เครดิตเทอมท่ียาวและอีกส่วนหนึ่งเกิดจากการซือ้ช่วงปลายปีท่ีสงู ส าหรับปี 2558 – 2559 ถือว่าระยะเวลาช าระหนีอ้ยู่ในช่วง
เครดิตเทอม  

ในสว่นของเจ้าหนีก้ารค้าของบริษัท บริษัทมีรายการเจ้าหนีค้้างนานกบัคู่ค้ารายหนึง่ จ านวน 13.41 ล้านบาท ตัง้แต่ปี 
2555 ในขณะเดียวกนับริษัทก็มีลกูหนีค้้างนานกบัคู่ค้ารายนีจ้ านวน 3.25 ล้านบาท (สทุธิ 10.16 ล้านบาท) เน่ืองจากบริษัทได้
ยกหนีจ้ านวนดงักลา่วให้แก่คู่ค้ารายนี ้และบริษัทได้สง่หนงัสือให้กบัคู่ค้ารายนีเ้พ่ือตกลงยตุิมลูหนีแ้ละได้รับหนงัสือแจ้งกลบัว่า
บริษัทไม่มีภาระหนีด้งักล่าวและได้สิน้สดุลง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทจึงปรับปรุงก าไรจากการยกหนีจ้ านวน 10.16 
ล้านบาท ส าหรับงบการเงินส าหรับปี 2559 ซึง่รายการปรับปรุงก่อนนีจ้ะมีผลกระทบตอ่ก าไรสะสมเพิ่มขึน้ และก าไรสทุธิเพิ่มขึน้ 
8.13 ล้านบาท (หลงัจากหกัค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้) โดยจะไมมี่ก าไรเพิ่มเติมในปี 2560 อีก 

เจ้าหนีอื้่น : ณ สิน้ปี 2557-2559 และ ณ 30 กนัยายน 2560 มีมลูค่าเท่ากบั 31.01  ล้านบาท 32.19 ล้านบาท 32.92 
ล้านบาท และ 37.30 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นร้อยละ 14.18 ร้อยละ 22.27 ร้อยละ 13.07 และร้อยละ 14.91 ของเจ้าหนี ้
การค้าและเจ้าหนีอ่ื้น ตามล าดบั ส าหรับเจ้าหนีอ่ื้นสว่นใหญ่ประกอบด้วยค่าคอมมิชชัน่-พนกังานค้างจ่าย โดยนโยบายในการ
จ่ายค่าคอมมิชชัน่-พนกังานจะจ่ายต่อเม่ือบริษัทเก็บเงินค่าสินค้าและบริการจากลกูค้าได้แล้วโดยก าหนดเง่ือนไขการจ่ายจาก
ระยะเวลาในการเก็บเงินจากลูกค้า ส่วนเจ้าหนี อ่ื้นท่ีส าคัญล าดับรองลงมา ได้แก่  ค่าใช้จ่ายค้างค่ายอ่ืน ๆ เช่น ค่า
สาธารณูปโภคต่าง ๆ เจ้าหนีส้รรพากรเพ่ือน าส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม(ภาษีขาย)ในเดือนถัดไป ค่าพาหนะและค่าท่ีพักส าหรับ
พนกังานเพ่ือเดินทางส าหรับงานติดตัง้และงาน Commissioning และการตัง้ประมาณการโบนสัค้างจ่ายซึง่เป็นไปตามนโยบาย
ของบริษัท เป็นต้น 
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3. หนีส้ินตามสญัญาเช่าทางการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี ณ สิน้ปี 2557-2559 และ ณ 30 กนัยายน 2560  
มีมลูค่าเท่ากบั 4.87 ล้านบาท 0.91 ล้านบาท 1.71 ล้านบาท และ 1.59 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นร้อยละ 0.55 ร้อยละ 0.12 
ร้อยละ 0.19 และร้อยละ 0.17 ของหนีส้ินและสว่นของผู้ ถือหุ้นรวม ตามล าดบั 

4. เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี ณ สิน้ปี 2557 มีมลูค่าเท่ากบั 32.40 ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ 3.64 ของหนีส้ินและสว่นของผู้ ถือหุ้นรวม บริษัทไมมี่เงินกู้ ยืมระยาว ณ สิน้ปี 2558-2559 และ 30 กนัยายน 
2560 

5. ภาษีเงินได้ค้างจ่าย ณ สิน้ปี 2557-2559 และ ณ 30 กนัยายน 2560  มีมลูค่าเท่ากบั 9.09 ล้านบาท 20.47 ล้าน
บาท 26.76 ล้านบาท และ 16.04 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นร้อยละ 1.02 ร้อยละ 2.60 ร้อยละ 2.93 และร้อยละ 1.68 ของ
หนีส้ินและสว่นของผู้ ถือหุ้นรวม ตามล าดบั โดยภาษีเงินได้ค้างจ่ายสงูขึน้ทกุปีเป็นไปตามผลก าไรท่ีบริษัทต้องเสยีภาษี ซึง่บริษัท
มีก าไรเพิ่มขึน้ทกุปี สว่นภาษีเงินได้ค้างจ่าย ณ 30 กนัยายน 2560 มีมลูค่าลดลงเน่ืองจากเป็นการตัง้ภาษีค้างจ่ายส าหรับงวด 9 
เดือน 

6. เงินรับลว่งหน้าจากลกูค้า ณ สิน้ปี 2557-2559 และ ณ 30 กนัยายน 2560  มีมลูค่าเท่ากบั 81.23 ล้านบาท 69.53 
ล้านบาท 35.50 ล้านบาท และ 76.88 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นร้อยละ 9.14 ร้อยละ 8.83 ร้อยละ 3.89 และร้อยละ 8.05 
ของหนีส้ินและสว่นของผู้ ถือหุ้นรวม ตามล าดบั ซึง่รายการดงักลา่ว เป็นการรับเงินลว่งหน้าจากลกูค้า เม่ือลกูค้าลงนามในใบสัง่
ซือ้หรือสญัญาวา่จ้าง บริษัทจะเรียกเก็บเงินลว่งหน้า (Down Payment) ก่อนเร่ิมลงมือท างาน สว่นใหญ่เป็นการรับลว่งหน้าของ
งานขายตู้  (Panel) และงานบริการติดตัง้ (Substation / Installation) โดยมลูคา่ในปี 2557-2558 ที่สงูซึง่ขึน้อยู่กบัช่วงเวลาท่ีรับ
งานเป็นช่วงปลายปีจึงท าให้มีเงินรับล่วงหน้าจากลกูค้าคงค้างดงักลา่ว และ ณ 30 กนัยายน 2560 ยอดท่ีสงูเน่ืองจากเป็นการ
รับงานช่วงปลายงวดและมีการรับเงินลว่งหน้าจาก (Down Payment) จากลกูค้าตามสญัญา 

7. ประมาณการหนีส้ินจากการรับประกัน ณ สิน้ปี 2557-2559 และ ณ 30 กนัยายน 2560  มีมลูค่าเท่ากบั 14.00 
ล้านบาท 10.72 ล้านบาท 14.64 ล้านบาท และ 14.07 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นร้อยละ 1.58 ร้อยละ 1.36 ร้อยละ 1.60 
และร้อยละ 1.47 ของหนีส้ินและสว่นของผู้ ถือหุ้นรวม ตามล าดบั โดยประมาณการหนีส้ินจากการรับประกนัดงักลา่วเป็นการตัง้
ประมาณการในการรับประกันสินค้าให้กับลูกค้าท่ีซือ้สินค้าของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายเก่ียวกับการตัง้ประมาณการ
คา่ใช้จ่ายในการรับประกนัสินค้า (Warranty) โดยค านวณจากอตัราร้อยละของราคาขายส าหรับสินค้าประเภทตู้  (Panel) สินค้า
ส าเร็จรูปประเภทหน่วย (Unit) และสนิค้าประเภทตู้  (Panel)ท่ีใช้เป็นสว่นหนึง่ในงานโครงการ 

8. ประมาณการหนีส้ินอ่ืน ณ สิน้ปี 2557-2559 และ ณ 30 กนัยายน 2560 มีมลูค่าเท่ากบั 6.17  ล้านบาท ส าหรับปี 
2557 และมลูค่าเท่ากบั 10.85 ล้านบาท ด้วยจ านวนเดียวกนัทัง้ 3 รอบบญัชี คิดเป็นร้อยละ 0.69 ร้อยละ 1.38 ร้อยละ 1.18 
และร้อยละ 1.14 ของหนีส้ินและสว่นของผู้ ถือหุ้นรวม ซึง่ประมาณการหนีส้ินอื่นดงักลา่วเป็นรายการหนีส้ินที่บริษัทประมาณขึน้
และคาดวา่จะมีภาระผกูพนัธ์ท่ีต้องจ่ายในอนาคตอนัเน่ืองมาจากการกลบัรายการคา่ใช้จ่ายในปีก่อน ๆ  

หนีส้ินไม่หมนุเวียน ณ สิน้ปี 2557 – 2559 และ ณ 30 กนัยายน 2560 มีมลูคา่เทา่กบั 24.49  ล้านบาท 21.15 ล้านบาท 
30.61 ล้านบาท และ 33.32 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นร้อยละ 2.76 ร้อยละ 2.68 ร้อยละ 3.35 และร้อยละ 3.49 ของหนีส้ิน
และสว่นของผู้ ถือหุ้นรวม ตามล าดบั โดยหนีส้ินไมห่มนุเวียนประกอบด้วย  

1. หนีส้ินตามสัญญาเช่าทางการเงิน (สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระใน 1 ปี) ณ สิน้ปี 2557-2559 และ ณ 30 
กนัยายน 2560  มีจ านวน 1.03  ล้านบาท 0.55 ล้านบาท 3.29 ล้านบาท และ 2.07 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นร้อยละ 0.12 
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ร้อยละ 0.07 ร้อยละ 0.36 และร้อยละ 0.22 ของหนีส้ินและส่วนของผู้ ถือหุ้นรวม ตามล าดบั ซึ่งในปี 2559 บริษัทได้ท าสญัญา
เช่าซือ้ทางการเงินจากการซือ้ยานพาหนะเพิ่มขึน้เพ่ือทดแทนของเดิมท่ีเสื่อมสภาพ 

2. ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ สิน้ปี 2557-2559 และ ณ 30 กันยายน 2560  มีจ านวน 23.46  
ล้านบาท 20.60 ล้านบาท 27.32 ล้านบาท และ 31.25 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นร้อยละ 2.64 ร้อยละ 2.61 ร้อยละ 2.99 
และร้อยละ 3.27 ของหนีส้ินและสว่นของผู้ ถือหุ้นรวม ตามล าดบั รายการดงักลา่วเป็นการประมาณการค่าชดเชยผลประโยชน์
ของพนกังานเม่ือเกษียณอายงุาน โดย ณ สิน้ปี 2558 มีมลูค่าท่ีลดลงส่วนหนึ่งจ านวนประมาณ 6.00 ล้านบาทเป็นการชดเชย
ให้พนักงานท่ีเกษียณอายุ และมีส่วนท่ีเพิ่มขึน้จ านวนประมาณ 3.00 ล้านบาทเกิดจากการตัง้ส ารองผลประโยชน์พนักงาน
ประจ าปี   

ส่วนของผู้ถือหุ้น  

ส่วนของผู้ ถือหุ้น ณ สิน้ปี 2557-2559 และ ณ 30 กนัยายน 2560 มีมลูค่าเท่ากบั 409.01 ล้านบาท 444.53 ล้านบาท 
493.86 ล้านบาท และ 519.50 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นร้อยละ 46.00 ร้อยละ 56.46 ร้อยละ 54.05 และร้อยละ 54.40 ของ
หนีส้ินและส่วนของผู้ ถือหุ้ นรวม ตามล าดับ ส่วนของผู้ ถือหุ้ นเพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากบริษัทมีก าไรสุทธิจากการ
ด าเนินงานเพิ่มขึน้ทกุปี นอกจากนัน้สว่นของผู้ ถือหุ้นลดลดเน่ืองจากการจ่ายเงินปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้น กลา่วคือ   

บริษัทได้จ่ายเงินปันผลรวมเป็นเงินทัง้สิน้ 85 ล้านบาท (จ านวน 4 ครัง้) ให้กบัผู้ ถือหุ้นจ านวน 315,000,000 หุ้น (มลูค่า
หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท) ในอตัราเฉล่ียหุ้นละ  0.27 บาท  ส าหรับผลประกอบการปี 2558 และจากก าไรสะสม ณ 31 ธนัวาคม 
2558  

บริษัทได้จ่ายเงินปันผลรวมเป็นเงินทัง้สิน้ 60 ล้านบาท (จ านวน 3 ครัง้) ให้กบัผู้ ถือหุ้นจ านวน 315,000,000 หุ้น (มลูค่า
หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท) ในอตัราเฉลี่ยหุ้นละ 0.19 บาท  ส าหรับผลประกอบการปี 2559 และจากก าไรสะสม ณ 31 ธันวาคม 
2559 

ในปี 2560 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จ านวนเงิน 20 ล้านบาท ให้กับผู้ ถือหุ้ นจ านวน 630,000,000 หุ้ น 
(มลูค่าหุ้นท่ีตราไว้ ณ 30 กนัยายน 2560 หุ้นละ 0.50 บาท) ในอตัราเฉลี่ยหุ้นละ 0.03 บาท  ซึง่เป็นไปตามมติท่ีประชมุวิสามญั
ผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 2/2560 เม่ือวนัท่ี 15 มิถนุายน 2560  

ทัง้นี ้ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 4/2560 เมื่อวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2560 มีมติอนมุตัิจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ให้กับผู้ ถือหุ้นจ านวน 630,000,000 หุ้น ในอตัราเฉลี่ยหุ้นละ 0.146 บาท เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 91.98 ล้านบาท ซึ่งจ่ายจาก
ก าไรสะสมท่ียงัไม่ได้จดัสรร ณ 31 ธันวาคม 2559 ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทก าหนดวนัจ่ายเงินปันผลภายใน 1 เดือนหรือวนัท่ี 
8 ธนัวาคม 2560 ดงันัน้ ผู้จองซือ้หุ้น IPO ในคราวนีจ้ะไมมี่สิทธิได้รับเงินปันผลดงักลา่ว 
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 ความเหมาะสมของโครงสร้างเงนิทุน 

อตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น ณ สิน้ปี 2557-2559 และ ณ 30 กนัยายน 2560 เท่ากบั 1.17 เท่า 0.77 เท่า 0.85 
เท่า และ 0.84 เท่า ตามล าดบั ซึง่บริษัทมีหนีส้ินรวมลดลง และสว่นของผู้ ถือหุ้นเพิ่มขึน้จากผลประกอบการมีก าไร ท าให้บริษัท
น าเงินท่ีได้จากการประกอบธุรกิจไปจ่ายช าระหนี ้สง่ผลให้อตัราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น ณ สิน้ปี 2557 – ณ 30 กนัยายน 
2560 ลดลงอย่างต่อเน่ือง    

ณ ปัจจบุนับริษัทไม่มีหนีส้ินระยะยาว มีเพียงเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเป็นเงินกู้ประเภทสินเช่ือเพ่ือช าระค่า
สินค้าประเภททรัสต์รีซีท (TR) ในการสัง่ซือ้สนิค้าจากตา่งประเทศ 

สภาพคล่อง 

1. สภาพคลอ่งกระแสเงินสด 

  (หน่วย : ล้านบาท) 

งบกระแสเงนิสด 2557 
(ปรับปรุงใหม่) 

2558 
(ปรับปรุงใหม่) 2559 9 เดอืน 

2559 
 9 เดอืน 
2560 

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 83.04 81.48 104.04 53.89 65.62 
เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการลงทนุ (13.43) (15.63) 0.97 (8.21) 17.54 
เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (51.08) (111.68) (91.37) (66.91) (76.12) 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพิ่มขึน้(ลดลง)-สทุธิ 18.53 (45.83) 13.64 (21.23) 7.04 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ ต้นปี / งวด 113.35 131.88 86.05 86.05 99.69 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ สิน้ปี / งวด 131.88 86.05 99.69 64.82 106.73 

สภาพคล่องโดยรวม : กระแสเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมการด าเนินงานส าหรับปี 2557-2559  มีจ านวน 83.04  ล้าน
บาท 81.48 ล้านบาท และ 104.04 ล้านบาท ตามล าดบั โดยในปี 2559 บริษัทมีกระแสเงินสดสทุธิจากกิจกรรมการด าเนินงาน
เพิ่มขึน้เม่ือเทียบกบัปี 2557 และ 2558 มาจากก าไรสทุธิก่อนภาษีเงินได้ท่ีเพิ่มเป็นจ านวน 142.11 ล้านบาท เจ้าหนีก้ารค้าและ
เจ้าหนีอ่ื้นเพิ่มขึน้จ านวน 116.87 ล้านบาท ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้นเพิ่มขึน้จ านวน 104.92 ล้านบาทจากยอดคงค้าง ณ วนั
สิน้งวดท่ียงัไมถ่ึงก าหนดรับช าระ และสินค้าคงเหลือเพิ่มขึน้จ านวน 53.88 ล้านบาท ส าหรับปี 2558  บริษัทมีกระแสเงินสดสทุธิ
จากกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 81.48 ล้านบาท ซึง่บริษัทมีเงินสดสทุธิได้มาจากก าไรก่อนภาษีเงินได้นิติบคุคลจ านวน 108.40 
ล้านบาท สาเหตุหลกั คือ บริษัทมีลูกหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้นเพิ่มขึน้จ านวน 59.76 ล้านบาท มีสินค้าคงเหลือลดลงจ านวน 
83.36 ล้านบาท และเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้นลดลงจ านวน 74.26 ล้านบาท และส าหรับปี 2557 บริษัทมีกระแสเงินสดสทุธิ
จากกิจกรรมด าเนินงานใกล้เคียงกับปี 2558 คือ 83.04 ล้านบาท ทัง้ในปี 2557 – 2559 กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรม
ด าเนินงานเป็นไปตามกิจกรรมปกติของบริษัท คือ การซือ้สินค้า การบริหารเจ้าหนีก้ารค้าคงค้าง การบริหารสินค้าคงเหลือให้มี
ปริมาณท่ีเหมาะสมและเพียงพอต่อการรับค าสัง่ซือ้ในอนาคตอนัใกล้ ตลอดจนการขายสินค้าและการติดตามการเก็บหนีจ้าก
ลกูหนี ้ 
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กระแสเงินสดสทุธิจากกิจกรรมการลงทุนส าหรับปี 2557-2559 มีจ านวน (13.43) ล้านบาท (15.63) ล้านบาท และ 
0.97 ล้านบาท ตามล าดบั โดยในปี 2557-2558 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนโดยบริษัทได้ลงทุนในเงิน
ลงทุนชั่วคราวท่ีเป็นการลงทุนในกองทุนเปิดชนิดหนึ่งซึ่งบริษัทถือไว้เพ่ือค้า  และในปี 2559 บริษัทมีเงินสดสุทธิได้มาจาก
กิจกรรมลงทนุลงทนุจ านวน 0.97 ล้านบาท จากการจ าหน่ายเงินลงทนุชัว่คราวดงักลา่ว  

กระแสเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมการจดัหาเงินส าหรับปี 2557-2559 มีจ านวน  (51.08)  ล้านบาท (111.68) ล้านบาท 
และ (91.37) ล้านบาท เน่ืองจากเป็นการทยอยช าระหนีเ้งินกู้ ระยะสัน้ และเงินกู้ ระยะยาว ซึ่งเงินกู้ ระยะยาวบริษัทช าระคราบ
ถ้วนแล้วในปี 2558 นอกจากนัน้บริษัทได้จ่ายเงินปันผลอย่างต่อเน่ืองทกุปี 

ส าหรับช่วง 9 เดือนปี 2559 และ 2560 บริษัทมีกระแสเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 53.89 ล้านบาท 
และ 65.62 ล้านบาท ตามล าดบั ซึ่งส าหรับงวด 9 เดือนปี 2560 บริษัทมีกระแสเงินสดสทุธิจากกิจกรรมการด าเนินงานเพิ่มขึน้
เม่ือเปรียบเทียบกับงวด 9 เดือนปี 2559 เน่ืองจากในงวด 9 เดือนปี 2560 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรม
ด าเนินงานท่ีเพิ่ม ส่วนใหญ่เกิดจากผลประกอบการมีก าไรก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีส้ินด าเนินงานจ านวน 
129.72 ล้านบาท ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้นเพิ่มขึน้จ านวน 34.63 ล้านบาท และเงินรับลว่งหน้าจากลกูค้าลดลงจ านวน 41.38 
ล้านบาท นอกจากนัน้ในช่วง 9 เดือนปี 2559 และ 2560 บริษัทมีกระแสเงินสดสทุธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทนุจ านวน (8.21) 
ล้านบาท และ 17.54 ล้านบาท เกิดจากการซือ้เคร่ืองมือทดสอบระบบการท างานของตู้ ไฟฟ้า (Automatic Relay Test Set)  
11.59 ล้านบาท และเงินมดัจ าการซือ้ท่ีดิน 5 ล้านบาท  นอกจากนัน้ในรอบบญัชีเดียวกนับริษัทมีกระแสเงินสดสทุธิสทุธิใช้ไป
ในกิจกรรมจดัหาเงินจ านวน  66.91 ล้านบาท และ 76.12 ล้านบาท ตามล าดบั ทัง้จ านวนเกิดจากการจ่ายช าระหนีเ้งินกู้ ยืม
ระยะสัน้ท่ีบริษัทมีกบัสถาบนัการเงินและการจ่ายเงินปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้น  

2. อตัราสว่นสภาพคลอ่งและวงจรเงินสด 

ในปี 2557-2559 และ ณ 30 กนัยายน 2560 บริษัทมีอตัราส่วนสภาพคล่องเท่ากบั  1.47 เท่า 1.8 เท่า 1.81 เท่า และ  
1.86 เท่า ตามล าดบั อตัราส่วนสภาพคล่องเพิ่มขึน้เน่ืองจากสดัส่วนหนีส้ินหมนุเวียนลดลงจากเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนั
การเงินนอกจากนัน้บริษัทยงัมีลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้นท่ีเพิ่มขึน้   ทัง้นี ้บริษัทมีอตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็วเท่ากบั 0.75 
เท่า 1.10 เท่า 1.17 เท่า และ  1.20 เท่า ตามล าดบั ซึ่งบริษัทมีอตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็วเพิ่มขึน้เน่ืองจากบริษัทมีสินทรัพย์
ท่ีเพิ่มขึน้จากผลการประกอบการและน าเงินไปช าระหนีเ้งินกู้ ระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน ส่งผลให้หนีส้ินหมนุเวียนของบริษัท
ลดลง   

อัตราส่วน 2557 
(ปรับปรุงใหม่) 

2558 
(ปรับปรุงใหม่) 

2559 
(ปรับปรุงใหม่) 

 9 เดือน 
2560 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่) 1.47 1.80 1.81 1.86 
อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว (เทา่) 0.75 1.10  1.17 1.20 
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย (วนั) 62 71 83 126 
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วนั) 87* 73 58 86 
ระยะเวลาช าระหนีเ้ฉล่ีย (วนั) 82 69 65 107 
วงจรเงินสด (วนั) 67 75 76 104 

หมายเหต:ุ *    ใช้มลูค่า ณ วนัสิน้งวดในการค านวณ  
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นอกจากนี ้หากพิจารณาสภาพคลอ่งจากวงจรเงินสด (Cash Cycle) ส าหรับปี 2557-2559 และช่วง  9 เดือนปี 2560 มี
ระยะเวลาเท่ากับ 67 วนั 75 วนั 76 วนั และ 104 วนั ตามล าดับ  โดยช่วง 9 เดือนปี 2560 วงจรเงินสดค่อนข้างหมนุยาวขึน้ 
เน่ืองจากบริษัทมีระยะเวลาระยะเวลาเก็บหนีท่ี้นานเท่ากบั 126 วนั เน่ืองจากเป็นการทยอยจ่ายช าระของลกูหนีบ้างรายซึง่เป็น
ลกูหนีท่ี้ค้างอยู่ในช่วง 6-12 เดือนท่ีเพิ่มขึน้ ตลอดจนการขยายเครดิตเทอมของเจ้าหนีแ้ละการสัง่วตัถดุิบส าหรับการสง่สินค้าใน
ไตรมาส 4 ปี 2560 

16.2 ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อการด าเนินงานในอนาคต 

ความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงนิตราต่างประเทศ 

เน่ืองจากบริษัทสั่งซือ้อุปกรณ์ไฟฟ้าส าหรับควบคุมการท างานของเคร่ืองจักรในโรงงานอุตสาหกรรม ได้แก่ ระบบ
ควบคมุมอเตอร์ไฟฟา้ในการสง่ก าลงัแบบอตัโนมตัิ และระบบตู้ ไฟฟา้ก าลงั ซึง่สว่นใหญ่มาจากตา่งประเทศ โดยในปี 2559 และ
ช่วง 9 เดือน ปี 2560 บริษัทมีการสัง่ซือ้อปุกรณ์จากต่างประเทศคิดเป็นสดัสว่นประมาณกวา่ร้อยละ   37.67 และร้อยละ 31.48 
ของยอดซือ้รวม และมีการช าระเงินเป็นเงินสกลุเหรียญสหรัฐ และยโูร เป็นต้น ในขณะท่ีรายได้ของบริษัทสว่นใหญ่เป็นสกลุเงิน
บาทประมาณร้อยละ 95 ของรายได้รวม 

โดยบริษัทได้ก าหนดนโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนโดยใช้วงเงินสัญญาซือ้ขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า เม่ือมีการสัง่ซือ้สินค้าเป็นสกุลเงินต่างประเทศ เพ่ือช่วยป้องกนัความเสี่ยงจากความผนัผวนของอตัรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อย่างไรก็ตามบริษัทอาจได้รับผลกระทบต่อการด าเนินงานในอนาคตเน่ืองจากความผนัผวน
ของอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งเป็นไปตามภาวะตลาดโดยบริษัทไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้จึงอาจส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานในอนาคตหากมีความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนได้ 

การลดลงของก าไรต่อหุ้นเน่ืองจากจ านวนหุ้นที่เพิ่มขึน้จาการเพิ่มทุน  

ตามงบการเงินส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีก าไรสทุธิจ านวน 111.20 ล้านบาท ซึง่คิดเป็นอตัราก าไร
ต่อหุ้นขัน้พืน้ฐานด้วยจ านวนหุ้นถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนักเท่ากบั 0.18 บาทต่อหุ้น (มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) โดยภายหลงั
การเสนอขายหุ้ นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไป ผู้ บริหาร(ท่ีไม่เป็นกรรมการ)และพนักงานของบริษัท และบุคคลท่ีมี
ความสมัพนัธ์ ในครัง้นีจ้ านวน 270  ล้านหุ้น บริษัทจะมีหุ้นท่ีออกและเรียกช าระแล้วเป็น 900  ล้านหุ้น (มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 
0.50 บาท) ซึ่งจะส่งผลให้อตัราก าไรต่อหุ้นของบริษัทในปี 2559 ลดลงจาก 0.18 บาทต่อหุ้นเป็น 0.12 บาทต่อหุ้น และอตัรา
ผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นลดลงจากร้อยละ 23.70 เป็นร้อยละ 18.40 

ส าหรับช่วง 9 เดือนปี 2560 บริษัทมีก าไรสทุธิ 85.64 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นอตัราก าไรต่อหุ้นถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัเท่ากบั  
0.14 บาท (มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) โดยภายหลงัการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุต่อประชาชนทัว่ไป ผู้บริหาร(ท่ีไม่เป็น
กรรมการ)และพนักงานของบริษัท และบุคคลท่ีมีความสมัพนัธ์ ในครัง้นีจ้ านวน 270  ล้านหุ้น บริษัทจะมีหุ้นท่ีออกและเรียก
ช าระแล้วเป็น 900  ล้านหุ้น (มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) ซึ่งจะส่งผลให้อตัราก าไรต่อหุ้นของช่วง 9 เดือนปี 2560 ลดลง
จาก  0.14 บาทตอ่หุ้นเป็น 0.10 บาทตอ่หุ้น และอตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นลดลงจากร้อยละ 22.54 เป็นร้อยละ 17.80 

ทัง้นี ้ภายหลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน บริษัทจะน าไปลงทุนในการซือ้ท่ีดินเพิ่มเพ่ือสร้างโรงงานใหม่และซือ้
เคร่ืองจกัรในการผลิต เพ่ือใช้ในการขยายก าลงัการผลิต และเพ่ือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนภายในกิจการ ซึ่งคาดว่าจะสามารถ
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ลดภาระดอกเบีย้จ่าย และเพิ่มสภาพคล่องส าหรับการด าเนินงานในอนาคต รวมถึงมีผลก าไรเพิ่ มขึน้เพียงพอท่ีจะสามารถลด
ผลกระทบจากจ านวนหุ้นท่ีเพิ่มขึน้จากการเพิ่มทนุในครัง้นี ้
 
 การลดลงของมูลค่าหุ้นตามบัญชี (Book value) เน่ืองจากการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล 
 ตามงบการเงิน ณ 30 กนัยายน 2560 บริษัทมีก าไรสะสมยงัไม่ได้จดัสรรจ านวน 173.87 ล้านบาท โดยบริษัท
ได้มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 4/2560 เม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2560 มีมติ
อนมุตัิจ่ายเงินปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้นจ านวน 630,000,000 หุ้น ในอตัราเฉล่ียหุ้นละ 0.146 บาท เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 91.98 ล้าน
บาท โดยการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวส่งผลให้ก าไรสะสมของบริษัทคงเหลือ 81.89 ล้านบาท และมลูค่าตามบญัชีต่อหุ้นลดลง
จาก 0.82 บาทต่อหุ้น (ก่อนการจ่ายปันผล) เป็น 0.68 บาทต่อหุ้น (หลงัการจ่ายปันผลแล้ว) และผู้จองซือ้หุ้น IPO ในคราวนีจ้ะ
ไมมี่สิทธิได้รับเงินปันผลดงักลา่ว 
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ส่วนที่ 3 

ข้อมูลเก่ียวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ 

1.  รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย 

  การเสนอขายหุ้นสามญัต่อประชาชนในครัง้นี ้เป็นการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ ากดั 
(มหาชน) (“บริษัท”) จ านวน 270,000,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.00 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด
ภายหลงัการเสนอขายในครัง้นี ้โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

1.1 ลักษณะส าคัญของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย 
 

ผู้ เสนอขายหลกัทรัพย์ : บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
ท่ีอยูข่องผู้ เสนอขาย : 230/7 ถนนเทศบาลรังรักษ์เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 

10900 
ประเภทหลกัทรัพย์ท่ีเสนอขาย : หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
จ านวนหุ้นออกใหมท่ี่เสนอขาย : จ านวน 270,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 30.00 ของจ านวนหุ้นสามญัท่ีออก

และเรียกช าระแล้วทัง้หมดของบริษัทภายหลงัการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุ
ในครัง้นี ้

มลูค่าท่ีตราไว้ : 0.50 บาท ตอ่หุ้น 
ราคาเสนอขาย : 2.30  บาทตอ่หุ้น 
มลูค่ารวมของหุ้นใหมท่ี่เสนอขาย : 621,000,000  บาท 

ระยะเวลาเสนอขาย  : วนัท่ี 13 – 15 ธนัวาคม 2560 เวลา 9.00 น. ถงึ 16.00 น. 
 
1.2 สัดส่วนการเสนอขายหลักทรัพย์ 

การเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทในครัง้นีเ้ป็นการเสนอขายผ่านผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ตามท่ีระบไุว้ในข้อ 6.2 
โดยจัดสรรตามดุลยพินิจของผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ และไม่มีการเสนอขายให้กับผู้ จองซือ้รายย่อยหรือประชาชนเป็นการ
ทัว่ไป เน่ืองจากจ านวนหุ้นท่ีเสนอขายในครัง้นีมี้จ านวนจ ากดั ไม่เพียงพอต่อการเสนอขายต่อประชาชนทัว่ไปในวงกว้าง ทัง้นี  ้
สดัสว่นการเสนอขายหุ้นสามญั มีดงันี ้

1) เสนอขายตอ่บคุคลตามดลุยพินิจของผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ 202,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ   75.00 
2) เสนอขายตอ่ผู้ มีอปุการคณุของบริษัท 40,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ   15.00 
3) เสนอขายตอ่ผู้บริหาร (ท่ีมิใช่กรรมการ) และพนกังานของบริษัท 13,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ     5.00 
4) เสนอขายตอ่บคุคลท่ีมีความสมัพนัธ์กบับริษัท 13,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ     5.00 

รวมทัง้สิน้ 270,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ทัง้นี ้ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรับประกนัการจ าหน่ายตามท่ีระบไุว้ในข้อ 6.2.1 ขอสงวนสิทธิในการใช้ดลุยพินิจใน
การเปลี่ยนแปลงจ านวนหุ้นสามญัท่ีจดัสรรให้แก่นกัลงทนุแต่ละประเภทเพ่ือให้การเสนอขายหุ้นในครัง้นีป้ระสบความส าเร็จใน
การขายสงูสดุ 
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ผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์แตล่ะราย ตามท่ีระบไุว้ในข้อ 6.2 จะด าเนินการจดัจ าหน่ายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่นกัลงทนุซึง่
จดัอยู่ในประเภทบุคคลตามดลุยพินิจของผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์  ทัง้นีผู้้จดัการการจดัจ าหน่ายและรับประกนัการจ าหน่าย 
(ตามท่ีระบุไว้ในข้อ 6.2.1) เท่านัน้ จะเป็นผู้ ด าเนินการจัดจ าหน่ายหุ้ นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ มีอุปการคุณของบริษัท  และ
ผู้บริหาร (ท่ีมิใช่กรรมการ) และพนกังานของบริษัท และบคุคลท่ีมีความสมัพนัธ์กบับริษัท      

 “บุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์” หมายถึง ผู้ จองซือ้ท่ีเป็นบุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคล
ทัว่ไปท่ีเป็นหรือเคยเป็นลกูค้า หรือบุคคลที่คาดว่าจะเป็นลกูค้า เช่น ลกูค้าท่ีท าการซือ้ขายหลกัทรัพย์ ลกูค้าด้านวาณิช
ธนกิจ ลกูค้าท่ีท าการซือ้ขายหน่วยลงทุน เป็นต้น หรือผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ เช่น บริษัทคู่ค้า ผู้ ให้ค าปรึกษาทาง
ธุรกิจ ผู้ ให้การสนับสนุนด้านข้อมูลทางธุรกิจ และผู้ แนะน าลูกค้า/ธุรกิจ เป็นต้น หรือบุคคลตามดุลยพินิจของผู้ จัด
จ าหน่ายหลกัทรัพย์ตามข้อ 6.2 ทัง้ท่ีเคยติดต่อ ท่ีติดต่ออยู่ในปัจจบุนั หรือผู้ ท่ีคาดว่าจะได้ติดต่อในอนาคต รวมถึงผู้ ท่ีได้
เข้าร่วมฟังการน าเสนอข้อมูลของบริษัท และในกรณีท่ีเป็นนิติบุคคลจะรวมถึงผู้ ถือหุ้ น และ/หรือผู้ บริหาร และ/หรือ
พนักงานของบุคคลข้างต้นท่ีจองซือ้หุ้นผ่านผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ตามข้อ 6.2 ทัง้นี ้ไม่รวมถึงการจดัสรรให้แก่ตนเอง 
ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอ านาจควบคุม บริษัทใหญ่ และบริษัทย่อยตนเอง รวมทัง้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องของผู้จดัจ าหน่าย
หลกัทรัพย์ตามท่ีก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทธ.27/2559 เร่ืองหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการใน
การจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ บงัคบัใช้ตัง้แตว่นัท่ี 1 สิงหาคม 2559  

ส าหรับผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย บุคคลตามดุลยพินิจของผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายและ
รับประกันการจ าหน่ายจะรวมถึง นักลงทุนประเภทสถาบันท่ีเคยเป็น หรือเป็นลูกค้าของผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและ
รับประกนัการจ าหน่าย หรือบคุคลท่ีผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรับประกนัการจ าหน่ายต้องการชกัชวนให้เป็นลกูค้าใน
อนาคต ท่ีจองซือ้หุ้นผ่านผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรับประกนัการจ าหน่ายตามข้อ 6.2.1 

“นักลงทุนสถาบัน” หมายถึง นกัลงทนุสถาบนัท่ีมีลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้
1) ธนาคารพาณิชย์ 
2) บริษัทเงินทนุ 
3) บริษัทหลกัทรัพย์เพ่ือเป็นทรัพย์สินของตนเอง หรือเพ่ือการบริหารกองทนุส่วนบุคคลหรือเพ่ือการจดัการ

โครงการลงทุนท่ีจัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และ  ธุรกิจ
เครดิตฟองซิเอร์ 

4) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 
5) บริษัทประกนัภยั 
6) ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือนิติบุคคลท่ีมีกฎหมายเฉพาะ

จดัตัง้ขึน้ 
7) ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
8) สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศ 
9) กองทนุเพ่ือการฟืน้ฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงิน 
10) กองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
11) กองทนุส ารองเลีย้งชีพ 
12) กองทนุรวม 
13) ผู้ลงทนุตา่งประเทศซึง่มีลกัษณะเดียวกบัผู้ลงทนุตาม (1) ถงึ (12) โดยอนโุลม 
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 ทัง้นี ้นักลงทุนสถาบันจะต้องจองซือ้หุ้นผ่านผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่ายตามท่ีระบุไว้ในข้อ 
6.2.1 

“ผู้มีอุปการคุณของบริษัท” หมายถงึ  

1) บคุคลธรรมดาและ/หรือนิติบคุคล ซึง่ท าคณุประโยชน์ ให้ค าแนะน า หรือให้ความช่วยเหลือในทางใดๆ ไม่
ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม แก่บริษัทฯ ได้แก่ ผู้ ให้ค าปรึกษาทางธุรกิจ ค าปรึกษาด้านเทคโนโลยี ค าปรึกษา
ด้านบัญชี ค าปรึกษาการพฒันาด้านการตลาด ค าปรึกษาด้านสารสนเทศ ทัง้ท่ีติดต่อในปัจจุบนั และท่ี
เคยติดตอ่   

2) บุคคลธรรมดาและ/หรือนิติบุคคล ท่ีให้การสนบัสนุนข้อมลูทางธุรกิจ ผู้แนะน าลกูค้าและธุรกิจ และผู้ ให้
การสนบัสนนุด้านแหลง่เงินทนุ ทัง้ท่ีติดต่อในปัจจบุนั และท่ีเคยติดตอ่   

3) บคุคลธรรมดาและ/หรือนิติบคุคลที่มีความสมัพนัธ์อนัดีกบับริษัทฯ ได้แก่ ผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางการค้า 
ลกูค้า คู่สญัญาทางการค้า ผู้จดัหาสินค้า ผู้จดัจ าหน่ายวตัถดุิบ ตวัแทนจ าหน่าย ผู้ รับเหมางาน สถาบนั
การเงินท่ีติดต่อ  ทัง้ท่ีติดต่อในปัจจบุนั และท่ีเคยติดตอ่   

ผู้ มีอุปการคุณของบริษัท ตามข้อ 1 - 3 ข้างต้น จะจองซือ้หุ้ นสามัญผ่านผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการ
จ าหน่ายตามท่ีระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ทัง้นีไ้ม่รวมถึงการจดัสรรให้แก่ตนเอง กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอ านาจ
ควบคุม บริษัทใหญ่ และผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับบริษัท โดยการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่นักลงทุนในครัง้นี ้จะมีการ
ด าเนินการให้เป็นไปตามประกาศส านกังานก ากบัตลาดทนุ ท่ี ทธ.27/2559 เร่ืองหลกัเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขในการจดั
จ าหน่ายหลกัทรัพย์ ซึง่มีผลบงัคบัตัง้แต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2559 และประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 40/2557 
เร่ืองการจ าหน่ายหลกัทรัพย์ท่ีออกใหมป่ระเภทหุ้นและใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นของบริษัทท่ีออกตราสารทนุ บงัคบัใช้
ตัง้แตว่นัท่ี 16 ธนัวาคม 2557 เป็นต้นไป (รวมถงึท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

”ผู้บริหาร (ที่มใิช่กรรมการ) และพนักงานของบริษัท” หมายถงึ ผู้บริหาร (ท่ีมิใช่กรรมการ) และพนกังานของบริษัท ซีพี
ที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) โดยไม่มีผู้บริหาร (ท่ีมิใช่กรรมการ) และพนกังานของบริษัทรายใดได้รับการจดัสรร
เกินร้อยละ 5 ของจ านวนหุ้นทัง้หมดท่ีเสนอขายในครัง้นี ้ ซึ่งจะจองซือ้หุ้นผ่านผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรับประกนัการ
จ าหน่ายตามท่ีระบไุว้ในข้อ 6.2.1 

”บุคคลที่มีความสัมพันธ์กับบริษัท” หมายถงึ กรรมการอิสระของบริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) ซึง่จะ
จองซือ้หุ้นผ่านผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรับประกนัการจ าหน่ายตามท่ีระบไุว้ในข้อ 6.2.1 

1.3 สิทธิ ผลประโยชน์และเงื่อนไขอ่ืน 

 หุ้นสามญัของบริษัทท่ีเสนอขายจ านวน 270,000,000 หุ้น มีสิทธิและผลประโยชน์เท่าเทียมกบัหุ้นสามญัเดิมของบริษัท
ทกุประการ 

1.4 ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เสนอขาย 

บริษัทจะน าหุ้นสามญัเพิ่มทนุไปจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยซึง่บริษัทได้
ย่ืนค าขออนญุาตและเอกสารประกอบต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพย์ฯ”) เม่ือวนัท่ี 4 กันยายน 2560  
ให้พิจารณารับหุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนด้วยเกณฑ์ก าไร (Profit Test) ทัง้นี ้บริษัทหลกัทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศ
ไทย) จ ากัด  (มหาชน) (“PST”) ในฐานะท่ีปรึกษาทางการเงินได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัทแล้วมีความเห็นว่า บริษัทมี
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คณุสมบตัิครบถ้วนจะน าหลกัทรัพย์ของบริษัทเข้าเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ตามข้อบงัคบั
ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การรับหุ้นสามญัหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ.2558 บงัคบัใช้
ตัง้แต่วนัท่ี 16 พฤษภาคม 2558 (รวมทัง้ท่ีได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ยกเว้นคุณสมบตัิตามข้อ 4(3) เร่ืองการกระจายการถือหุ้น
รายย่อย โดยภายหลงัจากท่ีบริษัทได้จ าหน่ายหุ้นสามญัต่อประชาชนแล้ว จะท าให้บริษัทมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามเกณฑ์การ
กระจายหุ้ นรายย่อยดังกล่าว และบริษัทจะด าเนินการให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับหุ้ นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยตอ่ไป 

1.5 ข้อมูลอ่ืนๆ 

ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ เร่ือง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ.2558 
หมวด 5 การห้ามผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้นและผู้ ท่ีเก่ียวข้องขายหุ้นและหลกัทรัพย์ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด  และข้อบงัคบัอ่ืนท่ี
เก่ียวข้อง บงัคบัใช้ตัง้แต่วนัท่ี 16 พฤษภาคม 2558 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) ก าหนดห้ามผู้ ถือหุ้นท่ีถือหุ้นก่อนวนัท่ีบริษัท
เสนอขายหุ้นต่อประชาชน น าหุ้นหรือหลกัทรัพย์ท่ีอาจเป็นหุ้น จ านวนรวมกนัเท่ากบัร้อยละ 55 ของทนุท่ีช าระแล้วภายหลงัการ
เสนอขายในครัง้นีอ้อกขายภายในก าหนดระยะเวลา 1 ปี นบัแต่วนัท่ีหุ้นของบริษัทเร่ิมท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ โดย
ภายหลงัจากวนัท่ีหุ้นของบริษัทท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ครบ 6 เดือน ให้บคุคลท่ีถกูสัง่ห้ามขายสามารถขายหุ้นหรือ
หลกัทรัพย์ท่ีถูกสัง่ห้ามขายได้ในจ านวนร้อยละ 25 และเม่ือครบก าหนด 1 ปี ให้บุคคลท่ีถูกสัง่ห้ามขายสามารถขายหุ้นหรือ
หลกัทรัพย์ท่ีถกูสัง่ห้ามขายจ านวนท่ีเหลืออีกร้อยละ 75 ได้ 
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2.  ข้อจ ากัดในการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย 

 หุ้นของบริษัทให้โอนกนัได้โดยเสรี โดยไม่มีข้อจ ากดัในการโอน อย่างไรก็ดี การโอนหุ้นสามญัของบริษัทจะกระท ามิได้
หากว่าการโอนหุ้นดงักล่าวจะมีผลท าให้สดัส่วนการถือหุ้นของบุคคลท่ีไม่ใช่บุคคลสญัชาติไทยในบริษัทมีจ านวนเกินกว่าร้อย
ละ 49 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท 

  การโอนหุ้นของบริษัทย่อมสมบูรณ์เม่ือผู้ โอนได้สลกัหลงัใบหุ้น โดยระบช่ืุอผู้ รับโอนและลงลายมือช่ือของผู้ โอนกบัผู้ รับ
โอน และได้มีการส่งมอบใบหุ้นฉบบัดงักล่าวให้แก่ผู้ รับโอน การโอนหุ้นดงักล่าวนัน้จะใช้ยนักับบริษัทได้ ต่อเม่ือบริษัทได้รับค า
ร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้น และจะใช้ยนักบับคุคลภายนอกได้เม่ือบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว เม่ือ
บริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นถกูต้องตามกฎหมาย ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายใน 14 วนั นบัแต่วนัท่ีได้รับค าร้องขอ หาก
การโอนหุ้นนัน้ไม่ถูกต้องสมบูรณ์ ให้บริษัทแจ้งแก่ผู้ ย่ืนค าร้องขอภายใน 7 วนั  การโอนหุ้นท่ีซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ให้
เป็นไปตามที่กฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด 
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3.  ที่มาของการก าหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย 

การก าหนดราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทในครัง้นี ้พิจารณาจากอตัราสว่นราคาต่อก าไรสทุธิตอ่หุ้น (Price 
to Earning Ratio : P/E) ทัง้นี ้ราคาหุ้นสามญัท่ีเสนอขายหุ้นละ 2.30 บาท คิดเป็นอตัราส่วนราคาต่อก าไรสทุธิต่อหุ้นเท่ากับ 
14.12 เทา่ ซึง่ค านวณจากผลประกอบการของบริษัทในรอบ 12 เดือนท่ีผ่านมา ตัง้แต่ไตรมาส 4 ปี 2559 ถงึไตรมาส 3 ปี 2560  
ซึ่งมีก าไรสทุธิเท่ากบั 146.60 ล้านบาท เม่ือหารด้วยจ านวนหุ้นสามญัท่ีออกและช าระแล้วภายหลงัการเสนอขายหุ้นในครัง้นี ้
เท่ากบั 900 ล้านหุ้น (Fully Diluted) จะได้ก าไรสทุธิต่อหุ้นเทา่กบั 0.16 บาท โดยอตัราสว่นราคาต่อก าไรสทุธิต่อหุ้นท่ีเสนอขาย
ดงักล่าวคิดเป็นอตัราส่วนลดร้อยละ 36.18 จากอตัราส่วนราคาต่อก าไรสทุธิของหมวดธุรกิจวสัดอุตุสาหกรรมและเคร่ืองจกัร 
ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เฉลี่ยในช่วงระยะเวลา 3 เดือน ตัง้แต่วนัท่ี 7 กนัยายน 2560 ถึงวนัท่ี 6 ธันวาคม 
2560 ซึง่มีคา่เทา่กบั 22.12 เทา่ 

ทัง้นี ้อัตราส่วนราคาหุ้นต่อก าไรสุทธิดังกล่าว ค านวณจากผลประกอบการในอดีต โดยท่ียังมิได้พิจารณาถึงผลการ
ด าเนินงานในอนาคต 
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4.  ข้อมูลทางการเงนิเพื่อประกอบการประเมนิราคาหุ้นที่เสนอขาย 

ในการพิจารณาข้อมลูทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนเพ่ือเป็นข้อมลูประกอบการประเมินราคาหุ้นท่ีเสนอขาย บริษัท
จดทะเบียนท่ีมีลกัษณะการประกอบธุรกิจท่ีคล้ายคลึง หรือใกล้เคียงกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ได้แ ก่ บริษัท อาซีฟา 
จ ากัด (มหาชน)   ข้อมลูท่ีใช้ในการเปรียบเทียบเป็นอตัราส่วนราคาหุ้นต่อก าไรสทุธิต่อหุ้น (Price to Earning Ratio : “P/E”) 
ในช่วงระยะเวลา 3 เดือน ตัง้แตว่นัท่ี 7 กนัยายน 2560 จนถงึวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2560 ดงันี ้

 

บริษัท ลักษณะการประกอบธุรกจิ 
ราคาเฉล่ีย  
(บาทต่อ
หุ้น) 

P/E เฉล่ีย 
(เท่า) 2) 

ราคาพาร์ 
(บาท) 

ตลาดรองที่ 
จดทะเบียน / 
หมวดธุรกจิ 

บ ริ ษั ท  อ า ซี ฟ า 
จ ากดั (มหาชน) 

1. ผลิตและจ าหน่ายสวิต ซ์บอร์ด
ไฟฟา้ 

2. ซื อ้มาและจ าหน่ายต่ออุปกรณ์
ไฟฟา้อื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

3. งานบริการวิศวกรรมท่ีเก่ียวข้อง 
4. งานรือ้ถอนโรงไฟฟา้ 

6.83 12.85 1.00 SET/หมวดวสัดุ
อตุสาหกรรมและ
เคร่ืองจกัร/
ประเภทสินค้า
อตุสาหกรรม 

หมวดวสัดอุตุสาหกรรมและเคร่ืองจกัร 22.12   
    ท่ีมา : www.setsmart.com 
    หมายเหต ุ: 1) ราคาปิดตอ่หุ้นเฉลี่ยถ่วงน า้หนกั 3 เดือนย้อนหลงั ตัง้แตว่นัท่ี 7 กนัยายน 2560 ถึงวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2560  

2) เป็นราคาเฉลี่ยและ P/E ค านวณจากข้อมลูการซือ้ขายย้อนหลงัในช่วงระยะเวลา 3 เดือน ตัง้แต่วนัท่ี 7 กนัยายน 2560 ถึงวนัท่ี 6        
ธันวาคม 2560 โดยก าไรสุทธิต่อหุ้นของบริษัทดงักล่าว เป็นก าไรสุทธิในช่วงระยะเวลา 4 ไตรมาสท่ีผ่านมา ตัง้แต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 
2559 จนถึง วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 

  

 

 

 

http://www.setsmart.com/
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5.  ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง 

 -ไมมี่- 
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6.  การจอง การจ าหน่าย และการจัดสรร 

 ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรับประกนัการจ าหน่ายตามข้อ 6.2.1 ขอสงวนสิทธิในการใช้ดลุยพินิจเปลี่ยนแปลงจ านวน
หุ้นท่ีจัดสรร วิธีการจองซือ้หุ้นและวิธีการจัดสรรหุ้นตามท่ีระบุไว้ในหนังสือชีช้วนฉบับนีต้ามความเหมาะสม ในกรณีท่ีเกิด
ปัญหา หรืออปุสรรค หรือข้อจ ากดัในการด าเนินการ ทัง้นีเ้พ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ลงทนุอย่างเป็นธรรมและให้การเสนอ
ขายหุ้นครัง้นีป้ระสบความส าเร็จในการขายสงูสดุ 

6.1 วธีิการเสนอขายหลักทรัพย์ 

 การเสนอขายหุ้นในครัง้นีเ้ป็นการเสนอขายโดยผ่านผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ ตามท่ีระบไุว้ในข้อ 6.2 

6.2 ผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ 

6.2.1 ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรับประกนัการจ าหน่าย 

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
ส านกังานใหญ่ ตัง้อยูเ่ลขท่ี 849 อาคารวรวฒัน์  
ชัน้ 11 ห้อง 1101, 1102, 1104 ชัน้ 14 ห้อง 1404 ชัน้ 15 ชัน้ 21 ห้อง 2101 และชัน้ 22 ห้อง 2202  
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
โทรศพัท์ 0-2635-1700 โทรสาร 0-2635-1662 
www.poems.in.th  

6.2.2 ผู้จดัจ าหน่ายและรับประกนัการจ าหน่าย 

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสนิ จ ากัด (มหาชน) 
25 อาคารกรุงเทพประกนัภยั ชัน้ 15-17 ถนนสาทรใต้  
แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศพัท์ 0-2638-5000 โทรสาร 0-2287-6007 
www.nomuradirect.com 
 
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมโิก้ จ ากัด  
287 อาคารลิเบอร์ตีส้แควร์ ชัน้ 16 
ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
โทรศพัท์ 0-2695-5000 โทรสาร 0-2631-1702 
www. ktzmico.com 

 
บริษัทหลักทรัพย์ แอพเพลิ เวลธ์ จ ากัด (มหาชน) 
191 อาคารสีลมคอมเพลก็ซ์ ชัน้ 11, 12, 22 ถนนสีลม แขวงสีลม  
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
โทรศพัท์ 0-2829-6999 โทรสาร 0-2829-6500 
http://www.applewealthsecurities.com 

http://www.nomuradirect.com/
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6.3 เงื่อนไขและค่าตอบแทนในการจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ 

6.3.1 เง่ือนไขการจ าหน่ายและรับประกนัการจ าหน่าย 

บริษัทตกลงมอบหมายให้ผู้ จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ ตามท่ีระบุไว้ในข้อ 6.2 เป็นผู้ด าเนินการจัดจ าหน่ายหุ้ น
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทต่อประชาชน จ านวน 270,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 2.30 บาท โดยผู้จัดจ าหน่าย
หลกัทรัพย์มีข้อตกลงยอมรับประกนัการจ าหน่ายหุ้นสามญัของบริษัทประเภทรับประกนัผลการจ าหน่ายอย่าง
แน่นอนทัง้จ านวน (Firm Underwriting) ทัง้นี ้ให้เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในสญัญาแต่งตัง้ผู้จดัจ าหน่ายและ
รับประกนัการจ าหน่าย 

อยา่งไรก็ตาม ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรับประกนัการจ าหน่ายมีสิทธิยกเลกิการจดัจ าหน่ายหุ้นในครัง้นี ้โดย
จะด าเนินการคืนเงินค่าจองซือ้ทัง้จ านวนให้แก่ผู้ จองซือ้ทัง้หมดตามรายละเอียดท่ีระบุไว้ในข้อ 6.9 เม่ือเกิด
เหตุการณ์ต่าง ๆ ตามท่ีก าหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้ผู้ จัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย ซึ่งรวมถึง
เหตกุารณ์ดงัตอ่ไปนี ้

(ก)  เม่ือบริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขใด ๆ ท่ีได้ก าหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้ผู้ จัดจ าหน่ายและ
รับประกนัการจ าหน่าย (Underwriting Agreement) หรือ 

(ข)  เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัย การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญทางด้ านการเงิน เศรษฐกิจ ภาวะตลาด
หลกัทรัพย์หรือการเมืองทัง้ในประเทศและต่างประเทศ หรือการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยัส าคญัในธุรกิจ
หรือการด าเนินงานของบริษัท ท่ีอาจมีผลกระทบตอ่การจดัจ าหน่ายหุ้นในครัง้นี ้หรือ 

(ค)  เม่ือมีการยกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผู้ จดัจ าหน่ายและรับประกนัการจ าหน่าย (Underwriting Agreement) 
หรือ 

(ง)  เม่ือมีเหตท่ีุท าให้ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือหน่วยงานราชการ 
สัง่ระงบัหรือหยดุการเสนอขายหลกัทรัพย์ หรือไมส่ามารถสง่มอบหลกัทรัพย์ท่ีเสนอขายได้ 

ทัง้นี ้รายละเอียดและเง่ือนไขการยกเลิกการเสนอขายหุ้นและการจดัจ าหน่ายหุ้นดงักลา่วข้างต้น จะเป็นไปตาม
รายละเอียดและเง่ือนไขท่ีจะก าหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้ผู้ จัดจ าหน่ายและรับประกันการจัดจ าหน่าย 
(Underwriting Agreement) 

กรณีผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรับประกนัการจดัจ าหน่ายใช้สิทธิยกเลิกการเสนอขายหุ้นและจดัจ าหน่ายหุ้น
ดังกล่าวข้างต้น ผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่ายและผู้ จัดจ าหน่ายและรับประกันการ
จ าหน่าย จะด าเนินการคืนเงินคา่จองซือ้ให้กบัผู้จองซือ้แตล่ะราย ตามรายละเอียดท่ีระบไุว้ในข้อ 6.9 

6.3.2 คา่ตอบแทนในการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ 

บริษัทตกลงจ่ายค่าตอบแทนการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย ให้แก่ผู้ จัดจ าหน่ายหลกัทรัพย์ 
ตามท่ีระบุไว้ในข้อ 6.2 รวมเป็นเงินประมาณ 17,077,500 บาท (ไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม) โดยจะช าระให้ภายใน 
7 วนัท าการนบัจากวนัปิดการเสนอขายตามวิธีการท่ีตกลงกบับริษัท   

จ านวนเงินคา่หุ้นท่ีบริษัทจะได้รับทัง้สิน้ แบง่ออกเป็น 
                      หุ้นท่ีเสนอขายจ านวน 270,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 2.30 บาท  621,000,000 บาท  
 หกั ประมาณการคา่ใช้จ่ายในการเสนอขาย * 22,204,300 บาท 
 จ านวนเงินคา่หุ้นสทุธิท่ีบริษัทจะได้รับโดยประมาณ 598,795,700 บาท 
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 จ านวนเงินคา่หุ้นสทุธิท่ีบริษัทจะได้รับตอ่หุ้นโดยประมาณ 2.22 บาท 
 หมายเหต ุ: * ไมร่วมภาษีมลูค่าเพิ่ม  

6.4 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์* 

 คา่ธรรมเนียมค าขออนญุาตเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีออกใหม่ 50,000 บาท 
 คา่ธรรมเนียมการย่ืนแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหุ้นสามญั 496,800 บาท 
 คา่ธรรมเนียมการย่ืนค าขอให้รับหุ้นสามญัเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน 50,000 บาท 
 คา่ธรรมเนียมแรกเข้าส าหรับการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน** 225,000 บาท 
 คา่ธรรมเนียมจดทะเบียนเพิ่มทนุ  135,000 บาท
 คา่ธรรมเนียมการจดัจ าหน่ายและรับประกนัการจ าหน่าย 17,077,500 บาท 
 คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ โดยประมาณ *** 4,170,000 บาท 
 รวมค่าใช้จ่ายทัง้สิน้ในการเสนอขายหลักทรัพย์ 22,204,300 บาท 
 หมายเหต ุ: * คา่ใช้จ่ายข้างต้นไมร่วมภาษีมลูค่าเพิ่ม 

 ** ไมร่วมคา่ธรรมเนียมรายปีในการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน 
 *** ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ รวม คา่ท่ีปรึกษาทางการเงิน ค่าท่ีปรึกษากฎหมาย ค่าพิมพ์หนงัสือชีช้วน ใบจองซือ้
หุ้น คา่โฆษณา และประชาสมัพนัธ์ เป็นต้น 

6.5 วธีิการขอรับหนังสือชีช้วนและใบจองซือ้หลักทรัพย์ 

ส าหรับบคุคลตามดลุยพินิจของผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ 
ผู้ประสงค์จะจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทสามารถติดต่อขอรับหนังสือชีช้วนและใบจองซือ้หุ้นของบริษัทได้ท่ี
ส านกังานและสาขาของผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ ตามท่ีระบไุว้ในข้อ 6.2 ได้ ตัง้แต่วนัท่ีหนงัสือชีช้วนมีผลบงัคบัใช้ จนถึง
วนัสิน้สดุการเสนอขายในวนัและเวลาท าการของผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ 
เพ่ือความสะดวกในการเตรียมการจองซือ้ และการติดต่อนักลงทุน ผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์สามารถน าส่งใบจองซือ้ 
และหนังสือชีช้วน ตัง้แต่วันท่ีหนังสือชีช้วนมีผลบังคับใช้จนถึงวันสิน้สุดระยะเวลาการจองซือ้ ระหว่างวันและเวลา  
ท่ีผู้ จัดจ าหน่ายหลกัทรัพย์ประกาศก าหนด รวมถึงการแจ้งยืนยันการจองซือ้ผ่านระบบออนไลน์และระบบโทรศัพท์
บนัทกึเทป หรือจดัสง่ให้กบัผู้จองซือ้โดยตรง 

ส าหรับผู้ มีอปุการคณุของบริษัท  
ผู้ มีอปุการคณุของบริษัทสามารถติดต่อขอรับหนงัสือชีช้วนและใบจองซือ้หุ้นสามญั ได้ท่ีส านกังานและสาขาของผู้จดัการ
การจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่ายตามท่ีระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ได้ตัง้แต่วันท่ีหนังสือชีช้วนมีผลบังคับใช้ จนถึงวัน
สิน้สดุการเสนอขาย ในวนัและเวลาท าการของผู้จดัการการจ าหน่ายและรับประกนัการจ าหน่าย 
เพ่ือความสะดวกในการเตรียมการจองซือ้ และการติดต่อนักลงทุน ผู้จัดการการจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย
สามารถน าส่งใบจองซือ้ และหนงัสือชีช้วน ตัง้แต่วนัท่ีหนงัสือชีช้วนมีผลบงัคบัใช้จนถึงวนัสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้ 
ระหว่างวนัและเวลาท่ีผู้จดัการการจ าหน่ายและรับประกนัการจ าหน่ายประกาศก าหนด รวมถงึการแจ้งยืนยนัการจองซือ้
ผ่านระบบโทรศพัท์บนัทกึเทป หรือจดัสง่ให้กบัผู้จองซือ้โดยตรง 
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ส าหรับผู้บริหาร (ท่ีมิใช่กรรมการ) และพนกังานของบริษัท  
ผู้บริหาร (ท่ีมิใช่กรรมการ) และพนักงานของบริษัทสามารถติดต่อขอรับหนังสือชีช้วนและใบจองซือ้หุ้ นสามัญ ได้ท่ี
ส านกังานและสาขาของผู้จดัการการจ าหน่ายและรับประกนัการจ าหน่ายตามท่ีระบไุว้ในข้อ 6.2.1 ได้ตัง้แต่วนัท่ีหนงัสือชี ้
ชวนมีผลบังคับใช้ จนถึงวันสิน้สุดการเสนอขาย ในวันและเวลาท าการของผู้ จัดการการจ าหน่ายและรับประกันการ
จ าหน่าย 
เพ่ือความสะดวกในการเตรียมการจองซือ้ และการติดต่อนักลงทุน ผู้จัดการการจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย
สามารถน าส่งใบจองซือ้ และหนงัสือชีช้วน ตัง้แต่วนัท่ีหนงัสือชีช้วนมีผลบงัคบัใช้จนถึงวนัสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้ 
ระหว่างวนัและเวลาท่ีผู้จดัการการจ าหน่ายและรับประกนัการจ าหน่ายประกาศก าหนด รวมถงึการแจ้งยืนยนัการจองซือ้
ผ่านระบบออนไลน์และระบบโทรศพัท์บนัทกึเทป หรือจดัสง่ให้กบัผู้จองซือ้โดยตรง 

ส าหรับบคุคลท่ีมีความสมัพนัธ์กบับริษัท 
บคุคลท่ีมีความสมัพนัธ์กบับริษัทสามารถติดตอ่ขอรับหนงัสือชีช้วนและใบจองซือ้หุ้นสามญั ได้ท่ีส านกังานและสาขาของ
ผู้จดัการการจ าหน่ายและรับประกนัการจ าหน่ายตามท่ีระบไุว้ในข้อ 6.2.1 ได้ตัง้แต่วนัท่ีหนงัสือชีช้วนมีผลบงัคบัใช้ จนถึง
วนัสิน้สดุการเสนอขาย ในวนัและเวลาท าการของผู้จดัการการจ าหน่ายและรับประกนัการจ าหน่าย 

ทัง้นี ้ผู้ลงทนุสามารถดาวน์โหลด (Download) หนงัสือชีช้วน ซึ่งมีข้อมลูไม่แตกต่างจากหนังสือชีช้วนท่ีย่ืนต่อส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์เพ่ือศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นครัง้นีไ้ด้ก่อนท าการจองซือ้
หุ้นสามญั ผ่านเวบ็ไซต์ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ท่ี www.sec.or.th 

6.6 วธีิการจัดสรรหลักทรัพย์ 

การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีเสนอขายในครัง้นีจ้ านวน 270,000,000 หุ้น แบง่การจดัสรรออกเป็น 4 สว่น คือ (1) เสนอ
ขายต่อบคุคลตามดลุยพินิจของผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ จ านวน 202,500,000 หุ้น (2) เสนอขายต่อผู้ มีอปุการคณุของ
บริษัท จ านวนไม่เกิน  40,500,000 หุ้ น  3) เสนอขายต่อผู้บริหาร(ท่ีมิใช่กรรมการ) และพนักงานของบริษัทจ านวน  
13,500,000 หุ้น และ 4)  เสนอขายต่อบุคคลท่ีมีความสมัพนัธ์กบับริษัท จ านวน 13,500,000 หุ้น ทัง้นีส้ดัส่วนในการ
เสนอขายหุ้นให้กบับคุคลท่ีไมใ่ช่สญัชาติไทยจะเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในข้อบงัคบัของบริษัท 

นอกจากนี ้การจดัสรรหุ้นโดยผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์จะอยูภ่ายใต้เกณฑ์ดงันี ้

1.  ผู้ จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ ตามท่ีระบุไว้ในข้อ 6.2 จะด าเนินการมิให้มีการจัดสรรหุ้นสามัญท่ีเสนอขายให้แก่
ตนเอง กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอ านาจควบคมุ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยของตนเอง และผู้ ท่ีเก่ียวข้อง
กับบุคคลดังกล่าว เว้นแต่เป็นการจัดสรรหุ้ นท่ีเหลือจากการจองซือ้ของผู้ จองซือ้หุ้ นทัง้หมด ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทธ.27/2559 เร่ืองหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการจัดจ าหน่ายหลกัทรัพย์
บงัคบัใช้ตัง้แต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2559 (รวมถึงท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) และจะไม่จัดสรรหุ้นท่ีเสนอขายให้แก่บุคคลท่ี
บริษัทฯ ถูกห้ามมิให้จัดสรรหุ้นหรือจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลท่ีมีความสมัพันธ์เกินกว่าอัตราท่ีก าหนด ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ.40/2557 เร่ืองการจ าหน่ายหลกัทรัพย์ท่ีออกใหม่ประเภทหุ้นและใบส าคญัแสดง
สิทธิท่ีจะซือ้หุ้นของบริษัทท่ีออกตราสารทนุ บงัคบัใช้ตัง้แตว่นัท่ี 16 ธนัวาคม 2557 (รวมถงึท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม)  

ผู้จัดจ าหน่ายหลกัทรัพย์สามารถน าส่งใบจองซือ้และหนังสือชีช้วน ตัง้แต่วนัท่ีหนังสือชีช้วนมีผลใช้บังคับจนถึงวนั
สิน้สุดระยะเวลาการจองซือ้ ระหว่างวันและเวลาท าการของผู้ จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์  เพ่ือความสะด วกในการ
เตรียมการจองซือ้ และการติดตอ่นกัลงทนุ ระบบออนไลน์ ระบบโทรศพัท์บนัทกึเทป หรือจดัสง่ให้กบัผู้จองซือ้โดยตรง   

http://www.sec.or.th/
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2. ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรับประกนัการจ าหน่ายขอสงวนสิทธิท่ีจะใช้ดลุยพินิจเปลี่ยนแปลงจ านวนหุ้นสามญั
ท่ีจัดสรรให้แก่นักลงทุนในแต่ละประเภท เช่น อาจพิจารณาจัดสรรให้แก่บุคคลตามดุลยพินิจของผู้ จัดจ าหน่าย
หลกัทรัพย์เพิ่มเติมหากพิจารณาแล้วเห็นวา่มีหุ้นสามญัเหลือจากการจดัสรรในสว่นของผู้ มีอปุการคณุของบริษัท เป็น
ต้น ทัง้นี ้เพ่ือให้การเสนอขายหุ้นสามญัครัง้นีป้ระสบความส าเร็จ 

3. ภายหลงัจากการปิดรับจองซือ้หุ้นสามญัส าหรับผู้จองซือ้ในแตล่ะประเภทผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรับประกนั
การจ าหน่ายขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงจ านวนหุ้ นสามัญท่ีจัดสรรให้แก่นักลงทุนประเภทใดประเภทหนึ่ง เช่น  
หากพบว่ามีหุ้นสามญัเหลือจากการจัดสรรในส่วนผู้ มีอุปการคุณของบริษัท แต่มีผู้สนใจจองซือ้หุ้นสามัญเกินกว่า
จ านวนท่ีจะจัดสรรส าหรับส่วนของบุคคลตามดุลยพินิจของผู้ จัดจ าหน่ายหลกัทรัพย์  เป็นต้น ทัง้นี ้การด าเนินการ
ดงักลา่วจะอยูภ่ายใต้ดลุยพินิจของผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรับประกนัการจ าหน่ายแต่เพียงผู้ เดียวโดยปฏิบตัิตาม
กฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องและจะมีการแจ้งข่าวให้นกัลงทนุท่ีเก่ียวข้องได้ทราบโดยทัว่กนัทางสื่อตา่งๆ ท่ีเหมาะสมตอ่ไป 

4.  อนึ่ง การจดัสรรหุ้นสามญัในครัง้นีเ้ป็นการปฏิบตัิเพ่ือให้สอดคล้องกบัคณุสมบตัิท่ีก าหนดตามข้อ 4 (3) เร่ืองการ
กระจายการถือหุ้ นรายย่อยภายใต้ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ เร่ืองการรับหุ้ นสามัญหรือหุ้ นบุริมสิทธิเป็น 
หลกัทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

5. ผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์สงวนสิทธิท่ีจะไม่จดัสรรหุ้นท่ีเสนอขายให้ผู้จองซือ้รายใด หากการจดัดงักลา่วท าให้หรือ
อาจเป็นผลให้เป็นการกระท าการขัดต่อกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับของต่างประเทศ หรือจะเป็นผลให้ต้อง
ด าเนินการใดๆ เพิ่มเติมจากท่ีต้องด าเนินการตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์ภายใต้
กฎหมายไทย 

6.6.1 วิธีจดัสรรหุ้นสามญัจ านวน 202,500,000 หุ้น ให้แก่บคุคลตามดลุยพินิจของผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ 

การจัดสรรหุ้ นให้แก่บุคคลตามดุลยพินิจของผู้ จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ จัดจ าหน่าย
หลกัทรัพย์ ตามท่ีระบไุว้ในข้อ 6.2 โดยจะท าการจดัสรรหุ้นให้แก่บคุคลใด และ/หรือ ในจ านวนมากน้อยเท่าใดก็
ได้ หรือจะปฏิเสธการจดัสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดก็ได้ หากผู้จองซือ้ปฏิบตัิไม่ถกูต้องครบถ้วนตามข้อ 6.7.1 และ
หากยอดการจองซือ้หุ้นของบคุคลตามดลุยพินิจของผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ครบตามจ านวนท่ีก าหนดแล้ว ผู้จดั
จ าหน่ายหลกัทรัพย์ตามข้อ 6.2 ขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซือ้หุ้นสามญัของบุคคลตามดลุยพินิจของผู้จดั
จ าหน่ายหลกัทรัพย์ก่อนครบก าหนดระยะเวลาการจองซือ้ 

6.6.2 วิธีจดัสรรหุ้นสามญัจ านวนไมเ่กิน 40,500,000 หุ้น ให้แก่ผู้ มีอปุการคณุของบริษัท  

การจดัสรรหุ้นให้แก่ผู้ มีอุปการคุณของบริษัท ให้อยู่หลกัเกณฑ์การจดัสรรหุ้นให้ผู้ มีอุปการคุณของบริษัทท่ีได้
ก าหนดไว้ในมติท่ีประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ น  ครัง้ท่ี  3/2560  ซึ่งประชุมเม่ือวันท่ี 28 สิงหาคม 2560 โดย
มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารในการจดัท ารายช่ือผู้ มีอปุการคณุของบริษัท โดยจะท าการจดัสรรให้แก่
บุคคลใด และ/หรือ ในจ านวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือปฏิเสธการจดัสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดก็ได้ หากผู้จองซือ้
ปฏิบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตามข้อ 6.7.2 และหากยอดการจองซือ้หุ้นของผู้ มีอุปการคุณของบริษัทครบตาม
จ านวนท่ีก าหนดแล้ว ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรับประกนัการจ าหน่ายตามข้อ 6.2.1 ขอสงวนสิทธิในการปิด
รับจองซือ้หุ้นสามญัของผู้ มีอปุการคณุของบริษัทก่อนครบก าหนดระยะเวลาการจองซือ้ 
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6.6.3 วิธีจดัสรรหุ้นสามญัจ านวน 13,500,000 หุ้น ให้แก่ผู้บริหาร (ท่ีมิใช่กรรมการ) และพนกังานของบริษัท 

การจัดสรรหุ้ นให้แก่ผู้ บริหาร (ท่ีมิใช่กรรมการ) และพนักงานของบริษัท ให้อยู่ในดุลยพิ นิจของคณะ
กรรมการบริหารหรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร ตามมติท่ีประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น  ครัง้ท่ี  
3/2560  ซึ่งประชุมเม่ือวนัท่ี 28 สิงหาคม 2560 โดยจะท าการจดัสรรให้แก่บุคคลใด และ/หรือ ในจ านวนมาก
น้อยเท่าใดก็ได้ หรือปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดก็ได้ หากผู้จองซือ้ปฏิบตัิไม่ถูกต้องครบถ้วนตามข้อ 
6.7.2 และหากยอดการจองซือ้หุ้นของผู้บริหาร (ท่ีมิใช่กรรมการ) และพนักงานของบริษัทครบตามจ านวนท่ี
ก าหนดแล้ว ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรับประกนัการจ าหน่ายตามข้อ 6.2.1 ขอสงวนสิทธิในการปิดรับจอง
ซือ้หุ้นสามญัของผู้ มีอปุการคณุของบริษัทก่อนครบก าหนดระยะเวลาการจองซือ้  

ทัง้นี ้เกณฑ์ในการจดัสรรหุ้นให้ผู้บริหาร (ท่ีมิใช่กรรมการ) และพนกังานของบริษัท จะพิจารณาจากระยะเวลาท่ี
ท างานกบับริษัท ต าแหน่งงาน และพิจารณาพิเศษตามผลงาน  

6.6.4 วิธีจดัสรรหุ้นสามญัจ านวน 13,500,000 หุ้น ให้แก่บคุคลท่ีมีความสมัพนัธ์กบับริษัท 

การจัดสรรหุ้นบุคคลท่ีมีความสมัพันธ์กับบริษัทเป็นไปตามมติท่ีประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ น  ครัง้ท่ี  3/2560  ซึ่ง
ประชุมเม่ือวนัท่ี 28 สิงหาคม 2560 โดยจะท าการจัดสรรให้แก่กรรมการอิสระ 5 ท่าน โดยมีรายละเอียดการ
จดัสรรในแตล่ะราย ดงันี ้

ชื่อ ต าแหน่ง จ านวนหุ้น % ของหุ้นหลัง IPO 
นายจรุง  สพุรรณพงษ์ ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ 4,050,000 0.45% 
นายสวุิทย์  สิงหจนัทร์   ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 4,050,000 0.45% 
นางวลัชลีย์  กาญจนจงกล กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 1,350,000 0.15% 
รศ.ประภาษ  ไพรสวุรรณา กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 2,700,000 0.30% 
นายประดิษฐ์  สคุนธสวสัด์ิ กรรมการอิสระ 1,350,000 0.15% 

รวม      13,500,000 1.50% 

ทัง้นี ้หุ้นสว่นท่ีเหลือจากความต้องการของบคุคลตามข้อ 6.6.1- 6.6.4 ให้จดัสรรตามดลุยพินิจของผู้จดัการการ
จดัจ าหน่ายและรับประกนัการจ าหน่ายตามท่ีระบไุว้ในข้อ 6.2.1 

6.7 วันและวธีิการจองและช าระเงนิค่าจองซือ้หลักทรัพย์ 

6.7.1 ผู้จองซือ้ประเภทบคุคลตามดลุยพินิจของผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ 

6.7.1.1 วิธีการจองซือ้ : ผู้จองซือ้ประเภทบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจ าหน่ายจะต้องจองซือ้หุ้นขัน้ต ่า
เป็นจ านวน 1,000 หุ้ น และทวีคูณของ 100 หุ้ น โดยผู้ จองซือ้หุ้ นสามารถจองซือ้หุ้ นสามัญได้ 3 
ช่องทาง ดงัตอ่ไปนี ้

(1) การจองซือ้โดยวธีิกรอกรายละเอียดในใบจองซือ้ (Hard Copy)  

ผู้จองซือ้จะต้องกรอกรายละเอียดการจองซือ้ในใบจองซือ้หุ้นให้ถกูต้องครบถ้วนและชดัเจนพร้อมลงลายมือช่ือ  
หากผู้ จองซือ้เป็นนิติบุคคล ใบจองซือ้หุ้นจะต้องลงนามโดยผู้ มีอ านาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนัน้พร้อม
ประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบเอกสารประกอบการจองซือ้ โดยผู้ จองซือ้ต้องกรอก
รายละเอียดในเอกสาร ดงัตอ่ไปนี ้ 
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กรณีผู้จองซือ้ เป็นผู้ ท่ีมีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ หรือเปิดบญัชีอ่ืนกบัผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ตามท่ีระบไุว้ในข้อ 
6.2 และได้ผ่านขัน้ตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้า(Know Your Customer 
&Customer Due Diligence : KYC/CDD) และได้ด าเนินการจดัท าแบบประเมินความสามารถในการรับความ
เสี่ยงในการลงทนุ (Suitability Test) กับผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีก่อนการจองซือ้
หรือตามระเบียบท่ีส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนดแล้ว ไม่ต้องท าแบบ KYC/CDD และ Suitability Test อีก โดยลง
นามยืนยันในเอกสารการจองซือ้ และแนบเอกสารประกอบการจองซือ้ ดังต่อไปนี  ้(ทัง้นี ้หากไม่เป็นไปตาม
เง่ือนไขท่ีกลา่วข้างต้น ผู้จองซือ้จะต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และSuitability Test ท่ีกรอกรายละเอียดถกูต้อง
ครบถ้วน และชดัเจน พร้อมลงลายมือช่ือ เพ่ือเป็นเอกสารประกอบการจองซือ้) 

• ผู้จองซือ้ประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ  ส าเนาบัตร
ข้าราชการ หรือส าเนาบตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ ที่ยงัไม่หมดอายพุร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
โดยลายมือช่ือนัน้จะต้องตรงกบัลายมือช่ือท่ีลงนามในเอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการจองซือ้ทกุฉบบั (ใน
กรณีท่ีส าเนาบตัรข้าราชการหรือส าเนาบตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ ไม่ได้ระบหุมายเลขบตัรประจ าตวั
ประชาชน ให้แนบส าเนาทะเบียนบ้านท่ีมีเลขประจ าตวัประชาชน 13 หลกัพร้อมลงลายมือช่ือรับรอง
ส าเนาถกูต้อง)  และในกรณีผู้จองซือ้เป็นผู้ เยาว์ จะต้องแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนท่ียงัไม่
หมดอายขุองผู้ เยาว์ (ถ้ามี) และแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนท่ียงัไม่หมดอายขุองผู้ปกครอง  
(บิดา/มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม)  และส าเนาทะเบียนบ้านท่ีผู้ เยาว์อาศยัอยู่ พร้อมลงนาม
รับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้ปกครอง ในกรณีเป็นบตัรประชาชนตลอดชีพ โปรดแนบส าเนาทะเบียน
บ้านพร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 

• ผู้จองซือ้ประเภทบคุคลธรรมดาสญัชาติต่างด้าว: ส าเนาใบต่างด้าวหรือส าเนาหนงัสือเดินทางท่ียงั
ไม่หมดอาย ุพร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง โดยลายมือช่ือนัน้จะต้องตรงกบัลายมือช่ือท่ีลงนาม
ในเอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการจองซือ้ทกุฉบบั 

• ผู้จองซือ้ประเภทนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย : ส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลท่ีออกโดย
กระทรวงพาณิชย์อายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลาจองซือ้ พร้อมลงนามรับรอง
ส าเนาถกูต้องโดยผู้ มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลนัน้ และประทบัตราส าคญัของนิติบุคคล (ถ้ามี) 
และแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  ส าเนาใบต่างด้าว หรือส าเนาหนังสือเดินทาง ท่ียังไม่
หมดอาย ุ(แล้วแตก่รณี) ของผู้ มีอ านาจลงนามของนิติบคุคลดงักลา่ว พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 

ในกรณีท่ีเป็นสหกรณ์ มูลนิธิ สมาคม วัด มัสยิด ศาลเจ้า และนิติบุคคลอ่ืนในลักษณะเดียวกัน
จะต้องแนบหนงัสือแสดงความจ านงในการท าธุรกรรม/รายงานการประชมุกรรมการ หนงัสือแสดง
การจดทะเบียนจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง หนังสือแต่งตัง้หรือมอบอ านาจในการท าธุรกรรม และ
เอกสารหลกัฐานการได้รับการยกเว้นการหกัภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี) และส าเนาบตัรประชาชน ส าเนา
บตัรข้าราชการ หรือส าเนาบตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ ส าเนาใบต่างด้าวหรือส าเนาหนงัสือเดินทางท่ี
ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้ มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าวพร้อมลงนามรับรอง
ส าเนาถกูต้อง (ในกรณีท่ีส าเนาบตัรข้าราชการหรือส าเนาบตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจไม่ได้ระบมุายเลข
บตัรประจ าตวัประชาชน ให้แนบส าเนาทะเบียนบ้านท่ีมีเลขประจ าตวัประชาชน 13 หลกั พร้อมลง
นามรับรองส าเนาถกูต้อง) 
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• ผู้ จองซือ้ประเภทนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในต่างประเทศ : ส าเนาหนังสือส าคัญการจัดตัง้บริษัท
(Certificate of Incorporation) ส าเนาหนังสือบริคณห์สนธิ ส าเนาข้อบังคับบริษัท หรือส าเนา
หนงัสือแสดงความเป็นนิติบคุคล (Affidavit) ท่ีออกไม่เกิน 1 ปีก่อนวนัสดุท้ายของระยะเวลาจองซือ้ 
พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้ มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลนัน้ และประทบัตราส าคัญ
ของนิติบุคคล  (ถ้ า มี ) และแนบส า เนาใบต่ างด้าว  ห รือส า เนาหนังสื อ เดินทาง  ท่ี ยังไม่
หมดอายุ(แล้วแต่กรณี) ของผู้ มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
ทัง้นี  ้ส าเนาเอกสารทัง้หมดต้องได้รับการรับรองลายมือช่ือโดยเจ้าหน้าท่ี  Notary Public และ
ประทบัตราส าคญัของ Notary Public (ถ้ามี) และรับรองโดยเจ้าหน้าท่ีของสถานทตูไทยหรือกงสลุ
ไทยในประเทศท่ีเอกสารได้จดัท าหรือรับรองความถกูต้อง และมีอายไุม่เกิน 1 ปีก่อนวนัสดุท้ายของ
ระยะเวลาจองซือ้ 

• ในกรณีท่ีมีการมอบอ านาจให้ผู้ดแูลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) จองซือ้หุ้นแทน : ต้องมีหนงัสือ
มอบอ านาจให้ Custodian ด าเนินการแทน 1 ฉบบั โดยในเอกสารจองซือ้จะลงนามโดย Custodian 
(และจะต้องมีหนังสือของ Custodian ท่ีระบุรายช่ือผู้ มีอ านาจลงนาม) พร้อมส าเนาบตัรประจ าตวั
ประชาชนที่ยงัไมห่มดอายขุองผู้ มีอ านาจลงนามอีก 1 ฉบบั พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 

• ในกรณีผู้ จองซือ้ท่ีประสงค์ฝากหุ้นในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ (Issuer Account) สมาชิก
เลขท่ี 600 ตามข้อ 6.10.2 ผู้จองซือ้ประเภทบุคคลธรรมดาจะต้องกรอกข้อมลูเพิ่มเติมในใบจองซือ้
ในส่วน “ข้อมลูเพิ่มเติมส าหรับการด าเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance (FATCA)” 
ส่วนผู้ จองซือ้ประเภทนิติบุคคล จะต้องกรอกข้อมูลเพิ่มเติมในใบจองซือ้ในส่วน “ข้อมูลเพิ่มเติม
ส าหรับการด าเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance (FATCA)” และใน “ค ารับรอง
สถานะนิติบุคคลและค ายินยอมเปิดเผยข้อมลูตาม FATCA” เพ่ือเป็นเอกสารประกอบการจองซือ้
เพิ่มเติมด้วย 

(2) การจองซือ้ผ่านระบบออนไลน์ (Online)   

ผู้จองซือ้สามารถจองซือ้ผ่านช่องทางเวบ็ไซต์ผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ท่ีสามารถให้บริการจองซือ้หุ้นผ่านระบบนี ้
ได้ ได้แก่ บริษัทหลกัทรัพย์ โนมรูะ  พฒันสิน จ ากดั (มหาชน)  และบริษัทหลกัทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ ากดั โดยผู้จอง
ซือ้จะต้องเป็นผู้ ท่ีมีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์หรือบญัชีประเภทอ่ืน ๆ กบัผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ ซึ่งผ่านขัน้ตอน
การรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due 
Diligence : KYC / CDD) และได้ด าเนินการจดัท าแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยงในการลงทนุ 
(Suitability test) กบัผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ก่อนการจองซือ้ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีก่อนการส่งค าสัง่ซือ้
หรือตามระเบียบท่ีส านักงานก.ล.ต.ก าหนด โดยผู้ จัดจ าหน่ายและรับประกันการจัดจ าหน่ายจะต้องมีการ
ควบคุมดูแลการจองซือ้ผ่านระบบออนไลน์ท่ีรัดกุมเพียงพอ สามารถตรวจสอบตัวตนของผู้ จองซือ้ได้โดยใช้ 
(User Name) และรหสัผ่าน (Password login) และผู้จองซือ้ต้องยืนยนัว่าได้ศกึษาข้อมลูเก่ียวกบัการเสนอขาย
หุ้นเพิ่มทนุในหนงัสือชีช้วนหรือข้อมลูสรุป (Executive Summary) เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว และยินยอมผกูพนัตาม
หนังสือชีช้วนของหลกัทรัพย์ดังกล่าว โดยผู้ จองซือ้ไม่ต้องแนบเอกสารใด ๆ ประกอบการจองซือ้ ทัง้นี ้ผู้ จัด
จ าหน่ายหลักทรัพย์ ต้องจัดให้มีหนังสือชีช้วนและข้อมูลสรุป (Executive Summary) ในเว็บไซต์ (Website) 
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ของผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้วิธีปฏิบตัิการจองซือ้ให้เป็นไปตามรายละเอียดหรือขัน้ตอนท่ีผู้จดัจ าหน่ายแต่
ละรายก าหนดเพิ่มเติมส าหรับลกูค้าของตนในภายหลงั 

(3) การจองซือ้ผ่านทางโทรศัพท์บันทกึเทป  

ผู้จองซือ้สามารถจองซือ้ผ่านผู้แนะน าการลงทนุของผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ท่ีสามารถให้บริการจองซือ้หุ้นผ่าน
ระบบนีไ้ด้ ได้แก่ บริษัทหลกัทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  บริษัทหลกัทรัพย์ โนมรูะ พฒันสิน 
จ ากดั (มหาชน)  บริษัทหลกัทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทหลกัทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ ากดั  โดย
ผู้จองซือ้จะต้องเป็นผู้ ท่ีมีบัญชีซือ้ขายหลกัทรัพย์หรือบัญชีประเภทอ่ืน ๆ กับผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ ซึ่งผ่าน
ขัน้ตอนการรู้จกัลกูค้าและตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกบัลกูค้า (Know Your Customer & Customer 
Due Diligence : KYC / CDD) และได้ด าเนินการจดัท าแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยงในการ
ลงทนุ (Suitability test) กบัผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ก่อนการจองซือ้ ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีก่อนการจอง
ซือ้ผ่านทางโทรศพัท์บนัทกึเทป หรือตามระเบียบท่ีส านกังานก.ล.ต.ก าหนด โดยผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์จะต้อง
มีการควบคมุดแูลการจองซือ้ผ่านทางโทรศพัท์บนัทึกเทปท่ีรัดกมุเพียงพอ และผู้จองซือ้ต้องยืนยนัว่าได้ศึกษา
ข้อมลูเก่ียวกบัการเสนอขายหุ้นเพิ่มทนุในหนงัสือชีช้วน หรือข้อมลูสรุป (Executive Summary) เป็นท่ีเรียบร้อย
แล้ว และยินยอมผูกพันตามหนังสือชีช้วนของหลักทรัพย์ดังกล่าว โดยผู้ จองซือ้ไม่ต้องแนบเอกสารใด ๆ 
ประกอบการจองซือ้ ทัง้นี ้ผู้ จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ ต้องจัดให้มีหนังสือชีช้วน และข้อมูลสรุป (Executive 
Summary) ในเวบ็ไซต์ (Website) ของผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ โดยปฏิบตัิดงันี ้

• ผู้แนะน าการลงทนุของผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ ตามข้อ 6.2 ต้องแจ้งการจดัสรรจ านวนหุ้นจองให้แก่
ผู้จองซือ้ผ่านทางโทรศพัท์บันทึกเทป โดยระบุ จ านวนหุ้นท่ีจัดสรร ราคาท่ีเสนอขาย จ านวนเงินท่ี
ต้องช าระ การฝากหุ้น วิธีการและวนัท่ีต้องช าระราคา และแจ้งให้ทราบว่าผู้จองซือ้สามารถศึกษา
ข้อมลูเก่ียวกบัการเสนอขายหุ้นเพิ่มทนุในหนงัสือชีช้วนของหลกัทรัพย์ผ่านเวบ็ไซต์ (Website) ของผู้
จดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ หรือของส านกังาน ก.ล.ต,ท่ี www.sec.or.th 

• ผู้แนะน าการลงทนุของผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ ตามข้อ 6.2 ต้องตรวจสอบตวัตนของผู้จองซือ้ผ่าน
ทางโทรศพัท์บนัทึกเทป เช่น เลขบตัรประจ าตวัประชาชน วนัเดือนปีเกิด ธนาคารท่ีใช้ช าระเงินโดย
วิธี ตดัเงินอตัโนมตัิ (หรือท่ีเรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) กบัผู้จดัการการจดั
จ าหน่ายและรับประกนัการจดัจ าหน่าย และ/หรือ ผู้จดัจ าหน่ายและรับประกนัการจดัจ าหน่าย หรือ
ช่ือผู้แนะน าการลงทนุ เป็นต้น 

• ผู้จองซือ้ต้องยืนยนัทางวาจาว่าได้รับทราบข้อมลูเก่ียวกบัการเสนอขายหุ้นเพิ่มทนุในหนงัสือชีช้วน
หรือข้อมลูสรุป (Executive Summary) และยินยอมผกูพนัตามหนงัสือชีช้วนของหลกัทรัพย์ดงักลา่ว 

• ผู้แนะน าการลงทนุของผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ ตามข้อ 6.2 เม่ือรับค ายืนยนัพร้อมรายละเอียดการ
จองซือ้ผ่านทางโทรศพัท์บนัทกึเทป ต้องบนัทกึค าสัง่การจองซือ้ผ่านระบบท่ีผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ 
จดัเตรียมให้ โดยระบบจะแสดงข้อมลูการจองผ่านทางโทรศพัท์บนัทกึเทป ช่ือผู้แนะน าการลงทนุ วนั
และเวลาบนัทกึการจองซือ้ผา่นระบบ 

ทัง้นี ้วิธีปฏิบัติการจองซือ้ให้เป็นไปตามรายละเอียด หรือขัน้ตอนท่ีผู้ จัดจ าหน่ายแต่ละรายก าหนดเพิ่มเติม
ส าหรับลกูค้าของตนในภายหลงั 

http://www.sec.or.th/
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อยา่งไรก็ตาม หากผู้จองซือ้ไม่สามารถด าเนินการจองซือ้ผา่นระบบออนไลน์ (Online) หรือระบบโทรศพัท์บนัทกึ
เทปได้ ผู้จองซือ้สามารถท าการจองซือ้ตามวิธีกรอกใบจองซือ้ได้ 

6.7.1.2 ระยะเวลาในการจองซือ้ : ผู้จองซือ้สามารถจองซือ้ผ่านช่องทางดงักลา่วได้ท่ีส านกังาน และสาขา
ของผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรับประกนัการจดัจ าหน่าย ตามข้อ 6.2.1 และ/หรือ ผู้จดัจ าหน่าย
และรับประกนัการจดัจ าหน่าย ตามข้อ 6.2.2  

- กรณีจองซือ้ผ่านการกรอกใบจองซือ้สามารถจองซือ้ภายในระยะเวลาการจองซือ้ คือ ตัง้แต่
เวลา 9.00 - 16.00 น. ของวนัท่ี 13 – 15 ธนัวาคม 2560 

- กรณีจองซือ้ผ่านทางระบบออนไลน์ (Online) สามารถจองซือ้ภายในระยะเวลาการจองซือ้ 
คือ ตัง้แต่เวลา 9.00 – 16.00 น. ของวนัท่ี 13 – 14 ธันวาคม 2560 และเวลา 9.00 – 12.00 
น. ของวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2560 

- กรณีจองซือ้ผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทปสามารถจองซือ้ภายในระยะเวลาการจองซือ้ คือ 
ตัง้แต่เวลา 9.00 – 16.00 น. ของวนัท่ี 13 – 14 ธันวาคม 2560 และเวลา 9.00 – 12.00 น. 
ของวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2560 

6.7.1.3 วิธีการช าระค่าจองซือ้ : ผู้จองซือ้ต้องช าระเงินค่าจองซือ้ครัง้เดียวเต็มจ านวนท่ีจองซือ้ โดยวิธีการ
ช าระเงินมีดงันี ้

(1) ผู้จองซือ้จะต้องช าระเงินค่าจองซือ้ครัง้เดียวเต็มตามจ านวนท่ีจองซือ้ โดยช าระด้วยระบบตดั
เงินอัตโนมัติ (หรือท่ีเรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือโดยหักจาก
เงินท่ีฝากอยู่กับผู้ จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์  ทัง้นี ้การช าระเงินค่าจองซือ้ผ่านระบบโอนเงิน
อตัโนมตัิจะกระท าได้เฉพาะผู้จองซือ้ท่ีได้เปิดบญัชีเพ่ือซือ้ขายหลกัทรัพย์กับผู้จดัจ าหน่าย
หลกัทรัพย์ตามข้อ 6.2 ได้ด าเนินการแจ้งความประสงค์ให้ตัดเงินเพ่ือช าระค่าภาระผูกพัน
โดยอตัโนมตัิและระบบการตดัเงินอตัโนมตัิดงักลา่วมีผลใช้บงัคบัแล้วในวนัจองซือ้ 

(2) ในกรณี ท่ีผู้ จัดจ าหน่ายตัดเงินจากระบบตัดเงินอัตโนมัติ  (หรือท่ีเรียกว่า “Automatic 
Transfer System” หรือ “ATS”) หรือเงินท่ีฝากอยู่กบัผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ไม่ผ่าน ผู้จอง
ซือ้จะต้องช าระค่าจองซือ้ครัง้เดียวเต็มจ านวนท่ีจองซือ้ โดยช าระเป็นเงินโอนผ่าน Bill 
Payment เข้าบญัชีของผู้จัดจ าหน่ายหลกัทรัพย์ตามท่ีระบุไว้ในข้อ 6.2  พร้อมส่งหลกัฐาน
การโอนเงินผ่าน Bill Payment มายงัผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ โดยผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์
แต่ละราย จะด าเนินการโอนเงินของยอดจองซือ้รวมในส่วนของตนเข้าบัญชีจองซือ้หุ้ น
สามญัเพิ่มทนุของบริษัทตอ่ไป 

(3) ในกรณีท่ีผู้จองซือ้ไม่ได้มีบญัชีจองซือ้กบัผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ตามข้อ 6.2 หรือผู้จองซือ้ท่ี
มีบัญชีจองซือ้ แต่ไม่สามารถช าระเงินค่าจองผ่านระบบตัดเงินอัตโนมัติ (หรือท่ีเรียกว่า 
“Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือเงินท่ีฝากอยู่กับผู้ จัดจ าหน่ายหลกัทรัพย์
ได้ หรือมีความประสงค์จะช าระเงินค่าจองในวิธีอ่ืน ๆ ผู้จองซือ้สามารถช าระเงินค่าจองซือ้
หุ้นตามจ านวนที่จองซือ้ ณ วนัจองซือ้ ดงันี ้
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• หากท าการจองซือ้ในวนัท่ี 13-14 ธนัวาคม 2560  ผู้จองซือ้จะต้องช าระเงินคา่จองซือ้ครัง้
เดียวเต็มจ านวนท่ีจองซือ้  โดยสามารถช าระเป็นเงินโอนเงินผ่าน Bill Payment เช็ค หรือ
แคชเชียร์เช็ค (หรือท่ีเรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือ ดร๊าฟท์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้จาก
ส านกัหกับญัชีในเขตกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วนัท าการ  โดยให้ลงวนัท่ีวนัเดียวกบั
วนัท่ีจอง โดยหากช าระเป็นเช็คให้ลงวนัท่ี 13 ธันวาคม 2560 เท่านัน้  และช่ือเจ้าของ
เช็คต้องเป็นช่ือเดียวกับช่ือผู้จองซือ้เท่านั ้น และหากช าระเป็นแคชเชียร์เช็คหรื
อดร๊าฟ ให้ลงวันท่ีภายหลังวันท่ีหนังสือชีช้วนมีผลบังคับแต่ไม่เกินวันท่ี 13 ธันวาคม 
2560 

• หากท าการจองซือ้ในวนัท่ี 15 ธันวาคม 2560 ผู้ จองซือ้จะต้องช าระเงินค่าจองซือ้ครัง้
เดียวเต็มจ านวนท่ีจองซือ้ โดยช าระเป็นเงนิโอนผ่าน Bill Payment เท่านัน้ ห้ามช าระ
โดยใช้เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์  

ส าหรับการช าระเงินด้วยการโอนเงินผ่าน Bill Payment  
- ฝาก/โอนเงินผา่น Bill-Payment เทา่นัน้ 
- ฝาก/โอนเงินครัง้เดียว ตอ่ 1 ใบจองซือ้  
- ผู้จองซือ้ต้องใช้ใบน าฝากแบบ Bill-Payment โดยกรอกข้อมลูให้ครบถ้วนพร้อมระบ ุ

Ref. 1 เป็นเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก หรือเลขทะเบียนนิติบุคคล (แล้วแต่
กรณี) โดยต้องช าระผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคารท่ีผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์แต่ละราย
ก าหนดเทา่นัน้ และกรุณาระบหุมายเลขโทรศพัท์ท่ีสามารถติดตอ่ได้ 

ผู้จองซือ้จะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมธนาคารเอง (ถ้ามี) 

ส าหรับการช าระเงินค่าจองซือ้เป็นเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟต์ ให้ขีดคร่อมสั่งจ่ายผู้ จัดการการจัด
จ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย หรือ ผู้ จัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย ตามท่ีระบุไว้ในข้อ 6.2 
พร้อมทัง้เขียนช่ือ นามสกลุ ที่อยู่และเบอร์โทรศพัท์ท่ีติดต่อได้ไว้ด้านหลงั  โดยผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ตามข้อ 
6.2 จะเป็นผู้ท าการโอนเงินของยอดซือ้รวมในส่วนท่ีตนจดัจ าหน่ายและรับประกนัการจ าหน่ายเข้า “บญัชีจอง
ซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน)” 

6.7.1.4 การน าส่งเอกสารประกอบการจองซือ้ส าหรับการจองซือ้ส าหรับการกรอกใบจองซือ้เท่านัน้ 
: ผู้จองซือ้จะต้องน าใบจองซือ้ เอกสารประกอบการจองซือ้ตามข้อ 6.7.1.1 พร้อมเงินค่าจองซือ้หุ้น
ตามข้อ 6.7.1.3 มาย่ืนความจ านงขอจองซือ้และช าระเงินได้ท่ีผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์  ตามท่ีระบไุว้
ในข้อ 6.2 ตัง้แต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวนัท่ี  13 – 15 ธันวาคม 2560 ยกเว้นผู้จองซือ้
ผ่านระบบออนไลน์ (Online) และผู้จองซือ้ผ่านทางโทรศพัท์บนัทึกเทป ที่ช าระค่าจองซือ้ผ่านระบบ
ตดัเงินอตัโนมตัิ (หรือท่ีเรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือโดยหกัจากเงินท่ี
ฝากอยู่กบัผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ ผู้จองซือ้ไม่ต้องน าสง่ใบจองซือ้หรือเอกสารประกอบการจองซือ้ 
ยกเว้นการช าระเงินเป็นเงินโอนผ่าน Bill Payment จะต้องน าส่งเอกสารหลกัฐานการโอนเงินผ่าน 
Bill Payment  



                                                                                                          บริษัท ซีพที ีไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 
                                                                                                       CPT Drives and Power Public Company Limited 

 

สว่นท่ี 3 หน้า 20 

CPT 
Professional for Drives and Power 

6.7.1.5 เงื่อนไขอ่ืนๆ : ผู้จองซือ้ท่ีย่ืนความจ านงในการจองซือ้หุ้นและช าระค่าจองซือ้หุ้นสามญัแล้ว จะ
ยกเลิกการจองซือ้หุ้นและขอรับเงินคืนไม่ได้  ทัง้นี ้ผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ ตามท่ีระบุไว้ในข้อ 6.2  
มีสิทธิยกเลิกการจองซือ้หุ้นของผู้ จองซือ้รายท่ีกรอกข้อความ และด าเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 
6.7.1.1 – 6.7.1.4 

6.7.2 ผู้จองซือ้ประเภทผู้ มีอปุการคณุของบริษัท 

6.7.2.1 วิธีการจองซือ้ : ผู้ จองซือ้ประเภทผู้ มีอุปการคุณของบริษัทจะต้องจองซือ้หุ้นขัน้ต ่าเป็นจ านวน 
1,000 หุ้ น และทวีคูณของ 100 หุ้ น โดยผู้ จองซือ้หุ้ นสามารถจองซือ้หุ้ นสามัญได้ 2 ช่องทาง 
ดงัตอ่ไปนี ้  

(1) การจองซือ้โดยวธีิกรอกรายละเอียดในเอกสารใบจองซือ้ (Hard Copy) 

ผู้จองซือ้จะต้องกรอกรายละเอียดการจองซือ้ในใบจองซือ้หุ้นให้ถกูต้องครบถ้วนและชดัเจนพร้อมลงลายมือช่ือ
หากผู้จองซือ้เป็นนิติบุคคล ใบจองซือ้หุ้นจะต้องลงนามโดยผู้ มีอ านาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนัน้พร้อม
ประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบเอกสารประกอบการจองซือ้ โดยผู้ จองซือ้ต้องกรอก
รายละเอียดในเอกสาร ดงัตอ่ไปนี ้ 

กรณีผู้จองซือ้ เป็นผู้ ท่ีมีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ หรือเปิดบญัชีอ่ืนกบัผู้ จดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ตามท่ีระบไุว้ในข้อ 
6.2 และได้ผ่านขัน้ตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้า(Know Your Customer 
&Customer Due Diligence : KYC/CDD) และได้ด าเนินการจดัท าแบบประเมินความสามารถในการรับความ
เสี่ยงในการลงทนุ (Suitability Test) กับผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีก่อนการจองซือ้
หรือตามระเบียบท่ีส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนดแล้ว ไม่ต้องท าแบบ KYC/CDD และ Suitability Test อีก โดยลง
นามยืนยันในเอกสารการจองซือ้ และแนบเอกสารประกอบการจองซือ้ ดังต่อไปนี ้(ทัง้นี ้หากไม่เป็นไปตาม
เง่ือนไขท่ีกล่าวข้างต้น ผู้ จองซือ้จะต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ท่ีกรอกรายละเอียด
ถกูต้องครบถ้วน และชดัเจน พร้อมลงลายมือช่ือ เพ่ือเป็นเอกสารประกอบการจองซือ้) 

• ผู้ จองซือ้ประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ  ส าเนาบัตร
ข้าราชการ หรือส าเนาบตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ ที่ยงัไม่หมดอายพุร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 
โดยลายมือช่ือนัน้จะต้องตรงกบัลายมือช่ือท่ีลงนามในเอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการจองซือ้ทกุฉบบั (ใน
กรณีท่ีส าเนาบตัรข้าราชการหรือส าเนาบตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ ไม่ได้ระบหุมายเลขบตัรประจ าตัว
ประชาชน ให้แนบส าเนาทะเบียนบ้านท่ีมีเลขประจ าตวัประชาชน 13 หลกัพร้อมลงลายมือช่ือรับรอง
ส าเนาถกูต้อง)  และในกรณีผู้จองซือ้เป็นผู้ เยาว์ จะต้องแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนท่ียงัไม่
หมดอายขุองผู้ เยาว์ (ถ้ามี) และแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนท่ียงัไม่หมดอายขุองผู้ ปกครอง 
(บิดา/มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม)  และส าเนาทะเบียนบ้านท่ีผู้ เยาว์อาศยัอยู่ พร้อมลงนาม
รับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้ปกครอง ในกรณีเป็นบตัรประชาชนตลอดชีพ โปรดแนบส าเนาทะเบียน
บ้านพร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 

• ผู้ จองซือ้ประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว : ส าเนาใบต่างด้าวหรือหนังสือเดินทางท่ียังไม่
หมดอาย ุพร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง โดยลายมือช่ือนัน้จะต้องตรงกบัลายมือช่ือท่ีลงนามใน
เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการจองซือ้ทกุฉบบั  
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• ผู้จองซือ้ประเภทนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย : ส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลท่ีออกโดย
กระทรวงพาณิชย์อายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลาจองซือ้ พร้อมลงนามรับรอง
ส าเนาถกูต้องโดยผู้ มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลนัน้ และประทบัตราส าคญัของนิติบุคคล (ถ้ามี) 
และแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  ส าเนาใบต่างด้าว หรือส าเนาหนังสือเดินทาง ท่ียังไม่
หมดอาย ุ(แล้วแตก่รณี) ของผู้ มีอ านาจลงนามของนิติบคุคลดงักลา่ว พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 

ในกรณีท่ีเป็นสหกรณ์ มูลนิธิ สมาคม วัด มัสยิด ศาลเจ้า และนิติบุคคลอ่ืนในลักษณะเดียวกัน
จะต้องแนบหนงัสือแสดงความจ านงในการท าธุรกรรม/รายงานการประชมุกรรมการ หนงัสือแสดง
การจดทะเบียนจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง หนังสือแต่งตัง้หรือมอบอ านาจในการท าธุรกรรม และ
เอกสารหลกัฐานการได้รับการยกเว้นการหกัภาษี ณ ที่จ่าย(ถ้ามี) และส าเนาบตัรประชาชน ส าเนา
บตัรข้าราชการหรือส าเนาบตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ ส าเนาใบตา่งด้าวหรือส าเนาหนงัสือเดินทางท่ียงั
ไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้ มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลดงักล่าวพร้อมลงนามรับรองส าเนา
ถกูต้อง (ในกรณีท่ีส าเนาบตัรข้าราชการหรือส าเนาบตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจไม่ได้ระบหุมายเลขบตัร
ประจ าตวัประชาชน ให้แนบส าเนาทะเบียนบ้านท่ีมีเลขประจ าตวัประชาชน 13 หลกั พร้อมลงนาม
รับรองส าเนาถกูต้อง) 

• ผู้ จองซือ้ประเภทนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในต่างประเทศ : ส าเนาหนังสือส าคัญการจัดตัง้บริษัท 
(Certificate of Incorporation) ส าเนาหนังสือบริคณห์สนธิ ส าเนาข้อบังคับบริษัท หรือส าเนา
หนงัสือแสดงความเป็นนิติบคุคล (Affidavit) ท่ีออกไม่เกิน 1 ปีก่อนวนัสดุท้ายของระยะเวลาจองซือ้ 
พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้ มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลนัน้  และประทบัตราส าคัญ
ของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบส าเนาใบต่างด้าว หรือส าเนาหนังสือเดินทาง ท่ียังไม่หมดอาย ุ
(แล้วแต่กรณี) ของผู้ มีอ านาจลงนามของนิติบคุคลดงักล่าว พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง ทัง้นี ้ส าเนา
เอกสารทัง้หมดต้องได้รับการรับรองลายมือช่ือโดยเจ้าหน้าท่ี Notary Public และประทบัตราส าคญั
ของ Notary Public (ถ้ามี) และรับรองโดยเจ้าหน้าท่ีของสถานทูตไทยหรือกงสลุไทยในประเทศท่ี
เอกสารได้จดัท าหรือรับรองความถกูต้อง และมีอายไุมเ่กิน 1 ปีก่อนวนัสดุท้ายของระยะเวลาจองซือ้ 

• ในกรณีท่ีมีการมอบอ านาจให้ผู้ดแูลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) จองซือ้หุ้นแทน: ต้องมีหนงัสือ
มอบอ านาจให้ Custodian ด าเนินการแทน 1 ฉบบั โดยในเอกสารจองซือ้จะลงนามโดย Custodian 
(และจะต้องมีหนังสือของ Custodian ท่ีระบุรายช่ือผู้ มีอ านาจลงนาม) พร้อมส าเนาบตัรประจ าตวั
ประชาชนที่ยงัไมห่มดอายขุองผู้ มีอ านาจลงนามอีก 1 ฉบบั พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 

• ในกรณีผู้ จองซือ้ท่ีประสงค์ฝากหุ้นในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ (Issuer Account) สมาชิก
เลขท่ี 600 ตามข้อ 6.10.2 ผู้จองซือ้ประเภทบุคคลธรรมดาจะต้องกรอกข้อมลูเพิ่มเติมในใบจองซือ้
ในส่วน “ข้อมลูเพิ่มเติมสาหรับการดาเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance (FATCA)” 
ส่วนผู้ จองซือ้ประเภทนิติบุคคล จะต้องกรอกข้อมูลเพิ่มเติมในใบจองซือ้ในส่วน “ข้อมูลเพิ่มเติม
ส าหรับการด าเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance (FATCA)” และใน “ค ารับรอง
สถานะนิติบุคคลและค ายินยอมเปิดเผยข้อมลูตาม FATCA” เพ่ือเป็นเอกสารประกอบการจองซือ้
เพิ่มเติมด้วย 
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(2) การจองซือ้ผ่านทางโทรศัพท์บันทกึเทป   

ผู้จองซือ้สามารถจองซือ้ผ่านผู้ แนะน าการลงทุนของผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจัดจ าหน่าย
ตามท่ีระบุไว้ในข้อ 6.2.1 โดยผู้ จองซือ้จะต้องเป็นผู้ ท่ีมีบัญชีซือ้ขายหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอ่ืน  ๆ กับ
ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรับประกนัการจดัจ าหน่าย ซึ่งผ่านขัน้ตอนการรู้จกัลกูค้าและตรวจสอบข้อเท็จจริง
เก่ียวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD) และได้ด าเนินการจัดท า
แบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยงในการลงทนุ (Suitability test) กบัผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและ
รับประกนัการจดัจ าหน่ายก่อนการจองซือ้  ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีก่อนการจองซือ้ผ่านทางโทรศพัท์บนัทกึ
เทป หรือตามระเบียบท่ีส านักงานก.ล.ต.ก าหนด โดยผู้จัดการการจดัจ าหน่ายและรับประกันการจัดจ าหน่าย
จะต้องมีการควบคมุดแูลการจองซือ้ผ่านทางโทรศพัท์บนัทึกเทปท่ีรัดกุมเพียงพอ และผู้จองซือ้ต้องยืนยนัทาง
วาจาว่าได้ศึกษาข้อมูลเก่ียวกับการเสนอขายหุ้ นเพิ่มทุนในหนังสือชีช้วน หรือข้อมูลสรุป (Executive 
Summary) และยินยอมผกูพนัตามหนงัสือชีช้วนของหลกัทรัพย์ดงักล่าว โดยผู้จองซือ้ไม่ต้องแนบเอกสารใด ๆ 
ประกอบการจองซือ้ ทัง้นี ้ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรับประกนัการจดัจ าหน่าย ต้องจดัให้มีหนงัสือชีช้วนและ
เอกสารสรุปข้อมูลส าคัญของหลักทรัพย์ (Executive Summary) ในเว็บไซต์ (Website) ของผู้ จัดการการจัด
จ าหน่ายและรับประกนัการจดัจ าหน่าย โดยปฏิบตัิดงันี ้

• ผู้แนะน าการลงทนุของผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรับประกนัการจดัจ าหน่าย ตามข้อ 6.2.1 ต้อง
แจ้งการจัดสรรจ านวนหุ้ นจองให้แก่ผู้ จองซือ้ผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป โดยระบุ จ านวนหุ้ นท่ี
จดัสรร ราคาท่ีเสนอขาย จ านวนเงินท่ีต้องช าระ การฝากหุ้นวิธีการและวนัท่ีต้องช าระราคา และแจ้ง
ให้ทราบว่าผู้ จองซือ้สามารถศึกษาข้อมูลเก่ียวกับการเสนอขายหุ้ นเพิ่มทุนในหนังสือชีช้วนของ
หลกัทรัพย์ผ่านเว็บไซต์ (Website) ของผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรับประกนัการจดัจ าหน่าย และ
เวบ็ไซต์ (Website) ของส านกังาน ก.ล.ต. ท่ี www.sec.or.th 

• ผู้แนะน าการลงทนุของผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรับประกนัการจดัจ าหน่าย ตามข้อ 6.2.1 ต้อง
ตรวจสอบตวัตนของผู้จองซือ้ผ่านทางโทรศพัท์บนัทกึเทป เช่น เลขบตัรประจ าตวัประชาชน วนัเดือน
ปีเกิด ธนาคารท่ีใช้ช าระเงินโดยวิธีตดัเงินอตัโนมตัิ (หรือท่ีเรียกว่า “Automatic Transfer System” 
หรือ “ATS”) กบัผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรับประกนัการจดัจ าหน่าย หรือช่ือผู้แนะน าการลงทนุ 
เป็นต้น 

• ผู้จองซือ้ต้องยืนยนัทางวาจาว่าได้รับทราบข้อมลูเก่ียวกบัการเสนอขายหุ้นเพิ่มทนุในหนงัสือชีช้วน
หรือข้อมลูสรุป (Executive Summary) และยินยอมผกูพนัตามหนงัสือชีช้วนของหลกัทรัพย์ดงักลา่ว 

• ผู้แนะน าการลงทนุของผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรับประกนัการจดัจ าหน่าย ตามข้อ 6.2.1 เม่ือรับ
ค ายืนยนัพร้อมรายละเอียดการจองซือ้ผ่านทางโทรศพัท์บนัทกึเทป ต้องบนัทกึค าสัง่การจองซือ้ผ่าน
ระบบผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรับประกนัการจดัจ าหน่ายจดัเตรียมให้ โดยระบบจะแสดงข้อมลู
การจองผา่นทางโทรศพัท์บนัทกึเทป ช่ือผู้แนะน าการลงทนุ วนัและเวลาบนัทกึการจองซือ้ผา่นระบบ 

ทัง้นี ้วิธีปฏิบตัิการจองซือ้ให้เป็นไปตามรายละเอียด หรือขัน้ตอนท่ีผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรับประกนัการ
จดัจ าหน่าย ตามข้อ 6.2.1 ก าหนดเพิ่มเติมส าหรับลกูค้าของตน 

http://www.sec.or.th/
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อย่างไรก็ตาม หากผู้จองซือ้ไม่สามารถด าเนินการจองซือ้ผ่านระบบโทรศพัท์บนัทึกเทปได้ ผู้จองซือ้สามารถท า
การจองซือ้ตามวิธีกรอกใบจองซือ้ได้ 

6.7.2.2 ระยะเวลาในการจองซือ้: โดยผู้จองซือ้สามารถจองซือ้ผ่านช่องทางดงักล่าวได้ท่ีส านักงาน และ
ผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทปของผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจัดจ าหน่าย ตามข้อ 
6.2.1  

- กรณีจองซือ้ผ่านการกรอกใบจองซือ้สามารถจองซือ้ภายในระยะเวลาการจองซือ้ คือ ตัง้แต่
เวลา 9.00 - 16.00 น. ของวนัท่ี  13 – 15 ธนัวาคม 2560 

- กรณีจองซือ้ผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทปสามารถจองซือ้ภายในระยะเวลาการจองซือ้ คือ 
ตัง้แต่เวลา 9.00 – 16.00 น. ของวนัท่ี 13 – 14 ธันวาคม 2560 และเวลา 9.00 - 12.00 น. 
ของวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2560 

6.7.2.3 วิธีการช าระค่าจองซือ้ ผู้จองซือ้ต้องช าระเงินค่าจองซือ้ครัง้เดียวเต็มจ านวนท่ีจองซือ้ โดยวิธีการ
ช าระเงินมีดงันี ้

(1) ผู้จองซือ้จะต้องช าระเงินค่าจองซือ้ครัง้เดียวเต็มตามจ านวนท่ีจองซือ้ โดยช าระด้วยระบบตดั
เงินอัตโนมัติ (หรือท่ีเรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือโดยหักจาก
เงินท่ีฝากอยู่กับผู้ จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ ทัง้นี ้การช าระเงินค่าจองซือ้ผ่านระบบตัดเงิน
อตัโนมัติจะกระท าได้เฉพาะผู้ จองซือ้ท่ีได้เปิดบัญชีเพ่ือซือ้ขายหลกัทรัพย์กับผู้จัดการการ
จ าหน่ายหลกัทรัพย์ตามข้อ 6.2.1 ท่ีได้ด าเนินการแจ้งความประสงค์ให้ตดัเงินเพ่ือช าระค่า
ภาระผกูพนัโดยอตัโนมตัิและระบบการตดัเงินอตัโนมตัิดงักล่าวมีผลใช้บงัคบัแล้วในวนัจอง
ซือ้ 

(2) ในกรณี ท่ีผู้ จัดจ าหน่ายตัดเงินจากระบบตัดเงินอัตโนมัติ  (หรือท่ีเรียกว่า “Automatic 
Transfer System” หรือ “ATS”) หรือเงินท่ีฝากอยู่กบัผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ไม่ผ่าน ผู้จอง
ซือ้จะต้องช าระค่าจองซือ้ครัง้เดียวเต็มจ านวนท่ีจองซือ้ โดยช าระเป็นเงินโอนผ่าน Bill 
Payment เข้าบญัชีของผู้จดัการการจ าหน่ายหลกัทรัพย์ตามข้อ 6.2.1 พร้อมสง่หลกัฐานการ
โอนเงินผ่าน Bill Paymentมายงัผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์   

(3) ในกรณีท่ีผู้จองซือ้ไม่ได้มีบญัชีจองซือ้กบัผู้จดัการการจ าหน่ายหลกัทรัพย์ตามข้อ 6.2.1 หรือ
ผู้จองซือ้ท่ีมีบญัชีจองซือ้ แต่ไม่สามารถช าระเงินค่าจองผ่านระบบตดัเงินอตัโนมตัิ (หรือท่ี
เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือเงินท่ีฝากอยู่กับผู้ จัดการการจัด
จ าหน่ายหลกัทรัพย์ได้ หรือมีความประสงค์จะช าระเงินค่าจองในวิธีอ่ืน ๆ ผู้จองซือ้สามารถ
ช าระเงินคา่จองซือ้หุ้นตามจ านวนที่จองซือ้ ณ วนัจองซือ้ ดงันี ้

• หากท าการจองซือ้ในวนัท่ี 13 – 14 ธันวาคม 2560  ผู้จองซือ้จะต้องช าระเงินคา่จองซือ้
ครัง้เดียวเต็มจ านวนท่ีจองซือ้  โดยสามารถช าระเป็นเงินโอนเงินผ่าน Bill Payment 
เช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือท่ีเรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือ ดร๊าฟท์ ที่สามารถเรียกเก็บ
เงินได้จากส านกัหกับญัชีในเขตกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วนัท าการ  โดยให้ลงวนัท่ี
วนัเดียวกบัวนัท่ีจอง โดยหากช าระเป็นเช็คให้ลงวนัท่ี 13 ธันวาคม 2560 เท่านัน้  และ
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ช่ือเจ้าของเช็คต้องเป็นช่ือเดียวกับช่ือผู้จองซือ้เท่านั ้น และหากช าระเป็น
แคชเชียร์เช็คหรือดร๊าฟ ให้ลงวนัท่ีภายหลงัวนัท่ีหนงัสือชีช้วนมีผลบงัคบัแต่ไม่เกินวนัท่ี 
13 ธนัวาคม 2560 

• หากท าการจองซือ้ในวนัท่ี 15 ธันวาคม 2560 ผู้จองซือ้จะต้องช าระเงินค่าจองซือ้ครัง้
เดียวเต็มจ านวนท่ีจองซือ้  โดยช าระเป็นเงินโอนเงินผ่าน Bill Payment เท่านัน้ 
ห้ามช าระโดยใช้เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ 

ส าหรับการช าระเงินด้วยการโอนเงินผา่น Bill Payment  
- ฝาก/โอนเงินผ่าน Bill-Payment เท่านัน้ ช่ือบญัชี “บมจ.หลกัทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศ

ไทย) เพ่ือการจองซือ้หุ้นของลกูค้า” เลขท่ี 049-3-12100-9 
- ฝาก/โอนเงินครัง้เดียว ตอ่ 1 ใบจองซือ้  
- ผู้จองซือ้ต้องใช้ใบน าฝากแบบ Bill-Payment โดยกรอกข้อมลูให้ครบถ้วนพร้อมระบ ุ

Ref. 1 เป็นเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก หรือเลขทะเบียนนิติบุคคล (แล้วแต่
กรณี) โดยต้องช าระผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคารไทยพาณิชย์ เท่านัน้ และกรุณาระบุ
หมายเลขโทรศพัท์ท่ีสามารถติดตอ่ได้ 

ผู้จองซือ้จะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมธนาคารเอง (ถ้ามี) 

ส าหรับการช าระเงินค่าจองซือ้เป็นเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟต์ ให้ขีดคร่อมสัง่จ่ายผู้จดัการ
การจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย ตามท่ีระบุไว้ในข้อ 6.2.1 พร้อมทัง้เขียนช่ือ นามสกุล ท่ีอยู่และเบอร์
โทรศพัท์ท่ีติดต่อได้ไว้ด้านหลงั  โดยผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ตามข้อ 6.2.1 จะเป็นผู้ท าการโอนเงินของยอด
ซือ้รวมในส่วนท่ีตนจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่ายเข้า “บัญชีจองซือ้หุ้นสามัญของบริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ 
เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน)” 

6.7.2.4 การน าส่งเอกสารประกอบการจองซือ้ส าหรับการจองซือ้ส าหรับการกรอกใบจองซือ้เท่านัน้ 
: ผู้จองซือ้จะต้องน าใบจองซือ้ตามข้อ 6.7.2.1 พร้อมเงินค่าจองซือ้หุ้นตามข้อ 6.7.2.3 มาย่ืนความ
จ านงขอจองซือ้และช าระเงินได้ท่ีผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ตามข้อ 6.2.1 ตัง้แต่เวลา 9.00 
น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวนัท่ี 13 – 15 ธันวาคม 2560 ยกเว้นผู้จองซือ้ผ่านทางโทรศพัท์บนัทึกเทป 
ท่ีช าระค่าจองซือ้ผ่านระบบตัดเงินอัตโนมัติ (หรือท่ีเรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ 
“ATS”) หรือโดยหกัจากเงินท่ีฝากอยู่กบัผู้จดัการการจัดจ าหน่ายและรับประกนัการจ าหน่าย ผู้จอง
ซือ้ไม่ต้องน าส่งใบจองซือ้หรือเอกสารประกอบการจองซือ้ ยกเว้นการช าระเงินเป็นเงินโอนผ่าน Bill 
Payment จะต้องน าสง่เอกสารหลกัฐานการโอนเงินผ่าน Bill Payment 

6.7.2.5 เงื่อนไขอ่ืนๆ : ผู้จองซือ้ท่ีย่ืนความจ านงในการจองซือ้หุ้นและช าระค่าจองซือ้หุ้นสามญัแล้ว จะ
ยกเลิกการจองซือ้หุ้นและขอรับเงินคืนไม่ได้  ทัง้นี ้ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ตามข้อ 6.2.1 
มีสิทธิยกเลิกการจองซือ้หุ้นของผู้ จองซือ้รายท่ีกรอกข้อความ และด าเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 
6.7.2.1 – 6.7.2.4 
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6.7.3 ผู้จองซือ้ประเภทผู้บริหาร (ท่ีมิใช่กรรมการ) และพนกังานของบริษัท และบคุคลท่ีมีความสมัพนัธ์กบับริษัท 

6.7.3.1 วิธีการจองซือ้: ผู้จองซือ้ประเภทผู้บริหาร (ท่ีมิใช่กรรมการ) และพนกังานของบริษัท และบคุคลที่มี
ความสมัพนัธ์กบับริษัทจะต้องจองซือ้หุ้นขัน้ต ่าเป็นจ านวน 1,000 หุ้น และทวีคณูของ 100 หุ้น โดย
ผู้จองซือ้หุ้นสามารถจองซือ้หุ้นสามญัได้ 2 ช่องทาง ดงัตอ่ไปนี ้  

(1) การจองซือ้โดยวธีิกรอกรายละเอียดในเอกสารใบจองซือ้ (Hard Copy) 

ผู้จองซือ้จะต้องกรอกรายละเอียดการจองซือ้ในใบจองซือ้หุ้นให้ถกูต้องครบถ้วนและชดัเจนพร้อมลงลายมือช่ือ 
และแนบเอกสารประกอบการจองซือ้ โดยผู้จองซือ้ต้องกรอกรายละเอียดในเอกสาร ดงัตอ่ไปนี ้ 

กรณีผู้จองซือ้ เป็นผู้ ท่ีมีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ หรือเปิดบญัชีอ่ืนกบัผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ตามท่ีระบไุว้ในข้อ 
6.2 และได้ผ่านขัน้ตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้า(Know Your Customer 
&Customer Due Diligence : KYC/CDD) และได้ด าเนินการจดัท าแบบประเมินความสามารถในการรับความ
เสี่ยงในการลงทนุ (Suitability Test) กับผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีก่อนการจองซือ้
หรือตามระเบียบท่ีส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนดแล้ว ไม่ต้องท าแบบ KYC/CDD และ Suitability Test อีก โดยลง
นามยืนยันในเอกสารการจองซือ้ และแนบเอกสารประกอบการจองซือ้ ดังต่อไปนี ้(ทัง้นี ้หากไม่เป็นไปตาม
เง่ือนไขท่ีกลา่วข้างต้น ผู้จองซือ้จะต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และSuitability Test ท่ีกรอกรายละเอียดถกูต้อง
ครบถ้วน และชดัเจน พร้อมลงลายมือช่ือ เพ่ือเป็นเอกสารประกอบการจองซือ้)  

• ผู้ จองซือ้ประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ  ส าเนาบัตร
ข้าราชการ หรือส าเนาบตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ ที่ยงัไม่หมดอายพุร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 
โดยลายมือช่ือนัน้จะต้องตรงกบัลายมือช่ือท่ีลงนามในเอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการจองซือ้ทกุฉบบั (ใน
กรณีท่ีส าเนาบตัรข้าราชการหรือส าเนาบตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ ไม่ได้ระบหุมายเลขบตัรประจ าตวั
ประชาชน ให้แนบส าเนาทะเบียนบ้านท่ีมีเลขประจ าตวัประชาชน 13 หลกัพร้อมลงลายมือช่ือรับรอง
ส าเนาถกูต้อง)  และในกรณีผู้จองซือ้เป็นผู้ เยาว์ จะต้องแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนท่ียงัไม่
หมดอายขุองผู้ เยาว์ (ถ้ามี) และแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนท่ียงัไม่หมดอายขุองผู้ปกครอง  
(บิดา/มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม)  และส าเนาทะเบียนบ้านท่ีผู้ เยาว์อาศัยอยู่ พร้อมลงนาม
รับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้ปกครอง ในกรณีเป็นบตัรประชาชนตลอดชีพ โปรดแนบส าเนาทะเบียน
บ้านพร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 

• ผู้จองซือ้ประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว : ส าเนาใบต่างด้าวหรือหนังสือเดินทางท่ียังไม่
หมดอาย ุพร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง โดยลายมือช่ือนัน้จะต้องตรงกบัลายมือช่ือท่ีลงนามใน
เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการจองซือ้ทกุฉบบั 

• ในกรณีผู้ จองซือ้ท่ีประสงค์ฝากหุ้นในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ (Issuer Account) สมาชิก
เลขท่ี 600 ตามข้อ 6.10.2 ผู้จองซือ้ประเภทบุคคลธรรมดาจะต้องกรอกข้อมลูเพิ่มเติมในใบจองซือ้
ในส่วน “ข้อมลูเพิ่มเติมสาหรับการดาเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance (FATCA)” 
ด้วย 
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(2) การจองซือ้ผ่านทางโทรศัพท์บันทกึเทป   

ผู้จองซือ้สามารถจองซือ้ผ่านผู้ แนะน าการลงทุนของผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจัดจ าหน่าย
ตามท่ีระบุไว้ในข้อ 6.2.1 โดยผู้ จองซือ้จะต้องเป็นผู้ ท่ีมีบัญชีซือ้ขายหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอ่ืน  ๆ กับ
ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรับประกนัการจดัจ าหน่าย ซึ่งผ่านขัน้ตอนการรู้จกัลกูค้าและตรวจสอบข้อเท็จจริง
เก่ียวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD) และได้ด าเนินการจัดท า
แบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยงในการลงทนุ (Suitability test) กบัผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและ
รับประกนัการจดัจ าหน่ายก่อนการจองซือ้  ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีก่อนการจองซือ้ผ่านทางโทรศพัท์บนัทกึ
เทป หรือตามระเบียบท่ีส านักงานก.ล.ต.ก าหนด โดยผู้จัดการการจดัจ าหน่ายและรับประกันการจัดจ าหน่าย
จะต้องมีการควบคมุดแูลการจองซือ้ผ่านทางโทรศพัท์บนัทึกเทปท่ีรัดกุมเพียงพอ และผู้จองซือ้ต้องยืนยนัทาง
วาจาว่าได้ศึกษาข้อมูลเก่ียวกับการเสนอขายหุ้ นเพิ่มทุนในหนังสือชีช้วน หรือข้อมูลสรุป (Executive 
Summary) และยินยอมผกูพนัตามหนงัสือชีช้วนของหลกัทรัพย์ดงักล่าว โดยผู้จองซือ้ไม่ต้องแนบเอกสารใด ๆ 
ประกอบการจองซือ้ ทัง้นี ้ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรับประกนัการจดัจ าหน่าย ต้องจดัให้มีหนงัสือชีช้วนและ
ข้อมูลสรุป (Executive Summary) ในเว็บไซต์ (Website) ของผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจัด
จ าหน่าย โดยปฏิบตัิดงันี ้

• ผู้แนะน าการลงทนุของผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรับประกนัการจดัจ าหน่าย ตามข้อ 6.2.1 ต้อง
แจ้งการจัดสรรจ านวนหุ้ นจองให้แก่ผู้ จองซือ้ผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป โดยระบุ จ านวนหุ้ นท่ี
จดัสรร ราคาท่ีเสนอขาย จ านวนเงินท่ีต้องช าระ การฝากหุ้นวิธีการและวนัท่ีต้องช าระราคา และแจ้ง
ให้ทราบว่าผู้ จองซือ้สามารถศึกษาข้อมูลเก่ียวกับการเสนอขายหุ้ นเพิ่มทุนในหนังสือชีช้วนของ
หลกัทรัพย์ผ่านเว็บไซต์ (Website) ของผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรับประกนัการจดัจ าหน่าย หรือ
ของส านกังานก.ล.ต.ท่ี www.sec.or.th 

• ผู้แนะน าการลงทนุของผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรับประกนัการจดัจ าหน่าย ตามข้อ 6.2.1 ต้อง
ตรวจสอบตวัตนของผู้จองซือ้ผ่านทางโทรศพัท์บนัทกึเทป เช่น เลขบตัรประจ าตวัประชาชน วนัเดือน
ปีเกิด ธนาคารท่ีใช้ช าระเงินโดยวิธีตดัเงินอตัโนมัติ (หรือท่ีเรียกว่า “Automatic Transfer System” 
หรือ “ATS”) กบัผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรับประกนัการจดัจ าหน่าย หรือช่ือผู้แนะน าการลงทนุ 
เป็นต้น 

• ผู้จองซือ้ต้องยืนยนัทางวาจาว่าได้รับทราบข้อมลูเก่ียวกบัการเสนอขายหุ้นเพิ่มทนุในหนงัสือชีช้วน
หรือข้อมลูสรุป (Executive Summary) และยินยอมผกูพนัตามหนงัสือชีช้วนดงักลา่ว 

• ผู้แนะน าการลงทนุของผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรับประกนัการจดัจ าหน่าย ตามข้อ 6.2.1 เม่ือรับ
ค ายืนยนัพร้อมรายละเอียดการจองซือ้ผ่านทางโทรศพัท์บนัทกึเทป ต้องบนัทกึค าสัง่การจองซือ้ผ่าน
ระบบผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรับประกนัการจดัจ าหน่ายจดัเตรียมให้ โดยระบบจะแสดงข้อมลู
การจองผา่นทางโทรศพัท์บนัทกึเทป ช่ือผู้แนะน าการลงทนุ วนัและเวลาบนัทกึการจองซือ้ผา่นระบบ 

ทัง้นี ้วิธีปฏิบตัิการจองซือ้ให้เป็นไปตามรายละเอียด หรือขัน้ตอนท่ีผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรับประกนัการ
จดัจ าหน่าย ตามข้อ 6.2.1 ก าหนดเพิ่มเติมส าหรับลกูค้าของตน 

http://www.sec.or.th/
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อย่างไรก็ตาม หากผู้จองซือ้ไม่สามารถด าเนินการจองซือ้ผ่านระบบโทรศพัท์บนัทึกเทปได้ ผู้จองซือ้สามารถท า
การจองซือ้ตามวิธีกรอกใบจองซือ้ได้ 

6.7.3.2 ระยะเวลาในการจองซือ้: โดยผู้จองซือ้สามารถจองซือ้ผ่านช่องทางดงักล่าวได้ท่ีส านักงาน และ
ผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทปของผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจัดจ าหน่าย ตามข้อ 
6.2.1  

-   กรณีจองซือ้ผ่านการกรอกใบจองซือ้สามารถจองซือ้ภายในระยะเวลาการจองซือ้ คือ ตัง้แต่เวลา 
9.00 - 16.00 น. ของวนัท่ี 13 – 15 ธนัวาคม 2560  

- กรณีจองซือ้ผ่านทางโทรศัพท์บนัทึกเทปสามารถจองซือ้ภายในระยะเวลาการจองซือ้ คือ ตัง้แต่
เวลา 9.00 – 16.00 น. ของวนัท่ี 13 – 14 ธันวาคม 2560 และเวลา 9.00 - 12.00 น. ของวนัท่ี 
15 ธนัวาคม 2560  

6.7.3.3 วิธีการช าระค่าจองซือ้ ผู้จองซือ้ต้องช าระเงินค่าจองซือ้ครัง้เดียวเต็มจ านวนท่ีจองซือ้ โดยวิธีการ
ช าระเงินมีดงันี ้

(1) ผู้จองซือ้จะต้องช าระเงินค่าจองซือ้ครัง้เดียวเต็มตามจ านวนท่ีจองซือ้ โดยช าระด้วยระบบตดั
เงินอัตโนมัติ (หรือท่ีเรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือโดยหักจาก
เงินท่ีฝากอยู่กับผู้ จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ ทัง้นี ้การช าระเงินค่าจองซื อ้ผ่านระบบตัดเงิน
อตัโนมัติจะกระท าได้เฉพาะผู้ จองซือ้ท่ีได้เปิดบัญชีเพ่ือซือ้ขายหลกัทรัพย์กับผู้จัดการการ
จ าหน่ายหลกัทรัพย์ตามข้อ 6.2.1 ท่ีได้ด าเนินการแจ้งความประสงค์ให้ตดัเงินเพ่ือช าระค่า
ภาระผกูพนัโดยอตัโนมตัิและระบบการตดัเงินอตัโนมตัิดงักล่าวมีผลใช้บงัคบัแล้วในวนัจอง
ซือ้ 

(2) ในกรณี ท่ีผู้ จัดจ าหน่ายตัดเงินจากระบบตัดเงินอัตโนมัติ  (หรือท่ีเรียกว่า “Automatic 
Transfer System” หรือ “ATS”) หรือเงินท่ีฝากอยู่กบัผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ไม่ผ่าน ผู้จอง
ซือ้จะต้องช าระค่าจองซือ้ครัง้เดียวเต็มจ านวนท่ีจองซือ้ โดยช าระเป็นเงินโอนผ่าน Bill 
Payment เข้าบญัชีของผู้จดัการการจ าหน่ายหลกัทรัพย์ตามข้อ 6.2.1 พร้อมสง่หลกัฐานการ
โอนเงินผ่าน Bill Paymentมายงัผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์   

(3) ในกรณีท่ีผู้จองซือ้ไม่ได้มีบญัชีจองซือ้กบัผู้จดัการการจ าหน่ายหลกัทรัพย์ตามข้อ 6.2.1 หรือ
ผู้จองซือ้ท่ีมีบัญชีจองซือ้ แต่ไม่สามารถช าระเงินค่าจองผ่านระบบตดัเงินอตัโนมตัิ (หรือท่ี
เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือเงินท่ีฝากอยู่กับผู้ จัดการการจัด
จ าหน่ายหลกัทรัพย์ได้ หรือมีความประสงค์จะช าระเงินค่าจองในวิธีอ่ืน ๆ ผู้จองซือ้สามารถ
ช าระเงินคา่จองซือ้หุ้นตามจ านวนที่จองซือ้ ณ วนัจองซือ้ ดงันี ้

• หากท าการจองซือ้ในวนัท่ี 13 – 14 ธันวาคม 2560    ผู้จองซือ้จะต้องช าระเงินค่าจองซือ้
ครัง้เดียวเต็มจ านวนท่ีจองซือ้  โดยสามารถช าระเป็นเงินโอนเงินผ่าน Bill Payment เช็ค 
หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือท่ีเรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือ ดร๊าฟท์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้
จากส านักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วันท าการ  โดยให้ลงวันท่ีวัน
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เดียวกบัวนัท่ีจอง โดยหากช าระเป็นเช็คให้ลงวนัท่ี 13 ธันวาคม 2560  และช่ือเจ้าของ
เช็คต้องเป็นช่ือเดียวกับช่ือผู้จองซือ้เท่านัน้ และหากช าระเป็นแคชเชียร์เช็ค หรือ 
ดร๊าฟ ให้ลงวนัท่ีภายหลงัวนัท่ีหนงัสือชีช้วนมีผลบงัคบัแตไ่มเ่กินวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2560   

• หากท าการจองซือ้ในวนัท่ี 15 ธันวาคม 2560  ผู้ จองซือ้จะต้องช าระเงินค่าจองซือ้ครัง้
เดียวเต็มจ านวนท่ีจองซือ้  โดยช าระเป็นเงนิโอนเงนิผ่าน Bill Payment เท่านัน้ ห้าม
ช าระโดยใช้เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ 

ส าหรับการช าระเงินด้วยการโอนเงินผา่น Bill Payment  
- ฝาก/โอนเงินผ่าน Bill-Payment เท่านัน้ ช่ือบญัชี “บมจ.หลกัทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศ

ไทย) เพ่ือการจองซือ้หุ้นของลกูค้า” เลขท่ี 049-3-12100-9 
- ฝาก/โอนเงินครัง้เดียว ตอ่ 1 ใบจองซือ้  
- ผู้จองซือ้ต้องใช้ใบน าฝากแบบ Bill-Payment โดยกรอกข้อมลูให้ครบถ้วนพร้อมระบ ุ

Ref. 1 เป็นเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก โดยต้องช าระผ่านเคาน์เตอร์ของ
ธนาคารไทยพาณิชย์ เทา่นัน้ และกรุณาระบหุมายเลขโทรศพัท์ท่ีสามารถติดตอ่ได้ 

ผู้จองซือ้จะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมธนาคารเอง (ถ้ามี) 

ส าหรับการช าระเงินค่าจองซือ้เป็นเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟต์ ให้ขีดคร่อมสัง่จ่ายผู้จดัการ
การจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย ตามท่ีระบุไว้ในข้อ 6.2.1 พร้อมทัง้เขียนช่ือ นามสกุล ท่ีอยู่และเบอร์
โทรศพัท์ท่ีติดต่อได้ไว้ด้านหลงั  โดยผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ตามข้อ 6.2.1 จะเป็นผู้ท าการโอนเงินของยอด
ซือ้รวมในส่วนท่ีตนจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่ายเข้า “บัญชีจองซือ้หุ้นสามัญของบริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ 
เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน)” 

6.7.3.4 การน าส่งเอกสารประกอบการจองซือ้ส าหรับการจองซือ้ส าหรับการกรอกใบจองซือ้เท่านัน้ 
ผู้จองซือ้จะต้องน าใบจองซือ้ตามข้อ 6.7.3.1 พร้อมเงินค่าจองซือ้หุ้นตามข้อ 6.7.3.3 มาย่ืนความ
จ านงขอจองซือ้และช าระเงินได้ท่ีผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ตามข้อ 6.2.1 ตัง้แต่เวลา 9.00 
น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวนัท่ี 13-15 ธนัวาคม 2560  ยกเว้นผู้จองซือ้ผ่านทางโทรศพัท์บนัทกึเทป ท่ี
ช าระค่าจองซือ้ผ่านระบบตัดเงินอัตโนมัติ (หรือท่ีเรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ 
“ATS”) หรือโดยหกัจากเงินท่ีฝากอยู่กบัผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรับประกนัการจ าหน่าย ผู้จอง
ซือ้ไม่ต้องน าส่งใบจองซือ้หรือเอกสารประกอบการจองซือ้ ยกเว้นการช าระเงินเป็นเงินโอนผ่าน Bill 
Payment จะต้องน าสง่เอกสารหลกัฐานการโอนเงินผ่าน Bill Payment 

6.7.3.5 เงื่อนไขอ่ืนๆ: ผู้ จองซือ้ท่ีย่ืนความจ านงในการจองซือ้หุ้นและช าระค่าจองซือ้หุ้นสามัญแล้ว จะ
ยกเลิกการจองซือ้หุ้นและขอรับเงินคืนไม่ได้  ทัง้นี ้ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ตามข้อ 6.2.1 
มีสิทธิยกเลิกการจองซือ้หุ้นของผู้ จองซือ้รายท่ีกรอกข้อความ และด าเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 
6.7.3.1 – 6.7.3.4 
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6.8 การจัดสรรในกรณีที่มีผู้จองซือ้หุ้นสามัญเกนิกว่าจ านวนหุ้นสามัญที่เสนอขาย 

หากมีผู้จองซือ้หุ้นเกินกว่าจ านวนหุ้นท่ีจดัสรรให้ตามท่ีระบุในข้อ 1.2 ผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ตามท่ีระบุในข้อ 6.2 จะ
ด าเนินการหลกัเกณฑ์และวิธีการในการจดัสรรหุ้นตามท่ีระบุไว้ในข้อ 6.6.1 และ 6.6.2 ส าหรับผู้จองซือ้ท่ีไม่ได้รับการ
จดัสรรหรือได้รับการจดัสรรน้อยกวา่จ านวนที่จองซือ้ จะได้รับคืนคา่จองซือ้ตามรายละเอียดข้อ 6.9 

6.9 วธีิการคืนเงนิค่าจองซือ้หุ้นสามัญ 

6.9.1 ในกรณีท่ีผู้จองซือ้ไมไ่ด้รับการจดัสรรหุ้นสามญั 

ผู้ จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ ตามท่ีระบุไว้ในข้อ 6.2 รายท่ีเป็นผู้ รับจองซือ้หุ้ น จะคืนเงินค่าจองซือ้หุ้ นโดยไม่มี
ดอกเบีย้หรือค่าเสียหายใด ๆ ให้แก่ผู้จองซือ้ท่ีไม่ได้รับการจดัสรรหุ้นสามญั โดยการโอนเงินค่าจองซือ้หุ้นเข้า
บญัชีธนาคารของผู้จองซือ้หุ้นผ่านระบบการตดัเงินอตัโนมตัิ (หรือเรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ 
“ATS”) หรือโอนเงินเข้าบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ตามประเภทบญัชีท่ีผู้จองซือ้หุ้นแจ้งไว้ภายใน 5 วนัท าการ นบั
จากวันสิน้สุดระยะเวลาการจองซือ้หุ้ น  หรือโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารของผู้ จองซือ้ในกรณีท่ีผู้ จองซือ้ให้
รายละเอียดบญัชีธนาคารของผู้จองซือ้ภายใน 7 วนัท าการ นบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้หุ้น  หรือจ่าย
เป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายผู้ จองซือ้หุ้นตามช่ือท่ีระบุไว้ในใบจองซือ้ และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตามท่ีอยู่ของผู้จองซือ้ท่ีระบไุว้ในใบจองซือ้หุ้นภายใน 10 วนัท าการ นบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้หุ้น  
โดยผู้จองซือ้จะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินหรือค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างส านกัหกับญัชี
หรือเช็คตา่งธนาคาร (ถ้ามี)   

ทัง้นี ้กรณีไม่สามารถคืนเงินให้แก่ผู้จองซือ้ได้ในก าหนดเวลาดังกล่าว ผู้ จัดจ าหน่ายหลกัทรัพย์รายท่ีมีหน้าท่ี
รับผิดชอบในการส่งคืนเงินดังกล่าว จะต้องช าระดอกเบีย้ให้แก่ผู้ จองซือ้หุ้ น ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดย
ค านวณจากจ านวนเงินค่าจองซือ้หุ้นท่ีไม่ได้รับการจดัสรรคืน นบัจากวนัพ้นก าหนดดงักลา่ว จนถึงวนัท่ีได้มีการ
ช าระคืนตามวิธีการดงักลา่วข้างต้น  
อยา่งไรก็ตาม ไม่วา่กรณีใด ๆ หากได้มีการโอนเงินคา่จองซือ้หุ้นเข้าบญัชีธนาคารของผู้จองซือ้หุ้นผ่านระบบการ
ตัดเงินอัตโนมัติ (หรือท่ีเรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือโอนเงินเข้าบัญชีซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ตามประเภทบญัชีท่ีผู้จองซือ้หุ้นแจ้งไว้ หรือโอนเงินผ่านบญัชีธนาคารของผู้จองซือ้ หรือสง่เช็คคืนเงิน
คา่จองซือ้หุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามท่ีอยู่ท่ีระบใุนใบจองซือ้โดยถกูต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซือ้ได้รับเงินค่า
จองซือ้แล้วโดยชอบ และผู้จองซือ้จะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบีย้หรือค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป หากเกิดความ
ผิดพลาดในการโอนเงินเข้าบญัชีธนาคารของผู้จองซือ้หุ้น หรือ การโอนเงินเข้าบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ หรือการ
สญูหายในการจดัส่งเช็ค ซึ่งไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดของผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ ผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์
จะไมรั่บผิดชอบต่อความผิดพลาดดงักลา่ว 

6.9.2 ในกรณีท่ีผู้จองซือ้ได้รับการจดัสรรหุ้นไมค่รบตามจ านวนหุ้นท่ีจองซือ้  

ผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ตามท่ีระบไุว้ในข้อ 6.2 รายท่ีเป็นผู้ รับจองซือ้หุ้น จะคืนเงินค่าจองชือ้หุ้นส าหรับการจอง
ซือ้หุ้นในส่วนท่ีไม่ได้รับการจดัสรรโดยไม่มีดอกเบีย้หรือค่าเสียหายใด ๆ ให้แก่ผู้จองซือ้ท่ีได้รับการจดัสรรหุ้นไม่
ครบตามจ านวนหุ้นท่ีจองซือ้ โดยการโอนเงินค่าจองซือ้หุ้นเข้าบญัชีธนาคารของผู้จองซือ้หุ้นผ่านระบบการตดั
เงินอตัโนมตัิ (หรือเรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือโอนเงินเข้าบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์
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ตามประเภทบญัชีท่ีผู้จองซือ้หุ้นแจ้งไว้ภายใน 5 วนัท าการ นบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้หุ้น หรือโอน
เงินผ่านบญัชีธนาคารของผู้จองซือ้ในกรณีท่ีผู้จองซือ้ให้รายละเอียดบญัชีธนาคารของผู้จองซือ้ภายใน 7 วนัท า
การ นบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้หุ้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายผู้จองซือ้หุ้นตามช่ือท่ีระบุ
ไว้ในใบจองซือ้ และจดัสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามท่ีอยูข่องผู้จองซือ้ท่ีระบไุว้ในใบจองซือ้หุ้นภายใน 10 วนั
ท าการ นบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้หุ้น โดยผู้จองซือ้จะเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ธรรมเนียมการโอนเงินหรือ
คา่ธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คตา่งส านกัหกับญัชีหรือเช็คต่างธนาคาร (ถ้ามี)  

ทัง้นี ้กรณีไม่สามารถคืนเงินให้แก่ผู้จองซือ้ได้ในก าหนดเวลาดังกล่าว ผู้ จัดจ าหน่ายหลกัทรัพย์รายท่ีมีหน้าท่ี
รับผิดชอบในการส่งคืนเงินดังกล่าว จะต้องช าระดอกเบีย้ให้แก่ผู้ จองซือ้หุ้ น ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดย
ค านวณจากจ านวนเงินค่าจองซือ้หุ้นท่ีไม่ได้รับการจดัสรรคืน นบัจากวนัพ้นก าหนดดงักลา่ว จนถึงวนัท่ี ได้มีการ
ช าระคืนตามวิธีการดงักล่าวข้างต้นอย่างไรก็ตาม ไม่ว่ากรณีใด ๆ หากได้มีการโอนเงินค่าจองซือ้หุ้นเข้าบญัชี
ธนาคารของผู้ จองซือ้หุ้นผ่านระบบการตัดเงินอัตโนมัติ (หรือท่ีเรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ 
“ATS”) หรือโอนเงินเข้าบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ตามประเภทบัญชีท่ีผู้จองซือ้หุ้นแจ้งไว้ หรือโอนเงินผ่านบัญชี
ธนาคารของผู้จองซือ้ หรือส่งเช็คคืนเงินค่าจองซือ้หุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามท่ีอยู่ท่ีระบุในใบจองซือ้โดย
ถกูต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซือ้ได้รับเงินค่าจองซือ้แล้วโดยชอบ และผู้จองซือ้จะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบีย้หรือ
คา่เสียหายใด ๆ อีกตอ่ไป หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเข้าบญัชีธนาคารของผู้จองซือ้หุ้น หรือ การโอน
เงินเข้าบัญชีซือ้ขายหลักทรัพย์ หรือการสูญหายในการจัดส่งเช็ค ซึ่งไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดของผู้ จัด
จ าหน่ายหลกัทรัพย์ ผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์จะไมรั่บผิดชอบต่อความผิดพลาดดงักลา่ว 

6.9.3 ในกรณีท่ีผู้ จองซือ้ไม่ได้รับการจดัสรรหุ้น เน่ืองจากปฏิบตัิผิดเง่ือนไขการจองซือ้ และ /หรือ ธนาคารไม่สามารถ
เรียกเก็บเงินคา่จองซือ้หุ้นตามเช็คค่าจองซือ้หุ้น  

ผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ตามท่ีระบุไว้ในข้อ 6.2 จะคืนเช็คค่าจองซือ้หุ้นให้แก่ผู้จองซือ้หุ้นท่ีไม่ได้รับการจดัสรร
หุ้น อันเน่ืองมาจากการไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซือ้หุ้นตามเช็คค่าจองซือ้หุ้น โดยผู้ จองซือ้ต้องติดต่อ
ขอรับเช็คดงักลา่วคืนจากผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์โดยเร็วและไม่เกิน 10 วนั นบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการจอง
ซือ้หุ้น ในกรณีนีผู้้ จองซือ้หุ้นจะไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าดอกเบีย้ และ/หรือค่าเสียหาย  ใด ๆ จากผู้ จัดจ าหน่าย
หลกัทรัพย์ในการท่ีผู้จองซือ้หุ้นไมม่าติดต่อขอรับเช็คคืน 

ทัง้นี ้หากผู้ จองซือ้หุ้นไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นอันเน่ืองมาจากการปฏิบัติผิดเง่ือนไขการจองซือ้ ผู้ จัดจ าหน่าย
หลกัทรัพย์ตามท่ีระบุไว้ในข้อ 6.2 จะด าเนินการคืนเงินค่าจองซือ้หุ้น โดยการโอนเงินค่าจองซือ้หุ้นเข้าบัญชี
ธนาคารของผู้ จองซือ้หุ้นผ่านระบบการตัดเงินอัตโนมัติ (หรือท่ีเรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ 
“ATS”) หรือโอนเงินเข้าบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ตามประเภทบญัชีท่ีผู้จองซือ้หุ้นแจ้งไว้  ภายใน 5 วนัท าการ นบั
จากวันสิน้สุดระยะเวลาการจองซือ้หุ้ น หรือโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารของผู้ จองซือ้ในกรณีท่ีผู้ จองซือ้ให้
รายละเอียดบญัชีธนาคารของผู้จองซือ้ภายใน 7 วนัท าการ นบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้หุ้น หรือจ่าย
เป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายผู้จองซือ้หุ้นตามช่ือท่ีระบไุว้ในใบจองซือ้ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามท่ี
อยู่ท่ีระบุไว้ในใบจองซือ้ภายใน 10 วนัท าการ นับจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้หุ้น โดยผู้จองซือ้จะเป็น
ผู้ รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินหรือค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างส านักหักบัญชีหรือเช็คต่าง
ธนาคาร (ถ้ามี)  
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ในกรณีท่ีไมส่ามารถคืนเงินคา่จองซือ้หุ้นให้แก่ผู้จองซือ้หุ้นได้ภายในระยะเวลาดงักลา่ว ผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์
รายท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการส่งคืนเงินดงักล่าวจะต้องช าระดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยค านวณ
จากจ านวนเงินค่าจองซือ้หุ้นท่ีไม่ได้รับการจดัสรรนบัจากวนัท่ีพ้นก าหนดระยะเวลาดงักลา่ว จนถึงวนัท่ีได้มีการ
ช าระคืนตามวิธีการดงักลา่วข้างต้น  

อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากได้มีการโอนเงินค่าจองซือ้หุ้นเข้าบญัชีธนาคารของผู้จองซือ้หุ้นผ่านระบบ
การตัดเงินอัตโนมัติ (หรือท่ีเรียกว่า“Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือโอนเงินเข้าบัญชีซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ตามประเภทบญัชีท่ีผู้จองซือ้หุ้นแจ้งไว้ หรือโอนเงินผ่านบญัชีธนาคารของผู้จองซือ้ หรือสง่เช็คคืนเงิน
คา่จองซือ้หุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามท่ีอยู่ท่ีระบใุนใบจองซือ้โดยถกูต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซือ้ได้รับเงินค่า
จองซือ้แล้วโดยชอบ และผู้จองซือ้จะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบีย้หรือค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป หากเกิดความ
ผิดพลาดในการโอนเงินเข้าบญัชีธนาคารของผู้จองซือ้หุ้น หรือการโอนเงินเข้าบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ หรือการ
สญูหายในการจดัส่งเช็ค ซึ่งไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดของผู้จัดจ าหน่ายหลกัทรัพย์ ผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์
จะไมรั่บผิดชอบต่อความผิดพลาดดงักลา่ว 

6.9.4 ในกรณีมีการยกเลกิการจองซือ้ 

(ก) กรณีเกิดเหตุการณ์ตามท่ีระบุในข้อ 6.3.1 เง่ือนไขการจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ และผู้ จัดการการจัด
จ าหน่ายและรับประกนัการจ าหน่ายใช้สิทธิยกเลิกการเสนอขายหุ้นและการจดัจ าหน่ายหุ้น ให้ถือว่าผู้
จองซือ้ได้ใช้สิทธิยกเลกิการจองซือ้หลกัทรัพย์ทนัที 

(ข) กรณีเกิดเหตุการณ์อ่ืนใดท่ีท าให้บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ต้องระงับหรือหยุดการเสนอขายหลกัทรัพย์ 
หรือไม่สามารถสง่มอบหลกัทรัพย์ท่ีเสนอขายได้ ผู้จองซือ้มีสิทธิท่ีจะยกเลิกการจองซือ้หลักทรัพย์ โดยผู้
จองซือ้จะต้องแจ้งความประสงค์ต่อผู้ จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ภายใน 5 วันท าการ นับแต่วันท่ีเกิด
เหตกุารณ์ดงักลา่ว 

หากเกิดเหตกุารณ์ตาม (ก) หรือเหตกุารณ์ตาม (ข) และผู้จองซือ้ได้ใช้สิทธิยกเลิกการจองซือ้หลกัทรัพย์ ผู้จัด
จ าหน่ายหลกัทรัพย์ท่ีรับจองซือ้หุ้นจากผู้จองซือ้หุ้นท่ียกเลิกการจองซือ้หลกัทรัพย์ดงักล่าวจะด าเนินการคืนเงิน
ค่าจองซือ้โดยไม่มีดอกเบีย้หรือค่าเสียหายใด ๆ ให้แก่ผู้จองซือ้รายนัน้ ๆ โดยโดยการโอนเงินค่าจองซือ้หุ้นเข้า
บัญชีธนาคารของผู้ จองซือ้หุ้นผ่านระบบการตัดเงินอัตโนมัติ (หรือท่ีเรียกว่า “Automatic Transfer System” 
หรือ “ATS”) หรือโอนเงินเข้าบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ตามประเภทบญัชีท่ีผู้จองซือ้หุ้นแจ้งไว้  ภายใน 5 วนัท าการ
นับจากวนัสิน้สุดระยะเวลาการจองซือ้หุ้น หรือโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารของผู้ จองซือ้ในกรณีท่ีผู้ จองซือ้ให้
รายละเอียดบญัชีธนาคารของผู้จองซือ้ภายใน 7 วนัท าการ นบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้หุ้น หรือจ่าย
เป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายผู้จองซือ้หุ้นตามช่ือท่ีระบไุว้ในใบจองซือ้ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามท่ี
อยู่ท่ีระบุไว้ในใบจองซือ้ภายใน 10 วนัท าการ นบัจากวนัปิดการจองซือ้หรือนบัแต่วนัท่ีเกิดเหตกุารณ์ตาม (ข) 
โดยผู้จองซือ้จะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินหรือค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างส านกัหกับญัชี
หรือเช็คตา่งธนาคาร (ถ้ามี)  

ในกรณีท่ีไมส่ามารถคืนเงินคา่จองซือ้หุ้นให้แก่ผู้จองซือ้หุ้นได้ภายในระยะเวลาดงักลา่ว ผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์
รายท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการส่งคืนเงินดงักล่าวจะต้องช าระดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยค านวณ
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จากจ านวนเงินค่าจองซือ้หุ้นท่ีไม่ได้รับการจดัสรรคืน นบัจากวนัท่ีพ้นก าหนดระยะเวลาดงักล่าว จนถึงวนัท่ีได้มี
การช าระคืนตามวิธีการดงักลา่วข้างต้น  

อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากได้มีการโอนเงินค่าจองซือ้หุ้นเข้าบญัชีธนาคารของผู้จองซือ้หุ้นผ่านระบบ
การตัดเงินอัตโนมัติ (หรือท่ีเรียกว่า“Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือโอนเงินเข้าบัญชีซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ตามประเภทบญัชีท่ีผู้จองซือ้หุ้นแจ้งไว้ หรือโอนเงินผ่านบญัชีธนาคารของผู้จองซือ้ หรือสง่เช็คคืนเงิน
คา่จองซือ้หุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามท่ีอยู่ท่ีระบใุนใบจองซือ้โดยถกูต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซือ้ได้รับเงินค่า
จองซือ้แล้วโดยชอบ และผู้จองซือ้จะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบีย้หรือค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป หากเกิดความ
ผิดพลาดในการโอนเงินเข้าบญัชีธนาคารของผู้จองซือ้หุ้น หรือการโอนเงินเข้าบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ หรือการ
สญูหายในการจดัส่งเช็ค ซึ่งไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดของผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ ผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์
จะไมรั่บผิดชอบต่อความผิดพลาดดงักลา่ว 

6.10 วธีิการส่งมอบหลักทรัพย์ 

ปัจจุบัน บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) ได้ตกลงรับหน้าท่ีเป็นนาย
ทะเบียนหุ้นให้กบับริษัท และให้บริการรับฝากหุ้นท่ีจองซือ้ในการเสนอขายครัง้นี ้กล่าวคือ ผู้จองซือ้สามารถใช้บริการ
ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และเข้าสู่ระบบซือ้ขายแบบไร้ใบหุ้ น (Scripless System) ได้ทันที ทัง้นีเ้พ่ือให้ผู้ จองซือ้
สามารถขายหุ้นสามญัในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ได้ทนัทีท่ีตลาดหลกัทรัพย์ฯ อนญุาตให้หุ้นสามญัของบริษัทเร่ิมท าการซือ้
ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ซึ่งแตกต่างกบักรณีท่ีผู้จองซือ้ประสงค์จะขอรับใบหุ้น ซึ่งผู้จอง ซือ้จะไม่สามารถขายหุ้น
สามญัได้ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ จนกวา่จะได้รับใบหุ้น 

ในการเสนอขายหุ้ นสามัญเพิ่มทุนในครัง้นี ้ผู้ จองซือ้สามารถเลือกให้บริษัทด าเนินการในกรณีหนึ่งในสามกรณี 
ดงัตอ่ไปนี ้

6.10.1 ในกรณีท่ีผู้ จองซือ้ไม่ประสงค์ขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ โดยผู้ จองซือ้
ประสงค์ท่ีจะฝากหุ้นสามัญไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้ จองซือ้มีบัญชีซือ้ขายหลกัทรัพย์อยู่ กรณีนี ้
บริษัทจะด าเนินการน าหุ้นสามญัท่ีได้รับจดัสรรฝากไว้กบั “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
เพ่ือผู้ ฝาก” และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจ านวนหุ้นสามัญท่ีบริษัทหลักทรัพย์นัน้ฝากหุ้ น
สามัญอยู่ และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้ จองซือ้ภายใน 7 วันท าการนับจากวันปิดการจองซือ้ ใน
ขณะเดียวกนับริษัทหลกัทรัพย์นัน้จะบนัทกึยอดบญัชีจ านวนหุ้นสามญัท่ีผู้จองซือ้ฝากไว้ ในกรณีนีผู้้ ท่ีได้ รับการ
จดัสรรจะสามารถขายหุ้นสามญัท่ีได้รับการจดัสรรในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ได้ทนัทีท่ีตลาดหลกัทรัพย์ฯ อนญุาตให้
หุ้นสามญัของบริษัทท าการซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

ในกรณีท่ีผู้จองซือ้เลือกให้บริษัทด าเนินการตามข้อ 6.10.1 ช่ือของผู้จองซือ้ในใบจองจะต้องตรงกบัช่ือเจ้าของ
บัญชีซือ้ขายหลักทรัพย์ท่ีผู้ จองซือ้ประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนัน้แล้ว 
บริษัทขอสงวนสทิธิท่ีจะด าเนินการออกใบหุ้นให้แก่ผู้จองซือ้ตามข้อ 6.10.3 แทน  

6.10.2 ในกรณีท่ีผู้จองซือ้หุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์ท่ีจะฝากหุ้นของตนเองไว้ในบญัชีของบริษัทผู้ออก
หลกัทรัพย์โดยผ่านศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ กลา่วคือ ผู้จองซือ้หุ้นประสงค์ท่ีจะฝากหุ้นไว้ในบญัชีของบริษัทผู้ออก
หลกัทรัพย์ สมาชิกเลขท่ี 600  กรณีนี ้บริษัทจะด าเนินการน าหุ้นสามญัท่ีได้รับการจดัสรรฝากไว้กบัศนูย์รับฝาก
หลกัทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์จะบนัทึกยอดบัญชีจ านวนหุ้นสามัญตามจ านวนท่ีผู้จองซือ้ได้รับการ
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จดัสรรไว้ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขท่ี 600 และออกหลกัฐานการฝากให้แก่ผู้จองซือ้ภายใน 
7 วนัท าการ นบัจากวนัปิดการจองซือ้ ในกรณีนี ้ผู้ ท่ีได้รับการจดัสรรจะสามารถขายหุ้นสามัญท่ีได้รับการจดัสรร
ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ได้หลงัจากท่ีตลาดหลกัทรัพย์ฯ อนญุาตให้หุ้นสามญัของบริษัทท าการซือ้ขายได้ในตลาด
หลกัทรัพย์ฯ และจะต้องถอนหุ้นสามญัออกจากบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขท่ี 600 โดยผู้จอง
ซือ้สามารถติดต่อได้ท่ีศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ซึ่ งจะมีค่าธรรมเนียมการถอนหุ้ นสามัญตามท่ีศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ก าหนด  ทัง้นี ้การถอนหุ้นสามัญท่ีฝากไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขท่ี 600 
จะต้องใช้เวลาในการด าเนินการ ดงันัน้ ผู้จองซือ้ท่ีน าหุ้นสามญัฝากในบญัชีดงักลา่ว อาจจะไม่สามารถถอนหุ้น
สามญัได้ทนัภายในวนัท่ีหุ้นสามญัของบริษัทเร่ิมท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยในวนัแรก 

6.10.3 ในกรณีท่ีผู้จองซือ้ประสงค์จะขอรับใบหุ้นโดยให้ออกใบหุ้นในช่ือของผู้จองซือ้ บริษัทโดยศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์
จะส่งมอบใบหุ้นตามจ านวนท่ีได้รับการจดัสรรให้แก่ผู้ ท่ีได้รับการจัดสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามช่ือท่ีอยู่ท่ี
ระบไุว้ในใบจองซือ้หุ้นภายใน 15 วนัท าการ นบัจากวนัปิดการจองซือ้  ในกรณีนี ้ผู้จองซือ้จะไม่สามารถขายหุ้น
สามญัท่ีได้รับการจัดสรรในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึ่งอาจจะได้รับภายหลงัจากวนัท่ีหุ้น
สามญัของบริษัทได้เร่ิมซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

ทัง้นี ้หากผู้จองซือ้ไมไ่ด้ระบเุลือกกรณีใดกรณีหนึง่ไว้ในใบจองซือ้ บริษัทขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะด าเนินการออกใบหุ้นให้แก่ผู้จองซือ้
ตามข้อ 6.10.3 
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ส่วนที่ 4 
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหลกัทรัพย์และหนังสือชีช้วนฉบบันีแ้ล้ว และด้วยความ
ระมดัระวงัในฐานะกรรมการบริหาร หรือผู้ด ารงต าแหน่งบริหารสงูสดุในสายงานบญัชีของบริษัท ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมลูดงักล่าว
ถกูต้องครบถ้วน ไม่เป็นเทจ็ ไมท่ าให้ผู้อื่นส าคญัผิด หรือไมข่าดข้อมลูที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคญั นอกจากนี ้ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ 

(1) งบการเงินและข้อมลูทางการเงินที่ประกอบเป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหลกัทรัพย์และหนังสือ      
ชีช้วนได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคญัเก่ียวกับฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของ
บริษัทแล้ว 

(2) ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบต่อการจดัให้บริษัทมีระบบการเปิดเผยข้อมลูที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมลูในส่วนที่เป็น
สาระส าคญัของบริษัทอย่างถกูต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัิตามระบบดงักลา่ว 

(3) ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบต่อการจดัให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายในที่ดี และควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัิตามระบบดงักล่าว 
และข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมลูการประเมินระบบการควบคมุภายใน ณ วนัที่ 12 พฤษภาคม 2560 ต่อผู้สอบบญัชีและกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึง่ครอบคลมุถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่ส าคญัของระบบการควบคมุภายใน รวมทัง้การ
กระท าที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบตอ่การจดัท ารายงานทางการเงินของบริษัท 

 ในการนี ้เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องแล้ว  ข้าพเจ้าได้
มอบหมายให้ นายสมศกัด์ิ หลิมประเสริฐ หรือ นายอภิชาติ  ปีปทมุ หรือนางสาวหฤทยั หลิมประเสริฐ เป็นผู้ลงลายมือชื่อก ากบัเอกสารนี ้
ไว้ทกุหน้าด้วย หากเอกสารใดไมม่ีลายมือช่ือของ นายสมศกัด์ิ หลิมประเสริฐ หรือ นายอภิชาติ  ปีปทมุ หรือนางสาวหฤทยั หลิมประเสริฐ 
ก ากบัไว้ ข้าพเจ้าจะถือวา่ไมใ่ช่ข้อมลูที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถกูต้องของข้อมลูไว้ 

กรรมการบริหาร และ ผู้ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี 
บริษัท ซีพที ีไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน)  

ช่ือ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 

1. นายสมศกัด์ิ หลมิประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการ -นายสมศกัด์ิ หลิมประเสริฐ- 

2. นายอภิชาติ  ปีปทมุ  กรรมการผู้จดัการและกรรมการ -นายอภิชาติ  ปีปทมุ- 

3. นายนพดล  วิเชียรเกือ้ รองกรรมการผู้จดัการและกรรมการ -นายนพดล  วิเชียรเกือ้- 

4. นางสาวหฤทยั หลิมประเสริฐ รองกรรมการผู้จดัการและกรรมการ -นางสาวหฤทยั หลิมประเสริฐ- 

5. นางสาวฐณชัญ์พร ทองสขุ ผู้จดัการทัว่ไป  
(ผู้บริหารสงูสดุสายงานบญัชี) -นางสาวฐณชัญ์พร ทองสขุ- 

 

ผู้รับมอบอ านาจ 

ช่ือ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 
นายสมศกัด์ิ หลิมประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการ -นายสมศกัด์ิ หลิมประเสริฐ- 

นายอภิชาติ  ปีปทมุ  กรรมการผู้จดัการและกรรมการ -นายอภิชาติ  ปีปทมุ- 

นางสาวหฤทยั หลมิประเสริฐ  รองกรรมการผู้จดัการและกรรมการ -นางสาวหฤทยั หลิมประเสริฐ- 
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ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหลกัทรัพย์และหนังสือชีช้วนฉบบันีแ้ล้ว และด้วยความ
ระมดัระวงัในฐานะกรรมการบริษัท ข้าพเจ้าไมม่ีเหตอุนัควรสงสยัวา่ ข้อมลูดงักล่าวไม่ถกูต้องครบถ้วน เป็นเทจ็ ท าให้ผู้อื่นส าคญัผิด หรือ
ขาดข้อมลูที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคญั 
 ในการนี ้เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องแล้ว  ข้าพเจ้าได้
มอบหมายให้ นายสมศกัด์ิ หลิมประเสริฐ หรือ นายอภิชาติ  ปีปทมุ หรือนางสาวหฤทยั หลิมประเสริฐ เป็นผู้ลงลายมือชื่อก ากบัเอกสารนี ้
ไว้ทกุหน้าด้วย หากเอกสารใดไมม่ีลายมือช่ือของ นายสมศกัด์ิ หลิมประเสริฐ หรือ นายอภิชาติ  ปีปทมุ หรือนางสาวหฤทยั หลิมประเสริฐ 
ก ากบัไว้ ข้าพเจ้าจะถือวา่ไมใ่ช่ข้อมลูที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถกูต้องของข้อมลูไว้ 

กรรมการบริษัท 
บริษัท ซีพที ีไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 

ช่ือ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1.  นายจรุง  สพุรรณพงษ์ 
ประธานกรรมการบริษัท 
และกรรมการอิสระ -นายจรุง  สพุรรณพงษ์- 

 
2. นายสวุิทย์  สิงหจนัทร์   

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการอิสระ -นายสวิุทย์  สิงหจนัทร์- 

 
3. รศ.ประภาษ  ไพรสวุรรณา 

กรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการอิสระ -รศ.ประภาษ  ไพรสวุรรณา- 

 
4. นางวลัชลีย์  กาญจนจงกล 

กรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการอิสระ -นางวลัชลีย์  กาญจนจงกล- 

 
5. นายประดิษฐ์ สคุนธสวสัด์ิ กรรมการอิสระ -นายประดิษฐ์ สคุนธสวสัด์ิ- 

                                                                                 

ผู้รับมอบอ านาจ 

ช่ือ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

นายสมศกัด์ิ หลิมประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ -นายสมศกัด์ิ หลิมประเสริฐ- 

นายอภิชาติ  ปีปทมุ กรรมการผู้จดัการและกรรมการ -นายอภิชาติ  ปีปทมุ- 

นางสาวหฤทยั หลิมประเสริฐ รองกรรมการผู้จดัการและกรรมการ -นางสาวหฤทยั หลิมประเสริฐ- 
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      CPT Drives and Power Public Company Limited 

 

สว่นท่ี 4 หน้า 3 

CPT 
Professional for Drives and Power 

 
การรับรองการปฏิบัตหิน้าที่ของที่ปรึกษาทางการเงนิ 

ข้าพเจ้าบริษัทหลกัทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของ  บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ 
เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) ขอรับรองว่า ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหลกัทรัพย์และหนงัสือชีช้วน
ฉบบันีแ้ล้ว และด้วยความระมดัระวงัในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ ข้อมลูดงักลา่วถกูต้องครบถ้วน ไม่เป็นเทจ็ ไมท่ า
ให้ผู้อื่นส าคญัผิด หรือไมข่าดข้อมลูที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคญั 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพนั 
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

ช่ือ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1.  นายปรัชญา กลุวณิชพิสิฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร -นายปรชัญา กลุวณิชพิสิฐ- 

2.  นายสตีเวน คิน-ไว โล กรรมการบริหาร -นายสตีเวน คิน-ไว โล- 
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เอกสารแนบ 1 
 

รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 
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บริษัท ซีพที ีไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 

CPT Drives and Power Public Company Limited 

 

เอกสารแนบ 1 – หน้า 1 
 

ประวัตกิรรมการและผู้บริหาร บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 

ชื่อ-นามสกุล / 
เลขประจ าตัวประชาชน 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกจิ 

นายจรุง สุพรรณพงษ์ 
 

74 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 
- ผ่านการอบรม Director Accreditation 
Program (DAP) จากสมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 104/2013 
-ผ่านการอบรมหลกัสตูรส าหรับ
คณะกรรมการสรรหา และก ากบัดแูลกิจการ 
(RNG) รุ่นท่ี 6/2014 
 

- 
 

- 2559 – ปัจจบุนั 
 

2555 – 2559 
 
 
 

2558 – ปัจจบุนั 
 
 

2539 – ปัจจบุนั 
2533 – ปัจจบุนั 

 

ประธานกรรมการบริษัท
และกรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบและกรรมการ
อิสระ 
 
กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ 
 
กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหาร 
 

บมจ. ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์  
 
บมจ. ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์  
 
 
 
บมจ. อาเชียนโปแตชชยัภมูิ 
 
 
บจ. อนัดามนั บีช สวีท 
บจ. ใสน า้เย็น  
 

จ าหน่ายอปุกรณ์และระบบควบคมุไฟฟ้าที่ใช้
ในโรงงานอตุสาหกรรม อาคารตกึสงู รวมถงึ
ให้บริการติดตัง้และก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย  
 
 
 
ผลิตแร่โพเทสเพ่ือใช้ภายในประเทศ และเพ่ือ
จ าหน่าย 
 
ธุรกิจทอ่งเท่ียว และสนัทนาการ 
ธุรกิจทอ่งเท่ียว และสนัทนาการ 
 
 

นายสมศักดิ์ หลิมประเสริฐ 
 

64 -  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา
วิศวกรรมโทรคมนาคม สถาบนัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั 
 
- ผ่านการอบรม Director Accreditation 
Program (DAP) จากสมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทยรุ่นที่ 104/2013 
 

บิดาของ 
นางสาวหฤทยั 
หลิมประเสริฐ 

35.00% 
  

2546 – ปัจจบุนั 
 
 

ประธานกรรมการบริหาร /
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

 

บมจ. ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์  
 

จ าหน่ายอปุกรณ์และระบบควบคมุไฟฟ้าที่ใช้
ในโรงงานอตุสาหกรรม อาคารตกึสงู รวมถงึ
ให้บริการติดตัง้และก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย  
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บริษัท ซีพที ีไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 
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เอกสารแนบ 1 – หน้า 2 
 

ชื่อ-นามสกุล / 
เลขประจ าตัวประชาชน 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกจิ 

นายอภชิาต ิปีปทุม 
 

55 - ปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตร์ สาขา
วิศวกรรมไฟฟ้าก าลงั สถาบนัเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั 
 
-ผ่านการอบรม Director Accreditation 
Program (DAP) จากสมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทยรุ่นที่ 100/2013  

- 
 

25.00% 2546 – ปัจจบุนั 
 

กรรมการบริหาร / 
กรรมการผู้จดัการ 

 

บมจ. ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์  
 

จ าหน่ายอปุกรณ์และระบบควบคมุไฟฟ้าที่ใช้
ในโรงงานอตุสาหกรรม อาคารตกึสงู รวมถงึ
ให้บริการติดตัง้และก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย  

นายนพดล วิเชียรเกือ้ 
 

51 - ปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตร์ สาขา
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สถาบนัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั 
 
-ผ่านการอบรม Director Accreditation 
Program (DAP) จากสมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทยรุ่นที่ 100/2013  

- 14% 2546 – ปัจจบุนั 
 

กรรมการบริหาร และ 
รองกรรมการผู้จดัการ 

 

บมจ. ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์  
  
 

จ าหน่ายอปุกรณ์และระบบควบคมุไฟฟ้าที่ใช้
ในโรงงานอตุสาหกรรม อาคารตกึสงู รวมถงึ
ให้บริการติดตัง้และก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย  
 
 

นางสาวหฤทยั หลิมประเสริฐ 
  
  
 

40 - ปริญญาโท MS. Internet and  
E-commerce,  มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
-ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ , การเงิน  
เกียรตินิยมอนัดบั 1 มหาวิทยาลยัธุรกิจ
บณัฑิตย์  
 
-ผ่านการอบรม Director Accreditation 
Program (DAP) จากสมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทยรุ่นที่ 100/2013 
-ผ่านการอบรม Company Secretary Program 

บตุรสาว ของ
นายสมศกัด์ิ 
หลิมประเสริฐ 

 10.00% 2543 – ปัจจบุนั 
 

2556-ก.ค.2560 
 
 

กรรมการบริหาร และ 
รองกรรมการผู้จดัการ 
เลขานกุารบริษัท 
 

 

บมจ. ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์  
  
บมจ. ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์  
 

จ าหน่ายอปุกรณ์และระบบควบคมุไฟฟ้าที่ใช้
ในโรงงานอตุสาหกรรม อาคารตกึสงู รวมถงึ
ให้บริการติดตัง้และก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย  
 
 
 



CPT 
Professional for Drives and Power 
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เอกสารแนบ 1 – หน้า 3 
 

ชื่อ-นามสกุล / 
เลขประจ าตัวประชาชน 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกจิ 

(CSP) จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทยรุ่นที ่49/2013 
-ผ่านการอบรม Chief Financial Officer 
Certification Program (CFO) จากสภาวิชาชีพ
บญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ์ รุ่นที่ 10/2008 

นายสุวทิย์ สิงหจันทร์ 
 
 

62 - ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์  
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (นิด้า)  
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์  มหาวิทยาลยั
รามค าแหง 
 
-ผ่านการอบรม Director Certification Program 
(DCP) จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทยรุ่นที่ 176/2013 
-ผ่านการอบรม Director Accreditation 
Program (DAP) จากสมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ SET/2012 

- 
 

- 2559 – ปัจจบุนั 
 
 
 

2555 – ปัจจบุนั 
 
 

2553 – ปัจจบุนั 
 

2549 –2553 

ประธานกรรมการ
ตรวจสอบและกรรมการ
อิสระ 
 
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบและกรรมการ
อิสระ 
ผู้ช่วยผู้ว่าการประจ าส านกั
ผู้ว่าการ 
ผู้อ านวยการฝ่ายชมุชน
สมัพนัธ์ 

บมจ. ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์  
 
 
 
บมจ. เพาเวอร์โซลชูัน่ 
เทคโนโลยี  
 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย 

จ าหน่ายอปุกรณ์และระบบควบคมุไฟฟ้าที่ใช้
ในโรงงานอตุสาหกรรม อาคารตกึสงู รวมถงึ
ให้บริการติดตัง้และก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย  
 
ธุรกิจออกแบบจ าหน่ายและติดตัง้ระบบจ่าย
ไฟฟ้าและตรวจวดัจดัการสภาพแวดล้อม 
           
ผลิตและจ าหน่ายพลงังานทดแทน 
 
ผลิตและจ าหน่ายพลงังานทดแทน 

รศ. ประภาษ ไพรสุวรรณา 
 

62 -ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ 
 สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุ 
ทหารลาดกระบงั  
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สถาบนั
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหาร
ลาดกระบงั  
 
-ผ่านการอบรม Director Certification Program 
(DCP) จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ

- - 2555 – ปัจจบุนั 
 
 

2558 – ปัจจบุนั 
 

2558 – ปัจจบุนั 
 

2557 – ปัจจบุนั 
 

กรรมการตรวจสอบ     
และกรรมการอิสระ 
 
กรรมการและกรรมการ
อิสระ 
กรรมการ 
 
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบและกรรมการ

บมจ. ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์  
 
 
บมจ.คอมมิวนิเคชัน่ แอนด์ ซิส
เตม็ส์ โซลชูัน่ 
บจก. เคเอม็ไอที ลาดกระบงั  
 
บมจ. บางกอกชีทเม็ททลั 
 

จ าหน่ายอปุกรณ์และระบบควบคมุไฟฟ้าที่ใช้
ในโรงงานอตุสาหกรรม อาคารตกึสงู รวมถงึ
ให้บริการติดตัง้และก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย  
น าเข้าและจ าหน่ายเคเบิล้ท่ีใช้ในงานโครงข่าย
โทรคมนาคม ให้บริการติดตัง้ระบบ 
การวิจยัและพฒันาเชิงทดลองด้าน
วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ 
ผู้ผลิตรางและทอ่ร้อยสายไฟ ตู้สื่อสาร 
 



CPT 
Professional for Drives and Power 

                                                                                                                                                                        
บริษัท ซีพที ีไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 
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เอกสารแนบ 1 – หน้า 4 
 

ชื่อ-นามสกุล / 
เลขประจ าตัวประชาชน 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกจิ 

บริษัทไทยรุ่นที่ 119/2009 
ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Financial 
Statements for Directors (FSD) สมาคม
สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย รุ่น 
20/2013 
ประกาศนียบตัรหลกัสตูรสถาบนัวิทยาการ
ตลาดทนุ (วตท.) รุ่นที่ 17 

 
 

2559 – ปัจจบุนั 
 

2552 - 2554 
 
 

2553- ปัจจบุนั 
 

2554 – 2557 
 
 

2554 – 2557 
2555 – 2557 

 
2555- 2557 

อิสระ 
 
กรรมการ 
 
กรรมการและกรรมการ
อิสระ 
 
กรรมการ 
 
รองประธานกรรมการ ,
กรรมการบริหาร, 
กรรมการสรรหา 
กรรมการ 
รองอธิการบดี 
 
กรรรมการ 

 
 
บจก. พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์
เนชัน่แนล 
การไฟฟ้าส่วนภมูิภาค 
 
 
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
(Directors’ Pool) 
บมจ. กสท โทรคมนาคม 
 
 
การไฟฟ้าส่วนภมูิภาค 
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคณุทหารลาดกระบงั 
คณะกรรมการความมัน่คง
ปลอดภยัไซเบอร์แห่งชาติ 

 
 
ด้านพลงังานไฟฟ้า 
 
หน่วยงานราชการ 
 
 
หน่วยงานราชการ 
 
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
 
 
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
สถาบนัการศกึษา 
 
หน่วยงานราชการ 

นางวัลชลีย์ กาญจนจงกล 
 
 

65 - ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์   (สาขาการบญัชี) 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
- ปริญญาโท สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร
ศาสตร์ (นิด้า)  พฒันาการเศรษฐกิจ 
 
ผ่านการอบรม Director Accreditation 
Program (DAP) จากสมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทยรุ่นที่ 104/2013 

- - 2555 – ปัจจบุนั 
 
 

2559 – 2560 
2559 – ปัจจบุนั 
2551 - 2556 

 
 

กรรมการตรวจสอบ     
และกรรมการอิสระ 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
ผู้ช่วยสรรพากรพืน้ที่ 
กรุงเทพมหานคร 19 

 

บมจ. ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์  
 
 
บจก. สยาม มอลลอคา 
บจก. สยาม บาเลียริค 
กรมสรรพากร  
 
 

จ าหน่ายอปุกรณ์และระบบควบคมุไฟฟ้าที่ใช้
ในโรงงานอตุสาหกรรม อาคารตกึสงู รวมถงึ
ให้บริการติดตัง้และก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย  
บริหารและจดัการธุรกิจห้องพกั 
บริการห้องพกั และการท่องเที่ยว 
หน่วยงานราชการ   
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เอกสารแนบ 1 – หน้า 5 
 

ชื่อ-นามสกุล / 
เลขประจ าตัวประชาชน 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกจิ 

นายประดษิฐ์ สุคนธสวัสดิ์ 
 

64 -ปริญญาโท  สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร
ศาสตร์ (นิด้า)   
- ปริญญาตรี  รัฐศาสตร์บณัฑิต  
 
-วฒุิบตัรการบริหารสู่ความเป็นเลิศ สถาบนัเอ
ไอที 
-วฒุิบตัรชัน้สงู หลกัสตูรเสริมสร้างสงัคมสนัติ
สขุ สถาบนัพระปกเกล้าฯ 
 
-ผ่านการอบรม Director Accreditation 
Program (DAP) จากสมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทยรุ่นที่ 129/2016 

- - 2559 – ปัจจบุนั 
 
 

2557 – ปัจจบุนั 
 

2555 – 2556 
 

กรรมการอิสระ 
 
 
ที่ปรึกษา 
 
ผู้ตรวจราชการ 
 

บมจ. ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์  
 
 
บมจ. เพาเวอร์โซลชูัน่ 
เทคโนโลยี  
กระทรวงมหาดไทย 
 

จ าหน่ายอปุกรณ์และระบบควบคมุไฟฟ้าที่ใช้
ในโรงงานอตุสาหกรรม อาคารตกึสงู รวมถงึ
ให้บริการติดตัง้และก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย  
ธุรกิจออกแบบจ าหน่ายและติดตัง้ระบบจ่าย
ไฟฟ้าและตรวจวดัจดัการสภาพแวดล้อม 
หน่วยงานราชการ 
 

นายมนต์ชัย ธัญธเนส 
 
 

45 -ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ 
สาขาไฟฟ้าก าลงั สถาบนัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั 

- 0.00003% 2556 – ปัจจบุนั 
2551-2555 

ผู้จดัการทัว่ไป-ฝ่ายขาย 
ผู้จดัการฝ่ายขาย 

บมจ. ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์  
บมจ. ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์  
 

จ าหน่ายอปุกรณ์และระบบควบคมุไฟฟ้าที่ใช้
ในโรงงานอตุสาหกรรม อาคารตกึสงู รวมถงึ
ให้บริการติดตัง้และก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย  
 

นางสาวฐณัชญ์พร ทองสุข 
(ช่ือเดิม นางสาวจรุาภรณ์ ทอง
สขุ) 

40 
  

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต (การ
บญัชี) สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล 
  

- - 2559 – ปัจจบุนั 
 

2556 – 2558 
 

2547 –  2556 
 

ผู้จดัการทัว่ไป-ฝ่ายบริหาร 
 
ผู้จดัการฝ่ายบญัชี  
 
ผู้ช่วยผู้สอบบญัชีอาวโุส 

 

บมจ. ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ 
  
บมจ. ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์  
 
ส านกังานเอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท 

จ าหน่ายอปุกรณ์และระบบควบคมุไฟฟ้าที่ใช้
ในโรงงานอตุสาหกรรม อาคารตกึสงู รวมถงึ
ให้บริการติดตัง้และก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย 
 
ส านกังานสอบบญัชี 
 



CPT 
Professional for Drives and Power 

                                                                                                                                                                        
บริษัท ซีพที ีไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 
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เอกสารแนบ 1 – หน้า 6 
 

ชื่อ-นามสกุล / 
เลขประจ าตัวประชาชน 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกจิ 

นายธีรยุทธ เพช็รวงศ์ 
         
 

42 - - ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร 

- 0.00003% 2559 – ปัจจบุนั 
 

2557 – 2559 
2555 –  2557 

 

ผู้จดัการทัว่ไป-ฝ่ายผลิต
และออกแบบ 
ผู้ช่วยผู้จดัการโรงงาน 
ผู้จดัการแผนก
ประสานงานฝ่ายผลิต 

 

บมจ. ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ 
  
บมจ. ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ 
 บมจ. ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์  

จ าหน่ายอปุกรณ์และระบบควบคมุไฟฟ้าที่ใช้
ในโรงงานอตุสาหกรรม อาคารตกึสงู รวมถงึ
ให้บริการติดตัง้และก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย 

นางสาวจติตมิา ค าเวียงจันทร์ 
 

32 - ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์  สาขาวาทะวิทยา 
และการประชาสมัพนัธ์ มหาวิทยาลยับรูพา 

-  
-ผ่านการอบรม Company Secretary Program 
(CSP) จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทยรุ่นที ่80/2017 
 

- - 2559 – ปัจจบุนั 
ส.ค2560-ปัจจบุนั 

 
2553 - 2559 

ผู้ช่วยผู้จดัการแผนกบคุคล 
เลขานกุารบริษัท 

 
เลขานกุารกรรมการ
ผู้จดัการ /พนกังานบุคคล 

บมจ. ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ 
 
 
บจก.ออริจิน อีซึน่ เพ้นท์  

จ าหน่ายอปุกรณ์และระบบควบคมุไฟฟ้าที่ใช้
ในโรงงานอตุสาหกรรม อาคารตกึสงู รวมถงึ
ให้บริการติดตัง้และก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย 
ผลิต และจ าหน่ายเคมีภณัฑ์ 
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เอกสารแนบ 2 - หน้า 1 
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เอกสารแนบ 2 
 

รายละเอียดการด ารงต าแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร  
และผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทในบริษัทที่เก่ียวข้อง 
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เอกสารแนบ 2 - หน้า 2 
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ข้อมูลการด ารงต าแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทในบริษัทที่เก่ียวข้อง 

A = ประธานกรรมการบริษัท,    B = กรรมการบริษัท,  C = กรรมการบริหาร,  D = ผู้บริหาร, E = ที่ปรึกษา X = ประธานกรรมการตรวจสอบ, Y = กรรมการตรวจสอบ,   Z = กรรมการอสิระ 
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บมจ. ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ A, B, Z B, C, D B, C, D B, C, D B, C, D A,B,Z B, Y, Z B, Y, Z B,Z D  D  D 

บจ.  ใสน า้เย็น B, C             

บจ. อนัดามนั บีช สวีท B, C            

บมจ. อาเชียนโปแตซชยัภมู ิ X,B,Z             

บมจ. เพาเวอร์โซลชูัน่      X,B,Z       

บมจ. บางกอกชีทเมท็ทลั       X, B,Z      

บมจ. คอมมิวนิเคชัน่ แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลชูัน่        B,Z      

บจ. เคเอ็มไอที ลาดกระบงั       B      

บจ. พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชัน่แนล       B      

บม. สยาม มอลลอคา        B     

บจ. สยาม บาเลยีริค        B     
 

ช่ือ-สกุล 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
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เอกสารแนบ 3 

 
รายละเอยีดเกี่ยวกับหวัหน้างานตรวจสอบภายใน และหวัหน้างานก ากับ

ดแูลการปฏบิัตงิานของบริษัท (Compliance) 
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รายละเอียดเกี่ยวกับหวัหน้างานตรวจสอบภายใน 

ชื่อ-นามสกุล / 
ต าแหน่ง / 

วันที่ได้รับการแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา 

ความสัม 
พนัธ์ทาง
ครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร 

สัดส่วน
การถอื
หุ้นใน
บริษัท 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกจิ 

นางสาวบญุณี กศุลโสภิต 
/Partner, Chief audit 
executive   

42 - Endorsed internal 
Auditing Program 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- Master's degree  in   
MBA (Executive)   
มหาวิทยาลยับรูพา 

- Graduated Diploma 
(Auditing) จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั     

- Bachelor's degree in B.A. 
(MassCommunication) 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

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

- 0 2547-ปัจจบุนั 
 

2546-ปัจจบุนั 
 

Partner , Chief audit 
executive 

Auditor and Consultant 
 

- บจ. บีเค ไอเอ แอนด์ 
ไอซี  

- บจ. เค แอนด์ เอ ออดิท 
  

 

- ธรุกิจรับตรวจสอบภายในและให้ปรึกษา
ด้านระบบควบคมุภายใน 

- ธรุกิจรับปรึกษาทางบญัชี 
- ธรุกิจรับจ้างตดัพบักลงึโลหะ 
- ธรุกิจขายโคมไฟและติดตัง้ระบบไฟฟา้ 
- ธรุกิจจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์เคมี 
- ธรุกิจผู้ผลิตไฟฟา้พลงัแสงอาทิตย์ 
- ธรุกิจค้าถ่านหิน 
- ธรุกิจกิจการประเภทการผลิต
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าครัวเรือน 

- ธรุกิจจ าหน่ายอปุกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ใน
โรงงานอตุสาหกรรมและบริการซอ่ม 

- ธรุกิจผลิตยางรถจกัรยานยนต์ 
- ธรุกิจผลิตและจ าหน่ายหม้อแปลงไฟฟา้ 
- ธรุกิจตกแต่งภายในอาคารครบวงจร 
- ธรุกิจผลิตอปุกรณ์เดินสายไฟฟา้ 
- ธรุกิจให้บริการติดตัง้-ทดสอบงานระบบ
โทรคมนาคม  



                          บริษัท ซีพที ีไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 
      CPT Drives and Power Public Company Limited 

 

 
 

CPT 
Professional for Drives and Power 

ชื่อ-นามสกุล / 
ต าแหน่ง / 

วันที่ได้รับการแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา 

ความสัม 
พนัธ์ทาง
ครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร 

สัดส่วน
การถอื
หุ้นใน
บริษัท 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกจิ 

- ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแหง่
ประเทศไทย (CPA)  
เลขที ่5623; เมือ่ปี 2541 

- ผู้ตรวจสอบภายในวิชาชีพ 
(CPIAT) เลขที่ 346;  
เมื่อปี 2558 

-  สมาชิกสภาวิชาชีพบญัชี 
- สมาชิกสมาคมผู้ตรวจสอบ
ภายในแหง่ประเทศไทย 

- ธรุกิจผลิต-จดัจ าหน่ายและติดตัง้
ผลิตภณัฑ์ที่ผลิตจากเหลก็เคลือบ
คณุภาพสงู 

- ธรุกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เน้นลงทนุ
พฒันาคลงัสินค้า-โรงงาน-ส านกังาน    
ให้เช่า 

- ธรุกิจประเภทการผลิตแอลกอฮอล์และ 
เอสเตอร์ 
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Independent auditor’s report on review of interim financial information 

To the Shareholders of CPT Drives and Power Public Company Limited  

I have reviewed the accompanying statements of financial position as at September 30, 2017 of CPT Drives and Power 
Public Company, and the related statements of profit or loss and other comprehensive income for the three-month and 
nine-month periods ended September 30, 2017, and the related statements of changes in shareholders’ equity and 
statements of cash flows for the nine-month period ended September 30, 2017, and the condensed notes to interim 
financial statements (“interim financial information”). The management is responsible for the preparation and 
presentation of this interim financial information in accordance with Thai Accounting Standard No. 34, “Interim 
Financial Reporting”. My responsibility is to express a conclusion on this interim financial information based on my 
review. 

Scope of Review 

I conducted my review in accordance with Thai Standard on Review Engagements 2 4 1 0 , “ Review of Interim Financial 
Information Performed by the Independent Auditor of the Entity” .  A review of interim financial information consists of 
making inquiries, primarily of persons responsible for financial and accounting matters, and applying analytical and other 
review procedures.  A review is substantially less in scope than an audit conducted in accordance with Thai Standards on 
Auditing and consequently does not enable me to obtain assurance that I would become aware of all significant matters that 
might be identified in an audit. Accordingly, I do not express an audit opinion. 

Conclusion 

Based on my review, nothing has come to my attention that causes me to believe that the accompanying interim financial 
information is not prepared, in all material respects, in accordance with Thai Accounting Standard No. 34, “Interim Financial 
Reporting”. 
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Emphasis of Matter  

I draw attention to Note 4 to the Interim Financial Statements, during the quarter 3/2017, the Company sent a letter to a foreign 
payable to finalize the outstanding liability of Baht 10.16 million.  As the Company's customers claimed for the goods, that the 
Company purchased from the foreign payable which the Company had taken the responsibility to repair the goods through the 
end of insurance period. Management of the Company considered the letter dated October 24, 2017 confirming by the payable 
that the liability is nil balance as the termination of liability since December 31, 2016, according to the information advised by 
the payable in the year 2016, that the debt was written off. As a result, the management has recorded this liability termination 
as Gain from Debt Forgiveness of Baht 10. 16 million in the financial statements for the year 2016.  These prior year’ s 
adjustments effect to the comparative statement of financial position as at December 31, 2016 and the statement of profit or 
loss and other comprehensive income for the year ended December 31, 2016. My conclusion is not modified in respect of this 
matter. 

 

 

 
(Yuttapong  Chuamuangpan) 
Certified Public Accountant Registration Number 9445 
ANS Audit Co., Ltd. 
Bangkok, November 9, 2017. 
  



 

CPT DRIVES AND POWER PUBLIC COMPANY LIMITED 

INTERIM FINANCIAL STATEMENTS AND 
INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT ON REVIEW OF 

INTERIM FINANCIAL INFORMATION 
FOR THE THREE-MONTH AND NINE-MONTH PERIODS ENDED SEPTEMBER 30, 2017 

 



CPT DRIVES AND POWER PUBLIC COMPANY LIMITED
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
AS AT SEPTEMBER 30, 2017

"Unaudited"
"Reviewed" "Audited"

Notes September 30, 2017 December 31, 2016
(RESTATED)

Assets
Current assets

Cash and cash equivalents 6 106,728,258.28      99,685,933.03        
Current investment - net 7 37,344.14               27,201,894.33        
Trade and other receivables 5, 8 419,851,790.37      386,982,801.82      
Unbilled receivables 5, 9 32,634,738.86        15,545,151.39        
Inventories - net 10 189,280,361.84      176,724,831.50      

Total current assets 748,532,493.49      706,140,612.07      
Non-current assets

Restricted deposits at financial institution 11 2,385,770.36          9,173,139.30          
Land deposit 23.4 5,000,000.00          -                          
Property, plant and equipment - net 12 187,165,132.14      187,479,860.70      
Intangible assets - net 13 754,608.44             402,372.10             
Deferred tax assets 14 10,853,575.85        10,085,012.67        
Other non-current assets 219,944.27             384,524.27             

Total non-current assets 206,379,031.06      207,524,909.04      
Total assets 954,911,524.55      913,665,521.11      

Unit : Baht

   ..…………………………………                           ..…………………………………
(Ms.Haruthai  Limprasert)                                       (Mr.Apichat  Pepathum)

   Director                                                                Director

The accompanying notes are an integral part of the financial statements. 3



CPT DRIVES AND POWER PUBLIC COMPANY LIMITED
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
AS AT SEPTEMBER 30, 2017

"Unaudited"
"Reviewed" "Audited"

Notes September 30, 2017 December 31, 2016
(RESTATED)

Liabilities and Shareholders' Equity
Current liabilities

Short-term loans from financial institutions 15 32,385,853.48        47,877,939.40        
Trade and other payables 5, 16 250,270,534.73      251,858,642.43      
Advances received from customers 9 76,881,219.55        35,504,821.82        
Current portion of liabilities under financial lease agreements 17 1,593,760.16          1,710,506.38          
Income tax payables 16,038,372.22        26,763,533.99        
Provision for product warranty 14,073,578.59        14,637,492.26        
Other provisions 10,850,211.36        10,850,211.36        

Total current liabilities 402,093,530.09      389,203,147.64      
Non-current liabilities

Liabilities under financial lease agreements - net 17 2,069,918.04          3,290,055.17          
Provision for long-term employee benefits 18 31,249,299.00        27,317,189.00        

Total non-current liabilities 33,319,217.04        30,607,244.17        
Total liabilities 435,412,747.13      419,810,391.81      
Shareholders' equity

Share capital
Registered

900,000,000 ordinary shares at  Baht 0.50 each
(2016 : 450,000,000 ordinary shares at  Baht 1 each) 19 450,000,000.00      450,000,000.00      

Issued and fully paid-up
630,000,000 ordinary shares at Baht 0.50 each
(2016 : 315,000,000 ordinary shares at Baht 1 each) 19 315,000,000.00      315,000,000.00      

Retained earnings
Appropriated

Legal reserve 30,631,455.41        26,349,273.00        
Unappropriated 173,867,322.01      152,505,856.30      

Total shareholders' equity 519,498,777.42      493,855,129.30      
Total liabilities and shareholders' equity 954,911,524.55      913,665,521.11      

(Ms.Haruthai  Limprasert)                                       (Mr.Apichat  Pepathum)
   Director                                                                Director

Unit : Baht

   ..…………………………………                           ..…………………………………

The accompanying notes are an integral part of the financial statements. 4



CPT DRIVES AND POWER PUBLIC COMPANY LIMITED
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE THREE-MONTH PERIOD  ENDED SEPTEMBER 30, 2017

Notes 2017 2016
5, 24

Revenues
Revenues from sales of goods 274,823,133.62      184,248,474.98      
Revenue from construction services 75,845,039.91        197,457,489.05      
Revenue from services 5,038,425.84          18,012,915.44        
Other income 275,772.01             360,572.10             

Total Revenues 355,982,371.38      400,079,451.57      
Expenses

Cost of sales 191,610,950.03      136,682,554.09      
Cost of construction services 53,741,326.05        167,434,788.81      
Cost of services 2,191,903.83          8,778,240.21          
Selling expenses 15,443,309.30        19,137,384.88        
Administrative expenses 21,748,154.64        20,910,804.66        
Loss on exchange rates 1,145,183.33          1,703,848.45          

Total Expenses 285,880,827.18      354,647,621.10      
Profit before finance costs and income tax 70,101,544.20        45,431,830.47        
Finance costs (305,606.91)            (316,886.08)            
Profit before income tax 69,795,937.29        45,114,944.39        
Tax expenses (14,091,241.55)      (9,500,568.17)         
Profit for the periods 55,704,695.74        35,614,376.22        
Other comprehensive income :
Items that will not be reclassified subsequently to profit or l

Actuarial loss - net from tax -                          -                          
Total comprehensive income for the periods 55,704,695.74        35,614,376.22        

Basic earnings per share 3 0.09                        0.06                        

Weighted average number of ordinary shares (share) 3 630,000,000.00      630,000,000.00      

Unit : Baht
Unaudited but reviewed

   ..…………………………………                           ..…………………………………
(Ms.Haruthai  Limprasert)                                       (Mr.Apichat  Pepathum)

   Director                                                                Director

The accompanying notes are an integral part of the financial statements. 5



CPT DRIVES AND POWER PUBLIC COMPANY LIMITED
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE NINE-MONTH PERIOD  ENDED SEPTEMBER 30, 2017

Notes 2017 2016
5, 21, 24

Revenues
Revenues from sales of goods 605,365,031.25      437,841,262.10      
Revenue from construction services 138,822,927.77      305,584,680.79      
Revenue from services 19,262,182.69        43,198,729.21        
Other income 2,782,420.06          1,444,978.88          

Total Revenues 766,232,561.77      788,069,650.98      
Expenses

Cost of sales 436,598,748.82      316,392,013.85      
Cost of construction services 106,004,092.01      264,384,734.57      
Cost of services 8,946,485.35          20,555,718.07        
Selling expenses 42,469,240.21        52,779,958.76        
Administrative expenses 59,484,064.40        63,522,919.01        
Loss on exchange rates 3,947,897.22          4,109,302.90          

Total Expenses 657,450,528.01      721,744,647.16      
Profit before finance costs and income tax 108,782,033.76      66,325,003.82        
Finance costs (1,337,939.08)         (890,699.00)            
Profit before income tax 107,444,094.68      65,434,304.82        
Tax expenses 14 (21,800,446.56)      (13,371,976.97)      
Profit for the periods 85,643,648.12        52,062,327.85        
Other comprehensive income (loss) :
Items that will not be reclassified subsequently to profit or l

Actuarial loss - net from tax -                          (1,820,403.20)         
Total comprehensive income for the periods 85,643,648.12        50,241,924.65        

Basic earnings per share 3 0.14                        0.08                        

Weighted average number of ordinary shares (share) 3 630,000,000.00      630,000,000.00      

Unaudited but reviewed

   ..…………………………………                           ..…………………………………
(Ms.Haruthai  Limprasert)                                       (Mr.Apichat  Pepathum)

   Director                                                                Director

Unit : Baht

The accompanying notes are an integral part of the financial statements. 6



Appropriated
Notes Issued and fully paid- Legal Reserve Unappropriated Total 

(RESTATED)
Balance as at January 1, 2016 315,000,000.00           20,698,358.64             108,829,310.78           444,527,669.42           
Legal reserve -                                2,603,116.39                (2,603,116.39)              -                                
Dividend paid 20 -                                -                                (50,000,000.00)            (50,000,000.00)            
Total comprehensive income for the period -                                -                                50,241,924.65             50,241,924.65             
Balance as at September 30, 2016 315,000,000.00           23,301,475.03             106,468,119.04           444,769,594.07           

Balance as at January 1, 2017  before restatement 315,000,000.00           26,349,273.00             144,376,280.48           485,725,553.48           
Prior year adjustments 4 -                                -                                8,129,575.82                8,129,575.82                
Balance as at January 1, 2017 after restatement 315,000,000.00           26,349,273.00             152,505,856.30           493,855,129.30           
Legal reserve -                                4,282,182.41                (4,282,182.41)              -                                
Dividend paid 20 -                                -                                (60,000,000.00)            (60,000,000.00)            
Total comprehensive income for the period -                                -                                85,643,648.12             85,643,648.12             
Balance as at September 30, 2017 315,000,000.00           30,631,455.41             173,867,322.01           519,498,777.42           

Unit : Baht
Unaudited but reviewed

Retained earnings

   ..…………………………………                           ..…………………………………
(Ms.Haruthai  Limprasert)                                       (Mr.Apichat  Pepathum)

   Director                                                                Director

CPT DRIVES AND POWER PUBLIC COMPANY LIMITED
STATEMENT OF CHANGES IN SHAREHOLDERS' EQUITY
FOR THE NINE-MONTH PERIOD  ENDED SEPTEMBER 30, 2017

The accompanying notes are an integral part of the financial statements. 7



2017 2016
Cash flows from operating activities :

Profit before income tax 107,444,094.68         65,434,304.82           
Adjustments to reconcile profit before income tax  to cash  

provided by (used in) operating activities
Depreciation and amortization 12,093,016.62           14,271,823.27           
Allowance for inventories devaluation 469,299.00                856,004.07                
Gain from disposal of  assets (248,962.01)               (483,396.93)               
Gain on disposal of current investments (335,065.37)               (332,687.07)               
Unrealized gain on current investments (384.44)                      (100,917.11)               
Unrealized loss on forward exchange contracts 2,749,992.21             4,562,457.92             
Unrealized gain on exchange rates (642,564.01)               (1,098,606.22)            
Interest income (137,964.18)               (105,719.52)               
Interest expenses 1,337,939.08             890,699.00                
Provision for product warranty 3,062,181.37             6,409,290.04             
Provision for long-term employee benefits 3,932,110.00             3,329,132.00             

Profit from operating activities before changes 
in operating assets and liabilities 129,723,692.95         93,632,384.27           

Operating assets - (increase) decrease :
Trade and other receivables (34,632,112.43)          (61,620,764.29)          
Unbilled receivables (17,089,587.47)          (37,625,255.87)          
Inventories (13,084,275.63)          (56,767,900.36)          
Other non-current assets 164,580.00                398,269.38                

Operating liabilities increased (decreased) :
Trade and other payables (4,348,589.78)            150,489,189.54         
Advances received from customers 41,376,397.73           (4,476,368.55)            
Provision for product warranty (3,626,095.04)            (6,270,787.21)            

Cash provided by operating activities 98,484,010.33           77,758,766.91           
Interest paid (1,337,939.08)            (890,699.00)               
Income tax paid (31,531,047.63)          (22,977,993.88)          

Net cash from operating activities 65,615,023.62           53,890,074.03           

   ..…………………………………                           ..…………………………………

CPT DRIVES AND POWER PUBLIC COMPANY LIMITED
STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR THE NINE-MONTH PERIOD  ENDED SEPTEMBER 30, 2017

Unit : Baht
Unaudited but reviewed

(Ms.Haruthai  Limprasert)                                       (Mr.Apichat  Pepathum)
   Director                                                                Director

The accompanying notes are an integral part of the financial statements. 8



2017 2016

CPT DRIVES AND POWER PUBLIC COMPANY LIMITED
STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR THE NINE-MONTH PERIOD  ENDED SEPTEMBER 30, 2017

Unit : Baht
Unaudited but reviewed

Cash Flows from Investing Activities :
Interest income 137,964.18                105,719.52                
Cash received from disposal of current investment 77,500,000.00           105,000,000.00         
Payment for current investment (50,000,000.00)          (105,000,000.00)        
(Increase) decrease in restricted deposits at financial institution 6,787,368.94             (8,136,384.35)            
Cash payment for land deposit (5,000,000.00)            -                             
Cash received from disposal of assets 280,373.83                1,504,175.74             
Payment for purchases of assets (11,593,686.22)          (1,674,818.08)            
Payment for purchases of intangible assets (568,250.00)               (4,800.00)                   

Net cash from (used in) investing activities 17,543,770.73           (8,206,107.17)            
Cash flows from financing activities :

Decrease in short-term loans from financial institutions (14,779,585.75)          (14,774,172.67)          
Repayment of liabilities under financial leases agreements (1,336,883.35)            (2,136,127.21)            
Dividend paid (60,000,000.00)          (50,000,000.00)          

Net cash used in financing activities (76,116,469.10)          (66,910,299.88)          
Net cash and cash equivalents increased (decreased) 7,042,325.25             (21,226,333.02)          
Cash and cash equivalents at the beginning of the periods 99,685,933.03           86,047,058.27           

Cash and cash equivalents at the end of the periods 106,728,258.28         64,820,725.25           

Supplemental Disclosures of Cash Flows Information
Non-cash flows items consist of:

Increase in accounts payables for purchase of fixed assets 4,781,753.47             -                             
Increase in assets from financial lease agreements -                             4,049,598.13             

   ..…………………………………                           ..…………………………………
(Ms.Haruthai  Limprasert)                                       (Mr.Apichat  Pepathum)

   Director                                                                Director

The accompanying notes are an integral part of the financial statements. 9



"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"
"แต่สอบทานแลว้" "ตรวจสอบแลว้"

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559
(ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 106,728,258.28      99,685,933.03        
เงินลงทุนชัว่คราว - สุทธิ 7 37,344.14               27,201,894.33        
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 5, 8 419,851,790.37      386,982,801.82      
รายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกชาํระ 5, 9 32,634,738.86        15,545,151.39        
สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 10 189,280,361.84      176,724,831.50      

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 748,532,493.49      706,140,612.07      
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระผูกพนั 11 2,385,770.36          9,173,139.30          
เงินมดัจาํค่าซ้ือท่ีดิน 23.4 5,000,000.00          -                          
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 12 187,165,132.14      187,479,860.70      
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 13 754,608.44             402,372.10             
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 14 10,853,575.85        10,085,012.67        
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 219,944.27             384,524.27             

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 206,379,031.06      207,524,909.04      
รวมสินทรัพย์ 954,911,524.55      913,665,521.11      

          ..…………………………………                           ..…………………………………

บริษัท ซีพทีี ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะทางการเงิน
ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2560

หน่วย : บาท

สินทรัพย์

(นางสาวหฤทยั หลิมประเสริฐ)                                       (นายอภิชาติ ปีปทุม)
         กรรมการ                                                                กรรมการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี         3



"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"
"แต่สอบทานแลว้" "ตรวจสอบแลว้"

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559
(ปรับปรุงใหม่)

หน้ีสินหมุนเวยีน
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 15 32,385,853.48        47,877,939.40        
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 5, 16 250,270,534.73      251,858,642.43      
เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 9 76,881,219.55        35,504,821.82        
หน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน
ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 17 1,593,760.16          1,710,506.38          

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 16,038,372.22        26,763,533.99        
ประมาณการหน้ีสินจากการรับประกนั 14,073,578.59        14,637,492.26        
ประมาณการหน้ีสินอ่ืน 10,850,211.36        10,850,211.36        

รวมหน้ีสินหมุนเวยีน 402,093,530.09      389,203,147.64      
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน
หน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน – สุทธิ 17 2,069,918.04          3,290,055.17          
สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 18 31,249,299.00        27,317,189.00        

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวยีน 33,319,217.04        30,607,244.17        
รวมหน้ีสิน 435,412,747.13      419,810,391.81      
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้ 
ทุนจดทะเบียน
หุน้สามญั  900,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท)
(ปี 2559 : หุน้สามญั  450,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท) 19 450,000,000.00      450,000,000.00      

ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้
หุน้สามญั  630,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท)
(ปี 2559 : หุน้สามญั  315,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท) 19 315,000,000.00      315,000,000.00      

กาํไรสะสม
จดัสรรแลว้
สาํรองตามกฎหมาย 30,631,455.41        26,349,273.00        

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 173,867,322.01      152,505,856.30      
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 519,498,777.42      493,855,129.30      
รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 954,911,524.55      913,665,521.11      

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น          

          ..…………………………………                           ..…………………………………
(นางสาวหฤทยั หลิมประเสริฐ)                                       (นายอภิชาติ ปีปทุม)

         กรรมการ                                                                กรรมการ

บริษัท ซีพทีี ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะทางการเงิน
ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2560

หน่วย : บาท
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บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 2560 2559
5, 24

รายได้
รายไดจ้ากการขาย 274,823,133.62      184,248,474.98      
รายไดจ้ากการให้บริการรับเหมาและติดตั้ง 75,845,039.91        197,457,489.05      
รายไดจ้ากการให้บริการ 5,038,425.84          18,012,915.44        
รายไดอ่ื้น 275,772.01             360,572.10             

รวมรายได้ 355,982,371.38      400,079,451.57      
ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 191,610,950.03      136,682,554.09      
ตน้ทุนการให้บริการรับเหมาและติดตั้ง 53,741,326.05        167,434,788.81      
ตน้ทุนการให้บริการ 2,191,903.83          8,778,240.21          
ค่าใชจ่้ายในการขาย 15,443,309.30        19,137,384.88        
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 21,748,154.64        20,910,804.66        
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 1,145,183.33          1,703,848.45          

รวมค่าใช้จ่าย 285,880,827.18      354,647,621.10      
กําไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 70,101,544.20        45,431,830.47        
ตน้ทุนทางการเงิน (305,606.91)            (316,886.08)            
กําไรก่อนภาษีเงินได้ 69,795,937.29        45,114,944.39        
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (14,091,241.55)      (9,500,568.17)         
กําไรสําหรับงวด 55,704,695.74        35,614,376.22        
กําไรเบ็ดเสร็จอ่ืน 
รายการท่ีจะไม่ได้รับการจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                          -                          
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 55,704,695.74        35,614,376.22        

กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 3 0.09                        0.06                        

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (หุ้น) 3 630,000,000.00      630,000,000.00      

หน่วย : บาท
"ยงัไม่ไดต้รวจสอบแต่สอบทานแลว้"

          ..…………………………………                           ..…………………………………
(นางสาวหฤทยั หลิมประเสริฐ)                                       (นายอภิชาติ ปีปทุม)

         กรรมการ                                                                กรรมการ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 5



หมายเหตุ 2560 2559
5, 21, 24

รายได้
รายไดจ้ากการขาย 605,365,031.25      437,841,262.10      
รายไดจ้ากการให้บริการรับเหมาและติดตั้ง 138,822,927.77      305,584,680.79      
รายไดจ้ากการให้บริการ 19,262,182.69        43,198,729.21        
รายไดอ่ื้น 2,782,420.06          1,444,978.88          

รวมรายได้ 766,232,561.77      788,069,650.98      
ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 436,598,748.82      316,392,013.85      
ตน้ทุนการให้บริการรับเหมาและติดตั้ง 106,004,092.01      264,384,734.57      
ตน้ทุนการให้บริการ 8,946,485.35          20,555,718.07        
ค่าใชจ่้ายในการขาย 42,469,240.21        52,779,958.76        
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 59,484,064.40        63,522,919.01        
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 3,947,897.22          4,109,302.90          

รวมค่าใช้จ่าย 657,450,528.01      721,744,647.16      
กําไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 108,782,033.76      66,325,003.82        
ตน้ทุนทางการเงิน (1,337,939.08)         (890,699.00)            
กําไรก่อนภาษีเงินได้ 107,444,094.68      65,434,304.82        
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 14 (21,800,446.56)      (13,371,976.97)      
กําไรสําหรับงวด 85,643,648.12        52,062,327.85        
กําไรเบ็ดเสร็จอ่ืน 
รายการท่ีจะไม่ได้รับการจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                          (1,820,403.20)         
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 85,643,648.12        50,241,924.65        

กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 3 0.14                        0.08                        

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (หุ้น) 3 630,000,000.00      630,000,000.00      

บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน)

(นางสาวหฤทยั หลิมประเสริฐ)                                       (นายอภิชาติ ปีปทุม)
         กรรมการ                                                                กรรมการ

งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หน่วย : บาท
"ยงัไม่ไดต้รวจสอบแต่สอบทานแลว้"

          ..…………………………………                           ..…………………………………
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หมายเหตุ
ทุนออกจาํหน่ายและ
ชาํระเตม็มูลค่าแลว้

จดัสรรแลว้
สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวมส่วนของผูถ้ือหุ้น

(ปรับปรุงใหม่)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 315,000,000.00          20,698,358.64            108,829,310.78          444,527,669.42          
สาํรองตามกฎหมาย -                              2,603,116.39              (2,603,116.39)             -                              
เงินปันผลจ่าย 20 -                              -                              (50,000,000.00)           (50,000,000.00)           
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                              -                              50,241,924.65            50,241,924.65            
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 315,000,000.00          23,301,475.03            106,468,119.04          444,769,594.07          

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม  2560 ตามที่เคยรายงานไว้ 315,000,000.00          26,349,273.00            144,376,280.48          485,725,553.48          
ผลกระทบสะสมจากการปรับปรุงรายการทางบญัชีปีก่อน 4 -                              -                              8,129,575.82              8,129,575.82              
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม  2560 หลังปรับปรุง 315,000,000.00          26,349,273.00            152,505,856.30          493,855,129.30          
สาํรองตามกฎหมาย -                              4,282,182.41              (4,282,182.41)             -                              
เงินปันผลจ่าย 20 -                              -                              (60,000,000.00)           (60,000,000.00)           
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                              -                              85,643,648.12            85,643,648.12            
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 315,000,000.00          30,631,455.41            173,867,322.01          519,498,777.42          

หน่วย : บาท
"ยงัไม่ไดต้รวจสอบแต่สอบทานแลว้"

กาํไรสะสม

          ..…………………………………                           ..…………………………………
(นางสาวหฤทยั หลิมประเสริฐ)                                       (นายอภิชาติ ปีปทุม)

         กรรมการ                                                                กรรมการ

บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560
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2560 2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน:
กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 107,444,094.68          65,434,304.82            
รายการปรับกระทบกาํไรก่อนภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดรับ (จ่าย)

จากกิจกรรมดาํเนินงาน
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 12,093,016.62            14,271,823.27            
ค่าเผือ่มูลค่าสินคา้คงเหลือ 469,299.00                 856,004.07                 
กาํไรจากการตดัจาํหน่ายทรัพยสิ์น (248,962.01)                (483,396.93)                
กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนชัว่คราว (335,065.37)                (332,687.07)                
กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนชัว่คราว (384.44)                       (100,917.11)                
ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 2,749,992.21              4,562,457.92              
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน (642,564.01)                (1,098,606.22)             
ดอกเบ้ียรับ (137,964.18)                (105,719.52)                
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียจ่าย 1,337,939.08              890,699.00                 
ประมาณการหน้ีสินจากการรับประกนั 3,062,181.37              6,409,290.04              
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 3,932,110.00              3,329,132.00              

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง
ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 129,723,692.95          93,632,384.27            

สินทรัพยจ์ากการดาํเนินงาน(เพิ่มข้ึน)ลดลง :
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (34,632,112.43)           (61,620,764.29)           
รายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกชาํระ (17,089,587.47)           (37,625,255.87)           
สินคา้คงเหลือ (13,084,275.63)           (56,767,900.36)           
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 164,580.00                 398,269.38                 

หน้ีสินจากการดาํเนินงานเพิ่มข้ึน(ลดลง) :
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (4,348,589.78)             150,489,189.54          
เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 41,376,397.73            (4,476,368.55)             
ประมาณการหน้ีสินจากการรับประกนั (3,626,095.04)             (6,270,787.21)             

เงินสดรับจากกิจกรรมดาํเนินงาน 98,484,010.33            77,758,766.91            
จ่ายดอกเบ้ียจ่าย (1,337,939.08)             (890,699.00)                
จ่ายภาษีเงินได้ (31,531,047.63)           (22,977,993.88)           

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 65,615,023.62            53,890,074.03            

"ยงัไม่ไดต้รวจสอบแต่สอบทานแลว้"

บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หน่วย : บาท

          ..…………………………………                           ..…………………………………

(นางสาวหฤทยั หลิมประเสริฐ)                                       (นายอภิชาติ ปีปทุม)
         กรรมการ                                                                กรรมการ
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2560 2559
"ยงัไม่ไดต้รวจสอบแต่สอบทานแลว้"

บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หน่วย : บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน:
ดอกเบ้ียรับ 137,964.18                 105,719.52                 
เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนชัว่คราว 77,500,000.00            105,000,000.00          
เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนชัว่คราว (50,000,000.00)           (105,000,000.00)         
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระผกูพนั(เพิ่มข้ึน)ลดลง 6,787,368.94              (8,136,384.35)             
เงินสดจ่ายชาํระเงินมดัจาํค่าซ้ือท่ีดิน (5,000,000.00)             -                              
เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 280,373.83                 1,504,175.74              
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือสินทรัพยถ์าวร (11,593,686.22)           (1,674,818.08)             
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (568,250.00)                (4,800.00)                    

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน 17,543,770.73            (8,206,107.17)             
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน:
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินลดลง (14,779,585.75)           (14,774,172.67)           
จ่ายชาํระเจา้หน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน (1,336,883.35)             (2,136,127.21)             
เงินปันผลจ่าย (60,000,000.00)           (50,000,000.00)           

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (76,116,469.10)           (66,910,299.88)           
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้(ลดลง)สุทธิ 7,042,325.25              (21,226,333.02)           
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด 99,685,933.03            86,047,058.27            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันส้ินงวด 106,728,258.28          64,820,725.25            

การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินสดเพิ่มเติม
รายการท่ีไม่ใช่เงินสด
เจา้หน้ีซ้ือทรัพยสิ์นเพิ่มข้ึน 4,781,753.47              
สินทรัพยท่ี์เพิ่มข้ึนจากหน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน -                              4,049,598.13              

         กรรมการ                                                                กรรมการ

          ..…………………………………                           ..…………………………………
(นางสาวหฤทยั หลิมประเสริฐ)                                       (นายอภิชาติ ปีปทุม)

          หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี         9
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CPT DRIVES AND POWER PUBLIC COMPANY LIMITED 
CONDENSED NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE THREE-MONTH AND NINE-MONTH PERIOD ENDED SEPTEMBER 30, 2017 
(UNAUDITED BUT REVIEWED)  

1. GENERAL INFORMATION 

CPT Drives and Power Public Company Limited (The "Company") was registered as a juristic person under 
the Civil and Commercial Code of Thailand on July 25, 2003.  On September 16, 2013, the Company 
converted to a public company limited under the law governing public limited companies.  The Company’ s 
registered address is No. 230/ 7, Thetsabarnrungruknuer Road, Ladyao, Jattujak, Bangkok.  The Company 
operates in Thailand.  The Company engages in the distribution of electrical equipment and control systems 
used in industrial plants, including installation and construction of substations. 

2. BASIS FOR PREPARATION OF THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS 

The interim financial statements have been prepared in accordance with Thai Accounting Standard No. 34 
(Revised 2016), Interim Financial Reporting. 

The interim financial statements consist of primary financial information (i.e. statement of financial position, 
statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in shareholders’ equity, and 
statement of cash flows). The Company has chosen to present the interim financial statements in a format 
consistent with the annual financial statements, in compliance with Thai Accounting Standard No. 1, 
Presentation of Financial Statements. The notes to the interim financial statements are prepared in a condensed 
format. Additional notes are presented as required by the Securities and Exchange Commission under the 
Securities and Exchange Act. 

The interim financial statements have been prepared in the Thai language and expressed in Thai Baht. Such 
interim financial statements have been prepared for domestic reporting purposes. For the convenience of the 
readers not conversant with the Thai language, an English version of the interim financial statements has been 
provided by translating from the Thai version of the interim financial statements.  

The interim financial statements have been prepared to provide information additional to that included in the 
financial statements for the year ended December 31, 2016. They focus on new activities, events and 
circumstances to avoid repetition of information previously reported. Accordingly, these interim financial 
statements should be read in conjunction with the financial statements for the year ended December 31, 2016. 

 

 

 



 …………….…………………. ……………….………………. 
 (Ms.Haruthai  Limprasert)  (Mr.Apichat  Pepathum) 
 Director   Director 11 

The preparation of the interim financial statements in conformity with Thai Financial Reporting Standards 
requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the application of policies and 
reported amounts of assets, liabilities, income and expenses. The estimates and associated assumptions are 
based on historical experience and various other factors that are believed to be reasonable under the 
circumstances, the results of which form the basis of making the judgments about carrying amounts of assets 
and liabilities that are not readily apparent from other sources. Subsequent actual results may differ from these 
estimates. 
The estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting 
estimates are recognized in the period in which the estimate is revised, if the revision affects only that period, 
and in the period of the revision and future periods, if the revision affects both current and future periods. 

New financial reporting standards 

During the period, the Company have adopted the revised financial reporting standards and interpretations 
(revised 2016) and new accounting treatment guidance which are effective for fiscal years beginning on or 
after January 1, 2017. These financial reporting standards were aimed at alignment with the corresponding 
International Financial Reporting Standards with most of the changes directed towards revision of wording 
and terminology, and provision of interpretations and accounting guidance to users of standards. 

The adoption of these financial reporting standards does not have any significant impact on the Company’s 
financial statements. 

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 

The interim financial statements are prepared using the same accounting policies and methods of computation 
used for the financial statements for the year ended December 31, 2016 and addition the following policies: 

Basic earnings per share 

Basic earnings per share are computed by dividing the net profit for the period by the weighted average 
number of issued common shares during the period as if the dilution of par value taking place since January 1, 
2016. 

Recognition of revenues and expenses 

Penalties arising form delays 

Contingent liabilities from penalties are recognized as an expense in the accounting period in which they are 
incurred. 
The amount of contract revenues that maybe decreased as a result of penalties arising from delays caused by 
the contractor in the completion of the contract. This is any significant that impact on the financial statements       
in the past. 
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4. PRIOR YEAR ACCOUNTING ADJUSTMENTS 

During the quarter 3/2017, the Company sent a letter to a foreign payable to finalize the outstanding liability of 
Baht 10.16 million.  As the Company's customers claimed for the goods, that the Company purchased from the 
foreign payable which the Company had taken the responsibility to repair the goods through the end of 
insurance period. Management of the Company considered the letter dated October 24, 2017 confirming by the 
payable that the liability is nil balance as the termination of liability since December 31, 2016, according to the 
information advised by the payable in the year 2016, that the debt was written off. As a result, the management 
has recorded this liability termination as Gain from Debt Forgiveness of Baht 10.16 million in the financial 
statements for the year 2016. These prior year’s adjustments effect to the comparative statement of financial 
position as at December 31, 2016 and the statement of profit or loss and other comprehensive income for the 
year ended December 31, 2016 are as follows: 

Unit : Baht

Statement of financial position

Trade and other payables decrease 10,161,969.78                   

Income tax payable increase (2,032,393.96)                    

Retained earnings increase 8,129,575.82                     

Statement of profit or loss and other comprehensive income

Gain from debt forgiveness 10,161,969.78                   

Tax expenses increase (2,032,393.96)                    

Profit increase 8,129,575.82                     

Basic earnings per share increase (Baht : Share) 0.01                                   

The restated of the accounting transaction did not impact to the balance as of January 1, 2016. 

5. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES 

Related parties are defined as persons or companies that control other persons or companies or have significant 
influence over other persons or companies in making financial and/or operational decisions. This includes the 
companies that have common shareholders or executive management. 

Transactions with related parties are conducted at agreed prices on market value or, where no market value  
exists, at contractually agreed prices. 
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The followings present relationships with enterprises and individuals that control or are controlled by the 
Company, whether directly or indirectly, or have common directors or shareholders with the Company. 

Communication and System Solution Public Company Limited Common independent directors and 
audit committee

Bangkok Sheet Metal Public Company Limited Common independent directors and 
audit committee

Power Solution Technologies Public Company Limited Common independent directors and 
audit committee

Name of related parties Nature of relationships

The Company had significant business transactions with related parties for the three-month and nine-month 
periods ended September 30, as follows: 

2017 2016
For the three-month periods ended September 30
Revenues from construction services
Power Solution Technologies Public Company Limited 35,580,332.49           -                            
Purchase of inventories
Communication and System Solution Public Company Limited 826,794.00                5,824,697.35             
Bangkok Sheet Metal Public Company Limited 1,178,338.20             -                            

Unit : Baht

2017 2016
For the nine-month periods ended September 30
Revenues from sales of goods
Power Solution Technologies Public Company Limited 6,594,000.00             -                            
Revenues from construction services
Power Solution Technologies Public Company Limited 44,910,018.86           -                            
Purchase of inventories
Communication and System Solution Public Company Limited 1,728,294.00             9,752,035.90             
Bangkok Sheet Metal Public Company Limited 4,842,528.52             -                            

Unit : Baht

The Company has transactions with related parties by using cost plus profit as mutually agreed. 
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Significant balances with related parties can be summarized as follows: 

September 30, 2017 December 31, 2016
Trade receivables
Power Solution Technologies Public Company Limited 31,134,325.00           -                            
Unbilled receivables
Power Solution Technologies Public Company Limited 3,252,518.86             -                            
Trade payables
Communication and System Solution Public Company Limited 884,669.58                739,752.84                
Bangkok Sheet Metal Public Company Limited 1,260,822.17             238,494.44                

Unit : Baht

  

Management compensation 

Compensation for management for the nine-month period ended September 30, consisted of: 

2017 2016
Short-term benefits 31,002,121.00         30,625,912.00         
Post-employment benefits 1,876,362.00          1,710,257.00          
Total management compensation 32,878,483.00         32,336,169.00         

Unit : Baht

Management comprises those persons who have authority and responsibility for planning, directing and 
controlling the activities of an entity, directly or indirectly. 

6. CASH AND CASH EQUIVALENTS 

Cash and cash equivalents consisted of: 

September 30, 2017 December 31, 2016
Cash on hand 317,615.94                418,161.91                
Cash at banks - saving accounts 45,797,696.52           89,021,045.73           
Cash at banks - current accounts 28,500.00                 28,500.00                 
Cheque due 60,584,445.82           10,218,225.39           
Total cash and cash equivalents 106,728,258.28         99,685,933.03           

Unit : Baht
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7. CURRENT INVESTMENTS - NET 

Current investments consisted of: 

Fair value Fair value
At cost Level 2 At cost Level 2

Open-end Fund
- Debt securities - at cost 36,959.70           36,959.70           27,169,514.66    27,169,514.66    

Add unrealized gain on 
investments revaluation -                     384.44               -                     32,379.67           

Total current investments - net 36,959.70           37,344.14           27,169,514.66    27,201,894.33    

Unit : Baht
December 31, 2016September 30, 2017

 
8. TRADE AND OTHER RECEIVABLES  

Trade and other receivables consisted of:  

September 30, 2017 December 31, 2016
Trade receivables

Trade receivables - related party 31,134,325.00           -                            
Trade receivables - other companies

Post - dated cheque 28,039,935.80           3,111,690.54             
Trade receivables - other companies 314,637,174.87         324,230,654.40         
Total trade receivables - other companies 342,677,110.67         327,342,344.94         

Total trade receivables - net 373,811,435.67         327,342,344.94         
Other receivables 

Accrued income under contracts 12,594,495.00           38,968,924.02           
Retention receivables 7,440,000.00             10,951,200.00           
Advance payments 1,779,353.65             783,792.01                
Advance payment for goods 21,943,287.84           4,696,965.09             
Prepaid expenses 559,410.06                919,622.62                
Other 1,723,808.15             3,319,953.14             

Total other receivables 46,040,354.70           59,640,456.88           
Total trade and other receivables 419,851,790.37         386,982,801.82         

Unit : Baht
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Accrued income under contracts is revenue from sales of unbilled items under the terms of the particular 
agreement.  The Company will bill to the customers when the Company's products conjoin with other 
components of the customer. 

The Company has trade receivables classified by age analysis as follows: 

September 30, 2017 December 31, 2016
Trade receivables - related party
Current 31,134,325.00           -                            
Total trade receivables - related party 31,134,325.00           -                            

Trade receivables - other companies
Current 202,967,211.47         256,538,109.31         
Not over 3 months 69,800,676.74           39,886,815.08           
Over 3-6 months 6,008,677.36             20,300,127.15           
Over 6-12 months 58,228,475.10           214,000.00                
Over 12 months 5,672,070.00             10,403,293.40           
Total trade receivables - other companies 342,677,110.67         327,342,344.94         

Unit : Baht

The 12  months overdue receivables represent a receivable which are under the term of installment payments. 
Management expects to collect the full amount of such outstanding balances. 
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9. UNBILLED RECEIVABLES/ADVANCES RECEIVED FROM CUSTOMERS 

Unbilled receivables/advances received from customers consisted of: 

September 30, 2017 December 31, 2016
(9 month periods) (12 month periods)

Revenues recognition from percentage 
of completion method 138,822,927.77         353,076,974.73         

Unbilled  receivables
Project value as per contract 292,676,602.03         259,462,617.00         

Accumulated amount recognized as 
revenues under the  percentage of completion basis 271,209,410.18         243,090,026.39         

Less  Value of total billed (238,574,671.32)        (227,544,875.00)        
Unbilled  receivables 32,634,738.86           15,545,151.39           

Advances received from customer
Project value as per contract 133,400,000.00         30,560,000.00           

Value of total billed 35,160,000.00           8,166,518.40             
Less Accumulated amount recognized as 

revenues under the  percentage of completion basis (10,527,069.20)         (2,736,525.22)           
Advances received from customer 24,632,930.80           5,429,993.18             

Unit : Baht

 

10. INVENTORIES - NET 

Inventories consisted of: 

September 30, 2017 December 31, 2016
Raw material 121,702,330.51        128,748,151.39        
Work in process 32,470,027.96          9,921,948.76            
Finished goods 25,563,645.66          45,220,990.87          
Goods in transit 18,634,515.32          1,454,599.09            
Total inventories 198,370,519.45        185,345,690.11        

Less allowance for inventory devaluations (9,090,157.61)           (8,620,858.61)           
Total inventories - net 189,280,361.84        176,724,831.50        

Unit : Baht
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11. RESTRICTED DEPOSITS AT FINANCIAL INSTITUTIONS 

As at September 30, 2017 and December 31, 2016, restricted deposits at financial institution were pledged as 
collateral for loans from financial institutions, letters of credit, bank overdraft and letters of guarantee for 
business of the Company (Note 15). 

12. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT - NET 

Property, plant and equipment as at September 30, 2017, consisted of: 

Unit : Baht
Net book value as at January 1, 2017 187,479,860.70             

Acquisitions during the period (Cost) 11,593,686.22               
Disposal during the period (Book Value) (31,411.82)                     
Depreciation for the period (11,877,002.96)              

Net book value as at September 30, 2017 187,165,132.14             
 

Depreciation for the nine-month periods ended September 30, 2017 and 2016 amounted to Baht 11.88 million 
and Baht 14.04 million, respectively, were included in the statements of profit or loss. 

As at September 30, 2017 and December 31, 2016, the Company’s plant and equipment, which have been 
fully depreciated but are still in use, amounted to Baht 34.69 million and Baht 29.77 million, respectively. 

As at September 30, 2017 and December 31, 2016, all of the Company’ s land and buildings have been 
mortgaged as collateral for loans from financial institutions, letters of credit, bank overdraft and letters of 
guarantee for business of the Company (Note 15). 

13. INTANGIBLE ASSETS – NET 

Intangible assets as at September 30, 2017, consisted of:  

Unit : Baht
Net book value as at January 1, 2017 402,372.10                    

Acquisitions during the period (Cost) 568,250.00                    
Amortization for the period (216,013.66)                   

Net book value as at September 30, 2017 754,608.44                    
 

Amortization for the nine-month periods ended September 30, 2017 and 2016 amounted to Baht 0.22 million 
and Baht 0.23 million, respectively, were included in the statements of profit or loss. 
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14. DEFERRED TAX ASSETS 

Movements in deferred tax assets during the period were as follows: 

As at As at 
January 1, 2017 Profit or loss September 30, 2017

Deffered tax assets

Inventories 1,724,171.56            93,859.96                 1,818,031.52            
Provision for long-term 

employee benefits 5,463,437.80            786,422.00               6,249,859.80            

Provision for product warranty 2,927,498.45            (112,782.73)              2,814,715.72            
Assets under financial leases (30,095.14)                1,063.95                   (29,031.19)                
Total deffered tax assets 10,085,012.67          768,563.18               10,853,575.85          

Unit : Baht
Movement 

increase (decrease)

 

Tax expenses for the nine-month periods ended September 30, were as follows: 

2017 2016

Current tax 22,569,009.74           14,151,247.64           

Deferred tax (768,563.18)              (779,270.67)              

Tax expenses 21,800,446.56           13,371,976.97           

Unit : Baht

The Company used income tax rate of 20%  for the calculation of corporate income tax for the nine-month 
periods ended September 30, 2017 and 2016.  

 



 …………….…………………. ……………….………………. 
 (Ms.Haruthai  Limprasert)  (Mr.Apichat  Pepathum) 
 Director   Director 20 

15. SHORT-TERM LOANS FROM FINANCIAL INSTITUTIONS 

Short-term loans from financial institutions consisted of: 

September 30, 2017 December 31, 2016

Trust receipts 32,385,853.48           47,877,939.40           

Unit : Baht

 
As at September 30, 2017, and December 31, 2016 the Company obtained credit facilities (bank overdrafts,   
short-term loans, and letters of guarantee) totaling Baht 625.26 million and Baht 609.75 million, respectively 
and forward exchange contracts amount to U.S. Dollars 6.52 million. 

As at September 30, 2017 and December 31, 2016, short-term loans from local financial institutions are 
secured by mortgage of the Company’s land and building (Note 12), restricted deposits at financial institutions 
(Note 11) and by certain directors. 

16. TRADE AND OTHER PAYABLES 

Trade and other payables consisted of: 

September 30, 2017 December 31, 2016
Trade payables

   Trade payables - related companies 2,145,491.75          978,247.28             
   Trade payables - other 210,820,302.61       217,958,480.31       
Total trade payables 212,965,794.36       218,936,727.59       
Other payables

  Accrued commission expenses 10,751,043.57         13,816,946.03         
  Accrued expenses 11,894,420.03         14,387,633.09         
  Accounts payables for purchase of fixed assets 4,781,753.47          -                         
  Liabilities from forward exchange contracts 2,749,992.21          -                         
  Accrued bonuses expenses 3,432,118.03          -                         
  Other 3,695,413.06          4,717,335.72          
Total other payables 37,304,740.37         32,921,914.84         
Total trade and other payables 250,270,534.73       251,858,642.43       

Unit : Baht
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17. LIABILITIES UNDER FINANCIAL LEASE AGREEMENTS - NET 

Liabilities under financial lease agreements consisted of 

September 30, 2017 December 31, 2016
Due within 1 year
Minimum payments 1,714,915.25             1,966,459.19             
Deferred interest (121,155.09)              (255,952.81)              
Present value of minimum payment 1,593,760.16             1,710,506.38             

Due over 1 year not exceeding 5 years
Minimum payments 2,269,708.94             3,555,895.31             
Deferred interest (199,790.90)              (265,840.14)              
Present value of minimum payment 2,069,918.04             3,290,055.17             

Net book value of asset under
financial lease 6,638,255.60             8,749,065.71             

Unit : Baht

As at September 30, 2017 and December 31, 2016, the Company has vehicles from certain companies under 
financial lease agreements for periods of 3-5 years.  
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18. PROVISION FOR LONG-TERM EMPLOYEE BENEFITS 

Movement of the present value of provision for long-term employee benefits for the nine-month period ended 
September 30, 2017 and 2016 as follows: 

2017 2016
Provision for long-term employee benefits

beginning of the periods 27,317,189.00       20,602,837.00       
Included in profit or loss:

Current service costs 3,524,380.00          2,987,663.00          
Cost of interest 407,730.00             341,469.00             

Included in other comprehensive income:
Actuarial (gains) losses arising from

Financial assumtions changes -                          3,448,417.00          
Experience adjustments -                          (1,172,913.00)        

Provision for long-term employee benefits ending of the periods 31,249,299.00       26,207,473.00       

Unit : Baht

Employee benefit expenses for the nine-month period ended September 30, consisted of. 

2017 2016
Current service costs 3,524,380.00       2,987,663.00       
Cost of interest 407,730.00          341,469.00          
Total employee benefit expenses 3,932,110.00       3,329,132.00       

Unit : Baht

Employee benefit expenses for the nine-month period ended September 30, as shown in the statements of 
profit or loss are as follows: 

2017 2016
Costs of sales 1,034,719.00       956,068.00          
Selling expenses 1,542,823.00       1,211,335.00       
Administrative expenses 1,354,568.00       1,161,729.00       
Total employee benefit expenses 3,932,110.00       3,329,132.00       

Unit : Baht
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19. SHARE CAPITAL  

The Extraordinary Shareholders’ Meeting No. 2/2017 held on June 15, 2017, passed the resolutions as follows:   

- Approved to amendment in par value of ordinary shares from 1 Baht per share to 0.50 Baht per share. 
After the changing of par value, the Company has the ordinary shares of 900 million shares. 

- The Company registered its changing of share capital with the Ministry of Commerce on June 29, 
2017. 

20. DIVIDEND 

The Extraordinary Shareholders’ Meeting No. 2/2017 held on June 15, 2017, passed a resolution authorizing 
payment of a dividend amounting to Baht 20 million to shareholders in proportion to their shares held. 
Dividends were paid to shareholders on July 15, 2017. 

Board of Directors’ Meeting No. 1/2017, held on March 17, 2017, passed a resolution authorizing payment of 
an interim dividend from the retained earnings at December 31, 2016, amounting to Baht 20 million to 
shareholders in proportion to their shares held. Dividends were paid to shareholders on May 12, 2017. 

The Extraordinary Shareholders’  Meeting No.  1/ 2017 held on January 28, 2017, passed a resolution 
authorizing payment of a dividend amounting to Baht 20 million to shareholders in proportion to their shares 
held. Dividends were paid to shareholders on February 28, 2017. 

Board of Directors’ Meeting No. 2/2016, held on April 22, 2016, passed a resolution authorizing payment of 
an interim dividend from the retained earnings at December 31, 2015, amounting to Baht 20 million to 
shareholders in proportion to their shares held. Dividends were paid to shareholders on May 7, 2016. 

Board of Directors’ Meeting No. 1/2016, held on February 19, 2016, passed a resolution authorizing payment 
of an interim dividend from the retained earnings at December 31, 2015, amounting to Baht 30 million to 
shareholders in proportion to their shares held. Dividends were paid to shareholders on February 26, 2016. 
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21. OPERATING SEGMENTS 
The Company operates in three business segments: , production and distribution, construction contracts and services.  Revenues and expenses relate to business segments and geographical 
segments for the nine-month periods ended September 30, are as follows: 

2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016
Revenues 605,365              437,841              138,823              305,585              19,262                43,199                763,450              786,625              
Segment gross profit 168,766              121,449              32,819                41,200                10,316                22,643                211,901              185,292              
Other income 2,782                  1,445                  
Selling expenses (42,469)               (52,780)               
Administrative expenses (59,484)               (63,523)               
Loss on exchange rates (3,948)                 (4,109)                 
Finance costs (1,338)                 (891)                    
Tax expenses (21,800)               (13,372)               
Profit for the periods 68,210                34,124                13,265                11,576                4,169                  6,362                  85,644                52,062                

Assets as at September 30
   Property, plant and equipment - net 187,165              188,148              
   Other 767,747              730,295              
   Total assets 954,912              918,443              

 Revenues from production and 

distribution 

 Revenues from 

services Total

Unit : Thousand Baht
 Revenues from 

construction services 
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Geographic information 

During the nine-month periods ended September 3 0, 2 0 1 7 and 2 0 1 6, export sales and service amounted to 
Baht 13.61 million and Baht 60.85 million, respectively. 

Major customers 

For the nine-month periods ended September 30, 2017 and 2016, the Company has revenue from two major 
and  one customer, respectively in amount of Baht 246.77 million and Baht 133.61 million, respectively.  

22. FINANCIAL INSTRUMENTS 

Foreign currency risk 

The Company’ s exposure to foreign currency risk relates primarily to purchase of major raw materials and 
sales of goods which are denominated in foreign currencies.  The Company seeks to reduce this risk by 
entering into forward exchange contracts when it considers appropriate.  Generally, the forward contracts 
mature within one year.  

The balances of financial assets and liabilities denominated in foreign currencies as summarized below. 

September 30, 2017 December 31, 2016

Asset in foreign currencies

Deposits with financial institutions

US Dollars 0.39 0.42

Pound Sterling 0.09 0.09

Other receivables - accrued income under contracts

US Dollars - 0.17

Liabilities in foreign currencies

Short-term loans from financial institutions - trust receipts

US Dollars 0.97 1.33

Trade payables

US Dollars 0.69 0.11

Unit : Million Baht
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Forward exchange purchase contracts outstanding as summarized below. 

September 30, 2017 December 31, 2016

US Dollars 2.77 2.69

EURO 0.03 0.09

Unit : Million Baht

 

The outstanding forward exchange purchase contracts as at September 30, 2017 will mature within 12 months. 

23. COMMITMENTS AND CONTINGENT LIABILITIES 

23.1 As at September 30, 2017 the Company has obligations under leased service charges.  The remaining 
rental and service charges of existing contracts to be paid in the future are as follows: 

Unit : Million Baht

Within 1 year 0.62                          

Over 1 and up to 5 years 0.26                          

Total 0.88                          
 

23.2  As at September 30, 2017 the Company is contingently liable for bank guarantees issued by the banks 
amounting to Baht 139.72 million and amounting to U.S. Dollars 0.22 million, respectively. 

23.3 As at September 30, 2017 the Company had unutilized letters of credit amounting to U.S. Dollars 0.72 
million (equivalent to Baht 24.00 million). 

23.4 As at September 30, 2017, the Company has the purchase and sale agreement of land of Baht 66 million 
and the Company paid a deposit in the amount of Baht 5 million. 

23.5 As at September 30, 2017, the Company has a contractual obligation support for Crane Installation Test 
System amounting to Baht 1.65 million. 

23.6 As at September 30, 2017, the Company had obligations to pay according to the contract, advisory and 
advisory services, and the project amount to Baht 0.04 million per month. 

23.7 As at September 30, 2017, the Company has an obligation to pay a remaining consulting fee of Baht 0.50 
million for financial advisors, distribution and underwriting services for the initial public offering (IPO) 
and for the Company is shares to be listed on the Stock Exchange of Thailand.  
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24. RECLASSIFICATION 

During the period, the Company has reclassified certain accounts in the statement of profit or loss and other 
comprehensive income for the three-month period ended March 31, 2017 and for the three-month and         
six-month periods ended June 30, 2017 to be consistent with the classification of current period as follows:  

Before After

reclassification Reclassification reclassification

Statement of profit or loss and 

other comprehensive income

For the three-month period ended March 31, 2017

     Revenues from sales of goods 107,573,686.83     107,428,650.27     215,002,337.10     

     Revenue from construction services 134,166,190.83     (107,428,650.27)   26,737,540.56       

     Cost of sales 76,773,524.58       84,111,707.06       160,885,231.64     

     Cost of construction services 107,179,114.67     (84,111,707.06)     23,067,407.61       

For the three-month period ended June 30, 2017

     Revenues from sales of goods 104,452,614.91     11,086,945.62       115,539,560.53     

     Revenue from construction services 47,327,292.92       (11,086,945.62)     36,240,347.30       

     Cost of sales 74,845,640.99       9,256,926.16         84,102,567.15       

     Cost of construction services 38,452,284.51       (9,256,926.16)       29,195,358.35       

For the six-month period ended June 30, 2017

     Revenues from sales of goods 212,026,301.74     118,515,595.89     330,541,897.63     

     Revenue from construction services 181,493,483.75     (118,515,595.89)   62,977,887.86       

     Cost of sales 151,619,165.57     93,368,633.22       244,987,798.79     

     Cost of construction services 145,631,399.18     (93,368,633.22)     52,262,765.96       

Unit : Baht

 
25. EVENT AFTER THE REPORTING PERIOD 

Board of Directors’ Meeting No. 4/2017, held on November 9, 2017, passed a resolution authorizing payment 
of an interim dividend from the retained earnings at December 31, 2016, for 630 million shares at the rate of 
Baht 0.146 per share, amounting Baht 91.98 million to shareholders in proportion to their shares held. 

26. APPROVAL OF FINANCIAL STATEMENTS 

These interim financial statements have been approved by the Company’s Board of Directors to be issued on 
November 9, 2017. 
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รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ ผู้ถือหุ้น  บริษัท ซีพที ีไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 ของบริษทั ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
และงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ส าหรับงวดสามเดือน และเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และ 
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสด ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี  30  กนัยายน 2560 และ
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ (ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล)  ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบ
ในการจัดท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบับท่ี 34  เร่ือง การรายงานทาง
การเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการ
สอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบ
บัญชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
ผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักวา่
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนัยส าคญัทั้งหมดซ่ึง
อาจจะพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
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ข้อมูลและเหตุการณ์ทีเ่น้น 

ขา้พเจา้ขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 4 ในระหว่างงวดไตรมาส 3/2560 บริษทัฯ ไดส่้งหนังสือ
ให้กบัเจา้หน้ีการคา้ต่างประเทศแห่งหน่ึงเพื่อตกลงยุติมูลหน้ีท่ีมีต่อกนัสุทธิ จ านวน 10.16 ลา้นบาท เน่ืองจากลูกคา้ของ  
บริษทัฯ ไดข้อเคลมสินคา้ท่ีบริษทัฯซ้ือมาจากเจา้หน้ีการคา้ต่างประเทศรายดงักล่าว ซ่ึงบริษทัฯ ไดรั้บผิดชอบแกไ้ขสินคา้นั้น
จนส้ินสุดระยะเวลาประกนั ผูบ้ริหารของบริษทัฯ เห็นวา่หนงัสือยติุมูลหน้ี ลงวนัท่ี 24 ตุลาคม 2560 ท่ีบริษทัฯ ไดรั้บเป็นการ
ยืนยนัว่าภาระหน้ีดงักล่าวไดส้ิ้นสุดลง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ตามท่ีเจา้หน้ีไดเ้คยแจง้ให้กบับริษทัฯ ทราบในปี 2559ว่า 
ไดมี้การตดัจ าหน่ายหน้ีสูญแลว้ ดงันั้น ผูบ้ริหารจึงไดบ้นัทึกรายการดงักล่าวเป็นรายการปรับปรุงก าไรจากการยกหน้ี จ านวน            
10.16   ลา้นบาท ส าหรับงบการเงินส าหรับปี 2559 ซ่ึงรายการปรับปรุงปีก่อนน้ีจะมีผลกระทบต่องบแสดงฐานะการเงินท่ี
น ามาแสดงเปรียบเทียบ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2559 ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปอยา่งมีเง่ือนไขต่อกรณีดงักล่าวขา้งตน้แต่อยา่งใด 

 

 

 

 

(นายยทุธพงษ ์ เช้ือเมืองพาน) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9445 

บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั 
กรุงเทพฯ 9 พฤศจิกายน 2560

  



  

 

บริษัท ซีพทีี ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
งบการเงินระหวา่งกาลและ 

รายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
ส าหรับงวดสามเดือน และเกา้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 

 



CPT DRIVES AND POWER PUBLIC COMPANY LIMITED
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
AS AT SEPTEMBER 30, 2017

"Unaudited"
"Reviewed" "Audited"

Notes September 30, 2017 December 31, 2016
(RESTATED)

Assets
Current assets

Cash and cash equivalents 6 106,728,258.28      99,685,933.03        
Current investment - net 7 37,344.14               27,201,894.33        
Trade and other receivables 5, 8 419,851,790.37      386,982,801.82      
Unbilled receivables 5, 9 32,634,738.86        15,545,151.39        
Inventories - net 10 189,280,361.84      176,724,831.50      

Total current assets 748,532,493.49      706,140,612.07      
Non-current assets

Restricted deposits at financial institution 11 2,385,770.36          9,173,139.30          
Land deposit 23.4 5,000,000.00          -                          
Property, plant and equipment - net 12 187,165,132.14      187,479,860.70      
Intangible assets - net 13 754,608.44             402,372.10             
Deferred tax assets 14 10,853,575.85        10,085,012.67        
Other non-current assets 219,944.27             384,524.27             

Total non-current assets 206,379,031.06      207,524,909.04      
Total assets 954,911,524.55      913,665,521.11      

Unit : Baht

   ..…………………………………                           ..…………………………………
(Ms.Haruthai  Limprasert)                                       (Mr.Apichat  Pepathum)

   Director                                                                Director

The accompanying notes are an integral part of the financial statements. 3



CPT DRIVES AND POWER PUBLIC COMPANY LIMITED
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
AS AT SEPTEMBER 30, 2017

"Unaudited"
"Reviewed" "Audited"

Notes September 30, 2017 December 31, 2016
(RESTATED)

Liabilities and Shareholders' Equity
Current liabilities

Short-term loans from financial institutions 15 32,385,853.48        47,877,939.40        
Trade and other payables 5, 16 250,270,534.73      251,858,642.43      
Advances received from customers 9 76,881,219.55        35,504,821.82        
Current portion of liabilities under financial lease agreements 17 1,593,760.16          1,710,506.38          
Income tax payables 16,038,372.22        26,763,533.99        
Provision for product warranty 14,073,578.59        14,637,492.26        
Other provisions 10,850,211.36        10,850,211.36        

Total current liabilities 402,093,530.09      389,203,147.64      
Non-current liabilities

Liabilities under financial lease agreements - net 17 2,069,918.04          3,290,055.17          
Provision for long-term employee benefits 18 31,249,299.00        27,317,189.00        

Total non-current liabilities 33,319,217.04        30,607,244.17        
Total liabilities 435,412,747.13      419,810,391.81      
Shareholders' equity

Share capital
Registered

900,000,000 ordinary shares at  Baht 0.50 each
(2016 : 450,000,000 ordinary shares at  Baht 1 each) 19 450,000,000.00      450,000,000.00      

Issued and fully paid-up
630,000,000 ordinary shares at Baht 0.50 each
(2016 : 315,000,000 ordinary shares at Baht 1 each) 19 315,000,000.00      315,000,000.00      

Retained earnings
Appropriated

Legal reserve 30,631,455.41        26,349,273.00        
Unappropriated 173,867,322.01      152,505,856.30      

Total shareholders' equity 519,498,777.42      493,855,129.30      
Total liabilities and shareholders' equity 954,911,524.55      913,665,521.11      

(Ms.Haruthai  Limprasert)                                       (Mr.Apichat  Pepathum)
   Director                                                                Director

Unit : Baht

   ..…………………………………                           ..…………………………………

The accompanying notes are an integral part of the financial statements. 4



CPT DRIVES AND POWER PUBLIC COMPANY LIMITED
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE THREE-MONTH PERIOD  ENDED SEPTEMBER 30, 2017

Notes 2017 2016
5, 24

Revenues
Revenues from sales of goods 274,823,133.62      184,248,474.98      
Revenue from construction services 75,845,039.91        197,457,489.05      
Revenue from services 5,038,425.84          18,012,915.44        
Other income 275,772.01             360,572.10             

Total Revenues 355,982,371.38      400,079,451.57      
Expenses

Cost of sales 191,610,950.03      136,682,554.09      
Cost of construction services 53,741,326.05        167,434,788.81      
Cost of services 2,191,903.83          8,778,240.21          
Selling expenses 15,443,309.30        19,137,384.88        
Administrative expenses 21,748,154.64        20,910,804.66        
Loss on exchange rates 1,145,183.33          1,703,848.45          

Total Expenses 285,880,827.18      354,647,621.10      
Profit before finance costs and income tax 70,101,544.20        45,431,830.47        
Finance costs (305,606.91)            (316,886.08)            
Profit before income tax 69,795,937.29        45,114,944.39        
Tax expenses (14,091,241.55)      (9,500,568.17)         
Profit for the periods 55,704,695.74        35,614,376.22        
Other comprehensive income :
Items that will not be reclassified subsequently to profit or l

Actuarial loss - net from tax -                          -                          
Total comprehensive income for the periods 55,704,695.74        35,614,376.22        

Basic earnings per share 3 0.09                        0.06                        

Weighted average number of ordinary shares (share) 3 630,000,000.00      630,000,000.00      

Unit : Baht
Unaudited but reviewed

   ..…………………………………                           ..…………………………………
(Ms.Haruthai  Limprasert)                                       (Mr.Apichat  Pepathum)

   Director                                                                Director

The accompanying notes are an integral part of the financial statements. 5



CPT DRIVES AND POWER PUBLIC COMPANY LIMITED
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE NINE-MONTH PERIOD  ENDED SEPTEMBER 30, 2017

Notes 2017 2016
5, 21, 24

Revenues
Revenues from sales of goods 605,365,031.25      437,841,262.10      
Revenue from construction services 138,822,927.77      305,584,680.79      
Revenue from services 19,262,182.69        43,198,729.21        
Other income 2,782,420.06          1,444,978.88          

Total Revenues 766,232,561.77      788,069,650.98      
Expenses

Cost of sales 436,598,748.82      316,392,013.85      
Cost of construction services 106,004,092.01      264,384,734.57      
Cost of services 8,946,485.35          20,555,718.07        
Selling expenses 42,469,240.21        52,779,958.76        
Administrative expenses 59,484,064.40        63,522,919.01        
Loss on exchange rates 3,947,897.22          4,109,302.90          

Total Expenses 657,450,528.01      721,744,647.16      
Profit before finance costs and income tax 108,782,033.76      66,325,003.82        
Finance costs (1,337,939.08)         (890,699.00)            
Profit before income tax 107,444,094.68      65,434,304.82        
Tax expenses 14 (21,800,446.56)      (13,371,976.97)      
Profit for the periods 85,643,648.12        52,062,327.85        
Other comprehensive income (loss) :
Items that will not be reclassified subsequently to profit or l

Actuarial loss - net from tax -                          (1,820,403.20)         
Total comprehensive income for the periods 85,643,648.12        50,241,924.65        

Basic earnings per share 3 0.14                        0.08                        

Weighted average number of ordinary shares (share) 3 630,000,000.00      630,000,000.00      

Unaudited but reviewed

   ..…………………………………                           ..…………………………………
(Ms.Haruthai  Limprasert)                                       (Mr.Apichat  Pepathum)

   Director                                                                Director

Unit : Baht

The accompanying notes are an integral part of the financial statements. 6



Appropriated
Notes Issued and fully paid- Legal Reserve Unappropriated Total 

(RESTATED)
Balance as at January 1, 2016 315,000,000.00           20,698,358.64             108,829,310.78           444,527,669.42           
Legal reserve -                                2,603,116.39                (2,603,116.39)              -                                
Dividend paid 20 -                                -                                (50,000,000.00)            (50,000,000.00)            
Total comprehensive income for the period -                                -                                50,241,924.65             50,241,924.65             
Balance as at September 30, 2016 315,000,000.00           23,301,475.03             106,468,119.04           444,769,594.07           

Balance as at January 1, 2017  before restatement 315,000,000.00           26,349,273.00             144,376,280.48           485,725,553.48           
Prior year adjustments 4 -                                -                                8,129,575.82                8,129,575.82                
Balance as at January 1, 2017 after restatement 315,000,000.00           26,349,273.00             152,505,856.30           493,855,129.30           
Legal reserve -                                4,282,182.41                (4,282,182.41)              -                                
Dividend paid 20 -                                -                                (60,000,000.00)            (60,000,000.00)            
Total comprehensive income for the period -                                -                                85,643,648.12             85,643,648.12             
Balance as at September 30, 2017 315,000,000.00           30,631,455.41             173,867,322.01           519,498,777.42           

Unit : Baht
Unaudited but reviewed

Retained earnings

   ..…………………………………                           ..…………………………………
(Ms.Haruthai  Limprasert)                                       (Mr.Apichat  Pepathum)

   Director                                                                Director

CPT DRIVES AND POWER PUBLIC COMPANY LIMITED
STATEMENT OF CHANGES IN SHAREHOLDERS' EQUITY
FOR THE NINE-MONTH PERIOD  ENDED SEPTEMBER 30, 2017

The accompanying notes are an integral part of the financial statements. 7



2017 2016
Cash flows from operating activities :

Profit before income tax 107,444,094.68         65,434,304.82           
Adjustments to reconcile profit before income tax  to cash  

provided by (used in) operating activities
Depreciation and amortization 12,093,016.62           14,271,823.27           
Allowance for inventories devaluation 469,299.00                856,004.07                
Gain from disposal of  assets (248,962.01)               (483,396.93)               
Gain on disposal of current investments (335,065.37)               (332,687.07)               
Unrealized gain on current investments (384.44)                      (100,917.11)               
Unrealized loss on forward exchange contracts 2,749,992.21             4,562,457.92             
Unrealized gain on exchange rates (642,564.01)               (1,098,606.22)            
Interest income (137,964.18)               (105,719.52)               
Interest expenses 1,337,939.08             890,699.00                
Provision for product warranty 3,062,181.37             6,409,290.04             
Provision for long-term employee benefits 3,932,110.00             3,329,132.00             

Profit from operating activities before changes 
in operating assets and liabilities 129,723,692.95         93,632,384.27           

Operating assets - (increase) decrease :
Trade and other receivables (34,632,112.43)          (61,620,764.29)          
Unbilled receivables (17,089,587.47)          (37,625,255.87)          
Inventories (13,084,275.63)          (56,767,900.36)          
Other non-current assets 164,580.00                398,269.38                

Operating liabilities increased (decreased) :
Trade and other payables (4,348,589.78)            150,489,189.54         
Advances received from customers 41,376,397.73           (4,476,368.55)            
Provision for product warranty (3,626,095.04)            (6,270,787.21)            

Cash provided by operating activities 98,484,010.33           77,758,766.91           
Interest paid (1,337,939.08)            (890,699.00)               
Income tax paid (31,531,047.63)          (22,977,993.88)          

Net cash from operating activities 65,615,023.62           53,890,074.03           

   ..…………………………………                           ..…………………………………

CPT DRIVES AND POWER PUBLIC COMPANY LIMITED
STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR THE NINE-MONTH PERIOD  ENDED SEPTEMBER 30, 2017

Unit : Baht
Unaudited but reviewed

(Ms.Haruthai  Limprasert)                                       (Mr.Apichat  Pepathum)
   Director                                                                Director

The accompanying notes are an integral part of the financial statements. 8



2017 2016

CPT DRIVES AND POWER PUBLIC COMPANY LIMITED
STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR THE NINE-MONTH PERIOD  ENDED SEPTEMBER 30, 2017

Unit : Baht
Unaudited but reviewed

Cash Flows from Investing Activities :
Interest income 137,964.18                105,719.52                
Cash received from disposal of current investment 77,500,000.00           105,000,000.00         
Payment for current investment (50,000,000.00)          (105,000,000.00)        
(Increase) decrease in restricted deposits at financial institution 6,787,368.94             (8,136,384.35)            
Cash payment for land deposit (5,000,000.00)            -                             
Cash received from disposal of assets 280,373.83                1,504,175.74             
Payment for purchases of assets (11,593,686.22)          (1,674,818.08)            
Payment for purchases of intangible assets (568,250.00)               (4,800.00)                   

Net cash from (used in) investing activities 17,543,770.73           (8,206,107.17)            
Cash flows from financing activities :

Decrease in short-term loans from financial institutions (14,779,585.75)          (14,774,172.67)          
Repayment of liabilities under financial leases agreements (1,336,883.35)            (2,136,127.21)            
Dividend paid (60,000,000.00)          (50,000,000.00)          

Net cash used in financing activities (76,116,469.10)          (66,910,299.88)          
Net cash and cash equivalents increased (decreased) 7,042,325.25             (21,226,333.02)          
Cash and cash equivalents at the beginning of the periods 99,685,933.03           86,047,058.27           

Cash and cash equivalents at the end of the periods 106,728,258.28         64,820,725.25           

Supplemental Disclosures of Cash Flows Information
Non-cash flows items consist of:

Increase in accounts payables for purchase of fixed assets 4,781,753.47             -                             
Increase in assets from financial lease agreements -                             4,049,598.13             

   ..…………………………………                           ..…………………………………
(Ms.Haruthai  Limprasert)                                       (Mr.Apichat  Pepathum)

   Director                                                                Director

The accompanying notes are an integral part of the financial statements. 9



"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"
"แต่สอบทานแลว้" "ตรวจสอบแลว้"

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559
(ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 106,728,258.28      99,685,933.03        
เงินลงทุนชัว่คราว - สุทธิ 7 37,344.14               27,201,894.33        
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 5, 8 419,851,790.37      386,982,801.82      
รายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกชาํระ 5, 9 32,634,738.86        15,545,151.39        
สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 10 189,280,361.84      176,724,831.50      

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 748,532,493.49      706,140,612.07      
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระผูกพนั 11 2,385,770.36          9,173,139.30          
เงินมดัจาํค่าซ้ือท่ีดิน 23.4 5,000,000.00          -                          
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 12 187,165,132.14      187,479,860.70      
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 13 754,608.44             402,372.10             
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 14 10,853,575.85        10,085,012.67        
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 219,944.27             384,524.27             

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 206,379,031.06      207,524,909.04      
รวมสินทรัพย์ 954,911,524.55      913,665,521.11      

          ..…………………………………                           ..…………………………………

บริษัท ซีพทีี ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะทางการเงิน
ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2560

หน่วย : บาท

สินทรัพย์

(นางสาวหฤทยั หลิมประเสริฐ)                                       (นายอภิชาติ ปีปทุม)
         กรรมการ                                                                กรรมการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี         3



"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"
"แต่สอบทานแลว้" "ตรวจสอบแลว้"

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559
(ปรับปรุงใหม่)

หน้ีสินหมุนเวยีน
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 15 32,385,853.48        47,877,939.40        
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 5, 16 250,270,534.73      251,858,642.43      
เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 9 76,881,219.55        35,504,821.82        
หน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน
ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 17 1,593,760.16          1,710,506.38          

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 16,038,372.22        26,763,533.99        
ประมาณการหน้ีสินจากการรับประกนั 14,073,578.59        14,637,492.26        
ประมาณการหน้ีสินอ่ืน 10,850,211.36        10,850,211.36        

รวมหน้ีสินหมุนเวยีน 402,093,530.09      389,203,147.64      
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน
หน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน – สุทธิ 17 2,069,918.04          3,290,055.17          
สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 18 31,249,299.00        27,317,189.00        

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวยีน 33,319,217.04        30,607,244.17        
รวมหน้ีสิน 435,412,747.13      419,810,391.81      
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้ 
ทุนจดทะเบียน
หุน้สามญั  900,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท)
(ปี 2559 : หุน้สามญั  450,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท) 19 450,000,000.00      450,000,000.00      

ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้
หุน้สามญั  630,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท)
(ปี 2559 : หุน้สามญั  315,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท) 19 315,000,000.00      315,000,000.00      

กาํไรสะสม
จดัสรรแลว้
สาํรองตามกฎหมาย 30,631,455.41        26,349,273.00        

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 173,867,322.01      152,505,856.30      
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 519,498,777.42      493,855,129.30      
รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 954,911,524.55      913,665,521.11      

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น          

          ..…………………………………                           ..…………………………………
(นางสาวหฤทยั หลิมประเสริฐ)                                       (นายอภิชาติ ปีปทุม)

         กรรมการ                                                                กรรมการ

บริษัท ซีพทีี ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะทางการเงิน
ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2560

หน่วย : บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี         4



บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 2560 2559
5, 24

รายได้
รายไดจ้ากการขาย 274,823,133.62      184,248,474.98      
รายไดจ้ากการให้บริการรับเหมาและติดตั้ง 75,845,039.91        197,457,489.05      
รายไดจ้ากการให้บริการ 5,038,425.84          18,012,915.44        
รายไดอ่ื้น 275,772.01             360,572.10             

รวมรายได้ 355,982,371.38      400,079,451.57      
ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 191,610,950.03      136,682,554.09      
ตน้ทุนการให้บริการรับเหมาและติดตั้ง 53,741,326.05        167,434,788.81      
ตน้ทุนการให้บริการ 2,191,903.83          8,778,240.21          
ค่าใชจ่้ายในการขาย 15,443,309.30        19,137,384.88        
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 21,748,154.64        20,910,804.66        
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 1,145,183.33          1,703,848.45          

รวมค่าใช้จ่าย 285,880,827.18      354,647,621.10      
กําไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 70,101,544.20        45,431,830.47        
ตน้ทุนทางการเงิน (305,606.91)            (316,886.08)            
กําไรก่อนภาษีเงินได้ 69,795,937.29        45,114,944.39        
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (14,091,241.55)      (9,500,568.17)         
กําไรสําหรับงวด 55,704,695.74        35,614,376.22        
กําไรเบ็ดเสร็จอ่ืน 
รายการท่ีจะไม่ได้รับการจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                          -                          
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 55,704,695.74        35,614,376.22        

กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 3 0.09                        0.06                        

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (หุ้น) 3 630,000,000.00      630,000,000.00      

หน่วย : บาท
"ยงัไม่ไดต้รวจสอบแต่สอบทานแลว้"

          ..…………………………………                           ..…………………………………
(นางสาวหฤทยั หลิมประเสริฐ)                                       (นายอภิชาติ ปีปทุม)

         กรรมการ                                                                กรรมการ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 5



หมายเหตุ 2560 2559
5, 21, 24

รายได้
รายไดจ้ากการขาย 605,365,031.25      437,841,262.10      
รายไดจ้ากการให้บริการรับเหมาและติดตั้ง 138,822,927.77      305,584,680.79      
รายไดจ้ากการให้บริการ 19,262,182.69        43,198,729.21        
รายไดอ่ื้น 2,782,420.06          1,444,978.88          

รวมรายได้ 766,232,561.77      788,069,650.98      
ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 436,598,748.82      316,392,013.85      
ตน้ทุนการให้บริการรับเหมาและติดตั้ง 106,004,092.01      264,384,734.57      
ตน้ทุนการให้บริการ 8,946,485.35          20,555,718.07        
ค่าใชจ่้ายในการขาย 42,469,240.21        52,779,958.76        
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 59,484,064.40        63,522,919.01        
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 3,947,897.22          4,109,302.90          

รวมค่าใช้จ่าย 657,450,528.01      721,744,647.16      
กําไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 108,782,033.76      66,325,003.82        
ตน้ทุนทางการเงิน (1,337,939.08)         (890,699.00)            
กําไรก่อนภาษีเงินได้ 107,444,094.68      65,434,304.82        
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 14 (21,800,446.56)      (13,371,976.97)      
กําไรสําหรับงวด 85,643,648.12        52,062,327.85        
กําไรเบ็ดเสร็จอ่ืน 
รายการท่ีจะไม่ได้รับการจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                          (1,820,403.20)         
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 85,643,648.12        50,241,924.65        

กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 3 0.14                        0.08                        

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (หุ้น) 3 630,000,000.00      630,000,000.00      

บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน)

(นางสาวหฤทยั หลิมประเสริฐ)                                       (นายอภิชาติ ปีปทุม)
         กรรมการ                                                                กรรมการ

งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หน่วย : บาท
"ยงัไม่ไดต้รวจสอบแต่สอบทานแลว้"

          ..…………………………………                           ..…………………………………

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 6



หมายเหตุ
ทุนออกจาํหน่ายและ
ชาํระเตม็มูลค่าแลว้

จดัสรรแลว้
สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวมส่วนของผูถ้ือหุ้น

(ปรับปรุงใหม่)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 315,000,000.00          20,698,358.64            108,829,310.78          444,527,669.42          
สาํรองตามกฎหมาย -                              2,603,116.39              (2,603,116.39)             -                              
เงินปันผลจ่าย 20 -                              -                              (50,000,000.00)           (50,000,000.00)           
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                              -                              50,241,924.65            50,241,924.65            
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 315,000,000.00          23,301,475.03            106,468,119.04          444,769,594.07          

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม  2560 ตามที่เคยรายงานไว้ 315,000,000.00          26,349,273.00            144,376,280.48          485,725,553.48          
ผลกระทบสะสมจากการปรับปรุงรายการทางบญัชีปีก่อน 4 -                              -                              8,129,575.82              8,129,575.82              
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม  2560 หลังปรับปรุง 315,000,000.00          26,349,273.00            152,505,856.30          493,855,129.30          
สาํรองตามกฎหมาย -                              4,282,182.41              (4,282,182.41)             -                              
เงินปันผลจ่าย 20 -                              -                              (60,000,000.00)           (60,000,000.00)           
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                              -                              85,643,648.12            85,643,648.12            
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 315,000,000.00          30,631,455.41            173,867,322.01          519,498,777.42          

หน่วย : บาท
"ยงัไม่ไดต้รวจสอบแต่สอบทานแลว้"

กาํไรสะสม

          ..…………………………………                           ..…………………………………
(นางสาวหฤทยั หลิมประเสริฐ)                                       (นายอภิชาติ ปีปทุม)

         กรรมการ                                                                กรรมการ

บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 7



2560 2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน:
กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 107,444,094.68          65,434,304.82            
รายการปรับกระทบกาํไรก่อนภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดรับ (จ่าย)

จากกิจกรรมดาํเนินงาน
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 12,093,016.62            14,271,823.27            
ค่าเผือ่มูลค่าสินคา้คงเหลือ 469,299.00                 856,004.07                 
กาํไรจากการตดัจาํหน่ายทรัพยสิ์น (248,962.01)                (483,396.93)                
กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนชัว่คราว (335,065.37)                (332,687.07)                
กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนชัว่คราว (384.44)                       (100,917.11)                
ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 2,749,992.21              4,562,457.92              
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน (642,564.01)                (1,098,606.22)             
ดอกเบ้ียรับ (137,964.18)                (105,719.52)                
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียจ่าย 1,337,939.08              890,699.00                 
ประมาณการหน้ีสินจากการรับประกนั 3,062,181.37              6,409,290.04              
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 3,932,110.00              3,329,132.00              

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง
ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 129,723,692.95          93,632,384.27            

สินทรัพยจ์ากการดาํเนินงาน(เพิ่มข้ึน)ลดลง :
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (34,632,112.43)           (61,620,764.29)           
รายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกชาํระ (17,089,587.47)           (37,625,255.87)           
สินคา้คงเหลือ (13,084,275.63)           (56,767,900.36)           
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 164,580.00                 398,269.38                 

หน้ีสินจากการดาํเนินงานเพิ่มข้ึน(ลดลง) :
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (4,348,589.78)             150,489,189.54          
เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 41,376,397.73            (4,476,368.55)             
ประมาณการหน้ีสินจากการรับประกนั (3,626,095.04)             (6,270,787.21)             

เงินสดรับจากกิจกรรมดาํเนินงาน 98,484,010.33            77,758,766.91            
จ่ายดอกเบ้ียจ่าย (1,337,939.08)             (890,699.00)                
จ่ายภาษีเงินได้ (31,531,047.63)           (22,977,993.88)           

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 65,615,023.62            53,890,074.03            

"ยงัไม่ไดต้รวจสอบแต่สอบทานแลว้"

บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หน่วย : บาท

          ..…………………………………                           ..…………………………………

(นางสาวหฤทยั หลิมประเสริฐ)                                       (นายอภิชาติ ปีปทุม)
         กรรมการ                                                                กรรมการ
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2560 2559
"ยงัไม่ไดต้รวจสอบแต่สอบทานแลว้"

บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หน่วย : บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน:
ดอกเบ้ียรับ 137,964.18                 105,719.52                 
เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนชัว่คราว 77,500,000.00            105,000,000.00          
เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนชัว่คราว (50,000,000.00)           (105,000,000.00)         
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระผกูพนั(เพิ่มข้ึน)ลดลง 6,787,368.94              (8,136,384.35)             
เงินสดจ่ายชาํระเงินมดัจาํค่าซ้ือท่ีดิน (5,000,000.00)             -                              
เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 280,373.83                 1,504,175.74              
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือสินทรัพยถ์าวร (11,593,686.22)           (1,674,818.08)             
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (568,250.00)                (4,800.00)                    

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน 17,543,770.73            (8,206,107.17)             
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน:
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินลดลง (14,779,585.75)           (14,774,172.67)           
จ่ายชาํระเจา้หน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน (1,336,883.35)             (2,136,127.21)             
เงินปันผลจ่าย (60,000,000.00)           (50,000,000.00)           

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (76,116,469.10)           (66,910,299.88)           
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้(ลดลง)สุทธิ 7,042,325.25              (21,226,333.02)           
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด 99,685,933.03            86,047,058.27            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันส้ินงวด 106,728,258.28          64,820,725.25            

การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินสดเพิ่มเติม
รายการท่ีไม่ใช่เงินสด
เจา้หน้ีซ้ือทรัพยสิ์นเพิ่มข้ึน 4,781,753.47              
สินทรัพยท่ี์เพิ่มข้ึนจากหน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน -                              4,049,598.13              

         กรรมการ                                                                กรรมการ

          ..…………………………………                           ..…………………………………
(นางสาวหฤทยั หลิมประเสริฐ)                                       (นายอภิชาติ ปีปทุม)
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 ..…………………………………  ..………………………………… 
 (นางสาวหฤทยั หลิมประเสริฐ)  (นายอภิชาติ ปีปทุม) 
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บริษัท ซีพที ีไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือน ส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2560  
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทานแล้ว) 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

บริษทั ซีพีที ไดร์ แอนด ์เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) จดัตั้งข้ึนเป็นบริษทัจ ากดัภายใตป้ระมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ของประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 25 กรกฎาคม 2546 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 16 กันยายน 2556 บริษัทฯ ได ้          
จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจ ากดัตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั ท่ีอยูต่ามท่ีจดทะเบียนไวคื้อ 
เลขท่ี 230/7 ถนนเทศบาลรังรักษ์เหนือ แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัทฯประกอบกิจการใน 
ประเทศไทย โดยด าเนินธุรกิจหลกัในการจ าหน่ายอุปกรณ์และระบบควบคุมไฟฟ้าท่ีใชใ้นโรงงานอุตสาหกรรม 
รวมถึงใหบ้ริการติดตั้งและก่อสร้างสถานีไฟฟ้ายอ่ย 

2. เกณฑ์การน าเสนองบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 34 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การรายงานทาง
การเงินระหวา่งกาล  

งบการเงินระหวา่งกาลประกอบดว้ยขอ้มูลทางการเงินหลกั (คือ งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนและ
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถ้ือหุ้น และงบกระแสเงินสด) โดยบริษทัฯได้
น าเสนอในรูปแบบท่ีสอดคลอ้งกบัรูปแบบของงบการเงินประจ าปีซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีไทย  ฉบบั
ท่ี 1 เร่ือง การน าเสนองบการเงิน ส่วนหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินจดัท าเป็นแบบยอ่ บริษทัไดเ้ปิดเผย
หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเพิ่มเติมตามขอ้ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพยท่ี์ออกภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ 

งบการเงินระหวา่งกาลของบริษทัฯ ไดจ้ดัท าเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท เวน้แต่ที่ระบุไวเ้ป็น
อยา่งอ่ืน ซ่ึงการจดัท างบการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการจดัท ารายงานในประเทศ 
ดงันั้นเพื่อความสะดวกของผูอ้่านงบการเงินท่ีไม่คุน้เคยกบัภาษาไทย บริษทัฯ ไดจ้ดัท างบการเงินระหวา่งกาล
ฉบบัภาษาองักฤษข้ึนโดยแปลจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทย 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
โดยเนน้การให้ขอ้มูลที่เป็นปัจจุบนัเกี่ยวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื ่อไม่ให้ขอ้มูลท่ี
น าเสนอซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ดงันั้น งบการเงินระหวา่งกาลน้ีควรตอ้งอ่านควบคู่กบังบการเงิน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 

 

 



 ..…………………………………  ..………………………………… 
 (นางสาวหฤทยั หลิมประเสริฐ)  (นายอภิชาติ ปีปทุม) 
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ในการจดัท างบการเงินระหวา่งกาลให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชก้าร
ประมาณและขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายและการรายงานจ านวนเงินท่ี
เก่ียวกบั สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ้่าย การประมาณและขอ้สมมติฐานมาจากประสบการณ์ในอดีต 
และปัจจยัต่างๆ ที่ผูบ้ริหารมีความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลภายใตส้ภาวการณ์แวดลอ้มนั้นซ่ึงไม่อาจอาศยั
ขอ้มูลจากแหล่งอ่ืนและน าไปสู่การตดัสินใจเก่ียวกบัการก าหนดจ านวนสินทรัพยแ์ละหน้ีสินนั้นๆ ดงันั้น ผลท่ี
เกิดข้ึนจริงจากการตั้งขอ้สมมติฐานต่อมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินอาจแตกต่างไปจากท่ี   
ประมาณไว ้

ประมาณการและขอ้สมมติฐานที่ใชใ้นการจดัท างบการเงินระหวา่งกาลจะไดรั้บการทบทวนอยา่งสม ่าเสมอ 
การปรับประมาณการทางบญัชีจะบนัทึกในงวดบญัชีที่การประมาณการดงักล่าวไดร้ับการทบทวน หากการ
ปรับประมาณการกระทบเฉพาะงวดนั้นๆ และจะบนัทึกในงวดท่ีปรับและงวดในอนาคตหากการปรับประมาณ
การกระทบทั้งงวดปัจจุบนัและอนาคต 

มาตรฐานการบัญชีใหม่ 

ในระหวา่งงวด บริษทัฯ ไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีฉบบัใหม่จ านวนหลายฉบบัท่ีออกโดยสภาวิชาชีพ
บัญชี ซ่ึงมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม 2560 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยค าและค าศพัท์ การตีความ
และการใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน 

การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงิน
ของบริษทัฯ  

3. สรุปนโยบายการบัญชีทีส่ าคญั 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยไดใ้ชน้โยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงิน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และเพ่ิมเติมนโยบายดงัต่อไปน้ี 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานค านวณโดยการหารก าไรสุทธิส าหรับงวดดว้ยจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักท่ี
ออกในระหวา่งงวดเสมือนหน่ึงการลดมูลค่าหุน้ไดมี้การท าตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2559 

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

ค่าปรับงานล่าช้าตามสัญญา 

ค่าปรับตามสัญญาท่ีอาจเกิดข้ึนรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในรอบระยะเวลาบญัชีซ่ึงค่าปรับนั้นเกิดข้ึน 

จ านวนรายไดค้่าก่อสร้างอาจลดลงเน่ืองจากค่าปรับท่ีเกิดข้ึนจากความล่าชา้ซ่ึงเป็นความผิดของกิจการผูรั้บงาน
ก่อสร้างท่ีไม่สามารถปฏิบติังานใหแ้ลว้เสร็จตามสัญญา ทั้งน้ีไม่มีผลกระทบต่องบการเงินในอดีต 
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4. การปรับปรุงรายการทางบัญชีปีก่อน 

ในระหวา่งงวดไตรมาส 3/2560 บริษทัฯ ไดส่้งหนงัสือใหก้บัเจา้หน้ีการคา้ต่างประเทศแห่งหน่ึงเพื่อตกลงยติุมูล
หน้ีท่ีมีต่อกนัสุทธิ จ านวน 10.16 ลา้นบาท เน่ืองจากลูกคา้ของบริษทัฯ ไดข้อเคลมสินคา้ท่ีบริษทัฯซ้ือมาจาก
เจ้าหน้ีการคา้ต่างประเทศรายดงักล่าว ซ่ึงบริษทัฯ ไดรั้บผิดชอบแก้ไขสินคา้นั้ นจนส้ินสุดระยะเวลาประกัน 
ผูบ้ริหารของบริษทัฯ เห็นว่าหนังสือยุติมูลหน้ี ลงวนัท่ี 24 ตุลาคม 2560 ท่ีบริษทัฯ ไดรั้บเป็นการยืนยนัวา่ภาระ
หน้ีดงักล่าวไดส้ิ้นสุดลง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ตามท่ีเจา้หน้ีไดเ้คยแจง้ให้กบับริษทัฯ ทราบในปี 2559วา่ ได้
มีการตดัจ าหน่ายหน้ีสูญแลว้ ดงันั้น ผูบ้ริหารจึงไดบ้นัทึกรายการดงักล่าวเป็นรายการปรับปรุงก าไรจากการยก
หน้ี จ านวน 10.16 ลา้นบาท ส าหรับงบการเงินส าหรับปี 2559 ซ่ึงรายการปรับปรุงปีก่อนน้ีจะมีผลกระทบต่องบ
แสดงฐานะการเงินท่ีน ามาแสดงเปรียบเทียบ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ดงัน้ี 

หน่วย : บาท
งบแสดงฐานะการเงนิ

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนลดลง 10,161,969.78           
ภาษีเงินไดค้า้งจ่ายเพ่ิมข้ึน (2,032,393.96)           
ก าไรสะสมเพ่ิมข้ึน 8,129,575.82             

งบก าไรขาดทุนและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

ก าไรจากการยกหน้ีเพ่ิมข้ึน 10,161,969.78           
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดเ้พ่ิมข้ึน (2,032,393.96)           
ก าไรสุทธิเพ่ิมข้ึน 8,129,575.82             

ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานเพ่ิมข้ึน (บาท : หุน้) 0.01                          
 

ทั้งน้ี การปรับปรุงรายการทางบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ไม่มีผลกระทบต่อยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 

5. รายการกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ  านาจในการควบคุมบุคคลหรือกิจการอ่ืนหรือมี
อิทธิพลเหนือบุคคลหรือกิจการอ่ืนอยา่งเป็นสาระส าคญัในการตดัสินใจทางการเงินและการด าเนินงานรวมถึง
กิจการท่ีมีผูถื้อหุน้หรือผูบ้ริหารส่วนใหญ่เป็นบุคคลเดียวกนั 

รายการท่ีมีข้ึนกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดก้  าหนดข้ึนโดยใชร้าคาตลาดหรือในราคาท่ีตกลงกนัตาม
สัญญาหากไม่มีราคาตลาดรองรับ 
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รายละเอียดความสัมพนัธ์ท่ีบริษทัฯ มีกบับุคคลหรือกิจการท่ีมีอ  านาจควบคุมบริษทัฯ หรือถูกควบคุมโดยบริษทัฯ 
ไม่วา่จะเป็นทางตรงหรือทางออ้ม หรือมีผูถื้อหุน้ หรือกรรมการร่วมกบับริษทัฯ มีดงัน้ี  

ช่ือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ลกัษณะความสมัพนัธ์
บริษทั คอมมิวนิเคชัน่ แอนด ์ซิสเตม็ส์ โซลูชัน่ จ  ากดั (มหาชน) มีกรรมการอิสระและ

กรรมการตรวจสอบร่วมกนั
บริษทั บางกอกชีทเมท็ทลั จ  ากดั (มหาชน) มีกรรมการอิสระและ

กรรมการตรวจสอบร่วมกนั
บริษทั เพาเวอร์ โซลูชัน่ เทคโนโลย ีจ  ากดั (มหาชน) มีกรรมการอิสระและ

กรรมการตรวจสอบร่วมกนั  
 
บริษทัฯ มีรายการธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 
กนัยายน ท่ีมีสาระส าคญัดงัน้ี 

2560 2559
ส าหรับระยะเวลาสามเดือน ส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน

รายได้จากการให้บริการรับเหมาและติดตั้ง

บริษทั เพาเวอร์ โซลูชัน่ เทคโนโลย ีจ  ากดั (มหาชน) 35,580,332.49       -                        

ซ้ือสินค้า
บริษทั คอมมิวนิเคชัน่ แอนด ์ซิสเตม็ส์ โซลูชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 826,794.00           5,824,697.35         
บริษทั บางกอกชีทเมท็ทลั จ  ากดั (มหาชน) 1,178,338.20         -                        

หน่วย : บาท

 

2560 2559
ส าหรับระยะเวลาเก้าเดือน ส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน

รายได้จากการขาย

บริษทั เพาเวอร์ โซลูชัน่ เทคโนโลย ีจ  ากดั (มหาชน) 6,594,000.00         -                        
รายได้จากการให้บริการรับเหมาติดตั้ง

บริษทั เพาเวอร์ โซลูชัน่ เทคโนโลย ีจ  ากดั (มหาชน) 44,910,018.86       -                        

ซ้ือสินค้า
บริษทั คอมมิวนิเคชัน่ แอนด ์ซิสเตม็ส์ โซลูชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 1,728,294.00         9,752,035.90         
บริษทั บางกอกชีทเมท็ทลั จ  ากดั (มหาชน) 4,842,528.52         -                        

หน่วย : บาท

บริษทัฯ มีรายการกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัขา้งตน้โดยใชร้าคาทุนบวกก าไรและตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนั       
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ยอดคงเหลือของรายการธุรกิจกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีสาระส าคญั สรุปไดด้งัน้ี: 

30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559
ลูกหนีก้ารค้า
บริษทั เพาเวอร์ โซลูชัน่ เทคโนโลย ีจ  ากดั (มหาชน) 31,134,325.00         -                         
รายได้ทีย่งัไม่ได้เรียกช าระ
บริษทั เพาเวอร์ โซลูชัน่ เทคโนโลย ีจ  ากดั (มหาชน) 3,252,518.86          -                         
เจ้าหนีก้ารค้า
บริษทั คอมมิวนิเคชัน่ แอนด ์ซิสเตม็ส์ โซลูชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 884,669.58             739,752.84             
บริษทั บางกอกชีทเมท็ทลั จ  ากดั (มหาชน) 1,260,822.17          238,494.44             

หน่วย : บาท

 
 
 
ค่าตอบแทนทีจ่่ายให้ผู้บริหาร 

ค่าตอบแทนท่ีจ่ายใหผู้บ้ริหาร ส าหรับงวดเกา้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน ประกอบดว้ย: 

2560 2559
ผลประโยชน์ระยะสั้น 31,002,121.00          30,625,912.00          
ผลประโยชน์เม่ือถูกเลิกจา้ง 1,876,362.00            1,710,257.00            
รวมค่าตอบแทนทีจ่่ายให้ผู้บริหาร 32,878,483.00          32,336,169.00          

หน่วย : บาท

ผูบ้ริหาร หมายถึง บุคคลท่ีมีอ  านาจหนา้ท่ี และความรับผดิชอบในการวางแผน สั่งการ และควบคุมกิจกรรมต่างๆ 
ของกิจการไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม 

6. เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ย: 

30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559
เงินสดในมือ 317,615.94                  418,161.91                  
เงินฝากประเภทออมทรัพย์ 45,797,696.52             89,021,045.73             
เงินฝากประเภทกระแสรายวนั 28,500.00                    28,500.00                    
เช็คท่ีถึงก าหนดรับช าระ 60,584,445.82             10,218,225.39             
รวมเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 106,728,258.28           99,685,933.03             

หน่วย : บาท
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7. เงนิลงทุนช่ัวคราว – สุทธิ 

เงินลงทุนชัว่คราว ประกอบดว้ย: 

มูลค่ายติุธรรม มูลค่ายติุธรรม
ราคาทุน ระดบั 2 ราคาทุน ระดบั 2

กองทุนเปิดตราสารหน้ี - ราคาทุน 36,959.70          36,959.70          27,169,514.66   27,169,514.66   
บวก ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียน

    แปลงมูลค่ายติุธรรมเงินลงทุน -                     384.44               -                     32,379.67          
รวมเงนิลงทุนช่ัวคราว - สุทธิ 36,959.70          37,344.14          27,169,514.66   27,201,894.33   

หน่วย : บาท
31 ธนัวาคม 255930 กนัยายน 2560

 
8. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนประกอบดว้ย: 

30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559

ลูกหนี้การค้า

ลูกหน้ีการคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 31,134,325.00             -                              

ลูกหนี้การค้าบริษทัอ่ืน

เช็ครับลงวนัท่ีล่วงหนา้ 28,039,935.80             3,111,690.54               

ลูกหน้ีการคา้บริษทัอ่ืน 314,637,174.87           324,230,654.40           

รวมลูกหน้ีการคา้บริษทัอ่ืน 342,677,110.67           327,342,344.94           

รวมลูกหนี้การค้า 373,811,435.67           327,342,344.94           

ลูกหนี้อ่ืน

รายไดค้า้งรับตามเง่ือนไขของสญัญา 12,594,495.00             38,968,924.02             

เงินประกนัผลงาน 7,440,000.00               10,951,200.00             

เงินทดรองจ่าย 1,779,353.65               783,792.01                  

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้ 21,943,287.84             4,696,965.09               

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 559,410.06                  919,622.62                  

อ่ืนๆ 1,723,808.15               3,319,953.14               

รวมลูกหนี้อ่ืน 46,040,354.70             59,640,456.88             
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน 419,851,790.37           386,982,801.82           

หน่วย : บาท
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รายไดค้า้งรับตามเง่ือนไขของสัญญา คือ รายไดจ้ากการขายสินคา้ในส่วนของท่ียงัไม่ไดเ้รียกเกบ็เงิน ภายใต้
ขอ้ก าหนดของสัญญา บริษทัฯ จะเรียกเกบ็เงินจากลูกหน้ีเม่ือผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ เร่ิมท างานร่วมกบั
องคป์ระกอบอ่ืนของลูกคา้ 

บริษทัฯ มีลูกหน้ีการคา้แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งช าระไดด้งัน้ี: 

30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559

ลูกหนีก้ารค้าบริษทัทีเ่กีย่วข้องกนั

ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 31,134,325.00             -                              
รวมลูกหนีก้ารค้าบริษทัทีเ่กีย่วข้องกนั 31,134,325.00             -                              

ลูกหนีก้ารค้าบริษทัอ่ืน

ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 202,967,211.47           256,538,109.31           

เกินก าหนดช าระไม่เกิน 3 เดือน 69,800,676.74             39,886,815.08             

เกินก าหนดช าระ 3 - 6 เดือน 6,008,677.36               20,300,127.15             

เกินก าหนดช าระ 6 - 12 เดือน 58,228,475.10             214,000.00                  

เกินกว่า 12 เดือน 5,672,070.00               10,403,293.40             
รวมลูกหนีก้ารค้าบริษทัอ่ืน 342,677,110.67           327,342,344.94           

หน่วย : บาท

ลูกหน้ีการคา้ท่ีเกินก าหนดช าระ 12 เดือน เป็นลูกหน้ีการคา้ท่ีอยูร่ะหวา่งการผอ่นช าระหน่ึงราย ซ่ึงผูบ้ริหารคาด
วา่จะสามารถเกบ็เงินไดค้รบตามยอดคงคา้งดงักล่าว 
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9. รายได้ทีย่งัไม่ได้เรียกช าระ/เงนิรับล่วงหน้าจากลูกค้า 

รายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช าระและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ ประกอบดว้ย: 

30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559

(งวด 9 เดือน) (งวด 12 เดือน)

รายได้บริการรับรู้ตามขั้นความส าเร็จของงาน 138,822,927.77         353,076,974.73         

รายได้ที่ยงัไม่ได้เรียกช าระ
มูลค่าตามสญัญา 292,676,602.03         259,462,617.00         

การรับรู้รายไดข้องงานท่ีท าเสร็จจนถึงปัจจุบนั 271,209,410.18         243,090,026.39         
หกั จ านวนเงินท่ีเรียกเก็บจากลูกคา้ (238,574,671.32)        (227,544,875.00)        
รายได้ที่ยงัไม่ได้เรียกช าระ 32,634,738.86           15,545,151.39           

เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า

มูลค่าตามสญัญา 133,400,000.00         30,560,000.00           

จ านวนเงินท่ีเรียกเก็บจากลูกคา้ 35,160,000.00           8,166,518.40             
หกั การรับรู้รายไดต้ามอตัราส่วนของงานท่ีท าเสร็จจนถึงปัจจุบนั (10,527,069.20)         (2,736,525.22)           
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า 24,632,930.80           5,429,993.18             

หน่วย : บาท

 
10. สินค้าคงเหลือ – สุทธิ 

สินคา้คงเหลือ ประกอบดว้ย: 

30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559

วตัถุดิบ 121,702,330.51           128,748,151.39           

งานระหว่างท า 32,470,027.96             9,921,948.76               

สินคา้ส าเร็จรูป 25,563,645.66             45,220,990.87             

สินคา้ระหว่างทาง 18,634,515.32             1,454,599.09               

รวมสินค้าคงเหลือ 198,370,519.45           185,345,690.11           

หกั ค่าเผ่ือมูลค่าสินคา้ลดลง (9,090,157.61)              (8,620,858.61)              
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 189,280,361.84           176,724,831.50           

หน่วย : บาท
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11. เงนิฝากสถาบันการเงินทีม่ภีาระผูกพนั 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 เงินฝากประจ าไดน้ าไปใชเ้ป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัเงินกูย้ืม
จากธนาคาร การเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต วงเงินเบิกเกินบัญชีและหนังสือค ้ าประกันเพ่ือธุรกิจของบริษัทฯ             
(หมายเหตุ 15) 

12. ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 ประกอบดว้ย: 
หน่วย : บาท

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่1 มกราคม 2560 187,479,860.70             
ซ้ือเพ่ิมในระหว่างงวด (ราคาทนุ) 11,593,686.22               
จ าหน่ายในระหว่างงวด (ราคาตามบญัชี) (31,411.82)                     
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (11,877,002.96)              

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่30 กนัยายน 2560 187,165,132.14             
 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวดเกา้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และ 2559 จ านวน 11.88 ลา้นบาท และ 14.04 
ลา้นบาท ตามล าดบั ไดร้วมอยูใ่นงบก าไรขาดทุนแลว้ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 บริษทัฯ มีอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงหักค่าเส่ือมราคาทั้งจ านวน
แลว้แต่ยงัคงใชง้านอยู ่จ  านวน 34.69 ลา้นบาท และ จ านวน 29.77 ลา้นบาท ตามล าดบั 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 บริษทัฯ ไดน้ าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างทั้งหมดจ านองไวก้บั
ธนาคารในประเทศแห่งหน่ึง เพ่ือเป็นการค ้ าประกนัเงินกูย้ืมจากธนาคาร การเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตวงเงิน
เบิกเกินบญัชีและหนงัสือค ้าประกนัเพ่ือธุรกิจของบริษทั (หมายเหตุ 15) 

13. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – สุทธิ 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 ประกอบดว้ย:  
หน่วย : บาท

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่1 มกราคม 2560 402,372.10                    
ซ้ือเพ่ิมในระหว่างงวด (ราคาทนุ) 568,250.00                    
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด (216,013.66)                   

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่30 กนัยายน 2560 754,608.44                    
 

ค่าตัดจ าหน่ายส าหรับงวดเก้าเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2560 และ 2559 จ านวน 0.22 ล้านบาท และ 0.23       
ลา้นบาท ตามล าดบั ไดร้วมอยูใ่นงบก าไรขาดทุนแลว้ 
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14. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งงวดดงัน้ี: 

การเปล่ียนแปลง
เพ่ิมข้ึน(ลดลง)

ณ วนัท่ี 1 ณ วนัท่ี 30
มกราคม 2560 ก าไรขาดทนุ  กนัยายน 2560

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี 

สินคา้คงเหลือ 1,724,171.56         93,859.96              1,818,031.52         

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 5,463,437.80         786,422.00            6,249,859.80         

ประมาณการหน้ีสินจากการรับประกนั 2,927,498.45         (112,782.73)           2,814,715.72         
สินทรัพยภ์ายใตส้ญัญาเช่า (30,095.14)             1,063.95                (29,031.19)             
รวมสินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี 10,085,012.67        768,563.18            10,853,575.85        

หน่วย : บาท

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดเกา้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน มีดงัน้ี: 

2560 2559

ภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนั 22,569,009.74           14,151,247.64           

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (768,563.18)              (779,270.67)              

ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 21,800,446.56           13,371,976.97           

หน่วย : บาท

บริษทัฯ ใชอ้ตัราภาษีเงินไดร้้อยละ 20 ในการค านวณภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับงวดเกา้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 
กนัยายน 2560 และ 2559 
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15. เงนิกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน ประกอบดว้ย: 

30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559

เจา้หน้ีทรัสตรี์ซีท 32,385,853.48             47,877,939.40             

หน่วย : บาท

 
ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ ได้รับวงเงินสินเช่ือ (เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร        
เงินกูย้มืระยะสั้น และวงเงินออกหนงัสือค ้าประกนัธนาคาร) จ านวนรวม 625.26 ลา้นบาท และ 609.75 ลา้นบาท 
ตามล าดบั และสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้จ านวน 6.52 ลา้นเหรียญสหรัฐ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 เงินกูย้ืมระยะสั้ นจากธนาคารในประเทศหลายแห่งค ้าประกนั
โดยจดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง (หมายเหตุ 12) เงินฝากสถาบันการเงินท่ีมีภาระผูกพัน (หมายเหตุ 11)            
และกรรมการบางท่าน 

16. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน ประกอบดว้ย: 

30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559
เจ้าหนี้การค้า

เจา้หน้ีการคา้ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,145,491.75          978,247.28             
เจา้หน้ีการคา้ - บริษทัอ่ืน 210,820,302.61       217,958,480.31       

รวมเจ้าหนี้การค้า 212,965,794.36       218,936,727.59       
เจ้าหนี้อ่ืน

ค่านายหนา้คา้งจ่าย 10,751,043.57         13,816,946.03         
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 11,894,420.03         14,387,633.09         
เจา้หน้ีซ้ือทรัพยสิ์น 4,781,753.47          -                         
หน้ีสินจากสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 2,749,992.21          -                         
โบนสัคา้งจ่าย 3,432,118.03          -                         
อ่ืนๆ 3,695,413.06          4,717,335.72          

รวมเจ้าหนี้อ่ืน 37,304,740.37         32,921,914.84         
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืน 250,270,534.73       251,858,642.43       

หน่วย : บาท
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17. หนีสิ้นตามสัญญาเช่าทางการเงิน – สุทธิ 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน ประกอบดว้ย: 

30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559
ไม่เกนิ 1 ปี

จ านวนขั้นต ่าท่ีจะตอ้งจ่าย 1,714,915.25             1,966,459.19             
ดอกเบ้ียรอตดัจ่าย (121,155.09)              (255,952.81)              
มูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงนิขั้นต า่ 1,593,760.16             1,710,506.38             

เกนิ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี

จ านวนขั้นต ่าท่ีจะตอ้งจ่าย 2,269,708.94             3,555,895.31             
ดอกเบ้ียรอตดัจ่าย (199,790.90)              (265,840.14)              
มูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงนิขั้นต า่ 2,069,918.04             3,290,055.17             

ราคาสุทธิตามบัญชีของ
สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงนิ 6,638,255.60             8,749,065.71             

หน่วย : บาท

ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ ได้ท าสัญญาเช่าทางการเงินกับบริษัทหลายแห่ง 
ส าหรับยานพาหนะ สัญญาเช่าดงักล่าวมีระยะเวลา 3-5 ปี  
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18. ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

การเปล่ียนแปลงมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน ส าหรับงวดเก้าเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 
กนัยายน 2560 และ 2559 มีดงัน้ี: 

2560 2559
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วนัต้นงวด 27,317,189.00         20,602,837.00         
ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทนุ :
ตน้ทนุบริการในปัจจุบนั 3,524,380.00          2,987,663.00          
ตน้ทนุดอกเบ้ีย 407,730.00             341,469.00             

ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน :
(ก าไร)ขาดทนุจากการประมาณการ
ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั
ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน  -                         3,448,417.00          
ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ -                         (1,172,913.00)         

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วนัส้ินงวด 31,249,299.00         26,207,473.00         

หน่วย : บาท

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน ส าหรับงวดเกา้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน ประกอบดว้ย: 

2560 2559
ตน้ทนุบริการปัจจุบนั 3,524,380.00         2,987,663.00         
ตน้ทนุดอกเบ้ียจากภาระผูกพนั 407,730.00           341,469.00           
รวมค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 3,932,110.00         3,329,132.00         

หน่วย : บาท

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน ส าหรับงวดเกา้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน ไดแ้สดงในงบก าไรขาดทุน ดงัน้ี: 

2560 2559
ตน้ทนุขาย 1,034,719.00          956,068.00             
ค่าใชจ่้ายในการขาย 1,542,823.00          1,211,335.00          
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 1,354,568.00          1,161,729.00          
รวมค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 3,932,110.00          3,329,132.00          

หน่วย : บาท
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19. ทุนเรือนหุ้น 

เม่ือวนัท่ี 15 มิถุนายน 2560 ท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 2/2560 มีมติอนุมติัในเร่ืองดงัต่อไปน้ี   

-    เปล่ียนมูลค่าหุ้นจากเดิมมูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท เป็นมูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท โดยหุ้นทั้งหมด                   
ยงัคงเป็นหุน้สามญั โดยภายหลงัจากการเปล่ียนมูลค่าหุน้แลว้จะมีหุน้สามญัทั้งส้ิน 900 ลา้นหุน้ 

-    บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยใ์นวนัท่ี 29 มิถุนายน 2560 

20. เงนิปันผล 

ตามมติท่ีประชุมวิสามัญผู ้ถือหุ้น คร้ังท่ี  2/2560 เม่ือวันท่ี  15 มิ ถุนายน 2560 ได้มีมติให้ จ่ายเงินปันผล               
เป็นจ านวนเงิน 20 ลา้นบาท ตามสัดส่วนผูถื้อหุน้ เงินปันผลจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้ในวนัท่ี 15 กรกฏาคม 2560 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 17 มีนาคม 2560 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผล 
ระหว่างกาลจากก าไรสะสม ณ 31 ธันวาคม 2559 เป็นจ านวนเงิน 20 ลา้นบาท ตามสัดส่วนผูถื้อหุ้น เงินปันผล
จ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้ในวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2560 

ตามมติท่ีประชุมวิสามัญผู ้ถือหุ้น  คร้ังท่ี  1/2560 เม่ือวัน ท่ี  28 มกราคม 2560 ได้มีมติให้ จ่ายเงินปันผล               
เป็นจ านวนเงิน 20 ลา้นบาท ตามสัดส่วนผูถื้อหุน้ เงินปันผลจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้ในวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2560 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 2/2559 เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2559 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผล  
ระหว่างกาลจากก าไรสะสม ณ 31 ธันวาคม 2558  เป็นจ านวนเงิน 20 ลา้นบาท ตามสัดส่วนผูถื้อหุ้น เงินปันผล
จ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้เม่ือวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2559 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2559 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลจากก าไรสะสม ณ 31 ธันวาคม 2558  เป็นจ านวนเงิน 30 ล้านบาท ตามสัดส่วนผู ้ถือหุ้น                 
เงินปันผลจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้เม่ือวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2559 
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21. ส่วนด าเนินงาน 

บริษทัฯ ด าเนินงานในส่วนงานสามธุรกิจ คือ การผลิตและจ าหน่ายสินคา้ การใหบ้ริการรับเหมาและติดตั้ง และการใหบ้ริการ การแสดงรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย ตามส่วนงานธุรกิจและส่วนงานทาง
ภูมิศาสตร์ส าหรับงวดเกา้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน มีดงัน้ี 

2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559
รายได้ 605,365                437,841                138,823                305,585                19,262                  43,199                  763,450                786,625                
ก าไรขั้นตน้ของส่วนงาน 168,766                121,449                32,819                  41,200                  10,316                  22,643                  211,901                185,292                

รายไดอ่ื้น 2,782                    1,445                    
ค่าใชจ่้ายในการขาย (42,469)                (52,780)                
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (59,484)                (63,523)                
ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียน (3,948)                  (4,109)                  
ตน้ทนุทางการเงิน (1,338)                  (891)                     
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (21,800)                (13,372)                
ก าไรส าหรับงวด 68,210                  34,124                  13,265                  11,576                  4,169                    6,362                    85,644                  52,062                  

สินทรัพย ์ณ วนัท่ี 30 กนัยายน ประกอบดว้ย

  ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 187,165                188,148                
  อ่ืนๆ 767,747                730,295                
  รวมสินทรัพย์ 954,912                918,443                

รายไดจ้ากการผลิตและจ าหน่าย รายไดจ้ากการใหบ้ริการ รวม

หน่วย : พนับาท
 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ

รับเหมาและติดตั้ง
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ส่วนงานทางภูมิศาสตร์ 

ในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และ 2559 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการขายและบริการโดย
ส่งออกต่างประเทศเป็นจ านวนเงิน 13.61 ลา้นบาท และจ านวนเงิน 60.85 ลา้นบาท ตามล าดบั 

ข้อมูลทีเ่กีย่วกบัลูกค้ารายใหญ่ 

ส าหรับงวดเกา้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และ 2559 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จ านวนสอง
กลุ่มและหน่ึงรายตามล าดบั เป็นจ านวนเงินประมาณ 246.77 ลา้นบาท และ 133.61 ลา้นบาท ตามล าดบั  

22. เคร่ืองมือทางการเงิน 

ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น 

บริษทัฯ มีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศเน่ืองจากบริษทัฯ มีรายการซ้ือวตัถุดิบหลกัและขาย
สินคา้เป็นสกลุเงินตราต่างประเทศ บริษทัฯ ไดต้กลงท าสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ซ่ึงส่วนใหญ่มี
อายสุัญญาไม่เกินหน่ึงปีเพ่ือใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียง

บริษทัฯ มียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกลุเงินตราต่างประเทศ ดงัน้ี 

30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559
สินทรัพย์ทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศ

เงินฝากกบัสถาบนัการเงิน
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ 0.39 0.42
สกุลเงินปอนดส์เตอร์ลิง 0.09 0.09

ลูกหน้ีอ่ืน - รายไดค้า้งรับตามเง่ือนไขของสญัญา
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ - 0.17

หนีสิ้นทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศ

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน -ทรัสตรี์ซีท
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ 0.97 1.33

เจา้หน้ีการคา้
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ 0.69 0.11

หน่วย : ลา้นบาท
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บริษทัฯ มีสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้คงเหลือ ดงัน้ี 

30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ 2.77 2.69
สกุลเงินยโูร 0.03 0.09

หน่วย : ลา้นบาท

 
สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ท่ีคงเหลืออยู ่ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 จะทยอยครบก าหนดภายใน
ระยะเวลา 12 เดือน 

23. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจจะเกดิขึน้ 

23.1 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 บริษทัฯ มีภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าค่าบริการ โดยมีค่าเช่าและค่าบริการท่ีตอ้ง
จ่ายในอนาคต คงเหลือตามสัญญาดงัน้ี 

หน่วย : ลา้นบาท
ไม่เกิน 1 ปี 0.62                            
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 0.26                            
รวม 0.88                            

 
23.2 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 บริษทัฯ มีภาระหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนในภายหนา้จากการให้ธนาคารออกหนงัสือ

ค ้าประกนัจ านวน 139.72 ลา้นบาท และจ านวนเงิน 0.22 ลา้นเหรียญสหรัฐ ตามล าดบั 

23.3 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 บริษทัฯ มีเลตเตอร์ออฟเครดิตท่ียงัไม่ไดใ้ชจ้  านวนเงิน 0.72 ลา้นเหรียญสหรัฐ 
(เทียบเท่า 24.00 ลา้นบาท) 

23.4 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 บริษทัฯ มีภาระผูกพนัตามสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดินจ านวนเงิน 66 ลา้นบาท โดย
จ่ายเงินมดัจ าไปแลว้จ านวนเงิน 5 ลา้นบาท 

23.5 ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2560 บริษทัฯ มีภาระหน้ีสินท่ีตอ้งจ่ายเงินตามสัญญางานก่อสร้างส าหรับรองรับ     
การติดตั้งเครน และหอ้ง Test System จ านวนเงิน 1.65 ลา้นบาท 

23.6 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 บริษทัฯ มีภาระหน้ีสินท่ีตอ้งจ่ายเงินตามสัญญาจา้งท่ีปรึกษาและแนะน าลูกคา้
รวมถึงงานโครงการ จ านวนเดือนละ 0.04 ลา้นบาท 

23.7 ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2560 บริษัทฯ มีภาระผูกพันต้องจ่ายค่าท่ีปรึกษาให้กับบริษัทแห่งหน่ึง ในการ
ให้บริการท่ีปรึกษาทางการเงินและผูจ้ดัการจดัจ าหน่ายและรับประกนัการจ าหน่ายเพื่อการเสนอขายและ
การกระจายหุ้นท่ีเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นคร้ังแรก (IPO) และการน าหุ้นของบริษทัฯ เขา้เป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เป็นจ านวนเงินคงเหลือ 0.50 ลา้นบาท 
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24. การจัดประเภทรายการใหม่ 

ในระหวา่งงวดบริษทัฯ ไดมี้การจดัประเภทบางรายการในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับ
งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 ใหม่ 
เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการจดัประเภทรายการบญัชีในงวดปัจจุบนั สรุปไดด้งัน้ี

ก่อนจดัประเภท รายการ หลงัจดัประเภท

รายการใหม่ จดัประเภทใหม่ รายการใหม่

งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2560

รายไดจ้ากการขาย 107,573,686.83      107,428,650.27      215,002,337.10      

รายไดจ้ากการใหบ้ริการรับเหมาและติดตั้ง 134,166,190.83      (107,428,650.27)    26,737,540.56        

ตน้ทนุขาย 76,773,524.58        84,111,707.06        160,885,231.64      

ตน้ทนุการใหบ้ริการรับเหมาและติดตั้ง 107,179,114.67      (84,111,707.06)      23,067,407.61        

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินายน 2560

รายไดจ้ากการขาย 104,452,614.91      11,086,945.62        115,539,560.53      

รายไดจ้ากการใหบ้ริการรับเหมาและติดตั้ง 47,327,292.92        (11,086,945.62)      36,240,347.30        

ตน้ทนุขาย 74,845,640.99        9,256,926.16         84,102,567.15        

ตน้ทนุการใหบ้ริการรับเหมาและติดตั้ง 38,452,284.51        (9,256,926.16)        29,195,358.35        

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินายน 2560

รายไดจ้ากการขาย 212,026,301.74      118,515,595.89      330,541,897.63      

รายไดจ้ากการใหบ้ริการรับเหมาและติดตั้ง 181,493,483.75      (118,515,595.89)    62,977,887.86        

ตน้ทนุขาย 151,619,165.57      93,368,633.22        244,987,798.79      

ตน้ทนุการใหบ้ริการรับเหมาและติดตั้ง 145,631,399.18      (93,368,633.22)      52,262,765.96        

หน่วย : บาท



25. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 4/2560 เม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2560 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผล 
ระหว่างกาลจากก าไรสะสม ณ 31 ธันวาคม 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.146 บาท จ านวน 630 ล้านหุ้น คิดเป็น   
จ านวนเงิน 91.98 ลา้นบาท ตามสัดส่วนผูถื้อหุน้ 

26. การอนุมัตงิบการเงนิ 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีได้รับการอนุมัติให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการของบริษัทฯ แล้ว เม่ือวนัท่ี             
9 พฤศจิกายน 2560 
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เอกสารแนบ 4 
 

แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 
 

บริษัท ซีพีท ีไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 
 
 

วันที่ 28 เมษายน 2560 

 
 
 

แบบประเมินนีจ้ัดท าโดยคณะกรรมการบริษัทซึ่งเป็นความเหน็ของคณะกรรมการเก่ียวกับ 
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 



                                                                                                                       
 

1 

 

แนวคดิและวตัถุประสงค์ 

การมีระบบการควบคุมภายในท่ีดีมีความส าคญัอย่างยิ่งส าหรับบริษทัจดทะเบียนหรือบริษทัท่ีมี
ประชาชนเป็นผูถื้อหุน้ โดยระบบท่ีดีจะสามารถช่วยป้องกนับริหาร จดัการความเส่ียงหรือความเสียหายต่าง 
ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนกบับริษทัและผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียไดเ้ป็นอยา่งดี ดงันั้น จึงเป็นหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทัท่ี
จะต้องด าเนินการให้มั่นใจว่า บริษัทมีระบบควบคุมภายในท่ีเหมาะสม และเพียงพอในการดูแลการ
ด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย วตัถุประสงค ์กฎหมาย ขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถป้องกนัทรัพยสิ์น จากการทุจริต เสียหาย รวมทั้งมีการจดัท าบญัชี รายงานท่ีถูกตอ้งน่าเช่ือถือ 

ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ไดรั้บความร่วมมือเป็น
อย่างดีจากไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส ประเทศไทย (PWC Thailand) ในการพฒันาแบบประเมินความ
เพียงพอของระบบควบคุมภายใน (“แบบประเมิน”) ฉบับน้ีข้ึน เพื่อเป็นเคร่ืองมือช่วยให้บริษัทใช้เป็น
แนวทางในการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทัดว้ยตนเอง 
 แบบประเมินน้ี ไดจ้ดัท าตามแนวคิดของ COSO1 (The Committee of Sponsoring Organizations of 
the Tread way  Commission) ท่ีไดป้รับปรุง framework ใหม่เม่ือเดือนพฤษภาคม 2556 และน ามาปรับให้
เขา้ใจง่ายข้ึน รวมทั้งเหมาะสมกบับริษทัจดทะเบียนไทย ซ่ึงค าถามหลกัยงัแบ่งออกเป็น 5 ส่วนเช่นเดียวกบั
แนวทางของ COSO เดิม แต่ไดข้ยายความแต่ละส่วนออกเป็นหลกัการย่อยรวม 17 หลกัการ เพื่อให้เขา้ใจ
และเห็นภาพของแต่ละส่วนไดช้ดัเจนยิง่ข้ึน 

บริษทัใชแ้บบประเมินน้ีเป็นแนวทางในการประเมินหรือทบทวนความเพียงพอของระบบควบคุม
ภายในอยา่งนอ้ยทุกปี และอาจมีการทบทวนเพิ่มเติมหากเกิดเหตุการณ์ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน
ของบริษทัอย่างมีนัยส าคญั การประเมินดงักล่าวควรผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษทัดว้ย เพื่อให้เกิดการแลกเปล่ียนความเห็นมีความเขา้ใจตรงกนั และสามารถก าหนด
แนวทางปฏิบติัท่ีเหมาะสมกบับริษทัได ้
 การตอบแบบประเมินในแต่ละขอ้ อยูบ่นพื้นฐานของการปฏิบติัจริง หากประเมินแลว้พบว่า บริษทั
ยงัขาดการควบคุมภายในท่ีเพียงพอในขอ้ใด (ไม่ว่าจะเป็นการไม่มีระบบในเร่ืองนั้น หรือมีแลว้แต่ยงัไม่
เหมาะสม) บริษทัควรอธิบายเหตุผลและแนวทางแกไ้ขประกอบไวด้ว้ย 
 
 
1เป็นคณะกรรมการร่วมของสถานบนัวิชาชีพ 5 แห่ง ไดแ้ก่ สถาบนัผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งสหรัฐอเมริกา (AICPA) สถาบนัผูต้รวจสอบ
ภายในสากล (Institute of Internal Auditors หรือ IIA) สถาบนัผูบ้ริหารการเงิน (Financial Executives Institute หรือ FEI) สมาคมนกับญัชีแห่ง
สหรัฐอเมริกา (American Accounting Association หรือ AAA) และสถาบนันกับญัชีเพื่อการบริหาร (Institute of Management Accountants หรือ 
IMA) 

แบบประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายใน 
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การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) 

1. องค์กรแสดงถึงความยดึม่ันในคุณค่าของความซ่ือตรง (integrity) และจริยธรรม 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ หมายเหตุ 

1.1 คณะกรรมการและผูบ้ริหารก าหนดแนวทาง
และ มีการปฏิบติัท่ีอยูบ่นหลกัความซ่ือตรง
และการรักษาจรรยาบรรณในการด าเนินงาน 
ท่ีครอบคลุมถึง 
1.1.1 การปฏิบติัหนา้ท่ีประจ าวนั และการ

ตดัสินใจในเร่ืองต่าง ๆ 
1.1.2 การปฏิบติัต่อคู่คา้ ลูกคา้ และ

บุคคลภายนอก 

 
 

 
 
 
 

 
 

 - บริษทัไดเ้ผยแพร่ “หลกัปฏิบติั
เก่ียวกบัจริยธรรมทางธุรกิจ (Code 
of Conduct)”  พร้อมทั้งติดประกาศ
ภายในบริเวณบริษทัเพื่อส่ือสาร
ใหก้บัผูมี้ส่วนไดเ้สียกบับริษทั
ไดรั้บทราบ รวมถึงจรรยาบรรณ 
และจะมีการทบทวนเพื่อให้
สอดคลอ้งกบัการปฏิบติังานเป็น
ประจ าทุกปี นอกจากน้ียงัไดมี้การ
จดัท า “นโยบายการก ากบัดูแล
กิจการ (Corporate Governance 
Policy)”  เพือ่เป็นแนวทางในการ
ท างานอีกดว้ย 

- บริษทัมีการก าหนดบทลงโทษไว้
อยา่งชดัเจนในคู่มือพนกังานและ 
หลกัปฏิบติัเก่ียวกบัจริยธรรมทาง
ธุรกิจพร้อมทั้งใหพ้นกังานลงนาม 

 
 
 

1.2 มีขอ้ก าหนดท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้
ผูบ้ริหารและพนกังานปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความ
ซ่ือตรงและรักษาจรรยาบรรณ ท่ีครอบคลุมถึง 
1.2.1 มีขอ้ก าหนดเก่ียวกบัจริยธรรม (Code of 

conduct) ส าหรับผูบ้ริหารและพนกังาน
ท่ีเหมาะสม 

1.2.2 มีขอ้ก าหนดหา้มผูบ้ริหารและพนกังาน
ปฏิบติัตนในลกัษณะท่ีอาจก่อใหเ้กิด
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบั
กิจการ ซ่ึงรวมถึงการหา้มคอร์รัปชัน่อนั
ท าใหเ้กิดความเสียหายต่อองคก์ร 

1.2.3 มีบทลงโทษท่ีเหมาะสมหากมีการ      
ฝ่าฝืนขอ้ก าหนดขา้งตน้ 

1.2.4 มีการส่ือสารขอ้ก าหนดและบทลงโทษ
ขา้งตน้ใหผู้บ้ริหารและพนกังานทุกคน
รับทราบ เช่น รวมอยูใ่นการปฐมนิเทศ
พนกังานใหม่ ใหพ้นกังานลงนาม
รับทราบขอ้ก าหนดและบทลงโทษเป็น
ประจ าทุกปี รวมทั้งมีการเผยแพร่ code 
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ หมายเหตุ 
of conduct ใหแ้ก่พนกังานและ
บุคคลภายนอกไดรั้บทราบ      

1.3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบติัตาม Code of  Conduct 
1.3.1 การติดตามและประเมินผลโดย

หน่วยงานตรวจสอบภายในหรือ
หน่วยงานก ากบัดูแลปฏิบติั 
(compliance unit) 

1.3.2 การประเมินตนเองโดยผูบ้ริหารและ
พนกังาน 

1.3.3 การประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญท่ีเป็นอิสระ
จากภายนอกองคก์ร 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 บริษทัมีการประเมินโดยมีการ
ตรวจสอบภายในทุกไตรมาส  การ
ประเมินตนเองโดยผูบ้ริหารและ
พนกังานทุกปี และประเมินโดย
ผูเ้ช่ียวชาญท่ีเป็นอิสระจากภายนอก
องคก์รทุก 6  เดือน ไดแ้ก่ การ
ตรวจสอบคุณภาพ ระบบ ISO โดย
บริษทัท่ีไดม้าตรฐาน 
ซ่ึงมีการตรวจสอบล่าสุดเม่ือ 16/1/60 

1.4 มีการจดัการอยา่งทนัเวลา หากพบการไม่
ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัความซ่ือตรง
และการรักษาจรรยาบรรณ 
1.4.1 มีกระบวนการท่ีท าใหส้ามารถตรวจพบ

การฝ่าฝืนไดภ้ายในเวลาท่ีเหมาะสม 
1.4.2 มีกระบวนการท่ีท าใหส้ามารถลงโทษ

หรือจดัการกบัการฝ่าฝืนไดอ้ยา่ง
เหมาะสม และภายในเวลาอนัควร 

1.4.3 มีการแกไ้ขการกระท าท่ีขดัต่อหลกั
ความซ่ือตรงและการรักษาจรรยาบรรณ
อยา่งเหมาะสมและภายในเวลาอนัควร 
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2. คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และท าหน้าที่ก ากับดูแล (Oversight) และพัฒนาการ
ด าเนินการด้านการควบคุมภายใน 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ หมายเหตุ 

2.1 มีการก าหนดบทบาทหนา้ท่ีของ
คณะกรรมการแยกจากฝ่ายบริหาร โดยได้
สงวนสิทธ์ิอ านาจเฉพาะของคณะกรรมการไว้
อยา่งชดัเจน 

 

 

 มีการก าหนดขอบเขตอ านาจกรรมการ
และกรรมการบริหารผา่นวาระการ
ประชุมบอร์ด 
 

2.2 คณะกรรมการก ากบัดูแลใหมี้การก าหนด
เป้าหมายการด าเนินธุรกิจท่ีชดัเจนและวดัผล
ได ้เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติังานของ
ผูบ้ริหารและพนกังาน 

 

 

 มีการจดัท าแผนธุรกิจประจ าปีอยา่ง
สม ่าเสมอและมีการทบทวนแนว
ทางการปฏิบติังานผา่นทางการประชุม 
 

2.3 คณะกรรมการก ากบัดูแลใหบ้ริษทัก าหนด
บทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการและ
ผูบ้ริหารใหถู้กตอ้งตามกฎหมาย กฎบตัร ซ่ึง
ครอบคลุมบทบาทท่ีส าคญัของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ผูส้อบบญัชี ผูต้รวจสอบภายใน 
และผูรั้บผดิชอบต่อรายงานทางการเงิน 

 

 

 มีการก าหนดขอบเขตอ านาจกรรมการ
และกรรมการตรวจสอบ ผูส้อบบญัชี     
ผูต้รวจสอบภายในและผูรั้บผดิชอบต่อ
รายงานทางการเงินผา่นวาระการ
ประชุมบอร์ด 

2.4 คณะกรรมการเป็นผูมี้ความรู้เก่ียวกบัธุรกิจ
ของบริษทั และมีความเช่ียวชาญท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อบริษทั หรือสามารถขอ
ค าแนะน าจากผูเ้ช่ียวชาญในเร่ืองนั้นๆได ้

 

 

 คณะกรรมการเป็นผูมี้ความรู้ทางดา้น
ธุรกิจ มีประสบการณ์และ
ความสามารถเก่ียวขอ้งกบัหนา้ท่ีท่ี
ก าหนดอยา่งเพียงพอ โดยมี
ความสามารถท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ 

2.5 คณะกรรมการประกอบดว้ยกรรมการอิสระท่ี
มีความรู้ ความสามารถน่าเช่ือถือ และมีความ
เป็นอิสระในการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งแทจ้ริง 
เช่น ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั ไม่
มีความสมัพนัธ์อ่ืนใด อนัอาจมีอิทธิพลต่อการ
ใชดุ้ลยพนิิจและปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเป็นอิสระ 
ในจ านวนท่ีเหมาะสมเพียงพอ 

 

 

 โครงสร้างของกรรมการบริษทั
ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 5 ท่านซ่ึง
ทั้ง 5 ท่านน้ีเป็นกรรมการจากภายนอก
และไม่มีความสมัพนัธ์กบัธุรกิจบริษทั 
และมีจ านวนเหมาะสมเพยีงพอต่อ
โครงสร้างของธุรกิจบริษทั 
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ หมายเหตุ 

2.6 คณะกรรมการบริษทัก ากบัดูแลการพฒันา
และปฏิบติัเร่ืองการควบคุมภายในองคก์ร ซ่ึง
ครอบคลุมทั้งการสร้างสภาพแวดลอ้ม การ
ควบคุม การประเมิน ความเส่ียง กิจกรรมการ
ควบคุม ขอ้มูลและการส่ือสาร และการ
ติดตาม 

 
 

 คณะกรรมการก ากบัดูแลไดรั้บ
มอบหมายใหดู้แลการพฒันาและ
ปฏิบติัเร่ืองการควบคุมภายใน รวมถึง
การสร้างสภาพแวดลอ้มการควบคุม 
เช่น การกระจายอ านาจ และจดัตั้ง
คณะกรรมการความเส่ียงเพื่อดูแลและ
ประเมินความเส่ียง 

3. ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การก าหนดอ านาจในการส่ังการและความรับผิดชอบที่
เหมาะสมเพ่ือให้องค์กรบรรลุวตัถุประสงค์ ภายใต้การก ากบัดูแล (Oversight) ของคณะกรรมการ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ หมายเหตุ 

3.1 ผูบ้ริหารระดบัสูงก าหนดโครงสร้างองคก์รท่ี
สนบัสนุนการบรรลุวตัถุประสงคข์องบริษทั 
โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมทั้งทางธุรกิจ
และกฎหมาย รวมถึงการจดัใหมี้การควบคุม
ภายในอยา่งมีประสิทธิภาพ เช่น แบ่งแยก
หนา้ท่ีในส่วนงานท่ีส าคญั ซ่ึงท าใหเ้กิดการ
ตรวจสอบถ่วงดุลระหวา่งกนั มีงานตรวจสอบ
ภายในท่ีข้ึนตรงกบักรรมการตรวจสอบ และมี
สายการรายงานท่ีชดัเจน เป็นตน้   

 

 

 บริษทัไดมี้การก าหนดโครงสร้างและ
สายบงัคบับญัชา อ านาจอนุมติัอยา่ง
เหมาะสม นอกจากน้ียงัใหค้วามส าคญั
กบัหน่วยงานภายในท่ีชดัเจน รวมทั้ง
การกระจายอ านาจโดยการมอบหมาย
หนา้ท่ีและความรับผดิชอบใหก้บั
บุคลากรในแต่ละต าแหน่งอยา่ง
เหมาะสมและสอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงคข์องบริษทั 

3.2 ผูบ้ริหารระดบัสูงก าหนดสายการรายงานใน
บริษทั โดยพจิารณาถึงความเหมาะสมเก่ียวกบั
อ านาจหนา้ท่ี  ความรับผดิชอบ และการ
ส่ือสารขอ้มูล 

 

 

 บริษทัไดจ้ดัท าแผนภูมิโครงสร้าง
องคก์ร (Organization Chart) อยา่งเป็น
ลายลกัษณ์อกัษร รวมถึงมีการเผยแพร่
พร้อมทั้งประกาศทุกเดือน ทาง e mail 

3.3 มีการก าหนด มอบหมาย และจ ากดัอ านาจ
หนา้ท่ีและความรับผดิชอบอยา่งเหมาะสม
ระหวา่งคณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร
ระดบัสูง ผูบ้ริหาร และพนกังาน  

 

 

 บริษทัมีการก าหนดตามตารางอ านาจ
อนุมติัเป็นลายลกัษณ์อกัษรและเผยแพร่
ใหพ้นกังานในส่วนต่างๆไดเ้ขา้ใจ ซ่ึง
อ านาจอนุมติัน้ีไดรั้บความเห็นชอบจาก
การประชุมบอร์ดเพื่อความเหมาะสมใน
การบริหารงานอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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4. องค์กรแสดงถึงความมุ่งม่ันในการจูงใจ พฒันาและรักษาบุคลากรทีมี่ความรู้ความสามารถ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ หมายเหตุ 

4.1 บริษทัมีนโยบายและวิธีการปฏิบติัเพื่อจดัหา 
พฒันา และรักษาบุคลากรท่ีมีความรู้และ
ความสามารถท่ีเหมาะสม  และมีกระบวนการ
สอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบติันั้นอยา่ง
สม ่าเสมอ 

 

 

 บริษทัมีการก าหนด แผนการฝึกอบรม 
รวมทั้งก าหนดแนวทางการสร้างขวญั
ก าลงัใจเพื่อรักษาบุคลากรท่ีมีความรู้
และความสามารถโดยมีการทบทวน
แผนปฏิบติัการในทุกปี ซึงระบุไว้
ชดัเจนในระเบียบสวสัดิการพนกังาน
โดยผูบ้ริหาร 

4.2 บริษทัมีกระบวนการประเมินผลการ
ปฏิบติังาน การใหแ้รงจูงใจหรือรางวลัต่อ
บุคลากรท่ีมีผลการปฏิบติังานดี และการ
จดัการต่อบุคลากรท่ีมีผลงานไม่บรรลุ
เป้าหมายรวมถึงการส่ือสารกระบวนการ
เหล่าน้ีใหผู้บ้ริหารและพนกังานทราบ 

 

 

 บริษทัมีการจดัท าแบบประเมินผลเพื่อ
ใชใ้นการวดัผลการด าเนินงานของ
พนกังานรวมถึงทกัษะส าคญัในการ
ปฏิบติังานเป็นประจ าทุกปี และใชเ้ป็น
องคป์ระกอบในการการข้ึนเงินเดือน 
ใหร้างวลั และพฒันาพนกังานต่อไป 

4.3 บริษทัมีกระบวนการแกไ้ขปัญหาหรือ
เตรียมพร้อมส าหรับการขาดบุคลากรท่ีมี
ความรู้และความสามารถท่ีเหมาะสมอยา่ง
ทนัเวลา 

 

 

 บริษทัใหค้วามส าคญัต่อการจดัท า
ฐานขอ้มูลของผูส้มคัรท่ีสนใจต าแหน่ง
งานท่ีมีในบริษทัแต่ละระดบัของ
ต าแหน่งงานอยา่งสม ่าเสมอ และมีการ
โยกยา้ยเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

4.4 บริษทัมีกระบวนการสรรหา พฒันา และรักษา
ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคน เช่น การ
จดัระบบท่ีปรึกษา (mentoring) และการ
ฝึกอบรม 

 

 

 บริษทัมีการก าหนดระเบียบการรับ
พนกังาน แผนการฝึกอบรม รวมทั้ง
ก าหนดแนวทางการสร้างขวญัก าลงัใจ
เพื่อรักษาบุคลากรท่ีมีความรู้และ
ความสามารถโดยมีการทบทวน
แผนปฏิบติัการในทุกปี 

4.5 บริษทัมีแผนและกระบวนการสรรหาผูสื้บ
ทอดต าแหน่ง (succession plan) ท่ีส าคญั 

  บริษทัมีแผนและกระบวนการในการ
สรรหาผูสื้บทอดต าแหน่งอยา่งเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร โดยก าหนดเป็นนโยบาย
ส าคญัของบริษทั 
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5. องค์กรก ำหนดให้บุคลำกรมีหน้ำทีแ่ละควำมรับผดิชอบในกำรควบคุมภำยใน เพ่ือให้บรรลุตำมวตัถุประสงค์
ขององค์กร 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ หมายเหตุ 

5.1 คณะกรรมการและผูบ้ริหารมีกระบวนการ
และการส่ือสารเชิงบงัคบัใหบุ้คลากรทุกคนมี
ความรับผดิชอบต่อการควบคุมภายใน และจดั
ใหมี้การปรับปรุงแกไ้ขกระบวนการปฏิบติั 
ในกรณีท่ีจ าเป็น 

 

 

 บริษทัไดมี้การจดัประชุม /ฝึกอบรม
เพื่อส่ือสารเชิงบงัคบัใหทุ้กคนเห็น
ความส าคญัและมีความรับผดิชอบต่อ
การควบคุมภายในโดยอา้งอิงจาก
รายงานการควบคุมภายในและมีการ
สอบทานเพื่อปรับปรุงในกรณีท่ีจ าเป็น  
-มีการประชุมทุก 6 เดือน มีรายงานการ
ประชุม คุณดวงแกว้ 

5.2 คณะกรรมการและผูบ้ริหารก าหนดตวัช้ีวดัผล
การปฏิบติังาน การสร้างแรงจูงใจ และการให้
รางวลั ท่ีเหมาะสม โดยพจิารณาทั้งเร่ืองการ
ปฏิบติัตาม Code of Conduct และ
วตัถุประสงคใ์นระยะสั้นและระยะยาวของ
บริษทั 

 

 

 บริษทัไดมี้การจดัท าแบบประเมินผล
เป็นประจ าทุกปี โดยมีการระบุตวัช้ีวดั
ทั้งในเร่ืองการปฏิบติังาน ทกัษะและ
จริยธรรม เพื่อเป็นองคป์ระกอบในการ
ใหค่้าตอบแทนต่อไป 

5.3 คณะกรรมการและผูบ้ริหารประเมินแรงจูงใจ
และการใหร้างวลัอยา่งต่อเน่ือง โดยเนน้ให้
สามารถเช่ือมโยงกบัความส าเร็จของหนา้ท่ีใน
การปฏิบติัตามการควบคุมภายในดว้ย 

 

 

 บริษทัไดมี้การจดัท าแบบประเมินผล
เป็นประจ าทุกปี โดยมีการระบุตวัช้ีวดั
ทั้งในเร่ืองการปฏิบติังาน ทกัษะและ
จริยธรรม ท่ีสอดคลอ้งกบัการควบคุม
ภายใน 

5.4 คณะกรรมการและผูบ้ริหารไดพ้ิจารณาไม่ให้
มีการสร้างแรงกดดนัท่ีมากเกินไปในการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีของบุคลากรแต่ละคน 

 

 

 บริษทัมีแนวทางปฏิบติัท่ีชดัเจนในการ
ก าหนดเป้าหมาย และมีการส่ือสารไป
ยงัพนกังานทุกคน เพื่อไม่ใหเ้ป็นการ
สร้างแรงกดดนัจนเกินไป เป้าหมาย
ท่ีตั้งจะตอ้งเป็นส่ิงท่ีพนกังานทุกคน
สามารถปฏิบติัไดจ้ริง และนอกจากน้ียงั
เป็นการแสดงความรับผดิชอบของ
ผูบ้ริหารเพื่อไม่ใหเ้กิดการกระท าท่ีอาจ
เป็นแรงจูงใจในการขาดความซ่ือสัตย์
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ หมายเหตุ 
ต่อหนา้ท่ีในการปฏิบติังาน พร้อมทั้ง
เปิดโอกาสใหพ้นกังานเสนอแนะส่ิงท่ี
เป็นประโยชนผ์า่นช่องทาง Website 
ของบริษทั 

 

 

การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 

6. องค์กรก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่ำงชัดเจนเพียงพอ เพ่ือให้สำมำรถระบุและประเมินควำมเส่ียงต่ำง ๆ  ที่
เกีย่วข้องกบักำรบรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กร 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ หมายเหตุ 

6.1 บริษทัสามารถปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี
ท่ีรับรองโดยทัว่ไป และเหมาะสมกบัธุรกิจใน
ขณะนั้น โดยแสดงไดว้า่รายการในรายงาน
ทางการเงินมีตวัตนจริง ครบถว้น แสดงถึง
สิทธิหรือภาระผกูพนัของบริษทัไดถู้กตอ้ง  มี
มูลค่าเหมาะสม  และเปิดเผยขอ้มูลครบถว้น 
ถูกตอ้ง 

 

 

 บริษทัสามารถปฏิบติัตามมาตรฐานการ
บญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป และเหมาะสม
กบัธุรกิจ โดยมีการใชก้ารบนัทึกบญัชี
ผา่นระบบ CPTWorks ซ่ึงผา่นการ
ตรวจสอบบญัชีอยา่งเหมาะสม ผา่นผู ้
ตรวจสอบบญัชีชั้นน า 

6.2 บริษทัก าหนดสาระส าคญัของรายการทางการ
เงิน โดยพจิารณาถึงปัจจยัท่ีส าคญั เช่น ผูใ้ช้
รายงานทางการเงิน ขนาดของรายการ 
แนวโนม้ของธุรกิจ 

 

 

 

 บริษทัมีการรายงาน ขอ้มูลทางการเงินท่ี
เป็นมาตรฐานสามารถพิจารณา 
วิเคราะห์ รายการส าคญัท่ีมีผลต่อ
แนวโนม้ธุรกิจ 

6.3 รายงานทางการเงินของบริษทัสะทอ้นถึง
กิจกรรมการด าเนินงานของบริษทั 
อยา่งแทจ้ริง 

 

 

 รายงานทางการเงินของบริษทัเป็นไป
ตามมาตรฐานและสะทอ้นถึงกิจกรรม
การด าเนินงานของบริษทั 
อยา่งแทจ้ริง 

6.4 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียง อนุมติัและส่ือสารนโยบาย การ
บริหารความเส่ียงใหผู้บ้ริหารและพนกังานทุก
คนรับทราบและถือปฏิบติั จนเป็นส่วนหน่ึง
ของวฒันธรรมขององคก์ร 

 

 

 บริษทัมีนโยบายการบริหารความเส่ียง
ส่ือสารกบัทุกคนใหรั้บทราบและถือ
ปฏิบติั 
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7. องค์กรระบุและวิเคราะห์ความเส่ียงทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุม
ทั่วทั้งองค์กร 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ หมายเหตุ 

7.1 บริษทัระบุความเส่ียงทุกประเภทซ่ึงอาจมี
ผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจทั้งระดบัองคก์ร 
หน่วยธุรกิจ ฝ่ายงาน และหนา้ท่ีงานต่าง ๆ   

 

 

 บริษทัมีการจดัท ารายงานความคืบหนา้
ความเส่ียง ของคณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียงโดยพิจารณาถึงผลกระทบต่อ
การด าเนินธุรกิจในระดบัต่าง ๆ 

7.2 บริษทัวิเคราะห์ความเส่ียงทุกประเภทท่ีอาจ
เกิดจากทั้งปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก
องคก์ร ซ่ึงรวมถึงความเส่ียงดา้นกลยทุธ์ การ
ด าเนินงาน การรายงาน การปฏิบติัตาม
กฎเกณฑ ์และดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  

 

 

 บริษทัมีการจดัประชุมบุคลากรท่ี
เก่ียวขอ้งในการวิเคราะห์ จดัท ารายงาน
ความคืบหนา้ความเส่ียง ของ
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพื่อ
น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 

7.3 ผูบ้ริหารทุกระดบัมีส่วนร่วมในการบริหาร
ความเส่ียง 

  บริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียงเม่ือวนัท่ี 17 มี.ค.60 ซ่ึง
ประกอบดว้ยตวัแทนท่ีมีคุณวฒิุในการ
เขา้ร่วมประชุมและมีส่วนในการ
ประเมินความเส่ียง  

7.4 บริษทัไดป้ระเมินความส าคญัของความเส่ียง 
โดยพิจารณาทั้งโอกาสเกิดเหตุการณ์ และ
ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน  

 
 

 บริษทัมีการระบุปัจจยัความเส่ียงอยา่ง
เป็นระบบสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์
เกิดข้ึนจากการจดัใหมี้การควบคุม
ดงักล่าววา่คุม้ค่าหรือมีประโยชน์กบั
การควบคุมความเส่ียงท่ีไดรั้บอนุมติั
หรือไม่จากในวิธีการนั้นๆ 

7.5 บริษทัมีมาตรการและแผนปฏิบติังานเพื่อ
จดัการความเส่ียง โดยอาจเป็นการยอมรับ
ความเส่ียงนั้น (Acceptance)  การลดความ
เส่ียง (Reduction)  การหลีกเล่ียงความเส่ียง 
(Avoidance)  หรือการร่วมรับความเส่ียง 
(Sharing) 

 

 

 บริษทัก าหนดใหห้น่วยงานท่ีไดรั้บ
มอบหมายร่วมกนัพิจารณาวิธีการ
ควบคุมความเส่ียง หรือวิธีการลดความ
เส่ียงท่ีไดร้ะบุไว ้ซ่ึงในการก าหนด
วิธีการควบคุมความเส่ียงดงักล่าวน้ี 
หน่วยงานท่ีไดรั้บมอบหมายจะตอ้ง
ค านึงถึงตน้ทุนท่ีจะเกิดข้ึนจากการจดั
ใหมี้การควบคุมดงักล่าว วา่มีความ
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ หมายเหตุ 
คุม้ค่าหรือมีประโยชน์กบัการควบคุม
ความเส่ียงท่ีไดรั้บอนุมติัหรือไม่จากใน
วิธีการนั้น ๆ 

8. องค์กรได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเส่ียงที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ของ
องค์กร 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ หมายเหตุ 

8.1 บริษทัประเมินโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริตข้ึน
โดยครอบคลุมการทุจริตแบบต่างๆ เช่น การ
จดัท ารายงานทางการเงินเทจ็  การท าให้
สูญเสียทรัพยสิ์น การคอร์รัปชัน่  การท่ี
ผูบ้ริหารสามารถฝ่าฝืนระบบควบคุมภายใน 
(management override of internal controls) 
การเปล่ียนแปลงขอ้มูลในรายงานท่ีส าคญั  
การไดม้าหรือใชไ้ปซ่ึงทรัพยสิ์นโดยไม่
ถูกตอ้ง เป็นตน้ 

 

 

 บริษทัมีการแบ่งแยกหนา้ท่ีอยา่ง
เหมาะสมเช่น เจา้หนา้ท่ีบนัทึก ตอ้งแยก
ต่างหากกบัเจา้หนา้ท่ีรับ เป็นตน้เพื่อลด
โอกาสเป็นช่องทางทุจริตในองคก์ร 
ส่วนการจดัซ้ือจะมีการด าเนินการ
เปรียบเทียบราคาและคุณสมบติัต่าง ๆ 
ของผูข้าย เพื่อใหก้ระบวนการจดัซ้ือ
โปร่งใส สอบทานได ้ในดา้นการ
บริหารการขาย มีการค านึงถึงสถานะ
ทางการเงินของลูกคา้เป็นองคป์ระกอบ
ดว้ย 

8.2 บริษทัไดท้บทวนเป้าหมายการปฏิบติังาน
อยา่งรอบคอบ โดยพิจารณาความเป็นไปได้
ของเป้าหมายท่ีก าหนดแลว้  รวมทั้งได้
พิจารณาความสมเหตุสมผลของการให้
ส่ิงจูงใจหรือผลตอบแทนแก่พนกังานแลว้ดว้ย
วา่ ไม่มีลกัษณะส่งเสริมใหพ้นกังานกระท าไม่
เหมาะสม  เช่น ไม่ตั้งเป้าหมายยอดขายของ
บริษทัไวสู้งเกินความเป็นจริง จนท าใหเ้กิด
แรงจูงใจในการตกแต่งตวัเลขยอดขาย เป็นตน้ 

 

 

 บริษทัมีการทบทวนแผนธุรกิจอยา่ง
สม ่าเสมอ เพื่อพิจารณาถึงสถานการณ์
ปัจจุบนัวา่เหมาะสม สอดคลอ้งกบัการ
ด าเนินธุรกิจ พร้อมทั้งมีการก าหนด
ผลตอบแทนแก่พนกังานใหส้อดคลอ้ง
กบันโยบายธุรกิจดว้ย 

8.3 คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาและ
สอบถามผูบ้ริหารเก่ียวกบัโอกาส 
ในการเกิดทุจริต และมาตรการท่ีบริษทั

 

 

 บริษทัมีโครงสร้างองคก์รท่ีเป็นการ
คานอ านาจกนัเพื่อลดช่องทางและ
โอกาสการเกิดทุจริต นอกจากน้ีทาง
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ หมายเหตุ 
ด าเนินการเพื่อป้องกนัหรือแกไ้ขการทุจริต คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาใน

เร่ืองดงักล่าวในท่ีประชุม 17 มี.ค.60 
8.4 บริษทัไดส่ื้อสารใหพ้นกังานทุกคนเขา้ใจและ

ปฏิบติัตามนโยบายและแนวปฏิบติัท่ีก าหนด
ไว ้

 
 บริษทัไดใ้หค้วามส าคญัโดยมีการ

ประกาศ ดว้ยการติดประกาศภายใน
บริษทั 

9. องค์กรสามารถระบุและประเมินความเปลีย่นแปลงทีอ่าจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน  

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ หมายเหตุ 

9.1 บริษทัประเมินการเปล่ียนแปลงปัจจยัภายนอก
องคก์ร ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ 
การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน 
ตลอดจนไดก้ าหนดมาตรการตอบสนองต่อ
การเปล่ียนแปลงนั้นอยา่งเพยีงพอแลว้  

 

 

 บริษทัมีการจดัตั้งคณะท างานบริหาร
ความเส่ียงเพื่อติดตามปัจจยัท่ีอาจมี
ผลกระทบทางธุรกิจ ซ่ึงแต่งตั้งในท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี  
17 มีนาคม 2560 

9.2 บริษทัประเมินการเปล่ียนแปลงรูปแบบการ
ท าธุรกิจ ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการด าเนิน
ธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการ
เงิน ตลอดจนไดก้ าหนดมาตรการตอบสนอง
ต่อการเปล่ียนแปลงนั้นอยา่งเพียงพอแลว้ 

 

 

 บริษทัมีการจดัตั้งคณะท างานบริหาร
ความเส่ียงเพื่อติดตามปัจจยัท่ีอาจมี
ผลกระทบทางธุรกิจ 

9.3 บริษทัประเมินการเปล่ียนแปลงผูน้ าองคก์ร ท่ี
อาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ การ
ควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน 
ตลอดจนไดก้ าหนดมาตรการตอบสนองต่อ
การเปล่ียนแปลงนั้นอยา่งเพยีงพอแลว้ 

 
 บริษทัเขา้ใจความเส่ียงดงักล่าวและ

ด าเนินการจดัเตรียมการลดผลกระทบ
ดงักล่าวเช่นระบบการสืบทอดงาน 
(Succession Planning) การจดั
กระบวนการท างานใหเ้ป็นระบบ 
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การควบคุมการปฏิบัตงิาน (Control Activities) 

10. องค์กรมีมาตรการควบคุมทีช่่วยลดความเส่ียงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ
ได้ (คณะท างานบริหารความเส่ียง) 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ หมายเหตุ 

10.1 มาตรการควบคุมของบริษทัมีความเหมาะสม
กบัความเส่ียง และลกัษณะเฉพาะขององคก์ร 
เช่น สภาพแวดลอ้ม ความซบัซอ้นของงาน 
ลกัษณะงาน ขอบเขต การด าเนินงาน รวมถึง
ลกัษณะเฉพาะอ่ืน ๆ 

 

 

 บริษทัมีการกระจายอ านาจและบทบาท
หนา้ท่ี อ านาจอนุมติั ในเอกสารอ านาจ
อนุมติัเป็นลายลกัษณ์อกัษร และส่ือสาร
ไปยงัพนกังานในหน่วยงานต่าง ๆ 

10.2 บริษทัมีมาตรการควบคุมภายในท่ีก าหนดเป็น
ลายลกัษณ์อกัษร และครอบคลุมกระบวนการ
ต่างๆ อยา่งเหมาะสม  เช่น  มีนโยบายและ
ระเบียบวิธีปฏิบติังานเก่ียวกบัธุรกรรมดา้น
การเงิน การจดัซ้ือ และการบริหารทัว่ไป 
ตลอดจนก าหนดขอบเขต  อ านาจหนา้ท่ี  และ
ล าดบัชั้นการอนุมติัของผูบ้ริหารในแต่ละ
ระดบัไวอ้ยา่งชดัเจน รัดกมุ  เพื่อใหส้ามารถ
ป้องกนัการทุจริตได ้ เช่น  มีการก าหนดขนาด
วงเงินและอ านาจอนุมติัของผูบ้ริหารแต่ละ
ระดบั  ขั้นตอนในการอนุมติัโครงการลงทุน  
ขั้นตอนการจดัซ้ือและวิธีการคดัเลือกผูข้าย  
การบนัทึกขอ้มูลรายละเอียดการตดัสินใจ
จดัซ้ือ  ขั้นตอนการเบิกจ่ายวสัดุอุปกรณ์ หรือ 
การเบิกใชเ้คร่ืองมือต่าง ๆ เป็นตน้ โดยไดจ้ดั
ใหมี้กระบวนการส าหรับกรณีต่าง ๆ ดงัน้ี            
10.2.1 การเกบ็รวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัผูถื้อ

หุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร และ
ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว 
รวมทั้งบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั เพื่อ
ประโยชน์ในการติดตามและสอบ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 บริษทัมีคู่มือการปฏิบติังาน รวมทั้งคู่มือ
นโยบายต่าง ๆ ของบริษทั ตารางอ านาจ
อนุมติัประกาศใช ้โดยมีการเขียนไว้
เป็นลายลกัษณ์อกัษร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บริษทัมีการจดัท าขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจุบนั
อยูเ่สมอ 
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ หมายเหตุ 
ทานการท ารายการระหวา่งกนัหรือ
รายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ รวมทั้งมีการปรับปรุง
ขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจุบนัเสมอ 

10.2.2 กรณีท่ีบริษทัอนุมติัธุรกรรมหรือท า
สญัญากบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งในลกัษณะท่ีมี 
ผลผกูพนับริษทัใน ระยะยาวไปแลว้ 
เช่น การท าสญัญาซ้ือขายสินคา้ การ
ใหกู้ย้มืการค ้าประกนั  บริษทัได้
ติดตามใหม้ัน่ใจแลว้วา่ มีการปฏิบติั
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ี ตกลงกนัไว ้
ตลอดระยะเวลาท่ีมีผลผกูพนับริษทั 
เช่น ติดตามการช าระคืนหน้ีตาม
ก าหนด หรือมีการทบทวนความ
เหมาะสมของสัญญา เป็นตน้ 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
บริษทัไดติ้ดตามการท าธุรกรรมให้
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีตกลงกนัไวต้ลอด
ระยะเวลาท่ีผลผกูพนับริษทั 

10.3 บริษทัก าหนดใหก้ารควบคุมภายในมีความ
หลากหลายอยา่งเหมาะสม เช่น  
การควบคุมแบบ manual และ automated หรือ
การควบคุมแบบป้องกนัและติดตาม 

 

 

 บริษทัไดด้ าเนินการจดัท าและเผยแพร่
คู่มือการปฏิบติังานโดยค านึงถึง
หลกัเกณฑก์ารควบคุมภายใน เพื่อใหมี้
ความหลากหลาย เหมาะสม ก าหนด
อ านาจด าเนินการเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
และแบ่งแยกอ านาจหนา้ท่ีในพนกังาน
ระดบัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

10.4 บริษทัก าหนดใหมี้การควบคุมภายในในทุก
ระดบัขององคก์ร เช่น ทั้งระดบั 
กลุ่มบริษทั หน่วยธุรกิจ สายงาน ฝ่ายงาน 
แผนก หรือกระบวนการ 

 

 

 

10.5 บริษทัมีการแบ่งแยกหนา้ท่ีความรับผดิชอบ
ในงาน 3 ดา้นต่อไปน้ี ออกจากกนัโดยเดด็ขาด 
เพื่อเป็นการตรวจสอบซ่ึงกนัและกนั กล่าวคือ  
(1) หนา้ท่ีอนุมติั  
(2) หนา้ท่ีบนัทึกรายการบญัชีและขอ้มูล

สารสนเทศ และ  
(3) หนา้ท่ีในการดูแลจดัเกบ็ทรัพยสิ์น 

 

 

 บริษทัไดมี้การแบ่งแยกอ านาจหนา้ท่ี
เพื่อใหเ้กิดการสอบทานระหวา่งกนั 
ตามคู่มือการปฏิบติังาน 
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11. องค์กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพ่ือช่วยสนับสนุนการบรรลุ
วตัถุประสงค์ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ หมายเหตุ 

11.1 บริษทัควรก าหนดความเก่ียวขอ้งกนัระหวา่ง
การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในกระบวนการ
ปฏิบติังานและการควบคุมทัว่ไปของระบบ
สารสนเทศ 

  แผนก IT ไดจ้ดัท าและเผยแพร่นโยบาย
ทางเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อเป็นการ
ก ากบัดูแลการด าเนินงาน การใชง้าน 
แนวทางปฏิบติั รวมถึงการบ ารุงรักษา 
เทคโนโลยสีารสนเทศภายในบริษทั
อยา่งเหมาะสม 
และพฒันานโยบายท่ีมีอยูแ่ลว้ให้
ครอบคลุมยิง่ข้ึน 
 

11.2 บริษทัควรก าหนดการควบคุมโครงสร้าง
พื้นฐานของระบบเทคโนโลยใีหมี้ความ
เหมาะสม 

  

11.3 บริษทัควรก าหนดการควบคุมดา้นความ
ปลอดภยัของระบบเทคโนโลยใีหมี้ความ
เหมาะสม 

  

11.4 บริษทัควรก าหนดการควบคุมกระบวนการ
ไดม้า การพฒันา และการบ ารุงรักษาระบบ
เทคโนโลยใีหมี้ความเหมาะสม 

  

12. องค์กรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซ่ึงได้ก าหนดส่ิงที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติ 
เพ่ือให้นโยบายทีก่ าหนดไว้น้ันสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ หมายเหตุ 

12.1 บริษทัมีนโยบายท่ีรัดกมุเพื่อติดตามใหก้ารท า
ธุรกรรมของผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการ 
ผูบ้ริหาร หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว 
ตอ้งผา่นขั้นตอนการอนุมติัท่ีก าหนด เช่น 
ขอ้บงัคบัของบริษทั เกณฑข์องตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เกณฑข์อง
ส านกังาน ฯลฯ เพื่อป้องกนัการหาโอกาส 
หรือน าผลประโยชน์ของบริษทัไปใชส่้วนตวั   

 

 

 บริษทัมีนโยบายท่ีรัดกมุในการท า
ธุรกรรมดงักล่าวโดยจะตอ้งมีการ
น าเสนอเขา้คณะกรรมการตรวจสอบ 
และคณะกรรมการบริษทัเพือ่ก ากบัดูแล 
และขออนุมติัอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 

12.2 บริษทัมีนโยบายเพื่อใหก้ารพิจารณาอนุมติั
ธุรกรรมกระท าโดยผูท่ี้ไม่มีส่วนไดเ้สียใน

 
 

 บริษทัมีนโยบาย การพิจารณา ตาม
หลกัเกณฑ ์อนัพึง เปรียบเทียบได ้ตาม
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ หมายเหตุ 
ธุรกรรมนั้น ประเภทรายการธุรกรรม เพื่อความเป็น

ธรรม โดยค านึงถึงประโยชน์ของบริษทั
เป็นส าคญั 

12.3 บริษทัมีนโยบายเพื่อใหก้ารพิจารณาอนุมติั
ธุรกรรมค านึงถึงประโยชนสู์งสุดของบริษทั
เป็นส าคญั และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็น
รายการท่ีกระท ากบับุคคลภายนอก  (at arms’ 
length basis) 

 
 

 บริษทัฯ มีการก าหนดหลกัเกณฑต่์าง ๆ 
ท่ีเหมาะสม เพื่ออนุมติั ธุรกรรม อนั
ค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ 

12.4 บริษทัมีกระบวนการติดตามดูแลการ
ด าเนินงานของบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วม 
รวมทั้งก าหนดแนวทางใหบุ้คคลท่ีบริษทั
แต่งตั้งใหเ้ป็นกรรมการหรือผูบ้ริหาร  ใน
บริษทัยอ่ยหรือร่วมนั้น ถือปฏิบติั  (หากบริษัท
ไม่มเีงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือ  บริษัทร่วมไม่
ต้องตอบข้อนี)้ 

   

12.5 บริษทัก าหนดหนา้ท่ีและความรับผดิชอบใน
การน านโยบายและกระบวนการไปปฏิบติั
โดยผูบ้ริหารและพนกังาน 

 
 

 บริษทัมีการก าหนดนโยบาย และหนา้ท่ี
ความรับผดิชอบอยา่งชดัเจนเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร เพื่อรับทราบและน าไป
ปฏิบติัทั้งในระดบัผูบ้ริหารและ
พนกังาน 

12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบติัของบริษทั
ไดรั้บการน าไปใชใ้นเวลาท่ีเหมาะสม โดย
บุคลากรท่ีมีความสามารถรวมถึงการ
ครอบคลุมกระบวนการแกไ้ขขอ้ผดิพลาด ใน
การปฏิบติังาน 

 
 

 บริษทัด าเนินการอยา่งทนัท่วงทีในการ
ประกาศนโยบายและกระบวนการ
ปฏิบติัผา่นการประชุมอยา่งสม ่าเสมอ 
และการประชุมในหน่วยงาน และการ
ประกาศใช ้รวมถึงประกาศปรับปรุง 
เร่ืองต่าง ๆ ท่ีสอดคลอ้งกบันโยบาย 

12.7 บริษทัทบทวนนโยบายและกระบวนการ
ปฏิบติัใหมี้ความเหมาะสมอยูเ่สมอ 

 
 

 บริษทัทบทวนนโยบายเพื่อให้
สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ท่ีมีปัจจยั
ภายนอกมากระทบ โดยค านึงถึง
ผลประโยชน์ของบริษทั โดยการ
ประกาศใหพ้นกังานทุกคนทราบ 
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ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล (Information & Communication) 

13. องค์กรข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพ่ือสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถด าเนินไปได้ตามที่
ก าหนดไว้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ หมายเหตุ 

13.1 บริษทัก าหนดขอ้มูลท่ีตอ้งการใชใ้นการ
ด าเนินงาน ทั้งขอ้มูลจากภายในและภายนอก
องคก์ร ท่ีมีคุณภาพและเก่ียวขอ้งต่องาน 

 

 

 บริษทัมีการจดัท ารายงานเพือ่ใชเ้ป็น
ขอ้มูลในการวิเคราะห์และตดัสินใจใน
การด าเนินงาน รวมถึงสามารถเขา้ถึง
ขอ้มูลท่ีส าคญัและจ าเป็นจากภายนอก
ดว้ย เช่นกรมสรรพากร กรมพฒันา
ธุรกิจการคา้ 

13.2 บริษทัพิจารณาทั้งตน้ทุนและประโยชน์ท่ีจะ
ไดรั้บ รวมถึงปริมาณและความถูกตอ้งของ
ขอ้มูล  

  บริษทัใชข้อ้มูลท่ีถูกตอ้ง เช่ือถือได ้มี
การสอบทาน โดยสามารถน าเสนอ
ขอ้มูลทั้งในเชิงปริมาณ และคุณภาพ 

13.3 บริษทัด าเนินการเพื่อใหค้ณะกรรมการมี
ขอ้มูลท่ีส าคญัอยา่งเพียงพอส าหรับใช้
ประกอบการตดัสินใจ ตวัอยา่งขอ้มูลท่ีส าคญั 
เช่น รายละเอียดของเร่ืองท่ีเสนอ  ใหพ้จิารณา 
เหตุผล ผลกระทบต่อบริษทั ทางเลือกต่าง ๆ  
 

 

 

 บริษทัมีการจดัท ารายงานเพือ่น าเสนอ
ผูบ้ริหารเป็นประจ าทุกเดือนและราย
ไตรมาสเพื่อพจิารณา ขอ้มูลในรายการ
ส าคญัท่ีอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ
ขอ้มูลในรายการส าคญัท่ีอาจส่งผล
กระทบต่อธุรกิจ เช่น รายงานรายรับ-
รายจ่ายประจ าเดือน, รายงาน
งบประมาณ-ยอดขาย, Backlog Invoice 
Report เป็นตน้ 

13.4 บริษทัด าเนินการเพื่อใหก้รรมการบริษทัไดรั้บ
หนงัสือนดัประชุมหรือเอกสารประกอบการ
ประชุมท่ีระบุขอ้มูลท่ีจ าเป็นและเพยีงพอต่อ
การพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหนา้อยา่ง
นอ้ยภายในระยะเวลาขั้นต ่าตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด  

 

 

 บริษทัด าเนินการ แจง้และนดัประชุม
พร้อมเตรียมเอกสารประกอบวนั
ประชุมล่วงหนา้ภายในระยะเวลาขั้นต ่า
ท่ีกฎหมายก าหนด 
ส่งหนงัสือ 7 วนั/ผูถื้อหุน้ประกาศ 
นสพ.3 วนั 

13.5 บริษทัด าเนินการเพื่อใหร้ายงานการประชุม   บริษทัมีการด าเนินการ บนัทึกรายงาน
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ หมายเหตุ 
คณะกรรมการมีรายละเอียดตามควร  เพื่อให้
สามารถตรวจสอบยอ้นหลงัเก่ียวกบัความ
เหมาะสมในการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการ
แต่ละราย เช่น การบนัทึกขอ้ซกัถามของ
กรรมการ ความเห็นหรือขอ้สังเกตของ
กรรมการในเร่ืองท่ีพิจารณา ความเห็นของ
กรรมการรายท่ีไม่เห็นดว้ยกบัเร่ืองท่ีเสนอ
พร้อมเหตุผล   เป็นตน้ 

ประชุม และขอ้สังเกตของกรรมการใน
เร่ืองท่ีพิจารณาอยา่งเหมาะสม รวมทั้ง
รายการท่ีกรรมการมีความเห็นในเร่ือง
ต่าง ๆ 

13.6 บริษทัมีการด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
13.6.1 มีการจดัเกบ็เอกสารส าคญั ไวอ้ยา่ง

ครบถว้นเป็นหมวดหมู่ 
13.6.2 กรณีท่ีไดรั้บแจง้จากผูส้อบบญัชีหรือ

ผูต้รวจสอบภายในวา่มีขอ้บกพร่อง
ในการควบคุมภายใน บริษทัไดแ้กไ้ข
ขอ้บกพร่องนั้นอยา่งครบถว้นแลว้  

 

 

 

 

 

 

 บริษทัมีการบริหารการจดัเกบ็แฟ้ม
เอกสารอยา่งครบถว้นและเป็น
หมวดหมู่ และ ไดป้ฏิบติัตามขอ้แนะน า
ของผูส้อบบญัชีในกรณีมีส่ิงท่ีควรแกไ้ข 
เพื่อความเป็นระเบียบและเพื่อการ
ควบคุมภายในอยา่งมีประสิทธิภาพ 

14. องค์กรส่ือสารข้อมูลภายในองค์กร ซ่ึงรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในที่
จ าเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถด าเนินไปได้ตามทีว่างไว้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ หมายเหตุ 

14.1 บริษทัมีกระบวนการส่ือสารขอ้มูลภายใน
อยา่งมีประสิทธิภาพ และมีช่องทาง การ
ส่ือสารท่ีเหมาะสม เพื่อสนบัสนุนการควบคุม
ภายใน  

 

 

 บริษทัมีการติดประกาศ และการจดัการ
ประชุมระหวา่งหน่วยงาน และภายใน
หน่วยงานเพื่อใหเ้กิดการส่ือสารภายใน
องคก์ร รวมถึงมีช่องทางในการแจง้
ขอ้มูลต่าง ๆ ทาง Website ของบริษทั 

14.2 บริษทัมีการรายงานขอ้มูลท่ีส าคญัถึง
คณะกรรมการบริษทัอยา่งสม ่าเสมอ และ             
คณะกรรมการบริษทัสามารถเขา้ถึงแหล่ง
สารสนเทศท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบติังาน หรือ   
สอบทานรายการต่าง ๆ ตามท่ีตอ้งการ เช่น 
การก าหนดบุคคลท่ีเป็นศูนยติ์ดต่อเพื่อให้

 

 

 บริษทัมีการรายงานขอ้มูลส าคญัต่อ
คณะกรรมการอยา่งสม ่าเสมอและ
จดัเตรียมช่องทางการส่ือสาร โดย
ก าหนด เลขานุการบริษทัเป็นศูนยติ์ดต่อ 
ประสานงาน ผูส้อบบญัชี ผูต้รวจสอบ
ภายใน และวาระกิจกรรมท่ีจ าเป็นต่าง ๆ 
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ หมายเหตุ 
สามารถติดต่อขอขอ้มูลอ่ืนนอกจากท่ีไดรั้บ
จากผูบ้ริหาร รวมทั้งการติดต่อสอบถามขอ้มูล
จากผูส้อบบญัชี   ผูต้รวจสอบภายใน  การจดั
ประชุมระหวา่งคณะกรรมการและผูบ้ริหาร
ตามท่ีคณะกรรมการร้องขอ การจดักิจกรรม
พบปะหารือระหวา่งคณะกรรมการและ
ผูบ้ริหารนอกเหนือจากการประชุม
คณะกรรมการ  เป็นตน้    

นอกเหนือจากการประชุม
คณะกรรมการ 

14.3 บริษทัจดัใหมี้ช่องทางการส่ือสารพิเศษหรือ
ช่องทางลบัเพื่อใหบุ้คคลต่าง ๆ              
ภายในบริษทัสามารถแจง้ขอ้มูลหรือเบาะแส
เก่ียวกบัการฉอ้ฉลหรือทุจริตภายในบริษทั 
(whistle-blower hotline) ไดอ้ยา่งปลอดภยั 

 
 

 บริษทัมีความมุ่งมัน่ในการเป็นองคก์รท่ี
ส่งเสริมการต่อตา้นการทุจริตและได้
จดัเตรียมช่องทางส่ือสารท่ีเหมาะสม
ผา่นทาง e mail : 
info@CPTthailand.com และ ตู้
เสนอแนะของบริษทั  

15. องค์กรได้ส่ือสารกบัหน่วยงานภายนอก เกีย่วกบัประเด็นทีอ่าจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ หมายเหตุ 

15.1 บริษทัมีกระบวนการส่ือสารขอ้มูลกบัผูมี้ส่วน
ไดเ้สียภายนอกองคก์รอยา่งมีประสิทธิภาพ 
และมีช่องทางการส่ือสารท่ีเหมาะสม เพื่อ
สนบัสนุนการควบคุมภายใน เช่น จดัใหมี้
เจา้หนา้ท่ีหรือหน่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธ์  
ศูนยรั์บเร่ืองร้องเรียน เป็นตน้ 

 
 

 บริษทัจดัท าเวบ็ไซตแ์ละเสนอช่องทาง
การติดต่อส่ือสารผา่นเวบ็ไซตข์อง
บริษทั และมีแผนจดัเตรียมหน่วยงาน 
นกัลงทุนสัมพนัธ์ในกรณีมีรายการ 
เร่ืองร้องเรียนเป็นจ านวนมาก ทั้งน้ีหาก
มีรายการนอ้ย บริษทัฯขอแต่งตั้ง 
เลขานุการบริษทัเพื่อเป็นศูนยก์ลาง
ประสานงานขอ้ร้องเรียนหรือใหข้อ้มูล 

15.2 บริษทัจดัใหมี้ช่องทางการส่ือสารพิเศษหรือ
ช่องทางลบัเพื่อใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียภายนอก
องคก์รสามารถแจง้ขอ้มูลหรือเบาะแสเก่ียวกบั
การฉอ้ฉลหรือทุจริต (whistle-blower hotline) 
แก่บริษทัไดอ้ยา่งปลอดภยั 

 
 

 บริษทัจดัท าเวบ็ไซตแ์ละเสนอช่องทาง
การติดต่อส่ือสารผา่นเวบ็ไซตข์อง
บริษทั 
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ระบบการตดิตาม (Monitoring Activities) 

16. องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพ่ือให้ม่ันใจได้ว่าการควบคุมภายในยังด าเนินไปอย่าง
ครบถ้วน เหมาะสม 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ หมายเหตุ 

16.1 บริษทัจดัใหมี้กระบวนการติดตามการปฏิบติั
ตามจริยธรรมธุรกิจและขอ้ก าหนดหา้มฝ่าย
บริหารและพนกังานปฏิบติัตนในลกัษณะท่ี
อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
เช่น ก าหนดใหแ้ต่ละส่วนงานติดตามการ
ปฏิบติั  และรายงานผูบ้งัคบับญัชา หรือ
มอบหมายใหห้น่วยงานตรวจสอบภายใน
ติดตามการปฏิบติั และรายงานต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นตน้ 

 
 

 บริษทัฯ มีการติดตามส่วนงานแต่ละ
แผนกเพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบาย การ
ตรวจสอบภายในและแกไ้ขขอ้บกพร่อง
ในกรณีตรวจพบขอ้บกพร่องในเร่ือง 
conflict of  interest และหากมีจะมีการ
รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

16.2 บริษทัจดัใหมี้การตรวจสอบการปฏิบติัตาม
ระบบการควบคุมภายในท่ีวางไว ้โดยการ
ประเมินตนเอง และ/หรือการประเมินอิสระ
โดยผูต้รวจสอบภายใน 

 

 

 บริษทัไดด้ าเนินการใหผู้ต้รวจสอบ
ภายในมาประเมิน รวมทั้งมอบหมายให้
แผนกท่ีเก่ียวขอ้งจดัเตรียมขอ้มูล 

16.3 ความถ่ีในการติดตามและประเมินผลมีความ
เหมาะสมกบัการเปล่ียนแปลงของบริษทั 

  บริษทัมีการก าหนดช่วงระยะเวลาของ
การตรวจสอบอยูใ่นการจดัท าแผนงาน
ประจ าปีอยา่งสม ่าเสมอและมีการ
ติดตามผลตรวจสอบการปฏิบติัตาม
ระบบการควบคุมภายใตแ้ผนท่ีวางไว้
ตลอดทั้งปี 

16.4 ด าเนินการติดตามและประเมินผลระบบการ
ควบคุมภายใน โดยผูท่ี้มีความรู้และ
ความสามารถ 

  มีการก าหนดช่วงระยะเวลาของการเขา้
ตรวจ มีการก าหนดในแผนงานประจ าปี 
มีการสังเกตการณ์และติดตาม
ขอ้เสนอแนะของฝ่ายตรวจสอบภายใน 
และติดตามการปฏิบติัตาม วา่มีหรือไม่ 
และไดน้ าผลติดตามดงักล่าวรายงานให้
ผูบ้ริหารอยูเ่สมอ 
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16.5 บริษทัก าหนดแนวทางการรายงานผลการ
ตรวจสอบภายในใหข้ึ้นตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  

  บริษทัมีการรายงานผลการตรวจสอบ
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส 

16.6 บริษทัส่งเสริมใหผู้ต้รวจสอบภายในปฏิบติั
หนา้ท่ีตามมาตรฐานสากล การปฏิบติังาน
วิชาชีพการตรวจสอบภายใน (International 
Standards for the Professional Practice of 
Internal Auditing, IIA)  

 

 

 บริษทัมีการส่งเสริมการปฏิบติังานของ 
ผูต้รวจสอบภายในใหป้ฏิบติังานวิชาชีพ
การตรวจสอบภายในตาม
มาตรฐานสากล 

17. องค์กรประเมินและส่ือสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่รับผิดชอบ ซ่ึง
รวมถึงผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ หมายเหตุ 

17.1 บริษทัประเมินผลและส่ือสารขอ้บกพร่องของ
การควบคุมภายใน และด าเนินการเพื่อติดตาม
แกไ้ขอยา่งทนัท่วงที หากผลการด าเนินงานท่ี
เกิดข้ึนแตกต่างจากเป้าหมาย ท่ีก าหนดไว้
อยา่งมีนยัส าคญั 

 

 

 บริษทัมีการจดัวาระการประชุมเพื่อ
ติดตามผลการประเมินเพื่อติดตามผล
ของการแกไ้ขวา่เป็นไปตามเป้าหมาย
หรือไม่ 

17.2 บริษทัมีนโยบายการรายงาน ดงัน้ี 
17.2.1 ฝ่ายบริหารตอ้งรายงานต่อ

คณะกรรมการบริษทัโดยพลนั ใน
กรณีท่ีเกิดเหตุการณ์หรือสงสยัวา่มี
เหตุการณ์ทุจริตอยา่งร้ายแรง มีการ
ปฏิบติัท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย  หรือมีการ
กระท าท่ีผดิปกติอ่ืน ซ่ึงอาจกระทบ
ต่อช่ือเสียงและฐานะการเงินของ
บริษทัอยา่งมีนยัส าคญั 

17.2.2 รายงานขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระส าคญั 
พร้อมแนวทางการแกไ้ขปัญหา 
(แมว้า่จะไดเ้ร่ิมด าเนินการจดัการ
แลว้) ต่อคณะกรรมการบริษทั/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - หากมีเหตุการณ์สงสยัวา่มีการ
ทุจริตอยา่งร้ายแรงและมีผลต่อ
ภาพลกัษณ์ขององคก์รหรือกระทบ
ต่อการเงินของบริษทั 

- หากพบรายการหรือเหตุการณ์น่า
สงสยั ฝ่ายบริหารมีหนา้ท่ีตอ้ง
รายงานเหตุการณ์ดงักล่าวต่อ
คณะกรรมการบริษทัและกรรมการ
ตรวจสอบ 
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คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อ
พิจารณาภายในระยะเวลาอนัควร 

17.2.3 รายงานความคืบหนา้ในการปรับปรุง
ขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระส าคญัต่อ
คณะกรรมการบริษทั/คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
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ส่วนที่ 2.4 
ฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินงาน  

15.1 ผู้สอบบัญชีและสรุปรายงานของผู้สอบบัญชี 

งบการเงินส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557   

ตรวจสอบโดยส านักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ซึ่งมีนางณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 
4563 เป็นผู้สอบบญัชีท่ีได้รับอนญุาตจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี
ท่ีรับรองทัว่ไป ผู้สอบบญัชีของบริษัทเห็นว่า งบการเงินของบริษัทแสดงฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสด โดย
ถกูต้องตามท่ีควรในสาระส าคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป   

งบการเงินส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

ตรวจสอบโดยส านักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ซึ่งมีนางณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 
4563 เป็นผู้สอบบญัชีท่ีได้รับอนญุาตจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี
ท่ีรับรองทัว่ไป ผู้สอบบญัชีของบริษัทเห็นว่า งบการเงินของบริษัทแสดงฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสด โดย
ถกูต้องตามท่ีควรในสาระส าคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 

งบการเงินส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

ตรวจสอบโดยบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากัด ซึ่งมีนายยุทธพงษ์ เชือ้เมืองพาน ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 
9445  เป็นผู้สอบบัญชีท่ีได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบ
บญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ซึง่ได้แสดงความเห็นวา่ งบการเงินของบริษัทแสดงฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสด โดย
ถูกต้องตามท่ีควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  และเพิ่มข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้นเก่ียวกับการ
ปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดในการบนัทกึบญัชีเก่ียวกบับญัชีตา่ง ๆ ในปีก่อน 

งบการเงินส าหรับรอบระยะเวลา 9 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 

สอบทานโดยบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากดั ซึง่มีนายยทุธพงษ์ เชือ้เมืองพาน ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 9445 
เป็นผู้สอบบญัชีท่ีได้รับอนญุาตจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ปฏิบตัิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน ซึ่งได้
ข้อสรุปว่า ไม่พบสิ่งท่ีเป็นเหตใุห้เช่ือว่าข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ได้จดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชี เก่ียวกบั
เร่ืองงบการเงินระหว่างกาลในสาระส าคญัจากการสอบทานของผู้สอบบญัชี และเพิ่มข้อมลูและเหตกุารณ์ท่ีเน้นเก่ียวกบัการ
ปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดในการบนัทกึบญัชีเก่ียวกบับญัชีตา่ง ๆ ในปี 2559 

ส าหรับการอนุมัติการออกงบการเงินประจ าปี 2559 ของบริษัทมีความล่าช้ากว่าก าหนดส่งงบการเงินประจ าปีของ
บริษัทจดทะเบียน เน่ืองจากการเปลี่ยนผู้สอบบญัชีใหม่ มีความเห็นให้ปรับปรุงงบย้อนหลงัซึง่ใช้เวลาในการหาข้อมลูประกอบ
กบัระบบ ERP ของบริษัทยงัไมส่มบรูณ์ ทัง้นี ้ปัจจุบนับริษัทได้แก้ไขปัญหาดงักลา่ว และเพิ่มจ านวนบคุลากร ซึง่ในไตรมาส 1-3 
ปี 2560 บริษัทสามารถปิดงบการเงินประจ าไตรมาสได้ทนัก าหนดสง่ของบริษัทจดทะเบียน 

15.  ข้อมูลทางการเงนิที่ส าคัญ 
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15.2 การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 

ในปี 2558 บริษัทได้เปลี่ยนแปลงนโยบายบญัชี ส่งผลกระทบท าให้ก าไรสทุธิของปี 2558 ลดลงจ านวน 13 ล้านบาท 
ก าไรต่อหุ้นลดลงจ านวน 0.04 บาทต่อหุ้น และท าให้ก าไรสุทธิของปี 2557 เพิ่มขึน้จ านวน 13 ล้านบาท ก าไรต่อหุ้นเพิ่มขึน้
จ านวน 0.04 บาทต่อหุ้น ผลดงักลา่วเน่ืองมาจากในปี 2558 บริษัทได้มีการจดัโครงสร้างกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดรายได้ใหม่ ส่งผล
ให้บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงการรับรู้รายได้ ส าหรับงานให้บริการติดตัง้และก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยท่ียงัท าไม่เสร็จ ซึง่ ณ วนัท่ี 
31 ธันวาคม 2557 จากบนัทกึรับรู้รายได้เท่ากบัต้นทนุการก่อสร้างท่ีเกิดขึน้ เป็นบนัทึกรับรู้รายได้ตามอตัราส่วนของงานท่ีแล้ว
เสร็จ  

นอกจากนีง้บก าไรขาดทุนและงบกระแสเงินสดส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 ท่ีแสดงไว้ในตารางสรุปงบ
การเงิน (ตามหัวข้อ 15.3) เป็นงบการเงินท่ีได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามรายงานลงวนัท่ี 17 มีนาคม 
2560 โดยผู้สอบบญัชีจะต้องน าเสนองบก าไรขาดทนุและงบกระแสเงินสดท่ีปรับปรุงใหมส่ าหรับปี 2559 เพ่ือเปรียบเทียบกบังบ
ปี 2560 อันเน่ืองมาจากการปรับปรุงรายการก าไรจากการหักกลบลบหนีข้องคู่ค้ารายหนึ่งเพิ่มขึน้จ านวน 10.16 ล้านบาท 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เพิ่มขึน้ 2.03 ล้านบาทสง่ผลให้ก าไรสทุธิเพิ่มขึน้ 8.13 ล้านบาท ซึ่งรายการดงักล่าวกระทบต่อก าไรสะสม
ยงัไมไ่ด้จดัสรร ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 เพิ่มขึน้จ านวน 8.13 ล้านบาท ตามท่ีได้เคยรายงานไว้เดิม 

15.3 ตารางสรุปงบการเงนิ 

งบแสดงฐานะการเงนิ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ถงึ วันที่ 30 กันยายน 2560  

         (หน่วย : ล้านบาท)  

ฐานะการเงนิ 

งบการเงนิ 
ณ 31 ธันวาคม 2557 

(ปรับปรุงใหม่) 
ณ 31 ธันวาคม 2558 

(ปรับปรุงใหม่) 
ณ 31 ธันวาคม 2559 

(ปรับปรุงใหม่) 
ณ 30 กันยายน 2560 

จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ 

 สินทรัพย์         
สินทรัพย์หมุนเวียน               

   เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 131.88 14.83 86.05 10.93 99.69 10.91 106.73 11.18 
 เงินลงทนุชัว่คราว 26.07    2.93 36.72 4.66 27.20 2.98 0.04 0.00 
  ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 221.82 24.95 282.17 35.84 386.98 42.35 419.85 43.97 
  รายได้ท่ียงัไมไ่ด้เรียกช าระ 78.45 8.82 50.54 6.42 15.55 1.70 32.63 3.42 
  สินค้าคงเหลือ - สทุธิ 209.67 23.59 124.07 15.76 176.72 19.35 189.28 19.82 

 
รวมสนิทรัพย์หมุนเวียน 667.89 75.12 579.55 73.61 706.14 77.29 748.53 78.39 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
          เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระผกูพนั 1.00 0.11 1.00 0.13  9.17 1.00 2.39 0.25 

 เงินมดัจ าคา่ซือ้ท่ีดิน       -     -       -     -       -     - 5.00 0.52 
  ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ – สทุธิ 210.02 23.62 197.41 25.07 187.48 20.52 187.17 19.60 



                          บริษัท ซีพที ีไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 
      CPT Drives and Power Public Company Limited 

 

สว่นท่ี 2 หน้า 120 
 

CPT 
Professional for Drives and Power 

ฐานะการเงนิ 

งบการเงนิ 
ณ 31 ธันวาคม 2557 

(ปรับปรุงใหม่) 
ณ 31 ธันวาคม 2558 

(ปรับปรุงใหม่) 
ณ 31 ธันวาคม 2559 

(ปรับปรุงใหม่) 
ณ 30 กันยายน 2560 

จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ 

  สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน - สทุธิ        1.00     0.11 0.69 0.09 0.40 0.04 0.75 0.08 

 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชี 8.55    0.96 7.80 0.99 10.09 1.10 10.85 1.14 

  สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน  0.58 0.08 0.86 0.11 0.39 0.05 0.22 0.52 

 
รวมสนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน 221.15 24.88 207.76 26.39 207.53 22.71 206.38 21.61 

รวมสนิทรัพย์ 889.04 100.00 787.31 100.00 913.67 100.00 954.91 100.00 

หนีส้นิและส่วนของผู้ถือหุ้น         
หนีส้ินหมุนเวียน         
  เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 89.10 10.02 64.63 8.21 47.88 5.24 32.39 3.39 
  เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 218.68 24.60 144.52 18.36 251.86 27.57 250.27 26.21 
 หนีส้ินตามสญัญาเช่าทางการเงิน 

     ท่ีถงึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี    4.87    0.55 0.91 0.12 1.71 0.19 1.59 0.17 
  เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ี 

     ถงึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 32.40     3.64       -     -       -     -       -     - 
  ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 9.09 1.02 20.47 2.60 26.76 2.93 16.04 1.68 
  เงินรับลว่งหน้าจากลกูค้า 81.23 9.14 69.53 8.83 35.50 3.89 76.88 8.05 
 ประมาณการหนีส้ินจากการรับประกนั 14.00 1.58 10.72 1.36 14.64 1.60 14.07 1.47 
 ประมาณการหนีส้ินอ่ืน 6.17 0.69 10.85 1.38 10.85 1.18 10.85 1.14 

 
รวมหนีส้ินหมุนเวียน 455.54 51.24 321.63 40.86 389.20 42.60 402.09 42.11 

หนีส้ินไม่หมุนเวียน         

 
หนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงิน-สทุธิ  1.03 0.12 0.55 0.07 3.29 0.36 2.07 0.22 

  ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน  23.46    2.64 20.60 2.61 27.32 2.99 31.25 3.27 

 
รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน  24.49  2.76 21.15 2.68 30.61 3.35 33.32 3.49 

รวมหนีส้ิน 480.03 54.00 342.78 43.54 419.81 45.95 435.41 45.60 
ส่วนของผู้ถือหุ้น         
 ทนุเรือนหุ้น         
    ทนุจดทะเบียน 

     หุ้นสามญั 450,000,000 หุ้นมลูคา่หุ้นละ 1 บาท 450.00 50.62 450.00 57.16 450.00 49.25       -     - 
    ทนุจดทะเบียน 

     หุ้นสามญั 900,000,000 หุ้นมลูค่าหุ้นละ0.50บาท       -     -       -     -       -     - 450.00 47.12 
    ทนุท่ีออกจ าหน่ายและช าระเต็ม 

      มลูค่าแล้ว 
      หุ้นสามญั 450,000,000 หุ้นมลูคา่หุ้นละ 1บาท 315.00 35.43 315.00 40.01 315.00 34.48       -     - 

    ทนุท่ีออกจ าหน่ายและช าระเต็ม 
      มลูค่าแล้ว 
      หุ้นสามญั 630,000,000 หุ้นมลูค่าหุ้นละ0.50บาท       -     -       -     -       -     - 315.00 32.99 
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ฐานะการเงนิ 

งบการเงนิ 
ณ 31 ธันวาคม 2557 

(ปรับปรุงใหม่) 
ณ 31 ธันวาคม 2558 

(ปรับปรุงใหม่) 
ณ 31 ธันวาคม 2559 

(ปรับปรุงใหม่) 
ณ 30 กันยายน 2560 

จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ 

  ก าไรสะสม 
   จดัสรรแล้ว 
     ส ารองตามฎหมาย 16.10     1.81 20.70     2.63 26.35 2.88 30.63 3.21 

     ยงัไมไ่ด้จดัสรร 77.91 8.76 108.83 13.82 152.51 16.69 173.87 18.21 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 409.01 46.00 444.53 56.46 493.86 54.05 519.50 54.40 

รวมหนีส้นิและส่วนของผู้ถอืหุ้น 889.04 100.00 787.31 100.00 913.67 100.00 954.91 100.00 
 

 
 

งบก าไรขาดทุน 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 - 2559 และส าหรับงวด 9 เดือน สิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2559 และ 2560  

     (หน่วย : ล้านบาท) 

ผลการด าเนินงาน 
2557 

(ปรับปรุงใหม่) 
2558 

(ปรับปรุงใหม่) 
2559** งวด 9 เดือน 2559 งวด 9 เดือน 2560 

จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ 

รายได้           

 
รายได้จากการขาย 752.16 70.20 797.75 74.88    826.70 67.20 437.84 55.56 605.37 79.01 

 
 

รายได้จากการให้บริการ 
   รับเหมาและติดตัง้ 280.41 26.17 242.74 22.79 353.08  28.70 305.58 38.78 138.82 18.12 

 รายได้จากการให้บริการ 35.18 3.28 20.46 1.92     47.64  3.87 43.20 5.48 19.26 2.51 
 รายได้อ่ืน 3.71 0.35 4.36 0.41  2.86 0.23  1.44  0.18 2.78 0.36 

รวมรายได้ 1,071.46 100.00 1,065.31 100.00 1,230.28  100.00 788.07 100.00 766.23 100.00 

ค่าใช้จ่าย           

 
ต้นทนุขาย 574.12 53.58 551.41 51.76 598.19 48.62 316.39 40.15 436.60 56.98 

 
 

ต้นทนุการให้บริการ 
   รับเหมาและติดตัง้ 242.37 22.62 231.58 21.74 306.39  24.90 264.38 33.55 106.00 13.83 

 ต้นทนุการให้บริการ 16.86 1.57 9.05 0.85 20.71 1.68 20.56 2.61 8.95 1.17 

 
ค่าใช้จ่ายในการขาย 84.80 7.91 67.54 6.34 74.99  6.09 52.78 6.70 42.47 5.54 

 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 79.68 7.45 87.21 8.19 83.77 6.82 63.52 8.06 59.48 7.76 

 ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยน        -  - 7.61 0.71 2.77 0.23 4.11 0.52 3.95 0.52 

รวมค่าใช้จ่าย 997.83 93.13 954.40 89.59 1,086.82 88.34 721.74 91.58 657.45 85.80 
ก าไรก่อนต้นทนุทางการ 
     เงนิและภาษีเงนิได้ 73.63 6.87 110.91 10.41 143.46 11.66 66.33 8.42 108.78 14.20 
ต้นทนุทางการเงิน (6.12) (0.57) (2.51) (0.24) (1.35) (0.11) (0.89) (0.11) (1.34) (0.17) 

ก าไรก่อนภาษีเงนิได้ 67.51 6.30 108.40 10.17 142.11 11.55 65.43 8.30 107.44 14.02 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (14.16) (1.32) (22.88) (2.14) (29.09)  (2.36) (13.37)  (1.70) (21.80) (2.85) 

ก าไรส าหรับปี  53.35 4.98 85.52 8.03 113.02 9.19 52.06 6.61 85.64 11.18 
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ผลการด าเนินงาน 
2557 

(ปรับปรุงใหม่) 
2558 

(ปรับปรุงใหม่) 
2559** งวด 9 เดือน 2559 งวด 9 เดือน 2560 

จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ 

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอื่น 
รายการท่ีจะไม่ได้รับการจดัประเภทรายการ 
     ใหม่เข้าไปไว้ ในก าไรหรือขาดทนุในภาย 
     หลงัผลขาดทนุจากการประมาณการตาม 
     หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั-สทุธิจาก 
     ภาษีเงินได้        -  -        -  -  (1.82) (0.15)  (1.82) (0.23)        -  - 
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี/งวด 53.35 4.98 85.52 8.03 111.20 9.04 50.24 6.38 85.64 11.18 
ก าไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน (บาท/หุ้น) 0.08*  0.14*  0.18*  0.08  0.14  

จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉลีย่ถว่งน า้หนกั (ล้านหุ้น) 630*  630*  630*  630*  630  
หมายเหต ุ: * ปรับเป็นราคาก าไรสทุธิต่อหุ้นเทียบกบัมลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 

** ในระหวา่งงวดไตรมาส 3/2560 มีจดหมายยตุิมลูหนีล้งวนัท่ี 24 ตลุาคม 2560 ซึง่รายการดงักลา่วกระทบงบก าไรขาดทุนและก าไร
ขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ก าไรจากการยกหนีเ้พ่ิมขึน้ 10.16 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เพ่ิมขึน้ 
2.03 ล้านบาท ก าไรสทุธิเพ่ิมขึน้ 8.13 ล้านบาท 

 
 
 

งบกระแสเงนิสด 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 - 2559 และส าหรับงวด 9 เดือน สิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2559 และ 2560 
                                                                                                                                                             (หน่วย : ล้านบาท) 

รายการ 2557 
(ปรับปรุงใหม่) 

2558 
(ปรับปรุงใหม่) 

2559** งวด 9 เดือน 
2559 

 งวด 9 เดือน 
2560 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน      
ก าไร(ขาดทนุ)ก่อนภาษีเงินได้ 67.51 108.40 142.11 65.43 107.44 

รายการปรับกระทบก าไรก่อนภาษีเงนิได้ 
  เป็นเงนิสดรับ(จ่าย)จากกจิกรรมด าเนินงาน      

 ค่าเสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 18.13 18.55 18.65 14.27 12.09 

 ค่าเผ่ือมลูค่าสินค้าคงเหลือ         -        2.24 1.23 0.86 0.47 

 (ก าไร)ขาดทนุจากการตดัจ าหน่ายทรัพย์สิน (0.11)         0.21 (0.48) (0.48) (0.25) 

 ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทนุชัว่คราว         -     (0.59) (0.45) (0.33) (0.34) 

 
ก าไรที่ยงัไม่เกิดขึน้จริงจากการวดัมลูค่า 
     เงินลงทนุชัว่คราว         - (0.05) (0.03) (0.10)         - 

 ขาดทนุที่ยงัไม่เกิดขึน้จริงจากสญัญาซือ้ 
     ขายเงินตราตา่งประเทศล่วงหน้า         - 0.23 0.24 4.56 2.75 

 (ก าไร) ขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่นที่ยงั ไม่เกิดขึน้ (8.63)         (0.35) 1.80 (1.10) (0.64) 
 ดอกเบีย้รับ (0.90)  (0.21) (0.24) (0.11) (0.14) 
 ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้จ่าย 6.12  2.51 1.35 0.89 1.34 
 ประมาณการหนีส้ินจากการรับประกนั         - 8.35 10.79 6.41 3.06 
 ประมาณการหนีส้ินอื่น         - 4.68         -         -         - 
 ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 3.13 3.14 4.44 3.33 3.93 

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง 85.25 147.11  179.41  93.63 129.72 
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รายการ 2557 
(ปรับปรุงใหม่) 

2558 
(ปรับปรุงใหม่) 

2559** งวด 9 เดือน 
2559 

 งวด 9 เดือน 
2560 

  ในสนิทรัพย์และหนีส้นิด าเนินงาน 
สนิทรัพย์จากการด าเนินงาน(เพิ่มขึน้)ลดลง :      

 ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น 46.55 (59.76) (104.92) (61.62) (34.63) 

 รายได้ที่ยงัไม่ได้เรียกช าระ (58.76)  27.91 35.00 (37.63) (17.09) 

 สินค้าคงเหลือ 17.51 83.36 (53.88) (56.77) (13.08) 

 สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น (4.93)         -         -         -         - 

 สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื่น         - (0.28) 0.47 0.40 0.16 
หนีส้นิจากการด าเนินงานเพิ่มขึน้(ลดลง) :      

 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น  (25.95)    (74.26) 116.87 150.49 (4.35) 

 ประมาณการหนีส้ินจากการรับประกนั         - (11.63) (6.87) (6.27) (3.63) 

 ประมาณการหนีส้ินอื่น 51.42         -         -         -         - 

 เงินรับลว่งหน้าจากลกูค้า         - (11.70) (34.03) (4.48) 41.38 
เงนิสดรับจากกจิกรรมด าเนินงาน 111.09 100.75 132.05 77.76 98.48 

 จ่ายส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน         - (6.00)         -         -         - 

 จ่ายดอกเบีย้จ่าย (6.12) (2.51) (1.35) (0.89) (1.34) 

 จ่ายภาษีเงินได้ (21.93) (10.76)  (26.66) (22.98) (31.53) 
เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมด าเนินงาน 83.04 81.48 104.04 53.89 65.62 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทนุ :      

 ดอกเบีย้รับ 0.91 0.21 0.24 0.11 0.14 

 เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทนุชัว่คราว         - 100.00 162.00 105.00 77.50 

 เงินสดจ่ายซือ้เงินลงทนุชัว่คราว (26.08) (110.00) (152.00) (105.00) (50.00) 

 
เงินฝากสถาบนัการเงินที่มีภาระผกูพนั(เพิ่มขึน้)
ลดลง    16.98         - (8.17) (8.14) 6.79 

 เงินสดจ่ายช าระเงินมดัจ าคา่ซือ้ที่ดิน         -         -         -         - (5.00) 

 สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื่นลดลง 0.18         -         -         -         - 

 เงินสดรับจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ถาวร 0.35 0.280 1.50 1.51 0.28 

 เงินสดจ่ายเพื่อซือ้สินทรัพย์ถาวร    (5.60) (6.12) (2.60) (1.67) (11.59) 

 เงินสดจ่ายเพื่อซือ้สินทรัพย์ไม่มีตวัตน (0.17)         -         -         - (0.57) 
เงนิสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (13.43) (15.63) 0.97 (8.21) 17.54 
กระแสเงนิสดจากจิกรรมจัดหาเงนิ :      

 เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินลดลง 43.21 (24.84) (18.06) (14.78) (14.78) 

 เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินลดลง (33.36) (32.41)         -         -         - 

 จ่ายช าระเจ้าหนีต้ามสญัญาเช่าการเงิน (4.23) (4.43) (3.31) (2.14) (1.34) 

 เงินปันผลจ่าย (56.70) (50.00) (70.00) (50.00) (60.00) 
เงนิสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (51.08) (111.68) (91.37) (66.91) (76.12) 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้(ลดลง)สุทธิ 18.53 (45.83) 13.64   7.04 
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รายการ 2557 
(ปรับปรุงใหม่) 

2558 
(ปรับปรุงใหม่) 

2559** งวด 9 เดือน 
2559 

 งวด 9 เดือน 
2560 

21.23 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดคงเหลือณ วันต้นงวด 113.35 131.88 86.05 86.05 99.69 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดคงเหลือ ณ วันสิน้งวด 131.88 86.05 99.69 64.82 106.73 

หมายเหต ุ** ในระหวา่งงวดไตรมาส 3/2560 มีจดหมายยตุิมลูหนีล้งวนัท่ี 24 ตลุาคม 2560 ซึง่รายการดงักลา่วกระทบงบก าไรขาดทนุและก าไร  
ขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ก าไรจากการยกหนีเ้พ่ิมขึน้ 10.16 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เพ่ิมขึน้ 
2.03 ล้านบาท ก าไรสทุธิเพ่ิมขึน้ 8.13 ล้านบาท 

 
อัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ 

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 - 2559 และส าหรับงวด 9 เดือน สิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2560  

อัตราส่วนทางการเงนิ 2557 
(ปรับปรุงใหม่) 

2558 
(ปรับปรุงใหม่) 

2559 
(ปรับปรุงใหม่) 

 9 เดือน 
2560 

อัตราส่วนสภาพคล่อง  
  อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่) 1.47 1.80 1.81 1.86 
  อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว (เทา่) 0.75  1.10  1.17 1.20 
 อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด (เทา่) 0.20 0.21 0.29 0.17 
  อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า (เทา่) 5.87 5.13 4.39 2.90 
  ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย  (วนั) 62 71 83 126 
  อตัราสว่นหมนุเวียนสินค้าคงเหลือ  (เทา่) 4.20 5.01 6.32 4.25 
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย  (วนั) 87* 73 58 86 
  อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนีก้ารค้า (เทา่) 4.44 5.28 5.59 3.41 
  ระยะเวลาช าระหนีเ้ฉล่ีย (รวม) (วนั) 82 69 65 107 
  วงจรเงินสด (วนั) 67 75 76 104 
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร  
  อตัราก าไรขัน้ต้น (%) 21.95 25.35 24.61 27.76 
  อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (%) 6.90 10.45 11.69 14.25 
 อตัราสว่นเงินสดตอ่การท าก าไร (%) 112.78 73.46 72.52 60.32 
  อตัราสว่นก าไรสทุธิ (%) 4.98 8.03 9.04 11.18 
  อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (%) 12.93 20.04 23.70 22.54 
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน  
  อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 6.04 10.20 13.07 12.22 
  อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) 33.11 51.08 67.47 69.57 
  อตัราการหมนุของสนิทรัพย์ (เทา่) 1.21 1.27 1.45 1.09 
อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายการเงนิ  
  อตัราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 1.17 0.77 0.85 0.84 
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อัตราส่วนทางการเงนิ 2557 
(ปรับปรุงใหม่) 

2558 
(ปรับปรุงใหม่) 

2559 
(ปรับปรุงใหม่) 

 9 เดือน 
2560 

  อตัราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้ (เทา่) 18.15 37.75 97.58 73.61 
 อตัราสว่นความสามารถช าระภาระผกูพนั (เทา่) 0.66 0.36 0.41 0.46 
 อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) 28.12 99.40*** 53.96*** 98.06*** 
  อตัราก าไรสทุธิต่อหุ้นปรับลดเตม็ท่ี ** (บาท) 0.06 0.10 0.12 0.13 

หมายเหต:ุ *    ใช้มลูค่า ณ วนัสิน้งวดในการค านวณ  
                **   ค านวณท่ีฐานทนุจดทะเบียน 900 ล้านหุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท  
                *** ในปี 2558-2559 เงินปันผลจ่ายจากก าไรสทุธิและก าไรสะสม และปี 2560 จ่ายจากก าไรสะสม ค านวณการประกาศจ่ายเงินปันผลถึง

เดือนพฤศจิกายน 2560 
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ส่วนที่ 2.4 

16.1 ค าอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน  

16.1.1 การจัดโครงสร้างกจิกรรมที่ก่อให้เกดิรายได้ 

บริษัทประกอบธุรกิจทางด้านการจ าหน่ายอปุกรณ์และระบบควบคมุไฟฟ้าท่ีใช้ในโรงงานอตุสาหกรรม โดยสว่นหนึ่งเป็น
อปุกรณ์ไฟฟ้า และอีกส่วนหนึ่งเป็นการประกอบตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าท่ีใช้ในโรงงานอตุสาหกรรม หรืออาคารสงู ท่ีมีลกัษณะ
เป็นการซือ้มาขายไป หรือสถานีไฟฟา้ยอ่ย ซึง่มีลกัษณะของโครงสร้างของรายได้ท่ีไม่ซบัซ้อน ตลอดจนการให้บริการลกูค้า เพ่ือ
ให้บริการซอ่มแซมสนิค้าท่ีซือ้ไปจากบริษัท จงึอาจกลา่วได้วา่บริษัทมีรายได้หลกัจาก 1) การขายสินค้า และ 2) การให้บริการ   

ต่อมาในปี 2556 บริษัทเล็งเห็นโอกาสในการเติบโตและเร่ิมรับงานประเภทการให้บริการรับเหมาและติดตัง้เพิ่มมากขึน้ 
ซึง่งานสว่นใหญ่เป็นการก่อสร้างสถานีไฟฟ้ายอ่ย ณ สถานท่ีของลกูค้าซึง่เป็นไปตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั จากเร่ืองดงักลา่วจึง
เป็นท่ีมาของการจดัโครงสร้างกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดรายได้ใหม่ เพ่ือให้สอดคล้องกนัระหว่างวิธีปฏิบตัิงานกบัมาตรฐานการบญัชี 
ในการบนัทึกกิจกรรมต่าง ๆ ให้เหมาะสม ส่งผลถึงงบการเงินได้รายงานข้อมลูได้ถกูต้องตรงตามประเภทงานท่ีเกิดขึน้ จึงเกิด
รายได้ประเภทท่ี 3) คือ การให้บริการรับเหมาและติดตัง้ ซึง่จดุรับรู้รายได้จะเป็นไปตามขัน้ความส าเร็จของงาน  

16.1.2 ภาพรวมการด าเนินงานที่ผ่านมา 

ตลอดระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา ตัง้แต่ปี 2557- 2559 บริษัทมีรายได้จากการขาย การให้บริการรับเหมาและติดตัง้ และ
การให้บริการเพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ือง เท่ากับ 1,067.75 ล้านบาท 1,060.95 ล้านบาท และ 1,227.43 ล้านบาท ตามล าดบั โดย
เหตผุลหลกัของการเติบโตของบริษัท เน่ืองจากลกูค้าเดิมมีการขายฐานการผลิต และการปรับเปลี่ยนซือ้อปุกรณ์ใหม่ และมียอดขายจาก
ลกูค้ารายใหม่เพิ่มเติมทัง้ในและต่างประเทศ ซึ่งรายได้หลกัมาจากลกูค้ากลุ่มโรงงานน า้ตาล โดยลกูค้ากลุ่มโรงงานน า้ตาลในปี 2557-
2559 ประมาณร้อยละ 50 ของรายได้ในกลุ่มโรงงานอตุสาหกรรม สัง่ซือ้ตู้ ไฟฟ้าระบบควบคมุเคร่ืองจกัร เช่น ตู้ชดุควบคมุหม้อไอน า้, ตู้
ชดุควบคมุหม้อป่ันน า้ตาล และตู้ชดุควบคมุในกระบวนการผลิตอื่นๆ เป็นต้น ระบบ  SCADA, ตู้Switchgear, งานสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย 

115 kV, ตู้ เช่ือมต่อการขายไฟฟ้า โดยตามปกติแล้วสินค้าอุปกรณ์ของ CPT ส าหรับโรงงานน า้ตาลสามารถใช้งานได้นาน  แต่
โรงงานน า้ตาลส่วนใหญ่มีงานการขยายโรงงานใหม่และมีการปรับปรุงคุณภาพของระบบการท างานของเคร่ืองจักรอยู่
ตลอดเวลา รวมทัง้ต้องการประหยดัพลงังานและให้พลงังานสว่นท่ีเหลือใช้สามารถขายไฟคืนให้รัฐบาล ตามนโยบายการรับซือ้
ไฟคืนท่ีรัฐบาลก าหนดไว้  ทัง้นี ้จากข้อมลูการแสดงปริมาณการผลิต การบริโภค และสง่ออกน า้ตาลในช่วง 4 ฤดกูารผลิตท่ีผ่าน
มาของอุตสาหกรรมน า้ตาล ตามประกาศคณะกรรมการอ้อยและน า้ตาลทราย (กนอ.) เร่ือง ก าหนดชนิดน า้ตาลทรายท่ีให้
โรงงานน า้ตาลทรายผลิตในฤดูการผลิต มีปริมาณท่ีใกล้เคียงกันในแต่ละปี ซึ่งยกเว้นบางปีท่ีประสบปัญหาภัยแล้ง 
(รายละเอียดในข้อ 2.2.5 เร่ืองภาวะอตุสาหกรรมและภาวะการแข่งขนั)  

นอกจากนี ้การเติบโตของธุรกิจบริษัทสอดคล้องไปตามภาวการณ์ขยายตวัของภาคอตุสาหกรรมโดยรวม ตลอดจนการ
ก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมและการขยายก าลงัการผลิตซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อความต้องการเคร่ืองจักร ระบบควบคุมการ
ท างานของเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์สนบัสนนุท่ีเก่ียวข้อง  รวมทัง้จากการท่ีบริษัทได้ขยายฐานกลุม่ลกูค้าไปยงัอตุสาหกรรมตา่งๆ 
ท่ีหลากหลาย รวมถึงบริษัทด าเนินกลยุทธ์ทางด้านการตลาดในการรักษาฐานลกูค้าท่ีมีอยู่ ด้วยสินค้าท่ีสนองตรงตามความ
ต้องการของลกูค้าสามารถตอบโจทย์ลกูค้าได้ตรงจดุและการบริการท่ีรวดเร็วและประทบัใจ สร้างความพอใจสงูสดุแก่ลกูค้า ซึง่

16.  การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 
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สง่ผลให้รายได้รวมของบริษัทเติบโตอย่างต่อเน่ืองดงักล่าว  ซึ่งในปี 2558 บริษัทมีอตัราการเติบโตของรายได้จากการขายและ
บริการท่ีคงท่ี  และในปี 2559 บริษัทมีอัตราการเติบโตของรายได้จาการขายและบริการเท่ากับ ร้อยละ 15.69    นอกจากนี ้
บริษัทมีนโยบายรักษาคณุภาพของผลิตภณัฑ์และราคาท่ีสมเหตผุลให้แก่ลกูค้า  ซึ่งท าให้ช่ือเสียงของ CPT เป็นท่ีรู้จกัในวงการ
และเป็นท่ียอมรับในตลาดอตุสาหกรรมโรงงาน  

จากการเติบโตของยอดขายของบริษัท เน่ืองจากสินค้าของบริษัทสามารถขายให้แก่โรงงานอตุสาหกรรมทกุประเภทท่ีมี
การท างานของเคร่ืองจกัรและมีการใช้ไฟฟ้า ดงันัน้ การเติบโตของเศรษฐกิจโดยรวมและภาวะอตุสาหกรรมท่ีขยายตวั ไม่วา่จะ
เป็นโรงงานอตุสาหกรรม ระบบสาธารณูปโภค การก่อสร้างอาคารสงู  ท าให้มีการขยายตวัของภาคการผลิต ทัง้อตุสาหกรรม
อาหาร ก่อสร้าง ปนูซิเมนต์ กระดาษ ฯลฯ ซึง่กระบวนการผลิตเหลา่นีจ้ าเป็นต้องพึง่พาเคร่ืองจกัรด้วยกนัทัง้สิน้  และในการเดิน
เคร่ืองจกัรต้องใช้ไฟฟ้าในการท าให้กระแสไฟฟ้าเสถียรจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีระบบการควบคมุท่ีมีประสิทธิภาพ  ส าหรับ
ภาพรวมการเติบโตท่ีเพิ่มขึน้ของยอดขายเม่ือแบ่งแยกตามกลุ่มลกูค้านัน้ พบว่า กลุ่มลกูค้าส่วนใหญ่ของบริษัทยงัคงเป็นกลุ่ม
ลกูค้าโรงงานน า้ตาลนบัตัง้แต่ปี 2557 เป็นต้นมา ซึง่กลุ่มลกูค้ากลุ่มนีย้งัถือเป็นลกูค้าในอตุสาหกรรมหลกัของบริษัท เน่ืองจาก
มีการขยายก าลงัการผลิตของโรงงานน า้ตาล ซึง่นบัตัง้แต่ปี 2557 ซึง่จะมีการสัง่ซือ้สินค้าตู้ ไฟฟ้าควบคมุเคร่ืองจกัรและตู้ ไฟฟ้า
ระดบัแรงดนัต ่าและแรงดนัปานกลางตลอดจนงานระบบไฟฟา้เพิ่มขึน้มาตลอด 

ในด้านฐานลูกค้ารายใหญ่ บริษัทมีรายได้จากการขายให้ลูกค้ารายใหญ่ 10 รายแรกในปี 2559 และช่วง 9 เดือนปี 
2560  ในสัดส่วนร้อยละ 51.97  และร้อยละ 61.83 ของรายได้จากการขายและบริการ ตามล าดับ ทัง้นี ้บริษัทมีลูกค้าท่ีมี
ยอดขายสงูสดุในระหว่างปี 2557 - 2559 และช่วง 9 เดือนปี 2560 ที่แตกต่างกนั จึงไม่ได้พึ่งพาลกูค้ารายใหญ่รายใดรายหนึ่ง 
อย่างไรก็ในช่วง9 เดือนปี 2560 มีลกูค้ารายหลกัรายหนึ่งในกลุ่มโรงงานน า้ตาลท่ีมีสดัส่วนรายได้ค่อนข้างสงู คือประมาณร้อย
ละ 19.24 ของรายได้จากการขายและบริการ เน่ืองจากเป็นช่วงท่ีลกูค้ารายดงักลา่วขยายก าลงัการผลติ 

ส าหรับช่วง 9 เดือนปี 2560 บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการลดลงร้อยละ 2.95 เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปี
ก่อน  เน่ืองจากไตรมาส 3 ปี 2559 บริษัทมีรายได้จากการให้บริการรับเหมาและติดตัง้ ท่ีสูงส าหรับลูกค้าสองรายจากการ
ให้บริการการสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย (Substation) โดยท่ีบริษัทยงัรักษาอตัราก าไรขัน้ต้นไว้ได้ท่ีประมาณร้อยละ 25 นอกจากนี ้
อตุสาหกรรมน า้ตาลมีการผลิตเป็นฤดกูาล ซึ่งการรับรู้รายได้สว่นใหญ่จะเกิดขึน้ในไตรมาสท่ี 3 และ 4 ของปี ก่อนฤดกูาลผลิต
จะเร่ิมในช่วงปลายปี  บริษัทมีการติดตามและควบคุมต้นทุนอย่างใกล้ชิด เช่น การควบคุมต้นทุนการผลิตโดยการก าหนด
รูปแบบตู้ ไฟฟ้าท่ีเป็นมาตรฐานและมีขนาดเล็ก การวางอปุกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในต าแหน่งท่ีเหมาะสมเพ่ือควบคมุปริมาณการใช้
วสัดุประเภททองแดงและสายไฟ การจัดวางวงจรควบคุมโดยใช้อุปกรณ์ท่ีมีเทคโนโลยีสูงขึน้  นอกจากนี ้การติดตามอย่าง
เข้มงวดจากฝ่ายบริหารหากมีต้นทนุท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมท่ีได้ประมาณไว้ การควบคมุการเบิกใช้สินค้าอปุกรณ์ และการ
วางแผนการสัง่สินค้าจากผู้จดัจ าหน่ายเป็นปริมาณมากต่อครัง้เพ่ือการต่อรองด้านราคา  ท าให้บริษัทสามารถรักษาอตัราก าไร
ขัน้ต้นไว้ได้อยา่งสม ่าเสมออยูท่ี่ประมาณร้อยละ 25 ของรายได้จากการขายและการให้บริการ        

ณ ปัจจบุนั เน่ืองจากผลงานของบริษัทท่ีผ่านมาเป็นท่ีรู้จกั และการสร้างพนัธมิตรทางการค้าท าให้บริษัทได้รับงานเพิ่ม
มากขึน้ ส าหรับงานท่ีเพิ่มขึน้ส่วนใหญ่เป็นการสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย (Substation) ส าหรับโรงงานน า้ตาลและการก่อสร้าง
อาคารและการสร้างโรงงาน เป็นต้น ซึง่ ณ 30 กนัยายน 2560 บริษัทมีงานอยู่ระหว่างการสง่มอบมลูค่าประมาณ  580.86 ล้าน
บาท โดยคาดว่าจะส่งมอบในปี 2560 ประมาณร้อยละ 75  และส่งมอบในปี 2561 ประมาณร้อยละ 25 ของงานท่ีอยู่ระหว่าง
การส่งมอบทัง้สิน้ ซึ่งท่ีผ่านมา สิ่งส าคญัท่ีกระทบต่อยอดขายของบริษัทจะขึน้อยู่กับการขยายตวัของโรงงานน า้ตาล ทัง้การ
ขยายก าลงัการผลิต และการพฒันาคณุภาพการผลิต เช่น ความต้องการในการประหยดัพลงังาน หรือการสัง่อปุกรณ์เพิ่มเติม 



                            บริษัท ซีพที ีไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน)   
           CPT Drives and Power Public Company Limited 

 

สว่นท่ี 2 หน้า 129 
 

CPT 
Professional for Drives and Power 

การซ่อมแซมหรือทดแทนอุปกรณ์ตู้ ไฟฟ้าหรือเค ร่ืองป่ันน า้ตาลเดิม  อย่างไรก็ตาม ผู้ บริหารได้ตระหนักถึงการพึ่งพาใน
อุตสาหกรรมการผลิตน า้ตาล จึงได้ขยายตลาดเป้าหมายของบริษัทไปยังอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ซึ่งต้องใช้ตู้ ไฟฟ้าระบบควบคุม
เคร่ืองจกัร หรือตู้ไฟฟ้าก าลงัเช่นเดียวกนั  และคาดว่ารายได้ของบริษัทยงัคงมีแนวโน้มท่ีเติบโตต่อไปในอนาคต ซึง่จะสอดคล้อง
กบัแนวโน้มการขยายตวัหรือการปรับปรุงประสิทธิภาพของเคร่ืองจกัรในภาคการผลติของโรงงานอตุสาหกรรมทัง้ในประเทศ ทัง้
ธุรกิจการผลิตและประกอบตู้ ไฟฟ้าระบบควบคมุเคร่ืองจกัร และตู้ ไฟฟ้าไฟฟ้าระดบัแรงดนัต ่าและแรงดนัปานกลาง รวมถึงงาน
สร้างสถานีไฟฟ้าย่อย (Substation) อีกทัง้จากการขยายตัวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (ASEAN Economics 
Community : AEC) ปัจจุบัน บริษัทมีโครงการท่ีจะสร้างทีมขายต่างประเทศเพ่ือขยายสู่ตลาดต่างประเทศเร่ิมจากประเทศ
เพ่ือนบ้าน  โดยเฉพาะธุรกิจอตุสาหกรรมน า้ตาลและโรงไฟฟ้ายงัสามารถขยายตวัได้อีกมากทัง้ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย พม่าและ
กมัพชูา เป็นต้น  นอกจากนี ้ยงัมีแผนการขยายกลุม่ลกูค้าไปยงัหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ตามโครงการสนบัสนนุด้าน
งบประมาณตา่งๆ ด้วยเช่นกนั (รายละเอียดได้กลา่วอยูใ่นหวัข้อ 6 โครงการอนาคต) 

16.1.3 การวเิคราะห์ผลการด าเนินงานส าหรับปี 2557-2559 และช่วง 9 เดือน ปี 2560 

รายได้ 

รายได้รวมของบริษัทในปี 2557-2559 และช่วง 9 เดือนปี 2559 และ 2560 มีจ านวนเท่ากับ 1,071.46 ล้านบาท  
1,065.31 ล้านบาท 1,230.28 ล้านบาท 788.07  ล้านบาท และ 766.23 ล้านบาท ตามล าดบั โดยแบ่งเป็นรายได้จากการขาย 
รายได้จากการให้บริการ และรายได้อ่ืน ซึ่งสามารถสรุปโครงสร้างรายได้ของบริษัทส าหรับปี 2557 - 2559 และช่วง 9 เดือนปี 
2559 และ 2560 ได้ดงันี ้  

ตารางสรุปโครงสร้างรายได้ปี 2557 – 2559 และช่วง 9 เดือน ปี 2559 และ 2560 

โครงสร้างรายได้   
2557 

(ปรับปรุงใหม่) 
2558 

(ปรับปรุงใหม่) 
2559** 9 เดือน 2559 9 เดือน 2560 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการขาย           
1. ขายตู้ไฟฟ้า (Panel) 568.18  53.03 607.82 57.06 657.47 53.44 349.82 44.39 434.30 56.68 
2. ขายสินค้า-หน่วย (Unit) 183.98 17.17 189.93 17.82 169.24 13.76 88.02 11.17 171.07 22.33 

รวมรายได้จากการขาย 752.16 70.20 797.75 74.88 826.71 67.20 437.84 55.56 605.37 79.01 

รายได้จากการให้บริการ                     

3. ให้บริการรับเหมาและติดตัง้ 
(Installation/Substation) 280.41 26.17 242.74 22.79 353.08 28.70 305.58 38.78 138.82 18.12 

4. ให้บริการ (Service ) 35.18 3.28 20.46 1.92 47.64 3.87 43.20 5.48 19.26 2.51 

รวมรายได้จากการให้บริการ 315.59 29.45 263.20 24.71 400.72 32.57 348.78 44.26 158.08 20.63 
รวมรายได้หลัก 1,067.75 99.65 1,060.95 99.59 1,227.43 99.77 786.62 99.82 763.45 99.64 

รายได้อื่นๆ * 3.71 0.35 4.36 0.41 2.85 0.23 1.45 0.18 2.78 0.36 

รวมรายได้ 1,071.46 100.00  1,065.31  100.00  1,230.28 100.00  
 

788.07 100.00  
 

766.23 100.00  

หมายเหต*ุ  รายได้อ่ืนๆ ประกอบด้วย รายได้จากการจ าหน่ายเศษซาก ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน และ ดอกเบีย้รับ เป็นต้น  

** ในระหวา่งงวดไตรมาส 3/2560 มีจดหมายยตุิมลูหนีล้งวนัท่ี 24 ตลุาคม 2560 ซึง่รายการดงักลา่วกระทบงบก าไรขาดทนุและก าไร
ขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ก าไรจากการยกหนีเ้พ่ิมขึน้ 10.16 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เพ่ิมขึน้ 
2.03 ล้านบาท ก าไรสทุธิเพ่ิมขึน้ 8.13 ล้านบาท 
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โดยบริษัทมีสดัสว่นรายได้จากการขายและการให้บริการ 3 ปี (2557-2559) และช่วง 9 เดือน ปี 2560 แสดงได้ตามภาพ
ดงันี ้

กราฟแสดงสดัสว่นโครงสร้างรายได้จากการขายและการให้บริการเฉล่ีย 3 ปี (2557-2559)  และช่วง 9 เดือน ปี 2560  

 

 

 

 

 

 

บริษัทมีโครงสร้างรายได้เฉลี่ย 3 ปีย้อนหลงั (2557-2559) จากการขายตู้ ไฟฟ้า (Panel) รายได้จากการขายสินค้าท่ีเป็น
หน่วย (Unit) รายได้จากการให้บริการรับเหมาและติดตัง้ (Installation/Substation) และรายได้จากการให้บริการ (Service) ใน
สดัสว่นเท่ากบัร้อยละ 55 ร้อยละ 16 ร้อยละ 26 และร้อยละ 3 ของรายได้หลกัของบริษัท ตามล าดบั และส าหรับรอบระยะเวลา 
9 เดือน  ปี 2560 บริษัทมีรายได้จากการขายตู้ ไฟฟ้า (Panel) รายได้จากการขายสินค้าท่ีเป็นหน่วย (Unit) รายได้จากการ
ให้บริการรับเหมาและติดตัง้ (Installation/Substation) และรายได้จากการให้บริการ (Service) ในสดัส่วนเท่ากับร้อยละ 56 
ร้อยละ 23 ร้อยละ 18 และร้อยละ 3 ของรายได้หลกัของบริษัท ตามล าดบั   

การเติบโตของรายได้ของบริษัทในช่วง 3 ปีย้อนหลงั (2557-2559) พบว่ามีการเติบโตของธุรกิจประเภทงานตู้ ไฟฟ้า 
(Panel) และธุรกิจท่ีเก่ียวกบัการให้บริการรับเหมาและติดตัง้ (Installation / Substation) ซึง่แสดงภาพดงันี ้

กราฟแสดงแนวโน้มการเติบโตของรายได้ในช่วง 3 ปีย้อนหลงั (2557 – 2559) 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างรายได้เฉล่ีย 3 ปี โครงสร้างรายได้ช่วง 9 เดือน ปี 2560 
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รายไดจ้ากการขาย 

1. รายได้จากการขายสินค้าส าเร็จรูปประเภทตู้ ไฟฟ้า  (Panel) บริษัทมีรายได้จากธุรกิจส่วนนีเ้พิ่มขึน้ทกุปี โดยในปี 
2557 - 2559 มีรายได้เท่ากบั 568.18 ล้านบาท 607.82 ล้านบาท และ 657.47 ล้านบาท ตามล าดบั โดยลกูค้าส่วนใหญ่เป็น
ลกูค้าโรงงานน า้ตาล โรงงานปนูซีเมนต์ โรงงานกระดาษ และโรงไฟฟ้า เป็นต้น และรายได้สว่นใหญ่มาจากกลุม่โรงงานน า้ตาล
ซึ่งสอดคล้องกบัการขยายตวัตามโรงงานน า้ตาลท่ีเพิ่มขึน้  ส าหรับยอดขายส าหรับช่วง 9 เดือนปี 2560 เท่ากบั 434.30 ล้าน
บาท ซึ่งเพิ่มขึน้เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2559 ซึ่งมีรายได้จากการขายตู้ ไฟฟ้าจ านวน 349.82 ล้านบาท เน่ืองจากในปี 
2560 มีงานขายตู้ไฟฟา้ให้ลกูค้ารายหลกัซึง่เป็นลกูค้ากลุม่โรงงานน า้ตาล  

2. รายได้จากการขายสินค้าส าเร็จรูปประเภทหน่วย (Unit) บริษัทมีรายได้จากธุรกิจสว่นนีใ้นปี 2557 - 2559 มีรายได้
เท่ากบั 183.98  ล้านบาท 189.93 ล้านบาท และ 169.24 ล้านบาท ตามล าดบั โดยยอดขายในปี 2557-2558 ท่ีสงูเน่ืองจาก
เป็นการขายสินค้าท่ีมีมลูค่าสงูหลายงาน เพ่ือใช้ในอตุสาหกรรมโรงงานน า้ตาล ลกูค้าผู้ รับเหมาและลกูค้าท่ีเป็นผู้ จดัจ าหน่าย 
ซึง่เป็นสินค้าพวกสายไฟทองแดง (Busduct) และมอเตอร์ เป็นต้น  ส าหรับยอดขายช่วง 9 เดือนปี 2560 เท่ากบั  171.07 ล้าน
บาท เพิ่มขึน้เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2559  เท่ากบั 88.02 ล้านบาท โดยรายได้ในปี 2560 มีงานขายมอเตอร์ให้ลกูค้า
รายหลกัในกลุม่โรงงานน า้ตาล (ลกูค้าขยายโรงงานซือ้ทัง้ตู้ ไฟฟา้ (Panel) และมอเตอร์ (Unit))   

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 

3. รายได้จากการให้บริการรับเหมาและติดตัง้ (Installation / Substation) บริษัทมีรายได้จากสว่นนีใ้นปี 2557-2559 
เท่ากับ 280.41 ล้านบาท 242.74 ล้านบาท และ 353.08 ล้านบาท ตามล าดับ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นงานสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย 
(Substation) โดยในปี 2559   บริษัทได้รับงานจากผู้ รับเหมาก่อสร้างงานโครงการอาคารขนาดใหญ่ส าหรับการสร้างสถานี
ไฟฟ้าภายในอาคาร (Gas Insulated Substation) มลูค่าโครงการ 149 ล้านบาท และอีกส่วนหนึ่งมลูค่า 90 ล้านบาทเป็นการ
ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าภายนอกอาคารของโครงการอ่างเก็บน า้ (Air Insulated Substation)  ส าหรับยอดขายช่วง 9 เดือนปี 2560 
เท่ากบั  138.82 ล้านบาท ซึ่งลดลงเม่ือเทียบกับช่วงเดียวกนัของปี 2559 ซึ่งมีมลูค่าเพียง 305.58 ล้านบาท เน่ืองจากช่วง 9 
เดือนปี 2559 บริษัทได้รับงานโครงการขนาดใหญ่ตามท่ีกลา่วข้างต้น   

4. รายได้จากการให้บริการ  (Service) โดยในปี 2557 - 2559 มีรายได้เท่ากบั 35.18 ล้านบาท 20.46 ล้านบาท และ 
47.64 ล้านบาท ตามล าดบั ในปี 2559 รายได้ค่อนข้างสงูเม่ือเทียบกับปี 2557-2558 เพราะเป็นช่วงท่ีลกูค้าซือ้สินค้าพร้อม
ติดตัง้ (Service) ทัง้ทดแทนของเดิมและบางรายเป็นการให้บริการซ่อมแซมด้วย (Repair) ส าหรับรายได้ในส่วนนีจ้ะเป็นกลุ่ม
ลกูค้ารายเดิมส าหรับทกุอตุสาหกรรม เช่น โรงงานน า้ตาล โรงกระดาษ และโรงงานอตุสาหกรรม อ่ืน ๆ ส าหรับยอดขายช่วง 9 
เดือนปี 2560 เท่ากบั 19.26 ล้านบาท ซึง่ลดลงร้อยละ 55.41 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2559 เน่ืองจากขึน้อยู่กบัช่วงการ
รับงานท่ีลกูค้าติดต่อเพ่ือขอให้บริษัทเม่ือซือ้สนิค้าจากบริษัท 

 รายได้จากการให้บริการซึง่เกิดจากการให้บริการติดตัง้และซ่อมแซม มีสดัสว่นของรายได้ไม่สงูประมาณร้อยละ 5 
เม่ือเทียบกบัรายได้หลกัของบริษัท เน่ืองจากบริษัทคงธุรกิจส่วนนีไ้ว้เพ่ือให้บริการกบัลกูค้าท่ีซือ้สินค้าของบริษัท หากอปุกรณ์
ไฟฟ้าหรือระบบควบคุมท่ีซือ้ไปเสีย เม่ือลูกค้าโทรแจ้งบริษัทจะส่งทีมบริการ (Service) เพ่ือสนับสนุนลูกค้าทันทีเพ่ือให้
เคร่ืองจกัรของลกูค้าสามารถท างานต่อได้ หรือบางกรณีเป็นการพฒันาต่อยอดในการซือ้ผลิตภณัฑ์อ่ืนของบริษัท เช่น สินค้า
ประเภทตู้ ไฟฟ้า หรือ สินค้าประเภทหน่วยต่อไปหากเป็นกรณีท่ีได้ตรวจสอบแล้วพบว่าสินค้านัน้ ๆ ไม่สามารถซ่อมได้
จ าเป็นต้องซือ้ใหม ่เป็นต้น  
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นอกจากนี ้บริษัทยงัแบง่สดัสว่นรายได้จากการขายและบริการเป็นภายในประเทศและตา่งประเทศ โดยสดัสว่นเฉล่ียอยู่
ประมาณร้อยละ 95 ต่อร้อยละ 5 ซึ่งสินค้าท่ีขายต่างประเทศส่วนใหญ่จะเป็นงานการให้บริการรับเหมาและติดตัง้ ส าหรับปี 
2557 บริษัทมีรายได้จากงานตา่งประเทศค่อนข้างสงูเน่ืองจากได้รับงานประเภทการก่อสร้างสถานีไฟฟา้ 115 kV. (Substation) 
ในประเทศกมัพชูามลูค่างานประมาณ 100 ล้านบาท ซึง่เป็นลกูค้ากลุม่ โรงงานปนูซีเมนต์ ฯลฯ นอกจากนัน้แล้วโดยปกติรายได้
จากการขายต่างประเทศทัว่ ๆ ไปจะเป็นการขายสินค้าส าเร็จรูปประเภทตู้ ไฟฟ้า  (Panel) ส าหรับลกูค้ากลุม่โรงงานน า้ตาล และ
กลุ่มโรงปนูซีเมนต์ เป็นต้น ประเทศท่ีบริษัทได้มีการส่งสินค้าไปจ าหน่ายได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย  กมัพูชา ลาว และ เมียน
มาร์ เป็นต้น รายละเอียดการแบ่งประเภทรายได้จากการขายและบริการภายในประเทศและต่างประเทศในช่วงปี 2557 - 2559 
และช่วง 9 เดือนปี 2560 สามารถแบง่ได้ดงันี ้ 

ตารางแสดงสดัสว่นรายได้จากการขายและบริการในประเทศและตา่งประเทศปี 2557 – 2559 และช่วง 9 เดือน ปี 2559 และ 2560 

ในปี 2557 จะเห็นว่าบริษัทมียอดขายต่างประเทศเพิ่มขึน้อย่างก้าวกระโดด โดยสาเหตุหลักเกิดจากการขยายงาน
โครงการท่ีประเทศกมัพชูาซึ่งเป็นงานการสร้างสถานีไฟฟ้า 115 kV. (Substation) ซึ่งมีมลูค่างานประมาณ 100 ล้านบาทเป็น
ลกูค้ากลุม่โรงปนูซิเมนต์    

รายได้อ่ืน 

รายได้อ่ืน  ได้แก่ รายได้จากการจ าหน่ายเศษเหลก็ ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน ดอกเบีย้รับ และอ่ืนๆ โดยรายได้อ่ืนในปี 
2557-2559 และช่วง 9 เดือนปี 2559 และ 2560 มีมลูค่าเท่ากับ  3.71  ล้านบาท 4.36  ล้านบาท 2.86  ล้านบาท 1.45 ล้าน
บาท และ  2.78  ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นร้อยละ 0.35  ร้อยละ 0.41  ร้อยละ 0.23 ร้อยละ 0.18 และ ร้อยละ 0.36 ของ
รายได้รวม ตามล าดบั โดยสดัสว่นของรายได้อ่ืนไมมี่นยัส าคญัเม่ือเทียบกบัรายได้รวมของบริษัท 

 
ต้นทุนขายและบริการ 

ต้นทนุขาย  

องค์ประกอบหลกัของต้นทนุขาย คือ ต้นทนุค่าสินค้า โดยสดัสว่นต้นทนุค่าสินค้าเฉลี่ย (ปี 2557-2559 และช่วง 9 เดือน
ปี 2560) คิดเป็นประมาณร้อยละ 90 ของต้นทนุรวม โดยวตัถดุิบหลกัประกอบด้วยอปุกรณ์สินค้าท่ีน ามาประกอบระบบควบคมุ
เคร่ืองจกัร อาทิ อปุกรณ์ PLC (Programmable Logic Control) เคร่ืองจกัรป่ันน า้ตาล มอเตอร์ อินเวอร์เตอร์ เป็นต้น  ซึง่มีการ
สั่งซือ้ทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ  นอกจากนี ้ต้นทุนขายอ่ืน เช่น  ค่าแรงพนักงานทางตรง ค่าวัสดุสิน้เปลือง ค่าท่ี
ปรึกษาจากการให้ค าปรึกษาในงานนัน้ ๆ และค่าเสื่อมราคาอาคาร เป็นต้น คิดเป็นสดัส่วนเฉลี่ย  (ปี 2557-2559 และช่วง 9 
เดือนปี 2560) ประมาณร้อยละ 10  ของต้นทนุขาย 

รายได้จากการ 
ขายและบริการ 

2557 
(ปรับปรุงใหม่) 

2558 
(ปรับปรุงใหม่) 

2559 9 เดือน 2559 9 เดือน 2560 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

- ในประเทศ 890.30 83.38 1,010.35 95.23 1,160.19 94.52 725.77 92.26 749.84 98.22 
- ต่างประเทศ 177.45 16.62 50.60 4.77 67.24 5.48 60.85 7.74 13.61 1.78 

รวม 1,067.75 100.00 1,060.95 100.00 1,227.43 100.00 786.62 100.00 763.45 100.00 



                            บริษัท ซีพที ีไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน)   
           CPT Drives and Power Public Company Limited 

 

สว่นท่ี 2 หน้า 133 
 

CPT 
Professional for Drives and Power 

ต้นทุนขายของบริษัทในปี 2557-2559 มีมูลค่าเท่ากับ 574.12 ล้านบาท 551.41 ล้านบาท และ 598.19 ล้านบาท 
ตามล าดบั คิดเป็นร้อยละ 53.58 ร้อยละ 51.76 และร้อยละ 48.62 ต่อรายได้รวมตามล าดบั หรือคิดเป็นอตัราก าไรขัน้ต้นร้อย
ละ 23.67  ร้อยละ 30.88 และร้อยละ 27.64 ตามล าดบั ทัง้นี ้อตัราก าไรขัน้ต้นจากการขายของบริษัทอยู่ท่ีประมาณร้อยละ 25-
30   ซึง่อตัราก าไรขัน้ต้นของในปี 2557 คอ่นข้างต ่าเน่ืองจากมีสินค้าน าเข้ามาจากตา่งประเทศกวา่ร้อยละ 50 ของมลูค่าซือ้รวม 
ซึ่งมีต้นทนุสงูกว่า และมีค่าใช้จ่ายในการน าเข้าต่าง ๆ จึงท าให้ต้นทนุขายสินค้าในปี 2557 ค่อนข้างสงู ส่วนอตัราก าไรขัน้ต้น
ของปี 2558 ท่ีดีขึน้เป็นผลมาจาก 1) บริษัทมีนโยบายในการสัง่ซือ้ในประเทศเพิ่มขึน้ (การสัง่ซือ้ในประเทศมีต้นทนุท่ีสามารถ
ควบคุมได้เน่ืองจากอัตราแลกเปลี่ยนและค่าใช้จ่ายในการน าเข้า)  2) มูลค่าขายขายสินค้าประเภทหน่วยเพิ่ม (Unit) ขึน้
เน่ืองจากเป็นการซือ้มาขายไปซึ่งบริษัทสามารถควบคุมอตัราก าไรขัน้ต้นได้ และ 3) บริษัทมีการขายสินค้าประเภทตู้ ไฟฟ้า 
(Panel) เพิ่มมากขึน้ส่งผลให้การปันส่วนโสหุ้ยการผลิตประเภทคงท่ีได้รับการปันส่วนอย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้ต้นทุนต่อ
หน่วยลดลง ส่วนอตัราก าไรขัน้ต้นในปี 2559 ประมาณร้อยละ 27.64 ซึ่งอยู่ในช่วงอตัราก าไรขัน้ต้นท่ีบริษัทตัง้นโยบายไว้ แต่
ลดลงจากปี 2558 เน่ืองจากในปี 2559 บริษัทขายสินค้าประเภทหน่วยลดลง (สินค้าประเภทหน่วยสามารถควบคมุอตัราก าไร
ขัน้ต้นได้ดีกวา่)    

ส าหรับต้นทนุขายของบริษัทส าหรับช่วง 9 เดือนปี 2560 มีมลูค่าเท่ากบั  436.60 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 56.98 ของ
รายได้รวม หรือคิดเป็นอตัราก าไรขัน้ต้นร้อยละ 27.88 ทัง้นี ้เมื่อเทียบกบัอตัราก าไรขัน้ต้นส าหรับช่วง 9 เดือนของปี 2559  ซึง่มี
อตัราก าไรขัน้ต้นร้อยละ 27.74 พบวา่มีอตัราก าไรขัน้ต้นท่ีใกล้เคียงกนั 

บริษัทคาดวา่จะสามารถรักษาระดบัก าไรขัน้ต้นทัง้ปี 2560 ให้ใกล้เคียงกบัช่วง 9 เดือนได้ เน่ืองจากนโยบายการควบคมุ
ต้นทนุวตัถดุิบดงักลา่วข้างต้น  

ต้นทนุการให้บริการ 

ต้นทนุการให้บริการของบริษัทแบ่งออกเป็น 2 สว่น คือ ต้นทนุการให้บริการรับเหมาและติดตัง้ และต้นทนุการให้บริการ 
ซึง่มีสดัสว่นต้นทนุประมาณร้อยละ 95 : 5 ซึง่อธิบายได้ดงันี ้

ตน้ทุนการให้บริการรับเหมาและติดตัง้  ซึ่งเป็นต้นทนุก่อสร้างท่ีเกิดขึน้จริงของงานท่ีท าเสร็จจนถึงวนัสิน้งวด โดยในปี 
2557-2559 มีมลูค่าเท่ากบั 242.37 ล้านบาท 231.58 ล้านบาท และ 306.39 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นร้อยละ 22.62 ร้อย
ละ 21.74 และร้อยละ 24.90 ต่อรายได้รวมตามล าดบั หรือคิดเป็นอตัราก าไรขัน้ต้นร้อยละ 13.57  ร้อยละ 4.60 และร้อยละ 
13.22 ตามล าดบั ซึ่งอตัราก าไรขัน้ต้นของงานบริการรับเหมาและติดตัง้ปกติอยู่ในช่วงประมาณร้อยละ 10-15 ซึ่งในปี 2558 
บริษัทมีอตัราก าไรขัน้ต้นค่อนข้างต ่าเน่ืองจากมีงานวางสายไฟฟ้าและรางสายไฟ (Power Cable and Installation Work) ซึ่ง
ติดปัญหาในการท างาน ณ สถานท่ีของลกูค้าโดยปัญหาดงักล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท จึงท าให้งานนัน้บริษัท
ประสบผลขาดทนุ โดยบริษัทรับรู้ผลขาดทุนทนัทีในงบก าไรขาดทนุเม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าต้นทนุทัง้สิน้ของ
โครงการเกินกวา่มลูค่ารายได้ตามสญัญา  

ส าหรับต้นทนุการให้บริการรับเหมาและติดตัง้ส าหรับช่วง 9 เดือนปี 2560 มีมลูคา่เท่ากบั 106.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อย
ละ 13.83 ของรายได้รวม หรือคิดเป็นอตัราก าไรขัน้ต้นร้อยละ 23.64 

ลักษณะโครงสร้างต้นทุนของงานบริการรับเหมาและติดตัง้  หรือ Substation / Installation ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 2 
ลกัษณะ คือ 
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1) งานบริการรับเหมา :  เป็นงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย (Substation) โดยเป็นการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยเพ่ือ
การรับซือ้หรือขายไฟฟ้าตรงจากการไฟฟ้าขนาดแรงดนั 115 kV และแปลงเป็นแรงดนัขนาด 33 kV, 22 kV และ 12 kV เพ่ือให้
สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กบัอปุกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าในโรงงานอตุสาหกรรมหรืออาคารตึกสงูได้ ซึ่งลกัษณะของสถานีไฟฟ้า
ดงักล่าวมีทัง้การก่อสร้างระบบภายนอกอาคารประเภท AIS ( Air Insulated Substation)  และระบบภายในอาคารประเภท 
GIS (Gas Insulated Substation) ซึ่งการก่อสร้างดังกล่าวจะเร่ิมตัง้แต่งานฐานราก (Civil Work) งานโครงสร้าง (Structure 
Works) งานติดตัง้อปุกรณ์ไฟฟ้าและระบบ และงานทดสอบพร้อมส่งมอบ เป็นต้น โดยมีโครงสร้างต้นทนุประกอบด้วยต้นทนุ
ประเภทสินค้าประมาณร้อยละ 70 การจ้างผู้ รับเหมา (Subcontract) ประมาณร้อยละ 20 และต้นทนุอ่ืน ๆ ประมาณร้อยละ 10 
ซึ่งใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างโดยเฉลี่ยประมาณไม่เกิน 1 ปี นับจากวนัเซ็นสญัญาทัง้นีจ้ะขึน้อยู่กบัขนาดของโครงการด้วย 
โดยบริษัทมีการจ้าง Subcontract แต่บริษัทมีการจดัหาอปุกรณ์เอง เช่น สายไฟ หรืออปุกรณ์ฮาร์ดแวร์ (Hardware and Bus 
Work) ท่ีใช้กบังาน 115 kV เป็นต้น 

เน่ืองจากงานก่อสร้างเป็นงานท่ีใช้ระยะเวลาในการด าเนินการนาน บริษัทจึงมีการควบคุมต้นทุนอย่างใกล้ชิดโดย
เทียบเคียงจากประมาณการต้นทนุโครงการทัง้สิน้ท่ีบริษัทประมาณขึน้ทางวิศวกรรมและการติดตามข้อมลูของราคาสินค้าเพ่ือ
ประมาณการต้นทุนให้ใกล้เคียงข้อเท็จจริงมากท่ีสดุ นอกจากนัน้เม่ือพบผลต่างท่ีเกิดขึน้จริงกับประมาณการบริษัทจะมีการ
ติดตามหาสาเหตหุรือด าเนินการแก้ไขให้เหมาะสม หรือใช้เป็นข้อมลูในการประมาณการในงานตอ่ ๆ ไป 

2) งานบริการติดตัง้ : เป็นการติดตัง้อุปกรณ์ไฟฟ้า (Installation) ซึ่งอุปกรณ์ไฟฟ้าหลัก ๆ แบ่งได้เป็น 2 ประเภท 
ได้แก่ 

- ตู้ ควบคุมไฟฟ้าและมอเตอร์ (Control Panel and Motor ) เป็นการติดตัง้ระบบสายไฟฟ้าป้อนสู่มอเตอร์และ
ตู้ ควบคุมไฟฟ้าเพ่ือการจ่ายกระแสไฟ ซึ่งต่อเช่ือมกับเคร่ืองจักรของลูกค้าเพ่ือให้เคร่ืองจักรสามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพด้วยความเสถียรของกระแสไฟฟ้า ซึ่งการติดตัง้ดงักลา่วต้องมีการเดินสายไฟเพ่ือเช่ือมต่อระหว่างตู้ควบคมุไฟฟ้า
กบัเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ของลกูค้า ซึง่ต้องผ่านขัน้ตอนและกระบวนการของเทคนิคเชิงวิศวกรรมเพ่ือการเข้าสายและทดสอบ
การจ่ายกระแสไฟฟา้ 

งานประเภทนีป้ระกอบด้วยต้นทุนประเภท สินค้า (Panel and Motor) ประมาณร้อยละ 80 การจ้างผู้ รับเหมา 
(Subcontract) ประมาณร้อยละ 15 และต้นทุนอ่ืน ๆ เกิดเพียงเล็กน้อยประมาณร้อยละ 5 โดยลกัษณะงานจะใช้เวลาในการ
ติดตัง้โดยเฉล่ียประมาณ 4 - 6 เดือนนบัจากวนัเซน็สญัญา ทัง้นีจ้ะขึน้อยูก่บัขนาดของโครงการด้วยเช่นกนั 

- งานเดินสายไฟ (Cable Work) เช่น การเดินสายไฟจากสถานีไฟฟ้าย่อย Substation เข้าโรงงานของลกูค้า การ
เดินสายไฟรอบโรงงานพร้อมติดตัง้ระบบไฟ (Cable for Electrical System)  การเดินสายไฟท่ีต้องใช้เทคนิคพิเศษ (Cable for 
Under Ground) ซึ่งการเดินสายไฟดังกล่าวส าหรับอาคารหรือโรงงานของลูกค้าเพ่ือให้มีระบบไฟท่ีสามารถน าไปใช้ได้ใน
โรงงานซึง่ต้องผา่นขัน้ตอนและกระบวนการของเทคนิคเชิงวิศวกรรมเพ่ือการเข้าสายและทดสอบระบบไฟด้วยเช่นกนั 

งานประเภทนีป้ระกอบด้วยต้นทนุประเภท สินค้า (Cable) ประมาณร้อยละ 60 การจ้างผู้ รับเหมา (Subcontract) 
ประมาณร้อยละ 35 และต้นทนุอ่ืน ๆ เกิดเพียงเลก็น้อยประมาณร้อยละ 5 โดยลกัษณะงานจะใช้เวลาในการเดินสายและติดตัง้
โดยเฉล่ียประมาณ 6  เดือนนบัจากวนัเซน็สญัญา ทัง้นีจ้ะขึน้อยูก่บัขนาดของโครงการด้วยเช่นกนั 

โดยท่ีงานติดตัง้ (Installation) เป็นงานท่ีต้องใช้เวลาในการติดตัง้แต่จะไม่มากเม่ือเทียบกับงานบริการรับเหมา
ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย นอกจากนัน้ต้นทนุสว่นใหญ่เป็นค่าสินค้าซึง่สามารถทราบได้ทนัที และต้นทนุอีกสว่นหนึ่งเป็นการจ้าง
ผู้ รับเหมาเพ่ือติดตัง้และอยูใ่นการควบคมุสัง่การโดยบริษัท คา่ท่ีปรึกษาจากการให้ค าปรึกษาในงานนัน้ ๆ โดยตรง เป็นต้น 
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 หมายเหต ุ: ภาพประกอบระบบงานการให้บริการรับเหมาและติดตัง้ 
 

ตน้ทุนการให้บริการ ได้แก่ ต้นทนุการให้บริการ (Service) และต้นทนุการซ่อมแซม (Repair) ท่ีเกิดขึน้จากงานท่ีไม่เข้า
ข่ายช่วงรับประกนัสินค้า (Warranty)  โดยในปี 2557-2559 และส าหรับช่วง 9 เดือนปี 2560 มีมลูค่าเท่ากบั 16.86  ล้านบาท  
9.05 ล้านบาท 20.71  ล้านบาท และ 8.95 ล้านบาท ตามล าดบั ซึ่งสดัส่วนประมาณร้อยละ 2 เม่ือเทียบกับต้นทุนรวม หรือ
ประมาณร้อยละ 5 เม่ือเทียบกบัต้นทนุการให้บริการทัง้สิน้  เน่ืองจากสว่นงานการให้บริการซึ่งบริษัทจะให้บริการกบัลกูค้าท่ีซือ้
สินค้าไปจาก CPT เพ่ือสร้างความประทบัใจและรวดเร็ว เน่ืองจากเคร่ืองจกัรเม่ือเสียแล้วจะทิง้ระยะเวลานานไม่ได้ ซึ่งจะต้อง
ได้รับการซ่อมทนัทีเพ่ือไมใ่ห้กระทบต่อการผลติ นอกจากนัน้จากตวัเลขดงักลา่วแสดงให้เห็นว่าผลิตภณัฑ์ของ CPT มีอตัราการ
ซอ่มน้อยมาก  ส าหรับอตัราก าไรขัน้ต้นของงานบริการ (Service) และการซอ่มแซม (Repair) อยู่ระหว่างร้อยละ 50-60  ซึง่เป็น
อตัราก าไรที่คอ่นข้างสงู อนัเน่ืองมาจากงานซอ่มสว่นใหญ่จะมีเพียงต้นทนุคา่แรงเป็นสว่นใหญ่ 

 
ค่าใช้จ่ายในการขาย  และค่าใช้จ่ายในการบริหาร  

คา่ใช้จ่ายในการขาย ปี 2557-2559 มีมลูคา่เท่ากบั 84.80  ล้านบาท 67.54  ล้านบาท และ 74.99 ล้านบาท ตามล าดบั 
คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 7.91 ร้อยละ 6.34 และร้อยละ 6.09 ของรายได้รวม ตามล าดบั ค่าใช้จ่ายในการขายปี 2557 ค่อนข้างสงู
เม่ือเปรียบเทียบกับปี 2558 เน่ืองจากมีค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการรับประกันสินค้า (Warranty) จ านวน 23.11 ล้านบาท ซึ่งงบ
การเงินปี 2557แสดงรวมอยู่ค่าใช้จ่ายในการขาย (ปี 2557 เม่ือจดัประเภทรายการค่าใช้จ่ายการรับประกนัสินค้าแล้ว แสดง
ค่าใช้จ่ายในการขายจ านวน 61.69 ล้านบาท ซึ่งใกล้เคียงกบัปีอ่ืน) สว่นค่าใช้จ่ายในการขายปี 2559 เพิ่มขึน้ซึง่เป็นการเพิ่มขึน้
จ านวนเงินประมาณ 10 ล้านบาท จากการปรับเงินเดือนพนกังานขาย การปรับต าแหน่งเพ่ือรองรับงานขาย และการจ่ายค่า
คอมมิชชั่น-พนักงานท่ีเพิ่มขึน้ตามยอดขายท่ีเพิ่มขึน้ และส่วนหนึ่งลดลงจ านวน 5.87 ล้านบาทจากการจ่ายค่านายหน้า
บคุคลภายนอกซึง่สอดคล้องกบันโยบายการจ่ายคา่ตอบแทนผู้ประสานงานขายและค่าท่ีปรึกษาทางด้านวิศวกรรมท่ีรัดกมุขึน้ 

คา่ใช้จ่ายในการขายที่ส าคญั ได้แก่    

1) ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังาน เช่น เงินเดือนพนกังานขาย โบนสั และค่าคอมมิชชัน่ เป็นต้น ซึง่ในปี 2557 – 2559 มี
มลูค่าเท่ากบั 26.19 ล้านบาท 33.36 ล้านบาท และ 39.86 ล้านบาท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 42.45 ร้อยละ 49.40 และร้อยละ 
53.13 ของค่าใช้จ่ายในการขายตามล าดบั ซึง่ค่าใช้จ่ายในปี 2559 ค่อนข้างสงูเน่ืองจากการจ่ายค่าคอมมิชชัน่ให้พนกังานขาย
ซึง่สมัพนัธ์กบัยอดขายที่เพิ่มขึน้ 

ซ้ือหรือขายไฟฟา้ตรง
จากการไฟฟา้ 
(ขนาด 115 kV.) 

สถานีไฟฟ้า
ย่อย  

(Substation) 

งานเดินสายไฟและติดตัง้ 
เพ่ือใช้ไฟในโรงงาน 
(Cable Work) 

บริเวณโรงงานของลูกค้าของบริษัท 

งานตดิต้ัง 
Installation 

ติดตัง้ตูค้วบคมุไฟฟา้และมอเตอร์พร้อมระบบสาย 

ตู้
ไฟ 

ตู้
ไฟ 

ตู้
ไฟ 

ตู้
ไฟ 
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2) ค่าตอบแทนผู้ประสานงานขาย และค่าท่ีปรึกษาด้านวิศวกรรม ในปี 2557 – 2559 มีมูลค่าเท่ากับ 23.47 ล้าน
บาท 20.23 ล้านบาท และ 14.36 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 38.05 ร้อยละ 29.94 และร้อยละ 19.15 ของ
คา่ใช้จ่ายในการขาย ตามล าดบั เน่ืองจากบริษัทมีนโยบายในการจ่ายคา่ตอบแทนผู้ประสานงานขายตามนโยบายท่ีรัดกมุขึน้ 

ส าหรับช่วง 9 เดือน ปี 2560 มีค่าใช้จ่ายในการขาย เท่ากบั  42.47 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.54 ของรายได้รวม ซึ่ง
ลดลงเม่ือเทียบกบัช่วง 9 เดือนของปี 2559 ซึง่มีมลูค่าเท่ากบั 52.78 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.70 ของรายได้รวม สาเหตหุลกั
เน่ืองจากการจ่ายค่าตอบแทนผู้ประสานงานขายท่ีลดลง โดยท่ีค่าใช้จ่ายในการขายส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังาน 
ส าหรับช่วง 9 เดือนปี 2560 และ 2559 มีมลูค่าเท่ากบั 27.36 ล้านบาท และ 25.41 ล้านบาท คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 64.43 และ 
48.13 ของค่าใช้จ่ายในการขาย ตามล าดบั ส่วนค่าตอบแทนผู้ประสานงานขาย และค่าท่ีปรึกษาด้านวิศวกรรม ส าหรับช่วง 9 
เดือน ปี 2560 มีมลูคา่ 1.73 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.08 ของคา่ใช้จ่ายในการขาย ซึง่ลดลงจากช่วง 9 เดือน ปี 2559 มีมลูค่า
เทา่กบั 14.31 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 27.11 ของคา่ใช้จ่ายในการขาย      

คา่คอมมิชชัน่-พนกังาน จะจ่ายตามนโยบายในการคิดค่าคอมมิชชัน่-พนกังาน บริษัทจะค านวณเป็นอตัราสว่น (%) ต่อ
ยอดขาย หรือก าไรขัน้ต้น  โดยก าหนดเง่ือนไขการจ่ายค่าคอมมิชชัน่-พนกังาน ต่อเม่ือได้รับช าระเงินค่าสินค้าภายในระยะเวลา
ท่ีก าหนด โดยจ่ายพร้อมกบัเงินเดือนในแต่ละเดือน สว่นค่าตอบแทนผู้ประสานงานขายและคา่ท่ีปรึกษาทางด้านวิศวกรรม โดย
ค่าตอบแทนผู้ประสานงานขายเป็นการจ่ายให้บุคคล หรือนิติบุคคลท่ีท าหน้าท่ีติดต่อและประสานงานขายระหว่างบริษัทกับ
ลกูค้า ซึง่ท าให้บริษัทสามารถปิดการขายได้ส าเร็จตามเปา้หมายท่ีบริษัทวางไว้  สว่นค่าท่ีปรึกษาทางด้านวิศวกรรม จะเป็นการ
ให้ค าปรึกษาทางด้านวิศวกรรมและข้อก าหนดท่ีเก่ียวข้องกบังานท่ีบริษัทน าเสนอต่อลกูค้าเพ่ือให้การขายบรรลุ และก าหนด
อ านาจวงเงินในการอนมุตัิชดัเจน ซึ่งเป็นไปตามข้อก าหนดของอตัราและอ านาจอนมุตัิ ซึ่งก าหนดเพดานของอตัราสงูสดุไว้ซึ่ง
จะต้องผา่นการอนมุตัิโดยคณะกรรมการบริษัท   

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ปี 2557-2559 มีมูลค่าเท่ากับ 79.68 ล้านบาท 94.82 ล้านบาท และ 86.54 ล้านบาท 
ตามล าดับ คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 7.45 ร้อยละ 8.90 และร้อยละ 7.05 ของรายได้รวม ตามล าดับ ค่าใช้จ่ายในการบริหารปี 
2558 เพิ่มขึน้จ านวน 15.15 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 19.01 เม่ือเทียบกบัปี 2557 เน่ืองจากสว่นหนึง่จ านวน 7.61 ล้านบาท
จากขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยน และอีกส่วนหนึ่งจ านวน  7.54 ล้านบาท เน่ืองจาก ประมาณการหนีส้ินค่าภาษีท่ีต้องช าระ
และจากการปรับเงินเดือนและจ่ายโบนสัผู้บริหาร 

 ในปี 2559 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารท่ีลดลงจ านวน 8.30 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.74 เม่ือเทียบกับปี 
2558 เน่ืองจากการลดลงจากประมาณการหนีส้ินดงักล่าวข้างต้นในปี 2558 การลดลงของขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยน และ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารส านกังานลดลง โดยภาพรวมของค่าใช้จ่ายในการบริหารบริษัทสามารถควบคมุค่าใช้จ่ายได้ค่อนข้าง
คงท่ีซึง่ในปี 2557 – 2559 บริษัทมีสดัสว่นของคา่ใช้จ่ายในการบริหารเทียบกบัรายได้รวมอยูใ่นช่วงอตัราร้อยละ 7 - 9    

ค่าใช้จ่ายในการบริหารท่ีส าคญั คือ ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังาน เช่น เงินเดือน ค่าล่วงเวลา โบนสั และสวสัดิการต่างๆ 
เป็นต้น โดยในปี 2557-2559 ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังานคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 69.71  ร้อยละ 62.57 และร้อยละ 68.37  ของ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ตามล าดบั ทัง้นี ้ค่าใช้จ่ายในการบริหารท่ีส าคญัรองลงมา ได้แก่ ค่า เสื่อมราคา ส่วนใหญ่เป็นค่าเสื่อม
ราคาสว่นปรับปรุงอาคารและค่าเสื่อมราคายานพาหนะ โดยในปี 2557-2559 ค่าเสื่อมราคาคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 12.23  ร้อย
ละ 10.33 และร้อยละ 11.31 ของคา่ใช้จ่ายในการบริหาร ตามล าดบั   
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ค่าใช้จ่ายในการบริหารส าหรับช่วง 9 เดือนปี 2560 มีมลูค่าเท่ากับ  59.48 ล้านบาท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 7.76 ของ
รายได้รวม ซึง่ลดลงร้อยละ  6.36 เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนซึง่มีมลูค่าเท่ากบั 63.52 ล้านบาทคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 
8.06 ของรายได้รวม ส่วนใหญ่เน่ืองมาจากค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังาน ท่ีลดลง ส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหาร
อ่ืนๆ ค่อนข้างคงท่ี เน่ืองจากกิจการมีนโยบายในการควบคุมค่าใช้จ่ายของบริษัท ทัง้นี ้ค่าใช้จ่ายท่ีส าคัญ ประกอบด้วย
ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังานและค่าเสื่อมราคา ส าหรับช่วง 9 เดือนปี 2560 คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 68.36 และร้อยละ 8.76  ของ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ตามล าดบั และส าหรับช่วง 9 เดือนปี 2559 มีค่าใช้จ่ายเก่ียวกับพนักงานและค่าเสื่อมราคา คิดเป็น
สดัสว่นร้อยละ 65.86 และร้อยละ 11.26  ของคา่ใช้จ่ายในการบริหาร ตามล าดบั 

ก าไรสุทธิ 

บริษัทมีก าไรสุทธิส าหรับปี 2557-2559 มูลค่าเท่ากับ 53.35 ล้านบาท 85.52 ล้านบาท  และ 111.20 ล้านบาท 
ตามล าดบั  คิดเป็นอตัราสว่นก าไรสทุธิเท่ากบัร้อยละ 4.98 ร้อยละ 8.03 และร้อยละ 9.04 ต่อรายได้รวม ตามล าดบั ซึ่งจะเห็น
ว่าบริษัทมีก าไรสทุธิเพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ืองทกุปี โดยในปี 2558 บริษัทมีก าไรสทุธิรวมเพิ่มขึน้ถึงร้อยละ 60.30 เม่ือเปรียบเทียบ
กับปี 2557 โดยในปี 2557 มีต้นทุนสูง ซึ่งต้นทุนท่ีสูงเน่ืองจากต้นทุนขายสูงจากการน าเข้าวตัถุดิบจากต่างประเทศและอีก
สาเหตหุนึ่งเกิดจากปี 2557 ขายสินค้าประเภทตู้ ไฟฟ้าได้น้อยกว่าปี 2558 จึงท าให้ปี 2557 มีภาระต้นทนุท่ีเป็นค่าใช้จ่ายคงท่ี   
ซึง่พิจารณาได้จากยอดขายปี 2558 ในสว่นของรายได้จากการขายท่ีเพิ่มขึน้ประมาณร้อยละ 6.06 แต่ต้นทนุกลบัลดลงร้อยละ 
7.68 และส าหรับในปี 2559 บริษัทมีก าไรเบ็ดเสร็จรวมเพิ่มขึน้ถึงร้อยละ 30.03 จากปี 2558 เน่ืองจากบริษัทมีปริมาณงานเพิ่ม
มากขึน้สง่ผลให้ก าไรสทุธิเพิ่มขึน้ โดยงานที่เพิ่มขึน้เน่ืองจากการขายตู้ไฟฟา้(Panel) เป็นหลกั    

ส าหรับช่วง 9 เดือนปี 2560 บริษัทมีก าไรสทุธิเท่ากบั  85.64 ล้านบาท คิดเป็นอตัราสว่นก าไรสทุธิเท่ากบัร้อยละ 11.18 
ต่อรายได้รวม  โดยมีก าไรสทุธิเพิ่มขึน้คิดเป็นร้อยละ 64.50 เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนซึ่งมีก าไรสทุธิ 52.06 ล้านบาท 
เน่ืองจากไตรมาส 3 ปี 2560 ถงึแม้บริษัทมีรายได้ท่ีลดลงแตส่ามารถท าก าไรได้เพิ่มขึน้เน่ืองจากบริษัทมีสดัสว่นการขายตู้ ไฟฟ้า 
(Panel) และขายสินค้าส าเร็จรูป (Unit) ในสดัสว่นท่ีมากกว่างานบริการรับเหมาติดตัง้ ซึง่ก าไรขัน้ต้นจากการขายสินค้ามีอตัรา
สงูกว่างานบริการรับเหมาติดตัง้ นอกจากนี ้บริษัทสามารถควบคมุต้นทนุทัง้ต้นทนุขายและต้นทนุงานให้บริการรับเหมาและ
ติดตัง้ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการลดการน าเข้าสินค้าจากต่างประเทศและหนัมาซือ้สินค้าในประเทศแทน ตลอดจนควบคมุ
คา่ใช้จ่ายในการขายและคา่ใช้จ่ายในการบริหารจงึท าให้ได้รับก าไรเพิ่มในสว่นนี ้

ทัง้นี ้บริษัทมีต้นทนุทางการเงินส าหรับปี 2557-2559 และช่วง 9 เดือนปี 2559 และ 2560 จ านวน 6.12 ล้านบาท  2.51  
ล้านบาท  1.35 ล้านบาท 0.89 ล้านบาท และ  1.34 ล้านบาท ตามล าดับ ซึ่งในปี 2557 ดอกเบีย้จ่ายค่อนข้างสูงเน่ืองจาก
บริษัทมีทัง้เงินกู้ ยืมระยะยาวและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากธนาคาร ซึ่งเงินกู้ ยืมระยะยาวบริษัทได้ช าระหนีค้รบถ้วนแล้วในปี 2558 
โดยดอกเบีย้จ่ายของปี 2558 2559 และช่วง 9 เดือนปี 2559 และ 2560 เป็นดอกเบีย้จ่ายส าหรับเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากธนาคาร
ประเภททรัสต์รีซีทเพ่ือวตัถปุระสงค์ในการน าเข้าสนิค้าและวตัถดุิบจากตา่งประเทศ 

 

ก าไร/(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปล่ียน 

ปี 2557 บริษัทมีก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนจ านวน 1.66  ล้านบาท (แสดงรวมไว้ในรายได้อ่ืนในงบการเงิน) และส าหรับ
ปี 2558-2559 และช่วง 9 เดือนปี 2559 และ 2560  บริษัทมีผลขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยนจ านวน 7.61 ล้านบาท 2.77 ล้าน
บาท 4.11 ล้านบาท และ 3.95 ล้านบาท ตามล าดบั  โดยในปี 2557 และ 2558 บริษัทมีการน าเข้าสินค้าและวตัถดุิบประเภท
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อปุกรณ์ไฟฟ้ามาจากตา่งประเทศร้อยละ 55.10 และร้อยละ 54.76 ของมลูค่าการซือ้รวมในแต่ละปีตามล าดบั แตต่ัง้แต่ปี 2559 
เป็นต้นมาบริษัทซือ้ต่างประเทศลดลง โดยมีมูลค่าการซือ้จากต่างประเทศในอตัราร้อยละ 37.67 ของมูลค่าการซือ้รวมในปี 
2559 ซึ่งผลก าไรหรือขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยนท่ีแสดงในงบก าไรขาดทนุได้รวมรายการท่ีเกิดขึน้จริงและยงัไม่เกิดขึน้จริง 
โดยบริษัทได้ลดความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนโดยใช้วงเงินสญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เม่ือบริษัทต้องการ
สัง่ซือ้สินค้าจากต่างประเทศตามใบสัง่ซือ้ (Purchase Order) เพ่ือช่วยลดความเสี่ยงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยน 
ทัง้นี ้การท่ีบริษัทท าสญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศลว่งหน้า บริษัทยงัคงได้รับผลกระทบจากอตัราแลกเปลี่ยนท่ีเกิดขึน้จริง
อนัเน่ืองมาจากการบนัทึกบญัชี ณ วนัท่ีบริษัทมีกรรมสิทธิในสินค้า บริษัทใช้อตัราแลกเปลี่ยนตามวนัท่ีในใบตราส่งสินค้า (Bill 
of Lading) ในการบันทึกบัญชีสินค้าและเจ้าหนีก้ารค้า  ส่วนวันท่ีจ่ายช าระค่าสินค้าบริษัทบันทึกการจ่ายเงินด้วยอัตรา
แลกเปลี่ยนตามสญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าและบนัทึกการล้างเจ้าหนีท่ี้เคยตัง้ไว้ตอนบนัทึกรับสินค้า  ผลต่าง
ระหวา่งอตัราแลกเปลี่ยนถือเป็นก าไรหรือขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยนท่ีเกิดขึน้จริงจากการจ่ายช าระ และหากวนัสิน้งวดบริษัท
มีเจ้าหนีก้ารค้าหรือลกูหนีท่ี้เป็นเงินตราต่างประเทศคงค้าง บริษัทยงัคงได้รับผลกระทบจากอตัราแลกเปลี่ยนท่ียงัไม่เกิดขึน้จริง
จากการปรับปรุงบญัชีเจ้าหนีห้รือลกูหนี ้ณ วนัสิน้งวดตามมาตรฐานบญัชีด้วย 

16.1.4 การวเิคราะห์ฐานะทางการเงนิ 

การวเิคราะห์ฐานะทางการเงนิในปี 2557-2559 และณ 30 มถุินายน 2560 

สินทรัพย์ 

บริษัทมีสินทรัพย์รวม ณ สิน้ปี 2557-2559 และ ณ 30 กนัยายน  2560 มีมลูคา่เท่ากบั 889.04 ล้านบาท  787.31  ล้าน
บาท  913.67 ล้านบาท และ 954.91 ล้านบาท ตามล าดบั โดยสินทรัพย์หมนุเวียนของบริษัท ณ สิน้ปี 2557-2559 และ ณ 30 
กนัยายน 2560  เท่ากบั 667.89 ล้านบาท 579.55 ล้านบาท 706.14 ล้านบาท และ 748.53 ล้านบาท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 
75.12  ร้อยละ 73.61  ร้อยละ 77.29  และร้อยละ 78.39 ของสินทรัพย์รวม ตามล าดับ สินทรัพย์หมุนเวียนประกอบด้วย
สินทรัพย์ท่ีส าคญั มีดงัตอ่ไปนี ้

1. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิน้ปี 2557-2559 และ ณ 30 กนัยายน 2560 มีมลูค่าเท่ากบั 131.88 ล้าน
บาท 86.05  ล้านบาท 99.69  ล้านบาท และ 106.73  ล้านบาท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 14.83  ร้อยละ 10.93  ร้อยละ 10.91  
และร้อยละ  11.18 ของสินทรัพย์รวม ตามล าดบั ซึง่เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิน้ปี 2557  มีจ านวนท่ีสงูเน่ืองจาก 
มีการรับเงินล่วงหน้าค่าสินค้าลกูค้า และบริษัทต้องกนัเงินส่วนหนึ่งไว้ส าหรับการช าระค่าสินค้าแก่เจ้าหนีก้ารค้า และ ณ 30 
กนัยายน 2560 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดใกล้เคียงกบั ณ สิน้ปี 2559 ซึ่งเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เป็น เงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินลงทนุระยะสัน้ท่ีมีสภาพคล่องสงู และถึงก าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน 
โดยไมมี่ข้อจ ากดัในการเบิกใช้  

2. เงินลงทุนชั่วคราว ณ ณ สิน้ปี 2557-2559 และ ณ 30 กันยายน 2560 มีมูลค่าเท่ากับ 26.07  ล้านบาท 36.72  
ล้านบาท 27.20  ล้านบาท และ 0.04 ล้านบาท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 2.93  ร้อยละ   ร้อยละ 4.66 ร้อยละ 2.98 และน้อยกว่า
ร้อยละ 0.01 ของสินทรัพย์รวม ตามล าดบั และ ณ 30 กนัยายน 2560 เงินลงทนุชัว่คราวมีมลูค่าลดลงเน่ืองจากบริษัทได้ขาย
เงินลงทนุเพ่ือน าเงินมาช าระหนีเ้งินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน เงินลงทนุดงักลา่วเป็นเงินลงทนุในกองทนุเปิดซึง่บริษัทถือ
เป็นหลกัทรัพย์เพ่ือค้า ซึง่บริษัทมีวตัถปุระสงค์ในการถือเงินลงทนุไว้เพียงชัว่คราวเพ่ือการบริหารเงินโดยมีสดัสว่นน้อยเม่ือเทียบ
กบัสนิทรัพย์รวมของบริษัท 
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3. ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น  ณ สิน้ปี 2557-2559 และ ณ 30 กนัยายน 2560 มีมลูค่าเท่ากบั 221.82  ล้านบาท 
282.17  ล้านบาท 386.98  ล้านบาท และ 419.85 ล้านบาท คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 24.95  ร้อยละ 35.84  ร้อยละ 42.35  และ
ร้อยละ  43.97 ของสนิทรัพย์รวม ตามล าดบั โดยลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้นของบริษัทประกอบด้วย 

                                                                                                                                        (หน่วย : ล้านบาท) 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น ณ 31 ธ.ค. 2557 
(ปรับปรุงใหม่) 

ณ 31 ธ.ค. 2558 
(ปรับปรุงใหม่) ณ 31 ธ.ค. 2559 ณ 30 ก.ย. 2560 

    ลกูหนีก้ารค้า 181.91 231.43 327.34 373.81 

    ลกูหนีอ่ื้น  39.91 50.74 59.64 46.04 
รวม 221.82 282.17 386.98 419.85 

 ลูกหนี้การค้า : ลูกหนีก้ารค้า ณ สิน้ปี 2557-2559 และ ณ 30 กันยายน 2560 มีมูลค่าเท่ากับ 181.91  ล้านบาท 
231.43  ล้านบาท 327.34  ล้านบาท และ 373.81 ล้านบาท คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 20.46  ร้อยละ 29.39  ร้อยละ 35.83  และ
ร้อยละ  39.15 ของสินทรัพย์รวม ตามล าดบั โดยลกูหนีก้ารค้าแยกตามอายหุนีค้งค้าง ดงันี ้

 
(หน่วย : ล้านบาท) 

รายละเอียดลูกหนีก้ารค้า ณ 31 ธ.ค. 2557 
(ปรับปรุงใหม่) 

ณ 31 ธ.ค. 2558 
(ปรับปรุงใหม่) ณ 31 ธ.ค. 2559 ณ 30 ก.ย. 2560 

    ยงัไม่ถงึก าหนดช าระ 94.35 41.99 256.54 234.10 

    เกินก าหนดช าระ :     

         ไม่เกิน 3 เดือน 75.27 161.80 39.89 69.80 

         3-6 เดือน 4.23 14.55 20.30 6.01 

         6-12 เดือน          - 6.43 0.22 58.23 

         เกินกวา่ 12 เดือน 8.06 6.65 10.41 5.67 
รวม 181.91 231.43 327.34 373.81 

 
ลกูหนีก้ารค้าของบริษัทเพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ืองตามยอดขายท่ีเพิ่มขึน้ต่อเน่ืองในปี 2557 - 2558 ซึ่งในปี 2557 ลกูหนี ้

การค้าเป็นไปตามปกติธุรกิจ ซึ่งโดยเฉพาะ ณ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีลกูหนีก้ารค้าเพิ่มขึน้ร้อยละ 41.45  จากสิน้ปี 2558 
เน่ืองจากได้รับงานเพิ่มมากขึน้และการสง่มอบงานมากขึน้ซึง่ลกูหนีก้ารค้าของบริษัทมีเครดิตเทอมประมาณ 30-60 วนั  ลกูหนี ้
การค้าของบริษัทสว่นใหญ่เป็นลกูหนีท่ี้ยงัไม่ครบก าหนดช าระและลกูหนีเ้กินก าหนดช าระไม่เกิน 3 เดือนคิดเป็นร้อยละ 93.24 
ร้อยละ 88.06 ร้อยละ 90.56 และร้อยละ 81.30 ของลูกหนีก้ารค้ารวม ณ สิน้ปี 2557-2559 และ ณ 30 กันยายน 2560   
ตามล าดบั  

ลกูหนีก้ารค้าของปี 2558 มีลกูหนีค้งค้างท่ีเกินก าหนดช าระไม่เกิน 3 เดือนซึ่งมีมลูค่าประมาณ 161.80 ล้านบาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 69.91 ของลกูหนีก้ารค้ารวม ณ วนัสิน้งวด ซึ่งเกิดจาก 2 สาเหต ุคือ 1) บริษัทมีการส่งมอบงานช่วงปลายงวด
และออกเอกสารใบก ากับภาษี/ใบส่งสินค้าเพ่ือแจ้งหนีไ้ปยังลูกหนี  ้ โดยลูกหนีก้ารค้าแต่ละรายได้รับเครดิตเทอมท่ีบริษัท
พิจารณาให้กบัลกูค้าแต่ละรายท่ีแตกต่างกนัแต่ปกติบริษัทจะพิจารณาเครดิตเทอมให้ 30-60 วนั ซึง่กิจการเร่ิมนบัเครดิตเทอม
จากวนัท่ีออกเอกสารใบก ากบัภาษี/ใบส่งสินค้า จึงท าให้เกิดการกระจุกตวัของลกูหนีก้ารค้าดงักล่าว 2) สาเหตท่ีุท าให้ลกูหนี ้
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เกินก าหนดช าระดงักลา่วนัน้ ขึน้อยู่กบัช่วงเวลาการรับวางบิลและรอบการจ่ายเงินของลกูค้าแต่ละรายด้วย แต่ถงึอยา่งไรก็ตาม
บริษัทสามารถเก็บหนีจ้ากยอดคงค้างท่ีเกินก าหนดเวลาดงักลา่วได้ในช่วงต้นปี 2559 และไมมี่หนีส้ญูแตอ่ยา่งใด  

ณ 31 ธันวาคม 2559 มีจ านวนลกูหนีก้ารค้าเพิ่มขึน้สอดคล้องกบัยอดขายท่ีเพิ่มขึน้ โดยลกูหนีค้งค้างท่ีอยู่ในช่วงยงัไม่
ถึงก าหนดช าระ คิดเป็นร้อยละ 78.37 ของลูกหนีก้ารค้ารวม ณ สิน้ปี 2559 เน่ืองจากช่วงปลายปี 2559 มีการขายท่ีสูง
โดยเฉพาะช่วง 3 เดือนหลงัสว่นใหญ่เป็นการให้บริการงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยของโรงไฟฟ้า และลกูหนีค้งค้างเกินก าหนด
ช าระไม่เกิน 3 เดือน คิดเป็นร้อยละ 12.19 ของลกูหนีก้ารค้ารวม ณ สิน้ปี 2559  ซึ่งลกูหนีก้ารค้าส่วนใหญ่ยงัอยู่ในช่วงเครดิต
เทอมและยงัไม่ถึงก าหนดช าระ และลกูหนีก้ารค้า ณ 30 กนัยายน 2560 มีจ านวนลกูหนีก้ารค้าจ านวน  373.81 ล้านบาทซึ่ง
เพิ่มขึน้ เน่ืองจาก ณ 30 กันยายน 2560 บริษัทมีลกูหนีค้งค้างท่ีอยู่ในช่วงเกินก าหนดช าระ6-12 เดือนมีมลูค่าเท่ากับ 58.23 
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15.58  ของลกูหนีก้ารค้ารวม ณ วนัสิน้งวด   ซึ่งเป็นการคงค้างของลกูหนี ้4 ราย โดยสาเหตหุลกั
อยูร่ะหวา่งลกูค้ารอตรวจรับสินค้าท่ีรับมอบจากบริษัทตามขัน้ตอนของลกูค้า เพ่ือตรวจสอบการใช้งานระหวา่งมอเตอร์กบัระบบ
เคร่ืองจกัรของลกูค้า ซึง่คาดวา่จะแล้วเสร็จและเก็บเงินได้ในไตรมาส 4 ปี 2560 และบางรายได้ทยอยจ่ายช าระอยา่งตอ่เน่ือง 

ส าหรับลกูหนีก้ารค้าท่ีเกินก าหนดช าระเกินกว่า 12 เดือนคิดเป็นร้อยละ 4.43 ร้อยละ 2.87 ร้อยละ 3.18และร้อยละ 
1.52  ของลกูหนีก้ารค้ารวม ณ สิน้ปี 2557-2559  ตามล าดบั โดยลกูหนีด้งักลา่วประกอบด้วย : 

 
ตารางแสดงสถานะลกูหนีก้ารค้าท่ีเกินก าหนดช าระเกินกวา่ 12 เดือน 

 (หน่วย : ล้านบาท) 
ลูกหนีก้ารค้าที่เกนิก าหนดช าระ 

เกนิกว่า 12 เดือน 
ณ 31 ธ.ค. 2557 
(ปรับปรุงใหม่) 

ณ 31 ธ.ค. 2558 
(ปรับปรุงใหม่) 

ณ 31 ธ.ค. 2559 ณ 30 ก.ย. 2560 

ลกูหนีค้งค้างยกมา 8.32 8.06 6.21 2.78 
ลกูหนีค้งค้างในปี 2557              - 2.68 2.11              - 
ลกูหนีค้งค้างในปี 2558              -              - 9.60 7.62 

รวมทัง้สิน้ 8.32 10.74 17.92 10.40 

รายการทยอยจ่ายช าระ (0.26) (4.09) (7.51) (4.78) 

คงค้าง ณ วันสิน้งวด 8.06 6.65 10.41 5.62 
 

1) ลกูหนีร้ายหนึ่งซึ่งมียอดค้างช าระคิดเป็นร้อยละ 96.63 ร้อยละ 66.95 ร้อยละ 95.94 และร้อยละ 100.00 ของ
ลกูหนีก้ารค้าท่ีเกินก าหนดช าระเกินกว่า 12 เดือน ณ สิน้ปี 2557-2559 และ 30 กันยายน 2560   ตามล าดบั ซึ่งบริษัทไม่ได้
พิจารณาตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูเน่ืองจากลกูหนีร้ายดงักล่าวมีการช าระหนีค้งค้างเดิมอย่างต่อเน่ือง และงานท่ีท าระหว่าง
บริษัทกบัลกูค้ารายนีย้งัจ าเป็นต้องต้องพึ่งพาเทคนิคเชิงวิศวกรรมของ CPT ด้วย โดย ณ ปัจจบุนัลกูหนีร้ายนีมี้การทยอยช าระ
หนีท่ี้คงค้าง ณ 30 กนัยายน 2560 แล้วโดยปัจจบุนับริษัทไมมี่หนีค้งค้างดงักลา่ว 

2) สว่นลกูหนีก้ารค้าท่ีเกินก าหนดช าระเกินกวา่ 12 เดือนรายอ่ืน ๆ ซึง่คิดเป็นร้อยละ 3.37  ร้อยละ 33.05 และ ร้อย
ละ  4.06 ของลกูหนีก้ารค้าท่ีเกินก าหนดช าระเกินกว่า 12 เดือน ณ สิน้ปี 2557-2559  ตามล าดบั เป็นลกูหนีก้ารค้าประมาณ 1-
2 รายซึง่แตกตา่งกนัในแตล่ะปี ไมใ่ช่ลกูหนีร้ายเดิม และได้ทยอยช าระหนีใ้นปีถดัไป  

นโยบายในการตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูส าหรับลกูหนีก้ารค้าของบริษัทจะพิจารณาจากจ านวนหนีท่ี้คาดวา่จะเรียกเก็บ
ไม่ได้จากลกูหนีท่ี้มีอยู่โดยพิจารณาจากอายุของลูกหนีแ้ละผลการติดตามหนี ้โดยจ านวนหนีท่ี้คาดว่าจะเรียกเก็บไม่ได้ นัน้
ประมาณขึน้จากประสบการณ์การเรียกเก็บหนีแ้ละการพิจารณาฐานะของลกูหนีใ้นปัจจบุนั  ส าหรับปี 2557 - 2559 และ ณ 30 
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กนัยายน 2560 บริษัทไม่มีการตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูแตอ่ย่างใด เน่ืองจากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ท่ีบริษัทจะเก็บเงินได้  
โดยบริษัทได้ก าหนดนโยบายการตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู ซึ่งได้รับการพิจารณาและให้ความเห็นชอบแล้วตามมติท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 3/2560 เม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม 2560 เป็นการปรับปรุงจากนโยบายเดิมโดยก าหนดหลกัเกณฑ์และ
วิธีการในการติดตามหนีเ้กินก าหนดช าระให้รัดกุมและเพิ่มหลกัเกณฑ์และองค์ประกอบในการตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูให้
เหมาะกบัลกัษณะธุรกิจลกูค้า ซึ่งบริษัทเห็นว่าลกูค้ารายดงักล่าวยงัคงด าเนินกิจการอยู่อย่างต่อเน่ือง มีผลก าไรในงบการเงิน
และท าแผนการช าระเงินในสว่นของยอดท่ีค้างช าระตลอดจนการก าหนดวนัช าระได้อยา่งแน่นอน และจากประสบการณ์ในอดีต
มีการช าระเป็นไปตามแผนตลอดมา  ทัง้นี ้บริษัทมีระยะเวลาในการเก็บหนีเ้ฉลี่ยในปี 2557 - 2559 และ ณ 30 กนัยายน 2560 
เท่ากบั 62 วนั 71 วนั 83 วนั และ 126 วนั ตามล าดบั  โดยบริษัทให้เครดิตเทอมประมาณ 30-60 วนั นบัจากวนัท่ีออกเอกสาร
ใบก ากบัภาษี/ใบส่งสินค้า ซึ่งแตกต่างกนัไปส าหรับลกูค้าแต่ละรายและอยู่ท่ีช่วงเวลาวางบิลและรับเช็คของแต่ละบริษัทด้วย 
ส าหรับปี 2558 ระยะเวลาในการเก็บหนีเ้ฉลี่ยคอ่นข้างนานคือ 83 วนัเน่ืองจากช่วงปลายปีมีการขายสินค้าและสง่มอบงานท่ีสงู
ซึ่งสอดคล้องกับอายุหนี ้มีลกูหนีค้งค้างประมาณร้อยละ 70 ของลูกหนี ้ณ วนัสิน้งวดเป็นลกูหนีท่ี้เกินก าหนดช าระไม่เกิน 3 
เดือน และ ณ 30 กันยายน 2560  ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ยเท่ากับ 126 วันซึ่งมีสาเหตุหลกัมาจากลูกหนีท่ี้เกินก าหนดช าระ
เน่ืองจากลูกค้ารอรับมอบสินค้าท่ีบริษัทได้ส่งมอบให้ตามขัน้ตอนของลูกค้า ซึ่งลูกค้ารอตรวจสอบเร่ืองการใช้งานระหว่าง
มอเตอร์กบัระบบเคร่ืองจกัรของลกูค้า    

ลูกหนี้อื่น  ณ สิน้ปี 2557-2559 และ ณ 30 กันยายน 2560 มีมูลค่าเท่ากับ 39.91 ล้านบาท 50.74 ล้านบาท 59.64 
ล้านบาท และ 46.04 ล้านบาท ตามล าดับ คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 4.49  ร้อยละ 6.80  ร้อยละ 6.53  และร้อยละ 4.82 ของ
สินทรัพย์รวม ตามล าดบั โดยลกูหนีอ่ื้นส่วนใหญ่ประกอบด้วย รายได้ค้างรับตามเง่ือนไขของสญัญา เงินประกันผลงาน และ
คา่ใช้จ่ายจ่ายลว่งหน้า โดยมีรายละเอียดของลกูหนีอ่ื้นดงันี ้  

(หน่วย : ล้านบาท) 

รายละเอียดลูกหนีอ่ื้น ณ 31 ธ.ค. 2557 
(ปรับปรุงใหม่) 

ณ 31 ธ.ค. 2558 
(ปรับปรุงใหม่) ณ 31 ธ.ค. 2559 ณ 30 ก.ย. 2560 

    รายได้ค้างรับตามเง่ือนไขของสญัญา 26.40 36.88 38.97 12.59 

    เงินประกนัผลงาน               - 0.03 10.95 7.44 

    เงินทดรองจ่าย 0.98 0.62 0.78 1.78 

    คา่ใช้จ่ายจ่ายลว่งหน้า 6.41 12.65 5.62 22.50 

    อ่ืน ๆ 6.13 0.56 3.32 1.72 
รวม 39.91 50.74 59.64 46.04 

รายการส าคญัของลกูหนีอ่ื้น คือ รายได้ค้างรับตามเง่ือนไขของสญัญา ณ สิน้ปี 2557-2559 และ ณ 30 กนัยายน 2560 
มีมูลค่าเท่ากับ 26.40 ล้านบาท 36.88 ล้านบาท 38.97 ล้านบาท และ 12.59 ล้านบาท ตามล าดับ คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 
66.14 ร้อยละ 68.94  ร้อยละ 65.34 และร้อยละ 27.36 ของลกูหนีอ่ื้น ตามล าดบั โดยรายได้ค้างรับตามเง่ือนไขของสญัญา คือ 
รายได้ท่ีเกิดจากงานขายตู้  (Panel) ซึ่งโดยลกัษณะงานจะต้องมีการทดสอบการท างานของเคร่ืองจกัร (Commissionning) ซึ่ง
บริษัทจะออกใบก ากับภาษี/ใบส่งสินค้าส่วนท่ีเหลือ 10% เพ่ือรับรู้รายได้ให้ครบ 100% ตัง้แต่การส่งมอบสินค้าเน่ืองจาก
พิจารณาวา่มีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนเชิงเศรษฐกิจให้แก่ลกูค้าครบถ้วนแล้ว และบริษัทจะสง่เอกสารใบก ากบัภาษี/
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ใบส่งสินค้าดงักล่าวเพ่ือเป็นการวางบิลเรียกเก็บเงินต่อเม่ือลกูค้ายอมรับการทดสอบการท างานของเคร่ืองจกัรซึ่งแสดงให้เห็น
วา่ตู้ไฟ (Panel) สามารถปลอ่ยกระแสไฟได้อยา่งเสถียรเข้าเคร่ืองจกัร สง่ผลให้เคร่ืองจกัรท างานได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

ในการท าสญัญาซือ้ขายตู้ ไฟ (Panel) กบัลกูค้าแตล่ะรายจะระบเุง่ือนไขการจ่ายเงินไว้ในสญัญาซึง่แบง่ออกเป็น 2 สว่น 
คือ สว่นท่ี 1 เม่ือมีการลงนามในสญัญาหรือสัง่ซือ้ (ประมาณ 20%)  และสว่นท่ี 2 เม่ือมีการสง่มอบสินค้า (70%) ทัง้นี ้การออก
เอกสารใบก ากบัภาษี/ใบสง่สินค้าแบ่งเป็น 2 สว่นเป็นไปตามหลกัของการรับรู้รายได้คือเม่ือได้โอนความเสี่ยงในตวัสินค้าให้กบั
ลกูค้าแล้ว แต่หลกัการจ่ายเงินลกูค้าจะจ่ายเพียง 90% ส่วนท่ีเหลือ 10% ลกูค้าจะรับวางบิลและถือว่างานเสร็จสมบูรณ์เม่ือ
บริษัทด าเนินการ Commissioning เสร็จสิน้ บริษัทจึงถือว่ารายการส่วนท่ีเหลือ 10% เป็น “รายได้ค้างรับตามเง่ือนไขของ
สญัญา” 

ลกูหนีอ่ื้น ล าดบัรองลงมา ส่วนใหญ่ประกอบด้วย 1) ค่าใช้จ่ายจ่ายลว่งหน้า ณ สิน้ปี 2557-2559 และ ณ 30 กนัยายน 
2560  มีจ านวนเท่ากบั 6.41 ล้านบาท 12.65 ล้านบาท 5.62 ล้านบาทและ 22.50 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 
16.05 ร้อยละ 23.64 ร้อยละ 9.42  และร้อยละ 48.88 ของลกูหนีอ่ื้น ตามล าดบั โดยค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าส่วนใหญ่เป็นการ
จ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า(Down Payment) ซึ่งเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีตกลงร่วมกนักบัผู้จดัจ าหน่าย (Supplier) ทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศ และ 2) เงินประกันผลงาน ณ สิน้ปี 2558-2559 และ ณ 30 กันยายน 2560  มีจ านวนเท่ากับ 0.03 ล้านบาท 
10.95 ล้านบาท และ 7.44 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 0.05 ร้อยละ 18.36  และร้อยละ 16.16 ของลกูหนีอ่ื้น 
ตามล าดบั เงินประกันผลงานเป็นเงินท่ีบริษัทจ่ายไปส าหรับลูกค้าบางรายท่ีก าหนดให้บริษัทต้องมีการจ่ายเงินเพ่ือเป็นการ
ประกนัผลงานส าหรับงานท่ีท าตามข้อตกลง ซึ่งเงินดงักล่าวบริษัทจะได้รับคืนตามเวลาท่ีระบไุว้ในสญัญาหรือเอกสารท่ีตกลง
กนัซึง่จะได้รับคืนภายในระยะเวลาหนึง่ปี 

4. รายได้ท่ียงัไม่ได้เรียกช าระ ณ สิน้ปี 2557 - 2559 และ ณ 30 กันยายน 2560  มีมูลค่าเท่ากับ 78.45 ล้านบาท 
50.54 ล้านบาท 15.55 ล้านบาท และ 32.63 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 8.82 ร้อยละ 6.42  ร้อยละ 1.70 และ
ร้อยละ 3.42 ของสนิทรัพย์รวม ตามล าดบั โดยมีรายละเอียดของรายได้ท่ียงัไมไ่ด้เรียกช าระดงันี ้: 

(หน่วย : ล้านบาท) 

รายละเอียดรายได้ที่ยังไม่ได้เรียกช าระ ณ 31 ธ.ค. 2557 
(ปรับปรุงใหม่) 

ณ 31 ธ.ค. 2558 
(ปรับปรุงใหม่) ณ 31 ธ.ค. 2559 ณ 30 ก.ย. 2560 

    มลูค่าตามสญัญา 147.39 207.42 259.46 292.22 

    การรับรู้รายได้ของงานท่ีท าเสร็จ 
       จนถงึปัจจบุนั 128.55 184.28 243.09 271.21 

    (หกั) จ านวนเงินท่ีเรียกเก็บจากลกูค้า (50.10) (133.74) (227.54) (238.58) 
รวม 78.45 50.54 15.55 32.63 

 รายได้ท่ียังไม่ได้เรียกช าระ คือรายได้ท่ีเกิดจากงานการให้บริการรับเหมาและติดตัง้  (Substation / Installation) ซึ่ง
บริษัทรับรู้รายได้ตามวิธีอัตราส่วนของงานท่ีท าเสร็จ (Percentage of Completion) ซึ่งรายได้ท่ียังไม่ได้เรียกช าระเกิดจาก
ผลต่างระหวา่งมลูงานท่ีรับรู้เป็นรายได้แล้วของงานท่ีท าเสร็จจนถงึปัจจบุนักบัจ านวนเงินท่ีเรียกเก็บจากลกูค้า สทุธิเป็นรายได้ท่ี
ยงัไม่ได้เรียกช าระ ซึ่ง ณ วนัสิน้ปี 2559 และ ณ 30 กนัยายน2560 ยอดท่ีเพิ่มขึน้เน่ืองจากเป็นช่วงเวลาท่ีบริษัทได้เรียกเก็บเงิน
จากลกูค้าแล้วในสดัสว่นท่ีไมใ่กล้เคียงกบัสว่นรับรู้เป็นรายได้ของงานท่ีท าเสร็จจนถงึปัจจบุนั 
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5. สินค้าคงเหลือ – สุทธิ ณ สิน้ปี 2557 - 2559 และ ณ 30 กันยายน 2560  มีมูลค่าเท่ากับ 209.67 ล้านบาท 
124.07 ล้านบาท 176.72 ล้านบาท และ  189.28 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 23.59 ร้อยละ 15.76  ร้อยละ 
19.35 และร้อยละ 19.82 ของสนิทรัพย์รวม ตามล าดบั โดยมีรายละเอียดของสนิค้าคงเหลือดงันี ้: 

(หน่วย : ล้านบาท) 

รายละเอียดสินค้าคงเหลือ ณ 31 ธ.ค. 2557* 
(ปรับปรุงใหม่) 

ณ 31 ธ.ค. 2558 
(ปรับปรุงใหม่) ณ 31 ธ.ค. 2559 ณ 30 ก.ย. 2560 

    วตัถดุิบ 105.17 110.16 128.75 121.70 

    งานระหวา่งท า 17.87 0.27 9.92 32.47 

    สินค้าส าเร็จรูป 80.49 14.71 45.22 25.56 

    สินค้าระหวา่งทาง 11.29 6.32 1.45 18.63 
รวม 214.82 131.46 185.34 198.37 

    (หกั) ค่าเผ่ือมลูค่าสนิค้าลดลง (5.15) (7.39) (8.62) (9.09) 
สุทธิ 209.67 124.07 176.72 189.28 

หมายเหตุ : * สินค้าคงเหลือ ณ วนัสิน้ปี 2557 ตามท่ีปรากฏในตารางบริษัทได้จัดประเภทภายในหมวดสินค้าให้เหมาะสมเพื่อการ
เปรียบเทียบกนัได้ 

สินค้าคงเหลือของบริษัทจะประกอบด้วย : 

1) วตัถดุิบ ณ สิน้ปี 2557 - 2559 และ ณ 30 กนัยายน 2560  มีมลูค่าเท่ากบั 105.17 ล้านบาท 110.16 ล้านบาท 
128.75 ล้านบาท และ 121.70 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 50.16 ร้อยละ 88.78  ร้อยละ 72.85 และร้อยละ 
64.30 ของสินค้าคงเหลือ ตามล าดบั ซึ่งวตัถดุิบเป็นสินค้าประเภทอปุกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ท่ีส่วนหนึ่งบริษัทมีไว้เพ่ือใช้ส าหรับการ
ผลิตตู้ ไฟฟ้าควบคมุหรือเคร่ืองควบคมุแรงดนัไฟฟ้า(Panel) และการเบิกเข้างานติดตัง้และงานบริการต่าง ๆ  และอีกส่วนหนึ่ง
เป็นสินค้าท่ีบริษัทมีไว้เพ่ือขาย (Unit) ตามค าสัง่ซือ้ของลกูค้าแตล่ะราย  

2) สินค้าคงเหลือ ล าดบัรองลงมาได้แก่ สินค้าส าเร็จรูป งานระหว่างท า และสินค้าระหว่างทาง ซึง่ณ สิน้ปี 2557 - 
2559 และ ณ 30 กนัยายน 2560  มีมลูค่ารวมของ 3 รายการเท่ากบั 109.65 ล้านบาท 21.31 ล้านบาท 56.60 ล้านบาท และ 
76.67 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 52.30 ร้อยละ 17.17  ร้อยละ 32.03 และร้อยละ 40.51 ของสินค้าคงเหลือ 
ตามล าดบั โดยสินค้าส าเร็จรูปเป็นสินค้าประเภทตู้ ไฟฟ้า (Panel) ซึ่งบริษัทผลิตเสร็จแล้วอยู่ระหว่างการจดัส่งสินค้าให้ลกูค้า
และสินค้าส าเร็จรูปดงักลา่วบริษัทจะผลิตตามค าสัง่ซือ้ของลกูค้าเท่านัน้จะไม่ผลติเพ่ือรอไว้ขาย ส าหรับงานระหว่างท าเป็นงาน
ท่ีอยู่ระหว่างการผลิตหรือประกอบตู้ ไฟฟ้า (Panel) ส่วนสินค้าระหว่างทางเป็นสินค้าท่ีสัง่ซือ้จากต่างประเทศซึ่งอยู่ระหว่างพิธี
การทางศลุกากรหรืออยู่ระหว่างการขนสง่ เมื่อสินค้าท่ีสัง่ซือ้มาถึงคลงัสินค้าแล้วจะบนัทกึโอนจากสินค้าระหวา่งทางและรับเข้า
คลงั โดยถือเป็นวตัถดุิบจนกวา่จะมีการเบิกใช้  

สว่นประกอบของสินค้าคงเหลือ คือ วตัถดุิบ สินค้าส าเร็จรูป งานระหว่างท า และสินค้าระหว่างทาง ดงักลา่วข้างต้น ซึง่
เม่ือค านวณระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยจากต้นทุนทัง้สิน้ บริษัทมีระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยปี 2557-2559 และส าหรับช่วง 9 
เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 เท่ากบั 87 วนั  73 วนั 58 วนั และ 86 วนั ตามล าดบั ซึง่ระยะเวลาขายสินค้าปกติจะอยู่ท่ี
ช่วงเวลา 70-90 วนัขึน้อยู่กบัปริมาณการสัง่ซือ้สินค้ามาเพ่ือขาย จะเห็นได้วา่ในปี 2557 ปี 2558 ระยะเวลาขายสินค้าค่อนข้าง
สงูเน่ืองจาก 2 สาเหตคืุอ 1) บริษัทมีการสัง่ซือ้จากตา่งประเทศประมาณร้อยละ 55 ของการซือ้ทัง้สิน้ ซึง่การซือ้จากตา่งประเทศ
จะต้องค านึงถึงระยะเวลาท่ีใช้ในการขนส่งส าหรับการสัง่ซือ้แต่ละรอบด้วย และ 2) ในปี 2557 และ 2558 บริษัทมีการขาย
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สินค้าประเภท Unit (ซือ้มาขายไป) ท่ีสงู ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจท่ีจะต้องมีการสต๊อกสินค้าไว้ส าหรับการขาย ส่วนระยะเวลา
ขายสินค้าเฉลี่ยในปี 2559 มีระยะเวลาขายสินค้าท่ีสัน้ลงคือ 58 วนัตามรายได้จากการขายสินค้าประเภทหน่วย (Unit) ท่ีลดลง 
โดยส าหรับช่วง 9 เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 ระยะเวลาขายสินค้าประมาณ 86 วนั เน่ืองจากสินค้าปลายงวดสงูจาก
การท่ีบริษัทสต๊อกวตัถดุิบเพ่ือเตรียมผลิตตู้ ไฟฟ้าให้กบัลกูค้า โดยมีบางส่วนท่ีอยู่ระหว่างการผลิตตามท่ีแสดงอยู่ในบญัชีงาน
ระหว่างท าและมีอีกส่วนหนึ่งท่ีผลิตเสร็จแล้วรอการส่งมอบตามท่ีแสดงไว้ในบญัชีสินค้าส าเร็จรูปเพ่ือเตรียมส่งมอบ ซึ่งบริษัท
คาดว่าจะสามารถผลิตและส่งมอบตู้ ไฟฟ้าได้ในช่วงต้นไตรมาส 4 ปี 2560 นอกจากนัน้ตามนโยบายการสัง่ซือ้ในช่วงปี 2559 
และ 2560 บริษัทหนัมาซือ้สินค้าในประเทศมากขึน้เน่ืองจากสามารถบริหารเร่ืองเวลาเพ่ือควบคุมสินค้าได้ดีกว่า ซึง่การซือ้ใน
ประเทศคิดเป็นร้อยละประมาณ 60-70 ของมลูค่าการซือ้ทัง้สิน้ ซึ่งในไตรมาส 3 ปี 2560 บริษัทมีงานขายสินค้าประเภทหน่วย
(Unit) และงานตู้  (Panel)  เพิ่มมากขึน้จึงต้องมีการสต๊อคสินค้าดงักล่าว โดยท่ีงานติดตัง้ (Installation) ลดลงซึ่งสมัพันธ์กับ
โครงสร้างรายได้ของบริษัท 

โดยทั่วไปบริษัทมีการสต็อคสินค้าท่ีลูกค้าสัง่ซือ้เป็นประจ า เช่น เบรกเกอร์ คอนแทคเตอร์ และโอเวอร์โหลด เป็นต้น 
บริษัทจะมีการสต็อกสินค้าไว้ส าหรับงานขายประเภทหน่วย (Unit) ส่วนวัตถุดิบหลกัท่ีใช้ประจ าประกอบด้วย สายไฟหรือ
ทองแดง เป็นต้น ซึง่จะสต็อกวตัถดุิบไว้ด้วยเช่นกนั และบริษัทจะสต็อคสินค้าไมน่านส าหรับงานติดตัง้ซึง่วตัถดุิบจะพกัไว้ท่ีบญัชี
สินค้าคงเหลือและจะถกูเบิกออกไปใช้ในงานติดตัง้ (Installation) เพ่ือให้ทนัตามก าหนดเวลาท่ีตกลงกบัลกูค้า สว่นงานตู้ ไฟฟ้า
ท่ีเป็นสินค้าส าเร็จรูปบริษัทไม่มีนโยบายในการสต็อกสินค้าส าเร็จรูปประเภทตู้ ไฟฟ้าเน่ืองจากเป็นการผลิตตามค าสัง่ซือ้ของ
ลกูค้า ซึง่สนิค้าส าเร็จรูปประเภทตู้ ไฟฟา้คงเหลือ ณ วนัสิน้งวดคือสนิค้าส าเร็จรูปท่ีผลติเสร็จและเตรียมสง่มอบให้ลกูค้า  

ในปี 2557-2559 และส าหรับช่วง 9 เดือนสิน้สุดวันท่ี 30 กันยายน2560 กิจการได้ตัง้ค่าเผ่ือสินค้าคงเหลือ มีมูลค่า
เท่ากบั 5.15 ล้านบาท 7.39 ล้านบาท 8.62 ล้านบาท และ 9.09 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 2.46 ร้อยละ 5.96  
ร้อยละ 4.88 และร้อยละ 4.80 ของสินค้าคงเหลือ ตามล าดบั โดยบริษัทมีนโยบายในการตัง้ค่าเผ่ือสินค้าดงักล่าวก าหนดเป็น
อตัราร้อยละในแต่ละปีส าหรับสินค้าแต่ละประเภทซึ่งแตกต่างกนั โดยวิศวกรผู้ เช่ียวชาญในสินค้าจะเป็นผู้ก าหนดอตัราค่าเผ่ือ
ดงักล่าว ซึ่งแบ่งสินค้าออกเป็น 5 หมวดในแต่ละหมวดมีอายกุารใช้งานท่ีแตกต่างกนัตามประเภทของสินค้า โดยค่าเผ่ือสินค้า
ดงักลา่วเป็นสินค้าอปุกรณ์ไฟฟา้ซึง่แสดงไว้ในบญัชีวตัถดุิบในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน  

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนของบริษัท ณ สิน้ปี 2557-2559 และ ณ 30 กนัยายน 2560  เท่ากบั 221.15  ล้านบาท  207.76  
ล้านบาท 207.52  ล้านบาท และ 206.38 ล้านบาท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 24.88  ร้อยละ 26.39  ร้อยละ 22.71 และร้อยละ 
21.61 ของสนิทรัพย์รวม ตามล าดบั สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนของบริษัทประกอบด้วยสินทรัพย์ท่ีส าคญั ดงัตอ่ไปนี ้

1. เงินฝากประจ ากบัสถาบนัการเงินท่ีมีภาระผกูพนั ณ สิน้ปี 2557-2559 และ ณ 30 กนัยายน 2560  มีมลูค่าเท่ากบั 
1.00 ล้านบาท 1.00 ล้านบาท 9.17 ล้านบาท และ  2.39 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 0.11  ร้อยละ 0.13  ร้อย
ละ 1.00 และร้อยละ 0.25 ของสินทรัพย์รวม ตามล าดบั  เงินฝากประจ า ณ สิน้ปี  2559 เพิ่มขึน้เน่ืองจากบริษัทขอให้ธนาคาร
ออกหนงัสือค า้ประกนัวงเงินสินเช่ือประเภทแบงค์ออฟการันตี (Bank of Guarantee) เพ่ือค า้ประกนังานติดตัง้ (Substation / 
Installation) ซึ่งบริษัทได้รับงานประเภทนีส้งูในช่วงปีดงักล่าว และ ณ 30 กันยายน 2560 รายการเงินฝากประจ ากบัสถาบนั
การเงินท่ีติดภาระค า้ประกนัมีมลูค่าลดลงเน่ืองจากงานโครงการในปี 2559 สิน้สดุ และหมดช่วงการค า้ประกนั บริษัทจึงถอน
วงเงินการค า้ประกนัดงักลา่ว 
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2. เงินมัดจ าค่าซือ้ท่ีดิน ณ 30 กันยายน 2560 มีมูลค่าเท่ากับ 5.00 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.52 ของ
สินทรัพย์รวม เป็นเงินมดัจ าเพ่ือการซือ้ท่ีดินในการสร้างโรงงานแหง่ใหม ่ซึง่คาดวา่จะโอนกรรมสทิธิภายในไตรมาส 4 ปี 2560 

3. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ – สทุธิ ณ สิน้ปี 2557-2559  และ ณ 30 กันยายน 2560 มีมลูค่าสทุธิเท่ากับ 210.02 
ล้านบาท 197.41 ล้านบาท 187.48 ล้านบาท และ 187.17 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นร้อยละ 23.62  ร้อยละ  25.07  ร้อยละ 
20.52  และร้อยละ 19.60 ของสินทรัพย์รวม ตามล าดบั เน่ืองจากลกัษณะธุรกิจของบริษัทคือการผลิตตู้ ไฟฟ้า (Panel) ซึง่สว่น
หนึ่งต้องการเนือ้ท่ีในการจัดวางเพ่ือประกอบตู้  แต่ไม่ได้มีเคร่ืองจักรในการประกอบ และอีกส่วนหนึ่งเป็นคลงัสินค้าเพ่ือเก็บ
วตัถดุิบและสินค้าประเภทหน่วย (Unit) ดงันัน้ ทรัพย์สินสว่นใหญ่จะประกอบด้วย ที่ดินและสิ่งปลกูสร้าง ณ 30 กนัยายน 2560  
คิดเป็นร้อยละประมาณ 80 ของที่ดิน อาคารและอปุกรณ์รวม   

ณ สิน้ปี 2559  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ มีมูลค่าสุทธิลดลงจาก ณ สิน้ ปี 2558 จ านวน 9.93 ล้านบาท โดยส่วนท่ี
เพิ่มขึน้จ านวน 9.45 ล้านบาท เน่ืองจากส่วนใหญ่บริษัทซือ้ยานพาหนะเข้ามาทดแทนของเก่าซึ่งใช้งานมานานแล้ว และสว่นท่ี
ลดลงจ านวน 3.02 ล้านบาทเน่ืองจากการขายยานพาหนะดงักล่าว และลดลงอีกจ านวน 18.36 ล้านบาทจากการคิดค่าเสื่อม
ราคาทรัพย์สินประจ าปี  และ ณ 30 กนัยายน 2560 ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ มีมลูค่าสทุธิลดลงจาก ณ สิน้ ปี 2559 จ านวน 
0.31 ล้านบาท เน่ืองจากสว่นท่ีเพิ่มขึน้จ านวน 11.59 ล้านบาทสว่นใหญ่ประมาณ 10 ล้านบาทเป็นการซือ้เคร่ืองมือเพ่ือช่วยใน
การทดสอบระบบการท างานของตู้ ไฟฟ้า (Automatic Relay Test Set) ท่ีบริษัทประกอบเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพมากขึน้ และ
สว่นท่ีลดลงทัง้จ านวนเกิดจากการคิดค่าเสื่อมราคาส าหรับงวด 9 เดือนจ านวนประมาณ 11.88 ล้านบาท โดยบริษัทมีนโยบาย
ในการก าหนดอายกุารใช้งานของสินทรัพย์ถาวร พร้อมทัง้ก าหนดราคาซากของสินทรัพย์ ซึ่งเป็นการก าหนดตามอายุการให้
ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจของสนิทรัพย์แตล่ะตวั 

4. สินทรัพย์ไม่มีตวัตน-สทุธิ ณ สิน้ปี 2557 – 2559 และ ณ 30 กนัยายน 2560 มีมลูค่าเท่ากบั 1.00 ล้านบาท 0.69 
ล้านบาท 0.40 ล้านบาท และ 0.75 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นร้อยละ 0.11  ร้อยละ 0.09  ร้อยละ 0.04  และร้อยละ 0.08 
ของสินทรัพย์รวม ตามล าดบั  สินทรัพย์ไม่มีตวัตนดงักลา่วเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึง่ยอดท่ีลดลงสว่นใหญ่เน่ืองจากการตดั
จ าหน่ายประจ าปีและประจ าไตรมาสโดยบริษัทมีนโยบายการตดัจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวัตนโดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายกุารใช้
งาน  5 ปี และ ณ 30 กนัยายน 2560 สินทรัพย์ไม่มีตวัตน-สทุธิมีมลูค่าเพิ่มขึน้จาก ณ วนัสิน้ปี 2559 จ านวน 0.35 ล้านบาท
เน่ืองจากส่วนท่ีเพิ่มขึน้จ านวน 0.57 ล้านบาทส่วนหนึ่งเป็นโปรแกรม CPT Works และอีกส่วนหนึ่งเป็นโปรแกรมของแผนก
บคุคล และสว่นท่ีลดลงจ านวน 0.22 ล้านบาทเป็นการตดัจ าหน่ายประจ าไตรมาส     

5. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชี ณ สิน้ปี 2557 – 2559 และ ณ 30 กนัยายน 2560 มีมลูค่าเท่ากบั 8.55 ล้านบาท 
7.80 ล้านบาท 10.09 ล้านบาท และ 10.85 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นร้อยละ 0.96  ร้อยละ 0.99  ร้อยละ 1.10  และร้อยละ 
1.14 ของสินทรัพย์รวม ตามล าดบั โดยสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชีค านวณขึน้จากผลแตกต่างชัว่คราว ณ วนัท่ีในงบแสดง
ฐานะการเงิน ระหว่างฐานภาษีของสินทรัพย์หรือหนีส้ินกับราคาตามบญัชีของสินทรัพย์หรือหนีส้ินนัน้ และบริษัทจะทบทวน
มลูค่าตามบญัชีของสินทรัพย์หรือหนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับัญชี ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน และจะปรับมูลค่าตาม
บญัชีดงักล่าวเม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทจะไม่มีก าไรทางภาษีเพียงพอต่อการน าสินทรัพย์หรือหนีส้ินภาษี
เงินได้รอการตดับญัชีทัง้หมดหรือบางสว่นมาใช้ประโยชน์ 

6. สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน ณ สิน้ปี 2557-2559 และ ณ 30 กนัยายน 2560  มีมลูค่าเท่ากบั 0.58 ล้านบาท 0.86 
ล้านบาท 0.39 ล้านบาท และ 0.22 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นร้อยละ 0.08  ร้อยละ 0.11  ร้อยละ 0.05  และร้อยละ 0.02 



                            บริษัท ซีพที ีไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน)   
           CPT Drives and Power Public Company Limited 

 

สว่นท่ี 2 หน้า 146 
 

CPT 
Professional for Drives and Power 

ของสินทรัพย์รวม ตามล าดับ รายการส่วนใหญ่เป็นสินทรัพย์ประเภทเงินมัดจ าเก่ียวกับการท างานโครงการหรืองานติดตัง้ 
(Substation / Installation) ท่ีหน้างานลกูค้า  

แหล่งที่มาของเงนิทุน 

หนีส้ิน   

ณ สิน้ปี 2557-2559 และ ณ 30 กันยายน 2560  หนีส้ินรวมมีจ านวนเท่ากับ 480.03 ล้านบาท 342.78 ล้านบาท 
419.81 ล้านบาท และ  435.41 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นร้อยละ 54.00 ร้อยละ 43.54 ร้อยละ 45.95 และร้อยละ 45.60 
ของหนีส้ินและส่วนของผู้ ถือหุ้นรวม ตามล าดบั หนีส้ินส่วนใหญ่ของบริษัทอยู่ในรูปของหนีส้ินหมนุเวียน โดยหนีส้ินหมนุเวียน 
ณ สิน้ปี 2557-2559 และ  ณ 30 กนัยายน 2560 มีมลูค่าเท่ากบั 455.54 ล้านบาท 321.63 ล้านบาท 389.20 ล้านบาท และ  
402.09 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นร้อยละ 51.24 ร้อยละ 40.86 ร้อยละ 42.60 และร้อยละ  42.11 ของหนีส้ินและส่วนของผู้
ถือหุ้นรวม ตามล าดบั  

หนีส้ินหมนุเวียนท่ีส าคญัประกอบด้วย 

1. เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน ณ สิน้ปี 2557-2559 และ ณ 30 กนัยายน 2560 มีมลูค่าเท่ากบั 89.10  ล้าน
บาท 64.63 ล้านบาท 47.88 ล้านบาท และ 32.39 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นร้อยละ 10.02 ร้อยละ 8.21 ร้อยละ 5.24 และ
ร้อยละ  3.39 ของหนีส้ินและส่วนของผู้ ถือหุ้นรวม ตามล าดบั ในปี 2559 และ ณ 30 กนัยายน 2560 บริษัทมีเงินกู้ ยืมระยะสัน้
จากสถาบันการเงินท่ีลดลง เน่ืองจากทัง้จ านวนเป็นเงินกู้ ประเภทสินเช่ือเพ่ือช าระค่าสินค้า(TR) จากการสั่งซือ้สินค้าจาก
ต่างประเทศ โดยในปี 2559 และณ 30 กนัยายน 2560 บริษัทหนัมาสัง่ซือ้ในประเทศเพิ่มขึน้และสัง่ซือ้จากต่างประเทศลดลง
เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2557-2558  

2. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น ณ สิน้ปี 2557-2559 และ ณ 30 กนัยายน 2560  มีมลูค่ารวมเท่ากบั 218.68 ล้าน
บาท 144.52 ล้านบาท 251.86 ล้านบาท และ 250.27 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นร้อยละ 24.60 ร้อยละ 18.36 ร้อยละ 27.57 
และร้อยละ 26.21 ของหนีส้ินและสว่นของผู้ ถือหุ้นรวม ตามล าดบั โดยเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้นของบริษัทประกอบด้วย 

(หน่วย : ล้านบาท) 
รายละเอียดเจ้าหนีก้ารค้า 

และเจ้าหนีอ่ื้น 
ณ 31 ธ.ค. 2557 
(ปรับปรุงใหม่) 

ณ 31 ธ.ค. 2558 
(ปรับปรุงใหม่) 

ณ 31 ธ.ค. 2559 
(ปรับปรุงใหม่) 

ณ 30 ก.ย. 2560 

    เจ้าหนีก้ารคา้ :     

       เจ้าหนีก้ารค้า-บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั            -            - 0.98 2.15 

       เจ้าหนีก้ารค้า-บริษัทอ่ืน 187.67 112.33 217.96 210.82 
        รวมเจ้าหนีก้ารค้า 187.67 112.33 218.94 212.97 

    เจ้าหนีอื้น่ :      

       คา่นายหน้าค้างจ่าย 17.92 17.34 13.82 10.75 

       คา่ใช้จ่ายค้างจ่าย 9.94 6.28 14.39 11.89 

       อ่ืน ๆ 3.15 8.57 4.71 14.66 
        รวมเจ้าหนีอ่ื้น 31.01 32.19 32.92 37.30 

รวมทัง้สิน้ 218.68 144.52 251.86 250.27 
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เจ้าหนี้การค้า : เจ้าหนีก้ารค้า ณ สิน้ปี 2557-2559 และ ณ 30 กันยายน 2560  มีมูลค่าเท่ากับ 187.67 ล้านบาท 
112.33 ล้านบาท 218.94 ล้านบาท และ 212.97 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นร้อยละ 85.82 ร้อยละ 77.73 ร้อยละ 86.93 และ
ร้อยละ  85.09 ของเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น ตามล าดบั เจ้าหนีก้ารค้าดงักล่าวประกอบด้วย ผู้จดัจ าหน่ายอปุกรณ์ต่าง ๆ  
เช่น เคร่ืองจกัรป่ันน า้ตาล, มอเตอร์ Inverter Set, สายไฟ, เบรกเกอร์  และอปุกรณ์ไฟฟ้าอ่ืน ๆ เป็นต้น โดยบริษัทได้รับเครดิต
เทอมจากเจ้าหนีก้ารค้าประมาณ 60 วนั   และเม่ือพิจารณาระยะเวลาช าระหนีเ้ฉลี่ย ณ สิน้ปี 2557-2559 และ ณ 30 กนัยายน 
2560 คือ 82 วัน 69 วัน 65 วัน และ 107 วัน ตามล าดับ ซึ่งระยะเวลาช าระหนี ้ณ 30 กันยายน 2560 ค่อนข้างหมุนยาว
เน่ืองจากเป็นเจ้าหนีก้ารค้าท่ีเกิดจากการจดัซือ้สินค้าช่วงปลายไตรมาสที่สงูขึน้เพ่ือเตรียมผลิตสินค้าประเภทตู้ ไฟฟ้าเพ่ือเตรียม
ส่งมอบในไตรมาส 4 ปี 2560 และอีกส่วนหนึ่งเกิดจากการท่ีบริษัทได้รับการขยายเครดิตเทอมจากผู้ขายรายใหญ่หลายราย
เน่ืองจากเป็นลกูค้าชัน้ดี (ขยายเครดิตเทอมจากเดิมไปอีกประมาณ 30 วนั โดยมีผู้ขายสองรายดงักล่าวอยู่ใน 10 ล าดบัของ
มลูค่าการซือ้ในปี 2560)  ซึ่งส าหรับปี 2557 ระยะเวลาช าระหนีห้มนุยาวเน่ืองจากส่วนหนึ่งเป็นเจ้าหนีก้ารค้าต่างประเทศท่ีมี
เครดิตเทอมท่ียาวและอีกส่วนหนึ่งเกิดจากการซือ้ช่วงปลายปีท่ีสงู ส าหรับปี 2558 – 2559 ถือว่าระยะเวลาช าระหนีอ้ยู่ในช่วง
เครดิตเทอม  

ในสว่นของเจ้าหนีก้ารค้าของบริษัท บริษัทมีรายการเจ้าหนีค้้างนานกบัเจ้าหนีก้ารค้ารายหนึ่ง จ านวน 13.41 ล้านบาท 
ตัง้แต่ปี 2555 ในขณะเดียวกันบริษัทก็มีลกูหนีค้้างนานกับบริษัทนีจ้ านวน 3.25 ล้านบาท (สทุธิ 10.16 ล้านบาท) เน่ืองจาก
ลกูค้าของบริษัทได้ขอเคลมสินค้าท่ีบริษัทซือ้มาจากเจ้าหนีด้งักลา่ว ซึง่บริษัทได้รับผิดชอบแก้ไขสินค้านัน้จนสิน้สดุระยะประกนั
แล้ว บริษัทได้สง่หนงัสือให้กบัเจ้าหนีก้ารค้ารายดงักลา่ว เพ่ือตกลงยตุิมลูหนีท่ี้มีต่อกนัจ านวน 10.16 ล้านบาท ซึง่ต่อมา บริษัท
ได้รับหนังสือแจ้งกลบัลงวนัท่ี 24 ตุลาคม 2560 ยืนยนัว่าภาระหนีด้งักล่าวได้สิน้สดุลง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทจึง
ปรับปรุงก าไรจากการยกหนีจ้ านวน 10.16 ล้านบาท ส าหรับงบการเงินส าหรับปี 2559 ซึง่รายการปรับปรุงก่อนนีจ้ะมีผลกระทบ
ตอ่ก าไรสะสมเพิ่มขึน้ และก าไรสทุธิเพิ่มขึน้ 8.13 ล้านบาท (หลงัจากหกัคา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้)  

เจ้าหนีอื้่น : ณ สิน้ปี 2557-2559 และ ณ 30 กนัยายน 2560 มีมลูค่าเท่ากบั 31.01  ล้านบาท 32.19 ล้านบาท 32.92 
ล้านบาท และ 37.30 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นร้อยละ 14.18 ร้อยละ 22.27 ร้อยละ 13.07 และร้อยละ 14.91 ของเจ้าหนี ้
การค้าและเจ้าหนีอ่ื้น ตามล าดบั ส าหรับเจ้าหนีอ่ื้นสว่นใหญ่ประกอบด้วยค่าคอมมิชชัน่-พนกังานค้างจ่าย โดยนโยบายในการ
จ่ายค่าคอมมิชชัน่-พนกังานจะจ่ายต่อเม่ือบริษัทเก็บเงินค่าสินค้าและบริการจากลกูค้าได้แล้วโดยก าหนดเง่ือนไขการจ่ายจาก
ระยะเวลาในการเก็บเงินจากลูกค้า ส่วนเจ้าหนี อ่ื้นท่ีส าคัญล าดับรองลงมา ได้แก่  ค่าใช้จ่ายค้างค่ายอ่ืน ๆ เช่น ค่า
สาธารณูปโภคต่าง ๆ เจ้าหนีส้รรพากรเพ่ือน าส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม(ภาษีขาย)ในเดือนถัดไป ค่าพาหนะและค่าท่ีพักส าหรับ
พนกังานเพ่ือเดินทางส าหรับงานติดตัง้และงาน Commissioning และการตัง้ประมาณการโบนสัค้างจ่ายซึง่เป็นไปตามนโยบาย
ของบริษัท เป็นต้น 

3. หนีส้ินตามสญัญาเช่าทางการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี ณ สิน้ปี 2557-2559 และ ณ 30 กนัยายน 2560  
มีมลูค่าเท่ากบั 4.87 ล้านบาท 0.91 ล้านบาท 1.71 ล้านบาท และ 1.59 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นร้อยละ 0.55 ร้อยละ 0.12 
ร้อยละ 0.19 และร้อยละ 0.17 ของหนีส้ินและสว่นของผู้ ถือหุ้นรวม ตามล าดบั 

4. เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี ณ สิน้ปี 2557 มีมลูค่าเท่ากบั 32.40 ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ 3.64 ของหนีส้ินและสว่นของผู้ ถือหุ้นรวม บริษัทไมมี่เงินกู้ ยืมระยาว ณ สิน้ปี 2558-2559 และ 30 กนัยายน 
2560 
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5. ภาษีเงินได้ค้างจ่าย ณ สิน้ปี 2557-2559 และ ณ 30 กนัยายน 2560  มีมลูค่าเท่ากบั 9.09 ล้านบาท 20.47 ล้าน
บาท 26.76 ล้านบาท และ 16.04 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นร้อยละ 1.02 ร้อยละ 2.60 ร้อยละ 2.93 และร้อยละ 1.68 ของ
หนีส้ินและสว่นของผู้ ถือหุ้นรวม ตามล าดบั โดยภาษีเงินได้ค้างจ่ายสงูขึน้ทกุปีเป็นไปตามผลก าไรท่ีบริษัทต้องเสียภาษี ซึง่บริษัท
มีก าไรเพิ่มขึน้ทกุปี สว่นภาษีเงินได้ค้างจ่าย ณ 30 กนัยายน 2560 มีมลูค่าลดลงเน่ืองจากเป็นการตัง้ภาษีค้างจ่ายส าหรับงวด 9 
เดือน 

6. เงินรับลว่งหน้าจากลกูค้า ณ สิน้ปี 2557-2559 และ ณ 30 กนัยายน 2560  มีมลูค่าเท่ากบั 81.23 ล้านบาท 69.53 
ล้านบาท 35.50 ล้านบาท และ 76.88 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นร้อยละ 9.14 ร้อยละ 8.83 ร้อยละ 3.89 และร้อยละ 8.05 
ของหนีส้ินและสว่นของผู้ ถือหุ้นรวม ตามล าดบั ซึง่รายการดงักลา่ว เป็นการรับเงินลว่งหน้าจากลกูค้า เม่ือลกูค้าลงนามในใบสัง่
ซือ้หรือสญัญาวา่จ้าง บริษัทจะเรียกเก็บเงินลว่งหน้า (Down Payment) ก่อนเร่ิมลงมือท างาน สว่นใหญ่เป็นการรับลว่งหน้าของ
งานขายตู้  (Panel) และงานบริการติดตัง้ (Substation / Installation) โดยมลูคา่ในปี 2557-2558 ที่สงูซึง่ขึน้อยู่กบัช่วงเวลาท่ีรับ
งานเป็นช่วงปลายปีจึงท าให้มีเงินรับลว่งหน้าจากลกูค้าคงค้างดงักลา่ว และ ณ 30 กนัยายน 2560 ยอดท่ีสงูเน่ืองจากเป็นการ
รับงานช่วงปลายปีและมีการรับเงินลว่งหน้าจาก (Down Payment) จากลกูค้าตามสญัญา 

7. ประมาณการหนีส้ินจากการรับประกัน ณ สิน้ปี 2557-2559 และ ณ 30 กนัยายน 2560  มีมลูค่าเท่ากบั 14.00 
ล้านบาท 10.72 ล้านบาท 14.64 ล้านบาท และ 14.07 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นร้อยละ 1.58 ร้อยละ 1.36 ร้อยละ 1.60 
และร้อยละ 1.47 ของหนีส้ินและสว่นของผู้ ถือหุ้นรวม ตามล าดบั โดยประมาณการหนีส้ินจากการรับประกนัดงักลา่วเป็นการตัง้
ประมาณการในการรับประกันสินค้าให้กับลูกค้าท่ีซือ้สินค้าของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายเก่ียวกับการตัง้ประมาณการ
คา่ใช้จ่ายในการรับประกนัสินค้า (Warranty) โดยค านวณจากอตัราร้อยละของราคาขายส าหรับสินค้าประเภทตู้  (Panel) สินค้า
ส าเร็จรูปประเภทหน่วย (Unit) และสนิค้าประเภทตู้  (Panel)ท่ีใช้เป็นสว่นหนึง่ในงานโครงการ 

8. ประมาณการหนีส้ินอ่ืน ณ สิน้ปี 2557-2559 และ ณ 30 กนัยายน 2560 มีมลูค่าเท่ากบั 6.17  ล้านบาท ส าหรับปี 
2557 และมลูค่าเท่ากบั 10.85 ล้านบาท ด้วยจ านวนเดียวกนัทัง้ 3 รอบบญัชี คิดเป็นร้อยละ 0.69 ร้อยละ 1.38 ร้อยละ 1.18 
และร้อยละ 1.14 ของหนีส้ินและสว่นของผู้ ถือหุ้นรวม ซึง่ประมาณการหนีส้ินอื่นดงักลา่วเป็นรายการหนีส้ินที่บริษัทประมาณขึน้
และคาดวา่จะมีภาระผกูพนัธ์ท่ีต้องจ่ายในอนาคตอนัเน่ืองมาจากการกลบัรายการคา่ใช้จ่ายในปีก่อน ๆ  

หนีส้ินไม่หมนุเวียน ณ สิน้ปี 2557 – 2559 และ ณ 30 กนัยายน 2560 มีมลูคา่เทา่กบั 24.49  ล้านบาท 21.15 ล้านบาท 
30.61 ล้านบาท และ 33.32 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นร้อยละ 2.76 ร้อยละ 2.68 ร้อยละ 3.35 และร้อยละ 3.49 ของหนีส้ิน
และสว่นของผู้ ถือหุ้นรวม ตามล าดบั โดยหนีส้ินไมห่มนุเวียนประกอบด้วย  

1. หนีส้ินตามสัญญาเช่าทางการเงิน (สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระใน 1 ปี) ณ สิน้ปี 2557-2559 และ ณ 30 
กนัยายน 2560  มีจ านวน 1.03  ล้านบาท 0.55 ล้านบาท 3.29 ล้านบาท และ 2.07 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นร้อยละ 0.12 
ร้อยละ 0.07 ร้อยละ 0.36 และร้อยละ 0.22 ของหนีส้ินและส่วนของผู้ ถือหุ้นรวม ตามล าดบั ซึ่งในปี 2559 บริษัทได้ท าสญัญา
เช่าซือ้ทางการเงินจากการซือ้ยานพาหนะเพิ่มขึน้เพ่ือทดแทนของเดิมท่ีเสื่อมสภาพ 

2. ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ สิน้ปี 2557-2559 และ ณ 30 กันยายน 2560  มีจ านวน 23.46  
ล้านบาท 20.60 ล้านบาท 27.32 ล้านบาท และ 31.25 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นร้อยละ 2.64 ร้อยละ 2.61 ร้อยละ 2.99 
และร้อยละ 3.27 ของหนีส้ินและสว่นของผู้ ถือหุ้นรวม ตามล าดบั รายการดงักลา่วเป็นการประมาณการค่าชดเชยผลประโยชน์
ของพนกังานเม่ือเกษียณอายงุาน โดย ณ สิน้ปี 2558 มีมลูค่าท่ีลดลงส่วนหนึ่งจ านวนประมาณ 6.00 ล้านบาทเป็นการชดเชย
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ให้พนักงานท่ีเกษียณอายุ และมีส่วนท่ีเพิ่มขึน้จ านวนประมาณ 3.00 ล้านบาทเกิดจากการตัง้ส ารองผลประโยชน์พนักงาน
ประจ าปี   

ส่วนของผู้ถือหุ้น  

ส่วนของผู้ ถือหุ้น ณ สิน้ปี 2557-2559 และ ณ 30 กนัยายน 2560 มีมลูค่าเท่ากบั 409.01 ล้านบาท 444.53 ล้านบาท 
493.86 ล้านบาท และ 519.50 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นร้อยละ 46.00 ร้อยละ 56.46 ร้อยละ 54.05 และร้อยละ 54.40 ของ
หนีส้ินและส่วนของผู้ ถือหุ้ นรวม ตามล าดับ ส่วนของผู้ ถือหุ้ นเพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากบริษัทมีก าไรสุทธิจากการ
ด าเนินงานเพิ่มขึน้ทกุปี นอกจากนัน้สว่นของผู้ ถือหุ้นลดลดเน่ืองจากการจ่ายเงินปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้น กลา่วคือ   

บริษัทได้จ่ายเงินปันผลรวมเป็นเงินทัง้สิน้ 85 ล้านบาท (จ านวน 4 ครัง้) ให้กบัผู้ ถือหุ้นจ านวน 315,000,000 หุ้น (มลูค่า
หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท) ในอตัราเฉล่ียหุ้นละ  0.27 บาท  ส าหรับผลประกอบการปี 2558 และจากก าไรสะสม ณ 31 ธนัวาคม 
2558  

บริษัทได้จ่ายเงินปันผลรวมเป็นเงินทัง้สิน้ 60 ล้านบาท (จ านวน 3 ครัง้) ให้กบัผู้ ถือหุ้นจ านวน 315,000,000 หุ้น (มลูค่า
หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท) ในอตัราเฉลี่ยหุ้นละ 0.19 บาท  ส าหรับผลประกอบการปี 2559 และจากก าไรสะสม ณ 31 ธันวาคม 
2559 

ในปี 2560 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จ านวนเงิน 20 ล้านบาท ให้กับผู้ ถือหุ้ นจ านวน 630,000,000 หุ้ น 
(มลูค่าหุ้นท่ีตราไว้ ณ 30 กนัยายน 2560 หุ้นละ 0.50 บาท) ในอตัราเฉลี่ยหุ้นละ 0.03 บาท  ซึง่เป็นไปตามมติท่ีประชมุวิสามญั
ผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 2/2560 เม่ือวนัท่ี 15 มิถนุายน 2560  

ทัง้นี ้ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 4/2560 เมื่อวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2560 มีมติอนมุตัิจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ให้กับผู้ ถือหุ้นจ านวน 630,000,000 หุ้น ในอตัราเฉลี่ยหุ้นละ 0.146 บาท เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 91.98 ล้านบาท ซึ่งจ่ายจาก
ก าไรสะสมท่ียงัไม่ได้จดัสรร ณ 31 ธันวาคม 2559 ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทก าหนดวนัจ่ายเงินปันผลภายใน 1 เดือนหรือวนัท่ี 
8 ธนัวาคม 2560 ดงันัน้ ผู้จองซือ้หุ้น IPO ในคราวนีจ้ะไมมี่สิทธิได้รับเงินปันผลดงักลา่ว 

 ความเหมาะสมของโครงสร้างเงนิทุน 

อตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น ณ สิน้ปี 2557-2559 และ ณ 30 กนัยายน 2560 เท่ากบั 1.17 เท่า 0.77 เท่า 0.85 
เท่า และ 0.84 เท่า ตามล าดบั ซึง่บริษัทมีหนีส้ินรวมลดลง และสว่นของผู้ ถือหุ้นเพิ่มขึน้จากผลประกอบการมีก าไร ท าให้บริษัท
น าเงินท่ีได้จากการประกอบธุรกิจไปจ่ายช าระหนี ้สง่ผลให้อตัราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น ณ สิน้ปี 2557 – ณ 30 กนัยายน 
2560 ลดลงอย่างต่อเน่ือง    

ณ ปัจจบุนับริษัทไม่มีหนีส้ินระยะยาว มีเพียงเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเป็นเงินกู้ประเภทสินเช่ือเพ่ือช าระค่า
สินค้าประเภททรัสต์รีซีท (TR) ในการสัง่ซือ้สนิค้าจากตา่งประเทศ 
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สภาพคล่อง 

1. สภาพคลอ่งกระแสเงินสด 

  (หน่วย : ล้านบาท) 

งบกระแสเงนิสด 2557 
(ปรับปรุงใหม่) 

2558 
(ปรับปรุงใหม่) 2559 9 เดอืน 

2559 
 9 เดอืน 
2560 

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 83.04 81.48 104.04 53.89 65.62 
เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการลงทนุ (13.43) (15.63) 0.97 (8.21) 17.54 
เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (51.08) (111.68) (91.37) (66.91) (76.12) 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพิ่มขึน้(ลดลง)-สทุธิ 18.53 (45.83) 13.64 21.23 7.04 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ ต้นปี / งวด 113.35 131.88 86.05 86.05 99.69 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ สิน้ปี / งวด 131.88 86.05 99.69 64.82 106.73 

สภาพคล่องโดยรวม : กระแสเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมการด าเนินงานส าหรับปี 2557-2559  มีจ านวน 83.04  ล้าน
บาท 81.48 ล้านบาท และ 104.04 ล้านบาท ตามล าดบั โดยในปี 2559 บริษัทมีกระแสเงินสดสทุธิจากกิจกรรมการด าเนินงาน
เพิ่มขึน้เม่ือเทียบกบัปี 2557 และ 2558 มาจากก าไรสทุธิก่อนภาษีเงินได้ท่ีเพิ่มเป็นจ านวน 142.11 ล้านบาท เจ้าหนีก้ารค้าและ
เจ้าหนีอ่ื้นเพิ่มขึน้จ านวน 116.87 ล้านบาท ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้นเพิ่มขึน้จ านวน 104.92 ล้านบาทจากยอดคงค้าง ณ วนั
สิน้งวดท่ียงัไมถ่ึงก าหนดรับช าระ และสินค้าคงเหลือเพิ่มขึน้จ านวน 53.88 ล้านบาท ส าหรับปี 2558  บริษัทมีกระแสเงินสดสทุธิ
จากกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 81.48 ล้านบาท ซึง่บริษัทมีเงินสดสทุธิได้มาจากก าไรก่อนภาษีเงินได้นิติบคุคลจ านวน 108.40 
ล้านบาท สาเหตุหลกั คือ บริษัทมีลูกหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้นเพิ่มขึน้จ านวน 59.76 ล้านบาท มีสินค้าคงเหลือลดลงจ านวน 
83.36 ล้านบาท และเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้นลดลงจ านวน 74.26 ล้านบาท และส าหรับปี 2557 บริษัทมีกระแสเงินสดสทุธิ
จากกิจกรรมด าเนินงานใกล้เคียงกับปี 2558 คือ 83.04 ล้านบาท ทัง้ในปี 2557 – 2559 กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรม
ด าเนินงานเป็นไปตามกิจกรรมปกติของบริษัท คือ การซือ้สินค้า การบริหารเจ้าหนีก้ารค้าคงค้าง การบริหารสินค้าคงเหลือให้มี
ปริมาณท่ีเหมาะสมและเพียงพอต่อการรับค าสัง่ซือ้ในอนาคตอนัใกล้ ตลอดจนการขายสินค้าและการติดตามการเก็บหนีจ้าก
ลกูหนี ้ 

กระแสเงินสดสทุธิจากกิจกรรมการลงทุนส าหรับปี 2557-2559 มีจ านวน (13.43) ล้านบาท (15.63) ล้านบาท และ 
0.97 ล้านบาท ตามล าดบั โดยในปี 2557-2558 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนโดยบริษัทได้ลงทุนในเงิน
ลงทุนชั่วคราวท่ีเป็นการลงทุนในกองทุนเปิดชนิดหนึ่งซึ่งบริษัทถือไว้เพ่ือค้า  และในปี 2559 บริษัทมีเงินสดสุทธิได้มาจาก
กิจกรรมลงทนุลงทนุจ านวน 0.97 ล้านบาท จากการจ าหน่ายเงินลงทนุชัว่คราวดงักลา่ว  

กระแสเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมการจดัหาเงินส าหรับปี 2557-2559 มีจ านวน  (51.08)  ล้านบาท (111.68) ล้านบาท 
และ (91.37) ล้านบาท เน่ืองจากเป็นการทยอยช าระหนีเ้งินกู้ ระยะสัน้ และเงินกู้ ระยะยาว ซึ่งเงินกู้ ระยะยาวบริษัทช าระคราบ
ถ้วนแล้วในปี 2558 นอกจากนัน้บริษัทได้จ่ายเงินปันผลอย่างต่อเน่ืองทกุปี 

ส าหรับช่วง 9 เดือนปี 2559 และ 2560 บริษัทมีกระแสเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 53.89 ล้านบาท 
และ 65.62 ล้านบาท ตามล าดบั ซึ่งส าหรับงวด 9 เดือนปี 2560 บริษัทมีกระแสเงินสดสทุธิจากกิจกรรมการด าเนินงานเพิ่มขึน้
เม่ือเปรียบเทียบกับงวด 9 เดือนปี 2559 เน่ืองจากในงวด 9 เดือนปี 2560 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรม
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ด าเนินงานท่ีเพิ่ม ส่วนใหญ่เกิดจากผลประกอบการมีก าไรก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีส้ินด าเนินงานจ านวน 
129.72 ล้านบาท ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้นเพิ่มขึน้จ านวน 34.63 ล้านบาท และเงินรับลว่งหน้าจากลกูค้าลดลงจ านวน 41.38 
ล้านบาท นอกจากนัน้ในช่วง 9 เดือนปี 2559 และ 2560 บริษัทมีกระแสเงินสดสทุธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทนุจ านวน (8.21) 
ล้านบาท และ 17.54 ล้านบาท เกิดจากการซือ้เคร่ืองมือทดสอบระบบการท างานของตู้ ไฟฟ้า (Automatic Relay Test Set)  
11.59 ล้านบาท และเงินมดัจ าการซือ้ท่ีดิน 5 ล้านบาท  นอกจากนัน้ในรอบบญัชีเดียวกนับริษัทมีกระแสเงินสดสทุธิสทุธิใช้ไป
ในกิจกรรมจดัหาเงินจ านวน  66.91 ล้านบาท และ 76.12 ล้านบาท ตามล าดบั ทัง้จ านวนเกิดจากการจ่ายช าระหนีเ้งินกู้ ยืม
ระยะสัน้ท่ีบริษัทมีกบัสถาบนัการเงินและการจ่ายเงินปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้น  

2. อตัราสว่นสภาพคลอ่งและวงจรเงินสด 

ในปี 2557-2559 และ ณ 30 กนัยายน 2560 บริษัทมีอตัราส่วนสภาพคล่องเท่ากบั  1.47 เท่า 1.8 เท่า 1.81 เท่า และ  
1.86 เท่า ตามล าดบั อตัราส่วนสภาพคล่องเพิ่มขึน้เน่ืองจากสดัส่วนหนีส้ินหมนุเวียนลดลงจากเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนั
การเงินนอกจากนัน้บริษัทยงัมีลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้นท่ีเพิ่มขึน้   ทัง้นี ้บริษัทมีอตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็วเท่ากบั 0.75 
เท่า 1.10 เท่า 1.17 เท่า และ  1.20 เท่า ตามล าดบั ซึ่งบริษัทมีอตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็วเพิ่มขึน้เน่ืองจากบริษัทมีสินทรัพย์
ท่ีเพิ่มขึน้จากผลการประกอบการและน าเงินไปช าระหนีเ้งินกู้ ระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน ส่งผลให้หนีส้ินหมนุเวียนของบริษัท
ลดลง   

อัตราส่วน 2557 
(ปรับปรุงใหม่) 

2558 
(ปรับปรุงใหม่) 

2559 
(ปรับปรุงใหม่) 

 9 เดือน 
2560 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่) 1.47 1.80 1.81 1.86 
อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว (เทา่) 0.75 1.10  1.17 1.20 
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย (วนั) 62 71 83 126 
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วนั) 87* 73 58 86 
ระยะเวลาช าระหนีเ้ฉล่ีย (วนั) 82 69 65 107 
วงจรเงินสด (วนั) 67 75 76 104 

หมายเหต:ุ *    ใช้มลูค่า ณ วนัสิน้งวดในการค านวณ  

 
นอกจากนี ้หากพิจารณาสภาพคลอ่งจากวงจรเงินสด (Cash Cycle) ส าหรับปี 2557-2559 และช่วง  9 เดือนปี 2560 มี

ระยะเวลาเท่ากับ 67 วนั 75 วนั 76 วนั และ 104 วนั ตามล าดับ  โดยช่วง 9 เดือนปี 2560 วงจรเงินสดค่อนข้างหมนุยาวขึน้ 
เน่ืองจากบริษัทมีระยะเวลาระยะเวลาเก็บหนีท่ี้นานเท่ากบั 126 วนั เน่ืองจากเป็นการทยอยจ่ายช าระของลกูหนีบ้างรายซึง่เป็น
ลกูหนีท่ี้ค้างอยู่ในช่วง 6-12 เดือนท่ีเพิ่มขึน้ ตลอดจนการขยายเครดิตเทอมของเจ้าหนีแ้ละการสัง่วตัถดุิบส าหรับการสง่สินค้าใน
ไตรมาส 4 ปี 2560 
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16.2 ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อการด าเนินงานในอนาคต 

ความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงนิตราต่างประเทศ 

เน่ืองจากบริษัทสั่งซือ้อุปกรณ์ไฟฟ้าส าหรับควบคุมการท างานของเคร่ืองจักรในโรงงานอุตสาหกรรม ได้แก่ ระบบ
ควบคมุมอเตอร์ไฟฟา้ในการสง่ก าลงัแบบอตัโนมตัิ และระบบตู้ ไฟฟา้ก าลงั ซึง่สว่นใหญ่มาจากตา่งประเทศ โดยในปี 2559 และ
ช่วง 9 เดือน ปี 2560 บริษัทมีการสัง่ซือ้อปุกรณ์จากต่างประเทศคิดเป็นสดัสว่นประมาณกวา่ร้อยละ   37.67 และร้อยละ 31.48 
ของยอดซือ้รวม และมีการช าระเงินเป็นเงินสกุลเหรียญสหรัฐ และยโูร เป็นต้น ในขณะท่ีรายได้ของบริษัทสว่นใหญ่เป็นสกลุเงิน
บาทประมาณร้อยละ 95 ของรายได้รวม 

โดยบริษัทได้ก าหนดนโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนโดยใช้วงเงินสัญญาซือ้ขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า เม่ือมีการสัง่ซือ้สินค้าเป็นสกุลเงินต่างประเทศ เพ่ือช่วยป้องกนัความเสี่ยงจากความผนัผวนของอตัรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อย่างไรก็ตามบริษัทอาจได้รับผลกระทบต่อการด าเนินงานในอนาคตเน่ืองจากความผนัผวน
ของอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งเป็นไปตามภาวะตลาดโดยบริษัทไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้จึงอาจส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานในอนาคตหากมีความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนได้ 

การลดลงของก าไรต่อหุ้นเน่ืองจากจ านวนหุ้นที่เพิ่มขึน้จาการเพิ่มทุน  

ตามงบการเงินส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีก าไรสทุธิจ านวน 111.20 ล้านบาท ซึง่คิดเป็นอตัราก าไร
ต่อหุ้นขัน้พืน้ฐานด้วยจ านวนหุ้นถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนักเท่ากบั 0.18 บาทต่อหุ้น (มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) โดยภายหลงั
การเสนอขายหุ้ นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไป  ผู้ บริหาร(ท่ีไม่เป็นกรรมการ)และพนักงานของบริษัท และบุคคลท่ีมี
ความสมัพนัธ์ ในครัง้นีจ้ านวน 270  ล้านหุ้น บริษัทจะมีหุ้นท่ีออกและเรียกช าระแล้วเป็น 900  ล้านหุ้น (มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 
0.50 บาท) ซึ่งจะส่งผลให้อตัราก าไรต่อหุ้นของบริษัทในปี 2559 ลดลงจาก 0.18 บาทต่อหุ้นเป็น 0.12 บาทต่อหุ้น และอตัรา
ผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นลดลงจากร้อยละ 23.70 เป็นร้อยละ 18.40 

ส าหรับช่วง 9 เดือนปี 2560 บริษัทมีก าไรสทุธิ 85.64 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นอตัราก าไรต่อหุ้นถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัเท่ากบั  
0.14 บาท (มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) โดยภายหลงัการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุต่อประชาชนทัว่ไป ผู้บริหาร(ท่ีไม่เป็น
กรรมการ)และพนักงานของบริษัท และบุคคลท่ีมีความสมัพนัธ์ ในครัง้นีจ้ านวน 270  ล้านหุ้น บริษัทจะมีหุ้นท่ีออกและเรียก
ช าระแล้วเป็น 900  ล้านหุ้น (มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) ซึ่งจะส่งผลให้อตัราก าไรต่อหุ้นของช่วง 9 เดือนปี 2560 ลดลง
จาก  0.14 บาทตอ่หุ้นเป็น 0.10 บาทตอ่หุ้น และอตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นลดลงจากร้อยละ 22.54 เป็นร้อยละ 17.80 

ทัง้นี ้ภายหลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน บริษัทจะน าไปลงทุนในการซือ้ท่ีดินเพิ่มเพ่ือสร้างโรงงานใหม่และซือ้
เคร่ืองจกัรในการผลิต เพ่ือใช้ในการขยายก าลงัการผลิต และเพ่ือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนภายในกิจการ ซึ่งคาดว่าจะสามารถ
ลดภาระดอกเบีย้จ่าย และเพิ่มสภาพคล่องส าหรับการด าเนินงานในอนาคต รวมถึงมีผลก าไรเพิ่มขึน้เพียงพอท่ีจะสามารถลด
ผลกระทบจากจ านวนหุ้นท่ีเพิ่มขึน้จากการเพิ่มทนุในครัง้นี ้
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 การลดลงของมูลค่าหุ้นตามบัญชี (Book value) เน่ืองจากการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล 
 ตามงบการเงิน ณ 30 กนัยายน 2560 บริษัทมีก าไรสะสมยงัไม่ได้จดัสรรจ านวน 173.87 ล้านบาท โดยบริษัท
ได้มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 4/2560 เม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2560 มีมติ
อนมุตัิจ่ายเงินปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้นจ านวน 630,000,000 หุ้น ในอตัราเฉล่ียหุ้นละ 0.146 บาท เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 91.98 ล้าน
บาท โดยการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวส่งผลให้ก าไรสะสมของบริษัทคงเหลือ 81.89 ล้านบาท และมลูค่าตามบญัชีต่อหุ้นลดลง
จาก 0.82 บาทต่อหุ้น (ก่อนการจ่ายปันผล) เป็น 0.68 บาทต่อหุ้น (หลงัการจ่ายปันผลแล้ว) และผู้จองซือ้หุ้น IPO ในคราวนีจ้ะ
ไมมี่สิทธิได้รับเงินปันผลดงักลา่ว 
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