แบบแสดงรายการข้ อมูลและหนังสือชีช้ วน
ของ
CPT
Professional for Drives and Power

บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
CPT DRIVES AND POWER PUBLIC COMPANY LIMITED
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่ อประชาชน กลุ่มพนักงานของบริษัทและบุคคลที่มีความสัมพันธ์ กับบริษัท
จานวน 270,000,000 หุ้น มูลค่ าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท
โดยบริ ษัทฯ จะนำหุ้นสำมัญเข้ ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ระยะเวลาเสนอขายหุ้น: วันที่ 13 – 15 ธันวำคม 2560 เวลำ 9.00 น. ถึง 16.00 น.
ที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จดั การการจัดจาหน่ ายและรั บประกันการจาหน่ าย
บริ ษัทหลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
วันที่ย่ นื แบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และร่ างหนังสือชีช้ วน

วันที่ 4 กันยำยน 2560
วันที่แบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และหนังสือชีช้ วนมีผลบังคับใช้
วันที่ 12 ธันวำคม 2560
คำเตือนผู้ลงทุน:
“ก่อนกำรตัดสินใจลงทุนผู้ลงทุนต้ องใช้ วิจำรณญำณในกำรพิจำรณำข้ อมูลรำยละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์ และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทังควำม
้
เหมำะสมในกำรลงทุนและควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องเป็ นอย่ำงดี กำรมีผลใช้ บงั คับของแบบแสดงรำยกำรข้ อมูลกำรเสนอขำยหลักทรัพย์และหนังสือชี ช้ วนนี ้ มิได้
เป็ นกำรแสดงว่ำคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน หรื อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ แนะนำให้ ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขำย หรื อมิได้ ประกันรำคำหรื อผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขำย หรื อรับรองควำมครบถ้ วนและ
ถูกต้ องของข้ อมูลในแบบแสดงรำยกำรข้ อมูลกำรเสนอขำยหลักทรัพย์และหนังสือชี ้ชวนนีแ้ ต่อย่ำงใด ทังนี
้ ้ กำรรับรองควำมถูกต้ องครบถ้ วนของข้ อมู ลใน
แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลกำรเสนอขำยหลักทรัพย์และหนังสือชี ้ชวนนี ้ เป็ นควำมรับผิดชอบของผู้เสนอขำยหลักทรัพย์
หำกแบบแสดงรำยกำรข้ อมูลกำรเสนอขำยหลักทรัพย์และหนังสือชี ้ชวนมีข้อควำมหรื อรำยกำรที่เป็ นเท็จหรื อขำดข้ อควำมที่ควรต้ องแจ้ งในสำระสำคัญ ผู้ถือ
หลักทรัพย์ที่ได้ ซื ้อหลักทรัพย์ไม่เกินหนึ่งปี นับแต่วนั ที่แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลกำรเสนอขำยหลักทรัพย์และหนังสือชีช้ วนมีผลใช้ บงั คับแ ละยังเป็ นเจ้ ำของ
หลักทรัพย์อยู่ มีสิทธิเรี ยกร้ องค่ำเสียหำยจำกบริ ษัทหรื อเจ้ ำของหลักทรัพย์ได้ ตำมมำตรำ 82 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
ทังนี
้ ้ ภำยในหนึ่งปี นบั แต่วนั ที่ได้ ร้ ู หรื อควรจะได้ ร้ ู ว่ำแบบแสดงรำยกำรข้ อมูลกำรเสนอขำยหลักทรัพย์และหนังสือชี ้ชวนเป็ นเท็จหรื อขำ ดข้ อควำมที่ควรต้ อง
แจ้ งในสำระสำคัญ แต่ไม่เกินสองปี นบั จำกวันที่แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลกำรเสนอขำยหลักทรัพย์และหนังสือชี ้ชวนดังกล่ำวมีผลใช้ บงั คับ ”
บุค คลทั่วไปสำมำรถขอตรวจสอบ หรื อ ขอส ำเนำแบบแสดงรำยกำรข้ อ มูล กำรเสนอขำยหลัก ทรั พ ย์ แ ละหนังสื อชี ช้ วน ได้ ที่ศูนย์ ส ำรนิ เทศ สำนัก งำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ชัน้ 333/3 ถนนวิภำวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหำนคร 10900 โทรศัพท์ 02-6959999 ในทุกวันทำกำรของสำนักงำน ก.ล.ต. ระหว่ำงเวลำ 9.00 น. – 12.00 น. และ 13.00 น. – 16.00 น. หรื อทำง http://www.sec.or.th

คาเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้ อมูลก่ อนตัดสินใจลงทุน

สารบัญ

ส่ วนที่ 1

ข้ อมูลสรุ ปสาคัญ (Executive Summary)

ส่ วนที่ 2

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์
ส่วนที่ 2.1 วัตถุประสงค์กำรใช้ เงิน
ส่วนที่ 2.2 กำรประกอบธุรกิจ
1. นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ
2. ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ
3. ปั จจัยควำมเสี่ยง
4. กำรวิจยั และพัฒนำ
5. ทรัพย์สินที่ใช้ ในกำรประกอบธุรกิจ
6. โครงกำรในอนำคต
7. ข้ อพิพำททำงกฎหมำย
8. ข้ อมูลสำคัญอื่น
ส่วนที่ 2.3 กำรจัดกำรและกำรกำกับดูแลกิจกำร
9. ข้ อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
10. โครงสร้ ำงกำรจัดกำร
11. กำรกำกับดูแลกิจกำร
12. ควำมรับผิดชอบต่อสังคม
13. กำรควบคุมภำยในและกำรบริ หำรจัดกำรควำมเสี่ยง
14. รำยกำรระหว่ำงกัน
ส่วนที่ 2.4 ฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำน
15. ข้ อมูลทำงกำรเงินที่สำคัญ
16. กำรวิเครำะห์และคำอธิบำยของฝ่ ำยจัดกำร
17. ข้ อมูลอื่นที่เกี่ยวข้ อง
ข้ อมูลเกี่ยวกับกำรเสนอขำยหลักทรัพย์
1. รำยละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขำย
2. ข้ อจำกัดกำรโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขำย
3. ที่มำของกำรกำหนดรำคำหลักทรัพย์ที่เสนอขำย
4. ข้ อมูลทำงกำรเงินเพื่อประกอบกำรประเมินรำคำหุ้นที่เสนอขำย
5. รำคำหุ้นสำมัญในตลำดรอง
6. กำรจอง กำรจำหน่ำย และกำรจัดสรร
กำรรับรองควำมถูกต้ องของข้ อมูล

ส่ วนที่ 3

ส่ วนที่ 4
เอกสารแนบ
เอกสำรแนบ 1
เอกสำรแนบ 2
เอกสำรแนบ 3

หน้ ำ
1

1
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40
44
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1

รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผู้บริ หำร ผู้มีอำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริ ษัท
รำยละเอียดกำรดำรงตำแหน่งของผู้บริ หำรและผู้มอี ำนำจควบคุมของบริ ษัทในบริ ษัทที่
เกี่ยวข้ อง
รำยละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ ำงำนตรวจสอบภำยใน และหัวหน้ ำงำนกำกับดูแลกำร
ปฏิบตั ิงำนของบริษัท (compliance)

เอกสำรแนบ 4
เอกสำรแนบ 5

แบบประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยใน
งบกำรเงินของบริษัท สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559, 2558 และ 2557 และสำหรับ
งวด 9 เดือนสิ ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยำยน 2560

CPT

บริษัท ซีพที ี ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

Professional for Drives and Power

CPT Drives and Power Public Company Limited

ส่ วนที่ 1
ข้ อมูลสรุ ป (Executive Summary)
ข้ อมูลสรุ ปนีเ้ ป็ นส่ วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรั พย์ และหนังสือชีช้ วนซึ่งเป็ นเพียงข้ อมูล
สรุ ปเกี่ยวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสี่ยงของบริ ษัทที่ออกและเสนอขายหลักทรั พย์ (“บริ ษัท ”) ดังนั น้ ผู้
ลงทุนต้ องศึกษาข้ อมูลในรายละเอียดจากหนังสือชีช้ วนฉบับเต็ม ซึ่งสามารถขอได้ จากผู้จัดจาหน่ ายหลักทรั พย์ และ
บริ ษัทหรื ออาจศึกษาข้ อมูลได้ จากแบบแสดงรายการข้ อมูลและหนั งสือชีช้ วนที่บริ ษัทยื่นต่ อสานั กงาน ก.ล.ต.ได้ ท่ ี
website ของสานักงาน ก.ล.ต.
ข้ อมูลสรุ ปของการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ต่อประชาชนเป็ นครั ง้ แรก (IPO)
เพื่อซือ้ ขายในตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย
บริษัท ซีพที ี ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
(ระยะเวลาการเสนอขาย : วันที่ 13 – 15 ธันวาคม 2560 เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น.)
ข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย
ผู้เสนอขาย

:

บริ ษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) (“CPT”) (“บริ ษัท”)

ประเภทธุรกิจ

:

จาหน่ายอุปกรณ์ และระบบควบคุมไฟฟ้าที่ใช้ ในโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึง
ให้ บริ การติดตังและก่
้
อสร้ างสถานีไฟฟ้าย่อย

จานวนหุ้นที่เสนอขาย

:

270,000,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 30 ของจานวนหุ้นสามัญที่ออกและเรี ยกชาระ
แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครัง้ นี ้

สัดส่ วนการเสนอขายหุ้น

:

โดยแบ่งเป็ นจานวนหุ้นและสัดส่วนที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนแต่ละประเภทได้ ดงั นี ้
(1) 243,000,000 หุ้น เสนอขายต่อประชาชน คิดเป็ นร้ อยละ 27.00 ของจานวน
หุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดภายหลั
้
งการเสนอขายในครัง้ นี ้
(2) 13,500,000 หุ้น เสนอขายต่อผู้บริ หาร(ที่ไม่เป็ นกรรมการ)และพนักงานของ
บริ ษัท คิดเป็ นร้ อยละ 1.50 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดภายหลั
้
งการ
เสนอขายในครัง้ นี ้ทังนี
้ ้
(3) 13,500,000 หุ้น เสนอขายต่อบุคคลที่มีความสัมพันธ์กบั บริ ษัท คิดเป็ นร้ อย
ละ 1.50 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดภายหลั
้
งการเสนอขายในครัง้ นี ้
ทัง้ นี ้ หากมี ห้ ุน เหลื อจากการเสนอขายต่ อ ผู้บ ริ ห าร(ที่ ไม่ เป็ นกรรมการ)และ
พนักงานของบริ ษัทและบุคคลที่มีความสัมพันธ์กบั บริ ษัท ให้ ส่วนที่เหลือทังหมด
้
ไปรวมเสนอขายต่อประชาชนทัว่ ไป(ราคาเสนอขายเป็ นราคาเดียวกันกับเสนอ
ขายต่อประชาชน)

เงื่อนไขในการจัดจาหน่ าย

:

 รับประกันการจาหน่ายอย่างแน่นอนทังจ
้ านวน (Firm Underwriting)
 ไม่รับประกันการจาหน่าย (Best Effort)

ส่วนที่ 1 หน้ า 1
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ราคาเสนอขายต่ อประชาชน

:

2.30

บาทต่อหุ้น

มูลค่ าการเสนอขาย

:

621,000,000 บาท

มูลค่ าที่ตราไว้ (Par)

:

0.50 บาทต่อหุ้น
0.82 บาทต่อหุ้น (ณ 30 กันยายน 2560) (ก่อนจ่ายปั นผล)

มูลค่ าตามราคาบัญชี (Book Value) :

0.68 บาทต่อหุ้น (หลังจ่ายปั นผล)
การเสนอขายหุ้นหรื อหลักทรั พย์ แปลงสภาพในช่ วง 6 เดือนก่ อนหน้ ายื่นคาขออนุญาต
ต่ อสานักงานจนถึงวันเสนอขาย :  ไม่มี
 จานวนหุ้นหรื อหุ้นรองรั บหลักทรัพย์ แปลงสภาพ ......หุ้น ราคาเสนอขายหรื อราคา
แปลงสภาพ :.................บาท
ที่มาของการกาหนดราคาเสนอขายและข้ อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย
14.12

อัตราส่ วนราคาต่ อกาไร(P/E Ratio) :

เท่า

P/E Ratio ของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน
ชื่อบริษัท

P/E

บริ ษัท อาซีฟา จากัด (มหาชน)

12.85

เท่ า

สัดส่ วนของ “ ผู้มีส่วนร่ วมในการบริหาร ”
ที่ไม่ ตดิ silent period

:

จานวน 152,091,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 16.90 ของจานวนหุ้นที่ออกและเรี ยก
ชาระแล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครัง้ นี ้

ตลาดรอง

:

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

หมวดธุรกิจ (sector)

:

วัสดุอตุ สาหกรรมและเครื่ องจักร (IMM)

เกณฑ์ เข้ าจดทะเบียน

:

เกณฑ์กาไรสุทธิ (Profit test)

วัตถุประสงค์ การใช้ เงิน
วัตถุประสงค์ การใช้ เงิน
1. เพื่อลงทุนซื ้อที่ดินเพื่อสร้ างโรงงานใหม่และซื ้อเครื่ องจักรในการผลิตตู้ไฟชนิดไม่มี
โครงสร้ างแบบ Metal Clad Switchgear (“MCSG”) ซึง่ ผ่านการทดสอบ (Type
Test) มาตรฐานสากล และ มอก. ของประเทศไทยโดยมีรายละเอียดดังนี ้ :
1.1) ซื ้อที่ดิน 1,198 ตารางวา ที่อยูต่ รงข้ ามโรงงานเดิม
1.2) ก่อสร้ างโรงงานใหม่เพื่อประกอบตู้ซงึ่ มีพื ้นที่ในการทางานประมาณ 4,800
ตารางเมตร

ส่วนที่ 1 หน้ า 2

จานวนเงิน
โดยประมาณ
(ล้ านบาท)

ระยะเวลา
ที่ใช้ เงิน
โดยประมาณ

70
80

ปี 2560
ไตรมาส 1 ปี 2561
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วัตถุประสงค์ การใช้ เงิน
1.3) ซื ้อเครื่ องจักรต่างๆ ในการทาตู้ MCSG และประกอบ Ring Main Unit
2. เพื่อใช้ ในการขยายตลาดไปยังต่างประเทศ ได้ แก่ การจัดตังส
้ านักงานสาขา หรื อ
Representative office การเช่าสานักงาน และค่าบุคลากร ซึง่ เบื ้องต้ นจะศึกษา
การขยายไปในตลาดต่างประเทศ ได้ แก่ เวียดนาม ฟิ ลิปปิ นส์ อินโดนีเซีย เป็ นต้ น
3. เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

จานวนเงิน
โดยประมาณ
(ล้ านบาท)

ระยะเวลา
ที่ใช้ เงิน
โดยประมาณ

50

ไตรมาส 3 ปี 2561

70

ปี 2561

ส่วนที่เหลือจาก 1
และ 2

ปี 2561

นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล
บริ ษัทมีนโยบายจ่ายปั นผลให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษี เงินได้ นิติบุคคล และ
สารองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริ ษัทอาจกาหนดให้ การจ่ายเงินปั นผลมีอตั ราน้ อยกว่าอัตราที่กาหนดข้ างต้ นได้ หากบริ ษัทมี
ความจาเป็ นที่จะต้ องนาเงินกาไรสุทธิจานวนดังกล่าวมาใช้ เพื่อขยายการดาเนินงานของบริ ษัท
ทังนี
้ ้ หากบริ ษัทมีบริ ษัทย่อย และ/หรื อ บริ ษัทร่ วม จะมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้ แก่บริ ษัทในอัตราร้ อยละ 100 ของกาไร
สุทธิหลังหักภาษีเงินได้ นิติบคุ คล และสารองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริ ษัทย่อย และ/หรื อ บริ ษัทร่วมอาจกาหนดให้ การจ่ายเงิน
ปั นผลมีอตั ราน้ อยกว่าอัตราที่กาหนดข้ างต้ นได้ หากบริ ษัทมีความจาเป็ นที่จะต้ องนาเงินกาไรสุทธิจานวนดังกล่าวมาใช้ เพื่อขยาย
การดาเนินงานของบริ ษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้เสนอขายหลักทรัพย์
ในปี 2537 กลุม่ วิศวกรผู้มีประสบการณ์ด้านอุปกรณ์ควบคุมเครื่ องจักรของโรงงานอุตสาหกรรม ประกอบด้ วย นายสมศักดิ์
หลิมประเสริ ฐ นายอภิชาติ ปี ปทุม และนายนพดล วิเชียรเกื ้อ ได้ เล็งเห็นโอกาสที่จะเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตจากการทางานของ
เครื่ องจักรให้ แก่ผ้ ปู ระกอบการไทยโดยบริ ษัทคนไทย ดังนัน้ ผู้บริ หารทังสามท่
้
านได้ เริ่ มก่อตังบริ
้ ษัทบริ ษัท ซี.พี.ที. (ไทยแลนด์) จากัด
มีวตั ถุประสงค์แรกเริ่ มในการขายอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อดัดแปลงการควบคุมเครื่ องจักรเก่าแต่อยู่ในสภาพใช้ งานได้ ให้ มีการควบคุมที่
รวดเร็วและแน่นอน โดยจะประกอบด้ วยอุปกรณ์ต่างๆ ที่มีคณ
ุ ภาพแต่ราคาย่อมเยา
ต่อมาเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2546 มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างกลุม่ บริ ษัท ผู้ก่อตังทั
้ งสามท่
้
านได้ จดั ตัง้ บริ ษัท ซีพีที ไดร์
แอนด์ เพาเวอร์ จากัด หรื อปั จจุบนั คือ บริ ษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท” หรื อ “CPT”) หรื อย่อมาจาก
“Control Power and Transmission” ซึง่ เป็ นระบบไฟฟ้ากาลังสาหรับควบคุมการทางานของเครื่ องจักร โดยมีผ้ ถู ือหุ้นใหญ่ คือ กลุม่
ครอบครัวหลิมประเสริ ฐ ครอบครัวปี ปทุม และครอบครัววิเชียรเกื ้อ เพื่อดาเนินธุรกิจขายอุปกรณ์ต้ รู ะบบไฟฟ้าและระบบควบคุม
สาหรับควบคุมเครื่ องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้ รับการป้อนข้ อมูลได้ (Programmable Logic Control (“PLC")) ได้ แก่ ระบบ
การควบคุมมอเตอร์ ไฟฟ้าและส่งกาลังอัตโนมัติ (Automatic Drives and Power) และระบบตู้ไฟฟ้ากาลัง (Power Distribution
Panel) ซึง่ เป็ นเทคโนโลยีขนสู
ั ้ งสาหรับควบคุมเครื่ องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีฐานลูกค้ าหลักเป็ นกลุม่ อุตสาหกรรมโรงงาน
น ้าตาล รวมทังมี
้ การเก็บสารองอะไหล่ และการให้ บริ การหลังการขาย และเริ่ มมีการให้ บริ การรับเหมาและติดตังสายไฟฟ้
้
า และการ
ก่อสร้ างสถานีไฟฟ้าย่อย (Substation)
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บริ ษัทประกอบธุรกิจแบ่งออกเป็ น 4 ส่วนดังนี ้
1. ธุรกิจจากการขายตู้ไฟฟ้ า (Panel) แบ่ งเป็ น 2 ประเภท ได้ แก่
ก.

ตู้ไฟฟ้ าระบบควบคุมเครื่ องจักร

บริ ษัทดาเนินธุรกิจในการขายตู้ไฟฟ้า (Panel) โดยการผลิตตู้ไฟฟ้าของระบบไฟฟ้า ณ โรงงานของบริ ษัท และจาหน่าย
ไปยังลูกค้ ากลุ่ม โรงงาน อุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น ตู้ควบคุมระบบความเร็ วมอเตอร์ (AC / DC Drives System Panel) ซึ่งทางาน
ร่ วมกับ ระบบ PLC ผ่ านการสื่ อสารทางเครื อข่ าย เพื่ อความแม่น ยาและถูก ต้ อง พร้ อมแสดงผลการท างานและรายงานความ
ผิดพลาด โดยสามารถกาหนดค่าการทางานและการวิเคราะห์ รวมถึงบันทึกประวัติการทางานทุกขันตอน
้
ผ่านระบบแสดงผลทาง
หน้ าจอ Monitor (SCADA)
ข.

ตู้ไฟฟ้ าระดับแรงดันต่า (220-690 V.) และแรงดันปานกลาง (3.3-36 kV.)

บริ ษัทดาเนินธุรกิจในการขายตู้ไฟฟ้าสาหรับระบบไฟฟ้าแรงดันต่า เช่น แผงจ่ายไฟฟ้าขนาดใหญ่รับไฟจากการไฟฟ้า
เพื่ อ จ่ า ยไฟ (Main Distribution Board (“MDB”)), ระบบควบคุ ม การท างานของมอเตอร์ (Motor Control Center (“MCC”)),
ตู้ควบคุม ตัวเก็ บ ประจุ (Capacitor Panel) และตู้ไฟฟ้าแรงดัน ปานกลาง เช่น ตู้ระบบการส่งกระแสไฟฟ้ า (Incoming Feeder,
Protection & Bus Tie), ระบบเชื่อมต่อวงจร (Interconnecting Panel), ตู้ควบคุมตัวเก็บประจุ (Capacitor Panel), ระบบควบคุม
การทางานของเครื่ องผลิตไฟฟ้า (Generator Protection Panel) และระบบตู้ไฟฟ้ากาลัง ซึ่งเป็ นระบบการควบคุมการจ่ายไฟใน
โรงงานอย่างมีประสิทธิ ภาพจนถึงการเชื่อมต่อกระแสไฟ (Synchronize) ระบบกับการไฟฟ้าเพื่อขายไฟฟ้าให้ แก่รัฐบาลอีกด้ วย
รวมถึงการควบคุมเครื่ องจักร และการผลิตโดยควบคุมพลังงานที่เหลือใช้ เพื่อประหยัดพลังงาน การมีระบบควบคุมจะช่วยให้
เครื่ องจักรผลิตสินค้ าได้ มีคณ
ุ ภาพแน่นอน รวมถึงการรายงานความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ ้นผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ได้ ตลอดเวลา
2. ธุรกิจจากการขายสินค้ าสาเร็จรู ปประเภทหน่ วย (Unit)
บริ ษัทเป็ นตัวแทนจาหน่ายสินค้ าสาเร็ จรู ปประเภทอุปกรณ์ ไฟฟ้าและอุปกรณ์ ควบคุมโดยผลิตภัณฑ์มาตรฐานที่
จัดจาหน่าย ได้ แก่ สินค้ าจาก LS ได้ แก่ Electrical Power Products, ตัวปรับความเร็ วมอเตอร์ กระแสสลับแรงดันต่าและแรงดัน
ปานกลาง (LV & MV Inverter) และอุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติ (PLC) สินค้ าจาก Hyosung ได้ แก่ AC Motor ขนาดใหญ่ สินค้ าจาก
VACON ได้ แก่ อุปกรณ์ ปรับความเร็ วมอเตอร์ กระแสสลับ (Regenerative Inverter) สินค้ าจาก Parker Hannifin เช่น อุปกรณ์ ส่ง
กาลังกระแสตรงแบบดิจิตอล (DC Drives) และสินค้ าจาก ZEZ SILKO ได้ แก่ อุปกรณ์ เก็บประจุไฟฟ้า (Capacitor Bank) เป็ นต้ น
โดยจัดจาหน่ายผ่านลูกค้ าประเภทตัวแทนจาหน่าย (Distributor)
3. ธุ รกิจ จากการให้ บ ริ ก ารรั บ เหมาและติดตัง้ สายไฟ (Cable Installation) และการก่ อ สร้ างสถานี ไฟฟ้ าย่ อ ย
(Substation) ขนาดแรงดัน 69-115 kV.
บริ ษั ทดาเนิ นธุรกิ จในการออกแบบและก่ อสร้ างสถานี ไฟฟ้าย่อย ขนาดแรงดัน 69-115 kV. แบบ Turnkey Project
รวมถึงการออกแบบแผงวงจรไฟฟ้าเพื่อการป้องกัน ความผิ ดพลาด (Protective Relays Panel) การแสดงผล/ควบคุม และการ
วิเคราะห์ (SCADA System) ผ่านระบบเส้ นใยนาแสง (Fiber Optic) นอกจากนี ้ บริ ษัทยังให้ บริ การวางรากฐาน การติดตังสายไฟ
้
สาหรับงานประกอบตู้ไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมทัว่ ไปและสถานีไฟฟ้าย่อยอีกด้ วย อาทิเช่น LV Power Cable & Control Cable
, MV Power Cable, Overhead & Underground Line, System Grounding เป็ นต้ น
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4. ธุรกิจจากการให้ บริการและซ่ อมแซม (Service and Repair)
บริ ษัทมีแผนกให้ บริ การแก่ลกู ค้ าทังที
้ ่อยู่ในระยะรับประกัน และพ้ นระยะเวลารับประกันแล้ ว โดยงานบริ การจะเกิดจาก
การที่ลกู ค้ าได้ ติดต่อมายังฝ่ ายบริ การเมื่อสินค้ ามีปัญหาหรื อใช้ งานไม่ได้ เมื่อได้ ตรวจสอบการทางานของเครื่ องจักรแล้ ว ในกรณี
สินค้ าใช้ งานต่อไม่ได้ บริ ษัทจะนาเสนอการขายสินค้ า ประเภท Unit ใหม่ เพื่อทดแทน Unit เก่าที่ชารุ ด หรื อบางกรณี เป็ นการ
ให้ บริ การติดตังและดั
้
ดแปลงระบบไฟฟ้าเพื่อให้ เครื่ องจักรนันๆ
้ ทางานได้ ตามปกติ ณ โรงงานลูกค้ า นอกจากนันยั
้ งให้ บริ การตรวจ
สภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าหรื อระบบไฟฟ้า ณ โรงงานลูกค้ า การให้ บริ การงานซ่อมแซม (Repair) และขายอะไหล่เพื่อให้ สินค้ าอยู่ในสภาพ
ที่ใช้ งานต่อไปได้ บริ ษัทจะรับตรวจสภาพและซ่อมสินค้ าเฉพาะสินค้ าที่บริ ษัทขายให้ เท่านัน้
ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ :
รายชื่อผู้ถอื หุ้น

ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560
จานวน (หุ้น)
ร้ อยละ
283,498,600
45.00
252,000,000
40.00
94,500,000
15.00
1,400
00.00

1. ครอบครัวหลิมประเสริ ฐ
2. ครอบครัวปี ปทุม
3. ครอบครัววิเชียรเกื ้อ
4. กลุม่ อื่น ๆ
5. เสนอขายแก่บคุ คลทัว่ ไป ผู้บริ หาร (ที่มิใช่กรรมการ)
ของบริ ษัทและพนักงานของบริ ษัทและบุคคลที่มีความสัมพันธ์ :
- บุคคลทัว่ ไป
- ผู้บริ หาร (ที่มิใช่กรรมการ) ของบริ ษัท และพนักงานของบริ ษัท
- บุคคลที่มีความสัมพันธ์
รวมทัง้ สิน้
630,000,000

100.00

หลังเสนอขายหุ้น IPO
จานวน (หุ้น) ร้ อยละ
283,498,600
31.50
252,000,000
28.00
94,500,000
10.50
1,400
00.00

243,000,000
13,500,000
13,500,000
900,000,000

27.00
1.50
1.50
100.00

คณะกรรมการบริษัท:
รายชื่อ
ตาแหน่ ง
1. นายจรุง สุพรรณพงษ์
ประธานกรรมการบริ ษัท / กรรมการอิสระ
2. นายสุวิทย์ สิงหจันทร์
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
3. รศ.ประภาษ ไพรสุวรรณา
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
4. นางวัลชลีย์ กาญจนจงกล
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
5. นายประดิษฐ์ สุคนธสวัสดิ์
กรรมการอิสระ
6. นายสมศักดิ์ หลิมประเสริ ฐ
กรรมการ / ประธานกรรมการบริ หาร
7. นายอภิชาติ ปี ปทุม
กรรมการ
8. นายนพดล วิเชียรเกื ้อ
กรรมการ
9. นางสาวหฤทัย หลิมประเสริ ฐ
กรรมการ
โดยมี นางสาวจิตติมา คาเวียงจันทร์ ปฏิบตั ิหน้ าที่เป็ นเลขานุการบริ ษัท
กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริ ษัท คือ นายสมศักดิ์ หลิมประเสริ ฐ หรื อ นางสาวหฤทัย หลิมประเสริ ฐ ลงลายมือชื่อ
ร่วมกับ นายอภิชาติ ปี ปทุม หรื อ นายนพดล วิเชียรเกื ้อ รวมเป็ นสองคนและประทับตราสาคัญของบริ ษัท

ส่วนที่ 1 หน้ า 5

CPT

บริษัท ซีพที ี ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

Professional for Drives and Power

CPT Drives and Power Public Company Limited

สัดส่ วนรายได้ :
โครงสร้ างรายได้

2557
(ปรับปรุ งใหม่ )
ล้ านบาท
ร้ อยละ

2558
(ปรับปรุ งใหม่ )
ล้ านบาท ร้ อยละ

2559**
ล้ านบาท

ร้ อยละ

9 เดือน 2559
ล้ านบาท

ร้ อยละ

9 เดือน 2560
ล้ านบาท

รายได้ จากการขาย
1. ขายตู้ไฟฟ้า (Panel)
568.18
53.03
607.82
57.06
657.47
53.44
349.82
44.39
434.30
2. ขายสินค้ า-หน่วย (Unit)
183.98
17.17
189.93
17.82
169.24
13.76
88.02
11.17
171.07
รวมรายได้ จากการขาย
752.16
70.20
797.75
74.88
826.71
67.20
437.84
55.56
605.37
รายได้ จากการให้ บริการ
3. ให้ บริ การรับเหมาและติดตัง้
280.41
26.17
242.74
22.79
353.08
28.70
305.58
38.78
138.82
(Installation/Substation)
4. ให้ บริ การ (Service )
35.18
3.28
20.46
1.92
47.64
3.87
43.20
5.48
19.26
รวมรายได้ จากการให้ บริการ
315.59
29.45
263.20
24.71
400.72
32.57
348.78
44.26
158.08
รวมรายได้ หลัก
1,067.75
99.65 1,060.95
99.59 1,227.43
99.77
786.62
99.82
763.45
รายได้ อ่ นื ๆ *
3.71
0.35
4.36
0.41
2.85
0.23
1.45
0.18
2.78
รวมรายได้
1,071.46
100.00 1,065.31
100.00 1,230.28
100.00
788.07
100.00
766.23
หมายเหตุ * รายได้ อื่นๆ ประกอบด้ วย รายได้ จากการจาหน่ายเศษซาก กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน และ ดอกเบี ้ยรับ เป็ นต้ น
** ในระหว่างงวดไตรมาส 3/2560 มีจดหมายยุติมลู หนี ้ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2560 ซึง่ รายการดังกล่าวกระทบงบกาไรขาดทุนและกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 กาไรจากการยกหนี ้เพิ่มขึ ้น 10.16 ล้ านบาท ค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
เพิ่มขึ ้น 2.03 ล้ านบาท กาไรสุทธิเพิ่มขึ ้น 8.13 ล้ านบาท

ร้ อยละ

56.68
22.33
79.01

18.12
2.51
20.63
99.64

0.36
100.00

สรุ ปปั จจัยความเสี่ยง:
1. ความเสี่ยงจากการพึง่ พิงกลุม่ ลูกค้ าในกลุม่ อุตสาหกรรมน ้าตาล เนื่องจากเป็ นกลุม่ ลูกค้ ารายใหญ่ของบริ ษัท รายได้ จากลูกค้ ากลุม่
โรงงานน ้าตาลคิดเป็ นร้ อยละ 42.98 และ ร้ อยละ 52.86 ของรายได้ จากการขายและบริ การ ตามลาดับ สาหรับปี 2559 และ 9 เดือน
ของปี 2560 ตามลาดับ
2. ความเสี่ยงจากการพึง่ พิงผู้จดั จาหน่ายน้ อยราย ได้ แก่ ABB LS และ HITACHI ซึง่ เป็ นสัดส่วนที่อยู่ในระดับของการพึง่ พิงผู้จดั
จาหน่ายทังสามรายดั
้
งกล่าวรวมกันอยู่ประมาณร้ อยละ 50 ในปี 2559 และร้ อยละ 30 สาหรับยอดซื ้อ 9 เดือนของปี 2560
3. ความเสี่ยงจากความล่าช้ าของโครงการ ซึง่ อาจส่งผลต่อบริ ษัทจากการเสียค่าปรับล่าช้ า หรื อก่อให้ เกิดต้ นทุนเพิ่มจากประมาณการ
ที่ตงไว้
ั ้ และส่งผลไปถึงการรับรู้รายได้ ที่ลา่ ช้ าไปจากเดิมที่วางไว้ อย่างไรก็ตาม ตังแต่
้ อดีตถึงปั จจุบนั บริ ษัทไม่เคยเสียค่าปรับจากงาน
ล่าช้ า
4. ความเสี่ยงจากการเพิ่มขึ ้นของต้ นทุนอันเนื่องมาจากราคาวัสดุเปลี่ยนแปลง จะส่งผลให้ มีต้นทุนในการดาเนินงานสูงขึ ้น
5. ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ เนื่องจากมีการสัง่ ซื ้อสินค้ าจากต่างประเทศประมาณร้ อยละ
37.67 และร้ อยละ 31.48 ของยอดซื ้อรวมของยอดสัง่ ซื ้อรวมในปี 2559 และช่วง 9 เดือนปี 2560 ตามลาดับ แต่บริ ษัทได้ ปอ้ งกัน
ความเสี่ยงโดยใช้ วงเงินสัญญาซื ้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ า
6. ความเสี่ยงจากการพึง่ พิงผู้บริ หารและบุคลากรที่มปี ระสบการณ์และความสามารถ
7. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญของบริ ษัทในตลาดรองสาหรับการซื ้อขายหลักทรัพย์
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สรุ ปฐานะการเงินและผลการดาเนินงานย้ อนหลัง 3 ปี :
รายละเอียด

หน่ วย

2557

(ปรับปรุ งใหม่ )

สินทรัพย์รวม
หนี ้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
รายได้ รวม
ต้ นทุนรวม
กาไร(ขาดทุน)สุทธิ
กาไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุ้น (EPS)*
อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E)
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA)
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE)
อัตรากาไรขันต้
้ น
อัตราส่วนกาไรสุทธิ

ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านบาท
บาท/หุ้น
เท่า
ร้ อยละ
ร้ อยละ
ร้ อยละ
ร้ อยละ

889.04
480.03
409.01
1,071.46
833.35
53.35
0.08*
1.17
6.04
12.93
21.95
4.98

งบการเงิน
2558
2559

(ปรับปรุ งใหม่ )

787.31
342.78
444.53
1,065.31
792.04
85.52
0.14*
0.77
10.20
20.04
25.35
8.03

(ปรับปรุ งใหม่ )

913.67
419.81
493.86
1,230.28**
925.29
111.20
0.18*
0.85
13.07
23.70
24.61
9.04

9 เดือน
ปี 2560
954.91
435.41
519.50
766.23
551.55
85.64
0.13*
0.84
12.22
22.54
27.76
11.18

หมายเหตุ : *คานวณบนพื ้นฐานมูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท โดยใช้ จานวนหุ้นถัวเฉลี่ยน ้าหนักสาหรับงวดบัญชีนนๆ
ั้
**ในระหว่างงวดไตรมาส 3/2560 มีจดหมายยุติมลู หนี ้ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2560 ซึง่ รายการดังกล่าวกระทบงบกาไรขาดทุนและกาไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 กาไรจากการยกหนีเ้ พิ่มขึน้ 10.16 ล้ านบาท ค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้
เพิ่มขึ ้น 2.03 ล้ านบาท กาไรสุทธิเพิ่มขึ ้น 8.13 ล้ านบาท

คาอธิบายเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน :
ผลการดาเนินงาน
ตลอดระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา ตังแต่
้ ปี 2557- 2559 บริ ษัทมีรายได้ จากการขาย การให้ บริ การรับเหมาและติดตัง้ และการให้ บริ การ
เพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง เท่ากับ 1,067.75 ล้ านบาท 1,060.95 ล้ านบาท และ 1,227.43 ล้ านบาท ตามลาดับ โดยเหตุผลหลักของการเติบโต
ของบริ ษัท เนื่องจากลูกค้ าเดิมมีการขยายฐานการผลิต และการปรับเปลี่ยนซื ้ออุปกรณ์ใหม่ และมียอดขายจากลูกค้ ารายใหม่เพิ่มเติมทังใน
้
และต่างประเทศ ซึง่ รายได้ หลักมาจากลูกค้ ากลุ่มโรงงานน ้าตาล โดยลูกค้ ากลุ่มโรงงานน ้าตาลในปี 2557-2559 ประมาณร้ อยละ 50 ของ
รายได้ ในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม สัง่ ซื ้อตู้ไฟฟ้าระบบควบคุมเครื่ องจักร เช่น ตู้ชดุ ควบคุมหม้ อไอน ้า, ตู้ชดุ ควบคุมหม้ อปั่ นน ้าตาล และตู้
ชุดควบคุมในกระบวนการผลิตอื่นๆ เป็ นต้ น ระบบ SCADA, ตู้Switchgear, งานสร้ างสถานีไฟฟ้าย่อย 115 kV, ตู้เชื่อมต่อการขายไฟฟ้า
โดยตามปกติแล้ วสินค้ าอุปกรณ์ของ CPT สาหรับโรงงานน ้าตาลสามารถใช้ งานได้ นาน แต่โรงงานน ้าตาลส่วนใหญ่มีงานการขยายโรงงาน
ใหม่และมีการปรับปรุงคุณภาพของระบบการทางานของเครื่ องจักรอยู่ตลอดเวลา รวมทังต้
้ องการประหยัดพลังงานและให้ พลังงานส่วนที่
เหลือใช้ สามารถขายไฟคืนให้ รัฐบาล ตามนโยบายการรับซื ้อไฟคืนที่รัฐบาลกาหนดไว้ นอกจากนี ้ การเติบโตของธุรกิจบริ ษัทสอดคล้ องไป
ตามภาวการณ์ ขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมโดยรวม ตลอดจนการก่อสร้ างโรงงานอุตสาหกรรมและการขยายกาลังการผลิตซึง่ จะส่งผล
โดยตรงต่อความต้ องการเครื่ องจักร ระบบควบคุมการทางานของเครื่ องจักรและอุปกรณ์ สนับสนุนที่เกี่ยวข้ อง รวมทังจากการที
้
่บริ ษัทได้
ขยายฐานกลุ่มลูกค้ าไปยังอุตสาหกรรมต่างๆ ที่หลากหลาย รวมถึงบริ ษัทดาเนินกลยุทธ์ ทางด้ านการตลาดในการรักษาฐานลูกค้ าที่มีอยู่
ด้ วยสินค้ าที่สนองตรงตามความต้ องการของลูกค้ าสามารถตอบโจทย์ลกู ค้ าได้ ตรงจุดและการบริ การที่รวดเร็ วและประทับใจ สร้ างความ
พอใจสูงสุดแก่ลกู ค้ า ซึง่ ส่งผลให้ รายได้ รวมของบริ ษัทเติบโตอย่างต่อเนื่องดังกล่าว โดยมีอตั ราการเติบโตของรายได้ จาการขายและบริ การ
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ในปี 2559 เท่ากับ ร้ อยละ 15.69
ส าหรั บ ช่ วง 9 เดือ นปี 2560 บริ ษั ท มี รายได้ จากการขายและบริ ก ารลดลงร้ อยละ 2.95 เมื่ อ เที ย บกับ งวดเดีย วกัน ของปี ก่ อ น
เนื่องจากไตรมาส 3 ปี 2559 บริ ษัทมีรายได้ จากการให้ บริ การรับเหมาและติดตังที
้ ่สงู จากลูกค้ าสองรายจากการให้ บริ การสร้ างสถานีไฟฟ้า
ย่อย (Substation) โดยที่บริ ษัทยังรักษาอัตรากาไรขันต้
้ นรวมไว้ ได้ ที่ประมาณร้ อยละ 25 เนื่องจากบริ ษัทมีการติดตามและควบคุมต้ นทุน
อย่างใกล้ ชิด ณ ปั จจุบนั เนื่องจากผลงานของบริ ษัทที่ผ่านมาเป็ นที่ร้ ูจกั และการสร้ างพันธมิตรทางการค้ าทาให้ บริ ษัทได้ รับงานเพิ่มมากขึ ้น
สาหรับงานที่เพิ่มขึน้ ส่วนใหญ่ เป็ นการสร้ างสถานีไฟฟ้าย่อย (Substation) สาหรับโรงงานนา้ ตาลและการก่อสร้ างอาคารและการสร้ าง
โรงงาน เป็ นต้ น ซึง่ ณ 30 กันยายน 2560 บริ ษัทมีงานอยู่ระหว่างการส่งมอบมูลค่าประมาณ 580.86 ล้ านบาท โดยคาดว่าจะส่งมอบในปี
2560 ประมาณ 439.68 ล้ านบาท นอกจากนี ้ อุตสาหกรรมน ้าตาลมีการผลิตเป็ นฤดูกาล ซึง่ การรับรู้รายได้ ส่วนใหญ่จะเกิดขึ ้นในไตรมาสที่
3 และ 4 ของปี ก่อนฤดูกาลผลิตจะเริ่ มในช่วงปลายปี
บริ ษัทมีกาไรสุทธิและกาไรเบ็ดเสร็จสาหรับปี 2557 - 2559 และช่วง 9 เดือนปี 2560 มูลค่าเท่ากับ 53.35 ล้ านบาท 85.52 ล้ าน
บาท 111.20 ล้ านบาท และ 85.64 ล้ านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นอัตราส่วนกาไรสุทธิเท่ากับร้ อยละ 4.98 ร้ อยละ 8.03 ร้ อยละ 9.04 และ
ร้ อยละ 11.18 ซึ่งบริ ษั ท มี ก าไรสุท ธิ เพิ่ ม ขึ น้ อย่ า งต่ อ เนื่ อ งทุก ปี โดยในปี 2558 บริ ษั ท มี ก าไรสุท ธิ รวมเพิ่ ม ขึ น้ ถึ งร้ อยละ 60.30 เมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับปี 2557 โดยในปี 2557 มีต้นทุนสูง ซึง่ ต้ นทุนที่สงู เนื่องจากต้ นทุนขายจากการนาเข้ าวัตถุดิบจากต่างประเทศและอีกสาเหตุ
หนึ่งเกิดจากปี 2557 ขายสินค้ าประเภทตู้ไฟฟ้าได้ น้อยกว่าปี 2558 จึงทาให้ ปี 2557 มีภาระต้ นทุนที่เป็ นค่าใช้ จ่ายคงที่ ซึง่ พิจารณาได้ จาก
ยอดขายในส่วนของรายได้ จากการขายที่เพิ่มขึ ้นประมาณร้ อยละ 6.06 แต่ต้นทุนกลับลดลงร้ อยละ 3.96 และสาหรับในปี 2559 บริ ษัทมี
กาไรเบ็ดเสร็ จรวมเพิ่มขึ ้นถึงร้ อยละ 30.03 จากปี 2558 เนื่องจากบริ ษัท มีปริ มาณงานเพิ่มมากขึ ้น ส่งผลให้ กาไรสุทธิเพิ่มขึน้ โดยงานที่
เพิ่มขึ ้นเนื่องจากการขายตู้ไฟฟ้า (Panel) เป็ นหลัก ส่วนในไตรมาส 3 ปี 2560 ถึงแม้ บริ ษัทมีรายได้ ที่ลดลงแต่สามารถทากาไรได้ เพิ่มขึ ้น
เนื่องจากบริ ษัทมีสดั ส่วนการขายตู้ไฟฟ้า (Panel) และขายสินค้ าสาเร็ จรู ป (Unit) ในสัดส่วนที่มากกว่างานบริ การรับเหมาติดตังซึ
้ ่งกาไร
ขันต้
้ นจากการขายสินค้ ามีอตั ราสูงกว่างานบริ การรับเหมาติดตัง้
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ฐานะการเงิน
บริ ษั ท มีสิน ทรั พย์ รวม ณ สิน้ ปี 2557-2559 และ ณ 30 กัน ยายน 2560 มี มูลค่าเท่ากับ 889.04 ล้ านบาท 787.31 ล้ านบาท
913.67 ล้ านบาท และ 954.91 ล้ านบาท ตามลาดับ โดยสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ ้นมากในปี 2560 จะมาจากการเพิ่มขึ ้นของลูกหนี ้การค้ า รายได้ ที่ยงั
ไม่ได้ เรี ยกชาระ และสินค้ าคงเหลือที่เกิดจากการยอดขายช่วงปลายไตรมาสที่เพิ่มขึ ้นมาก และส่วนหนึ่งประมาณร้ อยละ 20 ของสินทรัพย์รวม
เป็ นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
ณ สิ ้นปี 2557-2559 และ ณ 30 กันยายน 2560 หนี ้สินรวมมีจานวนเท่ากับ 480.03 ล้ านบาท 342.78 ล้ านบาท 419.81 ล้ านบาท
และ 435.41 ล้ านบาท ตามลาดับ ซึ่งเพิ่มขึน้ เนื่องจากหนีส้ ินหมุนเวียน คือ เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ ื่น ณ สิ ้นปี 2557-2559 และ ณ 30
กันยายน 2560 มีมลู ค่ารวมเท่ากับ 218.68 ล้ านบาท 144.52 ล้ านบาท 251.86 ล้ านบาท และ 250.27 ล้ านบาท ตามลาดับ เจ้ าหนี ้การค้ า
ประกอบด้ วย ผู้จัดจาหน่ายอุป กรณ์ ต่างๆ เช่น เครื่ องจักรปั่ นนา้ ตาล มอเตอร์ Inverter Set เป็ นต้ น ส่วนหนี ส้ ิน หมุนเวียนที่เพิ่มขึน้ ณ 30
กันยายน 2560 คือ เงินรับล่วงหน้ าจากลูกค้ า ซึ่งมีจานวน 76.88 ล้ านบาท และบริ ษัทมีหนี ้สินระยะยาวเป็ นประมาณการหนี ้สินเกี่ยวกับการ
สารองผลประโยชน์พนักงาน
ในส่วนของเจ้ าหนีก้ ารค้ าของบริ ษัท บริ ษัทมีรายการเจ้ าหนีค้ ้ างนานกับ คู่ค้ารายหนึ่ง จานวน 13.41 ล้ านบาท ตัง้ แต่ปี 2555 ใน
ขณะเดียวกันบริ ษัทก็มีลกู หนี ้ค้ างนานกับ คู่ค้ารายนี ้จานวน 3.25 ล้ านบาท (สุทธิ 10.16 ล้ านบาท) เนื่องจากบริ ษัทได้ ยกหนี ้จานวนดังกล่าว
ให้ แก่ค่คู ้ ารายนี ้ และบริ ษัทได้ ส่งหนังสือให้ กับคู่ค้ารายนี ้เพื่อตกลงยุติมลู หนี ้และได้ รับหนังสือแจ้ งกลับว่าบริ ษัทไม่มีภาระหนี ้ดังกล่าวและได้
สิ ้นสุดลง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษัทจึงปรับปรุ งกาไรจากการยกหนีจ้ านวน 10.16 ล้ านบาท สาหรับงบการเงินสาหรับปี 2559 ซึ่ง
รายการปรับปรุงก่อนนี ้จะมีผลกระทบต่อกาไรสะสมเพิ่มขึ ้น และกาไรสุทธิเพิ่มขึ ้น 8.13 ล้ านบาท (หลังจากหักค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ ) โดยจะไม่มี
กาไรเพิ่มเติมในปี 2560 อีก
ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ ้นปี 2557-2559 และ ณ 30 กันยายน 2560 มีมลู ค่าเท่ากับ 409.01 ล้ านบาท 444.53 ล้ านบาท 493.86 ล้ าน
บาท และ 519.50 ล้ านบาท ตามลาดับ ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากบริ ษัทมีกาไรสุทธิ จากการดาเนินงานเพิ่มขึน้ ทุกปี
นอกจากนัน้ ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลดเนื่องจากการจ่ายเงินปั นผลให้ กบั ผู้ถือหุ้น บริ ษัทมีทนุ จดทะเบียนจานวน 450,000,000 บาท โดยเป็ นหุ้น
สามัญที่ออกและเรี ยกชาระแล้ วจานวน 315,000,000 บาท คิดเป็ นหุ้นสามัญจานวน 630,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ0.50 บาท บริ ษัท
ได้ ขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญให้ แก่บคุ คลทัว่ ไป ผู้บริ หาร(ที่ไม่เป็ นกรรมการ)ของบริ ษัทและพนักงานของบริ ษัท และบุคคลที่มีความสัมพันธ์
รวมจานวน 270,000,000 หุ้น ซึง่ ทุนจดทะเบียนภายหลังการเสนอขายหุ้นครัง้ นี ้ เป็ นจานวนเงิน 450,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50
บาท
ตามงบการเงิน ณ 30 กันยายน 2560 บริ ษัทมีกาไรสะสมยังไม่ได้ จดั สรรจานวน 173.87 ล้ านบาท โดยบริ ษัทได้ มีมติจ่ายเงินปั นผล
ระหว่างกาลตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 มีมติอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลให้ กบั ผู้ถือหุ้นจานวน
630,000,000 หุ้น ในอัตราเฉลี่ยหุ้นละ 0.146 บาท เป็ นจานวนเงินทังสิ
้ ้น 91.98 ล้ านบาท โดยการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวส่งผลให้ กาไรสะสม
ของบริ ษัทคงเหลือ 81.89 ล้ านบาท และมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นลดลงจาก 0.82 บาทต่อหุ้น (ก่อนการจ่ายปั นผล) เป็ น 0.68 บาทต่อหุ้น (หลัง
การจ่ายปั นผลแล้ ว) และผู้จองซื ้อหุ้น IPO ในคราวนี ้จะไม่มีสิทธิได้ รับเงินปั นผลดังกล่าว
นักลงทุนสัมพันธ์ :
คุณฐณัชญ์พร ทองสุข
ผู้จดั การทัว่ ไป (ฝ่ ายบริ หาร)
ที่อยู่ : เลขที่ 230/7 ถนนเทศบาลรังรักษ์ เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-954-2590-2, 02-954-2630-2
Website : www.CPTthailand.com
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ส่ วนที่ 2.1
วัตถุประสงค์ การใช้ เงิน
ข้ อมูลเกี่ยวกับบริษัท
ชื่อบริษัท
ชื่อภาษาอังกฤษ
เลขทะเบียนบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตงั ้ สานักงานใหญ่

ที่ตงั ้ โรงงานสาขา 1
(เพื่อเก็บสินค้ าคงคลัง)
ที่ตงั ้ โรงงานสาขา 2
(เพื่อประกอบสินค้ า)
Home Page
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว

บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) (“บริษัท”)
CPT Drives and Power Public Company Limited
0107556000639
จาหน่ายอุปกรณ์ และระบบควบคุมไฟฟ้าที่ใช้ ในโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงให้ บริ การติดตัง้
และก่อสร้ างสถานีไฟฟ้าย่อย
230/7 ถนนเทศบาลรังรักษ์ เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-954-2590-2, 02-954-2630-2
โทรสาร : 02-580-6332-4
เลขที่ 75/26 หมูท่ ี่ 11 ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 02-908-1158
โทรสาร : 02-908-1159
เลขที่ 26/16 หมูท่ ี่ 11 ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 02-908-8227-8, 02-520-3903
โทรสาร : 02-520-3904
www.CPTthailand.com
450 ล้ านบาท / 900 ล้ านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท
315 ล้ านบาท / 630 ล้ านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท

บริ ษั ทมี วัตถุประสงค์ ในการนาเงินที่ ได้ จากการเสนอขายหุ้นสามัญ เพิ่ ม ทุนแก่ประชาชนทั่วไปในครัง้ นี ้ ซึ่งมี มูลค่า
หลังจากหักค่าธรรมเนียมการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย และค่าใช้ จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้ องกับการเสนอขายหุ้นแล้ ว
จานวนประมาณ 599 ล้ านบาท ไปใช้ ดงั นี ้
วัตถุประสงค์ การใช้ เงิน
1. เพื่ อลงทุน ซือ้ ที่ ดิ น เพื่ อสร้ างโรงงานใหม่และซือ้ เครื่ องจักรในการผลิต ตู้ไฟชนิ ด ไม่มี
โครงสร้ างแบบ Metal Clad Switchgear (“MCSG”) ซึง่ ผ่านการทดสอบ (Type Test)
มาตรฐานสากลและ มอก. ของประเทศไทยโดยมีรายละเอียดดังนี ้ :
1.1) ซื ้อที่ดิน 1,198 ตารางวาที่อยูต่ รงข้ ามโรงงานเดิม
1.2) ก่อสร้ างโรงงานใหม่ซงึ่ มีพื ้นที่ในการทางานประมาณ 4,800 ตารางเมตร
1.3) ซื ้อเครื่ องจักรต่างๆในการทาตู้ MCSG และประกอบ Ring Main Unit
2. เพื่อใช้ ในการขยายตลาดไปยังต่างประเทศ ได้ แก่ การจัดตังส
้ านักงานสาขา หรื อ
Representative office การเช่าสานักงาน และค่าบุคลากร ซึง่ เบื ้องต้ นจะศึกษาการ
ขยายไปในตลาดต่างประเทศ ได้ แก่ เวียดนาม ฟิ ลปิ ปิ นส์ อินโดนีเซีย เป็ นต้ น
3. เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
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โดยประมาณ

70
80
50

ปี 2560
ไตรมาส 1 ปี 2561
ไตรมาส 3 ปี 2561

70

ปี 2561
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ส่ วนที่ 2.2
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
ในอดีต เมื่อประเทศไทยเริ่ มเปลี่ยนแปลงมีการส่งเสริ มอุตสาหกรรมแทนการเกษตร โดยมีการลงทุนจากต่างประเทศ
และในประเทศมากขึ ้น แต่อตุ สาหกรรมต่างๆ สร้ างขึ ้นมาเพื่อบริ โภคภายในประเทศเพื่อทดแทนการนาเข้ าเท่านัน้ ต่อมาเมื่อมี
การพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก โรงงานต่างๆ ยังมีกาลังการผลิตต่าและความไม่แน่นอนในคุณภาพของสินค้ า สาเหตุ
หลักมาจากเครื่ องจักรที่ล้าสมัยโดยการควบคุมเครื่ องจักรส่วนมากขึ ้นอยู่กบั คนที่ควบคุมเครื่ องจักรนันๆ
้ ในขณะที่ประเทศที่
พัฒนาแล้ วมีการพัฒนาการควบคุมเครื่ องจักรในการผลิตสินค้ าไปสู่ระบบอัตโนมัติ ต่อมามีการจัดซื ้อจัดหาเครื่ องจักรใหม่ๆ
เข้ ามาทดแทนเครื่ องจักรที่มีอยู่แล้ วแต่ก็ประสบปั ญหาการทางานของเครื่ องจักรไม่สอดคล้ องกับความต้ องการของการผลิต
สินค้ าให้ กับคนไทย ซึ่งประเทศไทยยังขาดแคลนบุคลากรที่มีความเข้ าใจในการเดินเครื่ องจักรให้ ทางานเต็มประสิทธิ ภาพ
ประกอบกับอากาศร้ อนและความชืน้ ของประเทศไทย จึงส่งผลให้ อุปกรณ์ ดังกล่าวทางานไม่มีความแน่นอน จึงจาเป็ นต้ อง
พึง่ พาบริษัทต่างชาติตลอดเวลา จึงทาให้ คา่ ใช้ จ่ายสูง รวมถึงใช้ เวลานานในการแก้ ปัญหาเนื่องจากการเดินทาง
ด้ วยเหตุ ดั ง กล่ า วข้ างต้ น ในปี 2537 กลุ่ม วิ ศ วกรผู้ มี ป ระสบการณ์ ด้ านอุป กรณ์ ค วบคุ ม เครื่ อ งจัก รของโรงงาน
อุตสาหกรรม ประกอบด้ วย นายสมศักดิ์ หลิมประเสริ ฐ นายอภิชาติ ปี ปทุม และนายนพดล วิเชียรเกื ้อ ได้ เล็งเห็นโอกาสที่จะ
เพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตจากการทางานของเครื่ องจักรให้ แก่ผ้ ปู ระกอบการไทยโดยบริ ษัทคนไทย ดังนัน้ ผู้บริ หารทังสาม
้
ท่านได้ จบั มือร่ วมกันก่อตัง้ บริ ษัท ซี .พี.ที. (ไทยแลนด์) จากัด เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2537 ด้ วยทุนจดทะเบียน 10.00 ล้ านบาท
วัตถุประสงค์แรกเริ่มในการขายอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อดัดแปลงการควบคุมเครื่ องจักรเก่าแต่อยูใ่ นสภาพใช้ งานได้ ให้ มีการควบคุมที่
รวดเร็ วและแน่นอน โดยการควบคุมความเร็ วหรื อการทางานของมอเตอร์ และระบบเซ็นเซอร์ ต่างๆ ในการควบคุมเครื่ องจักร
เพื่อให้ สอดคล้ องกับการผลิต โดยจะประกอบด้ วยอุปกรณ์ ต่างๆ ที่มีคุณภาพแต่ราคาย่อมเยา และต่อมามีการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้ างกลุ่มบริ ษัท จึงได้ จัดตัง้ บริ ษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จากัด หรื อปั จจุบนั คือ บริ ษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์
จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท” หรื อ “CPT”) หรื อย่อมาจาก “Control Power and Transmission” ซึ่งเป็ นระบบไฟฟ้ากาลังสาหรับ
ควบคุมการทางานของเครื่ องจักร เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2546 ด้ วยทุนจดทะเบียน 40.00 ล้ านบาท โดยมีผ้ ถู ือหุ้นใหญ่ คือ
กลุม่ ครอบครัวหลิมประเสริฐ ครอบครัวปี ปทุม และครอบครัววิเชียรเกื ้อ เพื่อดาเนิน ธุรกิจผลิตและประกอบตู้ไฟฟ้าที่ใช้ กบั ระบบ
ไฟฟ้าและระบบควบคุมสาหรับควบคุมเครื่ อ งจักรในโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้ รับการป้อนข้ อมูลได้ (Programmable Logic
Control (“PLC")) ได้ แก่ ระบบการควบคุมมอเตอร์ ไฟฟ้าและส่งกาลังอัตโนมัติ (Automatic Drives and Power) และระบบตู้
ไฟฟ้ากาลัง (Power Distribution Panel) ซึ่งเป็ นเทคโนโลยีขนสู
ั ้ งสาหรับควบคุมเครื่ องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีฐาน
ลูกค้ าหลักเป็ นกลุ่มอุตสาหกรรมโรงงานนา้ ตาล รวมทังมี
้ การเก็บสารองอะไหล่ และการให้ บริ การหลัง การขาย จนกระทัง่ ใน
เดือนธันวาคม 2554 ได้ มีการปรับโครงสร้ างกลุ่มบริ ษัท โดยชาระบัญชี และโอนธุรกิจ บริ ษัท ซี .พี.ที. (ไทยแลนด์) จากัด ไปที่
บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรื อ “CPT”) เพียงแห่งเดียว
ในปี 2557 บริ ษัทเริ่ มการขยายตลาดโดยการเพิ่มประเภทสินค้ าของบริ ษัท ไปยังอุตสาหกรรมอื่นๆ เพื่อลดความเสี่ยง
การพึ่งพาโรงงานนา้ ตาลเพียงอย่างเดียว อันได้ แก่ การเพิ่มสินค้ าประเภท Medium Voltage Inverter คืออุปกรณ์ ที่ควบคุม
ความเร็ วของมอเตอร์ ขนาดใหญ่ที่ใช้ ในการขับพัดลมและปั๊ มน ้าเพื่อการประหยัดพลังงานซึ่งประสบความสาเร็จเป็ นอย่างดีใน
การจัดจาหน่ายและติดตังระบบให้
้
แก่โรงงานปูนซีเมนต์และการไฟฟ้าฝ่ ายผลิตที่เหมืองแม่เมาะ รวมถึงลูกค้ าขนาดใหญ่ อีก
ส่วนที่ 2 หน้ า 2
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มากมาย และสินค้ าประเภท Medium Voltage Soft Starter คือ อุปกรณ์ที่ใช้ สาหรับการสตาร์ ทมอเตอร์ ขนาดใหญ่ ซึง่ อุปกรณ์
ดังกล่าวตังเป้
้ าในการนาเสนองานในโครงการที่เกี่ยวกับการจัดการน ้า ซึ่งทาให้ บริ ษัทขยายงานเข้ าสู่โครงการของหน่วยงาน
ราชการหรื อรัฐวิสาหกิจมากขึ ้น
ปั จจุบนั บริ ษัทมีการขยายตลาดไปยังต่างประเทศอีกหลายประเทศ เช่น การจัดจาหน่ายและติดตังระบบการควบคุ
้
ม
เครื่ องจักรพร้ อมมอเตอร์ ขนาดใหญ่ หม้ อปั่ น และตู้ควบคุมหม้ อปั่ นซึง่ ขายให้ แก่โรงงานน ้าตาลในประเทศอินโดนีเซีย ฟิ ลิปปิ นส์
และเวียดนาม ซึง่ ในอนาคตอาจจะมีการร่วมทุนเพื่อตังส
้ านักงานขายในประเทศนันๆ
้ เพื่อขยายฐานธุรกิจให้ มากขึ ้นอีกด้ วย
1.1

วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้ าหมาย และกลยุทธ์ ในการดาเนินงานของบริษัทในภาพรวม

บริษัทได้ กาหนดแนวทางในการดาเนินธุรกิจไว้ เป็ นแนวในการปฏิบตั ิอย่างชัดเจน และได้ ประกาศให้ พนักงานของบริษัท
ทราบ ผ่านการอบรม การฝึ กฝน และการแจ้ งให้ ทราบเป็ นระยะๆ เพื่อนาพาบริ ษัทไปสู่เป้าหมายร่ วมกัน ซึ่งการกาหนดแนว
ปฏิบตั ิดงั กล่าวเป็ นแนวทางที่ชดั เจน เป็ นรูปธรรม เป็ นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และสามารถนาไปปฏิบตั ิได้ โดยอธิบาย
ในรายละเอียดดังนี ้
วิสัยทัศน์
บริ ษัทมีวิสยั ทัศน์ในการดาเนินธุรกิจ คือ ขยายกลุ่มธุรกิจและการลงทุน ระบบควบคุมเครื่ องจักรและระบบไฟฟ้า สร้ าง
โรงงานสถานีไฟฟ้าย่อย ออกไปยังระดับภูมิภาคโดยมุง่ เน้ นสร้ างความพึงพอใจให้ กบั ลูกค้ าและผู้มีสว่ นร่วมเป็ นสาคัญ
วัตถุประสงค์ และเป้ าหมายหลักขององค์ กร
บริษัทมีเป้าหมายในการดาเนินธุรกิจ ดังนี ้
1. เป็ นหนึ่งในผู้นาในด้ านการผลิตตู้ไฟฟ้า ระบบควบคุมเครื่ องจักรและระบบไฟฟ้า โดยมุ่งเน้ นการแข่งขันได้ ทงั ้
ราคา เทคโนโลยี คุณภาพและการบริการ
2. เพิ่มยอดขายโดยขยายตลาดไปยังต่างประเทศ กลุม่ ผลิตพลังงาน และกลุม่ ลูกค้ าที่หลากหลายมากขึ ้น
3. ลดต้ นทุนการผลิตและแสวงหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มีคณ
ุ ภาพในระดับเดียวกันเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขัน
โดยการเพิ่มสายการผลิตตู้เปล่าแบบใหม่เพื่องานที่มี คุณลักษณะเฉพาะ (Specification) สูงและเพื่อทดแทน
การซื ้อจากภายนอก การปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ มีความทันสมัย
4. พัฒ นาบุคลากรอย่างต่อเนื่ อง ส่งเสริ มบุคลากรรุ่ นใหม่ที่มีความรู้ ความสามารถ โดยการอบรมในและนอก
สถานที่ รวมถึงการส่งไปอบรมจากต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง
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การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ

22 มีนาคม 2537

ปี 2538

➢ จดทะเบียนจัดตัง้ บริ ษัท ซี.พี.ที. (ไทยแลนด์ ) จากัด โดยมีทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว 10 ล้ าน
บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญ 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 100 บาท เพื่อจาหน่ายอุปกรณ์
ไฟฟ้าและบริการซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้า
➢ บริษัทได้ รับความไว้ ใจให้ เป็ นตัวแทนจาหน่ายสินค้ าเกี่ยวกับอุปกรณ์ควบคุม ดังนี ้
สินค้ า

บริษัท
LS Industrial System Co., Ltd.
Parker Hannifin Ltd.
Yaskawa Electric Corporation
T-T Electric

PLC
DC Drives
Inverter
DC Motor

ปี 2541

ปี 2544
ปี 2545

ยี่ห้อ
LS
Parker SSD
Yaskawa
T-T Electric

ประเทศ
เกาหลี
อังกฤษ
ญี่ปนุ่
ฝรั่งเศส

➢ นาเข้ าอุปกรณ์ ไฟฟ้าจากบริ ษัท LS จากประเทศเกาหลี ได้ แก่ ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับไฟฟ้ากาลัง
อุปกรณ์ สาหรับใช้ ในงานไฟฟ้ากาลัง (Electrical Power Products) เนื่องจากสินค้ าขายได้ รับ
ความนิยมอย่างต่อเนื่อง
➢ จดทะเบียนจัดตัง้ บริ ษั ท ซี .พี .ที. เทคโนโลยี (2001) จากัด โดยมีทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว 1
ล้ านบาท เพื่อการจัดจาหน่ายอุปกรณ์พิเศษสาหรับอุตสาหกรรม
➢ บริ ษัท ซี.พี.ที. (ไทยแลนด์) จากัด ได้ รับความไว้ วางใจให้ เป็ นตัวแทนจาหน่ายสินค้ าเกี่ยวกับ
อุปกรณ์ควบคุมระบบ เพิ่มเติม ดังนี ้
สินค้ า
Electrical Power Products
LV & MV Inverter
PLC Automation
AC Motor ขนาดใหญ่
Regenerative Inverter
LV / MV Capacitor Bank

บริษัท
LS Industrial System Co., Ltd.
LS Industrial System Co., Ltd.
LS Industrial System Co., Ltd.
Hyosung Corporation
VACON PLC
ZEZ SILKO, s.r.o.

ยี่ห้อ
LS
LS
LS
Hyosung
Vacon
ZEZ SILKO

ประเทศ
เกาหลี
เกาหลี
เกาหลี
เกาหลี
ฟิ นแลนด์
สาธารณรัฐเช็ค

➢ ได้ รับใบรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 จาก Lloyd’s Register Quality Assurance Ltd.
จากประเทศอังกฤษ
25 กรกฎาคม 2546 ➢ มีการปรับโครงสร้ างของผู้ถือหุ้นใหม่โดยการจัดตัง้ บริ ษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จากัด โดย
ถือหุ้นหลักทัง้ 3 ท่าน ทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว 3 ล้ านบาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญ 30,000 หุ้น มูล
ค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท
21 กรกฏาคม 2547 ➢ บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จากัดเพิ่มทุนชาระแล้ วอีก 37 ล้ านบาท เป็ น 40 ล้ านบาท เพื่อ
ใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนสาหรับการนาเข้ าสินค้ าและการสัง่ ซือ้ ภายในประเทศที่เพิ่มขึน้ ตาม
ยอดขาย
30 พฤศจิกายน
➢ จดทะเบี ย นยกเลิ ก กิ จ การ บริ ษั ท ซี .พี .ที . เทคโนโลยี (2001) จ ากัด เนื่ อ งจากไม่ ป ระสบ
2547
ความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจ
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มิถนุ ายน 2553
29 เมษายน 2554

17 ธันวาคม 2554

21 เมษายน 2555

9 ธันวาคม 2555

สิงหาคม 2555

20 มกราคม 2555

5 กันยายน 2556
16 กันยายน 2556

ปี 2556-2557
ปี 2557
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➢ บริ ษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จากัดซื ้อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม MMC ที่ปทุมธานี ขนาด
พื ้นที่ 300 ตารางวา เพื่อเพิ่มพื ้นที่สาหรับการผลิตสินค้ า
➢ บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จากัดเพิ่มทุนชาระแล้ วอีก 20 ล้ านบาท เป็ น 60 ล้ านบาท เพื่อ
ใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนสาหรับการนาเข้ าสินค้ าและการสั่งซือ้ ภายในประเทศที่เพิ่มขึน้ ตาม
ยอดขาย
➢ บริ ษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จากัดเพิ่มทุนชาระแล้ วอีก 60 ล้ านบาท เป็ น 120 ล้ านบาท
เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนสาหรับการนาเข้ าสินค้ าและการสัง่ ซื ้อภายในประเทศที่เพิ่มขึ ้นตาม
ยอดขาย
➢ บริ ษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จากัดเพิ่มทุนชาระแล้ วอีก 40 ล้ านบาท เป็ น 160 ล้ านบาท
เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนสาหรับการนาเข้ าสินค้ าและการสัง่ ซื ้อภายในประเทศที่เพิ่มขึ ้นตาม
ยอดขาย
➢ บริ ษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จากัดเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 40 ล้ านบาท เป็ น 200 ล้ านบาท
เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนสาหรับการนาเข้ าสินค้ าและการสัง่ ซื ้อภายในประเทศที่เพิ่มขึ ้นตาม
ยอดขาย
➢ บริ ษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จากัดสร้ างโรงงานแห่งใหม่บนเนือ้ ที่ประมาณ 4 ไร่ ครึ่ ง ใน
นิคมอุตสาหกรรม MMC ซึ่งได้ ซือ้ ไว้ เมื่อเดือนกรกฎาคม 2555 ในราคา 36 ล้ านบาท ขนาด
พืน้ ที่ในการผลิต 7,200 ตารางเมตร ซึ่งใช้ งบประมาณ 130 ล้ านบาท และสามารถประกอบ
ตู้ควบคุมได้ 1,800 ตู้ต่อปี ก่อสร้ างแล้ วเสร็จเมื่อเดือนพฤษภาคม 2556 และได้ จดทะเบียนเป็ น
สานักงานสาขาที่ 2 เรี ยบร้ อยแล้ วเมื่อเดือนกันยายน 2556
➢ จดทะเบียนยกเลิกกิจการและแล้ วเสร็จการชาระบัญชีเมื่อวันที่ 30 กรกฏาคม 2556 ของ บริษัท
ซี.พี.ที. (ไทยแลนด์) จากัด เพื่อรวมกิจการไปที่ บริ ษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จากัด เพียง
แห่งเดียว
➢ บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จากัดเพิ่มทุนจดทะเบียนชาระแล้ วอีก 115 ล้ านบาท เป็ น 315
ล้ านบาท เสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม
➢ บริ ษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จากัดจดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริ ษัทมหาชน โดยเปลี่ยนชื่อ
เป็ น “บริ ษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)” และเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ จาก
หุ้นละ 10 บาท เป็ นหุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน ผู้บริ หาร(ที่ไม่
เป็ นกรรมการ)และพนักงานของบริษัทจานวน 135 ล้ านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
➢ รับ งานระบบการควบคุมเครื่ องจักรพร้ อมมอเตอร์ ข นาดใหญ่ โรงงานปูน ซี เมนต์ ที่ ป ระเทศ
กัมพูชา มูลค่างานประมาณ 103 ล้ านบาท
➢ บริ ษัทจ่ายเงินปั นผลจานวน 56.70 ล้ านบาท ให้ กบั ผู้ถือหุ้นจานวน 315 ล้ านหุ้น ในอัตราเฉลี่ย
หุ้นละ 0.18 บาท เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557 สาหรับผลประกอบการปี 2556 และจัดสรรสารอง
ตามกฎหมายจานวน 13.71 ล้ านบาท ซึง่ เป็ นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2557
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2557
ส่วนที่ 2 หน้ า 5
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ปี 2558

ปี 2558

29 เมษายน 2559

ปี 2558-2559

ปี 2559
ปี 2559-2560

ไตรมาส 2 ปี 2560

มิถนุ ายน 2560

15 สิงหาคม 2560
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➢ บริ ษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) ได้ รับความไว้ วางใจให้ เป็ นพันธมิตรทาง
การค้ ากับบริ ษัท ABB Limited โดยได้ ซื ้อและจาหน่ายสินค้ าประเภทมอเตอร์ ขนาดใหญ่ และ
Switchgear รวมถึงอุปกรณ์ตา่ งๆ ในการทาตู้ MDB และ MCC
➢ บริ ษัทได้ จ่ายเงินปั นผลจานวนทังสิ
้ ้น 15 ล้ านบาท ให้ กบั ผู้ถือหุ้นจานวน 315 ล้ านหุ้น ในอัตรา
เฉลี่ย หุ้น ละ 0.05 บาท เมื่ อวัน ที่ 29 เมษายน 2558 ส าหรั บ ผลประกอบการปี 2557 และ
จัดสรรสารองตามกฎหมายจานวน 2.39 ล้ านบาท ซึ่งเป็ นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2558 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559
➢ ตามมติ ที่ ป ระชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น เมื่ อ วั น ที่ 29 เมษายน 2559 ได้ มี มติ อ นุ มั ติ แ ต่ ง ตั ง้
คณะกรรมการบริ ษั ท รวมทัง้ คุณ สุวิ ท ย์ สิ งหจัน ทร์ และคุณ ประดิ ษ ฐ์ สุค นธสวัส ดิ์ ซึ่ง เป็ น
กรรมการอิสระ
➢ ในปี 2558- 2559 บริ ษัทได้ จ่ายเงินปั นผลจานวน 4 ครัง้ รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 85 ล้ านบาท ให้ กบั
ผู้ถือหุ้นจานวน 315 ล้ านหุ้น ในอัตราเฉลี่ยหุ้นละ 0.22 บาท สาหรับผลประกอบการปี 2558
และจากกาไรสะสม
➢ รับ งานระบบการควบคุมเครื่ องจักรพร้ อมมอเตอร์ ข นาดใหญ่ โรงงานปูน ซี เมนต์ ที่ ป ระเทศ
มาเลเซีย มูลค่างานประมาณ 18 ล้ านบาท
➢ ในปี 2559- 2560 บริ ษัทได้ จ่ายเงินปั นผลจานวน 3 ครัง้ รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 60 ล้ านบาท ให้ กบั
ผู้ถือหุ้นจานวน 315 ล้ านหุ้น ในอัตราเฉลี่ ยหุ้นละ 0.19 บาท สาหรับผลประกอบการปี 2559
และจากกาไรสะสม
➢ รั บ งานระบบการควบคุ ม เครื่ อ งจัก รพร้ อมมอเตอร์ ข นาดใหญ่ โ รงงานน า้ ตาลที่ ป ระเทศ
อินโดนีเซีย มูลค่างานประมาณ 7.5 ล้ านบาท
➢ รับงานระบบการควบคุมเครื่ องจักรพร้ อมมอเตอร์ ขนาดใหญ่โรงงานน ้าตาลในกลุ่ม Robinson
ที่ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ มูลค่างานประมาณ 17.30 ล้ านบาท
➢ บริ ษัทจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล จานวนเงิน 20 ล้ านบาท ให้ กบั ผู้ถือหุ้นจานวน 630,000,000
หุ้น (มูล ค่าที่ ตราไว้ ห้ ุน ละ 0.50 บาท) ในอัต ราเฉลี่ย หุ้น ละ 0.03 บาท ซึ่งเป็ น ไปตามมติ ที่
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 15 มิถนุ ายน 2560
➢ บริ ษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จากัด จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ จากหุ้นละ 1
บาท เป็ นหุ้นละ 0.50 บาท เพื่ อเสนอขายหุ้นสามัญ เพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปจานวน 270
ล้ า นหุ้น มูล ค่ า ที่ ต ราไว้ ห้ ุน ละ 0.50 บาท พร้ อมทัง้ น าหุ้น สามัญ เข้ า จดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
➢ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทอนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 270 ล้ านหุ้นมูลค่าที่
ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท โดยจัดสรรให้ แก่ผ้ มู ีอุปการคุณของผู้จดั จาหน่าย ผู้มีอุปการคุณของ
บริ ษั ท กลุ่ม พนัก งานของบริ ษั ท และบุค คลที่ มี ค วามสัม พัน ธ์ โดยคณะกรรมการบริ ษั ท ได้
กาหนดเกณฑ์การจัดสรรให้ แก่ผ้ มู ีอปุ การคุณของบริษัท
➢ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทอนุมตั ิการซื ้อที่ดินใหม่จานวน 1,198 ตารางวา ซึง่ ตังอยู
้ ่ตรงข้ าม
ส่วนที่ 2 หน้ า 6
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โรงงานปั จจุบนั เพื่อขยายการผลิตสาหรับโครงการในอนาคตของบริ ษัท เพื่อรองรับการผลิตตู้
MCSG และ RMU
➢ บริษัทลงนามในสัญญาจะซื ้อจะขายที่ดินดังกล่าวในราคา 66 ล้ านบาท โดยโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ภายในเดือนพฤศจิกายน 2560 โดยใช้ แหล่งเงินกู้จากสถาบันการเงิน
➢ คณะกรรมการบริ ษัทอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล จานวนเงิน 91.98 ล้ านบาท ให้ กบั ผู้
ถือหุ้นจานวน 630,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท) ในอัตราเฉลี่ยหุ้นละ0.146
บาทจากกาไรสะสม โดยจะจ่ายเงินปั นผลภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2560

23 สิงหาคม 2560
9 พฤศจิกายน
2560

1.3
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โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
บริษัทไม่มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยหรื อบริษัทร่วมใดๆ

ทังนี
้ ้ การเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็ นครัง้ แรกในครัง้ นี ้ เป็ นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทจานวน
270,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 30 ของหุ้นสามัญที่ออกและชาระแล้ วภายหลังการเสนอขาย
หุ้นสามัญครัง้ นี ้ โดยมีโครงสร้ างการถือหุ้นของบริ ษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็ นครัง้ แรกแสดงโครงสร้ าง
ได้ ดงั นี ้
ตารางแสดงโครงสร้ างการถือหุ้นภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็ นครัง้ แรก

กลุ่มคุณสมศักดิ์
หลิมประเสริฐ
31.5%

กลุ่มคุณอภิชาติ
ปี ปทุม

กลุ่มคุณนพดล
วิเชียรเกือ้

28%

10.5%

อื่นๆ
(7 คน)

ประชาชนทั่วไป
(IPO)
0%

บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) (“CPT”)
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้ างรายได้
บริษัทมีรายได้ จากการประกอบธุรกิจหลักประกอบด้ วย :
ตารางสรุปโครงสร้ างรายได้ ปี 2557 – 2559 และช่วง 9 เดือน ปี 2559 และ 2560
โครงสร้ างรายได้

2557
(ปรับปรุ งใหม่ )
ล้ านบาท
ร้ อยละ

2558
(ปรับปรุ งใหม่ )
ล้ านบาท
ร้ อยละ

2559**
ล้ านบาท

ร้ อยละ

9 เดือน 2559
ล้ านบาท

ร้ อยละ

9 เดือน 2560
ล้ านบาท

รายได้ จากการขาย
1. ขายตู้ไฟฟ้า (Panel)
568.18
53.03
607.82
57.06
657.47
53.44
349.82
44.39
434.30
2. ขายสินค้ า-หน่วย (Unit)
183.98
17.17
189.93
17.82
169.24
13.76
88.02
11.17
171.07
รวมรายได้ จากการขาย
752.16
70.20
797.75
74.88
826.71
67.20
437.84
55.56
605.37
รายได้ จากการให้ บริการ
3. ให้ บริ การรับเหมาและติดตัง้
280.41
26.17
242.74
22.79
353.08
28.70
305.58
38.78
138.82
(Installation/Substation)
4. ให้ บริ การ (Service)
35.18
3.28
20.46
1.92
47.64
3.87
43.20
5.48
19.26
รวมรายได้ จากการให้ บริการ
315.59
29.45
263.20
24.71
400.72
32.57
348.78
44.26
158.08
รวมรายได้ หลัก
1,067.75
99.65 1,060.95
99.59 1,227.43
99.77
786.62
99.82
763.45
รายได้ อ่ นื ๆ *
3.71
0.35
4.36
0.41
2.85
0.23
1.45
0.18
2.78
รวมรายได้
1,071.46
100.00 1,065.31
100.00 1,230.28
100.00
788.07
100.00
766.23
หมายเหตุ * รายได้ อื่นๆ ประกอบด้ วย รายได้ จากการจาหน่ายเศษซาก กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน และ ดอกเบี ้ยรับ เป็ นต้ น
** ในระหว่างงวดไตรมาส 3/2560 มีจดหมายยุติมลู หนี ้ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2560 ซึง่ รายการดังกล่าวกระทบงบกาไรขาดทุนและกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 กาไรจากการยกหนี ้เพิ่มขึ ้น 10.16 ล้ านบาท ค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
เพิ่มขึ ้น 2.03 ล้ านบาท กาไรสุทธิเพิ่มขึ ้น 8.13 ล้ านบาท

2.1

ลักษณะผลิตภัณฑ์ และบริการ
บริษัทประกอบธุรกิจแบ่งออกเป็ น 4 ส่วนงานดังนี ้
1. ธุรกิจจากการขายตู้ไฟฟ้า (Panel) แบ่งเป็ น 2 ประเภท ได้ แก่
ก. ตู้ไฟฟ้าระบบควบคุมเครื่ องจักร
ข. ตู้ไฟฟ้าระดับแรงดันต่า (220-690 V.) และแรงดันปานกลาง (3.3-36 kV.) สาหรับโรงงาน
2. ธุรกิจจากการขายสินค้ าสาเร็จรูปประเภทหน่วย (Unit)
3. ธุ ร กิ จ จากการให้ บริ ก ารรั บ เหมาและติ ด ตั ง้ สายไฟ (Cable Installation) และการสร้ างสถานี ไ ฟฟ้ า ย่ อ ย
(Substation) ขนาดแรงดัน 69 - 115 kV.
4. ธุรกิจจากการให้ บริการและซ่อมแซม (Service & Repair)
2.1.1

ธุรกิจจากการขายตู้ไฟฟ้ า (Panel)

บริ ษั ท มี ค วามเชี่ ย วชาญในการด าเนิ น ธุรกิ จ จากการขายตู้ไฟฟ้ า (Panel) โดยท าการประกอบตู้ไฟฟ้า ณ
โรงงานของบริ ษัท และจาหน่ายไปยังลูกค้ ากลุม่ โรงงาน อุตสาหกรรมต่าง ๆ รวมถึง โรงไฟฟ้า โดยลักษณะของตู้ไฟฟ้าที่บริ ษัท
ผลิตแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ได้ แก่
ส่วนที่ 2 หน้ า 8
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56.68
22.33
79.01

18.12
2.51
20.63
99.64

0.36
100.00
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ก. ตู้ไฟฟ้ าระบบควบคุมเครื่ องจักร
บริ ษัทดาเนินธุรกิจจากการขายตู้ไฟฟ้าระบบการควบคุมและไฟฟ้ากาลังสาหรับควบคุมการทางานของเครื่ องจักรใน
โรงงานอุต สาหกรรมโดยระบบอัต โนมัติ ให้ เครื่ อ งจัก รท างานอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพที่ ดี ยิ่ ง ขึ น้ โดยการเชื่ อ มโยงระบบกับ
คอมพิวเตอร์ ซึง่ สามารถจัดเก็บข้ อมูลในการผลิตและแสดงผล แล้ วนาข้ อมูลนันๆ
้ ไปควบคุมการทางานของเครื่ องจักรในแต่ละ
ส่วน ทาให้ มีการทางานที่เที่ยงตรงทัง้ ความเร็ วและขัน้ ตอนการทางานเพื่อตอบสนองความต้ องการในการผลิ ตสินค้ านัน้ ๆ
รวมถึงควบคุมพลังงานให้ เหมาะสมในการผลิตรวมถึงการจัดการพลังงานส่วนที่เกินเนื่องมาจากการทางานของเครื่ องจักรบาง
ประเภทให้ คืนพลังงานแก่ระบบไฟฟ้าเพื่อประหยัดพลังงาน ผลรับที่ออกมาคือทาให้ ผลิตสินค้ าได้ มีคณ
ุ ภาพแน่นอนและเพิ่มผล
การผลิต รวมถึงการเตือนเพื่อการซ่อมบารุ งรักษาเครื่ องจักรในแต่ละส่วนในเวลาที่เหมาะสมพร้ อมทัง้ รายงานการความผิด
พลาดของการทางานเครื่ องจักรในแต่ละส่วนผ่านระบบโปรแกรมรายงานผลและวิเคราะห์ ซึง่ ช่วยให้ แก้ ปัญหาต่างๆ ได้ รวดเร็ว
ยิ่งขึ ้นจึงมีผลทาให้ ลดปั ญหาการหยุดการทางานของเครื่ องจักรที่ไม่คาดหวัง
รวมถึงการจัดการของระบบตู้ไฟฟ้ากาลัง ซึ่งเป็ นระบบการควบคุมการจ่ายไฟในโรงงานอย่างมีประสิทธิภาพจนถึงการ
เชื่อมต่อ (Synchronize) ระบบกับการไฟฟ้าเพื่อขายไฟให้ แก่รัฐอีกด้ วย
ในกระบวนการผลิตสินค้ าต่างๆ นัน้ หัวใจการควบคุมเครื่ องจักร คือ การควบคุมความเร็ วของมอเตอร์ และระบบ
ควบคุมอัตโนมัติ ซึ่งการเลือกอุปกรณ์ มาใช้ กบั ระบบ จะต้ องมีความรู้และประสบการณ์ ในการควบคุมเครื่ องจักรกลต่างๆ เป็ น
อย่างดี ซึ่งเครื่ องจักรในแต่ละประเภทจะมีความแตกต่างกัน เช่น เครื่ องจักรบางประเภทต้ องการความเร็ วที่คงที่และเที่ยงตรง
เครื่ องจักรบางประเภทก็ ต้องการควบคุมตาแหน่งในการเริ่ มต้ นและหยุด หรื อเครื่ องจักรบางประเภทต้ องการความเร็ วให้
สอดคล้ อ งกัน ดังนัน้ ทางบริ ษั ท มี ป ระสบการณ์ ในการผลิต สิ น ค้ าประเภทตู้ไฟฟ้า และคัด เลื อกอุป กรณ์ ควบคุม ต่างๆ นัน้
ตลอดจนการปรับแต่งเพื่อให้ เหมาะสมกับการผลิตสินค้ านันๆ
้
บริ ษัทมีความเชี่ยวชาญในการผลิตสินค้ าสาเร็ จรู ปประเภทตู้ไฟฟ้า (Panel) โดยทาการผลิตและประกอบตู้ไฟฟ้า ณ
โรงงานของบริ ษัท อีกทังจ
้ าหน่ายเป็ นสินค้ าสาเร็ จรูปโดยการส่งมอบให้ ลกู ค้ า ณ โรงงานหรื อสถานที่ของลูกค้ า ซึ่งตู้ไฟฟ้า ของ
บริ ษั ท ที่ ส่งมอบให้ ลูกค้ าเพื่ อใช้ ในการควบคุมการทางานของเครื่ องจักรกลแบบอัตโนมัติ และเป็ นส่วนสาคัญ ที่ช่วยทาให้
เครื่ องจักรนัน้ สามารถที่จะทางานได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ เนื่องจากระบบ PLC และการสื่อสารกับอุปกรณ์ ไฟฟ้าอื่นๆ เป็ น
ระบบ Network ซึง่ เป็ นหน่วยประมวลผลที่สามารถเชื่อมต่อกับโปรแกรมได้ เพื่อช่วยจัดการควบคุม สัง่ งาน รับค่าเซ็นเซอร์ ต่างๆ
และกาหนดการทางานของระบบควบคุมอัตโนมัติ ที่ บริ ษัทผลิตขึ ้นมาสาหรับใช้ งานควบคุมทางด้ านเครื่ องจักรอุตสาหกรรม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสามารถทนต่อสัญญาณรบกวนหรื อใช้ งานในสภาวะอากาศที่เลวร้ าย มีฝนุ่ ความชื ้น ละอองน ้า น ้ามัน ใช้ ใน
สภาพอากาศร้ อนหรื อหนาว และการใช้ งานที่ต้องทางานตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ระบบ PLC จึงเป็ นที่นิยมสาหรับการนามา
ควบคุมเครื่ องจักรกลอัต โนมัติ ทัง้ นี ้ PLC ได้ รับ ความนิ ยมเนื่ องจาก โครงสร้ างไม่ซับซ้ อน ประสิทธิ ภ าพสูง ราคาย่อมเยา
ประยุกต์ใช้ งานได้ หลากหลายรู ปแบบ ตังแต่
้ งานควบคุมเครื่ องจัก ร, การลาเลียง, การควบคุมคุณภาพ ไปจนถึงกระบวนการ
ต่อเนื่อง
ธุรกิจระบบการควบคุมพลังงานไฟฟ้าของโรงงานไฟฟ้าชีวมวล เพื่อการขายไฟฟ้าให้ เหมาะสม โดยสามารถควบคุม
พลังงานไฟฟ้าทังในด้
้ านหน่วยใช้ งาน MegaWatt (MW.) และหน่วยสูญเสีย MegaVar (Mvar) และควบคุมการขนานไฟฟ้า
ของเครื่ องกาเนิดไฟฟ้าหลายๆ เครื่ องเข้ าด้ วยกัน รวมถึงการควบคุมการขนานเข้ ากับระบบของการไฟฟ้า (Grid Line)
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ประโยชน์ที่โรงงานอุตสาหกรรมจะได้ รับจากสินค้ าประเภทตู้ไฟฟ้าระบบควบคุมเครื่ องจักร มีดงั นี ้
1. ทาให้ การทางานของเครื่ องจักรทางานเที่ยงตรงทังความเร็
้
วและขันตอนการท
้
างานตามความต้ องการในการผลิต
สินค้ า
2. เครื่ องจักรเก่าสามารถทางานมีประสิทธิภาพมากขึ ้น เนื่องจากระบบไฟฟ้ากาลังสาหรับควบคุมการทางานของ
เครื่ องจักรจะเชื่อมโยงเข้ ากับระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะสัง่ การไปยังการทางานของเครื่ องจักรในแต่ละส่วนเพื่อการ
ทางานตามลาดับขันตอน
้
3. การผลิตสามารถทางานได้ ตลอด 24 ชั่วโมง เนื่ องจากผลิตภัณ ฑ์ ประเภทนี ถ้ ูก ผลิตขึน้ เพื่ อ ให้ สามารถทนต่อ
สัญญาณรบกวนหรื อใช้ งานในสภาวะอากาศที่เลวร้ าย มีฝนุ่ ความชื ้น ละอองน ้า น ้ามัน ใช้ ในสภาพอากาศร้ อน
หรื อหนาว ได้ เป็ นอย่างดี
4. ผู้ใช้ จะทราบปั ญหาจากรายงานความผิดพลาดในการทางานของเครื่ องจักรซึง่ ทางานผ่านระบบโปรแกรมรายงาน
ผลและวิเคราะห์ จะช่วยให้ แก้ ปัญหารวดเร็วขึ ้น ซึง่ ส่งผลโดยตรงต่อการผลิต
5. กิจการสามารถขายไฟให้ รัฐบาลได้ เนื่องจากอุปกรณ์ ไฟฟ้าของระบบตู้ไฟฟ้ากาลัง ซึ่ง เป็ นระบบการควบคุมการ
จ่ายไฟในโรงงานอย่างมีประสิทธิภาพจนถึงการเชื่อมต่อระบบกับการไฟฟ้าเพื่อขายให้ รัฐ ในกรณีที่ผลิตไฟฟ้าเอง
และเหลือใช้ จากการผลิต
ลักษณะของสินค้ าประเภทตู้ไฟฟ้าระบบควบคุมเครื่ องจักร สาหรับ ระบบควบคุมมอเตอร์ ไฟฟ้าและระบบควบคุม
อัตโนมัติ (Drives and Automation) และตู้ไฟฟ้าของระบบตู้ไฟฟ้ากาลัง (Power Distribution Panel) สามารถแบ่งสินค้ าออก
ได้ เป็ น 2 กลุม่
1. Drives Panel (Motor Speed Control) ได้ แก่ อุปกรณ์ควบคุมความเร็วของมอเตอร์
1.1 DC Drives Panel : เป็ นอุปกรณ์ ที่ ใช้ ควบคุม การทางานของมอเตอร์ กระแสตรง การขับโหลดที่ ต้องการ
แรงบิ ด คงที่ ส่ว นใหญ่ ใช้ ในโรงงานอุต สาหกรรมหนัก เช่ น โรงงานกระดาษ โรงงานเหล็ก และโรงงาน
ปูนซีเมนต์ ฯลฯ นอกจากนี ้ ในอุปกรณ์ DC Drives ยังสามารถให้ พลังงานกลับคืนเข้ าไปในแหล่งจ่ายไฟ
ในขณะของการหยุดมอเตอร์ และลดความเร็ วมอเตอร์ อย่างรวดเร็ ว (Regenerative Cycle) ทาให้ ประหยัด
พลังงานด้ วย
1.2 AC Drives Panel (Inverter Panel) : เป็ นอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ สาหรับ ปรับความเร็ วรอบของมอเตอร์
กระแสสลับ โดยใช้ ขบั มอเตอร์ ในงานทัว่ ไปและงานที่ใช้ แรงบิดคงที่
1.3 Soft-Start Panel : เป็ นอุปกรณ์ ทางเพาเวอร์ อิเลคทรอนิกส์ ที่สามารถช่วยให้ มอเตอร์ ออกตัวอย่างนิ่มนวล
ขณะสตาร์ ท ทาให้ สามารถควบคุม/ลดกระแสขณะสตาร์ ท และลดการสึกหรอของระบบเครื่ องกล ซึง่ สินค้ า
ของบริ ษัทได้ ผลิตขึ ้นมาให้ สามารถสตาร์ ทมอเตอร์ หลายตัวเป็ นลาดับขันตอน
้
ทาให้ ประหยัดค่าใช้ จ่ายและ
พลังงานได้ อย่างมาก
2. Motor ได้ แก่ อุปกรณ์ที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้ เป็ นพลังงานกลในรูปแบบแรงหมุน
2.1 AC Motor มอเตอร์ กระแสสลับ : เป็ นมอเตอร์ ที่ต้องใช้ กบั แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับ มีลกั ษณะโครงสร้ าง
ง่าย ไม่ซบั ซ้ อนจะมีราคาถูกกว่า DC Motor
2.2 DC Motor มอเตอร์ กระแสตรง : เป็ นมอเตอร์ ที่ต้องใช้ กับแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง มีการควบคุมแรงบิด
หรื อความเร็วได้ ง่ายกว่า แต่มีการบารุงรักษาสูงมากและราคาแพงกว่า AC Motor
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ข. ตู้ไฟฟ้ าระดับแรงดันต่า (220-690 V.) และระดับแรงดันปานกลาง (3.3-36 kV.) สาหรั บโรงงาน
ธุ ร กิ จ จากการขายตู้ไ ฟฟ้ า ส าหรั บ ระบบไฟฟ้ า แรงดัน ต่ า จะมี ข นาดที่ ต่ า กว่ า 1,000 Volt ซึ่ ง เป็ น การแปลงระดับ
แรงดันไฟฟ้าเพื่อนาไปใช้ ในบ้ านพักอาศัยและมอเตอร์ ขนาดกลางลงมาในโรงงาน ส่วนระบบไฟฟ้าแรงดันปานกลาง จะมีขนาด
3.3-36 kV. โดยเป็ นการแปลงระดับลงมาเพื่อขับเคลื่อนมอเตอร์ ขนาดใหญ่ ในโรงงาน ซึ่งสามารถแบ่งผลิตภัณฑ์ตามขนาด
แรงดันได้ ดงั นี ้
1. Low Voltage Panel ระบบไฟฟ้ าแรงดันต่า (ขนาดต่ากว่า 1,000 Volt) ประกอบด้ วยผลิตภัณฑ์ดงั นี ้
1.1 MDB (Main Distribution Board)
1.2 MCC (Motor Control Center)
1.3 Capacitor Panel
2. Medium Voltage Panel ระบบไฟฟ้ าระดับแรงดันปานกลาง (ขนาด 3.3-36 kV.) ประกอบด้ วยผลิตภัณฑ์ดงั นี ้
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

ธุรกิจจากการขายสินค้ าสาเร็จรู ปประเภทหน่ วย (Unit)

บริ ษัทเป็ นตัวแทนจาหน่ายรายใหญ่ในการจาหน่ายสินค้ าสาเร็จรูปประเภทอุปกรณ์ ไฟฟ้าและอุปกรณ์ควบคุม
โดยผลิตภัณฑ์มาตรฐานที่จดั จาหน่าย อาทิเช่น
ตารางแสดงยี่ห้อและประเภทสินค้ าที่บริษัทเป็ นตัวแทนจาหน่าย
ยี่ห้อสินค้ า
Hyosung
WEG
TT Electric
Danfoss(VACON)
Parker Hannifin
Hitachi
ZEZ SILKO
LS

ประเทศผู้ผลิต
เกาหลี
บราซิล
ฝรั่งเศส
ฟิ นแลนด์
อังกฤษ
ญี่ปนุ่
สาธารณรัฐเช็ก
เกาหลี

ประเภทสินค้ า
AC Motor ขนาดใหญ่
AC Motor ขนาดใหญ่และเล็ก
DC Motor ขนาดใหญ่และเล็ก
Inverter ขนาดแรงดัน 220-690V
DC Drives
Medium Voltage Inverter
LV Capacitor Bank และ MV Capacitor Bank
PLC, MCCB,Contactor,Overload และ MVSwitchgear Component
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ตัวอย่างสินค้ าสาเร็จรูปประเภทหน่วย (Unit) สามารถแสดงได้ ตามรูปภาพด้ านล่าง

Medium Voltage and Low Voltage Inverter

Programmable Logic Control (PLC) and Touch Screen

MediumVoltage
Medium
VoltageSwitchgear
Switchgear

Low Voltage Breaker and Contactor

2.1.3

ธุรกิจจากการให้ บริ การรั บเหมาและติดตัง้ สายไฟ (Cable Installation) และการก่ อสร้ างสถานีไฟฟ้ า
ย่ อย (Substation) ขนาดแรงดัน 69-115 kV.

บริ ษั ท ด าเนิ น ธุ รกิ จ ในการออกแบบและก่ อ สร้ างสถานี ไฟฟ้ าย่อ ย High Voltage Substation 69-115 kV.
ระบบไฟฟ้าแรงดันสูง โดยการส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าจะเริ่ มต้ นที่สถานีไฟฟ้า ซึ่งได้ รับพลังงานไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย ที่ระดับแรงดัน 230 kV. หรื อ 115 kV. ผ่านหม้ อแปลงไฟฟ้ากาลัง (Power Transformer) เพื่อลดระดับแรงดันเป็ น
33 หรื อ 22 kV. การส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าไปยังผู้ใช้ ไฟต้ องมีการลดระดับแรงดันอีกครัง้ โดยใช้ หม้ อแปลงไฟฟ้าเพื่อลดระดับ
แรงดัน เพื่ อให้ มี ระดับ แรงดัน ที่ ผ้ ูใช้ ไฟฟ้ าสามารถน าไปใช้ ได้ ดังนัน้ ความมั่นคงและเสถี ยรในการจ่ายพลังงาน ไฟฟ้าจึงมี
ความสาคัญ เพื่อให้ ผ้ ใู ช้ ไฟฟ้ามีพลังงานไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง ปลอดภัยและมีคณ
ุ ภาพ จึงจาเป็ นต้ องมีการนาอุปกรณ์ที่สามารถ
ควบคุมให้ สามารถจ่ายพลังงานไฟฟ้าได้ อย่างมีประสิทธิภาพ พร้ อมทังระบบ
้
SCADA ใช้ เพื่อแสดงการรับและส่งข้ อมูลจากการ
ไฟฟ้า และรายงานพร้ อมบันทึกขันตอนการท
้
างานและสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ ้นโดยสามารถควบคุมจากระยะไกลด้ วยเส้ นใยนาแสง
นอกจากนี ้ บริ ษัทยังให้ บริ การติดตังสายเคเบิ
้
้ลสาหรับงานประกอบตู้ไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมทัว่ ไปและ
สถานี ไ ฟฟ้ า ย่ อ ยอี ก ด้ วย อาทิ LV Power Cable & Control Cable , MV Power Cable, Overhead & Underground Line,
System Grounding เป็ นต้ น
2.1.4

ธุรกิจการให้ บริการและซ่ อมแซม (Service & Repair)

บริ ษัทมีแผนกให้ บริ การ (Service) แก่ลกู ค้ าทังที
้ ่อยู่ในระยะรับประกัน และพ้ นระยะเวลารับประกันแล้ ว โดย
งานบริ การจะเกิดจากการที่ลกู ค้ าได้ ติดต่อมายังฝ่ ายบริการเมื่อสินค้ ามีปัญหาหรื อใช้ งานไม่ได้ เมื่อได้ ตรวจสอบการทางานของ
เครื่ องจักรแล้ ว ในกรณี สินค้ าใช้ งานต่อไม่ได้ บริ ษัทจะนาเสนอการขายสินค้ าประเภท unit ใหม่ เพื่อทดแทน unit เก่าที่ชารุ ด
หรื อบางกรณี เป็ น การให้ บริ การติดตัง้ และดัดแปลงระบบไฟฟ้าเพื่อให้ เครื่ องจักรนัน้ ๆ ทางานได้ ตามปกติ ณ โรงงานลูกค้ า
นอกจากนันยั
้ งให้ บริ การตรวจสภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าหรื อระบบไฟฟ้า ณ โรงงานลูกค้ า การให้ บริ การงานซ่อมแซม (Repair) และ
ขายอะไหล่เพื่อให้ สินค้ าอยูใ่ นสภาพที่ใช้ งานต่อไปได้ บริษัทจะรับตรวจสภาพและซ่อมสินค้ าเฉพาะสินค้ าที่บริษัทขายให้ เท่านัน้
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ภาพรวมธุรกิจของบริษัท-ส่ วนระบบควบคุมการจ่ ายไฟฟ้ า
F : PLC, HMI
A : Substation

High Voltage
Substation
Up to 115 kV

3.6/7.2kV
Switchgear
Panel

22 kV /
6.6 / 3.3 kV

Power Plant Control Desk

24kV Interconnecting
Panel

B : Medium Voltage
(3.3-36kV.)

3.3 /
6.6kV

3.6 /
7.2kV

Capacitor

MCSG

Panel

Panel

3.3/6.6kV
Motor Starter

Panel

G : SCADA

Liquid
Starter

3.6/7.2kV
Switchgear
Panel

Power Plant SCADA

3.3/6.6kV
/690/400/230V

C : Low Voltage
(220-690V.)

D : โรงงาน /
เครื่องจักร

F : PLC , HMI

Power Plant Control

Steam
Turbine
Generator

E : Drives Panel
Medium Voltage Motor

ภาพรวมธุรกิจของบริษัท-ส่ วนระบบควบคุมการทางานของเครื่ องจักร

D : โรงงาน/
เครื่องจักร

E : Motor,

Drives Panel

F : PLC, Touchscreen HMI

G : SCADA
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ตารางแสดงคาอธิบายประเภทธุรกิจและผลิตภัณฑ์ของบริษัท
ภาพกว้ าง

ประเภทธุรกิจ
Substation ขนาดแรงดัน
A
115 kV

ระบบ
ควบคุมการ
จ่ ายไฟฟ้ า
(Power)

B

C

โรงงาน
ลูกค้ า

D

E
ระบบ
ควบคุมการ
ทางานของ
เครื่ องจักร
(Control)

F

G

ผลิตภัณฑ์ ของ CPT
▪ ให้ บริ การสร้ างสถานีจ่ายไฟฟ้าย่อย
▪ ตู้ไฟฟ้าขนาด 24 kV
▪ Interconnecting Panel : ระบบการเชื่อมต่อวงจร
▪ Turbine or Gas Generator Panel : ระบบการควบคุมการทางาน
ตู้ไฟฟ้าระดับแรงดันปาน
ของเครื่ องกังหันผลิตไฟฟ้า
กลาง (3.3-36 kV.)+
▪ Incoming, Feeder & Bus Tie Panel : ตู้ระบบการส่งกระแสไฟฟ้า
อุปกรณ์
▪ Motor Starter Panel : ตู้ควบคุมการเปิ ดการทางานมอเตอร์
▪ Medium Voltage Capacitor Panel : ตู้ควบคุมตัวเก็บประจุเพื่อแก้
Power factor
▪ MDB (Main Distribution Board) : แผงจ่ายไฟฟ้าขนาดใหญ่รับไฟ
ตู้ไฟฟ้าระดับแรงดันต่า
จากการไฟฟ้า
(220-690V.)+อุปกรณ์
▪ MCC (Motor Control Center) : ตู้ควบคุมการทางานของมอเตอร์
▪ Capacitor Panel : ตู้ควบคุมตัวเก็บประจุ
ตัวอย่างกระบวนการผลิตของโรงงานน ้าตาล ซึง่ แบ่งเป็ น
1. โรงผลิตไฟฟ้านาเข้ าหรื อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าและจ่ายไฟฟ้าให้ 2.
2. ส่วนโรงงานน ้าตาลเพื่อทาการผลิตน ้าตาล
▪ Drive Panel (Motor Speed Control) : อุปกรณ์ ควบคุมความเร็ ว
ตู้ไฟฟ้าเพื่อควบคุมการ
มอเตอร์
ทางานของเครื่ องจักร+
▪ Motor : อุปกรณ์ ที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้ เป็ นพลังงานกลในรู ปแบบ
อุปกรณ์
การขับเคลื่อนโดยการหมุน
PLC (Programmable
▪ PLC SYSTEM : ระบบอัตโนมัติที่ได้ รับการป้อนข้ อมูลไว้ สาหรับ
Logic Control)
ควบคุมการทางานของเครื่ องจักร
▪ SCADA SYSTEM : ระบบตรวจสอบข้ อมูลแบบ Real-time ใช้ ในการ
ตรวจสอบสถานะตลอดจนถึงควบคุมการทางานของระบบ
หน้ าจอ SCADA
อุตสาหกรรมและงานวิศวกรรมต่างๆ พร้ อมแสดงผลการทางานและ
รายงานความผิดพลาด
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ตัวอย่ างของระบบการควบคุมเครื่ องจักรและไฟฟ้ ากาลัง
• ระบบ Switchgear Panel พร้ อมระบบ PLC และการสื่อสารกับระบบรายงานผลจากคอมพิวเตอร์ : ใช้ ใน
งานโรงงานนา้ ตาลเพื่อควบคุม เครื่ องผลิตกระแสไฟฟ้า (Generator) ให้ ทางานร่ วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ และรวมกันจ่าย
ไฟฟ้าแรงดันระดับกลางให้ แก่เครื่ องจักรต่างๆ ของโรงงาน และควบคุมการขายไฟฟ้าส่วนที่เหลือใช้ ให้ แก่การไฟฟ้าภูมิภ าค
(PEA) หรื อการไฟฟ้าฝ่ ายผลิต (EGAT)

ภาพแสดงระบบ Switchgear Panel พร้ อมระบบ PLC และการสื่อสารกับระบบรายงานผลจากคอมพิวเตอร์

• ระบบการควบคุ ม ความเร็ ว พร้ อม Motor ขนาด 1,500 kW. และ 630 kW. พร้ อมระบบ PLC และการ
สื่อสารกับระบบรายงานผลจากคอมพิวเตอร์ : ใช้ เพื่อควบคุมลูกหีบและลูกป้อนของโรงงานน ้าตาล ให้ แต่ละส่วนทางาน
สอดคล้ องและต่อเนื่อง และรวมถึงการควบคุม Shredder และมีดตัดอ้ อยของโรงงานน ้าตาล

ภาพแสดงระบบควบคุมความเร็วพร้ อม Motor ขนาด 1,500 kW. และ 630 kW. พร้ อมระบบ PLC และ
การสื่อสารกับระบบรายงานผลจากคอมพิวเตอร์

• ระบบ Regenerative Inverter ควบคุมความเร็วมอเตอร์ ในการขับเคลื่อนเครื่ องจักรโดยควบคุมด้ วยระบบ
PLC และการสื่อสารกับระบบรายงานผลจากคอมพิวเตอร์ : ใช้ ควบคุมความเร็ วและขัน้ ตอนการทางานโดย PLC ซึ่ง
สื่อสารกับ Inverter พร้ อมด้ วยระบบคืนพลังงานให้ แก่ระบบไฟฟ้า สาหรับระบบควบคุมหม้ อปั่ นน ้าตาลในโรงงานน ้าตาล

ภาพแสดงระบบ Regenerative Inverter ควบคุมความเร็วโดยระบบ PLC และการสื่อสารกับระบบรายงานผล
จากคอมพิวเตอร์
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• 115 kV. Substation (สถานีไฟฟ้ าย่ อย) พร้ อมระบบ PLC เชื่อมโยงกับระบบรายงานผลจากคอมพิวเตอร์ :
High Voltage Substation 69-115 kV. ระบบไฟฟ้าแรงดันสูง แบบ Turnkey Project รวมถึงการแสดงผลและควบคุมผ่าน
ระบบเส้ นใยนาแสง (Fiber Optic)

ภาพแสดง 115 kV. Substation (สถานีไฟฟ้าย่อย) พร้ อมระบบ PLC เชื่อมโยงกับระบบ
การรายงานผลและควบคุมผ่านเส้ นใยสาแสง

• Motor Starter Panel ขนาดไฟแรงดัน 6,600 Volt ที่สามารถเคลื่อนย้ ายได้ : ใช้ ในปั๊ มน ้าขนาดใหญ่ในเหมือง
แม่เมาะ ของการไฟฟ้าฝ่ ายผลิตซึ่งลักษณะการใช้ งานชุด Motor Starter จะติดตังอยู
้ ่บนแพเพื่อสะดวกในการเคลื่อนย้ ายไป
ตามจุดต่างๆ ของเหมืองซึง่ มีลกั ษณะเป็ นบ่อน ้า

ภาพแสดง Motor Starter Panel ขนาดไฟแรงดัน 6,600 Volt ที่สามารถเคลื่อนย้ ายได้

• การควบคุ ม ความเร็ ว AC Motor : ขนาดแรงดัน ระดับ 3,300 ถึ ง 11,000 Volt ของ Motor ขนาดใหญ่ โดย
Medium Voltage Inverter พร้ อมระบบ PLC และระบบรายงานผลจากคอมพิวเตอร์ เพื่อปรับความเร็วของพัดลมหรื อปั๊ มขนาด
ใหญ่ที่ใช้ อยู่แล้ วหรื อสร้ างขึ ้นใหม่ ซึง่ มีผลโดยตรงต่อการประหยัดพลังงานอย่างต่อเนื่อง ผลรับคือการประหยัดค่าไฟฟ้าและลด
การสึกหรอของเครื่ องจักร

ภาพแสดง การควบคุมความเร็ว AC Motor
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• การเปลี่ยนระบบการควบคุมเครื่ องจักรเก่ าโดยการเปลี่ยนเป็ น Digital Drives พร้ อมระบบ PLC
และระบบรายงานผลจากคอมพิวเตอร์ : เปลี่ยนการควบคุมด้ วยระบบที่ทนั สมัยของระบบควบคุมความเร็ วของ
เครื่ องจักรผลิตกระดาษและผลิตเหล็กเส้ นที่ใช้ อยูแ่ ล้ วเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ และการประหยัดพลังงาน

ภาพแสดงการเปลี่ยนระบบการควบคุมเครื่ องจักรเก่าโดยการเปลี่ยนเป็ น Digital Drives พร้ อมระบบ PLC และระบบรายงานผล
จากคอมพิวเตอร์

2.2

ตลาดและสภาวะการแข่ งขัน
2.2.1

กลุ่มลูกค้ าและการจาหน่ ายและช่ องทางการจัดจาหน่ าย
กลุ่มลูกค้ า

ผู้ใช้ ผลิตภัณฑ์ของบริษัท จะอยูใ่ นธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรมซึง่ ต้ องการวางระบบควบคุมเครื่ องจักร และระบบ
ควบคุม ระบบไฟฟ้ า สัด ส่วนกลุ่ม ธุ รกิ จโรงงานอุต สาหกรรมอยู่ป ระมาณร้ อยละ 90 และกลุ่ม ผู้จัด จ าหน่ าย (Distributor)
ประมาณร้ อยละ 10 ของลูกค้ าทังหมด
้
ที่ผ่านมาบริษัทเริ่มมีลกู ค้ ารัฐบาลหรื อรัฐวิสาหกิจบ้ าง อย่างไรก็ตาม ปั จจุบนั บริษัทแบ่ง
ลูกค้ าของบริษัทออกเป็ นดังนี ้
ผลิตภัณฑ์ บริษัท

กลุ่มลูกค้ า
ผู้จดั จาหน่าย (Distributor)

CPT

โรงงานอุตสาหกรรม
ลูกค้ าสัง่ ผลิต (OEM)
ขายตรงผ่านทีมขายของบริ ษัท

งานก่อสร้ าง อาคารสูง
BID งาน

รัฐวิสาหกิจ – อนาคต

1. โรงงานอุตสาหกรรม (Factory) คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละประมาณ 90 ของรายได้ จากการขายและบริ การใน
ระหว่างปี 2557 – 2559 และช่วง 9 เดือนปี 2560 ลูกค้ ากลุ่มนีค้ ือ เจ้ าของโรงงานอุ ตสาหกรรมที่ต้องใช้ เครื่ องจักรในการผลิต
สินค้ า ได้ แก่ โรงงานนา้ ตาล โรงงานกระดาษ โรงงานยางรถยนต์ โรงงานซี เมนต์ เป็ นต้ น โดยกลุ่มอุตสาหกรรมหลักได้ แ ก่
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อุตสาหกรรมโรงงานน ้าตาลซึ่งมีสดั ส่วนในระหว่างปี 2557 – 2559 และช่วง 9 เดือนปี 2560 ประมาณร้ อยละ 50 ของรายได้ ใน
กลุม่ โรงงานอุตสาหกรรม
การพิจารณาเลือกลูกค้ า บริ ษัทจะพิจารณาจากประวัติและชื่อเสียงในวงการ ผลงานที่ผ่านมา ฐานะการเงิน และ
ประวัติการชาระเงินในอดีต ถ้ าเป็ นลูกค้ าใหม่จะได้ รับการประเมินว่ามีศกั ยภาพที่เพียงพอในการชาระหนีห้ รื อไม่ นอกจากนี ้
บริ ษัทจะมีการเรี ยกเก็บเงิ นมัดจาล่วงหน้ าจากลูกค้ าร้ อยละ 20-30 ของมูลค่าสัง่ ซื ้อ ในกรณี ที่มีการสัง่ ซื ้อสินค้ าโดยที่ยงั ไม่มี
กาหนดการส่งมอบ และ/หรื อ กรณีครบกาหนดการยืนราคา ทังนี
้ ้ บริษัทมีนโยบายการให้ เครดิตการชาระเงินอยูท่ ี่ 60 วัน
2. บริษัทผู้จดั จาหน่าย (Distributor) คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 10 ของรายได้ จากการขายและบริ การในระหว่าง
ปี 2557 - 2559 และช่วง 9 เดือนปี 2560 ส่วนใหญ่ เป็ นการขายสินค้ าประเภท Unit การพิจารณาเลือกผู้จัดจาหน่ายเพื่อลด
ความเสี่ยงในการรับชาระเงิน บริ ษัทจะพิจารณาจากประวัติและชื่อเสียงในวงการ ผลงานที่ผ่านมา และฐานะการเงิ นของผู้จดั
จาหน่าย จะได้ รับการประเมินว่ามีศกั ยภาพที่เพียงพอในการชาระหนี ้ นอกจากนี ้ บริ ษัทจะมีการเรี ยกเก็บเงินมัดจาล่วงหน้ าจาก
ลูกค้ าร้ อยละ 20-30 ของมูลค่าสัง่ ซื ้อ ในกรณีที่มีการสัง่ ซื ้อสินค้ าโดยที่ยงั ไม่มีกาหนดการส่งมอบ และ/หรื อ กรณีครบกาหนดการ
ยื น ราคา ทัง้ นี ้ บริ ษั ท มี น โยบายการให้ เครดิ ต การช าระเงิ น อยู่ที่ 60 วัน ซึ่ งปั จ จุบัน บริ ษั ท ได้ เพิ่ ม จ านวนตัว แทนจ าหน่ า ย
(Distributor)
บริ ษัทได้ กาหนดนโยบายการให้ วงเงินสินเชื่อกับ Distributor ที่ชดั เจนขึ ้น โดยกาหนดเป็ นกลุม่ ลูกค้ า หลักเกณฑ์ใน
การพิจารณาเพื่อกาหนดวงเงินและการให้ เ ครดิตเทอม ซึ่งพิจารณาจากประวัติการชาระเงินและปริ มาณการสัง่ ซื ้อ ตลอดจน
อานาจการอนุมตั ิ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1. ลูกค้ ารายใหม่ ต้ องจ่ายชาระเป็ นเงินสดเท่านัน้ ไม่มีเครดิตเทอม และต่อมาหากมีการซือ้ ต่อเนื่องเป็ นเวลา
ติดต่อกัน 6 เดือน โดยมีจานวนเงินสะสม 100,000 บาท สามารถย้ ายกลุ่มเป็ นลูกค้ าที่ให้ วงเงินได้ ยกเว้ น
กรณี ลกู ค้ ารายใหม่เป็ นลูกค้ ารายใหญ่ที่น่าเชื่อถือและมีฐานะการเงินดี จะมีการพิจารณาวงเงินสินเชื่อ และ
เครดิตเทอม
2. ลูกค้ ารายเดิม ที่ไม่มีประวัติการผิดนัดชาระหนี ้ โดยกาหนดวงเงินสินเชื่อ และระยะเวลาการให้ เครดิดเทอม ซึ่ ง
ต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากผู้จดั การฝ่ ายขาย ดังนี ้
- ประวัติการซือ้ ต่อเดือนไม่เกิ น 100,000 บาท กาหนดวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 200,000 บาท ให้ เครดิต
เทอม 7-30 วัน
- ประวัติ ก ารซื อ้ ต่ อ เดื อ น 100,001-500,000 บาท ก าหนดวงเงิ น สิ น เชื่ อ ไม่ เกิ น 1,500,000 บาท ให้
เครดิตเทอม 30-45 วัน
- ประวัติการซื ้อต่อเดือน ตัง้ แต่ 500,000 บาทขึน้ ไป กาหนดวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 3,000,000 บาท ให้
เครดิตเทอม 30-60 วัน
3. กลุ่มลูกค้ าสัง่ ผลิต (OEM) บริ ษัทมีลูกค้ าประเภทสัง่ ผลิต กล่าวคือ เป็ นลูกค้ าที่สร้ างเครื่ องจักรสาหรับผลิตสินค้ า
ประเภทต่างๆ ให้ แ ก่โรงงานอุ ตสาหกรรม ซึ่งบริ ษั ท ได้ ผลิ ตสิ น ค้ า และพัฒ นาระบบควบคุม ที่ ทัน สมัย ง่ายในการใช้ งานเพื่ อ
เครื่ องจักรนันๆ
้ ทางานอย่างมีประสิทธิภาพ สัดส่วนของลูกค้ า OEM ยังเป็ นสัดส่วนเฉลี่ยน้ อยกว่าร้ อยละ 5 ของรายได้ จากการ
ขายและบริการ
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4. กลุ่มลูกค้ างานก่อสร้ าง บริ ษัทเริ่ มพัฒนาสินค้ าสาหรับกลุ่มลูกค้ างานก่อสร้ าง ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับระบบ
ควบคุมตู้ไฟฟ้า การจ่ายไฟฟ้า เช่น การติดตัง้ Busduct คือทางเดินไฟฟ้าสาหรับส่งจ่ายระบบไฟฟ้า มีลกั ษณะเป็ นแท่งตัวนา
ท าด้ ว ยทองแดงหรื อ อลูมิ เนี ย ม และ Cast Resin Transformer คื อ หม้ อ แปลงไฟฟ้ า เคลื อ บเรซิ่ น และ RMU ซึ่ง หมายถึ ง
Switchgear ขนาด 24 kV. ในระบบจ่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้า มีหน้ าที่ตดั ต่อและป้องกันความเสียหายจากการใช้ กระแสเกิน
พิกดั หรื อไฟฟ้าลัดวงจร ปั จจุบนั สัดส่วนรายได้ จากลูกค้ าส่วนนี ้ยังไม่มีนยั สาคัญ
5. รัฐวิสาหกิจ ที่ผ่านมา บริ ษัทได้ งานอ้ างอิงและส่งมอบเรี ยบร้ อยแล้ ว ได้ แก่ การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตเหมืองแม่เมาะ กรม
ชลประทาน เป็ นต้ น รวมถึง บริ ษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน ้าภาคตะวันออก จากัด (มหาชน) (East Water) ซึ่งจัดตังโดย
้
มติคณะรัฐมนตรี อย่างไรก็ตาม ในอนาคตอันใกล้ บริ ษัทจะเข้ าถึงกลุ่มลูกค้ ารัฐวิสาหกิจให้ มากขึ ้น เช่น การประปา การไฟฟ้า
ฝ่ ายผลิ ต การไฟฟ้ า ส่ว นภูมิ ภ าค กรมชลประทาน การประปานครหลวง เป็ น ต้ น ในส่ ว นของงานสร้ างสถานี ไฟฟ้ าย่ อ ย
(Substation) โดยบริ ษัทจะปฏิบตั ิตามแนวทางและขันตอนในการเป็
้
นคู่ค้ากับภาครัฐในการร่วมประมูลงาน ตามนโยบายของ
รัฐบาลในการสนับสนุนภาคเอกชนโดยเฉพาะบริ ษัทคนไทยเพื่อให้ มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ ซึ่ง CPT เป็ นหนึ่งในบริ ษัท
คนไทยที่มีคณ
ุ สมบัติครบตามที่ระบุไว้ ตามประกาศเว็ปไซต์ของหน่วยงานราชการหรื อรัฐวิสาหกิจที่เปิ ดโอกาสให้ ร่วมประกวด
ราคา โดยไม่ได้ กาหนดรายชื่อที่อนุญ าต (Approved list) และบริ ษั ทคาดว่าหลังจากการเสนอขายหลักทรัพย์แก่ประชาชน
บริ ษัทจะมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ งสามารถร่ วมประมูลงานในส่วนรัฐวิสาหกิจหรื อกลุ่มราชการได้ มากขึ ้น โดยสินค้ าของ
บริษัทที่จะนาเสนอมีคณ
ุ สมบัติตามมาตรฐานเป็ นที่ยอมรับเช่นกัน
ทังนี
้ ้ ลูกค้ า 10 รายแรก ในปี 2559 และช่วง 9 เดือนปี 2560 มีสดั ส่วนการขายประมาณร้ อยละ 51.97 และร้ อยละ 62.97
ของรายได้ จากการขายและการให้ บริ การ ตามลาดับ และไม่มีลกู ค้ ารายใดมีสดั ส่วนการขายเกินร้ อยละ 20 ของรายได้ จากการ
ขายและบริ การในปี 2559 แต่ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2560 บริ ษัทรับงานจากบริ ษัท ผลิตนา้ ตาลแห่งหนึ่ง เป็ นมูลค่ารายได้
จานวน 146.90 ล้ านบาท ซึ่งคิดเป็ นอัตราร้ อยละ 19.24 ของรายได้ หลักของบริ ษัท โดยลูกค้ ารายใหญ่ ที่สุดในแต่ละปี ไม่ ได้
ผูกขาดกับลูกค้ ารายใดรายหนึ่ง ที่ผ่านมาบริ ษัทมีลกู ค้ าในประเทศและต่างประเทศโดยลูกค้ าต่างประเทศได้ แก่ กัมพูชา พม่า
ลาว จีน โอมาน อินโดนีเซีย ฟิ ลิปปิ นส์ ซึง่ สามารถสรุปสัดส่วนรายได้ จากการขายและบริการในประเทศและต่างประเทศในช่วง 3
ปี ย้อนหลัง และช่วง 9 เดือนปี 2560 ได้ ดงั นี ้
ตารางแสดงสัดส่วนรายได้ จากการขายและบริ การในประเทศและต่างประเทศปี 2557 – 2559 และช่วง 9 เดือน ปี 2559 และ 2560
รายได้ จากการ
ขายและบริการ

- ในประเทศ
- ต่างประเทศ

รวม

2557
(ปรับปรุ งใหม่ )
ล้ านบาท
ร้ อยละ

2558
(ปรับปรุ งใหม่ )
ล้ านบาท
ร้ อยละ

ล้ านบาท

ร้ อยละ

890.30
177.45
1,067.75

1,010.35
50.60
1,060.95

1,160.19
67.24
1,227.43

94.52
5.48
100.00

83.38
16.62
100.00

95.23
4.77
100.00

2559
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9 เดือน 2559

9 เดือน 2560

ล้ านบาท

ร้ อยละ

ล้ านบาท

ร้ อยละ

725.77
60.85
786.62

92.26
7.74
100.00

749.84
13.61
763.45

98.22
1.78
100.00
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บริษัท สามารถสรุปตัวอย่างรายชื่อลูกค้ าทังในประเทศและต่
้
างประเทศที่มีชื่อเสียงเป็ นที่ร้ ูจกั ในอุตสาหกรรมในช่วง 3 ปี
ที่ผ่านมา (2557 – กันยายน 2560) ให้ ทราบพอสังเขป ดังนี ้
ตารางแสดงตัวอย่างลูกค้ าในประเทศแยกตามประเภทอุตสาหกรรม
ประเภทอุตสาหกรรม

รายชื่อบริษัท

1. น ้าตาล

1. กลุม่ มิตรผล
2. กลุม่ น ้าตาลคริ สตอลล่า
3. กลุม่ น ้าตาลเคไอ
4. กลุม่ น ้าตาลครบุรี
5. กลุม่ น ้าตาลบุรีรัมย์
6. กลุม่ น ้าตาลเกษตรไทย (Kaset Thai Sugar)

7. กลุม่ โรงงานไทยรุ่งเรื อง
8. กลุม่ น ้าตาลบ้ านโป่ ง
9. กลุม่ น ้าตาลราชบุรี
10. กลุม่ น ้าตาลขอนแก่น
11. กลุม่ น ้าตาลไทย

2. เหล็ก

กลุม่ บมจ. มิลล์คอน สตีล

บจ. ดานิลี่ฟาร์ อีสต์

บจ. ที.ซี. เมทอล เวิร์ค

บมจ. ไทยง้ วนเมทัล

บจ. ไทยสตีลเซอร์ วิสเซ็นเตอร์

บจ. ไทยสตีลโปรไฟล์

บจ. ผาทองกิจสตีลอินดัสตรี ้

บจ. มากอตโต

บจ. ยูไนเต็ดคอยล์เซ็นเตอร์

บจ. ราชสีมา ผลิตเหล็ก

บจ. โรงงานเหล็กกรุงเทพฯ

บมจ. สยามสติลซินดิเกต

บมจ. สามชัย สตีล อินดัสทรี

บจ. เหล็กทรัพย์กรุ๊ป

บจ. เหล็กสยามยามาโตะ

บมจ. อลูคอน

บจ. เอ็น.เอช.เค.สตีล

3. กระดาษ

4. ซีเมนต์

5. ยางและยางรถยนต์

กลุม่ กระดาษแข็งไทย

กลุม่ สยามบรรจุภณ
ั ฑ์

กลุม่ เอสซีจี (SCG)

บจ. คิมเบอร์ ลี่ย์-คล๊ าค

บมจ. ดับเบิ ้ล เอ

บมจ. ไทยเคนเปเปอร์

บจ. ไทยเปเปอร์ มิลล์

บจ. บูรพาอุตสาหกรรม

บจ. ปั ญจพลไฟเบอร์ คอนเทนเนอร์

บจ. มหาชัยคราฟท์เปเปอร์

บมจ. ยูไนเต็ดเปเปอร์

บจ. ริ เวอร์ โปร์ พัลพ แอนด์ เพเพอร์

บจ. อินเตอร์ แปซิฟิค เปเปอร์

บจ. เอเซียคราฟท์เปเปอร์

บมจ. อุตสาหกรรมไทยบรรจุภณ
ั ฑ์

บจ. เอ็นไวรอนเม็นท์ พัลพ์แอนด์ เปเปอร์

บจ. ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย)

บจ. ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง)

บจ. ปูนซิเมนต์ไทย (ทุง่ สง)

บจ. ปูนซิเมนต์ไทย (ลาปาง)

บมจ. ปูนซีเมนต์เอเชีย

บจ. เอสซีจี ซีเมนต์

กลุม่ แพน อิโนเวชัน่

กลุม่ สยามมิชลิน

บมจ. กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย)

บจ. ซีออน แอดวานซ์ โพลีมิกซ์

บจ. ดีสโตน

บจ. บริ ดจสโตนกรุ๊ป (ประเทศไทย)

บจ. พี ไอ อินดัสทรี

บจ. แม็กซิส อินเตอร์ เนชัน่ แนล (ประเทศไทย)
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ประเภทอุตสาหกรรม

รายชื่อบริษัท
บจ. ยางโอตานิ

บจ. ไลอ้ อน ไทร์ ส (ประเทศไทย)

บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)

บจ. ไอ อาร์ ซี (เอเซีย) รี เสิร์ช

บจ. ไออาร์ ซี

บมจ. ฮัวฟง
้ รับเบอร์ (ไทยแลนด์)

บจ. คอนติเนนทอลไทร์ ส ประเทศไทย

6. พลาสติกและเคมีภณ
ั ฑ์

7. สิ่งก่อสร้ าง

กลุม่ บมจ. ลินเด้ (ประเทศไทย)

บจ. ซี พี อุตสาหกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์

บมจ. ทีพีไอ โพลีน
บมจ. ไทยนามพลาสติกส์
บมจ. ไทยฟิ ล์ม อินดัสตรี่
บจ. นครหลวงอุตสาหกรรมพลาสติก
บมจ. ทีพีไอ โพลีน
บมจ. โฟคัส ดีเวลลอปเม้ นท์ แอนด์ คอนสตรัคชัน่

บมจ. ไทยเซ็นทรัลเคมี
บจ. ไทยพลาสติกและเคมีภณ
ั ฑ์
บจ. ไทยวัฒนาพลาสติก
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล
บจ. พีทีที เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริ ง
บมจ. วิค แอนด์ ฮุคลันด์

บจก.สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย)

บมจ. อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี ส้ ์

บจ. เอ็มเอ็มพี คอร์ ปอเรชัน่

บมจ. ไออาร์ พีซี

บมจ. กสท โทรคมนาคม
บจ. นภัสนันท์ พร็อพเพอร์ ตี ้ (มหาวิทยาลัย
รังสิต)
บจ. วี.เอ็ม.พี.ซี.

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

บจ. สยาม อัลฟ่ า เทค

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณ
ทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร
บจ. สินทรัพย์ดิงโก้

บจ. สิริทนง พร็อพเพอร์ ตี ้
บมจ. ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้ นท์
บจ. เอสแอนด์ดบั บลิว เพาเวอร์ พลัส
(รพ.กัณทรลักษณ์ )
บจ. เอเฮ้ าส์ พร็อพเพอร์ ตี ้

8. สถานีไฟฟ้าย่อยและ
บริการติดตังสายเคเบิ
้
้ล

บจ. กาแพงเพชรไบโอเพาเวอร์
บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรน ้าภาค
ตะวันออก (อีสท์ วอเตอร์ )
บจ. ปริ นทร (BITEC2)

.
9. รัฐบาล

บจ. เลี ้ยงถาวร

บมจ. ออริ จิ ้น พร็อพเพอร์ ตี ้
บจ. เอ็นเอสแอล ฟูด้ ส์
บจ. ไอ.เอส.อาร์ เอ็นจิเนียริ่ ง
(รพ.103 เวียงจันทน์)
บจ. เพาเวอร์ โซลูชนั่ เทคโนโลยี (AEC
Market)
บจ. ไทยรุ่งเรื องอุตสาหกรรม
บจ. เมโทร อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค

บจ. ยางโอตานิ

บจ. รังสิต พลาซ่า(Future Park)

บจ.สยาม รี เทล ดีเวลล็อปเม้ นท์ (Terminal 21)

บจ. เหล็กทรัพย์กรุ๊ป

บจ. แอดวานซ์ ไฟเบอร์

Continental Tyres

กรมชลประทาน
การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
และบริ ษัทในกลุม่ กฟผ.

การประปาส่วนภูมิภาค
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ)
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ตารางแสดงตัวอย่างลูกค้ าต่างประเทศแยกตามประเภทอุตสาหกรรม
ประเภทอุตสาหกรรม
1. น ้าตาล

2. ซีเมนต์

รายชื่อบริษัท

ประเทศ

Mitr Lao (กลุม่ บริ ษัทน ้าตาลมิตรผล)
Sawannakhet Sugar
Koh Kong Sugar (กลุม่ เคเอสแอล)
Phnompenh Sugar
PT. Adikarya Gemilang PS
PT. Pemukasakti Manisindah

ลาว
ลาว
กัมพูชา
กัมพูชา
อินโดนีเซีย
อินโดนีเซีย

Universal Robina Corporation

ฟิ ลิปปิ นส์

YTL Cement Bhd

มาเลเซีย

Kampot Cement Co., Ltd

กัมพูชา

Khammouane Cement Co., Ltd

ลาว

KBZ Industries Ltd

เมียนมาร์

การจาหน่ ายและช่ องทางการจัดจาหน่ าย
ช่องทางการจาหน่ายของบริ ษัทจึงแบ่งเป็ นการจาหน่าย 2 ช่องทาง โดยการติดต่อผู้ซื ้อโดยตรงผ่านฝ่ ายขาย
ของบริษัท และการจาหน่ายผ่านตัวแทนจาหน่าย โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1. การจัดจาหน่ายโดยเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายขายของบริ ษัท (Direct Contact) : บริษัทใช้ กลยุทธ์การขายตรงในการขายสินค้ า
ระบบควบคุมเครื่ องจักร ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็ นการแสดงผลงานในอดีตของบริ ษัทสร้ างความเชื่อมัน่ แก่ลกู ค้ า โดยให้ เจ้ าหน้ าที่
ขายโครงการที่มีความรู้ด้านผลิตภัณฑ์เป็ นอย่างดีทาการนาเสนอผลิตภัณฑ์ที่ใช้ เป็ นระบบควบคุมเครื่ องจักรให้ กบั กลุ่มลูกค้ า
โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งขัน้ ตอนของการเลือกซื ้อของบริ ษัทเอกชนในบางแห่ง บริ ษัทจะต้ องเสนอราคาเพื่อแข่งขันกับ
คู่แข่งอื่นด้ วย นอกจากนี ้ เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายการตลาดจะติดตามข่ าวสารเกี่ยวกับงานก่อสร้ างโรงงานใหม่ๆ เพื่อเข้ าเสนอแนะนา
ผลิต ภัณ ฑ์ รวมถึงการเข้ าเสนอระบบการปรับ ปรุ งเครื่ องจักรเก่าให้ มี การผลิตที่ มี ประสิทธิ ภ าพมากขึน้ ปั จจุบัน บริ ษั ท มี
พนักงานจานวน 158 คน โดยแบ่งทีมพนักงานขาย 12 คน แบ่งเป็ น 4 ทีม มีทงที
ั ้ มขายในประเทศและขายต่างประเทศ
นอกจากนี ้ ยัง มี ลูก ค้ า บางส่ ว นที่ ติ ด ต่ อ กับ บริ ษั ท โดยตรงเนื่ อ งจากได้ รั บ ข้ อ มู ล บริ ษั ท จากการโฆษณา จาก
ความสัมพันธ์กบั ผู้บริหารของบริษัท และบางส่วนเป็ นการแนะนาจากลูกค้ าเก่า
2. การจัดจาหน่ายผ่านผู้จัดจาหน่าย (Distributor) : บริ ษัทมีการจาหน่ายสินค้ าให้ กับผู้จัดจาหน่าย เพื่อช่วยในการ
กระจายสินค้ าและเป็ นการเพิ่มช่องทางการจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้ กบั ลูกค้ าทังกรุ
้ งเทพฯ และต่างจังหวัด
บริ ษัทกาหนดหลักเกณฑ์การเลือกผู้จดั จาหน่าย โดยจะต้ องมีประสบการณ์และมีกลุม่ ลูกค้ าที่ชดั เจน มียอดการซื ้อ
ที่แน่นอน และมีประวัติการชาระเงินที่ตรงต่อเวลา ประเภทอุปกรณ์ที่จาหน่ายผ่านให้ ผ้ จู ดั จาหน่าย ได้ แก่ MCCB, Contactor,
Overload, PLC, Inverter เป็ นต้ น ปั จจุบนั บริ ษัทมีบริ ษัทผู้จดั จาหน่าย 8 ราย แบ่งในเขตกรุงเทพฯ และปริ มณฑล 5 ราย และ
เขตต่างจังหวัด 3 ราย ทังนี
้ ้ บริษัทจะเสนอราคาที่ผ้ จู ดั จาหน่ายสามารถไปขายได้ มีกาไร และมีการจัดงานเลี ้ยงสังสรรค์ประจาปี
เพื่อรักษาความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทและผู้จดั จาหน่าย
ส่วนที่ 2 หน้ า 22
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บริษัทมีสดั ส่วนการจัดจาหน่ายผ่านการจัดจาหน่ายโดยตรง และผ่านตัวแทนจาหน่ายเฉลี่ย (ปี 2557 - 30 กันยายน
2560) ประมาณร้ อยละ 90 ร้ อยละ 10 ของรายได้ จากการขายและบริการ ตามลาดับ
2.2.2

กลยุทธ์ ทางการตลาด

บริ ษั ท มี ก ารก าหนดกลยุท ธ์ ในการแข่ งขัน เพื่ อ รั ก ษาฐานลูก ค้ า ที่ มี อ ยู่เดิ ม รวมทัง้ เพื่ อ เพิ่ ม ส่ว นแบ่ งทาง
การตลาดของบริษัท ดังต่อไปนี ้
1. คุณภาพและมาตรฐานของสินค้ าและบริการ
บริ ษัทให้ ความสาคัญกับการผลิตและจาหน่ายสินค้ าให้ ได้ มาตรฐาน และตรงตามความต้ องการของลูกค้ า รวมทังมี
้
ราคาเหมาะสมสามารถแข่งขันได้ ทาให้ ได้ รับความไว้ วางใจจากลูกค้ าทังในประเทศและต่
้
างประเทศตลอดมา ทังนี
้ ้ สินค้ าของ
บริษัทได้ รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์จากทังในประเทศและต่
้
างประเทศ เช่น ระบบการบริหารคุณภาพมาตรฐาน
ISO 9001:2008, กระบวนการตรวจสอบคุณภาพได้ ตามมาตรฐาน UKAS Quality Management เป็ นต้ น
2. ความหลากหลายของระบบควบคุมเครื่ องจักรและไฟฟ้ าครบวงจร
บริ ษัทเป็ นผู้ผลิตและจาหน่ายตู้ไฟฟ้าระบบควบคุมเครื่ องจักรโดย PLC ซึ่งสื่อสารกับอุปกรณ์ ไฟฟ้าต่างๆ สาหรับ
ควบคุมเครื่ องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม ได้ แก่ ตู้ควบคุมระบบการทางานของมอเตอร์ ไฟฟ้าและระบบควบคุมอัตโนมัติ และ
ระบบตู้ไฟฟ้ากาลัง ทาให้ สามารถตอบสนองความต้ องการที่หลากหลายของกลุม่ ลูกค้ าโรงงานอุตสาหกรรมได้ การขยายตลาด
โดยการเพิ่มประเภทสินค้ าของบริ ษัท ไปยังภาคเอกชนสาหรับอุตสาหกรรมอื่นๆ เพื่อลดความเสี่ยงการพึ่งพาโรงงานนา้ ตาล
เพียงอย่างเดียว อันได้ แก่
2.1 การเพิ่มงานประเภท Gas Insulated Substation (GIS) Substation คือ สถานี ไฟฟ้าแรงสูงแบบใช้ ฉนวน
ก๊ าซ ซึ่งบริ ษัทได้ ดาเนินการก่อสร้ างสถานีจ่ายไฟให้ แก่ BITEC2 เทอร์ มินลั 21 (โคราช) ฟิ วเจอร์ ฟาร์ ค บจ.คอนติเนนทอลไทร์ ส
(ระยอง) และจะเป็ นงานอ้ างอิงที่จะรับงานต่อไปในอนาคตทังกั
้ บหน่วยงานราชการและเอกชน เช่น การไฟฟ้านครหลวง การ
ไฟฟ้าภูมิภาค การไฟฟ้าฝ่ ายผลิต รวมถึงโครงการบริ หารจัดการน ้าของส่วนงานรัฐบาล ที่ต้องใช้ ปั๊มน ้าขนาดใหญ่ที่จะต้ องใช้
ระบบไฟฟ้าสาหรับสถานีสูบจ่ายนา้ รวมถึงการควบคุมการจ่ายไฟฟ้าสาหรับโครงการรถไฟฟ้าความเร็ วสูงซึ่งจะเกิดขึน้ ใน
อนาคตอีกด้ วย
2.2 การเพิ่มสินค้ าประเภท Medium Voltage Inverter คืออุปกรณ์ ที่ควบคุมความเร็ วของมอเตอร์ ขนาดใหญ่ที่
ใช้ ในการขับพัดลมและปั๊ มน ้าเพื่อการประหยัดพลังงาน ซึ่งบริ ษัทได้ ดาเนินการจัดจาหน่ายและติดตังระบบให้
้
แก่ กลุ่มโรงงาน
ปูนซีเมนต์ เช่น Kampot Cement , SCG สาขาท่าหลวง สาขาแก่งคอย สาขาทุ่งสง กลุ่มโรงงานนา้ ตาล (ธุรกิจนา้ ตาลและ
ธุรกิจผลิตไฟฟ้า) Glow Energy (ระยอง) เช่น รวมเกษตรอุตสาหกรรม สาขาภูเขียว สาขาภูหลวง น ้าตาลสิงห์บรุ ี น ้าตาลนิวกรุง
ไทย นา้ ตาลมิตรกาฬสินธุ์ อุตสาหกรรมนา้ ตาลโคราช นา้ ตาลขอนแก่น กลุ่มอาหาร เช่น อายิโนะโมะโต๊ ะ และจะขยายไปยัง
ลูกค้ าขนาดใหญ่ประเภทอื่นๆ ซึง่ ต้ องการประหยัดพลังงาน
2.3 การเพิ่มสินค้ าประเภท Medium Voltage Soft Starter คือ อุปกรณ์ ที่ใช้ สาหรับการสตาร์ ทมอเตอร์ ขนาด
ใหญ่ เพื่ อลดการกระชากของกระแสไฟฟ้าในการสตาร์ ท ซึ่งอุปกรณ์ ดังกล่าวตัง้ เป้าหมายในการนาเสนองานในโครงการที่
เกี่ยวกับการจัดการน ้า เช่น การประปานครหลวง กรมชลประทาน สานักงานระบายน ้ากรุงเทพฯ รวมถึงโครงการบริ หารจัดการ
น ้าในอนาคต ซึง่ หน่วยงานดังกล่าวจาเป็ นที่จะต้ องใช้ ปั๊มน ้าขนาดใหญ่
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3. การให้ บริการหลังการขายที่ดีและรวดเร็ว
เพื่ อเป็ นการสร้ างความสัม พัน ธ์ ที่ดีและความพึงพอใจให้ แก่ลูกค้ า บริ ษั ทมี น โยบายการให้ บริ การที่ สร้ างความ
ประทับใจให้ แก่ลกู ค้ าตังแต่
้ เริ่ มต้ นจนสิ ้นสุดการขาย เช่น ก่อนการเสนอราคาจะมีทีมงานรวบรวมรายละเอียดความต้ องการของ
ลูกค้ าอย่างถูกต้ องจึงส่งใบเสนอราคาและหลังจากได้ งานแล้ วจะมีทีมวิศวกรออกสารวจและเก็บรายละเอียดทังหมดเพื
้
่อเป็ น
ข้ อมูลในการผลิตโดยปรับจากแบบมาตรฐานของบริ ษัท แล้ วส่งแบบทังหมดให้
้
ลกู ค้ าอนุมตั ิเพื่อ ผลิตตู้ควบคุมต่างๆ ณ โรงงาน
ของบริ ษัท เมื่อผลิตเสร็จจะส่งมอบสินค้ าตรงเวลาและตรงความต้ องการของลูกค้ าหลังจากส่งมอบจะมีทีมงานที่เชี่ยวชาญที่มี
ประสบการณ์ เพื่อแนะนาการติดตังอย่
้ างถูกต้ องเพื่อให้ สามารถใช้ งานได้ อย่างเต็มประสิทธิภาพและลดปั ญหาระยะยาว พร้ อม
ทีมวิศวกรที่มีประสบการณ์สงู ในการปรับแต่ง เพื่อให้ เครื่ องจักรทางานสมบูรณ์แบบตามความต้ องการของลูกค้ า เป็ นต้ น ทาให้
ช่วยลดปั ญหาการหยุดของเครื่ องจักรระหว่างการผลิต และลดค่าใช้ จ่ายให้ โรงงานเป็ นอย่างมาก โดยบริ ษัทมีการจัดให้ มีการ
ฝึ กอบรมด้ านการบริการและด้ านเทคนิคที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ให้ แก่พนักงาน เพื่อ เสริ มสร้ างความรู้และทักษะในการทางานและ
สามารถตอบปั ญหาให้ กบั ลูกค้ าได้ อย่างถูกต้ อง
4. ประสบการณ์ ของผู้บริหารและบุคลากรของบริษัท
บริ ษั ท มี ผ้ ูบ ริ ห ารและที ม งานที่ มี ป ระสบการณ์ ในอุต สาหกรรมนี ม้ านานกว่า 30 ปี และด้ วยประสบการณ์ แ ละ
ความสัมพันธ์ที่ดีของทีมงานกับบริ ษัทลูกค้ า และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ซึง่ บริ ษัทได้ ให้ ความรู้และจัดอบรมให้ แก่ลกู ค้ าที่ใช้ งาน
เป็ นอย่างดี ทาให้ บริ ษัทได้ รับความเชื่อถือถึงความสามารถในการทางานให้ บรรลุได้ ตามเป้าหมาย และได้ รับการยอมรับอย่าง
กว้ างขวาง จนได้ รับมอบหมายให้ ทางานหลายๆ โครงการอย่างต่อเนื่อง เช่น โรงงานน ้าตาล โรงงานปูนซีเมนต์ โรงงานกระดาษ
และเยื่อกระดาษ โรงงานเหล็กเส้ น โรงงานยางรถยนต์ เป็ นต้ น
5. การมีโรงงานผลิตเป็ นของบริษัทเอง
บริ ษั ท มี โรงงานเป็ น ของตัวเองซึ่งสามารถประกอบตู้ค วบคุม ได้ ถึง 2,500 ตู้ต่อปี ขึน้ อยู่กับ ค าสั่งซื อ้ ของลูกค้ า
เนื่องจากบริ ษัทมีพื ้นที่ ของโรงงานผลิตเพียงพอที่จะรองรับคาสัง่ ซื ้อ จากการที่บริ ษัทมีโรงงานผลิตเป็ นของบริ ษัทเองจึง ทาให้
บริ ษัทสามารถควบคุมต้ นทุนในการผลิตได้ ดีขึ ้น นอกจากนี ้ ยังสามารถควบคุมคุณภาพและระยะเวลาในการผลิต รวมทังเพิ
้ ่ม
ประสิทธิภาพในการตอบสนองความต้ องการระบบงานให้ ได้ หลากหลายและครบถ้ วนมากยิ่งขึ ้น อีกทังจะจั
้ ดตังโรงงานแห่
้
งใหม่
โดยมี ก ารซื อ้ เครื่ อ งจัก รใหม่ จ าก AMADA เพื่ อ ผลิ ต ตู้ Metal Clad Switchgear (MCSG)และตู้ไ ฟเฉพาะแบบ Type Test
ภายใต้ การร่วมมือจากบริษัทต่างชาติโดยการซื ้อลิขสิทธิ์ (License) พร้ อมผู้เชี่ยวชาญมาให้ คาแนะนาในการผลิต
6. การขยายตลาดให้ ครอบคลุมฐานลูกค้ าในทุกกลุ่ม
ปั จจุบนั บริษัทมีการผลิตตู้ระบบควบคุมและตู้ไฟฟ้าให้ กบั ฐานลูกค้ าในหลากหลายโรงงานอุตสาหกรรม นอกจากนี ้
ยังมีแผนขยายตลาดทางด้ านอาคารสูงโดยการจัดจาหน่ายสินค้ าประเภทแท่งทองแดงสาหรับนากระแสไฟฟ้า (“Busduct”),
หม้ อแปลงไฟฟ้าแบบแห้ งซึ่งเคลือบด้ วยเรซิ่น (Cast Resin Transformer), Switchgear ในระบบจ่ายไฟฟ้า (Ring Main Unit
(“RMU”)) และขยายตลาดต่างประเทศโดยการสร้ างที มขาย เพื่ ออ้ างอิงผลงานในอดีตของบริ ษั ทไปนาเสนอ เช่น ตู้ระบบ
ควบคุมต่างๆ ในโรงงานน ้าตาล โรงงานผลิตกระดาษ โรงงานผลิต เหล็กเส้ น เป็ นต้ น การขยายตลาดเหล่านี ้จะช่วยให้ บริ ษัทมี
การเติบโตของยอดขายได้ อย่างต่อเนื่อง โดยมีการขยายไปยังลูกค้ าต่างประเทศด้ วย
บริ ษัทได้ มีโอกาสส่งผลิตภัณฑ์ไปจาหน่ายยังต่างประเทศ อาทิ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิ ลิปปิ นส์ กัมพูชา ลาว พม่า
เป็ นต้ น เนื่องจากประเทศดังกล่าวอยู่ในระหว่างการพัฒนาด้ านโครงสร้ างพื ้นฐาน รวมทังการขยายโรงงานอุ
้
ตสาหกรรมและ
ระบบพลังงานไฟฟ้า ส่งผลให้ บริ ษัทมีโอกาสเติบโตทางธุรกิจในประเทศเหล่านี ้สูง ซึ่ง บางส่วนเป็ นการขายลูกค้ าบริ ษัทไทยที่
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ขยายโรงงานไปเปิ ด สาขาในต่ า งประเทศ และบางส่ ว นก็ ข ายตรงให้ ลูก ค้ า ต่ า งประเทศ ดัง นัน้ เพื่ อ เป็ น การขยายตลาด
ต่า งประเทศให้ เติ บ โตมากขึ น้ อย่ า งต่ อ เนื่ อ งโดยการจัด ตัง้ บริ ษั ท สาขาในต่ า งประเทศเพื่ อ น าเอาผลงานต่ า งๆ ที่ ป ระสบ
ความสาเร็จและเป็ นที่ยอมรับของลูกค้ าในไทยไปเสนอให้ แก่ ตลาดต่างประเทศซึง่ มีการพัฒนาการของเครื่ องจักรและการผลิต
เหมือนกับประเทศไทยในอดีตที่ผ่านมา
2.2.3

นโยบายการกาหนดราคา

บริ ษัทมีนโยบายการกาหนดราคาตามราคาต้ นทุนของผลิตภัณฑ์และบริ การบวกอัตรากาไรขันต้
้ น มาตรฐาน
(Standard Gross Margin) ที่เหมาะสม โดยต้ นทุนจะประกอบด้ วย ต้ นทุนวัสดุอปุ กรณ์ ต้ นทุนส่วนประกอบ ค่าแรงทางตรงที่
คานวณจากประมาณการชัว่ โมงการผลิตที่คาดว่าจะต้ องใช้ ในการผลิต ค่าใช้ จ่ายในการผลิต ค่าใช้ จ่ายต่างๆ ในการบริ การ
ต้ นทุนทางการเงิน และโสหุ้ยการผลิตที่ปันส่วนเข้ างาน ค่าเผื่อเหลือเผื่อขาดของราคาวัสดุอปุ กรณ์ และประมาณการค่าใช้ จ่าย
หลังจากการส่งมอบสินค้ า เช่น ค่าเดินทางและค่าที่พกั ของวิศวกร หรื อ ค่าใช้ จ่ายในการรับประกันสินค้ า (Warranty) เป็ นต้ น
นอกจากนี ้ ยังมีการประมาณการค่าใช้ จ่ายที่เกิดจากเงินเดือนฝ่ ายขาย โบนัส ค่าล่วงเวลาที่เป็ นค่าใช้ จ่ายส่วนกลาง และจะมี
ค่าประมาณการค่าที่ปรึกษา ค่าประสานงานขาย ค่านายหน้ า ตลอดจนค่าใช้ จ่ายทางการตลาด โดยทีมงานฝ่ ายวิศวกรและ
ฝ่ ายผลิต จะต้ องร่ วมกันคานวณปริ มาณวัสดุอปุ กรณ์ และชัว่ โมงการผลิต รวมถึงชัว่ โมงการทางานของฝ่ ายบริ การ กรณี ที่ต้อง
สัง่ ซื ้ออุปกรณ์ หรื อส่วนประกอบจากต่างประเทศ จะต้ องเผื่อค่าอัตราแลกเปลี่ยนในการคานวณต้ นทุนด้ วย บริ ษัทจะกาหนด
ราคาให้ สามารถแข่งขันในตลาดได้ และไม่มีนโยบายในการแข่งขันทางด้ านราคาโดยการตัดราคาแข่งกับผู้ประกอบการรายอื่น
แต่จะเน้ นเรื่ องคุณภาพสินค้ าและการให้ บริ การที่รวดเร็ ว และมีการให้ ส่วนลดทางการค้ าตามนโยบายของบริ ษัท บริ ษัทจะ
พิจารณาขึ ้นราคาหากเกิดกรณี ราคาต้ นทุนสินค้ าเพิ่มขึ ้น บริ ษัทจะติดตามการเคลื่อนไหวราคาสินค้ าอย่างใกล้ ชิดและจองซื ้อ
เพื่อสามารถบริหารต้ นทุนในการสัง่ ซื ้อสินค้ าได้
2.2.4

นโยบายการจ่ ายค่ าที่ปรึกษา ค่ าประสานงานขาย ค่ านายหน้ า

เนื่องจากการขายสินค้ าและบริการของบริษัทจาเป็ นต้ องมีบคุ คลภายนอกที่จะมีสว่ นช่วยให้ การขายของบริษัท
ให้ ประสบความสาเร็จ ทังในการให้
้
คาปรึกษา และการประสานงานขาย บริษัทได้ กาหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การพิจารณา
เกี่ยวกับค่าตอบแทนค่าที่ปรึกษา ค่าประสานงานขาย และค่านายหน้ าที่จ่ายให้ บคุ คลภายนอก ซึ่งได้ มีเกณฑ์ในการพิจารณา
อัตราการจ่ายค่าผลตอบแทน ตามปั จจัยที่ ต่างกันในแต่ละงานหรื อโครงการ ซึ่งจะแตกต่างกันตามสถานที่ ติดตัง้ จานวน
บุคลากร ผู้ทาหน้ าที่ติดต่อ ประสานงาน รวมถึงผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งมีความรู้ ประสบการณ์ ที่จาเป็ นต้ องปรึ กษา โดยการอนุมัติ
ค่าตอบแทนทัง้ กรณี ค่าที่ ปรึ กษา ค่าประสานงานขาย และค่านายหน้ า ต้ องผ่านการอนุมัติจากผู้มีอานาจตามลาดับขัน้ ที่
นโยบายกาหนด การขออนุมตั ิการค่าตอบแทนผู้เสนอจะต้ องระบุเหตุผลทุกกรณี
เพื่อให้ เป็ นไปตามหลักธรรมภิบาลที่ดี บริ ษัทมีหลักการกากับดูแลดังนี ้ การจ่ายค่าตอบแทนค่าที่ปรึ กษา ค่า
ประสานงานขาย และค่านายหน้ า จะต้ องเป็ นบุคคลภายนอก ซึ่งไม่ใช่กรรมการ พนักงานของบริ ษัท และไม่ใช่พนักงานของ
บริ ษั ทลูกค้ า ไม่ว่าจะเป็ นพนักงานประจาหรื อลูกจ้ างชั่วคราว รวมทัง้ ผู้บ ริ หารหรื อพนักงานในหน่ วยงานภาครัฐ การจ่าย
ค่าตอบแทนต่อมเมื่อ บริ ษัทได้ รับชาระเงินจากลูกค้ าแล้ วเท่านัน้ จะกาหนดให้ ผ้ ตู รวจสอบภายในวางแผนการตรวจสอบข้ อมูล
การจ่ายค่านายหน้ า ค่าที่ปรึกษา และค่าประสานงานขาย เพื่อให้ มนั่ ใจในความจาเป็ น ความสมเหตุสมผลและความเหมาะสม
ของการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าว และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ
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การโฆษณาและประชาสัมพันธ์
บริษัทมีนโยบายการใช้ สื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ดังต่อไปนี ้
1. บริ ษั ทจะเน้ นการประชาสัมพันธ์ สินค้ าของบริ ษั ทไปยังกลุ่มลูกค้ าเป้าหมายซึ่งเป็ นผู้ใช้ สินค้ านัน้
โดยตรง โดยนาเสนอผ่านสื่อต่างๆ อาทิ นิตยสาร งานแสดงสินค้ า เป็ นต้ น
2. บริ ษัทเน้ นการให้ บริ การอย่างใกล้ ชิด และสร้ างความสัมพันธ์อนั ดีกบั ลูกค้ า โดยเฉพาะการให้ บริการ
หลังการขาย เนื่ อ งจากเป็ น การสร้ างความเชื่ อ มั่น ให้ แ ก่ ลูก ค้ า และให้ ค าปรึ ก ษาการซ่อ มบ ารุ ง
เครื่ องจักร และมีการติดตามผลทุกๆ 6 เดือน
3. บริ ษั ทมีการเชิญ ลูกค้ าเยี่ยมชมโรงงาน เข้ าอบรมและสัมมนาในอุปกรณ์ ที่ขายไปแล้ วเพื่ อลูกค้ า
สามารถใช้ งานด้ วยตัวเองได้ และสินค้ าใหม่ ณ ห้ องสัมมนาของบริษัท

2.2.6

ภาวะอุตสาหกรรมและภาวะการแข่ งขัน

เนื่องจากผลิตภัณฑ์และบริ การของ CPT เป็ นองค์ประกอบสาคัญสาหรับ การควบคุมระบบการทางานของ
เครื่ องจักรและระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงระบบไฟฟ้าในอาคารขนาดใหญ่ เช่น ห้ างสรรพสินค้ า อาค าร
ส านัก งาน คอนโดมิ เนี ย ม ดังนัน้ รายได้ ข องบริ ษั ท จึงมี แ นวโน้ ม เติ บ โตตามการขยายตัวทางเศรษฐกิ จ และการลงทุน ใน
อุตสาหกรรม โดยมีกลุม่ โรงงานน ้าตาลเป็ นกลุม่ ลูกค้ าหลักของบริษัท
ภาวะอุตสาหกรรมและการลงทุน
การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมโดยรวมจะก่อให้ เกิดการลงทุน การก่อสร้ างโรงงานอุตสาหกรรมและการ
ขยายการผลิตซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อความต้ องการเครื่ องจักร ระบบควบคุมการทางานของเครื่ องจักรและอุปกรณ์สนับสนุนที่
เกี่ยวข้ อง ทัง้ นีข้ ้ อมูลการขอรับการส่งเสริ มของสานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน (BOI) สะท้ อนให้ เห็นถึงแนวโน้ ม
ภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย โดยแสดงได้ ตามตารางด้ านล่าง ดังนี ้
ตารางแสดงข้ อมูลการขอรับการส่งเสริมจาก BOI ระหว่างปี 2556 – 2559
ข้ อมูลขอรั บการส่ งเสริม
จานวนโครงการ (จานวน)
มูลค่าเงินลงทุน (พันล้ านบาท)

2556
2,002
1,009.9

2557
3,469
2,192.7

2558
988
197.73

2559
1,546
584.35

ที่มา : สานักงานคณะกรรมการการส่งเสริ มการลงทุน (BOI)

การขอรับการส่งเสริ มการลงทุนในปี 2559 ถึงแม้ จะยังไม่เพิ่มสูงเท่าปี 2557 หรื อ 2556 แต่จานวนโครงการ
และมูลค่าเงินลงทุนที่ขอรับการส่งเสริ มในปี 2559 สูงกว่าปี 2558 ถึงร้ อยละ 56 และ 196 ตามลาดับ สะท้ อนถึงความเชื่อมัน่
ของนักลงทุนที่เริ่ มเพิ่มมากขึ ้น โดยจานวนโครงการและจานวนเงินลงทุนที่ขอรับการส่งเสริ มการลงทุนในปี 2559 เพิ่มขึ ้นจากปี
2558 ในทุกหมวดประเภทกิจการ ดังตารางด้ านล่าง
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ตารางแสดงการเปลี่ยนแปลงของจานวนโครงการและเงินลงทุน ของปี 2558 - 2559
หมวดประเภทกิจการ

2558

จานวนโครงการ
2559 เปลี่ยนแปลง

(โครงการ) (โครงการ)

เกษตรกรรม และผลิตผลจากการเกษตร
เหมืองแร่ เซรามิค และโลหะขันมู
้ ลฐาน
อุตสาหกรรมเบา
ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่ องจักรและอุปกรณ์ขนส่ง

อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่ องไฟฟ้า
เคมี กระดาษ และพลาสติก
บริ การ และสาธารณูปโภค
รวม

93
14
30
103
211
35
502
988

178
30
41
178
400
105
614
1,546

2558

เงินลงทุน
2559
เปลี่ยนแปลง

(ร้ อยละ)

(ล้ านบาท)

(ล้ านบาท)

(ร้ อยละ)

+91
+114
+37
+73
+90
+200
+22
+56

23,740
3,740
4,780
18,910
28,900
6,150
111,520
197,740

45,610
7,410
7,410
108,080
67,640
49,640
286,050
584,350

+92
+98
+321
+472
+133
+707
+157
+196

ที่มา: สานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน (BOI)

จานวนโรงงานที่ได้ รับอนุญาตให้ จดั ตังจากกระทรวงอุ
้
ตสาหกรรมในไตรมาสที่ 3 ปี 2560 ได้ รับการคาดการณ์
ว่าจะสูงขึ ้นจากไตรมาสที่ 1 และ ไตรมาสที่ 2 ของปี 2560 โดยสถิติจานวนโรงงานและมูลค่าเงินลงทุนที่ได้ รับอนุญาตให้ ตงั ้
จากกระทรวงอุตสาหกรรมในแต่ละไตรมาสปี 2559 – ไตรมาส 3 ปี 2560 (ประมาณการ) มีรายละเอียดดังตารางด้ านล่าง
ตารางแสดงจานวนโรงงานและมูลค่าการลงทุนที่ได้ รับอนุญาตให้ จดั ตังในปี
้
2559 ถึง ไตรมาส 3 ปี 2560
โรงงาน / เงินลงทุน ไตรมาส 1/59
จานวนโรงงาน
เงินลงทุน (ล้ านบาท)

901
61,898

ไตรมาส 2/59

ไตรมาส 3/59

ไตรมาส 4/59

ไตรมาส 1/60

ไตรมาส 2/60

1,090
74,761

1,157
75,697

1,080
94,557

956
50,045

1,028
76,346

ไตรมาส 3/60
(ประมาณการ)
1,154
61,620

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย และ กรมโรงงานอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมนา้ ตาลไทย
จากข้ อมูลของสานักงานคณะกรรมการอ้ อยและนา้ ตาลทราย พื ้นที่เพาะปลูกอ้ อยในประเทศเพิ่มขึน้ อย่าง
ต่อเนื่องทุกปี เนื่องด้ วยรัฐบาลส่งเสริ มนโยบายบริ หารพื ้นที่ เกษตรกรรมของพืช (Zoning) โดยสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงการ
ปลูกข้ าวในพื ้นที่ขาดศักยภาพไปเป็ นการเพาะปลูกผลิตผลทางการเกษตรที่ใช้ นา้ น้ อยอื่นๆ ได้ แก่ อ้ อย มันสาปะหลัง ปาล์ม
น ้ามัน ข้ าวโพดเลี ้ยงสัตว์ โดยในปี การผลิต 2558/2559 มีพื ้นที่เพาะปลูกอ้ อยนับรวมได้ 11.01 ล้ านไร่ เพิ่มจากพื ้นที่เพาะปลูกปี
การผลิต 2557/2558 จานวน 4.81 แสนไร่ คิดเป็ นร้ อยละ 4.58 และหากคิดอัตราการขยายตัวเฉลี่ยต่อปี ของพื ้นที่การเพราะ
ปลูกอ้ อยนับตังแต่
้ ปีการผลิต 2550/2551 พื ้นที่การปลูกอ้ อยขยายตัวต่อเนื่องทุกปี คิดเป็ นอัตราเติบโตเฉลี่ยร้ อยละ 6.8 ต่อปี
รายละเอียดดังแผนภูมิด้านล่าง
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ภาพแผนภูมิแสดงพื ้นที่ปลูกอ้ อยปี การผลิต 2550/2551 – 2558/2559

ที่มา: สานักงานคณะกรรมการอ้ อยและน ้าตาล

อีกทัง้ สานักงานคณะกรรมการอ้ อยและน ้าตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรมได้ กาหนดแผนยุทธศาสตร์ อ้อย
และน ้าตาลทราย 10 ปี (พ.ศ.2558 – 2569) โดยมุ่งหวังให้ อตุ สาหกรรมอ้ อยและน ้าตาลทรายเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ สร้ าง
ความมัน่ คงทังด้
้ านอาหารและพลังงานให้ กบั ประเทศ ซึ่งเป้าหมายรวมถึงการเพิ่มพื ้นที่ปลูกอ้ อย เพิ่มผลผลิตอ้ อย น ้าตาล เอ
ทานอลและพลังงานไฟฟ้า ดังรายละเอียดตามตารางด้ านล่าง
ตารางแสดงแผนยุทธศาสตร์ อ้อยและน ้าตาลทราย 10 ปี (พ.ศ.2558 – 2569)
เป้ าหมาย / ปี
พื ้นที่ปลูกอ้ อย
ผลผลิตอ้ อย
ผลผลิตน ้าตาล
ประสิทธิภาพการผลิตน ้าตาล
ผลผลิตเอทานอล
ผลิตไฟฟ้า

ปี 2558
10.53 ล้ านไร่
105.96 ล้ านตัน
11.34 ล้ านตัน
107.02 กิโลกรัม/ตันอ้ อย
2.5 ล้ านลิตร/วัน
1,542 เมกะวัตต์

ปี 2569
16 ล้ านไร่
180 ล้ านตัน
20.36 ล้ านตัน
112 กิโลกรัม/ตันอ้ อย
5.38 ล้ านลิตร/วัน
4,000 เมกะวัตต์

เพิ่มขึน้ (%)
51.95 %
69.88 %
79.54 %
4.65 %
115.20 %
159.40 %

ที่มา: สานักงานคณะกรรมการอ้ อยและน ้าตาล กระทรวงอุตสาหกรรม

ปั จจุบนั ประเทศไทยเป็ นผู้ส่งออกนา้ ตาลรายสาคัญของโลก โดยมีกาลังการผลิตมากกว่าปริ มาณบริ โภคใน
ประเทศ โดยคณะกรรมการอ้ อยและนา้ ตาลทราย (กอน.) จะเป็ นผู้ประมาณการและกาหนดโควตาสาหรับ การผลิตและ
จาหน่ายน ้าตาลในประเทศและส่งออกต่างประเทศ ซึง่ สัดส่วนการส่งออกมากกว่าการบริ โภคภายในประเทศประมาณ 2 ใน 3
ของผลผลิตน ้าตาล ซึง่ โควตาที่กอน.กาหนดมี 3 ประเภท ดังนี ้
1. น ้าตาลโควตา ก. คือ โควตาน ้าตาลที่ คณะกรรมการอ้ อยและน ้าตาลทรายกาหนดให้ ผลิตสาหรับบริ โภค
ภายในประเทศ
2. น ้าตาลโควตา ข. คือ น ้าตาลทรายดิบที่คณะกรรมการอ้ อยและน ้าตาลทรายกาหนดให้ ผลิตเพื่อส่งมอบ
ให้ บริ ษัทอ้ อยและนา้ ตาลไทย จากัด (อนท.) ส่งออกและจาหน่ายไปยังต่างประเทศ เพื่อใช้ ทาราคาใน
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การคานวณราคาน ้าตาลส่งออก โดย อนท.เป็ นผู้ส่งออกจานวน 400,000 ตัน และอีก 400,000 ตัน ให้
โรงงานส่งออกเอง
3. น ้าตาลโควตา ค. คือ ปริ มาณน ้าตาลส่งออกไปต่างประเทศที่แต่ละโรงงานสามารถส่งออกได้ เอง เป็ น
ส่วนที่เหลือจากการหักน ้าตาลโควตา ก. และโควตา ข. ออกจากปริมาณน ้าตาลที่ผลิตได้ ทงหมด
ั้
ทังนี
้ ป้ ริ มาณการผลิต การบริ โภค และการส่งออกนา้ ตาลประมาณการจากโควตาของกอน.ตังแต่
้ ปีฤดูการ
ผลิต 2555/2556 – 2558/2559 เป็ นดังตารางด้ านล่าง
ตารางแสดงการผลิต การบริโภค และการส่งออกน ้าตาลของปี ฤดูการผลิต 2555/2556 – 2558/2559
กิจกรรม / ฤดูการผลิต
การบริ โภคน ้าตาลในประเทศ
การส่งออกน ้าตาล
การผลิตน ้าตาล

2555/56
2.61
7.41
10.02

2556/57
2.40
8.93
11.33

2557/58
2.50
7.73
10.23

(หน่ วย : ล้ านตัน)

2558/59
2.60
7.19
9.79

หมายเหตุ: การบริ โภคน ้าตาลในประเทศ = โควตา ก. / การส่งออกน ้าตาล = โควตา ข. + ค. /การผลิตน ้าตาล = โควตา ก. + ข. + ค.
ที่มา : สานักงานคณะกรรมการอ้ อยและน ้าตาล

ถึงแม้ ว่าปริ มาณการผลิตน ้าตาลมีแนวโน้ มเพิ่มตามพื ้นที่ การปลูกอ้ อยในปี การผลิต 2555/56 – 2556/57 แต่
ปั ญหาภัยแล้ งที่เกิดขึ ้นในช่วงปลายปี 2557 ถึงปี 2558 ส่งผลต่อปริ มาณผลผลิตและคุณภาพของอ้ อย ทาให้ ปริ มาณอ้ อยเข้ า
หีบลดลงและปริมาณการผลิตน ้าตาลในปี การผลิต 2558/2559 ลดลงอย่างมีนยั สาคัญ
ส่วนราคานา้ ตาลในตลาดโลกนัน้ มี แนวโน้ มปรับตัวสูงขึน้ เนื่องจากคาดการณ์ ว่าดุลนา้ ตาลโลกจะยังอยู่ใน
ภาวะขาดดุล (ปริ มาณความต้ องการบริ โภคน ้าตาลสูงกว่าผลผลิต) ในปี การผลิต 2559/2560 โดยราคาเฉลี่ยของน ้าตาลดิบใน
ปี 2559 เท่ากับ18.06 เซนต์ /ปอนด์ ปรับตัวสูงขึน้ จากปี 2558 ที่ 13.43 เซ็นต์ /ปอนด์ ถึงร้ อยละ 34 ส่วนราคาเฉลี่ยนา้ ตาล
ทรายขาวในปี 2559ปรับตัวสูงขึน้ ในทิศทางเดียวกับนา้ ตาลทรายดิบ โดยราคาเฉลี่ยของปี 2559 เท่ากับ 498.13 ดอลลาร์
สหรัฐ/ตัน เพิ่มขึน้ จากปี 2558 ที่ 373.25 ดอลลาร์ สหรัฐ/ตัน ร้ อยละ 33 ซึ่งการปรับตัวเพิ่มขึน้ ของราคานา้ ตาลในตลาดโลก
ส่งผลดีต่อผู้ผลิตและผู้ส่งออกน ้าตาลในประเทศ เนื่องด้ วยกอน.กาหนดโควต้ าสัดส่วนการส่งออกน ้าตาลมากกว่าการบริ โภค
ภายในประเทศประมาณ 2 ใน 3 ดังที่กล่าวไว้ ข้างต้ น
ตารางแสดงราคาน ้าตาลในตลาดโลกระหว่างปี 2555 - 2559
ปี

ราคาเฉลี่ยนา้ ตาลทรายดิบ
(ISA DP)
(หน่ วย : เซนต์ /ปอนด์ )

ราคาเฉลี่ยนา้ ตาลทรายขาว
(ดัชนีราคานา้ ตาลทรายขาว ISO)
(หน่ วย : ดอลลาร์ สหรัฐฯ/ตัน)

2555
2556
2557
2558
2559

21.54
17.69
17.00
13.43
18.06

580.86
488.05
444.81
373.25
498.13

ที่มา : สานักงานคณะกรรมการอ้ อยและน ้าตาลทราย
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สาหรับการปรับปรุ งระบบการควบคุมเครื่ องจักรของโรงงานในอุตสาหกรรมน ้าตาลด้ านอายุการใช้ งานของ
เครื่ องจักรและความถี่ในการซ่อมแซมชิ ้นส่วนและอุปกรณ์ต่างๆ จะขึ ้นอยู่กบั ความต้ องการและศักยภาพของโรงงานแต่ละแห่ง
โดยปกติเครื่ องจักรของโรงงานน ้าตาลจะมีอายุการใช้ งานประมาณ 10 ปี แต่ทงนี
ั ้ ้โรงงานน ้าตาลส่วนใหญ่ จะมีศกั ยภาพมาก
พอที่จะเปิ ดโรงงานใหม่ตามแหล่งปลูกอ้ อย ขยายกาลังการผลิตเพื่อรองรับปริ มาณอ้ อยที่เพิ่มสูงขึ ้นโดยการซื ้อเครื่ องจักรใหม่
แทนเครื่ องจักรเดิม เปลี่ยนอุปกรณ์ ต่างๆ ให้ สามารถปรับเข้ ากับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป เช่น เทคโนโลยีการผลิตเพื่อให้ เกิดการ
ประหยัดพลังงาน เนื่องจากพลังงานส่วนที่เหลือใช้ สามารถขายไฟคืนให้ รัฐบาล ตามนโยบายการรับซื ้อไฟคืนที่รัฐบาลกาหนดไว้
จึงอาจกล่าวได้ ว่าโรงงานน ้าตาลต่างๆ จะมีการปรับปรุงคุณภาพของระบบอยู่ตลอดเวลา ซึง่ การซ่อมแซมมีน้อยและเครื่ องจักร
ไม่คอ่ ยเกิดปั ญหาเพราะตามฤดูกาลผลิต โรงงานน ้าตาลทางานเพียง 4 เดือนต่อ 1 ปี โดยส่วนใหญ่แล้ วประมาณ 90% เป็ นการ
ดัดแปลงและซื ้อใหม่สาหรับเครื่ องจักรและอุปกรณ์ ทังนี
้ ้จะขึ ้นอยูก่ บั ศักยภาพของโรงงานแต่ละแห่งด้ วย
โอกาสจากประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น (ASEAN Economics Community: AEC) และนโยบาย
ประเทศไทย 4.0 สาหรั บภาคอุตสาหกรรมไทย
ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น (ASEAN Economics Community: AEC) ท าให้ เกิ ด ความเชื่ อ มโยงทาง
เศรษฐกิจระหว่างภูมิภาค จากกฎระเบียบที่ถกู ผ่อนคลายลงสาหรับประเทศสมาชิกอาเซียนด้ วยกัน การเคลื่อนย้ ายปั จจัยการ
ผลิต การลงทุนทาได้ อย่างเสรี มากขึ ้น อีกทังเกิ
้ ดโอกาสในการขยายฐานตลาดที่มีขนาดใหญ่ขึ ้น ซึง่ จุดแข็งของภาคอุตสาหกรรม
ไทยอยู่ที่ความพร้ อมของวัตถุดิบทางการเกษตร ที่ตงั ้ ได้ เปรี ยบต่อการเป็ นศูนย์กลางภูมิภาค เป็ นต้ น ทัง้ นีไ้ ทยเป็ นผู้ส่งออก
สินค้ านา้ ตาลทรายอันดับ 1 ของอาเซียน และอินโดนี เซียซึ่งเป็ นผู้นาเข้ านา้ ตาลรายใหญ่ ของไทยปั จจุบันไม่มีการเก็บภาษี
นาเข้ าน ้าตาลจากข้ อตกลงการค้ าเสรี ภายใต้ AEC ไทยจึงมีโอกาสขยายตัวในภูมิภาค ASEAN เพิ่มขึ ้นจากความได้ เปรี ยบทาง
ที่ตงและอั
ั้
ตราภาษี ที่ลดลง (ที่มา: สานักงานคณะกรรมการอ้ อยและน ้าตาล)
ประเทศไทย 4.0 เป็ นนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้ างเศรษฐกิจ ไปสู่ ระบบเศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้ วยนวัตกรรม โดยกลุม่ อุตสาหกรรมการเกษตรเป็ นอุตสาหกรรมหนึ่งที่รัฐบาลมุ่งเน้ นที่จะต่อยอดและพัฒนา เปลี่ยน
จากการเกษตรแบบดังเดิ
้ ม ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ และส่งเสริ มให้ เกษตรกรรมเป็ นผู้ประกอบการเพื่อมีรายได้ ที่มากขึ ้น กลุ่ม
อุตสาหกรรมเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพเป็ นหนึง่ ในกลุม่ เทคโนโลยีหลักและอุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต โดยมี
เป้าหมายในสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ แก่สินค้ าโภคภัณฑ์ต่างๆ เช่น ข้ าว ยางพารา น ้าตาล มันสาปะหลัง ให้ กลายเป็ นอาหารสุขภาพ
หรื อผลิตภัณ ฑ์ เสริ มอาหาร เป็ นต้ น (ที่มา: ไทยรัฐออนไลน์ - ไขรหัส "ประเทศไทย 4.0" สร้ างเศรษฐกิจใหม่ ก้ าวข้ ามกับดัก
รายได้ ปานกลาง)
ทัง้ ประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยนและนโยบายประเทศไทย 4.0 จะเป็ นสิ่งช่วยผลักดันให้ อุตสาหกรรมและ
เศรษฐกิจไทยเจริ ญ ก้ าวหน้ า การปรับปรุ งประสิทธิ ภ าพ กระบวนการการผลิต รวมถึงการเข้ าถึงเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่ อเพิ่ ม
ความสามารถในการแข่งขันจึงมีความจาเป็ นสาหรับประเทศไทยในอนาคต ซึ่งสร้ างโอกาสให้ บริ ษัทในการจาหน่ายผลิตภัณฑ์
และให้ บริการต่างๆ และสร้ างโอกาสเติบโตแก่บริษัทควบคูไ่ ปกับการเติบโตของอุตสาหกรรมไทย
ทิศทางการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน และโครงการสมาร์ ทกริด (Smart Grid)
จากโครงการในอนาคตของบริ ษัท (ตามหัวข้ อที่ 6 โครงการในอนาคต) ซึง่ บริ ษัทเล็งเห็นความสาคัญของการ
พัฒนาพลังงานหมุนเวียน และนโยบายของกระทรวงพลังงานในการพัฒนาโครงข่ายของโครงการสมาร์ ทกริด (Smart Grid) ซึง่
เป็ นโครงการในส่วนของภาครัฐบาลและเป็ นไปตามแผนแม่บทในการพัฒ นาประเทศซึ่งสนองรับนโยบายในการประหยัด
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พลังงานอย่างยั่งยืน โดยบริ ษั ทมีแผนที่จะพัฒ นาผลิตภัณ ฑ์ เกี่ ยวกับระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage Stytem) เพื่ อ
รองรับโครงการดังกล่าว บริ ษัทเล็งเห็นโอกาสในการผลักดันผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทที่คาดว่าจะเกิดขึ ้นในอนาคตให้ สอดรับกับ
โครงการภาครัฐ ซึง่ มีรายละเอียดของทิศทางในการพัฒนาพลังงานภาครัฐดังนี ้
ประเทศไทยให้ ความสาคัญในการพัฒนาและนาพลังงานหมุนเวียนมาใช้ โดยกาหนดแผนแม่บทการพัฒนา
ระบบโครงข่ายสมาร์ ทกริ ดของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2579 เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่
มีเสถียรภาพมากขึน้ รองรับการเป็ น Energy 4.0 ตามนโยบายของกระทรวงพลังงานยุคที่ถนนทุกสายกาลังก้ าวสู่พลังงาน
หมุนเวียน แต่ด้วยข้ อจากัดของแหล่งพลังงาน ทาให้ ไม่สามารถผลิตไฟฟ้าเพื่อสนองตอบการใช้ งานได้ อ ย่างต่อเนื่อง ดังนัน้ ยิ่งมี
การนาพลังงานหมุนเวียนมาใช้ เพิ่มมากขึ ้น จะต้ องมีการบริ หารจัดการให้ มีเสถียรภาพในการผลิตและจ่ายไฟฟ้ายิ่งขึ ้นตามไป
ด้ วย เช่น การมีแบตเตอรี่ สารอง การผลิตพลังงานแบบผสมผสาน (Hybrid) รวมทัง้ การจัดการโครงข่ายไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพ
ให้ เกิดเป็ นโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ หรื อ Smart Grid ก็เป็ นอีกแนวทางที่ต้องพัฒนาไปพร้ อมๆ กัน
สมาร์ ทกริ ด คือ การพัฒนาให้ เครื อข่ายระบบไฟฟ้าสามารถจัดการการจ่ายพลังงานไฟฟ้า ได้ อย่างชาญฉลาด
มากขึ ้น หรื อมีความสามารถมากขึ ้นโดยใช้ ทรัพยากรที่น้อยลง (Doing More with Less) มีประสิทธิภาพ มีความน่าเชื่อถือ มี
ความปลอดภัย มี ค วามยั่ง ยื น และเป็ น มิ ต รกับ สิ่ ง แวดล้ อ ม ซึ่ ง สามารถท าให้ เกิ ด ขึ น้ ได้ โ ดยการประยุก ต์ ใช้ เทคโนโลยี
ระบบสื่อสารสารสนเทศ (Information Communication Technology : ICT) ระบบเซ็นเซอร์ ระบบเก็บข้ อมูล และเทคโนโลยี
ทางด้ านการควบคุมอัตโนมัติเพื่อทาให้ ระบบไฟฟ้ากาลังสามารถรับรู้ข้อมูลสถานะต่างๆ ในระบบมากขึ ้นเพื่อใช้ ในการตัดสินใจ
อย่างอัตโนมัติ
ระบบสมาร์ ทกริ ด ประกอบด้ วย ระบบผลิต (Generation) ระบบส่งไฟฟ้า (Transmission) ระบบจาหน่าย
(Distribution) และผู้ใช้ ไฟฟ้า โดยมีระบบสารสนเทศ ทาหน้ าที่ ประมวลผลให้ กบั ระบบควบคุม วิเคราะห์ และสัง่ การให้ เกิดการ
ผลิตและส่งจ่ายไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ ที่สนับสนุนเพื่อให้ เกิดการผลิตและจ่ายพลังงานไฟฟ้าที่มีเสถียรภาพ
ระบบไฟฟ้าในอนาคต
ระบบสมาร์ ทกริ ดนันมี
้ การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ ้นหลายประการในการผลิตไฟฟ้า ทังในเรื
้ ่ องของการใช้ พลังงาน
หมุนเวียนที่มีความไม่แน่นอนในการผลิตมากขึน้ การผลิตไฟฟ้าที่มีลกั ษณะกระจายตัวไม่รวมศูนย์ (Decentralized power
system) และมีจานวนโรงไฟฟ้าที่มีกาลังผลิตไม่สงู แต่มีเป็ นจานวนมากและกระจายอยู่ทวั่ ไป (Distributed generation: DG)
ซึง่ สามารถสรุปได้ ตามตารางและรูปภาพด้ านล่าง
ตารางแสดงการเปรี ยบเทียบระหว่างระบบไฟฟ้าในปั จจุบนั กับระบบไฟฟ้าในอนาคต
ระบบไฟฟ้ าในปั จจุบัน
ระบบไฟฟ้ าในอนาคต
1. ถูกออกแบบมาโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อส่งพลังงานไฟฟ้าจาก 1. ออกแบบให้ รองรั บ แหล่งผลิตไฟฟ้าที่ ก ระจายตัวอยู่ทั่ วไป
โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ไปยังผู้ใช้ ไฟฟ้า
(Distributed Generation) ซึ่ ง เป็ น ลั ก ษ ณ ะเฉ พ าะขอ ง
เทคโนโลยี พ ลังงานหมุน เวี ย นบางประเภท เช่ น พลัง งาน
แสงอาทิตย์ พลังงานลม เป็ นต้ น
2. โดยทัว่ ไปแล้ วพลังงานไฟฟ้าจะมีทิศทางการไหลของไฟฟ้า 2. มีการออกแบบให้ ไฟฟ้าสามารถไหลได้ สองทิศทาง รวมถึง
เพียงทิศทางเดียว
การแลกเปลี่ยนข้ อมูลสารสนเทศให้ สามารถไหลสองทิศทาง
3. ผู้ใช้ ไฟฟ้ายังมีบทบาทในการผลิตไฟฟ้าที่จากัด
3. ผู้ใช้ ไฟฟ้าสามารถมีบทบาทในการผลิตไฟฟ้า (Prosumer)
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ระบบไฟฟ้ าในปั จจุบัน

ระบบไฟฟ้ าในอนาคต
รวมถึงเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ใู ช้ ไฟฟ้าสามารถบริ หารจัดการการใช้
พลังงานไฟฟ้าให้ เหมาะสมกับวิถีชีวิตและพฤติกรรมการใช้
ไฟฟ้าของตนเองได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
4. มี ก ารแลกเปลี่ ย นข้ อ มูล ของระบบไฟฟ้ า ระหว่ างอุป กรณ์ 4. มีการแลกเปลี่ยนข้ อมูลจานวนมากระหว่างอุปกรณ์ ต่างๆ มี
ต่างๆ ในระดับน้ อยมาก และมีการทางานร่ วมกัน ระหว่าง
การท างานร่ ว มกั น อย่ า งสอดประสานระหว่ า งอุ ป กรณ์
อุปกรณ์แบบอัตโนมัติอย่างจากัด
ตรวจวัด ประมวลผล ระบบอัตโนมัติและสื่อสารข้ อมูล
ที่มา : ข้ อมูลจาก www.thai-smartgrid.com

ระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System: ESS) เป็ นหนึ่งในโครงการสมาร์ ทกริ ด หมายถึง ระบบ
และอุปกรณ์ตา่ งๆ ที่สามารถแปลงพลังงานไฟฟ้าเป็ นพลังงานในรูปแบบอื่นเพื่อให้ สามารถกักเก็บไว้ เพื่อการใช้ งานในเวลาอื่นที่
จาเป็ นได้ โดยระบบกักเก็บพลังงานจะแปลงพลังงานที่กกั เก็บไว้ ในแหล่งกักเก็บพลังงานกลับมาเป็ นพลังงานไฟฟ้าอีกครัง้ เมื่อมี
ความต้ องการใช้ ไฟฟ้า ทังนี
้ ้ ระบบกักเก็บพลังงานที่ดีจะต้ องลดความสูญเสียในการแปลงรูปพลังงานให้ เหลือน้ อยที่สดุ
ระบบกักเก็บพลังงานนัน้ มีหลากหลายรู ปแบบและมีตงแต่
ั ้ ขนาดเล็ก เช่น แบตเตอรี่ โทรศัพท์ ไปจนถึงขนาด
ใหญ่ เช่น โรงไฟฟ้าพลังงานนา้ แบบสูบกลับ (Pumped-storage Hydropower Plant) เป็ นต้ น ซึ่งมีความจาเป็ นสาหรับระบบ
ไฟฟ้าในอนาคตเป็ นอย่างยิ่ง เนื่องจากระบบกักเก็บพลังงานสามารถส่งเสริมให้ ระบบผลิตไฟฟ้ามีเสถียรภาพและรักษาคุณภาพ
ไฟฟ้าได้ นอกจากนี ้ ยังเป็ นส่วนสนับสนุนการเปลี่ยนโหลดทางไฟฟ้าไปสูช่ ่วงเวลาที่เหมาะสม (Load Shifting) โดยระดับความ
ไวในการจ่ายไฟฟ้าของระบบกักเก็บพลังงานกลับเข้ าสู่ระบบไฟฟ้าหลักมีตงแต่
ั ้ ระดับมิลลิวินาที (ms) ระดับวินาที (s) ระดับ
นาที ไปจนถึงระดับชัว่ โมง ทังนี
้ ้ บทบาทและวัตถุประสงค์ของระบบกักเก็บพลังงานแต่ละประเภทนัน้ แตกต่างกันออกไป ซึ่ง
อธิบายระบบการกักเก็บพลังงานที่ทางานร่วมกับองค์ประกอบต่าง ๆ ของระบบไฟฟ้าได้ ตามภาพ
Commercial &
Industrial
Transmission
Operator

Substation
Large-Scale
Renewables

Other
Substations

Microgrid

Residential

ภาพแสดงการทางานร่วมกันระหว่างระบบกักเก็บพลังงานกับองค์ประกอบต่าง ๆ ของระบบไฟฟ้า

ระบบกักเก็บพลังงานสามารถถูกติดตังให้
้ ทางานร่ วมกับองค์ประกอบต่างๆ ของระบบไฟฟ้า เช่น แหล่งผลิต
ไฟฟ้า (โดยเฉพาะจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน) สถานีไฟฟ้า (Substation) ระบบไมโครกริ ด ไปจนถึงผู้ใช้ ไฟฟ้าต่า งๆ ระบบกัก
เก็บพลังงานช่วยให้ ระบบไฟฟ้าในทุกภาคส่วนมีเสถียรภาพ โดยจะทาหน้ าที่เก็บพลังงานไฟฟ้าส่วนเกินในกรณี ที่มีการผลิต
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ไฟฟ้ามากกว่าความต้ องการ ณ ขณะนัน้ ในทางตรงกันข้ าม เมื่อมีความต้ องการไฟฟ้าสูงกว่าการผลิตไฟฟ้าในขณะนัน้ ระบบ
กักเก็บพลังงานจะจ่ายไฟฟ้าให้ กบั กับระบบ เป็ นการรักษาคุณภาพไฟฟ้าและรักษาเสถียรภาพของระบบไฟฟ้า
จุดประสงค์หลักประการหนึ่งที่มีการนาระบบกักเก็บพลังงานมาใช้ ในเทคโนโลยีระบบโครงข่ายสมาร์ ทกริ ดก็
คือ เพื่ อรองรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนซึ่งมีความไม่แน่นอนสูง เช่น โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โรงไฟฟ้า
พลังงานลม เป็ นต้ น โดยเมื่อมีก ารผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนได้ เป็ นจานวนมากกว่าโหลดไฟฟ้าที่มีอยู่ ก็สามารถนา
พลังงานส่วนเกินนัน้ มาเก็บสะสมไว้ ในระบบกักเก็บพลังงาน ต่อมาในช่วงเวลาที่การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนลด
น้ อยลง เช่น ช่วงเวลาที่ไม่มีแดดหรื อลม ระบบกักเก็บพลังงานจะจ่ายพลังงานที่กั กเก็บไว้ เข้ าในระบบในรูปแบบพลังงานไฟฟ้า
ส่งผลให้ ระบบไฟฟ้ายังคงมีความมัน่ คงและความเชื่อถือได้ สงู แม้ ในกรณี ที่โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนไม่สามารถผลิตไฟฟ้า
เพื่อจ่ายเข้ าสูร่ ะบบได้ (ที่มา: http://www.thai-smartgrid.com/)
ทังทิ
้ ศทางของการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนและโครงการสมาร์ ทกริ ดดังกล่าวข้ างต้ นจะช่วยสนับสนุนเกี่ยวกับ
โครงการประหยัดพลังงานในอนาคตโดยใช้ ทรัพยากรที่น้อยลงแต่มีประสิทธิภาพ ซึ่งโครงการดังกล่าวจาเป็ นต้ องใช้ เทคโนโลยี
ใหม่ ๆ เข้ ามาช่วย อันเป็ นการสร้ างโอกาสให้ บริ ษั ทในการผลิตระบบและอุปกรณ์ เพื่ อช่วยในการแปลงพลังงานไฟฟ้าเป็ น
พลังงานในรู ปแบบอื่น และในการสร้ างโอกาสดังกล่าวบริ ษัทจะเติบโตไปพร้ อมกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่จะ
ช่วยสนับสนุนการประหยัดพลังงานและการนากลับมาใช้ ตอ่ ไปในอนาคตอันใกล้
ภาวะการแข่ งขัน
ความต้ องการสินค้ าประเภทตู้ไฟฟ้าระบบควบคุมเครื่ องจักร (PLC) อยูใ่ นระดับค่อนข้ างสูง เนื่องจากแนวโน้ ม
การลงทุนของภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมจัดว่าอยู่ในระดับสูงด้ วย ทัง้ นี ้ ลักษณะธุรกิจของ
บริษัท จะมีคแู่ ข่งขันในวงการผู้ผลิตสินค้ าประเภทตู้ไฟฟ้าระบบควบคุมเครื่ องจักร ได้ แก่
คู่แข่งทางตรงของบริ ษัท ได้ แก่ กลุ่มบริ ษัทเอบีบี (“ABB”), กลุ่มบริ ษัทซีเมนส์ (“SIEMENS”), กลุ่มบริ ษัทชไน
เดอร์ (“Schneider”), กลุ่มบริ ษัทฟูจิ (“Fuji”) และกลุ่มบริ ษัทโตชิบา (“Toshiba”) เป็ นต้ น ซึ่งบริ ษัทเหล่านี ส้ ่วนใหญ่เป็ นบริ ษัท
ข้ ามชาติที่จดั จาหน่ายอุปกรณ์ ทวั่ ไปในยี่ห้อของตนเอง และมีสานักงานหรื อตัวแทนขายและให้ บริ การในประเทศไทย แต่ CPT
มีศกั ยภาพในการผลิตสินค้ าสาเร็ จรู ปประเภทตู้ไฟฟ้า และตอบโจทย์ให้ แก่ลกู ค้ าโรงงานนา้ ตาลและโรงงานอื่นๆ ได้ ตรงตาม
ความต้ องการ ทังโรงงานตั
้
งใหม่
้
และโรงงานที่ต้องการปรับปรุงทดแทนอุปกรณ์เดิม เนื่องจากมีประสบการณ์และเป็ นที่ยอมรับ
ในอุตสาหกรรมซึง่ บริ ษัทประมาณว่ามีสว่ นแบ่งตลาดประมาณ 95% สาหรับงานของกลุม่ โรงงานน ้าตาล อย่างไรก็ตาม ระบบ
การควบคุมเครื่ องจักรและระบบตู้ไฟฟ้ากาลังสาหรับโรงงานอุตสาหกรรมประเภทอื่น มีระบบการทางานที่ ไม่ต่างจากโรงงาน
น ้าตาล ซึง่ บริษัทสามารถเติบโตไปยังอุตสาหกรรมอื่นๆ ได้ เช่นกัน
ส่วนคู่แข่งทางอ้ อมของบริ ษัทซึ่งอยู่ในประเทศไทย ได้ แก่ บริ ษัทขนาดเล็กที่รับงานระบบไฟฟ้าขนาดเล็ก หรื อ
รับงานเฉพาะส่วนเท่านัน้ และมีต้นทุนในการจัดหาอุปกรณ์ตา่ งๆ ที่สงู กว่าบริษัทที่เป็ นตัวแทนจาหน่ายโดยตรง
โดยสรุ ป ตลอดระยะเวลาที่ ผ่านมา ได้ แ สดงให้ เห็นว่า บริ ษั ท ได้ เข้ าเป็ น ส่วนหนึ่ง ของตลาดการผลิ ตและ
จาหน่ายตู้ไฟฟ้าระบบควบคุมเครื่ องจักร ซึ่งบริ ษัทไทยน้ อยรายที่สามารถทาได้ ด้ วยการแข่งขันทังคุ
้ ณภาพของผลิตภัณฑ์และ
ราคาที่ย่อมเยาเมื่อเทียบกับคุณภาพระดับเดียวกัน และจุดเด่นของบริษัทที่สาคัญ คือ การบริ การลูกค้ าที่รวดเร็ว และแก้ ปัญหา
ถูกจุด ซึง่ เป็ นที่ต้องการของลูกค้ า
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ความได้ เปรี ยบในการแข่ งขัน
บริ ษัทกาหนดกลยุทธ์ การแข่งขันและนโยบายการดาเนินธุรกิจโดยมุ่งเน้ นความสามารถในการรักษาสัดส่วน
การตลาด และสร้ างความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว โดยมีกลยุทธ์การแข่งขันดังนี ้
1. ความสัมพันธ์ ที่ดีกับ คู่ค้า ผู้จัดจาหน่ายสินค้ า (Supplier) โดยมี การสั่งซือ้ สินค้ าในปริ มาณมากและ
สม่าเสมอ ประกอบกับความน่าเชื่อถือของบริษัทจากการชาระเงินตรงกาหนดเวลา
2. การส่งมอบงานคุณภาพและงานเสร็จตรงเวลา ซึง่ เป็ นนโยบายหลักของบริษัทที่ต้องส่งมอบงานให้ ลกู ค้ า
ตามกาหนดการ และสร้ างความพึงพอใจให้ กับลูกค้ า มีการให้ บริ การหลังการขาย เพื่ อให้ ลูกค้ าเกิด
ความพึงพอใจและไว้ วางใจและมีการซื ้อต่อเนื่อง หรื อแนะนาให้ ลกู ค้ ารายอื่น
3. มีการนาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์เพื่อให้ สินค้ าของบริ ษัทถูกผลิตขึ ้นมาให้ มีประสิทธิภาพในการ
ทางานได้ อย่างเที่ยงตรงและแน่นอน พร้ อมทังมี
้ การประเมินผลและระบบรายงาน
4. ผู้บริ หารและที มงานมี ประสบการณ์ ในการผลิตสิน ค้ าและให้ บ ริ การอย่างเชี่ ยวชาญในหลากหลาย
อุตสาหกรรม ซึง่ เป็ นการกระจายความเสี่ยงการพึง่ พารายได้ กบั อุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึง่
5. มีการฝึ กทักษะและพัฒนาพนักงานอย่างเป็ นระบบ โดยใช้ วิธี On Job Training(OJT) และ การส่งไปฝึ ก
ยังต่างประเทศและในประเทศ รวมทังมี
้ การประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
6. การตอบสนองด้ านการบริ การก่อนและหลังการขายที่รวดเร็วกว่า โดยทีมงานวิศวกรที่มีประสบการณ์ใน
อุตสาหกรรมนันๆ
้ อย่างมีประสิทธิภาพ พร้ อมทังการเก็
้
บสต๊ อกของอุปกรณ์ และอะไหล่
7. หลังจากการส่งมอบ บริ ษัทได้ ให้ การอบรมพร้ อมทังเอกสารทางด้
้
านเทคนิคให้ แก่ลกู ค้ า เพื่อให้ มีความ
เข้ าใจในสินค้ าและสามารถใช้ งานได้ อย่างเต็มประสิทธิภาพ อีกทังยั
้ งสามารถแก้ ไขปั ญ หาเบื ้องต้ นได้
ด้ วยตนเอง
2.3

การจัดหาผลิตภัณฑ์ และบริการ
2.3.1

การจัดหาผลิตภัณฑ์
ด้ านการจัดซือ้

บริ ษัทได้ ผลิตสินค้ าประเภทตู้ระบบไฟฟ้าตามความต้ องการของลูกค้ าเพื่อใช้ กับเครื่ องจักรต่างๆ โดยต้ อง
สัง่ ซื ้ออุปกรณ์ หลักสาหรับตู้ควบคุม , อะไหล่ โดยมีผลิตภัณฑ์หลักๆ ได้ แก่ DC Drives, DC motor, Inverter , PLC เป็ นต้ น ซึ่ง
อุปกรณ์ หลักจะมาจากการสัง่ ซื ้อจากต่างประเทศ คืออุปกรณ์ LV&MV Electrical Component, PLC, Inverter ยี่ห้อ LS จาก
ประเทศเกาหลี ที่มีคุณ ภาพสูงได้ มาตรฐาน ส่วนอุปกรณ์ อื่นๆ เช่น Special Controller จะมาจากประเทศเยอรมัน Special
Motor มาจากประเทศสเปน และตัวปรับความเร็ วมอเตอร์ กระแสสลับพร้ อมทัง้ คืนพลังงานไฟฟ้ากลับเข้ าสู่ระบบจ่ายไฟฟ้า
(Regenerative Inverter) จากประเทศฟิ นแลนด์ รวมถึงการสัง่ ซือ้ อุปกรณ์ ต่างๆจากบริ ษัทภายในประเทศเพื่อเป็ นทางเลือก
ให้ แก่ลูกค้ าบางรายเช่น ABB Siemens Schneider เป็ นต้ น นอกจากนี ้ บริ ษัทยังมีการสัง่ ผลิตอุปกรณ์ ต่างๆ ที่ใช้ ในการผลิต
ระบบตู้ไฟฟ้าจากภายในประเทศ โดยสัง่ ซื ้อมาจากผู้ผลิตหลายรายที่คดั สรรแล้ ว โดยบริษัทจะจัดซื ้อผลิตภัณฑ์นนๆ
ั ้ เมื่อลูกค้ ามี
คาสัง่ ซื ้อตู้ไฟฟ้า
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ในการพิจารณาเสนอผลิตภัณฑ์ให้ แก่ลกู ค้ า จะขึ ้นอยู่กบั ลักษณะการใช้ งาน ประสิทธิภาพ และคุณภาพของ
สินค้ านันๆ
้ ซึ่งบริ ษัทได้ คดั สรรผลิตภัณฑ์ระดับมาตรฐานสากลเป็ นที่ยอมรับ มีคณ
ุ ภาพดีในราคาสมเหตุผล สาหรับลูกค้ าของ
บริษัท
บริ ษั ท สามารถแบ่ งกลุ่ม คู่ค้ าที่ เป็ น ทัง้ ผู้ผ ลิ ต และ/หรื อ ผู้จัด จ าหน่ า ย ออกเป็ น คู่ค้ า ในประเทศและคู่ ค้ า
ต่างประเทศ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
คู่ค้าต่างประเทศ : บริ ษัทจะติดต่อซื ้อวัสดุอุปกรณ์ จากคู่ค้าต่างประเทศ โดยติดต่อสัง่ ซื ้อโดยตรงจากผู้ผลิต
หรื อผู้จดั จาหน่าย ซึ่งปั จจุบนั บริ ษัทได้ รับคัดเลือกตัวแทนจาหน่ายสินค้ าในสินค้ า ชันน
้ า โดยสินค้ าได้ รับการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ ดังต่อไปนี ้
ตารางแสดงบริษัทคู่ค้าต่างประเทศและสินค้ าที่ได้ รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
บริษัท

ประเทศ

LS Industrial
Systems Co., Ltd.

เกาหลี

ZEZ SILKO, s.r.o.

สาธารณรัฐเช็ค

HITACHI, STEP
Danfoss(VACON)

ญี่ปนุ่ /จีน
ฟิ นแลนด์

AuCom

นิวซีแลนด์

Parker Hannifin Ltd.
T-T Electric

อังกฤษ
ฝรั่งเศส

Hyosung Corporation

เกาหลี
บราซิล
เยอรมัน

WEG Industries
Gino Ese

ประเภทผลิตภัณฑ์
-

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
Low Voltage Capacitor
Medium Voltage Capacitor
Medium Voltage Inverter
Low Voltage Inverter
Inverter Special Application
Medium Voltage Soft-Starter
Low Voltage Soft-Starter
DC Drives
AC Square Motor
DC Motor
AC Motor
AC Motor
Starting Resistor

ส่วนที่ 2 หน้ า 35

มาตรฐานที่ได้ รับ
UL(USA,CANADA) ,
CE

UL, CE
UL, CE
UL, CE
UL, CE
UL, CE
UL, CE
UL, CE
UL, CE
UL, CE

CPT

บริษัท ซีพที ี ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

Professional for Drives and Power

CPT Drives and Power Public Company Limited

คูค่ ้ าในประเทศ : บริษัทจะติดต่อซื ้อวัสดุอปุ กรณ์จากคูค่ ้ าในประเทศสาหรับอุปกรณ์ประเภทต่างๆ เช่น สายไฟ
ทองแดง เป็ นต้ น โดยจะตรวจสอบราคาอุปกรณ์ จากคู่ค้าเพื่อเปรี ยบเทียบราคาอย่างน้ อย 3 ราย เพื่อให้ เสนอราคาและนาใบ
เสนอราคามาเปรี ยบเทียบเงื่อนไขการค้ า เช่น ยี่ห้อ คุณภาพ ราคา ส่วนลด และระยะเวลาการจัดส่ง เป็ นต้ น ในอนาคต บริษัทมี
แผนจะผลิตตู้ไฟด้ วยตนเองซึ่งเป็ นตู้แบบไม่มีโครงสร้ าง (Metal Clad Type Test) เพื่อรองรับความต้ องการของลูกค้ าที่ มีมาก
ขึ ้นเรื่ อยๆ บริษัทจะมีการประเมินผลคู่ค้าทุก 3 เดือน โดยประเมินจากประวัติการจัดส่งสินค้ าที่บนั ทึกไว้ ประจาทุกเดือน และให้
ฝ่ ายจัดซื ้อคัดเลือกคูค่ ้ ารายใหม่ๆ เข้ ามาเป็ น Vendor List ด้ วย
ด้ านการจัดจ้ าง
บริษัทมีการจัดจ้ างบุคลากรหรื อผู้รับเหมาจากภายนอก เมื่อมีงานเพิ่มเติมที่นอกเหนือจากขอบข่ายการทางาน
ปกติของบริ ษัท เช่น การติดตังเครื
้ ่ องจักรพิเศษ การเดินสายไฟทังโรงงาน
้
การติดตังเสาไฟฟ้
้
าแรงสูง เป็ นต้ น ภายใต้ การควบคุม
ของวิศวกรที่มีประสบการณ์ของบริ ษัท โดยต้ องมีการเสนอบริ การมาเพื่อเปรี ยบเทียบเงื่อนไข อาทิ ราคา ส่วนลด และฝี มือของ
ทีมงาน เป็ นต้ น ก่อนที่จะพิจารณาเลือกสัง่ จ้ างงาน บริษัทจะมีการประเมินผลงานของผู้รับจ้ างอย่างต่อเนื่อง
2.3.2

มูลค่ าการจัดหาผลิตภัณฑ์

บริ ษัทสัง่ ซื ้อผลิตภัณฑ์โดยตรงกับผู้จดั จาหน่าย โดยมูลค่าการจัดซื ้ออุปกรณ์ ของบริ ษัทในปี 2559 และช่วง 9
เดือนปี 2560 เท่ากับ 765.46 ล้ านบาท และ 437.05 ล้ านบาท ตามลาดับ ทังนี
้ ้ สัดส่วนเฉลี่ยการสัง่ ซื ้ออุปกรณ์จากในประเทศ
และต่างประเทศคิดเป็ นสัดส่วน ร้ อยละ 68.52 ต่อ 31.48 โดยไม่มีการสัง่ ซื ้อจากผู้จดั จาหน่ายรายใด มากกว่าร้ อยละ 30 ของ
ยอดซื ้อรวมทังในปี
้
2559 และช่วง 9 เดือนปี 2560
นโยบายการจัดซือ้ อุปกรณ์
บริ ษัทจะสัง่ ซื ้อผลิตภัณฑ์เมื่อได้ รับคาสัง่ ซื ้อจากลูกค้ า โดยผู้จดั จาหน่ายต่างประเทศ บริ ษัทจะต้ องทา Letter
of Credit และทา Forward Contract เพื่อสัง่ ซื ้อสินค้ า โดยระยะเวลาที่จะได้ รับสินค้ าจากผู้จดั จาหน่ายจะใช้ เวลาภายใน 3060 วัน ซึง่ บริ ษัทมี Supplier รายหลักคือ บริษัท LS โดยในปั จจุบนั บริษัทได้ รับแต่งตังจาก
้
LS ให้ เป็ นผู้แทนจาหน่ายสินค้ า โดย
ลักษณะของหนังสือแต่งตังเป็
้ นตัวแทนจาหน่ายคือ เป็ นตัวแทนจาหน่ายทัว่ ไป (Non Exclusive) โดยมิได้ กาหนดเงื่อนไขหรื อข้ อ
ผูกมัดใดๆ ระหว่างกั น ซึ่งระยะเวลาอายุของสัญ ญาอยู่ระหว่าง 1-3 ปี และบริ ษั ทได้ รับแต่งตัง้ เป็ นตัวแทนจาหน่ายอย่าง
ต่อเนื่องตังแต่
้ ปี 2538 จนถึงปั จจุบัน และต่อมาบริ ษัทได้ เพิ่ม Supplier รายอื่นๆ เช่น บริ ษัท เอบีบี จากัด และ บริ ษัท ฮิตาชิ
เอเชี ย (ประเทศไทย) จากัด อย่างไรก็ตาม ยังไม่ มี การสั่งซือ้ จาก Supplier รายใดที่ เกิ น กว่าร้ อยละ 30 ของมูล ค่ายอดซื อ้
อุปกรณ์ของบริษัทใน 3 ปี ที่ผ่านมา โดยบริษัทมีนโยบายการคัดเลือกผู้จดั จาหน่ายสินค้ า ดังนี ้
1. คุณ ภาพของสินค้ า บริ ษั ทจะเลือกสั่งซื อ้ จากผู้แทนจาหน่ายที่ น่าเชื่ อถื อและมี ประวัติการส่ง สินค้ าที่ มี
คุณภาพตรงตามคาสัง่ ซื ้อ ผู้บริ หารมีกระบวนการในการตรวจสอบคุณภาพของสินค้ า และไม่มีประวัติการ
ส่งสินค้ าที่ไม่มีคณ
ุ ภาพ
2. ระยะเวลาในการส่งมอบสินค้ า ไม่ล่าช้ ากว่าที่กาหนดไว้ เพื่อให้ บริ ษัทได้ ส่งมอบงานที่รับมาตามเวลาที่
กาหนดและการบริหารสินค้ าคงเหลือเพียงพอและมีประสิทธิภาพ
3. ราคาสินค้ าและแนวโน้ มของราคาสินค้ า บริ ษั ทจะสัง่ ซือ้ สินค้ าต่างๆ เป็ นล็อตใหญ่ จึงมีอานาจในการ
ต่อรองราคาของสินค้ าได้ อย่างต่อเนื่อง
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4. อัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการสัง่ ซื ้อสินค้ าจากต่างประเทศเป็ นสัดส่วนที่มาก และสกุลเงินที่ใช้ ชาระค่า
สินค้ าเป็ นสกุลเงินเหรี ยญสหรัฐ หรื อสกุลเหรี ยญยูโร บริ ษัท ได้ ป้องกันความเสี่ยงโดยการซื ้อสกุลเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้ า (Forward Contract)
บริ ษัทมีนโยบายสารองอุปกรณ์ มาตรฐานให้ อยู่ในระดับที่เหมาะสม และไม่ให้ เกิดปั ญหาขาดแคลน เมื่อมี
คาสั่งซือ้ สินค้ าจากลูกค้ า บริ ษั ทสามารถใช้ อุปกรณ์ ที่ ได้ สารองไว้ เพื่ อน ามาผลิตและส่งมอบสินค้ าให้ ลูกค้ าได้ ทันที มีการ
กาหนดแผนการผลิตเพื่อให้ สามารถวางแผนการสัง่ ซื ้ออุปกรณ์ ให้ พร้ อมและเพียงพอต่อการผลิต โดยจะมีการสัง่ ซื อ้ อุปกรณ์
ล่วงหน้ าประมาณ 1-2 เดือนขึน้ อยู่กับความต้ องการคาสัง่ ซื ้อสินค้ าของลูกค้ าในแต่ละช่วงเวลาการผลิ ต ซึ่งบริ ษัทพิจารณา
คัดเลือกผู้จัดจาหน่าย โดยคานึงถึงคุณภาพสินค้ า การบริ การ การจัดส่ง และการให้ ระยะเวลาการชาระเงิน (Credit Term)
ประกอบกัน เพื่อให้ ได้ อปุ กรณ์ ที่ดีตรงตามมาตรฐานในการผลิตสินค้ าและเกิดประโยชน์กบั บริ ษัทด้ านการประหยัดต้ นทุนให้
ได้ มากที่สดุ
2.3.3

ขัน้ ตอนการผลิตตู้ไฟฟ้ าระบบควบคุม

ตู้ควบคุมไฟฟ้าจากผู้จดั
จาหน่ายภายในประเทศ
นาเข้ าอุปกรณ์และตู้จาก
ต่างประเทศ
Raw Material

นามาผลิต
โดยการประกอบ
ที่โรงงาน CPT

สินค้ า
สาเร็จรูป
ตู้ไฟฟ้า
(Panel)

Raw Material

ส่งมอบ

สินค้ าสาเร็จรูป
ประเภทตู้ไฟฟ้า
(Panel)

ทดสอบการทางาน
ของระบบ
(Commissioning)

(10%)เตรี ยมตู้+ติดตัง้ เพลท
(15%)ติดตัง้ อุปกรณ์ +Label
(35%) Wiring

ส่งมอบ ณ โรงงาน
ของลูกค้ า

การปรับแต่งให้ การ
ควบคุมเครื่ องจักรของ
ลูกค้ าสามารถใช้ งานได้
ตามความต้ องการ
ของลูกค้ า

(35%) Busbar + สายไฟ
(5%) ติดป้ าย+เก็บงาน

ขัน้ ตอนการวางแผนมอบหมายงานผลิต
1. เมื่อลูกค้ าสัง่ ซื ้อผลิตภัณฑ์ ฝ่ ายขายจะส่ง Sales Process Form ให้ ฝ่ายเทคนิค และวางแผนเพื่อประชุม
กับลูกค้ าเพื่อเก็บรายละเอียดของความต้ องการ แล้ วมอบหมายงานให้ แผนกแบบและแผนกผลิต
2. แผนกแบบเมื่อได้ รับเอกสารข้ อมูลจากฝ่ ายเทคนิค จะปรับจากแบบมาตรฐาน (Standard Drawing)ของ
บริษัทเพื่อให้ เข้ ากับความต้ องการของลูกค้ า และส่งแบบเบื ้องต้ นไปยังลูกค้ าเพื่ออนุมตั ิ
3. เมื่ อลูกค้ าตอบตกลงในแบบแล้ ว ฝ่ ายแบบจะเสนอ Material List เพื่ ออนุมัติในใบขอซื อ้ และส่งแบบ
Drawing ไปยังฝ่ ายผลิตเพื่อดาเนินการผลิต
4. แผนกผลิ ต เมื่ อ ได้ รับ มอบหมายงาน จะวางแผนผลิ ต โดยการประกอบสิ น ค้ า โดยจัด ท า Production
Planning ยึด ข้ อ ก าหนดวัน ส่งของที่ ระบุใน Sales Process Form พร้ อมตรวจสอบข้ อ มูล การผลิ ต กับ
เอกสาร Drawing และ Material’s List ที่ได้ รับจากแผนกแบบ
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5. นาตู้ และวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ มาประกอบตามแบบ ยึดติดอุปกรณ์ และเดินสายไฟตามแบบที่กาหนดไว้ ใช้
เวลา 5 - 14 วัน
6. เมื่อผลิตเสร็จสมบูรณ์แล้ วให้ ทาการตรวจสอบการทางานขันสุ
้ ดท้ ายโดยทีมงานควบคุมคุณภาพ และเมื่อ
ชิ ้นงานเรี ยบร้ อยแล้ วได้ เป็ นสินค้ าสาเร็ จรู ป จะต้ องหุ้มตู้ไฟฟ้าด้ วยพลาสติก Packing ลังไม้ หรื อตามที่
ลูกค้ ากาหนด
7. นาสินค้ าสาเร็ จรู ป ตู้ไฟฟ้าที่ ผลิตเสร็ จส่งมอบ ณ โรงงานของลูกค้ า และทดสอบการทางานของระบบ
(Commissioning) เพื่ อปรับ แต่งการทางานของเครื่ องจักรให้ สามารถท างานได้ และประสานงานการ
ให้ บริการหลังการขาย
นอกจากนี ้ บริษัทยังได้ รับการรับรองมาตรฐานการทางาน ได้ แก่
- ระบบการบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008
- กระบวนการตรวจสอบคุณภาพได้ ตามมาตรฐาน UKAS Quality
Management
2.3.4

นโยบายการผลิตและกาลังการผลิต
ปั จจุบนั บริษัทมีโรงงานตังอยู
้ ท่ ี่นิคมอุตสาหกรรม MMC อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ประกอบไปด้ วย
- โรงงานผลิตตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า เนื ้อที่ 4.5 ไร่ (1,817 ตารางวา) (พื ้นที่ ในการทางานประมาณ 7,200
ตารางเมตร) รองรับการผลิตตู้ได้ ประมาณ 1,800 ตู้ตอ่ ปี
- พื ้นที่จดั เก็บสินค้ าคงคลังเนื ้อที่ประมาณ 1,256 ตารางเมตร
- โรงงานใหม่สาหรับผลิต ตู้ MCSG และ RMU เนื อ้ ที่ 3 ไร่ (พืน้ ที่ ในการทางานประมาณ 4,800 ตาราง
เมตร)

สิ น ค้ าตู้ ค วบ คุ ม ระบ บ ไฟ ฟ้ าผลิ ต โด ยเป็ น ไป ต าม ม าต รฐาน คุ ณ ภ าพ สิ น ค้ า IEC (International
Electrotechnical Commission) โดยมีการวางแผนการผลิตล่วงหน้ าควบคู่ไปกับการบริ หารสินค้ าคงคลังเพื่อให้ สามารถส่ง
มอบสินค้ าได้ ตามคุณ ภาพและเวลาที่กาหนด และพืน้ ที่ในโรงงานใหม่รองรับการผลิตตู้ MCSG ซึ่งผ่านการทดสอบ (Type
Test) ตามมาตรฐานสากลและ มอก. ของประเทศไทย รวมถึ ง การผลิ ต ตู้ RMU ด้ วยเช่ น กัน ทัง้ นี บ้ ริ ษั ท มี แ ผนพั ฒ นา
ประสิทธิภาพการทางานด้ านการผลิตอย่างต่อเนื่อง โดยคานึงถึงความสามารถของบุคลากร เครื่ องจักร เครื่ องมือ และอุปกรณ์
รวมถึงการใช้ เทคโนโลยีที่ทนั สมัย เพื่อรองรับความต้ องการสินค้ าจากลูกค้ าที่เพิ่มขึ ้นทังในและต่
้
างประเทศ
บริษัทได้ จาแนกรายละเอียดกาลังการผลิตและปริมาณการผลิตได้ จริง ดังนี ้
ตารางแสดงกาลังการผลิตและปริมาณการผลิตได้ จริงสาหรับปี 2557 – 2559 และ 9 เดือนของ ปี 2560
ตู้ไฟฟ้ าระบบบควบคุม
กาลังการผลิตที่สามารถผลิตได้
ปริมาณการผลิตได้ จริง
อัตราการใช้ กาลังการผลิต (%)

หน่ วย
จานวนตู้/ปี
จานวนตู้/ปี

2557
1,800
1,085
60.27

2558
1,800
1,035
57.50

2559
1,800
1,193
66.28

หมายเหตุ : * กาลังการผลิตเต็มที่ 9 เดือนปี 2560 เป็ นกาลังการผลิตตังแต่
้ เดือนมกราคมถึงกันยายน 2560
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ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อม

บริ ษั ทไม่มีข้อพิพาทใดๆ เกี่ ยวกับสิ่งแวดล้ อม และไม่มีประวัติกระทาความผิด ตามกฎระเบียบเรื่ องสิ่งแวดล้ อมกับ
หน่วยงานภาครัฐ นอกจากนี ้ บริษัทได้ ปฏิบตั ิตามระเบียบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมจังหวัด และข้ อกาหนดของ
องค์การบริ หารส่วนตาบล ซึง่ บริ ษัทได้ ผ่านการตรวจสอบของคณะกรรมการองค์การบริ หารส่วนตาบลประจาปี 2559 แล้ ว โดย
ที่ผ่านมายังไม่เคยมีปัญหาการร้ องเรี ยนเกี่ยวกับสิง่ แวดล้ อม
2.5

สิทธิประโยชน์ จากบัตรส่ งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่ งเสริมการลงทุน
- ไม่มี –

2.6

งานที่ยังไม่ ได้ ส่งมอบ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 บริ ษัทมีงานที่ได้ รับคาสัง่ ซื ้อ อยู่ในระหว่างการประกอบและยังไม่ได้ สง่ มอบทังหมด
้
580.86
ล้ านบาท โดยกาหนดการส่งมอบดังนี ้
ตารางแสดงมูลค่างานที่ยงั ไม่ได้ สง่ มอบและเวลาที่คาดว่าจะส่งมอบ
(หน่ วย : ล้ านบาท)

ระยะเวลา
ภายในไตรมาส 4 ปี 2560
ภายในปี 2561
รวม

จานวนเงินที่คาดว่ าจะส่ งมอบ
(ประมาณการ)
439.68
141.19
580.86
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3. ปั จจัยความเสี่ยง
ก่อนตัดสินใจลงทุนในหุ้นสามัญของบริ ษัท นักลงทุนควรใช้ วิจารณญาณอย่างรอบคอบในการพิจารณา ปั จจัยความ
เสี่ยงในหัวข้ อนี ้รวมทังข้
้ อมูลอื่นๆ ที่ปรากฏในเอกสารนี ้ ทังนี
้ ้ปั จจัยความเสี่ยงดังกล่าวมิได้ เป็ นปั จจัยความเสี่ยงทังหมดที
้
่มีอยู่
ซึง่ อาจมีผลกระทบต่อหุ้นสามัญของบริ ษัท ดังนันปั
้ จจัยความเสี่ยงอื่นๆ ที่บริ ษัทมิทราบในขณะนี ้หรื อที่บริ ษัทเห็นว่าเป็ นปั จจัย
ความเสี่ยงที่ไม่เป็ นสาระสาคัญในปั จจุบนั อาจเป็ นปั จจัยความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการดาเนินงานของบริษัทในอนาคต
3.1

ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
3.1.1

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงกลุ่มลูกค้ าในกลุ่มอุตสาหกรรมนา้ ตาล

เนื่ องจาก ที่ ผ่านมาบริ ษั ทมี ฐานลูกค้ าหลักอยู่ในกลุ่มโรงงานน า้ ตาลเป็ นหลัก โดยมี การลดสัดส่วนลงมา
ตามลาดับ โดยในปี 2557-2559 และช่วง 9 เดื อนปี 2560 บริ ษั ท มี ก ารพึ่งพิ งรายได้ จากลูก ค้ าในอุตสาหกรรมน า้ ตาลอยู่
ประมาณร้ อยละ 60.62 ร้ อยละ 53.03 ร้ อยละ 42.98 และ ร้ อยละ 52.86 ของรายได้ จากการขายและบริ การ ตามลาดับ โดย
หากการขยายตัวของการผลิตในกลุม่ อุตสาหกรรมน ้าตาลชะลอตัวลง จะส่งผลกระทบต่อรายได้ ของบริ ษัท อย่างไรก็ดี ประเทศ
ไทยเป็ นผู้ผลิตน ้าตาลทรายอันดับ 4 ของโลก แต่มีปริ มาณการบริ โภคน้ อยเมื่อเทียบกับปริ มาณที่ผลิตได้ ส่ง ผลให้ ไทยสามารถ
ส่งออกน ้าตาลได้ ในปริ มาณมากเป็ นอันดับ 2 ของโลก ซึง่ เป็ นผู้สง่ ออกน ้าตาลทรายที่สาคัญในตลาดโลกซึง่ การขยายกาลังการ
ผลิตของอุตสาหกรรมน ้าตาลไทยเพื่อวัตถุประสงค์การส่งออกเป็ นสาคัญ ดังนันหากปริ
้
มาณความต้ องการน ้าตาลในตลาดโลก
ลดลงก็อาจจะส่งผลต่อการลดลงของฐานลูกค้ าของบริ ษั ทในอุตสาหกรรมนา้ ตาลได้ ซึ่งคาดว่าอุปสงค์การบริ โภคนา้ ตาลใน
ตลาดโลกและภูมิภาคเอเซียยังคงเพิ่มขึ ้น
ถึงแม้ ว่าที่ผ่านมา รายได้ ของบริ ษัทส่วนใหญ่ มาจากโรงงานผลิตนา้ ตาล แต่ผลิตภัณ ฑ์ ของบริ ษัทสามารถ
จาหน่ายให้ แก่อตุ สาหกรรมการผลิตทุกประเภท อาทิ โรงงานผลิตชิ ้นส่วนยานยนต์, โรงงานผลิตกระดาษ, อุตสาหกรรมเหล็ก,
อุตสาหกรรมก่อสร้ างอาคาร และโรงไฟฟ้า เป็ นต้ น ส่วนที่เหลือเป็ นรายได้ จากกลุม่ อุตสาหกรรมอื่นๆ ดังนัน้ รายได้ ของบริ ษัทจึง
ไม่จาเป็ นต้ องพึ่งพากลุ่มอุตสาหกรรมนา้ ตาลเพียงอุตสาหกรรมเดียว นับตังแต่
้ ปี 2558 บริ ษัทกาหนดแนวทางลดความเสี่ยง
จากการพึง่ พิงอุตสาหกรรมการผลิตน ้าตาลด้ วยการวางนโยบายขยายฐานลูกค้ าของบริ ษัทเพื่อรองรับอุตสาหกรรมอื่นๆ มากขึ ้น
เช่น สถานีจ่ายไฟฟ้าย่อย, อาคารตึกสูง และตู้ควบคุมระบบการทางานของเครื่ องจักรในอุตสาหกรรมผลิตซีเมนต์ ด้ วยการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ นอกเหนือจากสิ นค้ าและบริ การที่มีอยู่เดิมที่ให้ มีประสิทธิภาพที่สงู ขึ ้นและตอบสนองความต้ องการได้
มากขึ ้น และมีอตั รากาไรขันต้
้ นดีกว่า โดยใช้ ความรู้ความสามารถของวิศวกรของบริษัทพัฒนาเทคนิคการควบคุมเครื่ องจักร
3.1.2

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้จัดจาหน่ ายน้ อยราย

บริ ษัทเป็ นตัวแทนจาหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทไฟฟ้ากาลังสาหรับควบคุม การทางานของเครื่ องจักรโดยระบบ
อัตโนมัติที่ได้ รับการป้อนข้ อมูลไว้ และอุปกรณ์ไฟฟ้าตัวปรับความเร็วมอเตอร์ กระแสสลับแรงดันต่าและแรงดันปานกลาง ซึ่งคู่
ค้ าหลักรายใหญ่ จานวน 3 ราย ได้ แก่ ABB LS และ HITACHI ซึง่ เป็ นสัดส่วนที่อยูใ่ นระดับของการพึง่ พิงผู้จดั จาหน่ายทังสามราย
้
ดังกล่าวรวมกันอยูป่ ระมาณร้ อยละ 50 ในปี 2559 และร้ อยละ 30 สาหรับยอดซื ้อ 9 เดือนของปี 2560 ดังนัน้ จึงอาจเกิดความ
เสี่ยงของการพึง่ พาคูค่ ้ าหลักจากต่างประเทศจานวนน้ อยราย
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ทังนี
้ ้การจัดหาผลิตภัณฑ์ จากผู้จดั จาหน่ายขึ ้นอยู่กบั ประเภทของงานและความต้ องการของลูกค้ า ซึ่งบริ ษัท
ไม่ได้ พึ่งพาผู้จดั จาหน่ายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ และบริ ษัทสามารถเลือกสัง่ ซื ้อสินค้ าที่เหมาะสมกับลูกค้ า ประเภทตู้ไฟฟ้า
ระบบอัตโนมัติที่ได้ รับการป้อนข้ อมูลไว้ สาหรับควบคุมการทางานของเครื่ องจักร ตัวปรับความเร็ วมอเตอร์ กระแสสลับ รวมถึง
อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ระดับแรงดันต่าและแรงดันปานกลาง โดยบริ ษัทยังไม่เคยมีปัญหาการสัง่ สินค้ า หรื อการส่งมอบล่าช้ า กับ
ผู้จดั จาหน่ายทังสามรายแต่
้
อย่างใด นอกจากนี ้ บริ ษัทได้ สงั่ ซื ้อจากบริ ษัทผลิตหรื อจัดจาหน่ายรายอื่น เนื่องจากในปั จจุบนั มี
ผู้ผลิตอุปกรณ์ หลายรายซึ่งมีความต้ องการในการขยายฐานลูกค้ าของตนในประเทศไทยเพิ่มมากขึน้ และเสนออุปกรณ์ ที่มี
คุณ สมบัติเท่าเที ยมกัน อัน ได้ แก่ ตัวส่งกาลังกระแสตรงแบบดิจิตอลจาก Parker Hannifin Ltd. ประเทศอังกฤษ, มอเตอร์
กระแสสลับจาก Hyosung Corporation ประเทศเกาหลี, มอเตอร์ ไฟฟ้ากระแสตรงจาก T-T Electric ประเทศฝรั่งเศส, ตัวปรับ
ความเร็ วมอเตอร์ ก ระแสสลับ จาก VACON PLC ประเทศฟิ นแลนด์ , ตัวเก็ บ ประจุไฟฟ้ าจาก ZEZ SILKO, s.r.o. ประเทศ
สาธารณรัฐเช็ค และเครื่ องปั่ นน ้าตาลจาก Thomas Broadbent and Sons Limited ประเทศอังกฤษ เป็ นต้ น นอกจากนี ้ บริษัท
มี น โยบายในการรั ก ษาความสัม พัน ธ์ อัน ดี กับ พัน ธมิ ต รที่ เป็ น บริ ษั ท ผู้ผ ลิ ต ชัน้ น าของโลกเพื่ อ ลดความเสี่ ย งในการพึ่ งพา
ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีของผู้ผลิตรายหนึง่ รายใดมากจนเกินไป
3.1.3

ความเสี่ยงจากความล่ าช้ าของโครงการ

ความเสี่ยงจากความล่าช้ าของงานโครงการเป็ นสิ่งสาคัญต่อการประกอบธุรกิจ โดยสาเหตุของความล่าช้ า
อาจจะมาจากลูกค้ า เช่น การเปลี่ยนแปลงแบบสเปคและการติดตัง้ การขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียนและสภาพคล่องของลูกค้ า
เป็ นต้ น หรื อความล่าช้ าจากบริ ษัทเองที่ผ้ รู ับเหมาช่วงไม่สามารถส่งมอบงานตามกาหนดให้ กบั บริ ษัท ซึ่งอาจส่งผลต่อบริ ษัท
จากการเสียค่าปรับล่าช้ า หรื อก่อให้ เกิดต้ นทุนเพิ่ม จากประมาณการที่ตงไว้
ั ้ และส่งผลไปถึงการรับรู้รายได้ ที่ล่าช้ าไปจากเดิมที่
วางไว้ ซึ่งงานโครงการเป็ นงานประเภทการให้ บริ การรับเหมาและติดตัง้ (Installation / Substation) ซึ่งมีสดั ส่วนรายได้ ในปี
2557 – 2559 และส าหรั บ งวด 9 เดื อ นปี 2560 คิ ด เป็ น ร้ อยละ 26.17 ร้ อยละ 22.79 ร้ อยละ 28.70 และร้ อยละ 18.12
ตามลาดับ
บริ ษัทมีแผนการป้องกันความเสี่ยงในส่วนของบริ ษัท คือ ได้ จัดทาแผนการทางานสาหรับการควบคุมการ
ทางานของผู้รับเหมาและผู้รับเหมาช่วงอย่างรัดกุม และติดตามอย่างใกล้ ชิด วางแผนฉุกเฉินหากมีกรณีผ้ รู ับเหมาไม่ทางานตาม
แผน นอกจากนี ้จะมีการประชุมติดตามสาหรับงานประจาทุกสัปดาห์เพื่อให้ ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องรับทราบปั ญหาและแก้ ไขได้ ทนั เวลา
และทาสัญญาให้ ผ้ ูรับเหมารับผิดชอบค่าเสียหายจากการส่งมอบงานล่าช้ า ตลอดจนจัดหาแหล่งเงินทุนให้ เพียงพอต่อการ
ดาเนินงาน เป็ นต้ น ในอดีต บริษัทไม่เคยถูกปรับจากการส่งมอบงานล่าช้ าแต่อย่างใด
3.1.4

ความเสี่ยงจากการเพิ่มขึน้ ของต้ นทุนอันเนื่องมาจากราคาวัสดุเปลี่ยนแปลง

เนื่องจากการเสนองานให้ แก่ลกู ค้ า โดยเฉพาะงานโครงการติดตังระบบควบคุ
้
มไฟฟ้า หรื องานก่อสร้ างสถานี
ไฟฟ้าย่อย (Substation) จะต้ องเสนอราคาเป็ นแบบเหมาเบ็ดเสร็ จทังค่
้ าวัสดุอปุ กรณ์ และค่าจ้ างแรงงานของโครงการ ดังนัน้
การปรับตัวสูงขึ ้นของค่าวัสดุอปุ กรณ์จะส่งผลให้ มีต้นทุนในการดาเนินงานสูงขึ ้น
บริ ษัทมีแผนการป้องกันความเสี่ยง คือ ฝ่ ายจัดซื ้อจะมีการสอบทานราคาอุปกรณ์หลัก ซึง่ ส่วนใหญ่จะกาหนด
ราคาได้ แ น่ น อน ส่ว นวัส ดุอุป กรณ์ อื่ น ๆ เช่ น เคเบิ ล้ ทองแดง ฯลฯ จะมี ก ารเปรี ย บเที ย บเพื่ อ จัด ท าราคากลางและสร้ าง
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ความสัมพันธ์กบั ผู้ค้าวัสดุหลายรายเพื่อต่อรองราคา มีการจัดซื ้อวัสดุลว่ งหน้ าเพื่อควบคุมราคาให้ คงที่ก่อนรับงาน และมีสารอง
วัสดุบางประเภทเก็บไว้ เพื่อลดผลกระทบจากความเสี่ยงดังกล่าว
3.2

ความเสี่ยงด้ านการเงิน
3.2.1

ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่ างประเทศ

เนื่องจากบริ ษัทสัง่ ซื ้ออุปกรณ์ ไฟฟ้าสาหรับควบคุมการทางานของเครื่ องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม ได้ แก่
ระบบควบคุมมอเตอร์ ไฟฟ้าในการส่งกาลังแบบอัตโนมัติ และระบบตู้ไฟฟ้ากาลัง ซึ่งส่วนใหญ่ มาจากต่างประเทศ โดยในปี
2559 และช่วง 9 เดือน ปี 2560 บริ ษัทมีการสัง่ ซื ้ออุปกรณ์ จ ากต่างประเทศคิดเป็ นสัดส่วนประมาณกว่าร้ อยละ 37.67 และ
ร้ อยละ 31.48 ของยอดซื ้อรวม และมีการชาระเงินเป็ นเงินสกุลเหรี ยญสหรัฐ และยูโร เป็ นต้ น ในขณะที่รายได้ ของบริ ษัทส่ว น
ใหญ่เป็ นสกุลเงินบาทประมาณร้ อยละ 95 ของรายได้ รวม ดังนันบริ
้ ษัทจึงมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
ซึง่ หากเงินบาทปรับตัวอ่อนค่าลงจะกระทบต่องบการเงินของบริ ษัททาให้ บริษัทมีค่าใช้ จ่ายจากผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
หากอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสัง่ ซื ้อต่ากว่าอัตราแลกเปลี่ยนในวันที่บริษัทบันทึกเป็ นต้ นทุนสินค้ า
บริ ษัทได้ ลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนโดยบริ ษัทเพิ่มปริ มาณการสัง่ ซื ้อจากในประเทศ โดยในปี 25572559 บริ ษัทมีการสัง่ ซื ้อสินค้ าและวัตถุดิบจากต่างประเทศในอัตราร้ อยละ 55.10 ร้ อยละ 54.76 และร้ อยละ 37.67 ของมูลค่า
การซื ้อรวม ตามลาดับ และบริ ษัท ลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนโดยใช้ วงเงินสัญญาซื ้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ า
เมื่อบริ ษัทต้ องการสัง่ ซื ้อสินค้ าจากต่างประเทศตามใบสัง่ ซื ้อ (Purchase Order) อย่างไรก็ตาม บริ ษัทยังต้ องบันทึกค่าใช้ จ่าย
จากผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน หากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามสัญญาซื ้อขายเงินตราต่างประเทศต่ากว่า
อัตราแลกเปลี่ยนที่ บริ ษั ทบันทึกต้ นทุนสินค้ า ณ วันที่ ได้ รับสินค้ า นอกจากนี ้ บริ ษั ทยังได้ รับผลกระทบทางบัญ ชีจากอัตรา
แลกเปลี่ยนอันเนื่องมาจากรายการสัง่ ซื ้อและชาระค่าสินค้ าหรื อวัตถุดิบไม่ได้ เกิดขึ ้นในงวดบัญชีเดียวกัน ทาให้ ณ วันปิ ดงวด
บัญชีบริ ษัทต้ องบันทึกบัญชีผลกาไรหรื อขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยงั ไม่ได้ เกิดขึ ้นจริ ง โดย ปี 2558 2559 และช่วง 9 เดือนปี 2560 มีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจานวน 7.61 ล้ านบาท 2.76 ล้ านบาท และ 3.95 ล้ านบาท
ตามลาดับ
3.3

ความเสี่ยงอื่นๆ
3.3.1

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้บริหารและบุคลากรที่มีประสบการณ์ และความสามารถ

เนื่องจากธุรกิจของบริ ษัทต้ องใช้ ความรู้ ความชานาญ รวมถึงประสบการณ์ ของผู้บริ หารและบุคลากรในการ
ดาเนินงาน โดยเฉพาะความสัมพันธ์ที่ดีกบั ลูกค้ าโดยที่ผ่านมา จะมีการสัง่ ซื ้อสินค้ าจากลูกค้ าเดิมของบริษัทอย่างต่อเนื่องหากมี
การขยายโรงงานใหม่ การติดตัง้ อุปกรณ์ เครื่ องจักรในโรงงานแต่ละประเภท จึงจาเป็ นต้ องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญในด้ านเทคนิค ซึง่ หากบริษัทสูญเสียผู้บริ หารหรื อบุคลากรหรื อมีบคุ ลากรที่มีความสามารถไม่เหมาะสม อาจส่งผลให้
เกิดความเสียหายต่อบริษัทได้ บริษัทจึงได้ ให้ ความสาคัญในการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสิทธิภาพใน
การทางาน โดยจัดให้ มีการฝึ กอบรมพนักงานทังพนั
้ กงานเก่าและพนักงานใหม่อย่างสม่าเสมอ
นอกจากนี ้ บริ ษั ทได้ มีการพึ่งพิ งผู้บริ หารหลักของบริ ษั ท 3 ท่ าน คื อ นายสมศักดิ์ หลิมประเสริ ฐ ในฐานะ
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร นายอภิชาติ ปี ปทุม ในฐานะกรรมการผู้จดั การ และ นายนพดล วิเชียรเกื ้อ ในฐานะรองกรรมการ
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ผู้จัดการ ซึ่งเป็ นผู้ร่วมก่อตัง้ เริ่ มธุรกิจนีต้ งแต่
ั ้ ปี 2537 และมีประสบการณ์ ทางวิศวกรรม ด้ านอุปกรณ์ ควบคุมเครื่ อ งจักรและ
ไฟฟ้ากาลังเป็ นเวลานานกว่า 20 ปี อย่างไรก็ตาม ผู้บริ หารของบริ ษัททังสามท่
้
านมีฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ ของบริ ษัทด้ วย จึง
คาดว่าบริษัทจะยังสามารถรักษาผู้บริหารดังกล่าวให้ อยูก่ บั บริษัทได้ ตอ่ ไป
3.3.2

ความเสี่ยงจากการนาหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์

บริ ษัทมีความประสงค์จะเสนอขายหุ้นต่อประชาชนในครัง้ นี ้ก่อนได้ รับการพิจารณาของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ทังนี
้ ้บริ ษัทได้ ยื่นคาขออนุญาตนาหลักทรัพย์เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเกณฑ์กาไร
จากการดาเนินงาน เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560 และบริ ษัทหลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษา
ทางการเงินได้ พิจารณาคุณสมบัติของบริ ษัทในเบื ้องต้ นแล้ ว เห็นว่าบริ ษัทมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามข้ อบังคับตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ที่จะสามารถเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ ยกเว้ นคุณสมบัติการกระจายหุ้ นให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นรายย่อย
จานวนไม่ต่ากว่า 1,000 ราย ถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 25 ของทุนชาระแล้ ว บริ ษัทจึงยังมีความไม่แน่นอนที่จะได้ รับ
อนุญาตให้ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ SET ดังนัน้ ผู้ลงทุนจึงอาจมีความเสี่ยงเกี่ยวกับสภาพคล่องในการซื ้อ
ขายหุ้นของบริ ษัทในตลาดรองและอาจไม่ได้ รับผลตอบแทนจากการขายหุ้นได้ ตามราคาที่คาดการณ์ ไว้ หากหลักทรัพย์ของ
บริษัทไม่สามารถเข้ าจดทะเบียนได้
3.3.3 ความเสี่ยงจากหุ้นสามัญของบริษัทฯ อาจผันผวนซึ่งก่ อให้ เกิดผลขาดทุนอย่ างมีนัยสาคัญต่ อผู้ลงทุน
ที่ซือ้ หุ้นสามัญของบริษัทฯ ในการเสนอขายหุ้นสามัญครั ง้ นี ้
ราคาหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ภายหลังจาการเสนอขายหุ้นสามัญในครัง้ นี ้อาจจะมีการขึ ้นลงอย่างผันผวน ทังนี
้ ้
ขึ ้นอยูก่ บั ปั จจัยหลายประการที่บริษัทฯอาจไม่สามารถควบคุมได้ ซงึ่ รวมถึง
•

•
•
•

•

ทัศ นะที่ มี ต่ อ ภาวะอุ ต สาหกรรมที่ เกี่ ย วข้ องได้ แก่ การเติ บ โตของเศรษฐกิ จ แ นวโน้ มการลงทุ น ใน
ภาคอุตสาหกรรม เป็ นต้ น ซึง่ อาจส่งผลต่อโอกาสในการสร้ างรายได้ และการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ
ความแตกต่างระหว่างผลการดาเนินงานที่แท้ จริงกับผลการดาเนินงานที่ผ้ ลู งทุนและนักวิเคราะห์คาดหวัง
การเปลี่ยนแปลงคาแนะนาหรื อทัศนะของนักวิเคราะห์
การแปลี่ยนแปลงปั จจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ
สภาพเศรษฐกิจโดยทัว่ ไป หรื อบรรยากาศในตลาดหลักทรัพย์ฯ
การเปลี่ยนแปลงในการประเมินมูลค่าตลาดและราคาหุ้นของบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่ง
ดาเนินธุรกิจคล้ ายคลึงกับบริษัทฯ และความผันผวนของราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ

จากปั จจัยข้ างต้ นดังกล่าว อาจทาให้ ราคาหุ้นของบริ ษัทฯ มีความผันผวนและอาจมีการซื ้อขายในราคาที่ต่า
กว่าราคาเสนอขายอย่างมาก
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4. การวิจัยและพัฒนา
บริ ษัทมีทีมวิศวกรที่ติดตามเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อประยุกต์ในการออกแบบให้ ได้ ระบบการควบคุมและรายงานผลที่มี
ความแน่นอนเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต ประหยัดพลังงาน ได้ ดีขึ ้นอย่างต่อเนื่องตามเทคโนโลยีที่ทนั สมัย
ขึ ้น
นอกจากนี ้ บริ ษัทได้ มีการปรับปรุ งใช้ ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เข้ ามาช่วยในการออกแบบ รวมถึงโปรแกรมบัญชี ที่
บริ ษัทพัฒนาเอง (CPT Works) มาใช้ ในการเชื่อมโยงระบบการทางานทุกขัน้ ตอนระหว่างแผนกต่างๆ เข้ า ด้ วยกัน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิ ภาพในการทางานและควบคุมต้ นทุน พร้ อมทัง้ สามารถทราบถึงสถานะยอดขาย ยอดส่งมอบงาน งานระหว่างทา
สินค้ าคงคลัง ในเวลาจริง (Real Time)
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5. ทรั พย์ สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
5.1

รายละเอียดสินทรั พย์ ท่ ีใช้ ในการประกอบธุรกิจ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 สินทรัพย์ถาวร ที่บริ ษัทใช้ ในการประกอบธุรกิจมีมลู ค่าสุทธิหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสมและ
ค่าตัดจาหน่ายสะสมเท่ากับ 187.17 ล้ านบาท รายละเอียดสินทรัพย์ถาวร แสดงได้ ดงั นี ้
ประเภทของสินทรั พย์
1 ที่ดิน
1.1 โฉนดเลขที่ 63554 - 63559 เนือ้ ที่
166 ตารางวา (6 โฉนด)
ที่ตงั ้ เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ
เพื่อใช้ เป็ นสานักงาน
1.2 โฉนดเลขที่ 63552-3 เนื อ้ ที่ 51
ตารางวา (2 โฉนด)
ที่ตงั ้ เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ
เพื่อใช้ เป็ นสานักงาน
1.3 โฉนดเลขที่ 121526 และ 121553
เนื ้อที่ 314 ตารางวา (2 โฉนด)
ที่ ตัง้ อ าเภอคลองหลวง จัง หวัด
ปทุมธานี
เพื่อใช้ เก็บสินค้ าคงคลัง
1.4 โฉน ด เลขที่ 129479-86 เนื อ้ ที่
1,817 ตารางวา (8 โฉนด)
ที่ ตัง้ อ าเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี
เพื่ อ เป็ นโรงงานในการประกอบ
สินค้ าและเก็บสินค้ าคงคลัง
รวมที่ดนิ
2 อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร
3 เครื่ องมือและอุปกรณ์
4 อุปกรณ์และเครื่ องใช้ สานักงาน
5 เครื่ องตกแต่งและติดตัง้

ลักษณะกรรมสิทธิ์

7 เครื่ องมือระหว่างประกอบ

หลังหักค่ าเสื่อมราคา
สะสม (ล้ านบาท)

เป็ นเจ้ าของ

9.43

เป็ นเจ้ าของ

4.18

ภาระผูกพัน

ค ้าประกันสินเชื่อธนาคาร
เป็ นเจ้ าของ

7.16

เป็ นเจ้ าของ

38.29

เป็ นเจ้ าของ
เป็ นเจ้ าของ
เป็ นเจ้ าของ

59.06
94.55 ค ้าประกันสินเชื่อธนาคาร
3.72
ไม่มีภาระผูกพัน
2.44
ไม่มีภาระผูกพัน

เป็ นเจ้ าของ
เป็ นเจ้ าของ
เป็ นผู้เช่า
(เช่าทางการเงิน)
เป็ นเจ้ าของ

6 ยานพาหนะ

มูลค่ าสุทธิ

รวมทัง้ สิน้
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รายละเอียดสินทรั พย์ ไม่ มีตัวตนที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่บริ ษัทใช้ ในการประกอบธุรกิจเท่ากับ 0.75 ล้ านบาท โดยรายการ
ดังกล่าวได้ แก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมทางด้ านบัญชี
5.3

สัญญาสาคัญที่เกี่ยวข้ องในการดาเนินธุรกิจ
1. หนังสือแต่ งตัง้ CPT เป็ นตัวแทนจัดจาหน่ ายเพื่อจาหน่ ายสินค้ าต่ างๆ ซึง่ สรุปได้ ดงั นี ้
ตารางสรุปหนังสือแต่งตัง้ CPT เป็ นตัวแทนจัดจาหน่ายสินค้ า
ชื่อคู่ค้า

เริ่มได้ รับ
การแต่ งตัง้
ครั ง้ แรก

อายุหนังสือ
แต่ งตัง้ (ล่ าสุด)

ประเภทของธุรกรรม

- ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับไฟฟ้ากาลัง
ยี่ห้อ “LS”
- ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับระบบ
ควบคุมอัตโนมัติ (Automation)
ยี่ห้อ “LS”
- PLC, Inverter
3-phase induction motor

2538

หมดอายุ
30 มิ.ย. 2561

เป็ นตัวแทนจาหน่ายอย่างเป็ น
ทางการในประเทศไทย โดยไม่มี
เงื่อนไขอื่นๆ (Non Exclusive)

2554

หมดอายุ
31 ธ.ค. 2561

เป็ นตัวแทนจาหน่ายอย่างเป็ น
ทางการในประเทศไทยโดยไม่มี
เงื่อนไขอื่นๆ (Non Exclusive)

Inverter

2552

หมดอายุ
31 ธ.ค. 2561

2546

หมดอายุ
31 ธ.ค. 2561

เป็ นตัวแทนจาหน่ายสินค้ าและ
ให้ ความช่วยเหลือด้ านเทคนิคใน
ประเทศไทยโดยไม่มีเงื่อนไขอื่นๆ
(Non Exclusive)
เป็ นตัวแทนจาหน่ายในประเทศ
ไทยโดยไม่มีเงื่อนไขอื่นๆ
(Non Exclusive)

2555

หมดอายุ
31 ธ.ค. 2561

เป็ นตัวแทนจาหน่ายในประเทศ
ไทย โดยไม่มีเงื่อนไขอื่นๆ
(Non Exclusive)

2538

หมดอายุ
31 ธ.ค. 2561

เป็ นตัวแทนจาหน่ายในประเทศ
ไทย โดยไม่มีเงื่อนไขอื่นๆ
(Non Exclusive)

2538

หมดอายุ
1 ก.ค. 2561

เป็ นตัวแทนจาหน่ายในประเทศ
ไทยโดยไม่มีเงื่อนไขอื่นๆ
(Non Exclusive)

ประเทศ

ผลิตภัณฑ์

1. LS Industrial
Systems Co.,
Ltd.

เกาหลี

2. Hyosung
Corporation

เกาหลี

3. VACON PLC

ฟิ นแลนด์

4. ZEZ SILKO,
s.r.o.

สาธารณรัฐ - Low Voltage Capacitors
เช็ค
- Medium Voltage Capacitors
- Reactors
- PFC components
จีน
- Low Voltage Motors
- High Voltage Motors
- Motor Starters and motors
parts

5. Anhui Wannan
Electric
Machine Co.,
Ltd.
6. T-Telectric

ฝรั่งเศส

7. Parker Hannifin

อังกฤษ

- Dc motors of outputs up to
2000kW
- Ac square motors of frame
sizes 112 up to 335
SSD DC Drive

หมายเหตุ : Non-Exclusive หมายถึง บริ ษัทไม่ได้ เป็ นตัวแทนการจาหน่ายแต่เพียงผู้เดียวของสินค้ านัน้
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2. สัญญาประกันภัยทรั พย์ สินของบริษัท
ตารางสรุปสาระสาคัญของสัญญาประกันภัย
สัญญาที่ 1
คูส่ ญ
ั ญา

:

วันที่ทาสัญญาประกันภัย
ระยะเวลาสัญญา
สถานที่เอาประกันภัย

:
:
:

ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย

:

ขอบเขตการรับประกัน

:

วงเงินคุ้มครอง
ผู้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์

:
:

ฝ่ ายที่ 1 : บมจ. ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ หรื อ "ผู้เอาประกัน"หรือ "บริษัท"
ฝ่ ายที่ 2 : บมจ. กรุงเทพประกันภัย หรื อ "ผู้รับประกัน”
28 สิงหาคม 2560
สัญญามีกาหนดเวลา 1 ปี (ตังแต่
้ 4 กันยายน 2560 ถึง 4 กันยายน 2561)
เลขที่ 230/7 ถนนเทศบาลรังรักษ์ เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร
กรุงเทพมหานคร (สานักงานใหญ่ ประชาชื่น)
1) สิ่งปลูกสร้ าง ตัวอาคาร (ไม่รวมรากฐาน) อาคารสานักงาน อาคารโชว์รูม มูล
ค่าที่เอาประกัน 22.67 ล้ านบาท (มูลค่าตามบัญชี 30/9/60 เท่ากับ 4.53
ล้ านบาท)
2) เฟอร์ นิเจอร์ เครื่ องตกแต่ง ระบบคอมพิวเตอร์ เครื่ องใช้ ไฟฟ้า เครื่ อง
คอมพิวเตอร์ พร้ อมอุปกรณ์ เครื่ องใช้ สานักงานและอุปกรณ์เครื่ องมือการซ่อม
รวมถึงสินค้ าที่มีไว้ สาหรับโชว์และสินค้ าที่ลกู ค้ ามาส่งซ่อม มูลค่าที่เอาประกัน
7.5 ล้ านบาท (มูลค่าตามบัญชี 30/9/60 เท่ากับ 3.76 ล้ านบาท รวม
สานักงานและโรงงาน)
3) สต๊ อกสินค้ าอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด และบรรจุภณ
ั ฑ์ทกุ ชนิด มูลค่าที่เอา
ประกัน 5 ล้ านบาท (มูลค่าตามบัญชี 30/9/60 เท่ากับ 0)
- การประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน : ความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกัน
ที่เกิดจาก ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด พายุ น ้า แผ่นดินไหว การนัดหยุดงาน การ
จลาจล (จากัดความรับผิดจากน ้าท่วมไม่เกิน 5 ล้ านบาทต่อครัง้ ตลอด
ระยะเวลาที่เอาประกัน)
- การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก : อันเป็ นผลสืบเนื่องจากความ
บกพร่องของอาคารสถานที่เอาประกันภัย และ/หรื อ ประมาทเลินเล่อในการ
ปฏิบตั ิงานของลูกจ้ างของผู้เอาประกันภัยที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของผู้เอา
ประกันภัย ทีเ่ กิดขึ ้นภายในสถานทีเ่ อาประกันภัย (วงเงินไม่เกิน 5 ล้ านบาท
ต่อครัง้ ตลอดระยะเวลาที่เอาประกัน)
35,170,000 บาท (สามสิบห้ าล้ านหนึง่ แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้ วน)
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 2 หน้ า 47

CPT

บริษัท ซีพที ี ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

Professional for Drives and Power

CPT Drives and Power Public Company Limited

สัญญาที่ 2
คูส่ ญ
ั ญา

:

วันที่ทาสัญญาประกันภัย
ระยะเวลาสัญญา
สถานที่เอาประกันภัย

:
:
:

ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย

:

ขอบเขตการรับประกัน

:

วงเงินคุ้มครอง
ผู้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์

:
:

ฝ่ ายที่ 1 : บมจ. ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ หรื อ "ผู้เอาประกัน"หรือ "บริษัท"
ฝ่ ายที่ 2 : บมจ. กรุงเทพประกันภัย หรื อ "ผู้รับประกัน”
14 มิถนุ ายน 2560
สัญญามีกาหนดเวลา 1 ปี (ตังแต่
้ 14 มิถนุ ายน 2560 ถึง 14 มิถนุ ายน 2561)
เลขที่ 75/26 เอ็มเอ็มซี มินิแฟคตอรี่ ถนนพหลโยธิน ตาบลคลองหนึง่ อาเภอคลอง
หลวง จังหวัดปทุมธานี (คลังสินค้ า)
1) สิ่งปลูกสร้ าง ตัวอาคาร (ไม่รวมรากฐาน) ตลอดจนส่วนต่อเติมและปรับปรุง
มูลค่าที่เอาประกัน 11.7 ล้ านบาท (มูลค่าตามบัญชี 30/9/60 เท่ากับ3.49
ล้ านบาท)
2) เฟอร์ นิเจอร์ เครื่ องตกแต่ง ระบบคอมพิวเตอร์ เครื่ องใช้ ไฟฟ้า มูลค่าที่เอา
ประกัน 3 ล้ านบาท (มูลค่าตามบัญชี 30/9/60 เท่ากับ 3.76 ล้ านบาท รวม
สานักงานและโรงงาน)
3) สต๊ อกสินค้ าอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด และบรรจุภณ
ั ฑ์ทกุ ชนิด มูลค่าที่เอา
ประกัน 100 ล้ านบาท (มูลค่าตามบัญชี 30/9/60 เท่ากับ 81.97 ล้ านบาท)
ความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกัน ทีเ่ กิดจาก ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด น ้า
แผ่นดินไหว การนัดหยุดงาน การจลาจล (จากัดความรับผิดจากน ้าท่วมไม่เกิน
10 ล้ านบาท ต่อครัง้ ตลอดระยะเวลาที่เอาประกัน
114,700,000 บาท (หนึง่ ร้ อยสิบสีล่ ้ านเจ็ดแสนบาทถ้ วน)
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)

สัญญาที่ 3
คูส่ ญ
ั ญา

:

วันที่ทาสัญญาประกันภัย
ระยะเวลาสัญญา

:
:

สถานที่เอาประกันภัย

:

ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย

:

ฝ่ ายที่ 1 : บมจ. ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ หรื อ "ผู้เอาประกัน"หรือ "บริษัท"
ฝ่ ายที่ 2 : บมจ. กรุงเทพประกันภัย หรื อ "ผู้รับประกัน”
3 กรกฎาคม 2560
สัญญามีกาหนดเวลา 1 ปี (ตังแต่
้ 5 กรกฏาคม 2560 ถึง วันที่ 5 กรกฏาคม
2561)
เลขที่ 26/16 เอ็มเอ็มซี แฟคทอรี่ แลนด์ หมูท่ ี่ 11 ซอย 12 ถนนพหลโยธิน ตาบล
คลองหนึง่ อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี (โรงงานประกอบสินค้ าและ
คลังสินค้ า)
1) สิ่งปลูกสร้ าง ตัวอาคาร (ไม่รวมรากฐาน) ตลอดจนส่วนต่อเติมและปรับปรุง
มูลค่าที่เอาประกัน 120 ล้ านบาท (มูลค่าตามบัญชี 30/9/60 เท่ากับ 81.76
ล้ านบาท)
2) เฟอร์ นิเจอร์ เครื่ องตกแต่ง ระบบคอมพิวเตอร์ เครื่ องใช้ ไฟฟ้า มูลค่าที่เอา
ประกัน 3 ล้ านบาท (มูลค่าตามบัญชี 30/9/60 เท่ากับ 3.76 ล้ านบาท รวม
สานักงานและโรงงาน)
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สัญญาที่ 3

5.4

ขอบเขตการรับประกัน

:

วงเงินคุ้มครอง
ผู้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์

:
:

3) สต๊ อกสินค้ าอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด และบรรจุภณ
ั ฑ์ทกุ ชนิด มูลค่าที่เอา
ประกัน 70 ล้ านบาท (มูลค่าตามบัญชี 30/9/60 เท่ากับ 86.81 ล้ านบาท)
4) เครื่ องจักรและอุปกรณ์ทกุ ชนิด มูลค่าที่เอาประกัน 6 ล้ านบาท (มูลค่าตาม
บัญชี 30/9/60 เท่ากับ 3.72 ล้ านบาท)
ความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกัน ทีเ่ กิดจาก ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด น ้า
แผ่นดินไหว การนัดหยุดงาน การจลาจล (จากัดความรับผิดจากน ้าท่วมไม่เกิน
20 ล้ านบาท ต่อครัง้ ตลอดระยะเวลาที่เอาประกัน
199,000,000 บาท (หนึง่ ร้ อยเก้ าสิบเก้ าล้ านบาทถ้ วน)
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม

บริ ษัทมีนโยบายลงทุนในบริ ษัทย่อยหรื อบริ ษัทร่ วมที่มีวตั ถุประสงค์ในการประกอบกิจการที่เป็ นส่วนสนับสนุนกิจการ
ของบริ ษัท อันจะทาให้ บริ ษัทมีผลประกอบการหรื อผลกาไรเพิ่มมากขึ ้น หรื อธุรกิจที่เอื ้อประโยชน์ (Synergy) ให้ กบั บริ ษัท โดย
สามารถสนับสนุนการดาเนินธุรกิจหลักของบริ ษัทให้ มีความครบวงจรมากยิ่งขึ ้น โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 บริ ษัทไม่มี
เงินลงทุนในบริษัทใดๆ
ทังนี
้ ้ การลงทุนในบริ ษัทย่อยและบริษัทร่วมจะอยู่ภายใต้ การควบคุมและตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบ และใน
การกากับดูแลบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วม บริ ษัทจะส่งกรรมการของบริ ษัทหรื อคัดเลือกผู้บริ หารที่มีคณ
ุ สมบัติและประสบการณ์
ที่เหมาะสมกับการดาเนินธุรกิจเพื่อเป็ นตัวแทนในการบริ หารงาน เพื่อกาหนดนโยบายที่สาคัญและควบคุมการดาเนินธุรกิจ
ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าว
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6. โครงการในอนาคต
บริษัทกาหนดเป้าหมายการขยายกลุม่ ลูกค้ าไปยังภาครัฐบาล การขยายในส่วนของตลาดต่างประเทศ และกลุม่ ลูกค้ า
ภาคเอกชน บริ ษัทมีแผนที่จะเพิ่มกลุ่มลูกค้ าจากอุตสาหกรรมหรื อธุรกิจอื่นๆ มากขึน้ ทาให้ บริ ษัทมีแผนการลงทุนเพื่อขยาย
กาลังการผลิต สาหรับรองรับการเติบโตของโครงการต่างๆ ในปี 2560- 2561 ดังนี ้
1. การขยายตลาดไปยังตลาดต่างประเทศ ได้ แก่ เวียดนาม ฟิ ลิปปิ นส์ อินโดนีเซีย พม่าและเขมร เป็ นต้ น โดยที่การ
ขยายตลาดดังกล่าวเป็ นผลพวงมาจากการที่โรงงานอุตสาหกรรมน ้าตาลได้ มีการขยายตัวไปยังประเทศต่างๆ และสินค้ าของ
บริ ษั ทสามารถใช้ ได้ กับอุตสาหกรรมทุกประเภท ดังนัน้ บริ ษั ทสามารถเสนอสินค้ าให้ แก่ลูกค้ าอุตสาหกรรมอื่นๆ ด้ วย เช่น
โรงงานผลิตกระดาษ โรงงานผลิตเหล็กเส้ น เป็ นต้ น ซึง่ บริ ษัทคาดว่าจะเริ่ มสร้ างทีมการตลาดต่างประเทศและเริ่ มทาการตลาด
ในไตรมาส 1 ของปี 2561 นอกจากนี ้ บริ ษัทยังมีแผนการร่ วมทุนตังส
้ านักงานขายในต่างประเทศหรื อ Representative office
และจ้ างพนักงานประจาประมาณ 2-3 คน เพื่อการดูแลเรื่ องการขายและให้ บริ การหลังการขายแก่ลกู ค้ าในประเทศนันๆ
้ สร้ าง
ความเชื่อมัน่ ให้ แก่ลกู ค้ าทังในเรื
้ ่ องการติดต่อและบริ การ เพื่อการขยายตลาดให้ มากขึ ้นกว่าเดิม ในกรณี ที่ตลาดต่างประเทศ
นันๆ
้ มีการตอบรับผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็ นอย่างดีและต่อเนื่อง
2. การผลิ ต ตู้ไ ฟชนิ ด ไม่ มี โครงสร้ างแบบ Metal Clad Switchgear (“MCSG”) ซึ่ งผ่ า นมาตรฐาน Typetest ระดับ
นานาชาติและมาตรฐานของไทย เพื่อรองรับในการเข้ าประมูลงานตามความต้ องการของหน่วยงานรัฐบาลและบริ ษัทเอกชน
รวมถึงลูกค้ าในต่างประเทศซึง่ มีความต้ องการตู้ประเภทนี ้มากขึ ้นเรื่ อยๆ เช่น โรงงานอุตสาหกรรมหนัก โรงไฟฟ้า (Power Plant)
, การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย(EGAT) การไฟฟ้านครหลวง (MEA) การไฟฟ้าภูมิภาค (PEA) เป็ นต้ น
ปั จ จุบัน บริ ษั ท ต้ อ งซื อ้ จากผู้จัด จ าหน่ าย (Supplier) รายอื่ น ซึ่งเป็ น คู่แ ข่ งทัง้ ทางตรงและทางอ้ อ ม เช่น LS , ABB,
SEIMENS โดยมีความเสี่ยงทางธุรกิจหาก Supplier ไม่ขายสินค้ าให้ และบริ ษัทไม่สามารถควบคุมต้ นทุนสินค้ าได้ บริ ษัทมีแผน
จะซื ้อเทคโนโลยีการผลิตตู้ (Know how) จาก ABB (Italy) ซึง่ อยูใ่ นระหว่างการดาเนินการ

ภาพแสดงตู้ไฟชนิดไม่มีโครงสร้ างแบบ Metal Clad Switchgear (“MCSG”)

3. การประกอบ Ring Main Unit (RMU) โดยการลงทุนในการซือ้ เทคโนโลยี และอุป กรณ์ บ างส่วนจากบริ ษั ท CEE
Power ประเทศจีนเพื่อผลิตและจัดจาหน่าย ซึง่ ได้ ลงนามในข้ อตกลงเบื ้องต้ น (MOU) แล้ ว โดยลูกค้ าเป้าหมาย ได้ แก่ การไฟฟ้า
นครหลวง(MEA) การไฟฟ้าส่วนภูมิภ าค(PEA) เป็ นต้ น RMU เป็ นอุปกรณ์ ตัดต่อกระแสไฟฟ้า จะวางอยู่บนพื น้ จากการเอา
สายไฟลงดิน หากบริ ษัทสามารถผลิต RMU ได้ จะเป็ นผู้ผลิตรายที่ 3 ในไทย (ต้ องได้ รับเครื่ องหมายมาตรฐานอุตสาหกรรม
(มอก.)) ซึ่งหากมีผ้ ผู ลิต RMU ครบ 3 รายในประเทศไทย หน่วยงานราชการจะต้ องสัง่ ซื ้อจากผู้ผลิตภายในประเทศเท่านัน้ ไม่
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สามารถซื ้อจากต่างประเทศได้ โดยมีความต้ องการไม่น้อยกว่า 200 ตัวต่อปี นอกจากนี ้ RMU ยังเป็ นอุปกรณ์ ที่สามารถใช้ กบั
ตึกอาคารสูงด้ วย โดยในอนาคตจะต้ องมี RMU สาหรับอาคารที่ใช้ ไฟ 24 kV เพื่อป้องกันระบบสายไฟใต้ ดิน

ภาพแสดงอุปกรณ์ตดั ต่อกระแสไฟฟ้า Ring Main Unit (“RMU”)

4. การขายระบบกักเก็บพลังงาน หรื อ Energy Storage System หมายถึง ระบบและอุปกรณ์ที่สามารถแปลงพลังงาน
ไฟฟ้าเป็ นพลังงานในรูปแบบอื่น ก่อน เช่น ระบบกักเก็บพลังงานทางด้ านพลังงานกล (พลังงานน ้า) ระบบกักเก็บพลังงานด้ วย
ไฟฟ้า(ตัวเก็บประจุไฟฟ้าเคมี) ระบบกักเก็บพลังงานด้ านเคมี (แบตเตอรี่ ) เพื่อสามารถกักเก็บไว้ เพื่อรอการใช้ งานพลังงานไฟฟ้า
ในเวลาอื่นที่จาเป็ น ซึ่งการกักเก็บพลังงานดังกล่าวจะแปลงพลังงานที่กกั เก็บไว้ ในแหล่งกักเก็บพลังงานกลับมาเป็ นพลังงาน
ไฟฟ้าอีกครัง้ เมื่อมีความต้ องการใช้ ไฟฟ้า ทังนี
้ ้ ระบบกักเก็บพลังงานที่ดีจะต้ องลดความสูญเสียในการแปลงรูปพลังงานให้ เหลือ
น้ อยที่สดุ โดยอุปกรณ์ การกักเก็บจะมีลกั ษณะเป็ นตู้คอนเทนเนอร์ ที่ เป็ นลักษณะงาน Panel ประกอบด้ วยแบตเตอรี่ อุปกรณ์
เปลี่ยนกระแสไฟฟ้าตรงเป็ นกระแสไฟฟ้าสลับ (Inverter) ต่างๆ จะน ามาจากต่างประเทศและประกอบเป็ นตู้พร้ อมระบบ
Control จากโรงงานบริษัท CPT
บริ ษั ท ยังไม่เคยมี ก ารขายระบบกักเก็บ พลังงาน โดยบริ ษั ท อยู่ในระหว่างการจัด ท าความร่ วมมื อ กับ บริ ษั ท
Danfoss จากประเทศเดนมาร์ กในการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการประกอบและจัดจาหน่ายให้ แก่โรงงานอุตสาหกรรมที่ให้
ความสาคัญกับการใช้ งานเครื่ องจักรในการผลิตอย่างต่อเนื่อง และสามารถทาให้ เครื่ องจักรในโรงงานทางานแบบไม่สะดุด
ถึงแม้ ไฟจะดับก็ตาม ตลาดเป้าหมายที่สาคัญ คือ ลูกค้ าที่เป็ นพลังงานทางเลือก เช่น ฟาร์ มผลิตไฟฟ้าจากแสงแดดและกังหัน
ลม (Solar Farm, Wind Turbine) และโรงงานอุตสาหกรรมหนักเพื่อช่วยการสตาร์ ทมอเตอร์ ขนาดใหญ่
COMMERCIAL BUILDINGS

TRANSPORTATION

LAND CONSTRUCTION & MINING
SOLAR

ENERGY PRODUCTION

HARBORS

WINDMILL

PROCESS
IND., OEM

GRID & SUBSTATION

ภาพแสดงระบบและอุปกรณ์ในการกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System)
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ทังนี
้ ้ บริษัทมีแผนการขยายโรงงานสาหรับการรองรับการผลิตเพิ่มเติม สาหรับโครงการผลิตตู้ไฟชนิดไม่มีโครงสร้ างแบบ
Metal Clad Switchgear (“MCSG”) การประกอบ Ring Main Unit (RMU) และการขายระบบกักเก็บพลังงาน หรื อ Energy
Storage System โดยคาดว่า จะกู้เงิ น จากสถาบัน การเงิ น ในการซื อ้ ที่ ดิ น และจะน าเงิ น ที่ ได้ จ ากการเสนอขายหุ้น ให้ แ ก่
ประชาชนทั่วไปเพื่ อก่อสร้ างโรงงานและซื อ้ เครื่ องจักร หรื อ คื นเงิน กู้ยืม ในปี 2561 คาดว่าจะเริ่ ม ก่อสร้ างโรงงานในเดื อน
มกราคม 2561 และจะสามารถเริ่มผลิตได้ ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2561
นอกจากนี ้ ในการขยายงานของบริ ษัทเข้ าสูโ่ ครงการของหน่วยงานราชการหรื อรัฐวิสาหกิจ บริษัทจะนาเงินทุนที่ได้ จาก
การเสนอขายหุ้นต่อประชาชนบางส่วน มาสารองเพื่อรองรับหากมีการประมูลงานภาครัฐได้ เนื่องจากบริษัทจะต้ องมีเงินสาหรับ
ใช้ เป็ นเงินประกันผลงาน และเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ จ่ายในโครงการนันๆ
้ คาดว่างานจากส่วนงานรัฐ และรัฐวิสาหกิจจะเริ่ มใน
ไตรมาส 1 ปี 2561
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7. ข้ อพิพาททางกฏหมาย
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 บริษัท ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่อาจก่อให้ เกิดผลเสียหายต่อสินทรัพย์ของบริษัทเกินกว่า
ร้ อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น และไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายอื่นใดที่อาจก่อให้ เกิดผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท
อย่างมีนยั สาคัญ
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8. ข้ อมูลสาคัญอื่น
ข้ อมูลเกี่ยวกับบริษัท
ชื่อบริษัท

บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) (“บริษัท”)

ชื่อภาษาอังกฤษ

CPT Drives and Power Public Company Limited

เลขทะเบียนบริษัท

0107556000639

ประเภทธุรกิจ

จาหน่ายอุปกรณ์และระบบควบคุมไฟฟ้าที่ใช้ ในโรงงานอุตสาหกรรม อาคารตึกสูง รวมถึง
ให้ บริการติดตังและก่
้
อสร้ างสถานีไฟฟ้าย่อย

ที่ตงั ้ สานักงานใหญ่

230/7 ถนนเทศบาลรังรักษ์ เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-954-2590-2, 02-954-2630-2
โทรสาร : 02-580-6332-4

ที่ตงั ้ โรงงานสาขา 1
(เพื่อเก็บสินค้ าคงคลัง)

เลขที่ 75/26 หมู่ที่ 11 ตาบลคลองหนึง่ อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 02-908-1158
โทรสาร : 02-908-1159

ที่ตงั ้ โรงงานสาขา 2
(เพื่อประกอบสินค้ า)

เลขที่ 26/16 หมู่ที่ 11 ตาบลคลองหนึง่ อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 02-908-8227-8, 02-520-3903
โทรสาร : 02-520-3904
www.CPTthailand.com
450 ล้ านบาท / 900 ล้ านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท
315 ล้ านบาท / 630 ล้ านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท

Home Page
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว

นายทะเบียนหลักทรั พย์
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
ที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่
: ชัน้ 1 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาคารบี เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดิน
แดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์
: 02-009-9000
โทรสาร
: 02-009-9991
ผู้สอบบัญชี
บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จากัด
ที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่
: ชัน้ 22 อาคารว่องวานิชคอมเพล็กซ์ บี เลขที่ 100/72,100/2 ถนนพระราม 9 แขวงห้ วย
ขวาง เขตห้ วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์
: 02-645-0101
โทรสาร
: 02-645-0110
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ส่ วนที่ 2.3
การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
9. ข้ อมูลหลักทรั พย์ และผู้ถือหุ้น
9.1

จานวนทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ ว

บริ ษัทมีทุนจดทะเบียนจานวน 450,000,000 บาท แบ่งเป็ น 900,000,000 หุ้น โดยเป็ นทุนที่ออกและเรี ยกชาระแล้ ว
จานวน 315,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจานวน 630,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท บริ ษัทได้ ขออนุญาต
เสนอขายหุ้นสามัญให้ แก่บุคคลทั่วไป ผู้บริ หาร(ที่ไม่ เป็ นกรรมการ)และพนักงานของบริ ษัท และบุคคลที่มีความสัมพันธ์ กับ
บริ ษั ท (กรรมการอิสระ) รวมจานวน 270,000,000 หุ้น ซึ่งทุนจดทะเบี ยนภายหลังการเสนอขายหุ้นครัง้ นี ้ เป็ นจานวนเงิน
450,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท
9.2

ข้ อจากัดการโอนหุ้น

บริ ษัทไม่มีข้อจากัดการโอนหุ้น โดยการโอนหุ้นจะต้ องไม่ทาให้ สดั ส่วนการถือหุ้นโดยบุคคลต่างด้ าวมากกว่าร้ อยละ 49
ของหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญให้ แก่ประชาชนในครัง้ นี ้ หากการโอนหุ้นของ
บุคคลใดทาให้ สดั ส่วนการถือหุ้นโดยบุคคลต่างด้ าวมากกว่าร้ อยละ 49 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทฯ บริ ษัทฯ มี
สิทธิที่จะปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นดังกล่าว
9.3

ผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท แสดงได้ ดงั ตารางข้ างล่างนี ้ :
รายชื่อผู้ถือหุ้น

1. นายสมศักดิ์ หลิมประเสริ ฐ
2. นางกันยา หลิมประเสริฐ
3. นางสาวหฤทัย หลิมประเสริฐ
ครอบครั วหลิมประเสริฐ
4. นายอภิชาติ ปี ปทุม
5. นางสาวธัญวรัตม์ ปี ปทุม
6. นางณัฏฐณิชา จองรุจิธรรม
ครอบครั วปี ปทุม
7. นายนพดล วิเชียรเกื ้อ
8. นายธนวัฒน์ วิเชียรเกื ้อ
ครอบครั ววิเชียรเกือ้
9. นายนิทศั น์ ใจซื่อ
10. นายมนต์ชยั ธัญธเนส*

ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560
จานวน (หุ้น)
ร้ อยละ
125,998,600
20
94,500,000
15
63,000,000
10
283,498,600
45
157,500,000
25
94,499,998
15
2
0
252,000,000
40
88,200,000
14
6,300,000
1
94,500,000
15
200
0
200
0
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หลังเสนอขายหุ้น IPO
จานวน (หุ้น)
ร้ อยละ
125,998,600
14
94,500,000
10.5
63,000,000
7
283,498,600
31.5
157,500,000
17.5
94,499,998
10.5
2
0
252,000,000
28.0
88,200,000
9.8
6,300,000
0.7
94,500,000
10.5
200
0
200
0
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ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560
จานวน (หุ้น)
ร้ อยละ
11. นายศรี นนท์ จงอนุกลู ธนากร
200
0
12. นางศุภวัลย์ ศุภศิริ
200
0
13. นายสิชรินทร์ บุบผากิจ
200
0
14. นายธีรยุทธ เพ็ชรวงศ์*
200
0
15. นายชูชาติ โรจพิทกั ษ์ เลิศ*
200
0
0
รายย่ อย (7 ท่ าน)
1,400
เสนอขายแก่บคุ คลทัว่ ไป ผู้บริ หาร (ที่มิใช่กรรมการ)
ของบริ ษัทและพนักงานของบริษัท และบุคคลทีม่ ีความสัมพันธ์ :
- บุคคลทัว่ ไป
- ผู้บริหาร (ที่มิใช่กรรมการ) ของ
บริษัทและพนักงานของบริษัท
- บุคคลที่มีความสัมพันธ์
รวมทัง้ สิน้
630,000,000
100
รายชื่อผู้ถือหุ้น

หลังเสนอขายหุ้น IPO
จานวน (หุ้น)
ร้ อยละ
200
0
200
0
200
0
200
0
200
0
0
1,400

243,000,000

27.0

13,500,000
13,500,000
900,000,000

1.5
1.5
100

*นายมนต์ชยั ธัญธเนส และนายธีรยุทธ เพ็ชรวงศ์ เป็ นผู้บริ หารของบริ ษัท และนายชูชาติ โรจพิทกั ษ์ เลิศ เป็ นผู้จดั การฝ่ ายบริ การ

9.4

สัญญาระหว่ างผู้ถือหุ้น
-ไม่มี-

9.5

นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษี เงินได้ นิติบคุ คล และ
สารองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจกาหนดให้ การจ่ายเงินปั นผลมีอตั ราน้ อยกว่าอัตราที่กาหนดข้ างต้ นได้ หากบริ ษัท
มีความจาเป็ นที่จะต้ องนาเงินกาไรสุทธิจานวนดังกล่าวมาใช้ เพื่อขยายการดาเนินงานของบริษัท
ทังนี
้ ้ หากบริษัทมีบริษัทย่อย และ/หรื อ บริษัทร่วมจะมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้ แก่บริษัทในอัตราร้ อยละ 100 ของกาไร
สุทธิหลังหักภาษี เงินได้ นิติบุคคล และสารองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริ ษัทย่อย และ/หรื อ บริ ษัทร่วมอาจกาหนดให้ การ
จ่ายเงินปั นผลมีอตั ราน้ อยกว่าอัตราที่กาหนดข้ างต้ นได้ หากบริษั ทมีความจาเป็ นที่จะต้ องนาเงินกาไรสุทธิจานวนดังกล่าวมาใช้
เพื่อขยายการดาเนินงานของบริษัท
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10. โครงสร้ างการจัดการ
โครงสร้ างการจัดการของบริ ษั ทฯ ประกอบด้ วยคณะกรรมการบริ ษั ทและคณะกรรมการชุดย่อยจานวน 4 ชุด คื อ
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริ หาร
ความเสี่ยง ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีโครงสร้ างคณะกรรมการบริ ษัทที่มีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 ท่านและไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของ
จานวนกรรมการทังหมดของบริ
้
ษัทโดยมีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบทุกท่านมีคณ
ุ สมบัติเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของ
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.28/2551 เรื่ องการขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (และที่มี
การแก้ ไขเพิ่มเติม) ครบถ้ วนทุกประการ
10.1 คณะกรรมการบริษัท
บริษัทมีกรรมการบริษัททังหมดจ
้
านวน 9 ท่าน ประกอบด้ วย :
รายชื่อ
นายจรุง สุพรรณพงษ์
นายสุวิทย์ สิงหจันทร์
รศ.ประภาษ ไพรสุวรรณา
นางวัลชลีย์ กาญจนจงกล
นายประดิษฐ์ สุคนธสวัสดิ์
นายสมศักดิ์ หลิมประเสริ ฐ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7. นายอภิชาติ ปี ปทุม
8. นายนพดล วิเชียรเกื ้อ
9. นางสาวหฤทัย หลิมประเสริฐ

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ / ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

โดยมี นางสาวจิตติมา คาเวียงจันทร์ ปฎิบตั ิหน้ าที่เป็ นเลขานุการบริ ษัท ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรเลขานุการบริ ษัท
ครัง้ ที่ 80/2017 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริ ษัท คือ นายสมศักดิ์ หลิมประเสริ ฐ หรื อ นางสาวหฤทัย หลิมประเสริ ฐ ลงลายมือ
ชื่อร่วมกับ นายอภิชาติ ปี ปทุม หรื อ นายนพดล วิเชียรเกื ้อ รวมเป็ นสองคนและประทับตราสาคัญของบริษัท
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10.2 คณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 มีมติแต่งตังกรรมการตรวจสอบจ
้
านวน 3 ท่าน
ประกอบด้ วย :
1. นายสุวิทย์ สิงหจันทร์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. รศ. ประภาษ ไพรสุวรรณา
กรรมการตรวจสอบ
3. นางวัลชลีย์ กาญจนจงกล
กรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็ นผู้มีความรู้ และประสบการณ์ เพี ยง
พอที่จะทาหน้ าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
โดยมีนางสาวบุญณี กุศลโสภิต ทาหน้ าที่เป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
10.3 คณะกรรมการบริหาร
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2556 มีมติให้ แต่งตัง้ กรรมการบริ หารจานวน 4 ท่าน
ประกอบด้ วย :
1. นายสมศักดิ์ หลิมประเสริ ฐ
ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
2. นายอภิชาติ ปี ปทุม
กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จดั การ
3. นายนพดล วิเชียรเกื ้อ
กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จดั การ (วิศวกรรม)
4. นางสาวหฤทัย หลิมประเสริฐ
กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จดั การ (บริหาร)
10.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษั ทครัง้ ที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 มีมติให้ แต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน จานวน 3 ท่าน ประกอบด้ วย :
1. นายสุวิทย์ สิงหจันทร์
ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายสมศักดิ์ หลิมประเสริ ฐ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นางวัลชลีย์ กาญจนจงกล
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
10.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 มีมติให้ แต่งตังมี
้ คณะกรรมการบริ หารความ
เสี่ยงจานวน 4 ท่าน ประกอบด้ วย :
1. นายสมศักดิ์ หลิมประเสริฐ
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายอภิชาติ ปี ปทุม
กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายนพดล วิเชียรเกื ้อ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นางสาวหฤทัย หลิมประเสริฐ
เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
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10.6 คณะผู้บริหาร
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 บริษัทมีผ้ บู ริหารจานวน 7 ท่าน ดังต่อไปนี ้ :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นายสมศักดิ์ หลิมประเสริ ฐ
นายอภิชาติ ปี ปทุม
นายนพดล วิเชียรเกื ้อ
นางสาวหฤทัย หลิมประเสริฐ
นายมนต์ชยั ธัญธเนส
นางสาวฐณัชญ์พร ทองสุข
นายธีรยุทธ เพ็ชรวงศ์

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
กรรมการผู้จดั การ
รองกรรมการผู้จดั การ (ฝ่ ายวิศวกรรม)
รองกรรมการผู้จดั การ (ฝ่ ายบริหาร)
ผู้จดั การทัว่ ไป (ฝ่ ายขาย)
ผู้จดั การทัว่ ไป (ฝ่ ายบริหาร)
ผู้จดั การทัว่ ไป (ฝ่ ายผลิตและออกแบบ)
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โครงสร้ างองค์ กรของบริษัท (Organization Chart)
กรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหาร

ฝ่ ายตรวจสอบภายใน

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
นายสมศักดิ์ หลิมประเสริ ฐ

รองกรรมการผู้จัดการ
(วิศวกรรม)

กรรมการผู้จัดการ
นายอภิชาติ ปี ปทุม

รองกรรมการผู้จัดการ
(บริ หาร)

นายนพดล วิเชียรเกื ้อ

นางสาวหฤทัย หลิมประเสริฐ

ผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ ายขาย)

ผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ ายบริการ)

ผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ ายผลิตและออกแบบ)

นายมนต์ชยั ธัญธเนส

นายนพดล วิเชียรเกื ้อ (รักษาการ)

นายธีรยุทธ เพ็ชรวงศ์

กลุม่ ลูกค้ าโรงงานอุตสาหกรรม
กลุม่ ลูกค้ าโรงงานน ้าตาล
กลุม่ ลูกค้ าธุรกิจพลังงาน

แผนกบริการด้ านระบบไฟฟ้ากาลัง
แผนกบริการด้ านมอเตอร์ ไฟฟ้าและ
ระบบควบคุมอัตโนมัติ

กลุม่ ลูกค้ างานอาคารสูง

แผนกเทคโนโลยี
สารสนเทศ
แผนกความปลอดภัย
(Safety)

ลูกค้ างานซ่อมแซม
อยู่ในเส้ นกรอบหนา
- ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท เป็ นการว่าจ้ างหน่วยงานภายนอก (Outsource) โดยได้ แต่งตัง้
บริษัท บีเค ไอเอ แอนด์ ไอซี จากัด ทาหน้ าที่ดงั กล่าว

แผนกออกแบบ

นางสาวฐณัชญ์พร ทองสุข
แผนกทรัพยากรบุคคล
แผนกการเงิน
แผนกบัญชีและสต๊ อก

แผนกตรวจสอบคุณภาพ
แผนกจัดซื ้อ

กลุม่ ลูกค้ างานติดตั ้งและก่อสร้ าง
สถานีไฟฟ้าย่อย

หายเหตุ : - นิยามของ “ผู้บริหาร” ตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ.17/2551 จะ

แผนกผลิต

ผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ ายบริหาร)
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10.7 เลขานุการบริษัท
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ได้ มีมติแต่งตังนางสาวจิ
้
ตติมา คาเวียงจันทร์
ให้ ดารงตาแหน่งเป็ นเลขานุการบริษัทซึง่ เป็ นผู้ที่มีคณ
ุ สมบัติเ หมาะสมและผ่านการอบรมหลักสูตรเลขานุการบริษัทจากสมาคม
ส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทยแล้ ว โดยแทนนางสาวหฤทัย หลิมประเสริ ฐ เลขานุการท่านเดิมที่ลาออกเพื่อไปปฏิบตั ิงาน
ด้ านบริ หารได้ อย่างเต็มที่ ซึ่งการแต่งตังเลขานุ
้
การบริ ษัทดังกล่าวเพื่อให้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ เป็ นไปตามข้ อกาหนดในมาตรา 89/15
แห่งพระราชบัญญัติบริ ษั ทมหาชน พ.ศ. 2535 ด้ วยความรับผิดชอบ ความระวัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริ ต รวมทัง้ ต้ อง
ปฎิบตั ิให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับของบริ ษัท มติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือ
หุ้น โดยมีบทบาทหน้ าที่และความรับผิดชอบโดยมีรายละเอียดดังนี ้
1. จัดทาและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี ้
• ทะเบียนกรรมการ
• หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจาปี ของบริษัท
• หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีสว่ นได้ เสียที่รายงานโดยกรรมการหรื อผู้บริหาร
3. จัดส่งสาเนารายงานการมี ส่วนได้ ส่วนเสีย ตามมาตรา 89/14 ให้ ประธานกรรมการบริ ษัทและประธานกรรมการ
ตรวจสอบทราบภายใน 7 วัน ทาการนับตังแต่
้ วนั ที่บริ ษัท ได้ รับรายงานนัน้ และบริ ษัทต้ องจัดให้ มีระบบการเก็บ
รักษาเอกสาร หรื อหลักฐานที่เกี่ยวข้ องกับการแสดงข้ อมูล และดูแลให้ มีการเก็บรักษาให้ ถูกต้ องครบถ้ วน และ
สามารถตรวจสอบได้ ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี นับแต่วนั ที่มีการจัดทาเอกสารหรื อข้ อมูลดังกล่าว
4. เป็ นศูนย์ กลางในการติดต่อสอบถามและรวบรวมข้ อมูล ที่ คณะกรรมการบริ ษั ทต้ องการจากหน่วยงานต่างๆ
รวมถึ งนอกเหนื อ จากที่ ได้ รับ จากผู้บ ริ ห าร เช่ น ผู้ส อบบัญ ชี ผู้ต รวจสอบภายใน รวมทัง้ จัด ประชุม ระหว่า ง
คณะกรรมการและผู้บริหาร ตามที่คณะกรรมการร้ องขอ
5. ดาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
10.8 ค่ าตอบแทนผู้กรรมการและบริหาร
บริ ษัทฯ ได้ กาหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หารไว้ อย่างชัดเจนและโปร่ งใส่ สอดคล้ องกับบทบาทหน้ าที่ความ
รับผิดชอบในการกากับการทางานของบริ ษัทฯ และผ่านการพิจารณาความเหมาะสมโดยคานึงผลประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัทฯ
และผู้ถือหุ้น รายละเอียดดังนี ้
10.8.1 ค่ าตอบแทนกรรมการ
1. ค่ าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
ค่ าตอบแทนรวมของกรรมการ
ที่ ป ระชุม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น ประจ าปี 2559 เมื่ อ วัน ที่ 29 เมษายน 2559 ได้ ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษั ท และ
กรรมการตรวจสอบในรูปแบบของเบี ้ยประชุมกรรมการ รายละเอียดดังนี ้
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ตาแหน่ ง

ค่ าเบีย้ ประชุม

การประชุมคณะกรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

20,000 บาทต่อครัง้
15,000 บาทต่อครัง้
20,000 บาทต่อครัง้
15,000 บาทต่อครัง้

ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 ได้ กาหนดค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนในรูปแบบของเบี ้ยประชุมกรรมการ รายละเอียดดังนี ้
ตาแหน่ ง
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ค่ าเบีย้ ประชุม
20,000 บาทต่อครัง้
15,000 บาทต่อครัง้

ในปี 2559 และระหว่างเดือนมกราคม – กันยายน 2560 บริ ษั ทมี การจ่ายค่าตอบแทนในรู ปของเบี ย้ ประชุมให้ แก่
คณะกรรมการบริษัทดังนี ้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ชื่อ – สกุล
นายจรุง สุพรรณพงษ์
นายสมศักดิ์ หลิมประเสริ ฐ
นายอภิชาติ ปี ปทุม
นายนพดล วิเชียรเกื ้อ
นางสาวหฤทัย หลิมประเสริฐ
นายสุวิทย์ สิงหจันทร์ *
นายประภาษ ไพรสุวรรณา
นางวัลชลีย์ กาญจนจงกล
นายประดิษฐ์ สุคนธสวัสดิ์*

2559
60,000
45,000
30,000
30,000
45,000
105,000
90,000
60,000
45,000

ม.ค. – ก.ย. 2560
60,000
45,000
45,000
45,000
75,000
105,000
60,000
90,000
45,000

หมายเหตุ: * กรรมการลาดับที่ 6 และ 9 เริ่ มได้ รับแต่งตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัทเมื่อประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559
** บริ ษัทเริ่ มจ่ายค่าเบี ้ยประชุมในครัง้ ที่ 3/2559 เป็ นต้ นมา

2. ค่ าตอบแทนอื่น
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 ได้ มีมติให้ บริ ษัทออกหุ้นสามัญใหม่เพิ่ม
ทุนจานวนไม่เกิน 13,500,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้ แก่กรรมการอิสระของบริ ษัท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 1.50 ของจานวนหุ้นที่
จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดภายหลั
้
งการเสนอขายหุ้นให้ แก่ประชาชนในครัง้ นี ้ ในราคาเดียวกับราคาที่เสนอขายให้ กบั ประชาชน
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ทัว่ ไป โดยจะเสนอขายพร้ อมกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ประชาชน หากมีห้ นุ เหลือจากการจัดสรรและเสนอขาย
ดังกล่าวข้ างต้ นให้ ห้ นุ ส่วนที่เหลือทังหมดไปรวมกั
้
บหุ้นที่เสนอขายต่อกลุม่ ประชาชนทั่วไป
ทังนี
้ ้ รายละเอียดของกรรมการอิสระที่ได้ รับการจัดสรร มีดงั นี ้
ชื่อ – สกุล

นายจรุง สุพรรณพงษ์
นายสุวิทย์ สิงหจันทร์
นางวัลชลีย์ กาญจนจงกล
รศ.ประภาษ ไพรสุวรรณา
นายประดิษฐ์ สุคนธสวัสดิ์

ตาแหน่ ง

ประธานกรรมการบริ ษัท / กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
รวม

จานวนหุ้นที่
ได้ รับการจัดสรร
(ไม่ เกิน)

4,050,000
4,050,000
1,350,000
2,700,000
1,350,000
13,500,000

ร้ อยละของจานวนหุ้น
ที่เสนอขายให้ แก่
กรรมการอิสระ

0.45%
0.45%
0.15%
0.30%
0.15%
1.50%

10.8.2 กรรมการบริหาร
1. ค่ าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
ในงวดปี 2559 และงวด 9 เดื อนของปี 2560 บริ ษั ท ฯ มี การจ่ ายค่าตอบแทนที่ เป็ น ตัวเงิน ให้ แ ก่ผ้ ูบ ริ ห าร
รายละเอียดดังนี ้
ค่ าตอบแทนผู้บริหารของบริษัท
รายการ
จานวนผู้บริหาร
ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)
รูปแบบค่าตอบแทน

ปี 2559
7
43,648,087
เงินเดือน / โบนัส /เงินกองทุน
สารองเลี ้ยงชีพ

ม.ค. – ก.ย. 2560
7
32,518,483
เงินเดือน / โบนัส /เงินกองทุน
สารองเลี ้ยงชีพ

2. ค่ าตอบแทนอื่น
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 ได้ มีมติให้ บริ ษัทออกหุ้นสามัญใหม่เพิ่ม
ทุนจานวน 13,500,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้ แก่ ผ้ บู ริ หาร(ที่ไม่เป็ นกรรมการ)และพนักงานของบริ ษัท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 1.5
ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดภายหลั
้
งการเสนอขายหุ้นให้ แก่ประชาชนในครัง้ นี ้ ในราคาเดียวกับราคาที่เสนอขาย
ให้ กบั ประชาชนทัว่ ไป โดยจะเสนอขายพร้ อมกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ประชาชน หากมีห้ นุ เหลือจากการจัดสรร
และเสนอขายดังกล่าวข้ างต้ นให้ ห้ นุ ส่วนที่เหลือทังหมดไปรวมกั
้
บหุ้นที่เสนอขายต่อกลุม่ ประชาชนทัว่ ไป
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นอกจากนี ้ บริษัทได้ จดั ตังกองทุ
้
นสารองเลี ้ยงชีพให้ กบั ผู้บริหารและพนักงาน โดยเริ่มบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 1
กันยายน 2556 เป็ นต้ นไป ซึง่ มีเงื่อนไขการสมทบกองทุนสารองเลี ้ยงชีพรายละเอียด ดังนี ้
อายุงาน
น้ อยกว่า 3 ปี
ครบ 3 ปี ขึ ้นไป แต่น้อยกว่า 5 ปี
ครบ 5 ปี ขึ ้นไป แต่น้อยกว่า 10 ปี
ครบ 10 ปี ขึ ้นไป

อัตราของเงินสมทบและ
ผลประโยชน์ ของเงินสมทบ

0
50
70
100

10.9 บุคลากร
10.9.1 จานวนพนักงานทัง้ หมด
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 บริษัทมีจานวนพนักงานแบ่งตามส่วนงานหลักดังนี ้ :
ส่ วนงานหลัก
1.
2.
3.
4.

ฝ่ ายขาย **
ฝ่ ายบริการ
ฝ่ ายโรงงาน (ผลิตและออกแบบ)
ฝ่ ายบริหาร
รวม

จานวนพนักงาน (คน)*
พนักงานประจา พนักงานรายวัน
37
0
28
0
42
10
41
0
148
10

รวม
37
28
52
41
158

หมายเหตุ: * ภายใต้ โครงสร้ างองค์กรของบริ ษัท แผนกบัญชีและแผนกการเงินอยู่ภายใต้ ฝ่ายบริ หาร
** ฝ่ ายขายประกอบด้ วย Sales Engineer ที่ทาหน้ าที่ขายโดยตรงจานวน 12 คน

10.9.2 ค่ าตอบแทนพนักงาน
ค่ าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
ทังนี
้ ้ ในปี 2559 และในช่วง 9 เดือนปี 2560 บริ ษัทได้ ให้ ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงินแก่พนักงาน (ไม่รวมผู้บริ หาร) ใน
รูปแบบของเงินเดือน โบนัส และอื่นๆ เช่น ค่าคอมมิชชัน่ ค่าล่วงเวลา เบี ้ยเลี ้ยง เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เป็ นต้ น ซึ่งคิด
เป็ นจานวนเงินทังหมดดั
้
งนี ้ :
รายการ
จานวนพนักงาน (คน)
ค่าตอบแทนรวม (บาท)

ปี 2559
150
100,159,170.15

ม.ค. – ก.ย. 2560
158
77,627,999.22

หมายเหตุ : บริ ษัทมีข้อกาหนดในการจ่ายค่าคอมมิชชัน่ ให้ พนักงานฝ่ ายขาย โดยวิธีการคานวณจะขึ ้นอยู่กบั ข้ อตกลงที่ทาไว้ กบั บริ ษัท
ซึง่ บริ ษัทจะจ่ายค่าคอมมิชชัน่ เข้ าบัญชีเงินเดือนให้ ทกุ งวดสิ ้นเดือนของเงินเดือนแต่ละเดือน
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10.9.3 กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
บริ ษั ท ได้ จัดตัง้ กองทุน สารองเลีย้ งชี พ ไทยพาณิ ชย์ มาสเตอร์ ฟั น ด์ โดยมี บ ริ ษั ทหลักทรัพ ย์ จัด การกองทุน รวมไทย
พาณิชย์ เป็ นบริ ษัทจัดการกองทุน ตามพระราชบัญญัติกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ พ.ศ. 2530 (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่ มเติม) ตังแต่
้
วันที่ 25 กันยายน 2556 เพื่อจูงใจให้ พนักงานทางานกับบริษัทและเป็ นหลักประกันในอนาคตของพนักงาน
10.9.4 ข้ อพิพาทด้ านแรงงาน
-ไม่มี10.9.5 นโยบายการพัฒนาบุคลากร
ผู้บริหารบริ ษัทได้ ตระหนักถึงความสาคัญของทรัพยากรบุคคล ซึง่ เป็ นหัวใจสาคัญของการดาเนินธุรกิจ ดังนันบริ
้ ษัทจึงมี
นโยบายการจัดอบรมพนักงานในด้ านต่างๆ เช่น ด้ านการตลาด การผลิต การบริ การ การบริ หารบุคคล และความปลอดภัยใน
การทางาน โดยมีการอบรมทังภายในบริ
้
ษัทเองและการส่ งพนักงานเข้ าอบรมจากหลักสูตรภายนอกตามความรับผิดชอบของ
พนักงานแต่ละระดับ นอกจากนี ้ กรณี ที่มีการสั่งเครื่ องจักรใหม่ๆ ที่ทางบริ ษั ทนาเข้ ามา บริ ษั ทจะจัดให้ พนักงานได้ รับการ
ฝึ กอบรมเพื่อให้ เกิดความเข้ าในระบบงานโดยรวมและเปิ ดโอกาสให้ พนักงานได้ เรี ยนรู้ การทางานแบบมืออาชีพ รวมทัง้ ได้
ประสบการณ์ในการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตจากต่างประเทศ ซึง่ เป็ นผู้ผลิตเครื่ องจักรนันๆ
้ โดยตรง
การพัฒนาบุคลากรของบริ ษัท ถือเป็ นปั จจัยสาคัญที่มีส่วนในการขับ เคลื่อนธุรกิจให้ เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยบริ ษัทให้
ความสาคัญกับการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริ มสร้ างความแข็งแกร่ งทางธุรกิจ สาหรับรองรับการแข่งขันที่รุนแรงที่จะเกิดขึ ้นจาก
การเปิ ดเสรี ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 และนโยบายประเทศไทย 4.0 สาหรับภาคอุตสาหกรรมไทย
ด้ วยวิสยั ทัศน์ของผู้บริ หารที่เล็งเห็นถึงความสาคัญของการจัดฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในทุกฝ่ ายงาน
เพื่อให้ บุคลากรขององค์กรมีความสามารถและประสิทธิ ภาพในการทางานเพิ่มขึน้ ปั จจุบันบริ ษัทจึงได้ กาหนดแผนงานการ
ฝึ กอบรม รวมถึงจัดตารางการฝึ กอบรมสาหรับปี 2560 เพื่อยึดเป็ นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพในการทางานของพนักงาน
ทุกฝ่ ายงาน อันจะนามาซึ่งการพัฒ นาคุณภาพการทางานให้ ดียิ่งขึน้ ทัง้ นีส้ ามารถสรุ ปค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับการฝึ กอบรมและ
พัฒนาบุคลากรของบริษัทได้ ดังนี ้
รายการ
ค่าฝึ กอบรมและพัฒนาบุคลากร

ปี 2557
252,927
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11. การกากับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance)
11.1 นโยบายการกากับดูแลกิจการ
บริษัทฯตระหนักถึงความสาคัญในการปฏิบตั ิตามหลักบรรษัทภิบาลในการดาเนินธุรกิจดังนันคณะกรรมการบริ
้
ษัทจึงได้
มีนโยบายปฏิบตั ิตามหลักการและข้ อพึงปฏิบตั ิที่ดีสาหรับกรรมการบริ ษัท ซึ่งสอดคล้ องกับข้ อพึงปฏิบตั ิที่ดีสาหรับกรรมการ
บริ ษั ท จดทะเบี ย น (Code of Best Practices for Directors of Listed Company) ตามแนวทางของตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย ทังนี
้ ้ การกาหนดบทบัญญัติตา่ งๆ จะยึดให้ เป็ นแนวทางให้ ปฏิบตั ิได้ จริง นอกจากนี ้บริษัทได้ นาหลักการกากับดูแล
กิจการที่ดี (Good Corporate Governance) มาใช้ เป็ นแนวทางในการพัฒนานโยบายที่ครอบคลุมถึงสิทธิและความเท่าเทียม
กันของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ เสีย โครงสร้ าง บทบาทหน้ าที่ ความรับผิดชอบและความเป็ นอิสระของคณะกรรมการ การ
เปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่งใส การควบคุมและบริหารความเสี่ยง ตลอดจนจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อให้ การบริหารงาน และการ
ดาเนินธุรกิจของบริ ษัท เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และโปร่งใส โดยหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีครอบคลุมหลักการ 5 หมวด
ดังนี ้
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริ ษัทตระหนักและให้ ความสาคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่กระทาการใดๆที่เป็ นการละเมิดหรื อลิดรอนสิทธิของผู้
ถือหุ้น รวมทังจะส่
้ งเสริ มให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ใช้ สิทธิของตน โดยสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้ แก่ การซื ้อขายหรื อการโอนหุ้น การมี
ส่วนแบ่งในกาไรของบริ ษัท การได้ รับข่าวสารข้ อมูลบริ ษัทอย่างเพียงพอ การเข้ าร่วมประชุมเพื่อใช้ สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้
ถือหุ้นเพื่อถอดถอนกรรมการ แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และเรื่ องที่มีผลกระทบต่อบริ ษัท เช่น การจัดสรรเงินปั นผล การกาหน ดหรื อ
แก้ ไขข้ อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรื อเพิ่มทุน และการอนุมตั ิรายการพิเศษ เป็ นต้ น
ทังนี
้ ้ บริษัทจะดาเนินการในเรื่ องต่างๆที่เป็ นการส่งเสริมและอานวยความสะดวกในการใช้ สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี ้
• บริ ษัทกาหนดให้ คณะกรรมการจัดทาเป็ นหนังสือนัดประชุมผู้ถื อหุ้น โดยให้ มีสารสนเทศที่เพียงพอให้ ผ้ ถู ือหุ้น
รับทราบล่วงหน้ าก่อนวันประชุม 7 วัน หรื อให้ เป็ นไปตามที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด
• ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครัง้ ประธานที่ประชุมจะชี ้แจงเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ที่ใช้ ในการประชุม รวมถึงขันตอน
้
การออกเสียงลงมติ และจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ
• เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถส่งความคิดเห็น ข้ อเสนอแนะ ข้ อซักถามได้ ลว่ งหน้ าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
• เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ซกั ถาม แสดงความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะต่างๆได้ อ ย่างเต็มที่ โดยมีกรรมการและ
ผู้บริ หารที่เกี่ยวข้ องเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคาถามในที่ประชุม และเมื่อการประชุมแล้ วเสร็จ บริ ษัทจะ
จัดทารายงานการประชุมโดยแสดงข้ อมูลอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นตรวจสอบได้
• ในกรณี ที่ผ้ ูถือหุ้นไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุ ม ด้ วยตนเอง บริ ษั ทเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระหรื อบุคคลใดๆเข้ าร่วมประชุมแทนได้ โดยใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริ ษัทได้ จดั ส่ง
ไปพร้ อมกับหนังสือนัดประชุม
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หมวดที่ 2 การปฏิบัตติ ่ อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
บริษัทจะปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรม ทังผู
้ ้ ถือหุ้นที่เป็ นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็ นผู้บริหาร ผู้ถือ
หุ้นต่างชาติ และผู้ถือหุ้นส่วนน้ อย โดยมีหลักการดังนี ้
• คณะกรรมการจะไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้ งให้ ผ้ ูถือหุ้นทราบล่วงหน้ าโดยไม่จาเป็ น โดยเฉพาะวาระ
สาคัญที่ผ้ ถู ือหุ้นต้ องใช้ เวลาในการศึกษาข้ อมูลก่อนการตัดสินใจ
• ส่งเสริ มให้ ผ้ ูถือหุ้นใช้ หนังสือมอบฉันทะรู ปแบบที่ผ้ ูถือหุ้นสามารถกาหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และ
เสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้ อย 1 คนเป็ นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
• กาหนดให้ กรรมการอิสระเป็ นผู้มีหน้ าที่ดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้ อย โดยผู้ถือหุ้นส่วนน้ อยสามารถเสนอแนะ แสดง
ความคิดเห็นหรื อข้ อร้ องเรี ยนไปยังกรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระจะดาเนินการตรวจสอบข้ อเท็จจริง และหา
วิธีเยียวยาที่เหมาะสม หรื อกรณีเป็ นข้ อเสนอแนะที่กรรมการอิสระพิจารณาแล้ วมีความเห็นว่าเป็ นเรื่ องสาคัญที่
มี ผลต่อผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียโดยรวม หรื อมี ผลต่อการประกอบธุรกิ จของบริ ษั ท กรรมการอิสระจะเสนอเรื่ อง
ดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากาหนดเป็ นวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น
• ส่งเสริ มการใช้ สิทธิ เช่น การเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่วนน้ อยสามารถเพิ่มวาระการประชุมก่อนวันประชุม การเป็ น
โอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่วนน้ อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการล่วงหน้ าในเวลาอันสมควร
พร้ อมข้ อมูลประกอบการพิจารณาด้ านคุณสมบัติและการให้ ความยินยอมของผู้ได้ รับการเสนอชื่อ
• บริ ษัทกาหนดให้ มีมาตรการป้องกันการนาข้ อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้ อง ซึ่ง
รวมถึง กรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกับข้ อมูล (รวมทังคู
้ ่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของ
บุคคลดังกล่าวด้ วย) ในกรณี ที่พนักงานหรื อผู้บริ หารนาข้ อมูลไปเปิ ดเผยหรื อนาไปใช้ เพื่อหาประโยชน์ให้ แก่
ตนเองหรื อผู้เกี่ยวข้ อง จะถือเป็ นความผิดร้ ายแรงและถูกลงโทษทางวินยั
• ส่งเสริ มให้ มีการใช้ บตั รลงคะแนนเสียงในวาระการประชุมผู้ถือหุ้นที่สาคัญ เช่น การทารายการเกี่ยวโยง การทา
รายการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็ นต้ น เพื่อความโปร่ งใสและตรวจสอบได้ ในกรณี มีข้อโต้ แย้ งใน
ภายหลัง
•

เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ใช้ สิทธิในการแต่งตังกรรมการเป็
้
นรายคน

•

ในการประชุมผู้ถือหุ้น กรรมการและผู้บริ หารบริ ษัทจะเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับส่วนได้ ส่วนเสียของตนในแต่ละ
วาระ เพื่ อให้ ค ณะกรรมการสามารถพิ จารณาธุ รกรรมที่ อาจมี ความขัด แย้ งทางผลประโยชน์ และสามารถ
ตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทโดยรวม โดยกรรมการและผู้บริหารที่มีสว่ นได้ สว่ นเสียดังกล่าวจะไม่มีสิทธิออก
เสียงในวาระการประชุมนันๆ
้
กาหนดแนวทางในการเก็ บ รั ก ษาและป้องกัน การใช้ ข้ อมูลภายในเป็ น ลายลักษณ์ อักษร และแจ้ งแนวทาง
ดังกล่าวให้ ทุก คนในองค์ ก รถื อ ปฏิ บัติ และก าหนดให้ ก รรมการและผู้บ ริ ห ารมี ห น้ าที่ รายงานการถื อ ครอง
หลักทรัพย์ตามกฎหมายจัดส่งรายงานดังกล่าวให้ แก่คณะกรรมการบริษัท

•
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หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย
บริ ษัทให้ ความสาคัญ ต่อสิทธิ ของผู้มีส่วนได้ เสียทุกกลุ่ม และมีนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ เสียแต่ละกลุ่มที่
สาคัญ ดังนี ้
ผู้ถือหุ้น
: บริ ษั ท มุ่ ง มั่ น ที่ จ ะด าเนิ น ธุ ร กิ จ ด้ วยความรู้ และทั ก ษะการบริ ห ารจั ด การ อย่ า งสุ ด
ความสามารถในทุกกรณี ด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ตและเป็ นธรรมต่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และ
รายย่อย เพื่อประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม รวมทังเปิ
้ ดเผยข้ อมูลอย่างสม่าเสมอ และ
ครบถ้ วนตามความเป็ นจริง
พนักงาน
: บริ ษัทจะให้ ผลตอบแทนที่เป็ นธรรมแก่พนักงาน ดูแลรักษาสภาพแวดล้ อมในการทางานให้
มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน ให้ ความสาคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
อย่างทัว่ ถึงและสม่าเสมอ ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้ อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้ องกับพนักงาน
อย่างเคร่งครัด รวมทังหลี
้ กเลี่ยงการกระทาใดๆ ที่ไม่เป็ นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความ
มัน่ คงในหน้ าที่การทางานของพนักงาน ตลอดจนปฏิบตั ิต่อพนักงานด้ วยความสุภาพและ
ให้ ความเคารพต่อศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์
ลูกค้ า
: บริ ษั ทมุ่งมั่นที่ จะผลิตสินค้ าและบริ การที่ มีคุณ ภาพและมาตรฐาน ในราคาที่ เหมาะสม
รักษาความลับของลูกค้ าอย่างจริ งจังและสม่าเสมอ แสวงหาลูท่ างอย่างไม่หยุดยังที
้ ่จะเพิ่ม
ประโยชน์ ให้ แ ก่ ลูก ค้ า อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และปฏิ บัติ ต ามเงื่ อ นไขต่ า งๆ ที่ มี ต่ อ ลูก ค้ า อย่ า ง
เคร่งครัด
คูค่ ้ าและเจ้ าหนี ้ : บริ ษั ทจะไม่ดาเนิ น การที่ ทุจริ ตในการค้ ากับ คู่ค้าและเจ้ าหนี ้ และมุ่งมั่นที่ จะปฏิ บัติตาม
เงื่อนไขต่างๆ ที่มีตอ่ เจ้ าหนี ้อย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องวัตถุประสงค์ของการใช้ เงิน การ
ชาระคืน การดูแลคุณภาพหลักทรัพย์ค ้าประกัน และเรื่ องอื่นใดที่ได้ ทาข้ อตกลงไว้ กบั เจ้ าหนี ้
เพื่อบรรลุผลประโยชน์ร่วมกัน
คูแ่ ข่งทางการค้ า : บริ ษั ทจะประพฤติปฏิบัติภ ายใต้ กรอบกติกาของการแข่งขันที่ ดี ไม่แสวงหาข้ อมูลที่ เป็ น
ความลับของคู่แข่งทางการค้ าด้ วยวิธีการที่ ไม่สุจริ ต หรื อไม่เหมาะสม และไม่พ ยายาม
ทาลายชื่อเสียงของคูแ่ ข่งทางการค้ าด้ วยการกล่าวหาในทางร้ ายโดยไร้ มลู ความจริง
สังคมส่วนรวม
: บริ ษั ท จะไม่ ก ระท าการใดๆที่ จ ะส่ ง ผลเสี ย หายต่ อ สั ง คม ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สภาพแวดล้ อม อีกทัง้ ยังต้ องแสวงหาโอกาสสนับสนุนกิจกรรมสร้ างสรรค์สงั คม ปลูกฝั ง
จิตสานึกของความรับผิดชอบต่อสังคมให้ เกิดขึ ้นในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องและ
จริ งจัง รวมทัง้ ปฏิ บัติ ห รื อ ควบคุม ให้ มี ก ารปฏิ บัติ อ ย่ า งเคร่ งครั ด ตามเจตนารมณ์ ข อง
กฎหมายและกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานที่กากับดูแล
หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
บริ ษัทให้ ความสาคัญต่อการเปิ ดเผยข้ อมูลที่มีความถูกต้ อง ครบถ้ วน โปร่ งใส ตรงเวลา และได้ ตามหลักเกณฑ์ ของ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สานักงานก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กาหนดทัง้ รายงานทางการเงินและข้ อมูลทั่วไป ตลอดจนข้ อมูลอื่นๆที่สาคัญ ที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ และมีผลต่อ
กระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้ เสียของบริ ษัท เพื่อให้ ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัททังหมดได้
้
รับทราบข้ อมูลอย่างเท่า
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เทียมกัน โดยบริ ษัทได้ เผยแพร่ ข้อมูลผ่านทางสานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผ่านทางเว็บไซด์
www.CPTthailand.com
คณะกรรมการตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินที่มีข้อมูลถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ นจริ งและสมเหตุสมผล
งบการรวมของบริ ษัทจัดทาขึ ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป โดยเลือกใช้ นโยบายบัญชีที่เหมาะสม การบันทึกข้ อมูล
ทางบัญชีมีความถูกต้ องครบถ้ วน เพียงพอที่จะดารงรักษาไว้ ซงึ่ ทรัพย์สิน และเพื่อให้ ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันการทุจริ ตหรื อการ
ดาเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสาคัญ โดยถือปฏิบตั ิอย่างสม่าเสมอ รวมทังเปิ
้ ดเผยข้ อมูลที่สาคัญ อย่างเพียงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน นอกจากนี ้ คณะกรรมการได้ แต่งตังกรรมการตรวจสอบ
้
เพื่อตรวจสอบรายงานทางการเงิน รายการระหว่าง
กัน และระบบควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานผลต่อคณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการทุกครัง้
ทังนี
้ ้รายงานของคณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานของผู้สอบบัญชี มีรายละเอียดปรากฏในรายงาน
ประจาปี ในส่วนของงานด้ านนักลงทุนสัมพันธ์ นัน้ บริ ษั ทยังไม่มีแผนจะจัดตัง้ หน่วยงานด้ านนักลงทุนสัมพันธ์ ในอนาคต
อันใกล้ นี ้ แต่จะมอบหมายให้ นางสาวฐณัชญ์ พร ทองสุข ตาแหน่งผู้จดั การทัว่ ไป (ฝ่ ายบริ หาร) ทาหน้ าที่ในการติดต่อกับผู้ถือ
หุ้น นักวิเคราะห์ และผู้ที่เกี่ยวข้ อง
หมวดที่ 5 ความรั บผิดชอบของคณะกรรมการ
(1) โครงสร้ างคณะกรรมการ
คณะกรรมการของบริ ษัทประกอบด้ วยกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ในการดาเนินธุรกิจที่เป็ น
ประโยชน์กบั บริ ษัท โดยคณะกรรมการของบริษัทมาจากการแต่งตังจากที
้
่ประชุมผู้ถือหุ้น ประกอบด้ วยคณะกรรมการจานวน 9
ท่าน โดยเป็ นกรรมการอิสระ 5 ท่าน ประธานกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน และกรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน ซึ่งกรรมการ
ตรวจสอบอย่างน้ อย 1 ท่าน เป็ นผู้มีความรู้ทางด้ านบัญชีเพียงพอที่จะสามารถทาหน้ าที่ในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของงบ
การเงินได้ ทังนี
้ ้ บริ ษัทกาหนดให้ อย่างน้ อย 1 ใน 3 ของกรรมการทังคณะ
้
แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งบริ ษัทมี 5 คน เป็ น
กรรมการอิสระ ทาหน้ าที่เป็ นตัวแทนของผู้ถือหุ้นส่วนน้ อย โดยปฏิบตั ิหน้ าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลการบริหารกิจการต่างๆ ของ
บริษัท เพื่อให้ ดาเนินไปอย่างถูกต้ อง เป็ นธรรม และเพื่อผลประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหุ้น และมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3
ปี
ประธานกรรมการบริษัทไม่เป็ นบุคคลเดียวกันประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร กรรมการผู้จดั การ
เพื่อให้ เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริ หารงาน ทังนี
้ ้บริ ษัทได้ กาหนดขอบเขต อานาจ หน้ าที่และความรับผิดชอบของ
กรรมการ กรรมการบริ หาร ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและกรรมการผู้จดั การอย่างชัดเจน เพื่อมิให้ กรรมการบริ หาร ประธาน
เจ้ าหน้ าที่บริหาร และกรรมการผู้จดั การมีอานาจบริหารและอนุมตั ิวงเงินไม่จากัด
(2) คณะอนุกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท ได้ แต่งตังคณะอนุ
้
กรรมการเพื่อช่วยในการกากับดูแลกิจการคือ
• คณะกรรมการบริ หาร มีทงหมด
ั้
4 ท่าน ซึง่ ช่วยให้ การปฏิบตั ิงานเป็ นไปโดยคล่องตัวโดยมีขอบเขตอานาจหน้ าที่
ตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
• คณะกรรมการตรวจสอบมีอย่างน้ อย 3 ท่าน ทาหน้ าที่ตรวจสอบและช่วยในการกากับดูแลการดาเนินกิจการ
ของบริ ษั ท มี ข อบเขตอ านาจหน้ า ที่ ต ามที่ ได้ รับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษั ท โดยสมาชิ ก ทุก คนมี
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คุณ สมบัติ เป็ น ไปตามที่ ก าหนดไว้ ในกฎหมายว่า ด้ ว ยหลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ หรื อ โดยกฎเกณฑ์
ประกาศ ข้ อบังคับ หรื อระเบียบของสานักงานก.ล.ต.หรื อของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน มีอย่างน้ อย 3 ท่าน โดยกรรมการส่วนใหญ่จะเป็ นกรรมการอิสระ
และมีกรรมการอิสระดารงตาแหน่งประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เพื่อรับผิดชอบในการ
กาหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทและกรรมการชุดย่อย
รวมทัง้ สรรหา คัดเลือกและเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ ดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัทและกาหนดค่าตอบแทน
สาหรับกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง มีอย่างน้ อย 3 ท่าน โดยไม่จาเป็ นต้ องดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการบริ ษัท ทา
หน้ าที่ช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริ ษัทในการกาหนดนโยบายด้ านการบริ หารความเสี่ยงให้ ครอบคลุมทัง้
องค์กร รวมทัง้ กากับดูแลให้ มีระบบหรื อกระบวนการบริ หารจัดการความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของ
บริษัทอย่างเหมาะสม

อย่างไรก็ตามในอนาคตบริ ษัทอาจสรรหาคณะอนุกรรมการอื่นๆ ขึ ้นมาปฏิบตั ิงานตามที่ได้ รับมอบหมายเพื่อแบ่งเบา
ภาระการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท
(3) บทบาท หน้ าที่ และความรั บผิดชอบของกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัททาหน้ าที่กาหนดนโยบาย วิสยั ทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของ
บริ ษัท ตลอดจนกากับดูแลให้ ฝ่ายจัดการบริ หารงานให้ เป็ นไปตามนโยบายที่กาหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ภายใต้ กรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทได้ จดั ให้ มี
3.1 จรรยาบรรณธุรกิ จ
บริษัทจัดทาข้ อพึงปฏิบตั ิที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจเพื่อให้ คณะกรรมการบริ ษัท กรรมการตรวจสอบ และผู้ปฏิบตั ิงาน
ในฝ่ ายต่างๆ ยึดถือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิ โดยมีประเด็นหลักในการรักษาความลับของบริ ษัท การปฏิบตั ิงานด้ วยความ
ซื่ อ สัต ย์ สุจ ริ ต ถูก ต้ อ งตามกฎหมาย การเคารพสิ ท ธิ ซึ่ง กัน และกัน และการดูแ ลรั ก ษาทรั พ ยากรทัง้ ภายในบริ ษั ท และ
สิ่งแวดล้ อมภายนอก ซึ่งการให้ ความสาคัญกับจริ ยธรรมในการดาเนินธุรกิจจะทาให้ มีการปฏิบตั ิงานด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต
การควบคุมภายในทาได้ อย่างมีประสิทธิภาพขึ ้นส่งผลให้ เกิดความเชื่อมัน่ กับตลาดทุนและสร้ างความน่าเชื่อถือให้ กบั นักลงทุน
3.2 นโยบายเกี ย่ วกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริ ษัทได้ กาหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้ งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า พนักงานทุกคนจะต้ องปฏิบตั ิหน้ าที่
เพื่อผลประโยชน์ สูงสุดของบริ ษัทเท่านัน้ การกระทาและการตัดสินใจใดๆ จะต้ องปราศจากอิท ธิ พลของความต้ องการของ
ส่วนตัว ของครอบครัว ของญาติพี่น้อง หรื อของบุคคลอื่นที่ร้ ูจกั ส่วนตัวเป็ นการเฉพาะ โดยกาหนดนโยบายที่ครอบคลุม 2 เรื่ อง
คือ
• รายการที ่เกี ่ยวโยงกัน : บริ ษัทจะพิจารณาความเหมาะสมก่อนที่จะทารายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างรอบคอบทุก
รายการ รวมทังก
้ าหนดราคาและเงื่อนไขของรายการเกี่ยวโยงกัน เสมือนทารายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s
Length Basis) และมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้พิจารณาความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
และเมื่ อบริ ษั ท หรื อบริ ษั ท ย่อ ยได้ ท ารายการที่ เกี่ ย วโยงกัน แล้ ว หากเป็ น รายการตามที่ ก าหนดในประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูล และการปฏิ บัติการของบริ ษั ทจด
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ทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนเรื่ องหลักเกณฑ์ในการทารายการที่
เกี่ ยวโยงกัน บริ ษั ทจะดาเนินการตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ ของประกาศดังกล่าว รวมทัง้ เปิ ดเผย
รายการดังกล่าวไว้ ในรายงานประจาปี และแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1) เพื่อให้ เกิดความ
โปร่งใสในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และขจัดปั ญหาความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และสถานการณ์อื่นๆที่ทา
ให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
สถานการณ์อืน่ ๆทีท่ าให้เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : แบ่งออกเป็ น
1. การลงทุนทั่วไป บริ ษัทจะไม่ให้ บุคลากรของบริ ษัทที่เป็ นผู้ถือหุ้น หรื อได้ รับผลประโยชน์ จากบริ ษัทคู่แข่ง
หรื อผู้ค้า/ผู้ขายที่บริษัทติดต่อธุรกิจด้ วย เข้ ามามีสว่ นร่วมในการตัดสินใจในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับความสัมพันธ์
ทางธุรกิจกับกิจการดังกล่าว เว้ นแต่ได้ รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัท
2. การรับของขวัญ บุคลากรทุกระดับไม่ควรรับของขวัญ ตัว๋ โดยสาร บัตรชมกีฬา ข้ อเสนอเพื่อการพักผ่อน ที่
พักรับรอง หรื อข้ อเสนอที่ให้ เป็ นการส่วนตัวต่าง ฯลฯ หากการกระทาดังกล่าวจะนาไปสู่การสร้ างข้ อผูกมัด
ให้ กบั บริษัท หรื อทาให้ บริษัทสูญเสียผลประโยชน์
3. การรับงานทางวิชาการ งานบริ การสาธารณะ เป็ นวิทยากร หรื อการรับตาแหน่งใด ๆ บุคลากรทุกระดับของ
บริ ษั ท สามารถขออนุมัติจากผู้อานวยการฝ่ ายตามสายงาน เพื่ อรับงานในสถาบันวิชาการ งานบริ การ
สาธารณะ เป็ นวิทยากร หรื อการรับตาแหน่งใด ๆ เช่น กรรมการบริ ษัท ที่ปรึกษา ซึ่งจะช่วยขยายวิสยั ทัศน์
และประสบการณ์ให้ แก่บคุ ลากรผู้นนั ้ แต่จะต้ องไม่นาเอาบริ ษัท หรื อตาแหน่งของตนในบริ ษัท ไปพัวพันกับ
กิจกรรมที่ทาภายนอก เว้ นแต่ได้ รับอนุมตั ิให้ ทาเช่นนันได้
้ ด้วย

3.3 การควบคุมภายใน
บริ ษัทจัดให้ มีระบบควบคุมภายในเพื่อให้ เกิดความเชื่อมัน่ แก่นกั ลงทุนว่าบริ ษัทจะมีการดาเนินงานที่มีประสิทธิผลและ
เพิ่มความน่าเชื่อถือให้ กบั งบการเงิน ตังแต่
้ ปี 2556 บริ ษัทได้ ว่าจ้ าง บริ ษัท บีเค ไอเอ แอนด์ ไอซี จากัด (ซึ่งได้ หยุดให้ บริ การ
ในช่วงปี 2557 – 2558 และเริ่ มให้ บริ การในปี 2559 ถึงปั จจุบนั ) ซึ่งมีความรู้ ความสามารถในด้ านระบบบัญชีและการควบคุม
ภายใน ให้ เป็ นที่ปรึกษาในการวางระบบการควบคุมภายในให้ รัดกุม พร้ อมทังด
้ าเนินการขจัดความเสี่ยงและรายการที่ผิดปกติ
รวมทังจั
้ ดตังฝ่
้ ายตรวจสอบภายในซึง่ ทาหน้ าที่ตรวจติดตามระบบการควบคุมต่างๆ
นอกจากนี ้ บริ ษัทได้ แต่งตัง้ ให้ นางสาวบุญณี กุศลโสภิต ดารงตาแหน่งเป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ทา
หน้ าที่เสนอผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้ อยทุกๆ 3 เดือน
(4) การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัทมีกาหนดประชุมอย่างน้ อย 3 เดือนต่อครัง้ และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจาเป็ น
โดยมีการจัดทารายงานผลงานเสนอให้ คณะกรรมการทราบทุกเดือน เพื่อให้ คณะกรรมการสามารถกากับ ควบคุมและดูแลการ
ปฏิบัติงานของฝ่ ายจัดการได้ อย่างต่อเนื่องและทันการ โดยจะส่ งหนังสือเชิญ ประชุมให้ แก่กรรมการเพื่อพิจารณาก่อนการ
ประชุมล่วงหน้ าอย่างน้ อย 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้ นแต่ในกรณี จาเป็ นรี บด่วนเพื่ อรักษาสิทธิ หรื อประโยชน์ ของบริ ษั ท โดย
กรรมการสามารถร้ องขอสารสนเทศที่จาเป็ นเพิ่มเติมได้ จากเลขานุการบริษัท
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ประธานกรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารจะร่วมกับพิจารณากาหนดวาระการประชุม โดยเปิ ดโอกาสให้ กรรมการ
แต่ล ะคนสามารถเสนอเรื่ องเข้ าสู่วาระการประชุม ได้ โดยในบางวาระอาจมี ผ้ ูบ ริ ห ารระดับ สูงเข้ าร่ วมประชุม ด้ วยเพื่ อให้
สารสนเทศในรายละเอียดเพิ่มเติม
ในปี 2559 และเดือนมกราคม – เดือนกันยายน 2560 บริ ษัทมีการจัดประชุมคณะกรรมการบริ ษัท 5 ครัง้ และ 3 ครัง้
ตามลาดับ และประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ครัง้ และ 3 ครัง้ ตาม ลาดับ โดยรายละเอียดการเข้ าร่วมประชุมของกรรมการ
แต่ละท่าน มีดงั นี ้
ชื่อ – สกุล
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นายจรุง สุพรรณพงษ์
นายสุวิทย์ สิงหจันทร์ *
รศ. ประภาษ ไพรสุวรรณา
นางวัลชลีย์ กาญจนจงกล
นายประดิษฐ์ สุคนธสวัสดิ์*
นายสมศักดิ์ หลิมประเสริ ฐ
นายอภิชาติ ปี ปทุม
นายนพดล วิเชียรเกื ้อ
นางสาวหฤทัย หลิมประเสริ ฐ

ประชุมกรรมการบริษัท
2559
5/5
3/5
5/5
4/5
3/5
5/5
4/5
4/5
5/5

ม.ค.–ก.ย. 2560

3/3
3/3
2/3
3/3
3/3
3/3
3/3
3/3
3/3

ม.ค.–ก.ย. 2560

ประชุมคณะ
กรรมการสรรหา
ม.ค.–ก.ย. 2560

3/3
2/3
3/3
-

1/1
1/1
1/1
-

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

2559
3/3
3/3
2/3
-

หมายเหตุ * เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 บริ ษัทได้ มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริ ษัทโดยแต่งตัง้ นายสุวิทย์ สิงหจันทร์ นายประดิษฐ์ สุคนธสวัสดิ์ ซึ่ง
เป็ นไปตามมติที่ประชุมสามัญประจาปี 2559

(5) รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบจะทาหน้ าที่สอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีฝ่ายบัญชีและการเงิน และผู้สอบบัญ ชีมา
ประชุมร่วมกัน และนาเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริ ษัททุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้รับผิดชอบ
ต่องบการเงินรวมของบริษัท รวมทังสารสนเทศทางการเงิ
้
น (รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน)
ที่ปรากฏในรายงานประจาปี งบการเงินดังกล่าวจัดทาขึน้ ตามมาตรฐานการบัญชีรับรองและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของ
บริ ษั ท โดยเลือกใช้ นโยบายบัญ ชี ที่เหมาะสมและเป็ นที่ยอมรับ และถื อปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ รวมทัง้ ได้ ใช้ ดุลยพินิจอย่าง
ระมัดระวังในการจัดทาและดูแลมีการเปิ ดเผยข้ อมูลสาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
(6) ค่ าตอบแทน
บริ ษัทมีนโยบายกาหนดค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ให้ อยู่ในระดับที่สามารถจูงใจให้ สามารถ
รักษากรรมการที่มีคุณ ภาพตามที่ต้องการได้ ค่าตอบแทนจะอยู่ในระดับที่เทียบเคียงได้ กับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และ
เชื่อมโยงกับผลการดาเนินงานของบริษัท โดยขออนุมตั ิค่าตอบแทนของกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ค่าตอบแทนของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร กรรมการผู้จัดการและผู้บริ หารระดับสูง กาหนดให้ มีความเหมาะสมกับ
อานาจหน้ าที่ตามหลักเกณฑ์และนโยบายที่คณะกรรมการบริ ษัทกาหนดและเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริ ษัท ระดับค่าตอบแทน
เป็ นเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนจูงใจในระยะยาวสอดคล้ องกับผลงานของบริ ษัทและการปฏิบตั ิงานของผู้บริ หารแต่ละ
ราย
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(7) การพัฒนากรรมการและผู้บริหารของบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัทส่งเสริ มและอานวยความสะดวกให้ มีการฝึ กอบรมและให้ ความรู้แก่ผ้ เู กี่ยวข้ องในระบบการกากับ
ดูแลกิจการของบริ ษัท เช่น กรรมการบริ ษัท กรรมการตรวจสอบ ผู้บริ หาร เป็ นต้ น เพื่อให้ มีการปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานอย่าง
ต่อเนื่อง ซึง่ การฝึ กอบรมและให้ ความรู้อาจกระทาเป็ นการภายในบริษัทหรื อใช้ บริการของสถาบันภายนอก
ทุกครัง้ ที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ เลขานุการบริ ษัทจะจัดให้ มีเอกสารข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่
ของกรรมการใหม่ รวมถึงจัดให้ มีการแนะนาลักษณะธุรกิจและแนวทางการดาเนินธุรกิจให้ แก่กรรมการ
11.2 โครงสร้ างคณะกรรมการของบริษัทและคณะกรรมการชุดย่ อย
คณะกรรมการของบริ ษั ท ประกอบด้ วยกรรมการ 5 ชุ ด ได้ แ ก่ คณะกรรมการบริ ษั ท คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร

สานักงานตรวจสอบ
ภายใน

ประธานเจ้ าหน้ าที่
บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

11.2.1 ขอบเขต หน้ าที่ ความรั บผิดชอบ ของคณะกรรมการบริษัท
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 มีมติให้ คณะกรรมการมีอานาจและหน้ าที่และความ
รับผิดชอบในการจัดการบริ ษัท ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้ อบังคับของบริ ษัท โดยสรุปอานาจหน้ าที่และความ
รับผิดชอบที่สาคัญได้ ดงั นี ้
1. ปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ เป็ นไปตามกฎหมายต่างๆ วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับของบริ ษัท ตลอดจนมติ ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ด้ วยความสุจริต ระมัดระวัง และรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
2. กาหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย และทิศทางการดาเนิ นงานของบริ ษั ท และกากับดูแลให้ เป็ นไปตามนโยบายและ
แผนงานที่กาหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้ แก่กิจการและผู้ถือหุ้น
3. กาหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย และงบประมาณของบริ ษัท ควบคุมดูแลการบริ หารและการจัดการของฝ่ าย
บริหาร หรื อบุคคลที่ได้ รับมอบหมาย ให้ เป็ นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทได้ ให้ ไว้
4. กาหนดอานาจอนุมัติในการทาธุรกรรม และการดาเนิ นการต่างๆที่ เกี่ ยวข้ องกับ งานของบริ ษั ท และให้ มีการ
ทบทวนอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
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5. จัดให้ มีระบบการควบคุมด้ านการดาเนินงาน ด้ านรายงานทางการเงิน และด้ านการปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ และ
นโยบาย คณะกรรมการบริ ษั ท ควรจัด ให้ มี บุค คลหรื อ หน่ วยงานที่ มี ค วามเป็ น อิส ระในการปฏิ บัติ ห น้ าที่ เป็ น
ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบควบคุมดังกล่าว และควรทบทวนระบบที่สาคัญอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ และให้
เปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจาปี
6. จัดให้ มีการจัดทางบดุลและงบกาไรขาดทุนของบริ ษัท ณ วันสิ ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริ ษัท ซึ่งผู้สอบบัญชี
ตรวจสอบแล้ วนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมตั ิ
7. แต่งตังกรรมการตรวจสอบ
้
และให้ ความเห็นชอบเกี่ยวกับอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
8. รับทราบรายงานการตรวจสอบที่สาคัญ ของคณะกรรมการตรวจสอบหรื อหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทัง้
ผู้สอบบัญชี และที่ปรึ กษาฝ่ ายต่างๆ ของบริ ษัท และมีหน้ าที่กาหนดแนวทางในการปรับปรุ ง แก้ ไข กรณี ที่พบ
ข้ อบกพร่องที่เป็ นสาระสาคัญ
9. สอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในและการบริ หารความเสี่ยงของบริ ษัท (Risk
Management Policy) ให้ ค รอบคลุม ทัง้ องค์ ก ร โดยให้ ฝ่ ายจัด การเป็ น ผู้ป ฏิ บัติ ต ามนโยบายและรายงานให้
คณะกรรมการบริ ษัททราบเป็ นประจา และควรมีการทบทวนระบบหรื อประเมินประสิทธิผลของการจัดการความ
เสี่ยงอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ และให้ เปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจาปี และในทุกๆ ระยะเวลาที่พบว่า ระดับความเสี่ยง
มีการเปลี่ยนแปลง ซึง่ รวมถึงการให้ ความสาคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้ าและรายการผิดปกติทงหลาย
ั้
10. พิ จารณาและอนุมัติกิจการอื่ นๆ ที่ สาคัญ อั นเกี่ ยวกับ บริ ษั ท หรื อที่ เห็น สมควรจะดาเนิ น การนัน้ ๆ เพื่ อให้ เกิ ด
ประโยชน์สงู สุดแก่บริษัท
11. พิจารณากลัน่ กรองรายงานที่ต้องนาเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีวาระหลักในการ
ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี ดังนี ้
- พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดาเนินการของบริษัท
- พิจารณาและอนุมตั ิงบการเงิน
- พิจารณาจัดสรรเงินกาไรบริษัท
- เสนอรายชื่ อกรรมการใหม่แ ทนกรรมการเดิม ที่ ต้องออกตามวาระเสนอรายชื่ อผู้สอบบัญ ชี และกาหนด
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
- พิจารณารายการที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในส่วนที่ต้องขออนุมตั ิจากผู้ถือหุ้น
- เรื่ องอื่นๆ
12. พิจารณาโครงสร้ างการบริ หารงาน แต่งตังคณะกรรมการบริ
้
หาร คณะผู้บริ หาร และคณะอนุกรรมการอื่นใดตาม
ความเหมาะสม รวมถึงพิจารณาแต่งตังเลขานุ
้
การบริษัท ตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
13. พิจารณาประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ รวมทังก
้ ากับดูแลให้
บริษัท มีกระบวนการที่มีประสิทธิผลในการประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูง
14. อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนค่าที่ปรึ กษาเมื่อยอดขายสามารถเก็บเงินได้ จากลูกค้ า โดยมีอานาจการอนุมัติ จ่าย
ตังแต่
้ ร้อยละ 5 แต่ไม่เกินกว่าร้ อยละ 10 ของยอดขายหรื อมูลค่าโครงการ และต้ องไม่ทาให้ บริษัทมีผลขาดทุน
15. คณะกรรมการต้ องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษัท หรื อเข้ าเป็ น
หุ้นส่วนในห้ างหุ้นส่วนสามัญ หรื อเป็ นหุ้นส่วนไม่จากัดความรั บผิดในห้ างหุ้นส่วนจากัด หรื อเป็ นกรรมการของ
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บริ ษัทเอกชน หรื อบริ ษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษัท
ไม่วา่ จะทาเพื่อประโยชน์ตนหรื อเพื่อประโยชน์ผ้ อู ื่น เว้ นแต่ได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้
มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นอย่างสม่าเสมอ ดาเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีการจัดให้ มีรายงาน
ข้ อมูลทัว่ ไปและข้ อมูลทางการเงินของบริ ษัท เพื่อรายงานต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ เสียหรื อผู้ลงทุนทัว่ ไปอย่าง
ถูกต้ อง ทันการณ์และเป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด
คณะกรรมการอาจมอบอานาจให้ กรรมการคนหนึ่งหรื อหลายคน หรื อกรรมการย่อย หรื อบุคคลอื่นใดปฏิบตั ิการ
อย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้ การควบคุมของคณะกรรมการ หรื อมอบอานาจเพื่อให้
บุคคลดังกล่าวมีอานาจหน้ าที่ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร
ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรื อแก้ ไขบุคคลที่ได้ รับมอบอานาจหรื ออานาจนัน้ ๆ ได้ เมื่อ
เห็นสมควร
การมอบอานาจหน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการนัน้ จะต้ องไม่มีลกั ษณะเป็ นการมอบอานาจ
หรื อมอบอานาจช่วงที่ทาให้ คณะกรรมการบริ ษัท หรื อผู้ รับมอบอานาจจากคณะกรรมการบริ ษัทสามารถอนุมตั ิ
รายการที่ตนหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง (ให้ หมายความตามที่กาหนดไว้ ในประกาศคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) อาจมีส่วนได้ เสีย หรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริ ษัท เว้ น
แต่เป็ นการอนุมตั ิรายการที่ เป็ นลักษณะการดาเนินธุรกรรมที่เป็ นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
บริ ษัทหรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ อนุมตั ิไว้ ซึ่งเป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อบังคับ
ประกาศ ค าสั่ง หรื อ ข้ อ ก าหนดของตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ งประเทศไทย หรื อ ส านัก งานคณะกรรมการ ก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
ในการด าเนิ น การของคณะกรรมการบริ ษั ท ตามที่ ได้ รั บ มอบอ านาจดัง กล่ า วข้ า งต้ น หากมี ก ฎหมาย หรื อ
กฎระเบียบ หรื อข้ อบังคับของบริ ษัท ซึ่งกาหนดขอบเขตอานาจของคณะกรรมการบริ ษัทไว้ เป็ นการเฉพาะ ให้
คณะกรรมการบริ ษั ทนัน้ ดาเนินการให้ อยู่ภายใต้ หลักเกณฑ์ ของกฎหมายและกฎระเบียบข้ อบังคับของบริ ษั ท
ดังกล่าว โดยในกรณีที่การดาเนินการใดที่กรรมการของบริ ษัทมีหรื ออาจมีผลประโยชน์ หรื ออาจมีสว่ นได้ สว่ นเสีย
หรื อเป็ นการดาเนินการที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง ตามความหมายของประกาศของคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง กรรมการบริ ษัทท่านนัน้ จะไม่มีอานาจอนุมตั ิ
การดาเนินการดังกล่าว
เว้ นแต่อานาจในการดาเนินการดังต่อไปนี ้ จะกระทาได้ ก็ต่อเมื่อได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุ มผู้ถือหุ้นก่อน ทังนี
้ ้ เรื่ องที่
กรรมการมีสว่ นได้ เสีย หรื อมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรื อบริ ษัทย่อยให้ กรรมการซึง่ มีสว่ นได้
เสีย หรื อมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ดงั กล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้
- เรื่ องที่กฎหมายกาหนดให้ ต้องได้ รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- การทารายการที่กรรมการมีส่วนได้ เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมาย สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) หรื อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระบุให้ ต้องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้
ถือหุ้น
เรื่ องต่อไปนี ้จะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของกรรมการ
ที่เข้ าร่วมประชุม และจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือ
หุ้นที่เข้ าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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- การขายหรื อโอนกิจการของบริษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาคัญให้ แก่บคุ คลอื่น
- การซื ้อหรื อรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรื อบริษัทเอกชนมาเป็ นของบริษัท
- การท า แก้ ไ ข หรื อ เลิ ก สัญ ญาเกี่ ย วกับ การให้ เช่ า กิ จ การของบริ ษั ท ทัง้ หมดหรื อ บางส่ว น ที่ ส าคัญ การ
มอบหมายให้ บคุ คลอื่นเข้ าจัดการธุรกิจของบริ ษัทหรื อการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่ง
กาไรขาดทุนกัน
- การออกหุ้นใหม่เพื่อชาระแก่เจ้ าหนี ้ของบริษัท ตามโครงการแปลงหนี ้เป็ นทุน
- การแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรื อข้ อบังคับ
- การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรื อเลิกบริษัท
- การอื่นใดที่กาหนดไว้ ภายใต้ บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์ และ/หรื อ ข้ อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ ต้องได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุม ผู้ถือ
หุ้นด้ วยคะแนนเสียงดังกล่าวข้ างต้ น
ทังนี
้ ้ เรื่ องใดที่กรรมการมีสว่ นได้ เสียหรื อมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริ ษัท กรรมการซึง่ มีสว่ นได้ เสียหรื อมีค วาม
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ดงั กล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้
นอกจากนี ้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้ าที่ในการกากับดูแลให้ บริ ษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิ การทารายการที่เกี่ยวโยงกัน การได้ มาหรื อจาหน่ ายไปซึง่ ทรัพย์สิน ตาม
กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อตามประกาศของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
คณะกรรมการกากับตลาดทุน หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริษัท
11.2.2 ขอบเขต หน้ าที่ ความรั บผิดชอบ ของคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 มีมติให้ คณะกรรมการตรวจสอบมีอานาจและ
หน้ าที่และความรับผิดชอบ ดังนี ้
1. สอบทานให้ บริ ษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้ องและเพียงพอตามมาตรฐานบัญชี โดยการประสานงาน
กับ ผู้ต รวจสอบบัญ ชี แ ละผู้บ ริ ห ารที่ รับ ผิ ด ชอบจัด ท ารายงานทางการเงิ น ทัง้ รายไตรมาสและประจ าปี โดย
คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะผู้สอบบัญชีให้ สอบทานหรื อตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจาเป็ นและเป็ น
เรื่ องสาคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัท
2. สอบทานให้ บริ ษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิ ผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ ความ
เห็นชอบในการพิจารณาแต่งต้ ง โยกย้ าย เลิกจ้ างหัวหน้ าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรื อหน่วยงานอื่นใดที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้ บริ ษัทปฏิบตั ิตามกฏหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
และกฏหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริษัท
4. สอบทานและหารื อกับฝ่ ายจัดการเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สาคัญของบริษัท และมาตรการที่ฝ่ายจัดการได้ ดาเนินการ
เพื่อติดตามและควบคุมความเสี่ยงดังกล่าว
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5. พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตังบุ
้ คคลซึ่งมีความเป็ นอิสระเพื่อทาหน้ าที่เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทัง้ เข้ าร่ วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายบริ หารเข้ าร่ วมประชุมด้ วย
อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ให้ เป็ นไปตามกฏหมายและ
ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทังนี
้ ้ เพื่อให้
มัน่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริษัท
7. พิจารณารายการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริ ษัท ซึ่งมีขนาดรายการที่ต้องได้ รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบตามที่กาหนดในกฎหมาย ประกาศ ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ของ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
8. จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจาปี ของบริ ษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้ อง
ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้ องประกอบด้ วยข้ อมูลอย่างน้ อยดังต่อไปนี ้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ นที่เชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงินของบริษัท
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฏหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้ อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ หรื อกฏหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริษัท
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
(ฉ) จานวนการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้ าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็ น หรื อ ข้ อ สังเกตโดยรวมที่ ค ณะกรรมการตรวจสอบได้ รั บ จากการปฏิ บัติ ห น้ าที่ ต ามกฏบัต ร
(Charter)
(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ ขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบที่ได้ รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
9. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้ วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
10. ในการปฏิบัติหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรื อมีหรื อมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรื อการกระทาใด
ดั ง ต่ อ ไปนี ้ ซึ่ ง อาจมี ผ ลกระทบอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ต่ อ ฐานะการเงิ น และผลการด าเนิ น งานของบริ ษั ท ให้
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท เพื่ อ ด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง แก้ ไขภายในเวลาที่
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
(ก) รายการที่เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
(ข) การทุจริต หรื อมีสิ่งผิดปกติหรื อมีความบกพร่องที่สาคัญในระบบควบคุมภายใน
(ค) การฝ่ าฝื น กฎหมายว่า ด้ ว ยหลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ ฯ ข้ อ ก าหนดของตลาดหลัก ทรั พ ย์ หรื อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท หากคณะกรรมการบริ ษัท หรื อผู้บริ หารไม่ดาเนินการให้ มีการ
ปรับปรุงแก้ ไขภายในเวลาตามวรรคหนึง่ ต่อสานักงาน ก.ล.ต. หรื อตลาดหลักทรัพย์ฯ
หากคณะกรรมการบริ ษัทหรื อผู้บริ หารไม่ดาเนินการให้ มีการปรับปรุ งแก้ ไขภายในระยะเวลาข้ างต้ น กรรมการ
ตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรื อการกระทาตามข้ างต้ นต่อสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อตลาดหลักทรัพย์ฯ
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11. ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบอาจขอคาปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระ
ภายนอก หรื อผู้เชี่ยวชาญในวิ ชาชีพอื่น ๆ หากเห็นว่า มีความจาเป็ นและเหมาะสม โดยบริ ษัทเป็ นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องทังหมด
้
12. ทบทวนข้ อบังคับ และผลการปฏิบตั ิงานในปี ที่ผ่านมาอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบตามที่กล่าวข้ างต้ น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิ ดชอบต่อคณะกรรมการบริ ษัทโดยตรง และ
คณะกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดาเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก
วาระการดารงตาแหน่ งและการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้ นจากตาแหน่งตามวาระ
อาจได้ รับการแต่งตังอี
้ กก็ได้ ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงที่นอกจากการออกตามวาระให้ คณะกรรมการบริ ษัท
แต่งตังบุ
้ คคลที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนเป็ นกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ คณะกรรมการตรวจสอบมีจานวนครบตามที่คณะกรรมการ
บริษัทกาหนด โดยบุคคลที่เข้ าเป็ นกรรมการตรวจสอบแทน สามารถอยูใ่ นตาแหน่งได้ เพียงเท่าที่วาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการ
ตรวจสอบซึง่ ตนทดแทน
คณะกรรมการตรวจสอบจะต้ องมีการประชุมอย่างน้ อยปี ละ 4 ครัง้ และมีอานาจในการเรี ยกประชุมเพิ่มเติมได้ ตาม
ความจาเป็ น ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิญ ฝ่ ายบริ หาร, ผู้ตรวจสอบภายใน, ผู้สอบบัญ ชี หรื อบุคคลที่
เกี่ยวข้ องในวาระการประชุมนันๆ
้ โดยประธานกรรมการตรวจสอบมีหน้ าที่จดั การประชุม ทาหน้ าที่เป็ นประธานในที่ประชุม ให้
ความเห็นชอบกับวาระการประชุม ตลอดจนรายงานผลการประชุมให้ คณะกรรมการบริษัททราบอย่างสม่าเสมอ
11.2.3 ขอบเขตอานาจ หน้ าที่ และความรั บผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2556 มีมติให้ คณะกรรมการบริ หารมีอานาจและหน้ าที่
และความรับผิดชอบ ดังนี ้
1. ดาเนินกิจการและบริ หารกิจการของบริ ษัทตามวัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้ อกาหนด คาสัง่ และ
มติของที่ ประชุมคณะกรรมการ และ/หรื อมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษั ททุกประการ โดยยึดหลักปฏิ บัติตาม
ระเบียบ/ข้ อกาหนดของการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัท
2. พิจารณากาหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ์ การดาเนินธุรกิจของบริ ษัท กาหนดแผนการเงินงบประมาณ การ
บริ หารทรัพยากรบุคคล การลงทุน การขยายงาน การประชาสัมพันธ์ ให้ เป็ นไปตามกรอบที่คณะกรรมการบริ ษัท
พิจารณาอนุมตั ิ และควบคุมกากับดูแลให้ การดาเนินงานของคณะทางานที่แต่งตังบรรลุ
้
ตามเป้าหมาย
3. พิจารณาเรื่ องการจัดสรรงบประมาณประจาปี ตามที่ฝ่ายจัดการเสนอก่อนที่จะนาเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัท
พิจารณาและอนุมตั ิ ทังนี
้ ใ้ ห้ รวมถึงการพิจารณาและอนุมตั ิ การเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี ในระหว่างที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท และให้ นาเสนอคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อทราบในที่
ประชุมคราวต่อไป
4. อนุมตั ิการใช้ จ่ายเงินในการดาเนิน การจัดซื ้อสินค้ าตามปกติธุรกิจของบริ ษัท ในวงเงินตังแต่
้ 50 ล้ านบาท (ห้ าสิบ
ล้ านบาท)
5. อนุมัติ ก ารใช้ จ่ ายเงิ น ในการด าเนิ น การซื อ้ เครื่ อ งมื อ อุป กรณ์ ห รื อ สิ น ทรั พ ย์ ถ าวร ที่ เกี่ ย วกับ การด าเนิ น ธุ รกิ จ
ตามปกติ ในวงเงินต่อรายการไม่เกิน 20 ล้ านบาท (ยี่สิบล้ านบาท) และซื ้อสังหาริ มทรัพย์ต่อรายการในวงเงินไม่
เกิน 5 ล้ านบาท (ห้ าล้ านบาท)
ส่วนที่ 2 หน้ า 78

CPT

บริษัท ซีพที ี ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

Professional for Drives and Power

CPT Drives and Power Public Company Limited

6. อนุมตั ิการขาย การให้ บริการตามปกติธุรกิจของบริษัท เช่น การอนุมตั ิขายสินค้ า การอนุมตั ิให้ ทาสัญญารับจ้ าง
ทาของตามปกติธุรกิจ เป็ นต้ น ในวงเงินตังแต่
้ 300 ล้ านบาท (สามร้ อยล้ านบาท)
7. อนุมตั ิการเปิ ด/ปิ ดบัญชีเงินฝากทุกประเภทกับธนาคาร หรื อสถาบันการเงิน พร้ อมกับกาหนดเงื่อนไขในการเบิก
ถอนเงิน หรื อทานิติกรรมของบัญชีเงินฝากดังกล่าว
8. อนุมตั ิการกู้ยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่อ การออกตราสารหนี ้ สัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชี หรื อสินเชื่ออื่นใดจาก
ธนาคาร หรื อสถาบันการเงิน หรื อบุคคลทัว่ ไปในเงื่อนไขตามปกติธุรกิจ ในวงเงินต่อรายการไม่เกิน 20 ล้ านบาท
(ยี่สิบล้ านบาท) รวมถึงการขอให้ ธนาคารออกหนังสือค ้าประกันเพื่อประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท ใน
วงเงินต่อรายการไม่เกิน 20 ล้ านบาท (ยี่สิบล้ านบาท)
9. อนุมตั ิให้ นาทรัพย์สินของบริ ษัท จานอง จานา เพื่อเป็ นประกันหนี ้สินของบริ ษัททุกประเภทที่มีอยู่แล้ วหรื อจะมี
ขึ ้นในอนาคต ในวงเงินต่อรายการไม่เกิน 20 ล้ านบาท (ยี่สิบล้ านบาท)
10. อนุมตั ิการจ่ายค่าที่ปรึกษาเมื่อยอดขายสามารถเก็บเงินได้ จากลูกค้ า โดยมีอานาจการอนุมตั ิจ่ายไม่เกินกว่าร้ อย
ละ 5 ของยอดขาย โดยกรรมการผู้จดั การลงนามร่วมกับประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
11. อนุมตั ิการใช้ จ่ายเงินลงทุนที่สาคัญๆ ที่ได้ กาหนดไว้ ในงบประมาณรายจ่ายประจาปี ตามที่จะได้ รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท หรื อตามที่คณะกรรมการบริษัทได้ เคยมีมติอนุมตั ิในหลักการไว้ แล้ ว
12. เป็ นคณะที่ปรึกษาฝ่ ายจัดการในเรื่ องเกี่ยวกับนโยบายด้ านการเงิน การตลาดการบริ หารงานบุคคล และด้ านการ
ปฏิบตั ิการอื่นๆ
13. กาหนดโครงสร้ างองค์กร อานาจการบริ หารองค์กร รวมถึงการแต่งตัง้ การว่าจ้ าง การโยกย้ าย การกาหนดเงิน
ค่าจ้ าง ค่าตอบแทน โบนัสพนักงานระดับผู้บริหาร และการเลิกจ้ าง
14. ให้ มีอานาจในการมอบอานาจให้ กรรมการคนหนึ่ง หรื อหลายคน หรื อบุคคลอื่นใดปฏิบตั ิการอย่างหนึ่งอย่างใด
โดยอยู่ภายใต้ การควบคุมของคณะกรรมการบริ หาร หรื ออาจมอบอานาจเพื่อให้ บุคคลดังกล่าว มีอานาจตามที่
คณะกรรมการบริ หารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริ หารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการ
บริ ห ารอาจยกเลิ ก เพิ ก ถอน เปลี่ ยนแปลง หรื อแก้ ไข บุค คลที่ ได้ รับ มอบอ านาจ หรื อ อานาจนัน้ ๆ ได้ ตามที่
เห็นสมควร ทังนี
้ ้ จะไม่มีการมอบอานาจให้ แก่บคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในการดาเนินการ
15. ดาเนินการอื่นใดๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็ นคราวๆ ไป
ทังนี
้ ้ คณะกรรมการบริ หารจะพิจารณาและอนุมตั ิรายการที่คณะกรรมการบริ หารมีสว่ นได้ เสีย หรื อมีความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทไม่ได้ ยกเว้ นเป็ นการอนุมตั ิรายการที่เป็ นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทหรื อ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมตั ิไว้ แล้ ว และเป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด โดยคณะกรรมการบริ ษัทอาจยกเลิก เพิกถอน
เปลี่ยนแปลง หรื อแก้ ไขอานาจคณะกรรมการบริหารได้ โดยมติคณะกรรมการบริษัท
การแต่ งตัง้ วาระการดารงตาแหน่ ง
คณะกรรมการบริ หาร มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 1 ปี นับจากวันที่มีมติแต่งตัง้ และเมื่อครบ วาระแล้ ว หาก
คณะกรรมการบริ ษัท ยังไม่ได้ มีมติแต่งตังคณะกรรมการบริ
้
หารชุดใหม่ ก็ให้ คณะกรรมการชุดเก่าปฏิบตั ิหน้ าที่ต่อไป จนกว่า
คณะกรรมการบริษัท จะได้ แต่งตังคณะกรรมการบริ
้
หารชุดใหม่แทนคณะกรรมการบริ หารชุดเดิมที่หมดวาระลง ในการแต่งตัง้
ต้ องกระทาภายใน 2 เดือน นับแต่วนั ครบวาระของคณะกรรมการบริหารชุดเดิม กรรมการบริ หารซึง่ พ้ นจากตาแหน่งตามวาระ
อาจได้ รับการแต่งตังใหม่
้ อีกได้
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ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการบริหารว่างลง เพราะสาเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ แล้ วยังคงเหลือวาระไม่น้อย
กว่า 2 เดือน ให้ คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตังกรรมการบริ
้
หารแทนตาแหน่งที่วา่ งลง ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คราว
ถัดไป บุคคลซึ่งเข้ าเป็ นกรรมการบริ หารดังกล่าวจะอยู่ในตาแหน่งได้ เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการบริ หารที่ตนแทน
เท่านัน้
11.2.4 ขอบเขต หน้ าที่ ความรั บผิดชอบ ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษั ทครัง้ ที่ 1/2560 เมื่ อวันที่ 17 มี นาคม 2560 มี มติ กาหนดอานาจและหน้ าที่ และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดังนี ้
การสรรหา
1. กาหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริ ษัท และกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาความเหมาะสม
ของจ านวน โครงสร้ าง และองค์ ป ระกอบของคณะกรรมการ ก าหนดคุณ สมบัติ ข องกรรมการ เพื่ อ เสนอต่ อ
คณะกรรมการบริษัท และ/หรื อเสนอขออนุมตั ิต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ วแต่กรณี
2. พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ ดารงตาแหน่ง กรรมการบริ ษัทที่ครบวาระ และ/หรื อ มี
ตาแหน่งว่างลงและ/หรื อแต่งตังเพิ
้ ่ม
3. พิจารณาสรรหา และคัดเลือกผู้บริ หารของบริ ษัท โดยเฉพาะตาแหน่งกรรมการผู้จดั การ หรื อ ประธานเจ้ าหน้ าที่
บริหาร
4. ปฏิบตั ิการอื่นใดเกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
การกาหนดค่ าตอบแทน
1. จัดทาหลักเกณฑ์และนโยบายในการกาหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรื อเสนอขออนุมตั ิต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ วแต่กรณี
2. กาหนดค่าตอบแทนที่จาเป็ นและเหมาะสมทังที
้ ่เป็ นตัวเงินและมิใช่ตวั เงินของคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นรายบุคคล
โดยการก าหนดค่ า ตอบแทนของคณะกรรมการ และผู้บ ริ ห ารของบริ ษั ท ให้ พิ จ ารณาความเหมาะสมกับ
ภาระหน้ าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรี ยบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ ายคลึงกัน และประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้ รับจากกรรมการ และผู้บริ หารของบริ ษัท เพื่อเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาและนาเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการเพื่อขออนุมตั ิ
3. รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริ ษัท และมีหน้ าที่ให้ คาชี ้แจง ตอบคาถามเรื่ องค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการ
ชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
4. รายงานนโยบาย หลักการ/เหตุผลของการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หาร ตามข้ อกาหนดตลาด
หลักทรัพย์ฯ โดยเปิ ดเผยไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี และรายงานประจาปี ของบริษัท
5. ปฏิบตั ิการอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับการกาหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยฝ่ ายบริหาร และ
หน่วยงานต่าง ๆ จะต้ องรายงานหรื อนาเสนอข้ อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้ องต่อ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน เพื่อ สนับสนุนการปฏิบตั ิงานของ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ให้ บรรลุตามหน้ าที่
ที่ได้ รับมอบหมาย
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การแต่ งตัง้ วาระการดารงตาแหน่ ง
1. กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี อาจได้ รับการแต่งตังกลั
้ บเข้ า
มาดารงตาแหน่งต่อไปได้ อีกตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม
2. นอกเหนือจากการพ้ นจากตาแหน่ง เมื่อครบวาระ 3 ปี กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะพ้ นตาแหน่ง
เมื่อ
• ลาออก
• คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ พ้นจากตาแหน่ง
3. คณะกรรมการบริษัท มีอานาจในการแต่งตัง้ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพิ่มเติม เพื่อประโยชน์ใน
การดาเนินการตามวัตถุประสงค์ หรื อเพื่อทดแทน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ที่พ้นจากตาแหน่ง
จากการลาออกหรื อกรรมการมีมติให้ พ้นจากตาแหน่ง ได้ โดยบุคคลที่ได้ รับการแต่งตังเข้
้ าเป็ น กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน ทดแทนนัน้ จะอยู่ในตาแหน่งได้ เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยู่ของกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน ซึง่ ตนแทนที่เท่านัน้
11.2.5 ขอบเขต หน้ าที่ ความรั บผิดชอบ ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 มีมติแต่งตังและก
้
าหนดอานาจและหน้ าที่และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง เพื่อช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริ ษัทในการกาหนดนโยบายด้ านการ
บริหารความเสี่ยงให้ ครอบคลุมทังองค์
้ กร ดังนี ้
1. กาหนดนโยบายและแนวทางการบริ หารความเสี่ยงโดยรวมของบริ ษัทประสบอยู่หรื อคาดว่าจะเกิดขึ ้นและส่งผล
กระทบต่อบริ ษัท (Identification of Risk) รวมทัง้ กาหนดนโยบายและให้ ความเห็นในการบริ หารความเสี่ยงทัง้
จากภายนอกและภายในองค์กรให้ ครอบคลุม ดังนี ้
• ความเสี่ยงด้ านการเงิน (Financial Risk)
• ความเสี่ยงด้ านการดาเนินการ (Operational Risk)
• ความเสี่ยงด้ านกลยุทธ์การดาเนินการ (Strategic Risk)
• ความเสี่ยงจากกฎหมาย บุคคลากรและข้ อผูกพันตามสัญญาต่างๆขององค์กร (Compliance Risk)
2. กาหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางในการบริ หารความเสี่ยงของบริ ษัทให้ สอดคล้ องกับนโยบายการบริ หารความ
เสี่ยงเพื่อให้ สามารถประเมิน ติดตาม และควบคุมความเสี่ยงแต่ละประเภทให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยให้
หน่วยงานต่างๆ มีสว่ นร่วมในการบริหารและควบคุมความเสี่ยง
3. ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริ หารความเสี่ยงภายใต้ แนวทางและนโยบายที่ได้ รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัท
4. กาหนดเกณฑ์วดั ความเสี่ยงและเพดานความเสี่ยงที่บริษัท จะยอมรับได้
5. กาหนดมาตรการที่จะใช้ ในการจัดการความเสี่ยงให้ เหมาะสมต่อสถานการณ์
6. ประเมินความเสี่ยงในระดับองค์กร และกาหนดวิธีการบริ หารความเสี่ยงนัน้ ให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทัง้
ควบคุมดูแลให้ มีการบริหารความเสี่ยงตามวิธีการที่กาหนดไว้
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7. ทบทวนนโยบายการบริ หารความเสี่ยงและปรั บปรุ งให้ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเพียงพอที่จะควบคุม
ความเสี่ยง
8. มีอานาจในการเรี ยกบุคคลที่เกี่ยวข้ องมาชี ้แจงหรื อแต่งตังและก
้
าหนดบทบาทที่ให้ ผ้ ปู ฏิบตั ิงานทุกระดับมีหน้ าที่
บริ หารความเสี่ยงตามความเหมาะสม และให้ รายงานต่อคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงเพื่อให้ การบริ หารความ
เสี่ยงบรรลุวตั ถุประสงค์
9. รายงานผลเกี่ยวกับการบริหาร การดาเนินงาน สถานะความเสี่ยงของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ รวมถึงสิ่ง
ที่ต้องดาเนินการปรับปรุงแก้ ไขเพื่อให้ สอดคล้ องกับนโยบายและกลยุทธ์ ที่กาหนด เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทอย่างสม่าเสมอ
10. จัดทาคูม่ ือการบริหารความเสี่ยง
11. ระบุความเสี่ยงด้ านต่างๆ พร้ อมทังวิ
้ เคราะห์และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้น รวมทังแนวโน้
้
มซึ่งมีผลกระทบ
ต่อบริษัท
12. จัดทาแผนงานเพื่อป้องกันหรื อลดความเสี่ยง
13. ประเมินผลและจัดทารายงานการบริหารความเสี่ยง
14. จัดวางระบบบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการโดยเชื่อมโยงระบบสารสนเทศ
15. ปฏิบตั ิงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
การแต่ งตัง้ วาระการดารงตาแหน่ ง
ให้ คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้แต่งตังบุ
้ คคลที่มีคณ
ุ สมบัติตามที่ระบุไว้ ข้ างต้ น เพื่อดารงตาแหน่งกรรมการบริ หารความ
เสี่ยง โดยกรรมการบริ หารความเสี่ยงมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี และให้ เป็ นไปตามวาระการดารงตาแหน่งกรรมการ
บริษัท (กรณีกรรมการบริหารความเสี่ยงดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการบริษัทด้ วย) ทังนี
้ ้ กรรมการบริหารความเสี่ยงซึง่ พ้ นตาแหน่ง
ตามวาระอาจได้ รับแต่งตังเป็
้ นกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ อีก
ในกรณีที่กรรมการบริ หารความเสี่ยงครบวาระการดารงตาแหน่ง หรื อไม่อาจดารงตาแหน่งหรื อไม่อาจดารงตาแหน่งจน
ครบวาระซึ่งส่งผลให้ มีจานวนกรรมการบริ หารความเสี่ยงต่ากว่า 3 คน คณะกรรมการบริ ษัทควรจะแต่งตัง้ กรรมการบริ หาร
ความเสี่ยงรายใหม่ให้ ครบถ้ วนในทันทีหรื ออย่างช้ าภายใน 3 เดือนนับจากวันที่ จานวนสมาชิกไม่ครบถ้ วน เพื่อให้ เกิดความ
ต่อเนื่องในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง ซึง่ กรรมการบริหารความเสี่ยงที่เข้ ามาใหม่นี ้ จะอยู่ในตาแหน่ง
ได้ เพียงเท่าวาระที่เหลืออยูข่ องกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ตนเข้ ามาแทน
11.2.6 ขอบเขตอานาจ หน้ าที่ และความรั บผิดชอบของประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษั ทครัง้ ที่ 1/2560 เมื่ อวันที่ 17 มี นาคม 2560 มี มติ กาหนดอานาจและหน้ าที่ และความ
รับผิดชอบของประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร และกรรมการผู้จดั การ ดังนี ้
ขอบเขตอานาจหน้ าที่ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
1. กากับ ดูแล และอนุมัติเรื่ องเกี่ยวกับการดาเนินงานตามปกติของบริ ษัท และมอบอานาจให้ กรรมการผู้จัดการ
ผู้บริ หาร หรื อบุคคลอื่นใดดาเนินการเกี่ยวกับการดาเนินงานตามปกติประจาวันของบริ ษัท เพื่อปฏิบตั ิหน้ าที่แทน
ประธานเจ้ าหน้ าที่ บริ หารเฉพาะเรื่ อง ภายใต้ การควบคุมของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร และภายในระยะเวลาที่
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ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารเห็นสมควร และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรื อแก้ ไข
อานาจนันๆ
้ ได้
ดาเนินการหรื อปฏิบตั ิงานให้ เป็ นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้ รับอนุมตั ิจ ากคณะกรรมการ
และ/หรื อคณะกรรมการบริหารของบริษัท
เป็ นผู้รับมอบอานาจของบริ ษัทในการบริ หารกิจการของบริ ษัทให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ นโยบาย
ระเบียบ ข้ อกาหนด คาสัง่ มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรื อมติที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรื อคณะกรรมการ
บริหารของบริษัททุกประการ
ให้ มีอานาจในการมอบอานาจช่วง และ/หรื อมอบหมายให้ บคุ คลอื่นปฏิบตั ิงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบ
อานาจช่วง และ/หรื อการมอบหมายดังกล่าวให้ อยู่ภายใต้ ขอบเขตแห่งการมอบอานาจ และ/หรื อให้ เป็ นไปตาม
ระเบียบ ข้ อกาหนด หรื อคาสัง่ ที่คณะกรรมการของบริษัท และ/หรื อบริ ษัทได้ กาหนดไว้ ติดตามและประเมินผลการ
ดาเนินงานของบริษัทอย่างสม่าเสมอ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปั จจัยต่างๆ ไม่วา่ ภายในและภายนอกบริษัท
อนุมตั ิการใช้ จ่ายเงินในการดาเนินการซื ้อตามปกติธุรกิจของบริ ษัท โดยการจัดซื ้อวัตถุดิบในวงเงินต่อรายการไม่
เกิน 50 ล้ านบาท (ห้ าสิบล้ านบาท) และการจัดซื ้อเครื่ องมืออุปกรณ์หรื อสินทรัพย์ถาวรที่ใช้ ในการดาเนินงาน ใน
วงเงินต่อรายการไม่เกิน 10 ล้ านบาท (สิบล้ านบาท) และซื ้อสังหาริ มทรัพย์ต่อรายการในวงเงินไม่เกิน 2 ล้ านบาท
(ห้ าล้ านบาท)
อนุมตั ิการขาย การให้ บริ การตามปกติธุรกิจของบริ ษัท เช่น การอนุมตั ิขายสินค้ า การอนุมตั ิให้ ทาสัญญารับจ้ าง
ทาของตามปกติธุรกิจ เป็ นต้ น ในวงเงินต่อรายการไม่เกิน 300 ล้ านบาท (สามร้ อยล้ านบาท)
อนุมตั ิการกู้ยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่อ การออกตราสารหนี ้ สัญญากู้เงิน เบิกเกินบัญชี หรื อสินเชื่ออื่นใดจาก
ธนาคาร หรื อสถาบันการเงิน หรื อบุคคลทัว่ ไปในเงื่อนไขตามปกติธุรกิจ ในวงเงินต่อรายการไม่เกิน 10 ล้ านบาท
สิบล้ านบาท) รวมถึงการขอให้ ธนาคารออกหนังสือคา้ ประกันเพื่อประโยชน์ ต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท ใน
วงเงินต่อรายการไม่เกิน 10 ล้ านบาท (สิบล้ านบาท)
อนุมตั ิการจ่ายค่าตอบแทนค่าที่ปรึกษาเมื่อยอดขายสามารถเก็บเงินได้ จากลูกค้ า โดยมีอานาจการอนุมตั ิตงแต่
ั้
ร้ อยละ 3 แต่ไม่เกินร้ อยละ 5 ของยอดขายหรื อมูลค่าโครงการ โดยลงนามร่วมกับกรรมการผู้จดั การ
ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่น ๆ ตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการบริหารเป็ นคราว ๆ ไป

ทังนี
้ ้ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารจะพิจารณาและอนุมตั ิรายการที่กรรมการผู้จดั การมีสว่ นได้ เสีย หรื อมีความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์อื่นใดกับบริ ษัทไม่ได้ ยกเว้ นเป็ นการอนุมตั ิรายการที่เป็ นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริ ษัท
หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมตั ิไว้ แล้ ว และเป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด โดยคณะกรรมการบริ ษัทอาจยกเลิก เพิก
ถอน เปลี่ยนแปลง หรื อแก้ ไขอานาจประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารได้ โดยมติคณะกรรมการบริษัท
ขอบเขตอานาจหน้ าที่ กรรมการผู้จัดการ
1. ควบคุมดูแลการดาเนินกิจการและ/หรื อบริหารงานประจาวันของบริษัท
2. ดาเนินการหรื อปฏิบตั ิงานให้ เป็ นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการ
และ/หรื อคณะกรรมการบริหาร และ/หรื อ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารของบริษัท
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3. เป็ นผู้รับมอบอานาจของบริ ษัทในการบริ หารกิจการของบริ ษัทให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ นโยบาย
ระเบียบ ข้ อกาหนด คาสัง่ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรื อมติที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรื อคณะกรรมการ
บริหารและ/หรื อ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารของบริษัททุกประการ
4. ให้ มีอานาจในการมอบอานาจช่วง และ/หรื อมอบหมายให้ บคุ คลอื่นปฏิบตั ิงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบ
อานาจช่วง และ/หรื อการมอบหมายดังกล่าวให้ อยู่ภายใต้ ขอบเขตแห่งการมอบอานาจ และ/หรื อให้ เป็ นไปตาม
ระเบียบ ข้ อกาหนด หรื อคาสั่งที่คณะกรรมการของบริ ษั ท และ/หรื อบริ ษัทได้ กาหนดไว้ ทัง้ นี ้ จะไม่มีการมอบ
อานาจช่วงให้ แก่บคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในการดาเนินการ
5. ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของบริ ษัทอย่างสม่าเสมอ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปั จจัยต่างๆ ไม่ว่า
ภายในและภายนอกบริษัท
6. พิจารณาการเข้ าทาสัญญาเกี่ยวกับธุรกิจของบริ ษัท และสัญญาต่าง ๆ ซึ่งเป็ นผลประโยชน์ต่อกิจการของบริ ษัท
รวมทัง้ ก าหนดขัน้ ตอนและวิ ธี ก ารจัด ท าสัญ ญาดังกล่า ว เพื่ อ น าเสนอต่ อ คณะกรรมการบริ ห าร และ/หรื อ
คณะกรรมการบริษัท และ/หรื อ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
7. อนุมตั ิการใช้ จ่ายเงินในการดาเนินการซื ้อตามปกติธุรกิจของบริ ษัท โดยการจัดซื ้อวัตถุดิบในวงเงินต่อรายการไม่
เกิน 30 ล้ านบาท (สามสิบล้ านบาท) และการจัดซื ้อเครื่ องมืออุปกรณ์หรื อสินทรัพย์ถาวรที่ใช้ ในการดาเนินงาน ใน
วงเงินต่อรายการไม่เกิน 5 ล้ านบาท (ห้ าล้ านบาท) และซื ้อสังหาริ มทรัพย์ต่อรายการในวงเงินไม่เกิน 1 ล้ านบาท
(หนึง่ ล้ านบาท)
8. อนุมตั ิการขาย การให้ บริ การตามปกติธุรกิจของบริ ษัท เช่น การอนุมตั ิข ายสินค้ า การอนุมตั ิให้ ทาสัญญารับจ้ าง
ทาของตามปกติธุรกิจ เป็ นต้ น ในวงเงินต่อรายการไม่เกิน 100 ล้ านบาท (หนึง่ ร้ อยล้ านบาท)
9. อนุมตั ิการจ่ายค่านายหน้ าและค่าที่ปรึกษาเมื่อยอดขายสามารถเก็บเงินได้ จากลูกค้ า โดยมีอานาจการอนุมตั ิจ่าย
ค่าตอบแทนค่านายหน้ าไม่เกินร้ อยละ 2 และค่าตอบแทนค่าที่ปรึ กษาและค่าประสานงานขายไม่เกินร้ อยละ 3
ของยอดขายหรื อมูลค่าโครงการ และในกรณี ค่าตอบแทนค่าที่ปรึ กษาตัง้ แต่ร้อยละ 3 แต่ไม่เกินร้ อยละ 5 ของ
ยอดขายโดยลงนามร่วมกับประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
10. พิจารณาจัดสรร เงินบาเหน็จ เงินรางวัล หรื อผลตอบแทนต่างๆ ซึ่ งได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัทแล้ ว แก่
พนักงานหรื อลูกจ้ างของบริษัท หรื อบุคคลใดๆ ที่กระทากิจการให้ บริษัท
11. มีอานาจพิจารณาว่าจ้ างพนักงาน และบรรจุแต่งตัง้ ตลอดจนการโอน โยกย้ ายข้ ามสายงาน/ฝ่ าย/แผนก หรื อการ
พ้ นจากการเป็ นพนักงาน กาหนดอัตราค่าจ้ าง ค่าตอบแทน เงิน โบนัส รวมถึงสวัสดิการเกี่ยวกับพนักงานทังหมด
้
ของบริษัท ยกเว้ นพนักงานระดับผู้บริหาร
12. มีอานาจ ออกคาสัง่ ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้ การปฏิบัติงานเป็ นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ ของ
บริษัท และเพื่อรักษาระเบียบ วินยั การทางานภายในองค์กร
13. ปฏิบัติหน้ าที่ อื่น ๆ ตามที่ ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษั ท/คณะกรรมการบริ หาร และ/หรื อประธาน
เจ้ าหน้ าที่บริหารเป็ นคราว ๆ ไป
ทัง้ นี ้ กรรมการผู้จัดการจะพิ จารณาและอนุมัติ รายการที่ กรรมการผู้จัดการมี ส่วนได้ เสีย หรื อมี ความขัด แย้ งทาง
ผลประโยชน์อื่นใดกับบริ ษัทไม่ได้ ยกเว้ นเป็ นการอนุมตั ิรายการที่เป็ นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริ ษัท
หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมตั ิไว้ แล้ ว และเป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด โดยคณะกรรมการบริ ษัทอาจยกเลิก เพิก
ถอน เปลี่ยนแปลง หรื อแก้ ไขอานาจกรรมการผู้จดั การได้ โดยมติคณะกรรมการบริษัท
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11.2.7 อานาจอนุมัตริ ายการที่สาคัญ
รายการ
1.
2.
3.
4.

อนุมตั ิแผนงานและงบประมาณประจาปี
การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
การลงทุนในสังหาริ มทรัพย์
การอนุมตั ิจดั ซื ้อ จัดจ้ างสาหรับดาเนิน
กิจการ

คณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการ
บริหาร

ประธานเจ้ าหน้ าที่
บริหาร

กรรมการผู้จัดการ

/

-

-

-

20 ล้ านบาทขึ ้นไป
5 ล้ านบาทขึ ้นไป

ไม่เกิน 20 ล้ านบาท
ไม่เกิน 5 ล้ านบาท

ไม่เกิน 10 ล้ านบาท
ไม่เกิน 2 ล้ านบาท

ไม่เกิน 5 ล้ านบาท
ไม่เกิน 1 ล้ านบาท

50 ล้ านบาทขึ ้นไป

50 ล้ านบาทขึ ้นไป

ไม่เกิน 50 ล้ านบาท

ไม่เกิน 30 ล้ านบาท

ทังนี
้ ้ เรื่ องใดที่กรรมการ กรรมการบริ หาร ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร หรื อกรรมการผู้จดั การมีส่วนได้ เสียหรื อมีความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์กบั บริ ษัท กรรมการหรื อผู้บริ หารซึ่งมีส่วนได้ เสียหรื อมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ดงั กล่าวไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเรื่ องนัน้
11.2.8 การสรรหาและแต่ งตัง้ กรรมการและผู้บริหารระดับสูง
ก. กรรมการบริษัท
บริ ษัทมีคณะกรรมการสรรหากรรมการ ทังนี
้ ้ ในการคัดเลือกบุคคลที่จะได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการ จะพิจารณาจาก
คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และเวลาที่จะเข้ าร่ วมประชุมกับคณะกรรมการบริ ษัทโดยสม่าเสมอ ทัง้ นี ้ ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นจะเป็ นผู้แต่งตังกรรมการโดยใช้
้
เสียงข้ างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการต่อไปนี ้
1. ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียงตามจานวนหุ้นที่ตนถือ
2. ในการเลือกตังกรรมการบริ
้
ษัท วิธีการออกเสียงลงคะแนน อาจใช้ การลงคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ไู ด้ รับการเสนอชื่อเป็ น
รายบุคคล หรื อหลายคนในคราวเดียวกันแล้ วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการออกเสียงลงคะแนนหรื อ
มีมติใดๆ ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้ สิทธิตามคะแนนเสียงที่มีอยู่ทงหมดตามข้
ั้
อ 1 แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ด
มากน้ อยเพียงใดไม่ได้
3. การออกเสียงลงคะแนนเพื่อการเลือกตังกรรมการ
้
จะต้ องเป็ นไปตามคะแนนเสียงส่วนใหญ่ หากมีคะแนนเสียง
เท่ากัน ให้ ผ้ ทู ี่เป็ นประธานที่ประชุมมีเสียงชี ้ขาดเพิ่มขึ ้นอีกหนึง่ เสียง
องค์ ประกอบและการแต่ งตัง้ คณะกรรมการบริษัท
1. ผู้ถือหุ้นเป็ นผู้กาหนดจานวนตาแหน่งกรรมการบริ ษัทที่จะพึงมี ในการประชุม แต่ต้องมีจานวนไม่น้อยกว่า 5 คน
ทังนี
้ ้กรรมการบริษัทไม่น้อยกึง่ หนึง่ ของกรรมการทังหมดต้
้
องมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร
2. คณะกรรมการบริ ษัทประกอบด้ วยกรรมการอิสระจานวนหนึ่งที่ไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกาหนด โดยที่กรรมการ
อิสระจะต้ องเป็ นกรรมการที่ไม่มีธุรกิจ หรื องานใดอันเกี่ยวข้ อง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตั ดสินใจโดยอิสระของ
ตน (“กรรมการอิสระ”) ทังนี
้ ้กรรมการ ดังต่อไปนี ้ไม่ถือว่าเป็ นกรรมการอิสระ
• ถื อ หุ้น เกิ น กว่า ร้ อยละ 1 ของหุ้น ที่ อ อกจ าหน่ า ยแล้ ว ของบริ ษั ท ฯ ทัง้ นี ้ ให้ นับ รวมถึงหุ้น ที่ ถื อ อยู่โดยผู้ที่
เกี่ยวข้ อง
• มีส่วนร่ วมในการบริ หารงานของบริ ษัท ฯ หรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริ ษัท ฯ หรื อได้ รับเงินเดือนจากบริ ษัท ฯ
หรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
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• เป็ นที่ปรึ กษาซึ่งได้ รับเงินเดือนจากบริ ษัท ฯ หรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริ ษัท ฯ หรื อมีผลประโยชน์ ใดๆใน
ทางตรงหรื อทางอ้ อม ในด้ านการเงินและการบริหารของบริ ษัทฯ หรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทฯ หรื อเป็ นผู้
ที่เกี่ยวข้ อง หรื อเป็ นญาติสนิทกับผู้บริหารระดับสูง หรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
3. ให้ คณะกรรมการบริ ษัทเลือกกรรมการอิสระคนหนึ่ง เป็ นประธานกรรมการบริ ษัท โดยพิจารณาถึงประสบการณ์
อย่างน้ อยด้ านหนึ่งด้ านใดที่สาคัญ สาหรับบริ ษัท ฯ เช่น ด้ านธุรกิจ การตลาด การบริ หารทรัพยากรบุคคล การเงิน
กฎหมาย การจัดการ และประธานกรรมการบริ ษัท ต้ องไม่ดารงตาแหน่งกรรมการผู้จดั การหรื อประธานเจ้ าหน้ าที่
บริหาร
4. การเลือกตังกรรมการบริ
้
ษัทให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับบริ ษัท ฯ และข้ อกาหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้จะต้ องมี
ความโปร่งใสและชัดเจน
5. การสรรหากรรมการบริ ษัท ให้ ดาเนินการผ่านกระบวนการของคณะกรรมการการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
โดยมีรายละเอียดที่เพียงพอ เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท และ/ หรื อผู้ถือหุ้น
ข. กรรมการตรวจสอบ
องค์ ประกอบและการแต่ งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้แต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบจ
้
านวนอย่างน้ อย 3 คน และแต่งตังประธานคณะกรรมการ
้
ตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้ รับการแต่งตัง้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะต้ องเป็ นกรรมการบริ ษัท และเป็ น
กรรมการอิสระ ซึ่งมีคณ
ุ สมบัติตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้ อบังคับ และ/หรื อระเบียบชอง
ตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย นอกจากนัน้ กรรมการตรวจสอบอย่ า งน้ อย 1 คน จะต้ อ งเป็ น บุ ค คลที่ มี ค วามรู้ และ
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้ องกับบัญชีหรื อการเงิน
คุณสมบัตขิ องกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีความเป็ นอิสระตามนิยามความเป็ นอิสระของกรรมการอิสระ โดย
1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม หรื อ นิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง โดยให้ นบั รวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้ องด้ วย
2. ไม่เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริ หารงาน / พนักงาน / ลูกจ้ าง/ ที่ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจา / ผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริ ษั ท บริ ษั ทใหญ่ บริ ษั ทย่ อย บริ ษั ทร่ วม บริ ษั ทย่อยลาดับเดียวกัน หรื อนิติบุคคลที่อาจมี ความ
ขัดแย้ ง (ปั จจุบนั และช่วง 2 ปี ก่อนได้ รับการแต่งตัง)้
3. ไม่มีความสัมพันธ์ ทางสายโลหิตหรื อโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็ นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร
รวมทังคู
้ ่สมรสของบุตร กับผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้ นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้ รับการเสนอชื่อเป็ น
ผู้บริหารหรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทหรื อบริษัทย่อย
4. ไม่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง ใน
ลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่
้ เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึง่
ไม่ใช่กรรมการอิสระ หรื อผู้บริ หาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม
หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง
5. ไม่เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง ในลักษณะที่
อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่
้ เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่เป็ น
ส่วนที่ 2 หน้ า 86

CPT

บริษัท ซีพที ี ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

Professional for Drives and Power

6.

7.
8.
9.

10.

CPT Drives and Power Public Company Limited

กรรมการอิสระ หรื อผู้บริ หาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรื อนิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง
ไม่เป็ นผู้ให้ บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงการให้ บริ การเป็ นที่ปรึกษากฎหมายหรื อที่ปรึกษาทางการเงิน ซึง่ ได้ รับ
ค่าบริ การเกินกว่าสองล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ ง รวมทัง้ ไม่ เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริ หาร หรื อหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้
ให้ บริการทางวิชาชีพด้ วย
ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับแต่งตังขึ
้ น้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึ่งเป็ น
ผู้เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระได้
ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท ให้ ตดั สินใจในการดาเนินกิจการของบริ ษัท บริ ษัท
ใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง และไม่ เป็ นกรรมการ
ของบริษัทจดทะเบียนที่เป็ นบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน
มี ห น้ าที่ ในลักษณะเดี ยวกับ ที่ กาหนดไว้ ในประกาศตลาดหลักทรั พ ย์ แ ห่งประเทศไทยว่าด้ วยคุณ สมบัติ แ ละ
ขอบเขตการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ค. กรรมการบริหาร
องค์ ประกอบและการแต่ งตัง้ คณะกรรมการบริหาร
1. คณะกรรมการบริ ษั ท เป็ นผู้แต่งตัง้ กรรมการจานวนหนึ่งตามที่เห็นสมควร ให้ เป็ นคณะกรรมการบริ หาร เพื่ อ
ปฏิบตั ิงานตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท และให้ คณะกรรมการตังกรรมการบริ
้
หารคนหนึ่งเป็ น
ประธานกรรมการบริหาร
2. กรรมการต้ องเป็ นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจ และมีเวลา
เพียงพอที่จะสามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ แก่บริษัทฯ ได้
3. มีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายว่าด้ วยบริษัทมหาชนจากัด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ อง
4. กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการเข้ าเป็ นหุ้นส่วน หรื อเข้ าเป็ นกรรมการในนิติบคุ คลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกัน
และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่วา่ จะทาเพื่อผลประโยชน์สว่ นตนหรื อผลประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้ น
แต่จะแจ้ งให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตังกรรมการบริ
้
หารดารงตาแหน่งตามวาระที่คณะกรรมการ
บริษัท เห็นชอบ
ง.

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน

องค์ ประกอบคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ได้ รับการแต่งตังโดยคณะกรรมการบริ
้
ษัท และประกอบด้ วยกรรมการ
และผู้บริ หารอย่างน้ อย 3 คนโดยกรรมการกึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทังหมดจะต้
้
องเป็ นกรรมการอิสระ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบดารงตาแหน่งประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
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จ. กรรมการบริหารความเสี่ยง
องค์ ประกอบคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงประกอบด้ วยสมาชิกอย่างน้ อย 3 คน โดยสมาชิกคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงไม่
จาเป็ นต้ องดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการบริ ษัท ทังนี
้ ้ ให้ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงเลือกตังสมาชิ
้
ก 1 คน ให้ ดารงตาแหน่ง
เป็ นประธานคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง และแต่งตัง้ เลขานุการคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงเพื่อช่วยเหลือในการ
ดาเนินงานของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม จัดเตรี ยมวาระการประชุม นาส่งเอกส าร
ประกอบการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม
คุณสมบัตขิ องสมาชิกคณะกรรมการกรรมการบริหารความเสี่ยง
คุณสมบัติของสมาชิกคณะกรรมการกรรมการบริ หารความเสี่ยงต้ องเป็ นบุคคลผู้มีคณ
ุ สมบัติ ดังนี ้
1. เป็ น ผู้มี ค วามรู้ ความสามารถ มี ค วามซื่ อ สัต ย์ สุจริ ต มี จริ ยธรรมในการด าเนิ น ธุ รกิ จ และมี เวลาเพี ยงพอที่ จ ะ
ความสามารถปฏิบตั ิหน้ าที่แก่บริษัทได้
2. มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายว่าด้ วยบริษัทมหาชนและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ อง
3. ไม่เป็ น บุค คลซึ่งประกอบกิ จการอัน มี สภาพอย่างเดี ยวกัน และเป็ นการแข่ งขันกิ จการของบริ ษั ทหรื อเข้ าเป็ น
หุ้นส่วน หรื อกรรมการในนิติบุคคลอื่นซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการ
ของบริษัท ไม่ว่าจะทาเพื่อประโยชน์ของตนหรื อผู้อื่น เว้ นแต่จะได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัททราบก่อนที่
จะมีมติแต่งตัง้
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้ วยผู้เชี่ยวชาญด้ านการเงิน บัญชี หรื อการบริ หารความเสี่ยง อย่างน้ อย
1 ท่าน
ฉ. ผู้บริหารระดับสูง
เมื่อตาแหน่งผู้บริ หารว่างลงหรื ออยู่ในตาแหน่งที่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ในตาแหน่งได้ บริ ษัทจะมีระบบการให้ ผ้ บู ริ หาร
ในระดับใกล้ เคียง หรื อระดับรองลงมาเป็ นผู้รักษาการในตาแหน่งจนกว่าจะมีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติตาม
หลักเกณฑ์ที่บริ ษัทกาหนด และต้ องเป็ นผู้ที่มีวิสยั ทัศน์ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ ความเหมาะสมกับวัฒนธรรม
องค์กร โดยการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็ นผู้สรรหา เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอนุมตั ิแต่งตังผู
้ ้ ที่มีความเหมาะสมให้ ดารงตาแหน่งแทนต่อไป
11.3 การดูแลเรื่ องการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษัทฯ มีนโยบายและวิธีการตรวจสอบกรรมการและผู้บริ หารในการนาข้ อมูลภายในของบริ ษัทซึ่งยังไม่เปิ ดเผยต่อ
สาธารณชนไปใช้ แสวงหาประโยชน์สว่ นตนในการซื ้อขายหลักทรัพย์ดงั นี ้
1. ให้ ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหาร เกี่ยวกับหน้ าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และตามประกาศ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่สจ. 12/2552 เรื่ องการจัดทาและเปิ ดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริ หาร
และผู้สอบบัญ ชี และบทกาหนดลงโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญ ญั ติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
(รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) รวมทังการรายงานการได้
้
มาหรื อจาหน่ายหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติ
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ภาวะต่อต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 246 และบทกาหนดลงโทษ ตามมาตรา
298 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม)
2. บริ ษัทกาหนดให้ กรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัท รวมทังคู
้ ่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ จัดทารายงาน
การถือครองหลักทรัพย์ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรั พย์ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกาหนดลงโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ.2535 และตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 12/2552 เรื่ องการจัดท าและเปิ ดเผยรายงานการถื อ
หลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริ หาร และผู้สอบบัญชี และจัดส่งสาเนารายงานนีใ้ ห้ แก่บริ ษัทในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้ บริ ษัทสามารถตรวจสอบการซื ้อขายหุ้นของผู้บริ หารทุก
ราย
3. บริ ษัทกาหนดให้ กรรมการและผู้บริหารรวมถึงผู้ปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้ องที่ได้ รับทราบข้ อมูลภายในที่เป็ นสาระสาคัญ
ซึง่ มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้ องระงับการซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงิน หรื อ
ข้ อมูลภายในนันจะเปิ
้
ดเผยต่อสาธารณชนหรื อข้ อมูลภายในนันจะเปิ
้
ดเผยต่อสาธารณชนในช่วงระยะเวลา 24 ชัว่ โมงภายหลัง
จากที่ข้อมูลภายในของบริ ษัทได้ เปิ ดเผยต่อสาธารณะชนแล้ ว และห้ ามไม่ให้ เปิ ดเผยข้ อมูลที่เป็ นสาระสาคัญนันต่
้ อบุคคลอื่น
ทราบจนกว่าจะได้ มีการแจ้ งข้ อมูลนัน้ ให้ แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทังนี
้ ห้ ากพบว่ามี การใช้ ข้อมูลภายในมีความประพฤติที่ส่อไป
ในทางที่จะทาให้ บริ ษัทหรื อผู้ถือหุ้นได้ รับความเสื่อมเสียและเสียหายโดยผู้กระทาการเป็ นบุคลากรระดับคณะกรรมการบริ หาร
คณะกรรมการบริ ษั ท จะเป็ น ผู้พิ จารณาบทลงโทษตามความเหมาะสม และหากผู้กระท าผิด เป็ น ผู้บ ริ ห ารระดับ รองลงไป
คณะกรรมการบริหารจะเป็ นผู้พิจารณาบทลงโทษสาหรับผู้กระทาผิดนันๆ
้
11.4 ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
1. ค่าตอบแทนการสอบทานและการตรวจสอบงบการเงิน (Audit Fee)
งบการเงินของบริ ษั ทได้ รับการตรวจสอบโดยนายยุทธพงษ์ เชื อ้ เมืองพาน ผู้สอบบัญ ชีรับอนุญ าตเลขที่ 9445
บริ ษัท เอเอ็นเอส ออดิท จากัด บริ ษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี สาหรับปี 2559 จานวนรวม 1.35 ล้ านบาท และมีมติ
พิจารณาอนุมตั ิในการจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีสาหรับปี 2560 เป็ นจานวนรวม 1.50 ล้ านบาท เป็ นค่าบริ การตรวจสอบ
รายปี และค่าสอบทานรายไตรมาส
2. ค่าตอบแทนอื่น (Non Audit Fee)
- ไม่มี 11.5 การปฏิบัตติ ามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่ องอื่นๆ
- ไม่มี -
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12. ความรั บผิดชอบต่ อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)
ก. นโยบายภาพรวม
ความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ หมายถึง การประกอบกิจการด้ วยความดูแลใส่ใจต่อผู้มีส่วนได้ เสีย เศรษฐกิจ
สังคมและสิ่งแวดล้ อมอย่างมีคุณธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรณ ตลอดจนมีธรรมาภิบาลในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ให้
เป็ นไปด้ วยความซื่อสัตย์ สุจริ ต โปร่งใสและยุติธรรม บริษัทดาเนินธุรกิจด้ วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้ อม และกลุม่ ผู้มี
ส่วนได้ เสีย ตามหลักการแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม 8 ข้ อของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ กาหนดนโยบายและ
แนวทางปฏิบตั ิเพื่อให้ บริษัทนามาใช้ เป็ นส่วนหนึง่ ในการบริหารจัดการกระบวนการทางธุรกิจ (CSR-in-Process) ดังนี ้
(1) การประกอบธุรกิจด้ วยความเป็ นธรรม
การประกอบธุรกิจด้ วยความเป็ นธรรมย่อมก่อให้ เกิดความเชื่อมั่นกับผู้เกี่ยวข้ อง บริ ษัทมุ่งมั่นที่จะดาเนินธุรกิจด้ วย
จรรยาบรรณที่ดีตอ่ คูแ่ ข่งขันเพื่อให้ เกิดการแข่งขันที่เป็ นธรรม โดยมีแนวทางปฏิบตั ิดงั นี ้
1. ประพฤติปฏิบตั ิภายใต้ กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ส่งเสริ มการแข่งขันทางการค้ าอย่างเสรี หลีกเลี่ยงพฤติกรรม
การเล่นพรรคเล่นพวก หรื อร่วมสมคบคิด (ฮัว)้ กัน
2. ไม่แสวงหาข้ อมูลที่เป็ นความเป็ นความลับของคู่แข่งทางการค้ าด้ วยวิธีการที่ ไม่สจุ ริ ต หรื อไม่เหมาะสม เช่น การ
จ่ายสินจ้ างให้ กบั พนักงานของคูแ่ ข่ง
3. ไม่พยายามทาลายชื่อเสียงของคูแ่ ข่งทางการค้ าด้ วยการกล่าวหาในทางร้ ายโดยไร้ มลู ความจริง
4. ไม่สนับสนุนการดาเนินการใดๆ ที่มีลกั ษณะเป็ นการละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา ใช้ สินค้ าและบริ การที่มีลิขสิทธิ
ถูกต้ อง
(2) การต่ อต้ านการการทุจริตคอร์ รัปชั่น
บริ ษัทมีนโยบายดาเนินธุรกิจด้ วยความโปร่ งใส ยึดมัน่ ในความถูก ต้ อง ไม่สนับสนุนให้ มีการสร้ างความสาเร็ จของงาน
ด้ วยวิธีการทุจริ ต คณะกรรมการบริ ษัทมีนโยบายปฏิบตั ิตามกฎหมายต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ โดยกาหนดแนวทางปฏิบตั ิ
ตามรายละเอียดข้ อ (จ)
(3) การเคารพสิทธิมนุษยชน
การเคารพสิทธิมนุษยชน หมายถึง การปฏิบตั ิต่อผู้มีสว่ นได้ เสีย ชุมชนและสังคมรอบข้ างด้ วยความเคารพในคุณค่าของ
มนุษย์ และไม่ละเมิดสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานของพวกเขา บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีเจตนารมณ์ ที่จะเคารพและไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
โดยมีแนวทางปฏิบตั ิดงั นี ้
1. สนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยหมัน่ ตรวจตราดูแลมิให้ ธุรกิจเข้ าไปมี ส่วนเกี่ยวข้ องกับการ
ล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่สนับสนุนการบังคับใช้ แรงงาน ต่อต้ านการใช้ แรงงานเด็ก เป็ นต้ น
2. ส่งเสริ ม การปฏิ บัติ ต ามข้ อก าหนดด้ านสิท ธิ ม นุษ ยชนภายในกิ จการของตน และกระตุ้น ให้ มี การปฏิ บัติต าม
หลักการสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล

ส่วนที่ 2 หน้ า 90

CPT

บริษัท ซีพที ี ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

Professional for Drives and Power

CPT Drives and Power Public Company Limited

(4) การปฏิบัตติ ่ อแรงงานอย่ างเป็ นธรรม
บริ ษัทมีนโยบายปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรม ดูแลด้ านความเป็ นอยู่ ความปลอดภัยและ
สุขอนามัยในสถานที่ทางาน ตลอดจนส่งเสริ มการเรี ยนรู้ ระดับองค์กรและการพัฒ นาบุคลากรเพื่อยกระดับการทางานของ
พนักงานอย่างมืออาชีพ พัฒนาระบบการทางานและสร้ างนวัตกรรมในองค์กร โดยมีแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี ้
1. จัดให้ มีเงื่อนไขในการจ้ างงานที่เป็ นธรรม และให้ พนักงานได้ รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามศักยภาพ
2. จัดให้ มีการดูแลในเรื่ องสวัสดิการแก่พนักงานตามสมควร เช่น จัดให้ มีวนั ลาพักผ่อนประจาปี การทางานล่วงเวลา
ที่สมเหตุสมผล การรักษาพยาบาลตามความจาเป็ นและสมควร เป็ นต้ น
3. การแต่งตังโยกย้
้
าย การให้ รางวัลและการลงโทษพนักงานจะกระทาด้ วยความสุจริ ตใจ เสมอภาคและตังอยู
้ ่บ น
พื ้นฐานของความรู้ ความสามารถและความเหมาะสมของพนักงาน
4. จัดให้ มีการดูแลรักษาสภาพแวดล้ อมในการทางาน ให้ มีความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของพนักงาน
5. พัฒนาพนักงานเพื่อฝึ กฝนทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพ โดยเปิ ดโอกาสให้ พนักงานมีการเรี ยนรู้ อย่างทั่วถึงและ
สม่าเสมอ
6. ปฏิบตั ิตามกฎหมาย และข้ อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
7. หลีกเลี่ยงการกระทาใดๆ ที่ไม่เป็ นธรรม ซึ่งอาจมี ผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้ าที่ การทางานของพนักงาน
ตลอดจนปฏิบตั ิต่อพนักงานด้ วยความสุภาพ
(5) ความรั บผิดชอบต่ อผู้บริโภค
บริ ษัทมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้ าและบริ การที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ในราคาเสนอขายที่เหมาะสม รักษาความลับของ
ลูกค้ าอย่างจริ งจังและสม่าเสมอ แสวงหาลู่ทางอย่างไม่หยุดยังที
้ ่จะเพิ่มประโยชน์ให้ แก่ลกู ค้ าอย่างต่อเนื่อง และปฏิบตั ิตาม
เงื่อนไขต่างๆ ที่มีตอ่ ลูกค้ าอย่างเคร่งครัด โดยมีแนวทางปฏิบตั ิดงั นี ้
1. ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคณ
ุ ภาพและมาตรฐานตรงตามความต้ องการของลูกค้ า ภายใต้ เงื่อนไขที่เป็ นธรรม
2. พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มมูลค่าให้ กบั ธุรกิจและเพื่อเพิ่มประโยชน์ให้ แก่ลกู ค้ า
3. ให้ ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริ การที่ถกู ต้ อง เพียงพอ ไม่เกินความเป็ นจริ ง เพื่อให้ ลกู ค้ ามีข้อมูลเพียงพอใน
การตัดสินใจ
4. รักษาความลับของลูกค้ าไม่นาไปใช้ เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องโดยมิชอบ
(6) การดูแลรั กษาสิ่งแวดล้ อม
บริ ษัทตระหนักถึงความสาคัญของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้ อม เพื่อไม่ก่อให้ เกิดปั ญหามลภาวะต่างๆ รวมถึงภาวะโลก
ร้ อน ซึ่งมี ผลกระทบต่อคุณ ภาพชี วิตมนุษย์ และระบบนิ เวศน์ บริ ษั ทจึงมี นโยบายไม่กระทาการใดๆ ที่ จะส่งผลเสียหายต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้ อม โดยมีแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี ้
1. ใช้ ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มีมาตรการประหยัดพลังงาน และพิจารณานาทรัพยากรกลับมาใช้ ใหม่
2. พัฒนาสินค้ าและบริการที่ไม่สง่ ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อม มีความปลอดภัยในการใช้ งาน
3. ใช้ เทคโนโลยีและขัน้ ตอนการผลิตที่มีมาตรฐาน โดยคานึงถึงการลดปริ มาณและการบาบัดมลพิษก่อนปล่อยสู่
ธรรมชาติ
4. ให้ การสนับสนุนกิจกรรมที่จะมีสว่ นสร้ างสรรค์สงั คมและสิ่งแวดล้ อมอย่างสม่าเสมอ
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(7) การมีส่วนร่ วมพัฒนาชุมชนและสังคม
บริ ษัทมีนโยบายส่งเสริ มการใช้ กระบวนการทางธุรกิจเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ช่วยสร้ างเศรษฐกิจและ
ความเข้ มแข็งให้ กบั ชุมชนและสังคม โดยมีแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี ้
1.
2.
3.
4.

การสนับสนุนการจ้ างงานในชุมชน
แสวงหาโอกาสสนับสนุนกิจกรรมสร้ างสรรค์สงั คมและชุมชน
ปลูกฝังจิตสานึกในเรื่ องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อมให้ เกิดขึ ้นในหมูพ่ นักงานทุกระดับ
ควบคุมให้ มีการปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัดตามเจตนารมณ์ ของกฎหมายและกฎระเบียบที่ ออกโดยหน่วยงานกากับ
ดูแล

(8) การมีนวัตกรรมและการเผยแพร่ นวัตกรรมจากการดาเนินความรั บผิดชอบต่ อสังคม สิ่งแวดล้ อม และผู้
มีส่วนได้ เสีย
บริ ษัทตระหนักดีว่าผู้มีสว่ นได้ ส่วนเสียมีบทบาทสาคัญในการกาหนดทิศทางการดาเนินธุรกิจ จึงให้ ความสาคัญในการ
ดูแลและคานึงถึงผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ ทังภายในและภายนอกองค์
้
กร บริษัทจึงมีนโยบายสนับสนุนส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของผู้
มี ส่ว นได้ เสี ย (Co-Creation) ในการพัฒ นานวัต กรรมที่ ส ร้ างความสมดุล ระหว่า งมูล ค่ าและคุณ ค่ า ต่ อ ชุม ชน สังคม และ
สิ่งแวดล้ อมควบคูไ่ ปกับความเจริญเติบโตของธุรกิจอย่างยัง่ ยืน โดยมีแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี ้
1. วิเคราะห์กระบวนการทางานอย่างละเอียด เพื่อสร้ างโอกาสในการพัฒนาไปสูก่ ารค้ นพบนวัตกรรมทางธุรกิจ
2. สร้ างโอกาสในการคิดค้ นผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วมกับผู้มีส่วนได้ เสีย เพื่อความเจริ ญเติบโตควบคู่กบั การสร้ างกาไรของ
ธุรกิจอย่างยัง่ ยืน
3. การร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐบาลในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและสังคม
เพื่อให้ ทุกคนในองค์ กรได้ รับทราบนโยบายการต่อต้ านทุจริ ตคอร์ รัปชั่น บริ ษัทจะเผยแพร่ นโยบายดังกล่าวผ่านช่อง
ทางการสื่อสารของบริ ษัท เช่น จดหมาย อีเมล์ แบบรายงานการเปิ ดเผยข้ อมูลประจาปี (56-1) และรายงานประจาปี (56-2)
โดยจะทบทวนนโยบายดังกล่าวอย่างสม่าเสมอทุกปี
ข. การดาเนินงานและการจัดทารายงาน
ความรับผิดชอบต่อสังคมตามนโยบายและแนวปฏิบตั ิข้างต้ นนัน้ เป็ นส่วนหนึ่งในกระบวนการดาเนินธุรกิจของกิจการที่
บริ ษัทได้ ปฏิบตั ิมาโดยตลอด โดยบริ ษัทได้ ดาเนินงานตามนโยบายและแนวทางที่กาหนด ตังแต่
้ ขนตอนการจั
ั้
ดหาวัตถุดิบที่มี
คุณภาพในราคาที่เหมาะสม และเพื่อให้ เกิดการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม หลีกเลี่ยงพฤติกรรมการเล่นพรรคเล่นพวก ทางบริ ษัทจะ
เปรี ยบเทียบสินค้ าจากผู้จดั จาหน่ายวัตถุดิบหลายรายเพื่อให้ สามารถเปรี ยบเทียบราคาและเพิ่มอานาจการต่อรอง
สาหรับกระบวนการผลิตสินค้ า บริ ษัทมีการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพสินค้ าตังแต่
้ เริ่ มต้ นการผลิตจนถึงขันตอน
้
สุดท้ ายก่อนที่จะส่งมอบสินค้ าให้ แก่ลกู ค้ า รวมถึงการให้ คาแนะนาในการนาผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทไปใช้ ในกระบวนการผลิตของ
ลูกค้ าเพื่อช่วยลดเวลาในการทางาน (Cycle Time) ในการผลิต ตลอดจนฝ่ ายการตลาดจะติดตามผลหลังการขาย เพื่อรับฟั ง
ปั ญหาข้ อเสนอแนะจากลูกค้ า แล้ วนามาปรับปรุ งและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่หลากหลายให้ สามารถตอบสนองต่อความ
ต้ องการของลูกค้ าได้ มากยิ่งขึ ้น
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เนื่องจากธุรกิจของบริษัทต้ องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ ความชานาญและประสบการณ์ ผู้บริหารบริษัทจึงได้ ตระหนักถึง
ความสาคัญของทรัพยากรบุคคล และมีนโยบายส่งเสริ มบุคลากรรุ่ นใหม่ที่มีความรู้ ความสามารถ ให้ ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี โดยการจัดอบรมพนักงานและเปิ ดโอกาสให้ พนักงานได้ เรี ยนรู้ และได้ ประสบการณ์ ในการรับการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตจากต่างประเทศ ซึง่ เป็ นผู้ผลิตเครื่ องจักรนันๆ
้ โดยตรง
ค. การดาเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่ อความรั บผิดชอบต่ อสังคม
- ไม่มี –
ง.

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ ต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม (CSR-after-process)

บริษัทมีนโยบายทากิจกรรมเพื่อประโยชน์ตอ่ สังคมและสิ่งแวดล้ อมเมื่อมีโอกาสที่เหมาะสม ซึง่ ในปี 2559 บริ ษัทฯ ได้ จดั
กิ จกรรม “ โครงการ CPT Turn on the Light สู่ ส ังคม ครั้งที ่ 1 ” เพื่ อช่วยเหลื อผู้พิ การตาบอดและพิ การซา้ ซ้ อน ด้ วยการ
บริ จาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือ โรงเรี ยนบ้ านเด็กรามอินทรา (บ้ านเด็กตาบอดผู้พิการซ ้าซ้ อน) ซึ่งสังกัดมูลนิธิธรรมมิกชนเพื่อ
คนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขากรุงเทพมหานคร โดยกิจกรรมครัง้ นี ้ถือเป็ นกิจกรรมตอบแทนสังคม CSR
(Corporate Social Responsibility) ซึ่งถือว่าเป็ น CSR after process พนักงานทุกคนได้ มีส่วนร่วมกับบริ ษัทในการบริจาคเงิน
และสิง่ ของ โดยปรากฏตามภาพดังนี ้ :

ภาพแสดง “ โครงการ CPT Turn on the Light สูส่ งั คม ครัง้ ที่ 1 ”

และเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2560 บริ ษัทฯ ได้ จดั กิจกรรม “โครงการ ทอดกฐิ นสามัคคี CPT สร้างบุญ ครั้งที ่ 1” ด้ วยการ
บริ จาคเงินเพื่อสมทบทุนสร้ างอุโบสถ ณ วัดเขาขาดวนาราม ต.หัวถนน ต.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ และมอบทุนการศึกษาให้ กบั
นักเรี ยนผู้ยากไร้ ณ โรงเรี ยนย่านคีรี ต.เขากะล่อ.พยุหคีรี จ. นครสวรรค์ โดยกิจกรรมครัง้ นี ้ถือเป็ นกิจกรรมตอบแทนสังคม CSR
(Corporate Social Responsibility) เช่นเดียวกัน ซึ่งมีคณะผู้บริ หาร และพนักงานร่ วมกิจกรรมดังกล่าว ตามปรากฏในภาพ
ดังนี ้ :
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ภาพแสดง “โครงการ ทอดกฐิ นสามัคคี CPT สร้ างบุญ ครัง้ ที่ 1”

ภาพแสดง “โครงการ ทอดกฐิ นสามัคคี CPT สร้ างบุญ ครัง้ ที่ 1”

จ. การป้ องกันการมีส่วนเกี่ยวข้ องกับการทุจริตคอร์ รัปชั่น
การทุจริ ต (Corruption) หมายถึง การใช้ อานาจที่ได้ มาหรื อการใช้ ทรัพย์สินที่มีอยู่ในทางมิชอบ เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง
ครอบครัว เพื่อน คนรู้จกั หรื อประโยชน์อื่นใดอันมิควรได้ ซึง่ ก่อให้ เกิดความเสียหายต่อประโยชน์ของผู้อื่น การทุจริตอาจเกิดได้
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หลายลักษณะ เช่น การติดสินบนเจ้ าพนักงานด้ วยการให้ หรื อการรับสินบนทั ง้ ที่เป็ นเงินและสิ่งของ การมีผลประโยชน์ทบั ซ้ อน
การฟอกเงิน การยักยอก การปกปิ ดข้ อเท็จจริง การขัดขวางกระบวนการยุติธรรม เป็ นต้ น
บริษัทได้ กาหนดแนวทางในการปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชัน่ ดังต่อไปนี ้
1. ห้ ามกรรมการ ผู้บ ริ ห าร และพนักงานของบริ ษั ท และบริ ษั ท ในสายธุ รกิ จ ด าเนิ น การหรื อ ยอมรั บ หรื อ ให้ ก าร
สนับสนุน การทุจริตคอร์ รัปชัน่ ในทุกรูปแบบทังทางตรงและทางอ้
้
อม และกาหนดให้ มีการสอบทานการปฏิบตั ิตาม
นโยบายต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชั่นอย่างสม่ าเสมอ ตลอดจนมี การทบทวนแนวทางปฏิ บัติให้ สอดคล้ องกับ
นโยบาย ระเบียบปฏิบตั ิ ข้ อกาหนด ประกาศ กฎหมาย และการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ
2. มาตรการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชั่น เป็ นส่วนหนึ่งของการดาเนินธุรกิจและเป็ นหน้ าที่ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการของบริ ษัท ผู้บริ หาร ผู้บงั คับบัญชา พนักงานทุกคนทุกระดับ ที่จะมีส่วนในการแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับ การปฏิบตั ิเพื่อให้ การดาเนินการด้ านการต่อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชัน่ บรรลุตามนโยบายที่กาหนด
3. บริ ษัทไม่กระทาหรื อสนับสนุนการให้ สินบนในทุกรูปแบบ ทุกกิจกรรมที่อยู่ภายใต้ การดูแล รวมถึงการควบคุม การ
บริ จาคเพื่อการกุศล การบริ จาคให้ แก่พรรคการเมือง การให้ ของขวัญทางธุรกิจและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ มี
ความโปร่งใสและไม่มีเจตนาเพื่อโน้ มน้ าวให้ เจ้ าหน้ าที่ภาครัฐหรื อเอกชน ดาเนินการที่ไม่เหมาะสม
4. บริ ษัทจัดให้ มีการควบคุมภายในที่เหมาะสม สม่าเสมอเพื่อป้องกันไม่ให้ พนักงานมีการปฏิบตั ิที่ไม่เหมาะสม โดย
เฉพาะงานขาย การตลาด จัดซื ้อ
5. สร้ างวัฒนธรรมองค์กรที่ซื่อสัตย์และยึดมัน่ ในความเป็ นธรรม ส่งเสริ มความซื่อสัตย์ สุจริ ต และรับผิดชอบในการ
ปฏิบตั ิหน้ าที่ความรับผิดชอบ รวมถึงสื่อให้ เห็นความมุง่ มัน่ ของบริษัท
6. มีความรับผิดชอบต่อการจัดทารายงานทางการเงินที่มีความถูกต้ อง ครบถ้ วน ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง
ทัว่ ไป
7. หลี ก เลี่ ย งความขัด แย้ งทางผลประโยชน์ ซึ่งอาจน ามาซึ่งการทุจ ริ ต คอร์ รัป ชั่น เช่ น ไม่ ถื อ หุ้น ในบริ ษั ท คู่แ ข่ ง
หลีกเลี่ยงการใช้ ข้อมูลภายใน เพื่อประโยชน์ของตนในการซื ้อหรื อขายหุ้นของบริษัท หรื อให้ ข้อมูลภายในแก่ผ้ อู ื่น
8. จัดให้ มีระบบควบคุมภายในที่รัดกุมมีประสิทธิภาพ และมีการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในทุก
ปี ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ มีการว่าจ้ างบริ ษัทภายนอก (Outsource) ทาหน้ าที่เป็ นผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อประเมินความ
เสี่ยงและรายการที่ผิดปกติ โดยจะนาเสนอผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้ อยทุกๆ 3
เดือน
9. หากพบเห็นการกระทาที่เข้ าข่ายการทุจริ ตที่มีผลเกี่ยวข้ องกับบริ ษัททังทางตรงหรื
้
อทางอ้ อม ควรแจ้ งให้ กรรมการ
ผู้จดั การทราบทันที โดยบริษัทจะรักษาความลับของผู้แจ้ งหรื อร้ องเรี ยนการทุจริต
10. เพื่อให้ ทกุ คนในองค์กรได้ รับทราบนโยบายการต่อต้ านทุจริตคอร์ รัปชัน่ บริษัทจะเผยแพร่นโยบายดังกล่าวผ่านช่อง
ทางการสื่อสารของบริ ษั ท เช่น จดหมาย อีเมล์ แบบรายงานการเปิ ดเผยข้ อมูลประจาปี (56-1) และรายงาน
ประจาปี (56-2) โดยจะทบทวนนโยบายดังกล่าวอย่างสม่าเสมอทุกปี
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13. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
บริ ษั ท ได้ ต ระหนัก ถึ ง ความส าคัญ ของระบบการควบคุม ภายในที่ ดี ซึ่งจะช่ ว ยให้ ก ารด าเนิ น ธุ ร กิ จ เป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล โดยบริ ษั ท มี ค ณะกรรมการตรวจสอบ เพื่ อ ท าหน้ าที่ ส อบทานระบบการควบคุม ภายในที่
เหมาะสม และมีการตรวจสอบภายในที่เป็ นไปตามหลักการของการกากับดูแลกิจการที่ดี ทัง้ นี ้ การประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่ ออนุมัติรายการที่ เกี่ ยวข้ องกับระบบการควบคุม ภายในของบริ ษั ทจะมี ผ้ ูสอบบัญ ชี ผู้ตรวจสอบภายใน และ
ผู้บริ หาร เข้ าร่ วมประชุมด้ วยตามความเหมาะสม เพื่อนาเสนอข้ อมูลให้ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารับทราบ ติดตาม
ความคืบหน้ า และหาแนวทางแก้ ไขข้ อสังเกตเพื่อให้ สามารถแก้ ไขประเด็นข้ อสังเกตได้ อย่างทันท่วงที
อีกทังบริ
้ ษัทได้ จดั ให้ มีผ้ ตู รวจสอบภายใน ซึ่งเป็ นหน่วยงานอิสระจากภายนอก ในปี 2559 บริ ษัทได้ แต่งตัง้ บริ ษัท บีเค
ไอเอ แอนด์ ไอซี จากัด ซึง่ ดาเนินการโดยนางสาวบุญณี กุศลโสภิต ผู้ตรวจสอบภายในวิชาชีพและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึง่ มี
ความรู้ความสามารถในด้ านระบบบัญชีและการควบคุมภายใน ให้ เป็ นที่ปรึกษาในการวางระบบการควบคุมภายใน พร้ อมทัง้
ดาเนินการขจัดความเสี่ยงและรายการที่ผิดปกติ โดยได้ รับแต่งตังจากที
้
่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ ดารงตาแหน่งเป็ น
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และนาเสนอผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้ อยทุกๆ 3 เดือน
ทัง้ นี ้ บริ ษัท บี เค ไอเอ แอนด์ ไอซี จากัด เคยเป็ นผู้ตรวจสอบภายในของบริ ษั ทในปี 2555 –ต้ นปี 2557 และได้ เว้ นการเข้ า
ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในในช่วงปี 2557- 2558
นอกจากนี ้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จากัด ได้ มีการพิจารณาการควบคุมภายในของบริษัท ใน
ส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการจัดทาและการนาเสนองบการเงินของบริ ษัท เพื่อให้ เกิดความเหมาะสมและความเชื่อถือได้ ของรายงาน
ทางการเงิน โดยพบข้ อสังเกตเพิ่มเติมสาหรับระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทและแจ้ งให้ บริ ษัททราบพร้ อมกับข้ อเสนอแนะ
เป็ นข้ อมูลในการพิจารณาปรับปรุงแก้ ไขต่อไป
โดยในแต่ละส่วนงานดังกล่าว ได้ มีการนาเสนอออกมาในรูปธรรมซึง่ แสดงถึงข้ อสังเกต ข้ อเสนอแนะ และการติดตามผล
โดยมีรายละเอียดดังนี ้
(1) การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในโดยคณะกรรมการบริษัท
ในการประชุม คณะกรรมการบริ ษั ท ครัง้ ที่ 2/2560 เมื่ อวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 และครั ง้ ที่ 3/2560 เมื่ อวัน ที่ 15
สิงหาคม 2560 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้ าร่ วมประชุมด้ วย คณะกรรมการได้ ประเมินระบบควบคุมภายในโดยการ
ซักถามข้ อมูลจากฝ่ ายบริ หารเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริ ษัท ทัง้ 5 ส่วน คือ การควบคุมภายใน
องค์ ก ร (Control Environment) , การประเมิ น ความเสี่ ย ง (Risk Assessment) , การควบคุ ม การปฏิ บั ติ ง าน (Control
Activities) ,ระบบสารสนเทศและการสื่อ สารข้ อมูล (Information & Communication) และระบบการติด ตาม (Monitoring
Activities) ภายหลังจากการประเมินแล้ วคณะกรรมการมีความเห็นว่า บริ ษัทมีระบบควบคุมภายในในเรื่ องการทาธุรกรรมกับ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริ หาร หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอแล้ ว (ตามความเห็นที่แสดงไว้ ในหัวข้ อที่
12 ข้ อ 12.1 ถึง 12.7 ของแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน) ซึง่ ระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทมีความ
เหมาะสมและเพียงพอในการที่จะป้องกันทรัพย์สินอันเกิดจากการที่ผ้ บู ริ หารนาไปใช้ โดยมิชอบหรื อโดยไม่มีอานาจ รวมถึงมี
ระบบการตรวจสอบภายในที่มีความอิสระในการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ กาชับเรื่ องการปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัทอย่างเคร่ งครัดเพื่อให้ การปฏิบตั ิงานของบริ ษัท
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เป็ นไปอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพมากที่สดุ นอกจากนี ้ บริ ษัท ยังมีระบบการจัดเก็บเอกสารสาคัญที่ทาให้ กรรมการ ผู้สอบ
บัญชี และผู้มีอานาจตามกฎหมายสามารถตรวจสอบได้ ภายในระยะเวลาอันควร
(2) การประเมินระบบการควบคุมภายในโดยผู้ตรวจสอบภายใน
ผู้ตรวจสอบภายในของบริ ษั ทซึ่งได้ รับการแต่งตัง้ ให้ ประเมิน ตรวจสอบและติดตามการปรับปรุ งระบบการควบคุม
ภายในของบริ ษัท โดยทาการประเมินความเสี่ยงและจัดทาแผนการตรวจสอบภายในรายปี ดาเนินการตรวจสอบ ตลอดจน
ตรวจติดตามผลการปรับปรุงระบบ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้ อยทุกไตรมาส มีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อ
การประเมินประสิทธิภาพและความเหมาะสมเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ในปั จจุบนั การปฏิบตั ิตามนโยบาย
และระเบี ย บปฏิ บัติ ที่ เกี่ ย วข้ อง รวมทัง้ ความเหมาะสมและเชื่ อ ถื อ ได้ ข องรายงานทางการเงิน ของบริ ษั ท โดยที่ ผ่ านมาผู้
ตรวจสอบภายในได้ เข้ าตรวจสอบกระบวนการปฏิบตั ิงานของบริษัทในเบื ้องต้ น โดยให้ ข้อสังเกตและข้ อแนะนาเพื่อการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงานซึง่ ผู้บริหารให้ ความสาคัญและได้ ดาเนินการปรับปรุงตามคาแนะนาของผู้ตรวจสอบภายในแล้ ว
โดยอธิบายกิจกรรมและรายละเอียดเกี่ยวกับการควบคุมภายในและงานตรวจสอบระบบการควบคุมภายในได้ ดงั นี ้
1. การประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท เพื่อประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 บริ ษัทได้ จดั ทาและประกาศใช้ ค่มู ือนโยบายการพิจารณาหลักเกณฑ์การรับรู้รายได้ (แบ่งตาม
ประเภทงาน) ซึง่ คู่มือดังกล่าวได้ นาเสนอและได้ รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ วในการประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบครัง้ ที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2559
ในช่วงเดือนมิถนุ ายน 2559 ผู้ตรวจสอบภายในได้ ประเมินระบบควบคุมภายใน โดยจัดทาเป็ นรายงานการประเมินระบบ
การควบคุมภายในเบือ้ งต้ น โดยสรุ ปเป็ นข้ อสังเกตและข้ อเสนอแนะเพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบครัง้ ที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2559 ซึ่งการควบคุมภายในเฉพาะด้ านทัง้ 7 ด้ านเป็ นส่วนหนึ่ง
ขององค์ประกอบการควบคุมภายในส่วนของกิจกรรมเพื่อการควบคุม โดยสรุปได้ ดงั นี ้
การควบคุมภายในเบือ้ งต้ น

ครัง้ ที่ 1 – ประเมิน
(มิถุนายน 2559)

การประเมิ นผลองค์ประกอบการควบคุมภายใน
1) สภาพแวดล้ อมเพื่อการควบคุม
2) การประเมินความเสี่ยง
3) กิจกรรมเพื่อการควบคุม
4) ข้ อมูลสารสนเทศและการติดต่อสื่อสาร
5) การติดตามและประเมินผล
การประเมิ นระบบการควบคุมภายในเฉพาะด้าน
1) ด้ านการบริ หารจัดการองค์กร
2) ด้ านการเงินและการบัญชี
3) ด้ านการจัดซื ้อ / จัดจ้ าง
4) ด้ านการขายและให้ บริ การ
5) ด้ านผลิตภัณฑ์
6) ด้ านการบริ หารทรัพยากรบุคคล
7) ด้ านการควบคุมสารสนเทศ

ก. 12 กันยายน 2559
นาเสนอรายงานผลการประเมิน
ต่อคณะกรรมการตรวจครัง้ ที่
2/2559
ข. สรุปประเด็นคงค้ าง โดย
บริ ษัทกาหนดแผนการดาเนินการ
ความคืบหน้ า ผู้รับผิดชอบ และ
กาหนดเวลาแล้ วเสร็จ ซึง่ ทุก
ประเด็นกาหนดให้ ดาเนินการให้
เสร็จสิ ้นภายในปี 2559 ซึง่ มี
ประเด็นคงค้ างทังสิ
้ ้น 22 ประเด็น
ส่วนใหญ่เป็ นเรื่ องการกาหนด
นโยบายให้ ครบถ้ วน และเรื่ อง
การดาเนินการอื่น ๆ เพื่อให้ ระบบ
การควบคุมภายในมีความ
เหมาะสมยิ่งขึ ้น
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การดาเนินการ
ครัง้ ที่ 2 – ติดตาม
(ธันวาคม 2559)
ก. 17 มีนาคม 2560
นาเสนอรายงานผลการ
ประเมินต่อคณะกรรมการ
ตรวจครัง้ ที่ 1/2560
ข. สรุปประเด็นคงค้ าง
ดาเนินการแก้ ไขแล้ วคงค้ าง
เพียง 1 ประเด็นทางด้ านการ
บริ หารงานทรัพยากรบุคคล
ซึง่ ต้ องทดสอบการทางาน
ของโปรแกรมเพื่อให้ เกิด
ความมัน่ ใจก่อน

ครัง้ ที่ 3 – ติดตาม
(มิถุนายน 2560)
ก. 15 สิงหาคม 2560
นาเสนอรายงานผลการ
ประเมินต่อคณะกรรมการ
ตรวจครัง้ ที่ 3/2560
ข. สรุปประเด็นคงค้ าง
ทดสอบการทางานของ
โปรแกรมแล้ ว บริ ษัทไม่มี
ประเด็นคงค้ างเกี่ยวกับ
ระบบการควบคุมภายใน
เบื ้องต้ น
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2. การปรับปรุ งคู่มือและแผนผังทางเดินเอกสาร (Document Flowchart Manual) เพื่อเป็ นคู่มือการปฏิบตั ิงานและพัฒนา
ระบบทาให้ ระบบการควบคุมภายในของบริษัทดีขึ ้น
นอกจากนัน้ บริ ษั ท ปรับ ปรุ ง คู่มือ และแผนผังทางเดิน เอกสาร (Document Flowchart Manual) ให้ สอดคล้ องกับสิ่งที่
บริ ษัทดาเนินงานอยู่ในปั จจุบัน เพื่อให้ การดาเนินงานของบริ ษัทมีประสิทธิ ภาพและมีการควบคุมภายในที่ดี ตลอดจนให้ มี
หลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีที่สมบูรณ์และครบถ้ วน ซึง่ คู่มือดังกล่าวได้ นาเสนอและได้ รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้ ว เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 และเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 โดยมีระบบงานดังนี ้
ตารางสรุปคูม่ ือและแผนผังทางเดินเอกสาร
1.
3.
5.
7.
9.
11.
13.
15.
17.
19.
21.

คู่มือและแผนผังทางเดินเอกสาร
ระบบขายสินค้ าสาเร็จรูป (Unit) ในและต่างประเทศ
ระบบให้ บริ การติดตังและงานก่
้
อสร้ างสถานีไฟฟ้าย่อย
(Installation / Substation)
ระบบงานซ่อมแซมและขายอะไหล่ (Repair)
ระบบการรับชาระเงินจากการให้ บริ การ
ระบบการจัดซื ้อสินค้ าในและต่างประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
ระบบการจ่ายชาระเจ้ าหนี ้ในประเทศ-ค่าสินค้ า
ระบบการจ่ายชาระเจ้ าหนี ้ต่างประเทศ
ระบบควบคุมการประกอบสินค้ า
ระบบการปรับปรุงการรับรู้รายได้ และต้ นทุน (ฉบับปรับปรุง)
ระบบเงินสดย่อย
ระบบควบคุมสินทรัพย์ถาวร

2.

คู่มือและแผนผังทางเดินเอกสาร
ระบบขายงานตู้ไฟฟ้า (Panel) ในและต่างประเทศ

4.

ระบบการให้ บริ การ (Service)

6.
8.
10.
12.
14.
16.
18.
20.

ระบบการรับชาระเงินจากการขายในและต่างประเทศ
ระบบการรับชาระอื่น
ระบบการจัดจ้ างผู้รับเหมาและผู้ให้ บริ การ
ระบบการจ่ายชาระเจ้ าหนี ้ในประเทศ-ค่าบริ การ
ระบบการจ่ายชาระอื่น
ระบบควบคุมสินค้ าคงเหลือ (ฉบับปรับปรุง)
ระบบเงินเดือนและค่าแรง
ระบบเงินทดรองจ่าย

3. การวางแผนการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของแต่ละระบบและการติดตามผล
สาหรับปี 2559 ผู้ตรวจสอบภายในได้ วางแผนการตรวจสอบและติดตามผลเป็ นรายเดื อนเพื่ อให้ มั่นใจในระบบการ
ควบคุมเฉพาะของแต่ละระบบงาน ส่วนในปี 2560 ผู้ตรวจสอบภายในได้ วางแผนการตรวจสอบเป็ นรายไตรมาสเมื่อพบว่า
ระบบการควบคุม ภายในที่ สาคัญ ของบริ ษั ทมี การปฏิ บัติ ที่ เหมาะสม โดยแผนงานตรวจสอบภายในปี 2560 ได้ รับ ความ
ความเห็นขอบจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว สาหรับการประชุมครัง้ ที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 โดยสรุป
แผนการตรวจสอบภายในและการติดตามผลของผู้ตรวจสอบภายในได้ ดงั นี ้

ส่วนที่ 2 หน้ า 98

CPT
Professional for Drives and Power

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

ตารางสรุปแผนการตรวจสอบภายในและการติดตามผล
ประชุม
คณะกรรมการ
ตรวจสอบครั ง้ ที่
(วันที่)

ลาดับ

แผนการตรวจ

เรื่ องตรวจสอบ

1
2
3
4
5
6
7

กรกฏาคม 2559
สิงหาคม 2559
กันยายน 2559
ตุลาคม 2559
พฤศจิกายน 2559
ธันวาคม 2559
ธันวาคม 2559

การควบคุมการขายสินค้ าและงานบริ การ
การควบคุมการบันทึกบัญชีรับรู้รายได้ จากการขายสินค้ าและให้ บริ การ
การควบคุมการติดตามหนี ้และควบคุมการรับชาระเงินจากลูกหนี ้การค้ า
การควบคุมการจัดซื ้อจัดจ้ าง และบันทึกบัญชีเจ้ าหนี ้การค้ าในประเทศ
การควบคุมการจัดซื ้อสินค้ า และการจ่ายชาระต่างประเทศ
การควบคุมสินค้ าคงเหลือ
ติ ดตามประเด็นจากการตรวจสอบภายในเดือน ก.ค. – ธ.ค. 2559 (ครัง้ ที่ 1)

8

กุมภาพันธ์ 2560

การควบคุมระบบสารสนเทศ และการควบคุมงาน Installation / Substation

2/2560
(12 พ.ค. 60)

9
10
11

พฤษภาคม 2560
มิถนุ ายน 2560
1 สิงหาคม 2560

การควบคุมบุคลากร และควบคุมสินทรัพย์ถาวร
ติ ดตามประเด็นจากการตรวจสอบภายในเดือน ก.ค. – ธ.ค. 2559 (ครัง้ ที่ 2)
การควบคุมการรับ – เบิกสินค้ า

3/2560
(15 ส.ค. 60)

12

16 สิงหาคม 2560

การควบคุมการออกแบบผลิตตู้ (Panel)

13

พฤศจิกายน 2560

การควบคุมเงินสดย่อย และเงินทดรองจ่ายและการจ่ายชาระหนี ้

3/2559
(14 พ.ย. 59)

1/2560
(17 มี.ค. 60)

4/2560
(9 พ.ย. 60)
-

4. การตรวจสอบ การติดตามผลการประเมินระบบการควบคุมภายในและการรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
ในการติดตามและรายงานความคืบหน้ าในการสอบทานสาหรับระบบที่ การควบคุมภายในตังแต่
้ ปี 2559 และได้ สรุปเป็ น
ข้ อสังเกตและข้ อเสนอแนะซึ่งได้ นาเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบในแต่ละไตรมาส บริ ษั ทได้ มอบหมายให้ ผ้ ูตรวจสอบ
ภายในเข้ าติดตามระบบการควบคุมที่ยงั มีประเด็นแก้ ไขเมื่อธันวาคม 2559 ซึง่ ได้ ติดตามตรวจระบบที่สาคัญ 4 ระบบ ได้ แก่ (1)
การควบคุมการขายสินค้ า งานบริ การ และการบันทึกการรับรู้ รายได้ (2) การควบคุมการติดตามหนี ้และการรับชาระหนี ้จาก
ลูกหนี ้การค้ า (3) ระบบการจัดซื ้อสินค้ า การจัดจ้ าง การบันทึกซื ้อและการจ่ายชาระหนี ้ทังในประเทศและต่
้
างประเทศ และ (4)
การควบคุมสินค้ าคงเหลือ และได้ เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 นอกจากนี ้ ในเดือนมิถนุ ายน
2560 ผู้ตรวจสอบภายในได้ ติดตามประเด็นที่เหลืออยูแ่ ละรายงานให้ แก่คณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560
นอกจากนันในปี
้
2560 ได้ เพิ่มการตรวจสอบและติดตามระบบที่สาคัญอีก 3 ระบบ คือ การควบคุมระบบสารสนเทศ การ
ควบคุมงานติดตัง้ และสถานี ไฟฟ้าย่อย (Installation / Substation) และการควบคุมการรับ – เบิกสินค้ า และตรวจสอบเพิ่ม
ระบบบุคลากรและสินทรัพย์ถาวร และซึ่งสามารถสรุปข้ อสังเกต ข้ อเสนอแนะ และการดาเนินการของบริ ษัทที่ได้ ปรับปรุงแก้ ไข
แล้ วตามรายงานของผู้ตรวจสอบภายในโดยแบ่งเป็ น 2 ส่วนดังนี ้
1. สรุปรายงานการติดตามผลระบบควบคุมภายในที่สาคัญ
2. สรุปการตรวจสอบและติดตามระบบควบคุมภายในล่าสุด
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สรุ ปรายงานการติดตามผลระบบควบคุมภายในที่สาคัญ
ข้ อสังเกต

ข้ อเสนอแนะ

1. ติดตามประเด็นการตรวจสอบภายใน (ปี 2559)
1.1 ระบบขายสินค้ าและงานบริการ
1. เอกสารในแฟ้มลูกค้ า (Customers) เป็ นข้ อมูล บริ ษัทควรกาหนดให้ มีผ้ รู ับผิดชอบใน
เอกสารเดิมจัดเก็บตังแต่
้ การเริ่ มเป็ นลูกค้ าครัง้ แรก การติดตาม Update เอกสารข้ อมูล
โดยไม่มีการแบ่งแยกข้ อมูลของลูกค้ าที่เป็ นปั จจุบนั
ของลูกค้ าให้ เป็ นปั จจุบนั อยู่เสมอ ซึง่
และไม่ได้ ติดตามเอกสารข้ อมูลยืนยันที่เป็ นปั จจุบนั
อาจกาหนดให้ จดั ทาอย่างน้ อยปี ละ
ของลูกค้ า
ครัง้

1.2 ระบบการบันทึกบัญชีรับรู้ รายได้ จากการขายสินค้ าและให้ บริการ
2. จากตารางการรับรู้รายได้ งวด 6 เดือนสิ ้นสุด
บริ ษัทควรกาหนดระยะเวลาที่แน่นอน
วันที่ 30 มิ.ย. 2559 เพื่อปรับปรุงบัญชีจาก “Job I” ในการให้ ผ้ รู ับผิดชอบในการจัดทา %
จานวน 10 โครงการ โดยทุกรายการบันทึกรับรู้ตาม S-Curve ชุดที่ลกู ค้ าและวิศวกรลงนาม
Actual Cost ไม่มีการเทียบเคียงติดตามหาสาเหตุ รับรองสัดส่วนงานเสร็จ จัดส่งให้ แผนก
ของผลต่าง ระหว่าง % S-Curve กับ % Actual
บัญชีทกุ สิ ้นงวด ตามเวลาที่กาหนด
Cost
เพื่อให้ แผนกบัญชีใช้ เปรี ยบเทียบกับ %
Actual Cost และติดตามหาสาเหตุ
ผลต่างว่าเกิดขึ ้นจากอะไร
3. เอกสารบันทึกบัญชีขายสินค้ าที่แผนกบัญชี
ผู้รับผิดชอบควรติดตามจัดเก็บเอกสาร
จัดเก็บจะมีเพียงใบกากับภาษี /ใบส่งสินค้ าในแฟ้ม
ประกอบการบันทึกบัญชีขายมาจัดเก็บ
รายงานภาษีขายเท่านัน้ ส่วนเอกสารประกอบการ เข้ าแฟ้มให้ ครบถ้ วน และตรวจสอบการ
ขายอื่น ๆ จะจัดเก็บไว้ ที่แผนกการเงินซึง่ แนบ
ลงนามพร้ อมระบุวนั ที่รับสินค้ าใน
ประกอบกับใบกากับภาษี /ใบส่งสินค้ า
เอกสารใบกากับภาษี /ใบส่งสินค้ า ให้
ครบถ้ วนเพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลยืนยันวันที่
เกิดรายการที่แท้ จริ ง
1.3 ระบบการจัดซือ้ จัดจ้ าง และจ่ ายชาระหนีใ้ นประเทศ
4. การบันทึกบัญชีตงหนี
ั ้ ้ จะบันทึกตามวันที่ของ
บริ ษัทควรบันทึกบัญชีตงหนี
ั ้ ้ ตามวันที่
เอกสารใบแจ้ งหนี ้/ใบกากับภาษี/ใบส่งสินค้ าของ
ได้ รับสินค้ าหรื อรับงานบริ การจริ ง
ผู้ขาย ไม่ได้ บนั ทึกตังหนี
้ ้ตามวันที่ได้ รับสินค้ าหรื อรับ ตามที่ลงนามรับในเอกสารใบแจ้ งหนี ้/
งานบริการ จากการเปรี ยบเทียบวันที่บนั ทึกบัญชีกบั
ใบกากับภาษี/ใบส่งสินค้ าของผู้ขาย ให้
วันที่ลงนามรับสินค้ าหรื อรับงานในเอกสาร
ถูกต้ องตามภาระหนี ้ที่เกิดขึ ้นจริ ง และ
การบันทึกตังหนี
้ ้ตรงตามงวดบัญชี
5. เอกสารประกอบการบันทึกบัญชีจ่ายชาระ มี
ผู้รับผิดชอบควรประทับตรา “Paid”
การประทับตรา “Paid” ในเอกสารใบเสร็จรับเงิน
ในเอกสารใบกากับภาษี หรื อใบแจ้ งหนี ้
หรื อใบเสร็จรับเงิน/ใบกากับภาษี เท่านัน้
เพื่อป้องกันการนามาเบิกจ่ายซ ้า
เนื่องจากเป็ นเอกสารสาคัญที่ใช้ เป็ น
หลักฐานการเบิก
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จากการติ ดตามเมื ่อเดือนมิ .ย. 2560 : พบว่า
บริ ษัทได้ รวบรวมข้ อมูลลูกค้ าที่มีการขาย
ภายในปี 2560 แล้ วและได้ มีการติดตาม
ข้ อมูลยืนยันที่เป็ นปั จจุบนั ของลูกค้ าจากเว็ป
ไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ าโดยจัดพิมพ์
ข้ อมูลเพื่อใช้ เป็ นหลักฐานยืนยันข้ อมูล
ปั จจุบนั ของลูกค้ าแล้ ว
จากการติ ดตามเมื ่อเดือนมิ .ย. 2560 : พบว่า
ตังแต่
้ ไตรมาส 1/2560 เป็ นต้ นไป บริ ษัทได้
ติดตามผลต่างระหว่างขันความส
้
าเร็ จของ
งาน (S-Curve) ของแผนกบัญชีและของ
วิศวกรเพื่อหาสาเหตุของผลต่างดังกล่าวและ
ปรับปรุงข้ อมูลให้ ถกู ต้ องตามข้ อเท็จจริ งก่อน
ส่งข้ อมูลให้ ผ้ สู อบบัญชีตรวจสอบ
จากการติ ดตามเมื ่อเดือนมิ .ย. 2560: พบว่า
แผนกบัญชีใช้ เอกสารใบกากับภาษี /ใบส่ง
สินค้ าและเอกสารรายวันขาย ซึง่ มีเอกสาร
จัดเก็บเข้ าแฟ้มสมุดรายวันขายครบถ้ วนทุก
รายการ จากการตรวจสอบเอกสารเดือน
พ.ค. 2560 พบว่าจัดเก็บครบถ้ วนทุกรายการ

จากการติ ดตามเมื ่อเดือน ส.ค. 2560 : พบว่า
มีการบันทึกตังหนี
้ ้ตามวันที่ได้ รับสินค้ าหรื อรับ
งานบริ การ ที่ระบุไว้ ในเอกสารใบแจ้ งหนี ้ /
ใบกากับภาษี / ใบส่งสินค้ าของผู้ขาย ถูกต้ อง
ครบถ้ วน
จากการติ ดตามเมื ่อเดือนมิ .ย. 2560 : พบว่า
เอกสารการบันทึกจ่ายชาระในเดือน เม.ย.
2560 พบว่าประทับตรา “Paid” ในเอกสาร
ใบกากับภาษี หรื อใบแจ้ งหนี ้ถูกต้ องแล้ ว
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1.4 ระบบสินค้ าคงเหลือ
6. ข้ อมูลรายละเอียดสินค้ าจากระบบ CPT Works
ไม่มีการกาหนด Main Category ของสินค้ าแต่ละ
ประเภท เพื่อให้ สอดคล้ องกับนโยบายการลดลงมูลค่า
สินค้ าคงเหลือ ที่ ประกาศใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 1 ตุลาคม
2559 ซึง่ จะพิจารณาเริ่ มคิดค่าเผื่อการด้ อยค่าสินค้ า
ตามอายุของสินค้ าต่างกัน สาหรับสินค้ าในแต่ละ
Main Category ที่แบ่งไว้ 5 กลุม่

บริษัท ซีพที ี ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
CPT Drives and Power Public Company Limited
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ควรกาหนดให้ ข้อมูลสินค้ าจากระบบ
จากการติ ดตามเมื ่อเดือน ส.ค. 2560 : พบว่า
CPT Works ระบุ Main Category ของ บริ ษัทได้ พฒ
ั นาระบบ CPT Works โดยเพิ่ม
สินค้ าแต่ละรายการ เป็ น 5 กลุม่ ให้
Module กาหนด Main Category ของสินค้ า
สอดคล้ องกับการนโยบายการลดลง
แต่ละรายการเป็ น 5 กลุม่ ให้ สอดคล้ องกับ
มูลค่าสินค้ าคงเหลือ เพื่อใช้ เป็ นข้ อมูล นโยบายการลดลงมูลค่าคงเหลือแล้ ว
ในการคานวณค่าเผื่อการด้ อยค่าสินค้ า
ตามอายุของสินค้ าที่ค้างนาน แต่
ประเภทของสินค้ าที่กาหนด
7. รายงานการตังค่
้ าเผื่อการด้ อยค่าสินค้ า เป็ นเพียง ทาให้ ไม่สามารถตรวจสอบ
จากการติ ดตามเมื ่อเดือน ส.ค. 2560 :พบว่า
การสรุปรายละเอียดสินค้ าที่ถึงเกณฑ์การตังค่
้ าเผื่อ
เปรี ยบเทียบยอดสินค้ าคงเหลือตาม
บริ ษัทมีการจัดทารายงานสินค้ าคงเหลือที่
ตามอายุการใช้ งานของสินค้ าแต่ละประเภท แต่ไม่มี รายงาน กับยอดคงเหลือตามบัญชี
แสดงอายุของสินค้ าแต่ละรายการตาม Main
การวิเคราะห์อายุสนิ ค้ าของสินค้ าคงเหลือทังหมดใน
้
และไม่สามารถพิสจู น์ได้ ว่ามูลค่าที่ตงั ้
Category และแสดงรายละเอียดของรายการ
รูปแบบรายงาน
ค่าเผื่อสินค้ าเสื่อมสภาพ/ล้ าสมัย นา
สินค้ าแต่ละประเภทที่มีอายุถึงเกณฑ์ต้องตัง้
ข้ อมูลมาถูกต้ องครบถ้ วนหรื อไม่
ค่าเผื่อการด้ อยค่าของสินค้ าแล้ ว
2. ติดตามประเด็นการตรวจสอบภายใน (ปี 2560)
2.1 ระบบสารสนเทศและระบบงานติดตัง้ และการก่ อสร้ างสถานีไฟฟ้ าย่ อย (Installation/Substation)
8. นโยบายและแนวปฏิบตั ิในการรักษาความ
บริ ษัทควรกาหนดขันตอนการ
้
จากการติ ดตามเมื ่อเดือนมิ .ย. 2560 : บริ ษัท
มัน่ คงปลอดภัยด้ านสารสนเทศ ซึง่ ประกาศใช้ แล้ ว ปฏิบตั ิงานสาหรับการควบคุมระบบ
ได้ มีการกาหนดนโยบายเพิ่มเติมให้ ครอบคลุม
ตังแต่
้ 14 พฤศจิกายน 2559 ซึง่ ยังขาดขันตอนการ
้
สารสนเทศที่สาคัญ เป็ นข้ อมูลเพิ่มเติม เรื่ องต่าง ๆ ที่สาคัญแล้ ว
ปฏิบตั ิในบางเรื่ องที่ชดั เจนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ประกอบนโยบายให้ ชดั เจนยิ่งขึ ้น
9. จากการสุม่ สอบทานรายชื่อผู้ใช้ งานในระบบ
ควรกาหนดนโยบายควบคุม โดยการ
จากการติ ดตามเมื ่อเดือนมิ .ย. 2560 : บริ ษัท
โปรแกรม CPT Works พบ รายชื่อผู้ใช้ งานที่ลาออก ยกเลิกสิทธิ์ในการเข้ าใช้ งานระบบ
ได้ ดาเนินการ Disable สาหรับพนักงานที่
จากงานแล้ ว แต่ยงั สามารถเข้ าใช้ งานได้ (ไม่ได้ ระบุ คอมพิวเตอร์ ทนั ทีสาหรับพนักงานที่
ลาออกครบแล้ วเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560
ไว้ เป็ น Disable)
ลาออก เพื่อไม่ให้ สามารถใช้ งานระบบ และหลังจากนันยั
้ งไม่มีพนักงานที่ใช้ CPT
ได้ ทนั ที เมื่อพ้ นสภาพการเป็ นพนักงาน Works ลาออกเพิ่มเติม
หรื อตาแหน่งที่ทาอยู่ไม่มีความ
จาเป็ นต้ องเกี่ยวข้ องระบบนันแล้
้ ว
10. บริ ษัทยังไม่มีแผนการเตรี ยมพร้ อมกรณีฉกุ เฉิน ควรกาหนดให้ มีแผนการเตรี ยมพร้ อม จากการติ ดตามเมื ่อเดือนมิ .ย. 2560 : บริ ษัท
(IT Contigency Plan) ที่ชดั เจนเป็ นลายลักษณ์
กรณีฉกุ เฉิน (IT Contigency Plan) ให้ ได้ มีการกาหนดนโยบายเกี่ยวกับแผนการ
อักษร
ชัดเจนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร แล้ วนา
เตรี ยมความพร้ อมกรณีฉกุ เฉิน (IT
แผนดังกล่าวมาทดสอบโดยอาจ
Contigency Plan) เรี ยบร้ อยแล้ ว
จาลองเหตุการณ์ แล้ วปฏิบตั ิตามแผน
ที่กาหนด
- ระบบโปรแกรม CPT Works ยังขาดความ
ควรพัฒนาเขียนระบบโปรแกรม CPT จากการติ ดตามเมื ่อเดือน ส.ค. 2560 : พบว่า
สมบูรณ์เกี่ยวกับเรื่ องดังต่อไปนี ้
Works เพิ่มเติมสาหรับการควบคุมที่
บริ ษัทบันทึกรับตู้เป็ นสินค้ าสาเร็จรูป เริ่ ม
- การควบคุมการรับและจ่ายวัตถุดิบ For
สาคัญ ให้ สามารถใช้ ประโยชน์ได้ อย่าง บันทึกรายการในเดือน กรกฏาคม 2560 แล้ ว
job รวมถึงการบันทึกรับตู้เป็ นสินค้ า
เต็มประสิทธิภาพ เพื่อให้ ข้อมูลทาง
ส่วนประเด็นระบบการล็อคข้ อมูลในระบบ
สาเร็จรูป
บัญชีเป็ นข้ อมูลที่ถกู ต้ อง และ
หลังจากปิ ดบัญชีแล้ ว และการบันทึกบัญชี
- การล็อคข้ อมูลในระบบหลังจากปิ ดบัญชี
น่าเชื่อถือ สามารถติดตามตรวจสอบ
ผ่านสมุดบัญชีแยกประเภททัว่ ไป (GL) จะถูก
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แล้ ว
- การบันทึกบัญชีผ่านสมุดบัญชีแยก
ประเภททัว่ ไป (GL) จะถูกผ่านรายการจาก
แผนกอื่นที่ไม่ใช่แผนกบัญชี แต่แผนกบัญชี
จะต้ องมาตรวจสอบและแก้ ไขข้ อมูล
ภายหลังหากพบข้ อผิดพลาด
11. การเรี ยกข้ อมูลรายงานต่าง ๆ จากระบบ CPT
Works เป็ น soft file excel ไม่มีชื่อรายงาน และงวด
หรื อช่วงเวลาที่กาหนดเรี ยกข้ อมูล ในรายงาน

ข้ อเสนอแนะ
ภายหลังได้

ควรกาหนดให้ ข้อมูลรายงานต่าง ๆ ที่
เรี ยกจากระบบ CPT Works เป็ น soft
file excel มีการแสดงชื่อรายงาน และ
งวดหรื อช่วงเวลาที่กาหนดเรี ยกข้ อมูล
ไว้ ในรายงาน เพื่อป้องกันข้ อผิดพลาด
จากการที่ต้องระบุข้อมูลเอง
12. การจัดทาประมาณการต้ นทุนงาน
บริ ษัทควรควบคุมข้ อมูลต้ นทุน
Installation/Substation จะเริ่ มต้ นจากวิศวกรขาย ประมาณการเริ่ มต้ นที่วิศวกรขายจัดทา
โดยจัดทาเป็ น Excel แล้ วจัดส่งให้ แผนกบัญชีสอบ จาก Excel เป็ นข้ อมูลยืนยันที่ไม่
ทานผ่าน Excel เพื่อจัดเก็บไว้ ใน LAN โดยมี
สามารถแก้ ไขโดยกาหนดให้ มีการ
หน่วยงานขาย จัดซื ้อ และบัญชีสามารถเข้ าถึง
Lock ข้ อมูลดังกล่าวในระบบ Excel
ข้ อมูล แต่ไม่มีระบบป้องกันการแก้ ไข บุคคลผู้มีสิทธิ์ ส่วนการแก้ ไขข้ อมูลใดๆ จะต้ องแสดง
ใช้ งานสามารถแก้ ไขข้ อมูลได้ ทกุ
ให้ ทราบว่าเป็ นการ Revise โดยไม่
กระทบกับต้ นทุนที่กาหนดเริ่ มต้ น
13. ข้ อมูลประมาณการต้ นทุนในระบบ CPT Works ควรกาหนดให้ ระบบ CPT Works
จะมีการเปลี่ยนแปลงเป็ นต้ นทุนประมาณการที่เป็ น สามารถเรี ยกข้ อมูล ณ วันใดวันหนึง่
ปั จจุบนั อยู่เสมอ โดยไม่สามารถเรี ยกข้ อมูล
หรื อช่วงเวลาใดเวลาหนึง่ ได้ เพื่อจะได้
ประมาณการ ณ วันใดวันหนึง่ ย้ อนหลังได้
สามารถตรวจสอบความถูกต้ องของ
ข้ อมูลประมาณต้ นทุนที่ใช้ คานวณหา
สัดส่วนงานเสร็จ

ผลการติดตามของผู้ตรวจสอบภายใน
ผ่านรายการจากแผนกอื่นที่ไม่ใช่แผนกบัญชี
ได้ ดาเนินการแก้ ระบบแล้ ว

จากการติ ดตามเมื ่อเดือนมิ .ย. 2560 : บริ ษัท
ได้ ดาเนินการแก้ ไขรายงานต่าง ๆ จากระบบ
CPT Works เป็ น soft file excel เรี ยบร้ อย
แล้ วและสามารถใช้ งานได้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 1
กรกฏาคม 2560 เป็ นต้ นไป
จากการติ ดตามเมื ่อเดือนมิ .ย. 2560 : บริ ษัท
ได้ กาหนดให้ มีการ Lock ข้ อมูลต้ นทุน
ประมาณการที่ได้ รับการ Approved แล้ วจะ
ไม่สามารถแก้ ไขได้ การแก้ ไขต้ องเป็ นการ
Revised เท่านัน้

จากการติ ดตามเมื ่อเดือนมิ .ย. 2560 : บริ ษัท
ได้ ดาเนินการแก้ ไขแล้ วและสามารถใช้ งานได้
ตังแต่
้ วนั ที่ 1 กรกฏาคม 2560 เป็ นต้ นไป

สรุ ปการตรวจสอบระบบควบคุมภายในและการติดตามล่ าสุด
ข้ อสังเกต
1. การควบคุมบุคลากร
1. จากการทดสอบการคานวณภาษีเงินได้ บคุ คล
ธรรมดา หัก ณ ที่จ่าย จากระบบ Bplus เดือน
ม.ค. – เม.ย. 2560 พบข้ อมูลที่ยงั ไม่ถกู ต้ อง
เช่น ไม่นาเงินสมทบกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ ที่
หักพนักงานไว้ มาคานวณ พบฐานข้ อมูลรายได้
รวมของพนักงานที่มีค่าตอบแทนอื่นๆ (Welfare)
ไม่แสดงยอดที่จ่ายค่าตอบแทนอื่นๆ ในเดือน
ม.ค. 2560 รวมเป็ นเงินได้ สะสมยกมา เพื่อ
คานวณภาษีในเดือน ก.พ. 2560

ข้ อเสนอแนะ

การติดตามดาเนินการ

เนื่องจากบริ ษัทเริ่ มคานวณภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา หัก ณ ที่จ่าย จากระบบ
Bplus ในเดือน ก.พ. 2560 จึงต้ องนา
ข้ อมูลที่เคยคานวณนอกระบบของ
เดือน ม.ค. 2560 มารวมคานวณใน
ระบบให้ ครบถ้ วน ส่วนเงินกองทุน
สารองเลี ้ยงชีพ ควรแจ้ งให้ ผ้ ดู แู ลระบบ
ตังค่
้ าให้ นาเงินกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ
มาหักเป็ นค่าลดหย่อน ในอัตราตามที่

จากการติ ดตามเมื ่อเดือนมิ .ย. 2560 : บริ ษัท
ดาเนินการโดย แผนกบุคคลผู้รับผิดชอบได้ แจ้ ง
ให้ ผ้ ดู แู ลระบบ Bplus ดาเนินการแก้ ไขแล้ ว
และแผนกบุคคลได้ เพิ่มยอดค่าตอบแทนอื่น ๆ
ที่ ในระบบแล้ ว ในการคานวณเงินเดือนสาหรับ
เดือน พ.ค. 2560 เป็ นต้ นไป และผู้ตรวจสอบ
ภายในได้ สมุ่ ทดสอบพบว่ามีการคานวณหัก
ภาษี ณ ที่จ่ายประจาเดือนถูกต้ องแล้ ว
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ข้ อสังเกต
2. การควบคุมสินทรัพย์ ถาวร
2. การตรวจนับสินทรัพย์ถาวรต้ องใช้ ข้อมูลตาม
ทะเบียนสินทรัพย์ของแผนกบัญชี กับรายละเอียด
สินทรัพย์ที่แผนกธุรการจัดทาประกอบกับเนื่องจาก
ทะเบียนสินทรัพย์ของแผนกบัญชี ไม่ระบุข้อมูล
สถานที่และผู้รับผิดชอบ แต่จากการเปรี ยบเทียบพบ
ข้ อมูลต่างกัน

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

ข้ อเสนอแนะ
กฎหมายกาหนด
ควรติดตามหาสาเหตุของข้ อมูล
รายการสินทรัพย์ที่ต่างกัน และควร
ปรับให้ เป็ นข้ อมูลทะเบียนสินทรัพย์
ของแผนกบัญชีและแผนกธุรการที่
ควบคุมสินทรัพย์เป็ นฐานข้ อมูล
เดียวกันที่สามารถใช้ อ้างอิงข้ อมูล
ระหว่างกันได้ แต่อาจมีรายละเอียดใน
ทะเบียนต่างกันตามความจาเป็ น และ
ควรมีการตรวจสอบข้ อมูลระหว่างกัน
สม่าเสมออย่างน้ อยปี ละครัง้ พร้ อมการ
สุม่ ตรวจนับสินทรัพย์ร่วมกัน

การติดตามดาเนินการ

จากการติ ดตามเมื ่อเดือน ส.ค. 2560 : จาก
ข้ อมูลที่ต่างกัน แผนกธุรการได้ เพิ่มเติมข้ อมูล
ในทะเบียนทรัพย์สนิ ครบถ้ วนแล้ ว และในส่วน
ของข้ อมูลฝั่งแผนกบัญชีได้ บนั ทึกทรัพย์สินและ
เริ่ มคานวณค่าเสื่อมราคาย้ อนหลังถึงวันที่ซื ้อ
ถูกต้ องแล้ ว

รายงานของผู้ตรวจสอบภายในประจาไตรมาส 3/2560 ได้ สรุ ปรายงานการควบคุมการรับ -เบิกสินค้ า และการควบคุม
การออกแบบผลิต ตู้ Panel โดยมีผลสรุปว่า
1. การบันทึกรับและบันทึกต้ นทุน Panel ในระบบ CPT Works พบว่ามีการคานวณมูลค่าต้ นทุนที่บนั ทึกถูกต้ อง
2. การกาหนดให้ บนั ทึกรับสินค้ าจากการซื ้อเข้ าระบบ CPT Works ซึง่ ช่วงต้ นเดือนผู้ปฏิบตั ิงานอาจยังมีความสับสน
ในการจัดเก็บเอกสารจึงยังขาดความครบถ้ วน จึงมี การกาหนด ขัน้ ตอนการส่งต้ นฉบับใบกากับภาษี กรณี ซือ้
สินค้ าเข้ าสต๊ อก ตามหนังสือแจ้ งภายใน 8/2560 เพื่อบังคับปฏิบตั ิตงแต่
ั ้ วนั ที่ 24 ก.ค. 2560 และติดตามเอกสาร
ของเดือน ก.ค. 2560 มาจัดเก็บให้ ครบถ้ วนภายหลังแล้ ว
3. การเบิกสินค้ าเพื่ อนาไปผลิตสาหรับกลุ่ม Component หลัก จะถูกผูกไว้ ในระบบตามเอกสาร Material List ซึ่ง
ระบบจะตัด Stock Card ทันทีตามวันที่ที่จัดทาเอกสาร ส่วนงานคลังสินค้ าจะจัดพิมพ์ Material List เพื่อนามา
จัดเตรี ยมสินค้ ารอแผนกผลิตมารับสินค้ าไปประกอบตู้ ซึ่งอาจจะมีผลต่อการตัด Stock ไม่ตรงงวด แต่บริ ษัทจะ
พิ จารณา Cut off ทุกไตรมาสว่ามี รายการบัน ทึก เบิ กสิ นค้ าที่ ลงนามรั บ สิน ค้ าข้ ามงวดหรื อไม่ หากมี จะบัน ทึก
ปรับปรุงจัดประเภทบัญชีให้ ถกู ต้ อง
4. ไม่พบประเด็นที่เป็ นสาระสาคัญจากการตรวจสอบการควบคุมวางแผนการผลิต และการควบคุมคุณภาพการผลิต
ทังนี
้ ้คณะกรรมการตรวจสอบได้ อนุมตั ิรายงานผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริ ษัท โดยพิจารณาจาก
รายงานการตรวจสอบภายในและรายงานการติดตามการปฏิบตั ิตามข้ อเสนอแนะของระบบการควบคุมภายในที่จดั ทาขึ ้นโดยผู้
ตรวจสอบภายใน บริษัทได้ ดาเนินการแก้ ไขปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน โดยเฉพาะประเด็นข้ อสังเกตที่มีความเสี่ยงต่อการ
ดาเนินธุรกิจอย่างมีนยั สาคัญเรี ยบร้ อยแล้ ว
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(3) ข้ อสังเกตของระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยผู้สอบบัญชี
บริ ษัท เอเอ็นเอส ออดิท จากัด ซึ่งเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทได้ ทาการสอบทานระบบการควบคุมภายในของบริ ษัท โดยได้ ให้ ข้อสังเกตของระบบควบคุมภายในของบริ ษัท ให้ แก่บริ ษัท
สาหรับปี 2559 และงบไตรมาส 2 ปี 2560 ซึง่ บริษัทได้ แก้ ไขแล้ ว สรุปประเด็นข้ อสังเกต ได้ ดงั นี ้
สิ่งที่ตรวจพบ
ข้ อเสนอแนะ
ความเห็นของบริษัทและการดาเนินการ
1.
ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ่ นื
1.1 การบันทึกเช็ครับและเช็คจ่าย (ตรวจพบในไตรมาส 1 ปี 2560 และดาเนิ นการแก้ไขแล้ว)
บริ ษัทบันทึกเช็ครับและเช็คจ่ายลงวันที่
บริ ษัทควรตรวจสอบรายการบัญชีและบันทึก สาหรับงบการเงินไตรมาส 1 ปี 2560 บริ ษัทได้ จดั
ล่วงหน้ ารวมอยู่ใน Code บัญชีเดียวกัน
บัญชีให้ ตรงตามคานิยามของมาตรฐานการ ประเภทบัญชีให้ ถกู ต้ องแล้ ว และผู้ปฏิบตั ิงานได้ ปฏิบตั ิ
บัญชีให้ เหมาะสม
ให้ ถกู ต้ องสาหรับรายการที่เกิดขึ ้น ตังแต่
้ เดือน เมษายน
2560 เป็ นต้ นไป
1.2 การบันทึกภาษี ซื้อและภาษี ขาย (ตรวจพบในไตรมาส 1 ปี 2560 และดาเนิ นการแก้ไขแล้ว)
บริ ษัทบันทึกภาษีซื ้อและภาษีขายที่ยงั ไม่ถึง
ในการปิ ดงบการเงินทุกสิ ้นไตรมาสและสิ ้นปี สาหรับงบการเงินไตรมาส 1 ปี 2560 บริ ษัทได้ จดั
กาหนดชาระรวมอยู่ใน Code บัญชีเดียวกัน ทางบริ ษัทควรนารายละเอียดประกอบงบ
ประเภทบัญชีให้ ถกู ต้ อง และบริ ษัทได้ ปฏิบตั ิให้ ถกู ต้ อง
การเงินดังกล่าวมาตรวจสอบประเภทของ
สาหรับรายการที่เกิดขึ ้นตังแต่
้ เดือน เมษายน 2560
รายการบัญชีและทาการปรับปรุงรายการให้
เป็ นต้ นไป
แสดงในบัญชีที่เหมาะสม

การติดตามข้ อสังเกตของผู้สอบบัญชี

ได้ ตดิ ตามข้ อเสนอแนะดังกล่าวในการเข้ าสอบทานไตร
มาส 2/2560 พบว่าทางบริ ษัทมีการแก้ ไขเรี ยบร้ อยแล้ ว

ได้ ติดตามข้ อเสนอแนะดังกล่าวในการเข้ าสอบทานไตร
มาส 2/2560 พบว่าทางบริ ษัทมีการแก้ ไขเรี ยบร้ อยแล้ ว

1.3 การบันทึกการรับชาระเงิ นจากลูกหนีก้ ารค้า (ตรวจพบในไตรมาส 1 ปี 2560 และดาเนิ นการแก้ไขแล้ว)
บริ ษัทรับชาระเงินจากลูกหนี ้การค้ า
บริ ษัทควรตรวจสอบความถูต้องทุกครัง้ ที่มี
สาหรับงบการเงินไตรมาส 1 ปี 2560 บริ ษัทได้ จดั
ได้ ติดตามข้ อเสนอแนะดังกล่าวในการเข้ าสอบทานไตร
ต่างประเทศ 2 ราย ไปบันทึกตัดยอดลูกหนี ้ใน การรับชาระเงินจากลูกค้ าว่าเป็ นการรับชาระ ประเภทบัญชีให้ ถกู ต้ องแล้ ว และบริ ษัทได้ บนั ทึก
มาส 2/2560 พบว่าทางบริ ษัทมีการแก้ ไขเรี ยบร้ อยแล้ ว
Code บัญชีลกู หนี ้การค้ าในประเทศ
เงินจากลูกหนี ้การค้ าในประเทศหรื อ
รายการลูกหนี ้การค้ าในประเทศกับลูกหนี ้การค้ า
ต่างประเทศและบันทึกบัญชีให้ เหมาะสม
ต่างประเทศ รวมถึงการตัดรับชาระให้ ตรงตามประเภท
ของลูกหนี ้แต่ละราย สาหรับรายการที่เกิดขึ ้นตังแต่
้
เดือน เมษายน 2560 เป็ นต้ นไป
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สิ่งที่ตรวจพบ
บริ ษัทบันทึกลูกหนี ้การค้ า Commissioningในประเทศ รวมอยู่ในลูกหนี ้การค้ าปกติใน
ประเทศ

CPT Drives and Power Public Company Limited

ข้ อเสนอแนะ
บริ ษัทควรตรวจสอบรายละเอียดประกอบงบ
การเงินทุกครัง้ และแยกรายการลูกหนี ้การค้ า
ในส่วนของ Commissioning ให้ บนั ทึกใน
Code บัญชีให้ เหมาะสม และตรงตาม
รายละเอียดประกอบงบการเงิน

ความเห็นของบริษัทและการดาเนินการ
บริ ษัทได้ กาหนดให้ มีการสอบทานรายการคงค้ างของ
ลูกหนี ้แต่ละประเภท ตลอดจนการทบทวนรายการกับ
แผนกขาย เนื่องจากลูกหนี ้ Commissioning จะมี
กาหนดเวลาในการจ่ายชาระที่นานกว่าลูกหนี ้การค้ า
ทัว่ ไป ซึง่ ดาเนินการสาหรับรายการที่เกิดขึ ้นตังแต่
้ เดือน
เมษายน 2560 เป็ นต้ นไป

1.
สินค้ าคงเหลือ
1.1 การบันทึกบัญชีสินค้า (ตรวจพบปี 2559 คงค้างในไตรมาส 1 ปี 2560 ดาเนิ นการแก้ไขเสร็ จในไตรมาส 3 )
บริ ษัทไม่ได้ มีการบันทึกสินค้ าสาเร็ จรูป (ตู้) ที่ บริ ษัทควรมีการจัดทารายงานสินค้ าคงเหลือ - บริ ษัทเพิ่ม Module Inventory Systemเพื่อบันทึก
ทาเสร็จแล้ วเข้ าในสินค้ าคงเหลือ โดยเมื่อทา (ตู้) และวัตถุดิบที่ซื ้อในประเทศ (RM) และ
บัญชี RM สาหรับอุปกรณ์ไฟฟ้างานโครงการและ
เสร็จจะส่งให้ ลกู ค้ าทันที และการรับวัตถุดิบ บันทึกเป็ นงานระหว่างทาเมื่อเบิกมาผลิต
การซื ้อวัตถุดิบต่าง ๆ WIP งานระหว่างทา และFG
(RM) จากการซื ้อในประเทศเข้ าระบบ CPT
เพื่อให้ เป็ นไปคานิยามของประเภทบัญชี
เมื่อผลิตเสร็จโอนเข้ าสินค้ าสาเร็ จรูป ซึง่ การเพิ่ม
Works ก่อน โดยจะบันทึกเข้ า Job Cost เลย และเพื่อไม่ให้ ผ้ ใู ช้ งบการเงินมีความเข้ าใจผิด
Module Inventory โดย WIP บริ ษัทแก้ ไขแล้ วเมื่อ
ทันที โดยบริ ษัทจะจัดประเภทรายการ
ในการแสดงรายการ
มิ.ย. 2560 ส่วน RM และ FG บริ ษัทแก้ ไขแล้ วเมื่อ
ดังกล่าวโดย Manual ทุกวันสิ ้นงวด
ก.ค. 2560 โดยผู้ตรวจสอบภายในได้ ตรวจสอบ
ขันตอนการท
้
างานของระบบ Inventory Module
แล้ วเมื่อวันที่ 3 ส.ค 2560
- และผู้บริ หารชี ้แจงเพิ่มเติมว่า : บริ ษัทได้ ดาเนินการ
จัดทาคูม่ ือการปฏิบตั ิงาน (ฉบับปรับปรุงแก้ ไข)
เรี ยบร้ อยแล้ วเพื่อให้ สอดคล้ องกับ Module
Inventory System
1.2 การทาประกันภัยสิ นค้า (ตรวจพบในไตรมาส 1 ปี 2560 และดาเนิ นการแก้ไขแล้ว)
บริ ษัทมีการทาประกันภัยสินค้ ากับ LMG
บริ ษัทควรพิจารณาในการทาประกันภัยให้
เนื่องจากสินค้ าของบริ ษัทมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา
Insurance PCL. แต่จานวนเงินที่กรมธรรม์
ครอบคลุมถึงสินค้ าคงเหลือ
ซึง่ จะไม่เท่ากันในแต่ละครัง้ ขึ ้นอยู่กบั ช่วงเวลาในการส่ง
คุ้มครอง ไม่ครอบคลุมถึงมูลค่าสินค้ าคงเหลือ
มอบสินค้ า โดยสินค้ าของบริ ษัทบางรายการขึ ้นอยู่กบั
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การติดตามข้ อสังเกตของผู้สอบบัญชี
ได้ ติดตามข้ อเสนอแนะดังกล่าวในการเข้ าสอบทานไตร
มาส 2/2560 พบว่าทางบริ ษัทมีการแก้ ไขเรี ยบร้ อยแล้ ว

ได้ ติดตามจากข้ อมูลที่ได้ รับ มีความเห็นว่า
1.Report คุมการรับเข้ าและเบิกออก Raw Material
(RM) ได้ จดั ทาในระบบ CPT Works อย่างสมบูรณ์แล้ ว
2.Report คุม Work in process (WIP) ยังไม่สมบูรณ์
เท่าที่ควร เนื่องจากต้ องติดตามอีกครัง้ เมื่อมีการผลิต
และส่งสินค้ าที่เป็ น order เก่าให้ หมดก่อน
3. Report คุม Finished Goods (FG) จากระบบ CPT
Works สามารถคุมได้ เฉพาะมูลค่า แต่จานวนตู้
คงเหลือยังจัดทาโดย Report Manual
ทังนี
้ ้ Report คุม Work in process และ Report คุม
Finished Goods จาก CPT works ที่ยงั ไม่สมบูรณ์ไม่
มีผลกระทบต่องบการเงินของบริ ษัท
ได้ ติดตามข้ อเสนอแนะดังกล่าวในการเข้ าสอบทานไตร
มาส 2/2560 พบว่าทางบริ ษัทมีการแก้ ไขเรี ยบร้ อยแล้ ว
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สิ่งที่ตรวจพบ
ข้ อเสนอแนะ
ความเห็นของบริษัทและการดาเนินการ
จานวนเงินที่กรมธรรม์ค้ มุ ครองในสินค้ า 105
ช่วงฤดูกาลของผู้ซื ้อด้ วย ซึง่ กลางเดือน มิ.ย. 2560
ล้ านบาท มูลค่าสินค้ าคงเหลือตามบัญชี
บริ ษัทได้ พิจารณาการทาประกันเพิ่มบางส่วนให้
126.46 ล้ านบาท
ครอบคลุมมูลค่าสินค้ าคงเหลือแล้ ว
2.
รายได้ จากการขายและการให้ บริการ
2.1 การบันทึกการรับรู้รายได้แยกตามสัญญา (ตรวจพบในไตรมาส 1 ปี 2560 และดาเนิ นการแก้ไขแล้ว)
บริ ษัทรับรู้รายได้ ของลูกค้ ารายหนึง่ แยก
บริ ษัทควรพิจารณาถึงการรับรู้รายได้ จากงาน สาหรับงบการเงินไตรมาส 1 ปี 2560 บริ ษัทได้ ปรับปรุง
ประเภทต่างกัน ซึง่ มีการทาสัญญากับคูค่ ้ า 3 ดังกล่าวให้ ถกู ต้ องและเป็ นไปตามมาตรฐาน การรับรู้รายได้ สาหรับลูกค้ ารายดังกล่าวแล้ วโดยถือว่า
สัญญา โดย สัญญาที่ 1 รับรู้รายได้ ตามขัน้
การบัญชี
แต่ละสัญญาเป็ นส่วนหนึง่ ของโครงการเดียวกันซึง่ มี
ความสาเร็จของงาน สัญญาที่ 2 และ 3 รับรู้
อัตรากาไรร่วมกัน เพื่อให้ เป็ นไปตามมาตรฐานการ
รายได้ เป็ นการขาย Unit และ Panel
บัญชีที่รับรองทัว่ ไป นอกจากนัน้ บริ ษัทได้ ปรับปรุง
โดยทัง้ 3 สัญญามีความสัมพันธ์กนั อย่างมาก
คูม่ ือการปฏิบตั ิงาน "การรับรู้รายได้ (แบ่งตามประเภท
จนทาให้ สญ
ั ญาแต่ละสัญญาเป็ นส่วนหนึง่
งาน)" ให้ สอดคล้ องกับงานที่มีลกั ษณะดังกล่าว เพื่อใช้
ของโครงการเดียวกันซึง่ มีอตั รากาไรร่ วมกัน
เป็ นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการรับรู้รายได้ ต่อไป
และเริ่ มตังแต่
้ เดือนเมษายน 2560 เป็ นต้ นไป
2.2 เอกสารสนับสนุนการบันทึกการรับรู้รายได้ (ตรวจพบในไตรมาส 1 ปี 2560 และดาเนิ นการแก้ไขแล้ว)
บริ ษัทยังไม่มีเอกสารที่สามารถอ้ างอิงถึงจุด
บริ ษัทควรกาหนดให้ มีเอกสารที่สามารถ
สาหรับงบการเงินไตรมาส 1 ปี 2560 บริ ษัทได้ ปรับปรุง
รับรู้รายได้ จากการโอนความเสี่ยงไปให้ กบั
อ้ างอิงวันที่ที่ลกู ค้ ารับสินค้ าและโอนความ
การรับรู้รายได้ สาหรับลูกค้ ารายดังกล่าวให้ ถกู ต้ องแล้ ว
ลูกค้ าที่ชดั เจน ซึง่ พบว่า มีการรับรู้รายได้ จาก เสี่ยงในสินค้ าได้ ชดั เจน เพื่อให้ การรับรู้รายได้ ตามนโยบายของบริ ษัทกาหนดให้ ออกเอกสาร "ใบส่ง
เอกสาร ”ใบส่งมอบสินค้ าชัว่ คราว” ที่ออกโดย เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
ของชัว่ คราว" และให้ ลกู ค้ าลงลายมือชื่อพร้ อมระบุวนั ที่
บริ ษัทและ “ใบอนุมตั ิตรวจรับและชาระหนี ้” ที่
ที่รับสินค้ า เพื่อเป็ นหลักฐานในการบันทึกบัญชีรายได้
ออกโดยลูกค้ า หากมีเอกสารอย่างใดอย่าง
หากเกิดความเสียหายขึ ้นกับสินค้ าดังกล่าวลูกค้ าจะ
หนึง่ จึงไม่สามารถหาจุด Cutoff รายได้ ณ วัน
เป็ นผู้รับผิดชอบ โดยเอกสาร “ใบส่งของชัว่ คราว”
สิ ้นงวดได้ อย่างชัดเจน
บริ ษัทกาหนดให้ ออกทุกกรณีที่มีการส่งสินค้ าเริ่ มตังแต่
้
เดือนเมษายน 2560 เป็ นต้ นไป
2.3 การแก้ไขจานวนเงิ นก่อน Post รายการ (ตรวจพบในไตรมาส 1 ปี 2560 และดาเนิ นการแก้ไขแล้ว)
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การติดตามข้ อสังเกตของผู้สอบบัญชี

ได้ ติดตามข้ อเสนอแนะดังกล่าวในการเข้ าสอบทานไตร
มาส 2/2560 พบว่าทางบริ ษัทมีการแก้ ไขเรี ยบร้ อยแล้ ว
และงานโครงการอื่นๆ ที่เกิดขึ ้นในไตรมาส 2/2560 ทาง
บริ ษัทได้ นามาบันทึกบัญชีให้ เป็ นไปตามมาตรฐานการ
บัญชีแล้ ว

ได้ ติดตามข้ อเสนอแนะดังกล่าวในการเข้ าสอบทานไตร
มาส 2/2560 พบว่าทางบริ ษัทมีการแก้ ไขเรี ยบร้ อยแล้ ว
โดยมีการออกใบส่งของชัว่ คราวทุกการส่งของและระบุ
วันที่รับสินค้ าแล้ ว
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สิ่งที่ตรวจพบ
ข้ อเสนอแนะ
ระบบ CPT Works ของบริ ษัท สามารถแก้ ไข บริ ษัทควร Lock การแก้ ไขจานวนเงินใบแจ้ ง จานวนเงินก่อน Post รายการรายได้ ตามใบ หนีใ้ ห้ ไม่สามารถมีการแก้ ไขใด ๆ ได้ เพื่ อให้
แจ้ งหนี ้ ไปยังบัญชีแยกประเภทได้
รายได้ ที่ รับรู้ ในบัญ ชีแยกประเภทตรงกันกับ
เอกสาร
-

-

ความเห็นของบริษัทและการดาเนินการ
ระบบการควบคุม : ปั จจุบนั Programmer ได้
Lock ข้ อมูลไม่สามารถแก้ ไขได้ สาหรับข้ อมูลที่
ฝ่ ายบัญชีได้ Post รายการเข้ า GL ซึง่ เริ่ มใช้ ตงแต่
ั้
เดือน เมษายน 2560 เป็ นต้ นไป
ระบบการสอบทาน : บริ ษัทได้ กาหนดให้ ฝ่าย
บัญชีเป็ นผู้อนุมตั ิรายการ (Post) ซึง่ จะต้ อง
ตรวจสอบความถูกต้ องก่อน Post รายการ
หากจาเป็ นต้ องแก้ ไขรายการที่ Post เข้ า GL แล้ ว
ให้ ทาเอกสารใบใหม่เพื่อให้ ทราบที่มาที่ไปของการ
แก้ ไขดังกล่าว

การติดตามข้ อสังเกตของผู้สอบบัญชี
ได้ ติดตามข้ อเสนอแนะดังกล่าวในการเข้ าสอบ
ทานไตรมาส 2/2560 พบว่าทางบริ ษัทมีการแก้ ไข
เรี ยบร้ อยแล้ ว

3.
ระบบโปรแกรม CPT Works
3.1 การเรี ยกรายงานต้นทุนงาน (Job Cost) (ตรวจพบปี 2559 ดาเนิ นการแก้ไขเสร็ จในไตรมาส 1 ปี 2560)
ระบบ CPT Works ไม่สามารถเรี ยก Job
บริ ษัทควรกาหนดให้ ระบบสามารถเรี ยก
ปั จจุบนั บริ ษัทได้ ปรับรายงาน (Report) เพื่อให้ สามารถ ได้ ติดตามข้ อเสนอแนะดังกล่าวในการเข้ าสอบทานไตร
Cost ณ วันที่รายงานได้ โดยบริ ษัทต้ องนา
ข้ อมูลได้ ทนั ที เพื่อนาข้ อมูลนันมาใช้
้
ประโยชน์ เรี ยกรายงาน โดยกาหนดเป็ นช่วงเวลาในการดึงข้ อมูล มาส 2/2560 พบว่า CPT Works สามารถเรี ยก Job
ข้ อมูลที่เรี ยกได้ จากระบบดังกล่าวเพื่อมาตัด ต่อไป
(from – to) สาหรับแต่ละงาน (Job Cost) ตามที่
Cost ณ วันที่รายงานได้ แล้ ว
รายการที่ไม่ได้ ใช้ ออก เนื่องจากระบบจะดึง
ต้ องการ เพื่อลดความผิดพลาดในการจัดข้ อมูลโดย
ข้ อมูลตังแต่
้ เริ่ มมี Cost ของ Job นันจนถึ
้
ง
Manual ซึง่ เริ่ มใช้ งานตังแต่
้ กลางเดือน มิถนุ ายน 2560
ปั จจุบนั

จากความเห็นและการดาเนินการของบริ ษัทดังกล่าวข้ างต้ น ผู้สอบบัญชีได้ ตรวจติดตามแล้ ว ส่วนข้ อสังเกตจากการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560
ผู้สอบบัญชีไม่พบข้ อบกพร่องของการควบคุมภายในที่เป็ นนัยสาคัญที่อาจมีผลกระทบในสาระสาคัญต่อการจัดทาข้ อมูลทางการเงินระหว่างกาล และได้ มีข้อเสนอแนะบางประการที่เห็นว่ามี
ความสาคัญเพื่อประโยชน์ในการกากับดูแลการจัดทารายงานทางการเงิน
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14. รายการระหว่ างกัน
14.1 ลักษณะความสัมพันธ์
บริ ษัทมีการทารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง ทางผลประโยชน์ ได้ แก่ กรรมการ ผู้ถือหุ้น ผู้บริ หาร
และบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องซึ่งหมายถึงบริ ษัทที่มีบุคคลที่อาจจะมีความขัดแย้ งของบริ ษัท มีความสัมพันธ์ เกี่ยวข้ องกับกรรมการ
ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นของบริษัทดังกล่าว ซึง่ สามารถสรุปลักษณะความสัมพันธ์ ได้ ดงั นี ้
ตารางแสดงความสัมพันธ์ของบุคคลและนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ งกัน
1.
2.
3.

4.

บุคคล/นิตบิ ุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง
นายอภิชาติ ปี ปทุม
นายนพดล วิเชียรเกื ้อ
บริษัท คอมมิวนิเคชัน่ แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชนั่ จากัด
(มหาชน) (CSS)
(CSS ประกอบกิจการนาเข้ าและจาหน่ายเคเบิ ้ลที่ใช้ ในงาน
โครงข่ายโทรคมนาคม ให้ บริ การติดตังระบบโทรคมนาคม)
้
บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จากัด (มหาชน) (BM)
(BM ประกอบกิจการผลิตรางและท่อร้ อยสายไฟ ตู้สื่อสาร)

5. บริษัท เพาเวอร์ โซลูชนั่ เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) (PSTC)
(PSTC ประกอบกิจการออกแบบ และติดตังระบบไฟฟ้
้
า
ด้ านพลังงานทดแทน)

ความสัมพันธ์
กรรมการและผู้ถือหุ้นบริษัท
กรรมการและผู้ถือหุ้นบริษัท
มีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบร่วมกัน คือ
รศ.ประภาษ ไพรสุวรรณา

มีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบร่วมกัน คือ
รศ.ประภาษ ไพรสุวรรณา
(โดย รศ.ประภาษ ไพรสุวรรณา ดารงตาแหน่งประธาน
กรรมการตรวจสอบในบมจ. บางกอกชีทเม็ททัล)
มีกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบร่วมกัน
คือ นายสุวิทย์ สิงหจันทร์
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14.2 รายละเอียดรายการระหว่ างกัน
ตารางสรุปลักษณะรายการและรายละเอียดของรายการระหว่างกัน
บุคคล/นิตบิ ุคคลที่อาจ
มีความขัดแย้ ง

ลักษณะรายการ

มูลค่ ารายการ (ล้ านบาท)
2559
30 ก.ย. 60

ยอดคงค้ าง (ล้ านบาท)
2559
30 ก.ย. 60

คาชีแ้ จงของผู้บริหารในเรื่องความจาเป็ นและ
ความสมเหตุสมผล

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการ
ค ้าประกันดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและทาให้
บริ ษัทได้ ประโยชน์ เนื่องจากผู้คา้ ประกันมิได้ คิด
ค่าตอบแทนในการค ้าประกันแต่อย่างใด

นายอภิชาติ ปี ปทุม

ค ้าประกันให้ บริ ษัทสาหรับ
สัญญาเช่าทางการเงิน
(รถยนต์)

3.32

-

0.16

-

นายอภิ ช าติ ปี ปทุ ม ท าการค า้ ประกัน ในนามส่ ว นตัว
ให้ กับ บริ ษั ทส าหรั บ เช่าซือ้ รถยนต์ เพื่ อการดาเนิ นธุรกิ จ
ของบริ ษัทโดยมิได้ รับค่าตอบแทนแต่อย่างใด รายการนี ้
ได้ สิ ้นสุดในไตรมาส 2/2560 และจะไม่เกิดขึ ้นอีก

นายนพดล วิเชียรเกื ้อ

ค ้าประกันให้ บริ ษัท
สัญญาเช่าทางการเงิน
(รถยนต์)

1.06

-

0.09

-

นายนพดล วิเชี ยรเกื อ้ ทาการคา้ ประกันในนามส่วนตัว รายการนีจ้ ะไม่เกิดขึ ้นอีกต่อไปสาหรับการเช่าซื ้อ
ให้ กับ บริ ษั ทส าหรั บ เช่าซือ้ รถยนต์ เพื่ อการดาเนิ นธุรกิ จ รถยนต์ใหม่
ของบริ ษัท โดยมิได้ รับค่าตอบแทนแต่อย่างใด รายการนี ้
ได้ สิ ้นสุดในไตรมาส 2/2560 และจะไม่เกิดขึ ้นอีก

บริ ษัท คอมมิวนิเคชัน่
แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชนั่
จากัด (มหาชน) (CSS)

ซื ้อสินค้ า
เจ้ าหนี ้การค้ า

10.30
-

1.73
-

0.74

0.88

ส่วนที่ 2 หน้ า 109

CSS ประกอบธุรกิ จหลักคือจาหน่ายสายเคเบิ ล้ ซึ่งเป็ น
วัต ถุ ดิ บ ชนิ ด หนึ่ ง ที่ บ ริ ษั ท ต้ อ งน ามาประกอบเพื่ อ ขาย
ดังนัน้ บริ ษัทซื ้อวัตถุดิบประเภทสายไฟ (Cable 115kV)
เพื่อนาไปผลิตงานประเภท Substation และสายไฟอื่น ๆ
โดยการซื ้อสินค้ าดังกล่าวได้ ผ่านขันตอนการเปรี
้
ยบเทียบ
ราคาของแผนกจัด ซื อ้ ซึ่ ง ราคาเป็ น ราคาที่ เหมาะสม
ตลอดจนการพิ จ ารณ าเงื่ อ นไขอื่ น ๆ ประกอบ เช่ น
คุณภาพ การชาระเงิน และการตรงต่อเวลาในการจัดส่ง
สินค้ า ซึง่ ณ ปั จจุบนั รายการเจ้ าหนี ้การค้ าดังกล่าวบริ ษัท
ได้ จ่ายชาระเรี ยบร้ อยแล้ ว คงค้ างเพียงยอดที่อยู่ในช่วง
เครดิตเทอม

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการซื ้อ
สินค้ าดังกล่าวเป็ นรายการธุรกิ จปกติของบริ ษั ท
และเป็ นรายการที่เป็ นไปตามเงื่อนไขการค้ าทัว่ ไป
โดยเป็ นไปตามนโยบายการจัดซือ้ ของบริ ษัท ซึ่ง
บริ ษัทได้ ทารายการแบบเดียวกันกับคู่ค้ารายอื่น
ซึง่ มีความสมเหตุสมผล

CPT
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บุคคล/นิตบิ ุคคลที่อาจ
มีความขัดแย้ ง

ลักษณะรายการ
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มูลค่ ารายการ (ล้ านบาท)
2559
30 ก.ย. 60

ยอดคงค้ าง (ล้ านบาท)
2559
30 ก.ย. 60

บริ ษัท บางกอกชีท
เม็ททัล จากัด(มหาชน)
(BM)

ซื ้อสินค้ า

0.22

เจ้ าหนี ้การค้ า

-

-

0.24

บริ ษัท เพาเวอร์ โซลูชนั่
เทคโนโลยี จากัด
(มหาชน)

รายได้ จากการให้ บริ การ
รับเหมาและติดตัง้

-

44.91

-

-

6.60

-

รายได้ จากการขาย
ลูกหนี ้การค้ า
รายได้ ที่ยงั ไม่ได้ เรี ยกชาระ

4.84

-

-

-

-

-

-

-

คาชีแ้ จงของผู้บริหารในเรื่องความจาเป็ นและ
ความสมเหตุสมผล

-

BM ประกอบธุ ร กิ จ หลั ก คื อ จ าหน่ า ยรางและท่ อ ร้ อย
สายไฟ ซึ่ ง เป็ นวั ต ถุ ดิ บ ชนิ ด หนึ่ ง ที่ บ ริ ษั ท ต้ องน ามา
1.26
ประกอบเพื่อขาย ดังนัน้ บริ ษัทซื ้อวัตถุดิบประเภทท่อร้ อย
สายไฟ เพื่อนาไปผลิตงานประเภท Substation โดยการ
ซือ้ สินค้ าดังกล่าวได้ ผ่านขัน้ ตอนการเปรี ยบเทียบราคา
ของแผนกจัดซื ้อ ซึ่งราคาเป็ นราคาที่เหมาะสม ตลอดจน
การพิ จารณาเงื่อนไขอื่น ๆ ประกอบ เช่น คุณ ภาพ การ
ชาระเงิน และการตรงต่อเวลาในการจัดส่งสินค้ า ซึ่ง ณ
ปั จจุบนั รายการเจ้ าหนี ้การค้ าดังกล่าวบริ ษัทได้ จ่ายชาระ
เรี ยบร้ อยแล้ ว คงค้ างเพียงยอดที่อยู่ในช่วงเครดิตเทอม
-

PSTC ประกอบธุรกิจหลักคือออกแบบ และติดตัง้ ระบบ
ไฟฟ้าด้ านพลังงานทดแทน ซึง่ บริ ษัทได้ ให้ บริ การรับเหมา
และติดตังงานประเภท
้
Substation เป็ นหลัก (มูลค่างาน
45.74 ล้ านบาท) โดยราคาค่ า บ ริ ก ารเป็ นราคาที่
31.13
เหมาะสม และสามารถเทียบเคียงกับการให้ บริ การของ
3.25 ลูกค้ ารายอื่นที่มีลักษณะงานคล้ ายคลึงกัน ส่วนรายได้
จากการขายสิ นค้ าเป็ น การขายสิ นค้ าประเภทอุป กรณ์
ไฟฟ้า (Busduct) ซึ่งราคาขายสามารถเทียบเคี ยงได้ กับ
ลู ก ค้ ารายอื่ น ส่ ว นรายการลู ก หนี ก้ ารค้ าดัง กล่ า ว ณ
ปั จจุบันบริ ษัทได้ รับชาระเรี ยบร้ อยแล้ ว คงค้ างเพียงยอด
ที่ อ ยู่ ใ นช่ ว งเครดิ ต เทอม และนอกจากนั น้ บริ ษั ท ยั ง มี
รายได้ ที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ เรี ย กช าระ ส าหรั บ งานเดี ย วกั น ซึ่ ง
เป็ นไปตามเงื่อนไขปกติทั่วไปตามที่ระบุในสัญญา และ
เป็ นไปตามเงื่อนไขเช่นเดียวกับลูกค้ ารายอื่นของบริ ษัท
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ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการซื ้อ
สินค้ าดังกล่าวเป็ นรายการธุรกิ จปกติของบริ ษั ท
และเป็ นรายการที่เป็ นไปตามเงื่อนไขการค้ าทัว่ ไป
โดยเป็ นไปตามนโยบายการจัดซือ้ ของบริ ษัท ซึ่ง
บริ ษัทได้ ทารายการแบบเดียวกันกับคู่ค้ารายอื่น
ซึง่ มีความสมเหตุสมผล

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการ
การให้ บริ การรับเหมาและติดตังของโครงการที
้
่
เกี่ยวกับงาน Substation โดยบริ ษัทคานวณ
ราคาจากต้ นทุนบวกอัตรากาไรขันต้
้ น (Standard
Gross Margin) ซึง่ เป็ นรายการธุรกิจปกติของ
บริ ษัท โดยมีรายละเอียดตามที่ระบุในสัญญา
และมีเงื่อนไขเช่นเดียวกันกับที่ทากับลูกค้ ารายอื่น
ที่มีลกั ษณะงานคล้ ายคลึงกัน ส่วนการขาย
สินค้ าประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้าเป็ นไปตามราคาที่
เทียบเคียงได้ กบั ลูกค้ าทัว่ ไปของบริ ษัท รวมถึง
รายได้ ที่ยงั ไม่ได้ เรี ยกชาระด้ วยเช่นกันซึง่ มีความ
สมเหตุสมผล

CPT
Professional for Drives and Power

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

14.3 มาตรการหรื อขัน้ ตอนการอนุมัตกิ ารทารายการระหว่ างกัน
ในการเข้ าทารายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ จะต้ องมีการนาเสนอเรื่ องให้ กบั คณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อทาการพิจารณาและอนุมตั ิการทารายการระหว่างกันดังกล่าวให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อกิจการ และเพื่อเป็ นการ
คุ้มครองผู้ลงทุนรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท โดยรายการระหว่างกันดังกล่าวจะต้ องปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามกฎหมาย ว่าด้ วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้ อบังคับ ประกาศ คาสัง่ หรื อข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึง
การปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้ อมูลการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งผู้ที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
หรื อมีสว่ นได้ เสียในการทารายการระหว่างกัน จะไม่มีสิทธิเข้ ามามีสว่ นร่วมในการอนุมตั ิรายการดังกล่าวได้
ก) การทารายการที่เป็ นข้ อตกลงทางการค้ าที่มีเงื่อนไขการค้ าโดยทัว่ ไป
การทารายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ได้ แก่ การขายสินค้ าและการให้ บริ การ เป็ นต้ น จะต้ องมี
ข้ อตกลงทางการค้ าที่มีเงื่อนไขการค้ าและราคาที่เป็ นธรรม สามารถเทียบเคียงได้ กบั การทารายการระหว่างบริ ษัทกับบุคคล
ทัว่ ไป หรื อการทารายการระหว่างบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บุคคลทัว่ ไป หรื อการทารายการในลักษณะ
เดียวกันกับของผู้ประกอบการอื่นในธุรกิ จ โดยได้ อนุมตั ิในหลักการให้ ฝ่ายจัดการสามารถอนุมตั ิการทาธุรกรรมดังกล่าวได้
หากธุรกรรมนันมี
้ ข้อตกลงทางการค้ าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทากับคูส่ ญ
ั ญาทัว่ ไปในสถานการณ์เดียวกันด้ วย
อานาจต่อรองที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็ นกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อบุ คคลที่มีความเกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ ฝ่ ายบริ หาร
ของบริ ษัทสามารถดาเนินการได้ ตามปกติภายใต้ หลักการที่ทางคณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาอนุมตั ิ และจัดทารายงาน
สรุปการทาธุรกรรมดังกล่าวที่เกิดขึ ้นในช่วงเวลาที่ผา่ นมา เพื่อรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส
ข) การทารายการที่เป็ นข้ อตกลงทางการค้ าที่ไม่เป็ นเงื่อนไขการค้ าโดยทัว่ ไป
การทารายการที่เป็ นข้ อตกลงทางการค้ าที่ไม่เป็ นเงื่อนไขโดยทั่วไป บริ ษัทกาหนดให้ คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้
พิจารณาและให้ ความเห็นเกี่ยวกับความจาเป็ นในการเข้ าทารายการและความเหมาะสมด้ านราคาของรายการนันๆ
้ ในกรณีที่
คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ ้น บริ ษัทจะจัดให้ มีผ้ ปู ระเมินราคา
อิสระ ผู้เชี่ ยวชาญอิสระหรื อผู้ตรวจสอบบัญ ชี เป็ น ผู้ให้ ค วามเห็น เกี่ ยวกับ รายการระหว่างกัน ดังกล่าวกับ คณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่ อให้ คณะกรรมการตรวจสอบใช้ ประกอบการตัดสินใจและให้ ความเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษั ทหรื อผู้ถือหุ้น
แล้ วแต่กรณี เพื่อพิจารณาอนุมตั ิต่อไป
ทัง้ นี ้ ทัง้ 2 กรณี ที่กล่าวข้ าวต้ น บริ ษั ทจะเปิ ดเผยรายการระหว่างกันไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้ รับการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริ ษัท และหากหุ้นสามัญของบริ ษัทได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ ว
บริ ษัทจะเปิ ดเผยรายการระหว่างกันไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี ของบริ ษัทฯ
(แบบ 56-2) ตามหลัก เกณฑ์ แ ละกฎหมายว่า ด้ วยหลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ และข้ อ บังคับ ประกาศ ค าสั่ง หรื อ
ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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14.4 แนวโน้ มการทารายการระหว่ างกันในอนาคต
บริ ษั ท คาดว่าในอนาคตอาจจะมี รายการระหว่างกัน ต่อไป คื อ การเข้ าท ารายการซื อ้ ขายและการให้ บ ริ การที่ เป็ น
ข้ อตกลงทางการค้ าที่มีเงื่อนไขการค้ าโดยทัว่ ไปกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ ส่วนเสีย หรื ออาจมี
ความขัดแย้ งในอนาคต บริษัทจะปฏิบตั ิตามนโยบายและขันตอนที
้
่ได้ กล่าวไว้ อย่างเคร่งครัด
ทังนี
้ ้ ในการทารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ ้นในอนาคต เงื่อนไขต่างๆ ให้ เป็ นไปตามลักษณะการค้ าโดยทัว่ ไป โดย
อ้ างอิงกับราคาและเงื่อนไขตลาดที่เหมาะสม ทังนี
้ บ้ ริ ษัทจะให้ คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรื อ กรรมการอิสระเป็ นผู้ให้
ความเห็นเกี่ยวกับราคาอัตราค่าตอบแทน รวมทังความจ
้
าเป็ นและความเหมาะสมของรายการนันด้
้ วย หากมีรายการใดที่เกิด
ขึ ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริ ษัทจะปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามกฎ ประกาศ และ/หรื อข้ อบังคับ
ของสานักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรื อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริ ษัทอาจให้
ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรื อผู้สอบบัญชีของบริ ษัทเป็ นผู้ให้ ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนาไปใช้ ประกอบการ
ตัดสินใจของคณะกรรมการหรื อผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทังนี
้ ้ บริ ษัทจะเปิ ดเผยรายการระหว่างกันไว้ ในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินที่ได้ รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท
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ส่ วนที่ 2.4
ฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงาน
15. ข้ อมูลทางการเงินที่สาคัญ
15.1 ผู้สอบบัญชีและสรุ ปรายงานของผู้สอบบัญชี
งบการเงินสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
ตรวจสอบโดยสานักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ซึ่งมีนางณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน
4563 เป็ นผู้สอบบัญชีที่ได้ รับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี
ที่รับรองทัว่ ไป ผู้สอบบัญชีของบริษัทเห็นว่า งบการเงินของบริ ษัทแสดงฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสด โดย
ถูกต้ องตามที่ควรในสาระสาคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป
งบการเงินสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
ตรวจสอบโดยสานักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ซึ่งมีนางณัฐสรัคร์ สโรชนันท์ จีน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน
4563 เป็ นผู้สอบบัญชีที่ได้ รับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี
ที่รับรองทัว่ ไป ผู้สอบบัญชีของบริษัทเห็นว่า งบการเงินของบริ ษัทแสดงฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสด โดย
ถูกต้ องตามที่ควรในสาระสาคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป
งบการเงินสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ตรวจสอบโดยบริ ษัท เอเอ็นเอส ออดิท จากัด ซึ่งมีนายยุทธพงษ์ เชือ้ เมืองพาน ผู้สอบบัญ ชีรับอนุญ าตเลขทะเบียน
9445 เป็ นผู้สอบบัญชีที่ได้ รับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบ
บัญชีที่รับรองทัว่ ไป ซึง่ ได้ แสดงความเห็นว่า งบการเงินของบริษัทแสดงฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสด โดย
ถูกต้ องตามที่ ควรในสาระสาคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และเพิ่ ม ข้ อมูลและเหตุการณ์ ที่ เน้ นเกี่ ยวกั บ การ
ปรับปรุงแก้ ไขข้ อผิดพลาดในการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับบัญชีตา่ ง ๆ ในปี ก่อน
งบการเงินสาหรับรอบระยะเวลา 9 เดือน สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560
สอบทานโดยบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จากัด ซึง่ มีนายยุทธพงษ์ เชื ้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9445
เป็ นผู้สอบบัญชีที่ได้ รับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ ปฏิบตั ิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน ซึ่งได้
ข้ อสรุ ปว่า ไม่พบสิ่งที่เป็ นเหตุให้ เชื่อว่าข้ อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้ จดั ทาขึ ้นตามมาตรฐานการบัญชี เกี่ยวกับ
เรื่ องงบการเงินระหว่างกาลในสาระสาคัญ จากการสอบทานของผู้สอบบัญชี และเพิ่มข้ อมูลและเหตุการณ์ ที่เน้ นเกี่ยวกับการ
ปรับปรุงรายการทางบัญชีของปี ก่อน
โดยผู้บริ หารอธิบายว่า การอนุมตั ิการออกงบการเงินประจาปี 2559 ของบริ ษัทมีความล่าช้ ากว่ากาหนดส่งงบการเงิน
ประจาปี ของบริ ษัทจดทะเบียน เนื่องจากการเปลี่ยนผู้สอบบัญชีใหม่ มีความเห็นให้ ปรับปรุ งงบย้ อนหลังซึ่งใช้ เวลาในการหา
ข้ อมูลประกอบกับระบบ ERP ของบริ ษัทยังไม่สมบูรณ์ ทังนี
้ ้ ปั จจุบนั บริ ษัทได้ แก้ ไขปั ญหาดังกล่าว และเพิ่มจานวนบุคลากร ซึง่
ในไตรมาส 1-3 ปี 2560 บริษัทสามารถปิ ดงบการเงินประจาไตรมาสได้ ทนั กาหนดส่งของบริษัทจดทะเบียน
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15.2 นโยบายการบัญชีท่ ีสาคัญ
1.

นโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการรั บรู้ รายได้ ประกอบด้ วย :

-

รายได้ จากการขาย : บริ ษัทบันทึกเป็ นรายได้ เมื่อได้ สง่ มอบสินค้ าและโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของสินค้ าไป
ยังลูกค้ าแล้ ว เนื่องจากการขายตู้ไฟฟ้า (Panel) บริ ษัทประกอบที่โรงงานของบริ ษัทใช้ เวลาประกอบในช่วงสัน้ ๆ
ประมาณไม่เกิน 1 เดือนและนาไปส่งมอบให้ ลกู ค้ า ณ โรงงานของลูกค้ า ส่วนการขายสินค้ าประเภทหน่วย (Unit)
เป็ นการขายตามคาสัง่ ซื ้อของลูกค้ า หากมีสินค้ าพร้ อมในคลังสินค้ าบริษัทสามารถส่งมอบสินค้ าได้ ทนั ที

-

รายได้ จากการให้ บริ การรับเหมาและติดตัง้ (Installation/Substation) : บริ ษัทบันทึกเป็ นรายได้ ตามส่วนของงานที่
แล้ วเสร็จเมื่อวัดผลของงานที่ทาได้ อย่างน่าเชื่อถือซึง่ คานวณตามอัตราส่วนของต้ นทุนก่อสร้ างที่เกิดขึ ้นจริ งของงาน
ที่ ท าเสร็ จจนถึงวัน สิ น้ งวดกับ การประมาณการต้ น ทุน ทัง้ หมดที่ ค าดว่าจะใช้ ในการก่อ สร้ างตามสัญ ญา โดย
พิจารณาร่ วมกับผลสาเร็ จของงานที่ประเมินโดยวิศวกรของบริ ษัท เนื่องจากลักษณะงานให้ บริ การรับเหมาและ
ติดตังต้
้ องใช้ ระยะเวลานานเกินกว่า 3 เดือน บริษัทจึงรับรู้รายได้ ในแต่ละงวดบัญชีตามส่วนของงานที่ทาเสร็จ

-

รายได้ จ ากการให้ บ ริ ก าร : บริ ษั ท บัน ทึ ก เป็ น รายได้ ประเภทการซ่ อ มแซม (Repair) และการให้ บ ริ ก ารทั่ว ไป
(Service) เมื่อได้ ให้ บริ การแล้ ว
โดยในกรณีที่บริ ษัทมีการขายพร้ อมรับเหมาติดตังสายไฟ
้
และแต่ละสัญญามีลกั ษณะงานที่เป็ นอิสระจากกันอย่าง
ชัดเจน บริ ษัทจะพิจารณารับรู้รายได้ ของแต่ละสัญญาแยกจากกัน คือ รับรู้รายได้ จากการขายเมื่อส่งมอบ และรับรู้
รายได้ จากการให้ บริ การติดตังเมื
้ ่อมีการให้ บริ การแล้ วเสร็ จหากการติดตังไม่
้ ได้ ใช้ ระยะเวลานาน และรับรู้ รายได้
ตามขันความส
้
าเร็จของงานหากการติดตังใช้
้ ระยะเวลานาน
ส่วนในกรณี การขายพร้ อมรับเหมาติดตังสายไฟ
้
ที่บริ ษัทพิจารณาสัญญาโดยคานึงถึงความต้ องการสุดท้ ายของ
ลูกค้ าที่มงุ่ ผลสาเร็จของงานโดยไม่คานึงถึงการโอนกรรมสิทธิ์ในสินค้ า ซึง่ ลูกค้ าจะรับมอบงานทังหมดเมื
้
่อติดตังจน
้
เป็ นผลสาเร็จของงานแล้ ว บริษัทจะรับรู้รายได้ ตามเปอร์ เซ็นต์ขนความส
ั้
าเร็จของงานเป็ นหลัก

2.

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีท่ ีสาคัญ

ในปี 2558 บริ ษัทได้ เปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี ส่งผลกระทบทาให้ กาไรสุทธิของปี 2558 ลดลงจานวน 13 ล้ านบาท
กาไรต่อหุ้นลดลงจานวน 0.04 บาทต่อหุ้น และทาให้ กาไรสุทธิ ของปี 2557 เพิ่มขึน้ จานวน 13 ล้ านบาท กาไรต่อหุ้นเพิ่มขึน้
จานวน 0.04 บาทต่อหุ้น ผลดังกล่าวเนื่องมาจากในปี 2558 บริ ษัทได้ มีการจัดโครงสร้ างกิจกรรมที่ ก่อให้ เกิดรายได้ ใหม่ ส่งผล
ให้ บริ ษัทฯ ได้ มีการปรับปรุ งการรับรู้รายได้ สาหรับงานให้ บริ การติดตังและก่
้
อ สร้ างสถานีไฟฟ้าย่อยที่ยงั ทาไม่เสร็จ ซึง่ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557 จากบันทึกรับรู้รายได้ เท่ากับต้ นทุนการก่อสร้ างที่เกิดขึ ้น เป็ นบันทึกรับรู้รายได้ ตามอัตราส่วนของงานที่แล้ ว
เสร็จ
นอกจากนี ง้ บกาไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดสาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่แสดงไว้ ในตารางสรุ ปงบ
การเงิน (ตามหัวข้ อ 15.3) เป็ นงบการเงินที่ได้ รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามรายงานลงวันที่ 17 มีนาคม
2560 โดยผู้สอบบัญชีจะต้ องนาเสนองบกาไรขาดทุนและงบกระแสเงินสดที่ปรับปรุงใหม่สาหรับปี 2559 เพื่อเปรี ยบเทียบกับงบ
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ปี 2560 อันเนื่ องมาจากการปรับปรุ งรายการกาไรจากการหักกลบลบหนี ข้ องคู่ค้ารายหนึ่ง เพิ่มขึน้ จานวน 10.16 ล้ านบาท
ค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้ เพิ่มขึ ้น 2.03 ล้ านบาทส่งผลให้ กาไรสุทธิเพิ่มขึ ้น 8.13 ล้ านบาท ซึ่งรายการดังกล่าวกระทบต่อกาไรสะสม
ยังไม่ได้ จดั สรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เพิ่มขึ ้นจานวน 8.13 ล้ านบาท ตามที่ได้ เคยรายงานไว้ เดิม
15.3 ตารางสรุ ปงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2560
(หน่ วย : ล้ านบาท)

งบการเงิน
ฐานะการเงิน
สินทรั พย์
สินทรั พย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น
รายได้ ที่ยงั ไม่ได้ เรี ยกชาระ
สินค้ าคงเหลือ - สุทธิ
รวมสินทรั พย์ หมุนเวียน
สินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน
เงินมัดจาค่าซื ้อที่ดิน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุทธิ
สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน

รวมสินทรั พย์
หนีส้ นิ และส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น
หนี ้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
ที่ถงึ กาหนดชาระภายในหนึง่ ปี
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่

ณ 31 ธันวาคม 2557
(ปรับปรุ งใหม่ )
จานวนเงิน ร้ อยละ

ณ 31 ธันวาคม 2558
(ปรับปรุ งใหม่ )
จานวนเงิน ร้ อยละ

ณ 31 ธันวาคม 2559
(ปรับปรุ งใหม่ )
จานวนเงิน ร้ อยละ

ณ 30 กันยายน 2560
จานวนเงิน

ร้ อยละ

131.88
26.07
221.82
78.45
209.67
667.89

14.83
2.93
24.95
8.82
23.59
75.12

86.05
36.72
282.17
50.54
124.07
579.55

10.93
4.66
35.84
6.42
15.76
73.61

99.69
27.20
386.98
15.55
176.72
706.14

10.91
2.98
42.35
1.70
19.35
77.29

106.73
0.04
419.85
32.63
189.28
748.53

11.18
0.00
43.97
3.42
19.82
78.39

1.00
210.02
1.00
8.55
0.58
221.15
889.04

0.11
23.62
0.11
0.96
0.08
24.88
100.00

1.00
197.41
0.69
7.80
0.86
207.76
787.31

0.13
25.07
0.09
0.99
0.11
26.39
100.00

9.17
187.48
0.40
10.09
0.39
207.53
913.67

1.00
20.52
0.04
1.10
0.05
22.71
100.00

2.39
5.00
187.17
0.75
10.85
0.22
206.38
954.91

0.25
0.52
19.60
0.08
1.14
0.02
21.61
100.00

89.10
218.68

10.02
24.60

64.63
144.52

8.21
18.36

47.88
251.86

5.24
27.57

32.39
250.27

3.39
26.21

4.87
32.40

0.55
3.64

0.91
-

0.12
-

1.71
-

0.19
-

1.59
-

0.17
-
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งบการเงิน
ฐานะการเงิน
ถึงกาหนดชาระภายในหนึง่ ปี
ภาษี เงินได้ ค้างจ่าย
เงินรับล่วงหน้ าจากลูกค้ า
ประมาณการหนี ้สินจากการรับประกัน
ประมาณการหนี ้สินอื่น
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
หนี ้สินตามสัญญาเช่าการเงิน-สุทธิ

ณ 31 ธันวาคม 2557
(ปรับปรุ งใหม่ )
จานวนเงิน ร้ อยละ

ณ 31 ธันวาคม 2558
(ปรับปรุ งใหม่ )
จานวนเงิน ร้ อยละ

ณ 31 ธันวาคม 2559
(ปรับปรุ งใหม่ )
จานวนเงิน ร้ อยละ

ณ 30 กันยายน 2560
จานวนเงิน

ร้ อยละ

9.09
81.23
14.00
6.17
455.54

1.02
9.14
1.58
0.69
51.24

20.47
69.53
10.72
10.85
321.63

2.60
8.83
1.36
1.38
40.86

26.76
35.50
14.64
10.85
389.20

2.93
3.89
1.60
1.18
42.60

16.04
76.88
14.07
10.85
402.09

1.68
8.05
1.47
1.14
42.11

1.03
23.46
24.49
480.03

0.12
2.64
2.76
54.00

0.55
20.60
21.15
342.78

0.07
2.61
2.68
43.54

3.29
27.32
30.61
419.81

0.36
2.99
3.35
45.95

2.07
31.25
33.32
435.41

0.22
3.27
3.49
45.60

หุ้นสามัญ 450,000,000 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท

450.00

50.62

450.00

57.16

450.00

49.25

-

-

หุ้นสามัญ 900,000,000 หุ้นมูลค่าหุ้นละ0.50บาท

-

-

-

-

-

-

450.00

47.12

หุ้นสามัญ 450,000,000 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 1บาท

315.00

35.43

315.00

40.01

315.00

34.48

-

-

หุ้นสามัญ 630,000,000 หุ้นมูลค่าหุ้นละ0.50บาท

-

-

-

-

-

-

315.00

32.99

16.10
77.91
409.01
889.04

1.81
8.76
46.00
100.00

20.70
108.83
444.53
787.31

2.63
13.82
56.46
100.00

26.35
152.51
493.86
913.67

2.88
16.69
54.05
100.00

30.63
173.87
519.50
954.91

3.21
18.21
54.40
100.00

สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียน

ทุนที่ออกจาหน่ายและชาระเต็ม
มูลค่าแล้ ว
ทุนที่ออกจาหน่ายและชาระเต็ม
มูลค่าแล้ ว
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ ว
สารองตามฎหมาย
ยังไม่ได้ จดั สรร
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ นิ และส่ วนของผู้ถอื หุ้น
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งบกาไรขาดทุน
สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 - 2559 และสาหรั บงวด 9 เดือน สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2559 และ 2560
ผลการดาเนินงาน

2558

(ปรับปรุ งใหม่ )

(ปรับปรุ งใหม่ )

จานวนเงิน

รายได้
รายได้ จากการขาย
รายได้ จากการให้ บริ การ
รับเหมาและติดตัง้
รายได้ จากการให้ บริ การ
รายได้ อื่น
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้ นทุนขาย
ต้ นทุนการให้ บริ การ
รับเหมาและติดตัง้
ต้ นทุนการให้ บริ การ
ค่าใช้ จ่ายในการขาย
ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
รวมค่ าใช้ จ่าย
กาไรก่ อนต้ นทุนทางการ
เงินและภาษีเงินได้
ต้ นทุนทางการเงิน
กาไรก่ อนภาษีเงินได้
ค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสาหรับปี
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น

รายการที่จะไม่ได้ รับการจัดประเภทรายการ
ใหม่เข้ าไปไว้ ในกาไรหรื อขาดทุนในภาย
หลังผลขาดทุนจากการประมาณการตาม
หลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย-สุทธิจาก
ภาษี เงินได้

(หน่ วย : ล้ านบาท)

2557

752.16

ร้ อยละ

70.20

280.41 26.17
35.18
3.28
3.71
0.35
1,071.46 100.00

จานวนเงิน

797.75

2559**

ร้ อยละ

74.88

242.74 22.79
20.46
1.92
4.36
0.41
1,065.31 100.00

จานวนเงิน

826.70

ร้ อยละ

67.20

353.08 28.70
47.64
3.87
2.86
0.23
1,230.28 100.00

งวด 9 เดือน 2559

งวด 9 เดือน 2560

จานวนเงิน

ร้ อยละ

จานวนเงิน

ร้ อยละ

55.56

605.37

79.01

437.84

305.58 38.78
43.20
5.48
1.45
0.18
788.07 100.00

138.82 18.12
19.26
2.51
2.78
0.36
766.23 100.00

574.12

53.58

551.41

51.76

598.19

48.62

316.39

40.15

436.60

56.98

242.37
16.86
84.80
79.68
997.83

22.62
1.57
7.91
7.45
93.13

231.58
9.05
67.54
87.21
7.61
954.40

21.74
0.85
6.34
8.19
0.71
89.59

306.39
20.71
74.99
83.77
2.77
1,086.82

24.90
1.68
6.09
6.82
0.23
88.34

264.38
20.56
52.78
63.52
4.11
721.74

33.55
2.61
6.70
8.06
0.52
91.58

106.00
8.95
42.47
59.48
3.95
657.45

13.83
1.17
5.54
7.76
0.52
85.80

73.63
(6.12)
67.51
(14.16)
53.35

6.87
(0.57)
6.30
(1.32)
4.98

110.91
(2.51)
108.40
(22.88)
85.52

10.41
(0.24)
10.17
(2.14)
8.03

143.46
(1.35)
142.11
(29.09)
113.02

11.66
(0.11)
11.55
(2.36)
9.19

66.33
(0.89)
65.43
(13.37)
52.06

8.42
(0.11)
8.30
(1.70)
6.61

108.78
(1.34)
107.44
(21.80)
85.64

14.20
(0.17)
14.02
(2.85)
11.18

-

-

-

-

(1.82)

(0.15)

(1.82)

(0.23)

กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี /งวด
กาไรต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐาน (บาท/หุ้น)

-

53.35
4.98
85.52
8.03
111.20
9.04
50.24
6.38
85.64
0.18*
0.08
0.08*
0.14*
0.14
630*
630*
630*
630*
630
จานวนหุ้นสามัญถัวเฉลีย่ ถ่วงน ้าหนัก (ล้ านหุ้น)
หมายเหตุ : * ปรับเป็ นราคากาไรสุทธิต่อหุ้นเทียบกับมูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท
** ในระหว่างงวดไตรมาส 3/2560 มีจดหมายยุติมลู หนี ้ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2560 ซึง่ รายการดังกล่าวกระทบงบกาไรขาดทุนและกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 กาไรจากการยกหนี ้เพิ่มขึ ้น 10.16 ล้ านบาท ค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ เพิ่มขึ ้น
2.03 ล้ านบาท กาไรสุทธิเพิ่มขึ ้น 8.13 ล้ านบาท
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งบกระแสเงินสด
สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 - 2559 และสาหรั บงวด 9 เดือน สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2559 และ 2560
รายการ

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
รายการปรั บกระทบกาไรก่ อนภาษีเงินได้
เป็ นเงินสดรั บ(จ่ าย)จากกิจกรรมดาเนินงาน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้ าคงเหลือ
(กาไร)ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายทรัพย์สิน
กาไรจากการจาหน่ายเงินลงทุนชัว่ คราว
กาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจริ งจากการวัดมูลค่า
เงินลงทุนชัว่ คราว
ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจริ งจากสัญญาซื ้อ
ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ า
(กาไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นที่ยงั ไม่เกิดขึ ้น
ดอกเบี ้ยรับ
ค่าใช้ จ่ายดอกเบี ้ยจ่าย
ประมาณการหนี ้สินจากการรับประกัน
ประมาณการหนี ้สินอื่น
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
กาไรจากการดาเนินงานก่ อนการเปลี่ยนแปลง
ในสินทรัพย์ และหนีส้ นิ ดาเนินงาน
สินทรั พย์ จากการดาเนินงาน(เพิ่มขึน้ )ลดลง :
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น
รายได้ ที่ยงั ไม่ได้ เรี ยกชาระ
สินค้ าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนีส้ นิ จากการดาเนินงานเพิ่มขึน้ (ลดลง) :
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น
ประมาณการหนี ้สินจากการรับประกัน
ประมาณการหนี ้สินอื่น
เงินรับล่วงหน้ าจากลูกค้ า
เงินสดรั บจากกิจกรรมดาเนินงาน
จ่ายสารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
จ่ายดอกเบี ้ยจ่าย

2557

2558

(ปรับปรุ งใหม่ )

(ปรับปรุ งใหม่ )

2559**

(หน่ วย : ล้ านบาท)
งวด 9 เดือน
งวด 9 เดือน
2559
2560

67.51

108.40

142.11

65.43

107.44

18.13
(0.11)
-

18.55
2.24
0.21
(0.59)

18.65
1.23
(0.48)
(0.45)

14.27
0.86
(0.48)
(0.33)

12.09
0.47
(0.25)
(0.34)

-

(0.05)

(0.03)

(0.10)

-

(8.63)
(0.90)
6.12
3.13

0.23
(0.35)
(0.21)
2.51
8.35
4.68
3.14

0.24
1.80
(0.24)
1.35
10.79
4.44

4.56
(1.10)
(0.11)
0.89
6.41
3.33

2.75
(0.64)
(0.14)
1.34
3.06
3.93

85.25

147.11

179.41

93.63

129.72

46.55
(58.76)
17.51
(4.93)
-

(59.76)
27.91
83.36
(0.28)

(104.92)
35.00
(53.88)
0.47

(61.62)
(37.63)
(56.77)
0.40

(34.63)
(17.09)
(13.08)
0.16

(25.95)
51.42
111.09
(6.12)

(74.26)
(11.63)
(11.70)
100.75
(6.00)
(2.51)

116.87
(6.87)
(34.03)
132.05
(1.35)

150.49
(6.27)
(4.48)
77.76
(0.89)

(4.35)
(3.63)
41.38
98.48
(1.34)
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รายการ

จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน :
ดอกเบี ้ยรับ
เงินสดรับจากการจาหน่ายเงินลงทุนชัว่ คราว
เงินสดจ่ายซื ้อเงินลงทุนชัว่ คราว
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน(เพิ่มขึ ้น)
ลดลง
เงินสดจ่ายชาระเงินมัดจาค่าซื ้อที่ดิน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
เงินสดรับจากการจาหน่ายสินทรัพย์ถาวร
เงินสดจ่ายเพื่อซื ้อสินทรัพย์ถาวร
เงินสดจ่ายเพื่อซื ้อสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดสุทธิได้ มา (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากิจกรรมจัดหาเงิน :
เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงินลดลง
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง
จ่ายชาระเจ้ าหนี ้ตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินปั นผลจ่าย
เงินสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

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

2557

2558

(ปรับปรุ งใหม่ )

(ปรับปรุ งใหม่ )

2559**

งวด 9 เดือน
2559

งวด 9 เดือน
2560

(21.93)
83.04

(10.76)
81.48

(26.66)
104.04

(22.98)
53.89

(31.53)
65.62

0.91
(26.08)

0.21
100.00
(110.00)

0.24
162.00
(152.00)

0.11
105.00
(105.00)

0.14
77.50
(50.00)

16.98
0.18
0.35
(5.60)
(0.17)
(13.43)

0.280
(6.12)
(15.63)

(8.17)
1.50
(2.60)
0.97

(8.14)
1.51
(1.67)
(8.21)

6.79
(5.00)
0.28
(11.59)
(0.57)
17.54

43.21
(33.36)
(4.23)
(56.70)
(51.08)
18.53
113.35
131.88

(24.84)
(32.41)
(4.43)
(50.00)
(111.68)
(45.83)
131.88
86.05

(18.06)
(3.31)
(70.00)
(91.37)
13.64
86.05
99.69

(14.78)
(2.14)
(50.00)
(66.91)
21.23
86.05
64.82

(14.78)
(1.34)
(60.00)
(76.12)
7.04
99.69
106.73

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง)สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดคงเหลือณ วันต้ นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดคงเหลือ ณ วันสิน้ งวด
หมายเหตุ ** ในระหว่างงวดไตรมาส 3/2560 มีจดหมายยุติมลู หนี ้ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2560 ซึง่ รายการดังกล่าวกระทบงบกาไรขาดทุนและกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 กาไรจากการยกหนี ้เพิ่มขึ ้น 10.16 ล้ านบาท ค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ เพิ่มขึน้
2.03 ล้ านบาท กาไรสุทธิเพิ่มขึ ้น 8.13 ล้ านบาท
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อัตราส่ วนทางการเงินที่สาคัญ
สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 - 2559 และสาหรั บงวด 9 เดือน สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2560

อัตราส่ วนสภาพคล่ อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี ้การค้ า
ระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลี่ย
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้ าคงเหลือ
ระยะเวลาขายสินค้ าเฉลี่ย
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้ าหนี ้การค้ า
ระยะเวลาชาระหนี ้เฉลี่ย (รวม)
วงจรเงินสด
อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากาไร
อัตรากาไรขันต้
้ น
อัตรากาไรจากการดาเนินงาน
อัตราส่วนเงินสดต่อการทากาไร
อัตราส่วนกาไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
อัตราการหมุนของสินทรัพย์
อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายการเงิน
อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบี ้ย
อัตราส่วนความสามารถชาระภาระผูกพัน
อัตราการจ่ายเงินปั นผล
อัตรากาไรสุทธิต่อหุ้นปรับลดเต็มที่ **

2559

(ปรับปรุ งใหม่ )

(ปรับปรุ งใหม่ )

(ปรับปรุ งใหม่ )

9 เดือน
2560

(เท่า)
(เท่า)
(เท่า)
(เท่า)
(วัน)
(เท่า)
(วัน)
(เท่า)
(วัน)
(วัน)

1.47
0.75
0.20
5.87
62
4.20
87*
4.44
82
67

1.80
1.10
0.21
5.13
71
5.01
73
5.28
69
75

1.81
1.17
0.29
4.39
83
6.32
58
5.59
65
76

1.86
1.20
0.17
2.90
126
4.25
86
3.41
107
104

(%)
(%)
(%)
(%)
(%)

21.95
6.90
112.78
4.98
12.93

25.35
10.45
73.46
8.03
20.04

24.61
11.69
72.52
9.04
23.70

27.76
14.25
60.32
11.18
22.54

(%)
(%)
(เท่า)

6.04
33.11
1.21

10.20
51.08
1.27

13.07
67.47
1.45

12.22
69.57
1.09

(เท่า)
(เท่า)
(เท่า)
(%)
(บาท)

1.17
18.15
0.66
28.12
0.06

0.77
37.75
0.36
99.40***
0.10

0.85
97.58
0.41
53.96***
0.12

0.84
73.61
0.46
98.06***
0.13

2557

อัตราส่ วนทางการเงิน

2558

หมายเหตุ: * ใช้ มลู ค่า ณ วันสิ ้นงวดในการคานวณ
** คานวณที่ฐานทุนจดทะเบียน 900 ล้ านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท
*** ในปี 2558-2559 เงินปั นผลจ่ายจากกาไรสุทธิและกาไรสะสม และปี 2560 จ่ายจากกาไรสะสม คานวณการประกาศจ่ายเงินปั นผลถึง
เดือนพฤศจิกายน 2560
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ส่ วนที่ 2.4
16. การวิเคราะห์ และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ
16.1 คาอธิบายและการวิเคราะห์ ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
16.1.1 การจัดโครงสร้ างกิจกรรมที่ก่อให้ เกิดรายได้
บริษัทประกอบธุรกิจทางด้ านการจาหน่ายอุปกรณ์และระบบควบคุมไฟฟ้าที่ใช้ ในโรงงานอุตสาหกรรม โดยส่วนหนึ่งเป็ น
อุปกรณ์ ไฟฟ้า และอีกส่วนหนึ่งเป็ นการประกอบตู้ควบคุม ระบบไฟฟ้าที่ใช้ ในโรงงานอุตสาหกรรม หรื ออาคารสูง ที่มีลกั ษณะ
เป็ นการซื ้อมาขายไป หรื อสถานีไฟฟ้าย่อย ซึง่ มีลกั ษณะของโครงสร้ างของรายได้ ที่ไม่ซบั ซ้ อน ตลอดจนการให้ บริ การลูกค้ า เพื่อ
ให้ บริการซ่อมแซมสินค้ าที่ซื ้อไปจากบริษัท จึงอาจกล่าวได้ วา่ บริษัทมีรายได้ หลักจาก 1) การขายสินค้ า และ 2) การให้ บริการ
ต่อมาในปี 2556 บริ ษัทเล็งเห็นโอกาสในการเติบโตและเริ่ มรับงานประเภทการให้ บริ การรับเหมาและติดตังเพิ
้ ่มมากขึ ้น
ซึง่ งานส่วนใหญ่เป็ นการก่อสร้ างสถานีไฟฟ้าย่อย ณ สถานที่ของลูกค้ าซึง่ เป็ นไปตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน จากเรื่ องดังกล่าวจึง
เป็ นที่มาของการจัดโครงสร้ างกิจกรรมที่ก่อให้ เกิดรายได้ ใหม่ เพื่อให้ สอดคล้ องกันระหว่างวิธีปฏิบตั ิงานกับมาตรฐานการบัญชี
ในการบันทึกกิจกรรมต่าง ๆ ให้ เหมาะสม ส่งผลถึงงบการเงินได้ รายงานข้ อมูลได้ ถกู ต้ องตรงตามประเภทงานที่เกิดขึ ้น จึงเกิด
รายได้ ประเภทที่ 3) คือ การให้ บริการรับเหมาและติดตัง้ ซึง่ จุดรับรู้รายได้ จะเป็ นไปตามขันความส
้
าเร็จของงาน
16.1.2 ภาพรวมการดาเนินงานที่ผ่านมา
ตลอดระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา ตังแต่
้ ปี 2557- 2559 บริ ษัทมีรายได้ จากการขาย การให้ บริ การรับเหมาและติดตัง้ และ
การให้ บริ การเพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่อง เท่ากับ 1,067.75 ล้ านบาท 1,060.95 ล้ านบาท และ 1,227.43 ล้ านบาท ตามลาดับ โดย
เหตุผลหลักของการเติบโตของบริ ษัท เนื่องจากลูกค้ าเดิมมีก ารขยายฐานการผลิต และการปรับเปลี่ยนซื ้ออุปกรณ์ ใหม่ และมียอดขาย
จากลูกค้ ารายใหม่เพิ่มเติมทังในและต่
้
างประเทศ ซึ่งรายได้ หลักมาจากลูกค้ ากลุ่มโรงงานนา้ ตาล โดยลูกค้ ากลุ่มโรงงานนา้ ตาลในปี
2557-2559 ประมาณร้ อยละ 50 ของรายได้ ในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม สัง่ ซื ้อตู้ไฟฟ้าระบบควบคุมเครื่ องจักร เช่น ตู้ชดุ ควบคุมหม้ อไอ
น ้า, ตู้ชดุ ควบคุมหม้ อปั่ นน ้าตาล และตู้ชดุ ควบคุมในกระบวนการผลิตอื่นๆ เป็ นต้ น ระบบ SCADA, ตู้Switchgear, งานสร้ างสถานีไฟฟ้า
ย่อย 115 kV, ตู้เชื่อมต่อการขายไฟฟ้า โดยตามปกติแล้ วสินค้ าอุปกรณ์ของ CPT สาหรับโรงงานน ้าตาลสามารถใช้ งานได้ นาน แต่

โรงงานน า้ ตาลส่ว นใหญ่ มี งานการขยายโรงงานใหม่แ ละมี ก ารปรั บ ปรุ งคุณ ภาพของระบบการท างานของเครื่ อ งจัก รอยู่
ตลอดเวลา รวมทังต้
้ องการประหยัดพลังงานและให้ พลังงานส่วนที่เหลือใช้ สามารถขายไฟคืนให้ รัฐบาล ตามนโยบายการรับซื ้อ
ไฟคืนที่รัฐบาลกาหนดไว้ ทังนี
้ ้ จากข้ อมูลการแสดงปริ มาณการผลิต การบริ โภค และส่งออกน ้าตาลในช่วง 4 ฤดูการผลิตที่ผ่าน
มาของอุตสาหกรรมนา้ ตาล ตามประกาศคณะกรรมการอ้ อยและนา้ ตาลทราย (กนอ.) เรื่ อง กาหนดชนิดนา้ ตาลทรายที่ให้
โรงงานน า้ ตาลทรายผลิ ต ในฤดู ก ารผลิ ต มี ป ริ ม าณที่ ใ กล้ เคี ย งกัน ในแต่ ล ะปี ซึ่ ง ยกเว้ น บางปี ที่ ป ระสบปั ญ หาภั ย แล้ ง
(รายละเอียดในข้ อ 2.2.5 เรื่ องภาวะอุตสาหกรรมและภาวะการแข่งขัน)
นอกจากนี ้ การเติบโตของธุรกิจบริ ษัทสอดคล้ องไปตามภาวการณ์ขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมโดยรวม ตลอดจนการ
ก่อสร้ างโรงงานอุตสาหกรรมและการขยายกาลังการผลิตซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อความต้ องการเครื่ องจักร ระบบควบคุมการ
ทางานของเครื่ องจักรและอุปกรณ์สนับสนุนที่เกี่ยวข้ อง รวมทังจากการที
้
่บริ ษัทได้ ขยายฐานกลุม่ ลูกค้ าไปยังอุตสาหกรรมต่างๆ
ที่หลากหลาย รวมถึงบริ ษัทดาเนินกลยุทธ์ ทางด้ านการตลาดในการรักษาฐานลูกค้ าที่มีอยู่ด้วยสินค้ าที่สนองตรงตามความ
ต้ องการของลูกค้ าสามารถตอบโจทย์ลกู ค้ าได้ ตรงจุดและการบริการที่รวดเร็วและประทับใจ สร้ างความพอใจสูงสุดแก่ลกู ค้ า ซึง่
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ส่งผลให้ รายได้ รวมของบริ ษัทเติบโตอย่างต่อเนื่องดังกล่าว ซึ่งในปี 2558 บริ ษัทมีอตั ราการเติบโตของรายได้ จากการขายและ
บริ การที่คงที่ และในปี 2559 บริ ษัทมีอัตราการเติบโตของรายได้ จาการขายและบริ การเท่ากับ ร้ อยละ 15.69 นอกจากนี ้
บริ ษัทมีนโยบายรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และราคาที่สมเหตุผลให้ แก่ลกู ค้ า ซึ่งทาให้ ชื่อเสียงของ CPT เป็ นที่ร้ ูจกั ในวงการ
และเป็ นที่ยอมรับในตลาดอุตสาหกรรมโรงงาน
จากการเติบโตของยอดขายของบริ ษัท เนื่องจากสินค้ าของบริ ษัทสามารถขายให้ แก่โรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภทที่มี
การทางานของเครื่ องจักรและมีการใช้ ไฟฟ้า ดังนัน้ การเติบโตของเศรษฐกิจโดยรวมและภาวะอุตสาหกรรมที่ขยายตัว ไม่วา่ จะ
เป็ นโรงงานอุตสาหกรรม ระบบสาธารณูปโภค การก่อสร้ างอาคารสูง ทาให้ มีการขยายตัวของภาคการผลิต ทังอุ
้ ตสาหกรรม
อาหาร ก่อสร้ าง ปูนซิเมนต์ กระดาษ ฯลฯ ซึง่ กระบวนการผลิตเหล่านี ้จาเป็ นต้ องพึง่ พาเครื่ องจักรด้ วยกันทังสิ
้ ้น และในการเดิน
เครื่ องจักรต้ องใช้ ไฟฟ้าในการทาให้ กระแสไฟฟ้าเสถียรจาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ องมีระบบการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ สาหรับ
ภาพรวมการเติบโตที่เพิ่มขึ ้นของยอดขายเมื่อแบ่งแยกตามกลุ่มลูกค้ านัน้ พบว่า กลุ่มลูกค้ าส่วนใหญ่ของบริ ษัทยังคงเป็ นกลุ่ม
ลูกค้ าโรงงานน ้าตาลนับตังแต่
้ ปี 2557 เป็ นต้ นมา ซึง่ กลุ่มลูกค้ ากลุ่มนี ้ยังถือเป็ นลูกค้ าในอุตสาหกรรมหลักของบริษัท เนื่องจาก
มีการขยายกาลังการผลิตของโรงงานน ้าตาล ซึง่ นับตังแต่
้ ปี 2557 ซึง่ จะมีการสัง่ ซื ้อสินค้ าตู้ไฟฟ้าควบคุมเครื่ องจักรและตู้ไฟฟ้า
ระดับแรงดันต่าและแรงดันปานกลางตลอดจนงานระบบไฟฟ้าเพิ่มขึ ้นมาตลอด
ในด้ านฐานลูกค้ ารายใหญ่ บริ ษัทมีรายได้ จากการขายให้ ลูกค้ ารายใหญ่ 10 รายแรกในปี 2559 และช่วง 9 เดือนปี
2560 ในสัดส่วนร้ อยละ 51.97 และร้ อยละ 61.83 ของรายได้ จากการขายและบริ การ ตามลาดับ ทัง้ นี ้ บริ ษั ทมี ลูกค้ าที่ มี
ยอดขายสูงสุดในระหว่างปี 2557 - 2559 และช่วง 9 เดือนปี 2560 ที่แตกต่างกัน จึงไม่ได้ พึ่งพาลูกค้ ารายใหญ่รายใดรายหนึ่ง
อย่างไรก็ในช่วง9 เดือนปี 2560 มีลกู ค้ ารายหลักรายหนึ่งในกลุ่มโรงงานน ้าตาลที่มีสดั ส่วนรายได้ ค่อนข้ างสูง คือประมาณร้ อย
ละ 19.24 ของรายได้ จากการขายและบริการ เนื่องจากเป็ นช่วงที่ลกู ค้ ารายดังกล่าวขยายกาลังการผลิต
สาหรับช่วง 9 เดือนปี 2560 บริ ษัทมีรายได้ จากการขายและบริ การลดลงร้ อยละ 2.95 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี
ก่อน เนื่องจากไตรมาส 3 ปี 2559 บริษัทมีรายได้ จากการให้ บริ การรับเหมาและติดตังที
้ ่สงู จากลูกค้ าสองรายจากการให้ บริ การ
การสร้ างสถานี ไฟฟ้าย่อย (Substation) โดยที่ บ ริ ษั ทยังรักษาอัตรากาไรขัน้ ต้ น รวมไว้ ได้ ที่ ประมาณร้ อยละ 25 นอกจากนี ้
อุตสาหกรรมน ้าตาลมีการผลิตเป็ นฤดูกาล ซึ่งการรับรู้ รายได้ สว่ นใหญ่จะเกิดขึ ้นในไตรมาสที่ 3 และ 4 ของปี ก่อนฤดูกาลผลิต
จะเริ่ มในช่วงปลายปี บริ ษัทมีการติดตามและควบคุมต้ นทุนอย่ างใกล้ ชิด เช่น การควบคุมต้ นทุนการผลิต โดยการกาหนด
รูปแบบตู้ไฟฟ้าที่เป็ นมาตรฐานและมีขนาดเล็ก การวางอุปกรณ์ ต่างๆ ให้ อยู่ในตาแหน่งที่เหมาะสมเพื่อควบคุมปริ มาณการใช้
วัสดุประเภททองแดงและสายไฟ การจัดวางวงจรควบคุมโดยใช้ อุปกรณ์ ที่มีเทคโนโลยีสูงขึน้ นอกจากนี ้ การติดตามอย่าง
เข้ มงวดจากฝ่ ายบริ หารหากมีต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่ได้ ประมาณไว้ การควบคุมการเบิกใช้ สินค้ าอุปกรณ์ และการ
วางแผนการสัง่ สินค้ าจากผู้จดั จาหน่ายเป็ น ปริ มาณมากต่อครัง้ เพื่อการต่อรองด้ านราคา ทาให้ บริ ษัทสามารถรักษาอัตรากาไร
ขันต้
้ นไว้ ได้ อย่างสม่าเสมออยูท่ ี่ประมาณร้ อยละ 25 ของรายได้ จากการขายและการให้ บริการ
ณ ปั จจุบนั เนื่องจากผลงานของบริ ษัทที่ผ่านมาเป็ นที่ร้ ูจกั และการสร้ างพันธมิตรทางการค้ าทาให้ บริ ษัทได้ รับงานเพิ่ม
มากขึน้ สาหรับงานที่เพิ่มขึน้ ส่วนใหญ่ เป็ นการสร้ างสถานี ไฟฟ้า ย่อย (Substation) สาหรับโรงงานนา้ ตาลและการก่อสร้ าง
อาคารและการสร้ างโรงงาน เป็ นต้ น ซึง่ ณ 30 กันยายน 2560 บริษัทมีงานอยู่ระหว่างการส่งมอบมูลค่าประมาณ 580.86 ล้ าน
บาท โดยคาดว่าจะส่งมอบในปี 2560 ประมาณร้ อยละ 75 และส่งมอบในปี 2561 ประมาณร้ อยละ 25 ของงานที่อยู่ระหว่าง
การส่งมอบทังสิ
้ ้น ซึ่งที่ผ่านมา สิ่งสาคัญที่กระทบต่อยอดขายของบริ ษัทจะขึ ้นอยู่กับการขยายตัวของโรงงานนา้ ตาล ทังการ
้
ขยายกาลังการผลิต และการพัฒนาคุณภาพการผลิต เช่น ความต้ องการในการประหยัดพลังงาน หรื อการสัง่ อุปกรณ์เพิ่มเติม
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การซ่อ มแซมหรื อ ทดแทนอุป กรณ์ ต้ ูไฟฟ้ าหรื อ เครื่ อ งปั่ น น า้ ตาลเดิ ม อย่างไรก็ ต าม ผู้บ ริ ห ารได้ ต ระหนัก ถึงการพึ่ งพาใน
อุตสาหกรรมการผลิตนา้ ตาล จึงได้ ขยายตลาดเป้าหมายของบริ ษัทไปยังอุตสาหกรรมอื่นๆ ซึ่งต้ องใช้ ต้ ูไฟฟ้าระบบควบคุม
เครื่ องจักร หรื อตู้ไฟฟ้ากาลังเช่นเดียวกัน และคาดว่ารายได้ ของบริษัทยังคงมีแนวโน้ มที่ เติบโตต่อไปในอนาคต ซึง่ จะสอดคล้ อง
กับแนวโน้ มการขยายตัวหรื อการปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่ องจักรในภาคการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมทังในประเทศ
้
ทัง้
ธุรกิจการผลิตและประกอบตู้ไฟฟ้าระบบควบคุมเครื่ องจักร และตู้ไฟฟ้าไฟฟ้าระดับแรงดันต่าและแรงดันปานกลาง รวมถึงงาน
สร้ างสถานี ไ ฟฟ้ า ย่ อ ย (Substation) อี ก ทั ง้ จากการขยายตั ว เข้ าสู่ ป ระชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น (ASEAN Economics
Community : AEC) ปั จจุบัน บริ ษัทมีโครงการที่จะสร้ างทีมขายต่างประเทศเพื่อขยายสู่ตลาดต่างประเทศเริ่ มจากประเทศ
เพื่อนบ้ าน โดยเฉพาะธุรกิจอุตสาหกรรมน ้าตาลและโรงไฟฟ้ายังสามารถขยายตัวได้ อีกมากทังฟิ
้ ลิปปิ นส์ อินโดนีเซีย พม่าและ
กัมพูชา เป็ นต้ น นอกจากนี ้ ยังมีแผนการขยายกลุม่ ลูกค้ าไปยังหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ตามโครงการสนับสนุนด้ าน
งบประมาณต่างๆ ด้ วยเช่นกัน (รายละเอียดได้ กล่าวอยู่ในหัวข้ อ 6 โครงการอนาคต)
16.1.3 การวิเคราะห์ ผลการดาเนินงานสาหรั บปี 2557-2559 และช่ วง 9 เดือน ปี 2560
รายได้
รายได้ รวมของบริ ษั ท ในปี 2557-2559 และช่ ว ง 9 เดื อ นปี 2559 และ 2560 มี จ านวนเท่ า กับ 1,071.46 ล้ า นบาท
1,065.31 ล้ านบาท 1,230.28 ล้ านบาท 788.07 ล้ านบาท และ 766.23 ล้ านบาท ตามลาดับ โดยแบ่งเป็ นรายได้ จากการขาย
รายได้ จากการให้ บริ การ และรายได้ อื่น ซึ่งสามารถสรุ ปโครงสร้ างรายได้ ของบริ ษัทสาหรับปี 2557 - 2559 และช่วง 9 เดือนปี
2559 และ 2560 ได้ ดงั นี ้
ตารางสรุปโครงสร้ างรายได้ ปี 2557 – 2559 และช่วง 9 เดือน ปี 2559 และ 2560
โครงสร้ างรายได้

2557
(ปรับปรุ งใหม่ )
ล้ านบาท
ร้ อยละ

2558
(ปรับปรุ งใหม่ )
ล้ านบาท
ร้ อยละ

2559**
ล้ านบาท

ร้ อยละ

9 เดือน 2559
ล้ านบาท

ร้ อยละ

9 เดือน 2560
ล้ านบาท

รายได้ จากการขาย
1. ขายตู้ไฟฟ้า (Panel)
568.18
53.03
607.82
57.06
657.47
53.44
349.82
44.39
434.30
2. ขายสินค้ า-หน่วย (Unit)
183.98
17.17
189.93
17.82
169.24
13.76
88.02
11.17
171.07
รวมรายได้ จากการขาย
752.16
70.20
797.75
74.88
826.71
67.20
437.84
55.56
605.37
รายได้ จากการให้ บริการ
3. ให้ บริ การรับเหมาและติดตัง้
280.41
26.17
242.74
22.79
353.08
28.70
305.58
38.78
138.82
(Installation/Substation)
4. ให้ บริ การ (Service )
35.18
3.28
20.46
1.92
47.64
3.87
43.20
5.48
19.26
รวมรายได้ จากการให้ บริการ
315.59
29.45
263.20
24.71
400.72
32.57
348.78
44.26
158.08
รวมรายได้ หลัก
1,067.75
99.65 1,060.95
99.59 1,227.43
99.77
786.62
99.82
763.45
รายได้ อ่ นื ๆ *
3.71
0.35
4.36
0.41
2.85
0.23
1.45
0.18
2.78
รวมรายได้
1,071.46
100.00 1,065.31
100.00 1,230.28
100.00
788.07
100.00
766.23
หมายเหตุ* รายได้ อื่นๆ ประกอบด้ วย รายได้ จากการจาหน่ายเศษซาก กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน และ ดอกเบี ้ยรับ เป็ นต้ น
** ในระหว่างงวดไตรมาส 3/2560 มีจดหมายยุติมลู หนี ้ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2560 ซึง่ รายการดังกล่าวกระทบงบกาไรขาดทุนและกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 กาไรจากการยกหนี ้เพิ่มขึ ้น 10.16 ล้ านบาท ค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ เพิ่มขึน้
2.03 ล้ านบาท กาไรสุทธิเพิ่มขึ ้น 8.13 ล้ านบาท
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22.33
79.01

18.12
2.51
20.63
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โดยบริ ษัทมีสดั ส่วนรายได้ จากการขายและการให้ บริการ 3 ปี (2557-2559) และช่วง 9 เดือน ปี 2560 แสดงได้ ตามภาพ
ดังนี ้
กราฟแสดงสัดส่วนโครงสร้ างรายได้ จากการขายและการให้ บริการเฉลี่ย 3 ปี (2557-2559) และช่วง 9 เดือน ปี 2560
โครงสร้ างรายได้ ช่วง 9 เดือน ปี 2560

โครงสร้ างรายได้ เฉลี่ย 3 ปี
การ
ให้ บริการ
(Service)
3%
งานติดตัง้
(Installation)
26%

ขาย-หน่ วย
(Unit)
16%

การ
ให้ บริการ
งานติดตัง้ (Service)
(Installation) 3%

18%

ขาย-ตู้
ไฟฟ้ า
(Panel)
55%

ขายหน่ วย
(Unit)
23%

ขาย-ตู้
ไฟฟ้ า
(Panel)
56%

บริ ษัทมีโครงสร้ างรายได้ เฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง (2557-2559) จากการขายตู้ไฟฟ้า (Panel) รายได้ จากการขายสินค้ าที่เป็ น
หน่วย (Unit) รายได้ จากการให้ บริ การรับเหมาและติดตัง้ (Installation/Substation) และรายได้ จากการให้ บริ การ (Service) ใน
สัดส่วนเท่ากับร้ อยละ 55 ร้ อยละ 16 ร้ อยละ 26 และร้ อยละ 3 ของรายได้ หลักของบริษัท ตามลาดับ และสาหรับรอบระยะเวลา
9 เดื อน ปี 2560 บริ ษั ทมีรายได้ จากการขายตู้ ไฟฟ้า (Panel) รายได้ จากการขายสินค้ าที่เป็ นหน่วย (Unit) รายได้ จากการ
ให้ บริ การรับเหมาและติดตัง้ (Installation/Substation) และรายได้ จากการให้ บริ การ (Service) ในสัดส่วนเท่ากับร้ อยละ 56
ร้ อยละ 23 ร้ อยละ 18 และร้ อยละ 3 ของรายได้ หลักของบริษัท ตามลาดับ
การเติบโตของรายได้ ของบริ ษัทในช่วง 3 ปี ย้อนหลัง (2557-2559) พบว่ามีการเติบโตของธุรกิจประเภทงานตู้ไฟฟ้า
(Panel) และธุรกิจที่เกี่ยวกับการให้ บริการรับเหมาและติดตัง้ (Installation / Substation) ซึง่ แสดงภาพดังนี ้
กราฟแสดงแนวโน้ มการเติบโตของรายได้ ในช่วง 3 ปี ย้อนหลัง (2557 – 2559)
700

ล้ าน
บาท

600
500
2557

400

2558

300

2559

200
100
0
การให้ บริการ (Service)

ขาย-หน่ วย (Unit)

งานติดตัง้ (Installation)
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รายได้จากการขาย
1. รายได้ จากการขายสินค้ าสาเร็ จรู ป ประเภทตู้ไฟฟ้า (Panel) บริ ษัทมีรายได้ จากธุรกิจส่วนนี ้เพิ่มขึ ้นทุกปี โดยในปี
2557 - 2559 มีรายได้ เท่ากับ 568.18 ล้ านบาท 607.82 ล้ านบาท และ 657.47 ล้ านบาท ตามลาดับ โดยลูกค้ าส่วนใหญ่เป็ น
ลูกค้ าโรงงานน ้าตาล โรงงานปูนซีเมนต์ โรงงานกระดาษ และโรงไฟฟ้า เป็ นต้ น และรายได้ สว่ นใหญ่มาจากกลุม่ โรงงานน ้าตาล
ซึ่งสอดคล้ องกับการขยายตัวตามโรงงานนา้ ตาลที่เพิ่มขึ ้น สาหรับยอดขายสาหรับ ช่วง 9 เดือนปี 2560 เท่ากับ 434.30 ล้ าน
บาท ซึ่งเพิ่มขึ ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2559 ซึ่งมีรายได้ จากการขายตู้ไฟฟ้าจานวน 349.82 ล้ านบาท เนื่องจากในปี
2560 มีงานขายตู้ไฟฟ้าให้ ลกู ค้ ารายหลักซึง่ เป็ นลูกค้ ากลุม่ โรงงานน ้าตาล
2. รายได้ จากการขายสินค้ าสาเร็จรูปประเภทหน่วย (Unit) บริษัทมีรายได้ จากธุรกิจส่วนนี ้ในปี 2557 - 2559 มีรายได้
เท่ากับ 183.98 ล้ านบาท 189.93 ล้ านบาท และ 169.24 ล้ านบาท ตามลาดับ โดยยอดขายในปี 2557-2558 ที่สงู เนื่องจาก
เป็ นการขายสินค้ าที่มีมลู ค่าสูงหลายงาน เพื่อใช้ ในอุตสาหกรรมโรงงานน ้าตาล ลูกค้ าผู้รับเหมาและลูกค้ าที่เป็ นผู้จดั จาหน่าย
ซึง่ เป็ นสินค้ าพวกสายไฟทองแดง (Busduct) และมอเตอร์ เป็ นต้ น สาหรับยอดขายช่วง 9 เดือนปี 2560 เท่ากับ 171.07 ล้ าน
บาท เพิ่มขึ ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2559 เท่ากับ 88.02 ล้ านบาท โดยรายได้ ในปี 2560 มีงานขายมอเตอร์ ให้ ลกู ค้ า
รายหลักในกลุม่ โรงงานน ้าตาล (ลูกค้ าขยายโรงงานซื ้อทังตู
้ ้ ไฟฟ้า (Panel) และมอเตอร์ (Unit))
รายได้จากการให้บริ การ
3. รายได้ จากการให้ บริการรับเหมาและติดตัง้ (Installation / Substation) บริษัทมีรายได้ จากส่วนนี ้ในปี 2557-2559
เท่ากับ 280.41 ล้ านบาท 242.74 ล้ านบาท และ 353.08 ล้ านบาท ตามลาดับ ซึ่ง ส่วนใหญ่ เป็ นงานสร้ างสถานี ไฟฟ้าย่อย
(Substation) โดยในปี 2559 บริ ษัทได้ รับงานจากผู้รับเหมาก่อสร้ างงานโครงการอาคารขนาดใหญ่ สาหรับการสร้ างสถานี
ไฟฟ้าภายในอาคาร (Gas Insulated Substation) มูลค่าโครงการ 149 ล้ านบาท และอีกส่วนหนึ่งมูลค่า 90 ล้ านบาทเป็ นการ
ก่อสร้ างสถานีไฟฟ้าภายนอกอาคารของโครงการอ่างเก็บน ้า (Air Insulated Substation) สาหรับยอดขายช่วง 9 เดือนปี 2560
เท่ากับ 138.82 ล้ านบาท ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2559 ซึ่งมีมลู ค่าเพียง 305.58 ล้ านบาท เนื่องจากช่วง 9
เดือนปี 2559 บริษัทได้ รับงานโครงการขนาดใหญ่ตามที่กล่าวข้ างต้ น
4. รายได้ จากการให้ บริ การ (Service) โดยในปี 2557 - 2559 มีรายได้ เท่ากับ 35.18 ล้ านบาท 20.46 ล้ านบาท และ
47.64 ล้ านบาท ตามลาดับ ในปี 2559 รายได้ ค่อนข้ างสูงเมื่อเทียบกับปี 2557-2558 เพราะเป็ นช่วงที่ลกู ค้ าซื ้อสินค้ าพร้ อม
ติดตัง้ (Service) ทังทดแทนของเดิ
้
มและบางรายเป็ นการให้ บริ การซ่อมแซมด้ วย (Repair) สาหรับรายได้ ในส่วนนี ้จะเป็ นกลุ่ม
ลูกค้ ารายเดิมสาหรับทุกอุตสาหกรรม เช่น โรงงานน ้าตาล โรงกระดาษ และโรงงานอุตสาหกรรม อื่น ๆ สาหรับยอดขายช่วง 9
เดือนปี 2560 เท่ากับ 19.26 ล้ านบาท ซึง่ ลดลงร้ อยละ 55.41 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2559 เนื่องจากขึ ้นอยู่กบั ช่วงการ
รับงานที่ลกู ค้ าติดต่อเพื่อขอให้ บริษัทเมื่อซื ้อสินค้ าจากบริษัท
รายได้ จากการให้ บริ การซึง่ เกิดจากการให้ บริการติดตังและซ่
้
อมแซม มีสดั ส่วนของรายได้ ไม่สงู ประมาณร้ อยละ 5
เมื่อเทียบกับรายได้ หลักของบริ ษัท เนื่องจากบริ ษัทคงธุรกิจส่วนนี ้ไว้ เพื่อให้ บริ การกับลูกค้ าที่ซื ้อสินค้ าของบริ ษัท หากอุปกรณ์
ไฟฟ้ าหรื อ ระบบควบคุม ที่ ซื อ้ ไปเสี ย เมื่ อ ลูก ค้ าโทรแจ้ งบริ ษั ท จะส่งที ม บริ ก าร (Service) เพื่ อ สนับ สนุน ลูก ค้ าทัน ที เพื่ อ ให้
เครื่ องจักรของลูกค้ าสามารถทางานต่อได้ หรื อบางกรณี เป็ นการพัฒนาต่อยอดในการซื ้อผลิตภัณฑ์อื่นของบริ ษัท เช่น สินค้ า
ประเภทตู้ ไฟฟ้ า หรื อ สิ น ค้ า ประเภทหน่ วยต่ อ ไปหากเป็ น กรณี ที่ ได้ ต รวจสอบแล้ ว พบว่า สิ น ค้ า นัน้ ๆ ไม่ ส ามารถซ่อ มได้
จาเป็ นต้ องซื ้อใหม่ เป็ นต้ น
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นอกจากนี ้ บริษัทยังแบ่งสัดส่วนรายได้ จากการขายและบริการเป็ นภายในประเทศและต่างประเทศ โดยสัดส่วนเฉลี่ยอยู่
ประมาณร้ อยละ 95 ต่อร้ อยละ 5 ซึ่งสินค้ าที่ขายต่างประเทศส่วนใหญ่ จะเป็ น งานการให้ บริ การรับเหมาและติดตัง้ สาหรับปี
2557 บริษัทมีรายได้ จากงานต่างประเทศค่อนข้ างสูงเนื่องจากได้ รับงานประเภทการก่อสร้ างสถานีไฟฟ้า 115 kV. (Substation)
ในประเทศกัมพูชามูลค่างานประมาณ 100 ล้ านบาท ซึง่ เป็ นลูกค้ ากลุม่ โรงงานปูนซีเมนต์ ฯลฯ นอกจากนันแล้
้ วโดยปกติรายได้
จากการขายต่างประเทศทัว่ ๆ ไปจะเป็ นการขายสินค้ าสาเร็จรูปประเภทตู้ไฟฟ้า (Panel) สาหรับลูกค้ ากลุม่ โรงงานน ้าตาล และ
กลุ่มโรงปูนซีเมนต์ เป็ นต้ น ประเทศที่บริ ษัทได้ มีการส่งสินค้ าไปจาหน่ายได้ แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย กัมพูชา ลาว และ เมียน
มาร์ เป็ นต้ น รายละเอียดการแบ่งประเภทรายได้ จากการขายและบริการภายในประเทศและต่างประเทศในช่วงปี 2557 - 2559
และช่วง 9 เดือนปี 2560 สามารถแบ่งได้ ดงั นี ้
ตารางแสดงสัดส่วนรายได้ จากการขายและบริ การในประเทศและต่างประเทศปี 2557 – 2559 และช่วง 9 เดือน ปี 2559 และ 2560
รายได้ จากการ
ขายและบริการ

2557
(ปรับปรุ งใหม่ )
ล้ านบาท
ร้ อยละ

2558
(ปรับปรุ งใหม่ )
ล้ านบาท
ร้ อยละ

ล้ านบาท

ร้ อยละ

890.30
177.45
1,067.75

1,010.35
50.60
1,060.95

1,160.19
67.24
1,227.43

94.52
5.48
100.00

- ในประเทศ
- ต่างประเทศ
รวม

83.38
16.62
100.00

95.23
4.77
100.00

2559

9 เดือน 2559
ล้ านบาท

725.77
60.85
786.62

ร้ อยละ

92.26
7.74
100.00

9 เดือน 2560
ล้ านบาท

ร้ อยละ

749.84
13.61
763.45

ในปี 2557 จะเห็นว่าบริ ษั ทมียอดขายต่างประเทศเพิ่มขึน้ อย่างก้ าวกระโดด โดยสาเหตุหลักเกิดจากการขยายงาน
โครงการที่ประเทศกัมพูชาซึ่งเป็ นงานการสร้ างสถานีไฟฟ้า 115 kV. (Substation) ซึ่งมีมลู ค่างานประมาณ 100 ล้ านบาทเป็ น
ลูกค้ ากลุม่ โรงปูนซิเมนต์
รายได้ อื่น
รายได้ อื่น ได้ แก่ รายได้ จากการจาหน่ายเศษเหล็ก กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน ดอกเบี ้ยรับ และอื่นๆ โดยรายได้ อื่นในปี
2557-2559 และช่วง 9 เดือนปี 2559 และ 2560 มีมลู ค่าเท่ากับ 3.71 ล้ านบาท 4.36 ล้ านบาท 2.86 ล้ านบาท 1.45 ล้ าน
บาท และ 2.78 ล้ านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นร้ อยละ 0.35 ร้ อยละ 0.41 ร้ อยละ 0.23 ร้ อยละ 0.18 และ ร้ อยละ 0.36 ของ
รายได้ รวม ตามลาดับ โดยสัดส่วนของรายได้ อื่นไม่มีนยั สาคัญเมื่อเทียบกับรายได้ รวมของบริษัท
ต้ นทุนขายและบริการ
ต้ นทุนขาย
องค์ประกอบหลักของต้ นทุนขาย คือ ต้ นทุนค่าสินค้ า โดยสัดส่วนต้ นทุนค่าสินค้ าเฉลี่ย (ปี 2557-2559 และช่วง 9 เดือน
ปี 2560) คิดเป็ นประมาณร้ อยละ 90 ของต้ นทุนรวม โดยวัตถุดิบหลักประกอบด้ วยอุปกรณ์สินค้ าที่นามาประกอบระบบควบคุม
เครื่ องจักร อาทิ อุปกรณ์ PLC (Programmable Logic Control) เครื่ องจักรปั่ นน ้าตาล มอเตอร์ อินเวอร์ เตอร์ เป็ นต้ น ซึง่ มีการ
สั่งซือ้ ทัง้ ภายในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี ้ ต้ นทุนขายอื่น เช่น ค่าแรงพนักงานทางตรง ค่าวัสดุสิน้ เปลือง ค่าที่
ปรึ กษาจากการให้ คาปรึ กษาในงานนัน้ ๆ และค่าเสื่อมราคาอาคาร เป็ นต้ น คิดเป็ นสัดส่วนเฉลี่ย (ปี 2557-2559 และช่วง 9
เดือนปี 2560) ประมาณร้ อยละ 10 ของต้ นทุนขาย
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ต้ นทุนขายของบริ ษั ทในปี 2557-2559 มีมูลค่าเท่ากับ 574.12 ล้ านบาท 551.41 ล้ านบาท และ 598.19 ล้ านบาท
ตามลาดับ คิดเป็ นร้ อยละ 53.58 ร้ อยละ 51.76 และร้ อยละ 48.62 ต่อรายได้ รวมตามลาดับ หรื อคิดเป็ นอัตรากาไรขันต้
้ นร้ อย
ละ 23.67 ร้ อยละ 30.88 และร้ อยละ 27.64 ตามลาดับ ทังนี
้ ้ อัตรากาไรขันต้
้ นจากการขายของบริษัทอยู่ที่ประมาณร้ อยละ 2530 ซึง่ อัตรากาไรขันต้
้ นของในปี 2557 ค่อนข้ างต่าเนื่องจากมีสินค้ านาเข้ ามาจากต่างประเทศกว่าร้ อยละ 50 ของมูลค่าซื ้อรวม
ซึ่งมีต้นทุนสูงกว่า และมี ค่าใช้ จ่ายในการนาเข้ าต่าง ๆ จึงทาให้ ต้นทุนขายสินค้ าในปี 2557 ค่อนข้ างสูง ส่วนอัตรากาไรขันต้
้ น
ของปี 2558 ที่ดีขึ ้นเป็ นผลมาจาก 1) บริ ษัทมีนโยบายในการสัง่ ซื ้อในประเทศเพิ่มขึ ้น (การสัง่ ซื ้อในประเทศมีต้นทุนที่สามารถ
ควบคุมได้ เนื่ องจากอัตราแลกเปลี่ยนและค่าใช้ จ่ายในการน าเข้ า) 2) มูลค่าขายขายสินค้ าประเภทหน่วยเพิ่ ม (Unit) ขึน้
เนื่องจากเป็ นการซื ้อมาขายไปซึ่งบริ ษัทสามารถควบคุมอัตรากาไรขัน้ ต้ นได้ และ 3) บริ ษัทมีการขายสินค้ าประเภทตู้ ไฟฟ้า
(Panel) เพิ่มมากขึ ้นส่งผลให้ การปั นส่วนโสหุ้ยการผลิตประเภทคงที่ได้ รับการปั นส่วนอย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้ ต้นทุนต่อ
หน่วยลดลง ส่วนอัตรากาไรขันต้
้ นในปี 2559 ประมาณร้ อยละ 27.64 ซึ่งอยู่ในช่ว งอัตรากาไรขันต้
้ นที่บริ ษัท ตังนโยบายไว้
้
แต่
ลดลงจากปี 2558 เนื่องจากในปี 2559 บริ ษัทขายสินค้ าประเภทหน่วยลดลง (สินค้ าประเภทหน่วยสามารถควบคุมอัตรากาไร
ขันต้
้ นได้ ดีกว่า)
สาหรับต้ นทุนขายของบริ ษัทสาหรับ ช่วง 9 เดือนปี 2560 มีมลู ค่าเท่ากับ 436.60 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 56.98 ของ
รายได้ รวม หรื อคิดเป็ นอัตรากาไรขันต้
้ นร้ อยละ 27.88 ทังนี
้ ้ เมื่อเทียบกับอัตรากาไรขันต้
้ นสาหรับช่วง 9 เดือนของปี 2559 ซึง่ มี
อัตรากาไรขันต้
้ นร้ อยละ 27.74 พบว่ามีอตั รากาไรขันต้
้ นที่ใกล้ เคียงกัน
บริษัทคาดว่าจะสามารถรักษาระดับกาไรขันต้
้ นทังปี
้ 2560 ให้ ใกล้ เคียงกับช่วง 9 เดือนได้ เนื่องจากนโยบายการควบคุม
ต้ นทุนวัตถุดิบดังกล่าวข้ างต้ น
ต้ นทุนการให้ บริการ
ต้ นทุนการให้ บริ การของบริ ษัทแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือ ต้ นทุนการให้ บริการรับเหมาและติดตัง้ และต้ นทุนการให้ บริ การ
ซึง่ มีสดั ส่วนต้ นทุนประมาณร้ อยละ 95 : 5 ซึง่ อธิบายได้ ดงั นี ้
ต้นทุนการให้บริ การรับเหมาและติ ดตัง้ ซึ่งเป็ นต้ นทุนก่อสร้ างที่เกิดขึ ้นจริ งของงานที่ทาเสร็ จจนถึงวันสิ ้นงวด โดยในปี
2557-2559 มีมลู ค่าเท่ากับ 242.37 ล้ านบาท 231.58 ล้ านบาท และ 306.39 ล้ านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นร้ อยละ 22.62 ร้ อย
ละ 21.74 และร้ อยละ 24.90 ต่อรายได้ รวมตามลาดับ หรื อคิดเป็ นอัตรากาไรขันต้
้ นร้ อยละ 13.57 ร้ อยละ 4.60 และร้ อยละ
13.22 ตามลาดับ ซึ่งอัตรากาไรขันต้
้ นของงานบริ การรับเหมาและติดตังปกติ
้
อยู่ในช่วงประมาณร้ อยละ 10-15 ซึ่งในปี 2558
บริ ษัทมีอตั รากาไรขันต้
้ นค่อนข้ างต่าเนื่องจากมีงานวางสายไฟฟ้าและรางสายไฟ (Power Cable and Installation Work) ซึ่ง
ติดปั ญหาในการทางาน ณ สถานที่ของลูกค้ าโดยปั ญหาดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริ ษัท จึงทาให้ งานนัน้ บริ ษัท
ประสบผลขาดทุน โดยบริ ษัทรับรู้ ผลขาดทุนทันที ในงบกาไรขาดทุนเมื่อมีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่น อนว่าต้ นทุนทังสิ
้ ้นของ
โครงการเกินกว่ามูลค่ารายได้ ตามสัญญา
สาหรับต้ นทุนการให้ บริการรับเหมาและติดตังส
้ าหรับช่วง 9 เดือนปี 2560 มีมลู ค่าเท่ากับ 106.00 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อย
ละ 13.83 ของรายได้ รวม หรื อคิดเป็ นอัตรากาไรขันต้
้ นร้ อยละ 23.64
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ลัก ษณะโครงสร้ างต้ น ทุน ของงานบริ ก ารรั บ เหมาและติ ด ตัง้ หรื อ Substation / Installation ซึ่ง แบ่ ง ออกได้ เป็ น 2
ลักษณะ คือ
1) งานบริ การรับเหมา : เป็ นงานก่อสร้ างสถานีไฟฟ้าย่อย (Substation) โดยเป็ นการก่อสร้ างสถานีไฟฟ้าย่อยเพื่อ
การรับซื ้อหรื อขายไฟฟ้าตรงจากการไฟฟ้าขนาดแรงดัน 115 kV และแปลงเป็ นแรงดันขนาด 33 kV, 22 kV และ 12 kV เพื่อให้
สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ กบั อุปกรณ์ เครื่ องใช้ ไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมหรื ออาคารตึกสูงได้ ซึ่งลักษณะของสถานีไฟฟ้า
ดังกล่าวมีทงการก่
ั้
อสร้ างระบบภายนอกอาคารประเภท AIS ( Air Insulated Substation) และระบบภายในอาคารประเภท
GIS (Gas Insulated Substation) ซึ่งการก่อสร้ างดังกล่าวจะเริ่ มตัง้ แต่งานฐานราก (Civil Work) งานโครงสร้ าง (Structure
Works) งานติดตังอุ
้ ปกรณ์ ไฟฟ้าและระบบ และงานทดสอบพร้ อมส่งมอบ เป็ นต้ น โดยมีโครงสร้ างต้ นทุนประกอบด้ วยต้ นทุน
ประเภทสินค้ าประมาณร้ อยละ 70 การจ้ างผู้รับเหมา (Subcontract) ประมาณร้ อยละ 20 และต้ นทุนอื่น ๆ ประมาณร้ อยละ 10
ซึ่งใช้ ระยะเวลาในการก่อสร้ างโดยเฉลี่ยประมาณไม่เกิน 1 ปี นับจากวันเซ็นสัญญาทังนี
้ จ้ ะขึ ้นอยู่กบั ขนาดของโครงการด้ วย
โดยบริ ษัทมีการจ้ าง Subcontract แต่บริ ษัทมีการจัดหาอุปกรณ์ เอง เช่น สายไฟ หรื ออุปกรณ์ ฮาร์ ดแวร์ (Hardware and Bus
Work) ที่ใช้ กบั งาน 115 kV เป็ นต้ น
เนื่ องจากงานก่อสร้ างเป็ นงานที่ ใช้ ระยะเวลาในการดาเนินการนาน บริ ษั ทจึงมีการควบคุมต้ นทุนอย่างใกล้ ชิดโดย
เทียบเคียงจากประมาณการต้ นทุนโครงการทังสิ
้ ้นที่บริ ษัทประมาณขึ ้นทางวิศวกรรมและการติดตามข้ อมูลของราคาสินค้ าเพื่อ
ประมาณการต้ นทุนให้ ใกล้ เคียงข้ อเท็จจริ งมากที่สดุ นอกจากนัน้ เมื่อพบผลต่างที่เกิดขึน้ จริ งกับประมาณการบริ ษัทจะมีการ
ติดตามหาสาเหตุหรื อดาเนินการแก้ ไขให้ เหมาะสม หรื อใช้ เป็ นข้ อมูลในการประมาณการในงานต่อ ๆ ไป
2) งานบริ การติดตัง้ : เป็ นการติดตัง้ อุปกรณ์ ไฟฟ้า (Installation) ซึ่งอุปกรณ์ ไฟฟ้าหลัก ๆ แบ่งได้ เป็ น 2 ประเภท
ได้ แก่
- ตู้ค วบคุม ไฟฟ้าและมอเตอร์ (Control Panel and Motor ) เป็ น การติด ตัง้ ระบบสายไฟฟ้ า ป้อนสู่ม อเตอร์ แ ละ
ตู้ค วบคุม ไฟฟ้ า เพื่ อ การจ่ า ยกระแสไฟ ซึ่ ง ต่ อ เชื่ อ มกับ เครื่ อ งจัก รของลูก ค้ าเพื่ อ ให้ เครื่ อ งจัก รสามารถใช้ ง านได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพด้ วยความเสถียรของกระแสไฟฟ้า ซึ่งการติดตังดั
้ งกล่าวต้ องมีการเดินสายไฟเพื่อเชื่อมต่อระหว่างตู้ควบคุมไฟฟ้า
กับเครื่ องจักรและอุปกรณ์ ของลูกค้ า ซึง่ ต้ องผ่านขันตอนและกระบวนการของเทคนิ
้
คเชิงวิศวกรรมเพื่อการเข้ าสายและทดสอบ
การจ่ายกระแสไฟฟ้า
งานประเภทนี ป้ ระกอบด้ วยต้ นทุนประเภท สินค้ า (Panel and Motor) ประมาณร้ อยละ 80 การจ้ างผู้รับเหมา
(Subcontract) ประมาณร้ อยละ 15 และต้ นทุนอื่น ๆ เกิดเพียงเล็กน้ อยประมาณร้ อยละ 5 โดยลักษณะงานจะใช้ เวลาในการ
ติดตังโดยเฉลี
้
่ยประมาณ 4 - 6 เดือนนับจากวันเซ็นสัญญา ทังนี
้ ้จะขึ ้นอยูก่ บั ขนาดของโครงการด้ วยเช่นกัน
- งานเดินสายไฟ (Cable Work) เช่น การเดินสายไฟจากสถานีไฟฟ้าย่อย Substation เข้ าโรงงานของลูกค้ า การ
เดินสายไฟรอบโรงงานพร้ อมติดตังระบบไฟ
้
(Cable for Electrical System) การเดินสายไฟที่ต้องใช้ เทคนิคพิเศษ (Cable for
Under Ground) ซึ่งการเดินสายไฟดังกล่าวสาหรับอาคารหรื อโรงงานของลูกค้ าเพื่ อให้ มีระบบไฟที่ สามารถน าไปใช้ ได้ ใน
โรงงานซึง่ ต้ องผ่านขันตอนและกระบวนการของเทคนิ
้
คเชิงวิศวกรรมเพื่อการเข้ าสายและทดสอบระบบไฟด้ วยเช่นกัน
งานประเภทนี ้ประกอบด้ วยต้ นทุนประเภท สินค้ า (Cable) ประมาณร้ อยละ 60 การจ้ างผู้รับเหมา (Subcontract)
ประมาณร้ อยละ 35 และต้ นทุนอื่น ๆ เกิดเพียงเล็กน้ อยประมาณร้ อยละ 5 โดยลักษณะงานจะใช้ เวลาในการเดินสายและติดตัง้
โดยเฉลี่ยประมาณ 6 เดือนนับจากวันเซ็นสัญญา ทังนี
้ ้จะขึ ้นอยูก่ บั ขนาดของโครงการด้ วยเช่นกัน
ส่วนที่ 2 หน้ า 128

CPT

บริษัท ซีพที ี ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

Professional for Drives and Power

CPT Drives and Power Public Company Limited

โดยที่งานติดตัง้ (Installation) เป็ นงานที่ต้องใช้ เวลาในการติดตังแต่
้ จะไม่มากเมื่อเทียบกับงานบริ การรับเหมา
ก่อสร้ างสถานีไฟฟ้าย่อย นอกจากนันต้
้ นทุนส่วนใหญ่เป็ นค่าสินค้ าซึง่ สามารถทราบได้ ทนั ที และต้ นทุนอีกส่วนหนึ่งเป็ นการจ้ าง
ผู้รับเหมาเพื่อติดตังและอยู
้
ใ่ นการควบคุมสัง่ การโดยบริษัท ค่าที่ปรึกษาจากการให้ คาปรึกษาในงานนัน้ ๆ โดยตรง เป็ นต้ น
งานติดตั้ง
Installation
ซื ้อหรื อขายไฟฟ้าตรง
จากการไฟฟ้า
(ขนาด 115 kV.)

สถานีไฟฟ้า
ย่อย
(Substation)

ตู้
ไฟ

งานเดินสายไฟและติดตัง้
เพื่อใช้ ไฟในโรงงาน
(Cable Work)
ตู้
ไฟ

ตู้
ไฟ

ตู้
ไฟ

ติ ดตัง้ ตูค้ วบคุมไฟฟ้าและมอเตอร์ พร้อมระบบสาย

บริเวณโรงงานของลูกค้ าของบริษัท
หมายเหตุ : ภาพประกอบระบบงานการให้ บริ การรับเหมาและติดตัง้

ต้นทุนการให้บริ การ ได้ แก่ ต้ นทุนการให้ บริ การ (Service) และต้ นทุนการซ่อมแซม (Repair) ที่เกิดขึ ้นจากงานที่ไม่เข้ า
ข่ายช่วงรับประกันสินค้ า (Warranty) โดยในปี 2557-2559 และสาหรับช่วง 9 เดือนปี 2560 มีมลู ค่าเท่ากับ 16.86 ล้ านบาท
9.05 ล้ านบาท 20.71 ล้ านบาท และ 8.95 ล้ านบาท ตามลาดับ ซึ่งสัดส่วนประมาณร้ อยละ 2 เมื่อเทียบกับต้ นทุนรวม หรื อ
ประมาณร้ อยละ 5 เมื่อเทียบกับต้ นทุนการให้ บริการทังสิ
้ ้น เนื่องจากส่วนงานการให้ บริการซึ่งบริ ษัทจะให้ บริการกับลูกค้ าที่ซื ้อ
สินค้ าไปจาก CPT เพื่อสร้ างความประทับใจและรวดเร็ ว เนื่องจากเครื่ องจักรเมื่อเสียแล้ วจะทิ ้งระยะเวลานานไม่ได้ ซึ่งจะต้ อง
ได้ รับการซ่อมทันทีเพื่อไม่ให้ กระทบต่อการผลิต นอกจากนันจากตั
้
วเลขดังกล่าวแสดงให้ เห็นว่าผลิตภัณฑ์ของ CPT มีอตั ราการ
ซ่อมน้ อยมาก สาหรับอัตรากาไรขันต้
้ นของงานบริการ (Service) และการซ่อมแซม (Repair) อยู่ระหว่างร้ อยละ 50-60 ซึง่ เป็ น
อัตรากาไรที่คอ่ นข้ างสูง อันเนื่องมาจากงานซ่อมส่วนใหญ่จะมีเพียงต้ นทุนค่าแรงเป็ นส่วนใหญ่
ค่ าใช้ จ่ายในการขาย และค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้ จ่ายในการขาย ปี 2557-2559 มีมลู ค่าเท่ากับ 84.80 ล้ านบาท 67.54 ล้ านบาท และ 74.99 ล้ านบาท ตามลาดับ
คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 7.91 ร้ อยละ 6.34 และร้ อยละ 6.09 ของรายได้ รวม ตามลาดับ ค่าใช้ จ่ายในการขายปี 2557 ค่อนข้ างสูง
เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2558 เนื่ องจากมีค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับการรับประกันสินค้ า (Warranty) จานวน 23.11 ล้ านบาท ซึ่งงบ
การเงินปี 2557แสดงรวมอยู่ค่าใช้ จ่ายในการขาย (ปี 2557 เมื่อจัดประเภทรายการค่าใช้ จ่ายการรับประกันสินค้ าแล้ ว แสดง
ค่าใช้ จ่ายในการขายจานวน 61.69 ล้ านบาท ซึ่งใกล้ เคียงกับปี อื่น) ส่วนค่าใช้ จ่ายในการขายปี 2559 เพิ่มขึ ้นซึง่ เป็ นการเพิ่มขึ ้น
จานวนเงินประมาณ 10 ล้ านบาท จากการปรับเงินเดือนพนักงานขาย การปรับตาแหน่งเพื่อรองรับงานขาย และการจ่ายค่า
คอมมิ ชชั่น -พนักงานที่ เพิ่ มขึน้ ตามยอดขายที่ เพิ่ มขึน้ และส่วนหนึ่งลดลงจานวน 5.87 ล้ านบาทจากการจ่ายค่านายหน้ า
บุคคลภายนอกซึง่ สอดคล้ องกับนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้ประสานงานขายและค่าที่ปรึกษาทางด้ านวิศวกรรมที่รัดกุมขึ ้น
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ค่าใช้ จ่ายในการขายที่สาคัญ ได้ แก่
1) ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน เช่น เงินเดือนพนักงานขาย โบนัส และค่าคอมมิชชัน่ เป็ นต้ น ซึง่ ในปี 2557 – 2559 มี
มูลค่าเท่ากับ 26.19 ล้ านบาท 33.36 ล้ านบาท และ 39.86 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 42.45 ร้ อยละ 49.40 และร้ อยละ
53.13 ของค่าใช้ จ่ายในการขายตามลาดับ ซึง่ ค่าใช้ จ่ายในปี 2559 ค่อนข้ างสูงเนื่องจากการจ่ายค่าคอมมิชชัน่ ให้ พนักงานขาย
ซึง่ สัมพันธ์กบั ยอดขายที่เพิ่มขึ ้น
2) ค่าตอบแทนผู้ประสานงานขาย และค่าที่ ปรึ กษาด้ านวิศวกรรม ในปี 2557 – 2559 มีมูลค่าเท่ากับ 23.47 ล้ าน
บาท 20.23 ล้ านบาท และ 14.36 ล้ านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 38.05 ร้ อยละ 29.94 และร้ อยละ 19.15 ของ
ค่าใช้ จ่ายในการขาย ตามลาดับ เนื่องจากบริษัทมีนโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนผู้ประสานงานขายตามนโยบายที่รัดกุมขึ ้น
สาหรับช่วง 9 เดือน ปี 2560 มีค่าใช้ จ่ายในการขาย เท่ากับ 42.47 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 5.54 ของรายได้ รวม ซึ่ง
ลดลงเมื่อเทียบกับช่วง 9 เดือนของปี 2559 ซึง่ มีมลู ค่าเท่ากับ 52.78 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 6.70 ของรายได้ รวม สาเหตุหลัก
เนื่องจากการจ่ายค่าตอบแทนผู้ประสานงานขายที่ลดลง โดยที่ค่าใช้ จ่ายในการขายส่วนใหญ่ เป็ นค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
สาหรับช่วง 9 เดือนปี 2560 และ 2559 มีมลู ค่าเท่ากับ 27.36 ล้ านบาท และ 25.41 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 64.43 และ
48.13 ของค่าใช้ จ่ายในการขาย ตามลาดับ ส่วนค่าตอบแทนผู้ประสานงานขาย และค่าที่ปรึกษาด้ านวิศวกรรม สาหรับช่วง 9
เดือน ปี 2560 มีมลู ค่า 1.73 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 4.08 ของค่าใช้ จ่ายในการขาย ซึง่ ลดลงจากช่วง 9 เดือน ปี 2559 มีมลู ค่า
เท่ากับ 14.31 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 27.11 ของค่าใช้ จ่ายในการขาย
ค่าคอมมิชชัน่ -พนักงาน จะจ่ายตามนโยบายในการคิดค่าคอมมิชชัน่ -พนักงาน บริ ษัทจะคานวณเป็ นอัตราส่วน (%) ต่อ
ยอดขาย หรื อกาไรขันต้
้ น โดยกาหนดเงื่อนไขการจ่ายค่าคอมมิชชัน่ -พนักงาน ต่อเมื่อได้ รับชาระเงินค่าสินค้ าภายในระยะเวลา
ที่กาหนด โดยจ่ายพร้ อมกับเงินเดือนในแต่ละเดือน ส่วนค่าตอบแทนผู้ประสานงานขายและค่าที่ปรึกษาทางด้ านวิศวกรรม โดย
ค่าตอบแทนผู้ประสานงานขายเป็ นการจ่ายให้ บุคคล หรื อนิติบุคคลที่ทาหน้ าที่ติดต่อและประสานงานขายระหว่างบริ ษัทกับ
ลูกค้ า ซึง่ ทาให้ บริ ษัทสามารถปิ ดการขายได้ สาเร็จตามเป้าหมายที่บริษัทวางไว้ ส่วนค่าที่ปรึกษาทางด้ านวิศวกรรม จะเป็ นการ
ให้ คาปรึ กษาทางด้ านวิศวกรรมและข้ อกาหนดที่เกี่ยวข้ องกับงานที่บริ ษัทนาเสนอต่อลูกค้ า เพื่อให้ การขายบรรลุ และกาหนด
อานาจวงเงินในการอนุมตั ิชดั เจน ซึ่งเป็ นไปตามข้ อกาหนดของอัตราและอานาจอนุมตั ิ ซึ่งกาหนดเพดานของอัตราสูงสุดไว้ ซึ่ง
จะต้ องผ่านการอนุมตั ิโดยคณะกรรมการบริษัท
ค่ า ใช้ จ่ า ยในการบริ ห าร ปี 2557-2559 มี มูล ค่ า เท่ า กับ 79.68 ล้ า นบาท 94.82 ล้ า นบาท และ 86.54 ล้ า นบาท
ตามลาดับ คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 7.45 ร้ อยละ 8.90 และร้ อยละ 7.05 ของรายได้ รวม ตามลาดับ ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารปี
2558 เพิ่มขึ ้นจานวน 15.15 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 19.01 เมื่อเทียบกับปี 2557 เนื่องจากส่วนหนึง่ จานวน 7.61 ล้ านบาท
จากขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน และอีกส่วนหนึ่งจานวน 7.54 ล้ านบาท เนื่องจาก ประมาณการหนีส้ ินค่าภาษี ที่ต้องชาระ
และจากการปรับเงินเดือนและจ่ายโบนัสผู้บริหาร
ในปี 2559 บริ ษัทมีค่าใช้ จ่ายในการบริ หารที่ลดลงจานวน 8.30 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 8.74 เมื่อเทียบกับปี
2558 เนื่องจากการลดลงจากประมาณการหนี ้สิน ดังกล่าวข้ างต้ นในปี 2558 การลดลงของขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน และ
ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารสานักงานลดลง โดยภาพรวมของค่าใช้ จ่ายในการบริ หารบริ ษัทสามารถควบคุมค่าใช้ จ่ายได้ ค่อนข้ าง
คงที่ซงึ่ ในปี 2557 – 2559 บริษัทมีสดั ส่วนของค่าใช้ จ่ายในการบริหารเทียบกับรายได้ รวมอยูใ่ นช่วงอัตราร้ อยละ 7 - 9
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ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารที่สาคัญ คือ ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน เช่น เงินเดือน ค่าล่วงเวลา โบนัส และสวัสดิการต่างๆ
เป็ นต้ น โดยในปี 2557-2559 ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับพนักงานคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 69.71 ร้ อยละ 62.57 และร้ อยละ 68.37 ของ
ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร ตามลาดับ ทังนี
้ ้ ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารที่สาคัญรองลงมา ได้ แก่ ค่า เสื่อมราคา ส่วนใหญ่เป็ นค่าเสื่อม
ราคาส่วนปรับปรุงอาคารและค่าเสื่อมราคายานพาหนะ โดยในปี 2557-2559 ค่าเสื่อมราคาคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 12.23 ร้ อย
ละ 10.33 และร้ อยละ 11.31 ของค่าใช้ จ่ายในการบริหาร ตามลาดับ
ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารสาหรับ ช่วง 9 เดือนปี 2560 มีมลู ค่าเท่ากับ 63.43 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 8.28 ของ
รายได้ รวม ซึง่ ลดลงร้ อยละ 6.21 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อนซึง่ มีมลู ค่าเท่ากับ 63.52 ล้ านบาทคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ
8.06 ของรายได้ รวม ส่วนใหญ่เนื่องมาจากค่าเสื่อมราคาและค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ที่ลดลง ส่วนค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร
อื่ น ๆ ค่อนข้ างคงที่ เนื่ องจากกิ จการมี น โยบายในการควบคุม ค่าใช้ จ่ายของบริ ษั ท ทัง้ นี ้ ค่าใช้ จ่ายที่ สาคัญ ประกอบด้ วย
ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับพนักงานและค่าเสื่อมราคา สาหรับช่วง 9 เดือนปี 2560 คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 68.36 และร้ อยละ 8.76 ของ
ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร ตามลาดับ และสาหรับช่วง 9 เดือนปี 2559 มีค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับพนักงานและค่าเสื่อมราคา คิดเป็ น
สัดส่วนร้ อยละ 65.86 และร้ อยละ 11.26 ของค่าใช้ จ่ายในการบริหาร ตามลาดับ
กาไรสุทธิ
บริ ษั ท มี ก าไรสุท ธิ ส าหรั บ ปี 2557-2559 มูล ค่ าเท่ ากับ 53.35 ล้ านบาท 85.52 ล้ า นบาท และ 111.20 ล้ านบาท
ตามลาดับ คิดเป็ นอัตราส่วนกาไรสุทธิเท่ากับร้ อยละ 4.98 ร้ อยละ 8.03 และร้ อยละ 9.04 ต่อรายได้ รวม ตามลาดับ ซึ่งจะเห็น
ว่าบริ ษัทมีกาไรสุทธิเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยในปี 2558 บริ ษัทมีกาไรสุทธิรวมเพิ่มขึ ้นถึงร้ อยละ 60.30 เมื่ อเปรี ยบเทียบ
กับปี 2557 โดยในปี 2557 มีต้นทุนสูง ซึ่งต้ นทุนที่สูงเนื่องจากต้ นทุนขายสูงจากการนาเข้ าวัตถุดิบจากต่างประเทศและอีก
สาเหตุหนึ่งเกิดจากปี 2557 ขายสินค้ าประเภทตู้ไฟฟ้าได้ น้อยกว่าปี 2558 จึงทาให้ ปี 2557 มีภาระต้ นทุนที่เป็ นค่าใช้ จ่ายคงที่
ซึง่ พิจารณาได้ จากยอดขายปี 2558 ในส่วนของรายได้ จากการขายที่เพิ่มขึ ้นประมาณร้ อยละ 6.06 แต่ต้นทุนกลับ ลดลงร้ อยละ
3.96 และสาหรับในปี 2559 บริ ษัทมีกาไรเบ็ดเสร็จรวมเพิ่มขึ ้นถึงร้ อยละ 30.03 จากปี 2558 เนื่องจากบริ ษัทมีปริ มาณงานเพิ่ม
มากขึ ้นส่งผลให้ กาไรสุทธิเพิ่มขึ ้น โดยงานที่เพิ่มขึ ้นเนื่องจากการขายตู้ไฟฟ้า(Panel) เป็ นหลัก
สาหรับช่วง 9 เดือนปี 2560 บริ ษัทมีกาไรสุทธิเท่ากับ 85.64 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราส่วนกาไรสุทธิเท่ากับร้ อยละ 11.18
ต่อรายได้ รวม โดยมีกาไรสุทธิเพิ่มขึ ้นคิดเป็ นร้ อยละ 64.50 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อนซึ่งมีกาไรสุทธิ 52.06 ล้ านบาท
เนื่องจากไตรมาส 3 ปี 2560 ถึงแม้ บริษัทมีรายได้ ที่ลดลงแต่สามารถทากาไรได้ เพิ่มขึ ้นเนื่องจากบริษัทมีสดั ส่วนการขายตู้ไฟฟ้า
(Panel) และขายสินค้ าสาเร็จรูป (Unit) ในสัดส่วนที่มากกว่างานบริ การรับเหมาติ ดตัง้ ซึง่ กาไรขันต้
้ นจากการขายสินค้ ามีอตั รา
สูงกว่างานบริ การรับเหมาติดตัง้ นอกจากนี ้ บริ ษัทสามารถควบคุมต้ นทุน ทังต้
้ นทุนขายและต้ นทุน งานให้ บริ การรับเหมาและ
ติดตังได้
้ อย่างมีประสิทธิภาพโดยการลดการนาเข้ าสินค้ าจากต่างประเทศและหันมาซื ้อสินค้ าในประเทศแทน ตลอดจนควบคุม
ค่าใช้ จ่ายในการขายและค่าใช้ จ่ายในการบริหารจึงทาให้ ได้ รับกาไรเพิ่มในส่วนนี ้
ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีต้นทุนทางการเงินสาหรับปี 2557-2559 และช่วง 9 เดือนปี 2559 และ 2560 จานวน 6.12 ล้ านบาท 2.51
ล้ านบาท 1.35 ล้ านบาท 0.89 ล้ านบาท และ 1.34 ล้ านบาท ตามลาดับ ซึ่งในปี 2557 ดอกเบีย้ จ่ายค่อนข้ างสูงเนื่ องจาก
บริ ษัทมีทงเงิ
ั ้ นกู้ยืมระยะยาวและเงินกู้ยืมระยะสันจากธนาคาร
้
ซึ่งเงินกู้ยืมระยะยาวบริ ษัทได้ ชาระหนี ้ครบถ้ วนแล้ วในปี 2558
โดยดอกเบี ้ยจ่ายของปี 2558 2559 และช่วง 9 เดือนปี 2559 และ 2560 เป็ นดอกเบี ้ยจ่ายสาหรับเงินกู้ยืมระยะสันจากธนาคาร
้
ประเภททรัสต์รีซีทเพื่อวัตถุประสงค์ในการนาเข้ าสินค้ าและวัตถุดิบจากต่างประเทศ
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กาไร/(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน
ปี 2557 บริ ษัทมีกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจานวน 1.66 ล้ านบาท (แสดงรวมไว้ ในรายได้ อื่นในงบการเงิน) และสาหรับ
ปี 2558-2559 และช่วง 9 เดือนปี 2559 และ 2560 บริ ษัทมีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจานวน 7.61 ล้ านบาท 2.77 ล้ าน
บาท 4.11 ล้ านบาท และ 3.95 ล้ านบาท ตามลาดับ โดยในปี 2557 และ 2558 บริ ษัทมีการนาเข้ าสินค้ าและวัตถุดิบประเภท
อุปกรณ์ไฟฟ้ามาจากต่างประเทศร้ อยละ 55.10 และร้ อยละ 54.76 ของมูลค่าการซื ้อรวมในแต่ละปี ตามลาดับ แต่ตงแต่
ั ้ ปี 2559
เป็ นต้ นมาบริ ษัทซื ้อต่างประเทศลดลง โดยมีมูลค่าการซื ้อจากต่างประเทศในอัตราร้ อยละ 37.67 ของมูลค่าการซื ้อรวมในปี
2559 ซึ่งผลกาไรหรื อขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่แสดงในงบกาไรขาดทุนได้ รวมรายการที่เกิดขึ ้นจริ งและยังไม่เกิดขึ ้นจริ ง
โดยบริ ษัทได้ ลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนโดยใช้ วงเงินสัญญาซื ้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ า เมื่อบริ ษัทต้ องการ
สัง่ ซื ้อสินค้ าจากต่างประเทศตามใบสัง่ ซื ้อ (Purchase Order) เพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
ทังนี
้ ้ การที่บริ ษัททาสัญญาซื ้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ า บริ ษัทยังคงได้ รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ ้นจริ ง
อันเนื่องมาจากการบันทึกบัญชี ณ วันที่บริ ษัทมีกรรมสิทธิ ในสินค้ า บริ ษัทใช้ อตั ราแลกเปลี่ยนตามวันที่ในใบตราส่งสินค้ า (Bill
of Lading) ในการบัน ทึก บัญ ชี สิ น ค้ าและเจ้ าหนี ก้ ารค้ า ส่วนวัน ที่ จ่ายช าระค่าสิ น ค้ า บริ ษั ท บัน ทึก การจ่ ายเงิน ด้ วยอัต รา
แลกเปลี่ยนตามสัญญาซื ้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ า และบันทึกการล้ างเจ้ าหนี ้ที่เคยตังไว้
้ ตอนบันทึกรับสินค้ า ผลต่าง
ระหว่างอัตราแลกเปลี่ยนถือเป็ นกาไรหรื อขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ ้นจริงจากการจ่ายชาระ และหากวันสิ ้นงวดบริษัท
มีเจ้ าหนี ้การค้ าหรื อลูกหนี ้ที่เป็ นเงินตราต่างประเทศคงค้ าง บริ ษัทยังคงได้ รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจริ ง
จากการปรับปรุงบัญชีเจ้ าหนี ้หรื อลูกหนี ้ ณ วันสิ ้นงวดตามมาตรฐานบัญชีด้วย
16.1.4 การวิเคราะห์ ฐานะทางการเงิน
การวิเคราะห์ ฐานะทางการเงินในปี 2557-2559 และณ 30 กันยายน 2560
สินทรั พย์
บริ ษัทมีสินทรัพย์รวม ณ สิ ้นปี 2557-2559 และ ณ 30 กันยายน 2560 มีมลู ค่าเท่ากับ 889.04 ล้ านบาท 787.31 ล้ าน
บาท 913.67 ล้ านบาท และ 954.91 ล้ านบาท ตามลาดับ โดยสินทรัพย์หมุนเวียนของบริ ษัท ณ สิ ้นปี 2557-2559 และ ณ 30
กันยายน 2560 เท่ากับ 667.89 ล้ านบาท 579.55 ล้ านบาท 706.14 ล้ านบาท และ 748.53 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ
75.12 ร้ อยละ 73.61 ร้ อยละ 77.29 และร้ อยละ 78.39 ของสิน ทรัพ ย์ รวม ตามล าดับ สิน ทรัพ ย์ ห มุน เวียนประกอบด้ วย
สินทรัพย์ที่สาคัญ มีดงั ต่อไปนี ้
1. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ ้นปี 2557-2559 และ ณ 30 กันยายน 2560 มีมลู ค่าเท่ากับ 131.88 ล้ าน
บาท 86.05 ล้ านบาท 99.69 ล้ านบาท และ 106.73 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 14.83 ร้ อยละ 10.93 ร้ อยละ 10.91
และร้ อยละ 11.18 ของสินทรัพย์รวม ตามลาดับ ซึง่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ ้นปี 2557 มีจานวนที่สงู เนื่องจาก
มีการรับเงินล่วงหน้ าค่าสินค้ า ลูกค้ า และบริ ษัทต้ องกันเงินส่วนหนึ่งไว้ สาหรับการชาระค่าสินค้ าแก่เจ้ าหนีก้ ารค้ า และ ณ 30
กันยายน 2560 บริ ษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดใกล้ เคียงกับ ณ สิ ้นปี 2559 ซึ่งเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เป็ น เงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสันที
้ ่มีสภาพคล่องสูง และถึงกาหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน
โดยไม่มีข้อจากัดในการเบิกใช้
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2. เงินลงทุนชัว่ คราว ณ สิ ้นปี 2557-2559 และ ณ 30 กันยายน 2560 มีมลู ค่าเท่ากับ 26.07 ล้ านบาท 36.72 ล้ าน
บาท 27.20 ล้ านบาท และ 0.04 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 2.93 ร้ อยละ 4.66 ร้ อยละ 2.98 และน้ อยกว่าร้ อยละ 0.01
ของสินทรัพย์รวม ตามลาดับ และ ณ 30 กันยายน 2560 เงินลงทุนชัว่ คราวมีมลู ค่าลดลงเนื่องจากบริ ษัทได้ ขายเงินลงทุนเพื่อ
น าเงิน มาช าระหนี เ้ งิน กู้ยื ม ระยะสัน้ จากสถาบัน การเงิ น เงิ น ลงทุน ดังกล่าวเป็ น เงิน ลงทุน ในกองทุน เปิ ด ซึ่งบริ ษั ท ถื อ เป็ น
หลักทรัพย์เพื่อค้ า ซึง่ บริ ษัทมีวตั ถุประสงค์ในการถือเงินลงทุนไว้ เพียงชัว่ คราวเพื่อการบริหารเงิน โดยมีสดั ส่วนน้ อยเมื่อเทียบกับ
สินทรัพย์รวมของบริษัท
3. ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น ณ สิ ้นปี 2557-2559 และ ณ 30 กันยายน 2560 มีมลู ค่าเท่ากับ 221.82 ล้ านบาท
282.17 ล้ านบาท 386.98 ล้ านบาท และ 419.85 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 24.95 ร้ อยละ 35.84 ร้ อยละ 42.35 และ
ร้ อยละ 43.97 ของสินทรัพย์รวม ตามลาดับ โดยลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่นของบริษัทประกอบด้ วย
(หน่ วย : ล้ านบาท)

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ่ ืน
ลูกหนี ้การค้ า
ลูกหนี ้อื่น
รวม

ณ 31 ธ.ค. 2557 ณ 31 ธ.ค. 2558 ณ 31 ธ.ค. 2559 ณ 30 ก.ย. 2560
(ปรับปรุ งใหม่ )
(ปรับปรุ งใหม่ )
181.91
39.91
221.82

231.43
50.74
282.17

327.34
59.64
386.98

373.81
46.04
419.85

ลู กหนี ้การค้า : ลูกหนี ก้ ารค้ า ณ สิ น้ ปี 2557-2559 และ ณ 30 กัน ยายน 2560 มี มูลค่า เท่ากับ 181.91 ล้ านบาท
231.43 ล้ านบาท 327.34 ล้ านบาท และ 373.81 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 20.46 ร้ อยละ 29.39 ร้ อยละ 35.83 และ
ร้ อยละ 39.15 ของสินทรัพย์รวม ตามลาดับ โดยลูกหนี ้การค้ าแยกตามอายุหนี ้คงค้ าง ดังนี ้
(หน่ วย : ล้ านบาท)

รายละเอียดลูกหนีก้ ารค้ า
ยังไม่ถงึ กาหนดชาระ
เกินกาหนดชาระ :
ไม่เกิน 3 เดือน
3-6 เดือน
6-12 เดือน
เกินกว่า 12 เดือน
รวม

ณ 31 ธ.ค. 2557 ณ 31 ธ.ค. 2558 ณ 31 ธ.ค. 2559 ณ 30 ก.ย. 2560
(ปรับปรุ งใหม่ )
(ปรับปรุ งใหม่ )
94.35

41.99

256.54

234.10

75.27
4.23
8.06
181.91

161.80
14.55
6.44
6.65
231.43

39.89
20.30
0.21
10.40
327.34

69.80
6.01
58.23
5.67
373.81

ลูกหนีก้ ารค้ าของบริ ษัทเพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่องตามยอดขายที่เพิ่มขึน้ ต่อเนื่องในปี 2557 - 2558 ซึ่งในปี 2557 ลูกหนี ้
การค้ าเป็ นไปตามปกติธุรกิจ ซึ่งโดยเฉพาะ ณ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษัทมีลกู หนี ้การค้ าเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 41.45 จากสิ ้นปี 2558
เนื่องจากได้ รับงานเพิ่มมากขึ ้นและการส่งมอบงานมากขึ ้นซึง่ ลูกหนี ้การค้ าของบริ ษัทมีเครดิตเทอมประมาณ 30-60 วัน ลูกหนี ้
การค้ าของบริ ษัทส่วนใหญ่เป็ นลูกหนี ้ที่ยงั ไม่ครบกาหนดชาระและลูกหนี ้เกินกาหนดชาระไม่เกิน 3 เดือนคิดเป็ นร้ อยละ 93.24
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ร้ อยละ 88.06 ร้ อยละ 90.56 และร้ อยละ 81.30 ของลูก หนี ก้ ารค้ ารวม ณ สิน้ ปี 2557-2559 และ ณ 30 กัน ยายน 2560
ตามลาดับ
ลูกหนี ้การค้ าของปี 2558 มีลกู หนี ้คงค้ างที่เกินกาหนดชาระไม่เกิน 3 เดือนซึ่งมีมลู ค่าประมาณ 161.80 ล้ านบาท หรื อ
คิดเป็ นร้ อยละ 69.91 ของลูกหนี ้การค้ ารวม ณ วันสิ ้นงวด ซึ่งเกิดจาก 2 สาเหตุ คือ 1) บริ ษัทมีการส่งมอบงานช่วงปลายงวด
และออกเอกสารใบกากับภาษี /ใบส่งสินค้ าเพื่ อแจ้ งหนี ไ้ ปยังลูกหนี ้ โดยลูกหนี ก้ ารค้ าแต่ละรายได้ รับเครดิตเทอมที่ บริ ษั ท
พิจารณาให้ กบั ลูกค้ าแต่ละรายที่แตกต่างกัน แต่ปกติบริ ษัทจะพิจารณาเครดิตเทอมให้ 30-60 วัน ซึง่ กิจการเริ่ มนับเครดิตเทอม
จากวันที่ออกเอกสารใบกากับภาษี /ใบส่งสินค้ า จึงทาให้ เกิดการกระจุกตัวของลูกหนี ้การค้ าดังกล่าว 2) สาเหตุที่ทาให้ ลกู หนี ้
เกินกาหนดชาระดังกล่าวนัน้ ขึ ้นอยู่กบั ช่วงเวลาการรับวางบิลและรอบการจ่ายเงินของลูกค้ าแต่ละรายด้ วย แต่ถงึ อย่างไรก็ตาม
บริษัทสามารถเก็บหนี ้จากยอดคงค้ างที่เกินกาหนดเวลาดังกล่าวได้ ในช่วงต้ นปี 2559 และไม่มีหนี ้สูญแต่อย่างใด
ณ 31 ธันวาคม 2559 มีจานวนลูกหนี ้การค้ าเพิ่มขึ ้นสอดคล้ องกับยอดขายที่เพิ่มขึ ้น โดยลูกหนี ้คงค้ างที่อยู่ในช่วงยังไม่
ถึงก าหนดช าระ คิ ด เป็ น ร้ อยละ 78.37 ของลูก หนี ก้ ารค้ ารวม ณ สิ น้ ปี 2559 เนื่ อ งจากช่ วงปลายปี 2559 มี ก ารขายที่ สูง
โดยเฉพาะช่วง 3 เดือนหลังส่วนใหญ่เป็ นการให้ บริ การงานก่อสร้ างสถานีไฟฟ้าย่อยของโรงไฟฟ้า และลูกหนี ้คงค้ างเกินกาหนด
ชาระไม่เกิน 3 เดือน คิดเป็ นร้ อยละ 12.19 ของลูกหนี ้การค้ ารวม ณ สิ ้นปี 2559 ซึ่งลูกหนี ้การค้ าส่วนใหญ่ยงั อยู่ในช่วงเครดิต
เทอมและยังไม่ถึงกาหนดชาระ และลูกหนีก้ ารค้ า ณ 30 กันยายน 2560 มีจานวนลูกหนี ้การค้ าจานวน 373.81 ล้ านบาทซึ่ง
เพิ่มขึน้ เนื่องจาก ณ 30 กันยายน 2560 บริ ษัทมีลกู หนี ค้ งค้ างที่อยู่ในช่วงเกินกาหนดชาระ6-12 เดือนมีมลู ค่าเท่ากับ 58.23
ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 15.58 ของลูกหนี ้การค้ ารวม ณ วันสิ ้นงวด ซึ่งเป็ นการคงค้ างของลูกหนี ้ 4 ราย โดยสาเหตุหลัก
อยูร่ ะหว่างลูกค้ ารอตรวจรับสินค้ าที่รับมอบจากบริษัทตามขันตอนของลู
้
กค้ า เพื่อตรวจสอบการใช้ งานระหว่างมอเตอร์ กบั ระบบ
เครื่ องจักรของลูกค้ า ซึง่ คาดว่าจะแล้ วเสร็จและเก็บเงินได้ ในไตรมาส 4 ปี 2560 และบางรายได้ ทยอยจ่ายชาระอย่างต่อเนื่อง
สาหรับลูกหนีก้ ารค้ าที่เกินกาหนดชาระเกินกว่า 12 เดือนคิดเป็ นร้ อยละ 4.43 ร้ อยละ 2.87 ร้ อยละ 3.18และร้ อยละ
1.52 ของลูกหนี ้การค้ ารวม ณ สิ ้นปี 2557-2559 และ ณ 30 กันยายน 2560 ตามลาดับ โดยลูกหนี ้ดังกล่าวประกอบด้ วย :
ตารางแสดงสถานะลูกหนี ้การค้ าที่เกินกาหนดชาระเกินกว่า 12 เดือน
(หน่ วย : ล้ านบาท)
ลูกหนีก้ ารค้ าที่เกินกาหนดชาระ
เกินกว่ า 12 เดือน
ลูกหนี ้คงค้ างยกมา
ลูกหนี ้คงค้ างในปี 2557
ลูกหนี ้คงค้ างในปี 2558
รวมทัง้ สิน้
รายการทยอยจ่ ายชาระ
คงค้ าง ณ วันสิน้ งวด

ณ 31 ธ.ค. 2557
(ปรับปรุ งใหม่ )
8.32
8.32
(0.26)
8.06

ณ 31 ธ.ค. 2558
(ปรับปรุ งใหม่ )
8.06
2.68
10.74
(4.09)
6.65

ณ 31 ธ.ค. 2559

ณ 30 ก.ย. 2560

6.21
2.11
9.60
17.92
(7.51)
10.41

2.78
7.62
10.40
(4.73)
5.67

1) ลูกหนี ้รายหนึ่งซึ่งมียอดค้ างชาระคิดเป็ นร้ อยละ 96.63 ร้ อยละ 66.95 ร้ อยละ 95.94 และร้ อยละ 100.00 ของ
ลูกหนีก้ ารค้ าที่เกินกาหนดชาระเกินกว่า 12 เดือน ณ สิ ้นปี 2557-2559 และ 30 กันยายน 2560 ตามลาดับ ซึ่งบริ ษัทไม่ได้
พิจารณาตังค่
้ าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญเนื่องจากลูกหนีร้ ายดังกล่าวมีการชาระหนี ้คงค้ างเดิมอย่างต่อเนื่อง และงานที่ทาระหว่าง
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บริ ษัทกับลูกค้ ารายนี ้ยังจาเป็ นต้ องต้ องพึ่งพาเทคนิคเชิงวิศวกรรมของ CPT ด้ วย โดย ณ ปั จจุบนั ลูกหนี ้รายนี ้มีการทยอยชาระ
หนี ้ที่คงค้ าง ณ 30 กันยายน 2560 แล้ วโดยปั จจุบนั บริษัทไม่มีหนี ้คงค้ างดังกล่าว
2) ส่วนลูกหนี ้การค้ าที่เกินกาหนดชาระเกินกว่า 12 เดือนรายอื่น ๆ ซึง่ คิดเป็ นร้ อยละ 3.37 ร้ อยละ 33.05 และ ร้ อย
ละ 4.06 ของลูกหนี ้การค้ าที่เกินกาหนดชาระเกินกว่า 12 เดือน ณ สิ ้นปี 2557-2559 ตามลาดับ เป็ นลูกหนี ้การค้ าประมาณ 12 รายซึง่ แตกต่างกันในแต่ละปี ไม่ใช่ลกู หนี ้รายเดิม และได้ ทยอยชาระหนี ้ในปี ถดั ไป
นโยบายในการตังค่
้ าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญสาหรับลูกหนี ้การค้ าของบริ ษัทจะพิจารณาจากจานวนหนี ้ที่คาดว่าจะเรี ยกเก็บ
ไม่ได้ จากลูกหนี ท้ ี่มีอยู่โดยพิจารณาจากอายุของลูกหนีแ้ ละผลการติดตามหนี ้ โดยจานวนหนีท้ ี่คาดว่าจะเรี ยกเก็บไม่ได้ นัน้
ประมาณขึ ้นจากประสบการณ์การเรี ยกเก็บหนี ้และการพิจารณาฐานะของลูกหนี ้ในปั จจุบนั สาหรับปี 2557 - 2559 และ ณ 30
กันยายน 2560 บริ ษัทไม่มีการตังค่
้ าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญแต่อย่างใด เนื่องจากมีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ที่บริษัทจะเก็บเงินได้
โดยบริ ษัทได้ กาหนดนโยบายการตังค่
้ าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ ซึ่งได้ รับการพิจารณาและให้ ความเห็นชอบแล้ วตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 เป็ นการปรับปรุ งจากนโยบายเดิมโดยกาหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการในการติดตามหนีเ้ กินกาหนดชาระให้ รัดกุมและเพิ่มหลักเกณฑ์และองค์ประกอบในการตัง้ ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญให้
เหมาะกับลักษณะธุรกิจลูกค้ า ซึ่งบริ ษัทเห็นว่าลูกค้ ารายดังกล่าวยังคงดาเนินกิจการอยู่อย่างต่อเนื่อง มีผลกาไรในงบการเงิน
และทาแผนการชาระเงินในส่วนของยอดที่ค้างชาระตลอดจนการกาหนดวันชาระได้ อย่างแน่นอน และจากประสบการณ์ในอดีต
มีการชาระเป็ นไปตามแผนตลอดมา ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีระยะเวลาในการเก็บหนี ้เฉลี่ยในปี 2557 - 2559 และ ณ 30 กันยายน 2560
เท่ากับ 62 วัน 71 วัน 83 วัน และ 126 วัน ตามลาดับ โดยบริ ษัทให้ เครดิตเทอมประมาณ 30-60 วัน นับจากวันที่ออกเอกสาร
ใบกากับภาษี /ใบส่งสินค้ า ซึ่งแตกต่างกันไปสาหรับลูกค้ าแต่ละรายและอยู่ที่ช่วงเวลาวางบิลและรับเช็คของแต่ละบริ ษัทด้ วย
สาหรับปี 2558 ระยะเวลาในการเก็บหนี ้เฉลี่ยค่อนข้ างนานคือ 83 วันเนื่องจากช่วงปลายปี มีการขายสินค้ าและส่งมอบงานที่สงู
ซึ่งสอดคล้ องกับ อายุหนี ้ มีลกู หนีค้ งค้ างประมาณร้ อยละ 70 ของลูกหนี ้ ณ วันสิ ้นงวดเป็ นลูกหนีท้ ี่เกินกาหนดชาระไม่เกิน 3
เดือน และ ณ 30 กันยายน 2560 ระยะเวลาเก็บหนีเ้ ฉลี่ยเท่ากับ 126 วันซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากลูกหนี ท้ ี่เกินกาหนดชาระ
เนื่ องจากลูกค้ ารอรับมอบสินค้ าที่บริ ษัทได้ ส่งมอบให้ ตามขัน้ ตอนของลูกค้ า ซึ่งลูกค้ ารอตรวจสอบเรื่ องการใช้ งานระหว่าง
มอเตอร์ กบั ระบบเครื่ องจักรของลูกค้ า
ลูกหนี ้อื่น ณ สิ ้นปี 2557-2559 และ ณ 30 กันยายน 2560 มีมูลค่าเท่ากับ 39.91 ล้ านบาท 50.74 ล้ านบาท 59.64
ล้ านบาท และ 46.04 ล้ านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 4.49 ร้ อยละ 6.80 ร้ อยละ 6.53 และร้ อยละ 4.82 ของ
สินทรัพย์รวม ตามลาดับ โดยลูกหนี ้อื่นส่วนใหญ่ ประกอบด้ วย รายได้ ค้างรับตามเงื่อนไขของสัญญา เงินประกันผลงาน และ
ค่าใช้ จ่ายจ่ายล่วงหน้ า โดยมีรายละเอียดของลูกหนี ้อื่นดังนี ้
(หน่ วย : ล้ านบาท)

รายละเอียดลูกหนีอ้ ่ ืน
รายได้ ค้างรับตามเงื่อนไขของสัญญา
เงินประกันผลงาน
เงินทดรองจ่าย
ค่าใช้ จ่ายจ่ายล่วงหน้ า
อื่น ๆ
รวม

ณ 31 ธ.ค. 2557 ณ 31 ธ.ค. 2558 ณ 31 ธ.ค. 2559 ณ 30 ก.ย. 2560
(ปรับปรุ งใหม่ )
(ปรับปรุ งใหม่ )
26.40
0.98
6.41
6.13
39.91
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36.88
0.03
0.62
12.65
0.56
50.74

38.97
10.95
0.78
5.62
3.32
59.64

12.59
7.44
1.78
22.50
1.72
46.04
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รายการสาคัญของลูกหนี ้อื่น คือ รายได้ ค้างรับตามเงื่อนไขของสัญญา ณ สิ ้นปี 2557-2559 และ ณ 30 กันยายน 2560
มีมูลค่าเท่ากับ 26.40 ล้ านบาท 36.88 ล้ านบาท 38.97 ล้ านบาท และ 12.59 ล้ านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ
66.14 ร้ อยละ 72.69 ร้ อยละ 65.34 และร้ อยละ 27.36 ของลูกหนี ้อื่น ตามลาดับ โดยรายได้ ค้างรับตามเงื่อนไขของสัญญา คือ
รายได้ ที่เกิดจากงานขายตู้ (Panel) ซึ่งโดยลักษณะงานจะต้ องมีการทดสอบการทางานของเครื่ องจักร (Commissionning) ซึ่ง
บริ ษั ทจะออกใบกากับภาษี /ใบส่งสินค้ าส่วนที่ เหลือ 10% เพื่ อรับรู้ รายได้ ให้ ครบ 100% ตัง้ แต่การส่งมอบสินค้ าเนื่ องจาก
พิจารณาว่ามีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนเชิงเศรษฐกิจให้ แก่ลกู ค้ าครบถ้ วนแล้ ว และบริ ษัทจะส่งเอกสารใบกากับภาษี /
ใบส่งสินค้ าดังกล่าวเพื่อเป็ นการวางบิลเรี ยกเก็บเงินต่อเมื่อลูกค้ ายอมรับการทดสอบการทางานของเครื่ องจักรซึ่งแสดงให้ เห็น
ว่าตู้ไฟ (Panel) สามารถปล่อยกระแสไฟได้ อย่างเสถียรเข้ าเครื่ องจักร ส่งผลให้ เครื่ องจักรทางานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ในการทาสัญญาซื ้อขายตู้ไฟ (Panel) กับลูกค้ าแต่ละรายจะระบุเงื่อนไขการจ่ายเงินไว้ ในสัญญาซึง่ แบ่งออกเป็ น 2 ส่วน
คือ ส่วนที่ 1 เมื่อมีการลงนามในสัญญาหรื อสัง่ ซื ้อ (ประมาณ 20%) และส่วนที่ 2 เมื่อมีการส่งมอบสินค้ า (70%) ทังนี
้ ้ การออก
เอกสารใบกากับภาษี /ใบส่งสินค้ าแบ่งเป็ น 2 ส่วนเป็ นไปตามหลักของการรับรู้รายได้ คือเมื่อได้ โอนความเสี่ยงในตัวสินค้ าให้ กบั
ลูกค้ าแล้ ว แต่หลักการจ่ายเงินลูกค้ าจะจ่ายเพียง 90% ส่วนที่เหลือ 10% ลูกค้ าจะรับวางบิลและถือว่างานเสร็ จสมบูรณ์ เมื่อ
บริ ษั ทดาเนิ นการ Commissioning เสร็ จสิน้ บริ ษั ทจึงถื อว่ารายการส่วนที่ เหลือ 10% เป็ น “รายได้ ค้างรับตามเงื่อนไขของ
สัญญา”
ลูกหนี ้อื่น ลาดับรองลงมา ส่วนใหญ่ประกอบด้ วย 1) ค่าใช้ จ่ายจ่ายล่วงหน้ า ณ สิ ้นปี 2557-2559 และ ณ 30 กันยายน
2560 มีจานวนเท่ากับ 6.41 ล้ านบาท 12.65 ล้ านบาท 5.62 ล้ านบาทและ 22.50 ล้ านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ
16.05 ร้ อยละ 24.93 ร้ อยละ 9.42 และร้ อยละ 48.88 ของลูกหนี ้อื่น ตามลาดับ โดยค่าใช้ จ่ายจ่ายล่วงหน้ าส่วนใหญ่เป็ นการ
จ่ายล่วงหน้ าค่าสินค้ า(Down Payment) ซึ่งเป็ นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงร่ วมกันกับผู้จดั จาหน่าย (Supplier) ทังในประเทศและ
้
ต่างประเทศ และ 2) เงินประกันผลงาน ณ สิน้ ปี 2558-2559 และ ณ 30 กันยายน 2560 มีจานวนเท่ากับ 0.03 ล้ านบาท
10.95 ล้ านบาท และ 7.44 ล้ านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 0.05 ร้ อยละ 18.36 และร้ อยละ 16.16 ของลูกหนี ้อื่น
ตามลาดับ เงินประกันผลงานเป็ นเงินที่บริ ษัทจ่ายไปสาหรับลูกค้ าบางรายที่กาหนดให้ บริ ษัทต้ องมีการจ่ายเงินเพื่อเป็ นการ
ประกันผลงานสาหรับงานที่ทาตามข้ อตกลง ซึ่งเงินดังกล่าวบริ ษัทจะได้ รับคืนตามเวลาที่ระบุไว้ ในสัญญาหรื อเอกสารที่ตกลง
กันซึง่ จะได้ รับคืนภายในระยะเวลาหนึง่ ปี
4. รายได้ ที่ยงั ไม่ได้ เรี ยกชาระ ณ สิ ้นปี 2557 - 2559 และ ณ 30 กันยายน 2560 มีมูลค่าเท่ากับ 78.45 ล้ านบาท
50.54 ล้ านบาท 15.55 ล้ านบาท และ 32.63 ล้ านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 8.82 ร้ อยละ 6.42 ร้ อยละ 1.70 และ
ร้ อยละ 3.42 ของสินทรัพย์รวม ตามลาดับ โดยมีรายละเอียดของรายได้ ที่ยงั ไม่ได้ เรี ยกชาระดังนี ้ :
(หน่ วย : ล้ านบาท)

31 ธ.ค. 2557 ณ 31 ธ.ค. 2558 ณ 31 ธ.ค. 2559 ณ 30 ก.ย. 2560
รายละเอียดรายได้ ท่ ยี ังไม่ ได้ เรี ยกชาระ ณ(ปรั
บปรุ งใหม่ )
(ปรับปรุ งใหม่ )
มูลค่าตามสัญญา
147.39
207.42
259.46
292.68
การรับรู้รายได้ ของงานที่ทาเสร็จ
จนถึงปั จจุบนั
(หัก) จานวนเงินที่เรี ยกเก็บจากลูกค้ า
รวม

128.55
(50.10)
78.45
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รายได้ ที่ยังไม่ได้ เรี ยกชาระ คื อรายได้ ที่เกิดจากงานการให้ บริ การรับเหมาและติดตัง้ (Substation / Installation) ซึ่ง
บริ ษั ทรับรู้ รายได้ ตามวิธีอัตราส่วนของงานที่ ทาเสร็ จ (Percentage of Completion) ซึ่งรายได้ ที่ยังไม่ได้ เรี ยกชาระเกิดจาก
ผลต่างระหว่างมูลงานที่รับรู้ เป็ นรายได้ แล้ วของงานที่ทาเสร็ จจนถึงปั จจุบนั กับจานวนเงินที่เรี ยกเก็บจากลูกค้ า สุทธิเป็ นรายได้ ที่
ยังไม่ได้ เรี ยกชาระ ซึ่ง ณ วันสิ ้นปี 2559 และ ณ 30 กันยายน2560 ยอดที่เพิ่มขึ ้นเนื่องจากเป็ นช่วงเวลาที่บริ ษัทได้ เรี ยกเก็บเงิน
จากลูกค้ าแล้ วในสัดส่วนที่ไม่ใกล้ เคียงกับส่วนรับรู้เป็ นรายได้ ของงานที่ทาเสร็จจนถึงปั จจุบนั
5. สิน ค้ าคงเหลื อ – สุท ธิ ณ สิ น้ ปี 2557 - 2559 และ ณ 30 กัน ยายน 2560 มี มูล ค่า เท่ากับ 209.67 ล้ านบาท
124.07 ล้ านบาท 176.72 ล้ านบาท และ 189.28 ล้ านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 23.59 ร้ อยละ 15.76 ร้ อยละ
19.35 และร้ อยละ 19.82 ของสินทรัพย์รวม ตามลาดับ โดยมีรายละเอียดของสินค้ าคงเหลือดังนี ้ :
(หน่ วย : ล้ านบาท)

รายละเอียดสินค้ าคงเหลือ

ณ 31 ธ.ค. 2557* ณ 31 ธ.ค. 2558 ณ 31 ธ.ค. 2559 ณ 30 ก.ย. 2560
(ปรับปรุ งใหม่ )
(ปรับปรุ งใหม่ )

วัตถุดิบ
งานระหว่างทา
สินค้ าสาเร็จรูป
สินค้ าระหว่างทาง
รวม
(หัก) ค่าเผื่อมูลค่าสินค้ าลดลง
สุทธิ

105.17
17.87
80.49
11.29
214.82
(5.15)
209.67

110.16
0.27
14.71
6.32
131.46
(7.39)
124.07

128.75
9.92
45.22
1.45
185.34
(8.62)
176.72

121.70
32.47
25.56
18.63
198.37
(9.09)
189.28

หมายเหตุ : * สินค้ าคงเหลือ ณ วันสิน้ ปี 2557 ตามที่ปรากฏในตารางบริ ษัทได้ จัดประเภทภายในหมวดสินค้ าให้ เหมาะสมเพื่ อการ
เปรี ยบเทียบกันได้

สินค้ าคงเหลือของบริษัทจะประกอบด้ วย :
1) วัตถุดิบ ณ สิ ้นปี 2557 - 2559 และ ณ 30 กันยายน 2560 มีมลู ค่าเท่ากับ 105.17 ล้ านบาท 110.16 ล้ านบาท
128.75 ล้ านบาท และ 121.70 ล้ านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 50.16 ร้ อยละ 88.78 ร้ อยละ 72.85 และร้ อยละ
64.30 ของสินค้ าคงเหลือ ตามลาดับ ซึ่งวัตถุดิบเป็ นสินค้ าประเภทอุปกรณ์ ไฟฟ้าต่างๆ ที่ส่วนหนึ่งบริ ษัทมีไว้ เพื่อใช้ สาหรับการ
ผลิตตู้ไฟฟ้าควบคุมหรื อเครื่ องควบคุมแรงดันไฟฟ้า (Panel) และการเบิกเข้ างานติดตังและงานบริ
้
การต่าง ๆ และอีกส่วนหนึ่ง
เป็ นสินค้ าที่บริษัทมีไว้ เพื่อขาย (Unit) ตามคาสัง่ ซื ้อของลูกค้ าแต่ละราย
2) สินค้ าคงเหลือ ลาดับรองลงมาได้ แก่ สินค้ าสาเร็จรูป งานระหว่างทา และสินค้ าระหว่ างทาง ซึง่ ณ สิ ้นปี 2557 2559 และ ณ 30 กันยายน 2560 มีมลู ค่ารวมของ 3 รายการเท่ากับ 109.65 ล้ านบาท 21.31 ล้ านบาท 56.60 ล้ านบาท และ
76.67 ล้ านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 52.30 ร้ อยละ 17.17 ร้ อยละ 32.03 และร้ อยละ 40.51 ของสินค้ าคงเหลือ
ตามลาดับ โดยสินค้ าสาเร็ จรู ปเป็ นสินค้ าประเภทตู้ไฟฟ้า (Panel) ซึ่งบริ ษัทผลิตเสร็ จแล้ วอยู่ระหว่างการจัดส่งสินค้ าให้ ลกู ค้ า
และสินค้ าสาเร็จรูปดังกล่าวบริษัทจะผลิตตามคาสัง่ ซื ้อของลูกค้ า เท่านันจะไม่
้
ผลิตเพื่อรอไว้ ขาย สาหรับงานระหว่างทาเป็ นงาน
ที่อยู่ระหว่างการผลิตหรื อประกอบตู้ไฟฟ้า (Panel) ส่วนสินค้ าระหว่างทางเป็ นสินค้ าที่สงั่ ซื ้อจากต่างประเทศซึ่งอยู่ระหว่างพิธี
การทางศุลกากรหรื ออยู่ระหว่างการขนส่ง เมื่อสินค้ าที่สงั่ ซื ้อมาถึงคลังสินค้ าแล้ วจะบันทึกโอนจากสินค้ าระหว่างทางและรับเข้ า
คลัง โดยถือเป็ นวัตถุดิบจนกว่าจะมีการเบิกใช้
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ส่วนประกอบของสินค้ าคงเหลือ คือ วัตถุดิบ สินค้ าสาเร็จรูป งานระหว่างทา และสินค้ าระหว่างทาง ดังกล่าวข้ างต้ น ซึง่
เมื่อคานวณระยะเวลาขายสินค้ าเฉลี่ยจากต้ นทุนทังสิ
้ ้น บริ ษัท มีระยะเวลาขายสินค้ า เฉลี่ยปี 2557-2559 และสาหรับช่วง 9
เดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 เท่ากับ 87 วัน 73 วัน 58 วัน และ 86 วัน ตามลาดับ ซึง่ ระยะเวลาขายสินค้ าปกติจะอยู่ที่
ช่วงเวลา 70-90 วันขึ ้นอยู่กบั ปริ มาณการสัง่ ซื ้อสินค้ ามาเพื่อขาย จะเห็นได้ วา่ ในปี 2557 ปี 2558 ระยะเวลาขายสินค้ าค่อนข้ าง
สูงเนื่องจาก 2 สาเหตุคือ 1) บริษัทมีการสัง่ ซื ้อจากต่างประเทศประมาณร้ อยละ 55 ของการซื ้อทังสิ
้ ้น ซึง่ การซื ้อจากต่างประเทศ
จะต้ องคานึงถึงระยะเวลาที่ใช้ ในการขนส่งสาหรับการสัง่ ซื ้อแต่ละรอบด้ วย และ 2) ในปี 2557 และ 2558 บริ ษัทมีการขาย
สินค้ าประเภท Unit (ซื ้อมาขายไป) ที่สงู ซึ่งเป็ นไปตามปกติธุรกิจที่จะต้ องมีการสต๊ อกสินค้ าไว้ สาหรับการขาย ส่วนระยะเวลา
ขายสินค้ าเฉลี่ยในปี 2559 มีระยะเวลาขายสินค้ าที่สนลงคื
ั ้ อ 58 วันตามรายได้ จากการขายสินค้ าประเภทหน่วย (Unit) ที่ลดลง
โดยสาหรับช่วง 9 เดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 ระยะเวลาขายสินค้ าประมาณ 86 วัน เนื่องจากสินค้ าปลายงวดสูงจาก
การที่บริ ษัทสต๊ อกวัตถุดิบเพื่อเตรี ยมผลิตตู้ไฟฟ้าให้ กบั ลูกค้ า โดยมีบางส่วนที่อยู่ระหว่างการผลิตตามที่แสดงอยู่ในบัญชีงาน
ระหว่างทาและมีอีกส่วนหนึ่งที่ผลิตเสร็ จแล้ วรอการส่งมอบตามที่แสดงไว้ ในบัญชีสินค้ าสาเร็ จรู ป เพื่อเตรี ยมส่งมอบ ซึ่งบริ ษัท
คาดว่าจะสามารถผลิตและส่งมอบตู้ไฟฟ้าได้ ในช่วงต้ นไตรมาส 4 ปี 2560 นอกจากนันตามนโยบายการสั
้
ง่ ซื ้อในช่วงปี 2559
และ 2560 บริ ษัทหันมาซื ้อสินค้ าในประเทศมากขึ ้นเนื่องจากสามารถบริ หารเรื่ องเวลาเพื่อควบคุมสินค้ าได้ ดีกว่า ซึง่ การซื ้อใน
ประเทศคิดเป็ นร้ อยละประมาณ 60-70 ของมูลค่าการซื ้อทังสิ
้ ้น ซึ่งในไตรมาส 3 ปี 2560 บริ ษัทมีงานขายสินค้ าประเภทหน่วย
(Unit) และงานตู้ (Panel) เพิ่มมากขึน้ จึงต้ องมีการสต๊ อคสินค้ าดังกล่าว โดยที่ งานติดตัง้ (Installation) ลดลงซึ่งสัมพันธ์ กับ
โครงสร้ างรายได้ ของบริษัท
โดยทั่วไปบริ ษัทมีการสต็อคสินค้ าที่ลูกค้ าสัง่ ซื ้อเป็ นประจา เช่น เบรกเกอร์ คอนแทคเตอร์ และโอเวอร์ โหลด เป็ นต้ น
บริ ษั ทจะมี การสต็อกสินค้ าไว้ สาหรับงานขายประเภทหน่วย (Unit) ส่วนวัตถุดิบหลักที่ใช้ ประจาประกอบด้ วย สายไฟหรื อ
ทองแดง เป็ นต้ น ซึง่ จะสต็อกวัตถุดิบไว้ ด้วยเช่นกัน และบริษัทจะสต็อคสินค้ าไม่นานสาหรับงานติดตังซึ
้ ง่ วัตถุดิบจะพักไว้ ที่บญ
ั ชี
สินค้ าคงเหลือและจะถูกเบิกออกไปใช้ ในงานติดตัง้ (Installation) เพื่อให้ ทนั ตามกาหนดเวลาที่ตกลงกับลูกค้ า ส่วนงานตู้ไฟฟ้า
ที่เป็ นสินค้ าสาเร็ จรู ปบริ ษัท ไม่มีนโยบายในการสต็อกสินค้ าสาเร็ จรู ปประเภทตู้ไฟฟ้าเนื่องจากเป็ นการผลิตตามคาสัง่ ซื ้อของ
ลูกค้ า ซึง่ สินค้ าสาเร็จรูปประเภทตู้ไฟฟ้าคงเหลือ ณ วันสิ ้นงวดคือสินค้ าสาเร็จรูปที่ผลิตเสร็จและเตรี ยมส่งมอบให้ ลกู ค้ า
ในปี 2557-2559 และสาหรับช่วง 9 เดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน2560 กิจการได้ ตงั ้ ค่าเผื่อสินค้ า คงเหลือ มีมูลค่า
เท่ากับ 5.15 ล้ านบาท 7.39 ล้ านบาท 8.62 ล้ านบาท และ 9.09 ล้ านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 2.46 ร้ อยละ 5.96
ร้ อยละ 4.88 และร้ อยละ 4.80 ของสินค้ าคงเหลือ ตามลาดับ โดยบริ ษัทมีนโยบายในการตังค่
้ าเผื่อสินค้ าดังกล่าวกาหนดเป็ น
อัตราร้ อยละในแต่ละปี สาหรับสินค้ าแต่ละประเภทซึ่งแตกต่างกัน โดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญในสินค้ าจะเป็ นผู้กาหนดอัตราค่าเผื่อ
ดังกล่าว ซึ่งแบ่งสินค้ าออกเป็ น 5 หมวดในแต่ละหมวดมีอายุการใช้ งานที่แตกต่างกันตามประเภทของสินค้ า โดยค่าเผื่อสินค้ า
ดังกล่าวเป็ นสินค้ าอุปกรณ์ไฟฟ้าซึง่ แสดงไว้ ในบัญชีวตั ถุดิบในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนของบริ ษัท ณ สิ ้นปี 2557-2559 และ ณ 30 กันยายน 2560 เท่ากับ 221.15 ล้ านบาท 207.76
ล้ านบาท 207.52 ล้ านบาท และ 206.38 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 24.88 ร้ อยละ 26.39 ร้ อยละ 22.71 และร้ อยละ
21.61 ของสินทรัพย์รวม ตามลาดับ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนของบริษัทประกอบด้ วยสินทรัพย์ที่สาคัญ ดังต่อไปนี ้
1. เงินฝากประจากับสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน ณ สิ ้นปี 2557-2559 และ ณ 30 กันยายน 2560 มีมลู ค่าเท่ากับ
1.00 ล้ านบาท 1.00 ล้ านบาท 9.17 ล้ านบาท และ 2.39 ล้ านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 0.11 ร้ อยละ 0.13 ร้ อย
ละ 1.00 และร้ อยละ 0.25 ของสินทรัพย์รวม ตามลาดับ เงินฝากประจา ณ สิ ้นปี 2559 เพิ่มขึ ้นเนื่องจากบริ ษัทขอให้ ธนาคาร
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ออกหนังสือค ้าประกัน วงเงินสินเชื่อประเภทแบงค์ออฟการันตี (Bank of Guarantee) เพื่อค ้าประกันงานติดตัง้ (Substation /
Installation) ซึ่งบริ ษัทได้ รับงานประเภทนี ้สูงในช่วงปี ดงั กล่าว และ ณ 30 กันยายน 2560 รายการเงินฝากประจากับสถาบัน
การเงินที่ติดภาระค ้าประกัน มีมลู ค่าลดลงเนื่องจากงานโครงการในปี 2559 สิ ้นสุด และหมดช่วงการค ้าประกัน บริ ษัทจึงถอน
วงเงินการค ้าประกันดังกล่าว
2. เงินมัดจาค่าซือ้ ที่ ดิน ณ 30 กันยายน 2560 มี มูลค่า เท่ากับ 5.00 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 0.52 ของ
สินทรัพย์รวม เป็ นเงินมัดจาเพื่อการซื ้อที่ดินในการสร้ างโรงงานแห่งใหม่ ซึง่ คาดว่าจะโอนกรรมสิทธิ ภายในไตรมาส 4 ปี 2560
3. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ ณ สิ ้นปี 2557-2559 และ ณ 30 กันยายน 2560 มีมลู ค่าสุทธิเท่ากับ 210.02
ล้ านบาท 197.41 ล้ านบาท 187.48 ล้ านบาท และ 187.17 ล้ านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นร้ อยละ 23.62 ร้ อยละ 25.07 ร้ อยละ
20.52 และร้ อยละ 19.60 ของสินทรัพย์รวม ตามลาดับ เนื่องจากลักษณะธุรกิจของบริ ษัทคือการผลิตตู้ไฟฟ้า (Panel) ซึง่ ส่วน
หนึ่งต้ องการเนือ้ ที่ในการจัดวางเพื่อประกอบตู้ แต่ไม่ได้ มีเครื่ องจักรในการประกอบ และอีกส่วนหนึ่งเป็ นคลังสินค้ าเพื่อเก็บ
วัตถุดิบและสินค้ าประเภทหน่วย (Unit) ดังนัน้ ทรัพย์สินส่วนใหญ่จะประกอบด้ วย ที่ดินและสิ่งปลูกสร้ าง ณ 30 กันยายน 2560
คิดเป็ นร้ อยละประมาณ 80 ของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์รวม
ณ สิน้ ปี 2559 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ มีมูลค่าสุทธิ ลดลงจาก ณ สิ ้น ปี 2558 จานวน 9.93 ล้ านบาท โดยส่วนที่
เพิ่มขึ ้นจานวน 9.45 ล้ านบาท เนื่องจากส่วนใหญ่บริ ษัทซื ้อยานพาหนะเข้ ามาทดแทนของเก่าซึ่งใช้ งานมานานแล้ ว และส่วนที่
ลดลงจานวน 3.02 ล้ านบาทเนื่องจากการขายยานพาหนะดังกล่าว และลดลงอีกจานวน 18.36 ล้ านบาทจากการคิดค่าเสื่อม
ราคาทรัพย์สินประจาปี และ ณ 30 กันยายน 2560 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ มีมลู ค่าสุทธิลดลงจาก ณ สิ ้น ปี 2559 จานวน
0.31 ล้ านบาท เนื่องจากส่วนที่เพิ่มขึ ้นจานวน 11.59 ล้ านบาทส่วนใหญ่ประมาณ 10 ล้ านบาทเป็ นการซื ้อเครื่ องมือเพื่อช่วยใน
การทดสอบระบบการทางานของตู้ไฟฟ้า (Automatic Relay Test Set) ที่บริ ษัทประกอบเพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพมากขึ ้น และ
ส่วนที่ลดลงทังจ
้ านวนเกิดจากการคิดค่าเสื่อมราคาสาหรับงวด 9 เดือนจานวนประมาณ 11.88 ล้ านบาท โดยบริ ษัทมีนโยบาย
ในการกาหนดอายุการใช้ งานของสินทรัพย์ถาวร พร้ อมทังก
้ าหนดราคาซากของสินทรัพย์ ซึ่งเป็ นการกาหนดตามอายุการให้
ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์แต่ละตัว
4. สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน-สุทธิ ณ สิ ้นปี 2557 – 2559 และ ณ 30 กันยายน 2560 มีมลู ค่าเท่ากับ 1.00 ล้ านบาท 0.69
ล้ านบาท 0.40 ล้ านบาท และ 0.75 ล้ านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นร้ อยละ 0.11 ร้ อยละ 0.09 ร้ อยละ 0.04 และร้ อยละ 0.08
ของสินทรัพย์รวม ตามลาดับ สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนดังกล่าวเป็ นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึง่ ยอดที่ลดลงส่วนใหญ่เนื่องจากการตัด
จาหน่ายประจาปี และประจาไตรมาสโดยบริ ษัทมีนโยบายการตัดจาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนโดยใช้ วิธีเส้ นตรงตามอายุการใช้
งาน 5 ปี และ ณ 30 กันยายน 2560 สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน-สุทธิมีมลู ค่าเพิ่มขึ ้นจาก ณ วันสิ ้นปี 2559 จานวน 0.35 ล้ านบาท
เนื่องจากส่วนที่เพิ่มขึน้ จานวน 0.57 ล้ านบาทส่วนหนึ่งเป็ นโปรแกรม CPT Works และอีกส่วนหนึ่งเป็ นโปรแกรมของแผนก
บุคคล และส่วนที่ลดลงจานวน 0.22 ล้ านบาทเป็ นการตัดจาหน่ายประจาไตรมาส
5. สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอตัดบัญชี ณ สิ ้นปี 2557 – 2559 และ ณ 30 กันยายน 2560 มีมลู ค่าเท่ากับ 8.55 ล้ านบาท
7.80 ล้ านบาท 10.09 ล้ านบาท และ 10.85 ล้ านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นร้ อยละ 0.96 ร้ อยละ 0.99 ร้ อยละ 1.10 และร้ อยละ
1.14 ของสินทรัพย์รวม ตามลาดับ โดยสินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอตัดบัญชี คานวณขึ ้นจากผลแตกต่างชัว่ คราว ณ วันที่ในงบแสดง
ฐานะการเงิน ระหว่างฐานภาษี ของสินทรัพย์หรื อหนีส้ ินกับราคาตามบัญชีของสินทรัพย์หรื อหนีส้ ินนัน้ และบริ ษัทจะทบทวน
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรื อหนีส้ ินภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน และจะปรับมูลค่าตาม
ส่วนที่ 2 หน้ า 139

CPT

บริษัท ซีพที ี ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

Professional for Drives and Power

CPT Drives and Power Public Company Limited

บัญชีดงั กล่าวเมื่อมีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่นอนว่าบริ ษัทจะไม่มีกาไรทางภาษี เพียงพอต่อการนาสินทรัพย์หรื อหนี ้สินภาษี
เงินได้ รอการตัดบัญชีทงหมดหรื
ั้
อบางส่วนมาใช้ ประโยชน์
6. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ณ สิ ้นปี 2557-2559 และ ณ 30 กันยายน 2560 มีมลู ค่าเท่ากับ 0.58 ล้ านบาท 0.86
ล้ านบาท 0.39 ล้ านบาท และ 0.22 ล้ านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นร้ อยละ 0.08 ร้ อยละ 0.11 ร้ อยละ 0.05 และร้ อยละ 0.02
ของสินทรัพย์รวม ตามลาดับ รายการส่วนใหญ่ เป็ นสินทรัพย์ประเภทเงินมัดจาเกี่ยวกับการทางานโครงการหรื องานติดตัง้
(Substation / Installation) ที่หน้ างานลูกค้ า

แหล่ งที่มาของเงินทุน
หนีส้ ิน
ณ สิน้ ปี 2557-2559 และ ณ 30 กันยายน 2560 หนี ส้ ินรวมมี จานวนเท่ากับ 480.03 ล้ านบาท 342.78 ล้ านบาท
419.81 ล้ านบาท และ 435.41 ล้ านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นร้ อยละ 54.00 ร้ อยละ 43.54 ร้ อยละ 45.95 และร้ อยละ 45.60
ของหนี ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ตามลาดับ หนี ้สินส่วนใหญ่ของบริ ษัทอยู่ในรูปของหนี ้สินหมุนเวียน โดยหนี ้สินหมุนเวียน
ณ สิ ้นปี 2557-2559 และ ณ 30 กันยายน 2560 มีมลู ค่าเท่ากับ 455.54 ล้ านบาท 321.63 ล้ านบาท 389.20 ล้ านบาท และ
402.09 ล้ านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นร้ อยละ 51.24 ร้ อยละ 40.86 ร้ อยละ 42.60 และร้ อยละ 42.11 ของหนี ้สินและส่วนของผู้
ถือหุ้นรวม ตามลาดับ
หนี ้สินหมุนเวียนที่สาคัญประกอบด้ วย
1. เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน ณ สิ ้นปี 2557-2559 และ ณ 30 กันยายน 2560 มีมลู ค่าเท่ากับ 89.10 ล้ าน
บาท 64.63 ล้ านบาท 47.88 ล้ านบาท และ 32.39 ล้ านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นร้ อยละ 10.02 ร้ อยละ 8.21 ร้ อยละ 5.24 และ
ร้ อยละ 3.39 ของหนี ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ตามลาดับ ในปี 2559 และ ณ 30 กันยายน 2560 บริ ษัทมีเงินกู้ยืมระยะสัน้
จากสถาบันการเงินที่ ลดลง เนื่ องจากทัง้ จานวนเป็ นเงินกู้ประเภทสินเชื่ อเพื่ อชาระค่าสินค้ า(TR) จากการสั่งซือ้ สินค้ าจาก
ต่างประเทศ โดยในปี 2559 และณ 30 กันยายน 2560 บริ ษัทหันมาสัง่ ซื ้อในประเทศเพิ่มขึ ้นและสัง่ ซื ้อจากต่างประเทศลดลง
เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2557-2558
2. เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น ณ สิ ้นปี 2557-2559 และ ณ 30 กันยายน 2560 มีมลู ค่ารวมเท่ากับ 218.68 ล้ าน
บาท 144.52 ล้ านบาท 251.86 ล้ านบาท และ 250.27 ล้ านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นร้ อยละ 24.60 ร้ อยละ 18.36 ร้ อยละ 27.57
และร้ อยละ 26.21 ของหนี ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ตามลาดับ โดยเจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่นของบริษัทประกอบด้ วย
(หน่ วย : ล้ านบาท)

รายละเอียดเจ้ าหนีก้ ารค้ า
และเจ้ าหนีอ้ ่ ืน
เจ้าหนีก้ ารค้า :
เจ้ าหนี ้การค้ า-บริษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
เจ้ าหนี ้การค้ า-บริษัทอื่น
รวมเจ้ าหนีก้ ารค้ า

ณ 31 ธ.ค. 2557 ณ 31 ธ.ค. 2558 ณ 31 ธ.ค. 2559 ณ 30 ก.ย. 2560
(ปรับปรุ งใหม่ )
(ปรับปรุ งใหม่ )
(ปรับปรุ งใหม่ )

187.67
187.67
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112.33
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รายละเอียดเจ้ าหนีก้ ารค้ า
และเจ้ าหนีอ้ ่ ืน
เจ้าหนีอ้ ืน่ :
ค่านายหน้ าค้ างจ่าย
ค่าใช้ จ่ายค้ างจ่าย
อื่น ๆ
รวมเจ้ าหนีอ้ ่ ืน
รวมทัง้ สิน้

CPT Drives and Power Public Company Limited

ณ 31 ธ.ค. 2557 ณ 31 ธ.ค. 2558 ณ 31 ธ.ค. 2559 ณ 30 ก.ย. 2560
(ปรับปรุ งใหม่ )
(ปรับปรุ งใหม่ )
(ปรับปรุ งใหม่ )

17.92
9.94
3.15
31.01
218.68

17.34
6.28
8.57
32.19
144.52

13.82
14.39
4.71
32.92
251.86

10.75
11.89
14.66
37.30
250.27

เจ้าหนี ้การค้า : เจ้ าหนี ก้ ารค้ า ณ สิน้ ปี 2557-2559 และ ณ 30 กันยายน 2560 มี มูลค่าเท่ากับ 187.67 ล้ านบาท
112.33 ล้ านบาท 218.94 ล้ านบาท และ 212.97 ล้ านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นร้ อยละ 85.82 ร้ อยละ 77.73 ร้ อยละ 86.93 และ
ร้ อยละ 85.09 ของเจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น ตามลาดับ เจ้ าหนี ้การค้ าดังกล่าวประกอบด้ วย ผู้จดั จาหน่ายอุปกรณ์ ต่าง ๆ
เช่น เครื่ องจักรปั่ นน ้าตาล, มอเตอร์ Inverter Set, สายไฟ, เบรกเกอร์ และอุปกรณ์ ไฟฟ้าอื่น ๆ เป็ นต้ น โดยบริ ษัทได้ รับเครดิต
เทอมจากเจ้ าหนี ้การค้ าประมาณ 60 วัน และเมื่อพิจารณาระยะเวลาชาระหนี ้เฉลี่ย ณ สิ ้นปี 2557-2559 และ ณ 30 กันยายน
2560 คื อ 82 วัน 69 วัน 65 วัน และ 107 วัน ตามลาดับ ซึ่งระยะเวลาชาระหนี ้ ณ 30 กันยายน 2560 ค่อนข้ างหมุนยาว
เนื่องจากเป็ นเจ้ าหนี ้การค้ าที่เกิดจากการจัดซื ้อสินค้ าช่วงปลายไตรมาสที่สงู ขึ ้นเพื่อเตรี ยมผลิตสินค้ าประเภทตู้ไฟฟ้าเพื่อเตรี ยม
ส่งมอบในไตรมาส 4 ปี 2560 และอีกส่วนหนึ่งเกิดจากการที่บริ ษัทได้ รับการขยายเครดิตเทอมจากผู้ขายรายใหญ่ หลายราย
เนื่องจากเป็ นลูกค้ าชันดี
้ (ขยายเครดิตเทอมจากเดิมไปอีกประมาณ 30 วัน โดยมีผ้ ขู ายสองรายดังกล่าวอยู่ใน 10 ลาดับของ
มูลค่าการซื ้อในปี 2560) ซึ่งสาหรับปี 2557 ระยะเวลาชาระหนี ้หมุนยาวเนื่องจากส่วนหนึ่งเป็ นเจ้ าหนี ้การค้ าต่างประเทศที่มี
เครดิตเทอมที่ยาวและอีกส่วนหนึ่งเกิดจากการซื ้อช่วงปลายปี ที่สงู สาหรับปี 2558 – 2559 ถือว่าระยะเวลาชาระหนี อ้ ยู่ในช่วง
เครดิตเทอม
ในส่วนของเจ้ าหนี ้การค้ าของบริ ษัท บริษัทมีรายการเจ้ าหนี ้ค้ างนานกับคู่ค้ารายหนึง่ จานวน 13.41 ล้ านบาท ตังแต่
้ ปี
2555 ในขณะเดียวกันบริ ษัทก็มีลกู หนี ้ค้ างนานกับ คู่ค้ารายนี ้จานวน 3.25 ล้ านบาท (สุทธิ 10.16 ล้ านบาท) เนื่องจากบริ ษัทได้
ยกหนี ้จานวนดังกล่าวให้ แก่ค่คู ้ ารายนี ้ และบริ ษัทได้ สง่ หนังสือให้ กบั คู่ค้ารายนี ้เพื่อตกลงยุติมลู หนี ้และได้ รับหนังสือแจ้ งกลับว่า
บริ ษัทไม่มีภาระหนี ้ดังกล่าวและได้ สิ ้นสุดลง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษัทจึงปรับปรุ งกาไรจากการยกหนีจ้ านวน 10.16
ล้ านบาท สาหรับงบการเงินสาหรับปี 2559 ซึง่ รายการปรับปรุงก่อนนีจ้ ะมีผลกระทบต่อกาไรสะสมเพิ่มขึ ้น และกาไรสุทธิเพิ่มขึ ้น
8.13 ล้ านบาท (หลังจากหักค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้ ) โดยจะไม่มีกาไรเพิ่มเติมในปี 2560 อีก
เจ้าหนี อ้ ื ่น : ณ สิ ้นปี 2557-2559 และ ณ 30 กันยายน 2560 มีมลู ค่าเท่ากับ 31.01 ล้ านบาท 32.19 ล้ านบาท 32.92
ล้ านบาท และ 37.30 ล้ านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นร้ อยละ 14.18 ร้ อยละ 22.27 ร้ อยละ 13.07 และร้ อยละ 14.91 ของเจ้ าหนี ้
การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น ตามลาดับ สาหรับเจ้ าหนี ้อื่นส่วนใหญ่ประกอบด้ วยค่าคอมมิชชัน่ -พนักงานค้ างจ่าย โดยนโยบายในการ
จ่ายค่าคอมมิชชัน่ -พนักงานจะจ่ายต่อเมื่อบริ ษัทเก็บเงินค่าสินค้ าและบริ การจากลูกค้ าได้ แล้ วโดยกาหนดเงื่อนไขการจ่ายจาก
ระยะเวลาในการเก็ บ เงิ น จากลู ก ค้ า ส่ ว นเจ้ าหนี อ้ ื่ น ที่ ส าคั ญ ล าดั บ รองลงมา ได้ แก่ ค่ า ใช้ จ่ า ยค้ างค่ า ยอื่ น ๆ เช่ น ค่ า
สาธารณู ป โภคต่าง ๆ เจ้ าหนี ส้ รรพากรเพื่ อน าส่งภาษี มูล ค่าเพิ่ ม (ภาษี ขาย)ในเดื อนถัด ไป ค่าพาหนะและค่าที่ พักสาหรั บ
พนักงานเพื่อเดินทางสาหรับงานติดตังและงาน
้
Commissioning และการตังประมาณการโบนั
้
สค้ างจ่ายซึง่ เป็ นไปตามนโยบาย
ของบริษัท เป็ นต้ น
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3. หนี ้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี ณ สิ ้นปี 2557-2559 และ ณ 30 กันยายน 2560
มีมลู ค่าเท่ากับ 4.87 ล้ านบาท 0.91 ล้ านบาท 1.71 ล้ านบาท และ 1.59 ล้ านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นร้ อยละ 0.55 ร้ อยละ 0.12
ร้ อยละ 0.19 และร้ อยละ 0.17 ของหนี ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ตามลาดับ
4. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี ณ สิ ้นปี 2557 มีมลู ค่าเท่ากับ 32.40 ล้ าน
บาท คิดเป็ นร้ อยละ 3.64 ของหนี ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวม บริ ษัทไม่มีเงินกู้ยืมระยาว ณ สิ ้นปี 2558-2559 และ 30 กันยายน
2560
5. ภาษี เงินได้ ค้างจ่าย ณ สิ ้นปี 2557-2559 และ ณ 30 กันยายน 2560 มีมลู ค่าเท่ากับ 9.09 ล้ านบาท 20.47 ล้ าน
บาท 26.76 ล้ านบาท และ 16.04 ล้ านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นร้ อยละ 1.02 ร้ อยละ 2.60 ร้ อยละ 2.93 และร้ อยละ 1.68 ของ
หนี ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ตามลาดับ โดยภาษี เงินได้ ค้างจ่ายสูงขึ ้นทุกปี เป็ นไปตามผลกาไรที่บริษัทต้ องเสียภาษี ซึง่ บริษัท
มีกาไรเพิ่มขึ ้นทุกปี ส่วนภาษี เงินได้ ค้างจ่าย ณ 30 กันยายน 2560 มีมลู ค่าลดลงเนื่องจากเป็ นการตังภาษี
้ ค้างจ่ายสาหรับงวด 9
เดือน
6. เงินรับล่วงหน้ าจากลูกค้ า ณ สิ ้นปี 2557-2559 และ ณ 30 กันยายน 2560 มีมลู ค่าเท่ากับ 81.23 ล้ านบาท 69.53
ล้ านบาท 35.50 ล้ านบาท และ 76.88 ล้ านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นร้ อยละ 9.14 ร้ อยละ 8.83 ร้ อยละ 3.89 และร้ อยละ 8.05
ของหนี ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ตามลาดับ ซึง่ รายการดังกล่าว เป็ นการรับเงินล่วงหน้ าจากลูกค้ า เมื่อลูกค้ าลงนามในใบสัง่
ซื ้อหรื อสัญญาว่าจ้ าง บริ ษัทจะเรี ยกเก็บเงินล่วงหน้ า (Down Payment) ก่อนเริ่ มลงมือทางาน ส่วนใหญ่เป็ นการรับล่วงหน้ าของ
งานขายตู้ (Panel) และงานบริ การติดตัง้ (Substation / Installation) โดยมูลค่าในปี 2557-2558 ที่สงู ซึง่ ขึ ้นอยู่กบั ช่วงเวลาที่รับ
งานเป็ นช่วงปลายปี จึงทาให้ มีเงินรับล่วงหน้ าจากลูกค้ าคงค้ างดังกล่าว และ ณ 30 กันยายน 2560 ยอดที่สงู เนื่องจากเป็ นการ
รับงานช่วงปลายงวดและมีการรับเงินล่วงหน้ าจาก (Down Payment) จากลูกค้ าตามสัญญา
7. ประมาณการหนีส้ ินจากการรับประกัน ณ สิ ้นปี 2557-2559 และ ณ 30 กันยายน 2560 มีมลู ค่าเท่ากับ 14.00
ล้ านบาท 10.72 ล้ านบาท 14.64 ล้ านบาท และ 14.07 ล้ านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นร้ อยละ 1.58 ร้ อยละ 1.36 ร้ อยละ 1.60
และร้ อยละ 1.47 ของหนี ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ตามลาดับ โดยประมาณการหนี ้สินจากการรับประกันดังกล่าวเป็ นการตัง้
ประมาณการในการรับประกันสินค้ า ให้ กับลูกค้ าที่ซือ้ สินค้ าของบริ ษัท ซึ่งเป็ นไปตามนโยบายเกี่ยวกับการตัง้ ประมาณการ
ค่าใช้ จ่ายในการรับประกันสินค้ า (Warranty) โดยคานวณจากอัตราร้ อยละของราคาขายสาหรับสินค้ าประเภทตู้ (Panel) สินค้ า
สาเร็จรูปประเภทหน่วย (Unit) และสินค้ าประเภทตู้ (Panel)ที่ใช้ เป็ นส่วนหนึง่ ในงานโครงการ
8. ประมาณการหนี ้สินอื่น ณ สิ ้นปี 2557-2559 และ ณ 30 กันยายน 2560 มีมลู ค่าเท่ากับ 6.17 ล้ านบาท สาหรับปี
2557 และมูลค่าเท่ากับ 10.85 ล้ านบาท ด้ วยจานวนเดียวกันทัง้ 3 รอบบัญชี คิดเป็ นร้ อยละ 0.69 ร้ อยละ 1.38 ร้ อยละ 1.18
และร้ อยละ 1.14 ของหนี ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ซึง่ ประมาณการหนี ้สินอื่นดังกล่าวเป็ นรายการหนี ้สินที่บริษัทประมาณขึ ้น
และคาดว่าจะมีภาระผูกพันธ์ที่ต้องจ่ายในอนาคตอันเนื่องมาจากการกลับรายการค่าใช้ จ่ายในปี ก่อน ๆ
หนี ้สินไม่หมุนเวียน ณ สิ ้นปี 2557 – 2559 และ ณ 30 กันยายน 2560 มีมลู ค่าเท่ากับ 24.49 ล้ านบาท 21.15 ล้ านบาท
30.61 ล้ านบาท และ 33.32 ล้ านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นร้ อยละ 2.76 ร้ อยละ 2.68 ร้ อยละ 3.35 และร้ อยละ 3.49 ของหนี ้สิน
และส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ตามลาดับ โดยหนี ้สินไม่หมุนเวียนประกอบด้ วย
1. หนี ส้ ิน ตามสัญ ญาเช่าทางการเงิน (สุทธิ จากส่วนที่ ถึงก าหนดชาระใน 1 ปี ) ณ สิ น้ ปี 2557-2559 และ ณ 30
กันยายน 2560 มีจานวน 1.03 ล้ านบาท 0.55 ล้ านบาท 3.29 ล้ านบาท และ 2.07 ล้ านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นร้ อยละ 0.12
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ร้ อยละ 0.07 ร้ อยละ 0.36 และร้ อยละ 0.22 ของหนี ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ตามลาดับ ซึ่งในปี 2559 บริ ษัทได้ ทาสัญญา
เช่าซื ้อทางการเงินจากการซื ้อยานพาหนะเพิ่มขึ ้นเพื่อทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพ
2. สารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงาน ณ สิน้ ปี 2557-2559 และ ณ 30 กันยายน 2560 มีจานวน 23.46
ล้ านบาท 20.60 ล้ านบาท 27.32 ล้ านบาท และ 31.25 ล้ านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นร้ อยละ 2.64 ร้ อยละ 2.61 ร้ อยละ 2.99
และร้ อยละ 3.27 ของหนี ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ตามลาดับ รายการดังกล่าวเป็ นการประมาณการค่าชดเชยผลประโยชน์
ของพนักงานเมื่อเกษี ยณอายุงาน โดย ณ สิ ้นปี 2558 มีมลู ค่าที่ลดลงส่วนหนึ่งจานวนประมาณ 6.00 ล้ านบาทเป็ นการชดเชย
ให้ พนักงานที่เกษี ยณอายุ และมีส่วนที่เพิ่มขึน้ จานวนประมาณ 3.00 ล้ านบาทเกิดจากการตัง้ สารองผลประโยชน์ พนักงาน
ประจาปี
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ ้นปี 2557-2559 และ ณ 30 กันยายน 2560 มีมลู ค่าเท่ากับ 409.01 ล้ านบาท 444.53 ล้ านบาท
493.86 ล้ านบาท และ 519.50 ล้ านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นร้ อยละ 46.00 ร้ อยละ 56.46 ร้ อยละ 54.05 และร้ อยละ 54.40 ของ
หนี ส้ ิ น และส่วนของผู้ถื อ หุ้น รวม ตามล าดับ ส่ว นของผู้ถื อ หุ้น เพิ่ ม ขึน้ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เนื่ อ งจากบริ ษั ท มี ก าไรสุท ธิ จ ากการ
ดาเนินงานเพิ่มขึ ้นทุกปี นอกจากนันส่
้ วนของผู้ถือหุ้นลดลดเนื่องจากการจ่ายเงินปั นผลให้ กบั ผู้ถือหุ้น กล่าวคือ
บริษัทได้ จ่ายเงินปั นผลรวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 85 ล้ านบาท (จานวน 4 ครัง้ ) ให้ กบั ผู้ถือหุ้นจานวน 315,000,000 หุ้น (มูลค่า
หุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท) ในอัตราเฉลี่ยหุ้นละ 0.27 บาท สาหรับผลประกอบการปี 2558 และจากกาไรสะสม ณ 31 ธันวาคม
2558
บริษัทได้ จ่ายเงินปั นผลรวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 60 ล้ านบาท (จานวน 3 ครัง้ ) ให้ กบั ผู้ถือหุ้นจานวน 315,000,000 หุ้น (มูลค่า
หุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท) ในอัตราเฉลี่ยหุ้นละ 0.19 บาท สาหรับผลประกอบการปี 2559 และจากกาไรสะสม ณ 31 ธันวาคม
2559
ในปี 2560 บริ ษั ทได้ จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล จานวนเงิน 20 ล้ านบาท ให้ กับ ผู้ถือหุ้นจานวน 630,000,000 หุ้น
(มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ณ 30 กันยายน 2560 หุ้นละ 0.50 บาท) ในอัตราเฉลี่ยหุ้นละ 0.03 บาท ซึง่ เป็ นไปตามมติที่ประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 15 มิถนุ ายน 2560
ทังนี
้ ้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 มีมติอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล
ให้ กับผู้ถือหุ้นจานวน 630,000,000 หุ้น ในอัตราเฉลี่ยหุ้นละ 0.146 บาท เป็ นจานวนเงินทังสิ
้ น้ 91.98 ล้ านบาท ซึ่งจ่ายจาก
กาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้ จดั สรร ณ 31 ธันวาคม 2559 ทังนี
้ ้ คณะกรรมการบริ ษัทกาหนดวัน จ่ายเงินปั นผลภายใน 1 เดือนหรื อวันที่
8 ธันวาคม 2560 ดังนัน้ ผู้จองซื ้อหุ้น IPO ในคราวนี ้จะไม่มีสิทธิได้ รับเงินปั นผลดังกล่าว
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ความเหมาะสมของโครงสร้ างเงินทุน
อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ ้นปี 2557-2559 และ ณ 30 กันยายน 2560 เท่ากับ 1.17 เท่า 0.77 เท่า 0.85
เท่า และ 0.84 เท่า ตามลาดับ ซึง่ บริ ษัทมีหนี ้สินรวมลดลง และส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ ้นจากผลประกอบการมีกาไร ทาให้ บริ ษั ท
นาเงินที่ได้ จากการประกอบธุรกิจไปจ่ายชาระหนี ้ ส่งผลให้ อตั ราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ ้นปี 2557 – ณ 30 กันยายน
2560 ลดลงอย่างต่อเนื่อง
ณ ปั จจุบนั บริ ษัทไม่มีหนี ้สินระยะยาว มีเพียงเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน เป็ นเงินกู้ประเภทสินเชื่อเพื่อชาระค่า
สินค้ าประเภททรัสต์รีซีท (TR) ในการสัง่ ซื ้อสินค้ าจากต่างประเทศ
สภาพคล่ อง
1. สภาพคล่องกระแสเงินสด
(หน่ วย : ล้ านบาท)

งบกระแสเงินสด
เงินสดสุทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน
เงินสดสุทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมการลงทุน
เงินสดสุทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ ้น(ลดลง)-สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ต้ นปี / งวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ ้นปี / งวด

2557

(ปรับปรุ งใหม่ )

83.04
(13.43)
(51.08)
18.53
113.35
131.88

2558

(ปรับปรุ งใหม่ )

81.48
(15.63)
(111.68)
(45.83)
131.88
86.05

2559
104.04
0.97
(91.37)
13.64
86.05
99.69

9 เดือน
2559
53.89
(8.21)
(66.91)
(21.23)
86.05
64.82

9 เดือน
2560
65.62
17.54
(76.12)
7.04
99.69
106.73

สภาพคล่องโดยรวม : กระแสเงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมการดาเนินงานสาหรับปี 2557-2559 มีจานวน 83.04 ล้ าน
บาท 81.48 ล้ านบาท และ 104.04 ล้ านบาท ตามลาดับ โดยในปี 2559 บริ ษัทมีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการดาเนินงาน
เพิ่มขึ ้นเมื่อเทียบกับปี 2557 และ 2558 มาจากกาไรสุทธิก่อนภาษี เงินได้ ที่เพิ่มเป็ นจานวน 142.11 ล้ านบาท เจ้ าหนี ้การค้ าและ
เจ้ าหนี ้อื่นเพิ่มขึ ้นจานวน 116.87 ล้ านบาท ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่นเพิ่มขึ ้นจานวน 104.92 ล้ านบาทจากยอดคงค้ าง ณ วัน
สิ ้นงวดที่ยงั ไม่ถึงกาหนดรับชาระ และสินค้ าคงเหลือเพิ่มขึ ้นจานวน 53.88 ล้ านบาท สาหรับปี 2558 บริ ษัทมีกระแสเงินสดสุทธิ
จากกิจกรรมดาเนินงานจานวน 81.48 ล้ านบาท ซึง่ บริ ษัทมีเงินสดสุทธิ ได้ มาจากกาไรก่อนภาษี เงินได้ นิติบคุ คลจานวน 108.40
ล้ านบาท สาเหตุหลัก คือ บริ ษัทมีลูกหนีก้ ารค้ า และลูกหนีอ้ ื่นเพิ่มขึน้ จานวน 59.76 ล้ านบาท มี สินค้ าคงเหลือลดลงจานวน
83.36 ล้ านบาท และเจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่นลดลงจานวน 74.26 ล้ านบาท และสาหรับปี 2557 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิ
จากกิ จกรรมด าเนิ น งานใกล้ เคี ยงกับ ปี 2558 คื อ 83.04 ล้ านบาท ทัง้ ในปี 2557 – 2559 กระแสเงินสดสุท ธิ จากกิ จกรรม
ดาเนินงานเป็ นไปตามกิจกรรมปกติของบริ ษัท คือ การซื ้อสินค้ า การบริ หารเจ้ าหนี ้การค้ าคงค้ าง การบริหารสินค้ าคงเหลือให้ มี
ปริ มาณที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการรับคาสัง่ ซื ้อในอนาคตอันใกล้ ตลอดจนการขายสินค้ าและการติดตามการเก็บหนี ้จาก
ลูกหนี ้
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กระแสเงินสดสุทธิ จากกิจกรรมการลงทุนสาหรับปี 2557-2559 มีจานวน (13.43) ล้ านบาท (15.63) ล้ านบาท และ
0.97 ล้ านบาท ตามลาดับ โดยในปี 2557-2558 บริ ษัทมีกระแสเงินสดสุทธิ ใช้ ไปในกิจกรรมลงทุนโดยบริ ษัทได้ ลงทุนในเงิน
ลงทุนชั่วคราวที่ เป็ นการลงทุนในกองทุนเปิ ดชนิดหนึ่งซึ่งบริ ษั ทถื อไว้ เพื่ อค้ า และในปี 2559 บริ ษั ทมี เ งินสดสุทธิ ได้ มาจาก
กิจกรรมลงทุนลงทุนจานวน 0.97 ล้ านบาท จากการจาหน่ายเงินลงทุนชัว่ คราวดังกล่าว
กระแสเงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมการจัดหาเงินสาหรับปี 2557-2559 มีจานวน (51.08) ล้ านบาท (111.68) ล้ านบาท
และ (91.37) ล้ านบาท เนื่องจากเป็ นการทยอยชาระหนี ้เงินกู้ระยะสัน้ และเงินกู้ระยะยาว ซึ่งเงินกู้ระยะยาวบริ ษัทชาระคราบ
ถ้ วนแล้ วในปี 2558 นอกจากนันบริ
้ ษัทได้ จ่ายเงินปั นผลอย่างต่อเนื่องทุกปี
สาหรับช่วง 9 เดือนปี 2559 และ 2560 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมดาเนินงานจานวน 53.89 ล้ านบาท
และ 65.62 ล้ านบาท ตามลาดับ ซึ่งสาหรับงวด 9 เดือนปี 2560 บริ ษัทมีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการดาเนินงานเพิ่มขึ ้น
เมื่ อเปรี ย บเที ย บกับ งวด 9 เดื อนปี 2559 เนื่ อ งจากในงวด 9 เดื อนปี 2560 บริ ษั ท มี กระแสเงิน สดสุท ธิ ได้ ม าจากกิ จ กรรม
ดาเนินงานที่ เพิ่ม ส่วนใหญ่ เกิดจากผลประกอบการมีกาไรก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี ส้ ินดาเนินงานจานวน
129.72 ล้ านบาท ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่นเพิ่มขึ ้นจานวน 34.63 ล้ านบาท และเงินรับล่วงหน้ าจากลูกค้ าลดลงจานวน 41.38
ล้ านบาท นอกจากนันในช่
้ วง 9 เดือนปี 2559 และ 2560 บริ ษัทมีกระแสเงินสดสุทธิได้ มา(ใช้ ไป)ในกิจกรรมลงทุนจานวน (8.21)
ล้ านบาท และ 17.54 ล้ านบาท เกิดจากการซือ้ เครื่ องมือทดสอบระบบการทางานของตู้ไฟฟ้า (Automatic Relay Test Set)
11.59 ล้ านบาท และเงินมัดจาการซื ้อที่ดิน 5 ล้ านบาท นอกจากนันในรอบบั
้
ญชีเดียวกันบริ ษัทมี กระแสเงินสดสุทธิสทุ ธิ ใช้ ไป
ในกิจกรรมจัดหาเงิน จานวน 66.91 ล้ านบาท และ 76.12 ล้ านบาท ตามลาดับ ทังจ
้ านวนเกิดจากการจ่ายชาระหนีเ้ งินกู้ยืม
ระยะสันที
้ ่บริษัทมีกบั สถาบันการเงินและการจ่ายเงินปั นผลให้ กบั ผู้ถือหุ้น
2. อัตราส่วนสภาพคล่องและวงจรเงินสด
ในปี 2557-2559 และ ณ 30 กันยายน 2560 บริ ษัทมีอตั ราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 1.47 เท่า 1.8 เท่า 1.81 เท่า และ
1.86 เท่า ตามลาดับ อัตราส่วนสภาพคล่องเพิ่มขึ ้นเนื่องจากสัดส่วนหนี ้สินหมุนเวียนลดลงจากเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
น
การเงินนอกจากนัน้ บริ ษัทยังมีลกู หนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ื่นที่เพิ่มขึ ้น ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีอตั ราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ วเท่ากับ 0.75
เท่า 1.10 เท่า 1.17 เท่า และ 1.20 เท่า ตามลาดับ ซึ่งบริษัทมีอตั ราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วเพิ่มขึ ้นเนื่องจากบริ ษัทมีสินทรัพย์
ที่เพิ่มขึ ้นจากผลการประกอบการและนาเงินไปชาระหนี ้เงินกู้ระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน ส่งผลให้ หนี ้สินหมุนเวียนของบริ ษัท
ลดลง
2557

อัตราส่ วน
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
ระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลี่ย
ระยะเวลาขายสินค้ าเฉลี่ย
ระยะเวลาชาระหนี ้เฉลี่ย
วงจรเงินสด

(เท่า)
(เท่า)
(วัน)
(วัน)
(วัน)
(วัน)

2558

2559

(ปรับปรุ งใหม่ )

(ปรับปรุ งใหม่ )

(ปรับปรุ งใหม่ )

9 เดือน
2560

1.47
0.75
62
87*
82
67

1.80
1.10
71
73
69
75

1.81
1.17
83
58
65
76

1.86
1.20
126
86
107
104

หมายเหตุ: * ใช้ มลู ค่า ณ วันสิ ้นงวดในการคานวณ
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นอกจากนี ้ หากพิจารณาสภาพคล่องจากวงจรเงินสด (Cash Cycle) สาหรับปี 2557-2559 และช่วง 9 เดือนปี 2560 มี
ระยะเวลาเท่ากับ 67 วัน 75 วัน 76 วัน และ 104 วัน ตามลาดับ โดยช่วง 9 เดือนปี 2560 วงจรเงินสดค่อนข้ างหมุนยาวขึน้
เนื่องจากบริษัทมีระยะเวลาระยะเวลาเก็บหนี ้ที่นานเท่ากับ 126 วัน เนื่องจากเป็ นการทยอยจ่ายชาระของลูกหนี ้บางรายซึง่ เป็ น
ลูกหนี ้ที่ค้างอยู่ในช่วง 6-12 เดือนที่เพิ่มขึ ้น ตลอดจนการขยายเครดิตเทอมของเจ้ าหนี ้และการสัง่ วัตถุดิบสาหรับการส่งสินค้ าใน
ไตรมาส 4 ปี 2560
16.2 ปั จจัยที่อาจมีผลกระทบต่ อการดาเนินงานในอนาคต
ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่ างประเทศ
เนื่ องจากบริ ษั ทสั่งซือ้ อุปกรณ์ ไฟฟ้าสาหรับ ควบคุม การทางานของเครื่ องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม ได้ แก่ ระบบ
ควบคุมมอเตอร์ ไฟฟ้าในการส่งกาลังแบบอัตโนมัติ และระบบตู้ไฟฟ้ากาลัง ซึง่ ส่วนใหญ่มาจากต่างประเทศ โดยในปี 2559 และ
ช่วง 9 เดือน ปี 2560 บริษัทมีการสัง่ ซื ้ออุปกรณ์จากต่างประเทศคิดเป็ นสัดส่วนประมาณกว่าร้ อยละ 37.67 และร้ อยละ 31.48
ของยอดซื ้อรวม และมีการชาระเงินเป็ นเงินสกุลเหรี ยญสหรัฐ และยูโร เป็ นต้ น ในขณะที่รายได้ ของบริษัทส่วนใหญ่เป็ นสกุลเงิน
บาทประมาณร้ อยละ 95 ของรายได้ รวม
โดยบริ ษั ท ได้ ก าหนดนโยบายการป้ อ งกัน ความเสี่ ย งจากอัต ราแลกเปลี่ ย นโดยใช้ ว งเงิ น สัญ ญาซื อ้ ขายเงิ น ตรา
ต่างประเทศล่วงหน้ า เมื่อมีการสัง่ ซื ้อสินค้ าเป็ นสกุลเงินต่างประเทศ เพื่อช่วยป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อย่างไรก็ตามบริ ษัทอาจได้ รับผลกระทบต่อการดาเนินงานในอนาคตเนื่องจากความผันผวน
ของอัต ราแลกเปลี่ ย นซึ่งเป็ น ไปตามภาวะตลาดโดยบริ ษั ท ไม่ ส ามารถคาดการณ์ ล่วงหน้ าได้ จึงอาจส่งผลกระทบต่อ การ
ดาเนินงานในอนาคตหากมีความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนได้
การลดลงของกาไรต่ อหุ้นเนื่องจากจานวนหุ้นที่เพิ่มขึน้ จาการเพิ่มทุน
ตามงบการเงินสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษัทมีกาไรสุทธิจานวน 111.20 ล้ านบาท ซึง่ คิดเป็ นอัตรากาไร
ต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐานด้ วยจานวนหุ้น ถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักเท่ากับ 0.18 บาทต่อหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท) โดยภายหลัง
การเสนอขายหุ้น สามั ญ เพิ่ ม ทุน ต่ อ ประชาชนทั่วไป ผู้บ ริ ห าร(ที่ ไม่ เป็ น กรรมการ)และพนัก งานของบริ ษั ท และบุค คลที่ มี
ความสัมพันธ์ ในครัง้ นี ้จานวน 270 ล้ านหุ้น บริ ษัทจะมีห้ นุ ที่ออกและเรี ยกชาระแล้ วเป็ น 900 ล้ านหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ
0.50 บาท) ซึ่งจะส่งผลให้ อตั รากาไรต่อหุ้นของบริ ษัทในปี 2559 ลดลงจาก 0.18 บาทต่อหุ้นเป็ น 0.12 บาทต่อหุ้น และอัตรา
ผลตอบแทนผู้ถือหุ้นลดลงจากร้ อยละ 23.70 เป็ นร้ อยละ 18.40
สาหรับช่วง 9 เดือนปี 2560 บริ ษัทมีกาไรสุทธิ 85.64 ล้ านบาท ซึ่งคิดเป็ นอัตรากาไรต่อหุ้นถัวเฉลี่ย ถ่วงน ้าหนักเท่ากับ
0.14 บาท (มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท) โดยภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทัว่ ไป ผู้บริ หาร(ที่ไม่เป็ น
กรรมการ)และพนักงานของบริ ษัท และบุคคลที่มีความสัมพันธ์ ในครัง้ นี ้จานวน 270 ล้ านหุ้น บริ ษัทจะมีห้ นุ ที่ออกและเรี ยก
ชาระแล้ วเป็ น 900 ล้ านหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท) ซึ่งจะส่งผลให้ อตั รากาไรต่อหุ้นของช่วง 9 เดือนปี 2560 ลดลง
จาก 0.14 บาทต่อหุ้นเป็ น 0.10 บาทต่อหุ้น และอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นลดลงจากร้ อยละ 22.54 เป็ นร้ อยละ 17.80
ทัง้ นี ้ ภายหลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน บริ ษั ทจะนาไปลงทุน ในการซือ้ ที่ ดิน เพิ่ มเพื่ อสร้ างโรงงานใหม่และซือ้
เครื่ องจักรในการผลิต เพื่อใช้ ในการขยายกาลังการผลิต และเพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ ซึ่งคาดว่าจะสามารถ
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ลดภาระดอกเบี ้ยจ่าย และเพิ่มสภาพคล่องสาหรับการดาเนินงานในอนาคต รวมถึงมีผลกาไรเพิ่ มขึ ้นเพียงพอที่จะสามารถลด
ผลกระทบจากจานวนหุ้นที่เพิ่มขึ ้นจากการเพิ่มทุนในครัง้ นี ้
การลดลงของมูลค่ าหุ้นตามบัญชี (Book value) เนื่องจากการจ่ ายเงินปั นผลระหว่ างกาล
ตามงบการเงิน ณ 30 กันยายน 2560 บริ ษัทมีกาไรสะสมยังไม่ได้ จดั สรรจานวน 173.87 ล้ านบาท โดยบริ ษัท
ได้ มีมติจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 มีมติ
อนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลให้ กบั ผู้ถือหุ้นจานวน 630,000,000 หุ้น ในอัตราเฉลี่ยหุ้นละ 0.146 บาท เป็ นจานวนเงินทังสิ
้ ้น 91.98 ล้ าน
บาท โดยการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวส่งผลให้ กาไรสะสมของบริ ษัทคงเหลือ 81.89 ล้ านบาท และมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น ลดลง
จาก 0.82 บาทต่อหุ้น (ก่อนการจ่ายปั นผล) เป็ น 0.68 บาทต่อหุ้น (หลังการจ่ายปั นผลแล้ ว) และผู้จองซื ้อหุ้น IPO ในคราวนี ้จะ
ไม่มีสิทธิได้ รับเงินปั นผลดังกล่าว
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ส่ วนที่ 3
ข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรั พย์
1. รายละเอียดของหลักทรั พย์ ท่ ีเสนอขาย
การเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนในครัง้ นี ้ เป็ นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จากัด
(มหาชน) (“บริษัท”) จานวน 270,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 30.00 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
ภายหลังการเสนอขายในครัง้ นี ้ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1.1

ลักษณะสาคัญของหลักทรั พย์ ท่ ีเสนอขาย
ผู้เสนอขายหลักทรัพย์
ที่อยูข่ องผู้เสนอขาย
ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
จานวนหุ้นออกใหม่ที่เสนอขาย

มูลค่าที่ตราไว้
ราคาเสนอขาย
มูลค่ารวมของหุ้นใหม่ที่เสนอขาย
ระยะเวลาเสนอขาย
1.2

: บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
: 230/7 ถนนเทศบาลรังรักษ์ เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร
10900
: หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
: จานวน 270,000,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 30.00 ของจานวนหุ้นสามัญที่ออก
และเรี ยกชาระแล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ในครัง้ นี ้
: 0.50 บาท ต่อหุ้น
: 2.30 บาทต่อหุ้น
: 621,000,000 บาท
: วันที่ 13 – 15 ธันวาคม 2560 เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น.

สัดส่ วนการเสนอขายหลักทรั พย์

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครัง้ นี ้เป็ นการเสนอขายผ่านผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2
โดยจัดสรรตามดุลยพินิจของผู้จัด จาหน่ายหลักทรัพย์ และไม่มีการเสนอขายให้ กับผู้จองซื ้อรายย่อยหรื อประชาชนเป็ นการ
ทัว่ ไป เนื่องจากจานวนหุ้นที่เสนอขายในครัง้ นี ้มีจานวนจากัด ไม่เพียงพอต่อการเสนอขายต่อประชาชนทัว่ ไปในวงกว้ าง ทังนี
้ ้
สัดส่วนการเสนอขายหุ้นสามัญ มีดงั นี ้
1) เสนอขายต่อบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์
202,500,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 75.00
2) เสนอขายต่อผู้มีอปุ การคุณของบริษัท
40,500,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 15.00
3) เสนอขายต่อผู้บริหาร (ที่มิใช่กรรมการ) และพนักงานของบริษัท 13,500,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 5.00
4) เสนอขายต่อบุคคลที่มีความสัมพันธ์กบั บริษัท
13,500,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 5.00
รวมทังสิ
้ ้น
270,000,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 100.00
ทังนี
้ ้ ผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2.1 ขอสงวนสิทธิในการใช้ ดลุ ยพินิจใน
การเปลี่ยนแปลงจานวนหุ้นสามัญที่จดั สรรให้ แก่นกั ลงทุนแต่ละประเภทเพื่อให้ การเสนอขายหุ้นในครัง้ นี ้ประสบความสาเร็จใน
การขายสูงสุด
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ผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์แต่ละราย ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2 จะดาเนินการจัดจาหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่นกั ลงทุนซึง่
จัดอยู่ในประเภทบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์ ทังนี
้ ้ผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
(ตามที่ ระบุไว้ ในข้ อ 6.2.1) เท่านัน้ จะเป็ น ผู้ดาเนิ นการจัด จาหน่ ายหุ้นสามัญ เพิ่ มทุน ให้ แ ก่ผ้ ูมี อุปการคุณ ของบริ ษั ท และ
ผู้บริหาร (ที่มิใช่กรรมการ) และพนักงานของบริษัท และบุคคลที่มีความสัมพันธ์กบั บริษัท
“บุคคลตามดุลยพินิจ ของผู้ จัดจาหน่ ายหลักทรั พย์ ” หมายถึง ผู้จองซือ้ ที่เป็ นบุคคลธรรมดา และ/หรื อนิติบุคคล
ทัว่ ไปที่เป็ นหรื อเคยเป็ นลูกค้ า หรื อบุคคลที่คาดว่าจะเป็ นลูกค้ า เช่น ลูกค้ าที่ทาการซื ้อขายหลักทรัพย์ ลูกค้ าด้ านวาณิ ช
ธนกิจ ลูกค้ าที่ทาการซื ้อขายหน่วยลงทุน เป็ นต้ น หรื อผู้ที่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจ เช่น บริ ษัทคู่ค้า ผู้ให้ คาปรึกษาทาง
ธุรกิ จ ผู้ให้ การสนับสนุนด้ านข้ อมูลทางธุรกิ จ และผู้แนะน าลูกค้ า/ธุรกิ จ เป็ นต้ น หรื อ บุคคลตามดุล ยพิ นิ จ ของผู้จัด
จาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้ อ 6.2 ทังที
้ ่เคยติดต่อ ที่ติดต่ออยู่ในปั จจุบนั หรื อผู้ที่คาดว่าจะได้ ติดต่อในอนาคต รวมถึงผู้ที่ได้
เข้ าร่ วมฟั งการนาเสนอข้ อมูลของบริ ษั ท และในกรณี ที่เป็ นนิ ติบุคคลจะรวมถึงผู้ถือหุ้น และ/หรื อผู้บริ หาร และ/หรื อ
พนักงานของบุคคลข้ างต้ นที่จองซื ้อหุ้นผ่านผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้ อ 6.2 ทังนี
้ ้ ไม่รวมถึงการจัดสรรให้ แก่ตนเอง
ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม บริ ษัทใหญ่ และบริ ษัทย่อยตนเอง รวมทังผู
้ ้ ที่เกี่ยวข้ องของผู้จดั จาหน่าย
หลักทรัพย์ตามที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทธ.27/2559 เรื่ องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการใน
การจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ บังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 1 สิงหาคม 2559
สาหรับผู้จัดการการจัดจาหน่ ายและรั บประกันการจาหน่าย บุคคลตามดุลยพิ นิ จ ของผู้จัดการการจัดจาหน่ ายและ
รับประกันการจาหน่ายจะรวมถึง นักลงทุนประเภทสถาบันที่เคยเป็ น หรื อเป็ นลูกค้ าของผู้จัดการการจัดจาหน่ายและ
รับประกันการจาหน่าย หรื อบุคคลที่ผ้ จู ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายต้ องการชักชวนให้ เป็ นลูกค้ าใน
อนาคต ที่จองซื ้อหุ้นผ่านผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายตามข้ อ 6.2.1
“นักลงทุนสถาบัน” หมายถึง นักลงทุนสถาบันที่มีลกั ษณะใดลักษณะหนึง่ ดังต่อไปนี ้
1) ธนาคารพาณิชย์
2) บริษัทเงินทุน
3) บริ ษัทหลักทรัพย์เพื่อเป็ นทรัพย์สินของตนเอง หรื อเพื่อการบริ หารกองทุนส่วนบุคคลหรื อเพื่อการจัดการ
โครงการลงทุนที่ จัดตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายว่าด้ วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และ ธุรกิจ
เครดิตฟองซิเอร์
4) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
5) บริษัทประกันภัย
6) ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้ วยวิธีการงบประมาณ หรื อนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะ
จัดตังขึ
้ ้น
7) ธนาคารแห่งประเทศไทย
8) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
9) กองทุนเพื่อการฟื น้ ฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
10) กองทุนบาเหน็จบานาญข้ าราชการ
11) กองทุนสารองเลี ้ยงชีพ
12) กองทุนรวม
13) ผู้ลงทุนต่างประเทศซึง่ มีลกั ษณะเดียวกับผู้ลงทุนตาม (1) ถึง (12) โดยอนุโลม
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ทัง้ นี ้ นักลงทุนสถาบันจะต้ องจองซือ้ หุ้นผ่านผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายตามที่ระบุไว้ ในข้ อ
6.2.1
“ผู้มีอุปการคุณของบริษัท” หมายถึง
1) บุคคลธรรมดาและ/หรื อนิติบคุ คล ซึง่ ทาคุณประโยชน์ ให้ คาแนะนา หรื อให้ ความช่วยเหลือในทางใดๆ ไม่
ว่าโดยตรงหรื อโดยอ้ อม แก่บริ ษัทฯ ได้ แก่ ผู้ให้ คาปรึกษาทางธุรกิจ คาปรึกษาด้ านเทคโนโลยี คาปรึกษา
ด้ านบัญชี คาปรึ กษาการพัฒนาด้ านการตลาด คาปรึกษาด้ านสารสนเทศ ทังที
้ ่ติดต่อในปั จจุบนั และที่
เคยติดต่อ
2) บุคคลธรรมดาและ/หรื อนิติบุคคล ที่ให้ การสนับสนุนข้ อมูลทางธุรกิจ ผู้แนะนาลูกค้ าและธุรกิจ และผู้ให้
การสนับสนุนด้ านแหล่งเงินทุน ทังที
้ ่ติดต่อในปั จจุบนั และที่เคยติดต่อ
3) บุคคลธรรมดาและ/หรื อนิติบคุ คลที่มีความสัมพันธ์ อนั ดีกบั บริ ษัทฯ ได้ แก่ ผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางการค้ า
ลูกค้ า คู่สญ
ั ญาทางการค้ า ผู้จดั หาสินค้ า ผู้จดั จาหน่ายวัตถุดิบ ตัวแทนจาหน่ าย ผู้รับเหมางาน สถาบัน
การเงินที่ติดต่อ ทังที
้ ่ติดต่อในปั จจุบนั และที่เคยติดต่อ
ผู้มี อุปการคุณ ของบริ ษั ท ตามข้ อ 1 - 3 ข้ างต้ น จะจองซื อ้ หุ้นสามัญผ่านผู้จัดการการจัดจาหน่ ายและรับประกันการ
จาหน่ายตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2.1 ทังนี
้ ไ้ ม่รวมถึงการจัดสรรให้ แก่ตนเอง กรรมการ ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจ
ควบคุม บริ ษัทใหญ่ และผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท โดยการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริ ษัทให้ แก่นักลงทุนในครัง้ นี ้ จะมีการ
ดาเนินการให้ เป็ นไปตามประกาศสานักงานกากับตลาดทุน ที่ ทธ.27/2559 เรื่ องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการจัด
จาหน่ายหลักทรัพย์ ซึง่ มีผลบังคับตังแต่
้ วนั ที่ 1 สิงหาคม 2559 และประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 40/2557
เรื่ องการจาหน่ายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นและใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นของบริษัทที่ออกตราสารทุน บังคับใช้
ตังแต่
้ วนั ที่ 16 ธันวาคม 2557 เป็ นต้ นไป (รวมถึงที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม)
”ผู้บริหาร (ที่มใิ ช่ กรรมการ) และพนักงานของบริษัท” หมายถึง ผู้บริหาร (ที่มิใช่กรรมการ) และพนักงานของบริ ษัท ซีพี
ที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) โดยไม่มีผ้ บู ริ หาร (ที่มิใช่กรรมการ) และพนักงานของบริ ษัทรายใดได้ รับการจัดสรร
เกินร้ อยละ 5 ของจานวนหุ้นทังหมดที
้
่เสนอขายในครัง้ นี ้ ซึ่งจะจองซื ้อหุ้นผ่านผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการ
จาหน่ายตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2.1
”บุคคลที่มีความสัมพันธ์ กับบริษัท” หมายถึง กรรมการอิสระของบริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) ซึง่ จะ
จองซื ้อหุ้นผ่านผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2.1
1.3

สิทธิ ผลประโยชน์ และเงื่อนไขอื่น

หุ้นสามัญของบริษัทที่เสนอขายจานวน 270,000,000 หุ้น มีสิทธิและผลประโยชน์เท่าเทียมกับหุ้นสามัญเดิมของบริ ษัท
ทุกประการ
1.4

ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เสนอขาย

บริ ษัทจะนาหุ้นสามัญเพิ่มทุนไปจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยซึง่ บริ ษัทได้
ยื่นคาขออนุญาตและเอกสารประกอบต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560
ให้ พิจารณารับหุ้นของบริ ษัทเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนด้ วยเกณฑ์กาไร (Profit Test) ทังนี
้ ้ บริ ษัทหลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศ
ไทย) จากัด (มหาชน) (“PST”) ในฐานะที่ปรึ กษาทางการเงินได้ พิจารณาคุณ สมบัติของบริ ษัทแล้ วมีความเห็นว่า บริ ษั ทมี
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คุณสมบัติครบถ้ วนจะนาหลักทรัพย์ของบริษัทเข้ าเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามข้ อบังคับ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การรับ หุ้นสามัญหรื อหุ้นบุริมสิทธิเป็ น หลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ.2558 บังคับใช้
ตังแต่
้ วนั ที่ 16 พฤษภาคม 2558 (รวมทังที
้ ่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) ยกเว้ นคุณสมบัติตามข้ อ 4(3) เรื่ องการกระจายการถือหุ้น
รายย่อย โดยภายหลังจากที่บริ ษัทได้ จาหน่ายหุ้นสามัญต่อ ประชาชนแล้ ว จะทาให้ บริ ษัทมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามเกณฑ์การ
กระจายหุ้น รายย่อ ยดังกล่าว และบริ ษั ท จะด าเนิ น การให้ ต ลาดหลัก ทรั พ ย์ ฯ รั บ หุ้น เป็ น หลัก ทรั พ ย์ จ ดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป
1.5

ข้ อมูลอื่นๆ

ตามข้ อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ ฯ เรื่ อง การรับหุ้นสามัญ หรื อหุ้นบุริมสิทธิ เป็ นหลักทรัพย์ จดทะเบียน พ.ศ.2558
หมวด 5 การห้ ามผู้บริ หารหรื อผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้ องขายหุ้นและหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กาหนด และข้ อบังคับอื่นที่
เกี่ยวข้ อง บังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 16 พฤษภาคม 2558 (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) กาหนดห้ ามผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นก่อนวันที่บริ ษัท
เสนอขายหุ้นต่อประชาชน นาหุ้นหรื อหลักทรัพย์ที่อาจเป็ นหุ้น จานวนรวมกันเท่ากับร้ อยละ 55 ของทุนที่ชาระแล้ วภายหลังการ
เสนอขายในครัง้ นี ้ออกขายภายในกาหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วนั ที่ห้ นุ ของบริ ษัทเริ่ มทาการซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดย
ภายหลังจากวันที่ห้ นุ ของบริ ษัททาการซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบ 6 เดือน ให้ บคุ คลที่ถกู สัง่ ห้ ามขายสามารถขายหุ้นหรื อ
หลักทรัพย์ที่ถูกสัง่ ห้ ามขายได้ ในจานวนร้ อยละ 25 และเมื่อครบกาหนด 1 ปี ให้ บุคคลที่ถูกสัง่ ห้ ามขายสามารถขายหุ้นหรื อ
หลักทรัพย์ที่ถกู สัง่ ห้ ามขายจานวนที่เหลืออีกร้ อยละ 75 ได้
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2. ข้ อจากัดในการโอนหลักทรั พย์ ท่ ีเสนอขาย
หุ้นของบริ ษัทให้ โอนกันได้ โดยเสรี โดยไม่มีข้อจากัดในการโอน อย่างไรก็ดี การโอนหุ้นสามัญของบริ ษัทจะกระทามิได้
หากว่าการโอนหุ้นดังกล่าวจะมีผลทาให้ สดั ส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่ไม่ใช่บุคคลสัญชาติไทยในบริ ษัท มีจานวนเกินกว่าร้ อย
ละ 49 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท
การโอนหุ้นของบริ ษัทย่อมสมบูรณ์ เมื่อผู้โอนได้ สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอนและลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับ
โอน และได้ มีการส่งมอบใบหุ้นฉบับดังกล่าวให้ แก่ผ้ รู ับโอน การโอนหุ้นดังกล่าวนันจะใช้
้
ยนั กั บบริ ษัทได้ ต่อเมื่อบริ ษัทได้ รับคา
ร้ องขอให้ ลงทะเบียนการโอนหุ้น และจะใช้ ยนั กับบุคคลภายนอกได้ เมื่อบริ ษัทได้ ลงทะเบียนการโอนหุ้นเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว เมื่อ
บริ ษัทเห็นว่าการโอนหุ้นถูกต้ องตามกฎหมาย ให้ บริ ษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายใน 14 วัน นับแต่วนั ที่ได้ รับคาร้ องขอ หาก
การโอนหุ้นนันไม่
้ ถูกต้ องสมบูรณ์ ให้ บริ ษัทแจ้ งแก่ผ้ ยู ื่นคาร้ องขอภายใน 7 วัน การโอนหุ้นที่ซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้
เป็ นไปตามที่กฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด
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3. ที่มาของการกาหนดราคาหลักทรั พย์ ท่ ีเสนอขาย
การกาหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครัง้ นี ้ พิจารณาจากอัตราส่วนราคาต่อกาไรสุทธิตอ่ หุ้น (Price
to Earning Ratio : P/E) ทังนี
้ ้ ราคาหุ้นสามัญที่เสนอขายหุ้นละ 2.30 บาท คิดเป็ นอัตราส่วนราคาต่อกาไรสุทธิ ต่ อหุ้นเท่ากับ
14.12 เท่า ซึง่ คานวณจากผลประกอบการของบริ ษัทในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา ตังแต่
้ ไตรมาส 4 ปี 2559 ถึงไตรมาส 3 ปี 2560
ซึ่งมีกาไรสุทธิเท่ากับ 146.60 ล้ านบาท เมื่อหารด้ วยจานวนหุ้นสามัญที่ออกและชาระแล้ วภายหลังการเสนอขายหุ้นในครัง้ นี ้
เท่ากับ 900 ล้ านหุ้น (Fully Diluted) จะได้ กาไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.16 บาท โดยอัตราส่วนราคาต่อกาไรสุทธิต่อหุ้นที่เสนอขาย
ดังกล่าวคิดเป็ นอัตราส่วนลดร้ อยละ 36.18 จากอัตราส่วนราคาต่อกาไรสุทธิของหมวดธุรกิจวัสดุอตุ สาหกรรมและเครื่ องจักร
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เฉลี่ยในช่วงระยะเวลา 3 เดือน ตังแต่
้ วนั ที่ 7 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 6 ธันวาคม
2560 ซึง่ มีคา่ เท่ากับ 22.12 เท่า
ทัง้ นี ้ อัตราส่วนราคาหุ้นต่อกาไรสุทธิ ดังกล่าว คานวณจากผลประกอบการในอดีต โดยที่ยังมิได้ พิจารณาถึงผลการ
ดาเนินงานในอนาคต
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4. ข้ อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย
ในการพิจารณาข้ อมูลทางการเงินของบริ ษัทจดทะเบียนเพื่อเป็ นข้ อมูลประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย บริษัท
จดทะเบียนที่มีลกั ษณะการประกอบธุรกิจที่คล้ ายคลึง หรื อใกล้ เคียงกับการประกอบธุรกิจของบริ ษัท ได้ แ ก่ บริ ษัท อาซีฟา
จากัด (มหาชน) ข้ อมูลที่ใช้ ในการเปรี ยบเทียบเป็ นอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกาไรสุทธิ ต่อหุ้น (Price to Earning Ratio : “P/E”)
ในช่วงระยะเวลา 3 เดือน ตังแต่
้ วนั ที่ 7 กันยายน 2560 จนถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2560 ดังนี ้

บริษัท

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บ ริ ษั ท อ า ซี ฟ า 1. ผลิ ต และจ าหน่ า ยสวิ ต ซ์ บ อร์ ด
จากัด (มหาชน)
ไฟฟ้า
2. ซื อ้ มาและจ าหน่ า ยต่ อ อุ ป กรณ์
ไฟฟ้าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
3. งานบริการวิศวกรรมที่เกี่ยวข้ อง
4. งานรื อ้ ถอนโรงไฟฟ้า
หมวดวัสดุอตุ สาหกรรมและเครื่ องจักร

ราคาเฉลี่ย
(บาทต่ อ
หุ้น)

P/E เฉลี่ย
(เท่ า) 2)

ราคาพาร์
(บาท)

6.83

12.85

1.00

ตลาดรองที่
จดทะเบียน /
หมวดธุรกิจ

SET/หมวดวัสดุ
อุตสาหกรรมและ
เครื่ องจักร/
ประเภทสินค้ า
อุตสาหกรรม

22.12

ที่มา : www.setsmart.com
หมายเหตุ : 1) ราคาปิ ดต่อหุ้นเฉลี่ยถ่วงน ้าหนัก 3 เดือนย้ อนหลัง ตังแต่
้ วนั ที่ 7 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2560
2) เป็ นราคาเฉลี่ยและ P/E คานวณจากข้ อมูลการซื ้อขายย้ อนหลังในช่วงระยะเวลา 3 เดือน ตังแต่
้ วนั ที่ 7 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 6
ธันวาคม 2560 โดยกาไรสุทธิต่อหุ้นของบริ ษัทดังกล่าว เป็ นกาไรสุทธิในช่วงระยะเวลา 4 ไตรมาสที่ผ่านมา ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม
2559 จนถึง วันที่ 30 กันยายน 2560
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5. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง
-ไม่มี-
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6. การจอง การจาหน่ าย และการจัดสรร
ผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายตามข้ อ 6.2.1 ขอสงวนสิทธิในการใช้ ดลุ ยพินิจเปลี่ยนแปลงจานวน
หุ้นที่จัดสรร วิธีการจองซือ้ หุ้นและวิธีการจัดสรรหุ้นตามที่ระบุไว้ ในหนังสือชีช้ วนฉบับนี ต้ ามความเหมาะสม ในกรณี ที่เกิด
ปั ญหา หรื ออุปสรรค หรื อข้ อจากัดในการดาเนินการ ทังนี
้ ้เพื่อ อานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ลู งทุนอย่างเป็ นธรรมและให้ การเสนอ
ขายหุ้นครัง้ นี ้ประสบความสาเร็จในการขายสูงสุด
6.1

วิธีการเสนอขายหลักทรั พย์
การเสนอขายหุ้นในครัง้ นี ้เป็ นการเสนอขายโดยผ่านผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2

6.2

ผู้จัดจาหน่ ายหลักทรั พย์
6.2.1 ผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
บริษัทหลักทรั พย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
สานักงานใหญ่ ตังอยู
้ เ่ ลขที่ 849 อาคารวรวัฒน์
ชัน้ 11 ห้ อง 1101, 1102, 1104 ชัน้ 14 ห้ อง 1404 ชัน้ 15 ชัน้ 21 ห้ อง 2101 และชัน้ 22 ห้ อง 2202
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0-2635-1700 โทรสาร 0-2635-1662
www.poems.in.th
6.2.2 ผู้จดั จาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
บริษัทหลักทรั พย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชัน้ 15-17 ถนนสาทรใต้
แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2638-5000 โทรสาร 0-2287-6007
www.nomuradirect.com
บริษัทหลักทรั พย์ เคที ซีมโิ ก้ จากัด
287 อาคารลิเบอร์ ตี ้สแควร์ ชัน้ 16
ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0-2695-5000 โทรสาร 0-2631-1702
www. ktzmico.com
บริษัทหลักทรั พย์ แอพเพิล เวลธ์ จากัด (มหาชน)
191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชัน้ 11, 12, 22 ถนนสีลม แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0-2829-6999 โทรสาร 0-2829-6500
http://www.applewealthsecurities.com
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เงื่อนไขและค่ าตอบแทนในการจัดจาหน่ ายหลักทรั พย์
6.3.1 เงื่อนไขการจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
บริ ษั ทตกลงมอบหมายให้ ผ้ ูจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2 เป็ นผู้ดาเนินการจัดจาหน่ายหุ้น
สามัญ เพิ่มทุนของบริ ษัทต่อประชาชน จานวน 270,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 2.30 บาท โดยผู้จัดจาหน่าย
หลักทรัพย์มีข้อตกลงยอมรับประกันการจาหน่ายหุ้นสามัญของบริ ษัทประเภทรับประกันผลการจาหน่ายอย่าง
แน่นอนทังจ
้ านวน (Firm Underwriting) ทังนี
้ ้ ให้ เป็ นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในสัญญาแต่งตังผู
้ ้ จดั จาหน่ายและ
รับประกันการจาหน่าย
อย่างไรก็ตาม ผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายมีสิทธิยกเลิกการจัดจาหน่ายหุ้นในครัง้ นี ้ โดย
จะดาเนินการคืนเงินค่าจองซือ้ ทัง้ จานวนให้ แก่ผ้ ูจองซือ้ ทัง้ หมดตามรายละเอียดที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.9 เมื่อเกิด
เหตุก ารณ์ ต่ า ง ๆ ตามที่ ก าหนดไว้ ในสัญ ญาแต่ งตัง้ ผู้จัด จ าหน่ า ยและรั บ ประกัน การจ าหน่ า ย ซึ่งรวมถึ ง
เหตุการณ์ดงั ต่อไปนี ้
(ก)
(ข)

(ค)
(ง)

เมื่ อ บริ ษั ท ไม่ ส ามารถปฏิ บัติ ต ามเงื่ อ นไขใด ๆ ที่ ได้ ก าหนดไว้ ในสัญ ญาแต่ งตัง้ ผู้จัด จ าหน่ า ยและ
รับประกันการจาหน่าย (Underwriting Agreement) หรื อ
เมื่ อ เกิ ด เหตุ สุด วิ สัย การเปลี่ ย นแปลงอย่ า งมี นั ย ส าคัญ ทางด้ านการเงิ น เศรษฐกิ จ ภาวะตลาด
หลักทรัพย์หรื อการเมืองทังในประเทศและต่
้
างประเทศ หรื อการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญในธุรกิจ
หรื อการดาเนินงานของบริษัท ที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดจาหน่ายหุ้นในครัง้ นี ้ หรื อ
เมื่อมีการยกเลิกสัญญาแต่งตังผู
้ ้ จดั จาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย (Underwriting Agreement)
หรื อ
เมื่อมีเหตุที่ทาให้ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อหน่วยงานราชการ
สัง่ ระงับหรื อหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์ หรื อไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ที่เสนอขายได้

ทังนี
้ ้ รายละเอียดและเงื่อนไขการยกเลิกการเสนอขายหุ้นและการจัดจาหน่ายหุ้นดังกล่าวข้ างต้ น จะเป็ นไปตาม
รายละเอี ย ดและเงื่ อ นไขที่ จ ะก าหนดไว้ ใ นสัญ ญาแต่ ง ตัง้ ผู้ จัด จ าหน่ า ยและรั บ ประกัน การจัด จ าหน่ า ย
(Underwriting Agreement)
กรณีผ้ จู ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจัดจาหน่ายใช้ สิทธิยกเลิกการเสนอขายหุ้นและจัดจาหน่ายหุ้น
ดังกล่าวข้ างต้ น ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายและผู้จัดจาหน่ายและรับ ประกันการ
จาหน่าย จะดาเนินการคืนเงินค่าจองซื ้อให้ กบั ผู้จองซื ้อแต่ละราย ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.9
6.3.2 ค่าตอบแทนในการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์
บริ ษัทตกลงจ่ายค่าตอบแทนการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย ให้ แก่ผ้ ูจัดจาหน่ายหลักทรัพย์
ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2 รวมเป็ นเงินประมาณ 17,077,500 บาท (ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม) โดยจะชาระให้ ภายใน
7 วันทาการนับจากวันปิ ดการเสนอขายตามวิธีการที่ตกลงกับบริษัท
จานวนเงินค่าหุ้นที่บริษัทจะได้ รับทังสิ
้ ้น แบ่งออกเป็ น
หุ้นที่เสนอขายจานวน 270,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 2.30 บาท
หัก ประมาณการค่าใช้ จ่ายในการเสนอขาย *
จานวนเงินค่าหุ้นสุทธิที่บริษัทจะได้ รับโดยประมาณ
ส่วนที่ 3 หน้ า 10
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จานวนเงินค่าหุ้นสุทธิที่บริษัทจะได้ รับต่อหุ้นโดยประมาณ
หมายเหตุ : * ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม
6.4

2.22

บาท

ประมาณการค่ าใช้ จ่ายในการเสนอขายหลักทรั พย์ *
ค่าธรรมเนียมคาขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่
50,000 บาท
ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหุ้นสามัญ
496,800 บาท
ค่าธรรมเนียมการยื่นคาขอให้ รับหุ้นสามัญเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
50,000 บาท
ค่าธรรมเนียมแรกเข้ าสาหรับการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน**
225,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนเพิ่มทุน
135,000 บาท
ค่าธรรมเนียมการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
17,077,500 บาท
ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ โดยประมาณ ***
4,170,000 บาท
รวมค่ าใช้ จ่ายทัง้ สิน้ ในการเสนอขายหลักทรั พย์
22,204,300 บาท
หมายเหตุ : * ค่าใช้ จ่ายข้ างต้ นไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม
** ไม่รวมค่าธรรมเนียมรายปี ในการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
*** ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ รวม ค่าที่ปรึกษาทางการเงิน ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าพิมพ์หนังสือชี ้ชวน ใบจองซื ้อ
หุ้น ค่าโฆษณา และประชาสัมพันธ์ เป็ นต้ น

6.5

วิธีการขอรั บหนังสือชีช้ วนและใบจองซือ้ หลักทรั พย์
สาหรับบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์
ผู้ประสงค์จะจองซือ้ หุ้นสามัญ เพิ่มทุนของบริ ษัทสามารถติดต่อขอรับหนังสือชีช้ วนและใบจองซือ้ หุ้นของบริ ษัทได้ ที่
สานักงานและสาขาของผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2 ได้ ตังแต่
้ วนั ที่หนังสือชี ้ชวนมีผลบังคับใช้ จนถึง
วันสิ ้นสุดการเสนอขายในวันและเวลาทาการของผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์
เพื่อความสะดวกในการเตรี ยมการจองซื ้อ และการติดต่อนักลงทุน ผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์สามารถนาส่งใบจองซื ้อ
และหนังสือชีช้ วน ตัง้ แต่วันที่หนังสือชี ช้ วนมีผลบังคับใช้ จนถึงวันสิ ้นสุดระยะเวลาการจองซือ้ ระหว่างวันและเวลา
ที่ผ้ ูจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ ประกาศกาหนด รวมถึงการแจ้ งยืนยันการจองซือ้ ผ่านระบบออนไลน์ และระบบโทรศัพท์
บันทึกเทป หรื อจัดส่งให้ กบั ผู้จองซื ้อโดยตรง
สาหรับผู้มีอปุ การคุณของบริษัท
ผู้มีอปุ การคุณของบริ ษัทสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี ้ชวนและใบจองซื ้อหุ้นสามัญ ได้ ที่สานักงานและสาขาของผู้จดั การ
การจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2.1 ได้ ตัง้ แต่วันที่หนังสือชีช้ วนมีผลบังคับใช้ จนถึงวัน
สิ ้นสุดการเสนอขาย ในวันและเวลาทาการของผู้จดั การการจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
เพื่อความสะดวกในการเตรี ยมการจองซื ้อ และการติดต่อนักลงทุน ผู้จัดการการจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
สามารถนาส่งใบจองซื ้อ และหนังสือชี ้ชวน ตังแต่
้ วนั ที่หนังสือชี ้ชวนมีผลบังคับใช้ จนถึงวันสิ ้นสุดระยะเวลาการจองซื ้อ
ระหว่างวันและเวลาที่ผ้ จู ดั การการจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายประกาศกาหนด รวมถึงการแจ้ งยืนยันการจองซื ้อ
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สาหรับผู้บริหาร (ที่มิใช่กรรมการ) และพนักงานของบริษัท
ผู้บริ หาร (ที่ มิใช่กรรมการ) และพนักงานของบริ ษั ท สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี ช้ วนและใบจองซือ้ หุ้นสามัญ ได้ ที่
สานักงานและสาขาของผู้จดั การการจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2.1 ได้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่หนังสือชี ้
ชวนมี ผลบังคับใช้ จนถึงวันสิน้ สุดการเสนอขาย ในวันและเวลาทาการของผู้จัดการการจาหน่ายและรับประกันการ
จาหน่าย
เพื่อความสะดวกในการเตรี ยมการจองซื ้อ และการติดต่อนักลงทุน ผู้จัดการการจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
สามารถนาส่งใบจองซื ้อ และหนังสือชี ้ชวน ตังแต่
้ วนั ที่หนังสือชี ้ชวนมีผลบังคับใช้ จนถึงวันสิ ้นสุดระยะเวลาการจองซื ้อ
ระหว่างวันและเวลาที่ผ้ จู ดั การการจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายประกาศกาหนด รวมถึงการแจ้ งยืนยันการจองซื ้อ
ผ่านระบบออนไลน์และระบบโทรศัพท์บนั ทึกเทป หรื อจัดส่งให้ กบั ผู้จองซื ้อโดยตรง
สาหรับบุคคลที่มีความสัมพันธ์กบั บริษัท
บุคคลที่มีความสัมพันธ์กบั บริษัทสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี ้ชวนและใบจองซื ้อหุ้นสามัญ ได้ ที่สานักงานและสาขาของ
ผู้จดั การการจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2.1 ได้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่หนังสือชี ้ชวนมีผลบังคับใช้ จนถึง
วันสิ ้นสุดการเสนอขาย ในวันและเวลาทาการของผู้จดั การการจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
ทังนี
้ ้ ผู้ลงทุนสามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี ้ชวน ซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชี ้ชวนที่ยื่นต่อสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นครัง้ นี ้ได้ ก่อนทาการจองซื ้อ
หุ้นสามัญ ผ่านเว็บไซต์ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ www.sec.or.th
6.6

วิธีการจัดสรรหลักทรั พย์
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายในครัง้ นี ้จานวน 270,000,000 หุ้น แบ่งการจัดสรรออกเป็ น 4 ส่วน คือ (1) เสนอ
ขายต่อบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์ จานวน 202,500,000 หุ้น (2) เสนอขายต่อผู้มีอปุ การคุณของ
บริ ษั ท จานวนไม่เกิน 40,500,000 หุ้น 3) เสนอขายต่อผู้บริ หาร(ที่มิ ใช่กรรมการ) และพนักงานของบริ ษั ท จานวน
13,500,000 หุ้น และ 4) เสนอขายต่อบุคคลที่มีความสัมพันธ์ กบั บริ ษัท จานวน 13,500,000 หุ้น ทังนี
้ ้สัดส่วนในการ
เสนอขายหุ้นให้ กบั บุคคลที่ไม่ใช่สญ
ั ชาติไทยจะเป็ นไปตามที่กาหนดไว้ ในข้ อบังคับของบริษัท
นอกจากนี ้ การจัดสรรหุ้นโดยผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์จะอยูภ่ ายใต้ เกณฑ์ดงั นี ้
1. ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพ ย์ ตามที่ ระบุไว้ ในข้ อ 6.2 จะดาเนิ นการมิให้ มีการจัดสรรหุ้นสามัญ ที่ เสนอขายให้ แก่
ตนเอง กรรมการ ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อยของตนเอง และผู้ที่เกี่ยวข้ อง
กั บ บุ ค คลดั ง กล่ า ว เว้ น แต่ เป็ นการจั ด สรรหุ้ นที่ เห ลื อ จากการจองซื อ้ ของผู้ จองซื อ้ หุ้ นทั ง้ หมด ตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทธ.27/2559 เรื่ องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์
บังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 1 สิงหาคม 2559 (รวมถึงที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) และจะไม่จัดสรรหุ้นที่เสนอขายให้ แก่บุคคลที่
บริ ษั ทฯ ถูกห้ ามมิให้ จัดสรรหุ้นหรื อจัดสรรหุ้นให้ แก่บุคคลที่มีความสัมพันธ์ เกินกว่าอัตราที่กาหนด ตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.40/2557 เรื่ องการจาหน่ายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นและใบสาคัญแสดง
สิทธิที่จะซื ้อหุ้นของบริษัทที่ออกตราสารทุน บังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 16 ธันวาคม 2557 (รวมถึงที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม)
ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์สามารถนาส่งใบจองซื ้อและหนังสือชีช้ วน ตัง้ แต่วนั ที่หนังสือชีช้ วนมีผลใช้ บังคับจนถึงวัน
สิน้ สุดระยะเวลาการจองซื อ้ ระหว่างวันและเวลาท าการของผู้จัด จาหน่ายหลักทรัพ ย์ เพื่ อ ความสะด วกในการ
เตรี ยมการจองซื ้อ และการติดต่อนักลงทุน ระบบออนไลน์ ระบบโทรศัพท์บนั ทึกเทป หรื อจัดส่งให้ กบั ผู้จองซื ้อโดยตรง
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2. ผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายขอสงวนสิทธิที่จะใช้ ดลุ ยพินิจเปลี่ยนแปลงจานวนหุ้นสามัญ
ที่ จัดสรรให้ แ ก่นักลงทุนในแต่ละประเภท เช่น อาจพิ จารณาจัด สรรให้ แ ก่บุคคลตามดุลยพิ นิ จของผู้จัดจาหน่าย
หลักทรัพย์เพิ่มเติมหากพิจารณาแล้ วเห็นว่ามีห้ นุ สามัญเหลือจากการจัดสรรในส่วนของผู้มีอปุ การคุณของบริ ษัท เป็ น
ต้ น ทังนี
้ ้ เพื่อให้ การเสนอขายหุ้นสามัญครัง้ นี ้ประสบความสาเร็จ
3. ภายหลังจากการปิ ดรับจองซื ้อหุ้นสามัญสาหรับผู้จองซื ้อในแต่ละประเภทผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกัน
การจ าหน่ ายขอสงวนสิ ท ธิ เปลี่ ย นแปลงจ านวนหุ้น สามัญ ที่ จัด สรรให้ แ ก่ นัก ลงทุน ประเภทใดประเภทหนึ่ ง เช่ น
หากพบว่ามีห้ นุ สามัญเหลือจากการจัดสรรในส่วนผู้มีอุปการคุณของบริ ษัท แต่มีผ้ ูสนใจจองซื ้อหุ้นสามัญเกินกว่า
จานวนที่จะจัดสรรสาหรับส่วนของบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ เป็ นต้ น ทัง้ นี ้ การดาเนินการ
ดังกล่าวจะอยูภ่ ายใต้ ดลุ ยพินิจของผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายแต่เพียงผู้เดียวโดยปฏิบตั ิตาม
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ องและจะมีการแจ้ งข่าวให้ นกั ลงทุนที่เกี่ยวข้ องได้ ทราบโดยทัว่ กันทางสื่อต่างๆ ที่เหมาะสมต่อไป
4. อนึ่ง การจัดสรรหุ้นสามัญในครัง้ นี ้เป็ นการปฏิบตั ิเพื่อให้ สอดคล้ องกับคุณสมบัติที่กาหนดตามข้ อ 4 (3) เรื่ องการ
กระจายการถื อ หุ้น รายย่อ ยภายใต้ ข้ อ บังคับ ของตลาดหลัก ทรั พ ย์ ฯ เรื่ องการรั บ หุ้น สามัญ หรื อ หุ้น บุริม สิ ท ธิ เป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม)
5. ผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์สงวนสิทธิที่จะไม่จดั สรรหุ้นที่เสนอขายให้ ผ้ จู องซื ้อรายใด หากการจัดดังกล่าวทาให้ หรื อ
อาจเป็ น ผลให้ เป็ น การกระท าการขัด ต่อ กฎหมายหรื อระเบี ย บข้ อ บังคับ ของต่ างประเทศ หรื อจะเป็ น ผลให้ ต้ อ ง
ดาเนินการใดๆ เพิ่มเติมจากที่ต้องดาเนินการตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้
กฎหมายไทย
6.6.1 วิธีจดั สรรหุ้นสามัญจานวน 202,500,000 หุ้น ให้ แก่บคุ คลตามดุลยพินิจของผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์
การจัดสรรหุ้นให้ แก่ บุคคลตามดุลยพินิจ ของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ ให้ อยู่ในดุลยพิ นิจของผู้จัดจาหน่าย
หลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2 โดยจะทาการจัดสรรหุ้นให้ แก่บคุ คลใด และ/หรื อ ในจานวนมากน้ อยเท่าใดก็
ได้ หรื อจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้ แก่บุคคลใดก็ได้ หากผู้จองซื ้อปฏิบตั ิไม่ถกู ต้ องครบถ้ ว นตามข้ อ 6.7.1 และ
หากยอดการจองซื ้อหุ้นของบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์ครบตามจานวนที่กาหนดแล้ ว ผู้จดั
จาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้ อ 6.2 ขอสงวนสิทธิในการปิ ดรับจองซื ้อหุ้นสามัญของบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จดั
จาหน่ายหลักทรัพย์ก่อนครบกาหนดระยะเวลาการจองซื ้อ
6.6.2 วิธีจดั สรรหุ้นสามัญจานวนไม่เกิน 40,500,000 หุ้น ให้ แก่ผ้ มู ีอปุ การคุณของบริษัท
การจัดสรรหุ้นให้ แก่ผ้ มู ีอุปการคุณของบริ ษัท ให้ อยู่ หลักเกณฑ์การจัดสรรหุ้นให้ ผ้ มู ีอุปการคุณของบริ ษัทที่ได้
ก าหนดไว้ ในมติ ที่ ป ระชุม วิ ส ามัญ ผู้ถื อ หุ้น ครั ง้ ที่ 3/2560 ซึ่ ง ประชุม เมื่ อ วัน ที่ 28 สิ ง หาคม 2560 โดย
มอบหมายให้ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารในการจัดทารายชื่อผู้มีอปุ การคุณของบริ ษัท โดยจะทาการจัดสรรให้ แก่
บุคคลใด และ/หรื อ ในจานวนมากน้ อยเท่าใดก็ได้ หรื อปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้ แก่บุคคลใดก็ได้ หากผู้จองซื ้อ
ปฏิบัติไม่ถูกต้ องครบถ้ วนตามข้ อ 6.7.2 และหากยอดการจองซือ้ หุ้นของผู้มีอุปการคุณ ของบริ ษั ทครบตาม
จานวนที่กาหนดแล้ ว ผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายตามข้ อ 6.2.1 ขอสงวนสิทธิในการปิ ด
รับจองซื ้อหุ้นสามัญของผู้มีอปุ การคุณของบริษัทก่อนครบกาหนดระยะเวลาการจองซื ้อ
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6.6.3 วิธีจดั สรรหุ้นสามัญจานวน 13,500,000 หุ้น ให้ แก่ผ้ บู ริหาร (ที่มิใช่กรรมการ) และพนักงานของบริษัท
การจั ด สรรหุ้ นให้ แก่ ผ้ ู บริ ห าร (ที่ มิ ใ ช่ ก รรมการ) และพนั ก งานของบริ ษั ท ให้ อยู่ ใ นดุ ล ยพิ นิ จ ของคณะ
กรรมการบริ หารหรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ หาร ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่
3/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 โดยจะทาการจัดสรรให้ แก่บุคคลใด และ/หรื อ ในจานวนมาก
น้ อยเท่าใดก็ได้ หรื อปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้ แก่บุคคลใดก็ได้ หากผู้จองซือ้ ปฏิบตั ิไม่ถูกต้ องครบถ้ วนตามข้ อ
6.7.2 และหากยอดการจองซื ้อหุ้นของผู้บ ริ หาร (ที่มิใช่กรรมการ) และพนักงานของบริ ษัทครบตามจานวนที่
กาหนดแล้ ว ผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายตามข้ อ 6.2.1 ขอสงวนสิทธิในการปิ ดรับจอง
ซื ้อหุ้นสามัญของผู้มีอปุ การคุณของบริษัทก่อนครบกาหนดระยะเวลาการจองซื ้อ
ทังนี
้ ้ เกณฑ์ในการจัดสรรหุ้นให้ ผ้ บู ริ หาร (ที่มิใช่กรรมการ) และพนักงานของบริ ษัท จะพิจารณาจากระยะเวลาที่
ทางานกับบริษัท ตาแหน่งงาน และพิจารณาพิเศษตามผลงาน
6.6.4 วิธีจดั สรรหุ้นสามัญจานวน 13,500,000 หุ้น ให้ แก่บคุ คลที่มีความสัมพันธ์กบั บริษัท
การจัดสรรหุ้นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ กับ บริ ษัทเป็ นไปตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 3/2560 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 โดยจะทาการจัดสรรให้ แก่ กรรมการอิสระ 5 ท่าน โดยมีรายละเอียดการ
จัดสรรในแต่ละราย ดังนี ้
ชื่อ
นายจรุง สุพรรณพงษ์
นายสุวิทย์ สิงหจันทร์
นางวัลชลีย์ กาญจนจงกล
รศ.ประภาษ ไพรสุวรรณา
นายประดิษฐ์ สุคนธสวัสดิ์

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการบริ ษัท / กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
รวม

จานวนหุ้น
4,050,000
4,050,000
1,350,000
2,700,000
1,350,000
13,500,000

% ของหุ้นหลัง IPO
0.45%
0.45%
0.15%
0.30%
0.15%
1.50%

ทังนี
้ ้ หุ้นส่วนที่เหลือจากความต้ องการของบุคคลตามข้ อ 6.6.1- 6.6.4 ให้ จดั สรรตามดุลยพินิจของผู้จดั การการ
จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2.1
6.7

วันและวิธีการจองและชาระเงินค่ าจองซือ้ หลักทรั พย์
6.7.1 ผู้จองซื ้อประเภทบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์
6.7.1.1

วิธีการจองซือ้ : ผู้จองซื ้อประเภทบุคคลตามดุลยพินิจ ของผู้จัดจาหน่ายจะต้ องจองซื ้อหุ้นขัน้ ต่า
เป็ น จานวน 1,000 หุ้น และทวีคูณ ของ 100 หุ้น โดยผู้จองซื อ้ หุ้นสามารถจองซื อ้ หุ้น สามัญ ได้ 3
ช่องทาง ดังต่อไปนี ้

(1) การจองซือ้ โดยวิธีกรอกรายละเอียดในใบจองซือ้ (Hard Copy)
ผู้จองซื ้อจะต้ องกรอกรายละเอียดการจองซื ้อในใบจองซื ้อหุ้นให้ ถกู ต้ องครบถ้ วนและชัดเจนพร้ อมลงลายมือชื่อ
หากผู้จองซื ้อเป็ นนิติบุคคล ใบจองซื ้อหุ้นจะต้ องลงนามโดยผู้มีอานาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนัน้ พร้ อม
ประทั บ ตราส าคัญ ของนิ ติ บุ ค คล (ถ้ ามี ) และแนบเอกสารประกอบการจองซื อ้ โดยผู้จ องซื อ้ ต้ องกรอก
รายละเอียดในเอกสาร ดังต่อไปนี ้
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กรณีผ้ จู องซื ้อ เป็ นผู้ที่มีบญ
ั ชีซื ้อขายหลักทรัพย์ หรื อเปิ ดบัญชีอื่นกับผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ
6.2 และได้ ผ่ า นขั น้ ตอนการรู้ จั ก ลู ก ค้ าและตรวจสอบข้ อเท็ จ จริ ง เกี่ ย วกั บ ลูก ค้ า(Know Your Customer
&Customer Due Diligence : KYC/CDD) และได้ ดาเนินการจัดทาแบบประเมิน ความสามารถในการรับความ
เสี่ยงในการลงทุน (Suitability Test) กับผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ก่อนการจองซื ้อ
หรื อตามระเบียบที่สานักงาน ก.ล.ต. กาหนดแล้ ว ไม่ต้องทาแบบ KYC/CDD และ Suitability Test อีก โดยลง
นามยืนยันในเอกสารการจองซือ้ และแนบเอกสารประกอบการจองซือ้ ดังต่อไปนี ้ (ทัง้ นี ้ หากไม่เป็ นไปตาม
เงื่อนไขที่กล่าวข้ างต้ น ผู้จองซื ้อจะต้ องแนบเอกสาร KYC/CDD และSuitability Test ที่กรอกรายละเอียดถูกต้ อง
ครบถ้ วน และชัดเจน พร้ อมลงลายมือชื่อ เพื่อเป็ นเอกสารประกอบการจองซื ้อ)
• ผู้จองซื อ้ ประเภทบุค คลธรรมดาสัญ ชาติไทย: สาเนาบัต รประจ าตัวประชาชน หรื อ ส าเนาบัต ร
ข้ าราชการ หรื อสาเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ยงั ไม่หมดอายุพร้ อมลงนามรับรองสาเนาถู กต้ อง
โดยลายมือชื่อนันจะต้
้ องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับการจองซื ้อทุกฉบับ (ใน
กรณีที่สาเนาบัตรข้ าราชการหรื อสาเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ไม่ได้ ระบุหมายเลขบัตรประจาตัว
ประชาชน ให้ แนบสาเนาทะเบียนบ้ านที่มีเลขประจาตัวประชาชน 13 หลักพร้ อมลงลายมือชื่อรับรอง
สาเนาถูกต้ อง) และในกรณีผ้ จู องซื ้อเป็ นผู้เยาว์ จะต้ องแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนที่ยงั ไม่
หมดอายุของผู้เยาว์ (ถ้ ามี) และแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนที่ยงั ไม่หมดอายุของผู้ปกครอง
(บิดา/มารดา หรื อผู้แทนโดยชอบธรรม) และสาเนาทะเบียนบ้ านที่ผ้ เู ยาว์ อาศัยอยู่ พร้ อมลงนาม
รับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้ปกครอง ในกรณี เป็ นบัตรประชาชนตลอดชีพ โปรดแนบสาเนาทะเบียน
บ้ านพร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง
• ผู้จองซื ้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้ าว: สาเนาใบต่างด้ าวหรื อสาเนาหนังสือเดินทางที่ยงั
ไม่หมดอายุ พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง โดยลายมือชื่อนันจะต้
้ องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนาม
ในเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับการจองซื ้อทุกฉบับ
• ผู้จองซื ้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: สาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดย
กระทรวงพาณิ ชย์ อายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันสุดท้ ายของระยะเวลาจองซือ้ พร้ อมลงนามรับรอง
สาเนาถูกต้ องโดยผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลนัน้ และประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ ามี)
และแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาใบต่างด้ าว หรื อสาเนาหนังสือเดิ นทาง ที่ ยังไม่
หมดอายุ (แล้ วแต่กรณี) ของผู้มีอานาจลงนามของนิติบคุ คลดังกล่าว พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง
ในกรณี ที่เป็ นสหกรณ์ มูลนิ ธิ สมาคม วัด มัสยิด ศาลเจ้ า และนิ ติ บุคคลอื่ น ในลักษณะเดี ยวกัน
จะต้ องแนบหนังสือแสดงความจานงในการทาธุรกรรม/รายงานการประชุมกรรมการ หนังสือแสดง
การจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง หนังสือแต่งตัง้ หรื อมอบอานาจในการทาธุรกรรม และ
เอกสารหลักฐานการได้ รับการยกเว้ นการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ ามี) และสาเนาบัตรประชาชน สาเนา
บัตรข้ าราชการ หรื อสาเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ สาเนาใบต่างด้ าวหรื อสาเนาหนังสือเดินทางที่
ยังไม่หมดอายุ (แล้ วแต่กรณี ) ของผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าวพร้ อมลงนามรับรอง
สาเนาถูกต้ อง (ในกรณีที่สาเนาบัตรข้ าราชการหรื อสาเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจไม่ได้ ระบุมายเลข
บัตรประจาตัวประชาชน ให้ แนบสาเนาทะเบียนบ้ านที่มีเลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก พร้ อมลง
นามรับรองสาเนาถูกต้ อง)
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• ผู้จองซื อ้ ประเภทนิ ติ บุค คลที่ จดทะเบี ย นในต่างประเทศ: ส าเนาหนังสื อส าคัญ การจัด ตัง้ บริ ษั ท
(Certificate of Incorporation) ส าเนาหนั ง สื อ บริ ค ณห์ ส นธิ ส าเนาข้ อ บัง คับ บริ ษั ท หรื อ ส าเนา
หนังสือแสดงความเป็ นนิติบคุ คล (Affidavit) ที่ออกไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันสุดท้ ายของระยะเวลาจองซื ้อ
พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้มีอานาจลงนามของนิติบุค คลนัน้ และประทับตราสาคัญ
ของนิ ติ บุ ค คล (ถ้ ามี ) และแนบส าเนาใบต่ า งด้ าว หรื อ ส าเนาหนั ง สื อ เดิ น ทาง ที่ ยั ง ไม่
หมดอายุ(แล้ วแต่กรณี ) ของผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง
ทัง้ นี ้ ส าเนาเอกสารทัง้ หมดต้ อ งได้ รับ การรั บ รองลายมื อ ชื่ อ โดยเจ้ า หน้ า ที่ Notary Public และ
ประทับตราสาคัญของ Notary Public (ถ้ ามี) และรับรองโดยเจ้ าหน้ าที่ของสถานทูตไทยหรื อกงสุล
ไทยในประเทศที่เอกสารได้ จดั ทาหรื อรับรองความถูกต้ อง และมีอายุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันสุดท้ ายของ
ระยะเวลาจองซื ้อ
• ในกรณีที่มีการมอบอานาจให้ ผ้ ดู แู ลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) จองซื ้อหุ้นแทน : ต้ องมีหนังสือ
มอบอานาจให้ Custodian ดาเนินการแทน 1 ฉบับ โดยในเอกสารจองซื ้อจะลงนามโดย Custodian
(และจะต้ องมีหนังสือของ Custodian ที่ระบุรายชื่อผู้มีอานาจลงนาม) พร้ อมสาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนที่ยงั ไม่หมดอายุของผู้มีอานาจลงนามอีก 1 ฉบับ พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง
• ในกรณี ผ้ ูจองซื ้อที่ประสงค์ฝากหุ้นในบัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) สมาชิก
เลขที่ 600 ตามข้ อ 6.10.2 ผู้จองซื ้อประเภทบุคคลธรรมดาจะต้ องกรอกข้ อมูลเพิ่มเติมในใบจองซื ้อ
ในส่วน “ข้ อมูลเพิ่มเติมสาหรับการดาเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance (FATCA)”
ส่วนผู้จองซือ้ ประเภทนิติบุคคล จะต้ องกรอกข้ อมูลเพิ่มเติมในใบจองซือ้ ในส่วน “ข้ อมูลเพิ่มเติม
ส าหรั บ การด าเนิ น การตาม Foreign Account Tax Compliance (FATCA)” และใน “ค ารั บ รอง
สถานะนิติบุคคลและคายินยอมเปิ ดเผยข้ อมูลตาม FATCA” เพื่อเป็ นเอกสารประกอบการจองซื ้อ
เพิ่มเติมด้ วย
(2) การจองซือ้ ผ่ านระบบออนไลน์ (Online)
ผู้จองซื ้อสามารถจองซื ้อผ่านช่องทางเว็บไซต์ผ้ จู ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ที่สามารถให้ บริ การจองซื ้อหุ้นผ่านระบบนี ้
ได้ ได้ แก่ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จากัด โดยผู้จอง
ซื ้อจะต้ องเป็ นผู้ที่มีบญ
ั ชีซื ้อขายหลักทรัพย์หรื อบัญชีประเภทอื่น ๆ กับผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์ ซึ่งผ่านขันตอน
้
การรู้ จักลูกค้ าและตรวจสอบเพื่ อทราบข้ อเท็จจริ งเกี่ ยวกับลูกค้ า (Know Your Customer & Customer Due
Diligence : KYC / CDD) และได้ ดาเนินการจัดทาแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยงในการลงทุน
(Suitability test) กับผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์ก่อนการจองซื ้อในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ก่อนการส่งคาสัง่ ซื ้อ
หรื อตามระเบี ยบที่ สานักงานก.ล.ต.กาหนด โดยผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจัดจาหน่ายจะต้ องมี การ
ควบคุมดูแลการจองซือ้ ผ่านระบบออนไลน์ ที่รัดกุมเพียงพอ สามารถตรวจสอบตัวตนของผู้จองซือ้ ได้ โดยใช้
(User Name) และรหัสผ่าน (Password login) และผู้จองซื ้อต้ องยืนยันว่าได้ ศกึ ษาข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย
หุ้นเพิ่มทุนในหนังสือชี ้ชวนหรื อข้ อมูลสรุป (Executive Summary) เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว และยินยอมผูกพันตาม
หนังสือชีช้ วนของหลักทรัพย์ ดังกล่าว โดยผู้จองซือ้ ไม่ต้องแนบเอกสารใด ๆ ประกอบการจองซือ้ ทัง้ นี ้ ผู้จัด
จาหน่ายหลักทรัพย์ ต้ องจัดให้ มีหนังสือชี ช้ วนและข้ อมูลสรุ ป (Executive Summary) ในเว็บไซต์ (Website)
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ของผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์ ทังนี
้ ้ วิธีปฏิบตั ิการจองซื ้อให้ เป็ นไปตามรายละเอียดหรื อขันตอนที
้
่ผ้ จู ดั จาหน่ายแต่
ละรายกาหนดเพิ่มเติมสาหรับลูกค้ าของตนในภายหลัง
(3) การจองซือ้ ผ่ านทางโทรศัพท์ บันทึกเทป
ผู้จองซื ้อสามารถจองซื ้อผ่านผู้แนะนาการลงทุนของผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์ที่สามารถให้ บริ การจองซื ้อหุ้นผ่าน
ระบบนี ้ได้ ได้ แก่ บริ ษัทหลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) บริ ษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน
จากัด (มหาชน) บริ ษัทหลักทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จากัด (มหาชน) และบริ ษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จากัด โดย
ผู้จองซื ้อจะต้ องเป็ นผู้ที่มีบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์หรื อบัญชีประเภทอื่น ๆ กับผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์ ซึ่งผ่าน
ขันตอนการรู
้
้ จกั ลูกค้ าและตรวจสอบเพื่อทราบข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ า (Know Your Customer & Customer
Due Diligence : KYC / CDD) และได้ ดาเนินการจัดทาแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยงในการ
ลงทุน (Suitability test) กับผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์ก่อนการจองซื ้อ ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ก่อนการจอง
ซื ้อผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป หรื อตามระเบียบที่สานักงานก.ล.ต.กาหนด โดยผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์จะต้ อง
มีการควบคุมดูแลการจองซื ้อผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทปที่รัดกุมเพียงพอ และผู้จองซื ้อต้ องยืนยันว่าได้ ศึกษา
ข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในหนังสือชี ้ชวน หรื อข้ อมูลสรุป (Executive Summary) เป็ นที่เรี ยบร้ อย
แล้ ว และยิ น ยอมผูก พัน ตามหนังสื อ ชี ช้ วนของหลัก ทรั พ ย์ ดังกล่าว โดยผู้จ องซื อ้ ไม่ ต้ อ งแนบเอกสารใด ๆ
ประกอบการจองซื อ้ ทัง้ นี ้ ผู้จัด จ าหน่ ายหลัก ทรั พ ย์ ต้ อ งจัด ให้ มี ห นังสื อ ชี ช้ วน และข้ อ มูล สรุ ป (Executive
Summary) ในเว็บไซต์ (Website) ของผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์ โดยปฏิบตั ิดงั นี ้
• ผู้แนะนาการลงทุนของผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์ ตามข้ อ 6.2 ต้ องแจ้ งการจัดสรรจานวนหุ้นจองให้ แก่
ผู้จองซื ้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป โดยระบุ จานวนหุ้นที่จัดสรร ราคาที่เสนอขาย จานวนเงินที่
ต้ องชาระ การฝากหุ้น วิธีการและวันที่ต้องชาระราคา และแจ้ งให้ ทราบว่าผู้จองซื ้อสามารถศึกษา
ข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในหนังสือชี ้ชวนของหลักทรัพย์ ผ่านเว็บไซต์ (Website) ของผู้
จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ หรื อของสานักงาน ก.ล.ต,ที่ www.sec.or.th
• ผู้แนะนาการลงทุนของผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์ ตามข้ อ 6.2 ต้ องตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื ้อผ่าน
ทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป เช่น เลขบัตรประจาตัวประชาชน วันเดือนปี เกิด ธนาคารที่ใช้ ชาระเงินโดย
วิธี ตัดเงินอัตโนมัติ (หรื อที่เรี ยกว่า “Automatic Transfer System” หรื อ “ATS”) กับผู้จดั การการจัด
จาหน่ายและรับประกันการจัดจาหน่าย และ/หรื อ ผู้จดั จาหน่ายและรับประกันการจัดจาหน่าย หรื อ
ชื่อผู้แนะนาการลงทุน เป็ นต้ น
• ผู้จองซื ้อต้ องยืนยันทางวาจาว่าได้ รับทราบข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในหนังสือชี ้ชวน
หรื อข้ อมูลสรุป (Executive Summary) และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี ้ชวนของหลักทรัพย์ดงั กล่าว
• ผู้แนะนาการลงทุนของผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์ ตามข้ อ 6.2 เมื่อรับคายืนยันพร้ อมรายละเอียดการ
จองซื ้อผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป ต้ องบันทึกคาสัง่ การจองซื ้อผ่านระบบที่ผ้ จู ดั จาหน่ายหลักทรัพย์
จัดเตรี ยมให้ โดยระบบจะแสดงข้ อมูลการจองผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป ชื่อผู้แนะนาการลงทุน วัน
และเวลาบันทึกการจองซื ้อผ่านระบบ
ทัง้ นี ้ วิธีปฏิบัติการจองซือ้ ให้ เป็ นไปตามรายละเอียด หรื อขัน้ ตอนที่ผ้ ูจัดจาหน่ายแต่ละรายกาหนดเพิ่มเติม
สาหรับลูกค้ าของตนในภายหลัง
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อย่างไรก็ตาม หากผู้จองซื ้อไม่สามารถดาเนินการจองซื ้อผ่านระบบออนไลน์ (Online) หรื อระบบโทรศัพท์บนั ทึก
เทปได้ ผู้จองซื ้อสามารถทาการจองซื ้อตามวิธีกรอกใบจองซื ้อได้
6.7.1.2

ระยะเวลาในการจองซือ้ : ผู้จองซื ้อสามารถจองซื ้อผ่านช่องทางดังกล่าวได้ ที่สานักงาน และสาขา
ของผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจัดจาหน่าย ตามข้ อ 6.2.1 และ/หรื อ ผู้จดั จาหน่าย
และรับประกันการจัดจาหน่าย ตามข้ อ 6.2.2
-

-

6.7.1.3

กรณีจองซื ้อผ่านการกรอกใบจองซื ้อสามารถจองซื ้อภายในระยะเวลาการจองซื ้อ คือ ตังแต่
้
เวลา 9.00 - 16.00 น. ของวันที่ 13 – 15 ธันวาคม 2560
กรณี จองซื ้อผ่านทางระบบออนไลน์ (Online) สามารถจองซื ้อภายในระยะเวลาการจองซื ้อ
คือ ตังแต่
้ เวลา 9.00 – 16.00 น. ของวันที่ 13 – 14 ธันวาคม 2560 และเวลา 9.00 – 12.00
น. ของวันที่ 15 ธันวาคม 2560
กรณี จองซื ้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทปสามารถจองซื ้อภายในระยะเวลาการจองซือ้ คือ
ตังแต่
้ เวลา 9.00 – 16.00 น. ของวันที่ 13 – 14 ธันวาคม 2560 และเวลา 9.00 – 12.00 น.
ของวันที่ 15 ธันวาคม 2560

วิธีการชาระค่ าจองซือ้ : ผู้จองซื ้อต้ องชาระเงินค่าจองซือ้ ครัง้ เดียวเต็มจานวนที่จองซื ้อ โดยวิธีการ
ชาระเงินมีดงั นี ้
(1)

ผู้จองซื ้อจะต้ องชาระเงินค่าจองซื ้อครัง้ เดียวเต็มตามจานวนที่จองซื ้อ โดยชาระด้ วยระบบตัด
เงินอัตโนมัติ (หรื อที่เรี ยกว่า “Automatic Transfer System” หรื อ “ATS”) หรื อโดยหักจาก
เงินที่ฝากอยู่กับผู้จัดจาหน่ ายหลักทรัพย์ ทัง้ นี ้ การชาระเงินค่าจองซือ้ ผ่านระบบโอนเงิน
อัตโนมัติจะกระทาได้ เฉพาะผู้จองซื ้อที่ได้ เปิ ดบัญชีเพื่อซื ้อขายหลักทรัพย์กับผู้จดั จาหน่าย
หลักทรัพย์ตามข้ อ 6.2 ได้ ดาเนินการแจ้ งความประสงค์ให้ ตัดเงินเพื่อชาระค่าภาระผูกพัน
โดยอัตโนมัติและระบบการตัดเงินอัตโนมัติดงั กล่าวมีผลใช้ บงั คับแล้ วในวันจองซื ้อ

(2)

ในกรณี ที่ ผ้ ู จัด จ าหน่ า ยตั ด เงิ น จากระบบตัด เงิ น อัต โนมั ติ (หรื อ ที่ เรี ย กว่ า “Automatic
Transfer System” หรื อ “ATS”) หรื อเงินที่ฝากอยู่กบั ผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์ไม่ผ่าน ผู้จอง
ซื อ้ จะต้ อ งช าระค่ า จองซื อ้ ครั ง้ เดี ย วเต็ ม จ านวนที่ จ องซื อ้ โดยช าระเป็ น เงิ น โอนผ่ าน Bill
Payment เข้ าบัญชีของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2 พร้ อมส่งหลักฐาน
การโอนเงินผ่าน Bill Payment มายังผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์ โดยผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์
แต่ล ะราย จะด าเนิ น การโอนเงิน ของยอดจองซื อ้ รวมในส่วนของตนเข้ าบัญ ชี จองซื อ้ หุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทต่อไป

(3)

ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อไม่ได้ มีบญ
ั ชีจองซื ้อกับผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้ อ 6.2 หรื อผู้จองซื ้อที่
มี บัญ ชี จองซื อ้ แต่ไม่สามารถชาระเงิน ค่าจองผ่านระบบตัด เงิน อัต โนมัติ (หรื อที่ เรี ยกว่า
“Automatic Transfer System” หรื อ “ATS”) หรื อเงินที่ฝากอยู่กับผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์
ได้ หรื อมีความประสงค์จะชาระเงินค่าจองในวิธีอื่น ๆ ผู้จองซื ้อสามารถชาระเงินค่าจองซื ้อ
หุ้นตามจานวนที่จองซื ้อ ณ วันจองซื ้อ ดังนี ้
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• หากทาการจองซื ้อในวันที่ 13-14 ธันวาคม 2560 ผู้จองซื ้อจะต้ องชาระเงินค่าจองซื ้อครัง้
เดียวเต็มจานวนที่จองซื ้อ โดยสามารถชาระเป็ นเงินโอนเงินผ่าน Bill Payment เช็ค หรื อ
แคชเชียร์ เช็ค (หรื อที่เรี ยกว่า “เช็คธนาคาร”) หรื อ ดร๊ าฟท์ ที่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ จาก
สานักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครได้ ภายใน 1 วันทาการ โดยให้ ลงวันที่วนั เดียวกับ
วันที่จอง โดยหากชาระเป็ นเช็คให้ ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2560 เท่านัน้ และชื่อเจ้ าของ
เช็ ค ต้ อ งเป็ นชื่ อ เดี ย วกั บ ชื่ อ ผู้ จ องซื อ้ เท่ า นั ้น และหากช าระเป็ น แคชเชี ย ร์ เช็ค หรื
อดร๊ าฟ ให้ ลงวัน ที่ ภ ายหลังวันที่ หนังสือชี ช้ วนมี ผลบังคับ แต่ไม่เกิ นวัน ที่ 13 ธัน วาคม
2560

• หากทาการจองซือ้ ในวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ผู้จองซือ้ จะต้ องชาระเงินค่าจองซือ้ ครัง้
เดียวเต็มจานวนที่จองซื ้อ โดยชาระเป็ นเงินโอนผ่ าน Bill Payment เท่ านัน้ ห้ ามชาระ
โดยใช้ เช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อ ดร๊ าฟท์
สาหรับการชาระเงินด้ วยการโอนเงินผ่าน Bill Payment
- ฝาก/โอนเงินผ่าน Bill-Payment เท่านัน้
- ฝาก/โอนเงินครัง้ เดียว ต่อ 1 ใบจองซื ้อ
- ผู้จองซื ้อต้ องใช้ ใบนาฝากแบบ Bill-Payment โดยกรอกข้ อมูลให้ ครบถ้ วนพร้ อมระบุ
Ref. 1 เป็ น เลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก หรื อเลขทะเบี ยนนิ ติบุคคล (แล้ วแต่
กรณี) โดยต้ องชาระผ่านเคาน์เตอร์ ของธนาคารที่ผ้ จู ดั จาหน่ายหลักทรัพย์แต่ละราย
กาหนดเท่านัน้ และกรุณาระบุหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
ผู้จองซือ้ จะเป็ นผู้รับภาระค่ าใช้ จ่ายและค่ าธรรมเนียมธนาคารเอง (ถ้ ามี)
สาหรับ การชาระเงิน ค่าจองซือ้ เป็ นเช็ค หรื อแคชเชี ยร์ เช็ค หรื อ ดราฟต์ ให้ ขี ดคร่ อมสั่งจ่ายผู้จัด การการจัด
จาหน่ายและรับ ประกันการจาหน่าย หรื อ ผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2
พร้ อมทังเขี
้ ยนชื่อ นามสกุล ที่อยู่และเบอร์ โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ไว้ ด้านหลัง โดยผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้ อ
6.2 จะเป็ นผู้ทาการโอนเงินของยอดซื ้อรวมในส่วนที่ ตนจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายเข้ า “บัญชีจอง
ซื ้อหุ้นสามัญของบริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)”
6.7.1.4

การนาส่ งเอกสารประกอบการจองซือ้ สาหรั บการจองซือ้ สาหรั บการกรอกใบจองซือ้ เท่ านัน้
: ผู้จองซื ้อจะต้ องนาใบจองซื ้อ เอกสารประกอบการจองซื ้อตามข้ อ 6.7.1.1 พร้ อมเงินค่าจองซื ้อหุ้น
ตามข้ อ 6.7.1.3 มายื่นความจานงขอจองซื ้อและชาระเงินได้ ที่ผ้ จู ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้
ในข้ อ 6.2 ตังแต่
้ เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 13 – 15 ธันวาคม 2560 ยกเว้ นผู้จองซื ้อ
ผ่านระบบออนไลน์ (Online) และผู้จองซื ้อผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป ที่ ชาระค่าจองซื ้อผ่านระบบ
ตัดเงินอัตโนมัติ (หรื อที่เรี ยกว่า “Automatic Transfer System” หรื อ “ATS”) หรื อโดยหักจากเงินที่
ฝากอยู่กบั ผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์ ผู้จองซื ้อไม่ต้องนาส่งใบจองซื ้อหรื อเอกสารประกอบการจองซื ้อ
ยกเว้ นการชาระเงินเป็ นเงินโอนผ่าน Bill Payment จะต้ องนาส่งเอกสารหลักฐานการโอนเงิน ผ่าน
Bill Payment
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เงื่อนไขอื่นๆ : ผู้จองซื ้อที่ยื่นความจานงในการจองซื ้อหุ้นและชาระค่าจองซื ้อหุ้นสามัญแล้ ว จะ
ยกเลิกการจองซื ้อหุ้นและขอรับเงินคืนไม่ได้ ทังนี
้ ้ ผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2
มีสิทธิ ยกเลิกการจองซือ้ หุ้นของผู้จองซื ้อรายที่กรอกข้ อความ และดาเนินการไม่ครบถ้ วนตามข้ อ
6.7.1.1 – 6.7.1.4

6.7.2 ผู้จองซื ้อประเภทผู้มีอปุ การคุณของบริษัท
6.7.2.1

วิธีการจองซื อ้ : ผู้จองซือ้ ประเภทผู้มีอุปการคุณ ของบริ ษั ทจะต้ องจองซือ้ หุ้นขัน้ ต่ าเป็ นจานวน
1,000 หุ้น และทวี คูณ ของ 100 หุ้น โดยผู้จ องซื อ้ หุ้น สามารถจองซื อ้ หุ้น สามัญ ได้ 2 ช่ อ งทาง
ดังต่อไปนี ้

(1) การจองซือ้ โดยวิธีกรอกรายละเอียดในเอกสารใบจองซือ้ (Hard Copy)
ผู้จองซื ้อจะต้ องกรอกรายละเอียดการจองซื ้อในใบจองซื ้อหุ้นให้ ถกู ต้ องครบถ้ วนและชัดเจนพร้ อมลงลายมือชื่อ
หากผู้จองซื ้อเป็ นนิติบุคคล ใบจองซื ้อหุ้นจะต้ องลงนามโดยผู้มีอานาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนัน้ พร้ อม
ประทับ ตราส าคัญ ของนิ ติ บุ ค คล (ถ้ ามี ) และแนบเอกสารประกอบการจองซื อ้ โดยผู้จ องซื อ้ ต้ องกรอก
รายละเอียดในเอกสาร ดังต่อไปนี ้
กรณีผ้ จู องซื ้อ เป็ นผู้ที่มีบญ
ั ชีซื ้อขายหลักทรัพย์ หรื อเปิ ดบัญชีอื่นกับผู้ จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ
6.2 และได้ ผ่ า นขั น้ ตอนการรู้ จั ก ลูก ค้ าและตรวจสอบข้ อเท็ จ จริ ง เกี่ ย วกั บ ลูก ค้ า(Know Your Customer
&Customer Due Diligence : KYC/CDD) และได้ ดาเนินการจัดทาแบบประเมินความสามารถในการรับความ
เสี่ยงในการลงทุน (Suitability Test) กับผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ก่อนการจองซื ้อ
หรื อตามระเบียบที่สานักงาน ก.ล.ต. กาหนดแล้ ว ไม่ต้องทาแบบ KYC/CDD และ Suitability Test อีก โดยลง
นามยืนยันในเอกสารการจองซือ้ และแนบเอกสารประกอบการจองซือ้ ดังต่อไปนี ้ (ทัง้ นี ้ หากไม่เป็ นไปตาม
เงื่ อ นไขที่ ก ล่าวข้ างต้ น ผู้จ องซื อ้ จะต้ อ งแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ที่ ก รอกรายละเอี ย ด
ถูกต้ องครบถ้ วน และชัดเจน พร้ อมลงลายมือชื่อ เพื่อเป็ นเอกสารประกอบการจองซื ้อ)

• ผู้จองซื อ้ ประเภทบุคคลธรรมดาสัญ ชาติไทย: สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อ สาเนาบัตร
ข้ าราชการ หรื อสาเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ยงั ไม่หมดอายุพร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง
โดยลายมือชื่อนันจะต้
้ องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับการจองซื ้อทุกฉบับ (ใน
กรณีที่สาเนาบัตรข้ าราชการหรื อสาเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ไม่ได้ ระบุหมายเลขบัตรประจาตั ว
ประชาชน ให้ แนบสาเนาทะเบียนบ้ านที่มีเลขประจาตัวประชาชน 13 หลักพร้ อมลงลายมือชื่อรับรอง
สาเนาถูกต้ อง) และในกรณีผ้ จู องซื ้อเป็ นผู้เยาว์ จะต้ องแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนที่ยงั ไม่
หมดอายุของผู้เยาว์ (ถ้ ามี) และแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนที่ยงั ไม่หมดอายุของผู้ ปกครอง
(บิดา/มารดา หรื อผู้แทนโดยชอบธรรม) และสาเนาทะเบียนบ้ านที่ผ้ เู ยาว์อาศัยอยู่ พร้ อมลงนาม
รับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้ปกครอง ในกรณี เป็ นบัตรประชาชนตลอดชีพ โปรดแนบสาเนาทะเบียน
บ้ านพร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง
• ผู้จองซือ้ ประเภทบุคคลธรรมดาสัญ ชาติต่างด้ าว: สาเนาใบต่างด้ าวหรื อหนังสือเดินทางที่ ยังไม่
หมดอายุ พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง โดยลายมือชื่อนันจะต้
้ องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามใน
เอกสารที่เกี่ยวข้ องกับการจองซื ้อทุกฉบับ
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• ผู้จองซื ้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: สาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดย
กระทรวงพาณิ ชย์ อายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันสุดท้ ายของระยะเวลาจองซือ้ พร้ อมลงนามรับรอง
สาเนาถูกต้ องโดยผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลนัน้ และประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ ามี)
และแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาใบต่างด้ าว หรื อสาเนาหนังสือเดิ นทาง ที่ ยังไม่
หมดอายุ (แล้ วแต่กรณี) ของผู้มีอานาจลงนามของนิติบคุ คลดังกล่าว พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง
ในกรณี ที่เป็ นสหกรณ์ มูลนิ ธิ สมาคม วัด มัสยิด ศาลเจ้ า และนิ ติ บุคคลอื่ น ในลักษณะเดี ยวกัน
จะต้ องแนบหนังสือแสดงความจานงในการทาธุรกรรม/รายงานการประชุมกรรมการ หนังสือแสดง
การจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง หนังสือแต่งตัง้ หรื อมอบอานาจในการทาธุรกรรม และ
เอกสารหลักฐานการได้ รับการยกเว้ นการหักภาษี ณ ที่จ่าย(ถ้ ามี) และสาเนาบัตรประชาชน สาเนา
บัตรข้ าราชการหรื อสาเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ สาเนาใบต่างด้ าวหรื อสาเนาหนังสือเดินทางที่ยงั
ไม่หมดอายุ (แล้ วแต่กรณี ) ของผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าวพร้ อมลงนามรับรองสาเนา
ถูกต้ อง (ในกรณีที่สาเนาบัตรข้ าราชการหรื อสาเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจไม่ได้ ระบุหมายเลขบัตร
ประจาตัวประชาชน ให้ แนบสาเนาทะเบียนบ้ านที่มีเลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก พร้ อมลงนาม
รับรองสาเนาถูกต้ อง)
• ผู้จองซื อ้ ประเภทนิ ติ บุค คลที่ จดทะเบี ย นในต่างประเทศ: ส าเนาหนังสื อสาคัญ การจัด ตัง้ บริ ษั ท
(Certificate of Incorporation) ส าเนาหนั ง สื อ บริ ค ณห์ ส นธิ ส าเนาข้ อ บัง คับ บริ ษั ท หรื อ ส าเนา
หนังสือแสดงความเป็ นนิติบคุ คล (Affidavit) ที่ออกไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันสุดท้ ายของระยะเวลาจองซื ้อ
พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลนัน้ และประทับตราสาคัญ
ของนิ ติ บุค คล (ถ้ ามี ) และแนบส าเนาใบต่ างด้ าว หรื อ ส าเนาหนังสื อ เดิ น ทาง ที่ ยังไม่ ห มดอายุ
(แล้ วแต่กรณี ) ของผู้มีอานาจลงนามของนิติบคุ คลดังกล่าว พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง ทังนี
้ ้ สาเนา
เอกสารทังหมดต้
้
องได้ รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้ าหน้ าที่ Notary Public และประทับตราสาคัญ
ของ Notary Public (ถ้ ามี) และรับรองโดยเจ้ าหน้ าที่ของสถานทูตไทยหรื อกงสุลไทยในประเทศที่
เอกสารได้ จดั ทาหรื อรับรองความถูกต้ อง และมีอายุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันสุดท้ ายของระยะเวลาจองซื ้อ
• ในกรณีที่มีการมอบอานาจให้ ผ้ ดู แู ลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) จองซื ้อหุ้นแทน: ต้ องมีหนังสือ
มอบอานาจให้ Custodian ดาเนินการแทน 1 ฉบับ โดยในเอกสารจองซื ้อจะลงนามโดย Custodian
(และจะต้ องมีหนังสือของ Custodian ที่ระบุรายชื่อผู้มีอานาจลงนาม) พร้ อมสาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนที่ยงั ไม่หมดอายุของผู้มีอานาจลงนามอีก 1 ฉบับ พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง
• ในกรณี ผ้ ูจองซื ้อที่ประสงค์ฝากหุ้นในบัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) สมาชิก
เลขที่ 600 ตามข้ อ 6.10.2 ผู้จองซื ้อประเภทบุคคลธรรมดาจะต้ องกรอกข้ อมูลเพิ่มเติมในใบจองซื ้อ
ในส่วน “ข้ อมูลเพิ่มเติมสาหรับการดาเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance (FATCA)”
ส่วนผู้จองซือ้ ประเภทนิติบุคคล จะต้ องกรอกข้ อมูลเพิ่มเติมในใบจองซือ้ ในส่วน “ข้ อมูลเพิ่มเติม
ส าหรั บ การด าเนิ น การตาม Foreign Account Tax Compliance (FATCA)” และใน “ค ารั บ รอง
สถานะนิติบุคคลและคายินยอมเปิ ดเผยข้ อมูลตาม FATCA” เพื่อเป็ นเอกสารประกอบการจองซื ้อ
เพิ่มเติมด้ วย
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(2) การจองซือ้ ผ่ านทางโทรศัพท์ บันทึกเทป
ผู้จองซือ้ สามารถจองซื ้อผ่านผู้แนะนาการลงทุนของผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจัดจาหน่าย
ตามที่ ระบุไว้ ในข้ อ 6.2.1 โดยผู้จองซื อ้ จะต้ องเป็ นผู้ที่มีบัญ ชี ซือ้ ขายหลักทรัพ ย์ หรื อบัญ ชี ประเภทอื่น ๆ กับ
ผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจัดจาหน่าย ซึ่งผ่านขันตอนการรู
้
้ จกั ลูกค้ าและตรวจสอบข้ อเท็จจริ ง
เกี่ยวกับลูกค้ า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD) และได้ ดาเนินการจัดทา
แบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยงในการลงทุน (Suitability test) กับผู้จดั การการจัดจาหน่ายและ
รับประกันการจัดจาหน่ายก่อนการจองซื ้อ ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ก่อนการจองซื ้อผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึก
เทป หรื อตามระเบียบที่สานักงานก.ล.ต.กาหนด โดยผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจัดจาหน่าย
จะต้ องมีการควบคุมดูแลการจองซื ้อผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทปที่รัดกุมเพียงพอ และผู้จองซื ้อต้ องยืนยันทาง
วาจาว่ า ได้ ศึ ก ษาข้ อมู ล เกี่ ย วกั บ การเสนอขายหุ้ นเพิ่ ม ทุ น ในหนั ง สื อ ชี ช้ วน หรื อ ข้ อมู ล สรุ ป (Executive
Summary) และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี ้ชวนของหลักทรัพย์ดงั กล่าว โดยผู้จองซื ้อไม่ต้องแนบเอกสารใด ๆ
ประกอบการจองซื ้อ ทังนี
้ ้ ผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจัดจาหน่าย ต้ องจัดให้ มีหนังสือชี ้ชวนและ
เอกสารสรุ ปข้ อมูลสาคัญ ของหลักทรัพย์ (Executive Summary) ในเว็บไซต์ (Website) ของผู้จัดการการจัด
จาหน่ายและรับประกันการจัดจาหน่าย โดยปฏิบตั ิดงั นี ้
• ผู้แนะนาการลงทุนของผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจัดจาหน่าย ตามข้ อ 6.2.1 ต้ อง
แจ้ งการจัดสรรจานวนหุ้นจองให้ แ ก่ผ้ ูจองซื อ้ ผ่านทางโทรศัพท์ บันทึกเทป โดยระบุ จานวนหุ้นที่
จัดสรร ราคาที่เสนอขาย จานวนเงินที่ต้องชาระ การฝากหุ้นวิธีการและวันที่ต้องชาระราคา และแจ้ ง
ให้ ท ราบว่าผู้จองซือ้ สามารถศึกษาข้ อมูลเกี่ ยวกับ การเสนอขายหุ้นเพิ่ มทุน ในหนังสือชี ช้ วนของ
หลักทรัพย์ผ่านเว็บไซต์ (Website) ของผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจัดจาหน่ าย และ
เว็บไซต์ (Website) ของสานักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th
• ผู้แนะนาการลงทุนของผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจัดจาหน่าย ตามข้ อ 6.2.1 ต้ อง
ตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื ้อผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป เช่น เลขบัตรประจาตัวประชาชน วันเดือน
ปี เกิด ธนาคารที่ใช้ ชาระเงินโดยวิธีตดั เงินอัตโนมัติ (หรื อที่เรี ยกว่า “Automatic Transfer System”
หรื อ “ATS”) กับผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจัดจาหน่าย หรื อชื่อผู้แนะนาการลงทุน
เป็ นต้ น
• ผู้จองซื ้อต้ องยืนยันทางวาจาว่าได้ รับทราบข้ อมูลเกี่ ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในหนังสือชี ้ชวน
หรื อข้ อมูลสรุป (Executive Summary) และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี ้ชวนของหลักทรัพย์ดงั กล่าว
• ผู้แนะนาการลงทุนของผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจัดจาหน่าย ตามข้ อ 6.2.1 เมื่อรับ
คายืนยันพร้ อมรายละเอียดการจองซื ้อผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป ต้ องบันทึกคาสัง่ การจองซื ้อผ่าน
ระบบผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจัดจาหน่ายจัดเตรี ยมให้ โดยระบบจะแสดงข้ อมูล
การจองผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป ชื่อผู้แนะนาการลงทุน วันและเวลาบันทึกการจองซื ้อผ่านระบบ
ทังนี
้ ้ วิธีปฏิบตั ิการจองซื ้อให้ เป็ น ไปตามรายละเอียด หรื อขันตอนที
้
่ ผ้ จู ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการ
จัดจาหน่าย ตามข้ อ 6.2.1 กาหนดเพิ่มเติมสาหรับลูกค้ าของตน
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อย่างไรก็ตาม หากผู้จองซื ้อไม่สามารถดาเนินการจองซื ้อผ่านระบบโทรศัพท์บนั ทึกเทปได้ ผู้จองซื ้อสามารถทา
การจองซื ้อตามวิธีกรอกใบจองซื ้อได้
6.7.2.2

ระยะเวลาในการจองซือ้ : โดยผู้จองซื ้อสามารถจองซื ้อผ่านช่องทางดังกล่าวได้ ที่สานักงาน และ
ผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทปของผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจัดจาหน่าย ตามข้ อ
6.2.1
-

6.7.2.3

กรณีจองซื ้อผ่านการกรอกใบจองซื ้อสามารถจองซื ้อภายในระยะเวลาการจองซื ้อ คือ ตังแต่
้
เวลา 9.00 - 16.00 น. ของวันที่ 13 – 15 ธันวาคม 2560
กรณี จองซื ้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทปสามารถจองซื ้อภายในระยะเวลาการจองซือ้ คือ
ตังแต่
้ เวลา 9.00 – 16.00 น. ของวันที่ 13 – 14 ธันวาคม 2560 และเวลา 9.00 - 12.00 น.
ของวันที่ 15 ธันวาคม 2560

วิธีการชาระค่ าจองซือ้ ผู้จองซื ้อต้ องชาระเงินค่าจองซื ้อครัง้ เดียวเต็มจานวนที่จองซื ้อ โดยวิธีการ
ชาระเงินมีดงั นี ้
(1)

ผู้จองซื ้อจะต้ องชาระเงินค่าจองซื ้อครัง้ เดียวเต็มตามจานวนที่จองซื ้อ โดยชาระด้ วยระบบตัด

เงินอัตโนมัติ (หรื อที่เรี ยกว่า “Automatic Transfer System” หรื อ “ATS”) หรื อโดยหักจาก
เงิน ที่ ฝากอยู่กับ ผู้จัดจาหน่ ายหลักทรั พ ย์ ทัง้ นี ้ การชาระเงิน ค่าจองซื อ้ ผ่านระบบตัด เงิน
อัตโนมัติจะกระทาได้ เฉพาะผู้จองซือ้ ที่ได้ เปิ ดบัญ ชีเพื่อซือ้ ขายหลักทรัพย์กับผู้จัดการการ
จาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้ อ 6.2.1 ที่ได้ ดาเนินการแจ้ งความประสงค์ให้ ตดั เงินเพื่อชาระค่า
ภาระผูกพันโดยอัตโนมัติและระบบการตัดเงินอัตโนมัติดงั กล่าวมีผลใช้ บงั คับแล้ วในวันจอง
ซื ้อ
(2)

ในกรณี ที่ ผ้ ู จัด จ าหน่ า ยตั ด เงิ น จากระบบตัด เงิ น อัต โนมั ติ (หรื อ ที่ เรี ย กว่ า “Automatic
Transfer System” หรื อ “ATS”) หรื อเงินที่ฝากอยู่กบั ผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์ไม่ผ่าน ผู้จอง
ซื อ้ จะต้ อ งช าระค่ า จองซื อ้ ครั ง้ เดี ย วเต็ ม จ านวนที่ จ องซื อ้ โดยช าระเป็ น เงิ น โอน ผ่ าน Bill
Payment เข้ าบัญชีของผู้จดั การการจาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้ อ 6.2.1 พร้ อมส่งหลักฐานการ
โอนเงินผ่าน Bill Paymentมายังผู้จดั การการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์

(3)

ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อไม่ได้ มีบญ
ั ชีจองซื ้อกับผู้จดั การการจาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้ อ 6.2.1 หรื อ
ผู้จองซื ้อที่มีบญ
ั ชีจองซื ้อ แต่ไม่สามารถชาระเงินค่าจองผ่านระบบตัดเงินอัตโนมัติ (หรื อที่
เรี ยกว่า “Automatic Transfer System” หรื อ “ATS”) หรื อเงินที่ฝากอยู่กับผู้จัดการการจัด
จาหน่ายหลักทรัพย์ได้ หรื อมีความประสงค์จะชาระเงินค่าจองในวิธีอื่น ๆ ผู้จองซื ้อสามารถ
ชาระเงินค่าจองซื ้อหุ้นตามจานวนที่จองซื ้อ ณ วันจองซื ้อ ดังนี ้
•

หากทาการจองซื ้อในวันที่ 13 – 14 ธันวาคม 2560 ผู้จองซื ้อจะต้ องชาระเงินค่าจองซื ้อ
ครัง้ เดียวเต็มจานวนที่จองซือ้ โดยสามารถชาระเป็ นเงินโอนเงินผ่ าน Bill Payment
เช็ค หรื อแคชเชียร์ เช็ค (หรื อที่เรี ยกว่า “เช็คธนาคาร”) หรื อ ดร๊ าฟท์ ที่สามารถเรี ยกเก็บ
เงินได้ จากสานักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครได้ ภายใน 1 วันทาการ โดยให้ ลงวันที่
วันเดียวกับวันที่จอง โดยหากชาระเป็ นเช็คให้ ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2560 เท่านัน้ และ
ส่วนที่ 3 หน้ า 23

CPT
Professional for Drives and Power

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

ชื่ อ เจ้ า ของเช็ ค ต้ อ งเป็ นชื่ อ เดี ย วกั บ ชื่ อ ผู้ จองซื อ้ เท่ า นั ้น และหากช าระเป็ น
แคชเชียร์ เช็คหรื อดร๊ าฟ ให้ ลงวันที่ภายหลังวันที่หนังสือชี ้ชวนมีผลบังคับแต่ไม่เกินวันที่
13 ธันวาคม 2560

• หากทาการจองซื ้อในวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ผู้จองซื ้อจะต้ องชาระเงินค่าจองซื ้อครัง้
เดี ยวเต็มจานวนที่ จองซือ้ โดยชาระเป็ นเงิน โอนเงิน ผ่ าน Bill Payment เท่ านั น้
ห้ ามชาระโดยใช้ เช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อ ดร๊ าฟท์
สาหรับการชาระเงินด้ วยการโอนเงินผ่าน Bill Payment
- ฝาก/โอนเงินผ่าน Bill-Payment เท่านัน้ ชื่อบัญชี “บมจ.หลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศ
ไทย) เพื่อการจองซื ้อหุ้นของลูกค้ า” เลขที่ 049-3-12100-9
- ฝาก/โอนเงินครัง้ เดียว ต่อ 1 ใบจองซื ้อ
- ผู้จองซื ้อต้ องใช้ ใบนาฝากแบบ Bill-Payment โดยกรอกข้ อมูลให้ ครบถ้ วนพร้ อมระบุ
Ref. 1 เป็ น เลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก หรื อเลขทะเบี ยนนิ ติบุคคล (แล้ วแต่
กรณี) โดยต้ องชาระผ่านเคาน์ เตอร์ ของธนาคารไทยพาณิชย์ เท่านัน้ และกรุ ณาระบุ
หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
ผู้จองซือ้ จะเป็ นผู้รับภาระค่ าใช้ จ่ายและค่ าธรรมเนียมธนาคารเอง (ถ้ ามี)
สาหรับการชาระเงินค่าจองซื ้อเป็ นเช็ค หรื อแคชเชียร์ เช็ค หรื อ ดราฟต์ ให้ ขีดคร่ อมสัง่ จ่ายผู้จดั การ
การจัด จาหน่ า ยและรั บ ประกันการจาหน่ าย ตามที่ ระบุไว้ ในข้ อ 6.2.1 พร้ อมทัง้ เขี ยนชื่ อ นามสกุล ที่ อยู่แ ละเบอร์
โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ไว้ ด้านหลัง โดยผู้จดั การการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้ อ 6.2.1 จะเป็ นผู้ทาการโอนเงินของยอด
ซื ้อรวมในส่วนที่ตนจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายเข้ า “บัญชี จองซือ้ หุ้นสามัญของบริ ษั ท ซีพีที ไดร์ แอนด์
เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)”
6.7.2.4

การนาส่ งเอกสารประกอบการจองซือ้ สาหรั บการจองซือ้ สาหรั บการกรอกใบจองซือ้ เท่ านัน้
: ผู้จองซื ้อจะต้ องนาใบจองซื ้อตามข้ อ 6.7.2.1 พร้ อมเงินค่าจองซื ้อหุ้นตามข้ อ 6.7.2.3 มายื่นความ
จานงขอจองซื ้อและชาระเงินได้ ที่ผ้ จู ดั การการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้ อ 6.2.1 ตังแต่
้ เวลา 9.00
น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 13 – 15 ธันวาคม 2560 ยกเว้ นผู้จองซื ้อผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป
ที่ ชาระค่าจองซื อ้ ผ่านระบบตัด เงินอัตโนมัติ (หรื อที่ เรี ยกว่า “Automatic Transfer System” หรื อ
“ATS”) หรื อโดยหักจากเงินที่ฝากอยู่กบั ผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย ผู้จอง
ซื ้อไม่ต้องนาส่งใบจองซื ้อหรื อเอกสารประกอบการจองซื ้อ ยกเว้ นการชาระเงินเป็ นเงินโอนผ่าน Bill
Payment จะต้ องนาส่งเอกสารหลักฐานการโอนเงินผ่าน Bill Payment

6.7.2.5

เงื่อนไขอื่นๆ : ผู้จองซื ้อที่ยื่นความจานงในการจองซื ้อหุ้นและชาระค่าจองซื ้อหุ้นสามัญแล้ ว จะ
ยกเลิกการจองซื ้อหุ้นและขอรับเงินคืนไม่ได้ ทังนี
้ ้ ผู้จดั การการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้ อ 6.2.1
มีสิทธิ ยกเลิกการจองซือ้ หุ้นของผู้จองซื ้อรายที่กรอกข้ อความ และดาเนินการไม่ครบถ้ วนตามข้ อ
6.7.2.1 – 6.7.2.4
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6.7.3 ผู้จองซื ้อประเภทผู้บริหาร (ที่มิใช่กรรมการ) และพนักงานของบริษัท และบุคคลที่มีความสัมพันธ์กบั บริษัท
6.7.3.1

วิธีการจองซือ้ : ผู้จองซื ้อประเภทผู้บริ หาร (ที่มิใช่กรรมการ) และพนักงานของบริษัท และบุคคลที่มี
ความสัมพันธ์กบั บริ ษัทจะต้ องจองซื ้อหุ้นขัน้ ต่าเป็ นจานวน 1,000 หุ้น และทวีคณ
ู ของ 100 หุ้น โดย
ผู้จองซื ้อหุ้นสามารถจองซื ้อหุ้นสามัญได้ 2 ช่องทาง ดังต่อไปนี ้

(1) การจองซือ้ โดยวิธีกรอกรายละเอียดในเอกสารใบจองซือ้ (Hard Copy)
ผู้จองซื ้อจะต้ องกรอกรายละเอียดการจองซื ้อในใบจองซื ้อหุ้นให้ ถกู ต้ องครบถ้ วนและชัดเจนพร้ อมลงลายมือชื่อ
และแนบเอกสารประกอบการจองซื ้อ โดยผู้จองซื ้อต้ องกรอกรายละเอียดในเอกสาร ดังต่อไปนี ้
กรณีผ้ จู องซื ้อ เป็ นผู้ที่มีบญ
ั ชีซื ้อขายหลักทรัพย์ หรื อเปิ ดบัญชีอื่นกับผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ
6.2 และได้ ผ่ า นขั น้ ตอนการรู้ จั ก ลูก ค้ าและตรวจสอบข้ อเท็ จ จริ ง เกี่ ย วกั บ ลูก ค้ า(Know Your Customer
&Customer Due Diligence : KYC/CDD) และได้ ดาเนินการจัดทาแบบประเมินความสามารถในการรับความ
เสี่ยงในการลงทุน (Suitability Test) กับผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ก่อนการจองซื ้อ
หรื อตามระเบียบที่สานักงาน ก.ล.ต. กาหนดแล้ ว ไม่ต้องทาแบบ KYC/CDD และ Suitability Test อีก โดยลง
นามยืนยันในเอกสารการจองซือ้ และแนบเอกสารประกอบการจองซือ้ ดังต่อไปนี ้ (ทัง้ นี ้ หากไม่เป็ นไปตาม
เงื่อนไขที่กล่าวข้ างต้ น ผู้จองซื ้อจะต้ องแนบเอกสาร KYC/CDD และSuitability Test ที่กรอกรายละเอียดถูกต้ อง
ครบถ้ วน และชัดเจน พร้ อมลงลายมือชื่อ เพื่อเป็ นเอกสารประกอบการจองซื ้อ)

• ผู้จองซือ้ ประเภทบุคคลธรรมดาสัญ ชาติไทย : สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อ สาเนาบัตร
ข้ าราชการ หรื อสาเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ยงั ไม่หมดอายุพร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อ ง
โดยลายมือชื่อนันจะต้
้ องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับการจองซื ้อทุกฉบับ (ใน
กรณีที่สาเนาบัตรข้ าราชการหรื อสาเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ไม่ได้ ระบุหมายเลขบัตรประจาตัว
ประชาชน ให้ แนบสาเนาทะเบียนบ้ านที่มีเลขประจาตัวประชาชน 13 หลักพร้ อมลงลายมือชื่ อรับรอง
สาเนาถูกต้ อง) และในกรณีผ้ จู องซื ้อเป็ นผู้เยาว์ จะต้ องแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนที่ยงั ไม่
หมดอายุของผู้เยาว์ (ถ้ ามี) และแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนที่ยงั ไม่หมดอายุของผู้ปกครอง
(บิดา/มารดา หรื อผู้แทนโดยชอบธรรม) และสาเนาทะเบียนบ้ านที่ผ้ เู ยาว์อาศัยอยู่ พร้ อมลงนาม
รับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้ปกครอง ในกรณี เป็ นบัตรประชาชนตลอดชีพ โปรดแนบสาเนาทะเบียน
บ้ านพร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง

• ผู้จองซือ้ ประเภทบุคคลธรรมดาสัญ ชาติต่างด้ าว : สาเนาใบต่างด้ าวหรื อหนังสือเดินทางที่ยังไม่
หมดอายุ พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง โดยลายมือชื่อนันจะต้
้ องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามใน
เอกสารที่เกี่ยวข้ องกับการจองซื ้อทุกฉบับ
• ในกรณี ผ้ ูจองซื ้อที่ประสงค์ฝากหุ้นในบัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) สมาชิก
เลขที่ 600 ตามข้ อ 6.10.2 ผู้จองซื ้อประเภทบุคคลธรรมดาจะต้ องกรอกข้ อมูลเพิ่มเติมในใบจองซื ้อ
ในส่วน “ข้ อมูลเพิ่มเติมสาหรับการดาเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance (FATCA)”
ด้ วย
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(2) การจองซือ้ ผ่ านทางโทรศัพท์ บันทึกเทป
ผู้จองซือ้ สามารถจองซื ้อผ่านผู้แนะนาการลงทุนของผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจัดจาหน่าย
ตามที่ ระบุไว้ ในข้ อ 6.2.1 โดยผู้จองซื อ้ จะต้ องเป็ นผู้ที่มีบัญ ชี ซือ้ ขายหลักทรัพ ย์ หรื อบัญ ชี ประเภทอื่น ๆ กับ
ผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจัดจาหน่าย ซึ่งผ่านขันตอนการรู
้
้ จกั ลูกค้ าและตรวจสอบข้ อเท็จจริ ง
เกี่ยวกับลูกค้ า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD) และได้ ดาเนินการจัดทา
แบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยงในการลงทุน (Suitability test) กับผู้จดั การการจัดจาหน่ายและ
รับประกันการจัดจาหน่ายก่อนการจองซื ้อ ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ก่อนการจองซื ้อผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึก
เทป หรื อตามระเบียบที่สานักงานก.ล.ต.กาหนด โดยผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจัดจาหน่าย
จะต้ องมีการควบคุมดูแลการจองซื ้อผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทปที่รัดกุมเพียงพอ และผู้จองซื ้อต้ องยืนยันทาง
วาจาว่ า ได้ ศึ ก ษาข้ อมู ล เกี่ ย วกั บ การเสนอขายหุ้ นเพิ่ ม ทุ น ในหนั ง สื อ ชี ช้ วน หรื อ ข้ อมู ล สรุ ป (Executive
Summary) และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี ้ชวนของหลักทรัพย์ดงั กล่าว โดยผู้จองซื ้อไม่ต้องแนบเอกสารใด ๆ
ประกอบการจองซื ้อ ทังนี
้ ้ ผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจัดจาหน่าย ต้ องจัดให้ มีหนังสือชี ้ชวนและ
ข้ อมูลสรุ ป (Executive Summary) ในเว็บไซต์ (Website) ของผู้จัดการการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจัด
จาหน่าย โดยปฏิบตั ิดงั นี ้
• ผู้แนะนาการลงทุนของผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจัดจาหน่าย ตามข้ อ 6.2.1 ต้ อง
แจ้ งการจัดสรรจานวนหุ้นจองให้ แ ก่ผ้ ูจองซื อ้ ผ่านทางโทรศัพท์ บันทึกเทป โดยระบุ จานวนหุ้นที่
จัดสรร ราคาที่เสนอขาย จานวนเงินที่ต้องชาระ การฝากหุ้นวิธีการและวันที่ต้องชาระราคา และแจ้ ง
ให้ ท ราบว่าผู้จองซือ้ สามารถศึกษาข้ อมูลเกี่ ยวกับ การเสนอขายหุ้นเพิ่ มทุน ในหนังสือชี ช้ วนของ
หลักทรัพย์ผ่านเว็บไซต์ (Website) ของผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจัดจาหน่าย หรื อ
ของสานักงานก.ล.ต.ที่ www.sec.or.th
• ผู้แนะนาการลงทุนของผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจัดจาหน่าย ตามข้ อ 6.2.1 ต้ อง
ตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื ้อผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป เช่น เลขบัตรประจาตัวประชาชน วันเดือน
ปี เกิด ธนาคารที่ใช้ ชาระเงินโดยวิธีตดั เงินอัตโนมัติ (หรื อที่เรี ยกว่า “Automatic Transfer System”
หรื อ “ATS”) กับผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจัดจาหน่าย หรื อชื่อผู้แนะนาการลงทุน
เป็ นต้ น
• ผู้จองซื ้อต้ องยืนยันทางวาจาว่าได้ รับทราบข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในหนังสือชี ้ชวน
หรื อข้ อมูลสรุป (Executive Summary) และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี ้ชวนดังกล่าว
• ผู้แนะนาการลงทุนของผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจัดจาหน่าย ตามข้ อ 6.2.1 เมื่อรับ
คายืนยันพร้ อมรายละเอียดการจองซื ้อผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป ต้ องบันทึกคาสัง่ การจองซื ้อผ่าน
ระบบผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจัดจาหน่ายจัดเตรี ยมให้ โดยระบบจะแสดงข้ อมูล
การจองผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป ชื่อผู้แนะนาการลงทุน วันและเวลาบันทึกการจองซื ้อผ่านระบบ
ทังนี
้ ้ วิธีปฏิบตั ิการจองซื ้อให้ เป็ นไปตามรายละเอียด หรื อขันตอนที
้
่ ผ้ จู ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการ
จัดจาหน่าย ตามข้ อ 6.2.1 กาหนดเพิ่มเติมสาหรับลูกค้ าของตน
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อย่างไรก็ตาม หากผู้จองซื ้อไม่สามารถดาเนินการจองซื ้อผ่านระบบโทรศัพท์บนั ทึกเทปได้ ผู้จองซื ้อสามารถทา
การจองซื ้อตามวิธีกรอกใบจองซื ้อได้
6.7.3.2

ระยะเวลาในการจองซือ้ : โดยผู้จองซื ้อสามารถจองซื ้อผ่านช่องทางดังกล่าวได้ ที่สานักงาน และ
ผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทปของผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจัดจาหน่าย ตามข้ อ
6.2.1
- กรณีจองซื ้อผ่านการกรอกใบจองซื ้อสามารถจองซื ้อภายในระยะเวลาการจองซื ้อ คือ ตังแต่
้ เวลา
9.00 - 16.00 น. ของวันที่ 13 – 15 ธันวาคม 2560
- กรณีจองซื ้อผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทปสามารถจองซื ้อภายในระยะเวลาการจองซื ้อ คือ ตังแต่
้
เวลา 9.00 – 16.00 น. ของวันที่ 13 – 14 ธันวาคม 2560 และเวลา 9.00 - 12.00 น. ของวันที่
15 ธันวาคม 2560

6.7.3.3

วิธีการชาระค่ าจองซือ้ ผู้จองซื ้อต้ องชาระเงินค่าจองซื อ้ ครัง้ เดียวเต็มจานวนที่จองซื ้อ โดยวิธีการ
ชาระเงินมีดงั นี ้
(1)

ผู้จองซื ้อจะต้ องชาระเงินค่าจองซื ้อครัง้ เดียวเต็มตามจานวนที่จองซื ้อ โดยชาระด้ วยระบบตัด

เงินอัตโนมัติ (หรื อที่เรี ยกว่า “Automatic Transfer System” หรื อ “ATS”) หรื อโดยหักจาก
เงิน ที่ ฝากอยู่กับ ผู้จัดจาหน่ ายหลักทรั พ ย์ ทัง้ นี ้ การชาระเงิน ค่าจองซื อ้ ผ่านระบบตัด เงิน
อัตโนมัติจะกระทาได้ เฉพาะผู้จองซือ้ ที่ได้ เปิ ดบัญ ชีเพื่อซือ้ ขายหลักทรัพย์กับผู้จัดการการ
จาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้ อ 6.2.1 ที่ได้ ดาเนินการแจ้ งความประสงค์ให้ ตดั เงินเพื่อชาระค่า
ภาระผูกพันโดยอัตโนมัติและระบบการตัดเงินอัตโนมัติดงั กล่าวมีผลใช้ บงั คับแล้ วในวันจอง
ซื ้อ
(2)

ในกรณี ที่ ผ้ ู จัด จ าหน่ า ยตั ด เงิ น จากระบบตัด เงิ น อัต โนมั ติ (หรื อ ที่ เรี ย กว่ า “Automatic
Transfer System” หรื อ “ATS”) หรื อเงินที่ฝากอยู่กบั ผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์ไม่ผ่าน ผู้จอง
ซื อ้ จะต้ อ งช าระค่ า จองซื อ้ ครั ง้ เดี ย วเต็ ม จ านวนที่ จ องซื อ้ โดยช าระเป็ น เงิ น โอน ผ่ าน Bill
Payment เข้ าบัญชีของผู้จดั การการจาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้ อ 6.2.1 พร้ อมส่งหลักฐานการ
โอนเงินผ่าน Bill Paymentมายังผู้จดั การการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์

(3)

ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อไม่ได้ มีบญ
ั ชีจองซื ้อกับผู้จดั การการจาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้ อ 6.2.1 หรื อ
ผู้จองซื ้อที่มีบัญชีจองซื ้อ แต่ไม่สามารถชาระเงินค่าจองผ่านระบบตัดเงินอัตโนมัติ (หรื อที่
เรี ยกว่า “Automatic Transfer System” หรื อ “ATS”) หรื อเงินที่ฝากอยู่กับผู้จัดการการจัด
จาหน่ายหลักทรัพย์ได้ หรื อมีความประสงค์จะชาระเงินค่าจองในวิธีอื่น ๆ ผู้จองซื ้อสามารถ
ชาระเงินค่าจองซื ้อหุ้นตามจานวนที่จองซื ้อ ณ วันจองซื ้อ ดังนี ้

• หากทาการจองซื ้อในวันที่ 13 – 14 ธันวาคม 2560 ผู้จองซื ้อจะต้ องชาระเงินค่าจองซื ้อ
ครัง้ เดียวเต็มจานวนที่จองซื ้อ โดยสามารถชาระเป็ นเงินโอนเงินผ่าน Bill Payment เช็ค
หรื อแคชเชียร์ เช็ค (หรื อที่เรี ยกว่า “เช็คธนาคาร”) หรื อ ดร๊ าฟท์ ที่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้
จากสานักหักบัญ ชี ในเขตกรุ งเทพมหานครได้ ภ ายใน 1 วันทาการ โดยให้ ลงวันที่ วัน
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เดียวกับวันที่จอง โดยหากชาระเป็ นเช็คให้ ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2560 และชื่อเจ้ าของ
เช็คต้ องเป็ นชื่อเดียวกั บชื่ อผู้ จองซือ้ เท่ านั น้ และหากชาระเป็ นแคชเชี ยร์ เช็ค หรื อ
ดร๊ าฟ ให้ ลงวันที่ภายหลังวันที่หนังสือชี ้ชวนมีผลบังคับแต่ไม่เกินวันที่ 13 ธันวาคม 2560

• หากทาการจองซือ้ ในวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ผู้จองซื ้อจะต้ องชาระเงินค่าจองซื ้อครัง้
เดียวเต็มจานวนที่จองซื ้อ โดยชาระเป็ นเงินโอนเงินผ่ าน Bill Payment เท่ านัน้ ห้ าม
ชาระโดยใช้ เช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อ ดร๊ าฟท์
สาหรับการชาระเงินด้ วยการโอนเงินผ่าน Bill Payment
- ฝาก/โอนเงินผ่าน Bill-Payment เท่านัน้ ชื่อบัญชี “บมจ.หลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศ
ไทย) เพื่อการจองซื ้อหุ้นของลูกค้ า” เลขที่ 049-3-12100-9
- ฝาก/โอนเงินครัง้ เดียว ต่อ 1 ใบจองซื ้อ
- ผู้จองซื ้อต้ องใช้ ใบนาฝากแบบ Bill-Payment โดยกรอกข้ อมูลให้ ครบถ้ วนพร้ อมระบุ
Ref. 1 เป็ น เลขประจ าตัว ประชาชน 13 หลัก โดยต้ อ งช าระผ่ า นเคาน์ เตอร์ ข อง
ธนาคารไทยพาณิชย์ เท่านัน้ และกรุณาระบุหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
ผู้จองซือ้ จะเป็ นผู้รับภาระค่ าใช้ จ่ายและค่ าธรรมเนียมธนาคารเอง (ถ้ ามี)
สาหรับการชาระเงินค่าจองซื ้อเป็ นเช็ค หรื อแคชเชียร์ เช็ค หรื อ ดราฟต์ ให้ ขีดคร่ อมสัง่ จ่ายผู้จดั การ
การจัด จาหน่ ายและรั บ ประกันการจาหน่ าย ตามที่ ระบุไว้ ในข้ อ 6.2.1 พร้ อมทัง้ เขี ยนชื่ อ นามสกุล ที่ อยู่แ ละเบอร์
โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ไว้ ด้านหลัง โดยผู้จดั การการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้ อ 6.2.1 จะเป็ นผู้ทาการโอนเงินของยอด
ซื ้อรวมในส่วนที่ตนจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายเข้ า “บัญชี จองซือ้ หุ้นสามัญของบริ ษั ท ซีพีที ไดร์ แอนด์
เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)”
6.7.3.4

การนาส่ งเอกสารประกอบการจองซือ้ สาหรั บการจองซือ้ สาหรั บการกรอกใบจองซือ้ เท่ านัน้
ผู้จองซื ้อจะต้ องนาใบจองซื ้อตามข้ อ 6.7.3.1 พร้ อมเงินค่าจองซื ้อหุ้นตามข้ อ 6.7.3.3 มายื่นความ
จานงขอจองซื ้อและชาระเงินได้ ที่ผ้ จู ดั การการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้ อ 6.2.1 ตังแต่
้ เวลา 9.00
น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 13-15 ธันวาคม 2560 ยกเว้ นผู้จองซื ้อผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป ที่
ช าระค่ า จองซื อ้ ผ่ า นระบบตัด เงิ น อัต โนมัติ (หรื อ ที่ เรี ย กว่า “Automatic Transfer System” หรื อ
“ATS”) หรื อโดยหักจากเงินที่ฝากอยู่กบั ผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย ผู้จอง
ซื ้อไม่ต้องนาส่งใบจองซื ้อหรื อเอกสารประกอบการจองซื ้อ ยกเว้ นการชาระเงินเป็ นเงินโอนผ่าน Bill
Payment จะต้ องนาส่งเอกสารหลักฐานการโอนเงินผ่าน Bill Payment

6.7.3.5

เงื่อนไขอื่นๆ: ผู้จองซือ้ ที่ยื่นความจานงในการจองซือ้ หุ้นและชาระค่าจองซื ้อหุ้นสามัญ แล้ ว จะ
ยกเลิกการจองซื ้อหุ้นและขอรับเงินคืนไม่ได้ ทังนี
้ ้ ผู้จดั การการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้ อ 6.2.1
มีสิทธิ ยกเลิกการจองซือ้ หุ้นของผู้จองซื ้อรายที่กรอกข้ อความ และดาเนินการไม่ครบถ้ วนตามข้ อ
6.7.3.1 – 6.7.3.4
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การจัดสรรในกรณีท่ มี ีผ้ ูจองซือ้ หุ้นสามัญเกินกว่ าจานวนหุ้นสามัญที่เสนอขาย
หากมีผ้ จู องซื ้อหุ้นเกินกว่าจานวนหุ้นที่จดั สรรให้ ตามที่ระบุในข้ อ 1.2 ผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุในข้ อ 6.2 จะ
ดาเนินการหลักเกณฑ์ และวิธีการในการจัดสรรหุ้นตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.6.1 และ 6.6.2 สาหรับผู้จองซื ้อที่ไม่ได้ รับการ
จัดสรรหรื อได้ รับการจัดสรรน้ อยกว่าจานวนที่จองซื ้อ จะได้ รับคืนค่าจองซื ้อตามรายละเอียดข้ อ 6.9

6.9

วิธีการคืนเงินค่ าจองซือ้ หุ้นสามัญ
6.9.1 ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อไม่ได้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญ
ผู้จัดจาหน่ ายหลักทรัพ ย์ ตามที่ ระบุไว้ ในข้ อ 6.2 รายที่ เป็ น ผู้รับจองซื อ้ หุ้น จะคื น เงินค่าจองซื อ้ หุ้นโดยไม่มี
ดอกเบีย้ หรื อค่าเสียหายใด ๆ ให้ แก่ผ้ จู องซื ้อที่ไม่ได้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญ โดยการโอนเงินค่าจองซื ้อหุ้นเข้ า
บัญชีธนาคารของผู้จองซื ้อหุ้นผ่านระบบการตัดเงินอัตโนมัติ (หรื อเรี ยกว่า “Automatic Transfer System” หรื อ
“ATS”) หรื อโอนเงินเข้ าบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์ตามประเภทบัญชีที่ผ้ จู องซื ้อหุ้นแจ้ ง ไว้ ภายใน 5 วันทาการ นับ
จากวัน สิ น้ สุด ระยะเวลาการจองซื อ้ หุ้น หรื อโอนเงิน ผ่ านบัญ ชี ธ นาคารของผู้จองซื อ้ ในกรณี ที่ ผ้ ูจองซื อ้ ให้
รายละเอียดบัญชีธนาคารของผู้จองซื ้อภายใน 7 วันทาการ นับจากวันสิ น้ สุดระยะเวลาการจองซื ้อหุ้น หรื อจ่าย
เป็ นเช็คขีดคร่ อมเฉพาะสัง่ จ่ายผู้จองซื อ้ หุ้นตามชื่อที่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อ และจัดส่งทางไปรษณี ย์ลงทะเบียน
ตามที่อยู่ของผู้จองซื ้อที่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อหุ้นภายใน 10 วันทาการ นับจากวันสิ ้นสุดระยะเวลาการจองซื ้อหุ้น
โดยผู้จองซื ้อจะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินหรื อค่าธรรมเนียมการเรี ยกเก็บเช็ค ต่างสานักหักบัญชี
หรื อเช็คต่างธนาคาร (ถ้ ามี)
ทังนี
้ ้ กรณี ไม่สามารถคืนเงินให้ แก่ผ้ จู องซื ้อได้ ในกาหนดเวลาดังกล่าว ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์รายที่มีหน้ าที่
รับ ผิดชอบในการส่งคืนเงินดังกล่าว จะต้ องชาระดอกเบี ย้ ให้ แก่ผ้ ูจองซือ้ หุ้น ในอัตราร้ อยละ 7.5 ต่อปี โดย
คานวณจากจานวนเงินค่าจองซื ้อหุ้นที่ไม่ได้ รับการจัดสรรคืน นับจากวันพ้ นกาหนดดังกล่าว จนถึงวันที่ ได้ มีการ
ชาระคืนตามวิธีการดังกล่าวข้ างต้ น
อย่างไรก็ตาม ไม่วา่ กรณีใด ๆ หากได้ มีการโอนเงินค่าจองซื ้อหุ้นเข้ าบัญชีธนาคารของผู้จองซื ้อหุ้นผ่านระบบการ
ตัด เงิ น อัต โนมัติ (หรื อ ที่ เรี ย กว่ า “Automatic Transfer System” หรื อ “ATS”) หรื อ โอนเงิ น เข้ า บัญ ชี ซื อ้ ขาย
หลักทรัพย์ตามประเภทบัญชีที่ผ้ จู องซื ้อหุ้นแจ้ งไว้ หรื อโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารของผู้จองซื ้อ หรื อส่งเช็คคืนเงิน
ค่าจองซื ้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในใบจองซื ้อโดยถูกต้ องแล้ ว ให้ ถือว่าผู้จองซื ้อได้ รับเงินค่า
จองซื ้อแล้ วโดยชอบ และผู้จองซื ้อจะไม่มีสิทธิ เรี ยกร้ องดอกเบีย้ หรื อค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป หากเกิดความ
ผิดพลาดในการโอนเงินเข้ าบัญชีธนาคารของผู้จองซื ้อหุ้น หรื อ การโอนเงินเข้ าบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์ หรื อการ
สูญหายในการจัดส่งเช็ค ซึ่งไม่ได้ เกิดจากความผิดพลาดของผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์ ผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์
จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว
6.9.2 ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อได้ รับการจัดสรรหุ้นไม่ครบตามจานวนหุ้นที่จองซื ้อ
ผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2 รายที่เป็ นผู้รับจองซื ้อหุ้น จะคืนเงินค่าจองชื ้อหุ้นสาหรับการจอง
ซื ้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้ รับการจัดสรรโดยไม่มีดอกเบี ้ยหรื อค่าเสียหายใด ๆ ให้ แก่ผ้ จู องซื ้อที่ได้ รับการจัดสรรหุ้นไม่
ครบตามจานวนหุ้นที่จองซื ้อ โดยการโอนเงินค่าจองซื ้อหุ้นเข้ าบัญชีธนาคารของผู้จองซื ้อหุ้นผ่านระบบการตัด
เงินอัตโนมัติ (หรื อเรี ยกว่า “Automatic Transfer System” หรื อ “ATS”) หรื อโอนเงินเข้ าบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์
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ตามประเภทบัญชีที่ผ้ จู องซื ้อหุ้นแจ้ งไว้ ภายใน 5 วันทาการ นับจากวันสิ ้นสุดระยะเวลาการจองซื ้อหุ้น หรื อโอน
เงินผ่านบัญชีธนาคารของผู้จองซื ้อในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อให้ รายละเอียดบัญชีธนาคารของผู้จองซื ้อภายใน 7 วันทา
การ นับจากวันสิ ้นสุดระยะเวลาการจองซื ้อหุ้น หรื อจ่ายเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่ จ่ายผู้จองซื ้อหุ้นตามชื่อที่ระบุ
ไว้ ในใบจองซื ้อ และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยูข่ องผู้จองซื ้อที่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อหุ้นภายใน 10 วัน
ทาการ นับจากวันสิ ้นสุดระยะเวลาการจองซื ้อหุ้น โดยผู้จองซื ้อจะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินหรื อ
ค่าธรรมเนียมการเรี ยกเก็บเช็คต่างสานักหักบัญชีหรื อเช็คต่างธนาคาร (ถ้ ามี)
ทังนี
้ ้ กรณี ไม่สามารถคืนเงินให้ แก่ผ้ จู องซื ้อได้ ในกาหนดเวลาดังกล่าว ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์รายที่มีหน้ าที่
รับ ผิดชอบในการส่งคืนเงินดังกล่าว จะต้ องชาระดอกเบี ย้ ให้ แก่ผ้ ูจองซือ้ หุ้น ในอัตราร้ อยละ 7.5 ต่อปี โดย
คานวณจากจานวนเงินค่าจองซื ้อหุ้นที่ไม่ได้ รับการจัดสรรคืน นับจากวันพ้ นกาหนดดังกล่าว จนถึงวันที่ ได้ มีการ
ชาระคืนตามวิธีการดังกล่าวข้ างต้ น อย่างไรก็ตาม ไม่ว่ากรณี ใด ๆ หากได้ มีการโอนเงินค่าจองซื ้อหุ้นเข้ าบัญชี
ธนาคารของผู้จองซือ้ หุ้นผ่านระบบการตัดเงินอัตโนมัติ (หรื อที่เรี ยกว่า “Automatic Transfer System” หรื อ
“ATS”) หรื อโอนเงินเข้ าบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์ตามประเภทบัญชีที่ผ้ จู องซื ้อหุ้นแจ้ งไว้ หรื อโอนเงินผ่านบัญชี
ธนาคารของผู้จองซื ้อ หรื อส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื ้อหุ้นทางไปรษณี ย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในใบจองซื ้อโดย
ถูกต้ องแล้ ว ให้ ถือว่าผู้จองซื ้อได้ รับเงินค่าจองซื ้อแล้ วโดยชอบ และผู้จองซื ้อจะไม่มีสิทธิเรี ยกร้ องดอกเบี ้ยหรื อ
ค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเข้ าบัญชีธนาคารของผู้จองซื ้อหุ้น หรื อ การโอน
เงินเข้ าบัญ ชี ซือ้ ขายหลักทรัพ ย์ หรื อการสูญ หายในการจัดส่งเช็ค ซึ่งไม่ได้ เกิ ดจากความผิดพลาดของผู้จัด
จาหน่ายหลักทรัพย์ ผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว
6.9.3 ในกรณี ที่ผ้ ูจองซื ้อไม่ได้ รับการจัดสรรหุ้น เนื่องจากปฏิบตั ิผิดเงื่อนไขการจองซื ้อ และ/หรื อ ธนาคารไม่สามารถ
เรี ยกเก็บเงินค่าจองซื ้อหุ้นตามเช็คค่าจองซื ้อหุ้น
ผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2 จะคืนเช็คค่าจองซื ้อหุ้นให้ แก่ผ้ จู องซื ้อหุ้นที่ไม่ได้ รับการจัดสรร
หุ้น อันเนื่องมาจากการไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินค่าจองซือ้ หุ้นตามเช็คค่าจองซือ้ หุ้น โดยผู้จองซือ้ ต้ องติดต่อ
ขอรับเช็คดังกล่าวคืนจากผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์โดยเร็วและไม่เกิน 10 วัน นับจากวันสิ ้นสุดระยะเวลาการจอง
ซือ้ หุ้น ในกรณี นีผ้ ้ ูจองซือ้ หุ้นจะไม่มีสิทธิ เรี ยกร้ องค่ าดอกเบีย้ และ/หรื อค่าเสียหาย ใด ๆ จากผู้จัดจาหน่าย
หลักทรัพย์ในการที่ผ้ จู องซื ้อหุ้นไม่มาติดต่อขอรับเช็คคืน
ทัง้ นี ้ หากผู้จองซือ้ หุ้นไม่ได้ รับการจัดสรรหุ้นอันเนื่ องมาจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซือ้ ผู้จัดจาหน่าย
หลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2 จะดาเนินการคืนเงินค่าจองซื ้อหุ้น โดยการโอนเงินค่าจองซือ้ หุ้นเข้ าบัญ ชี
ธนาคารของผู้จองซือ้ หุ้นผ่านระบบการตัดเงินอัตโนมัติ (หรื อที่เรี ยกว่า “Automatic Transfer System” หรื อ
“ATS”) หรื อโอนเงินเข้ าบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์ตามประเภทบัญชีที่ผ้ จู องซื ้อหุ้นแจ้ งไว้ ภายใน 5 วันทาการ นับ
จากวัน สิ น้ สุด ระยะเวลาการจองซื อ้ หุ้น หรื อ โอนเงิ น ผ่ านบัญ ชี ธ นาคารของผู้จ องซื อ้ ในกรณี ที่ ผ้ ูจ องซื อ้ ให้
รายละเอียดบัญชีธนาคารของผู้จองซื ้อภายใน 7 วันทาการ นับจากวันสิ ้นสุดระยะเวลาการจองซื ้อหุ้น หรื อจ่าย
เป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่ จ่ายผู้จองซื ้อหุ้นตามชื่อที่ร ะบุไว้ ในใบจองซื ้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่
อยู่ที่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อภายใน 10 วันทาการ นับจากวันสิ ้นสุดระยะเวลาการจองซื ้อหุ้น โดยผู้จองซื ้อจะเป็ น
ผู้รับ ผิ ด ชอบค่าธรรมเนี ย มการโอนเงิน หรื อ ค่าธรรมเนี ย มการเรี ย กเก็ บ เช็ค ต่างส านัก หัก บัญ ชี ห รื อ เช็ค ต่าง
ธนาคาร (ถ้ ามี)
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ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื ้อหุ้นให้ แก่ผ้ จู องซื ้อหุ้นได้ ภายในระยะเวลาดังกล่าว ผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์
รายที่มีหน้ าที่รับผิดชอบในการส่งคืนเงินดังกล่าวจะต้ องชาระดอกเบี ้ยในอัตราร้ อยละ 7.5 ต่อปี โดยคานวณ
จากจานวนเงินค่าจองซื ้อหุ้นที่ไม่ได้ รับการจัดสรรนับจากวันที่พ้นกาหนดระยะเวลาดังกล่าว จนถึงวันที่ได้ มีการ
ชาระคืนตามวิธีการดังกล่าวข้ างต้ น
อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากได้ มีการโอนเงินค่าจองซื ้อหุ้นเข้ าบัญชีธนาคารของผู้จองซื ้อหุ้นผ่านระบบ
การตัดเงินอัตโนมัติ (หรื อที่เรี ยกว่า “Automatic Transfer System” หรื อ “ATS”) หรื อโอนเงินเข้ าบัญชีซื ้อขาย
หลักทรัพย์ตามประเภทบัญชีที่ผ้ จู องซื ้อหุ้นแจ้ งไว้ หรื อโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารของผู้จองซื ้อ หรื อส่งเช็คคืนเงิน
ค่าจองซื ้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในใบจองซื ้อโดยถูกต้ องแล้ ว ให้ ถือว่าผู้จองซื ้อได้ รับเงินค่า
จองซื ้อแล้ วโดยชอบ และผู้จองซื ้อจะไม่มีสิทธิ เรี ยกร้ องดอกเบีย้ หรื อค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป หากเกิดความ
ผิดพลาดในการโอนเงินเข้ าบัญชีธนาคารของผู้จองซื ้อหุ้น หรื อการโอนเงินเข้ าบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์ หรื อการ
สูญหายในการจัดส่งเช็ค ซึ่งไม่ได้ เกิดจากความผิดพลาดของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ ผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์
จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว
6.9.4 ในกรณีมีการยกเลิกการจองซื ้อ
(ก)

กรณี เกิ ด เหตุการณ์ ต ามที่ ระบุในข้ อ 6.3.1 เงื่ อ นไขการจัด จาหน่ ายหลัก ทรั พ ย์ และผู้จัด การการจัด
จาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายใช้ สิทธิยกเลิกการเสนอขายหุ้นและการจัดจาหน่ายหุ้น ให้ ถือว่าผู้
จองซื ้อได้ ใช้ สิทธิยกเลิกการจองซื ้อหลักทรัพย์ทนั ที

(ข)

กรณี เกิดเหตุการณ์ อื่นใดที่ทาให้ บริ ษั ทที่ออกหลักทรัพย์ ต้องระงับหรื อหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์
หรื อไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ที่เสนอขายได้ ผู้จองซื ้อมีสิทธิที่จะยกเลิกการจองซื ้อหลั กทรัพย์ โดยผู้
จองซื อ้ จะต้ อ งแจ้ งความประสงค์ ต่ อ ผู้จัด จ าหน่ า ยหลัก ทรั พ ย์ ภ ายใน 5 วัน ท าการ นับ แต่ วัน ที่ เกิ ด
เหตุการณ์ดงั กล่าว

หากเกิดเหตุการณ์ ตาม (ก) หรื อเหตุการณ์ ตาม (ข) และผู้จองซื ้อได้ ใช้ สิทธิยกเลิกการจองซื ้อหลักทรัพย์ ผู้จัด
จาหน่ายหลักทรัพย์ที่รับจองซื ้อหุ้นจากผู้จองซื ้อหุ้นที่ยกเลิกการจองซื ้อหลักทรัพย์ดงั กล่าวจะดาเนินการคืนเงิน
ค่าจองซื ้อโดยไม่มีดอกเบี ้ยหรื อค่าเสียหายใด ๆ ให้ แก่ผ้ จู องซื ้อรายนัน้ ๆ โดยโดยการโอนเงินค่าจองซื ้อหุ้นเข้ า
บัญ ชี ธนาคารของผู้จองซือ้ หุ้นผ่านระบบการตัดเงินอัตโนมัติ (หรื อที่เรี ยกว่า “Automatic Transfer System”
หรื อ “ATS”) หรื อโอนเงินเข้ าบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์ตามประเภทบัญชีที่ผ้ จู องซื ้อหุ้นแจ้ งไว้ ภายใน 5 วันทาการ
นับจากวันสิ ้นสุดระยะเวลาการจองซือ้ หุ้น หรื อโอนเงินผ่านบัญ ชีธนาคารของผู้จองซือ้ ในกรณี ที่ผ้ ูจองซือ้ ให้
รายละเอียดบัญชีธนาคารของผู้จองซื อ้ ภายใน 7 วันทาการ นับจากวันสิ ้นสุดระยะเวลาการจองซื ้อหุ้น หรื อจ่าย
เป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่ จ่ายผู้จองซื ้อหุ้นตามชื่อที่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่
อยู่ที่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อภายใน 10 วันทาการ นับจากวันปิ ดการจองซื ้อหรื อนับแต่วนั ที่เกิด เหตุการณ์ ตาม (ข)
โดยผู้จองซื ้อจะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินหรื อค่าธรรมเนียมการเรี ยกเก็บเช็คต่างสานักหักบัญชี
หรื อเช็คต่างธนาคาร (ถ้ ามี)
ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื ้อหุ้นให้ แก่ผ้ จู องซื ้อหุ้นได้ ภายในระยะเวลาดังกล่าว ผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์
รายที่มีหน้ าที่รับผิดชอบในการส่งคืนเงินดังกล่าวจะต้ องชาระดอกเบี ้ยในอัตราร้ อยละ 7.5 ต่อปี โดยคานวณ
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จากจานวนเงินค่าจองซื ้อหุ้นที่ไม่ได้ รับการจัดสรรคืน นับจากวันที่พ้นกาหนดระยะเวลาดังกล่าว จนถึงวันที่ได้ มี
การชาระคืนตามวิธีการดังกล่าวข้ างต้ น
อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากได้ มีการโอนเงินค่าจองซื ้อหุ้นเข้ าบัญชีธนาคารของผู้จองซื ้อหุ้นผ่านระบบ
การตัดเงินอัตโนมัติ (หรื อที่เรี ยกว่า “Automatic Transfer System” หรื อ “ATS”) หรื อโอนเงินเข้ าบัญชีซื ้อขาย
หลักทรัพย์ตามประเภทบัญชีที่ผ้ จู องซื ้อหุ้นแจ้ งไว้ หรื อโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารของผู้จองซื ้อ หรื อส่งเช็คคืนเงิน
ค่าจองซื ้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในใบจองซื ้อโดยถูกต้ องแล้ ว ให้ ถือว่าผู้จองซื ้อได้ รับเงินค่า
จองซื ้อแล้ วโดยชอบ และผู้จองซื ้อจะไม่มีสิทธิ เรี ยกร้ องดอกเบีย้ หรื อค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป หากเกิดความ
ผิดพลาดในการโอนเงินเข้ าบัญชีธนาคารของผู้จองซื ้อหุ้น หรื อการโอนเงินเข้ าบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์ หรื อการ
สูญหายในการจัดส่งเช็ค ซึ่งไม่ได้ เกิดจากความผิดพลาดของผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์ ผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์
จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว
6.10 วิธีการส่ งมอบหลักทรั พย์
ปั จจุบัน บริ ษัท ศูนย์ รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ”) ได้ ตกลงรับหน้ าที่เป็ นนาย
ทะเบียนหุ้นให้ กบั บริ ษัท และให้ บริ การรับฝากหุ้นที่จองซื ้อในการเสนอขายครัง้ นี ้ กล่าวคือ ผู้จองซื ้อสามารถใช้ บริ การ
ของศูนย์ รับฝากหลักทรัพ ย์ และเข้ าสู่ระบบซื อ้ ขายแบบไร้ ใบหุ้น (Scripless System) ได้ ทันที ทัง้ นี เ้ พื่ อให้ ผ้ ูจองซื อ้
สามารถขายหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ ทนั ทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้ ห้ นุ สามัญของบริ ษัทเริ่ มทาการซื ้อ
ขายได้ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งแตกต่างกับกรณี ที่ผ้ จู องซื ้อประสงค์จะขอรับใบหุ้น ซึ่งผู้จองซื ้อจะไม่สามารถขายหุ้น
สามัญได้ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ จนกว่าจะได้ รับใบหุ้น
ในการเสนอขายหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน ในครั ง้ นี ้ ผู้จ องซื อ้ สามารถเลื อ กให้ บ ริ ษั ท ด าเนิ น การในกรณี ห นึ่ งในสามกรณี
ดังต่อไปนี ้
6.10.1 ในกรณี ที่ผ้ ูจองซือ้ ไม่ประสงค์ ขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์ จะใช้ บริ การของศูนย์ รับฝากหลักทรัพย์ โดยผู้จองซือ้
ประสงค์ ที่จะฝากหุ้นสามัญ ไว้ ในบัญ ชี ของบริ ษั ทหลักทรัพย์ซึ่งผู้จองซือ้ มีบัญ ชีซือ้ ขายหลักทรัพย์ อยู่ กรณี นี ้
บริ ษัทจะดาเนินการนาหุ้นสามัญที่ได้ รับจัดสรรฝากไว้ กบั “บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
เพื่ อผู้ฝาก” และศูนย์ รับฝากหลักทรัพ ย์ จะบันทึกยอดบัญ ชี จานวนหุ้นสามัญ ที่บริ ษั ทหลักทรัพย์ นัน้ ฝากหุ้น
สามั ญ อยู่ และออกหลัก ฐานการฝากให้ แก่ ผ้ ู จองซื อ้ ภายใน 7 วัน ท าการนั บ จากวัน ปิ ดการจองซื อ้ ใน
ขณะเดียวกันบริ ษัทหลักทรัพย์นนจะบั
ั้
นทึกยอดบัญชีจานวนหุ้นสามัญที่ผ้ จู องซื ้อฝากไว้ ในกรณีนี ้ผู้ที่ได้ รับการ
จัดสรรจะสามารถขายหุ้นสามัญที่ได้ รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ ทนั ทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้
หุ้นสามัญของบริษัททาการซื ้อขายได้ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อเลือกให้ บริ ษัทดาเนินการตามข้ อ 6.10.1 ชื่อของผู้จองซื ้อในใบจองจะต้ องตรงกับชื่อเจ้ าของ
บัญ ชีซือ้ ขายหลักทรัพย์ที่ผ้ ูจองซือ้ ประสงค์ จะฝากหุ้นไว้ ในบัญ ชี ของบริ ษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนัน้ แล้ ว
บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะดาเนินการออกใบหุ้นให้ แก่ผ้ จู องซื ้อตามข้ อ 6.10.3 แทน
6.10.2 ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์ที่จะฝากหุ้นของตนเองไว้ ในบัญชีของบริ ษัทผู้ออก
หลักทรัพย์โดยผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ กล่าวคือ ผู้จองซื ้อหุ้นประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ ในบัญชีของบริษัทผู้ออก
หลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 กรณีนี ้ บริ ษัทจะดาเนินการนาหุ้นสามัญที่ได้ รับการจัดสรรฝากไว้ กบั ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ และศูนย์รับ ฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจานวนหุ้นสามัญตามจานวนที่ผ้ จู องซื ้อได้ รับการ
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จัดสรรไว้ ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากให้ แก่ผ้ จู องซื ้อภายใน
7 วันทาการ นับจากวันปิ ดการจองซื ้อ ในกรณีนี ้ ผู้ที่ได้ รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นสามัญที่ได้ รับการจัดสรร
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ หลังจากที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้ ห้ นุ สามัญของบริ ษัททาการซื ้อขายได้ ในตลาด
หลักทรัพย์ฯ และจะต้ องถอนหุ้นสามัญออกจากบัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 โดยผู้จอง
ซื อ้ สามารถติ ด ต่ อ ได้ ที่ ศูน ย์ รับ ฝากหลัก ทรั พ ย์ ซึ่ งจะมี ค่าธรรมเนี ย มการถอนหุ้น สามัญ ตามที่ ศูน ย์ รับ ฝาก
หลักทรัพย์กาหนด ทัง้ นี ้ การถอนหุ้นสามัญ ที่ฝากไว้ ในบัญ ชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600
จะต้ องใช้ เวลาในการดาเนินการ ดังนัน้ ผู้จองซื ้อที่นาหุ้นสามัญฝากในบัญชีดงั กล่าว อาจจะไม่สามารถถอนหุ้น
สามัญได้ ทนั ภายในวันที่ห้ นุ สามัญของบริษัทเริ่มทาการซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันแรก
6.10.3 ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อประสงค์จะขอรับใบหุ้นโดยให้ ออกใบหุ้นในชื่อของผู้จองซื ้อ บริษัทโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
จะส่งมอบใบหุ้นตามจานวนที่ได้ รับการจัดสรรให้ แก่ผ้ ทู ี่ได้ รับการจั ดสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อที่อยู่ที่
ระบุไว้ ในใบจองซื ้อหุ้นภายใน 15 วันทาการ นับจากวันปิ ดการจองซื ้อ ในกรณีนี ้ ผู้จองซื ้อจะไม่สามารถขายหุ้น
สามัญที่ได้ รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ ฯ ได้ จนกว่าจะได้ รับใบหุ้น ซึ่งอาจจะได้ รับภายหลังจากวันที่ห้ ุน
สามัญของบริษัทได้ เริ่มซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ทังนี
้ ้ หากผู้จองซื ้อไม่ได้ ระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึง่ ไว้ ในใบจองซื ้อ บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะดาเนินการออกใบหุ้นให้ แก่ผ้ จู องซื ้อ
ตามข้ อ 6.10.3
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ส่ วนที่ 4
การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
ข้ าพเจ้ าได้ สอบทานข้ อมูลในแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และหนังสือชีช้ วนฉบับนีแ้ ล้ ว และด้ วยความ
ระมัดระวังในฐานะกรรมการบริ หาร หรื อผู้ดารงตาแหน่งบริ หารสูงสุดในสายงานบัญชี ของบริ ษัท ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า ข้ อมูลดังกล่าว
ถูกต้ องครบถ้ วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาให้ ผ้ อู ื่นสาคัญผิด หรื อไม่ขาดข้ อมูลที่ควรต้ องแจ้ งในสาระสาคัญ นอกจากนี ้ ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า
(1) งบการเงินและข้ อมูลทางการเงินที่ประกอบเป็ นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และหนังสือ
ชีช้ วนได้ แสดงข้ อมูลอย่างถูกต้ องครบถ้ วนในสาระสาคัญ เกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสดของ
บริ ษัทแล้ ว
(2) ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้ บริ ษัทมีระบบการเปิ ดเผยข้ อมูลที่ดี เพื่อให้ แน่ใจว่าบริ ษัทได้ เปิ ดเผยข้ อมูลในส่วนที่เป็ น
สาระสาคัญของบริ ษัทอย่างถูกต้ องครบถ้ วนแล้ ว รวมทังควบคุ
้
มดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว
(3) ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้ บริ ษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแ ลให้ มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว
และข้ าพเจ้ าได้ แจ้ งข้ อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2560 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการ
ตรวจสอบของบริ ษัทแล้ ว ซึง่ ครอบคลุมถึงข้ อบกพร่ องและการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทังการ
้
กระทาที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทารายงานทางการเงินของบริ ษัท
ในการนี ้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทัง้ หมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้ าได้ รับรองความถูกต้ องแล้ ว ข้ าพเจ้ าได้
มอบหมายให้ นายสมศักดิ์ หลิมประเสริ ฐ หรื อ นายอภิชาติ ปี ปทุม หรื อนางสาวหฤทัย หลิมประเสริ ฐ เป็ นผู้ลงลายมือชื่อกากับเอกสารนี ้
ไว้ ทกุ หน้ าด้ วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายสมศักดิ์ หลิมประเสริ ฐ หรื อ นายอภิชาติ ปี ปทุม หรื อนางสาวหฤทัย หลิมประเสริ ฐ
กากับไว้ ข้ าพเจ้ าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้ าได้ รับรองความถูกต้ องของข้ อมูลไว้
กรรมการบริหาร และ ผู้ดารงตาแหน่ งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี
บริษัท ซีพที ี ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

ชื่อ

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

1. นายสมศักดิ์ หลิมประเสริ ฐ

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารและกรรมการ

-นายสมศักดิ์ หลิ มประเสริ ฐ-

2. นายอภิชาติ ปี ปทุม

กรรมการผู้จดั การและกรรมการ

3. นายนพดล วิเชียรเกื ้อ

รองกรรมการผู้จดั การและกรรมการ

-นายนพดล วิ เชียรเกื อ้ -

4. นางสาวหฤทัย หลิมประเสริฐ

รองกรรมการผู้จดั การและกรรมการ
ผู้จดั การทัว่ ไป
(ผู้บริหารสูงสุดสายงานบัญชี)

-นางสาวหฤทัย หลิ มประเสริ ฐ-

5. นางสาวฐณัชญ์พร ทองสุข

-นายอภิ ชาติ ปี ปทุม-

-นางสาวฐณัชญ์พร ทองสุข-

ผู้รับมอบอานาจ

ชื่อ
นายสมศักดิ์ หลิมประเสริ ฐ

ตาแหน่ง
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารและกรรมการ

นายอภิชาติ ปี ปทุม

กรรมการผู้จดั การและกรรมการ

นางสาวหฤทัย หลิมประเสริฐ

รองกรรมการผู้จดั การและกรรมการ
ส่วนที่ 4 หน้ า 1

ลายมือชื่อ
-นายสมศักดิ์ หลิ มประเสริ ฐ-นายอภิ ชาติ ปี ปทุม-นางสาวหฤทัย หลิ มประเสริ ฐ-

CPT

บริษัท ซีพที ี ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
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ข้ าพเจ้ าได้ สอบทานข้ อมูลในแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และหนังสือชีช้ วนฉบับนีแ้ ล้ ว และด้ วยความ
ระมัดระวังในฐานะกรรมการบริ ษัท ข้ าพเจ้ าไม่มีเหตุอนั ควรสงสัยว่า ข้ อมูลดังกล่าวไม่ถกู ต้ องครบถ้ วน เป็ นเท็จ ทาให้ ผ้ อู ื่นสาคัญผิด หรื อ
ขาดข้ อมูลที่ควรต้ องแจ้ งในสาระสาคัญ
ในการนี ้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทัง้ หมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ ข้าพเจ้ าได้ รับรองความถูกต้ องแล้ ว ข้ าพเจ้ าได้
มอบหมายให้ นายสมศักดิ์ หลิมประเสริ ฐ หรื อ นายอภิชาติ ปี ปทุม หรื อนางสาวหฤทัย หลิมประเสริ ฐ เป็ นผู้ลงลายมือชื่อกากับเอกสารนี ้
ไว้ ทกุ หน้ าด้ วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายสมศักดิ์ หลิมประเสริ ฐ หรื อ นายอภิชาติ ปี ปทุม หรื อนางสาวหฤทัย หลิมประเสริ ฐ
กากับไว้ ข้ าพเจ้ าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้ าได้ รับรองความถูกต้ องของข้ อมูลไว้

ชื่อ

กรรมการบริษัท
บริษัท ซีพที ี ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

ประธานกรรมการบริ ษัท
และกรรมการอิสระ

-นายจรุง สุพรรณพงษ์ -

2. นายสุวิทย์ สิงหจันทร์

ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ

-นายสุวิทย์ สิ งหจันทร์ -

3. รศ.ประภาษ ไพรสุวรรณา

กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ

-รศ.ประภาษ ไพรสุวรรณา-

4. นางวัลชลีย์ กาญจนจงกล

กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ

-นางวัลชลีย์ กาญจนจงกล-

5. นายประดิษฐ์ สุคนธสวัสดิ์

กรรมการอิสระ

-นายประดิ ษฐ์ สุคนธสวัสดิ์ -

1. นายจรุง สุพรรณพงษ์

ผู้รับมอบอานาจ
ชื่อ

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

นายสมศักดิ์ หลิมประเสริ ฐ

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและกรรมการ

-นายสมศักดิ์ หลิ มประเสริ ฐ-

นายอภิชาติ ปี ปทุม

กรรมการผู้จดั การและกรรมการ

นางสาวหฤทัย หลิมประเสริ ฐ

รองกรรมการผู้จดั การและกรรมการ

ส่วนที่ 4 หน้ า 2

-นายอภิ ชาติ ปี ปทุม-นางสาวหฤทัย หลิ มประเสริ ฐ-
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การรับรองการปฏิบัตหิ น้ าที่ของที่ปรึกษาทางการเงิน
ข้ าพเจ้ าบริ ษัทหลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึ กษาทางการเงินของ บริ ษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์
เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) ขอรับรองว่า ข้ าพเจ้ าได้ สอบทานข้ อมูลในแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี ้ชวน
ฉบับนี ้แล้ ว และด้ วยความระมัดระวังในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า ข้ อมูลดังกล่าวถูกต้ องครบถ้ วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทา
ให้ ผ้ อู ื่นสาคัญผิด หรื อไม่ขาดข้ อมูลที่ควรต้ องแจ้ งในสาระสาคัญ
กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพัน
บริษัทหลักทรั พย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
ชื่อ

ตาแหน่ง

1. นายปรัชญา กุลวณิชพิสิฐ

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

2. นายสตีเวน คิน-ไว โล

กรรมการบริ หาร

ลายมือชื่อ
-นายปรัชญา กุลวณิ ชพิสิฐ-นายสตีเวน คิ น-ไว โล-

ส่วนที่ 4 หน้ า 3
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เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
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บริษัท ซีพที ี ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
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ประวัตกิ รรมการและผู้บริหาร บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
ชื่อ-นามสกุล /
เลขประจาตัวประชาชน
นายจรุ ง สุพรรณพงษ์

อายุ
(ปี )
74

คุณวุฒทิ างการศึกษา
- ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ าง
ผู้บริหาร
-

สัดส่ วน
การถือหุ้น
ในบริษัท
-

64

- ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา
วิศวกรรมโทรคมนาคม สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง

ช่ วงเวลา
2559 – ปั จจุบนั

บิดาของ
นางสาวหฤทัย
หลิมประเสริ ฐ

35.00%

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน / บริษัท

ประเภทธุรกิจ

ประธานกรรมการบริ ษัท
และกรรมการอิสระ
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบและกรรมการ
อิสระ

บมจ. ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์

2558 – ปั จจุบนั

กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ

บมจ. อาเชียนโปแตชชัยภูมิ

ผลิตแร่ โพเทสเพื่อใช้ ภายในประเทศ และเพื่อ
จาหน่าย

2539 – ปั จจุบนั
2533 – ปั จจุบนั

กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร

บจ. อันดามัน บีช สวีท
บจ. ใสน ้าเย็น

ธุรกิจท่องเที่ยว และสันทนาการ
ธุรกิจท่องเที่ยว และสันทนาการ

2546 – ปั จจุบนั

ประธานกรรมการบริ หาร /
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

บมจ. ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์

จาหน่ายอุปกรณ์และระบบควบคุมไฟฟ้าที่ใช้
ในโรงงานอุตสาหกรรม อาคารตึกสูง รวมถึง
ให้ บริ การติดตังและก่
้
อสร้ างสถานีไฟฟ้าย่อย

2555 – 2559

- ผ่านการอบรม Director Accreditation
Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย รุ่ นที่ 104/2013
-ผ่านการอบรมหลักสูตรสาหรับ
คณะกรรมการสรรหา และกากับดูแลกิจการ
(RNG) รุ่ นที่ 6/2014

นายสมศักดิ์ หลิมประเสริฐ

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

- ผ่านการอบรม Director Accreditation
Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทยรุ่ นที่ 104/2013

เอกสารแนบ 1 – หน้ า 1

บมจ. ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์

จาหน่ายอุปกรณ์และระบบควบคุมไฟฟ้าที่ใช้
ในโรงงานอุตสาหกรรม อาคารตึกสูง รวมถึง
ให้ บริ การติดตังและก่
้
อสร้ างสถานีไฟฟ้าย่อย

CPT
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ชื่อ-นามสกุล /
เลขประจาตัวประชาชน
นายอภิชาติ ปี ปทุม

นายนพดล วิเชียรเกือ้

อายุ
(ปี )
55

51
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คุณวุฒทิ างการศึกษา
- ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา
วิศวกรรมไฟฟ้ากาลัง สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง
-ผ่านการอบรม Director Accreditation
Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทยรุ่ นที่ 100/2013
- ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ าง
ผู้บริหาร
-

สัดส่ วน
การถือหุ้น
ในบริษัท

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน / บริษัท

ประเภทธุรกิจ

25.00%

2546 – ปั จจุบนั

กรรมการบริ หาร /
กรรมการผู้จดั การ

บมจ. ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์

จาหน่ายอุปกรณ์และระบบควบคุมไฟฟ้าที่ใช้
ในโรงงานอุตสาหกรรม อาคารตึกสูง รวมถึง
ให้ บริ การติดตังและก่
้
อสร้ างสถานีไฟฟ้าย่อย

-

14%

2546 – ปั จจุบนั

กรรมการบริ หาร และ
รองกรรมการผู้จดั การ

บมจ. ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์

จาหน่ายอุปกรณ์และระบบควบคุมไฟฟ้าที่ใช้
ในโรงงานอุตสาหกรรม อาคารตึกสูง รวมถึง
ให้ บริ การติดตังและก่
้
อสร้ างสถานีไฟฟ้าย่อย

บุตรสาว ของ
นายสมศักดิ์
หลิมประเสริ ฐ

10.00%

2543 – ปั จจุบนั

กรรมการบริ หาร และ
รองกรรมการผู้จดั การ
2556-ก.ค.2560 เลขานุการบริ ษัท

บมจ. ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์

จาหน่ายอุปกรณ์และระบบควบคุมไฟฟ้าที่ใช้
ในโรงงานอุตสาหกรรม อาคารตึกสูง รวมถึง
ให้ บริ การติดตังและก่
้
อสร้ างสถานีไฟฟ้าย่อย

-ผ่านการอบรม Director Accreditation
Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทยรุ่ นที่ 100/2013
นางสาวหฤทัย หลิมประเสริฐ
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- ปริ ญญาโท MS. Internet and
E-commerce, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
-ปริ ญญาตรี สาขาบริ หารธุรกิจ , การเงิน
เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์
-ผ่านการอบรม Director Accreditation
Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทยรุ่ นที่ 100/2013
-ผ่านการอบรม Company Secretary Program

เอกสารแนบ 1 – หน้ า 2

บมจ. ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์

CPT

บริษัท ซีพที ี ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

Professional for Drives and Power

ชื่อ-นามสกุล /
เลขประจาตัวประชาชน

นายสุวทิ ย์ สิงหจันทร์

รศ. ประภาษ ไพรสุวรรณา

อายุ
(ปี )

62

62
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คุณวุฒทิ างการศึกษา
(CSP) จากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษัทไทยรุ่ นที่ 49/2013
-ผ่านการอบรม Chief Financial Officer
Certification Program (CFO) จากสภาวิชาชีพ
บัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ รุ่ นที่ 10/2008
- ปริ ญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ (นิด้า)
- ปริ ญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามคาแหง
-ผ่านการอบรม Director Certification Program
(DCP) จากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษัทไทยรุ่ นที่ 176/2013
-ผ่านการอบรม Director Accreditation
Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย รุ่ นที่ SET/2012
-ปริ ญญาโท วิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณ
ทหารลาดกระบัง
- ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหาร
ลาดกระบัง
-ผ่านการอบรม Director Certification Program
(DCP) จากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ าง
ผู้บริหาร

สัดส่ วน
การถือหุ้น
ในบริษัท

-

-

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ประเภทธุรกิจ

ประธานกรรมการ
ตรวจสอบและกรรมการ
อิสระ

บมจ. ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์

จาหน่ายอุปกรณ์และระบบควบคุมไฟฟ้าที่ใช้
ในโรงงานอุตสาหกรรม อาคารตึกสูง รวมถึง
ให้ บริ การติดตังและก่
้
อสร้ างสถานีไฟฟ้าย่อย

2555 – ปั จจุบนั

ประธานกรรมการ
ตรวจสอบและกรรมการ
อิสระ
ผู้ช่วยผู้ว่าการประจาสานัก
ผู้ว่าการ
ผู้อานวยการฝ่ ายชุมชน
สัมพันธ์
กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ

บมจ. เพาเวอร์ โซลูชนั่
เทคโนโลยี

ธุรกิจออกแบบจาหน่ายและติดตังระบบจ่
้
าย
ไฟฟ้าและตรวจวัดจัดการสภาพแวดล้ อม

การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย
การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย
บมจ. ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์

ผลิตและจาหน่ายพลังงานทดแทน

กรรมการและกรรมการ
อิสระ
กรรมการ

บมจ.คอมมิวนิเคชัน่ แอนด์ ซิส
เต็มส์ โซลูชนั่
บจก. เคเอ็มไอที ลาดกระบัง

ประธานกรรมการ
ตรวจสอบและกรรมการ

บมจ. บางกอกชีทเม็ททัล

2549 –2553
-

ชื่อหน่ วยงาน / บริษัท

2559 – ปั จจุบนั

2553 – ปั จจุบนั

-

ตาแหน่ ง

2555 – ปั จจุบนั

2558 – ปั จจุบนั
2558 – ปั จจุบนั
2557 – ปั จจุบนั

เอกสารแนบ 1 – หน้ า 3

ผลิตและจาหน่ายพลังงานทดแทน
จาหน่ายอุปกรณ์และระบบควบคุมไฟฟ้าที่ใช้
ในโรงงานอุตสาหกรรม อาคารตึกสูง รวมถึง
ให้ บริ การติดตังและก่
้
อสร้ างสถานีไฟฟ้าย่อย
นาเข้ าและจาหน่ายเคเบิ ้ลที่ใช้ ในงานโครงข่าย
โทรคมนาคม ให้ บริ การติดตังระบบ
้
การวิจยั และพัฒนาเชิงทดลองด้ าน
วิทยาศาสตร์ ธรรมชาติ
ผู้ผลิตรางและท่อร้ อยสายไฟ ตู้สื่อสาร

CPT

บริษัท ซีพที ี ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

Professional for Drives and Power

ชื่อ-นามสกุล /
เลขประจาตัวประชาชน

อายุ
(ปี )

CPT Drives and Power Public Company Limited

คุณวุฒทิ างการศึกษา

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ าง
ผู้บริหาร

สัดส่ วน
การถือหุ้น
ในบริษัท

บริ ษัทไทยรุ่ นที่ 119/2009
ประกาศนียบัตรหลักสูตร Financial
Statements for Directors (FSD) สมาคม
ส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย รุ่ น
20/2013
ประกาศนียบัตรหลักสูตรสถาบันวิทยาการ
ตลาดทุน (วตท.) รุ่ นที่ 17

นางวัลชลีย์ กาญจนจงกล

65

- ปริ ญญาตรี ศิลปศาสตร์ (สาขาการบัญชี)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ปริ ญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หาร
ศาสตร์ (นิด้า) พัฒนาการเศรษฐกิจ
ผ่านการอบรม Director Accreditation
Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทยรุ่ นที่ 104/2013

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน / บริษัท

ประเภทธุรกิจ

อิสระ
2559 – ปั จจุบนั

-

-

กรรมการ

2552 - 2554

กรรมการและกรรมการ
อิสระ

2553- ปั จจุบนั

กรรมการ

2554 – 2557

2554 – 2557
2555 – 2557

รองประธานกรรมการ ,
กรรมการบริ หาร,
กรรมการสรรหา
กรรมการ
รองอธิการบดี

2555- 2557

กรรรมการ

2555 – ปั จจุบนั

กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ

2559 – 2560
2559 – ปั จจุบนั
2551 - 2556

กรรมการ
กรรมการ
ผู้ช่วยสรรพากรพื ้นที่
กรุงเทพมหานคร 19

เอกสารแนบ 1 – หน้ า 4

บจก. พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์
เนชัน่ แนล
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ด้ านพลังงานไฟฟ้า

คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ
(Directors’ Pool)
บมจ. กสท โทรคมนาคม

หน่วยงานราชการ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ า
เจ้ าคุณทหารลาดกระบัง
คณะกรรมการความมัน่ คง
ปลอดภัยไซเบอร์ แห่งชาติ
บมจ. ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์

หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
สถาบันการศึกษา

บจก. สยาม มอลลอคา
บจก. สยาม บาเลียริ ค
กรมสรรพากร

หน่วยงานราชการ

หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

หน่วยงานราชการ
จาหน่ายอุปกรณ์และระบบควบคุมไฟฟ้าที่ใช้
ในโรงงานอุตสาหกรรม อาคารตึกสูง รวมถึง
ให้ บริ การติดตังและก่
้
อสร้ างสถานีไฟฟ้าย่อย
บริ หารและจัดการธุรกิจห้ องพัก
บริ การห้ องพัก และการท่องเที่ยว
หน่วยงานราชการ

CPT

บริษัท ซีพที ี ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

Professional for Drives and Power

ชื่อ-นามสกุล /
เลขประจาตัวประชาชน

อายุ
(ปี )

นายประดิษฐ์ สุคนธสวัสดิ์
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คุณวุฒทิ างการศึกษา
-ปริ ญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หาร
ศาสตร์ (นิด้า)
- ปริ ญญาตรี รัฐศาสตร์ บณ
ั ฑิต

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ าง
ผู้บริหาร
-

สัดส่ วน
การถือหุ้น
ในบริษัท
-

-วุฒิบตั รการบริ หารสู่ความเป็ นเลิศ สถาบันเอ
ไอที
-วุฒิบตั รชันสู
้ ง หลักสูตรเสริ มสร้ างสังคมสันติ
สุข สถาบันพระปกเกล้ าฯ

นายมนต์ ชัย ธัญธเนส

45

นางสาวฐณัชญ์ พร ทองสุข
(ชื่อเดิม นางสาวจุราภรณ์ ทอง
สุข)

40

-ผ่านการอบรม Director Accreditation
Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทยรุ่ นที่ 129/2016
-ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
สาขาไฟฟ้ากาลัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง
- ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจบัณฑิต (การ
บัญชี) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน / บริษัท

2559 – ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ

บมจ. ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์

2557 – ปั จจุบนั

ที่ปรึกษา
ผู้ตรวจราชการ

บมจ. เพาเวอร์ โซลูชนั่
เทคโนโลยี
กระทรวงมหาดไทย

2555 – 2556

ประเภทธุรกิจ
จาหน่ายอุปกรณ์และระบบควบคุมไฟฟ้าที่ใช้
ในโรงงานอุตสาหกรรม อาคารตึกสูง รวมถึง
ให้ บริ การติดตังและก่
้
อสร้ างสถานีไฟฟ้าย่อย
ธุรกิจออกแบบจาหน่ายและติดตังระบบจ่
้
าย
ไฟฟ้าและตรวจวัดจัดการสภาพแวดล้ อม
หน่วยงานราชการ

-

0.00003%

2556 – ปั จจุบนั
2551-2555

ผู้จดั การทัว่ ไป-ฝ่ ายขาย
ผู้จดั การฝ่ ายขาย

บมจ. ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์
บมจ. ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์

จาหน่ายอุปกรณ์และระบบควบคุมไฟฟ้าที่ใช้
ในโรงงานอุตสาหกรรม อาคารตึกสูง รวมถึง
ให้ บริ การติดตังและก่
้
อสร้ างสถานีไฟฟ้าย่อย

-

-

2559 – ปั จจุบนั

ผู้จดั การทัว่ ไป-ฝ่ ายบริ หาร

บมจ. ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์

2556 – 2558

ผู้จดั การฝ่ ายบัญชี

บมจ. ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์

จาหน่ายอุปกรณ์และระบบควบคุมไฟฟ้าที่ใช้
ในโรงงานอุตสาหกรรม อาคารตึกสูง รวมถึง
ให้ บริ การติดตังและก่
้
อสร้ างสถานีไฟฟ้าย่อย

2547 – 2556

ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีอาวุโส

สานักงานเอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท

สานักงานสอบบัญชี

เอกสารแนบ 1 – หน้ า 5

CPT

บริษัท ซีพที ี ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

Professional for Drives and Power

ชื่อ-นามสกุล /
เลขประจาตัวประชาชน
นายธีรยุทธ เพ็ชรวงศ์

อายุ
(ปี )
-42

CPT Drives and Power Public Company Limited

คุณวุฒทิ างการศึกษา
- ปริ ญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ าง
ผู้บริหาร
-

สัดส่ วน
การถือหุ้น
ในบริษัท
0.00003%

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
2559 – ปั จจุบนั
2557 – 2559
2555 – 2557

นางสาวจิตติมา คาเวียงจันทร์

-32

ปริ ญญาตรี นิเทศศาสตร์ สาขาวาทะวิทยา
และการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยบูรพา

-

-

ตาแหน่ ง
ผู้จดั การทัว่ ไป-ฝ่ ายผลิต
และออกแบบ
ผู้ช่วยผู้จดั การโรงงาน
ผู้จดั การแผนก
ประสานงานฝ่ ายผลิต

2559 – ปั จจุบนั

ชื่อหน่ วยงาน / บริษัท
บมจ. ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์
บมจ. ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์
บมจ. ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์

ผู้ช่วยผู้จดั การแผนกบุคคล
ส.ค2560-ปั จจุบนั เลขานุการบริ ษัท

บมจ. ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์

2553 - 2559

บจก.ออริ จิน อีซนึ่ เพ้ นท์

-ผ่านการอบรม Company Secretary Program
(CSP) จากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษัทไทยรุ่ นที่ 80/2017

เอกสารแนบ 1 – หน้ า 6

เลขานุการกรรมการ
ผู้จดั การ /พนักงานบุคคล

ประเภทธุรกิจ
จาหน่ายอุปกรณ์และระบบควบคุมไฟฟ้าที่ใช้
ในโรงงานอุตสาหกรรม อาคารตึกสูง รวมถึง
ให้ บริ การติดตังและก่
้
อสร้ างสถานีไฟฟ้าย่อย

จาหน่ายอุปกรณ์และระบบควบคุมไฟฟ้าที่ใช้
ในโรงงานอุตสาหกรรม อาคารตึกสูง รวมถึง
ให้ บริ การติดตังและก่
้
อสร้ างสถานีไฟฟ้าย่อย
ผลิต และจาหน่ายเคมีภณ
ั ฑ์

CPT
Professional for Drives and Power

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

เอกสารแนบ 2

รายละเอียดการดารงตาแหน่ งของกรรมการ ผู้บริหาร
และผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทในบริษัทที่เกี่ยวข้ อง

เอกสารแนบ 2 - หน้ า 1

CPT

บริษัท ซีพที ี ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

Professional for Drives and Power

CPT Drives and Power Public Company Limited

ข้ อมูลการดารงตาแหน่ งของผู้บริหารและผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทในบริษัทที่เกี่ยวข้ อง

บจ. ใสน ้าเย็น

B, C

บจ. อันดามัน บีช สวีท

B, C

บมจ. อาเชียนโปแตซชัยภูมิ

X,B,Z

บมจ. เพาเวอร์ โซลูชนั่

นายประดิษฐ์ สุคนธสวัสดิ์

นายมนต์ ชัย ธัญธเนส

นางสาวฐณัชญ์ พร ทองสุข

A,B,Z

B, Y, Z

B, Y, Z

B,Z

D

D

X,B,Z

บมจ. บางกอกชีทเม็ททัล

X, B,Z

บมจ. คอมมิวนิเคชัน่ แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชนั่

B,Z

บจ. เคเอ็มไอที ลาดกระบัง

B

บจ. พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์ เนชัน่ แนล

B
B

บม. สยาม มอลลอคา
บจ. สยาม บาเลียริ ค

B
เอกสารแนบ 2 - หน้ า 2

นายธีรยุทธ เพ็ชรวงศ์

นางวัลชลีย์ กาญจนจงกล

B, C, D B, C, D B, C, D

รศ.ประภาษ ไพรสุวรรณา

นางสาวหฤทัย หลิมประเสริฐ

B, C, D

นายนพดล วิเชียรเกือ้

A, B, Z

นายสุวทิ ย์ สิงหจันทร์

บมจ. ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์

นายอภิชาติ ปี ปทุม

บริษัทที่เกี่ยวข้ อง

นายสมศักดิ์ หลิมประเสริฐ

ชื่อ-สกุล

นายจรุ ง สุพรรณพงษ์

A = ประธานกรรมการบริษัท, B = กรรมการบริษัท, C = กรรมการบริหาร, D = ผู้บริ หาร, E = ที่ปรึกษา X = ประธานกรรมการตรวจสอบ, Y = กรรมการตรวจสอบ, Z = กรรมการอิสระ

D

CPT
Professional for Drives and Power

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

เอกสารแนบ 3
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้ างานกากับ
ดูแลการปฏิบัตงิ านของบริษัท (Compliance)

CPT

บริษัท ซีพที ี ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

Professional for Drives and Power

CPT Drives and Power Public Company Limited

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายใน
ชื่อ-นามสกุล /
ตาแหน่ ง /
วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้
นางสาวบุญณี กุศลโสภิต
/Partner, Chief audit
executive

อายุ
(ปี )
42

คุณวุฒทิ างการศึกษา

- Endorsed internal
Auditing Program
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Master's degree in
MBA (Executive)
มหาวิทยาลัยบูรพา
- Graduated Diploma
(Auditing) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- Bachelor's degree in B.A.
(MassCommunication)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- Bachelor's degree
in B.B.A.(Accounting)
มหาวิทยาลัยสถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล
เทคนิคกรุงเทพ

ความสัม
สัดส่ วน
พันธ์ ทาง
การถือ
ครอบครั ว
หุ้นใน
ระหว่ าง
บริษัท
ผู้บริหาร
0

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
2547-ปั จจุบนั
2546-ปั จจุบนั

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน / บริษัท

Partner , Chief audit - บจ. บีเค ไอเอ แอนด์
executive
ไอซี
Auditor and Consultant - บจ. เค แอนด์ เอ ออดิท

ประเภทธุรกิจ
- ธุรกิจรับตรวจสอบภายในและให้ ปรึกษา
ด้ านระบบควบคุมภายใน
- ธุรกิจรับปรึกษาทางบัญชี
- ธุรกิจรับจ้ างตัดพับกลึงโลหะ
- ธุรกิจขายโคมไฟและติดตังระบบไฟฟ้
้
า
- ธุรกิจจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์เคมี
- ธุรกิจผู้ผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์
- ธุรกิจค้ าถ่านหิน
- ธุรกิจกิจการประเภทการผลิต
เครื่ องใช้ ไฟฟ้าครัวเรื อน
- ธุรกิจจาหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ ใน
โรงงานอุตสาหกรรมและบริ การซ่อม
- ธุรกิจผลิตยางรถจักรยานยนต์
- ธุรกิจผลิตและจาหน่ายหม้ อแปลงไฟฟ้า
- ธุรกิจตกแต่งภายในอาคารครบวงจร
- ธุรกิจผลิตอุปกรณ์เดินสายไฟฟ้า
- ธุรกิจให้ บริ การติดตัง-ทดสอบงานระบบ
้
โทรคมนาคม

CPT

บริษัท ซีพที ี ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

Professional for Drives and Power

ชื่อ-นามสกุล /
ตาแหน่ ง /
วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้

อายุ
(ปี )

คุณวุฒทิ างการศึกษา

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง
ประเทศไทย (CPA)
เลขที่ 5623; เมือ่ ปี 2541
- ผู้ตรวจสอบภายในวิชาชีพ
(CPIAT) เลขที่ 346;
เมื่อปี 2558
- สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
- สมาชิกสมาคมผู้ตรวจสอบ
ภายในแห่งประเทศไทย

CPT Drives and Power Public Company Limited

ความสัม
สัดส่ วน
พันธ์ ทาง
การถือ
ครอบครั ว
หุ้นใน
ระหว่ าง
บริษัท
ผู้บริหาร

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน / บริษัท

ประเภทธุรกิจ
- ธุรกิจผลิต-จัดจาหน่ายและติดตัง้
ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากเหล็กเคลือบ
คุณภาพสูง
- ธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เน้ นลงทุน
พัฒนาคลังสินค้ า-โรงงาน-สานักงาน
ให้ เช่า
- ธุรกิจประเภทการผลิตแอลกอฮอล์และ
เอสเตอร์

CPT

บริษัท ซีพที ี ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

Professional for Drives and Power

CPT Drives and Power Public Company Limited

เอกสารแนบ 5

งบการเงินของบริษัท สาหรั บงวด 6 เดือน สิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560
งบการเงินของบริษัท สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557-2559

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”.

1

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.

2

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

Notes
Assets
Current assets
Cash and cash equivalents
Current investment - net
Trade and other receivables
Unbilled receivables
Inventories - net
Total current assets
Non-current assets
Restricted deposits at financial institution
Land deposit
Property, plant and equipment - net
Intangible assets - net
Deferred tax assets
Other non-current assets
Total non-current assets
Total assets

..…………………………………
(Ms.Haruthai Limprasert)
Director

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

Unit : Baht
"Unaudited"
"Reviewed"
"Audited"
September 30, 2017 December 31, 2016
(RESTATED)

6
7
5, 8
5, 9
10

106,728,258.28
37,344.14
419,851,790.37
32,634,738.86
189,280,361.84
748,532,493.49

99,685,933.03
27,201,894.33
386,982,801.82
15,545,151.39
176,724,831.50
706,140,612.07

11
23.4
12
13
14

2,385,770.36
5,000,000.00
187,165,132.14
754,608.44
10,853,575.85
219,944.27
206,379,031.06
954,911,524.55

9,173,139.30
187,479,860.70
402,372.10
10,085,012.67
384,524.27
207,524,909.04
913,665,521.11

..…………………………………
(Mr.Apichat Pepathum)
Director

3

CPT DRIVES AND POWER PUBLIC COMPANY LIMITED
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
AS AT SEPTEMBER 30, 2017

Notes
Liabilities and Shareholders' Equity
Current liabilities
Short-term loans from financial institutions
Trade and other payables
Advances received from customers
Current portion of liabilities under financial lease agreements
Income tax payables
Provision for product warranty
Other provisions
Total current liabilities
Non-current liabilities
Liabilities under financial lease agreements - net
Provision for long-term employee benefits
Total non-current liabilities
Total liabilities
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)
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)
Retained earnings
Appropriated
Legal reserve
Unappropriated
Total shareholders' equity
Total liabilities and shareholders' equity
..…………………………………
(Ms.Haruthai Limprasert)
Director
The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

Unit : Baht
"Unaudited"
"Reviewed"
"Audited"
September 30, 2017 December 31, 2016
(RESTATED)

15
5, 16
9
17

32,385,853.48
250,270,534.73
76,881,219.55
1,593,760.16
16,038,372.22
14,073,578.59
10,850,211.36
402,093,530.09

47,877,939.40
251,858,642.43
35,504,821.82
1,710,506.38
26,763,533.99
14,637,492.26
10,850,211.36
389,203,147.64

17
18

2,069,918.04
31,249,299.00
33,319,217.04
435,412,747.13

3,290,055.17
27,317,189.00
30,607,244.17
419,810,391.81

19

450,000,000.00

450,000,000.00

19

315,000,000.00

315,000,000.00

30,631,455.41
173,867,322.01
519,498,777.42
954,911,524.55
..…………………………………
(Mr.Apichat Pepathum)
Director

26,349,273.00
152,505,856.30
493,855,129.30
913,665,521.11

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
5, 24
Revenues
Revenues from sales of goods
Revenue from construction services
Revenue from services
Other income
Total Revenues
Expenses
Cost of sales
Cost of construction services
Cost of services
Selling expenses
Administrative expenses
Loss on exchange rates
Total Expenses
Profit before finance costs and income tax
Finance costs
Profit before income tax
Tax expenses
Profit for the periods
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

Unit : Baht
Unaudited but reviewed
2017
2016

274,823,133.62
75,845,039.91
5,038,425.84
275,772.01
355,982,371.38

184,248,474.98
197,457,489.05
18,012,915.44
360,572.10
400,079,451.57

191,610,950.03
53,741,326.05
2,191,903.83
15,443,309.30
21,748,154.64
1,145,183.33
285,880,827.18
70,101,544.20
(305,606.91)
69,795,937.29
(14,091,241.55)
55,704,695.74

136,682,554.09
167,434,788.81
8,778,240.21
19,137,384.88
20,910,804.66
1,703,848.45
354,647,621.10
45,431,830.47
(316,886.08)
45,114,944.39
(9,500,568.17)
35,614,376.22

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

..…………………………………
(Ms.Haruthai Limprasert)
Director
The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

..…………………………………
(Mr.Apichat Pepathum)
Director
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
5, 21, 24
Revenues
Revenues from sales of goods
Revenue from construction services
Revenue from services
Other income
Total Revenues
Expenses
Cost of sales
Cost of construction services
Cost of services
Selling expenses
Administrative expenses
Loss on exchange rates
Total Expenses
Profit before finance costs and income tax
Finance costs
Profit before income tax
Tax expenses
Profit for the periods
Other comprehensive income (loss) :
Items that will not be reclassified subsequently to profit or l
Actuarial loss - net from tax
Total comprehensive income for the periods

14

Unit : Baht
Unaudited but reviewed
2017
2016

605,365,031.25
138,822,927.77
19,262,182.69
2,782,420.06
766,232,561.77

437,841,262.10
305,584,680.79
43,198,729.21
1,444,978.88
788,069,650.98

436,598,748.82
106,004,092.01
8,946,485.35
42,469,240.21
59,484,064.40
3,947,897.22
657,450,528.01
108,782,033.76
(1,337,939.08)
107,444,094.68
(21,800,446.56)
85,643,648.12

316,392,013.85
264,384,734.57
20,555,718.07
52,779,958.76
63,522,919.01
4,109,302.90
721,744,647.16
66,325,003.82
(890,699.00)
65,434,304.82
(13,371,976.97)
52,062,327.85

85,643,648.12

(1,820,403.20)
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

..…………………………………
(Ms.Haruthai Limprasert)
Director
The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

..…………………………………
(Mr.Apichat Pepathum)
Director
6

CPT DRIVES AND POWER PUBLIC COMPANY LIMITED
STATEMENT OF CHANGES IN SHAREHOLDERS' EQUITY
FOR THE NINE-MONTH PERIOD ENDED SEPTEMBER 30, 2017

Notes
Balance as at January 1, 2016
Legal reserve
Dividend paid
Total comprehensive income for the period
Balance as at September 30, 2016

20

Balance as at January 1, 2017 before restatement
Prior year adjustments
Balance as at January 1, 2017 after restatement
Legal reserve
Dividend paid
Total comprehensive income for the period
Balance as at September 30, 2017

4

20

..…………………………………
(Ms.Haruthai Limprasert)
Director
The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

Issued and fully paid315,000,000.00
315,000,000.00
315,000,000.00
315,000,000.00
315,000,000.00

Unit : Baht
Unaudited but reviewed
Retained earnings
Appropriated
Legal Reserve
Unappropriated
(RESTATED)
20,698,358.64
108,829,310.78
2,603,116.39
(2,603,116.39)
(50,000,000.00)
50,241,924.65
23,301,475.03
106,468,119.04
26,349,273.00
26,349,273.00
4,282,182.41
30,631,455.41

144,376,280.48
8,129,575.82
152,505,856.30
(4,282,182.41)
(60,000,000.00)
85,643,648.12
173,867,322.01

Total
444,527,669.42
(50,000,000.00)
50,241,924.65
444,769,594.07
485,725,553.48
8,129,575.82
493,855,129.30
(60,000,000.00)
85,643,648.12
519,498,777.42

..…………………………………
(Mr.Apichat Pepathum)
Director
7

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
2017
2016
Cash flows from operating activities :
Profit before income tax
Adjustments to reconcile profit before income tax to cash
provided by (used in) operating activities
Depreciation and amortization
Allowance for inventories devaluation
Gain from disposal of assets
Gain on disposal of current investments
Unrealized gain on current investments
Unrealized loss on forward exchange contracts
Unrealized gain on exchange rates
Interest income
Interest expenses
Provision for product warranty
Provision for long-term employee benefits
Profit from operating activities before changes
in operating assets and liabilities
Operating assets - (increase) decrease :
Trade and other receivables
Unbilled receivables
Inventories
Other non-current assets
Operating liabilities increased (decreased) :
Trade and other payables
Advances received from customers
Provision for product warranty
Cash provided by operating activities
Interest paid
Income tax paid
Net cash from operating activities
..…………………………………
(Ms.Haruthai Limprasert)
Director
The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

107,444,094.68

65,434,304.82

12,093,016.62
469,299.00
(248,962.01)
(335,065.37)
(384.44)
2,749,992.21
(642,564.01)
(137,964.18)
1,337,939.08
3,062,181.37
3,932,110.00

14,271,823.27
856,004.07
(483,396.93)
(332,687.07)
(100,917.11)
4,562,457.92
(1,098,606.22)
(105,719.52)
890,699.00
6,409,290.04
3,329,132.00

129,723,692.95

93,632,384.27

(34,632,112.43)
(17,089,587.47)
(13,084,275.63)
164,580.00

(61,620,764.29)
(37,625,255.87)
(56,767,900.36)
398,269.38

(4,348,589.78)
41,376,397.73
(3,626,095.04)
98,484,010.33
(1,337,939.08)
(31,531,047.63)
65,615,023.62

150,489,189.54
(4,476,368.55)
(6,270,787.21)
77,758,766.91
(890,699.00)
(22,977,993.88)
53,890,074.03

..…………………………………
(Mr.Apichat Pepathum)
Director
8

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
2017
2016
Cash Flows from Investing Activities :
Interest income
Cash received from disposal of current investment
Payment for current investment
(Increase) decrease in restricted deposits at financial institution
Cash payment for land deposit
Cash received from disposal of assets
Payment for purchases of assets
Payment for purchases of intangible assets
Net cash from (used in) investing activities
Cash flows from financing activities :
Decrease in short-term loans from financial institutions
Repayment of liabilities under financial leases agreements
Dividend paid
Net cash used in financing activities
Net cash and cash equivalents increased (decreased)
Cash and cash equivalents at the beginning of the periods
Cash and cash equivalents at the end of the periods
Supplemental Disclosures of Cash Flows Information
Non-cash flows items consist of:
Increase in accounts payables for purchase of fixed assets
Increase in assets from financial lease agreements

..…………………………………
(Ms.Haruthai Limprasert)
Director

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

137,964.18
77,500,000.00
(50,000,000.00)
6,787,368.94
(5,000,000.00)
280,373.83
(11,593,686.22)
(568,250.00)
17,543,770.73

105,719.52
105,000,000.00
(105,000,000.00)
(8,136,384.35)
1,504,175.74
(1,674,818.08)
(4,800.00)
(8,206,107.17)

(14,779,585.75)
(1,336,883.35)
(60,000,000.00)
(76,116,469.10)
7,042,325.25
99,685,933.03
106,728,258.28

(14,774,172.67)
(2,136,127.21)
(50,000,000.00)
(66,910,299.88)
(21,226,333.02)
86,047,058.27
64,820,725.25

4,781,753.47
-

4,049,598.13

..…………………………………
(Mr.Apichat Pepathum)
Director

9

บริษัท ซีพ ที ี ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะทางการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
หน่วย : บาท
"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
"แต่สอบทานแล้ว" "ตรวจสอบแล้ว"
หมายเหตุ 30 กันยายน 2560 31 ธันวาคม 2559
(ปรับปรุ งใหม่)
สิ นทรัพ ย์
สิ นทรัพ ย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว - สุ ทธิ
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
รายได้ที่ยงั ไม่ได้เรี ยกชําระ
สิ นค้าคงเหลือ - สุ ทธิ
รวมสิ นทรัพ ย์หมุนเวียน
สิ นทรัพ ย์ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน
เงินมัดจําค่าซื้อที่ดิน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพ ย์ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพ ย์

..…………………………………
(นางสาวหฤทัย หลิมประเสริ ฐ)
กรรมการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

6
7
5, 8
5, 9
10

106,728,258.28
37,344.14
419,851,790.37
32,634,738.86
189,280,361.84
748,532,493.49

99,685,933.03
27,201,894.33
386,982,801.82
15,545,151.39
176,724,831.50
706,140,612.07

11
23.4
12
13
14

2,385,770.36
5,000,000.00
187,165,132.14
754,608.44
10,853,575.85
219,944.27
206,379,031.06
954,911,524.55

9,173,139.30
187,479,860.70
402,372.10
10,085,012.67
384,524.27
207,524,909.04
913,665,521.11

..…………………………………
(นายอภิชาติ ปี ปทุม)
กรรมการ

3

บริษัท ซีพ ที ี ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะทางการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
หน่วย : บาท
"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
"แต่สอบทานแล้ว" "ตรวจสอบแล้ว"
หมายเหตุ 30 กันยายน 2560 31 ธันวาคม 2559
(ปรับปรุ งใหม่)
หนี้สินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
ประมาณการหนี้สินจากการรับประกัน
ประมาณการหนี้สินอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่ หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน – สุ ทธิ
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
รวมหนี้สินไม่ หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 900,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.50 บาท)
(ปี 2559 : หุน้ สามัญ 450,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท)
ทุนออกจําหน่ายและชําระเต็มมูลค่าแล้ว
หุน้ สามัญ 630,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.50 บาท)
(ปี 2559 : หุน้ สามัญ 315,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท)
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
..…………………………………
(นางสาวหฤทัย หลิมประเสริ ฐ)
กรรมการ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

15
5, 16
9

32,385,853.48
250,270,534.73
76,881,219.55

47,877,939.40
251,858,642.43
35,504,821.82

17

1,593,760.16
16,038,372.22
14,073,578.59
10,850,211.36
402,093,530.09

1,710,506.38
26,763,533.99
14,637,492.26
10,850,211.36
389,203,147.64

17
18

2,069,918.04
31,249,299.00
33,319,217.04
435,412,747.13

3,290,055.17
27,317,189.00
30,607,244.17
419,810,391.81

19

450,000,000.00

450,000,000.00

19

315,000,000.00

315,000,000.00

30,631,455.41
173,867,322.01
519,498,777.42
954,911,524.55
..…………………………………
(นายอภิชาติ ปี ปทุม)
กรรมการ

26,349,273.00
152,505,856.30
493,855,129.30
913,665,521.11

4

บริษัท ซีพ ีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ
5, 24
รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้จากการให้บริ การรับเหมาและติดตั้ง
รายได้จากการให้บริ การ
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนขาย
ต้นทุนการให้บริ การรับเหมาและติดตั้ง
ต้นทุนการให้บริ การ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
รวมค่ าใช้ จ่าย
กําไรก่ อนต้ นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
กําไรก่ อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสํ าหรับงวด
กําไรเบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่จะไม่ ไ ด้ รับการจัดประเภทรายการใหม่ เข้ าไปไว้ ใ นกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย - สุทธิ จากภาษีเงินได้
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับงวด

หน่วย : บาท
"ยังไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทานแล้ว"
2560
2559

274,823,133.62
75,845,039.91
5,038,425.84
275,772.01
355,982,371.38

184,248,474.98
197,457,489.05
18,012,915.44
360,572.10
400,079,451.57

191,610,950.03
53,741,326.05
2,191,903.83
15,443,309.30
21,748,154.64
1,145,183.33
285,880,827.18
70,101,544.20
(305,606.91)
69,795,937.29
(14,091,241.55)
55,704,695.74

136,682,554.09
167,434,788.81
8,778,240.21
19,137,384.88
20,910,804.66
1,703,848.45
354,647,621.10
45,431,830.47
(316,886.08)
45,114,944.39
(9,500,568.17)
35,614,376.22

55,704,695.74

35,614,376.22

กําไรต่ อหุ้นขั้นพื้นฐาน

3

0.09

0.06

จํานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก (หุ ้น)

3

630,000,000.00

630,000,000.00

..…………………………………
(นางสาวหฤทัย หลิมประเสริ ฐ)
กรรมการ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

..…………………………………
(นายอภิชาติ ปี ปทุม)
กรรมการ
5

บริษัท ซีพ ีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ
5, 21, 24
รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้จากการให้บริ การรับเหมาและติดตั้ง
รายได้จากการให้บริ การ
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนขาย
ต้นทุนการให้บริ การรับเหมาและติดตั้ง
ต้นทุนการให้บริ การ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
รวมค่ าใช้ จ่าย
กําไรก่ อนต้ นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
กําไรก่ อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
14
กําไรสํ าหรับงวด
กําไรเบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่จะไม่ ไ ด้ รับการจัดประเภทรายการใหม่ เข้ าไปไว้ ใ นกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย - สุ ทธิจากภาษีเงินได้
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับงวด

หน่วย : บาท
"ยังไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทานแล้ว"
2560
2559

605,365,031.25
138,822,927.77
19,262,182.69
2,782,420.06
766,232,561.77

437,841,262.10
305,584,680.79
43,198,729.21
1,444,978.88
788,069,650.98

436,598,748.82
106,004,092.01
8,946,485.35
42,469,240.21
59,484,064.40
3,947,897.22
657,450,528.01
108,782,033.76
(1,337,939.08)
107,444,094.68
(21,800,446.56)
85,643,648.12

316,392,013.85
264,384,734.57
20,555,718.07
52,779,958.76
63,522,919.01
4,109,302.90
721,744,647.16
66,325,003.82
(890,699.00)
65,434,304.82
(13,371,976.97)
52,062,327.85

85,643,648.12

(1,820,403.20)
50,241,924.65

กําไรต่ อหุ้นขั้นพื้นฐาน

3

0.14

0.08

จํานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก (หุ ้น)

3

630,000,000.00

630,000,000.00

..…………………………………
(นางสาวหฤทัย หลิมประเสริ ฐ)
กรรมการ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

..…………………………………
(นายอภิชาติ ปี ปทุม)
กรรมการ
6

บริษัท ซีพ ีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
สํารองตามกฎหมาย
เงินปันผลจ่าย
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 ตามที่เคยรายงานไว้
ผลกระทบสะสมจากการปรับปรุ งรายการทางบัญชีปีก่อน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 หลังปรับปรุง
สํารองตามกฎหมาย
เงินปันผลจ่าย
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

20

4

20

..…………………………………
(นางสาวหฤทัย หลิมประเสริ ฐ)
กรรมการ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ทุนออกจําหน่ายและ
ชําระเต็มมูลค่าแล้ว
315,000,000.00
315,000,000.00
315,000,000.00
315,000,000.00
315,000,000.00

หน่วย : บาท
"ยังไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทานแล้ว"
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่วนของผูถ้ ือหุ ้น
(ปรับปรุ งใหม่)
20,698,358.64
108,829,310.78
444,527,669.42
2,603,116.39
(2,603,116.39)
(50,000,000.00)
(50,000,000.00)
50,241,924.65
50,241,924.65
23,301,475.03
106,468,119.04
444,769,594.07
26,349,273.00
26,349,273.00
4,282,182.41
30,631,455.41

144,376,280.48
8,129,575.82
152,505,856.30
(4,282,182.41)
(60,000,000.00)
85,643,648.12
173,867,322.01

485,725,553.48
8,129,575.82
493,855,129.30
(60,000,000.00)
85,643,648.12
519,498,777.42

..…………………………………
(นายอภิชาติ ปี ปทุม)
กรรมการ
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บริษัท ซีพ ีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560
หน่วย : บาท
"ยังไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทานแล้ว"
2560
2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน:
กําไรก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับกระทบกําไรก่อนภาษีเงินได้เป็ นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดําเนินงาน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่าเผือ่ มูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
กําไรจากการตัดจําหน่ายทรัพย์สิน
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนชัว่ คราว
กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนชัว่ คราว
ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้น
ดอกเบี้ยรับ
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
ประมาณการหนี้สินจากการรับประกัน
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
ในสิ นทรัพย์และหนี้สินดําเนินงาน
สิ นทรัพย์จากการดําเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง :
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
รายได้ที่ยงั ไม่ได้เรี ยกชําระ
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินจากการดําเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง) :
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
ประมาณการหนี้สินจากการรับประกัน
เงินสดรับจากกิจกรรมดําเนินงาน
จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิได้ มาจากกิจกรรมดําเนินงาน
..…………………………………
(นางสาวหฤทัย หลิมประเสริ ฐ)
กรรมการ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

107,444,094.68

65,434,304.82

12,093,016.62
469,299.00
(248,962.01)
(335,065.37)
(384.44)
2,749,992.21
(642,564.01)
(137,964.18)
1,337,939.08
3,062,181.37
3,932,110.00

14,271,823.27
856,004.07
(483,396.93)
(332,687.07)
(100,917.11)
4,562,457.92
(1,098,606.22)
(105,719.52)
890,699.00
6,409,290.04
3,329,132.00

129,723,692.95

93,632,384.27

(34,632,112.43)
(17,089,587.47)
(13,084,275.63)
164,580.00

(61,620,764.29)
(37,625,255.87)
(56,767,900.36)
398,269.38

(4,348,589.78)
41,376,397.73
(3,626,095.04)
98,484,010.33
(1,337,939.08)
(31,531,047.63)
65,615,023.62

150,489,189.54
(4,476,368.55)
(6,270,787.21)
77,758,766.91
(890,699.00)
(22,977,993.88)
53,890,074.03

..…………………………………
(นายอภิชาติ ปี ปทุม)
กรรมการ
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บริษัท ซีพ ีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560
หน่วย : บาท
"ยังไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทานแล้ว"
2560
2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน:
ดอกเบี้ยรับ
เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทุนชัว่ คราว
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชัว่ คราว
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
เงินสดจ่ายชําระเงินมัดจําค่าซื้อที่ดิน
เงินสดรับจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์ถาวร
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิ นทรัพย์ถาวร
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน:
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
จ่ายชําระเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินปันผลจ่าย
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง)สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันต้ นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดเพิ่มเติม
รายการที่ไม่ใช่เงินสด
เจ้าหนี้ซ้ือทรัพย์สินเพิม่ ขึ้น
สิ นทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน

..…………………………………
(นางสาวหฤทัย หลิมประเสริ ฐ)
กรรมการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

137,964.18
77,500,000.00
(50,000,000.00)
6,787,368.94
(5,000,000.00)
280,373.83
(11,593,686.22)
(568,250.00)
17,543,770.73

105,719.52
105,000,000.00
(105,000,000.00)
(8,136,384.35)
1,504,175.74
(1,674,818.08)
(4,800.00)
(8,206,107.17)

(14,779,585.75)
(1,336,883.35)
(60,000,000.00)
(76,116,469.10)
7,042,325.25
99,685,933.03
106,728,258.28

(14,774,172.67)
(2,136,127.21)
(50,000,000.00)
(66,910,299.88)
(21,226,333.02)
86,047,058.27
64,820,725.25

4,781,753.47
-

4,049,598.13

..…………………………………
(นายอภิชาติ ปี ปทุม)
กรรมการ
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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)
Director

……………….……………….
(Mr.Apichat Pepathum)
Director
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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.
…………….………………….
(Ms.Haruthai Limprasert)
Director

……………….……………….
(Mr.Apichat Pepathum)
Director
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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
Income tax payable increase
Retained earnings increase

10,161,969.78
(2,032,393.96)
8,129,575.82

Statement of profit or loss and other comprehensive income
Gain from debt forgiveness
Tax expenses increase
Profit increase

10,161,969.78
(2,032,393.96)
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.

…………….………………….
(Ms.Haruthai Limprasert)
Director

……………….……………….
(Mr.Apichat Pepathum)
Director
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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.
Name of related parties
Communication and System Solution Public Company Limited
Bangkok Sheet Metal Public Company Limited
Power Solution Technologies Public Company Limited

Nature of relationships
Common independent directors and
audit committee
Common independent directors and
audit committee
Common independent directors and
audit committee

The Company had significant business transactions with related parties for the three-month and nine-month
periods ended September 30, as follows:
Unit : Baht
2017
For the three-month periods ended September 30
Revenues from construction services
Power Solution Technologies Public Company Limited
Purchase of inventories
Communication and System Solution Public Company Limited
Bangkok Sheet Metal Public Company Limited

2016

35,580,332.49
826,794.00
1,178,338.20
Unit : Baht
2017

5,824,697.35
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
The Company has transactions with related parties by using cost plus profit as mutually agreed.

…………….………………….
(Ms.Haruthai Limprasert)
Director

……………….……………….
(Mr.Apichat Pepathum)
Director
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Significant balances with related parties can be summarized as follows:
Unit : Baht
September 30, 2017 December 31, 2016
Trade receivables
Power Solution Technologies Public Company Limited
Unbilled receivables
Power Solution Technologies Public Company Limited
Trade payables
Communication and System Solution Public Company Limited
Bangkok Sheet Metal Public Company Limited

31,134,325.00

-

3,252,518.86

-

884,669.58
1,260,822.17

739,752.84
238,494.44

Management compensation
Compensation for management for the nine-month period ended September 30, consisted of:

Unit : Baht
Short-term benefits
Post-employment benefits
Total management compensation

2017
31,002,121.00
1,876,362.00
32,878,483.00

2016
30,625,912.00
1,710,257.00
32,336,169.00

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:

Cash on hand
Cash at banks - saving accounts
Cash at banks - current accounts
Cheque due
Total cash and cash equivalents

…………….………………….
(Ms.Haruthai Limprasert)
Director

Unit : Baht
September 30, 2017 December 31, 2016
317,615.94
418,161.91
45,797,696.52
89,021,045.73
28,500.00
28,500.00
60,584,445.82
10,218,225.39
106,728,258.28
99,685,933.03

……………….……………….
(Mr.Apichat Pepathum)
Director
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7.

CURRENT INVESTMENTS - NET
Current investments consisted of:

Unit : Baht
September 30, 2017
Fair value
At cost
Level 2
Open-end Fund
- Debt securities - at cost
Add unrealized gain on
investments revaluation
Total current investments - net
8.

December 31, 2016
Fair value
At cost
Level 2

36,959.70

36,959.70

27,169,514.66

27,169,514.66

36,959.70

384.44
37,344.14

27,169,514.66

32,379.67
27,201,894.33

TRADE AND OTHER RECEIVABLES
Trade and other receivables consisted of:
Unit : Baht
September 30, 2017 December 31, 2016
Trade receivables
Trade receivables - related party
Trade receivables - other companies
Post - dated cheque
Trade receivables - other companies
Total trade receivables - other companies
Total trade receivables - net
Other receivables
Accrued income under contracts
Retention receivables
Advance payments
Advance payment for goods
Prepaid expenses
Other
Total other receivables
Total trade and other receivables

…………….………………….
(Ms.Haruthai Limprasert)
Director

31,134,325.00

-

28,039,935.80
314,637,174.87
342,677,110.67
373,811,435.67

3,111,690.54
324,230,654.40
327,342,344.94
327,342,344.94

12,594,495.00
7,440,000.00
1,779,353.65
21,943,287.84
559,410.06
1,723,808.15
46,040,354.70
419,851,790.37

38,968,924.02
10,951,200.00
783,792.01
4,696,965.09
919,622.62
3,319,953.14
59,640,456.88
386,982,801.82

……………….……………….
(Mr.Apichat Pepathum)
Director
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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:
Unit : Baht
September 30, 2017 December 31, 2016
Trade receivables - related party
Current
Total trade receivables - related party
Trade receivables - other companies
Current
Not over 3 months
Over 3-6 months
Over 6-12 months
Over 12 months
Total trade receivables - other companies

31,134,325.00
31,134,325.00
202,967,211.47
69,800,676.74
6,008,677.36
58,228,475.10
5,672,070.00
342,677,110.67

256,538,109.31
39,886,815.08
20,300,127.15
214,000.00
10,403,293.40
327,342,344.94

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.

…………….………………….
(Ms.Haruthai Limprasert)
Director

……………….……………….
(Mr.Apichat Pepathum)
Director
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9.

UNBILLED RECEIVABLES/ADVANCES RECEIVED FROM CUSTOMERS
Unbilled receivables/advances received from customers consisted of:
Unit : Baht
September 30, 2017 December 31, 2016
(9 month periods)
(12 month periods)
Revenues recognition from percentage
of completion method
Unbilled receivables
Project value as per contract
Accumulated amount recognized as
revenues under the percentage of completion basis
Less Value of total billed
Unbilled receivables
Advances received from customer
Project value as per contract
Value of total billed
Less Accumulated amount recognized as
revenues under the percentage of completion basis
Advances received from customer

10.

138,822,927.77

353,076,974.73

292,676,602.03

259,462,617.00

271,209,410.18
(238,574,671.32)
32,634,738.86

243,090,026.39
(227,544,875.00)
15,545,151.39

133,400,000.00
35,160,000.00

30,560,000.00
8,166,518.40

(10,527,069.20)
24,632,930.80

(2,736,525.22)
5,429,993.18

INVENTORIES - NET
Inventories consisted of:

Raw material
Work in process
Finished goods
Goods in transit
Total inventories
Less allowance for inventory devaluations
Total inventories - net

…………….………………….
(Ms.Haruthai Limprasert)
Director

Unit : Baht
September 30, 2017 December 31, 2016
121,702,330.51
128,748,151.39
32,470,027.96
9,921,948.76
25,563,645.66
45,220,990.87
18,634,515.32
1,454,599.09
198,370,519.45
185,345,690.11
(9,090,157.61)
(8,620,858.61)
189,280,361.84
176,724,831.50

……………….……………….
(Mr.Apichat Pepathum)
Director
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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:
Net book value as at January 1, 2017
Acquisitions during the period (Cost)
Disposal during the period (Book Value)
Depreciation for the period
Net book value as at September 30, 2017

Unit : Baht
187,479,860.70
11,593,686.22
(31,411.82)
(11,877,002.96)
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:
Net book value as at January 1, 2017
Acquisitions during the period (Cost)
Amortization for the period
Net book value as at September 30, 2017

Unit : Baht
402,372.10
568,250.00
(216,013.66)
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.

…………….………………….
(Ms.Haruthai Limprasert)
Director

……………….……………….
(Mr.Apichat Pepathum)
Director
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14.

DEFERRED TAX ASSETS
Movements in deferred tax assets during the period were as follows:

Unit : Baht
Movement
increase (decrease)
As at
January 1, 2017
Deffered tax assets
Inventories
Provision for long-term
employee benefits
Provision for product warranty
Assets under financial leases
Total deffered tax assets

As at
September 30, 2017

Profit or loss

1,724,171.56

93,859.96

1,818,031.52

5,463,437.80
2,927,498.45
(30,095.14)
10,085,012.67

786,422.00
(112,782.73)
1,063.95
768,563.18

6,249,859.80
2,814,715.72
(29,031.19)
10,853,575.85

Tax expenses for the nine-month periods ended September 30, were as follows:

Unit : Baht
2017
22,569,009.74
(768,563.18)
21,800,446.56

Current tax
Deferred tax
Tax expenses

2016
14,151,247.64
(779,270.67)
13,371,976.97

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)
Director

……………….……………….
(Mr.Apichat Pepathum)
Director
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15.

SHORT-TERM LOANS FROM FINANCIAL INSTITUTIONS
Short-term loans from financial institutions consisted of:

Unit : Baht
September 30, 2017 December 31, 2016
32,385,853.48
47,877,939.40

Trust receipts

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:

Unit : Baht
September 30, 2017 December 31, 2016
Trade payables
Trade payables - related companies
Trade payables - other
Total trade payables
Other payables
Accrued commission expenses
Accrued expenses
Accounts payables for purchase of fixed assets
Liabilities from forward exchange contracts
Accrued bonuses expenses
Other
Total other payables
Total trade and other payables

…………….………………….
(Ms.Haruthai Limprasert)
Director

2,145,491.75
210,820,302.61
212,965,794.36

978,247.28
217,958,480.31
218,936,727.59

10,751,043.57
11,894,420.03
4,781,753.47
2,749,992.21
3,432,118.03
3,695,413.06
37,304,740.37
250,270,534.73

13,816,946.03
14,387,633.09
4,717,335.72
32,921,914.84
251,858,642.43

……………….……………….
(Mr.Apichat Pepathum)
Director
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17.

LIABILITIES UNDER FINANCIAL LEASE AGREEMENTS - NET
Liabilities under financial lease agreements consisted of
Unit : Baht
September 30, 2017 December 31, 2016
Due within 1 year
Minimum payments
Deferred interest
Present value of minimum payment
Due over 1 year not exceeding 5 years
Minimum payments
Deferred interest
Present value of minimum payment
Net book value of asset under
financial lease

1,714,915.25
(121,155.09)
1,593,760.16

1,966,459.19
(255,952.81)
1,710,506.38

2,269,708.94
(199,790.90)
2,069,918.04

3,555,895.31
(265,840.14)
3,290,055.17

6,638,255.60

8,749,065.71

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.

…………….………………….
(Ms.Haruthai Limprasert)
Director

……………….……………….
(Mr.Apichat Pepathum)
Director
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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:

Unit : Baht
2017
Provision for long-term employee benefits
beginning of the periods
Included in profit or loss:
Current service costs
Cost of interest
Included in other comprehensive income:
Actuarial (gains) losses arising from
Financial assumtions changes
Experience adjustments
Provision for long-term employee benefits ending of the periods

2016

27,317,189.00

20,602,837.00

3,524,380.00
407,730.00

2,987,663.00
341,469.00

31,249,299.00

3,448,417.00
(1,172,913.00)
26,207,473.00

Employee benefit expenses for the nine-month period ended September 30, consisted of.

Unit : Baht
Current service costs
Cost of interest
Total employee benefit expenses

2017
3,524,380.00
407,730.00
3,932,110.00

2016
2,987,663.00
341,469.00
3,329,132.00

Employee benefit expenses for the nine-month period ended September 30, as shown in the statements of
profit or loss are as follows:

Unit : Baht
Costs of sales
Selling expenses
Administrative expenses
Total employee benefit expenses

…………….………………….
(Ms.Haruthai Limprasert)
Director

2017
1,034,719.00
1,542,823.00
1,354,568.00
3,932,110.00

……………….……………….
(Mr.Apichat Pepathum)
Director

2016
956,068.00
1,211,335.00
1,161,729.00
3,329,132.00
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19.

SHARE CAPITAL
The Extraordinary Shareholders’ Meeting No. 2/2017 held on June 15, 2017, passed the resolutions as follows:
-

20.

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.

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.

…………….………………….
(Ms.Haruthai Limprasert)
Director

……………….……………….
(Mr.Apichat Pepathum)
Director
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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:
Unit : Thousand Baht
Revenues from production and
Revenues from
Revenues from

distribution
Revenues
Segment gross profit
Other income
Selling expenses
Administrative expenses
Loss on exchange rates
Finance costs
Tax expenses
Profit for the periods

2017
605,365
168,766

2016
437,841
121,449

68,210

34,124

construction services
2017
2016
138,823
305,585
32,819
41,200

13,265

11,576

services

Total

2017
19,262
10,316

2016
43,199
22,643

4,169

6,362

Assets as at September 30
Property, plant and equipment - net
Other
Total assets

..…………………………………
(Ms.Haruthai Limprasert)
Director

..…………………………………
(Mr.Apichat Pepathum)
Director

2017
763,450
211,901
2,782
(42,469)
(59,484)
(3,948)
(1,338)
(21,800)
85,644

2016
786,625
185,292
1,445
(52,780)
(63,523)
(4,109)
(891)
(13,372)
52,062

187,165
767,747
954,912

188,148
730,295
918,443
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Geographic information
During the nine-month periods ended September 30, 201 7 and 201 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.
Unit : Million Baht
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

…………….………………….
(Ms.Haruthai Limprasert)
Director

……………….……………….
(Mr.Apichat Pepathum)
Director
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Forward exchange purchase contracts outstanding as summarized below.

US Dollars
EURO

Unit : Million Baht
September 30, 2017 December 31, 2016
2.77
2.69
0.03
0.09

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:

Within 1 year
Over 1 and up to 5 years
Total

Unit : Million Baht
0.62
0.26
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.

…………….………………….
(Ms.Haruthai Limprasert)
Director

……………….……………….
(Mr.Apichat Pepathum)
Director
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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:

Unit : Baht
Before
reclassification

Reclassification

After
reclassification

107,573,686.83
134,166,190.83
76,773,524.58
107,179,114.67

107,428,650.27
(107,428,650.27)
84,111,707.06
(84,111,707.06)

215,002,337.10
26,737,540.56
160,885,231.64
23,067,407.61

104,452,614.91
47,327,292.92
74,845,640.99
38,452,284.51

11,086,945.62
(11,086,945.62)
9,256,926.16
(9,256,926.16)

115,539,560.53
36,240,347.30
84,102,567.15
29,195,358.35

212,026,301.74
181,493,483.75
151,619,165.57
145,631,399.18

118,515,595.89
(118,515,595.89)
93,368,633.22
(93,368,633.22)

330,541,897.63
62,977,887.86
244,987,798.79
52,262,765.96

Statement of profit or loss and
other comprehensive income
For the three-month period ended March 31, 2017
Revenues from sales of goods
Revenue from construction services
Cost of sales
Cost of construction services
For the three-month period ended June 30, 2017
Revenues from sales of goods
Revenue from construction services
Cost of sales
Cost of construction services
For the six-month period ended June 30, 2017
Revenues from sales of goods
Revenue from construction services
Cost of sales
Cost of construction services
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.
…………….………………….
(Ms.Haruthai Limprasert)
Director

……………….……………….
(Mr.Apichat Pepathum)
Director
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รายงานการสอบทานข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้น บริษัท ซีพที ี ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ของบริ ษทั ซี พีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
และงบกาไรขาดทุ นและกาไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จอื่น สาหรับงวดสามเดือน และเก้าเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560 และ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น และงบกระแสเงินสด สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560 และ
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล) ซึ่ งผูบ้ ริ หารของกิจการเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
ในการจัดทาและนาเสนอข้อมู ลทางการเงิ นระหว่างกาลเหล่านี้ ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่ อง การรายงานทาง
การเงินระหว่างกาล ส่ วนข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการให้ขอ้ สรุ ปเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการ
สอบทานของข้าพเจ้า
ขอบเขตการสอบทาน
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้ อบ
บัญ ชี รั บ อนุ ญ าตของกิ จการ” การสอบทานดังกล่ าวประกอบด้วย การใช้วิ ธี การสอบถามบุ คลากรซึ่ งส่ วนใหญ่ เป็ น
ผูร้ ับผิดชอบด้านการเงินและบัญชีและการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น การสอบทานนี้ มีขอบเขตจากัดกว่า
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ทาให้ขา้ พเจ้าไม่สามารถได้ความเชื่ อมัน่ ว่าจะพบเรื่ องที่ มีนัยสาคัญทั้งหมดซึ่ ง
อาจจะพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทาน
ข้ อสรุ ป
ข้าพเจ้าไม่พบสิ่ งที่เป็ นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดั ทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34
เรื่ อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสาคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า

1

ข้ อมูลและเหตุการณ์ ทเี่ น้ น
ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลข้อ 4 ในระหว่างงวดไตรมาส 3/2560 บริ ษทั ฯ ได้ส่งหนังสื อ
ให้กบั เจ้าหนี้ การค้าต่างประเทศแห่ งหนึ่ งเพื่อตกลงยุติมูลหนี้ ที่มีต่อกันสุ ทธิ จานวน 10.16 ล้านบาท เนื่ องจากลูกค้าของ
บริ ษทั ฯ ได้ขอเคลมสิ นค้าที่บริ ษทั ฯซื้ อมาจากเจ้าหนี้ การค้าต่างประเทศรายดังกล่าว ซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้รับผิดชอบแก้ไขสิ นค้านั้น
จนสิ้ นสุ ดระยะเวลาประกัน ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ เห็นว่าหนังสื อยุติมูลหนี้ ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2560 ที่บริ ษทั ฯ ได้รับเป็ นการ
ยืนยันว่าภาระหนี้ ดงั กล่าวได้สิ้นสุ ดลง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่ เจ้าหนี้ ได้เคยแจ้งให้กบั บริ ษทั ฯ ทราบในปี 2559ว่า
ได้มีการตัดจาหน่ายหนี้ สูญแล้ว ดังนั้น ผูบ้ ริ หารจึงได้บนั ทึกรายการดังกล่าวเป็ นรายการปรับปรุ งกาไรจากการยกหนี้ จานวน
10.16 ล้านบาท สาหรับงบการเงินสาหรับปี 2559 ซึ่ งรายการปรับปรุ งปี ก่อนนี้ จะมี ผลกระทบต่องบแสดงฐานะการเงินที่
นามาแสดงเปรี ยบเทียบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ งบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31
ธันวาคม 2559 ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้ให้ขอ้ สรุ ปอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณี ดงั กล่าวข้างต้นแต่อย่างใด

(นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9445
บริ ษทั เอเอ็นเอส ออดิท จากัด
กรุ งเทพฯ 9 พฤศจิกายน 2560
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บริษัท ซีพที ี ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
งบการเงินระหว่างกาลและ
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
สาหรับงวดสามเดือน และเก้าเดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560

CPT DRIVES AND POWER PUBLIC COMPANY LIMITED
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
AS AT SEPTEMBER 30, 2017

Notes
Assets
Current assets
Cash and cash equivalents
Current investment - net
Trade and other receivables
Unbilled receivables
Inventories - net
Total current assets
Non-current assets
Restricted deposits at financial institution
Land deposit
Property, plant and equipment - net
Intangible assets - net
Deferred tax assets
Other non-current assets
Total non-current assets
Total assets

..…………………………………
(Ms.Haruthai Limprasert)
Director

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

Unit : Baht
"Unaudited"
"Reviewed"
"Audited"
September 30, 2017 December 31, 2016
(RESTATED)

6
7
5, 8
5, 9
10

106,728,258.28
37,344.14
419,851,790.37
32,634,738.86
189,280,361.84
748,532,493.49

99,685,933.03
27,201,894.33
386,982,801.82
15,545,151.39
176,724,831.50
706,140,612.07

11
23.4
12
13
14

2,385,770.36
5,000,000.00
187,165,132.14
754,608.44
10,853,575.85
219,944.27
206,379,031.06
954,911,524.55

9,173,139.30
187,479,860.70
402,372.10
10,085,012.67
384,524.27
207,524,909.04
913,665,521.11

..…………………………………
(Mr.Apichat Pepathum)
Director
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CPT DRIVES AND POWER PUBLIC COMPANY LIMITED
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
AS AT SEPTEMBER 30, 2017

Notes
Liabilities and Shareholders' Equity
Current liabilities
Short-term loans from financial institutions
Trade and other payables
Advances received from customers
Current portion of liabilities under financial lease agreements
Income tax payables
Provision for product warranty
Other provisions
Total current liabilities
Non-current liabilities
Liabilities under financial lease agreements - net
Provision for long-term employee benefits
Total non-current liabilities
Total liabilities
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)
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)
Retained earnings
Appropriated
Legal reserve
Unappropriated
Total shareholders' equity
Total liabilities and shareholders' equity
..…………………………………
(Ms.Haruthai Limprasert)
Director
The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

Unit : Baht
"Unaudited"
"Reviewed"
"Audited"
September 30, 2017 December 31, 2016
(RESTATED)

15
5, 16
9
17

32,385,853.48
250,270,534.73
76,881,219.55
1,593,760.16
16,038,372.22
14,073,578.59
10,850,211.36
402,093,530.09

47,877,939.40
251,858,642.43
35,504,821.82
1,710,506.38
26,763,533.99
14,637,492.26
10,850,211.36
389,203,147.64

17
18

2,069,918.04
31,249,299.00
33,319,217.04
435,412,747.13

3,290,055.17
27,317,189.00
30,607,244.17
419,810,391.81

19

450,000,000.00

450,000,000.00

19

315,000,000.00

315,000,000.00

30,631,455.41
173,867,322.01
519,498,777.42
954,911,524.55
..…………………………………
(Mr.Apichat Pepathum)
Director

26,349,273.00
152,505,856.30
493,855,129.30
913,665,521.11
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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
5, 24
Revenues
Revenues from sales of goods
Revenue from construction services
Revenue from services
Other income
Total Revenues
Expenses
Cost of sales
Cost of construction services
Cost of services
Selling expenses
Administrative expenses
Loss on exchange rates
Total Expenses
Profit before finance costs and income tax
Finance costs
Profit before income tax
Tax expenses
Profit for the periods
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

Unit : Baht
Unaudited but reviewed
2017
2016

274,823,133.62
75,845,039.91
5,038,425.84
275,772.01
355,982,371.38

184,248,474.98
197,457,489.05
18,012,915.44
360,572.10
400,079,451.57

191,610,950.03
53,741,326.05
2,191,903.83
15,443,309.30
21,748,154.64
1,145,183.33
285,880,827.18
70,101,544.20
(305,606.91)
69,795,937.29
(14,091,241.55)
55,704,695.74

136,682,554.09
167,434,788.81
8,778,240.21
19,137,384.88
20,910,804.66
1,703,848.45
354,647,621.10
45,431,830.47
(316,886.08)
45,114,944.39
(9,500,568.17)
35,614,376.22

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

..…………………………………
(Ms.Haruthai Limprasert)
Director
The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

..…………………………………
(Mr.Apichat Pepathum)
Director
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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
5, 21, 24
Revenues
Revenues from sales of goods
Revenue from construction services
Revenue from services
Other income
Total Revenues
Expenses
Cost of sales
Cost of construction services
Cost of services
Selling expenses
Administrative expenses
Loss on exchange rates
Total Expenses
Profit before finance costs and income tax
Finance costs
Profit before income tax
Tax expenses
Profit for the periods
Other comprehensive income (loss) :
Items that will not be reclassified subsequently to profit or l
Actuarial loss - net from tax
Total comprehensive income for the periods

14

Unit : Baht
Unaudited but reviewed
2017
2016

605,365,031.25
138,822,927.77
19,262,182.69
2,782,420.06
766,232,561.77

437,841,262.10
305,584,680.79
43,198,729.21
1,444,978.88
788,069,650.98

436,598,748.82
106,004,092.01
8,946,485.35
42,469,240.21
59,484,064.40
3,947,897.22
657,450,528.01
108,782,033.76
(1,337,939.08)
107,444,094.68
(21,800,446.56)
85,643,648.12

316,392,013.85
264,384,734.57
20,555,718.07
52,779,958.76
63,522,919.01
4,109,302.90
721,744,647.16
66,325,003.82
(890,699.00)
65,434,304.82
(13,371,976.97)
52,062,327.85

85,643,648.12

(1,820,403.20)
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

..…………………………………
(Ms.Haruthai Limprasert)
Director
The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

..…………………………………
(Mr.Apichat Pepathum)
Director
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CPT DRIVES AND POWER PUBLIC COMPANY LIMITED
STATEMENT OF CHANGES IN SHAREHOLDERS' EQUITY
FOR THE NINE-MONTH PERIOD ENDED SEPTEMBER 30, 2017

Notes
Balance as at January 1, 2016
Legal reserve
Dividend paid
Total comprehensive income for the period
Balance as at September 30, 2016

20

Balance as at January 1, 2017 before restatement
Prior year adjustments
Balance as at January 1, 2017 after restatement
Legal reserve
Dividend paid
Total comprehensive income for the period
Balance as at September 30, 2017

4

20

..…………………………………
(Ms.Haruthai Limprasert)
Director
The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

Issued and fully paid315,000,000.00
315,000,000.00
315,000,000.00
315,000,000.00
315,000,000.00

Unit : Baht
Unaudited but reviewed
Retained earnings
Appropriated
Legal Reserve
Unappropriated
(RESTATED)
20,698,358.64
108,829,310.78
2,603,116.39
(2,603,116.39)
(50,000,000.00)
50,241,924.65
23,301,475.03
106,468,119.04
26,349,273.00
26,349,273.00
4,282,182.41
30,631,455.41

144,376,280.48
8,129,575.82
152,505,856.30
(4,282,182.41)
(60,000,000.00)
85,643,648.12
173,867,322.01

Total
444,527,669.42
(50,000,000.00)
50,241,924.65
444,769,594.07
485,725,553.48
8,129,575.82
493,855,129.30
(60,000,000.00)
85,643,648.12
519,498,777.42

..…………………………………
(Mr.Apichat Pepathum)
Director
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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
2017
2016
Cash flows from operating activities :
Profit before income tax
Adjustments to reconcile profit before income tax to cash
provided by (used in) operating activities
Depreciation and amortization
Allowance for inventories devaluation
Gain from disposal of assets
Gain on disposal of current investments
Unrealized gain on current investments
Unrealized loss on forward exchange contracts
Unrealized gain on exchange rates
Interest income
Interest expenses
Provision for product warranty
Provision for long-term employee benefits
Profit from operating activities before changes
in operating assets and liabilities
Operating assets - (increase) decrease :
Trade and other receivables
Unbilled receivables
Inventories
Other non-current assets
Operating liabilities increased (decreased) :
Trade and other payables
Advances received from customers
Provision for product warranty
Cash provided by operating activities
Interest paid
Income tax paid
Net cash from operating activities
..…………………………………
(Ms.Haruthai Limprasert)
Director
The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

107,444,094.68

65,434,304.82

12,093,016.62
469,299.00
(248,962.01)
(335,065.37)
(384.44)
2,749,992.21
(642,564.01)
(137,964.18)
1,337,939.08
3,062,181.37
3,932,110.00

14,271,823.27
856,004.07
(483,396.93)
(332,687.07)
(100,917.11)
4,562,457.92
(1,098,606.22)
(105,719.52)
890,699.00
6,409,290.04
3,329,132.00

129,723,692.95

93,632,384.27

(34,632,112.43)
(17,089,587.47)
(13,084,275.63)
164,580.00

(61,620,764.29)
(37,625,255.87)
(56,767,900.36)
398,269.38

(4,348,589.78)
41,376,397.73
(3,626,095.04)
98,484,010.33
(1,337,939.08)
(31,531,047.63)
65,615,023.62

150,489,189.54
(4,476,368.55)
(6,270,787.21)
77,758,766.91
(890,699.00)
(22,977,993.88)
53,890,074.03

..…………………………………
(Mr.Apichat Pepathum)
Director
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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
2017
2016
Cash Flows from Investing Activities :
Interest income
Cash received from disposal of current investment
Payment for current investment
(Increase) decrease in restricted deposits at financial institution
Cash payment for land deposit
Cash received from disposal of assets
Payment for purchases of assets
Payment for purchases of intangible assets
Net cash from (used in) investing activities
Cash flows from financing activities :
Decrease in short-term loans from financial institutions
Repayment of liabilities under financial leases agreements
Dividend paid
Net cash used in financing activities
Net cash and cash equivalents increased (decreased)
Cash and cash equivalents at the beginning of the periods
Cash and cash equivalents at the end of the periods
Supplemental Disclosures of Cash Flows Information
Non-cash flows items consist of:
Increase in accounts payables for purchase of fixed assets
Increase in assets from financial lease agreements

..…………………………………
(Ms.Haruthai Limprasert)
Director

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

137,964.18
77,500,000.00
(50,000,000.00)
6,787,368.94
(5,000,000.00)
280,373.83
(11,593,686.22)
(568,250.00)
17,543,770.73

105,719.52
105,000,000.00
(105,000,000.00)
(8,136,384.35)
1,504,175.74
(1,674,818.08)
(4,800.00)
(8,206,107.17)

(14,779,585.75)
(1,336,883.35)
(60,000,000.00)
(76,116,469.10)
7,042,325.25
99,685,933.03
106,728,258.28

(14,774,172.67)
(2,136,127.21)
(50,000,000.00)
(66,910,299.88)
(21,226,333.02)
86,047,058.27
64,820,725.25

4,781,753.47
-

4,049,598.13

..…………………………………
(Mr.Apichat Pepathum)
Director
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บริษัท ซีพ ที ี ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะทางการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
หน่วย : บาท
"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
"แต่สอบทานแล้ว" "ตรวจสอบแล้ว"
หมายเหตุ 30 กันยายน 2560 31 ธันวาคม 2559
(ปรับปรุ งใหม่)
สิ นทรัพ ย์
สิ นทรัพ ย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว - สุ ทธิ
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
รายได้ที่ยงั ไม่ได้เรี ยกชําระ
สิ นค้าคงเหลือ - สุ ทธิ
รวมสิ นทรัพ ย์หมุนเวียน
สิ นทรัพ ย์ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน
เงินมัดจําค่าซื้อที่ดิน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพ ย์ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพ ย์

..…………………………………
(นางสาวหฤทัย หลิมประเสริ ฐ)
กรรมการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

6
7
5, 8
5, 9
10

106,728,258.28
37,344.14
419,851,790.37
32,634,738.86
189,280,361.84
748,532,493.49

99,685,933.03
27,201,894.33
386,982,801.82
15,545,151.39
176,724,831.50
706,140,612.07

11
23.4
12
13
14

2,385,770.36
5,000,000.00
187,165,132.14
754,608.44
10,853,575.85
219,944.27
206,379,031.06
954,911,524.55

9,173,139.30
187,479,860.70
402,372.10
10,085,012.67
384,524.27
207,524,909.04
913,665,521.11

..…………………………………
(นายอภิชาติ ปี ปทุม)
กรรมการ

3

บริษัท ซีพ ที ี ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะทางการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
หน่วย : บาท
"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
"แต่สอบทานแล้ว" "ตรวจสอบแล้ว"
หมายเหตุ 30 กันยายน 2560 31 ธันวาคม 2559
(ปรับปรุ งใหม่)
หนี้สินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
ประมาณการหนี้สินจากการรับประกัน
ประมาณการหนี้สินอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่ หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน – สุ ทธิ
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
รวมหนี้สินไม่ หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 900,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.50 บาท)
(ปี 2559 : หุน้ สามัญ 450,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท)
ทุนออกจําหน่ายและชําระเต็มมูลค่าแล้ว
หุน้ สามัญ 630,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.50 บาท)
(ปี 2559 : หุน้ สามัญ 315,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท)
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
..…………………………………
(นางสาวหฤทัย หลิมประเสริ ฐ)
กรรมการ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

15
5, 16
9

32,385,853.48
250,270,534.73
76,881,219.55

47,877,939.40
251,858,642.43
35,504,821.82

17

1,593,760.16
16,038,372.22
14,073,578.59
10,850,211.36
402,093,530.09

1,710,506.38
26,763,533.99
14,637,492.26
10,850,211.36
389,203,147.64

17
18

2,069,918.04
31,249,299.00
33,319,217.04
435,412,747.13

3,290,055.17
27,317,189.00
30,607,244.17
419,810,391.81

19

450,000,000.00

450,000,000.00

19

315,000,000.00

315,000,000.00

30,631,455.41
173,867,322.01
519,498,777.42
954,911,524.55
..…………………………………
(นายอภิชาติ ปี ปทุม)
กรรมการ

26,349,273.00
152,505,856.30
493,855,129.30
913,665,521.11

4

บริษัท ซีพ ีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ
5, 24
รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้จากการให้บริ การรับเหมาและติดตั้ง
รายได้จากการให้บริ การ
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนขาย
ต้นทุนการให้บริ การรับเหมาและติดตั้ง
ต้นทุนการให้บริ การ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
รวมค่ าใช้ จ่าย
กําไรก่ อนต้ นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
กําไรก่ อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสํ าหรับงวด
กําไรเบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่จะไม่ ไ ด้ รับการจัดประเภทรายการใหม่ เข้ าไปไว้ ใ นกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย - สุทธิ จากภาษีเงินได้
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับงวด

หน่วย : บาท
"ยังไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทานแล้ว"
2560
2559

274,823,133.62
75,845,039.91
5,038,425.84
275,772.01
355,982,371.38

184,248,474.98
197,457,489.05
18,012,915.44
360,572.10
400,079,451.57

191,610,950.03
53,741,326.05
2,191,903.83
15,443,309.30
21,748,154.64
1,145,183.33
285,880,827.18
70,101,544.20
(305,606.91)
69,795,937.29
(14,091,241.55)
55,704,695.74

136,682,554.09
167,434,788.81
8,778,240.21
19,137,384.88
20,910,804.66
1,703,848.45
354,647,621.10
45,431,830.47
(316,886.08)
45,114,944.39
(9,500,568.17)
35,614,376.22

55,704,695.74

35,614,376.22

กําไรต่ อหุ้นขั้นพื้นฐาน

3

0.09

0.06

จํานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก (หุ ้น)

3

630,000,000.00

630,000,000.00

..…………………………………
(นางสาวหฤทัย หลิมประเสริ ฐ)
กรรมการ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

..…………………………………
(นายอภิชาติ ปี ปทุม)
กรรมการ
5

บริษัท ซีพ ีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ
5, 21, 24
รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้จากการให้บริ การรับเหมาและติดตั้ง
รายได้จากการให้บริ การ
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนขาย
ต้นทุนการให้บริ การรับเหมาและติดตั้ง
ต้นทุนการให้บริ การ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
รวมค่ าใช้ จ่าย
กําไรก่ อนต้ นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
กําไรก่ อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
14
กําไรสํ าหรับงวด
กําไรเบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่จะไม่ ไ ด้ รับการจัดประเภทรายการใหม่ เข้ าไปไว้ ใ นกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย - สุ ทธิจากภาษีเงินได้
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับงวด

หน่วย : บาท
"ยังไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทานแล้ว"
2560
2559

605,365,031.25
138,822,927.77
19,262,182.69
2,782,420.06
766,232,561.77

437,841,262.10
305,584,680.79
43,198,729.21
1,444,978.88
788,069,650.98

436,598,748.82
106,004,092.01
8,946,485.35
42,469,240.21
59,484,064.40
3,947,897.22
657,450,528.01
108,782,033.76
(1,337,939.08)
107,444,094.68
(21,800,446.56)
85,643,648.12

316,392,013.85
264,384,734.57
20,555,718.07
52,779,958.76
63,522,919.01
4,109,302.90
721,744,647.16
66,325,003.82
(890,699.00)
65,434,304.82
(13,371,976.97)
52,062,327.85

85,643,648.12

(1,820,403.20)
50,241,924.65

กําไรต่ อหุ้นขั้นพื้นฐาน

3

0.14

0.08

จํานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก (หุ ้น)

3

630,000,000.00

630,000,000.00

..…………………………………
(นางสาวหฤทัย หลิมประเสริ ฐ)
กรรมการ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

..…………………………………
(นายอภิชาติ ปี ปทุม)
กรรมการ
6

บริษัท ซีพ ีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
สํารองตามกฎหมาย
เงินปันผลจ่าย
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 ตามที่เคยรายงานไว้
ผลกระทบสะสมจากการปรับปรุ งรายการทางบัญชีปีก่อน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 หลังปรับปรุง
สํารองตามกฎหมาย
เงินปันผลจ่าย
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

20

4

20

..…………………………………
(นางสาวหฤทัย หลิมประเสริ ฐ)
กรรมการ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ทุนออกจําหน่ายและ
ชําระเต็มมูลค่าแล้ว
315,000,000.00
315,000,000.00
315,000,000.00
315,000,000.00
315,000,000.00

หน่วย : บาท
"ยังไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทานแล้ว"
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่วนของผูถ้ ือหุ ้น
(ปรับปรุ งใหม่)
20,698,358.64
108,829,310.78
444,527,669.42
2,603,116.39
(2,603,116.39)
(50,000,000.00)
(50,000,000.00)
50,241,924.65
50,241,924.65
23,301,475.03
106,468,119.04
444,769,594.07
26,349,273.00
26,349,273.00
4,282,182.41
30,631,455.41

144,376,280.48
8,129,575.82
152,505,856.30
(4,282,182.41)
(60,000,000.00)
85,643,648.12
173,867,322.01

485,725,553.48
8,129,575.82
493,855,129.30
(60,000,000.00)
85,643,648.12
519,498,777.42

..…………………………………
(นายอภิชาติ ปี ปทุม)
กรรมการ
7

บริษัท ซีพ ีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560
หน่วย : บาท
"ยังไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทานแล้ว"
2560
2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน:
กําไรก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับกระทบกําไรก่อนภาษีเงินได้เป็ นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดําเนินงาน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่าเผือ่ มูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
กําไรจากการตัดจําหน่ายทรัพย์สิน
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนชัว่ คราว
กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนชัว่ คราว
ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้น
ดอกเบี้ยรับ
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
ประมาณการหนี้สินจากการรับประกัน
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
ในสิ นทรัพย์และหนี้สินดําเนินงาน
สิ นทรัพย์จากการดําเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง :
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
รายได้ที่ยงั ไม่ได้เรี ยกชําระ
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินจากการดําเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง) :
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
ประมาณการหนี้สินจากการรับประกัน
เงินสดรับจากกิจกรรมดําเนินงาน
จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิได้ มาจากกิจกรรมดําเนินงาน
..…………………………………
(นางสาวหฤทัย หลิมประเสริ ฐ)
กรรมการ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

107,444,094.68

65,434,304.82

12,093,016.62
469,299.00
(248,962.01)
(335,065.37)
(384.44)
2,749,992.21
(642,564.01)
(137,964.18)
1,337,939.08
3,062,181.37
3,932,110.00

14,271,823.27
856,004.07
(483,396.93)
(332,687.07)
(100,917.11)
4,562,457.92
(1,098,606.22)
(105,719.52)
890,699.00
6,409,290.04
3,329,132.00

129,723,692.95

93,632,384.27

(34,632,112.43)
(17,089,587.47)
(13,084,275.63)
164,580.00

(61,620,764.29)
(37,625,255.87)
(56,767,900.36)
398,269.38

(4,348,589.78)
41,376,397.73
(3,626,095.04)
98,484,010.33
(1,337,939.08)
(31,531,047.63)
65,615,023.62

150,489,189.54
(4,476,368.55)
(6,270,787.21)
77,758,766.91
(890,699.00)
(22,977,993.88)
53,890,074.03

..…………………………………
(นายอภิชาติ ปี ปทุม)
กรรมการ
8

บริษัท ซีพ ีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560
หน่วย : บาท
"ยังไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทานแล้ว"
2560
2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน:
ดอกเบี้ยรับ
เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทุนชัว่ คราว
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชัว่ คราว
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
เงินสดจ่ายชําระเงินมัดจําค่าซื้อที่ดิน
เงินสดรับจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์ถาวร
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิ นทรัพย์ถาวร
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน:
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
จ่ายชําระเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินปันผลจ่าย
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง)สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันต้ นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดเพิ่มเติม
รายการที่ไม่ใช่เงินสด
เจ้าหนี้ซ้ือทรัพย์สินเพิม่ ขึ้น
สิ นทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน

..…………………………………
(นางสาวหฤทัย หลิมประเสริ ฐ)
กรรมการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

137,964.18
77,500,000.00
(50,000,000.00)
6,787,368.94
(5,000,000.00)
280,373.83
(11,593,686.22)
(568,250.00)
17,543,770.73

105,719.52
105,000,000.00
(105,000,000.00)
(8,136,384.35)
1,504,175.74
(1,674,818.08)
(4,800.00)
(8,206,107.17)

(14,779,585.75)
(1,336,883.35)
(60,000,000.00)
(76,116,469.10)
7,042,325.25
99,685,933.03
106,728,258.28

(14,774,172.67)
(2,136,127.21)
(50,000,000.00)
(66,910,299.88)
(21,226,333.02)
86,047,058.27
64,820,725.25

4,781,753.47
-

4,049,598.13

..…………………………………
(นายอภิชาติ ปี ปทุม)
กรรมการ

9

บริษัท ซีพที ี ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ
สาหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือน สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบแต่ สอบทานแล้ว)
1.

ข้ อมูลทัว่ ไป
บริ ษทั ซี พีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) จัดตั้งขึ้นเป็ นบริ ษทั จากัดภายใต้ประมวลกฎหมาย
แพ่ งและพาณิ ชย์ข องประเทศไทยเมื่ อวันที่ 25 กรกฎาคม 2546 ต่ อมาเมื่ อวันที่ 16 กัน ยายน 2556 บริ ษ ัท ฯ ได้
จดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชนจากัดตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจากัด ที่อยูต่ ามที่จดทะเบียนไว้คือ
เลขที่ 230/7 ถนนเทศบาลรั งรั กษ์เหนื อ แขวงลาดยาว เขตจตุ จักร กรุ งเทพมหานคร บริ ษ ัทฯประกอบกิ จการใน
ประเทศไทย โดยดาเนิ นธุ รกิจหลักในการจาหน่ ายอุปกรณ์และระบบควบคุมไฟฟ้ าที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม
รวมถึงให้บริ การติดตั้งและก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย

2.

เกณฑ์ การนาเสนองบการเงินระหว่ างกาล
งบการเงินระหว่างกาลนี้ จดั ทาขึ้ นตามมาตรฐานการบัญ ชีฉ บับ ที่ 34 (ปรับ ปรุ ง 2559) เรื่ อง การรายงานทาง
การเงินระหว่างกาล
งบการเงินระหว่างกาลประกอบด้วยข้อมูลทางการเงินหลัก (คือ งบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนและ
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น และงบกระแสเงินสด) โดยบริ ษทั ฯได้
นาเสนอในรู ปแบบที่สอดคล้องกับรู ปแบบของงบการเงินประจาปี ซึ่ งเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีไทย ฉบับ
ที่ 1 เรื่ อง การนาเสนองบการเงิน ส่ วนหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินจัดทาเป็ นแบบย่อ บริ ษทั ได้เปิ ดเผย
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเพิ่มเติมตามข้อกาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
งบการเงินระหว่างกาลของบริ ษทั ฯ ได้จดั ทาเป็ นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็ นบาท เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็ น
อย่างอื่น ซึ่ งการจัดทางบการเงินระหว่างกาลดังกล่าวเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดทารายงานในประเทศ
ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผูอ้ ่านงบการเงินที่ไม่คุน้ เคยกับภาษาไทย บริ ษทั ฯ ได้จดั ทางบการเงินระหว่างกาล
ฉบับภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทย
งบการเงินระหว่างกาลนี้ จดั ทาขึ้ นเพื่อให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
โดยเน้น การให้ข อ้ มูล ที ่เป็ นปั จ จุบ นั เกี่ย วกับ กิจ กรรม เหตุก ารณ์แ ละสถานการณ์ใหม่ๆ เพื ่อ ไม่ให้ข อ้ มูล ที่
นาเสนอซ้ าซ้อนกับข้อมูลที่ได้รายงานไปแล้ว ดังนั้น งบการเงินระหว่างกาลนี้ ควรต้องอ่านควบคู่กบั งบการเงิน
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
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ในการจัด ท างบการเงิน ระหว่างกาลให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู บ้ ริ ห ารต้อ งใช้ก าร
ประมาณและข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่ งมีผลกระทบต่อการกาหนดนโยบายและการรายงานจานวนเงินที่
เกี่ยวกับ สิ นทรัพย์ หนี้ สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย การประมาณและข้อสมมติฐานมาจากประสบการณ์ในอดีต
และปั จจัยต่างๆ ที่ผูบ้ ริ ห ารมีความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุส มผลภายใต้สภาวการณ์แวดล้อมนั้นซึ่ งไม่อาจอาศัย
ข้อมูลจากแหล่งอื่นและนาไปสู่ การตัดสิ นใจเกี่ยวกับการกาหนดจานวนสิ นทรัพย์และหนี้ สินนั้นๆ ดังนั้น ผลที่
เกิด ขึ้ น จริ ง จากการตั้ง ข้อ สมมติฐ านต่อ มูล ค่า ตามบัญ ชีข องสิ น ทรัพ ย์แ ละหนี้ สิ น อาจแตกต่า งไปจากที่
ประมาณไว้
ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทางบการเงินระหว่างกาลจะได้รับการทบทวนอย่างสม่ าเสมอ
การปรับประมาณการทางบัญ ชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่การประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวน หากการ
ปรับประมาณการกระทบเฉพาะงวดนั้นๆ และจะบันทึกในงวดที่ปรับและงวดในอนาคตหากการปรับประมาณ
การกระทบทั้งงวดปั จจุบนั และอนาคต
มาตรฐานการบัญชีใหม่
ในระหว่างงวด บริ ษทั ฯ ได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2559) รวมถึงแนวปฏิ บตั ิทางบัญชี ฉบับใหม่จานวนหลายฉบับที่ออกโดยสภาวิชาชี พ
บัญ ชี ซึ่ งมี ผ ลบัง คับ ใช้ส าหรั บ งบการเงิ น ที่ มี ร อบระยะเวลาบัญ ชี ที่ เริ่ ม ในหรื อ หลังวัน ที่ 1 มกราคม 2560
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ดังกล่ าวได้รั บ การปรั บ ปรุ งหรื อ จัด ให้ มี ข้ ึ น เพื่ อ ให้ มี เนื้ อ หาเท่ าเที ย มกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ งถ้อยคาและคาศัพท์ การตีความ
และการให้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน
การนามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงิน
ของบริ ษทั ฯ
3.

สรุ ปนโยบายการบัญชีทสี่ าคัญ
งบการเงินระหว่างกาลนี้ จดั ทาขึ้นโดยได้ใช้นโยบายการบัญชี และวิธีการคานวณเช่นเดียวกับที่ใช้ในงบการเงิน
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และเพิ่มเติมนโยบายดังต่อไปนี้
กาไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กาไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานคานวณโดยการหารกาไรสุ ทธิ สาหรั บงวดด้วยจานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักที่
ออกในระหว่างงวดเสมือนหนึ่งการลดมูลค่าหุ น้ ได้มีการทาตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2559
การรับรู้ รายได้ และค่ าใช้ จ่าย
ค่ าปรั บงานล่ าช้ าตามสั ญญา
ค่าปรับตามสัญญาที่อาจเกิดขึ้นรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีซ่ ึ งค่าปรับนั้นเกิดขึ้น
จานวนรายได้ค่าก่อสร้างอาจลดลงเนื่ องจากค่าปรับที่เกิดขึ้นจากความล่าช้าซึ่ งเป็ นความผิดของกิจการผูร้ ับงาน
ก่อสร้างที่ไม่สามารถปฏิบตั ิงานให้แล้วเสร็ จตามสัญญา ทั้งนี้ไม่มีผลกระทบต่องบการเงินในอดีต
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4.

การปรับปรุ งรายการทางบัญชีปีก่อน
ในระหว่างงวดไตรมาส 3/2560 บริ ษทั ฯ ได้ส่งหนังสื อให้กบั เจ้าหนี้ การค้าต่างประเทศแห่ งหนึ่ งเพื่อตกลงยุติมูล
หนี้ ที่มีต่อกัน สุ ทธิ จานวน 10.16 ล้านบาท เนื่ องจากลูกค้าของบริ ษทั ฯ ได้ขอเคลมสิ นค้าที่ บริ ษทั ฯซื้ อมาจาก
เจ้าหนี้ การค้าต่ างประเทศรายดังกล่าว ซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้รับ ผิดชอบแก้ไขสิ นค้านั้นจนสิ้ นสุ ดระยะเวลาประกัน
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ เห็ นว่าหนังสื อยุติมูลหนี้ ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2560 ที่ บริ ษทั ฯ ได้รับเป็ นการยืนยันว่าภาระ
หนี้ ดงั กล่าวได้สิ้นสุ ดลง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่เจ้าหนี้ ได้เคยแจ้งให้กบั บริ ษทั ฯ ทราบในปี 2559ว่า ได้
มีการตัดจาหน่ ายหนี้ สูญแล้ว ดังนั้น ผูบ้ ริ หารจึ งได้บนั ทึกรายการดังกล่าวเป็ นรายการปรับปรุ งกาไรจากการยก
หนี้ จานวน 10.16 ล้านบาท สาหรับงบการเงินสาหรับปี 2559 ซึ่ งรายการปรับปรุ งปี ก่อนนี้ จะมีผลกระทบต่องบ
แสดงฐานะการเงิน ที่นามาแสดงเปรี ยบเทียบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ งบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังนี้

หน่วย : บาท
งบแสดงฐานะการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลง
ภาษีเงินได้คา้ งจ่ายเพิม่ ขึ้น
กาไรสะสมเพิม่ ขึ้น

10,161,969.78
(2,032,393.96)
8,129,575.82

งบกาไรขาดทุนและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กาไรจากการยกหนี้เพิม่ ขึ้น
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เพิม่ ขึ้น
กาไรสุทธิเพิม่ ขึ้น

10,161,969.78
(2,032,393.96)
8,129,575.82

กาไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐานเพิม่ ขึ้น (บาท : หุน้ )

0.01

ทั้งนี้ การปรับปรุ งรายการทางบัญชีดงั กล่าวข้างต้นไม่มีผลกระทบต่อยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
5.

รายการกับบุคคลหรื อกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน หมายถึง บุคคลหรื อกิจการที่มีอานาจในการควบคุมบุคคลหรื อกิจการอื่นหรื อมี
อิทธิ พลเหนื อบุคคลหรื อกิจการอื่นอย่างเป็ นสาระสาคัญในการตัดสิ นใจทางการเงินและการดาเนิ นงานรวมถึง
กิจการที่มีผถู ้ ือหุ น้ หรื อผูบ้ ริ หารส่ วนใหญ่เป็ นบุคคลเดียวกัน
รายการที่ มีข้ ึนกับบุ คคลหรื อกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกันได้กาหนดขึ้นโดยใช้ราคาตลาดหรื อในราคาที่ ตกลงกันตาม
สัญญาหากไม่มีราคาตลาดรองรับ
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รายละเอียดความสัมพันธ์ที่บริ ษทั ฯ มีกบั บุคคลหรื อกิจการที่มีอานาจควบคุมบริ ษทั ฯ หรื อถูกควบคุมโดยบริ ษทั ฯ
ไม่วา่ จะเป็ นทางตรงหรื อทางอ้อม หรื อมีผถู ้ ือหุน้ หรื อกรรมการร่ วมกับบริ ษทั ฯ มีดงั นี้

ชื่อบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั คอมมิวนิเคชัน่ แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั บางกอกชีทเม็ททัล จากัด (มหาชน)
บริ ษทั เพาเวอร์ โซลูชนั่ เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)

ลักษณะความสัมพันธ์
มีกรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบร่ วมกัน
มีกรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบร่ วมกัน
มีกรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบร่ วมกัน

บริ ษทั ฯ มีรายการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน สาหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30
กันยายน ที่มีสาระสาคัญดังนี้
หน่วย : บาท
2560
2559
สาหรับระยะเวลาสามเดือน สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
รายได้ จากการให้ บริการรับเหมาและติดตั้ง
บริ ษทั เพาเวอร์ โซลูชน่ั เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
35,580,332.49
-

ซื้อสินค้า
บริ ษทั คอมมิวนิเคชัน่ แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั บางกอกชีทเม็ททัล จากัด (มหาชน)

826,794.00
1,178,338.20

5,824,697.35
-

หน่วย : บาท
2560
สาหรับระยะเวลาเก้าเดือน สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
รายได้ จากการขาย
บริ ษทั เพาเวอร์ โซลูชนั่ เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
รายได้ จากการให้ บริการรับเหมาติดตั้ง
บริ ษทั เพาเวอร์ โซลูชนั่ เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
ซื้อสินค้า
บริ ษทั คอมมิวนิเคชัน่ แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั บางกอกชีทเม็ททัล จากัด (มหาชน)

2559

6,594,000.00

-

44,910,018.86

-

1,728,294.00
4,842,528.52

9,752,035.90
-

บริ ษทั ฯ มีรายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันข้างต้นโดยใช้ราคาทุนบวกกาไรและตามสัญญาที่ตกลงร่ วมกัน
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ยอดคงเหลือของรายการธุรกิจกับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันที่มีสาระสาคัญ สรุ ปได้ดงั นี้:

หน่วย : บาท
30 กันยายน 2560 31 ธันวาคม 2559
ลูกหนีก้ ารค้า
บริ ษทั เพาเวอร์ โซลูชนั่ เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
รายได้ ทยี่ งั ไม่ได้ เรียกชาระ
บริ ษทั เพาเวอร์ โซลูชนั่ เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
เจ้ าหนีก้ ารค้า
บริ ษทั คอมมิวนิเคชัน่ แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั บางกอกชีทเม็ททัล จากัด (มหาชน)

31,134,325.00

-

3,252,518.86

-

884,669.58
1,260,822.17

739,752.84
238,494.44

ค่ าตอบแทนทีจ่ ่ ายให้ ผ้ บู ริหาร
ค่าตอบแทนที่จ่ายให้ผบู ้ ริ หาร สาหรับงวดเก้าเดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน ประกอบด้วย:
หน่วย : บาท
2560
ผลประโยชน์ระยะสั้น
31,002,121.00
ผลประโยชน์เมื่อถูกเลิกจ้าง
1,876,362.00
รวมค่าตอบแทนทีจ่ ่ ายให้ ผู้บริหาร
32,878,483.00

2559
30,625,912.00
1,710,257.00
32,336,169.00

ผูบ้ ริ หาร หมายถึง บุคคลที่มีอานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบในการวางแผน สั่งการ และควบคุมกิจกรรมต่างๆ
ของกิจการไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อม
6.

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย:

เงินสดในมือ
เงินฝากประเภทออมทรัพย์
เงินฝากประเภทกระแสรายวัน
เช็คที่ถึงกาหนดรับชาระ
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

..…………………………………
(นางสาวหฤทัย หลิมประเสริ ฐ)
กรรมการ

หน่วย : บาท
30 กันยายน 2560
31 ธันวาคม 2559
317,615.94
418,161.91
45,797,696.52
89,021,045.73
28,500.00
28,500.00
60,584,445.82
10,218,225.39
106,728,258.28
99,685,933.03

..…………………………………
(นายอภิชาติ ปี ปทุม)
กรรมการ
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7.

เงินลงทุนชั่วคราว – สุ ทธิ
เงินลงทุนชัว่ คราว ประกอบด้วย:

หน่วย : บาท

กองทุนเปิ ดตราสารหนี้ - ราคาทุน
บวก กาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยน
แปลงมูลค่ายุติธรรมเงินลงทุน
รวมเงินลงทุนชั่วคราว - สุ ทธิ
8.

30 กันยายน 2560
มูลค่ายุติธรรม
ราคาทุน
ระดับ 2
36,959.70
36,959.70
36,959.70

384.44
37,344.14

31 ธันวาคม 2559
มูลค่ายุติธรรม
ราคาทุน
ระดับ 2
27,169,514.66 27,169,514.66
27,169,514.66

32,379.67
27,201,894.33

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ื่น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นประกอบด้วย:

หน่วย : บาท
30 กันยายน 2560
31 ธันวาคม 2559
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้ การค้าที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้การค้าบริษทั อื่น
เช็ครับลงวันที่ล่วงหน้า
ลูกหนี้ การค้าบริ ษทั อื่น
รวมลูกหนี้ การค้าบริ ษทั อื่น
รวมลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่น
รายได้คา้ งรับตามเงื่อนไขของสัญญา
เงินประกันผลงาน
เงินทดรองจ่าย
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิ นค้า
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
อื่นๆ
รวมลูกหนี้อื่น
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

..…………………………………
(นางสาวหฤทัย หลิมประเสริ ฐ)
กรรมการ

31,134,325.00

-

28,039,935.80
314,637,174.87
342,677,110.67
373,811,435.67

3,111,690.54
324,230,654.40
327,342,344.94
327,342,344.94

12,594,495.00
7,440,000.00
1,779,353.65
21,943,287.84
559,410.06
1,723,808.15
46,040,354.70
419,851,790.37

38,968,924.02
10,951,200.00
783,792.01
4,696,965.09
919,622.62
3,319,953.14
59,640,456.88
386,982,801.82

..…………………………………
(นายอภิชาติ ปี ปทุม)
กรรมการ
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รายได้คา้ งรับตามเงื่อนไขของสัญญา คือ รายได้จากการขายสิ นค้าในส่ วนของที่ยงั ไม่ได้เรี ยกเก็บเงิน ภายใต้
ข้อกาหนดของสัญญา บริ ษทั ฯ จะเรี ยกเก็บเงินจากลูกหนี้เมื่อผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ฯ เริ่ มทางานร่ วมกับ
องค์ประกอบอื่นของลูกค้า
บริ ษทั ฯ มีลูกหนี้ การค้าแยกตามอายุหนี้ที่คา้ งชาระได้ดงั นี้:

หน่วย : บาท
30 กันยายน 2560
31 ธันวาคม 2559
ลูกหนีก้ ารค้าบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
รวมลูกหนีก้ ารค้าบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ลูกหนีก้ ารค้าบริษทั อื่น
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
เกินกาหนดชาระไม่เกิน 3 เดือน
เกินกาหนดชาระ 3 - 6 เดือน
เกินกาหนดชาระ 6 - 12 เดือน
เกินกว่า 12 เดือน
รวมลูกหนีก้ ารค้าบริษทั อื่น

31,134,325.00
31,134,325.00
202,967,211.47
69,800,676.74
6,008,677.36
58,228,475.10
5,672,070.00
342,677,110.67

256,538,109.31
39,886,815.08
20,300,127.15
214,000.00
10,403,293.40
327,342,344.94

ลูกหนี้การค้าที่เกินกาหนดชาระ 12 เดือน เป็ นลูกหนี้การค้าที่อยูร่ ะหว่างการผ่อนชาระหนึ่งราย ซึ่ งผูบ้ ริ หารคาด
ว่าจะสามารถเก็บเงินได้ครบตามยอดคงค้างดังกล่าว

..…………………………………
(นางสาวหฤทัย หลิมประเสริ ฐ)
กรรมการ

..…………………………………
(นายอภิชาติ ปี ปทุม)
กรรมการ
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9.

รายได้ ทยี่ งั ไม่ ได้ เรียกชาระ/เงินรับล่ วงหน้ าจากลูกค้ า
รายได้ที่ยงั ไม่ได้เรี ยกชาระและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า ประกอบด้วย:

หน่วย : บาท
30 กันยายน 2560
31 ธันวาคม 2559
(งวด 9 เดือน)
(งวด 12 เดือน)
138,822,927.77
353,076,974.73

รายได้ บริการรับรู้ตามขั้นความสาเร็จของงาน
รายได้ ที่ยงั ไม่ได้ เรียกชาระ
มูลค่าตามสัญญา
การรับรู้รายได้ของงานที่ทาเสร็ จจนถึงปัจจุบนั
หัก จานวนเงินที่เรี ยกเก็บจากลูกค้า
รายได้ ที่ยงั ไม่ได้ เรียกชาระ
เงินรับล่วงหน้ าจากลูกค้า
มูลค่าตามสัญญา
จานวนเงินที่เรี ยกเก็บจากลูกค้า
หัก การรับรู้รายได้ตามอัตราส่วนของงานที่ทาเสร็ จจนถึงปัจจุบนั
เงินรับล่วงหน้ าจากลูกค้า
10.

292,676,602.03

259,462,617.00

271,209,410.18
(238,574,671.32)
32,634,738.86

243,090,026.39
(227,544,875.00)
15,545,151.39

133,400,000.00

30,560,000.00

35,160,000.00
(10,527,069.20)
24,632,930.80

8,166,518.40
(2,736,525.22)
5,429,993.18

สิ นค้ าคงเหลือ – สุ ทธิ
สิ นค้าคงเหลือ ประกอบด้วย:

วัตถุดิบ
งานระหว่างทา
สิ นค้าสาเร็ จรู ป
สิ นค้าระหว่างทาง
รวมสินค้าคงเหลือ
หัก ค่าเผื่อมูลค่าสิ นค้าลดลง
สินค้าคงเหลือ - สุ ทธิ

..…………………………………
(นางสาวหฤทัย หลิมประเสริ ฐ)
กรรมการ

หน่วย : บาท
30 กันยายน 2560
31 ธันวาคม 2559
121,702,330.51
128,748,151.39
32,470,027.96
9,921,948.76
25,563,645.66
45,220,990.87
18,634,515.32
1,454,599.09
198,370,519.45
185,345,690.11
(9,090,157.61)
(8,620,858.61)
189,280,361.84
176,724,831.50

..…………………………………
(นายอภิชาติ ปี ปทุม)
กรรมการ
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11.

เงินฝากสถาบันการเงินทีม่ ภี าระผูกพัน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 เงินฝากประจาได้นาไปใช้เป็ นหลักทรั พย์ค้ าประกันเงินกูย้ ืม
จากธนาคาร การเปิ ดเลตเตอร์ อ อฟเครดิ ต วงเงิ น เบิ กเกิ น บัญ ชี แ ละหนังสื อ ค้ าประกัน เพื่ อ ธุ รกิ จของบริ ษ ัท ฯ
(หมายเหตุ 15)

12.

ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ – สุ ทธิ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ประกอบด้วย:
หน่วย : บาท
187,479,860.70
11,593,686.22
(31,411.82)
(11,877,002.96)
187,165,132.14

มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
ซื้อเพิม่ ในระหว่างงวด (ราคาทุน)
จาหน่ายในระหว่างงวด (ราคาตามบัญชี)
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับงวด
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

ค่าเสื่ อมราคาสาหรับงวดเก้าเดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560 และ 2559 จานวน 11.88 ล้านบาท และ 14.04
ล้านบาท ตามลาดับ ได้รวมอยูใ่ นงบกาไรขาดทุนแล้ว
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯ มีอาคารและอุปกรณ์ ซึ่ งหักค่าเสื่ อมราคาทั้งจานวน
แล้วแต่ยงั คงใช้งานอยู่ จานวน 34.69 ล้านบาท และ จานวน 29.77 ล้านบาท ตามลาดับ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯ ได้นาที่ ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างทั้งหมดจานองไว้กบั
ธนาคารในประเทศแห่ งหนึ่ ง เพื่อเป็ นการค้ าประกันเงิ นกูย้ ืมจากธนาคาร การเปิ ดเลตเตอร์ ออฟเครดิ ตวงเงิ น
เบิกเกินบัญชีและหนังสื อค้ าประกันเพื่อธุรกิจของบริ ษทั (หมายเหตุ 15)
13.

สิ นทรัพย์ไม่ มีตัวตน – สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ประกอบด้วย:
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
ซื้อเพิม่ ในระหว่างงวด (ราคาทุน)
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับงวด
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

หน่วย : บาท
402,372.10
568,250.00
(216,013.66)
754,608.44

ค่ าตัดจ าหน่ ายส าหรั บงวดเก้าเดื อน สิ้ น สุ ด วัน ที่ 30 กัน ยายน 2560 และ 2559 จานวน 0.22 ล้านบาท และ 0.23
ล้านบาท ตามลาดับ ได้รวมอยูใ่ นงบกาไรขาดทุนแล้ว

..…………………………………
(นางสาวหฤทัย หลิมประเสริ ฐ)
กรรมการ

..…………………………………
(นายอภิชาติ ปี ปทุม)
กรรมการ
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14.

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
รายการเคลื่อนไหวของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างงวดดังนี้:

หน่วย : บาท
การเปลี่ยนแปลง
เพิม่ ขึ้น(ลดลง)
ณ วันที่ 1
มกราคม 2560
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สิ นค้าคงเหลือ
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ประมาณการหนี้สินจากการรับประกัน
สิ นทรัพย์ภายใต้สญั ญาเช่า
รวมสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี

1,724,171.56
5,463,437.80
2,927,498.45
(30,095.14)
10,085,012.67

กาไรขาดทุน
93,859.96
786,422.00
(112,782.73)
1,063.95
768,563.18

ณ วันที่ 30
กันยายน 2560
1,818,031.52
6,249,859.80
2,814,715.72
(29,031.19)
10,853,575.85

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับงวดเก้าเดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน มีดงั นี้:

หน่วย : บาท
ภาษีเงินได้งวดปัจจุบนั
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้

2560
22,569,009.74
(768,563.18)
21,800,446.56

2559
14,151,247.64
(779,270.67)
13,371,976.97

บริ ษทั ฯ ใช้อตั ราภาษีเงินได้ร้อยละ 20 ในการคานวณภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับงวดเก้าเดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30
กันยายน 2560 และ 2559

..…………………………………
(นางสาวหฤทัย หลิมประเสริ ฐ)
กรรมการ

..…………………………………
(นายอภิชาติ ปี ปทุม)
กรรมการ
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15.

เงินกู้ยืมระยะสั้ นจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ประกอบด้วย:

เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท

หน่วย : บาท
30 กันยายน 2560
31 ธันวาคม 2559
32,385,853.48
47,877,939.40

ณ วัน ที่ 30 กัน ยายน 2560 และ 31 ธัน วาคม 2559 บริ ษ ัท ฯ ได้รั บ วงเงิ น สิ น เชื่ อ (เงิ น เบิ ก เกิ น บัญ ชี ธ นาคาร
เงินกูย้ มื ระยะสั้น และวงเงินออกหนังสื อค้ าประกันธนาคาร) จานวนรวม 625.26 ล้านบาท และ 609.75 ล้านบาท
ตามลาดับ และสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจานวน 6.52 ล้านเหรี ยญสหรัฐ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากธนาคารในประเทศหลายแห่ งค้ าประกัน
โดยจดจ านองที่ ดิ นพร้ อมสิ่ งปลู กสร้ าง (หมายเหตุ 12) เงิ นฝากสถาบันการเงิ นที่ มี ภาระผูกพัน (หมายเหตุ 11)
และกรรมการบางท่าน
16.

เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ ื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ประกอบด้วย:

หน่วย : บาท
30 กันยายน 2560 31 ธันวาคม 2559
เจ้ าหนี้การค้า
เจ้าหนี้ การค้า - บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้ การค้า - บริ ษทั อื่น
รวมเจ้ าหนี้การค้า
เจ้ าหนี้อื่น
ค่านายหน้าค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เจ้าหนี้ ซ้ื อทรัพย์สิน
หนี้ สินจากสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
โบนัสค้างจ่าย
อื่นๆ
รวมเจ้ าหนี้อื่น
รวมเจ้ าหนี้การค้าและเจ้ าหนี้อื่น

..…………………………………
(นางสาวหฤทัย หลิมประเสริ ฐ)
กรรมการ

2,145,491.75
210,820,302.61
212,965,794.36

978,247.28
217,958,480.31
218,936,727.59

10,751,043.57
11,894,420.03
4,781,753.47
2,749,992.21
3,432,118.03
3,695,413.06
37,304,740.37
250,270,534.73

13,816,946.03
14,387,633.09
4,717,335.72
32,921,914.84
251,858,642.43

..…………………………………
(นายอภิชาติ ปี ปทุม)
กรรมการ
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17.

หนีส้ ิ นตามสั ญญาเช่ าทางการเงิน – สุ ทธิ
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน ประกอบด้วย:

หน่วย : บาท
30 กันยายน 2560
31 ธันวาคม 2559
ไม่เกิน 1 ปี
จานวนขั้นต่าที่จะต้องจ่าย
ดอกเบี้ยรอตัดจ่าย
มูลค่าปัจจุบันของจานวนเงินขั้นตา่
เกิน 1 ปี แต่ ไม่เกิน 5 ปี
จานวนขั้นต่าที่จะต้องจ่าย
ดอกเบี้ยรอตัดจ่าย
มูลค่าปัจจุบันของจานวนเงินขั้นตา่
ราคาสุ ทธิตามบัญชีของ
สินทรัพย์ภายใต้ สัญญาเช่ าทางการเงิน

1,714,915.25
(121,155.09)
1,593,760.16

1,966,459.19
(255,952.81)
1,710,506.38

2,269,708.94
(199,790.90)
2,069,918.04

3,555,895.31
(265,840.14)
3,290,055.17

6,638,255.60

8,749,065.71

ณ วัน ที่ 30 กัน ยายน 2560 และ 31 ธัน วาคม 2559 บริ ษ ัท ฯ ได้ท าสั ญ ญาเช่ าทางการเงิ น กับ บริ ษ ัท หลายแห่ ง
สาหรับยานพาหนะ สัญญาเช่าดังกล่าวมีระยะเวลา 3-5 ปี

..…………………………………
(นางสาวหฤทัย หลิมประเสริ ฐ)
กรรมการ

..…………………………………
(นายอภิชาติ ปี ปทุม)
กรรมการ
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18.

สารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงาน
การเปลี่ ยนแปลงมู ลค่ าปั จจุ บัน ของภาระผูก พัน ผลประโยชน์ พ นักงาน ส าหรั บ งวดเก้าเดื อน สิ้ น สุ ดวันที่ 30
กันยายน 2560 และ 2559 มีดงั นี้:

หน่วย : บาท
สารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงาน ณ วันต้ นงวด
ส่วนที่รับรู้ในกาไรหรื อขาดทุน :
ต้นทุนบริ การในปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ส่วนที่รับรู้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น :
(กาไร)ขาดทุนจากการประมาณการ
ตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุ งจากประสบการณ์
สารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงาน ณ วันสิ้นงวด

2560
27,317,189.00

2559
20,602,837.00

3,524,380.00
407,730.00

2,987,663.00
341,469.00

31,249,299.00

3,448,417.00
(1,172,913.00)
26,207,473.00

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน สาหรับงวดเก้าเดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน ประกอบด้วย:

หน่วย : บาท
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน
รวมค่าใช้ จ่ายผลประโยชน์ พนักงาน

2560
3,524,380.00
407,730.00
3,932,110.00

2559
2,987,663.00
341,469.00
3,329,132.00

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน สาหรับงวดเก้าเดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน ได้แสดงในงบกาไรขาดทุน ดังนี้:
หน่วย : บาท
2560
2559
ต้นทุนขาย
1,034,719.00
956,068.00
ค่าใช้จ่ายในการขาย
1,542,823.00
1,211,335.00
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
1,354,568.00
1,161,729.00
รวมค่าใช้ จ่ายผลประโยชน์ พนักงาน
3,932,110.00
3,329,132.00

..…………………………………
(นางสาวหฤทัย หลิมประเสริ ฐ)
กรรมการ

..…………………………………
(นายอภิชาติ ปี ปทุม)
กรรมการ
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19.

ทุนเรื อนหุ้น
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 2/2560 มีมติอนุมตั ิในเรื่ องดังต่อไปนี้
- เปลี่ยนมูลค่าหุ ้นจากเดิมมูลค่าหุ ้นที่ ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็ นมูลค่าหุ ้นที่ ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยหุ ้นทั้งหมด
ยังคงเป็ นหุ น้ สามัญ โดยภายหลังจากการเปลี่ยนมูลค่าหุ น้ แล้วจะมีหุน้ สามัญทั้งสิ้ น 900 ล้านหุน้
- บริ ษทั ฯ ได้จดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ น้ ดังกล่าวกับกระทรวงพาณิ ชย์ในวันที่ 29 มิถุนายน 2560

20.

เงินปันผล
ตามมติ ที่ ป ระชุ ม วิ ส ามั ญ ผู ้ถื อ หุ ้ น ครั้ งที่ 2/2560 เมื่ อ วัน ที่ 15 มิ ถุ น ายน 2560 ได้ มี ม ติ ใ ห้ จ่ า ยเงิ น ปั น ผล
เป็ นจานวนเงิน 20 ล้านบาท ตามสัดส่ วนผูถ้ ือหุ น้ เงินปั นผลจ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ แล้วในวันที่ 15 กรกฏาคม 2560
ตามมติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ัท ครั้ งที่ 1/2560 เมื่ อ วัน ที่ 17 มี น าคม 2560 ได้มี ม ติ ให้ จ่ ายเงิ น ปั น ผล
ระหว่างกาลจากกาไรสะสม ณ 31 ธันวาคม 2559 เป็ นจานวนเงิน 20 ล้านบาท ตามสัดส่ วนผูถ้ ือหุ ้น เงินปั นผล
จ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ แล้วในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560
ตามมติ ที่ ป ระชุ ม วิ ส ามั ญ ผู ้ถื อ หุ ้ น ครั้ งที่ 1/2560 เมื่ อ วัน ที่ 28 มกราคม 2560 ได้ มี ม ติ ใ ห้ จ่ า ยเงิ น ปั น ผล
เป็ นจานวนเงิน 20 ล้านบาท ตามสัดส่ วนผูถ้ ือหุ น้ เงินปั นผลจ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ แล้วในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
ตามมติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษัท ครั้ งที่ 2/2559 เมื่ อ วัน ที่ 22 เมษายน 2559 ได้มี ม ติ ใ ห้ จ่ ายเงิ น ปั น ผล
ระหว่างกาลจากกาไรสะสม ณ 31 ธันวาคม 2558 เป็ นจานวนเงิน 20 ล้านบาท ตามสัดส่ วนผูถ้ ือหุ ้น เงินปั นผล
จ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ แล้วเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2559
ตามมติ ที่ ป ระชุ มคณะกรรมการบริ ษ ัท ครั้ งที่ 1/2559 เมื่ อวันที่ 19 กุมภาพัน ธ์ 2559 ได้มี มติ ให้จ่ายเงิ นปั นผล
ระหว่ า งกาลจากก าไรสะสม ณ 31 ธั น วาคม 2558 เป็ นจ านวนเงิ น 30 ล้า นบาท ตามสั ด ส่ ว นผู ้ถื อ หุ ้ น
เงินปั นผลจ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ แล้วเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559

..…………………………………
(นางสาวหฤทัย หลิมประเสริ ฐ)
กรรมการ

..…………………………………
(นายอภิชาติ ปี ปทุม)
กรรมการ
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21.

ส่ วนดาเนินงาน
บริ ษทั ฯ ดาเนินงานในส่ วนงานสามธุรกิจ คือ การผลิตและจาหน่ายสิ นค้า การให้บริ การรับเหมาและติดตั้ง และการให้บริ การ การแสดงรายได้และค่าใช้จ่าย ตามส่ วนงานธุรกิจและส่ วนงานทาง
ภูมิศาสตร์ สาหรับงวดเก้าเดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน มีดงั นี้
หน่วย : พันบาท
รายได้จากการให้บริ การ
รวม
รายได้จากการให้บริ การ
รับเหมาและติดตั้ง
รายได้จากการผลิตและจาหน่าย
2559
2560
2559
2560
2559
2560
2559
2560
786,625
763,450
43,199
19,262
305,585
138,823
437,841
605,365
รายได้
185,292
211,901
22,643
10,316
41,200
32,819
121,449
168,766
กาไรขั้นต้นของส่วนงาน
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสาหรับงวด

68,210

34,124

13,265

11,576

4,169

6,362

สิ นทรัพย์ ณ วันที่ 30 กันยายน ประกอบด้วย
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
อื่นๆ
รวมสิ นทรัพย์

..…………………………………
(นางสาวหฤทัย หลิมประเสริ ฐ)
กรรมการ

..…………………………………
(นายอภิชาติ ปี ปทุม)
กรรมการ

2,782
(42,469)
(59,484)
(3,948)
(1,338)
(21,800)
85,644

1,445
(52,780)
(63,523)
(4,109)
(891)
(13,372)
52,062

187,165
767,747
954,912

188,148
730,295
918,443
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ส่ วนงานทางภูมิศาสตร์
ในระหว่างงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560 และ 2559 บริ ษทั ฯ มีรายได้จากการขายและบริ การโดย
ส่ งออกต่างประเทศเป็ นจานวนเงิน 13.61 ล้านบาท และจานวนเงิน 60.85 ล้านบาท ตามลาดับ
ข้ อมูลทีเ่ กีย่ วกับลูกค้ ารายใหญ่
สาหรับงวดเก้าเดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560 และ 2559 บริ ษทั ฯ มี รายได้จากลูกค้ารายใหญ่จานวนสอง
กลุ่มและหนึ่งรายตามลาดับ เป็ นจานวนเงินประมาณ 246.77 ล้านบาท และ 133.61 ล้านบาท ตามลาดับ
22.

เครื่ องมือทางการเงิน
ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลีย่ น
บริ ษทั ฯ มีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเนื่องจากบริ ษทั ฯ มีรายการซื้ อวัตถุดิบหลักและขาย
สิ นค้าเป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ บริ ษทั ฯ ได้ตกลงทาสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่ งส่ วนใหญ่มี
อายุสัญญาไม่เกินหนึ่งปี เพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือในการบริ หารความเสี่ ยง
บริ ษทั ฯ มียอดคงเหลือของสิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท
30 กันยายน 2560 31 ธันวาคม 2559
สินทรัพย์ทเี่ ป็ นเงินตราต่ างประเทศ
เงินฝากกับสถาบันการเงิน
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ
สกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิง
ลูกหนี้อื่น - รายได้คา้ งรับตามเงื่อนไขของสัญญา
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ
หนีส้ ินทีเ่ ป็ นเงินตราต่ างประเทศ
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน -ทรัสต์รีซีท
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ
เจ้าหนี้การค้า
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ

..…………………………………
(นางสาวหฤทัย หลิมประเสริ ฐ)
กรรมการ



0.39
0.09

0.42
0.09

-

0.17

0.97

1.33

0.69

0.11

..…………………………………
(นายอภิชาติ ปี ปทุม)
กรรมการ
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บริ ษทั ฯ มีสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือ ดังนี้

สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ
สกุลเงินยูโร

หน่วย : ล้านบาท
30 กันยายน 2560
31 ธันวาคม 2559
2.77
2.69
0.03
0.09

สัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่คงเหลืออยู่ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 จะทยอยครบกาหนดภายใน
ระยะเวลา 12 เดือน
23.

ภาระผูกพันและหนีส้ ิ นทีอ่ าจจะเกิดขึน้
23.1 ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าค่าบริ การ โดยมีค่าเช่าและค่าบริ การที่ตอ้ ง
จ่ายในอนาคต คงเหลือตามสัญญาดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
ไม่เกิน 1 ปี
0.62
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
0.26
รวม
0.88
23.2 ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 บริ ษทั ฯ มีภาระหนี้ สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้าจากการให้ธนาคารออกหนังสื อ
ค้ าประกันจานวน 139.72 ล้านบาท และจานวนเงิน 0.22 ล้านเหรี ยญสหรัฐ ตามลาดับ
23.3 ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 บริ ษทั ฯ มี เลตเตอร์ ออฟเครดิ ตที่ยงั ไม่ได้ใช้จานวนเงิน 0.72 ล้านเหรี ยญสหรัฐ
(เทียบเท่า 24.00 ล้านบาท)
23.4 ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันตามสัญญาจะซื้ อจะขายที่ดินจานวนเงิน 66 ล้านบาท โดย
จ่ายเงินมัดจาไปแล้วจานวนเงิน 5 ล้านบาท
23.5 ณ วัน ที่ 30 กันยายน 2560 บริ ษ ทั ฯ มี ภาระหนี้ สิ นที่ ตอ้ งจ่ ายเงิ นตามสั ญ ญางานก่ อสร้ างส าหรั บ รองรั บ
การติดตั้งเครน และห้อง Test System จานวนเงิน 1.65 ล้านบาท
23.6 ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 บริ ษทั ฯ มีภาระหนี้ สินที่ตอ้ งจ่ายเงินตามสัญญาจ้างที่ ปรึ กษาและแนะนาลูกค้า
รวมถึงงานโครงการ จานวนเดือนละ 0.04 ล้านบาท
23.7 ณ วัน ที่ 30 กัน ยายน 2560 บริ ษ ัท ฯ มี ภ าระผู ก พัน ต้อ งจ่ ายค่ าที่ ป รึ ก ษาให้ กับ บริ ษ ัท แห่ งหนึ่ ง ในการ
ให้บริ การที่ ปรึ กษาทางการเงินและผูจ้ ดั การจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ ายเพื่อการเสนอขายและ
การกระจายหุ ้นที่ เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็ นครั้ งแรก (IPO) และการนาหุ ้นของบริ ษทั ฯ เข้าเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็ นจานวนเงินคงเหลือ 0.50 ล้านบาท

..…………………………………
(นางสาวหฤทัย หลิมประเสริ ฐ)
กรรมการ



..…………………………………
(นายอภิชาติ ปี ปทุม)
กรรมการ
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24.

การจัดประเภทรายการใหม่
ในระหว่างงวดบริ ษทั ฯ ได้มีการจัดประเภทบางรายการในงบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับ
งวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มี นาคม 2560 และงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ใหม่
เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการบัญชีในงวดปั จจุบนั สรุ ปได้ดงั นี้

ก่อนจัดประเภท
รายการใหม่
งบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2560
รายได้จากการขาย
รายได้จากการให้บริ การรับเหมาและติดตั้ง
ต้นทุนขาย
ต้นทุนการให้บริ การรับเหมาและติดตั้ง
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2560
รายได้จากการขาย
รายได้จากการให้บริ การรับเหมาและติดตั้ง
ต้นทุนขาย
ต้นทุนการให้บริ การรับเหมาและติดตั้ง
สาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2560
รายได้จากการขาย
รายได้จากการให้บริ การรับเหมาและติดตั้ง
ต้นทุนขาย
ต้นทุนการให้บริ การรับเหมาและติดตั้ง
25.

หน่วย : บาท
รายการ
จัดประเภทใหม่

หลังจัดประเภท
รายการใหม่

107,573,686.83
134,166,190.83
76,773,524.58
107,179,114.67

107,428,650.27
(107,428,650.27)
84,111,707.06
(84,111,707.06)

215,002,337.10
26,737,540.56
160,885,231.64
23,067,407.61

104,452,614.91
47,327,292.92
74,845,640.99
38,452,284.51

11,086,945.62
(11,086,945.62)
9,256,926.16
(9,256,926.16)

115,539,560.53
36,240,347.30
84,102,567.15
29,195,358.35

212,026,301.74
181,493,483.75
151,619,165.57
145,631,399.18

118,515,595.89
(118,515,595.89)
93,368,633.22
(93,368,633.22)

330,541,897.63
62,977,887.86
244,987,798.79
52,262,765.96



เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ตามมติ ที่ ประชุ ม คณะกรรมการบริ ษทั ครั้ งที่ 4/2560 เมื่ อวันที่ 9 พฤศจิ กายน 2560 ได้มีม ติ ให้จ่ายเงิ นปั นผล
ระหว่างกาลจากก าไรสะสม ณ 31 ธัน วาคม 2559 ในอัต ราหุ ้น ละ 0.146 บาท จานวน 630 ล้านหุ ้น คิ ด เป็ น
จานวนเงิน 91.98 ล้านบาท ตามสัดส่ วนผูถ้ ือหุ น้

26.

การอนุมัตงิ บการเงิน
งบการเงิ น ระหว่างกาลนี้ ได้รั บ การอนุ ม ัติ ให้ อ อกงบการเงิ น จากคณะกรรมการของบริ ษ ัท ฯ แล้ว เมื่ อ วัน ที่
9 พฤศจิกายน 2560
..…………………………………
(นางสาวหฤทัย หลิมประเสริ ฐ)
กรรมการ
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CPT
Professional for Drives and Power

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

เอกสารแนบ 4

แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

วันที่ 28 เมษายน 2560

แบบประเมินนีจ้ ัดทาโดยคณะกรรมการบริษัทซึ่งเป็ นความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับ
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
แนวคิดและวัตถุประสงค์
การมีระบบการควบคุมภายในที่ดีมีความสาคัญอย่างยิ่งสาหรับบริ ษทั จดทะเบียนหรื อบริ ษทั ที่ มี
ประชาชนเป็ นผูถ้ ือหุ น้ โดยระบบที่ดีจะสามารถช่วยป้องกันบริ หาร จัดการความเสี่ ยงหรื อความเสี ยหายต่าง
ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับบริ ษทั และผูท้ ี่มีส่วนได้เสี ยได้เป็ นอย่างดี ดังนั้น จึงเป็ นหน้าที่ของคณะกรรมการบริ ษทั ที่
จะต้อ งด าเนิ น การให้ ม ั่น ใจว่า บริ ษ ัท มี ร ะบบควบคุ ม ภายในที่ เหมาะสม และเพี ย งพอในการดู แ ลการ
ดาเนิ นงานให้เป็ นไปตามเป้ าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมาย ข้อกาหนดที่เกี่ ยวข้องได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
สามารถป้องกันทรัพย์สิน จากการทุจริ ต เสี ยหาย รวมทั้งมีการจัดทาบัญชี รายงานที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับความร่ วมมือเป็ น
อย่างดี จากไพรซ์ วอเตอร์ เฮาส์ คูเปอร์ ส ประเทศไทย (PWC Thailand) ในการพัฒ นาแบบประเมิ น ความ
เพี ยงพอของระบบควบคุ ม ภายใน (“แบบประเมิ น ”) ฉบับ นี้ ขึ้ น เพื่ อเป็ นเครื่ องมื อช่ วยให้บ ริ ษ ัท ใช้เป็ น
แนวทางในการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ด้วยตนเอง
แบบประเมินนี้ ได้จดั ทาตามแนวคิดของ COSO1 (The Committee of Sponsoring Organizations of
the Tread way Commission) ที่ได้ปรับปรุ ง framework ใหม่เมื่อเดื อนพฤษภาคม 2556 และนามาปรับให้
เข้าใจง่ายขึ้น รวมทั้งเหมาะสมกับบริ ษทั จดทะเบียนไทย ซึ่ งคาถามหลักยังแบ่งออกเป็ น 5 ส่ วนเช่นเดียวกับ
แนวทางของ COSO เดิม แต่ได้ขยายความแต่ละส่ วนออกเป็ นหลักการย่อยรวม 17 หลักการ เพื่อให้เข้าใจ
และเห็นภาพของแต่ละส่ วนได้ชดั เจนยิง่ ขึ้น
บริ ษทั ใช้แบบประเมินนี้ เป็ นแนวทางในการประเมินหรื อทบทวนความเพียงพอของระบบควบคุม
ภายในอย่างน้อยทุกปี และอาจมีการทบทวนเพิ่มเติมหากเกิดเหตุการณ์ที่อาจส่ งผลกระทบต่อการดาเนินงาน
ของบริ ษทั อย่างมีนัยสาคัญ การประเมินดังกล่าวควรผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริ ษทั ด้วย เพื่อให้เกิ ดการแลกเปลี่ยนความเห็ นมีความเข้าใจตรงกัน และสามารถกาหนด
แนวทางปฏิบตั ิที่เหมาะสมกับบริ ษทั ได้
การตอบแบบประเมินในแต่ละข้อ อยูบ่ นพื้นฐานของการปฏิบตั ิจริ ง หากประเมินแล้วพบว่า บริ ษทั
ยังขาดการควบคุมภายในที่เพียงพอในข้อใด (ไม่ว่าจะเป็ นการไม่มีระบบในเรื่ องนั้น หรื อมีแล้วแต่ยงั ไม่
เหมาะสม) บริ ษทั ควรอธิบายเหตุผลและแนวทางแก้ไขประกอบไว้ดว้ ย

1

เป็ นคณะกรรมการร่ วมของสถานบันวิชาชี พ 5 แห่ ง ได้แก่ สถาบันผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตแห่ งสหรัฐอเมริ กา (AICPA) สถาบันผูต้ รวจสอบ
ภายในสากล (Institute of Internal Auditors หรื อ IIA) สถาบันผูบ้ ริ หารการเงิน (Financial Executives Institute หรื อ FEI) สมาคมนักบัญชี แห่ ง
สหรัฐอเมริ กา (American Accounting Association หรื อ AAA) และสถาบันนักบัญชีเพื่อการบริ หาร (Institute of Management Accountants หรื อ
IMA)

1

การควบคุมภายในองค์ กร (Control Environment)
1.

องค์ กรแสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่ าของความซื่ อตรง (integrity) และจริยธรรม

คาถาม
1.1 คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารกาหนดแนวทาง
และ มีการปฏิบตั ิที่อยูบ่ นหลักความซื่อตรง
และการรักษาจรรยาบรรณในการดาเนินงาน
ที่ครอบคลุมถึง
1.1.1 การปฏิบตั ิหน้าที่ประจาวัน และการ
ตัดสิ นใจในเรื่ องต่าง ๆ
1.1.2 การปฏิบตั ิต่อคู่คา้ ลูกค้า และ
บุคคลภายนอก
1.2 มีขอ้ กาหนดที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้
ผูบ้ ริ หารและพนักงานปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความ
ซื่อตรงและรักษาจรรยาบรรณ ที่ครอบคลุมถึง
1.2.1 มีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับจริ ยธรรม (Code of
conduct) สาหรับผูบ้ ริ หารและพนักงาน
ที่เหมาะสม
1.2.2 มีขอ้ กาหนดห้ามผูบ้ ริ หารและพนักงาน
ปฏิบตั ิตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั
กิจการ ซึ่งรวมถึงการห้ามคอร์รัปชัน่ อัน
ทาให้เกิดความเสี ยหายต่อองค์กร
1.2.3 มีบทลงโทษที่เหมาะสมหากมีการ
ฝ่ าฝื นข้อกาหนดข้างต้น
1.2.4 มีการสื่ อสารข้อกาหนดและบทลงโทษ
ข้างต้นให้ผบู ้ ริ หารและพนักงานทุกคน
รับทราบ เช่น รวมอยูใ่ นการปฐมนิเทศ
พนักงานใหม่ ให้พนักงานลงนาม
รับทราบข้อกาหนดและบทลงโทษเป็ น
ประจาทุกปี รวมทั้งมีการเผยแพร่ code

ใช่










ไม่ ใช่

หมายเหตุ
- บริ ษทั ได้เผยแพร่ “หลักปฏิบตั ิ
เกี่ยวกับจริ ยธรรมทางธุรกิจ (Code
of Conduct)” พร้อมทั้งติดประกาศ
ภายในบริ เวณบริ ษทั เพื่อสื่ อสาร
ให้กบั ผูม้ ีส่วนได้เสี ยกับบริ ษทั
ได้รับทราบ รวมถึงจรรยาบรรณ
และจะมีการทบทวนเพื่อให้
สอดคล้องกับการปฏิบตั ิงานเป็ น
ประจาทุกปี นอกจากนี้ยงั ได้มีการ
จัดทา “นโยบายการกากับดูแล
กิจการ (Corporate Governance
Policy)” เพือ่ เป็ นแนวทางในการ
ทางานอีกด้วย
- บริ ษทั มีการกาหนดบทลงโทษไว้
อย่างชัดเจนในคู่มือพนักงานและ
หลักปฏิบตั ิเกี่ยวกับจริ ยธรรมทาง
ธุรกิจพร้อมทั้งให้พนักงานลงนาม
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คาถาม
of conduct ให้แก่พนักงานและ
บุคคลภายนอกได้รับทราบ
1.3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบตั ิตาม Code of Conduct
1.3.1 การติดตามและประเมินผลโดย
หน่วยงานตรวจสอบภายในหรื อ
หน่วยงานกากับดูแลปฏิบตั ิ
(compliance unit)
1.3.2 การประเมินตนเองโดยผูบ้ ริ หารและ
พนักงาน
1.3.3 การประเมินโดยผูเ้ ชี่ยวชาญที่เป็ นอิสระ
จากภายนอกองค์กร
1.4 มีการจัดการอย่างทันเวลา หากพบการไม่
ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดเกี่ยวกับความซื่อตรง
และการรักษาจรรยาบรรณ
1.4.1 มีกระบวนการที่ทาให้สามารถตรวจพบ
การฝ่ าฝื นได้ภายในเวลาที่เหมาะสม
1.4.2 มีกระบวนการที่ทาให้สามารถลงโทษ
หรื อจัดการกับการฝ่ าฝื นได้อย่าง
เหมาะสม และภายในเวลาอันควร
1.4.3 มีการแก้ไขการกระทาที่ขดั ต่อหลัก
ความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณ
อย่างเหมาะสมและภายในเวลาอันควร

ใช่







ไม่ ใช่

หมายเหตุ

บริ ษทั มีการประเมินโดยมีการ
ตรวจสอบภายในทุกไตรมาส การ
ประเมินตนเองโดยผูบ้ ริ หารและ
พนักงานทุกปี และประเมินโดย
ผูเ้ ชี่ยวชาญที่เป็ นอิสระจากภายนอก
องค์กรทุก 6 เดือน ได้แก่ การ
ตรวจสอบคุณภาพ ระบบ ISO โดย
บริ ษทั ที่ได้มาตรฐาน
ซึ่งมีการตรวจสอบล่าสุ ดเมื่อ 16/1/60
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2.

2.1

2.2

2.3

2.4

คณะกรรมการมี ค วามเป็ นอิส ระจากฝ่ ายบริ ห าร และท าหน้ าที่ กากับ ดู แล (Oversight) และพั ฒ นาการ
ดาเนินการด้ านการควบคุมภายใน
คาถาม
มีการกาหนดบทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการแยกจากฝ่ ายบริ หาร โดยได้
สงวนสิ ทธิ์อานาจเฉพาะของคณะกรรมการไว้
อย่างชัดเจน
คณะกรรมการกากับดูแลให้มีการกาหนด
เป้าหมายการดาเนินธุรกิจที่ชดั เจนและวัดผล
ได้ เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานของ
ผูบ้ ริ หารและพนักงาน
คณะกรรมการกากับดูแลให้บริ ษทั กาหนด
บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและ
ผูบ้ ริ หารให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎบัตร ซึ่ง
ครอบคลุมบทบาทที่สาคัญของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ผูส้ อบบัญชี ผูต้ รวจสอบภายใน
และผูร้ ับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการเป็ นผูม้ ีความรู ้เกี่ยวกับธุรกิจ
ของบริ ษทั และมีความเชี่ยวชาญที่เป็ น
ประโยชน์ต่อบริ ษทั หรื อสามารถขอ
คาแนะนาจากผูเ้ ชี่ยวชาญในเรื่ องนั้นๆได้

2.5 คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระที่
มีความรู ้ ความสามารถน่าเชื่อถือ และมีความ
เป็ นอิสระในการปฏิบตั ิหน้าที่อย่างแท้จริ ง
เช่น ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั ไม่
มีความสัมพันธ์อื่นใด อันอาจมีอิทธิพลต่อการ
ใช้ดุลยพินิจและปฏิบตั ิหน้าที่อย่างเป็ นอิสระ
ในจานวนที่เหมาะสมเพียงพอ

ใช่










ไม่ ใช่

หมายเหตุ
มีการกาหนดขอบเขตอานาจกรรมการ
และกรรมการบริ หารผ่านวาระการ
ประชุมบอร์ด
มีการจัดทาแผนธุรกิจประจาปี อย่าง
สม่าเสมอและมีการทบทวนแนว
ทางการปฏิบตั ิงานผ่านทางการประชุม
มีการกาหนดขอบเขตอานาจกรรมการ
และกรรมการตรวจสอบ ผูส้ อบบัญชี
ผูต้ รวจสอบภายในและผูร้ ับผิดชอบต่อ
รายงานทางการเงินผ่านวาระการ
ประชุมบอร์ด
คณะกรรมการเป็ นผูม้ ีความรู ้ทางด้าน
ธุรกิจ มีประสบการณ์และ
ความสามารถเกี่ยวข้องกับหน้าที่ที่
กาหนดอย่างเพียงพอ โดยมี
ความสามารถที่จะปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่าง
มีประสิ ทธิภาพ
โครงสร้างของกรรมการบริ ษทั
ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 5 ท่านซึ่ง
ทั้ง 5 ท่านนี้เป็ นกรรมการจากภายนอก
และไม่มีความสัมพันธ์กบั ธุรกิจบริ ษทั
และมีจานวนเหมาะสมเพียงพอต่อ
โครงสร้างของธุรกิจบริ ษทั
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คาถาม
2.6 คณะกรรมการบริ ษทั กากับดูแลการพัฒนา
และปฏิบตั ิเรื่ องการควบคุมภายในองค์กร ซึ่ง
ครอบคลุมทั้งการสร้างสภาพแวดล้อม การ
ควบคุม การประเมิน ความเสี่ ยง กิจกรรมการ
ควบคุม ข้อมูลและการสื่ อสาร และการ
ติดตาม

3.

ใช่

ไม่ ใช่



หมายเหตุ
คณะกรรมการกากับดูแลได้รับ
มอบหมายให้ดูแลการพัฒนาและ
ปฏิบตั ิเรื่ องการควบคุมภายใน รวมถึง
การสร้างสภาพแวดล้อมการควบคุม
เช่น การกระจายอานาจ และจัดตั้ง
คณะกรรมการความเสี่ ยงเพื่อดูแลและ
ประเมินความเสี่ ยง

ฝ่ ายบริ หารได้ จัดให้ มีโครงสร้ างสายการรายงาน การกาหนดอานาจในการสั่ งการและความรั บผิดชอบที่
เหมาะสมเพื่อให้ องค์ กรบรรลุวตั ถุประสงค์ ภายใต้ การกากับดูแล (Oversight) ของคณะกรรมการ

คาถาม
3.1 ผูบ้ ริ หารระดับสู งกาหนดโครงสร้างองค์กรที่
สนับสนุนการบรรลุวตั ถุประสงค์ของบริ ษทั
โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมทั้งทางธุรกิจ
และกฎหมาย รวมถึงการจัดให้มีการควบคุม
ภายในอย่างมีประสิ ทธิภาพ เช่น แบ่งแยก
หน้าที่ในส่ วนงานที่สาคัญ ซึ่งทาให้เกิดการ
ตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน มีงานตรวจสอบ
ภายในที่ข้ ึนตรงกับกรรมการตรวจสอบ และมี
สายการรายงานที่ชดั เจน เป็ นต้น
3.2 ผูบ้ ริ หารระดับสู งกาหนดสายการรายงานใน
บริ ษทั โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับ
อานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และการ
สื่ อสารข้อมูล
3.3 มีการกาหนด มอบหมาย และจากัดอานาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม
ระหว่างคณะกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร
ระดับสู ง ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน

ใช่







ไม่ ใช่

หมายเหตุ
บริ ษทั ได้มีการกาหนดโครงสร้างและ
สายบังคับบัญชา อานาจอนุมตั ิอย่าง
เหมาะสม นอกจากนี้ยงั ให้ความสาคัญ
กับหน่วยงานภายในที่ชดั เจน รวมทั้ง
การกระจายอานาจโดยการมอบหมาย
หน้าที่และความรับผิดชอบให้กบั
บุคลากรในแต่ละตาแหน่งอย่าง
เหมาะสมและสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของบริ ษทั
บริ ษทั ได้จดั ทาแผนภูมิโครงสร้าง
องค์กร (Organization Chart) อย่างเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร รวมถึงมีการเผยแพร่
พร้อมทั้งประกาศทุกเดือน ทาง e mail
บริ ษทั มีการกาหนดตามตารางอานาจ
อนุมตั ิเป็ นลายลักษณ์อกั ษรและเผยแพร่
ให้พนักงานในส่ วนต่างๆได้เข้าใจ ซึ่ง
อานาจอนุมตั ิน้ ีได้รับความเห็นชอบจาก
การประชุมบอร์ดเพื่อความเหมาะสมใน
การบริ หารงานอย่างมีประสิ ทธิภาพ
5

4.

องค์ กรแสดงถึงความมุ่งมั่นในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรทีม่ ีความรู้ความสามารถ

คาถาม
4.1 บริ ษทั มีนโยบายและวิธีการปฏิบตั ิเพื่อจัดหา
พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู ้และ
ความสามารถที่เหมาะสม และมีกระบวนการ
สอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบตั ิน้ นั อย่าง
สม่าเสมอ

4.2 บริ ษทั มีกระบวนการประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงาน การให้แรงจูงใจหรื อรางวัลต่อ
บุคลากรที่มีผลการปฏิบตั ิงานดี และการ
จัดการต่อบุคลากรที่มีผลงานไม่บรรลุ
เป้าหมายรวมถึงการสื่ อสารกระบวนการ
เหล่านี้ให้ผบู ้ ริ หารและพนักงานทราบ

ใช่





4.3 บริ ษทั มีกระบวนการแก้ไขปัญหาหรื อ
เตรี ยมพร้อมสาหรับการขาดบุคลากรที่มี
ความรู ้และความสามารถที่เหมาะสมอย่าง
ทันเวลา



4.4 บริ ษทั มีกระบวนการสรรหา พัฒนา และรักษา
ผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกคน เช่น การ
จัดระบบที่ปรึ กษา (mentoring) และการ
ฝึ กอบรม



4.5 บริ ษทั มีแผนและกระบวนการสรรหาผูส้ ื บ
ทอดตาแหน่ง (succession plan) ที่สาคัญ



ไม่ ใช่

หมายเหตุ
บริ ษทั มีการกาหนด แผนการฝึ กอบรม
รวมทั้งกาหนดแนวทางการสร้างขวัญ
กาลังใจเพื่อรักษาบุคลากรที่มีความรู ้
และความสามารถโดยมีการทบทวน
แผนปฏิบตั ิการในทุกปี ซึงระบุไว้
ชัดเจนในระเบียบสวัสดิการพนักงาน
โดยผูบ้ ริ หาร
บริ ษทั มีการจัดทาแบบประเมินผลเพื่อ
ใช้ในการวัดผลการดาเนินงานของ
พนักงานรวมถึงทักษะสาคัญในการ
ปฏิบตั ิงานเป็ นประจาทุกปี และใช้เป็ น
องค์ประกอบในการการขึ้นเงินเดือน
ให้รางวัล และพัฒนาพนักงานต่อไป
บริ ษทั ให้ความสาคัญต่อการจัดทา
ฐานข้อมูลของผูส้ มัครที่สนใจตาแหน่ง
งานที่มีในบริ ษทั แต่ละระดับของ
ตาแหน่งงานอย่างสม่าเสมอ และมีการ
โยกย้ายเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
บริ ษทั มีการกาหนดระเบียบการรับ
พนักงาน แผนการฝึ กอบรม รวมทั้ง
กาหนดแนวทางการสร้างขวัญกาลังใจ
เพื่อรักษาบุคลากรที่มีความรู ้และ
ความสามารถโดยมีการทบทวน
แผนปฏิบตั ิการในทุกปี
บริ ษทั มีแผนและกระบวนการในการ
สรรหาผูส้ ื บทอดตาแหน่งอย่างเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร โดยกาหนดเป็ นนโยบาย
สาคัญของบริ ษทั
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5.

องค์ กรกำหนดให้ บุคลำกรมีหน้ ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบในกำรควบคุมภำยใน เพื่อให้ บรรลุตำมวัตถุประสงค์
ขององค์ กร

คาถาม
5.1 คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารมีกระบวนการ
และการสื่ อสารเชิงบังคับให้บุคลากรทุกคนมี
ความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน และจัด
ให้มีการปรับปรุ งแก้ไขกระบวนการปฏิบตั ิ
ในกรณี ที่จาเป็ น

5.2 คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารกาหนดตัวชี้วดั ผล
การปฏิบตั ิงาน การสร้างแรงจูงใจ และการให้
รางวัล ที่เหมาะสม โดยพิจารณาทั้งเรื่ องการ
ปฏิบตั ิตาม Code of Conduct และ
วัตถุประสงค์ในระยะสั้นและระยะยาวของ
บริ ษทั
5.3 คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารประเมินแรงจูงใจ
และการให้รางวัลอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นให้
สามารถเชื่อมโยงกับความสาเร็ จของหน้าที่ใน
การปฏิบตั ิตามการควบคุมภายในด้วย
5.4 คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารได้พิจารณาไม่ให้
มีการสร้างแรงกดดันที่มากเกินไปในการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ของบุคลากรแต่ละคน

ใช่








ไม่ ใช่

หมายเหตุ
บริ ษทั ได้มีการจัดประชุม /ฝึ กอบรม
เพื่อสื่ อสารเชิงบังคับให้ทุกคนเห็น
ความสาคัญและมีความรับผิดชอบต่อ
การควบคุมภายในโดยอ้างอิงจาก
รายงานการควบคุมภายในและมีการ
สอบทานเพื่อปรับปรุ งในกรณี ที่จาเป็ น
-มีการประชุมทุก 6 เดือน มีรายงานการ
ประชุม คุณดวงแก้ว
บริ ษทั ได้มีการจัดทาแบบประเมินผล
เป็ นประจาทุกปี โดยมีการระบุตวั ชี้วดั
ทั้งในเรื่ องการปฏิบตั ิงาน ทักษะและ
จริ ยธรรม เพื่อเป็ นองค์ประกอบในการ
ให้ค่าตอบแทนต่อไป
บริ ษทั ได้มีการจัดทาแบบประเมินผล
เป็ นประจาทุกปี โดยมีการระบุตวั ชี้วดั
ทั้งในเรื่ องการปฏิบตั ิงาน ทักษะและ
จริ ยธรรม ที่สอดคล้องกับการควบคุม
ภายใน
บริ ษทั มีแนวทางปฏิบตั ิที่ชดั เจนในการ
กาหนดเป้าหมาย และมีการสื่ อสารไป
ยังพนักงานทุกคน เพื่อไม่ให้เป็ นการ
สร้างแรงกดดันจนเกินไป เป้าหมาย
ที่ต้ งั จะต้องเป็ นสิ่ งที่พนักงานทุกคน
สามารถปฏิบตั ิได้จริ ง และนอกจากนี้ยงั
เป็ นการแสดงความรับผิดชอบของ
ผูบ้ ริ หารเพื่อไม่ให้เกิดการกระทาที่อาจ
เป็ นแรงจูงใจในการขาดความซื่อสัตย์
7

คาถาม

ใช่

ไม่ ใช่

หมายเหตุ
ต่อหน้าที่ในการปฏิบตั ิงาน พร้อมทั้ง
เปิ ดโอกาสให้พนักงานเสนอแนะสิ่ งที่
เป็ นประโยชน์ผา่ นช่องทาง Website
ของบริ ษทั

การประเมินความเสี่ ยง (Risk Assessment)
6.

องค์ กรกำหนดวัตถุประสงค์ ไว้ อย่ ำงชั ดเจนเพียงพอ เพื่อให้ สำมำรถระบุและประเมินควำมเสี่ ยงต่ ำง ๆ ที่
เกีย่ วข้ องกับกำรบรรลุวตั ถุประสงค์ ขององค์ กร

คาถาม
6.1 บริ ษทั สามารถปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชี
ที่รับรองโดยทัว่ ไป และเหมาะสมกับธุรกิจใน
ขณะนั้น โดยแสดงได้วา่ รายการในรายงาน
ทางการเงินมีตวั ตนจริ ง ครบถ้วน แสดงถึง
สิ ทธิหรื อภาระผูกพันของบริ ษทั ได้ถูกต้อง มี
มูลค่าเหมาะสม และเปิ ดเผยข้อมูลครบถ้วน
ถูกต้อง
6.2 บริ ษทั กาหนดสาระสาคัญของรายการทางการ
เงิน โดยพิจารณาถึงปัจจัยที่สาคัญ เช่น ผูใ้ ช้
รายงานทางการเงิน ขนาดของรายการ
แนวโน้มของธุรกิจ
6.3 รายงานทางการเงินของบริ ษทั สะท้อนถึง
กิจกรรมการดาเนินงานของบริ ษทั
อย่างแท้จริ ง
6.4 คณะกรรมการหรื อคณะกรรมการบริ หาร
ความเสี่ ยง อนุมตั ิและสื่ อสารนโยบาย การ
บริ หารความเสี่ ยงให้ผบู ้ ริ หารและพนักงานทุก
คนรับทราบและถือปฏิบตั ิ จนเป็ นส่ วนหนึ่ง
ของวัฒนธรรมขององค์กร

ใช่








ไม่ ใช่

หมายเหตุ
บริ ษทั สามารถปฏิบตั ิตามมาตรฐานการ
บัญชีที่รับรองโดยทัว่ ไป และเหมาะสม
กับธุรกิจ โดยมีการใช้การบันทึกบัญชี
ผ่านระบบ CPTWorks ซึ่งผ่านการ
ตรวจสอบบัญชีอย่างเหมาะสม ผ่านผู ้
ตรวจสอบบัญชีช้ นั นา
บริ ษทั มีการรายงาน ข้อมูลทางการเงินที่
เป็ นมาตรฐานสามารถพิจารณา
วิเคราะห์ รายการสาคัญที่มีผลต่อ
แนวโน้มธุรกิจ
รายงานทางการเงินของบริ ษทั เป็ นไป
ตามมาตรฐานและสะท้อนถึงกิจกรรม
การดาเนินงานของบริ ษทั
อย่างแท้จริ ง
บริ ษทั มีนโยบายการบริ หารความเสี่ ยง
สื่ อสารกับทุกคนให้รับทราบและถือ
ปฏิบตั ิ
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7.

องค์ กรระบุและวิเคราะห์ ความเสี่ ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต่ อการบรรลุวัตถุประสงค์ ไว้ อย่ างครอบคลุม
ทั่วทั้งองค์ กร

คาถาม
7.1 บริ ษทั ระบุความเสี่ ยงทุกประเภทซึ่งอาจมี
ผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจทั้งระดับองค์กร
หน่วยธุรกิจ ฝ่ ายงาน และหน้าที่งานต่าง ๆ
7.2 บริ ษทั วิเคราะห์ความเสี่ ยงทุกประเภทที่อาจ
เกิดจากทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก
องค์กร ซึ่งรวมถึงความเสี่ ยงด้านกลยุทธ์ การ
ดาเนินงาน การรายงาน การปฏิบตั ิตาม
กฎเกณฑ์ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
7.3 ผูบ้ ริ หารทุกระดับมีส่วนร่ วมในการบริ หาร
ความเสี่ ยง

7.4 บริ ษทั ได้ประเมินความสาคัญของความเสี่ ยง
โดยพิจารณาทั้งโอกาสเกิดเหตุการณ์ และ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

7.5 บริ ษทั มีมาตรการและแผนปฏิบตั ิงานเพื่อ
จัดการความเสี่ ยง โดยอาจเป็ นการยอมรับ
ความเสี่ ยงนั้น (Acceptance) การลดความ
เสี่ ยง (Reduction) การหลีกเลี่ยงความเสี่ ยง
(Avoidance) หรื อการร่ วมรับความเสี่ ยง
(Sharing)

ใช่










ไม่ ใช่

หมายเหตุ
บริ ษทั มีการจัดทารายงานความคืบหน้า
ความเสี่ ยง ของคณะกรรมการบริ หาร
ความเสี่ ยงโดยพิจารณาถึงผลกระทบต่อ
การดาเนินธุรกิจในระดับต่าง ๆ
บริ ษทั มีการจัดประชุมบุคลากรที่
เกี่ยวข้องในการวิเคราะห์ จัดทารายงาน
ความคืบหน้าความเสี่ ยง ของ
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง เพื่อ
นาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั
บริ ษทั ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริ หาร
ความเสี่ ยงเมื่อวันที่ 17 มี.ค.60 ซึ่ง
ประกอบด้วยตัวแทนที่มีคุณวุฒิในการ
เข้าร่ วมประชุมและมีส่วนในการ
ประเมินความเสี่ ยง
บริ ษทั มีการระบุปัจจัยความเสี่ ยงอย่าง
เป็ นระบบสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
เกิดขึ้นจากการจัดให้มีการควบคุม
ดังกล่าวว่าคุม้ ค่าหรื อมีประโยชน์กบั
การควบคุมความเสี่ ยงที่ได้รับอนุมตั ิ
หรื อไม่จากในวิธีการนั้นๆ
บริ ษทั กาหนดให้หน่วยงานที่ได้รับ
มอบหมายร่ วมกันพิจารณาวิธีการ
ควบคุมความเสี่ ยง หรื อวิธีการลดความ
เสี่ ยงที่ได้ระบุไว้ ซึ่งในการกาหนด
วิธีการควบคุมความเสี่ ยงดังกล่าวนี้
หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจะต้อง
คานึงถึงต้นทุนที่จะเกิดขึ้นจากการจัด
ให้มีการควบคุมดังกล่าว ว่ามีความ
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คาถาม

8.

ใช่

ไม่ ใช่

หมายเหตุ
คุม้ ค่าหรื อมีประโยชน์กบั การควบคุม
ความเสี่ ยงที่ได้รับอนุมตั ิหรื อไม่จากใน
วิธีการนั้น ๆ

องค์ กรได้ พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริ ต ในการประเมิน ความเสี่ ยงที่จะบรรลุวัต ถุป ระสงค์ ของ
องค์ กร

คาถาม
8.1 บริ ษทั ประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริ ตขึ้น
โดยครอบคลุมการทุจริ ตแบบต่างๆ เช่น การ
จัดทารายงานทางการเงินเท็จ การทาให้
สู ญเสี ยทรัพย์สิน การคอร์รัปชัน่ การที่
ผูบ้ ริ หารสามารถฝ่ าฝื นระบบควบคุมภายใน
(management override of internal controls)
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในรายงานที่สาคัญ
การได้มาหรื อใช้ไปซึ่งทรัพย์สินโดยไม่
ถูกต้อง เป็ นต้น

8.2 บริ ษทั ได้ทบทวนเป้าหมายการปฏิบตั ิงาน
อย่างรอบคอบ โดยพิจารณาความเป็ นไปได้
ของเป้าหมายที่กาหนดแล้ว รวมทั้งได้
พิจารณาความสมเหตุสมผลของการให้
สิ่ งจูงใจหรื อผลตอบแทนแก่พนักงานแล้วด้วย
ว่า ไม่มีลกั ษณะส่ งเสริ มให้พนักงานกระทาไม่
เหมาะสม เช่น ไม่ต้ งั เป้าหมายยอดขายของ
บริ ษทั ไว้สูงเกินความเป็ นจริ ง จนทาให้เกิด
แรงจูงใจในการตกแต่งตัวเลขยอดขาย เป็ นต้น
8.3 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและ
สอบถามผูบ้ ริ หารเกี่ยวกับโอกาส
ในการเกิดทุจริ ต และมาตรการที่บริ ษทั

ใช่






ไม่ ใช่

หมายเหตุ
บริ ษทั มีการแบ่งแยกหน้าที่อย่าง
เหมาะสมเช่น เจ้าหน้าที่บนั ทึก ต้องแยก
ต่างหากกับเจ้าหน้าที่รับ เป็ นต้นเพื่อลด
โอกาสเป็ นช่องทางทุจริ ตในองค์กร
ส่ วนการจัดซื้อจะมีการดาเนินการ
เปรี ยบเทียบราคาและคุณสมบัติต่าง ๆ
ของผูข้ าย เพื่อให้กระบวนการจัดซื้อ
โปร่ งใส สอบทานได้ ในด้านการ
บริ หารการขาย มีการคานึงถึงสถานะ
ทางการเงินของลูกค้าเป็ นองค์ประกอบ
ด้วย
บริ ษทั มีการทบทวนแผนธุรกิจอย่าง
สม่าเสมอ เพื่อพิจารณาถึงสถานการณ์
ปัจจุบนั ว่าเหมาะสม สอดคล้องกับการ
ดาเนินธุรกิจ พร้อมทั้งมีการกาหนด
ผลตอบแทนแก่พนักงานให้สอดคล้อง
กับนโยบายธุรกิจด้วย

บริ ษทั มีโครงสร้างองค์กรที่เป็ นการ
คานอานาจกันเพื่อลดช่องทางและ
โอกาสการเกิดทุจริ ต นอกจากนี้ทาง
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คาถาม
ดาเนินการเพื่อป้องกันหรื อแก้ไขการทุจริ ต
8.4 บริ ษทั ได้สื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและ
ปฏิบตั ิตามนโยบายและแนวปฏิบตั ิที่กาหนด
ไว้
9.

ใช่

ไม่ ใช่



หมายเหตุ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาใน
เรื่ องดังกล่าวในที่ประชุม 17 มี.ค.60
บริ ษทั ได้ให้ความสาคัญโดยมีการ
ประกาศ ด้วยการติดประกาศภายใน
บริ ษทั

องค์ กรสามารถระบุและประเมินความเปลีย่ นแปลงทีอ่ าจมีผลกระทบต่ อระบบการควบคุมภายใน

คาถาม
9.1 บริ ษทั ประเมินการเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอก
องค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ
การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน
ตลอดจนได้กาหนดมาตรการตอบสนองต่อ
การเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว
9.2 บริ ษทั ประเมินการเปลี่ยนแปลงรู ปแบบการ
ทาธุรกิจ ที่อาจมีผลกระทบต่อการดาเนิน
ธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการ
เงิน ตลอดจนได้กาหนดมาตรการตอบสนอง
ต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว
9.3 บริ ษทั ประเมินการเปลี่ยนแปลงผูน้ าองค์กร ที่
อาจมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ การ
ควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน
ตลอดจนได้กาหนดมาตรการตอบสนองต่อ
การเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว

ใช่






ไม่ ใช่

หมายเหตุ
บริ ษทั มีการจัดตั้งคณะทางานบริ หาร
ความเสี่ ยงเพื่อติดตามปัจจัยที่อาจมี
ผลกระทบทางธุรกิจ ซึ่งแต่งตั้งในที่
ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่
17 มีนาคม 2560
บริ ษทั มีการจัดตั้งคณะทางานบริ หาร
ความเสี่ ยงเพื่อติดตามปัจจัยที่อาจมี
ผลกระทบทางธุรกิจ

บริ ษทั เข้าใจความเสี่ ยงดังกล่าวและ
ดาเนินการจัดเตรี ยมการลดผลกระทบ
ดังกล่าวเช่นระบบการสื บทอดงาน
(Succession Planning) การจัด
กระบวนการทางานให้เป็ นระบบ
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การควบคุมการปฏิบัตงิ าน (Control Activities)
10. องค์ กรมีมาตรการควบคุมทีช่ ่ วยลดความเสี่ ยงที่จะไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ ขององค์ กร ให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับ
ได้ (คณะทางานบริหารความเสี่ ยง)
คาถาม
10.1 มาตรการควบคุมของบริ ษทั มีความเหมาะสม
กับความเสี่ ยง และลักษณะเฉพาะขององค์กร
เช่น สภาพแวดล้อม ความซับซ้อนของงาน
ลักษณะงาน ขอบเขต การดาเนินงาน รวมถึง
ลักษณะเฉพาะอื่น ๆ
10.2 บริ ษทั มีมาตรการควบคุมภายในที่กาหนดเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร และครอบคลุมกระบวนการ
ต่างๆ อย่างเหมาะสม เช่น มีนโยบายและ
ระเบียบวิธีปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับธุรกรรมด้าน
การเงิน การจัดซื้อ และการบริ หารทัว่ ไป
ตลอดจนกาหนดขอบเขต อานาจหน้าที่ และ
ลาดับชั้นการอนุมตั ิของผูบ้ ริ หารในแต่ละ
ระดับไว้อย่างชัดเจน รัดกุม เพื่อให้สามารถ
ป้องกันการทุจริ ตได้ เช่น มีการกาหนดขนาด
วงเงินและอานาจอนุมตั ิของผูบ้ ริ หารแต่ละ
ระดับ ขั้นตอนในการอนุมตั ิโครงการลงทุน
ขั้นตอนการจัดซื้อและวิธีการคัดเลือกผูข้ าย
การบันทึกข้อมูลรายละเอียดการตัดสิ นใจ
จัดซื้อ ขั้นตอนการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ หรื อ
การเบิกใช้เครื่ องมือต่าง ๆ เป็ นต้น โดยได้จดั
ให้มีกระบวนการสาหรับกรณี ต่าง ๆ ดังนี้
10.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผูถ้ ือ
หุน้ รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ
ผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อ
ประโยชน์ในการติดตามและสอบ

ใช่




ไม่ ใช่

หมายเหตุ
บริ ษทั มีการกระจายอานาจและบทบาท
หน้าที่ อานาจอนุมตั ิ ในเอกสารอานาจ
อนุมตั ิเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และสื่ อสาร
ไปยังพนักงานในหน่วยงานต่าง ๆ
บริ ษทั มีคู่มือการปฏิบตั ิงาน รวมทั้งคู่มือ
นโยบายต่าง ๆ ของบริ ษทั ตารางอานาจ
อนุมตั ิประกาศใช้ โดยมีการเขียนไว้
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร

บริ ษทั มีการจัดทาข้อมูลให้เป็ นปัจจุบนั
อยูเ่ สมอ
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คาถาม
ทานการทารายการระหว่างกันหรื อ
รายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ รวมทั้งมีการปรับปรุ ง
ข้อมูลให้เป็ นปัจจุบนั เสมอ
10.2.2 กรณี ที่บริ ษทั อนุมตั ิธุรกรรมหรื อทา
สัญญากับผูท้ ี่เกี่ยวข้องในลักษณะที่มี
ผลผูกพันบริ ษทั ใน ระยะยาวไปแล้ว
เช่น การทาสัญญาซื้อขายสิ นค้า การ
ให้กยู้ มื การค้ าประกัน บริ ษทั ได้
ติดตามให้มนั่ ใจแล้วว่า มีการปฏิบตั ิ
เป็ นไปตามเงื่อนไขที่ ตกลงกันไว้
ตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพันบริ ษทั
เช่น ติดตามการชาระคืนหนี้ตาม
กาหนด หรื อมีการทบทวนความ
เหมาะสมของสัญญา เป็ นต้น
10.3 บริ ษทั กาหนดให้การควบคุมภายในมีความ
หลากหลายอย่างเหมาะสม เช่น
การควบคุมแบบ manual และ automated หรื อ
การควบคุมแบบป้องกันและติดตาม
10.4 บริ ษทั กาหนดให้มีการควบคุมภายในในทุก
ระดับขององค์กร เช่น ทั้งระดับ
กลุ่มบริ ษทั หน่วยธุรกิจ สายงาน ฝ่ ายงาน
แผนก หรื อกระบวนการ
10.5 บริ ษทั มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ
ในงาน 3 ด้านต่อไปนี้ ออกจากกันโดยเด็ดขาด
เพื่อเป็ นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน กล่าวคือ
(1) หน้าที่อนุมตั ิ
(2) หน้าที่บนั ทึกรายการบัญชีและข้อมูล
สารสนเทศ และ
(3) หน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน

ใช่









ไม่ ใช่

หมายเหตุ

บริ ษทั ได้ติดตามการทาธุรกรรมให้
เป็ นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ตลอด
ระยะเวลาที่ผลผูกพันบริ ษทั

บริ ษทั ได้ดาเนินการจัดทาและเผยแพร่
คู่มือการปฏิบตั ิงานโดยคานึงถึง
หลักเกณฑ์การควบคุมภายใน เพื่อให้มี
ความหลากหลาย เหมาะสม กาหนด
อานาจดาเนินการเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
และแบ่งแยกอานาจหน้าที่ในพนักงาน
ระดับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
บริ ษทั ได้มีการแบ่งแยกอานาจหน้าที่
เพื่อให้เกิดการสอบทานระหว่างกัน
ตามคู่มือการปฏิบตั ิงาน
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11. องค์ กรเลื อกและพัฒ นากิจกรรมการควบคุ ม ทั่วไปด้ วยระบบเทคโนโลยี เพื่ อช่ วยสนั บ สนุ น การบรรลุ
วัตถุประสงค์
คาถาม
11.1 บริ ษทั ควรกาหนดความเกี่ยวข้องกันระหว่าง
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการ
ปฏิบตั ิงานและการควบคุมทัว่ ไปของระบบ
สารสนเทศ
11.2 บริ ษทั ควรกาหนดการควบคุมโครงสร้าง
พื้นฐานของระบบเทคโนโลยีให้มีความ
เหมาะสม
11.3 บริ ษทั ควรกาหนดการควบคุมด้านความ
ปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีให้มีความ
เหมาะสม
11.4 บริ ษทั ควรกาหนดการควบคุมกระบวนการ
ได้มา การพัฒนา และการบารุ งรักษาระบบ
เทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม

ใช่

ไม่ ใช่







หมายเหตุ
แผนก IT ได้จดั ทาและเผยแพร่ นโยบาย
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเป็ นการ
กากับดูแลการดาเนินงาน การใช้งาน
แนวทางปฏิบตั ิ รวมถึงการบารุ งรักษา
เทคโนโลยีสารสนเทศภายในบริ ษทั
อย่างเหมาะสม
และพัฒนานโยบายที่มีอยูแ่ ล้วให้
ครอบคลุมยิง่ ขึ้น



12. องค์ กรจัดให้ มีกิจกรรมการควบคุมผ่ านทางนโยบาย ซึ่ งได้ กาหนดสิ่ งที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติ
เพื่อให้ นโยบายทีก่ าหนดไว้ น้ันสามารถนาไปสู่ การปฏิบัติได้
คาถาม
12.1 บริ ษทั มีนโยบายที่รัดกุมเพื่อติดตามให้การทา
ธุรกรรมของผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ กรรมการ
ผูบ้ ริ หาร หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
ต้องผ่านขั้นตอนการอนุมตั ิที่กาหนด เช่น
ข้อบังคับของบริ ษทั เกณฑ์ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกณฑ์ของ
สานักงาน ฯลฯ เพื่อป้องกันการหาโอกาส
หรื อนาผลประโยชน์ของบริ ษทั ไปใช้ส่วนตัว
12.2 บริ ษทั มีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมตั ิ
ธุรกรรมกระทาโดยผูท้ ี่ไม่มีส่วนได้เสี ยใน

ใช่




ไม่ ใช่

หมายเหตุ
บริ ษทั มีนโยบายที่รัดกุมในการทา
ธุรกรรมดังกล่าวโดยจะต้องมีการ
นาเสนอเข้าคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริ ษทั เพือ่ กากับดูแล
และขออนุมตั ิอย่างถูกต้องเหมาะสม

บริ ษทั มีนโยบาย การพิจารณา ตาม
หลักเกณฑ์ อันพึง เปรี ยบเทียบได้ ตาม
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คาถาม

ใช่

ธุรกรรมนั้น

12.3 บริ ษทั มีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมตั ิ
ธุรกรรมคานึงถึงประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั
เป็ นสาคัญ และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็ น
รายการที่กระทากับบุคคลภายนอก (at arms’
length basis)
12.4 บริ ษทั มีกระบวนการติดตามดูแลการ
ดาเนินงานของบริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วม
รวมทั้งกาหนดแนวทางให้บุคคลที่บริ ษทั
แต่งตั้งให้เป็ นกรรมการหรื อผูบ้ ริ หาร ใน
บริ ษทั ย่อยหรื อร่ วมนั้น ถือปฏิบตั ิ (หากบริ ษัท



ไม่ ใช่

หมายเหตุ
ประเภทรายการธุรกรรม เพื่อความเป็ น
ธรรม โดยคานึงถึงประโยชน์ของบริ ษทั
เป็ นสาคัญ
บริ ษทั ฯ มีการกาหนดหลักเกณฑ์ต่าง ๆ
ที่เหมาะสม เพื่ออนุมตั ิ ธุรกรรม อัน
คานึงถึงประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั ฯ

ไม่ มเี งินลงทุนในบริ ษัทย่ อยหรื อ บริ ษัทร่ วมไม่
ต้ องตอบข้ อนี)้

12.5 บริ ษทั กาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบใน
การนานโยบายและกระบวนการไปปฏิบตั ิ
โดยผูบ้ ริ หารและพนักงาน

12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบตั ิของบริ ษทั
ได้รับการนาไปใช้ในเวลาที่เหมาะสม โดย
บุคลากรที่มีความสามารถรวมถึงการ
ครอบคลุมกระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาด ใน
การปฏิบตั ิงาน
12.7 บริ ษทั ทบทวนนโยบายและกระบวนการ
ปฏิบตั ิให้มีความเหมาะสมอยูเ่ สมอ







บริ ษทั มีการกาหนดนโยบาย และหน้าที่
ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร เพื่อรับทราบและนาไป
ปฏิบตั ิท้ งั ในระดับผูบ้ ริ หารและ
พนักงาน
บริ ษทั ดาเนินการอย่างทันท่วงทีในการ
ประกาศนโยบายและกระบวนการ
ปฏิบตั ิผา่ นการประชุมอย่างสม่าเสมอ
และการประชุมในหน่วยงาน และการ
ประกาศใช้ รวมถึงประกาศปรับปรุ ง
เรื่ องต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับนโยบาย
บริ ษทั ทบทวนนโยบายเพื่อให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ที่มีปัจจัย
ภายนอกมากระทบ โดยคานึงถึง
ผลประโยชน์ของบริ ษทั โดยการ
ประกาศให้พนักงานทุกคนทราบ
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ระบบสารสนเทศและการสื่ อสารข้ อมูล (Information & Communication)
13. องค์ กรข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องและมีคุณ ภาพ เพื่ อสนั บสนุ นให้ การควบคุมภายในสามารถดาเนิ นไปได้ ตามที่
กาหนดไว้
คาถาม
13.1 บริ ษทั กาหนดข้อมูลที่ตอ้ งการใช้ในการ
ดาเนินงาน ทั้งข้อมูลจากภายในและภายนอก
องค์กร ที่มีคุณภาพและเกี่ยวข้องต่องาน

13.2 บริ ษทั พิจารณาทั้งต้นทุนและประโยชน์ที่จะ
ได้รับ รวมถึงปริ มาณและความถูกต้องของ
ข้อมูล
13.3 บริ ษทั ดาเนินการเพื่อให้คณะกรรมการมี
ข้อมูลที่สาคัญอย่างเพียงพอสาหรับใช้
ประกอบการตัดสิ นใจ ตัวอย่างข้อมูลที่สาคัญ
เช่น รายละเอียดของเรื่ องที่เสนอ ให้พจิ ารณา
เหตุผล ผลกระทบต่อบริ ษทั ทางเลือกต่าง ๆ

13.4 บริ ษทั ดาเนินการเพื่อให้กรรมการบริ ษทั ได้รับ
หนังสื อนัดประชุมหรื อเอกสารประกอบการ
ประชุมที่ระบุขอ้ มูลที่จาเป็ นและเพียงพอต่อ
การพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่าง
น้อยภายในระยะเวลาขั้นต่าตามที่กฎหมาย
กาหนด
13.5 บริ ษทั ดาเนินการเพื่อให้รายงานการประชุม

ใช่










ไม่ ใช่

หมายเหตุ
บริ ษทั มีการจัดทารายงานเพือ่ ใช้เป็ น
ข้อมูลในการวิเคราะห์และตัดสิ นใจใน
การดาเนินงาน รวมถึงสามารถเข้าถึง
ข้อมูลที่สาคัญและจาเป็ นจากภายนอก
ด้วย เช่นกรมสรรพากร กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า
บริ ษทั ใช้ขอ้ มูลที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ มี
การสอบทาน โดยสามารถนาเสนอ
ข้อมูลทั้งในเชิงปริ มาณ และคุณภาพ
บริ ษทั มีการจัดทารายงานเพือ่ นาเสนอ
ผูบ้ ริ หารเป็ นประจาทุกเดือนและราย
ไตรมาสเพื่อพิจารณา ข้อมูลในรายการ
สาคัญที่อาจส่ งผลกระทบต่อธุรกิจ
ข้อมูลในรายการสาคัญที่อาจส่ งผล
กระทบต่อธุรกิจ เช่น รายงานรายรับรายจ่ายประจาเดือน, รายงาน
งบประมาณ-ยอดขาย, Backlog Invoice
Report เป็ นต้น
บริ ษทั ดาเนินการ แจ้งและนัดประชุม
พร้อมเตรี ยมเอกสารประกอบวัน
ประชุมล่วงหน้าภายในระยะเวลาขั้นต่า
ที่กฎหมายกาหนด
ส่ งหนังสื อ 7 วัน/ผูถ้ ือหุน้ ประกาศ
นสพ.3 วัน
บริ ษทั มีการดาเนินการ บันทึกรายงาน
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คาถาม
คณะกรรมการมีรายละเอียดตามควร เพื่อให้
สามารถตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับความ
เหมาะสมในการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการ
แต่ละราย เช่น การบันทึกข้อซักถามของ
กรรมการ ความเห็นหรื อข้อสังเกตของ
กรรมการในเรื่ องที่พิจารณา ความเห็นของ
กรรมการรายที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่ องที่เสนอ
พร้อมเหตุผล เป็ นต้น
13.6 บริ ษทั มีการดาเนินการดังต่อไปนี้
13.6.1 มีการจัดเก็บเอกสารสาคัญ ไว้อย่าง
ครบถ้วนเป็ นหมวดหมู่
13.6.2 กรณี ที่ได้รับแจ้งจากผูส้ อบบัญชีหรื อ
ผูต้ รวจสอบภายในว่ามีขอ้ บกพร่ อง
ในการควบคุมภายใน บริ ษทั ได้แก้ไข
ข้อบกพร่ องนั้นอย่างครบถ้วนแล้ว

ใช่

ไม่ ใช่

หมายเหตุ
ประชุม และข้อสังเกตของกรรมการใน
เรื่ องที่พิจารณาอย่างเหมาะสม รวมทั้ง
รายการที่กรรมการมีความเห็นในเรื่ อง
ต่าง ๆ

บริ ษทั มีการบริ หารการจัดเก็บแฟ้ม
เอกสารอย่างครบถ้วนและเป็ น
หมวดหมู่ และ ได้ปฏิบตั ิตามข้อแนะนา
ของผูส้ อบบัญชีในกรณี มีสิ่งที่ควรแก้ไข
เพื่อความเป็ นระเบียบและเพื่อการ
ควบคุมภายในอย่างมีประสิ ทธิภาพ




14. องค์ กรสื่ อสารข้ อมูลภายในองค์ กร ซึ่ งรวมถึงวัตถุประสงค์ และความรั บผิดชอบต่ อการควบคุมภายในที่
จาเป็ นต่ อการสนับสนุนให้ การควบคุมภายในสามารถดาเนินไปได้ ตามทีว่ างไว้
คาถาม
14.1 บริ ษทั มีกระบวนการสื่ อสารข้อมูลภายใน
อย่างมีประสิ ทธิภาพ และมีช่องทาง การ
สื่ อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุม
ภายใน
14.2 บริ ษทั มีการรายงานข้อมูลที่สาคัญถึง
คณะกรรมการบริ ษทั อย่างสม่าเสมอ และ
คณะกรรมการบริ ษทั สามารถเข้าถึงแหล่ง
สารสนเทศที่จาเป็ นต่อการปฏิบตั ิงาน หรื อ
สอบทานรายการต่าง ๆ ตามที่ตอ้ งการ เช่น
การกาหนดบุคคลที่เป็ นศูนย์ติดต่อเพื่อให้

ใช่




ไม่ ใช่

หมายเหตุ
บริ ษทั มีการติดประกาศ และการจัดการ
ประชุมระหว่างหน่วยงาน และภายใน
หน่วยงานเพื่อให้เกิดการสื่ อสารภายใน
องค์กร รวมถึงมีช่องทางในการแจ้ง
ข้อมูลต่าง ๆ ทาง Website ของบริ ษทั
บริ ษทั มีการรายงานข้อมูลสาคัญต่อ
คณะกรรมการอย่างสม่าเสมอและ
จัดเตรี ยมช่องทางการสื่ อสาร โดย
กาหนด เลขานุการบริ ษทั เป็ นศูนย์ติดต่อ
ประสานงาน ผูส้ อบบัญชี ผูต้ รวจสอบ
ภายใน และวาระกิจกรรมที่จาเป็ นต่าง ๆ
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คาถาม
สามารถติดต่อขอข้อมูลอื่นนอกจากที่ได้รับ
จากผูบ้ ริ หาร รวมทั้งการติดต่อสอบถามข้อมูล
จากผูส้ อบบัญชี ผูต้ รวจสอบภายใน การจัด
ประชุมระหว่างคณะกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ตามที่คณะกรรมการร้องขอ การจัดกิจกรรม
พบปะหารื อระหว่างคณะกรรมการและ
ผูบ้ ริ หารนอกเหนือจากการประชุม
คณะกรรมการ เป็ นต้น
14.3 บริ ษทั จัดให้มีช่องทางการสื่ อสารพิเศษหรื อ
ช่องทางลับเพื่อให้บุคคลต่าง ๆ
ภายในบริ ษทั สามารถแจ้งข้อมูลหรื อเบาะแส
เกี่ยวกับการฉ้อฉลหรื อทุจริ ตภายในบริ ษทั
(whistle-blower hotline) ได้อย่างปลอดภัย

ใช่

ไม่ ใช่

หมายเหตุ
นอกเหนือจากการประชุม
คณะกรรมการ

บริ ษทั มีความมุ่งมัน่ ในการเป็ นองค์กรที่
ส่ งเสริ มการต่อต้านการทุจริ ตและได้
จัดเตรี ยมช่องทางสื่ อสารที่เหมาะสม
ผ่านทาง e mail :
info@CPTthailand.com และ ตู ้
เสนอแนะของบริ ษทั



15. องค์ กรได้ สื่อสารกับหน่ วยงานภายนอก เกีย่ วกับประเด็นทีอ่ าจมีผลกระทบต่ อการควบคุมภายใน
คาถาม
15.1 บริ ษทั มีกระบวนการสื่ อสารข้อมูลกับผูม้ ีส่วน
ได้เสี ยภายนอกองค์กรอย่างมีประสิ ทธิภาพ
และมีช่องทางการสื่ อสารที่เหมาะสม เพื่อ
สนับสนุนการควบคุมภายใน เช่น จัดให้มี
เจ้าหน้าที่หรื อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
ศูนย์รับเรื่ องร้องเรี ยน เป็ นต้น

15.2 บริ ษทั จัดให้มีช่องทางการสื่ อสารพิเศษหรื อ
ช่องทางลับเพื่อให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยภายนอก
องค์กรสามารถแจ้งข้อมูลหรื อเบาะแสเกี่ยวกับ
การฉ้อฉลหรื อทุจริ ต (whistle-blower hotline)
แก่บริ ษทั ได้อย่างปลอดภัย

ใช่




ไม่ ใช่

หมายเหตุ
บริ ษทั จัดทาเว็บไซต์และเสนอช่องทาง
การติดต่อสื่ อสารผ่านเว็บไซต์ของ
บริ ษทั และมีแผนจัดเตรี ยมหน่วยงาน
นักลงทุนสัมพันธ์ในกรณี มีรายการ
เรื่ องร้องเรี ยนเป็ นจานวนมาก ทั้งนี้หาก
มีรายการน้อย บริ ษทั ฯขอแต่งตั้ง
เลขานุการบริ ษทั เพื่อเป็ นศูนย์กลาง
ประสานงานข้อร้องเรี ยนหรื อให้ขอ้ มูล
บริ ษทั จัดทาเว็บไซต์และเสนอช่องทาง
การติดต่อสื่ อสารผ่านเว็บไซต์ของ
บริ ษทั
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ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
16. องค์ กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้ มั่นใจได้ ว่าการควบคุมภายในยังดาเนินไปอย่ าง
ครบถ้ วน เหมาะสม
คาถาม
16.1 บริ ษทั จัดให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบตั ิ
ตามจริ ยธรรมธุรกิจและข้อกาหนดห้ามฝ่ าย
บริ หารและพนักงานปฏิบตั ิตนในลักษณะที่
อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
เช่น กาหนดให้แต่ละส่วนงานติดตามการ
ปฏิบตั ิ และรายงานผูบ้ งั คับบัญชา หรื อ
มอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ติดตามการปฏิบตั ิ และรายงานต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ เป็ นต้น
16.2 บริ ษทั จัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบตั ิตาม
ระบบการควบคุมภายในที่วางไว้ โดยการ
ประเมินตนเอง และ/หรื อการประเมินอิสระ
โดยผูต้ รวจสอบภายใน
16.3 ความถี่ในการติดตามและประเมินผลมีความ
เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของบริ ษทั

16.4 ดาเนินการติดตามและประเมินผลระบบการ
ควบคุมภายใน โดยผูท้ ี่มีความรู ้และ
ความสามารถ

ใช่








ไม่ ใช่

หมายเหตุ
บริ ษทั ฯ มีการติดตามส่ วนงานแต่ละ
แผนกเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย การ
ตรวจสอบภายในและแก้ไขข้อบกพร่ อง
ในกรณี ตรวจพบข้อบกพร่ องในเรื่ อง
conflict of interest และหากมีจะมีการ
รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

บริ ษทั ได้ดาเนินการให้ผตู ้ รวจสอบ
ภายในมาประเมิน รวมทั้งมอบหมายให้
แผนกที่เกี่ยวข้องจัดเตรี ยมข้อมูล
บริ ษทั มีการกาหนดช่วงระยะเวลาของ
การตรวจสอบอยูใ่ นการจัดทาแผนงาน
ประจาปี อย่างสม่าเสมอและมีการ
ติดตามผลตรวจสอบการปฏิบตั ิตาม
ระบบการควบคุมภายใต้แผนที่วางไว้
ตลอดทั้งปี
มีการกาหนดช่วงระยะเวลาของการเข้า
ตรวจ มีการกาหนดในแผนงานประจาปี
มีการสังเกตการณ์และติดตาม
ข้อเสนอแนะของฝ่ ายตรวจสอบภายใน
และติดตามการปฏิบตั ิตาม ว่ามีหรื อไม่
และได้นาผลติดตามดังกล่าวรายงานให้
ผูบ้ ริ หารอยูเ่ สมอ
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คาถาม
16.5 บริ ษทั กาหนดแนวทางการรายงานผลการ
ตรวจสอบภายในให้ข้ ึนตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
16.6 บริ ษทั ส่ งเสริ มให้ผตู ้ รวจสอบภายในปฏิบตั ิ
หน้าที่ตามมาตรฐานสากล การปฏิบตั ิงาน
วิชาชีพการตรวจสอบภายใน (International
Standards for the Professional Practice of
Internal Auditing, IIA)

ใช่

ไม่ ใช่



หมายเหตุ
บริ ษทั มีการรายงานผลการตรวจสอบ
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส



บริ ษทั มีการส่ งเสริ มการปฏิบตั ิงานของ
ผูต้ รวจสอบภายในให้ปฏิบตั ิงานวิชาชีพ
การตรวจสอบภายในตาม
มาตรฐานสากล

17. องค์ กรประเมิน และสื่ อสารข้ อบกพร่ องของการควบคุ มภายในอย่ างทันเวลาต่ อบุ คคลที่รับผิดชอบ ซึ่ ง
รวมถึงผู้บริหารระดับสู งและคณะกรรมการตามความเหมาะสม
คาถาม
17.1 บริ ษทั ประเมินผลและสื่ อสารข้อบกพร่ องของ
การควบคุมภายใน และดาเนินการเพื่อติดตาม
แก้ไขอย่างทันท่วงที หากผลการดาเนินงานที่
เกิดขึ้นแตกต่างจากเป้าหมาย ที่กาหนดไว้
อย่างมีนยั สาคัญ
17.2 บริ ษทั มีนโยบายการรายงาน ดังนี้
17.2.1 ฝ่ ายบริ หารต้องรายงานต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั โดยพลัน ใน
กรณี ที่เกิดเหตุการณ์หรื อสงสัยว่ามี
เหตุการณ์ทุจริ ตอย่างร้ายแรง มีการ
ปฏิบตั ิที่ฝ่าฝื นกฎหมาย หรื อมีการ
กระทาที่ผดิ ปกติอื่น ซึ่งอาจกระทบ
ต่อชื่อเสี ยงและฐานะการเงินของ
บริ ษทั อย่างมีนยั สาคัญ
17.2.2 รายงานข้อบกพร่ องที่เป็ นสาระสาคัญ
พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา
(แม้วา่ จะได้เริ่ มดาเนินการจัดการ
แล้ว) ต่อคณะกรรมการบริ ษทั /

ใช่


ไม่ ใช่

หมายเหตุ
บริ ษทั มีการจัดวาระการประชุมเพื่อ
ติดตามผลการประเมินเพื่อติดตามผล
ของการแก้ไขว่าเป็ นไปตามเป้าหมาย
หรื อไม่
-


-

หากมีเหตุการณ์สงสัยว่ามีการ
ทุจริ ตอย่างร้ายแรงและมีผลต่อ
ภาพลักษณ์ขององค์กรหรื อกระทบ
ต่อการเงินของบริ ษทั
หากพบรายการหรื อเหตุการณ์น่า
สงสัย ฝ่ ายบริ หารมีหน้าที่ตอ้ ง
รายงานเหตุการณ์ดงั กล่าวต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั และกรรมการ
ตรวจสอบ
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คาถาม
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อ
พิจารณาภายในระยะเวลาอันควร
17.2.3 รายงานความคืบหน้าในการปรับปรุ ง
ข้อบกพร่ องที่เป็ นสาระสาคัญต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั /คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ใช่

ไม่ ใช่

หมายเหตุ
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CPT

บริษัท ซีพที ี ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

Professional for Drives and Power

CPT Drives and Power Public Company Limited

ส่ วนที่ 2.4
ฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงาน
15. ข้ อมูลทางการเงินที่สาคัญ
15.1 ผู้สอบบัญชีและสรุ ปรายงานของผู้สอบบัญชี
งบการเงินสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
ตรวจสอบโดยสานักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ซึ่งมีนางณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน
4563 เป็ นผู้สอบบัญชีที่ได้ รับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี
ที่รับรองทัว่ ไป ผู้สอบบัญชีของบริษัทเห็นว่า งบการเงินของบริ ษัทแสดงฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสด โดย
ถูกต้ องตามที่ควรในสาระสาคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป
งบการเงินสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
ตรวจสอบโดยสานักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ซึ่งมีนางณัฐสรัคร์ สโรชนันท์ จีน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน
4563 เป็ นผู้สอบบัญชีที่ได้ รับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี
ที่รับรองทัว่ ไป ผู้สอบบัญชีของบริษัทเห็นว่า งบการเงินของบริ ษัทแสดงฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสด โดย
ถูกต้ องตามที่ควรในสาระสาคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป
งบการเงินสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ตรวจสอบโดยบริ ษัท เอเอ็นเอส ออดิท จากัด ซึ่งมีนายยุทธพงษ์ เชือ้ เมืองพาน ผู้สอบบัญ ชีรับอนุญ าตเลขทะเบียน
9445 เป็ นผู้สอบบัญชีที่ได้ รับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบ
บัญชีที่รับรองทัว่ ไป ซึง่ ได้ แสดงความเห็นว่า งบการเงินของบริษัทแสดงฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสด โดย
ถูกต้ องตามที่ ควรในสาระสาคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และเพิ่ ม ข้ อมูลและเหตุการณ์ ที่ เน้ นเกี่ ยวกั บ การ
ปรับปรุงแก้ ไขข้ อผิดพลาดในการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับบัญชีตา่ ง ๆ ในปี ก่อน
งบการเงินสาหรับรอบระยะเวลา 9 เดือน สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560
สอบทานโดยบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จากัด ซึง่ มีนายยุทธพงษ์ เชื ้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9445
เป็ นผู้สอบบัญชีที่ได้ รับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ ปฏิบตั ิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน ซึ่งได้
ข้ อสรุ ปว่า ไม่พบสิ่งที่เป็ นเหตุให้ เชื่อว่าข้ อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้ จดั ทาขึ ้นตามมาตรฐานการบัญชี เกี่ยวกับ
เรื่ องงบการเงินระหว่างกาลในสาระสาคัญ จากการสอบทานของผู้สอบบัญชี และเพิ่มข้ อมูลและเหตุการณ์ ที่เน้ นเกี่ยวกับการ
ปรับปรุงแก้ ไขข้ อผิดพลาดในการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับบัญชีตา่ ง ๆ ในปี 2559
สาหรับการอนุมัติการออกงบการเงินประจาปี 2559 ของบริ ษัทมีความล่าช้ ากว่ากาหนดส่งงบการเงินประจาปี ของ
บริ ษัทจดทะเบียน เนื่องจากการเปลี่ยนผู้สอบบัญชีใหม่ มีความเห็นให้ ปรับปรุงงบย้ อนหลังซึง่ ใช้ เวลาในการหาข้ อมูลประกอบ
กับระบบ ERP ของบริ ษัทยังไม่สมบูรณ์ ทังนี
้ ้ ปั จจุบนั บริ ษัทได้ แก้ ไขปั ญหาดังกล่าว และเพิ่มจานวนบุคลากร ซึง่ ในไตรมาส 1-3
ปี 2560 บริษัทสามารถปิ ดงบการเงินประจาไตรมาสได้ ทนั กาหนดส่งของบริษัทจดทะเบียน
ส่วนที่ 2 หน้ า 118

CPT

บริษัท ซีพที ี ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

Professional for Drives and Power

CPT Drives and Power Public Company Limited

15.2 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีท่ ีสาคัญ
ในปี 2558 บริ ษัทได้ เปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี ส่งผลกระทบทาให้ กาไรสุทธิของปี 2558 ลดลงจานวน 13 ล้ านบาท
กาไรต่อหุ้นลดลงจานวน 0.04 บาทต่อหุ้น และทาให้ กาไรสุทธิ ของปี 2557 เพิ่มขึน้ จานวน 13 ล้ านบาท กาไรต่อหุ้นเพิ่มขึน้
จานวน 0.04 บาทต่อหุ้น ผลดังกล่าวเนื่องมาจากในปี 2558 บริ ษัทได้ มีการจัดโครงสร้ างกิจกรรมที่ก่อให้ เกิดรายได้ ใหม่ ส่งผล
ให้ บริ ษัทฯ ได้ มีการปรับปรุ งการรับรู้รายได้ สาหรับงานให้ บริ การติดตังและก่
้
อ สร้ างสถานีไฟฟ้าย่อยที่ยงั ทาไม่เสร็จ ซึง่ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557 จากบันทึกรับรู้รายได้ เท่ากับต้ นทุนการก่อสร้ างที่เกิดขึ ้น เป็ นบันทึกรับรู้รายได้ ตามอัตราส่วนของงานที่แล้ ว
เสร็จ
นอกจากนี ง้ บกาไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดสาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่แสดงไว้ ในตารางสรุ ปงบ
การเงิน (ตามหัวข้ อ 15.3) เป็ นงบการเงินที่ได้ รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามรายงานลงวันที่ 17 มีนาคม
2560 โดยผู้สอบบัญชีจะต้ องนาเสนองบกาไรขาดทุนและงบกระแสเงินสดที่ปรับปรุงใหม่สาหรับปี 2559 เพื่อเปรี ยบเทียบกับงบ
ปี 2560 อันเนื่ องมาจากการปรับปรุ งรายการกาไรจากการหักกลบลบหนี ข้ องคู่ค้ารายหนึ่ง เพิ่มขึน้ จานวน 10.16 ล้ านบาท
ค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้ เพิ่มขึ ้น 2.03 ล้ านบาทส่งผลให้ กาไรสุทธิเพิ่มขึ ้น 8.13 ล้ านบาท ซึ่งรายการดังกล่ าวกระทบต่อกาไรสะสม
ยังไม่ได้ จดั สรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เพิ่มขึ ้นจานวน 8.13 ล้ านบาท ตามที่ได้ เคยรายงานไว้ เดิม
15.3 ตารางสรุ ปงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2560
(หน่ วย : ล้ านบาท)

งบการเงิน
ฐานะการเงิน
สินทรั พย์
สินทรั พย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น
รายได้ ที่ยงั ไม่ได้ เรี ยกชาระ
สินค้ าคงเหลือ - สุทธิ
รวมสินทรั พย์ หมุนเวียน
สินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน
เงินมัดจาค่าซื ้อที่ดิน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ

ณ 31 ธันวาคม 2557
(ปรับปรุ งใหม่ )
จานวนเงิน ร้ อยละ

ณ 31 ธันวาคม 2558
(ปรับปรุ งใหม่ )
จานวนเงิน ร้ อยละ

ณ 31 ธันวาคม 2559
(ปรับปรุ งใหม่ )
จานวนเงิน ร้ อยละ

ณ 30 กันยายน 2560
จานวนเงิน

ร้ อยละ

131.88
26.07
221.82
78.45
209.67
667.89

14.83
2.93
24.95
8.82
23.59
75.12

86.05
36.72
282.17
50.54
124.07
579.55

10.93
4.66
35.84
6.42
15.76
73.61

99.69
27.20
386.98
15.55
176.72
706.14

10.91
2.98
42.35
1.70
19.35
77.29

106.73
0.04
419.85
32.63
189.28
748.53

11.18
0.00
43.97
3.42
19.82
78.39

1.00
210.02

0.11
23.62

1.00
197.41

0.13
25.07

9.17
187.48

1.00
20.52

2.39
5.00
187.17

0.25
0.52
19.60
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งบการเงิน
ฐานะการเงิน
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุทธิ
สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

ณ 31 ธันวาคม 2557
(ปรับปรุ งใหม่ )
จานวนเงิน ร้ อยละ

ณ 31 ธันวาคม 2558
(ปรับปรุ งใหม่ )
จานวนเงิน ร้ อยละ

ณ 31 ธันวาคม 2559
(ปรับปรุ งใหม่ )
จานวนเงิน ร้ อยละ

ณ 30 กันยายน 2560
จานวนเงิน

ร้ อยละ

1.00
8.55
0.58
221.15
889.04

0.11
0.96
0.08
24.88
100.00

0.69
7.80
0.86
207.76
787.31

0.09
0.99
0.11
26.39
100.00

0.40
10.09
0.39
207.53
913.67

0.04
1.10
0.05
22.71
100.00

0.75
10.85
0.22
206.38
954.91

0.08
1.14
0.52
21.61
100.00

89.10
218.68

10.02
24.60

64.63
144.52

8.21
18.36

47.88
251.86

5.24
27.57

32.39
250.27

3.39
26.21

4.87

0.55

0.91

0.12

1.71

0.19

1.59

0.17

32.40
9.09
81.23
14.00
6.17
455.54

3.64
1.02
9.14
1.58
0.69
51.24

20.47
69.53
10.72
10.85
321.63

2.60
8.83
1.36
1.38
40.86

26.76
35.50
14.64
10.85
389.20

2.93
3.89
1.60
1.18
42.60

16.04
76.88
14.07
10.85
402.09

1.68
8.05
1.47
1.14
42.11

1.03
23.46
24.49
480.03

0.12
2.64
2.76
54.00

0.55
20.60
21.15
342.78

0.07
2.61
2.68
43.54

3.29
27.32
30.61
419.81

0.36
2.99
3.35
45.95

2.07
31.25
33.32
435.41

0.22
3.27
3.49
45.60

หุ้นสามัญ 450,000,000 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท

450.00

50.62

450.00

57.16

450.00

49.25

-

-

หุ้นสามัญ 900,000,000 หุ้นมูลค่าหุ้นละ0.50บาท

-

-

-

-

-

-

450.00

47.12

หุ้นสามัญ 450,000,000 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 1บาท

315.00

35.43

315.00

40.01

315.00

34.48

-

-

หุ้นสามัญ 630,000,000 หุ้นมูลค่าหุ้นละ0.50บาท

-

-

-

-

-

-

315.00

32.99

รวมสินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน

รวมสินทรั พย์
หนีส้ นิ และส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น
หนี ้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
ที่ถงึ กาหนดชาระภายในหนึง่ ปี
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่
ถึงกาหนดชาระภายในหนึง่ ปี
ภาษี เงินได้ ค้างจ่าย
เงินรับล่วงหน้ าจากลูกค้ า
ประมาณการหนี ้สินจากการรับประกัน
ประมาณการหนี ้สินอื่น
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
หนี ้สินตามสัญญาเช่าการเงิน-สุทธิ
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียน

ทุนที่ออกจาหน่ายและชาระเต็ม
มูลค่าแล้ ว
ทุนที่ออกจาหน่ายและชาระเต็ม
มูลค่าแล้ ว
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งบการเงิน
ณ 31 ธันวาคม 2557
(ปรับปรุ งใหม่ )
จานวนเงิน ร้ อยละ

ฐานะการเงิน
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ ว
สารองตามฎหมาย
ยังไม่ได้ จดั สรร
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

16.10
77.91
409.01
889.04

รวมหนีส้ นิ และส่ วนของผู้ถอื หุ้น

ณ 31 ธันวาคม 2559
(ปรับปรุ งใหม่ )
จานวนเงิน ร้ อยละ

ณ 31 ธันวาคม 2558
(ปรับปรุ งใหม่ )
จานวนเงิน ร้ อยละ

1.81
8.76
46.00
100.00

20.70
108.83
444.53
787.31

2.63
13.82
56.46
100.00

26.35
152.51
493.86
913.67

ณ 30 กันยายน 2560
จานวนเงิน

2.88
16.69
54.05
100.00

30.63
173.87
519.50
954.91

ร้ อยละ

3.21
18.21
54.40
100.00

งบกาไรขาดทุน
สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 - 2559 และสาหรั บงวด 9 เดือน สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2559 และ 2560
ผลการดาเนินงาน

2558

(ปรับปรุ งใหม่ )

(ปรับปรุ งใหม่ )

จานวนเงิน

รายได้
รายได้ จากการขาย
รายได้ จากการให้ บริ การ
รับเหมาและติดตัง้
รายได้ จากการให้ บริ การ
รายได้ อื่น
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้ นทุนขาย
ต้ นทุนการให้ บริ การ
รับเหมาและติดตัง้
ต้ นทุนการให้ บริ การ
ค่าใช้ จ่ายในการขาย
ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
รวมค่ าใช้ จ่าย
กาไรก่ อนต้ นทุนทางการ
เงินและภาษีเงินได้
ต้ นทุนทางการเงิน
กาไรก่ อนภาษีเงินได้
ค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสาหรับปี

(หน่ วย : ล้ านบาท)

2557

752.16

ร้ อยละ

70.20

280.41 26.17
35.18
3.28
3.71
0.35
1,071.46 100.00

จานวนเงิน

797.75

ร้ อยละ

74.88

242.74 22.79
20.46
1.92
4.36
0.41
1,065.31 100.00

2559**
จานวนเงิน

826.70

ร้ อยละ

67.20

353.08 28.70
47.64
3.87
2.86
0.23
1,230.28 100.00

งวด 9 เดือน 2559

งวด 9 เดือน 2560

จานวนเงิน

ร้ อยละ

จานวนเงิน

ร้ อยละ

55.56

605.37

79.01

437.84

305.58 38.78
43.20
5.48
1.44
0.18
788.07 100.00

138.82 18.12
19.26
2.51
2.78
0.36
766.23 100.00

574.12

53.58

551.41

51.76

598.19

48.62

316.39

40.15

436.60

56.98

242.37
16.86
84.80
79.68
997.83

22.62
1.57
7.91
7.45
93.13

231.58
9.05
67.54
87.21
7.61
954.40

21.74
0.85
6.34
8.19
0.71
89.59

306.39
20.71
74.99
83.77
2.77
1,086.82

24.90
1.68
6.09
6.82
0.23
88.34

264.38
20.56
52.78
63.52
4.11
721.74

33.55
2.61
6.70
8.06
0.52
91.58

106.00
8.95
42.47
59.48
3.95
657.45

13.83
1.17
5.54
7.76
0.52
85.80

73.63
(6.12)
67.51
(14.16)
53.35

6.87
(0.57)
6.30
(1.32)
4.98

110.91
(2.51)
108.40
(22.88)
85.52

10.41
(0.24)
10.17
(2.14)
8.03

143.46
(1.35)
142.11
(29.09)
113.02

11.66
(0.11)
11.55
(2.36)
9.19

66.33
(0.89)
65.43
(13.37)
52.06

8.42
(0.11)
8.30
(1.70)
6.61

108.78
(1.34)
107.44
(21.80)
85.64

14.20
(0.17)
14.02
(2.85)
11.18
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ผลการดาเนินงาน

CPT Drives and Power Public Company Limited

2557

2558

(ปรับปรุ งใหม่ )

(ปรับปรุ งใหม่ )

จานวนเงิน

ร้ อยละ

จานวนเงิน

2559**

ร้ อยละ

จานวนเงิน

ร้ อยละ

งวด 9 เดือน 2559

งวด 9 เดือน 2560

จานวนเงิน

จานวนเงิน

ร้ อยละ

ร้ อยละ

กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น

รายการที่จะไม่ได้ รับการจัดประเภทรายการ
ใหม่เข้ าไปไว้ ในกาไรหรื อขาดทุนในภาย
หลังผลขาดทุนจากการประมาณการตาม
หลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย-สุทธิจาก
ภาษี เงินได้

-

-

-

-

(1.82)

(0.15)

(1.82)

(0.23)

-

กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี /งวด
กาไรต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐาน (บาท/หุ้น)

53.35
4.98
85.52
8.03
111.20
9.04
50.24
6.38
85.64
0.18*
0.08
0.08*
0.14*
0.14
630*
630*
630*
630*
630
จานวนหุ้นสามัญถัวเฉลีย่ ถ่วงน ้าหนัก (ล้ านหุ้น)
หมายเหตุ : * ปรับเป็ นราคากาไรสุทธิต่อหุ้นเทียบกับมูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท
** ในระหว่างงวดไตรมาส 3/2560 มีจดหมายยุติมลู หนี ้ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2560 ซึง่ รายการดังกล่าวกระทบงบกาไรขาดทุนและกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 กาไรจากการยกหนี ้เพิ่มขึ ้น 10.16 ล้ านบาท ค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ เพิ่มขึ ้น
2.03 ล้ านบาท กาไรสุทธิเพิ่มขึ ้น 8.13 ล้ านบาท

11.18

งบกระแสเงินสด
สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 - 2559 และสาหรั บงวด 9 เดือน สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2559 และ 2560
รายการ

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
รายการปรั บกระทบกาไรก่ อนภาษีเงินได้
เป็ นเงินสดรั บ(จ่ าย)จากกิจกรรมดาเนินงาน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้ าคงเหลือ
(กาไร)ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายทรัพย์สิน
กาไรจากการจาหน่ายเงินลงทุนชัว่ คราว
กาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจริ งจากการวัดมูลค่า
เงินลงทุนชัว่ คราว
ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจริ งจากสัญญาซื ้อ
ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ า
(กาไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นที่ยงั ไม่เกิดขึ ้น
ดอกเบี ้ยรับ
ค่าใช้ จ่ายดอกเบี ้ยจ่าย
ประมาณการหนี ้สินจากการรับประกัน
ประมาณการหนี ้สินอื่น
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
กาไรจากการดาเนินงานก่ อนการเปลี่ยนแปลง

2557

2558

(ปรับปรุ งใหม่ )

(ปรับปรุ งใหม่ )

2559**

(หน่ วย : ล้ านบาท)
งวด 9 เดือน
งวด 9 เดือน
2559
2560

67.51

108.40

142.11

65.43

107.44

18.13
(0.11)
-

18.55
2.24
0.21
(0.59)

18.65
1.23
(0.48)
(0.45)

14.27
0.86
(0.48)
(0.33)

12.09
0.47
(0.25)
(0.34)

-

(0.05)

(0.03)

(0.10)

-

(8.63)
(0.90)
6.12
3.13
85.25

0.23
(0.35)
(0.21)
2.51
8.35
4.68
3.14
147.11

0.24
1.80
(0.24)
1.35
10.79
4.44
179.41

4.56
(1.10)
(0.11)
0.89
6.41
3.33
93.63

2.75
(0.64)
(0.14)
1.34
3.06
3.93
129.72
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รายการ

ในสินทรัพย์ และหนีส้ นิ ดาเนินงาน
สินทรั พย์ จากการดาเนินงาน(เพิ่มขึน้ )ลดลง :
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น
รายได้ ที่ยงั ไม่ได้ เรี ยกชาระ
สินค้ าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนีส้ นิ จากการดาเนินงานเพิ่มขึน้ (ลดลง) :
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น
ประมาณการหนี ้สินจากการรับประกัน
ประมาณการหนี ้สินอื่น
เงินรับล่วงหน้ าจากลูกค้ า
เงินสดรั บจากกิจกรรมดาเนินงาน
จ่ายสารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
จ่ายดอกเบี ้ยจ่าย
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน :
ดอกเบี ้ยรับ
เงินสดรับจากการจาหน่ายเงินลงทุนชัว่ คราว
เงินสดจ่ายซื ้อเงินลงทุนชัว่ คราว
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน(เพิ่มขึ ้น)
ลดลง
เงินสดจ่ายชาระเงินมัดจาค่าซื ้อที่ดิน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
เงินสดรับจากการจาหน่ายสินทรัพย์ถาวร
เงินสดจ่ายเพื่อซื ้อสินทรัพย์ถาวร
เงินสดจ่ายเพื่อซื ้อสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดสุทธิได้ มา (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากิจกรรมจัดหาเงิน :
เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงินลดลง
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง
จ่ายชาระเจ้ าหนี ้ตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินปั นผลจ่าย
เงินสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง)สุทธิ

CPT Drives and Power Public Company Limited

2557

2558

(ปรับปรุ งใหม่ )

(ปรับปรุ งใหม่ )

2559**

งวด 9 เดือน
2559

งวด 9 เดือน
2560

46.55
(58.76)
17.51
(4.93)
-

(59.76)
27.91
83.36
(0.28)

(104.92)
35.00
(53.88)
0.47

(61.62)
(37.63)
(56.77)
0.40

(34.63)
(17.09)
(13.08)
0.16

(25.95)
51.42
111.09
(6.12)
(21.93)
83.04

(74.26)
(11.63)
(11.70)
100.75
(6.00)
(2.51)
(10.76)
81.48

116.87
(6.87)
(34.03)
132.05
(1.35)
(26.66)
104.04

150.49
(6.27)
(4.48)
77.76
(0.89)
(22.98)
53.89

(4.35)
(3.63)
41.38
98.48
(1.34)
(31.53)
65.62

0.91
(26.08)

0.21
100.00
(110.00)

0.24
162.00
(152.00)

0.11
105.00
(105.00)

0.14
77.50
(50.00)

16.98
0.18
0.35
(5.60)
(0.17)
(13.43)

0.280
(6.12)
(15.63)

(8.17)
1.50
(2.60)
0.97

(8.14)
1.51
(1.67)
(8.21)

6.79
(5.00)
0.28
(11.59)
(0.57)
17.54

43.21
(33.36)
(4.23)
(56.70)
(51.08)
18.53

(24.84)
(32.41)
(4.43)
(50.00)
(111.68)
(45.83)

(18.06)
(3.31)
(70.00)
(91.37)
13.64

(14.78)
(2.14)
(50.00)
(66.91)

(14.78)
(1.34)
(60.00)
(76.12)
7.04
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รายการ

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดคงเหลือณ วันต้ นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดคงเหลือ ณ วันสิน้ งวด

CPT Drives and Power Public Company Limited

2557

2558

(ปรับปรุ งใหม่ )

(ปรับปรุ งใหม่ )

113.35
131.88

2559**

131.88
86.05

งวด 9 เดือน
2559

งวด 9 เดือน
2560

21.23
86.05
64.82

99.69
106.73

86.05
99.69

หมายเหตุ ** ในระหว่างงวดไตรมาส 3/2560 มีจดหมายยุติมลู หนี ้ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2560 ซึง่ รายการดังกล่าวกระทบงบกาไรขาดทุนและกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 กาไรจากการยกหนี ้เพิ่มขึ ้น 10.16 ล้ านบาท ค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ เพิ่มขึน้
2.03 ล้ านบาท กาไรสุทธิเพิ่มขึ ้น 8.13 ล้ านบาท

อัตราส่ วนทางการเงินที่สาคัญ
สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 - 2559 และสาหรั บงวด 9 เดือน สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2560

อัตราส่ วนสภาพคล่ อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี ้การค้ า
ระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลี่ย
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้ าคงเหลือ
ระยะเวลาขายสินค้ าเฉลี่ย
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้ าหนี ้การค้ า
ระยะเวลาชาระหนี ้เฉลี่ย (รวม)
วงจรเงินสด
อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากาไร
อัตรากาไรขันต้
้ น
อัตรากาไรจากการดาเนินงาน
อัตราส่วนเงินสดต่อการทากาไร
อัตราส่วนกาไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
อัตราการหมุนของสินทรัพย์
อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายการเงิน
อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

2559

(ปรับปรุ งใหม่ )

(ปรับปรุ งใหม่ )

(ปรับปรุ งใหม่ )

9 เดือน
2560

(เท่า)
(เท่า)
(เท่า)
(เท่า)
(วัน)
(เท่า)
(วัน)
(เท่า)
(วัน)
(วัน)

1.47
0.75
0.20
5.87
62
4.20
87*
4.44
82
67

1.80
1.10
0.21
5.13
71
5.01
73
5.28
69
75

1.81
1.17
0.29
4.39
83
6.32
58
5.59
65
76

1.86
1.20
0.17
2.90
126
4.25
86
3.41
107
104

(%)
(%)
(%)
(%)
(%)

21.95
6.90
112.78
4.98
12.93

25.35
10.45
73.46
8.03
20.04

24.61
11.69
72.52
9.04
23.70

27.76
14.25
60.32
11.18
22.54

(%)
(%)
(เท่า)

6.04
33.11
1.21

10.20
51.08
1.27

13.07
67.47
1.45

12.22
69.57
1.09

(เท่า)

1.17

0.77

0.85

0.84

2557

อัตราส่ วนทางการเงิน
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CPT Drives and Power Public Company Limited

2557

อัตราส่ วนทางการเงิน
อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบี ้ย
อัตราส่วนความสามารถชาระภาระผูกพัน
อัตราการจ่ายเงินปั นผล
อัตรากาไรสุทธิต่อหุ้นปรับลดเต็มที่ **

(เท่า)
(เท่า)
(%)
(บาท)

2558

2559

(ปรับปรุ งใหม่ )

(ปรับปรุ งใหม่ )

(ปรับปรุ งใหม่ )

18.15
0.66
28.12
0.06

37.75
0.36
99.40***
0.10

97.58
0.41
53.96***
0.12

9 เดือน
2560
73.61
0.46
98.06***
0.13

หมายเหตุ: * ใช้ มลู ค่า ณ วันสิ ้นงวดในการคานวณ
** คานวณที่ฐานทุนจดทะเบียน 900 ล้ านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท
*** ในปี 2558-2559 เงินปั นผลจ่ายจากกาไรสุทธิและกาไรสะสม และปี 2560 จ่ายจากกาไรสะสม คานวณการประกาศจ่ายเงินปั นผลถึง
เดือนพฤศจิกายน 2560
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ส่ วนที่ 2.4
16. การวิเคราะห์ และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ
16.1 คาอธิบายและการวิเคราะห์ ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
16.1.1 การจัดโครงสร้ างกิจกรรมที่ก่อให้ เกิดรายได้
บริษัทประกอบธุรกิจทางด้ านการจาหน่ายอุปกรณ์และระบบควบคุมไฟฟ้าที่ใช้ ในโรงงานอุตสาหกรรม โดยส่วนหนึ่งเป็ น
อุปกรณ์ ไฟฟ้า และอีกส่วนหนึ่งเป็ นการประกอบตู้ควบคุม ระบบไฟฟ้าที่ใช้ ในโรงงานอุตสาหกรรม หรื ออาคารสูง ที่มีลกั ษณะ
เป็ นการซื ้อมาขายไป หรื อสถานีไฟฟ้าย่อย ซึง่ มีลกั ษณะของโครงสร้ างของรายได้ ที่ไม่ซบั ซ้ อน ตลอดจนการให้ บริ การลูกค้ า เพื่อ
ให้ บริการซ่อมแซมสินค้ าที่ซื ้อไปจากบริษัท จึงอาจกล่าวได้ วา่ บริษัทมีรายได้ หลักจาก 1) การขายสินค้ า และ 2) การให้ บริการ
ต่อมาในปี 2556 บริ ษัทเล็งเห็นโอกาสในการเติบโตและเริ่ มรับงานประเภทการให้ บริ การรับเหมาและติดตังเพิ
้ ่มมากขึ ้น
ซึง่ งานส่วนใหญ่เป็ นการก่อสร้ างสถานีไฟฟ้าย่อย ณ สถานที่ของลูกค้ าซึง่ เป็ นไปตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน จากเรื่ องดังกล่าวจึง
เป็ นที่มาของการจัดโครงสร้ างกิจกรรมที่ก่อให้ เกิดรายได้ ใหม่ เพื่อให้ สอดคล้ องกันระหว่างวิธีปฏิบตั ิงานกับมาตรฐานการบัญชี
ในการบันทึกกิจกรรมต่าง ๆ ให้ เหมาะสม ส่งผลถึงงบการเงินได้ รายงานข้ อมูลได้ ถกู ต้ องตรงตามประเภทงานที่เกิดขึ ้น จึงเกิด
รายได้ ประเภทที่ 3) คือ การให้ บริการรับเหมาและติดตัง้ ซึง่ จุดรับรู้รายได้ จะเป็ นไปตามขันความส
้
าเร็จของงาน
16.1.2 ภาพรวมการดาเนินงานที่ผ่านมา
ตลอดระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา ตังแต่
้ ปี 2557- 2559 บริ ษัทมีรายได้ จากการขาย การให้ บริ การรับเหมาและติดตัง้ และ
การให้ บริ การเพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่อง เท่ากับ 1,067.75 ล้ านบาท 1,060.95 ล้ านบาท และ 1,227.43 ล้ านบาท ตามลาดับ โดย
เหตุผลหลักของการเติบโตของบริ ษัท เนื่องจากลูกค้ าเดิมมีก ารขายฐานการผลิต และการปรับเปลี่ยนซื ้ออุปกรณ์ใหม่ และมียอดขายจาก
ลูกค้ ารายใหม่เพิ่มเติมทังในและต่
้
างประเทศ ซึ่งรายได้ หลักมาจากลูกค้ ากลุ่มโรงงานน ้าตาล โดยลูกค้ ากลุ่มโรงงานน ้าตาลในปี 25572559 ประมาณร้ อยละ 50 ของรายได้ ในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม สัง่ ซื ้อตู้ไฟฟ้าระบบควบคุมเครื่ องจักร เช่น ตู้ชดุ ควบคุมหม้ อไอน ้า, ตู้
ชุดควบคุมหม้ อปั่ นน ้าตาล และตู้ชดุ ควบคุมในกระบวนการผลิตอื่นๆ เป็ นต้ น ระบบ SCADA, ตู้Switchgear, งานสร้ างสถานีไฟฟ้าย่อย
115 kV, ตู้เชื่อมต่อการขายไฟฟ้า โดยตามปกติแล้ วสินค้ าอุปกรณ์ ของ CPT สาหรับโรงงานนา้ ตาลสามารถใช้ งานได้ นาน แต่

โรงงานน า้ ตาลส่ว นใหญ่ มี งานการขยายโรงงานใหม่แ ละมี ก ารปรั บ ปรุ งคุณ ภาพของระบบการท างานของเครื่ อ งจัก รอยู่
ตลอดเวลา รวมทังต้
้ องการประหยัดพลังงานและให้ พลังงานส่วนที่เหลือใช้ สามารถขายไฟคืนให้ รัฐบาล ตามนโยบายการรับซื ้อ
ไฟคืนที่รัฐบาลกาหนดไว้ ทังนี
้ ้ จากข้ อมูลการแสดงปริ มาณการผลิต การบริ โภค และส่งออกน ้าตาลในช่วง 4 ฤดูการผลิตที่ผ่าน
มาของอุตสาหกรรมนา้ ตาล ตามประกาศคณะกรรมการอ้ อยและนา้ ตาลทราย (กนอ.) เรื่ อง กาหนดชนิดนา้ ตาลทรายที่ให้
โรงงานน า้ ตาลทรายผลิ ต ในฤดู ก ารผลิ ต มี ป ริ ม าณที่ ใ กล้ เคี ย งกั น ในแต่ ล ะปี ซึ่ ง ยกเว้ น บางปี ที่ ป ระสบปั ญ หาภั ย แล้ ง
(รายละเอียดในข้ อ 2.2.5 เรื่ องภาวะอุตสาหกรรมและภาวะการแข่งขัน)
นอกจากนี ้ การเติบโตของธุรกิจบริ ษัทสอดคล้ องไปตามภาวการณ์ขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมโดยรวม ตลอดจนการ
ก่อสร้ างโรงงานอุตสาหกรรมและการขยายกาลังการผลิตซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อความต้ องการเครื่ องจักร ระบบควบคุมการ
ทางานของเครื่ องจักรและอุปกรณ์สนับสนุนที่เกี่ยวข้ อง รวมทังจากการที
้
่บริ ษัทได้ ขยายฐานกลุม่ ลูกค้ าไปยังอุตสาหกรรมต่างๆ
ที่หลากหลาย รวมถึงบริ ษัทดาเนินกลยุทธ์ ทางด้ านการตลาดในการรักษาฐานลูกค้ าที่มีอยู่ ด้วยสินค้ าที่สนองตรงตามความ
ต้ องการของลูกค้ าสามารถตอบโจทย์ลกู ค้ าได้ ตรงจุดและการบริการที่รวดเร็วและประทับใจ สร้ างความพอใจสูงสุดแก่ลกู ค้ า ซึง่
ส่วนที่ 2 หน้ า 127

CPT

บริษัท ซีพที ี ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

Professional for Drives and Power

CPT Drives and Power Public Company Limited

ส่งผลให้ รายได้ รวมของบริ ษัทเติบโตอย่างต่อเนื่องดังกล่าว ซึ่งในปี 2558 บริ ษัทมีอตั ราการเติบโตของรายได้ จากการขายและ
บริ การที่คงที่ และในปี 2559 บริ ษัทมีอัตราการเติบโตของรายได้ จาการขายและบริ การเท่ากับ ร้ อยละ 15.69 นอกจากนี ้
บริ ษัทมีนโยบายรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และราคาที่สมเหตุผลให้ แก่ลกู ค้ า ซึ่งทาให้ ชื่อเสียงของ CPT เป็ นที่ร้ ูจกั ในวงการ
และเป็ นที่ยอมรับในตลาดอุตสาหกรรมโรงงาน
จากการเติบโตของยอดขายของบริ ษัท เนื่องจากสินค้ าของบริ ษัทสามารถขายให้ แก่โรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภทที่มี
การทางานของเครื่ องจักรและมีการใช้ ไฟฟ้า ดังนัน้ การเติบโตของเศรษฐกิจโดยรวมและภาวะอุตสาหกรรมที่ขยายตัว ไม่วา่ จะ
เป็ นโรงงานอุตสาหกรรม ระบบสาธารณูปโภค การก่อสร้ างอาคารสูง ทาให้ มีการขยายตัวของภาคการผลิต ทังอุ
้ ตสาหกรรม
อาหาร ก่อสร้ าง ปูนซิเมนต์ กระดาษ ฯลฯ ซึง่ กระบวนการผลิตเหล่านี ้จาเป็ นต้ องพึง่ พาเครื่ องจักรด้ วยกันทังสิ
้ ้น และในการเดิน
เครื่ องจักรต้ องใช้ ไฟฟ้าในการทาให้ กระแสไฟฟ้าเสถียรจาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ อ งมีระบบการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ สาหรับ
ภาพรวมการเติบโตที่เพิ่มขึ ้นของยอดขายเมื่อแบ่งแยกตามกลุ่มลูกค้ านัน้ พบว่า กลุ่มลูกค้ าส่วนใหญ่ของบริ ษัทยังคงเป็ นกลุ่ม
ลูกค้ าโรงงานน ้าตาลนับตังแต่
้ ปี 2557 เป็ นต้ นมา ซึง่ กลุ่มลูกค้ ากลุ่มนี ้ยังถือเป็ นลูกค้ าในอุตสาหกรรมหลัก ของบริษัท เนื่องจาก
มีการขยายกาลังการผลิตของโรงงานน ้าตาล ซึง่ นับตังแต่
้ ปี 2557 ซึง่ จะมีการสัง่ ซื ้อสินค้ าตู้ไฟฟ้าควบคุมเครื่ องจักรและตู้ไฟฟ้า
ระดับแรงดันต่าและแรงดันปานกลางตลอดจนงานระบบไฟฟ้าเพิ่มขึ ้นมาตลอด
ในด้ านฐานลูกค้ ารายใหญ่ บริ ษัทมีรายได้ จากการขายให้ ลูกค้ ารายใหญ่ 10 รายแรกในปี 2559 และช่วง 9 เดือนปี
2560 ในสัดส่วนร้ อยละ 51.97 และร้ อยละ 61.83 ของรายได้ จากการขายและบริ การ ตามลาดับ ทัง้ นี ้ บริ ษั ทมี ลูกค้ าที่ มี
ยอดขายสูงสุดในระหว่างปี 2557 - 2559 และช่วง 9 เดือนปี 2560 ที่แตกต่างกัน จึงไม่ได้ พึ่งพาลูกค้ ารายใหญ่รายใดรายหนึ่ง
อย่างไรก็ในช่วง9 เดือนปี 2560 มีลกู ค้ ารายหลักรายหนึ่งในกลุ่มโรงงานน ้าตาลที่มีสดั ส่วนรายได้ ค่อนข้ างสูง คือประมาณร้ อย
ละ 19.24 ของรายได้ จากการขายและบริการ เนื่องจากเป็ นช่วงที่ลกู ค้ ารายดังกล่าวขยายกาลังการผลิต
สาหรับช่วง 9 เดือนปี 2560 บริ ษัทมีรายได้ จากการขายและบริ การลดลงร้ อยละ 2.95 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี
ก่อน เนื่ องจากไตรมาส 3 ปี 2559 บริ ษั ทมี รายได้ จากการให้ บริ การรับเหมาและติดตัง้ ที่สูงสาหรับลูกค้ า สองรายจากการ
ให้ บริ การการสร้ างสถานีไฟฟ้าย่อย (Substation) โดยที่บริ ษัทยังรักษาอัตรากาไรขันต้
้ นไว้ ได้ ที่ประมาณร้ อยละ 25 นอกจากนี ้
อุตสาหกรรมน ้าตาลมีการผลิตเป็ นฤดูกาล ซึ่งการรับรู้ รายได้ สว่ นใหญ่จะเกิดขึ ้นในไตรมาสที่ 3 และ 4 ของปี ก่อนฤดูกาลผลิต
จะเริ่ มในช่วงปลายปี บริ ษัทมีการติดตามและควบคุมต้ นทุนอย่างใกล้ ชิด เช่น การควบคุมต้ นทุนการผลิต โดยการกาหนด
รูปแบบตู้ไฟฟ้าที่เป็ นมาตรฐานและมีขนาดเล็ก การวางอุปกรณ์ ต่างๆ ให้ อยู่ในตาแหน่งที่เหมาะสมเพื่อควบคุมปริ มาณการใช้
วัสดุประเภททองแดงและสายไฟ การจัดวางวงจรควบคุมโดยใช้ อุปกรณ์ ที่มีเทคโนโลยีสูงขึน้ นอกจากนี ้ การติดตามอย่าง
เข้ มงวดจากฝ่ ายบริ หารหากมีต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่ได้ ประมาณไว้ การควบคุมการเบิกใช้ สินค้ าอุปกรณ์ และการ
วางแผนการสัง่ สินค้ าจากผู้จดั จาหน่ายเป็ น ปริ มาณมากต่อครัง้ เพื่อการต่อรองด้ านราคา ทาให้ บริ ษัทสามารถรักษาอัตรากาไร
ขันต้
้ นไว้ ได้ อย่างสม่าเสมออยูท่ ี่ประมาณร้ อยละ 25 ของรายได้ จากการขายและการให้ บริการ
ณ ปั จจุบนั เนื่องจากผลงานของบริ ษัทที่ผ่านมาเป็ นที่ร้ ูจกั และการสร้ างพันธมิตรทางการค้ าทาให้ บริ ษัทได้ รับงานเพิ่ม
มากขึน้ สาหรับงานที่เพิ่มขึน้ ส่วนใหญ่ เป็ นการสร้ างสถานี ไฟฟ้า ย่อย (Substation) สาหรับโรงงานนา้ ตาลและการก่อสร้ าง
อาคารและการสร้ างโรงงาน เป็ นต้ น ซึง่ ณ 30 กันยายน 2560 บริษัทมีงานอยู่ระหว่างการส่งมอบมูลค่าประมาณ 580.86 ล้ าน
บาท โดยคาดว่าจะส่งมอบในปี 2560 ประมาณร้ อยละ 75 และส่งมอบในปี 2561 ประมาณร้ อยละ 25 ของงานที่อยู่ระหว่าง
การส่งมอบทังสิ
้ ้น ซึ่งที่ผ่านมา สิ่งสาคัญที่กระทบต่อยอดขายของบริ ษัทจะขึ ้นอยู่กับการขยายตัวของโรงงานนา้ ตาล ทังการ
้
ขยายกาลังการผลิต และการพัฒนาคุณภาพการผลิต เช่น ความต้ องการในการประหยัดพลังงาน หรื อการสัง่ อุปกรณ์เพิ่มเติม
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การซ่อ มแซมหรื อ ทดแทนอุป กรณ์ ต้ ูไฟฟ้ าหรื อ เครื่ อ งปั่ น น า้ ตาลเดิ ม อย่างไรก็ ต าม ผู้บ ริ ห ารได้ ต ระหนัก ถึงการพึ่ งพาใน
อุตสาหกรรมการผลิตนา้ ตาล จึงได้ ขยายตลาดเป้าหมายของบริ ษัทไปยังอุตสาหกรรมอื่นๆ ซึ่งต้ องใช้ ต้ ูไฟฟ้าระบบควบคุม
เครื่ องจักร หรื อตู้ไฟฟ้ากาลังเช่นเดียวกัน และคาดว่ารายได้ ของบริษัทยังคงมีแนวโน้ มที่ เติบโตต่อไปในอนาคต ซึง่ จะสอดคล้ อง
กับแนวโน้ มการขยายตัวหรื อการปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่ องจักรในภาคการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมทังในประเทศ
้
ทัง้
ธุรกิจการผลิตและประกอบตู้ไฟฟ้าระบบควบคุมเครื่ องจักร และตู้ไฟฟ้าไฟฟ้าระดับแรงดันต่าและแรงดันปานกลาง รวมถึงงาน
สร้ างสถานี ไ ฟฟ้ า ย่ อ ย (Substation) อี ก ทั ง้ จากการขยายตั ว เข้ าสู่ ป ระชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น (ASEAN Economics
Community : AEC) ปั จจุบัน บริ ษัทมีโครงการที่จะสร้ างทีมขายต่างประเทศเพื่อขยายสู่ตลาดต่างประเทศเริ่ มจากประเทศ
เพื่อนบ้ าน โดยเฉพาะธุรกิจอุตสาหกรรมน ้าตาลและโรงไฟฟ้ายัง สามารถขยายตัวได้ อีกมากทังฟิ
้ ลิปปิ นส์ อินโดนีเซีย พม่าและ
กัมพูชา เป็ นต้ น นอกจากนี ้ ยังมีแผนการขยายกลุม่ ลูกค้ าไปยังหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ตามโครงการสนับสนุนด้ าน
งบประมาณต่างๆ ด้ วยเช่นกัน (รายละเอียดได้ กล่าวอยูใ่ นหัวข้ อ 6 โครงการอนาคต)
16.1.3 การวิเคราะห์ ผลการดาเนินงานสาหรั บปี 2557-2559 และช่ วง 9 เดือน ปี 2560
รายได้
รายได้ รวมของบริ ษั ท ในปี 2557-2559 และช่ ว ง 9 เดื อ นปี 2559 และ 2560 มี จ านวนเท่ า กับ 1,071.46 ล้ า นบาท
1,065.31 ล้ านบาท 1,230.28 ล้ านบาท 788.07 ล้ านบาท และ 766.23 ล้ านบาท ตามลาดับ โดยแบ่งเป็ นรายได้ จากการขาย
รายได้ จากการให้ บริ การ และรายได้ อื่น ซึ่งสามารถสรุ ปโครงสร้ างรายได้ ของบริ ษัทสาหรับปี 2557 - 2559 และช่วง 9 เดือนปี
2559 และ 2560 ได้ ดงั นี ้
ตารางสรุปโครงสร้ างรายได้ ปี 2557 – 2559 และช่วง 9 เดือน ปี 2559 และ 2560
โครงสร้ างรายได้
รายได้ จากการขาย
1. ขายตู้ไฟฟ้า (Panel)
2. ขายสินค้ า-หน่วย (Unit)
รวมรายได้ จากการขาย
รายได้ จากการให้ บริการ
3. ให้ บริ การรับเหมาและติดตัง้
(Installation/Substation)
4. ให้ บริ การ (Service )
รวมรายได้ จากการให้ บริการ
รวมรายได้ หลัก
รายได้ อ่ นื ๆ *

2557
(ปรับปรุ งใหม่ )
ล้ านบาท
ร้ อยละ

2558
(ปรับปรุ งใหม่ )
ล้ านบาท
ร้ อยละ

2559**

9 เดือน 2559

9 เดือน 2560

ล้ านบาท

ร้ อยละ

ล้ านบาท

ร้ อยละ

ล้ านบาท

ร้ อยละ

568.18
183.98
752.16

53.03
17.17
70.20

607.82
189.93
797.75

57.06
17.82
74.88

657.47
169.24
826.71

53.44
13.76
67.20

349.82
88.02
437.84

44.39
11.17
55.56

434.30
171.07
605.37

56.68
22.33
79.01

280.41
35.18
315.59

26.17
3.28
29.45

242.74
20.46
263.20

22.79
1.92
24.71

353.08
47.64
400.72

28.70
3.87
32.57

305.58
43.20
348.78

38.78
5.48
44.26

138.82
19.26
158.08

18.12
2.51
20.63

1,067.75

99.65

1,060.95

99.59

1,227.43

99.77

786.62

99.82

763.45

99.64

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
หมายเหตุ* รายได้ อื่นๆ ประกอบด้ วย รายได้ จากการจาหน่ายเศษซาก กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน และ ดอกเบี ้ยรับ เป็ นต้ น
** ในระหว่างงวดไตรมาส 3/2560 มีจดหมายยุติมลู หนี ้ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2560 ซึง่ รายการดังกล่าวกระทบงบกาไรขาดทุนและกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 กาไรจากการยกหนี ้เพิ่มขึ ้น 10.16 ล้ านบาท ค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ เพิ่มขึน้
2.03 ล้ านบาท กาไรสุทธิเพิ่มขึ ้น 8.13 ล้ านบาท

100.00
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โดยบริ ษัทมีสดั ส่วนรายได้ จากการขายและการให้ บริการ 3 ปี (2557-2559) และช่วง 9 เดือน ปี 2560 แสดงได้ ตามภาพ
ดังนี ้
กราฟแสดงสัดส่วนโครงสร้ างรายได้ จากการขายและการให้ บริการเฉลี่ย 3 ปี (2557-2559) และช่วง 9 เดือน ปี 2560
โครงสร้ างรายได้ ช่วง 9 เดือน ปี 2560

โครงสร้ างรายได้ เฉลี่ย 3 ปี
การ
ให้ บริการ
(Service)
3%
งานติดตัง้
(Installation)
26%

ขาย-หน่ วย
(Unit)
16%

การ
ให้ บริการ
งานติดตัง้ (Service)
(Installation) 3%

18%

ขาย-ตู้
ไฟฟ้ า
(Panel)
55%

ขายหน่ วย
(Unit)
23%

ขาย-ตู้
ไฟฟ้ า
(Panel)
56%

บริ ษัทมีโครงสร้ างรายได้ เฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง (2557-2559) จากการขายตู้ไฟฟ้า (Panel) รายได้ จากการขายสินค้ าที่เป็ น
หน่วย (Unit) รายได้ จากการให้ บริ การรับเหมาและติดตัง้ (Installation/Substation) และรายได้ จากการให้ บริ การ (Service) ใน
สัดส่วนเท่ากับร้ อยละ 55 ร้ อยละ 16 ร้ อยละ 26 และร้ อยละ 3 ของรายได้ หลักของบริษัท ตามลาดับ และสาหรับรอบระยะเวลา
9 เดื อน ปี 2560 บริ ษั ทมีรายได้ จากการขายตู้ ไฟฟ้า (Panel) รายได้ จากการขายสินค้ าที่เป็ นหน่วย (Unit) รายได้ จากการ
ให้ บริ การรับเหมาและติดตัง้ (Installation/Substation) และรายได้ จากการให้ บริ การ (Service) ในสัดส่วนเท่ากับร้ อยละ 56
ร้ อยละ 23 ร้ อยละ 18 และร้ อยละ 3 ของรายได้ หลักของบริษัท ตามลาดับ
การเติบโตของรายได้ ของบริ ษัทในช่วง 3 ปี ย้อนหลัง (2557-2559) พบว่ามีการเติบโตของธุรกิจประเภทงานตู้ ไฟฟ้า
(Panel) และธุรกิจที่เกี่ยวกับการให้ บริการรับเหมาและติดตัง้ (Installation / Substation) ซึง่ แสดงภาพดังนี ้
กราฟแสดงแนวโน้ มการเติบโตของรายได้ ในช่วง 3 ปี ย้อนหลัง (2557 – 2559)
700

ล้ าน
บาท

600
500
2557

400

2558

300

2559

200
100
0
การให้ บริการ (Service)

ขาย-หน่ วย (Unit)

งานติดตัง้ (Installation)
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รายได้จากการขาย
1. รายได้ จากการขายสินค้ าสาเร็ จรู ป ประเภทตู้ไฟฟ้า (Panel) บริ ษัทมีรายได้ จากธุรกิจส่วนนี ้เพิ่มขึ ้นทุกปี โดยในปี
2557 - 2559 มีรายได้ เท่ากับ 568.18 ล้ านบาท 607.82 ล้ านบาท และ 657.47 ล้ านบาท ตามลาดับ โดยลูกค้ าส่วนใหญ่เป็ น
ลูกค้ าโรงงานน ้าตาล โรงงานปูนซีเมนต์ โรงงานกระดาษ และโรงไฟฟ้า เป็ นต้ น และรายได้ สว่ นใหญ่มาจากกลุม่ โรงงานน ้าตาล
ซึ่งสอดคล้ องกับการขยายตัวตามโรงงานนา้ ตาลที่เพิ่มขึ ้น สาหรับยอดขายสาหรับ ช่วง 9 เดือนปี 2560 เท่ากับ 434.30 ล้ าน
บาท ซึ่งเพิ่มขึ ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2559 ซึ่งมีรายได้ จากการขายตู้ไฟฟ้าจานวน 349.82 ล้ านบาท เนื่องจากในปี
2560 มีงานขายตู้ไฟฟ้าให้ ลกู ค้ ารายหลักซึง่ เป็ นลูกค้ ากลุม่ โรงงานน ้าตาล
2. รายได้ จากการขายสินค้ าสาเร็จรูปประเภทหน่วย (Unit) บริษัทมีรายได้ จากธุรกิจส่วนนี ้ในปี 2557 - 2559 มีรายได้
เท่ากับ 183.98 ล้ านบาท 189.93 ล้ านบาท และ 169.24 ล้ านบาท ตามลาดับ โดยยอดขายในปี 2557-2558 ที่สงู เนื่องจาก
เป็ นการขายสินค้ าที่มีมลู ค่าสูงหลายงาน เพื่อใช้ ในอุตสาหกรรมโรงงานน ้าตาล ลูกค้ าผู้รับเหมาและลูกค้ าที่เป็ นผู้จดั จาหน่าย
ซึง่ เป็ นสินค้ าพวกสายไฟทองแดง (Busduct) และมอเตอร์ เป็ นต้ น สาหรับยอดขายช่วง 9 เดือนปี 2560 เท่ากับ 171.07 ล้ าน
บาท เพิ่มขึ ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2559 เท่ากับ 88.02 ล้ านบาท โดยรายได้ ในปี 2560 มีงานขายมอเตอร์ ให้ ลกู ค้ า
รายหลักในกลุม่ โรงงานน ้าตาล (ลูกค้ าขยายโรงงานซื ้อทังตู
้ ้ ไฟฟ้า (Panel) และมอเตอร์ (Unit))
รายได้จากการให้บริ การ
3. รายได้ จากการให้ บริการรับเหมาและติดตัง้ (Installation / Substation) บริษัทมีรายได้ จากส่วนนี ้ในปี 2557-2559
เท่ากับ 280.41 ล้ านบาท 242.74 ล้ านบาท และ 353.08 ล้ านบาท ตามลาดับ ซึ่ง ส่วนใหญ่ เป็ นงานสร้ างสถานี ไฟฟ้าย่อย
(Substation) โดยในปี 2559 บริ ษัทได้ รับงานจากผู้รับเหมาก่อสร้ างงานโครงการอาคารขนาดใหญ่ สาหรับการสร้ างสถานี
ไฟฟ้าภายในอาคาร (Gas Insulated Substation) มูลค่าโครงการ 149 ล้ านบาท และอีกส่วนหนึ่งมูลค่า 90 ล้ านบาทเป็ นการ
ก่อสร้ างสถานีไฟฟ้าภายนอกอาคารของโครงการอ่างเก็บน ้า (Air Insulated Substation) สาหรับยอดขายช่วง 9 เดือนปี 2560
เท่ากับ 138.82 ล้ านบาท ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2559 ซึ่งมีมลู ค่าเพียง 305.58 ล้ านบาท เนื่องจากช่วง 9
เดือนปี 2559 บริษัทได้ รับงานโครงการขนาดใหญ่ตามที่กล่าวข้ างต้ น
4. รายได้ จากการให้ บริ การ (Service) โดยในปี 2557 - 2559 มีรายได้ เท่ากับ 35.18 ล้ านบาท 20.46 ล้ านบาท และ
47.64 ล้ านบาท ตามลาดับ ในปี 2559 รายได้ ค่อนข้ างสูงเมื่อเทียบกับปี 2557-2558 เพราะเป็ นช่วงที่ลกู ค้ าซื ้อสินค้ าพร้ อม
ติดตัง้ (Service) ทังทดแทนของเดิ
้
มและบางรายเป็ นการให้ บริ การซ่อมแซมด้ วย (Repair) สาหรับรายได้ ในส่วนนี ้จะเป็ นกลุ่ม
ลูกค้ ารายเดิมสาหรับทุกอุตสาหกรรม เช่น โรงงานน ้าตาล โรงกระดาษ และโรงงานอุตสาหกรรม อื่น ๆ สาหรับยอดขายช่วง 9
เดือนปี 2560 เท่ากับ 19.26 ล้ านบาท ซึง่ ลดลงร้ อยละ 55.41 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2559 เนื่องจากขึ ้นอยู่กบั ช่วงการ
รับงานที่ลกู ค้ าติดต่อเพื่อขอให้ บริษัทเมื่อซื ้อสินค้ าจากบริษัท
รายได้ จากการให้ บริ การซึง่ เกิดจากการให้ บริการติดตังและซ่
้
อมแซม มีสดั ส่วนของรายได้ ไม่สงู ประมาณร้ อยละ 5
เมื่อเทียบกับรายได้ หลักของบริ ษัท เนื่องจากบริ ษัทคงธุรกิจส่วนนี ้ไว้ เพื่อให้ บริ การกับลูกค้ าที่ซื ้อสินค้ าของบริ ษัท หากอุปกรณ์
ไฟฟ้ าหรื อ ระบบควบคุม ที่ ซื อ้ ไปเสี ย เมื่ อ ลูก ค้ าโทรแจ้ งบริ ษั ท จะส่งที ม บริ ก าร (Service) เพื่ อ สนับ สนุน ลูก ค้ าทัน ที เพื่ อ ให้
เครื่ องจักรของลูกค้ าสามารถทางานต่อได้ หรื อบางกรณี เป็ นการพัฒนาต่อยอดในการซื ้อผลิตภัณฑ์อื่นของบริ ษัท เช่น สินค้ า
ประเภทตู้ ไฟฟ้ า หรื อ สิ น ค้ า ประเภทหน่ วยต่ อ ไปหากเป็ น กรณี ที่ ได้ ต รวจสอบแล้ ว พบว่า สิ น ค้ า นัน้ ๆ ไม่ ส ามารถซ่อ มได้
จาเป็ นต้ องซื ้อใหม่ เป็ นต้ น
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นอกจากนี ้ บริษัทยังแบ่งสัดส่วนรายได้ จากการขายและบริการเป็ นภายในประเทศและต่างประเทศ โดยสัดส่วนเฉลี่ยอยู่
ประมาณร้ อยละ 95 ต่อร้ อยละ 5 ซึ่งสินค้ าที่ขายต่างประเทศส่วนใหญ่ จะเป็ น งานการให้ บริ การรับเหมาและติดตัง้ สาหรับปี
2557 บริษัทมีรายได้ จากงานต่างประเทศค่อนข้ างสูงเนื่องจากได้ รับงานประเภทการก่อสร้ างสถานีไฟฟ้า 115 kV. (Substation)
ในประเทศกัมพูชามูลค่างานประมาณ 100 ล้ านบาท ซึง่ เป็ นลูกค้ ากลุม่ โรงงานปูนซีเมนต์ ฯลฯ นอกจากนันแล้
้ วโดยปกติรายได้
จากการขายต่างประเทศทัว่ ๆ ไปจะเป็ นการขายสินค้ าสาเร็จรูปประเภทตู้ไฟฟ้า (Panel) สาหรับลูกค้ ากลุม่ โรงงานน ้าตาล และ
กลุ่มโรงปูนซีเมนต์ เป็ นต้ น ประเทศที่บริ ษัทได้ มีการส่งสินค้ าไปจาหน่ายได้ แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย กัมพูชา ลาว และ เมียน
มาร์ เป็ นต้ น รายละเอียดการแบ่งประเภทรายได้ จากการขายและบริการภายในประเทศและต่างประเทศในช่วงปี 2557 - 2559
และช่วง 9 เดือนปี 2560 สามารถแบ่งได้ ดงั นี ้
ตารางแสดงสัดส่วนรายได้ จากการขายและบริ การในประเทศและต่างประเทศปี 2557 – 2559 และช่วง 9 เดือน ปี 2559 และ 2560
รายได้ จากการ
ขายและบริการ

2557
(ปรับปรุ งใหม่ )
ล้ านบาท
ร้ อยละ

2558
(ปรับปรุ งใหม่ )
ล้ านบาท
ร้ อยละ

ล้ านบาท

ร้ อยละ

890.30
177.45
1,067.75

1,010.35
50.60
1,060.95

1,160.19
67.24
1,227.43

94.52
5.48
100.00

- ในประเทศ
- ต่างประเทศ
รวม

83.38
16.62
100.00

95.23
4.77
100.00

2559

9 เดือน 2559
ล้ านบาท

725.77
60.85
786.62

ร้ อยละ

92.26
7.74
100.00

9 เดือน 2560
ล้ านบาท

ร้ อยละ

749.84
13.61
763.45

ในปี 2557 จะเห็นว่าบริ ษั ทมียอดขายต่างประเทศเพิ่มขึน้ อย่างก้ าวกระโดด โดยสาเหตุหลักเกิดจากการขยายงาน
โครงการที่ประเทศกัมพูชาซึ่งเป็ นงานการสร้ างสถานีไฟฟ้า 115 kV. (Substation) ซึ่งมีมลู ค่างานประมาณ 100 ล้ านบาทเป็ น
ลูกค้ ากลุม่ โรงปูนซิเมนต์
รายได้ อื่น
รายได้ อื่น ได้ แก่ รายได้ จากการจาหน่ายเศษเหล็ก กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน ดอกเบี ้ยรับ และอื่นๆ โดยรายได้ อื่นในปี
2557-2559 และช่วง 9 เดือนปี 2559 และ 2560 มีมลู ค่าเท่ากับ 3.71 ล้ านบาท 4.36 ล้ านบาท 2.86 ล้ านบาท 1.45 ล้ าน
บาท และ 2.78 ล้ านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นร้ อยละ 0.35 ร้ อยละ 0.41 ร้ อยละ 0.23 ร้ อยละ 0.18 และ ร้ อยละ 0.36 ของ
รายได้ รวม ตามลาดับ โดยสัดส่วนของรายได้ อื่นไม่มีนยั สาคัญเมื่อเทียบกับรายได้ รวมของบริษัท
ต้ นทุนขายและบริการ
ต้ นทุนขาย
องค์ประกอบหลักของต้ นทุนขาย คือ ต้ นทุนค่าสินค้ า โดยสัดส่วนต้ นทุนค่าสินค้ าเฉลี่ย (ปี 2557-2559 และช่วง 9 เดือน
ปี 2560) คิดเป็ นประมาณร้ อยละ 90 ของต้ นทุนรวม โดยวัตถุดิบหลักประกอบด้ วยอุปกรณ์สินค้ าที่นามาประกอบระบบควบคุม
เครื่ องจักร อาทิ อุปกรณ์ PLC (Programmable Logic Control) เครื่ องจักรปั่ นน ้าตาล มอเตอร์ อินเวอร์ เตอร์ เป็ นต้ น ซึง่ มีการ
สั่งซือ้ ทัง้ ภายในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี ้ ต้ นทุนขายอื่น เช่น ค่าแรงพนักงานทางตรง ค่าวัสดุสิน้ เปลือง ค่าที่
ปรึ กษาจากการให้ คาปรึ กษาในงานนัน้ ๆ และค่าเสื่อมราคาอาคาร เป็ นต้ น คิดเป็ นสัดส่วนเฉลี่ย (ปี 2557-2559 และช่วง 9
เดือนปี 2560) ประมาณร้ อยละ 10 ของต้ นทุนขาย
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ต้ นทุนขายของบริ ษั ทในปี 2557-2559 มีมูลค่าเท่ากับ 574.12 ล้ านบาท 551.41 ล้ านบาท และ 598.19 ล้ านบาท
ตามลาดับ คิดเป็ นร้ อยละ 53.58 ร้ อยละ 51.76 และร้ อยละ 48.62 ต่อรายได้ รวมตามลาดับ หรื อคิดเป็ นอัตรากาไรขันต้
้ นร้ อย
ละ 23.67 ร้ อยละ 30.88 และร้ อยละ 27.64 ตามลาดับ ทังนี
้ ้ อัตรากาไรขันต้
้ นจากการขายของบริษัทอยู่ที่ประมาณร้ อยละ 2530 ซึง่ อัตรากาไรขันต้
้ นของในปี 2557 ค่อนข้ างต่าเนื่องจากมีสินค้ านาเข้ ามาจากต่างประเทศกว่าร้ อยละ 50 ของมูลค่าซื ้อรวม
ซึ่งมีต้นทุนสูงกว่า และมี ค่าใช้ จ่ายในการนาเข้ าต่าง ๆ จึงทาให้ ต้นทุนขายสินค้ าในปี 2557 ค่อนข้ างสูง ส่วนอัตรากาไรขันต้
้ น
ของปี 2558 ที่ดีขึ ้นเป็ นผลมาจาก 1) บริ ษัทมีนโยบายในการสัง่ ซื ้อในประเทศเพิ่มขึ ้น (การสัง่ ซื ้อในประเทศมีต้นทุนที่สามารถ
ควบคุมได้ เนื่ องจากอัตราแลกเปลี่ยนและค่าใช้ จ่ายในการน าเข้ า) 2) มูลค่าขายขายสินค้ าประเภทหน่วยเพิ่ ม (Unit) ขึน้
เนื่องจากเป็ นการซื ้อมาขายไปซึ่งบริ ษัทสามารถควบคุมอัตรากาไรขัน้ ต้ นได้ และ 3) บริ ษัทมีการขายสินค้ าประเภทตู้ ไฟฟ้า
(Panel) เพิ่มมากขึ ้นส่งผลให้ การปั นส่วนโสหุ้ยการผลิตประเภทคงที่ได้ รับการปั นส่วนอย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้ ต้นทุนต่อ
หน่วยลดลง ส่วนอัตรากาไรขันต้
้ นในปี 2559 ประมาณร้ อยละ 27.64 ซึ่งอยู่ในช่ว งอัตรากาไรขันต้
้ นที่บริ ษัท ตังนโยบายไว้
้
แต่
ลดลงจากปี 2558 เนื่องจากในปี 2559 บริ ษัทขายสินค้ าประเภทหน่วยลดลง (สินค้ าประเภทหน่วยสามารถควบคุมอัตรากาไร
ขันต้
้ นได้ ดีกว่า)
สาหรับต้ นทุนขายของบริ ษัทสาหรับ ช่วง 9 เดือนปี 2560 มีมลู ค่าเท่ากับ 436.60 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 56.98 ของ
รายได้ รวม หรื อคิดเป็ นอัตรากาไรขันต้
้ นร้ อยละ 27.88 ทังนี
้ ้ เมื่อเทียบกับอัตรากาไรขันต้
้ นสาหรับช่วง 9 เดือนของปี 2559 ซึง่ มี
อัตรากาไรขันต้
้ นร้ อยละ 27.74 พบว่ามีอตั รากาไรขันต้
้ นที่ใกล้ เคียงกัน
บริษัทคาดว่าจะสามารถรักษาระดับกาไรขันต้
้ นทังปี
้ 2560 ให้ ใกล้ เคียงกับช่วง 9 เดือนได้ เนื่องจากนโยบายการควบคุม
ต้ นทุนวัตถุดิบดังกล่าวข้ างต้ น
ต้ นทุนการให้ บริการ
ต้ นทุนการให้ บริ การของบริ ษัทแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือ ต้ นทุนการให้ บริการรับเหมาและติดตัง้ และต้ นทุนการให้ บริ การ
ซึง่ มีสดั ส่วนต้ นทุนประมาณร้ อยละ 95 : 5 ซึง่ อธิบายได้ ดงั นี ้
ต้นทุนการให้บริ การรับเหมาและติ ดตัง้ ซึ่งเป็ นต้ นทุนก่อสร้ างที่เกิดขึ ้นจริ งของงานที่ทาเสร็ จจนถึงวันสิ ้นงวด โดยในปี
2557-2559 มีมลู ค่าเท่ากับ 242.37 ล้ านบาท 231.58 ล้ านบาท และ 306.39 ล้ านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นร้ อยละ 22.62 ร้ อย
ละ 21.74 และร้ อยละ 24.90 ต่อรายได้ รวมตามลาดับ หรื อคิดเป็ นอัตรากาไรขันต้
้ นร้ อยละ 13.57 ร้ อยละ 4.60 และร้ อยละ
13.22 ตามลาดับ ซึ่งอัตรากาไรขันต้
้ นของงานบริ การรับเหมาและติดตังปกติ
้
อยู่ในช่วงประมาณร้ อยละ 10-15 ซึ่งในปี 2558
บริ ษัทมีอตั รากาไรขันต้
้ นค่อนข้ างต่าเนื่องจากมีงานวางสายไฟฟ้าและรางสายไฟ (Power Cable and Installation Work) ซึ่ง
ติดปั ญหาในการทางาน ณ สถานที่ของลูกค้ าโดยปั ญหาดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริ ษัท จึงทาให้ งานนัน้ บริ ษัท
ประสบผลขาดทุน โดยบริ ษัทรับรู้ ผลขาดทุนทันที ในงบกาไรขาดทุนเมื่อมีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่น อนว่าต้ นทุนทังสิ
้ ้นของ
โครงการเกินกว่ามูลค่ารายได้ ตามสัญญา
สาหรับต้ นทุนการให้ บริการรับเหมาและติดตังส
้ าหรับช่วง 9 เดือนปี 2560 มีมลู ค่าเท่ากับ 106.00 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อย
ละ 13.83 ของรายได้ รวม หรื อคิดเป็ นอัตรากาไรขันต้
้ นร้ อยละ 23.64
ลัก ษณะโครงสร้ างต้ น ทุน ของงานบริ ก ารรั บ เหมาและติ ด ตัง้ หรื อ Substation / Installation ซึ่ง แบ่ ง ออกได้ เป็ น 2
ลักษณะ คือ
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1) งานบริ การรับเหมา : เป็ นงานก่อสร้ างสถานีไฟฟ้าย่อย (Substation) โดยเป็ นการก่อสร้ างสถานีไฟฟ้าย่อยเพื่อ
การรับซื ้อหรื อขายไฟฟ้าตรงจากการไฟฟ้าขนาดแรงดัน 115 kV และแปลงเป็ นแรงดันขนาด 33 kV, 22 kV และ 12 kV เพื่อให้
สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ กบั อุปกรณ์ เครื่ องใช้ ไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมหรื ออาคารตึกสูงได้ ซึ่งลักษณะของสถานีไฟฟ้า
ดังกล่าวมีทงการก่
ั้
อสร้ างระบบภายนอกอาคารประเภท AIS ( Air Insulated Substation) และระบบภายในอาคารประเภท
GIS (Gas Insulated Substation) ซึ่งการก่อสร้ างดังกล่าวจะเริ่ มตัง้ แต่งานฐานราก (Civil Work) งานโครงสร้ าง (Structure
Works) งานติดตังอุ
้ ปกรณ์ ไฟฟ้าและระบบ และงานทดสอบพร้ อมส่งมอบ เป็ นต้ น โดยมีโครงสร้ างต้ นทุนประกอบด้ วยต้ นทุน
ประเภทสินค้ าประมาณร้ อยละ 70 การจ้ างผู้รับเหมา (Subcontract) ประมาณร้ อยละ 20 และต้ นทุนอื่น ๆ ประมาณร้ อยละ 10
ซึ่งใช้ ระยะเวลาในการก่อสร้ างโดยเฉลี่ยประมาณไม่เกิน 1 ปี นับจากวันเซ็นสัญญาทังนี
้ จ้ ะขึ ้นอยู่กบั ขนาดของโครงการด้ วย
โดยบริ ษัทมีการจ้ าง Subcontract แต่บริ ษัทมีการจัดหาอุปกรณ์ เอง เช่น สายไฟ หรื ออุปกรณ์ ฮาร์ ดแวร์ (Hardware and Bus
Work) ที่ใช้ กบั งาน 115 kV เป็ นต้ น
เนื่ องจากงานก่อสร้ างเป็ นงานที่ ใช้ ระยะเวลาในการดาเนินการนาน บริ ษั ทจึงมีการควบคุมต้ นทุนอย่างใกล้ ชิดโดย
เทียบเคียงจากประมาณการต้ นทุนโครงการทังสิ
้ ้นที่บริ ษัทประมาณขึ ้นทางวิศวกรรมและการติดตามข้ อมูลของราคาสินค้ าเพื่อ
ประมาณการต้ นทุนให้ ใกล้ เคียงข้ อเท็จจริ งมากที่สดุ นอกจากนัน้ เมื่อพบผลต่างที่เกิดขึน้ จริ งกับประมาณการบริ ษัทจะมีการ
ติดตามหาสาเหตุหรื อดาเนินการแก้ ไขให้ เหมาะสม หรื อใช้ เป็ นข้ อมูลในการประมาณการในงานต่อ ๆ ไป
2) งานบริ การติดตัง้ : เป็ นการติดตัง้ อุปกรณ์ ไฟฟ้า (Installation) ซึ่งอุปกรณ์ ไฟฟ้าหลัก ๆ แบ่งได้ เป็ น 2 ประเภท
ได้ แก่
- ตู้ค วบคุม ไฟฟ้าและมอเตอร์ (Control Panel and Motor ) เป็ น การติด ตัง้ ระบบสายไฟฟ้ า ป้อนสู่ม อเตอร์ แ ละ
ตู้ค วบคุม ไฟฟ้ า เพื่ อ การจ่ า ยกระแสไฟ ซึ่ ง ต่ อ เชื่ อ มกับ เครื่ อ งจัก รของลูก ค้ าเพื่ อ ให้ เครื่ อ งจัก รสามารถใช้ ง านได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพด้ วยความเสถียรของกระแสไฟฟ้า ซึ่งการติดตังดั
้ งกล่าวต้ องมีการเดินสายไฟเพื่อเชื่อมต่อระหว่างตู้ควบคุมไฟฟ้า
กับเครื่ องจักรและอุปกรณ์ ของลูกค้ า ซึง่ ต้ องผ่านขันตอนและกระบวนการของเทคนิ
้
คเชิงวิศวกรรมเพื่อการเข้ าสายและทดสอบ
การจ่ายกระแสไฟฟ้า
งานประเภทนี ป้ ระกอบด้ วยต้ นทุนประเภท สินค้ า (Panel and Motor) ประมาณร้ อยละ 80 การจ้ างผู้รับเหมา
(Subcontract) ประมาณร้ อยละ 15 และต้ นทุนอื่น ๆ เกิดเพียงเล็กน้ อยประมาณร้ อยละ 5 โดยลักษณะงานจะใช้ เวลาในการ
ติดตังโดยเฉลี
้
่ยประมาณ 4 - 6 เดือนนับจากวันเซ็นสัญญา ทังนี
้ ้จะขึ ้นอยูก่ บั ขนาดของโครงการด้ วยเช่นกัน
- งานเดินสายไฟ (Cable Work) เช่น การเดินสายไฟจากสถานีไฟฟ้าย่อย Substation เข้ าโรงงานของลูกค้ า การ
เดินสายไฟรอบโรงงานพร้ อมติดตังระบบไฟ
้
(Cable for Electrical System) การเดินสายไฟที่ต้องใช้ เทคนิคพิเศษ (Cable for
Under Ground) ซึ่งการเดินสายไฟดังกล่าวสาหรับอาคารหรื อโรงงานของลูกค้ าเพื่ อให้ มีระบบไฟที่ สามารถน าไปใช้ ได้ ใน
โรงงานซึง่ ต้ องผ่านขันตอนและกระบวนการของเทคนิ
้
คเชิงวิศวกรรมเพื่อการเข้ าสายและทดสอบระบบไฟด้ วยเช่นกัน
งานประเภทนี ้ประกอบด้ วยต้ นทุนประเภท สินค้ า (Cable) ประมาณร้ อยละ 60 การจ้ างผู้รับเหมา (Subcontract)
ประมาณร้ อยละ 35 และต้ นทุนอื่น ๆ เกิดเพียงเล็กน้ อยประมาณร้ อยละ 5 โดยลักษณะงานจะใช้ เวลาในการเดินสายและติดตัง้
โดยเฉลี่ยประมาณ 6 เดือนนับจากวันเซ็นสัญญา ทังนี
้ ้จะขึ ้นอยูก่ บั ขนาดของโครงการด้ วยเช่นกัน
โดยที่งานติดตัง้ (Installation) เป็ นงานที่ต้องใช้ เวลาในการติดตังแต่
้ จะไม่มากเมื่อเทียบกับงานบริ การรับเหมา
ก่อสร้ างสถานีไฟฟ้าย่อย นอกจากนันต้
้ นทุนส่วนใหญ่เป็ นค่าสินค้ าซึง่ สามารถทราบได้ ทนั ที และต้ นทุนอีกส่วนหนึ่งเป็ นการจ้ าง
ผู้รับเหมาเพื่อติดตังและอยู
้
ใ่ นการควบคุมสัง่ การโดยบริษัท ค่าที่ปรึกษาจากการให้ คาปรึกษาในงานนัน้ ๆ โดยตรง เป็ นต้ น
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งานติดตั้ง
Installation
ซื ้อหรื อขายไฟฟ้าตรง
จากการไฟฟ้า
(ขนาด 115 kV.)

สถานีไฟฟ้า
ย่อย
(Substation)

ตู้
ไฟ

งานเดินสายไฟและติดตัง้
เพื่อใช้ ไฟในโรงงาน
(Cable Work)
ตู้
ไฟ

ตู้
ไฟ

ตู้
ไฟ

ติ ดตัง้ ตูค้ วบคุมไฟฟ้าและมอเตอร์ พร้อมระบบสาย

บริเวณโรงงานของลูกค้ าของบริษัท
หมายเหตุ : ภาพประกอบระบบงานการให้ บริ การรับเหมาและติดตัง้

ต้นทุนการให้บริ การ ได้ แก่ ต้ นทุนการให้ บริ การ (Service) และต้ นทุนการซ่อมแซม (Repair) ที่เกิดขึ ้นจากงานที่ไม่เข้ า
ข่ายช่วงรับประกันสินค้ า (Warranty) โดยในปี 2557-2559 และสาหรับช่วง 9 เดือนปี 2560 มีมลู ค่าเท่ากับ 16.86 ล้ านบาท
9.05 ล้ านบาท 20.71 ล้ านบาท และ 8.95 ล้ านบาท ตามลาดับ ซึ่งสัดส่วนประมาณร้ อยละ 2 เมื่อเทียบกับต้ นทุนรวม หรื อ
ประมาณร้ อยละ 5 เมื่อเทียบกับต้ นทุนการให้ บริการทังสิ
้ ้น เนื่องจากส่วนงานการให้ บริการซึ่งบริ ษัทจะให้ บริการกับลูกค้ าที่ซื ้อ
สินค้ าไปจาก CPT เพื่อสร้ างความประทับใจและรวดเร็ ว เนื่องจากเครื่ องจักรเมื่อเสียแล้ วจะทิ ้งระยะเวลานานไม่ได้ ซึ่งจะต้ อง
ได้ รับการซ่อมทันทีเพื่อไม่ให้ กระทบต่อการผลิต นอกจากนันจากตั
้
วเลขดังกล่าวแสดงให้ เห็นว่าผลิตภัณฑ์ของ CPT มีอตั ราการ
ซ่อมน้ อยมาก สาหรับอัตรากาไรขันต้
้ นของงานบริการ (Service) และการซ่อมแซม (Repair) อยู่ระหว่างร้ อยละ 50-60 ซึง่ เป็ น
อัตรากาไรที่คอ่ นข้ างสูง อันเนื่องมาจากงานซ่อมส่วนใหญ่จะมีเพียงต้ นทุนค่าแรงเป็ นส่วนใหญ่
ค่ าใช้ จ่ายในการขาย และค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้ จ่ายในการขาย ปี 2557-2559 มีมลู ค่าเท่ากับ 84.80 ล้ านบาท 67.54 ล้ านบาท และ 74.99 ล้ านบาท ตามลาดับ
คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 7.91 ร้ อยละ 6.34 และร้ อยละ 6.09 ของรายได้ รวม ตามลาดับ ค่าใช้ จ่ายในการขายปี 2557 ค่อนข้ างสูง
เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2558 เนื่ องจากมีค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับการรับประกันสินค้ า (Warranty) จานวน 23.11 ล้ านบาท ซึ่งงบ
การเงินปี 2557แสดงรวมอยู่ค่าใช้ จ่ายในการขาย (ปี 2557 เมื่อจัดประเภทรายการค่าใช้ จ่ายการรับประกันสินค้ าแล้ ว แสดง
ค่าใช้ จ่ายในการขายจานวน 61.69 ล้ านบาท ซึ่งใกล้ เคียงกับปี อื่น) ส่วนค่าใช้ จ่ายในการขายปี 2559 เพิ่มขึ ้นซึง่ เป็ นการเพิ่มขึ ้น
จานวนเงินประมาณ 10 ล้ านบาท จากการปรับเงินเดือนพนักงานขาย การปรับตาแหน่งเพื่อรองรับงานขาย และการจ่ายค่า
คอมมิ ชชั่น -พนักงานที่ เพิ่ มขึน้ ตามยอดขายที่ เพิ่ มขึน้ และส่วนหนึ่งลดลงจานวน 5.87 ล้ านบาทจากการจ่ายค่านายหน้ า
บุคคลภายนอกซึง่ สอดคล้ องกับนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้ประสานงานขายและค่าที่ปรึกษาทางด้ านวิศวกรรมที่รัดกุมขึ ้น
ค่าใช้ จ่ายในการขายที่สาคัญ ได้ แก่
1) ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน เช่น เงินเดือนพนักงานขาย โบนัส และค่าคอมมิชชัน่ เป็ นต้ น ซึง่ ในปี 2557 – 2559 มี
มูลค่าเท่ากับ 26.19 ล้ านบาท 33.36 ล้ านบาท และ 39.86 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 42.45 ร้ อยละ 49.40 และร้ อยละ
53.13 ของค่าใช้ จ่ายในการขายตามลาดับ ซึง่ ค่าใช้ จ่ายในปี 2559 ค่อนข้ างสูงเนื่องจากการจ่ายค่าคอมมิชชัน่ ให้ พนักงานขาย
ซึง่ สัมพันธ์กบั ยอดขายที่เพิ่มขึ ้น
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2) ค่าตอบแทนผู้ประสานงานขาย และค่าที่ ปรึ กษาด้ านวิศวกรรม ในปี 2557 – 2559 มีมูลค่าเท่ากับ 23.47 ล้ าน
บาท 20.23 ล้ านบาท และ 14.36 ล้ านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 38.05 ร้ อยละ 29.94 และร้ อยละ 19.15 ของ
ค่าใช้ จ่ายในการขาย ตามลาดับ เนื่องจากบริษัทมีนโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนผู้ประสานงานขายตามนโยบายที่รัดกุมขึ ้น
สาหรับช่วง 9 เดือน ปี 2560 มีค่าใช้ จ่ายในการขาย เท่ากับ 42.47 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 5.54 ของรายได้ รวม ซึ่ง
ลดลงเมื่อเทียบกับช่วง 9 เดือนของปี 2559 ซึง่ มีมลู ค่าเท่ากับ 52.78 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 6.70 ของรายได้ รวม สาเหตุหลัก
เนื่องจากการจ่ายค่าตอบแทนผู้ประสานงานขายที่ลดลง โดยที่ค่าใช้ จ่ายในการขายส่วนใหญ่ เป็ นค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
สาหรับช่วง 9 เดือนปี 2560 และ 2559 มีมลู ค่าเท่ากับ 27.36 ล้ านบาท และ 25.41 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 64.43 และ
48.13 ของค่าใช้ จ่ายในการขาย ตามลาดับ ส่วนค่าตอบแทนผู้ประสานงานขาย และค่าที่ปรึกษาด้ านวิศวกรรม สาหรับช่วง 9
เดือน ปี 2560 มีมลู ค่า 1.73 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 4.08 ของค่าใช้ จ่ายในการขาย ซึง่ ลดลงจากช่วง 9 เดือน ปี 2559 มีมลู ค่า
เท่ากับ 14.31 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 27.11 ของค่าใช้ จ่ายในการขาย
ค่าคอมมิชชัน่ -พนักงาน จะจ่ายตามนโยบายในการคิดค่าคอมมิชชัน่ -พนักงาน บริ ษัทจะคานวณเป็ นอัตราส่วน (%) ต่อ
ยอดขาย หรื อกาไรขันต้
้ น โดยกาหนดเงื่อนไขการจ่ายค่าคอมมิชชัน่ -พนักงาน ต่อเมื่อได้ รับชาระเงินค่าสินค้ าภายในระยะเวลา
ที่กาหนด โดยจ่ายพร้ อมกับเงินเดือนในแต่ละเดือน ส่วนค่าตอบแทนผู้ประสานงานขายและค่าที่ปรึกษาทางด้ านวิศวกรรม โดย
ค่าตอบแทนผู้ประสานงานขายเป็ นการจ่ายให้ บุคคล หรื อนิติบุคคลที่ทาหน้ าที่ติดต่อและประสานงานขายระหว่างบริ ษัทกับ
ลูกค้ า ซึง่ ทาให้ บริ ษัทสามารถปิ ดการขายได้ สาเร็จตามเป้าหมายที่บริษัทวางไว้ ส่วนค่าที่ปรึกษาทางด้ านวิศวกรรม จะเป็ นการ
ให้ คาปรึ กษาทางด้ านวิศวกรรมและข้ อกาหนดที่เกี่ยวข้ องกับงานที่บริ ษัทนาเสนอต่อลูกค้ า เพื่อให้ การขายบรรลุ และกาหนด
อานาจวงเงินในการอนุมตั ิชดั เจน ซึ่งเป็ นไปตามข้ อกาหนดของอัตราและอานาจอนุมตั ิ ซึ่งกาหนดเพดานของอัตราสูงสุดไว้ ซึ่ง
จะต้ องผ่านการอนุมตั ิโดยคณะกรรมการบริษัท
ค่ า ใช้ จ่ า ยในการบริ ห าร ปี 2557-2559 มี มูล ค่ า เท่ า กับ 79.68 ล้ า นบาท 94.82 ล้ า นบาท และ 86.54 ล้ า นบาท
ตามลาดับ คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 7.45 ร้ อยละ 8.90 และร้ อยละ 7.05 ของรายได้ รวม ตามลาดับ ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารปี
2558 เพิ่มขึ ้นจานวน 15.15 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 19.01 เมื่อเทียบกับปี 2557 เนื่องจากส่วนหนึง่ จานวน 7.61 ล้ านบาท
จากขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน และอีกส่วนหนึ่งจานวน 7.54 ล้ านบาท เนื่องจาก ประมาณการหนีส้ ินค่าภาษี ที่ต้องชาระ
และจากการปรับเงินเดือนและจ่ายโบนัสผู้บริหาร
ในปี 2559 บริ ษัทมีค่าใช้ จ่ายในการบริ หารที่ลดลงจานวน 8.30 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 8.74 เมื่อเทียบกับปี
2558 เนื่องจากการลดลงจากประมาณการหนี ้สิน ดังกล่าวข้ างต้ นในปี 2558 การลดลงของขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน และ
ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารสานักงานลดลง โดยภาพรวมของค่าใช้ จ่ายในการบริ หารบริ ษัทสามารถควบคุมค่าใช้ จ่ายได้ ค่อนข้ าง
คงที่ซงึ่ ในปี 2557 – 2559 บริษัทมีสดั ส่วนของค่าใช้ จ่ายในการบริหารเทียบกับรายได้ รวมอยูใ่ นช่วงอัตราร้ อยละ 7 - 9
ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารที่สาคัญ คือ ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน เช่น เงินเดือน ค่าล่วงเวลา โบนัส และสวัสดิการต่างๆ
เป็ นต้ น โดยในปี 2557-2559 ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับพนักงานคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 69.71 ร้ อยละ 62.57 และร้ อยละ 68.37 ของ
ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร ตามลาดับ ทังนี
้ ้ ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารที่สาคัญรองลงมา ได้ แก่ ค่า เสื่อมราคา ส่วนใหญ่เป็ นค่าเสื่อม
ราคาส่วนปรับปรุงอาคารและค่าเสื่อมราคายานพาหนะ โดยในปี 2557-2559 ค่าเสื่อมราคาคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 12.23 ร้ อย
ละ 10.33 และร้ อยละ 11.31 ของค่าใช้ จ่ายในการบริหาร ตามลาดับ
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ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารสาหรับ ช่วง 9 เดือนปี 2560 มีมลู ค่าเท่ากับ 59.48 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 7.76 ของ
รายได้ รวม ซึง่ ลดลงร้ อยละ 6.36 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อนซึง่ มีมลู ค่าเท่ากับ 63.52 ล้ านบาทคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ
8.06 ของรายได้ รวม ส่วนใหญ่เนื่องมาจากค่าเสื่อมราคาและค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ที่ลดลง ส่วนค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร
อื่ น ๆ ค่อนข้ างคงที่ เนื่ องจากกิ จการมี น โยบายในการควบคุม ค่าใช้ จ่ายของบริ ษั ท ทัง้ นี ้ ค่าใช้ จ่ายที่ สาคัญ ประกอบด้ วย
ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับพนักงานและค่าเสื่อมราคา สาหรับช่วง 9 เดือนปี 2560 คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 68.36 และร้ อยละ 8.76 ของ
ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร ตามลาดับ และสาหรับช่วง 9 เดือนปี 2559 มีค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับพนักงานและค่าเสื่อมราคา คิดเป็ น
สัดส่วนร้ อยละ 65.86 และร้ อยละ 11.26 ของค่าใช้ จ่ายในการบริหาร ตามลาดับ
กาไรสุทธิ
บริ ษั ท มี ก าไรสุท ธิ ส าหรั บ ปี 2557-2559 มูล ค่ าเท่ ากับ 53.35 ล้ านบาท 85.52 ล้ า นบาท และ 111.20 ล้ านบาท
ตามลาดับ คิดเป็ นอัตราส่วนกาไรสุทธิเท่ากับร้ อยละ 4.98 ร้ อยละ 8.03 และร้ อยละ 9.04 ต่อรายได้ รวม ตามลาดับ ซึ่งจะเห็น
ว่าบริ ษัทมีกาไรสุทธิเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยในปี 2558 บริ ษัทมีกาไรสุทธิรวมเพิ่มขึ ้นถึงร้ อยละ 60.30 เมื่ อเปรี ยบเทียบ
กับปี 2557 โดยในปี 2557 มีต้นทุนสูง ซึ่งต้ นทุนที่สูงเนื่องจากต้ นทุนขายสูงจากการนาเข้ าวัตถุดิบจากต่างประเทศและอีก
สาเหตุหนึ่งเกิดจากปี 2557 ขายสินค้ าประเภทตู้ไฟฟ้าได้ น้อยกว่าปี 2558 จึงทาให้ ปี 2557 มีภาระต้ นทุนที่เป็ นค่าใช้ จ่ายคงที่
ซึง่ พิจารณาได้ จากยอดขายปี 2558 ในส่วนของรายได้ จากการขายที่เพิ่มขึ ้นประมาณร้ อยละ 6.06 แต่ต้นทุนกลับ ลดลงร้ อยละ
7.68 และสาหรับในปี 2559 บริ ษัทมีกาไรเบ็ดเสร็จรวมเพิ่มขึ ้นถึงร้ อยละ 30.03 จากปี 2558 เนื่องจากบริ ษัทมีปริ มาณงานเพิ่ม
มากขึ ้นส่งผลให้ กาไรสุทธิเพิ่มขึ ้น โดยงานที่เพิ่มขึ ้นเนื่องจากการขายตู้ไฟฟ้า(Panel) เป็ นหลัก
สาหรับช่วง 9 เดือนปี 2560 บริ ษัทมีกาไรสุทธิเท่ากับ 85.64 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราส่วนกาไรสุทธิเท่ากับร้ อยละ 11.18
ต่อรายได้ รวม โดยมีกาไรสุทธิเพิ่มขึ ้นคิดเป็ นร้ อยละ 64.50 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อนซึ่งมีกาไรสุทธิ 52.06 ล้ านบาท
เนื่องจากไตรมาส 3 ปี 2560 ถึงแม้ บริษัทมีรายได้ ที่ลดลงแต่สามารถทากาไรได้ เพิ่มขึ ้นเนื่องจากบริษัทมีสดั ส่วนการขายตู้ไฟฟ้า
(Panel) และขายสินค้ าสาเร็จรูป (Unit) ในสัดส่วนที่มากกว่างานบริ การรับเหมาติ ดตัง้ ซึง่ กาไรขันต้
้ นจากการขายสินค้ ามีอตั รา
สูงกว่างานบริ การรับเหมาติดตัง้ นอกจากนี ้ บริ ษัทสามารถควบคุมต้ นทุน ทังต้
้ นทุนขายและต้ นทุน งานให้ บริ การรับเหมาและ
ติดตังได้
้ อย่างมีประสิทธิภาพโดยการลดการนาเข้ าสินค้ าจากต่างประเทศและหันมาซื ้อสินค้ าในประเทศแทน ตลอดจนควบคุม
ค่าใช้ จ่ายในการขายและค่าใช้ จ่ายในการบริหารจึงทาให้ ได้ รับกาไรเพิ่มในส่วนนี ้
ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีต้นทุนทางการเงินสาหรับปี 2557-2559 และช่วง 9 เดือนปี 2559 และ 2560 จานวน 6.12 ล้ านบาท 2.51
ล้ านบาท 1.35 ล้ านบาท 0.89 ล้ านบาท และ 1.34 ล้ านบาท ตามลาดับ ซึ่ง ในปี 2557 ดอกเบีย้ จ่ายค่อนข้ างสูงเนื่ องจาก
บริ ษัทมีทงเงิ
ั ้ นกู้ยืมระยะยาวและเงินกู้ยืมระยะสันจากธนาคาร
้
ซึ่งเงินกู้ยืมระยะยาวบริ ษัทได้ ชาระหนี ้ครบถ้ วนแล้ วในปี 2558
โดยดอกเบี ้ยจ่ายของปี 2558 2559 และช่วง 9 เดือนปี 2559 และ 2560 เป็ นดอกเบี ้ยจ่ายสาหรับเงินกู้ยืมระยะสันจากธนาคาร
้
ประเภททรัสต์รีซีทเพื่อวัตถุประสงค์ในการนาเข้ าสินค้ าและวัตถุดิบจากต่างประเทศ
กาไร/(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน
ปี 2557 บริ ษัทมีกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจานวน 1.66 ล้ านบาท (แสดงรวมไว้ ในรายได้ อื่นในงบการเงิน) และสาหรับ
ปี 2558-2559 และช่วง 9 เดือนปี 2559 และ 2560 บริ ษัทมีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจานวน 7.61 ล้ านบาท 2.77 ล้ าน
บาท 4.11 ล้ านบาท และ 3.95 ล้ านบาท ตามลาดับ โดยในปี 2557 และ 2558 บริ ษัทมีการนาเข้ าสินค้ าและวัตถุดิบประเภท
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อุปกรณ์ไฟฟ้ามาจากต่างประเทศร้ อยละ 55.10 และร้ อยละ 54.76 ของมูลค่าการซื ้อรวมในแต่ละปี ตามลาดับ แต่ตงแต่
ั ้ ปี 2559
เป็ นต้ นมาบริ ษัทซื ้อต่างประเทศลดลง โดยมีมูลค่าการซื ้อจากต่างประเทศในอัตราร้ อยละ 37.67 ของมูลค่าการซื ้อรวมในปี
2559 ซึ่งผลกาไรหรื อขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่แสดงในงบกาไรขาดทุนได้ รวมรายการที่เกิดขึ ้นจริ งและยังไม่เกิดขึ ้นจริ ง
โดยบริ ษัทได้ ลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนโดยใช้ วงเงินสัญญาซื ้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ า เมื่อบริ ษัทต้ องการ
สัง่ ซื ้อสินค้ าจากต่างประเทศตามใบสัง่ ซื ้อ (Purchase Order) เพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
ทังนี
้ ้ การที่บริ ษัททาสัญญาซื ้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ า บริ ษัทยังคงได้ รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ ้นจริ ง
อันเนื่องมาจากการบันทึกบัญชี ณ วันที่บริ ษัทมีกรรมสิทธิ ในสินค้ า บริ ษัทใช้ อตั ราแลกเปลี่ยนตามวันที่ในใบตราส่งสินค้ า (Bill
of Lading) ในการบัน ทึก บัญ ชี สิ น ค้ าและเจ้ าหนี ก้ ารค้ า ส่วนวัน ที่ จ่ายช าระค่าสิ น ค้ า บริ ษั ท บัน ทึก การจ่ ายเงิน ด้ วยอัต รา
แลกเปลี่ยนตามสัญญาซื ้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ า และบันทึกการล้ างเจ้ าหนี ้ที่เคยตังไว้
้ ตอนบันทึกรับสินค้ า ผลต่าง
ระหว่างอัตราแลกเปลี่ยนถือเป็ นกาไรหรื อขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ ้นจริงจากการจ่ายชาระ และหากวันสิ ้นงวดบริษัท
มีเจ้ าหนี ้การค้ าหรื อลูกหนี ้ที่เป็ นเงินตราต่างประเทศคงค้ าง บริ ษัทยังคงได้ รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจริ ง
จากการปรับปรุงบัญชีเจ้ าหนี ้หรื อลูกหนี ้ ณ วันสิ ้นงวดตามมาตรฐานบัญชีด้วย
16.1.4 การวิเคราะห์ ฐานะทางการเงิน
การวิเคราะห์ ฐานะทางการเงินในปี 2557-2559 และณ 30 มิถุนายน 2560
สินทรั พย์
บริ ษัทมีสินทรัพย์รวม ณ สิ ้นปี 2557-2559 และ ณ 30 กันยายน 2560 มีมลู ค่าเท่ากับ 889.04 ล้ านบาท 787.31 ล้ าน
บาท 913.67 ล้ านบาท และ 954.91 ล้ านบาท ตามลาดับ โดยสินทรัพย์หมุนเวียนของบริ ษัท ณ สิ ้นปี 2557-2559 และ ณ 30
กันยายน 2560 เท่ากับ 667.89 ล้ านบาท 579.55 ล้ านบาท 706.14 ล้ านบาท และ 748.53 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ
75.12 ร้ อยละ 73.61 ร้ อยละ 77.29 และร้ อยละ 78.39 ของสิน ทรัพ ย์ รวม ตามล าดับ สิน ทรัพ ย์ ห มุน เวียนประกอบด้ วย
สินทรัพย์ที่สาคัญ มีดงั ต่อไปนี ้
1. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ ้นปี 2557-2559 และ ณ 30 กันยายน 2560 มีมลู ค่าเท่ากับ 131.88 ล้ าน
บาท 86.05 ล้ านบาท 99.69 ล้ านบาท และ 106.73 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 14.83 ร้ อยละ 10.93 ร้ อยละ 10.91
และร้ อยละ 11.18 ของสินทรัพย์รวม ตามลาดับ ซึง่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ ้นปี 2557 มีจานวนที่สงู เนื่องจาก
มีการรับเงินล่วงหน้ าค่าสินค้ า ลูกค้ า และบริ ษัทต้ องกันเงินส่วนหนึ่งไว้ สาหรับการชาระค่าสินค้ าแก่เจ้ าหนีก้ ารค้ า และ ณ 30
กันยายน 2560 บริ ษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดใกล้ เคียงกับ ณ สิ ้นปี 2559 ซึ่งเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เป็ น เงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสันที
้ ่มีสภาพคล่องสูง และถึงกาหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน
โดยไม่มีข้อจากัดในการเบิกใช้
2. เงินลงทุนชั่วคราว ณ ณ สิ ้นปี 2557-2559 และ ณ 30 กันยายน 2560 มีมูลค่าเท่ากับ 26.07 ล้ านบาท 36.72
ล้ านบาท 27.20 ล้ านบาท และ 0.04 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 2.93 ร้ อยละ ร้ อยละ 4.66 ร้ อยละ 2.98 และน้ อยกว่า
ร้ อยละ 0.01 ของสินทรัพย์รวม ตามลาดับ และ ณ 30 กันยายน 2560 เงินลงทุนชัว่ คราวมีมลู ค่าลดลงเนื่องจากบริ ษัทได้ ขาย
เงินลงทุนเพื่อนาเงินมาชาระหนี ้เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน เงินลงทุนดังกล่าวเป็ นเงินลงทุนในกองทุนเปิ ดซึง่ บริ ษัทถือ
เป็ นหลักทรัพย์เพื่อค้ า ซึง่ บริษัทมีวตั ถุประสงค์ในการถือเงินลงทุนไว้ เพียงชัว่ คราวเพื่อการบริหารเงินโดยมีสดั ส่วนน้ อยเมื่อเทียบ
กับสินทรัพย์รวมของบริษัท
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3. ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น ณ สิ ้นปี 2557-2559 และ ณ 30 กันยายน 2560 มีมลู ค่าเท่ากับ 221.82 ล้ านบาท
282.17 ล้ านบาท 386.98 ล้ านบาท และ 419.85 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 24.95 ร้ อยละ 35.84 ร้ อยละ 42.35 และ
ร้ อยละ 43.97 ของสินทรัพย์รวม ตามลาดับ โดยลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่นของบริษัทประกอบด้ วย
(หน่ วย : ล้ านบาท)

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ่ ืน
ลูกหนี ้การค้ า
ลูกหนี ้อื่น
รวม

ณ 31 ธ.ค. 2557 ณ 31 ธ.ค. 2558 ณ 31 ธ.ค. 2559 ณ 30 ก.ย. 2560
(ปรับปรุ งใหม่ )
(ปรับปรุ งใหม่ )
181.91
39.91
221.82

231.43
50.74
282.17

327.34
59.64
386.98

373.81
46.04
419.85

ลู กหนี ้การค้า : ลูกหนี ก้ ารค้ า ณ สิ น้ ปี 2557-2559 และ ณ 30 กัน ยายน 2560 มี มูลค่า เท่ากับ 181.91 ล้ านบาท
231.43 ล้ านบาท 327.34 ล้ านบาท และ 373.81 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 20.46 ร้ อยละ 29.39 ร้ อยละ 35.83 และ
ร้ อยละ 39.15 ของสินทรัพย์รวม ตามลาดับ โดยลูกหนี ้การค้ าแยกตามอายุหนี ้คงค้ าง ดังนี ้
(หน่ วย : ล้ านบาท)

รายละเอียดลูกหนีก้ ารค้ า
ยังไม่ถงึ กาหนดชาระ
เกินกาหนดชาระ :
ไม่เกิน 3 เดือน
3-6 เดือน
6-12 เดือน
เกินกว่า 12 เดือน
รวม

ณ 31 ธ.ค. 2557 ณ 31 ธ.ค. 2558 ณ 31 ธ.ค. 2559 ณ 30 ก.ย. 2560
(ปรับปรุ งใหม่ )
(ปรับปรุ งใหม่ )
94.35

41.99

256.54

234.10

75.27
4.23
8.06
181.91

161.80
14.55
6.43
6.65
231.43

39.89
20.30
0.22
10.41
327.34

69.80
6.01
58.23
5.67
373.81

ลูกหนีก้ ารค้ าของบริ ษัทเพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่องตามยอดขายที่เพิ่มขึน้ ต่อเนื่องในปี 2557 - 2558 ซึ่งในปี 2557 ลูกหนี ้
การค้ าเป็ นไปตามปกติธุรกิจ ซึ่งโดยเฉพาะ ณ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษัทมีลกู หนี ้การค้ าเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 41.45 จากสิ ้นปี 2558
เนื่องจากได้ รับงานเพิ่มมากขึ ้นและการส่งมอบงานมากขึ ้นซึง่ ลูกหนี ้การค้ าของบริ ษัทมีเครดิตเทอมประมาณ 30-60 วัน ลูกหนี ้
การค้ าของบริ ษัทส่วนใหญ่เป็ นลูกหนี ้ที่ยงั ไม่ครบกาหนดชาระและลูกหนี ้เกินกาหนดชาระไม่เกิน 3 เดือนคิดเป็ นร้ อยละ 93.24
ร้ อยละ 88.06 ร้ อยละ 90.56 และร้ อยละ 81.30 ของลูก หนี ก้ ารค้ ารวม ณ สิน้ ปี 2557-2559 และ ณ 30 กัน ยายน 2560
ตามลาดับ
ลูกหนี ้การค้ าของปี 2558 มีลกู หนี ้คงค้ างที่เกินกาหนดชาระไม่เกิน 3 เดือนซึ่งมีมลู ค่าประมาณ 161.80 ล้ านบาท หรื อ
คิดเป็ นร้ อยละ 69.91 ของลูกหนี ้การค้ ารวม ณ วันสิ ้นงวด ซึ่งเกิดจาก 2 สาเหตุ คือ 1) บริ ษัทมีการส่งมอบงานช่วงปลายงวด
และออกเอกสารใบกากับภาษี /ใบส่งสินค้ าเพื่ อแจ้ งหนี ไ้ ปยังลูกหนี ้ โดยลูกหนี ก้ ารค้ าแต่ละรายได้ รับเครดิตเทอมที่ บริ ษั ท
พิจารณาให้ กบั ลูกค้ าแต่ละรายที่แตกต่างกัน แต่ปกติบริ ษัทจะพิจารณาเครดิตเทอมให้ 30-60 วัน ซึง่ กิจการเริ่ มนับเครดิตเทอม
จากวันที่ออกเอกสารใบกากับภาษี /ใบส่งสินค้ า จึงทาให้ เกิดการกระจุกตัวของลูกหนี ้การค้ าดังกล่าว 2) สาเหตุที่ทาให้ ลกู หนี ้
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เกินกาหนดชาระดังกล่าวนัน้ ขึ ้นอยู่กบั ช่วงเวลาการรับวางบิลและรอบการจ่ายเงินของลูกค้ าแต่ละรายด้ วย แต่ถงึ อย่างไรก็ตาม
บริษัทสามารถเก็บหนี ้จากยอดคงค้ างที่เกินกาหนดเวลาดังกล่าวได้ ในช่วงต้ นปี 2559 และไม่มีหนี ้สูญแต่อย่างใด
ณ 31 ธันวาคม 2559 มีจานวนลูกหนี ้การค้ าเพิ่มขึ ้นสอดคล้ องกับยอดขายที่เพิ่มขึ ้น โดยลูกหนี ้คงค้ างที่อยู่ในช่วงยังไม่
ถึงก าหนดช าระ คิ ด เป็ น ร้ อยละ 78.37 ของลูก หนี ก้ ารค้ ารวม ณ สิ น้ ปี 2559 เนื่ อ งจากช่ วงปลายปี 2559 มี ก ารขายที่ สูง
โดยเฉพาะช่วง 3 เดือนหลังส่วนใหญ่เป็ นการให้ บริ การงานก่อสร้ างสถานีไฟฟ้าย่อยของโรงไฟฟ้า และลูกหนี ้คงค้ างเกินกาหนด
ชาระไม่เกิน 3 เดือน คิดเป็ นร้ อยละ 12.19 ของลูกหนี ้การค้ ารวม ณ สิ ้นปี 2559 ซึ่งลูกหนี ้การค้ าส่วนใหญ่ยงั อยู่ในช่วงเครดิต
เทอมและยังไม่ถึงกาหนดชาระ และลูกหนีก้ ารค้ า ณ 30 กันยายน 2560 มีจานวนลูกหนี ้การค้ าจานวน 373.81 ล้ านบาทซึ่ง
เพิ่มขึน้ เนื่องจาก ณ 30 กันยายน 2560 บริ ษัทมีลกู หนี ค้ งค้ างที่อยู่ในช่วงเกินกาหนดชาระ6-12 เดือนมีมลู ค่าเท่ากับ 58.23
ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 15.58 ของลูกหนี ้การค้ ารวม ณ วันสิ ้นงวด ซึ่งเป็ นการคงค้ างของลูกหนี ้ 4 ราย โดยสาเหตุหลัก
อยูร่ ะหว่างลูกค้ ารอตรวจรับสินค้ าที่รับมอบจากบริษัทตามขันตอนของลู
้
กค้ า เพื่อตรวจสอบการใช้ งานระหว่างมอเตอร์ กบั ระบบ
เครื่ องจักรของลูกค้ า ซึง่ คาดว่าจะแล้ วเสร็จและเก็บเงินได้ ในไตรมาส 4 ปี 2560 และบางรายได้ ทยอยจ่ายชาระอย่างต่อเนื่อง
สาหรับลูกหนีก้ ารค้ าที่เกินกาหนดชาระเกินกว่า 12 เดือนคิดเป็ นร้ อยละ 4.43 ร้ อยละ 2.87 ร้ อยละ 3.18และร้ อยละ
1.52 ของลูกหนี ้การค้ ารวม ณ สิ ้นปี 2557-2559 ตามลาดับ โดยลูกหนี ้ดังกล่าวประกอบด้ วย :
ตารางแสดงสถานะลูกหนี ้การค้ าที่เกินกาหนดชาระเกินกว่า 12 เดือน
(หน่ วย : ล้ านบาท)
ลูกหนีก้ ารค้ าที่เกินกาหนดชาระ
เกินกว่ า 12 เดือน
ลูกหนี ้คงค้ างยกมา
ลูกหนี ้คงค้ างในปี 2557
ลูกหนี ้คงค้ างในปี 2558
รวมทัง้ สิน้
รายการทยอยจ่ ายชาระ
คงค้ าง ณ วันสิน้ งวด

ณ 31 ธ.ค. 2557
(ปรับปรุ งใหม่ )
8.32
8.32
(0.26)
8.06

ณ 31 ธ.ค. 2558
(ปรับปรุ งใหม่ )
8.06
2.68
10.74
(4.09)
6.65

ณ 31 ธ.ค. 2559

ณ 30 ก.ย. 2560

6.21
2.11
9.60
17.92
(7.51)
10.41

2.78
7.62
10.40
(4.78)
5.62

1) ลูกหนี ้รายหนึ่งซึ่งมียอดค้ างชาระคิดเป็ นร้ อยละ 96.63 ร้ อยละ 66.95 ร้ อยละ 95.94 และร้ อยละ 100.00 ของ
ลูกหนีก้ ารค้ าที่เกินกาหนดชาระเกินกว่า 12 เดือน ณ สิ ้นปี 2557-2559 และ 30 กันยายน 2560 ตามลาดับ ซึ่งบริ ษัทไม่ได้
พิจารณาตังค่
้ าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญเนื่องจากลูกหนีร้ ายดังกล่าวมีการชาระหนี ้คงค้ างเดิมอย่างต่อเนื่อง และงานที่ทาระหว่าง
บริ ษัทกับลูกค้ ารายนี ้ยังจาเป็ นต้ องต้ องพึ่งพาเทคนิคเชิงวิศวกรรมของ CPT ด้ วย โดย ณ ปั จจุบนั ลูกหนี ้รายนี ้มีการทยอยชาระ
หนี ้ที่คงค้ าง ณ 30 กันยายน 2560 แล้ วโดยปั จจุบนั บริษัทไม่มีหนี ้คงค้ างดังกล่าว
2) ส่วนลูกหนี ้การค้ าที่เกินกาหนดชาระเกินกว่า 12 เดือนรายอื่น ๆ ซึง่ คิดเป็ นร้ อยละ 3.37 ร้ อยละ 33.05 และ ร้ อย
ละ 4.06 ของลูกหนี ้การค้ าที่เกินกาหนดชาระเกินกว่า 12 เดือน ณ สิ ้นปี 2557-2559 ตามลาดับ เป็ นลูกหนี ้การค้ าประมาณ 12 รายซึง่ แตกต่างกันในแต่ละปี ไม่ใช่ลกู หนี ้รายเดิม และได้ ทยอยชาระหนี ้ในปี ถดั ไป
นโยบายในการตังค่
้ าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญสาหรับลูกหนี ้การค้ าของบริ ษัทจะพิจารณาจากจานวนหนี ้ที่คาดว่าจะเรี ยกเก็บ
ไม่ได้ จากลูกหนี ท้ ี่มีอยู่โดยพิจารณาจากอายุของลูกหนีแ้ ละผลการติดตามหนี ้ โดยจานวนหนีท้ ี่คาดว่าจะเรี ยกเก็บไม่ได้ นัน้
ประมาณขึ ้นจากประสบการณ์การเรี ยกเก็บหนี ้และการพิจารณาฐานะของลูกหนี ้ในปั จจุบนั สาหรับปี 2557 - 2559 และ ณ 30
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กันยายน 2560 บริ ษัทไม่มีการตังค่
้ าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญแต่อย่างใด เนื่องจากมีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ที่บริษัทจะเก็บเงินได้
โดยบริ ษัทได้ กาหนดนโยบายการตังค่
้ าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ ซึ่งได้ รั บการพิจารณาและให้ ความเห็นชอบแล้ วตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 เป็ นการปรับปรุ งจากนโยบายเดิมโดยกาหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการในการติดตามหนีเ้ กินกาหนดชาระให้ รัดกุมและเพิ่มหลักเกณฑ์และองค์ประกอบในการตัง้ ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญให้
เหมาะกับลักษณะธุรกิจลูกค้ า ซึ่งบริ ษัทเห็นว่าลูกค้ ารายดังกล่าวยังคงดาเนินกิจการอยู่อย่างต่อเนื่อง มีผลกาไรในงบการเงิน
และทาแผนการชาระเงินในส่วนของยอดที่ค้างชาระตลอดจนการกาหนดวันชาระได้ อย่างแน่นอน และจากประสบการณ์ในอดีต
มีการชาระเป็ นไปตามแผนตลอดมา ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีระยะเวลาในการเก็บหนี ้เฉลี่ยในปี 2557 - 2559 และ ณ 30 กันยายน 2560
เท่ากับ 62 วัน 71 วัน 83 วัน และ 126 วัน ตามลาดับ โดยบริ ษัทให้ เครดิตเทอมประมาณ 30-60 วัน นับจากวันที่ออกเอกสาร
ใบกากับภาษี /ใบส่งสินค้ า ซึ่งแตกต่างกันไปสาหรับลูกค้ าแต่ละรายและอยู่ที่ช่วงเวลาวางบิลและรับเช็คของแต่ละบริ ษัทด้ วย
สาหรับปี 2558 ระยะเวลาในการเก็บหนี ้เฉลี่ยค่อนข้ างนานคือ 83 วันเนื่องจากช่วงปลายปี มีการขายสินค้ าและส่งมอบงานที่สงู
ซึ่งสอดคล้ องกับ อายุหนี ้ มีลกู หนีค้ งค้ างประมาณร้ อยละ 70 ของลูกหนี ้ ณ วันสิ ้นงวดเป็ นลูกหนีท้ ี่เกินกาหนดชาระไม่เกิน 3
เดือน และ ณ 30 กันยายน 2560 ระยะเวลาเก็บหนีเ้ ฉลี่ยเท่ากับ 126 วันซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากลูกหนี ท้ ี่เกินกาหนดชาระ
เนื่ องจากลูกค้ ารอรับมอบสินค้ าที่บริ ษัทได้ ส่งมอบให้ ตามขั น้ ตอนของลูกค้ า ซึ่งลูกค้ ารอตรวจสอบเรื่ องการใช้ งานระหว่าง
มอเตอร์ กบั ระบบเครื่ องจักรของลูกค้ า
ลูกหนี ้อื่น ณ สิ ้นปี 2557-2559 และ ณ 30 กันยายน 2560 มีมูลค่าเท่ากับ 39.91 ล้ านบาท 50.74 ล้ านบาท 59.64
ล้ านบาท และ 46.04 ล้ านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 4.49 ร้ อยละ 6.80 ร้ อยละ 6.53 และร้ อยละ 4.82 ของ
สินทรัพย์รวม ตามลาดับ โดยลูกหนี ้อื่นส่วนใหญ่ ประกอบด้ วย รายได้ ค้างรับตามเงื่อนไขของสัญญา เงินประกันผลงาน และ
ค่าใช้ จ่ายจ่ายล่วงหน้ า โดยมีรายละเอียดของลูกหนี ้อื่นดังนี ้
(หน่ วย : ล้ านบาท)

รายละเอียดลูกหนีอ้ ่ ืน
รายได้ ค้างรับตามเงื่อนไขของสัญญา
เงินประกันผลงาน
เงินทดรองจ่าย
ค่าใช้ จ่ายจ่ายล่วงหน้ า
อื่น ๆ
รวม

ณ 31 ธ.ค. 2557 ณ 31 ธ.ค. 2558 ณ 31 ธ.ค. 2559 ณ 30 ก.ย. 2560
(ปรับปรุ งใหม่ )
(ปรับปรุ งใหม่ )
26.40
0.98
6.41
6.13
39.91

36.88
0.03
0.62
12.65
0.56
50.74

38.97
10.95
0.78
5.62
3.32
59.64

12.59
7.44
1.78
22.50
1.72
46.04

รายการสาคัญของลูกหนี ้อื่น คือ รายได้ ค้างรับตามเงื่อนไขของสัญญา ณ สิ ้นปี 2557-2559 และ ณ 30 กันยายน 2560
มีมูลค่าเท่ากับ 26.40 ล้ านบาท 36.88 ล้ านบาท 38.97 ล้ านบาท และ 12.59 ล้ านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ
66.14 ร้ อยละ 68.94 ร้ อยละ 65.34 และร้ อยละ 27.36 ของลูกหนี ้อื่น ตามลาดับ โดยรายได้ ค้างรับตามเงื่อนไขของสัญญา คือ
รายได้ ที่เกิดจากงานขายตู้ (Panel) ซึ่งโดยลักษณะงานจะต้ องมีการทดสอบการทางานของเครื่ องจักร (Commissionning) ซึ่ง
บริ ษั ทจะออกใบกากับภาษี /ใบส่งสินค้ าส่วนที่ เหลือ 10% เพื่ อรับรู้ รายได้ ให้ ครบ 100% ตัง้ แต่การส่งมอบสินค้ าเนื่ องจาก
พิจารณาว่ามีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนเชิงเศรษฐกิจให้ แก่ลกู ค้ าครบถ้ วนแล้ ว และบริ ษัทจะส่งเอกสารใบกากับภาษี /
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ใบส่งสินค้ าดังกล่าวเพื่อเป็ นการวางบิลเรี ยกเก็บเงินต่อเมื่อลูกค้ ายอมรับการทดสอบการทางานของเครื่ องจักรซึ่งแสดงให้ เห็น
ว่าตู้ไฟ (Panel) สามารถปล่อยกระแสไฟได้ อย่างเสถียรเข้ าเครื่ องจักร ส่งผลให้ เครื่ องจักรทางานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ในการทาสัญญาซื ้อขายตู้ไฟ (Panel) กับลูกค้ าแต่ละรายจะระบุเงื่อนไขการจ่ายเงินไว้ ในสัญญาซึง่ แบ่งออกเป็ น 2 ส่วน
คือ ส่วนที่ 1 เมื่อมีการลงนามในสัญญาหรื อสัง่ ซื ้อ (ประมาณ 20%) และส่วนที่ 2 เมื่อมีการส่งมอบสินค้ า (70%) ทังนี
้ ้ การออก
เอกสารใบกากับภาษี /ใบส่งสินค้ าแบ่งเป็ น 2 ส่วนเป็ นไปตามหลักของการรับรู้รายได้ คือเมื่อได้ โอนความเสี่ยงในตัวสินค้ าให้ กบั
ลูกค้ าแล้ ว แต่หลักการจ่ายเงินลูกค้ าจะจ่ายเพียง 90% ส่วนที่เหลือ 10% ลูกค้ าจะรับวางบิลและถือว่างานเสร็ จสมบูรณ์ เมื่อ
บริ ษั ทดาเนิ นการ Commissioning เสร็ จสิน้ บริ ษั ทจึงถื อว่ารายการส่วนที่ เหลือ 10% เป็ น “รายได้ ค้างรับตามเงื่อนไขของ
สัญญา”
ลูกหนี ้อื่น ลาดับรองลงมา ส่วนใหญ่ประกอบด้ วย 1) ค่าใช้ จ่ายจ่ายล่วงหน้ า ณ สิ ้นปี 2557-2559 และ ณ 30 กันยายน
2560 มีจานวนเท่ากับ 6.41 ล้ านบาท 12.65 ล้ านบาท 5.62 ล้ านบาทและ 22.50 ล้ านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ
16.05 ร้ อยละ 23.64 ร้ อยละ 9.42 และร้ อยละ 48.88 ของลูกหนี ้อื่น ตามลาดับ โดยค่าใช้ จ่ายจ่ายล่วงหน้ าส่วนใหญ่เป็ นการ
จ่ายล่วงหน้ าค่าสินค้ า(Down Payment) ซึ่งเป็ นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงร่ วมกันกับผู้จดั จาหน่าย (Supplier) ทังในประเทศและ
้
ต่างประเทศ และ 2) เงินประกันผลงาน ณ สิน้ ปี 2558-2559 และ ณ 30 กันยายน 2560 มีจานวนเท่ากับ 0.03 ล้ านบาท
10.95 ล้ านบาท และ 7.44 ล้ านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 0.05 ร้ อยละ 18.36 และร้ อยละ 16.16 ของลูกหนี ้อื่น
ตามลาดับ เงินประกันผลงานเป็ นเงินที่บริ ษัทจ่ายไปสาหรับลูกค้ าบางรายที่กาหนดให้ บริ ษัทต้ องมีการจ่ายเงินเพื่อเป็ นการ
ประกันผลงานสาหรับงานที่ทาตามข้ อตกลง ซึ่งเงินดังกล่าวบริ ษัทจะได้ รับคืนตามเวลาที่ระบุไว้ ในสัญญาหรื อเอกสารที่ตกลง
กันซึง่ จะได้ รับคืนภายในระยะเวลาหนึง่ ปี
4. รายได้ ที่ยงั ไม่ได้ เรี ยกชาระ ณ สิ ้นปี 2557 - 2559 และ ณ 30 กันยายน 2560 มีมูลค่าเท่ากับ 78.45 ล้ านบาท
50.54 ล้ านบาท 15.55 ล้ านบาท และ 32.63 ล้ านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 8.82 ร้ อยละ 6.42 ร้ อยละ 1.70 และ
ร้ อยละ 3.42 ของสินทรัพย์รวม ตามลาดับ โดยมีรายละเอียดของรายได้ ที่ยงั ไม่ได้ เรี ยกชาระดังนี ้ :
(หน่ วย : ล้ านบาท)

31 ธ.ค. 2557 ณ 31 ธ.ค. 2558 ณ 31 ธ.ค. 2559 ณ 30 ก.ย. 2560
รายละเอียดรายได้ ท่ ยี ังไม่ ได้ เรี ยกชาระ ณ(ปรั
บปรุ งใหม่ )
(ปรับปรุ งใหม่ )
มูลค่าตามสัญญา
147.39
207.42
259.46
292.22
การรับรู้รายได้ ของงานที่ทาเสร็จ
จนถึงปั จจุบนั
(หัก) จานวนเงินที่เรี ยกเก็บจากลูกค้ า
รวม

128.55
(50.10)
78.45

184.28
(133.74)
50.54

243.09
(227.54)
15.55

271.21
(238.58)
32.63

รายได้ ที่ยังไม่ได้ เรี ยกชาระ คื อรายได้ ที่เกิดจากงานการให้ บริ การรับเหมาและติดตัง้ (Substation / Installation) ซึ่ง
บริ ษั ทรับรู้ รายได้ ตามวิธีอัตราส่วนของงานที่ ทาเสร็ จ (Percentage of Completion) ซึ่งรายได้ ที่ยังไม่ได้ เรี ยกชาระเกิดจาก
ผลต่างระหว่างมูลงานที่รับรู้ เป็ นรายได้ แล้ วของงานที่ทาเสร็ จจนถึงปั จจุบนั กับจานวนเงินที่เรี ยกเก็บจากลูกค้ า สุทธิเป็ นรายได้ ที่
ยังไม่ได้ เรี ยกชาระ ซึ่ง ณ วันสิ ้นปี 2559 และ ณ 30 กันยายน2560 ยอดที่เพิ่มขึ ้นเนื่องจากเป็ นช่วงเวลาที่บริ ษัทได้ เรี ยกเก็บเงิน
จากลูกค้ าแล้ วในสัดส่วนที่ไม่ใกล้ เคียงกับส่วนรับรู้เป็ นรายได้ ของงานที่ทาเสร็จจนถึงปั จจุบนั
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5. สิน ค้ าคงเหลื อ – สุท ธิ ณ สิ น้ ปี 2557 - 2559 และ ณ 30 กัน ยายน 2560 มี มูล ค่า เท่ากับ 209.67 ล้ านบาท
124.07 ล้ านบาท 176.72 ล้ านบาท และ 189.28 ล้ านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 23.59 ร้ อยละ 15.76 ร้ อยละ
19.35 และร้ อยละ 19.82 ของสินทรัพย์รวม ตามลาดับ โดยมีรายละเอียดของสินค้ าคงเหลือดังนี ้ :
(หน่ วย : ล้ านบาท)

รายละเอียดสินค้ าคงเหลือ

ณ 31 ธ.ค. 2557* ณ 31 ธ.ค. 2558 ณ 31 ธ.ค. 2559 ณ 30 ก.ย. 2560
(ปรับปรุ งใหม่ )
(ปรับปรุ งใหม่ )

วัตถุดิบ
งานระหว่างทา
สินค้ าสาเร็จรูป
สินค้ าระหว่างทาง
รวม
(หัก) ค่าเผื่อมูลค่าสินค้ าลดลง
สุทธิ

105.17
17.87
80.49
11.29
214.82
(5.15)
209.67

110.16
0.27
14.71
6.32
131.46
(7.39)
124.07

128.75
9.92
45.22
1.45
185.34
(8.62)
176.72

121.70
32.47
25.56
18.63
198.37
(9.09)
189.28

หมายเหตุ : * สินค้ าคงเหลือ ณ วันสิน้ ปี 2557 ตามที่ปรากฏในตารางบริ ษัทได้ จัดประเภทภายในหมวดสินค้ าให้ เหมาะสมเพื่ อการ
เปรี ยบเทียบกันได้

สินค้ าคงเหลือของบริษัทจะประกอบด้ วย :
1) วัตถุดิบ ณ สิ ้นปี 2557 - 2559 และ ณ 30 กันยายน 2560 มีมลู ค่าเท่ากับ 105.17 ล้ านบาท 110.16 ล้ านบาท
128.75 ล้ านบาท และ 121.70 ล้ านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 50.16 ร้ อยละ 88.78 ร้ อยละ 72.85 และร้ อยละ
64.30 ของสินค้ าคงเหลือ ตามลาดับ ซึ่งวัตถุดิบเป็ นสินค้ าประเภทอุปกรณ์ ไฟฟ้าต่างๆ ที่ส่วนหนึ่งบริ ษัทมีไว้ เพื่อใช้ สาหรับการ
ผลิตตู้ไฟฟ้าควบคุมหรื อเครื่ องควบคุมแรงดันไฟฟ้า (Panel) และการเบิกเข้ างานติดตังและงานบริ
้
การต่าง ๆ และอีกส่วนหนึ่ง
เป็ นสินค้ าที่บริษัทมีไว้ เพื่อขาย (Unit) ตามคาสัง่ ซื ้อของลูกค้ าแต่ละราย
2) สินค้ าคงเหลือ ลาดับรองลงมาได้ แก่ สินค้ าสาเร็จรูป งานระหว่างทา และสินค้ าระหว่างทาง ซึง่ ณ สิ ้นปี 2557 2559 และ ณ 30 กันยายน 2560 มีมลู ค่ารวมของ 3 รายการเท่ากับ 109.65 ล้ านบาท 21.31 ล้ านบาท 56.60 ล้ านบาท และ
76.67 ล้ านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 52.30 ร้ อยละ 17.17 ร้ อยละ 32.03 และร้ อยละ 40.51 ของสินค้ าคงเหลือ
ตามลาดับ โดยสินค้ าสาเร็ จรู ปเป็ นสินค้ าประเภทตู้ไฟฟ้า (Panel) ซึ่งบริ ษัทผลิตเสร็ จแล้ วอยู่ระหว่างการจัดส่งสินค้ าให้ ลกู ค้ า
และสินค้ าสาเร็จรูปดังกล่าวบริษัทจะผลิตตามคาสัง่ ซื ้อของลูกค้ า เท่านันจะไม่
้
ผลิตเพื่อรอไว้ ขาย สาหรับงานระหว่างทาเป็ นงาน
ที่อยู่ระหว่างการผลิตหรื อประกอบตู้ไฟฟ้า (Panel) ส่วนสินค้ าระหว่างทางเป็ นสินค้ าที่สงั่ ซื ้อจากต่างประเทศซึ่งอยู่ระหว่างพิธี
การทางศุลกากรหรื ออยู่ระหว่างการขนส่ง เมื่อสินค้ าที่สงั่ ซื ้อมาถึงคลังสินค้ าแล้ วจะบันทึกโอนจากสินค้ าระหว่างทางและรับเข้ า
คลัง โดยถือเป็ นวัตถุดิบจนกว่าจะมีการเบิกใช้
ส่วนประกอบของสินค้ าคงเหลือ คือ วัตถุดิบ สินค้ าสาเร็จรูป งานระหว่างทา และสินค้ าระหว่างทาง ดังกล่าวข้ างต้ น ซึง่
เมื่อคานวณระยะเวลาขายสินค้ าเฉลี่ยจากต้ นทุนทังสิ
้ ้น บริ ษัท มีระยะเวลาขายสินค้ า เฉลี่ยปี 2557-2559 และสาหรับช่วง 9
เดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 เท่ากับ 87 วัน 73 วัน 58 วัน และ 86 วัน ตามลาดับ ซึง่ ระยะเวลาขายสินค้ าปกติจะอยู่ที่
ช่วงเวลา 70-90 วันขึ ้นอยู่กบั ปริ มาณการสัง่ ซื ้อสินค้ ามาเพื่อขาย จะเห็นได้ วา่ ในปี 2557 ปี 2558 ระยะเวลาขายสินค้ าค่อนข้ าง
สูงเนื่องจาก 2 สาเหตุคือ 1) บริษัทมีการสัง่ ซื ้อจากต่างประเทศประมาณร้ อยละ 55 ของการซื ้อทังสิ
้ ้น ซึง่ การซื ้อจากต่างประเทศ
จะต้ องคานึงถึงระยะเวลาที่ใช้ ในการขนส่งสาหรับการสัง่ ซื ้อแต่ละรอบด้ วย และ 2) ในปี 2557 และ 2558 บริ ษัทมีการขาย
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สินค้ าประเภท Unit (ซื ้อมาขายไป) ที่สงู ซึ่งเป็ นไปตามปกติธุรกิจที่จะต้ องมีการสต๊ อกสินค้ าไว้ สาหรับการขาย ส่วนระยะเวลา
ขายสินค้ าเฉลี่ยในปี 2559 มีระยะเวลาขายสินค้ าที่สนลงคื
ั ้ อ 58 วันตามรายได้ จากการขายสินค้ าประเภทหน่วย (Unit) ที่ลดลง
โดยสาหรับช่วง 9 เดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 ระยะเวลาขายสินค้ าประมาณ 86 วัน เนื่องจากสินค้ าปลายงวดสูงจาก
การที่บริ ษัทสต๊ อกวัตถุดิบเพื่อเตรี ยมผลิตตู้ไฟฟ้าให้ กบั ลูกค้ า โดยมีบางส่วนที่อยู่ระหว่างการผลิตตามที่แสดงอยู่ในบัญชีงาน
ระหว่างทาและมีอีกส่วนหนึ่งที่ผลิตเสร็ จแล้ วรอการส่งมอบตามที่แสดงไว้ ในบัญชีสินค้ าสาเร็ จรู ป เพื่อเตรี ยมส่งมอบ ซึ่งบริ ษัท
คาดว่าจะสามารถผลิตและส่งมอบตู้ไฟฟ้าได้ ในช่วงต้ นไตรมาส 4 ปี 2560 นอกจากนันตามนโยบายการสั
้
ง่ ซื ้อในช่วงปี 2559
และ 2560 บริ ษัทหันมาซื ้อสินค้ าในประเทศมากขึ ้นเนื่องจากสามารถบริ หารเรื่ องเวลาเพื่อควบคุมสินค้ าได้ ดีกว่า ซึง่ การซื ้อใน
ประเทศคิดเป็ นร้ อยละประมาณ 60-70 ของมูลค่าการซื ้อทังสิ
้ ้น ซึ่งในไตรมาส 3 ปี 2560 บริ ษัทมีงานขายสินค้ าประเภทหน่วย
(Unit) และงานตู้ (Panel) เพิ่มมากขึน้ จึงต้ องมีการสต๊ อคสินค้ าดังกล่าว โดยที่ งานติดตัง้ (Installation) ลดลงซึ่งสัมพันธ์ กับ
โครงสร้ างรายได้ ของบริษัท
โดยทั่วไปบริ ษัทมีการสต็อคสินค้ า ที่ลูกค้ าสัง่ ซื ้อเป็ นประจา เช่น เบรกเกอร์ คอนแทคเตอร์ และโอเวอร์ โหลด เป็ นต้ น
บริ ษั ทจะมี การสต็อกสินค้ าไว้ สาหรับงานขายประเภทหน่วย (Unit) ส่วนวัตถุดิบหลักที่ใช้ ประจาประกอบด้ วย สายไฟหรื อ
ทองแดง เป็ นต้ น ซึง่ จะสต็อกวัตถุดิบไว้ ด้วยเช่นกัน และบริษัทจะสต็อคสินค้ าไม่นานสาหรับงานติดตังซึ
้ ง่ วัตถุดิบจะพักไว้ ที่บญ
ั ชี
สินค้ าคงเหลือและจะถูกเบิกออกไปใช้ ในงานติดตัง้ (Installation) เพื่อให้ ทนั ตามกาหนดเวลาที่ตกลงกับลูกค้ า ส่วนงานตู้ไฟฟ้า
ที่เป็ นสินค้ าสาเร็ จรู ปบริ ษัทไม่มีนโยบายในการสต็อกสินค้ าสาเร็ จรู ปประเภทตู้ไฟฟ้าเนื่องจากเป็ นการผลิตตามคาสัง่ ซื ้อของ
ลูกค้ า ซึง่ สินค้ าสาเร็จรูปประเภทตู้ไฟฟ้าคงเหลือ ณ วันสิ ้นงวดคือสินค้ าสาเร็จรูปที่ผลิตเสร็จและเตรี ยมส่งมอบให้ ลกู ค้ า
ในปี 2557-2559 และสาหรับช่วง 9 เดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน2560 กิจการได้ ตงั ้ ค่าเผื่อสินค้ า คงเหลือ มีมูลค่า
เท่ากับ 5.15 ล้ านบาท 7.39 ล้ านบาท 8.62 ล้ านบาท และ 9.09 ล้ านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 2.46 ร้ อยละ 5.96
ร้ อยละ 4.88 และร้ อยละ 4.80 ของสินค้ าคงเหลือ ตามลาดับ โดยบริ ษัทมีนโยบายในการตังค่
้ าเผื่อสินค้ าดังกล่าวกาหนดเป็ น
อัตราร้ อยละในแต่ละปี สาหรับสินค้ าแต่ละประเภทซึ่งแตกต่างกัน โดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญในสินค้ าจะเป็ นผู้กาหนดอัตราค่าเผื่อ
ดังกล่าว ซึ่งแบ่งสินค้ าออกเป็ น 5 หมวดในแต่ละหมวดมีอายุการใช้ งานที่แตกต่างกันตามประเภทของสินค้ า โดยค่าเผื่อสินค้ า
ดังกล่าวเป็ นสินค้ าอุปกรณ์ไฟฟ้าซึง่ แสดงไว้ ในบัญชีวตั ถุดิบในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนของบริ ษัท ณ สิ ้นปี 2557-2559 และ ณ 30 กันยายน 2560 เท่ากับ 221.15 ล้ านบาท 207.76
ล้ านบาท 207.52 ล้ านบาท และ 206.38 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 24.88 ร้ อยละ 26.39 ร้ อยละ 22.71 และร้ อยละ
21.61 ของสินทรัพย์รวม ตามลาดับ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนของบริษัทประกอบด้ วยสินทรัพย์ที่สาคัญ ดังต่อไปนี ้
1. เงินฝากประจากับสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน ณ สิ ้นปี 2557-2559 และ ณ 30 กันยายน 2560 มีมลู ค่าเท่ากับ
1.00 ล้ านบาท 1.00 ล้ านบาท 9.17 ล้ านบาท และ 2.39 ล้ านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 0.11 ร้ อยละ 0.13 ร้ อย
ละ 1.00 และร้ อยละ 0.25 ของสินทรัพย์รวม ตามลาดับ เงินฝากประจา ณ สิ ้นปี 2559 เพิ่มขึ ้นเนื่องจากบริ ษัทขอให้ ธนาคาร
ออกหนังสือค ้าประกันวงเงินสินเชื่อประเภทแบงค์ออฟการันตี (Bank of Guarantee) เพื่อค ้าประกันงานติดตัง้ (Substation /
Installation) ซึ่งบริ ษัทได้ รับงานประเภทนี ้สูงในช่วงปี ดงั กล่าว และ ณ 30 กันยายน 2560 รายการเงินฝากประจากับสถาบัน
การเงินที่ติดภาระค ้าประกัน มีมลู ค่าลดลงเนื่องจากงานโครงการในปี 2559 สิ ้นสุด และหมดช่วงการค ้าประกัน บริ ษัทจึงถอน
วงเงินการค ้าประกันดังกล่าว
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2. เงินมัดจาค่าซือ้ ที่ ดิน ณ 30 กันยายน 2560 มี มูลค่า เท่ากับ 5.00 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 0.52 ของ
สินทรัพย์รวม เป็ นเงินมัดจาเพื่อการซื ้อที่ดินในการสร้ างโรงงานแห่งใหม่ ซึง่ คาดว่าจะโอนกรรมสิทธิภายในไตรมาส 4 ปี 2560
3. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ ณ สิ ้นปี 2557-2559 และ ณ 30 กันยายน 2560 มีมลู ค่าสุทธิเท่ากับ 210.02
ล้ านบาท 197.41 ล้ านบาท 187.48 ล้ านบาท และ 187.17 ล้ านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นร้ อยละ 23.62 ร้ อยละ 25.07 ร้ อยละ
20.52 และร้ อยละ 19.60 ของสินทรัพย์รวม ตามลาดับ เนื่องจากลักษณะธุรกิจของบริ ษัทคือการผลิตตู้ไฟฟ้า (Panel) ซึง่ ส่วน
หนึ่งต้ องการเนือ้ ที่ในการจัดวางเพื่อประกอบตู้ แต่ไม่ได้ มีเครื่ องจักรในการประกอบ และอีกส่วนหนึ่งเป็ นคลังสินค้ าเพื่อเก็บ
วัตถุดิบและสินค้ าประเภทหน่วย (Unit) ดังนัน้ ทรัพย์สินส่วนใหญ่จะประกอบด้ วย ที่ดินและสิ่งปลูกสร้ าง ณ 30 กันยายน 2560
คิดเป็ นร้ อยละประมาณ 80 ของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์รวม
ณ สิน้ ปี 2559 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ มีมูลค่าสุทธิ ลดลงจาก ณ สิ ้น ปี 2558 จานวน 9.93 ล้ านบาท โดยส่วนที่
เพิ่มขึ ้นจานวน 9.45 ล้ านบาท เนื่องจากส่วนใหญ่บริ ษัทซื ้อยานพาหนะเข้ ามาทดแทนของเก่าซึ่งใช้ งานมานานแล้ ว และส่วนที่
ลดลงจานวน 3.02 ล้ านบาทเนื่องจากการขายยานพาหนะดังกล่าว และลดลงอีกจานวน 18.36 ล้ านบาทจากการคิ ดค่าเสื่อม
ราคาทรัพย์สินประจาปี และ ณ 30 กันยายน 2560 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ มีมลู ค่าสุทธิลดลงจาก ณ สิ ้น ปี 2559 จานวน
0.31 ล้ านบาท เนื่องจากส่วนที่เพิ่มขึ ้นจานวน 11.59 ล้ านบาทส่วนใหญ่ประมาณ 10 ล้ านบาทเป็ นการซื ้อเครื่ องมือเพื่อช่วยใน
การทดสอบระบบการทางานของตู้ไฟฟ้า (Automatic Relay Test Set) ที่บริ ษัทประกอบเพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพมากขึ ้น และ
ส่วนที่ลดลงทังจ
้ านวนเกิดจากการคิดค่าเสื่อมราคาสาหรับงวด 9 เดือนจานวนประมาณ 11.88 ล้ านบาท โดยบริ ษัทมีนโยบาย
ในการกาหนดอายุการใช้ งานของสินทรัพย์ถาวร พร้ อมทังก
้ าหนดราคาซากของสินทรัพย์ ซึ่งเป็ นการกาหนดตามอายุการให้
ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์แต่ละตัว
4. สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน-สุทธิ ณ สิ ้นปี 2557 – 2559 และ ณ 30 กันยายน 2560 มีมลู ค่าเท่ากับ 1.00 ล้ านบาท 0.69
ล้ านบาท 0.40 ล้ านบาท และ 0.75 ล้ านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นร้ อยละ 0.11 ร้ อยละ 0.09 ร้ อยละ 0.04 และร้ อยละ 0.08
ของสินทรัพย์รวม ตามลาดับ สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนดังกล่าวเป็ นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึง่ ยอดที่ลดลงส่วนใหญ่เนื่องจากการตัด
จาหน่ายประจาปี และประจาไตรมาสโดยบริ ษัทมีนโยบายการตัดจาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนโดยใช้ วิธีเส้ นตรงตามอายุการใช้
งาน 5 ปี และ ณ 30 กันยายน 2560 สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน-สุทธิมีมลู ค่าเพิ่มขึ ้นจาก ณ วันสิ ้นปี 2559 จานวน 0.35 ล้ านบาท
เนื่องจากส่วนที่เพิ่มขึน้ จานวน 0.57 ล้ านบาทส่วนหนึ่งเป็ นโปรแกรม CPT Works และอีกส่วนหนึ่งเป็ นโปรแกรมของแผนก
บุคคล และส่วนที่ลดลงจานวน 0.22 ล้ านบาทเป็ นการตัดจาหน่ายประจาไตรมาส
5. สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอตัดบัญชี ณ สิ ้นปี 2557 – 2559 และ ณ 30 กันยายน 2560 มีมลู ค่าเท่ากับ 8.55 ล้ านบาท
7.80 ล้ านบาท 10.09 ล้ านบาท และ 10.85 ล้ านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นร้ อยละ 0.96 ร้ อยละ 0.99 ร้ อยละ 1.10 และร้ อยละ
1.14 ของสินทรัพย์รวม ตามลาดับ โดยสินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอตัดบัญชี คานวณขึ ้นจากผลแตกต่างชัว่ คราว ณ วันที่ในงบแสดง
ฐานะการเงิน ระหว่างฐานภาษี ของสินทรัพย์หรื อหนีส้ ินกับราคาตามบัญชีของสินทรัพย์หรื อหนีส้ ินนัน้ และบริ ษัทจะทบทวน
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรื อหนีส้ ินภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน และจะปรับมูลค่าตาม
บัญชีดงั กล่าวเมื่อมีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่นอนว่าบริ ษัทจะไม่มีกาไรทางภาษี เพียงพอต่อการนาสินทรัพย์หรื อหนี ้สินภาษี
เงินได้ รอการตัดบัญชีทงหมดหรื
ั้
อบางส่วนมาใช้ ประโยชน์
6. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ณ สิ ้นปี 2557-2559 และ ณ 30 กันยายน 2560 มีมลู ค่าเท่ากับ 0.58 ล้ านบาท 0.86
ล้ านบาท 0.39 ล้ านบาท และ 0.22 ล้ านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นร้ อยละ 0.08 ร้ อยละ 0.11 ร้ อยละ 0.05 และร้ อยละ 0.02
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ของสินทรัพย์รวม ตามลาดับ รายการส่วนใหญ่ เป็ นสินทรัพย์ประเภทเงินมัดจาเกี่ยวกับการทางานโครงการหรื องานติดตัง้
(Substation / Installation) ที่หน้ างานลูกค้ า
แหล่ งที่มาของเงินทุน
หนีส้ ิน
ณ สิน้ ปี 2557-2559 และ ณ 30 กันยายน 2560 หนี ส้ ินรวมมี จานวนเท่ากับ 480.03 ล้ านบาท 342.78 ล้ านบาท
419.81 ล้ านบาท และ 435.41 ล้ านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นร้ อยละ 54.00 ร้ อยละ 43.54 ร้ อยละ 45.95 และร้ อยละ 45.60
ของหนี ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ตามลาดับ หนี ้สินส่วนใหญ่ของบริ ษัทอยู่ในรูปของหนี ้สินหมุนเวียน โดยหนี ้สินหมุนเวียน
ณ สิ ้นปี 2557-2559 และ ณ 30 กันยายน 2560 มีมลู ค่าเท่ากับ 455.54 ล้ านบาท 321.63 ล้ านบาท 389.20 ล้ านบาท และ
402.09 ล้ านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นร้ อยละ 51.24 ร้ อยละ 40.86 ร้ อยละ 42.60 และร้ อยละ 42.11 ของหนี ้สินและส่วนของผู้
ถือหุ้นรวม ตามลาดับ
หนี ้สินหมุนเวียนที่สาคัญประกอบด้ วย
1. เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน ณ สิ ้นปี 2557-2559 และ ณ 30 กันยายน 2560 มีมลู ค่าเท่ากับ 89.10 ล้ าน
บาท 64.63 ล้ านบาท 47.88 ล้ านบาท และ 32.39 ล้ านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นร้ อยละ 10.02 ร้ อยละ 8.21 ร้ อยละ 5.24 และ
ร้ อยละ 3.39 ของหนี ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ตามลาดับ ในปี 2559 และ ณ 30 กันยายน 2560 บริ ษัทมีเงินกู้ยืมระยะสัน้
จากสถาบันการเงินที่ ลดลง เนื่ องจากทัง้ จานวนเป็ นเงินกู้ประเภทสินเชื่ อเพื่ อชาระค่าสินค้ า(TR) จากการสั่งซือ้ สินค้ าจาก
ต่างประเทศ โดยในปี 2559 และณ 30 กันยายน 2560 บริ ษัทหันมาสัง่ ซื ้อในประเทศเพิ่มขึ ้นและสัง่ ซื ้อจากต่างประเทศลดลง
เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2557-2558
2. เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น ณ สิ ้นปี 2557-2559 และ ณ 30 กันยายน 2560 มีมลู ค่ารวมเท่ากับ 218.68 ล้ าน
บาท 144.52 ล้ านบาท 251.86 ล้ านบาท และ 250.27 ล้ านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นร้ อยละ 24.60 ร้ อยละ 18.36 ร้ อยละ 27.57
และร้ อยละ 26.21 ของหนี ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ตามลาดับ โดยเจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่นของบริษัทประกอบด้ วย
(หน่ วย : ล้ านบาท)

รายละเอียดเจ้ าหนีก้ ารค้ า
และเจ้ าหนีอ้ ่ ืน
เจ้าหนีก้ ารค้า :
เจ้ าหนี ้การค้ า-บริษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
เจ้ าหนี ้การค้ า-บริษัทอื่น
รวมเจ้ าหนีก้ ารค้ า
เจ้าหนีอ้ ืน่ :
ค่านายหน้ าค้ างจ่าย
ค่าใช้ จ่ายค้ างจ่าย
อื่น ๆ
รวมเจ้ าหนีอ้ ่ ืน
รวมทัง้ สิน้

ณ 31 ธ.ค. 2557 ณ 31 ธ.ค. 2558 ณ 31 ธ.ค. 2559 ณ 30 ก.ย. 2560
(ปรับปรุ งใหม่ )
(ปรับปรุ งใหม่ )
(ปรับปรุ งใหม่ )

187.67
187.67

112.33
112.33

0.98
217.96
218.94

2.15
210.82
212.97

17.92
9.94
3.15
31.01
218.68

17.34
6.28
8.57
32.19
144.52

13.82
14.39
4.71
32.92
251.86

10.75
11.89
14.66
37.30
250.27
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เจ้าหนี ้การค้า : เจ้ าหนี ก้ ารค้ า ณ สิน้ ปี 2557-2559 และ ณ 30 กันยายน 2560 มี มูลค่าเท่ากับ 187.67 ล้ านบาท
112.33 ล้ านบาท 218.94 ล้ านบาท และ 212.97 ล้ านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นร้ อยละ 85.82 ร้ อยละ 77.73 ร้ อยละ 86.93 และ
ร้ อยละ 85.09 ของเจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น ตามลาดับ เจ้ าหนี ้การค้ าดังกล่าวประกอบด้ วย ผู้จดั จาหน่ายอุปกรณ์ ต่าง ๆ
เช่น เครื่ องจักรปั่ นน ้าตาล, มอเตอร์ Inverter Set, สายไฟ, เบรกเกอร์ และอุปกรณ์ ไฟฟ้าอื่น ๆ เป็ นต้ น โดยบริ ษัทได้ รับเครดิต
เทอมจากเจ้ าหนี ้การค้ าประมาณ 60 วัน และเมื่อพิจารณาระยะเวลาชาระหนี ้เฉลี่ย ณ สิ ้นปี 2557-2559 และ ณ 30 กันยายน
2560 คื อ 82 วัน 69 วัน 65 วัน และ 107 วัน ตามลาดับ ซึ่งระยะเวลาชาระหนี ้ ณ 30 กันยายน 2560 ค่ อนข้ างหมุนยาว
เนื่องจากเป็ นเจ้ าหนี ้การค้ าที่เกิดจากการจัดซื ้อสินค้ าช่วงปลายไตรมาสที่สงู ขึ ้นเพื่อเตรี ยมผลิตสินค้ าประเภทตู้ไฟฟ้าเพื่อเตรี ยม
ส่งมอบในไตรมาส 4 ปี 2560 และอีกส่วนหนึ่งเกิดจากการที่บริ ษัทได้ รับการขยายเครดิตเทอมจากผู้ขายรายใหญ่ หลายราย
เนื่องจากเป็ นลูกค้ าชันดี
้ (ขยายเครดิตเทอมจากเดิมไปอีกประมาณ 30 วัน โดยมีผ้ ขู ายสองรายดังกล่าวอยู่ใน 10 ลาดับของ
มูลค่าการซื ้อในปี 2560) ซึ่งสาหรับปี 2557 ระยะเวลาชาระหนี ้หมุนยาวเนื่องจากส่วนหนึ่งเป็ นเจ้ าหนี ้การค้ าต่างประเทศที่มี
เครดิตเทอมที่ยาวและอีกส่วนหนึ่งเกิดจากการซื ้อช่วงปลายปี ที่สงู สาหรับปี 2558 – 2559 ถือว่าระยะเวลาชาระหนี อ้ ยู่ในช่วง
เครดิตเทอม
ในส่วนของเจ้ าหนี ้การค้ าของบริ ษัท บริ ษัทมีรายการเจ้ าหนี ้ค้ างนานกับ เจ้ าหนี ้การค้ ารายหนึ่ง จานวน 13.41 ล้ านบาท
ตังแต่
้ ปี 2555 ในขณะเดียวกันบริ ษัทก็มีลกู หนีค้ ้ างนานกับบริ ษัทนีจ้ านวน 3.25 ล้ านบาท (สุทธิ 10.16 ล้ านบาท) เนื่องจาก
ลูกค้ าของบริษัทได้ ขอเคลมสินค้ าที่บริ ษัทซื ้อมาจากเจ้ าหนี ้ดังกล่าว ซึง่ บริษัทได้ รับผิดชอบแก้ ไขสินค้ านันจนสิ
้
้นสุดระยะประกัน
แล้ ว บริษัทได้ สง่ หนังสือให้ กบั เจ้ าหนี ้การค้ ารายดังกล่าว เพื่อตกลงยุติมลู หนี ้ที่มีต่อกันจานวน 10.16 ล้ านบาท ซึง่ ต่อมา บริษัท
ได้ รับหนังสือแจ้ งกลับลงวันที่ 24 ตุลาคม 2560 ยืนยันว่าภาระหนีด้ งั กล่าวได้ สิ ้นสุดลง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษัทจึง
ปรับปรุงกาไรจากการยกหนี ้จานวน 10.16 ล้ านบาท สาหรับงบการเงินสาหรับปี 2559 ซึง่ รายการปรับปรุงก่อนนี ้จะมีผลกระทบ
ต่อกาไรสะสมเพิ่มขึ ้น และกาไรสุทธิเพิ่มขึ ้น 8.13 ล้ านบาท (หลังจากหักค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้ )
เจ้าหนี อ้ ื ่น : ณ สิ ้นปี 2557-2559 และ ณ 30 กันยายน 2560 มีมลู ค่าเท่ากับ 31.01 ล้ านบาท 32.19 ล้ านบาท 32.92
ล้ านบาท และ 37.30 ล้ านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นร้ อยละ 14.18 ร้ อยละ 22.27 ร้ อยละ 13.07 และร้ อยละ 14.91 ของเจ้ าหนี ้
การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น ตามลาดับ สาหรับเจ้ าหนี ้อื่นส่วนใหญ่ประกอบด้ วยค่าคอมมิชชัน่ -พนักงานค้ างจ่าย โดยนโยบายในการ
จ่ายค่าคอมมิชชัน่ -พนักงานจะจ่ายต่อเมื่อบริ ษัทเก็บเงินค่าสินค้ าและบริ การจากลูกค้ าได้ แล้ วโดยกาหนดเงื่อนไขการจ่ายจาก
ระยะเวลาในการเก็ บ เงิ น จากลู ก ค้ า ส่ ว นเจ้ าหนี อ้ ื่ น ที่ ส าคั ญ ล าดั บ รองลงมา ได้ แก่ ค่ า ใช้ จ่ า ยค้ างค่ า ยอื่ น ๆ เช่ น ค่ า
สาธารณู ป โภคต่าง ๆ เจ้ าหนี ส้ รรพากรเพื่ อน าส่งภาษี มูล ค่าเพิ่ ม (ภาษี ขาย)ในเดื อนถัด ไป ค่าพาหนะและค่าที่ พักสาหรั บ
พนักงานเพื่อเดินทางสาหรับงานติดตังและงาน
้
Commissioning และการตังประมาณการโบนั
้
สค้ างจ่ายซึง่ เป็ นไปตามนโยบาย
ของบริษัท เป็ นต้ น
3. หนี ้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี ณ สิ ้นปี 2557-2559 และ ณ 30 กันยายน 2560
มีมลู ค่าเท่ากับ 4.87 ล้ านบาท 0.91 ล้ านบาท 1.71 ล้ านบาท และ 1.59 ล้ านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นร้ อยละ 0.55 ร้ อยละ 0.12
ร้ อยละ 0.19 และร้ อยละ 0.17 ของหนี ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ตามลาดับ
4. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี ณ สิ ้นปี 2557 มีมลู ค่าเท่ากับ 32.40 ล้ าน
บาท คิดเป็ นร้ อยละ 3.64 ของหนี ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวม บริ ษัทไม่มีเงินกู้ยืมระยาว ณ สิ ้นปี 2558-2559 และ 30 กันยายน
2560
ส่วนที่ 2 หน้ า 147

CPT

บริษัท ซีพที ี ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

Professional for Drives and Power

CPT Drives and Power Public Company Limited

5. ภาษี เงินได้ ค้างจ่าย ณ สิ ้นปี 2557-2559 และ ณ 30 กันยายน 2560 มีมลู ค่าเท่ากับ 9.09 ล้ านบาท 20.47 ล้ าน
บาท 26.76 ล้ านบาท และ 16.04 ล้ านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นร้ อยละ 1.02 ร้ อยละ 2.60 ร้ อยละ 2.93 และร้ อยละ 1.68 ของ
หนี ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ตามลาดับ โดยภาษี เงินได้ ค้างจ่ายสูงขึ ้นทุกปี เป็ นไปตามผลกาไรที่บริษัทต้ องเสียภาษี ซึง่ บริษัท
มีกาไรเพิ่มขึ ้นทุกปี ส่วนภาษี เงินได้ ค้างจ่าย ณ 30 กันยายน 2560 มีมลู ค่าลดลงเนื่องจากเป็ นการตังภาษี
้ ค้างจ่ายสาหรับงวด 9
เดือน
6. เงินรับล่วงหน้ าจากลูกค้ า ณ สิ ้นปี 2557-2559 และ ณ 30 กันยายน 2560 มีมลู ค่าเท่ากับ 81.23 ล้ านบาท 69.53
ล้ านบาท 35.50 ล้ านบาท และ 76.88 ล้ านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นร้ อยละ 9.14 ร้ อยละ 8.83 ร้ อยละ 3.89 และร้ อยละ 8.05
ของหนี ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ตามลาดับ ซึง่ รายการดังกล่าว เป็ นการรับเงินล่วงหน้ าจากลูกค้ า เมื่อลูกค้ าลงนามในใบสัง่
ซื ้อหรื อสัญญาว่าจ้ าง บริ ษัทจะเรี ยกเก็บเงินล่วงหน้ า (Down Payment) ก่อนเริ่ มลงมือทางาน ส่วนใหญ่เป็ นการรับล่วงหน้ าของ
งานขายตู้ (Panel) และงานบริ การติดตัง้ (Substation / Installation) โดยมูลค่าในปี 2557-2558 ที่สงู ซึง่ ขึ ้นอยู่กบั ช่วงเวลาที่รับ
งานเป็ นช่วงปลายปี จึงทาให้ มีเงินรับล่วงหน้ าจากลูกค้ าคงค้ างดังกล่า ว และ ณ 30 กันยายน 2560 ยอดที่สงู เนื่องจากเป็ นการ
รับงานช่วงปลายปี และมีการรับเงินล่วงหน้ าจาก (Down Payment) จากลูกค้ าตามสัญญา
7. ประมาณการหนีส้ ินจากการรับประกัน ณ สิ ้นปี 2557-2559 และ ณ 30 กันยายน 2560 มีมลู ค่าเท่ากับ 14.00
ล้ านบาท 10.72 ล้ านบาท 14.64 ล้ านบาท และ 14.07 ล้ านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นร้ อยละ 1.58 ร้ อยละ 1.36 ร้ อยละ 1.60
และร้ อยละ 1.47 ของหนี ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ตามลาดับ โดยประมาณการหนี ้สินจากการรับประกันดังกล่าวเป็ นการตัง้
ประมาณการในการรับประกันสินค้ า ให้ กับลูกค้ าที่ซือ้ สินค้ าของบริ ษัท ซึ่งเป็ นไปตามนโยบายเกี่ยวกับการตัง้ ประมาณการ
ค่าใช้ จ่ายในการรับประกันสินค้ า (Warranty) โดยคานวณจากอัตราร้ อยละของราคาขายสาหรับสินค้ าประเภทตู้ (Panel) สินค้ า
สาเร็จรูปประเภทหน่วย (Unit) และสินค้ าประเภทตู้ (Panel)ที่ใช้ เป็ นส่วนหนึง่ ในงานโครงการ
8. ประมาณการหนี ้สินอื่น ณ สิ ้นปี 2557-2559 และ ณ 30 กันยายน 2560 มีมลู ค่าเท่ากับ 6.17 ล้ านบาท สาหรับปี
2557 และมูลค่าเท่ากับ 10.85 ล้ านบาท ด้ วยจานวนเดียวกันทัง้ 3 รอบบัญชี คิดเป็ นร้ อยละ 0.69 ร้ อยละ 1.38 ร้ อยละ 1.18
และร้ อยละ 1.14 ของหนี ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ซึง่ ประมาณการหนี ้สินอื่นดังกล่าวเป็ นรายการหนี ้สินที่บริษัทประมาณขึ ้น
และคาดว่าจะมีภาระผูกพันธ์ที่ต้องจ่ายในอนาคตอันเนื่องมาจากการกลับรายการค่าใช้ จ่ายในปี ก่อน ๆ
หนี ้สินไม่หมุนเวียน ณ สิ ้นปี 2557 – 2559 และ ณ 30 กันยายน 2560 มีมลู ค่าเท่ากับ 24.49 ล้ านบาท 21.15 ล้ านบาท
30.61 ล้ านบาท และ 33.32 ล้ านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นร้ อยละ 2.76 ร้ อยละ 2.68 ร้ อยละ 3.35 และร้ อยละ 3.49 ของหนี ้สิน
และส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ตามลาดับ โดยหนี ้สินไม่หมุนเวียนประกอบด้ วย
1. หนี ส้ ิน ตามสัญ ญาเช่าทางการเงิน (สุทธิ จากส่วนที่ ถึงก าหนดชาระใน 1 ปี ) ณ สิ น้ ปี 2557-2559 และ ณ 30
กันยายน 2560 มีจานวน 1.03 ล้ านบาท 0.55 ล้ านบาท 3.29 ล้ านบาท และ 2.07 ล้ านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นร้ อยละ 0.12
ร้ อยละ 0.07 ร้ อยละ 0.36 และร้ อยละ 0.22 ของหนี ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ตามลาดับ ซึ่งในปี 2559 บริ ษัทได้ ทาสัญญา
เช่าซื ้อทางการเงินจากการซื ้อยานพาหนะเพิ่มขึ ้นเพื่อทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพ
2. สารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงาน ณ สิน้ ปี 2557-2559 และ ณ 30 กันยายน 2560 มีจานวน 23.46
ล้ านบาท 20.60 ล้ านบาท 27.32 ล้ านบาท และ 31.25 ล้ านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นร้ อยละ 2.64 ร้ อยละ 2.61 ร้ อยละ 2.99
และร้ อยละ 3.27 ของหนี ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ตามลาดับ รายการดังกล่าวเป็ นการประมาณการค่าชดเชยผลประโยชน์
ของพนักงานเมื่อเกษี ยณอายุงาน โดย ณ สิ ้นปี 2558 มีมลู ค่าที่ลดลงส่วนหนึ่งจานวนประมาณ 6.00 ล้ านบาทเป็ นการชดเชย
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ให้ พนักงานที่เกษี ยณอายุ และมีส่วนที่เพิ่มขึน้ จานวนประมาณ 3.00 ล้ านบาทเกิดจากการตัง้ สารองผลประโยชน์ พนักงาน
ประจาปี
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ ้นปี 2557-2559 และ ณ 30 กันยายน 2560 มีมลู ค่าเท่ากับ 409.01 ล้ านบาท 444.53 ล้ านบาท
493.86 ล้ านบาท และ 519.50 ล้ านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นร้ อยละ 46.00 ร้ อยละ 56.46 ร้ อยละ 54.05 และร้ อยละ 54.40 ของ
หนี ส้ ิ น และส่วนของผู้ถื อ หุ้น รวม ตามล าดับ ส่ว นของผู้ถื อ หุ้น เพิ่ ม ขึน้ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เนื่ อ งจากบริ ษั ท มี ก าไรสุท ธิ จ ากการ
ดาเนินงานเพิ่มขึ ้นทุกปี นอกจากนันส่
้ วนของผู้ถือหุ้นลดลดเนื่องจากการจ่ายเงินปั นผลให้ กบั ผู้ถือหุ้น กล่าวคือ
บริษัทได้ จ่ายเงินปั นผลรวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 85 ล้ านบาท (จานวน 4 ครัง้ ) ให้ กบั ผู้ถือหุ้นจานวน 315,000,000 หุ้น (มูลค่า
หุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท) ในอัตราเฉลี่ยหุ้นละ 0.27 บาท สาหรับผลประกอบการปี 2558 และจากกาไรสะสม ณ 31 ธันวาคม
2558
บริษัทได้ จ่ายเงินปั นผลรวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 60 ล้ านบาท (จานวน 3 ครัง้ ) ให้ กบั ผู้ถือหุ้นจานวน 315,000,000 หุ้น (มูลค่า
หุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท) ในอัตราเฉลี่ยหุ้นละ 0.19 บาท สาหรับผลประกอบการปี 2559 และจากกาไรสะสม ณ 31 ธันวาคม
2559
ในปี 2560 บริ ษั ทได้ จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล จานวนเงิน 20 ล้ านบาท ให้ กับ ผู้ถือหุ้นจานวน 630,000,000 หุ้น
(มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ณ 30 กันยายน 2560 หุ้นละ 0.50 บาท) ในอัตราเฉลี่ยหุ้นละ 0.03 บาท ซึง่ เป็ นไปตามมติที่ประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 15 มิถนุ ายน 2560
ทังนี
้ ้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 มีมติอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล
ให้ กับผู้ถือหุ้นจานวน 630,000,000 หุ้น ในอัตราเฉลี่ยหุ้นละ 0.146 บาท เป็ นจานวนเงินทังสิ
้ ้น 91.98 ล้ านบาท ซึ่งจ่ายจาก
กาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้ จดั สรร ณ 31 ธันวาคม 2559 ทังนี
้ ้ คณะกรรมการบริ ษัทกาหนดวันจ่ายเงินปั นผลภายใน 1 เดือนหรื อวันที่
8 ธันวาคม 2560 ดังนัน้ ผู้จองซื ้อหุ้น IPO ในคราวนี ้จะไม่มีสิทธิได้ รับเงินปั นผลดังกล่าว
ความเหมาะสมของโครงสร้ างเงินทุน
อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ ้นปี 2557-2559 และ ณ 30 กันยายน 2560 เท่ากับ 1.17 เท่า 0.77 เท่า 0.85
เท่า และ 0.84 เท่า ตามลาดับ ซึง่ บริ ษัทมีหนี ้สินรวมลดลง และส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ ้นจากผลประกอบการมีกาไร ทาให้ บริ ษัท
นาเงินที่ได้ จากการประกอบธุรกิจไปจ่ายชาระหนี ้ ส่งผลให้ อตั ราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ ้นปี 2557 – ณ 30 กันยายน
2560 ลดลงอย่างต่อเนื่อง
ณ ปั จจุบนั บริ ษัทไม่มีหนี ้สินระยะยาว มีเพียงเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน เป็ นเงินกู้ประเภทสินเชื่อเพื่อชาระค่า
สินค้ าประเภททรัสต์รีซีท (TR) ในการสัง่ ซื ้อสินค้ าจากต่างประเทศ
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สภาพคล่ อง
1. สภาพคล่องกระแสเงินสด
(หน่ วย : ล้ านบาท)

งบกระแสเงินสด
เงินสดสุทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน
เงินสดสุทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมการลงทุน
เงินสดสุทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ ้น(ลดลง)-สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ต้ นปี / งวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ ้นปี / งวด

2557

(ปรับปรุ งใหม่ )

83.04
(13.43)
(51.08)
18.53
113.35
131.88

2558

(ปรับปรุ งใหม่ )

81.48
(15.63)
(111.68)
(45.83)
131.88
86.05

2559
104.04
0.97
(91.37)
13.64
86.05
99.69

9 เดือน
2559
53.89
(8.21)
(66.91)
21.23
86.05
64.82

9 เดือน
2560
65.62
17.54
(76.12)
7.04
99.69
106.73

สภาพคล่องโดยรวม : กระแสเงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมการดาเนินงานสาหรับปี 2557-2559 มีจานวน 83.04 ล้ าน
บาท 81.48 ล้ านบาท และ 104.04 ล้ านบาท ตามลาดับ โดยในปี 2559 บริ ษัทมีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการดาเนินงาน
เพิ่มขึ ้นเมื่อเทียบกับปี 2557 และ 2558 มาจากกาไรสุทธิก่อนภาษี เงินได้ ที่เพิ่มเป็ นจานวน 142.11 ล้ านบาท เจ้ าหนี ้การค้ าและ
เจ้ าหนี ้อื่นเพิ่มขึ ้นจานวน 116.87 ล้ านบาท ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่นเพิ่มขึ ้นจานวน 104.92 ล้ านบาทจากยอดคงค้ าง ณ วัน
สิ ้นงวดที่ยงั ไม่ถึงกาหนดรับชาระ และสินค้ าคงเหลือเพิ่มขึ ้นจานวน 53.88 ล้ านบาท สาหรับปี 2558 บริ ษัทมีกระแสเงินสดสุทธิ
จากกิจกรรมดาเนินงานจานวน 81.48 ล้ านบาท ซึง่ บริ ษัทมีเงินสดสุทธิ ได้ มาจากกาไรก่อนภาษี เงินได้ นิติบคุ คลจานวน 108.40
ล้ านบาท สาเหตุหลัก คือ บริ ษัทมีลูกหนีก้ ารค้ า และลูกหนีอ้ ื่นเพิ่มขึน้ จานวน 59.76 ล้ านบาท มี สินค้ าคงเหลือ ลดลงจานวน
83.36 ล้ านบาท และเจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่นลดลงจานวน 74.26 ล้ านบาท และสาหรับปี 2557 บริษัทมีกระแสเงิ นสดสุทธิ
จากกิ จกรรมด าเนิ น งานใกล้ เคี ยงกับ ปี 2558 คื อ 83.04 ล้ านบาท ทัง้ ในปี 2557 – 2559 กระแสเงินสดสุท ธิ จากกิ จกรรม
ดาเนินงานเป็ นไปตามกิจกรรมปกติของบริ ษัท คือ การซื ้อสินค้ า การบริ หารเจ้ าหนี ้การค้ าคงค้ าง การบริหารสินค้ าคงเหลือให้ มี
ปริ มาณที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการรับคาสัง่ ซื ้อในอนาคตอันใกล้ ตลอดจนการขายสินค้ าและการติดตามการเก็บหนี ้จาก
ลูกหนี ้
กระแสเงินสดสุทธิ จากกิจกรรมการลงทุนสาหรับปี 2557-2559 มีจานวน (13.43) ล้ านบาท (15.63) ล้ านบาท และ
0.97 ล้ านบาท ตามลาดับ โดยในปี 2557-2558 บริ ษัทมีกระแสเงินสดสุทธิ ใช้ ไปในกิจกรรมลงทุนโดยบริ ษัทได้ ลงทุนในเงิน
ลงทุนชั่วคราวที่ เป็ นการลงทุนในกองทุนเปิ ดชนิดหนึ่งซึ่งบริ ษั ทถื อไว้ เพื่ อค้ า และในปี 2559 บริ ษั ทมี เงินสดสุทธิ ได้ มาจาก
กิจกรรมลงทุนลงทุนจานวน 0.97 ล้ านบาท จากการจาหน่ายเงินลงทุนชัว่ คราวดังกล่าว
กระแสเงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมการจัดหาเงินสาหรับปี 2557-2559 มีจานวน (51.08) ล้ านบาท (111.68) ล้ านบาท
และ (91.37) ล้ านบาท เนื่องจากเป็ นการทยอยชาระหนี ้เงินกู้ระยะสัน้ และเงินกู้ระยะยาว ซึ่งเงินกู้ระยะยาวบริ ษัทชาระคราบ
ถ้ วนแล้ วในปี 2558 นอกจากนันบริ
้ ษัทได้ จ่ายเงินปั นผลอย่างต่อเนื่องทุกปี
สาหรับช่วง 9 เดือนปี 2559 และ 2560 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมดาเนินงานจานวน 53.89 ล้ านบาท
และ 65.62 ล้ านบาท ตามลาดับ ซึ่งสาหรับงวด 9 เดือนปี 2560 บริ ษัทมีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการดาเนินงานเพิ่มขึ ้น
เมื่ อเปรี ย บเที ย บกับ งวด 9 เดื อนปี 2559 เนื่ อ งจากในงวด 9 เดื อนปี 2560 บริ ษั ท มี กระแสเงิน สดสุท ธิ ได้ ม าจากกิ จ กรรม
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ดาเนินงานที่ เพิ่ม ส่วนใหญ่ เกิดจากผลประกอบการมีกาไรก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี ส้ ินดาเนินงานจานวน
129.72 ล้ านบาท ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่นเพิ่มขึ ้นจานวน 34.63 ล้ านบาท และเงินรับล่วงหน้ าจากลูกค้ าลดลงจานวน 41.38
ล้ านบาท นอกจากนันในช่
้ วง 9 เดือนปี 2559 และ 2560 บริ ษัทมีกระแสเงินสดสุทธิได้ มา(ใช้ ไป)ในกิจกรรมลงทุนจานวน (8.21)
ล้ านบาท และ 17.54 ล้ านบาท เกิดจากการซือ้ เครื่ องมือทดสอบระบบการทางานของตู้ไฟฟ้า (Automatic Relay Test Set)
11.59 ล้ านบาท และเงินมัดจาการซื ้อที่ดิน 5 ล้ านบาท นอกจากนันในรอบบั
้
ญชีเดียวกันบริ ษัทมี กระแสเงินสดสุทธิสทุ ธิ ใช้ ไป
ในกิจกรรมจัดหาเงินจานวน 66.91 ล้ านบาท และ 76.12 ล้ านบาท ตามลาดับ ทังจ
้ านวนเกิดจากการจ่ายชาระหนีเ้ งินกู้ยืม
ระยะสันที
้ ่บริษัทมีกบั สถาบันการเงินและการจ่ายเงินปั นผลให้ กบั ผู้ถือหุ้น
2. อัตราส่วนสภาพคล่องและวงจรเงินสด
ในปี 2557-2559 และ ณ 30 กันยายน 2560 บริ ษัทมีอตั ราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 1.47 เท่า 1.8 เท่า 1.81 เท่า และ
1.86 เท่า ตามลาดับ อัตราส่วนสภาพคล่องเพิ่มขึ ้นเนื่องจากสัดส่วนหนี ้สินหมุนเวียนลดลงจากเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
น
การเงินนอกจากนัน้ บริ ษัทยังมีลกู หนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ื่นที่เพิ่มขึ ้น ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีอตั ราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ วเท่ากับ 0.75
เท่า 1.10 เท่า 1.17 เท่า และ 1.20 เท่า ตามลาดับ ซึ่งบริษัทมีอตั ราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วเพิ่มขึ ้นเนื่องจากบริ ษัทมีสินทรัพย์
ที่เพิ่มขึ ้นจากผลการประกอบการและนาเงินไปชาระหนี ้เงินกู้ระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน ส่งผลให้ หนี ้สินหมุนเวียนของบริ ษัท
ลดลง
2557

อัตราส่ วน
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
ระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลี่ย
ระยะเวลาขายสินค้ าเฉลี่ย
ระยะเวลาชาระหนี ้เฉลี่ย
วงจรเงินสด

(เท่า)
(เท่า)
(วัน)
(วัน)
(วัน)
(วัน)

2558

2559

(ปรับปรุ งใหม่ )

(ปรับปรุ งใหม่ )

(ปรับปรุ งใหม่ )

9 เดือน
2560

1.47
0.75
62
87*
82
67

1.80
1.10
71
73
69
75

1.81
1.17
83
58
65
76

1.86
1.20
126
86
107
104

หมายเหตุ: * ใช้ มลู ค่า ณ วันสิ ้นงวดในการคานวณ

นอกจากนี ้ หากพิจารณาสภาพคล่องจากวงจรเงินสด (Cash Cycle) สาหรับปี 2557-2559 และช่วง 9 เดือนปี 2560 มี
ระยะเวลาเท่ากับ 67 วัน 75 วัน 76 วัน และ 104 วัน ตามลาดับ โดยช่วง 9 เดือนปี 2560 วงจรเงินสดค่อนข้ างหมุนยาวขึน้
เนื่องจากบริษัทมีระยะเวลาระยะเวลาเก็บหนี ้ที่นานเท่ากับ 126 วัน เนื่องจากเป็ นการทยอยจ่ายชาระของลูกหนี ้บางรายซึง่ เป็ น
ลูกหนี ้ที่ค้างอยู่ในช่วง 6-12 เดือนที่เพิ่มขึ ้น ตลอดจนการขยายเครดิตเทอมของเจ้ าหนี ้และการสัง่ วัตถุดิบสาหรับการส่งสินค้ าใน
ไตรมาส 4 ปี 2560
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16.2 ปั จจัยที่อาจมีผลกระทบต่ อการดาเนินงานในอนาคต
ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่ างประเทศ
เนื่ องจากบริ ษั ทสั่งซือ้ อุปกรณ์ ไฟฟ้าสาหรับ ควบคุม การทางานของเครื่ องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม ได้ แก่ ระบบ
ควบคุมมอเตอร์ ไฟฟ้าในการส่งกาลังแบบอัตโนมัติ และระบบตู้ไฟฟ้ากาลัง ซึง่ ส่วนใหญ่มาจากต่างประเทศ โดยในปี 2559 และ
ช่วง 9 เดือน ปี 2560 บริษัทมีการสัง่ ซื ้ออุปกรณ์จากต่างประเทศคิดเป็ นสัดส่วนประมาณกว่าร้ อยละ 37.67 และร้ อยละ 31.48
ของยอดซื ้อรวม และมีการชาระเงินเป็ นเงินสกุลเหรี ยญสหรัฐ และยูโร เป็ นต้ น ในขณะที่รายได้ ของบริษัทส่วนใหญ่เป็ นสกุลเงิน
บาทประมาณร้ อยละ 95 ของรายได้ รวม
โดยบริ ษั ท ได้ ก าหนดนโยบายการป้ อ งกัน ความเสี่ ย งจากอัต ราแลกเปลี่ ย นโดยใช้ ว งเงิ น สัญ ญาซื อ้ ขายเงิ น ตรา
ต่างประเทศล่วงหน้ า เมื่อมีการสัง่ ซื ้อสินค้ าเป็ นสกุลเงินต่างประเทศ เพื่อช่วยป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อย่างไรก็ตามบริ ษัทอาจได้ รับผลกระทบต่อการดาเนินงานในอนาคตเนื่องจากความผันผวน
ของอัต ราแลกเปลี่ ย นซึ่งเป็ น ไปตามภาวะตลาดโดยบริ ษั ท ไม่ ส ามารถคาดการณ์ ล่วงหน้ าได้ จึงอาจส่งผลกระทบต่อ การ
ดาเนินงานในอนาคตหากมีความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนได้
การลดลงของกาไรต่ อหุ้นเนื่องจากจานวนหุ้นที่เพิ่มขึน้ จาการเพิ่มทุน
ตามงบการเงินสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษัทมีกาไรสุทธิจานวน 111.20 ล้ านบาท ซึง่ คิดเป็ นอัตรากาไร
ต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐานด้ วยจานวนหุ้น ถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักเท่ากับ 0.18 บาทต่อหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท) โดยภายหลัง
การเสนอขายหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน ต่ อ ประชาชนทั่วไป ผู้บ ริ ห าร(ที่ ไม่ เป็ น กรรมการ)และพนัก งานของบริ ษั ท และบุค คลที่ มี
ความสัมพันธ์ ในครัง้ นี ้จานวน 270 ล้ านหุ้น บริ ษัทจะมีห้ นุ ที่ออกและเรี ยกชาระแล้ วเป็ น 900 ล้ านหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ
0.50 บาท) ซึ่งจะส่งผลให้ อตั รากาไรต่อหุ้นของบริ ษัทในปี 2559 ลดลงจาก 0.18 บาทต่อหุ้นเป็ น 0.12 บาทต่อหุ้น และอัตรา
ผลตอบแทนผู้ถือหุ้นลดลงจากร้ อยละ 23.70 เป็ นร้ อยละ 18.40
สาหรับช่วง 9 เดือนปี 2560 บริ ษัทมีกาไรสุทธิ 85.64 ล้ านบาท ซึ่งคิดเป็ นอัตรากาไรต่อหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักเท่ากับ
0.14 บาท (มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท) โดยภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทัว่ ไป ผู้บริ หาร(ที่ไม่เป็ น
กรรมการ)และพนักงานของบริ ษัท และบุคคลที่มีความสัมพันธ์ ในครัง้ นี ้จานวน 270 ล้ านหุ้น บริ ษัทจะมีห้ นุ ที่ออกและเรี ยก
ชาระแล้ วเป็ น 900 ล้ านหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท) ซึ่งจะส่งผลให้ อตั รากาไรต่อหุ้นของช่วง 9 เดือนปี 2560 ลดลง
จาก 0.14 บาทต่อหุ้นเป็ น 0.10 บาทต่อหุ้น และอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นลดลงจากร้ อยละ 22.54 เป็ นร้ อยละ 17.80
ทัง้ นี ้ ภายหลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน บริ ษั ทจะนาไปลงทุน ในการซือ้ ที่ ดิน เพิ่ มเพื่ อสร้ างโรงงานใหม่และซือ้
เครื่ องจักรในการผลิต เพื่อใช้ ในการขยายกาลังการผลิต และเพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ ซึ่งคาดว่าจะสามารถ
ลดภาระดอกเบี ้ยจ่าย และเพิ่มสภาพคล่องสาหรับการดาเนินงานในอนาคต รวมถึงมีผลกาไรเพิ่มขึ ้นเพียงพอที่จะสามารถลด
ผลกระทบจากจานวนหุ้นที่เพิ่มขึ ้นจากการเพิ่มทุนในครัง้ นี ้
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การลดลงของมูลค่ าหุ้นตามบัญชี (Book value) เนื่องจากการจ่ ายเงินปั นผลระหว่ างกาล
ตามงบการเงิน ณ 30 กันยายน 2560 บริ ษัทมีกาไรสะสมยังไม่ได้ จดั สรรจานวน 173.87 ล้ านบาท โดยบริ ษัท
ได้ มีมติจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 มีมติ
อนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลให้ กบั ผู้ถือหุ้นจานวน 630,000,000 หุ้น ในอัตราเฉลี่ยหุ้นละ 0.146 บาท เป็ นจานวนเงินทังสิ
้ ้น 91.98 ล้ าน
บาท โดยการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวส่งผลให้ กาไรสะสมของบริ ษัทคงเหลือ 81.89 ล้ านบาท และมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น ลดลง
จาก 0.82 บาทต่อหุ้น (ก่อนการจ่ายปั นผล) เป็ น 0.68 บาทต่อหุ้น (หลังการจ่ายปั นผลแล้ ว) และผู้จองซื ้อหุ้น IPO ในคราวนี ้จะ
ไม่มีสิทธิได้ รับเงินปั นผลดังกล่าว

ส่วนที่ 2 หน้ า 153

