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ส่วนท่ี 1 
การประกอบธรุกิจและผลการด าเนินงาน 

1. โครงสรา้งและการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั 
ในอดีต เมื่อประเทศไทยเริม่เปลี่ยนแปลงโดยมีการส่งเสริมอุตสาหกรรมแทนการเกษตร ส่งผลให้มีการลงทุนจาก

ต่างประเทศและในประเทศมากขึน้ แต่อุตสาหกรรมต่างๆ สรา้งขึน้มาเพื่อบรโิภคภายในประเทศเพื่อทดแทนการน าเขา้เท่านัน้ 
ต่อมาเมื่อมกีารพฒันาอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก โรงงานต่างๆ ยงัมกี าลงัการผลติต ่าและความไม่แน่นอนในคุณภาพของ
สนิคา้ สาเหตุหลกัมาจากเครื่องจกัรทีล่า้สมยัโดยการควบคุมเครื่องจกัรส่วนมากขึน้อยู่กบัคนทีค่วบคุมเครื่องจกัรนัน้ๆ ในขณะ
ที่ประเทศที่พัฒนาแล้วมีการพัฒนาการควบคุมเครื่องจกัรในการผลิตสินค้าไปสู่ระบบอตัโนมัติ ต่อมามีการจดัซื้อจดัหา
เครื่องจกัรใหม่ๆ เขา้มาทดแทนเครื่องจกัรทีม่อียู่แลว้แต่กป็ระสบปัญหาการท างานของเครื่องจกัรไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของการผลิตสนิค้าให้กบัคนไทย ซึ่งประเทศไทยยงัขาดแคลนบุคลากรที่มีความเข้าใจในการเดินเครื่องจกัรให้ท างานเต็ม
ประสทิธภิาพ ประกอบกบัอากาศร้อนและความชื้นของประเทศไทย จงึส่งผลให้อุปกรณ์ดงักล่าวท างานไม่มคี วามแน่นอน 
จ าเป็นตอ้งพึง่พาบรษิทัต่างชาตติลอดเวลา ท าใหค้่าใชจ้่ายสงูและใชเ้วลานานในการแกปั้ญหาเน่ืองจากการเดนิทาง 

ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น ในปี 2537 กลุ่มวิศวกรผู้มีประสบการณ์ด้านอุปกรณ์ควบคุมเครื่องจักรของโรงงาน
อุตสาหกรรม กลุ่มผูก้่อตัง้ไดเ้ลง็เหน็โอกาสทีจ่ะเพิม่ประสทิธภิาพและผลผลติจากการท างานของเครื่องจกัรใหแ้ก่ผูป้ระกอบการ
ไทยโดยบรษิทัคนไทย ดงันัน้จงึไดจ้บัมอืร่วมกนัก่อตัง้ บรษิทั ซี.พ.ีท.ี (ไทยแลนด)์ จ ากดั เมื่อวนัที ่22 มนีาคม 2537 ดว้ยทุน
จดทะเบยีน 10 ลา้นบาท วตัถุประสงคแ์รกเริม่ในการขายอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อดดัแปลงการควบคุมเครื่องจกัรเก่าแต่อยู่ในสภาพ
ใชง้านไดใ้หม้กีารควบคุมทีร่วดเรว็และแน่นอน โดยการควบคุมความเรว็หรอืการท างานของมอเตอรแ์ละระบบเซน็เซอรต่์างๆ 
ในการควบคุมเครื่องจกัรเพื่อให้สอดคล้องกบัการผลติ โดยจะประกอบด้วยอุปกรณ์ต่างๆ ที่มคีุณภาพแต่ราคาย่อมเยา และ
ต่อมามกีารเปลีย่นแปลงโครงสรา้งกลุ่มบรษิทัจงึไดจ้ดัตัง้ บรษิทั ซพีที ีไดร ์แอนด ์เพาเวอร ์จ ากดั หรอืปัจจุบนัคอื บรษิทั ซพีที ี
ไดร ์แอนด ์เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทั” หรอื “CPT”) หรอืย่อมาจาก “Control Power and Transmission” ซึง่เป็นระบบ
ไฟฟ้าก าลงัส าหรบัควบคุมการท างานของเครื่องจกัร เมื่อวนัที่ 25 กรกฎาคม 2546 ด้วยทุนจดทะเบียน 40 ล้านบาท เพื่อ
ด าเนินธุรกจิผลติและประกอบตู้ไฟฟ้าทีใ่ชก้บัระบบไฟฟ้าและระบบควบคุมส าหรบัควบคุมเครื่องจกัรในโรงงานอุตสาหกรรมที่
ไดร้บัการป้อนขอ้มลูได ้(Programmable Logic Control (“PLC")) ไดแ้ก่ ระบบการควบคุมมอเตอรไ์ฟฟ้าและสง่ก าลงัอตัโนมตั ิ
(Automatic Drives and Power) และระบบตู้ไฟฟ้าก าลงั (Power Distribution Panel) ซึง่เป็นเทคโนโลยขี ัน้สงูส าหรบัควบคุม
เครื่องจกัรในโรงงานอุตสาหกรรม โดยมฐีานลกูคา้หลกัเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมโรงงานน ้าตาล รวมทัง้มกีารเกบ็ส ารองอะไหล่และ
การใหบ้รกิารหลงัการขาย จนกระทัง่ในเดอืนธนัวาคม 2554 ไดม้กีารปรบัโครงสรา้งกลุ่มบรษิทัโดยช าระบญัช ีและโอนธุรกจิ 
บรษิทั ซ.ีพ.ีท.ี (ไทยแลนด)์ จ ากดั ไปที ่บรษิัท ซพีที ีไดร ์แอนด ์เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) (“บรษิัท” หรอื “CPT”) เพยีงแห่ง
เดยีว  

ในปี 2557 บรษิทัเริม่การขยายตลาดโดยการเพิม่ประเภทสนิคา้ของบรษิัทไปยงัอุตสาหกรรมอื่นๆ เพื่อลดความเสีย่ง
การพึ่งพาโรงงานน ้าตาลเพยีงอย่างเดยีว อนัได้แก่ การเพิม่สนิค้าประเภท Medium Voltage Inverter คอือุปกรณ์ที่ควบคุม
ความเรว็ของมอเตอรข์นาดใหญ่ทีใ่ชใ้นการขบัพดัลมและปัม๊น ้าเพื่อการประหยดัพลงังาน ซึง่ประสบความส าเรจ็เป็นอย่างดใีน
การจดัจ าหน่ายและติดตัง้ระบบให้แก่โรงงานปูนซเีมนต์และการไฟฟ้าฝ่ายผลติที่เหมอืงแม่เมาะ รวมถึงลูกค้าขนาดใหญ่อกี
มากมาย และสนิคา้ประเภท Medium Voltage Soft Starter คอื อุปกรณ์ทีใ่ชส้ าหรบัการสตารท์มอเตอรข์นาดใหญ่ ซึง่อุปกรณ์
ดงักล่าวตัง้เป้าในการน าเสนองานในโครงการที่เกี่ยวกบัการจดัการน ้า ท าให้บรษิัทสามารถขยายงานเข้าสู่โครงการของ
หน่วยงานราชการหรอืรฐัวสิาหกจิมากขึน้ 
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 ปัจจุบนั บรษิัทมกีารขยายตลาดไปยงัต่างประเทศอกีหลายประเทศ เช่น การจดัจ าหน่ายและตดิตัง้ระบบการควบคุม
เครื่องจกัรพรอ้มมอเตอรข์นาดใหญ่ หมอ้ปัน่ และตูค้วบคุมหมอ้ปัน่ซึง่ขายใหแ้ก่โรงงานน ้าตาลในประเทศอนิโดนีเซยี ฟิลปิปินส์
และเวยีดนามอกีทัง้บรษิัทไดข้ยายฐานตลาดไปแลว้ในส่วนของการไฟฟ้าภาครฐัโดยบรษิทัไดง้านเป็นคู่สญัญาก่อสรา้งสถานี
ไฟฟ้าย่อยของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคและการไฟฟ้านครหลวง และได้ด าเนินการพฒันาผลติภณัฑ์ตู้ไฟฟ้าเพื่อใหไ้ดร้บัอนุมตัิ
จากการไฟฟ้าสว่นภูมภิาคเป็น Products lists ทีจ่ะใชใ้นงานของโครงการของการไฟฟ้าสว่นภูมภิาคต่อไปดว้ย 

1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกิจ 
1.1.1 วิสยัทศัน์ วตัถปุระสงค ์เป้าหมาย และกลยุทธ ์
บรษิัทได้ก าหนดแนวทางในการด าเนินธุรกิจไว้เป็นแนวในการปฏิบตัิอย่างชดัเจน และได้ประกาศให้พนักงานของ

บรษิัททราบ ผ่านการแจง้ให้ทราบเป็นระยะๆ เพื่อน าพาบรษิัทไปสู่เป้าหมายร่วมกนั  ซึง่การก าหนดแนวปฏบิตัิดงักล่าวเป็น
แนวทางที่ชดัเจน เป็นรูปธรรม เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบรษิัทและสามารถน าไปปฏบิตัไิด ้โดยอธบิายในรายละเอยีด
ดงันี้ 
วิสยัทศัน์ 

บรษิทัมวีสิยัทศัน์ในการด าเนินธุรกจิ คอื เราจะเป็นบริษทัชัน้น า (Top Class) ทางด้านไฟฟ้า และระบบควบคมุท่ี
ให้บริการครบวงจร (Solution Provider) โดยใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม (Optimized) และคุ้มค่า (Cost Effective) ด้วย
การให้บริการหลงัการขายท่ีดีเย่ียม (Excellent Services)" 

วตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกั 
บรษิทัมเีป้าหมายในการด าเนินธุรกจิ ดงันี้ 
1. เป็นหนึ่งในผูน้ าในดา้นการผลติตู้ไฟฟ้า ระบบควบคุมเครื่องจกัรและระบบไฟฟ้า โดยมุ่งเน้นการแข่งขนัไดท้ัง้ราคา 

เทคโนโลย ีคุณภาพและการบรกิาร 
2. เพิม่ยอดขายโดยขยายตลาดไปยงัตลาดอุตสาหกรรมอื่นๆ และตลาดต่างประเทศ เพื่อใหม้กีลุ่มลูกคา้ทีห่ลากหลาย

มากขึน้  
3. ลดตน้ทุนการผลติและแสวงหาผลติภณัฑใ์หม่ๆ ทีม่คีุณภาพในระดบัเดยีวกนัเพื่อเพิม่ศกัยภาพทางการแขง่ขนั โดย

การเพิม่สายการผลติตู้เปล่าแบบใหม่เพื่องานที่มคีุณลกัษณะเฉพาะ (Specification) สูงและเพื่อทดแทนการซือ้จากภายนอก 
รวมทัง้ปรบัปรุงกระบวนการผลติใหม้คีวามทนัสมยั  

4.  พฒันาบุคลากรอย่างต่อเน่ือง ส่งเสรมิบุคลากรรุ่นใหม่ทีม่คีวามรูค้วามสามารถ  โดยการอบรมในและนอกสถานที่ 
รวมถงึการสง่ไปอบรมยงัต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง 

กลยุทธ ์
บรษิทัมกีารก าหนดกลยุทธใ์นการแขง่ขนัเพื่อรกัษาฐานลูกคา้ทีม่อียู่เดมิรวมทัง้เพื่อเพิม่สว่นแบ่งทางการตลาดของบรษิทั

ดงัต่อไปนี้ 
1. คณุภาพและมาตรฐานของสินค้าและบริการ 
บรษิทัใหค้วามส าคญักบัการผลติและจ าหน่ายสนิคา้ใหไ้ดม้าตรฐาน และตรงตามความต้องการของลูกคา้ รวมทัง้มรีาคา

เหมาะสมสามารถแข่งขนัได ้ท าใหไ้ดร้บัความไวว้างใจจากลูกคา้ทัง้ในประเทศและต่างประเทศตลอดมา ทัง้นี้สนิค้าของบรษิทั
ไดร้บัการรบัรองมาตรฐานคุณภาพผลติภณัฑจ์ากทัง้ในประเทศและต่างประเทศ เช่น ระบบการบรหิารคุณภาพมาตรฐาน ISO 
9001:2015, กระบวนการตรวจสอบคุณภาพไดต้ามมาตรฐาน UKAS Quality Management เป็นตน้ 
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2. ความหลากหลายของระบบควบคมุเครือ่งจกัรและไฟฟ้าครบวงจร 
บรษิทัเป็นผูผ้ลติและจ าหน่ายตูไ้ฟฟ้าระบบควบคุมเครื่องจกัรโดย PLC ซึง่สือ่สารกบัอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ส าหรบัควบคุม

เครื่องจกัรในโรงงานอุตสาหกรรม ไดแ้ก่ ตู้ควบคุมระบบการท างานของมอเตอรไ์ฟฟ้าและระบบควบคุมอตัโนมตั ิและระบบตู้
ไฟฟ้าก าลงั ท าใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการทีห่ลากหลายของกลุ่มลกูคา้โรงงานอุตสาหกรรมได ้การขยายตลาดโดยการ
เพิม่ประเภทสนิคา้ของบรษิทัไปยงัภาคเอกชนส าหรบัอุตสาหกรรมอื่นๆ เพื่อลดความเสีย่งการพึง่พาโรงงานน ้าตาลเพยีงอย่าง
เดยีว อนัไดแ้ก่ 

a. การเพิ่มงานประเภท Substation คือสถานีไฟฟ้าแรงสูงซึ่งในปัจจุบนัมีความต้องการใช้ไฟฟ้าส าหรบัโครงการที่
เกดิขึน้ทัง้ในส่วนภาคอุตสาหกรรม(Industry), อาคารสงูเชงิพาณิชย์ (Commercial Building), โรงไฟฟ้า (Power plant), การ
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ซึ่งต้องการก าลงัไฟฟ้าระดบัไฟฟ้าแรงสูงเพื่อจ่ายไฟให้โครงการ จงึเป็นโอกาส
เตบิโตในงานประเภทนี้ของบรษิทั อกีทัง้บรษิทัเป็นผูป้ระกอบตูไ้ฟฟ้าซึง่เป็นอุปกรณ์หลกัส าคญัทีใ่ชใ้นสถานีไฟฟ้าแรงสงูและมี
เครื่องมอืทดสอบรวมถงึทมีงานบรกิาร จงึมคีวามสามารถในการแขง่ขนังานสงูส าหรบัการประมลูงานประเภทดงักล่าว 

b. การเพิม่สนิคา้ประเภท Medium Voltage Inverter คอือุปกรณ์ทีค่วบคุมความเรว็ของมอเตอรข์นาดใหญ่ทีใ่ชใ้นการขบั
พดัลมและปัม๊น ้าเพื่อการประหยดัพลงังาน ซึ่งบรษิัทไดด้ าเนินการจดัจ าหน่ายและติดตัง้ระบบให้แก่ กลุ่มโรงงานปูนซเีมนต ์
เช่น Kampot Cement, SCG สาขาท่าหลวง สาขาแก่งคอย สาขาทุ่งสง กลุ่มโรงงานน ้าตาล (ธุรกจิน ้าตาลและธุรกจิผลติไฟฟ้า) 
Glow Energy (ระยอง) เช่น รวมเกษตรอุตสาหกรรม สาขาภูเขยีว สาขาภูหลวง น ้าตาลสงิหบ์ุร ีน ้าตาลนิวกรุงไทย น ้าตาลมติร
กาฬสนิธุ์ อุตสาหกรรมน ้าตาลโคราช น ้าตาลขอนแก่น กลุ่มอาหาร เช่น อายโินะโมะโต๊ะ และจะขยายไปยงัลูกค้าขนาดใหญ่
ประเภทอื่นๆ ซึง่ตอ้งการประหยดัพลงังาน 

c. การเพิม่งานทางดา้นการปรบัปรุงระบบไฟฟ้า (Power Quality) ด้วยปัจจุบนัมกีารเน้นการใชพ้ลงังานไฟฟ้าอย่างมี
ประสทิธภิาพรวมถึงการประหยดัพลงังาน บรษิัทมอีงค์ความรู้(Knowledge based), ประสบการณ์และทีมงานที่ท าทางด้าน
Power Quality ซึง่จะเริม่ตัง้แต่การตรวจวดัคุณภาพไฟฟ้าของระบบไฟฟ้าของลกูคา้ น าเสนอsolution และสง่มอบตดิตัง้รวมถงึ
ทดสอบการใช้งาน อุปกรณ์หรอืระบบดงักล่าวจะช่วยลดกระแสไฟฟ้ารบกวนในระบบ เช่นกระแสฮารม์อนิค รวมถึงปรบัปรุง
ระบบตวัประกอบก าลงั (power factor) ท าใหล้ดการสญูเสยีทางไฟฟ้าและประหยดัพลงังาน 

d. การเดนิหน้าขยายธุรกจิระบบทางดา้น Renewable Energy และ Electrification, บรษิทัมกีารพฒันาและส่งมอบอย่าง
ต่อเนื่องในดา้นธุรกจิด้าน Renewable Energy โดยเป็นผู้ส่งมอบตู้ไฟฟ้าและระบบป้องกนั/ควบคุมการจ่ายไฟฟ้าของ Solar 
System ไปยังลูกค้าโดยตรงหรือผ่านลูกค้าที่ท าทางด้านติดตัง้ระบบSolar Energy (EPC) อีกทัง้บริษัทยังได้เริ่มส่งมอบ
โครงการทางด้าน Energy Storage (ESS) โดยติดตัง้ระบบดงักล่าวควบคู่กบัการงาน Solar Energy, ด้วยบรษิัทมศีกัยภาพ
พืน้ฐานทางด้านไฟฟ้าก าลงัและไฟฟ้าควบคุม ท าใหบ้รษิัทมคีวามสามารถในการพฒันาระบบที่ใชง้านเกีย่วกบั Renewable 
Energy รวมถงึการเปลีย่นพลงังานรปูแบบอื่นๆ เป็นพลงังานไฟฟ้า (Electrification) จงึเป็นโอกาสในการเตบิโตของบรษิทัตาม
แนวโน้มของการใชพ้ลงังานในอนาคต 

3. การให้บริการหลงัการขายท่ีดีและรวดเรว็ 
เพื่อเป็นการสรา้งความสมัพนัธท์ี่ดแีละความพงึพอใจให้แก่ลูกคา้ บรษิทัมนีโยบายการให้บรกิารที่สรา้งความประทบัใจ

ให้แก่ลูกคา้ตัง้แต่เริม่ต้นจนสิน้สุดการขาย เช่น ก่อนการเสนอราคาจะมทีมีงานรวบรวมรายละเอยีดความต้องการของลูกค้า
อย่างถูกต้องแล้วจงึส่งใบเสนอราคา และหลงัจากได้งานแล้วจะมทีีมวศิวกรออกส ารวจและเกบ็รายละเอยีดทัง้หมดเพื่อเป็น
ขอ้มูลในการผลติโดยปรบัจากแบบมาตรฐานของบรษิทัแลว้ส่งแบบทัง้หมดใหล้กูคา้อนุมตัเิพื่อผลติตู้ควบคุมต่างๆ ณ โรงงาน
ของบรษิทัเมื่อผลติเสรจ็จะสง่มอบสนิคา้ตรงเวลาและตรงความตอ้งการของลกูคา้ โดยหลงัจากสง่มอบจะมทีมีงานทีเ่ชีย่วชาญที่
มปีระสบการณ์เพื่อแนะน าการตดิตัง้อย่างถูกตอ้งเพื่อใหส้ามารถใชง้านไดอ้ย่างเตม็ประสทิธภิาพและลดปัญหาระยะยาว พรอ้ม
ทมีวศิวกรทีม่ปีระสบการณ์สงูในการปรบัแต่ง เพื่อใหเ้ครื่องจกัรท างานสมบรูณ์แบบตามความต้องการของลูกคา้ เป็นตน้ ท าให้
ช่วยลดปัญหาการหยุดของเครื่องจกัรระหว่างการผลติ และลดค่าใชจ้่ายใหโ้รงงานเป็นอย่างมาก  
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โดยบรษิัทมกีารจดัใหม้กีารฝึกอบรมดา้นการบรกิารและดา้นเทคนิคที่เกี่ยวกบัผลติภณัฑใ์หแ้ก่พนักงาน เพื่อเสรมิสรา้ง
ความรูแ้ละทกัษะในการท างานและสามารถตอบปัญหาใหก้บัลกูคา้ไดอ้ย่างถูกตอ้ง 

4. ประสบการณ์ของผูบ้ริหารและบุคลากรของบริษทั 
บรษิทัมผีูบ้รหิารและทมีงานทีม่ปีระสบการณ์ในอุตสาหกรรมนี้มานานกว่า 30 ปี และดว้ยประสบการณ์และความสมัพนัธ์

ทีด่ขีองทมีงานกบับรษิทัลกูคา้ และหน่วยงานรฐัวสิาหกจิ ซึง่บรษิทัไดใ้หค้วามรูแ้ละจดัอบรมใหแ้ก่ลกูคา้ทีใ่ชง้านเป็นอย่างด ีท า
ใหบ้รษิทัไดร้บัความเชื่อถอืถงึความสามารถในการท างานใหบ้รรลุไดต้ามเป้าหมาย และไดร้บัการยอมรบัอย่างกวา้งขวาง จน
ได้รบัมอบหมายให้ท างานหลายๆ โครงการอย่างต่อเนื่อง เช่น โรงงานน ้าตาล โรงงานปูนซีเมนต์ โรงงานกระดาษและเยื่อ
กระดาษ โรงงานเหลก็เสน้ โรงงานยางรถยนต ์เป็นตน้ 

5. การมีโรงงานผลิตเป็นของบริษทัเอง 
บรษิัทมโีรงงานเป็นของตวัเองซึ่งสามารถประกอบตู้ควบคุมได้ถึง 2,500 ตู้ต่อปี ขึน้อยู่กบัค าสัง่ซือ้ของลูกค้าเนื่องจาก

บรษิัทมีพื้นที่ของโรงงานผลติเพียงพอที่จะรองรบัค าสัง่ซื้อ จากการที่บรษิัทมีโรงงานผลิตเป็นของตนเอง จงึท าให้บริษัท
สามารถควบคุมต้นทุนในการผลิตได้ดีขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถควบคุมคุณภาพและระยะเวลาในการผลิต รวมทัง้เพิ่ม
ประสทิธภิาพในการตอบสนองความตอ้งการระบบงานใหไ้ดห้ลากหลายและครบถว้นมากยิง่ขึน้ อกีทัง้จะจดัตัง้โรงงานแห่งใหม่
โดยมีการซื้อเครื่องจักรใหม่จาก AMADA เพื่อผลิตตู้ Metal Clad Switchgear (MCSG)และตู้ไฟเฉพาะแบบ Type Test 
ภายใตก้ารร่วมมอืจากบรษิทั Siemens AG โดยการซือ้ลขิสทิธิ ์(License) พรอ้มผูเ้ชีย่วชาญมาใหค้ าแนะน าในการผลติ 

6. การขยายตลาดให้ครอบคลุมฐานลูกค้าในทุกกลุ่ม 
ปัจจุบนั บรษิัทมกีารผลติตู้ระบบควบคุมและตู้ไฟฟ้าให้กบัฐานลูกค้าในหลากหลายโรงงานอุตสาหกรรมและโรงไฟฟ้า 

นอกจากนี้ยงัมแีผนขยายตลาดทางดา้นกลุ่มพลงังาน และขยายตลาดต่างประเทศโดยการสรา้งทมีขาย เพื่ออา้งองิผลงานใน
อดตีของบรษิัทไปน าเสนอ เช่น ตู้ระบบควบคุมต่างๆ ในโรงงานน ้าตาล โรงงานผลติกระดาษ โรงงานผลติเหลก็เสน้ เป็นต้น 
การขยายตลาดเหล่าน้ีจะช่วยใหบ้รษิทัมกีารเตบิโตของยอดขายไดอ้ย่างต่อเนื่อง โดยมกีารขยายไปยงัลกูคา้ต่างประเทศดว้ย 
 บรษิทัไดม้โีอกาสสง่ผลติภณัฑไ์ปจ าหน่ายยงัต่างประเทศ อาท ิมาเลเซยี อนิโดนีเซยี ฟิลปิปินส ์กมัพูชา ลาว พม่า เป็นต้น 
เนื่องจากประเทศดงักล่าวอยู่ในระหว่างการพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน รวมทัง้การขยายโรงงานอุตสาหกรรมและระบบ
พลงังานไฟฟ้า ส่งผลให้บรษิทัมโีอกาสเตบิโตทางธุรกจิในประเทศเหล่านี้สงู ซึง่บางส่วนเป็นการขายลูกคา้บรษิทัไทยที่ขยาย
โรงงานไปเปิดสาขาในต่างประเทศ และบางส่วนกข็ายตรงใหลู้กคา้ต่างประเทศ ดงันัน้เพื่อเป็นการขยายตลาดต่างประเทศให้
เติบโตมากขึน้อย่างต่อเน่ืองโดยการจดัตัง้บรษิัทสาขาในต่างประเทศเพื่อน าเอาผลงานต่างๆ ทีป่ระสบความส าเรจ็และเป็นที่
ยอมรบัของลกูคา้ในไทยไปเสนอใหแ้ก่ตลาดต่างประเทศซึง่มกีารพฒันาการของเครื่องจกัรและการผลติเหมอืนกบัประเทศไทย
ในอดตีทีผ่่านมา 
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1.1.2 การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญั 
22 มนีาคม 2537  จดทะเบยีนจดัตัง้ บรษิัท ซี.พ.ีท.ี (ไทยแลนด์) จ ากดั โดยมทีุนจดทะเบยีนช าระแล้ว 10 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุ้น

สามญั 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เพื่อจ าหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าและบรกิารซ่อมแซมอุปกรณ์
ไฟฟ้า 

ปี 2538  บรษิทัไดร้บัความไวใ้จใหเ้ป็นตวัแทนจ าหน่ายสนิคา้เกีย่วกบัอุปกรณ์ควบคุม ดงันี้ 
 สินค้า  บริษทั ย่ีห้อ ประเทศ 
PLC  LS Industrial System Co., Ltd. LS เกาหล ี
DC Drives  Parker Hannifin Ltd. Parker SSD องักฤษ 
Inverter Yaskawa Electric Corporation Yaskawa ญีปุ่่ น 
DC Motor T-T Electric T-T Electric ฝรัง่เศส  

ปี 2541  น าเขา้อุปกรณ์ไฟฟ้าจากบรษิทั LS จากประเทศเกาหล ีไดแ้ก่ ผลติภณัฑ์เกีย่วกบัไฟฟ้าก าลงั อุปกรณ์ส าหรบัใช้
ในงานไฟฟ้าก าลงั (Electrical Power Products) เนื่องจากสนิคา้ขายไดร้บัความนิยมอย่างต่อเนื่อง 

ปี 2545  บรษิัท ซี.พ.ีท.ี (ไทยแลนด์) จ ากดั ได้รบัความไว้วางใจให้เป็นตวัแทนจ าหน่ายสนิค้าเกี่ยวกบัอุปกรณ์ควบคุม
ระบบ เพิม่เตมิ ดงันี้ 

สินค้า บริษทั ย่ีห้อ ประเทศ 
Electrical Power Products LS Industrial System  LS เกาหล ี
LV & MV Inverter  LS Industrial System  LS เกาหล ี

PLC Automation LS Industrial System  LS เกาหล ี

AC Motor ขนาดใหญ่  Hyosung Corporation Hyosung เกาหล ี

Regenerative Inverter VACON  Vacon ฟินแลนด ์

LV / MV Capacitor Bank zez silko s.r.o ZEZ SILKO สาธารณรฐัเชค็ 

 ไดร้บัใบรบัรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 จาก Lloyd’s Register Quality Assurance Ltd. จากประเทศ
องักฤษ 

25 กรกฎาคม 2546  มกีารปรบัโครงสรา้งของผูถ้อืหุน้ใหมโ่ดยการจดัตัง้ บรษิทั ซพีที ีไดร ์แอนด ์เพาเวอร ์จ ากดั ทุนจดทะเบยีนช าระ
แลว้ 3 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 30,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท 

21 กรกฏาคม 2547  บรษิทั ซพีที ีไดร ์แอนด์ เพาเวอร์ จ ากดัเพิม่ทุนช าระแลว้อกี 37 ลา้นบาท เป็น 40 ลา้นบาท เพื่อใชเ้ป็นเงนิทุน
หมนุเวยีนส าหรบัการน าเขา้สนิคา้และการสัง่ซื้อภายในประเทศทีเ่พิม่ขึน้ตามยอดขาย 

มถุินายน 2553  บรษิัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ ากดัซื้อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม MMC ที่ปทุมธานี ขนาดพื้นที่ 300 
ตารางวา เพือ่เพิม่พืน้ทีส่ าหรบัการผลติสนิคา้ 

29 เมษายน 2554  บรษิทั ซพีที ีไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ ากดั เพิม่ทุนช าระแลว้อกี 20 ลา้นบาท เป็น 60 ลา้นบาท เพือ่ใชเ้ป็นเงนิทุน
หมนุเวยีนส าหรบัการน าเขา้สนิคา้และการสัง่ซื้อภายในประเทศทีเ่พิม่ขึน้ตามยอดขาย 

17 ธนัวาคม 2554   บรษิทั ซพีที ีไดร ์แอนด์ เพาเวอร ์จ ากดัเพิม่ทุนช าระแลว้อกี 60 ลา้นบาท เป็น 120 ลา้นบาท เพือ่ใชเ้ป็นเงนิทุน
หมนุเวยีนส าหรบัการน าเขา้สนิคา้และการสัง่ซื้อภายในประเทศทีเ่พิม่ขึน้ตามยอดขาย  

21 เมษายน 2555  บรษิัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ ากดั เพิ่มทุนช าระแล้วอีก 40 ล้านบาท เป็น 160 ล้านบาท เพื่อใช้เป็น
เงนิทุนหมนุเวยีนส าหรบัการน าเขา้สนิคา้และการสัง่ซื้อภายในประเทศทีเ่พิม่ขึน้ตามยอดขาย  

9 ธนัวาคม 2555  บรษิัท ซีพีท ีไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ ากดั เพิม่ทุนจดทะเบยีนอีก 40 ล้านบาท เป็น 200 ลา้นบาท เพื่อใช้เป็น
เงนิทุนหมนุเวยีนส าหรบัการน าเขา้สนิคา้และการสัง่ซื้อภายในประเทศทีเ่พิม่ขึน้ตามยอดขาย  
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สงิหาคม 2555  บรษิทั ซพีที ีไดร์ แอนด ์เพาเวอร์ จ ากดั สรา้งโรงงานแห่งใหม่บนเนื้อทีป่ระมาณ 4 ไร่ครึง่ ในนิคมอุตสาหกรรม 
MMC ซึง่ไดซ้ื้อไวเ้มือ่เดอืนกรกฎาคม 2555 ในราคา 36 ลา้นบาท ขนาดพื้นทีใ่นการผลติ 7,200 ตารางเมตร ซึ่ง
ใช้งบประมาณ 130 ล้านบาท และสามารถประกอบตู้ควบคุมได้ 1,800 ตู้ต่อปี ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือน
พฤษภาคม 2556 และไดจ้ดทะเบยีนเป็นส านกังานสาขาที ่2 เรยีบรอ้ยแลว้เมือ่เดอืนกนัยายน 2556 

5 กนัยายน 2556  บรษิัท ซีพทีี ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ ากดั เพิ่มทุนจดทะเบยีนช าระแล้วอีก 115 ล้านบาท เป็น 315 ล้านบาท 
เสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ 

16 กนัยายน 2556  บรษิทั ซพีที ีไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ ากดั จดทะเบยีนแปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชน โดยเปลีย่นชือ่เป็น “บรษิทั ซี
พที ีไดร ์แอนด ์เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน)” และเปลีย่นแปลงมลูค่าทีต่ราไวจ้ากหุน้ละ 10 บาท เป็นหุน้ละ 1 บาท 
เพือ่เสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนต่อประชาชน ผูบ้รหิาร (ทีไ่ม่เป็นกรรมการ) และพนกังานของบรษิทัจ านวน 135 
ลา้นหุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท  

ปี 2557  บรษิทัจ่ายเงนิปันผลจ านวน 56.70 ลา้นบาท ใหก้บัผูถ้อืหุน้จ านวน 315 ลา้นหุน้ ในอตัราเฉลีย่หุน้ละ 0.18 บาท 
เมื่อวนัที ่9 เมษายน 2557 ส าหรบัผลประกอบการปี 2556 และจดัสรรส ารองตามกฎหมายจ านวน 13.71 ลา้น
บาท ซึง่เป็นไปตามมตทิีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2557 เมือ่วนัที ่8 เมษายน 2557 

ปี 2558  บรษิัท ซีพที ีไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) ได้รบัความไวว้างใจให้เป็นพนัธมติรทางการค้ากบับรษิัท 
ABB Limited โดยไดซ้ื้อและจ าหน่ายสนิค้าประเภทมอเตอร์ขนาดใหญ่ และ Switchgear รวมถงึอุปกรณ์ต่างๆ 
ในการท าตู ้MDB และ MCC 

ปี 2558  บรษิทัไดจ้่ายเงนิปันผลจ านวนทัง้สิน้ 15 ลา้นบาท ใหก้บัผูถ้อืหุน้จ านวน 315 ลา้นหุน้ ในอตัราเฉลีย่หุน้ละ 0.05 
บาท เมือ่วนัที่ 29 เมษายน 2558 ส าหรบัผลประกอบการปี 2557 และจดัสรรส ารองตามกฎหมายจ านวน 2.39 
ลา้นบาท ซึง่เป็นไปตามมตทิีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2558 เมือ่วนัที ่29 เมษายน 2559 

ปี 2558-2559  ในปี 2558-2559 บรษิทัได้จ่ายเงนิปันผลจ านวน 4 ครัง้ รวมเป็นเงนิทัง้สิ้น 85 ลา้นบาท ให้กบัผูถ้ือหุ้นจ านวน 
315 ลา้นหุน้ ในอตัราเฉลีย่หุน้ละ 0.22 บาท ส าหรบัผลประกอบการปี 2558 และจากก าไรสะสม  

ปี 2559-2560  ในปี 2559-2560 บรษิทัได้จ่ายเงนิปันผลจ านวน 3 ครัง้ รวมเป็นเงนิทัง้สิ้น 60 ลา้นบาท ให้กบัผูถ้ือหุ้นจ านวน 
315 ลา้นหุน้ ในอตัราเฉลีย่หุน้ละ 0.19 บาท ส าหรบัผลประกอบการปี 2559 และจากก าไรสะสม  

มถุินายน 2560  บรษิทัจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล จ านวนเงนิ 20 ลา้นบาท ใหก้บัผูถ้อืหุน้จ านวน 630,000,000 หุน้ (มลูค่าทีต่รา
ไว้หุ้นละ 0.50 บาท) ในอตัราเฉลี่ยหุ้นละ 0.03 บาท ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 2/2560 
เมือ่วนัที ่15 มถุินายน 2560 

 บรษิัท ซีพที ีไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ ากดั จดทะเบยีนเปลีย่นแปลงมูลค่าที่ตราไวจ้ากหุ้นละ 1 บาท เป็นหุ้นละ 
0.50 บาท เพื่อเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุนต่อประชาชนทัว่ไปจ านวน 270 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 0.50 
บาท 

15 สงิหาคม 2560  ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัอนุมตักิารจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 270 ลา้นหุน้มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 
บาท โดยจดัสรรให้แก่ผู้มอุีปการคุณของผูจ้ดัจ าหน่าย ผูม้อุีปการคุณของบรษิทั กลุ่มพนักงานของบรษิัท และ
บุคคลทีม่คีวามสมัพนัธ ์โดยคณะกรรมการบรษิทัไดก้ าหนดเกณฑก์ารจดัสรรใหแ้ก่ผูม้อุีปการคุณของบรษิทั 

 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัอนุมตักิารซื้อทีด่นิใหม่จ านวน 1,198 ตารางวา ซึ่งตัง้อยู่ตรงขา้มโรงงานปัจจุบนั 
เพือ่ขยายการผลติส าหรบัโครงการในอนาคตของบรษิทัเพือ่รองรบัการผลติตู ้MCSG และ RMU 

9 พฤศจกิายน 2560  คณะกรรมการบรษิัทอนุมตัิการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล จ านวนเงนิ 91.98 ล้านบาท ให้กบัผู้ถือหุ้นจ านวน 
630,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) ในอัตราเฉลี่ยหุ้นละ0.146 บาทจากก าไรสะสม โดยจะ
จ่ายเงนิปันผลภายในวนัที ่8 ธนัวาคม 2560 

20 ธนัวาคม 2560  เขา้ซื้อขายวนัแรกในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย SET 

13 กุมภาพนัธ ์2562  บรษิทัลงนามในบนัทกึขอ้ตกลงร่วมกบั Siemens AG เพื่อทีจ่ะด าเนินการทีจ่ะท าสญัญาในการผลติตูไ้ฟฟ้าโดย
การถ่ายทอดเทคโนโลยจีาก Siemens AG 

29 มกราคม 2562  บริษัทลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกับ  Toshiba Mitsubishi-Electric Industrial Systems Corporation 
(TMEIC) เพือ่ความร่วมมอืทางธุรกจิในดา้นการสนบัสนุนและส่งมอบผลติภณัฑ ์TMEIC 
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17 เมษายน 2562  เริม่ด าเนินการยื่นขออนุมตัริบัรองสูตรการผลติ กบั สถาบนัไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์ และไดร้บัการอนุมตริบัรอง
สตูรการผลติแลว้ ถงึปัจจุบนั ทัง้หมด 30 สูตร และบรษิทัไดม้กีารพฒันาสตูรการผลติอย่างต่อเนื่องใหท้นัสมยัอยู่
เสมอ รวมถงึได้ด าเนินการยื่นขออนุมตัิรบัรองสูตรการผลติ กบั สถาบนัไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์ เพื่ออนุมตัิใน
สตูรใหมล่ าดบัต่อไป 

1 กรกฎาคม 2562  ออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัของบรษิทั ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (CPT-W1) จ านวนไม่
เกนิ 85,000,000 หน่วย 

29 กนัยายน 2563  ออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัของบรษิทั ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (CPT-W2) จ านวนไม่
เกนิ 224,000,000 หน่วย 

5 ตุลาคม 2563  เซน็สญัญางานปรบัปรุงสถานีไฟฟ้ากบัการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) สถานีไฟฟ้าย่อยไผ่สงิโต 
และสถานีไฟฟ้าย่อยคลองจัน่ มลูค่ารวมทัง้สิน้ 154.19 ลา้นบาท 

23 ธนัวาคม 2563  การเซน็สญัญางานก่อสรา้งสถานีไฟฟ้าย่อยกบัการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค (กฟภ.) สถานีไฟฟ้าย่อยโครงการเชยีงใหม ่
7 จงัหวดัเชยีงใหม ่สถานีไฟฟ้าย่อยโครงการสอยดาว จงัหวดัจนัทบุร ี
และสถานีไฟฟ้าย่อยโครงการหนองคาย 3 และกาฬสนิธุ ์2 มลูค่ารวมโครงการทัง้หมด 627.26 ลา้นบาท 

13 ธนัวาคม 2564  การเซน็สญัญางานก่อสรา้งสถานีไฟฟ้าย่อยกบัการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค (กฟภ.) สถานีไฟฟ้าโครงการสว่างแดนดนิ 
จงัหวดัสกลนคร มลูค่ารวมโครงการ 136.66 ลา้นบาท 

ลกัษณะการประกอบธรุกิจในปีท่ีผา่นมา 
บรษิทัประกอบธุรกจิแบ่งออกเป็น 4 สว่นงานดงันี้ 

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

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

โครงสรา้งการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั 
เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2654 มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

   หน่วย : พนับาท 

     งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทัย่อย สดัส่วนเงินลงทุน% ทุนท่ีเรียกช าระแล้ว วิธีราคาทุน 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

บรษิทั ซพีที ีไบโอ เอนเนอรย์ี ่จ ากดั 99.99 99.99 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 
บรษิทั ซพีที ี- ออีอี ีจอยท์ เวนเจอร ์จ ากดั 94.99 94.99 2,500.00 2,500.00 2,375.00 2,375.00 

เงินลงทุนในบริษทัย่อย      3,625.00 3,625.00 

1.1.3 การใช้เงินท่ีได้จากการระดมทุนเป็นไปตามวตัถปุระสงคห์รอืไม่ 
ตามทีบ่รษิทั ซพีที ีไดร ์แอนด ์เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) ไดเ้สนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนแก่ประชาชน (“IPO”) 

จ านวน 270,000,000 หุน้ ในราคาเสนอขายหุน้ละ 2.30 บาท รวมเป็นเงนิ 621,000,000 บาท ซึง่หลงัหกัค่าธรรมเนียมการจดั
จ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย และค่าใชจ้่ายอื่นทีเ่กีย่วขอ้งแลว้ คงเหลอืเป็นเงนิสทุธ ิ604,628,844 บาท 
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บรษิทัขอสรุปรายงานการใชเ้งนิเพิม่ทุนดงักล่าว สิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 ดงันี้ 
หน่วย : ลา้นบาท 

วตัถปุระสงคใ์นการใช้เงิน 
จ านวนเงินเพ่ิมทุน

ตามแผน 
จ านวนเงินท่ีใช้ไประหว่างวนัท่ี 

18 ธ.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2564 จ านวเงินคงเหลือ 

1. ลงทุนซื้อทีด่นิเพือ่สรา้งโรงงานใหม ่ก่อสรา้ง
โรงงานและซื้อเครือ่งจกัร 

1.1 ซื้อทีด่นิ 
1.2 ก่อสรา้งโรงงาน 
1.3 ซื้อเครือ่งจกัร 

2. ลงทุนเพือ่ขยายตลาดไปยงัต่างประเทศ 
หรอืเพือ่เป็นเงนิทุนหมนุเวยีนในกจิการ 
3. เพือ่ใชเ้ป็นเงนิทุนหมนุเวยีน 

 
 

70.00 
80.00 
50.00 
70.00 

 
334.63 

 
 

70.00 
80.00 
50.00 
24.32 

 
334.63 

 
 
- 
- 
- 

45.08 
 
- 

รวม 604.63 558.95 45.08 

1.1.4 ข้อผกูพนัท่ีบริษัทให้ค ามัน่ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลกัทรพัย์และ/เงื่อนไขการ
อนุญาตของส านักงาน (ถ้ามี) และ/หรอืเงื่อนไขการรบัหลกัทรพัยข์องตลาดหลกัทรพัยฯ์ (ถ้ามี) 

บรษิัทไม่มีขอ้ผูกพนัที่ให้ค ามัน่ไว้ในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรพัย์และ/เงื่อนไขการอนุญาตของ
ส านกังาน และ/หรอืเงื่อนไขการรบัหลกัทรพัยข์องตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

1.1.5 ช่ือ สถานท่ีตัง้ส านักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจ เลขทะเบียนบริษทั โทรศพัท ์โทรสาร เวบ็ไซตบ์ริษทั จ านวน
และชนิดของหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษทั 

ช่ือบริษทั บรษิทั ซพีที ีไดร ์แอนด ์เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) 
ช่ือภาษาองักฤษ CPT Drives and Power Public Company Limited  
เลขทะเบียนบริษทั 0107556000639 
ประเภทธรุกิจ จ าหน่ายอุปกรณ์และระบบควบคุมไฟฟ้าทีใ่ชใ้นโรงงานอุตสาหกรรม รวมถงึใหบ้รกิารตดิตัง้ 
 และก่อสรา้งสถานีไฟฟ้าย่อย 
ท่ีตัง้ส านักงานใหญ่ 230/7 ถนนเทศบาลรงัรกัษ์เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900 
 โทรศพัท ์: 02-954-2590-2, 02-954-2630-2 
 โทรสาร : 02-580-6332-4 
ตัง้โรงงานสาขา 1 เลขที ่75/26 หมู่ที ่11 ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 12120 
(เพื่อเกบ็สินค้าคงคลงั)  
ท่ีตัง้โรงงานสาขา 2 เลขที ่26/16 หมู่ที ่11 ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 12120 
(เพื่อประกอบสินค้า) โทรศพัท:์ 02-908-8227-8, 02-520-3903 
 โทรสาร: 02-520-3904 
ท่ีตัง้โรงงานสาขา 3 เลขที ่26/33 หมู่ที ่11 ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 12120 
(เพื่อประกอบสินค้า) โทรศพัท:์ 02-529-1091-2 
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1.2 ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 
บรษิทัประกอบธุรกจิแบ่งออกเป็น 4 สว่นงานดงันี้ 

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

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

1. ธรุกิจจากการขายตู้ไฟฟ้า (Panel) 
บรษิัทมคีวามเชี่ยวชาญในการด าเนินธุรกจิจากการขายตู้ไฟฟ้า  (Panel) โดยท าการประกอบตู้ไฟฟ้า ณ โรงงานของ

บรษิัท และจ าหน่ายไปยงัลูกค้ากลุ่มโรงงาน อุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงโรงไฟฟ้า โดยลกัษณะของตู้ไฟฟ้าที่บรษิัทผลติแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 

ก. ตู้ไฟฟ้าระบบควบคมุเครือ่งจกัร  
บรษิัทด าเนินธุรกจิจากการขายตู้ไฟฟ้าระบบการควบคุมและไฟฟ้าก าลงัส าหรบัควบคุมการท างานของเครื่องจกัรใน

โรงงานอุตสาหกรรมโดยระบบอัตโนมัติให้เครื่องจักรท างานอย่างมีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น โดยการเชื่อมโยงระบบกับ
คอมพวิเตอร ์ซึง่สามารถจดัเกบ็ขอ้มลูในการผลติและแสดงผล แลว้น าขอ้มลูนัน้ๆ ไปควบคุมการท างานของเครื่องจกัรในแต่ละ
ส่วน ท าให้มีการท างานที่เที่ยงตรงทัง้ความเรว็และขัน้ตอนการท างานเพื่อตอบสนองความต้องการในการผลติสนิค้านัน้ๆ 
รวมถึงควบคุมพลงังานให้เหมาะสมในการผลติและการจดัการพลงังานส่วนที่เกนิเนื่องมาจากการท างานของเครื่ องจกัรบาง
ประเภทใหค้นืพลงังานแก่ระบบไฟฟ้าเพื่อประหยดัพลงังาน ผลลพัธท์ีอ่อกมาคอืท าใหผ้ลติสนิคา้ไดม้คีุณภาพแน่นอนและเพิม่
ผลการผลติ รวมถงึการเตอืนเพื่อการซ่อมบ ารุงรกัษาเครื่องจกัรในแต่ละสว่นในเวลาทีเ่หมาะสมพรอ้มทัง้รายงานการความผดิ
พลาดของการท างานเครื่องจกัรในแต่ละสว่นผ่านระบบโปรแกรมรายงานผลและวเิคราะห ์ซึง่ช่วยใหแ้กปั้ญหาต่างๆ ไดร้วดเรว็
ยิง่ขึน้ จงึมผีลท าใหล้ดปัญหาการหยุดการท างานของเครื่องจกัรทีไ่ม่คาดหวงั 

รวมถงึการจดัการของระบบตูไ้ฟฟ้าก าลงั ซึง่เป็นระบบการควบคุมการจ่ายไฟในโรงงานอย่างมปีระสทิธภิาพจนถงึการ
เชื่อมต่อ (Synchronize) ระบบกบัการไฟฟ้าเพื่อขายไฟใหแ้ก่รฐัอกีดว้ย 

ในกระบวนการผลติสนิคา้ต่างๆ นัน้ หวัใจการควบคุมเครื่องจกัร คอื การควบคุมความเรว็ของมอเตอรแ์ละระบบควบคุม
อตัโนมตั ิซึง่การเลอืกอุปกรณ์มาใชก้บัระบบจะตอ้งมคีวามรูแ้ละประสบการณ์ในการควบคุมเครื่องจกัรกลต่างๆ เป็นอย่างด ีซึง่
เครื่องจกัรในแต่ละประเภทจะมคีวามแตกต่างกนั เช่น เครื่องจกัรบางประเภทตอ้งการความเรว็ทีค่งทีแ่ละเทีย่งตรง เครื่องจกัร
บางประเภทกต็้องการควบคุมต าแหน่งในการเริม่ต้นและหยุด หรอืเครื่องจกัรบางประเภทต้องการความเรว็ให้สอดคล้องกนั 
ดงันัน้ ทางบรษิัทมปีระสบการณ์ในการผลติสนิค้าประเภทตู้ไฟฟ้าและคดัเลอืกอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ ตลอดจนการปรบัแต่ง
เพื่อใหเ้หมาะสมกบัการผลติสนิคา้นัน้ๆ 

บรษิัทมคีวามเชี่ยวชาญในการผลติสนิค้าส าเรจ็รูปประเภทตู้ไฟฟ้า (Panel) โดยท าการผลติและประกอบตู้ไฟฟ้า ณ 
โรงงานของบรษิทั อกีทัง้จ าหน่ายเป็นสนิคา้ส าเรจ็รปูโดยการส่งมอบใหล้กูคา้ ณ โรงงานหรอืสถานทีข่องลูกคา้ ซึง่ตูไ้ฟฟ้าของ
บรษิทัที่สง่มอบใหลู้กคา้เพื่อใชใ้นการควบคุมการท างานของเครื่องจกัรกลแบบอตัโนมตัเิป็นส่วนส าคญัทีช่่วยท าใหเ้ครื่องจกัร
สามารถทีจ่ะท างานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ เน่ืองจากระบบ PLC และการสือ่สารกบัอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ เป็นระบบ Network ซึง่
เป็นหน่วยประมวลผลทีส่ามารถเชื่อมต่อกบัโปรแกรมได ้เพื่อช่วยจดัการควบคุม สัง่งาน รบัค่าเซน็เซอรต่์างๆ และก าหนดการ
ท างานของระบบควบคุมอตัโนมตั ิทีบ่รษิทัผลติขึน้มาส าหรบัใชง้านควบคุมทางดา้นเครื่องจกัรอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิง่
สามารถทนต่อสญัญาณรบกวนหรอืใชง้านในสภาวะอากาศทีเ่ลวรา้ย มฝีุ่ น ความชืน้ ละอองน ้า น ้ามนั ใชใ้นสภาพอากาศรอ้น
หรอืหนาว และการใชง้านทีต่้องท างานตลอดเวลา 24 ชัว่โมง ระบบ PLC จงึเป็นทีน่ิยมส าหรบัการน ามาควบคุมเครื่องจกัรกล
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อัตโนมัติ ทัง้นี้ PLC ได้รบัความนิยมเนื่องจาก โครงสร้างไม่ซับซ้อน ประสิทธิภาพสูง  ราคาย่อมเยาประยุกต์ใช้งานได้
หลากหลายรปูแบบ ตัง้แต่งานควบคุมเครื่องจกัร, การล าเลยีง, การควบคุมคุณภาพ ไปจนถงึกระบวนการต่อเนื่อง 

ธุรกจิระบบการควบคุมพลงังานไฟฟ้าของโรงงานไฟฟ้าชวีมวลเพื่อการขายไฟฟ้าให้ เหมาะสม โดยสามารถควบคุม
พลงังานไฟฟ้าทัง้ในด้านหน่วยใชง้าน Mega Watt (MW.) และหน่วยสญูเสยี Mega Var (Mvar) และควบคุมการขนานไฟฟ้า
ของเครื่องก าเนิดไฟฟ้าหลายๆ เครื่องเขา้ดว้ยกนั รวมถงึการควบคุมการขนานเขา้กบัระบบของการไฟฟ้า (Grid Line)  

ประโยชน์ทีโ่รงงานอุตสาหกรรมจะไดร้บัจากสนิคา้ประเภทตูไ้ฟฟ้าระบบควบคุมเครื่องจกัร มดีงันี้ 
1. ท าให้การท างานของเครื่องจกัรท างานเที่ยงตรงทัง้ความเรว็และขัน้ตอนการท างานตามความต้องการในการผลติ

สนิคา้ 
2. เครื่องจกัรเก่าสามารถท างานมีประสทิธิภาพมากขึ้น เนื่องจากระบบไฟฟ้าก าลงัส าหรบัควบคุมการท างานของ

เครื่องจกัรจะเชื่อมโยงเข้ากบัระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะสัง่การไปยงัการท างานของเครื่องจกัรในแต่ละส่ วนเพื่อการท างาน
ตามล าดบัขัน้ตอน 

3. การผลติสามารถท างานไดต้ลอด 24 ชัว่โมง เนื่องจากผลติภณัฑป์ระเภทนี้ถูกผลติขึน้เพื่อใหส้ามารถทนต่อสญัญาณ
รบกวนหรอืใชง้านในสภาวะอากาศทีเ่ลวรา้ย มฝีุ่ น ความชืน้ ละอองน ้า น ้ามนั ใชใ้นสภาพอากาศรอ้นหรอืหนาวไดเ้ป็นอย่างดี 

4. ผูใ้ชจ้ะทราบปัญหาจากรายงานความผดิพลาดในการท างานของเครื่องจกัรซึง่ท างานผ่านระบบโปรแกรมรายงานผล
และวเิคราะห ์จะช่วยใหแ้กปั้ญหารวดเรว็ขึน้ซึง่สง่ผลโดยตรงต่อการผลติ 

5. กจิการสามารถขายไฟให้รฐับาลได้ เนื่องจากอุปกรณ์ไฟฟ้าของระบบตู้ไฟฟ้าก าลงั ซึ่งเป็นระบบการควบคุมการ
จ่ายไฟในโรงงานอย่างมปีระสทิธภิาพจนถงึการเชื่อมต่อระบบกบัการไฟฟ้าเพื่อขายใหร้ฐัในกรณีทีผ่ลติไฟฟ้าเองและเหลือใช้
จากการผลติ 

ลกัษณะของสินค้าประเภทตู้ไฟฟ้าระบบควบคุมเครื่องจกัร ส าหรบัระบบควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าและระบบควบคุม
อตัโนมตั ิ(Drives and Automation) และตู้ไฟฟ้าของระบบตู้ไฟฟ้าก าลงั (Power Distribution Panel) สามารถแบ่งสนิคา้ออก
ไดเ้ป็น 2 กลุ่ม 
1. Drives Panel (Motor Speed Control) ไดแ้ก่ อุปกรณ์ควบคุมความเรว็ของมอเตอร ์ 

1.1  DC Drives Panel: เป็นอุปกรณ์ทีใ่ชค้วบคุมการท างานของมอเตอรก์ระแสตรง การขบัโหลดทีต่้องการแรงบดิคงที ่
สว่นใหญ่ใชใ้นโรงงานอุตสาหกรรมหนกั เช่น โรงงานกระดาษ โรงงานเหลก็ และโรงงานปนูซเีมนต ์ฯลฯ นอกจากน้ี ในอุปกรณ์ 
DC Drives ยงัสามารถให้พลงังานกลบัคนืเขา้ไปในแหล่งจ่ายไฟ ในขณะของการหยุดมอเตอร์และลดความเรว็มอเตอรอ์ย่าง
รวดเรว็ (Regenerative Cycle) ท าใหป้ระหยดัพลงังานดว้ย 

1.2  AC Drives Panel (Inverter Panel): เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ส าหรับปรับความเร็วรอบของมอเตอร์
กระแสสลบั โดยใชข้บัมอเตอรใ์นงานทัว่ไปและงานทีใ่ชแ้รงบดิคงที ่

1.3  Soft-Start Panel: เป็นอุปกรณ์ทางเพาเวอร์อิเลคทรอนิกส์ที่สามารถช่วยให้มอเตอร์ออกตัวอย่างนิ่มนวลขณะ
สตารท์ ท าใหส้ามารถควบคุม/ลดกระแสขณะสตารท์และลดการสกึหรอของระบบเครื่องกล ซึง่สนิคา้ของบรษิทัไดผ้ลติขึน้มาให้
สามารถสตารท์มอเตอรห์ลายตวัเป็นล าดบัขัน้ตอน ท าใหป้ระหยดัค่าใชจ้่ายและพลงังานไดอ้ย่างมาก 
2. Motor ไดแ้ก่ อุปกรณ์ทีเ่ปลีย่นพลงังานไฟฟ้าใหเ้ป็นพลงังานกลในรปูแบบแรงหมุน 

2.1  AC Motor มอเตอรก์ระแสสลบั: เป็นมอเตอรท์ี่ต้องใชก้บัแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลบั มลีกัษณะโครงสรา้งง่าย ไม่
ซบัซอ้นจะมรีาคาถูกกว่า DC Motor 

2.2  DC Motor มอเตอร์กระแสตรง: เป็นมอเตอร์ที่ต้องใช้กบัแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง มีการควบคุมแรงบิดหรือ
ความเรว็ไดง้่ายกว่า แต่มกีารบ ารุงรกัษาสงูมากและราคาแพงกว่า AC Motor 

ข. ตู้ไฟฟ้าระดบัแรงดนัต า่ (220 - 690 V.) และระดบัแรงดนัปานกลาง (3.3 - 36 kV.) ส าหรบัโรงงาน 
ธุรกิจจากการขายตู้ไฟฟ้าส าหรับระบบไฟฟ้าแรงดันต ่ าจะมีขนาดที่ต ่ ากว่า 1,000 Volt ซึ่งเป็นการแปลงระดับ

แรงดนัไฟฟ้าเพื่อการใช้พลงังานของโรงงานขนาดเล็กจนถึงระดบัปานกลาง ส่วนระบบไฟฟ้าแรงดนัปานกลางจะมีขนาด       
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3.3 - 36 kV. โดยเป็นการแปลงระดบัลงมาเพื่อการใช้พลงังานและขบัเคลื่อนมอเตอร์ขนาดใหญ่ในโรงงาน ซึ่งสามารถแบ่ง
ผลติภณัฑต์ามขนาดแรงดนัไดด้งันี้ 
1. Low Voltage Panel ระบบไฟฟ้าแรงดนัต า่ (ขนาดต ่ากว่า 1,000 Volt) ประกอบดว้ยผลติภณัฑด์งันี้ 

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

2. Medium Voltage Panel ระบบไฟฟ้าระดบัแรงดนัปานกลาง (ขนาด 3.2 - 36 kV.) ประกอบดว้ยผลติภณัฑด์งันี้ 
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. ธรุกิจจากการขายสินค้าส าเรจ็รปูประเภทหน่วย (Unit) 
บรษิัทเป็นตัวแทนจ าหน่ายรายใหญ่ในการจ าหน่ายสนิค้าส าเร็จรูปประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ควบคุมโดย

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

ตวัอย่างสนิคา้ส าเรจ็รปูประเภทหน่วย (Unit) สามารถแสดงไดต้ามรปูภาพดา้นล่าง 

 

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

บรษิัทด าเนินธุรกจิในการออกแบบและก่อสรา้งสถานีไฟฟ้าย่อย High Voltage Substation 69 - 115 kV. ระบบไฟฟ้า
แรงดนัสงู โดยการสง่จ่ายพลงังานไฟฟ้าจะเริม่ตน้ทีส่ถานีไฟฟ้า ซึง่ไดร้บัพลงังานไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย
ทีร่ะดบัแรงดนั 230 kV. หรอื 115 kV. ผ่านหมอ้แปลงไฟฟ้าก าลงั (Power Transformer) เพื่อลดระดบัแรงดนัเป็น 33 หรอื 22 
kV. การสง่จ่ายพลงังานไฟฟ้าไปยงัผูใ้ชไ้ฟตอ้งมกีารลดระดบัแรงดนัอกีครัง้ โดยใชห้มอ้แปลงไฟฟ้าเพื่อลดระดบัแรงดนัเพื่อใหม้ี
ระดบัแรงดนัทีผู่ใ้ชไ้ฟฟ้าสามารถน าไปใชไ้ด ้ดงันัน้ความมัน่คงและเสถยีรในการจ่ายพลงังานไฟฟ้าจงึมคีวามส าคญั เพื่อใหผู้ใ้ช้
ไฟฟ้ามพีลงังานไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง ปลอดภยัและมคีุณภาพ จงึจ าเป็นต้องมกีารน าอุปกรณ์ที่สามารถควบคุมใหส้ามารถจ่าย
พลงังานไฟฟ้าได้อย่างมปีระสทิธภิาพ พร้อมทัง้ระบบ SCADA ใช้เพื่อแสดงการรบัและส่งขอ้มูลจากการไฟฟ้า และรายงาน
พรอ้มบนัทกึขัน้ตอนการท างานและสิง่ผดิปกตทิีเ่กดิขึน้โดยสามารถควบคุมจากระยะไกลดว้ยเสน้ใยน าแสง 
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นอกจากนี้ บรษิทัยงัใหบ้รกิารตดิตัง้สายเคเบิล้และงานตดิตัง้ระบบไฟฟ้าส าหรบังานในโรงงานอุตสาหกรรมทัว่ไป และ
สถานีไฟฟ้าย่อยอกีดว้ย อาทเิช่น LV Power Cable & Control Cable, MV Power Cable, Overhead & Underground Line, 
System Grounding, Lighting system, Lightning System เป็นตน้ 

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

จะเกดิจากการทีลู่กคา้ไดต้ดิต่อมายงัฝ่ายบรกิารเมื่อสนิคา้มปัีญหาหรอืใชง้านไม่ได ้เมื่อไดต้รวจสอบการท างานของเครื่องจกัร
แลว้ ในกรณีสนิคา้ใชง้านต่อไม่ได้ บรษิัทจะน าเสนอการขายสนิคา้ประเภท Unit ใหม่ เพื่อทดแทน Unit เก่าทีช่ ารุด หรอืบาง
กรณีเป็นการใหบ้รกิารตดิตัง้และดดัแปลงระบบไฟฟ้าเพื่อใหเ้ครื่องจกัรนัน้ๆ ท างานไดต้ามปกต ิณ โรงงานลูกคา้ นอกจากนัน้
ยงัใหบ้รกิารตรวจสภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าหรอืระบบไฟฟ้า ณ โรงงานลกูคา้ การใหบ้รกิารงานซ่อมแซม (Repair) และขายอะไหล่
เพื่อใหส้นิคา้อยู่ในสภาพทีใ่ชง้านต่อไปได ้บรษิทัจะรบัตรวจสภาพและซ่อมสนิคา้เฉพาะสนิคา้ทีบ่รษิทัขายใหเ้ท่านัน้ 

1.2.1 โครงสรา้งรายได ้
บรษิทัมรีายไดจ้ากการประกอบธุรกจิหลกัประกอบดว้ย: 

ตารางสรุปโครงสรา้งรายไดปี้ 2560 - 2564 

โครงสร้างรายได้ 
2560 2561 2562 2563 2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
รายได้จากการขาย 

1. ขายตูไ้ฟฟ้า (Panel) 700.52 56.53 450.10 46.68 131.48 22.50 288.99 30.40 196.78 24.97 
2. ขายสนิคา้-หน่วย (Unit) 251.59 20.30 199.21 20.66 152.71 26.13 344.52 36.23 85.67 10.87 
รวมรายได้จากการขาย 952.11 76.83 649.31 67.34 284.19 48.63 633.51 66.63 282.45 35.84 
รายได้จากการให้บริการ 

3. ใหบ้รกิารรบัเหมาและตดิตัง้ 
(Installation/Substation) 254.11 20.50 274.16 28.43 244.66 41.87 277.87 29.22 471.29 59.79 
4. ใหบ้รกิาร (Service) 29.88 2.41 28.20 2.93 42.66 7.30 31.69 3.33 25.00 3.17 
รวมรายได้จากการให้บริการ 283.99 22.91 302.36 31.36 287.32 49.17 309.57 32.55 496.29 62.96 
รวมรายได้หลกั 1,236.10 99.74 951.67 98.70 571.51 97.80 943.07 99.18 778.74 98.80 
รายได้อ่ืนๆ * 3.19 0.26 11.42 1.18 12.88 2.20 6.43 0.68 8.55 1.08 
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน - - 1.10 0.12 - - 1.35 0.14 0.95 0.12 
รวมรายได้ 1,239.29 100.00 964.19 100.00 584.40 100.00 950.85 100.00 788.24 100.00 

หมายเหตุ* รายไดอ้ื่นๆ ประกอบดว้ย รายไดจ้ากการจ าหน่ายเศษซาก ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน และดอกเบีย้รบั เป็นตน้ 
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1.2.2 ข้อมูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์
(1) ลกัษณะของผลิตภณัฑ ์บริการ และการพฒันานวตักรรม 

ภาพรวมธรุกิจของบริษทั - ส่วนระบบควบคมุการจา่ยไฟฟ้า

 

 

ภาพรวมธรุกิจของบริษทั - ส่วนระบบควบคมุการท างานของเครือ่งจกัร 

 

 

 

 

D : โรงงาน/ 
เคร่ืองจักร 

E : Motor, 
Drives Panel 

F : PLC, Touchscreen 
HMI  

 G : SCADA 
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ตารางแสดงค าอธิบายประเภทธรุกิจและผลิตภณัฑข์องบริษทั 
ภาพกว้าง ประเภทธรุกิจ ผลิตภณัฑ์ของ CPT 

ระบบควบคมุ
การจ่ายไฟฟ้า 

(Power) 

A 
Substation ขนาดแรงดนั 
 115 kV 

 ใหบ้รกิารสรา้งสถานีจ่ายไฟฟ้าย่อย 
 ตูไ้ฟฟ้าขนาด 24 kV 

B 
ตูไ้ฟฟ้าระดบัแรงดนัปานกลาง 
(3.2 - 36 kV.) และอุปกรณ์ 

 Interconnecting Panel: ระบบการเชือ่มต่อวงจร 
 Turbine or Gas Generator Panel: ระบบการควบคุมการท างานของเครือ่ง

กงัหนัผลติไฟฟ้า 
 Incoming, Feeder & Bus Tie Panel: ตูร้ะบบการส่งกระแสไฟฟ้า 
 Motor Starter Panel: ตูค้วบคุมการเปิดการท างานมอเตอร ์
 Medium Voltage Capacitor Panel: ตูค้วบคุมตวัเกบ็ประจุเพือ่แก ้Power 

factor 

C 
ตูไ้ฟฟ้าระดบัแรงดนัต ่า  
(220 - 690V.) และอุปกรณ์ 

 MDB (Main Distribution Board): แผงจ่ายไฟฟ้าขนาดใหญ่รบัไฟจากการไฟฟ้า 
 MCC (Motor Control Center): ตูค้วบคุมการท างานของมอเตอร ์
 Capacitor Panel: ตูค้วบคุมตวัเกบ็ประจ ุ

โรงงานลกูค้า D 
ตวัอย่างกระบวนการผลติของโรงงานน ้าตาล ซึง่แบ่งเป็น 
1. โรงผลติไฟฟ้าน าเขา้หรอืขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าและจ่ายไฟฟ้าให ้
2. ส่วนโรงงานน ้าตาลเพือ่ท าการผลติน ้าตาล 

ระบบควบคมุ
การท างานของ
เครื่องจกัร 
(Control) 

E 
ตูไ้ฟฟ้าเพือ่ควบคุมการท างาน
ของเครือ่งจกัรและอุปกรณ์ 

 Drive Panel (Motor Speed Control): อุปกรณ์ควบคุมความเรว็มอเตอร ์
 Motor: อุปกรณ์ทีเ่ปลีย่นพลงังานไฟฟ้าใหเ้ป็นพลงังานกลในรปูแบบการ

ขบัเคลือ่นโดยการหมนุ 

F 
PLC (Programmable Logic 
Control)  

 PLC SYSTEM: ระบบอตัโนมตัทิีไ่ดร้บัการป้อนขอ้มลูไวส้ าหรบัควบคุมการ
ท างานของเครือ่งจกัร 

G หน้าจอ SCADA 
 SCADA SYSTEM: ระบบตรวจสอบขอ้มลูแบบ Real-time ใชใ้นการตรวจสอบ

สถานะตลอดจนถงึควบคุมการท างานของระบบอุตสาหกรรมและงานวศิวกรรม
ต่างๆ พรอ้มแสดงผลการท างานและรายงานความผดิพลาด 
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ตวัอยา่งของระบบการควบคมุเครือ่งจกัรและไฟฟ้าก าลงั 
 ระบบ Switchgear Panel (Smart MV Switchgear )พร้อมระบบ Network IEC61850 และการส่ือสารกบัระบบ

รายงานผลจากคอมพิวเตอร์ SCADA: ใช้ในงานโรงงานน ้ าตาลและโรงไฟฟ้า เพื่อควบคุมเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้า 
(Generator) ใหท้ างานร่วมกนัอย่างมปีระสทิธภิาพ ร่วมกนัจ่ายไฟฟ้าแรงดนัระดบักลางใหแ้ก่เครื่องจกัรต่างๆ ของโรงงาน และ
ควบคุมการขายไฟฟ้าสว่นทีเ่หลอืใชใ้หแ้ก่การไฟฟ้าภูมภิาค (PEA) หรอืการไฟฟ้าฝ่ายผลติ (EGAT)  

 

ภาพแสดงระบบ Switchgear Panel พรอ้มระบบ Network IEC61850 และการสือ่สารกบัระบบรายงานผลจากคอมพวิเตอร ์
SCADA 

 ระบบการควบคมุความเรว็พรอ้ม Motor ขนาด 1,500 kW. และ 630 kW. พรอ้มระบบ PLC และการส่ือสารกบั
ระบบรายงานผลจากคอมพิวเตอร:์ ใชเ้พื่อควบคุมลูกหบีและลูกป้อนของโรงงานน ้าตาล ใหแ้ต่ละส่วนท างานสอดคลอ้งและ
ต่อเนื่อง รวมถงึการควบคุม Shredder และมดีตดัออ้ยของโรงงานน ้าตาล 

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

และการสือ่สารกบัระบบรายงานผลจากคอมพวิเตอร ์
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 ระบบ Regenerative Inverter ควบคมุความเรว็มอเตอรใ์นการขบัเคลื่อนเครือ่งจกัร โดยควบคมุด้วยระบบ 
PLC และการส่ือสารกบัระบบรายงานผลจากคอมพิวเตอร:์ ใชค้วบคมุความเรว็และขัน้ตอนการท างานโดย PLC ซึง่สือ่สาร
กบั Inverter พรอ้มดว้ยระบบคนืพลงังานใหแ้ก่ระบบไฟฟ้า ส าหรบัระบบควบคมุหมอ้ปัน่น ้าตาลในโรงงานน ้าตาล 

 
ภาพแสดงระบบ Regenerative Inverter ควบคุมความเรว็โดยระบบ PLC 

และการสือ่สารกบัระบบรายงานผลจากคอมพวิเตอร ์

 115 kV. Substation (สถานีไฟฟ้าย่อย) พร้อมระบบ Network IEC61850 เช่ือมโยงกบัระบบรายงานผลจาก
คอมพิวเตอร:์ High Voltage Substation 69-115 kV. ระบบไฟฟ้าแรงดนัสงู แบบ Turnkey Project รวมถงึการแสดงผลและ
ควบคุมผ่านระบบเสน้ใยน าแสง (Fiber Optic) 

 
ภาพแสดง 115 kV. Substation (สถานีไฟฟ้าย่อย) พรอ้มระบบ Network IEC61850 เชื่อมโยงกบัระบบการรายงานผล 

และควบคมุผ่านเสน้ใยส าแสง 

 Motor Starter Panel ขนาดไฟแรงดนั 6,600 Volt ท่ีสามารถเคลื่อนย้ายได้: ใชใ้นปัม๊น ้าขนาดใหญ่ในเหมอืงแม่
เมาะ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลติซึง่ลกัษณะการใชง้านชุด Motor Starter จะตดิตัง้อยู่บนแพเพื่อสะดวกในการเคลื่อนยา้ยไปตามจุด
ต่างๆ ของเหมอืงซึง่มลีกัษณะเป็นบ่อน ้า 

 
ภาพแสดง Motor Starter Panel ขนาดไฟแรงดนั 6,600 Volt ทีส่ามารถเคลื่อนยา้ยได ้
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 การควบคมุความเรว็ AC Motor: ขนาดแรงดนัระดบั 3,300 ถงึ 11,000 Volt ของ Motor ขนาดใหญ่ โดย Medium 
Voltage Inverter พรอ้มระบบ PLC และระบบรายงานผลจากคอมพวิเตอร ์เพื่อปรบัความเรว็ของพดัลมหรอืปัม๊ขนาดใหญ่ทีใ่ช้
อยู่แลว้หรอืสรา้งขึน้ใหม่ ซึง่มผีลโดยตรงต่อการประหยดัพลงังานอย่างต่อเนื่อง ผลลพัธค์อืการประหยดัค่าไฟฟ้าและลดการสกึ
หรอของเครื่องจกัร 

 
ภาพแสดง การควบคุมความเรว็ AC Motor 

 การเปล่ียนระบบการควบคุมเครื่องจกัรเก่าโดยการเปล่ียนเป็น Digital Drives พร้อมระบบ PLC และระบบ
รายงานผลจากคอมพิวเตอร:์ เปลีย่นการควบคุมดว้ยระบบทีท่นัสมยัของระบบควบคุมความเรว็ของเครื่องจกัรผลติกระดาษ
และผลติเหลก็เสน้ทีใ่ชอ้ยู่แลว้เพื่อเพิม่ผลผลติและคุณภาพและการประหยดัพลงังาน 

 
ภาพแสดงการเปลีย่นระบบการควบคุมเครื่องจกัรเก่าโดยการเปลีย่นเป็น Digital Drives พรอ้มระบบ PLC  

และระบบรายงานผลจากคอมพวิเตอร ์

การได้รบัใบอนุญาตให้ประกอบธรุกิจ สมัปทาน หรอื การส่งเสริมการลงทุน พรอ้มทัง้อธิบายลกัษณะสิทธิประโยชน์ 
  บริษัทด าเนินการส่งผลิตภัณฑ์ชุดประกอบส าเรจ็ควบคุมไฟฟ้าแรงดันต ่าไปท าการทดสอบจากสถาบันทดสอบ

ต่างประเทศ IPH GmbH ณ กรุงเบอรล์นิ ประเทศเยอรมนี ซึง่ทางสถาบนัทดสอบดงักล่าว ไดด้ าเนินการทดสอบผลติภณัฑช์ุด
ประกอบส าเรจ็ควบคุมไฟฟ้าแรงดนัต ่ารุ่น Sivacon S8 by CPT ตามมาตรฐาน IEC 61439-1:2020 และ IEC 61439-2:2020 
ซึ่งผลการทดสอบผ่านทุกหวัขอ้ตามมาตรฐานก าหนด ได้รบั Certificate จากสถาบนัฯ IPH และบรษิัทได้ยื่นขอจดทะเบยีน
ผลติภณัฑด์งักล่าวกบัส านกังานมาตรฐานผลติภณัฑอ์ุตสาหกรรม (สมอ.) ในล าดบัต่อไป 

  บรษิัทได้รบัหนังสอืแจ้งผลการขอจดทะเบียนรายชื่ออุปกรณ์หลกัในงานจ้างก่อสรา้งสถานีไฟฟ้า (Product Lists) 
จากการไฟฟ้าสว่นภูมภิาค (PEA) โดยทาง PEA ไดต้รวจสอบเอกสารขอ้ก าหนดทางเทคนิคและดา้นการควบคุมคุณภาพของ
อุปกรณ์ 22kV และ 33kV Automatic switching shunt capacitor bank ผ่านตามเกณฑก์ารพจิารณาของ PEA ทุกประการ ซึง่
สามารถน าเสนอผลติภณัฑด์งักล่าวเพื่อใชใ้นงานจา้งก่อสรา้งสถานีไฟฟ้าของ PEA ได ้

  บรษิทัไดร้บัใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายผลติภณัฑก์บัผลติภณัฑอ์ุตสาหกรรมชุดประกอบส าเรจ็ควบคมุไฟฟ้าแรงดนั
ต ่าตามมาตราฐาน มอก. 1436-2540 ส าหรบัตูไ้ฟฟ้าแบบปิดหุม้ แบบตูเ้ดีย่วและแบบตูชุ้ด ตดิตัง้ภายในอาคารประจ าที ่วธิกีาร
ตดิตัง้อุปกรณ์ยดึตดิอยู่กบัทีไ่ฟฟ้ากระแสสลบั ระบบไฟฟ้า 3 เฟส ความถี ่50 Hz แรงดนัไฟฟ้าใชง้านทีก่ าหนดไม่มากกว่า 415 
V แรงดนัไฟฟ้าฉนวนทีก่ าหนด 1000V กระแสไฟฟ้าทีก่ าหนดมากกว่า 2500A แต่ไม่เกนิ 5000A กระแสไฟฟ้าลดัวงจร 85kA 
1 วนิาท ีระดบัชัน้การป้องกนั IP43 
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สิทธิประโยชน์จากบตัรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
บรษิทัไดร้บัสทิธปิระโยชน์จากคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุนเมื่อวนัที ่26 กุมภาพนัธ ์2562 โดยอนุมตัใิหก้ารส่งเสรมิ

ประเภท 5.2.5 กจิการผลติชิ้นส่วนเครื่องใชไ้ฟฟ้าอื่นๆ และใหไ้ด้รบัสทิธแิละประโยชน์ตามพระราชบญัญตัสิ่งเสรมิการลงทุน 
พ.ศ.2520 

นโยบายการวิจยัและการพฒันาในด้านต่างๆ และการพฒันานวตักรรมในกระบวนการ สินค้าและ/หรอืบริการ หรือ
โมเดลธรุกิจ (ถ้ามี) 

อยู่ในช่วงพจิารณาด าเนินการ 

(2) การตลาดและการแข่งขนั 
บรษิทัมชี่องทางการจ าหน่าย โดยเจา้หน้าทีฝ่่ายขายของบรษิทั (Direct Contact) บรษิทัใชก้ลยุทธก์ารขายตรงในการ

ขายสนิค้าระบบควบคุมเครื่องจกัร ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการแสดงผลงานในอดีตของบริษัทเพื่อสร้างความเชื่อมัน่แก่ลูกค้า 
ปัจจุบนับรษิทัแบ่งทมีขายเป็น 5 ทมี โดยม ี4 ตลาดหลกัทีใ่หบ้รกิารดงันี้ 

1. Utility & Government Segment 
2. Process Industries Segment 
3. Energy Industries Segment 
4. Sugar and F&B Segment 

ก. การท าการตลาดของผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีส าคญั  
1. บรษิทัมกีารเชญิลกูคา้เยีย่มชมโรงงาน อบรม และสมัมนาเกีย่วกบัอุปกรณ์ทีข่ายไปแลว้ เพื่อใหล้กูคา้สามารถใชง้าน

อย่างถูกตอ้งดว้ยตวัเอง และน าเสนอสนิคา้ และนวตักรรมใหม่ๆ ณ หอ้งสมัมนาของบรษิทั 
2. บรษิัทเน้นการประชาสมัพนัธส์นิค้าของบรษิัทไปยงักลุ่มลูกคา้เป้าหมายซึ่งเป็นผูใ้ช้สนิคา้นัน้โดยตรง โดยน าเสนอ

ผ่านสือ่ต่างๆ อาท ินิตยสาร งานแสดงสนิคา้ เป็นตน้ 
3. บรษิทัเน้นการใหบ้รกิารอย่างใกลช้ดิ และสรา้งความสมัพนัธอ์นัดกีบัลกูคา้ โดยเฉพาะการใหบ้รกิารหลงัการขาย เพื่อ

เป็นการสรง้ความเชื่อมัน่ใหก้บัลกูคา้ และใหค้ าปรกึษาเกีย่วกบัการซ่อมบ ารุงเครื่องจกัร และมกีารตดิตามผลทุกๆ 6 เดอืน 

นโยบายการตลาดในปีท่ีผา่นมา  
1. การขยายฐานลูกค้า 

อย่างที่ทราบกนัดวี่า CPT ในอดตีที่ผ่านมามฐีานลูกคา้ในกลุ่มอุตสาหกรรมน ้าตาล CPT จงึมคีวามมุ่งมัน่ทีจ่ะใช้ความรู้
และประสบการณ์ทีส่ ัง่สมมาอย่างยาวนาน เพื่อทีจ่ะขยายฐานลูกคา้ไปในสู่อุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น อุตสาหกรรมการผลติอย่าง
ต่อเนื่องได้แก่ อุตสาหกรรมปูนซเีมนต์, เยื่อและกระดาษ, เหลก็, อุตสาหกรรมพลงังานได้แก่ โรงไฟฟ้าเอกชน อุตสาหกรรม
ออยลแ์ละแก๊ส และปิโตรเคมคิอล รวมถงึการลงทุนโครงสรา้งพืน้ฐานของภาครฐั การประมาณการมลูค่าตลาดโดยภาพรวมไม่
ต ่ากว่า 15,000 ลา้นบาท/ ปี ทัง้นี้การขยายตลาดในต่างประเทศ CPT ยงัคงด าเนินการอย่างต่อเน่ือง โดยมุ่งเน้นท าการตลาด
ในกลุ่มประเทศเอเชยีตะวนัออกเฉียงใตห้รอือาเซยีน ทีม่อีตัราการเตบิโตของ GDP อยู่ในอนัดบัตน้ๆ 

2. การพฒันาธรุกิจทางด้านงานบริการ 
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักลยุทธข์อง CPT ในการเป็นผูน้ าการใหบ้รกิารหลงัการขายกบัลกูคา้ CPT มเีป้าหมายในการพฒันา

บุคลากรอย่างต่อเนื่ อง ทัง้ด้านการให้ความรู้ ความสามารถในเชิงเทคโนโลยี เพื่อให้สามารถบริการลูกค้าได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ นอกเหนือจากความรูใ้นเชงิเทคนิค ความยดืหยุ่น ความคล่องตวั ในการใหบ้รกิารลกูคา้ กถ็อืเป็นแนวทางในการ
ด าเนินธุรกจิของ CPT ดว้ย 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 
บริษัท ซีพีท ีไดร ์แอนด ์เพาเวอร ์จ ากัด (มหาชน) 

                                                                                                       

 

 

CPT 
Professional for Drives and Power 

ส่วนท่ี 1 หน้าท่ี 19 

3. ความรว่มมือกบัพนัธมิตรในการขยายธรุกิจ 
จากทีทุ่กท่านไดท้ราบกนัด ีCPT ไดม้ลีงนามความร่วมมอืเซน็สญัญาเป็นพนัธมติรกบั SIEMENS เพื่อผลติตูไ้ฟฟ้าภายใน

แบรนดข์อง SIEMENS ซึง่ปัจจุบนัทาง CPT สามารถผลติและจ าหน่ายในเชงิพาณิชยไ์ดเ้รยีบรอ้ยแลว้ 
ขณะเดยีวกนั CPT ยงัคงเดนิหน้าในการหาพนัธมติรทางการคา้เพิม่เตมิในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการร่วมทุน หรอืการ

ควบรวมกจิการ เพื่อเพิม่โอกาสให ้CPT สามารถเตบิโตไดอ้ย่างกา้วกระโดด และขยายฐานธุรกจิในอนาคต อย่างไม่หยุดยัง้ 

ลกัษณะลูกค้า ความสมัพนัธ ์
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

ผูใ้ชผ้ลติภณัฑ์ของบรษิัทจะอยู่ในธุรกจิโรงงานอุตสาหกรรมซึง่ต้องการวางระบบควบคุมเครื่องจกัรและระบบควบคุม
ระบบไฟฟ้า สดัส่วนกลุ่มธุรกจิโรงงานอุตสาหกรรมอยู่ทีป่ระมาณรอ้ยละ 90 และกลุ่มผูจ้ดัจ าหน่าย (Distributor) ประมาณรอ้ย
ละ10 ของลูกค้าทัง้หมด ที่ผ่านมาบรษิัทเริ่มมลีูกค้ารฐับาลหรอืรฐัวสิาหกิจบ้าง อย่างไรก็ตามปัจจุบนัแบ่งลูกค้าของบรษิัท
ออกเป็นดงันี้ 

 

1. สาธารณูปโภค และรฐับาล  (Utility and Government Segment) ที่ผ่านมาบริษัทได้งานอ้างอิงและส่งมอบ
เรยีบรอ้ยแล้ว ไดแ้ก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลติ การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค การไฟฟ้านครหลวง การประปานครหลวง  กรมชลประทาน 
เป็นตน้ รวมถงึบรษิทัจดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) (East Water) ในสว่นของงานสรา้งสถานี
ไฟฟ้าย่อย (Substation) บรษิทัจะปฏบิตัติามแนวทางและขัน้ตอนในการเป็นคู่คา้กบัภาครฐัในการร่วมประมลูงานตามนโยบาย
ของรฐับาลในการสนับสนุนภาคเอกชนโดยเฉพาะบรษิทัคนไทยเพื่อให้มสี่วนร่วมในการพฒันาประเทศ ซึง่ CPT เป็นหนึ่งใน
บรษิัทคนไทยทีม่คีุณสมบตัคิรบตามทีร่ะบุไวต้ามประกาศเวบ็ไซต์ของหน่วยงานราชการหรอืรฐัวสิาหกจิทีเ่ปิดโอกาสให้ร่วม
ประกวดราคา โดยไม่ไดก้ าหนดรายชื่อทีอ่นุญาต (Approved list)  

2. อุตสาหกรรมการผลิตอย่างต่อเน่ือง (Process Industries Segment) ลูกค้ากลุ่มนี้ คือเจ้าของโรงงาน
อุตสาหกรรมที่ต้องใช้เครื่องจกัรในการผลติสนิคา้และพฒันาระบบควบคุมทีท่นัสมยั ได้แก่ โรงงานเยื่อกระดาษและกระดาษ 
โรงงานยางรถยนต ์โรงงานซเีมนต ์โรงงานพลาสตกิ โรงงานเหลก็ อลมูเินียมและโลหะ โรงงานสายไฟ เป็นตน้ 

การพจิารณาเลอืกลูกคา้ บรษิัทจะพจิารณาจากประวตัแิละชื่อเสยีงในวงการ ผลงานที่ผ่านมา ฐานะการเงนิ และประวตัิ
การช าระเงนิในอดตี ถา้เป็นลูกคา้ใหม่จะไดร้บัการประเมนิว่ามศีกัยภาพทีเ่พยีงพอในการช าระหนี้หรอืไม่ นอกจากนี้ บรษิทัจะ
มกีารเรยีกเกบ็เงนิมดัจ าล่วงหน้าจากลูกคา้รอ้ยละ 20-30 ของมลูค่าสัง่ซือ้ ในกรณีทีม่กีารสัง่ซือ้สนิคา้โดยทีย่งัไม่มกี าหนดการ
สง่มอบ และ/หรอื กรณีครบก าหนดการยนืราคา ทัง้นี้ บรษิทัมนีโยบายการใหเ้ครดติการช าระเงนิอยู่ที ่60 วนั 

อตุสาหกรรมการผลติอยา่งตอ่เน่ือง 
CPT 

กลุ่มลูกค้า ผลิตภัณฑบ์ริษัท 

สาธารณปูโภค และรฐับาล 

 

ขายตรงผ่านทีมขายของบรษัิท BID งาน 

อตุสาหกรรมพลงังาน 

 
อตุสาหกรรมน า้ตาล อาหาร และ

เครือ่งดื่ม 
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3. อุตสาหกรรมพลงังาน (Energy Industries Segment) ลูกค้ากลุ่มนี้ไดแ้ก่ ลูกคา้ดา้นการผลติน ้ามนั, แก๊ส, ปิโตร
เคม ีรวมถงึอุตสาหกรรมผลติไฟฟ้า ซึ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มศีกัยภาพสูง และมกีารเติบโตอย่างต่อเน่ือง ทาง
บรษิทัมแีนวนโยบายมุ่งเน้นขยายฐานลกูคา้ในกลุ่มอุตสาหกรรมนี้มากขึน้ 

4. อตุสาหกรรมน ้าตาล อาหารและเครื่องดื่ม (Sugar and F&B Segment) ทีผ่่านมาอุตสาหกรรมน ้าตาลยงัคงเป็น
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่ส าคัญของไทย เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคภายในประเทศรวมถึงส่งออก
ต่างประเทศ อกีทัง้อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มยงัคงเป็นภาคธุรกจิทีม่กีารเติบโตอย่างต่อเนื่องท าให้ผูผ้ลิตและส่งออก
สนิคา้ทีเ่กีย่วเน่ืองกบัอาหารต้องแสวงหาโอกาสทางธุรกจิ ส่งผลใหส้นิคา้ทีเ่กีย่วกบัอาหารขยายตวัอย่างต่อเนื่อง ลกูคา้กลุ่มนี้
ไดแ้ก่ โรงงานน ้าตาล โรงงานน ้ามนัปาลม์ เป็นตน้ 

สดัส่วนการจ าหน่ายในประเทศและต่างประเทศ 
ทัง้นี้ในปี 2560 - 2564 สามารถสรุปสดัส่วนรายได้จากการขายและบริการในประเทศและต่างประเทศในช่วง 5 ปี

ยอ้นหลงั ไดด้งันี้ 
ตารางแสดงสดัสว่นรายไดจ้ากการขายและบรกิารในประเทศและต่างประเทศปี 2560 - 2564 

ข. สภาพการแข่งขนั  
ความต้องการสนิคา้ประเภทตู้ไฟฟ้าระบบควบคุมเครื่องจกัร อยู่ในระดบัค่อนขา้งสงู เน่ืองจากแนวโน้มการลงทุนของ

ภาครฐัและภาคเอกชน ซึง่ภาวะการแข่งขนัในอุตสาหกรรมจดัว่าอยู่ในระดบัสงูดว้ย ทัง้นี้ลกัษณะธุรกจิของบรษิทัจะมคีู่แข่งขนั
ในวงการผูผ้ลติสนิคา้ประเภทตูไ้ฟฟ้าระบบควบคุมเครื่องจกัร ไดแ้ก่ คู่แขง่ทางตรงของบรษิทั ไดแ้ก่ กลุ่มบรษิทัเอบบี ี(“ABB”), 
กลุ่มบรษิทัชไนเดอร ์(“Schneider”), กลุ่มบรษิทัฟูจ ิ(“Fuji”) เป็นต้น ซึง่บรษิทัเหล่านี้สว่นใหญ่เป็นบรษิทัขา้มชาตทิีจ่ดัจ าหน่าย
อุปกรณ์ทัว่ไปในยีห่อ้ของตนเอง และมสี านกังานหรอืตวัแทนขายและใหบ้รกิารในประเทศไทย แต่บรษิทัมศีกัยภาพในการผลติ
สนิคา้ส าเรจ็รปูประเภทตู้ไฟฟ้าและตอบโจทยใ์หแ้ก่ลูกคา้โรงงานน ้าตาลและโรงงานอื่นๆ ไดต้รงตามความต้องการ ทัง้โรงงาน
ตัง้ใหม่ และโรงงานทีต่อ้งการปรบัปรุงทดแทนอุปกรณ์เดมิ เนื่องจากมปีระสบการณ์และเป็นทีย่อมรบัในอุตสาหกรรมซึง่บรษิทั
ประมาณว่ามสี่วนแบ่งตลาดประมาณ 80% ส าหรบังานของกลุ่มโรงงานน ้าตาล อย่างไรกต็ามระบบการควบคุมเครื่องจกัรและ
ระบบตู้ไฟฟ้าก าลงัส าหรบัโรงงานอุตสาหกรรมประเภทอื่น มรีะบบการท างานที่ไม่ต่างจากโรงงานน ้าตาล ซึง่บรษิัทสามารถ
เตบิโตไปยงัอุตสาหกรรมอื่นๆ ไดเ้ช่นกนั 

ส่วนคู่แข่งทางออ้มของบรษิัทซึ่งอยู่ในประเทศไทย ได้แก่ บรษิัทขนาดเลก็ที่รบังานระบบไฟฟ้าขนาดเลก็ หรอืรบังาน
เฉพาะสว่นเท่านัน้ และมตีน้ทุนในการจดัหาอุปกรณ์ต่างๆ ทีส่งูกว่าบรษิทัทีเ่ป็นตวัแทนจ าหน่ายโดยตรง 

โดยสรุป ตลอดระยะเวลาทีผ่่านมา ไดแ้สดงใหเ้หน็ว่า บรษิทัไดเ้ขา้เป็นสว่นหนึ่งของตลาดการผลติและจ าหน่ายตู้ไฟฟ้า
ระบบควบคุมเครื่องจกัร ซึง่บรษิทัไทยน้อยรายทีส่ามารถท าได ้ดว้ยการแข่งขนัทัง้คุณภาพของผลติภณัฑแ์ละราคาทีย่่อมเยา
เมื่อเทยีบกบัคุณภาพระดบัเดยีวกนั และจุดเด่นของบรษิทัทีส่ าคญั คอื การบรกิารลกูคา้ทีร่วดเรว็ และแกปั้ญหาถูกจุด ซึง่เป็นที่
ตอ้งการของลกูคา้ 

 
 

รายได้จากการ
ขายและบริการ 

2560 2561 2562 2563 2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

- ในประเทศ 1,219.07 98.62 883.79 92.87 562.47 98.42 920.96 97.66 760.92 97.71 

- ต่างประเทศ 17.03 1.38 67.88 7.13 9.04 1.58 22.10 2.34 17.82 2.29 

รวม 1,236.10 100.00 951.67 100.00 571.51 100.00 943.07 100.00 778.74 100.00 
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แนวโน้มภาวะอตุสาหกรรมและสภาพการแข่งขนัในอนาคต  
เน่ืองจากผลติภณัฑแ์ละบรกิารของบรษิทัเป็นองคป์ระกอบส าคญัส าหรบัการควบคุมระบบการท างานของเครื่องจกัรและ

ระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงระบบไฟฟ้าในอาคารขนาดใหญ่ เช่น  ห้างสรรพสินค้า อาคารส านักงาน 
คอนโดมเินียม ดงันัน้ รายไดข้องบรษิทัจงึมแีนวโน้มเตบิโตตามการขยายตวัทางเศรษฐกจิและการลงทุนในอุตสาหกรรม ทีผ่่าน
มามฐีานลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมน ้าตาลเป็นหลกั จงึมีความมุ่งมัน่ที่จะขยายฐานลูกค้าไปสู่อุตสาหกรรมอื่นๆ รวมถึงการ
ลงทุนโครงสรา้งพืน้ฐานของภาครฐั 

 (3) การจดัหาผลิตภณัฑห์รอืบริการ 
ด้านการจดัซ้ือ 

บริษัทได้ผลิตสนิค้าประเภทตู้ระบบไฟฟ้าตามความต้องการของลูกค้าต้องสัง่ซื้ออุปกรณ์หลักทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยบรษิทัจะจดัซือ้ผลติภณัฑน์ัน้ๆ เมื่อลกูคา้มคี าสัง่ซือ้ตูไ้ฟฟ้า 

ในการพจิารณาเสนอผลติภณัฑใ์หแ้ก่ลูกคา้ จะขึน้อยู่กบัลกัษณะการใชง้าน ประสทิธภิาพ และคุณภาพของสนิคา้นัน้ๆ 
ซึง่บรษิทัไดค้ดัสรรผลติภณัฑร์ะดบัมาตรฐานสากลเป็นทีย่อมรบั มคีุณภาพดใีนราคาสมเหตุผลส าหรบัลกูคา้ของบรษิทั 

บรษิทัสามารถแบ่งกลุ่มคู่คา้ทีเ่ป็นทัง้ผูผ้ลติ และ/หรอื ผูจ้ดัจ าหน่าย ออกเป็นคู่คา้ในประเทศและคู่คา้ต่างประเทศ โดยมี
รายละเอยีดดงันี้  

คู่ค้าต่างประเทศ: บรษิัทจะติดต่อซื้อวสัดุอุปกรณ์จากคู่ค้าต่างประเทศ โดยติดต่อสัง่ซื้อโดยตรงจากผู้ผลติหรอืผู้จดั
จ าหน่าย ซึง่ปัจจุบนับรษิทัไดร้บัคดัเลอืกตวัแทนจ าหน่ายสนิคา้ในสนิคา้ชัน้น า โดยสนิคา้ไดร้บัการรบัรองมาตรฐานผลติภณัฑ ์
ดงัต่อไปนี้ 

ตารางแสดงบรษิทัคู่คา้ต่างประเทศและสนิคา้ทีไ่ดร้บัการรบัรองมาตรฐานผลติภณัฑ ์

บริษทั ประเทศ ประเภทผลิตภณัฑ์ มาตรฐานท่ีได้รบั 

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

IEC 

LS Industrial Systems Co., 
Ltd. 

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

UL (USA, CANADA), 
CE 

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

UL, CE 

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

- Inverter Special Application 
UL, CE 
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บริษทั ประเทศ ประเภทผลิตภณัฑ์ มาตรฐานท่ีได้รบั 

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

UL, CE 

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

- DC Motor 
UL, CE 

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

คู่คา้ในประเทศ: บรษิทัจะตดิต่อซือ้วสัดุอุปกรณ์จากคู่คา้ในประเทศส าหรบัอุปกรณ์ประเภทต่างๆ เช่น สายไฟ ทองแดง 
เป็นต้น โดยจะตรวจสอบราคาอุปกรณ์จากคู่คา้เพื่อเปรยีบเทยีบราคาอย่างน้อย 3 ราย เพื่อใหเ้สนอราคาและน าใบเสนอราคา
มาเปรยีบเทยีบเงื่อนไขการคา้ เช่น ยีห่อ้ คุณภาพ ราคา สว่นลด และระยะเวลาการจดัส่ง เป็นต้น บรษิทัจะมกีารประเมนิผลคู่
คา้ทุก 3 เดอืน โดยประเมนิจากประวตักิารจดัสง่สนิคา้ทีบ่นัทกึไวป้ระจ าทุกเดอืน และใหฝ่้ายจดัซือ้คดัเลอืกคู่คา้รายใหม่ๆ เขา้
มาเป็น Vendor List ดว้ย 

ด้านการจดัจ้าง 
บรษิทัมกีารจดัจา้งบุคลากรหรอืผูร้บัเหมาจากภายนอก เมื่อมงีานเพิม่เตมิทีน่อกเหนือจากขอบขา่ยการท างานปกตขิอง 

บรษิทั เช่น การตดิตัง้เครื่องจกัรพเิศษ การเดนิสายไฟทัง้โรงงาน การติดตัง้เสาไฟฟ้าแรงสงู เป็นต้น ภายใต้การควบคุมของ
วศิวกรที่มีประสบการณ์ของบรษิัทโดยต้องมกีารเสนอบรกิารมาเพื่อเปรยีบเทียบเงื่อนไข อาทิ ราคา ส่วนลด และฝีมอืของ
ทมีงาน เป็นตน้ ก่อนทีจ่ะพจิารณาเลอืกสัง่จา้งงาน บรษิทัจะมกีารประเมนิผลงานของผูร้บัจา้งอย่างต่อเนื่อง 

สดัส่วนการจดัหาผลิตภณัฑภ์ายในประเทศและต่างประเทศ 
สดัสว่นเฉลีย่การสัง่ซือ้อุปกรณ์จากในประเทศและต่างประเทศคดิเป็นสดัสว่น รอ้ยละ 91 ต่อ 9 โดยไม่มกีารสัง่ซือ้จากผู้

จดัจ าหน่ายรายใดมากกว่ารอ้ยละ 30 ของยอดซือ้รวมทัง้ในปี 2564 และ 2563 

การผลิตและก าลงัการผลิต 
ปัจจุบนับรษิทัมโีรงงานตัง้อยู่ทีน่ิคมอุตสาหกรรม MMC อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ประกอบไปดว้ย 

- โรงงานผลติตูค้วบคุมระบบไฟฟ้า เน้ือที ่4.5 ไร่ (1,817 ตารางวา) (พืน้ทีใ่นการท างานประมาณ 7,200 ตารางเมตร) 
รองรบัการผลติตูไ้ดป้ระมาณ 2,500 ตูต่้อปี 

- พืน้ทีจ่ดัเกบ็สนิคา้คงคลงัเนื้อทีป่ระมาณ 1,256 ตารางเมตร 
- โรงงานใหม่ส าหรบัผลติตู ้MCSG เน้ือที ่3 ไร่ (พืน้ทีใ่นการท างานประมาณ 4,800 ตารางเมตร) 

สินค้าตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าผลิตโดยเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพสินค้า IEC (International Electrotechnical 
Commission) โดยมกีารวางแผนการผลติล่วงหน้าควบคู่ไปกบัการบรหิารสนิค้าคงคลงัเพื่อให้สามารถส่งมอบสนิค้าได้ตาม
คุณภาพและเวลาที่ก าหนด และพื้นที่ในโรงงานใหม่รองรับการผลิตตู้ MCSG ซึ่งผ่านการทดสอบ (Type Test) ตาม
มาตรฐานสากลและ มอก. ของประเทศไทย ทัง้นี้บรษิทัมแีผนพฒันาประสทิธภิาพการท างานดา้นการผลติอย่างต่อเนื่อง โดย
ค านึงถึงความสามารถของบุคลากร เครื่องจกัร เครื่องมอื และอุปกรณ์ รวมถึงการใช้เทคโนโลยทีี่ทนัสมยั เพื่อรองรบัความ
ตอ้งการสนิคา้จากลกูคา้ทีเ่พิม่ขึน้ทัง้ในและต่างประเทศ 
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ขัน้ตอนการผลติตูไ้ฟฟ้าระบบควบคุม 

 

งานท่ียงัไม่ได้ส่งมอบ 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 บรษิทัมงีานทีไ่ดร้บัค าสัง่ซือ้ อยู่ในระหว่างการประกอบและยงัไม่ไดส้่งมอบทัง้หมด 1,356.95 

ลา้นบาท โดยก าหนดการสง่มอบดงันี้ 
ตารางแสดงมลูค่างานทีย่งัไมไ่ดส้ง่มอบและเวลาทีค่าดว่าจะสง่มอบ 

(หน่วย: ล้านบาท) 

ระยะเวลา 
จ านวนเงินท่ีคาดว่าจะส่งมอบ 

(ประมาณการ) 
ภายในปี 2565 1,192.32 
ภายในปี 2566 164.63 

รวม 1,356.95 

1.3 โครงสรา้งการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั 
1.3.1 โครงสรา้งการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั 
โครงสรา้งการถอืหุน้ของบรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 

1. บริษทั ซีพีที ไบโอ เอนเนอรยี์ จ ากดั  
ประเภทธรุกิจ  ลงทุนและประกอบกจิการผลติพลงังานทีม่อียู่ในธรรมชาตทิุกประเภทเพื่อจ าหน่าย 
ท่ีตัง้ส านักงานใหญ่ 230/7 ถนนเทศบาลรงัรกัษ์เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร จงัหวดักรุงเทพมหานคร 10900 
ทุนจดทะเบียน  5,000,000 บาท 

หุน้สามญั 1,000,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 5 บาท 
ทุนท่ีออกและช าระแล้ว 1,250,000 บาท 
   หุน้สามญั 1,000,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.25 บาท 
สดัส่วนการถือหุ้น รอ้ยละ 99.99 

2. บริษทั ซีพีที-อีอีอี จอยท ์เวนเจอร ์จ ากดั 
ประเภทธรุกิจ  ใหบ้รกิารรบัเหมาออกแบบ และตดิตัง้ระบบไฟฟ้า 
ท่ีตัง้ส านักงานใหญ่ 230/7 ถนนเทศบาลรงัรกัษ์เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร จงัหวดักรุงเทพมหานคร 10900 
ทุนจดทะเบียน  10,000,000 บาท 

หุน้สามญั 2,000,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 5 บาท 

สนิคา้
ส าเรจ็รปู 
ตูไ้ฟฟ้า
(Panel) 

ตูค้วบคุมไฟฟ้าจากผูจ้ดั
จ าหน่ายภายในประเทศ 

 

ส่งมอบ 
สนิคา้

ส าเรจ็รปู 
ประเภทตู้
ไฟฟ้า 
(Panel) 

ทดสอบการ
ท างานของระบบ 
(Commissioning) 

กระบวนพบัตูท้ีโ่รงงาน 
ที ่2 

(10%) เตรยีมตู+้ตดิตัง้เพลท 
 
 

ส่งมอบ ณ 
โรงงานของลกูคา้ 

การปรบัแต่งใหก้าร
ควบคุมเครือ่งจกัร
ของลกูคา้สามารถใช้
งานไดต้ามความ
ตอ้งการของลกูคา้ 

(15%) ตดิตัง้อุปกรณ์+Label 
 

(35%) Wiring 
 

(5%) ตดิป้าย+เกบ็งาน 
 

(35%) Busbar+สายไฟ 

น ามาผลติ 
โดยการ
ประกอบ 

ทีโ่รงงาน CPT 
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ทุนท่ีออกและช าระแล้ว 2,500,000 บาท 
   หุน้สามญั 500,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 5 บาท 
สดัส่วนการถือหุ้น รอ้ยละ 94.99 

1.3.2 การถือหุ้นในบริษทั บริษทัย่อย หรอืบริษทัรว่ม เกินกว่ารอ้ยละ 10 ของบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 
บรษิทัไม่มบีุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ถอืหุน้ในบรษิทัย่อยหรอืบรษิทัร่วม 

1.3.3 ความสมัพนัธก์บักลุ่มธรุกิจของผูถื้อหุ้นใหญ่ 
บรษิทัไม่มคีวามสมัพนัธก์บักลุ่มธุรกจิขอผูถ้อืหุน้ใหญ่ 

1.3.4 ผูถ้ือหุ้น 
รายชื่อผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 10 อนัดบัแรก ณ วนัที ่20 มกราคม 2565 แสดงไดด้งัตารางขา้งล่างนี้: 

ล าดบัท่ี รายช่ือผูถ้ือหุ้น จ านวนหุ้น สดัส่วนร้อยละ 

1 นางกนัยา หลมิประเสรฐิ 98,650,000 10.96 
2 นายจริวุฒ ิคุวานนัท ์ 95,285,500 10.59 
3 นายสมศกัดิ ์หลมิประเสรฐิ 89,243,200 9.92 
4 นายนพดล วเิชยีรเกือ้ 81,859,700 9.10 
5 น.ส.หฤทยั หลมิประเสรฐิ 66,448,000 7.38 
6 นายชยัยศ ปิยะวรรณรตัน์ 50,000,000 5.56 
7 นายกฤษดา อคัรพทัธยากุล 33,665,100 3.74 
8 นายเพ่งเพยีร เหล่าก าเนิด 30,000,000 3.33 
9 นายประกฤต วทิยเบญ็จางค์ 21,132,800 2.35 
10 น.ส.สุภาพร จุงสุพงษ์ 16,200,000 1.80 

1.4 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 

ทุนจดทะเบียน  739,500,000 บาท 

   หุน้สามญั 1,479,000,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 

ทุนท่ีออกและช าระแล้ว 450,000,000 บาท 

   หุน้สามญั 900,000,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 

1.5 การออกหลกัทรพัยอ่ื์น 
1.5.1 กรณีมีหลกัทรพัยแ์ปลงสภาพ 
1.5.1.1 โดยที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 2/2562 เมื่อวนัที่ 7 มีนาคม 2562 ได้มีมติอนุมตัิให้น าเสนอต่อที่

ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตัิการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธใิห้แก่ นายจริวุฒิ คุวานันท์ ซึง่เป็นบุคคลในวงจ ากดั 
(CPT-W1) จ านวนไม่เกนิ 85,000,000 หน่วย ซึง่มรีายละเอยีดคอื ไม่คดิมูลค่า (ศูนยบ์าท) ดว้ยอตัราการใชส้ทิธ ิ1 หน่วยใบส าคญั
แสดงสทิธ ิต่อ 1 หุน้สามญั โดยสรุปรายละเอยีดทีส่ าคญัของ PP-W ดงันี้ 

 

อายุของใบส าคญัแสดงสทิธ ิ ไมเ่กนิ 3 ปี นบัจากวนัทีอ่อกใบส าคญัแสดงสทิธ ิ
ราคาใชส้ทิธ ิ ราคาหุน้ละ 1.20 บาท 
ระยะเวลาการใชส้ทิธ ิ วนัท าการสุดทา้ยของเดอืนมถุินายน และธนัวาคมของทุกปี 
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รายละเอียดท่ีส าคญัของใบส าคญัแสดงสิทธิ 

ชนิดของใบส าคญัแสดงสิทธิ / การจดัสรร ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซื้อหุ้นสามญัของบรษิัท (PP-W) ชนิดระบุชื่อผู้ถือและไม่สามารถโอน
เปลีย่นมอืได ้(ยกเวน้เป็นการโอนโดยมรดก) โดยเป็นการจดัสรรใหบุ้คคลในวงจ ากดั (นายจริวุฒ ิ
คุวานันท์) ทัง้นี้บริษัทจะไม่น า PP-W เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรพัย์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

จ านวนท่ีออกและเสนอขาย / ราคาเสนอขาย ไมเ่กนิ 85,000,000 หน่วย ในราคา 0 บาท (ไมค่ดิมลูค่า) 

อายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ 3 ปี นบัจากวนัทีอ่อกใบส าคญัแสดงสทิธ ิ
ทัง้นี้ ภายหลงัการออกใบส าคญัแสดงสทิธ ิบรษิทัจะไมข่ยายอายุใบส าคญัแสดงสทิธ ิ

อตัราและราคาการใช้สิทธิ ใบส าคญัแสดงสทิธ ิ(CPT-W1) จ านวน 1 หน่วย สามารถใช ้สทิธซิื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบรษิัท 
ได ้1 หุน้ในราคาหุ้นละ 1.20 บาท ซึ่งเป็นราคาทีต่กลงกนัระหว่างบรษิัทกบันายจริวุฒ ิคุวานันท์
ราคาทีเ่สนอขายขา้งต้นเป็นราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนทีไ่ม่มสี่วนลดเกนิกว่ารอ้ยละ 10 จาก
ราคาตลาด ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทจ.72/2558 (ราคาตลาดทีค่ านวณระหว่าง
วนัที ่26 กุมภาพนัธ ์2562 ถงึวนัที ่6 มนีาคม 2562 ก่อนวนัทีค่ณะกรรมบรษิทัมมีตอินุมตั ิเท่ากบั 1.13 บาท) 

ระยะเวลาการใช้สิทธิ วนัท าการสุดทา้ยของเดอืนมถุินายน และธนัวาคมของทุกปี 
จ านวนหุ้นสามญัท่ีออกเพื่อรองรบั ไม่เกิน 85,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.44 ของจ านวนหุ้นที่

จ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทั (ปัจจุบนั 900,000,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท) 
ผลกระทบต่อผูถ้ือหุ้น (Dilution Effect) (ก) ผลกระทบต่อสทิธใินการออกเสยีง (Control Dilution) รอ้ยละ 8.63 

(ข) ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรของผูถ้อืหุน้ (EPS Dilution) รอ้ยละ 8.63 

การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธดิงักล่าว บรษิัทจะต้องจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนไว้รองรบัการใช้สทิธแิปลง
สภาพ 1 ใบส าคญัแสดงสทิธต่ิอ 1 หุน้ โดยมรีาคาการใชส้ทิธ ิ1.20 บาทต่อหุน้ ซึง่เป็นราคาไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาด
ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่  ทจ.72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ 
ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากดั (ฉบบัประมวล) เนื่องจากราคาตลาดในช่วงวนัที ่26 กุมภาพนัธ ์2562 ถงึวนัที ่6 มนีาคม 2562 
อยู่ที ่1.13 บาท ต่อหุน้ 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคุณสมบัติของนายจิรวุฒิ คุวานันท์ นักลงทุนใหม่แล้ว เห็นว่าเป็นผู้มีความรู้
ความสามารถ มปีระสบการณ์และเครอืข่ายธุรกจิทีก่วา้งขวางทีส่ามารถสง่เสรมิธุรกิจของบรษิทั ใหม้คีวามแขง็แกร่งไดเ้ป็นนัก
ลงทุนที่มศีกัยภาพทีจ่ะสามารถส่งเสรมิ และเป็นพนัธมติรทางธุรกจิกบับรษิทัในการขยายธุรกจิเกีย่วกบัการให้บรกิารสนิเชื่อ
เช่าซือ้ สนิเชื่อเพื่อซือ้สนิคา้คงคลงั สนิเชื่อเช่าซือ้เพื่อการพาณิชย ์สญัญาเช่าทางการเงนิ สญัญาเช่าด าเนินงาน และธุรกจิอื่นๆ 
ทีเ่กีย่วเน่ืองกบัธุรกจิเดมิของบรษิทั รวมถงึการเปิดโอกาสในการเพิม่ทางเลอืกของลกูคา้ในการจ่ายช าระค่าซือ้สนิคา้และบรกิาร
ของบรษิทัและกลุ่มพนัธมติรทางธุรกจิ อนัจะน ามาซึง่การเพิม่ยอดขายและฐานลกูคา้ของบรษิทัในระยะยาว 

คณะกรรมการบรษิทัได้พจิารณาแล้วจงึมมีตเิป็นเอกฉันท์ให้น าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้ือหุ้นเพื่อพจิารณาและอนุมตัิการ
ออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัของบรษิทัให้แก่ นายจริวุฒ ิคุวานันท์ ซึ่งเป็นบุคคลในวงจ ากดั (CPT-
W1) จ านวนไม่เกนิ 85,000,000 หน่วย ตามรายละเอยีดขา้งตน้ 

1.5.1.2 แจ้งการปรบัสทิธใิบส าคญัแสดงสทิธ ิ(ใบส าคญัแสดงสทิธ”ิ หรอื “CPT-W1) ที่จะซื้อหุ้นสามญัของบรษิัทครัง้ที่ 1
ตามมติที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นครัง้ที่ 1/2563 ของบรษิัทเมื่อวนัที่ 1 กรกฎาคม 2563 ไดอ้นุมตักิารออกและจดัสรรหุ้นสามญั
เพิม่ทุนของบรษิัทใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (CPT-W2) (“ใบส าคญัแสดงสิทธิ CPT-W2”) จ านวนไม่เกนิ 224,000,000 หุน้ ใน
ราคาเสนอขายหุน้ละ 0.10 บาท และราคาการใชส้ทิธริาคาหุน้ละ 0.65 บาท 

การออกและเสนอขายหุ้นสามญัดงักล่าวเข้าข่ายเงื่อนไขการปรบัสทิธขิองใบส าคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุ้นสามญัของ
บรษิทั ครัง้ที ่1 (“ใบส าคญัแสดงสทิธ”ิ หรอื “CPT-W1”) ตามขอ้ 4.2 (6) ของขอ้ก าหนดสทิธ ิเมื่อมเีหตุการณ์ใดๆ อนัท าใหผู้ถ้อื
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ใบส าคญัแสดงสทิธเิสยีสทิธแิละผลประโยชน์ใดๆ อนัพงึไดโ้ดยที่เหตุการณ์ใดๆ นัน้ไม่ไดก้ าหนดอยู่ในขอ้ (1) - (5) ให้บรษิัท
หรอืบรษิทัอาจแต่งตัง้ที่ปรกึษาทางการเงนิของบรษิัทขึน้ เพื่อร่วมกนัพจิารณาก าหนดการเปลีย่นราคาการใช้สทิธ ิและ/หรอื
อตัราการใชส้ทิธใิหม่อย่างเป็นธรรมและไม่ท าใหผู้ถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธิ ไดร้บัผลประโยชน์ดอ้ยไปจากเดมิโดยใหถ้อืว่าผลการ
พจิารณานัน้เป็นทีส่ดุ ดงันัน้บรษิทัขอแจง้การปรบัราคาการใชส้ทิธแิละอตัราการใชส้ทิธดิงันี้ 

 เดิมก่อนการปรบัสิทธิ 
ภายหลงัการปรบัสิทธิ 

(มีผลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัท่ี 14 กรกฎาคม 2563) 
ราคาการใชส้ทิธ ิ 1.20 บาท/ หุน้ 0.95 บาท/ หุน้ 
อตัราการใชส้ทิธ ิ ใบส าคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย ต่อ หุน้สามญั 1 หุน้ ใบส าคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย ต่อ หุน้สามญั 1 หุน้ 

การเปลีย่นแปลงราคาการใชส้ทิธขิอง CPT-W1 ดงักล่าวขา้งต้น จะมผีลบงัคบัใชท้นัทตีัง้แต่วนัแรกที่ไดร้บัการอนุมตัิ
จากทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั คอืตัง้แต่วนัที ่14 กรกฎาคม 2563 เป็นตน้ไป 

1.5.1.3 ตามมติที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2563 ที่เมื่อวนัที่ 1 กรกฎาคม 2563 ประชุมคณะกรรมการได้มีมติ
อนุมตัใิหน้ าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตักิารออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทั 
ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (CPT-W2) รวมจ านวนไม่เกนิ 224,000,000 หน่วย โดยมรีาคาเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธ ิหน่วยละ 
0.10 บาท (สบิสตางค)์ ดว้ยอตัราการใชส้ทิธ ิ1 หน่วยใบส าคญัแสดงสทิธ ิต่อ 1 หุน้สามญัเดมิ ใหแ้ก่นายวชิยั ทองแตง จ านวน
ไม่เกนิ 112,000,000 หน่วย และนางพมิพเ์พญ็ ดพีนัธุพ์งษ์ จ านวนไม่เกนิ 112,000,000 หน่วย (“ใบส าคญัแสดงสิทธิ CPT-
W2”) โดยผูล้งทุนรายดงักล่าว ไม่มคีวามสมัพนัธใ์ดๆ และไม่เป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทั ตามประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน (ฉบับประมวล) และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏบิตัิการของบรษิทัจดทะเบยีนในรายการทีเ่กีย่วโยงกนั พ.ศ.2546 
(และที่แก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงไม่มีความสมัพนัธ์ใดๆ กบักรรมการ ผู้ถือหุ้นใหญ่และผู้บริหารของบรษิัท และผู้ที่เกี่ยวข้องของ
กรรมการ ผูถ้อืหุน้ใหญ่ และผูบ้รหิารของบรษิทั โดยรายละเอยีดทีส่ าคญัของใบส าคญัแสดงสทิธ ิCPT-W2 สรุปไดด้งันี้ 
ชนิดของใบส าคญัแสดงสิทธิ : ระบุชื่อผูถ้ือและไม่สามารถโอนเปลีย่นมอืไดเ้วน้แต่เป็นการโอนโดยมรดก ซึ่งจดขอ้ก าหนด

การโอนกบัส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์  (“ส านักงาน 
ก.ล.ต.”) 

อายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ : 3 ปี นับจากวนัที่ออกใบส าคญัแสดงสทิธ ิCPT-W2 ทัง้นี้ ภายหลงัการออกใบส าคญัแสดง
สทิธ ิCPT-W2 บรษิทัจะไมข่ยายอายุใบส าคญัแสดงสทิธ ิCPT-W2 

วิธีการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ : จดัสรรใหก้บับุคคลในวงจ ากดั 2 ราย คอื 
1) นายวชิยั ทองแตง จ านวน 112,000,000 หน่วย 
2) นางพมิพเ์พญ็ ดพีนัธุพ์งษ์ จ านวน 112,000,000 หน่วย 
(บุคคลตามขอ้ 1) และ 2) รวมเรยีกว่า “ผูล้งทุน”) 

ราคาใช้สิทธิ : ราคาหุน้ละ 0.65 บาท 
ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 0.10 บาท 
อตัราการใช้สิทธิ : ใบส าคญัแสดงสทิธิ CPT-W2 จ านวน 1 หน่วย (หนึ่งหน่วย) สามารถใช้สทิธซิื้อหุ้นสามญั

เพิม่ทุนของบรษิทั ได ้1 หุน้ (หนึ่งหุน้) 
ระยะเวลาการใช้สิทธิ : วนัท าการสุดทา้ยของเดอืนมนีาคม มถุินายน กนัยายนและธนัวาคมของทุกปี 
จ านวนหุ้นสามญัท่ีออกเพ่ือรองรบั : ไม่เกิน 224,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.89 ของ

จ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทั จ านวน 900,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ทีต่ราไว้
หุน้ละ 0.50 บาท  

วนัท่ีออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ : ภายหลงัจากการทีผู่ล้งทุนทีไ่ดร้บัการจดัสรรหุน้และไดท้ าการจอง ซื้อใบส าคญัแสดงสทิธแิละ
ช าระเงนิเรยีบรอ้ย และเมือ่ไดร้บัอนุญาตจากส านกังาน ก.ล.ต. 
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ใบส าคญัแสดงสทิธ ิCPT-W2 ที่ออกและเสนอขายให้กบัผูล้งทุน จะไม่ได้เขา้จดทะเบยีนซื้อขายในตลาดหลกัทรพัย์ฯ 
และไม่เป็นการเสนอขายหุ้นใหม่ในราคาต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด (ราคาตลาด หมายถึง ราคาซื้อขายถวัเฉลี่ยถ่วง
น ้าหนกัของหุน้สามญัของบรษิทัยอ้นหลงั 7 วนัท าการก่อนวนัทีค่ณะกรรมการบรษิทัมมีตใิหเ้สนอวาระต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อ
ขออนุมตัใิหบ้รษิทัเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธ ิCPT-W2 ซึง่ไดแ้ก่วนัที ่29 เมษายน 2563 ถงึวนัที ่12 พฤษภาคม 2563 ซึ่ง
เท่ากบัราคาหุน้ละ 0.70 บาท) 

ทัง้นี้ ไม่ว่าราคาเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธ ิCPT-W2 รวมกบัราคาแปลงสภาพใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัจะต ่ากว่ารอ้ยละ 
90 ของราคาตลาด ก่อนวนัที่ผูถ้ือใบส าคญัแสดงสทิธ ิCPT-W2 ช าระค่าหุ้นจากการใชส้ทิธซิื้อหุ้นสามญัของบรษิัทหรอืไม่ ผู้
ลงทุนแต่ละรายตกลงจะไม่ขายหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าวทัง้หมดหรอืบางส่วนภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วนัทีหุ่น้สามญัเพิม่
ทุนของบรษิทัเริม่ท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ (Silent Period)  

ในการนี้ ใหม้อบหมายใหค้ณะกรรมการบรษิทั และ/หรอื ประธานกรรมการบรหิาร และ/หรอื บุคคลทีค่ณะกรรมการบรษิทั
หรอืประธานกรรมการบรหิารมอบหมาย เป็นผูม้อี านาจในการพจิารณาก าหนดรายละเอยีดอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัสรรใบส าคญั
แสดงสทิธ ิCPT-W2 เช่น การจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธ ิCPT-W2 ในแต่ละคราวเป็นครัง้เดยีวหรอืเป็นคราวๆ ระยะเวลาการเสนอ
ขาย การช าระราคาใบส าคญัแสดงสทิธ ิCPT-W2 วธิกีารเสนอขาย เงื่อนไข และรายละเอยีดอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัสรร
ใบส าคญัแสดงสทิธ ิCPT-W2 ตามทีเ่หน็เหมาะสม และไม่ขดัหรอืแยง้กบักฎหมาย และหลกัเกณฑ ์และระเบยีบขอ้บงัคบัของ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

1.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
- นโยบายของบริษทั ซีพีที ไดร ์แอนด ์เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
การก าหนดนโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษิทั (CPT) ก าหนดไวไ้ม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสทุธหิลงัหกัภาษีเงนิ

ไดน้ิติบุคคล และส ารองตามกฎหมายของบรษิัท อย่างไรกต็าม การจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวอาจมกีารเปลี่ยนแปลงได ้โดยจะ
ขึน้อยู่กบัแผนการลงทุน สภาพคล่อง ความจ าเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ทัง้นี้มติของคณะกรรมการบรษิัทที่
อนุมตัิให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกน าเสนอเพื่อขออนุญาตจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่ง
คณะกรรมการบรษิทัมอี านาจอนุมตัใิหจ้่ายเงนิปันผลระหว่างกาลได ้โดยรายงานใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทราบในการประชุมคราว
ถดัไป 

- นโยบายของบริษทัย่อย 
อยู่ระหว่างพจิารณาการจดัท า 
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2. การบริหารจดัการความเส่ียง 
2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเส่ียง 

 บรษิัท ซพีที ีไดร ์แอนด ์เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) ไดต้ระหนักถงึความส าคญัของการบรหิารจดัการองคก์รทีด่ ี เพื่อ
ขบัเคลื่อนองคก์รใหม้กีารเตบิโตและขยายธุรกจิอย่างมเีสถยีรภาพ มฐีานะการเงนิทีม่ ัน่คงและสามารถสรา้งผลตอบแทนใหแ้ก่ 
ผู้ถือหุ้นในระดับที่เหมาะสม ดังนัน้ บริษัทจึงเห็นควรให้มีการน าระบบการบริหารความเสี่ยงมาปฏิบัติโดยมีกรอบการ
ด าเนินงานและขัน้ตอนการบรหิารความเสี่ยงสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑข์อง The Committee of Sponsoring Organizations of 
the Treadway Commission (COSO) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากล เพื่อใหผู้เ้กี่ยวขอ้งมคีวามเขา้ใจหลกัการบรหิารความเสีย่งและ
น าไปประยุกตใ์ชไ้ดอ้ย่างเหมาะสม 

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง จงึก าหนดนโยบายการบรหิารความเสีย่งองคก์ร ดงันี้ 
1. ก าหนดใหก้ระบวนการบรหิารความเสีย่ง เป็นส่วนหนึ่งในการตดัสนิใจ ในการก าหนดกลยุทธ ์การวางแผนงาน และ

การด าเนินงานของบรษิทั ในระดบัภาพรวมขององคก์ร เพื่อใหส้ะทอ้นนโยบายการบรหิารจดัการ และการก ากบัดแูลกจิการของ
องคก์ร ซึง่กระบวนการบรหิารความเสีย่งอย่างมปีระสทิธภิาพ จะส่งผลใหบ้รรลุวตัถุประสงคอ์งคก์ร ทัง้ในเชงิประสทิธภิาพและ
ประสทิธผิลของงาน 

2. ก าหนดใหก้ารบรหิารความเสีย่งถอืเป็นความรบัผดิของพนักงานในทุกระดบัชัน้ขององคก์รที่ต้องตระหนักถงึความ
เสีย่งที่มใีนการปฏบิตังิานในหน่วยงานของตนและภาพรวมขององคก์ร และต้องใหค้วามส าคญัในการบรหิารความเสีย่ง ด้าน
ต่างๆ ใหอ้ยู่ในระดบัทีเ่หมาะสมหรอืยอมรบัได ้เพื่อใหอ้งคก์รบรรลุวตัถุประสงคท์ีต่อ้งการ ตามกรอบวสิยัทศัน์ และพนัธกจิของ
องคก์ร 

3. ก าหนดใหเ้รื่องการบรหิารความเสีย่งเป็นส่วนหนึ่งในการสรา้งสภาพแวดลอ้มภายในองคก์รเพื่อเป็นพืน้ฐานทีส่ าคญั
ในการก าหนดทศิทางของกรอบการบรหิารความเสีย่งขององคก์ร ซึง่เริม่จากพนักงานในองค์กรได้รู้จกั เขา้ใจ และตระหนัก
เกีย่วกบัเรื่องความเสีย่ง และมสี่วนร่วมในการฝึกคดิ วเิคราะห ์และคาดการณ์ถงึเหตุการณ์ หรอืความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้ ให้
อยู่ในระดบัทีเ่หมาะสมหรอืยอมรบัได ้

4. มุ่งส่งเสรมิสนับสนุนและให้ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการและแนวทางการบรหิารความเสีย่งแก่ผู้บรหิารและ
พนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการปลูกฝังสร้างนิสยัให้บุคลากรทุกระดบัได้ตระหนักถึงความส าคญัและความมีส่วนร่วม
รบัผิดชอบในการด าเนินการด้านบริหารความเสี่ยงขององค์กร ให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรที่น าไปสู่การสร้าง
มลูค่าเพิม่ (Value Creation) 

5. ก าหนดใหทุ้กหน่วยงานมหีน้าทีร่บัผดิชอบ ประเมนิความเสีย่ง ก าหนดตวัชีว้ดัความเสีย่งทีเ่กดิจากปัจจยัภายในและ
ปัจจยัภายนอก พจิารณาจดัล าดบัความส าคญัของความเสีย่งทีม่อียู่ โดยการประเมนิจากโอกาสที่จะเกดิ แนวทางการป้องกนั
และบรรเทาความเสีย่ง ผลกระทบหรอืความสญูเสยีทีอ่าจจะเกดิขึน้ รวมถงึตดิตามและประเมนิผลการบรหิารความเสีย่งอย่าง
สม ่าเสมอเพื่อใหท้ราบถงึการด าเนินการว่ามคีวามเหมาะสมและสามารถจดัการความเสีย่งไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพหรอืไม่ พรอ้ม
ทัง้จดัท ารายงานทีเ่กีย่วกบัความเสีย่งตามกรอบการด าเนินงานและขัน้ตอนการบรหิารความเสีย่ง 

6. ก าหนดใหพ้นักงานเมื่อพบเหน็หรอืรบัทราบความเสีย่งทีอ่าจจะมผีลกระทบต่อบรษิทั จะตอ้งรายงานความเสีย่งนัน้
ใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งรบัทราบทนัท ีเพื่อด าเนินการจดัการความเสีย่งนัน้ต่อไป 

7. ก าหนดใหอ้งคก์รมรีะบบสารสนเทศและการตดิต่อสื่อสารทีม่ปีระสทิธภิาพ เพื่อใหเ้ป็นฐานส าคญัทีจ่ะน าไปพจิารณา
ด าเนินการบรหิารความเสีย่งให้เป็นไปตามกรอบ และขัน้ตอนการปฏบิตัิทีอ่งคก์รก าหนด โดยสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดบั
สามารถเขา้ถงึแหล่งขอ้มูลได้ตามสทิธทิี่ก าหนด เพื่อใช้เป็นขอ้มูลในการบรหิารความเสีย่งจากขอ้มูลหรอืเหตุการณ์ทีผ่่านมา 
เพื่อใชใ้นการวเิคราะหห์รอืรวบรวมเหตุการณ์ที่อาจเกดิขึน้ พรอ้มระบุโอกาสทีจ่ะเกดิ และผลกระทบอย่างเหมาะสม ตลอดจน
การจดัระบบการรายงานการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บรหิาร คณะอนุกรรมการบรหิารความเสีย่ง กรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบรษิทั เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ 
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8. จดัสรรงบประมาณทัง้ระดบัแผนกและระดบัภาพรวมขององคก์ร เพื่อสนบัสนุนการแกไ้ขความเสีย่งในสว่นทีส่ามารถ
ด าเนินการได ้โดยพจิารณาล าดบัความส าคญัทีจ่ะเกดิขึน้ โดยค านึงถงึผลกระทบต่อองคก์รเป็นหลกั เพื่อลดระดบัความเสีย่งให้
ต ่าหรอือยู่ในระดบัทีย่อมรบัได ้

2.2 ปัจจยัความเส่ียงต่อการด าเนินธรุกิจของบริษทั 
ปัจจยัความเสีย่งทีส่ าคญัทีม่ผีลกระทบต่อการด าเนินงานของบรษิทั อนัก่อใหเ้กดิความเสีย่งภายในและภายนอกองคก์ร

ในปัจจุบนั และอนาคตจ าแนกไดด้งันี้ 
2.2.1 ความเส่ียงต่อการด าเนินธรุกิจของบริษทั 
 ความเส่ียงจากการบริหารโครงการ 
ความเสีย่งจากการบรหิารงานโครงการเป็นสิง่ส าคญัต่อการประกอบธุรกจิ โดยความเสีย่งเกดิขึน้จากความล่าชา้ของ

การบรหิารโครงการ อาจจะมาจากลกูคา้ เช่น การส่งมอบพืน้ทีใ่หเ้ขา้ท างานล่าชา้กว่าก าหนด การเปลีย่นแปลงแบบสเปคและ
การตดิตัง้ การขาดแคลนเงนิทุนหมุนเวยีนและสภาพคล่องของลูกคา้ เป็นต้น หรอืความล่าชา้จากบรษิทัเองทีผู่ร้บัเหมาช่วงไม่
สามารถส่งมอบงานตามก าหนดให้กบับรษิัท ซึ่งอาจส่งผลต่อบรษิัทจากการเสยีค่าปรบัล่าช้าหรอืก่อให้เกดิต้นทุนเพิ่มจาก
ประมาณการทีต่ัง้ไว ้และส่งผลไปถึงการรบัรูร้ายไดท้ีล่่าชา้ไปจากเดมิทีว่างไว ้ซึ่งงานโครงการเป็นงานประเภทการใหบ้รกิาร
รบัเหมาและตดิตัง้ ก่อสรา้งสถานีไฟฟ้าย่อย (Cabling Installation/ Substation) และปัจจุบนัยงัมคีวามเสีย่งเรื่องการระบาดของ
โรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา (COVID-19) สง่ผลใหก้ารเขา้บรกิารใหล้กูคา้ชา้ลง 

บรษิทัมแีผนการป้องกนัความเสีย่งในส่วนของบรษิทั คอื ไดจ้ดัท าแผนการท างานโครงการและการควบคุมการท างาน
ของผูร้บัเหมาและผูร้บัเหมาช่วงอย่างรดักุม รวมถงึตดิตามงานอย่างใกลช้ดิ มแีผนรองรบัในกรณีทีผู่ร้บัเหมาไม่สามารถท างาน
ตามแผน โดยมผีูร้บัเหมาในvender list หลายราย นอกจากนี้จะมกีารประชุมตดิตามงานประจ าทุกสปัดาห ์เพื่อใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้ง
รบัทราบความคบืหน้า และท าสญัญาใหผู้ร้บัเหมารบัผดิชอบค่าเสยีหายจากการส่งมอบงานล่าชา้ ตลอดจนจดัหาแหล่งเงนิทุน
ใหเ้พยีงพอต่อการด าเนินงาน หากพบปัญหาจะแกไ้ขไดท้นัเวลา และกรณีความล่าชา้เกดิจากการส่งมอบพืน้ทีจ่ากลูกคา้ล่าชา้ 
จะท าหนงัสอืสงวนสทิธิก์ารปรบัล่าชา้ 

 ความเส่ียงจากการเพ่ิมขึน้ของต้นทุนอนัเน่ืองมาจากราคาวสัดเุปล่ียนแปลง  
ค่าวสัดุอุปกรณ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามภาวะตลาด เช่น เคเบิ้ล ทองแดง เหลก็ บรษิัทมแีผนการป้องกนัความ

เสีย่ง คอื กระบวนการจดัซื้อจะมกีารสอบทานราคาวสัดุอุปกรณ์หลกั ซึ่งส่วนใหญ่จะก าหนดราคาได้แน่นอนตัง้แต่ช่วงเสนอ
ราคาแลว้ มกีารเปรยีบเทยีบเพื่อจดัท าราคากลาง รวมถงึมผีูค้า้ในVender Listหลายราย และมสี ารองวสัดุอุปกรณ์บางประเภท
เกบ็ไวด้ว้ย 

ความเส่ียงด้านการเงิน 
 ความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
เน่ืองจากบรษิัทสัง่ซือ้วตัถุดบิมาจากต่างประเทศ โดยประมาณ 5% ของการสัง่ซือ้ทัง้หมดต่อปี และต้องช าระเงนิเป็น

เงนิสกุลดอลล่าสหรฐั และยูโร เป็นต้น ดงันัน้บรษิัทจงึมคีวามเสีย่งจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยน ซึ่งหากเงนิบาท
ปรบัตวัอ่อนค่าลงจะกระทบต่องบการเงนิของบรษิทั ท าใหบ้รษิทัมคี่าใชจ้่ายจากผลขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นได ้ 

บรษิทัไดล้ดความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น โดยบรษิทัเพิม่ปรมิาณการสัง่ซือ้จากผูข้ายในประเทศมากขึน้ และบรษิทัลด
ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลี่ยนโดยใช้วงเงนิสญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า แต่บรษิัทอาจยงัได้รบัผลกระทบทาง
บญัชจีากอตัราแลกเปลีย่น อนัเนื่องมาจากรายการสัง่ซือ้และช าระค่าสนิคา้หรอืวตัถุดบิไม่ไดเ้กดิขึน้ในงวดบญัชเีดยีวกนั ท าให ้ณ 
วนัปิดงวดบญัชบีรษิทัตอ้งบนัทกึบญัชผีลก าไรหรอืขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศทีย่งัไม่ไดเ้กดิขึ้นจรงิ 
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 ความเส่ียงจากการเรียกเกบ็เงินจากลูกหน้ีการค้า 
เน่ืองจากสภาพเศรษฐกจิปัจจุบนัที่มผีลกระทบมาจากการระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา (COVID-19) อาจท าให้

บรษิทัรบัช าระจากลูกคา้ไดช้า้ลงได ้และลกูคา้รายเดมิส่วนใหญ่ของบรษิทัเป็นภาคเอกชน บรษิทัจงึมกีารควบคุมคุณภาพของ
ลกูหนี้การคา้อย่างรดักุม ตดิตามการช าระหนี้ และการเร่งรดัเกบ็หนี้ ซึง่ถอืเป็นปัจจยัส าคญัในการด าเนินธุรกจิ ส าหรบัการขาย
ลกูคา้รายใหม่ บรษิทัมนีโยบายโดยยดึหลกัเกณฑใ์นการพจิารณา ก าหนดวงเงนิ ระยะเวลาในการช าระและคดัเลอืกลูกคา้จาก
ขอ้มลูสถานะทางการเงนิ ผลประกอบการเพื่อบรหิารและจดัการลกูหนี้ใหม้ปีระสทิธภิาพ 

บรษิทัไดข้ยายฐานลูกคา้ไปยงัภาครฐัมากขึน้ เพื่อลดความเสีย่งดงักล่าว และยดึตามนโยบายการตัง้ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะ
สญูตามหลกัเกณฑม์าตรฐานทางบญัช ีเพื่อป้องกนัความเสีย่งอกีทางนึงดว้ย 

ความเส่ียงอ่ืนๆ 
บรษิทัอาจไดร้บัผลกระทบจากการระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา (COVID-19) ส่งผลให้รายได้ลดลง จากการส่ง

มอบงานล่าชา้เน่ืองจากความไม่สะดวกใหเ้ขา้พืน้ทีข่องโรงงานลกูคา้บางพืน้ทีส่ าหรบังานทีข่ายไดแ้ลว้ สว่นงานใหม่ลกูคา้ชะลอ
การลงทุนสรา้งโรงงานใหม่ หรอืปรบัเปลี่ยนระบบใหม่ ยงัรอดูสถานการณ์ในอนาคต และงานดา้นการบรกิารหลายทีง่ดการเขา้
ท างานจากบุคคลภายนอก 

2.2.2 ความเส่ียงต่อการลงทุนของผูถื้อหลกัทรพัย ์
 ผลประกอบการบริษทั 
ภาวะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง และภาวะเศรษฐกจิ เป็นปัจจยัที่ส าคญัที่จะก าหนดผลตอบแทนการลงทุนว่าจะอยู่ใน

ระดบัสงูหรอืต ่า รวมทัง้สถานการณ์การซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ หากภาวะเศรษฐกจิขยายตวัด ีและบรษิทัมผีลประกอบการ
ที่ด ีผู้ลงทุนย่อมโีอกาสที่จะไดร้บัผลตอบแทนที่สูงขึน้ ในทางตรงขา้มหากภาวะเศรษฐกจิซบเซา และบรษิัทมผีลก าไรลดลง
ผลตอบแทนทีผู่ล้งทุนจะไดร้บักม็แีนวโน้มทีจ่ะลดลง 

 ความไม่แน่นอนของอตัราผลตอบแทนท่ีจะได้รบั 
ผูล้งทุนอาจขายหุน้ไดใ้นราคาที่ต ่ากว่าทีค่าดไว ้หรอืบรษิทัอาจจ่ายเงนิปันผลในระดบัต ่าหรอืไม่จ่ายเงนิปันผลเลย ซึ่ง

การทีผู่ล้งทุนไดร้บัอตัราผลตอบแทนต ่ากว่าอัตราผลตอบแทนทีค่าดหวงั มสีาเหตุมาจากการที่กระแสเงนิสดสุทธขิองบรษิทัผู้
ออกหุน้มคีวามไม่แน่นอน ท าใหเ้กดิความไม่แน่นอนต่อผลตอบแทนของผูถ้อืหุน้ของบรษิทันัน้ดว้ย 

 ความเส่ียงทางธรุกิจ 
เป็นความเสีย่งทีเ่กดิจากลกัษณะของธุรกจินัน้ๆ เช่น ประเภทธุรกจิ โครงสรา้งรายได ้ค่ าใชจ้่ายของกจิการ ฯลฯ ทัง้นี้ 

ปัจจยัทีม่ากระทบต่อการด าเนินธุรกจิของกจิการอาจ การเพิม่ขึน้ของราคาน ้ามนั ภาวะเงนิเฟ้อ ค่าแรงงาน ฯลฯ ซึง่จะสง่ผลให้
ต้นทุนผลิตสูงขึ้น รวมถึงปัจจยัอื่นๆ ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานของธุรกิจ เช่น การเปลี่ยนแปลงทางสงัคม เทคโนโลย ี
การเมอืง กฎระเบยีบต่างๆ ฯลฯ 

 ความเส่ียงทางการเงิน 
เป็นความเสีย่งที่เกิดขึ้นจากการที่กิจการสร้างภาระผูกพนัทางการเงนิไว้ เช่น การก่อหนี้ ถ้ากิจการใดมีการก่อหนี้

จ านวนมาก กจิการนัน้กจ็ะมภีาระการจ่ายดอกเบีย้ ซึง่เป็นค่าใชจ้่ายคงทีจ่ านวนมากหากกจิการไมส่ามารถท าก าไรไดต้ามเป้าที่
วางไว ้ก าไรของกจิการกจ็ะไม่เพยีงพอที่จะจ่ายดอกเบีย้ได้ เมื่อกจิการไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยตามภาระผูกพนัได้ กจ็ะท าให้
บรษิทัมคีวามเสีย่งทีอ่าจจะถูกฟ้องรอ้งด าเนินคดไีด้ 

 ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบี้ยในตลาดการเงิน 
การทีร่ะดบัอตัราดอกเบี้ยในตลาดการเงนิเปลี่ยนแปลงผนัผวนขึน้ลง กจ็ะกระทบต่อระดบัอตัราผลตอบแทนทีผู่้ลงทุน

ต้องการในยามที่อตัราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงไปในทศิทางที่สูงขึน้ เท่ากบัว่าต้นทุนค่าเสยีโอกาสในเงนิลงทุนมรีะดบัสงูขึน้ ผู้
ลงทุนจะต้องการอตัราผลตอบแทนสงูขึน้ จงึต้องการจ่ายเงนิซือ้หุ้น รวมทัง้หลกัทรพัยอ์ื่นๆ ในราคาต ่าลง ดงันัน้ การเพิม่ขึน้
ของระดบัอตัราดอกเบีย้โดยทัว่ไป จะส่งผลใหร้าคาหลกัทรพัยต่์างๆ ลดลง 
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 ความเส่ียงจากอตัราเงินเฟ้อ 
โดยเงนิเฟ้อเป็นภาวการณ์ทีร่ะดบัราคาสนิคา้และบรกิารโดยทัว่ไปเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง หากระดบัเงนิเฟ้อสงู จะส่งผล

ให้เงินที่มีอยู่ในมือ น าไปซื้อสินค้าได้น้อยลง หรือที่เรียกว่า เงินมีมูลค่าลดลงนัน่เอง ยิ่งในภาวะที่เงินเฟ้อสูงขึ้น อัตรา
ผลตอบแทนทีแ่ทจ้รงิกจ็ะยิง่ลดลง ซึง่การลงทุนในหุน้ไม่สามารถหลกีเลี่ยงความเสีย่งจากอตัราเงนิเฟ้อได ้

2.2.3 ความเส่ียงต่อการลงทุนในหลกัทรพัยต่์างประเทศ 
 ความเส่ียงของการเมืองของประเทศและสภาพเศรษฐกิจ 
ซึง่จะเกดิไดจ้ากการเปลีย่นแปลงดา้นนโยบาย การเมอืง หรอืความผนัผวนของภาวะเศรษฐกจิของประเทศนัน้ๆ รวมถงึ

บางประเทศยงัอาจมคีวามเสีย่งในเรื่องขอ้จ ากดัในการน าเงนิลงทุนกลบัประเทศ สงครามทางการค้า  นอกจากนี้ยงัมปีระเดน็
ย่อยทีเ่กีย่วขอ้งกนัในเรื่องนี้ เช่น ความเสีย่งทีน่กัลงทุนเองจะไม่สามารถน าเงนิกลบัประเทศได ้หรอืการเปลีย่นแปลงนโยบาย
เศรษฐกจิ การเงนิแบบเฉียบพลนั ความเสีย่งนี้จะสง่ผลกระทบต่อการคาดการณ์ผลตอบแทนการลงทุน 

 ความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกบัภาวะตลาดและความผนัผวนของราคา 
หลกัทรพัย์ต่างประเทศอาจะมสีภาวะทางการเมอืง เศรษฐกจิกฎหมายและระเบยีบทีแ่ตกต่างไปจากของประเทศไทย

อย่างมนีัยส าคญั นอกจากนี้ตลาดหลกัทรพัยต่์างประเทศอาจใชดุ้ลพนิิจระงบัการซือ้ขายหลกัทรพัยเ์ป็นครัง้คราว ดงันัน้ การ
เปลีย่นแปลง,ความผนัผวน,ภาวะตกต ่าหรอืการเกดิขึน้ของเหตุการณ์ดงักล่าวอาจจะส่งผลกระทบในทางลบต่อปรมิาณการซือ้
ขายและราคาของหลกัทรพัย ์ซึง่การเปลีย่นแปลงของปัจจยัภายในนี้อาจจะส่งผลกระทบต่อปรมิาณการซื้ อขายและราคาของ
หลกัทรพัยไ์ด ้

 ความเส่ียงท่ีเก่ียวกบักฎหมายหรอืระเบียบท่ีใช้บงัคบั 
เน่ืองจากลงทุนในหลกัทรพัยต่์างประเทศ อยู่ภายใต้กฎหมายหรอืระเบยีบทีแ่ตกต่างกนั การลงทุนในต่างประเทศอาจ

ถูกจ ากดัหรอืควบคุมในระดบัทีแ่ตกต่างกนัออกไปตามกฎหมายหรอืระเบยีบทีบ่งัคบัใชใ้นแต่ละประเทศนัน้ๆ เช่นการจดัเกบ็
ภาษีทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุนในหลกัทรพัย์ต่างประเทศ อกีทัง้ในต่างประเทศอาจจะมกีารออกกฎหมายหรอืระเบยีบใหม่เป็น
ครัง้คราว ซือ้ท าใหเ้กดิความไม่แน่นอนในเรื่องของขอบเขตและเน้ือหา ซึง่ปัจจยัเหล่านี้อาจสง่ผลกระทบในทางลบต่อการลงทุน 

 ความเส่ียงของบริษทัของเราท่ีจะลงทุน 
การลงทุนในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นการลงทุนโดยตรงผ่านการซือ้หุน้ หรอืการลงทุนผ่านกองทุนรวมหุน้ต่างประเทศ 

ซึง่จะน าเงนิเราไปลงทุนอกีทอดหนึ่งนัน้ ความเสีย่งส าคญัอกีเรื่องคอืบรษิทัทีเ่ราลงทุนอาจเกดิเหตุการณ์ทีไ่ม่คาดคดิ จากตลาด
หุน้มคีวามผนัผวนสงู รวมถงึความเสีย่งทีบ่รษิทัอาจลม้ละลาย หรอืการบรหิารงานทีผ่ดิพลาด ปัจจยัเหล่านี้นัน้จะสง่ผลกระทบ
ต่อการลงทุนเป็นอย่างมาก 

 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 
เน่ืองจาการลงทุนในหลกัทรพัย์ต่างประเทศมกีารช าระเงนิเป็นเงนิตราต่างประเทศ ผลตอบแทนทีไ่ดร้ับจากการลงทุน

อาจจะไดร้บัผลกระทบจากความเสีย่งทีเ่กดิจากอตัราแลกเปลีย่น หากมลูค่าของเงนิตราต่างประเทศดงักล่าวมกีารเปลีย่นแปลง
มลูค่าเมื่อเทยีบกบัมลูค่าของเงนิบาท 
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3. การขบัเคลื่อนธรุกิจเพื่อความยัง่ยืน 
3.1 นโยบายและเป้าหมายการจดัการด้านความยัง่ยืน 

อยู่ระหว่างการด าเนินการจดัท า 

3.2 การจดัการผลกระทบต่อผูมี้ส่วนได้เสียในห่วงโซ่คณุค่าของธรุกิจ (value chain) 
3.2.1 ห่วงโซ่คณุค่าของธรุกิจ 
อยู่ระหว่างการด าเนินการจดัท า 

3.2.2 การวิเคราะหผ์ูมี้ส่วนได้เสียในห่วงโซ่คณุค่าของธรุกิจ 
อยู่ระหว่างการด าเนินการจดัท า 

3.3 การจดัการด้านความยัง่ยืนในมิติส่ิงแวดล้อม 
3.3.1 นโยบายและแนวปฏิบติัด้านส่ิงแวดล้อม 
อยู่ระหว่างการด าเนินการจดัท า 

3.3.2 ผลการด าเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม 
การดแูลรกัษาส่ิงแวดล้อม 
บรษิทัตระหนกัถงึความส าคญัของการดแูลรกัษาสิง่แวดลอ้ม เพื่อไม่ก่อใหเ้กดิปัญหามลภาวะต่างๆ รวมถงึภาวะโลกรอ้น 

ซึ่งมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตมนุษย์และระบบนิ เวศน์ บริษัทจึงมีนโยบายไม่กระท าการใดๆ ที่จะส่งผลเสียหายต่อ
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสภาพแวดลอ้ม โดยมแีนวทางปฏบิตั ิดงันี้ 

1. ใชท้รพัยากรอย่างมปีระสทิธภิาพ มมีาตรการประหยดัพลงังาน และพจิารณาน าทรพัยากรกลบัมาใชใ้หม่ 
2. พฒันาสนิคา้และบรกิารทไีม่สง่ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม มคีวามปลอดภยัในการใชง้าน 
3.  ใชเ้ทคโนโลยแีละขัน้ตอนการผลติทีม่มีาตรฐาน โดยค านึงถงึการลดปรมิาณและการบ าบดัมลพษิก่อนปล่อยสูธ่รรมชาติ 
4. ใหก้ารสนบัสนุนกจิกรรมทีจ่ะมสีว่นสรา้งสรรคส์งัคมและสิง่แวดลอ้มอย่างสม ่าเสมอ 

3.4 การจดัการความยัง่ยืนในมิติสงัคม 
3.4.1 นโยบายและแนวปฏิบติัด้านสงัคม 
ก. นโยบายภาพรวม  
ความรบัผดิชอบต่อสงัคมของกจิการ หมายถงึ การประกอบกจิการดว้ยความดแูลใส่ใจต่อผูม้สี่วนไดเ้สยี เศรษฐกจิ สงัคม

และสิง่แวดล้อมอย่างมคีุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณ ตลอดจนมธีรรมมาภิบาลในการด าเนินกจิกรรมต่างๆ ใหเ้ป็นไปดว้ย
ความซื่อสตัย ์สุจรติ โปร่งใสและยุตธิรรม บรษิทัด าเนินธุรกจิดว้ยความรบัผดิชอบต่อสงัคม สิง่แวดลอ้ม และกลุ่มผูม้สี่วนไดเ้สยี 
ตามหลกัการแนวทางความรบัผิดชอบต่อสงัคม 8 ขอ้ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ได้ก าหนดนโยบายและแนวทาง
ปฏบิตัเิพื่อใหบ้รษิทัน ามาใชเ้ป็นสว่นหนึ่งในการบรหิารจดัการกระบวนการทางธุรกจิ (CSR-in-Process) ดงันี้ 
(1) การประกอบธรุกิจด้วยความเป็นธรรม 

การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรมย่อมก่อให้เกดิความเชื่อมัน่กบัผู้เกี่ยวขอ้ง บรษิัทมุ่งมัน่ที่จะด าเนินธุรกิจด้วย
จรรยาบรรณทีด่ต่ีอคู่แขง่ขนัเพื่อใหเ้กดิการแขง่ขนัทีเ่ป็นธรรม โดยมแีนวทางปฏบิตัดิงันี้ 

1. ประพฤตปิฏบิตัภิายใต้กรอบกตกิาของการแข่งขนัทีด่ี ส่งเสรมิการแข่งขนัทางการคา้อย่างเสร ีหลกีเลีย่งพฤตกิรรม
การเล่นพรรคเล่นพวก หรอืร่วมสมคบคดิ (ฮัว้) กนั 
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2. ไม่แสวงหาขอ้มูลทีเ่ป็นความเป็นความลบัของคู่แข่งทางการคา้ด้วยวธิกีารที ่ไม่สุจรติ หรอืไม่เหมาะสม เช่น การจ่าย
สนิจา้งใหก้บัพนกังานของคู่แขง่ 

3. ไม่พยายามท าลายชื่อเสยีงของคู่แขง่ทางการคา้ดว้ยการกล่าวหาในทางรา้ยโดยไรม้ลูความจรงิ 
4.  ไม่สนบัสนุนการด าเนินการใดๆ ทีม่ลีกัษณะเป็นการละเมดิทรพัยส์นิทางปัญญา ใชส้นิคา้และบรกิารทีม่ลีขิสทิธิถ์ูกตอ้ง 

(2) การต่อต้านการการทุจริตคอรร์ปัชัน่ 
บรษิทัมนีโยบายด าเนินธุรกจิดว้ยความโปร่งใส ยดึมัน่ในความถูกต้อง ไม่สนับสนุนให้มีการสรา้งความส าเรจ็ของงาน

ดว้ยวธิกีารทุจรติ คณะกรรมการบรษิทัมนีโยบายปฏบิตัติามกฎหมายต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่  

(3) การเคารพสิทธิมนุษยชน 
การเคารพสทิธมินุษยชน หมายถงึ การปฏบิตัต่ิอผูม้สีว่นไดเ้สยี ชุมชนและสงัคมรอบขา้งดว้ยความเคารพในคุณค่าของมนุษย์ 

และไม่ละเมดิสทิธขิ ัน้พืน้ฐานของพวกเขา บรษิทัและบรษิทัย่อยมเีจตนารมณ์ทีจ่ะเคารพและไม่ละเมดิสทิธมินุษยชน โดยมแีนวทาง
ปฏบิตัดิงันี้ 

1. สนบัสนุนและเคารพในการปกป้องสทิธมินุษยชน โดยหมัน่ตรวจตราดแูลมใิหธุ้รกจิเขา้ไปมสีว่นเกีย่วขอ้งกบัการล่วง
ละเมดิสทิธมินุษยชน เช่น ไม่สนบัสนุนการบงัคบัใชแ้รงงาน ต่อตา้นการใชแ้รงงานเดก็ เป็นตน้ 

2. ส่งเสรมิการปฏบิตัติามขอ้ก าหนดดา้นสทิธมินุษยชนภายในกจิการของตน และกระตุ้นใหม้กีารปฏบิตัิตามหลกัการ
สทิธมินุษยชนตามมาตรฐานสากล 

(4) การปฏิบติัต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 
บรษิทัมนีโยบายปฏบิตัต่ิอพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทยีมและเป็นธรรม ดูแลดา้นความเป็นอยู่ ความปลอดภยัและสขุอนามยั

ในสถานที่ท างาน ตลอดจนส่งเสรมิการเรยีนรู้ระดบัองค์กรและการพฒันาบุคลากรเพื่อยกระดบัการท างานของพนักงานอย่างมอื
อาชพี พฒันาระบบการท างานและสรา้งนวตักรรมในองคก์ร โดยมแีนวทางปฏบิตั ิดงันี้  

1. จดัใหม้เีงื่อนไขในการจา้งงานทีเ่ป็นธรรม และใหพ้นกังานไดร้บัค่าตอบแทนทีเ่หมาะสมตามศกัยภาพ 
2. จดัให้มกีารดูแลในเรื่องสวสัดกิารแก่พนักงานตามสมควร เช่น จดัใหม้วีนัลาพกัผ่อนประจ าปี การท างานล่วงเวลาที่

สมเหตุสมผล การรกัษาพยาบาลตามความจ าเป็นและสมควร เป็นตน้ 
3. การแต่งตัง้โยกย้าย การให้รางวลัและการลงโทษพนักงานจะกระท าด้วยความสุจริตใจ เสมอภาคและตัง้อยู่บน

พืน้ฐานของความรู ้ความสามารถและความเหมาะสมของพนกังาน  
4. จดัใหม้กีารดแูลรกัษาสภาพแวดลอ้มในการท างาน ใหม้คีวามปลอดภยัต่อชวีติ และทรพัยส์นิของพนกังาน  
5. พัฒนาพนักงานเพื่อฝึกฝนทักษะและเพิ่มพูนศกัยภาพ โดยเปิดโอกาสให้พนักงานมีการเรียนรู้อย่างทัว่ถึงและ

สม ่าเสมอ 
6. ปฏบิตัติามกฎหมาย และขอ้บงัคบัต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัพนกังานอย่างเคร่งครดั  
7. หลีกเลี่ยงการกระท าใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม  ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมัน่คงในหน้าที่การท างานของพนักงาน 

ตลอดจนปฏบิตัต่ิอพนกังานดว้ยความสภุาพ 

(5) ความรบัผิดชอบต่อผูบ้ริโภค  
บรษิทัมุ่งมัน่ทีจ่ะผลติสนิคา้และบรกิารทีม่คีุณภาพและมาตรฐาน ในราคาเสนอขายทีเ่หมาะสม รกัษาความลบัของลกูคา้

อย่างจรงิจงัและสม ่าเสมอ แสวงหาลู่ทางอย่างไม่หยุดยัง้ทีจ่ะเพิม่ประโยชน์ใหแ้ก่ลูกคา้อย่างต่อเนื่อง และปฏบิตัิตามเงื่อนไข
ต่างๆ ทีม่ต่ีอลกูคา้อย่างเคร่งครดั โดยมแีนวทางปฏบิตัดิงันี้ 

1. สง่มอบผลติภณัฑท์ีม่คีุณภาพและมาตรฐานตรงตามความตอ้งการของลกูคา้ ภายใตเ้งื่อนไขทีเ่ป็นธรรม 
2. พฒันาผลติภณัฑแ์ละบรกิารอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิม่มลูค่าใหก้บัธุรกจิและเพื่อเพิม่ประโยชน์ใหแ้ก่ลกูคา้ 
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3. ใหข้อ้มูลเกีย่วกบัผลติภณัฑแ์ละบรกิารทีถู่กต้อง เพยีงพอ ไม่เกนิความเป็นจรงิ เพื่อใหลู้กคา้มขีอ้มลูเพยีงพอในการ
ตดัสนิใจ 

4. รกัษาความลบัของลกูคา้ไม่น าไปใชเ้พื่อประโยชน์ของตนเอง หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งโดยมชิอบ  

(6) การดแูลรกัษาส่ิงแวดล้อม 
บรษิทัตระหนกัถงึความส าคญัของการดแูลรกัษาสิง่แวดลอ้ม เพื่อไม่ก่อใหเ้กดิปัญหามลภาวะต่างๆ รวมถงึภาวะโลกรอ้น 

ซึ่งมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตมนุษย์และระบบนิ เวศน์ บริษัทจึงมีนโยบายไม่กระท าการใดๆ ที่จะส่งผลเสียหาย ต่อ
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสภาพแวดลอ้ม โดยมแีนวทางปฏบิตั ิดงันี้ 

1. ใชท้รพัยากรอย่างมปีระสทิธภิาพ มมีาตรการประหยดัพลงังาน และพจิารณาน าทรพัยากรกลบัมาใชใ้หม่ 
2. พฒันาสนิคา้และบรกิารทไีม่สง่ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม มคีวามปลอดภยัในการใชง้าน 
3.  ใชเ้ทคโนโลยแีละขัน้ตอนการผลติทีม่มีาตรฐาน โดยค านึงถงึการลดปรมิาณและการบ าบดัมลพษิก่อนปล่อยสูธ่รรมชาต ิ
4. ใหก้ารสนบัสนุนกจิกรรมทีจ่ะมสีว่นสรา้งสรรคส์งัคมและสิง่แวดลอ้มอย่างสม ่าเสมอ  

(7) การมีส่วนรว่มพฒันาชุมชนและสงัคม 
บรษิทัมนีโยบายส่งเสรมิการใชก้ระบวนการทางธุรกจิเพื่อประโยชน์ในการพฒันาคุณภาพชวีติ ช่วยสรา้งเศรษฐกจิและ

ความเขม้แขง็ใหก้บัชุมชนและสงัคม โดยมแีนวทางปฏบิตั ิดงันี้ 
1. การสนบัสนุนการจา้งงานในชุมชน 
2. แสวงหาโอกาสสนบัสนุนกจิกรรมสรา้งสรรคส์งัคมและชุมชน 
3. ปลกูฝังจติส านึกในเรื่องความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้มใหเ้กดิขึน้ในหมู่พนกังานทุกระดบั  
4. ควบคุมใหม้กีารปฏบิตัอิย่างเคร่งครดัตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบยีบทีอ่อกโดยหน่วยงานก ากบัดแูล  

(8) การมีนวตักรรมและการเผยแพรน่วตักรรมจากการด าเนินความรบัผิดชอบต่อสงัคม ส่ิงแวดล้อม และผูมี้ส่วนได้
เสีย 

บรษิัทตระหนักดวี่าผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีมบีทบาทส าคญัในการก าหนดทศิทางการด าเนินธุรกจิ จงึใหค้วามส าคญัในการ
ดแูลและค านึงถงึผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่มทัง้ภายในและภายนอกองคก์ร บรษิทัจงึมนีโยบายสนบัสนุนสง่เสรมิการมสีว่นร่วมของผู้
มสี่วนไดเ้สยี (Co-Creation) ในการพฒันานวตักรรมทีส่รา้งความสมดุลระหว่างมูลค่าและคุณค่าต่อชุมชน สงัคม และสิง่แวดลอ้ม
ควบคู่ไปกบัความเจรญิเตบิโตของธุรกจิอย่างยัง่ยนื โดยมแีนวทางปฏบิตั ิดงันี้ 

1. วเิคราะหก์ระบวนการท างานอย่างละเอยีด เพื่อสรา้งโอกาสในการพฒันาไปสูก่ารคน้พบนวตักรรมทางธุรกจิ 
2. สร้างโอกาสในการคดิค้นผลติภณัฑ์ใหม่ร่วมกบัผู้มีส่วนได้เสยี เพื่อความเจรญิเติบโตควบคู่กบัการสรา้งก าไรของ

ธุรกจิอย่างยัง่ยนื 
3. การร่วมมอืกบัหน่วยงานของรฐับาลในการพฒันาผลติภณัฑ ์เพื่อช่วยเหลอืผูด้อ้ยโอกาสและสงัคม เพื่อใหทุ้กคนใน

องคก์รไดร้บัทราบนโยบายการต่อตา้นทุจรติคอรร์ปัชัน่บรษิทัจะเผยแพร่นโยบายดงักล่าวผ่านช่องทางการสือ่สารของบรษิทั เช่น 
จดหมาย อเีมล ์แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (56-1 One Report) โดยจะทบทวนนโยบายดงักล่าวอย่างสม ่าเสมอทุกปี 

ข. การด าเนินงานและการจดัท ารายงาน 
ความรบัผดิชอบต่อสงัคมตามนโยบายและแนวปฏบิตัขิา้งตน้นัน้ เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการด าเนินธุรกจิของกจิการที่

บรษิัทได้ปฏิบตัิมาโดยตลอด โดยบริษัทได้ด าเนินงานตามนโยบายและแนวทางที่ก าหนด ตัง้แต่ขัน้ตอนการจดัหาวตัถุดิบที่มี
คุณภาพในราคาทีเ่หมาะสม และเพื่อใหเ้กดิการแข่งขนัอย่างเป็นธรรม หลกีเลีย่งพฤตกิรรมการเล่นพรรคเล่นพวก ทางบรษิทัจะ
เปรยีบเทยีบสนิคา้จากผูจ้ดัจ าหน่ายวตัถุดบิหลายรายเพื่อใหส้ามารถเปรยีบเทยีบราคาและเพิม่อ านาจการต่อรอง  
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ส าหรบักระบวนการผลติสนิคา้ บรษิทัมกีารตรวจสอบและควบคุมคุณภาพสนิคา้ตัง้แต่เริม่ต้นการผลติจนถงึขัน้ตอนสดุทา้ย
ก่อนทีจ่ะส่งมอบสนิคา้ใหแ้ก่ลูกคา้ รวมถงึการใหค้ าแนะน าในการน าผลติภณัฑ์ของบรษิทัไปใชใ้นกระบวนการผลติของลูกค้า
เพื่อช่วยลดเวลาในการท างาน (Cycle Time) ในการผลิต ตลอดจนฝ่ายการตลาดจะติดตามผลหลงัการขาย เพื่อรบัฟังปัญหา
ขอ้เสนอแนะจากลูกค้า แลว้น ามาปรบัปรุงและพฒันาผลติภัณฑ์ใหม่ๆ ที่หลากหลายให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของ
ลกูคา้ไดม้ากยิง่ขึน้ 

เน่ืองจากธุรกจิของบรษิทัต้องอาศยับุคลากรทีม่คีวามรู ้ความช านาญและประสบการณ์ ผู้บรหิารบรษิัทจงึไดต้ระหนัก  
ถงึความส าคญัของทรพัยากรบุคคล และมนีโยบายสง่เสรมิบุคลากรรุ่นใหม่ทีม่คีวามรู ้ความสามารถ ใหท้นัต่อการเปลีย่นแปลง
ของเทคโนโลย ีโดยการจดัอบรมพนกังานและเปิดโอกาสใหพ้นกังานไดเ้รยีนรูแ้ละไดป้ระสบการณ์ในการรบัการถ่ายทอดเทคโนโลยี
การผลติจากต่างประเทศ ซึง่เป็นผูผ้ลติเครื่องจกัรนัน้ๆ โดยตรง 

ค. การด าเนินธรุกิจท่ีมีผลกระทบต่อความรบัผิดชอบต่อสงัคม  
 - ไม่ม ี- 

ง. กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสงัคมและส่ิงแวดล้อม (CSR-after-process) 
บรษิัท ได้ท ากจิกรรม “ โครงการ CPT Turn on the Light สู่สงัคม ประจ าปี 2562 “ โครงการอาหารด ีพี่ให้น้อง เมื่อ

วนัที ่2 พฤษภาคม 2562 ใหก้บัสถานสงเคราะหเ์ดก็อ่อนบา้นปากเกรด็ ซึง่เป็นหน่วยงานในสงักดักรมกจิการเดก็และเยาวชน 
(ดย.) กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์โดยกจิกรรมครัง้นี้ถอืเป็น CSR after process พนกังานทุกคนไดม้ี
สว่นร่วมกบับรษิทั ในการบรจิาคเงนิ และสิง่ของ โดยปรากฏตามภาพดงันี้ 
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4. การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจดัการ (MD&A) 
4.1 วิเคราะหก์ารด าเนินงาน และฐานะทางการเงิน 
รายได้ 

 
1. รายไดจ้ากการขาย ส าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 เป็นจ านวนเงนิ 282.45 ลา้นบาท และ 633.51 

ลา้นบาทตามล าดบั ซึง่ลดลงเมื่อเทยีบกบัปี 2563 เน่ืองจากผลกระทบจากการระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา (COVID-19) 
ท าใหเ้กดิความล่าชา้ในการสง่มอบวตัถุดบิจาก Supplier ท าใหง้านขายบางสว่นยงัอยู่ระหว่างการผลติและรอสง่มอบ  

2. รายไดจ้ากการใหบ้รกิารรบัเหมาและตดิตัง้ เป็นงานใหบ้รกิารรบัเหมาและตดิตัง้สายไฟ (Cabling Installation) และ
การก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย (Substation) โดยรายได้ส าหรบัปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 เป็นจ านวนเงิน 
471.29 ลา้นบาท และ 277.87 ลา้นบาทตามล าดบั ซึง่เพิม่ขึน้เมื่อเทยีบกบัปี 2563 เนื่องจากได้งานโครงการทีม่มีูลค่าสูงหลาย
งาน และสง่มอบงานตามความคบืหน้าของงานโครงการไดห้ลายงาน 

3. รายได้จากการให้บริการ ส าหรบัปี สิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 เป็นจ านวนเงนิ 25.00 ล้านบาท และ 
31.69 ลา้นบาทตามล าดบั ซึง่มรีายไดจ้ากงานบรกิารลดลงเมื่อเทยีบกบัปี 2563 เนื่องจากผลกระทบจากการระบาดของโรคตดิ
เชือ้ไวรสัโคโรนา (COVID-19) ท าใหไ้ม่สามารถเขา้บรกิารทีห่น้างานลกูคา้ไดเ้ตม็ก าลงั 

ต้นทุนขายและบริการ 
1. ตน้ทุนขาย องคป์ระกอบหลกัของตน้ทุนงานขาย คอื ต้นทุนค่าสนิคา้ คดิเป็นประมาณรอ้ยละ 70-80 ของต้นทุนขาย

รวม อนัไดแ้ก่ วตัถุดบิ อุปกรณ์ ทีน่ ามาประกอบระบบไฟฟ้าควบคุมเครื่องจกัร เช่น มอเตอร ์อนิเวอรเ์ตอร ์PLC และอื่นๆ ซึง่มี
การสัง่ซือ้จากทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ตน้ทุนขายอื่นๆ เช่น ค่าแรงทางตรง ค่าวสัดุสิน้เปลอืง และค่าเสือ่ม
ราคา คดิเป็นสดัส่วนเฉลี่ยประมาณรอ้ยละ 20-30 ของต้นทุนขายรวม ส าหรบัปี สิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มี
มลูค่าเท่ากบั 266.48 ลา้นบาท และ 555.46 ลา้นบาท ผนัแปรตามยอดขายทีล่ดลงและตน้ทุนวตัถุดบิทีส่งูขึน้ 

2. ตน้ทุนการใหบ้รกิารรบัเหมาและตดิตัง้ เป็นตน้ทุนงานบรกิารรบัเหมาและตดิตัง้ทีเ่กดิขึน้จรงิของงานทีท่ าเสรจ็จนถงึ
วนัสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มมีูลค่าเท่ากบั 525.10 ลา้นบาท และ 255.52 ล้านบาท ต้นทุนสูงขึน้ เนื่องจาก
ราคาวตัถุดบิทีป่รบัสงูขึน้ ไดแ้ก่ เหลก็ ทองแดง สายไฟ เป็นต้น ประกอบกบัมาตรการในการป้องกนัโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 
(COVID-19) ท าใหต้น้ทุนค่าแรงเพิม่สงูขึน้อย่างมาก และมตีน้ทุนโครงการในอดตีทีใ่ชเ้กนิจากทีป่ระมาณการไว้ 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

1. รายได้จากการขาย

1.1    ตูไ้ฟฟ้า (Panel) 196.78          24.97       288.99          30.40        (92.21)           (31.91)     

1.2    สนิคา้-หน่วย (Unit) 85.67            10.87       344.52          36.23        (258.85)         (75.13)     

รวมรายได้จากการขาย 282.45            35.84        633.51            66.63          (351.06)           (55.43)      

2. รายได้จากการให้บริการรบัเหมาและติดตัง้ 471.29          59.79       277.87          29.22        193.42          69.61      

3. รายได้จากการให้บริการ 25.00            3.17        31.69            3.33          (6.69)             (21.10)     

รวมรายได้จากการให้บริการ 496.29            62.96        309.57            32.55          186.73            60.32        

รวมรายได้หลกั 778.74            98.80        943.07            99.18          (164.33)           (17.43)      

4. รายได้อ่ืนๆ * 8.55              1.08        6.43              0.68          2.13              33.08      

5. ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 0.95              0.12        1.35              0.14          (0.40)             (29.89)     

รวมรายได้ 788.24            100.00      950.85            100.00        (162.61)           (17.10)      

                                 *รายไดอ้ืน่ๆ ประกอบดว้ย รายไดจ้ากการขายเศษซาก ดอกเบี้ยรบั และก าไรจากเงนิลงทุนระยะสัน้ เป็นตน้

การเปล่ียนแปลง
โครงสร้างรายได้

2564 2563
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3. ต้นทุนการให้บรกิาร ประกอบด้วยต้นทุนการให้บรกิาร (Service) และต้นทุนการซ่อมแซม (Repair) ที่เกดิขึน้จาก
งานที่หมดอายุรบัประกนัสนิค้าแล้ว (Expired Warranty) ส าหรบัปี สิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มมีูลค่าเท่ากบั 
17.38 ลา้นบาท และ 22.07 ลา้นบาท ซึง่มยีอดลดลงเลก็น้อยเมื่อเทยีบกบัปีทีแ่ลว้ 

ค่าใช้จ่ายในการขาย และค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
1. ค่าใช้จ่ายในการขาย ส าหรบัปี สิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มคี่าใชจ้่ายในการขายเท่ากบั 27.18 ลา้น

บาท และ 37.26 ล้านบาท เนื่องจากมีการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรเชิงรุก เพิ่มบุคลากรในทีมงานฝ่ายขาย เพื่อให้มี
ประสทิธภิาพ สอดคลอ้งกบัค าสัง่ซือ้ทีค่า้งสง่มอบของบรษิทั  

2.  ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร ส าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่ 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มมีลูค่าเท่ากบั 59.61 ลา้นบาท และ 
71.76 ลา้นบาท ค่าใชจ้่ายลดลงเมื่อเทยีบกบัปี 2563 เน่ืองจากมกีารบรหิารการจดัการภายในทีม่ปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรบัปี 
ส าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 บรษิทัและบรษิทัย่อยมขีาดทุนสทุธ ิ86.11 ลา้นบาท และส าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่

31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัและบรษิทัย่อยมกี าไรสทุธ ิ5.53 ลา้นบาท เน่ืองจากความล่าชา้ในการสง่มอบวตัถุดบิจากSupplier ท า
ใหง้านขายบางส่วนยงัอยู่ระหว่างการผลติและรอส่งมอบ จงึท าให้การรบัรูร้ายได้ในปีนี้ยงัต ่าอยู่ อกีสาเหตุหนึ่งเน่ืองจากราคา
วตัถุดบิในตลาดปรบัราคาสงูขึน้ ไดแ้ก่ เหลก็ ทองแดง สายไฟ เป็นต้น ประกอบกบัมาตรการในการป้องกนัโรคตดิเชือ้ไวรสัโค
โรนา (COVID-19) ท าใหต้น้ทุนค่าแรงเพิม่สงูขึน้อย่างมาก และมตีน้ทุนโครงการในอดตีทีใ่ชเ้กนิจากทีป่ระมาณการไว้ 

 
 
 
 
 
 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 778.74 943.07 (164.33) (17.43)

ตน้ทุนขายและบรกิาร 808.96 833.05 (24.09) (2.89)

ก าไร(ขาดทุน)ขัน้ตน้ (30.22) 110.02 (140.24) (127.47)

รายไดอ้ืน่ 8.55 6.43 2.12 33.08

ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น 0.95 1.35 (0.40) (29.89)

ก าไร(ขาดทุน)กอ่นคา่ใชจ่้าย (20.72) 117.80 (138.52) (117.59)

คา่ใชจ่้ายในการขาย 27.18 37.26 (10.08) (27.06)

คา่ใชจ่้ายในการบรหิาร 59.61 71.76 (12.14) (16.92)

ก าไร(ขาดทุน)กอ่นตน้ทุนทางการเงนิและภาษเีงนิได้ (107.51) 8.78 (116.30) (1,323.66)

ตน้ทุนทางการเงนิ 0.67 1.32 (0.66) (50.23)

คา่ใชจ่้าย(รายได)้ภาษเีงนิได้ (22.07) 1.93 (24.01) (1,240.37)

ก าไร(ขาดทุน)ส าหรบัปี (86.11) 5.53 (91.64) (1,658.46)

ก าไร(ขาดทุน)สทุธต่ิอหุน้ (บาท) (0.0957) 0.0061 (0.1018)

งบก าไรขาดทุนรวม

ส าหรบัปี ส้ินสดุวนัท่ี การเปล่ียนแปลง

เพ่ิมขึ้น (ลดลง)31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563
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การวิเคราะหฐ์านะทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 

สินทรพัย ์
บรษิัทและบรษิัทย่อยมีสนิทรพัย์รวม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 เป็นจ านวนเงิน 1,334.35 ล้านบาท และ 

1,269.25 ลา้นบาทตามล าดบั สนิทรพัยห์มุนเวยีนลดลง 32.90 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ -3.92 เนื่องจากลูกหนี้การคา้และลูกหนี้
อื่นลดลง 144.83 ล้านบาท เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดและสนิทรพัย์ทางการเงนิหมุนเวยีนอื่น เพิ่มขึน้  จ านวน 71.28 
ลา้นบาท ส่วนสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนเพิม่ขึน้ 98.00 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 22.73 เนื่องจากสนิทรพัยท์างการเงนิไม่หมุนเวยีน
อื่นเพิม่ขึน้ 70.32 ลา้นบาท สนิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อตดับญัช ีเพิม่ขึน้ 20.69 ลา้นบาท ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ลดลง 11.43 ลา้น
บาท 

หน้ีสิน 
บรษิทัและบรษิทัย่อยมหีนี้สนิรวม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 เป็นจ านวนเงนิ 430.78 ลา้นบาท และ 267.09 

ล้านบาทตามล าดับ หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น 167.96 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 72.17 เนื่องจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้
หมุนเวยีนอื่นเพิม่ขึน้ 113.67 ลา้นบาท การรบัเงนิล่วงหน้าจากการขายเพิม่ขึน้ 48.83 ลา้นบาท ประมาณการหนี้สนิอื่น เพิม่ขึน้ 
13.02 ลา้นบาท และเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ ลดลง 7.96 ล้านบาท ส่วนหนี้สนิไม่หมุนเวยีนลดลง 4.28 ลา้นบาท 
คดิเป็นรอ้ยละ -12.44 เน่ืองจากรบัรูป้ระมาณการหนี้สนิไม่หมุนเวยีนส าหรบัผลประโยชน์พนกังานลดลง  

ส่วนของผูถื้อหุ้น  
ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 เป็นจ านวนเงนิ 903.57 ล้านบาท และ 1,002.16 ล้านบาท

ตามล าดบั ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงเนื่องจากผลขาดทุนส าหรบัปี 2564 และการจ่ายเงนิปันผลในเดอืนพฤษภาคม 2564 เป็น
จ านวนเงนิ 18.00 ลา้นบาท 

4.2 ปัจจยัหรือเหตุการณ์ท่ีอาจมีผลต่อฐานะการเงิน หรือการด าเนินงานอย่างมีนัยส าคญัในอนาคต (Forward 
Looking) 

-ไม่ม-ี 

 

 

 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ

สินทรพัยห์มนุเวียน 805.25                        838.15                        (32.90)                      (3.92)        

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 529.10                        431.10                        98.00                       22.73       

รวมสินทรพัย์ 1,334.35                     1,269.25                     65.10                       5.13          

หน้ีสินหมนุเวียน 400.70                        232.74                        167.96                     72.17       

หน้ีสินไม่หมนุเวียน 30.08                          34.35                          (4.28)                        (12.44)      

รวมหน้ีสิน 430.78                        267.09                        163.68                     61.29       

รวมส่วนของผูถ้อืหุ้น 903.57                        1,002.16                     (98.59)                      (9.84)        

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถ้อืหุ้น 1,334.35                     1,269.25                     65.10                       5.13          

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ 31 ธนัวาคม 2564 ณ 31 ธนัวาคม 2563

การเปล่ียนแปลง

เพ่ิมขึ้น (ลดลง)
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4.3 ข้อมูลทางการเงินท่ีส าคญั 
งบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 - 2564  (หน่วย : ลา้นบาท) 

ฐานะการเงิน 
งบการเงินรวม 

ณ 31 ธนัวาคม 2562 ณ 31 ธนัวาคม 2563 ณ 31 ธนัวาคม 2564 
จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 

สินทรพัย ์
สินทรพัยห์มนุเวียน 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้หมนุเวยีนอืน่ - สุทธ ิ
สนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญา 
สนิคา้คงเหลอื - สุทธ ิ
สนิทรพัยท์างการเงนิหมนุเวยีนอื่น 

 
  

38.30 
214.00 
34.97 
93.67 

375.69 

 
 

3.21 
17.94 
2.93 
7.85 

31.49 

 
 

217.42 
407.90 
123.25 
89.58 

- 

 
 

17.13 
32.14 
9.71 
7.06 

- 

 
 

146.88 
263.06 
99.65 

153.85 
141.81 

 
 

11.01 
19.71 
7.47 

11.53 
10.63 

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 756.63 63.42 838.15 66.04 805.25 60.35 
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 
สนิทรพัยท์างการเงนิไมห่มนุเวยีนอื่น 
ลกูหนี้การคา้ไมห่มนุเวยีน - สุทธ ิ
เงนิมดัจ าค่าซื้อสนิทรพัยถ์าวร 
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดง้วดปัจจุบนั 
ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธ ิ
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สุทธ ิ
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัช ี- สุทธ ิ
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ 

- 
- 

0.30 
5.10 

405.75 
7.16 

17.42 
0.59 

- 
- 

0.03 
0.43 

34.01 
0.60 
1.46 
0.05 

- 
8.81 

- 
7.21 

389.10 
6.57 

16.35 
3.06 

- 
0.69 

- 
0.57 

30.65 
0.52 
1.29 
0.24 

70.32 
3.15 

- 
9.62 

377.67 
5.35 

37.04 
25.95 

5.27 
0.24 

- 
0.72 

28.30 
0.40 
2.78 
1.94 

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 436.32 36.58 431.10 33.96 529.10 39.65 
รวมสินทรพัย ์ 1,192.95 100.00 1,269.25 100.00 1,334.35 100.00 

หน้ีสินและส่วนของผูถ้ือหุ้น 
หน้ีสินหมนุเวียน 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้หมนุเวยีนอื่น 
หนี้สนิทีเ่กดิจากสญัญา 
หนี้สนิตามสญัญาเช่าทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 
ประมาณการหนี้สนิจากการรบัประกนั 
ประมาณการหนี้สนิอืน่ 

 
 

24.27 
94.40 
44.42 
2.61 

12.70 
4.68 

 
 

2.04 
7.91 
3.72 
0.22 
1.07 
0.39 

7.96 
149.61 
55.48 
1.85 

14.93 
2.91 

0.63 
11.79 
4.37 
0.15 
1.18 
0.23 

- 
263.28 
104.31 

1.53 
15.65 
15.93 

- 
19.73 
7.82 
0.12 
1.17 
1.19 

รวมหน้ีสินหมนุเวียน 183.08 15.35 232.74 18.35 400.70 30.03 
หน้ีสินไม่หมนุเวียน 
หนี้สนิตามสญัญาเช่า - สุทธ ิ 
ประมาณการหนี้สนิไมห่มนุเวยีนส าหรบั 

ผลประโยชน์พนกังาน 
หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอื่น 

 
9.11 

 
27.86 
2.02 

 
0.76 

 
2.34 
0.17 

 
7.65 

 
25.61 
1.09 

 
0.60 

 
2.02 
0.09 

 
6.46 

 
20.84 
2.78 

 
0.48 

 
1.56 
0.21 

รวมหน้ีสินไม่หมนุเวียน 38.99 3.27 34.35 2.71 30.08 2.25 
รวมหน้ีสิน 222.07 18.62 267.09 21.06 430.78 32.28 
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 - 2564  (หน่วย : ล้านบาท) 

ฐานะการเงิน 
งบการเงินรวม 

ณ 31 ธนัวาคม 2562 ณ 31 ธนัวาคม 2563 ณ 31 ธนัวาคม 2564 
จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 

ส่วนของผูถ้ือหุ้น 
ทุนเรอืนหุน้ 
ทุนจดทะเบยีน 
หุน้สามญั 1,479,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 0.50 บาท 
หุน้สามญั 1,255,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 0.50 บาท 
ทุนทีอ่อกจ าหน่ายและช าระเตม็มลูค่าแลว้ 
หุน้สามญั 900,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 0.50 บาท 

ส่วนเกนิมลูค่าหุน้สามญั 
เงนิรบัจากการจ าหน่ายใบส าคญัแสดงสทิธ ิ
ก าไรสะสม-จดัสรรแลว้-ส ารองตามกฎหมาย 
ก าไร(ขาดทุน)สะสม-ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 

 
 
 
- 

627.50 
 

450.00 
469.63 

- 
34.11 
17.02 

 
 
 
- 

52.60 
 

37.72 
39.36 

- 
2.86 
1.43 

 
 
 

739.50 
- 
 

450.00 
469.63 
22.40 
34.38 
25.63 

 
 
 

58.26 
- 
 

35.45 
37.00 
1.75 
2.71 
2.02 

 
 
 

739.50 
- 
 

450.00 
469.63 
22.40 
34.38 

(72.96) 

 
 
 

55.42 
- 
 

33.72 
35.20 
1.68 
2.58 

(5.47) 
รวมส่วนของผูถ้ือหุ้นบริษทัใหญ่ 970.76 81.37 1,002.04 78.93 903.45 67.71 
ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุ 0.12 0.01 0.12 0.01 0.12 0.01 

รวมส่วนของผูถ้ือหุ้น 970.88 81.38 1,002.16 78.94 903.57 67.72 
รวมหน้ีสินและส่วนของผูถ้ือหุ้น 1,192.95 100.00 1,269.25 100.00 1,334.35 100.00 

 

222.07 267.09
430.78

970.88
1,002.16

903.57

1,192.95 1,269.25 1,334.35
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ฐานะการเงิน

หน้ีสินรวม ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

(หน่วย:ล้านบาท)

สินทรพัยร์วม
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อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั 
อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 - 2564 

อตัราส่วนทางการเงิน 2562 2563 2564 

อตัราสว่นสภาพคล่อง (เท่า) 
อตัราสว่นสภาพคล่องหมนุเรว็ (เท่า) 
อตัราสว่นหมนุเวยีนลกูหนี้การคา้ (เท่า) 
ระยะเวลาเกบ็หนี้เฉลีย่ (วนั) 
อตัราสว่นหมนุเวยีนสนิคา้คงเหลอื (เท่า)  
ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่ (วนั) 
อตัราสว่นหมนุเวยีนเจา้หนี้การคา้ (เท่า) 
ระยะเวลาช าระหนี้เฉลีย่ (รวม) (วนั) 
วงจรเงนิสด (วนั) 
อตัราก าไรขัน้ตน้ (%) 
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (%) 
อตัราสว่นก าไรสุทธ ิ(%) 
อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (%) 
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์(%) 
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยถ์าวร (%) 
อตัราการหมนุของสนิทรพัย ์(เท่า) 
อตัราสว่นหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (เท่า) 

4.13 
3.43 
2.23 
164 
4.86 
75 

3.42 
107 
132 

19.88 
(1.91) 
(1.69) 
(1.00) 
(0.78) 
(2.66) 
0.45 
0.23 

3.60 
2.69 
3.33 
110 
9.09 
40 

8.64 
42 
108 

11.67 
0.92 
0.58 
0.56 
0.45 
1.39 
0.77 
0.27 

2.01 
1.38 
2.86 
128 
6.65 
55 

4.45 
82 
101 

(3.88) 
(13.64) 
(10.91) 
(9.04) 
(6.61) 
(22.46) 
0.60 
0.48 

 

 

 

284.19

633.51

282.45
244.66
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471.29

42.66 31.69 2512.89 6.43 8.55
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รายได้จากการขาย รายได้จากการให้บริการรบัเหมาและติดตัง้
รายได้จากการให้บริการ รายได้อ่ืน
ก าไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปล่ียน
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5. ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลส าคญัอ่ืน 
5.1 ข้อมูลทัว่ไป ช่ือ สถานท่ีตัง้ โทรศพัท ์โทรสารของบุคคลอ้างอิงอ่ืนๆ 
ช่ือบริษทั  บรษิทั ซพีที ีไดร ์แอนด ์เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) 
ช่ือภาษาองักฤษ  CPT Drives and Power Public Company Limited  
เลขทะเบียนบริษทั 0107556000639 
ประเภทธรุกิจ  จ าหน่ายอุปกรณ์และระบบควบคุมไฟฟ้าทีใ่ชใ้นโรงงานอตุสาหกรรม รวมถงึใหบ้รกิารตดิตัง้ 

และก่อสรา้งสถานีไฟฟ้าย่อย 
ท่ีตัง้ส านักงานใหญ่ 230/7 ถนนเทศบาลรงัรกัษ์เหนอื แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรงุเทพมหานคร 10900 

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

ตัง้โรงงานสาขา 1 เลขที ่75/26 หมู่ที ่11 ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 12120 
(เพื่อเกบ็สินค้าคงคลงั)  
ท่ีตัง้โรงงานสาขา 2 เลขที ่26/16 หมู่ที ่11 ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 12120 
(เพื่อประกอบสินค้า) โทรศพัท:์ 02-908-8227-8, 02-520-3903 

โทรสาร: 02-520-3904 
ท่ีตัง้โรงงานสาขา 3 เลขที ่26/33 หมู่ที ่11 ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 12120 
(เพื่อประกอบสินค้า) โทรศพัท:์ 02-529-1091-2 
ทุนจดทะเบียน  739.50 ลา้นบาท/ 1,479 ลา้นหุน้ มลูค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 
ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 450 ลา้นบาท/ 900 ลา้นหุน้ มลูค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 

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

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

ผูส้อบบญัชี 
บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั 
ท่ีตัง้ส านักงานใหญ่ ชัน้ 22 อาคารว่องวานิชคอมเพลก็ซ ์บ ีเลขที ่100/72, 100/2 ถนนพระราม 9  

แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 
โทรศพัท:์  02-645-0101 
โทรสาร:   02-645-0110 
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5.2 ข้อมูลส าคญัอ่ืน 
ไม่มขีอ้มลูส าคญัอื่น 

5.2.1 ข้อมูลอ่ืนท่ีอาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจของผูล้งทนุอย่างมีนัยส าคญั 
ไม่มขีอ้มลูทีอ่าจมผีลกระทบต่อการตดัสนิใจของผูล้งทุนอย่างมนียัส าคญั 

5.2.2 ข้อจ ากดัของผูถื้อหุ้นในต่างประเทศ ในกรณีท่ีบริษทัมีนโยบายท่ีจะขอมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในการเสนอ
ขายหุ้นเพ่ิมทุน หรอืออกใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนท่ีโอนสิทธิได้ (Transferable Subscription Right หรอื 
TSR) ให้แก่ผูถื้อหุ้นตามสดัส่วนการถือหุ้น โดยไม่ออกและเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นท่ีจะท าให้บริษทัมีหน้าท่ีตาม
กฎหมายต่างประเทศ 

บรษิทัไม่มขีอ้จ ากดัของผูถ้อืหุน้ในต่างประเทศกรณีทีบ่รษิทัมนีโยบายทีจ่ะขอมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ในการเสนอขายหุน้
เพิม่ทุนหรอืออกใบแสดงสทิธใินการซือ้หุน้เพิม่ทุนทีโ่อนสทิธไิด ้(Transferable Subscription Right หรอื TSR) ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้
ตามสดัสว่นการถอืหุน้ โดยไม่ออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทีจ่ะท าใหบ้รษิทัมหีน้าทีต่ามกฎหมายต่างประเทศ 

5.3 ข้อพิพาททางกฎหมาย 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 บรษิทั ไม่มขีอ้พพิาททางกฎหมายทีอ่าจก่อใหเ้กดิผลเสยีหายต่อสนิทรพัยข์องบรษิทัเกนิ

กว่ารอ้ยละ 5 ของสว่นของผูถ้อืหุน้ และไม่มขีอ้พพิาททางกฎหมายอื่นใดทีอ่าจก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อการด าเนินธุรกจิของ
บรษิทัอย่างมนียัส าคญั 

5.4 ตลาดรอง 
บรษิทัไม่มหีลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยข์องประเทศอื่น 

5.5 สถาบนัการเงินท่ีติดต่อ (เฉพาะกรณีตราสารหน้ี) 
บรษิทัไม่มกีารออกตราสารหนี้ในปี 2564 
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ส่วนท่ี 2 
การก ากบัดแูลกิจการ 

6. นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ 
6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบติัการก ากบัดแูลกิจการ 

บรษิทั ซพีที ีไดร ์แอนด ์เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) ตระหนักถงึความส าคญัในการปฏบิตัติามหลกับรรษทัภบิาลในการ
ด าเนินธุรกิจ ดังนัน้คณะกรรมการบรษิัทจึงได้มีนโยบายปฏิบตัิตามหลกัการและข้อพึงปฏิบัติที่ดีส าหรบักรรมการบริษัท  ซึ่ง
สอดคล้องกับข้อพึงปฏิบัติที่ดีส าหรบักรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices for Directors of Listed Company) 
ตามแนวทางของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ทัง้นี้ การก าหนดบทบญัญตัิต่างๆ จะยดึให้เป็นแนวทางให้ปฏบิตัิได้จรงิ 
นอกจากนี้บรษิทัไดน้ าหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี(Good Corporate Governance) มาใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันานโยบาย
ทีค่รอบคลุมถงึสทิธ ิและความเท่าเทยีมกนัของผูถ้อืหุน้และผูม้สี่วนไดเ้สยี โครงสรา้ง บทบาทหน้าที่ ความรบัผดิชอบและความเป็น
อสิระของคณะกรรมการ การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส การควบคุมและบรหิารความเสีย่ง ตลอดจนจรยิธรรมทางธุรกจิ 
เพื่อใหก้ารบรหิารงาน และการด าเนินธุรกจิของบรษิทั เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ และโปร่งใส โดยหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ี
มดีงันี้ 

หมวดท่ี 1 สิทธิของผูถื้อหุ้น 
บรษิทัตระหนักและใหค้วามส าคญัถึงสทิธขิองผูถ้อืหุน้ โดยจะไม่กระท าการใดๆ ทีเ่ป็นการละเมดิหรอืลดิรอนสทิธขิอง 

ผูถ้อืหุน้ รวมทัง้จะสง่เสรมิใหผู้ถ้อืหุน้ไดใ้ชส้ทิธขิองตนโดยสทิธขิ ัน้พืน้ฐานของผูถ้อืหุน้ ไดแ้ก่ การซือ้ขายหรอืการโอนหุน้ การมี
สว่นแบ่งในก าไรของบรษิทั การไดร้บัข่าวสารขอ้มูลบรษิทัอย่างเพยีงพอ การเขา้ร่วมประชุมเพื่อใชส้ทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชุมผูถ้อื
หุ้นเพื่อถอดถอนกรรมการ แต่งตัง้ผู้สอบบญัช ีและเรื่องที่มผีลกระทบต่อบรษิัท เช่น การจดัสรรเงนิปันผล การก าหนดหรอื
แกไ้ขขอ้บงัคบัและหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิการลดทุนหรอืเพิม่ทุน และการอนุมตัริายการพเิศษ เป็นตน้ 

ทัง้นี้บรษิทัจะด าเนินการในเรื่องต่างๆ ทีเ่ป็นการสง่เสรมิและอ านวยความสะดวกในการใชส้ทิธขิองผูถ้อืหุน้ ดงันี้ 
 บรษิทัก าหนดใหค้ณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้ โดยใหม้สีารสนเทศทีเ่พยีงพอใหผู้ถ้อืหุน้รบัทราบ

ล่วงหน้าก่อนวนัประชุม 7 วนั หรอืใหเ้ป็นไปตามที่ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด 

 ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครัง้ ประธานที่ประชุมจะชี้แจงเกี่ยวกบักฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม รวมถึงขัน้ตอน  
การออกเสยีงลงมต ิและจดัสรรเวลาในการประชมุอย่างเพยีงพอ 

 เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถสง่ความคดิเหน็ ขอ้เสนอแนะ ขอ้ซกัถามไดล่้วงหน้าก่อนวนัประชุมผูถ้อืหุน้ 
 เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดซ้กัถาม แสดงความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะต่างๆ ไดอ้ย่างเตม็ที ่โดยมกีรรมการและผูบ้รหิาร

ทีเ่กีย่วขอ้งเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้เพื่อตอบค าถามในทีป่ระชุม และเมื่อการประชุมแลว้เสรจ็ บรษิทัจะจดัท ารายงานการประชุม
โดยแสดงขอ้มลูอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ตรวจสอบได้ 

 ในกรณีทีผู่้ถอืหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง บรษิทัเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้สามารถมอบฉันทะใหก้รรมการ
อสิระหรอืบุคคลใดๆ เขา้ร่วมประชุมแทนได ้โดยใชห้นังสอืมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดทีบ่รษิทัไดจ้ดัส่งไปพรอ้มกบัหนงัสอืนัด
ประชุม 

หมวดท่ี 2 การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 
บรษิัทจะปฏบิตัิต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ทัง้ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บรหิาร ผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บรหิาร  

 ผูถ้อืหุน้ต่างชาต ิและผูถ้อืหุน้สว่นน้อย โดยมหีลกัการดงันี้ 
 คณะกรรมการจะไม่เพิม่วาระการประชุมโดยไม่แจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบล่วงหน้าโดยไม่จ าเป็น โดยเฉพาะวาระส าคญัทีผู่้

ถอืหุน้ตอ้งใชเ้วลาในการศกึษาขอ้มลูก่อนการตดัสนิใจ 
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 สง่เสรมิใหผู้ถ้อืหุน้ใชห้นังสอืมอบฉันทะรูปแบบทีผู่ถ้อืหุน้สามารถก าหนดทศิทางการลงคะแนนเสยีงได ้และเสนอชื่อ
กรรมการอสิระอย่างน้อย 1 คนเป็นทางเลอืกในการมอบฉนัทะของผูถ้อืหุน้ 

 ก าหนดให้กรรมการอสิระเป็นผู้มหีน้าที่ดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอแนะ แสดงความ
คดิเหน็หรอืขอ้รอ้งเรยีนไปยงักรรมการอสิระ โดยกรรมการอสิระจะด าเนินการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ และหาวธิเียยีวยาทีเ่หมาะสม 
หรอืกรณีเป็นขอ้เสนอแนะทีก่รรมการอสิระพจิารณาแลว้มคีวามเหน็ว่าเป็นเรื่องส าคญัทีม่ผีลต่อผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีโดยรวม หรอื
มผีลต่อการประกอบธุรกจิของบรษิัท กรรมการอสิระจะเสนอเรื่องดงักล่าวต่อที่ประชุมผู้ถอืหุน้เพื่อพจิารณาก าหนดเป็นวาระ
การประชุมในการประชุมผูถ้อืหุน้ 

 ส่งเสรมิการใช้สทิธิ เช่น การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเพิม่วาระการประชุมก่อนวนัประชุม การเป็น
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการล่วงหน้าในเวลาอนัสมควร พร้อมข้อมูล
ประกอบการพจิารณาดา้นคุณสมบตัแิละการใหค้วามยนิยอมของผูไ้ดร้บัการเสนอชื่อ 

 บรษิทัก าหนดใหม้มีาตรการป้องกนัการน าขอ้มูลภายในโดยมชิอบ (Insider trading) ของบุคคลที่เกีย่วขอ้ง ซึ่งรวมถึง 
กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัขอ้มูล (รวมทัง้คู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะของบุคคลดงักล่าวดว้ย) ใน
กรณีทีพ่นักงานหรอืผูบ้รหิารน าขอ้มูลไปเปิดเผยหรอืน าไปใชเ้พื่อหาประโยชน์ใหแ้ก่ตนเองหรอืผูเ้กีย่วขอ้ง จะถอืเป็นความผดิ
รา้ยแรงและถูกลงโทษทางวนิยั 

 ส่งเสรมิให้มกีารใชบ้ตัรลงคะแนนเสยีงในวาระการประชุมผู้ถอืหุ้นที่ส าคญั เช่น การท ารายการเกี่ยวโยง การท ารายการ
ไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์เป็นตน้ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได ้ในกรณีมขีอ้โตแ้ยง้ในภายหลงั 

 เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดใ้ชส้ทิธใินการแต่งตัง้กรรมการเป็นรายคน 
 ในการประชุมผู้ถือหุ้น กรรมการและผู้บรหิารบรษิัทจะเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบัส่วนได้ส่วนเสยีของตนในแต่ละวาระ 

เพื่อใหค้ณะกรรมการสามารถพจิารณาธุรกรรมทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และสามารถตดัสนิใจเพื่อประโยชน์ของ
บรษิทัโดยรวม โดยกรรมการและผูบ้รหิารทีม่สีว่นไดส้ว่นเสยีดงักล่าวจะไม่มสีทิธอิอกเสยีงในวาระการประชุมนัน้ๆ 

 ก าหนดแนวทางในการเกบ็รกัษาและป้องกนัการใชข้อ้มลูภายในเป็นลายลกัษณ์อกัษร และแจง้แนวทางดงักล่าวใหทุ้ก
คนในองคก์รถอืปฏบิตั ิและก าหนดใหก้รรมการและผูบ้รหิารมหีน้าทีร่ายงานการถอืครองหลกัทรพัยต์ามกฎหมายจดัสง่รายงาน
ดงักล่าวใหแ้ก่คณะกรรมการบรษิทั 

หมวดท่ี 3 การเปิดเผยข้อมูลและความโปรง่ใส 
บรษิัทให้ความส าคญัต่อการเปิดเผยขอ้มูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรงเวลา และได้ตามหลกัเกณฑ์ของ

ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย
ก าหนดทัง้รายงานทางการเงนิและข้อมูลทัว่ไป ตลอดจนข้อมูลอื่นๆที่ส าคญัที่มีผลกระทบต่อราคาหลกัทรพัย์และมีผลต่อ
กระบวนการตดัสนิใจของผู้ลงทุนและผู้มสี่วนได้เสยีของบรษิัท เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวขอ้งกบับรษิัททัง้หมดได้รบัทราบขอ้มูลอย่าง 
เท่าเทยีมกนั โดยบรษิัทได้เผยแพร่ขอ้มูลผ่านทางส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและผ่านทางเวบ็ไซด์ 
www.CPTthailand.com 

คณะกรรมการตระหนกัถงึความรบัผดิชอบต่อรายงานทางการเงนิทีม่ขีอ้มลูถูกตอ้ง ครบถ้วน เป็นจรงิและสมเหตุสมผล 
งบการเงนิรวมของบรษิัทจดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีที่รบัรองทัว่ไป โดยเลอืกใช้นโยบายบญัชทีี่เหมาะสม การบนัทึก
ขอ้มลูทางบญัชมีคีวามถูกต้องครบถว้น เพยีงพอทีจ่ะด ารงรกัษาไวซ้ึง่ทรพัยส์นิ และเพื่อใหท้ราบจุดอ่อนเพื่อป้องกนัการทุจรติ
หรอืการด าเนินการที่ผดิปกติอย่างมสีาระส าคญั โดยถือปฏบิตัิอย่างสม ่าเสมอ รวมทัง้เปิดเผยขอ้มูลที่ส าคญัอย่างเพยีงพอใน
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ นอกจากนี้ คณะกรรมการไดแ้ต่งตัง้กรรมการตรวจสอบ เพื่อตรวจสอบรายงานทางการเงนิ รายการ
ระหว่างกนั และระบบควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานผลต่อคณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการ
ทุกครัง้ ทัง้นี้รายงานของคณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานของผูส้อบบญัช ีมรีายละเอยีดปรากฏใน
รายงานประจ าปี ในสว่นของงานดา้นนกัลงทุนสมัพนัธน์ัน้ บรษิทัยงัไม่มแีผนจะจดัตัง้หน่วยงานดา้นนกัลงทุนสมัพนัธใ์นอนาคต
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อนัใกลน้ี้ แต่จะมอบหมายให ้นางสาวผกามาศ ฉิมเลก็ ต าแหน่งเลขานุการบรษิทั ท าหน้าทีใ่นการตดิต่อกบัผูถ้อืหุน้นกัวเิคราะห ์
และผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

6.1.1 นโยบายและแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวกบัคณะกรรมการ 
ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 
(1) โครงสรา้งคณะกรรมการ 
คณะกรรมการของบรษิทัประกอบด้วยกรรมการที่มคีวามรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ในการด าเนินธุรกจิทีเ่ป็น

ประโยชน์กบับรษิัท โดยคณะกรรมการของบรษิัทมาจากการแต่งตัง้จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมคีณะกรรมการจ านวนทัง้หมด 9 
ท่าน เป็นกรรมการอิสระ 4 ท่าน ประกอบด้วยประธานกรรมการบรษิัท 1 ท่าน ประธานกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน และ
กรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน ซึ่งกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน เป็นผู้มคีวามรู้ทางด้านบญัชเีพยีงพอที่จะสามารถท า
หน้าทีใ่นการตรวจสอบความน่าเชื่อถอืของงบการเงนิได ้ทัง้นี้บรษิทัก าหนดใหอ้ย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้คณะ แต่ตอ้ง
ไม่น้อยกว่า 3 คน เป็นกรรมการอสิระ ท าหน้าทีเ่ป็นตวัแทนของผูถ้อืหุน้ส่วนน้อย โดยปฏบิตัหิน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลการ
บรหิารกจิการต่างๆ ของบรษิทั เพื่อใหด้ าเนินไปอย่างถูกตอ้ง เป็นธรรม และเพื่อผลประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหุน้ และมวีาระการ
ด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี 

ประธานกรรมการบริษัทไม่เป็นบุคคลเดียวกนัประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร กรรมการ
ผูจ้ดัการ เพื่อใหเ้กดิการถ่วงดุลและการสอบทานการบรหิารงาน ทัง้นี้บรษิัทไดก้ าหนดขอบเขต อ านาจ หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ
ของกรรมการ กรรมการบรหิาร ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการอย่างชดัเจน เพื่อมใิหก้รรมการบรหิาร ประธาน
เจา้หน้าทีบ่รหิาร และกรรมการผูจ้ดัการมอี านาจบรหิารและอนุมตัวิงเงนิไม่จ ากดั 

(2) คณะอนุกรรมการ 
คณะกรรมการบรษิทั ไดแ้ต่งตัง้คณะอนุกรรมการเพื่อช่วยในการก ากบัดแูลกจิการคอื 
 คณะกรรมการบรหิาร มทีัง้หมด 5 ท่าน ซึ่งช่วยให้การปฏิบตัิงานเป็นไปโดยคล่องตวัโดยมีขอบเขตอ านาจหน้าที่

ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 
 คณะกรรมการตรวจสอบมีอย่างน้อย 3 ท่าน ท าหน้าที่ตรวจสอบและช่วยในการก ากบัดูแลการด าเนินกิจการของ

บรษิัท มขีอบเขตอ านาจหน้าที่ตามที่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท โดยสมาชกิทุกคนมคีุณสมบตัิเป็นไปตามที่
ก าหนดไวใ้นกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ หรอืโดยกฎเกณฑ ์ประกาศ ขอ้บงัคบั หรอืระเบยีบของส านกังาน 
ก.ล.ต. หรอืของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน มีอย่างน้อย 3 ท่าน โดยกรรมการส่วนใหญ่จะเป็นกรรมการอสิระ 
และมกีรรมการอสิระด ารงต าแหน่งประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เพื่อรบัผดิชอบในการก าหนดหลกัเกณฑ์
และนโยบายในการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบรษิทัและกรรมการชุดย่อย รวมทัง้สรรหา คดัเลอืกและเสนอบุคคล
ทีเ่หมาะสมใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทัและก าหนดค่าตอบแทนส าหรบักรรมการบรษิทั 

อย่างไรกต็ามในอนาคตบรษิัทอาจสรรหาคณะอนุกรรมการอื่นๆ ขึน้มาปฏบิตังิานตามที่ได้รบัมอบหมายเพื่อแบ่งเบา
ภาระการบรหิารงานของคณะกรรมการบรษิทั 

(3) บทบาท หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของกรรมการ 
คณะกรรมการบรษิทัท าหน้าทีก่ าหนดนโยบาย วสิยัทศัน์ กลยุทธ ์เป้าหมาย ภารกจิ แผนธุรกจิ และงบประมาณของบรษิทั 

ตลอดจนก ากบัดูแลให้ฝ่ายจดัการบรหิารงานให้เป็นไปตามนโยบายทีก่ าหนดไว้ อย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลภายใต้
กรอบของกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบรษิทั และมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ โดยคณะกรรมการบรษิทัไดจ้ดัใหม้ ี
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จรรยาบรรณธรุกิจ 
บรษิทัจดัท าขอ้พงึปฏบิตัทิีเ่กีย่วกบัจรรยาบรรณธุรกจิเพื่อใหค้ณะกรรมการบรษิทั กรรมการตรวจสอบ และผูป้ฏบิตังิาน

ในฝ่ายต่างๆ ยดึถือเป็นแนวทางในการปฏบิตัิ โดยมปีระเดน็หลกัในการรกัษาความลบัของบรษิัท การปฏบิตังิานด้วยความ
ซื่อสตัยส์จุรติ ถูกตอ้งตามกฎหมาย การเคารพสทิธซิึง่กนัและกนั และการดูแลรกัษาทรพัยากรทัง้ภายในบรษิทัและสิง่แวดลอ้ม
ภายนอก ซึง่การให้ความส าคญักบัจรยิธรรมในการด าเนินธุรกจิจะท าให้มกีารปฏบิตังิานด้วยความซื่อสตัยส์ุจรติ การควบคุม
ภายในท าไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพขึน้สง่ผลใหเ้กดิความเชื่อมัน่กบัตลาดทุนและสรา้งความน่าเชื่อถอืใหก้บันกัลงทุน 

นโยบายเก่ียวกบัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
บรษิทัไดก้ าหนดนโยบายเกีย่วกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์บนหลกัการทีว่า่พนกังานทกุคนจะตอ้งปฏบิตัหิน้าทีเ่พื่อ

ผลประโยชน์สงูสุดของบรษิทัเท่านัน้ การกระท าและการตดัสนิใจใดๆ จะต้องปราศจากอทิธพิลของความต้องการของส่วนตวั 
ของครอบครวั ของญาตพิีน้่อง หรอืของบุคคลอื่นทีรู่จ้กัสว่นตวัเป็นการเฉพาะ โดยก าหนดนโยบายทีค่รอบคลุม 2 เรื่อง คอื 

 รายการที่เกี่ยวโยงกนั: บรษิัทจะพิจารณาความเหมาะสมก่อนที่จะท ารายการที่เกี่ยวโยงกนัอย่างรอบคอบทุกรายการ 
รวมทัง้ก าหนดราคาและเงื่อนไขของรายการเกี่ยวโยงกัน เสมือนท ารายการกับบุคคลภายนอก  (Arm’s Length Basis) และมี
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พจิารณาความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ และเมื่อบรษิัทหรอืบรษิทัย่อยได้ท า
รายการทีเ่กีย่วโยงกนัแลว้ หากเป็นรายการตามทีก่ าหนดในประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การ
เปิดเผยขอ้มลู และการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในรายการทีเ่กีย่วโยงกนัและประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนเรื่อง
หลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกนั บรษิัทจะด าเนินการตามหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวธิกีาร ของประกาศดงักล่าว 
รวมทัง้เปิดเผยรายการดงักล่าวไว้ในรายงานประจ าปี และแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี  (แบบ 56-1) เพื่อให้เกิดความ
โปร่งใสในการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั และขจดัปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และสถานการณ์อื่นๆ ทีท่ าใหเ้กดิความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

 สถานการณ์อื่นๆ ทีท่ าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์: แบ่งออกเป็น 
1. การลงทุนทัว่ไป บรษิทัจะไม่ใหบุ้คลากรของบรษิทัทีเ่ป็นผูถ้อืหุน้ หรอืไดร้บัผลประโยชน์จากบรษิทัคู่แข่ง หรอืผูค้า้/ 

ผูข้ายทีบ่รษิทัตดิต่อธุรกจิดว้ย เขา้มามสีว่นร่วมในการตดัสนิใจในเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งกบัความสมัพนัธท์างธุรกจิกบักจิการดงักล่าว 
เวน้แต่ไดร้บัการอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั 

2. การรบัของขวญั บุคลากรทุกระดบัไม่ควรรบัของขวญั ตัว๋โดยสาร บตัรชมกฬีา ขอ้เสนอเพื่อการพกัผ่อน ทีพ่กัรบัรอง 
หรอืขอ้เสนอทีใ่หเ้ป็นการส่วนตวัต่าง ฯลฯ หากการกระท าดงักล่าวจะน าไปสู่การสรา้งขอ้ผูกมดัใหก้บับรษิทั หรอืท าใหบ้รษิั ท
สญูเสยีผลประโยชน์ 

3. การรบังานทางวชิาการ งานบรกิารสาธารณะ เป็นวทิยากร หรอืการรบัต าแหน่งใดๆ บุคลากรทุกระดบัของบรษิัท 
สามารถขออนุมตัจิากผูอ้ านวยการฝ่ายตามสายงาน เพื่อรบังานในสถาบนัวชิาการ งานบรกิารสาธารณะ เป็นวทิยากร หรอืการ
รบัต าแหน่งใดๆ เช่น กรรมการบรษิัท ทีป่รกึษา ซึง่จะช่วยขยายวสิยัทศัน์ และประสบการณ์ใหแ้ก่บุคลากรผูน้ัน้ แต่จะต้องไม่
น าเอาบรษิทั หรอืต าแหน่งของตนในบรษิทั ไปพวัพนักบักจิกรรมทีท่ าภายนอก เวน้แต่ไดร้บัอนุมตัใิหท้ าเช่นนัน้ไดด้ว้ย 

การควบคมุภายใน 
บรษิทัจดัใหม้รีะบบควบคุมภายในเพื่อใหเ้กดิความเชื่อมัน่แก่นักลงทุนว่าบรษิทัจะมกีารด าเนินงานทีม่ปีระสทิธผิลและ

เพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับงบการเงิน ตัง้แต่ปี 2555 บริษัทได้ว่าจ้าง บริษัท บีเค ไอเอ แอนด์ ไอซี จ ากัด ซึ่งมีความรู ้
ความสามารถในดา้นระบบบญัชแีละการควบคุมภายใน ใหเ้ป็นทีป่รกึษาในการวางระบบการควบคุมภายในใหร้ดักุม พรอ้มทัง้
ด าเนินการขจดัความเสีย่งและรายการที่ผดิปกติ รวมทัง้จดัตัง้ฝ่ายตรวจสอบภายในซึ่งท าหน้าที่ตรวจติดตามระบบการควบคุม
ต่างๆ 

นอกจากนี้ บรษิทัไดแ้ต่งตัง้ให้ นางสาวบุญณี กุศลโสภติ ด ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการกรรมการตรวจสอบ ท าหน้าทีเ่สนอ
ผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยทุกๆ 3 เดอืน 
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(4) การประชุมคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบรษิัทมกี าหนดประชุมอย่างน้อย 3 เดอืนต่อครัง้ และอาจมกีารประชุมพเิศษเพิม่เตมิตามความจ าเป็น 

โดยมกีารจดัท ารายงานผลงานเสนอใหค้ณะกรรมการทราบทุกเดอืน เพื่อใหค้ณะกรรมการสามารถก ากบั ควบคุมและดแูลการ
ปฏิบตัิงานของฝ่ายจดัการได้อย่างต่อเนื่องและทนัการ โดยจะส่งหนังสอืเชิญประชุมให้แก่กรรมการเพื่อพิ จารณาก่อนการ
ประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัประชุม เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นรบีด่วนเพื่อรกัษาสทิธหิรอืประโยชน์ของบรษิัท โดย
กรรมการสามารถรอ้งขอสารสนเทศทีจ่ าเป็นเพิม่เตมิไดจ้ากเลขานุการบรษิทั 

ประธานกรรมการและประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารจะร่วมกันพจิารณาก าหนดวาระการประชุม โดยเปิดโอกาสใหก้รรมการ
แต่ละคนสามารถเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมได้  โดยในบางวาระอาจมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อให้
สารสนเทศในรายละเอยีดเพิม่เตมิ 

(5) รายงานของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการตรวจสอบจะท าหน้าทีส่อบทานรายงานทางการเงนิ โดยมฝ่ีายบญัชแีละการเงนิ และผูส้อบบญัชมีาประชุม

ร่วมกนั และน าเสนอรายงานทางการเงนิต่อคณะกรรมการบรษิัททุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบรษิัทเป็นผู้รบัผิดชอบต่องบ
การเงนิรวมของบรษิัท รวมทัง้สารสนเทศทางการเงนิ (รายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ) ที่
ปรากฏในรายงานประจ าปี งบการเงนิดงักล่าวจดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชรีบัรองและตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชขีองบรษิทั 
โดยเลอืกใชน้โยบายบญัชทีีเ่หมาะสมและเป็นทีย่อมรบั และถอืปฏบิตัอิย่างสม ่าเสมอ รวมทัง้ไดใ้ชดุ้ลยพนิิจอย่างระมดัระวงัใน
การจดัท าและดแูลมกีารเปิดเผยขอ้มลูส าคญัอย่างเพยีงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

(6) ค่าตอบแทน 
บรษิทัมนีโยบายก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ใหอ้ยู่ในระดบัทีส่ามารถจงูใจใหส้ามารถรกัษา

กรรมการทีม่คีุณภาพตามทีต่้องการได ้ค่าตอบแทนจะอยู่ในระดบัที่เทยีบเคยีงไดก้บักลุ่มอุตสาหกรรมเดยีวกนั และเชื่อมโยง
กบัผลการด าเนินงานของบรษิทั โดยขออนุมตัคิ่าตอบแทนของกรรมการในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

ค่าตอบแทนของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร กรรมการผูจ้ดัการและผูบ้รหิารระดบัสงู ก าหนดใหม้คีวามเหมาะสมกบัอ านาจ
หน้าที่ตามหลกัเกณฑ์และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ระดบัค่าตอบแทนเป็น
เงนิเดอืน โบนสั และผลตอบแทนจงูใจในระยะยาวสอดคลอ้งกบัผลงานของบรษิทัและการปฏบิตังิานของผูบ้รหิารแต่ละราย 

(7) การพฒันากรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั 
คณะกรรมการบรษิทัส่งเสรมิและอ านวยความสะดวกใหม้กีารฝึกอบรมและให้ความรูแ้ก่ผูเ้กีย่วขอ้งในระบบการก ากบั

ดูแลกจิการของบรษิัท เช่น กรรมการบรษิทั กรรมการตรวจสอบ ผูบ้รหิาร เป็นต้น เพื่อให้มกีารปรบัปรุงการปฏบิตังิานอย่าง
ต่อเนื่อง ซึง่การฝึกอบรมและใหค้วามรูอ้าจกระท าเป็นการภายในบรษิทัหรอืใชบ้รกิารของสถาบนัภายนอก 

ทุกครัง้ทีม่กีารเปลีย่นแปลงกรรมการใหม่ เลขานุการบรษิทัจะจดัใหม้เีอกสารขอ้มูลทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการปฏบิตัหิน้าที่
ของกรรมการใหม่ รวมถงึจดัใหม้กีารแนะน าลกัษณะธุรกจิและแนวทางการด าเนินธุรกจิใหแ้ก่กรรมการใหม่ 

6.1.2 นโยบายและแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวกบัผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนได้เสีย 
บรษิัทให้ความส าคญัต่อสทิธขิองผู้มสี่วนได้เสยีทุกกลุ่ม และมีนโยบายในการปฏิบตัิต่อผู้มสี่วนได้เสยีแต่ละกลุ่มที่ส าคญั 

ดงันี้ 
ผู้ถือหุ้น: บรษิัทมุ่งมัน่ที่จะด าเนินธุรกจิด้วยความรู้และทกัษะการบรหิารจัดการ อย่างสุดความสามารถในทุกกรณี ด้วย

ความซื่อสตัยส์ุจรติและเป็นธรรมต่อผูถ้อืหุน้รายใหญ่และรายย่อย เพื่อประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหุน้โดยรวม รวมทัง้เปิดเผยขอ้มูล
อย่างสม ่าเสมอ และครบถว้นตามความเป็นจรงิ 
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พนักงาน: บรษิทัจะใหผ้ลตอบแทนทีเ่ป็นธรรมแก่พนักงาน ดแูลรกัษาสภาพแวดลอ้มในการท างานใหม้คีวามปลอดภยั
ต่อชวีติและทรพัยส์นิ ให้ความส าคญัต่อการพฒันาศกัยภาพของพนักงานอย่างทัว่ถงึและสม ่าเสมอ ปฏบิตัติามกฎหมายและ
ขอ้บงัคบัต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัพนักงานอย่างเคร่งครดั รวมทัง้หลกีเลีย่งการกระท าใดๆ ทีไ่ม่เป็นธรรม ซึง่อาจมีผลกระทบต่อ
ความมัน่คงในหน้าทีก่ารท างานของพนักงาน ตลอดจนปฏบิตัต่ิอพนักงานดว้ยความสุภาพและใหค้วามเคารพต่อศกัดิศ์รขีองความ
เป็นมนุษย ์

ลูกคา้: บรษิทัมุ่งมัน่ทีจ่ะผลติสนิคา้และบรกิารทีม่คีุณภาพและมาตรฐาน ในราคาทีเ่หมาะสม รกัษาความลบัของลูกค้า
อย่างจรงิจงัและสม ่าเสมอ แสวงหาลู่ทางอย่างไม่หยุดยัง้ทีจ่ะเพิม่ประโยชน์ใหแ้ก่ลูกคา้อย่างต่อเนื่อง และปฏบิตัิตามเงื่อนไข
ต่างๆ ทีม่ต่ีอลกูคา้อย่างเคร่งครดั 

คู่ค้าและเจา้หนี้: บรษิัทจะไม่ด าเนินการที่ทุจรติในการค้ากบัคู่ค้าและเจ้าหนี้ และมุ่งมัน่ที่จะปฏบิตัิตามเงื่อนไขต่างๆ  
ทีม่ต่ีอเจา้หนี้อย่างเคร่งครดั ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวตัถุประสงคข์องการใชเ้งนิ การช าระคนื การดแูลคุณภาพหลกัทรพัยค์ ้าประกนั และ
เรื่องอื่นใดทีไ่ดท้ าขอ้ตกลงไวก้บัเจา้หนี้ เพื่อบรรลุผลประโยชน์ร่วมกนั 

คู่แข่งทางการคา้: บรษิทัจะประพฤตปิฏบิตัภิายใต้กรอบกตกิาของการแขง่ขนัที่ด ีไม่แสวงหาขอ้มูลทีเ่ป็นความลบัของ
คู่แข่งทางการคา้ดว้ยวธิกีารทีไ่ม่สุจรติ หรอืไม่เหมาะสม และไม่พยายามท าลายชื่อเสยีงของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยการกล่าวหา
ในทางรา้ยโดยไรม้ลูความจรงิ 

สงัคมสว่นรวม: บรษิทัจะไม่กระท าการใดๆทีจ่ะสง่ผลเสยีหายต่อสงัคม ทรพัยากรธรรมชาตแิละสภาพแวดลอ้ม อกีทัง้ยงั
ตอ้งแสวงหาโอกาสสนบัสนุนกจิกรรมสรา้งสรรคส์งัคม ปลกูฝังจติส านึกของความรบัผดิชอบต่อสงัคมใหเ้กดิขึน้ในหมู่พนักงาน
ทุกระดบัอย่างต่อเนื่องและจรงิจงั รวมทัง้ปฏิบตัิหรือควบคุมให้มีการปฏิบตัิอย่างเคร่งครดัตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและ
กฎระเบยีบทีอ่อกโดยหน่วยงานทีก่ ากบัดแูล 

6.2 จริยธรรมธรุกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน (Code of Conducts) 
บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจซึ่งผู้บริหารและ

พนกังานจะยดึถอืเป็นแนวทางปฏบิตัใินการท างาน ดงันี้ 
1. บรษิทัยดึถอืหลกันิตธิรรมในการด าเนินธุรกจิ จงึถอืเป็นหน้าทีข่องผูบ้รหิารและพนกังานทีจ่ะต้องรูร้ะเบยีบขอ้บงัคบั

ของบรษิทั กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้กฎหมายทีจ่ะประกาศใชใ้นอนาคตซึง่มผีลกระทบต่อการบรหิารงานและการท างานของ
ตน ดงันัน้ ผูบ้รหิารและพนกังานตอ้งศกึษาและท าความเขา้ใจ ในกฎระเบยีบทีใ่ชเ้ป็นหลกัในการปฏบิตังิานของทางราชการทัง้ที่
มผีลใชบ้งัคบัแลว้และทีจ่ะมผีลใชบ้งัคบัในอนาคตอนัใกล ้โดยผูบ้รหิารและพนกังานตอ้งปฏบิตัหิน้าทีใ่หเ้ป็นไปตามกฎหมายที่
เกีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั และระเบยีบขอ้บงัคบัในการท างานของบรษิัทอย่างเคร่งครดั อกีทัง้ หลกีเลีย่งการกระท าใดๆ ซึง่
อาจสง่ผลกระทบในทางลบต่อชื่อเสยีงในการด าเนินธุรกจิของบรษิทั 

2. ผูบ้รหิารและพนกังานตอ้งไม่แสวงหาความลบัทางการคา้ของคู่แขง่ หรอืขอ้มลูจ าเพาะของคู่แขง่ โดยวธิกีารอนัมชิอบ
ดว้ยกฎหมาย เช่น การขโมย การจารกรรม หรอืการละเมดิขอ้ตกลงที่จะไม่เปิดเผยขอ้มูลของคู่แข่ง ไม่ว่าจะไดจ้ากลูกคา้หรอื
บุคคลอื่น  

3. บรษิัทมกีารตดัสนิใจและวธิกีารด าเนินงานด้วยความโปร่งใสที่สามารถเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารให้กบัผูม้สี่วนไดเ้สยี
ทัง้หลายรบัทราบและตรวจสอบได ้ภายใตก้ฎหมายและกรอบขอ้บงัคบั ระเบยีบ วธิปีฏบิตัขิองบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการป้องกนั
มใิห้ความลบัทางการค้ารัว่ไหลไปยงัคู่แข่งทางการค้า รวมทัง้เคารพสทิธขิองผู้ถือหุ้นในการได้รบัข้อมูลที่จ าเป็นเพื่อประเมิน
บรษิัท โดยเท่าเทยีมกนั และจะเปิดเผยผลประกอบการ ฐานะการเงนิ พร้อมขอ้มูลสนับสนุนที่ถูกต้องตามความจรงิ ตามที่
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด 

4. กรณีที่กรรมการหรอืพนักงานได้มีการท ารายการที่เกี่ยวโยงกบับริษัท บรษิัทจะด าเนินการเสมือนกบับรษิัทได้
กระท ากบับุคคลภายนอก ซึง่กรรมการหรอืพนักงานผูน้ัน้จะตอ้งไม่มสีว่นในการพจิารณาอนุมตัิ 
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5. ผูบ้รหิาร พนักงาน และผูใ้กลช้ดิไม่พงึรบัเงนิ ผลประโยชน์ หรอืสิง่ของจากผู้ เกีย่วขอ้งทางธุรกจิกบับรษิทัหากการ
รบันัน้อาจท าใหเ้ขา้ใจไดว้่าผูร้บัมใีจเอนเอยีงหรอืมคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิเป็นพเิศษกบัผูใ้ห ้ซึง่อาจท าให้เกดิความเสยีหายแก่
บรษิทั  

6. ผูบ้รหิาร พนักงาน ครอบครวัและผู้อยู่อาศยัภายใต้ชายคาเดยีวกนัต้องไม่ด าเนินธุรกจิ  / กจิกรรมใดๆ ทีอ่าจท าให้
บุคคลทัว่ไปเหน็ว่าเป็นธุรกจิ/ กจิกรรมทีม่คีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทั ไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางออ้ม  

7. ผูบ้รหิารและพนักงานที่มหีน้าทีน่ าขอ้มูลจ าเพาะไปใช ้ต้องระมดัระวงัไม่ให้ผูอ้ื่นไดย้นิ ลอบฟัง ดกัฟังหรอืบนัทกึเสยีง 
ไม่ควรสนทนาในทีส่าธารณะผ่านเครื่องมอืสื่อสาร หรอืสนทนากบัสมาชกิในครอบครวัและบุคคลใกลช้ดิอนัน าไปสูก่ารเปิดเผย
ต่อผูอ้ื่นได ้ 

8. ผูบ้รหิารและพนกังานตอ้งจดัการ จดัเกบ็ และแยกแยะรายละเอยีดขอ้มลูจ าเพาะใหเ้ป็นไปตามระเบยีบขอ้บงัคบัของ
บรษิทั อย่างเคร่งครดั  

9. ผูบ้รหิารและพนกังานตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มลูจ าเพาะของบรษิทัต่อผูท้ีไ่ม่มสีทิธริบัรูต้ามระเบยีบขอ้บงัคบัหรอืขอ้ตกลง
ทางธุรกจิ โดยเฉพาะความลบัของลูกคา้ เวน้แต่ไดร้บัความเหน็ชอบเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผูม้อี านาจด าเนินการและหน่วยงาน
ทีร่บัผดิชอบ  

10. ระหว่างทีป่ฏบิตังิานใหบ้รษิทัและหลงัจากพน้สภาพการปฏบิตังิานแลว้ พนกังานจะตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มูลทีถ่อืว่าเป็น
ความลบัของบรษิัทเพื่อประโยชน์แก่ผู้ใดทัง้สิน้ ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลอิเลคทรอนิกส ์ข้อมูลการเงนิการปฏิบตัิงาน ขอ้มูลธุรกิจ 
แผนงานในอนาคตของบรษิทั เป็นตน้ 

11. ผูบ้รหิารและพนักงานไม่น าขอ้มูลจ าเพาะไปใช้เพื่อการซือ้ขายหลกัทรพัยห์รอืส่งขอ้มูลดงักล่าวให้ผูอ้ื่นเพื่อการซื้อ
ขายหลกัทรพัย ์ 

12. ผูบ้รหิารและพนักงานต้องปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความซื่อสตัยส์ุจรติ ปราศจากอคต ิไม่ใชอ้ านาจหน้าทีข่องตนในการแสวงหา
ผลประโยชน์สว่นตนแก่ตนเองหรอืผูอ้ื่น  

13. ผูบ้รหิารและพนกังานต้องไม่จงใจท ารายงานหรอืบนัทกึทีเ่ป็นเทจ็หรอืผดิพลาด รวมทัง้ตอ้งไม่จงใจปิดบงัหรอืเสนอ
ข้อมูลที่เป็นเท็จหรือผิดพลาดต่อบริษัท  เมื่อพบรายงานหรือบันทึกที่มีข้อมูลไม่ถูกต้องหรือผิดพลาดต้องรายงานให้
ผูบ้งัคบับญัชาทราบทนัท ี 

14. ผูบ้รหิารและพนักงานต้องไม่ใชร้ะบบการสื่อสารและระบบคอมพวิเตอรใ์นกจิกรรมทีผ่ดิกฎหมายหรอืขดัต่อนโยบาย
ของบรษิทั และไม่ใชอ้นิเตอรเ์น็ตหรอืบรกิารทีค่ลา้ยคลงึกนัในทางที่จะท าใหเ้กดิความเสยีหาย อบัอาย ขาดความเชื่อถอื หรอื
เสยีชื่อเสยีง รวมทัง้ต้องใชร้ะบบการสื่อสารและระบบคอมพวิเตอรด์้วยความรบัผดิชอบ และต้องไม่ก่อให้เกดิความแตกแยก 
การท าใหผู้อ้ื่นเสยีหาย การท าลายขวญั หรอืสง่เสรมิใหเ้กดิความไม่เป็นมติรในสถานทีท่ างาน 

15. ผูบ้รหิารและพนักงานพงึมหีน้าที่ดูแลรกัษาและใชท้รพัยส์นิของบรษิัท ใหเ้กดิประโยชน์อย่างเต็มที่ต่อกจิการของ
บรษิทั เท่านัน้ และไม่น าไปใชเ้พื่อประโยชน์อื่นใดหรอืในทางมชิอบ รวมทัง้ตอ้งไม่น าเอาไป ใช ้ขาย ให ้ขอยมื ใหย้มื หรอืจ าหน่าย
จ่ายโอน ทรพัยส์นิของบรษิทัโดยไม่ไดร้บัอนุญาต ไม่ว่าทรพัยส์นินัน้จะมมีลูค่าหรอือยู่ในสภาพใด 

16. ผูบ้รหิารและพนกังานตอ้งช่วยหรอืพยายามเพื่อใหไ้ดม้าซึง่สทิธบิตัร ลขิสทิธิ ์หรอืปกป้องเครื่องหมายการคา้ทีเ่ป็น
ทรพัย์สนิทางปัญญาของบรษิัทรวมทัง้ต้องไม่กระท าการใดๆ ที่เป็นการละเมดิทรพัยส์นิทางปัญญาของผู้อื่น หรอืคู่แข่งทาง
การคา้ 

17. ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบตัิตามข้อก าหนดด้านความปลอดภัยของบรษิัทในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ และ
สภาพแวดลอ้มในการท างาน  

18. ผูบ้รหิารและพนักงานพงึรกัษาสภาพแวดลอ้มในการท างานใหป้ราศจากการละเมดิสทิธสิ่วนบุคคล มคีวามเคารพซึ่ง
กนัและกนั ตลอดจนใหค้วามร่วมมอืช่วยเหลอื เสนอแนะความคดิเหน็และแกปั้ญหาร่วมกนัในการท างาน  

19. ผูบ้รหิารและพนักงานต้องไม่ยุยง ใส่รา้ยป้ายสหีรอืลอ้เลยีน อนัเป็นการก่อใหเ้กดิการแตกสามคัค ีและพงึละเวน้จาก
การน าผลงานของผูอ้ื่นมาเป็นของตน รวมทัง้ตอ้งไม่ประพฤตตินเป็นทีร่งัเกยีจแก่ผูอ้ื่น พูดจาลวนลามเพศตรงขา้ม กระท าตน
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เป็นอนัธพาล มหีนี้สนิลน้พน้ตวั เล่นการพนัน ใชส้ารเสพตดิ ดื่มเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอลข์ณะปฏบิตังิาน หรอืกระท าการใดๆ 
อนัสอ่ใหเ้หน็ว่าเสือ่มเสยีในดา้นศลีธรรม 

20. ผู้บรหิารและพนักงานต้องไม่กระท าการใดๆ อนัเป็นการละเมิดทางเพศต่อผู้ ร่วมงาน หากพบหรอืทราบว่ามีการ
ละเมดิทางเพศในระหว่างผูร้่วมงานตอ้งรายงานต่อผูบ้งัคบับญัชาทนัท ี 

21. บรษิทัเคารพและสนบัสนุนใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีใชส้ทิธเิสรภีาพของตนภายใตร้ฐัธรรมนูญ ทัง้นี้บรษิทัจะวางตวัเป็นกลาง
และไม่เกีย่วขอ้งทางการเมอืง 

22. ผูบ้รหิารและพนกังานต้องให้ความเป็นธรรม และไม่เลอืกปฏบิตัใินขอ้ก าหนดการจา้งงาน หมายรวมถงึ การสรรหา
บุคลากร การพจิารณาผลตอบแทนและสทิธปิระโยชน์จากการจา้งงาน การปรบัเลื่อนต าแหน่ง การโอนยา้ย การประเมนิผลการ
ปฏบิตังิาน การฝึกอบรม การปฏบิตัิตามระเบยีบขอ้บงัคบั การสิน้สุดสภาพการจา้งงาน การปลดและรบัพนักงานกลบัเขา้มา
ท างานใหม่ ตลอดจนการเขา้มสีว่นร่วมในสงัคมและกจิกรรมนนัทนาการ เป็นตน้  

23. ผูบ้รหิารและพนกังานตอ้งตระหนักถงึ การมสีว่นร่วมในการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละรกัษาสิง่แวดลอ้ม ตลอดจน
พยายามใหบ้รษิัทสามารถหลกีเลีย่งการกระท าที่จะก่อให้เกดิอนัตรายหรอืมลภาวะต่อทรพัยากรธรรมชาต ิสิง่แวดลอ้ม และระบบ
นิเวศน์ทีเ่กีย่วขอ้ง  

24. จรรยาบรรณธุรกจิและขอ้พงึปฏบิตัใินการท างานฉบบันี้ เป็นวนิยัซึง่ผูบ้รหิารและพนกังานตอ้งท าความเขา้ใจและยดึ
มัน่ปฏบิตัแิละไม่อนุญาตใหผู้บ้รหิารและพนกังานกระท าใดๆ ทีเ่ป็นการขดัต่อ จรรยาบรรณธุรกจิและขอ้พงึปฏบิตัใินการท างาน
ฉบับนี้ หากเกิดความไม่ชัดเจนหรอืเกิดปัญหาอื่นใดนอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในทางปฏิบัติ ผู้บริหารและพนักงานควร
ปรกึษาหารอืผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัขัน้ เพื่อร่วมกนัพจิารณาหาทางแกไ้ขหรอืหาขอ้พงึปฏบิตัทิีเ่หมาะสมต่อไป 

6.3 การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญัของนโยบาย แนวปฏิบติั และระบบการก ากบัดแูลกิจการในรอบปีท่ีผา่น
มา 

6.3.1 การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญัเก่ียวกบัการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบติั และระบบการก ากบั
ดแูลกิจการหรอืกฎบตัรคณะกรรมการในรอบปีท่ีผา่นมา 
กฎบตัรคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
วตัถปุระสงค ์

คณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการทีด่จีดัตัง้ขึน้โดยมวีตัถุประสงคใ์นการปฏบิตัหิน้าทีด่งัต่อไปนี้ 
1. เพื่อช่วยสนบัสนุนคณะกรรมการบรษิทั ในการก าหนดนโยบาย และวางหลกัเกณฑใ์นการเสรมิสรา้งใหบ้รษิทัมแีบบ

แผนและมาตรฐานในการปฏบิตัดิา้นการก ากบัดแูลกจิการทีด่อีย่างเป็นรปูธรรมใหค้รอบคลุมทัง้องค์กร 
2. เพื่อเสรมิสรา้งการด าเนินงานภายในบรษิทัใหม้ปีระสทิธภิาพ โดยมคีวามโปร่งใส น่าเชื่อถอื และตรวจสอบได ้
3. เพื่อสรา้งความรู ้ความเขา้ใจในหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ใีหก้บักรรมการ, ผูบ้รหิาร และพนกังาน ใหต้ระหนกัถงึ

ความส าคญัในการน าหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ไีปปฏบิตั ิ
4. เพื่อก ากบัดแูลใหก้รรมการ, ผูบ้รหิาร และพนกังาน ของบรษิทัปฏบิตัติามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่อีย่างถูกตอ้ง

และมปีระสทิธภิาพ เพื่อสรา้งความมัน่ใจใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้และผู้มสีว่นไดเ้สยี 

องคป์ระกอบคณะกรรมการ 
คณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการทีด่ปีระกอบดว้ยสมาชกิอย่างน้อย 3 คน โดยสมาชกิคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการทีด่ี

ไม่จ าเป็นต้องด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบรษิัท ทัง้นี้ ให้คณะกรรมการก ากับดูแลกจิการที่ดเีลอืกตัง้สมาชกิ 1 คน ให้ด ารง
ต าแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี และแต่งตัง้เลขานุการคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อ
ช่วยเหลอืในการด าเนินงานของคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการทีด่เีกีย่วกบัการนดัหมายการประชุม จดัเตรยีมวาระการประชุม 
น าสง่เอกสารประกอบการประชุมและบนัทกึรายงานการประชุม 
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คณุสมบติัของสมาชิกคณะกรรมการ 
กรรมการก ากบัดแูลกจิการทีด่ตีอ้งเป็นบุคคลผูม้คีุณสมบตัดิงันี้ 
1. เป็นผูม้คีวามรูค้วามสามารถ มคีวามซื่อสตัยส์ุจรติ มจีรยิธรรมในการด าเนินธุรกจิ และมเีวลาเพยีงพอที่จะสามารถ

ปฏบิตัหิน้าทีใ่หแ้ก่บรษิทัได ้
2. มคีุณสมบตัคิรบถว้นและไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบรษิทัมหาชน และกฎหมายอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 
3. ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัทหรือเข้าเป็น

หุน้ส่วน หรอืกรรมการในนิตบิุคคลอื่นซึง่ประกอบกจิการอนัมสีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนักบักจิการของบรษิทั ไม่
ว่าจะท าเพื่อประโยชน์ของตนหรอืผูอ้ื่น เวน้แต่จะไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัทราบก่อนทีจ่ะมมีตแิต่งตัง้ 

การแต่งตัง้วาระการด ารงต าแหน่ง 
ให้คณะกรรมการบรษิัทเป็นผู้แต่งตัง้บุคคลที่มคีุณสมบตัิตามที่ระบุไว้ข้างต้น เพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการก ากบัดูแล

กจิการทีด่ ีโดยกรรมการก ากบัดูแลกจิการทีด่มีวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี และใหเ้ป็นไปตามวาระการด ารงต าแหน่ง
กรรมการบรษิทั (กรณีกรรมการก ากบัดแูลกจิการทีด่ดี ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบรษิทัดว้ย) ทัง้นี้ กรรมการก ากบัดแูลกจิการที่
ดซีึง่พน้ต าแหน่งตามวาระอาจไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการก ากบัดแูลกจิการทีด่ไีดอ้กี 

ในกรณีทีก่รรมการก ากบัดแูลกจิการทีด่คีรบวาระการด ารงต าแหน่ง หรอืไม่อาจด ารงต าแหน่งหรอืไม่อาจด ารงต าแหน่ง
จนครบวาระซึง่ส่งผลใหม้จี านวนกรรมการก ากบัดแูลกจิการทีด่ตี ่ากว่า 3 คน คณะกรรมการบรษิทัควรจะแต่งตัง้กรรมการก ากบัดูแล
กจิการทีด่รีายใหม่ใหค้รบถ้วนในทนัทหีรอือย่างชา้ภายใน 3 เดอืนนับจากวนัทีจ่ านวนสมาชกิไม่ครบถว้น เพื่อใหเ้กดิความต่อเนื่อง
ในการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีซึง่กรรมการก ากบัดแูลกจิการทีด่ทีีเ่ขา้มาใหม่นี้จะอยู่ในต าแหน่งได้
เพยีงเท่าวาระทีเ่หลอือยู่ของกรรมการก ากบัดแูลกจิการทีด่ทีีต่นเขา้มาแทน 

ขอบเขต หน้าท่ี ความรบัผิดชอบ 
1. ก ากบัดแูลใหบ้รษิทัมกีารด าเนินงานและปฏบิตัติามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ตีามนโยบายทีค่ณะกรรมการบรษิทั

ก าหนด 
2. พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบแผนงานการด าเนินกจิกรรมสง่เสรมิการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีโดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อรกัษา

มาตรฐานและพฒันาการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีและสรา้งการก ากบัดแูลกจิการทีด่เีป็นวฒันธรรมองคก์รโดยใชก้ารสือ่ความไปยงั
กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานเกีย่วกบัการก ากบัดแูลกจิการทีด่อีย่างสม ่าเสมอ 

3. ดแูลการด าเนินงานและกจิกรรมดา้นความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดลอ้มและสงัคม 
4. ทบทวนหลกัการก ากบัดูแลกจิการของบรษิัท ขอ้บงัคบั คณะกรรมการบรษิัทและคณะกรรมการชุดย่อย จรยิธรรม

ทางธุรกจิ และจรรยาบรรณพนักงาน เพื่อใหเ้ป็นปัจจุบนั เหมาะสมกบัธุรกจิของบรษิทั และสอดคลอ้งกบัแนวปฏบิตัิของตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

5. ก าหนดแนวทางการรายงานการปฏบิตัติามหลกัการก ากบัดแูลกจิการในรายงานประจ าปี 
6. พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบการเผยแพร่และประชาสมัพนัธก์ารก ากบัดแูลกจิการของบรษิทั และนโยบายการเปิดเผย

ขอ้มูลสารสนเทศของบรษิทัสู่สาธารณชนในวงกวา้ง รวมถงึการปรบัปรุงการเผยแพร่ขอ้มูลการก ากบัดูแลกจิการทางเวบ็ไซต์
ของบรษิทั 

7. ปฏบิตังิานอื่นใดทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 

การประชุม 
1. ให้มีการประชุมคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการที่ดีตามที่ประธานกรรมการคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการที่ดี

เหน็สมควรแต่ใหม้กีารประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 
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2. ในการเรยีกประชุมคณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีใหป้ระธานกรรมการคณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการทีด่หีรอื
บุคคลซึ่งได้รบัมอบหมายส่งหนังสอืนัดประชุม พร้อมระเบยีบวาระ และเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการก ากบัดูแล
กจิการที่ดทีุกท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัก่อนวนัประชุม เพื่อใหก้รรมการก ากบัดูแลกจิการที่ดไีดม้เีวลาศกึษาขอ้มูลอย่าง
พอเพียง เว้นแต่กรณีจ าเป็นเร่งด่วน เพื่อรกัษาสทิธิหรอืประโยชน์ของบรษิัทให้สามารถแจ้งการนัดประชุม โดยวธิีอื่นหรอื
ก าหนดวนัประชุมใหเ้รว็กว่านัน้กไ็ด ้

องคป์ระชุมและคะแนนเสียง 
1. ในการประชุมคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีตอ้งมกีรรมการก ากบัดแูลกจิการทีด่มีาประชุมไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่ง

ของจ านวนกรรมการก ากบัดแูลกจิการทีด่ที ัง้หมดจงึจะครบเป็นองคป์ระชุม ในกรณีทีป่ระธานคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการที่
ดไีม่อยู่ในที่ประชุมหรอืไม่สามารถปฏบิตัิหน้าที่ได ้ให้กรรมการก ากบัดูแลกจิการที่ด ีซึ่งมาประชุมเลอืกกรรมการก ากบัดูแล
กจิการทีด่คีนใดคนหนึ่งท าหน้าทีเ่ป็นประธานในทีป่ระชุม 

2. การวนิิจฉยัชีข้าดของทีป่ระชุมใหถ้อืเป็นเสยีงขา้งมาก 
3. ในการออกเสยีงลงคะแนนเสยีง กรรมการก ากบัดูแลกจิการที่ดคีนหนึ่งมสีทิธอิอกเสยีงหนึ่งเสยีงเว้นแต่กรรมการ

ก ากบัดูแลกจิการทีด่ซีึง่มสีว่นไดเ้สยีในเรื่องใดไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ ในกรณีทีค่ะแนนเสยีงเท่ากนัใหป้ระธาน
ในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีหนึ่งเสยีงเป็นเสยีงชี้ขาด 

4. ใหป้ระธานคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการทีด่เีป็นผูร้ายงานผลการประชุมใหค้ณะกรรมการบรษิทัรบัทราบอย่างน้อย
ปีละ 1 ครัง้ 

 
กฎบตัรคณะกรรมการบริษทั 
วตัถปุระสงค ์

คณะกรรมการบรษิัทเป็นผู้มบีทบาทส าคญัในการก าหนดนโยบาย วสิยัทศัน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย ทศิทางในการ ด าเนิน
ธุรกจิ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบรษิัท และมคีวามรบัผดิชอบต่อผลการปฏบิตัหิน้าทีต่่อผูถ้อืหุน้  โดยคณะกรรมการบรษิัทต้อง
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสตัย์สุจริต รอบคอบ เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายภายใต้หลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ด ี  
(Good Corporate Governance) ตลอดจนติดตามก ากบัดูแลการปฏบิตังิานของฝ่ายจดัการ ให้ส าเรจ็ลุล่วงตามเป้าหมายของ
บรษิัท ภายใต้กรอบนโยบาย กฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบรษิัท มติทีป่ระชุมคณะกรรมการ และมตทิี่ประชุมผูถ้ือหุ้น 
ดงันัน้คณะกรรมการบรษิัทจงึก าหนดให้มกีฎบตัรคณะกรรมการบรษิัท เพื่อให้กรรมการบรษิัททุกคนตระหนักถึงหน้าที่และ
ความรบัผดิชอบและปฏบิตัไิดอ้ย่างถูกตอ้งสมบรูณ์ 

องคป์ระกอบและการแต่งตัง้คณะกรรมการบริษทั 
1. ผูถ้อืหุน้เป็นผูก้ าหนดจ านวนต าแหน่งกรรมการบรษิทัทีจ่ะพงึมใีนการประชุม แต่ตอ้งมจี านวนไม่น้อยกว่า 5 คน ทัง้นี้ 

กรรมการบรษิทัไม่น้อยกึง่หนึ่งของกรรมการทัง้หมดตอ้งมถีิน่ทีอ่ยู่ในราชอาณาจกัร 
2. คณะกรรมการบรษิทัประกอบดว้ยกรรมการอสิระจ านวนหนึ่งทีไ่ม่น้อยกว่าทีก่ฎหมายก าหนด โดยทีก่รรมการอสิระ

จะต้องเป็นกรรมการที่ไม่มีธุรกิจ หรอืงานใดอนัเกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมผีลกระทบต่อการตดัสนิใจโดยอิสระของตน ( “กรรมการ
อสิระ”) ทัง้นี้กรรมการ ดงัต่อไปนี้ไม่ถอืว่าเป็นกรรมการอสิระ 

 ถอืหุน้เกนิกว่ารอ้ยละ 1 ของหุน้ทีอ่อกจ าหน่ายแลว้ของบรษิทั ทัง้นี้ใหน้บัรวมถงึหุน้ทีถ่อือยู่โดยผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
 มสี่วนร่วมในการบรหิารงานของบรษิัท หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั หรอืไดร้บัเงนิเดอืนจากบรษิัท หรอืผูถ้อืหุ้น

รายใหญ่ของบรษิทั 
 เป็นทีป่รกึษาซึง่ได้รบัเงนิเดอืนจากบรษิทั หรอืผู้ถอืหุน้รายใหญ่ของบรษิัท หรอืมผีลประโยชน์ใดๆ ในทางตรงหรอื

ทางออ้ม ในดา้นการเงนิและการบรหิารของบรษิทั หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั หรอืเป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง หรอืเป็นญาตสินิทกบั
ผูบ้รหิารระดบัสงู หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั 
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3. ใหค้ณะกรรมการบรษิทั เลอืกกรรมการอสิระคนหนึ่ง เป็นประธานกรรมการบรษิัทโดยพจิารณาถงึประสบการณ์อย่าง
น้อยด้านหนึ่งด้านใดที่ส าคญั ส าหรบับรษิัท เช่น ด้านธุรกิจ การตลาด การบรหิารทรพัยากรบุคคล การเงนิ กฎหมาย การ
จดัการ และประธานกรรมการบรษิทั ตอ้งไม่ด ารงต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการหรอืประธานบรษิทั 

4. การเลอืกตัง้กรรมการบริษัทให้เป็นไปตามข้อบงัคบับรษิัท และขอ้ก าหนดของกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง ทัง้นี้จะต้องมี
ความโปร่งใสและชดัเจน 

5. การสรรหากรรมการบรษิัท ให้ด าเนินการผ่านกระบวนการของคณะกรรมการการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
โดยมรีายละเอยีดทีเ่พยีงพอ เพื่อประโยชน์ในการตดัสนิใจของคณะกรรมการบรษิทั และ/ หรอืผู้ถอืหุน้ 

วาระการด ารงต าแหน่งและการประชุม 
1. การเขา้เป็นกรรมการให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลอืกตัง้กรรมการ โดยใช้เสยีงขา้งมากตามหลกัเกณฑ์และวธิกีาร

ดงัต่อไปนี้ 
 ผูถ้อืหุน้แต่ละคนจะมคีะแนนเสยีงเท่ากบั 1 หุน้ต่อ 1 เสยีง 
 ผูถ้อืหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสยีงทีต่นมอียู่ทัง้หมด เพื่อเลอืกตัง้บุคคลเดยีวหรอืหลายคนเป็นกรรมการกไ็ด้ แต่จะ

แบ่งคะแนนเสยีงให้กรรมการคนใดมากหรอืน้อยกว่ากรรมการคนอื่นๆไม่ได้ บุคคลซึ่งได้รบัคะแนนเสยีงสูงสุดตามล าดบัจะ
ไดร้บัเลอืกตัง้ใหเ้ป็นกรรมการเท่ากบัจ านวนกรรมการทีพ่งึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ในกรณีทีบุ่คคลซึง่ไดร้บัการเลอืกตัง้ใน
ล าดบัถดัลงมามคีะแนนเสยีงเท่ากนัเกนิจ านวนทีพ่งึมหีรอืพงึเลอืกตัง้ใหม่ในครัง้นัน้ ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด 

2. การพน้จากต าแหน่ง กรรมการจะพน้จากต าแหน่งเมื่อ 
 ตาย 
 ลาออก 
 ขาดคุณสมบตัหิรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบรษิทัมหาชนจ ากดั 
 ขาดคุณสมบตัหิรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบรษิทัมหาชนจ ากดั 
 ศาลมคี าสัง่ใหอ้อกจากต าแหน่ง 
 ออกตามวาระ 
3. ในการประชุมสามญัประจ าปีทกุครัง้ ใหก้รรมการ 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการในขณะนัน้พน้จากต าแหน่ง ถา้จ านวน

กรรมการทีจ่ะพน้จากต าแหน่งไม่อาจแบ่งไดพ้อด ี1 ใน 3 กใ็หใ้ชจ้ านวนทีใ่กลเ้คยีงกนัแต่ไม่ต ่ากว่า 1 ใน 3 
 กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการ และการลาออกมีผลนับแต่วนัที่ใบลา

ออกไปถงึประธานกรรมการ 
 ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกเหนือไปจากการออกตามวาระ ให้กรรมการเลอืกบุคคลซึ่งมี

คุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบรษิัทมหาชนจ ากดัเขา้เป็นกรรมการแทนในประชุมคณะกรรมการ
คราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลอืน้อยกว่า 2 เดอืน โดยบุคคลทีไ่ดร้บัเลอืกตัง้เป็นกรรมการแทนจะอยู่ในต าแหน่ง
กรรมการไดเ้พยีงเท่ากบัวาระทีย่งัเหลอือยู่ของกรรมการทีต่นเขา้ไปแทน โดยมตขิองคณะกรรมการต้องประกอบดว้ยเสยีงไม่
น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนกรรมการทีย่งัเหลอือยู่ 

ขอบเขต หน้าท่ี ความรบัผิดชอบ  
1. ปฏบิตัหิน้าทีใ่หเ้ป็นไปตามกฎหมายต่างๆ วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบรษิทั ตลอดจนมตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ดว้ย

ความสจุรติ ระมดัระวงั และรกัษาผลประโยชน์ของบรษิทั 
2. ก าหนดวสิยัทศัน์ นโยบาย และทศิทางการด าเนินงานของบรษิทั และก ากบัดูแลใหเ้ป็นไปตามนโยบายและแผนงาน

ทีก่ าหนดไวอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ เพื่อเพิม่มลูค่าสงูสดุใหแ้ก่กจิการและผูถ้อืหุน้  
3. ก าหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย และงบประมาณของบรษิัท ควบคุมดูแลการบรหิารและการจดัการของฝ่าย

บรหิาร หรอืบุคคลทีไ่ดร้บัมอบหมาย ใหเ้ป็นไปตามนโยบายทีค่ณะกรรมการบรษิทัไดใ้หไ้ว้ 
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4. ก าหนดอ านาจอนุมตัใินการท าธุรกรรม และการด าเนินการต่างๆทีเ่กีย่วขอ้งกบังานของบรษิทั และใหม้กีารทบทวน
อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้  

5. จดัให้มีระบบการควบคุมด้านการด าเนินงาน ด้านรายงานทางการเงนิ และด้านการปฏิบตัิตามกฎ ระเบยีบ และ
นโยบาย คณะกรรมการบรษิทัควรจดัใหม้บีุคคลหรอืหน่วยงานทีม่คีวามเป็นอสิระในการปฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นผู้รบัผดิชอบในการ
ตรวจสอบระบบควบคุมดงักล่าว และควรทบทวนระบบทีส่ าคญัอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ และใหเ้ปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปี 

6. จดัให้มกีารจดัท างบดุลและงบก าไรขาดทุนของบรษิัท ณ วนัสิน้สุดรอบระยะเวลาบญัชขีองบรษิัท ซึ่งผู้สอบบญัชี
ตรวจสอบแลว้น าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาและอนุมตั ิ

7. แต่งตัง้กรรมการตรวจสอบ และใหค้วามเหน็ชอบเกีย่วกบัอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 
8. รบัทราบรายงานการตรวจสอบทีส่ าคญัของคณะกรรมการตรวจสอบหรอืหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทัง้ผูส้อบ

บญัช ีและที่ปรกึษาฝ่ายต่างๆ ของบรษิัท และมีหน้าที่ก าหนดแนวทางในการปรบัปรุง แก้ไข กรณีที่พบขอ้บกพร่องที่เป็น
สาระส าคญั 

9. สอบทานความเพยีงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในและการบรหิารความเสีย่งของบรษิัท (Risk 
Management Policy) ใหค้รอบคลุมทัง้องคก์ร โดยใหฝ่้ายจดัการเป็นผูป้ฏบิตัติามนโยบายและรายงานใหค้ณะกรรมการบรษิทั
ทราบเป็นประจ า และควรมกีารทบทวนระบบหรอืประเมนิประสทิธผิลของการจดัการความเสีย่งอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ และให้
เปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปี และในทุกๆ ระยะเวลาทีพ่บว่า ระดบัความเสีย่งมกีารเปลีย่นแปลง ซึง่รวมถงึการใหค้วามส าคญั
กบัสญัญาณเตอืนภยัล่วงหน้าและรายการผดิปกตทิัง้หลาย 

10. พิจารณาและอนุมัติกิจการอื่นๆ ที่ส าคัญอันเกี่ยวกับบริษัท หรือที่เห็นสมควรจะด าเนินการนัน้ๆ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุแก่บรษิทั 

11. พจิารณากลัน่กรองรายงานที่ต้องน าเสนอให้ผูถ้ือหุ้นพจิารณาอนุมตัิในการประชุมผู้ถอืหุ้น โดยมวีาระหลกัในการ
ประชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจ าปี ดงันี้ 

- พจิารณารายงานของคณะกรรมการทีเ่สนอต่อทีป่ระชุมแสดงถงึผลการด าเนินการของบรษิทั 
- พจิารณาและอนุมตังิบการเงนิ 
- พจิารณาจดัสรรเงนิก าไรบรษิทั 
- เสนอรายชื่อกรรมการใหม่แทนกรรมการเดมิทีต่้องออกตามวาระเสนอรายชื่อผูส้อบบญัชแีละก าหนดค่าตอบแทน
ผูส้อบบญัช ี

- พจิารณารายการทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในสว่นทีต่อ้งขออนุมตัจิากผูถ้อืหุน้ 
- เรื่องอื่นๆ 

12. พจิารณาโครงสร้างการบรหิารงาน แต่งตัง้คณะกรรมการบรหิาร คณะผู้บรหิาร และคณะอนุกรรมการอื่นใดตาม
ความเหมาะสม รวมถงึพจิารณาแต่งตัง้เลขานุการบรษิทั ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 

13. พจิารณาประเมนิผลการปฏบิตัิงานของคณะกรรมการบรษิัทและคณะอนุกรรมการชุด ต่างๆ รวมทัง้ก ากบัดูแลให้
บรษิทัมกีระบวนการทีม่ปีระสทิธผิลในการประเมนิผลงานของผูบ้รหิารระดบัสงู 

14. อนุมตัิการจ่ายค่านายหน้าและค่าที่ปรกึษาเมื่อยอดขายสามารถเกบ็เงนิได้จากลูกค้า โดยมอี านาจการอนุมตัจิ่าย
อตัรารอ้ยละ 5 ขึน้ไปของยอดขาย 

15. คณะกรรมการต้องไม่ประกอบกจิการอนัมสีภาพเดยีวกนั และเป็นการแข่งขนักบักจิการของบรษิัท หรอืเขา้เป็น
หุน้ส่วนในหา้งหุน้ส่วนสามญั หรอืเป็นหุ้นส่วนไม่จ ากดัความรบัผดิในห้างหุ้นส่วนจ ากดั หรอืเป็นกรรมการของบรษิัทเอกชน 
หรอืบรษิทัอื่นทีป่ระกอบกจิการอนัมสีภาพอย่างเดยีวกนั และเป็นการแข่งขนักบักจิการของบรษิทั ไม่ว่าจะท าเพื่อประโยชน์ตน
หรอืเพื่อประโยชน์ผูอ้ื่น เวน้แต่ไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทราบก่อนทีจ่ะมมีตแิต่งตัง้ 
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16. มคีวามรบัผดิชอบต่อผู้ถอืหุ้นอย่างสม ่าเสมอ ด าเนินงานโดยรกัษาผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ มกีารจดัให้มรีายงาน
ขอ้มูลทัว่ไปและขอ้มูลทางการเงนิของบรษิัท เพื่อรายงานต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสยีหรอืผู้ลงทุนทัว่ไปอย่างถูกต้อง ทนั
การณ์และเป็นไปตามทีก่ฎหมายก าหนด 

17. คณะกรรมการอาจมอบอ านาจให้กรรมการคนหนึ่งหรอืหลายคน หรอืกรรมการย่อย หรอืบุคคลอื่นใดปฏิบตัิการ
อย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได ้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรอืมอบอ านาจเพื่อใหบุ้คคลดงักล่าวมี
อ านาจหน้าทีต่ามที่คณะกรรมการเหน็สมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเหน็สมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลกิ
เพกิถอน เปลีย่นแปลง หรอืแกไ้ขบุคคลทีไ่ดร้บัมอบอ านาจหรอือ านาจนัน้ๆ ไดเ้มื่อเหน็สมควร 

การมอบอ านาจหน้าที่ และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการนัน้ จะต้องไม่มลีกัษณะเป็นการมอบอ านาจ หรอืมอบ
อ านาจช่วงทีท่ าใหค้ณะกรรมการบรษิทั หรอืผูร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการบรษิทัสามารถอนุมตัริายการทีต่นหรอืบุคคลที่
อาจมคีวามขดัแยง้ (ใหห้มายความตามทีก่ าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย)์ อาจมสีว่น
ไดเ้สยี หรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์อื่นใดกบับรษิทั เวน้แต่เป็นการอนุมตัริายการทีเ่ป็นลกัษณะการด าเนินธุรกรรม
ทีเ่ป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑท์ี่คณะกรรมการบรษิทัหรอืทีป่ระชุมผู้ถอืหุน้ไดอ้นุมตัไิว ้ซึง่เป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ย
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสัง่ หรอืขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรอืส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ/ หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

18. ในการด าเนินการของคณะกรรมการบรษิทัตามทีไ่ดร้บัมอบอ านาจดงักล่าวขา้งตน้ หากมกีฎหมาย หรอืกฎระเบยีบ 
หรอืขอ้บงัคบัของบรษิัท ซึ่งก าหนดขอบเขตอ านาจของคณะกรรมการบรษิัทไว้เป็นการเฉพาะ ให้คณะกรรมการบรษิัทนัน้
ด าเนินการใหอ้ยู่ภายใต้หลกัเกณฑข์องกฎหมายและกฎระเบยีบขอ้บงัคบัของบรษิทั ดงักล่าวโดยในกรณีทีก่ารด าเนินการใดที่
กรรมการของบรษิัทมหีรอือาจมผีลประโยชน์ หรอือาจมสี่วนได้ส่วนเสยี หรอืเป็นการด าเนินการทีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลที่อาจมี
ความขดัแย้ง ตามความหมายของประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และ/  หรอืกฎหมายที่
เกีย่วขอ้ง กรรมการบรษิทัท่านนัน้ จะไม่มอี านาจอนุมตักิารด าเนินการดงักล่าว 

19. เวน้แต่อ านาจในการด าเนินการดงัต่อไปนี้ จะกระท าไดก้ต่็อเมื่อไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุ้นก่อน ทัง้นี้ เรื่องที่
กรรมการมสี่วนได้เสยี หรอืมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกบับรษิัท หรอืบรษิัทย่อย ให้กรรมการซึ่งมสี่วนได้เสยี หรอืมี
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ดงักล่าวไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ 

- เรื่องทีก่ฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดร้บัมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 
- การท ารายการทีก่รรมการมสี่วนไดเ้สยีและอยู่ในข่ายทีก่ฎหมาย ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์(กลต.) หรอืตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยระบุใหต้อ้งไดร้บัอนุมตัจิากที่ประชุมผูถ้อืหุน้ 

20. เรื่องต่อไปนี้จะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของกรรมการที่
เขา้ร่วมประชุม และจากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ประชุม
และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

- การขายหรอืโอนกจิการของบรษิทัทัง้หมดหรอืบางสว่นทีส่ าคญัใหแ้ก่บุคคลอื่น 
- การซือ้หรอืรบัโอนกจิการของบรษิทัมหาชนอื่นหรอืบรษิทัเอกชนมาเป็นของบรษิทั 
- การท า แกไ้ข หรอืเลกิสญัญาเกีย่วกบัการใหเ้ช่ากจิการของบรษิัท ทัง้หมดหรอืบางสว่นทีส่ าคญั 
- การมอบหมายใหบุ้คคลอื่นเขา้จดัการธุรกจิของบรษิทัหรอืการรวมกจิการกบับุคคลอื่นโดยมวีตัถุประสงคจ์ะแบ่งก าไร
ขาดทุนกนั 

- การออกหุน้ใหม่เพื่อช าระแก่เจา้หนี้ของบรษิทั ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน 
- การแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธหิรอืขอ้บงัคบั 
- การเพิม่ทุน การลดทุน การออกหุน้กู ้การควบหรอืเลกิบรษิทั 
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- การอื่นใดทีก่ าหนดไวภ้ายใตบ้ทบญัญตัขิองกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย ์และ/หรอื ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทยให้ต้องได้รบัความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทและที่ประชุม ผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสยีง
ดงักล่าวขา้งตน้ 

ทัง้นี้ เรื่องใดทีก่รรมการมสีว่นไดเ้สยีหรอืมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทั กรรมการซึง่มสีว่นไดเ้สยีหรอืมคีวาม
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ดงักล่าวไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ 

นอกจากนี้ คณะกรรมการยงัมขีอบเขตหน้าทีใ่นการก ากบัดแูลใหบ้รษิทัปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย์ ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ อาท ิการท ารายการที่เกี่ยวโยงกนั การไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึ่งทรพัย์สนิ ตาม
กฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย หรอืตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

ค่าตอบแทนกรรมการ 
 กรรมการมสีทิธไิดร้บัค่าตอบแทนจากบรษิทั ในรูปของเงนิรางวลั เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรอืผลประโยชน์ ตอบ

แทนในลกัษณะอื่นๆ ตามขอ้บงัคบั หรอืตามทีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ก าหนด ทัง้นี้ ไม่ว่าจะก าหนดเป็นจ านวนแน่นอน หรอืก าหนด
เป็นกฎเกณฑ์ที่จะใช้ในการพิจารณาเป็นคราวๆ ไปหรือก าหนดให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และให้
กรรมการมสีทิธไิดร้บัเบี้ยเลีย้งและสวสัดกิารต่างๆ ตามระเบยีบของบรษิัทโดยไม่กระทบกระเทอืนถึงสทิธขิองพนักงานหรอื
ลกูจา้งของบรษิทั ซึง่ไดร้บัเลอืกตัง้เป็นกรรมการอนัทีจ่ะไดร้บัค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนกังาน หรอืลกูจา้ง
ของบรษิทัอกีต่างหากดว้ย 

 
กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 
วตัถปุระสงค ์

คณะกรรมการตรวจสอบจดัตัง้ขึน้ โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อท าหน้าทีช่่วยคณะกรรมการบรษิทั ในการปฏบิตัหิน้าทีก่ ากบั
ดูแลเกี่ยวกบัความถูกต้องของรายงานทางการเงนิ ประสทิธภิาพของระบบการควบคุมภายใน และการปฏบิตัิตามกฎหมาย 
กฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัย ์และหลกัจรรยาบรรณต่างๆ เพื่อส่งเสรมิให้เกดิการก ากบัดูแลกจิการที่ด ีรวมทัง้รบัผดิชอบใน
การจดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และน าเสนอในรายงานประจ าปีของบรษิทัเป็นประจ าทุกปี 

โครงสรา้งของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. คณะกรรมการบริษัท แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบจ านวนอย่างน้อย 3 คน และแต่งตัง้ประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ 
2. คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องเป็นกรรมการบรษิัท และเป็นกรรมการอสิระ ซึ่งมีคุณสมบตัิตามหลกัเกณฑ์ของ 

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย นอกจากนัน้กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน จะต้องเป็นบุคคลทีม่คีวามรู ้และประสบการณ์ที่
เกีย่วขอ้งกบับญัชหีรอืการเงนิ 

วาระการด ารงต าแหน่งและการประชุม 
คณะกรรมการตรวจสอบมวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระ 

อาจไดร้บัการแต่งตัง้อกีกไ็ด ้ในกรณีทีต่ าแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงทีน่อกจากการออกตามวาระใหค้ณะกรรมการบรษิทั
แต่งตัง้บุคคลทีม่คีุณสมบตัคิรบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหค้ณะกรรมการตรวจสอบมจี านวนครบตามที่คณะกรรมการ
บรษิัทก าหนด โดยบุคคลที่เขา้เป็นกรรมการตรวจสอบแทน สามารถอยู่ในต าแหน่งไดเ้พยีงเท่าทีว่าระทีย่งัเหลอือยู่ของกรรมการ
ตรวจสอบซึง่ตนทดแทน 
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คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครัง้ และมีอ านาจในการเรยีกประชุมเพิ่มเติมได้ตามความ
จ าเป็น ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอาจเชญิฝ่ายบรหิาร, ผูต้รวจสอบภายใน, ผูส้อบบญัช ีหรอืบุคคลที่เกีย่วขอ้งใน
วาระการประชุมนัน้ๆ โดยประธานกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่จดัการประชุม ท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ให้ความ
เหน็ชอบกบัวาระการประชุม ตลอดจนรายงานผลการประชุมใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบอย่างสม ่าเสมอ 

ขอบเขต หน้าท่ี ความรบัผิดชอบ 
1. สอบทานให้บรษิทัมกีารรายงานทางการเงนิอย่างถูกต้องและเพยีงพอ โดยการประสานงานกบัผูต้รวจสอบบญัชภีายนอก

และผู้บรหิารที่รบัผิดชอบจดัท ารายงานทางการเงนิตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและ
หน่วยงานราชการทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด 

2. สอบทานให้บรษิัทมรีะบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 
รวมทัง้การบรหิารความเสีย่ง ทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธผิล และพจิารณาความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจน
ใหค้วามเหน็ชอบในการพจิารณาแต่งตัง้ โยกยา้ย เลกิจา้งหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรอืหน่วยงานอื่นใดทีร่บัผดิชอบ
เกีย่วกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานใหบ้รษิทัปฏบิตัติามกฎหมาย ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัธุรกจิของบรษิทั 

4. สอบทานและหารอืกบัฝ่ายจดัการเกี่ยวกบัความเสีย่งที่ส าคญัของบรษิัท และมาตรการที่ฝ่ายจดัการได้ด าเนินการ 
เพื่อตดิตามและควบคุมความเสีย่งดงักล่าว 

5. พจิารณาคดัเลอืกเสนอแต่งตัง้บุคคลซึง่มคีวามเป็นอสิระเพื่อท าหน้าทีเ่ป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั และพจิารณาเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทัง้เขา้ประชุมกบัผูส้อบบญัช ีโดยไม่มฝ่ีายบรหิารเขา้ร่วมประชุมดว้ยอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกนัหรือรายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ทัง้นี้ เพื่อใหม้ัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อ
บรษิทั 

7. พจิารณารายการได้มาหรอืจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย์ของบรษิัทซึ่งมีขนาดรายการที่ต้องได้รบัความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบตามที่ก าหนดในกฎหมาย ประกาศขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ และหลกัเกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

8. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบรษิทั ซึง่รายงานดงักล่าวต้องลง
นามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดงัต่อไปนี้ความเห็นเกี่ยวกบัความถูกต้อง 
ครบถว้น เป็นทีเ่ชื่อถอืไดข้องรายงานทางการเงนิของบรษิทั 

 ความเหน็เกีย่วกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นทีเ่ชื่อถอืไดข้องรายงานทางการเงนิของบรษิทั 
 ความเหน็เกีย่วกบัความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในของบรษิทั 
 ความเหน็เกีย่วกบัการปฏบิตัิตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดตลาดหลกัทรพัย์แห่ง

ประเทศไทย หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 
 ความเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี
 ความเหน็เกีย่วกบัรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
 จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
 ความเหน็หรอืขอ้สงัเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏบิตัหิน้าทีต่ามกฎบตัร (Charter) 
 รายการอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรบัผิดชอบที่ได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 
9. ปฏบิตักิารอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิทั มอบหมายดว้ยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
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10. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรอืมีหรอืมีข้อสงสยัว่ามีรายการหรือการกระท าใด
ดงัต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของบรษิัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานต่อคณะกรรมการบรษิทั เพื่อด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ขภายในเวลาทีค่ณะกรรมการตรวจสอบเหน็สมควร 

1) รายการทีเ่กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
2) การทุจรติ หรอืมสีิง่ผดิปกตหิรอืมคีวามบกพร่องทีส่ าคญัในระบบควบคุมภายใน 
3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ หรอืกฎหมายที่

เกีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั หากคณะกรรมการบรษิทั หรอืผูบ้รหิารไม่ด าเนินการใหม้กีารปรบัปรุงแกไ้ขภายในเวลาตามวรรค
หนึ่งต่อส านกังาน กลต. หรอืตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

หากคณะกรรมการบรษิทัหรอืผูบ้รหิารไม่ด าเนินการใหม้กีารปรบัปรุงแกไ้ขภายในระยะเวลาขา้งตน้ กรรมการตรวจสอบราย
ใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระท าตามข้างต้นต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรพัย ์หรอืตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

11. ในการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบอาจขอค าปรกึษาจากที่ ปรกึษาอสิระ
ภายนอกหรอืผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่นๆ หากเห็นว่ามีความจ าเป็นและเหมาะสม โดยบริษัทเป็นผู้รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายที่
เกีย่วขอ้งทัง้หมด 

12. ทบทวนขอ้บงัคบั และผลการปฏบิตังิานในปีทีผ่่านมาอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ ในการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการ
ตรวจสอบตามทีก่ล่าวขา้งต้น คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามรบัผดิชอบต่อคณะกรรมการบรษิทัโดยตรง และคณะกรรมการ
บรษิทัยงัคงมคีวามรบัผดิชอบในการด าเนินงานของบรษิทัต่อบุคคลภายนอก 

ค่าตอบแทนกรรมการ 
กรรมการมสีทิธไิดร้บัค่าตอบแทนและบ าเหน็จจากบรษิทัตามที ่ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อนุมตั ิโดยไม่กระทบกระเทอืนถงึสทิธิ

ของกรรมการตรวจสอบในอนัทีจ่ะไดร้บัค่าตอบแทนและผลประโยชน์อย่างอื่นในฐานะทีเ่ป็นกรรมการบรษิทั 

กฎบตัรคณะกรรมการบริหาร 
วตัถปุระสงค ์

คณะกรรมการบรหิารจดัตัง้ขึน้โดย คณะกรรมการบรษิทั มวีตัถุประสงคเ์พื่อท าหน้าทีก่ ากบัดแูลการปฏบิตังิานของฝ่าย
บรหิารในการบรหิารกิจการของบรษิัท ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ รวมทัง้การปฏิบตัิงาน 
ทีเ่ป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัย ์และหลกัจรรยาบรรณต่างๆ เพื่อสง่เสรมิใหเ้กดิการก ากบัดแูลกจิการทีด่ี 

เพื่อสนับสนุนการปฏบิตังิาน รวมทัง้ก่อให้เกดิความชดัเจนในเรื่ององคป์ระกอบ วาระการด ารงต าแหน่ง อ านาจหน้าที่
และความรบัผิดชอบการประชุมของคณะกรรมการบรหิาร ซึ่งใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตัิหน้าที่ให้ถูกต้องตามกฎหมาย 
สอดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีคณะกรรมการบรษิทั จงึก าหนดใหม้กีฎบตัรคณะกรรมการบรหิาร 

องคป์ระกอบและการแต่งตัง้คณะกรรมการบริหาร 
1. คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตัง้กรรมการจ านวนหนึ่งตามที่เห็นสมควร ให้เป็นคณะกรรมการบริหาร เพื่อ

ปฏิบตัิงานตามที่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และให้คณะกรรมการตัง้กรรมการบรหิารคนหนึ่งเป็นประธาน
กรรมการบรหิาร 

2. กรรมการต้องเป็นบุคคลทีม่คีวามรูค้วามสามารถ มคีวามซื่อสตัย์ สุจรติ มจีรยิธรรมในการด าเนินธุรกจิ และมเีวลา
เพยีงพอทีจ่ะสามารถปฏบิตัหิน้าทีใ่หแ้ก่บรษิทัได ้

3. มคีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบรษิทัมหาชนจ ากดั และกฎหมายอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 
บริษัท ซีพีท ีไดร ์แอนด ์เพาเวอร ์จ ากัด (มหาชน) 

                                                                                                       

 

 

CPT 
Professional for Drives and Power 

ส่วนท่ี 2 หน้าท่ี 17 

4. กรรมการไม่สามารถประกอบกจิการเขา้เป็นหุ้นส่วน หรอืเขา้เป็นกรรมการในนิตบิุคคลอื่นทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนั
และเป็นการแขง่ขนักบักจิการของบรษิทัไม่ว่าจะท าเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน หรอืผลประโยชน์ของบุคคลอื่นเวน้แต่จะแจง้ใหท้ี่
ประชุมผูถ้อืหุน้ทราบก่อนทีจ่ะมมีตแิต่งตัง้กรรมการบรหิารด ารงต าแหน่งตามวาระทีค่ณะกรรมการบรษิทัเหน็ชอบ 

วาระการด ารงต าแหน่งและการประชุม 
คณะกรรมการบรหิาร มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 1 ปี นับจากวนัที่มีมติแต่งตัง้ และเมื่อครบ วาระแล้ว หาก

คณะกรรมการบรษิัท ยงัไม่ไดม้มีตแิต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารชุดใหม่ กใ็หค้ณะกรรมการชุดเก่าปฏบิตัหิน้าทีต่่อไป จนกว่า
คณะกรรมการบรษิทั จะไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารชุดใหม่แทนคณะกรรมการบรหิารชุดเดมิทีห่มดวาระลง ในการแต่งตัง้
ตอ้งกระท าภายใน 2 เดอืน นับแต่วนัครบวาระของคณะกรรมการบรหิารชุดเดมิ กรรมการบรหิารซึง่พน้จากต าแหน่งตามวาระ
อาจไดร้บัการแต่งตัง้ใหม่อกีได ้

ในกรณีทีต่ าแหน่งกรรมการบรหิารว่างลง เพราะสาเหตุอื่นนอกจากถงึคราวออกตามวาระ แลว้ยงัคงเหลอืวาระไม่น้อย
กว่า 2 เดอืน ให้คณะกรรมการบรษิทัแต่งตัง้กรรมการบรหิารแทนต าแหน่งที่ว่างลง ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทัคราว
ถดัไป บุคคลซึง่เขา้เป็นกรรมการบรหิารดงักล่าวจะอยู่ในต าแหน่งไดเ้พยีงเท่าวาระที่เหลอือยู่ของกรรมการบรหิารที่ตนแทน
เท่านัน้ 

ขอบเขต หน้าท่ี ความรบัผิดชอบ  
1. ด าเนินกจิการและบรหิารกจิการของบรษิทัตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั นโยบาย ระเบยีบ ขอ้ก าหนด ค าสัง่ และมติ

ของทีป่ระชุมคณะกรรมการ และ/หรอืมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัทุกประการ โดยยดึหลกัปฏบิตัติามระเบยีบ/ขอ้ก าหนดของ
การจดัประชุมคณะกรรมการบรหิารของบรษิทั 

2. พจิารณาก าหนดนโยบาย ทศิทาง และกลยุทธ ์การด าเนินธุรกจิของบรษิัท ก าหนดแผนการเงนิงบประมาณ การ
บรหิารทรพัยากรบุคคล การลงทุน การขยายงาน การประชาสมัพนัธ์ ให้เป็นไปตามกรอบที่คณะกรรมการบรษิัทพจิารณา
อนุมตั ิและควบคุมก ากบัดแูลใหก้ารด าเนินงานของคณะท างานทีแ่ต่งตัง้บรรลุตามเป้าหมาย 

3. พิจารณาเรื่องการจดัสรรงบประมาณประจ าปีตามที่ฝ่ายจดัการเสนอก่อนที่จะน าเสนอให้คณะกรรมการบริษัท
พจิารณาและอนุมตั ิทัง้นี้ใหร้วมถงึการพจิารณาและอนุมตั ิการเปลีย่นแปลงและเพิม่เตมิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในระหว่าง
ทีไ่ม่มกีารประชุมคณะกรรมการบรษิทั และใหน้ าเสนอคณะกรรมการบรษิทั เพื่อทราบในทีป่ระชุมคราวต่อไป 

4. อนุมตักิารใช้จ่ายเงนิในการด าเนินการจดัซือ้สนิคา้ตามปกตธิุรกจิของบรษิัท ในวงเงนิไม่เกนิ 50 ลา้นบาท (หา้สบิ
ลา้นบาท) 

5. อนุมตักิารใชจ้่ายเงนิในการด าเนินการซือ้เครื่องมอือุปกรณ์หรอืสนิทรพัยถ์าวร ทีเ่กีย่วกบัการด าเนินธุรกจิตามปกต ิ
ในวงเงนิต่อรายการไม่เกนิ 20 ลา้นบาท (ยีส่บิล้านบาท) และซือ้สงัหารมิทรพัย์ต่อรายการในวงเงนิไม่เกนิ 10 ลา้นบาท (สบิ
ลา้นบาท) 

6. อนุมตักิารขาย การใหบ้รกิารตามปกตธิุรกจิของบรษิทั เช่น การอนุมตัขิายสนิคา้ การอนุมตัใิหท้ าสญัญารบัจา้งท า
ของตามปกตธิุรกจิ เป็นตน้ ในวงเงนิตัง้แต่ 300 ลา้นบาท (สามรอ้ยลา้นบาท) 

7. อนุมตัิการเปิด/ปิดบญัชเีงนิฝากทุกประเภทกบัธนาคาร หรอืสถาบนัการเงนิ พรอ้มกบัก าหนดเงื่อนไขในการเบกิ
ถอนเงนิ หรอืท านิตกิรรมของบญัชเีงนิฝากดงักล่าว 

8. อนุมตัิการกู้ยมืเงนิ การจดัหาวงเงนิสนิเชื่อ การออกตราสารหนี้ สญัญากูเ้บิกเงนิเกนิบญัช ีหรอืสนิเชื่ออื่นใดจาก
ธนาคาร หรอืสถาบนัการเงิน หรอืบุคคลทัว่ไปในเงื่อนไขตามปกตธิุรกจิ ในวงเงนิต่อรายการไม่เกนิ 50 ลา้นบาท (หา้สบิล้าน
บาท) รวมถงึการขอใหธ้นาคารออกหนังสอืค ้าประกนัเพื่อประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกจิของบรษิทั  ในวงเงนิต่อรายการไม่เกนิ 
50 ลา้นบาท (หา้สบิลา้นบาท) 

9. อนุมตัใิหน้ าทรพัยส์นิของบรษิทั จ านอง จ าน า เพื่อเป็นประกนัหนี้สนิของบรษิทัทุกประเภททีม่อียู่แลว้หรอืจะมขีึน้ใน
อนาคต ในวงเงนิต่อรายการไม่เกนิ 20 ลา้นบาท (ยีส่บิลา้นบาท) 
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10. อนุมตักิารใช้จ่ายเงนิลงทุนทีส่ าคญัๆ ทีไ่ดก้ าหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามที่จะไดร้บัมอบหมายจาก
คณะกรรมการบรษิทั หรอืตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัไดเ้คยมมีตอินุมตัใินหลกัการไวแ้ลว้ 

11. เป็นคณะที่ปรกึษาฝ่ายจดัการในเรื่องเกี่ยวกบันโยบายด้านการเงนิ การตลาดการบรหิารงานบุคคล และด้านการ
ปฏบิตักิารอื่นๆ 

12. ก าหนดโครงสร้างองค์กร อ านาจการบรหิารองค์กร รวมถึงการแต่งตัง้ การว่าจ้าง การโยกย้าย การก าหนดเงนิ
ค่าจา้ง ค่าตอบแทน โบนสัพนกังานระดบัผูบ้รหิาร และการเลกิจา้ง 

13. ใหม้อี านาจในการมอบอ านาจใหก้รรมการคนหนึ่ง หรอืหลายคน หรอืบุคคลอื่นใดปฏบิตักิารอย่างหนึ่งอย่างใด โดย
อยู่ภายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการบรหิาร หรอือาจมอบอ านาจเพื่อใหบุ้คคลดงักล่าว มอี านาจตามทีค่ณะกรรมการบรหิาร
เห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน 
เปลีย่นแปลง หรอืแก้ไข บุคคลที่ได้รบัมอบอ านาจ หรอือ านาจนัน้ๆ ได ้ตามทีเ่หน็สมควร ทัง้นี้ จะไม่มกีารมอบอ านาจใหแ้ก่
บุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในการด าเนินการ 

14. ด าเนินการอื่นใดๆ ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมายเป็นคราวๆ ไป 
ทัง้นี้ คณะกรรมการบรหิารจะพจิารณาและอนุมตัริายการที่คณะกรรมการบรหิารมสี่วนไดเ้สยี หรอืมคีวามขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์อื่นใดกบับรษิทัไม่ได้ ยกเวน้เป็นการอนุมตัิรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ทีค่ณะกรรมการบรษิัท
หรอืทีป่ระชุมผูถ้ือหุน้พจิารณาและอนุมตัไิวแ้ลว้ และเป็นไปตามทีก่ฎหมายก าหนด โดยคณะกรรมการบรษิทัอาจยกเลกิ เพกิ
ถอน เปลีย่นแปลง หรอืแกไ้ขอ านาจคณะกรรมการบรหิารไดโ้ดยมตคิณะกรรมการบรษิทั 

ทัง้นี้ อ านาจในการด าเนินการดงักล่าวขา้งต้น ไม่สามารถใชก้บับุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ มสี่วนไดส้่วนเสยีหรอือาจมี
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดกบับรษิัท และไม่รวมถึงการด าเนินการเกี่ยวกบัรายการที่เกี่ยวโยงกนั และ
รายการได้มาจ าหน่ายไปซึ่งทรพัย์สนิที่ส าคญัของบรษิัทจดทะเบียน ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรพัย์ และบรษิัทจะต้อง
ปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎระเบยีบ และขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัยท์ีเ่กีย่วกบัเรื่องนัน้ๆ นอกจากนี้  อ านาจดงักล่าวขา้งต้นไม่
รวมถงึเรื่องอื่นๆ ทีข่อ้บงัคบับรษิทัก าหนดใหต้อ้งขออนุมตัจิากมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

ค่าตอบแทนกรรมการ 
กรรมการบรหิารมสีทิธไิด้รบัค่าตอบแทนและบ าเหน็จจากบรษิัทตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทก าหนด โดยไม่

กระทบกระเทือนถึงสทิธขิองกรรมการบรหิารในอนัที่จะได้รบัค่าตอบแทนและผลประโยชน์อย่างอื่นในฐานะที่เป็นกรรมการ  
ผูบ้รหิารหรอืพนกังานของบรษิทั 

กฎบตัรคณะกรรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
วตัถปุระสงค ์

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ไดจ้ดัตัง้ขึน้ เพื่อสง่เสรมิหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ี โดยรบัผดิชอบใน
การก าหนดหลกัเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย รวมทัง้สรรหา
คดัเลอืกและเสนอบุคคลทีเ่หมาะสมใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทัและก าหนดค่าตอบแทนส าหรบักรรมการบรษิทั ตลอดจน
ปฏบิตังิานดา้นอื่นๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายและน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัและ/ หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้แลว้แต่กรณี 

องคป์ระกอบคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
1. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ไดร้บัการแต่งตัง้โดยคณะกรรมการบรษิทั และประกอบดว้ยกรรมการและ

ผูบ้รหิารอย่างน้อย 3 คนโดยกรรมการกึง่หนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดจะตอ้งเป็นกรรมการอสิระ 
2. ประธานกรรมการตรวจสอบ ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
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การแต่งตัง้วาระการด ารงต าแหน่ง 
1. กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน มวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี 
2. กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน อาจได้รับการแต่งตัง้กลับเข้ามาด ารงต าแหน่งต่อไปได้อีกตามที่

คณะกรรมการบรษิทัเหน็ว่าเหมาะสม 
3.  นอกเหนือจากการพน้จากต าแหน่งเมื่อครบวาระ 3 ปี กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน จะพน้ต าแหน่งเมื่อ 

 ลาออก 
 คณะกรรมการบรษิทัมมีตใิหพ้น้จากต าแหน่ง 

4. คณะกรรมการบรษิทั มอี านาจในการแต่งตัง้ กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน เพิม่เตมิเพื่อประโยชน์ในการ
ด าเนินการตามวตัถุประสงค ์หรอืเพื่อทดแทน กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ทีพ่น้จากต าแหน่งจากการลาออกหรอื
กรรมการมมีตใิหพ้น้จากต าแหน่ง ไดโ้ดยบุคคลทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้เขา้เป็น กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ทดแทน
นัน้ จะอยู่ในต าแหน่งไดเ้พยีงเท่าวาระทีย่งัเหลอือยู่ของกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ซึง่ตนแทนทีเ่ท่านัน้ 

ขอบเขต หน้าท่ี ความรบัผิดชอบ  
1. การสรรหา 

1.1 ก าหนดหลกัเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบรษิัท และกรรมการชุดย่อย โดยพจิารณาความเหมาะสม
ของจ านวน โครงสรา้ง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ ก าหนดคุณสมบตัิของกรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทและ/ หรอื
เสนอขออนุมตัต่ิอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้แลว้แต่กรณี 

1.2 พจิารณาสรรหา คดัเลอืก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ด ารงต าแหน่ง กรรมการบรษิัทที่ครบวาระและ/ หรอืมตี าแหน่ง
ว่างลงและ/ หรอืแต่งตัง้เพิม่ 

1.3 พจิารณาสรรหา และคดัเลอืกผูบ้รหิารของบรษิทั โดยเฉพาะต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ หรอื ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
1.4 ปฏบิตักิารอื่นใดเกีย่วกบัการสรรหาตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 

2. การก าหนดค่าตอบแทน 
2.1 จดัท าหลกัเกณฑ์และนโยบายในการก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบรษิัท กรรมการชุดย่อย และผูบ้ริหาร

เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัและ/ หรอืเสนอขออนุมตัต่ิอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้แลว้แต่กรณี 
2.2 ก าหนดค่าตอบแทนทีจ่ าเป็นและเหมาะสมทัง้ทีเ่ป็นตวัเงนิและมใิช่ตวัเงนิของคณะกรรมการบรษิทัเป็นรายบคุคลโดย

การก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท ให้พิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความ
รบัผดิชอบ ผลงาน และเปรยีบเทยีบกบับรษิทัในธุรกจิทีค่ลา้ยคลงึกนั และประโยชน์ทีค่าดว่าจะไดร้บัจากกรรมการ และผูบ้รหิารของ
บรษิทั เพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาและน าเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการเพื่อขออนุมตัิ 

2.3 รบัผดิชอบต่อคณะกรรมการบรษิทั และมหีน้าทีใ่หค้ าชีแ้จง ตอบค าถามเรื่องค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการชุด
ย่อย และผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

2.4 รายงานนโยบาย หลกัการ/เหตุผลของการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร ตามขอ้ก าหนดตลาดหลกัทรพัย์ฯ 
โดยเปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี และรายงานประจ าปี ของบรษิทั 

2.5 ปฏบิตักิารอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการก าหนดค่าตอบแทนตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย โดยฝ่ายบรหิาร และ
หน่วยงานต่างๆ จะต้องรายงานหรอืน าเสนอขอ้มูลและเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งต่อ คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
เพื่อสนบัสนุนการปฏบิตังิานของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนใหบ้รรลุตามหน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมาย 

การรายงาน 
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน รายงานต่อคณะกรรมการบรษิทั 
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การประชุม 
1. คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน จดัใหม้หีรอืเรยีกประชุมตามทีเ่หน็สมควร อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ และ

มอี านาจในการเรยีกประชุมเพิม่ไดต้ามความจ าเป็น โดยองคป์ระชุมประกอบดว้ย กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ไม่
น้อยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมด 

2. กรรมการทุกท่านควรเขา้ร่วมประชุมทุกครัง้ ยกเวน้มเีหตุจ าเป็นไม่อาจเขา้ร่วมประชุมได้ ควรแจ้งให้ ประธานกรรมการ
สรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนทราบล่วงหน้า 

3. ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน เป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ ประธานกรรมการสรรหาและ
พจิารณาค่าตอบแทน ไม่อยู่ในทีป่ระชุมหรอืไม่อาจปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ทีม่าประชุมเลอืก 
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนคนหนึ่งเป็นประธานทีป่ระชุม 

4. การลงมตขิอง กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน กระท าไดโ้ดยถอืเสยีงขา้งมาก ทัง้นี้ กรรมการสรรหาและ
พจิารณาค่าตอบแทน ทีม่สีว่นไดเ้สยีใดๆ ในเรื่องทีพ่จิารณา จะต้องไม่เขา้ร่วมในการแสดงความเหน็ และไม่มสีทิธอิอกเสยีงลง
มตใินเรื่องนัน้ๆ  

5. การจดัสง่หนงัสอืเชญิประชุมใหแ้ก่ กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ใหจ้ดัส่งล่วงหน้าก่อนการประชุม เวน้
แต่ในกรณีจ าเป็นหรือเร่งด่วน จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธอีื่น หรอืก าหนดวดัประชุมให้เรว็กว่านัน้ได้ โดยให้ เลขานุการ
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนเป็นผูบ้นัทกึรายงานการประชุม 

6. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน สามารถเชญิผู้ที่เกีย่วขอ้งเขา้ร่วมประชุมเพื่อชีแ้จงขอ้เทจ็จรงิต่างๆ 
ใหแ้ก่ทีป่ระชุม คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนทราบได ้

กฎบตัรคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
วตัถปุระสงค ์

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งจดัตัง้ขึน้เพื่อช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบรษิทัในการก าหนดนโยบายดา้นการบรหิาร
ความเสีย่งใหค้รอบคลุมทัง้องคก์ร รวมทัง้ก ากบัดแูลใหม้รีะบบหรอืกระบวนการบรหิารจดัการความเสีย่งเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกจิ
ของบรษิทัอย่างเหมาะสม 

องคป์ระกอบคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อย 3 คน โดยสมาชิกคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

ไม่จ าเป็นต้องด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบรษิัท ทัง้นี้ ให้คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงเลือกตัง้สมาชิก 1 คน ให้ด ารง
ต าแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง และแต่งตัง้เลขานุการคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งเพื่อช่วยเหลอืใน 
การด าเนินงานของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งเกีย่วกบัการนดัหมายการประชุม จดัเตรยีมวาระการประชุม น าสง่เอกสาร
ประกอบการประชุม และบนัทกึรายงานการประชุม  

คุณสมบตัขิองสมาชกิคณะกรรมการกรรมการบรหิารความเสีย่งตอ้งเป็นบุคคลผูม้คีุณสมบตั ิดงันี้ 
1. เป็นผูม้คีวามรูค้วามสามารถ มคีวามซื่อสตัยส์ุจรติ มจีรยิธรรมในการด าเนินธุรกจิ และมเีวลาเพยีงพอที่จะสามารถ

ปฏบิตัหิน้าทีแ่ก่บรษิทัได ้
2. มคีุณสมบตัคิรบถว้นและไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบรษิทัมหาชนและกฎหมายอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 
3.  ไม่เป็นบุคคลซึง่ประกอบกจิการอนัมสีภาพอย่างเดยีวกนั และเป็นการแข่งขนักจิการของบรษิทัหรอืเขา้เป็นหุน้ส่วน 

หรอืกรรมการในนิตบิุคคลอื่นซึง่ประกอบกจิการอนัมสีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนักบักจิการของบรษิทั ไม่ว่าจะท า
เพื่อประโยชน์ของตนหรอืผูอ้ื่น เวน้แต่จะไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัทราบก่อนทีจ่ะมมีตแิต่งตัง้ 

4.  คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งประกอบดว้ยผูเ้ชีย่วชาญดา้นการเงนิ บญัช ีหรอืการบรหิารความเสีย่งอย่างน้อย 1 ท่าน 

 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 
บริษัท ซีพีท ีไดร ์แอนด ์เพาเวอร ์จ ากัด (มหาชน) 

                                                                                                       

 

 

CPT 
Professional for Drives and Power 

ส่วนท่ี 2 หน้าท่ี 21 

การแต่งตัง้วาระการด ารงต าแหน่ง 
ใหค้ณะกรรมการบรษิทัเป็นผูแ้ต่งตัง้บุคคลทีม่คีุณสมบตัติามทีร่ะบุไว้ ขา้งต้น เพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

โดยกรรมการบรหิารความเสีย่งมวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี และใหเ้ป็นไปตามวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทั 
(กรณีกรรมการบรหิารความเสีย่งด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบรษิทัดว้ย) ทัง้นี้ กรรมการบรหิารความเสีย่งซึง่พน้ต าแหน่งตาม
วาระอาจไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการบรหิารความเสีย่งไดอ้กี 

ในกรณีทีก่รรมการบรหิารความเสีย่งครบวาระการด ารงต าแหน่ง หรอืไม่อาจด ารงต าแหน่งหรอืไม่อาจด ารงต าแหน่งจน
ครบวาระซึ่งส่งผลให้มจี านวนกรรมการบรหิารความเสีย่งต ่ากว่า 3 คน คณะกรรมการบรษิัทควรจะแต่งตัง้กรรมการบรหิาร
ความเสีย่งรายใหม่ให้ครบถ้วนในทนัทหีรอือย่างช้าภายใน 3 เดอืนนับจากวนัที่จ านวนสมาชกิไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกดิความ
ต่อเนื่องในการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ซึง่กรรมการบรหิารความเสีย่งทีเ่ขา้มาใหมน่ี้ จะอยู่ในต าแหน่ง
ไดเ้พยีงเท่าวาระทีเ่หลอือยู่ของกรรมการบรหิารความเสีย่งทีต่นเขา้มาแทน 

ขอบเขต หน้าท่ี ความรบัผิดชอบ  
1. ก าหนดนโยบายและแนวทางการบรหิารความเสีย่งโดยรวมของบรษิัทประสบอยู่หรอืคาดว่าจะเกดิขึน้และส่งผล

กระทบต่อบรษิทั (Identification of Risk) รวมทัง้ก าหนดนโยบายและใหค้วามเหน็ในการบรหิารความเสีย่งทัง้จากภายนอกและ
ภายในองคก์รใหค้รอบคลุม ดงันี้ 

 ความเสีย่งดา้นการเงนิ (Financial Risk) 
 ความเสีย่งดา้นการด าเนินการ (Operational Risk) 
 ความเสีย่งดา้นกลยุทธก์ารด าเนินการ (Strategic Risk) 
 ความเสีย่งจากกฎหมาย บุคคลากรและขอ้ผกูพนัตามสญัญาต่างๆขององคก์ร (Compliance Risk) 

2. ก าหนดยุทธศาสตรแ์ละแนวทางในการบรหิารความเสีย่งของบรษิทั ใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการบรหิารความเสีย่ง
เพื่อใหส้ามารถประเมนิ ตดิตาม และควบคุมความเสีย่งแต่ละประเภทใหอ้ยู่ในระดบัที่ยอมรบัได ้โดยใหห้น่วยงานต่างๆ มสีว่น
ร่วมในการบรหิารและควบคุมความเสีย่ง 

3. ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงภายใต้แนวทางและนโยบายที่ได้รบัอนุมัติจาก
คณะกรรมการบรษิทั 

4. ก าหนดเกณฑว์ดัความเสีย่งและเพดานความเสีย่งทีบ่รษิทั จะยอมรบัได้ 
5. ก าหนดมาตรการทีจ่ะใชใ้นการจดัการความเสีย่งใหเ้หมาะสมต่อสถานการณ์ 
6. ประเมินความเสี่ยงในระดบัองค์กร และก าหนดวิธีการบริหารความเสี่ยงนัน้ให้อยู่ในระดบัที่ยอมรบัได้ รวมทัง้

ควบคุมดแูลใหม้กีารบรหิารความเสีย่งตามวธิกีารทีก่ าหนดไว้ 
7. ทบทวนนโยบายการบรหิารความเสีย่งและปรบัปรุงใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลอย่างเพยีงพอทีจ่ะควบคุมความเสีย่ง 
8. มอี านาจในการเรยีกบุคคลที่เกี่ยวขอ้งมาชี้แจงหรอืแต่งตัง้และก าหนดบทบาทที่ให้ผูป้ฏบิตังิานทุกระดบัมหีน้าทีบ่รหิาร

ความเสี่ยงตามความเหมาะสม และให้รายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้การบริหารความเสี่ ยงบรรลุ
วตัถุประสงค ์

9. รายงานผลเกีย่วกบัการบรหิาร การด าเนินงาน สถานะความเสีย่งของบรษิทั และการเปลีย่นแปลงต่างๆ รวมถงึสิง่ที่
ตอ้งด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ขเพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายและกลยุทธท์ีก่ าหนด เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัอย่างสม ่าเสมอ 

10. จดัท าคู่มอืการบรหิารความเสีย่ง 
11. ระบุความเสีย่งดา้นต่างๆ พรอ้มทัง้วเิคราะหแ์ละประเมนิความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ รวมทัง้แนวโน้มซึง่มผีลกระทบต่อบรษิทั 
12. จดัท าแผนงานเพื่อป้องกนัหรอืลดความเสีย่ง 
13. ประเมนิผลและจดัท ารายงานการบรหิารความเสีย่ง 
14. จดัวางระบบบรหิารความเสีย่งแบบบรูณาการโดยเชื่อมโยงระบบสารสนเทศ 
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15. ปฏบิตังิานอื่นๆ ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัเหน็สมควร 

การประชุม 
1. ให้มีการประชุมคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงตามที่ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นสมควรแต่ให้มี  

การประชุมอย่างน้อย 1 ครัง้ทุกๆ ระยะเวลา 3 เดอืน 
2. ในการเรยีกประชุมคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ใหป้ระธานกรรมการบรหิารความเสีย่งหรอืบุคคลซึง่ไดร้บัมอบหมาย สง่

หนังสอืนัดประชุม พรอ้มระเบยีบวาระและเอกสารประกอบการประชุมในกรรมการบรหิารความเสีย่งทุกท่านล่วงหน้าไม่น้อย
กว่า 3 วนัก่อนวนัประชุม เพื่อให้กรรมการบรหิารความเสีย่งไดม้เีวลาศกึษาขอ้มูลอย่างพอเพยีง เว้นแต่กรณีจ าเป็นเร่งด่วน 
เพื่อรกัษาสทิธหิรอืประโยชน์ของบรษิทั ใหส้ามารถแจง้การนดัประชุม โดยวธิอีื่นหรอืก าหนดวนัประชุมใหเ้รว็กว่านัน้กไ็ด้ 

3. ให้มกีารประชุมคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งเมื่อบรษิัทมแีผนที่จะลงทุนในโครงการใหม่ที่ต้องได้รบัการอนุมตัิจาก
คณะกรรมการบรษิัท แผนลงทุนดงักล่าวควรได้รบัการพจิารณาจากคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งเพื่อระบุถึงความเสีย่งที่
อาจจะเกดิขึน้ และมกีารท าบนัทกึถงึความเหน็เพื่อน าเสนอคณะกรรมการบรษิทัในการประชุมครัง้ต่อไป 

องคป์ระชุมและคะแนนเสียง 
1. ในการประชุมคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ต้องมกีรรมการบรหิารความเสีย่งมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ

จ านวนกรรมการบรหิารความเสีย่งทัง้หมดจงึจะครบเป็นองคป์ระชุม ในกรณีทีป่ระธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งไม่อยู่ใน
ทีป่ระชุมหรอืไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ใหก้รรมการบรหิารความเสีย่ง ซึง่มาประชุมเลอืกกรรมการบรหิารความเสีย่งคนใดคนหนึ่ง
ท าหน้าทีเ่ป็นประธานในทีป่ระชุม 

2. การวนิิจฉยัชีข้าดของทีป่ระชุมใหถ้อืเป็นเสยีงขา้งมาก 
3. ในการออกเสยีงลงคะแนนเสยีง กรรมการบรหิารความเสีย่งคนหนึ่งมสีทิธอิอกเสยีงหนึ่งเสยีง เวน้แต่กรรมการบรหิารความ

เสีย่งซึง่มสีว่นไดเ้สยีในเรื่องใด ไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ ในกรณีทีค่ะแนนเสยีงเท่ากนัใหป้ระธานในทีป่ระชุมออก
เสยีงเพิม่ขึน้อกีหนึ่งเสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 

4. ให้ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งเป็นผู้รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพจิารณา
ก่อนเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัรบัทราบทุกไตรมาส 

ในการด าเนินงานบรหิารความเสีย่ง นัน้ฝ่ายจดัการจะเป็นผูร้บัผดิชอบและก าหนดนโยบายในการระบุความเสีย่งและประเมนิ 
ระดบัของความเสีย่งตามเกณฑท์ีก่ าหนดไว ้และมมีาตรการในการจดัการความเสีย่งใหอ้ยู่ในระดบัทีย่อมรบัได ้รวมถงึตดิตาม
ผลและการรายงานสถานะความเสีย่ง โดยครอบคลุมการทบทวนความเพยีงพอและความมปีระสทิธภิาพของมาตรการจดัการความ
เสีย่งทีส่ าคญัอย่างต่อเนื่อง เพื่อใหม้ัน่ใจว่ากรณีทีเ่กดิเหตุขึน้จะสามารถจดัการความเสีย่งไดท้นัท่วงท ี

6.3.2 การปฏิบติัในเรือ่งอ่ืนๆ ตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
บรษิทัไม่มกีารปฏบิตัใินเรื่องอื่นๆ ตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ี และอยู่ในการพจิารณาด าเนินการ 
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7. โครงสรา้งการก ากบัดแูลกิจการและข้อมูลส าคญัเก่ียวกบัคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยผูบ้ริหาร 
  พนักงาน และอ่ืนๆ 

7.1 โครงสรา้งการก ากบัดแูลกิจการ 
โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยจ านวน 4 ชุด คือ 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรหิารความ
เสีย่ง ทัง้นี้ บรษิทัมโีครงสรา้งคณะกรรมการบรษิัททีม่กีรรมการอสิระไม่น้อยกว่า 3 ท่านและไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวน
กรรมการทัง้หมดของบรษิทัโดยมกีรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบทุกทา่นมคีุณสมบตัเิป็นไปตามหลกัเกณฑข์องประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทจ.28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่ (และทีม่กีารแกไ้ข
เพิม่เตมิ) ครบถว้นทุกประการ 

 

7.2 ข้อมูลเก่ียวกบัคณะกรรมการ 
7.2.1 องคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษทั 
คณะกรรมการบริษทั 
บรษิทัมกีรรมการบรษิทัทัง้หมดจ านวน 9 ท่าน ประกอบดว้ย: 

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

7.2.2 ข้อมูลคณะกรรมการและผูมี้อ านาจควบคมุบริษทัรายบุคคล 
กรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนับริษทั 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพนับรษิัท คอืนายนพดล วิเชยีรเกื้อ หรอืนางสาวหฤทยั หลมิประเสรฐิ ลงลายมือชื่อ

ร่วมกบั นายชยัยศ ปิยะวรรณรตัน์ หรอืนายมนตช์ยั ธญัธเนส รวมเป็นสองคนและประทบัตราส าคญัของบรษิทั 

คณะกรรมการ
บริษทั 

1. คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

ส านักงานตรวจสอบ
ภายใน 

2. คณะกรรมการ
บริหาร 

ประธานกรรมการ 
บริหาร 

3. คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณา
ค่าตอบแทน 

4. คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง

ค่าตอบแทน 
 

ประธานเจ้าหน้าท่ี 
บริหาร 
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7.2.3 บทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการ 
ขอบเขต หน้าท่ี ความรบัผิดชอบ ของคณะกรรมการบริษทั 
1. ปฏบิตัหิน้าทีใ่หเ้ป็นไปตามกฎหมายต่างๆ วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบรษิทั ตลอดจนมตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ดว้ย

ความสจุรติ ระมดัระวงั และรกัษาผลประโยชน์ของบรษิทั 
2. ก าหนดวสิยัทศัน์ นโยบาย และทศิทางการด าเนินงานของบรษิทั และก ากบัดูแลใหเ้ป็นไปตามนโยบายและแผนงาน

ทีก่ าหนดไวอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ เพื่อเพิม่มลูค่าสงูสดุใหแ้ก่กจิการและผูถ้อืหุน้  
3. ก าหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย และงบประมาณของบรษิัท ควบคุมดูแลการบริหารและการจดัการของฝ่าย

บรหิาร หรอืบุคคลทีไ่ดร้บัมอบหมาย ใหเ้ป็นไปตามนโยบายทีค่ณะกรรมการบรษิทัไดใ้หไ้ว้ 
4. ก าหนดอ านาจอนุมตัใินการท าธุรกรรม และการด าเนินการต่างๆทีเ่กีย่วขอ้งกบังานของบรษิทั และใหม้กีารทบทวน

อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้  
5. จดัให้มีระบบการควบคุมด้านการด าเนินงาน ด้านรายงานทางการเงนิ และด้านการปฏิบตัิตามกฎ ระเบยีบ และ

นโยบาย คณะกรรมการบรษิทัควรจดัใหม้บีุคคลหรอืหน่วยงานทีม่คีวามเป็นอสิระในการปฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นผู้รบัผดิชอบในการ
ตรวจสอบระบบควบคุมดงักล่าว และควรทบทวนระบบทีส่ าคญัอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ และใหเ้ปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปี 

6. จดัให้มกีารจดัท างบดุลและงบก าไรขาดทุนของบรษิัท ณ วนัสิน้สุดรอบระยะเวลาบญัชขีองบรษิัท ซึ่งผู้สอบบญัชี
ตรวจสอบแลว้น าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาและอนุมตัิ 

7. แต่งตัง้กรรมการตรวจสอบ และใหค้วามเหน็ชอบเกีย่วกบัอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 
8. รบัทราบรายงานการตรวจสอบทีส่ าคญัของคณะกรรมการตรวจสอบหรอืหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทัง้ผูส้อบ

บญัช ีและที่ปรกึษาฝ่ายต่างๆ ของบรษิัท และมีหน้าที่ก าหนดแนวทางในการปรบัปรุง แก้ไข กรณีที่พบขอ้บกพร่องที่เป็น
สาระส าคญั 

9. สอบทานความเพยีงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในและการบรหิารความเสีย่งของบรษิัท (Risk 
Management Policy) ใหค้รอบคลุมทัง้องคก์ร โดยใหฝ่้ายจดัการเป็นผูป้ฏบิตัติามนโยบายและรายงานใหค้ณะกรรมการบรษิทั
ทราบเป็นประจ า และควรมกีารทบทวนระบบหรอืประเมนิประสทิธผิลของการจดัการความเสีย่งอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ และให้
เปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปี และในทุกๆ ระยะเวลาทีพ่บว่า ระดบัความเสีย่งมกีารเปลีย่นแปลง ซึง่รวมถงึการใหค้วามส าคญั
กบัสญัญาณเตอืนภยัล่วงหน้าและรายการผดิปกตทิัง้หลาย 

10. พจิารณาและอนุมตักิจิการอื่นๆ ทีส่ าคญัอนัเกีย่วกบับรษิทั หรอืทีเ่หน็สมควรจะด าเนินการนัน้ๆ เพื่อใหเ้กดิ
ประโยชน์สงูสดุแก่บรษิทั 

11. พจิารณากลัน่กรองรายงานที่ต้องน าเสนอให้ผูถ้ือหุ้นพจิารณาอนุมตัิในการประชุมผู้ถอืหุ้น โดยมวีาระหลกัในการ
ประชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจ าปี ดงันี้ 

- พจิารณารายงานของคณะกรรมการทีเ่สนอต่อทีป่ระชมุแสดงถงึผลการด าเนินการของบรษิทั 
- พจิารณาและอนุมตังิบการเงนิ 
- พจิารณาจดัสรรเงนิก าไรบรษิทั 
- เสนอรายชื่อกรรมการใหม่แทนกรรมการเดมิทีต่้องออกตามวาระเสนอรายชื่อผูส้อบบญัชแีละก าหนดค่าตอบแทน
ผูส้อบบญัช ี

- พจิารณารายการทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในสว่นทีต่อ้งขออนุมตัจิากผูถ้อืหุน้ 
- เรื่องอื่นๆ 

12. พจิารณาโครงสร้างการบรหิารงาน แต่งตัง้คณะกรรมการบรหิาร คณะผู้บรหิาร และคณะอนุกรรมการอื่นใดตาม
ความเหมาะสม รวมถงึพจิารณาแต่งตัง้เลขานุการบรษิทั ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

13. พจิารณาประเมนิผลการปฏบิตัิงานของคณะกรรมการบรษิัทและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ รวมทัง้ก ากบัดูแลให้
บรษิทั มกีระบวนการทีม่ปีระสทิธผิลในการประเมนิผลงานของผูบ้รหิารระดบัสงู 
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14. อนุมตัิการจ่ายค่านายหน้าและค่าที่ปรกึษาเมื่อยอดขายสามารถเกบ็เงนิได้จากลูกค้า โดยมอี านาจการอนุมตัจิ่าย
อตัรารอ้ยละ 5 ขึน้ไปของยอดขาย 

15. คณะกรรมการต้องไม่ประกอบกจิการอนัมสีภาพเดยีวกนั และเป็นการแข่งขนักบักจิการของบรษิัท หรอืเขา้เป็น
หุน้ส่วนในหา้งหุน้ส่วนสามญั หรอืเป็นหุ้นส่วนไม่จ ากดัความรบัผดิในห้างหุ้นส่วนจ ากดั หรอืเป็นกรรมการของบรษิัทเอกชน 
หรอืบรษิทัอื่นทีป่ระกอบกจิการอนัมสีภาพอย่างเดยีวกนั และเป็นการแข่งขนักบักจิการของบรษิทั ไม่ว่าจะท าเพื่อประโยชน์ตน
หรอืเพื่อประโยชน์ผูอ้ื่น เวน้แต่ไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทราบก่อนทีจ่ะมมีตแิต่งตัง้ 

16. มคีวามรบัผดิชอบต่อผู้ถอืหุ้นอย่างสม ่าเสมอ ด าเนินงานโดยรกัษาผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ มกีารจดัให้มรีายงาน
ขอ้มูลทัว่ไปและขอ้มูลทางการเงนิของบรษิัท เพื่อรายงานต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสยีหรอืผู้ลงทุนทัว่ไปอย่างถูกต้อง ทนั
การณ์และเป็นไปตามทีก่ฎหมายก าหนด 

17. คณะกรรมการอาจมอบอ านาจให้กรรมการคนหนึ่งหรอืหลายคน หรอืกรรมการย่ อย หรอืบุคคลอื่นใดปฏิบตัิการ
อย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได ้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรอืมอบอ านาจเพื่อใหบุ้คคลดงักล่าวมี
อ านาจหน้าทีต่ามที่คณะกรรมการเหน็สมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเหน็สมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลกิ
เพกิถอน เปลีย่นแปลง หรอืแกไ้ขบุคคลทีไ่ดร้บัมอบอ านาจหรอือ านาจนัน้ๆ ไดเ้มื่อเหน็สมควร 

การมอบอ านาจหน้าที่ และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการนัน้ จะต้องไม่มลีกัษณะเป็นการมอบอ านาจ หรอืมอบ
อ านาจช่วงทีท่ าใหค้ณะกรรมการบรษิทั หรอืผูร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการบรษิทัสามารถอนุมตัริายการทีต่นหรอืบุคคลที่
อาจมคีวามขดัแยง้ (ใหห้มายความตามทีก่ าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย)์ อาจมสีว่น
ไดเ้สยี หรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์อื่นใดกบับรษิทั เวน้แต่เป็นการอนุมตัริายการทีเ่ป็นลกัษณะการด าเนินธุรกรรม
ทีเ่ป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑท์ี่คณะกรรมการบรษิทัหรอืทีป่ระชุมผู้ถอืหุน้ไดอ้นุมตัไิว ้ซึง่เป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ย
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสัง่ หรอืขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรอืส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ/ หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

18. ในการด าเนินการของคณะกรรมการบรษิทัตามทีไ่ดร้บัมอบอ านาจดงักล่าวขา้งตน้ หากมกีฎหมาย หรอืกฎระเบยีบ 
หรอืขอ้บงัคบัของบรษิัท ซึ่งก าหนดขอบเขตอ านาจของคณะกรรมการบรษิัทไว้เป็นการเฉพาะ ให้คณะกรรมการบรษิัทนัน้
ด าเนินการใหอ้ยู่ภายใต้หลกัเกณฑข์องกฎหมายและกฎระเบยีบขอ้บงัคับของบรษิทั ดงักล่าวโดยในกรณีทีก่ารด าเนินการใดที่
กรรมการของบรษิัทมหีรอือาจมผีลประโยชน์ หรอือาจมสี่วนได้ส่วนเสยี หรอืเป็นการด าเนินการทีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลที่อาจมี
ความขดัแย้ง ตามความหมายของประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และ/  หรอืกฎหมายที่
เกีย่วขอ้ง กรรมการบรษิทัท่านนัน้ จะไม่มอี านาจอนุมตักิารด าเนินการดงักล่าว 

19. เวน้แต่อ านาจในการด าเนินการดงัต่อไปนี้ จะกระท าไดก้ต่็อเมื่อไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุ้นก่อน ทัง้นี้ เรื่องที่
กรรมการมสี่วนได้เสยี หรอืมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกบับรษิัท หรอืบรษิัทย่อย ให้กรรมการซึ่งมสี่วนได้เสยี หรอืมี
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ดงักล่าวไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ 

- เรื่องทีก่ฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดร้บัมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 
- การท ารายการที่กรรมการมสี่วนไดเ้สยีและอยู่ในข่ายที่กฎหมาย ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์(กลต.) หรอืตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยระบุใหต้อ้งไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

20. เรื่องต่อไปนี้จะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของกรรมการที่
เขา้ร่วมประชุม และจากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ประชุม
และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

- การขายหรอืโอนกจิการของบรษิทัทัง้หมดหรอืบางสว่นทีส่ าคญัใหแ้ก่บุคคลอื่น 
- การซือ้หรอืรบัโอนกจิการของบรษิทัมหาชนอื่นหรอืบรษิทัเอกชนมาเป็นของบรษิทั 
- การท า แกไ้ข หรอืเลกิสญัญาเกีย่วกบัการใหเ้ช่ากจิการของบรษิัท ทัง้หมดหรอืบางสว่นทีส่ าคญั 
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- การมอบหมายให้บุคคลอื่นเขา้จดัการธุรกจิของบรษิทัหรอืการรวมกจิการกบับุคคลอื่นโดยมวีตัถุประสงคจ์ะแบ่ง
ก าไรขาดทุนกนั 

- การออกหุน้ใหม่เพื่อช าระแก่เจา้หนี้ของบรษิทั ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน 
- การแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธหิรอืขอ้บงัคบั 
- การเพิม่ทุน การลดทุน การออกหุน้กู ้การควบหรอืเลกิบรษิทั 
- การอื่นใดทีก่ าหนดไวภ้ายใตบ้ทบญัญตัขิองกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย ์และ/หรอื ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยใหต้้องไดร้บัความเหน็ชอบจากทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัและทีป่ระชุม ผูถ้อืหุน้ดว้ยคะแนน
เสยีงดงักล่าวขา้งตน้ 

ทัง้นี้ เรื่องใดทีก่รรมการมสีว่นไดเ้สยีหรอืมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทั กรรมการซึง่มสีว่นไดเ้สยีหรอืมคีวาม
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ดงักล่าวไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ 

นอกจากนี้ คณะกรรมการยงัมขีอบเขตหน้าทีใ่นการก ากบัดแูลใหบ้รษิทัปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย์ ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ อาท ิการท ารายการที่เกี่ยวโยงกนั การไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึ่งทรพัย์สนิ ตาม
กฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย หรอืตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิัท 

7.3 ข้อมูลเก่ียวกบัคณะกรรมการชุดย่อย 
7.3.1 โครงสรา้งกรรมการบริษทั  
คณะกรรมการชุดย่อยประกอบดว้ยจ านวน 4 ชุด คอื คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการสรร

หาและพจิารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

7.3.2 รายช่ือของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 บรษิทัมคีณะกรรมการตรวจสอบจ านวน 3 ท่านประกอบดว้ย: 

1. นายสุวทิย ์สงิหจนัทร ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายวรพจน์ ยศะทตัต ์ กรรมการตรวจสอบ 
3. นางวลัชลยี ์กาญจนจงกล กรรมการตรวจสอบซึง่เป็นผูม้คีวามรูแ้ละประสบการณ์เพยีงพอทีจ่ะท า

หน้าทีส่อบทานความน่าเชือ่ถอืของงบการเงนิ 

 โดยมนีางสาวบุญณี กุศลโสภติ ท าหน้าทีเ่ป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

ขอบเขต หน้าท่ี ความรบัผิดชอบ ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. สอบทานให้บรษิทัมกีารรายงานทางการเงนิอย่างถูกต้องและเพยีงพอ โดยการประสานงานกบัผูต้รวจสอบบญัชภีายนอก

และผู้บรหิารที่รบัผิดชอบจดัท ารายงานทางการเงนิตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและ
หน่วยงานราชการทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด 

2. สอบทานให้บรษิัทมรีะบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 
รวมทัง้การบรหิารความเสีย่ง ทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธผิล และพจิารณาความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจน
ใหค้วามเหน็ชอบในการพจิารณาแต่งตัง้ โยกยา้ย เลกิจา้งหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรอืหน่วยงานอื่นใดทีร่บัผดิชอบ
เกีย่วกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานใหบ้รษิทัปฏบิตัติามกฎหมาย ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัธุรกจิของบรษิทั 

4. สอบทานและหารอืกบัฝ่ายจดัการเกีย่วกบัความเสีย่งทีส่ าคญัของบรษิทั และมาตรการทีฝ่่ายจดัการไดด้ าเนินการ
เพื่อตดิตามและควบคมุความเสีย่งดงักล่าว  
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5. พจิารณาคดัเลอืกเสนอแต่งตัง้บคุคลซึง่มคีวามเป็นอสิระเพื่อท าหน้าทีเ่ป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั และพจิารณาเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทัง้เขา้ประชุมกบัผูส้อบบญัช ีโดยไมม่ฝ่ีายบรหิารเขา้ร่วมประชุมดว้ยอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกนัหรือรายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์  ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ทัง้นี้ เพื่อใหม้ัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อ
บรษิทั 

7. พจิารณารายการได้มาหรอืจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย์ของบรษิัทซึ่งมีขนาดรายการที่ต้องได้รบัความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบตามที่ก าหนดในกฎหมาย ประกาศ ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์และหลกัเกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

8. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบรษิทั ซึง่รายงานดงักล่าวต้องลง
นามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดงัต่อไปนี้ความเห็นเกี่ยวกบัความถูกต้อง 
ครบถว้น เป็นทีเ่ชื่อถอืไดข้องรายงานทางการเงนิของบรษิทั 

 ความเหน็เกีย่วกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นทีเ่ชื่อถอืไดข้องรายงานทางการเงนิของบรษิทั 
 ความเหน็เกีย่วกบัความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในของบรษิทั 
 ความเหน็เกีย่วกบัการปฏบิตัิตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

 ความเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี
 ความเหน็เกีย่วกบัรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
 จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
 ความเหน็หรอืขอ้สงัเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏบิตัหิน้าทีต่ามกฎบตัร (Charter) 
 รายการอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรบัผิดชอบที่ได้ รบั
มอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 

9. ปฏบิตักิารอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิทั มอบหมายดว้ยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
10. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรอืมีหรอืมีข้อสงสยัว่ามีรายการหรือการกระท าใด

ดงัต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของบรษิัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานต่อคณะกรรมการบรษิทั เพื่อด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ขภายในเวลาทีค่ณะกรรมการตรวจสอบเหน็สมควร 

1) รายการทีเ่กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
2) การทุจรติ หรอืมสีิง่ผดิปกตหิรอืมคีวามบกพร่องทีส่ าคญัในระบบควบคุมภายใน 
3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ฯ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์  หรอืกฎหมายที่

เกีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั หากคณะกรรมการบรษิทั หรอืผูบ้รหิารไม่ด าเนินการใหม้กีารปรบัปรุงแกไ้ขภายในเวลาตามวรรค
หนึ่งต่อส านกังาน กลต. หรอืตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

หากคณะกรรมการบรษิทัหรอืผูบ้รหิารไม่ด าเนินการใหม้กีารปรบัปรุงแกไ้ขภายในระยะเวลาขา้งตน้ กรรมการตรวจสอบราย
ใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระท าตามข้างต้นต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรพัย ์หรอืตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

11. ในการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบอาจขอค าปรกึษาจากที่ปรกึษาอสิระ
ภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่นๆ หากเห็นว่า มีความจ าเป็นและเหมาะสม โดยบรษิัทเป็นผู้รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายที่
เกีย่วขอ้งทัง้หมด 

12. ทบทวนขอ้บงัคบั และผลการปฏบิตังิานในปีทีผ่่านมาอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ ในการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการ
ตรวจสอบตามทีก่ล่าวขา้งต้น คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามรบัผดิชอบต่อคณะกรรมการบรษิทัโดยตรง และคณะกรรมการ
บรษิทัยงัคงมคีวามรบัผดิชอบในการด าเนินงานของบรษิทัต่อบุคคลภายนอก 
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วาระการด ารงต าแหน่งและการประชุม 
คณะกรรมการตรวจสอบมวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระ 

อาจไดร้บัการแต่งตัง้อกีกไ็ด ้ในกรณีทีต่ าแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงทีน่อกจากการออกตามวาระใหค้ณะกรรมการบรษิทั
แต่งตัง้บุคคลทีม่คีุณสมบตัคิรบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหค้ณะกรรมการตรวจสอบมจี านวนครบตามทีค่ณะกรรมการ
บรษิัทก าหนด โดยบุคคลที่เขา้เป็นกรรมการตรวจสอบแทน สามารถอยู่ในต าแหน่งไดเ้พยีงเท่าทีว่าระทีย่งัเหลอือยู่ของกรรมการ
ตรวจสอบซึง่ตนทดแทน 

คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครัง้ และมีอ านาจในการเรยีกประชุมเพิ่มเติมได้ตามความ
จ าเป็นในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอาจเชญิฝ่ายบรหิาร, ผูต้รวจสอบภายใน, ผูส้อบบญัช ีหรอืบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งใน
วาระการประชุมนัน้ๆ โดยประธานกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่จดัการประชุม ท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม  ให้ความ
เหน็ชอบกบัวาระการประชุม ตลอดจนรายงานผลการประชุมใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบอย่างสม ่าเสมอ 

คณะกรรมการบริหาร 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 บรษิทัมคีณะกรรมการบรหิารจ านวน 5 ท่าน ประกอบดว้ย: 

1. นายสมศกัดิ ์หลมิประเสรฐิ ประธานกรรมการบรหิาร 
2. นายชยัยศ ปิยะวรรณรตัน์ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
3. นายนพดล วเิชยีรเกือ้ กรรมการบรหิาร และกรรมการผูจ้ดัการ 
4. นายมนต์ชยั ธญัธเนส กรรมการบรหิาร และรองกรรมการผูจ้ดัการ (ฝ่ายขายและวศิวกรรม) 
5. นางสาวหฤทยั หลมิประเสรฐิ กรรมการบรหิาร และรองกรรมการผูจ้ดัการ (บรหิาร) 

ขอบเขต หน้าท่ี ความรบัผิดชอบ ของคณะกรรมการบริหาร 
ด าเนินกจิการและบรหิารกจิการของบรษิทัตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั นโยบาย ระเบยีบ ขอ้ก าหนด ค าสัง่ และมตขิอง

ทีป่ระชุมคณะกรรมการ และ/หรอืมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัทุกประการ โดยยดึหลกัปฏบิตัติามระเบยีบ/ขอ้ก าหนดของการ
จดัประชุมคณะกรรมการบรหิารของบรษิทั 

1. พจิารณาก าหนดนโยบาย ทศิทาง และกลยุทธ ์การด าเนินธุรกจิของบรษิัท ก าหนดแผนการเงนิงบประมาณ การ
บรหิารทรพัยากรบุคคล การลงทุน การขยายงาน การประชาสมัพนัธ์ ให้เป็นไปตามกรอบที่คณะกรรมการบรษิัทพจิารณา
อนุมตั ิและควบคุมก ากบัดแูลใหก้ารด าเนินงานของคณะท างานทีแ่ต่งตัง้บรรลุตามเป้าหมาย 

2. พิจารณาเรื่องการจดัสรรงบประมาณประจ าปีตามที่ฝ่ายจดัการเสนอก่อนที่จะน าเสนอให้คณะกรรมการบริษัท
พจิารณาและอนุมตั ิทัง้นี้ใหร้วมถงึการพจิารณาและอนุมตั ิการเปลีย่นแปลงและเพิม่เตมิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในระหว่าง
ทีไ่ม่มกีารประชุมคณะกรรมการบรษิทั และใหน้ าเสนอคณะกรรมการบรษิทั เพื่อทราบในทีป่ระชุมคราวต่อไป 

3. อนุมตักิารใช้จ่ายเงนิในการด าเนินการจดัซือ้สนิคา้ตามปกตธิุรกจิของบรษิทั ในวงเงนิไม่เกนิ 50 ลา้นบาท (หา้สบิ
ลา้นบาท) 

4. อนุมตักิารใชจ้่ายเงนิในการด าเนินการซือ้เครื่องมอือุปกรณ์หรอืสนิทรพัยถ์าวร ทีเ่กีย่วกบัการด าเนินธุรกจิตามปกต ิ
ในวงเงนิต่อรายการไม่เกนิ 20 ลา้นบาท (ยีส่บิล้านบาท) และซือ้สงัหารมิทรพัย์ต่อรายการในวงเงนิไม่เกนิ 10 ลา้นบาท (สบิ
ลา้นบาท) 

5. อนุมตักิารขาย การใหบ้รกิารตามปกตธิุรกจิของบรษิทั เช่น การอนุมตัขิายสนิคา้ การอนุมตัใิหท้ าสญัญารบัจา้งท า
ของตามปกตธิุรกจิ เป็นตน้ ในวงเงนิตัง้แต่ 300 ลา้นบาท (สามรอ้ยลา้นบาท) 

6. อนุมตัิการเปิด/ปิดบญัชเีงนิฝากทุกประเภทกบัธนาคาร หรอืสถาบนัการเงนิ พรอ้มกบัก าหนดเงื่อนไขในการเบกิ
ถอนเงนิ หรอืท านิตกิรรมของบญัชเีงนิฝากดงักล่าว 

7. อนุมตัิการกู้ยมืเงนิ การจดัหาวงเงนิสนิเชื่อ การออกตราสารหนี้ สญัญากูเ้บิกเงนิเกนิบญัช ีหรอืสนิเชื่ออื่นใดจาก
ธนาคาร หรอืสถาบนัการเงนิ หรอืบุคคลทัว่ไปในเงื่อนไขตามปกตธิุรกจิ ในวงเงนิต่อรายการไม่เกนิ 50 ลา้นบาท (หา้สบิล้าน
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บาท) รวมถงึการขอให้ธนาคารออกหนังสอืค ้าประกนัเพื่อประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกจิของบรษิทัในวงเงนิต่อรายการไม่เกนิ 
50 ลา้นบาท (หา้สบิลา้นบาท) 

8. อนุมตัใิหน้ าทรพัยส์นิของบรษิทั จ านอง จ าน า เพื่อเป็นประกนัหนี้สนิของบรษิทัทุกประเภททีม่อียู่แลว้หรอืจะมขีึน้ใน
อนาคต ในวงเงนิต่อรายการไม่เกนิ 20 ลา้นบาท (ยีส่บิลา้นบาท) 

9. อนุมตักิารใช้จ่ายเงนิลงทุนทีส่ าคญัๆ ที่ไดก้ าหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามที่จะไดร้บัมอบหมายจาก
คณะกรรมการบรษิทั หรอืตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัไดเ้คยมมีตอินุมตัใินหลกัการไวแ้ลว้ 

10. เป็นคณะที่ปรกึษาฝ่ายจดัการในเรื่องเกี่ยวกบันโยบายด้านการเงนิ การตลาดการบรหิารงานบุคคล และด้านการ
ปฏบิตักิารอื่นๆ 

11. ก าหนดโครงสร้างองค์กร อ านาจการบรหิารองค์กร รวมถึงการแต่งตัง้ การว่าจ้าง การโยกย้าย  การก าหนดเงนิ
ค่าจา้ง ค่าตอบแทน โบนสัพนกังานระดบัผูบ้รหิาร และการเลกิจา้ง 

12. ใหม้อี านาจในการมอบอ านาจใหก้รรมการคนหนึ่ง หรอืหลายคน หรอืบุคคลอื่นใดปฏบิตักิารอย่างหนึ่งอย่างใด โดย
อยู่ภายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการบรหิาร หรอือาจมอบอ านาจเพื่อใหบุ้คคลดงักล่าว มอี านาจตามทีค่ณะกรรมการบรหิาร
เห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน 
เปลี่ยนแปลง หรอืแก้ไข บุคคลที่ได้รบัมอบอ านาจ หรอือ านาจนัน้ๆ ได้ ตามที่ เหน็สมควร ทัง้นี้จะไม่มกีารมอบอ านาจให้แก่
บุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในการด าเนินการ 

13. ด าเนินการอื่นใดๆ ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมายเป็นคราวๆ ไป 

ทัง้นี้คณะกรรมการบรหิารจะพจิารณาและอนุมตัิรายการที่คณะกรรมการบรหิารมสี่วนไดเ้สยี หรอืมคีวามขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์อื่นใดกบับรษิทัไม่ได้ ยกเวน้เป็นการอนุมตัิรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ทีค่ณะกรรมการบรษิัท
หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาและอนุมตัไิวแ้ลว้ และเป็นไปตามทีก่ฎหมายก าหนด โดยคณะกรรมการบรษิทัอาจยกเลกิ เพกิ
ถอน เปลีย่นแปลง หรอืแกไ้ขอ านาจคณะกรรมการบรหิารไดโ้ดยมตคิณะกรรมการบรษิทั 

การแต่งตัง้วาระการด ารงต าแหน่ง 
คณะกรรมการบริหาร มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 1 ปี นับจากวนัที่มีมติแต่งตัง้ และเมื่อครบวาระแล้ว หาก

คณะกรรมการบรษิัท ยงัไม่ไดม้มีตแิต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารชุดใหม่ กใ็หค้ณะกรรมการชุดเก่าปฏบิตัหิน้าทีต่่อไป จนกว่า
คณะกรรมการบรษิทั จะไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารชุดใหม่แทนคณะกรรมการบรหิารชุดเดมิทีห่มดวาระลง ในการแต่งตัง้
ตอ้งกระท าภายใน 2 เดอืน นับแต่วนัครบวาระของคณะกรรมการบรหิารชุดเดมิ กรรมการบรหิารซึง่พน้จากต าแหน่งตามวาระ
อาจไดร้บัการแต่งตัง้ใหม่อกีได ้

ในกรณีทีต่ าแหน่งกรรมการบรหิารว่างลง เพราะสาเหตุอื่นนอกจากถงึคราวออกตามวาระ แลว้ยงัคงเหลอืวาระไม่น้อย
กว่า 2 เดอืน ให้คณะกรรมการบรษิทัแต่งตัง้กรรมการบรหิารแทนต าแหน่งที่ว่างลง ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทัคราว
ถดัไป บุคคลซึง่เขา้เป็นกรรมการบรหิารดงักล่าวจะอยู่ในต าแหน่งไดเ้พยีงเท่าวาระที่เหลอือยู่ของกรรมการบรหิารที่ตนแทน
เท่านัน้ 

ขอบเขตอ านาจ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการ 
ขอบเขตอ านาจหน้าท่ี ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

1. ก ากบั ดูแล และอนุมัติเรื่องเกี่ยวกับการด าเนินงานตามปกติของบรษิัท และมอบอ านาจให้กรรมการผู้จ ัดการ 
ผู้บรหิาร หรอืบุคคลอื่นใดด าเนินการเกี่ยวกบัการด าเนินงานตามปกติประจ าวนัของบรษิัท เพื่อปฏบิตัิหน้าที่แทนประธาน
เจา้หน้าทีบ่รหิารเฉพาะเรื่อง ภายใตก้ารควบคุมของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร และภายในระยะเวลาที่ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร
เหน็สมควร และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารอาจยกเลกิ เพกิถอน เปลีย่นแปลง หรอืแกไ้ขอ านาจนัน้ๆ ได ้
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2. ด าเนินการหรอืปฏบิตังิานใหเ้ป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการ และ/
หรอืคณะกรรมการบรหิารของบรษิทั 

3. เป็นผู้รบัมอบอ านาจของบรษิัทในการบรหิารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ ข้อบังคบั นโยบาย 
ระเบยีบ ขอ้ก าหนด ค าสัง่ มตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ และ/หรอืมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการ และ/หรอืคณะกรรมการบรหิารของบรษิทั
ทุกประการ 

4. ให้มีอ านาจในการมอบอ านาจช่วง และ/หรอืมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบตัิงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบ
อ านาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอ านาจ และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ 
ขอ้ก าหนด หรอืค าสัง่ทีค่ณะกรรมการของบรษิทั และ/หรอืบรษิทัไดก้ าหนดไว้ ตดิตามและประเมนิผลการด าเนินงานของบรษิทั
อย่างสม ่าเสมอ เพื่อป้องกนัความเสีย่งจากปัจจยัต่างๆ ไม่ว่าภายในและภายนอกบรษิทั 

5. อนุมตักิารใชจ้่ายเงนิในการด าเนินการซือ้ตามปกตธิรุกจิของบรษิทั โดยการจดัซือ้วตัถุดบิในวงเงนิต่อรายการไมเ่กนิ 
30 ลา้นบาท (สามสบิลา้นบาท) และการจดัซือ้เครื่องมอือุปกรณ์หรอืสนิทรพัยถ์าวรทีใ่ชใ้นการด าเนินงาน ในวงเงนิต่อรายการ
ไม่เกนิ 10 ลา้นบาท (สบิลา้นบาท) และซือ้สงัหารมิทรพัยต่์อรายการในวงเงนิไม่เกนิ 5 ลา้นบาท (หา้ลา้นบาท) 

6. อนุมตักิารขาย การใหบ้รกิารตามปกตธิุรกจิของบรษิทั เช่น การอนุมตัขิายสนิคา้ การอนุมตัใิหท้ าสญัญารบัจา้งท า
ของตามปกตธิุรกจิ เป็นตน้ ในวงเงนิต่อรายการไม่เกนิ 300 ลา้นบาท (สามรอ้ยลา้นบาท) 

7. อนุมตัิการกู้ยมืเงนิ การจดัหาวงเงนิสนิเชื่อ การออกตราสารหนี้ สญัญากูเ้งนิเบกิเกนิบญัช ีหรอืสนิเชื่ออื่นใดจาก
ธนาคาร หรอืสถาบนัการเงนิ หรอืบุคคลทัว่ไปในเงื่อนไขตามปกติธุรกจิ ในวงเงนิต่อรายการไม่เกนิ 20 ล้านบาท (ยี่สบิล้าน
บาท) รวมถงึการขอใหธ้นาคารออกหนังสอืค ้าประกนัเพื่อประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกจิของบรษิทั ในวงเงนิต่อรายการไม่เกนิ  
20 ลา้นบาท (ยีส่บิลา้นบาท) 

8. อนุมตัิการจ่ายค่านายหน้า ค่าตอบแทนค่าที่ปรกึษาและค่าประสานงานขาย เมื่อยอดขายสามารถเกบ็เงนิได้จาก
ลกูคา้ โดยมอี านาจการอนุมตัไิม่เกนิรอ้ยละ 5 ของยอดขายหรอืมลูค่าโครงการ โดยลงนามร่วมกบักรรมการผูจ้ดัการ  

9. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั/คณะกรรมการบรหิารเป็นคราวๆ ไป 
ทัง้นี้ประธานเจ้าหน้าที่บรหิารจะพจิารณาและอนุมตัิรายการที่กรรมการผู้จดัการมสี่วนได้เสยีหรอืมคีวามขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์อื่นใดกบับรษิทัไม่ได้ ยกเวน้เป็นการอนุมตัิรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ทีค่ณะกรรมการบรษิัท 
หรอืที่ประชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาและอนุมตัไิวแ้ลว้และเป็นไปตามทีก่ฎหมายก าหนด โดยคณะกรรมการบรษิัทอาจยกเลกิ เพกิ
ถอน เปลีย่นแปลง หรอืแกไ้ขอ านาจประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารไดโ้ดยมตคิณะกรรมการบรษิทั 

ขอบเขตอ านาจหน้าท่ี กรรมการผูจ้ดัการ 
1. ควบคุมดแูลการด าเนินกจิการและ/หรอืบรหิารงานประจ าวนัของบรษิทั 
2. ด าเนินการหรอืปฏบิตัิงานใหเ้ป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการ และ/

หรอืคณะกรรมการบรหิาร และ/หรอื ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารของบรษิทั 
3. เป็นผู้รบัมอบอ านาจของบรษิัทในการบรหิารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ ข้อบังคบั นโยบาย 

ระเบยีบ ขอ้ก าหนด ค าสัง่ มตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ และ/หรือมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการ และ/หรอืคณะกรรมการบรหิารและ/หรอื 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารของบรษิทัทุกประการ 

4. ให้มีอ านาจในการมอบอ านาจช่วง และ/หรอืมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบตัิงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบ
อ านาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอ านาจ และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ 
ขอ้ก าหนด หรอืค าสัง่ทีค่ณะกรรมการของบรษิทั และ/หรอืบรษิัทไดก้ าหนดไว้ ทัง้นี้ จะไม่มกีารมอบอ านาจช่วงให้แก่บุคคลที่
อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในการด าเนินการ 

5. ตดิตามและประเมนิผลการด าเนินงานของบรษิทัอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อป้องกนัความเสีย่งจากปัจจยัต่างๆ ไม่ว่าภายใน
และภายนอกบรษิทั 
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6. พิจารณาการเขา้ท าสญัญาเกี่ยวกบัธุรกจิของบรษิัท และสญัญาต่างๆ ซึ่งเป็นผลประโยชน์ต่อกิจการของบรษิัท 
รวมทัง้ก าหนดขัน้ตอนและวธิกีารจดัท าสญัญาดงักล่าว เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบรหิาร และ/หรอืคณะกรรมการบรษิัท 
และ/หรอื ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

7. อนุมตักิารใชจ้่ายเงนิในการด าเนินการซือ้ตามปกตธิรุกจิของบรษิทั โดยการจดัซือ้วตัถุดบิในวงเงนิต่อรายการไมเ่กนิ 
20 ลา้นบาท (ยีส่บิลา้นบาท) และการจดัซือ้เครื่องมอือุปกรณ์หรอืสนิทรพัยถ์าวรทีใ่ชใ้นการด าเนินงาน ในวงเงนิต่อรายการไม่
เกนิ 5 ลา้นบาท (หา้ลา้นบาท) และซือ้สงัหารมิทรพัยต่์อรายการในวงเงนิไม่เกนิ 3 ลา้นบาท (สามลา้นบาท) 

8. อนุมตักิารขาย การใหบ้รกิารตามปกตธิุรกจิของบรษิทั เช่น การอนุมตัขิายสนิคา้ การอนุมตัใิหท้ าสญัญารบัจา้งท า
ของตามปกตธิุรกจิ เป็นตน้ ในวงเงนิต่อรายการไม่เกนิ 100 ลา้นบาท (หนึ่งรอ้ยลา้นบาท) 

9. อนุมตัิการจ่ายค่านายหน้า ค่าตอบแทนค่าที่ปรกึษาและค่าประสานงานขาย เมื่อยอดขายสามารถเกบ็เงนิได้จาก
ลกูคา้ โดยมอี านาจการอนุมตัไิม่เกนิรอ้ยละ 5 ของยอดขายหรอืมลูค่าโครงการ โดยลงนามร่วมกบัประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

10. พจิารณาจดัสรร เงนิบ าเหน็จ เงนิรางวลั หรอืผลตอบแทนต่างๆ ซึง่ไดร้บัอนุมตัิจากคณะกรรมการบรษิัทแล้ว แก่
พนกังานหรอืลกูจา้งของบรษิทั หรอืบุคคลใดๆ ทีก่ระท ากจิการใหบ้รษิทั 

11. มอี านาจพจิารณาว่าจา้งพนกังาน และบรรจุแต่งตัง้ ตลอดจนการโอน โยกยา้ยขา้มสายงาน/ฝ่าย/แผนก หรอืการพน้
จากการเป็นพนกังาน ก าหนดอตัราค่าจา้ง ค่าตอบแทน เงนิโบนสั รวมถงึสวสัดกิารเกีย่วกบัพนกังานทัง้หมดของบรษิัท ยกเวน้
พนกังานระดบัผูบ้รหิาร 

12. มอี านาจ ออกค าสัง่ ระเบยีบ ประกาศ บนัทกึ เพื่อใหก้ารปฏบิตังิานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบรษิทั 
และเพื่อรกัษาระเบียบ วินัยการท างานภายในองค์กร ปฏิบตัิหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท/
คณะกรรมการบรหิาร และ/หรอืประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารเป็นคราวๆ ไป 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 บรษิทัมคีณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน จ านวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย: 
1. นายสุวทิย ์สงิหจนัทร์ ประธานกรรมการสรรหา และพจิารณาค่าตอบแทน 
2. นายสมศกัดิ ์หลมิประเสรฐิ กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
3. นางวลัชลยี ์กาญจนจงกล กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

ขอบเขต หน้าท่ี ความรบัผิดชอบ ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
การสรรหา 

1. ก าหนดหลกัเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบรษิัท และกรรมการชุดย่อย โดยพจิารณาความเหมาะสม
ของจ านวน โครงสรา้ง และองคป์ระกอบของคณะกรรมการ ก าหนดคุณสมบตัขิองกรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั
และ/ หรอืเสนอขออนุมตัต่ิอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้แลว้แต่กรณี 

2. พิจารณาสรรหา คัดเลอืก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ด ารงต าแหน่ง กรรมการบรษิัทที่ครบวาระและ/ หรือมี
ต าแหน่งว่างลงและ/ หรอืแต่งตัง้เพิม่ 

3. พจิารณาสรรหา และคดัเลอืกผู้บรหิารของบรษิัท โดยเฉพาะต าแหน่งกรรมการผู้จดัการ หรอื ประธานเจ้าหน้าที่
บรหิาร 

4. ปฏบิตักิารอื่นใดเกีย่วกบัการสรรหาตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 

การก าหนดค่าตอบแทน 
1. จดัท าหลกัเกณฑ์และนโยบายในการก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบรษิัท กรรมการชุดย่อย และผูบ้รหิาร

เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืเสนอขออนุมตัต่ิอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้แลว้แต่กรณี 
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2. ก าหนดค่าตอบแทนทีจ่ าเป็นและเหมาะสมทัง้ทีเ่ป็นตวัเงนิและมใิช่ตวัเงนิของคณะกรรมการบรษิทัเป็นรายบคุคลโดย
การก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และผูบ้รหิารของบรษิทั ใหพ้จิารณาความเหมาะสมกบัภาระหน้าที ่ความรบัผดิชอบ 
ผลงาน และเปรยีบเทยีบกบับรษิทัในธุรกจิทีค่ลา้ยคลงึกนั และประโยชน์ทีค่าดว่าจะไดร้บัจากกรรมการ และผูบ้รหิารของบรษิทั 
เพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาและน าเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการเพื่อขออนุมตัิ 

3. รบัผดิชอบต่อคณะกรรมการบรษิทั และมหีน้าทีใ่หค้ าชีแ้จง ตอบค าถามเรื่องค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการชุด
ย่อย และผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

4. รายงานนโยบาย หลักการ/เหตุผลของการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ตามข้อก าหนดตลาด
หลกัทรพัยฯ์ โดยเปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี และรายงานประจ าปี ของบรษิทั 

5. ปฏบิตักิารอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการก าหนดค่าตอบแทนตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย โดยฝ่ายบรหิาร และ
หน่วยงานต่างๆ จะต้องรายงานหรอืน าเสนอขอ้มูลและเอกสารทีเ่กี่ยวขอ้งต่อคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
เพื่อ สนบัสนุนการปฏบิตังิานของ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ใหบ้รรลุตามหน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมาย 

การแต่งตัง้วาระการด ารงต าแหน่ง 
1. กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน มวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี 
2. กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน อาจได้รบัการแต่งตัง้กลับเข้ามาด ารงต าแหน่งต่อไปได้อีกตามที่

คณะกรรมการบรษิทัเหน็ว่าเหมาะสม 
3. นอกเหนือจากการพน้จากต าแหน่งเมื่อครบวาระ 3 ปี กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนจะพน้ต าแหน่งเมื่อ 

 ลาออก 
 คณะกรรมการบรษิทัมมีตใิหพ้น้จากต าแหน่ง 

4. คณะกรรมการบรษิทั มอี านาจในการแต่งตัง้ กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน เพิม่เตมิเพื่อประโยชน์ใน
การด าเนินการตามวตัถุประสงค ์หรอืเพื่อทดแทน กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ทีพ่น้จากต าแหน่งจากการลาออก
หรอืกรรมการมีมติให้พ้นจากต าแหน่ง ได้โดยบุคคลที่ได้รบัการแต่งตัง้เข้าเป็น กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
ทดแทนนัน้ จะอยู่ในต าแหน่งไดเ้พยีงเท่าวาระทีย่งัเหลอือยู่ของกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ซึง่ตนแทนทีเ่ท่านัน้ 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 บรษิทัมกีรรมการบรหิารความเสีย่งจ านวน 4 ท่าน ประกอบดว้ย: 
1. นายสมศกัดิ ์หลมิประเสรฐิ ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
2. นายนพดล วเิชยีรเกือ้ กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
3. นางสาวหฤทยั หลมิประเสรฐิ กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
4. นายมนต์ชยั ธญัธเนส กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

ขอบเขต หน้าท่ี ความรบัผิดชอบ ของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิัทครัง้ที ่1/2560 เมื่อวนัที ่17 มนีาคม 2560 มมีตแิต่งตัง้และก าหนดอ านาจและหน้าทีแ่ละ

ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง เพื่อช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบรษิทัในการก าหนดนโยบายด้านการ
บรหิารความเสีย่งใหค้รอบคลุมทัง้องคก์ร ดงันี้ 

1. ก าหนดนโยบายและแนวทางการบรหิารความเสีย่งโดยรวมของบรษิัทที่ประสบอยู่หรอืคาดว่าจะเกดิขึน้และส่งผล
กระทบต่อบรษิทั (Identification of Risk) รวมทัง้ก าหนดนโยบายและใหค้วามเหน็ในการบรหิารความเสีย่งทัง้จากภายนอกและ
ภายในองคก์รใหค้รอบคลุม ดงันี้ 

 ความเสีย่งดา้นการเงนิ (Financial Risk) 
 ความเสีย่งดา้นการด าเนินการ (Operational Risk) 
 ความเสีย่งดา้นกลยุทธก์ารด าเนินการ (Strategic Risk) 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 
บริษัท ซีพีท ีไดร ์แอนด ์เพาเวอร ์จ ากัด (มหาชน) 

                                                                                                       

 

 

CPT 
Professional for Drives and Power 

ส่วนท่ี 2 หน้าท่ี 33 

 ความเสีย่งจากกฎหมาย บุคคลากรและขอ้ผกูพนัตามสญัญาต่างๆ ขององคก์ร (Compliance Risk) 
2. ก าหนดยุทธศาสตรแ์ละแนวทางในการบรหิารความเสีย่งของบรษิทัใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการบรหิารความเสีย่ง

เพื่อใหส้ามารถประเมนิ ตดิตาม และควบคุมความเสีย่งแต่ละประเภทใหอ้ยู่ในระดบัทีย่อมรบัได ้โดยใหห้น่วยงานต่างๆ มสีว่น
ร่วมในการบรหิารและควบคุมความเสีย่ง 

3. ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงภายใต้แนวทางและนโยบายที่ได้รบัอนุมัติจาก
คณะกรรมการบรษิทั 

4. ก าหนดเกณฑว์ดัความเสีย่งและเพดานความเสีย่งทีบ่รษิทัจะยอมรบัได ้
5. ก าหนดมาตรการทีจ่ะใชใ้นการจดัการความเสีย่งใหเ้หมาะสมต่อสถานการณ์ 
6. ประเมินความเสี่ยงในระดบัองค์กร และก าหนดวิธีการบริหารความเสี่ยงนัน้ให้อยู่ในระดบัที่ยอมรบัได้ รวมทัง้

ควบคุมดแูลใหม้กีารบรหิารความเสีย่งตามวธิกีารทีก่ าหนดไว้ 
7. ทบทวนนโยบายการบรหิารความเสีย่งและปรบัปรุงให้มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลอย่างเพยีงพอที่จะควบคุม

ความเสีย่ง 
8. มอี านาจในการเรยีกบุคคลที่เกี่ยวขอ้งมาชี้แจงหรอืแต่งตัง้และก าหนดบทบาทที่ให้ผู้ปฏบิตัิงานทุกระดบัมหีน้าที่

บรหิารความเสีย่งตามความเหมาะสม และให้รายงานต่อคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งเพื่อให้การบรหิารความเสีย่งบรรลุ
วตัถุประสงค ์

9. รายงานผลเกีย่วกบัการบรหิาร การด าเนินงาน สถานะความเสีย่งของบรษิทั และการเปลีย่นแปลงต่างๆ รวมถงึสิง่ที่
ต้องด าเนินการปรบัปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกบันโยบายและกลยุทธท์ี่ก าหนด เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทอย่าง
สม ่าเสมอ 

10. จดัท าคู่มอืการบรหิารความเสีย่ง 
11. ระบุความเสีย่งดา้นต่างๆ พรอ้มทัง้วเิคราะหแ์ละประเมนิความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ รวมทัง้แนวโน้มซึง่มผีลกระทบต่อ

บรษิทั 
12. จดัท าแผนงานเพื่อป้องกนัหรอืลดความเสีย่ง  
13. ประเมนิผลและจดัท ารายงานการบรหิารความเสีย่ง 
14. จดัวางระบบบรหิารความเสีย่งแบบบรูณาการโดยเชื่อมโยงระบบสารสนเทศ 
15. ปฏบิตังิานอื่นๆ ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัเหน็สมควร 

การแต่งตัง้วาระการด ารงต าแหน่ง 
ใหค้ณะกรรมการบรษิทัเป็นผูแ้ต่งตัง้บุคคลทีม่คีุณสมบตัติามทีร่ะบุไว้ ขา้งตน้ เพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

โดยกรรมการบรหิารความเสีย่งมวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี และใหเ้ป็นไปตามวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทั 
(กรณีกรรมการบรหิารความเสีย่งด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบรษิทัดว้ย) ทัง้นี้ กรรมการบรหิารความเสีย่งซึง่พน้ต าแหน่งตาม
วาระอาจไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการบรหิารความเสีย่งไดอ้กี 

ในกรณีทีก่รรมการบรหิารความเสีย่งครบวาระการด ารงต าแหน่ง หรอืไม่อาจด ารงต าแหน่งหรอืไมอ่าจด ารงต าแหน่งจน
ครบวาระซึง่สง่ผลใหม้จี านวนกรรมการบรหิารความเสีย่งต ่ากว่า 3 คน คณะกรรมการบรษิทัควรจะแต่งตัง้กรรมการบรหิาร
ความเสีย่งรายใหมใ่หค้รบถว้นในทนัทหีรอือย่างชา้ภายใน 3 เดอืนนบัจากวนัทีจ่ านวนสมาชกิไม่ครบถว้น เพื่อใหเ้กดิความ
ต่อเนื่องในการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ซึง่กรรมการบรหิารความเสีย่งทีเ่ขา้มาใหม่นี้ จะอยู่ในต าแหน่ง
ไดเ้พยีงเท่าวาระทีเ่หลอือยูข่องกรรมการบรหิารความเสีย่งทีต่นเขา้มาแทน 
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7.4 ข้อมูลเก่ียวกบัผูบ้ริหาร 
7.4.1 รายช่ือและต า่แหน่งของผูบ้ริหาร 
คณะผูบ้ริหาร 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 บรษิทัมผีูบ้รหิารจ านวน 8 ท่าน ดงัต่อไปนี้: 

1. นายสมศกัดิ ์หลมิประเสรฐิ ประธานกรรมการบรหิาร 
2. นายชยัยศ ปิยะวรรณรตัน์ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
3. นายนพดล วเิชยีรเกือ้ กรรมการผูจ้ดัการ 
4. นายมนต์ชยั ธญัธเนส รองกรรมการผูจ้ดัการ (ฝ่ายขายและวศิวกรรม) 
5. นางสาวหฤทยั หลมิประเสรฐิ รองกรรมการผูจ้ดัการ (ฝ่ายบรหิาร) 
6. นายธรียุทธ เพช็รวงศ ์ ผูจ้ดัการทัว่ไป (ฝ่ายผลติ) 
7. นายธนากรณ์ มาไพศาลสนิ ผูจ้ดัการทัว่ไป (ฝ่ายบรกิาร) 
8. นายธรีะศกัดิ ์พฒัน์เจรญิ ผูจ้ดัการทัว่ไป (ฝ่ายออกแบบและวศิวกรรม) 

ล าดบัท่านที ่6-8 และนางสาวณัฐชานันท ์เธยีรชยัตระกูล ต าแหน่งประธานเจา้หน้าทีฝ่่ายการเงนิ เป็นผูบ้รหิารภายใต้
นิยามตามกฎนิยาม “ผูบ้รหิาร” ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ี ่กจ.17/2551 
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กรรมการบริษทั 
 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริการ 
นายชยัยศ ปิยะวรรณรตัน์ 

 

รองกรรมการผูจ้ดัการ 
(ฝ่ายขายและวศิวกรรม) 
นายมนตช์ยั ธญัธเนส 

รองกรรมการผูจ้ดัการ 
(ฝ่ายบรหิาร) 

นางสาวหฤทยั หลมิประเสรฐิ 

 กรรมการผู้จดัการ 
นายนพดล วเิชยีรเกือ้ 

ประธานกรรมการบริหาร 
นายสมศกัดิ ์หลมิประเสรฐิ 

คณะกรรมการบริหาร 

โครงสรา้งองคก์รของบริษทั (Organization Chart)  

คณะกรรมการสรรหา 
พจิารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

แผนกเทคโนโลย ี
สารสนเทศ 

แผนกตรวจสอบ
คุณภาพ 

แผนกความปลอดภยั 
(Safety) 

ผูจ้ดัการทัว่ไป (ฝ่ายบรหิาร) 
นางสาวหฤทยั หลมิประเสรฐิ 

Process Industries Sales (PS) 

Energy Industries Sales (PS) 

Sugar & F&B Sales (PS) 

Cabling & Substation Sales (CS) 

Tendering & Order Handling 

Import/Export 

Sales Administration 

Utility Government Sales (PS) 

ผูจ้ดัการทัว่ไป (ฝ่ายขาย) 
นายมนตช์ยั ธญัธเนส 

ผู้จดัการทัว่ไป (ฝ่ายออกแบบและ
วศิวกรรม) 

นายธรีะศกัดิ ์พฒัน์เจรญิ 

ผูจ้ดัการทัว่ไป (ฝ่ายงานบรหิารโครงการ) 
นายชยัยศ ปิยะวรรณรตัน์ (Acting) 

ผูจ้ดัการทัว่ไป 
(ฝ่ายออกแบบและผลติภณัฑ์) 

นายสมศกัดิ ์หลมิประเสรฐิ (Acting) 

 

ผูจ้ดัการทัว่ไป (ฝ่ายผลติ) 
นายธรียุทธ เพช็รวงศ์ 

ผูจ้ดัการทัว่ไป (ฝ่ายบรกิาร) 
นายธนากรณ์ มาไพศาล 

 

แผนกโครงการตดิตัง้ลาก
สายไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าย่อย 
 
Project Administration 
 

แผนกออกแบบไฟฟ้า 
 

แผนกออกแบบเครื่องกล 
 

แผนกผลติโรงงานที่ 1 

แผนกผลติโรงงานที่ 2 
 

แผนกบรกิารดา้นระบบ
ไฟฟ้าก าลงั  

แผนกบรกิารดา้นมอเตอร์
ไฟฟ้าและระบบควบคุม
อตัโนมตั ิ

แผนกการเงนิ 

แผนกทรพัยากรบุคคล 

แผนกบญัช ี

แผนกจดัซือ้ 

Estimation & Project 
Support-C&S 

 
Design – C&S 

Engineering Support 

แผนกโครงการก่อสรา้งสถานี
ไฟฟ้าย่อย 

คณะกรรมการบรหิารความ
เสีย่ง 

ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงิน
นางสาวณฐัชานนัท์ เธยีรชยัตระกูล 

แผนกคลงัสนิคา้ 

หมายเหตุ: 
- นิยามของ “ผูบ้รหิาร” ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ี่ กจ.17/2551 จะอยู่ในเสน้กรอบหนา 
- ผูต้รวจสอบภายในของบรษิทัเป็นการวา่จา้งหน่วยงานภายนอก (Outsource) โดยได้แต่งตัง้นางสาวบุญณี กุศลโสภติ บจก.บเีค ไอเอ แอนด์ ไอซ ีท าหน้าทีเ่ป็นหวัหน้าผูต้รวจสอบภายใน 
- บรษิทัไม่ไดเ้ป็น holding company 

 

Service Sales 
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7.4.2 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน กรรมการบริหารและผูบ้ริหาร 
เพื่อส่งเสรมิหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดี ในการก าหนดหลกัเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน

กรรมการบรษิัท และกรรมการชุดย่อย รวมทัง้สรรหาคดัเลอืกและเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิัทและ
ก าหนดค่าตอบแทนส าหรบักรรมการบรษิทั ตลอดจนปฏบิตังิานดา้นอื่นๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายและน าเสนอต่อคณะกรรมการ
บรษิทัและ/ หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้แลว้แต่กรณี 

7.4.3 จ านวนค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผูบ้ริหาร 
ค่าตอบแทนกรรมการ 
ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 

ค่าตอบแทนรวมของกรรมการ 
ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 เมื่อวนัที ่27 เมษายน 2564 ไดก้ าหนดค่าตอบแทนกรรมการบรษิทัและกรรมการ

ตรวจสอบในรปูแบบของเบีย้ประชุมกรรมการ รายละเอยีดดงันี้ 
ต าแหน่ง ค่าเบีย้ประชมุ 

การประชุมคณะกรรมการบรษิทั 
ประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ/ กรรมการ 

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
รองประธานกรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ 

 
 

 
20,000 บาทต่อครัง้ 
15,000 บาทต่อครัง้ 

 
20,000 บาทต่อครัง้ 
15,000 บาทต่อครัง้ 

กรรมการบริหาร 
ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารของบริษทั และลกัษณะค่าตอบแทนของกรรมการบริหารและผูบ้ริหาร 
ในงวดปี 2563 และปี 2564 บรษิทัมกีารจ่ายค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิใหแ้ก่ผูบ้รหิารรายละเอยีดดงันี้ 

รายการ ปี 2563 ปี 2564 
จ านวนผูบ้รหิาร 9 9 
ค่าตอบแทนรวมของผูบ้รหิาร (บาท) 30,969,780 26,813,486 
รปูแบบค่าตอบแทน เงนิเดอืน/ โบนสั เงนิเดอืน/ โบนสั 

หมายเหตุ: โดยรวมค่าตอบแทนและจ านวนรายของกรรมการบรหิารและผูบ้รหิารทุกคน (ผูบ้รหิาร 4 รายแรกตามค า
นิยาม “ผูบ้รหิาร”) 

ค่าตอบแทนอ่ืน  
บรษิทัไดจ้ดัตัง้กองทุนส ารองเลีย้งชพีใหก้บัผูบ้รหิารและพนกังาน โดยเริม่บงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่1 กนัยายน 2556 เป็นตน้

ไป ซึง่มเีงื่อนไขการสมทบกองทุนส ารองเลีย้งชพีรายละเอยีดดงันี้ 

อายงุาน อตัราของเงินสมทบและ 
ผลประโยชน์ของเงินสมทบ 

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



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 
บริษัท ซีพีท ีไดร ์แอนด ์เพาเวอร ์จ ากัด (มหาชน) 

                                                                                                       

 

 

CPT 
Professional for Drives and Power 

ส่วนท่ี 2 หน้าท่ี 37 

7.5 ข้อมูลเก่ียวกบัพนักงาน 
จ านวนพนักงานทัง้หมด  

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 บรษิทัมจี านวนพนกังานแบ่งตามสว่นงานหลกัดงันี้: 

ส่วนงานหลกั 
จ านวนพนักงาน (คน)* 

พนักงานประจ า พนักงานรายวนั รวม 
1. ฝ่ายขาย 26 0 26 
2. ฝ่ายงานโครงการ 22 0 22 
3. ฝ่ายออกแบบ 23 0 23 
4. ฝ่ายผลติ โรงงาน ที ่1 และ 2  64 0 64 
5. ฝ่ายบรกิาร 22 0 22 
6. ฝ่ายโครงการ PTT LNG Nongfab 1 1 2 
7. ฝ่ายบรหิาร 46 0 46 

รวม 204 1 205 

หมายเหตุ: ในช่วง 3 ปีทีผ่่านมา ไม่มกีารเปลีย่นแปลงจ านวนพนกังาน และไม่มขีอ้พพิาททางดา้นแรงงานทีก่่อใหเ้กดิ
ผลกระทบต่อการด าเนินธุรกจิของบรษิทัอย่างมนียัส าคญั 

ผลตอบแทนรวมและลกัษณะผลตอบแทนท่ีให้กบัพนักงาน 
ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 

ทัง้นี้ ในปี 2564 บรษิัทได้ให้ค่าตอบแทนที่เป็นตวัเงนิแก่พนักงาน (ไม่รวมผู้บรหิาร) ในรูปแบบของเงนิเดอืน โบนัส และ
อื่นๆ เช่น ค่าคอมมชิชัน่ ค่าล่วงเวลา เบีย้เลีย้ง เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม เป็นตน้ ซึง่คดิเป็นจ านวนเงนิทัง้หมดดงันี้: 

รายการ ปี 2563 ปี 2564 
จ านวนพนกังาน (คน) 197 205 
ค่าตอบแทนรวม (บาท) 92,439,110 91,420,344 

หมายเหตุ : บรษิทัมขีอ้ก าหนดในการจ่ายค่าคอมมชิชัน่ใหพ้นักงานฝ่ายขาย โดยวธิกีารค านวณจะขึน้อยู่กบัขอ้ตกลงที่
ท าไวก้บับรษิทั ซึง่บรษิทัจะจา่ยค่าคอมมชิชัน่เขา้บญัชเีงนิเดอืนใหทุ้กงวดสิน้เดอืนของเงนิเดอืนแต่ละเดอืน 

 
กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

บรษิัทได้จดัตัง้กองทุนส ารองเลี้ยงชพี ไทยพาณิชย์ มาสเตอร์ฟันด์  โดยมีบริษัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุนรวมไทย
พาณิชยเ์ป็นบรษิทัจดัการกองทุน ตามพระราชบญัญตัิกองทุนส ารองเลีย้งชพี พ.ศ. 2530 (รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) ตัง้แต่
วนัที ่25 กนัยายน 2556 เพื่อจงูใจใหพ้นกังานท างานกบับรษิทัและเป็นหลกัประกนัในอนาคตของพนกังาน 

7.6 ข้อมูลสาคญัอ่ืนๆ 
7.6.1 ระบุรายช่ือบุคคลท่ีได้รบัมอบหมายให้รบัผิดชอบต่อไปน้ี 

เลขานุการบริษทั 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติแต่งตัง้นางสาวผกามาศ  

ฉิมเลก็ ให้ด ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการบรษิทั ซึง่เป็นผูท้ี่มคีุณสมบตัเิหมาะสมและผ่านการอบรมหลกัสตูรเลขานุการบรษิัท
จากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทยแล้ว ซึ่งการแต่งตัง้เลขานุการบรษิัทดงักล่าวเพื่อใหป้ฏบิตัหิน้าที่เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดในมาตรา 89/15 แห่งพระราชบญัญตับิรษิัทมหาชน พ.ศ. 2535 ดว้ยความรบัผดิชอบ ความระมดัระวงั และความ
ซื่อสตัยส์ุจรติ รวมทัง้ต้องปฎบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบัของบรษิัท มตทิี่ประชุมคณะกรรมการบรษิัท 
ตลอดจนมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ โดยมบีทบาทหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบโดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
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1. จดัท าและเกบ็รกัษาเอกสารดงัต่อไปนี้ 
 ทะเบยีนกรรมการ 
 หนงัสอืนดัประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจ าปีของบรษิทั  
 หนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้ และรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ 

2. เกบ็รกัษารายงานการมสีว่นไดเ้สยีทีร่ายงานโดยกรรมการหรอืผูบ้รหิาร 
3. จดัส่งส าเนารายงานการมีส่วนได้ส่วนเสยี ตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการบรษิัทและประธานกรรมการ

ตรวจสอบทราบภายใน 7 วนัท าการนับตัง้แต่วนัทีบ่รษิทัไดร้บัรายงานนัน้ และบรษิทัต้องจดัให้มรีะบบการเกบ็รกัษาเอกสาร 
หรอืหลกัฐานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการแสดงขอ้มูล และดูแลใหม้กีารเกบ็รกัษาใหถู้กต้องครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้ ภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี นบัแต่วนัทีม่กีารจดัท าเอกสารหรอืขอ้มลูดงักล่าว 

4. เป็นศูนยก์ลางในการตดิต่อสอบถามและรวบรวมขอ้มลู ทีค่ณะกรรมการบรษิทัต้องการจากหน่วยงานต่างๆ รวมถงึ
นอกเหนือจากทีไ่ดร้บัจากผูบ้รหิาร เช่น ผูส้อบบญัช ีผูต้รวจสอบภายใน รวมทัง้จดัประชุมระหว่างคณะกรรมการและผูบ้รหิาร 
ตามทีค่ณะกรรมการรอ้งขอ 

5. ด าเนินการอื่นๆ ตามทีค่ณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 
หมายเหตุ: ในระหว่างปีหรอืภายหลงัวนัทีใ่นงบการเงนิ ไมม่กีารเปลีย่นแปลงเลขานุการบรษิทั 

ข้อมูลเก่ียวกบัประวติัของเลขานุการบริษทั 
คุณวุฒทิางการศกึษา 

 ปรญิญาตร ีคณะบรหิารธุรกจิ สาขาการเงนิ มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์
 ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย  
 รุ่นที ่155/2018 
 ผ่านการอบรม Company Secretary Program (CSP) จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย  
 รุ่นที ่95/2019 

ประสบการณ์การท างานยอ้นหลงั 5 ปี 
 2559 - ปัจจุบนั ผูจ้ดัการแผนกธุรการ   บมจ.ซพีที ีไดร ์แอนด ์เพาเวอร ์
 2556 - 2559  เจา้หน้าทีก่ารเงนิอาวุโสและหวัหน้าการเงนิ บมจ.ซพีที ีไดร ์แอนด ์เพาเวอร ์

ผูท่ี้ได้รบัมอบหมายให้รบัผิดชอบโดยตรงในการควบคมุดแูลการท าบญัชี 
ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่4/2562 เมื่อวนัที ่13 สงิหาคม 2562 ไดม้มีตแิต่งตัง้นางสาวณัฐชานันท ์เธียรชยั

ตระกลู เขา้ด ารงต าแหน่งผูอ้ านวยการฝ่ายการเงนิ ซึง่เป็นผูท้ีม่คีุณสมบตัเิหมาะสม 

ข้อมูลเก่ียวกบัประวติัของผูค้วบคมุดแูลการท าบญัชีและผูอ้ านวยการฝ่ายการเงิน 
คุณวุฒทิางการศกึษา 

 ปรญิญาตร ีคณะบญัช ีมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 
 ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตแห่งประเทศไทย (CPA) 
 สมาชกิของสภาวชิาชพีบญัช ีในพระบรมราชปูถมัภ ์
 ผ่านการอบรมมาตรฐานการรายงานทางการเงนิเรื่องการรบัรูร้ายได ้(TFRS 15)  
 มาตรฐานการบญัชกีลุ่มเครื่องมอืทางการเงนิ (TFRS 9) และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
 เรื่องสญัญาเช่า (TFRS 16) 
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ประสบการณ์การท างานยอ้นหลงั 5 ปี 
 2562 - ปัจจุบนั ผูจ้ดัการแผนกบญัช ีและผูอ้ านวยการฝ่ายการเงนิ บมจ.ซพีที ีไดร ์แอนด ์เพาเวอร ์
 2561 - 2562 ผูจ้ดัการสว่นฝ่ายควบคมุทางการเงนิบญัช ี บมจ.ปตท.น ้ามนัและการคา้ปลกี 
 2560 - 2561 ผูจ้ดัการแผนกบญัช ี บมจ.ซพีที ีไดร ์แอนด ์เพาเวอร ์

ผูด้ ารงต าแหน่งหวัหน้างานตรวจสอบภายในของบริษทั 
ผูต้รวจสอบภายในของบรษิัทซึ่งได้รบัการแต่งตัง้ให้ประเมนิ ตรวจสอบและติดตามการปรบัปรุงระบบการควบคุมภายใน

ของบรษิทั โดยท าการประเมนิความเสีย่งและจดัท าแผนการตรวจสอบภายในรายปี ด าเนินการตรวจสอบ ตลอดจนตรวจตดิตามผล
การปรับปรุงระบบ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยทุกไตรมาส มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการประเมิน
ประสทิธภิาพและความเหมาะสมเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในทีม่อียู่ในปัจจุบนั การปฏบิตัติามนโยบายและระเบยีบปฏบิตัิ
ที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้ความเหมาะสมและเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท โดยที่ผ่านมาผู้ตรวจสอบภาย ในได้เข้า
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงานของบริษัทในเบื้องต้น โดยให้ข้อสงัเกตและข้อแนะน าเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ปฏบิตังิานซึง่ผูบ้รหิารใหค้วามส าคญัและไดด้ าเนินการปรบัปรุงตามค าแนะน าของผูต้รวจสอบภายในแลว้ 

ทัง้นี้คณะกรรมการตรวจสอบได้อนุมตัิรายงานผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบรษิัท โดยพจิารณาจาก
รายงานการตรวจสอบภายใน และรายงานการตดิตามการปฏบิตัติามขอ้เสนอแนะของระบบการควบคุมภายในทีจ่ดัท าขึน้โดยผู้
ตรวจสอบภายใน บรษิทัไดด้ าเนินการแกไ้ขปรบัปรุงระบบการควบคุมภายใน โดยเฉพาะประเดน็ขอ้สงัเกตทีม่คีวามเสีย่งต่อการ
ด าเนินธุรกจิอย่างมนีัยส าคญัเรยีบรอ้ย โดยมนีางสาวบุญณี กศุลโสภิต บจก.บีเค ไอเอ แอนด ์ไอซี ท าหน้าที่เป็นหวัหน้าผู้
ตรวจสอบภายใน 

ข้อมูลประวติัผูด้  ารงตาแหน่งหวัหน้างานตรวจสอบภายใน 
คุณวุฒทิางการศกึษา 

 Master's degree in MBA (Executive) มหาวทิยาลยับรูพา 
 Graduated Diploma (Auditing) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 Bachelor's degree in B.A. (MassCommunication) มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
 Bachelor's degree in B.B.A. (Accounting) มหาวทิยาลยัสถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคลเทคนิคกรุงเทพ 
 ผูต้รวจสอบภายในวชิาชพี (CPIAT) เลขที ่346 เมื่อปี 2558 
 Endorsed internal Auditing Program จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตแห่งประเทศไทย (CPA) 
 สมาชกิของสภาวชิาชพีบญัช ีในพระบรมราชปูถมัภ์ 
 ผูต้รวจสอบอสิระส าหรบัโครงการ CAC SME (CAC SME IA Certification) เมื่อปี 2561 
 สมาชกิสภาวชิาชพีบญัช ี

ประสบการณ์การท างานยอ้นหลงั 5 ปี 
 2547 - ปัจจุบนั Partner, Chief Audit Executive  บจก.บเีค ไอเอ แอนด ์ไอซ ี
 2546 - ปัจจุบนั Auditor and Consultant   บจก.เค แอนด ์เอ ออดทิ 

บรษิทัไม่มผีูด้ ารงต าแหน่งหวัหน้างานก ากบัดแูลการปฏบิตังิานของบรษิทั (Compliance) 

7.6.2 ข้อมูลเพื่อการติดต่องานนักลงทุนสมัพนัธ ์
นางสาวณฐัชานนัท ์เธยีรชยัตระกลู หรอืนางสาวผกามาศ ฉิมเลก็ 
บรษิทั ซพีที ีไดร ์แอนด ์เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์02-954-2590 - 2 
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7.6.3 ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 
1. ค่าตอบแทนการสอบทานและการตรวจสอบงบการเงนิ (Audit Fee) 
งบการเงนิของบรษิทัไดร้บัการตรวจสอบ โดยนายยุทธพงษ์ เชือ้เมอืงพาน ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่9445 บรษิทั เอ

เอน็เอส ออดทิ จ ากดั บรษิทัจ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชสี าหรบัปี 2563 จ านวนรวม 1.70 ลา้นบาท และมมีตพิจิารณาอนุมตัิ
ในการจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีส าหรบัปี 2564 อตัราเท่ากับปี 2563 เป็นจ านวนรวม 1.70 ล้านบาท เป็นค่าบริการ
ตรวจสอบรายปีและค่าสอบทานรายไตรมาส 

2. ค่าตอบแทนอื่น (Non- Audit Fee) 
- ไม่ม ี- 

7.6.4 ในกรณีท่ีเป็นบริษัทต่างประเทศ หรือบริษัทไทยท่ีเป็น holding company ให้ระบุรายช่ือตัวแทนและ
ข้อมูลในการติดต่อเพื่อประสานงานในประเทศไทย 

- บรษิทัไม่ไดเ้ป็น Holding company - 
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8. รายงานผลการด าเนินงานส าคญัด้านการก ากบัดแูลกิจการ 
8.1 สรปุผลการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการในรอบปีท่ีผา่นมา 

คณะกรรมการมหีน้าทีป่ฏบิตัติามนโยบายของบรษิทั รวมถงึการก าหนดนโยบายดา้นการก ากบัดแูลกจิการ การ
บรหิารงาน การก าหนดวตัถุประสงค ์ทศิทาง กลยุทธใ์นการประกอบธุรกจิของบรษิทัใหบ้รรลุวตัถุประสงคท์ีต่ัง้ไว้ 

8.1.1 การสรรหา พฒันา และประเมินผลการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการ 
(1) หลกัเกณฑก์ารคดัเลือกกรรมการอิสระ (คณุสมบติั/กระบวนการสรรหา) 
บรษิัท ซพีที ีไดร ์แอนด ์เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ไดก้ าหนดค านิยามกรรมการอสิระไว ้เท่ากบัขอ้ก าหนด

ขัน้ต ่าของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ดงันี้ 
กรรมการอสิระ หมายถงึ บุคคลที่มคีวามรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญ มทีกัษะที่หลากหลายเป็นประโยชน์ต่อ

บรษิทั มคีวามเขา้ใจเป็นอย่างดถีงึหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของกรรมการและลกัษณะการด าเนินธุรกจิของบรษิทั พรอ้มทีจ่ะแสดง
ความคดิเหน็โดยอสิระในการพจิารณาตดัสนิใจในเรื่องต่างๆ โดยค านึงถงึประโยชน์สงูสุดของบรษิทั และเป็นธรรมต่อผูถ้อืหุน้
หรอืผูม้สี่วนได้เสยี สามารถอุทศิเวลาและความพยายามใหก้บัการเป็นกรรมการของบรษิัทไดอ้ย่างเตม็ที่  โดยกรรมการอสิระ
จะตอ้งเป็นกรรมการทีไ่ม่มธีุรกจิหรอืการงานใดอนัเกีย่วขอ้งกบับรษิทั อนัอาจมผีลกระทบต่อการตดัสนิใจโดยอสิระของตน และ
จะตอ้งมคีุณสมบตัดิงัต่อไปนี้ 

1. ถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 1 (หนึ่ง) ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม 
ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มีอ านาจควบคุมของบรษิัท ทัง้นี้ ให้นับรวมการถอืหุ้นของผูท้ี่เกีย่วขอ้งของกรรมการอสิระรายนัน้ๆ 
ดว้ย 

2. ไม่เป็น หรอืเคยเป็นกรรมการทีม่สีว่นร่วมในการบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ทีป่รกึษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจ า หรอื
ผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืของผูม้อี านาจ
ควบคุมของบรษิทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 (สอง) ปี ทัง้นี้ ลกัษณะต้องหา้มดงักล่าว ไม่
รวมถงึกรณีทีก่รรมการอสิระเคยเป็นขา้ราชการ หรอืทีป่รกึษา ของสว่นราชการซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุม
ของบรษิทั 

3. ไม่เป็นบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธท์างสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายในลกัษณะทีเ่ป็นบดิา มารดา คู่
สมรส พีน้่อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อี านาจควบคุม หรอืบุคคลที่
จะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ  
ผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอสิระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรอืเคยเป็น
ผูถ้อืหุ้นที่มนีัย หรอืผูม้อี านาจควบคุมของผู้ทีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม ผู้ถอืหุ้น
รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 (สอง) ปีก่อนไดร้บั
การแต่งตัง้ 

ความสมัพนัธท์างธุรกจิตามวรรคหนึ่ง รวมถงึการท ารายการทางการคา้ทีก่ระท าเป็นปกตเิพื่อประกอบกจิการ การเช่า  
หรอืใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย์ รายการเกี่ยวกบัสนิทรพัย์หรอืบรกิาร หรอืการให้หรอืรบัความช่วยเหลอืทางการเงนิดว้ยการรบั  
หรอืใหกู้ย้มื ค ้าประกนั การใหส้นิทรพัยเ์ป็นหลักประกนัหนี้สนิ รวมถงึพฤตกิารณ์อื่นท านองเดยีวกนั ซึง่เป็นผลใหบ้รษิทั หรอื
คู่สญัญามีภาระหนี้ที่ต้องช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่ร้อยละ 3 (สาม) ของสนิทรพัย์ที่มีตวัตนสุทธขิองบรษิัท หรอืตัง้แต่ 20 
(ยีส่บิ) ล้านบาทขึน้ไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นี้ การค านวณภาระหนี้ดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามวธิกีารค านวณมูลค่าของ
รายการทีเ่กีย่วโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั โดยอนุโลม 
แต่ในการพจิารณาภาระหนี้ดงักล่าว ใหน้ับรวมภาระหนี้ทีเ่กดิขึน้ในระหว่าง 1 (หนึ่ง) ปีก่อนวนัทีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบั
บุคคลเดยีวกนั  
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5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บรษิัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรอืผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบรษิัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มนีัย ผู้มอี านาจควบคุม หรอืหุ้นส่วนของส านักงานสอบบญัช ีซึ่งมีผู้สอบบญัชขีอง
บรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัสงักดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการ
มลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 (สอง) ปี 

6. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใดๆ ซึง่รวมถงึการใหบ้รกิารเป็นทีป่รกึษากฎหมายหรอืทีป่รกึษาทางการ
เงนิ ซึง่ไดร้บัค่าบรกิารเกนิกว่า 2 (สอง) ลา้นบาทต่อปีจากบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ี
อ านาจควบคุมของบรษิทั และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั ผูม้อี านาจควบคุม หรอืหุน้สว่นของผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีนัน้ดว้ย เวน้แต่
จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 (สอง) ปี ก่อนไดร้บัการแต่งตัง้ 

7. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ด้รบัแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทั ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ หรอืผูถ้ือหุน้ซึ่งเป็น
ผูเ้กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั 

8. ไม่ประกอบกจิการที่มสีภาพอย่างเดยีวกนั และเป็นการแข่งขนัทีม่นีัยกบักจิการของบรษิัท หรอืบรษิทัย่อยหรอืไม่
เป็นหุน้ส่วนที่มนีัยในห้างหุ้นส่วน หรอืเป็นกรรมการที่มสี่วนร่วมบรหิารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ทีป่รกึษาทีร่บัเงนิเดอืนประจ า 
หรอืถอืหุน้รอ้ยละ 1 (หนึ่ง) ของจ านวนหุ้นทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัอื่น ซึ่งประกอบกจิการที่มสีภาพอย่างเดยีวกนั 
และเป็นการแขง่ขนัทีม่นียักบับรษิทัหรอืบรษิทัย่อย 

9. ไม่มลีกัษณะอื่นใดทีท่ าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระเกีย่วกบัการด าเนินงานของบรษิทั 
ภายหลงัได้รบัแต่งตัง้เป็นกรรมการอสิระทีม่ลีกัษณะเป็นไปตามขอ้ 1. ถงึ 9. แลว้ กรรมการอสิระอาจไดร้บัมอบหมาย

จากคณะกรรมการ ใหต้ดัสนิใจในการด าเนินกจิการของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนั ผู้
ถอืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั โดยมกีารตดัสนิใจในรปูแบบขององคค์ณะ (Collective Decision) ได ้

บรษิทัอาจแต่งตัง้บุคคลทีม่ ีหรอืเคยมคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิหรอืการใหบ้รกิารวชิาชพีเกนิมูลค่าตามขอ้ 4. หรอืขอ้ 6. 
ข้างต้นเป็นกรรมการอิสระได้ หากคณะกรรมการบรษิัทได้พิจารณาอย่างระมดัระวงั และมีความเห็นว่าการแต่งตัง้บุคคล
ดงักล่าวไม่มผีลกระทบต่อการปฏบิตัหิน้าที ่และการใหค้วามเหน็ทีเ่ป็นอสิระ และใหเ้ปิดเผยขอ้มลูต่อไปนี้ในหนงัสอืนดัประชุมผู้
ถอืหุน้ในวาระแต่งตัง้กรรมการอสิระดว้ย 

(ก) ลกัษณะความสมัพนัธ์ทางธุรกจิ หรอืการให้บรกิารทางวชิาชพี ที่ท าให้บุคคลดังกล่าวมคีุณสมบตัิไม่เป็นไปตาม
หลกัเกณฑท์ีก่ าหนด 

(ข) เหตุผลและความจ าเป็นทีย่งัคง หรอืแต่งตัง้ใหบุ้คคลดงักล่าวเป็นกรรมการอสิระ 
(ค) ความเหน็ของคณะกรรมการบรษิทัในการเสนอใหม้กีารแต่งตัง้บุคคลดงักล่าวเป็นกรรมการอสิระ 
ในการสรรหาบุคคลเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการอสิระของบรษิัทนัน้ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จะ

เป็นผูพ้จิารณาความเป็นอสิระและคุณสมบตัขิองกรรมการอสิระแต่ละท่าน เพื่อให้แน่ใจว่ากรรมการอสิระของบรษิัท เป็นผู้มี
คุณสมบัติครบถ้วนตามกฎเกณฑ์ และ/หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ  
ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการอสิระของบรษิทั (แลว้แต่กรณี) 

บรษิัทมกีารท ารายการระหว่างกนักบับุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ไดแ้ก่ กรรมการ ผูถ้อืหุน้ ผูบ้รหิาร 
และบรษิัทที่เกี่ยวขอ้งซึ่งหมายถึงบรษิัทที่มบีุคคลที่อาจจะมคีวามขดัแย้งของบรษิัท มคีวามสมัพนัธ์เกี่ยวขอ้งกบักรรมการ 
ผูบ้รหิารและผูถ้อืหุน้ของบรษิทัดงักล่าว ซึง่สามารถสรุปลกัษณะความสมัพนัธ ์ไดด้งันี้ 
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ตารางแสดงความสมัพนัธข์องบุคคลและนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งกนั 
บคุคล/นิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ความสมัพนัธ์ 

1. บรษิทั คอมมิวนิเคชัน่ แอนด ์ซสิเตม็ส ์โซลชู ัน่ จ ากดั(มหาชน) (CSS) 
ประกอบกจิการน าเขา้และจ าหน่ายเคเบิล้ทีใ่ชใ้นงานโครงขา่ย
โทรคมนาคม ใหบ้รกิารตดิตัง้ระบบโทรคมนาคม 

มกีรรมการอสิระและประธานกรรมการร่วมกนั คอื 
รศ.ประภาษ ไพรสวุรรณา  

2. บรษิทั บางกอกชทีเมท็ทลั จ ากดั (มหาชน) (BM)  
ประกอบกจิการผลติรางและท่อรอ้ยสายไฟ ตูส้ ือ่สาร 

มกีรรมการอสิระและประธานกรรมการร่วมกนั คอื 
รศ.ประภาษ ไพรสวุรรณา 
(โดย รศ.ประภาษ ไพรสุวรรณา ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ
ตรวจสอบในบมจ. บางกอกชทีเมท็ทลั) 

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

มกีรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบรว่มกนั คอื 
นายสุวทิย ์สงิหจนัทร ์

แนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 
บรษิทัคาดว่าในอนาคตอาจจะมรีายการระหว่างกนัต่อไป คอื การเขา้ท ารายการซือ้ขายและการใหบ้รกิารทีเ่ป็นขอ้ตกลง

ทางการค้าที่มเีงื่อนไขการค้าโดยทัว่ไปกบับุคคลที่อาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ มสี่วนได้ส่วนเสยี หรอือาจมคีวาม
ขดัแยง้ในอนาคต บรษิทัจะปฏบิตัติามนโยบายและขัน้ตอนทีไ่ดก้ล่าวไวอ้ย่างเคร่งครดั 

ทัง้นี้ ในการท ารายการระหว่างกนัที่อาจเกดิขึน้ในอนาคต เงื่อนไขต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามลกัษณะการค้าโดยทัว่ไป โดย
อ้างอิงกบัราคาและเงื่อนไขตลาดที่เหมาะสม ทัง้นี้บรษิัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการอิสระเป็นผู้ให้
ความเหน็เกีย่วกบัราคาอตัราค่าตอบแทน รวมทัง้ความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการนัน้ดว้ย หากมรีายการใดทีเ่กดิ
ขึน้กบับุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในอนาคต บรษิทัจะปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎ ประกาศ และ/หรอืขอ้บงัคบัของ
ส านักงานคณะกรรมการหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และ/หรอืตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทอาจให้
ผูเ้ชี่ยวชาญอสิระหรอืผูส้อบบญัชขีองบรษิัทเป็นผูใ้หค้วามเหน็เกีย่วกบัรายการระหว่างกนัดงักล่าว เพื่อน าไปใชป้ระกอบการ
ตดัสนิใจของคณะกรรมการหรอืผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทัง้นี้ บรษิัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกนัไว้ในหมายเหตุประกอบงบ
การเงนิทีไ่ดร้บัการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชขีองบรษิทั 

(2) การสรรหากรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงสุด 
ก. กรรมการบริษทั 

บรษิทัมคีณะกรรมการสรรหากรรมการ ทัง้นี้ในการคดัเลอืกบุคคลทีจ่ะไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการ จะพจิารณาจาก
คุณสมบตัิ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และเวลาที่จะเขา้ร่วมประชุมกบัคณะกรรมการบรษิัทโดยสม ่าเสมอ ทัง้นี้ ที่
ประชุมผูถ้อืหุน้จะเป็นผูแ้ต่งตัง้กรรมการโดยใชเ้สยีงขา้งมากตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารต่อไปนี้  

1. ผูถ้อืหุน้คนหนึ่งมคีะแนนเสยีงเท่ากบั 1 หุน้ต่อ 1 เสยีงตามจ านวนหุน้ทีต่นถอื 
2. ในการเลอืกตัง้กรรมการบรษิทั วธิกีารออกเสยีงลงคะแนน อาจใชก้ารลงคะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูไ้ดร้บัการเสนอชื่อเป็น

รายบุคคล หรอืหลายคนในคราวเดยีวกนัแล้วแต่ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้จะเหน็สมควร แต่ในการออกเสยีงลงคะแนนหรอืมมีตใิดๆ ผู้
ถอืหุน้แต่ละคนจะใชส้ทิธติามคะแนนเสยีงทีม่อียู่ทัง้หมดตามขอ้ 1 แต่จะแบ่งคะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมากน้อยเพยีงใดไม่ได้ 

3. การออกเสยีงลงคะแนนเพื่อการเลอืกตัง้กรรมการ จะต้องเป็นไปตามคะแนนเสยีงส่ วนใหญ่ หากมีคะแนนเสยีง
เท่ากนั ใหผู้ท้ีเ่ป็นประธานทีป่ระชุมมเีสยีงชีข้าดเพิม่ขึน้อกีหนึ่งเสยีง 
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องคป์ระกอบและการแต่งตัง้คณะกรรมการบริษทั 
1. ผูถ้ือหุ้นเป็นผู้ก าหนดจ านวนต าแหน่งกรรมการบรษิัทที่จะพงึมใีนการประชุม แต่ต้องมจี านวนไม่น้อยกว่า 5 คน 

ทัง้นี้ กรรมการบรษิทัไม่น้อยกึง่หนึ่งของกรรมการทัง้หมดตอ้งมถีิน่ทีอ่ยู่ในราชอาณาจกัร 
2. คณะกรรมการบรษิทัประกอบดว้ยกรรมการอสิระจ านวนหนึ่งทีไ่ม่น้อยกว่าทีก่ฎหมายก าหนด โดยทีก่รรมการอสิระ

จะต้องเป็นกรรมการที่ไม่มีธุรกิจ หรอืงานใดอนัเกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมผีลกระทบต่อการตดัสนิใจโดยอิสระของตน (“กรรมการ
อสิระ”) ทัง้นี้กรรมการ ดงัต่อไปนี้ไม่ถอืว่าเป็นกรรมการอสิระ 

 ถอืหุน้เกนิกว่ารอ้ยละ 1 ของหุน้ทีอ่อกจ าหน่ายแลว้ของบรษิทั ทัง้นี้ใหน้บัรวมถงึหุน้ทีถ่อือยู่โดยผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
 มสี่วนร่วมในการบรหิารงานของบรษิัท หรอืผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของบรษิทั หรอืไดร้บัเงนิเดอืนจากบรษิัท หรอืผูถ้ือ
หุน้รายใหญ่ของบรษิทั 

 เป็นทีป่รกึษาซึง่ไดร้บัเงนิเดอืนจากบรษิทั หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั หรอืมผีลประโยชน์ใดๆ ในทางตรงหรอื
ทางออ้ม ในดา้นการเงนิและการบรหิารของบรษิทั หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั หรอืเป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง หรอืเป็น
ญาตสินิทกบัผูบ้รหิารระดบัสงู หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั 

3. ให้คณะกรรมการบรษิัท เลอืกกรรมการอสิระคนหนึ่ง เป็นประธานกรรมการบรษิัทโดยพจิารณาถึงประสบการณ์
อย่างน้อยดา้นหนึ่งดา้นใดทีส่ าคญั ส าหรบับรษิทั เช่น ดา้นธุรกจิ การตลาด การบรหิารทรพัยากรบุคคล การเงนิ กฎหมาย การ
จดัการ และประธานกรรมการบรษิทั ตอ้งไม่ด ารงต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการหรอืประธานบรษิทั 

4. การเลอืกตัง้กรรมการบรษิัทให้เป็นไปตามขอ้บงัคบับรษิัท และขอ้ก าหนดของกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง ทัง้นี้จะต้องมี
ความโปร่งใสและชดัเจน 

5. การสรรหากรรมการบรษิัท ให้ด าเนินการผ่านกระบวนการของคณะกรรมการการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
โดยมรีายละเอยีดทีเ่พยีงพอ เพื่อประโยชน์ในการตดัสนิใจของคณะกรรมการบรษิทั และ/ หรอืผูถ้อืหุน้ 

ข. กรรมการตรวจสอบ 
องคป์ระกอบและการแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูแ้ต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบจ านวนอย่างน้อย 3 คน และแต่งตัง้ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รบัการแต่งตัง้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะต้องเป็นกรรมการบรษิัท และเป็น
กรรมการอสิระ ซึง่มคีุณสมบตัติามกฎหมายหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมถงึประกาศ ขอ้บงัคบั และ/หรอืระเบยีบชอง
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนัน้กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน จะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ และ
ประสบการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบับญัชหีรอืการเงนิ 

คณุสมบติัของกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัมคีวามเป็นอสิระตามนิยามความเป็นอสิระของกรรมการอสิระ โดย  
1. ถอืหุน้ไม่เกนิ 1% ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอื นิติ

บุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ โดยใหน้บัรวมหุน้ทีถ่อืโดยผูท้ีเ่กีย่วขอ้งดว้ย 
2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบรหิารงาน/ พนักงาน/ ลูกจ้าง/ ที่ปรกึษาที่ได้รบัเงนิเดอืนประจ า/ ผู้มอี านาจ

ควบคุมของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิัทย่อยล าดบัเดยีวกนั หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ (ปัจจุบนั
และช่วง 2 ปีก่อนไดร้บัการแต่งตัง้) 

3. ไม่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลกัษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร 
รวมทัง้คู่สมรสของบุตร กบัผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อี านาจควบคุม หรอืบุคคลทีจ่ะไดร้บัการเสนอชื่อเป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้ี
อ านาจควบคุมของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย 

http://www.sec.or.th/th/corpfin/issuance/rule/share.shtml#independentdirector#independentdirector
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4. ไม่มคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม หรอืนิติบุคคลที่อาจมคีวามขดัแย้ง ใน
ลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่
กรรมการอสิระ หรอืผูบ้รหิาร ของผูท้ีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจ
มคีวามขดัแยง้ 

5. ไม่เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิัท บรษิทัใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม หรอืนิติบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ ในลกัษณะที่
อาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอย่างอสิระของตน รวมทัง้ไม่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ กรรมการซึง่ไม่เป็นกรรมการอสิระ 
หรอืผูบ้รหิาร ของผูท้ีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมีความขดัแยง้ 

6. ไม่เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใดๆ ซึง่รวมถงึการใหบ้รกิารเป็นทีป่รกึษากฎหมายหรอืทีป่รกึษาทางการเงนิ ซึง่ไดร้บั
ค่าบรกิารเกนิกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ รวมทัง้ไม่
เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ กรรมการซึง่ไม่ใช่กรรมการอสิระ ผูบ้รหิาร หรอืหุน้สว่นผูจ้ดัการของผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีดว้ย 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รบัแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรอืผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น
ผูเ้กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั 

8. ไม่มลีกัษณะอื่นใดทีท่ าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระได้ 
9. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั ใหต้ดัสนิใจในการด าเนินกจิการของบรษิทั บรษิทัใหญ่ 

บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนั หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ และไม่เป็นกรรมการของบริษทัจดทะเบยีน
ทีเ่ป็นบรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนั 

10. มหีน้าทีใ่นลกัษณะเดยีวกบัทีก่ าหนดไวใ้นประกาศตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยว่าดว้ยคุณสมบตัแิละขอบเขต
การด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ค. กรรมการบริหาร 
องคป์ระกอบและการแต่งตัง้คณะกรรมการบริหาร 

1. คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตัง้กรรมการจ านวนหนึ่งตามที่เห็นสมควร ให้เป็นคณะกรรมการบริหาร เพื่อ
ปฏิบตัิงานตามที่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และให้คณะกรรมการตัง้กรรมการบรหิารคนหนึ่งเป็นประธาน
กรรมการบรหิาร 

2. กรรมการต้องเป็นบุคคลที่มคีวามรูค้วามสามารถ มคีวามซื่อสตัย ์สุจรติ มจีรยิธรรมในการด าเนินธุรกจิ และมเีวลา
เพยีงพอทีจ่ะสามารถปฏบิตัหิน้าทีใ่หแ้ก่บรษิทัได้ 

3. มคีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบรษิทัมหาชนจ ากดั และกฎหมายอื่นทีเ่กีย่วขอ้ฃอ้ง 
4. กรรมการไม่สามารถประกอบกจิการเขา้เป็นหุน้ส่วน หรอืเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มสีภาพอย่างเดยีวกนั

และเป็นการแขง่ขนักบักจิการของบรษิทัไม่ว่าจะท าเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน หรอืผลประโยชน์ของบุคคลอื่นเวน้แต่จะแจง้ใหท้ี่
ประชุมผูถ้อืหุน้ทราบก่อนทีจ่ะมมีตแิต่งตัง้กรรมการบรหิารด ารงต าแหน่งตามวาระทีค่ณะกรรมการบรษิทัเหน็ชอบ 

ง. กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
องคป์ระกอบคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

1. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ไดร้บัการแต่งตัง้โดยคณะกรรมการบรษิทั และประกอบดว้ยกรรมการและ
ผูบ้รหิารอย่างน้อย 3 คนโดยกรรมการกึง่หนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดจะตอ้งเป็นกรรมการอสิระ 

2. ประธานกรรมการตรวจสอบ ด ารงต าแหน่ง ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
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จ. กรรมการบริหารความเส่ียง 
องคป์ระกอบคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งประกอบดว้ยสมาชกิอย่างน้อย 3 คน โดยสมาชกิคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
ไม่จ าเป็นตอ้งด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบรษิทั ทัง้นี้ ใหค้ณะกรรมการบรหิารความเสีย่งเลอืกตัง้สมาชกิ 1 คน ใหด้ ารง
ต าแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง และแต่งตัง้เลขานุการคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งเพื่อช่วยเหลอืใน
การด าเนินงานของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งเกีย่วกบัการนดัหมายการประชมุ จดัเตรยีมวาระการประชมุ น าสง่เอกสาร
ประกอบการประชมุ และบนัทกึรายงานการประชมุ 

คณุสมบติัของสมาชิกคณะกรรมการกรรมการบริหารความเส่ียง 
1. เป็นผูม้คีวามรูค้วามสามารถ มคีวามซื่อสตัยส์ุจรติ มจีรยิธรรมในการด าเนินธุรกจิ และมเีวลาเพยีงพอทีจ่ะสามารถ

ปฏบิตัหิน้าทีแ่ก่บรษิทัได ้
2. มคีุณสมบตัคิรบถว้นและไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบรษิทัมหาชนและกฎหมายอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 
3. ไม่เป็นบุคคลซึง่ประกอบกจิการอนัมสีภาพอย่างเดยีวกนั และเป็นการแขง่ขนักจิการของบรษิทัหรอืเขา้เป็นหุน้ส่วน 

หรอืกรรมการในนิตบิุคคลอื่นซึง่ประกอบกจิการอนัมสีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนักบักจิการของบรษิทั ไม่ว่าจะท า
เพื่อประโยชน์ของตนหรอืผูอ้ื่น เวน้แต่จะไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัทราบก่อนทีจ่ะมมีตแิต่งตัง้ 

4. คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งประกอบดว้ยผูเ้ชีย่วชาญดา้นการเงนิ บญัช ีหรอืการบรหิารความเสีย่ง อย่างน้อย 1 ท่าน 

ฉ. ผูบ้ริหารระดบัสูง 
เมื่อต าแหน่งผูบ้รหิารว่างลงหรอือยู่ในต าแหน่งทีไ่ม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีใ่นต าแหน่งได ้บรษิทัจะมรีะบบการใหผู้บ้รหิาร

ในระดบัใกลเ้คยีง หรอืระดบัรองลงมาเป็นผูร้กัษาการในต าแหน่งจนกว่าจะมกีารสรรหาและคดัเลอืกบุคคลที่มคีุณสมบตัิตาม
หลกัเกณฑท์ีบ่รษิทัก าหนด และต้องเป็นผูท้ีม่วีสิยัทศัน์ ความรูค้วามสามารถ และประสบการณ์ ความเหมาะสมกบัวฒันธรรม
องคก์ร โดยการพจิารณาของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนเป็นผูส้รรหา เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั 
พจิารณาอนุมตัแิต่งตัง้ผูท้ีม่คีวามเหมาะสมใหด้ ารงต าแหน่งแทนต่อไป 

8.1.2 การเข้ารว่มประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล 
คณะกรรมการบรษิัทมกี าหนดประชุมอย่างน้อย 3 เดอืนต่อครัง้ และอาจมกีารประชุมพเิศษเพิม่เตมิตามความจ าเป็น 

โดยมกีารจดัท ารายงานผลงานเสนอใหค้ณะกรรมการทราบทุกเดอืน เพื่อใหค้ณะกรรมการสามารถก ากบั ควบคุมและดแูลการ
ปฏิบตัิงานของฝ่ายจดัการได้อย่างต่อเนื่องและทนัการ โดยจะส่งหนังสอืเชิญประชุมให้แก่กรรมการเพื่อพิจา รณาก่อนการ
ประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัประชุม เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นรบีด่วนเพื่อรกัษาสทิธหิรอืประโยชน์ของบรษิัท โดย
กรรมการสามารถรอ้งขอสารสนเทศทีจ่ าเป็นเพิม่เตมิไดจ้ากเลขานุการบรษิทั 

ประธานกรรมการและประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารจะร่วมกนัพจิารณาก าหนดวาระการประชุม โดยเปิดโอกาสใหก้รรมการ
แต่ละคนสามารถเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมได้ โดยในบางวาระอาจมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อให้
สารสนเทศในรายละเอยีดเพิม่เตมิ 

ในปีพ.ศ. 2563 และ 2564 บริษัทมีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 ครัง้และ 4 ครัง้ตามล าดับ และประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครัง้ และ 4 ครัง้ตาม ล าดบั โดยรายละเอยีดการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน มดีงันี้ 
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ตารางสรปุการเข้ารว่มการประชุมของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ ปี พ.ศ. 2563 และ 2564 

ในปี 2564 บรษิทัมกีารจ่ายค่าตอบแทนในรปูของเบีย้ประชมุใหแ้ก่คณะกรรมการบรษิทัดงันี้ 
ช่ือ - สกลุ 2563 2564 

1. รศ. ประภาษ ไพรสวุรรณา 100,000 100,000 
2. นายสุวทิย ์สงิหจนัทร ์ 155,000 155,000 
3. นางวลัชลยี ์กาญจนจงกล 105,000 135,000 
4. นายวรพจน์ ยศะทตัต์ 135,000 135,000 
5. นายสมศกัดิ ์หลมิประเสรฐิ 75,000 60,000 
6. นายชยัยศ ปิยะวรรณรตัน์* 75,000 75,000 
7. นายนพดล วเิชยีรเกือ้ 75,000 75,000 
8. นางสาวหฤทยั หลมิประเสรฐิ 75,000 75,000 
9. นายมนต์ชยั ธญัธเนส 75,000 75,000 

8.1.3 การก ากบัดแูลบริษทัยอ่ยและบริษทัรว่ม 
บรษิทั ซพีที ีไดร ์แอนด ์เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) ตระหนักถงึความส าคญัในการปฏบิตัติามหลกับรรษทัภบิาลในการ

ด าเนินธุรกิจ ดังนัน้คณะกรรมการบรษิัทจึงได้มีนโยบายปฏิบตัิตามหลกัการและข้อพึงปฏิบัติที่ดีส าหรบักรรมการบริษัท  ซึ่ง
สอดคล้องกับข้อพึงปฏิบัติที่ดีส าหรบักรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices for Directors of Listed Company) 
ตามแนวทางของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ทัง้นี้ การก าหนดบทบญัญตัิต่างๆ จะยดึให้เป็นแนวทางให้ปฏบิตัิได้จรงิ 
นอกจากนี้บรษิทัไดน้ าหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี(Good Corporate Governance) มาใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันานโยบาย
ทีค่รอบคลุมถงึสทิธ ิและความเท่าเทยีมกนัของผูถ้อืหุน้และผูม้สี่วนไดเ้สยี โครงสรา้ง บทบาทหน้าที่ ความรบัผดิชอบและความเป็น
อสิระของคณะกรรมการ การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส การควบคุมและบรหิารความเสีย่ง ตลอดจนจรยิธรรมทางธุรกจิ 
เพื่อใหก้ารบรหิารงาน และการด าเนินธุรกจิของบรษิทั เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ และโปร่งใส 

บรษิทัมนีโยบายลงทุนในบรษิทัย่อยหรอืบรษิทัร่วม ทีม่วีตัถุประสงคใ์นการประกอบกจิการทีเ่ป็นส่วนสนับสนุนกจิการ
ของบรษิทั อนัจะท าใหบ้รษิทัมผีลประกอบการหรอืผลก าไรเพิม่มากขึน้ หรอืธุรกจิทีเ่อือ้ประโยชน์ (Synergy) ใหก้บับรษิทั โดย
สามารถสนบัสนุนการด าเนินธุรกจิหลกัของบรษิทัใหม้คีวามครบวงจรมากยิง่ขึน้ 

ช่ือ - สกลุ 
ประชมุกรรมการบริษทั 

ประชมุคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

ประชมุคณะกรรมการ
สรรหา 

2563 2564 2563 2564 2563 2564 

1. รศ. ประภาษ ไพรสวุรรณา 6/6 4/4 - - - - 

2. นายสุวทิย ์สงิหจนัทร ์ 6/6 4/4 4/4 4/4 1/1 1/1 

3. นางวลัชลยี ์กาญจนจงกล 5/6 4/4 4/4 4/4 1/1 1/1 

4. นายวรพจน์ ยศะทตัต์ 6/6 4/4 4/4 4/4 - - 

5. นายสมศกัดิ ์หลมิประเสรฐิ 6/6 3/4 4/4 3/4 1/1 1/1 

6. นายชยัยศ ปิยะวรรณรตัน์* 6/6 4/4 4/4 4/4 - - 

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

8. นางสาวหฤทยั หลมิประเสรฐิ 6/6 4/4 4/4 4/4 1/1 1/1 

9. นายมนต์ชยั ธญัธเนส 6/6 4/4 4/4 4/4 - - 
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โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 บรษิทัมเีงนิลงทุนในบรษิทัย่อยสองแห่ง บรษิทั ซพีที ีไบโอ เอนเนอรย์ ีจ ากดั (เดมิชื่อ 
บรษิทั ซพีที ีลสิซิง่ จ ากดั) ในสดัส่วนรอ้ยละ 99.99 (มูลค่าตามบญัชเีท่ากบั 1.25 ลา้นบาท) และบรษิทั ซพีที-ีออีอี ีจอยท ์เวน
เจอร ์จ ากดั ในสดัสว่นรอ้ยละ 94.99 (มลูค่าตามบญัชเีท่ากบั 2.37 ลา้นบาท) 

ทัง้นี้การลงทุนในบรษิัทย่อยและบรษิทัร่วมจะอยู่ภายใต้การควบคุมและตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบและใน
การก ากบัดแูลบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม บรษิทัจะส่งกรรมการของบรษิทัหรอืคดัเลอืกผูบ้รหิารทีม่คีุณสมบตัแิละประสบการณ์ที่
เหมาะสมกบัการด าเนินธุรกจิเพื่อเป็นตวัแทนในการบรหิารงาน เพื่อก าหนดนโยบายทีส่ าคญัและควบคุมการด าเนินธุรกจิของ
บรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมดงักล่าว 

8.1.4 การติดตามให้มีการปฏิบติัตามนโยบายและแนวปฏิบติัในการก ากบัดแูลกิจการ 
(1) การป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
นโยบายเก่ียวกบัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

บรษิทัไดก้ าหนดนโยบายเกีย่วกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์บนหลกัการทีว่่า  พนักงานทุกคนจะต้องปฏบิตัิหน้าที่
เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบรษิัทเท่านัน้ การกระท าและการตัดสนิใจใดๆ จะต้องปราศจากอทิธพิลของความต้องการของ
สว่นตวั ของครอบครวั ของญาตพิีน้่อง หรอืของบุคคลอื่นที่รูจ้กัสว่นตวัเป็นการเฉพาะ โดยก าหนดนโยบายทีค่รอบคลุม 2 เรื่อง 
คอื 

 รายการที่เกี่ยวโยงกนั: บรษิัทจะพิจารณาความเหมาะสมก่อนที่จะท ารายการที่เกี่ยวโยงกนัอย่างรอบคอบทุก
รายการ รวมทัง้ก าหนดราคาและเงื่อนไขของรายการเกีย่วโยงกนั เสมอืนท ารายการกบับุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis) 
และมคีณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพ้จิารณาความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ และเมื่อบรษิทัหรอืบรษิทัย่อยได้
ท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัแลว้ หากเป็นรายการตามทีก่ าหนดในประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง 
การเปิดเผยขอ้มลู และการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในรายการทีเ่กีย่วโยงกนั และประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน
เรื่องหลกัเกณฑใ์นการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั บรษิทัจะด าเนินการตามหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีาร ของประกาศดงักล่าว 
รวมทัง้เปิดเผยรายการดงักล่าวไว้ในรายงานประจ าปี และแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ า ปี (แบบ 56-1) เพื่อให้เกิดความ
โปร่งใสในการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั และขจดัปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และสถานการณ์อื่นๆทีท่ าให้เกดิความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

 สถานการณ์อื่นๆทีท่ าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์: แบ่งออกเป็น 
1. การลงทุนทัว่ไป บรษิัทจะไม่ใหบุ้คลากรของบรษิทัทีเ่ป็นผูถ้ือหุน้ หรอืไดร้บัผลประโยชน์จากบรษิทัคู่แข่ง หรอื

ผูค้้า/ผู้ขายที่บรษิัทตดิต่อธุรกจิดว้ย เขา้มามสี่วนร่วมในการตดัสนิใจในเรื่องทีเ่กี่ยวขอ้งกบัความสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบักจิการ
ดงักล่าว เวน้แต่ไดร้บัการอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั 

2. การรบัของขวญั บุคลากรทุกระดบัไม่ควรรบัของขวญั ตัว๋โดยสาร บตัรชมกฬีา ขอ้เสนอเพื่อการพกัผ่อน ทีพ่กั
รบัรอง หรอืขอ้เสนอทีใ่หเ้ป็นการส่วนตวัต่าง ฯลฯ หากการกระท าดงักล่าวจะน าไปสู่การสรา้งขอ้ผูกมดัใหก้บับรษิทั หรอืท าให้
บรษิทัสญูเสยีผลประโยชน์  

3. การรบังานทางวิชาการ งานบรกิารสาธารณะ เป็นวทิยากร หรอืการรบัต าแหน่งใดๆ บุคลากรทุกระดบัของ
บรษิทั สามารถขออนุมตัจิากผูอ้ านวยการฝ่ายตามสายงาน เพื่อรบังานในสถาบนัวชิาการ งานบรกิารสาธารณะ เป็นวทิยากร 
หรอืการรบัต าแหน่งใดๆ เช่น กรรมการบรษิทั ที่ปรกึษา ซึง่จะช่วยขยายวสิยัทศัน์ และประสบการณ์ใหแ้ก่บุคลากรผูน้ัน้ แต่
จะต้องไม่น าเอาบรษิทั หรอืต าแหน่งของตนในบรษิทั ไปพวัพนักบักจิกรรมทีท่ าภายนอก เวน้แต่ไดร้บัอนุมตัใิหท้ าเช่นนัน้ได้
ดว้ย 
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(2) การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ 
นโยบายและวิธีการดแูลกรรมการและผูบ้ริหารในเรือ่ง 

บรษิัท มีนโยบายและวธิกีารตรวจสอบกรรมการและผู้บรหิารในการน าขอ้มูลภายในของบริษัทซึ่งยงัไม่เปิดเผยต่อ
สาธารณชนไปใชแ้สวงหาประโยชน์สว่นตนในการซือ้ขายหลกัทรพัยด์งันี้ 

1. ใหค้วามรูแ้ก่กรรมการและผูบ้รหิาร เกีย่วกบัหน้าทีใ่นการรายงานการถอืครองหลกัทรพัยข์องตน คู่สมรส และบุตรที่
ยงัไม่บรรลุนิติภาวะต่อส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ตามมาตรา 59 และตามประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทีส่จ. 12/2552 เรื่องการจดัท าและเปิดเผยรายงานการถือหลกัทรพัย์ของกรรมการ ผูบ้รหิาร 
และผู้สอบบัญชี และบทก าหนดลงโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ.2535 
(รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) รวมทัง้การรายงานการไดม้าหรอืจ าหน่ายหลกัทรพัยข์องตน คู่สมรส และบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิติ
ภาวะต่อต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตามมาตรา 246 และบทก าหนดลงโทษ ตามมาตรา 
298 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.2535 (รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 

2. บรษิทัก าหนดใหก้รรมการและผูบ้รหิารของบรษิทั รวมทัง้คู่สมรส และบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ จดัท ารายงานการ
ถอืครองหลกัทรพัย ์และรายงานการเปลีย่นแปลงการถอืครองหลกัทรพัยต่์อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์ตามมาตรา 59 และบทก าหนดลงโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.
2535 และตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทีส่จ. 12/2552 เรื่องการจดัท าและเปิดเผยรายงานการถอืหลกัทรัพย์
ของกรรมการ ผู้บรหิาร และผู้สอบบญัชี และจดัส่งส าเนารายงานนี้ให้แก่บรษิัทในวนัเดยีวกบัวนัที่ส่งรายงานต่อส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์เพื่อใหบ้รษิทัสามารถตรวจสอบการซือ้ขายหุน้ของผูบ้รหิารทุกราย 

3. บรษิทัก าหนดใหก้รรมการและผูบ้รหิารรวมถงึผู้ปฏบิตังิานทีเ่กีย่วขอ้งที่ไดร้บัทราบขอ้มูลภายในทีเ่ป็นสาระส าคญั 
ซึง่มผีลต่อการเปลีย่นแปลงราคาหลกัทรพัย์ จะต้องระงบัการซื้อขายหลกัทรพัย์ของบรษิัทในช่วง 1 เดอืน ก่อนที่งบการเงนิ 
หรอืข้อมูลภายในนัน้จะเปิดเผยต่อสาธารณชนหรอืข้อมูลภายในนัน้จะเปิดเผยต่อสาธารณชนในช่วงระยะเวลา 24 ชัว่โมง
ภายหลงัจากที่ขอ้มูลภายในของบรษิัทได้เปิดเผยต่อสาธารณะชนแลว้ และห้ามไม่ให้เปิดเผยขอ้มูลที่เป็นสาระส าคญันัน้ต่อ
บุคคลอื่นทราบจนกว่าจะไดม้กีารแจง้ขอ้มลูนัน้ใหแ้ก่ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทัง้นี้หากพบว่ามกีารใชข้อ้มูลภายในมคีวามประพฤตทิี่
ส่อไปในทางที่จะท าให้บริษัทหรือผู้ถือหุ้นได้รับความเสื่อมเสียและเสียหายโดยผู้กระท าการเป็ นบุคลากรระดับคณะ
กรรมการบรหิาร คณะกรรมการบรษิทัจะเป็นผูพ้จิารณาบทลงโทษตามความเหมาะสม และหากผูก้ระท าผดิเป็นผูบ้รหิารระดบั
รองลงไป คณะกรรมการบรหิารจะเป็นผูพ้จิารณาบทลงโทษส าหรบัผูก้ระท าผดินัน้ๆ 

(3) การต่อต้านทุจริตคอรร์ปัชนั 
บรษิทัมนีโยบายด าเนินธุรกจิดว้ยความโปร่งใส ยดึมัน่ในความถูกตอ้ง ไม่สนบัสนุนใหม้กีารสรา้งความส าเรจ็ของงานดว้ย

วธิกีารทุจรติ คณะกรรมการบรษิทัมนีโยบายปฏบิตัติามกฎหมายต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ โดยก าหนดแนวทางปฏบิตัิ ดงันี้ 

การป้องกนัการมีส่วนเก่ียวข้องกบัการทุจริตคอรร์ปัชัน่ 
การทุจรติ (Corruption) หมายถงึ การใชอ้ านาจทีไ่ดม้าหรอืการใชท้รพัยส์นิทีม่อียู่ในทางมชิอบ เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง 

ครอบครวั เพื่อน คนรูจ้กั หรอืประโยชน์อื่นใดอนัมคิวรได ้ซึง่ก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อประโยชน์ของผูอ้ื่น การทุจรติอาจเกดิ
ไดห้ลายลกัษณะ เช่น การติดสนิบนเจา้พนักงานด้วยการใหห้รอืการรบัสนิบนทัง้ที่เป็นเงนิและสิง่ของ การมผีลประโยชน์ทบั
ซอ้น การฟอกเงนิ การยกัยอก การปกปิดขอ้เทจ็จรงิ การขดัขวางกระบวนการยุตธิรรม เป็นตน้  

บรษิัทไดต้ระหนักและใหค้วามส าคัญในการต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชัน่ ซึ่งที่ผ่านมาบรษิัทไดก้ าหนดแนวทางในการ
ประพฤตปิฏบิตัทิีเ่หมาะสมของ คณะกรรมการ ฝ่ายบรหิาร และพนักงาน ในจรรยาบรรณทางธุรกจิและการก ากบัดูแลกจิการ 
นอกจากนัน้ บรษิทัไดค้ านึงถงึความเสยีหายทีจ่ะเกดิจากการทุจรติคอรร์ปัชัน่ จงึไดก้ าหนดนโยบายต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ 
โดยหา้มกรรมการ ผูบ้รหิาร พนักงาน และลูกจา้งของบรษิทัและบรษิทัย่อย กระท าการอนัใดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทุจรติคอรปัชัน่
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ทุกรปูแบบ เพื่อประโยชน์ทางตรงหรอืทางออ้มต่อตนเอง ครอบครวั เพื่อน และคนรูจ้กั ไม่ว่าตนจะอยู่ในฐานะผูร้บัหรือผูใ้ห ้ทัง้
ทีเ่ป็นตวัเงนิหรอืทีไ่ม่เป็นตวัเงนิ แก่หน่วยงานของรฐั หรอืหน่วยงานเอกชน ทีบ่รษิทัไดด้ าเนินธุรกจิ หรอืตดิต่อดว้ย โดยมแีนวทาง
ปฏบิตั ิดงันี้ 

1. สรา้งวฒันธรรมองคก์รทีซ่ื่อสตัยแ์ละยดึมัน่ในความเป็นธรรม 
2. ไม่รบัสนิบนหรอืตดิสนิบน แก่ผูม้สีว่นไดเ้สยีในเรื่องทีต่นท าหน้าทีร่บัผดิชอบทัง้โดยตรงหรอืโดยอม้ เพื่อใหไ้ดม้าซึง่

ประโยชน์ในทางมชิอบ 
3. บรษิทัไม่มนีโยบายการจ่ายค่านายหน้าและค่าทีป่รกึษาแก่บุคคลภายนอกตัง้แต่ 1 มกราคม 2557 (ยกเวน้เป็นการ

จ่ายส าหรบัค่านายหน้าที่ตัง้ค้างจ่ายไว)้ ซึ่งได้แจ้งต่อพนักงานทุกคนให้รบัทราบ และมแีนวทางในการติดตามประเมนิผลโดยให้ผู้
ตรวจสอบภายในเป็นผูต้ดิตามและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบประจ าทุกไตรมาส  

4. หลกีเลี่ยงความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ซึง่อาจน ามาซึง่การทุจรติคอรร์ปัชัน่ เช่น ไม่ถอืหุน้ในบรษิัทคู่แข่ง หลกีเลีย่ง
การใชข้อ้มลูภายใน เพื่อประโยชน์ของตนในการซือ้หรอืขายหุน้ของบรษิทั หรอืใหข้อ้มลูภายในแก่ผูอ้ื่น 

5. มคีวามรบัผดิชอบต่อการจดัท ารายงานทางการเงนิทีม่คีวามถูกตอ้ง ครบถว้น ตามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป 
6. จดัใหม้รีะบบควบคุมภายในทีร่ดักุมมปีระสทิธภิาพ และมกีารประเมนิความเพียงพอของระบบควบคุมภายในทุกปี 

ทัง้นี้ บรษิทัไดม้กีารว่าจา้งบรษิทัภายนอก (Outsource) ท าหน้าทีเ่ป็นผูต้รวจสอบภายใน เพื่อประเมนิความเสีย่งและรายการที่
ผดิปกต ิโดยจะน าเสนอผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยทุกๆ 3 เดอืน  

7. หากพบเหน็การกระท าทีเ่ขา้ข่ายการทุจรติทีม่ผีลเกีย่วขอ้งกบับรษิทัทัง้ทางตรงหรอืทางออ้ม ควรแจง้ใหก้รรมการ
ผูจ้ดัการทราบทนัท ีโดยบรษิทัจะรกัษาความลบัของผูแ้จง้หรอืรอ้งเรยีนการทุจรติ 

เพื่อใหทุ้กคนในองคก์รไดร้บัทราบนโยบายการต่อต้านทุจรติคอรร์ปัชัน่ บรษิทัจะเผยแพร่นโยบายดงักล่าวผ่านช่องทางการ
สื่อสารของบรษิัท เช่น จดหมาย อเีมล์ แบบรายงานการเปิดเผยขอ้มูลประจ าปี (56-1 One Report) โดยจะทบทวนนโยบาย
ดงักล่าวอย่างสม ่าเสมอทุกปี คณะกรรมการมกีารทบทวน ความเหมาะสมของนโยบาย โดยน าเขา้ประชุมคณะกรรมการอย่าง
น้อย 1 ครัง้ของทุกปี 

หมายเหตุ: การเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจรติ คอร์รปัชัน่  (Thai Private 
Sector Collective Action Against Corruption: “CAC”) หรอืคณะกรรมการบรษิทัมเีจตนารมณ์ทีจ่ะด าเนินการเพื่อต่อตา้นการ
คอรร์ปัชนัในสงัคมยงัอยู่ระหว่างการพจิารณา 

(4) การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing) 
บรษิัทได้จดัช่องทางการแจ้งเบาะแส เพื่อให้ผู้ทีม่คีวามประสงค์จะแจง้เบาะแสให้บรษิัทได้รบัทราบ  ไว้ที่เวปไซต์ของ

บรษิทั www.CPTthailand.com และช่องทางผ่าน E-mail: info@CPTthailand.com 

8.2 รายงานผลการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบ บรษิทั ซพีที ีไดร ์แอนด ์เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) ประกอบดว้ยกรรมการอสิระ รวม 3 ท่าน 

ประกอบดว้ย นายสวุทิย ์สงิหจนัทร ์เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นางวลัชลยี ์กาญจนจงกล และนายวรพจน์ ยศะทตัต ์เป็น
กรรมการตรวจสอบ มขีอบเขต หน้าที ่และความรบัผดิชอบตามกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบทีส่ าคญัคอื ดูแลรายงาน
ทางการเงนิของบรษิทัใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานและหลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป สอบทานการด าเนินงานของบรษิทัให้เป็นไป
ตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ดี มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสทิธภิาพ มีการปฏบิตัิตามข้อก าหนดและกฎหมายที่
เกีย่วขอ้ง ตลอดจนดูแลกรณีทีอ่าจเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหว่างบรษิทักบับุคคลทีเ่กีย่วโยงกนันัน้ ทัง้นี้ในปี 2564 
คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมทัง้หมด 4 ครัง้ ตามรายละเอียดการเข้าประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
ดงัต่อไปนี้ 
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ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง 
จ านวนครัง้การประชมุ /  

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

ทัง้นี้ได้ประชุมร่วมกับผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้อง ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี ซึ่งผลการสอบทานของ
คณะกรรมการตรวจสอบมสีาระส าคญั สรุปไดด้งันี้ 

งบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาสอบทานงบการเงนิรายไตรมาสและงบการเงนิส าหรบัปี 2564 ร่วมกบั
ผูส้อบบญัช ีและฝ่ายบรหิาร เพื่อใหม้ัน่ใจว่างบการเงนิไดจ้ดัท าขึน้อย่างถูกตอ้งตามทีค่วรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการบญัชี
ที่รบัรองทัว่ไป มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วน และเชื่อถือได้ สอดคล้องกบักฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง  
รวมทัง้พจิารณาการน ามาตรฐานการบญัชใีหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ การตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงนิใหม่ และมาตรฐานการบญัชแีละแม่บทการบญัชทีี่มกีารปรบัปรุงที่เกีย่วขอ้งกบับรษิัท มาปฏบิตัแิลว้ รวมถึงไดม้กีาร
ประชุมเป็นการเฉพาะกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝ่ีายบรหิารร่วมประชุมดว้ย เพื่อใหค้วามมัน่ใจว่าผู้สอบบญัชมีคีวามเป็นอสิระใน
การปฏบิตังิาน 

รายการท่ีเก่ียวโยงกนั คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิาณาการเปิดเผยขอ้มูลของบรษิัท ในกรณีที่เกดิรายการที่เกีย่วโยง
กนั หรอืรายการทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหว่างผูม้สีว่นไดเ้สยีกบับรษิทัใหม้คีวามถูกตอ้งครบถว้น เพื่อให้
มัน่ใจไดว้่าไดด้ าเนินตามหลกัเกณฑท์ี่ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) ก าหนด โดยบรษิทั ไดถ้อืปฏบิตัติามนโยบาย
การก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี

ระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินระบบการควบคุมภายในตามแนวทางที่ก าหนดโดย
ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ซึง่ครอบคลุมถงึสภาพแวดลอ้มการควบคุมภายในองคก์ร การ
บริหารความเสี่ยง การควบคุมด้านการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล รวมถึงระบบการติดตาม 
คณะกรรมการตรวจสอบเหน็ว่า บรษิทัมกีารควบคุมภายในทีเ่พยีงพอและมปีระสทิธผิล 

การก ากบัดแูลงานตรวจสอบภายใน มกีารปฏบิตังิานอย่างอสิระ โดยจดัใหม้กีารว่าจา้งบรษิทั บเีค ไอเอ แอนด ์ไอซ ี
จ ากดั ซึง่เป็นบรษิัททีใ่หบ้รกิารดา้นการตรวจสอบภายในจากภายนอก เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบรษิทั โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณาแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี รายงานผลการตรวจสอบภายใน ติดตามผลการตรวจสอบ
ภายในกบัฝ่ายบรหิารอย่างต่อเนื่อง พรอ้มทัง้ใหค้ าแนะน ากบัผูต้รวจสอบภายใน เพื่อใหเ้กดิความเชื่อมัน่ว่าการปฏบิตังิานตาม
แผนงานตรวจสอบภายในประจ าปี เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ และประสทิธผิล โดยผลการตรวจสอบภายในประจ าปี 2564 ไม่
พบสิง่บ่งชีข้องการกระท าทุจรติหรอืขอ้บกพร่องดา้นการควบคุมภายในทีม่นียัส าคญั 

การบริหารความเส่ียง คณะกรรมการตรวจสอบไดท้บทวนกบัฝ่ายบรหิารในเรื่องการบรหิารความเสีย่ง และตดิตาม
การด าเนินการ รวมทัง้เสนอให้มกีารก าหนดกระบวนการบรหิารความเสีย่งอย่างมปีระสทิธผิล เพื่อให้มัน่ใจว่าบรษิัทมกีาร
บรหิารความเสีย่งอย่างต่อเน่ือง และพจิารณาการป้องกนัและจดัการความเสีย่งส าคญัของธุรกจิทัง้ปัจจุบนัและทีอ่าจเกดิขึน้ใน
อนาคต พรอ้มทัง้ก าหนดมาตรการเพิม่เตมิเพื่อการปรบัปรุงใหด้ยีิง่ขึน้ 
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การปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยข์้อก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์และกฎหมาย
ท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้บริษัทปฎิบัติตามประกาศของส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และกฎหมายที่
เกีย่วขอ้งกบัการด าเนินธุรกจิอย่างสม ่าเสมอ เพื่อใหเ้กดิประสทิธภิาพและประสทิธผิลสงูสดุ รวมทัง้การปฎบิตัต่ิอผูม้สี่วนไดเ้สยีต่อ
ธุรกจิของบรษิทัดว้ยความเป็นธรรม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบไดต้ามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีทัง้นี้เพื่อสรา้งความ
น่าเชื่อถอืใหแ้ก่ผูล้งทุนและผูม้สีว่นไดเ้สยี 

พิจารณาคดัเลือกเสนอแต่งตัง้บุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พจิารณาคดัเลอืกผูส้อบบญัชปีระจ าปี 2565 โดยพจิารณาจากคุณสมบตัคิวามรูท้างด้านธุรกจิและประสบการณ์ 
ตลอดจนความเหมาะสมของค่าตอบแทน และมมีตใิหเ้สนอต่อคณะกรรมการบรษิทั เพื่อขออนุมตัจิากที่ประชุมใหญ่สามญัผูถ้อื
หุน้ประจ าปี 2565 โดยใหแ้ต่งตัง้ นายอธพิงศ ์อธพิงศส์กุล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที่ 3500 หรอืนายยุทธพงษ์ เชื้อ
เมอืงพาน ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่9445 หรอืนายวชิยั รุจติานนท ์สอบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่4054 หรอื
นายเสถียร วงศ์สนันท์ ผู้สอบบญัชีรบัอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3495 หรือนางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต
ทะเบยีนเลขที ่5946 หรอืนางสาวกนิษฐา ศริพิฒันสมชาย ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่10837 หรอืผูส้อบบญัชที่านอื่น 
จากบรษิทั เอเอน็เอส ออดทิ จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั โดยก าหนดค่าตอบแทนเป็นจ านวนเงนิรวม 1,820,000 บาท 

วนัที ่17 กุมภาพนัธ ์2565 
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
(นายสวุทิย ์สงิหจนัทร)์ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 

8.3 สรปุผลการปฏิบติัหน้าท่ีของกรรมการชุดย่อยอ่ืนๆ และจ านวนครัง้การเข้าประชุม 
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อย 3 คน โดยสมาชิกคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

ไม่จ าเป็นต้องด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบรษิัท ทัง้นี้ ให้คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงเลือกตัง้สมาชิก 1 คน ให้ด ารง
ต าแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง และแต่งตัง้เลขานุการคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งเพื่อช่วยเหลอืใน
การด าเนินงานของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งเกีย่วกบัการนดัหมายการประชุม จดัเตรยีมวาระการประชุม น าสง่เอกสาร
ประกอบการประชุม และบนัทกึรายงานการประชุม ทัง้นี้ในปี 2564 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งไดม้กีารประชุมทัง้หมด 1 
ครัง้ ตามรายละเอยีดการเขา้ประชุมของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งแต่ละท่านดงัต่อไปนี้ 

ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง 
จ านวนครัง้การประชมุ /  

จ านวนครัง้ท่ีเข้าร่วมประชมุ 
1. นายสมศกัดิ ์หลมิประเสรฐิ ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 1/1 
2. นายนพดล วเิชยีรเกือ้ กรรมการบรหิารความเสีย่ง 1/1 
3. นางสาวหฤทยั หลมิประเสรฐิ กรรมการบรหิารความเสีย่ง 1/1 
4. นายมนต์ชยั ธญัธเนส กรรมการบรหิารความเสีย่ง 1/1 
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9. การควบคมุภายในและรายการระหว่างกนั 
9.1 การควบคมุภายใน 

บริษัทได้ตระหนักถึงความส าคัญของระบบการควบคุมภายในที่ดี ซึ่งจะช่วยให้การด าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมี
ประสทิธภิาพและประสทิธผิล โดยบรษิทัมคีณะกรรมการตรวจสอบเพื่อท าหน้าทีส่อบทานระบบการควบคุมภายในทีเ่หมาะสม 
และมกีารตรวจสอบภายในทีเ่ป็นไปตามหลกัการของการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีทัง้นี้ การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อ
อนุมตัิรายการที่เกี่ยวขอ้งกบัระบบการควบคุมภายในของบรษิัทจะมผีู้สอบบญัช ีผู้ตรวจสอบภายใน และผู้บรหิาร เขา้ร่วม
ประชุมดว้ยตามความเหมาะสม เพื่อน าเสนอขอ้มูลใหค้ณะกรรมการตรวจสอบพจิารณารบัทราบ ตดิตามความคบืหน้า และหา
แนวทางแกไ้ขขอ้สงัเกตเพื่อใหส้ามารถแกไ้ขประเดน็ขอ้สงัเกตไดอ้ย่างทนัท่วงท ี

อกีทัง้บรษิทัไดจ้ดัใหม้ผีูต้รวจสอบภายใน ซึง่เป็นหน่วยงานอสิระจากภายนอก ในปี 2563 บรษิทัไดแ้ต่งตัง้ บรษิทั บเีค 
ไอเอ แอนด ์ไอซ ีจ ากดั ซึง่ด าเนินการโดยนางสาวบุญณี กุศลโสภติ ผูต้รวจสอบภายในวชิาชพีและผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต ซึง่มี
ความรูค้วามสามารถในด้านระบบบญัชแีละการควบคุมภายใน ใหเ้ป็นที่ปรกึษาในการวางระบบการควบคุมภายใน พรอ้มทัง้
ด าเนินการขจดัความเสีย่งและรายการทีผ่ดิปกต ิโดยไดร้บัแต่งตัง้จากทีป่ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ใหด้ ารงต าแหน่งเป็น
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และน าเสนอผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยทุกๆ 3 เดอืน 

นอกจากนี้ ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัจากบรษิทั เอเอน็เอส ออดทิ จ ากดั ไดม้กีารพจิารณาการควบคุมภายในของบรษิทั ใน
สว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัท าและการน าเสนองบการเงนิของบรษิทั เพื่อใหเ้กดิความเหมาะสมและความเชื่อถอืไดข้องรายงาน
ทางการเงนิ โดยไม่พบขอ้สงัเกตใดๆทีเ่ป็นสาระส าคญั 

โดยในแต่ละสว่นงานดงักล่าว ไดม้กีารน าเสนอออกมาในรปูธรรมซึง่แสดงถงึขอ้สงัเกต ขอ้เสนอแนะ และการตดิตามผล 
โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

(1) การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในโดยคณะกรรมการบริษทั 
ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่1/2564 เมื่อวนัที ่18 กุมภาพนัธ ์2564 โดยมคีณะกรรมการตรวจสอบเขา้ร่วม

ประชุมดว้ย คณะกรรมการได้ประเมนิระบบควบคุมภายในโดยการซกัถามขอ้มูลจากฝ่ายบรหิารเกี่ยวกบัความเพยีงพอของ
ระบบการควบคุมภายในของบรษิทั ทัง้ 5 สว่น คอื การควบคุมภายในองคก์ร (Control Environment) , การประเมนิความเสีย่ง 
(Risk Assessment) , การควบคุมการปฏบิตังิาน (Control Activities) ,ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอ้มูล (Information & 
Communication) และระบบการติดตาม (Monitoring Activities) ภายหลงัจากการประเมินแล้วคณะกรรมการมีความเห็นว่า 
บรษิทัมรีะบบควบคุมภายในในเรื่องการท าธุรกรรมกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่าว
อย่างเพยีงพอแลว้ ซึง่ระบบการควบคุมภายในของบรษิทัมคีวามเหมาะสมและเพยีงพอในการทีจ่ะป้องกนัทรพัยส์นิอนัเกดิจาก
การที่ผู้บรหิารน าไปใช้โดยมชิอบหรอืโดยไม่มอี านาจ รวมถึงมรีะบบการตรวจสอบภายในที่มคีวามอสิระในการติดตามและ
ประเมนิผลการควบคุมภายใน อย่างไรกต็าม คณะกรรมการตรวจสอบไดก้ าชบัเรื่องการปฏบิตัติามหลกัการก ากบัดแูลกจิการที่
ดขีองบรษิทัอย่างเคร่งครดัเพื่อใหก้ารปฏบิตังิานของบรษิทัเป็นไปอย่างโปร่งใสและมปีระสทิธภิาพมากทีสุ่ด นอกจากนี้ บรษิทั 
ยงัมีระบบการจดัเกบ็เอกสารส าคญัที่ท าให้กรรมการ ผู้สอบบญัช ีและผู้มีอ านาจตามกฎหมายสามารถตรวจสอบได้ภายใน
ระยะเวลาอนัควร 

(2) การประเมินระบบการควบคมุภายในโดยผูต้รวจสอบภายใน 
ผูต้รวจสอบภายในของบรษิทัซึง่ไดร้บัการแต่งตัง้ใหป้ระเมนิ ตรวจสอบและตดิตามการปรบัปรุงระบบการควบคุมภายใน

ของบรษิัท โดยท าการประเมินความเสี่ยงและจดัท าแผนการตรวจสอบภายในรายปี ด าเนินการตรวจสอบ ตลอดจนตรวจ
ตดิตามผลการปรบัปรุงระบบ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยทุกไตรมาส มวีตัถุประสงคห์ลกัเพื่อ การ
ประเมนิประสทิธภิาพและความเหมาะสมเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในที่มอียู่ในปัจจุบนั การปฏบิตัิตามนโยบายและ
ระเบยีบปฏบิตัิทีเ่กี่ยวขอ้ง รวมทัง้ความเหมาะสมและเชื่อถอืไดข้องรายงานทางการเงนิของบรษิัท โดยที่ผ่านมาผูต้รวจสอบ
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ภายในได้เข้าตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงานของบริษัทในเบื้องต้น โดยให้ข้อสงัเกตและข้อแนะน าเพื่อการปรับปรุง
ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานซึง่ผูบ้รหิารใหค้วามส าคญัและไดด้ าเนินการปรบัปรุงตามค าแนะน าของผูต้รวจสอบภายในแลว้ 

ทัง้นี้คณะกรรมการตรวจสอบไดอ้นุมตัริายงานผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบรษิทั โดยพจิารณาจาก
รายงานการตรวจสอบภายในและรายงานการตดิตามการปฏบิตัติามขอ้เสนอแนะของระบบการควบคุมภายในทีจ่ดัท าขึน้โดยผู้
ตรวจสอบภายใน บรษิทัไดด้ าเนินการแกไ้ขปรบัปรุงระบบการควบคุมภายใน โดยเฉพาะประเดน็ขอ้สงัเกตทีม่คีวามเสีย่งต่อ
การด าเนินธุรกจิอย่างมนียัส าคญัเรยีบรอ้ย 

9.1.1  ความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคมุภายในแบบประเมินความเพียงพอของระบบการ
ควบคมุภายในแนวคิดและวตัถปุระสงค ์

การมรีะบบการควบคุมภายในทีด่มีคีวามส าคญัอย่างยิง่ส าหรบับรษิทัจดทะเบยีนหรอืบรษิัททีม่ปีระชาชนเป็นผูถ้อืหุ้น 
โดยระบบทีด่จีะสามารถช่วยป้องกนับรหิาร จดัการความเสีย่งหรอืความเสยีหายต่างๆ ทีอ่าจเกดิขึน้กบับรษิทัและผูท้ีม่สี่วนได้
เสยีไดเ้ป็นอย่างด ีดงันัน้ จงึเป็นหน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทัทีจ่ะต้องด าเนินการใหม้ัน่ใจว่า บรษิทัมรีะบบควบคุมภายในที่
เหมาะสม และเพยีงพอในการดูแลการด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย วตัถุประสงค์ กฎหมาย ขอ้ก าหนดที่เกี่ยวขอ้งได้
อย่างมปีระสทิธภิาพ สามารถป้องกนัทรพัยส์นิ จากการทุจรติ เสยีหาย รวมทัง้มกีารจดัท าบญัช ีรายงานทีถู่กตอ้งน่าเชื่อถอื 

ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) ไดร้บัความร่วมมอืเป็นอย่างดจีากไพรซว์อ
เตอร์เฮาสค์ูเปอรส์ ประเทศไทย (PWC Thailand) ในการพฒันาแบบประเมนิความเพยีงพอของระบบควบคุมภายใน (“แบบ
ประเมนิ”) ฉบบันี้ขึน้เพื่อเป็นเครื่องมอืช่วยใหบ้รษิทัใชเ้ป็นแนวทางในการประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายใน
ของบรษิทัดว้ยตนเอง 
 แบบประเมนิน้ี ไดจ้ดัท าตามแนวคดิของ COSO1 (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission) ที่ได้ปรบัปรุง framework ใหม่เมื่อเดอืนพฤษภาคม 2556 และน ามาปรบัให้เขา้ใจง่ายขึน้ รวมทัง้เหมาะสมกบั
บรษิทัจดทะเบยีนไทย ซึง่ค าถามหลกัยงัแบ่งออกเป็น 5 สว่นเช่นเดยีวกบัแนวทางของ COSO เดมิ แต่ไดข้ยายความแต่ละสว่น
ออกเป็นหลกัการย่อยรวม 17 หลกัการ เพื่อใหเ้ขา้ใจและเหน็ภาพของแต่ละสว่นไดช้ดัเจนยิง่ขึน้ 

บรษิทัใชแ้บบประเมนินี้เป็นแนวทางในการประเมนิหรอืทบทวนความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในอย่างน้อยทุก
ปี และอาจมกีารทบทวนเพิ่มเติมหากเกิดเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของบรษิัทอย่างมีนัยส าคญั การ
ประเมนิดงักล่าวควรผ่านการพจิารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิัทด้วย เพื่อให้เกดิการแลกเปลีย่น
ความเหน็มคีวามเขา้ใจตรงกนั และสามารถก าหนดแนวทางปฏบิตัทิีเ่หมาะสมกบับรษิทัได้ 
 การตอบแบบประเมนิในแต่ละขอ้ อยู่บนพืน้ฐานของการปฏบิตัจิรงิ หากประเมนิแลว้พบว่า บรษิทัยงัขาดการควบคุม
ภายในทีเ่พยีงพอในขอ้ใด (ไม่ว่าจะเป็นการไม่มรีะบบในเรื่องนัน้ หรอืมแีลว้แต่ยงัไม่เหมาะสม) บรษิทัควรอธบิายเหตุผลและ
แนวทางแกไ้ขประกอบไวด้ว้ย 
 
 
 
 
 
 
 

1เป็นคณะกรรมการร่วมของสถานบนัวชิาชพี 5 แห่ง ไดแ้ก่ สถาบนัผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตแห่งสหรฐัอเมรกิา (AICPA) สถาบนัผู้
ตรวจสอบภายในสากล (Institute of Internal Auditors หรอื IIA) สถาบันผู้บริหารการเงิน (Financial Executives Institute หรือ FEI) 
สมาคมนักบญัชีแห่งสหรฐัอเมรกิา (American Accounting Association หรอื AAA) และสถาบนันักบัญชีเพื่อการบรหิาร (Institute of 
Management Accountants หรอื IMA) 
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การควบคมุภายในองคก์ร (Control Environment) 
1. องคก์รแสดงถึงความยึดมัน่ในคณุค่าของความซ่ือตรง (integrity) และจริยธรรม 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ หมายเหตุ 
1.1 คณะกรรมการและผู้บริหารก าหนดแนวทางและมีการ
ปฏบิตัทิีอ่ยู่บนหลกัความซื่อตรงและการรกัษาจรรยาบรรณใน
การด าเนินงานทีค่รอบคลุมถงึ 

 
 

 - บรษิทัได้เผยแพร่ “หลกัปฏิบตัิเกี่ยวกบัจรยิธรรมทาง
ธุรกิจ (Code of Conduct)” พร้อมทัง้ติดประกาศภายใน
บรเิวณบรษิทัเพื่อสื่อสารให้กบัผู้มีส่วนได้เสยีกบับรษิทั
ได้รบัทราบ รวมถึงจรรยาบรรณ และจะมีการทบทวน
เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานเป็นประจ าทุกปี 
นอกจากน้ียังได้มีการจดัท า “นโยบายการก ากับดูแล
กิ จ ก า ร  (Corporate Governance Policy)” เพื่ อ เ ป็ น
แนวทางในการท างานอกีดว้ย 
- บรษิทัมีการก าหนดบทลงโทษไว้อย่างชดัเจนในคู่มือ
พนักงานและ หลกัปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ
พรอ้มทัง้ใหพ้นกังานลงนาม 

1.1.1 การปฏิบตัิหน้าที่ประจ าวนั และการตดัสนิใจในเรื่อง
ต่างๆ 

  

1.1.2 การปฏบิตัติ่อคูค่า้ ลูกคา้ และบุคคลภายนอก   
1.2 มีข้อก าหนดที่ เป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้บริหารและ
พนั ก งานปฏิ บัติ ห น้ าที่ ด้ วยความซื่ อ ต รงและรักษ า
จรรยาบรรณทีค่รอบคลุมถงึ 

  
 

1.2.1 มีข้อก าหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (Code of conduct) 
ส าหรบัผูบ้รหิารและพนกังานที่เหมาะสม 

  

1.2.2 มขี้อก าหนดห้ามผู้บรหิารและพนักงานปฏิบตัิตนใน
ลกัษณะที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กับ
กิจการ ซึ่งรวมถึงการห้ามคอร์ร ัปชัน่อันท าให้เกิดความ
เสยีหายต่อองคก์ร 

  

1.2.3 มีบทลงโทษที่เหมาะสมหากมีการฝ่าฝืนข้อก าหนด
ขา้งตน้ 

  

1.2.4 มีการสื่อสารข้อก าหนดและบทลงโทษข้างต้นให้
ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรบัทราบ  เช่น รวมอยู่ในการ
ปฐมนิ เทศพนักงานใหม่  ให้พนักงานลงนามรับทราบ
ข้อก าหนดและบทลงโทษเป็นประจ าทุกปี รวมทัง้มีการ
เผยแพ ร่  code of conduct ให้ แ ก่ พ นั ก งาน และบุ คค ล 
ภายนอกไดร้บัทราบ 

  

1.3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม 
Code of Conduct 

  บรษิทัมีการประเมินโดยมีการตรวจสอบภายในทุกไตร
มาส การประเมินตนเองโดยผู้บรหิารและพนักงานทุกปี 
และประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญที่เป็นอิสระจากภายนอก
องค์กรทุก 6 เดอืน ได้แก่ การตรวจสอบคุณภาพ ระบบ 
ISO โดยบรษิทัทีไ่ดม้าตราฐาน 

1.3.1 การติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในหรอืหน่วยงานก ากบัดแูลปฏบิตั ิ(compliance unit) 

  

1.3.2 การประเมนิตนเองโดยผูบ้รหิารและพนักงาน   
1.3.3 การประเมนิโดยผูเ้ชีย่วชาญที่เป็นอสิระจากภายนอก

องคก์ร 
  

1.4 มีการจดัการอย่างทันเวลา หากพบการไม่ปฏิบัติตาม
ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัความซื่อตรงและการรกัษาจรรยาบรรณ 

  

1.4.1 มกีระบวนการที่ท าให้สามารถตรวจพบการฝ่าฝืนได้
ภายในเวลาทีเ่หมาะสม 

  

1.4.2 มกีระบวนการที่ท าให้สามารถลงโทษหรอืจดัการกบั
การฝ่าฝืนไดอ้ยา่งเหมาะสม และภายในเวลาอนัควร 

  

1.4.3 มกีารแก้ไขการกระท าที่ขดัต่อหลกัความซื่อตรงและ
การรกัษาจรรยาบรรณอยา่งเหมาะสมและภายในเวลาอนัควร 
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2. คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และท าหน้าท่ีก ากบัดแูล (Oversight) และพฒันาการด าเนินการด้านการ
ควบคมุภายใน 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ หมายเหตุ 
2.1 การก าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการแยกจาก
ฝ่ายบรหิารโดยไดส้งวนสทิธิอ์ านาจเฉพาะของคณะกรรมการ
ไวอ้ยา่งชดัเจน 

  มกีารจดัท าแผนธุรกิจประจ าปีอย่างสม ่าเสมอและมกีาร
ทบทวนแนวทางการปฏบิตังิานผา่นทางการประชุม 

2.2 คณะกรรมการก ากบัดูแลให้มกีารก าหนดเป้าหมายการ
ด าเนินธุรกิจที่ชดัเจนและวดัผลได้ เพื่อเป็นแนวทางในการ
ปฏบิตังิานของผูบ้รหิารและพนกังาน 

  มีการก าหนดขอบเขตอ านาจกรรมการและกรรมการ
ตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายในและผู้รบัผิด 
ชอบต่อรายงานทางการเงนิผา่นวาระการประชุมบอรด์ 

2.3 คณะกรรมการก ากบัดูแลให้บรษิทัก าหนดบทบาทหน้าที่
ของคณะกรรมการและผู้บรหิารให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎ
บัตร ซึ่ งครอบคลุมบทบาทที่ส าคัญของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ผู้สอบบญัชี ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้รบัผดิชอบ
ต่อรายงานทางการเงนิ 

  คณ ะกรรม ก าร เป็ น ผู้ มี ค วาม รู้ท างด้ าน ธุ รกิ จ  มี
ประสบการณ์และความสามารถเกี่ยวข้องกับหน้าที่ที่
ก าหนดอย่างเพียงพอ โดยมีความสามารถที่จะปฏิบัติ
หน้าทีไ่ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

2.4 คณะกรรมการเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท 
และมคีวามเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อบริษทั หรอืสามารถ
ขอค าแนะน าจากผูเ้ชีย่วชาญในเรื่องนัน้ๆ ได ้

  โครงสร้างของกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการ
อิสระ 4 ท่านซึ่งทัง้ 4 ท่านน้ีเป็นกรรมการจากภายนอก
และไม่มีความสัมพันธ์กับธุรกิจบริษัท และมีจ านวน
เหมาะสมเพยีงพอต่อโครงสรา้งของธรุกจิบรษิทั 

2.5 คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีความรู ้
ความสามารถน่าเชื่อถือ และมคีวามเป็นอิสระในการปฏิบตัิ
หน้าที่อย่างแท้จริง เช่น ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ
บรษิัท ไม่มีความสมัพนัธ์อื่นใด อนัอาจมีอิทธิพลต่อการใช้
ดุลยพินิจและปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ ในจ านวนที่
เหมาะสมเพยีงพอ 

  คณะกรรมการก ากับดูแลได้รบัมอบหมายให้ดูแลการ
พัฒนาและปฏิบัติเรื่องการควบคุมภายใน รวมถึงการ
สรา้งสภาพแวดลอ้มการควบคุม เช่น การกระจายอ านาจ 
และจดัตัง้คณะกรรมการความเสีย่งเพื่อดูแลตลอดจนใหม้ี
การจดัเตรยีมคูม่อืบรหิารความเสีย่ง 

2.6 คณะกรรมการบริษัทก ากับดูแลการพัฒนาและปฏิบัติ
เรื่องการควบคุมภายในองค์กร ซึ่งครอบคลุมทัง้การสร้าง
สภาพแวดล้อม การควบคุม  การประเมิน  ความเสี่ยง 
กจิกรรมการควบคมุ ขอ้มลูและการสื่อสาร และการตดิตาม 

  มกีารจดัท าแผนธุรกิจประจ าปีอย่างสม ่าเสมอและมกีาร
ทบทวนแนวทางการปฏบิตังิานผา่นทางการประชุม 

3. ฝ่ายบริหารได้จดัให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การก าหนดอ านาจในการสัง่การและความรบัผิดชอบท่ีเหมาะสมเพ่ือให้
องคก์รบรรลุวตัถปุระสงค ์ภายใต้การก ากบัดแูล (Oversight) ของคณะกรรมการ 
3.1 ผูบ้รหิารระดบัสูงก าหนดโครงสรา้งองคก์รที่สนับสนุนการ
บรรลุวตัถุประสงคข์องบรษิทั โดยพจิารณาถงึความเหมาะสม
ทัง้ทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการจดัให้มีการควบคุม
ภายในอยา่งมปีระสทิธภิาพ เช่น แบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานที่
ส าคญั ซึ่งท าให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกนั มีงาน
ตรวจสอบภายในที่ขึ้นตรงกบักรรมการตรวจสอบ และมสีาย
การรายงานทีช่ดัเจน เป็นตน้ 

  บริษัทได้มีการก าหนดโครงสร้างและสายบังคบับัญชา 
อ านาจอนุมตัอิยา่งเหมาะสม นอกจากน้ียงัใหค้วามส าคญั
กบัหน่วยงานภายในที่ชดัเจน รวมทัง้การกระจายอ านาจ
โดยการมอบหมายหน้าที่และความรบัผิดชอบให้กับ
บุคลากรในแต่ละต าแหน่งอย่างเหมาะสมและสอดคล้อง
กบัวตัถุประสงคข์องบรษิทั 

3.2 ผู้บรหิารระดบัสูงก าหนดสายการรายงานในบรษิทั โดย
พิจารณาถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ความ
รบัผดิชอบ และการสื่อสารขอ้มลู 

  บรษิทัได้จดัท าแผนภูมิโครงสร้างองค์กร (Organization 
Chart) อย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมถึงมกีารเผยแพร่
พรอ้มทัง้ประกาศทุกเดอืน ทาง e-mail 
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ หมายเหตุ 
3.3 มีการก าหนด มอบหมาย และจ ากัดอ านาจหน้าที่และ
ความรบัผดิชอบอย่างเหมาะสมระหว่างคณะกรรมการบรษิทั 
ผูบ้รหิารระดบัสงู ผูบ้รหิาร และพนกังาน 

  บริษัทมีการก าหนดตามตารางอ านาจอนุมัติเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรและเผยแพร่ให้พนักงานในส่วนต่างๆ  ได้
เข้าใจ ซึ่งอ านาจอนุมัติน้ีได้รบัความเห็นชอบจากการ
ประชุมบอรด์เพื่อความเหมาะสมในการบรหิารงานอยา่งมี
ประสทิธภิาพ 

4. องคก์รแสดงถึงความมุ่งมัน่ในการจงูใจ พฒันาและรกัษาบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ 

4.1 บรษิทัมนีโยบายและวธิกีารปฏบิตัเิพื่อจดัหา พฒันา และ
รกัษาบุคลากรที่มคีวามรูแ้ละความสามารถที่เหมาะสม และมี
กระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบัตินัน้อย่าง
สม ่าเสมอ 

  บริษัทมีการก าหนดระเบียบการรบัพนักงาน แผนการ
ฝึกอบรม รวมทัง้ก าหนดแนวทางการสร้างขวญัก าลงัใจ
เพื่อรกัษาบุคลากรที่มคีวามรูแ้ละความสามารถโดยมกีาร
ทบทวนแผนปฏบิตักิารในทุกปี 

4.2 บรษิัทมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบตัิงาน การให้
แรงจูงใจหรอืรางวลัต่อบุคลากรที่มีผลการปฏิบตัิงานดี และ
การจดัการต่อบุคลากรที่มีผลงานไม่บรรลุเป้าหมายรวมถึง
การสื่อสารกระบวนการเหล่าน้ีใหผู้บ้รหิารและพนกังานทราบ 

  บรษิทัมกีารจดัท าแบบประเมนิผลเพื่อใชใ้นการวดัผลการ
ด าเนินงานของพนักงานรวมถึงทักษะส าคัญในการ
ปฏิบัติงานเป็นประจ าทุกปี และใช้เป็นองค์ประกอบใน
การการขึน้เงนิเดอืน ใหร้างวลั และพฒันาพนกังานต่อไป 

4.3 บริษัทมีกระบวนการแก้ไขปัญหาหรือเตรียมพร้อม
ส าหรับการขาดบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถที่
เหมาะสมอยา่งทนัเวลา 

  บรษิทัให้ความส าคญัต่อการจดัท าฐานขอ้มูลของผู้สมคัร
ทีส่นใจต าแหน่งงานที่มใีนบรษิทัแต่ละระดบัของต าแหน่ง
งานอย่างสม ่าเสมอ และมีการโยกย้ายเพื่อให้เกิดความ
เหมาะสม 

4.4 บรษิทัมีกระบวนการสรรหา พฒันา และรกัษาผู้บรหิาร
และพนักงานทุกคน เช่น การจดัระบบที่ปรกึษา (mentoring) 
และการฝึกอบรม 

  บริษัทมีการก าหนดระเบียบการรบัพนักงาน แผนการ
ฝึกอบรม รวมทัง้ก าหนดแนวทางการสร้างขวญัก าลงัใจ
เพื่อรกัษาบุคลากรที่มคีวามรูแ้ละความสามารถโดยมกีาร
ทบทวนแผนปฏบิตักิารในทุกปี 

4.5 บรษิทัมีแผนและกระบวนการสรรหาผู้สบืทอดต าแหน่ง 
(succession plan) ทีส่ าคญั 

  บริษัทมีแผนและกระบวนการในการสรรหาผู้สืบทอด
ต าแหน่งอย่างเป็นลายลกัษณ์อักษรโดยระบุไว้ในแบบ
ประเมนิผลประจ าปี 

5. องคก์รก าหนดให้บคุลากรมีหน้าท่ีและความรบัผิดชอบในการควบคมุภายใน เพ่ือให้บรรลตุามวตัถปุระสงคข์ององคก์ร 

5.1 คณะกรรมการและผูบ้รหิารมกีระบวนการและการสื่อสาร
เชงิบงัคบัใหบุ้คลากรทุกคนมคีวามรบัผดิชอบต่อการควบคุม
ภายใน และจดัใหม้กีารปรบัปรุงแก้ไขกระบวนการปฏบิตั ิใน
กรณีทีจ่ าเป็น 

  บรษิทัได้มกีารจดัประชุม/ฝึกอบรมเพื่อสื่อสารเชิงบงัคบั
ให้ทุกคนเห็นความส าคญัและมีความรบัผิดชอบต่อการ
ควบคุมภายในโดยอ้างองิจากรายงานการควบคุมภายใน
และมกีารสอบทานเพื่อปรบัปรงุในกรณีทีจ่ าเป็น 

5.2 คณะกรรมการและผู้บริหารก าหนดตัวชี้ว ัดผลการ
ปฏิบตัิงาน การสรา้งแรงจูงใจ และการให้รางวลั ที่เหมาะสม 
โดยพจิารณาทัง้เรื่องการปฏิบตัิตาม Code of Conduct และ
วตัถุประสงคใ์นระยะสัน้และระยะยาวของบรษิทั 

  บรษิทัไดม้กีารจดัท าแบบประเมนิผลเป็นประจ าทุกปี โดย
มีการระบุตัวชี้วดัทัง้ในเรื่องการปฏิบัติงาน ทักษะและ
จริยธรรม เพื่อเป็นองค์ประกอบในการให้ค่าตอบแทน
ต่อไป 

5.3 คณะกรรมการและผู้บรหิารประเมนิแรงจูงใจและการให้
รางวัลอย่างต่อเน่ือง โดยเน้นให้สามารถเชื่ อมโยงกับ
ความส าเรจ็ของหน้าที่ในการปฏิบตัิตามการควบคุมภายใน
ดว้ย 

  บรษิทัไดม้กีารจดัท าแบบประเมนิผลเป็นประจ าทุกปี โดย
มีการระบุตัวชี้วดัทัง้ในเรื่องการปฏิบัติงาน ทักษะและ
จรยิธรรม ทีส่อดคลอ้งกบัการควบคมุภายใน 

  



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 
บริษัท ซีพีท ีไดร ์แอนด ์เพาเวอร ์จ ากัด (มหาชน) 

                                                                                                       

 

 

CPT 
Professional for Drives and Power 

ส่วนท่ี 2 หน้าท่ี 58 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ หมายเหตุ 
5.4 คณะกรรมการและผู้บรหิารได้พิจารณาไม่ให้มีการสร้าง
แรงกดดนัที่มากเกนิไปในการปฏบิตัหิน้าทีข่องบุคลากรแต่ละ
คน 

  บรษิทัมแีนวทางปฏบิตัิที่ชดัเจนในการก าหนดเป้าหมาย 
และมกีารสื่อสารไปยงัพนักงานทุกคน เพื่อไม่ใหเ้ป็นการ
สร้างแรงกดดนัจนเกินไป เป้าหมายที่ตัง้จะต้องเป็นสิ่งที่
พนักงานทุกคนสามารถปฏิบตัิได้จรงิ และนอกจากน้ียงั
เป็นการแสดงความรบัผดิชอบของผูบ้รหิารเพื่อไม่ใหเ้กิด
การกระท าที่อาจเป็นแรงจงูใจในการขาดความซื่อสตัยต์่อ
หน้าที่ในการปฏิบตัิงาน พรอ้มทัง้เปิดโอกาสให้พนักงาน
เสนอแนะสิง่ที่เป็นประโยชน์ผ่านช่องทาง Website ของ
บรษิทั 

การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 
6. องคก์รก าหนดวตัถปุระสงคไ์ว้อย่างชดัเจนเพียงพอ เพ่ือให้สามารถระบุและประเมินความเส่ียงต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการบรรลุ
วตัถปุระสงคข์ององคก์ร 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ หมายเหตุ 
6.1 บริษัทสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รบัรอง
โดยทัว่ไป และเหมาะสมกบัธุรกิจในขณะนัน้ โดยแสดงไดว้่า
รายการในรายงานทางการเงนิมตีวัตนจรงิ ครบถว้น แสดงถงึ
สทิธหิรอืภาระผูกพนัของบรษิทัได้ถูกต้องมมีูลค่าเหมาะสม 
และเปิดเผยขอ้มลูครบถว้น ถูกตอ้ง 

  บริษัทสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รบัรอง
โดยทัว่ไป และเหมาะสมกบัธุรกจิ โดยมกีารใช้การบนัทกึ
บญัชผี่านระบบ CPT Works ซึ่งผ่านการตรวจสอบบญัชี
อยา่งเหมาะสม ผา่นผูต้รวจสอบบญัชชีัน้น า 

6.2 บรษิทัก าหนดสาระส าคญัของรายการทางการเงิน โดย
พิจารณาถึงปัจจยัที่ส าคัญ เช่น ผู้ใช้รายงานทางการเงิน 
ขนาดของรายการ แนวโน้มของธรุกจิ 

  บรษิทัมีการรายงาน ข้อมูลทางการเงนิที่เป็นมาตรฐาน
สามารถพิจารณา วิเคราะห์ รายการส าคัญที่มีผลต่อ
แนวโน้มธรุกจิ 

6.3 รายงานทางการเงินของบริษัทสะท้อนถึงกิจกรรมการ
ด าเนินงานของบรษิทัอยา่งแทจ้รงิ 

  รายงานทางการเงนิของบรษิทัเป็นไปตามมาตรฐานและ
สะทอ้นถงึกจิกรรมการด าเนินงานของบรษิทัอยา่งแทจ้รงิ 

6.4 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
อนุมตัแิละสื่อสารนโยบาย การบรหิารความเสี่ยงให้ผูบ้รหิาร
และพนักงานทุกคนรบัทราบและถือปฏิบตัิ จนเป็นส่วนหน่ึง
ของวฒันธรรมขององคก์ร 

  บรษิทัมีนโยบายการบรหิารความเสี่ยงสื่อสารกบัทุกคน
ใหร้บัทราบและถอืปฏบิตั ิ

7. องคก์รระบแุละวิเคราะหค์วามเส่ียงทุกประเภทท่ีอาจกระทบต่อการบรรลวุตัถปุระสงคไ์ว้อย่างครอบคลมุทัว่ทัง้องคก์ร 

7.1 บรษิทัระบุความเสีย่งทุกประเภทซึง่อาจมผีลกระทบต่อ
การด าเนินธุรกจิทัง้ระดบัองคก์ร หน่วยธรุกจิ ฝ่ายงาน และ
หน้าทีง่านต่างๆ 

  บรษิทัมกีารจดัท ารายงานความคบืหน้าความเสีย่ง ของ
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งโดยพจิารณาถงึ
ผลกระทบต่อการด าเนินธุรกจิในระดบัต่างๆ 

7.2 บรษิทัวเิคราะหค์วามเสีย่งทุกประเภททีอ่าจเกดิจากทัง้
ปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกองคก์ร ซึง่รวมถงึความเสีย่ง
ดา้นกลยทุธ ์การด าเนินงาน การรายงาน การปฏบิตัติาม
กฎเกณฑ ์และดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  

  บรษิทัมกีารจดัประชุมบุคลากรทีเ่กี่ยวขอ้งในการ
วเิคราะห ์จดัท ารายงานความคบืหน้าความเสีย่ง ของ
คณะ กรรมการบรหิารความเสีย่ง เพื่อน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบรษิทั 

7.3 ผูบ้รหิารทุกระดบัมสีว่นรว่มในการบรหิารความเสีย่ง   บรษิทัไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งเมื่อวนัที ่
17 ม.ีค.60 ซึง่ประกอบดว้ยตวัแทนทีม่คีณุวฒุใินการเขา้
รว่มประชุมและมสีว่นในการประเมนิความเสีย่ง  
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ หมายเหตุ 
7.4 บริษัทได้ประเมินความส าคัญของความเสี่ยง โดย
พจิารณาทัง้โอกาสเกดิเหตุการณ์ และผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้  

  บริษัทมีการระบุปัจจยัความเสี่ยงอย่างเป็นระบบสอด 
คล้องกบัแผนกลยุทธต์่างๆ และวตัถุประสงค์เกดิขึน้จาก
การจดัให้มีการควบคุมดงักล่าว ว่ามีความคุ้มค่าหรอืมี
ประโยชน์กบัการควบคุมความเสี่ยงที่ไดร้บัอนุมตัหิรอืไม่
จากในวธิกีารนัน้ๆ 

7.5 บรษิัทมีมาตรการและแผนปฏิบตัิงานเพื่อจดัการความ
เสี่ยง โดยอาจเป็นการยอมรบัความเสี่ยงนัน้ (Acceptance) 
การลดความเสี่ยง (Reduction) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง 
(Avoidance) หรอืการรว่มรบัความเสีย่ง (Sharing) 

  บริษัทก าหนดให้หน่วยงานที่ได้รบัมอบหมายร่วมกัน
พจิารณาวธิคีวบคุมความเสี่ยง หรอืการลดความเสี่ยงที่
ระบุไว ้ซึง่ในการก าหนดวธิกีารดงักล่าวน้ี จะต้องค านึงถงึ
ตน้ทุนที่จะเกดิขึน้จากการจดัใหม้กีารควบคุมดงักล่าว ว่า
มคีวามคุ้มค่าหรอืมปีระโยชน์กบัการควบคุมความเสีย่งที่
ไดร้บัอนุมตัหิรอืไมจ่ากในวธิกีารนัน้ๆ 

8. องคก์รได้พิจารณาถึงโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเส่ียงท่ีจะบรรลุวตัถปุระสงคข์ององคก์ร 

8.1บรษิทัประเมนิโอกาสที่จะเกดิการทุจรติขึน้โดยครอบคลุม
การทุจรติแบบต่างๆ เช่น การจดัท ารายงานทางการเงนิเท็จ 
การท าให้สูญเสียทรพัย์สิน การคอร์รปัชัน่ การที่ผู้บริหาร
สามารถฝ่าฝืนระบบควบคุมภายใน (management override 
of internal controls) การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในรายงานที่
ส าคญั การไดม้าหรอืใชไ้ปซึง่ทรพัยส์นิโดยไมถู่กตอ้ง เป็นตน้ 

  บรษิทัมกีารแบ่งแยกหน้าที่อย่างเหมาะสมเช่น เจา้หน้าที่
บนัทึก ต้องแยกต่างหากกบัเจา้หน้าที่รบั เป็นต้นเพื่อลด
โอกาสเป็นช่องทางทุจรติในองค์กร ส่วนการจดัซื้อจะมี
การด าเนินการเปรียบเทียบราคาและคุณสมบัติต่างๆ 
ของผูข้าย เพื่อใหก้ระบวนการจดัซื้อโปร่งใส สอบทานได ้
ในด้านการบรหิารการขาย มกีารค านึงถงึสถานะทางการ
เงนิของลูกคา้เป็นองคป์ระกอบดว้ย 

8.2 บรษิทัไดท้บทวนเป้าหมายการปฏบิตังิานอย่างรอบคอบ 
โดยพิจารณาความเป็นไปได้ของเป้าหมายที่ก าหนดแล้ว 
รวมทัง้ไดพ้จิารณาความสมเหตุสมผลของการใหส้ิง่จูงใจหรอื
ผลตอบแทนแก่พนักงานแล้วด้วยว่า ไม่มลีกัษณะส่งเสรมิให้
พนักงานกระท าไม่เหมาะสม เช่น ไม่ตัง้เป้าหมายยอดขาย
ของบรษิทัไว้สูงเกินความเป็นจริง จนท าให้เกิดแรงจูงใจใน
การตกแต่งตวัเลขยอดขาย เป็นตน้ 

  บริษัทมีการทบทวนแผนธุรกิจอย่างสม ่ าเสมอ เพื่ อ
พจิารณาถึงสถานการณ์ปัจจุบนัว่าเหมาะสม สอดคล้อง
กบัการด าเนินธุรกิจ พร้อมทัง้มกีารก าหนดผลตอบแทน
แก่พนกังานใหส้อดคลอ้งกบันโยบายธุรกจิดว้ย 

8.3 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบถาม
ผู้บริหารเกี่ยวกบัโอกาส ในการเกิดทุจริต และมาตรการที่
บรษิทัด าเนินการเพื่อป้องกนัหรอืแก้ไขการทุจรติ 

  บรษิทัมโีครงสรา้งองคก์รที่เป็นการคานอ านาจกนัเพื่อลด
ช่องทางและโอกาสการเกิดทุจริต และคณะกรรมการ
ตรวจสอบก าหนดให้มวีาระรบัทราบข้อร้องเรยีนทุจรติที่
เกดิขึน้ทุกปี 

8.4 บรษิทัได้สื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบตัิตาม
นโยบายและแนวปฏบิตัทิีก่ าหนดไว ้

  บรษิัทได้ให้ความส าคญัโดยมีการประกาศ ด้วยการติด
ประกาศภายในบรษิทั 

9. องคก์รสามารถระบุและประเมินความเปล่ียนแปลงท่ีอาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคมุภายใน 

9.1 บรษิทัประเมนิการเปลี่ยนแปลงปัจจยัภายนอกองค์กร ที่
อาจมผีลกระทบต่อการด าเนินธุรกจิ การควบคุมภายใน และ
รายงานทางการเงนิ ตลอดจนไดก้ าหนดมาตรการตอบสนอง
ต่อการเปลีย่นแปลงนัน้อยา่งเพยีงพอแล้ว 

  บริษัทมีการจัดตัง้คณะท างานบริหารความเสี่ยงเพื่อ
ตดิตามปัจจยัทีอ่าจมผีลกระทบทางธรุกจิ 
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ หมายเหตุ 
9.2 บริษทัประเมินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการท าธุรกิจ ที่
อาจมผีลกระทบต่อการด าเนินธุรกจิ การควบคุมภายใน และ
รายงานทางการเงนิ ตลอดจนไดก้ าหนดมาตรการตอบสนอง
ต่อการเปลีย่นแปลงนัน้อยา่งเพยีงพอแล้ว 

  บริษัทมีการจัดตัง้คณะท างานบริหารความเสี่ยงเพื่อ
ตดิตามปัจจยัทีอ่าจมผีลกระทบทางธรุกจิ 

9.3 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงผู้น าองค์กร ที่อาจมี
ผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และ
รายงานทางการเงนิ ตลอดจนไดก้ าหนดมาตรการตอบสนอง
ต่อการเปลีย่นแปลงนัน้อยา่งเพยีงพอแล้ว 

  บริษัท เข้าใจความเสี่ยงดังกล่าวและด าเนินการจัด
เตรียมการลดผลกระทบดงักล่าวเช่นระบบการสืบทอด
งาน (Succession Planning) การจดักระบวนการท างาน
ใหเ้ป็นระบบ 

การควบคมุการปฏิบติังาน (Control Activities) 
10. องคก์รมีมาตรการควบคมุท่ีช่วยลดความเส่ียงท่ีจะไม่บรรลุวตัถปุระสงคข์ององคก์ร ให้อยู่ในระดบัท่ียอมรบัได้ 
(คณะท างานบริหารความเส่ียง) 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ หมายเหตุ 
10.1 มาตรการควบคุมของบรษิทัมีความเหมาะสมกบัความ
เสี่ยง และลักษณะเฉพาะขององค์กร เช่น สภาพแวดล้อม 
ความซบัซ้อนของงาน ลกัษณะงาน ขอบเขต การด าเนินงาน 
รวมถงึลกัษณะเฉพาะอื่นๆ 

  บริษัทมีการกระจายอ านาจและบทบาทหน้าที่ อ านาจ
อนุมตัิ ในเอกสารอ านาจอนุมตัิเป็นลายลักษณ์อักษร 
และสื่อสารไปยงัพนกังานในหน่วยงานต่างๆ 

10.2 บริษัทมีมาตรการควบคุมภายในที่ก าหนดเป็นลาย
ลักษณ์อักษร และครอบคลุมกระบวนการต่างๆ อย่าง
เหมาะสม เช่น มนีโยบายและระเบียบวธิปีฏิบตัิงานเกี่ยวกบั
ธุรกรรมด้านการเงิน  การจัดซื้อ  และการบริหารทัว่ไป 
ตลอดจนก าหนดขอบเขต อ านาจหน้าที่ และล าดบัชัน้การ
อนุมัติของผู้บริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน รัดกุม 
เพื่อใหส้ามารถป้องกนัการทุจรติได ้เช่น มกีารก าหนดขนาด
วงเงนิและอ านาจอนุมตัิของผู้บรหิารแต่ละระดบั ขัน้ตอนใน
การอนุมัติโครงการลงทุน ขัน้ตอนการจัดซื้อและวิธีการ
คดัเลือกผู้ขาย การบันทึกข้อมูลรายละเอียดการตัดสินใจ
จัดซื้อ ขัน้ตอนการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ หรือการเบิกใช้
เครื่องมือต่างๆ เป็นต้น โดยได้จดัให้มีกระบวนการส าหรบั
กรณีต่างๆ ดงัน้ี 

  
 

บรษิทัมีคู่มือการปฏิบตัิงาน รวมทัง้คู่มอืนโยบายต่างๆ 
ของบริษัท ตารางอ านาจอนุมตัิประกาศใช้ โดยมีการ
เขยีนไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร 

10.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่ เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว 
รวมทัง้บุคคลที่เกี่ยวโยงกนั เพื่อประโยชน์ในการตดิตามและ
สอบทานการท ารายการระหว่างกนัหรอืรายการที่อาจมคีวาม
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ รวมทัง้มกีารปรบัปรุงข้อมูลให้เป็น
ปัจจบุนัเสมอ 

  บรษิทัมกีารจดัท าขอ้มลู 
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10.2.2 กรณีที่บริษัทอนุมตัิธุรกรรมหรือท าสญัญากับผู้ที่

เกี่ยวข้องในลกัษณะที่ม ีผลผูกพนับรษิทัในระยะยาวไปแล้ว 
เช่น การท าสญัญาซื้อขายสินค้า การให้กู้ยืมการค ้าประกนั 
บริษัทได้ติดตามให้ม ัน่ใจแล้วว่ามีการปฏิบัติเป็นไปตาม
เงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ ตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพันบริษัท 
เช่น ติดตามการช าระคนืหน้ีตามก าหนด หรอืมกีารทบทวน
ความเหมาะสมของสญัญา เป็นตน้ 

  บรษิทัได้ติดตามการท าธุรกรรมให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่
ตกลงกนัไวต้ลอดระยะเวลาทีผ่ลผูกพนับรษิทั 

10.3 บรษิทัก าหนดใหก้ารควบคุมภายในมคีวามหลากหลาย
อย่ า ง เหม าะสม  เช่ น  การควบคุม แบบ  manual และ 
automated หรอืการควบคมุแบบป้องกนัและตดิตาม 

  บริษัท ได้ด า เนิ นการจัดท าและเผยแพ ร่คู่ มือการ
ปฏิบัติงานโดยค านึงถึงหลกัเกณฑ์การควบคุมภายใน 
เพื่อให้มีความหลากหลาย เหมาะสม ก าหนดอ านาจ
ด าเนินการเป็นลายลักษณ์อักษร และแบ่งแยกอ านาจ
หน้าทีใ่นพนกังานระดบัต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

10.4 บริษทัก าหนดให้มีการควบคุมภายในในทุกระดบัของ
องค์กร เช่น ทัง้ระดบักลุ่มบรษิทั หน่วยธุรกิจ สายงาน ฝ่าย
งาน แผนก หรอืกระบวนการ 

  

10.5 บริษทัมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรบัผิดชอบในงาน 3 
ดา้นต่อไปน้ี ออกจากกนัโดยเดด็ขาด เพื่อเป็นการตรวจสอบ
ซึง่กนัและกนั กล่าวคอื 

(1) หน้าทีอ่นุมตั ิ
(2) หน้าทีบ่นัทกึรายการบญัชแีละขอ้มลูสารสนเทศ และ 
(3) หน้าทีใ่นการดแูลจดัเกบ็ทรพัยส์นิ 

  บรษิทัได้มกีารแบ่งแยกอ านาจหน้าที่เพื่อให้เกิดการสอบ
ทานระหวา่งกนั ตามคูม่อืการปฏบิตังิาน 

11. องคก์รเลือกและพฒันากิจกรรมการควบคมุทัว่ไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพ่ือช่วยสนับสนุนการบรรลวุตัถปุระสงค ์

11.1 บริษัทควรก าหนดความเกี่ยวข้องกันระหว่างการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการปฏิบัติงานและการ
ควบคมุทัว่ไปของระบบสารสนเทศ 

  แผนก IT ได้จดัท าและเผยแพร่นโยบายทางเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อเป็นการก ากบัดูแลการด าเนินงาน การใช้
งาน รวมถงึการบ ารุงรกัษาเทคโนโลยสีารสนเทศภายใน
บรษิทัอยา่งเหมาะสม 11.2 บริษัทควรก าหนดการควบคุมโครงสร้างพื้นฐานของ

ระบบเทคโนโลยใีหม้คีวามเหมาะสม 
  

11.3 บรษิทัควรก าหนดการควบคุมด้านความปลอดภยัของ
ระบบเทคโนโลยใีหม้คีวามเหมาะสม 

  

11.4 บริษทัควรก าหนดการควบคุมกระบวนการได้มา การ
พัฒนา และการบ ารุงร ักษาระบบเทคโนโลยีให้มีความ
เหมาะสม 

  

12. องคก์รจดัให้มีกิจกรรมการควบคมุผ่านทางนโยบาย ซ่ึงได้ก าหนดส่ิงท่ีคาดหวงัและขัน้ตอนการปฏิบติั เพ่ือให้นโยบายท่ี
ก าหนดไว้นัน้สามารถน าไปสู่การปฏิบติัได้ 
12.1 บรษิทัมนีโยบายที่รดักุมเพื่อติดตามให้การท าธุรกรรม
ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บรหิาร หรอืผู้ที่เกี่ยวข้อง
กบับุคคลดงักล่าว ต้องผ่านขัน้ตอนการอนุมตัิที่ก าหนด เช่น 
ขอ้บงัคบัของบรษิทั เกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย เกณฑ์ของส านักงาน ฯลฯ เพื่อป้องกนัการหาโอกาส 
หรอืน าผลประโยชน์ของบรษิทัไปใชส้ว่นตวั 

  บรษิทัมีนโยบายที่รดักุมในการท าธุรกรรมดงักล่าวโดย
จะต้องมีการน าเสนอเข้าคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบรษิทัเพื่อก ากบัดูแล และขออนุมตัิอย่าง
ถูกตอ้งเหมาะสม 
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12.2 บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรม
กระท าโดยผูท้ีไ่มม่สีว่นไดเ้สยีในธุรกรรมนัน้ 

  บริษัทมีนโยบายการพิจารณาตามหลักเกณฑ์อันพึง 
เปรยีบเทียบได้ตามประเภทรายการธุรกรรม เพื่อความ
เป็นธรรม โดยค านึงถงึประโยชน์ของบรษิทัเป็นส าคญั 

12.3 บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรม
ค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบรษิทัเป็นส าคญั และพิจารณา
โดยถือเสมือนเป็นรายการที่กระท ากบับุคคลภายนอก (at 
arms’ length basis) 

  บริษัทมีการก าหนดหลกัเกณฑ์ต่างๆ ที่เหมาะสม เพื่อ
อนุมตั ิธรุกรรม อนัค านึงถงึประโยชน์สงูสดุของบรษิทั 

12.4 บริษัทมีกระบวนการติดตามดูแลการด าเนินงานของ
บรษิทัย่อยหรอืบรษิทัร่วม รวมทัง้ก าหนดแนวทางใหบุ้คคลที่
บริษัทแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทย่อย 
หรอืร่วมนัน้ ถือปฏิบตัิ (หากบรษิัทไม่มีเงินลงทุนในบริษัท
ยอ่ยหรอืบรษิทัรว่มไมต่อ้งตอบขอ้น้ี) 

  มบีรษิทัย่อย 2 บรษิทั ซึ่งได้แต่งตัง้กรรมการของบรษิทั
เป็นกรรมการของบรษิทัยอ่ยทัง้ 2 แหง่ 

12.5 บริษัทก าหนดหน้าที่และความรบัผิดชอบในการน า
นโยบายและกระบวนการไปปฏบิตัโิดยผูบ้รหิารและพนักงาน 

  บรษิทัมกีารก าหนดนโยบาย และหน้าที่ความรบัผดิชอบ
อยา่งชดัเจนเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อรบัทราบและน าไป
ปฏบิตัทิ ัง้ในระดบัผูบ้รหิารและพนักงาน 

12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบัติของบริษัทได้รบัการ
น าไปใช้ในเวลาที่เหมาะสม โดยบุคลากรที่มีความสามารถ
รวมถึงการครอบคลุมกระบวนการแก้ไขข้อผดิพลาด ในการ
ปฏบิตังิาน 

  บรษิทัด าเนินการอย่างทนัท่วงทีในการประกาศนโยบาย
และกระบวนการปฏบิตัผิ่านการประชุมประจ าเดอืน และ
การประชุมในหน่วยงาน และการประกาศใช้ รวมถึง
ประกาศปรบัปรงุ เรื่องต่างๆ ทีส่อดคลอ้งกบันโยบาย 

12.7 บริษัททบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบัติให้มี
ความเหมาะสมอยูเ่สมอ 

  บรษิทัทบทวนนโยบายเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ที่
มปัีจจยัภายนอกมากระทบ โดยค านึงถงึผลประโยชน์ของ
บรษิทั โดยการประกาศใหพ้นักงานทุกคนทราบ 

ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล (Information & Communication) 
13. องคก์รข้อมลูท่ีเก่ียวข้องและมีคณุภาพ เพ่ือสนับสนุนให้การควบคมุภายในสามารถด าเนินไปได้ตามท่ีก าหนดไว้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ หมายเหตุ 
13.1 บรษิทัก าหนดข้อมูลที่ต้องการใช้ในการด าเนินงาน ทัง้
ข้อมูลจากภายในและภายนอกองค์กร ที่มีคุณภาพ  และ
เกีย่วขอ้งต่องาน 

  บริษัทมีการจัดท ารายงานเพื่ อใช้เป็นข้อมูลในการ
วเิคราะหแ์ละตดัสนิใจในการด าเนินงาน รวมถึงสามารถ
เข้าถึงข้อมูลที่ส าคญัและจ าเป็นจากภายนอกด้วย เช่น
กรมสรรพากร กรมพฒันาธรุกจิการคา้ 

13.2 บริษัทพิจารณาทัง้ต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้ร ับ 
รวมถงึปรมิาณและความถูกตอ้งของขอ้มลู 

  บรษิทัใช้ข้อมูลที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ มกีารสอบทาน โดย
สามารถน าเสนอข้อมู ลทั ้ง ใน เชิ ง  qualitative และ 
quantitative 

13.3 บรษิทัด าเนินการเพื่อให้คณะกรรมการมขี้อมูลที่ส าคญั
อย่างเพยีงพอส าหรบัใช้ประกอบการตดัสนิใจ ตวัอย่างขอ้มูล
ทีส่ าคญั เช่น รายละเอยีดของเรื่องทีเ่สนอใหพ้จิารณา เหตุผล 
ผลกระทบต่อบรษิทัทางเลอืกต่างๆ 

  บริษัทมีการจัดท ารายงานเพื่อน าเสนอผู้บริหารเป็น
ประจ าทุกเดือนและรายไตรมาสเพื่อพิจารณา ข้อมูลใน
รายการส าคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจข้อมูลใน
รายการส าคญัที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกจิ เช่น รายงาน
รายรับ -รายจ่ายประจ าเดือน , รายงานงบประมาณ 
ยอดขาย, Backlog Invoice Report เป็นตน้ 
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13.4 บรษิทัด าเนินการเพื่อให้กรรมการบรษิทัได้รบัหนังสือ
นัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุข้อมูลที่
จ าเป็นและเพยีงพอต่อการพจิารณาก่อนการประชุมล่วงหน้า
อยา่งน้อยภายในระยะเวลาขัน้ต ่าตามทีก่ฎหมายก าหนด 

  บรษิทัด าเนินการแจง้และนัดประชุมพรอ้มเตรยีมเอกสาร
ประกอบวนัประชุมล่วงหน้าภายในระยะเวลาขัน้ต ่ าที่
กฎหมายก าหนด 

13.5 บ ริษั ท ด า เ นิ น ก าร เพื่ อ ให้ ร าย งาน ก ารป ระชุ ม
คณะกรรมการมีรายละเอียดตามควรเพื่ อ ให้สามารถ
ตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับความเหมาะสมในการปฏิบัติ
หน้าที่ของกรรมการแต่ละราย เช่น การบนัทกึขอ้ซกัถามของ
กรรมการ ความเห็นหรือข้อสงัเกตของกรรมการในเรื่องที่
พจิารณา ความเหน็ของกรรมการรายทีไ่มเ่หน็ดว้ยกบัเรื่อง 
ทีเ่สนอพรอ้มเหตุผล เป็นตน้ 

  บริษัทมีการด าเนินการ บันทึกรายงานประชุม และ
ขอ้สงัเกตของกรรมการในเรื่องทีพ่จิารณาอย่างเหมาะสม 
รวมทัง้รายการทีก่รรมการมคีวามเหน็ในเรื่องต่างๆ 

13.6 บรษิทัมกีารด าเนินการดงัต่อไปน้ี   บริษัทมีการบริหารการจัดเก็บแฟ้มเอกสารอย่าง
ครบถ้วนและเป็นหมวดหมู่ และไดป้ฏบิตัติามข้อแนะน า
ของผู้สอบบญัชีในกรณีมีสิ่งที่ควรแก้ไข เพื่อความเป็น
ระเบยีบและเพื่อการควบคมุภายในอย่างมปีระสทิธภิาพ 

13.6.1 มีการจดัเก็บเอกสารส าคญั ไว้อย่างครบถ้วนเป็น
หมวดหมู ่

  

13.6.2 กรณีที่ได้รบัแจ้งจากผู้สอบบัญชีหรือผู้ตรวจสอบ
ภายในว่ามขีอ้บกพร่องในการควบคุมภายใน บรษิทัไดแ้ก้ไข
ขอ้บกพรอ่งนัน้อยา่งครบถว้นแลว้ 

  

14. องคก์รส่ือสารข้อมลูภายในองคก์ร ซ่ึงรวมถึงวตัถปุระสงคแ์ละความรบัผิดชอบต่อการควบคมุภายในท่ีจ าเป็นต่อการ
สนับสนุนให้การควบคมุภายในสามารถด าเนินไปได้ตามท่ีวางไว้ 
14.1 บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลภายในอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อ
สนบัสนุนการควบคมุภายใน  

  บริษัทมีการติดประกาศ รวมถึงมีการจัดการประชุม
ระหว่างหน่วยงาน และภายในหน่วยงานเพื่อให้เกิดการ
สื่อสารภายในองค์กร รวมถึงมีการจัดให้พนักงาน
สามารถเสนอแนะ และแจ้งข้อมูลต่างๆ ทาง Website 
บรษิทั เช่นกนั  

14.2 บริษัทมีการรายงานข้อมูลที่ส าคญัถึงคณะกรรมการ
บริษัทอย่างสม ่ าเสมอ และคณะกรรมการบริษัทสามารถ
เขา้ถึงแหล่งสารสนเทศที่จ าเป็นต่อการปฏิบตัิงาน หรอืสอบ
ทานรายการต่างๆ ตามที่ต้องการ เช่น การก าหนดบุคคลที่
เป็นศูนย์ติดต่อเพื่อให้สามารถติดต่อขอข้อมูลอื่นนอกจากที่
ได้รบัจากผู้บริหาร รวมทัง้การติดต่อสอบถามข้อมูลจาก
ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน การจัดประชุมระหว่าง
คณะกรรมการและผู้บรหิารตามที่คณะกรรมการร้องขอ การ
จดักิจกรรมพบปะหารอืระหว่างคณะกรรมการและผู้บรหิาร
นอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ เป็นตน้ 

  บรษิทัมกีารรายงานข้อมูลส าคญัต่อคณะกรรมการอย่าง
สม ่าเสมอและจดัเตรยีมช่องทางการสื่อสาร โดยก าหนด 
เลขานุการบริษัทเป็นศูนย์ติดต่อ ประสานงาน ผู้สอบ
บัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และวาระกิจกรรมที่จ าเป็น
ต่างๆ นอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ 

14.3 บรษิทัจดัให้มชี่องทางการสื่อสารพเิศษหรอืช่องทางลบั
เพื่อให้บุคคลต่างๆ ภายในบริษัทสามารถแจ้งข้อมูลหรือ
เบาะแสเกี่ยวกบัการฉ้อฉลหรอืทุจรติภายในบรษิทั (whistle-
blower hotline) ไดอ้ยา่งปลอดภยั 

  บริษัทมีความมุ่งมัน่ในการเป็นองค์กรที่ส่งเสริมการ
ต่อต้านการทุจริตและได้จ ัดเตรียมช่องทางสื่อสารที่
เหม าะสมผ่ านท าง e-mail: info@CPTthailand.com 
และตูเ้สนอแนะของบรษิทั 
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15. องคก์รได้ส่ือสารกบัหน่วยงานภายนอก เก่ียวกบัประเดน็ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการควบคมุภายใน 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ หมายเหตุ 
15.1 บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้เสีย
ภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการ
สื่อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน เช่น จดั
ให้มีเจ้าหน้าที่หรอืหน่วยงานนักลงทุนสมัพนัธ์ ศูนย์รบัเรื่อง
รอ้งเรยีน เป็นตน้ 

  บรษิทัจดัท าเวบ็ไซต์และเสนอช่องทางการตดิต่อสื่อสาร
ผ่านเวบ็ไซต์ของบรษิทั และมแีผนจดัเตรยีมหน่วยงาน 
นักลงทุนสมัพนัธ์ในกรณีมีรายการ เรื่องร้องเรียนเป็น
จ านวนมาก ทัง้น้ีหากมีรายการน้อย บริษัทขอแต่งตัง้ 
เลขานุการบริษัทเพื่อเป็นศูนย์กลางประสานงานข้อ
รอ้งเรยีนหรอืใหข้อ้มลู 

15.2 บรษิทัจดัให้มชี่องทางการสื่อสารพเิศษหรอืช่องทางลบั
เพื่อใหผู้้มสี่วนได้เสยีภายนอกองค์กรสามารถแจง้ขอ้มูลหรอื
เบาะแส เกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุ จริต  (whistle-blower 
hotline) แก่บรษิทัไดอ้ยา่งปลอดภยั 

  บรษิทัไดต้ดิตัง้กล่องรบัฟังความเหน็เพื่อเป็นช่องทางใน
การสื่อสาร 

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 

16. องคก์รติดตามและประเมินผลการควบคมุภายใน เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่าการควบคมุภายในยงัด าเนินไปอย่างครบถ้วนเหมาะสม 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ หมายเหตุ 
16.1 บริษัทจัดให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบัติตาม
จรยิธรรมธุรกิจและข้อก าหนดห้ามฝ่ายบรหิารและพนักงาน
ปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ เช่น ก าหนดใหแ้ต่ละสว่นงานตดิตามการปฏบิตั ิ
และรายงานผู้บังคับบัญชา หรือมอบหมายให้หน่วยงาน
ตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบัติ  และรายงานต่ อ
คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นตน้ 

  บรษิทัมกีารตดิตามสว่นงานแต่ละแผนกเพื่อใหส้อดคลอ้ง
กบันโยบาย การตรวจสอบภายในและแก้ไขขอ้บกพร่อง
ในกรณีตรวจพบขอ้บกพร่องในเรื่อง conflict of interest 
และหากมจีะมกีารรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

16.2 บรษิัทจดัให้มีการตรวจสอบการปฏิบตัิตามระบบการ
ควบคุมภายในที่วางไว ้โดยการประเมนิตนเอง และ/หรอืการ
ประเมนิอสิระโดยผูต้รวจสอบภายใน 

  บริษัทได้ด าเนินการให้ผู้ตรวจสอบภายในมาประเมิน 
รวมทัง้มอบหมายใหแ้ผนกทีเ่กีย่วขอ้งจดัเตรยีมขอ้มลู 

16.3 ความถี่ในการติดตามและประเมนิผลมคีวามเหมาะสม
กบัการเปลีย่นแปลงของบรษิทั 

  บรษิทัมกีารก าหนดช่วงระยะเวลาของการตรวจสอบอยู่
ในการจดัท าแผนงานประจ าปีอย่างสม ่าเสมอและมกีาร
ติดตามผลตรวจสอบการปฏิบตัิตามระบบการควบคุม
ภายใตแ้ผนทีว่างไวต้ลอดทัง้ปี 

16.4 ด าเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุม
ภายใน โดยผูท้ีม่คีวามรูแ้ละความสามารถ 

  มีการก าหนดช่วงระยะเวลาของการเข้าตรวจ มีการ
ก าหนดในแผนงานประจ าปี มีการสังเกตการณ์และ
ติดตามข้อเสนอแนะของฝ่ายตรวจสอบภายใน และ
ตดิตามการปฏบิตัิตาม ว่ามหีรอืไม่ และไดน้ าผลตดิตาม
ดงักล่าวรายงานใหผู้บ้รหิารอยูเ่สมอ 

16.5 บริษัทก าหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบ
ภายในใหข้ึน้ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

  บรษิทัมีการรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

16.6 บรษิัทส่งเสรมิให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบตัิหน้าที่ตาม
มาตรฐานสากล การปฏิบตังิานวชิาชพีการตรวจสอบภายใน 
(International Standards for the Professional Practice of 
Internal Auditing, IIA) 

  บริษัทมีการส่งเสริมการปฏิบัติงานของ ผู้ตรวจสอบ
ภายในให้ปฏิบตัิงานวิชาชีพการตรวจสอบภายในตาม
มาตรฐานสากล 
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17. องคก์รประเมินและส่ือสารข้อบกพร่องของการควบคมุภายในอย่างทนัเวลาต่อบคุคลท่ีรบัผิดชอบ ซ่ึงรวมถึงผู้บริหารระดบัสงู
และคณะกรรมการตามความเหมาะสม 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ หมายเหตุ 
17.1 บริษัทประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องของการ
ควบคุมภายใน และด าเนินการเพื่อติดตามแก้ไขอย่าง
ทันท่วงที หากผลการด าเนินงานที่ เกิดขึ้นแตกต่างจาก
เป้าหมาย ทีก่ าหนดไวอ้ยา่งมนียัส าคญั 

  บริษัทมีการจัดวาระการประชุมเพื่ อติดตามผลการ
ประเมินเพื่อติดตามผลของการแก้ไขว่าเป็นไปตาม
เป้าหมายหรอืไม ่

17.2 บรษิทัมนีโยบายการรายงาน ดงัน้ี    
17.2.1 ฝ่ายบรหิารตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัโดย

พลนั ในกรณีที่เกดิเหตุการณ์หรอืสงสยัว่ามเีหตุการณ์ทุจรติ
อย่างรา้ยแรง มกีารปฏบิตัทิีฝ่่าฝืนกฎหมาย หรอืมกีารกระท า
ที่ผดิปกตอิื่น ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสยีงและฐานะการเงนิของ
บรษิทัอยา่งมนียัส าคญั 

  - หากมเีหตุการณ์สงสยัวา่มกีารทุจรติอย่างรา้ยแรงและมี
ผลต่อภาพลกัษณ์ขององค์กรหรือกระทบต่อการเงิน
ของบรษิทั 

17.2.2 รายงานข้อบกพร่องที่ เป็นสาระส าคัญ  พร้อม
แนวทางการแก้ไขปัญหา (แม้ว่าจะได้เริม่ด าเนินการจดัการ
แล้ว) ต่อคณะกรรมการบรษิทั/คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อ
พจิารณาภายในระยะเวลาอนัควร 

  - หากพบรายการหรอืเหตุการณ์น่าสงสยั ฝ่ายบรหิารมี
หน้าที่ต้องรายงานเหตุการณ์ดงักล่าวต่อคณะกรรมการ
บรษิทัและกรรมการตรวจสอบ 

17.2.3 รายงานความคบืหน้าในการปรบัปรุงข้อบกพร่องที่
เป็นสาระส าคัญต่อคณะกรรมการบริษัท /คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
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9.1.2  มีข้อบกพรอ่งเก่ียวกบัระบบควบคมุภายในในเรือ่งใดบ้าง แก้ไขเสรจ็ส้ินแล้วหรอืไม่ เพราะเหตใุด 
สรุปรายงานผลการตรวจสอบภายในประจ าไตรมาส 1/2564 - 3/2564 ประเดน็ทีต่รวจพบไดม้กีารปรบัปรุงแกไ้ขตามทีผู่้

ตรวจสอบเสนอแนะแล้ว ส่วนประเด็นที่ตรวจพบในไตรมาส 4/2564 เรื่องการควบคุมสนิทรพัย์ถาวร และการควบคุมสนิค้า
คงเหลอื ส าหรบัประเดน็ทีม่ผีลกระทบต่อตวัเลขทางบญัชไีดม้กีารแกไ้ขปรบัปรุงใหถู้กต้องแลว้ก่อนการปิดงบการเงนิประจ าปี 
2564 และไดม้กีารก าหนดแนวทางตามขอ้เสนอแนะเพื่อใชค้วบคุมส าหรบัรายการทีจ่ะเกดิขึน้ต่อไป 

 9.1.3 ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบกรณีต่างจากความเหน็ของคณะกรรมการบริษทั 
 คณะกรรมการตรวจสอบไมม่คีวามเหน็ต่างจากความเหน็ของคณะกรรมการ 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบ บรษิทั ซพีที ีไดร ์แอนด ์เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) ประกอบดว้ยกรรมการอสิระ รวม 3 ท่าน 

ประกอบดว้ย นายสวุทิย ์สงิหจนัทร ์เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นางวลัชลยี ์กาญจนจงกล และนายวรพจน์ ยศะทตัต ์เป็น
กรรมการตรวจสอบ มขีอบเขต หน้าที ่และความรบัผดิชอบตามกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบทีส่ าคญัคอื ดูแลรายงาน
ทางการเงนิของบรษิทัใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานและหลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป สอบทานการด าเนินงานของบรษิทัให้เป็นไป
ตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ดี มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสทิธภิาพ มีการปฏบิตัิตามข้อก าหนดและกฎหมายที่
เกีย่วขอ้ง ตลอดจนดแูลกรณีทีอ่าจเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหว่างบรษิทักบับุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั 

ทัง้นี้ได้ประชุมร่วมกับผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้อง ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี ซึ่งผลการสอบทานของ
คณะกรรมการตรวจสอบมสีาระส าคญั สรุปไดด้งันี้ 

งบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาสอบทานงบการเงนิรายไตรมาสและงบการเงนิส าหรบัปี 2564 ร่วมกบั
ผูส้อบบญัช ีและฝ่ายบรหิาร เพื่อใหม้ัน่ใจว่างบการเงนิไดจ้ดัท าขึน้อย่างถูกตอ้งตามทีค่วรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการบญัชี
ที่รบัรองทัว่ไป มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วน และเชื่อถือได้ สอดคล้องกบักฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง 
รวมทัง้พจิารณาการน ามาตรฐานการบญัชใีหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ การตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงนิใหม่ และมาตรฐานการบญัชแีละแม่บทการบญัชทีี่มกีารปรบัปรุงที่เกี่ยวขอ้งกบับรษิัทมาปฏบิตัิแล้ว รวมถึงไดม้กีาร
ประชุมเป็นการเฉพาะกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝ่ีายบรหิารร่วมประชุมดว้ย เพื่อใหค้วามมัน่ใจว่าผู้สอบบญัชมีคีวามเป็นอสิระใน
การปฏบิตังิาน 

รายการท่ีเก่ียวโยงกนั คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิาณาการเปิดเผยขอ้มลูของบรษิทัในกรณีทีเ่กดิรายการทีเ่กีย่วโยงกนั 
หรอืรายการที่อาจท าให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มสี่วนไดเ้สยีกบับรษิัทให้มคีวามถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้
มัน่ใจไดว้่าไดด้ าเนินตามหลกัเกณฑท์ีต่ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) ก าหนด โดยบรษิทัไดถ้อืปฏบิตัติามนโยบาย
การก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี 

ระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินระบบการควบคุมภายในตามแนวทางที่ก าหนดโดย
ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ซึง่ครอบคลุมถงึสภาพแวดลอ้มการควบคุมภายในองคก์ร การ
บริหารความเสี่ยง การควบคุมด้านการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล รวมถึงระบบการติดตา ม 
คณะกรรมการตรวจสอบเหน็ว่า บรษิทัมกีารควบคุมภายในทีเ่พยีงพอและมปีระสทิธผิล 

การก ากบัดแูลงานตรวจสอบภายใน มกีารปฏบิตังิานอย่างอสิระ โดยจดัใหม้กีารว่าจา้งบรษิทั บเีค ไอเอ แอนด ์ไอซ ี
จ ากดั ซึง่เป็นบรษิัททีใ่หบ้รกิารดา้นการตรวจสอบภายในจากภายนอก เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบรษิทั โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณาแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี รายงานผลการตรวจสอบภายใน ติดตามผลการตรวจสอบ
ภายในกบัฝ่ายบรหิารอย่างต่อเนื่อง พรอ้มทัง้ใหค้ าแนะน ากบัผูต้รวจสอบภายใน เพื่อใหเ้กดิความเชื่อมัน่ว่าการปฏบิตังิานตาม
แผนงานตรวจสอบภายในประจ าปี เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ และประสทิธผิล โดยผลการตรวจสอบภายในประจ าปี 2564 ไม่
พบสิง่บ่งชีข้องการกระท าทุจรติหรอืขอ้บกพร่องดา้นการควบคุมภายในทีม่นียัส าคญั 
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การบริหารความเส่ียง คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนกบัฝ่ายบรหิารในเรื่องการบรหิารความเสีย่ง และตดิตาม
การด าเนินการ รวมทัง้เสนอใหม้กีารก าหนดกระบวนการบรหิารความเสีย่งอย่างมปีระสทิธผิล เพื่อใหม้ัน่ใจว่ารษิทัมกีารบรหิาร
ความเสีย่งอย่างต่อเนื่อง และพจิารณาการป้องกนัและจดัการความเสีย่งส าคญัของธุรกจิทัง้ปัจจุบนัและทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคต 
พรอ้มทัง้ก าหนดมาตรการเพิม่เตมิเพื่อการปรบัปรุงใหด้ยีิง่ขึน้ 

การปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยข์้อก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์และกฎหมาย
ท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้บริษัทปฎิบัติตามประกาศของส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และกฎหมายที่
เกีย่วขอ้งกบัการด าเนินธุรกจิอย่างสม ่าเสมอ เพื่อใหเ้กดิประสทิธภิาพและประสทิธผิลสงูสดุ รวมทัง้การปฎบิตัต่ิอผูม้สี่วนไดเ้สยีต่อ
ธุรกจิของบรษิทัดว้ยความเป็นธรรม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการทีด่ ีทัง้นี้เพื่อสรา้งความ
น่าเชื่อถอืใหแ้ก่ผูล้งทุนและผูม้สีว่นไดเ้สยี 

พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตัง้บุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าท่ีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาคดัเลอืกผูส้อบบญัชปีระจ าปี 2565 โดยพจิารณาจากคุณสมบตัคิวามรูท้างดา้นธุรกจิและ
ประสบการณ์ ตลอดจนความเหมาะสมของค่าตอบแทน และมมีตใิห้เสนอต่อคณะกรรมการบรษิัท เพื่อขออนุมตัจิากที่ประชุม
ใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 โดยใหแ้ต่งตัง้ นายอธพิงศ ์อธพิงศส์กุล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่3500 หรอืนาย
ยุทธพงษ์ เชื้อเมอืงพาน ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่9445 หรอืนายวชิยั รุจติานนท์ สอบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีน
เลขที ่4054 หรอืนายเสถยีร วงศส์นนัท ์ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่3495 หรอืนางสาวกุลธดิา ภาสุรกุล ผูส้อบบญัชี
รบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่5946 หรอืนางสาวกนิษฐา ศริพิฒันสมชาย ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่10837 หรอืผูส้อบ
บญัชที่านอื่น จากบรษิัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบรษิัท โดยก าหนดค่าตอบแทนเป็นจ านวนเงิน รวม 
1,820,000 บาท 

9.1.4 ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบว่า ได้ดแูลให้ผูด้  ารงต าแหน่งหวัหน้างานตรวจสอบภายในมี วฒิุ
การศึกษา ประสบการณ์ การอบรม ท่ีเหมาสมเพียงพอกบัการปฎิบติัหน้าท่ีดงักลา่วแลว้หรอืไม ่

บรษิทั ไดว้่าจา้งหน่วยงานภายนอกโดยจดัใหม้กีารว่าจา้งบรษิทั บเีค ไอเอ แอนด ์ไอซ ีจ ากดั ในการตรวจสอบระบบ
ควบคุมภายในของบรษิทั โดยบรษิทั บเีค ไอเอ แอนด ์ไอซ ีจ ากดั ไดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทั 
ส าหรบัปี 2564 แลว้ และบรษิทั บเีค ไอเอ แอนด ์ไอซ ีจ ากดั ไดม้อบหมายนางสาวบุญณี กุศลโสภติ ท าหน้าทีเ่ป็นหวัหน้างาน
ตรวจสอบภายใน โดยคุณสมบตัขิองผูด้ ารงต าแหน่งหวัหน้างานตรวจสอบภายในดงัต่อไปนี้ 

ผูต้รวจสอบภายใน : บรษิทั บเีค ไอเอ แอนด ์ไอซ ีจ ากดั 
  นางสาวบุญณี กุศลโสภติ (รบัผดิชอบในการตรวจสอบภายใน) 
คุณวุฒทิางการศกึษา : Endorsed internal Auditing Program จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
  Master's degree in MBA (Executive) มหาวทิยาลยับรูพา 
  Graduated Diploma (Auditing) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั   

  Bachelor's degree in B.A. (MassCommunication) มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
  Bachelor's degree in B.B.A. (Accounting) มหาวทิยาลยัสถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล 
  เทคนิคกรุงเทพ 
ประกาศนียบตัร : ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตแห่งประเทศไทย (CPA) เลขที ่5623 เมื่อปี 2541 
 ผูต้รวจสอบภายในวชิาชพี (CPIAT) เลขที ่346 เมื่อปี 2558 
 ผูต้รวจสอบอสิระส าหรบัโครงการ CAC SME (CAC SME IA Certification)  
 เมื่อปี 2561 
 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 
บริษัท ซีพีท ีไดร ์แอนด ์เพาเวอร ์จ ากัด (มหาชน) 

                                                                                                       

 

 

CPT 
Professional for Drives and Power 

ส่วนท่ี 2 หน้าท่ี 68 

 สมาชกิสภาวชิาชพีบญัช ี
  สมาชกิสมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 
ประสบการณ์ท างาน 
(ในระยะเวลา 5 ปียอ้นหลงั) : 2547 - ปัจจุบนั Partner, Chief Audit Executive บจก.บเีค ไอเอ แอนด ์ไอซ ี 
  2546 - ปัจจุบนั Auditor and Consultant บจก.เค แอนด ์เอ ออดทิ 

9.1.5 แนวปฏิบติัเก่ียวกบัการแต่งตัง้ ถอดถอน และโยกยา้ยผูด้ ารงต าแหน้งหวัหน้างานตรวจสอบภายใน ต้อง
ได้รบัจากคณะกรรมการตรวจสอบภายในหรอืไม ่

 ทัง้นี้ การพจิารณาและอนุมตั ิแต่งตัง้ ถอดถอน โยกยา้ยผูด้ ารงต าแหน่งหวัหน้างานตรวจสอบภายในของบรษิทั จะตอ้ง
ผ่านการอนุมตั ิ(หรอืไดร้บัความเหน็ชอบ) จากคณะกรรมการตรวจสอบ 

9.2 รายการระหวา่งกนั 
นโยบายรายการระหวา่งกนั 

1. มาตรการหรอืขัน้ตอนการอนุมติัการท ารายการระหวา่งกนั 
ในการเขา้ท ารายการกบับุคคลที่อาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องมกีารน าเสนอเรื่องให้กบัคณะกรรมการ

ตรวจสอบเพื่อท าการพจิารณาและอนุมตักิารท ารายการระหว่างกนัดงักล่าวให้เกดิประโยชน์สงูสุดต่อกจิการ และเพื่อเป็นการ
คุ้มครองผู้ลงทุนรวมถึงผู้ที่เกี่ยวขอ้งกบับรษิัท โดยรายการระหว่างกนัดงักล่าวจะต้องปฏบิตัิให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสัง่ หรอืขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมถงึการ
ปฏบิตัติามขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการเปิดเผยขอ้มลูการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั ซึง่ผูท้ีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรอืมี
สว่นไดเ้สยีในการท ารายการระหว่างกนั จะไม่มสีทิธเิขา้มามสีว่นร่วมในการอนุมตัริายการดงักล่าวได้ 

ก) การท ารายการท่ีเป็นข้อตกลงทางการค้าท่ีมีเง่ือนไขการค้าโดยทัว่ไป 
การท ารายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ได้แก่ การขายสนิค้าและการให้บรกิาร เป็นต้น จะต้องมี

ขอ้ตกลงทางการค้าที่มเีงื่อนไขการค้าและราคาทีเ่ป็นธรรม สามารถเทยีบเคยีงไดก้บัการท ารายการระหว่า งบรษิัทกบับุคคล
ทัว่ไป หรอืการท ารายการระหว่างบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับุคคลทัว่ไป หรอืการท ารายการในลกัษณะ
เดยีวกบัของผู้ประกอบการอื่นในธุรกจิ โดยได้อนุมตัใินหลกัการให้ฝ่ายจดัการสามารถอนุมตักิารท าธุรกรรมดงักล่าวได ้หาก
ธุรกรรมนัน้มขีอ้ตกลงทางการคา้ในลกัษณะเดยีวกบัทีว่ญิญชูนจะพงึกระท ากบัคู่สญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดยีวกนัดว้ยอ านาจ
ต่อรองที่ปราศจากอทิธพิลในการที่ตนมสีถานะเป็นกรรมการ ผู้บรหิาร หรอืบุคคลที่มคีวามเกี่ยวขอ้ง ทัง้นี้ ฝ่ายบรหิารของ
บรษิทัสามารถด าเนินการไดต้ามปกตภิายใต้หลกัการทีท่างคณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาอนุมตั ิและจดัท ารายงานสรุปการ
ท าธุรกรรมดงักล่าวทีเ่กดิขึน้ในช่วงเวลาทีผ่่านมา เพื่อรายงานในทีป่ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส  

ข) การท ารายการท่ีเป็นข้อตกลงทางการค้าท่ีไม่เป็นเง่ือนไขการค้าโดยทัว่ไป 
การท ารายการที่เป็นขอ้ตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขโดยทัว่ไป บรษิัทก าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้

พจิารณาและใหค้วามเหน็เกีย่วกบัความจ าเป็นในการเขา้ท ารายการและความเหมาะสมดา้นราคาของรายการนัน้ๆ ในกรณีที่
คณะกรรมการตรวจสอบไม่มคีวามช านาญในการพจิารณารายการระหว่างกนัที่อาจเกดิขึน้ บรษิัทจะจดัให้มผีู้ประเมินราคา
อสิระ ผูเ้ชีย่วชาญอสิระหรอืผูต้รวจสอบบญัชเีป็นผูใ้หค้วามเหน็เกีย่วกบัรายการระหว่างกนัดงักล่าวกบัคณะกรรมการตรวจสอบ 
เพื่อใหค้ณะกรรมการตรวจสอบใชป้ระกอบการตดัสนิใจและใหค้วามเหน็ต่อคณะกรรมการบรษิทัหรอืผูถ้อืหุน้ แลว้แต่กรณี เพื่อ
พจิารณาอนุมตัต่ิอไป 
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ทัง้นี้ ทัง้ 2 กรณีที่กล่าวขา้งต้น บรษิัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกนัไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงนิที่ได้รบัการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบญัชขีองบรษิัท และหากหุ้นสามญัของบรษิัทได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยแล้ว 
บรษิทั จะเปิดเผยรายการระหว่างกนัไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปีของบรษิทั (แบบ 
56-2) ตามหลกัเกณฑ์และกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสัง่ หรอืขอ้ก าหนดของ
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

2. แนวโน้มการท ารายการระหวา่งกนัในอนาคต 
บรษิทัคาดว่าในอนาคตอาจจะมรีายการระหว่างกนัต่อไป คอื การเขา้ท ารายการซือ้ขายและการใหบ้รกิารทีเ่ป็นขอ้ตกลง

ทางการค้าที่มเีงื่อนไขการค้าโดยทัว่ไป  กบับุคคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ มสี่วนได้ส่วนเสยี หรอือาจมีความ
ขดัแยง้ในอนาคต บรษิทัจะปฏบิตัติามนโยบายและขัน้ตอนทีไ่ดก้ล่าวไวอ้ย่างเคร่งครดั 

 ทัง้นี้ ในการท ารายการระหว่างกนัทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคต เงื่อนไขต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามลกัษณะการคา้โดยทัว่ไป โดย
อ้างอิงกบัราคาและเงื่อนไขตลาดที่เหมาะสม ทัง้นี้บรษิัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบและ/ หรือ กรรมการอิสระเป็นผู้ให้
ความเหน็เกีย่วกบัราคาอตัราค่าตอบแทน รวมทัง้ความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการนัน้ดว้ย หากมรีายการใดทีเ่กดิ
ขึน้กบับุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในอนาคต บรษิทัจะปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎ ประกาศและ/ หรอืขอ้บงัคบัของ
ส านักงานคณะกรรมการหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์และ/ หรอืตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทอาจให้
ผูเ้ชี่ยวชาญอสิระหรอืผูส้อบบญัชขีองบรษิัทเป็นผูใ้หค้วามเหน็เกีย่วกบัรายการระหว่างกนัดงักล่าว เพื่อน าไปใชป้ระกอบการ
ตดัสนิใจของคณะกรรมการหรอืผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทัง้นี้ บรษิัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกนัไว้ในหมายเหตุประกอบงบ
การเงนิทีไ่ดร้บัการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชขีองบรษิทั 

9.2.1 ข้อมูลรายการระหว่างกนักบับุคคลท่ีมีอาจความขดัแย้ง 
ตารางแสดงความสมัพนัธข์องบุคคลและนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งกนั 

บคุคล/นิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ความสมัพนัธ์ 
1. บรษิทั คอมมวินิเคชัน่ แอนด ์ซสิเตม็ส ์โซลชู ัน่ จ ากดั(มหาชน) (CSS) 

ประกอบกจิการน าเขา้และจ าหน่ายเคเบิล้ทีใ่ชใ้นงานโครงขา่ย
โทรคมนาคม ใหบ้รกิารตดิตัง้ระบบโทรคมนาคม 

มกีรรมการอสิระและประธานกรรมการร่วมกนั คอื 
รศ.ประภาษ ไพรสวุรรณา  

2. บรษิทั บางกอกชทีเมท็ทลั จ ากดั (มหาชน) (BM)  
ประกอบกจิการผลติรางและท่อรอ้ยสายไฟ ตูส้ ือ่สาร 

มกีรรมการอสิระและประธานกรรมการร่วมกนั คอื 
รศ.ประภาษ ไพรสวุรรณา 
(โดย รศ.ประภาษ ไพรสุวรรณา ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ
ตรวจสอบในบมจ. บางกอกชทีเมท็ทลั) 

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

มกีรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบรว่มกนั คอื นายสุ
วทิย ์สงิหจนัทร ์

ลกัษณะความสมัพนัธ ์
บรษิัทมกีารท ารายการระหว่างกนักบับุคคลที่อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ไดแ้ก่ กรรมการ ผูถ้อืหุน้ ผูบ้รหิาร 

และบรษิัทที่เกี่ยวขอ้งซึ่งหมายถึงบรษิัทที่มบีุคคลที่อาจจะมคีวามขดัแย้งของบรษิัท มคีวามสมัพนัธ์เกี่ยวขอ้งกบักรรมการ 
ผูบ้รหิารและผูถ้อืหุน้ของบรษิทัดงักล่าว 
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31 31
ธนัวาคม ธนัวาคม

2564 2563 2564 2563

ซื้อสนิคา้ 16.04 1.05 - -

เจา้หนี้การคา้ -     - 8.81 0.20

ซื้อสนิคา้ 8.04 11.47 - -

เจา้หนี้การคา้ -     - 2.13 4.76

บริษทั ซีพีที ไดร ์แอนด ์เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน)

สรปุรายการระหว่างกนัส าหรบังวดเดือน มกราคม - ธนัวาคม 2564

บริษทั บางกอกชีทเมท็ทลั

 จ ากดั (มหาชน) (BM) 

ประกอบกจิการผลติรางและ

ท่อรอ้ยสายไฟ ตูส้ ือ่สาร

BM ประกอบธุรกจิหลกัคอืจ าหน่ายรางและท่อรอ้ยสายไฟ ซึ่งเป็น

วตัถุดบิชนิดหนึ่งทีบ่รษิทัตอ้งน ามาประกอบเพือ่ขาย ดงันัน้ บรษิทั

ซื้อวตัถุดบิประเภทท่อรอ้ยสายไฟ เพือ่น าไปใชใ้นงานประเภท 

Substation  โดยการซื้อสนิคา้ดงักล่าวไดผ้า่นขัน้ตอนการ

เปรยีบเทยีบราคาของแผนกจดัซื้อ  ซึ่งราคาเป็นราคาทีเ่หมาะสม 

ตลอดจนการพจิารณาเงือ่นไขอืน่ ๆ ประกอบ เช่น คุณภาพ สว่นลด 

การช าระเงนิ และการตรงต่อเวลาในการจดัสง่สนิคา้ ซึ่งปัจจุบนั

รายการเจา้หนี้การคา้ดงักล่าว บรษิทัไดจ่้ายช าระเรยีบรอ้ยแลว้ คง

คา้งเพยีงยอดทีอ่ยูใ่นช่วงรอช าระตามเครดติเทอม

คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็วา่รายการซื้อ

สนิคา้ดงักล่าวเป็นรายการธุรกจิปกตขิองบรษิทั และ

เป็นรายการทีเ่ป็นไปตามเงือ่นไขการคา้ทัว่ไปโดย

เป็นไปตามนโยบายการจดัซื้อของบรษิทั ซึ่งบรษิทั

ไดท้ ารายการแบบเดยีวกนักบัคู่คา้รายอืน่ ซึ่งมี

ความสมเหตุสมผล

ความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) ยอดคงค้าง (ล้านบาท)
ส าหรบัปี

ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม

มกีรรมการอสิระและ

ประธานกรรมการบรษิทั

รว่มกนั คอื นายประภาษ

 ไพรสวุรรณา

รายการซ้ือขายระหวา่งกนั

ค าช้ีแจงของผู้บริหารในเร่ืองความจ าเป็น 

และความสมเหตุสมผล

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ  

(ร่าง)

นิติบุคคลท่ีอาจ

มีความขดัแย้ง

บริษทั คอมมิวนิเคชัน่ 

แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูัน่ 

จ ากดั(มหาชน) (CSS) 

ประกอบกจิการน าเขา้และ

จ าหน่ายเคเบิ้ลทีใ่ชใ้นงาน

โครงขา่ยโทรคมนาคม 

ใหบ้รกิารตดิตัง้ระบบ

โทรคมนาคม

มกีรรมการอสิระและ

ประธานกรรมการบรษิทั

รว่มกนั คอื นายประภาษ

 ไพรสวุรรณา

CSS ประกอบธุรกจิหลกัคอืจ าหน่ายสายเคเบิ้ล ซึ่งเป็นวตัถุดบิชนิด

หนึ่งทีบ่รษิทัตอ้งน ามาประกอบเพือ่ขาย ดงันัน้ บรษิทัซื้อวตัถุดบิ

ประเภทสายไฟ เพือ่น าไปใชใ้นงานประเภท Substation และสายไฟ

อืน่ ๆ โดยการซื้อสนิคา้ดงักล่าวไดผ้า่นขัน้ตอนการเปรยีบเทยีบ

ราคาของแผนกจดัซื้อ  ซึ่งราคาเป็นราคาทีเ่หมาะสม ตลอดจนการ

พจิารณาเงือ่นไขอืน่ ๆ ประกอบ เช่น คุณภาพ สว่นลด การช าระเงนิ

 และการตรงต่อเวลาในการจดัสง่สนิคา้

คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็วา่รายการซื้อ

สนิคา้ดงักล่าวเป็นรายการธุรกจิปกตขิองบรษิทั และ

เป็นรายการทีเ่ป็นไปตามเงือ่นไขการคา้ทัว่ไปโดย

เป็นไปตามนโยบายการจดัซื้อของบรษิทั ซึ่งบรษิทั

ไดท้ ารายการแบบเดยีวกนักบัคู่คา้รายอืน่ ซึ่งมี

ความสมเหตุสมผล
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31 31
ธนัวาคม ธนัวาคม

2564 2563 2564 2563

รายไดจ้ากการ

ใหบ้รกิารรบัเหมา

ตดิตัง้

19.27 - - -

รายไดจ้ากการ

ใหบ้รกิาร
0.27 0.26 - -

ลกูหนี้การคา้     -     - 2.45 0.09

รายไดท้ีย่งัไมไ่ด้

เรยีกช าระ
    -     - 1.07 -

ค าช้ีแจงของผู้บริหารในเร่ืองความจ าเป็น 

และความสมเหตุสมผล

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ  

(ร่าง)
ส าหรบัปี

ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม

รายการซ้ือขายระหวา่งกนั

มกีรรมการอสิระและ

ประธานกรรมการ

ตรวจสอบรว่มกนั คอื 

นายสวุทิย ์สงิหจนัทร์

บริษทั เพาเวอร ์โซลชูัน่ 

เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)

 (PSTC) 

ประกอบกจิการออกแบบ 

และตดิตัง้ระบบไฟฟ้า ดา้น

พลงังานทดแทน

PSTC ประกอบธุรกจิหลกัคอืออกแบบ และตดิตัง้ระบบไฟฟ้าดา้น

พลงังานทดแทน ซึ่งบรษิทัไดใ้หบ้รกิารรบัเหมาและตดิตัง้งาน

ประเภท Substation โดยราคาค่าบรกิารเป็นราคาทีเ่หมาะสม และ

สามารถเทยีบเคยีงกบัการใหบ้รกิารของลกูคา้รายอืน่ทีม่ลีกัษณะงาน

คลา้ยคลงึกนั สว่นรายการลกูหนี้การคา้ดงักล่าว ณ ปัจจุบนับรษิทั

ไดร้บัช าระเรยีบรอ้ยแลว้ คงคา้งเพยีงยอดทีอ่ยูใ่นช่วงเครดติเทอม ซึ่ง

เป็นไปตามเงือ่นไขปกตทิัว่ไปตามทีร่ะบุในสญัญา และเป็นไปตาม

เงือ่นไขเช่นเดยีวกบัลกูคา้รายอืน่ของบรษิทัและนอกจากนัน้บรษิทั

ยงัมรีายไดท้ีย่งัไมไ่ดเ้รยีกช าระ ส าหรบังานเดยีวกนั  ซึ่งเป็นไปตาม

เงือ่นไขปกตทิัว่ไปตามทีร่ะบุในสญัญา และเป็นไปตามเงือ่นไข

เช่นเดยีวกบัลกูคา้รายอืน่ของบรษิทั

คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็วา่ รายการการ

ใหบ้รกิารรบัเหมาและตดิตัง้งาน Substation  โดย

บรษิทัค านวณราคาจากตน้ทุนบวกอตัราก าไร

ขัน้ตน้ (Standard Gross Margin)  ซึ่งเป็นรายการ

ธุรกจิปกตขิองบรษิทั  

โดยมรีายละเอยีดตามทีร่ะบุในสญัญาและมเีงือ่นไข

เช่นเดยีวกนักบัทีท่ ากบัลกูคา้รายอืน่ ทีม่ลีกัษณะ

งานคลา้ยคลงึกนั ซึ่งมคีวามสมเหตุสมผล

นิติบุคคลท่ีอาจ

มีความขดัแย้ง
ความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) ยอดคงค้าง (ล้านบาท)
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ส่วนท่ี 2 หน้าท่ี 72 

ราคาประเมิณ/ อตัราค่าเช่าท่ีประเมิณโดยบุคคลท่ี 3 หรอืแสดงได้ว่าเป็นราคาท่ีเป็นธรรม  
- ไม่ม ี- 

9.2.2 ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการระหว่างกนั 
คณะกรรมการรตรวจสอบของบรษิทัได้พจิารณารายการระหว่างกนัดงักล่าวขา้งต้น  มคีวามเหน็ว่ารายการดงักล่าวมี

ความจ าเป็นและสมเหตุสมผลตลอดจนเป็นประโยชน์ต่อบริษัท  และความเห็นของกรรมการอิสระไม่แตกต่างจากมติ
คณะกรรมการบรษิทั 

9.2.3 แนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 
บรษิทัคาดว่าในอนาคตอาจจะมรีายการระหว่างกนัต่อไป คอื การเขา้ท ารายการซือ้ขายและการใหบ้รกิารทีเ่ป็นขอ้ตกลง

ทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทัว่ไปกบับุคคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสยี หรอือาจมีความ
ขดัแยง้ในอนาคต บรษิทัจะปฏบิตัติามนโยบายและขัน้ตอนทีไ่ดก้ล่าวไวอ้ย่างเคร่งครดั 

ทัง้นี้ ในการท ารายการระหว่างกนัที่อาจเกดิขึน้ในอนาคต เงื่อนไขต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามลกัษณะการค้าโดยทัว่ไป โดย
อ้างอิงกบัราคาและเงื่อนไขตลาดที่เหมาะสม ทัง้นี้บรษิัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบ และ/ หรอืกรรมการอิสระเป็นผู้ให้
ความเหน็เกีย่วกบัราคาอตัราค่าตอบแทน รวมทัง้ความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการนัน้ดว้ย หากมรีายการใดทีเ่กดิ
ขึน้กบับุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในอนาคต บรษิทัจะปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎ ประกาศ และ/ หรอืขอ้บงัคบัของ
ส านักงานคณะกรรมการหลกัทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ และ/ หรือตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทอา จให้
ผูเ้ชี่ยวชาญอสิระหรอืผูส้อบบญัชขีองบรษิัทเป็นผูใ้หค้วามเหน็เกีย่วกบัรายการระหว่างกนัดงักล่าว เพื่อน าไปใชป้ระกอบการ
ตดัสนิใจของคณะกรรมการหรอืผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทัง้นี้บรษิัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกนัไว้ในหมายเหตุประกอบงบ
การเงนิทีไ่ดร้บัการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชขีองบรษิทั 

9.2.4 เหตุผลท่ีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อย บริษัทร่วม เกินกว่า 10% แทนการถือหุ้นของ
บริษทัโดยตรง 

บรษิทัไม่มบีุคคลทีอ่าจจะมคีวามขดัแยง้ถอืหุน้ในบรษิทัยอ่ย บรษิทัร่วมเกนิกว่า 10% แทนการถอืหุน้ของบรษิทัโดยตรง 
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ส่วนท่ี 3 
ข้อมลูทางการเงิน 

3.1 รายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 
คณะกรรมการ บรษิทั ซพีที ีไดร ์แอนด ์เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) เป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัท า เปิดเผย และน าเสนอ

งบการเงนิของบรษิทั รวมถงึสารสนเทศทีป่รากฏในรายงานประจ าปี ซึง่งบการเงนิดงักล่าวจดัท าขึน้โดยถูกต้องตามทีค่วรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ โดยใช้ดุลยพินิจอย่างระมดัระวงัในการเลอืกใช้นโยบายการบญัชแีละการประมาณการที่
เกีย่วกบัรายงานทางการเงนิทีเ่หมาะสมและถอืปฏบิตัอิย่างสม ่าเสมอ รวมทัง้มกีารเปิดเผยขอ้มูลส าคญัอย่างเพยีงพอในหมาย
เหตุประกอบงบการเงนิ โดยผูส้อบบญัชไีดต้รวจสอบงบการเงนิและแสดงความเหน็ในรายละเอยีดของผูส้อบบญัชแีลว้ 

คณะกรรมการบรษิัทไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ประกอบด้วยกรรมการทีเ่ป็นอสิระท าหน้าที่ก ากบัดูแลงบ
การเงนิ ประเมนิระบบการควบคุมภายในให้มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล รวมทัง้การจดัท างบการเงนิตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงนิของไทย ซึ่งสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหว่างประเทศ เพื่อให้มัน่ใจว่ามกีารบนัทกึ
ข้อมูลทางการบญัชีที่ถูกต้องครบถ้วนเพียงพอ ทันเวลา และป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรอืการด าเนินการผิดปกติ โดย
ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่แสดงไวใ้นรายงานประจ าปีนี้แลว้ 

คณะกรรมการบรษิัทมคีวามเหน็ว่าระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบรษิัท สามารถสร้างความ
เชื่อมัน่ได้ว่างบการเงนิของบรษิัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) แสดงฐานะการเงนิ  ผลการด าเนินงาน และ
กระแสเงนิสดถูกตอ้งในสาระส าคญัแลว้ 

 
 
 

(รศ.ประภาษ ไพรสวุรรณา) 
ประธานกรรมการ 
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รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 
เสนอผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการบรษิทั ซพีที ีไดร ์แอนด ์เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 

ความเหน็ 
ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการของ บรษิทั ซพีที ีไดร ์แอนด ์เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน)

และบรษิทัย่อย และงบเฉพาะของ บรษิทั ซพีที ีไดร ์แอนด ์เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) ตามล าดบั ซึง่ประกอบดว้ยงบแสดงฐานะ
การเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม และงบก าไร
ขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการ งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถอืหุน้รวมและงบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผูถ้ือหุ้น
เฉพาะกจิการ และงบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการ ส าหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนัและหมายเหตุประกอบงบ
การเงนิ รวมถงึสรุปนโยบายการบญัชทีีส่ าคญั 

ขา้พเจ้าเหน็ว่า งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการขา้งต้นนี้ แสดงฐานะการเงนิรวมและฐานะการเงนิเฉพาะ
กจิการของบรษิทั ซพีที ีไดร ์แอนด ์เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย และของเฉพาะบรษิทั ซพีที ีไดร ์แอนด ์เพาเวอร ์
จ ากดั (มหาชน) ตามล าดบั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 ผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกจิการ และกระแส
เงนิสดรวมและกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการ ส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั โดยถูกต้องตามทีค่วรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงนิ 

เกณฑใ์นการแสดงความเหน็ 
ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคของความ

รบัผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัทตาม
ขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชพีบญัชีที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกบัการตรวจสอบงบ
การเงนิ และขา้พเจ้าได้ปฏิบตัิตามความรบัผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่า
หลกัฐานการสอบบญัชทีีข่า้พเจา้ไดร้บัเพยีงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ 

เรือ่งส าคญัในการตรวจสอบ 
เรื่องส าคญัในการตรวจสอบคอืเรื่องต่างๆ ที่มนีัยส าคญัที่สุด ตามดุลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีของขา้พเจา้ในการ

ตรวจสอบงบการเงนิส าหรบัปีปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเรื่องเหล่านี้มาพจิารณาในบรบิทของการตรวจสอบงบการเงนิโดยรวมและ
ในการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ ทัง้นี้ ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเหน็แยกต่างหากส าหรบัเรื่องเหล่าน้ี 

รายได้จากการให้บริการรบัเหมาและติดตัง้ 
ความเส่ียง 
กลุ่มบรษิทัมรีายไดจ้ากการใหบ้รกิารรบัเหมาและตดิตัง้ ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 เป็นจ านวนเงนิ 471.29 

ลา้นบาท กลุ่มบรษิัทรบัรูร้ายได้ตามวธิอีตัราส่วนของงานที่ท าเสรจ็ โดยอา้งองิอตัราส่วนของต้นทุนการบรกิารรบัเหมาและ
ตดิตัง้ทีเ่กดิขึน้จรงิ ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐานะการเงนิเทยีบกบัประมาณการต้นทุนการบรกิารรบัเหมาและตดิตัง้ทัง้สิน้ การรบัรู้
รายได้โดยอ้างองิจากสดัส่วนงานที่ท าเสรจ็ดงักล่าว ท าให้ก าไรหรอืขาดทุนจากการท าสญัญาบรกิารรบัเหมาและติดตัง้เป็น
ความเสีย่งทีส่ าคญัในการตรวจสอบเพราะเกีย่วขอ้งกบัการคาดการณ์การจดัท างบประมาณต้นทุนทีเ่หมาะสม ซึ่งมผีลต่อการ
รบัรูร้ายไดจ้ากการใหบ้รกิารรบัเหมาและตดิตัง้ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2564  
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วิธีการตอบสนองความเส่ียงโดยผูส้อบบญัชี 
ขา้พเจา้ไดสุ้ม่เลอืกสญัญาบรกิารรบัเหมาและตดิตัง้ทีม่ผีลกระทบทีม่สีาระส าคญัต่อผลการด าเนินงานของบรษิทั โดย  
- ตรวจสอบความเหมาะสมของการประมาณการของต้นทุนของทัง้โครงการกบัหลกัฐานจากภายนอกและหลกัฐานจาก

ภายในทีน่่าเชื่อถอื  
- ตรวจสอบตน้ทุนจรงิกบัเอกสารประกอบการซือ้ 
- ทดสอบการค านวณอตัราสว่นงานทีท่ าเสรจ็ 
- เปรยีบเทยีบผลทีไ่ดก้บัการค านวณจากฝ่ายวศิวกรของบรษิทั 

นอกจากนี้ขา้พเจา้ไดเ้ขา้สงัเกตการณ์ การส ารวจอตัราสว่นของงานทีท่ าเสรจ็ร่วมกบัวศิวกร ส าหรบังานรบัเหมาและตดิตัง้บาง
โครงการทีส่ าคญัทีเ่ลอืกตรวจสอบ 

ค่าเผือ่มูลค่าลดลงของสินค้าคงเหลือ 
ความเส่ียง 
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 10 กลุ่มบรษิัทมยีอดคงเหลอืของค่าเผื่อมูลค่าลดลงสนิค้าคงเหลอื ณ วนัที่ 31 

ธนัวาคม 2564 จ านวนเงนิ 18.32 ลา้นบาท ค่าเผื่อมลูค่าสนิคา้ลดลงคงเหลอืดงักล่าวประมาณการมาจากอตัรารอ้ยละของช่วง
อายุของสนิค้าคงเหลอื ซึ่งก าหนดจากประสบการณ์ในอดตีของฝ่ายบรหิาร และค ารบัรองอายุผลติภัณฑ์จากผู้ผลติ ความ
เหมาะสมของค่าเผื่อมลูค่าสนิคา้ลดลงคงเหลอืขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูบ้รหิารเป็นส าคญั 

วิธีการตอบสนองความเส่ียงโดยผูส้อบบญัชี 
ข้าพเจ้าได้ท าความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมภายในเกี่ยวกับการประมาณการค่าเผื่อมูลค่าสนิค้าลดลงคงเหลือ 

ตรวจสอบความถูกตอ้งของรายงานอายุสนิคา้คงเหลอืทีใ่ชใ้นการค านวณค่าเผื่อมลูค่าสนิคา้ลดลงคงเหลอืในแต่ละช่วงอายุแยก
กลุ่มประเภทของสนิคา้คงเหลอื และพจิารณาความเหมาะสมของประมาณการค่าเผื่อมลูค่าสนิคา้ลดลงคงเหลอืโดยเปรยีบเทยีบ
กบัขอ้มูลการเคลื่อนไหวของสนิค้าคงเหลอืในอดตีที่เกดิขึน้จรงิในแต่ละช่วงอายุ และตรวจสอบค ารบัรองอายุผลติภณัฑ์จาก
ผูผ้ลติรายส าคญั 

ข้อมูลอ่ืน 
ผู้บริหารเป็นผู้ร ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถึง  

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการและรายงานของผูส้อบบญัชทีีอ่ยู่ในรายงานประจ าปีนัน้ ซึง่คาดว่ารายงานประจ าปี
จะถูกจดัเตรยีมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชนีี้ 

ความเหน็ของขา้พเจา้ต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการไม่ครอบคลุมถงึขอ้มลูอื่นและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วาม
เชื่อมัน่ต่อขอ้มลูอื่น 

ความรบัผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความ
ขดัแย้งที่มีสาระส าคญักบังบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการหรอืกบัความรู้ที่ได้รบัจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า  
หรอืปรากฏว่า ขอ้มลูอื่นมกีารแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรอืไม่ 

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ าปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั 
ขา้พเจา้จะสื่อสารเรื่องดงักล่าวกบัผู้มหีน้าที่ในการก ากบัดูแลเพื่อให้ผู้มหีน้าทีก่ ากบัดูแลด าเนินการแกไ้ขขอ้มูลทีแ่สดงขดัต่อ
ขอ้เทจ็จรงิ 
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ความรบัผิดชอบของผูบ้ริหารและผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดแูลต่องบการเงิน 
ผูบ้รหิารมหีน้าทีร่บัผดิชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงนิเหล่านี้โดยถูกตอ้งตามทีค่วรตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงนิ และรบัผดิชอบเกีย่วกบัการควบคุมภายในทีผู่บ้รหิารพจิารณาว่าจ าเป็นเพื่อใหส้ามารถจดัท างบการเงนิทีป่ราศจาก
การแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด 

ในการจดัท างบการเงนิ ผู้บรหิารรบัผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบรษิัทในการด าเนินงานต่อเนื่อง 
เปิดเผยเรื่องทีเ่กีย่วกบัการด าเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑก์ารบญัชสี าหรบัการด าเนินงานต่อเน่ือง
เวน้แต่ผูบ้รหิารมคีวามตัง้ใจทีจ่ะเลกิกลุ่มบรษิทัหรอืหยุดด าเนินงานหรอืไม่สามารถด าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้ 

ผูม้หีน้าทีใ่นการก ากบัดแูลมหีน้าทีใ่นการสอดสอ่งดแูลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่มบรษิทั 

ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 
การตรวจสอบของขา้พเจ้ามวีตัถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงนิรวมและงบการเงนิ

เฉพาะกจิการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรอืไม่ ไม่ว่า จะเกดิจากการทุจรติหรอื
ขอ้ผดิพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชซีึง่รวมความเหน็ของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลคอื ความ
เชื่อมัน่ในระดบัสงูแต่ไม่ไดเ้ป็นการรบัประกนัว่าการปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชจีะสามารถตรวจพบขอ้มูล
ทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัทีม่อียู่ไดเ้สมอไป ขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอาจเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาดและถอื
ว่ามสีาระส าคญัเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลไดว้่ารายการทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิแต่ละรายการหรอืทุกรายการรวมกนัจะมผีล
ต่อการตดัสนิใจทางเศรษฐกจิของผูใ้ชง้บการเงนิจากการใชง้บการเงนิเหล่านี้ 

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสงัเกตและสงสยัเยี่ยงผู้
ประกอบวชิาชพีตลอดการตรวจสอบ การปฏบิตังิานของขา้พเจา้รวมถงึ 

- ระบุและประเมนิความเสีย่งจากการแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงนิรวมและงบการเงนิ
เฉพาะกจิการไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏบิตังิานตามวธิกีารตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความ
เสีย่งเหล่านัน้ และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่พยีงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ ความ
เสีย่งทีไ่ม่พบขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัซึง่เป็นผลมาจากการทุจรติจะสงูกว่าความเสีย่งทีเ่กดิจากขอ้ผดิพลาด 
เน่ืองจากการทุจรติอาจเกีย่วกบัการสมรูร้่วมคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเว้นการแสดงขอ้มูล การแสดง
ขอ้มลูทีไ่ม่ตรงตามขอ้เทจ็จรงิหรอืการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

- ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธิกีารตรวจสอบทีเ่หมาะสมกบั
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเหน็ต่อความมปีระสทิธผิลของการควบคุมภายในของกลุ่มบรษิทั 

- ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีีผู่้บรหิารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชแีละการ
เปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จดัท าขึน้โดยผูบ้รหิาร 

- สรุปเกีย่วกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชสี าหรบัการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้รหิารและจากหลกัฐาน
การสอบบญัชทีี่ได้รบั สรุปว่ามคีวามไม่แน่นอนที่มสีาระส าคญัที่เกี่ยวกบัเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกดิขอ้
สงสยัอย่างมนีัยส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบรษิัทในการด าเนินงานต่อเนื่องหรอืไม่ ถ้าขา้พเจ้าได้ขอ้สรุปว่ามคีวามไม่
แน่นอนทีม่สีาระส าคญั ขา้พเจา้ต้องกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้โดยใหข้อ้สังเกตถงึการเปิดเผยขอ้มูลในงบ
การเงนิทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพยีงพอ ความเหน็ของขา้พเจา้จะเปลีย่นแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึน้อยู่
กบัหลกัฐานการสอบบญัชทีีไ่ดร้บัจนถงึวนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้ อย่างไรกต็ามเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ใน
อนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบรษิทัตอ้งหยุดการด าเนินงานต่อเนื่อง 

- ประเมนิการน าเสนอ โครงสรา้งและเนื้อหาของงบการเงนิโดยรวม รวมถงึการเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงนิรวมและงบ
การเงนิเฉพาะกจิการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรปูแบบทีท่ าใหม้กีารน าเสนอขอ้มลูโดยถูกตอ้งตามทีค่วรหรอืไม่ 
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- ไดร้บัหลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่หมาะสมอย่างเพยีงพอเกีย่วกบัขอ้มูลทางการเงนิของกจิการภายในกลุ่มหรอืกจิกรรม
ทางธุรกจิภายในกลุ่มบรษิทัเพื่อแสดงความเหน็ต่องบการเงนิรวม ขา้พเจา้รบัผดิชอบต่อการก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล 
และการปฏบิตังิานตรวจสอบกลุ่มบรษิทั ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบแต่เพยีงผูเ้ดยีวต่อความเหน็ของขา้พเจา้ 

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลในเรื่องต่างๆ ที่ส าคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการ
ตรวจสอบตามทีไ่ดว้างแผนไว ้ประเดน็ทีม่นียัส าคญัทีพ่บจากการตรวจสอบรวมถงึขอ้บกพร่องทีม่นียัส าคญัในระบบการควบคุม
ภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจ้าได้ให้ค ารบัรองแก่ผู้มหีน้าที่ในการก ากบัดูแลว่าขา้พเจ้าได้ปฏบิตัิตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวขอ้งกบั
ความเป็นอสิระและไดส้ื่อสารกบัผูม้หีน้าทีใ่นการก ากบัดูแลเกีย่วกบัความสมัพนัธท์ัง้หมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งขา้พเจา้เชื่อว่ามี
เหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอสิระของขา้พเจ้าและมาตรการที่ขา้พเจ้าใช้เพื่อป้องกนัไม่ให้
ขา้พเจา้ขาดความเป็นอสิระจากเรื่องที่สื่อสารกบัผูม้หีน้าทีใ่นการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้จิารณาเรื่องต่างๆ ทีม่นีัยส าคญัม าก
ที่สุดในการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการในปีปัจจุบนัและก าหนดเป็นเรื่องส าคญัในการตรวจสอบ 
ขา้พเจา้ไดอ้ธบิายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผูส้อบบญัชเีวน้แต่กฎหมายหรอืขอ้บงัคบัไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสาธารณะเกีย่วกบัเรื่อง
ดงักล่าว หรอืในสถานการณ์ทีย่ากทีจ่ะเกดิขึน้ ขา้พเจา้พจิารณาว่าไม่ควรสือ่สารเรื่องดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการ
กระท าดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสีย
สาธารณะจากการสือ่สารดงักล่าว 
 
 
 
(นายยุทธพงษ์ เชือ้เมอืงพาน) 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขทะเบยีน 9445 
บรษิทั เอเอน็เอส ออดทิ จ ากดั 
กรุงเทพฯ วนัที ่17 กุมภาพนัธ ์2565 
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บริษทั ซีพีที ไดร ์แอนด ์เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

ข้อมูลทัว่ไป 
บรษิัท ซพีที ีไดร ์แอนด์ เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) (“บรษิัท”) จดัตัง้ขึน้เป็นบรษิัทจ ากดัภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์ของประเทศไทยเมื่อวนัที่ 25 กรกฎาคม 2546 ต่อมาเมื่อวนัที่ 16 กนัยายน 2556 บรษิัทได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็น
บรษิัทมหาชนจ ากดัตามกฎหมายว่าด้วยบรษิัทมหาชนจ ากดั และเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เมื่อ
วันที่ 20 ธันวาคม 2560 ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนไว้คือ เลขที่  230/7 ถนนเทศบาลรังรักษ์เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร บรษิัทประกอบกจิการในประเทศไทย โดยด าเนินธุรกจิหลกัในการจ าหน่ายอุปกรณ์และระบบควบคุมไฟฟ้าทีใ่ช้
ในโรงงานอุตสาหกรรม รวมถงึใหบ้รกิารตดิตัง้และก่อสรา้งสถานีไฟฟ้าย่อย 

เกณฑใ์นการจดัท างบการเงิน 
งบการเงนินี้จดัท าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิไทย (“มาตรฐานการรายงานทางการเงิน”) รวมถึงการ

ตีความและแนวปฏิบตัิทางการบญัชีที่ประกาศใช้โดยสภาวชิาชพีบญัชฯี (“สภาวชิาชีพบญัชี”) และกฎระเบยีบและประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

การแสดงรายการในงบการเงนิ ได้ท าขึน้เพื่อให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกจิการค้าลงวนัที่  26 
ธนัวาคม 2562 ออกตามความในพระราชบญัญตักิารบญัช ี2543 

งบการเงนิของบรษิทัไดจ้ดัท าเป็นภาษาไทย และมหีน่วยเงนิตราเป็นบาท ซึง่การจดัท างบการเงนิดงักล่าวเป็นไปตาม
วตัถุประสงคข์องการจดัท ารายงานในประเทศ ดงันัน้เพื่อความสะดวกของผูอ้่านงบการเงนิทีไ่ม่คุน้เคยกบัภาษาไทย บรษิทัได้
จดัท างบการเงนิฉบบัภาษาองักฤษขึน้โดยแปลจากงบการเงนิฉบบัภาษาไทย  

งบการเงนิน้ีไดจ้ดัท าขึน้โดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดมิเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบญัช ี
ในการจดัท างบการเงนิใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  ผูบ้รหิารต้องใชก้ารประมาณและขอ้

สมมตฐิานหลายประการ ซึง่มผีลกระทบต่อการก าหนดนโยบายและการรายงานจ านวนเงนิทีเ่กีย่วกบั สนิทรพัย ์หนี้สนิ 
รายได ้และค่าใชจ้่าย การประมาณและขอ้สมมตฐิานมาจากประสบการณ์ในอดตี และปัจจยัต่างๆ ทีผู่บ้รหิารมคีวามเชื่อมัน่
อย่างสมเหตุสมผลภายใต้สภาวการณ์แวดลอ้มนัน้ซึง่ไม่อาจอาศยัขอ้มูลจากแหล่งอื่นและน าไปสู่การตดัสนิใจเกีย่วกบัการ
ก าหนดจ านวนสนิทรพัยแ์ละหนี้สนินัน้ๆ ดงันัน้ ผลทีเ่กดิขึน้จรงิจากการตัง้ขอ้สมมตฐิานต่อมูลค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยแ์ละ
หนี้สนิอาจแตกต่างไปจากทีป่ระมาณไว้ 

ประมาณการและขอ้สมมตฐิานทีใ่ชใ้นการจดัท างบการเงนิจะไดร้บัการทบทวนอย่างสม ่าเสมอ การปรบัประมาณการ
ทางบญัชจีะบนัทกึในงวดบญัชทีีก่ารประมาณการดงักล่าวไดร้บัการทบทวน หากการปรบัประมาณการกระทบเฉพาะงวด
นัน้ๆ และจะบนัทกึในงวดทีป่รบัและงวดในอนาคตหากการปรบัประมาณการกระทบทัง้งวดปัจจุบนัและอนาคต  

การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 ซึ่งปัจจุบนัได้กลบัมาแพร่ระบาดอกีและขยายวงกว้าง

อย่างต่อเนื่อง ท าใหเ้กดิการชะลอตวัของเศรษฐกจิ และมผีลกระทบต่อธุรกจิและอุตสาหกรรมโดยรวม สถานการณ์ดงักล่าวอาจ
น ามาซึ่งความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของการด าเนินธุรกจิของกลุ่มบรษิัท ซึ่งส่งผลกระทบทางการเงนิ
เกีย่วกบัมลูค่าของสนิทรพัย ์ประมาณการหนี้สนิและหนี้สนิทีอ่าจเกดิขึน้ 

เกณฑก์ารจดัท างบการเงินรวม 
ก) งบการเงนิรวม ได้รวมงบการเงนิของบริษทั ซพีที ีไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) และบรษิัทย่อย(รวมกนั

เรยีกว่า “กลุ่มบรษิทั”) 
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บรษิทัย่อยของบรษิทั มรีายละเอยีดดงันี้ 
 
 
 
 
 

เมื่อวนัที ่14 สงิหาคม 2562 บรษิทัไดล้งทุนในหุน้สามญัของ บรษิทั ซพีที ีไบโอ เอนเนอรย์ ีจ ากดั จ านวน 999,997 หุน้ 
ในราคา 1.25 บาทต่อหุน้ (มลูค่าหุน้ทีต่ราไว ้5 บาท) รวมเป็นเงนิลงทุนจ านวน 1.25 ลา้นบาท ท าใหบ้รษิทัมสีว่นไดเ้สยีคดิเป็น
สดัสว่นรอ้ยละ 99.99 ของทุนจดทะเบยีนทัง้หมดของบรษิทัดงักล่าว 

เมื่อวนัที ่4 กนัยายน 2562 บรษิทัไดล้งทุนในหุน้สามญัของ บรษิทั ซพีที-ีออีอี ีจอยท ์เวนเจอร ์จ ากดั จ านวน 1,899,998
หุน้ ในราคา 1.25 บาทต่อหุน้ (มลูค่าหุน้ทีต่ราไว ้5 บาท) รวมเป็นเงนิลงทุนจ านวน 2.37 ลา้นบาท ท าใหบ้รษิทัมสีว่นไดเ้สยีคดิเป็น
สดัสว่นรอ้ยละ 94.99 ของทุนจดทะเบยีนทัง้หมดของบรษิทัดงักล่าว 

ข) บรษิทัน างบการเงนิของบรษิทัย่อยมารวมในการจดัท างบการเงนิรวมตัง้แต่วนัทีบ่รษิทัมอี านาจในการควบคุมบรษิทั
ย่อยจนถงึวนัทีบ่รษิทัสิน้สดุการควบคุมบรษิทัย่อยนัน้ 

ค) งบการเงนิของบรษิทัย่อยไดจ้ดัท าขึน้โดยใชน้โยบายการบญัชทีี่ส าคญัเช่นเดยีวกนักบัของบรษิทั 
ง) ยอดคงค้างระหว่างบรษิทัและบรษิัทย่อย รายการค้าระหว่างกนัที่มสีาระส าคญัได้ถูกตดัออกจากงบการเงนิรวมนี้

แลว้ 
จ) บรษิทัจดัท างบการเงนิเฉพาะกจิการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยแสดงเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยตามวธิรีาคาทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่และแนวปฏิบติัทางการบญัชี 
ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใช้ในปีปัจจบุนั 
ในระหว่างปี กลุ่มบรษิทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิและการตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบั

ปรบัปรุงจ านวนหลายฉบบั ซึง่มผีลบงัคบัใชส้ าหรบังบการเงนิทีม่รีอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2564 
มาถอืปฏบิตั ิมาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักล่าวไดร้บัการปรบัปรุงหรอืจดัใหม้ขีึน้เพื่อใหม้เีนื้อหาเท่าเทยีมกบั
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธบิายใหช้ดัเจนเกีย่วกบัวธิปีฏบิตัทิางการบญัชแีละ
การใหแ้นวปฏบิตัทิางการบญัชกีบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักล่าวมาถอืปฏบิตันิี้ไม่มผีลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงนิของ
กลุ่มบรษิทั 

ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบงัคบัใช้ส าหรบังบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรอื
หลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 

สภาวชิาชพีบญัชไีดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัปรบัปรงุบางฉบบั ซึง่จะมผีลบงัคบัใชส้ าหรบังบ
การเงนิทีม่รีอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2565 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักล่าวไดร้บัการ
ปรบัปรุงหรอืจดัใหม้ขีึน้เพื่อใหม้เีน้ือหาเท่าเทยีมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหว่างประเทศ โดยสว่นใหญ่เป็นการ
อธบิายใหช้ดัเจนเกีย่วกบัวธิปีฏบิตัทิางการบญัช ีและมาตรฐานการรายงานทางการเงนิบางฉบบัมกีารใหข้อ้ผ่อนปรนในทาง
ปฏบิตัหิรอืขอ้ยกเวน้ชัว่คราวกบัผูใ้ชม้าตรฐาน 

การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักล่าวมาถอืปฏบิตัจิะไม่มผีลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงนิของ
กลุ่มบรษิทั 

 

บริษทัย่อย ประเภทธรุกิจ 
อตัรารอ้ยละของ

การถอืหุน้ 
บรษิทั ซพีที ีไบโอ เอนเนอรย์ ีจ ากดั  ลงทุนและประกอบกิจการผลิตพลังงานที่มีอยู่ ใน

ธรรมชาตทิุกประเภทเพือ่จ าหน่าย  
99.99 

บรษิทั ซพีที-ีออีอี ีจอยท ์เวนเจอร ์จ ากดั ใหบ้รกิารรบัเหมาออกแบบ และตดิตัง้ระบบไฟฟ้า 94.99 
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1. สรปุนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
การรบัรูร้ายได้และค่าใช้จ่าย 
รบัรูร้ายได้และค่าใช้จ่ายตามเกณฑค์งค้าง 

รายไดจ้ากการจ าหน่ายอุปกรณ์และระบบควบคุมไฟฟ้ารบัรูเ้มื่อกลุ่มบรษิัทไดโ้อนอ านาจควบคุมในสนิคา้ให้แก่ลูกค้า
แลว้ กล่าวคอื เมื่อมกีารส่งมอบสนิคา้ รายไดจ้ากการขายแสดงตามมูลค่าทีไ่ดร้บัหรอืคาดว่าจะไดร้บัส าหรบัสนิคา้ทีไ่ดส้ง่มอบ
หลงัจากหกัประมาณการสนิคา้รบัคนืและสว่นลด โดยไม่รวมภาษมีลูค่าเพิม่ 

รายได้จากการซ่อมแซมและการให้บริการทัว่ไปจะบนัทึกเป็นรายได้เมื่อได้ให้บริการแล้ว 
รายไดจ้ากการใหบ้รกิารตดิตัง้และก่อสรา้งสถานีไฟฟ้าย่อยจะถอืเป็นรายไดต้ามส่วนของงานทีแ่ลว้เสรจ็เมื่อวดัผลของ

งานที่ท าได้อย่างน่าเชื่อถือซึ่งค านวณตามอตัราส่วนของต้นทุนก่อสร้างที่เกดิขึน้จรงิของงานที่ท าเสรจ็จนถึงวนัสิน้ปีกบัการ
ประมาณการต้นทุนงานทัง้หมดทีค่าดว่าจะใช้ในการก่อสรา้งตามสญัญา โดยพจิารณาร่วมกบัผลส าเรจ็ของงานทีป่ระเมนิโดย
วศิวกรของบรษิทั หากกจิการไม่สามารถประมาณผลของงานก่อสรา้งไดอ้ย่างน่าเชื่อถอื กจิการจะรบัรูร้ายไดไ้ม่เกนิกว่าต้นทุน
การก่อสรา้งทีเ่กดิขึน้และมคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ทีจ่ะไดร้บัต้นทุนนัน้คนื และกจิการจะรบัรูต้้นทุนการก่อสรา้งทีเ่กดิขึน้ใน
ระหว่างปีเป็นค่าใชจ้่ายในกรณีทีม่คีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่าตน้ทุนทัง้สิน้ของโครงการเกนิกว่ามูลค่ารายไดต้ามสญัญา 
กลุ่มบรษิทัจะรบัรูป้ระมาณการขาดทุนดงักล่าวเป็นค่าใชจ้่ายทนัทใีนงบก าไรขาดทุน 

ค่าปรบังานล่าช้าตามสญัญา 
ค่าปรบัตามสญัญาทีอ่าจเกดิขึน้รบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายในรอบระยะเวลาบญัชซีึง่ค่าปรบันัน้เกดิขึน้  จ านวนเงนิรายไดค้่า

ก่อสรา้งอาจลดลงเนื่องจากค่าปรบัทีเ่กดิขึน้จากความล่าชา้ซึง่เป็นความผดิของกจิการผูร้บังานก่อสรา้งทีไ่ม่สามารถ
ปฏบิตังิานใหแ้ลว้เสรจ็ตามสญัญา ทัง้นี้ไม่มผีลกระทบต่องบการเงนิในอดตี 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดหมายถึง เงนิสดและเงนิฝากธนาคาร และเงนิลงทุนระยะสัน้ทีม่สีภาพคล่องสูง ซึง่ถึง

ก าหนดจ่ายคนืภายในระยะเวลาไม่เกนิ 3 เดอืนนบัจากวนัทีไ่ดม้า และไม่มขีอ้จ ากดัในการเบกิใช ้

สินทรพัยแ์ละหน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญา 
รายไดท้ี่รบัรูแ้ลว้แต่ยงัไม่ถึงก าหนดเรยีกช าระตามสญัญา แสดงไวเ้ป็น “สนิทรพัยท์ี่เกดิจากสญัญา” ในงบแสดงฐานะ

การเงนิ เงนิค่างวดทีเ่รยีกช าระตามสญัญาแต่ยงัไม่เขา้เงื่อนไขทีจ่ะรบัรูเ้ป็นรายได ้แสดงไวเ้ป็น “หนี้สนิทีเ่กดิจากสญัญา” ในงบ
แสดงฐานะการเงนิ 

สินค้าคงเหลือ 
สนิคา้คงเหลอืแสดงมลูค่าตามราคาทุน (วธิเีขา้ก่อนออกก่อน) หรอืมลูค่าสทุธทิีค่าดว่าจะไดร้บัแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากว่า 

ตน้ทุนของวตัถุดบิประกอบดว้ยราคาซือ้และค่าใชจ้่ายทางตรงทีเ่กีย่วขอ้งกบัการซือ้วตัถุดบินัน้ ตน้ทุนของสนิคา้ส าเรจ็รปู งาน
ระหว่างท า และสนิคา้ระหว่างตดิตัง้ ประกอบดว้ยค่าวตัถุดบิ ค่าแรงทางตรง ค่าใชจ้่ายทางตรงอื่นและค่าโสหุย้ในการผลติซึง่ปัน
สว่นตามเกณฑก์ารด าเนินงานตามมาตรฐานปกต ิ

กลุ่มบรษิทัตัง้ค่าเผื่อมลูค่าสนิคา้ลดลง ส าหรบัสนิคา้ทีเ่สือ่มคุณภาพ เสยีหาย ลา้สมยัและคา้งนาน 

เงินลงทุนในบริษทัย่อย 
เงนิลงท ุนในบรษิทัย ่อยทีแ่สดงอยู ่ในงบการเงนิเฉพาะกจิการแสดงม ูลค่าตามวธิรีาคาท ุนส ุทธจิากค ่าเผื ่อ 

การดอ้ยค่า (ถ้าม)ี 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 
บริษัท ซีพีท ีไดร ์แอนด ์เพาเวอร ์จ ากัด (มหาชน) 

                                                                                                       

 

 

CPT 
Professional for Drives and Power 

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี 16 

ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์/ค่าเส่ือมราคา 
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์แสดงตามราคาทุนหลงัหกัค่าเสือ่มราคาสะสม และค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้ม)ี ค่าเสือ่มราคาของ

อาคารและอุปกรณ์ค านวณจากราคาทุนของสนิทรพัยโ์ดยวธิเีสน้ตรงตามเกณฑอ์ายุการใชง้านโดยประมาณดงัต่อไปนี้ 

ประเภท 
อายกุารใช้ประโยชน์ 

(จ านวนปี) 
อาคาร 5, 20, 50 
ส่วนปรบัปรุงอาคาร 5 
เครือ่งจกัร 5, 12 
อุปกรณ์และเครือ่งใชส้ านกังาน 5 
เครือ่งตกแต่งและตดิตัง้ 5 
เครือ่งมอืและอุปกรณ์ 5 
ยานพาหนะ 5, 7 
อาคาร 5, 20, 50 
ส่วนปรบัปรุงอาคาร 5 

ทีด่นิ แสดงดว้ยราคาทุนและไม่คดิค่าเสือ่มราคา 
วธิกีารคดิค่าเสื่อมราคา อายุการใช้ประโยชน์ของสนิทรพัย์ และมูลค่าคงเหลอื ถูกทบทวนอย่างน้อยที่สุดทุกสิน้รอบ

บญัช ีและปรบัปรุงตามความเหมาะสม 
ตน้ทุนการกูย้มืของเงนิกูท้ีใ่ชใ้นการก่อสรา้งสนิทรพัยใ์หเ้สรจ็สมบรูณ์หรอืเตรยีมสนิทรพัยใ์หอ้ยู่ในสภาพพรอ้มทีจ่ะใชไ้ด้

ตามประสงคไ์ดบ้นัทกึรวมเป็นราคาทุนของสนิทรพัย ์
ในกรณีทีร่าคาตามบญัชขีองสนิทรพัยส์งูกว่ามลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืซึง่ค านวณจากมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสดที่

คาดว่าจะเกดิในอนาคตจากการใชส้นิทรพัยอ์ย่างต่อเน่ือง หรอืจ านวนที่จะไดร้บัจากการขายสนิทรพัยห์กัดว้ยต้นทุนจากการ
จ าหน่ายสนิทรพัยน์ัน้แลว้แต่จ านวนใดจะสงูกว่า ราคาตามบญัชจีะถูกปรบัลดใหเ้ท่ากบัมลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนื 

สญัญาเช่า 
ณ วนัเริม่ต้นของสญัญาเช่า กลุ่มบรษิัทจะประเมนิว่าสญัญาเป็นสญัญาเช่าหรอืประกอบด้วยสญัญาเช่าหรอืไม่ โดย

สญัญาจะเป็นสญัญาเช่าหรอืประกอบดว้ยสญัญาเช่า ถา้สญัญานัน้มกีารใหส้ทิธใินการควบคุมการใชส้นิทรพัยท์ีร่ะบุไดส้ าหรบั
ช่วงเวลาหนึ่งเพื่อการแลกเปลีย่นกบัสิง่ตอบแทน 

กลุ่มบรษิทัประเมนิอายุสญัญาเช่าตามระยะเวลาที่บอกเลกิไม่ไดท้ี่ระบุในสญัญาเช่าหรอืตามระยะเวลาทีเ่หลอือยู่ของ
สญัญาเช่าทีม่ผีลอยู่ โดยรวมระยะเวลาตามสทิธเิลอืกในการขยายอายุสญัญาเช่าหากมคีวามแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลทีจ่ะใช้
สทิธเิลอืกนัน้และระยะเวลาตามสทิธเิลอืกในการยกเลกิสญัญาเช่า หากมคีวามแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลทีจ่ะไม่ใชส้ทิธเิลอืก
นัน้ ทัง้นี้พิจารณาถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยี และ/หรอื การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่
เกีย่วขอ้งกบัการต่ออายุของสญัญาเช่าดงักล่าว เป็นตน้ 

กลุ่มบรษิทัในฐานะผูเ้ช่า 
กลุ่มบรษิัทใชว้ธิกีารบญัชเีดยีวส าหรบัการรบัรูร้ายการและการวดัมูลค่าสญัญาเช่าทุกสญัญา เว้นแต่สญัญาเช่าระยะสัน้

และสัญญาเช่ าที่ สินทรัพย์อ้ างอิงมีมู ลค่ าต ่ า  ณ  วันที่ ส ัญญาเช่ าเริ่มมีผล (วันที่ สินทรัพย์อ้างอิงพร้อมใช้ งาน ) 
กลุ่มบรษิัทบนัทกึสนิทรพัย์สทิธกิารใช้ซึ่งแสดงสทิธใินการใช้สนิทรพัย์อ้างองิและหนี้สนิตามสญัญาเช่าตามการจ่ายช าระตาม
สญัญาเช่า 

ก) สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้
สนิทรพัยส์ทิธกิารใชว้ดัมลูค่าด้วยราคาทุนหกัค่าเสือ่มราคาสะสม ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม และปรบัปรุงดว้ยการ

วดัมูลค่าของหนี้สนิตามสญัญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ ประกอบดว้ยจ านวนเงนิของหนี้สนิตามสญัญาเช่า
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จากการรบัรูเ้ริม่แรก ตน้ทุนทางตรงเริม่แรกทีเ่กดิขึน้ จ านวนเงนิทีจ่่ายช าระตามสญัญาเช่า ณ วนัทีส่ญัญาเช่าเริม่มผีลหรอืก่อน
วนัทีส่ญัญาเช่าเริม่มผีล และหกัดว้ยสิง่จงูใจตามสญัญาเช่าทีไ่ดร้บั 

ราคาทุนของสนิทรพัย์สทิธกิารใช้รวมถึงประมาณการต้นทุนที่จะเกดิขึน้ส าหรบัผู้เช่าในการรื้อและขนย้ายสนิทรพัย์
อา้งองิ การบรูณะสถานทีต่ัง้ของสนิทรพัยอ์้างองิหรอืการบูรณะสนิทรพัยอ์า้งองิใหอ้ยู่ในสภาพตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ตกลงและ
เงื่อนไขของสญัญาเช่า 

ค่าเสือ่มราคาของสนิทรพัยส์ทิธกิารใชค้ านวณจากราคาทุนของสนิทรพัยโ์ดยวธิเีสน้ตรงตามอายุของสญัญาเช่าหรอือายุ
การใชป้ระโยชน์โดยประมาณของสนิทรพัยส์ทิธกิารใชแ้ต่ละประเภทแลว้แต่ระยะเวลาใดจะสัน้กว่า ดงันี้ 

 อายกุารใช้ประโยชน์ 
(จ านวนปี) 

ยานพาหนะ  5, 7 

ข) หนี้สนิตามสญัญาเช่า 
หนี้สนิตามสญัญาเช่าวดัมลูค่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงนิทีต่อ้งจ่ายตามสญัญาเช่าตลอดอายุสญัญาเช่า จ านวนเงนิที่

ต้องจ่ายตามสญัญาเช่าประกอบด้วยค่าเช่าคงที่หกัด้วยสิง่จูงใจตามสญัญาเช่า จ านวนเงนิที่คาดว่าจะจ่ายภายใต้การรบัประกนั
มูลค่าคงเหลอื รวมถงึราคาใช้สทิธขิองสทิธเิลอืกซือ้ซึ่งมคีวามแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่กลุ่มบรษิัทจะใช้สทิธนิัน้ และการจ่าย
ค่าปรบัเพื่อการยกเลกิสญัญาเช่า หากขอ้ก าหนดของสญัญาเช่าแสดงใหเ้หน็ว่ากลุ่มบรษิทัจะใชส้ทิธใินการยกเลกิสญัญาเช่า กลุ่ม
บรษิทับนัทกึค่าเช่าผนัแปรทีไ่ม่ขึน้อยู่กบัดชันีหรอือตัราเป็นค่าใชจ้่ายในงวดทีเ่หตุการณ์หรอืเงื่อนไขซึง่เกีย่วขอ้งกบัการจ่ายช าระ
นัน้ไดเ้กดิขึน้ 

กลุ่มบรษิัทคดิลดมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงนิที่ต้องจ่ายตามสญัญาเช่าโดยใช้อตัราดอกเบี้ยการกู้ยมืส่วนเพิ่ม ณ วนัที่
สญัญาเช่ามผีล หากอตัราดอกเบี้ยตามนัยของหนี้สนิสญัญาเช่านัน้ไม่สามารถก าหนดได้ ทัง้นี้อตัราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่ม
อา้งองิจากอตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรฐับาลปรบัดว้ยค่าความเสีย่งทีเ่หมาะสมตามระยะเวลาของสญัญาเช่านัน้ หลงัจากวนัที่
สญัญาเช่าเริม่มผีล มูลค่าตามบญัชขีองหนี้สนิตามสญัญาเช่าจะเพิม่ขึน้จากดอกเบี้ยของหนี้สนิตามสญัญาเช่า และลดลงจากการ
จ่ายช าระหนี้สนิตามสญัญาเช่า นอกจากนี้ มลูค่าตามบญัชขีองหนี้สนิตามสญัญาเช่าจะถูกจดัมูลค่าใหม่เมื่อมกีารเปลีย่นแปลงอายุ
สญัญาเช่า การเปลีย่นแปลงการจ่ายช าระตามสญัญาเช่า หรอืการเปลีย่นแปลงในการประเมนิสทิธเิลอืกซือ้สนิทรพัยอ์า้งองิ 

ค) สญัญาเช่าระยะสัน้และสญัญาเช่าซึง่สนิทรพัยอ์า้งองิมมีลูค่าต ่า 
สญัญาเช่าทีม่อีายุสญัญาเช่า 12 เดอืนหรอืน้อยกว่านบัตัง้แต่วนัทีส่ญัญาเช่าเริม่มผีล หรอืสญัญาเช่าซึง่สนิทรพัยอ์า้งองิ

มมีลูค่าต ่า จะบนัทกึเป็นค่าใชจ้่ายตามวธิเีสน้ตรงตลอดอายุสญัญาเช่า 
กลุ่มบรษิทัในฐานะผูใ้หเ้ช่า 
กรณีสญัญาเช่าเงนิทุน 
สญัญาเช่าทีค่วามเสีย่งและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของสว่นใหญ่ไดโ้อนไปใหก้บัผูเ้ช่าถอืเป็นสญัญาเช่าเงนิทุน ณ 

วนัทีส่ญัญาเช่าเริม่มผีล กลุ่มบรษิทับนัทกึสนิทรพัยภ์ายใต้สญัญาเช่าเงนิทุนเป็นลกูหนี้ดว้ยจ านวนทีเ่ท่ากบัเงนิลงทุนสทุธติาม
สญัญาเช่าหรอืมลูค่าปัจจุบนัสุทธขิองจ านวนเงนิทีจ่ะไดร้บัตามสญัญาเช่าและมูลค่าคงเหลอืที่ไม่ไดร้บัการประกนั หลงัจากนัน้
จะรบัรู้รายได้ทางการเงนิตลอดอายุสญัญาเช่าในรูปแบบที่สะท้อนถึงอตัราผลตอบแทนรายงวดคงที่ของเงนิลงทุนสุทธติาม
สญัญาเช่า 

กรณีสญัญาเช่าด าเนินงาน 
สญัญาเช่าที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเ ป็นสญัญาเช่า

ด าเนินงาน กลุ่มบรษิัทบันทึกจ านวนเงินที่ได้รบัตามสญัญาเช่าด าเนินงานเป็นรายได้ในส่วนของก าไรหรอืขาดทุนตามวิธี
เสน้ตรงตลอดอายุของสญัญาเช่า ตน้ทุนทางตรงเริม่แรกทีเ่กดิขึน้จากการไดม้าซึง่สญัญาเช่าด าเนินงานรวมในมูลค่าตามบญัชี
ของสนิทรพัยอ์า้งองิและรบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายตลอดอายุสญัญาเช่าโดยใชเ้กณฑเ์ดยีวกนักบัรายไดจ้ากสญัญาเช่า 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 
บริษัท ซีพีท ีไดร ์แอนด ์เพาเวอร ์จ ากัด (มหาชน) 

                                                                                                       

 

 

CPT 
Professional for Drives and Power 

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี 18 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน และค่าตดัจ าหน่าย 
ค่าสทิธริอตดับญัชแีสดงในราคาทุนหลงัหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้าม)ี ค่าตดัจ าหน่ายตดัเป็น

ค่าใชจ้่ายโดยวธิเีสน้ตรงตามอายุสญัญาการใชส้ทิธ ิ5 ปี 

การด้อยค่าของสินทรพัยท่ี์ไมใ่ช่สินทรพัยท์างการเงิน 
ทุกวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบรษิัทจะท าการประเมนิการด้อยค่าของทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ สนิทรพัย์สทิธิ

การใช ้สนิทรพัยท์ีไ่ม่มตีวัตนของกลุ่มบรษิทัหากมขีอ้บ่งชีว้่าสนิทรพัยด์งักล่าวอาจดอ้ยค่า กลุ่มบรษิทัรบัรูข้าดทุนจากการดอ้ย
ค่าเมื่อมูลค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืของสนิทรพัยม์มีูลค่าต ่ากว่ามูลค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยน์ัน้ ทัง้นี้มูลค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนื
หมายถึงมูลค่ายุติธรรมหกัต้นทุนในการขายของสนิทรพัย์หรอืมูลค่าจากการใช้สนิทรพัย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่ า ในการ
ประเมนิมูลค่าจากการใชส้นิทรพัย ์กลุ่มบรษิัทประมาณการกระแสเงนิสดในอนาคตที่กจิการคาดว่าจะได้รบัจากสนิทรพัยแ์ละ
ค านวณคดิลดเป็นมลูค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคดิลดก่อนภาษีทีส่ะทอ้นถงึการประเมนิความเสีย่งในสภาพตลาดปัจจุบนัของเงนิ
สดตามระยะเวลาและความเสีย่งซึง่เป็นลกัษณะเฉพาะของสนิทรพัยท์ีก่ าลงัพจิารณาอยู่ ในการประเมนิมลูค่ายุตธิรรมหกัตน้ทุน
ในการขาย กลุ่มบรษิัทใช้แบบจ าลองการประเมินมูลค่าที่ดทีี่สุดซึ่งเหมาะสมกบัสนิทรพัย์ ซึ่งสะท้อนถึงจ านวนเงนิที่กจิการ
สามารถจะไดม้าจากการจ าหน่ายสนิทรพัยห์กัดว้ยต้นทุนในการจ าหน่าย โดยการจ าหน่ายนัน้ ผูซ้ือ้กบัผูข้ายมคีวามรอบรูแ้ละ
เตม็ใจในการแลกเปลีย่นและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ย่างเป็นอสิระในลกัษณะของผูท้ีไ่ม่มคีวามเกีย่วขอ้งกนั 

กลุ่มบรษิทัจะรบัรูร้ายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าในสว่นของก าไรหรอืขาดทุน 

ภาษีเงินได้ 
ภาษเีงนิไดป้ระกอบดว้ยภาษเีงนิไดปั้จจุบนัและภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี
ภาษเีงนิไดปั้จจุบนั 
กลุ่มบรษิทับนัทกึภาษีเงนิไดปั้จจุบนัตามจ านวนทีค่าดว่าจะจ่ายใหก้บัหน่วยงานจดัเกบ็ภาษีของรฐัโดยค านวณจาก

ก าไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในกฎหมายภาษีอากร 
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี
กลุ่มบรษิทับนัทกึภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชขีองผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างราคาตามบญัชขีองสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ ณ 

วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษขีองสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทีเ่กีย่วขอ้งนัน้ โดยใชอ้ตัราภาษทีีม่ผีลบงัคบัใช ้ณ วนัสิน้รอบ
ระยะเวลารายงาน  

กลุ่มบรษิทัรบัรูห้นี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชขีองผลแตกต่างชัว่คราวทีต่อ้งเสยีภาษทีุกรายการ แต่รบัรูส้นิทรพัยภ์าษี
เงนิไดร้อการตดับญัชสี าหรบัผลแตกต่างชัว่คราวที่ใช้หกัภาษี รวมทัง้ผลขาดทุนทางภาษีที่ยงัไม่ได้ใชใ้นจ านวนเท่าที่มคีวาม
เป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ที่กลุ่มบรษิทัจะมกี าไรทางภาษีในอนาคตเพยีงพอทีจ่ะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวทีใ่ชห้กัภาษี
และผลขาดทุนทางภาษทีีย่งัไม่ไดใ้ชน้ัน้ 

กลุ่มบรษิทัจะทบทวนมลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีุกสิน้รอบระยะเวลารายงานและจะท าการ
ปรบัลดมูลค่าตามบัญชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทจะไม่มีก าไรทางภาษีเพียงพอต่อการน า
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีัง้หมดหรอืบางสว่นมาใชป้ระโยชน์ 

กลุ่มบรษิทัจะบนัทกึภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชโีดยตรงไปยงัส่วนของผูถ้อืหุน้หากภาษีทีเ่กดิขึน้เกีย่วขอ้งกบัรายการที่
ไดบ้นัทกึโดยตรงไปยงัสว่นของผูถ้อืหุน้ 

ผลประโยชน์ของพนักงาน 
ผลประโยชน์พนกังานระยะสัน้ 
กลุ่มบรษิทัรบัรูเ้งนิเดอืน ค่าจา้ง โบนสั และเงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคมเป็นค่าใชจ้่ายตามเกณฑค์งคา้ง 
ผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน - โครงการสมทบเงนิทีก่ าหนดไว ้
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กลุ่มบรษิัทด าเนินการจดัตัง้กองทุนส ารองเลี้ยงชพีที่เป็นแผนจ่ายสมทบที่ก าหนดการจ่ายสมทบไว้เป็นกองทุนโดย
สนิทรพัยข์องกองทุนแยกออกจากสนิทรพัยข์องกลุ่มบรษิัทกองทุนส ารองเลีย้งชพีดงักล่าวไดร้บัเงนิสมทบเขา้กองทุนจากทัง้
พนกังานและกลุ่มบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง เงนิจ่ายสมทบกองทุนส ารองเลีย้งชพีและภาระหนี้สนิตามโครงการสมทบเงนิจะบนัทกึเป็น
ค่าใชจ้่ายในงบก าไรขาดทุนส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่กีย่วขอ้ง  

ผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน - โครงการผลประโยชน์ทีก่ าหนดไว ้
ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานสว่นทีเ่ป็นเงนิชดเชยตามกฎหมายแรงงานบนัทกึเป็นค่าใชจ้่ายตลอดอายุการท างาน

ของพนักงาน โดยการประมาณจ านวนเงนิผลประโยชน์ในอนาคตที่พนักงานจะไดร้บัจากการท างานให้กบักลุ่มบรษิัทตลอด
ระยะเวลาท างานถงึปีที่เกษียณอายุงานในอนาคตตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั โดยผลประโยชน์ดงักล่าวไดถู้กคดิลดเป็น
มูลค่าปัจจุบนั อตัราคดิลดใช้อตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรฐับาลเป็นอตัราอา้งองิเริม่ต้น การประมาณการหนี้สนิดงักล่าว
ค านวณตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัโดยใชว้ธิคีดิลดแต่ละหน่วยทีป่ระมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) 

เมื่อขอ้สมมตทิีใ่ชใ้นการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัมกีารเปลีย่นแปลง กลุ่มบรษิทัรบัรูผ้ลก าไรขาดทุน
จากการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นในงวดทีเ่กดิรายการ 

เงินตราต่างประเทศ 
 กลุ่มบรษิทัแสดงงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสกุลเงนิบาท ซึ่งเป็นสกุลเงนิที่ใชใ้นการด าเนินงาน

ของกลุ่มบรษิทั 
 รายการทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงนิบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลีย่น ณ วนัทีท่ีเ่กดิรายการ สนิทรพัยแ์ละ

หนี้สนิที่เป็นตวัเงนิซึง่อยู่ในสกุลเงนิตราต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงนิบาทโดยใช้อตัราแลกเปลีย่น ณ วนัสิน้รอบระยะเวลา
รายงาน ก าไรและขาดทุนทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงในอตัราแลกเปลีย่นไดร้วมอยู่ในการค านวณผลการด าเนินงาน 

ประมาณการหน้ีสิน 
กลุ่มบรษิทัจะบนัทกึประมาณการหนี้สนิเมื่อมคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะเกดิภาระผูกพนัในปัจจุบนัตามกฎหมาย

หรอืจากการอนุมานอนัเป็นผลสบืเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดตี ภาระผกูพนัดงักล่าวจะส่งผลใหต้้องสญูเสยีทรพัยากรเพื่อจ่าย
ช าระภาระผูกพนัและสามารถประมาณการจ านวนทีต่้องจ่ายไดอ้ย่างน่าเชื่อถอื รายจ่ายทีจ่ะไดร้บัคนืบนัทกึเป็นสนิทรพัยแ์ยก
ต่างหากกต่็อเมื่อคาดว่าจะไดร้บัคนือย่างแน่นอน 

ส่วนงานด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงานของส่วนงานที่รายงานต่อคณะกรรมการบรหิารของกลุ่มบรษิัท (ผู้มอี านาจตัดสนิใจสูงสุดด้านการ

ด าเนินงาน) จะแสดงถึงรายการที่เกิดขึ้นจากส่วนงานด าเนินงานนัน้โดยตรงรวมถึงรายการที่ได้รับการปันส่วนอย่าง
สมเหตุสมผล 

เครือ่งมือทางการเงิน 
กลุ่มบรษิัทรบัรู้รายการเมื่อเริม่แรกของสนิทรพัย์ทางการเงนิด้วยมูลค่ายุติธรรม และบวกด้วยต้นทุนการท ารายการ

เฉพาะในกรณีทีเ่ป็นสนิทรพัยท์างการเงนิทีไ่ม่ไดว้ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน อย่างไรกต็าม ส าหรบัลกูหนี้
การค้าที่ไม่มอีงค์ประกอบเกี่ยวกบัการจดัหาเงนิที่มนีัยส าคญั กลุ่มบรษิัทจะรบัรูส้นิทรพัย์ทางการเงนิดงักล่า วด้วยราคาของ
รายการ ตามทีก่ล่าวไวใ้นนโยบายการบญัชเีรื่องการรบัรูร้ายได ้

การจดัประเภทรายการและการวดัมลูค่าของสนิทรพัยท์างการเงนิ 
กลุ่มบรษิทัจดัประเภทสนิทรพัยท์างการเงนิ ณ วนัทีร่บัรูร้ายการเริม่แรก เป็นสนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าใน

ภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าในภายหลงัดว้ยมลูค่ายตุธิรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 
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และสนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน โดยพจิารณาจากแผนธุรกจิของกจิการ
ในการจดัการสนิทรพัยท์างการเงนิ และลกัษณะของกระแสเงนิสดตามสญัญาของสนิทรพัยท์างการเงนิ 

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย  
กลุ่มบรษิทัวดัมลูค่าสนิทรพัยท์างการเงนิดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย เมื่อกลุ่มบรษิทัถอืครองสนิทรพัยท์างการเงนินัน้เพื่อ

รบักระแสเงนิสดตามสญัญา และเงื่อนไขตามสญัญาของสนิทรพัยท์างการเงนิก่อใหเ้กดิกระแสเงนิสดทีเ่ป็นการรบัช าระเพยีง
เงนิตน้และดอกเบีย้จากยอดคงเหลอืของเงนิตน้ในวนัทีร่ะบุไวเ้ท่านัน้  

สนิทรพัยท์างการเงนิดงักล่าววดัมลูค่าในภายหลงัโดยใชว้ธิดีอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิและตอ้งมกีารประเมนิการดอ้ยค่า ทัง้นี้ ผล
ก าไรและขาดทุนทีเ่กดิขึน้จากการตดัรายการ การเปลีย่นแปลง หรอืการดอ้ยค่าของสนิทรพัยด์งักล่าวจะรบัรูใ้นส่วนของก าไร
หรอืขาดทุน 

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงนิด้วยมูลค่า

ยุตธิรรม โดยรบัรูก้ารเปลีย่นแปลงสทุธขิองมลูค่ายุตธิรรมในสว่นของก าไรหรอืขาดทุน 
ทัง้นี้  สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว หมายรวมถึง ตราสารอนุพันธ์ เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ถือไว้เพื่ อค้า  

เงนิลงทุนในตราสารทุนซึง่กลุ่มบรษิทัไม่ไดเ้ลอืกจดัประเภทใหว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น และ
สนิทรพัยท์างการเงนิทีม่กีระแสเงนิสดทีไ่ม่ไดร้บัช าระเพยีงเงนิตน้และดอกเบีย้ 

เงนิปันผลรบัจากเงนิลงทุนในตราสารทุนของบรษิทัจดทะเบยีนถอืเป็นรายไดอ้ื่นในสว่นของก าไรหรอืขาดทุน 
การจดัประเภทรายการและการวดัมลูค่าของหนี้สนิทางการเงนิ 
ยกเวน้หนี้สนิตราสารอนุพนัธ ์กลุ่มบรษิทัรบัรูร้ายการเมื่อเริม่แรกส าหรบัหนี้สนิทางการเงนิดว้ยมูลค่ายุตธิรรมหกัตน้ทุน

การท ารายการ และจดัประเภทหนี้สนิทางการเงนิเป็นหนี้สนิทางการเงนิทีว่ดัมลูค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย โดยใช้
วธิีดอกเบี้ยที่แท้จรงิ ทัง้นี้ ผลก าไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการหนี้สนิทางการเงนิและการตัดจ าหน่ายตามวิธี
ดอกเบี้ยที่แท้จรงิจะรบัรู้ในส่วนของก าไรหรอืขาดทุน โดยการค านวณมูลค่าราคาทุนตดัจ าหน่ายค านึงถึงค่าธรรมเนียมหรอื
ต้นทุนทีถ่ือเป็นส่วนหนึ่งของอตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงินัน้ดว้ย ทัง้นี้ ค่าตดัจ าหน่ายตามวธิดีอกเบี้ยที่แท้จรงิแสดงเป็นส่วนหนึ่ง
ของตน้ทุนทางการเงนิในสว่นของก าไรหรอืขาดทุน 

การตดัรายการของเครื่องมอืทางการเงนิ 
สนิทรพัยท์างการเงนิจะถูกตดัรายการออกจากบญัช ีเมื่อสทิธทิีจ่ะไดร้บักระแสเงนิสดของสนิทรพัยน์ัน้ไดส้ิน้สุดลง หรอื

ได้มกีารโอนสทิธทิี่จะไดร้บักระแสเงนิสดของสนิทรพัยน์ัน้ รวมถึงไดม้กีารโอนความเสีย่งและผลตอบแทนเกอืบทัง้หมดของ
สนิทรพัยน์ัน้ หรอืมกีารโอนการควบคุมในสนิทรพัยน์ัน้ แมว้่าจะไม่มกีารโอนหรอืไม่ไดค้งไวซ้ึง่ความเสีย่งและผลตอบแทนเกอืบ
ทัง้หมดของสนิทรพัยน์ัน้ 

กลุ่มบรษิทัตดัรายการหนี้สนิทางการเงนิกต่็อเมื่อไดม้กีารปฏบิตัติามภาระผูกพนัของหนี้สนินัน้แลว้ มกีารยกเลกิภาระ
ผูกพนันัน้ หรอืมกีารสิน้สุดลงของภาระผูกพนันัน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นหนี้สนิทางการเงินทีม่อียู่ให้เป็นหนี้สนิใหม่จากผูใ้ห้กู้
รายเดยีวกนัซึง่มขีอ้ก าหนดทีแ่ตกต่างกนัอย่างมาก หรอืมกีารแกไ้ขขอ้ก าหนดของหนี้สนิทีม่อียู่อย่างเป็นสาระส าคญัจะถือว่า
เป็นการตดัรายการหนี้สนิเดมิและรบัรูห้นี้สนิใหม่ โดยรบัรูผ้ลแตกต่างของมลูค่าตามบญัชดีงักล่าวในสว่นของก าไรหรอืขาดทุน 

การดอ้ยค่าของสนิทรพัยท์างการเงนิ 
กลุ่มบรษิทัใชว้ธิกีารอย่างง่ายในการค านวณผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ส าหรบัลูกหนี้การคา้และสนิทรพัย์

ทีเ่กดิจากสญัญา ดงันัน้ ทุกวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบรษิทัจงึไม่มกีารตดิตามการเปลีย่นแปลงของความเสีย่งทางดา้น
เครดติ แต่จะรบัรูค้่าเผื่อผลขาดทุนจากผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ตลอดอายุของลูกหนี้การคา้และสนิทรพัยท์ีเ่กดิ
จากสญัญา โดยอา้งองิจากขอ้มลูผลขาดทุนดา้นเครดติจากประสบการณ์ในอดตี ปรบัปรุงดว้ยขอ้มลูการคาดการณ์ไปในอนาคต
เกีย่วกบัลกูหนี้นัน้และสภาพแวดลอ้มทางดา้นเศรษฐกจิ 

สนิทรพัยท์างการเงนิจะถูกตดัจ าหน่ายออกจากบญัช ีเมื่อกจิการคาดว่าจะไม่ไดร้บัคนืกระแสเงนิสดตามสญัญาอกีต่อไป 
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ตราสารอนุพนัธ ์
กลุ่มบรษิทัใชต้ราสารอนุพนัธ ์คอื สญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า เพื่อป้องกนัความเสีย่งจากความผนัผวน

ของอตัราอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ 
กลุ่มบรษิัทรบัรูมู้ลค่าเริม่แรกของตราสารอนุพนัธ์ดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัที่ท าสญัญา และวดัมูลค่าในภายหลงัด้วย

มลูค่ายุตธิรรม โดยรบัรูก้ารเปลีย่นแปลงของมลูค่ายุตธิรรมในภายหลงัในส่วนของก าไรหรอืขาดทุน ทัง้นี้ กลุ่มบรษิทัแสดงตรา
สารอนุพนัธเ์ป็นสนิทรพัย์ทางการเงนิเมื่อมมีูลค่ายุติธรรมมากกว่าศูนย์ และแสดงเป็นหนี้สนิทางการเงนิเมื่ อมมีูลค่ายุติธรรม
น้อยกว่าศนูย ์

การวดัมูลค่ายุติธรรม 
มลูค่ายุตธิรรม หมายถงึ ราคาทีค่าดว่าจะไดร้บัจากการขายสนิทรพัยห์รอืเป็นราคาทีจ่ะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินใหผู้อ้ื่น

โดยรายการดังก ล่าว เป็น รายการที่ เกิดขึ้น ในสภ าพปกติ ระห ว่ างผู้ ซื้ อและผู้ ข าย  (ผู้ ร่ วม ในตลาด ) ณ  วันที ่
วดัมลูค่า กลุ่มบรษิทัใชร้าคาเสนอซือ้ขายในตลาดทีม่สีภาพคล่องในการวดัมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิซึง่มาตรฐาน
การรายงานทางการเงนิทีเ่กีย่วขอ้งก าหนดใหต้อ้งวดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรม ยกเวน้ในกรณีทีไ่ม่มตีลาดทีม่สีภาพคล่องส าหรบั
สนิทรพัยห์รอืหนี้สนิทีม่ลีกัษณะเดยีวกนัหรอืไม่สามารถหาราคาเสนอซือ้ขายในตลาดทีม่สีภาพคล่องได ้กลุ่มบรษิทัจะประมาณ
มูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมนิมูลค่าที่เหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้มูลที่สามารถสงัเกตได้ที่
เกีย่วขอ้งกบัสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิทีจ่ะวดัมลูค่ายุตธิรรมนัน้ใหม้ากทีส่ดุ 

ล าดับชัน้ของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบก ารเงิน 
แบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มลูทีน่ ามาใชใ้นการวดัมลูค่ายุตธิรรม ดงันี้ 

ระดบั 1 ใชข้อ้มลูราคาเสนอซือ้ขายของสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิอย่างเดยีวกนัในตลาดทีม่สีภาพคล่อง 
ระดบั 2 ใชข้อ้มลูอื่นทีส่ามารถสงัเกตไดข้องสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิ ไม่ว่าจะเป็นขอ้มลูทางตรงหรอืทางออ้ม 
ระดบั 3 ใชข้อ้มลูทีไ่ม่สามารถสงัเกตได ้เช่น ขอ้มลูเกีย่วกบักระแสเงนิในอนาคตทีก่จิการประมาณขึน้ 

ทุกวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบรษิทัจะประเมนิความจ าเป็นในการโอนรายการระหว่างล าดบัชัน้ของมลูค่า
ยุตธิรรมส าหรบัสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทีถ่อือยู่ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานทีม่กีารวดัมลูค่ายุตธิรรมแบบเกดิขึน้ประจ า 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขัน้พืน้ฐานและก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรบัลด 
ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขัน้พื้นฐาน ค านวณโดยการหารก าไร(ขาดทุน)ส าหรบัปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบรษิัทใหญ่ด้วย

จ านวนหุน้ถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัทีอ่อกและเรยีกช าระแลว้ในระหว่างปี 
ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ปรบัลดค านวณโดยหารก าไร(ขาดทุน)ส าหรบัปีสว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้บรษิทัใหญ่ ดว้ยผลรวมของ

จ านวนถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักของหุน้สามญัทีอ่อกอยู่ในระหว่างปีกบัจ านวนถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักของหุน้สามญัที่บรษิทัอาจต้อง
ออกเพื่อแปลงหุน้สามญัเทยีบเท่าปรบัลดทัง้สิน้ใหเ้ป็นหุน้สามญั โดยสมมตวิ่าไดม้กีารแปลงเป็นหุน้สามญั ณ วนัต้นปีหรอื ณ 
วนัออกหุน้สามญัเทยีบเท่า 

2. การใช้ดลุยพินิจและประมาณการทางบญัชีท่ีส าคญั 
ในการจดัท างบการเงนิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฝ่ายบรหิารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพนิิจและการประมาณการ

ในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจ านวนเงนิที่แสดงในงบ
การเงนิและต่อขอ้มลูทีแ่สดงในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอาจแตกต่างไปจากจ านวนทีป่ระมาณการไวก้าร
ใชดุ้ลยพนิิจและการประมาณการทีส่ าคญัมดีงันี้ 
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รายได้จากสญัญาท่ีท ากบัลูกค้า 
การระบุภาระท่ีต้องปฏิบติั 
ในการระบุภาระที่ต้องปฏบิตัิในการส่งมอบสนิค้าหรอืบรกิารให้กบัลูกค้า ฝ่ายบรหิารจ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการ

ประเมนิเงื่อนไขและรายละเอยีดของสญัญาทีท่ ากบัลกูคา้เพื่อพจิารณาว่าสนิคา้หรอืบรกิารแต่ละรายการถอืเป็นภาระทีแ่ยกจาก
กนัหรอืไม่ กล่าวคอื กลุ่มบรษิทัจะบนัทกึสนิคา้หรอืบรกิารแต่ละรายการแยกจากกนั กต่็อเมื่อสนิคา้หรอืบรกิารดงักล่าวสามารถ
ระบุไดว้่าแยกจากสนิคา้หรอืบรกิารอื่นในสญัญา และลกูคา้ไดร้บัประโยชน์จากสนิคา้หรอืบรกิารนัน้ 

การก าหนดจงัหวะเวลาของการรบัรูร้ายได้ 
ในการก าหนดจงัหวะเวลาของการรบัรูร้ายได ้ฝ่ายบรหิารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพนิิจในการประเมนิเงื่อนไขและรายละเอยีดของ

สญัญาที่ท ากับลูกค้าเพื่อพิจารณาว่าภาระที่ต้องปฏิบตัินัน้เสร็จสิ้นตลอดช่วงเวลาหนึ่งหรือเสรจ็สิ้น ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ทัง้นี้ 
กจิการจะรบัรูร้ายไดต้ลอดช่วงเวลาหนึ่ง เมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขขอ้ใดขอ้หนึ่งต่อไปนี้ 

- ลกูคา้ไดร้บัและใชป้ระโยชน์จากผลของการปฏบิตังิานของกจิการในขณะทีก่จิการปฏบิตังิาน  
- การปฏบิตังิานของกจิการก่อใหเ้กดิสนิทรพัยท์ีล่กูคา้ควบคุมในขณะทีส่รา้งสนิทรพัยด์งักล่าว หรอื 
- การปฏบิตังิานของกจิการไม่ก่อใหเ้กดิสนิทรพัยท์ีก่จิการสามารถน าไปใชป้ระโยชน์อื่นได ้และกจิการมสีทิธใินการรบั

ช าระส าหรบัการปฏบิตังิานทีเ่สรจ็สิน้ถงึปัจจุบนั 
ในกรณีที่ไม่เขา้เงื่อนไขขา้งต้น กจิการจะรบัรู้รายได้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ฝ่ายบรหิารจ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการ

ประเมนิว่าภาระทีต่อ้งปฏบิตันิัน้ไดเ้สรจ็สิน้ลงเมื่อใด 
ในการค านวณรายได้ทีร่บัรูต้ลอดช่วงระยะเวลาหนึ่ง ฝ่ายบรหิารไดใ้ช้ดุลยพนิิจในการวดัระดบัความกา้วหน้าของงาน

เพื่อใหส้ะทอ้นถงึผลการปฏบิตังิานของกจิการตามภาระทีต่อ้งปฏบิตัใิหเ้สรจ็สิน้ 

ประมาณการต้นทุนโครงการบริการรบัเหมาและติดตัง้ 
กลุ่มบรษิทัประมาณการตน้ทุนการรบัเหมาของแต่ละโครงการจากรายละเอยีดของแบบรบัเหมาตดิตัง้และน ามาค านวณ

จ านวนและมูลค่าวสัดุที่ต้องใช้ในโครงการดงักล่าว รวมถงึค่าแรง ค่าโสหุย้ ทีต่้องใชใ้นการใหบ้รกิารจนเสรจ็ ประกอบกบัการ
พจิารณาถงึแนวโน้มของการเปลีย่นแปลงราคาวสัดุ ค่าแรง และค่าใชจ้่ายอื่นๆ กลุ่มบรษิทัจะท าการทบทวนประมาณการตน้ทุน
อย่างสม ่าเสมอและทุกคราวทีต่น้ทุนทีเ่กดิขึน้จรงิแตกต่างจากประมาณการตน้ทุนอย่างเป็นสาระส าคญั 

ส ารองเผือ่ผลขาดทุนส าหรบัโครงการ 
กลุ่มบรษิัทสอบทานงานโครงการระหว่างติดตัง้ เพื่อพิจารณาขอ้บ่งชี้ว่ามีผลขาดทุนส าหรบัโครงการรบัเหมาติดตัง้

หรอืไม่ ถ้ามผีลขาดทุนส าหรบัโครงการรบัเหมาติดตัง้เกดิขึน้ ต้องรบัรู้ในงบก าไรขาดทุนเมื่อมคีวามเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ว่า
ตน้ทุนสงูกว่ารายไดต้ามสญัญาโดยใชดุ้ลยพนิิจของผูบ้รหิาร 

ค่าเผือ่การลดมูลค่าส าหรบัสินค้าเก่า และเส่ือมคณุภาพ 
กลุ่มบรษิัทได้ประมาณการค่าเผื่อลดมูลค่าส าหรบัสนิค้าเก่า ลา้สมยั และเสื่อมคุณภาพ หรอืเมื่อราคาตลาดหรอืราคา

ทดแทนลดลง เพื่อให้สะท้อนถงึการดอ้ยค่าลงของสนิค้าคงเหลอื โดยการประมาณการนัน้จะพจิารณาจากการหมุนเวยีนและ
การเสือ่มสภาพ และราคาตลาดหรอืราคาทดแทนของสนิคา้คงเหลอืประเภทต่างๆ 

ค่าเส่ือมราคาของท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ และสินทรพัยสิ์ทธิการใช้ และค่าตดัจ าหน่ายของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 
ในการค านวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ตลอดจนสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้และค่าตดัจ าหน่ายของสนิทรพัยไ์ม่มี

ตวัตน ฝ่ายบรหิารจ าเป็นตอ้งท าการประมาณอายุการใชป้ระโยชน์และมลูค่าคงเหลอืเมื่อเลกิใชง้าน (ถา้ม)ี และตอ้งทบทวนอายุ
การใชป้ระโยชน์และมลูค่าคงเหลอืใหม่หากมกีารเปลีย่นแปลงเกดิขึน้ 
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นอกจากน้ี ฝ่ายบรหิารจะตอ้งพจิารณาการดอ้ยค่าของทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้และสนิทรพัยไ์ม่มี
ตัวตนหากมีข้อบ่งชี้ และบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รบัคืนต ่ากว่ ามูลค่าตามบัญชีของ
สนิทรพัยน์ัน้ 

ข้อบ่ งชี้ดังกล่าวรวมถึงการลดลงอย่างมีนัยส าคัญของมูลค่าตลาดหรือมูลค่าที่ได้รับจากการใช้ประโยชน์  
ในอนาคตของสนิทรพัย ์การเปลีย่นแปลงอย่างมนียัส าคญัของกลยุทธท์างธุรกจิของกจิการทีม่ผีลกระทบต่อการใชส้นิทรพัยน์ัน้
ในอนาคต แนวโน้มในทางลบของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพเศรษฐกจิที่เกี่ยวขอ้งการสูญเสยีส่วนแบ่งตลาดที่ส าคญัของ
กจิการ รวมถงึ กฎระเบยีบขอ้บงัคบัทีส่ าคญัหรอืค าตดัสนิของศาลทีม่ผีลกระทบในทางลบต่อธุรกจิ เป็นตน้ 

การทดสอบการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรพัย์สิทธิการใช้ และสินทรพัย์ไม่มีตัวตนฝ่ายบริหาร
จ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รบัในอนาคตจากสนิทรพัย์หรอืหน่วยสนิทรพัย์ที่
ก่อให้เกดิเงนิสด รวมทัง้การเลอืกอตัราคดิลดทีเ่หมาะสมในการค านวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงนิสดนัน้ๆ ทัง้นี้ กระแสเงนิ
สดประมาณการบนพืน้ฐานของขอ้มูลการด าเนินงานทีม่อียู่ ณ ปัจจุบนั ซึง่ฝ่ายบรหิารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพนิิจทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้
สมมตฐิานเกีย่วกบัสภาวะตลาดในอนาคต รวมถงึรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายในอนาคตซึง่เกีย่วเนื่องกบัสนิทรพัยห์รอืหน่วยสนิทรพัย์
ที่ก่อให้เกดิเงนิสดนัน้ โดยประมาณการกระแสเงนิสดดงักล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจาก ภาวะการแข่งขนั แนวโน้มการ
เปลีย่นแปลงของรายได ้โครงสรา้งตน้ทุน การเปลีย่นแปลงของอตัราคดิลด ภาวะอุตสาหกรรมและภาวะตลาดทีเ่กีย่วขอ้ง 

สญัญาเช่า 
การก าหนดอายุสญัญาเช่าทีม่สีทิธกิารเลอืกในการขยายอายุสญัญาเช่าหรอืยกเลกิสญัญาเช่า - กลุ่มบรษิทัในฐานะผูเ้ช่า 
ในการก าหนดอายุสญัญาเช่า ฝ่ายบรหิารจ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมนิว่ากลุ่มบรษิัทมีความแน่นอนอย่าง

สมเหตุสมผลหรือไม่ที่จะใช้สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า โดยค านึงถึงข้อเท็จจริงและ
สภาพแวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดทีท่ าให้เกดิสิง่จูงใจในทางเศรษฐกจิส าหรบักลุ่มบริษทัในการใชส้ทิธเิลอืกนัน้ ภายหลงัจาก
วนัทีส่ญัญาเช่ามผีล กลุ่มบรษิัทจะประเมนิอายุสญัญาเช่าใหม่หากมเีหตุการณ์หรอืสถานการณ์ที่มนีัยส าคญัซึง่อยู่ภายใต้การ
ควบคุมและสง่ผลต่อความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลทีจ่ะใชส้ทิธเิลอืก 

การจดัประเภทของสญัญาเช่า - กลุ่มบรษิทัในฐานะผูใ้หเ้ช่า 
ในการพจิารณาประเภทของสญัญาเช่าว่าเป็นสญัญาเช่าด าเนินงานหรอืสญัญาเช่าเงนิทุน ฝ่ายบรหิารไดใ้ชดุ้ลยพนิิจใน

การประเมนิเงื่อนไขและรายละเอยีดของสญัญาเพื่อพจิารณาว่ากลุ่มบรษิัทได้โอนความเสีย่งและผลตอบแทนของความเป็น
เจา้ของในสนิทรพัยท์ีเ่ช่าดงักล่าวแลว้หรอืไม่ 

สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี 
กลุ่มบรษิัทจะรบัรูส้นิทรพัยภ์าษีเงนิได้รอการตดับญัชสี าหรบัผลแตกต่างชัว่คราวที่ใช้หกัภาษีและขาดทุนทางภาษีที่

ไม่ไดใ้ชเ้มื่อมคีวามเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบรษิทัจะมกี าไรทางภาษีในอนาคตเพยีงพอที่จะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่าง
ชัว่คราวและขาดทุนนัน้ ในการนี้ฝ่ายบรหิารจ าเป็นต้องประมาณการว่ากลุ่มบรษิทัควรรบัรูจ้ านวนสนิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อการ
ตดับญัชเีป็นจ านวนเท่าใด โดยพจิารณาถงึจ านวนก าไรทางภาษทีีค่าดว่าจะเกดิในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์  
หนี้สนิตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน ประมาณขึน้ตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั ซึ่งต้อง

อาศยัขอ้สมมตฐิานต่างๆ ในการประมาณการนัน้ เช่น อตัราคดิลด อตัราการขึน้เงนิเดอืนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการ
เปลีย่นแปลงในจ านวนพนกังาน เป็นตน้ 
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ค่าเผือ่ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ของลูกหน้ีการค้าและสินทรพัยท่ี์เกิดจากสญัญา 
ในการประมาณค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ของลกูหนี้การคา้และสนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญา ฝ่ายบรหิาร

จ าเป็นต้องใชดุ้ลยพนิิจในการประมาณการผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้จากลกูหนี้แต่ละราย โดยค านึงถงึประสบการณ์
การเกบ็เงนิในอดตี อายุของหนี้ทีค่งคา้งและสภาวะเศรษฐกจิทีค่าดการณ์ไวข้องกลุ่มลกูคา้ทีม่คีวามเสีย่งดา้นเครดติทีค่ลา้ยคลงึกนั 
เป็นต้น ทัง้นี้ ขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดติจากประสบการณ์ในอดตีและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกจิของกลุ่มบรษิทัอาจไม่ไดบ้่ง
บอกถงึการผดิสญัญาของลกูคา้ทีเ่กดิขึน้จรงิในอนาคต 

คดีฟ้องรอ้ง 
กลุ่มบริษัทมีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสยีหาย ซึ่งเมื่อฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการ

ประเมินผลของคดีที่ถู ก ฟ้ องร้องแล้วและพบว่าคดีใดมีความ เป็นไปได้ค่ อนข้างแน่ที่ จะเกิดความเสียหายขึ้น 
จะบนัทกึประมาณการหนี้สนิดงักล่าวดว้ยมลูค่าทีค่าดว่าจะตอ้งเสยีไปในอนาคต 

3. รายการกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
กิจการที่เกี่ยวข้องกนั หมายถึง กิจการที่มีอ านาจในการควบคุมกิจการอื่นหรือมีอิทธิพลเหนือกิจการอื่นอย่างเป็น

สาระส าคญัในการตดัสนิใจทางการเงนิและการด าเนินงานรวมถงึกจิการทีม่ผีูถ้อืหุน้หรอืผูบ้รหิารสว่นใหญ่เป็นบุคคลเดยีวกนั 
รายการทีม่ขี ึน้กบักจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัไดก้ าหนดขึน้โดยใชร้าคาตลาดหรือในราคาทีต่กลงกนัตามสญัญาหากไม่มรีาคา

ตลาดรองรบั 
รายละเอยีดความสมัพนัธท์ีบ่รษิทัมกีบักจิการทีม่อี านาจควบคุมบรษิทั หรอืถูกควบคุมโดยบรษิทั ไม่ว่าจะเป็นทางตรง

หรอืทางออ้ม หรอืมผีูถ้อืหุน้ หรอืกรรมการร่วมกบับรษิทั มดีงันี้ 
ชือ่บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั ลกัษณะความสมัพนัธ ์

บรษิทั คอมมวินิเคชัน่ แอนด์ ซสิเตม็ส ์โซลชู ัน่ จ ากดั (มหาชน) มกีรรมการอสิระรว่มกนั 
บรษิทั บางกอกชทีเมท็ทลั จ ากดั (มหาชน) มกีรรมการอสิระรว่มกนั 
บรษิทั เพาเวอร ์โซลชู ัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) มกีรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบร่วมกนั 
บรษิทั ซพีที ีไบโอ เอนเนอรย์ ีจ ากดั  บรษิทัย่อย 
บรษิทั ซพีที-ีออีอี ีจอยท ์เวนเจอร ์จ ากดั บรษิทัย่อย 

บรษิทัมรีายการธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม ทีม่สีาระส าคญัดงันี้ 
 หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 
2564 2563 

รายได้จากการให้บริการ   
บรษิทั เพาเวอร ์โซลชู ัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 276,500.00 262,500.00 

รายได้จากการให้บริการรบัเหมาติดตัง้   
บรษิทั เพาเวอร ์โซลชู ัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 19,267,947.10 - 

ซ้ือสินค้า   
บรษิทั คอมมวินิเคชัน่ แอนด ์ซสิเตม็ส ์โซลชู ัน่ จ ากดั (มหาชน) 16,040,247.94 1,047,455.35 
บรษิทั บางกอกชทีเมท็ทลั จ ากดั (มหาชน) 8,042,903.91 11,465,798.18 

บรษิทัมรีายการกบักจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัขา้งตน้โดยใชร้าคาทุนบวกก าไรและตามสญัญาทีต่กลงร่วมกนั 
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ยอดคงเหลอืของรายการธุรกจิกบับรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัทีม่สีาระส าคญั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม สรุปไดด้งันี้: 
 หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 
2564 2563 

ลกูหน้ีการค้าและลกูหน้ีหมนุเวียนอ่ืน   
บรษิทั เพาเวอร ์โซลชู ัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 2,453,717.58 93,625.00 

สินทรพัยท่ี์เกิดจากสญัญา   
บรษิทั เพาเวอร ์โซลชู ัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 1,069,933.60 - 

เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีหมนุเวียนอ่ืน   
บรษิทั คอมมวินิเคชัน่ แอนด์ ซสิเตม็ส์ โซลชู ัน่ จ ากดั (มหาชน) 8,814,087.39 201,031.60 
บรษิทั บางกอกชทีเมท็ทลั จ ากดั (มหาชน) 2,125,274.79 4,756,060.09 

รวมเจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีหมนุเวียนอ่ืน 10,939,362.18 4,957,091.69 

ค่าตอบแทนแก่ผูบ้ริหารส าคญั 
ค่าตอบแทนแก่ผูบ้รหิารส าคญั ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย: 

 
หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 
2564 2563 

ผลประโยชน์ระยะสัน้ 24,692,400.00 28,558,170.00 
ผลประโยชน์เมือ่ถูกเลกิจา้ง 2,121,086.00 2,411,610.00 

รวมค่าตอบแทนแก่ผูบ้ริหารส าคญั 26,813,486.00 30,969,780.00 

ผูบ้รหิาร หมายถงึ บุคคลทีม่อี านาจหน้าที ่และความรบัผดิชอบในการวางแผน สัง่การ และควบคุมกจิกรรมต่างๆ ของ
กจิการไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้ม 

4. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 
2564 2563 2564 2563 

เงนิสดในมอื 63,987.34 83,073.52 63,987.34 83,073.52 
เงนิฝากธนาคาร 126,210,641.63 75,417,593.83 122,557,832.58 71,714,398.34 
เชค็ทีถ่งึก าหนดรบัช าระ 500,000.00 1,793,540.00 500,000.00 1,793,540.00 
เงนิฝากประจ า  20,108,601.64 140,120,942.74 20,108,601.64 140,120,942.74 

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 146,883,230.61 217,415,150.09 143,230,421.56 213,711,954.60 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 เงนิฝากออมทรพัย์ และเงนิฝากประจ า มอีตัราดอกเบี้ยร้อยละ 0.13 ถึง 1.45 ต่อปี (ณ 
31 ธนัวาคม 2563 : ร้อยละ 0.13 ถึง 1.10 ต่อปี) 
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5. ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 
ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้หมุนเวยีนอื่น ณ วนัที ่31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 
2564 2563 2564 2563 

ลกูหน้ีการค้า     
ลกูหนี้การคา้บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 2,453,717.58 93,625.00 2,453,717.58 93,625.00 
ลกูหน้ีการค้าบริษทัอ่ืน     
เชค็รบัลงวนัทีล่ว่งหน้า - 1,335,820.00 - 1,335,820.00 
ลกูหนี้การคา้บรษิทัอื่น 187,234,332.94 401,442,278.59 187,234,332.94 401,442,278.59 

รวมลกูหน้ีการค้าบริษทัอ่ืน 187,234,332.94 402,778,098.59 187,234,332.94 402,778,098.59 

รวมลกูหน้ีการค้า 189,688,050.52 402,871,723.59 189,688,050.52 402,871,723.59 
ค่าเผือ่ผลขาดทุน (22,637,024.23) (24,481,310.01) (22,637,024.23) (24,481,310.01) 

ลกูหน้ีการค้า - สทุธิ 167,051,026.29 378,390,413.58 167,051,026.29 378,390,413.58 
หกั ลกูหนี้การคา้ไมห่มนุเวยีน 3,200,000.00 9,200,000.00 3,200,000.00 9,200,000.00 
ค่าเผือ่ผลขาดทุน (53,231.16) (392,394.87) (53,231.16) (392,394.87) 

ลกูหน้ีการค้าไม่หมนุเวียน - สทุธิ 3,146,768.84 8,807,605.13 3,146,768.84 8,807,605.13 

รวมลูกหน้ีการค้าหมนุเวียน - สทุธิ 163,904,257.45 369,582,808.45 163,904,257.45 369,582,808.45 
ลกูหน้ีหมนุเวียนอ่ืน     
รายไดค้า้งรบัตามเงือ่นไขของสญัญา 34,007,792.03 22,199,891.69 34,007,792.03 22,199,891.69 
เงนิใหกู้ย้มืแก่พนกังาน 631,148.56 286,692.00 631,148.56 286,692.00 
เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าสนิคา้และบรกิาร 54,143,501.48 7,936,842.23 54,143,501.48 7,936,842.23 
ดอกเบีย้คา้งรบั 1,359,613.07 178,091.69 1,359,613.07 178,091.69 
ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหน้า 4,621,235.73 5,810,343.65 4,621,235.73 5,810,343.65 
ภาษซีื้อยงัไมถ่งึก าหนด 3,021,274.33 1,703,204.90 3,021,274.33 1,703,204.90 
ลกูหนี้อืน่ 1,373,361.78 197,837.75 1,373,286.94 197,781.23 

รวมลกูหน้ีหมนุเวียนอ่ืน 99,157,926.98 38,312,903.91 99,157,852.14 38,312,847.39 
รวมลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ี 
       หมุนเวียนอ่ืน - สทุธิ 

263,062,184.43 407,895,712.36 263,062,109.59 407,895,655.84 

รายไดค้า้งรบัตามเงื่อนไขของสญัญา คอื รายไดจ้ากการขายสนิคา้ในสว่นของทีย่งัไม่ไดเ้รยีกเกบ็เงนิ ภายใตข้อ้ก าหนด
ของสญัญา บรษิทัจะเรยีกเกบ็เงนิจากลกูหนี้เมื่อผลติภณัฑข์องบรษิทั เริม่ท างานร่วมกบัองคป์ระกอบอื่นของลกูคา้ 
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บรษิทั มลีกูหนี้การคา้แยกตามอายุหนี้ทีค่า้งช าระไดด้งันี้: 
 หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 
2564 2563 

ลกูหน้ีการค้าบริษทัท่ีเก่ียวข้องกนั 
  

ยงัไมถ่งึก าหนดช าระ 93,625.00 - 
เกนิก าหนดช าระไมเ่กนิ 3 เดอืน 2,360,092.58 93,625.00 

รวมลกูหน้ีการค้าบริษทัท่ีเก่ียวข้องกนั 2,453,717.58 93,625.00 

ลกูหน้ีการค้าบริษทัอ่ืน   
ยงัไมถ่งึก าหนดช าระ 53,870,343.20 72,841,199.22 
เกนิก าหนดช าระไมเ่กนิ 3 เดอืน 77,961,244.89 214,467,430.15 
เกนิก าหนดช าระ 3 - 6 เดอืน 8,105,153.33 77,667,034.24 
เกนิก าหนดช าระ 6 - 12 เดอืน 14,367,898.12 51,200.00 
เกนิกว่า 12 เดอืน 32,929,693.40 37,751,234.98 

รวมลกูหน้ีการค้าบริษทัอ่ืน 187,234,332.94 402,778,098.59 

ลกูหนี้การคา้ทีเ่กนิก าหนดช าระ 12 เดอืนขึน้ไปบางส่วน เป็นลูกหนี้การคา้อยู่ระหว่างการผ่อนช าระ ซึง่ผูบ้รหิารคาดว่า
จะสามารถเกบ็เงนิไดค้รบตามยอดคงคา้งดงักล่าว 

6. สินทรพัยท่ี์เกิดจากสญัญา/หน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญา 
6.1 สินทรพัยท่ี์เกิดจากสญัญา 
สนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญา ณ วนัที ่31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย: 
 หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 
2564 2563 

รายได้บริการรบัรู้ตามขัน้ความส าเรจ็ของงาน 471,287,473.11 277,874,082.45 

สินทรพัยท่ี์เกิดจากสญัญา  
 

มลูค่าตามสญัญา 1,039,214,381.19 534,728,368.77 

การรบัรูร้ายไดต้ามขัน้ความส าเรจ็ของงาน 583,157,730.11 292,444,365.04 
หกั มลูค่างานรบัเหมาทีเ่รยีกเกบ็ (483,863,921.76) (169,457,792.60) 
รายไดท้ีย่งัไมเ่รยีกช าระ 99,293,808.35 122,986,572.44 
ลกูหนี้เงนิประกนัผลงานตามสญัญา 353,515.00 267,371.40 

สินทรพัยท่ี์เกิดจากสญัญา 99,647,323.35 123,253,943.84 
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6.2 หน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญา 
หนี้สนิทีเ่กดิจากสญัญา ณ วนัที ่31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย: 
 หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 
2564 2563 

รายได้บริการรบัรู้ตามขัน้ความส าเรจ็ของงาน 471,287,473.11 277,874,082.45 

สินทรพัยท่ี์เกิดจากสญัญา  
 

มลูค่าตามสญัญา 1,039,214,381.19 534,728,368.77 

การรบัรูร้ายไดต้ามขัน้ความส าเรจ็ของงาน 583,157,730.11 292,444,365.04 
หกั มลูค่างานรบัเหมาทีเ่รยีกเกบ็ (483,863,921.76) (169,457,792.60) 
รายไดท้ีย่งัไมเ่รยีกช าระ 99,293,808.35 122,986,572.44 
ลกูหนี้เงนิประกนัผลงานตามสญัญา 353,515.00 267,371.40 

สินทรพัยท่ี์เกิดจากสญัญา 99,647,323.35 123,253,943.84 

7. สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 
สนิคา้คงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย: 
 หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 
2564 2563 

วตัถุดบิ 129,973,439.54 101,043,958.98 
งานระหว่างท า 41,814,942.28 3,879,516.88 
สนิคา้ระหว่างทาง 378,194.51 1,535,827.27 

รวมสินค้าคงเหลือ 172,166,576.33 106,459,303.13 
หกั ค่าเผือ่มลูค่าสนิคา้ลดลง (18,315,482.62) (16,878,352.43) 

สินค้าคงเหลือ - สทุธิ 153,851,093.71 89,580,950.70 

8. สินทรพัยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 
สนิทรพัยท์างการเงนิหมุนเวยีนอื่น ณ วนัที ่31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย: 

 
หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 
2564 2563 

 ราคาทุน 
มลูค่ายุตธิรรม 

 ระดบั 2 ราคาทุน 
มลูค่ายุตธิรรม  

ระดบั 2 
กองทุนเปิดตราสารหนี้ - ราคาทุน 142,146,664.48 142,146,664.48 - - 
หกั ก าไรทีย่งัไมเ่กดิขึน้จากการเปลีย่นแปลง 
        มลูค่ายุตธิรรมเงนิลงทุน 

- (340,513.78) - - 

รวมสินทรพัยท์างการเงินหมนุเวียนอ่ืน - 
สทุธิ 

142,146,664.48 141,806,150.70 - - 
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การเปลีย่นแปลงของสนิทรพัยท์างการเงนิหมุนเวยีนอื่น ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม มรีายละเอยีดดงันี้ 
 หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2564 2563 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม - 375,685,440.06 
   เพิม่ขึน้ระหว่างปี 364,809,990.66 115,000,000.00 
   ลดลงระหว่างปี (222,671,728.36) (491,102,391.01) 
   ก าไรจากการจ าหน่ายเงนิลงทุน 8,402.18 416,950.95 
   หกั การปรบัมลูค่าเงนิลงทุน         (340,513.78) - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 141,806,150.70 - 

9. สินทรพัยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 
สนิทรพัยท์างการเงนิไม่หมุนเวยีนอื่น ณ วนัที ่31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย: 

 
หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 
2564 2563 

   หุน้กู ้- ราคาทุน 65,000,000.00 - 
   ส่วนเกนิมลูค่าหุน้กู ้ 5,321,698.79 - 

สินทรพัยท์างการเงินไม่หมนุเวียนอ่ืน 70,321,698.79 - 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 เงนิลงทุนในหุน้กูม้มีลูค่ายุตธิรรมระดบั 1 จ านวน 70.54 ลา้นบาท 

10. เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

  หน่วย : พนับาท 

  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
บรษิทัย่อย สดัส่วนเงนิลงทุน% ทุนทีเ่รยีกช าระแลว้ วธิรีาคาทุน 

บรษิทั ซพีที ีไบโอ เอนเนอรย์ ีจ ากดั  99.99 1,250.00 1,250.00 
บรษิทั ซพีที-ีออีอี ีจอยท ์เวนเจอร ์จ ากดั 94.99 2,500.00 2,375.00 

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย   3,625.00 
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ขอ้มลูทางการเงนิของบรษิทัย่อย ก่อนตดัรายการระหว่างกนั มดีงันี้ 
 หน่วย : พนับาท 

 
บรษิทั ซพีที ีไบโอ  
เอนเนอรย์ ีจ ากดั 

บรษิทั ซพีที-ีออีอี ี 
จอยท์ เวนเจอร์ จ ากดั 

 2564 2563 2564 2563 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม     
สนิทรพัยห์มนุเวยีน 1,200.26 1,225.76 2,452.62 2,477.49 
หนี้สนิหมนุเวยีน (25.00) (25.00) (25.00) (25.00) 
ส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม - - (121.39) (122.63) 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม     
ขาดทุนส าหรบัปีส่วนของส่วนไดเ้สยีที ่
   ไมม่อี านาจควบคุม 

- - (1.24) (1.21) 

เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)     
กจิกรรมด าเนินงาน (25.50) (25.22) (24.88) (24.25) 

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสทุธิ (25.50) (25.22) (24.88) (24.25) 
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11. ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ - สุทธิ 
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 
ทีด่นิ อาคาร 

ส่วนปรบัปรุง
อาคาร 

เครือ่งจกัรและ
เครือ่งมอื 

อุปกรณ์และเครือ่งใช้
ส านกังาน 

เครือ่งตกแต่ง
และตดิตัง้ ยานพาหนะ 

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช-้
ยานพาหนะ 

งานระหว่าง
ก่อสรา้ง รวม 

ราคาทุน :           
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 129,903,690.85 211,857,777.18 36,300,736.34 92,924,989.65 10,554,467.20 3,458,318.80 9,633,813.71 16,988,700.00 3,861,282.58 515,483,776.31 
บวก ซื้อระหว่างปี - - 1,509,118.67 7,883,548.29 2,027,311.98 57,383.36 - 556,074.77 - 12,033,437.07 
รบัเขา้/โอนออก - - - 3,861,282.58 - - 1,384,000.00 (1,384,000.00) (3,861,282.58) - 
หกั ตดัจ าหน่ายระหว่างปี - - - - (762,035.14) - (1,377,102.80) - - (2,139,137.94) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 129,903,690.85 211,857,777.18 37,809,855.01 104,669,820.52 11,819,744.04 3,515,702.16 9,640,710.91 16,160,774.77 - 525,378,075.44 

ค่าเส่ือมราคาสะสม :           
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 - 55,202,942.21 31,537,961.63 21,499,175.33 7,486,829.13 3,103,915.21 5,273,290.52 2,284,349.98 - 126,388,464.01 
บวก ค่าเสือ่มราคาส าหรบัปี - 6,528,584.80 2,200,789.26 10,326,252.06 1,191,059.68 137,866.85 745,346.81 1,718,883.76 - 22,848,783.22 
รบัเขา้/โอนออก - - - - - - 580,982.41 (580,982.41) - - 
หกั ตดัจ าหน่ายระหว่างปี - - - - (751,140.72) - (774,102.80) - - (1,525,243.52) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 - 61,731,527.01 33,738,750.89 31,825,427.39 7,926,748.09 3,241,782.06 5,825,516.94 3,422,251.33 - 147,712,003.71 

มลูค่าสทุธิตามบญัชี :            
มลูค่าตามบญัชี - สทุธิต้นปี 129,903,690.85 156,654,834.97 4,762,774.71 71,425,814.32 3,067,638.07 354,403.59 4,360,523.19 14,704,350.02 3,861,282.58 389,095,312.30 

มลูค่าตามบญัชี - สทุธิปลายปี 129,903,690.85 150,126,250.17 4,071,104.12 72,844,393.13 3,892,995.95 273,920.10 3,815,193.97 12,738,523.44 - 377,666,071.73 

ค่าเสือ่มราคาส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 จ านวน 22.85 ลา้นบาท และ 21.97 ลา้นบาท ตามล าดบั รวมอยู่ในงบก าไรขาดทุน 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บรษิทัไดน้ าทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสรา้งบางส่วนจ านองไวก้บัธนาคารในประเทศแห่งหนึ่ง เพื่อเป็นการค ้าประกนัเงนิกูย้มืจากธนาคาร การเปิดเลตเตอร์

ออฟเครดติวงเงนิเบกิเกนิบญัชแีละหนงัสอืค ้าประกนัเพื่อธุรกจิของบรษิทั (หมายเหตุ 17) 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บรษิัทมรีะบบสาธารณูปโภค อาคารและส่วนประกอบอาคาร และอุปกรณ์ ซึ่งหกัค่าเสื่อมราคาทัง้จ านวนแล้วแต่ยงัคงใช้งานอยู่ จ านวน 74.41 ล้านบาทและ 

จ านวน 71.36 ลา้นบาท ตามล าดบั 
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12. สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที ่

1 มกราคม 2564 
รายการเปลีย่นแปลง 
ระหว่างปีเพิม่ขึน้ 

ณ วนัที ่
31 ธนัวาคม 2564 

ราคาทุน 
ค่าสทิธ ิ(License) 
โปรแกรมคอมพวิเตอร ์

7,211,481.73 
5,362,301.93 

- 
957,150.35 

7,211,481.73 
6,319,452.28 

รวม 12,573,783.66 957,150.35 13,530,934.01 
ค่าตดัจ าหน่ายสะสม 

ค่าสทิธ ิ(License) 
โปรแกรมคอมพวิเตอร ์

2,714,678.99 
3,288,440.31 

1,442,296.72 
733,605.65 

4,156,975.71 
4,022,045.96 

รวม 6,003,119.30 2,175,902.37 8,179,021.67 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน - สทุธิ 6,570,664.36  5,351,912.34 

เมื่อวนัที ่13 กุมภาพนัธ ์2562 บรษิทัไดท้ าสญัญาค่าสทิธ ิ(License Agreements) 2 ฉบบักบับรษิทัในประเทศเยอรมนี
และตัวแทนของบรษิัทดังกล่าวในประเทศไทย โดยบริษัทได้รบัสทิธิจากผู้ให้สิทธิในการผลิตการประกอบและขายสนิค้า
บางอย่างในประเทศไทย และติดป้ายก ากบั (Labeled) ของผูใ้ห้สทิธโิดยไดร้บัการช่วยเหลอืด้านเทคนิคและการอบรมตลอด
อายุสญัญาเป็นเวลา 5 ปี 

ค่าตดัจ าหน่ายส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 จ านวน 2.18 ลา้นบาท และ 1.92 ลา้นบาท ตามล าดบั ได้
รวมอยู่ในงบก าไรขาดทุนแลว้ 

13. สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี - สุทธิ 
รายการเคลื่อนไหวของสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีีเ่กดิขึน้ในระหว่างปีมดีงันี้: 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 
 

การเปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้ (ลดลง)  

 
ณ วนัที ่

1 มกราคม 2564 ก าไรขาดทุน 
ก าไรขาดทุน
เบด็เสรจ็อื่น 

ณ วนัที ่
31ธนัวาคม 2564 

สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี  
  

 
 

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้หมนุเวยีนอืน่ 4,896,262.00 (368,857.15) - 4,527,404.85 
สนิคา้คงเหลอื 3,375,670.49 287,426.03 - 3,663,096.52 
ประมาณการหนี้สนิไมห่มนุเวยีนส าหรบัผลประโยชน์
พนกังาน 

5,121,856.80 425,497.20 (1,378,966.80) 4,168,387.20 

ประมาณการหนี้สนิจากการรบัประกนั 2,986,416.45 143,465.43 - 3,129,881.88 
ประมาณการผลขาดทุนจากสญัญาทีส่รา้งภาระ - 3,186,105.72 - 3,186,105.72 
ผลขาดทุนสะสมทางภาษไีมเ่กนิ 5 ปี - 18,409,373.18 - 18,409,373.18 

รวมสินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี 16,380,205.74 22,083,010.41 (1,378,966.80) 37,084,249.35 
หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี      
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (ค่าเสือ่มราคา) 25,729.57 13,032.07 - 38,761.64 

รวมหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 25,729.57 13,032.07 - 38,761.64 

รวมสินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี - สทุธิ 16,354,476.17 22,069,978.34 (1,378,966.80) 37,045,487.71 
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(รายได)้ ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิไดส้ าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม มดีงันี้: 

 
หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 
2564 2563 2564 2563 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงนิได ้ (108,176,878.96) 7,460,459.98 (108,126,510.84) 7,509,914.13 
อตัราภาษ ี 20% 20% 20% 20% 
ภาษีเงนิไดปี้ปัจจุบนัตามอตัราภาษี (21,635,375.79) 1,492,092.00 (21,625,302.17) 1,501,982.83 
ค่าใชจ้่ายทีไ่มถ่อืเป็นค่าใชจ้่ายตามประมวลรษัฏากร 415,531.13 902,229.13 415,531.13 902,229.13 
ค่าใชจ้่ายทีม่สีทิธหิกัไดเ้พิม่ขึน้จากรายจ่ายทีจ่่ายจรงิ (39,666.07) (114,312.95) (39,666.07) (114,312.95) 
รายไดท้ีไ่มถ่อืเป็นรายไดต้ามประมวลรษัฎากร (820,541.23) (354,562.08) (820,541.23) (354,562.08) 
เครดติขาดทุนทางภาษทีีค่าดว่าจะไมไ่ดใ้ชป้ระโยชน์ 10,073.62 9,890.83 - - 

(รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (22,069,978.34) 1,935,336.93 (22,069,978.34) 1,935,336.93 

อตัราภาษีท่ีแท้จริง 20.41% 25.94% 20.41% 25.94% 

กลุ่มบรษิัทใชอ้ตัราภาษีเงนิได้รอ้ยละ 20 ในการค านวณภาษีเงนิได้นิติบุคคลส าหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 
และ 2563 

บรษิัทย่อยบางแห่งใช้อตัราภาษีเงนิได้นิติบุคคลตามอตัราขัน้บนัได ตามที่พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวล
รษัฎากร ว่าด้วยการการลดอตัราและยกเวน้รษัฎากร (ฉบบัที่ 530) พ.ศ. 2554 ส าหรบัผูป้ระกอบการซึง่เป็นวสิาหกจิขนาดกลาง
และขนาดย่อม 

14. เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย: 

 
หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 
2564 2563 

เจา้หนี้ทรสัต์รซีที - 7,956,125.41 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บรษิทัไดร้บัวงเงนิสนิเชื่อ (เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคาร เงนิกูย้มืระยะสัน้ และวงเงนิ
ออกหนังสอืค ้าประกนัธนาคาร) จ านวนรวม 1,026.92 ล้านบาท และ 700.00 ล้านบาท ตามล าดบั และวงเงนิสญัญาซือ้ขาย
เงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าจ านวน 6.52 ลา้นเหรยีญสหรฐั 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 เงนิกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิค ้าประกนัโดยจดจ านองที่ดนิพรอ้มสิง่ปลูก
สรา้งบางสว่น (หมายเหตุ 14) 
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15. เจ้าหน้ีการค้าและเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้หมุนเวยีนอื่น ณ วนัที ่31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 
2564 2563 2564 2563 

เจ้าหน้ีการค้า       
เจา้หนี้การคา้ - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 10,939,362.18 4,957,091.69 10,939,362.18 4,957,091.69 
เจา้หนี้การคา้ - บรษิทัอืน่ 226,970,787.22 120,565,311.77 226,970,787.22 120,565,311.77 

รวมเจ้าหน้ีการค้า 237,910,149.40 125,522,403.46 237,910,149.40 125,522,403.46 
เจ้าหน้ีหมนุเวียนอ่ืน    

 
ค่านายหน้าคา้งจ่าย 1,913,553.22 3,196,800.08 1,913,553.22 3,196,800.08 
เจา้หนี้กรมสรรพากร 6,045,987.47 5,178,153.82 6,045,987.47 5,178,153.82 
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 7,528,471.54 6,158,319.21 7,478,471.54 6,108,319.21 
เจา้หนี้ซื้อทรพัยส์นิ 2,844,768.11 1,647,043.12 2,844,768.11 1,647,043.12 
หนี้สนิจากสญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า - 409,775.33 - 409,775.33 
ภาษหีกั ณ ทีจ่่ายคา้งจ่าย 1,325,582.40 1,775,968.38 1,325,582.40 1,775,968.38 
ภาษขีายรอเรยีกเกบ็ 1,763,948.80 1,409,627.33 1,763,948.80 1,409,627.33 
เจา้หนี้เงนิประกนัผลงาน 3,648,181.62 4,030,599.89 3,648,181.62 4,030,599.89 
อื่นๆ 295,633.00 278,840.00 295,633.00 278,840.00 

รวมเจ้าหน้ีหมนุเวียนอ่ืน 25,366,126.16 24,085,127.16 25,316,126.16 24,035,127.16 

รวมเจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีหมนุเวียนอ่ืน 263,276,275.56 149,607,530.62 263,226,275.56 149,557,530.62 

16. หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิ 
หนี้สนิตามสญัญาเช่า ณ วนัที ่31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย: 

 
หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 
2564 2563 

ไม่เกิน 1 ปี 
  

จ านวนขัน้ต ่าทีจ่ะตอ้งจ่าย 2,073,045.98 2,453,964.04 
ดอกเบีย้รอตดัจ่าย (541,200.51) (606,275.66) 

มลูค่าปัจจบุนัของจ านวนเงินขัน้ต า่ 1,531,845.47 1,847,688.38 

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี  
 

จ านวนขัน้ต ่าทีจ่ะตอ้งจ่าย 6,945,260.35 8,626,863.29 
ดอกเบีย้รอตดัจ่าย (486,583.49) (980,986.56) 

มลูค่าปัจจบุนัของจ านวนเงินขัน้ต า่ 6,458,676.86 7,645,876.73 

ราคาสทุธิตามบญัชีของสินทรพัยสิ์ทธิการใช้ 12,738,523.44 14,704,350.02 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษัทได้ท าสญัญาเช่ากบับรษิัทหลายแห่ง ส าหรบัยานพาหนะ สญัญาเช่า
ดงักล่าวมรีะยะเวลา 3-4 ปี สญัญาเช่าขา้งตน้มอีตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิอยู่ระหว่างรอ้ยละ 1.24 ถงึ 8.36 ต่อปี 
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17. ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรบัผลประโยชน์พนักงาน 
การเปลีย่นแปลงมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการหนี้สนิไม่หมุนเวยีนส าหรบัผลประโยชน์พนักงานส าหรบัปีสิน้สุดวนัที่  

31 ธนัวาคม มดีงันี้: 

 
หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 
2564 2563 

ประมาณการหน้ีสินไม่หมนุเวียนส าหรบั 
  

ผลประโยชน์พนักงาน ณ วนัต้นปี 25,609,284.00 27,861,639.00 
ส่วนทีร่บัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุน:  

 
ตน้ทุนบรกิารในปัจจุบนั 4,075,931.00 4,564,155.00 
ตน้ทุนดอกเบีย้ 331,956.00 306,432.00 
ตน้ทุนบรกิารในอดตีและผลก าไรทีเ่กดิขึน้   
   จากการจ่ายช าระผลประโยชน์พนกังาน (747,026.00) - 
ส่วนทีร่บัรูใ้นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน่:   
(ก าไร)ขาดทุนจากการประมาณการ   
ตามหลกัคณติศาสตรป์ระกนัภยั   
ส่วนทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงสมมตฐิานทางการเงนิ (5,409,643.00) 1,269,815.00 
ส่วนทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงดา้นประชากรศาสตร ์ (136,422.00) (1,863,693.00) 
ส่วนทีเ่กดิจากการปรบัปรุงจากประสบการณ์ (1,348,769.00) (3,605,253.00) 
จ่ายผลประโยชน์พนกังานระหว่างปี (1,533,375.00) (2,923,811.00) 
ประมาณการหน้ีสินไม่หมนุเวียนส าหรบั  

 
ผลประโยชน์พนักงาน ณ วนัส้ินปี 20,841,936.00 25,609,284.00 

ค่าใชจ้่ายผลประโยชน์พนกังาน ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย: 

 
หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 
2564 2563 

ตน้ทุนบรกิารปัจจุบนั 4,075,931.00 4,564,155.00 
ตน้ทุนดอกเบีย้จากภาระผกูพนั 331,956.00 306,432.00 
ตน้ทุนบรกิารในอดตีและผลก าไรทีเ่กดิขึน้   
   จากการจ่ายช าระผลประโยชน์พนกังาน (747,026.00) - 

รวมค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 3,660,861.00 4,870,587.00 

ค่าใชจ้่ายผลประโยชน์พนกังาน ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม ไดแ้สดงในงบก าไรขาดทุน ดงันี้: 

 
หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 
2564 2563 

ตน้ทุนขาย 1,391,451.00 1,396,935.02 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 693,197.00 686,862.00 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 1,576,213.00 2,786,789.98 

รวมค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 3,660,861.00 4,870,587.00 
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สมมตฐิานทีส่ าคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั ณ วนัทีป่ระเมนิสรุปไดด้งันี้ 

 
อตัรารอ้ยละ/ปี 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2564 2563 
อตัราคดิลด 2.02 1.33 
เงนิเดอืนรายเดอืนในอนาคตทีเ่พิม่ขึน้ 5.00 5.00 
อตัรามรณะ รอ้ยละ 100 ของตาราง รอ้ยละ 100 ของตาราง 
 มรณะไทย พ.ศ. 2560 มรณะไทย พ.ศ. 2560 

การวเิคราะหค์วามอ่อนไหวของขอ้สมมตหิลกั แสดงถงึผลกระทบของการเปลีย่นแปลงขอ้สมมติหลกัต่อมูลค่าปัจจุบนั
ของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัที ่31 ธนัวาคม มรีายละเอยีดดงันี้ 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2564 2563 

 เพิม่ขึน้ 1% ลดลง 1% เพิม่ขึน้ 1% ลดลง 1% 
อตัราคดิลด 18,752,274.00 23,268,692.00 23,148,318.06 28,469,349.04 
อตัราการขึน้เงนิเดอืน 23,244,565.00 18,730,377.00 28,425,946.31 23,131,896.13 
อตัราการหมนุเวยีน 18,582,272.00 21,745,875.00 22,968,839.45 26,665,432.55 

การวิเคราะห์การครบก าหนดของการจ่ายช าระผลประโยชน์ก่อนคิดลดกระแสเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม มี
รายละเอยีดดงันี้ 

 หน่วย : บาท 

 2564 2563 
มากกว่า 1 ปี ไมเ่กนิ 5 ปี 11,421,556.00 7,061,255.00 
มากกว่า 5 ปี ไมเ่กนิ 10 ปี 4,263,518.00 14,573,340.00 

18. ทุนเรอืนหุ้น 
ตามมติของที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นของบรษิัทเมื่อวนัที่ 1 กรกฎาคม 2563 บรษิัทได้ลดทุนจดทะเบียนของบรษิัทจ านวน 

135.00 ลา้นบาท โดยการตดัหุน้สามญัจดทะเบยีนทีย่งัไม่ได้ออกจ าหน่ายของบรษิทั จ านวน 270.00 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ที่ตราไวหุ้้น
ละ 0.50 บาทและไดเ้พิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัอกีจ านวน 247.00 ลา้นบาท จากทุนจดทะเบยีนเดมิจ านวน 492.50 ลา้นบาท เป็น
จ านวน 739.50 ลา้นบาท โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 494.00 ลา้นหุน้ มลูค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพื่อรองรบัการใช้
สทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซื้อหุ้นสามญั (CPT-W2) จ านวน 224.00 ล้านหุ้น และรองรบัสทิธแิบบมอบอ านาจทัว่ไปจ านวน 
270.00 ลา้นหุน้ 
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19. ใบส าคญัแสดงสิทธิ 
รายละเอยีดการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธฯิของบรษิทั มดีงันี้ 

ประเภท 
วนัทีอ่อกและเสนอขาย
ใบส าคญัแสดงสทิธ ิ

ราคาเสนอขาย
ใบส าคญัสทิธิ
(บาทต่อหุน้) 

ราคาใชส้ทิธิ
(บาทต่อหุน้) 

อตัราการใชส้ทิธิ
ใบส าคญัแสดง
สทิธต่ิอหุน้สามญั 

จ านวนใบส าคญัแสดง
สทิธทิีย่งัไมไ่ดใ้ชส้ทิธ ิ

(ลา้นหุน้) 
ก าหนดการใช้
สทิธคิรัง้สุดทา้ย 

CPT-W1 01/07/2562 - 0.95 1 : 1 85.00 30/06/2565 
CPT-W2 25/09/2563 0.10 0.65 1 : 1 224.00 30/06/2566 

     309.00  
ในระหว่างปี 2563 บรษิทัไดร้บัเงนิจากการเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธ ิCPT-W2 จ านวน 224.00 ลา้นหุน้ ราคาหุน้ละ 

0.10 บาท เป็นจ านวน 22.40 ลา้นบาท บรษิทัแสดงเป็น “เงนิรบัล่วงหน้าค่าหุน้จากการใชส้ทิธใิบส าคญัแสดงสทิธ”ิ ในสว่นของ
ผูถ้อืหุน้ 

20. ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขัน้พืน้ฐานและก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรบัลด 
ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขัน้พืน้ฐานและก าไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ปรบัลด แสดงการค านวณไดด้งันี้ 

 งบการเงนิรวม 

 ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 

 
ก าไร (ขาดทุน) 

ส าหรบัปี 
จ านวนหุน้สามญั 

ถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกั 
ก าไร (ขาดทุน) 

ต่อหุน้ 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุน้) (พนัหุน้) (บาท) (บาท) 
ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน       
ก าไร(ขาดทุน)ส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั (86,106) 5,526 900,000 900,000 (0.0957) 0.0061 
ผลกระทบของหุ้นสามญัเทียบเท่าปรบัลด       
CPT-W2 (หมายเหตุ 22)   45,717 23,940   
ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรบัลด       
ก าไร(ขาดทุน)ทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้สามญัสมมตวิ่ามกีารใชส้ทิธิ
ซื้อหุน้สามญัจากใบส าคญัแสดงสทิธ ิ (86,106) 5,526 945,717 923,940 (0.0910) 0.0060 

 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 

 
ก าไร(ขาดทุน) 
ส าหรบัปี 

จ านวนหุน้สามญั 
ถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกั 

ก าไร(ขาดทุน) 
ต่อหุน้ 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุน้) (พนัหุน้) (บาท) (บาท) 
ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน       
ก าไร(ขาดทุน)ส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั (86,057) 5,575 900,000 900,000 (0.0956) 0.0062 
ผลกระทบของหุ้นสามญัเทียบเท่าปรบัลด       
CPT-W2 (หมายเหตุ 22)   45,717 23,940   
ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรบัลด       
ก าไร(ขาดทุน)ทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้สามญัสมมตวิ่ามกีารใชส้ทิธิ
ซื้อหุน้สามญัจากใบส าคญัแสดงสทิธ ิ (86,057) 5,575 945,717 923,940 (0.0910) 0.0060 
ไม่มกีารค านวณจ านวนหุน้สามญัเทยีบเทา่ทีบ่รษิทัอาจตอ้งออกส าหรบั CPT-W1 ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 

เน่ืองจากราคาการใชส้ทิธสิงูกว่ามลูค่ายุตธิรรมของหุน้สามญั 
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21. ส ารองตามกฎหมาย 
ตามพระราชบญัญตัิบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บรษิัทจะต้องจดัสรรก าไรสุทธปิระจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นเงนิทุน

ส ารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธปิระจ าปี จนกว่าทุนส ารองนี้จะมจี านวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุน
จดทะเบยีน เงนิทุนส ารองดงักล่าวจะน าไปจ่ายเป็นเงนิปันผลไม่ได ้

22. เงินปันผล 
ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบรษิัท เมื่อวนัที่ 27 เมษายน 2564 ได้มมีติอนุมตัิให้เสนอจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2563 

จากก าไรสะสม จ านวนหุน้สามญั 900 ลา้นหุน้ ในอตัรา หุน้ละ 0.02 บาท เป็นจ านวนเงนิ 18.00 ลา้นบาท โดยมกีารจ่ายเงนิ
ปันผลใหผู้ถ้อืหุน้แลว้ในวนัที ่25 พฤษภาคม 2564 

23. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะท่ีส าคญั 
ค่าใชจ้่ายตามลกัษณะทีส่ าคญัส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงนิรวมและงบเฉพาะกจิการ 

 
2564 2563 

การเปลีย่นแปลงในสนิคา้ส าเรจ็รปูและงานระหว่างท าลดลง
(เพิม่ขึน้) (37.94) 10.04 
ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า 505.05 621.96 
วตัถุดบิและวสัดสุิน้เปลอืงใชไ้ป 2.43 3.00 
ค่าใชจ้่ายผลประโยชน์พนกังาน 91.42 97.44 
ค่าตอบแทนผูบ้รหิาร 26.81 30.97 
ค่าเสือ่มราคาและตดัจ าหน่าย 25.02 23.90 
ค่าเผือ่การลดมลูค่าสนิคา้ 1.44 2.49 
ประมาณการหนี้สนิจากการรบัประกนั 2.83 4.24 
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24. ส่วนงานด าเนินงาน 
บรษิทั ด าเนินงานในส่วนงานสามธุรกจิ คอื การผลติและจ าหน่ายสนิคา้ การใหบ้รกิารรบัเหมาและตดิตัง้ และการให้บรกิาร การแสดงรายไดแ้ละค่าใชจ้่ าย ตามส่วนงานธุรกจิและสว่นงานทาง

ภูมศิาสตรส์ าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม มดีงันี้ 

 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม 

 

รายไดจ้ากการผลติและ 
จ าหน่ายสนิคา้ 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 
รบัเหมาและตดิตัง้ รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร รวม 

 
2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

 รายได ้ 282,446 633,506 471,288 277,874 25,004 31,693 778,738 943,073 
 ก าไร(ขาดทุน)ข ัน้ตน้ของส่วนงาน  15,962 78,051 (53,811) 22,351 7,624 9,622 (30,225) 110,024 
 รายไดอ้ื่น        8,552 6,426 
 ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น        950 1,354 
 ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย        (27,180) (37,263) 
 ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร        (59,613) (71,755) 
 ตน้ทุนทางการเงนิ        (660) (1,326) 
 (ค่าใชจ้่าย)รายไดภ้าษเีงนิได ้       22,069 (1,935) 

 ก าไร(ขาดทุน)ส าหรบัปี        (86,107) 5,525 

สนิทรพัยป์ระกอบดว้ย         
  ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธ ิ       377,666 389,095 
  อื่นๆ       956,683 880,153 

  รวมสนิทรพัย ์       1,334,349 1,269,248 

ส่วนงานทางภมิูศาสตร ์
ในระหว่างปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บรษิทัมรีายไดจ้ากการขายและบรกิารต่างประเทศเป็นจ านวนเงนิ 17.82 ลา้นบาท และจ านวนเงนิ 22.11 ลา้นบาท ตามล าดบั 

ข้อมูลท่ีเก่ียวกบัลูกค้ารายใหญ่ 
ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 บรษิัทมรีายไดจ้ากลูกค้ารายใหญ่หนึ่งกลุ่มและหนึ่งราย จ านวนเงนิรวมประมาณ 276.84 ลา้นบาท และส าหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 บรษิัทมี

รายไดจ้ากลกูคา้รายใหญ่สามราย จ านวนเงนิรวมประมาณ 358.39 ลา้นบาท  
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25. เครือ่งมือทางการเงิน 
นโยบายการบริหารความเส่ียง 
เครื่องมือทางการเงนิที่ส าคญัของกลุ่มบรษิัทประกอบด้วย เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้

หมุนเวยีนอื่น สนิทรพัยท์างการเงนิอื่น เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้หมุนเวยีนอื่น และหนี้สนิตาม
สญัญาเช่า กลุ่มบรษิทัมคีวามเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัเครื่องมอืทางการเงนิดงักล่าว และมนีโยบายการบรหิารความเสีย่งดงันี้ 

ความเส่ียงด้านสินเช่ือ 
กลุ่มบรษิัทให้สนิเชื่อทางการค้าแก่ลูกค้าภายหลงัที่ได้ก าหนดวงเงนิสนิเชื่อแก่ลูกค้าแต่ละราย และมกีารติดตามการ

ช าระเงนิของลูกหนี้การคา้อย่างใกลช้ดิ ใหค้วามส าคญัต่อลูกหนี้รายทีค่า้งช าระนานเกนิก าหนด และจะพจิารณาตัง้ค่าเผื่อหนี้
สงสยัจะสญูส าหรบัลกูหนี้รายทีค่า้งช าระนาน นอกเหนือจากทีไ่ดต้ัง้ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญูแลว้ ณ ปัจจุบนับรษิทัคาดว่าจะไม่ได้
รบัความเสยีหายอย่างเป็นสาระส าคญัจากการเกบ็เงนิจากลกูหนี้การคา้  

รายงานลกูหนี้การคา้แยกตามอายุหนี้ทีค่า้งช าระไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 8 

ความเส่ียงทางด้านอตัราดอกเบี้ย 
กลุ่มบรษิัทมคีวามเสีย่งจากอตัราดอกเบี้ยที่ส าคญัอนัเกี่ยวเนื่องกบัเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ลูกหนี้การค้าและ

ลกูหนี้หมุนเวยีนอื่น สนิทรพัยท์างการเงนิ เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้หมุนเวยีนอื่น และหนี้สนิ
ตามสญัญาเช่าทีม่ดีอกเบีย้ อย่างไรกต็าม เนื่องจากสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิส่วนใหญ่มอีตัราดอกเบีย้ทีป่รบัขึน้ลงตามอตัรา
ตลาด หรอืมอีตัราดอกเบีย้คงทีซ่ึง่ใกลเ้คยีงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สนิทรพัย์และหนี้สนิทางการเงนิทีส่ าคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบี้ย 
และส าหรบัสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิทีม่อีตัราดอกเบีย้คงทีส่ามารถแยกตามวนัทีค่รบก าหนดหรอืวนัทีม่กีารก าหนดอตัรา
ดอกเบีย้ใหม่ (หากวนัทีม่กีารก าหนดอตัราดอกเบีย้ใหม่ถงึก่อน) ไดด้งันี้  
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 หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงนิรวม 

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 

 อตัราดอกเบีย้คงที ่

อตัราดอกเบีย้
ปรบัขึน้ลงตาม
ราคาตลาด ไมม่อีตัรา

ดอกเบีย้ รวม 

อตัราดอกเบีย้
ถวัเฉลีย่ 

(รอ้ยละต่อปี)  ภายใน 1 ปี มากกว่า 1 ปี ภายใน 1 ปี 
สินทรพัยท์างการเงิน       
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 20.11 - 126.65 0.12 146.88 0.13 - 1.45 
ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้หมนุเวยีนอืน่-สุทธ ิ - - - 263.06 263.06 - 
สนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญา - - - 99.65 99.65 - 
สนิทรพัยท์างการเงนิหมนุเวยีนอื่น - - - 141.81 141.81 - 
สนิทรพัยท์างการเงนิไมห่มนุเวยีนอื่น - 70.32 - - 70.32 4.40 
ลกูหนี้การคา้ไมห่มนุเวยีน-สุทธ ิ - - - 3.15 3.15 - 

 20.11 70.32 126.65 507.79 724.87  
หน้ีสินทางการเงิน       
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้หมนุเวยีนอื่น - - - 263.28 263.28 - 
หนี้สนิทีเ่กดิจากสญัญา - - - 104.31 104.31 - 
หนี้สนิตามสญัญาเช่า 1.53 6.46 - - 7.99 1.24 - 8.36 

 1.53 6.46 - 367.59 375.58  

 
 หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 

 อตัราดอกเบีย้คงที ่

อตัราดอกเบีย้
ปรบัขึน้ลงตาม
ราคาตลาด ไมม่อีตัรา

ดอกเบีย้ รวม 

อตัราดอกเบีย้
ถวัเฉลีย่ 

(รอ้ยละต่อปี)  ภายใน 1 ปี มากกว่า 1 ปี ภายใน 1 ปี 
สินทรพัยท์างการเงิน       
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 20.11 - 123.00 0.12 143.23 0.13 - 1.45 
ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้หมนุเวยีนอืน่-สุทธ ิ - - - 263.06 263.06 - 
สนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญา - - - 99.65 99.65 - 
สนิทรพัยท์างการเงนิหมนุเวยีนอื่น - - - 141.81 141.81 - 
สนิทรพัยท์างการเงนิไมห่มนุเวยีนอื่น - 70.32 - - 70.32 4.40 
ลกูหนี้การคา้ไมห่มนุเวยีน-สุทธ ิ - - - 3.15 3.15 - 

 20.11 70.32 123.00 507.79 721.22  
หน้ีสินทางการเงิน       
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้หมนุเวยีนอื่น - - - 263.23 263.23 - 
หนี้สนิทีเ่กดิจากสญัญา - - - 104.31 104.31 - 
หนี้สนิตามสญัญาเช่า 1.53 6.46 - - 7.99 1.24 - 8.36 

 1.53 6.46 - 367.54 375.53  
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 หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงนิรวม 

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

 อตัราดอกเบีย้คงที ่

อตัราดอกเบีย้
ปรบัขึน้ลงตาม
ราคาตลาด ไมม่อีตัรา

ดอกเบีย้ รวม 

อตัราดอกเบีย้
ถวัเฉลีย่ 

(รอ้ยละต่อปี)  ภายใน 1 ปี มากกว่า 1 ปี ภายใน 1 ปี 
สินทรพัยท์างการเงิน       
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 140.12 - 77.16 0.14 217.42 0.13 - 1.10 
ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้หมนุเวยีนอืน่-สุทธ ิ - - - 407.90 407.90 - 
สนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญา - - - 123.25 123.25 - 
ลกูหนี้การคา้ไมห่มนุเวยีน-สุทธ ิ - - -  8.81 - 

 140.12 - 77.16 - 757.38  
หน้ีสินทางการเงิน    149.61   
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ - - 7.96 55.49 7.96 1.80 - 3.00 
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้หมนุเวยีนอื่น - - -  149.61 - 
หนี้สนิทีเ่กดิจากสญัญา - - - - 55.49 - 
หนี้สนิตามสญัญาเช่า 1.85 7.65 - 205.10 9.50 1.24 - 8.36 

 1.85 7.65 7.96 0.14 222.56  

 
 หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

 อตัราดอกเบีย้คงที ่

อตัราดอกเบีย้
ปรบัขึน้ลงตาม
ราคาตลาด ไมม่อีตัรา

ดอกเบีย้ รวม 

อตัราดอกเบีย้
ถวัเฉลีย่ 

(รอ้ยละต่อปี)  ภายใน 1 ปี มากกว่า 1 ปี ภายใน 1 ปี 
สินทรพัยท์างการเงิน       
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 140.12 - 73.45 0.14 213.71 0.13 - 1.10 
ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้หมนุเวยีนอืน่-สุทธ ิ - - - 407.90 407.90 - 
สนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญา - - - 123.25 123.25 - 
ลกูหนี้การคา้ไมห่มนุเวยีน-สุทธ ิ - - - 8.81 8.81 - 

 140.12 - 73.45 540.10 753.67  
หน้ีสินทางการเงิน       
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ - - 7.96 - 7.96 1.80 - 3.00 
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้หมนุเวยีนอื่น - - - 149.56 149.56 - 
หนี้สนิทีเ่กดิจากสญัญา - - - 55.49 55.49 - 
หนี้สนิตามสญัญาเช่า 1.85 7.65 - - 9.50 1.24 - 8.36 

 1.85 7.65 7.96 205.05 222.51  
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มูลค่ายุติธรรมของเครือ่งมือทางการเงิน 
เนื่องจากสนิทรพัย์ทางการเงนิและหนี้สนิทางการเงนิบางส่วนจดัอยู่ในประเภทระยะสัน้หรอืมีอตัราดอกเบี้ยใกล้เคยีงกบั

อตัราตลาดและเงนิกูย้มืสกุลเงนิบาททีม่อีตัราดอกเบีย้ขึน้ลงตามอตัราตลาด ฝ่ายบรหิารของกลุ่มบรษิทัจงึประมาณมูลค่ายุตธิรรม
ของสนิทรพัยท์างการเงนิและหนี้สนิทางการเงนิดงักล่าวใกลเ้คยีงกบัมลูค่าตามบญัชทีีแ่สดงในงบแสดงฐานะการเงนิ 

มลูค่าตามบญัชแีละมูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยท์างการเงนิและหนี้สนิทางการเงนิ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 และ 31 
ธนัวาคม 2563 มดีงัต่อไปนี้ 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม 

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 

 
มลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไร

ขาดทุน 
ราคาทุน 

ตดัจ าหน่าย รวม 
สินทรพัยท์างการเงิน    
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด - 146,883,230.61 146,883,230.61 
ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อืน่ 19,329.22 266,189,624.05 266,208,953.27 
สนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญา - 99,647,323.35 99,647,323.35 
สนิทรพัยท์างการเงนิหมนุเวยีนอื่น 141,806,150.70 - 141,806,150.70 
สนิทรพัยท์างการเงนิไมห่มนุเวยีนอื่น - 70,321,698.79 70,321,698.79 

รวมสินทรพัยท์างการเงิน 141,825,479.92 583,041,876.80 724,867,356.72 

หน้ีสินทางการเงิน     
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้หมนุเวยีนอื่น - 263,276,275.56 263,276,275.56 
หนี้สนิทีเ่กดิจากสญัญา - 104,313,543.53 104,313,543.53 
หนี้สนิตามสญัญาเช่า - 7,990,522.33 7,990,522.33 

รวมหน้ีสินทางการเงิน - 375,580,341.42 375,580,341.42 

 
 หน่วย : บาท 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 

 
มลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไร

ขาดทุน 
ราคาทุน 

ตดัจ าหน่าย รวม 
สินทรพัยท์างการเงิน    
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด - 143,230,421.56 143,230,421.56 
ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น 19,329.22 266,189,549.21 266,208,878.43 
สนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญา - 99,647,323.35 99,647,323.35 
สนิทรพัยท์างการเงนิหมนุเวยีนอื่น 141,806,150.70 - 141,806,150.70 
สนิทรพัยท์างการเงนิไมห่มนุเวยีนอื่น - 70,321,698.79 70,321,698.79 

รวมสินทรพัยท์างการเงิน 141,825,479.92 579,388,992.91 721,214,472.83 

หน้ีสินทางการเงิน     
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้หมนุเวยีนอื่น - 263,226,275.56 263,226,275.56 
หนี้สนิทีเ่กดิจากสญัญา - 104,313,543.53 104,313,543.53 
หนี้สนิตามสญัญาเช่า - 7,990,522.33 7,990,522.33 

รวมหน้ีสินทางการเงิน - 375,530,341.42 375,530,341.42 
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 หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม 

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

 
มลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไร

ขาดทุน 
ราคาทุน 

ตดัจ าหน่าย รวม 
สินทรพัยท์างการเงิน    
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด - 217,415,150.09 217,415,150.09 
ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อืน่ - 416,703,317.49 416,703,317.49 
สนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญา - 123,253,943.84 123,253,943.84 

รวมสินทรพัยท์างการเงิน - 757,372,411.42 757,372,411.42 

หน้ีสินทางการเงิน     
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ - 7,956,125.41 7,956,125.41 
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้หมนุเวยีนอื่น 409,775.33 149,197,755.29 149,607,530.62 
หนี้สนิทีเ่กดิจากสญัญา - 55,485,753.02 55,485,753.02 
หนี้สนิตามสญัญาเช่า - 9,493,565.11 9,493,565.11 

รวมหน้ีสินทางการเงิน 409,775.33 222,133,198.83 222,542,974.16 

 
 หน่วย : บาท 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

 
มลูค่ายุตธิรรมผ่าน

ก าไรขาดทุน 
ราคาทุน 

ตดัจ าหน่าย รวม 
สินทรพัยท์างการเงิน    
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด - 213,711,954.60 213,711,954.60 
ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น - 416,703,260.97 416,703,260.97 
สนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญา - 123,253,943.84 123,253,943.84 

รวมสินทรพัยท์างการเงิน - 753,669,159.41 753,669,159.41 

หน้ีสินทางการเงิน    
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ - 7,956,125.41 7,956,125.41 
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้หมุนเวยีนอื่น 409,775.33 149,147,755.29 149,557,530.62 
หนี้สนิทีเ่กดิจากสญัญา - 55,485,753.02 55,485,753.02 
หนี้สนิตามสญัญาเช่า - 9,493,565.11 9,493,565.11 

รวมหน้ีสินทางการเงิน 409,775.33 222,083,198.83 222,492,974.16 
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สนิทรพัยท์างการเงนิทีต่อ้งวดัดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุน มรีายการดงัต่อไปนี้ 
 หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 
สินทรพัยห์มนุเวียน   
สินทรพัยท์างการเงินหมนุเวียนอ่ืน   
เงนิลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้ 141,806,150.70 - 

สญัญาอนุพนัธ ์
กลุ่มบรษิทัมรีายการสญัญาอนุพนัธด์งัต่อไปนี้ 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 
สนิทรพัยท์างการเงนิ 71,128.35 - 
หนี้สนิทางการเงนิ (51,799.13) (409,775.33) 

 19,329.22 (409,775.33) 

ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 
บรษิทัมคีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ เน่ืองจากกลุ่มบรษิทัมรีายการซือ้วตัถุดบิหลกัและขายสนิคา้

เป็นสกุลเงนิตราต่างประเทศ กลุ่มบรษิทัไดต้กลงท าสญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึง่ส่วนใหญ่มอีายุสญัญาไม่เกนิ
หนึ่งปีเพื่อใชเ้ป็นเครื่องมอืในการบรหิารความเสีย่ง 

กลุ่มบรษิทัมยีอดคงเหลอืของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิทีเ่ป็นสกุลเงนิตราต่างประเทศ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม ดงันี้ 

 
หน่วย : ลา้น 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 
2564 2563 

สินทรพัยท่ี์เป็นเงินตราต่างประเทศ 
  เงนิฝากกบัสถาบนัการเงนิ 
  สกุลเงนิดอลลารส์หรฐัฯ 0.27 0.02 

ลกูหนี้การคา้   
สกุลเงนิดอลลารส์หรฐัฯ 0.05 0.02 

ลกูหนี้อืน่ - รายไดค้า้งรบัตามเงือ่นไขของสญัญา  
 สกุลเงนิดอลลารส์หรฐัฯ 0.02 0.03 

หน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ  
 เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ-ทรสัตร์ซีที  
 สกุลเงนิดอลลารส์หรฐัฯ - 0.13 

สกุลเงนิยโูร - 0.08 
เจา้หนี้การคา้  

 สกุลเงนิดอลลารส์หรฐัฯ 0.32 0.09 
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กลุ่มบรษิทัมสีญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม ดงันี้ 

 
หน่วย : ลา้น 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 
2564 2563 

สกุลเงนิดอลลารส์หรฐัฯ 0.29 0.33 
สกุลเงนิยโูร 0.12 0.08 

 
26. การส่งเสริมการลงทุน 

กลุ่มบรษิทัไดร้บัสทิธปิระโยชน์ทางภาษจีากคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุนตามพระราชบญัญตัสิง่เสรมิการลงทุน สทิธิ
ประโยชน์ทีไ่ดร้บัรวมถงึการยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลส าหรบัก าไรสทุธทิีไ่ดจ้ากการประกอบกจิการทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิ 

ตามประกาศของส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน ที่ 14/2541 เรื่องก าหนดวธิกีารรายงานรายได้ส าหรบัผู้ที่
ไดร้บัการสง่เสรมิ ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2541 โดยใหก้ลุ่มบรษิทัแสดงยอดรายไดแ้ยกเป็นสว่นทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิการลงทุนและ
ไม่ไดร้บัการสง่เสรมิการลงทุน  

รายไดท้ีไ่ดร้บัการส่งเสรมิการลงทุนและไม่ไดร้บัการส่งเสรมิการลงทุน ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม สามารถสรุป
ไดด้งันี้ 
 หน่วย : พนับาท 
 ส าหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ธุรกจิทีไ่ดร้บั

การส่งเสรมิ 
ธุรกจิทีไ่มไ่ดร้บั
การส่งเสรมิ รวม 

ธุรกจิทีไ่ดร้บั
การส่งเสรมิ 

ธุรกจิทีไ่มไ่ดร้บั
การส่งเสรมิ รวม 

รายได ้       
รายไดจ้ากการขาย 108,561 173,886 282,447 108,561 173,886 282,447 
รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 
   รบัเหมาและตดิตัง้ 

12,128 459,159 471,287 12,128 459,159 471,287 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร - 25,004 25,004 - 25,004 25,004 
รายไดอ้ื่น - 8,552 8,552 - 8,550 8,550 
ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น - 950 950 - 950 950 

รวมรายได ้ 120,689 667,551 788,240 120,689 667,549 788,238 
 

 หน่วย : พนับาท 

 ส าหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 
ธุรกจิทีไ่ดร้บั
การส่งเสรมิ 

ธุรกจิทีไ่มไ่ดร้บั
การส่งเสรมิ รวม 

ธุรกจิทีไ่ดร้บั
การส่งเสรมิ 

ธุรกจิทีไ่มไ่ดร้บั
การส่งเสรมิ รวม 

รายได ้       
รายไดจ้ากการขาย 187,743 445,763 633,506 187,743 445,763 633,506 
รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 
   รบัเหมาและตดิตัง้ 

- 277,874 277,874 - 277,874 277,874 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร - 31,693 31,693 - 31,693 31,693 
รายไดอ้ื่น - 6,426 6,426 - 6,423 6,423 
ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น - 1,354 1,354 - 1,354 1,354 

รวมรายได ้ 187,743 763,110 950,853 187,743 763,107 950,850 
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27. ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึน้ 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษัทมีภาระผูกพนัตามสญัญาบรกิาร โดยมีค่าบรกิารที่ต้องจ่ายในอนาคต 

คงเหลอืตามสญัญาดงันี้ 

 
หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 
2564 2563 

ไม่เกนิ 1 ปี 0.90 0.83 
เกนิ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 2.12 0.67 

รวม 3.02 1.50 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บรษิทัมภีาระหนี้สนิทีอ่าจเกดิขึน้ในภายหน้าจากการใหธ้นาคารออกหนังสอืค ้า
ประกนั จ านวนเงนิ 340.27 ลา้นบาท และจ านวนเงนิ 430.86 ลา้นบาท ตามล าดบั 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 บรษิัทมีเลตเตอร์ออฟเครดติที่ยงัไม่ได้ใช้จ านวนเงนิ 0.04 ล้านเหรยีญสหรฐั (เทียบเท่า 
1.22 ลา้นบาท) 

28. การอนุมติังบการเงิน 
งบการเงนิน้ีไดร้บัการอนุมตัใิหอ้อกงบการเงนิจากคณะกรรมการของบรษิทัแลว้ เมื่อวนัที่ 17 กุมภาพนัธ ์2565 
  



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 
บริษัท ซีพีท ีไดร ์แอนด ์เพาเวอร ์จ ากัด (มหาชน) 

                                                                                                       

 

 

CPT 
Professional for Drives and Power 

การรบัรองความถกูต้องของข้อมลู 

บรษิัทได้สอบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีฉบบันี้แล้ว  ด้วยความระมดัระวงั บรษิัทขอรบัรองว่า 
ขอ้มูลดงักล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเทจ็ ไม่ท าให้ผูอ้ื่นส าคญัผดิ หรอืไม่ขาดขอ้มูลทีค่วรต้องแจง้ในสาระส าคญั นอกจากนี้ 
บรษิทัขอรบัรองว่า 

(1) งบการเงนิและขอ้มลูทางการเงนิทีส่รุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี ไดแ้สดงขอ้มลูอย่างถูกตอ้งครบถว้น
ในสาระส าคญัเกีย่วกบัฐานะการเงนิ ผลการด าเนินงาน และกระแสเงนิสดของบรษิทัแลว้  

(2) บรษิทัไดจ้ดัใหม้รีะบบการเปิดเผยขอ้มลูทีด่ ีเพื่อใหแ้น่ใจว่าบรษิทัไดเ้ปิดเผยขอ้มลูในสว่นทีเ่ป็นสาระส าคญัทัง้ของ
บรษิทัและบรษิทัย่อยอย่างถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทัง้ควบคุมดแูลใหม้กีารปฏบิตัติามระบบดงักล่าว  

(3) บรษิทัไดจ้ดัใหม้รีะบบการควบคุมภายในทีด่แีละควบคุมดูแลใหม้กีารปฏบิตัติามระบบดงักล่าว และบรษิทัไดแ้จง้
ขอ้มลูการประเมนิระบบการควบคุมภายใน ณ วนัที ่17 กุมภาพนัธ ์2565 ต่อผูส้อบบญัชแีละกรรมการตรวจสอบของบรษิทัแลว้ 
ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่ส าคญัของระบบการควบคุมภายใน  รวมทัง้การกระท าที่มชิอบที่อาจมี
ผลกระทบต่อการจดัท ารายงานทางการเงนิของบรษิทัและบรษิทัย่อย  

ในการนี้เพื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชุดเดยีวกนักบัทีบ่รษิทัไดร้บัรองความถูกต้องแลว้  บรษิัทได้
มอบหมายใหน้างสาวหฤทยั หลมิประเสรฐิ เป็นผูล้งลายมอืชื่อก ากบัเอกสารน้ีไวทุ้กหน้าดว้ย หากเอกสารใดไม่มลีายมอืชื่อของ
นางสาวหฤทยั หลมิประเสรฐิก ากบัไว ้บรษิทัจะถอืว่าไม่ใช่ขอ้มลูทีบ่รษิทัไดร้บัรองความถูกตอ้งของขอ้มลูแลว้ดงักล่าวขา้งตน้ 

ผูร้บัมอบอ านาจ 

ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 

นางสาวหฤทยั หลมิประเสรฐิ กรรมการ และรองกรรมการผูจ้ดัการ (ฝ่ายบรหิาร) 
 

ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 

1. รศ.ประภาษ ไพรสุวรรณา ประธานกรรมการบรษิทั และกรรมการอสิระ 
 

2. นางวลัชลยี ์กาญจนจงกล 
รองประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการอสิระ  

3. นายสุวทิย ์สงิหจนัทร ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 
 

4. นายวรพจน์ ยศะทตัต ์ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 
 

5. นายสมศกัดิ ์หลมิประเสรฐิ กรรมการ และประธานกรรมการบรหิาร 
 

6. นายชยัยศ ปิยะวรรณรตัน์ กรรมการ และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
 

7. นายนพดล วเิชยีรเกือ้ กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ 
 

8. นางสาวหฤทยั หลมิประเสรฐิ กรรมการ และรองกรรมการผูจ้ดัการ (ฝ่ายบรหิาร) 
 

9. นายมนต์ชยั ธญัธเนส กรรมการ และรองกรรมการผูจ้ดัการ (ฝ่ายขายและวศิวกรรม) 
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ประวติักรรมการและผูบ้ริหาร 
บริษทั ซีพีที ไดร ์แอนด ์เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 

ช่ือ - นามสกลุ 
อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผูบ้ริหาร 

สดัส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษทั 

ประสบการณ์การท างานในระยะเวลา 5 ปี (ย้อนหลงั) 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/ บริษทั ประเภทธรุกิจ 

รศ.ประภาษ ไพรสวุรรณา 67 - ปรญิญาโท วศิวกรรมศาสตร์
มหาบณัฑติ  
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ 
เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
 
- ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร ์
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ 
เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
 
- ผ่านการอบรม Director Certification 
Program (DCP) 
จากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ
บรษิทัไทย รุน่ที ่119/2009 
 
- ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Financial 
Statements for Directors (FSD) 
จากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ
บรษิทัไทย รุน่ที ่20/2013 
 
- ประกาศนียบตัรหลกัสตูรสถาบนั
วทิยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที ่17 

- 0.01% 2561 - ปัจจุบนั 
 
 
 

2559 - ปัจจุบนั 
 
 

2558 - ปัจจุบนั 
 
 
 
 
 

2557 - ปัจจุบนั 
 
 

2556 - 2561 
 
 
 

2553 - ปัจจุบนั 

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

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

จ าหน่ายอุปกรณ์และระบบควบคุมไฟฟ้าทีใ่ช้
ในโรงงานอุตสาหกรรม รวมถงึใหบ้รกิาร
ตดิตัง้และกอ่สรา้งสถานไีฟฟ้ายอ่ย 
 
ดา้นพลงังานไฟฟ้า 
 
 
น าเขา้และจ าหน่ายเคเบิล้ทีใ่ชใ้นงาน
โครงขา่ยโทรคมนาคม ใหบ้รกิารตดิตัง้ระบบ 
 
การวจิยัและพฒันาเชงิทดลองดา้น
วทิยาศาสตรธ์รรมชาต ิ
 
ประกอบกจิการผลติราง และท่อรอ้ยสายไฟ 
ตูส้ ือ่สาร 
 
จ าหน่ายอุปกรณ์และระบบควบคุมไฟฟ้าทีใ่ช้
ในโรงงานอุตสาหกรรม รวมถงึใหบ้รกิาร
ตดิตัง้และกอ่สรา้งสถานไีฟฟ้ายอ่ย 
 
หน่วยงานราชการ 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 
บรษัิท ซีพีท ีไดร ์แอนด ์เพาเวอร ์จ ากัด (มหาชน) 

                                                                                                       

 

 

CPT 
Professional for Drives and Power 

ช่ือ - นามสกลุ 
อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผูบ้ริหาร 

สดัส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษทั 

ประสบการณ์การท างานในระยะเวลา 5 ปี (ย้อนหลงั) 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/ บริษทั ประเภทธรุกิจ 

นางวลัชลยี ์กาญจนจงกล 
 
 

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

- 0.18% 2562 - ปัจจุบนั 
 
 

2561 - ปัจจุบนั 
 
 
 

2556 - 2561 

กรรมการและกรรมการ 
ผูม้อี านาจลงนาม 
 
รองประธานกรรมการ,
กรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการอสิระ 
 
กรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการอสิระ 

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

 

ธุรกจิการโรงแรม 
 
 
จ าหน่ายอุปกรณ์และระบบควบคุมไฟฟ้าทีใ่ช้
ในโรงงานอุตสาหกรรม รวมถงึใหบ้รกิาร
ตดิตัง้และกอ่สรา้งสถานไีฟฟ้ายอ่ย  
 
 

นายสุวทิย ์สงิหจนัทร ์
 

67 - ปรญิญาโท รฐัประศาสนศาสตร์
มหาบณัฑติ 
สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์ (นิดา้) 
  
- ปรญิญาตร ีนิตศิาสตร ์
มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
 
- ผ่านการอบรม Director Certification 
Program (DCP) 
จากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ 
บรษิทัไทย รุ่นที ่176/2013 
 
- ผ่านการอบรม Director Accreditation 
Program (DAP) จากสมาคมส่งเสรมิสถาบนั
กรรมการ บรษิทัไทย รุ่นที ่104/2013 

- 
 

- 2559 - ปัจจุบนั 
 
 
 

2556 - ปัจจุบนั 
 
 
 

2555 - ปัจจุบนั 
 
 
 

ประธานกรรมการ
ตรวจสอบและกรรมการ
อสิระ 
 
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบและกรรมการ
อสิระ 
 
ผูช้่วยผูว้่าการการไฟฟ้า
ฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย 
ผูท้รงคุณวุฒ ิ

บมจ.ซพีที ีไดร ์แอนด ์
เพาเวอร ์ 
 
 
บมจ.เพาเวอรโ์ซลชู ัน่ 
เทคโนโลย ี 
 
 
การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่ง
ประเทศไทย 
 
ส านกังาน
คณะกรรมการก ากบั
กจิการพลงังาน 

จ าหน่ายอุปกรณ์และระบบควบคุมไฟฟ้าทีใ่ช้
ในโรงงานอุตสาหกรรม รวมถงึใหบ้รกิาร
ตดิตัง้และกอ่สรา้งสถานไีฟฟ้ายอ่ย  
 
ธุรกจิออกแบบจ าหน่ายและตดิตัง้ระบบจ่าย
ไฟฟ้าและตรวจวดัจดัการสภาพแวดลอ้ม 
 
 
ผลติและจ าหน่ายพลงังานทดแทน 
 
 
ผลติและจ าหน่ายพลงังานทดแทน 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 
บรษัิท ซีพีท ีไดร ์แอนด ์เพาเวอร ์จ ากัด (มหาชน) 

                                                                                                       

 

 

CPT 
Professional for Drives and Power 

ช่ือ - นามสกลุ 
อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผูบ้ริหาร 

สดัส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษทั 

ประสบการณ์การท างานในระยะเวลา 5 ปี (ย้อนหลงั) 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/ บริษทั ประเภทธรุกิจ 

นายวรพจน์ ยศะทตัต์ 60 - ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร ์ 
สาขาเครือ่งกล 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

- - 2561 - ปัจจุบนั 
 
 
 
 
 
 

2556 - ปัจจุบนั 
 
 
 

2555 - ปัจจุบนั 
 
 
 

2549 - ปัจจุบนั 
 

กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการอสิระ 
 
 
ประธานกรรมการ 
 
 
กรรมการ  
กรรมการ 
 
 
ประธานกรรมการและ
กรรมการผูม้อี านาจลงนาม 
 
 
กรรมการ 
 

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

จ าหน่ายอุปกรณ์และระบบควบคุมไฟฟ้าทีใ่ช้
ในโรงงานอุตสาหกรรม รวมถงึใหบ้รกิาร
ตดิตัง้และกอ่สรา้งสถานไีฟฟ้ายอ่ย  
 
ใหบ้รกิารทางเทคโนโลยหีลายสาขา เช่นการ
ป้องกนัประเทศ การขนส่ง การจราจร 
 
บรกิารจดัท าการออกเสยีง  
ลงคะแนนหรอืโพล ดว้ยวธิอีอนไลน์หรอื
เวบ็ไซต ์
 
บรกิารตดิตัง้ ซ่อม และซ่อมบ ารุงอุปกรณ์
สือ่สารและอเิลค็ทรอนิค ขายอุปกรณ์
อเิลค็ทรอนิค 
 
อสงัหารมิทรพัย ์

นายสมศกัดิ ์หลมิประเสรฐิ 69 - ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ มหาบณัฑติ
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
 
- ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร ์
สาขาวศิวกรรมโทรคมนาคม 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ 
เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
 
- ผ่านการอบรม Director Accreditation 
Program (DAP) 

บดิาของ 
นางสาวหฤทยั 
หลมิประเสรฐิ 

9.92% 
  

2562-ปัจจุบนั 
 
 
 

2556-2562 
 

กรรมการและประธาน
กรรมการบรหิาร 
 
 

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

บมจ.ซพีที ีไดร ์แอนด ์
เพาเวอร ์ 
 
 

บมจ.ซพีที ีไดร ์แอนด ์
เพาเวอร ์

จ าหน่ายอุปกรณ์และระบบควบคุมไฟฟ้าทีใ่ช้
ในโรงงานอุตสาหกรรม รวมถงึใหบ้รกิาร
ตดิตัง้และกอ่สรา้งสถานไีฟฟ้ายอ่ย  



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 
บรษัิท ซีพีท ีไดร ์แอนด ์เพาเวอร ์จ ากัด (มหาชน) 

                                                                                                       

 

 

CPT 
Professional for Drives and Power 

ช่ือ - นามสกลุ 
อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผูบ้ริหาร 

สดัส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษทั 

ประสบการณ์การท างานในระยะเวลา 5 ปี (ย้อนหลงั) 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/ บริษทั ประเภทธรุกิจ 

จากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ 
บรษิทัไทย รุ่นที ่104/2013 

นายชยัยศ ปิยะวรรณรตัน์ 
 

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

- 5.56% 2562 - ปัจจุบนั 
 
 
 

2550 - 2562 

กรรมการและประธาน
เจา้หน้าทีบ่รหิาร 
 
 
กรรมการผูจ้ดัการ 

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

จ าหน่ายอุปกรณ์และระบบควบคุมไฟฟ้าทีใ่ช้
ในโรงงานอุตสาหกรรม รวมถงึใหบ้รกิาร
ตดิตัง้และกอ่สรา้งสถานไีฟฟ้ายอ่ย 
 
จ าหน่ายอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้า 

นายนพดล วเิชยีรเกือ้ 56 - ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร ์ 
สาขาวศิวกรรมอเิลก็ทรอนิกส ์ 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ 
เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
 
- ผ่านการอบรม Director Accreditation 
Program (DAP)  
จากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ 
บรษิทัไทย รุ่นที ่100/2013 
 

- 9.10% 2561 - ปัจจุบนั 
 
 
 

2559 - 2561 
 
 

2556 - 2559 
 

กรรมการและกรรมการ
ผูจ้ดัการ 
 
 
กรรมการและรองกรรมการ
ผูจ้ดัการ 
 
ผูจ้ดัการทัว่ไป  
(ฝ่ายบรกิาร) 

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

จ าหน่ายอุปกรณ์และระบบควบคุมไฟฟ้าทีใ่ช้
ในโรงงานอุตสาหกรรม รวมถงึใหบ้รกิาร
ตดิตัง้และกอ่สรา้งสถานไีฟฟ้ายอ่ย 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 
บรษัิท ซีพีท ีไดร ์แอนด ์เพาเวอร ์จ ากัด (มหาชน) 

                                                                                                       

 

 

CPT 
Professional for Drives and Power 

ช่ือ - นามสกลุ 
อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผูบ้ริหาร 

สดัส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษทั 

ประสบการณ์การท างานในระยะเวลา 5 ปี (ย้อนหลงั) 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/ บริษทั ประเภทธรุกิจ 

นางสาวหฤทยั หลมิประเสรฐิ 45 - ปรญิญาโท Internet and E-commerce  
มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 
 
-  ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิ สาขาการเงนิ  
(เกยีรตนิิยมอนัดบั 1) 
มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์
 
- ผ่านการอบรม Director Accreditation 
Program (DAP)  
จากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ 
บรษิทัไทย รุ่นที ่100/2013 
 
- ผ่านการอบรม Company Secretary 
Program (CSP) 
จากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ 
บรษิทัไทย รุ่นที ่49/2013 
 
- ผ่านการอบรม Chief Financial Officer 
Certification Program (CFO)  
จากสภาวชิาชพีบญัช ีในพระบรมราชูปถมัภ ์
รุ่นที ่10/2008 
 
 
 
 
 
 

บุตรสาวของ
นายสมศกัดิ ์
หลมิประเสรฐิ 

7.38% 2559 - ปัจจุบนั 
 
 
 

2556 - 2559 

กรรมการและรองกรรมการ
ผูจ้ดัการ (ฝ่ายบรหิาร) 
 
 
ผูจ้ดัการทัว่ไป 
(ฝ่ายบรหิาร) 

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

จ าหน่ายอุปกรณ์และระบบควบคุมไฟฟ้าทีใ่ช้
ในโรงงานอุตสาหกรรม รวมถงึใหบ้รกิาร
ตดิตัง้และกอ่สรา้งสถานไีฟฟ้ายอ่ย 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 
บรษัิท ซีพีท ีไดร ์แอนด ์เพาเวอร ์จ ากัด (มหาชน) 

                                                                                                       

 

 

CPT 
Professional for Drives and Power 

ช่ือ - นามสกลุ 
อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผูบ้ริหาร 

สดัส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษทั 

ประสบการณ์การท างานในระยะเวลา 5 ปี (ย้อนหลงั) 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/ บริษทั ประเภทธรุกิจ 

นายมนต์ชยั ธญัธเนส 50 - ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ มหาบณัฑติ 
มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 
 
- ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร ์
สาขาไฟฟ้าก าลงั 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ 
เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
- ผ่านการอบรม Director Accreditation 
Program (DAP) จากสมาคมส่งเสรมิ
สถาบนักรรมการบรษิทัไทยรุน่ที ่
157/2019 
 

- 0.26% 2561 - ปัจจุบนั 
 
 
 

2556 - 2561 

กรรมการและรองกรรมการ
ผูจ้ดัการ 
(ฝ่ายขายและวศิวกรรม) 
 
ผูจ้ดัการทัว่ไป (ฝ่ายขาย) 

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

จ าหน่ายอุปกรณ์และระบบควบคุมไฟฟ้าทีใ่ช้
ในโรงงานอุตสาหกรรม รวมถงึใหบ้รกิาร
ตดิตัง้และกอ่สรา้งสถานไีฟฟ้ายอ่ย 

นายธรียุทธ เพช็รวงศ ์ 47 - ปรญิญาตร ีสาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยมีหานคร 

- 0.02% 2559 - ปัจจุบนั 
 
 
 

2557 - 2559 

ผูจ้ดัการทัว่ไป 
(ฝ่ายผลติและออกแบบ) 
 
 
ผูช้่วยผูจ้ดัการโรงงาน 
 

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

จ าหน่ายอุปกรณ์และระบบควบคุมไฟฟ้าทีใ่ช้
ในโรงงานอุตสาหกรรม รวมถงึใหบ้รกิาร
ตดิตัง้และกอ่สรา้งสถานไีฟฟ้ายอ่ย  
 
 

นายนายธนากรณ์ มาไพศาล
สนิ 

55 - ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร ์
สาขาไฟฟ้าก าลงั 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณ
ทหารลาดกระบงั 

- - 2563 - ปัจจุบนั 
 
 
 

2560-2562 
 
 

2558-2560 

ผูจ้ดัการทัว่ไป 
(ฝ่ายบรกิาร) 
 
 
ผูจ้ดัการพฒันาธุรกจิ เมยีน
มาร ์กมัพชูา และลาว 
 
ผูจ้ดัการธุรกจิบรกิารหมอ้
แปลงไฟฟ้าก าลงั 

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

จ าหน่ายอุปกรณ์และระบบควบคุมไฟฟ้าทีใ่ช้
ในโรงงานอุตสาหกรรม รวมถงึใหบ้รกิาร
ตดิตัง้และกอ่สรา้งสถานไีฟฟ้ายอ่ย  
 
จ าหน่ายอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้า 
 
 
จ าหน่ายอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้า 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 
บรษัิท ซีพีท ีไดร ์แอนด ์เพาเวอร ์จ ากัด (มหาชน) 

                                                                                                       

 

 

CPT 
Professional for Drives and Power 

ช่ือ - นามสกลุ 
อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผูบ้ริหาร 

สดัส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษทั 

ประสบการณ์การท างานในระยะเวลา 5 ปี (ย้อนหลงั) 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/ บริษทั ประเภทธรุกิจ 

นายธรีะศกัดิ ์พฒัน์เจรญิ 42 - ปรญิญาเอก วศิวกรรมศาสตรดุษฎี
บณัฑติ สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณ
ทหารลาดกระบงั 
 
- ปรญิญาโท วศิวกรรมศาสตร์
มหาบณัฑติ สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า  
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณ
ทหารลาดกระบงั 
 
-ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตรบ์ณัฑติ  
สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณ
ทหารลาดกระบงั 
 

- - 2563 - ปัจจุบนั 
 
 
 
 

2562 - ปัจจุบนั 
 
 
 
 
 

2550 - 2562 

ผูจ้ดัการทัว่ไป 
(ฝ่ายออกแบบและ
วศิวกรรม) 
 
 
อาจารยป์ระจ าสาขาวชิา
วศิวกรรมไฟฟ้า 
 
 
 
 
ผูจ้ดัการฝ่ายวศิวกรรม 

บมจ.ซพีที ีไดร ์แอนด ์
เพาเวอร ์
 
 
 
มหาวทิยาลยัราชภฏั
ราชนครนิทร ์
คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
 
 
บจก.เอบบี ี

จ าหน่ายอุปกรณ์และระบบควบคุมไฟฟ้าทีใ่ช้
ในโรงงานอุตสาหกรรม รวมถงึใหบ้รกิาร
ตดิตัง้และกอ่สรา้งสถานไีฟฟ้ายอ่ย 
 
 
สถาบนัการศกึษา 
 
 
 
 
 
จ าหน่ายอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้า 

นางสาวณฐัชานนัท ์เธยีรชยั
ตระกลู 

41 - ปรญิญาตร ีคณะบญัช ี
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

- - 2562 - ปัจจุบนั 
 
 
 

2561 - 2562 
 
 

2560 - 2561 
 
 
 

2556 - 2560 

ผูค้วบคุมดแูลการท าบญัชี
และผูอ้ านวยการ 
ฝ่ายการเงนิ 
 
ผูจ้ดัการส่วนฝ่ายควบคุม
ทางการเงนิบญัช ี
 
ผูจ้ดัการแผนกบญัช ี
 
 
 
เจา้หน้าทีบ่ญัชอีาวุโส 

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

จ าหน่ายอุปกรณ์และระบบควบคุมไฟฟ้าทีใ่ช้
ในโรงงานอุตสาหกรรม รวมถงึใหบ้รกิาร
ตดิตัง้และกอ่สรา้งสถานไีฟฟ้ายอ่ย 
 
ธุรกจิน ้ามนั 
 
 
จ าหน่ายอุปกรณ์และระบบควบคุมไฟฟ้าทีใ่ช้
ในโรงงานอุตสาหกรรม รวมถงึใหบ้รกิาร
ตดิตัง้และกอ่สรา้งสถานไีฟฟ้ายอ่ย 
 
น าเขา้และจ าหน่ายเครือ่งส าอางและน ้าหอม 
 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 
บรษัิท ซีพีท ีไดร ์แอนด ์เพาเวอร ์จ ากัด (มหาชน) 

                                                                                                       

 

 

CPT 
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ช่ือ - นามสกลุ 
อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผูบ้ริหาร 

สดัส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษทั 

ประสบการณ์การท างานในระยะเวลา 5 ปี (ย้อนหลงั) 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/ บริษทั ประเภทธรุกิจ 

นางสาวผกามาศ ฉมิเลก็ 
 

47 - ปรญิญาตร ีคณะบรหิารธุรกจิ 
สาขาการเงนิ 
มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์

- 0.03% 2559 - ปัจจุบนั 
 

2556 - 2559 
 
 

ผูจ้ดัการแผนกธุรการ 
 
เจา้หน้าทีก่ารเงนิอาวุโส
และหวัหน้าการเงนิ 
 

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

จ าหน่ายอุปกรณ์และระบบควบคุมไฟฟ้าทีใ่ช้
ในโรงงานอุตสาหกรรม อาคารตกึสงู รวมถงึ
ใหบ้รกิารตดิตัง้และกอ่สรา้งสถานีไฟฟ้าย่อย 
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เอกสารแนบ 2 
รายละเอียดการด ารงต าแหน่งของกรรมการผูบ้ริหาร  
และผูมี้อ านาจควบคมุของบริษทัในบริษทัท่ีเก่ียวข้อง 
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Professional for Drives and Power 

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

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

บมจ.คอมมวินิเคชัน่ แอนด ์ซสิเตม็ส ์โซลชูัน่ A, Z             

บมจ.บางกอกชทีเมท็ทลั X, Z             

บมจ.เพาเวอรโ์ซลชูัน่   B, X, Z           

บจก.ไทยโทรนิค    A, D          

บจก.อลงัการ พร๊อพเพอรต์ีส้ ์    B          

บจก.โพล ออนไลน์    B          

บจก.ไซเบอร ์โหวต    B          

INDRA SISTEMAS S.A.    A          

บจก.ยุวลัย ์2019 จ ากดั  B, D            

ชื่อ-สกุล 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
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เอกสารแนบ 3 
รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้างานตรวจสอบภายใน 
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รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้างานตรวจสอบภายใน 

ช่ือ - นามสกลุ 
อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผูบ้ริหาร 

สดัส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษทั 

ประสบการณ์การท างานในระยะเวลา 5 ปี (ย้อนหลงั) 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/ บริษทั ประเภทธรุกิจ 

นางสาวบุญณ ีกุศลโสภติ 49 - Endorsed internal Auditing Program 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 

- Master's degree in MBA (Executive) 
มหาวทิยาลยับรูพา 
 

- Graduated Diploma (Auditing) 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 

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

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

- ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตแห่งประเทศไทย (CPA) 
เลขที ่5623 เมือ่ปี 2541 
 

- ผูต้รวจสอบภายในวชิาชพี (CPIAT) 
เลขที ่346 เมือ่ปี 2558 
 

- ผูต้รวจสอบอสิระส าหรบัโครงการ CAC SME 
(CAC SME IA Certification) เมือ่ปี 2561 
 

- สมาชกิสภาวชิาชพีบญัช ี
 

- สมาชกิสมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 

- - 2547 - ปัจจุบนั 
 
 

2546 - ปัจจุบนั 

Partner, Chief Audit 
Executive 
 
Auditor and Consultant 

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

ธุรกจิรบัตรวจสอบภายในและใหป้รกึษา
ดา้นระบบควบคุมภายใน 
 
ธุรกิจรบัตรวจสอบบัญชี ปรึกษาทาง
บญัช ีและภาษ ี
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CPT Drives and Power Public Company Limited  

 

ส ำนกังำนใหญ ่

230/7 ถนนเทศบำลรงัรกัษเ์หนือ, ลำดยำว,  

จตุจกัร, กรุงเทพฯ 10900 

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

อเีมล ์: info@CPTthailand.com 

www.CPTthailand.com 

mailto:info@CPTthailand.com

	Cover (Front) 56-1 One Report
	สารบัญ 56-1 (One Report)
	แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report)_Finish 29.3.22
	Cover (Back) 56-1 One Report

