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แบบแสดงรายการข้ อมูลและหนังสือชีช้ วน
ของ
CPT
Professional for Drives and Power

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

วันที่ 4 กันยำยน 2560
วันที่แบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และหนังสือชีช้ วนมีผลบังคับใช้
วันที่ 12 ธันวำคม 2560
คำเตือนผู้ลงทุน:
“ก่อนกำรตัดสินใจลงทุนผู้ลงทุนต้ องใช้ วิจำรณญำณในกำรพิจำรณำข้ อมูลรำยละเอียดเกี่ ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์ และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทังควำม
้
เหมำะสมในกำรลงทุนและควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องเป็ นอย่ำงดี กำรมีผลใช้ บงั คับของแบบแสดงรำยกำรข้ อมูลกำรเสนอขำยหลักทรัพย์และหนังสือชี ช้ วนนี ้ มิได้
เป็ นกำรแสดงว่ำคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน หรื อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ แนะนำให้ ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขำย หรื อมิได้ ประกันรำคำหรื อผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขำย หรื อรับรองควำมครบถ้ วนและ
ถูกต้ องของข้ อมูลในแบบแสดงรำยกำรข้ อมูลกำรเสนอขำยหลักทรัพย์และหนังสือชี ้ชวนนี ้แต่อย่ำงใด ทังนี
้ ้ กำรรับรองควำมถูกต้ องครบถ้ วนของข้ อมู ลใน
แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลกำรเสนอขำยหลักทรัพย์และหนังสือชี ้ชวนนี ้ เป็ นควำมรับผิดชอบของผู้เสนอขำยหลักทรัพย์
หำกแบบแสดงรำยกำรข้ อมูลกำรเสนอขำยหลักทรัพย์และหนังสือชี ้ชวนมีข้อควำมหรื อรำยกำรที่เป็ นเท็จหรื อขำดข้ อควำมที่ควรต้ องแจ้ งในสำระสำคัญ ผู้ถือ
หลักทรัพย์ที่ได้ ซื ้อหลักทรัพย์ไม่เกินหนึ่งปี นบั แต่วนั ที่แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลกำรเสนอขำยหลักทรัพย์และหนังสือชี ้ชวนมีผลใช้ บงั คับแ ละยังเป็ นเจ้ ำของ
หลักทรัพย์อยู่ มีสทิ ธิเรี ยกร้ องค่ำเสียหำยจำกบริ ษัทหรื อเจ้ ำของหลักทรัพย์ได้ ตำมมำตรำ 82 แห่งพระรำชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
ทังนี
้ ้ ภำยในหนึง่ ปี นบั แต่วนั ที่ได้ ร้ ู หรื อควรจะได้ ร้ ู ว่ำแบบแสดงรำยกำรข้ อมูลกำรเสนอขำยหลักทรัพย์และหนังสือชี ้ชวนเป็ นเท็จหรื อขำดข้ อควำมที่ควรต้ อง
แจ้ งในสำระสำคัญ แต่ไม่เกินสองปี นบั จำกวันที่แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลกำรเสนอขำยหลักทรัพย์และหนังสือชี ้ชวนดังกล่ำวมีผลใช้ บงั คับ ”
บุคคลทั่วไปสำมำรถขอตรวจสอบ หรื อขอสำเนำแบบแสดงรำยกำรข้ อมูลกำรเสนอขำยหลักทรั พ ย์ แ ละหนัง สือชี ช้ วน ได้ ที่ศูนย์ สำรนิเ ทศ สำนัก งำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ชัน้ 333/3 ถนนวิภำวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหำนคร 10900 โทรศัพท์ 02-6959999 ในทุกวันทำกำรของสำนักงำน ก.ล.ต. ระหว่ำงเวลำ 9.00 น. – 12.00 น. และ 13.00 น. – 16.00 น. หรื อทำง http://www.sec.or.th

คาเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้ อมูลก่ อนตัดสินใจลงทุน

สารบัญ

ส่ วนที่ 1

ข้ อมูลสรุปสาคัญ (Executive Summary)

ส่ วนที่ 2

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

ส่ วนที่ 3

ส่ วนที่ 4
เอกสารแนบ
เอกสำรแนบ 1
เอกสำรแนบ 2
เอกสำรแนบ 3
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รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผู้บริ หำร ผู้มีอำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริ ษัท
รำยละเอียดกำรดำรงตำแหน่งของผู้บริ หำรและผู้มีอำนำจควบคุมของบริ ษัทในบริ ษัทที่
เกี่ยวข้ อง
รำยละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ ำงำนตรวจสอบภำยใน และหัวหน้ ำงำนกำกับดูแลกำร
ปฏิบตั งิ ำนของบริ ษัท (compliance)

เอกสำรแนบ 4
เอกสำรแนบ 5

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

CPT

บริ ษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

Professional for Drives and Power

CPT Drives and Power Public Company Limited

ส่ วนที่ 1
ข้ อมูลสรุ ป (Executive Summary)
ข้ อมูลสรุ ปนีเ้ ป็ นส่ วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และหนังสือชีช้ วนซึ่งเป็ นเพียงข้ อมูล
สรุ ปเกี่ยวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสี่ยงของบริ ษัทที่ออกและเสนอขายหลักทรั พย์ (“บริ ษัท”) ดังนัน้ ผู้
ลงทุนต้ องศึกษาข้ อมูลในรายละเอียดจากหนังสือชีช้ วนฉบับเต็ม ซึ่งสามารถขอได้ จากผู้จัดจาหน่ ายหลักทรั พย์ และ
บริ ษัทหรื ออาจศึกษาข้ อมูลได้ จากแบบแสดงรายการข้ อมูลและหนังสือชีช้ วนที่บริ ษัทยื่นต่ อสานักงาน ก.ล.ต.ได้ ท่ ี
website ของสานักงาน ก.ล.ต.
ข้ อมูลสรุปของการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ต่อประชาชนเป็ นครัง้ แรก (IPO)
เพื่อซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
(ระยะเวลาการเสนอขาย : วันที่ 13 – 15 ธันวาคม 2560 เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น.)
ข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย
ผู้เสนอขาย

:

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

ประเภทธุรกิจ

:

จาหน่ายอุปกรณ์ และระบบควบคุมไฟฟ้าที่ใช้ ในโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึง
ให้ บริ การติดตังและก่
้
อสร้ างสถานีไฟฟ้าย่อย

จานวนหุ้นที่เสนอขาย

:

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

สัดส่ วนการเสนอขายหุ้น

:

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

เงื่อนไขในการจัดจาหน่ าย

:

 รับประกันการจาหน่ายอย่างแน่นอนทังจ
้ านวน (Firm Underwriting)
 ไม่รับประกันการจาหน่าย (Best Effort)

ส่วนที่ 1 หน้ า 1
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ราคาเสนอขายต่ อประชาชน

:

2.30

บาทต่อหุ้น

มูลค่ าการเสนอขาย

:

621,000,000 บาท

มูลค่ าที่ตราไว้ (Par)

:

0.50 บาทต่อหุ้น
0.82 บาทต่อหุ้น (ณ 30 กันยายน 2560) (ก่อนจ่ายปันผล)

มูลค่ าตามราคาบัญชี (Book Value) :

0.68 บาทต่อหุ้น (หลังจ่ายปันผล)
การเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์ แปลงสภาพในช่ วง 6 เดือนก่ อนหน้ ายื่นคาขออนุญาต
ต่ อสานักงานจนถึงวันเสนอขาย :  ไม่มี
 จานวนหุ้นหรื อหุ้นรองรั บหลักทรัพย์แปลงสภาพ ......หุ้น ราคาเสนอขายหรื อราคา
แปลงสภาพ :.................บาท
ที่มาของการกาหนดราคาเสนอขายและข้ อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย
14.12

อัตราส่ วนราคาต่ อกาไร(P/E Ratio) :

เท่า

P/E Ratio ของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน
ชื่อบริษัท

P/E

บริ ษัท อาซีฟา จากัด (มหาชน)

12.85

เท่ า

สัดส่ วนของ “ ผู้มีส่วนร่ วมในการบริหาร ”
ที่ไม่ ติด silent period

:

จานวน 405,000,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 45 ของจานวนหุ้นที่ออกและเรี ยก
ชาระแล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครัง้ นี ้

ตลาดรอง

:

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

หมวดธุรกิจ (sector)

:

วัสดุอตุ สาหกรรมและเครื่ องจักร (IMM)

เกณฑ์ เข้ าจดทะเบียน

:

เกณฑ์กาไรสุทธิ (Profit test)

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

ส่วนที่ 1 หน้ า 2

จานวนเงิน
โดยประมาณ
(ล้ านบาท)

ระยะเวลา
ที่ใช้ เงิน
โดยประมาณ

70
80

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

จานวนเงิน
โดยประมาณ
(ล้ านบาท)

ระยะเวลา
ที่ใช้ เงิน
โดยประมาณ

50

ไตรมาส 3 ปี 2561

70

ปี 2561

ส่วนที่เหลือจาก 1
และ 2

ปี 2561

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

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้เสนอขายหลักทรัพย์
ในปี 2537 กลุ่มวิศวกรผู้มีประสบการณ์ด้านอุปกรณ์ควบคุมเครื่ องจักรของโรงงานอุตสาหกรรม ประกอบด้ วย นายสมศักดิ์
หลิมประเสริ ฐ นายอภิชาติ ปี ปทุม และนายนพดล วิเชียรเกื ้อ ได้ เล็งเห็นโอกาสที่จะเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตจากการทางานของ
เครื่ องจักรให้ แก่ผ้ ปู ระกอบการไทยโดยบริ ษัทคนไทย ดังนัน้ ผู้บริ หารทังสามท่
้
านได้ เริ่ มก่อตังบริ
้ ษัทบริ ษัท ซี .พี.ที. (ไทยแลนด์) จากัด
มีวตั ถุประสงค์แรกเริ่ มในการขายอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อดัดแปลงการควบคุมเครื่ องจักรเก่าแต่อยู่ในสภาพใช้ งานได้ ให้ มีการควบคุมที่
รวดเร็ วและแน่นอน โดยจะประกอบด้ วยอุปกรณ์ต่างๆ ที่มีคณ
ุ ภาพแต่ราคาย่อมเยา
ต่อมาเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2546 มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างกลุ่มบริ ษัท ผู้ก่อตังทั
้ งสามท่
้
านได้ จดั ตัง้ บริ ษัท ซีพีที ไดร์
แอนด์ เพาเวอร์ จากัด หรื อปัจจุบนั คือ บริ ษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท” หรื อ “CPT”) หรื อย่อมาจาก
“Control Power and Transmission” ซึง่ เป็ นระบบไฟฟ้ากาลังสาหรับควบคุมการทางานของเครื่ องจักร โดยมีผ้ ถู ือหุ้นใหญ่ คือ กลุ่ม
ครอบครัวหลิมประเสริ ฐ ครอบครัวปี ปทุม และครอบครัววิเชียรเกื ้อ เพื่อดาเนินธุรกิจขายอุปกรณ์ต้ รู ะบบไฟฟ้าและระบบควบคุม
สาหรับควบคุมเครื่ องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้ รับการป้อนข้ อมูลได้ (Programmable Logic Control (“PLC")) ได้ แก่ ระบบ
การควบคุมมอเตอร์ ไฟฟ้าและส่งกาลังอัตโนมัติ (Automatic Drives and Power) และระบบตู้ไฟฟ้ากาลัง (Power Distribution
Panel) ซึง่ เป็ นเทคโนโลยีขนสู
ั ้ งสาหรับควบคุมเครื่ องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีฐานลูกค้ าหลักเป็ นกลุ่มอุตสาหกรรมโรงงาน
น ้าตาล รวมทังมี
้ การเก็บสารองอะไหล่ และการให้ บริ การหลังการขาย และเริ่ มมีการให้ บริ การรับเหมาและติดตังสายไฟฟ้
้
า และการ
ก่อสร้ างสถานีไฟฟ้าย่อย (Substation)
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บริ ษัทประกอบธุรกิจแบ่งออกเป็ น 4 ส่วนดังนี ้
1. ธุรกิจจากการขายตู้ไฟฟ้ า (Panel) แบ่ งเป็ น 2 ประเภท ได้ แก่
ก. ตู้ไฟฟ้ าระบบควบคุมเครื่องจักร
บริ ษัทดาเนินธุรกิจในการขายตู้ไฟฟ้า (Panel) โดยการผลิตตู้ไฟฟ้าของระบบไฟฟ้า ณ โรงงานของบริ ษัท และจาหน่าย
ไปยังลูกค้ ากลุ่มโรงงาน อุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น ตู้ควบคุมระบบความเร็ วมอเตอร์ (AC / DC Drives System Panel) ซึง่ ทางาน
ร่ วมกับระบบ PLC ผ่านการสื่อสารทางเครื อข่าย เพื่อความแม่นยาและถูกต้ อง พร้ อมแสดงผลการทางานและรายงานความ
ผิดพลาด โดยสามารถกาหนดค่าการทางานและการวิเคราะห์ รวมถึงบันทึกประวัติการทางานทุกขันตอน
้
ผ่านระบบแสดงผลทาง
หน้ าจอ Monitor (SCADA)
ข.

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

บริ ษัทดาเนินธุรกิจในการขายตู้ไฟฟ้าสาหรับระบบไฟฟ้าแรงดันต่า เช่น แผงจ่ายไฟฟ้าขนาดใหญ่รับไฟจากการไฟฟ้า
เพื่อจ่ายไฟ (Main Distribution Board (“MDB”)), ระบบควบคุมการทางานของมอเตอร์ (Motor Control Center (“MCC”)),
ตู้ควบคุมตัวเก็บประจุ (Capacitor Panel) และตู้ไฟฟ้าแรงดันปานกลาง เช่น ตู้ระบบการส่งกระแสไฟฟ้า (Incoming Feeder,
Protection & Bus Tie), ระบบเชื่อมต่อวงจร (Interconnecting Panel), ตู้ควบคุมตัวเก็บประจุ (Capacitor Panel), ระบบควบคุม
การทางานของเครื่ องผลิตไฟฟ้า (Generator Protection Panel) และระบบตู้ไฟฟ้ากาลัง ซึง่ เป็ นระบบการควบคุมการจ่ายไฟใน
โรงงานอย่างมีประสิทธิภาพจนถึงการเชื่อมต่อกระแสไฟ (Synchronize) ระบบกับการไฟฟ้าเพื่อขายไฟฟ้าให้ แก่รัฐบาลอีกด้ วย
รวมถึงการควบคุมเครื่ องจักร และการผลิตโดยควบคุมพลังงานที่เหลือ ใช้ เพื่ อประหยัดพลังงาน การมี ร ะบบควบคุมจะช่วยให้
เครื่ องจักรผลิตสินค้ าได้ มีคณ
ุ ภาพแน่นอน รวมถึงการรายงานความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ ้นผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ได้ ตลอดเวลา
2. ธุรกิจจากการขายสินค้ าสาเร็จรูปประเภทหน่ วย (Unit)
บริ ษัทเป็ นตัวแทนจาหน่ายสินค้ าสาเร็ จรู ปประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ควบคุมโดยผลิตภัณฑ์มาตรฐานที่
จัดจาหน่าย ได้ แก่ สินค้ าจาก LS ได้ แก่ Electrical Power Products, ตัวปรับความเร็ วมอเตอร์ กระแสสลับแรงดันต่าและแรงดัน
ปานกลาง (LV & MV Inverter) และอุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติ (PLC) สินค้ าจาก Hyosung ได้ แก่ AC Motor ขนาดใหญ่ สินค้ าจาก
VACON ได้ แก่ อุปกรณ์ปรับความเร็ วมอเตอร์ กระแสสลับ (Regenerative Inverter) สินค้ าจาก Parker Hannifin เช่น อุปกรณ์ส่ง
กาลังกระแสตรงแบบดิจิตอล (DC Drives) และสินค้ าจาก ZEZ SILKO ได้ แก่ อุปกรณ์เก็บประจุไฟฟ้า (Capacitor Bank) เป็ นต้ น
โดยจัดจาหน่ายผ่านลูกค้ าประเภทตัวแทนจาหน่าย (Distributor)
3. ธุรกิจจากการให้ บริ การรั บเหมาและติดตัง้ สายไฟ (Cable Installation) และการก่ อ สร้ างสถานี ไฟฟ้ าย่ อย
(Substation) ขนาดแรงดัน 69-115 kV.
บริ ษัทดาเนินธุรกิจในการออกแบบและก่อสร้ างสถานีไฟฟ้าย่อย ขนาดแรงดัน 69-115 kV. แบบ Turnkey Project
รวมถึงการออกแบบแผงวงจรไฟฟ้าเพื่อการป้องกันความผิดพลาด (Protective Relays Panel) การแสดงผล/ควบคุมและการ
วิเคราะห์ (SCADA System) ผ่านระบบเส้ นใยนาแสง (Fiber Optic) นอกจากนี ้ บริ ษัทยังให้ บริ การวางรากฐาน การติดตังสายไฟ
้
สาหรับงานประกอบตู้ไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมทัว่ ไปและสถานีไฟฟ้าย่อยอีกด้ วย อาทิเช่น LV Power Cable & Control Cable
, MV Power Cable, Overhead & Underground Line, System Grounding เป็ นต้ น
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4. ธุรกิจจากการให้ บริการและซ่ อมแซม (Service and Repair)
บริ ษัทมีแผนกให้ บริ การแก่ลกู ค้ าทังที
้ ่อยู่ในระยะรับประกัน และพ้ นระยะเวลารับประกันแล้ ว โดยงานบริ การจะเกิดจาก
การที่ลกู ค้ าได้ ตดิ ต่อมายังฝ่ ายบริ การเมื่อสินค้ ามีปัญหาหรื อใช้ งานไม่ได้ เมื่อได้ ตรวจสอบการทางานของเครื่ องจักรแล้ ว ในกรณี
สินค้ าใช้ งานต่อไม่ได้ บริ ษัทจะนาเสนอการขายสินค้ า ประเภท Unit ใหม่ เพื่อทดแทน Unit เก่าที่ชารุ ด หรื อบางกรณี เป็ นการ
ให้ บริ การติดตังและดั
้
ดแปลงระบบไฟฟ้าเพื่อให้ เครื่ องจักรนันๆ
้ ทางานได้ ตามปกติ ณ โรงงานลูกค้ า นอกจากนันยั
้ งให้ บริ การตรวจ
สภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าหรื อระบบไฟฟ้า ณ โรงงานลูกค้ า การให้ บริ การงานซ่อมแซม (Repair) และขายอะไหล่เพื่อให้ สินค้ าอยู่ในสภาพ
ที่ใช้ งานต่อไปได้ บริ ษัทจะรับตรวจสภาพและซ่อมสินค้ าเฉพาะสินค้ าที่บริ ษัทขายให้ เท่านัน้
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ :
รายชื่อผู้ถือหุ้น

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

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

100.00

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

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

27.00
1.50
1.50
100.00

คณะกรรมการบริษัท:
รายชื่อ
ตาแหน่ ง
1. นายจรุ ง สุพรรณพงษ์
ประธานกรรมการบริ ษัท / กรรมการอิสระ
2. นายสุวทิ ย์ สิงหจันทร์
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
3. รศ.ประภาษ ไพรสุวรรณา
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
4. นางวัลชลีย์ กาญจนจงกล
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
5. นายประดิษฐ์ สุคนธสวัสดิ์
กรรมการอิสระ
6. นายสมศักดิ์ หลิมประเสริ ฐ
กรรมการ / ประธานกรรมการบริ หาร
7. นายอภิชาติ ปี ปทุม
กรรมการ
8. นายนพดล วิเชียรเกื ้อ
กรรมการ
9. นางสาวหฤทัย หลิมประเสริ ฐ
กรรมการ
โดยมี นางสาวจิตติมา คาเวียงจันทร์ ปฏิบตั หิ น้ าที่เป็ นเลขานุการบริ ษัท
กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริ ษัท คือ นายสมศักดิ์ หลิมประเสริ ฐ หรื อ นางสาวหฤทัย หลิมประเสริ ฐ ลงลายมือชื่อ
ร่ วมกับ นายอภิชาติ ปี ปทุม หรื อ นายนพดล วิเชียรเกื ้อ รวมเป็ นสองคนและประทับตราสาคัญของบริ ษัท
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สัดส่ วนรายได้ :
โครงสร้ างรายได้

2557
(ปรั บปรุ งใหม่ )
ล้ านบาท
ร้ อยละ

2558
(ปรั บปรุ งใหม่ )
ล้ านบาท ร้ อยละ

2559**
ล้ านบาท

ร้ อยละ

9 เดือน 2559
ล้ านบาท

ร้ อยละ

9 เดือน 2560
ล้ านบาท

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

ร้ อยละ

56.68
22.33
79.01

18.12
2.51
20.63
99.64

0.36
100.00

สรุปปั จจัยความเสี่ยง:
1. ความเสี่ยงจากการพึง่ พิงกลุ่มลูกค้ าในกลุ่มอุตสาหกรรมน ้าตาล เนื่องจากเป็ นกลุ่มลูกค้ ารายใหญ่ของบริ ษัท รายได้ จากลูกค้ ากลุ่ม
โรงงานน ้าตาลคิดเป็ นร้ อยละ 42.98 และ ร้ อยละ 52.86 ของรายได้ จากการขายและบริ การ ตามลาดับ สาหรับปี 2559 และ 9 เดือน
ของปี 2560 ตามลาดับ
2. ความเสี่ยงจากการพึง่ พิงผู้จดั จาหน่ายน้ อยราย ได้ แก่ ABB LS และ HITACHI ซึง่ เป็ นสัดส่วนที่อยู่ในระดับของการพึง่ พิงผู้จดั
จาหน่ายทังสามรายดั
้
งกล่าวรวมกันอยู่ประมาณร้ อยละ 50 ในปี 2559 และร้ อยละ 30 สาหรับยอดซื ้อ 9 เดือนของปี 2560
3. ความเสี่ยงจากความล่าช้ าของโครงการ ซึง่ อาจส่งผลต่อบริ ษัทจากการเสียค่าปรับล่าช้ า หรื อก่อให้ เกิดต้ นทุนเพิ่มจากประมาณการ
ที่ตงไว้
ั ้ และส่งผลไปถึงการรับรู้ รายได้ ที่ล่าช้ าไปจากเดิมที่วางไว้ อย่างไรก็ตาม ตังแต่
้ อดีตถึงปัจจุบนั บริ ษัทไม่เคยเสียค่าปรับจากงาน
ล่าช้ า
4. ความเสี่ยงจากการเพิ่มขึ ้นของต้ นทุนอันเนื่องมาจากราคาวัสดุเปลี่ยนแปลง จะส่งผลให้ มีต้นทุนในการดาเนินงานสูงขึ ้น
5. ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เนื่องจากมีการสัง่ ซื ้อสินค้ าจากต่างประเทศประมาณร้ อยละ
37.67 และร้ อยละ 31.48 ของยอดซื ้อรวมของยอดสัง่ ซื ้อรวมในปี 2559 และช่วง 9 เดือนปี 2560 ตามลาดับ แต่บริ ษัทได้ ปอ้ งกัน
ความเสี่ยงโดยใช้ วงเงินสัญญาซื ้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ า
6. ความเสี่ยงจากการพึง่ พิงผู้บริ หารและบุคลากรที่มีประสบการณ์และความสามารถ
7. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญของบริ ษัทในตลาดรองสาหรับการซื ้อขายหลักทรัพย์
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สรุปฐานะการเงินและผลการดาเนินงานย้ อนหลัง 3 ปี :
รายละเอียด
สินทรัพย์รวม
หนี ้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
รายได้ รวม
ต้ นทุนรวม
กาไร(ขาดทุน)สุทธิ
กาไร(ขาดทุน)สุทธิตอ่ หุ้น (EPS)*
อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E)
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA)
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE)
อัตรากาไรขันต้
้ น
อัตราส่วนกาไรสุทธิ

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

2557

งบการเงิน
2558
2559

(ปรั บปรุ งใหม่ )

(ปรั บปรุ งใหม่ )

(ปรั บปรุ งใหม่ )

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

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

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

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

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

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

คาอธิบายเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน :
ผลการดาเนินงาน
ตลอดระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา ตังแต่
้ ปี 2557- 2559 บริ ษัทมีรายได้ จากการขาย การให้ บริ การรับเหมาและติดตัง้ และการให้ บริ การ
เพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง เท่ากับ 1,067.75 ล้ านบาท 1,060.95 ล้ านบาท และ 1,227.43 ล้ านบาท ตามลาดับ โดยเหตุผลหลักของการเติบโต
ของบริ ษัท เนื่องจากลูกค้ าเดิมมีการขยายฐานการผลิต และการปรับเปลี่ยนซื ้ออุปกรณ์ใหม่ และมียอดขายจากลูกค้ ารายใหม่เพิ่มเติมทังใน
้
และต่างประเทศ ซึง่ รายได้ หลักมาจากลูกค้ ากลุ่มโรงงานน ้าตาล โดยลูกค้ ากลุ่มโรงงานน ้าตาลในปี 2557-2559 ประมาณร้ อยละ 50 ของ
รายได้ ในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม สัง่ ซื ้อตู้ไฟฟ้าระบบควบคุมเครื่ องจักร เช่น ตู้ชุดควบคุมหม้ อไอน ้า, ตู้ชุดควบคุมหม้ อปั่ นน ้าตาล และตู้
ชุดควบคุมในกระบวนการผลิตอื่นๆ เป็ นต้ น ระบบ SCADA, ตู้Switchgear, งานสร้ างสถานีไฟฟ้าย่อย 115 kV, ตู้เชื่อมต่อการขายไฟฟ้า
โดยตามปกติแล้ วสินค้ าอุปกรณ์ของ CPT สาหรับโรงงานน ้าตาลสามารถใช้ งานได้ นาน แต่โรงงานน ้าตาลส่วนใหญ่มีงานการขยายโรงงาน
ใหม่และมีการปรับปรุ งคุณภาพของระบบการทางานของเครื่ องจักรอยู่ตลอดเวลา รวมทังต้
้ องการประหยัดพลังงานและให้ พลังงานส่วนที่
เหลือใช้ สามารถขายไฟคืนให้ รัฐบาล ตามนโยบายการรับซื ้อไฟคืนที่รัฐบาลกาหนดไว้ นอกจากนี ้ การเติบโตของธุรกิจบริ ษัทสอดคล้ องไป
ตามภาวการณ์ขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมโดยรวม ตลอดจนการก่อสร้ างโรงงานอุตสาหกรรมและการขยายกาลังการผลิตซึง่ จะส่งผล
โดยตรงต่อความต้ องการเครื่ องจักร ระบบควบคุมการทางานของเครื่ องจักรและอุปกรณ์สนับสนุนที่เกี่ยวข้ อง รวมทังจากการที
้
่บริ ษัทได้
ขยายฐานกลุ่มลูกค้ าไปยังอุตสาหกรรมต่างๆ ที่หลากหลาย รวมถึงบริ ษัทดาเนินกลยุทธ์ทางด้ านการตลาดในการรักษาฐานลูกค้ าที่มีอยู่
ด้ วยสินค้ าที่สนองตรงตามความต้ องการของลูกค้ าสามารถตอบโจทย์ลูกค้ าได้ ตรงจุดและการบริ การที่รวดเร็ วและประทับใจ สร้ างความ
พอใจสูงสุดแก่ลกู ค้ า ซึง่ ส่งผลให้ รายได้ รวมของบริ ษัทเติบโตอย่างต่อเนื่องดังกล่าว โดยมีอตั ราการเติบโตของรายได้ จาการขายและบริ การ
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ในปี 2559 เท่ากับ ร้ อยละ 15.69
สาหรั บช่วง 9 เดือนปี 2560 บริ ษัทมีรายได้ จากการขายและบริ การลดลงร้ อยละ 2.95 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อน
เนื่องจากไตรมาส 3 ปี 2559 บริ ษัทมีรายได้ จากการให้ บริ การรับเหมาและติดตังที
้ ่สูงจากลูกค้ าสองรายจากการให้ บริ การสร้ างสถานีไฟฟ้า
ย่อย (Substation) โดยที่บริ ษัทยังรักษาอัตรากาไรขันต้
้ นรวมไว้ ได้ ที่ประมาณร้ อยละ 25 เนื่องจากบริ ษัทมีการติดตามและควบคุมต้ นทุน
อย่างใกล้ ชิด ณ ปัจจุบนั เนื่องจากผลงานของบริ ษัทที่ผ่านมาเป็ นที่ร้ ู จกั และการสร้ างพันธมิตรทางการค้ าทาให้ บริ ษัทได้ รับงานเพิ่มมากขึ ้น
สาหรั บงานที่เพิ่มขึน้ ส่วนใหญ่เป็ นการสร้ างสถานีไฟฟ้าย่อย (Substation) สาหรั บโรงงานนา้ ตาลและการก่อสร้ างอาคารและการสร้ าง
โรงงาน เป็ นต้ น ซึง่ ณ 30 กันยายน 2560 บริ ษัทมีงานอยู่ระหว่างการส่งมอบมูลค่าประมาณ 580.86 ล้ านบาท โดยคาดว่าจะส่งมอบในปี
2560 ประมาณ 439.68 ล้ านบาท นอกจากนี ้ อุตสาหกรรมน ้าตาลมีการผลิตเป็ นฤดูกาล ซึง่ การรับรู้ รายได้ ส่วนใหญ่จะเกิดขึ ้นในไตรมาสที่
3 และ 4 ของปี ก่อนฤดูกาลผลิตจะเริ่ มในช่วงปลายปี
บริ ษัทมีกาไรสุทธิและกาไรเบ็ดเสร็ จสาหรับปี 2557 - 2559 และช่วง 9 เดือนปี 2560 มูลค่าเท่ากับ 53.35 ล้ านบาท 85.52 ล้ าน
บาท 111.20 ล้ านบาท และ 85.64 ล้ านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นอัตราส่วนกาไรสุทธิเท่ากับร้ อยละ 4.98 ร้ อยละ 8.03 ร้ อยละ 9.04 และ
ร้ อยละ 11.18 ซึ่ง บริ ษัทมีกาไรสุทธิเพิ่มขึน้ อย่างต่อ เนื่ องทุกปี โดยในปี 2558 บริ ษัทมี กาไรสุทธิ รวมเพิ่มขึน้ ถึงร้ อยละ 60.30 เมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับปี 2557 โดยในปี 2557 มีต้นทุนสูง ซึง่ ต้ นทุนที่สงู เนื่องจากต้ นทุนขายจากการนาเข้ าวัตถุดิบจากต่างประเทศและอีกสาเหตุ
หนึง่ เกิดจากปี 2557 ขายสินค้ าประเภทตู้ไฟฟ้าได้ น้อยกว่าปี 2558 จึงทาให้ ปี 2557 มีภาระต้ นทุนที่เป็ นค่าใช้ จ่ายคงที่ ซึง่ พิจารณาได้ จาก
ยอดขายในส่วนของรายได้ จากการขายที่เพิ่มขึ ้นประมาณร้ อยละ 6.06 แต่ต้นทุนกลับลดลงร้ อยละ 3.96 และสาหรับในปี 2559 บริ ษัทมี
กาไรเบ็ดเสร็ จรวมเพิ่มขึน้ ถึงร้ อยละ 30.03 จากปี 2558 เนื่องจากบริ ษัท มีปริ มาณงานเพิ่มมากขึน้ ส่งผลให้ กาไรสุทธิเพิ่มขึ ้น โดยงานที่
เพิ่มขึ ้นเนื่องจากการขายตู้ไฟฟ้า (Panel) เป็ นหลัก ส่วนในไตรมาส 3 ปี 2560 ถึงแม้ บริ ษัทมีรายได้ ที่ลดลงแต่สามารถทากาไรได้ เพิ่มขึน้
เนื่องจากบริ ษัทมีสดั ส่วนการขายตู้ไฟฟ้า (Panel) และขายสินค้ าสาเร็ จรู ป (Unit) ในสัดส่วนที่มากกว่างานบริ การรับเหมาติดตังซึ
้ ง่ กาไร
ขันต้
้ นจากการขายสินค้ ามีอตั ราสูงกว่างานบริ การรับเหมาติดตัง้
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บริ ษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

Professional for Drives and Power

CPT Drives and Power Public Company Limited

ฐานะการเงิน
บริ ษัทมีสินทรั พย์รวม ณ สิน้ ปี 2557-2559 และ ณ 30 กันยายน 2560 มี มูลค่าเท่ากับ 889.04 ล้ านบาท 787.31 ล้ านบาท
913.67 ล้ านบาท และ 954.91 ล้ านบาท ตามลาดับ โดยสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ ้นมากในปี 2560 จะมาจากการเพิ่มขึ ้นของลูกหนี ้การค้ า รายได้ ที่ยัง
ไม่ได้ เรี ยกชาระ และสินค้ าคงเหลือที่เกิดจากการยอดขายช่วงปลายไตรมาสที่เพิ่มขึ ้นมาก และส่วนหนึ่งประมาณร้ อยละ 20 ของสินทรัพย์รวม
เป็ นที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
ณ สิ ้นปี 2557-2559 และ ณ 30 กันยายน 2560 หนี ้สินรวมมีจานวนเท่ากับ 480.03 ล้ านบาท 342.78 ล้ านบาท 419.81 ล้ านบาท
และ 435.41 ล้ านบาท ตามลาดับ ซึ่งเพิ่มขึน้ เนื่องจากหนีส้ ินหมุนเวียน คือ เจ้ าหนี ก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ ื่น ณ สิน้ ปี 2557-2559 และ ณ 30
กันยายน 2560 มีมลู ค่ารวมเท่ากับ 218.68 ล้ านบาท 144.52 ล้ านบาท 251.86 ล้ านบาท และ 250.27 ล้ านบาท ตามลาดับ เจ้ าหนี ้การค้ า
ประกอบด้ วย ผู้จัดจาหน่ายอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เครื่ องจักรปั่ นน ้าตาล มอเตอร์ Inverter Set เป็ นต้ น ส่วนหนี ้สินหมุนเวียนที่เพิ่มขึน้ ณ 30
กันยายน 2560 คือ เงินรับล่วงหน้ าจากลูกค้ า ซึง่ มีจานวน 76.88 ล้ านบาท และบริ ษัทมีหนี ้สินระยะยาวเป็ นประมาณการหนี ้สินเกี่ยวกับการ
สารองผลประโยชน์พนักงาน
ในส่วนของเจ้ าหนีก้ ารค้ าของบริ ษัท บริ ษัทมีรายการเจ้ าหนีค้ ้ างนานกับ คู่ค้ารายหนึ่ง จานวน 13.41 ล้ านบาท ตังแต่
้ ปี 2555 ใน
ขณะเดียวกันบริ ษัทก็มีลูกหนี ้ค้ างนานกับ คู่ค้ารายนี ้จานวน 3.25 ล้ านบาท (สุทธิ 10.16 ล้ านบาท) เนื่องจากบริ ษัทได้ ยกหนี ้จานวนดังกล่าว
ให้ แก่ค่คู ้ ารายนี ้ และบริ ษัทได้ ส่งหนังสือให้ กับคู่ค้ารายนี ้เพื่อตกลงยุติมูลหนี ้และได้ รับหนังสือแจ้ งกลับว่าบริ ษัทไม่มีภาระหนี ้ดังกล่าวและได้
สิน้ สุดลง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษัทจึงปรั บปรุ งกาไรจากการยกหนี จ้ านวน 10.16 ล้ านบาท สาหรั บงบการเงินสาหรั บปี 2559 ซึ่ง
รายการปรับปรุ งก่อนนี ้จะมีผลกระทบต่อกาไรสะสมเพิ่มขึ ้น และกาไรสุทธิเพิ่มขึ ้น 8.13 ล้ านบาท (หลังจากหักค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้ ) โดยจะไม่มี
กาไรเพิ่มเติมในปี 2560 อีก
ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ ้นปี 2557-2559 และ ณ 30 กันยายน 2560 มีมลู ค่าเท่ากับ 409.01 ล้ านบาท 444.53 ล้ านบาท 493.86 ล้ าน
บาท และ 519.50 ล้ านบาท ตามลาดับ ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่อ ง เนื่องจากบริ ษัทมีกาไรสุทธิจากการดาเนินงานเพิ่มขึน้ ทุกปี
นอกจากนัน้ ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลดเนื่องจากการจ่ายเงินปั นผลให้ กบั ผู้ถือหุ้น บริ ษัทมีทนุ จดทะเบียนจานวน 450,000,000 บาท โดยเป็ นหุ้น
สามัญที่ออกและเรี ยกชาระแล้ วจานวน 315,000,000 บาท คิดเป็ นหุ้นสามัญจานวน 630,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ0.50 บาท บริ ษัท
ได้ ขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญให้ แก่บคุ คลทัว่ ไป ผู้บริ หาร(ที่ไม่เป็ นกรรมการ)ของบริ ษัทและพนักงานของบริ ษัท และบุคคลที่มีความสัมพันธ์
รวมจานวน 270,000,000 หุ้น ซึง่ ทุนจดทะเบียนภายหลังการเสนอขายหุ้นครัง้ นี ้ เป็ นจานวนเงิน 450,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50
บาท
ตามงบการเงิน ณ 30 กันยายน 2560 บริ ษัทมีกาไรสะสมยังไม่ได้ จดั สรรจานวน 173.87 ล้ านบาท โดยบริ ษัทได้ มีมติจ่ายเงินปั นผล
ระหว่างกาลตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 มีมติอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลให้ กบั ผู้ถือหุ้นจานวน
630,000,000 หุ้น ในอัตราเฉลี่ยหุ้นละ 0.146 บาท เป็ นจานวนเงินทังสิ
้ ้น 91.98 ล้ านบาท โดยการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวส่งผลให้ กาไรสะสม
ของบริ ษัทคงเหลือ 81.89 ล้ านบาท และมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นลดลงจาก 0.82 บาทต่อหุ้น (ก่อนการจ่ายปั นผล) เป็ น 0.68 บาทต่อหุ้น (หลัง
การจ่ายปันผลแล้ ว) และผู้จองซื ้อหุ้น IPO ในคราวนี ้จะไม่มีสิทธิได้ รับเงินปันผลดังกล่าว
นักลงทุนสัมพันธ์ :
คุณฐณัชญ์พร ทองสุข
ผู้จดั การทัว่ ไป (ฝ่ ายบริ หาร)
ที่อยู่ : เลขที่ 230/7 ถนนเทศบาลรังรักษ์เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-954-2590-2, 02-954-2630-2
Website : www.CPTthailand.com
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บริษทั ซีพที ี ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะทางการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
หน่วย : บาท
"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
"แต่สอบทานแล้ว" "ตรวจสอบแล้ว"
หมายเหตุ 30 กันยายน 2560 31 ธันวาคม 2559
(ปรับปรุ งใหม่)
สินทรั พย์
สินทรั พย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว - สุ ทธิ
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
รายได้ที่ยงั ไม่ได้เรี ยกชาระ
สิ นค้าคงเหลือ - สุ ทธิ
รวมสินทรั พย์ หมุนเวียน
สินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน
เงินมัดจาค่าซื้ อที่ดิน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรั พย์

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

6
7
5, 8
5, 9
10

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

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

11
23.4
12
13
14

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

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

..…………………………………
(นายอภิชาติ ปี ปทุม)
กรรมการ
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บริษทั ซีพที ี ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะทางการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
หน่วย : บาท
"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
"แต่สอบทานแล้ว" "ตรวจสอบแล้ว"
หมายเหตุ 30 กันยายน 2560 31 ธันวาคม 2559
(ปรับปรุ งใหม่)
หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ินหมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
หนี้ สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
ที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
ประมาณการหนี้ สินจากการรับประกัน
ประมาณการหนี้ สินอื่น
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
หนี้ สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน – สุ ทธิ
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ ้นสามัญ 900,000,000 หุ้น มูลค่าหุ ้นละ 0.50 บาท)
(ปี 2559 : หุ้นสามัญ 450,000,000 หุ้น มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท)
ทุนออกจาหน่ายและชาระเต็มมูลค่าแล้ว
หุ ้นสามัญ 630,000,000 หุ้น มูลค่าหุ ้นละ 0.50 บาท)
(ปี 2559 : หุ้นสามัญ 315,000,000 หุ้น มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท)
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
..…………………………………
(นางสาวหฤทัย หลิมประเสริ ฐ)
กรรมการ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

15
5, 16
9

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

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

17

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

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

17
18

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

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

19

450,000,000.00

450,000,000.00

19

315,000,000.00

315,000,000.00

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

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

4

บริษัท ซีพที ี ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
งบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ
5, 24
รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้จากการให้บริ การรับเหมาและติดตั้ง
รายได้จากการให้บริ การ
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนขาย
ต้นทุนการให้บริ การรับเหมาและติดตั้ง
ต้นทุนการให้บริ การ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
รวมค่ าใช้ จ่าย
กาไรก่ อนต้ นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
กาไรก่ อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสาหรับงวด
กาไรเบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่จะไม่ ได้ รับการจัดประเภทรายการใหม่ เข้ าไปไว้ ในกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย - สุทธิ จากภาษีเงินได้
กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับงวด

หน่วย : บาท
"ยังไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทานแล้ว"
2560
2559

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

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

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

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

55,704,695.74

35,614,376.22

กาไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน

3

0.09

0.06

จานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ ยถ่วงน้ าหนัก (หุน้ )

3

630,000,000.00

630,000,000.00

..…………………………………
(นางสาวหฤทัย หลิมประเสริ ฐ)
กรรมการ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

5

บริษัท ซีพที ี ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
งบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สาหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ
5, 21, 24
รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้จากการให้บริ การรับเหมาและติดตั้ง
รายได้จากการให้บริ การ
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนขาย
ต้นทุนการให้บริ การรับเหมาและติดตั้ง
ต้นทุนการให้บริ การ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
รวมค่ าใช้ จ่าย
กาไรก่ อนต้ นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
กาไรก่ อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
14
กาไรสาหรับงวด
กาไรเบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่จะไม่ ได้ รับการจัดประเภทรายการใหม่ เข้ าไปไว้ ในกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย - สุ ทธิ จากภาษีเงินได้
กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับงวด

หน่วย : บาท
"ยังไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทานแล้ว"
2560
2559

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

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

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

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

85,643,648.12

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

กาไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน

3

0.14

0.08

จานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ ยถ่วงน้ าหนัก (หุน้ )

3

630,000,000.00

630,000,000.00

..…………………………………
(นางสาวหฤทัย หลิมประเสริ ฐ)
กรรมการ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

บริษัท ซีพที ี ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สาหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
สารองตามกฎหมาย
เงินปั นผลจ่าย
กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 ตามทีเ่ คยรายงานไว้
ผลกระทบสะสมจากการปรับปรุ งรายการทางบัญชีปีก่อน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 หลังปรับปรุ ง
สารองตามกฎหมาย
เงินปั นผลจ่าย
กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

20

4

20

..…………………………………
(นางสาวหฤทัย หลิมประเสริ ฐ)
กรรมการ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ทุนออกจาหน่ายและ
ชาระเต็มมูลค่าแล้ว
315,000,000.00
315,000,000.00
315,000,000.00
315,000,000.00
315,000,000.00

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

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

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

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

บริษัท ซีพที ี ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สาหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560
หน่วย : บาท
"ยังไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทานแล้ว"
2560
2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน:
กาไรก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับกระทบกาไรก่อนภาษีเงินได้เป็ นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดาเนินงาน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่าเผื่อมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
กาไรจากการตัดจาหน่ายทรัพย์สิน
กาไรจากการจาหน่ายเงินลงทุนชัว่ คราว
กาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนชัว่ คราว
ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้น
ดอกเบี้ยรับ
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
ประมาณการหนี้สินจากการรับประกัน
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
กาไรจากการดาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
ในสิ นทรัพย์และหนี้สินดาเนินงาน
สิ นทรัพย์จากการดาเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง :
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
รายได้ที่ยงั ไม่ได้เรี ยกชาระ
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่ น
หนี้สินจากการดาเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง) :
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
ประมาณการหนี้สินจากการรับประกัน
เงินสดรับจากกิจกรรมดาเนิ นงาน
จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิได้ มาจากกิจกรรมดาเนินงาน
..…………………………………
(นางสาวหฤทัย หลิมประเสริ ฐ)
กรรมการ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

107,444,094.68

65,434,304.82

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

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

129,723,692.95

93,632,384.27

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

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

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

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

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

บริษัท ซีพที ี ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สาหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560
หน่วย : บาท
"ยังไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทานแล้ว"
2560
2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน:
ดอกเบี้ยรับ
เงินสดรับจากการจาหน่ายเงินลงทุนชัว่ คราว
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชัว่ คราว
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน(เพิม่ ขึ้น)ลดลง
เงินสดจ่ายชาระเงินมัดจาค่าซื้อที่ดิน
เงินสดรับจากการจาหน่ายสิ นทรัพย์ถาวร
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิ นทรัพย์ถาวร
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน:
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
จ่ายชาระเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินปั นผลจ่าย
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง)สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันต้ นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ ยวกับกระแสเงินสดเพิ่มเติม
รายการที่ไม่ใช่เงินสด
เจ้าหนี้ซ้ือทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
สิ นทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

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

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

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

4,781,753.47
-

4,049,598.13

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

9

