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ส่วนท่ี 1 หนำ้ 1  
 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

 จากความตอ้งการที่หลากหลายของลกูคา้ ซึ่งแตกต่างไปตามกลุ่มอุตสาหกรรม และในแต่กลุ่มอุตสาหกรรม     
ก็มีลักษณะการใช้งานของผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างไปตามธุรกิจของลูกค้า ท าให้เกิดความซับซอ้นทั้งในด้านรูปแบบ 
คุณภาพ มาตรฐาน และปริมาณการใช้งาน การจัดการดังกล่าวไม่เพียงแค่การจัดการผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความ
ตอ้งการเท่านัน้ แต่ยงัมีบรกิารท่ีลกูคา้ตอ้งการ จึงท าใหเ้กิดการแตกแขนงของผลิตภณัฑเ์พื่อใหส้อดคลอ้งครอบคลมุ โดย
คงที่จะสรา้งความมั่นใจในคุณภาพ การส่งมอบสินคา้ที่ตรงตามก าหนด การใหค้  าปรึกษาในเรื่องรูปแบบผลิตภัณฑ ์  
ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและคุม้ค่าส าหรบัลูกคา้ อีกทั้งบริษัทยึดมั่นที่จะด าเนินธุรกิจดว้ยความซื่อสัตย์
โปรง่ใสและเป็นไปตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี ต่อตา้นการทุจริต คอรร์ปัชั่นทัง้ในและนอกองคก์ร เพื่อใหด้  าเนิน
กิจการ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ อีกทัง้ยงัช่วยพฒันาศกัยภาพของบริษัทฯ ใหเ้จรญิเติบโต กา้วหนา้และมีความมั่นคง
อย่างยั่งยืน 

 ซึ่งกลุ่มลูกคา้ของบริษัท ประกอบดว้ย ผูผ้ลิตเครื่องปรบัอากาศ และลูกคา้ที่อยู่ในตลาดสินคา้ทดแทน เช่น    
ศูนย์ซ่อมเครื่องปรับอากาศ ศูนยซ์่อมเครื่องท าความเย็น เป็นต้น นอกจากนี ้บริษัทยังมีฝ่ายวิศวกรรมที่จะช่วยให้
ค าแนะน าแก่ลูกคา้ในการออกแบบผลิตภัณฑโ์ดยบริษัทจะช่วยค านวณเพื่อใหไ้ดผ้ลิตภัณฑท์ี่เหมาะกับความตอ้งการ
ของลูกค้าโดยมีคู่แข่งทั้งในและต่างประเทศ  ได้แก่บริษัทที่รับจ้างผลิตคอยล์โดยเฉพาะเช่นเดียวกับบริษัท  และ
บรษิัทผูผ้ลิตเครื่องปรบัอากาศที่รบัจา้งผลิตคอยล ์
 

 1.1 นโยบายการประกอบธุรกิจในภาพรวม 

 
วิสยัทศัน ์  

บรษิัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) จะเป็นผูน้  าดา้นการผลิตคอยลร์ะดบัมาตรฐานสากลในเอเชีย 
และผลิตภณัฑข์องซี.ไอ.กรุ๊ปจะเป็นท่ีตอ้งการของผูใ้ชท้ั่วโลก 

พนัธกิจ 
1. มุ่งมั่นทุ่มเทเพื่อมาตรฐานสงูสดุ ไดร้บัการรบัรองมาตรฐานสินคา้ในระดบัสากล 
2. ปรบัปรุงพัฒนาระบบการผลิตและการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่องโดยการท้าทาย และ

เปล่ียนแปลงดว้ยเทคโนโลยี และระบบงานสมยัใหม่  
3. สรา้งความพึงพอใจใหก้บัลกูคา้เพื่อบรรลกุารเป็นผูน้  า 
4. สรา้งความแข็งแกร่งในการปฏิบตัิงาน และส่งเสริมพฒันาศักยภาพบุคลากรทุกระดับเพื่อ

รองรบัการบริหารจัดการสมัยใหม่ ให้เกิดการสรา้งนวัตกรรมดา้นการผลิต HVAC อย่าง
ต่อเนื่อง 

5. เป็นองค์กรที่ดีของสังคมด าเนินธุรกิจที่มีการบริหารจัดการโปร่งใส ใส่ใจผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้มตามมาตรฐานสากล และมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่สังคม
ชมุชน 

6. สรา้ง Brand เป็นของตนเองเพื่อใหล้กูคา้นึกถึงเมื่อมีความตอ้งการใชสิ้นคา้ประเภทนี ้
7. สรา้งองคก์รแห่งความสขุ และความภาคภมูิใจ 
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ส่วนท่ี 1 หนำ้ 2  
 

วตัถปุระสงค ์
1. สรา้งแบรนด์ให้เป็นที่ รูจ้ักและมีสินค้าที่เป็นที่ต้องการของลูกคา้ทั้งในและต่างประเทศ

เนื่องจากเป็นสินคา้ที่มีคณุภาพและมีการบรกิารท่ีประทบัใจ 
2. กระบวนการผลิตทนัสมยั ตน้ทนุต ่า ใชท้รพัยากรอย่างคุม้ค่า 
3. สรา้งสรรคผ์ลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่โดดเด่นด้านนวัตกรรมที่สามารถสรา้งความแตกต่างและ

ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ไดอ้ย่างเกินความคาดหมาย 
4. พนกังานมีประสิทธิภาพ รกัองคก์ร เป็นองคก์รที่เป็นที่มุ่งหมายของบุคคลทั่วไปที่จะไดเ้ขา้

มาท างาน 
5. ด าเนินงานโปร่งใสให้สอดคลอ้งกับนโยบายการต่อตา้นทุจริตคอรร์ัปชั่นซึ่งเป็นไปตาม

โครงการ “แนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทจุรติ” 
6. สรา้งความพึงพอใจใหก้บัผูถื้อหุน้และผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย   

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญ 
 

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากัด ก่อตั้งขึน้เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2534 จากการรวมตัวกันของกลุ่มผู้บริหารซึ่งเคย
รว่มงานกบับรษิัทผูผ้ลิตชิน้ส่วนเครื่องปรบัอากาศของประเทศสหรฐัอเมรกิา ดว้ยทนุจดทะเบียนเริ่มแรกจ านวน 10 ลา้นบาท 
โดยมีวตัถุประสงคห์ลักเพื่อประกอบธุรกิจผลิตคอยลเ์ย็น (Evaporator Coil) คอยลร์อ้น (Condenser Coil) และคอยล์
น า้เย็น (Chilled Water Coil) ซึ่งเป็นส่วนประกอบของเครื่องปรบัอากาศ เครื่องท าความเย็น และอุปกรณถ์่ายเทความ
รอ้น/ความเย็นประเภทอื่น ๆ เพื่อจ าหน่ายในประเทศ  จนกระทั่งในปี 2541 บริษัทจึงเริ่มผลิตและจ าหน่ายไปยัง
ต่างประเทศ 

 

ปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียน 648.590 ลา้นบาท และเป็นหนึ่งในผู้ด  าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายคอยล์   
รายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยไดม้ีการปรบัแนวทางการด าเนินธุรกิจที่มุ่งเพิ่มคุณค่าสรา้งความส าเร็จใหก้ับลูกคา้
มากกว่าการจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑอ์ย่างเดียว 

 

บรษิัทมีส านกังานและโรงงานแห่งแรกตัง้อยู่ ณ จงัหวดัปทุมธานี ต่อมาไดข้ยายก าลงัการผลิตดว้ยการก่อสรา้ง
โรงงานผลิตที่ อ  าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี บนเนือ้ที่ประมาณ 6 ไร่ และอ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ บนเนือ้ที่
ประมาณ 1 ไร่ ปัจจุบันบริษัทมีส านักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 1/1 หมู่ที่ 7 ถนนบางคูวัด ต าบลบางคูวัด อ าเภอเมือง จังหวัด
ปทมุธานี 12000 

 

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและการบริหารงานในช่วงทีผ่่านมาของบริษัท 

ปี เหตุการณท์ีส่ าคัญ 

2548 - เสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวน 41 ลา้นหุน้ต่อประชาชน และจ านวน 4 ลา้นหุน้ต่อกรรมการและ
พนกังานของบริษัท 

- เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยเ์อ็ม เอ ไอ ในวนัท่ี 27 มกราคม 2548 
- ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจ าปี 2548 ประเภทการบริหารอุตสาหกรรมขนาดกลางและ

ขนาดย่อม จากนายกรฐัมนตรี จดัโดยกรมส่งเสริมอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม 
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- เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 165 ลา้นบาท เป็น 247.50 ลา้นบาท โดยการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ
ท่ีจะซือ้หุน้สามัญของบริษัทใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมจ านวนไม่เกิน 82,500,000 หน่วยในอัตราส่วน 2 หุน้
สามญัเดิม ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ (เศษท่ีเกิดจากการค านวณใหปั้ดเศษทิง้)  

2550 - เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 247.50 ลา้นบาท เป็น 350 ลา้นบาท โดยการเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุน 
จ านวนไม่เกิน 85.50 ลา้นหุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ใหแ้ก่ประชาชน (Public Offering) 

- เปิดด าเนินการโรงงานใหม่ของบริษัท ตัง้อยู่ ณ นิคมอตุสาหกรรมป่ินทอง จ.ชลบรุี  

2551 - บริษัทลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท เดอ ละไม จ ากัด ซึ่ งท าธุรกิจโรงแรมท่ี  อ.เกาะสมุย                  
จ.สรุาษฎรธ์านี จ านวน 999,680 หุน้ เป็นจ านวนเงินรวมทัง้สิน้ 144.95 ลา้นบาท  

2552 
 

 

- เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นของบริษัท  จากหุ้นละ 1 บาท (หน่ึงบาท) เป็นหุ้นละ 0.50 บาท และ        
เปลี่ยนแปลงจ านวนหุน้สามญัของบริษัทจาก 350,000,000 หุน้ เป็น 700,000,000 หุน้    

 –     ไดร้บัการรบัรองมาตรฐานระบบคณุภาพ ISO 9001 : 2008 

2553 
 
 
 
 

 

- ได้รับอนุมัติ จากท่ีประชุม วิสามัญผู้ ถือหุ้นให้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิ ท่ีจะซื ้อหุ้นสามัญ                                            
ของบริษัท เพื่อเสนอขายใหแ้ก่กรรมการและพนักงานของบริษัท ครัง้ที่ 1 (ESOP-1) โดยไม่คิดมลูค่า 
จ านวน 25,100,000 หน่วย 

- ไดร้บัอนมุตัิจากท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ใหอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัของบริษัทรุน่ท่ี 
2 (CIG-W2) ให้แก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทโดยไม่คิดมูลค่า จ านวนไม่เกิน 219,611,940 หน่วย โดย
จดัสรรในอตัรา 1 หุน้เดิม : 0.43637118 หน่วย CIG-W2 

2554 - ไดร้บัอนมุตัิจากท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ใหอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัของบริษัทรุน่ท่ี 
3 (CIG-W3) ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทโดยไม่คิดมลูค่าจ านวนไม่เกิน 3,048,173,915 หน่วย โดย
จดัสรรในอตัรา 1 หุน้เดิม : 5 หน่วย CIG-W3 

2555 - ธนาคารกรุงศรีอยุธยาได้โอนภาระหนี้ของบริษัท  เดอ ละไม จ ากัด ให้บรรษัทบริหารสินทรัพย์
กรุงเทพเป็นผูเ้รียกรอ้ง 

2556 - ไดร้บัอนุมตัิจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ใหอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัของบริษัทรุ่นท่ี 
4 (CIG-W4) ใหแ้ก่ผู้ถือหุน้เดิมของบริษัทโดยไม่คิดมูลค่าจ านวนไม่เกิน 601,836,915 หน่วย โดย
จดัสรรในอตัรา 1 หุน้เดิม : 2 หน่วย CIG-W4 

2557 - บริษัทย่อย, บริษัท ซไีอจี (ประเทศไทย) จ ากดั, รว่มลงทนุใน บริษัท ฟ้าขวญัทิพย ์จ ากดั 
- ปิดคดีแพ่งส าหรับลูกหนีร้ายนางสุธาสินี เสตะพันธ์ หรือ มุตตามระแล้วโดยศาลยกค ารอ้งของ        

ผูค้ัดค้านคือจ าเลยในคดีนี ้ทั้งนีบ้ริษัทได้เข้าร่วมประมูลทรัพย์ในคดีนีท่ี้ศาลพิจารณาให้น าขาย
ทอดตลาดดว้ยมลูค่า 60 ลา้นบาท โดยบริษัทเป็นผูช้นะการประมลู และไดจ้ดทะเบียนรบัโอนทรพัย์
ดงักล่าวเรียบรอ้ยแลว้ 

- บริษัทย่อย, บริษัท เดอ ละไม จ ากัด, ได้รับความเห็นชอบในการปรบัโครงสรา้งหนี ้จาก บริษัท 
บริหารสินทรพัยก์รุงเทพพาณิชย ์จ ากัด โดยตกลงใหจ้่ายคืนทั้งสิน้ จ านวน 102 ลา้นบาท ถือเป็น



บริษทั ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)                                                                                แบบ 56-1 ประจ ำปี 2563 

 

ส่วนท่ี 1 หนำ้ 4  
 

ปี เหตุการณท์ีส่ าคัญ 

การช าระหนีเ้สรจ็สิน้ 
- บริษัทฯ ใหค้วามช่วยเหลือบริษัทย่อย, บริษัท เดอ ละไม จ ากัด, โดยการให้กู้ยืมเงินจ านวน 102 

ลา้นบาท เพื่อน าไปช าระหนีต้่อ บสก.  

2558 - ไดร้บัอนุมตัิจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ใหอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัของบริษัทรุ่นท่ี 
5 (CIG-W5) ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทโดยไม่คิดมูลค่า จ านวนไม่เกิน 216,185,556 หน่วย โดย
จดัสรรในอตัรา 4 หุน้เดิม : 1 หน่วย CIG-W5 

- Rebrand ของบริษัทฯเพื่อใหง้่ายต่อการจดจ า และเป็นสญัญานถึงการเปลี่ยนแปลงสู่สากลมากขึน้ 
- ลงนามในสัญญาเพื่อเป็นตัวแทนจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัท Kingspan Insulated Panel Pty 

จ ากดั ผูผ้ลิตแผ่นฉนวนส าเรจ็รูป (Insulation Panel) จากประเทศออสเตรเลีย 

2559 - ไดร้บัอนุมตัิจากที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ใหอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัของบริษัทรุ่น ท่ี 
6 (CIG-W6) ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทโดยไม่คิดมูลค่า จ านวนไม่เกิน 216,192,158 หน่วย โดย
จดัสรรในอตัรา 4 หุน้เดิม : 1 หน่วย CIG-W6 

2560 - ไดร้บัอนุมตัิจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ใหอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัของบริษัทรุ่นท่ี 
7 (CIG-W7) ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทโดยไม่คิดมูลค่า จ านวนไม่เกิน 216,195,708 หน่วย โดย
จดัสรรในอตัรา 5 หุน้เดิม : 1 หน่วย CIG-W7 

- 16 มกราคม : จัดตั้งบริษัท สยามเรลเวย์ ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากัด เพื่อรองรบัการด าเนินธุรกิจ ศูนย์
ซ่อมรถไฟ 

2561 - 12 กมุภาพนัธ ์: บริษัท เดอ ละไม จ ากดั (บริษัทย่อย) จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท ซีไอจี         
ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 

- 31 กรกฎาคม : บริษัท ฟ้าขวัญทิพย์ จ ากัด (บริษัทร่วมของบริษัทย่อย) ได้รับอนุมัติจากศาล
ลม้ละลายกลางใหอ้อกจากแผนฟ้ืนฟกูิจการ โดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้ บริษัท ฟ้าขวญัทิพย ์จ ากดั มีมติ
เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทจาก 101,100,000 บาท เป็น 251,100,000 บาท เมื่อวันท่ี 10 กันยายน 
2561 โดยบริษัท ซีไอจี (ประเทศไทย) จ ากัด ถือหุ้นฯ ทั้งสิน้  74.50 ล้านบาท หรือคิดเป็น 29.67 
เปอรเ์ซ็นต ์

2562 - 31 ตลุาคม : บริษัท สยามเรลเวย ์ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (บริษัทย่อย) ไดเ้พิ่มทนุจดทะเบียนบริษัท
จาก 1,000,000 บาท เป็น 50,000,000 บาท 

2563 - 21 มกราคม : จัดตั้งบริษัทย่อย บริษัท อิลลสัโตร จ ากัด เพื่อรองรบังานวิจัยดา้นระบบปรบัอากาศ 
ระบบควบคุม ระบบจัดการ และอุปกรณ์  Internet of Things (IOT) รวมทั้งระบบ Application     
ต่าง ๆ งานบริการทดสอบและติดตัง้อปุกรณไ์ฟฟ้าแรงสงู และนวตักรรมใหม่ ๆ ดา้น IT 

- 20 เมษายน : จดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 
- ไดร้บัอนุมตัิจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ใหอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัของบริษัทรุ่นท่ี 

8 (CIG-W8) ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทโดยไม่คิดมูลค่า จ านวนไม่เกิน 432,392,860 หน่วย โดย
จดัสรรในอตัรา 2 หุน้เดิม : 1 หน่วย CIG-W8 
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- 14 สิงหาคม : จดัตัง้บริษัทย่อย บริษัท ซีไอจี บลโูซลชูั่นส ์จ ากดั เพื่อรองรบัธุรกิจการวิจัย พฒันา 
ผลิต ประกอบ และจ าหน่ายเครื่องปรบัอากาศ อปุกรณแ์ละชิน้ส่วนของเครื่องปรบัอากาศ เครื่องท า
ความเย็น อปุกรณแ์ละชิน้ส่วนของเครื่องท าความเย็นทกุชนิด และหอ้งเย็น 

- 28 ตลุาคม : บริษัท อิลลสัโตร จ ากัด (บริษัทย่อย) ไดเ้พิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทจาก 1,000,000 บาท 
เป็น 5,000,000 บาท 

- 12 พฤศจิกายน : จดัตัง้บริษัทรว่มทุน บริษัท ขวานทองประปาไทย จ ากัด เพื่อรองรบัธุรกิจผลิตและ
จ าหน่ายน า้ประปา ใหบ้ริการ วางระบบ ซ่อมแซม บ ารุงรกัษา ใหค้  าปรกึษา ผลิตและจ าหน่าย
อปุกรณ ์เครื่องมือเครื่องใช ้ระบบน า้ประปา หรือระบบน า้เพื่อการอปุโภคและบริโภค 

 

1.3  โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากัด 

(มหาชน) 

บริษัท ซีไอจี ดีเวลลอปเม้นท ์จ ากัด 
99.97% 

 

บริษัท ซีไอจี (ประเทศไทย) จ ากัด 
99.98% 

 

บริษัท สยามเรลเวย ์ดีเวลลอปเม้นท ์จ ากดั 
99.99% 

 
บริษัท อิลลสัโตร จ ากัด 

97% 
 

บริษัท ซีไอจี บลูโซลูชั่นส ์จ ากดั 
99.97% 

 

บริษัท ฟ้าขวัญทพิย ์จ ากดั 
40.20% 

 

บริษัท ขวานทองประปาไทย จ ากัด 

49% 
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 บริษัทฯ มีบริษัทย่อย 5 บริษัท ดังนี:้ 
 
 

(1) บรษิัท ซีไอจี ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (จดทะเบียนเปล่ียนชื่อจาก บรษิัท เดอ ละไม จ ากดั) 
บริษัทฯ ถือหุ้นสามัญในบริษัทย่อย จ านวน 999,680 หุน้ มูลค่าหุ้นละ 100 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 99.97 

ของทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกช าระแลว้ของบริษัทย่อย โดยมีทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท มูลค่า     
หุน้ละ 100 บาท ทะเบียนเลขที่ 0845547005846 ส านักงานของบริษัทมี 2 แห่ง คือ ส านกังานแห่งใหญ่ ตัง้อยู่      
ณ เลขที่ 1/1 หมู่ที่ 7 ต.บางคูวดั อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี ด าเนินธุรกิจเก่ียวกับการประมลู และรบัเหมา
ก่อสรา้ง และมีส านักงานสาขา ตัง้อยู่ ณ เลขที่ 171/4-9  หมู่ที่ 4  ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎรธ์านี ด าเนิน
ธุรกิจโรงแรมบนเกาะสมุยภายใต้ชื่อ โรงแรมสมญาบุรา (Samaya Bura Hotel) ปัจจุบันมีกรรมการบริษัท         
3 ท่าน ไดแ้ก่ นายอารีย ์พุ่มเสนาะ, นายธีระ พุ่มเสนาะ และทวีศักดิ์ หวังก่อเกียรติ โดยกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพัน
บรษิัทไดค้ือ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อรว่มกนั และประทบัตราส าคญัของบรษิัท 

(2) บรษิัท ซีไอจี (ประเทศไทย) จ ากดั  
บริษัทฯ ถือหุน้สามัญในบริษัทย่อย จ านวน 599,850 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 99.98 

ของทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกช าระแลว้ของบริษัทย่อย โดยบริษัทย่อยด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่าย
อุปกรณ์และชิน้ส่วนของเครื่องปรบัอากาศและเครื่องท าความเย็นรวมไปถึงเป็นตัวกลางในการจัดจ าหน่าย
สินคา้หรือบริการอื่นตามความเหมาะสม บริษัทย่อยตัง้อยู่  ณ เลขที่ 1/1 หมู่ 7 ถ.บางคูวดั ต.บางคูวดั อ.เมือง 
จ.ปทุมธานี ทะเบียนเลขที่ 0135554002471 โดยมีทุนจดทะเบียน 60,000,000 บาท มูลค่าหุน้ละ 100 บาท
ปัจจุบันมีกรรมการบริษัท 3 ท่าน ไดแ้ก่ นายอารีย ์พุ่มเสนาะ, นายธีระ พุ่มเสนาะ และคุณเศกบุษย ์บัวดวง โดย
กรรมการซึ่งลงชื่อผกูพนับรษิัทไดค้ือ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อรว่มกนั  และประทบัตราส าคญัของบรษิัท 

(3)  บรษิัท สยามเรลเวย ์ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั  
บริษัทฯ  ถือหุน้สามญัในบรษิัทย่อย จ านวน 499,997 หุน้  มลูค่าหุน้ละ 100 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 99.99 ของ

ทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกช าระแลว้ของบริษัทย่อย  โดยบริษัทย่อยด าเนินธุรกิจศูนยซ์่อมรถไฟ ที่ตั้งอยู่ ณ 
เลขที่ 1/1 หมู่ 7 ถ.บางคูวดั ต.บางคูวดั อ.เมือง จ.ปทมุธานี ทะเบียนเลขที่ 0135560001243 โดยมีทุนจดทะเบียน 
50,000,000 บาท และปัจจุบันมีกรรมการบริษัท 4 ท่าน ได้แก่ นายอารีย์ พุ่มเสนาะ, นายธีระ พุ่มเสนาะ,     
นายเศกบุศย ์บัวดวง และนายธัชชัย แสงกูล โดยกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้คือ กรรมการสองคนลง
ลายมือชื่อรว่มกนั และประทบัตราส าคญัของบรษิัท 

(4) บรษิัท อิลลสัโตร จ ากดั  
บริษัทฯ  ถือหุน้สามญัในบริษัทย่อย จ านวน 97 หุน้  มลูค่าหุน้ละ 10,000 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 97 ของทนุจด

ทะเบียนที่ออกและเรียกช าระแลว้ของบริษัทย่อย  โดยบริษัทย่อยด าเนินธุรกิจ วิจัยระบบปรบัอากาศ ระบบ
ควบคุม ระบบจัดการ และอุปกรณ์ Internet of Things (IOT) รวมทั้งระบบ Application ต่าง ๆ งานบริการ
ทดสอบ และติดตัง้อุปกรณไ์ฟฟ้าแรงสูง และนวตักรรมใหม่ ๆ ดา้น IT ที่ตัง้อยู่ ณ เลขที่ 5/10 หมู่ 4 ถ.บางคูวัด   
ต.บางคูวดั อ.เมือง จ.ปทุมธานี ทะเบียนเลขที่ 0135563001775 โดยมีทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท (เดิมมีทุน
จดทะเบียน 1,000,000 บาท และได้จดทะเบียนเพิ่มทุนอีก 4,000,000 บาท เมื่อวันที่  28 ตุลาคม 2563) 
ปัจจุบันมีกรรมการบริษัท 3 ท่าน ไดแ้ก่ นายอารีย ์พุ่มเสนาะ, นายวุฒิกร ตรีวิทยานนท ์และนางสาวสุกัญญา    
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ศีลน ากิจ โดยกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทไดค้ือ กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อ และประทบัตราส าคญัของ
บรษิัท 

(5) บรษิัท ซีไอจี บลโูซลชูั่นส ์จ ากดั  
บรษิัทฯ  ถือหุน้สามญัในบรษิัทย่อย จ านวน 9,997 หุน้  มลูค่าหุน้ละ 100 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 99.97 ของทุน

จดทะเบียนที่ออกและเรียกช าระแลว้ของบริษัทย่อย  โดยบริษัทย่อยด าเนินธุรกิจการวิจยั พฒันา ผลิต ประกอบ 
และจ าหน่ายเครื่องปรบัอากาศ อุปกรณแ์ละชิน้ส่วนของเครื่องปรบัอากาศ เครื่องท าความเย็น อุปกรณแ์ละ
ชิน้ส่วนของเครื่องท าความเย็นทุกชนิด และหอ้งเย็น ที่ตัง้อยู่ ณ เลขที่ 1/1 หมู่ 7 ถ.บางคูวดั ต.บางคูวดั อ.เมือง 
จ.ปทุมธานี ทะเบียนเลขที่ 0135563017671 โดยมีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท และปัจจุบนัมีกรรมการบรษิัท 
3 ท่าน ไดแ้ก่ นายทวีศกัดิ์ หวงัก่อเกียรติ, นางจนัทนก์ะพอ้ ดิสกลุ และนายไสว ฉัตรชยัรุง่เรือง โดยกรรมการซึ่งลง
ชื่อผกูพนับรษิัทไดค้ือ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อรว่มกนั และประทบัตราส าคญัของบรษิัท 

บรษิัทรว่มทนุ ไดแ้ก่ 
(1) บรษิัท ขวานทองประปาไทย จ ากดั  

บริษัทฯ ไดเ้ขา้ร่วมลงทุนกับบรษิัท อนัดามนั วอเตอร ์จ ากัด ในบริษัท ขวานทองประปาไทย จ ากัด ใน
สดัส่วน 49% ของทนุจดทะเบียนที่ออกและเรียกช าระแลว้ โดยมีทนุจดทะเบียนที่ออกและเรียกช าระแลว้จ านวน 
1,000,000 บาท คิดเป็นเงินลงทุนทั้งสิน้ 0.49 ลา้นบาท โดยบริษัท ขวานทองประปาไทย จ ากัด ด าเนินธุรกิจ
ผลิตและจ าหน่ายน า้ประปา ใหบ้รกิาร วางระบบ ซ่อมแซม บ ารุงรกัษา ใหค้  าปรกึษา ผลิตและจ าหน่ายอปุกรณ ์
เครื่องมือเครื่องใช ้ระบบน า้ประปา หรือระบบน า้เพื่อการอุปโภคและบริโภค ที่ตัง้อยู่ ณ เลขที่ 1/1 หมู่ 7 ถ.บางคู
วดั ต.บางคูวดั อ.เมือง จ.ปทมุธานี และปัจจุบนัมีกรรมการบรษิัท 4 ท่าน ไดแ้ก่ นายอารีย ์พุ่มเสนาะ, นายทวีศกัดิ์ 
หวงัก่อเกียรติ, นายชูวิทย ์บัวประดิษฐ์ และนางวิลาสินี บัวประดิษฐ์ โดยกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทไดค้ือ 
นายอารีย ์พุ่มเสนาะ หรือ นายทวีศักดิ์ หวังก่อเกียรติ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายชูวิทย ์บัวประดิษฐ์ หรือ นาง
วิลาสินี บวัประดิษฐ์ รวมเป็นสองคนและประทบัตราส าคญัของบรษิัท 

บรษิัทรว่ม (ลงทนุผ่านบรษิัทย่อย) ไดแ้ก่ 
 

(1) บรษิัท ฟ้าขวญัทิพย ์จ ากดั  
  บริษัทฯ ไดเ้ขา้รว่มลงทนุในบริษัท ฟ้าขวญัทิพย ์จ ากดั ในสดัส่วน 40.20% ของทุนจดทะเบียนที่ออก
และเรียกช าระแลว้ โดยมีทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกช าระแลว้จ านวน 118,902,000 บาท คิดเป็นเงินลงทุน
ทั้งสิน้ 47.80 ลา้นบาท โดยบริษัท ฟ้าขวัญทิพย ์จ ากัด ด าเนินธุรกิจในกลุ่มพลังงาน มีผลิตภัณฑ์หลักคือ         
เอทานอล ตัง้อยู่ ณ เลขที่ 468 หมู่ที่ 4 ถ.สนัตนั - วงัดินสอ ต.เขาไมแ้กว้ อ.กบินทรบ์รุี จ.ปราจีนบรุี และปัจจบุนั
มีกรรมการบริษัท 3 ท่าน ไดแ้ก่ นายอารีย ์พุ่มเสนาะ, นายรณชยั จินวฒันาภรณ ์และนายไมเคิล จางฉงเกา โดย
กรรมการซึ่งลงชื่อผกูพนับรษิัทไดค้ือ นายอารีย ์พุ่มเสนาะ ลงลายมือชื่อรว่มกบั นายรณชยั จินวฒันาภรณ ์หรือ  
นายไมเคิล จางฉงเกา รวมเป็นสองคนและประทบัตราส าคญัของบรษิัท 

       1.4  ความสัมพันธก์ับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่ 
 
  ----- ไม่มี ----- 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 บริษัทฯประกอบธุรกิจ 6 ประเภท ได้แก่ ธุรกิจการผลิต เพื่อขายและส่งออก (ธุรกิจหลัก) ด าเนินการ          
โดยบรษิัทแม่ บรษิัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ธุรกิจโรงแรม รบัเหมาก่อสรา้ง ด าเนินการโดย บรษิัท ซีไอจี ดีเวลลอป
เมน้ท ์จ ากัด (บริษัท เดอ ละไม จ ากัด เดิม) ธุรกิจ trading ด าเนินการโดย บริษัท ซีไอจี (ประเทศไทย) จ ากัด ธุรกิจ
ศูนยซ์่อมรถไฟ ด าเนินการโดย บริษัท สยามเรลเวย ์ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากัด ธุรกิจเก่ียวกับการวิจัยดา้นระบบปรบั
อากาศ งานบริการทดสอบ/ติดตัง้อปุกรณไ์ฟฟ้าแรงสงู ด าเนินการโดยบรษิัท อิลลสัโตร จ ากดั และ ธุรกิจวิจยั/พฒันา/
ผลิต/ประกอบและจ าหน่ายเครื่องปรบัอากาศ เครื่องท าความเย็น ด าเนินการโดย บริษัท ซีไอจี บลโูซลูชั่นส ์จ ากัด ที่
ซึ่งเป็นธุรกิจย่อย โดยสามารถสรา้งรายไดใ้หก้บับรษิัทดงันี ้

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตั้งแตปี่ 2561 – 2563 
          (หน่วย : พันบาท) 
สายผลิตภัณฑ/์กลุ่มธุรกิจ % การถือ

หุ้นของ 
บริษัทแม่ 

2563 2562 2561 
จ านวนเงิน รอ้ยละ จ านวนเงิน รอ้ยละ จ านวนเงิน รอ้ยละ 

รายได้จากการขาย-บริการ        
• ในธุรกิจการผลิต (CIG) 100  922,754.36 94.3 1,447,584.85 93.05 1,073,075.94 97.16 
• ในธุรกิจโรงแรม (CIG Dev.)  99.97 16,748.84 1.71 18,721.63 1.20 17,314.50 1.57 
• ในธุรกิจ trading (CIG 

(Thailand)) 
99.98 4,043.00 0.41 - - - - 

• Siam Railway (SRD) 
• ILS 
• CIB 

99.99 
97 

99.97 

33,264.60 
1,737.84 

- 

3.40 
0.18 

- 

327.11 

- 
- 

0.02 

- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

รายได้อ่ินๆ        
• ในธุรกิจการผลิต (CIG) 100 8,155.38 85.53 87,051.16 5.60 13,136.15  1.19 
• ในธุรกิจโรงแรม (CIG Dev.)  99.97 647.34 6.79 1,615.28 0.10 865.74 0.08 
• ในธุรกิจ trading (CIG 

(Thailand)) 
99.98 329.86 3.46 446.27 0.03 27.32 0.00 

• Siam Railway (SRD) 
• ILS 
• CIB 

99.99 
97 

99.97 

402.13 
0.88 
0.04 

4.22 
- 
- 

1.05 

- 
- 

0.00 

- 
- 

3.44 

- 
- 

0.00 

- 
- 

รวม 988,084.27 100.00 1,555,747.35 100.00 1,104,423.09 100.00  

หมายเหตุ : CIG หมายถึง บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
          CIG Dev. หมายถึง บริษัท ซีไอจ ีดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั เปล่ียนมาจาก บรษิัท เดอ ละไม จ ากดั 
          CIG (THAILAND) หมายถึง บริษัท ซี.ไอ.จี (ประเทศไทย) จ ากดั 
          SRD หมายถึง บริษัท สยามเรลเวย ์ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 
          ILS หมายถึง  บรษิัท อิลลสัโตร จ ากดั 
          CIB หมายถึง บริษัท ซีไอจี บลโูซลชูั่นส ์จ ากดั 
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 2.1 ลักษณะผลิตภัณฑแ์ละบริการ 
2.1.1 คอยล ์
บริษัทแม่ประกอบธุรกิจหลักในการผลิตคอยล์เย็น (Evaporator Coil) คอยล์รอ้น (Condenser Coil)       

และคอยลน์ า้เย็น (Chilled Water Coil) ซึ่งเป็นชิน้ส่วนหลักในเครื่องปรบัอากาศ เครื่องท าความเย็น และอุปกรณ์
ถ่ายเทความรอ้น/ความเย็นประเภทอื่น ๆ    

ลกัษณะการท างานของคอยลเ์ย็นและคอยลร์อ้นจะท าหนา้ที่ต่างกัน โดยคอยลเ์ย็นซึ่งมีสารท าความเย็น
ไหลเวียนอยู่ภายใน จะท าหนา้ที่ดูดความรอ้นจากลมที่ผ่านคอยล ์ท าใหล้มที่ผ่านออกมาเป็นลมเย็น ในขณะที่คอยล์
รอ้นจะท าหน้าที่ระบายความรอ้นจากสารท าความเย็นที่ไหลเวียนออกจากคอยลเ์ย็น ด้วยลมที่ผ่านคอยลร์อ้น     
ส าหรับคอยล์น ้าเย็นจะมีลักษณะการท างานเช่นเดียวกับคอยล์เย็น เพียงแต่ใช้น ้าเย็นเป็นส่ือกลางแทนสาร               
ท าความเย็น โดยปกติถา้เป็นเครื่องปรบัอากาศชนิดแยกส่วน (Split Type) ส่วนที่เป็นคอยลเ์ย็นซึ่งเป็นส่วนประกอบ 
ใน Fan Coil Unit จะถูกติดตัง้อยู่ภายในหอ้งหรืออาคาร ขณะที่คอยลร์อ้นซึ่งเป็นส่วนประกอบอยู่ใน Condensing 
Unit จะถกูติดตัง้อยู่ภายนอกหอ้งหรืออาคาร 

ส่วนประกอบหลกัที่ใชใ้นการผลิตคอยลเ์ย็น คอยลร์อ้น และคอยลน์ า้เย็น ประกอบดว้ย 

1.) ท่อทองแดง : เป็นอุปกรณท์ี่ใชเ้ป็นทางเดินของสารท าความเย็นส าหรบัคอยลเ์ย็นและคอยลร์อ้น หรือ
น ้าเย็นส าหรับคอยล์น ้าเย็น ท่อทองแดงที่ใช้ในการผลิตคอยล์แต่ละขนาดจะมีเส้นผ่าศูนย์กลาง
แตกต่างกัน ปัจจุบันท่อทองแดงที่ใชใ้นการผลิตคอยลข์องบริษัทมีตัง้แต่เสน้ ผ่าศูนยก์ลางขนาด 5, 7 
มิลลิเมตร 5/16 นิว้ 3/8 นิว้ 1/2 นิว้ 5/8 นิว้ และ 1/4 นิว้ 

2.) อลมูิเนียม : เป็นส่วนประกอบที่น ามาผลิตเป็นฟิน (Fin) ซึ่งใชเ้ป็นส่ือกระจายความเย็นหรือความรอ้น  
โดยจะน าอลมูิเนียมมาผ่านเครื่องป๊ัมฟิน เพื่อท าการเจาะรูและขึน้รูปตามแบบตา่ง ๆ เช่น แบบ Supper 
Slit Fin แบบ Corrugated Fin แบบ Wave Slit แบบ Sine Wave และ แบบ Louvered Fin ทั้ งนี ้
ลกัษณะของฟินแต่ละชนิดขึน้อยู่กับ Specification ของลกูคา้แต่ละราย ซึ่งลกัษณะที่แตกต่างกันจะมี
ผลต่อคณุสมบตัิของการถ่ายเทความเย็นหรือความรอ้น  

3.) แผ่นเหล็กชุบสงักะสี : เป็นส่วนประกอบที่จะน ามาตัดเป็นชิน้เพื่อใชส้ าหรบัปิดหวัและทา้ยของคอยล ์
(End Plate)  
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โดยลกัษณะผลิตภณัฑข์องบรษิทัแม่สามารถแยกไดต้ามขนาดและลกัษณะการใชง้านไดด้งันี ้

ผลิตภัณฑ ์ ลักษณะการใช้งาน 
1. คอยลเ์ย็น   
 1.1 ขนาด 1-5 ตนั 

 
 
 1.2 ขนาด 5-100 ตนั 

 

 
ใชเ้ป็นส่วนประกอบส าหรบัเครื่องปรบัอากาศขนาดเล็กที่
ใช้ภายในห้องแบบแยกส่วน (Split Type) แบบติด
หนา้ต่าง (Window Type) แบบติดผนงั (Wall Type) และ
แบบตู ้(Package Type)   
 
 
 

ใชเ้ป็นส่วนประกอบส าหรบัเครื่องปรบัอากาศขนาดใหญ่ 
Air Handling Unit และหอ้งเย็น 
 
 
 
 
 

2. คอยลร์อ้น 
• ขนาด 1-5 ตนั 

 
 

• ขนาด 5-100 ตนั 
 
 
 
 
 
 

 
ใชเ้ป็นส่วนประกอบส าหรบัเครื่องปรบัอากาศขนาดเล็ก   
ที่ใชใ้นหอ้งแบบแยกส่วน (Split Type)  แบบติดหนา้ต่าง 
(Window Type) แบบติดผนัง (Wall Type) และแบบ     
ตู ้(Package Type)   
 
 
 
 
ใชเ้ป็นส่วนประกอบส าหรบัเครื่องปรบัอากาศขนาดใหญ่
ทั้งแบบ แนวนอน และแนวตั้ง  (Horizontal & Vertical 
Type) และตูท้  าความเย็น 
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ผลิตภัณฑ ์ ลักษณะการใช้งาน 
3. คอยลน์ า้เย็น ขนาด 1-100 ตนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใชเ้ป็นส่วนประกอบส าหรบัระบบท าความเย็นขนาดใหญ่
ที่ใชน้ า้เป็นตวักลางในการถา่ยเทความรอ้น ซึ่งส่วนใหญ่
จะนิยมใชใ้นอาคารส านกังานขนาดใหญ่ รวมถงึ 
หา้งสรรพสินคา้ และหอ้งเย็น เป็นตน้ 

4. ผลิตภณัฑอ์ื่น ๆ 
 

เป็นส่วนประกอบของคอยล ์เพื่อใชใ้นการเชื่อมทางเดิน
ของสารท าความเย็น ซึ่งขึน้อยู่กับแบบที่ลูกค้าก าหนด 
เช่น  ท่อทองแดงแบบโค้งครอบ (Return bend หรือ       
U-bend) ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 5/16 นิ ้ว 3/8 นิ ้ว   
½ นิว้ 5/8 นิว้ ¾ นิว้ 1/4 นิว้ และ 7/8 นิว้ และท่อทองแดง
ที่ เป็น  Header (เพื่ อ เชื่ อมต่อทางเข้าออกของสาร        
ท าความเย็น)  ซึ่งมีลกัษณะแตกต่างกนั เช่น  

แบบ Butterfly  
แบบ Cross-Over  
แบบ Three Ways Cross Over  
แบบ Strainer  
แบบ Distributor  
 

 
2.1.2 เครื่องปรบัอากาศและท าความเย็น 
บรษิัทไดต้่อยอดจากการผลิตคอยลไ์ปสู่การผลิตเครื่องปรบัอากาศและท าความเย็น โดยใชค้วามช านาญใน

การออกแบบและผลิตคอยลใ์หส้ามารถท างานไดอ้ย่างเต็มประสิทธิภาพมาเป็นปัจจยัส าคญัในการพฒันาสินคา้
และสรา้งการยอมรบัจากตลาดส าหรบัสินคา้กลุ่มนี ้อนัไดแ้ก่ Condensing Unit, Air cooled condenser, Unit 
Cooler และ Air Handling Unit  
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ผลิตภัณฑ ์ ส่วนประกอบหลัก ท าหน้าที ่

Condensing Unit / คอนเดนซ่ิง Unit 
 

 

คอมเพรสเซอร ์คอนเดนซึ่ง
คอยล ์มอตอรแ์ละพดัลม และ
อปุกรณค์วมคมุปรบัแตง่
ประสิทธิภาพอื่นๆ 

ใชส้ าหรบัระบบหอ้งเย็น หอ้งแช่แข็ง 
ท าหนา้ที่สรา้งแรงดนัในระบบ และระบาย
ความรอ้นจากน า้ยาที่ส่งมาจาก Unit 
Cooler ออกภายนอกอาคาร 

Air Cooled Condenser /  
แอรค์ูลคอนเดนเซอร ์

 

 

คอนเดนซิง่คอยล ์มอตอรแ์ละ
พดัลม 

ใชส้ าหรบัระบบหอ้งเย็น หอ้งแช่แข็ง และ 
ระบบปรบัอากาศขนาดใหญ่  
ท าหนา้ที่เหมือนกบั Condensing Unit 
(ลกูคา้ตอ้งน าไปประกอบกบั Compressor 
และอปุกรณอ์ื่นๆ เอง) 

Unit Cooler / ยูนิต คลูเลอร ์
 

 

อีแวเพอเรเตอรค์อยล ์มอตอร์
และพดัลม  

ใชส้ าหรบัระบบหอ้งเย็น หอ้งแช่แข็ง  
ท าหนา้ที่สรา้งและกระจายลมเยน็โดยการ
ดดูซบัเอาความรอ้นจากในหอ้งผ่านน า้ยา 
ส่งต่อไประบายออกที่ Condensing Unit 

Air Handling Unit / แอรแ์ฮนลิง่ ยูนิต 
 

 

อีแวเพอเรเตอรค์อยล ์มอตอร์
และพดัลม ฟิลเตอรก์รอง
อากาศ และอปุกรณค์วมคมุ
ปรบัแต่งประสิทธิภาพอื่น 

ใชส้ าหรบัระบบปรบัอากาศขนาดใหญ่  
ท าหนา้ที่สรา้งและกระจายลมเยน็โดยการ
ดดูซบัเอาความรอ้นจากในหอ้งผ่านน า้ยา 
ส่งต่อไประบายออกที่ Condensing Unit 
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2.1.3 บรกิารดา้นการออกแบบ ติดตัง้ ระบบปรบัอากาศและผนงัฉนวนส าเรจ็รูป 
   

 

บริษัทฯ เปิดให้บริการออกแบบระบบปรบัอากาศ ผนัง
ฉ น วน แล ะห ลั งค า  ป ระ เภ ท  Polyurethane แ ล ะ 
Polyisocyanurate โดยร่วมมือกับผู้ผ ลิตแผ่นฉนวน
ส าเร็จรูปทั้งจากในและต่างประเทศ เพื่อใหบ้ริการแบบ
ครบวงจรส าหรับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการการก่อสรา้งที่
รวดเรว็ ประหยดัพลงังาน และคณุภาพอากาศที่ดี 

 
บริษัทย่อย 
(1) บริษัท ซีไอจี ดีเวลลอปเม้นท ์จ ากัด (จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อจาก บริษัท เดอ ละไม จ ากัด) 

บริษัท เดอ ละไม จ ากัด เปล่ียนชื่อเป็น บริษัท ซีไอจี ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากัด เมื่อวนัที่ 12 กุมภาพนัธ ์2561 
โดยขยายธุรกิจเขา้สู่ธุรกิจรบัเหมาก่อสรา้ง ส านกังานใหญ่ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 1/1 หมู่ที่ 7 ต.บางคูวดั อ.เมืองปทุมธานี    
จ.ปทุมธานี โดยยงัคงประกอบธุรกิจโรงแรม โดยใชช้ื่อว่า โรงแรมสมญาบุรา ตัง้อยู่ ณ เลขที่ 171/4-9 หมู่ 4 ต.มะเร็ต 
อ.เกาะสมยุ จ.สรุาษฎรธ์านี เพื่อใหเ้ช่าที่พกัอาศยั จ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม การจดัประชุม และจดัเลีย้ง รวมถึง
การใหบ้รกิารอื่น ๆ เก่ียวกบัธุรกิจโรงแรม ขนาด 3 ชัน้ ประกอบดว้ยหอ้งพกัจ านวน 67 หอ้ง รวมถึงหอ้งจดัเลีย้งและส่ิง
อ านวยความสะดวกอื่น ๆ  

ภาวะอุตสาหกรรมท่องเทีย่วของไทย 

จากการระบาดของเชือ้ไวรสั 2019 Novel Coronavirus (n-CoV) ในเมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย ตัง้แต่ปลายปี 
2562 จนถึงขณะนีท้ี่จ  านวนผูต้ิดเชือ้ในประเทศจีนยงัคงเพิ่มขึน้ มีผูเ้สียชีวิต และพบผูต้ิดเชือ้ในอีกหลายประเทศใน
เอเชียซึ่งรวมถึงไทย และสหรฐัฯ ส่งผลตามมาใหท้างการจีนประกาศปิดการคมนาคมในเมืองอู่ฮั่นและอีกหลายเมือง
ในวนัที่ 23 มกราคม 2563 เพื่อควบคุมสถานการณ ์โดยศูนยว์ิจยักสิกรไทย มองว่าผลกระทบจากการระบาดของเชือ้
ไวรัส 2019 Novel Coronavirus (n-CoV) ในจีน น่าจะยังส่งผลจ ากัดต่อการท่องเที่ยวไทยในปี 2563 เนื่องด้วย
สถานการณ์ครัง้นีท้างการจีนมีระบบการจัดการที่รวดเร็วและเขม้ขน้ ประกอบกับวิวัฒนาการทางการแพทยแ์ละ
เทคโนโลยีมีความกา้วหนา้มากขึน้ และการส่ือสารท่ีทั่วถึงท าใหน้กัท่องเที่ยวหลีกเล่ียงการเดินทางเขา้ไปในพืน้ท่ีเส่ียง 
ซึ่งช่วยลดการแพร่ระบาดของโรค ท าใหผ้ลกระทบต่อการท่องเที่ยวในตลาดนักท่องเที่ยวจีนเที่ยวไทยอาจจะยังไม่
ยกระดับเท่ากับกรณีการแพร่ระบาดของโรค SARS ที่เกิดขึน้นาน 6 เดือนจนส่งผลให้ตลาดนักท่องเที่ยวจีนและ
ต่างชาติเที่ยวไทยหดตวัลงในปี 2546 

หลงัจากที่ทางการสามารถควบคุมการระบาดของโควิด-19 ในประเทศได ้และภาครฐัเองไดอ้อกมาตรการ
กระตุน้การท่องเที่ยวในประเทศอย่าง “โครงการเราเที่ยวดว้ยกัน" ท าใหค้นไทยมีการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ
เพิ่มขึน้ เห็นไดจ้ากข้อมูลของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พบว่าคนไทยเดินทางท่องเที่ยวในประเทศในเดือน  
ก.ค.-ก.ย. 2563 มีจ านวนประมาณ 24.3 ลา้นคน/ครัง้ เพิ่มขึน้จากในช่วงเดือนเม.ย.-มิ.ย. 2563 ที่มีจ านวนพียง 3.9 
ลา้นคน/ครัง้ ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับผลส ารวจของศูนยว์ิจัยกสิกรไทย สะทอ้นใหเ้ห็นว่าในช่วงระหว่างเดือน  
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ก.ค.-ก.ย. 2563 กลุ่มตวัอย่างกว่า 60.0% มีการเดินทางท่องเที่ยวทัง้แบบคา้งคืนและแบบไปเชา้-เย็นกลบั ขณะที่ยงั
ไม่ไดเ้ดินทางท่องเที่ยวมีสดัส่วน 40.0% ของผูต้อบแบบสอบถามทัง้หมด และเพื่อความต่อเนื่องของการฟ้ืนตวัของ
ตลาดไทยเที่ยวไทยในช่วง 3 เดือนสดุทา้ยของปี รฐับาลไดท้ยอยออกมาตรการกระตุน้ใหค้นไทยเดินทางท่องเที่ยวใน
ประเทศมากขึน้ อาทิ การเพิ่มวนัหยุดยาวพิเศษในวันที่ 19-20 พ.ย. 2563 และการเปล่ียนแปลงวนัหยุดชดเชยจาก
วันที่ 7 ธ.ค. เป็นวันที่  11 ธ.ค. 2563 เนื่องจากคนไทยส่วนใหญ่นิยมเดินทางท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดมากกว่าวัน
ธรรมดา รวมถึงการต่ออายแุละปรบัเงื่อนไขโครงการเราเที่ยวดว้ยกนั และมาตรการกระตุน้การใชจ้่าย เป็นตน้ อย่างไร
ก็ดี บรรยากาศการท่องเที่ยวในปีนีก้อ็าจจะแตกต่างจากปีที่ผ่านมา นอกจากสภาวะเศรษฐกิจที่ไม่เอือ้ต่อนกัท่องเที่ยว
บางกลุ่มแลว้ ยงัมีปัจจยัเส่ียงอื่นๆ เช่น สถานการณโ์ควิด และการเมือง 

ดงันัน้ ศนูยว์ิจยักสิกรไทยไดส้ ารวจพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของคนไทยในช่วงไตรมาสสดุทา้ยของปี 
2563 พบว่าในช่วง 3 เดือนสดุทา้ยของปีนี ้กลุ่มตวัอย่างมีแผนที่จะเดินทางท่องเที่ยวคิดเป็นสดัส่วน 77.3% เพิ่มขึน้
เล็กนอ้ยเมื่อเทียบกับผลส ารวจในช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่การท่องเที่ยวยงัมีความไม่แน่นอนสงู เมื่อกลุ่มตวัอย่าง
ส่วนใหญ่มองว่าหากมีการพบผูต้ิดเชือ้โควิด-19 ในประเทศจะมีผลต่อการปรบัแผนการเดินทางท่องเที่ยวในช่วงที่
เหลือของปีนี ้รวมถึงยงัมีประเด็นการเมอืงที่ตอ้งติดตาม ขณะที่ในส่วนของการใชจ้่ายเพื่อการท่องเที่ยว เนื่องจากกลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ยังมีความกังวลในเรื่องภาวะเศรษฐกิจส่งผลท าใหจ้ านวนความถ่ีในการเดินทางท่องเที่ยวเฉล่ีย
ลดลง รวมถึงแผนการใชจ้า่ยของนกัท่องเที่ยวตอ่ทรปิปรบัลดลงประมาณ 5.5% เมื่อเทียบกบัผลส ารวจในช่วงเดียวกนั
ของปีก่อน ทั้งนีศู้นยว์ิจัยกสิกรไทย มองว่าภายใตก้รณีที่ไม่มีการระบาดของโควิด-19 ในประเทศอีกครัง้ กอปรกับ
มาตรการกระตุน้การท่องเที่ยว และการชุมนมุทางการเมืองที่อยู่ในขอบเขตจ ากดั จะช่วยท าใหก้ารใชจ้่ายของคนไทย
เที่ยวในประเทศในช่วง 3 เดือนสดุทา้ยนี ้น่าจะมีมลูค่าประมาณ 1.8 แสนลา้นบาท หดตวัประมาณ 37.1% (YoY) ดี
ขึน้จากที่หดตวัแรงในช่วงก่อนหนา้ และทัง้ปี 2563 นี ้ผลจากโควิด-19 ท าใหก้ารใชจ้่ายของคนไทยเที่ยวในประเทศ
น่าจะมีมลูค่า 5.06 แสนลา้นบาท หดตวั 53.3% จากปี 2562 

ทีม่า : ศูนย์วจิยักสกิรไทย 
ขอ้มูลวจิยั: ตลุาคม 2563 
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ภาวะอุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้าง 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในช่วง 9 เดือนแรกปี 2563 ธุรกิจรับเหมาก่อสรา้ง
เติบโตเล็กนอ้ย สะทอ้นจากการลงทนุดา้นการก่อสรา้งมีมลูค่า 
1.04 ลา้นลา้นบาท เพิ่มขึน้ 1.9% YoY ขยายตวัต่อเนื่องจากปี 
2562 ที่ เติบโต 2.7% ปัจจัยหนุนมาจากการลงทุนก่อสรา้ง
ภาครฐั (สดัส่วน 56.5% ของมลูค่าการลงทนุก่อสรา้งทัง้หมด) 
โดยเฉพาะการก่อสรา้งโครงการขนาดใหญ่ต่อเนื่อง ผลจาก
การเร่งเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาล ขณะที่การลงทุน
ก่อสรา้งภาคเอกชนหดตัวตามภาวะซบเซาทางเศรษฐกิจ ผล
จากวิกฤต COVID-19 และมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด
ทั่วประเทศ โดยการก่อสรา้งที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพฯ และ
ปรมิณฑล รวมถึงจงัหวดัหลกัในภมูิภาคหดตวัรุนแรง จากการ
ชะลอการเปิดโครงการใหม่ของผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย ์
สอดคลอ้งกับก าลังซือ้ผู้บริโภคที่ลดลงและความเข้มงวดใน
การปล่อยสินเชื่อของสถาบนัการเงิน 

Construction Investment 
 

งานก่อสร้างภาครัฐมีมูลค่า 6.08 แสนล้านบาท 
ขยายตั ว  5.6% YoY ในช่ ว ง  9 เดื อนแรก ปี  2563 ปั จจัย
สนับสนุนจากการเร่งเบิกจ่ ายงบประม าณของรัฐบาล 
รายละเอียดมีดงันี ้
• งานก่อสร้างด้านโครงสร้างพื้นฐาน (สัดส่วน 82.3% 

ของมลูค่าการก่อสรา้งภาครฐัทัง้หมด) ประกอบดว้ย 
o โครงการก่อสร้างของรัฐบาล  ที่ส าคัญได้แก่ (1) 

กระทรวงคมนาคมในแผนบูรณาการพัฒนาด้าน
คมนาคมและระบบโลจิสติกส ์ส่วนใหญ่เป็นโครงการ
ขนาดใหญ่ต่อเนื่อง เช่น รถไฟฟ้าสายสีสม้ตะวนัออก 
(ศนูยว์ฒันธรรมฯ-มีนบุรี) สายสีชมพ ู(แคราย-มีนบุรี) 
สายสีเหลือง (ลาดพรา้ว-ส าโรง) โดยมีความคืบหนา้
งานก่อสรา้ง 64.2%  56.3% และ 57.9% ตามล าดับ 
รวมทั้งรถไฟทางคู่ระยะที่ 1 กรุงเทพฯ-นครราชสีมา 
คืบหน้าประมาณ 50.0% (รายงานติดตามผลการ
ด าเนินโครงการของภาครฐั สิงหาคม 2563) และ (2)     
กระทรวงเกษตรและสหกรณใ์นแผนงานการพฒันา 

 
 

Public Construction spending Growth 
 

โครงสร้างพื ้นฐานด้านชลประทาน มีการขยาย
โครงการก่อสรา้งครอบคลมุในหลายพืน้ท่ีจากผลของ
ภาวะภยัแลง้ในช่วงที่ผ่านมา 
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o โครงการก่อสร้างของรัฐวิสาหกิจ ส่วนใหญ่เป็นโครงการต่อเนื่อง เช่น โครงการก่อสรา้งระบบ
สายส่งไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โครงการก่อสรา้งระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โครงการก่อสรา้งอุปกรณโ์ครงข่ายของบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 
โครงการก่อสรา้งระบบท่อของการประปานครหลวง เป็นตน้ 

• งานก่อสร้างประเภทอื่นๆ (สัดส่วน 17.7%) ได้แก่ การก่อสรา้งที่พักอาศัยและอาคารของหน่วยงาน
ภาครฐั หดตวั 36.3% และ 11.5% YoY ตามล าดบั ส่วนใหญ่เป็นโครงการก่อสรา้งของกลุ่มผูร้ับเหมาขนาด
กลาง-เล็ก ซึ่งหลายรายประสบปัญหาสภาพคล่องทางการเงินและขาดแคลนแรงงาน ผลจากการแพร่
ระบาดของ COVID-19 ท าใหก้ารก่อสรา้งขาดความต่อเนื่อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• งานก่อสรา้งอาคารที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศยั (สดัส่วน 28.7%) มลูค่าก่อสรา้งหดตวั 3.1% YoY ประกอบดว้ย การ
ก่อสรา้งหมวดอาคารเพื่อการพาณิชย ์การก่อสรา้งในหมวดการบริการและขนส่ง และการก่อสรา้งโรงงาน
อตุสาหกรรม โดยภาวะการก่อสรา้งซบเซาตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการลงทนุ ผลจากวิกฤต COVID-
19 และมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด อาทิ มาตรการปิดเมือง (Lockdown) มาตรการรกัษาระยะห่าง
ทางสงัคม (Social distancing) 

งานก่อสรา้งภาคเอกชนมีมลูค่า 4.310 แสนลา้นบาท 
หดตวั 2.9% YoY ในช่วง 9 เดือนแรกปี 2563 ผลจากการหดตวั
ของการก่อสรา้งที่อยู่อาศยัและอาคารเพื่อการพาณิชย ์
• งานก่อสรา้งโครงการท่ีอยู่อาศยั (สดัส่วน 53.1% ของมลูค่า

การก่อสรา้งภาคเอกชนทั้งหมด) มูลค่าการก่อสรา้งหดตัว 
6.8% YoY สอดคลอ้งกับจ านวนโครงการที่อยู่อาศัยเปิด
ใหม่ในกรุงเทพฯ และปรมิณฑล และ 6 จงัหวดัหลกัภมูิภาค 
(เชียงใหม่ ชลบรุี ระยอง นครราชสีมา ขอนแก่น และภูเก็ต) 
ทั้ ง ปี  2563 ห ด ตั ว  41.6% แ ล ะ  70.3 % ต าม ล า ดั บ 
เนื่องจากผูพ้ัฒนาอสังหาริมทรพัยช์ะลอการเปิดโครงการ
ใหม่ทัง้โครงการแนวราบและคอนโดมิเนียม โดยหนัไปเนน้
การระบายสต็อกเพื่อรกัษาสภาพคล่องและกระแสเงินสด 
ผ่านกลยุทธ์การขายหลายรูปแบบ อาทิ การให้ส่วนลด
มากกว่าปกติ  การปล่อยเช่า และการให้อยู่ฟรี 1-2 ปี     
เป็นตน้ ขณะเดียวกันก าลังซือ้ผู้บริโภคซบเซารุนแรงตาม
ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ  อี กทั้ งสถาบั นการเงิน
ระมัดระวังในการให้สินเชื่อ แม้ว่าอัตราดอกเบีย้จะอยู่ใน
ระดบัต ่าเมื่อเทียบกบัในอดีต 

 
 

Private Construction Investment 
 

New Supply of Residential Construction Projects 
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• งานก่อสรา้งประเภทอื่น ๆ (สดัส่วน 18.2%) ขยายตวั 10.9% YoY ส่วนใหญ่เป็นงานก่อสรา้งเชิงโครงสรา้งที่
ไม่ใช่อาคารในพืน้ท่ีของเอกชน ซึ่งมกัจะอยู่ในพืน้ที่ชุมชนที่ก าลงัขยายตวัตามความเป็นเมือง อาทิ สะพาน 
และส่ิงปลกูสรา้งอื่น ๆ 

ช่วงที่ เหลือของปี 2563 คาดว่าการลงทุนก่อสร้างภาครัฐจะขยายตัวต่อเนื่อง  ตามการเร่งเบิกจ่าย
งบประมาณส าหรบัโครงการรถไฟฟ้าและรถไฟทางคู่ รวมถึงโครงการในระดับพืน้ที่ไดแ้ก่ การขยาย ซ่อมแซม  และ
ปรบัปรุงถนนกว่า 2,000 โครงการทั่วประเทศ ส่วนการลงทุนก่อสรา้งภาคเอกชนคาดว่าจะยังซบเซา เนื่องจาก
ผูพ้ฒันาอสงัหาริมทรพัยท์ัง้เพื่อขายและใหเ้ช่ามีแนวโนม้จะยงัชะลอโครงการใหม่เพื่อเรง่ระบายสต๊อกที่ยงัสงู สะทอ้น
จากจ านวนพืน้ท่ีขออนุญาตก่อสรา้ง (ดชันีชีน้  าธุรกิจก่อสรา้งภาคเอกชน) ช่วง 9 เดือนแรกปี 2563 หดตวัในทกุหมวด 
ทั้งที่อยู่อาศัย ได้แก่ แนวราบ (-2.1% YoY) แนวสูง (-70.6%) และหมวดที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัย คือ อาคารพาณิชย ์         
(-29.6% YoY) โรงงานอุตสาหกรรม (-29.7%) อาคารส านักงาน (-67.4%) และโรงแรม (-42.2%) ทั้งปี 2563 การ
ลงทุนก่อสรา้งโดยรวมคาดว่าจะเติบโตเพียง 1.5% (มีมลูค่าประมาณ 1.321 ลา้นลา้นบาท) โดยงานก่อสรา้งภาครฐั
เติบโต 5.0% และภาคเอกชนหดตวั 3.0% จากที่เติบโต 3.1% และ 2.1% ในปี 2562 ตามล าดบั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ทีม่า : ศูนย์วจิยักรุงศร ี
ขอ้มูลวจิยั: กุมภาพนัธ์ 2564 

 

Construction Permits (by area) : 
Residential 

Construction Permits (by area) : Commercial 
and Industrial Buildings 

Construction Permits (by area) :  
Office Buildings and Hotels 

ราคาวสัดุก่อสรา้งในปี 2563 หดตวั 1.8% ต่อเนื่องจาก
ที่หดตวั 1.2% ในปี 2562 เป็นการหดตวัทุกหมวดตามภาวะภาค
ก่อสรา้งที่ซบเซา โดยเฉพาะเหล็ก (สดัส่วน 23% ของมลูค่าตน้ทนุ
วัสดุก่อสรา้งทั้งหมด) ราคาลดลง 7.6% มากที่สุดเมื่อเทียบกับ
สินคา้วัสดุก่อสรา้งประเภทอื่น ดา้นผลิตภัณฑค์อนกรีต (สดัส่วน 
16%) ปูนซีเมนต์ (สัดส่วน 13%) ราคาปรับลดลง 2.0% และ 
0.6% ตามล าดบั 
 

Construction Material Price Growth 
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ทั้งนีเ้นื่องจากบริษัท ซีไอจี ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากัด (บริษัทย่อย) เขา้สู่ธุรกิจรบัเหมาก่อสรา้ง ประมูลงาน
โครงการต่าง ๆ ของภาครฐัและเอกชน เมื่อไดง้านแลว้จะท าการ sub ออกไปยังคู่สัญญาต่าง ๆ แต่หากเป็นงานที่
บรษิัทมีความช านาญและมีบุคลากรเอง เช่น งานหอ้งเย็น (cold room) หรืองานระบบปรบัอากาศ บรษิัทจกัส่งงาน
ต่อใหบ้ริษัทแม่คือ บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ภายใตเ้งื่อนไขที่ราคาและคณุภาพตอ้งไม่ดอ้ยไปกว่าคู่แข่งราย
อื่นในตลาด  

จากการที่ประธานกรรมการบริหาร ของบริษัทฯ ไดถื้อหุน้ในบริษัท เอ.เอส.เอ. การช่าง จ ากัด  และบริษัท      
ศิรกร จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทรบัเหมาก่อสรา้ง ดังนัน้อาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์(conflict of interest) 
อย่างไรก็ตามบริษัท เอ.เอส.เอ การช่าง จ ากัด ไม่ไดด้  าเนินธุรกิจใด  ๆ แลว้ในปัจจุบัน จึงสามารถตัดปัญหาความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน ์(conflict of interest) ของกรรมการบริหารออกไปได ้และในส่วนของบริษัท ศิรกร จ ากัด 
โอกาสในการแข่งขันอาจเกิดขึน้ได ้แต่การบริหารงานของ บริษัท ศิรกร จ ากัด นั้นมีกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่หลายกลุ่ม       
ซึ่งผู้บริหารและผู้ที่ เก่ียวข้องของบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) เป็นเพีย งผู้ถือหุ้นรายย่อยเท่านั้น ไม่ได้เป็น
กรรมการและไม่มีอ านาจบริหารจัดการใน บริษัท ศิรกร จ ากัด ดังนั้นจึงไม่มีอ  านาจในการควบคุม และ/หรือ การ
ก าหนดทิศทางของ บรษิัท ศิรกร จ ากดั เลย 

บรษิัทตระหนกัถึงหนา้ที่ในการปฏิบตัิตามหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัรายการระหว่างกนัหรือรายการที่ เก่ียวโยงกัน
ตามที่ตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย คณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์และ คณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุนประกาศก าหนด ดงันัน้บริษัทจึงไดก้ าหนดหลกัเกณฑแ์ละขัน้ตอนในการท ารายการระหว่างกัน หรือ
รายการเก่ียวโยงกนั มีการก าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ที่ของกรรมการบรษิัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรหิาร
อย่างชดัเจน หากบรษิัทมีความจ าเป็นในการท ารายการกับบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ บริษัทจะปฏิบตัิตามขั้นตอน
การอนุมัติการท ารายการระหว่างกันอย่างเคร่งครดั โดยบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งจะไม่มีสิทธิออกเสี ยงในการ
พิจารณารายการดงักล่าว 

(2) บริษัท ซีไอจี (ประเทศไทย) จ ากัด  
ภาพรวมของธุรกิจ 
บริษัท ซีไอจี (ประเทศไทย) จ ากัด ด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายอุปกรณแ์ละชิน้ส่วนของเครื่องปรบัอากาศ 

และเครื่องท าความเย็นรวมไปถึงเป็นตวักลางในการจดัจ าหน่ายสินคา้หรือบรกิารอื่น 
ในปี 2557 บริษัท ซีไอจี (ประเทศไทย) จ ากัด ไดเ้ขา้ร่วมลงทุนในบริษัท ฟ้าขวัญทิพย ์จ ากัด ในสัดส่วน 

29.67% ของทุนจดทะเบียน โดยมีทุนจดทะเบียนทัง้สิน้ 251,100,000 บาท คิดเป็นเงินลงทุนทัง้สิน้ 74.50 ลา้นบาท   
โดยบรษิัท ฟ้าขวญัทิพย ์จ ากดั ด าเนินธุรกิจในกลุ่มพลงังาน มีผลิตภณัฑห์ลกั คือเอทานอล เป็นการผลิตดว้ยกรรมวิธี
ทางชีวเคมีที่เรียกว่า “ไบโอเอทานอล (bio-ethanol)”  ซึ่งเป็นส่วนประกอบส าคญัของแก๊สโซฮอล ์ที่ถือเป็นตวัช่วยลด
การบริโภคน า้มันดิบของโลกลง ขณะนีอ้ยู่ระหว่างการก่อสรา้งโรงงานที่ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 468 หมู่ที่ 4 ถ.สันตัน - วัง
ดินสอ ต.เขาไมแ้กว้ อ.กบินทรบ์รุี จ.ปราจีนบรุี  

ปัจจุบันไดเ้ริ่มผลิตเพื่อจ าหน่ายใหก้ับปตท. IRPC ThaiOil และบางจาก บา้งแลว้แต่เนื่องจากราคาและ
ปริมาณวตัถุดิบที่ยังเป็นอุปสรรค รวมถึงก าลงัการผลิตที่ไม่เพียงพอที่จักท าใหบ้ริษัทฯแสดงผลก าไรได ้ทัง้นีบ้ริษัทฯ
วางกลยทุธท์ี่จกัปรบัปรุงและพฒันาเครื่องจกัร รวมถึงลดตน้ทนุการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ผลิต รวมถึงการเพิ่มก าลงัการผลิตอีกดว้ย 
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(3) บริษัท สยามเรลเวย ์ดีเวลลอปเม้นท ์จ ากัด  
 ด าเนินธุรกิจศนูยซ์่อมรถไฟ บรษิัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ถือหุน้สามญัในบรษิัท สยามเรลเวยฯ์ จ านวน  
499,997 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน มีที่ตั้งอยู่  ณ เลขที่  1/1 หมู่  7             
ถ.บางคูวัด ต.บางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี ปัจจุบันไดล้งทุนในดา้นเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง  ๆ รวมถึง
บคุลากร เพื่อรองรบัการเขา้รบังานกลึงลอ้รถไฟ และประมลูงานจากการรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่งอยู่ระหว่างเตรียม
ความพรอ้มในการยื่นเขา้เป็น supplier/sub-contractor ของการรถไฟแห่งประเทศไทย และปัจจุบันยังเขา้รบังาน
ประมลูโครงการก่อสรา้งต่าง ๆ เพื่อสรา้งรายไดใ้หก้บับรษิัทอีกดว้ย 
 

   
 

   

(4) บริษัท อิลลัสโตร จ ากัด  
ด าเนินธุรกิจวิจัยระบบปรับอากาศ ระบบควบคุม ระบบจัดการ และอุปกรณ์  Internet of Things (IOT) 

รวมทั้งระบบ Application ต่าง ๆ งานบรกิารทดสอบ และติดตัง้อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง และนวัตกรรมใหม่ ๆ ดา้น IT  
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ถือหุน้สามัญในบริษัท อิลลสัโตร จ านวน 97 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10,0000 บาท คิด
เป็นรอ้ยละ 97 ของทุนจดทะเบียน มีที่ตัง้อยู่ ณ เลขที่ 5/10 หมู่ 4  ถ.บางคูวดั ต.บางคูวดั อ.เมือง จ.ปทุมธานี บรษิัท
สามารถเริ่มรบังานโครงการต่าง ๆ งาน sub station ท าใหบ้รษิัทมีรายไดเ้ขา้มาอย่างต่อเนื่อง 

(5) บริษัท ซีไอจี บลูโซลูชั่นส ์จ ากัด 

ด าเนินธุรกิจการวิจัย พัฒนา ผลิต ประกอบ และจ าหน่ายเครื่องปรับอากาศ อุปกรณ์และชิน้ส่วนของ
เครื่องปรบัอากาศ เครือ่งท าความเย็น อุปกรณแ์ละชิน้ส่วนของเครื่องท าความเย็นทุกชนิด และหอ้งเย็น บรษิัท ซี.ไอ.
กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ถือหุ้นสามัญในบริษัท ซีไอจี บลูโซลูชั่นส ์จ ากัด จ านวน 9,997 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท       
คิดเป็นรอ้ยละ 99.97 ของทุนจดทะเบียน มีที่ตัง้อยู่ ณ เลขที่ 1/1 หมู่ 7 ถ.บางคูวัด ต.บางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี 
ปัจจบุนัยงัอยู่ระหว่างการปรบักลยทุธด์า้นการบรหิารจดัการ คาดว่าจะมีความชดัเจนในปี 2564 
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2.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน 

2.2.1 กลยทุธ์การแข่งขนั 

1. พฒันาผลิตภณัฑท์ี่สรา้งความแตกต่างและสรา้งมลูค่าเพิ่ม 
บรษิัทไดเ้ล็งเห็นความส าคญัของการพฒันานวตักรรมและผลิตภณัฑเ์พื่อเพิ่มมลูค่า จึงไดพ้ฒันาสาร

เคลือบคอยล ์D-COAT และ D-COAT UV เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและอายกุารใชง้านของคอยล ์ส าหรบักลุ่มลกูคา้ที่มี
การใชง้านในสภาพแวดลอ้มพิเศษ เช่น รมิทะเล บนเรือ ธุรกิจการขนส่งสินคา้ และอตุสาหกรรมหนกั 

2. หาพนัธมิตรทางธุรกจิ 
บริษัทไดท้ าความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเสริมจุดแข็งและสรา้ง

ความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั รวมถึงเพิ่มโอกาสในการเขา้สู่ตลาดใหม่ที่เก่ียวขอ้งกับฐานลกูคา้และความเชี่ยวชาญ
ของบรษิัทท่ีมีอยู่แต่เดิม 

บรษิัทไดท้ าความรว่มมือกบับริษัท Kingspan Insulated Panels Pty Ltd โดยเป็น Key Partner แต่
เพียงผู้เดียวในประเทศไทยในการท าการตลาด จัดจ าหน่าย และติดตั้งแผ่นผนังและหลังคาฉนวนส าเร็จรูปชนิด 
Polyisocyanurate (PIR) ที่มีคุณสมบัติป้องกันการรั่วไหลของความรอ้นและความเย็นไดด้ีกว่าฉนวนรูปแบบอื่น 
พรอ้มทัง้มีคุณสมบตัิในการไม่ติดไฟและไม่ลามไฟซึ่งเป็นฉนวนที่ไดร้บัรองมาตรฐาน FM และ LPCB และสามารถลด
ระยะเวลาการก่อสรา้งไดม้ากกว่า 40% และยงัท าใหป้ระหยัดค่าใชจ้่ายในการด าเนินการ ทั้งดา้นพลังงานและการ
บ ารุงรกัษา โดยผลิตภณัฑข์อง Kingspan สามารถใชใ้นการก่อสรา้งทัง้ภายในและภายนอกอาคารและยงัได ้LEED 
Score ที่เป็นส่วนส าคญัในการก่อสรา้งอาคารเขียวอีกดว้ย 

3. ท าการตลาดเชงิรุก 
บริษัทไดท้ าการตลาดเชิงรุก โดยมีการออกงานแสดงสินคา้ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มโอกาส

ทางธุรกิจ และไดท้ าการปรบัปรุงเว็บไซตร์่วมถึงส่ือต่าง ๆ ของบรษิัทเพิ่มส่งเสรมิภาพลกัษณอ์งคก์ร และเพิ่มการรบัรู ้
ในเรื่องของผลิตภณัฑแ์ละบรกิารของบริษัท นอกจากนีย้งัได้ท าการฝึกอบรมทกัษะการขายใหก้ับพนกังานขาย และ
ทกัษะการสอนงานใหก้บักลุ่มหวัหนา้งาน และไดม้ีการจดัท าระบบฐานขอ้มลูลกูคา้และขอ้มลูทางการตลาดเพื่อใชใ้น
การวิเคราะหแ์ละน าขอ้มลูมาวางแผนการขายและการตลาด 

4. คณุภาพของสินคา้ 
บริษัทมีนโยบายที่จะมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพของสินคา้เพื่อให้ไดม้าตรฐานระดับสากล ตั้ งแต่การ

คดัเลือกวตัถุดิบที่น ามาใชใ้นการผลิต โดยจะมีการตรวจสอบคุณภาพของวตัถุดิบที่สั่งซือ้อยู่เป็นประจ า  ตลอดจนมี
การตรวจสอบและควบคมุคณุภาพสินคา้ในทกุขัน้ตอนการผลิตตัง้แตเ่ริ่มตน้การผลิตจนถึงขัน้ตอนสดุทา้ยก่อนที่จะส่ง
มอบสินคา้ใหแ้ก่ลกูคา้ เพื่อใหม้ั่นใจว่าสินคา้ที่ผลิตไดข้องบริษัทมีคุณภาพไดม้าตรฐานและตรงตามความตอ้งการ
ของลกูคา้ โดยจะเห็นไดจ้ากการท่ีบรษิัทไดร้บัการรบัรองมาตรฐานระบบคณุภาพ ISO 9001: 2008 รวมทัง้สินคา้ของ
บริษัทไดก้ารรบัรองมาตรฐาน CSA และ UL ซึ่งการไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน CSA และ UL ดังกล่าว ส่งผลท าให้
บริษัทมีขอ้ไดเ้ปรียบในการส่งสินคา้ไปขายยงัต่างประเทศ โดยเฉพาะในประเทศสหรฐัอเมรกิา และประเทศแคนาดา 
เนื่องจากสินคา้ที่จะสามารถส่งไปขายยังประเทศเหล่านี ้ได้จะตอ้งไดร้บัการรบัรองมาตรฐานซึ่งเป็นที่ยอมรบัใน
ประเทศนั้น ๆ  นอกจากนี ้บริษัทยังมีความไดเ้ปรียบในการขายสินคา้ใหก้ับผูผ้ลิตเครื่องปรบัอากาศในประเทศซึ่ง
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จะตอ้งใชช้ิน้ส่วนที่ไดร้บัการรบัรองมาตรฐานดงักล่าว เพื่อประกอบเป็นเครื่องปรบัอากาศและส่งออกไปจ าหน่ายยงั
ประเทศดงักล่าวดว้ยเช่นเดียวกนั 

5. ความสามารถในการผลิตสินคา้ตามที่ลกูคา้ตอ้งการและการใหค้  าแนะน าแก่ลกูคา้ในการออกแบบ
ผลิตภณัฑ ์
บริษัทไดม้ีการปรบัปรุงกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตสินคา้ โดยมีการ

พัฒนาฝีมือและความช านาญของพนักงาน รวมทั้งมีการสั่งซือ้เครื่องจกัรใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มความหลากหลายในการผลิต
คอยล ์เนื่องจากเครื่องจกัรแต่ละเครื่องมีสมรรถภาพจ ากดั และสามารถผลิตชิน้ส่วนไดบ้างชนิดเท่านัน้ การซือ้เครื่องจกัร
ใหม่จะช่วยใหบ้รษิัทผลิตสินคา้ไดห้ลายประเภทมากขึน้ ซึ่งจะท าใหบ้ริษัทตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดม้ากขึน้
ตามไปดว้ย  นอกจากนี ้บริษัทยงัมีฝ่ายวิศวกรรมที่จะใหค้  าปรกึษาและค าแนะน าในการออกแบบผลิตภณัฑ ์โดยลกูคา้
จะแจง้ถึงวัตถุประสงคใ์นการใชง้านของคอยลท์ี่ตอ้งการ บริษัทจะใชข้อ้มูลดังกล่าวเพื่อค านวณขนาดของคอยล ์และ
ขนาดของ Header ใหเ้หมาะกับความตอ้งการของลกูคา้แต่ละราย ซึ่งการใหบ้รกิารดงักล่าวจะช่วยอ านวยความสะดวก
ใหแ้ก่ลกูคา้ไดเ้พิ่มมากขึน้ 

6. การเนน้การใหบ้รกิารใหเ้ป็นท่ีพึงพอใจแก่ลกูคา้ 
บริษัทมีการรกัษาความสัมพันธท์ี่ดีกับลูกคา้ โดยจะมีเจา้หนา้ที่ทางการตลาดท าหน้าที่ติดต่อกับ

ลกูคา้อย่างสม ่าเสมอ เพื่อรบัฟังปัญหาใหค้ าแนะน า และสอบถามความตอ้งการของลกูคา้ เช่น ใหค้  าแนะน าลกูคา้ที่
มีปัญหาในการน าผลิตภัณฑ์ของบริษัทไปใช้ในกระบวนการผลิต  สอบถามความต้องการของลูกค้าที่ต้องการ
ผลิตภัณฑ์แบบใหม่ ๆ และน าไปพิจารณาร่วมกับฝ่ายวิศวกรรม เพื่อช่วยลูกคา้ออกแบบสินคา้ให้ตรงตามความ
ตอ้งการของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด  รวมทั้งมีการให้ลูกค้าประเมินความพึงพอใจในการ
ใหบ้ริการ เช่น คุณภาพสินคา้ การส่งมอบ ราคาสินคา้ การแกไ้ขปัญหาใหลู้กคา้ไดร้วดเร็วตามความตอ้งการ เพื่อ
บริษัทจะไดน้ าขอ้มูลมาพิจารณาเพื่อพัฒนาบริการใหด้ียิ่งขึน้  ซึ่งนบัเป็นขอ้ไดเ้ปรียบของบรษิัทที่มีเหนือกว่าสินคา้
ของคู่แข่งจากต่างประเทศ ทัง้จากจีน และมาเลเซีย ที่มีการบริการหลงัการขายนัน้ยงัไม่สามารถสรา้งความพึงพอใจ
ใหก้บัลกูคา้ไดม้าก 

7. ความรวดเรว็และความแน่นอนในการส่งสินคา้ 
บรษิัทใหค้วามส าคญัตอ่การจดัส่งสินคา้ที่ตรงต่อเวลา จะเห็นไดจ้ากที่ผ่านมา บรษิัท เทรน (ประเทศ

ไทย) จ ากัด ได้ท าการประเมินผลงานของผู้จัดจ าหน่ายชิ ้นส่วนเครื่องปรับอากาศ (Supplier Performance 
Evaluation Report) ในดา้นความรวดเรว็ในการจดัส่งสินคา้ โดยบรษิัทไดร้บัการประเมินใหอ้ยู่ในเกรด A ซึ่งการไดร้บั
การประเมินจากผูผ้ลิตเครื่องปรบัอากาศที่มีชื่อเสียงดงักล่าว ส่งผลท าใหสิ้นคา้ของบรษิัทไดร้บัการยอมรบัจากลกูคา้
รายอื่นเพิ่มมากขึน้ดว้ย ทัง้นี ้บริษัทจะรกัษาความตรงต่อเวลาในการจดัส่งสินคา้ใหแ้ก่ลกูคา้ทุกรายอย่างสม ่าเสมอ 
นอกจากนี ้ในกรณีที่ลูกคา้ของบริษัทมีขอ้จ ากัดในเรื่องการเก็บ Stock บริษัทสามารถผลิตสินคา้ให้ลูกคา้ไดอ้ย่าง
รวดเรว็ตรงตามเวลาที่ลกูคา้ตอ้งการ ส่งผลท าใหบ้รษิัทมีขอ้ไดเ้ปรียบเหนือคู่แข่งขนัในอตุสาหกรรมค่อนขา้งสงู 

8. ความโปรง่ใสและใหค้วามส าคญัต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 
บริษัทฯยึดมั่นที่จะด าเนินธุรกิจดว้ยความซื่อสตัย ์โปรง่ใสโดยยึดหลกัการก ากับดูแลกิจการท่ีดี เพื่อ

แสดงถึงความมุง่มั่นดงักล่าว บรษิัทฯจึงตดัลินใจ ลงนามในค าประกาศเจตนารมณแ์นวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทย
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ในการต่อตา้นทุจรติ คอรปัชั่น เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสรา้งมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่สะอาด โปร่งใสใหก้ับ
สงัคมไทย อีกทัง้เขา้รว่มกิจกรรมตา่ง ๆ  เพื่อสงัคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งชมุชนรอบ ๆ ที่ตัง้ของโรงงาน รวมไปถึงการผลิต
สินคา้ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้มทัง้ตวัผลิตภณัฑแ์ละกระบวนการผลิตอีกดว้ย 

2.2.2  ลกัษณะลูกคา้และลูกคา้เป้าหมาย 

ลกูคา้ของบรษิัทสามารถจ าแนกประเภทไดด้งันี ้
1. ลกูคา้ในประเทศ  

(ก) กลุ่มลกูคา้ที่เป็นผูผ้ลิตเครื่องปรบัอากาศ 
เนื่องจากคอยลท์ี่บริษัทผลิตนั้นจะถูกน าไปใช้เป็นส่วนประกอบของเครื่องปรบัอากาศเป็น

ส่วนใหญ่ ดงันัน้กลุ่มลกูคา้หลกัของบรษิัท คือ ผูผ้ลิตเครื่องปรบัอากาศยี่หอ้ต่าง ๆ โดยเฉพาะผูผ้ลิตที่มีนโยบายหลกัที่  
จะสั่งซือ้ชิน้ส่วนเครื่องปรบัอากาศจากแหล่งภายนอก เพื่อน ามาประกอบเป็นผลิตภณัฑข์องตัวเอง โดยลกูคา้รายใหญ่
ของบริษัทส่วนใหญ่จะเป็นผู้ผลิตเครื่องปรบัอากาศยี่ห้อที่เป็นที่รูจ้ักทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้แก่ ผู้ ผลิต
เครื่องปรบัอากาศยี่หอ้เทรน (Trane) ผูผ้ลิตเครื่องปรบัอากาศยี่หอ้แครเ์รียร ์(Carrier) และผูผ้ลิตเครื่องปรบัอากาศ
ยี่หอ้ฟูจิตสึ (Fujisu) เป็นตน้ ซึ่งคุณภาพของสินคา้และความรวดเร็วในการจดัส่งสินคา้ถือเป็นปัจจัยที่ส  าคญัในการ
ตัดสินใจสั่งซือ้ของลูกคา้กลุ่มนี ้ ดังนั้นการที่บริษัทไดร้บัการยอมรบัในดา้นคุณภาพจากสถาบันรบัรองมาตรฐาน   
ต่าง ๆ รวมทั้งความสามารถในการผลิตและจัดส่งใหแ้ก่ลูกคา้ได้อย่างรวดเร็ว ตรงตามเวลาที่ลูกคา้ตอ้งการ ท าให้
ลกูคา้กลุ่มนีส้ั่งซือ้สินคา้จากบริษัทอย่างต่อเนื่อง และเป็นลูกคา้ของบริษัทมานานกว่า 10 ปี ยกเวน้ ฟูจิตสึ ซึ่งเป็น
ลูกคา้รายใหม่ นอกจากนีแ้นวโน้มที่ลูกคา้กลุ่มนีจ้ะหันมาผลิตชิน้ส่วนเองนั้นมีค่อนขา้งต ่า เนื่องจากนโยบายของ
บริษัทแม่ในต่างประเทศของลูกคา้เหล่านีม้ีนโยบายที่เนน้การสั่งซือ้ส่วนประกอบของเครื่องปรบัอากาศจากผูผ้ลิต
ชิน้ส่วนต่าง ๆ เนื่องจากจะสามารถควบคมุตน้ทนุการผลิตและคณุภาพของวตัถดุิบไดด้ีกว่า  

(ข) กลุ่มลกูคา้ที่อยู่ในตลาดสินคา้ทดแทน (Replacement Market)  
ลกูคา้กลุ่มนี ้ไดแ้ก่ กลุ่มบริษัทที่ใหบ้ริการดา้นการบ ารุงรกัษาเครื่องปรบัอากาศ เครื่องท า

ความเย็น และเครื่องปรบัอากาศในรถยนต ์โดยยอดขายของบริษัทใหก้ับลกูคา้ในกลุ่มนี ้คิดเป็นรอ้ยละ 54.52 ของ
กลุ่มลกูคา้ทัง้หมด 

(ค) กลุ่มลกูคา้งานโครงการ 
ลูกค้ากลุ่มนี ้ ได้แก่ กลุ่มเจ้าของกิจการ เจ้าของโครงการ ผู้จัดการอาคาร รวมถึงบริษัท

ผูร้บัเหมา และผูอ้อกแบบ  
 

2.  ลกูคา้ตา่งประเทศ  
   จากการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศไทยเมื่อปี 2540 ส่งผลท าใหบ้รษิัทตอ้งการลดความเส่ียง
จากการพึ่งพิงตลาดในประเทศเพียงอย่างเดียว บริษัทจึงไดเ้ริ่มท าการขยายตลาดไปยงัต่างประเทศ โดยเริ่มตน้จาก
การเขา้รว่มงานแสดงสินคา้ที่จดัขึน้ในประเทศต่าง ๆ รวมทัง้มีการจดัท าเว็บไซตข์องบรษิัท  เพื่อเป็นการแนะน าบรษิัท
และผลิตภณัฑข์องบริษัทใหเ้ป็นที่รูจ้กัของลกูคา้ต่างประเทศมากขึน้ โดยในปี 2561 - 2563 บรษิัทมีสดัส่วนการขาย
ต่างประเทศคิดเป็นรอ้ยละ 35.73; 25.42 และ 45.48 ของรายไดจ้ากการขายทัง้หมดตามล าดบั 
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 โดยจะแบ่งเป็นลกูคา้ที่บรษิัทขายโดยตรง ไดแ้ก่ ลกูคา้ในประเทศมาเลเซีย ประเทศสิงคโปร ์ประเทศเยอรมน ี
และประเทศออสเตรเลีย เป็นตน้ และลกูคา้ที่ขายผ่านตวัแทนจ าหน่าย โดยมีบริษัทที่เป็นตวัแทนจ าหน่าย 1 บรษิัท ซึ่งเป็น
บรษิัทท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั เพื่อเป็นตวัแทนจ าหน่ายในประเทศออสเตรเลีย 
 ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บรษิัทไม่มีสดัส่วนการขายใหแ้ก่ลกูคา้รายใดรายหนึ่งเกินกว่ารอ้ยละ 30 ของรายไดจ้าก
การขายรวมและหากพิจารณายอดจ าหน่ายสินคา้ใหแ้ก่ลกูคา้รายใหญ่ 5 รายแรกของบรษิัท จะสามารถสรุปไดด้งันี ้

           สัดส่วนการจ าหน่ายให้แก่ลกูค้ารายใหญ่ 5 รายแรก ในปี  2561-2563 
 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

สดัสว่นการขายใหแ้ก่ลกูคา้รายใหญ่ 5 รายแรก* (รอ้ยละ) 58.94 40.23 73.60 
* นบัรวมลูกคา้ทีเ่ป็นตวัแทนจ าหน่ายในต่างประเทศ  

 
โดยลกูคา้รายใหญ่เหล่านีส่้วนใหญ่เป็นลกูคา้ที่มคีวามสมัพนัธท์ี่ดีกบับรษิทัมาเป็นเวลานาน รวมทัง้บรษิัทไดม้ี

การร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์กับลูกคา้รายใหญ่ดังกล่าวมาโดยตลอด และดว้ยคุณภาพของสินคา้ซึ่งไดร้บัการรบัรอง
มาตรฐานจากสถาบันต่าง ๆ ความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ ท าใหบ้รษิัทมั่นใจว่าจะสามารถรกัษาฐานลกูคา้ปัจจบุนั รวมทัง้ขยายฐานลกูคา้ใหม่ไดอ้ย่างต่อเนื่อง  

2.2.3 นโยบายราคา 

 บรษิัทมีนโยบายในการก าหนดราคาสินคา้จากตน้ทนุและบวกดว้ยอตัราก าไรขัน้ตน้ท่ีเหมาะสม (Cost 
plus margin) โดยจะค านึงถึงปริมาณการสั่งซือ้และการแข่งขนัของอุตสาหกรรมเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก
ราคาวัตถุดิบหลักของบริษัท คือ ทองแดง และอลูมิเนียม มีการเคล่ือนไหวอยู่ตลอดเวลาตามราคาในตลาดโลก 
(London Metal Exchange: LME) บริษัทจึงมีการป้องกันความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงราคาทองแดงและราคา
อลมูิเนียมส าหรบัลกูคา้รายใหญ่ซึ่งตอ้งมีการก าหนดราคาขายไวล่้วงหนา้ ณ วนัท่ีท าสญัญา โดยมีการระบเุงื่อนไขว่า
หากราคาวตัถดุิบดังกล่าวมีการปรบัตวัขึน้เกินกว่าระดบัราคาที่ตกลงกนัไวใ้นสญัญา บรษิัทจะด าเนินการเจรจาและ
ตกลงราคาขายใหม่กับลูกคา้รายใหญ่ดังกล่าวเพื่อให้สอดคลอ้งกับต้นทุนวัตถุดิบที่เพิ่มสูงขึน้ซึ่งจะใช้ระยะเวลา
ประมาณ 1-2 เดือนในการด าเนินการ 

2.2.4 การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย 

 บริษัทมีช่องทางการจ าหน่ายสินคา้ของบริษัทผ่านทีมงานการตลาดของบริษัทเองและผ่านตัวแทน
จ าหน่าย โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

1. การจ าหน่ายให้แก่ลูกค้าโดยตรง ลูกค้าประเภทนี ้ ได้แก่ ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศทั้งในและ
ต่างประเทศ ศนูยซ์่อมเครื่องปรบัอากาศและเครื่องท าความเยน็ ศนูยซ์่อมรถยนต ์เป็นตน้ บรษิัทมี
ทีมการตลาดซึ่งท าหนา้ที่ติดต่อและใหบ้รกิารลกูคา้ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ โดยเจา้หนา้ที่
การตลาดแต่ละรายจะมีกลุ่มลูกคา้ที่ตนตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบเพื่อสรา้งความสมัพนัธท์ี่ดีกับลกูคา้ 
ประสานงาน และใหบ้ริการเพื่อใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดส้งูสุด และจาก
การที่ผูบ้รหิารไดเ้ล็งเห็นถึงช่องทางการจ าหน่ายที่จะเพิ่มขึน้จากลกูคา้ในต่างประเทศ บริษัทจึงได้
มีการจดัตัง้ทีมงานตลาดต่างประเทศขึน้เพื่อติดต่อกบัลกูคา้โดยตรงและเพื่อติดต่อประสานงานใน
การเขา้รว่มงานแสดงสินคา้ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัเครื่องปรบัอากาศในต่างประเทศ 
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2. การจ าหน่ายผ่านตัวแทนจ าหน่าย บริษัทมีการท าสัญญาแต่งตัง้ตัวแทนจ าหน่ายของบริษัทใน
ต่างประเทศเพื่อท าหนา้ที่เป็นช่องทางในการจ าหน่ายผลิตภณัฑข์องบรษิัทใหแ้ก่ลกูคา้อีกทางหน่ึง 
รวมทั้งเป็นการประหยัดตน้ทุนในการบริหารงาน โดยตัวแทนจ าหน่ายจะเป็นผู้ติดต่อกับลูกคา้
โดยตรง ปัจจุบันบริษัทมีตัวแทนจ าหน่ายเพื่อท าหนา้ที่จัดจ าหน่ายสินคา้ของบริษัทในประเทศ
สหรฐัอเมรกิา ประเทศแคนาดา ประเทศออสเตรเลีย และประเทศนิวซีแลนด ์

สัดส่วนการขายผ่านช่องทางการจ าหน่ายแต่ละประเภท 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลของฤดกูาลที่กระทบต่อการด าเนินธุรกจิ 
 ผลิตภัณฑ์เครื่องปรบัอากาศจะได้รบัผลกระทบโดยตรงจากฤดูกาล แต่เนื่องจากบริษัทเป็นผู้ผลิตและ
จ าหน่ายคอยลเ์ย็น คอยลร์อ้น และคอยลน์ า้เย็น ให้กับโรงงานผู้ผลิตเครื่องปรบัอากาศ โดยผูผ้ลิตเหล่านีจ้ะตอ้ง
วางแผนกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่องตลอดปี บรษิัทจึงยงัคงไดร้บัค าสั่งซือ้จากผูผ้ลิตเครื่องปรบัอากาศตลอดทัง้ปี 
อย่างไรก็ตามบรษิัทก็ยงัคงไดร้บัผลกระทบจากฤดกูาลอยู่บา้งแต่ก็ไม่มากนกั ซึ่งสะทอ้นจากการใชก้ าลงัการผลิตของ
บรษิัทท่ีอยู่ในระดบัท่ีไม่สงูประมาณรอ้ยละ 41 ของก าลงัการผลิตสงูสดุของบรษิัท 

2.2.5  ภาวะอตุสาหกรรมและการแข่งขนั   

สรุปภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย ปี 2563 และแนวโน้ม ปี 2564 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ตัง้แต่ตน้ปี 2563 ส่งผลใหเ้ศรษฐกิจโลกเผชิญภาวะ
วิกฤตครัง้รุนแรงอย่างหลีกเล่ียงไม่ได ้ขณะที่ภาพรวมของไทยแมจ้ะสามารถรบัมือกับการระบาดรอบแรกไดเ้ป็นอย่าง
ดี แต่ในช่วงทา้ยปีกลับตอ้งมาเผชิญกับการระบาดระลอกใหม่ที่มีความเส่ียงอาจรุนแรง เศรษฐกิจไทยจึงค่อนขา้ง
ไดร้บัผลกระทบอย่างหนกั เนื่องจากมีการพ่ึงพารายไดจ้ากนกัท่องเที่ยวต่างชาติสงูประมาณรอ้ยละ13 ของผลิตภณัฑ์
มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ซึ่งถือเป็นอตัราที่สงูกว่าประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชียดว้ยกนั และยงัเผชิญปัญหา
ภาวะชะงกังนัของภาคการผลิต (Supply disruption) ทัง้ภายในและภายนอกประเทศ รวมทั้งผลกระทบเชิงลบจาก
รายไดท้ี่ลดลง (Income effect or multiplier effect) นอกจากนี ้ยังมีปัจจัยเชิงลบเพิ่มเติมจากความตึงเครียดทาง
การเมืองภายในประเทศในช่วงไตรมาสสดุทา้ยของปี จึงคาดว่าเศรษฐกิจไทยปี 2563 จะหดตัวรุนแรงสุดนับตัง้แต่
วิกฤตการเงินเอเชียปี 2541 ที่รอ้ยละ -6.4 เทียบกบัท่ีขยายตวัรอ้ยละ 2.4 ในปี 2562 

ประเภทลกูคา้ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ 
ในประเทศ       
1. จ าหน่ายโดยตรงใหล้กูคา้ 687.94  64.27  1,079.36 74.57 503.10 54.52 
2. จ าหน่ายผ่านตวัแทนจ าหน่าย - - - - - - 
รวมยอดขายในประเทศ 687.94  64.27  1,079.36 74.57 503.10 54.52 
ต่างประเทศ       
1. จ าหน่ายโดยตรงใหล้กูคา้ 360.00 33.63 360.34  24.90  419.65 45.48 
2. จ าหน่ายผ่านตวัแทนจ าหน่าย 22.44 2.10 7.61  0.53 - - 
รวมยอดขายต่างประเทศ  382.44 35.73 367.95 25.43 419.65 45.48 
รวมยอดขาย 1,070.38 100.00 1,447.58 100.00 922.75 100.00 
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ภาคท่องเที่ยวที่เคยเป็นแรงขบัเคลื่อนหลกัของเศรษฐกิจไดร้บัผลกระทบอย่างรุนแรงจากมาตรการปิดเมือง
และมาตรการจ ากดัการเดินทางระหว่างประเทศเพื่อสกดักัน้การระบาดของโรค ส่งผลใหจ้ านวนนกัท่องเที่ยวต่างชาติ
เป็นศูนยต์ิดต่อกนันานถึง 6 เดือน (ช่วงเดือนเมษายน-กนัยายน) ขณะที่ในช่วงไตรมาสสดุทา้ยของปีทางการเริ่มผ่อน
คลายและอนุญาตให้นักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ (STV) เดินทางเขา้ไทยได ้แต่มีจ านวนเพียงเล็กนอ้ยเท่านั้น ทั้งปี 
2563 จ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ จึงคาดว่าจะมีเพียง 6.7 ลา้นคน เทียบกับ 39.8 ลา้นคนในปี 2562 หรือลดลง  
รอ้ยละ -83.2 ดา้นการส่งออกคาดว่าติดลบต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ที่รอ้ยละ -7.5 ตามภาวะชะงกังนัในภาคการผลิตและ
ความอ่อนแอของเศรษฐกิจประเทศคู่คา้ โดยการส่งออกไทยหดตวัในเกือบทุกตลาด มีเพียงตลาดสหรัฐฯ ที่ยงัรกัษา
อตัราการเติบโตได ้อย่างไรก็ดี อานิสงสจ์ากนโยบายการท างานท่ีบา้นและการรกัษาระยะห่างทางสงัคม ท าใหม้ีความ
ตอ้งการสินคา้ในบางกลุ่ม อาทิ กลุ่มสินคา้อาหาร เครื่องคอมพิวเตอรแ์ละส่วนประกอบ เครื่องใชไ้ฟฟ้าภายในบา้น 
และผลิตภณัฑท์ี่เก่ียวกบัการป้องกนัการติดเชือ้และลดการแพรร่ะบาดของโรค COVID-19 เช่น ถงุมือยาง เป็นตน้ 

 

ปี 2564 คาดการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจยังกระจุกในบางภาคท่ามกลางโอกาสและความทา้ทาย 

อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจไทยปี 2564 คาดว่าจะฟ้ืนตัวกลับมาบวกไดท้ี่รอ้ยละ 3.3 จากปี 2563 ที่     
หดตัวรอ้ยละ -6.4 ส่วนหนึ่งเป็นผลจากฐานที่ต  ่าในปีก่อนหน้า รวมทั้งยังมีความต่อเนื่องในการด าเนินมาตรการ
กระตุน้เศรษฐกิจ การเรง่ใชจ้่ายภาครฐั และการฟ้ืนตวัตามวฏัจกัรของเศรษฐกิจและอปุสงคจ์ากต่างประเทศ อย่างไร
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ก็ตาม ยงัมีอีกหลายความทา้ทายรออยู่ขา้งหนา้ท่ามกลางปัจจยัลบภายในประเทศจากสถานการณก์ารระบาดระลอก
ใหม่ของโรค COVID-19 ปัญหาการเมืองที่มีความไม่แน่นอนอยู่มาก และการฟ้ืนตัวของภาคท่องเที่ยวที่คาดว่าจะ
ล่าชา้กว่าปัจจยัขบัเคล่ือนอ่ืน ๆ รวมทัง้ผลพวงจากวิกฤต COVID-19 ทัง้ปัญหาการว่างงานและปัญหาหนี ้

 

ภาคท่องเที่ยว แม้จะมีความคืบหน้าเก่ียวกับการพัฒนาและการเริ่มใช้วัคซีนในบางประเทศแลว้ก็ตาม       
แต่แนวโนม้การเพิ่มขึน้อย่างชดัเจนของจ านวนนกัท่องเที่ยวต่างชาติจะยงัไม่เกิดขึน้จนถึงราวไตรมาส 4 ของปี 2564    
ซึ่งน่าจะเป็นช่วงที่ประชากรทั่วโลกจะไดร้บัวคัซีนอย่างแพร่หลายมากขึน้ และประเมินว่าอาจตอ้งใชเ้วลาอย่างนอ้ย    
2-3 ปี กว่าจ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาไทยจะกลับคืนสู่ระดับเดิมก่อนเกิดการระบาด นักท่องเที่ยว
ต่างชาติที่เดินทางมาไทยในปี 2564 จึงคาดว่าจะยงัมีจ านวนเพียง 4 ลา้นคน จาก 6.7 ลา้นคนในปี 2563 การจา้งงาน
และธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกับภาคท่องเที่ยวจึงมีแนวโนม้อยู่ในภาวะซบเซาต่อเนื่อง ส่วนภาคส่งออกคาดว่าจะกลับมา
ขยายตัวไดร้อ้ยละ 4.5 ตามวฎัจกัรการฟ้ืนตัวของอุปสงคต์่างประเทศ น าโดยกลุ่มประเทศแกนหลกัของโลกที่มีการ
ระดมมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจขนาดใหญ่ โดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ( IMF) คาดเศรษฐกิจโลกปี 2564    
จะขยายตวัรอ้ยละ 5.2 จากหดตัวรอ้ยละ -4.4 ในปี 2563 สอดคลอ้งกับองคก์ารการคา้โลกที่คาดว่าปรมิาณการคา้
โลกปี 2564 จะขยายตวัรอ้ยละ 7.2 จากหดตวัรอ้ยละ -9.2 ในปี 2563 นอกจากนี ้ยงัมีปัจจยัหนุนจากความตอ้งการ
สินคา้ที่เก่ียวขอ้งกับการป้องกันการแพร่ระบาด อุปกรณ์ทางการแพทย ์และผลิตภัณฑท์ี่เก่ียวขอ้งกับนโยบายการ
ท างานจากที่บา้น เมื่อมองไปขา้งหนา้ ภาคส่งออกไทยยงัมีโอกาสเติบโตจากการขยายความสมัพนัธ์ทางเศรษฐกิจ
ของภูมิภาคอาเซียน ผนวกกับแนวโนม้การพึ่งพากันภายในภูมิภาคมากขึน้ (Regionalization) ซึ่งในปลายปี 2563 
กลุ่มประเทศอาเซียนร่วมกับจีน ญ่ีปุ่ น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ได้บรรลุความตกลงหุ้นส่วนทาง
เศรษฐกิจระดบัภมูิภาค หรือ RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership) ที่คาดว่าจะมีผลบงัคบัใช้
อย่างเป็นทางการในช่วงครึง่หลงัของปี 2564 อย่างไรก็ตาม นโยบายการคา้ระหว่างสหรฐัฯ กบัจีนภายใตผู้น้  าคนใหม่
ของสหรฐัฯ ที่ยงัคงมีความตงึเครียด นบัเป็นประเด็นท่ีทา้ทายต่อภาคส่งออกไทย 
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ส าหรับการใช้จ่ายภายในประเทศ เศรษฐกิจที่ก าลังฟ้ืนตัวจากวิกฤตครัง้รุนแรงยังจ าเป็นต้องพึ่งพา           
การใช้จ่ายภาครัฐเป็นส าคัญ ทั้งการเร่งเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 ผนวกกับการใช้เงินกู้ตาม
แผนงานเพื่อฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสงัคมจากผลกระทบการระบาดของโรค COVID-19 ขณะที่การลงทนุภาครฐัแมจ้ะมี
ความล่าชา้ในโครงการลงทุนโครงสรา้งพืน้ฐานขนาดใหญ่หลายโครงการ แต่มลูค่าการลงทุนรวมมีแนวโนม้เพิ่มขึน้
จากปี 2563 ส่วนการลงทนุภาคเอกชนมีแนวโนม้ปรบัดขีึน้โดยเฉพาะที่เก่ียวเนื่องกบัการลงทนุภาครฐัและภาคส่งออก 
กอปรกบัสญัญาณเชิงบวกจากการผลิตภาคอุตสาหกรรมทยอยฟ้ืนตวัตามความตอ้งการสินคา้ที่มีความเก่ียวขอ้งกับ
การป้องกันการระบาด และนโยบายการท างานที่บ้าน ทั้งนี ้ สอดคล้องกับอัตราการใช้ก าลังการผลิตในหลาย
อตุสาหกรรมที่ฟ้ืนขึน้แตะระดบัก่อนวิกฤตในชว่งปลายปี 2563 สรา้งโอกาสและความเป็นไปไดท้ี่จะขยายการลงทนุใน
ระยะต่อไป ดา้นการบริโภคภาคเอกชน ยงัไดแ้รงส่งจากความต่อเนื่องของมาตรการกระตุน้การใชจ้่ายและสนบัสนุน
การท่องเที่ยวในประเทศที่ขยายเวลาไปจนถงึราวไตรมาสแรกปี 2564 อีกทัง้ก าลงัซือ้จากกลุ่มชนชัน้กลางและกลุ่มที่มี
รายไดส้งูยงัช่วยหนนุการบริโภคเติบโต อย่างไรก็ตาม การระบาดระลอกใหม่ และบาดแผลที่ทิง้ไวจ้ากวิกฤต COVID-
19 ทัง้ปัญหาการว่างงาน และการท างานต ่ากว่าระดบั ตลอดจนหนีภ้าคครวัเรือนต่อ GDP ที่อยู่ในระดบัสงูสดุในรอบ   
18 ปี ลว้นเป็นปัจจยัที่จ  ากดัการเติบโตของการบรโิภคในภาคครวัเรือน 
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จากการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจที่ยงัมีความเปราะบาง อตัราเงินเฟ้อมีแนวโนม้อยู่ในระดบัต ่าใกลข้อบล่างของ
กรอบเงินเฟ้อหมายของทางการแมจ้ะทยอยฟ้ืนกลบัมาเป็นบวก เมื่อประกอบกบันโยบายการเงินท่ีผ่อนคลายมากเป็น
พิเศษของธนาคารกลางประเทศส าคญัของโลก จึงคาดว่าคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ของไทยจะคงอตัรา
ดอกเบี ้ยนโยบายไว้ที่ ระดับต ่าเป็นประวัติการณ์ที่รอ้ยละ 0.50 ตลอดทั้งปี 2564 อย่างไรก็ตาม การฟ้ืนตัวของ
เศรษฐกิจยังต้องใช้เวลานานกว่าจะกลับสู่ระดับก่อนเกิดการระบาด อีกทั้งการฟ้ืนตัวยังกระจุกอยู่ในบางภาค
เศรษฐกิจ ทางการมีแนวโนม้ด าเนินมาตรการช่วยเหลือทางการเงินแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมาย ผนวกกับโครงการ
ความช่วยเหลืออื่น ๆ เพิ่มเติม นับตั้งแต่มาตรการเพื่อช่วยเหลือให้ธุรกิจด าเนินกิจการไดอ้ย่างต่อเนื่องไปจนถึง
มาตรการป้องกนัปัญหาวิกฤตสภาพคล่อง  

ในปี 2564 เส้นทางการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจไทยอาจเผชิญกับความไม่แน่นอนและความท้าทายรอบ
ดา้น ไดแ้ก่ การพฒันาและการผลิตวคัซีนท่ีอาจไม่เป็นไปตามความคาดหมายว่าจะสามารถใชว้คัซีนกบัประชากรโลก
อย่างแพรห่ลายราวไตรมาสสดุทา้ยของปี 2564 ซึ่งอาจท าใหก้ารฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจโลกล่าชา้ออกไป ความผนัผวน
ของตลาดการเงินโลกอนัจะส่งผลต่อเงินทุนเคล่ือนยา้ยระหว่างประเทศและความเคล่ือนไหวของค่าเงินบาท รวมทัง้
นโยบายการคา้ระหว่างสหรฐัฯ กับจีนภายใตผู้น้  าคนใหม่ของสหรฐัฯ ซึ่งอาจกระทบต่อภาคส่งออกของไทย ส าหรบั
ปัจจัยภายในประเทศที่ เป็นประเด็นความเส่ียง ได้แก่ ความรุนแรงในการระบาดระลอกใหม่ของ COVID-19 
สถานการณ์ทางการเมืองที่ยังมีการชุมนุมยืดเยือ้ การฟ้ืนตัวของภาคท่องเที่ยวที่อาจล่าช้ากว่าคาด ปัญหาการ
ว่างงานและหนีภ้าคครวัเรือนที่พุ่งสงูขึน้ซึ่งจะกระทบต่อก าลงัซือ้และความสามารถในการช าระหนีข้องภาคครวัเรือน 
ตลอดจนการฟ้ืนตวัของภาคธุรกิจโดยเฉพาะ SMEs ภายหลงัสิน้สดุมาตรการความช่วยเหลือจากทางการและสถาบนั
การเงิน อย่างไรก็ดี โอกาสจากการพึ่งพากันภายในภูมิภาคที่มากขึน้ (Rising Regionalization) คาดว่าจะมีส่วนช่วย
สนบัสนนุการส่งออก การลงทนุ และการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในระยะต่อไป 

 

ทีม่า : วจิยักรุงศรี 
ขอ้มูลวจิยั: มกราคม 2564 
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ภาพรวมอุตสาหกรรมเคร่ืองปรับอากาศปี 2563 และแนวโน้มปี 2564 

ในระยะขา้งหนา้ การส่งออกเครื่องปรบัอากาศของไทยมีแนวโนม้เผชิญโจทยร์อบดา้น ทั้งการแข่งขนักับ
คู่แข่งใหม่อย่างเวียดนามในหมวดเครื่องปรบัอากาศอินเวอรเ์ตอรรุ์น่ธรรมดา พฤติกรรมผูบ้รโิภคในกลุ่มประเทศตลาด
เกิดใหม่ที่หันมาซือ้เครื่องปรบัอากาศแบบอินเวอรเ์ตอรม์ากขึน้ จนส่งผลกดดนัการส่งออกเครื่องปรบัอากาศ Non-
Inverter ของไทย รวมไปถึงการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีสู่เครื่องปรับอากาศอินเวอรเ์ตอรรุ์่นอัจฉริยะที่เชื่อมต่อ
อินเทอรเ์น็ตได ้โดยเฉพาะในกลุ่มตลาดประเทศพฒันา ดงันัน้ ไทยจ าเป็นตอ้งเร่งปรบัโครงสรา้งการผลิตและส่งออก
เครื่องปรับอากาศเพื่อบรรเทาผลกระทบที่น่าจะเกิดขึน้ดังกล่าว รวมไปถึงสรา้งโอกาสการส่งออกในสินค้าที่มี
ศกัยภาพในการเติบโตในอนาคต ทัง้นียุ้ทธศาสตรใ์นระยะเร่งด่วน ก่อนที่เวียดนามจะสามารถขยายก าลงัการผลิต
เครื่องปรบัอากาศอินเวอรเ์ตอรรุ์น่ธรรมดาขึน้มาแขง่ขนักบัไทยในตลาดโลก ไทยควรเรง่สรา้งโอกาสใหแ้ก่ผูผ้ลิตในการ
ขยายตลาดสินคา้หมวดดงักล่าวไปยงัตลาดประเทศเกิดใหม่ใหเ้พิ่มมากขึน้ เพื่อเตรียมความพรอ้มในการแข่งขนักับ
เวียดนาม ในขณะเดียวกันก็สามารถชดเชยแนวโนม้ที่ลดลงของความตอ้งการเครื่องปรบัอากาศแบบ Non-Inverter 
นอกจากนี ้ส าหรบัยุทธศาสตรใ์นระยะยาว เพื่อรองรบัเทรนดก์ารเปล่ียนผ่านสู่ยุค IoT ไทยควรส่งเสริมการลงทุน
เครื่องปรบัอากาศอินเวอรเ์ตอรรุ์่นอจัฉรยิะแบบ IoT ควบคู่ไปกับการสรา้งโอกาสใหก้ับผูผ้ลิตในการส่งออกสินคา้กลุ่ม
ดงักล่าวโดยเริ่มจากตลาดประเทศพฒันาแลว้ ปัจจบุนัเครื่องปรบัอากาศในครวัเรือนนบัไดว้่าเป็นสินคา้ส าคญัที่ไทยมี
ศกัยภาพในการส่งออกและแข่งขนัในตลาดโลก โดยสามารถครองต าแหน่งผูส่้งออกเป็นอนัดบัสองของโลกรองจากจนี 
ดว้ยปรมิาณการส่งออกกว่า 17.4 ลา้นเครื่องในปีที่ผ่านมา 

อย่างไรก็ดี การเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีและความตอ้งการของผูบ้ริโภค รวมไปถึงการแข่งขันกับคู่แข่งราย
ใหม่อย่างเวียดนามในระยะขา้งหนา้ มีส่วนกดดนัใหไ้ทยจ าเป็นตอ้งหันกลบัมาพิจารณาเร่งเปล่ียนแปลงโครงสรา้ง
การส่งออกเครื่องปรบัอากาศใหเ้หมาะสมเพื่อรองรบัภูมิทัศนใ์หม่ของตลาดและการแข่งขนัที่ก าลังจะมา  ทั้งนีเ้มื่อ
พิจารณาโครงสรา้งการส่งออกเครื่องปรับอากาศของไทยในปัจจุบัน กลุ่มสินค้าที่ไทยยังคงพึ่งพามากที่ สุด คือ 
เครื่องปรบัอากาศแบบธรรมดา (Non-Inverter) ซึ่งมีเทคโนโลยีไม่สงูนกัและมีแนวโนม้ของความตอ้งการลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง โดยครองสัดส่วนปริมาณการส่งออกเครื่องปรับอากาศกว่ารอ้ยละ 49.3 ในขณะที่เครื่องปรับอากาศ
อินเวอรเ์ตอรรุ์น่ธรรมดาที่มีการเสรมิเทคโนโลยีช่วยประหยดัไฟและก าลงัเป็นท่ีตอ้งการในตลาดโลก ไทยมีการส่งออก
เป็นสดัส่วนราวรอ้ยละ 36.5 และเครื่องปรบัอากาศอินเวอรเ์ตอรรุ์่นอจัฉรยิะที่ใชเ้ทคโนโลยีชัน้สงู เช่น ระบบเซ็นเซอร์
ในการตรวจจบัการเคล่ือนไหวเพื่อกระจายความเย็นใหถ้ึงผูร้บัโดยตรง ระบบตรวจจบัและกรองฝุ่ น PM2.5 และการ
ควบคมุ/สั่งงานผ่านสมารท์โฟน เป็นตน้ ไทยมีสดัส่วนการส่งออกเพียงรอ้ยละ 14.2 เมื่อวิเคราะหถ์ึงภมูิทศันข์องตลาด
เครื่องปรบัอากาศของไทยที่ก าลงัด าเนินอยู่ในปัจจบุนั จะพบว่า ในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) 
ซึ่งเป็นตลาดส าคญัของเครื่องปรบัอากาศ Non-Inverter ของไทย คิดเป็นสดัส่วนกว่ารอ้ยละ 42 ของปริมาณส่งออก
รุ่น Non-Inverter ทั้งหมด ก าลังเกิดกระแสการประหยัดค่าไฟที่เริ่มเข้าสู่ผู้บริโภคในกลุ่มประเทศดังกล่าวที่มีการ
เติบโตทางเศรษฐกิจที่สูง ซึ่งมีส่วนหนุนใหเ้กิดความตอ้งการเครื่องปรบัอากาศอินเวอรเ์ตอรรุ์่นธรรมดาเพิ่มสูงขึน้
แทนที่ผลิตภณัฑเ์ดิมอย่าง Non-Inverter ที่ใชไ้ฟมากกว่า และกดดนัอุปสงค ์Non-Inverter ในตลาดโลกใหล้ดลงกว่า
รอ้ยละ 16 ในปีที่ผ่านมาและมีแนวโนม้ลดลงต่อเนื่องในระยะข้างหนา้ ซึ่งจะกลับมามีผลกดดันการส่งออก Non-
Inverter ของไทยเช่นกนั 
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ทั้งนี ้ศูนยว์ิจัยกสิกรไทย ประเมินว่าปริมาณส่งออกเครื่องปรบัอากาศ Non-Inverter ของไทยในปี 2563 
และ 2564 น่าจะลดลงต่อเนื่องตามอุปสงคโ์ลกราวรอ้ยละ 23.8 และ 7.2 ตามล าดับ จากที่หดตัวราวรอ้ยละ 13.9    
ในปี 2562 โดยส่วนหนึ่งเป็นผลกระทบจากโควิด-19 ต่อก าลังซือ้ของผูบ้ริโภคตลาดล่างซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของ
เครื่องปรบัอากาศ Non-Inverter ซึ่งปัจจุบนัมีฐานตลาดหลกัอยู่ในประเทศเกิดใหม่และประเทศก าลงัพฒันา ซึ่งน่าจะ
เริ่มทยอยฟ้ืนตวัตามภาวะเศรษฐกิจโลกในปีหนา้ ทัง้นี ้ไทยมีการส่งออกไปยงักลุ่มประเทศดงักล่าวเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 
41.9 และ 19.8 ตามล าดับ แม้ว่าการส่งออกเครื่องปรบัอากาศ Non-Inverter จะมีแนวโน้มลดลง ในขณะที่ไทยมี
โอกาสที่จะไดร้บัประโยชนจ์ากแนวโนม้ความตอ้งการเครื่องปรบัอากาศอินเวอรเ์ตอรรุ์น่ธรรมดาที่เพิ่มสงูขึน้ แต่ทว่าใน
ระยะขา้งหนา้ ไทยอาจจะตอ้งเผชิญการแข่งขนัท่ีเพิ่มสงูขึน้จากคู่แข่งหนา้ใหม่อย่างเวียดนามนอกเหนือจากคู่แข่งเดิม
อย่างจีน เนื่องจากนบัจากกลางปี 2561 เป็นตน้มา ผูผ้ลิตเครื่องปรบัอากาศโดยเฉพาะสญัชาติญ่ีปุ่ น ซึ่งใชไ้ทยเป็น
ฐานผลิตหลกัในภูมิภาค ไดเ้ขา้ไปลงทุนในเวียดนามและเริ่มสายการผลิตเครื่องปรบัอากาศอินเวอรเ์ตอรรุ์น่ธรรมดา 
โดยในช่วงแรกจะมุ่งเนน้จบัตลาดภายในประเทศเวียดนามที่หนัมาใหค้วามส าคญักบัการประหยดัไฟมากขึน้ และใน
ระยะถดัไป ผูผ้ลิตน่าจะขยายก าลงัการผลิตเพิ่มขึน้เพื่อการส่งออกหลงัเศรษฐกิจโลกกลบัมาขยายตวัอีกครัง้ ตามแผน
เดิมที่เคยวางไวก้่อนช่วงการแพรร่ะบาดของไวรสัโควิด-19 ทัง้นีก้ารเริ่มสายการผลิตดงักล่าวของเวียดนามย่อมส่งผล
ต่อแนวโนม้การส่งออกของไทยอย่างหลีกเล่ียงไม่ได ้โดยในระยะสัน้ไม่เกิน 2 ปี น่าจะกระทบเพียงแนวโนม้การส่งออก
จากไทยไปยงัเวียดนาม ซึ่งนบัไดว้่าเป็นตลาดดาวเด่นอนัดบัหน่ึงในการส่งออกเครื่องปรับอากาศของไทย โดยเฉพาะ
แบบอินเวอรเ์ตอรรุ์่นธรรมดา ซึ่งเป็นที่นิยมในตลาดเวียดนาม เนื่องจากค่าใชจ้่ายดา้นไฟฟ้าของชาวเวียดนามเมื่อ
เทียบกับรายได้มี ระดับค่อนข้างสูงถึงราวร้อยละ  30 ของรายได้เฉล่ียต่อเดือน  โดยในปัจจุบันยอดขาย
เครื่องปรับอากาศในเวียดนามมากกว่ารอ้ยละ 55 จะเป็นประเภทอินเวอรเ์ตอร ์ทั้งนี ้การเริ่มสายพานการผลิต
ดงักล่าวในเวียดนามไดส่้งผลกดดนัต่อปริมาณส่งออกเครื่องปรบัอากาศของไทยไปยงัเวียดนามใหล้ดลงราวรอ้ยละ 
1.9 ในปีที่ผ่านมา และมีแนวโนม้ลดลงต่อเนื่องในปี 2563 และ 2564 ราวรอ้ยละ 2.2 และ 3.0 ตามล าดับ ในทาง
กลบักันการส่งออกอินเวอรเ์ตอรรุ์น่ธรรมดาไปยงัตลาดโลกของไทยในระยะสัน้น่าจะยงัคงมีแนวโนม้เติบโตได ้แมจ้ะ
ชะลอตวัลงบา้งจากผลกระทบของโควิด-19 โดยมีแรงหนนุส าคญัจากความตอ้งการท่ีเพิ่มสงูขึน้ในตลาดเกิดใหม่ดงัที่
กล่าวมาขา้งตน้ ทัง้นี ้ศูนยว์ิจยักสิกรไทย ประเมินว่าปริมาณส่งออกอินเวอรเ์ตอรรุ์น่ธรรมดาของไทยในปี 2563 และ 
2564 น่าจะขยายตวัราวรอ้ยละ 5.6 และ 6.2 ตามล าดับ จากที่ขยายตัวราวรอ้ยละ 7.8 ในปี 2562 ส าหรบัในระยะ
กลางราว 2-3 ปีขา้งหน้า เมื่อเศรษฐกิจโลกรวมถึงเวียดนามกลับมาเร่งขยายตัวอีกครัง้หลังจากวิกฤติโควิดจบลง 
จ านวนผูบ้รโิภคที่มีศกัยภาพในการซือ้เครื่องปรบัอากาศอินเวอรเ์ตอรข์องเวียดนามน่าจะขยายตวัเพิ่มขึน้อีก ส่งผลให้
การผลิตเครื่องปรับอากาศในเวียดนามมีโอกาสเกิด Economies of Scale มากขึน้ตาม ซึ่งจะหนุนให้ผู้ผลิตหัน
กลบัมาพิจารณาขยายก าลงัการผลิตเครื่องปรบัอากาศอินเวอรเ์ตอรรุ์น่ธรรมดาในเวียดนามอีกครัง้ โดยนอกเหนือจาก
จะจับเพียงตลาดในประเทศเหมือนช่วงที่ ผ่านมาแล้ว ผู้ผลิตในเวียดนามน่าจะเริ่มทยอยส่งออกไปยังตลาด
ต่างประเทศ ณ เวลานัน้ ผลกระทบต่อไทยจะไม่จ ากดัอยู่เพียงแค่ตลาดเวียดนามอีกต่อไป แต่จะรวมไปถึงการแข่งขนั
ในตลาดโลก โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ในกลุ่มสินคา้อินเวอรเ์ตอรรุ์่นธรรมดา ซึ่งมีการเติบโตของ
ปรมิาณความตอ้งการเพิ่มขึน้ต่อเนื่องเฉล่ียกว่ารอ้ยละ 9.4 ต่อปี ทัง้นีแ้นวโนม้การขยายก าลงัการผลิตและการส่งออก
ของเวียดนามดงักล่าวน่าจะเพิ่มขึน้ตามล าดบัและเขา้มากินส่วนแบ่งตลาดเครื่องปรบัอากาศอินเวอรเ์ตอรรุ์่นธรรมดา
ของไทยในระยะขา้งหนา้ โดยศูนยว์ิจยักสิกรไทย ประเมินว่า ก าลงัการผลิตเครื่องปรบัอากาศอินเวอรเ์ตอรรุ์น่ธรรมดา
ของเวียดนามน่าจะพุ่งขึน้แตะ 5 ลา้นเครื่องไดใ้นราวปี 2568 เมื่อเทียบกับก าลังการผลิตที่อยู่ที่ราว 5 แสนเครื่อง     
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ในปัจจุบัน ซึ่งจะสรา้งผลกดดันต่อปริมาณการส่งออกเครื่องปรบัอากาศอินเวอรเ์ตอรรุ์่นธรรมดาของไทยใหล้ดลงสู่
ระดับต ่ากว่า 5.2 ลา้นเครื่อง หรือคิดเป็นอัตราการลดลงไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 35 จากปริมาณส่งออกที่ไทยน่าจะท าได้
หากไม่มีเวียดนามเป็นคู่แขง่ซึง่น่าจะขยายตวัตามอปุสงคโ์ลกขึน้แตะระดบั 8 ลา้นเครื่องไดใ้นปี 2568 ส าหรบัในระยะ
ยาวมากกว่า 5 ปี อาจจะเป็นการยากส าหรบัไทยที่จะแข่งขนัส่งออกเครื่องปรบัอากาศอินเวอรรุ์น่ธรรมดากบัเวียดนาม 
ซึ่งมีโอกาสที่จะเกิด Economies of Scale ในการผลิตที่สงูกว่าไทยในระยะขา้งหนา้ เนื่องจากมีการลงทุนมุ่งเนน้ผลิต
เพียงอินเวอรเ์ตอรรุ์่นธรรมดาอย่างเดียว โดยไม่ต้องผลิตแบบ Non-Inverter ควบคู่ไปดว้ย ประกอบกับตลาดใน
ประเทศที่มีการเติบโตสงูและขนาดของตลาดที่ใหญ่กว่าไทย ดงันัน้เพื่อฉีกหนีคู่แข่งอย่างเวียดนาม ไทยจ าเป็นตอ้ง
ปรบัตวัโดยการลงทนุผลิตเครื่องปรบัอากาศอินเวอรเ์ตอรรุ์น่อจัฉรยิะซึ่งตอ้งการเทคโนโลยีที่สงูขึน้ และมีการขยายตวั
ของความตอ้งการที่เพิ่มขึน้ต่อเนื่องในประเทศพัฒนาแลว้ ทั้งนีใ้นช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ไทยสามารถท าไดด้ีในการ
ดึงดูดการลงทุนเครื่องปรบัอากาศอัจฉริยะ แม้ว่าการลงทุนเกือบทั้งหมดยังคงเป็นโมเดลที่ยังไม่สามารถเชื่อมต่อ
อินเทอรเ์น็ตได ้(Non-IoT) ซึ่งเป็นโมเดลที่ยังคงเติบโตไดด้ีเช่นกันในประเทศพัฒนาแลว้ ส่งผลให้ปริมาณส่งออก
เครื่องปรบัอากาศในหมวดดังกล่าวยังคงมีแนวโนม้เติบโตสูง อย่างไรก็ดี ปัจจุบัน ตลาดประเทศพัฒนาก าลังเริ่ม
เปล่ียนผ่านสู่ยคุ IoT ท าใหไ้ทยยงัจ าเป็นตอ้งวางยทุธศาสตรร์ะยะยาวส าหรบัเครื่องปรบัอากาศอจัฉรยิะแบบ IoT เพื่อ
เตรียมรับโอกาสใหม่ที่ก าลังจะมาถึง  ทั้งนี ้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่า ปริมาณส่งออกเครื่องปรับอากาศ
อินเวอรเ์ตอรรุ์่นอัจฉริยะของไทยในปี 2563 และ 2564 น่าจะขยายตวัราวรอ้ยละ 22.8 และ 14.2 ตามล าดบั จากที่
ขยายตวัราวรอ้ยละ 26.6 ในปี 2562 นอกจากนี ้แนวโนม้การส่งออกเครื่องปรบัอากาศแต่ละประเภทดงักล่าวขา้งตน้ 
น่าจะส่งผลใหป้ริมาณส่งออกเครื่องปรบัอากาศโดยรวมในปี 2563 หดตวัราวรอ้ยละ 6.5 ก่อนที่กลบัมาขยายตวัราว
รอ้ยละ 2.3 ในปี 2564 ตามภาวะเศรษฐกิจโลกที่น่าจะเริ่มฟ้ืนตวัในปีหนา้ ภายใตส้ถานการณต์่าง ๆ ดงักล่าว 

กล่าวโดยสรุป ในระยะขา้งหนา้ การส่งออกเครื่องปรบัอากาศของไทยมีแนวโนม้เผชิญโจทยร์อบดา้นทั้ง
ประเด็นดา้นปรมิาณการส่งออกไปยงัเวียดนามที่ลดลง การแข่งขนักบัเวียดนามในกลุ่มสินคา้อินเวอรเ์ตอรรุ์น่ธรรมดา
ในตลาดโลก และการส่งออกที่ลดลงของกลุ่มสินคา้ Non-Inverter รวมไปถึงแนวโนม้การเปล่ียนผ่านเทคโนโลยีสู่
เครื่องปรบัอากาศอัจฉริยะแบบ IoT ดงันั้น ไทยจ าเป็นตอ้งเร่งปรบัโครงสรา้งการผลิตและส่งออกเครื่องปรบัอากาศ
เพื่อบรรเทาผลกระทบที่น่าจะเกิดขึน้ดังกล่าว รวมไปถึงสรา้งโอกาสการส่งออกในสินคา้ที่มีศักยภาพในการ เติบโต 
โดยในระยะเรง่ด่วน 2-3 ปีขา้งหนา้ก่อนที่เวียดนามจะสามารถขยายก าลงัการผลิตเครื่องปรบัอากาศอินเวอรเ์ตอรรุ์่น
ธรรมดาขึน้มาแข่งขันกับไทยในตลาดโลก เร่งสรา้งโอกาสใหแ้ก่ผูผ้ลิตในการขยายตลาดสินคา้หมวดดังกล่าวไปยัง
ตลาดประเทศเกิดใหม่ใหเ้พิ่มมากขึน้ เพื่อเตรียมความพรอ้มในการแข่งขันกับเวียดนาม ในขณะเดียวกันก็สามารถ
ชดเชยแนวโนม้ที่ลดลงของความตอ้งการเครื่องปรบัอากาศแบบ Non-Inverter นอกจากนี ้ในระยะยาวเพื่อรองรบัเท
รนดก์ารเปล่ียนผ่านสู่ยุค IoT พรอ้มเสริมต าแหน่งของไทยในการคงความเป็นแหล่งผลิตเครื่องปรบัอากาศที่ส าคัญ
ของโลกในอนาคต ไทยควรส่งเสริมการลงทุนเครื่องปรบัอากาศอินเวอรเ์ตอรรุ์่นอจัฉริยะแบบ IoT ควบคู่ไปกับการ
สรา้งโอกาสใหก้บัผูผ้ลิตในการส่งออกสินคา้กลุ่มดงักล่าวโดยเริ่มจากตลาดประเทศพฒันาแลว้ 

ทีม่า : ศูนย์วจิยักสกิรไทย 
ขอ้มูลวจิยั: ธนัวาคม 2563 
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2.3 การจัดหาผลติภัณฑ ์

2.3.1 การจดัหาวตัถดุบิและแหล่งทีม่าของวตัถดุบิ 

วตัถดุิบหลกัในการผลิตคอยลข์องบริษัท ประกอบดว้ย ท่อทองแดง อลมูิเนียม และสงักะสี โดยบริษัทจะท า
การสั่งซือ้วตัถุดิบจากผูจ้ดัจ าหน่ายทัง้ในประเทศและต่างประเทศ  บริษัทมีสดัส่วนการสั่งซือ้วตัถุดิบจากในประเทศ
และต่างประเทศในช่วงระหว่างปี 2561 – 2563  ในอัตรารอ้ยละ 52.34 : 47.66; 55.41 : 44.59 และ 38.84 : 61.16 
ตามล าดบั 

 บริษัทมีการพึ่งพิงวัตถุดิบจากต่างประเทศมากขึน้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน าวัตถุดิบเข้าจากประเทศจีน 
เนื่องจากมีราคาที่ถูกกว่าวตัถุดิบภายในประเทศ ส่งผลใหส้ดัส่วนการน าเขา้วตัถดุิบเพิ่มสงูขึน้ โดยบริษัทมีการน าเขา้
วตัถดุิบจากประเทศจีนเป็นส่วนใหญ่ 

ตารางแสดงสัดส่วนการซือ้วัตถุดิบของบริษัทจากในประเทศและต่างประเทศในปี 2561 – 2563 

  ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

วตัถดุิบจากในประเทศ 242.42 52.34 208.17 55.41 156.83  38.84 
วตัถดุิบจากต่างประทศ 220.70 47.66 167.49 44.59 246.95  61.16 

รวม 463.12 100.00 375.66 100.00 403.78  100.00  

ทัง้นี ้บรษิัทมีนโยบายในการสั่งซือ้วตัถดุิบโดยพิจารณาจากปัจจยัต่างๆ ดงันี  ้
1. ราคาวตัถดุิบและแนวโนม้ของราคาวัตถดุิบ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งราคาทองแดงและราคาอลมูิเนียม ซึ่งถือ

เป็นสินค้า Commodity โดยราคาจะเปล่ียนแปลงตามราคาในตลาดโลก ทั้งนี ้ บริษัทมีนโยบาย            
ในการจัดเก็บวัตถุดิบล่วงหน้าเป็นเวลาประมาณ  2 เดือน ปัจจุบันบริษัทมีการสั่งซือ้วัตถุดิบจากผูจ้ัด
จ าหน่ายรายใหญ่จ านวนนอ้ยราย โดยแต่ละรายบริษัทจะสั่ งซือ้ในจ านวนที่มากเพื่อใหไ้ดส่้วนลดจาก
ปริมาณที่สั่ งซื ้อ (Volume Discount) รวมทั้งเพื่อเพิ่มอ านาจการต่อรองกับผู้จัดจ าหน่ายแต่ละราย 
อย่างไรก็ตาม บรษิัทจะยงัคงรกัษาความสมัพนัธท์ี่ดีกับผูจ้ดัจ าหน่ายรายอื่นอย่างสม ่าเสมอ เพื่อเป็นการ
ป้องกนัความเส่ียงจากการพึ่งพิงผูจ้ดัจ าหน่ายรายใหญ่นอ้ยราย 

2. คณุภาพของวตัถุดิบ บริษัทมีหน่วยตรวจสอบคณุภาพวตัถดุิบโดยจะท าหนา้ที่ในการตรวจสอบคณุภาพ
วตัถดุิบที่สั่งซือ้จากแหล่งต่าง ๆ เพื่อใหไ้ดสิ้นคา้ที่มีคณุภาพตรงตามที่ตอ้งการ  

3. อตัราแลกเปล่ียน เนื่องจากบรษิัทมีการซือ้วตัถดุิบจากต่างประเทศบางส่วน ดงันัน้บรษิัทจะมีการติดตาม
การเคล่ือนไหวของอตัราแลกเปล่ียนเงินสกุลส าคญัต่าง ๆ อย่างใกลช้ิด เพื่อเป็นการป้องกันความเส่ียง     
ที่อาจเกิดขึน้ 

4. ระยะเวลาในการส่งมอบวัตถุดิบ การซือ้วตัถุดิบในประเทศจะมีระยะเวลาในการส่งมอบสินคา้ประมาณ    
1 เดือน ในขณะท่ีการซือ้วตัถดุิบจากต่างประเทศ จะมีระยะเวลาในการส่งมอบสินคา้ประมาณ 2-3 เดือน 
ดังนั้น โดยส่วนใหญ่บริษัทจะซือ้วัตถุดิบจากในประเทศ เนื่องจากมีระยะเวลาการส่งมอบท่ีสั้นกว่าท าให้
สามารถบรหิารสินคา้คงเหลือไดม้ีประสิทธิภาพมากขึน้ 

5. บริษัทจะเน้นการรกัษาความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้จัดจ าหน่ายวัตถุดิบทุก ๆ ราย โดยจะท าการติดต่อกับ        
ผูจ้ดัจ าหน่ายวตัถุดิบอย่างสม ่าเสมอ ทัง้นี ้เพื่อเป็นการป้องกนัความเส่ียงในการหาแหล่งวตัถดุิบทดแทน
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ในกรณีที่เกิดภาวะขาดแคลนวัตถุดิบ หรือผู้จัดจ าหน่ายปัจจุบันไม่สามารถหาวัตถุดิบให้แก่บริษัท        
ได้ตามปริมาณที่สั่งซื ้อ และจากการที่เป็นผู้ผลิตคอยล์รายใหญ่ที่มีปริมาณการสั่งซือ้จ านวนมาก  
ประกอบกบัชื่อเสียงของบรษิัทในวงการเครื่องปรบัอากาศ ส่งผลท าใหบ้รษิัทมีอ  านาจต่อรองในการสั่งซือ้
วตัถดุิบมากขึน้ 

ปริมาณการสั่งซือ้วัตถุดิบของบริษัท สามารถสรุปได้ดังนี ้
  ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
ท่อทองแดง 317.54 68.57 258.83 68.90 282.01 69.84 
อลมิูเนียม 117.01 25.26 86.76 23.10 92.65  22.95 

แผ่นเหล็กชบุสงักะส ี 28.57 6.17 30.07 8.00 29.12  7.21 
อ่ืน ๆ - - - - - - 
รวม 463.12 100.00 375.66 100.00 403.78 100.00 

จากตารางขา้งตน้จะเห็นว่าบรษิัทมีวตัถุดิบส าคญั 3 ชนิด ไดแ้ก่ ท่อทองแดง แผ่นอลมูิเนียม และแผ่นเหล็กชุบ
สงักะสี ซึ่งโดยเฉล่ียแลว้การจดัซือ้วตัถุดิบของบริษัท จะแบ่งออกเป็นการสั่งซือ้ท่อทองแดงประมาณรอ้ยละ 69.84 และ
เป็นการสั่งซือ้แผ่นอลมูิเนียมคิดเป็นประมาณรอ้ยละ 22.95 และการสั่งซือ้แผ่นเหล็กชุบสังกะสีประมาณรอ้ยละ 7.21 
ส าหรบัใชใ้นการผลิต 

รายละเอียดวตัถดุิบที่ส  าคญัของบรษิัท มีดงันี ้
1. ท่อทองแดง  
ท่อทองแดงถือเป็นวตัถดุิบที่ส  าคญัในการผลิตคอยล ์โดยท่อทองแดงมีมลูค่าคิดเป็นรอ้ยละประมาณ 56.46  

ของตน้ทุนวตัถุดิบทัง้หมดที่ใชใ้นการผลิตคอยล ์หรือคิดเป็นรอ้ยละ 41.18 ของตน้ทุนขาย ทัง้นี ้บริษัทมีปริมาณการ
สั่งซือ้ท่อทองแดงของบริษัทในปี 2561-2563 คิดเป็นสัดส่วนประมาณรอ้ยละ 68.57; 68.90 และ 69.84 ของการ
สั่งซือ้วตัถดุิบทัง้หมดตามล าดบั 

 โดยปกติบริษัทสั่งซือ้ท่อทองแดงทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ โดยพิจารณาจากคุณภาพ ราคา
ทองแดง (ซึ่งจะอา้งอิงกับราคาตลาดโลกที่ London Metal Exchange) และระยะเวลาการส่งมอบสินคา้ โดยในปี 
2563 ราคาทองแดงไดเ้พิ่มขึน้จาก 6,049.20 เหรียญสหรฐั ในตอนตน้ปี ไปจนถึง 7,755.24 เหรียญสหรฐั ในช่วงเดือน
ธันวาคม หรือเท่ากบัเพิ่มขึน้ 28.20 เปอเซ็นต ์
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ตารางที ่1 : ราคาเฉล่ียรายเดือนของทองแดงในตลาดโลก ปี 2563 เปรียบเทยีบกับปี 2562 

Monthly Average 
Price ($US) Change from Prior year 

2020 2019 %Increase (Decrease) 
Jan 6,049.20 5,930.02 2.01 

Feb 5,686.45 6,278.20 (9.43) 

Mar 5,178.68 6,451.02 (19.72) 

Apr 5,233.82 6,445.10 (18.79) 

May 5,048.25 6,028.31 (16.26) 

Jun 5,742.39 5,868.43 (2.15) 

Jul 6,353.76 5,939.88 6.97 

Aug 6,496.70 5,707.98 13.82 

Sep 6,712.41 5,745.48 16.83 

Oct 6,702.77 5,742.89 16.71 

Nov 7,063.43 5,859.69 29.54 

Dec 7,755.24 6,062.43 27.92 

           ทีม่า : London Metal Exchange 

 
เพื่อให้บริษัทไดร้ับส่วนลดจากปริมาณที่สั่งซือ้จ านวนมาก  บริษัทจึงท าการสั่งซือ้ท่อทองแดงจากผู้จัด

จ าหน่ายรายใหญ่ในประเทศเพียงไม่ก่ีราย ในปี 2563 บริษัทสั่งซือ้ท่อทองแดงจากผู้จัดจ าหน่ายรายใหญ่ 3 ราย       
คิดเป็นยอดการสั่งซือ้ รอ้ยละ 77.09 ของปรมิาณการสั่งซือ้ท่อทองแดงทัง้หมดของบรษิัท และในจ านวนนัน้บรษิัทพึ่งพา
ผูจ้ดัจ าหน่ายท่องทองแดงรายใหญ่ที่สดุสงูถึงรอ้ยละ 44.12 ของปรมิาณการสั่งซือ้ทองแดงทัง้หมด 

จากการด าเนินนโยบายการสั่งซือ้ดงักล่าวนอกจากบรษิัทจะไดส่้วนลดจากปริมาณที่สั่งซือ้จ านวนมากแลว้ 
ยังส่งผลท าใหบ้ริษัทมีอ านาจต่อรองกับผู้จัดจ าหน่ายมากขึน้ โดยเฉพาะในเรื่องความรวดเร็วในการจัดส่งสินคา้ 
นอกจากนี ้การสั่งซือ้ท่อทองแดงจากผูจ้ดัจ าหน่ายรายใหญ่ซึ่งเป็นผู้ผลิตที่มีชื่อเสียงจะส่งผลท าใหล้กูคา้ของบริษัท
มั่นใจในคุณภาพของวัตถุดิบมากยิ่งขึน้  อย่างไรก็ตาม บริษัทพยายามที่จะรกัษาความสัมพันธ์กับผู้จัดจ าหน่าย      
รายอื่นเพิ่มขึน้ เพื่อป้องกันปัญหาการพึ่งพาผูจ้ดัจ าหน่ายวตัถุดิบเพียงรายเดียว  โดยบริษัทมีการกระจายการสั่ งซือ้  
ท่อทองแดงจากผูจ้ดัจ าหน่ายรายอื่นที่มีเงื่อนไขทางการคา้ใกลเ้คียงกับผูจ้ดัจ าหน่ายรายใหญ่ดงักล่าวเพิ่มมากขึน้
ส าหรบัปริมาณวัตถุดิบที่ตอ้งซือ้เพิ่มขึน้  บริษัทก็สามารถลดการพึ่งพิงผู้จัดจ าหน่ายรายใหญ่ไดบ้า้งแลว้บางส่วน     
โดยการน าเขา้วตัถดุิบจากผูจ้ดัจ าหนา่ยรายหน่ึงในประเทศจีน ซึ่งมีราคาวตัถดุิบที่ถกูกว่าวตัถดุิบจากในประเทศ ผนวก
กบั ที่ผ่านมาค่าเงินบาทมีแนวโนม้ที่จะแข็งค่าขึน้ส่งผลใหว้ตัถุดิบน าเขา้มีความไดเ้ปรียบในดา้นราคาเมื่อเปรียบเทียบ
กบัวตัถดุิบภายในประเทศ  

2. อลมูิเนียม 
อลมูิเนียมถือเป็นวตัถุดิบที่ส  าคัญอีกอย่างหนึ่งที่ใชใ้นการผลิตคอยล ์โดยอลมูิเนียมมีมลูค่าคิดเป็นรอ้ยละ

ประมาณ 18.55 ของตน้ทนุวตัถดุิบทัง้หมดที่ใชใ้นการผลิตคอยล ์หรือคิดเป็นรอ้ยละ 13.53 ของตน้ทนุขาย 
ปี 2561 ปริมาณการสั่งซือ้อลมูิเนียมของบริษัทคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 25.26 ของการสั่งซือ้วตัถุดิบทัง้หมด 

รอ้ยละ 23.10 ในปี 2562 และรอ้ยละ 22.95 ในปี 2563 
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 โดยอลมูิเนียมจะถูกน ามาแปรรูปเป็นแผ่นฟินเพื่อท าหนา้ที่เป็นส่ือในการกระจายความรอ้นหรือความเย็น  
ส่วนใหญ่บริษัทจะสั่งซือ้อลมูิเนียมจากผูจ้ดัจ าหน่ายในประเทศเป็นหลกั เนื่องจากมีคุณภาพใกลเ้คียงกับอลมูิเนียมที่
น าเขา้จากต่างประเทศ แต่ใชร้ะยะเวลาในการสั่งซือ้ที่สัน้กว่าท าใหบ้รหิารสินคา้คงเหลือไดส้ะดวกมากยิ่งขึน้   

ตารางที ่2 : ราคาเฉล่ียรายเดือนของอลูมิเนียมในตลาดโลก ปี 2563 เปรียบเทยีบกับปี 2562 

Monthly 
Average 

Price ($US) Change from Prior year 
2020 2019 %Increase(Decrease) 

Jan 1,771.73 1,845.89 (4.02) 

Feb 1,685.85 1,859.55 (9.34) 

Mar 1,611.14 1,872.24 (13.95) 

Apr 1,457.15 1,848.98 (21.19) 

May 1,459.79 1,775.33 (17.77) 

Jun 1,564.02 1,754.08 (10.84) 

Jul 1,639.35 1,792.83 (8.56) 

Aug 1,733.90 1,740.93 (0.40) 

Sep 1,745.33 1,749.60 (0.24) 

Oct 1,802.82 1,718.83 4.89 

Nov 1,932.12 1,772.31 9.02 

Dec 2,017.90 1,770.40 13.98 

                         ทีม่า : London Metal Exchange 
 

 บรษิัทสั่งซือ้อลมูเินียมจากผูจ้ดัจ าหน่ายจ านวน 3 – 5 ราย โดยเป็นการซือ้จากผูจ้ดัจ าหน่ายรายใหญ่ 1 ราย 
ซึ่งเป็นผูผ้ลิตอลมูิเนยีมชนดิเคลือบผิว (Coated Aluminum) เพยีงรายเดียวในประเทศ 

 ท าใหบ้รษิัทตอ้งพึ่งพิงผูผ้ลิตรายดงักล่าว การท่ีบรษิัทมีการซือ้จากผูจ้ดัจ าหน่ายรายใหญ่ดงักล่าว เนื่องจาก
การสั่งซือ้ปริมาณมากท าใหบ้ริษัทมีอ านาจต่อรองกับผูจ้ดัจ าหน่ายมากขึน้ ซึ่งหากเกิดปัญหาการขาดแคลนอลมูิเนียม 
บริษัทจะไดร้บัการจัดส่งสินคา้ให้ก่อนผู้สั่งซือ้รายอื่น อย่างไรก็ตาม บริษัทพยายามที่จะกระจายสัดส่วนการสั่งซือ้
อลมูิเนียมชนิดทั่วไป ไปยงัผูจ้ดัจ าหน่ายรายอื่นเพิ่มมากขึน้ ในปี 2563 บรษิัทมีการสั่งซือ้อลมูิเนียมจากผูจ้ดัจ าหน่าย
รายใหญ่ 3 ราย โดยมียอดการสั่งซือ้คิดเป็นรอ้ยละ  43.44 รอ้ยละ 16.74 และรอ้ยละ 13.80 ของยอดการสั่งซือ้
อลมูิเนียมทัง้หมด 

3. แผ่นเหล็กชบุสงักะส ี
แผ่นเหล็กชบุสงักะสีซึ่งจะถกูน ามาใชปิ้ดส่วนหวัและส่วนทา้ยของคอยล ์โดยแผ่นเหล็กชบุสงักะสีมีมลูค่าคิด

เป็นประมาณรอ้ยละ 5.83 ของตน้ทุนวตัถุดิบทัง้หมดที่ใชใ้นการผลิตคอยล ์หรือคิดเป็นรอ้ยละ 4.25 ของตน้ทุนขาย 
ทัง้นีบ้รษิัทมีการสั่งซือ้แผ่นเหล็กชุบสงักะสีมีสดัส่วนคิดเป็นรอ้ยละ 6.17 รอ้ยละ 8.00 และรอ้ยละ 7.21 ของการสั่งซือ้
วตัถดุิบทัง้หมดในปี 2561-2563 

 
อย่างไรก็ตาม การพึ่งพิงผูจ้ัดจ าหน่ายน้อยรายก็มิไดก้่อใหเ้กิดความเส่ียงกับความสามารถในการจัดหา

วตัถุดิบของบริษัทมากนัก เนื่องจากเป็นวตัถุดิบที่ค่อนขา้งหาง่าย และคุณภาพของวัตถุดิบไม่แตกต่างกัน จึงท าให้
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บริษัทสามารถเปล่ียนไปสั่งซือ้จากผู้จัดจ าหน่ายรายอื่นได้ไม่ยากนัก จึงเป็นการง่ายในกรณีที่จะต้องจัดหาผู้จัด
จ าหน่ายรายอื่น 

ก าลังการผลิตและปริมาณการผลิต 

รายละเอียดก าลงัการผลิต ปรมิาณการผลิต และอตัราการใชก้ าลงัการผลิตในปี 2561-2563 ของบรษิัท
สามารถสรุปไดด้งันี ้

  

ก าลงัการผลิต/ปรมิาณการผลิต ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ก าลงัการผลิต (ตารางนิว้ต่อปี) 
ปรมิาณการผลิต (ตารางนิว้) 
อตัราการใชก้ าลงัการผลิต (รอ้ยละ) 

1,200,000,000 
499,931,666 

41.60 

1,200,000,000 
445,227,827 

40.48 

1,200,000,000 
499,472,284 

41.62 
 

ก าลงัการผลิตเต็มที่ต่อปีของบริษัทเป็นการประเมินจากความสามารถในการเดินเครื่องจกัรเพื่อผลิตคอยล ์
โดยไม่ค านึงถึงปัจจยัอื่น ๆ ไดแ้ก่ ขนาดและแบบของคอยลท์ี่ลกูคา้สั่งผลิตในช่วงนัน้ ๆ ทกัษะและความช านาญของ
บคุลากร รวมทัง้ระยะเวลาในการปรบัเครื่องจกัร  อย่างไรก็ตาม ในกระบวนการผลิตที่เกิดขึน้จรงิ เครื่องจกัรทกุเครื่อง
ไม่ไดเ้ดินเครื่องผลิตพรอ้มกันทุกเครื่อง เนื่องจากเครื่องจกัรแต่ละเครื่องมีขอ้จ ากัดในการผลิตคอยลแ์ต่ละแบบ เช่น 
เครื่องป๊ัมฟินแต่ละเครื่องก็จะมีความสามารถในการผลิตฟินท่ีมีลกัษณะแตกต่างกันออกไป  ไดแ้ก่ ขนาดของช่องที่ใช้
รอ้ยท่อทองแดง ช่วงห่างของท่อทองแดงแต่ละแถว ลักษณะของการขึน้รูป เป็นตน้ กอปรกับบริษัทเป็นผูผ้ลิตตาม  
ออรเ์ดอร ์ดงันัน้ หากลกูคา้สั่งสินคา้แบบเดียวกนัจ านวนมาก ๆ ซึ่งจะตอ้งใชเ้ครื่องป๊ัมฟินชนิดใดชนิดหนึ่ง ก็อาจเกิด
ปัญหาที่มีการรอการผลิตส าหรบัเครื่องจกัรชนิดนัน้ ในขณะท่ีเครื่องจกัรอื่นไม่มีการใชง้าน  

อย่างไรก็ตามเพื่อใหก้ารใชก้ าลังการผลิตของบริษัทมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ บริษัทไดม้ีการปรบัเปล่ียน
เครื่องจักรบางส่วนที่ยังใช้งานไม่เต็มที่ให้สามารถผลิตสินค้าในแบบที่เป็นที่ตอ้งการของลูกคา้ ในขณะเดียวกัน  
บริษัทก็มีนโยบายที่จะให้ฝ่ายการตลาดร่วมกับฝ่ายวิศวกรรมติดต่อหาลูกค้าและให้ค าแนะน าในการออกแบบ
ผลิตภณัฑท์ี่จะสามารถผลิตสินคา้โดยใชเ้ครื่องจกัรที่ยงัใชง้านไม่เต็มที่ไดม้ากขึน้ 

ดา้นนโยบายการผลิตนั้น บริษัทใช้นโยบายการผลิตตามค าสั่งของลูกคา้โดยจะไม่ท าการผลิตล่วงหน้า  
เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีหลายขนาดและหลายรูปแบบ นอกจากนี ้ลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทซึ่งเป็นผู้ผลิต
เครื่องปรบัอากาศจะไม่สามารถท าการยืนยันยอดสั่งซือ้คอยลจ์ากบริษัทไดล่้วงหน้าเป็นระยะเวลานาน เนื่องจาก
ผู้ผลิตอาจต้องมีการปรับเปล่ียนและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่ อให้สามารถแข่งขันในตลาดได้ อย่างไรก็ตา ม                 
ดว้ยประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตของบรษิัท ท าใหบ้รษิัทยงัสามารถผลิตสินคา้และสามารถรกัษาความน่าเชื่อถือ
ในเรื่องคณุภาพและการส่งมอบสินคา้ใหแ้ก่ลกูคา้ไดต้รงตามเวลาที่ก าหนด 
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3. ปัจจัยความเสี่ยง 
 
 นอกเหนือจากการด าเนินงานในธุรกิจของบริษัทฯแลว้ อาจมีเหตุการณ์หรือปัจจัยภายนอกที่ไม่แน่นอนซึ่ง
สามารถส่งผลกระทบในดา้นลบต่อการด าเนินงานเพื่อใหบ้รรลเุป้าหมายของบรษิัทฯ ปัจจยัความเส่ียงต่างๆ อาจจะมา
จากภายในและภายนอกบรษิทัที่ไม่สามารถควบคมุได ้ไม่ว่าจะเป็นความเส่ียงดา้นภาวะเศรษฐกิจ ดา้นการปฏิบตัิงาน
และดา้นการเงิน ดงันัน้การเตรียมความพรอ้มในการรองรบัเหตกุารณท์ี่อาจเกิดขึน้จึงจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการด าเนินงาน
ของบรษิัทฯ เพื่อป้องกนัความเส่ียงและลดความเสียหายที่อาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมายของบรษิัทฯ  
 บรษิัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรหิาร กรรมการผูจ้ดัการ และผูจ้ดัการของฝ่ายต่าง ๆ ท า
หนา้ที่ในการประเมินและวิเคราะหค์วามเส่ียง รวมทั้งแนวโนม้หรือเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึน้และเป็นอุปสรรคต่อการ
ด าเนินธุรกิจอนัมีผลกระทบต่อบรษิัทฯ โดยในการประชมุคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 7/2559 เมื่อวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 
2559 มีมติอนมุตัินโยบายการบรหิารความเส่ียงของบรษิัทฯ ดงันี ้
 

นโยบายการบริหารความเสี่ยง 
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) มุ่งมั่นในการบริหารจัดการความเส่ียงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์
องคก์ร ซึ่งครอบคลุมถึง การบริหารความเส่ียงดา้นความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงาน สังคมและชุมชน 
รวมถึงส่ิงแวดลอ้ม การปฏิบตัิตามกฏหมายและขอ้ก าหนด ตอบสนองต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียอย่างเป็นธรรม รวมถึงความ
เส่ียงต่อการทุจริต คอรร์ปัชั่น โดยค านึงถึงเป้าหมายผลการด าเนินงาน และการลงทุนของบริษัทฯ สอดคลอ้งกับการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อลดความเส่ียงที่จะส่งผลกระทบต่อความส าเร็จของบริษัทฯ หรือลดความเสียหายกรณีที่
ความเส่ียงไดเ้กิดขึน้ และ/หรือการไดม้าซึ่งโอกาสทางธุรกิจ  โดยใช้กรอบการบริหารความเส่ียงระดับองคก์ร ตาม
แนวทาง COSO-Enterprise Risk Management Framework 2004 

ค าจ ากดัความ 
ความเส่ียง หมายถึงเหตกุารณท์ี่มีโอกาสเกดิขึน้และส่งผลกระทบต่อการบรรลวุตัถปุระสงคข์องบรษิัท 

แนวปฏิบตั ิ
1. บริษัทฯ จัดวางระบบและกระบวนการบริหารความเส่ียงทั่วทั้งองคก์ร รวมทั้งบริษัทในเครือ ใหส้อดรบักับ    

กลยทุธแ์ละเป้าหมายทางธุรกิจ 

2. บริษัทฯ จักบริหารความเส่ียงให้อยู่ในระดับที่ยอมรบัได ้(Risk Appetite) หรือเบี่ยงเบนไม่เกินกว่าระดับที่

บรษิัทฯยอมรบัได ้(Risk Tolerance) 

3. คณะกรรมการตรวจสอบ ท าหนา้ที่เสมือนเป็นคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง โดยจะท าการก ากับดแูลการ

บริหารความเส่ียงของบริษัทฯ ใหเ้ป็นไปตามนโยบาย รวมทัง้ใหข้อ้คิดเห็น ขอ้เสนอแนะ และติดตาม เพื่อให้

การบรหิารความเส่ียงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามที่ระบไุวใ้นกฏบตัร 

4. ฝ่ายจดัการจะบรหิารจดัการความเส่ียงของบรษิัทฯ และบรษิัทในเครือในภาพรวม และก ากบัดแูลการบรหิาร

จดัการในแต่ละความเส่ียงตามหนา้ที่ความรบัผิดชอบ หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย พรอ้มทัง้
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จัดให้มีการรายงานผลการด าเนินงานดา้นบริหารความเส่ียงต่อคณะกรรมการตรวจสอบฯเพื่อให้ความ

เห็นชอบหรือขอ้เสนอแนะ อย่างสม ่าเสมอหรือตามความเหมาะสม 

5. ผูบ้รหิารทกุหน่วยงานของบรษิัทฯ มีหนา้ที่ในการบรหิารจดัการความเส่ียงในระดบัองคก์ร ระดบัสายงานและ

ระดับปฏิบัติการที่อยู่ภายใตค้วามรบัผิดชอบหรือที่ฝ่ายจัดการมอบหมาย พรอ้มทั้งก าหนดและส่งเสริม

พนกังานใหต้ระหนกัถึงความส าคญัของการบรหิารความเส่ียง 

6. ส านกังานตรวจสอบภายใน มีหนา้ที่ใหค้  าปรกึษา ขอ้คิดเห็น ขอ้เสนอแนะ แนวปฏิบัติในการบริหารความ

เส่ียงแก่หน่วยงานต่างๆ ภายในองคก์ร พรอ้มทั้งจัดท ารายงาน การบริหารความเส่ียงขององคก์รต่อฝ่าย

จดัการ และเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบฯอย่างสม ่าเสมอหรือตามความเหมาะสม 

7. พนักงานทุกคนมีหนา้ที่ปฏิบตัิตามระบบและกระบวนการบริหารความเส่ียง ทั้งในระดับองคก์ร ระดับสาย

งาน และระดบัปฏิบตัิการ ตามที่บรษิัทฯ ก าหนดโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบตัิงานท่ีรบัผิดชอบ 

การด าเนินการตามนโยบายการบรหิารความเส่ียงฉบบันีใ้หร้วมไปถึงการก าหนดกรอบแนวทาง คู่มือการบรหิารความ
เส่ียงและการจดัหาทรพัยากรใหเ้พียงพอต่อการน านโยบายการบรหิารความเส่ียงไปประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชนส์งูสดุ 

การทบทวนและปรบัปรุงนโยบาย 
นโยบายการบริหารความเส่ียง และคู่มือต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งจะตอ้งไดร้บัการทบทวนและปรบัปรุงเป็นประจ า โดยใหม้ี
การรายงานความเหมาะสมและประสิทธิผลของการน าไปใชง้านต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อใหเ้กิดการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง 
 
รายละเอียดความเสี่ยงต่าง พร้อมการบริหารจัดการของบริษัทมีดังต่อไปนี ้

1. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวตัถุดิบ 

เนื่องจากวัตถุดิบในการผลิตของบริษัท คือ ท่อทองแดง แผ่นอลูมิเนียม และแผ่นเหล็กเคลือบสังกะสี  
ซึ่งวัตถุดิบดังกล่าวเป็นสินค้า Commodities ซึ่งมีราคาเปล่ียนแปลงไปตามราคาของตลาดโลก ดังนั้น ผลการ
ด าเนินงานของบรษิัทจึงมีโอกาสที่จะผนัผวนตามราคาของวตัถุดิบในตลาดโลก อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการท าสญัญา
รว่มกันระหว่างผูผ้ลิตวตัถดุิบและลกูคา้แบบไตรภาคี และความสมัพนัธท์ี่ดีกับผูจ้ดัจ าหน่ายวตัถุดิบท าใหบ้รษิัทไดร้บั
ข่าวสารและแนวโน้มการเปล่ียนแปลงของราคาอย่างใกลช้ิด  อีกทั้งผู้บริหารของบริษัทเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ใน
อุตสาหกรรมผลิตคอยลม์านานกว่า 20 ปี ซึ่งจะช่วยใหบ้ริษัทสามารถคาดการณ์ถึงภาวการณ์และความเคล่ือนไหว
ของราคาทองแดง อลมูิเนียม และแผ่นเหล็กชบุสงักะสีไดใ้นระดบัหนึ่ง  

นอกจากนี ้เพื่อเป็นการจ ากัดความเส่ียงในขัน้ตน้ ก่อนการก าหนดราคาขายสินคา้ใหแ้ก่ลกูคา้ทกุราย บรษิัท
จะตรวจสอบราคาวตัถุดิบในคลงัวตัถุดิบของบริษัทเพื่อทราบถึงตน้ทุนวตัถุดิบที่แทจ้ริงก่อน ซึ่งโดยปกติบริษัทจะมี
ระดบัของ Safety Stock ประมาณ 2 เดือน ส าหรบักรณีที่เป็นลกูคา้รายใหญ่ส่วนใหญ่ที่จ  าเป็นท่ีจะตอ้งก าหนดราคา
ขายสินคา้ล่วงหนา้เป็นรายปี บริษัทก็ไดม้ีการก าหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมในใบเสนอราคาว่า กรณีที่ราคาวัตถุดิบมีการ
เปล่ียนแปลงเกินกว่าระดับราคาวัตถุดิบที่ก าหนดไว้ บริษัทจะด าเนินการเจรจาและตกลงราคาขายใหม่กับลูกคา้ 
รายใหญ่ดงักล่าวเพื่อใหส้อดคลอ้งกับตน้ทุนวตัถุดิบที่เพิ่มสงูขึน้ โดยการปรบัราคาดงักล่าวจะใชร้ะยะเวลาประมาณ  
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1 – 2 เดือนในการด าเนินการซึ่งสอดคลอ้งกับระยะเวลา Safety Stock ของบริษัท อย่างไรก็ตามส าหรบัลูกคา้ทั่วไป
บรษิัทสามารถปรบัราคาขายในทนัทีหากราคาวตัถดุิบมีการเปล่ียนแปลง 

2. ความเสี่ยงจากการพึง่พิงผู้จัดจ าหน่ายวัตถุดิบรายใหญ่หรือน้อยราย 
บริษัทมีการพ่ึงพิงผูจ้ดัจ าหน่ายวตัถุดิบรายใหญ่นอ้ยราย โดยปี 2563 บรษิัทมีสดัส่วนการสั่งซือ้ท่อทองแดง

จากผูจ้ดัจ าหน่ายรายใหญ่ 3 รายคิดเป็นรอ้ยละ 77.09 ของปริมาณการสั่งซือ้ท่อทองแดงทัง้หมดของบริษัท และใน
จ านวนนั้นบริษัทพึ่งพาผูจ้ัดจ าหน่ายท่อทองแดงรายใหญ่ที่สุดสูงถึงรอ้ยละ 44.12 ของปริมาณการสั่งซือ้ทองแดง
ทั้งหมด นอกจากนี ้ ในส่วนของการจัดหาวัตถุดิบอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นแผ่นอลูมิเนียม และแผ่นเหล็กชุบสังกะสีก็มี
ลกัษณะพึ่งพิงผูจ้ดัจ าหน่ายนอ้ยรายเช่นเดียวกัน ทัง้นี ้เพื่อเป็นการประหยดัตน้ทุนในการจัดซือ้ และเพื่อคงปริมาณ
การสั่งซือ้ที่มีต่อผูจ้ดัจ าหน่ายแต่ละรายใหอ้ยู่ในระดบัที่สงูพอที่บรษิัทจะไดป้ระโยชนจ์ากการสั่งซือ้สินคา้ในปริมาณ
มาก (Volume Discount) นอกจากนี ้ การที่บริษัทสามารถคงปริมาณการสั่งซือ้ได้ในระดับที่ค่อนข้างสูงเพื่อสรา้ง
อ านาจการต่อรองของบรษิัทใหเ้พิ่มขึน้ ผนวกกบัผูผ้ลิตและผูจ้ดัจ าหน่ายวตัถดุิบรายใหญ่ๆ เหล่านัน้เป็นคู่คา้กบับรษิัท
มานานและมีความสมัพนัธท์ี่ดีมาโดยตลอด ดงันัน้ความเส่ียงในการพ่ึงพิงผูจ้ดัจ าหน่ายวตัถดุิบนอ้ยรายจึงลดลงไดใ้น
ระดบัหนึ่ง 

อย่างไรก็ตาม บริษัทก็ตระหนักถึงความเส่ียงในเรื่องดังกล่าว และมีความพยายามที่จะกระจายการสั่งซือ้
วัตถุดิบของบริษัทใหก้ับผูจ้ัดจ าหน่ายรายอื่น ๆ ที่เสนอเงื่อนไขการสั่งซือ้ที่ใกลเ้คียงกับเงื่อนไขที่บริษัทไดจ้ากผูจ้ัด
จ าหน่ายรายใหญ่ ซึ่งในปัจจุบนั สดัส่วนการพึ่งพิงผูจ้ดัจ าหน่ายวตัถุดิบรายใหญ่ลดลง โดยจะเห็นไดจ้ากการที่บริษัท
เริ่มมีการสั่งซือ้ท่อทองแดงจากผูจ้ดัจ าหน่ายรายอื่น ๆ เพิ่มขึน้ 

3. ความเสี่ยงจากการขาดวัตถุดบิ 
วตัถุดิบหลกัที่บรษิัทใชใ้นการผลิต คือ ทองแดง เป็นวัตถุดิบประเภทที่ไม่อาจเก็บรกัษาไวไ้ดน้าน เมื่อใชแ้ลว้

หมดไป แต่ยงัสามารถน ามากลบัมาใชห้มนุเวียนเป็นวตัถุเช่นเดิมไดอ้ีก ซึ่งส่วนใหญ่ตอ้งน าเขา้จากต่างประเทศ ส่วน
ดา้นราคาของทองแดงเป็นราคาที่อา้งอิงกบัราคาตลาดซือ้ขายโลหะล่วงหนา้ ซึ่งมีความผนัผวนอยู่บา้งตามภาวะความ
ตอ้งการในตลาดโลก อย่างไรก็ตามส าหรบัลูกคา้ทั่วไปบริษัทสามารถปรบัราคาขายในทนัทีหากราคาวัตถุดิบมีการ
เปล่ียนแปลง 

ดงันัน้ เพื่อลดความเส่ียงดา้นราคา และการขาดแคลนวตัถดุิบที่อาจเกิดขึน้ในอนาคต บรษิัทฯ ไดด้  าเนินการ
ศกึษาและพฒันาผลิตภณัฑ ์จนในเบือ้งตน้บรษิัทฯไดเ้พิ่มสายการผลิตคอยลท์ี่ท  าจากอลมูิเนียมเพื่อลดตน้ทนุใหท้ัง้แก่
ลกูคา้และบรษิัทฯ พรอ้มกบัการศกึษาเพื่อหาวตัถุดิบทดแทนที่ใหค้ณุสมบตัิไม่ต่างจากทองแดง อย่างต่อเนื่อง รวมถึง
การเข้า ร่วม เป็ นสมาชิ ก  ASHRAE (the American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning 
Engineers) เป็นองค์กรที่เป็นศูนย์รวมของวิทยาการด้านระบบการท าความรอ้น เย็นและระบบปรับอากาศของ
สหรฐัอเมริกา เพื่อเขา้ถึงขอ้มลู ข่าวสารและเทคโนโลยี่การผลิตเฉพาะดา้น เพื่อมั่นใจว่าบรษิัทฯยงัคงมีการผลิตและ
ผลิตภณัฑท์ี่ทนัสมยัเพื่อลดความเส่ียงดงักล่าวอีกดว้ย 

4. ความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลีย่น 

เนื่องจากบริษัทมีรายได้จากการส่งออกประมาณรอ้ยละ 45.48 ของยอดขายรวมของบริษัท บริษัทจึงมี
โอกาสที่จะไดร้บัผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตาม บริษัทก็มี
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การสั่งซือ้วตัถดุิบบางส่วนจากตา่งประเทศเชน่กนั โดยในปี 2563 บรษิัทมีรายไดจ้ากต่างประเทศคิดเป็นรอ้ยละ 45.48 
ของยอดขาย และมีการสั่งซือ้วตัถดุบิจากต่างประเทศคิดเป็นรอ้ยละ 55.09 ของยอดการสั่งซือ้วตัถดุบิ เนื่องจากรายได้
และค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้นัน้อา้งอิงดว้ยสกุลเงินดอลล่ารส์หรฐัทัง้หมด ดงันัน้บรษิัทจึงสามารถลดผลกระทบของการผนั
ผวนของอตัราแลกเปล่ียนไดใ้นระดบัหนึ่ง (Natural Hedge) ส าหรบัปี 2563 บรษิัทมีก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนจ านวน 
3.96 ลา้นบาท  

นอกจากนี ้จากการที่บริษัทมีนโยบายในการให้ระยะเวลาช าระหนี ้ส  าหรับลูกค้าต่างประเทศ ประมาณ  
30 – 60 วนั ส่งผลท าใหค้วามเส่ียงในเรื่องอตัราแลกเปล่ียนของรายไดจ้ากการส่งออกดงักล่าวค่อนขา้งสัน้ อย่างไรก็
ตาม บริษัทไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคัญในการป้องกันความเส่ียงดังกล่าว บริษัทจึงมีการติดตามข่าวสารและความ
เคลื่อนไหวของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศอย่างใกลช้ิด และจะพิจารณาป้องกันความเส่ียงดว้ยการซือ้อตัรา
แลกเปล่ียนล่วงหนา้ (Currency Forward) ตามสถานการณแ์ละความจ าเป็น 

5. ความเสี่ยงจากนโยบายการเปิดการค้าเสรีและการรวมกลุ่มทางการคา้ 
นโยบายการเปิดการคา้เสรีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขต AEC จะท าใหก้ารแข่งขันในอุตสาหกรรมผลิตคอยล์

ของภูมิภาคนี ้มีแนวโน้มที่ รุนแรงมากขึ ้น ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับภาวการณ์แข่งขันของอุตสาหกรรม 
เครื่องปรบัอากาศทัง้ในเรื่องของราคาและการออกผลิตภณัฑรุ์น่ใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ใหม้าก
ยิ่งขึน้ ส่งผลใหผู้ผ้ลิตคอยลต์อ้งมีการแข่งขนัในเรื่องราคาและคุณภาพเพิ่มมากขึน้ตามไปดว้ย นอกจากนีย้งัมีการน า
คอยลจ์ากผูผ้ลิตในต่างประเทศเขา้มาจ าหน่ายในประเทศเพิ่มมากขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากประเทศจีน ซึ่งมีความ
ไดเ้ปรียบในดา้นราคาสินคา้ ในปัจจุบนับรษิัทมีนโยบาย มุ่งเนน้ท่ีจะท าการตลาดกบัลกูคา้ที่มีความตอ้งการคอยลท์ี่มี
คุณภาพสงู บริษัทจึงมีการแข่งขนักันในคนละตลาดกับสินคา้ของประเทศจีนซึ่งมีลักษณะการผลิตนอ้ยรูปแบบแต่มี
จ านวนมาก แต่ละรูปแบบไม่สามารถปรบัเปล่ียนไดต้ามความตอ้งการของลกูคา้ที่มีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลาได ้
และดว้ยคุณภาพสินคา้ซึ่งไดร้บัการรบัรองมาตรฐานทั้งจากประเทศสหรฐัอเมริกา และแคนาดาของบริษัทและการ
บรกิาร รวมทัง้ความสมัพนัธท์ี่ดกีบัลกูคา้ ถือเป็นส่ิงส าคญัเพื่อใหม้ั่นใจในความสามารถในการแข่งขนัของบรษิทัไดเ้ป็น
อย่างดี  

อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทฯ ไดศ้ึกษาผลกระทบดังกล่าวและเตรียมพรอ้มส าหรบัการเขา้มาของคู่แข่งจาก
ต่างประเทศ ดว้ยการปรบัปรุงคณุภาพผลิตภณัฑ ์เพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตและขยายฐานการส่งออกให้
กวา้งขึน้ โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มตะวนัออกกลาง  

6. ความเสี่ยงจากการพึง่พิงลกูคา้รายใหญ่ 
ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีสัดส่วนการขายใหแ้ก่ลูกคา้รายใดรายหนึ่งเกินกว่ารอ้ยละ 30 ของ

รายไดจ้ากการขายรวม ซึ่งสามารถสรุปสดัส่วนการจ าหน่ายสินคา้ใหล้กูคา้รายใหญ่ 5 รายแรกของบรษิัทในปี 2561 – 
2563 ไดด้งันี ้

 
สัดส่วนการจ าหน่ายให้แก่ลูกค้ารายใหญ่ 5 รายแรก ในปี 2561 – 2563 
 

 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

สดัส่วนการขายใหแ้ก่ลกูคา้รายใหญ่ 5 รายแรก* 58.94 40.23 73.60 
* นบัรวมลูกคา้ทีเ่ป็นตวัแทนจ าหน่ายในต่างประเทศ 
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โดยลูกคา้รายใหญ่เหล่านี ้ประกอบธุรกิจเก่ียวกับจ าหน่ายเครื่องปรบัอากาศ และส่วนใหญ่เป็นลูกคา้ที่มี
ความสมัพนัธท์ี่ดีกบับรษิัทมาเป็นเวลานาน รวมทัง้บรษิัทไดม้ีการรว่มพฒันาผลิตภณัฑก์บัลกูคา้รายใหญ่ดงักล่าวมา
โดยตลอด  และด้วยคุณภาพของสินค้าซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบันต่าง  ๆ ความสามารถในการ
ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ไดอ้ย่างรวดเรว็และมีประสิทธิภาพ ท าใหบ้รษิัทมั่นใจว่าจะสามารถรกัษาฐานลกูคา้
ปัจจบุนั รวมทัง้ขยายฐานลกูคา้ใหม่ไดอ้ย่างต่อเนื่อง 

7. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 
ความเส่ียงดา้นสภาพคล่องเกิดจากการท่ีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดมีปรมิาณนอ้ยเมื่อเทียบกบัความ

ตอ้งการเงินสดหมนุเวียน ซึ่งโดยปกติบริษัทฯ และบริษัทย่อยไดม้ีการติดตามดูความเส่ียงดา้นสภาพคล่องและรกัษา
ระดับสถานะของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพื่อใหเ้พียงพอต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
พรอ้มทัง้การตัง้เป้าหมายเพื่อลดความเส่ียงจากความผนัผวนของกระแสเงินสด อีกทัง้บริษัทฯใหค้วามส าคญักับการ
บริหารจดัการเงินสดโดยการสรา้งสมดุลระหว่างเงินสดรบัและจ่าย เพื่อสรา้งความมั่นใจว่าบริษัทฯจกัมิตอ้งเผชิญต่อ
ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง 

8. ความเสี่ยงของการลงทนุในบริษัทย่อย 
ในกรณีที่บริษัทย่อยไม่สามารถหาแหล่งเงินทุนเพื่อสนบัสนุนการขยายการลงทุน  บริษัทฯในฐานะผูถื้อหุน้

ใหญ่ จ าเป็นต้องช่วยเหลือสนับสนุนการหาเงินเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนสนับสนุนโครงการใหม่  ดังนั้นหากผลการ
ด าเนินงานของบรษิัทย่อยไม่เป็นไปตามแผน บริษัทฯในฐานะผูถื้อหุน้อาจไดร้บัผลกระทบจากการลงทุนและมีความ
เส่ียงที่จะไม่ไดร้บัผลตอบแทนจากการลงทนุตามที่ก าหนดไว ้

อย่างไรก็ดี ปัจจุบันบริษัทย่อย บริษัท ซีไอจี ดีเวลลอปเม้นท ์จ ากัด (บริษัท เดอ ละไม จ ากัด) เนื่องจาก
ปัจจบุนัธุรกิจบรกิารดา้นโรงแรมประสบปัญหาเนื่องจากธุรกิจการท่องเที่ยวค่อนขา้งซบเซา บรษิัทย่อยจึงขยายธุรกิจสู่
ธุรกิจรบัเหมาก่อสรา้งเพื่อกระจายความเส่ียงของธรุกิจ รวมถึงสามารถต่อยอดจนครอบคลมุถึงงานระบบปรบัอากาศที่
สามารถเสรมิธุรกิจของบริษัทแม่ไดอ้ีกดว้ย และเพื่อป้องกันความเส่ียงในระดับหนึ่งการรบังานของบริษัทย่อยจกัเนน้
เป็นผูป้ระมลูงานโดยส่งงานที่ไดร้บัออกไปยงับรษิัทท่ีมีความช านาญในงานนัน้ ๆ ทัง้นีก้ารลงทนุในบรษิัทย่อย บรษิัทฯ
จะเนน้ในการขยายขอบเขตในธุรกิจที่จะสามารถส่งเสรมิธุรกิจของบรษิัทฯในอนาคต 

9. ความเสี่ยงจากภัยต่างๆ 
จากเหตุอทุกภยัครัง้ใหญ่เมื่อปี 2554 ท าใหบ้ริษัทตระหนกัถึงภยัธรรมชาติและภยัอื่น ๆ ซึ่งอาจส่งผลใหเ้กิด

ความเสียหายต่อทรพัยสิ์น เครื่องจกัร และสินทรพัยถ์าวรที่จ  าเป็นต่อการด าเนินงานจนเกิดความหยดุชะงกัทางธุรกิจ
ได ้บริษัทฯไดม้ีการท าประกันภยัครอบคลมุภยัต่าง ๆ เพื่อเป็นการลดความเสียหายที่อาจเกิดขึน้ได ้นอกจากนี ้การที่
บรษิัทฯมีก าลงัการผลิตกระจายตวัอยู่ตามโรงงานของบรษิทัถึง 3 แห่ง หากเกิดเหตฉุกุเฉินหรือเกิดความเสียหายขึน้ ณ 
โรงงานใดหนึ่ง โรงงานแห่งอื่น ๆ ยงัมีความสามารถรองรบัการผลิตเพื่อชดเชยโรงงานที่ไม่สามารถท าการผลิตไดใ้น
ระดบัหนึ่ง เพื่อใหก้ารตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้เป็นไปอย่างราบรื่นที่สดุ  

10. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี 
อีกความเส่ียงหน่ึงที่ผูป้ระกอบการในธุรกิจอตุสาหกรรมอาจจกัตอ้งประสบคือการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีทัง้

ในส่วนของกระบวนการผลิต และ/หรือแมแ้ต่กบัตวัผลิตภณัฑเ์อง ที่ซึ่งบางอย่างอาจส่งผลดีกับผูป้ระกอบการเองจาก
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ความสามารถในการเพิ่มประสิทธิผลการผลิตเช่นการเปล่ียนแปลงความสามารถของเครื่องจักรในการผลิตบาง
ประเภทที่สามารถลดเวลาและลดการใชแ้รงงานซึ่งหมายถึงการลดตน้ทุนลงไดอ้ีกดว้ย ขณะที่บางอย่างอาจส่งผล
กระทบโดยตรงหากบริษัทฯไม่สามารถรองรับการปรับเปล่ียนได้อย่างทันกาล เช่นการเปล่ียนแปลงรูปแบบของ
ผลิตภัณฑ์ที่ให้คุณสมบัติเช่นเดียวหรือดีกว่าผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯผลิตและจ าหน่ายอยู่ในปัจจุบัน  แต่เนื่องจาก
ผลิตภณัฑ ์heat transfer จกัไม่สามารถปรบัเปล่ียนรูปแบบไดอ้ย่างรวดเร็ว ดงัจะเห็นไดว้่าในรอบ 30 ปีที่บริษัทจดัตัง้
ขึน้มาการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีที่เกิดขึน้มิเกินไปกว่าความสามารถของเครื่องจกัรและศกัยภาพของบรษิัทฯท่ีจะ
รองรบัได ้อย่างไรก็ตามเพื่อป้องกนัความเส่ียงดงักล่าวบรษิัทไดเ้ขา้รว่มเป็นสมาชิก ASHRAE (the American Society 
of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers) เป็นองคก์รที่เป็นศนูยร์วมของวทิยาการดา้นระบบการ
ท าความรอ้น เย็นและระบบปรบัอากาศของสหรฐัอเมรกิา เพื่อเขา้ถึงขอ้มลู ข่าวสารและเทคโนโลยี่การผลิตเฉพาะดา้น 
เพื่อมั่นใจว่าบริษัทฯยงัคงมีการผลิตและผลิตภณัฑท์ี่ทนัสมยั รวมถึงการจดัใหม้ีฝ่ายคน้ควา้และวิจยั เพื่อติดตามการ
เปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีที่เก่ียวขอ้งอยู่ตลอดเวลาเพื่อลดความเส่ียงดงักล่าวอีกดว้ย 

11. ความเสี่ยงจากผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
 เนื่องจากบริษัทเป็นผูผ้ลิตสินคา้อุตสาหกรรม ในกระบวนการผลิตจ าเป็นตอ้งใชน้ า้มนั น า้และสารเคมีบาง
ชนิดที่ซึ่งอาจก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มโดยรอบหรือต่อผูป้ฏิบตัิงานเอง เพื่อเป็นการก าจดัความเส่ียงดงักล่าว
ทางบริษัทฯจึงไดจ้ดัอุปกรณค์วามปลอดภยัส าหรบัการปฏิบตัิงานใหก้ับพนกังานในสายการผลิต และใชร้ะบบปิดใน
กระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกับสารเคมี เช่น การพ่นสี เพื่อมั่นใจว่าจะไม่มีสารตกคา้งไปสู่สภาวะแวดลอ้มภายนอก รวมถึง
จดัท าระบบบ าบดัน า้เสีย เพื่อสามารถน าน า้ที่ใชใ้นกระบวนการแลว้กลบัมาใชไ้ดอ้ีกครัง้และมั่นใจว่าน า้ที่ปล่อยสู่ล  า
ลางสาธารณะปลอดจากสารเคมีตกคา้งอีกดว้ย ทั้งนีบ้ริษัทฯมี safety ในการท างานและส่ิงแวดลอ้มเพื่อท าหน้าที่
ตรวจสอบอย่างสม ่าเสมอหากกระบวนการผลิตอยู่ในความเส่ียงดังกล่าวจักสามารถสั่งการให้แกไ้ขและปรบัปรุง
เครื่องมือ อปุกรณแ์ละ/หรือกระบวนการตามระดบัของผลกระทบอีกดว้ย 

12. ความเสี่ยงจากประธานกรรมการบริหารเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทรับเหมาก่อสร้าง คู่แข่งของบริษัทย่อย 
 เนื่องจากบริษัท ซีไอจี ดีเวลลอปเม้นท ์จ ากัด (บริษัทย่อย) เขา้สู่ธุรกิจรบัเหมาก่อสรา้ง ซึ่งอาจท าให้เกิด 
conflict of interest เนื่องมาจาก ประธานกรรมการบริหาร ของบริษัทฯ ถือหุน้ในบรษิัท เอ.เอส.เอ. การช่าง จ ากดั ซึ่ง
เป็นบรษิัทรบัเหมาก่อสรา้งแห่งหนึ่ง เพื่อลดความเส่ียงดงักล่าวบรษิัทไดม้ีการวางระบบการพิจารณารายการเก่ียวโยง
ป้องกันมิให้ผู้ที่มีความเก่ียวโยงในรายการพิจารณาอนุมัติในงานที่ เก่ียวข้องในทางใดทางหนึ่ง อย่างไรก็ตาม
เนื่องมาจาก บริษัท เอ.เอส.เอ การช่าง จ ากดั ไม่ไดด้  าเนินธุรกิจใด ๆ แลว้ในปัจจุบนั จึงสามารถตดัปัญหา conflict of 
interest ของกรรมการบริหารออกไปได ้ในทางกลับกันเนื่องจาก ประธานกรรมการบริหารมีประสบการณ์ในธุรกิจ
รบัเหมาก่อสรา้งเป็นอย่างดีซึ่งมีประโยชนต์่อการด าเนินธุรกิจนีอ้ีกต่อหนึ่ง 

13. ความเสี่ยงของการลงทุนในบริษัทร่วม 
               ในกรณีที่บริษัทรว่มไม่สามารถหาแหล่งเงินทนุเพื่อสนบัสนุนการขยายการลงทุนของ บริษัท ซีไอจี (ประเทศ
ไทย) จ ากดั ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยของบรษิัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) บรษิัทฯในฐานะผูถื้อหุน้ใหญ่ จ าเป็นตอ้งช่วยเหลือ
สนบัสนุนการหาเงินเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนสนบัสนนุโครงการใหม่ ดงันัน้หากผลการด าเนินงานของบรษิัทรว่มไม่เป็นไป
ตามแผน บรษิัทฯในฐานะผูถื้อหุน้อาจไดร้บัผลกระทบจากการลงทนุและมีความเส่ียงที่จะไม่ไดร้บัผลตอบแทนจากการ
ลงทนุตามที่ก าหนดไว ้
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อย่างไรก็ดี ปัจจุบนับริษัทร่วม บริษัท ฟ้าขวญัทิพย ์จ ากัด ที่ซึ่งบรษิัท ซีไอจี (ประเทศไทย) จ ากัด เขา้รว่มลงทุนนัน้ได้
จดัท าระบบการหมนุเวียนน ากากวตัถดุิบมาเปล่ียนเป็นพลงังานไฟฟ้าเพื่อลดตน้ทนุการผลิต 

14. ความเสี่ยงส าคัญของธุรกิจก่อสร้าง 
               ในการประกอบธุรกิจใหบ้ริการก่อสรา้งของบรษิัท บรษิัทจะรบังานจากลกูคา้โดยปกติจะเริ่มด าเนินการเมื่อ
ไดร้บัค าสั่งหรือไดร้บัใบสั่งซือ้  (Purchasing Order หรือ “PO”) จากลูกคา้เป็นรายโครงการ (Project) และบริษัทจะ
รบัรูร้ายไดข้องงานดังกล่าวตามขั้นความส าเร็จของงาน (Percentage of Completion) ซึ่งส ารวจและประเมินโดย
วิศวกรประจ าโครงการของบรษิัท  
               ดงันัน้ ตามนโยบายในการรบัรูร้ายไดข้องบรษิทั งานท่ีบรษิัทท าใหก้บัลกูคา้จะถกูส ารวจและประเมินตามขัน้
ความส าเร็จ และรบัรูร้ายไดจ้ากการใหบ้ริการดังกล่าวตามส่วนของงานที่ท  าส าเร็จในงบก าไรขาดทุน ควบคู่กับการ
บันทึกรายไดท้ี่ยังไม่ไดเ้รียกช าระในงบแสดงฐานะการเงิน จนกว่าบริษัทจะส่งมอบงานเพื่อเรียกเก็บเงินจากลูกคา้ 
พรอ้มกับด าเนินการกลบัรายการรายไดร้ายไดท้ี่ยงัไม่ไดเ้รียกช าระเป็นลกูหนีก้ารคา้ในงบแสดงฐานะการเงิน บรษิัทจึง
มีความเส่ียงในกรณีที่ลกูคา้ยกเลิกหรือปฏิเสธการรบังานท่ีบรษิัทไดเ้ริ่มด าเนินการเสรจ็สิน้ไปแลว้รวมถึงความเส่ียงใน
เรื่องของความล่าชา้ของงานที่อาจเกิดขึน้และเกินก าหนดที่ทางบริษัทไดป้ระเมินระยะเวลาในการปฏิบัติงานไว้ ซึ่ง
อาจจะส่งผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบรษิัทได ้

               ทัง้นี ้ที่ผ่านมาบรษิัทไม่เคยมีปัญหาเก่ียวกบักรณีที่ลกูคา้ยกเลิกหรือปฏิเสธการรบังานที่บรษิัทไดด้  าเนินการ
แลว้อย่างไรก็ตาม บริษัทไดเ้ล็งเห็นถึงความเส่ียงในเรื่องดังกล่าวจึงไดด้  าเนินการหารือร่วมกับลูกคา้มีการปรบัปรุง
ระบบส าหรบัการติดตามงานที่ลูกคา้ไดม้อบหมายฯ ซึ่งระบบดังกล่าวไดม้ีการระบุเอกสารในแต่ละขั้นตอนรวมถึง
ระยะเวลาการอนุมัติของลูกคา้ในระบบ เพื่อใหคู้่คา้ของลูกคา้มีความมั่นใจในการด าเนินธุรกิจร่วมกันในระยะยาว 
ดงันัน้ จากการด าเนินการที่กล่าวมาแลว้ขา้งตน้ บริษัทจึงเชื่อมั่นว่าบริษัทมีความเส่ียงในเรื่องดงักล่าวค่อนขา้งนอ้ย
และสามารถบริหารจัดการความเส่ียงดังกล่าวได้ ส าหรบัความเส่ียงในเรื่องของความลา้ชา้ของระยะเวลาในการ
ปฏิบตัิงานทางบรษิัทไดม้ีด  าเนินการหารือรว่มกบัลกูคา้เพื่อหาทางป้องกนัหรือแกไ้ขในกรณีที่มีพบปัญหาเก่ียวกับการ
ปฏิบตัิงานอาจล่าชา้กว่าก าหนดซึ่งมิใช่เกิดจากบริษัทสามารถด าเนินการรบัรูร้ายไดแ้ละเรียกเก็บค่างวดงานเพิ่มจาก
ลกูคา้ 
 
15. ความเสี่ยงของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ 
               มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรบัปรุงที่มีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจบุนั 
ในระหว่างปีกลุ่มบริษัทไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ
ปรบัปรุง (ปรบัปรุง 2562) และฉบับใหม่ รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้
ส าหรบัรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่  1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบตัิ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดังกล่าวได้รบัการปรบัปรุงหรือจัดให้มีขึน้เพื่อให้มีเนือ้หาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นระหว่าง
ประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรบัปรุงถอ้ยค าและค าศัพท ์การตีความและการใหแ้นวปฏิบัติทางการบัญชีกับผูใ้ช้
มาตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบตัินีไ้ม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบ
การเงินของกลุ่มบริษัท ยกเวน้มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน และสญัญาเช่า ซึ่งมีการ
เปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั 
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               มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบงัคบัใชใ้นอนาคต 
ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการบัญชี มาตรฐานรายงานทางการเงิน การตีความ
มาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงกรอบแนวคิดส าหรบัการรายงานทาง
การเงิน (ใหม่) ซึ่งมีผลบงัคบัใชส้ าหรบังบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบญัชีที่เริ่มในหรือหลงัวนัที่ 1 มกราคม 2564 เป็น
ตน้ไป มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รบัการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึน้เพื่อให้มีเนื ้อหาเท่าเทียมกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรบัปรุงการอา้งอิงกรอบแนวคิดในมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินและปรบัปรุงค านิยามและขอ้ก าหนดทางการบญัชี ฝ่ายบริหารของบรษิัทเชื่อว่ามาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัปรบัปรุงดงักล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินเมื่อน ามาถือปฏิบตัิ 
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4. ทรัพยสิ์นที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
4.1 ลักษณะส าคัญของทรัพยส์ินถาวรหลัก 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บรษิทัและบรษิัทย่อยมีสินทรพัยท์ี่ใชใ้นการประกอบธุรกจิดงันี ้

 ก. ทีด่นิ (ซึ่งมีภาระผกูพนัอยู่กบัสถาบนัการเงิน)                

ประเภท 
ทรัพยส์ิน 

ทีต้ั่ง  ลักษณะ และขนาดพืน้ที่ 
ลักษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระ
ผูกพัน 

มูลค่าสุทธิตาม
งบการเงิน
เฉพาะบริษัท 
ณ  31 ธ.ค. 63 

(ล้านบาท) 

วัตถุประสงค ์
ในการถือครองทรัพยส์ิน 

ก. ทีดิ่น 1/1 ต.บางคูวดั อ.เมือง จ.ปทมุธานี    
โฉนด 1 ฉบบั   
เนือ้ท่ี 4 ไร ่37 ตารางวา 
 

เป็นเจา้ของ 
 
 

จดจ านองไว้
กบัธนาคาร 

 

0.80 ท่ีตัง้โรงงาน 

5/1-3 ต.บางคูวดั อ.เมือง  
จ.ปทมุธานี    
โฉนด 4 ฉบบั    
เนือ้ท่ี 1 งาน  56 ตารางวา 
 

เป็นเจา้ของ 
 

จดจ านองไว้
กบัธนาคาร 

 

2.09 ท่ีตัง้ส  านกังานใหญ่ 
(อาคาร 3 ชัน้ ครึง่) 

526/1 ซ.ท่านผูห้ญิง  
จ.สมทุรปราการ   
โฉนด 10 ฉบบั   
เนือ้ท่ี 2 ไร ่1 งาน 11 ตารางวา 
 

เป็นเจา้ของ 
 

จดจ านองไว้
กบัธนาคาร 

 

17.77 ท่ีตัง้โรงงาน (สาขาเทพารกัษ์) 

อื่นๆ  
โฉนด 2 ฉบบั 
เนือ้ท่ี  47 ตารางวา 
 

เป็นเจา้ของ 
 

จดจ านองไว้
กบัธนาคาร 

 
 

0.14 ท่ีตัง้อาคารพาณิชย ์ 
ม.อาสาเฮา้ส ์(2 ฉบบั) 

789/75 ม.1 นิคมอตุสาหกรรมป่ิน
ทอง จ.ชลบรุี 
โฉนด 4 ฉบบั 
เนือ้ท่ี 6 ไร ่3 งาน 56.60 ตารางวา 
 

เป็นเจา้ของ 
 
 

จดจ านองไว้
กบัธนาคาร 

 

15.85 ท่ีตัง้โรงงาน (สาขาป่ินทอง) 

อ.เมืองปทมุธานี  จ.ปทมุธานี 
โฉนด 1 ฉบบั  
เนือ้ท่ี 9 ไร ่3 งาน 99.30 ตารางวา 
 

เป็นเจา้ของ จดจ านองไว้
กบัธนาคาร 

58.03 ท่ีดินว่างเปล่า 
ติดกบั บ.ไรซ ์เอ็นจิเนียริ่งฯ 
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รายละเอียดของสญัญาเช่าทรพัยสิ์นของบรษิัท  และบรษิัทย่อย 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บรษิัทและบรษิัทย่อย มีสญัญาเช่าทรพัยสิ์นระยะยาว ดงันี ้
 1. สญัญาเช่าที่ดินระยะยาวจากนายเข็งซง สกุลชีพวฒันา เพื่อใชเ้ป็นโกดงัสินคา้ โดยมีก าหนดระยะเวลาเช่า   
5 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563 ถึงวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2568 ดว้ยอตัราค่าเช่าคงที่ทกุเดือน เดือนละ 44,000 บาท 
              2. บริษัท เดอ ละไม จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ไดท้ าสญัญาเช่าที่ดินระยะยาว จ านวน 2 แปลง เลขที่ 7919 และ 
7920 ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎรธ์านี จากนายสุทิน และนางวันดี พูลสวัสดิ์ เพ่ือเป็นที่สรา้งและด าเนินกิจการ  
โรงแรม และรีสอรท์ ชื่อ เดอ ละไม” รา้นอาหาร ภัตตาคาร และกิจการที่เก่ียวเนื่องกับการท่องเที่ยว โดยมีก าหนด
ระยะเวลา 26 ปี นบัตัง้แต่วนัที่ 30 มิ.ย. 2548  ถึงวนัที่ 30 มิ.ย. 2574 โดยมีค่าเช่ารวมทัง้สิน้ 22 ลา้นบาท ก าหนดช าระ
ค่าเช่าที่ดินเป็นงวด ๆ ตามสญัญาเช่าที่ดิน 
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ข. อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 
 

ประเภท 
ทรัพยส์ิน 

 
ทีต้ั่ง  ลักษณะ และขนาดพืน้ที่ 

ลักษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผูกพัน 

มูลค่าสุทธิตาม
งบการเงิน
เฉพาะบริษัท 
ณ 31 ธ.ค. 63 
(ล้านบาท) 

วัตถุประสงค ์
ในการถือครองทรัพยส์ิน 

ข.อาคารและสิ่ง
ปลกูสรา้ง 

 

 

1/1 หมู่ 7 ต. บางควูดั อ.เมือง     
จ.ปทมุธานี  
อาคาร 2 ชัน้ 1 หลงั 

เป็นเจา้ของ จดจ านองไว้
กบัธนาคาร 

 

ไม่ไดจ้ านอง 

0.00 
 
 

0.89 

ท่ีตัง้ส  านกังานใหญ่ 
 
 
 

5/1-3 หมู่ 4  ต.บางควูดั อ.เมือง         
จ.ปทมุธานี 
อาคาร 4 ชัน้ 1 หลงั 
 

เป็นเจา้ของ จดจ านองไว้
กบัธนาคาร 

1.93 ท่ีตัง้ส  านกังานใหญ่ 
 
 

5/10-15 หมู่ 4  ต.บางควูดั   อ.เมอืง   
จ.ปทมุธานี 
อาคาร 3 ชัน้ครึง่ จ านวน 6 หอ้ง 
 

เป็นเจา้ของ 
 

จดจ านองไว้
กบัธนาคาร 

2.34 ท่ีตัง้ส  านกังานใหญ่ 
 
 

12/2 ต. บางควูดั อ. เมือง จ. ปทมุธานี 
อาคารเก็บสินคา้ 1 หลงั 
 

เป็นเจา้ของ ไม่ไดจ้ านอง 0.27 เก็บสินคา้ 
 

526/1 ซ.ท่านผูห้ญิง จ. สมทุรปราการ เป็นเจา้ของ จดจ านองไว้
กบัธนาคาร 

3.78 ท่ีตัง้โรงงาน 
(สาขาเทพารกัษ์) 
 

อื่นๆ 
อาคารพาณิชย ์3.5 ชัน้ 2 หอ้ง 
 

 จดจ านองไว้
กบัธนาคาร 

0.00 ท่ีตัง้อาคารพาณิชย ์ 
ม.อาสาเฮา้ส ์
 

789/75 หมู่ 1 ต.หนองขาม  
จ.ชลบรุี 
 

เป็นเจา้ของ 
 

จดจ านองไว้
กบัธนาคาร 

 

20.82 
 
 

ท่ีตัง้โรงงาน  
(สาขาป่ินทอง) 
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ค.เคร่ืองจักร อุปกรณ ์เคร่ืองตกแตง่ตดิตั้ง  เคร่ืองใช้ส านักงาน และยานพาหนะ 
 

ประเภทของทรัพยส์ิน 
ลักษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผูกพัน 

มูลค่าสุทธิตาม 
งบการเงินเฉพาะบริษัท 

ณ วันที ่31 ธ.ค. 63 
(ล้านบาท) 

เครื่องจกัรและอปุกรณ ์ 
เครื่องจกัรและอปุกรณ ์

เป็นเจา้ของ 
เป็นเจา้ของ 

จดจ านองไวก้บัธนาคาร 
- 

8.30 
85.49 

เครื่องมือ-เครื่องใช ้ เป็นเจา้ของ - 7.91 

เครื่องจกัรและอปุกรณ ์– งานระหว่างติดตัง้ เป็นเจา้ของ - 4.22 
เครื่องตกแต่ง ติดตัง้ และเครือ่งใชส้  านกังาน เป็นเจา้ของ - 2.87 
ยานพาหนะ เป็นเจา้ของ - 2.32 
 
 
สิทธหิรือขอ้จ ากดัในการประกอบธุรกิจ  

 บริษัทฯ ไดร้บัสิทธิและประโยชนจ์ากการเปิดโรงงานท่ีนิคมอุตสาหกรรมป่ินทอง จงัหวดัชลบุรี  ในฐานะผูไ้ดร้บั
การส่งเสรมิการลงทุนตามพระราชบญัญัติส่งเสริมการลงทนุ พ.ศ. 2520 ในประเภท 5.3 กิจการผลิตชิน้ส่วนหรืออปุกรณ์
ที่ใชก้บัเครื่องใชไ้ฟฟ้า โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้
 
เลขที่บตัรส่งเสรมิการลงทุน 1864(2)/2548 
ประเภท กิจการผลิตชิน้ส่วนหรืออปุกรณท์ี่ใชก้บัเครื่องใชไ้ฟฟ้า 
วนัท่ีอนมุตั ิ 17 สิงหาคม 2548 
วนัท่ีบตัรส่งเสรมิ 23 กนัยายน 2548 

 
 4.2 นโยบายการลงทนุในบริษัทย่อยและบริษทัร่วม 

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม จะพิจารณาลงทุนในธุรกิจที่ เกือ้หนุนและเอือ้ประโยชนต์่อการ
ท าธุรกิจของบริษัท หรือธุรกิจซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมที่มีแนวโนม้เจริญเติบโต หรือธุรกิจที่บริษัทมีความถนดัและช านาญ 
โดยจะค านึงถึงอตัราผลตอบแทนที่ไดร้บัจากการลงทุนนัน้ๆ เป็นส าคญั ในกรณีที่บรษิัท มีการลงทนุในบรษิัทย่อย บรษิัท
จะควบคมุดแูลโดยส่งกรรมการเขา้เป็นตวัแทนในบรษิัทยอ่ยตามสดัส่วนการถือหุน้ และหากบรษิัทย่อยมีการด าเนินธุรกิจ
ที่กระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยส าคญั บริษัทจะก าหนดวิธีการควบคุมดูแล เช่น การก าหนดเรื่องที่จะตอ้งขออนุมตัิจากที่
ประชมุคณะกรรมการบรหิารและคณะกรรมการบรษิัท ของบรษิัท เป็นตน้ ในกรณีที่ลงทนุในบรษิัทรว่ม บรษิัทจะไม่เขา้ไป
ควบคมุดแูลมากนกั แต่จะส่งตวัแทนจากบรษิัทเขา้ไปเป็นกรรมการในบรษิัทนัน้ๆ ตามสดัส่วนการถือหุน้ในบรษิัทรว่มนัน้ 
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เงินลงทนุของบรษิัทในบรษิัทย่อย 
 

ชื่อบรษิัท ลกัษณะธุรกจิ ทนุช าระแลว้ การถือหุน้
ของบรษิัท 

ตน้ทนุเงินลงทนุ 

บจ.ซีไอจี ดีเวลลอปเมน้ท ์
การประมลู/รบัเหมา

ก่อสรา้ง และธุรกจิโรงแรม 
 

100 ลา้นบาท 99.97% 

 
146.55 ลา้นบาท 

บจ.ซีไอจี (ประเทศไทย) 
ผลิตและจ าหน่าย
เครื่องปรบัอากาศ 

58.50 ลา้นบาท 99.98% 58.49 ลา้นบาท 

บจ.สยามเรลเวย ์            
ดีเวลลอปเมน้ท ์ 

ศนูยซ์่อมรถไฟ 50 ลา้นบาท 99.99% 
 

49.99 ลา้นบาท 

บจ.อิลลสัโตร 
ออกแบบ ทดสอบและ
รบัเหมาก่อสรา้ง 

1 ลา้นบาท 97% 
 

0.97 ลา้นบาท 

บจ.ซีไอจี บลโูซลชูั่นส ์
ผลิตและจ าหน่าย
เครื่องปรบัอากาศ 

0.25 ลา้นบาท 99.97% 
 

0.25 ลา้นบาท 

 
4.3  การเปิดเผยราคาประเมินทรัพยส์ิน 

 

ในปี 2563 บรษิัทฯ บรษิัทฯมิไดด้  าเนินการประเมินราคาทรพัยสิ์นแต่อย่างใด ทัง้นีบ้รษิัทฯสรุปรายละเอียด
เก่ียวกบัท่ีดินและส่ิงปลกูสรา้ง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ดงัรายละเอียดตามเอกสารแนบ 5 

 
 



บริษทั ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)                                                                               แบบ 56-1 ประจ ำปี 2563 

 

ส่วนท่ี 1 หนำ้ 50  
 

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย 
5.1 บริษัทฯ มีเงินให้กู้แก่บุคคลภายนอกคือ นางสุธาสินี มุตตามาระ โดยมีวัตถุประสงคท์ี่จะลงทุนในธุรกิจโรงแรมใน

เบือ้งตน้จึงใหเ้ป็นเงินกูย้ืมก่อนถา้ธุรกิจโรงแรมสามารถด าเนินธุรกิจไดด้ีทางบริษัทก็จะรว่มลงทุนดว้ย จึงใหเ้งินกูย้ืม
จ านวน 92.03 ลา้นบาท (รวมดอกเบีย้คา้งช าระจ านวน 12.03 ลา้นบาท) โดยลกูหนีจ้  านองที่ดินพรอ้มส่ิงปลูกสรา้ง
ซึ่ งตั้งอยู่ ในจังหวัดภู เก็ตเป็นหลักประกัน มี ราคาประเมินเป็นเงิน 110 ล้านบาท (ตามรายงานของ                       
ผูป้ระเมินอิสระลงวนัท่ี 25 มีนาคม 2553) นอกจากนีล้กูหนีไ้ดส่้งมอบหุน้สามญัจ านวน 450,000 หุน้ของบรษิัท
จ ากัดแห่งหนึ่งซึ่งด าเนินธุรกิจดา้นโรงแรมในจงัหวดัภูเก็ตเป็นหลกัประกันเพิ่ม และเนื่องจากลกูหนีผิ้ดนดัช าระ
หนี ้บรษิัทฯ ไดฟ้้องรอ้งด าเนินคดีลกูหนีท้ัง้ทางแพ่งและอาญา โดยคดีทางแพ่ง ศาลมีค าพิพากษาใหล้กูหนีช้  าระหนี ้
ดังกล่าวแก่บริษัทฯ หากไม่ช าระให้บังคับหลักประกันช าระหนี ้และหากไม่พอให้บังคับจากทรพัยสิ์นส่วนตัวของ
ลกูหนีต้่อไป โดยในเดือนมีนาคม 2553 บริษัทฯ ไดย้ื่นค าขอบงัคบัยึดหลกัประกันแลว้ รายละเอียดของคดีแพ่ง
และคดีอาญา มีดงันี ้

คดีทางแพ่ง กรมบังคบัคดีไดอ้อกหมายบังคับที่ดินหลักประกันเมื่อวนัที่ 18 พฤษภาคม 2553 โดย
เจา้พนกังานบงัคบัคดีประเมินราคาที่ดินเป็นจ านวนเงินประมาณ 19.44 ลา้นบาท และต่อมาเจา้พนกังานบงัคบั
คดีไดป้ระกาศขายทอดตลาดที่ดินหลกัประกนั เมื่อวนัท่ี 28 มิถนุายน  2555 บรษิัทฯ ไดย้ื่นค ารอ้งต่อศาลแพ่งเพื่อ
ขอใหศ้าลมีค าสั่งใหย้ึดส่ิงปลกูสรา้งเพิ่มเติม ต่อมาวนัที่ 13 กนัยายน 2555 ศาลมีค าสั่งใหเ้จา้พนกังานบงัคบัคดี
ขายทอดตลาดพรอ้มสิ่งปลกูสรา้งในคราวเดียวกนั เมื่อวนัท่ี 26 กนัยายน 2556 เจา้พนกังานบงัคบัคดี ไดป้ระกาศ
ก าหนดวนัขายทอดตลาดที่ดิน และส่ิงปลกูสรา้งดงักล่าว  โดยก าหนดราคาประเมินของเจา้พนกังานบงัคบัคดีเป็น
จ านวนเงินประมาณ 54.30 ลา้นบาท เมื่อวนัที่ 14 พฤศจิกายน 2556 บริษัทฯ ไดเ้ขา้ร่วมประมูลซือ้ที่ดินและส่ิง
ปลกูสรา้ง โดยเจา้พนกังานบงัคบัคดีไดอ้นมุตัิใหบ้รษิัทฯ เป็นผูช้นะประมลูในราคาขาย 60 ลา้นบาท  

ต่อมาในเดือนสิงหาคม 2557 บริษัทไดจ้ดทะเบียนรบัโอนที่ดินและส่ิงปลูกสรา้ง และบันทึกบัญชี
เป็น “อสังหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุน” ท าใหมู้ลค่าหนีค้งเหลือ 38.91 ลา้นบาท ในเดือนพฤษภาคม 2559 ศาล
ลม้ละลายกลางไดม้ีค  าสั่งพิทักษ์ทรพัยเ์ด็ดขาดลูกหนี ้และเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 บริษัทไดย้ื่นค าขอรบั
ช าระหนีจ้ากกองทรพัยสิ์นอันประกอบไปดว้ย ห้องชุดและที่ดินจ านวนหลายแปลงของลูกหนีเ้ป็นจ านวนเงิน 
87.34 ลา้นบาท ปัจจบุนัอยู่ระหว่างรอหมายนดัสอบสวนค าขอรบัช าระหนีข้องเจา้พนกังานพิทกัษ์ทรพัย  ์

เมื่อวนัท่ี 1 สิงหาคม 2560 เจา้พนกังานพิทกัษ์ทรพัยไ์ดม้ีหมายนดัประชุมเจา้หนีค้รัง้แรก แต่ลกูหนี ้
มิไดย้ื่นค าขอประนอมหนีต้่อเจา้พนกังานฯแต่อย่างใด เจา้พนกังานพิทกัษ์ทรพัย ์จึงรายงานศาลเพื่อขอใหศ้าลมี
ค าพิพากษาใหลู้กหนีล้ม้ละลายแลว้เมื่อวนัที่ 5 กันยายน 2560 และขณะนีอ้ยู่ระหว่างเจา้พนกังานพิทกัษ์ทรพัย์
รวบรวมทรพัยสิ์นของลูกหนี ้ เพื่อน าออกขายทอดตลาดน าเงินมาช าระหนีใ้หแ้ก่บรรดาเจา้หนีใ้นคดีลม้ละลาย
ต่อไป 

อย่างไรก็ตามตัง้แต่วันที่ 1 มกราคม 2553 เป็นตน้ไป บริษัทหยุดรบัรูร้ายไดด้อกเบีย้จากตน้เงินกู้
จ  านวน 80 ลา้นบาทดงักล่าว โดยจะรบัรูเ้งินส่วนเกินจากการช าระดอกเบีย้คา้งรบัเป็นรายไดใ้นรอบบญัชีที่บรษิัท
ไดร้บัช าระเงิน และบรษิัทไดท้ าการตัง้ค่าเผ่ือของเงินใหกู้ย้ืมแก่บคุคลภายนอกแลว้ทัง้จ านวน 
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5.2 บริษัทย่อยเป็นโจทกฟ์้องรอ้งเรื่องผิดสัญญาการช าระหนีก้ับบริษัทแห่งหนึ่งและผูบ้ริหารโรงแรมท่านหนึ่ง เนื่องจาก
โจทกไ์ดท้ าสัญญาจะซือ้จะขายโรงแรมกับจ าเลย โดยจ าเลยไดส้ั่งจ่ายใหต้ามสญัญาจะซือ้จะขายสิทธิการเช่าและ
ทรพัยสิ์นบนที่ดินที่เช่าไดป้ฏิเสธการจ่ายเงิน โจทกจ์ึงยื่นฟ้องจ าเลยทัง้สอง เป็นคดีหมายเลขด าที่ 90/2561 

เมื่อวนัที่ 17 ตุลาคม 2561 ศาลมีค าพิพากษา โดยพิพากษาใหจ้ าเลยทัง้สองรว่มกันช าระเงิน 5.00 
ลา้นบาท พรอ้มดอกเบีย้อตัรารอ้ยละ 7.50 ต่อปี นับตัง้แต่วนัที่ 3 เมษายน 2560 เป็นตน้ไปจนกว่าจะช าระเสร็จ 
โดยค านวณดอกเบีย้ถึงวันฟ้อง (วันที่ 27 มีนาคม 2561) ตอ้งไม่เกิน 0.37 ลา้นบาท โดยใหจ้ าเลยทั้งสองช าระ
ค่าธรรมเนียมแทนโจทก ์เป็นคดีหมายเลขแดงที่ 287/2561 

ต่อมาเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 จ าเลยทั้งสองไดย้ื่นอุทธรณ์ค าพิพากษาของศาลชั้นตน้ต่อศาล
อทุธรณ ์ซึ่งศาลอทุธรณไ์ดม้ีค  าพิพากษาใหจ้ าเลยทัง้สองช าระเงินจ านวน 4.94 ลา้นบาท พรอ้มดอกเบีย้อตัรารอ้ย
ละ 7.50 ต่อปีของเงินตน้ดงักล่าว นบัแต่วนัท่ี 3 เมษายน 2560 จนกว่าช าระเสรจ็แก่โจทก ์
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6. ข้อมูลท่ัวไปบริษัท 
 

ชื่อบริษทั บรษิัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
ชื่อย่อ CIG 
ประเภทธุรกิจหลัก ผลิตชิน้ส่วนเครื่องปรบัอำกำศ (ประเภทคอยล)์ 
เลขทะเบียนบริษทั 0107547000133 
ทุนจดทะเบียน ทนุจดทะเบียน  648,590,086.50 บำท (ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม  2563) 
 ทนุจดทะเบียนช ำระแลว้ 432,393,391.00 บำท 
 มลูค่ำที่ตรำไวต้่อหุน้ 0.50 บำท 
ทีต่ั้งส ำนักงำนใหญ่ เลขที่ 1/1 หมู่ที่ 7 ถนนบำงควูดั ต ำบลบำงควูดั อ ำเภอเมือง จงัหวดัปทมุธำนี 

12000 
 โทรศพัท ์: 0-2976-5290-9 โทรสำร : 0-2976-5023 
ทีต่ั้งส ำนักงำนสำขำ เลขที่ 789/75 หมู่ที่ 1 นิคมอตุสำหกรรมป่ินทอง  ต ำบลหนองขำม  

อ ำเภอศรีรำชำ จงัหวดัชลบรุี 
 โทรศพัท ์: 0-3829-6920-4  โทรสำร : 0-3829-6919 
ทีต่ั้งส ำนักงำนสำขำ เลขที่ 526/1-3 หมู่ที่ 3 ซอยทำ่นผูห้ญิง  ถนนเทพำรกัษ์  ต ำบลเทพำรกัษ์   

อ ำเภอเมอืง จงัหวดัสมทุรปรำกำร 10270 
 โทรศพัท ์: 0-2758-3034-6 โทรสำร : 0-2758-3085 
โฮมเพจ http://www.cigpcl.com 

บุคคลอ้ำงอิง  

นำยทะเบียนหลักทรัพย ์ บรษิัท ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั  
 เลขที่ 93 อำคำรตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

ถนนรชัดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400 
 โทรศพัท ์: 0-2009-9000 โทรสำร : 0-2009-9991 
ผู้สอบบัญช ี นำยอ ำพล จ ำนงคว์ฒัน ์หรือ นำงสำวประภำศรี ลีลำสภุำ หรือนำยนรศิ 

เสำวลกัษณส์กลุ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำตเลขที่ 4663, 4664 และ 5369 
ตำมล ำดบั หรือ ผูส้อบบญัชีท่ำนอื่นที่ ก.ล.ต. ใหค้วำมเห็นชอบ แห่งบรษิัท 
ส ำนกังำน เอ เอ็ม ซี จ ำกดั 
เลขที่ 191 อำคำรสีลมคอมเพล็กซ ์ชัน้ท่ี 19 ยนูติ 4 ถนนสีลม แขวงสีลม 
เขตบำงรกั กรุงเทพฯ 10500 
โทรศพัท ์: 0-2231-3980-7   
โทรสำร  : 0-2231-3988 

  

http://www.cigpcl.com/
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บริษัทย่อย  

ชื่อบริษทั บรษิัท ซีไอจี ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั (เปล่ียนชื่อจำก บรษิัท เดอ ละไม จ ำกดั) 
ประเภทธุรกิจหลัก ธุรกิจบรกิำร ประเภท โรงแรม และธุรกิจประมลูงำน รบัเหมำก่อสรำ้ง 
เลขทะเบียนบริษทั 0845547005846 
ทุนจดทะเบียน ทนุจดทะเบียน 100,000,000.00 บำท (ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563) 

ทนุจดทะเบียนช ำระแลว้ 100,000,000.00 บำท 
ทีต่ั้งส ำนักงำนใหญ่ เลขที่ 1/1 หมู่ที่ 7 ถนนบำงควูดั ต ำบลบำงควูดั อ ำเภอเมือง จงัหวดัปทมุธำนี 

12000 
ทีต่ั้งส ำนักงำนสำขำ เลขที่ 171/4-9 หมู่ที่ 4 ต ำบลมะเรต็ อ ำเภอเกำะสมยุ จงัหวดัสรุำษฏรธ์ำนี  

โทรศพัท ์: 0-7791-3250  โทรสำร : 0-7791-3255 
โฮมเพจ http://www.samayabura.com 
ชื่อบริษทั บรษิัท  ซีไอจี (ประเทศไทย) จ ำกดั 
ประเภทธุรกิจหลัก ผลิตและจ ำหน่ำยอปุกรณ ์และชิน้ส่วนเครื่องปรบัอำกำศและเครือ่งท ำควำม

เย็นทกุชนดิ 
เลขทะเบียนบริษทั 0135554002471 
ทุนจดทะเบียน ทนุจดทะเบียน 60,000,000.00 บำท (ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563) 

ทนุจดทะเบียนช ำระแลว้ 58,500,000.00 บำท 
ทีต่ั้งส ำนักงำนใหญ่ เลขที่ 1/1 หมู่ที่ 7 ถนนบำงควูดั ต ำบลบำงควูดั อ ำเภอเมือง จงัหวดัปทมุธำนี 

12000 
 โทรศพัท ์: 0-2976-5290 (อตัโนมตัิ 10 สำย) 
 โทรสำร :  0-2976-5023, 0-2598-2332 
ชื่อบริษทั บรษิัท สยำมเรลเวย ์ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั 
ประเภทธุรกิจหลัก ธุรกิจศนูยซ์่อมรถไฟ 
เลขทะเบียนบริษทั 0135560001243 
ทุนจดทะเบียน ทนุจดทะเบียน 50,000,000 บำท (ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563) 
 ทนุจดทะเบียนช ำระแลว้ 50,000,000 บำท 
ทีต่ั้งส ำนักงำนใหญ่ เลขที่ 1/1 หมู่ที่ 7 ถนนบำงควูดั ต ำบลบำงควูดั อ ำเภอเมือง จงัหวดัปทมุธำนี 

12000 
 โทรศพัท ์: 0-2976-5290 (อตัโนมตัิ 10 สำย)  
 โทรสำร :  0-2976-5023 
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บริษัทย่อย  

ชื่อบริษทั  บรษิัท อิลลสัโตร จ ำกดั 
ประเภทธุรกิจหลัก บรกิำรทดสอบและติดตัง้อปุกรณไ์ฟฟ้ำแรงสงู 

เลขทะเบียนบรษิทั 0135563001775 
ทุนจดทะเบียน ทนุจดทะเบียน 5,000,000 บำท (ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563) 
 ทนุจดทะเบียนช ำระแลว้ 1,000,000 บำท 
ทีต่ั้งส ำนักงำนใหญ่ เลขที่ 5/10 หมู่ที่ 4 ถนนบำงควูดั ต ำบลบำงควูดั อ ำเภอเมือง จงัหวดั

ปทมุธำนี 12000 
 โทรศพัท ์: 0-2976-5290 (อตัโนมตัิ 10 สำย)  
 โทรสำร :  0-2976-5023 
ชื่อบริษทั  บรษิัท ซีไอจี บลโูซลชูั่นส ์จ ำกดั 
ประเภทธุรกิจหลัก วิจยัพฒันำ ผลิต ประกอบ และจ ำหน่ำย เครื่องปรบัอำกำศ เครื่องท ำควำม

เย็น และ ชิน้ส่วนฯ 
เลขทะเบียนบริษทั 0135563017671 
ทุนจดทะเบียน ทนุจดทะเบียน 1,000,000 บำท (ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563) 
 ทนุจดทะเบียนช ำระแลว้ 250,000 บำท 
ทีต่ั้งส ำนักงำนใหญ่ เลขที่ 1/1 หมู่ที่ 7 ถนนบำงควูดั ต ำบลบำงควูดั อ ำเภอเมือง จงัหวดัปทมุธำนี 

12000 
 โทรศพัท ์: 0-2976-5290 (อตัโนมตัิ 10 สำย)  
 โทรสำร :  0-2976-5023 

บริษัทร่วม  

ชื่อบริษทั  บรษิัท ขวำนทองประปำไทย จ ำกดั 
ประเภทธุรกิจหลัก ผลิตและจ ำหน่ำยน ำ้ประปำ 
เลขทะเบียนบริษทั 0135563024155 
ทุนจดทะเบียน ทนุจดทะเบียน 1,000,000 บำท (ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563) 
 ทนุจดทะเบียนช ำระแลว้ 250,000 บำท 
ทีต่ั้งส ำนักงำนใหญ่ เลขที่ 1/1 หมู่ที่ 7 ถนนบำงควูดั ต ำบลบำงควูดั อ ำเภอเมือง จงัหวดัปทมุธำนี 

12000 
 โทรศพัท ์: 0-2976-5290 (อตัโนมตัิ 10 สำย)  
 โทรสำร :  0-2976-5023 
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7. ข้อมูลหลักทรัพยแ์ละผู้ถือหุ้น  

7.1 จ ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนช ำระแล้ว 

หุ้นสำมัญ CIG 

 เมื่อวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2560 บรษิัทไดด้  าเนินการจดทะเบียนลดทนุกบักระทรวงพาณิชย ์จ านวน 216,174,408 
หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท  ตามมติที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2560 เมื่อวนัที่ 24 เมษายน 2560 เนื่องจาก
มีหุน้สามญัคงเหลือจากการใชสิ้ทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบริษัทรุ่นที่ 5 (CIG-W5) ที่หมดอายุลงเมื่อ 30 กันยายน 2559 
คิดเป็นทุนจดทะเบียนที่ลดลงทั้งหมดจ านวน 108,087,204 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 648,576,474 บาท เป็น 
540,489,270 บาท 

 เมื่ อวันที่  4 พฤษภาคม 2560 บริษัทได้ด าเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์  จ านวน 
216,195,708 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท  ตามมติที่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2560 เมื่อวนัที่ 24 เมษายน 2560 
โดยมีจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุน จ านวน 216,195,708 หุน้ เพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้
สามัญของบริษัทรุ่นที่ 7 (CIG-W7) ท าใหทุ้นจดทะเบียนของบริษัทเพิ่มขึน้จาก 540,489,270 บาท เป็น 648,587,124 บาท 
ที่ซึ่งประกอบดว้ยหุน้สามญัจ านวน 1,297,174,248 หุน้ มลูค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 

 เมื่อวนัที่ 8 มิถนุายน 2561 บรษิัทไดด้  าเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแลว้กับกระทรวงพาณิชย ์จ านวน 400 
หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท คิดเป็นทนุจดทะเบียนช าระแลว้เพิ่มขึน้ทัง้สิน้ 200 บาท โดยการเพิ่มทนุดงักล่าวมาจาก
การใชสิ้ทธิของผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบริษัทรุ่นที่ 6 (CIG-W6) ที่จดัสรรหุน้สามญัเพื่อรองรบัการ
ใชสิ้ทธิดงักล่าวไวท้ัง้สิน้ 216,192,158 หุน้ แต่มีผูใ้ชสิ้ทธิไปทัง้สิน้ 400 หุน้ มลูค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ท าใหท้นุจด
ทะเบียนช าระแล้วของบริษัทเพิ่มขึน้จาก  432,393,191 บาท เป็น 432,393,391 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจ านวน  
864,786,782 หุน้ มลูค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 

 เมื่อวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2562 บรษิัทไดด้  าเนินการลดทุนจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย ์จ านวน 432,387,466 
หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท คิดเป็นทนุจดทะเบียนที่ลดลงทัง้หมดจ านวน 216,193,733 บาท จากทุนจดทะเบียน
เดิม 648,587,124 บาท เป็น 432,393,391 บาท ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุน้ครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 
2562 เนื่องจากมีหุน้สามัญคงเหลือจากการใชสิ้ทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบริษัทรุ่นที่ 6 และรุ่นที่ 7 (CIG-W6 และ CIG-
W7) ที่หมดอายลุงเมื่อวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2561 และวนัท่ี 14 กมุภาพนัธ ์2562 ตามล าดบั  

 เมื่อวนัที่ 29 เมษายน 2563 บรษิัทไดด้  าเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนกบักระทรวงพาณิชย ์จ านวน 432,393,391 
หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท  ตามมติที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 โดยมีจดัสรร
หุน้สามัญเพิ่มทุน จ านวน 432,393,391 หุน้ เพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิของผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามัญของ
บริษัทรุ่นที่ 8 (CIG-W8) ท าให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทเพิ่มขึน้จาก 432,393,391 บาท เป็น 648,590,086.50 บาท ท่ีซึ่ง
ประกอบดว้ยหุน้สามญัจ านวน 1,297,180,173 หุน้ มลูค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 

   ในส่วนของใบส าคญัแสดงสิทธิในผลประโยชนท์ี่เกิดจากหลกัทรพัยอ์า้งอิงไทย (NVDR: Non-Voting Deposit 
Receipt) ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร ์จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทยไดม้ีการลงทุนในหลกัทรพัยข์องบริษัท ซึ่งไดแ้ก่ หุน้สามัญ CIG จ านวน 14,309,610 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 1.65 ของ
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จ านวนหุน้ที่ออกและช าระแลว้ทัง้หมดของบรษิัท ถึงแมว้่าผูถื้อ NVDR จะไดร้บัสิทธิประโยชนท์างการเงิน ไดแ้ก่ เงินปัน
ผล และสิทธิประโยชนใ์นการซือ้หุน้เพิ่มทุน เช่นเดียวกับการลงทุนในหุน้สามญัของบรษิัท แต่ผูถื้อ NVDR จะไม่มีสิทธิใน
การออกเสียงในที่ประชุมผูถื้อหุน้ เวน้แต่เป็นการออกเสียงเพื่อพิจารณามติเก่ียวกับการเพิกถอนหลกัทรพัยอ์า้งอิง  จาก
การเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ จากสาเหตุดงักล่าวส่งผลใหสิ้ทธิในการออกเสียงในที่ประชุมผูถื้อหุน้
ของผู้ถือหุ้นแต่ละรายเพิ่มมากขึน้ อย่างไรก็ตามจ านวนหุ้นของบริษัทที่น าไปเป็นหลักทรพัยอ์้างอิงของ NVDR อาจ
เปล่ียนแปลงไดต้ลอดเวลา โดยสามารถตรวจสอบจ านวนหุ้นที่เป็น NVDR ไดจ้ากเว็บไซดข์องตลาดหลักทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทยที่ www.set.or.th 

7.2   โครงสร้ำงผู้ถือหุ้น 
                  รายชื่อผูถื้อหุน้รายใหญ่ 10 อันดบัแรกที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัที่ 25 ธันวาคม 2563 สรุปได้
ดงันี ้
    
จ านวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด 2,340   

 

% Shares in Scripless Holding 83.74   
 

 
Rank Major Shareholders # Shares % Shares 

1. กลุ่มพุ่มเสนาะ 
นายอารีย ์พุ่มเสนาะ 
นางสาวอรสิา  พุ่มเสนาะ 
นางสาวอนญัญา พุ่มเสนาะ 

 
   102,908,600 
   104,616,901 
       3,580,000  

 
11.90 
12.10 
  0.41 

2. นายชยัรตัน ์ โกวิทมงคล 52,591,300 6.08 

3. นายสรุจิตต ์ปานจนัทร ์ 37,698,800 4.36 

4. กลุ่มหวงัก่อเกียรติ 
นายทวีศกัดิ์ หวงัก่อเกียรติ 
นายณฐัพชัร ์หวงัก่อเกียรติ 

 
30,500,000 

5,600,000 

 
3.53 
0.65 

5. กลุ่มแสงนอ้ย 
นายไพโรตร ์ แสงนอ้ย 
นางอลิสา  แสงนอ้ย 

 
20,362,000 

960,000 

 
2.35 
0.11 

6. นายพนูศกัดิ์  ทองเสวต 19,060,600 2.20 

7. นางสาวพชัรี  เป่ียมใย 17,934,600 2.07 

8. นายโกวิท  หรรษ์หิรญั 14,547,082 1.68 

9. บรษิัท ไทยเอ็นวีดีอาร ์จ ากดั 14,309,610 1.65 
 

10. นายธีระ พุ่มเสนาะ 12,000,000 1.39 
 

 

http://www.set.or.th/
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    7.3  กำรออกหลักทรัพยอ์ื่น 
 

7.3.1 ใบส ำคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซือ้หุ้นสำมัญ  CIG-W1  
   (พ้นสภำพจำกกำรเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียนตั้งแต่วันที ่18 มิถุนำยน 2553 เป็นต้นไป) 

  
                            ตามที่ บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ไดจ้ัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามัญใหก้ับผูถื้อ
หุน้เดิม (CIG-W1) จ านวน 82,499,991 หน่วย โดยมีก าหนดการใชสิ้ทธิทกุวนัท าการสดุทา้ยของเดือนมีนาคม มิถุนายน 
กันยายน และ ธันวาคม ตลอดอายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ 3 ปี วันแรกและวันสุดท้ายของการใช้สิทธิคือวันที่  28 
กนัยายน 2550 และวนัท่ี 17 มิถนุายน 2553 ตามล าดบั   

 

7.3.2 ใบส ำคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซือ้หุ้นสำมัญ  CIG-W2 
   (พ้นสภำพจำกกำรเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียนตั้งแต่วันที ่15 มิถุนำยน 2555 เป็นต้นไป) 

  
                             บรษิัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ไดจ้ดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัใหก้ับผูถื้อหุน้เดิม 
(CIG-W2) จ านวน 219,586,928 หน่วย โดยมีก าหนดการใช้สิทธิในวันท าการสุดท้ายของธนาคารพาณิชยท์ุกเดือน
ตลอดอายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ  2 ปี  วันแรกและวันสุดท้ายของการใช้สิทธิคือวันที่  2  สิงหาคม  2553   
(เนื่องจากวันที่ 31 กรกฎาคม 2553) ตรงกับวันหยุดของธนาคารพาณิชย ์และวันที่  15 มิถุนายน 2555 (เนื่องจากวันที่ 16 
มิถนุายน 2555 ซึ่งเป็นวนัท่ีใบส าคญัแสดงสิทธิมีอายคุรบก าหนด 2 ปี ตรงกบัวนัหยดุของธนาคารพาณิชย)์ ตามล าดบั   
          

7.3.3 ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมัญที่ออกและเสนอขำยให้แก่กรรมกำร และพนักงำน
    รุ่นที ่1 (ESOP-1) (หมดอำยุตั้งแต่วันที ่14 มิถุนำยน 2556) 

 

บรษิัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ไดจ้ดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัใหก้ับกรรมการ
และพนกังาน (ESOP-1) จ านวน 25,100,000 หน่วย โดยมีก าหนดการใชสิ้ทธิในวนัท าการสดุทา้ยของธนาคารพาณิชย์
ทุกเดือนตลอดอายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ 3 ปี วันแรกและวันสุดท้ายของการใช้สิทธิคือวันที่  2 สิงหาคม 2553 
(เนื่องจากวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2553) ตรงกบัวนัหยดุของธนาคารพาณิชย ์และวนัท่ี 14 มิถนุายน 2556 (เนื่องจากวนัท่ี 16 
มิถุนายน 2556 ซึ่งเป็นวันที่ใบส าคัญแสดงสิทธิมีอายุครบก าหนด 3 ปี ตรงกับวันอาทิตยซ์ึ่งเป็นวันหยุดของธนาคาร
พาณิชย)์ ตามล าดบั   

7.3.4 ใบส ำคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซือ้หุ้นสำมัญ  CIG-W3 
   (พ้นสภำพจำกกำรเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียนตั้งแต่วันที ่31 สิงหำคม 2555 เป็นต้นไป) 

  
                         บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ไดจ้ดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามัญใหก้ับผูถื้อหุน้เดิม  
(CIG-W3)  จ านวน 2,759,066,860 หน่วย  โดยมีก าหนดการใชสิ้ทธิในวนัท าการสุดทา้ยของธนาคารพาณิชยท์ุกเดือน 
ตลอดอายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 ปี วันแรกและวันสุดท้ายของการใช้สิทธิคือวันที่  31 สิงหาคม 2554 และวันที่          
31 สิงหาคม 2555 ตามล าดบั   
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7.3.5  ใบส ำคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซือ้หุ้นสำมัญ  CIG-W4 
    (พ้นสภำพจำกกำรเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียนตั้งแต่วันที ่30 ตุลำคม 2557 เป็นต้นไป) 
 

       บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ไดจ้ดัสรรใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามัญใหก้ับผูถื้อหุน้
เดิม (CIG-W4) จ านวน 603,686,215 หน่วย โดยมีก าหนดการใชสิ้ทธิในวนัท าการสดุทา้ยของธนาคารพาณิชย์ทุกเดือน 
ตลอดอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 ปี  6 เดือน วนัแรกและวนัสดุทา้ยของการใชสิ้ทธิคือวนัท่ี 29 ตลุาคม 2557  

7.3.6  ใบส ำคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซือ้หุ้นสำมัญ  CIG-W5 
(พ้นสภำพจำกกำรเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียนตั้งแต่วันที ่1 ตุลำคม 2559 เป็นต้นไป) 

 

  บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ไดจ้ดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิที่ จะซือ้หุน้สามัญใหก้ับผูถื้อหุน้เดิม 
(CIG-W5) จ านวน 216,192,158 หน่วย โดยมีก าหนดการใช้สิทธิในวันท าการสุดท้ายของธนาคารพาณิชยท์ุกเดือน 
ตลอดอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 ปี  5 เดือน วนัแรกและวนัสดุทา้ยของการใชสิ้ทธิคือวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2558 และ
วนัที่ 30 กันยายน 2559 ตามล าดับ โดยมีรายละเอียดและวิธีการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามัญของ
บรษิัท ดงันี ้
 

อตัราการใชสิ้ทธิ  :  ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุน้สามญัได ้1 หุน้  เวน้แต่จะมีการปรบัราคา 
      การใชสิ้ทธิตามเงื่อนไขการปรบัสิทธิ 
ราคาใชสิ้ทธิ  :  1.15 บาทต่อหุน้   

7.3.7  ใบส ำคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซือ้หุ้นสำมัญ  CIG-W6 
(พ้นสภำพจำกกำรเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียนตั้งแต่วันที ่1 มิถุนำยน 2561 เป็นต้นไป) 

       บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ไดจ้ดัสรรใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามัญใหก้ับผูถื้อหุน้
เดิม (CIG-W6) จ านวน 216,192,158 หน่วย โดยมีก าหนดการใชสิ้ทธิในวนัท าการสดุทา้ยของธนาคารพาณิชยท์ุกเดือน 
ตลอดอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ 2 ปี 13 วนั วนัแรกและวนัสดุทา้ยของการใชสิ้ทธิคือวนัท่ี 30 มิถนุายน 2559 และวนัที่ 
31 พฤษภาคม 2561 ตามล าดับ โดยมีรายละเอียดและวิธีการใชสิ้ทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของ
บรษิัท ดงันี ้
 

อตัราการใชสิ้ทธิ  :  ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุน้สามญัได ้1 หุน้  เวน้แต่จะมีการปรบัราคา 
      การใชสิ้ทธิตามเงื่อนไขการปรบัสิทธิ 
ราคาใชสิ้ทธิ  :  1.50 บาทต่อหุน้   

7.3.8  ใบส ำคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซือ้หุ้นสำมัญ  CIG-W7 
(พ้นสภำพจำกกำรเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียนตั้งแต่วันที ่15 กุมภำพันธ ์2562 เป็นต้นไป) 

 

       บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ไดจ้ดัสรรใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามัญใหก้ับผูถื้อหุน้
เดิม (CIG-W7) จ านวน 216,195,708 หน่วย โดยมีก าหนดการใชสิ้ทธิในวนัท าการสดุทา้ยของธนาคารพาณิชยท์ุกเดือน 
ตลอดอายุของใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 ปี 8 เดือน 15 วนั วนัแรกและวนัสดุทา้ยของการใชสิ้ทธิคือวนัที่ 30 มิถุนายน 2560 
และวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ ์2562 ตามล าดบั โดยมีรายละเอียดและวิธีการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญั
ของบรษิัท ดงันี ้
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อตัราการใชสิ้ทธิ  :  ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุน้สามญัได ้1 หุน้  เวน้แต่จะมีการปรบัราคา 
      การใชสิ้ทธิตามเงื่อนไขการปรบัสิทธิ 
ราคาใชสิ้ทธิ  :  2.00 บาทต่อหุน้   

7.3.9  ใบส ำคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซือ้หุ้นสำมัญ CIG-W8 
 

       บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ไดจ้ัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามัญใหก้ับผูถื้อหุน้
เดิม รุน่ท่ี 8 (CIG-W8) จ านวน 432,392,860 หน่วย โดยมีก าหนดการใชสิ้ทธิในวนัท าการสดุทา้ยของธนาคารพาณิชยท์กุ
เดือน ตลอดอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ 8 เดือน 12 วนั วนัแรกและวนัสดุทา้ยของการใชสิ้ทธิคอืวนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 
และวนัท่ี 12 กุมภาพนัธ ์2564 ตามล าดบั โดยมีรายละเอียดและวิธีการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญั
ของบรษิัท ดงันี ้
 

อตัราการใชสิ้ทธิ  :  ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุน้สามญัได ้1 หุน้  เวน้แต่จะมีการปรบัราคา 
      การใชสิ้ทธิตามเงื่อนไขการปรบัสิทธิ 
ราคาใชสิ้ทธิ  :  1.00 บาทต่อหุน้   
 

7.4  นโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผล  

7.4.1 นโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผลบริษัทใหญ่ 
         บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 50 ของก าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะ
ภายหลังจากการหกัทุนส ารองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่ไดก้ าหนดไวใ้นขอ้บังคับของบริษัทและตามกฎหมาย ทั้งนีก้าร
จ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะขึน้อยู่กับกระแสเงินสดของบริษัท แผนการลงทุนของบริษัท และบริษัทในเครือ ความจ าเป็น
และความเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบรษิัทเห็นสมควร 

7.4.2 นโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผลบริษัทย่อย 
       บริษัทย่อยมิไดก้ าหนดอัตราการจ่ายเงินปันผลไว้ แต่ให้ใช้บังคับตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง และ

ขอ้บังคับของบริษัท ขอ้ 19 “การจ่ายเงินปันผลทุกคราว บริษัทตอ้งจัดสรรเงินไว้เป็นทุนส ารองอย่างนอ้ยหนึ่งในยี่สิบ    
ของเงินก าไรสทุธิ ซึ่งบรษิัทท ามาหาไดจ้ากกิจการของบรษิัทจนกว่าทนุส ารองนัน้จะมีจ านวนถึงหน่ึงในสิบของจ านวนหุน้
ของบรษิัทหรือมากกว่านัน้” 
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8. โครงสร้างการจัดการ 
 โครงสร้างองคก์ร 
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โรงงาน 
 1   
 

ผลิต         
โรงงาน  
2 

ผลิต         
โรงงาน  
3 

ฝ่ายขนส่ง
และ

คลงัสินคา้ 

 

ฝ่าย
การเงิน 

 

ฝ่าย
พฒันา
ธุรกิจ 

 

ฝ่าย
เทคโนโลยี
สารสน 
เทศ 

 

ฝ่าย
จดัหา
และ
จดัซือ้ 

 

ฝ่าย
ทรพัยา 
กรบุคคล 

 

ฝ่าย
ธุรการ 

 

ฝ่ายขาย
ต่าง 

ประเทศ 

 

ฝ่ายขาย
ใน

ประเทศ 

 

ฝ่าย 
ระบบปรบั
อากาศ
และท า
ความเย็น 

 

ฝ่าย
บญัชี 
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8.1 คณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบรษิัท ประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 7 ท่าน ดงัมีรายชื่อต่อไปนี ้ 
 

ชื่อ-นามสกลุ ต าแหน่ง 
1. พล.ต.อ. ปรุง        บญุผดงุ ประธานกรรมการบรษิัท , ประธานกรรมการตรวจสอบ,

กรรมการอิสระ 
2. นายอารยี ์            พุ่มเสนาะ กรรมการ, รองประธานกรรมการบรษิัท 
3. นายทวศีกัดิ์          หวงัก่อเกียรติ กรรมการ  
4. นายธีระ                พุ่มเสนาะ กรรมการ 
5. นางจนัทนก์ะพอ้      ดิสกลุ กรรมการ, เลขานกุารบรษิัท 
6. นายทรงพล      อนันานนท ์ กรรมการอิสระ   
7. นายนฎิศวร ์      รอดเพชร กรรมการอิสระ   

ค านิยาม 

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร หมายถึงกรรมการที่ด  ารงต าแหน่งเป็นผูบ้ริหารและมีส่วนเก่ียวขอ้งในการบริหารงาน
ประจ าของบรษิัทฯ 
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร หมายถึงกรรมการที่มิไดด้  ารงต าแหน่งเป็นผูบ้ริหารและไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งในการ
บรหิารงานประจ าของบรษิัทฯ อาจจะเป็นหรือไม่เป็นกรรมการอิสระก็ได ้
กรรมการอิสระ หมายถึงกรรมการผูซ้ึ่งเป็นอิสระจากผูถื้อหุน้รายใหญ่ และเป็นอิสระจากความสมัพนัธอ์ื่นใดที่จะ
มากระทบต่อการใชด้ลุพินิจอย่างอิสระ และมีคณุสมบตัิ ดงัต่อไปนี ้ 

 (1) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนรว่มในการบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังานท่ีปรกึษาที่ไดเ้งินเดือนประจ า หรือ
ผูม้ีอ  านาจควบคุมของ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บรษิัทย่อยล าดบัเดียวกัน ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือของผูม้ี
อ  านาจควบคมุของบริษัท เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวนัที่  ไดร้บัการ
แต่งตัง้ 

 (2) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา
มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผูม้ีอ  านาจควบคุมหรือ
บคุคลที่จะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบรษิัท หรือบรษิัทย่อย 

(3) ไม่มีหรือเคยมีความสมัพันธท์างธุรกิจกับ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจ
ควบคมุ ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้
ที่มีนยั หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของผูท้ี่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกับ บริษัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม ผูถื้อหุน้ราย
ใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัท เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อน
วนัที่ไดร้บัการแต่งตัง้ “ความสมัพนัธท์างธุรกิจ” ตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการคา้ที่กระท าเป็นปกติ 
เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือใหเ้ช่าอสังหาริมทรพัย ์รายการเก่ียวกับสินทรพัยห์รือบริการ หรือการใหห้รือรบั
ความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรบัหรือให้กู้ยืม ค า้ประกัน การใหสิ้นทรพัยเ์ป็นหลักประกันหนีสิ้น รวมถึง
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พฤติการณอ์ื่นท านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลใหบ้ริษัทหรือคู่สญัญามีภาระหนีท้ี่ตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่รอ้ยละ
สามของสินทรพัยท์ี่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบลา้นบาทขึน้ไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทั้งนี ้การ
ค านวณภาระหนีด้งักล่าวใหเ้ป็นไปตามวิธีการค านวณมลูค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทนุว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน โดยอนโุลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้งักล่าว 
ใหน้บัรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหว่างหน่ึงปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

(4) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทใหญ่ บรษิัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ ผูม้ีอ  านาจควบคุม 
และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั ผูม้ีอ  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของส านกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผูส้อบบญัชีของบรษิัทใหญ่ 
บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุสงักัดอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าว
มาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวนัท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ 

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใด  ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบ้ริการเป็นที่ปรกึษากฎหมายหรือที่ปรกึษา
ทางการเงิน ซึ่งไดร้บัค่าบริการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุ และ ไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพนัน้ดว้ย 
เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวนัท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ 

(6) ไม่เป็นกรรมการท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิัท ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ ผูถื้อหุน้ซึ่ง
เป็นผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

(7) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบรษิัทใหญ่ หรือบรษิัทย่อย 
หรือไม่เป็นหุน้ส่วนท่ีมีนยัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนรว่มในการบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ที่ปรกึษา
ที่รบัเงินเดือนประจ า หรือถือหุน้เกินรอ้ยละหน่ึงของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษิัทอื่น ซึ่งประกอบ
กิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบรษิัทใหญ่ หรือบรษิัทย่อย 

(8) ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ท  าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบรษิัท 

คุณสมบัตขิองกรรมการบริษัท 
1. กรรมการตอ้งเป็นบุคคลที่มีความรูค้วามสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชนต์่อการด าเนินธุรกิจ     

มีความซื่อสตัย ์สจุรติ มีจรยิธรรมในการด าเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและ
ปฏิบตัิหนา้ที่ใหแ้ก่บรษิัทอย่างเต็มที่ 

2. กรรมการตอ้งมีคุณสมบตัิครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชนจ ากัด  และ
กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมทัง้ตอ้งไม่มีลกัษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่
จะไดร้บัความไวว้างใจใหบ้ริหารจดัการกิจการที่มีมหาชนเป็นผูถื้อหุน้ตามที่คณะกรรมการก ากับหลกัทรพัย์
และตลาดหลักทรพัยป์ระกาศก าหนด โดยจะตอ้งเป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในระบบขอ้มูลรายชื่อกรรมการและ
ผูบ้รหิารของบริษัทที่ออกหลกัทรพัยต์ามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารแสดง
ชื่อบคุคลในระบบขอ้มลูรายชื่อกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิัทท่ีออกหลกัทรพัย ์ไดแ้ก่ 

• ไม่เป็นกรรมการในบริษัท ที่บริษัทฯ ถือหุ้นมากกว่า 3 แห่ง ทั้งนีน้ับรวมการเป็นกรรมการโดย
ต าแหน่งและการไดร้บัมอบหมายใหป้ฏิบตัิแทนในต าแหน่งกรรมการดว้ย 
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• กรรมการอิสระตอ้งมีคณุสมบตัิเก่ียวกบัความเป็นอิสระตามประกาศตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย เรื่องคณุสมบตัิและขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

• ไม่เคยได้รบัโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เ ป็นโทษส าหรบัความผิดที่ได้
กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหโุทษ 

• ไม่เป็นขา้ราชการการเมือง เวน้แต่เป็นการด ารงต าแหน่งกรรมการตามบทบญัญัติแห่งกฎหมาย 

• ไม่เป็นผูด้  ารงต าแหน่งใดในพรรคการเมืองหรือเจา้หนา้ที่ของพรรคการเมือง 

• ไม่เคยถกูไล่ออก ปลดออก หรือใหอ้อกจากงานเพราะทจุรติต่อหนา้ที่ 
3. กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนักับกิจการของบริษัท  หรือ

เขา้เป็นหุน้ส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของบรษิัท
ไม่ว่าจะท าเพื่อประโยชนข์องตนหรือประโยชนข์องบคุคลอื่น เวน้แต่จะแจง้ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ทราบก่อนท่ีจะ
มีมติแต่งตัง้ 

4. กรรมการตอ้งแจง้ใหบ้รษิัททราบโดยไม่ชกัชา้ หากมีส่วนไดเ้สียในสญัญาที่บรษิัทท าขึน้ไม่ว่าโดยตรง หรือโดย
ออ้ม หรือถือหุน้ หุน้กู ้เพิ่มขึน้หรือลดลงในบรษิัท หรือบรษิัทในเครือ 

การด ารงต าแหน่งของกรรมการ  
1.) ด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิัท และ/หรือนิติบคุคลที่บรษิัทถือหุน้ไดไ้ม่เกิน 3 แห่ง 
2.) ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและบริษัทย่อยที่

ไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียนไดไ้ม่เกนิ 5 แห่ง ทัง้นีก้ารด ารงต าแหน่งกรรมการตามความในขอ้ 2 นีจ้ะตอ้ง
ไม่ขดัต่อหลกัเกณฑข์อ้ 1 ดว้ย ทัง้นี ้การด ารงต าแหน่งกรรมการตามความในขอ้ 1 และขอ้ 2 รวมกนั
แลว้ตอ้งไม่เกิน 5 แห่ง 

3.) กรรมการบรษิัท กรรมการอิสระ และกรรมการเฉพาะเรื่อง ไม่สามารถด ารงต าแหน่งเกิน 9 ปีต่อเนื่อง 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
 กรรมการผู้มีอ  านาจลงนามผูกพันบริษัท คื อ นายอารีย์ พุ่มเสนาะ หรือ นายธีระ พุ่มเสนาะ หรือ           
นางจันทนก์ะพอ้ ดิสกุล หรือ นายทวีศักดิ์ หวงัก่อเกียรติ ลงลายมือชื่อร่วมกันรวมเป็นสองคนและประทับตรา
ส าคญัของบรษิัท  

  วาระการด ารงต าแหน่ง 
 ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีทกุครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งเป็นอตัรา 1 ใน  3 ถา้จ านวน
กรรมการท่ีจะแบ่งออกใหเ้ป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ี่สดุกบัส่วน 1 ใน 3 กรรมการท่ีจะตอ้งออก
จากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบรษิัทนัน้ใหจ้บัฉลากกนัว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไป
ใหก้รรมการท่ีอยู่ในต าแหน่งนานที่สดุนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการผูอ้อกจากต าแหน่งไปนัน้อาจเลือกเขา้
รบัต าแหน่งอีกก็ได ้
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 8.2  ผู้บริหาร 
 

 ผู้บริหาร ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บรษิัทมีผูบ้รหิารจ านวนทัง้สิน้ 7 ท่าน ดงัมีรายชื่อต่อไปนี ้
  

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 
1. นายอารยี ์   พุ่มเสนาะ ประธานกรรมการบรหิาร 
2. นายวราวธุ   อรุโณทยั กรรมการผูจ้ดัการ และ ประธานสายงานบรหิาร

การเงินในกลุม่บรษิัท 
3. น.ส.รตันกมล    พุ่มเสนาะ รองกรรมการผูจ้ดัการ   
4. ดร.วฒุิกร   ตรีวิทยานนท ์ ผูอ้  านวยการสายงานการผลิต 
5. นายจิรดลุย ์   พิทกัษ์ธรรม ผูอ้  านวยการสายงานวิศวกรรม 
6. นายวรพงศ ์  วิบลูยเ์จรญิกิจจา ผูอ้  านวยการสายงานขายเครื่องปรบัอากาศและ

เครื่องท าความเย็น 
7. นายปิยะพจน ์  แกว้จ าลอง ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี   

 
ขอบเขตอ านาจหนา้ที่ของกรรมการผูจ้ดัการ    
 
1. มีอ านาจในการควบคุมการบริหารงานของบริษัทและปฏิบัติงานให้เป็น ไปตามนโยบาย แผนงาน และ

งบประมาณที่ไดร้บัอนมุตัิจากคณะกรรมการบรษิัทหรือคณะกรรมการบริหาร และรายงานผลการด าเนินงาน
ต่อคณะกรรมการบรษิัทหรือคณะกรรมการบรหิาร ตามล าดบั 

2. พิจารณาการจดัสรรงบประมาณประจ าปีที่ฝ่ายบริหารจดัท าเพื่อน าเสนอใหค้ณะกรรมการบริหารพิจารณา รวมทัง้
ควบคมุการใชจ้่ายงบประมาณประจ าปีของแต่ละหน่วยงาน 

3. มีอ านาจพิจารณาอนมุตัิการจดัซือ้ และการใชจ้่ายเงินส าหรบัการปฏิบตัิงาน และการบรหิารทั่วไปของบรษิัทฯ 
เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท 

4. พิจารณาประเมินการด าเนินงานของบรษิัทอย่างสม ่าเสมอ เพื่อป้องกันความเส่ียงจากปัจจยัต่าง ๆ ไม่ว่าจาก
ภายใน หรือภายนอกบรษิัท 

5. มีอ านาจในการสั่ งการ ออกระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายหรือ
ผลประโยชนข์องบรษิัท 

6. ให้อ านาจในการมอบอ านาจช่วง และ /หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได ้ 
โดยการมอบอ านาจช่วง และ/หรือ การมอบหมายดังกล่าว ใหอ้ยู่ภายใตข้อบเขตแห่งการมอบอ านาจตาม
หนงัสือมอบอ านาจที่ใหไ้ว ้และ/หรือ ใหเ้ป็นไปตามระเบียบ ขอ้ก าหนด หรือ ค าสั่งที่กรรมการบรษิัท และ/หรือ 
บรษิัทไดก้ าหนดไว ้ 

7. ปฏิบตัิหนา้ที่อื่น ๆ ตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัทหรือคณะกรรมการบรหิารเป็นคราว ๆ ไป 
 

  ทัง้นี ้กรรมการผูจ้ัดการจะไม่สามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย 
หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นลกัษณะอื่นใดกบับรษิัทหรือบรษิัทย่อย 
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โครงสร้างกรรมการบริษัทย่อย 

  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการของบรษิัทย่อยประกอบดว้ยบคุคลผูท้รงคณุวฒุิ ดงัต่อไปนี ้

 บรษิัท ซีไอจี ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (จดทะเบียนเปล่ียนชื่อจาก บรษิัท เดอ ละไม จ ากดั)  
1. นายอารีย ์ พุ่มเสนาะ  ประธานกรรมการบรษิัท 
2. นายธีระ     พุ่มเสนาะ  กรรมการ 
3. นายทวีศกัดิ์ หวงัก่อเกียรติ  กรรมการ 
4. นางสาวรตันกมล พุ่มเสนาะ  กรรมการผูจ้ดัการ (ธุรกิจโรงแรม) 
5. นางสาวสกุญัญา ศีลน ากิจ   กรรมการผูจ้ดัการ (ธุรกิจงานโครงการและก่อสรา้ง) 

บรษิัท ซีไอจี (ประเทศไทย) จ ากดั 
1. นายอารีย ์ พุ่มเสนาะ  ประธานกรรมการบรษิัท 
2. นายธีระ     พุ่มเสนาะ  กรรมการ 
3. นายเศกบษุย ์ บวัดวง   กรรมการ/กรรมการผูจ้ดัการ 

บรษิัท สยามเรลเวย ์ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 
1. นายอารีย ์ พุ่มเสนาะ  ประธานกรรมการบรษิัท 
2. นายธีระ     พุ่มเสนาะ  กรรมการ 
3. นายเศกบษุย ์ บวัดวง   กรรมการ/กรรมการผูจ้ดัการ 
4. นายธัชชยั แสงกลู   กรรมการ 

บรษิัท อิลลสัโตร จ ากดั 
1. นายอารีย ์ พุ่มเสนาะ  ประธานกรรมการบรษิัท 
2. ดร.วฒุิกร  ตรีวิทยานนท ์  กรรมการ 
3. นางสาวสกุญัญา ศีลน ากิจ   กรรมการ 

บรษิัท ซีไอจี บลโูซลชูั่นส ์จ ากดั 
1. นายทวีศกัดิ์ หวงัก่อเกียรติ  ประธานกรรมการบรษิัท 
2. นางจนัทนก์ะพอ้ ดิสกลุ   กรรมการ 
3. นายไสว  ฉตัรชยัรุง่เรือง  กรรมการ 
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          8.3  เลขานุการบริษัท  

คณะกรรมการบรษิัทไดแ้ต่งตัง้ นางจนัทนก์ะพอ้ ดิสกลุ การศกึษาปรญิญาโท บรหิารธุรกิจ จาก Emporia 
State University, USA. ดา้น Financial  and Marketing โดยผ่านการฝึกอบรม Company Secretary Program 
ของสถาบนั IOD รุน่ท่ี 47/2012 ใหด้  ารงต าแหน่งเลขานกุารบรษิัท โดยมีหนา้ที่ความรบัผิดชอบดงันี ้

1. ใหค้  าแนะน าแก่กรรมการเก่ียวกบัขอ้กฎหมาย กฎเกณฑ ์และระเบียบปฏิบตัิต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง 
2. ดแูลใหบ้รษิัทมีการปฏิบตัิตามกฎหมาย ขอ้บงัคบับรษิัท ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งและหลกัการก ากับดูแล

กิจการท่ีดี 
3. จดัการประชุมตามที่กฎหมายและขอ้บงัคบัก าหนด จดัท าและเก็บรกัษาทะเบียนกรรมการ หนังสือ

นดัประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชมุคณะกรรมการและรายงานประจ าปีของบรษิัท หนงัสือ
นัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น  รวมถึงประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติ
คณะกรรมการหรือมติผูถื้อหุน้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. ดแูลใหม้ีการเปิดเผยขอ้มลูและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานท่ีก ากบัดแูล 
5. ติดต่อและส่ือสารกบัผูถื้อหุน้ และหน่วยงานก ากบัดแูลที่เก่ียวขอ้ง 
6. ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ  และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ

กรรมการใหม่ 
7. ภารกิจอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบรษิัทมอบหมาย 

8.4  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

บริษัทมีการก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหารในระดบัที่เหมาะสม และอยู่ในระดบัเดียวกับ
อุตสาหกรรม ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนที่เกินควร โดยการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการจะจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนรายเดือนและเบีย้ประชมุตามจ านวนครัง้ที่เขา้ประชมุโดยจะตอ้งผ่านการพิจารณาอนมุตัิจากที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในส่วนของค่าตอบแทนผู้บริหาร บริษัทจะพิจารณาจ่ายตามผลงานของผู้บริหารแต่ละท่าน 
ประกอบกับผลการด าเนินงานของบรษิัท ซึ่งบรษิัทเชื่อว่าค่าตอบแทนดงักล่าวเพียงพอที่จะจูงใจและรักษาบุคลากรที่มี
คณุภาพไวไ้ด ้
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8.4.1     ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ  ในปี 2562 และ ปี 2563 มีรายละเอยีดดังต่อไปนี ้

 
 

ช่ือ-นามสกุล 
 

ต าแหน่ง 
2562 2563 

ค่าเบีย้ 
ประชุม 
(บาท) 

ค่าตอบแทน
รายเดือน 
(บาท) 

จ านวนคร้ัง
ทีเ่ข้า
ประชุม 

BOD; AC 

ค่าเบีย้ 
ประชุม 
(บาท) 

ค่าตอบแทน
รายเดือน 
(บาท) 

จ านวนคร้ัง 
ทีเ่ข้าประชุม 

BOD; AC 

1. พล.ต.อ.ปรุง        บญุผดงุ ประธานกรรมการบริษัท,
กรรมการอิสระ, 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

60,000 540,000 7/7;5/5 40,000 540,000 5/5;4/4 

2. นาย อารีย ์         พุ่มเสนาะ กรรมการ, 
รองประธานกรรมการ 

30,000 300,000 6/7 20.000 300,000 5/5 

3. นาย ทวีศกัดิ์       หวงัก่อเกียรติ กรรมการ 35,000 300,000 7/7 20.000 300,000 5/5 
4. นาย ธีระ            พุ่มเสนาะ กรรมการ 35,000 300,000 7/7 20.000 300,000 5/5 
5. นาง จนัทนก์ะพอ้  ดิสกลุ     กรรมการ,เลขานกุารบริษทั 35,000 300,000 7/7 15,000 300,000 4/5 
6. นายทรงพล         อนันานนท ์ กรรมการอิสระ, 

กรรมการตรวจสอบ 
60,000 450,000 7/7;5/5 30,000 450,000 4/5;3/4 

7. นายนฎิศวร ์       รอดเพชร กรรมการอิสระ, 
กรรมการตรวจสอบ 

45,000 450,000 5/7;4/5 40,000 450,000 5/5;4/4 

รวม 300,000 2,640,000  185,000 2,640,000  

 
คา่ตอบแทนผู้บริหาร   

ค่าตอบแทนผูบ้รหิาร (รวมกรรมการบรหิาร) ท่ีไดร้บัในปี 2561-2563 (คา่ตอบแทนที่เป็นตวัเงินรวมค่าตอบแทนอื่น ๆ) ดงันี ้ 

* ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 จ านวนผูบ้ริหารมีจ านวน 5 ท่าน และกรรมการบริหาร 5 ท่าน* 
ค่าตอบแทนอืน่ ประกอบดว้ย ESOP-1 & PROVIDENT FUND  

บรษิัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ประธานคณะกรรมการบริหาร (CEO) ในรูปของเงินเดือน และเงินรางวลัประจ าปี ซึ่ง
จะผนัแปรตามผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ โดยจ่ายค่าตอบแทน ในปี 2563 ทัง้สิน้ 7,500,000 บาท 

 

ประเภทของค่าตอบแทน ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
เงนิเดือน 25,334,850 27,172,452 26,217,446 

เงินชว่ยเหลือพิเศษ - - - 
อื่น ๆ 688,097 753,264 657,840 
รวม 26,022,947 27,925,716 27,275,286 

จ านวนผู้บริหาร (ท่าน) 9 10 10 
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8.4.2 ค่าตอบแทนอืน่  

บริษัทฯ ไดจ้ัดสวัสดิการและค่าตอบแทนอื่น ๆ นอกเหนือจากเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุน
ส ารองเลีย้งชีพให้กับผู้บริหารและพนักงานตามความเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ การด ารงชีพ ให้สามารถ
แข่งขนัได ้ตลอดจนเทียบไดก้ับมาตรฐานของอุตสาหกรรมเดียวกันและสอดคลอ้งกับผลประกอบการของบรษิัทฯ 
ทัง้ในปัจจบุนัและอนาคต โดยไดม้ีการปรบัปรุงและทบทวนอย่างต่อเนื่อง 

บริษัทฯ มีการใหผ้ลตอบแทนแก่กรรมการและพนกังานของบริษัทในรูปแบบของการเสนอขายใบส าคญั
แสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบริษัทฯ (“ใบส าคญัแสดงสิทธิ”) ชนิดระบุชื่อผูถื้อและไม่สามารถโอนเปล่ียนมือได้
และ ในรูปแบบกองทนุส ารองเลีย้งชีพ เพื่อเป็นส่ิงจงูใจและเสรมิสรา้งขวญัและก าลงัใจใหแ้กก่รรมการและพนกังาน
ของบริษัทฯ ที่มีส่วนรว่มในความส าเร็จของบริษัทฯและเพื่อใหพ้นกังานเกิดความจงรกัษ์ต่อองคก์ร ในช่วงเวลาที่
ผ่านมา โดยกรรมการและพนักงานของบริษัทไดร้บัการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ จ านวนทั้งสิน้ 25,100,000 
หน่วย คิดเป็นรอ้ยละ 4.99 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิัท ณ วนัท่ี 23 เมษายน 2553 

 

รายละเอียดของใบส าคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท ทีอ่อกและเสนอขายให้แกก่รรมการ
และพนักงาน รุ่นที ่1 (ESOP-1) 

 

จ านวนที่เสนอขาย           25,100,000 หน่วย                     
มลูค่าที่ตราไว ้           หน่วยละ 0.50  บาท                         
ราคาเสนอขายต่อหน่วย         หน่วยละ 0.00  บาท                  
มลูค่าการเสนอขายทัง้หมด     0.00  บาท                   
อาย ุ                        3 ปี - เดือน                                            
วนัท่ีออก      17 มิถนุายน 2553                    
วนัท่ีครบอายใุบส าคญัแสดงสิทธิ    14 มิถนุายน 2556                    
อตัราการใชสิ้ทธิซือ้หุน้   ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัเพิม่ทนุได ้1 หุน้            
ราคาใชสิ้ทธิ    ราคาหุน้ละ 0.50 บาท                  ________ 
จ านวนหุน้ท่ีจดัไวเ้พื่อรองรบัการใชสิ้ทธิซือ้หุน้   25,100,000 หุน้                 ________ 
ระยะเวลาใชสิ้ทธิซือ้หุน้  ใชสิ้ทธิไดท้กุเดือน  คือ ในวนัท าการสดุทา้ยของธนาคารพาณิชยท์กุเดือน 
ตลอดอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ ทัง้นี ้วนัก าหนดใชสิ้ทธิครัง้แรกจะตรงกบัวนัท่ี 2 สิงหาคม 2553 
และวนัก าหนดใชสิ้ทธิครัง้สดุทา้ยจะตรงกบัวนัท่ีใบส าคญัแสดงสิทธิมีอายคุรบ  3 ปี – เดือน ซึ่งตรง                           
กบัวนัท่ี 14 มิถนุายน 2556  
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รายงานผลการเสนอขายหลกัทรัพย ์(ESOP-1) 

รายการ 
สิทธทิีจ่ะซือ้หลักทรัพย ์ ผลการจัดสรร 

กรรมการ พนักงาน รวม กรรมการ พนักงาน รวม 

จ านวนราย 11 625 636 11 625 636 

จ านวนหลกัทรพัย ์ 8,375,000 16,725,000 25,100,000 8,375,000 16,725,000 25,100,000 

รอ้ยละของจ านวน
หลกัทรพัยท์ี่เสนอขาย

ทัง้หมด 
33.37 66.63 100 33.37 66.63 100 

 
กองทุนส ารองเลีย้งชพี บรษิัทฯไดอ้อกเป็นขอ้ก าหนด เพื่อบงัคบัใช ้โดยเริ่มจดัตัง้กองทนุตัง้แต่วนัที่ 1 กรกฎาคม 2553  
ดงันี:้ 
การจา่ยเงินสมทบของนายจา้ง 

เมื่อสมาชิกคนใดสิน้สดุสมาชกิภาพลง สมาชิกจะไดร้บัเงินสมทบของนายจา้งรวมทัง้ส่วนเฉล่ียผลประโยชนส์ทุธิตาม
เกณทด์งัต่อไปนี ้

     จ านวนปีทีท่ างาน     เงนิสมทบพร้อมทัง้สว่นเฉลี่ย 
  
                        ผลประโยชนสุ์ทธ(ิร้อยละ) 
นอ้ยกวา่  1  ปี       ไม่มี   
ครบ  1  ปี  แต่นอ้ยกว่า  2  ปี  20 
ครบ  2  ปี  แต่นอ้ยกว่า  3  ปี  30 
ครบ  3  ปี  แต่นอ้ยกว่า  4  ปี  40 
ครบ  4  ปี  แต่นอ้ยกว่า  5  ปี  50 
ครบ  5  ปี  แต่นอ้ยกว่า  6  ปี  60 
ครบ  6  ปี  แต่นอ้ยกว่า  7  ปี  70 
ครบ  7  ปี  แต่นอ้ยกว่า  8  ปี  80 
ครบ  8  ปี  แต่นอ้ยกว่า  9  ปี  90 
ครบ  9  ปี  ขึน้ไป              100 
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โดยมีผลตอบแทนของกองทนุสะสมจนถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ดงันี ้

ผลตอบแทน / ความเสี่ยง  
จ านวนหน่วยรวม 

มูลค่า
ทรัพยส์ิน 

อัตรา
ผลตอบแทน 

(หน่วย) สุทธติ่อหน่วย  
    สุทธิสะสม

(%) 
ผลตอบแทนเฉล่ียระยะยาวค่อนขา้งสงูรบัความเส่ียง 
ไดค้่อนขา้งสงู 

340,024,543.2754 57.9413 0.72 

ผลตอบแทนเฉล่ียระยะยาวในอตัราปานกลางและรบั 
ความผนัผวนของอตัราผลตอบแทนไดบ้า้ง 

697,845,275.8169 16.6977 1.09 

เพื่อรกัษาเงินตน้ระยะยาว/รบัความผนัผวนของอตัรา 
ผลตอบแทนไดค้่อนขา้งต ่า 

335,012,542.0520 22.3317 -0.73 

เพื่อรกัษาเงินตน้และสามารถรบัความเส่ียงจากความ 
ผนัผวนของอตัราผลตอบแทนต ่า 

60,885,439.7166 12.3433 1.06 

ผลตอบแทนเฉล่ียระยะยาวในอตัราสงูและรบัสามารถ 
รบัความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราผลตอบแทน
ไดส้งู 

454,509,264.6148 24.0949 -4.74 

 

8.5 บุคลากร 

  8.5.1 จ านวนพนกังาน 

  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563  บริษัท มีพนกังานรวมทัง้สิน้ 571 คน โดยแบ่งเป็นพนกังานประจ ารายเดือน
จ านวน  384 คน  และพนกังานประจ ารายวนั จ านวน 187  คน  ดงัรายละเอียดต่อไปนี ้

 

ฝ่าย 
พนักงานประจ า 
รายเดือน (คน) 

พนักงานประจ า
รายวัน (คน) 

รวมทัง้สิน้ (คน) 

1. ฝ่ายผลิต / โรงงาน   CI 1,2,3 158 173 331 
2. ฝ่ายวิศวกรรมและพฒันาผลิตภณัฑ ์ 25 - 25 
3. ฝ่ายประกนัคณุภาพ 18 4 22 
4. ฝ่ายบ ารุงรกัษา 24 - 24 
5. ฝ่ายโลจิสติกส ์ 24 6 30 
6. ฝ่ายพฒันาธุรกิจ 3 - 3 
7. ฝ่ายส านกังาน 132 4 136 

รวม 384 187 571 
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8.5.2 ค่าตอบแทนพนกังาน 

ค่าตอบแทนพนกังานที่เป็นตวัเงิน และค่าตอบแทนอื่น (ไม่รวมผูบ้ริหาร) ในปี 2561 - 2563 สามารถสรุปได ้ดงันี ้ 
 

ประเภทของค่าตอบแทน 
2561 

(ล้านบาท) 
2562 

(ล้านบาท) 
2563 

(ล้านบาท) 
เงินเดือน          133.29 138.15 137.74 
โบนสั 0.12 0.05 - 
ค่าล่วงเวลา           23.72 23.36 24.11 
เงินชว่ยเหลือพิเศษ - 0.12 - 
เกษียนอาย ุ - 1.43 1.07 
เงินชดเชย - 0.05 - 
อื่น ๆ            2.19 2.4 0.62 

รวม        159.32 165.56 163.54 

8.5.3 นโยบายการพฒันาบคุลากร   

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมใหบุ้คคลสามารถพัฒนาความรูค้วามช านาญจากการปฎิบัติงานจริง (On the 
Job Training) โดยพนกังานที่เขา้ใหม่จะมี Supervisor ในแต่ละสายงานท าหนา้ที่ฝึกสอนงานในสายงานนัน้ ทัง้นี ้
พนักงานแต่ละคนจะมีระยะเวลาทดลองงาน 4 เดือน ภายในช่วงเวลาดังกล่าวบริษัทจะท าการประเมิน
ความสามารถของพนักงาน เพื่อบรรจุเป็นพนักงานของบริษัทในแผนกที่เหมาะกับความสามารถและความถนัด    
แต่ละคน 

นอกจากนี ้บริษัทมีนโยบายที่จะจดัท าแผนความกา้วหนา้ของบุคลากรเพื่อใชเ้ป็นแผนส าหรบัฝึกอบรม
และพัฒนาพนักงานที่เหมาะสม โดยบริษัทจะมีการก าหนด Career Path ที่ชัดเจน และน า Key Performance 
Index (KPI) มาใชใ้นการวัดผลความส าเร็จของพนกังานแต่ละคน โดยค่าความส าเร็จดงักล่าวจะถูกเปรียบเทียบ
กับค่าความคาดหวังที่ถูกตั้งไว้ ท าให้บริษัทสามารถวัดผลของความส าเร็จของพนักงานแต่ละคนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

นอกเหนือจากระบบการบริหารทรพัยากรบุคคล ที่มุ่งเนน้พัฒนาพนักงานใหเ้ป็น คนเก่ง หรือเป็นผูท้ี่มี
ศกัยภาพ สามารถตอบสนองต่อความคาดหวงัขององคก์รในการด าเนินธุรกิจไดแ้ลว้ บริษัทฯ ยงัใหค้วามส าคญัต่อ
การพัฒนาพนักงานให้เป็นคนดีมี ส่วนร่วมในการดูแลสังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม (Corporate Social 
Responsibility) รวมทั้งยึดหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) เป็นกรอบให้ผู้บริหารและ
พนกังานถือปฏิบตัิ ทั้งนี ้บรษิัทฯ มีความเชื่อมั่นว่าการพฒันาพนกังานใหเ้ป็นคนดีและคนเก่งนั้น จะช่วยใหอ้งคก์ร
เจรญิเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว  

 8.5.4 ขอ้พิพาททางแรงงาน 
         -ไม่มี- 
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9.  การก ากับดูแลกิจการ 
 
 คณะกรรมการบรษิัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ไดใ้หค้วามส าคญัในเรื่องการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบรษิัท  
ทัง้นี ้เพื่อใหธุ้รกิจของบรษิัทมีการพฒันาและเจรญิเติบโตอย่างต่อเนื่อง บรษิัทฯ จึงยึดถือและปฏิบตัิตามขอ้พึงปฏิบตัิที่
ดีส าหรบักรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices) ตามแนวทางของตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
และบริษัทฯ ส่งเสรมิใหค้ณะกรรมการทุกท่านผ่านการอบรมหลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) ซึ่งจดั
โดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 
 ในดา้นการก ากับดูแลกิจการบริษัทจดัใหม้ีส านกังานตรวจสอบภายใน เพื่อท าหนา้ที่ดูแลการประกอบธุรกิจ
ของบรษิัทใหม้ีการด าเนินงานท่ีถกูตอ้งและสอดคลอ้งกบักฎเกณฑ ์กฎระเบียบต่าง ๆ  และเป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล
ที่ดี โปรง่ใสมากยิ่งขึน้  
 เพื่อใชย้ึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกันในองคก์รคณะกรรมการบริษัทฯ จึงไดก้ าหนด “นโยบายการก ากับ
ดูแลกิจการ”  และจดัท าคู่มือ “จรรยาบรรณทางธุรกิจ  ของกรรมการ  ผูบ้ริหาร และพนักงาน”  ขึน้โดยมีผลใชบ้ังคับ
ตัง้แต่ วนัที่ 7 พฤศจิกายน 2557 โดยไดด้  าเนินการปรบัปรุงเพื่อมั่นใจว่าบริษัทฯมีการด าเนินงานอย่างเปิดเผย โปร่งใส 
สามารถตรวจสอบได ้และมีจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ เพื่อประโยชนใ์นการสรา้งคุณค่าใหก้ิจการอย่างยั่งยืน 
สรา้งความน่าเชื่อถือใหก้ับผูถื้อหุน้ ลกูคา้ และผูท้ี่เก่ียวขอ้ง โดยบงัคบัใชฉ้บบัปรบัปรุงตัง้แต่วนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2558 
ทั้งนี ้บริษัทฯ ได้เผยแพร่นโยบายฯ ผ่านทุกช่องทางการส่ือสารภายในของบริษัท อันได้แก่  website, บอร์ด
ประชาสมัพนัธ ์และ intranet  เป็นตน้ ในส่วนของจรรยาบรรณทางธุรกิจฯ กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทุกคนไดร้บั
คู่มือ ท าความเขา้ใจและเซ็นชื่อรบัรองที่จกัปฏิบตัิตนตามคู่มือดงักล่าวอีกดว้ย 
 ในการประชมุคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 1/2564 เมื่อวนั 28 กมุภาพนัธ ์2564 ที่ประชมุพิจารณาทบทวนการ
น า CG CODE ตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ส าหรบับริษัทจดทะเบียน ปี 2560 เพื่อเป็นหลักปฏิบัติส าหรับ
คณะกรรมการบริษัทฯ มาปรบัใชโ้ดยพบว่าบริษัทฯไดด้  าเนินการตามหลกัเกณฑด์งักล่าวไประดบัหนึ่งแลว้ แต่ยงัคงมี
บางหวัขอ้เช่น การพิจารณาจดัตัง้คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ที่บรษิัทฯอาจยงัไม่ได้
น ามาปรบัใชอ้นัเนื่องมาจากบรบิทของธุรกิจเอง แต่ก็มีการก าหนดหลกัเกณฑใ์นการสรรหาและแต่งตัง้กรรมการอย่าง
ชดัเจน อีกทัง้ค่าตอบแทนกรรมการ จะพิจารณาจ่ายในระดับที่เหมาะสม อยู่ในระดบัเดียวกับอุตสาหกรรม อย่างไรก็
ตามบริษัทฯจักจดัท าแผนการด าเนินการภายใตว้ตัถุประสงคท์ี่จะน าหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีฯ มาปรบัใชอ้ย่าง
ครบถว้น ทัง้นีค้ณะกรรมการฯจะพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของแผนการน าหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี (CG 
CODE) ดงักลา่วไปปรบัใชต้ามบรบิททางธุรกิจของบรษิัทฯ อย่างต่อเนื่อง อย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

 9.1 นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

           คณะกรรมการของบรษิัทมีเจตนารมณท์ี่จะส่งเสรมิใหบ้ริษัทเป็นองคก์รท่ีมีประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ 
การก ากบัดแูลกิจการ และการบรหิารจดัการท่ีดี โดยมุ่งเนน้การสรา้งประโยชนท์ี่ด ีใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ และค านึงถึงผูม้ีส่วนได้
เสียโดยรวม มีคุณธรรมในการด าเนินธุรกิจ มีความโปร่งใส และตรวจสอบได ้จึงไดก้ าหนดเป็นนโยบายดา้นการก ากับ
ดแูลกิจการท่ีดี เพื่อใหค้ณะกรรมการบรษิัท ผูบ้รหิาร และพนกังาน ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบตัิงาน ดงันี ้

1. คณะกรรมการบรษิัทจะปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความทุ่มเทและรบัผิดชอบ มีความเป็นอิสระ และมีการจดัแบ่ง
บทบาทหนา้ที่ระหว่างประธานกรรมการและประธานกรรมการบรหิาร ออกจากกนัอย่างชดัเจน 

2. คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทส าคัญในการก าหนดวิสัยทัศน ์กลยุทธ์ นโยบายและแผนงานที่ส าคัญ
ของบริษัท โดยจะตอ้งพิจารณาถึงปัจจัยเส่ียงและวางแนวทางการบริหารจัดการที่มีความเหมาะสม 
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รวมทั้งต้องด าเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าระบบบัญชี รายงานทางการเงิน และการสอบบัญชี มีความ
น่าเชื่อถือ 

3. คณะกรรมการบริษัทจะตอ้งเป็นผูน้  าในเรื่องจรยิธรรม เป็นตวัอย่างในการปฏิบัติงานตามแนวทางการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และสอดส่องดูแลเรื่องการจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน ์และรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

4. คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตัง้คณะกรรมการเฉพาะเรื่องขึน้ตามความเหมาะสมเพื่อช่วยพิจารณา
กลั่นกรองงานท่ีมีความส าคญัอย่างรอบคอบ 

5. คณะกรรมการบริษัทตอ้งจัดใหม้ีการประเมินผลตนเองรายปี เพื่อใชเ้ป็นกรอบในการตรวจสอบการ
ปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการบรษิัท 

6. คณะกรรมการบรษิัทเป็นผูพ้ิจารณาก าหนดมาตรฐานทางจรยิธรรม และจรรยาบรรณของบรษิัท เพื่อให้
คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน รวมถึงลกูจา้งทุกคนใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบตัิ ควบคู่ไป
กบัขอ้บงัคบัและระเบียบของบรษิัท 

7. คณะกรรมการบริษัทตอ้งจัดใหม้ีการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัท ทั้งในเรื่องทางการเงินและที่ไม่ใช่
เรื่องทางการเงินอย่างเพียงพอ เชื่อถือได ้และทนัเวลา เพื่อใหผู้ถื้อหุน้และผูม้ีส่วนไดเ้สียของบริษัทไดร้บั
สารสนเทศอย่างเท่าเทียมกนั 

8. คณะกรรมการบริษัทต้องให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน มีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล
สารสนเทศ และมีช่องทางที่เหมาะสมในการส่ือสารกบับรษิัท 

9. คณะกรรมการบริษัทตอ้งจดัใหม้ีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเขา้มารบัผิดชอบในต าแหน่ งบริหารที่
ส  าคญัทกุระดบัอย่างเหมาะสม และมีกระบวนการสรรหาที่โปรง่ใสเป็นธรรม 

10. ด าเนินกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก าหนดของส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
รวมทัง้ปฏิบตัิตามมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

11. ป้องกันความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึน้ระหว่างบริษัท สรา้งความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น 
ภายใตห้ลกัการถ่วงดลุอ านาจที่โปรง่ใส และสามารถตรวจสอบได  ้

12. คณะกรรมการบรษิัทจะตอ้งประกอบดว้ย คณะกรรมการอิสระไม่นอ้ยกว่า 3 คน 
13. มีระบบการประเมินและการควบคมุความเส่ียงอย่างเหมาะสม 
14. คณะกรรมการบริษัทจะตอ้งมีการประชุมโดยสม ่าเสมอเป็นประจ าอย่างนอ้ยทุกสามเดือนต่อครัง้ และ

อาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจ าเป็น โดยมีการก าหนดการประชุมล่วงหนา้ตามขอ้บังคับ
ของบรษิัท เพื่อใหค้ณะกรรมการบรษิัทไดม้ีเวลาศกึษาขอ้มลูอย่างเพียงพอก่อนเขา้รว่มการประชมุ 

15. โครงสรา้งคณะกรรมการบริษัทตอ้งประกอบดว้ยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งดา้นทักษะ 
ประสบการณ ์ความสามารถเฉพาะดา้นที่เป็นประโยชนก์ับบริษัท เพศ และควรมีกรรมการที่ไม่ไดเ้ป็น
กรรมการบริหารอย่างนอ้ย 1 คนที่มีประสบการณใ์นธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลกัที่บริษัทด าเนินกิจการ
อยู่ 
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บริษัทฯ เห็นว่าหลักบรรษัทภิบาลเป็นแนวทางการบริหารองคก์รที่มีประโยชนอ์ย่างยิ่งจึงใหค้วามส าคัญใน
หลกัการและแนวปฏิบัติที่เก่ียวกับความรบัผิดชอบ และเป็นธรรมต่อผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้ง เช่น การก าหนดอย่างชัดเจน
เก่ียวกับขอบเขตอ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการบรษิัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรหิาร และกรรมการ
ผูจ้ดัการ 

ภาวะผู้น าและวิสัยทัศน ์
 คณะกรรมการบรษิัทซึ่งประกอบดว้ยบคุคลที่มีความรูค้วามสามารถและมีความเขา้ใจในบทบาทหนา้ที่ความ
รบัผิดชอบเป็นอย่างดี  มีบทบาทส าคญัในการก ากบัดแูล ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของบรษิัท มีอ  านาจ
หน้าที่ในการด าเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บังคับ และมติที่ประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยความซื่อสัตย ์
สจุรติ รวมทัง้การก ากบัดแูลการบรหิารจดัการของฝ่ายจดัการเป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย และงบประมาณที่ก าหนด
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  

ความขดัแย้งทางผลประโยชน ์
 บริษัทได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติส าหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อป้องกันความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน ์ดงันี ้

1. หา้มมิให้กรรมการ ประกอบกิจการ เข้าเป็นหุ้นส่วนหรือเข้าเป็นผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลที่มีสภาพอย่าง
เดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจง้ให้ที่ประชุมผู้ถือหุน้ทราบก่อนมีมติ
แต่งตัง้ 

2. หา้มมิใหผู้บ้ริหารและพนักงานใชข้อ้มูลภายใน เพื่อประโยชนข์องตนในการซือ้ขายหุน้บริษัท หรือน า
ขอ้มลูภายในซึ่งจะก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อผูถื้อหุน้โดยรวมไปเปิดเผยกบับคุคลที่เก่ียวขอ้ง 

3. ไม่ใชโ้อกาสหรือขอ้มลูที่ไดจ้ากการเป็นผูบ้ริหารหรือพนกังานของบริษัทฯ ในการท าธุรกิจที่แข่งขนั หรือ
ธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกบับรษิัทฯ 

4. กรณีที่บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการเก่ียวโยงกัน หรือการไดม้าจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นที่ส  าคัญของ
บริษัทคณะกรรมการและฝ่ายจัดการของบริษัทจะตอ้งจัดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องนั้นดว้ย
ความรอบคอบ ซื่อสตัย ์สจุรติ มีเหตุมีผล โดยค านึงถึงผลประโยชนส์งูสดุต่อบริษัทและผูถื้อหุน้โดยรวม
เป็นส าคญั กรรมการหรือผูบ้รหิารที่มีส่วนไดเ้สียจากการพิจารณาในเรื่องนัน้ ๆ จะตอ้งออกจากที่ประชมุ 
กรรมการพิจารณาลงมติอนุมตัิรายการแลว้จะตอ้งเปิดเผยข่าวสารตามช่องทางต่าง ๆ เพื่อใหผู้ม้ีส่วนได้
เสียไดร้บัทราบอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงกนั 

จริยธรรมทางธุรกิจ 
บรษิัทมีนโยบายที่เปิดเผยการด าเนินธุรกิจ การปฏิบตัิของกรรมการ พนกังาน ภารกิจต่อลกูคา้ คู่คา้ ตลอดจน

สงัคม โดยผูเ้ก่ียวขอ้งไดท้ราบกนัเป็นอย่างดแีละยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบตัิหนา้ที่ตามภารกิจของบรษิทัดว้ยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม บริษัทมีการติดตามการปฏิบัติงานและเรื่องที่ เก่ียวข้องให้เป็นไปตามนโยบาย 
จรรยาบรรณขา้งตน้อย่างสม ่าเสมอ รวมถึงบทก าหนดลงโทษทางวนิยัไวด้ว้ย 
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การถ่วงดุลกรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร 
 ปัจจุบนับริษัทฯ มีกรรมการบริษัทจ านวนทัง้สิน้ 7 ท่าน ประกอบดว้ยกรรมการที่เป็นผูบ้รหิารจ านวน 4 ท่าน  
กรรมการอิสระจ านวน 3 ท่าน ซึ่งมีอิสระอย่างแทจ้รงิจากฝ่ายบรหิาร และไม่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจหรือความสมัพนัธ์
อืน่ใดกบับรษิัทฯ เพื่อใหก้ารก ากบัดแูลกิจการด าเนินไปดว้ยความเป็นอิสระและเป็นกลาง 

  9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

โครงสรา้งกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการจ านวน 3 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบรหิาร และคณะกรรมการตรวจสอบ  ซึ่งมีรายละเอียดดงันี ้

1. คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบรษิัท ประกอบดว้ยบคุคลผูท้รงคณุวฒุิ รวมทัง้สิน้จ านวน 7 ท่าน ประกอบดว้ย  

• กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร (Executive Directors) จ านวน 4 ท่าน 

• กรรมการท่ีไมเ่ป็นผูบ้รหิาร (Non-Executive Directors) จ านวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย  
กรรมการอิสระ (Independent Directors) จ านวน 3 ท่าน คดิเป็นสดัส่วน 1 ใน 3 หรือเทา่กบั 
รอ้ยละ 42.86 ของจ านวนกรรมการทัง้คณะ 

หมายเหตุ รายชื่อและประวตัิของคณะกรรมการแสดงในเอกสารแนบ 2 

ขอบเขตอ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการบรษิัท  
1. จดัการบริษัทใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั มติของที่ประชุมผูถื้อหุน้ ดว้ยความสจุริต 

และระมดัระวงัรกัษาผลประโยชนข์องบรษิัท 
2. มีอ านาจมอบหมายแต่งตัง้กรรมการจ านวนหนึ่งใหเ้ป็นคณะกรรมการบรหิาร เพื่อด าเนินการอย่างหนึ่ง

อย่างใดหรือหลายอย่างเพื่อปฏิบตัิงานตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมทัง้มี
อ านาจแต่งตัง้ประธานกรรมการบริหาร และคณะกรรมการอื ่น  ๆ เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ  
คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน ตามความเหมาะสม 

3. ก าหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัท ควบคุมดูแลการบริหารและ
การจัดการของคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ ได้รับมอบหมาย ให้เ ป็นไปตามนโยบายที่
คณะกรรมการไดใ้หไ้ว ้

4. พิจารณาทบทวน อนมุตัิ และก ากบัดแูลนโยบาย ทิศทาง กลยทุธ ์แผนงานการด าเนินธุรกิจ งบประมาณ
ส าหรบัประกอบธุรกิจประจ าปี งบประมาณรายจ่ายประจ าปี โครงการลงทนุขนาดใหญ่ของบรษิัทที่เสนอ
โดยคณะกรรมการบริหาร โดยสนับสนุนการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่
กิจการ  

5. ติดตามผลการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง 
6. พิจารณาและอนุมตัิกิจการอื่น ๆ ที่ส  าคญัอนัเกี่ยวกับบริษัท หรือที่เห็นสมควรจะด าเนินการนัน้ ๆ  เพื่อให้

เกิดประโยชนแ์ก่บรษิัท 
7. ก ากับดูแลดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ และก ากับดูแลใหบ้ริษัทมีนโยบายการเปิดเผยขอ้มลู การจดัการขอ้มลู

ลับเพื่อไม่ใหเ้กิดขอ้มูลรั่วไหล การรกัษาความลับของขอ้มูลและข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรพัย ์
(market sensitive information) 
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8. ดแูลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการช าระหนีแ้ละกลไกที่จะสามารถ
กอบกูฐ้านะการด าเนินงานไดใ้นกรณีกิจการประสบปัญหาทางการเงิน ตลอดจนการดูแลใหพ้นกังานมี
ความรูค้วามเขา้ใจในการบรหิารจดัการเงิน และกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 

  

เวน้แต่อ านาจในการด าเนินการดงัต่อไปนี ้จะกระท าไดก้็ต่อเมื่อไดร้บัอนุมตัิจากที่ประชุมผู้ถือหุน้ก่อน ทัง้นี ้
ก าหนดให้รายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย  หรืออาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชนอ์ื่นใดกบับรษิัทหรือบรษิัทย่อย ใหก้รรมการซึ่งมีส่วนไดเ้สียในเรื่องนัน้ ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ในเรื่องนัน้  

(ก) เรื่องที่กฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดม้ติที่ประชมุผูถื้อหุน้ 
(ข)  การท ารายการท่ีกรรมการมีส่วนไดเ้สียและอยู่ในข่ายที่กฎหมาย หรือขอ้ก าหนดของตลาด

 หลกัทรพัยร์ะบใุหต้อ้งไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้  
 

และในกรณีดงัต่อไปนีจ้ะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากที่ประชมุคณะกรรมการ และที่ประชมุผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนน
เสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชมุ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขาย หรือโอนกิจการของบรษิัททัง้หมด หรือบางส่วนท่ีส าคญั 
(ข) การซือ้หรือรบัโอนกิจการของบรษิัทอื่น หรือบรษิัทเอกชนมาเป็นของบรษิัท 
(ค) การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่

ส  าคญั การมอบหมายใหบ้คุคลอื่นเขา้จดัการธุรกิจของบรษิัท หรือการรวมกิจการกบับคุคลอื่น
โดยมีวตัถปุระสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทนุกนั  

(ง) การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิ หรือขอ้บงัคบั 
(จ) การเพิ่มทนุ การลดทนุ การออกหุน้กู ้การควบหรอืเลิกบรษิัท  

การประชมุคณะกรรมการบรษิัท 
(ก) กรรมการตอ้งมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดของบริษัทจึงจะครบองค์

ประชมุ  
(ข) การวินิจฉยัชีข้าดของที่ประชมุคณะกรรมการใหถื้อเสียงขา้งมาก ทัง้นีจ้  านวนองคป์ระชมุขัน้ต ่า 

ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการตอ้งมีกรรมการอยู่ไม่นอ้ยกว่า 2 
ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด 

(ค) กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เวน้แต่กรรมการซึ่งมีส่วนไดเ้สียในเรื่องใด ไม่มี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถา้คะแนนเสียงเท่ากัน ใหป้ระธานในที่ประชุมออกเสียง
เพิ่มขึน้อีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชีข้าด  

บทบาทหนา้ที่ของประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการมีหนา้ที่ดงัต่อไปนี ้ 

1. พิจารณาก าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทร่วมกับกรรมการผูจ้ดัการ และดูแลใหก้รรมการ
บริษัทไดร้บัขอ้มลูอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น ชดัเจน และทนัเวลาก่อนการประชุม เพื่อใหก้รรมการบริษัท
สามารถตัดสินใจไดอ้ย่างเหมาะสม 



บริษทั ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)                                                         แบบ 56-1 ประจ ำปี 2563 

ส่วนท่ี 2 หนำ้ 77 

2. เป็นผูน้  าของคณะกรรมการบริษัท และเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท  
2.1 ด าเนินการประชมุคณะกรรมการบรษิัทตามระเบียบวาระ ขอ้บงัคบัของบรษิัทและกฎหมาย 
2.2 จดัสรรเวลาอย่างเพียงพอ และส่งเสริมใหก้รรมการบริษัททุกคนอภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น

ไดอ้ย่างเต็มที่เป็นอิสระ และใชดุ้ลยพินิจอย่างรอบคอบ โดยค านึงถึงผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายอย่าง
ครบถว้น 

2.3 สรุปมติที่ประชมุและส่ิงที่จะตอ้งด าเนินการต่อไปอย่างชดัเจน 
2.4 ก าหนดใหม้ีการประชมุคณะกรรมการบรษิัทโดยไม่มีกรรมการบรษิัทท่ีมาจากฝ่ายจดัการ 

3. เป็นผูน้  าในการประชมุผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นไปตามระเบียบวาระ ขอ้บงัคบัของบริษัทและกฎหมาย โดยจดัสรร
เวลาใหเ้หมาะสม รวมทัง้เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน และดูแลใหม้ีการ
ตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุน้อย่างเหมาะสมและโปรง่ใส 

4. สนบัสนนุและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบตัิตามหลกับรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณของบรษิัท 
5. เสรมิสรา้งความสมัพนัธอ์นัดีระหว่างคณะกรรมการบรษิัทกบัฝ่ายจดัการ และสนบัสนนุการปฏิบตัิหนา้ที่

ของกรรมการผูจ้ดัการและฝ่ายจดัการตามนโยบายของบรษิัท 
6. ก ากบัดแูลใหม้ีการเปิดเผยขอ้มลูและการจดัการอย่างโปรง่ใสในกรณีที่มีความขดัแย้งทางผลประโยชน ์
7. ก ากบัดแูลใหค้ณะกรรมการบรษิัทมีโครงสรา้งและองคป์ระกอบที่เหมาะสม 
8. ก ากับดูแลให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม คณะกรรมการชุดย่อยต่าง   ๆ และ

กรรมการบรษิัทแต่ละคนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
9. ก ากบัดแูลใหม้ีการประเมินผลการปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม และคณะกรรมการชุด

ย่อยต่าง ๆ เพื่อน าผลไปปรบัปรุงการปฏิบัติหนา้ที่ และเสริมสรา้งความรูค้วามสามารถของกรรมการ
บรษิัทและกรรมการชดุย่อย 

การแบ่งแยกบทบาทหน้าทีร่ะหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ 
บริษัทฯ ไดแ้บ่งแยกบทบาทหนา้ที่ความรบัผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจดัการ อย่าง

ชดัเจน โดยกรรมการบริษัทท าหนา้ที่ในการก าหนดนโยบายและก ากับดูแลการด าเนินงานของฝ่ายจัดการใน
ระดับนโยบาย ขณะที่ฝ่ายจัดการท าหนา้ที่บริหารงานในดา้นต่าง ๆ ใหเ้ป็นไปตามนโยบายที่ก าหนด ดังนั้น
ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จดัการ จึงเป็นบุคคลคนละคนกัน โดยทัง้สองต าแหน่งตอ้งผ่านการคดัเลือก
จากคณะกรรมการบรษิัท เพื่อใหไ้ดบ้คุคลที่มีความเหมาะสมที่สดุ  

ประธานกรรมการไม่ไดเ้ป็นกรรมการที่ เป็นผู้บริหาร และไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัท
ตลอดจนไม่มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท เพื่อให้การแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการก ากับดูแลเชิงนโยบายใน
ภาพรวมของบรษิัทกบัการบรหิารงานไดอ้ย่างชดัเจน 

ส าหรับฝ่ายจัดการได้รบัมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้ด  าเนินงานภายใตน้โยบายต่าง ๆ ที่ก าหนดไว ้
รบัผิดชอบผลการด าเนินงานโดยรวม ควบคุมค่าใชจ้่ายและงบลงทุนตามขอบเขตที่คณะกรรมการอนุมัติใน
แผนงานประจ าปี ด าเนินการตามนโยบายดา้นบุคคล แกไ้ขปัญหาหรือความขัดแยง้ที่มีผลกระทบต่อองคก์ร 
และด ารงไวซ้ึ่งการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพต่อผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้ง 
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2.  คณะกรรมการบริหาร 
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบรหิาร ประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 5 ทา่น ดงัมีรายชื่อ

ต่อไปนี ้
 
 
 
 
 
 
 

 
ขอบเขตอ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการบรหิาร 
1. มีอ านาจในการจดัการและบริหารกิจการของบริษัทใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั   

มติที่ประชุมผูถ้ือหุน้ และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทดว้ยความซื่อสตัยส์จุริต และระมดัระวงั
รกัษาผลประโยชนข์องบริษัท 

2. ก าหนดโครงสรา้งองคก์ร อ านาจการบริหารงานในสายงานต่างๆของบริษัท โดยใหค้รอบคลมุทุก
รายละเอียดของการคดัเลือก การฝึกอบรม การว่าจา้ง การโยกยา้ย และการเลิกจา้ง พนกังานของ
บริษัท  

3. วางแผนและก าหนดแผนธุรกิจ กลยุทธท์างธุรกิจ และงบประมาณส าหรบัประกอบธุรกิจประจ าปี         
เพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมตัิ รวมทัง้พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรงบประมาณ
ประจ าปี  การแกไ้ข เปล่ียนแปลง เพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ในกรณีมีความจ าเป็นเร่งด่วน  
และใหน้ าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อทราบต่อไป  

4. ตรวจสอบติดตามการด าเนินการตามนโยบาย  และแนวทางบริหารงานดา้นต่าง ๆ ของบริษัทที่ก าหนด
ไวใ้หเ้ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เอือ้ต่อสภาพการด าเนินธุรกิจ  

5. ตรวจสอบติดตามผลการด าเนินงานของบริษัทที่ก าหนดไวใ้หเ้ป็นไปตามแผนธุรกิจที่ไดร้บัอนุมตัิ  
6. พิจารณาโครงการลงทนุขนาดใหญ่ของบรษิัท เพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิัทพิจารณาอนมุตัิ 
7. มีอ านาจในการอนมุตัิการด าเนินการทางการเงินดงันี ้
 

(ก) ในกรณีที่ก าหนดไวใ้นแผนธุรกิจหรืองบประมาณประจ าปีที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้แลว้  
คณะกรรมการบรหิารสามารถด าเนินการไดโ้ดยไม่จ ากดัวงเงิน 

(ข) ในกรณีที่ไม่ไดก้ าหนดไวต้ามขอ้ (ก) ใหค้ณะกรรมการบรหิารของบรษิัทมีอ านาจในการอนมุตัิการ
ด าเนินการทางการเงินในวงเงินไม่เกิน 150 ลา้นบาท โดยอ านาจอนุมัติทางการเงินดังกล่าวจะ
รวมถึงการอนุมตัิค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ในการด าเนินการตามปกติธุรกิจ การลงทุนในสินทรพัยฝ่์ายทุน 
หรือสินทรพัยถ์าวร การกูย้ืมเงิน การใหกู้ย้ืมเงิน การจดัหาวงเงินสินเชื่อ รวมถึงการใหห้ลกัประกัน 
เป็นตน้ และใหเ้สนอต่อท่ีประชมุคณะกรรมการเพื่อทราบต่อไป 

   
8. ปฏิบตัิหนา้ที่อื่น ๆ ตามที่ไดร้บัมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการบรษิัท 
 

ชื่อ-นามสกลุ ต าแหน่ง 
1. นายอารยี ์  พุ่มเสนาะ ประธานกรรมการบรหิาร 
2. นายทวศีกัดิ์  หวงัก่อเกียรต ิ กรรมการบรหิาร 
3. นายธีระ  พุ่มเสนาะ กรรมการบรหิาร 
4. นางจนัทนก์ะพอ้   ดิสกลุ กรรมการบรหิาร 
5. นายไสว  ฉตัรชยัรุง่เรือง กรรมการบรหิาร 
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 ทั้งนี ้ประธานกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริหาร จะไม่สามารถอนุมัติรายการที่ตน 
หรือบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นลกัษณะอื่นใด
กบับรษิัท หรือ บรษิัทย่อย 

3.  คณะกรรมการตรวจสอบ  
 

 บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดว้ยกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระจ านวน 3 
ท่าน มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 2 ปี ทัง้นีเ้มื่อครบก าหนดออกตามวาระก็อาจไดร้บัการพิจารณาแต่งตัง้ให้
ด  ารงต าแหน่งต่อไปอีกได้ โดยกรรมการตรวจสอบทุกท่านมีความรูค้วามเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อสอบทานการปฏิบตัิงานของบริษัทใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท สอบทานรายงานทางการเงินเพื่อน าเสนอ
กรรมการบรษิัท รวมทัง้พิจารณาเปิดเผยขอ้มลูของบรษิัทในกรณีที่เกิดรายการเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีขดัแยง้
ทางผลประโยชนใ์หถ้กูตอ้งและครบถว้น ทัง้นีค้ณะกรรมการตรวจสอบสามารถปฏิบตัิหนา้ที่และแสดงความเหน็
ไดอ้ย่างอิสระ โดยมีส านกังานตรวจสอบภายในท าหนา้ที่ตรวจสอบบริษัทเป็นประจ าทุกไตรมาส และรายงาน
ผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชมุทัง้สิน้ 4 
ครัง้ 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 3 ท่าน ดังมี
รายชื่อต่อไปนี ้
 
 
 
 

 
 
 

 กรรมการตรวจสอบล าดบัที่ 3 เป็นผูท้ี่มีความรูแ้ละประสบการณเ์พียงพอที่จะสามารถท าหนา้ที่ในการสอบทาน
ความน่าเชื่อถือของงบการเงิน 

ขอบเขตอ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. สอบทานใหบ้ริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกตอ้งและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงาน

กบัผูส้อบบญัชีภายนอก และผูบ้รหิารที่รบัผิดชอบจดัท ารายงานทางการเงนิทัง้รายไตรมาสและประจ าปี คณะกรรมการ
ตรวจสอบเสนอแนะใหผู้ส้อบบญัชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใด ๆ ที่เห็นว่าจ าเป็นและเป็นเรื่องส าคญัในระหว่าง
การตรวจสอบบญัชีของบรษิัทก็ได ้

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ( Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal 
Audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล  รวมทัง้เขา้ร่วมประชุมกับผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุม
ดว้ยอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วามเห็นชอบใน
การพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้างานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รบัผิดชอบเก่ียวกับการ
ตรวจสอบภายใน 

ชื่อ-นามสกลุ ต าแหน่ง 
1. พล.ต.อ. ปรุง บญุผดงุ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายทรงพล อนันานนท ์ กรรมการตรวจสอบ 
3. นายนฎิศวร ์ รอดเพชร กรรมการตรวจสอบ 
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3. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์และกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัท 
 4. พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตัง้ เลือกบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท าหนา้ที่เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัท 
กลับเข้ามาใหม่ และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมถึงการเลิกจ้าง โดยค านึงถึงความน่าเชื่อถือ ความ
เพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของส านักงานสอบบัญชี รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ไดร้ับ
มอบหมายใหท้ าการตรวจสอบบญัชีของบรษิัท  

5. พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 
และข้อก าหนดของตลาดหลักทรพัย ์ทั้งนีเ้พื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ
บรษิัท 

 6. จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท ซึ่งรายงาน
ดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ทัง้นี ้รายงานดงักล่าวจะตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูดงัต่อไปนี ้ 

• ความเห็นเก่ียวกบัความถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นที่เชื่อถือไดข้องรายงานทางการเงินของบรษิัท 

• ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของบรษิัท 

• ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของผู้ตรวจสอบบัญชี  และเหตุผลที่เชื่อว่าผู้สอบบัญชีของบริษัท    
เหมาะสมที่จะไดร้บัการแต่งตัง้ต่อไปอีกวาระหนึ่ง 

• ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัยข์อ้ก าหนดของตลาด
หลกัทรพัย ์หรือกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัท 

• ความเห็นเก่ียวกบัรายการที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

• จ านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้รว่มประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 

• ความเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏิบตัิหนา้ที่ตามกฏบตัร (Charter)  

• รายงานอื่นที่เห็นว่าผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทั่วไปควรทราบภายใตข้อบเขตหนา้ที่และความรบัผิดชอบที่
ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท 

                 7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบดว้ย เช่น
ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเส่ียง ทบทวนการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของ
การบริหาร ทบทวนร่วมกับผูบ้ริหารของบริษัทในรายงานส าคญั  ๆ ที่ตอ้งเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายก าหนด 
ไดแ้ก่ บทรายงานและการวิเคราะหข์องฝ่ายบรหิาร เป็นตน้ 

   9.3  การสรรหาและการแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 
 การสรรหากรรมการ 

1. คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการบริษัทคนใดคนหนึ่งอาจจะเสนอบุคคลเขา้รบัคดัเลือกเป็นกรรมการ
บรษิัทได ้คณะกรรมการบรษิัทจะแนะน าบคุคลดงักล่าวเพื่อใหผู้ถื้อหุน้คดัเลือก เลขานุการบรษิัทจะเป็น    
ผูต้รวจสอบคณุสมบตัิของผูน้ัน้ก่อนท่ีจะเสนอต่อผูถื้อหุน้ โดยผูถื้อหุน้จะพิจารณาเลือกสรรใหส้อดคลอ้ง
กบัภาระผูกพนัที่บริษัทหรือผูถื้อหุน้หลกัมีต่อบุคคลที่จะเขา้รบัการคดัเลือก รวมทัง้จะค านึงถึงสญัญาที่
บรษิัท มีต่อผูถื้อหุน้อีกดว้ย 

2. มาตรฐานในการเลือกสรรกรรมการบรษิัท 
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บุคคลผู้ที่จะเข้ารบัการคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการบริษัทนั้น จะได้รบัการคัดเลือกโดยพิจารณาจาก
คณุสมบตัิดงัต่อไปนี ้

• ประสบการณ ์

• ความรู ้

• ความซื่อสตัย ์และความเขา้ใจในภาพรวมของอตุสาหกรรม 
  
 อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี อาจตอ้งมีการเลือกสรรกรรมการท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้ซึ่งมีส่วน
ไดเ้สียอย่างมีนยัส าคัญในบริษัท เนื่องจากเป็นขอ้ผูกพันตามสญัญาว่าผูถื้อหุน้ดงักล่าวจะตอ้งมีตวัแทนเขา้
เป็นกรรมการในบริษัท การคดัเลือกบุคคลที่จะแต่งตัง้เป็นกรรมการของบริษัทจะกระท าผ่านการประชุมผูถื้อหุน้ 
เนื่องจากบริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหาคดัเลือกบคุคลท่ีจะด ารงต าแหน่งดังกล่าว โดยที่ประชมุผูถื้อหุน้จะท า
การเลือกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบับรษิัทดงัต่อไปนี  ้
1. ผูถื้อหุน้ท่านหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีตนถือ 
2. ผูถื้อหุน้แต่ละท่านจะใชค้ะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามขอ้ 1. เลือกตัง้บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได ้แต่จะแบ่งแยกคะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ใหแ้ก่บคุคลใดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
3. บคุคลซึ่งไดร้บัคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่ากบัจ านวน 

กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึ่งไดร้บัการเลือกตัง้ในล าดบัถัดลงมามีคะแนน
เสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงจะเลือกตั้งในครัง้นั้นให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมที่     
เลือกตัง้กรรมการคราวนัน้เป็นผูม้ีสิทธิออกเสียงชีข้าด 

การสรรหาและการแต่งตัง้ผูบ้รหิาร 
 ในการสรรหาและการแต่งตัง้ผูบ้ริหารของบริษัทฯ ใหเ้ป็นไปตาม ระเบียบอ านาจอนุมตัิและด าเนินการ    
ของบรษิัทฯ ดงันี ้ 

1) การจา้งงาน แต่งตัง้ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหนา้ที่บรหิารสายธุรกิจ (ระดบัCEO)  
ตอ้งน าเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิัทพิจารณาอนมุตัิ 

2) การแต่งตัง้ประธานเจา้หนา้ที่การเงิน ประธานเจา้หนา้ที่การลงทนุ และ/หรือประธานเจา้หนา้ที่บริหารงาน
กลาง เป็นอ านาจอนมุตัิของคณะกรรมการบรหิาร 

3) การแต่งตัง้ผูบ้ริหารระดับต ่ากว่า ระดับ 2) ขา้งตน้ เป็นอ านาจอนุมัติของประธานเจา้หนา้ที่บริหารและ
ผูบ้รหิารระดบัรองลงไป แลว้แต่กรณี 

9.4  การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษทัย่อยและบริษัทร่วม 
ในกรณีที่บริษัทมีการลงทุนในบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม บริษัทจะควบคุมโดยการส่งกรรมการเขา้ไปเป็น

ตวัแทนตามสดัส่วนการถือหุน้ 

การเข้าท ารายการทีเ่กี่ยวโยงกัน หรือการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยส์ินของบริษัท 

 ในกรณีที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายการเก่ียวโยงกันหรือการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นซึ่งอาจ
ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ ดงันัน้ เพื่อใหเ้กิดความโปรง่ใสและเป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้ทกุรายอย่างเท่าเทียม
กนั บรษิัทฯ จึงก าหนดมาตรการท ารายการ โดยยึดหลกัดงันี ้
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1. เป็นรายการท่ีค านึงถึงผลประโยชนข์องบรษิัทฯ เสมือนการท ารายการกบับคุคลภายนอก 
2. เป็นรายการที่ผ่านการแสดงความเห็นในการเขา้ท ารายการ ความสมเหตุสมผล และความเหมาะสมดา้น

ราคาของรายการนัน้ ๆ จากคณะกรรมการตรวจสอบ 
3. เป็นรายการที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท อย่างโปร่งใส โดยผูม้ีส่วนไดเ้สียไม่มีส่วนร่วมในการ

ตดัสนิใจ 
4. มีการเผยแพรข่อ้มลูใหผู้ม้ีส่วนเก่ียวขอ้งไดร้บัทราบอย่างเท่าเทียมกนั 

หลกัเกณฑใ์นการท ารายการระหว่างกนัหรือรายการท่ีเก่ียวโยงกนั  
บริษัทตระหนกัถึงหนา้ที่ในการปฏิบัติตามหลกัเกณฑเ์ก่ียวกับรายการระหว่างกันหรือรายการที่เก่ียวโยงกัน

ตามที่ตลาดหลักทรัพย ์คณะกรรมการก ากับตลาดทุน และ ส านักงาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนด ดังนั้นบริษัทจึงได้
ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละขัน้ตอนในการท ารายการระหว่างกนั หรือรายการเก่ียวโยงกนั ดงันี  ้

1.) การพิจารณาการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั บรษิัทจะใชเ้กณฑร์าคาและขอ้ตกลงทางการคา้เช่นเดียวกบัที่
ใชก้ับลูกคา้ทั่วไป ส่วนรายการใหห้รือรบัความช่วยเหลือทางการเงิน จะตอ้งเป็นไปดว้ยความจ าเป็น 
สมเหตสุมผล และตอ้งมีขอ้ตกลงและเงื่อนไขที่เป็นธรรม ก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุแก่บรษิัท 

2.) กรณีที่ไม่มีเกณฑร์าคาดงักล่าวเพื่อใชอ้า้งอิง บริษัทจะพิจารณาเปรียบเทียบราคาสินคา้หรือบรกิารกับ
ราคาภายนอกภายใตเ้งื่อนไขที่เหมือนหรือคลา้ยคลงึกนั 

3.) บรษิัทอาจใชป้ระโยชนจ์ากรายงานของผูป้ระเมินอิสระ ซึ่งบรษิัทแต่งตัง้เพื่อเปรียบเทียบราคาส าหรบัการ
ท าระหว่างกันที่ส  าคัญ เพื่อใหม้ั่นใจว่าราคาดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชนส์ูงสุดของ
กลุ่มบรษิัท 

4.) กรรมการ ผูบ้รหิาร หรือบคุคลที่มีความเก่ียวขอ้งจะท าธุรกรรมกบับรษิัทหรือบรษิัทย่อยไดต้่อเมื่อธุรกรรม
ดังกล่าวได้รบัมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทแลว้ เว้นแต่ เป็นธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทาง
การคา้ในลกัษณะเดียวกบัที่วิญญชูนจะพึงกระท ากับคู่สญัญาทั่วไปในสถานการณเ์ดียวกนั ดว้ยอ านาจ
ต่อรองทางการคา้ที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลที่มีความ
เก่ียวข้อง แล้วแต่กรณี และเป็นข้อตกลงทางการที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการหรือเป็นไปตาม
หลกัการท่ีคณะกรรมการอนมุตัิไวแ้ลว้ 

5.) หากบริษัทมีรายการระหว่างกันหรือรายการที่เก่ียวโยงกันอื่น ๆ ที่เข้าข่ายตามข้อก าหนดของตลาด
หลักทรพัย ์คณะกรรมการก ากับตลาดทุน และส านกังาน ก.ล.ต. ก็ตอ้งปฏิบัติตามขอ้ก าหนดดงักล่าว
อย่างเครง่ครดั 

6.) บรษิัทตอ้งเปิดเผยขอ้มลูการท ารายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์หรือรายการท่ีเก่ียวโยงกัน 
หรือรายการระหว่างกัน ตามหลกัเกณฑท์ี่ตลาดหลกัทรพัย ์คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และส านกังาน 
ก.ล.ต. โดยเปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี และรายงานประจ าปี หรือแบบรายงานอื่นใด
ตามแต่กรณี และมีการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เก่ียวโยงกันต่อตลาดหลักทรพัย ์ตามหลักเกณฑ์ของ
ตลาดหลกัทรพัย ์ตลอดจนรายการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับรษิัท ตามหลกัเกณฑม์าตรฐานการบญัชี 

7.) ใหม้ีการสอบทานการท ารายการที่เก่ียวโยงกันตามแผนงานตรวจสอบโดยส านักงานตรวจสอบภายใน 
จะตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และมีมาตรการควบคมุ ตรวจสอบ ดแูลใหม้ีการสุ่มสอบทาน
การท ารายการจรงิ ถกูตอ้ง ตรงตามสญัญา หรือนโยบายหรือเงื่อนไขที่ก าหนดไว ้
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โดยจะเปิดเผยการท ารายการไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี และรายงานประจ าปีของบริษัท ตลอดจน
เปิดเผยสารสนเทศต่าง ๆ ต่อตลาดหลักทรพัย ์โดยมีสารสนเทศขั้นต ่าตามที่ตลาดหลักทรพัย ์ก าหนดส าหรบัการท า
รายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

9.5 การดูแลเร่ืองการใชข้้อมูลภายใน 
บรษิัทฯ ไดป้ฏิบตัิตามนโยบายว่าดว้ยการใชข้อ้มลูภายใน โดยกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุคน รวมทัง้

พนักงานในบริษัทย่อย บริษัทร่วม ถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครดัโดยทั่วกัน โดยก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนกังานทกุคน ตอ้งไม่น าขอ้มลูภายในของบรษิัทฯ หรือคู่คา้ทางธุรกิจ ไปซือ้หรือขาย หรือเสนอซือ้ หรือเสนอขาย หรือ
ชกัชวนใหบุ้คคลอื่นซือ้ หรือขาย หรือเสนอซือ้ หรือเสนอขายหลักทรพัยข์องบริษัทฯ หรือคู่คา้ทางธุรกิจ เพื่อประโยชน์
ของตนเองหรือบคุคลอื่น หรือท าธุรกิจที่แข่งขนักบับรษิัทฯ หรือธุรกิจที่เก่ียวเนื่อง แมว้่าบรษิัทฯ อาจไม่เสียประโยชนใ์ดก็
ตาม และตอ้งปฏิบตัิตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้งอย่างเครง่ครดั ซึ่งกรรมการ และผูบ้รหิารมีหนา้ที่ ดงันี ้

• รายงานการถือหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ ครัง้แรก และรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรพัย ์ซึ่งนบัรวมถึง      
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนบุคคลที่เก่ียวข้อง ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์พ.ศ.2535 ภายใน 3 วันท าการ นับจากวันที่ซือ้ ขาย โอน หรือรบัโอน ต่อ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์รวมทั้งหา้มซือ้ขายหลักทรพัยข์องบริษัทฯ 
ในช่วง 1 เดือนก่อนท่ีจะเผยแพรง่บการเงินต่อสาธารณชน 

• รายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรพัยต์่อส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
(ก.ล.ต.) ตามเกณฑท์ี่ส  านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด รวมทัง้ตอ้งจดัส่งส าเนารายงานดงักล่าว จ านวน 1 ชุดใหแ้ก่
เลขานุการบริษัท ในวันเดียวกับวันที่รายงานต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรพัยเ์พื่อเก็บเป็นหลกัฐาน 

• เมื่อไดร้บัทราบขอ้มลูภายในท่ีเป็นสาระส าคญัที่มีผลต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรพัย ์จะตอ้งระงบัการซือ้
ขายหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินหรือขอ้มลูภายในนัน้จะเปิดเผยต่อสาธารณชน 
และหา้มเปิดเผยขอ้มลูที่เป็นสาระส าคญันัน้ต่อบคุคลอื่น 

• รายงานการถือหลกัทรพัยข์องบรษิัทใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบผ่านคณะกรรมการตรวจสอบทกุสิน้ไตรมาส 
โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาการถือครองหลกัทรพัยข์องกรรมการและรายงานใหค้ณะกรรมการ
บรษิัททราบภายใตก้ิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบทกุไตรมาส 
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รายงานการถือหลักทรัพยข์องกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 

ล า
ดับ
ที ่

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร จ านวนหุน้ (หุ้น) หมายเหตุ 

31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2563 เพิ่ม (ลด) 
ระหว่างปี 

กรรมการบริษัท 
1 พล.ต.อ.ปรุง   บญุผดงุ - - -  

2 นายอารีย ์  พุ่มเสนาะ 99,979,500 102,908,600 2,929,100  

3 นายทวีศกัดิ์   หวงัก่อเกียรติ 30,500,000 30,500,000 -  

4 นายธีระ   พุ่มเสนาะ 12,000,000 12,000,000 -  

5 นางจนัทนก์ะพอ้   ดิสกลุ 705,768 705,768 -  

6 นายทรงพล   อนันานนท ์ - - -  

7 นายนฎิศวร ์  รอดเพชร - - -  

ผู้บริหาร 
8 นายไสว   ฉตัรชยัรุง่เรือง - - -  

9 นายวราวธุ อรุโณทยั - 200,000 200,000  

10 น.ส.รตันกมล พุ่มเสนาะ 100,000 100,000 -  

11 นายวฒุิกร ตรีวิทยานนท ์ 120,000 120,000 -  

12 นายจิรดลุย ์  พิทกัษ์ธรรม 226,000 226,000 -  

13 นายวรพงศ ์  วิบลูยเ์จรญิกิจจา - - -  

14 นายปิยะพจน ์  แกว้จ าลอง - - -  

จ านวนหลกัทรพัยข์องกรรมการและผูบ้ริหาร ไดน้บัรวมการถือหลกัทรพัยข์องคู่สมรส และบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ
เรียบรอ้ยแลว้ 

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี  

ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีประจ าปี 2561-2563  มีรายละเอียดดงันี ้
 

(บาท) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
ค่าตอบแทนจากการสอบบญัช ี
( Audit Fee) 

1,100,000 1,120,000 1,120,000 

ค่าบรกิารอื่นๆ  
(Non-Audit Fee)  

692,032 143,646 148,242 

หมายเหต.ุ.ค่าบริการอื่น ๆ เช่น ค่าจดัท างบการเงินเพิ่ม , ค่าพาหนะ , ค่าไปรษณีย ์,ค่าโทรศพัท ์,ค่าบริการปฏิบตัิงานล่วงเวลา          
(Overtime) รวมถึง ค่าที่พกั และ ค่าเบีย้เลีย้งพนกังาน  

 
 
 



บริษทั ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)                                                         แบบ 56-1 ประจ ำปี 2563 

ส่วนท่ี 2 หนำ้ 85 

9.7 การปฏิบตัิตามหลกัการก ากับดูแลกิจการทีด่ีในเร่ืองอื่นๆ 

 บริษัทให้ความส าคัญในการก ากับดูแลกิจการตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางที่ตลาด
หลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก าหนดในทุก  ๆ เรื่อง นอกเหนือจากที่เปิดเผยไวข้้างตน้ ดังจะเห็นไดจ้ากกระบวนการ
ควบคมุภายใน ความรบัผิดชอบต่อสงัคม การบรหิารจดัการความเส่ียง ดงัปรากฏในหวัขอ้ต่อ ๆ ไปอีกดว้ย 

รวมถึงบริษัทให้ความส าคัญต่อระบบการควบคุมภายใน ส าหรับทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติการท่ี                    
มีประสิทธิภาพ จึงไดก้ าหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีด าเนินการใหม้ีความเหมาะสมชดัเจน มีการก าหนดภาระหนา้ที่ อ  านาจ
ด าเนินการของผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
ผู้ติดตาม ควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม 
นอกจากนีย้งัมีการควบคุมภายในเก่ียวกบัระบบการเงิน โดยบรษิัทจดัใหม้ีระบบรายงานทางการเงินเสนอผูบ้รหิารสาย
งานท่ีรบัผิดชอบ โดยสรุปสาระส าคญัการด าเนินการดา้นการก ากบัดแูลกิจการ ดงันี ้

9.7.1 สทิธิของผู้ถือหุน้ (Rights of Shareholders) 
 

 บริษัทไดใ้หค้วามส าคญัในการปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ดว้ยวิธีการและมาตรฐานที่เป็นที่
ยอมรบัและเชื่อถือได ้โดยใหสิ้ทธิในการซือ้ ขาย โอน หลกัทรพัยท์ี่ตนถืออยู่อย่างเป็นอิสระ การไดร้บัส่วนแบ่งผลก าไร
จากบรษิัท  การเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ การเสนอวาระการประชมุล่วงหนา้ การเสนอชื่อบคุคลเพื่อเขา้รบัการแต่งตัง้เป็น
กรรมการบริษัท การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมอย่างเป็นอิสระ การร่วมตัดสินใจในเรื่องส าคัญของบริษัท เช่น         
การเลือกตัง้กรรมการ การอนุมัติธุรกรรมที่ส  าคญัและมีผลต่อทิศทางในการด าเนินธุรกิจของบริษัท การแกไ้ขหนังสือ
บริคณหส์นธิ และขอ้บังคบัของบริษัท ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้ทุกคนมีสิทธิออกเสียงตามจ านวนหุน้ที่ถืออยู่ โดยแต่ละหุน้มีสิทธิ
ออกเสียงหน่ึงเสียง และไม่มีหุน้ใดมีสิทธิพิเศษเหนือผูถื้อหุน้รายอื่น 

ในฐานะเจา้ของบริษัท ผูถื้อหุน้ย่อมมีสิทธิก าหนดทิศทางการด าเนินธุรกิจของบรษิัท หรือตดัสินใจในเรื่องที่มี
ผลกระทบอย่างมีนยัส าคัญต่อบริษัท การประชุมผูถื้อหุน้จึงเป็นเวทีส าคัญส าหรบัผูถื้อหุน้ในการแสดงความคิ ดเห็น 
ซกัถาม พิจารณาลงคะแนนเสียงชีข้าด และคดัเลือกคณะกรรมการเพื่อท าหนา้ที่ก ากับดูแลบริษัทแทนผูถื้อหุน้ ดงันั้น   
ผูถื้อหุน้จึงมีสิทธิโดยชอบที่จะเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ รวมทั้งมีเวลาเพียงพอส าหรบัการพิจารณาและรบัทราบผลการ
ประชมุ 

การประชุมผู้ถือหุ้น 

ก าหนดการจดัประชมุผูถื้อหุน้ 
บรษิัทไดก้ าหนดใหม้ีการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ปีละครัง้ ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือน นบัแต่วนัสิน้สดุรอบปีบญัชี

ของบริษัท และในกรณีที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนตอ้งเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบหรือเก่ียวขอ้งกับ
ผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้หรือเก่ียวขอ้งกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ ์กฎหมายที่ใชบ้งัคบัที่ตอ้งไดร้บัการอนมุตัิจากผูถื้อหุน้ 
บริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้เป็นกรณีไป ทั้งนีใ้นปี 2563 บริษัทฯ ไดจ้ัดการประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครัง้ คือ การ
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี เมื่อวนัจนัทรท์ี่ 20 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ หอ้งประชุมใหญ่ ส านกังานใหญ่ 
บรษิัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 1/1 หมู่ 7 ถนนบางคูวดั ต าบลบางควูดั อ าเภอเมืองปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี 
12000 และในระหว่างปีไม่มีการเรียกประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ 
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การแจง้เชิญประชมุล่วงหนา้ 
ในปี 2563 การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2563 เมื่อวันอังคารที่  25 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติให้

จัดการประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้นในวันจันทรท์ี่  20 เมษายน 2563 โดยได้เปิดเผยมติการประชุม วันประชุม 
ระเบียบวาระการประชุม และแจง้ข่าวประกาศในเว็บไซตข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ทราบ
ล่วงหนา้ในวนัท่ีคณะกรรมการมีมติ ก่อนการจดัส่งหนงัสือเชิญประชมุโดยบริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) 
จ ากัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรพัยข์องบริษัท เป็นผูด้  าเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมที่มีรายละเอียดวาระการ
ประชมุ ขอ้มลูประกอบท่ีส าคญัและจ าเป็นส าหรบัการตดัสินใจ ความเห็นของคณะกรรมการ รายงานการประชมุที่ผ่าน
มาซึ่งมีรายละเอียดครบถว้น รายงานประจ าปี พรอ้มทัง้เอกสารประกอบการประชมุ เอกสารท่ีตอ้งใชใ้นการมอบฉันทะ 
และระบุวิธีการใชไ้วช้ัดเจนตามที่บริษัทก าหนด โดยจัดส่งใหผู้ถื้อหุน้ล่วงหนา้ 7 วนัก่อนวันประชุมผูถื้อหุน้ และไดท้ า
การประกาศลงในหนงัสือพิมพต์ิดต่อกนั 3 วนั ก่อนวนัประชมุ 3 วนั เพื่อบอกกล่าวเรียกประชมุผูถื้อหุน้เป็นการล่วงหนา้
เพียงพอส าหรบัการเตรียมตวัก่อนมาเขา้รว่มประชมุ 

อย่างไรก็ตาม ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ไดน้ าขอ้มูลหนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ และเอกสารประกอบ
เปิดเผยในเว็บไซตข์องบรษิัทล่วงหนา้ก่อนวนัประชมุ 30 วนั 

การด าเนินการประชมุผูถื้อหุน้ 
 ก่อนเริ่มการประชมุผูถื้อหุน้ ประธานท่ีประชุมจะแนะน าคณะกรรมการ คณะผูบ้รหิาร ผูส้อบบญัชีของบริษัท 
และที่ปรกึษาดา้นการเงิน ใหท้ี่ประชมุรบัทราบ แลว้จึงชีแ้จงกติกาทัง้หมด รวมถึงวิธีนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ที่ตอ้ง
ลงมติ  ในแต่ละวาระตามขอ้บงัคบัของบรษิัท รวมถึงการใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระอย่างชดัเจน และเมื่อ
มีการให้ข้อมูลตามระเบียบวาระแล้ว ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกราย แสดงความคิดเห็น 
ขอ้เสนอแนะ ถามค าถามในแตล่ะวาระ และใหเ้วลาอภิปรายอย่างเหมาะสมเพียงพอ จากนัน้ประธานฯ และผูบ้รหิารจะ
ตอบขอ้ซกัถามอย่างชดัเจน ตรงประเด็น และใหค้วามส าคญักบัทุกค าถามแลว้จึงใหท้ี่ประชุมออกเสียงลงมติในวาระ
นัน้ๆ ส าหรบัวาระการเลือกตัง้กรรมการ ประธานฯ จะด าเนินการใหผู้ถื้อหุน้ลงมติเป็นรายบคุคล 

ประธานฯ จะด าเนินการประชมุตามล าดบัวาระการประชมุ และไม่เพิ่มวาระการประชมุโดยไม่แจง้ใหผู้ถื้อหุน้
ทราบล่วงหนา้ เวน้แต่ที่ประชมุจะมีมติใหเ้ปล่ียนล าดบัระเบียบวาระดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวน   
ผูถื้อหุน้ซึ่งเขา้ร่วมประชมุหรือผูถื้อหุน้ซึ่งถือหุน้รวมกันไม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมดอาจ
ขอให ้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่ก าหนดไวใ้นหนังสือนัดประชุม เมื่อที่ประชุมไดพ้ิจารณาระเบียบวาระที่
ก าหนดไวเ้ป็น  ที่เรียบรอ้ยแลว้ตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบรษิัท ทัง้นี ้ในการประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจ าปี 2563 
ไม่มีการเปล่ียนล าดบัระเบียบวาระ และไม่มีการขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาเรื่องอื่นท่ีไม่ไดก้ าหนดไวใ้นท่ีประชมุอย่างใด 

อนึ่ง ในการประชมุทกุครัง้จะมีการจดบนัทึกรายงาน การประชมุอย่างถกูตอ้งครบถว้น และสรุปดว้ยการลงมติ 
พรอ้มกบันบัคะแนนเสียง ซึ่งรวมระยะเวลาที่ใชใ้นการประชุม ผูถื้อหุน้แต่ละครัง้ประมาณ 2 ชั่วโมง ทัง้นีใ้นการประชุม      
ผูถื้อหุน้สามญัประจ าปี 2563 ไดก้ าหนดการประชุมเวลา 13.30 น. โดยเริ่มรบัลงทะเบียนเวลา 12.00 น. โดย ณ ตอน
เปิดประชุมมีผูถื้อหุน้ที่มาประชุมดว้ยตนเอง และมอบฉันทะใหผู้อ้ื่นมาประชุมแทนรวม 30 ราย ถือหุน้รวมกันทั้งสิน้
จ านวน 378,530,966 หุน้ หรือคิดเป็นรอ้ยละ 43.77 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมดของบริษัท 
จ านวนทัง้สิน้ 864,786,782 หุน้  
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การเปิดเผยผลการประชมุผูถื้อหุน้ 
ในปี 2563 บริษัทได้จัดส่งรายงานสรุปผลการลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ  และ

คณะกรรมการ ตลาดหลกัทรพัย ์ภายในช่วงเย็นหลงัจากเสร็จสิน้การประชุม (วนัที่ 20 เมษายน 2563) และจะจดัส่ง
รายงานการประชุมผูถื้อหุน้ ซึ่งจดบนัทึกรายงานการประชุมและบนัทึกการออกเสียง รวมทัง้ขอ้ซกัถามของผูถื้อหุน้ใน
แต่ละวาระ อย่างละเอียดใหต้ลาดหลักทรพัยฯ์ และคณะกรรมการตลาดหลักทรพัย์ ภายในก าหนด 14 วัน รวมถึง
เผยแพรร่ายงานการประชมุบนเว็บไซตข์องบรษิัท 

9.7.2 การปฏิบตัิตอ่ผู้ถือหุน้อย่างเท่าเทยีมกนั (Equitable Treatment of Shareholders) 
 

บริษัทปฏิบัติต่อผูถื้อหุ้นแต่ละรายเท่าเทียมกัน แมว้่าจะถือหุน้ไม่เท่ากันและมีสิทธิออกเสียงไม่เท่ากัน  ซึ่ง
เป็นไปตามจ านวนหุ้นที่ถือ มีสิทธิพืน้ฐานในฐานะผู้ถือหุ้นเท่าเทียมกัน โดยไม่ค านึงถึงเพศ อายุ เชื ้อชาติ สัญชาติ 
ศาสนา ความเชื่อ ฐานะทางสังคม ความพิการ หรือความคิดเห็นทางการเมือง ในการประชุมผูถื้อหุ้นบริษัท จะจัด
เจา้หนา้ที่ไวค้อยอ านวยความสะดวก ส่วนการจดักิจกรรมส าหรบัผูถื้อหุน้ของบรษิัทก็เปิดโอกาสใหโ้ดยไม่มีขอ้จ ากดั 

การเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งต้ังเป็นกรรมการ 
บริษัทฯ ก าหนดหลกัเกณฑ ์รวมทั้งก าหนดขัน้ตอน แนวทางการพิจารณาการใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเสนอ

วาระ การประชมุฯ และ/หรือ ชื่อบคุคลเพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการ ล่วงหนา้ใหค้ณะกรรมการบรษิัท พิจารณาก าหนดเป็น
ระเบียบ วาระการประชุมสามัญผูถื้อหุ้น เพื่อให้โอกาสผู้ถือหุน้ มีส่วนร่วมในการก ากับดูแลบริษัท และการคัดสรร
บคุคลที่มี คุณสมบตัิเหมาะสมและปฏิบตัิหนา้ที่ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหุน้และผูม้ีส่วนได้
ส่วนเสียทกุฝ่าย โดยใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้รายเดียว หรือกลุ่มที่ถือหุน้ของบรษิัทรวมกนัเกินกว่า 5% ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่าย
และช าระแลว้ของบริษัทฯ  และเป็นการถือหุน้ของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องจนถึงวนัที่เสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการ
ประชมุ เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 12 เดือน  เสนอวาระการประชมุหรือเสนอชื่อบคุคล ที่มีความเหมาะสมเขา้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการบรษิัทก่อน การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีในช่วงไตรมาสสดุทา้ยของปี 

ส าหรบัการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ปี 2563 บริษัทฯ ไดน้ าหลักเกณฑ์ดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซตข์องบริษัทฯ 
และแจง้ข่าวประกาศในเว็บไซตข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีระยะเวลาตัง้แต่วนัที่  13 กันยายน 2562 
จนถึงวนัที่ 30 ธันวาคม 2562 แลว้ อย่างไรก็ตามไม่มีผูถื้อหุน้เสนอวาระการประชุม และไม่มีการเสนอชื่อบุคคลเสนอ
แต่งตัง้เป็นกรรมการในระยะเวลาดังกล่าว ซึ่งเลขานุการบริษัทไดร้ายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรบัทราบ
แลว้ 

การอ านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น 
ในการจดัการประชุมผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 บริษัทฯ ไดอ้  านวยความสะดวก ใหก้ับผูถื้อหุน้ทุกราย ดว้ยการ

จดัใหม้ีเจา้หนา้ที่คอยดแูล ตอ้นรบัใหค้วามสะดวกอย่างเพียงพอ มีการคดัเลือกสถานที่ประชมุ ที่สามารถอ านวยความ
สะดวกใหก้ับผูเ้ขา้ร่วมการประชุม จดัเจา้หนา้ที่ตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสาร การเปิดรบัลงทะเบียนก่อนเวลา
ประชุม 2 ชั่วโมง การขยายระยะเวลารบัลงทะเบียนจนถึงระยะเวลาก่อนการพิจารณาวาระการประชุมสดุทา้ย การใช้
ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนเพื่อความสะดวกรวดเร็ว และการจดัใหม้ีการเลีย้งรบัรองส าหรบัผูถื้อหุน้ที่มาร่วม
ประชมุ 



บริษทั ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)                                                         แบบ 56-1 ประจ ำปี 2563 

ส่วนท่ี 2 หนำ้ 88 

แมผู้ถื้อหุน้ส่วนใหญ่ที่มาเขา้ร่วมการประชุมสามญัประจ าปีของบริษัทฯ เป็นคนไทย และด าเนินการประชุม  
ผูถื้อหุน้เป็นภาษาไทย แต่บรษิัทฯ ไดจ้ดัท าเอกสารประกอบการประชมุผูถื้อหุน้ และเอกสารอื่นที่เก่ียวขอ้งเป็น 2 ภาษา        
คือ ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ส าหรบัผูถื้อหุน้ชาวไทยและชาวต่างชาติ  

การมอบฉันทะ 
เพื่อรกัษาสิทธิใหผู้ถื้อหุน้ที่ไม่สะดวกเขา้ประชุมประจ าปี 2563 ดว้ยตนเอง ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉันทะให้

ผูอ้ื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัท ท่านใดท่านหนึ่งจากกรรมการอิสระที่เขา้ร่วมประชุมทั้งหมด ซึ่งบริษัทฯ จะระบุ
รายชื่อไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชยก์ าหนด เพื่อใหผู้เ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงมติแทนผูถื้อ
หุน้ไดโ้ดยไม่มีเงื่อนไข ทัง้นี ้ในกรณีที่ผูถื้อหุน้มอบฉันทะใหก้ับผูอ้ื่น บริษัทฯ จะใหสิ้ทธิและปฏิบตัิต่อผูร้บัมอบฉันทะ
เสมือนเป็นผูถื้อหุน้ท่านหนึ่ง นอกจากนี ้บริษัทฯ ไดเ้ปิดเผยแบบหนงัสือมอบฉันทะ ที่แนบพรอ้มทัง้รายละเอียด และ
ขัน้ตอนต่าง ๆ  บนเว็บไซตข์องบริษัทฯ ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม 30 วนั โดยผูถื้อหุน้สามารถสอบถามขอ้มลูเพิ่มเติมได้
ทัง้ทางโทรศพัท ์หรือช่องทางอื่นๆ เช่น เว็บไซต ์อีเมล เป็นตน้ 

ในปี 2563 บริษัทฯไดร้บัการประเมินจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ตามโครงการประเมินคุณภาพการจัด
ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ รอ้ยละ 99 

9.7.3 บทบาทของผู้มีสว่นได้เสีย (Role of Shareholders) 

 บริษัทไดใ้ห้ความส าคัญต่อสิทธิของผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม โดยค านึงถึงการรกัษาผลประโยชน์ของบริษัท
ควบคู่ไปกับการค านึงถึงผลประโยชน ์ สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุน้ และผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มของบริษัท  
อนัไดแ้ก่ ผูถื้อหุน้ พนกังาน คู่คา้ เจา้หนี ้ลกูคา้ คู่แข่งขนั สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 

9.7.3.1 การปฏิบตัิต่อผูม้ีส่วนไดเ้สีย โดยยึดหลกัดงันี ้

ผู้ถือหุ้น 
คณะกรรมการบริษัท ไดย้ึดถือการปฏิบตัิหนา้ที่อย่างซื่อสตัย ์โปรง่ใส เพื่อประโยชนส์งูสดุแก่ผูถื้อหุน้ทัง้หมด

ในการท่ีจะรกัษาและเสรมิสรา้งมลูค่าระยะยาวต่อผูถื้อหุน้ ขอ้มลูที่ส  าคญัทัง้หมดซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคาหุน้ของ
บรษิัท และ/หรือ การตดัสินใจของผูถื้อหุน้จะตอ้งไดร้บัการเปิดเผยโดยครบถว้นในเวลาที่เหมาะสม  

พนักงาน 
 บุคลากรของบริษัทฯ ทุกคนเป็นส่วนส าคญัที่สดุในการด าเนินธุรกิจ บริษัทฯ จึงใหค้วามส าคญักับพนกังาน

ทกุคน  โดยปราศจากการเลือกปฏิบตัิ ใหค้วามมั่นใจในคุณภาพชีวิตการท างานอย่างเท่าเทียมกัน เสมอภาค และให้
ผลตอบแทนอย่างยตุิธรรมและเหมาะสม บรษิัทฯ ส่งเสริมใหบ้คุลากรรูร้กัสามคัคี  ไวเ้นือ้เชื่อใจกัน ไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่าย 
ปฏิบตัิต่อกนัอย่างสภุาพ และเคารพในคกัดิ์ศรคีวามเป็นมนษุย ์โดยการสรา้งสภาพแวดลอ้มใน การท างานท่ีดี  มีความ
ปลอดภัย จ่ายค่าตอบแทนที่ เหมาะสมกับการท างาน มีสวัสดิการที่ดีให้กับพนัก งาน และจัดหานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีใหม่ๆ มาสนบัสนุนการท างาน รวมทัง้ไม่ใหเ้กิดกรณีที่มีลกัษณะเป็นการคุกคามทางเพศ  บริษัทฯ ส่งเสริม
การใชสิ้ทธิของลกูจา้งตามกฎหมายแรงงานสมัพนัธ ์ 

บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่า การเจริญเติบโตขององค์กรขึน้อยู่กับพนักงานที่มีคุณภาพ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมี
นโยบายมุ่งเนน้ที่จะพฒันาและปรบัปรุงระบบการบริหารและระบบการพฒันาบคุคลใหม้ีความทนัสมยั สอดคลอ้งกับ
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เทคโนโลยี และเป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อที่จะเสรมิสรา้งและพฒันาใหพ้นกังานเป็นทัง้คนดีและคนเก่ง ตลอดจน
มีส่วนรว่ม   ในการพฒันาและ ช่วยเหลือสงัคมส่วนรวม และมุ่งเนน้ใหพ้นกังานเป็นกลไกหลกัในการพฒันาใหบ้ริษัทฯ 
กา้วไปสู่ความเป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศ (High Performance Organization) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขง่ขนัและตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงขององคก์ร 

แนวปฏิบตัิ 
1.) บริษัทฯ ปฏิบัติต่อบุคลากรทุกคนโดยเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยกถิ่นก าเนิด เชือ้ชาติ เพศ 

อาย ุสีผิว ศาสนา ความพิการ ฐานะ ชาติตระกลู สถานศกึษา หรือสถานะอื่นใดที่มิไดเ้ก่ียวขอ้งโดยตรงกับ
การปฏิบตัิงาน 

2.) บรษิัทฯ ใหโ้อกาสบคุลากรทกุคนแสดงความสามารถอย่างเต็มที่โดยจดัผลตอบแทนที่เหมาะสม และสรา้ง
แรงกระตุน้ในการท างาน ทัง้ในรูปของเงินเดือนและโบนสั และค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานท่ีเหมาะสมตาม
ระเบียบของบรษิัทฯ และการอบรมทัง้ระยะสัน้และระยะยาว 

3.) บุคลากรทุกคนตอ้งปฏิบัติหน้าที่ในความรบัผิดชอบดว้ยตนเองอย่างสุดความสามารถ มีจิตส านึกที่ดี 
ซื่อสตัยส์จุรติ เที่ยงธรรม ยึดมั่นในคุณธรรมและจรยิธรรม และมีความรบัผิดชอบ ไม่มอบหมายหนา้ที่ของ
ตนใหบุ้คคลใดบุคคลหนึ่งท าแทน ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม เวน้แต่จะเป็นการจ าเป็น หรือเพื่อความ
สะดวกรวดเรว็ในงานท่ีไม่ตอ้งใชค้วามสามารถเฉพาะของตน 

4.) บุคลากรตอ้งปฏิบตัิงานตามสายบงัคับบญัชา รบัค าสั่งและรบัผิดชอบโดยตรงต่อผูบ้ังคับบัญชาของตน       
ไม่ข้ามสายการบังคับบัญชา หากไม่มีความจ าเป็น หลีกเล่ียงการวิพากษ์วิจารณ์ผู้บังคับบัญชาและ
ผูร้่วมงานที่อาจก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อบุคคลนั้น หรือต่อบริษัทฯ ทั้งนีบุ้คลากรของบริษัทฯ ควรเปิด
โอกาสและเปิดใจรบัฟังความคิดเห็นของผูใ้ตบ้งัคับบัญชา ผูบ้ังคบับญัชา และเพื่อนร่วมงาน อย่างมีสติ 
ปราศจากอคติ และรบัฟังดว้ยเหตแุละผล 

5.) บุคลากรของบริษัทฯ สามารถใชท้รพัยากร แรงงาน สถานที่ และส่ิงอ านวยความสะดวกของบริษัทฯ ใน
หนา้ที่อย่างเต็มที่ หา้มใชท้รพัยากร แรงงาน สถานที่ และส่ิงอ านวยความสะดวกไปในการอื่น นอกจาก
การปฏิบตัิหนา้ที่หรือสวสัดิการท่ีตนมีสิทธิโดยชอบ 

6.)  บุคลากรของบริษัทฯ ต้องมีกิริยามารยาทสุภาพ แต่งกายเหมาะสมต่อกาลเทศะ และประพฤติตน
เหมาะสมกบัหนา้ที่การงาน ธรรมเนียมทอ้งถิ่น โดยไม่สรา้งความเส่ือมเสียต่อภาพลกัษณบ์รษิัทฯ 

7.) บุคลากรของบริษัทฯ สามารถใช้ชื่อและต าแหน่งของตนเพื่อเรี่ยไรเงินเพื่อการกุศลที่บริษัทฯ เป็นผู้จัด     
แต่หา้มใชช้ื่อของบรษิทัฯ หรือต าแหน่งในบรษิัทฯ ในการเรี่ยไรเงินเป็นการส่วนตวัไม่วา่ดว้ยวตัถปุระสงคใ์ด 

8.) บุคลากรของบริษัทฯ ควรใหค้วามร่วมมือในกิจกรรมที่บริษัทฯ จัดขึน้เพื่อสรา้งความสามัคคี ช่วยเหลือ
เกือ้กลูกนั รวมทัง้กิจกรรมเพื่อสงัคมที่บรษิัทฯ จดัขึน้ 

9.) หา้มบุคลากรของบริษัทฯ กระท าการที่ก่อความเดือดรอ้น ร  าคาญ บั่นทอนก าลงัใจผูอ้ื่น ก่อใหเ้กิดความ
เป็นปฏิปักษ์ หรือรบกวนการปฏิบตัิงาน ท่ีมีลกัษณะเป็นการคกุคามทางเพศ ไม่ว่าต่อบคุลากรของบรษิัทฯ 
หรือบคุคลภายนอกที่เขา้มาติดต่อธุรกิจ ทั้งนีร้วมถึงการล่วงละเมิดทางเพศ การเกีย้วพาราสี การลวนลาม       
การอนาจาร และการมีไวซ้ึ่งภาพลามกอนาจาร 

10.) บรษิัทฯ ส่งเสริมการใชสิ้ทธิของลกูจา้งตามกฎหมายแรงงานสมัพนัธ์ โดยบรษิัทฯ จะไม่กระท าการอนัใดที่
เป็นการกระท าอนัขดัต่อกฎหมาย จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจที่รา้ยแรง หรือก่อความเสียหายอย่าง
รา้ยแรงต่อบรษิัทฯ 
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คู่ค้า 
บรษิัทฯ ใหค้วามส าคญักับคู่คา้ อนัเป็นผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียส าคญัที่ช่วยเหลือในการด าเนินธุรกิจซึ่งกนัและกัน  

โดยบริษัทฯ  จะปฏิบัติต่อคู่คา้อย่างเสมอภาคบนพืน้ฐานของการแข่งขันที่เป็นธรรม เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน สรา้ง
ความสมัพนัธแ์ละความรว่มมืออนัดี ปฏิบตัิตามสญัญาอย่างเครง่ครดั และใหค้วามส าคญัในกระบวนการจดัซือ้จดัหา   
ซึ่งเป็นกระบวนการส าคญัในการควบคมุคา่ใชจ้่าย คณุภาพสินคา้และบรกิารท่ีบรษิัทฯ จะน ามาใชด้  าเนินกิจการ มีการ
ก าหนดขัน้ตอนการจดัหาพสัดุเพื่อใหเ้กิดความโปรง่ใสตรวจสอบได ้และก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ รวมถึงการส่งเสริม
และสนับสนุนใหคู้่คา้ร่วมต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชั่น โดยเรียนรูจุ้ดแข็งของกันและกันเพื่อน าไปสู่การพัฒนาธุรกิจ
รว่มกนัใหม้ีความกา้วหนา้ยิ่งขึน้ 

แนวปฏิบตัิ 
1.) หน่วยงานของบริษัทฯ ที่ตอ้งจดัหาพัสดุ ตอ้งค านึงถึงความตอ้งการ ความคุม้ค่า ราคา และคุณภาพของ

สินคา้และบรกิาร กระบวนการจดัหาพสัดุตอ้งด าเนินการถกูตอ้งตามระเบียบ ขอ้ก าหนด และหลกัเกณฑ์
ต่างๆ ท่ีบริษัทฯ ก าหนดไวอ้ย่างโปรง่ใส ใหข้อ้มลูแก่ผูค้า้อย่างเท่าเทียม ถูกตอ้ง ไม่มีอคติ  ไม่เลือกปฏิบตัิ
ต่อ คู่คา้ สรา้งการแข่งขนัที่เป็นธรรมระหว่างคู่คา้ วิธีการจดัหาพสัดคุวรอา้งอิงแนวทางปฏิบตัิที่เป็นสากล           
มีความรดักุม สอดคลอ้งกับสถานการณ์ และตอ้งปฏิบัติตามกฎหมาย ขอ้บังคับ ค าสั่งที่เก่ียวขอ้ง ที่ใช้
ก ากบัหน่วยงานภาครฐัอย่างเครง่ครดั 

2.) บริษัทฯ สนับสนุนการปฏิบัติอย่างเสมอภาคต่อผูค้า้ของบริษัทฯ ทั้งการปฏิบัติระหว่างผูค้า้เองและการ
ปฏิบัติระหว่างผูค้า้กับบริษัทฯ หน่วยงานของบริษัทฯ ที่ตอ้งจัดหาพัสดุไม่ควรด าเนินการในระยะเวลา
กระชัน้จนเกินไป ควรใหเ้วลาผูค้า้อย่างพอเพียงในการจดัเตรียมเอกสารหลกัฐาน และเอกสารการเสนอ
ราคาต่างๆ  ขอ้ก าหนดหรือเงื่อนไขรายละเอียดของสญัญาไม่ควรเป็นการเอารดัเอาเปรียบจนเกินไป 

3.) บุคลากรของบริษัทฯ  ตอ้งไม่เรียกรบัประโยชนจ์ากการจัดหาพัสดุ ตอ้งวางตัวเป็นกลาง ไม่ใกลช้ิดผูค้า้       
จนท าใหผู้ค้า้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ และปฏิบตัิตามขอ้ปฏิบัติในจรรยาบรรณว่าดว้ยการมีส่วนไดเ้สีย
และผลประโยชนข์ดักนัอย่างเครง่ครดั 

4.) หน่วยงานหรือบุคลากรที่เก่ียวขอ้งกับกระบวนการจัดหาพัสดุ ตอ้งเก็บเอกสารหลักฐานต่างๆ  เช่น การ
อนุมัติ เอกสารการเสนอราคา การเจรจา สญัญา หรือการปฏิบตัิตามสญัญาไวเ้ป็นหลักฐานอ้างอิงตาม
สมควร แก่ความจ าเป็นตามระยะเวลาที่ก าหนด 

5.) บริษัทฯ ตอ้งปฏิบัติตามขอ้สัญญาอย่างเคร่งครดั หากพบว่าบริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามสญัญา หรือ
ผูค้า้ไม่อาจปฏิบตัิตามสญัญา หรือเหตอุื่นใดที่ท  าใหไ้ม่สามารถปฏิบตัิตามสญัญาได ้หากเป็นไปไดแ้ละไม่
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ใหยุ้ติการติดต่อกับผูค้า้ทันที ใหร้ายงานผูบ้ังคับบัญชาเพื่อปรึกษา
ในทนัทีและหาแนวทางแกไ้ขต่อไป 

6.) บุคลากรของบริษัทฯ ที่ด  าเนินการจัดหาพัสดุ มีหน้าที่ก ากับดูแลให้ผูค้า้ปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติ
อย่างยั่งยืนของผูค้า้อย่างเครง่ครดั 
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เจ้าหนี ้
บรษิัทฯ จะปฏิบตัิตวัเป็นลกูหนีท้ี่ดี ค  านึงถึงผลประโยชนท์ัง้สองฝ่าย และปฏิบตัิตามเงื่อนไขของเจา้หนีอ้ย่าง

เครง่ครดั 
แนวปฏิบตัิ 
1.) ปฏิบตัิตามเงื่อนไขสญัญาที่มีต่อเจา้หนีอ้ย่างเครง่ครดั โปรง่ใส และเท่าเทียมกนัทัง้ในแง่การช าระเงินและ

เงื่อนไขอื่นใดที่ไดท้  าขอ้ตกลงไวก้บัเจา้หนี ้
2.) เปิดเผยข้อมูลฐานะทางการเงินแก่เจ้าหนี ้ตามข้อก าหนดในสัญญาอย่างถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม

ก าหนดเวลา 
3.) แจง้ใหเ้จา้หนีท้ราบในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบตัิตามเงื่อนไขในสญัญา และร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ขปัญหา

ดงักล่าว 

ลูกค้า 
บริษัทฯ ค านึงถึงความพึงพอใจสงูสดุของลกูคา้ ซึ่งเป็นผูท้ี่ซือ้สินคา้และบริการจากบริษัทฯ ดว้ยราคาที่เป็น

ธรรม มีคุณภาพ มุ่งมั่นพฒันาสินคา้ และใหบ้รกิารอย่างปลอดภยั ครบวงจร รวดเร็ว มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของลกูคา้ และผูบ้รโิภคอย่างต่อเนื่อง 

บรษิัทฯ น าระบบการบริหารงานดา้นคุณภาพ ความมั่นคงปลอดภยัอาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม มาใชใ้นการ
ด าเนินงานเพื่อมุ่งเนน้การบรหิารคณุภาพดว้ยกระบวนการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อส่งมอบผลิตภณัฑแ์ละบรกิารที่
สรา้งความ พึงพอใจใหแ้ก่ลกูคา้ และถือความปลอดภยัเป็นหวัใจในการปฏิบตัิงาน โดยการน ามาตรฐานต่างๆ  อาทิ   
ISO 9001:2015 / CSA / UL มาปฏิบตัิอย่างต่อเนื่อง 

บริษัทฯ ด าเนินการบริหารจัดการลูกคา้และการตลาด ที่มีบริบทสอดคลอ้งตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของ 
บรษิัทฯ  เพื่อตอบสนองความตอ้งการและความคาดหวงัที่หลากหลายของลกูคา้  

บริษัทฯ มีกระบวนการในการรับฟังลูกค้า 3 รูปแบบ คือ 1) การติดต่อโดยตรง มีช่องทาง เช่น การเข้าพบ           
การประชุม การอบรม การสมัมนา เป็นตน้ 2) การติดต่อผ่านส่ือสารสนเทศ มีช่องทาง เช่น โทรศพัทโ์ทรสาร เว็บไซต ์   
และSocial Network เป็นตน้ 3) การส ารวจความพึงพอใจ ครอบคลุมทุกกลุ่มลกูคา้ โดยก าหนดความถ่ีในการรบัฟัง
ลกูคา้ที่แตกต่างกนัในแต่ละช่องทางซึ่งจะน าขอ้มลูที่ไดจ้ากลกูคา้มาแปลงเป็นสารสนเทศ ที่ท  าใหบ้ริษัทฯ ทราบความ
ตอ้งการของลกูคา้ เพื่อน ามาออกแบบผลิตภณัฑแ์ละบรกิาร หรือสรา้งนวตักรรมที่ตรงใจลกูคา้  

บริษัทฯ มีกระบวนการจัดการข้อรอ้งเรียนในกรณีที่ลูกค้าเกิดความไม่พึงพอใจเก่ียวกับการให้บริการหรือ
ผลิตภัณฑ์ของ บริษัทฯ โดยมีช่องทางรบัข้อรอ้งเรียน ข้อเสนอแนะจากลูกคา้ ผู้บริโภค และประชาชนทั่วไป ตาม
ช่องทางทัง้ 3 รูปแบบดังกล่าวขา้งตน้ ขอ้รอ้งเรียนทัง้หมดของลกูคา้จะไดร้บัการตอบสนองเบือ้งตน้ภายใน 7 วนั และ
จะแจง้กลบัลกูคา้ถึงแนวทางและระยะเวลาในการด าเนินการแกไ้ขปัญหาใหแ้ลว้เสร็จ พรอ้มทัง้แจ้งความกา้วหนา้ใน
การด าเนินการแกไ้ข ใหท้ราบเป็นระยะ เมื่อแกไ้ขแลว้เสรจ็ จะแจง้ปิดเรื่องใหล้กูคา้ทราบทนัที เพื่อรกัษาความเชื่อมั่นที่
ลกูคา้มีต่อบรษิัทฯ 
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คู่แข่งขัน 
บริษัทฯ ยึดหลกัการด าเนินธุรกิจตามกรอบกติกาของการแข่งขนัอย่างยุติธรรม และไม่กระท าการใดๆ ท่ีเป็น

การละเมิดสิทธิของคู่แข่งขนัทางการคา้ โดยคู่แข่งทางการคา้เป็นบคุคลภายนอกที่บรษิัทฯ ตอ้งแข่งขนัตามวิถีทนุนิยม
เสรีในการท าธุรกิจ การแข่งขันย่อมตอ้งด าเนินไปอย่างเป็นธรรม ไม่บิดเบือนขอ้มูล หลอกลวง หรือใชว้ิธีอื่นใดที่ไม่
ถกูตอ้งตามครรลองของการแข่งขนัท่ีดี 

แนวปฏิบตัิ 
1.) บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจบนการแข่งขันเสรี การด าเนินธุรกิจจะตอ้งค านึงถึงการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ไม่ใส่

รา้ยป้ายสี ไม่จู่โจมคู่แข่งโดยปราศจากขอ้มลูอย่างสมเหตสุมผล 
2.) บริษัทฯ ใหก้ารสนบัสนุนการร่วมมือกบัคู่แข่งทางการคา้ที่เป็นไปเพื่อประโยชนข์องผูบ้รโิภค ความรว่มมือ

ระหว่างบรษิัทฯ กบับริษัทคู่แข่งจะตอ้งมิใช่เป็นไปเพื่อการผกูขาดการจดัสรรรายไดแ้ละส่วนแบ่งการตลาด 
การลดคุณภาพของสินคา้และบริการ และการก าหนดราคาสินคา้และบริการ อันจะก่อใหเ้กิดผลเสียต่อ
ผูบ้ริโภคในภาพรวม  บุคลากรของบริษัทฯ ต้องระมัดระวงัในการติดต่อกับคู่แข่ง และบุคลากรของคู่แข่ง     
ทกุกรณีไป ไม่เปิดเผยหรือละเลยใหค้วามลบัของบรษิัทฯ ตกอยู่ในมือของคู่แข่ง 

ชุมชนและสังคม 
บริษัทฯ เป็นส่วนหนึ่งของสังคม จึงมีพันธกิจรบัผิดชอบการพัฒนาและคืนก าไรสู่ชุมชนและสังคมโดยรวม 

เพื่อใหบ้ริษัทฯ เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนตามการพัฒนาของสงัคม บริษัทฯ ถือเป็นหนา้ที่และนโยบายหลักในการให้
ความส าคญักบักิจกรรมของชมุชน และสงัคม โดยมุ่งเนน้ใหเ้กิดการพฒันาสงัคม ชมุชน ส่ิงแวดลอ้ม ท านบุ ารุงศาสนา 
สร้างสรรค์ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งสนับสนุนการศึกษาแก่ เยาวชน  และสนับสนุนกิจกรรม
สาธารณประโยชนแ์ก่ชมุชน เพื่อใหช้มุชนเขม้แข็ง และพึ่งพาตนเองได ้

9.7.3.2 การเคารพกฎหมายและหลกัสิทธิมนษุยชนสากล 

บริษัทฯ ก าหนดใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกคนตอ้งเคารพกฎหมาย ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี และวัฒนธรรมที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศที่บริษัทฯ เขา้ไปลงทุน และเคารพหลักสิทธิมนุษยชนสากล
อย่างเคร่งครดัตามหลักปฏิญญาสากลว่าดว้ยสิทธิมนุษยชนโดยน ามาเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงาน รวมทั้งไม่
สนบัสนนุกิจการท่ีละเมิดหลกัสิทธิมนษุยชนสากล 

แนวปฏิบตัิ 
1.) บคุลากรของบรษิัทฯ ตอ้งท าความเขา้ใจกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัหนา้ที่และความรบัผิดชอบของตนโดยตรง  

ใหถ่ี้ถว้น และปฏิบตัิตามอย่างเครง่ครดั 
2.) บุคลากรของบริษัทฯ ที่ตอ้งไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ ควรศึกษากฎหมาย ขนบธรรมเนียม ประเพณี 

และวฒันธรรมของประเทศปลายทางก่อนการเดินทาง เพื่อใหแ้น่ใจว่าสินคา้ ตวัอย่างสินคา้ และอปุกรณท์ี่
น าเข้าไปด้วย เอกสารในการเดินทาง วัตถุประสงค์ของการเดินทาง และการปฏิบัติงานในประเทศ
ปลายทาง ไม่ผิดกฎหมาย ไม่ขดัต่อขนมธรรมเนียม ประเพณี และวฒันธรรมของประเทศปลายทาง 

3.) บริษัทฯ ตอ้งปฏิบตัิตามหลกัสิทธิมนุษยชนสากลอย่างเคร่งครดั ใหค้วามรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกับหลักสิทธิ
มนุษยชนสากลแก่พนักงาน เพื่อน าไปปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งในการด าเนินงาน และไม่สนับสนุนกิจการที่
ละเมิดหลกัสิทธิมนษุยชนสากล 
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9.7.3.3 ทรพัยสิ์นทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

บริษัทฯ สนับสนุนให้บุคลากรของบริษัทฯ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสารของบริษัทฯ ในการ
เสรมิสรา้งความเขา้ใจต่อบคุคลภายนอก เพื่อประโยชนข์องบรษิัทฯ โดยตอ้งมีความรอบคอบ ระมดัระวงัในการใชง้าน 
ตอ้งเคารพลิขสิทธ์ิของเจา้ของทรพัยสิ์นทางปัญญา 

แนวปฏิบตัิ 
1.) บริษัทฯ ส่งเสริมให้บุคลากรของบริษัทฯ ใช้ส่ืออินเตอรเ์น็ตเพื่อประโยชน์ในการท างาน บุคลากรของ   

บริษัทฯ ตอ้งไม่กระท าการอนัเป็นการรบกวนระบบคอมพิวเตอร ์และอินเตอรเ์น็ตของผูอ้ื่นในส านักงาน   
ไม่ใชร้ะบบคอมพิวเตอรข์องบรษิทัฯ เผยแพรข่อ้มลูที่ไม่เหมาะสมในทางศีลธรรม ขนบธรรมเนียมและจารีต
ประเพณี หรือละเมิดกฎหมาย เช่น การสรา้งความเสียหายแก่ชื่อเสียงและทรพัยสิ์น การมีไวซ้ึ่งส่ือลามก
อนาจาร การส่งต่อ mail ที่เป็นการรบกวน สรา้งความร าคาญ หรือที่เป็นการโฆษณาสินคา้ ธุรกิจและ
บรกิารนอกเหนือจากสินคา้และบรกิารของบรษิัทฯ และการส่ง Spam mail เป็นตน้ 

2.) บคุลากรของบริษัทฯ ตอ้งปฏิบตัิงานโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอรท่ี์มีลิขสิทธ์ิถูกตอ้ง หากปฏิบตัิหนา้ที่บน
เคร่ืองคอมพิวเตอรภ์ายนอกส านกังาน ใหต้รวจสอบลิขสิทธ์ิ และปรกึษาผูบ้งัคบับญัชาก่อนทุกครัง้ หา้ม
ติดตัง้ และใชง้านโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ี์ลิขสิทธ์ิไม่ถกูตอ้งในบรษิัทฯ โดยเด็ดขาด 

3.) บุคลากรของบริษัทฯ ตอ้งเก็บรกัษารหัสผ่านของตนใหเ้ป็นความลับ ไม่บอกบุคคลอื่นเพื่อป้องกันไม่ให้
บุคคลอื่นเขา้ถึงรหัสผ่านของตน รวมทั้งไม่ใชอ้ินเตอรเ์น็ตเขา้ไปยังเว็บไซตท์ี่ไม่คุน้เคย และอาจจะเป็น
อนัตรายต่อระบบคอมพิวเตอรข์องบรษิัทฯ 

4.) กรณีที่บคุลากรของบรษิัทฯ ขออนญุาตใหผู้ป้ฏิบตัิงานสมทบหรือพนกังานของผูร้ับจา้งใชร้ะบบสารสนเทศ
ของบริษัทฯ บุคลากรของบริษัทฯ ผูข้อตอ้งควบคุมการใชง้านของผูป้ฏิบัติงานสมทบหรือพนักงานของ      
ผูร้บัจา้งและตอ้งรบัผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจจะเกิดขึน้กบับรษิัทฯ จากการใชร้ะบบสารสนเทศนัน้ 

5.) บริษัทฯ จะเขา้ตรวจสอบ คน้หา ติดตาม สอบสวน และควบคุมการใชร้ะบบสารสนเทศของบุคลากรของ
บรษิัทฯ เพื่อป้องกนัความปลอดภยัในระบบสารสนเทศของบรษิัทฯ 

9.7.3.4 ความมั่นคง ความปลอดภยั และอาชีวอนามยั 

บรษิัทฯ ไดต้ระหนกัถึง สวสัดิภาพและและความปลอดภยัของพนกังานเป็นหลกัในการปฏิบตัิงาน ดงันัน้ในการ
ด าเนินกิจการนอกเหนือจากการจัดสวัสดิการประกันภัยเพื่อคุม้ครองสุขภาพของพนักงานโดยทั่วไป และการจัด
สวัสดิการประกันภัยส าหรบัพนักงานที่เส่ียงภัยแลว้  บริษัทยังก าหนดให้พนักงานที่จะตอ้งปฏิบัติหนา้ที่ในพืน้ที่ที่มี
ความเส่ียงและผูบ้ังคับบัญชาในทุกระดับของทุกหน่วยงานทั้งองคก์ร มีภารกิจที่จะตอ้งเขา้รบัการอบรมเรื่อง ความ
ปลอดภยัในการท างาน โดยใหเ้ป็นตามหลักเกณฑข์องกฎหมายความปลอดภยัในการท างานของกระทรวงแรงงาน 
ทัง้นี ้เพื่อส่งเสริมใหพ้นกังานและผูบ้งัคบับญัชาของหน่วยงานต่าง  ๆ ไดต้ระหนกัและบริหารบุคลากรในหน่วยงาน ให้
ท างานดว้ยความปลอดภยัเพื่อใหเ้ป็นองคก์รท่ีปราศจากอุบตัิเหตุหรือโรคที่เกิดจากการท างาน และปัจจบุนั บริษัทฯ มี
การจดัตัง้คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน  ประกอบดว้ย เจา้หนา้ที่ความ
ปลอดภัยระดับวิชาชีพ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหาร และเจา้หน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน ซึ่ง
คณะกรรมการทุกคนจะตอ้งผ่านการอบรมเรื่องความปลอดภยัตามหลกัสตูรของกระทรวงแรงงานฯ  โดยจะท าหนา้ที่
ประสานงาน สนับสนุนและส่งเสริมงานด้านความปลอดภัยให้แก่พนักงาน อีกทั้งยังมีการจัดตั้งคณะกรรมการ
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สวัสดิการในสถานประกอบการ เพื่อร่วมดูแลความเป็นอยู่ดา้นสวัสดิการให้กับพนักงาน และประสานความเขา้ใจ
ระหว่างบริษัทฯ กับพนักงาน รวมถึงการเข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการโรงงานสีขาว เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการ
แกปั้ญหายาเสพติดแพรร่ะบาดในสถานประกอบการ ตามการส่งเสรมิของกระทรวงแรงงาน 

 9.7.3.5 การรบั การใหข้องขวญั ทรพัยสิ์น หรือประโยชนอ์ื่นใด 

การรับและการให้ตามประเพณี และศีลธรรมจรรยา เป็นเรื่องปกติที่บุคลากรของบริษัทฯ พึงปฏิบัติเพื่อ
แสดงออกถึงความกตญัญูกตเวที อย่างไรก็ดี การใหแ้ละการรบัของขวญั ทรพัยสิ์น หรือประโยชนอ์ื่นใดที่ไม่เหมาะสม 
อาจน ามาซึ่งความล าบากใจในภายหลงั อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหนา้ที่ และอาจท าให้บริษัทฯ 
เสียประโยชนใ์นท่ีสดุ บรษิัทฯ ไม่สนบัสนนุการใหสิ้นบนอย่างเด็ดขาด ทัง้นีโ้ดยใหเ้ป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

แนวปฏิบตัิ 
1.) ในกรณีที่ผูร้บัมีขอ้สงสยัในการรบั หรือกรณีการรบัของขวญั ทรพัยสิ์น หรือประโยชนอ์ื่นใดจากบุคคลอื่น

ในลกัษณะที่ฟุ่ มเฟือย หรือผิดศีลธรรม ประเพณีอนัดีงาม และกฎหมายในทอ้งถิ่นนัน้ นบัเป็นส่ิงไม่สมควร
กระท า โดยหากการรบันั้นไม่เหมาะสม ใหส่้งคืน หากการส่งคืนไม่สามารถท าไดห้รือไม่เหมาะสม ใหส่้ง
มอบแก่ฝ่ายธุรการเพื่อด าเนินการรวบรวมส่ิงของดงักล่าว น าไปเป็นของรางวลัใหก้ับพนกังานในเทศกาล
ส าคัญ  หรือขออนุมัติด  า เนินการบริจาคให้บุคคลหรือหน่ วยงานภายนอกเพื่ อการกุศลหรือ
สาธารณประโยชนต์่อไปตามความเหมาะสม 

2.) การรบัของขวญัหรือทรพัยสิ์นควรเป็นการรบัทรพัยสิ์นหรือประโยชนอ์ื่นใดโดยธรรมจรรยา อาจเป็นการรบั
จากผูเ้ก่ียวขอ้ง คนรูจ้กั การรบัควรรบัในลักษณะที่เป็นการทั่วไป ไม่เฉพาะเจาะจง มลูค่าพอสมควร ไม่
เป็นการรบัทรพัยสิ์นอย่างผิดกฎหมาย และของขวญัหรือทรพัยสิ์นนัน้ตอ้งไม่ใช่สิ่งผิดกฎหมาย 

3.) หา้มบุคลากรของบรษิัทฯ และครอบครวั เรียกรอ้งหรือรบัของขวญั ทรพัยสิ์นหรือประโยชนอ์ื่นใดจากผูร้บั
เหมาะ ผู้รบัเหมาะช่วง ลูกคา้ คู่คา้ หรือผู้มีส่วนเก่ียวขอ้งกับธุรกิจของบริษัทฯ ไม่ว่ากรณีใด อันอาจมี
ผลกระทบต่อการตดัสินใจในการปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความล าเอียงหรือล าบากใจหรือเป็นประโยชนข์ดักนัได้ 

4.) บุคลากรของบริษัทฯ มีหน้าที่ รายงานการรับของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ จ ะ
ประชาสมัพนัธใ์หผู้ร้บัเหมา ผูร้บัเหมาช่วง ลกูคา้ คู่คา้ หรือผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษัทฯ ทราบถึง
นโยบายการรบัของขวญั ทรพัยสิ์นหรือประโยชนอ์ื่นใดอย่างสม ่าเสมอ 

5.) บคุลากรของบริษัทฯ ตอ้งไม่ใหสิ้นบน หรือผลประโยชนต์อบแทนใดที่มีลกัษณะคลา้ยคลึงกันแก่บุคลากร
ของบรษิัทฯ เอง หรือบุคคลภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจา้หนา้ที่ของรฐั การใหข้องขวญั ทรพัยสิ์น หรือ
ประโยชนอ์ื่นใดแก่เจา้หนา้ที่ของรฐั ทัง้ในประเทศไทย และต่างประเทศ ตอ้งใหแ้น่ใจว่าการใหน้ัน้ไม่ขดัต่อ
กฎหมาย และจารีตประเพณีทอ้งถิ่น 

9.7.4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 

9.7.4.1 การรายงานของคณะกรรมการทัง้ที่เป็นการเงินและไมใ่ชก่ารเงิน 

บริษัทฯ ให้ความส าคัญเรื่องการเปิดเผยสารสนเทศ เนื่องจากเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจของ        
ผูล้งทุนและผูม้ีส่วนไดเ้สีย จึงมีความจ าเป็นที่ตอ้งมีการควบคุม และก าหนดมาตรการในการเปิดเผยสารสนเทศ ทัง้ที่
เป็นสารสนเทศทางการเงิน และที่ไม่ใช่ทางการเงินให้ถูกต้องตามที่กฎหมายก าหนด โดยมีสาระส าคัญครบถ้วน
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เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ  SET 
Community Portal ของตลาดหลกัทรพัยฯ์ และในเว็บไซต์ของบริษัท โดยบรษิัทยึดถือปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์
ขอ้บังคับต่างๆ ที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์ตลาดหลักทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย และหน่วยงานอื่นของรฐั อย่างเครง่ครดัและติดตามการแกไ้ขเปล่ียนแปลงอยู่อย่างสม ่าเสมอ เพื่อใหม้ั่นใจ
ไดว้่ากฎหมาย กฎเกณฑ ์ขอ้บงัคบัที่บรษิัทฯ ถือปฏิบตัินัน้มีความถูกตอ้ง และเป็นหลกัประกันใหผู้ถื้อหุน้เชื่อมั่นในการ
ด าเนินธุรกิจที่โปรง่ใสถูกตอ้งตรงไปตรงมา รวมทัง้สรา้งกลไกในการรบัเรื่องรอ้งเรียนที่เหมาะสมและเป็นธรรมส าหรบั  
ผูร้อ้งเรียน และผูถ้กูรอ้งเรียน เช่น 

1.) เปิดเผยขอ้มลูการเงินและขอ้มลูที่มิใช่ขอ้มลูการเงินอย่างถกูตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา 
2.) จัดท ารายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน และแสดงไวคู้่กับ

รายงานผูส้อบบญัชีในรายงานประจ าปี 
3.) ก าหนดนโยบายใหก้รรมการและผูบ้ริหารตอ้งรายงานการมีส่วนไดเ้สียของตนและบุคคลที่มี

ความเก่ียวขอ้ง ซึ่งเป็นส่วนไดเ้สียที่เก่ียวขอ้งกับการบริหารจดัการกิจการของบริษัท หรือบรษิัท
ย่อย     โดยมีหลกัเกณฑแ์ละวิธีการรายงาน ดงันี ้

• รายงานเมื่อเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผูบ้รหิารครัง้แรก 

• รายงานทกุครัง้เมื่อมีการเปล่ียนแปลงขอ้มลูการมีส่วนไดเ้สีย 

• รายงานเป็นประจ าทกุสิน้ปี 

• ในกรณีที่กรรมการพน้จากต าแหน่งและไดก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการใหม่
โดยต่อเนื่อง กรรมการท่านนั้นไม่ต้องยื่นแบบรายงานใหม่หากไม่มีการ
เปล่ียนแปลงขอ้มลูการมีส่วนไดเ้สีย 

• ใหก้รรมการและผู้บริหารส่งแบบรายงานการมีส่วนไดเ้สียแก่เลขานุการบริษัท      
และเลขานุการบริษัทจะต้องส่งส าเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธาน
กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วนัท าการนบัแต่วนัที่ไดร้บั
รายงาน 

4.) เปิดเผยขอ้มลูการปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการและจ านวนครัง้การเขา้ประชมุเป็นรายบคุคล 
5.) เปิดเผยโครงสรา้งการด าเนินงานและการลงทนุในบรษิัทย่อยและบรษิัทรว่มอย่างชดัเจน 
6.) เปิดเผยขอ้มลูค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนไดร้บัจากการเป็นกรรมการเป็นรายบคุคล 
7.) เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู รวมทัง้รูปแบบ ลกัษณะ 

และจ านวนค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนไดร้บัจากการเป็นกรรมการ 
8.) รายงานนโยบายการก ากบัดแูลกิจการและผลการปฏิบตัิตามนโยบาย 
9.) เปิดเผยโครงการลงทุนที่ส  าคัญต่าง ๆ และผลกระทบที่มีต่อโครงการลงทุน โดยเปิดเผยขอ้มูล

สารสนเทศผ่านระบบ SET Community Portal ของตลาดหลกัทรพัยฯ์ และเว็บไซตข์องบรษิัทฯ 
เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ส่ือมวลชน และผู้เก่ียวข้องไดร้ับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง ทั่วถึง และ
โปรง่ใส 

 
 



บริษทั ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)                                                         แบบ 56-1 ประจ ำปี 2563 

ส่วนท่ี 2 หนำ้ 96 

9.7.4.2 ความสมัพนัธก์บัผูล้งทนุ 

              ฝ่ายบริหารกลางโดยกรรมการบริหารและกรรมการผูจ้ัดการ ท าหนา้ที่ในการเปิดเผยขอ้มลูต่างๆของบริษัท 
และเป็นผู้รบัผิดชอบในการติดต่อกับนักวิเคราะห์และนักลงทุนที่ เก่ียวข้อง ทั้งนีบ้ริษัทฯ ไดใ้ห้ความส าคัญกับการ
เปิดเผยขอ้มลูที่ถกูตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส และทั่วถึงเพื่อเป็นประโยชนต์่อผูล้งทนุ ผ่านทางเว็บไซตข์องตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทที่ http://www.cigpcl.com   หากมีขอ้สงสัยเก่ียวกับขอ้มูลที่ไดเ้ปิดเผย หรือ
ต้องการข้อมูล เพิ่ ม เติ ม ได้ที่ ฝ่ ายบริหารกลางของบริษั ทฯ ที่ โท ร.02-976-5290-9 หรือที่  e-mail address: 
secretary@cigpcl.com   

9.7.4.3 การแจง้ขอ้รอ้งเรียนและการเขา้ถงึขอ้มลู 

ผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่มสามารถใชก้ลไกในการติดต่อ การรบัทราบขอ้มูล การแจง้ข่าว/ เบาะแส โดยผ่าน 
ช่องทางเว็บไซต,์ โทรศพัท,์ หนงัสือแจง้ และอีเมลแจง้หน่วยงานเลขานกุารบรษิัท ดงันี ้

• โทรศพัท:์ 0-2976-5290 
• เว็บไซต:์ www.cigpcl.com 
• Email : เลขานกุารบรษิัท: secretary@cigpcl.com 

ซึ่งขอ้ค าถาม ขอ้ติชม และขอ้เสนอแนะต่าง ๆ จะถูกส่ง ต่อใหห้น่วยงานที่เก่ียวขอ้งด าเนินการแกไ้ขปรบัปรุง 
ผ่านระบบการจดัการเรื่องรอ้งเรียน โดยมีการติดตามความคืบหนา้ หากแลว้เสรจ็หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบจะแจง้ผลการ
ด าเนินงานใหผู้ต้ิดต่อทราบ  

ส าหรบัการรอ้งเรียน บริษัทฯ เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไป สามารถรอ้งเรียนเมื่อพบพฤติกรรมของกรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงาน ที่ไม่เหมาะสมหรือขัดต่อจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ต่อส านักตรวจสอบภายใน และ
เลขานุการบริษัท โดยบริษัทฯ จะรบัฟังทุกขอ้รอ้งเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใส เอาใจใส่ และใหค้วามเป็นธรรมแก่ทุก
ฝ่าย มีการก าหนดระยะเวลาด าเนินการที่เหมาะสม มีการรกัษาความลบั และจะด าเนินการอย่างระมดัระวงั ตลอดจนมี
การให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องรอ้งเรียนและบุคคลที่เก่ียวข้องให้ไดร้ับความเป็นธรรมหรือไม่ถูกกลั่นแกลง้ในทุก
ลกัษณะ โดยผ่านช่องทาง ดงันี ้

• เว็บไซต:์ www.cigpcl.com 
• Email : เลขานกุารบรษิัท: secretary@cigpcl.com 
               ส านกัตรวจสอบภายใน : internalaudit@cigpcl.com 
• ไปรษณียห์รือยื่นส่งโดยตรง : 
  ส านกัเลขานกุารบรษิัท 
  บรษิัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
  1/1 หมู่ 7 ถ.บางควูดั ต.บางควูดั อ.เมือง จ.ปทมุธานี 12000 

ทัง้นีใ้นปี 2563 ไม่ปรากฏว่ามีขอ้รอ้งเรียนดา้นจรยิธรรมใดๆ 

 

http://www.cigpcl.com/
mailto:secretary@cigpcl.com
http://www.cigpcl.com/
mailto:secretary@cigpcl.com
http://www.cigpcl.com/
mailto:secretary@cigpcl.com
mailto:internalaudit@cigpcl.com


บริษทั ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)                                                         แบบ 56-1 ประจ ำปี 2563 

ส่วนท่ี 2 หนำ้ 97 

9.7.5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibility) 

9.7.5.1 การแยกต าแหน่งประธานกรรมการบรษิัทและประธานกรรมการบรหิาร/กรรมการผูจ้ดัการ 

เพื่อใหก้ารแบ่งแยกหนา้ที่ในเรื่องการก าหนดนโยบายของบรษิัทฯ  และการบรหิารงานประจ าของบรษิัทฯ ออก
จากกนั และเพื่อใหก้รรมการท าหนา้ที่สอดส่องดแูล และประเมินผลการบริหารงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จึง
ก าหนดให้ ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการผู้จัดการ เป็นคนละบุคคลกันเสมอ 
ประธานกรรมการบริษัท ตอ้งคอยสอดส่องดูแลการบริหารจดัการของฝ่ายบริหาร คอยใหค้ าแนะน า ช่วยเหลือ แต่ตอ้ง
ไม่มีส่วนรว่ม และไม่กา้วก่ายในการบรหิารงานปกติประจ าวนั โดยใหเ้ป็นหนา้ที่ของประธานกรรมการบรหิาร/กรรมการ
ผูจ้ดัการ ภายใตก้รอบอ านาจที่ไดร้บัจากคณะกรรมการ 

นอกจากนี ้ประธานกรรมการบริษัทตอ้งมีภาวะผูน้  า ดูแลกรรมการมิใหอ้ยู่ภายใตอ้ิทธิพลของฝ่ายบริหาร โดย
ท าหนา้ที่ประธานในที่ประชุมทั้งในการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผูถื้อหุน้อย่างเป็นธรรม มีประสิทธิภาพ 
สนบัสนนุ และผลกัดนัใหผู้เ้ขา้รว่มประชมุใชสิ้ทธิออกเสียง ปฏิบตัิตาม หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีอย่างเครง่ครดั 

9.7.5.2 การประชมุของคณะกรรมการ 

 บริษัทมีนโยบายใหค้ณะกรรมการของบริษัทตอ้งประชุมอย่างนอ้ย 3 เดือนต่อครัง้ โดยก าหนดการประชุม
คณะกรรมการไวอ้ย่างเป็นทางการล่วงหนา้ตลอดปี และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจ าเป็น โดยการ
ประชุมแต่ละครัง้ไดม้ีการก าหนดวาระในการประชุมอย่างชัดเจนและมีการส่งหนงัสือนดัประชุมพรอ้มรายละเอียด
ล่วงหนา้ 7 วนั เพื่อใหค้ณะกรรมการบรษิัทไดม้ีเวลาศึกษาขอ้มลูอย่างเพียงพอก่อนเขา้รว่มประชุม รวมทัง้ไดม้ีการจด
บันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ ผ่านการรบัรองจากคณะกรรมการบริษัท 
พรอ้มใหค้ณะกรรมการบรษิัทและผูท้ี่เก่ียวขอ้งตรวจสอบได ้
          ทัง้นีใ้นปี 2563 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมทัง้สิน้ 6 ครัง้ (รวมการประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครัง้    
การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 1 ครัง้) กรรมการมีการเสนอความคิดเห็นอย่างเปิดเผยและเสรี โดยในวาระใดหากกรรมการ
พิจารณาเห็นว่าตนเองอาจเขา้ข่ายมีผลประโยชน์ที่อาจขดัแยง้กบัผลประโยชนข์องบริษัทฯ กรรมการดงักล่าวจะของด
ออกเสียง หรอืขอไม่เขา้รว่มประชมุในวาระนัน้ๆ 

9.7.5.3 การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบรษิัท 

บริษัทไดก้ าหนดแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ เพื่อให้สอดคลอ้งกับหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี      
ตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยมุ่งเนน้การน าผลประเมิน ไปใชป้ระโยชน ์เพื่อการปรบัปรุง
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ สามารถน าไปใช้อ้างอิงในการท า CG Rating และ เพื่อให้มีการประเมินผล
คณะกรรมการไดค้รบทุกคณะ ส าหรบัใชเ้ป็นขอ้มูลในการรบัการตรวจสอบ/ ประเมินจากหน่วยงานภายนอก แบบ
ประเมินที่บริษัทน ามาประเมินตนเอง มี 2 แบบ คือ แบบประเมินผลคณะกรรมการทั้งคณะ และ แบบประเมินผล
คณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง) โดยแบบประเมินผลมีเกณฑก์ารประเมินผลคิดเป็นรอ้ยละจากคะแนนเต็ม
ในแต่ละขอ้ ทัง้หมด ดงันี ้

มากกวา่ 85%     = ดีเยี่ยม 
มากกวา่ 75%     = ดีมาก 
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มากกวา่ 65%     = ดี 
มากกวา่ 50%     = พอใช ้
ต ่ากว่า 50%     = ควรปรบัปรฺง 

โดยสรุปผลการประเมินได ้ดงันี ้
แบบประเมินผลคณะกรรมการทั้งคณะ ประกอบด้วย 4 หัวข้อ คือ 1.) โครงสรา้งและคุณสมบัติของ
คณะกรรมการ 2.) การประชุมคณะกรรมการ 3.) บทบาท หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 4.) 
เรื่องอื่นๆ เช่น ความสมัพนัธก์บัฝ่ายจดัการ การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้รหิาร   

สรุปผลการประเมินผลคณะกรรมการทั้งคณะ ในภาพรวม 4 หวัขอ้ เห็นว่าการด าเนินการส่วนใหญ่
จดัท าไดด้ีมีคะแนนเฉล่ียอยู่ในเกณฑด์ีเยี่ยม เท่ากบั รอ้ยละ 94.50 

แบบประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง) ประกอบดว้ย 3 หวัขอ้ คือ 1.) โครงสรา้งและ
คุณสมบัติของคณะกรรมการ 2.) การประชุมคณะกรรมการ 3.) บทบาท หน้าที่ และความรบัผิดชอบของ
คณะกรรมการ 

สรุปผลการประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง) ในภาพ รวม 3 หวัขอ้ เห็นว่าการ
ด าเนินการส่วนใหญ่ถือปฏิบตัิเป็นประจ า มีคะแนนเฉล่ียอยู่ในเกณฑด์ี เท่ากบั รอ้ยละ 91.50 

 การประเมินผลการปฏิบตัิของคณะกรรมการตรวจสอบ 
เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2555  เรื่องการ

ประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประกอบกบัคู่มือการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อการก ากับดแูลกิจการที่ดี
ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ตอนที่ 1.1 ภาระหนา้ที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ก าหนดใหค้ณะกรรมการ
ตรวจสอบตอ้งประเมินผลการปฏิบตัิงานโดยการประเมินตนเองอย่างนอ้ยปีละครัง้ โดยการประเมินผลการปฏิบตัิงาน
ตรวจสอบเป็นรายบุคคลหรือประเมินผลงานในภาพรวมของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ  และรายงานผลการ
ประเมินพรอ้มทั้งปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่เป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ ใหค้ณะกรรมการบรษิัททราบทกุปี ดงันัน้ ส าหรบัปี 2563 ที่ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบฯ 
ครัง้ที่  1/2564 วันที่  28 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติเห็นชอบให้ใช้แบบประเมินผลคณะกรรมการเช่นเดียวกับปี 2562 
เนื่องจากมีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัแนวปฏิบตัิที่ดีของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยขอยกเวน้
การประเมินกรรมการท่านอื่น (แบบไขว้) เนื่องจากคณะกรรมการตรวจสอบฯ มี เพียง 3 ท่าน และที่ประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบฯ ครัง้ที่ 1/2564 เมื่อวนัที่ 28 กุมภาพนัธ ์2564  มีมติเห็นชอบการประเมินผลการปฏิบตัิงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ประจ าปี 2563 ผลสรุปเป็นดงันี ้
 การประเมินกรรมการทั้งคณะ ประกอบด้วยหัวข้อ  ที่ประเมิน : โครงสร้างและองค์ประกอบของ
คณะกรรมการ ตรวจสอบ/ บทบาทและความรับผิดชอบ/ ความสัมพันธ์กับ  ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี/ 
ความสมัพนัธก์บัฝ่าย บรหิาร/ การรายงาน/ การรกัษาคณุภาพ 

โดยมีเกณฑก์ารประเมิน คือ 3 = ปฏิบตัิครบถว้นเหมาะสม  2 = ปฏิบตัิบางส่วน  1 = ยงัไม่ไดด้  าเนินการ 
โดยสรุปผลการประเมินกรรมการตรวจสอบทัง้คณะ โดยรวมอยูใ่นเกณฑป์ฏิบตัิครบถว้นเหมาะสม 
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9.7.5.4 คา่ตอบแทนของคณะกรรมการบรษิัทและผูบ้รหิาร 

บรษิัทฯ มีการก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหารในระดบัที่เหมาะสม และอยู่ในระดบัเดียวกับ
อุตสาหกรรม  ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนที่ เกินควร โดยการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการจะจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนรายเดือน และเบีย้ประชุมตามจ านวนครัง้ที่เขา้ประชุมโดยจะตอ้งผ่านการพิจารณาอนุมตัิจากที่ประชมุผู้
ถือหุ้นของบริษัทฯ ในส่วนของค่าตอบแทนผู้บริหาร บริษัทฯ จะพิจารณาจ่ายตามผลงานของผู้บริหารแต่ละท่าน 
ประกอบกบัผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ ซึ่งบริษัทฯ เชื่อว่าค่าตอบแทนดงักล่าวเพียงพอที่จะจูงใจและรกัษาบคุลากร
ที่มีคณุภาพไวไ้ด ้

คา่ตอบแทนกรรมการ 
ที่ประชุมผูถื้อหุน้ในการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563  เมื่อวันจันทรท์ี่ 20 เมษายน 2563 มีมติอนุมัติ

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2563 ในวงเงินรวมไม่เกิน 8,000,000 บาทต่อปี โดยมี
รายละเอียดดงันี:้ 

 
 

 
 
 
 
 

 
9.7.5.5 นโยบายการไปด ารงต าแหน่งกรรมการท่ีอื่นของกรรมการและผูบ้รหิาร 

ในปี 2563 บริษัทฯ  มีบริษัทในกลุ่มที่ไปลงทุนและถือหุน้ รวม 6 บริษัท ดงันัน้ บริษัทฯ จึงไดใ้หค้วามส าคญั 
และก าหนดรูปแบบการบริหารจัดการในลักษณะกลุ่มบริษัทฯ เพื่อสรา้งให้เกิดพลังร่วมและมีประสิทธิภาพในการ
ด าเนินธุรกิจร่วมกัน ดว้ยการเสนอแต่งตัง้ใหก้รรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ ไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย เพื่อ
ก ากบัดแูลใหบ้รษิัทดงักล่าวก าหนดนโยบายและด าเนินธุรกิจ ที่สอดคลอ้งกบันโยบายของบรษิัทฯ ใหเ้กิดประโยชนแ์ละ
สรา้งมลูค่าเพิ่มใหก้ับผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่ม ทัง้นี ้วตัถปุระสงค์ ของการเสนอบุคคลเพื่อไปเป็นกรรมการในบริษัท
อื่น มีดงันี ้

1) เพื่อก ากบัดแูลการบรหิารจดัการใหเ้ป็นไปตาม นโยบายของบริษัทย่อย และติดตามประเมินผลภาพ รวม
การด าเนินธุรกิจของบริษัทย่อย ใหส้อดคลอ้งกับนโยบายของบริษัทฯ เป็นไปในทิศทางเดียวกันและมี
มาตรฐานใกลเ้คียงกนั 

2) เป็นการสรา้ง Synergy ให้กับธุรกิจของบริษัทย่อย เพื่อให้เกิดการประสานประโยชน์และการสรา้ง 
มลูค่าเพิ่มใหก้บัทกุองคก์รที่เก่ียวขอ้ง 

3) เพื่อน าประสบการณค์วามสามารถเฉพาะดา้นไปช่วยเหลือธุรกิจ เช่น การน าความรูด้า้นการเงินไปช่วย
ปรบัปรุง พฒันาดา้นบญัชีการเงิน ใหบ้ริษัทนัน้ ๆ ด าเนินธุรกิจไดเ้ติบโตต่อไปอย่างเขม้แข็ง ซึ่งรวมถึงการ
ไปช่วยเหลือบริษัทที่ไม่ไดอ้ยู่ในกลุ่ม รวมทั้งสามารถน าความรูแ้ละประสบการณ์ที่ไดไ้ปท าหน้าที่เป็น

ต าแหน่ง 
ค่าตอบแทนในฐานะ 
กรรมการบริษัท 

ค่าเบีย้ประชุม 5,000 บาท/
ท่าน/คร้ัง 

ปธ. กรรมการบรษิัท  
ปธ. กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการบรษิัท 
กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบ 

30,000 บาท/เดือน 
15,000 บาท/เดือน 
25,000 บาท/เดือน 
25,000 บาท/เดือน 
12,500 บาท/เดือน 

ค่าเบีย้ประชมุจ่ายใหก้บักรรมการ
ที่เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการ 
จ านวน 2 ชดุคือ คณะกรรมการ
บรษิัท และกรรมการตรวจสอบ 
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กรรมการก ากับดูแลบริษัทชั้นน าเหล่านั้นใหก้ลบัมาช่วยเสริมประโยชน์ใหก้ับบริษัทฯ และเป็นการสรา้ง
ความสมัพนัธท์ี่ดี เพื่อเสรมิสรา้งเครือข่ายพนัธมิตรทางธุรกิจใหก้บับรษิัทฯ ดว้ย 

4) ถือเป็นหนา้ที่หน่ึงในการปฏิบตัิหนา้ที่ของกรรมการ และผูบ้รหิาร 

ทั้งนี ้ ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการที่อยู่ในบัญชีรายชื่อ Director's Pool รวม 4 ราย และบริษัทฯ ไดก้ าหนด
นโยบายการจ ากัดจ านวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทหรือผูบ้ริหารจะไปด ารงต าแหน่งกรรมการ เพื่อใหบ้ริษัท
ไดร้บัประโยชนส์งูสดุในการท่ีกรรมการบรษิัทสามารถอทุิศเวลาส าหรบัการปฏิบตัิหนา้ที่ ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ บรษิัท
จึงก าหนดเป็นนโยบายใหก้รรมการบริษัทด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนรวมไม่เกิน 3 บริษัท เพื่อลดความเส่ียง
ดา้นการขดักนัทางผลประโยชน ์และ ก ากบัดแูลใหม้ีการปฏิบตัิตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง  

9.7.5.6 การพฒันากรรมการ 

คณะกรรมการบริษัท และผูบ้รหิารระดบัสงู ใหค้วามส าคัญต่อการเขา้รว่มอบรมสมัมนาหลกัสตูรท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการพฒันาความรูค้วามสามารถในการปฏิบตัิหนา้ที่กรรมการอย่างสม ่าเสมอ (ดงัรายละเอียดตามขอ้มลูในประวัติ
ของแต่ละท่าน) ตลอดจนคณะกรรมการฯไดท้ าความเขา้ใจเรื่องโครงสรา้งความสมัพนัธข์องผูถื้อหุ้น ท่ีอาจมีผลกระทบ
ต่ออ านาจการควบคุมหรือการบรหิารกิจการ โดยกรรมการบรษิัทส่วนใหญ่มีประวตัิเขา้รบัการอบรมกบัสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) แลว้ โดยบริษัทฯ ใหก้ารสนับสนุนและด าเนินการใหก้รรมการพิจารณาเขา้รบัการ
อบรมกบัสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย และสถาบนัอื่น ๆ ในทกุหลกัสตูรท่ีเก่ียวขอ้งอย่างต่อเนื่องตลอดปี 
รวมถึงการจดัใหค้ณะกรรมการไดด้งูานจากหน่วยงาน หรือองคก์รอื่นตามความเหมาะสม ท าใหเ้กิดมมุมองความคิดที่
เป็นประโยชนม์าประยกุตใ์ชก้บัธุรกิจของบรษิัท 

ทัง้นี ้ในปี 2563 กรรมการมิไดเ้ขา้รบัการอบรม/สมันนาแต่อย่างใด เนื่องดว้ยสถานการณก์ารแพร่ระบาดของ
โรคติดต่อเชือ้ไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่ 2019  (COVID-19)  

 
9.7.5.7 การปฐมนเิทศกรรมการ (Directors Orientation) 

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการปฐมนิเทศส าหรับกรรมการที่เข้ารบัต าแหน่งใหม่ในคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้
กรรมการ ใหม่ได้รับทราบนโยบายธุรกิจของบริษัท รวมทั้งข้อมูลที่ เก่ียวข้อง เช่น โครงสรา้งทุน ผู้ถือหุ้น ผลการ
ด าเนินงาน ขอ้มูล ระบบต่าง ๆ ที่ใชง้านภายในบริษัท รวมทั้งกฎหมาย และกฎเกณฑต์่าง ๆ จรรยาบรรณธุรกิจของ
คณะกรรมการบรษิัท นโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี นโยบายการต่อตา้นทจุรติ คอรร์ปัชั่น เป็นตน้ 
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10.  ความรับผิดชอบต่อสงัคม 
  หลกัการของบริษัทฯ ตัง้อยู่บนฐานความเชื่อที่ว่า ธุรกิจ กับสงัคม จะตอ้งอยู่ร่วมกัน อย่างช่วยเหลือเกือ้กูล
เอือ้ประโยชนซ์ึ่งกันและกัน ช่วยกันลดจุดอ่อนต่อกัน  บริษัทฯ จึงมีเจตนารมณ์ที่จะด าเนินธุรกิจ ใหเ้จริญเติบโตบน
พืน้ฐานของธรรมาภิบาลและการดแูลรบัผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้มอย่างยั่งยืน รวมทัง้ค านึงถึงผลประโยชนข์อง 
ผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุกลุ่มเป็นส าคญั  

10.1 นโยบายภาพรวม 

พนัธกิจดา้นความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

1. มุ่งมั่นทุ่มเทเพื่อมาตรฐานสงูสดุ ไดร้บัการรบัรองมาตรฐานสินคา้ในระดบัสากล 

2. ปรบัปรุงพฒันาระบบการผลิตและการบรหิารจดัการอย่างต่อเนื่องโดยการทา้ทายและเปล่ียนแปลง 
ดว้ยเทคโนโลยี่และระบบงานสมยัใหม่ 

3. สรา้งความพึงพอใจใหก้บัลกูคา้เพื่อบรรลกุารเป็นผูน้  า 

4. สรา้งความแข็งแกรง่ในการปฏิบตัิงาน และส่งเสรมิพฒันาศกัยภาพบคุลากรทกุระดบัเพื่อรองรบัการ
บรหิารจดัการสมยัใหม่ ใหเ้กิดการสรา้งนวตักรรมดา้นการผลิต HVAC อย่างต่อเนื่อง 

5. เป็นองคก์รที่ดีของสังคมด าเนินธุรกิจที่มีการบริหารจดัการโปร่งใส ใส่ใจผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม
ตามมาตรฐานสากล และ มีส่วนรว่มในการพฒันาคณุภาพชีวิตที่ดีแก่สงัคมชมุชน 

6. สรา้ง Brand เป็นของตนเองเพื่อใหล้กูคา้นึกถึงเมื่อมีความตอ้งการใชสิ้นคา้ประเภทนี ้

7. สรา้งองคก์รแห่งความสขุ และความภาคภมูิใจ 

 บริษัทไดด้  าเนินการศึกษาลักษณะที่ส าคญั และบริบทของธุรกิจทั้งภายในและภายนอกองคก์ร
โดยใช้หลักเกณฑ์ที่ธุรกิจสินค้าอุตสาหกรรมใช้ทั่วไปจนเป็นที่มาของการก าหนดพันธกิจด้านความ
รบัผิดชอบต่อสงัคมในการน าองคก์ร ท่ีซึ่งฝ่ายบรหิารมีการก าหนดนโยบายความรบัผิดชอบต่อสงัคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในเบือ้งตน้ อีกทัง้ไดต้ัง้คณะท างานเพื่อขบัเคล่ือน ควบคุมและตรวจสอบ
การด าเนินการใหส้อดคลอ้งตามนโยบายฯดงักล่าว โดยว่าตามแผนการด าเนินงานดา้นความรบัผิดชอบ
ต่อสงัคม ดงัแสดงในเอกสารแนบ 6 

 10.2  การด าเนินงานและการจัดท ารายงาน 

  บริษัทไดด้  าเนินการศึกษาลกัษณะที่ส าคญั และบรบิทของธุรกิจทัง้ภายในและภายนอกองคก์รโดย
ใชห้ลักเกณฑท์ี่ธุรกิจสินคา้อุตสาหกรรมใชท้ั่วไปจนเป็นที่มาของการก าหนดพันธกิจดา้นความรบัผิดชอบต่อ
สงัคมในการน าองคก์ร ท่ีซึ่งฝ่ายบรหิารมีการก าหนดนโยบายความรบัผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม เพื่อใช้
เป็นแนวทางในเบือ้งต้น อีกทั้งได้ตั้งคณะท างานเพื่อขับเคล่ือน ควบคุมและตรวจสอบการด าเนินการให้
สอดคลอ้งตามนโยบายฯดังกล่าว ปัจจุบันบริษัทฯท าการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการดา้นความรบัผิดชอบต่อ
สงัคม โดยว่าตามหลกัการพฒันาแผนฯ ดงันี:้ 

1. มุ่งเนน้การลดผลกระทบใด ๆ (หากมี) ที่อาจจะเกิดขึน้ต่อสงัคมและส่ิงแวดล้อมใหน้อ้ยที่สุดเป็นไป
ตามมาตรฐานสากล  
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2. มุ่งสรา้งความสามารถในการปฏิบัติ ยกระดับให้เกิดนวัตกรรมใหม่  ๆ ที่ เพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการด าเนินธุรกิจ เช่นการประหยดัพลงังาน การรีไซเคิล การลดปริมาณการใชว้ตัถุดิบ 
เป็นตน้ โดยเชื่อมโยงกับผูม้ีส่วนไดเ้สียน าความต้องการของผูม้ีส่วนไดเ้สียภายนอกมาสู่การสรา้งการ
มีส่วนรว่มกบัพนกังานเพื่อใหเ้กดิการพฒันาองคก์ร ผกูโยงกบัแนวคิดความรบัผิดชอบต่อสงัคมจนเกิด
การ จดัการคณุภาพ โดยองคก์รก าลงัด าเนินการเพื่อใหไ้ดร้บัการรบัรอง ISO14001 จากความรว่มมือ
ของทกุภาคส่วนอีกดว้ย  

3. สรา้งความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัในตลาดโลก โดยการคงสถานะการรบัรองตามมาตรฐานคณุภาพ
สากล CSA และ UL เพื่อสามารถสรา้งความมั่นใจใหก้บัลกูคา้ต่างประเทศ อีกทัง้บรษิัทฯไดล้งนามใน
ค าประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต คอรปัชั่น เพื่อสรา้ง
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน ท าใหเ้กิดความร่วมมือและสนบัสนุนธุรกิจ สินคา้อุตสาหกรรมของ
บรษิัทฯจากทกุภาคส่วน  

  10.2.1 กระบวนการจดัท ารายงาน  

 ปัจจบุนับรษิัทฯคงอยู่ในขัน้ตอนเริ่มตน้ในการปฏิบตัิการตามแผนปฏิบตัิการ โดยฝ่ายต่าง ๆ ที่รบัผิดชอบอยู่
ระหว่างด าเนินการก าหนด แผนปฏิบตัิการใหส้อดคลอ้งตามประเด็นส าคญัที่คณะท างานฯไดก้ าหนดไว้ ที่ซึ่งอยู่ระหว่าง
การติดตามและประเมินแผนงานฯ โดยใชห้ลักการและขัน้ตอนขององคก์ารแห่งความริเริ่มว่าดว้ยการรายงานสากล 
(GRI) เป็นแม่แบบ ในการปฏิบตัิตามแผนปฏิบตัิการดา้นความรบัผิดชอบต่อสงัคม คณะท างานฯจกัท าการรวบรวมผล
การด าเนินงานตามแผนอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ เพื่อติดตามและร่วมกันพิจารณาหากสมควรเปล่ียนแผนหรือแนวทาง
ปฏิบตัิเพื่อใหส้ามารถสมัฤทธิผลตามเป้าหมายไดม้ากที่สดุ  

10.2.2 การด าเนินงานตามนโยบายความรบัผิดชอบทางสงัคม 

 ในการด าเนินการตามนโยบายเพื่อสอดคล้องตามหลักการเพื่อก้าวไปสู่ความยั่งยืนไปกับสังคมและ
ส่ิงแวดล้อม บริษัทฯ ได้ด  าเนินงานก าหนดแผนปฏิบัติงานย่อย ๆ ในเบือ้งต้น โดยฝ่ายต่าง ๆ ในองค์กรได้จัดท า
แผนปฏิบตัิการโดยว่าตามประเด็นส าคญัที่ไดค้ดัเลือกไวด้งันี ้:   

สขุภาพและความปลอดภยั รบัผิดชอบโดยหน่วยงาน ความปลอดภยั 

• บรษิัทฯ มีการวางกฎระเบียบดา้นความปลอดภยัอย่างรดักมุ 

• มีการจดัอบรมดา้นความปลอดภยัใหพ้นกังานทกุคนอยู่เป็นประจ า 

การบรหิารจดัการของเสียและวสัดุเหลือใช ้รบัผิดชอบโดย สายงานผลิต 

• บรษิัทฯ มีระบบการจดัการน า้เสียที่มีประสิทธิภาพก่อนปล่อยน า้ลงสู่ระบบระบายน า้สาธารณะ 

• มีการพฒันาการผลิตเพื่อลดปรมิาณของเสียและวสัดเุหลือใชจ้ากกระบวนการผลิต 

• มีการน าเศษวสัดมุาเขา้สู่กระบวนการเพื่อน ากลบัมาใชใ้หม่ 
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สินคา้และบรกิารท่ีเป็นมิตรต่อสิง่แวดลอ้ม รบัผิดชอบโดย สายงานวิศวกรรม 

• เข้าร่วมโครงการรักษ์ ส่ิงแวดล้อมก าจัดสาร CFC (Chlorofluorocarbons) ที่นิยมใช้ในสายการผลิตใน
อตุสาหกรรมไฟฟ้าฯ โดยเฉพาะที่เก่ียวขอ้งกบัเครื่องปรบัอากาศที่เป็นสารตวัหลกัในการก่อก าเนิดมลพิษทาง
 อากาศ 

• สินคา้ของบรษิัทเป็นสินคา้ที่ไม่ตอ้งใชส้ารท าความเย็นที่มีส่วนผสมของ CFC 

• บรษิัทฯ ใหบ้รกิารซ่อมบ ารุงกบัลกูคา้แทนการผลิตใหม่เพื่อลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

ความรบัผิดชอบต่อสินคา้และบรกิาร รบัผิดชอบโดย สายงานผลิต และ หน่วยงานควบคมุคณุภาพ 

• บรษิัทฯ มีการควบคมุการผลิตใหสิ้นคา้ทกุชิน้มีคณุภาพสงูตามความตอ้งการของลกูคา้ 

• ให้ความส าคัญต่อก าหนดการส่งมอบสินคา้ตามที่มีการตกลงกับลูกคา้ เพื่อให้การบริหารห่วงโซ่อุปทาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสงูสดุ 

• มีการรบัประกนัคณุภาพสินคา้ทกุชิน้ตามเงื่อนไขทั่วไปในการขาย 

• บรษิัทใหบ้รกิารซ่อมบ ารุงกบัลกูคา้ดว้ยความรวดเรว็เพื่อตอบสนองความตอ้งการเรง่ด่วนของลกูคา้ 

การดแูลพนกังาน รบัผิดชอบโดย สายงานบรหิาร/บคุคล 

• บริษัทฯ จัดให้มีการฝึกอบรมให้พนักงานในทุกระดับอย่างทั่ วถึง เพื่อ เป็นการเสริมศักยภาพและเพื่อ
ความกา้วหนา้ในบรษิัท 

• มีการตรวจรา่งกายประจ าปีในทกุปีเพื่อลดค่าใชจ้่ายของพนกังานและเพื่อสขุภาพท่ีดีของพนกังาน 

• จดัใหม้ีงานเลีย้งสงัสรรคใ์หพ้นกังานไดผ่้อนคลาย และมีก าลังใจในการท างานอย่างเป็นสขุ 

• มีการใหท้นุการศกึษาแก่บตุรพนกังาน 

การก ากบัดแูลกจิการและขอ้ปฏิบตัิดา้นจรยิธรรม รบัผิดชอบโดยส านกังานตรวจสอบภายใน และส านกังาน  
เลขานกุารฯ 
บริษัทฯ ส่งเสริมและปรบัปรุงมาตรฐานดา้นจรยิธรรมในการประกอบธุรกิจใหส้อดคลอ้งกับขอ้ปฏิบตัิทางจริยธรรม ซึ่ง
รวมถึงการเปิดเผยขอ้มลู การดแูล และควบคุมการใชข้อ้มลูภายใน การรกัษามาตรฐาน การก ากับดูแลกิจการท่ีดีของ
บรษิัทฯ โดยรวมถึงกลยทุธการบรหิารความเส่ียงที่มีประสิทธิภาพ 

• การก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบรษิัทฯ 

• ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการใชข้อ้มลูภายใน 

• ความโปรง่ใส 

• การเปิดเผยขอ้มลู 

• การบรหิารความเส่ียง 

ความรบัผิดชอบต่อชมุชนและการส่งเสรมิการศกึษา รบัผิดชอบโดย ส่วนงานบรหิาร 
บรษิัทฯ สนบัสนุนกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ท่ีสนบัสนุนชุมชนและโครงการดา้นการศึกษาส าหรบัโรงเรียนในชุมชน 
รวมถึงการช่วยเหลือบรรเทาทกุขผ์ูป้ระสบภยัจากภยัพิบตัิทางธรรมชาติและสาธารณภยัอื่น ๆ 

• ใหก้ารสนบัสนนุชมุชนในดา้นการศกึษาและการฝึกอบรม  
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• บริษัทฯ ใหทุ้นการศึกษากับเด็ก ๆ ในสถาบนัการศึกษา และชุมชนใกลเ้คียง เช่น โรงเรียนบางคูวดั หมู่บา้น
เอือ้อาทรฯ และ เทศบาลเมืองบางควูดั เป็นตน้ 

• บรษิัทฯ จดัใหม้ีการศกึษาและฝึกงานของนิสิตนกัศกึษาของสถาบนัการศกึษาต่าง ๆ เช่น วิทยาลยัเทคโนโลยี
แหลมทอง และวิทยาลยัเทคนิคปทมุธานี เป็นตน้ 

• ช่วยเหลือบรรเทาทกุขผ์ูป้ระสบภยัพิบตัิและสาธารณภยัต่าง ๆ 

  10.3  การด าเนินธุรกิจทีมี่ผลกระทบตอ่ความรับผิดชอบต่อสังคม 

 เนื่องจากบรษิัทฯด าเนินธุรกิจอตุสาหกรรมดา้นการผลิต ที่ซึ่งในกระบวนการอาจมีการใชน้ า้มนั สารหล่อล่ืน 
และ/หรือสารเคมีบางชนิด บริษัทฯจึงใหค้วามส าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการก าหนดแผนการป้องกันการเกิดผลกระทบ
ในทางลบต่อส่ิงแวดลอ้มและสงัคม พรอ้มทัง้การเฝ้าระวงัอย่างเป็นระบบ ดงัจะเห็นไดจ้ากการยกเลิกการใชส้าร CFC 
ที่ซึ่งส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ทัง้ ๆ ที่เป็นสารหลกัที่ใชโ้ดยทั่วไปในอุตสาหกรรมผลิตชิน้ส่วนเครื่องปรับอากาศมาไม่
ต ่ากว่า 10 ปี แต่กระนัน้บรษิัทยงัคงเดินหน้าที่จะพฒันาคุณภาพทัง้ดา้นกระบวนการและผลิตภณัฑเ์พื่อมิใหส่้งผลทาง
ลบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้มโดยน าเกณฑม์าตราฐาน ISO 14001 มาเป็นแนวปฎิบัติ วตัถุดิบและชิน้ส่วนที่บริษัทคัด
สรรต้องได้รบัความปลอดภัยไดม้าตราฐานสากลรวมถึงเลือกใช้วัตถุดิบที่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ในส่วนของ
กระบวนการผลิต นอกจากนีบ้รษิัทยงัมีเป้าหมายที่จะใชพ้ลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสงูสดุ ก่อใหเ้กิดของเสียนอ้ยที่สดุ
ในระหว่างการผลิต มีการแยกของเสีย กระตุน้ใหเ้กิดการน ากลบัมาใชใ้หม่ และหลีกเล่ียงการซือ้วตัถุดิบหรือชิน้ส่วนที่
ยากต่อการย่อยสลายอีกดว้ย 

  10.3.1 ขอ้พิพาททางกฎหมาย 

 บริษัทฯและบริษัทย่อย ไม่เคยมีข้อพิพาททางกฎหมายดา้นส่ิงแวดลอ้มและ /หรือสังคม หรือแม้แต่ถูก
ตรวจสอบว่าการด าเนินงานของบริษัทหรือบริษัทย่อยมีการฝ่าฝืนกฎหมายในดา้นความรบัผิดชอบต่อสงัคม อย่างมี
นยัส าคญัแต่อย่างไร 

  10.3.2 ผลกระทบดา้นลบต่อสงัคม และ สิ่งแวดลอ้ม 

 การด าเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยยังตัง้แต่อดีตจนถึงปลายปี 2563 ยังไม่พบว่าส่งผลกระทบใน
ดา้นลบต่อสงัคม ส่ิงแวดลอ้มหรือไม่เป็นไปตามหลกัการ 8 ขอ้ว่าดว้ยหลกัการของ CSR แต่อย่างไร 

 10.4  กจิกรรมเพื่อประโยชนต์อ่สังคมและสิ่งแวดล้อม   

  ในปี 2563 บริษัทฯไดด้  าเนินกิจกรรมเพื่อประโยชนต์่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มในหลายดา้น โดยมีกิจกรรม 
และโครงการต่าง ๆ เช่น การอนุรกัษ์ส่ิงแวดลอ้มและพลงังานการใชว้ตัถุดิบในกระบวนการผลิตที่ปราศจากสารเคมีที่
กระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม การลดค่าใชจ้่าย ลดตน้ทุนในการผลิต การประหยดัทรพัยากรธรรมชาติ การสรา้งความสมัพนัธ์
อนัดีกบัชมุชน เป็นตน้ 
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สขุภาพและความปลอดภยั 

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการควบคมุ ดแูล ป้องกันความเส่ียงดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้ม
การท างานของบุคลากรทุกคน โดยใหค้วามส าคญัเป็นอย่างยิ่งต่อการด าเนินงานตามกฎหมาย มาตรฐานสากล และ
นโยบายคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสิ่งแวดลอ้ม เพื่อลดอบุตัิเหตุใหเ้ป็นศนูยแ์ละลดอตัรา
การเจ็บป่วยจากการท างานในทุกพืน้ที่ปฏิบัติงาน ดว้ยตระหนักดีว่าบุคลากรของบริษัทฯ ทุกคน รวมถึงคู่คา้ และ
ผูร้บัเหมาที่ด  าเนินงานรว่มกบับรษิัท มีสิทธิในการท างานภายใตส้ภาพแวดลอ้มที่มั่นคงปลอดภยั เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
ในการท างาน  

บรษิัทฯ ปลกูฝังจิตส านึกดา้นความปลอดภยัและอาชีวอนามยัใหแ้ก่พนกังานในทกุระดบั ผ่านการก ากับดแูล
ในระดับนโยบาย และระดบัการปฏิบัติ เช่น การฝึกอบรม และการสรา้งความเขา้ใจเชิงลึกดว้ยกิจกรรมและแรงจูงใจ 
เพื่อสนบัสนนุใหเ้กิดความรบัผิดชอบในเรื่อง ความปลอดภยัทั่วทัง้องคก์ร 

● บริษัทฯ มีการวางกฎ ระเบียบ ด้านความปลอดภัยอย่างรัดกุม โดยจัดให้มีอุปกรณ์ Safety ให้
พนกังานอย่างเหมาะสมในการปฏิบตัิงาน 

● มีการจดัอบรมดา้นความปลอดภยัใหพ้นกังานทกุคนอยู่เป็นประจ า 

 

 

 

 

 

ในปี 2563 บริษัทฯ จัดใหม้ีการอบรมดา้นความปลอดภยั โดยจดัใหม้ีการอบรมภายใน และภายนอกบริษัท 
ดังนี ้ Safety Awareness (การปลูกจิตส านึกความปลอดภัยในการท างาน) , ความปลอดภัยในการท างานเก่ียวกับ
สารเคมีและการตอบโตก้รณีเกิดเหตุฉุกเฉิน, หลกัสตูรดบัเพลิงขัน้ตน้, หลกัสตูร จป.บริหาร, หลกัสตูร จป.หวัหนา้งาน 
เป็นตน้ 
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สรุปสถิติการเกดิอบุัติเหตุจากการท างานถึงขัน้หยดุงาน รวม 3 สาขา ในปี 2561 - 2563 

สถิติการเกดิอบุัติเหตุ รวม 3 สาขา ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

 จ านวนครัง้การเกิดอบุตัเิหต ุ(ครัง้)  13 9 15 

จ านวนพนกังานไดร้บัอบุตัิเหต ุ(คน) 13 9 15 

จ านวนวนัหยดุงานของพนกังานรวม (วนั) 66.13 9.75 129.5 

 
การบรหิารจดัการของเสียและวสัดเุหลือใช ้

● บริษัทฯ ให้ความส าคัญต่อการอนุรักษ์ ส่ิงแวดล้อม โดยจัดให้มีระบบการจัดการน ้าเสียที่มี
ประสิทธิภาพก่อนปล่อยน า้ลงสู่ระบบระบายน า้สาธารณะ 
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● บริษัทฯ ส่งเสริมใหเ้กิดโครงการลดตน้ทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ที่ซึ่งในปี 2563 เฉพาะใน
สายการผลิต สามารถลดปรมิาณของเสียและวสัดุเหลือใชใ้นกระบวนการผลิต โดยสามารถลดตน้ทุน
ในการผลิตไดปี้ละ 1,470,000 บาท ดงันี ้

• ลดต้นทุนวัตถุดิบ  Hair pin และ  ลดการใช้ท่ อทองแดง         
โดยลดการหดตวัขณะขยายท่อ  

1,032,000 บาท/ปี 

• ลดตน้ทนุเฮดเดอร ์ 198,000  บาท/ปี 

• โครงการพ่นสีฝุ่ น งาน ACC, Unnit, AHU 240,000  บาท/ปี 

การบรหิารจดัการพลงังาน  

บรษิัทฯ มีการส่งเสรมิกิจกรรมการพฒันาและอนรุกัษ์การใชพ้ลงังาน  โดยไดจ้ัดท าโครงการประหยดัพลงังาน
ไฟฟ้า ที่ตอบสนองนโยบายของบริษัทเรื่องการประหยัดพลังงาน โครงการที่จัดท าขึน้มี 3 โครงการ สามารถลดค่า
พลงังานไฟฟ้าไดปี้ละ 1,672,309.58 บาท ดงันี ้ 

▪ โครงการปรบัปรุงระบบอดัอากาศ ของสาขาปทุมธานี สามารถลดค่าใชจ้่ายพลงังานไฟฟ้าได ้จ านวน 
696,267.59 บาท/ปี 

▪ โครงการปรบัปรุงระบบอัดอากาศ ของสาขาป่ินทอง สามารถลดค่าใชจ้่ายพลงังานไฟฟ้าได ้จ านวน 
809,577.99 บาท/ปี 

▪ โครงการเปล่ียนหลอดไฟฟ้าเป็นหลอด LED ทั้ง 3 สาขา สามารถลดค่าใช้จ่ายพลังงานไฟฟ้าได ้
จ านวน 166,464 บาท/ปี 

การดแูลพนกังาน 

บริษัทฯ จัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานในทุกระดับอย่างทั่วถึง เพื่อเป็นการเสริมสรา้งความรูแ้ละเพิ่มพูน
ศกัยภาพของพนกังาน และเพื่อลดความเส่ียงดา้นการขาดแคลนบคุลากรสายวิชาชีพไดใ้นอีกทางหน่ึงดว้ย 

 
สรุปตัวเลขการพัฒนาพนักงาน 

ชั่วโมงต่อคนต่อปี 
จ านวนชั่วโมงอบรมต่อคนต่อปี ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

พนกังานและผูบ้รหิาร 4.92 5.51 5.42 5.22 
 

           บาทต่อคนต่อปี 
ค่าใชจ้า่ยอบรมต่อคนต่อปี ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
พนกังานและผูบ้รหิาร 919.92 562.35 637.07 183.00 
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ในปี 2563 บริษัทฯ จดัใหม้ีการอบรม ดงันี ้รูจ้ักผลิตภัณฑ ์Coils เบือ้งตน้, การใชโ้ปรแกรม Mango, วิธีการ
ออกแบบตูแ้อร ์สูโ้ควิด-19, Heat Exchanger Coils, ชีแ้จงใหค้วามรูง้านประกันสงัคม, เจาะลึกภาษีเงินไดน้ิติบุคคล, 
Auto Cad เบือ้งตน้, Ionic React Bundle และ ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 
     

    

● มีการตรวจรา่งกายประจ าปีในทกุปีเพื่อลดคา่ใชจ้า่ย และเพื่อสขุภาพท่ีดีของพนกังาน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

● มีการใหท้นุการศกึษาแก่บตุรพนกังาน  
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ความรับผิดชอบตอ่ชุมชนและการส่งเสริมการศึกษา 
  บรษิัทฯ สนบัสนนุกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ที่สนบัสนนุชมุชน และโครงการดา้นการศกึษาส าหรบัโรงเรียน
ในชมุชน อาทิเช่น 

● มอบเครื่องฟอกอากาศใหก้บัโรงพยาบาลปทมุธานี ซึง่เป็นโรงพยาบาลประจ าจงัหวดั เพื่อน าไปตดิตัง้
ที่หอ้งผ่าตดัของโรงพยาบาลต่อไป 
 

     
 

● มอบคอมพวิเตอรใ์หก้บัมลูนิธิกระจกเงา เพื่อน าไปบรจิาคตามโรงเรียนในถิ่นทรุกนัดารและตามชนบท 
 

 
 
 
 
 
 

   
 
 

● ผูบ้รหิารและพนกังานบรษิัทรว่มบรจิาคโลหิตกบัสภากาชาดไทย 
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● บริษัทฯเขา้ร่วมโครงการ “maiA Virtual Run 2020” ร่วมกับตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยมี
เป้าหมายรว่มกนัคือ วิ่งการกศุลระดมทุน เพื่อน าเงินบรจิาคมอบใหส้ภากาชาดไทย เพื่อโรงพยาบาล
สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 

 

 

 

 

 

 

 

● ใหท้นุการศกึษากบัเด็ก ๆ ในสถาบนัการศกึษา และชมุชนใกลเ้คียง เช่น โรงเรียนบางควูดั และไดเ้ปิด
โอกาสใหน้กัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้เขา้เยี่ยมชมกจิการและศกึษาดงูาน  เป็นตน้  

 
 

 

● จัดให้มีการศึกษาและฝึกงานของนิสิตนักศึกษาของสถาบันการศึกษาต่าง  ๆ เช่น วิทยาลัยเทคนิค
ปทุมธานี มหาวิทยาลยัพระจอมเกลา้พระนครเหนือ สถาบันการจดัการปัญญาภิวฒันม์หาวิทยาลัย
ราชภฎัพระนคร  เป็นตน้ 
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● จัดบรรยายและใหค้วามรูก้ับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลัยรงัสิต ใน
หัวข้อการออกแบบโครงสรา้งอาคารสาธารณะแบบช่วงพาดกว้าง (Long Span) และกรณีศึกษา
นวตักรรมการออกแบบทางสถาปัตยกรรมที่เก่ียวขอ้งกับผลิตภณัฑ์, เทคนิคการออกแบบรายละเอียด 
และการก่อสรา้งอาคารอาคารสาธารณะช่วงพาดกว้าง (Long Span) และให้ค าแนะน าในการน า
ผลิตภณัฑไ์ปใชใ้นงานออกแบบสถาปัตยกรรม 

   

 

 

 

 

   

   

 

 

 

10.5  การป้องกนัการมีส่วนเกีย่วข้องกับการคอรรั์ปชั่น 

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการคอรร์ปัชั่นส่งผลรา้ยและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจที่ส  าคัญ 
เป็นการกระท าทางธุรกิจที่ไม่ถกูตอ้งสรา้งความไม่เป็นธรรมทางธุรกิจ ส่งผลเสียต่อชื่อเสียงของบรษิัททางดา้นจรยิธรรม
ทางธุรกิจ ความสามารถในการแข่งขนัของกิจการ และท าใหบ้รษิัทไม่เป็นที่ยอมรบัทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ 
รวมทั้งลดความเชื่อมั่นของผูถื้อหุน้ ผูล้งทุน และผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย บริษัทจึงถือเป็นหลักการส าคญัในการด าเนิน
ธุรกิจที่จะไม่สนับสนุนกิจการ กลุ่มบุคคล หรือบุคคลที่มีส่วนร่วมกับการแสวงหาผลประโยชน์อันไม่พึงไดร้ับไม่ว่า
ทางตรงหรือทางออ้ม จากการใชอ้  านาจหนา้ที่โดยมิชอบ โดยมีแนวทางชดัเจนที่จะรว่มมือและสนบัสนนุกบัภาครฐับาล
และภาคเอกชน โดยในการประชมุคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 4/2558 เมื่อวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2558 คณะกรรมการฯ 
ไดพ้ิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้คณะกรรมการต่อตา้นทจุรติ คอรร์ปัชั่น ซึ่งเป็นผูม้ีส่วนส าคญัในการก าหนดใหม้ีระบบ ส่งเสรมิ
และสนับสนุนนโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชั่น เพื่อส่ือสารไปยังพนักงานและผู้ที่เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย รวมทั้งมีหนา้ที่ในการ
ประเมินความเส่ียงของกิจกรรมที่มีความเส่ียงต่อการทุจริต คอรร์ปัชั่น และก าหนดการทบทวนความเหมาะสมของ
ระบบและมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้สอดคลอ้งกับการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอ้บังคับ และข้อก าหนดของ
กฎหมาย อย่างสม ่าเสมอ  



บริษทั ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)                                                         แบบ 56-1 ประจ ำปี 2563 

ส่วนท่ี 2 หนำ้ 112 

บรษิัทฯ ไดร้ว่มลงนามประกาศเจตนารมณ ์“โครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต 
(Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption Committee : CAC)” เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 
และได้ผ่านการรับรอง (Certification) เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 
คอรร์ปัชั่น จากคณะกรรมการแนวรว่มปฏิบตัิฯ เมื่อวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2561 เป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ 

 

 

 

 

   
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

10.5.1  นโยบายการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่น 

 เพื่อมั่นใจไดว้่า นโยบายต่อตา้นทุจรติ คอรร์ปัชั่น ทนัสมยัและเป็นปัจจุบนัอยู่เสมอ คณะกรรมการบริษัทฯ
จึงท าการทบทวนนโยบายดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 4/2560 เมื่อวนัที่ 11 
สิงหาคม 2560 คณะกรรมการฯ ไดพ้ิจารณาอนมุตัิ นโยบายต่อตา้นทจุรติ คอรร์ปัชั่น (ฉบบัปรบัปรุง) (ที่ซึ่งไดร้บัอนุมตัิ
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่  3/2557 เมื่อวันที่  19 สิงหาคม 2557) และแนวปฏิบัติตามนโยบายการ
ต่อตา้นทุจริต คอรร์ปัชั่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุม และเป็นแนวทางในการปฏิบัติไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม    
มากขึน้ ดงันี ้

1. หา้มกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทในสายธุรกิจด าเนินการหรือยอมรบัหรือใหก้าร
สนบัสนุนการทุจริตคอรร์ปัชั่นในทกุรูปแบบทัง้ทางตรงและทางออ้ม  โดยครอบคลมุถึงทุกบริษัทย่อย รวมถึง
ผูร้บัจา้งหรือผูร้บัจา้งช่วงอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้ง และก าหนดใหม้ีการสอบทานการปฏิบตัิตามนโยบายต่อตา้นการ
ทุจริตคอรร์ัปชั่นนี ้อย่างสม ่าเสมอ  ตลอดจนมีการทบทวนแนวทางการปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบาย 
ระเบียบปฏิบตัิ ขอ้ก าหนด ขอ้บงัคบั ประกาศ กฎหมาย และการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ  
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2. มาตรฐานการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชั่น  เป็นส่วนหน่ึงของการด าเนินธุรกิจและเป็นหนา้ที่ความรบัผิดชอบ
ของคณะกรรมการของบริษัท ผูบ้ริหาร ผูบ้งัคบับญัชา พนกังานทุกคนทุกระดบั ผูส่้งมอบหรือผูร้บัเหมาช่วงที่
จะมีส่วนในการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการปฏิบตัิเพื่อใหก้ารด าเนินการด้านการต่อตา้นทุจริตคอรร์ปัชั่น
บรรลตุามนโยบายที่ก าหนด  

3. บรษิัทไม่กระท าหรือสนบัสนุนการใหสิ้นบนในทกุรูปแบบ ทุกกิจกรรมที่อยู่ภายใตก้ารดูแล รวมถึงการควบคุม 
การบริจาคเพื่อการกุศล การบริจาคให้แก่พรรคการเมือง การให้ของขวัญทางธุรกิจและสนับสนุนกิจกรรม   
ต่าง ๆ มีความโปรง่ใสและไม่มีเจตนาเพื่อโนม้นา้วใหเ้จา้หนา้ที่ภาครฐัหรือเอกชนด าเนินการท่ีไม่เหมาะสม  

4. บริษัทจดัใหม้ีการควบคุมภายในที่เหมาะสม ที่ไดร้บัการทบทวนอย่างสม ่าเสมอเพื่อป้องกันไม่ใหพ้นักงาน    
มีการปฏิบตัิที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะงานขาย การตลาด และจดัซือ้  

5. บริษัทจดัใหค้วามรูด้า้นการต่อตา้นการทุจริตและคอรร์ัปชั่นแก่คณะกรรมการบริษัท ผูบ้ริหารและพนักงาน
เพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย ์สุจริต และรบัผิดชอบในการปฏิบัติตามหนา้ที่ความรบัผิดชอบ รวมถึงส่ือใหเ้ห็น
ความมุ่งมั่นของบรษิัท  

6. บรษิัทจดัใหม้ีกลไกการรายงานสถานะการเงินท่ีโปรง่ใสและถกูตอ้งแม่นย า 
7. บรษิัทส่งเสรมิใหม้ีการส่ือสารท่ีหลากหลายช่องทางเพื่อใหพ้นกังานและผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งสามารถแจง้เบาะแส

อนัควรสงสยัโดยมั่นใจไดว้่าผูแ้จง้เบาะแสไดร้บัการคุม้ครอง  โดยไม่ใหถู้กลงโทษ โยกยา้ยที่ไม่เป็นธรรมหรือ
กลั่นแกลง้ดว้ยประการใด และรวมถึงการแต่งตัง้บคุคลเพื่อตรวจสอบติดตามทกุเบาะแสท่ีมีการแจง้เขา้มา 

10.5.2  การด าเนินการตามนโยบายการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่น 

 บริษัทฯได้ก าหนดนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อพนักงานยึดถือเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงาน เช่น แนวปฏิบัติในเรื่องการรบั-ให้ของขวัญ การเลีย้งรบัรอง หรือประโยชน์อื่นใด ตามที่
ก าหนดไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ตลอดจนสอดคล้องกับนโยบายการต่อต้านทุจริต 
คอรร์ปัชั่น จึงก าหนดแนวปฏิบัติ ส าหรบัคณะกรรมการบริษัท กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน ลูกจ้างของบริษัทฯ      
ที่ตอ้งปฏิบตัิตามจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบาย และแนวปฏิบัติการต่อตา้นทุจริต คอรร์ปัชั่น อย่างเคร่งครดั โดยตอ้งไม่
เข้าไปเก่ียวข้องกับการทุจริต คอรร์ัปชั่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม รวมถึงผู้รับจ้างหรือผู้รบัจ้างช่วงอื่น  ๆ ที่
เก่ียวขอ้ง โดย 

1. ไม่ท าพฤติกรรมใด ที่แสดงใหเ้ห็นว่าเป็นการรบัสินบน หรือติดสินบน แก่ผูม้ีส่วนไดเ้สียในเรื่องที่ตนท าหนา้ที่ 
รบัผิดชอบทัง้โดยตรงหรือโดยออ้ม เพื่อใหไ้ดม้าซึ่งผลประโยชนใ์นทางมิชอบ โดยปฏิบตัิดงันี ้
1.1 ไม่รบัหรือใหข้องขวญั ของที่ระลกึ ที่เป็นเงินสด เช็ค พนัธบตัร หุน้ ทองค า อญัมณี อสงัหารมิทรพัย ์หรือ 

ส่ิงของในท านองเดียวกัน กบัผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งที่ตนไดเ้ขา้ไปติดต่อประสานงาน ทัง้ในหน่วยงานราชการ 
และหน่วยงานเอกชน 

1.2 ไม่รบัทรพัยสิ์น ส่ิงของ ของขวญั ของที่ระลึก หรือประโยชนอ์ื่น อนัเป็นการชกัน าใหเ้กิดการละเวน้การ
ปฏิบตัิหนา้ที่ของตน ทัง้นีห้ากไม่สามารถหลีกเล่ียงได ้ก่อนการรบัของที่ระลกึควรตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าได้
ปฏิบตัิถูกตอ้งตามกฎหมาย และขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ โดยส่ิงของหรือของขวญัที่ใหแ้ก่กันในหนา้ที่การ
งานควรมีราคาไม่มากและเหมาะสมในแต่ละโอกาส 
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1.3 ไม่ใหท้รพัยสิ์น ส่ิงของ ของขวญั ของที่ระลึก หรือประโยชนอ์ื่น เพื่อจูงใจในการตดัสินใจ หรือมีผลท าให้
ผูร้บัไม่ปฏิบตัิตามวิธีปฏิบตัิทางการคา้เช่นเดียวกนักับคู่คา้รายอื่น  แต่ทัง้นีก้ารใหส่ิ้งของตามโอกาสหรือ
วาระต่าง ๆ ตอ้งมีมลูค่าไม่มากจนเกินปกติวิสยั 

1.4 ไม่เป็นตัวกลางในการเสนอ เงิน ทรัพย์สิน  ส่ิงของ หรือประโยชน์อื่นใดกับผู้ที่ เก่ียวข้องกับธุรกิจ 
หน่วยงานราชการ หรือองคก์รใด ๆ เพื่อแลกกับสิทธิพิเศษที่ไม่ควรได  ้หรือท าใหเ้จา้หนา้ที่ของรฐัละเวน้
การปฏิบตัิตามกฎ ระเบียบขอ้บงัคบั และขอ้ปฏิบตัิทางกฎหมายตามที่ก าหนดไว ้ 

2. ในการจัดซือ้ จัดจ้าง ต้องด าเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัทฯ  มีความโปร่งใส และสามารถ
ตรวจสอบได ้

3. การใชจ้่ายส าหรบัการเลีย้งรบัรองทางธุรกิจ และการใชจ้่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการปฏิบัติตามสัญญาทาง
ธุรกิจสามารถกระท าได ้แต่ตอ้งใชจ้่ายอย่างสมเหตสุมผล สามารถตรวจสอบได ้

4. ในการบรจิาคเพื่อการกศุล ตอ้งปฏิบตัิดงันี ้
4.1 การใชเ้งิน หรือทรพัยสิ์นของบริษัทฯ เพื่อบริจาคการกุศล ตอ้งกระท าในนามบริษัทฯเท่านั้น โดยการ

บรจิาคเพื่อการกุศล ตอ้งเป็น มลูนิธิ องคก์รสาธารณะกุศล วดั โรงพยาบาล สถานพยาบาลหรือองคก์ร
เพื่อประโยชนต์่อสังคม ที่มีใบรบัรอง หรือเชื่อถือได  ้สามารถตรวจสอบได  ้และด าเนินการผ่านขั้นตอน
ตามระเบียบของบรษิัทฯ 

4.2 การบรจิาคเพื่อการกศุล ในนามส่วนตวัพึงกระท าได ้แต่ตอ้งไม่เก่ียวขอ้ง หรือท าใหเ้กิดขอ้สงสยัไดว้่าเป็น
การกระท าที่ทจุรติ เพื่อหวงัผลประโยชนใ์ด 

5. การใช้เงิน หรือทรัพย์สินของบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนโครงการ ต้องระบุชื่อในนามบริษัทฯ เท่านั้น โดยเงิน
สนับสนุนที่จ่ายไป ตอ้งมีวัตถุประสงคเ์พื่อธุรกิจ ภาพลักษณท์ี่ดี และชื่อเสียงของบริษัทฯ ทั้งนีก้ารเบิกจ่าย
ตอ้งระบุวัตถุประสงคท์ี่ชดัเจน และมีหลักฐานที่ตรวจสอบได้ และด าเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของ
บรษิัทฯ 

6. ไม่กระท าการอนัใดที่เก่ียวขอ้งกับการเมืองภายในบรษิัทฯ และไม่ใชท้รพัยากรใดของบริษัทฯ เพื่อด าเนินการ
ดงักล่าว ทัง้นี ้บรษิัทฯ เป็นองคก์รท่ียึดมั่นในความเป็นกลางทางการเมือง สนบัสนุนการปฏิบตัิตามกฎหมาย 
และการปกครอง ระบอบประชาธิปไตย รวมถึงไม่มีแนวทางในการให้การช่วยเหลือทางการเมืองแก่พรรค
การเมืองใด ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางออ้ม 

7. พนกังานไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระท าหรือพฤติกรรมที่เขา้ข่ายการทจุรติและคอรร์ปัชั่นหรือ
ส่อไปในทางทุจริต คอรร์ปัชั่นที่มีผลเก่ียวขอ้งกับบริษัทฯ โดยทั้งทางตรงหรือทางออ้ม พนักงานตอ้งแจง้ให้
ผูบ้ังคับบัญชาหรือบุคคลที่รบัผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจริงต่างๆ หากมี
ขอ้สังสัย หรือขอ้ซักถามให้ปรึกษาผูบ้ังคับบัญชาหรือบุคคลที่ก าหนดให้ท าหนา้ที่รบัผิดชอบเก่ียวกับการ
ติดตามการปฏิบตัิ ตามจรรยาบรรณผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่ก าหนดไว ้

8. บริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือพนักงานที่แจ้งเรื่องทุจริต  คอรร์ัปชั่นที่
เก่ียวขอ้งกับบริษัทฯ โดยใชม้าตรการคุม้ครองผูร้อ้งเรียนหรือผูท้ี่ใหค้วามร่วมมือในการแจง้และรายงานการ
ทจุรติ คอรร์ปัชั่น ตามที่บรษิัทฯ ก าหนดไวใ้นมาตรการคุม้ครองผูร้อ้งเรียน 

9. กรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร และพนักงาน ที่กระท าทุจริตและคอรร์ปัชั่น เป็นการกระท าผิดจรรยาบรรรณของ
บรษิัทฯ ซึ่งจะตอ้งไดร้บัการพิจารณาทางวินยัตามระเบียบที่บริษัทฯ ก าหนดไว ้นอกจากนี ้อาจจะไดร้บัโทษ
ตามกฎหมาย หากการกระท านัน้ผิดกฎหมาย 
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10. คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร ตระหนักถึงความส าคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู  ้ให้
ค าปรึกษา และท าความเข้าใจกับบุคลากรในองค์กร และผู้ที่ เก่ียวข้อง เก่ียวกับการต่อต้านการทุจริต
คอรร์ปัชั่น เพื่อใหบ้คุลากรและ ผูท้ี่เก่ียวขอ้งไดป้ฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบตัิการต่อตา้นทจุริต 
คอรร์ปัชั่นฉบบันี ้รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องการมีความซื่อสตัย ์จรยิธรรมและจรรยาบรรณ  

11. บรษิัทฯ มุ่งมั่นท่ีจะสรา้งและรกัษาวฒันธรรมองคก์รที่ยึดมั่นว่าการทุจรติ คอรร์ปัชั่น และการใหห้รือรบัสินบน
เป็นการกระท าที่ยอมรบัไม่ไดไ้ม่ว่าจะเป็นการกระท ากับบุคคลใดก็ตาม  หรือการท าธุรกรรมกับภาครฐัหรือ
ภาคเอกชน 

12. นโยบายและแนวปฏิบัติการต่อตา้นทุจริต คอรร์ปัชั่นนี ้ ใหค้รอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล 
ตัง้แต่การสรรหาหรือการคดัเลือกบุคลากร การเล่ือนต าแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน
พนักงาน และการให้ผลตอบแทน โดยก าหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับส่ือสารและท าความเข้าใจ กับ
พนักงานเพื่อใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรบัผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบัติใหเ้ป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 การแจง้เบาะแสและมาตรการคุม้ครอง 

 คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสใหพ้นักงานและผูม้ีส่วนไดเ้สีย สามารถรอ้งเรียนเมื่อพบพฤติกรรมของ
กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ที่ไม่เหมาะสมหรือขดัต่อจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท  การแสดงความเห็น และแจง้
เบาะแสการกระท าผิดกฎหมาย รวมถึงการกระท าทุจรติ คอรร์ปัชั่น อนัน ามาซึ่งความเส่ือมเสียในทรพัยสิ์นและชื่อเสียง
ของบริษัท โดยบริษัทฯ จะรบัฟังทุกขอ้รอ้งเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใส เอาใจใส่ และให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย      
มีการก าหนดระยะเวลาด าเนินการท่ีเหมาะสม มีการรกัษาความลบั และจะด าเนินการอย่างระมดัระวงั ตลอดจนมีการ
ใหค้วามคุม้ครองผูแ้จง้เรื่องรอ้งเรียนและบุคคลที่เก่ียวขอ้งใหไ้ดร้บัความเป็นธรรมหรือไม่ถูกกลั่นแกลง้ในทุกลกัษณะ 
ก าหนดใหเ้ลขานุการบริษัท และส านกัตรวจสอบภายใน ท าหนา้ที่เป็นหน่วยรบัขอ้รอ้งเรียนดา้นการก ากับดูแลกิจการ
และจรรยาบรรณธุรกิจของบรษิัท โดยมีช่องทางการรอ้งเรียน และกระบวนการ ดงันี ้

1.) ช่องทางการแจง้ขอ้รอ้งเรียน และขอ้เสนอแนะ สามารถแจง้ขอ้รอ้งเรียนผ่านช่องทางของบรษิัทฯได ้ 3 

ช่องทาง ดงันี ้

1.1) เว็บไซตบ์รษิัท ฯ : http:// www.cigpcl.com 

1.2) Email  : secretary@cigpcl.com 

              : internalaudit@cigpcl.com 
1.3) ทางไปรษณีย ์หรือยื่นส่งโดยตรงไดท้ี่ : 

ส านกัเลขานกุารบรษิัท 
บรษิัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
1/1 หมู่ 7 ถ.บางควูดั ต.บางควูดั อ.เมือง จ.ปทมุธาน ี12000  

2.) กระบวนการด าเนินการเมื่อไดร้บัขอ้รอ้งเรียน 

บรษิัทเปิดโอกาสใหพ้นกังานมชีอ่งทางการรอ้งเรียนและแสดงความคดิเห็นอยา่งเป็นอิสระเพื่อเป็น

แนวทางสู่การพฒันาและสรา้งความยั่งยืนใหก้บัองคก์ร ดงันี ้

http://www.cigpcl.com/
mailto:secretary@cigpcl.com
mailto:internalaudit@cigpcl.com
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2.1) บริษัทฯ มอบหมายให้ส านักตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นที่เหมาะสมด าเนินการ
รวบรวมข้อเท็จจริงที่เก่ียวข้องกับการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายระเบียบข้อบังคับ 
จรรยาบรรณการด าเนินธุรกิจของบริษัท โดยพิจารณาความเพียงพอของพยานหลกัฐานใน
เบือ้งตน้ เก็บรวบรวมขอ้มลู บนัทึกความคืบหนา้ และผลสรุป ติดตามสถานะของเรื่องรอ้งเรียน 
และก าหนดสิทธิการเขา้ถึงขอ้มลูที่เก่ียวกับเรื่องรอ้งเรียน และรายงานขอ้เท็จจริงต่อกรรมการ
อิสระ ซึ่งจะปฏิบัติหน้าที่สอบสวนข้อเท็จจริง และพิจารณาข้อรอ้งเรียน ก าหนดมาตรการ
ด าเนินการเพื่อระงบัการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามกฎหมาย นอกจากนีย้งัมีหนา้ที่ก ากับดแูลให้
การด าเนินการเรื่องรอ้งเรียนแลว้เสรจ็ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม 

โดยผูอ้าจถูกรอ้งเรียน ไดแ้ก่ กรรมการ พนกังาน หรือบคุคลใดที่กระท าการแทนของ
บรษิัทฯ ที่ถูกรอ้งเรียนหรือกล่าวหาโดยผูแ้จง้เรื่องรอ้งเรียน ในกรณีที่ผูต้รวจสอบเรื่องรอ้งเรียน
พบว่ามีบุคคลอื่นเป็นผูร้ว่มกระท าการ สนบัสนุนการกระท า จา้งวาน หรือสั่งการเก่ียวกับเรื่อง
รอ้งเรียนดว้ย ใหถื้อว่าบคุคลอื่นนัน้เป็นผูถ้กูรอ้งเรียนดว้ย 

2.2) หากการสืบสวนขอ้เท็จจริงแลว้พบว่า ขอ้มลูหรือหลกัฐานที่มี มีเหตุผลอนัควรเชื่อไดว้่าผูท้ี่ถูก
กล่าวหาไดก้ระท าการทุจริต คอรร์ปัชั่นจริง บริษัทฯ จะใหสิ้ทธิผู้ถูกกล่าวหาไดร้บัทราบข้อ
กล่าวหา และพิสจูนต์นเองโดยการหาขอ้มลูหรือหลกัฐานเพิ่มเติมที่แสดงใหเ้ห็นว่าตนเองไม่มี
ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการกระท าอนัทจุรตินัน้ตามที่ถกูกล่าวหา 

2.3) หากผูถู้กกล่าวหา ไดก้ระท าการทุจริตนั้นจริง ผูก้ระท าการทุจริตนั้น ไม่ว่าจะเป็น กรรมการ 
ผู้บริหาร หรือพนักงาน ถือว่าเป็นการกระท าผิดนโยบายการต่อต้านทุจริต คอรร์ัปชั่น 
จรรยาบรรณธุรกิจ จะตอ้งไดร้บัการพิจารณาโทษทางวินยั ตามระเบียบที่บรษิัทก าหนดไว ้โดย
ค าตัดสินของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นอันสิน้สุด และหากการกระท าทุจริตนั้้นเป็นการ
กระท าที่ผิดต่อกฎหมาย ผูก้ระท าผิดนั้น้อาจจะตอ้งไดร้บัโทษทางกฎหมาย 

2.4) การรายงานผล ผูร้บัขอ้รอ้งเรียนมีหนา้ที่แจ้งผลให้ผูร้อ้งเรียนทราบ หากผูร้อ้งเรียนเปิดเผย
ตนเอง ในกรณีที่ เป็นเรื่องส าคัญ ให้รายงานต่อประธานกรรมการบริษัท  และ/หรือ 
คณะกรรมการบรษิัททราบ 

2.5) การแต่งตัง้ผูป้ระสานงานขอ้รอ้งเรียนและผูต้รวจสอบขอ้รอ้งเรียนของบรษิัทย่อย ใหก้รรมการ
ผูจ้ดัการของบรษิัทย่อย ท่ีเป็นผูบ้รหิารสงูสดุในการควบคุมและดแูลการบรหิารงานของบรษิัท
ย่อย รวมถึงผูท้ี่ไดร้บัมอบอ านาจจากกรรมการผูจ้ัดการ หรือผูร้กัษาการในต าแหน่งดงักล่าว 
เป็นผูพ้ิจารณาแต่งตัง้ ทัง้นีผู้ป้ระสานงานขอ้รอ้งเรียนและผูต้รวจสอบขอ้รอ้งเรียนจะตอ้งไม่มี
ส่วนไดเ้สียกบัขอ้รอ้งเรียนนัน้  

3.) มาตรการคุม้ครองผูร้อ้งเรียนและบคุคลที่เก่ียวขอ้ง 

บรษิัทก าหนดมาตรการคุม้ครองผูร้อ้งเรียนตามหลกัเกณฑ ์ดงันี ้

3.1) บริษัทฯ จะไม่เปิดเผย ชื่อ ชื่อสกุล ที่อยู่ และขอ้มูลอื่นใดที่สามารถระบุตัวตนของผู้แจ้งข้อ
รอ้งเรียนหรือแจ้งเบาะแส รวมถึงผู้ให้ข้อมูล หรือผู้ที่ ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ
ขอ้เท็จจรงิ ทัง้นีผู้แ้จง้ขอ้รอ้งเรียนหรือแจง้เบาะแส สามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองไดห้าก
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เห็นว่าการเปิดเผยนัน้จะไม่ปลอดภยั แต่หากมีการเปิดเผยตนเองก็จะท าใหบ้ริษัทฯ สามารถ
รายงานความคืบหนา้และชีแ้จงขอ้เท็จจรงิใหท้ราบ 

3.2) บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลที่ เก่ียวข้องไว้เป็นความลับ โดยจ ากัดเฉพาะผู้รับผิดช อบในการ
ด าเนินการตรวจสอบเรื่องรอ้งเรียนเท่านัน้ที่จะเขา้ถึงขอ้มลูดงักล่าวได ้ทัง้นีผู้ไ้ดร้บัขอ้มลูจาก
การปฏิบัติหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับเรื่องรอ้งเรียน มีหน้าที่เก็บข้อมูล ข้อรอ้งเรียน และเอกสาร
หลักฐานของผู้รอ้งเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่
เก่ียวขอ้ง เวน้แต่จ าเป็นตอ้งเปิดเผยตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย โดยค านึงถึงความปลอดภยั
และความเสียหายของผูแ้จง้ขอ้รอ้งเรียนหรือแจง้เบาะแสเป็นส าคญั 

3.3) บริษัทฯ จะให้ความคุ้มครองพนักงานที่รอ้งเรียน และ/หรือ ผู้ที่ให้ข้อมูล และ/หรือ ความ
ร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจริง โดยจะไดร้บัความคุม้ครองจากการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม 
เช่น การเปล่ียนแปลงหรือโยกยา้ยต าแหน่งงาน ลกัษณะงาน สถานที่ท  างาน สั่งพกังาน ข่มขู่ 
รบกวนการปฏิบตัิงาน เลิกจา้งอนัเนื่องมาจากสาเหตแุห่งการแจง้ขอ้รอ้งเรียน 

การสื่อสารและการเผยแพร่นโยบายการต่อต้านทุจริต คอรรั์ปชั่น  

บรษิัทฯ ไดม้ีการส่ือสารนโยบายการต่อตา้นทจุริต คอรร์ปัชั่น และแนวปฏิบตัิไปยงับริษัทย่อย บริษัทรว่ม คู่คา้
ทางธุรกิจ และผูม้ีส่วนไดเ้สีย รวมทั้งสาธารณชน ผ่านช่องทางการส่ือสารที่หลากหลาย เช่น  จดหมาย  Email บอรด์
ประชาสมัพันธ์ Website แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี รายงานประจ าปี หรือช่องทางอื่นๆ ตามความเหมาะสม 
เพื่อใหผู้ม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มรบัทราบและปฏิบตัิใหส้อดคลอ้งกับแนวทางที่บริษัทฯก าหนด  มีการจดัท าคู่มือนโยบาย
การต่อตา้นทุจริต คอรร์ัปชั่น คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน (Code of Conduct) ให้กับ
กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกคนลงนามรบัทราบและถือปฏิบัติ และจัดให้มีการอบรมนโยบายที่เก่ียวข้องอย่าง
ต่อเนื่อง เช่น จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่น และแนวปฏิบตัิตามนโยบายฯ ใหแ้ก่พนกังาน
ใหม่ และก าหนดใหม้ีการทบทวนนโยบายการต่อตา้นทจุรติ คอรร์ปัชั่นเป็นประจ าทกุปี 

บริษัทฯ ไดจ้ัดท าหนังสือแจ้งไปยังบริษัทคู่คา้ ลูกคา้ธุรกิจ และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ถึงการงดเวน้การให้
ของขวญัแก่ผูบ้รหิารและพนกังานของบรษิัท รวมถึงบรษิัทในเครือ ในช่วงเทศกาลปีใหม่หรือในโอกาสอื่นใด โดยมุ่งหวงั
ใหบ้คุลากรทุกระดบัปฏิบตัิหนา้ที่อย่างเต็มความสามารถ โดยไม่หวงัผลประโยชนต์อบแทน อีกทัง้ยงัมุ่งด าเนินงานดว้ย
ความโปร่งใส ค านึงถึงสังคม ส่ิงแวดลอ้ม และหลักบรรษัทภิบาล เพื่อสรา้งบรรทัดฐานที่ดีในการปฏิบัติหนา้ที่ของ
บคุลากรของบรษิัท 

การติดตามและการทบทวน  

บริษัทฯ ก าหนดใหค้ณะกรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคนตอ้งรบัทราบ ท าความเขา้ใจ ปฏิบัติ
ตามนโยบายและขอ้ปฏิบตัิต่าง ๆ ที่ก าหนดไวใ้นมาตรการต่อตา้นการทจุริต คอรร์ปัชั่นอย่างเคร่งครดั โดยผูบ้ริหารทุก
ระดบัในองคก์รมีหนา้ที่ติดตามดแูลรบัผิดชอบในการปฏิบตัิตามนโยบาย และถือเป็นภารกิจส าคญัที่จะด าเนินการให้
พนักงานภายใต้สายบังคับบัญชาของทุกหน่วยงานรับทราบ  เข้าใจ และปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริต
คอรร์ปัชั่นอย่างจรงิจงั หากกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานผูใ้ดกระท าความผิดตามที่ก าหนดไว ้จะไดร้บัโทษทางวินยั
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อย่างเคร่งครดั และหากมีการกระท าที่เชื่อไดว้่าผิดกฎหมาย กฎเกณฑ ์ระเบียบ และข้อบังคับของภาครฐั บริษัทฯ
จะตอ้งพิจารณาส่งเรื่องใหเ้จา้หนา้ที่ภาครฐั ด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 

คณะกรรมการบริษัท ก าหนดใหทุ้กฝ่ายที่เก่ียวขอ้งตามโครงสรา้งหนา้ที่ความรบัผิดชอบ  ตอ้งมีการติดตาม 
และทบทวนการปฏิบัติงานของตนเอง หากผูใ้ดพบขอ้สงสยัเก่ียวกับการปฏิบัติงานหรือการท ากิจกรรมหรือรายการ
ธุรกิจใดๆ ที่อาจเขา้ข่ายฝ่าฝืนนโยบาย มาตรการหรือแนวทางปฏิบตัิเก่ียวกับการต่อตา้นทุจริตคอรร์ปัชั่น  หรือละเมิด
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ จะตอ้งแจง้หรือรายงานขอ้มลูดงักล่าวต่อผูท้ี่เก่ียวขอ้งตามช่องทางในการ
รอ้งเรียนและแจง้เบาะแสท่ีก าหนดไว ้

ทัง้นีบ้รษิัทฯ ก าหนดใหม้ีการติดตามและการทบทวนมาตรการและแนวทางปฏิบตัิอย่างสม ่าเสมอเป็นประจ า
ทุกปี หรือเมื่อมีการเปล่ียนแปลงที่ส  าคัญซึ่งกระทบต่อการบริหารจัดการความเส่ียง ดา้นการทุจริต เพื่อใหม้ั่นใจว่า
มาตรการดงักล่าวสอดคลอ้งกบันโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีและคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจของบรษิัทฯ รวมทัง้เป็นไป
ตามขอ้บงัคบั และกฎหมายอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้ง นอกจากนีก้ารปรบัปรุงตอ้งไดร้บัการพิจารณาอนุมตัิจากคณะกรรมการ
บรษิัทและมีการส่ือสารมาตรการท่ีปรบัปรุงนัน้ใหท้ราบโดยทั่วทัง้บรษิัทฯ  

นอกจากนีค้ณะกรรมการตรวจสอบ จะเป็นผูก้  ากับดแูลการปฏิบตัิตามมาตรการต่อตา้นการทจุรติคอรร์บัชั่น 
โดยการสอบทานมาตรการและการควบคมุภายในท่ีเก่ียวขอ้งอย่างเหมาะสม และใหค้  าแนะน าต่อคณะกรรมการบรษิัท
ฯ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไดร้บัทราบเป็นปัจจบุนัอยู่เสมอ 

การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต คอรรั์ปชั่น  

คณะกรรมการต่อตา้นทุจริต คอรร์ปัชั่นระดับองคก์รรบัผิดชอบในการน าเสนอขอ้มูลผลการประเมินความ
เส่ียงดา้นการทุจริต คอรร์ปัชั่นในกิจกรรมต่าง ๆ ของธุรกิจ โดยระบุงานที่มีความเส่ียงสงูและผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ 
รวมทัง้มาตรการป้องกันหรือลดความเส่ียงที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ดงักล่าว โดยจดัท าเป็นรายงานเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ า 

การควบคุมภายในและการตรวจสอบการปฏิบัตติามนโยบายการต่อต้านทุจริต คอรรั์ปชั่น  

บริษัทฯ ได้จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบและระบบการควบคุมภายในทั่วทั้งองคก์ร เพื่อสนับสนุนให้มี
วฒันธรรมทางดา้นการก ากบัดแูลที่ดีใหเ้กิดขึน้ในองคก์ร มีการบริหารความเส่ียง และการสอบทานอย่างเป็นระบบ อีก
ทั้งเพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริต คอรร์ปัชั่นภายในองคก์ร โดยกระบวนการดังกล่าวครอบคลุมดา้นการตลาด การ
จดัการลงทุน ผลิตภณัฑ ์การจดัซือ้จัดจา้ง การเงิน การบญัชี การบันทึกขอ้มูล การบริหารทรพัยากรบุคคลตัง้แต่การ
ว่าจ้าง การก าหนดค่าตอบแทน และการฝึกอบรมพนักงาน และการลงโทษทางวินัย รวมทั้งการมอบอ านาจและ
แบ่งแยกหนา้ที่งานท่ีชดัเจนและเหมาะสม 

บริษัทฯ ไดจ้ัดใหม้ีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ที่มีความเป็นอิสระเพื่อท าหนา้ที่ประเมินระบบการควบคุม
ภายใน ระบบการบริหารความเส่ียง และกระบวนการก ากับดูแลกิจการของกิจกรรมหรือระบบงานต่างๆ  ของบริษัทฯ 
โดยครอบคลุมทั้งด้านการเงิน และการด าเนินการของกระบวนการทางบัญชีและการเก็บบันทึกข้อมูล ว่ามีความ
เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงคท์ี่วางไว้ รวมทั้งให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามนโยบาย
ต่อตา้นการทจุรติ คอรร์ปัชั่น ขอ้บงัคบัตามกฎหมาย หรือหน่วยงานก ากบัดแูลที่เก่ียวขอ้ง นอกจากนีย้งัมีการตรวจสอบ
งบการเงินและผลการด าเนินงานโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตฯ เป็นประจ าทุกไตรมาสและทุกปี เพื่อใหม้ั่นใจว่าขอ้มูล
และรายงานทางการเงินหรือบญัชีเป็นไปอย่างถกูตอ้ง เชื่อถือได ้ทนัเวลา และสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของกฏหมาย 
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ทัง้นีค้ณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) เป็นผูก้  ากับดูแลการควบคมุภายในของบริษัท รวมถึงการ
พิจารณารายงานทางการเงินและกระบวนการอื่นที่เก่ียวขอ้งกบัมาตรการต่อตา้นทจุรติคอรร์ปัชั่น 

บทลงโทษ  

บริษัทฯ ก าหนดใหบุ้คลากรทุกระดับตอ้งลงนามรบัทราบคู่มือนโยบายการต่อตา้นทุจริต คอรร์ปัชั่น คู่มือ
จรรยาบรรณธุรกิจของกรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงาน (Code of Conduct)  เพื่อแสดงถึงพันธะสัญญาในการน้อมรบั
หลกัการปฏิบัติที่ดีเป็นแนวทางการด าเนินงาน คู่มือดงักล่าวจึงเปรียบเสมือนวินัยที่ทุกคนตอ้งปฏิบตัิ ดังนัน้บุคลากร
ของบริษัทฯตอ้งท าความเขา้ใจและปฏิบัติตามนโยบายการต่อตา้นทุจริต คอรร์ปัชั่นในทุกขัน้ตอนของการปฏิบตัิงาน
อย่างเครง่ครดั หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามถือเป็นการกระท าผิด บริษัทฯจะด าเนินการลงโทษตามระเบียบขอ้บังคับ
บรษิัท หรือกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

การด าเนินการของบริษัทฯ เกีย่วกับการต่อต้านคอรรั์ปชั่น 

   
        

•  บรษิัทฯ จดัใหม้ีการส่ือสารและฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องแก่บุคลากรของบริษัท เพื่อใหเ้กิดความรูค้วามเขา้ใจ
อย่างแทจ้ริงเก่ียวกับมาตรการต่อตา้นการคอรร์ปัชั่น ความคาดหวงัของบริษัทฯ และบทลงโทษ เช่น การอบรมหวัขอ้
การก ากับดูแลกิจการที่ดีและการต่อตา้นทุจริต คอรร์ปัชั่น แก่พนกังานใหม่ผ่านหลกัสตูรการปฐมนิเทศ อีกทัง้มีการจดั
ใหม้ีการอบรมแก่คณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุคน อาทิเช่น 
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o การบรรยาย “Anti-Corruption for Executives : ภาคธุรกิจกบัการต่อตา้นคอรร์ปัชั่น”  เพื่อสรา้งความ
เข้าใจถึงความส าคัญการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นของหน่วย งานเอกชน และภาครัฐต่อ
ความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนขององค์กรกับคณะกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงของ    
บรษิัทฯ มากขึน้เพื่อใหส้ามารถน าไปก าหนด ควบคมุ และพฒันา รวมถึงถ่ายทอดไปยงัพนกังานต่อไป
ไดอ้ย่างเป็นระบบ โดย ดร.บณัฑิต นิจถาวร กรรมการอ านวยการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บรษิัทไทย (IOD) 

 
 

 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o อบรมหลักสตูร “รวมพลัง สรา้งโปร่งใส ตา้นคอรร์ปัชั่น” เพื่อใหผู้บ้ริหารและพนักงานทุกคนมีความ
เขา้ใจภาพรวมของนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการต่อตา้นทุจริต คอรร์ปัชั่น และแนว
ปฏิบัติตามนโยบายฯ เพื่อสรา้งพืน้ฐานการรับรู ้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ให้สอดคลอ้งตาม
หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยวิทยากรจากภายนอก 
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•   บริษัทฯ ประกาศนโยบาย “งดรบัของขวัญ  (No Gift Policy)” ในทุกเทศกาล ตัง้แต่ปี 2560 ต่อเนื่องถึงปี 
2563 เพื่อเป็นการสรา้งมาตรฐานที่ดีในการปฏิบตัิงานของบุคลากร โดยมุ่งหวงัใหบุ้คลากรทกุระดบัปฏิบตัิหนา้ที่อย่าง
เต็มความสามารถ โดยไม่หวงัผลประโยชนต์อบแทน มุ่งด าเนินงานด้วยความโปรง่ใส ค านึงถึงสงัคม ส่ิงแวดลอ้ม และ
หลกับรรษัทภิบาล โดยบรษิัทฯไดจ้ดัท าหนงัสือแจง้ไปยงับรษิัทคู่คา้ ลกูคา้ธุรกิจ และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ถึงการงดเวน้
การใหข้องขวญัแก่ผูบ้รหิารและพนกังานของบรษิัท รวมถึงบรษิัทในเครือ ในช่วงเทศกาลปีใหม่หรือในโอกาสอื่นใด 
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 

การควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพถือเป็นกลไกที่ส  าคญัของฝ่ายบรหิารซึ่งจะสะทอ้นใหเ้ห็นถึงระบบการก ากับ
ดแูลกิจการท่ีดี  โดยบรษิัท ไดเ้นน้หลกั 5 ประการ คือ 

1. องคก์รและสภาพแวดลอ้ม (Organizational Control and Environmental Measure) 
2. การบรหิารความเส่ียง (Risk Management Measure) 
3. การควบคมุการปฏิบตัิงานของฝ่ายบรหิาร (Management Control Activities) 
4. ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มลู (Informational and Communication Measure) 
5. ระบบการติดตาม (Monitoring) 

โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อสรา้งความมั่นใจว่าการด าเนินงานของบริษัทฯจะบรรลุวัตถุประสงคข์องการควบคุม
ภายในดา้นประสิทธิภาพของการด าเนินงาน การใชท้รพัยากร การดูแลรกัษาทรพัยสิ์น การป้องกนัหรือลดความผิดพลาด 
ความเสียหาย การรั่วไหล การสิน้เปลือง ความเชื่อถือไดข้องรายงานทางการเงินการบัญชีและรายงานอื่นๆ รวมถึงการ
ปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั มติคณะรฐัมนตรีและนโยบาย รวมทั้งระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์
สงูสดุของผูถื้อหุน้ และเพื่อใหแ้น่ใจว่าสิทธิของผูถื้อหุน้จะไดร้บัการคุม้ครอง 

ยิ่งไปกว่านั้นบริษัทฯ มุ่งเน้นในการบริหารจัดการความเส่ียงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององคก์ร ซึ่ง
ครอบคลมุถึง ความเส่ียงดา้นความปลอดภยัและสขุอนามยัของพนกังาน สงัคมและชมุชน รวมถึงส่ิงแวดลอ้ม การปฏิบตัิ
ตามกฏหมายและขอ้ก าหนด ตอบสนองต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียอย่างเป็นธรรม โดยค านึงถึงเป้าหมายผลการด าเนินงาน และ
การลงทุนของบริษัทฯ สอดคลอ้งกับการก ากับดูแลกิจการที่ดี เป็นตน้ โดยใชก้รอบการบริหารความเส่ียงระดับองคก์ร 
ตามแนวทาง COSO-Enterprise Risk Management Framework 2004 โดยเมื่อวันที่  11 พฤศจิกายน 2559 ในการ
ประชมุคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 7/2559 คณะกรรมการบรษิัทฯจึงเห็นควรอนมุตัิ นโยบายการบรหิารความเส่ียง โดยให้
มีผลบงัคบัใช ้ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2560 โดยมีแนวปฏิบตัิดงันี ้

1. บรษิัทฯ จดัวางระบบและกระบวนการบรหิารความเส่ียงทั่วทัง้องคก์ร รวมทัง้บรษิัทในเครือ ใหส้อดรบักบักลยทุธ์

และเป้าหมายทางธุรกิจ 

2. บริษัทฯ จักบริหารความเส่ียงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) หรือเบี่ยงเบนไม่เกินกว่าระดับที่

บรษิัทฯยอมรบัได ้(Risk Tolerance) 

3. คณะกรรมการตรวจสอบ ท าหนา้ที่เสมือนเป็นคณะกรรมการบริหารความเส่ียง โดยจะท าการก ากับดูแลการ

บรหิารความเส่ียงของบรษิัทฯ ใหเ้ป็นไปตามนโยบาย รวมทัง้ใหข้อ้คิดเห็น ขอ้เสนอแนะ และติดตาม เพื่อใหก้าร

บรหิารความเส่ียงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามที่ระบไุวใ้นกฏบตัร 

4. ฝ่ายจดัการจะบริหารจดัการความเส่ียงของบริษัทฯ และบริษัทในเครือในภาพรวม และก ากับดูแลการบริหาร

จดัการในแต่ละความเส่ียงตามหนา้ที่ความรบัผิดชอบ หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย พรอ้มทัง้จดั

ใหม้ีการรายงานผลการด าเนินงานดา้นบรหิารความเส่ียงต่อคณะกรรมการตรวจสอบฯเพื่อใหค้วามเห็นชอบหรอื

ขอ้เสนอแนะอย่างสม ่าเสมอหรือตามความเหมาะสม 
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5. ผูบ้ริหารทุกหน่วยงานของบริษัทฯ มีหนา้ที่ในการบริหารจัดการความเส่ียงในระดับองคก์ร ระดบัสายงานและ

ระดบัปฏิบตัิการท่ีอยู่ภายใตค้วามรบัผิดชอบหรือท่ีฝ่ายจดัการมอบหมาย พรอ้มทัง้ก าหนดและส่งเสรมิพนกังาน

ใหต้ระหนกัถึงความส าคญัของการบรหิารความเส่ียง 

6. ส านกังานตรวจสอบภายใน มีหนา้ที่ใหค้  าปรกึษา ขอ้คิดเห็น ขอ้เสนอแนะ แนวปฏิบตัิในการบริหารความเส่ียง

แก่หน่วยงานต่าง ๆ ภายในองคก์ร พรอ้มทัง้จดัท ารายงาน การบรหิารความเส่ียงขององคก์รต่อฝ่ายจดัการ และ

เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบฯอย่างสม ่าเสมอหรือตามความเหมาะสม 

7. พนกังานทุกคนมีหนา้ที่ปฏิบตัิตามระบบและกระบวนการบริหารความเส่ียง ทัง้ในระดบัองคก์ร ระดบัสายงาน 

และระดบัปฏิบตัิการ ตามที่บรษิัทฯ ก าหนดโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบตัิงานท่ีรบัผิดชอบ 
 

การด าเนินการตามนโยบายการบริหารความเส่ียงนีใ้หร้วมไปถึงการก าหนดกรอบแนวทาง คู่มือการบริหาร
ความเส่ียงและการจัดหาทรพัยากรใหเ้พียงพอต่อการน านโยบายการบริหารความเส่ียงไปประยุกตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน์
สงูสดุ 

 

นโยบายการบรหิารความเส่ียง และคู่มือต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งจะตอ้งไดร้บัการทบทวนและปรบัปรุงเป็นประจ า โดย
ใหม้ีการรายงานความเหมาะสมและประสิทธิผลของการน าไปใชง้านต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อใหเ้กิดการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง 

11.1 สรุปความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท 

ในการประชุมคณะกรรมการบรษิัท ส านกังานตรวจสอบภายใน และประธานกรรมการบริหาร โดยการประเมิน
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่ผ่านการประเมินจากคณะกรรมการตรวจสอบ ไดพ้ิจารณาและอนุมตัิแบบ
ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ส าหรบัปี 2563 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2564 เมี่อ
วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2564 

จากหลกัการ 5 ขอ้ ดงักล่าว รว่มกับผลการประมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน คณะกรรมการบรษิัท
มีความเห็นว่าบริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม มีการก าหนดใหผู้ต้รวจสอบภายในเสนอแผนการ
ตรวจสอบพรอ้มทั้งขั้นตอนวิธีปฏิบัติงานโดยให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  รวมทั้งมีระบบการควบคุม
ภายใน ในเรื่องการท าธุรกรรมกบั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักล่าว อย่างเพียงพอ 
นอกจากนี ้คณะกรรมการไดส่้งเสริมและสนบัสนนุใหฝ่้ายบริหารด าเนินการพฒันาคณุภาพของระบบการควบคมุภายใน
อย่างต่อเนื่อง เพื่อเสรมิสรา้งใหบ้รษิัทมีการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) 

 
บริษัทมีการจัดท าระเบียบวิธีปฏิบัติงานที่รดักุม โดยมีการแบ่งแยกหนา้ที่ความรบัผิดชอบของแต่ละส่วนงาน 

รวมทัง้มีการวางระบบเพื่อใหส้ามารถสอบทานการด าเนินงานภายในของแต่ละฝ่าย นอกจากนีบ้รษิัทไดม้ีการบรหิารโดย
คณะกรรมการตามระเบียบขอ้บังคับและหนังสือรบัรองของบริษัท และตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดย
กรรมการผูม้ีอ  านาจลงชื่อผูกพนับริษัท  คือ นายอารีย ์พุ่มเสนาะ  หรือ นายธีระ พุ่มเสนาะ หรือ นางจนัทนก์ะพอ้ ดิสกุล 
หรือ นายทวีศักดิ์ หวังก่อเกียรติ กรรมการสองในส่ีลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส าคัญของบริษัท ซึ่งวิธีปฏิบัติ
ดงักล่าวครอบคลมุถึงการสั่งจ่ายเช็คของบรษิัท 
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นอกจากนี ้บรษิัทยงัมีส านกังานตรวจสอบภายใน ซึ่งจะรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ท าหนา้ที่ใน
การควบคุมดูแลและตรวจสอบการด าเนินงานภายในบริษัท ใหเ้ป็นไปอย่างโปร่งใส เหมาะสม รดักุม และเป็นไปตาม
อ านาจการด าเนินการของบริษัท รวมทั้งติดตามข้อมูลและตรวจสอบรายการต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบ
มอบหมาย 

11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัท 

 ในปี 2563 ไม่ปรากฏว่ามีความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการ
บริษัทในเรื่องความเพียงพอของระบบควบคุมภายในแต่อย่างไร ดังรายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบท้าย รายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบ 

11.3  หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้าหน่วยงานก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 

 11.3.1 หวัหนา้งานตรวจสอบภายใน 
      ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวนัที่ 8 สิงหาคม 2556  ครัง้ที่  4/2556  ไดแ้ต่งตัง้ นางสาว
วรรณเพ็ญ ขาวสวุรรณ ์ใหด้  ารงต าแหน่งหวัหนา้งานผูต้รวจสอบภายในของบรษิัทตัง้แต่วนัที่ 8 สิงหาคม 2556 เนื่องจาก 
มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานดา้นการตรวจสอบภายใน มาเป็นระยะเวลา 25 ปี เคยเขา้รบัการอบรมในหลักสตูรที่
เก่ียวขอ้งกับการปฏิบตัิงานดา้นตรวจสอบภายใน ไดแ้ก่ การตรวจสอบและควบคุมภายใน  การประเมินความเส่ียงเพื่อ
การวางแผนการตรวจสอบภายใน  Tool and techniques for the Audit  Manager การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  
Audit Report Analysis & Workshop และมีความเข้าใจในกิจกรรมและการด าเนินงานของบริษัท จึงเห็นว่า มีความ
เหมาะสมที่จะปฏิบตัิหนา้ที่ดงักล่าวไดอ้ย่างเหมาะสมเพียงพอ 
  ทัง้นี ้คณุสมบตัิของผูด้  ารงต าแหน่งหวัหนา้งานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3 

 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัผูด้  ารงต าแหน่งหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน 
 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นต่อการปฏิบัติงานของผูด้  ารงต าแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน   
ในปัจจุบันว่าเป็นบุคลากรที่มีความรู ้ความสามารถที่ดีเหมาะสม และตรงกับภาระความรับผิดชอบที่ได้รับจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ อีกทัง้เป็นอิสระในการตรวจสอบหรือกระท าหนา้ที่ มีความละเอียด รอบคอบ และตรงไปตรงมา
ต่อความถกูตอ้ง ขณะที่มีมนษุยสมัพนัธท์ี่ดี ที่ไม่ก่อใหเ้กิดปัญหาในการเขา้ปฏิบตัิงานในหนา้ที่แต่อย่างไร 

 การแตง่ตัง้ ถอดถอน และโยกยา้ยผูด้  ารงต าแหน่งหวัหนา้งานผูต้รวจสอบภายใน 
 เนื่องจาก ส านกัตรวจสอบภายใน ของบริษัทฯ ขึน้ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนัน้ในการพิจารณา

และอนุมัติ แต่งตัง้ ถอดถอน โยกยา้ยผูด้  ารงต าแหน่งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทจะตอ้งไดร้บัความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อนเท่านัน้ หากมีความเห็นเป็นเอกฉันท ์บริษัทฯโดยกรรมการผูจ้ดัการ ผ่านฝ่าย
ทรพัยากรมนษุยจ์ึงจะสามารถด าเนินการตามมตขิองคณะกรรมการตรวจสอบต่อไปได ้ 
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 11.3.2 หวัหนา้หน่วยงานก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานของบรษิัท (Compliance) 
      บรษิัทฯ ยงัมิไดก้ระท าการก าหนดและแต่งตัง้ผูเ้ขา้มารบัด ารงต าแหน่ง หวัหนา้งานก ากบัดแูลการปฏิบตัิงาน
ของบรษิัท แต่อย่างไร ทัง้นีไ้ดม้อบหมายให ้กรรมการผูจ้ดัการเป็นผูร้บัผิดชอบในการก ากบัดแูลกิจการและการปฏิบตัิงาน
ของบรษิัทฯโดยต าแหน่ง 
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12. รายการระหว่างกัน 

12.1 รายละเอียดรายการระหว่างกนั ในปี 2561 – 2563 บริษัทมกีารท ารายการกับบุคคลหรือ
กิจการทีเ่กี่ยวข้องกนัโดยมีรายละเอียดสรุปไดด้ังนี ้

บคุคล/นติิบคุคล 
ที่เกี่ยวขอ้งกนั 

ความสมัพนัธ ์ ลกัษณะรายการ 

มลูค่ารายการ 
ระหว่างกนั 
*(ลา้นบาท)* 

ความจ าเป็นและ 
ความสมเหตสุมผล 

ของรายการ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

1.  บ ริษั ท  ซี ไอ จี  ดี เว ล 
ลอปเม้นท์ จ ากัด   / 
ธุรกิจประมลู รบัเหมา
ก่อสร้าง และ ธุรกิจ
โรงแรม 

      (เปลี่ยนชื่อจาก บริษัท 
เดอ ละไม จ ากดั) 

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั
(มหาชน) ถือหุน้สามญัใน
บริษัท เดอ ละไม จ ากดั 
อตัรารอ้ยละ 99.97 ของทนุ
จดทะเบียนที่ออกและช าระ
แลว้  โดยมีกรรมการและ
ผูบ้ริหารรว่มกนั 

เงินใหกู้ย้ืมระยะยาว 
 

ดอกเบีย้คา้งรบั 
 

182.50 
 

6.86 

182.50 
 

7.54 

182.50 
 

7.54 

เพ่ือใชเ้ป็นทนุ
หมนุเวียนในบริษัท 
 
คณะกรรมการตรวจสอบ

มีความเห็นว่า  เป็นการ

ท ารายการที่สมควร

สมเหตสุมผลเพราะเป็น

การใหค้วามช่วยเหลือ

ทางการเงินแก่บริษัทที่

จะน ามาเป็นเงินทนุ

หมนุเวียนในกิจการ 
เงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้ 

 
ดอกเบีย้คา้งรบั 

 

22.26 
 

0.30 

38.04 
 

0.38 

40.65 
 
      - 

เพ่ือใชเ้ป็นทนุ
หมนุเวียนในบริษัท 
 
คณะกรรมการตรวจสอบ

มีความเห็นว่า  เป็นการ

ท ารายการที่สมควร

สมเหตสุมผลเพราะเป็น

การใหค้วามช่วยเหลือ

ทางการเงินแก่บริษัทที่

น  ามาเป็นเงินทนุ

หมนุเวียนในกิจการ 

 
2. บริษั ท  ฟ้ าขวัญทิพย ์

จ ากดั 
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั 
(มหาชน) ถือหุน้สามญัใน
บริษัท ซีไอจี (ประเทศไทย) 
จ ากดั อตัรารอ้ยละ 99.98  
ของทนุจดทะเบียนที่ออก 
และช าระแลว้ โดยรว่มทนุ  
ในบริษัท ฟ้าขวญัทิพย ์
จ ากดั อตัรารอ้ยละ 40.20 

เงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้ 
 

ดอกเบีย้คา้งรบั 
 

14.00 
 

2.28 

19.00 
 

2.85 

19.00 
 

2.85 

เพ่ือใชเ้ป็นทนุ
หมนุเวียนในบริษัท 

    คณะกรรมการตรวจสอบ

มีความเห็นว่า เป็น

รายการที่สมควร 

สมเหตสุมผลเพราะเป็น

การใหค้วามช่วยเหลือ

ทางการเงินแก่บริษัท

รว่มของบริษัทย่อย 
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บคุคล/นติิบคุคล 
ที่เกี่ยวขอ้งกนั 

ความสมัพนัธ ์ ลกัษณะรายการ 
มลูค่ารายการ 
ระหว่างกนั 
*(ลา้นบาท)* 

ความจ าเป็นและ 
ความสมเหตสุมผล 

ของรายการ 

   ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563  

3. บริษัท ซีไอจี (ประเทศ
ไทย) จ ากดั 

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั 
(มหาชน) ถือหุน้สามญัใน 
บริษัท ซีไอจี (ประเทศไทย
จ ากดั) อตัรารอ้ยละ 99.98 
ของทนุจดทะเบียนที่ออก
และช าระแลว้ 

เงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้ 
 

ดอกเบีย้คา้งรบั 
 
 

21.00 
 

0.07 

32.00 
 

0.76 

37.80 
 
   0.76 

เพ่ือใชเ้ป็นทนุ
หมนุเวียนในบริษัท 
 
คณะกรรมการตรวจสอบ

มีความเห็นว่า เป็น

รายการที่สมควร 

สมเหตสุมผลเพราะเป็น

การใหค้วามช่วยเหลือ

ทางการเงินแก่บริษัท

ย่อย 
4. บริษัท  สยามเรลเวย ์    

ดี เ ว ล ล อ ป เม้ น ท ์
จ ากดั 

 
 
 
 

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั 
(มหาชน) ถือหุน้สามญัใน
บริษัท สยามเรลเวย ์ดีเวล 
ลอปเมน้ท ์จ ากดั อตัรารอ้ย
ละ 99.99 ของทนุจด
ทะเบียนที่ออกและช าระแลว้ 

 

เงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้ 
 

38.00 - - เพ่ือใชเ้ป็นทนุ
หมนุเวียนในบริษัท 

ดอกเบีย้คา้งรบั 
 

0.43 - -  

คณะกรรมการตรวจสอบ

มีความเห็นว่า เป็น

รายการที่สมควร 

สมเหตสุมผลเพราะเป็น

การใหค้วามช่วยเหลือ

ทางการเงินแก่บริษัท

ย่อย 
เงินกูย้ืมระยะสัน้ 

 
ดอกเบีย้คา้งจ่าย 

- 
 
- 

- 
 
- 

0.82 
 

0.07 

เพ่ือใชเ้ป็นทนุ
หมนุเวียนในบริษัท 
 
คณะกรรมการตรวจสอบ

มีความเห็นว่า เป็น

รายการที่สมควร 

สมเหตสุมผลเพราะเป็น

การใหค้วามช่วยเหลือ

ทางการเงินแก่บริษัท 
5. บริษัท อิลลสัโตร จ ากดั บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั 

(มหาชน) ถือหุน้สามญัใน
บริษัท อิลลสัโตร จ ากดั 
อตัรารอ้ยละ 97 ของทนุจด
ทะเบียนที่ออกและช าระแลว้ 
 

เงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้ 
 

- 
 

- 
 

1.00 
 

เพ่ือใชเ้ป็นทนุ
หมนุเวียนในบริษัท 
 

ดอกเบีย้คา้งรบั - - 0.03 คณะกรรมการตรวจสอบ

มีความเห็นว่า เป็น

รายการที่สมควร 

สมเหตสุมผลเพราะเป็น

การใหค้วามช่วยเหลือ

ทางการเงินแก่บริษัท

ย่อย 
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หมายเหตุ:   

บริษัท ซีไอจี ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (เปลี่ยนชื่อจาก บริษัท เดอ ละไม จ ากดั) 

เงินกูย้ืมระยะยาว 
1.) เม่ือวนัที่ 29 ธันวาคม 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารไดอ้นุมตัิให้บริษัทย่อย (บริษัท เดอ ละไม จ ากัด) กูเ้งินเพิ่มขึน้อีก

จ านวน 102 ลา้นบาท เพื่อน าไปเคลียรห์นีท้ี่มีต่อบริษัทบริหารสินทรพัย ์โดยคิดดอกเบีย้รอ้ยละ 1.5 ต่อปี ก าหนดช าระคืนเป็น
รายไตรมาสเป็นเวลา 16 ปี ระหว่างไตรมาสละ 1 ลา้นบาท ถึง ไตรมาสละ 2.625 ลา้นบาท เร่ิมตัง้แต่เดือนมีนาคม 2558 เป็น
ตน้ไป ทั้งนีด้อกเบีย้ให้ตั้งคา้งจ่ายไว ้โดยใหจ้่ายหลังจากไดช้ าระคืนเงินต้นแลว้เป็นรายไตรมาสๆ ละ 3.395 ลา้นบาท หาก
บริษัทย่อยสามารถปฏิบตัิไดต้ามเงื่อนไขการช าระเงิน บริษัทฯ ตกลงยกเวน้การช าระดอกเบีย้คงคา้งทัง้หมด ณ วนัที่ช  าระเงิน
ตน้เสรจ็สิน้ 

2.) เม่ือวนัที่ 11 พฤศจิกายน 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารไดอ้นุมตัิใหบ้ริษัทย่อย (บริษัท เดอ ละไม จ ากัด) กูย้ืมเงินระยะ
สัน้ จ านวน 2,000,000 บาท คิดดอกเบีย้รอ้ยละ 15 ต่อปี โดยแบ่งจ่ายเงินกูย้ืมเป็น 2 งวด ดงันี ้

งวดที่ 1 เงินตน้จ านวน 600,000 บาท นับตัง้แต่วนัที่ 1 ธันวาคม 2558 จนถึงวนัที่ 31 มีนาคม 2559 คิดเป็นดอกเบีย้
ทัง้สิน้ จ านวน 29,835.62 บาท 

งวดที่ 2 เงินตน้จ านวน 1,400,000 บาท นับตัง้แต่วนัที่ 29 ธันวาคม 2558 จนถึง 31 มีนาคม 2559 คิดเป็นดอกเบีย้
ทัง้สิน้ จ านวน 53,506.85 บาท  

3.) เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2559 บริษัทย่อยไดท้ าสญัญาเงินกูฉ้บบัใหม่ จ านวนเงิน 184 ลา้นบาท เนื่องจากไม่สามารถช าระหนีไ้ด้
ตามสญัญาเงินกูฉ้บบัเดิม ซึ่งจ านวนเงินตน้รวมดอกเบีย้ 183.06 ลา้นบาท ประกอบดว้ย เงินตน้ 175.90 ลา้นบาท ดอกเบีย้คา้ง
รบั 7.16 ลา้นบาท ใหถ้ือเป็นส่วนหนึ่งของเงินตน้ (ค านวณถึงวนัที่ 30 มิถุนายน 2559) และกูย้ืมเงินเพ่ิมอีก 0.94 ลา้นบาท เพ่ือ
น าไปใชห้มนุเวียนในกิจการ โดยใหจ้่ายช าระตามเง่ือนไขของสญัญาเป็นงวดๆ ละ 3 เดือน เริ่มตัง้แต่วนัที่ 31 สิงหาคม 2559 ถึง
วนัที่ 30 มิถนุายน 2574 อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 1.50 ต่อปี 

เงินกูย้ืมระยะส้ัน 
1.) เม่ือวนัที่ 1 กันยายน 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารไดอ้นุมตัิใหบ้ริษัทย่อย (บริษัท เดอ ละไม จ ากัด) กูย้ืมเงินระยะสั้น 

เพ่ือใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ จ านวน 1,261,500 บาท คิดอตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 1.5 ต่อปี ระยะเวลา 1 ปี โดยใหกู้ผ้่าน
ตั๋วสญัญาใชเ้งิน ครบก าหนดช าระวนัที่ 30 สิงหาคม 2562 และไดท้ าการต่ออายุตั๋วสญัญาใชเ้งินออกไปอีก 1 ปี ครบก าหนด
ช าระวนัที่ 31 สิงหาคม 2563  

2.) เม่ือวนัที่ 29 มิถนุายน 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารไดอ้นุมตัิใหบ้ริษัทย่อย (บริษัท เดอ ละไม จ ากัด) กูย้ืมเงินระยะสัน้  
เพ่ือใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ จ านวน 2,000,000 บาท คิดอตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 1.5 ต่อปี ระยะเวลา 1 ปี โดยใหกู้ผ้่าน
ตั๋วสญัญาใชเ้งิน ครบก าหนดช าระวนัที่ 28 มิถุนายน 2562 และไดท้ าการต่ออายุตั๋วสญัญาใชเ้งินออกไปอีก 1 ปี ครบก าหนด
ช าระวนัที่ 28 มิถนุายน 2563 

3.) เม่ือวนัที่ 5 กันยายน 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารไดอ้นุมตัิใหบ้ริษัทย่อย (บริษัท เดอ ละไม จ ากัด) กูย้ืมเงินระยะสั้น 
เพ่ือใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ จ านวน 2,000,000 บาท คิดอตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 1.5 ต่อปี ระยะเวลา 1 ปี โดยใหกู้ผ้่าน
ตั๋วสญัญาใชเ้งิน ครบก าหนดช าระวันที่ 4 กันยายน 2562 และไดท้ าการต่ออายุตั๋วสัญญาใชเ้งินออกไปอีก 1 ปี ครบก าหนด
ช าระวนัที่ 4 กนัยายน 2563 

4.) เม่ือวนัที่ 28 มีนาคม 2561 ที่ประชมุคณะกรรมการบริหารไดอ้นมุตัิใหบ้ริษัทย่อย (บริษัท ซีไอจี ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั) กูย้ืมเงิน
ระยะสัน้ เพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมนุเวียนในกิจการ จ านวน 6,500,000 บาท คิดอตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 1.5 ต่อปี ระยะเวลา 1 ปี โดย
ใหกู้ผ้่านตั๋วสญัญาใชเ้งิน แบ่งจ่ายเงินกูย้ืมเป็น 3 งวด ดงันี ้

  งวดที่ 1 เงินตน้จ านวน 2,000,000 บาท ครบก าหนดช าระ 27 มีนาคม 2562 และไดท้ าการต่อายุตั๋วสัญญาใชเ้งิน 
ออกไปอีก 1 ปี ครบก าหนดช าระวนัที่  27 มีนาคม 2563 

  งวดที่ 2 เงินตน้จ านวน 2,000,000 บาท ครบก าหนดช าระ 25 มิถุนายน 2562 และไดท้ าการต่อายุตั๋วสญัญาใชเ้งิน 
ออกไปอีก 1 ปี ครบก าหนดช าระวนัที่  25 มิถนุายน 2563 
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  งวดที่ 3 เงินตน้จ านวน 2,500,000 บาท ครบก าหนดช าระ 30 มิถุนายน 2562 และไดท้ าการต่อายุตั๋วสญัญาใชเ้งิน 
ออกไปอีก 1 ปี ครบก าหนดช าระวนัที่  30 มิถนุายน 2563 

5.) เม่ือวนัที่ 14 ธันวาคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารไดอ้นุมัติใหบ้ริษัทย่อย (บริษัท ซีไอจี ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากัด) กูย้ืม
เงินระยะสัน้ เพื่อใชเ้ป็นเงินทนุหมุนเวียนในกิจการ จ านวน 33,000,000 บาท คิดอตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 1.5 ต่อปี ระยะเวลา 1 ปี 
โดยใหกู้ผ้่านตั๋วสญัญาใชเ้งิน ครบก าหนดช าระวนัที่ 16 มกราคม 2563 ในระหว่างงวดไดช้ าระคืนแลว้จ านวน 23,000,000 บาท 

6.) เม่ือวนัที่ 6 มีนาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารไดอ้นุมตัิใหบ้ริษัทย่อย (บริษัท ซีไอจี ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากัด) กูย้ืมเงิน
ระยะสัน้  เพ่ือใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ จ านวน 500,000 บาท คิดอตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 1.5 ต่อปี ระยะเวลา 1 ปี โดย
ใหกู้ผ้่านตั๋วสญัญาใชเ้งิน ครบก าหนดช าระวนัที่ 1 พฤษภาคม 2563 

7.) เม่ือวนัที่ 9 เมษายน 2562 ที่ประชมุคณะกรรมการบริหารไดอ้นุมตัิใหบ้ริษัทย่อย (บริษัท ซีไอจี ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากัด) กูย้ืมเงิน
ระยะสัน้  เพ่ือใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนในกิจการ จ านวน 1,000,000 บาท คิดอตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 1.5 ต่อปี ระยะเวลา 1 ปี โดย
ใหกู้ผ้่านตั๋วสญัญาใชเ้งิน ครบก าหนดช าระวนัที่ 6 พฤษภาคม 2563 

8.) เม่ือวนัที่ 4 มิถนุายน 2562 ที่ประชมุคณะกรรมการบริหารไดอ้นมุตัิใหบ้ริษัทย่อย (บริษัท ซีไอจี ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั) กูย้ืมเงิน
ระยะสัน้ เพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมนุเวียนในกิจการ จ านวน 5,000,000 บาท คิดอตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 1.5 ต่อปี ระยะเวลา 1 ปี โดย
ใหกู้ผ้่านตั๋วสญัญาใชเ้งิน แบ่งจ่ายเงินกูย้ืมเป็น 6 งวด ดงันี ้ 

  งวดที่ 1 เงินตน้จ านวน 1,000,000 บาท ครบก าหนดช าระ 4 มิถนุายน 2563 
  งวดที่ 2 เงินตน้จ านวน 1,000,000 บาท ครบก าหนดช าระ 13 มิถนุายน 2563 
  งวดที่ 3 เงินตน้จ านวน 500,000 บาท ครบก าหนดช าระ 1 กรกฎาคม 2563 
  งวดที่ 4 เงินตน้จ านวน 1,000,000 บาท ครบก าหนดช าระ 1 สิงหาคม 2563 
  งวดที่ 5 เงินตน้จ านวน 700,000 บาท ครบก าหนดช าระ 27 พฤศจิกายน 2563 

งวดที่ 6 เงินตน้จ านวน 800,000 บาท ครบก าหนดช าระ 12 มกราคม 2564 
9.) เม่ือวนัที่ 22 ตุลาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารไดอ้นุมตัิใหบ้ริษัทย่อย (บริษัท ซีไอจี ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากัด) รวมตั๋ว

สัญญากู้ยืมเงินระยะสั้นจ านวน 6 ฉบับ ( ตามรายละเอียด ข้อ2,3,4)   จ านวนเงินต้น 10,500,000 บาทดอกเบี ้ยค้างจ่าย 
226,623.29 บาทให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของเงินต้น (ค านวณถึงวันที่ 30 กันยายน 2562) และกู้ยืมเงินเพิ่ม 73,376.71 บาท       
เพ่ือน าไปใชห้มนุเวียนในกิจการ  คิดอตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 1.5 ต่อปี ระยะเวลา 1  ปี โดยใหกู้ผ้่านตั๋วสญัญาใชเ้งิน ครบก าหนด
ช าระวนัที่ 30 กนัยายน 2563 

10.) เม่ือวนัที่ 24 ธันวาคม 2563 ที่ประชมุคณะกรรมการบริหารไดอ้นมุตัิใหบ้ริษัทย่อย (บริษัท ซีไอจี ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั) รวมตั๋ว
สญัญากูย้ืมเงินระยะสั้นจ านวน 14 ฉบบั ( ตามรายละเอียด ขอ้1,5,6,7,8)   จ านวนเงินตน้ 27,461,500 บาทดอกเบีย้คา้งจ่าย 
423,210.07 บาทให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของเงินต้น (ค านวณถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562) และกู้ยืมเงินเพิ่ม 115,289.93 บาท       
เพ่ือน าไปใชห้มนุเวียนในกิจการ  คิดอตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 1.5 ต่อปี ระยะเวลา 1  ปี โดยใหกู้ผ้่านตั๋วสญัญาใชเ้งิน ครบก าหนด
ช าระวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 

11.) เม่ือวนัที่ 13 สิงหาคม 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารไดอ้นุมตัิใหบ้ริษัทย่อย (บริษัท ซีไอจี ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากัด) กูย้ืม
เงินระยะสัน้ เพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ จ านวน 2,000,000 บาท คิดอตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 1.5 ต่อปี ระยะเวลา 1 ปี 
โดยใหกู้ผ้่านตั๋วสญัญาใชเ้งิน แบ่งจ่ายเงินกูย้ืมเป็น 5 งวด ดงันี ้ 

  งวดที่ 1 เงินตน้จ านวน    500,000 บาท ครบก าหนดช าระ 20 สิงหาคม 2564 
  งวดที่ 2 เงินตน้จ านวน    500,000 บาท ครบก าหนดช าระ 10 กนัยายน 2564 
  งวดที่ 3 เงินตน้จ านวน    500,000 บาท ครบก าหนดช าระ  29 กนัยายน 2564 
  งวดที่ 4 เงินตน้จ านวน    200,000 บาท ครบก าหนดช าระ  27 พฤศจิกายน 2564 
  (ยอดที่เหลืออีก 300,000 บาท จะรบัเงินกูง้วดถดัไปในปี 2564) 

บริษัท ฟ้าขวญัทิพย ์จ ากดั 
เงินกู้ยืมระยะส้ัน 

1.) เม่ือวนัที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารไดอ้นุมตัิใหบ้ริษัทร่วมของบริษัทย่อย กูย้ืมเงินระยะสั้น เพื่อใช้
เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ จ านวน 12,000,000 บาท คิดอัตราดอกเบีย้รอ้ยละ 15 ต่อปี ระยะเวลา 1 ปี โดยใหกู้้ผ่านตั๋ว
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สญัญาใชเ้งิน ครบก าหนดช าระวนัที่ 23 พฤศจิกายน 2563 และไดท้ าการต่ออายุตั๋วสญัญาใชเ้งินออกไปอีก 1 ปี ครบก าหนด
ช าระวนัที่ 23 พฤศจิกายน 2564 

2.) เม่ือวนัที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารไดอ้นุมตัิใหบ้ริษัทร่วมของบริษัทย่อย กูย้ืมเงินระยะสั้น เพื่อใช้
เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ จ านวน 2,000,000 บาท คิดอัตราดอกเบีย้รอ้ยละ 15 ต่อปี ระยะเวลา 1 ปี โดยให้กู้ผ่านตั๋ว
สญัญาใชเ้งิน แบ่งจ่ายเงินกูย้ืมเป็น 2 งวด ดงันี ้

  งวดที่ 1 เงินตน้จ านวน 1,000,000 บาท ครบก าหนดช าระ 11 ธันวาคม 2563 และไดท้ าการต่ออายุตั๋วสญัญาใชเ้งิน 
ออกไปอีก 1 ปี ครบก าหนดช าระวนัที่ 11 ธันวาคม 2564 

  งวดที่ 2 เงินตน้จ านวน 1,000,000 บาท ครบก าหนดช าระวนัที่ 12 ธันวาคม 2563 และไดท้ าการต่ออายุตั๋วสญัญา
ใชเ้งินออกไปอีก 1 ปี ครบก าหนดช าระวนัที่ 12 ธันวาคม 2564 

3.) เม่ือวนัที่ 21 กุมภาพนัธ ์2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารไดอ้นมุตัิใหบ้ริษัทร่วมของบริษัทย่อย กูย้ืมเงินระยะสัน้ เพ่ือใชเ้ป็น
เงินทนุหมนุเวียนในกิจการ จ านวน 3,000,000 บาท คิดอตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 15 ต่อปี ระยะเวลา 1 ปี โดยใหกู้ผ้่านตั๋วสญัญาใช้
เงิน ครบก าหนดช าระวนัที่ 25 กุมภาพนัธ ์2563 และไดท้ าการต่ออายุตั๋วสญัยาใชเ้งินออกไปอีก 1 ปี ครบก าหนดช าระวนัที่ 25 
กมุภาพนัธ ์2564 

4.) เม่ือวนัที่ 6 มีนาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารไดอ้นุมัติใหบ้ริษัทร่วมของบริษัทย่อย กู้ยืมเงินระยะสั้น เพื่อใชเ้ป็น
เงินทนุหมนุเวียนในกิจการ จ านวน 2,000,000 บาท คิดอตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 15 ต่อปี ระยะเวลา 1 ปี โดยใหกู้ผ้่านตั๋วสญัญาใช้
เงิน ครบก าหนดช าระวนัที่ 22 มีนาคม 2563 และไดท้ าการต่ออายุตั๋วสัญยาใชเ้งินออกไปอีก 1 ปี ครบก าหนดช าระวันที่ 22 
มีนาคม  2564 

โดยผูถ้ือหุ้นของบริษัท ฟ้าขวัญทพิย ์จ ากัด ประกอบด้วย 
ที่ รายชื่อผูถ้ือหุน้                               จ านวนหุน้ (หุน้)  สดัส่วน (%) 
1. บริษัท ซีไอจี (ประเทศไทย) จ ากดั                                9,560,400                40.37 
2. บริษัท ฮาโนวิค (ประเทศไทย) จ ากดั                6,000,000                25.23 
3. นายธนบดี จินวฒันาภรณ ์                                3,900,000                16.47 
4. น.ส.อญัอนงค ์ประเสริฐกิตติกลุ                                2,000,000  8.45 
5. นายศรีสวุฒัน ์เอ่ียมเจริญ                                1,000,000  4.22 
6. นางชตุิมา บวัค า                                                   800,000  3.38 
7. นายสนุทร เด่นธรรม                                                   200,000  0.84 
8. ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย 180,000  0.76 
9. ส านกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและย่อม   40,000  0.17 
 รวมทัง้สิน้                                                               23,780,400              100.00 
                   ทางบริษัท ซีไอจี (ประเทศไทย) จ ากัด ไดร้บัการทาบทามจากสถาบนัการเงินแห่งหนึ่ง ใหร้่วมลงทุนกับบริษัท ฟ้าขวญัทิพย ์
จ ากดั เม่ือวนัที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ในการด าเนินธุรกิจพลงังานทางเลือกผลิตเอทานอล โดยทางบริษัทฯ ไดใ้หท้างบริษัทแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็น
ผูเ้ช่ียวชาญจดัท าแผนและฟ้ืนฟกูิจการของบคุคลอ่ืน การปรบัปรุงโครงสรา้งหนี ้เป็นที่ปรกึษาเพ่ือตรวจสอบขอ้มลูและจดัท ารายงานใหท้าง
คณะกรรมการพิจารณาการลงทนุในบริษัท ฟ้าขวญัทิพย ์จ ากัด โดยรายงานไดแ้สดงถึงแนวโนม้อตุสาหกรรมดา้นพลงังานที่มีการขยายตวั
เพ่ิมขึน้ แสดงแผนการด าเนินงานและอตัราผลตอบแทนโครงการเป็นที่น่าพอใจ แต่เนื่องจากบริษัท ฟ้าขวญัทิพย ์จ ากดั เพิ่งเริ่มด าเนินการ
ผลิต เครื่องจกัรยงัไม่สามารถด าเนินงานไดเ้ต็มที่ จึงมีรายไดไ้ม่เพียงพอจะสามารถน ามาใชจ้่ายในกิจการได ้จึงจ าเป็นที่ยงัคงตอ้งใชเ้งินทุน
ในการจัดหาวตัถุดิบและลงทุนในการปรบัปรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์เพ่ิมเติม ซึ่งคาดว่าเม่ือสามารถด าเนินการผลิตไดเ้ต็มที่แลว้จะมีผล
ก าไรเพียงพอมาช าระหนีค้ืนบริษัท 

บรษิัท ซีไอจี (ประเทศไทย) จ ากดั  
เงินกู้ยืมระยะส้ัน 

1) เม่ือวนัที่ 4 กันยายน 2561 ที่ประชมุคณะกรรมการบริหารไดอ้นุมตัิใหบ้ริษัทย่อยกูย้ืมเงินระยะสัน้ เพ่ือน ามาเพิ่มทนุในบริษัท
ร่วม จ านวนเงิน 18,000,000 บาท คิดอัตราดอกเบีย้รอ้ยละ 1.5 ต่อปี ระยะเวลา 1 ปี โดยให้กู้ผ่านตั๋วสัญญาใช้เงิน ครบ
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ก าหนดช าระวันที่ 3 ตุลาคม 2563 และไดท้ าการต่ออายุตั๋วสญัญาใชเ้งินออกไปอีก 1 ปี ครบก าหนดช าระวนัที่ 3 ตุลาคม 
2564 

2) เม่ือวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารไดอ้นุมัติใหบ้ริษัทย่อยกู้ยืมเงินระยะสั้น เพื่อใชเ้ป็นเงินทุน
หมนุเวียนในกิจการ จ านวนเงิน 3,000,000 บาท คิดอตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 1.5 ต่อปี ระยะเวลา 1 ปี โดยใหกู้ผ้่านตั๋วสญัญาใช้
เงิน ครบก าหนดช าระวนัที่ 2 ธันวาคม 2563 และไดท้ าการต่ออายุตั๋วสญัญาใชเ้งินออกไปอีก 1 ปี ครบก าหนดช าระวนัที่ 2 
ธันวาคม 2564 

3) เม่ือวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารได้อนุมัติให้บริษัทย่อยกู้ยืมเงินระยะสั้น เพื่อใช้เป็นเงินทุน
หมุนเวียนในกิจการ จ านวนเงิน 11,000,000 บาท คิดอัตราดอกเบีย้รอ้ยละ 12 ต่อปี ระยะเวลา 3 เดือน โดยใหกู้้ผ่านตั๋ว
สญัญาใชเ้งิน ครบก าหนดช าระวนัที่ 18 ตุลาคม 2563 และไดท้ าการต่ออายตุั๋วสญัญาใชเ้งินออกไปอีก 3 เดือน ครบก าหนด
ช าระวนัที่ 18 กมุภาพนัธ ์2564 

4) เม่ือวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารได้อนุมัติ ให้บริษัทย่อยกู้ยืมเงินระยะสั้น เพื่อใช้เป็นเงินทุน
หมนุเวียนในกิจการ จ านวนเงิน 200,000 บาท คิดอตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 1.5 ต่อปี ระยะเวลา 12 เดือน โดยใหกู้ผ้่านตั๋วสญัญา
ใชเ้งิน ครบก าหนดช าระวนัที่  23 กรกฎาคม 2564  

5) เม่ือวนัที่ 1 ตุลาคม 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารไดอ้นุมตัิใหบ้ริษัทย่อยกูย้ืมเงินระยะสัน้ เพื่อใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียน
ในกิจการ จ านวนเงิน 600,000 บาท คิดอตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 1.5 ต่อปี ระยะเวลา 1 เดือน โดยใหกู้ผ้่านตั๋วสญัญาใชเ้งิน ครบ
ก าหนดช าระวันที่  31 ตุลาคม 2563 และได้ท าการต่ออายุตั๋วสัญญาใชเ้งินออกไปอีก 3 เดือน ครบก าหนดช าระวันที่ 31 
ธันวาคม 2563 

6) เม่ือวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารไดอ้นุมัติใหบ้ริษัทย่อยกูย้ืมเงินระยะสั้น เพื่อใชเ้ป็นเงินทุน
หมุนเวียนในกิจการ จ านวนเงิน 5,000,000 บาท คิดอัตราดอกเบีย้รอ้ยละ 1.5 ต่อปี ระยะเวลา 1 เดือน โดยให้กู้ผ่านตั๋ว
สญัญาใชเ้งิน ครบก าหนดช าระวนัที่  4 ธันวาคม 2563 และไดท้ าการต่ออายุตั๋วสญัญาใชเ้งินออกไปอีก 3 เดือน ครบก าหนด
ช าระวนัที่ 3 สิงหาคม 2564 

บริษัท อิลลสัโตร จ ากดั  
เงินกู้ยืมระยะส้ัน 

1.) เม่ือวนัที่ 30 มิถนุายน 2563 ที่ที่ประชมุคณะกรรมการบริหารไดอ้นมุตัิใหบ้ริษัทย่อย (บริษัท อิลลสัโตร จ ากดั) กูย้ืมเงินระยะสัน้ 
เพ่ือใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ จ านวน 4,000,000 บาท คิดอตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 1.5 ต่อปี ระยะเวลา 2 เดือน โดยใหกู้้
ผ่านตั๋วสญัญาใชเ้งิน แบ่งจ่ายเงินกูย้ืม ดงันี ้ 

  งวดที่ 1 เงินตน้จ านวน 1,000,000 บาท ครบก าหนดช าระ 13 กนัยายน 2563 และไดท้ าการต่ออายตุั๋วสญัญาใชเ้งิน
ออกไปอีก 12 เดือน ครบก าหนดช าระวนัที่ 14 กนัยายน 2564 

  

12.2 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัตกิารท ารายการระหว่างกัน 
  ในการท ารายการระหว่างกัน จะตอ้งมีความจ าเป็นและมีความสมเหตุสมผลของการท ารายการ            
เพื่อก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุของบริษัท และจะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยในกรณีที่มี
รายการดงักล่าวเกิดขึน้ คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ และแจง้
ความเห็นต่อที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัท 
 

12.3 นโยบายการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 
  รายการระหว่างกนัที่อาจเกิดขึน้ในอนาคตนัน้ คณะกรรมการบริษัทจะตอ้งไม่อนุมตัิรายการใด ๆ ที่
ตนเองหรือบุคคลอาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชนใ์นลกัษณะอื่นใดกับบริษัท และจะตอ้งเปิดเผยรายการดังกล่าว                    
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาใหค้วามเห็น ว่ารายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเป็นไปตามลกัษณะธุรกิจทั่วไป         
และเป็นไปในราคายตุิธรรม และเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทพิจารณา 
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13. ข้อมูลทางการเงินทีส่ าคัญ 

ตารางสรุปงบการเงนิของบริษทั 

งบดุลและงบกระแสเงนิสด 

รายการ  (หน่วย: ล้านบาท) 
งบรวม 
ปี 2561 

งบรวม 
ปี 2562 

งบรวม 
ปี 2563 

สินทรัพย ์    

สินทรพัยห์มนุเวียน    

เงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงิน 20.66 9.91 30.84 
เงินลงทนุระยะสัน้ - - - 
ลกูหนีก้ารคา้ – สทุธิ 199.25 304.66 204.31 
ลกูหนีอ่ื้น – บ.อ่ืน - - - 
เงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่บริษัทที่เกี่ยวขอ้ง 14.00 - - 
สินคา้คงเหลือ - สทุธิ 179.38 124.17 91.74 
ภาษีมลูค่าเพ่ิมขอคืน - - - 
ลกูหนีจ้ากการขายที่ดิน - - - 
ลกูหนีจ้ากการขายหุน้ทนุซือ้คืน - - - 
สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น 14.63 20.32 10.99 
เงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่บคุคลภายนอก 38.91 - - 
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนที่ถือไวเ้พ่ือขาย - - - 

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 507.26 459.06 339.48 
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน    
เงินลงทนุในบ.รว่มของบ.ย่อย 46.58 - 0.11 
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่บคุคลหรือกิจการที่เกี่ยวขอ้ง - - - 
ลกูหนีค้่าซือ้หุน้บรษิัทรว่มของบริษัทยอ่ย - - - 
อสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการลงทนุ 146.94 54.52 52.63 
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์– สทุธิ 427.58 399.50 365.84 
สิทธิการใชแ้ละเช่าที่ดินรอตดับญัชี-สทุธิ 10.95 10.11 17.82 
เงินมดัค่าซือ้ที่ดิน - - - 
เงินมดัจ าค่าซือ้เครื่องจกัร - - - 
เงินฝากประจ าที่มีขอ้จ ากดัในการใช ้ - - - 
สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 5.29 3.33 1.88 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 15.71 34.03 36.59 
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น    
   - เงินฝากที่มีภาระผกูพนั - 20.56 10.10 
   - ภาษีเงินไดถ้กูหกั ณ ที่จ่าย - 14.43 16.34 
   - เงินมดัจ าจ่ายล่วงหนา้ - - - 
   - อ่ืนๆ 0.58 26.20 33.96 

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 674.10 562.68 535.27 
รวมสินทรัพย ์ 1,181.37 1,021.75 874.75 
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รายการ  (หน่วย: ล้านบาท) 
งบรวม 
ปี 2561 

งบรวม 
ปี 2562 

งบรวม 
ปี 2563 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น    
หนีส้ินหมนุเวียน    
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 97.92 117.32 111.51 
เจา้หนีก้ารคา้ 247.87 234.80 209.75 
เงินรบัล่วงหนา้คา่ก่อสรา้ง 21.59 7.75 8.97 
เจา้หนีอ่ื้น – บริษัทอ่ืน – ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย - - - 
หนีส้ินที่ผดินดั - - - 
หนีส้ินตามสญัญาเช่าซือ้ส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 1.29 0.25 3.5 
หนีส้ินภายใตส้ญัญาเช่าที่ดินที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 0.89 0.89 - 
เงินกูย้ืมระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี - - - 
เงินกูย้ืมระยะสัน้จากบริษัทอ่ืน 52.00 90.38 95.34 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย - - - 
เงินกูย้ืมระยะสัน้ - - - 
หนีส้ินหมนุเวียนอื่น 2.76 2.08 5.04 

รวมหนีส้ินหมนุเวียน 424.32 453.47 434.12 
หนีส้ินไม่หมนุเวียน    
เงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั - - - 
หนีส้ินตามสญัญาเช่าซือ้ – สทุธิจากสว่นที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 0.02 0.80 9.20 
เงินกูย้ืมระยะยาว – สทุธิจากส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี - - - 
หนีส้ินภายใตส้ญัญาเช่าที่ดิน 4.44 3.56 - 
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 40.20 69.63 68.47 
หนีส้ินไม่หมนุเวียนอื่น 0.08 0.05 0.55 

รวมหนีส้ินไม่หมนุเวียน 44.74 74.04 78.23 
รวมหนี้สิน 469.07 528.61 512.35 

ส่วนของผู้ถือหุ้น    
ทนุเรือนหุน้    

 ทนุจดทะเบียน    

    หุน้สามญั 1,167,437,650 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 0.50 บาท - - - 
    หุน้สามญั  1,297,152,948 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 0.50 บาท - - - 
    หุน้สามญั  966,787,719 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 0.50 บาท - - - 
    หุน้สามญั  1,297,174,248 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 0.50 บาท 648.59 648.59 648.59 
 ทนุที่ออกและเรียกช าระแลว้    
   หุน้สามญั 864,768,632 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 0.50 บาท    
   หุน้สามญั 864,786,382 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 0.50 บาท 432.39 432.39 432.39 
ส่วนเกินมลูคา่หุน้ 565.02 565.02 565.02 
ส่วนเกินมลูคา่หุน้ทนุซือ้คืน 15.53 15.53 15.53 
ก าไรขาดทนุสะสม    
  จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 12.71 12.71 12.71 
  ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (ขาดทนุสะสม) (313.36) (532.53) (663.24) 
  ส่วนของผูถ้ือหุน้ส่วนนอ้ย - - - 
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รายการ  (หน่วย: ล้านบาท) 
งบรวม 
ปี 2561 

งบรวม 
ปี 2562 

งบรวม 
ปี 2563 

รวมส่วนของผูถ้ือหุน้ 712.29 493.1 362.43 
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,181.37 1,021.75 874.75 

 

งบก าไรขาดทนุ 

รายการ  (หน่วย: ล้านบาท) 
งบรวม 
ปี 2561 

งบรวม 
ปี 2562 

งบรวม 
ปี 2563 

รายได้    

รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการ 1,090.39 1,466.63 968.22 
ปรบัปรุงค่าเผื่อสินคา้เสื่อมสภาพ - - - 
ก าไรจากการขายเงินลงทนุในบริษัทรว่มของบริษัทย่อย - - - 
ก าไรจากการปรบัโครงสรา้งหนี ้ - - - 
รายไดอ่ื้น 14.03 89.11 8.99 
 รวมรายได ้ 1,104.42 1,555.74 977.21 

ค่าใช้จ่าย    
ตน้ทนุขายและบริการ 942.23 1,411.99 906.16 
ค่าใชจ้่ายในการขาย 72.94 69.50 65.22 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 118.58 249.14 102.78 
ตน้ทนุทางการเงิน 8.84 19.12 19.48 
 รวมค่าใชจ้่าย 1,142.59 174.39 96.95 
ส่วนแบ่งขาดทนุจากเงินลงทนุในบรษิทัรว่มของบริษัทย่อย 1.22 21.10 15.94 
ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษีเงินได ้ (39.17) (215.06) (132.37) 

ภาษีเงินได ้ (0.22) 16.49 2.37 

ก าไร (ขาดทนุ) ส าหรบัปี (39.60) (198.57) (130.00) 

    
การแบ่งปันก าไร (ขาดทนุ)    
ส่วนที่เป็นของผูถ้ือหุน้บริษัทใหญ่ (39.60) (198.57) (129.95) 
ส่วนไดเ้สยีที่ไม่มีอ านาจควบคมุ (0.01) (0.01) (0.05) 

    
ก าไร (ขาดทนุ) ต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน    
ก าไร (ขาดทนุ) ต่อหุน้ของผูถ้ือหุน้บริษทัใหญ่ (0.046) (0.23) (0.15) 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกั (หุน้) 864.79 864.79 864.79 

    
ก าไร (ขาดทนุ) ต่อหุน้ปรบัลด    
ก าไร (ขาดทนุ) ต่อหุน้ของผูถ้ือหุน้บริษทัใหญ่ (0.046) (0.23) (0.15) 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกั (หุน้) 864.79 864.79 864.79 
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งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ 

รายการ  (หน่วย: ล้านบาท) 
งบรวม 
ปี 2561 

งบรวม 
ปี 2562 

งบรวม 
ปี 2563 

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิส าหรบัปี (39.60) (198.57) (129.95) 

ก าไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสรจ็อ่ืน    

ผลก าไร (ขาดทนุ) จากการประมาณการ    
ตามหลกัคณติศาสตรป์ระกนัภยั -  (9.15) - 

ภาษีเงินไดท้ี่เกี่ยวขอ้งกบัองคป์ระกอบ    
อ่ืนของส่วนของผูถ้ือหุน้ - 1.83 - 
ก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อ่ืนส าหรบัปี - สทุธิจากภาษี - (7.32) - 
ก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็รวมส าหรบัปี (39.60) (205.89) (129.95) 

    
การแบ่งปันก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็รวม    
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (39.60) (198.57) (129.95) 
ส่วนที่เป็นของส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ านาจควบคมุ - - (0.05) 
 (39.60) (198.57) (130.00) 
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อัตราส่วนทางการเงนิทีส่ าคัญ 
 

 
รายการ 

 
ปี 2561 

 

 
ปี 2562 

 

 
ปี 2563 

 
อัตราส่วนสภาพคล่อง    

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.20 1.01 0.78 

อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเรว็ (เท่า) 0.77 0.46 0.54 

อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 0.15 0.09 0.10 

อตัราส่วนหมนุเวียนลกูหนีก้ารคา้ (เท่า) 5.28 5.45 3.79 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย (วนั) 68.16 66.05 96.26 

อตัราส่วนหมนุเวียนสนิคา้คงเหลือ (เท่า) 4.43 9.26 8.39 

ระยะเวลาขายสินคา้เฉลี่ย (วนั) 80.92 38.88 43.48 

อตัราส่วนหมนุเวียนเจา้หนี ้(เท่า) 3.80 2.86 2.99 

ระยะเวลาช าระหนี ้(วนั) 94.71 125.92 121.95 

Cash Cycle (วนั) 54.37 (20.98) 17.82 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร    

อตัราก าไรขัน้ตน้ (%) 13.59 4.19 6.41 

อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (%) (3.50) (13.22) (13.67) 

อตัราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร (%) 132.60 240.68 (101.18) 

อตัราก าไรสทุธิ (%) (3.59) (12.76) (13.30) 

อตัราผลตอบแทนผูถ้ือหุน้ (%) (5.56) (33.31) (30.39) 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน    

อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย ์(%) (3.35) (18.14) (13.71) 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัยถ์าวร (%) 8.84 (32.01) (33.97) 

อตัราการหมนุของสินทรพัย ์(เท่า) 0.93 1.42 1.03 

อัตราส่วนความสามารถในการช าระหนี้    

อตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผูถ้ือหุน้ (เท่า) 0.66 1.07 1.41 

อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบีย้ (เท่า) (5.32) (8.49) 3.49 

อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผกูพนั (เท่า) (0.82) (1.43) (38.19) 

อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) - - - 
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14. การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 

14.1 ค าอธิบายและการวิเคราะหฐ์านะการเงนิ และผลการด าเนินงาน 
 

  ค ำอธิบำยผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2563 

ผลกำรด ำเนินงำนต่อไปนี ้เป็นกำรวิเครำะหข์อ้มูลทำงกำรเงินตำมงบกำรเงินรวมของบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ำกัด
(มหำชน) และบริษัทย่อย โดยงบกำรเงินรวมส ำหรบัปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 ไดร้วมบัญชีของบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป 
จ ำกดั (มหำชน) และบรษิัทย่อย (รวมเรียกว่ำ “บรษิัท”) ตำมที่ระบไุวใ้นหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน ขอ้ 1. ขอ้มลูทั่วไป 
 
บทสรุปผู้บริหาร 

สรุปภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย ปี 2563 และแนวโน้ม ปี 2564 

ภำวะเศรษฐกิจอุตสำหกรรมในปี 2563 เมื่อพิจำรณำจำกดัชนีผลผลิตอุตสำหกรรม (MPI) คำดว่ำจะหดตัว   
รอ้ยละ 8.0 ในขณะที่ปี 2562 MPI หดตัวรอ้ยละ 3.6 โดยอุตสำหกรรมส ำคัญที่หดตัวในปี 2563 อำทิ รถยนต ์เป็นกำร
ลดลงของตลำดในประเทศและตลำดส่งออกเนื่องจำกผลกระทบของกำรแพร่ระบำดของเชือ้ไวรสัโควิด-19 ในหลำย
ประเทศทั่วโลก ส่วนปัจจยัในประเทศมีกำรหยดุกำรผลิตชั่วครำวช่วงเดือนเมษำยน - พฤษภำคม 2563 ตำมมำตรกำรลด
กำรแพรร่ะบำด กำรกลั่นปิโตรเลียม ภำวะกำรผลิตลดลง เนื่องจำกกำรใชน้ ำ้มนัเชือ้เพลิงในประเทศ และกำรส่งออกในปีนี ้
ไดร้ับผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของเชือ้ไวรัสโควิด-19 ท ำให้กิจกรรมทำงเศรษฐกิจลดลงไป โดยเฉพำะภำคกำร
ท่องเที่ยว ท ำใหก้ำรเดินทำงของผูค้นทัง้ที่เป็นกำรเดินทำงระหว่ำงประเทศและในประเทศลดลง ยำงลอ้ จำกกำรชะลอตวั
ของตลำดทัง้ในและต่ำงประเทศ ซึ่งสอดคลอ้งกบักำรหดตวัของอุตสำหกรรมรถยนต ์ส่วนอตุสำหกรรมที่มีกำรขยำยตวัดี
ในปี 2563 อำทิ เภสชัภณัฑเ์พิ่มขึน้จำกปีก่อนตำมแนวโนม้ควำมตอ้งกำรใชท้ี่สูงขึน้จำกสถำนกำรณก์ำรระบำดของเชือ้
ไวรสัโควิด-19 ของตลำดทัง้ในและต่ำงประเทศ อำหำรสตัวส์ ำเรจ็รูป ภำวะกำรผลิตเพิ่มขึน้จำกควำมตอ้งกำรสินคำ้ทัง้ใน
ประเทศและต่ำงประเทศ และเป็นผลจำกควำมตอ้งกำรบริโภค เนือ้สตัวท์ี่ขยำยตวัต่อเนื่องในช่วงที่มีกำรระบำดของเชือ้
ไวรสัโควิด-19 
 
แนวโน้ม ปี 2564 

ประมำณกำรอตัรำกำรขยำยตวัของดชันีผลผลิตอุตสำหกรรม (MPI) ปี 2564 คำดว่ำจะขยำยตวัในช่วงรอ้ยละ 
4.0 – 5.0 โดยมีแรงสนับสนุนจำก (1) กำรปรบัตัวดีขึน้ของอุปสงคภ์ำยในประเทศ (2) กำรฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจและ 
ปริมำณกำรค้ำโลก (3) แรงขับเคล่ือนจำกภำครัฐจำกกำรเบิกจ่ำยภำยใต้กรอบงบประมำณและมำตรกำรกระตุ้น  
เศรษฐกิจต่ำง ๆ และ (4) ฐำนกำรขยำยตวัที่ต  ่ำผิดปกติในปี 2563 อย่ำงไรก็ตำมกำรขยำยตวัจะด ำเนินไป อย่ำงค่อยเป็น
ค่อยไป เนื่องมำจำกกำรแพร่ระบำดของเชือ้ไวรสัโควิด-19 ที่ยงัคงระบำดต่อเนื่องทั่วโลก และรอควำม ชดัเจนของกำรใช้
วคัซีนท่ีจะเกิดขึน้เป็นรูปธรรมในปี 2564 
กลุ่มเคร่ืองใช้ไฟฟ้า จะมีกำรผลิตและกำรส่งออกเพิ่มขึน้รอ้ยละ 6.4 และ 8.3 ตำมล ำดบั เมื่อเทียบกบัปีก่อน จำกปัจจยั
บวกทัง้ภำยในและภำยนอกประเทศ เช่น วคัซีนป้องกนัไวรสัโควิด-19 มำตรกำรกระตุน้ควำมตอ้งกำรซือ้สินคำ้ของภำครฐั
ในช่วงปลำยปี 2563 รวมถึงกำรผลิตสินคำ้ในสหรฐัอเมริกำและยุโรปหยุดชะงัก ส่งผลให้มีปริมำณ  ค ำสั่งซือ้สินค้ำ
เครื่องใชไ้ฟฟ้ำในประเทศไทยเพิ่มมำกขึน้ต่อเนื่องในปี 2564 
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แนวโน้มการส่งออก 

กำรส่งออกไทย ปี 2563 (ม.ค.-ต.ค.) เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนปี 2562 (ม.ค.-ต.ค.) หดตัวลง 
เนื่องจำกสถำนกำรณก์ำรแพร่ระบำดของเชือ้ไวรสัโควิด-19 ส่งผลกระทบอย่ำงหนกัต่อภำคเศรษฐกิจทั่วโลกโดยเฉพำะ 
ช่วงตน้ปี แต่เมื่อเข้ำสู่ช่วงกลำงปีหลำยประเทศเริ่มควบคุมกำรแพร่ระบำดไดม้ำกขึน้และทยอยผ่อนคลำยมำตรกำร       
ปิดเมืองลง รวมทัง้ภำครฐัในแต่ละประเทศไดอ้อกมำตรกำรบรรเทำผลกระทบทำงเศรษฐกิจ และส่งเสรมิกำรด ำเนินธุรกิจ
ภำยในแต่ละประเทศเพิ่มขึน้ ส่งผลให้ภำวะเศรษฐกิจมีแนวโน้มกลับมำฟ้ืนตัวไดอ้ีกครัง้  เป็นปัจจัยกระตุน้ให้อุปสงค์
ผูบ้รโิภคต่ำงประเทศปรบัตวัเพิ่มขึน้อย่ำงค่อยเป็นค่อยไป 
             โดยภำพรวมปริมำณกำรคำ้ระหว่ำงประเทศของไทยมีแนวโนม้หดตัวนอ้ยลงและมีโอกำสขยำยตัว  เพิ่มขึน้ได ้
ภำยใตส้มมติฐำนในกรณีที่ไทยปรำศจำกกำรแพรร่ะบำดของเชือ้ไวรสัโควิด-19 ระลอกใหม่ และประเทศคูค้ำ้หลกัของไทย
สำมำรถควบคุมอัตรำกำรแพร่ระบำดได ้อย่ำงไรก็ตำม ไทยยังคงเผชิญกับปัจจัยกดดันจำกควำมไม่แน่นอนของภำวะ
เศรษฐกิจโลก ควำมวิตกกังวลต่อกำรกลบัมำแพร่ระบำดของเชือ้ไวรสัโควิด -19 กำรด ำเนินนโยบำยทำงเศรษฐกิจและ
กำรคำ้ของสหรฐัฯ ภำยใตก้ำรน ำของประธำนำธิบดีคนใหม่ รวมถึงค่ำเงินบำทที่แข็งค่ำขึน้ ซึ่งอำจส่งผลกระทบต่อทิศทำง
กำรคำ้ระหว่ำงประเทศของไทยได ้
 กำรผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้ำ ปี 2563 ทรงตัวเมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีดัชนีผลผลิตอยู่ที่ 93.3 หดตัวรอ้ยละ 3.3 
(%YoY) ทัง้นีเ้ครื่องใชไ้ฟฟ้ำปรบัตวัลดลง ไดแ้ก่ คอมเพรสเซอร ์พดัลม เครื่องปรบัอำกำศ หมอ้หุงขำ้ว เตำอบไมโครเวฟ 
และเครื่องซกัผำ้ หดตวัรอ้ยละ 14.7, 12.3, 8.4, 5.6, 1.2, 1.2 แ ละ 0.3 ตำมล ำดบั โดยเครื่องปรบัอำกำศมีค ำสั่งซือ้จำก
ต่ำงประเทศลดลง โดยเฉพำะตลำดจีน ญ่ีปุ่ น อำเซียน และสหภำพยุโรป ส่วนพัดลมมีกำรผลิตลดลงจำกค ำสั่งซือ้จำก
ตลำดญ่ีปุ่ น สหภำพยุโรป และอำเซียนลดลง ในขณะที่สินคำ้ที่มีกำรปรบัตัวเพิ่มขึน้ ไดแ้ก่ หมอ้แปลงไฟฟ้ำ สำยไฟฟ้ำ  
ตูเ้ย็น และกระติกน ำ้รอ้น เพิ่มขึน้รอ้ยละ 12.0, 11.0, 8.9 และ 8.1 ตำมล ำดับ เนื่องจำกกำรจ ำหน่ำยในประเทศและ  
ค ำสั่งซือ้จำกต่ำงประเทศเพิ่มขึน้ โดยเฉพำะตูเ้ย็นและหมอ้แปลงไฟฟ้ำ ท่ีมีกำรส่งออกไปตลำดอำเซียน สหรฐัอเมรกิำ จีน 
และญ่ีปุ่ นเพิ่มขึน้ 
              กำรจ ำหน่ำยในประเทศ ในปี 2563 สินคำ้ที่จ  ำหน่ำยในประเทศมีกำรปรบัตัวลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน ไดแ้ก่  
เตำอบ ไมโครเวฟ คอมเพรสเซอร  ์มอเตอรไ์ฟฟ้ำ หมอ้หุงขำ้ว เครื่องซกัผำ้ และกระติกน ำ้ หดตวัรอ้ยละ 60.3, 16.2, 8.5, 
6.8, 5.8 และ 3.5 ตำมล ำดบั ในขณะที่สำยเคเบิล้ ตูเ้ย็น เครื่องปรบัอำกำศ  พดัลม และสำยไฟฟ้ำ เพิ่มขึน้รอ้ยละ 20.9, 
7.8, 6.7, 1.8 และ 0.7 ตำมล ำดบั 
              กำรส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้ำ ในปี 2563 มีมูลค่ำ 23,379.2 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ หดตัวจำกปีก่อนรอ้ยละ 2.7 
(%YoY) จำกกำรส่งออกสินคำ้ไปตลำดอำเซียนสหภำพยุโรป และญ่ีปุ่ นลดลง ไดแ้ก่ คอมเพรสเซอร์ เครื่องซกัแหง้ และ
เครื่องปรบัอำกำศ ในขณะที่สินคำ้เตำอบไมโครเวฟ และตูเ้ย็น มีมลูค่ำกำรส่งออกเพิ่มขึน้จำกกำรส่งออกไปตลำดจีน และ
สหรฐัอเมรกิำ 
 
 
 
 
 
 



บริษทั ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)                                                                        แบบ 56-1 ประจ ำปี 2563 
 

 
ส่วนท่ี 3 หนำ้ 139 

ดัชนีผลผลิต มูลค่าการน าเข้า และมูลค่าการส่งออกของเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
 

 
 

 
 

  ทีม่า : ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม และสถาบนัไฟฟ้าและอิเล็กทรอนกิส ์
                  * ตวัเลขคาดการณ ์
 

แนวโน้มอตุสาหกรรมไฟฟ้าของปี 2564  

อุตสำหกรรมไฟฟ้ำในปี 2564 คำดว่ำจะมีกำรผลิตและกำรส่งออกเพิ่มขึน้รอ้ยละ 6.4 และ 8.3 ตำมล ำดบั เมื่อ
เทียบกับปีก่อน จำกปัจจยับวกทัง้ภำยในและภำยนอกประเทศ เช่น วคัซีนป้องกันไวรสัโควิด -19 มำตรกำรกระตุน้ควำม
ตอ้งกำรซือ้สินคำ้ของภำครฐัในช่วงปลำยปี 2563 รวมถึงกำรผลิตสินคำ้ในสหรฐัอเมริกำและยุโรปหยุดชะงกั ส่งผลใหม้ี
ปรมิำณค ำสั่งซือ้สินคำ้เครื่องใชไ้ฟฟ้ำในประเทศไทยเพิ่มมำกขึน้ต่อเนื่องในปี 2564  

14.1.1   ผลกำรด ำเนินงำน 

(1)  ภาพรวมผลการด าเนนิงานทีผ่่านมา 
  ผลกำรด ำเนินงำนส ำหรบัปี 2563 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีขำดทุนสุทธิจำกกำรด ำเนินงำนในปี 2563 และ      
ปี 2562 เท่ำกับ (130.00) ล้ำนบำท และ (198.57) ล้ำนบำท ตำมล ำดับ โดยในปี 2563 รำยได้จำกกำรขำยเท่ำกับ 
828.38 ลำ้นบำท เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2562 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีอตัรำก ำไรขัน้ตน้เพิ่มขึน้เท่ำกบัรอ้ยละ 13.57 ทัง้นี ้
บรษิัทฯ ขอสรุปผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบรษิัทท่ีเปล่ียนแปลงอย่ำงมีสำระส ำคญั สรุปไดด้งันี ้ 
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               บริษัทฯ มีรำยไดร้วมส ำหรบัปี 2563 เป็นจ ำนวนเงิน 977.21 ลำ้นบำท ลดลงจำกงวดเดียวกันของปีก่อนเป็น
จ ำนวนเงิน 579.07 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 37.21 โดยรำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำรประกอบดว้ย รำยไดจ้ำกกำร
ขำย 828.38 ลำ้นบำท ลดลงเล็กนอ้ยจำกงวดเดียวกันของปีก่อน 59.23 ลำ้นบำท หรือรอ้ยละ 6.67 เมื่อเปรียบเทียบกับ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไวพ้บว่ำต ่ำกว่ำเป้ำหมำยที่คำดกำรณไ์วเ้ล็กนอ้ย เนื่องจำกภำวะเศรษฐกิจที่ชะลอตวัและกำรแข่งขนัที่
สงูขึน้ รำยไดจ้ำกกำรบรกิำร 139.84 ลำ้นบำท ลดลง 439.19 ลำ้นบำท หรือรอ้ยละ 75.85 เมื่อเปรียบเทียบกบัเป้ำหมำยที่
ก ำหนดไวพ้บว่ำต ่ำกว่ำเป้ำหมำยที่คำดกำรณไ์วเ้ล็กนอ้ย ซึ่งเป็นผลมำจำกธุรกิจงำนบรกิำรรบัเหมำก่อสรำ้งลดลง 
               ตน้ทนุขำยและบรกิำร ส ำหรบัปี 2563 มีจ ำนวน 906.16 ลำ้นบำท ลดลงจำกงวดเดียวกนัของปีก่อนเป็นจ ำนวน 
505.83 ลำ้นบำท หรือรอ้ยละ 35.82 โดยแบ่งเป็นตน้ทุนขำย 690.30 ลำ้นบำท ลดลงจำกงวดเดียวกันของปีก่อน 41.61 
ลำ้นบำท หรือรอ้ยละ 5.69 และตน้ทุนบริกำร 215.86 ลำ้นบำท ลดลง 464.22 ลำ้นบำท หรือรอ้ยละ 68.26 เนื่องจำก
บริษัทมีตน้ทุนขำยที่ลดลงเกิดจำกตน้ทุนกำรจดัซือ้วตัถุดิบส่งผลใหต้น้ทุนวตัถุดิบและค่ำใชจ้่ำยในกำรผลิตลดลง และ
ตน้ทนุบรกิำรจำกธุรกิจงำนบรกิำรรบัเหมำก่อสรำ้งที่ลดลงจำกปรมิำณงำนท่ีนอ้ยลง 
              กล่ำวโดยสรุป ผลกำรด ำเนินงำนส ำหรบัปี 2563 ของบริษัทฯและบริษัทย่อยมีผลขำดทุนจ ำนวน 130.00 ลำ้น
บำท เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนซึ่งมีผลขำดทนุจ ำนวน 198.57 ลำ้นบำท 

(2) ผลการด าเนนิงานทีผ่่านมาของแต่ละสายธุรกิจ 

 1. รำยได ้
บริษัทฯ มีรำยไดร้วมจ ำนวน 968.22 ลำ้นบำท ลดลงจ ำนวน 498.42 ลำ้นบำท หรือรอ้ยละ 33.98 เมื่อเทียบกับ

ปี 2562 ซึ่งมีรำยไดร้วมจ ำนวน 1,466.63 ลำ้นบำท โดยแยกรำยไดต้ำมประเภทธุรกิจไดด้งันี ้
 

รายได้แยกตามประเภทธุรกิจ 
                                                            หน่วย : ลำ้นบำท 

         
ปี 2563 ปี 2562 

กำรเปล่ียนแปลง 

         จ ำนวน รอ้ยละ 

ธุรกิจโรงงำนอตุสำหกรรมกำรผลิต     828.38 887.61   (59.23) 6.67 

ธุรกิจรบัเหมำก่อสรำ้ง   132.36 572.16    (439.80) 76.87 

ธุรกิจโรงแรม      5.81   6.87   (1.06)   15.43 

ธุรกิจ Trading   1.67 - 1.67 100.00 
 
ซึ่งมีสำเหตกุำรเพิ่มขึน้/ลดลงในแต่ละธุรกิจดงันี ้
ธุรกิจโรงงำนอุตสำหกรรมกำรผลิต ในปี 2563 บริษัทฯ มีรำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำนในธุรกิจจ ำหน่ำยคอยล์

จ ำนวน 828.38 ลำ้นบำท ลดลง 59.23 ลำ้นบำท จำกรำยไดใ้นปี 2562 จ ำนวน  887.61 ลำ้นบำท  คิดเป็นอัตรำลดลง
รอ้ยละ 6.67 ส ำหรบัสำเหตุหลักที่ท  ำให้รำยไดล้ดลงเกิดจำกกำรเนื่องจำกภำวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและกำรแข่งขันที่
สูงขึน้โดยเฉพำะในส่วนคอยลข์นำดเล็กส ำหรบัเครื่องปรบัอำกำศในครวัเรือนซึ่งมีกำรแข่งขันด้ำนรำคำอย่ำงรุนแรง 
ส ำหรบัปี 2563 มีก ำไรขัน้ตน้จ ำนวน 137.55 ลำ้นบำท อตัรำก ำไรขัน้ตน้ลดลงจำกปีก่อน 18.15 ลำ้นบำท คิดเป็น 2.04% 
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หรือคิดเป็นอัตรำก ำไรขั้นตน้ของปี 2562 เท่ำกับ 16.60% เทียบกับปี 2562 ซึ่งเท่ำกับ 17.54% ซึ่งสำเหตุที่อัตรำก ำไร
ขัน้ตน้ลดลงเกิดจำกตน้ทุนขำยจำกตน้ทุนของวตัถุดิบและค่ำใชจ้่ำยในกำรจดัซือ้วตัถุดิบส่งผลใหต้น้ทุนวตัถุดิบเพิ่มขึน้
เนื่องจำกไดส้ั่งซือ้วตัถดุิบจำกในประเทศเพิ่มขึน้ นอกจำกนีค้่ำใชจ้่ำยในกำรผลิตที่ส  ำคญัเพิ่มขึน้ เช่น ค่ำแรงงำน เงินเดือน 
และค่ำล่วงเวลำ เนื่องจำกค่ำแรงงำนขัน้ต ่ำมีกำรปรบัเพิ่มขึน้จึงส่งผลต่อค่ำแรงงำนซึ่งเป็นตน้ทุนของกำรผลิตโดยที่ทำง
บรษิัทฯ ยงัไม่สำมำรถเพิ่มรำคำขำยสินคำ้ไดใ้นสดัส่วนเท่ำกบัตน้ทนุกำรผลิตที่เพิ่มขึน้ 

ธุรกิจรบัเหมำก่อสรำ้ง ในปี 2563 บริษัทฯ มีรำยไดจ้ำกธุรกิจรบัเหมำก่อสรำ้งจ ำนวน 132.36 ลำ้นบำท ลดลง 
439.80 ลำ้นบำท จำกรำยไดใ้นปี 2562 จ ำนวน 572.16 ลำ้นบำท คิดเป็นอัตรำลดลงรอ้ยละ 76.87 เนื่องจำกบริษัทฯ 
ไดร้บังำนจำกธุรกิจรบัเหมำก่อสรำ้งลดลงเนื่องจำกยังไม่ไดร้บังำนโปรเจคใหญ่ ๆ  อัตรำก ำไรขั้นตน้ลดลงจำกปีก่อน 
24.86 ลำ้นบำท คิดเป็น 29.51% หรือคิดเป็นอัตรำขำดทุนขั้นตน้ของปี 2563 เท่ำกับ 44.85% เทียบกับปี 2562 อัตรำ
ขำดทุนขัน้ตน้ซึ่งเท่ำกับ 14.72% ซึ่งผลขำดทุนขัน้ตน้ดงักล่ำวเป็นผลมำจำกเนื่องจำกควำมล่ำชำ้ในกำรส่งมอบพืน้ที่ใน
กำรปฏิบตัิงำนท ำใหก้ำรปฏิบตัิงำน บรษิัทจึงมีควำมจ ำเป็นตอ้งเร่งด ำเนินงำนก่อสรำ้งใหเ้สร็จทนัตำมในก ำหนดสญัญำ
ท ำใหค้่ำใชจ้่ำยต่ำง ๆ เพิ่มขึน้ อำทิ ค่ำแรงงำน เงินเดือน ค่ำล่วงเวลำ และค่ำเช่ำเครื่องจกัรสงูเกินกว่ำงบประมำณ  

ธุรกิจธุรกิจโรงแรม ในปี 2563 บริษัทฯ มีรำยไดจ้ำกกำรบริกำรส ำหรบัธุรกิจโรงแรม จ ำนวน 5.81 ลำ้นบำท 
ลดลง 1.06 ลำ้นบำท จำกรำยไดใ้นปี 2562 จ ำนวน 6.87 ลำ้นบำท คิดเป็นอตัรำลดลงรอ้ยละ 15.43 อตัรำขำดทนุขัน้ตน้
ลดลงจำกปีก่อน 2.59 ลำ้นบำท คิดเป็น 15.40% หรือคิดเป็นอตัรำขำดทนุขัน้ตน้ของปี 2562 เท่ำกับ 244.92% เทียบกับ
ปี 2562 ซึ่งเท่ำกับ 244.83% เนื่องจำกมีกำรยกเลิกกำรเดินทำงท่องเที่ยวของนกัท่องเที่ยวชำวจีนซึ่งเป็นลูกคำ้หลกัของ
ธุรกิจโรงแรม  และจำกภำวะกำรชะลอตัวของธุรกิจกำรท่องเที่ยวภำยในประเทศ มีผลขำดทุนขั้นต้นจ ำนวน 14.23      
ลำ้นบำท ส ำหรบัตน้ทนุหลกัในส่วนของธุรกิจโรงแรมคือค่ำเส่ือมรำคำและค่ำใชจ้่ำยตดัจ่ำยปีละประมำณ 11 ลำ้นบำท 

 
รายได้จากการขายและให้บรกิาร 

       หน่วย : ลำ้นบำท 

          
ปี 2562 ปี 2561 

กำรเปล่ียนแปลง 

          จ ำนวน รอ้ยละ 

รำยไดจ้ำกกำรขำยและใหบ้รกิำร   968.22 1,466.63 (498.41) 33.98 

▪ รำยไดจ้ำกกำรขำยในประเทศ   548.57 1,098.69 (550.12) 50.07 

▪ รำยไดจ้ำกกำรขำยตำ่งประเทศ   419.65 367.95 51.70 14.05 

หกั ตน้ทนุขำยและบรหิำร    906.16 1,412.00 (505.84) 35.82 

ก าไรขั้นตน้       62.06 54.64 7.42  
 
2.  ตน้ทนุขำยและอตัรำก ำไรขัน้ตน้ 

ตน้ทุนขำยขำยในปี 2563 มีจ ำนวน 906.16 ลำ้นบำท ลดลง 505.83 ลำ้นบำท หรือในอตัรำรอ้ยละ 35.82 
เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2562 ซึ่งมีตน้ทนุขำยจ ำนวน 1,411.99 ลำ้นบำท ซึ่งตน้ทนุขำยลดลงเนื่องจำกยอดขำยที่ลดลงและ
งำนในส่วนของธุรกิจก่อสรำ้งด ำเนินกำรใกลแ้ลว้เสร็จ จึงท ำใหอ้ัตรำก ำไรขั้นตน้ในปี 2563 เพิ่มขึน้รอ้ยละ 13.57 จำก
อตัรำก ำไรขัน้ตน้ในปี 2562 
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3.  ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบรหิำร 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบรหิำรในปี 2563 มีจ ำนวน 168.17 ลำ้นบำท ลดลงจ ำนวน 150.95 ลำ้นบำท หรือ

ในอตัรำรอ้ยละ 47.30 เมื่อเทียบกับปี 2562 ซึ่งมีค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบริหำรเป็นจ ำนวน 319.13 ลำ้นบำท สำเหตุ
หลกัที่ค่ำใชจ้่ำยขำยและบรหิำรลดลง เนื่องจำกกำรลดลงของกำรตัง้ส ำรองหนีส้งสยัจะสญู และเงินดอ้ยค่ำจำกกำรลงทุน
ลดลงจำกปีก่อน โดยมีกำรตัง้ส ำรองหนีส้งสยัจะสญูและเงินดอ้ยค่ำจำกกำรลงทนุที่ส  ำคญัในปี 2562 ดงันี ้

1. นำงสุธำสินี มุตตำมำระ ให้กู้ยืมโดยมีหลักทรัพย์ค ้ำประกัน สำเหตุที่ตั้งส ำรองเนื่องจำกศำลมี            
ค ำพิพำกษำใหล้กูหนีล้ม้ละลำยและทำงทนำยควำมสืบทรพัยไ์ม่พบทรพัยสิ์นของลกูหนี ้

2. บรษิัท ฟ้ำขวญัทิพย ์จ ำกดั ใหกู้ย้ืมเนื่องจำกเป็นบรษิัทรว่ม โดยบรษิัทย่อย (บรษิัท ซีไอจี (ประเทศไทย) 
จ ำกัด) เขำ้ไปลงทุนเพื่อเสริมสภำพคล่องทำงกำรเงิน และใชแ้กปั้ญหำดำ้นประสิทธิภำพในกำรผลิต
สำเหตุเนื่องจำกทำงบริษัท ฟ้ำขวัญทิพย ์จ ำกัด ยงัอยู่ระหว่ำงกำรแกปั้ญหำดำ้นประสิทธิภำพในกำร
ผลิตจึงยงัไม่สำมำรถผลิตและขำยไดเ้ต็มควำมสำมำรถ และไม่สำมำรถช ำระหนีค้ืนเงินตน้และดอกเบีย้
ไดใ้นปัจจบุนั ที่ตัง้ส ำรองเนื่องจำกเป็นเงินกูท้ี่มำกกว่ำ 12 เดือน 

3. บริษัท สไมล ์ซพัพลำย จ ำกัด ใหกู้ย้ืมเนื่องจำกทำงบริษัท สไมล ์ซพัพลำย จ ำกัด ไดน้ ำเสนอโครงกำร
ร่วมลงทุนในธุรกิจจัดหำอุปกรณ์ให้กับหน่วยงำนรัฐวิสำหกิจแห่งหนึ่ง ซึ่งระหว่ำงพัฒนำโครงกำร
จ ำเป็นตอ้งใชเ้งินทุน บริษัทจึงใหกู้้ก่อนเพื่อลดควำมเส่ียง เมื่อโครงกำรมีควำมคืบหนำ้และสำมำรถ
สรำ้งรำยไดแ้ละผลก ำไรไดใ้นอนำคต บริษัทมีสิทธิร่วมลงทุนในโครงกำรดงักล่ำวในสัดส่วนที่ตกลงไว้ 
สำเหตุเนื่องจำกโครงกำรภำครฐัไดช้ลอโครงกำรออกไปจึงยงัไม่สำมำรถช ำระคืนเงินกูไ้ด้ ที่ตัง้ส ำรอง
เนื่องจำกเป็นเงินกูท้ี่มำกกว่ำ 12 เดือน 

4. ดอ้ยค่ำจำกกำรลงทุนในบรษิัท ฟ้ำขวญัทิพย ์จ ำกดั โดยบรษิัทย่อย (บริษัท ซีไอจี (ประเทศไทย) จ ำกดั) 
เข้ำไปลงทุน เนื่องจำกผลกำรด ำเนินกิจกำรของบริษัท ฟ้ำขวัญทิพย์ จ ำกัด  ในปี 2562 ผลกำร
ด ำเนินงำนขำดทนุจึงท ำใหท้ำงบรษิัทฯ ตอ้งรบัรูข้ำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำเงินลงทุนในบรษิัทย่อยจ ำนวน 
12.21 ลำ้นบำท 

4.  ดอกเบีย้จ่ำย 
บริษัทฯ มีดอกเบีย้จ่ำยในปี 2563 จ ำนวน 19.48 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้จ ำนวน 0.36 ลำ้นบำท หรือเพิ่มขึน้ใน

อตัรำรอ้ยละ 1.88 เมื่อเทียบกบัปี 2562 ซึ่งมีดอกเบีย้จ่ำยเป็นจ ำนวน 19.12 ลำ้นบำท เนื่องจำกทำงบรษิัทมีกำรใชว้งเงิน
สินเชื่อจำกสถำบนักำรเงินเพิ่มขึน้เพื่อรองรบักำรขยำยธุรกิจ 

กำรเนน้ขอ้มลูและเหตกุำรณ ์(ขอ้สงัเกต) 

1. เงินลงทนุในบรษิัทย่อย  
(1) ในระหว่ำงปี 2562 บริษัทมีกำรเรียกช ำระค่ำหุน้ส่วนที่เหลือ 490,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 16.37 บำท 

เป็นจ ำนวนเงิน 8.02 ลำ้นบำท รวมเป็นทนุที่ช  ำระแลว้ 50.00 ลำ้นบำท ตลอดจนเปล่ียนแปลงหนงัสือ
บรคิณหส์นธิของบรษิัท เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักำรเปล่ียนแปลงทุนจดทะเบียนดงักล่ำว ทัง้นีบ้ริษัทไดจ้ด
ทะเบียนกบักระทรวงพำณิชยเ์รียบรอ้ยแลว้เมื่อวนัท่ี 21 มกรำคม 2563 
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เมื่อวนัที่ 29 มีนำคม 2562 ที่ประชมุวิสำมญัผูถื้อหุน้ของบริษัทครัง้ที่ 1/2562 ไดม้ีมติอนมุตัิเพิ่มทนุจด
ทะเบียนจำกจ ำนวน 1.00 ลำ้นบำท เป็นจ ำนวน 50.00 ลำ้นบำท โดยเรียกช ำระค่ำหุน้ทัง้จ ำนวน และ
ไดร้บัช ำระค่ำหุ้นมูลค่ำหุ้นละ 83.63 บำท เป็นจ ำนวนเงิน 40.98 ลำ้นบำท รวมเป็นทุนที่ช  ำระแลว้
จ ำนวน 41.98 ลำ้นบำท ซึ่งบรษิัทไดจ้ดทะเบียนกบักระทรวงพำณิชยแ์ลว้ เมื่อวนัท่ี 11 เมษำยน 2562 

(2) เมื่อวนัที่ 1 กรกฎำคม 2562 ที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษิัทครัง้ที่ 7/2562 ไดม้ีมติอนมุตัิเรียกช ำระค่ำหุน้
สำมัญเพิ่มเติมหุน้ละ 15.00 บำท จำกเดิมหุน้ละ 40.00 บำท เป็นหุน้ละ 55.00 บำท จ ำนวน 100,000 
หุน้ เป็นจ ำนวนเงินทัง้สิน้ 1.50 ลำ้นบำท ซึ่งไดร้บัช ำระจำกผูถื้อหุน้เรียบรอ้ยแลว้เมื่อวนัที่ 24 กรกฎำคม 
2562 และบรษิัทไดจ้ดทะเบียนกบักระทรวงพำณิชยแ์ลว้ เมื่อวนัที่ 8 สิงหำคม 2562 
เมื่อวนัที่ 22 กรกฎำคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 9/2562 ไดม้ีมติอนุมัติเรียกช ำระค่ำ
หุ้นสำมัญเพิ่มเติมหุ้นละ 15.00 บำท จำกเดิมหุ้นละ 55.00 บำท เป็นหุ้นละ 70.00 บำท จ ำนวน 
100,000 หุ้น เป็นจ ำนวนเงินทั้งสิน้ 1.50 ลำ้นบำท ซึ่งไดร้ับช ำระจำกผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่       
2 สิงหำคม 2562 และบรษิัทไดจ้ดทะเบียนกบักระทรวงพำณิชยแ์ลว้ เมื่อวนัที่ 8 สิงหำคม 2562 
เมื่อวนัที่ 22 สิงหำคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 10/2562 ไดม้ีมติอนุมตัิเรียกช ำระค่ำ
หุ้นสำมัญเพิ่มเติมหุ้นละ 20.00 บำท จำกเดิมหุ้นละ 70.00 บำท เป็นหุ้นละ 90.00 บำท จ ำนวน 
100,000 หุน้ เป็นจ ำนวนเงินทัง้สิน้ 2.00 ลำ้นบำท ซึ่งบริษัทไดร้บัช ำระจำกผูถื้อหุน้ จ ำนวน  1.50 ลำ้น
บำท และบรษิัทไดจ้ดทะเบียนกับกระทรวงพำณิชยแ์ลว้ เมื่อวนัท่ี 11 ตลุำคม 2562 และวนัที่ 2 ธันวำคม 
2562 

(3) เมื่อวนัท่ี 9 มกรำคม 2563 มีมติใหเ้รียกช ำระค่ำหุน้สำมญัหุน้ละ 10,000.00 บำท จ ำนวน 100 หุน้ เป็น
จ ำนวนเงินทัง้สิน้ 1.00 ลำ้นบำท ซึ่งไดร้บัช ำระจำกผูถื้อหุน้และไดจ้ดทะเบียนกับกระทรวงพำณิชยแ์ลว้ 
เมื่อวนัที่ 21 มกรำคม 2563 
เมื่อวนัท่ี 17 ตุลำคม 2563 ที่ประชุมวิสำมญัผูถื้อหุน้ของบริษัทครัง้ที่ 1/2563 ไดม้ีมติอนุมัติเพิ่มทุนจด
ทะเบียนจำกจ ำนวน 1.00 ลำ้นบำท เป็นจ ำนวน 5.00 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญั จ ำนวน 500 หุน้ 
มูลค่ำที่ตรำไวหุ้้นละ 10,000.00 บำท ตลอดจนเปล่ียนแปลงหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท เพื่อให้
สอดคลอ้งกับกำรเปล่ียนแปลงทุนจดทะเบียนดังกล่ำว ทั้งนีบ้ริษัทไดจ้ดทะเบียนกับกระทรวงพำณิชย์
เรียบรอ้ยแลว้เมื่อวนัที่ 28 ตุลำคม 2563 ซึ่งเมื่อวนัที่ 29 ตุลำคม 2563 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำร
ครัง้ที่ 5/2563 ไดม้ีมติอนุมัติเรียกช ำระค่ำหุน้สำมัญทั้งจ ำนวนมูลค่ำหุน้ละ 10,000 บำท จ ำนวน 400 
หุน้ เป็นจ ำนวนเงินทัง้สิน้ 4.00 ลำ้นบำท แต่ปัจจบุนัยงัไม่ไดร้บัช ำระ 

(4) เมื่อวนัที่ 14 สิงหำคม 2563 มีมติใหเ้รียกช ำระค่ำหุน้สำมญัหุน้ละ 25.00 บำท จ ำนวน 10,000 หุน้ เป็น
จ ำนวนเงินทัง้สิน้ 0.25 ลำ้นบำท ซึ่งไดร้บัช ำระจำกผูถื้อหุน้ และไดจ้ดทะเบียนกับกระทรวงพำณิชยแ์ลว้ 
เมื่อวนัที่ 14 สิงหำคม 2563 
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           หน่วย : บำท 

บรษิัทย่อย 
สดัส่วนกำรถือหุน้ % งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
2563 2562 2563 2562 

บรษิัท ซีไอจี (ประเทศไทย) จ ำกดั 99.98 99.98 58,485,000 53,985,000 
บรษิัท ซีไอจี ดีเวลลอปเมน้ท ์ จ ำกดั 99.97 99.97 146,547,841 146,547,841 
บรษิัท สยำมเรลเวย ์ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั 99.99 99.97 41,979,700 999,700 
บรษิัท อิลลสัโตร จ ำกดั 97.00 - 970,000 - 
บรษิัท ซีไอจี บลโูซลชูั่นส ์จ ำกดั 99.97 - 249,925 - 
รวม   256,252,466 247,012,541 
หกั  ค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทนุ   (236,862,650) (218,117,714) 
รวมเงินลงทนุในบรษิัทย่อย   19,389,816 28,894,827 

 
 

 บรษิัทย่อย  ประเภทกิจกำร 
ทนุช ำระแลว้ เงินปันผล 

2563 2562 2563 2562 

บรษิัท ซีไอจี (ประเทศไทย) จ ำกดั ผลิตและจ ำหน่ำย 
54,000,000 54,000,000  -  - 

 เครื่องปรบัอำกำศ 

บรษิัท ซีไอจี ดีเวลลอปเมน้ท ์ จ ำกดั 
ธุรกิจประมลู/
รบัเหมำก่อสรำ้ง 
และธุรกิจโรงแรม 

100,000,000 100,000,000  -  - 

บรษิัท สยำมเรลเวยด์ีเวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั ศนูยซ์่อมรถไฟ 41,180,000 1,000,000  -  - 

บรษิัท อิลลสัโตร จ ำกดั 
ธุรกิจบรกิำรดำ้น
กำรวจิยัและพฒันำ
ระบบปรบัอำกำศ 

1,000,000 -  -  - 

บรษิัท ซีไอจี บลโูซลชูั่นส ์จ ำกดั 
ผลิตเครื่องท ำควำม
เย็น 

250,000 -  -  - 

2. เงินลงทนุในบรษิัทอื่น 

เมื่อวันที่  19 มีนำคม 2563 มีมติยกเลิกกำรอนุมัติเพิ่มทุนที่ได้อนุมัติในกำรประชุมวิสำมัญ          
ผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 10 กันยำยน 2561 โดยยกเลิกกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนในส่วนที่ไม่ไดร้บั
ช ำระจ ำนวน 132,198,000.00 บำท คงเหลือทุนที่จดทะเบียนและเรียกช ำระแลว้ 118,902,000.00 บำท 
ท ำให้สัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทร่วมจำกเดิมรอ้ยละ  29.67 เปล่ียนเป็นรอ้ยละ 40.20 รวมทั้งมีมติให้
เปล่ียนจ ำนวนหุน้และมลูค่ำหุน้ของบริษัทจำกเดิมจ ำนวน 118,902,000 หุน้ มลูค่ำหุน้ละ 1.00 บำท เป็น 
23,780,400 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 5.00 บำท รวมเป็นทุนจดทะเบียนและทุนที่ เรียกช ำระแล้วจ ำนวน 
118,902,000.00 บำท ตลอดจนเปล่ียนแปลงหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท เพื่อให้สอดคลอ้งกับกำร
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เปล่ียนแปลงทุน จดทะเบียนดังกล่ำว ทั้งนีบ้ริษัทไดจ้ดทะเบียนกับกระทรวงพำณิชยแ์ลว้เมื่อวันที่ 28 
เมษำยน 2563 

เมื่อวนัท่ี 19 มีนำคม 2563 มีมติใหเ้พิ่มทนุจดทะเบียนอีก 181,098,000.00 บำท โดยแบ่งเป็นหุน้
สำมญั 36,219,600 หุน้ มลูค่ำหุน้ละ 5.00 บำท รวมเป็นทนุจดทะเบียนของบรษิัท 60,000,000 หุน้ มลูค่ำ
หุน้ละ 5.00 บำท รวมเป็นทนุจดทะเบียนทัง้สิน้ 300,000,000.00 บำท ซึ่งปัจจบุนัยงัไม่ไดเ้รียกช ำระค่ำหุน้ 

เมื่อวนัที่ 14 กุมภำพันธ ์2561 ผูบ้ริหำรแผนของบริษัท ฟ้ำขวัญทิพย ์จ ำกัด ไดย้ื่นค ำรอ้งต่อศำล
ลม้ละลำยกลำงพิจำรณำและมีค ำสั่งใหย้กเลิกกำรฟ้ืนฟูกิจกำรของบริษัท ฟ้ำขวญัทิพย ์จ ำกัด ซึ่งในวนัที่ 
31 กรกฎำคม 2561 ศำลลม้ละลำยกลำงมีค ำสั่งให้ออกจำกกำรฟ้ืนฟูกิจกำรของบริษัท ฟ้ำขวัญทิพย ์
จ ำกดั 

เมื่อวนัท่ี 10 กนัยำยน 2561 ของบรษิัท ฟ้ำขวญัทิพย ์จ ำกดั (บรษิัทรว่ม) มีมติอนมุตัิใหเ้พิ่มทนุจด
ทะเบียน และแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิ โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิ่มทุนจ ำนวน 150,000,000 หุน้ มลูค่ำที่
ตรำไวหุ้น้ละ 1.00 บำท เป็นจ ำนวน 150.00 ลำ้นบำท โดยแบ่งเป็นดงันี ้

งวดที่ 1 วนัท่ี 20 กนัยำยน 2561 จ ำนวน 60.00 ลำ้นบำท 
งวดที่ 2 วนัท่ี 20 พฤศจิกำยน 2561 จ ำนวน 60.00 ลำ้นบำท 
งวดที่ 3 วนัท่ี 20 ธันวำคม 2561 จ ำนวน 30.00 ลำ้นบำท 

ต่อมำเมื่อวันที่ 24 กันยำยน 2561 บริษัท ฟ้ำขวัญทิพย ์จ ำกัด มีมติแต่งตัง้กรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจ
ของ บริษัท ซีไอจี  (ประเทศไทย)  จ ำกัด  เข้ำเป็นกรรมกำรผู้จัดกำร  และเป็นส่วนหนึ่ งของคณะ
กรรมกำรบรหิำรของบรษิัท ฟ้ำขวญัทิพย ์จ ำกดั ตลอดจนเปล่ียนหนงัสือรบัรองของกรมพฒันำธุรกำรคำ้ท ำ
ใหบ้ริษัท ซีไอจี (ประเทศไทย) จ ำกัด มีอิทธิพลอย่ำงมีนยัส ำคัญต่อ บริษัท ฟ้ำขวัญทิพย ์จ ำกัด ส่งผลให้
บริษัทมีอิทธิพลทำงออ้มต่อ บริษัท ฟ้ำขวญัทิพย ์จ ำกัด และเปล่ียนสถำนะจำกบริษัทอื่นเป็นบริษัทร่วม
ตัง้แต่ไตรมำส 3 ปี 2561  

ระหว่ำงปี 2561 บริษัท ฟ้ำขวญัทิพย ์จ ำกัด ไดร้บัเงินค่ำหุน้เพิ่มทุนจำกกำรซือ้หุน้สำมญัจ ำนวน 
43.83 ลำ้นหุน้ รำคำหุน้ละ 1.00 บำท รวมเป็นเงินจ ำนวน 43.83 ลำ้นบำท ซึ่งบรษิัทไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุน
บำงส่วนกับกระทรวงพำณิชยแ์ลว้ ท ำใหทุ้นจดทะเบียนเพิ่มขึน้จ ำนวน 17.80 ลำ้นบำท ส่วนที่เหลือรบัรู ้
เป็นเงินรบัล่วงหนำ้ค่ำหุน้จ ำนวน 26.03 ลำ้นบำท 

เงินลงทุนในบรษิัท ฟ้ำขวญัทิพย ์จ ำกัด เดิมเป็นเงินลงทุนทั่วไป ต่อมำบรษิัท ฟ้ำขวญัทิพย ์จ ำกัด 
ไดอ้อกจำกแผนฟ้ืนฟูกิจกำรเมื่อวนัท่ี 31 กรกฎำคม 2561 ท ำใหเ้งินลงทุนดงักล่ำวเปล่ียนเป็นเงินลงทุนใน
บริษัทร่วม ดงันัน้บริษัทจึงไดน้ ำวิธีส่วนไดเ้สียมำถือปฏิบตัิจำกเดิมที่บนัทึกโดยวิธีรำคำทุน ซึ่ง ณ วนัท่ี 31
ธันวำคม 2563 บรษิัทรว่มไดด้  ำเนินกำรประเมินมลูคำ่ยตุิธรรมของที่ดินและอำคำรโรงงำนระหว่ำงก่อสรำ้ง 
เมื่อวนัท่ี 8 กรกฎำคม 2562 
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3. เงินใหกู้ย้ืมแก่บคุคลอื่นท่ีผิดนดั 
                    หน่วย : บำท 

รำยกำร 
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

2563 2562 
เงินใหกู้ย้ืมยกมำตน้งวด   

 เงินตน้    26,882,892    26,882,892 

 ดอกเบีย้    12,027,397    12,027,397 

รวม    38,910,289    38,910,289 

หกั   ค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู    38,910,289    38,910,289 

หกั  รบัช ำระคืนระหว่ำงงวด    -    - 

เงินใหกู้ย้ืมยกไปปลำยงวด    -    - 

 

          บริษัทมีเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลภำยนอก จ ำนวน 92.03 ล้ำนบำท (เงินต้นจ ำนวน 80.00 ล้ำนบำท และ
ดอกเบีย้คำ้งช ำระจ ำนวน 12.03 ลำ้นบำท) โดยลกูหนีจ้  ำนองที่ดินพรอ้มสิ่งปลกูสรำ้งซึ่งตัง้อยู่ในจงัหวดัภเูก็ตเป็น
หลกัประกนั มีรำคำประเมินเป็นเงิน 110.00 ลำ้นบำท (ตำมรำยงำนของผูป้ระเมินอิสระลงวนัท่ี 25 มีนำคม 2553) 
นอกจำกนี ้ลูกหนี ้ได้ส่งมอบหุ้นสำมัญจ ำนวน 450,000 หุ้น ของบริษัทจ ำกัดแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ตเป็น
หลกัประกนัเพิ่มและเนื่องจำกลกูหนีผิ้ดนดัช ำระหนี ้บรษิัทไดฟ้้องรอ้งด ำเนินคดีลกูหนี ้ศำลมีค ำพิพำกษำใหล้กูหนี ้
ช  ำระหนีด้ังกล่ำวแก่บริษัท หำกไม่ช ำระให้บังคับหลักประกันช ำระหนี ้และหำกไม่พอให้บังคับจำกทรัพยสิ์น
ส่วนตัวของลูกหนีต้่อไป โดยในเดือนมีนำคม 2553 บริษัทไดย้ื่นค ำขอบังคับยึดหลักประกันแลว้ เมื่อวันที่ 14 
พฤศจิกำยน 2556 บริษัทไดเ้ขำ้รว่มประมลูซือ้ที่ดินและส่ิงปลกูสรำ้ง โดยเจำ้พนกังำนบงัคบัคดีไดอ้นมุตัิใหบ้รษิัท
เป็นผูช้นะประมลูในรำคำขำย 60.00 ลำ้นบำท ต่อมำในเดือนสิงหำคม 2557 บรษิัทไดจ้ดทะเบียนรบัโอนที่ดินและ
ส่ิงปลูกสรำ้ง และบันทึกบัญชีเป็น “อสังหำริมทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน” ส ำหรบัมูลค่ำหนีค้งเหลือ 38.91 ลำ้นบำท    
อยู่ระหว่ำงติดตำมบงัคบัทรพัยสิ์นส่วนตวัอื่นของลกูหนีแ้ลว้คือ หอ้งชดุและที่ดินจ ำนวนหลำยแปลง 

ส ำหรบัหุ้นที่ส่งมอบมำเป็นหลักประกัน ทนำยควำมของบริษัท เก็บรักษำไว้เพื่อรอบั งคับคดีกับหุ้น
ดงักล่ำว หลงัจำกที่ไดบ้งัคบัคดีกบัทรพัยสิ์นส่วนตวัอื่นของลกูหนีแ้ลว้คือ หอ้งชดุและที่ดินจ ำนวน หลำยแปลง 

ในเดือนพฤษภำคม 2559 ศำลลม้ละลำยกลำงไดม้ีค  ำสั่งพิทกัษ์ทรพัยเ์ด็ดขำดลูกหนี ้และเมื่อวนัที่ 15 
กรกฎำคม 2559 บรษิัทไดย้ื่นค ำขอรบัช ำระหนีจ้ำกกองทรพัยสิ์นของลกูหนีเ้ป็นจ ำนวนเงิน 87.34 ลำ้นบำท 

เมื่อวนัท่ี 20 กุมภำพนัธ ์2560 เจำ้พนกังำนบงัคบัคดีมีประกำศขำยทอดตลำดที่ดินของลกูหนีแ้ลว้ และ
มีกำรขำยทอดตลำดที่ดินแลว้บำงส่วนเมื่อวนัที่ 20 เมษำยน 2560 

เมื่อวนัท่ี 1 สิงหำคม 2560 เจำ้พนกังำนพิทกัษ์ทรพัยไ์ดม้ีหมำยนดัประชุมเจำ้หนีค้รัง้แรก แต่ลกูหนีม้ิได้
ยื่นค ำขอประนอมหนีต้่อเจำ้พนกังำนพิทกัษ์ทรพัยแ์ต่อย่ำงใด เจำ้พนกังำนพิทกัษ์ทรพัยจ์ึงรำยงำนศำลเพื่อขอให้
ศำลมีค ำพิพำกษำใหล้กูหนีล้ม้ละลำยแลว้เมื่อวนัที่ 5 กนัยำยน 2560 
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ปัจจัยดังกล่ำว ท ำให้ตั้งแต่วันที่  1 มกรำคม 2553 เป็นตน้ไป บริษัทหยุดรบัรูร้ำยได้ดอกเบีย้รับจำก     
ตน้เงินกูจ้  ำนวน 80.00 ลำ้นบำทดงักล่ำว โดยจะรบัรูเ้งินส่วนเกินจำกกำรช ำระดอกเบีย้คำ้งรบัเป็นรำยไดใ้นรอบ
บญัชีที่บรษิัทไดร้บัช ำระเงิน ต่อมำในปี 2562 ทำงบรษิัทฯ ไดร้บัแจง้จำกทนำยควำมเก่ียวกบักำรติดตำมสืบทรพัย์
ของลูกหนีเ้พื่อน ำมำช ำระหนีพ้บว่ำทำงลูกหนีไ้ม่มีทรพัยสิ์นใด ๆ ท่ีทำงบริษัทฯ สำมำรถน ำมำช ำระหนี ้ได้จึง
พิจำรณำตัง้ค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูทัง้จ ำนวน 

14.1.2  ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร 
 

 
รายการ 

 
  ปี 2561 

 

  
 ปี 2562 

 

  
 ปี 2563 

 
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร    
อตัรำก ำไรขัน้ตน้ (%) 13.59 4.19 6.41 
อตัรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน (%) (3.61) (13.22) (13.67) 
อตัรำส่วนเงินสดต่อกำรท ำก ำไร (%) 132.60 240.68 101.18 
อตัรำก ำไรสทุธิ (%) (3.59) (12.76) (13.30) 
อตัรำผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (%) (5.41) (33.31) (30.39) 
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน    
อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรพัย ์(%) (3.39) (18.14) (13.71) 
อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรพัยถ์ำวร (%) 8.13 (32.01) (33.97) 
อตัรำกำรหมนุของสินทรพัย ์(เท่ำ) 0.95 1.42 1.03 

อตัรำผลตอบแทนต่อสินทรพัยร์วม (ROA) เพิ่มขึน้จำกรอ้ยละ (18.14) ณ ปี 2562 มำเป็นรอ้ยละ (13.71) ในปี 2563 และ
อตัรำผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (ROE) เพิ่มขึน้จำกรอ้ยละ (33.31) มำเป็นรอ้ยละ (30.39) ในปี 2563 เนื่องมำจำกบรษิัทมีผล
ประกอบกำรที่ลดลงจำกผลขำดทุนสทุธิจ ำนวน (198.57) ลำ้นบำท ในปี 2562 มำเป็นผลขำดทุนสุทธิจ ำนวน (130.00)     
ลำ้นบำท ในปี 2563 สำเหตทุี่บรษิัทมีผลประกอบกำรเปล่ียนแปลง มำจำกปัจจยัต่ำง ๆ ดงัต่อไปนี ้

ปัจจยัที่ส่งผลต่อกำรเปล่ียนแปลงควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรของบรษิัทฯ ในปี 2563 

1. รำคำวตัถดุิบที่เปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลำตำมตลำดโลก  
จำกกำรที่รำคำวตัถุดิบหลกัโดยเฉล่ียปรบัตัวเพิ่มขึน้จำกปี 2563 และรำคำขำยสินคำ้ของบริษัทจะมี

กำรอำ้งอิงกบัรำคำวตัถดุิบของตลำดโลก แต่ดว้ยพืน้ฐำนของอตุสำหกรรมจกัตอ้งท ำกำรส ำรองวตัถดุิบคงคลงัไว้
ไม่ต  ่ำกว่ำ 2 เดือน จึงท ำให้เกิดผลต่ำงระหว่ำงรำคำขำยและตน้ทุนจริง บริษัทฯจึงเพิ่มประสิทธิภำพในกำร
บรหิำรกำรซือ้วตัถุดิบและกำรจดักำรคลงัวตัถุดิบอย่ำงต่อเนื่อง รวมไปถึงด ำเนินกำรปรบันโยบำยดำ้นรำคำให้
เหมำะสมกบัควำมเส่ียงดงักล่ำว  
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2. ตน้ทนุขำย 
 ตน้ทุนขำยและตน้ทุนบริกำรเพิ่มขึน้เนื่องจำกตน้ทุนของงำนโครงกำรที่เพิ่มขึน้จำกกำรด ำเนินงำน 

กอปรกับมีค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ เพิ่มขึน้ อำทิ ค่ำแรงงำน เงินเดือน และค่ำล่วงเวลำ จึงส่งผลต่อก ำไรของบริษัท
เช่นกนั 

3. อตัรำแลกเปล่ียน 
เนื่องจำกวตัถุดิบหลักไดร้บักำรลดหย่อนเรื่องภำษีน ำเขำ้  บริษัทจึงปรบันโยบำยกำรซือ้วัตถุดิบโดย

ด ำเนินกำรจัดซื ้อจำกต่ำงประเทศ โดยเฉพำะในประเทศจีนมำกขึ ้น จึงท ำให้รำคำวัตถุดิบนอกจำก                      
ปรบัตำมตลำด commodity แลว้ยงัปรบัตำมอตัรำแลกเปล่ียนอีกดว้ยเช่นกนั ในกำรส่งออกไปขำยต่ำงประเทศ
รำคำขำยและก ำไรจักขึน้อยู่กับอัตรำแลกเปล่ียนด้วยเช่นกัน ดังนั้นหำกยอดขำยต่ำงประเทศ และยอดซือ้
วตัถดุิบสมดลุยก์นัจกัท ำใหบ้รษิัทสำมำรถรกัษำสมดลุจำกกำรเปล่ียนแปลงของอตัรำแลกเปล่ียนได ้

14.1.3 ฐำนะกำรเงิน 

1. สินทรพัย ์
ส่วนประกอบของสินทรพัยข์องบริษัทฯประกอบด้วย สินทรัพย์รวมของบริษัทฯในปี  2563 มีจ ำนวน 
874.75 ลำ้นบำท ลดลงจ ำนวน 147.00 ลำ้นบำท หรือลดลงในอตัรำรอ้ยละ 14.39 เมื่อเทียบกบัปี 2562 
ซึ่งมีสินทรพัยร์วมเป็นจ ำนวน 1,021.75 ลำ้นบำท รำยกำรเปล่ียนแปลงที่ส  ำคญัมีดงันี ้
1.  สินทรพัยท์ี่เกิดจำกสัญญำ/หนีสิ้นที่เกิดจำกสัญญำมียอดลดลง79.52 ลำ้นบำท จำกธุรกิจรบัเหมำ

ก่อสรำ้งของโครงกำรหลงัคำสนำมบินสวุรรณภมูิ 
2.  สินคำ้คงเหลือลดลง 32.42 ลำ้นบำท เนื่องจำกมีสินคำ้คงเหลือช่วงปลำยปีลดลง 

2. หนีสิ้น 
หนีสิ้นรวมของบรษิัทในปี 2563 มีจ ำนวน 512.35 ลำ้นบำท ลดลง 16.26 ลำ้นบำท หรือเพิ่มขึน้ในอตัรำ
รอ้ยละ 3.08 เมื่อเทียบกับปี 2562  ซึ่งมีหนี ้สินรวมเป็นจ ำนวน 528.61 ล้ำนบำท สำเหตุที่ เพิ่มขึน้
เนื่องจำกบรษิัทมีกำรจ่ำยช ำระเจำ้หนีก้ำรคำ้เพิ่มมำกขึน้ 

 ควำมสำมำรถในกำรบรหิำรสินทรพัย ์
(ก) สินทรพัย ์

(i) สินคำ้คงเหลือ – สทุธิ 
ค่าเผ่ือมูลค่าสนิค้าคงเหลือ 

                                  ล้านบาท 
  ยอดคงเหลือต้นปี     10.418 

 เพิ่มขึน้ (ลดลง) ในระหว่างปี    (8.592) 
 ยอดคงเหลือปลายปี     19.010 
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 บรษิัทฯ และบริษัทย่อย มีสินคำ้คงเหลือสทุธิ ณ สิน้ปี 2563 และ 2562 เท่ำกบั 110.75 ลำ้นบำท และ 
134.58 ลำ้นบำท ตำมล ำดับ โดยสินคำ้คงเหลือส่วนใหญ่ประมำณรอ้ยละ 71.63 จะอยู่ในรูปของ
วตัถดุิบ ซึ่งสำมำรถเก็บรกัษำและน ำไปผลิตเป็นชิน้ส่วนอื่นได ้
Note: บรษิัทฯมีนโยบำยกำรตัง้ค่ำเผ่ือสินคำ้เคลื่อนไหวชำ้เกิน 1 ปีในอตัรำรอ้ยละ 100   
▪ สินคำ้คงเหลือบนัทึกตำมรำคำทุนหรือมลูค่ำสทุธิที่จะไดร้บัแลว้แต่อย่ำงใดจะต ่ำกว่ำ โดยรำคำ

ทนุมีกำรค ำนวณโดยวิธีเขำ้ก่อนออกก่อน 
▪ ตน้ทุนของสินคำ้ประกอบดว้ย ตน้ทุนสินคำ้ที่ซือ้ ตน้ทุนในกำรแปลงสภำพ และตน้ทุนอื่นที่

เกิดขึน้เพื่อใหสิ้นคำ้อยู่ในสถำนที่ตัง้และสภำพที่เป็นอยู่ในปัจจุบนั ในกรณีของสินคำ้ส ำเรจ็รูป
และสินคำ้ระหว่ำงผลิตที่ผลิตเอง ตน้ทุนสินคำ้ไดร้วมกำรปันส่วนของค่ำโสหุย้กำรผลิตอย่ำง
เหมำะสม โดยพิจำรณำถึงระดบัก ำลงักำรผลิตตำมปกติ 

▪ มูลค่ำสุทธิที่จะได้รบัเป็นกำรประมำณรำคำที่จะขำยได้จำกกำรด ำเนินธุรกิจปกติหักด้วย
ประมำณกำรตน้ทนุท่ีจะผลิตใหเ้สรจ็และตน้ทนุท่ีจ ำเป็นตอ้งจ่ำยไปเพื่อใหข้ำยสินคำ้นัน้ได ้

▪ ส่วนประกอบของสินคำ้คงเหลือประกอบดว้ย วัตถุดิบ,งำนระหว่ำงท ำ,สินคำ้ส ำเร็จรูป,สินคำ้
ระหว่ำงทำง,วสัดสิุน้เปลือง และวตัถดุิบรอโอนเขำ้งำน 

(ii) เงินลงทนุในบรษิัทย่อย 
ค่าเผ่ือการด้อยค่าของเงนิลงทุนในบริษัทย่อย (บริษัท ซีไอจี ดีเวลลอปเม้นท ์จ ากัด) 

             ปี    จ านวน (ล้านบาท)     สะสม (ล้านบาท) 
         2561           -    146.55 
          2562           -    146.55 
         2563           -    146.55 
ในปี 2563 บรษิัทฯเห็นควรว่ำไม่มีควำมจ ำเป็นท่ีจะตอ้งเพิ่มค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทนุของบรษิัท 
ตำมเหตผุลที่กล่ำวไวก้่อนหนำ้ 

(iii) สินทรพัยข์องบรษิัทย่อย 
ค่าเผ่ือการด้อยค่าของสินทรัพยข์องบริษัทย่อย (บริษัท ซีไอจี ดีเวลลอปเม้นท ์จ ากัด) 

          ปี    จ านวน (ล้านบาท)     สะสม (ล้านบาท) 
             2561           -    97.07 
         2562           -    97.07 
                   2563           -    97.07 
 ในปี 2563 บริษัทฯ เห็นว่ำค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำของสินทรพัยข์องบริษัทย่อยในงบกำรเงินรวมนั้นมี              
จ ำนวนที่เหมำะสมแลว้  

 
 
 
 



บริษทั ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)                                                                        แบบ 56-1 ประจ ำปี 2563 
 

 
ส่วนท่ี 3 หนำ้ 150 

(ข) ลกูหนี ้
 ณ.วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 ลกูหนีก้ำรคำ้ของบรษิัทฯและบรษิัทย่อยจ ำแนกตำมอำยขุองลกูหนีด้งันี ้

  อายุของลูกหนี ้    ล้านบาท    %         
  ยงัไม่ครบก ำหนดช ำระ   95.93   58.73 
  เกินวนัครบก ำหนดช ำระ      
 นอ้ยกว่ำ 3 เดือน     25.62   15.69 

 3 – 6 เดือน                   22.53                13.79 
 6 – 12 เดือน        0.59     0.36 
 มำกกว่ำ 12 เดือน     16.35     10.01 
 ตั่วเงินรบั       2.32      1.42 
 รวม    163.34            100.00 
 ค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู     22.90   14.02 

 
บริษัทมีนโยบำยกำรใหสิ้นเชื่อกับลกูคำ้เกรด A ที่มียอดซือ้สูง และช ำระเงินตรงเวลำ 90 วนั ส ำหรบั
ลกูคำ้เกรด B ที่มียอดซือ้ระดบักลำงและเป็นลกูคำ้ของบรษิทัมำไม่นอ้ยกวำ่ 2 ปี และมีประวตัิช ำระเงิน
ที่อยู่ในเกณฑด์ี 60 วนั โดยท ำกำรก ำหนดวงเงนิเพื่อควบคมุมิใหย้อดคำ้งช ำระมำกเกนิท่ีจกัสำมำรถท ำ
ใหบ้ริษัทอยู่ในสภำวะเส่ียงไวอ้ีกรอบหนึ่งและส ำหรบัลกูคำ้เกรดที่ต  ่ำกว่ำ หรือเพิ่งกระท ำกำรซือ้ขำย
บรษิัทจกัขำยเป็นเงินสดจงึท ำใหเ้ห็นไดว้่ำมียอดลกูหนีท้ี่ยงัมิครบก ำหนดช ำระสงูถึงรอ้ยละ 60.18 และ
ลกูหนีก้ำรคำ้ที่เกินวนัครบก ำหนดช ำระนอ้ยกว่ำ 3 เดือนนัน้ ส่วนใหญ่เกิดจำกรอบระยะเวลำกำรเรียก
เก็บเงินของบรษิัทแตกตำ่งจำกรอบระยะเวลำกำรจ่ำยช ำระของลกูคำ้จึงส่งผลใหบ้รษิัทมีหนีท้ี่เกินช ำระ
นอ้ยกว่ำ 3 เดือน มีอยู่รอ้ยละ 29.51 ทัง้นีบ้รษิัทมีกระบวนกำรติดตำมหนีท้ี่มำกกว่ำ 6 เดือนแต่ไม่เกิน 
12 เดือนอย่ำงเป็นระบบโดยมีกำรติดตำมอย่ำงสม ่ำ เสมอต่อเนื่องและปรับปรุงโครงสรำ้งหนี ้ให้
เหมำะสมกับควำมสำมำรถในกำรช ำระหนีข้องลกูหนี ้ ซึ่งบริษัทฯยงัคงมั่นใจว่ำจกัสำมำรถติดตำมหนี ้
กอ้นดงักล่ำวไดอ้ย่ำงครบถว้นและส ำหรบัลกูหนีก้ำรคำ้ที่มำกกว่ำ 12 เดือนนัน้เป็นลกูหนีก้ำรคำ้ที่เกิด
จำกกำรขำยสินคำ้ของธุรกิจโรงงำนอุตรสำหกรรมกำรผลิต ซึ่งบริษัทฯไดด้  ำเนินกำรฟ้องรอ้งคดีและยื่น
ค ำขอรบัช ำระหนี ้กับลูกหนี ้กำรค้ำดังกล่ำวแลว้ ส ำหรับกำรตั้งส ำรองค่ำเผ่ือหนี ้สงสัยจะสูญตำม
นโยบำยของบริษัทจะตั้งค่ำเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญส ำหรบัลูกหนีก้ำรคำ้ที่มำกกว่ำ 12 เดือนทั้งจ ำนวน  
บรษิัทด ำเนินกำรตำมนโยบำยกำรตัง้ค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูของบรษิัทจึงเห็นว่ำเพียงพอแลว้  
 

14.1.4 ควำมเพียงพอของเงินทนุ 
 กระแสเงินสด 

ในส่วนงบกระแสเงินสด ในปี 2563 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิที่ไดม้ำจำกกำรด ำเนินงำน เท่ำกับ 42.68  
ลำ้นบำท ในส่วนของกิจกรรมกำรลงทุน บริษัทฯ ไดซ้ือ้เครื่องจกัรและอุปกรณใ์หม่เพื่อปรบัปรุงกระบวนกำรผลิตส ำหรบั
ธุรกิจโรงงำนอุตสหกรรมผลิต รวมเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนทั้งสิน้  1.12 ลำ้นบำท ส ำหรบักระแสเงินสดจำก
กิจกรรมจดัหำเงิน บรษิัทมีกำรช ำระเงินกูย้ืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน ท ำใหบ้รษิัทมีเงินสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหำ
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เงิน 20.48 ลำ้นบำท ดังนั้น ณ สิน้ปี 2563 บริษัทฯ มีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเป็นจ ำนวน 30.84 ลำ้นบำท 
เพิ่มขึน้จำกปีก่อน 20.93 ลำ้นบำท 

14.2 ปัจจัยหรือรายการส าคัญทีมี่ผลต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสเงินสดจากกิจกรรมต่างๆ ซ่ึงอาจมีผล
ต่อฐานะการเงนิของบริษัทในอนาคต  

ควำมสำมำรถของกำรช ำระคืนหนีสิ้นระยะสัน้ 
 บริษัทฯมีหนีสิ้นหมุนเวียน จ ำนวน 434.12 ลำ้นบำท ในขณะที่มีสินทรพัยห์มุนเวียนจ ำนวน 339.48 ลำ้นบำท  

ท ำใหบ้รษิัทฯมีควำมสำมำรถในกำรจ่ำยคืนหนีสิ้นระยะสัน้ค่อนขำ้งต ่ำ  

ความเพียงพอของสภาพคล่อง 

 
รายการ 

 
ปี 2561 

 

 
ปี 2562 

 

 
ปี 2563 

 
อัตราส่วนสภาพคล่อง    

อตัรำส่วนสภำพคล่อง (เท่ำ) 1.20 1.01 0.78 
อตัรำส่วนสภำพคล่องหมนุเรว็ (เท่ำ) 0.52 0.46 0.54 
อตัรำส่วนสภำพคล่องกระแสเงินสด (เท่ำ) 0.17 0.09 0.10 
อตัรำส่วนหมนุเวียนลกูหนีก้ำรคำ้ (เท่ำ) 5.12 5.45 3.79 
ระยะเวลำเก็บหนีเ้ฉล่ีย (วนั) 70.27 66.05 96.29 
อตัรำส่วนหมนุเวียนสินคำ้คงเหลือ (เท่ำ) 37.80 38.88 53.78 
ระยะเวลำขำยสินคำ้เฉล่ีย (วนั) 9.52 9.26 6.79 
อตัรำส่วนหมนุเวียนเจำ้หนี ้(เท่ำ) 3.50 2.86 2.99 
ระยะเวลำช ำระหนี ้(วนั) 102.85 125.92 121.95 
Cash Cycle (วนั) (23.06) (50.61) (18.87) 

          บรษิัทฯ มีอตัรำส่วนสภำพคล่อง ณ 31 ธันวำคม 2563 เท่ำกับ 0.78 เท่ำ ลดลงจำกปี 2562 ซึ่งเท่ำกับ 1.01 เท่ำ
เนื่องจำกสินทรพัยห์มุนเวียนลดลงจำกปี 2562 รอ้ยละ 26.05 เนื่องจำกบริษัทมีหนีสิ้นระยะสัน้เพิ่มขึน้ จำกกำรกูย้ืมเงิน
ระยะสัน้จำกสถำบันกำรเงินและจำกกิจกำรอื่นเพื่อมำด ำเนินกำรเก่ืยวกับงำนรับเหมำก่อสรำ้ง และเมื่อกำรด ำเนินงำน
ก่อสรำ้งสำมำรถส่งงำนใหล้กูคำ้และเรียกเก็บเงินจำกลกูคำ้ไดก้็สำมำรถน ำเงินมำช ำระคืนเงินกูย้ืมดงักล่ำว อย่ำงไรก็ตำม 
บริษัทฯ ไดด้  ำเนินงำนก่อสรำ้งเสรจ็แลว้ 99.92% ปัจจบุนัอยู่ระหว่ำงกำรเรียกเก็บค่ำงำดตำมสญัญำ ในอนำคตเมื่อเรียก
เก็บเงินได ้บริษัทฯ ก็จะไดร้บักระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำนกลบัมำ จำกอตัรำส่วนสภำพคล่องนัน้ บริษัทฯ มีสินทรพัย์
หมุนเวียนมำกกว่ำหนีสิ้นหมุนเวียนส่งผลใหบ้ริษัทฯ มีสภำพคล่องที่สำมำรถช ำระหนีสิ้นหมุนเวียนได ้และมีอัตรำส่วน
สภำพคล่องหมนุเร็วเท่ำกับ 0.54 เท่ำ เพิ่มขึน้จำกปี 2562 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดลดลงจำกปี 2562 รอ้ยละ 
211.05           

บริษัทฯ มี Cash Cycle ณ.วันที่  31 ธันวำคม 2563 จ ำนวน (18.87) วัน ลดลงจำกปีก่อน จ ำนวน 31.71 วัน 
เนื่องจำกระยะเวลำรบัช ำระหนีเ้ฉล่ียเพิ่มขึน้จำกปีก่อน 30 วนั  
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 ความสามารถในการช าระหนี ้และความสามารถในการปฏิบัติตามเงือ่นไขการกู้ยืมทีส่ าคัญ 

 
รายการ 

 
ปี 2561 

 

 
ปี 2562 

 

 
ปี 2563 

 
อัตราส่วนความสามารถในการช าระหนี ้    
อตัรำส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่ำ) 0.66 1.07 1.41 
อตัรำส่วนควำมสำมำรถช ำระดอกเบีย้ (เท่ำ) (8.29) (8.49) (3.63) 
อตัรำส่วนควำมสำมำรถช ำระภำระผกูพนั (เท่ำ) (0.82) (1.43) (38.19) 
อตัรำกำรจ่ำยเงินปันผล (%) - - - 

           บริษัทฯมีอัตรำส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของูผูถื้อหุ้นรวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 เท่ำกับ 1.41 เท่ำ เพิ่มขึน้จำกปี 
2561 ที่จ ำนวน 0.34 เท่ำ เนื่องจำกบรษิัทมีเงินกูย้ืมระยะสัน้เพิ่มขึน้ 

บริษัทย่อย 

บรษิัทย่อย ไดท้ ำสญัญำเช่ำที่ดินเพื่อใชเ้ป็นท่ีตัง้ของโรงแรม ก ำหนดระยะเวลำ 26 ปี ตัง้แต่เดือน
มิถุนำยน 2548 สิน้สุดเดือนมิถุนำยน 2574 เป็นมูลค่ำ 22 ลำ้นบำท โดยจ่ำยช ำระไปแลว้ 12 
ลำ้นบำท ส่วนที่เหลือจ ำนวน 10 ลำ้นบำท ทยอยจ่ำยตำมที่ก ำหนดในสญัญำทกุเดือนมิถุนำยน 
เริ่มตัง้แต่ปี 2558 สิน้สดุปี 2567 

หนีส้ินตามสัญญาเช่าการเงนิ 
                                                                                                                หน่วย : บำท 

รายการ 
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 

2563 2562 

ไม่เกิน 1 ปี 405,719 800,773 

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 1,791,022 250,315 

รวมจ ำนวนเงินขัน้ต ่ำที่ตอ้งจ่ำย 2,196,741 1,131,531 

หกั ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี (405,719) (800,773) 

หนีสิ้นตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน-สทุธิ     1,791,022 250,315 

14.2.3 ปัจจยัที่มีผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต 

1. ค่ำแรง 
หลังจำกที่รฐับำลก ำหนดค่ำแรงขั้นต ่ำนั้นส่งผลกระทบต่อกำรเคล่ือนยำ้ยแรงงำน พนักงำนส่วนใหญ่เป็นคน
ต่ำงจังหวัดที่มิจ ำเป็นตอ้งท ำงำนในกรุงเทพฯ หรือเขตปริมณฑลอีกต่อไป เพรำะสำมำรถท ำงำนใกลบ้ำ้นที่ให้
ค่ำแรงที่เท่ำเทียมกัน อีกทัง้ยงัท ำใหค้่ำใชจ้่ำยในกำรผลิตของบริษัท เพิ่มมำกขึน้จำกเดิมอีกดว้ย บริษัทไดแ้กไ้ข
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โดยใช้แรงงำนต่ำงด้ำวผสมผสำน และ บริษัทเร่งพิจำรณำลดกำรใช้แรงงำนคนโดยไปใช้เทคโนโลยี เช่น 
เครื่องจกัรกลอตัโนมตัิแทน 

2. อตัรำแลกเปล่ียน 
หำกเงินบำทต่อดอลล่ำรส์หรฐั มีกำรแกว่งตวั จะส่งผลใหบ้รษิัทฯ อำจมียอดขำยลดลงหรือเพิ่มขึน้ และค ำสั่งซือ้
วัตถุดิบอำจจะชะลอหรือเพิ่มขึน้ตำม ทั้งนีเ้นื่องจำก ทองแดงและอลูมิเนียมเป็นวัตถุดิบที่มีสัดส่วนอย่ำงมี
นยัส ำคญัในตน้ทุนสินคำ้ จึงส่งผลใหก้ำรขำดทุน หรือก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียนมีนยัส ำคญัต่อก ำไรสทุธิ ทั้งนี ้
บรษิัทฯ มีกระบวนกำรคดัเลือกเครื่องมือทำงกำรเงินที่ใชใ้นกำรบรหิำรเพื่อลดควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียน 
เช่นกำรท ำ Forward; กำรจัดกำร balance ยอดซือ้วัตถุดิบจำกต่ำงประเทศใหม้ีสัดส่วนไม่แตกต่ำงจำกยอด
รำยไดจ้ำกกำรขำยต่ำงประเทศ เป็นตน้ 
 

3. สถำนกำรณก์ำรแพรร่ะบำดของ COVID-19 
จำกสถำนกำรณก์ำรแพรร่ะบำดของ COVID-19 ในช่วงที่ผ่ำนมำ บรษิัทประเมินผลกระทบ รำยละเอียด ดงันี ้

• ธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำย Coil และระบบเครื่องปรบัอำกำศอุตสำหกรรมไดร้บัผลกระทบเล็กนอ้ย จำก
ปัญหำของห่วงโซ่อปุทำนดำ้นกำรขนส่งที่อำจล่ำชำ้ไปบ้ำง ส่งผลต่อควำมสำมำรถในกำรส่งมอบงำน
ลกูคำ้ และกำรรบัรูร้ำยได ้แต่เมื่อสถำนกำรณโ์ดยรวมดีขึน้ และทกุคนเรียนรูป้รบัเปล่ียนวิธีกำรด ำเนิน
ธุรกิจ สถำนกำรณก์็กลบัมำเป็นปกติอย่ำงรวดเรว็ 

• ธุรกิจในกลุ่มของบริษัทที่ไดร้บัผลกระทบมำกที่สุด คือ ธุรกิจโรมแรม ซึ่งไดร้บัผลกระทบโดยตรงจำก
กำรลดลงของนกัท่องเที่ยวต่ำงชำติ ซึ่งส่งผลต่อรำยไดแ้ละก ำไรของบริษัทอย่ำงมีนยัส ำคญั อย่ำงไรก็
ตำมปัจจุบันบริษัทมีนโยบำยบริหำรจัดกำรโดยเน้นกำรรกัษำสภำพคล่องและอัตรำก ำไรเงินสดใน
ระดบัท่ีเหมำะสม 

• บรษิัทมีควำมเส่ียงดำ้นกำรเรียกเก็บเงินจำกลกูคำ้เล็กนอ้ย ในระดบัที่ไม่มีนยัส ำคญั กล่ำวคือ ลกูคำ้
ส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นลกูคำ้รำยใหญ่ หรือ ลกูคำ้ภำครฐั ซึ่งไม่มีปัญหำดำ้นกำรเงินหรือสภำพคล่อง 
แต่อำจมีอุปสรรคในขัน้ตอนดำ้นกำรเงิน เนื่องจำกตอ้งปรบัเปล่ียนรูปแบบและขึน้ตอนกำรท ำงำนจำก
เดิม จึงอำจท ำใหเ้กิดกำรช ำระเงินล่ำชำ้ไปบำ้ง 
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เอกสำรแนบ 1 หนำ้ 1 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและเลขานุการบริษัท 

ชื่อ-สกลุ/ต ำแหนง่ 
อำย ุ
(ปี) 

คณุวฒุทิำงกำรศึกษำ 
สดัส่วนกำรถอื
หุน้ในบริษทั 

      ควำมสมัพนัธท์ำง 
ครอบครวัระหว่ำงผูบ้ริหำร 

ประสบกำรณก์ำรท ำงำนในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ช่วงเวลำ ต ำแหนง่ ชื่อบริษทั ประเภทธุรกิจ 
1. พล.ต.อ. ปรุง  บญุผดงุ 
กรรมกำรอิสระ / 
ประธำนกรรมกำรบริษัท / 
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

71 - ปรชัญำดษุฎีบณัฑิต  
(กำรบริหำรกำรพฒันำ)   
มหำวิทยำลยัรำชภฏัสวนสนุนัทำ  

กำรผำ่นหลกัสตูรอบรมของสมำคม
ส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD) 
- หลกัสตูร Director Accreditation 

Program (DAP) รุน่ที่ 90/2011 
- หลกัสตูร Role of the Chairman 

Program(RCP) รุน่ที่ 27/2012 
- Ethical Leadership Program (ELP) 
รุน่ที่ 2/2015 

- Advanced Audit Committee 
Program (AACP) รุน่ที่ 21/2015 

- Driving Company Success with IT 
Governance (ITG) รุน่ที ่1/2016 

- Family Business Governance (FBG) 
รุน่ที่ 5/2016 

- Successful Formulation & Execution 
of Strategy (SFE) รุน่ที่ 27/2016  

- Financial Statements for Directors 
(FSD) รุน่ที่ 32/2017 

- Risk Management Program for 
Corporate Leaders (RCL) รุน่ที่ 
6/2017 

- Directors Certification Program 
(DCP) รุน่ที่ 240/2017 

 

0% 
0%* 
0%** 

 
 

- 2554 - ปัจจบุนั 
 

2552 - ปัจจบุนั 
2559 - ปัจจบุนั 

 
 

2554 - 2557 
2554 - 2557 

2557 
2556 

2551 - 2552 
2550 - 2551 

 

กรรมกำรอิสระ/ประธำนกรรมกำร
บริษัท/ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
ที่ปรกึษำมลูนธิิ 
นำยกสมำคมผูป้กครองและครู
โรงเรียนสำธิต มหำวิทยำลยัรำชภฏั
สวนสนุนัทำ 
กรรมกำรสภำ 
ประธำนกรรมกำรสง่เสริมกิจกำร 
อนกุรรมกำรขำ้รำชกำรต ำรวจ 
ประธำนอนกุรรมกำรจริยธรรม 
หวัหนำ้นำยต ำรวจรำชส ำนกัประจ ำ 
รองผูบ้ญัชำกำรต ำรวจแหง่ชำติ 
 

บมจ. ซี.ไอ.กรุ๊ป  
 
มลูนิธิโรงเรียนนำนำชำติไทย – จีน 
มหำวิทยำลยัรำชภฏัสวนสนุนัทำ 
 
 
มหำวิทยำลยัรำชภฏัสวนสนุนัทำ 
มหำวิทยำลยัรำชภฏัสวนสนุนัทำ 
ฝ่ำยบริหำรทรพัยำกรบคุคล 
สภำผูแ้ทนรำษฎร 
ส ำนกังำนต ำรวจแหง่ชำต ิ
ส ำนกังำนต ำรวจแหง่ชำต ิ
 

ผลติและจ ำหนำ่ยคอยล ์
 
สถำบนักำรศึกษำ 
สถำบนักำรศึกษำ 
 
 
สถำบนักำรศึกษำ 
สถำบนักำรศึกษำ 
ส ำนกังำนต ำรวจแหง่ชำติ 
รฐัสภำ 
ส ำนกังำนต ำรวจแหง่ชำติ 
ส ำนกังำนต ำรวจแหง่ชำติ 
 



 

บริษทั ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                                                                                                                                      แบบ 56-1 ประจ ำปี 2563 

 

เอกสำรแนบ 1 หนำ้ 2 

ชื่อ-สกลุ/ต ำแหนง่ 
อำย ุ
(ปี) 

คณุวฒุทิำงกำรศึกษำ 
สดัส่วนกำรถอื
หุน้ในบริษทั 

      ควำมสมัพนัธท์ำง 
ครอบครวัระหว่ำงผูบ้ริหำร 

ประสบกำรณก์ำรท ำงำนในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ช่วงเวลำ ต ำแหนง่ ชื่อบริษทั ประเภทธุรกิจ 
2. นำยอำรีย ์พุ่มเสนำะ*** 
รองประธำนกรรมกำรบริษัท / 
ประธำนกรรมกำรบริหำร 
 

65 - ปริญญำตรี บริหำรธุรกิจ 
สำขำวิทยำกำรจดักำร
มหำวิทยำลยัสโุขทยัธรรมำธิรำช 

 

กำรผำ่นหลกัสตูรอบรมของสมำคม
ส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD) 
- หลกัสตูร Director Accreditation 

Program  (DAP) รุน่ที่ 27/2004 
- หลกัสตูร Role of the Chairman 

Program (RCP)  รุน่ที่ 14/2006 
- หลกัสตูร Role of the Compensation 

Committee (RCC) รุน่ที่ 8/2009 
- Corporate Governance for 

Executives (CGE) รุน่ที่ 5/2015 
 

11.90 % 
0%* 
0%** 

 

พี่ชำยนำยธีระ  พุ่มเสนำะ 
(กรรมกำร) และ 
นำงจนัทนก์ะพอ้  ดิสกลุ 
(กรรมกำร) 
บิดำนำงสำวรตันกมล  
พุ่มเสนำะ  
(รองกรรมกำรผูจ้ดักำร) 

 

ปัจจบุนั 
 

2551 - ปัจจบุนั 
 

2554 - ปัจจบุนั 
 
 

2533 – ปัจจบุนั 
 
 

ม.ค. 2560 – ปัจจบุนั 
ส.ค. 2561 – ปัจจบุนั 
ส.ค. 2562 – ปัจจบุนั 
ม.ค. 2563 – ปัจจบุนั 

 
พ.ย. 2563 –  ปัจจบุนั 

 
2556 – 2560 
2539 - 2558 
2546 - 2554 
2546 - 2554 
2546 - 2553 
2526 - 2552 

 
ก.ย. 2549 - ส.ค. 2550 

 
 
 

รองประธำนกรรมกำรบริษัท/ 
ประธำนกรรมกำรบริหำร 
ประธำนกรรมกำรบริษัท 
 
ประธำนกรรมกำรบริษัท 
 
 
กรรมกำร 
 
 
ประธำนกรรมกำรบริษัท 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
 
กรรมกำร 
 
กรรมกำรผูจ้ดักำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำรบริหำร 
ประธำนกรรมกำร 
 
ประธำนกรรมกำรบริษัท 
 
 
 
 
 
 
 

 

บมจ. ซี.ไอ.กรุ๊ป  
 
บจ. ซีไอจี ดีเวลลอปเมน้ท ์  
(บจ. เดอ ละไม) 
บจ. ซีไอจี (ประเทศไทย) 
 
 
บจ. วี แอนด ์เอ ไฮเทค 
 
 
บจ.สยำมเรลเวยด์ีเวลลอปเมน้ท ์
บจ. ฟำ้ขวญัทิพย ์
บจ.ปฐพี รีซอรส์เซส 
บจ. อลิลสัโตร 
 
บจ.ขวำนทองประปำไทย 
 
บมจ. ซี.ไอ.กรุ๊ป  
บจ. เอ.เอส.เอ. กำรชำ่ง 
บจ. เอ.เอส.เอ. พรอ็พเพอรต์ี ้ 
บจ. เอ.เอส.เอ. เรียลเอสเตท  
บจ. ศิรกร 
บจ. เอ ซี สแควร ์เอ็นเนอรย์ี ่
 
บมจ. ซี.ไอ.กรุ๊ป  
 
 

ผลติและจ ำหนำ่ยคอยล ์
 
ธุรกิจเกี่ยวกบักำรประมลู/รบัเหมำ
ก่อสรำ้ง และธุรกิจโรงแรม 
ผลติและจ ำหนำ่ยอปุกรณแ์ละ
ชิน้ส่วนของเคร่ืองปรบัอำกำศและ
เคร่ืองท ำควำมเย็นทกุชนิด 
จ ำหนำ่ยอะไหล่และอปุกรณ์
เคร่ืองมือไฟฟำ้สอบเทียบเคร่ืองวดั
และควบคมุ 
ซ่อมบ ำรุงหวัรถจกัร 
ธุรกิจพลงังำน 
ผลติแรเ่หล็กเพื่อส่งออก 
บริกำรทดสอบและติดตัง้อปุกรณ์
ไฟฟำ้แรงสงู 
ผลติและจ ำหนำ่ยน ำ้ประปำ 
 
ผลติและจ ำหนำ่ยคอยล ์
รบัเหมำกอ่สรำ้ง 
คำ้อสงัหำริมทรพัย ์
คำ้อสงัหำริมทรพัย ์
รบัเหมำกอ่สรำ้ง 
ผลติและจ ำหนำ่ยแผงรบัรงัสี
แสงอำทิตย ์
ผลติและจ ำหนำ่ยคอยล ์



 

บริษทั ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                                                                                                                                      แบบ 56-1 ประจ ำปี 2563 

 

เอกสำรแนบ 1 หนำ้ 3 

ชื่อ-สกลุ/ต ำแหนง่ 
อำย ุ
(ปี) 

คณุวฒุทิำงกำรศึกษำ 
สดัส่วนกำรถอื
หุน้ในบริษทั 

      ควำมสมัพนัธท์ำง 
ครอบครวัระหว่ำงผูบ้ริหำร 

ประสบกำรณก์ำรท ำงำนในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ช่วงเวลำ ต ำแหนง่ ชื่อบริษทั ประเภทธุรกิจ 
3.นำยทวศีกัดิ์ หวงัก่อเกียรติ*** 
กรรมกำร /กรรมกำรบริหำร 
 

68 - ปริญญำตรี 
คณะเทคโนโลยีและกำรอตุสำหกรรม
สถำบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลำ้ 
พระนครเหนือ 

กำรผำ่นหลกัสตูรอบรมของสมำคม
ส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD) 
- หลกัสตูร Director Accreditation 

Program (DAP) รุน่ที่ 27/2004 

3.53% 
0%* 
0%** 

 

- 
 

2526 - ปัจจบุนั 
 

2561 – ปัจจบุนั 
 

ส.ค. 2563 – ปัจจบุนั 
 
 

พ.ย. 2563 –  ปัจจบุนั 
 
 

2551 - 2552 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรรมกำร/ รองประธำน
กรรมกำรบริหำร/กรรมกำรบริหำร 
กรรมกำร/ กรรมกำรบริหำร 
 
กรรมกำรบริษัท 
 
 
กรรมกำร 
 
 
กรรมกำร/ กรรมกำรบริหำร 
 
 

บมจ. ซี.ไอ.กรุ๊ป  
 
บจ. ซีไอจี ดีเวลลอปเมน้ท ์ 
(บจ. เดอ ละไม) 
บจ. ซีไอจี บลโูซลชูั่นส ์ 
 
 
บจ.ขวำนทองประปำไทย 
 
 
บจ. เดอ ละไม 
 

ผลติและจ ำหนำ่ยคอยล ์
 
ธุรกิจเกี่ยวกบักำรประมลู/รบัเหมำ
ก่อสรำ้ง และธุรกิจโรงแรม 
วิจยัพฒันำ ผลติ ประกอบ และ
จ ำหนำ่ยเคร่ืองปรบัอำกำศ เคร่ือง
ท ำควำมเยน็ 
ผลติและจ ำหนำ่ยน ำ้ประปำ 
 
 
ธุรกิจโรงแรม 



 

บริษทั ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                                                                                                                                      แบบ 56-1 ประจ ำปี 2563 

 

เอกสำรแนบ 1 หนำ้ 4 

ชื่อ-สกลุ/ต ำแหนง่ 
อำย ุ
(ปี) 

คณุวฒุทิำงกำรศึกษำ 
สดัส่วนกำรถอื
หุน้ในบริษทั 

      ควำมสมัพนัธท์ำง 
ครอบครวัระหว่ำงผูบ้ริหำร 

ประสบกำรณก์ำรท ำงำนในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ช่วงเวลำ ต ำแหนง่ ชื่อบริษทั ประเภทธุรกิจ 
4. นำยธีระ พุ่มเสนำะ*** 
กรรมกำร / กรรมกำรบริหำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

63 - ปริญญำโท M.B.A. (เกียรตินิยม) 
สำขำกำรตลำด 
สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร ์

 
กำรผำ่นหลกัสตูรอบรมของสมำคม
ส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD) 
- หลกัสตูร Director Accreditation 

Program  (DAP)  รุน่ที่ 27/2004 
 

1.39% 
0%* 
0%** 

 

เป็นนอ้งชำย 
นำยอำรีย ์ พุ่มเสนำะ 
(ประธำน
กรรมกำรบริหำร) และ
เป็นพีช่ำย 
นำงจนัทนก์ะพอ้  ดิสกลุ  
(กรรมกำร)  

2548 - ปัจจบุนั 
2551 - ปัจจบุนั 

 
2547 - ปัจจบุนั 
2543 - ปัจจบุนั 

 
 

2554 - ปัจจบุนั 
 
 

2559 – ปัจจบุนั 
ธ.ค. 2562 – ปัจจบุนั 

 
เม.ย. 2563 – ปัจจบุนั 

 
 
 

2542 - 2560 
 

2546 - 2551 
 

2549 - 2550 
 

2535 - 2548 
 
 
 

 
 
 

กรรมกำร/กรรมกำรบริหำร 
กรรมกำร/กรรมกำรบริหำร 
 
กรรมกำร 
กรรมกำรและเลขำนกุำร 
 
 
กรรมกำร 
 
 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
 
กรรมกำรผูท้รงคณุวฒุ ิ
(ดำ้นกำรบริหำรจดักำร) 
 
 
กรรมกำร 
 
กรรมกำร 
 
กรรมกำร 
 
กรรมกำร/กรรมกำรบริหำร/ 
กรรมกำรผูจ้ดักำร 
 
 
 
 
 

บมจ. ซี.ไอ.กรุ๊ป  
บจ. ซีไอจี ดีเวลลอปเมน้ท ์ 
(บจ. เดอ ละไม) 
MDICP Holding Co., Ltd 
กลุ่มอตุสำหกรรม 
เคร่ืองปรบัอำกำศและท ำควำมเย็น 
สภำอตุสำหกรรมแห่งประเทศไทย 
บจ. ซีไอจี (ประเทศไทย) 
 
 
บจ. กรีนเนอริค 
บจ. สยำมเรลเวย ์ดีเวลลอป
เมน้ท ์
สนง.พพิิธภณัฑเ์กษตรเฉลิมพระ
เกียรติพระบำทสมเด็จพระ
เจำ้อยูห่วั  
 
บจ. นอรท์อสีต ์คอนซลัแตนส ์ 
 
บจ. เอ ซี สแควร ์เอ็นเนอรย์ี่  
 
บจ. เอววี ี
 
บมจ. ซี.ไอ.กรุ๊ป  
 
 
 
 
 
 

ผลติและจ ำหนำ่ยคอยล ์
ธุรกิจเกี่ยวกบักำรประมลู/รบัเหมำ
ก่อสรำ้ง และธุรกิจโรงแรม 
บริกำรธุรกิจภำยในกลุ่ม 
องคก์รอิสระ 
 
 
ผลติและจ ำหนำ่ยอปุกรณแ์ละ
ชิน้ส่วนของเคร่ืองปรบัอำกำศและ
เคร่ืองท ำควำมเย็นทกุชนิด 
ผลิต ผลติภณัฑท์ ำควำมสะอำด 
ซ่อมบ ำรุงหวัรถจกัร 
 
องคก์ำรมหำชนดำ้นกำรเกษตร 
 
 
 
บริกำรใหค้  ำปรกึษำ ออกแบบ ทดสอบ 
และส ำรวจงำนดำ้นวิศวกรรม 
ผลติและจ ำหนำ่ยแผงรบัรงัสี
แสงอำทิตย ์
ผลติและจ ำหนำ่ยชิน้สว่น
เคร่ืองปรบัอำกำศ 
ผลติและจ ำหนำ่ยคอยล ์
 
 



 

บริษทั ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                                                                                                                                      แบบ 56-1 ประจ ำปี 2563 

 

เอกสำรแนบ 1 หนำ้ 5 

ชื่อ-สกลุ/ต ำแหนง่ 
อำย ุ
(ปี) 

คณุวฒุทิำงกำรศึกษำ 
สดัส่วนกำรถอื
หุน้ในบริษทั 

      ควำมสมัพนัธท์ำง 
ครอบครวัระหว่ำงผูบ้ริหำร 

ประสบกำรณก์ำรท ำงำนในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ช่วงเวลำ ต ำแหนง่ ชื่อบริษทั ประเภทธุรกิจ 
5.นำงจนัทนก์ะพอ้ ดสิกลุ*** 
กรรมกำร / กรรมกำรบริหำร  
และ  เลขำนกุำรบริษัท 

54 - ปริญญำโท 
Financial /Economics / Business 
Administration 
Emporia State University, USA 

 
กำรผำ่นหลกัสตูรอบรมของสมำคม
ส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD) 
- หลกัสตูร Director Accreditation 

Program  (DAP) รุน่ที่ 60/2006 
- Ethical Leadership Program (ELP) 
รุน่ที่ 1/2015 

- Director Certificate Program (DCP) 
รุน่ที่ 223/2016 

- Board Matters and Trends (BMT) รุน่
ที่ 3/2017 

 
 
 
 

0.08% 
0%* 
0%** 

นอ้งสำวนำยอำรีย ์ 
พุ่มเสนำะ (ประธำน
กรรมกำรบริหำร) และ  
นำยธีระ พุ่มเสนำะ 
(กรรมกำร) 
 
 
 

2549 – ปัจจบุนั 
ส.ค. 2563 – ปัจจบุนั 

 
 

2551 - 2552 
เม.ย.2547 - 2549 

 
2544 - เม.ย.2547 

 
2543 - 2544 
2540 - 2541 

 

กรรมกำร/กรรมกำรบริหำร 
กรรมกำรบริษัท 
 
 
กรรมกำร/กรรมกำรบริหำร 
ผูจ้ดักำรทั่วไป / ผู้จัดกำรฝ่ำย
กำรตลำด / ผูจ้ดักำรฝ่ำยธุรกำร  
ผูจ้ดักำรทั่วไป /  ผูจ้ดักำรฝ่ำยธุรกำร / 
ผูจ้ดักำรฝ่ำยต่ำงประเทศ 
ผูช้ว่ยผูจ้ดักำรทั่วไป 
Transportation Executive 

บมจ. ซี.ไอ.กรุ๊ป  
บจ. ซีไอจี บลโูซลชูั่นส ์ 
 
 
บจ. เดอ ละไม 
บมจ. ซี.ไอ.กรุ๊ป  
 
บมจ. ซี.ไอ.กรุ๊ป  
  
บจ. ซี.ไอ.กรุ๊ป  
BHP Services (Thailand) Co., 
Ltd. 
 

ผลติและจ ำหนำ่ยคอยล ์
วิจยัพฒันำ ผลติ ประกอบ และ
จ ำหนำ่ยเคร่ืองปรบัอำกำศ เคร่ือง
ท ำควำมเยน็ 
ธุรกิจโรงแรม 
ผลติและจ ำหนำ่ยคอยล ์
 
ผลติและจ ำหนำ่ยคอยล ์
 
ผลติและจ ำหนำ่ยคอยล ์
บริกำรดำ้น logistic  



 

บริษทั ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                                                                                                                                      แบบ 56-1 ประจ ำปี 2563 

 

เอกสำรแนบ 1 หนำ้ 6 

ชื่อ-สกลุ/ต ำแหนง่ 
อำย ุ
(ปี) 

คณุวฒุทิำงกำรศึกษำ 
สดัส่วนกำรถอื
หุน้ในบริษทั 

      ควำมสมัพนัธท์ำง 
ครอบครวัระหว่ำงผูบ้ริหำร 

ประสบกำรณก์ำรท ำงำนในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ช่วงเวลำ ต ำแหนง่ ชื่อบริษทั ประเภทธุรกิจ 
6. นำยทรงพล  อนันำนนท ์
กรรมกำรอิสระ /  
กรรมกำรตรวจสอบ 

49 - Master of Science in Administration 
Concentration in international 
Business, Central Michigan, United 
States 

 
กำรผำ่นหลกัสตูรอบรมของสมำคม
ส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD) 
- หลกัสตูร Director Accreditation 

Program (DAP) รุน่ที่ 90/2011 

0% 
0%* 
0%** 

 

- พ.ค. 2554 - ปัจจบุนั 
2547 - ปัจจบุนั 

 
2544 – ปัจจบุนั 

  
 

ก.พ.2554 – พ.ย.2558 
 

กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมกำร 
 
ทนำยควำมอำวโุส 
 
กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ 
 

บมจ.ซี.ไอ.กรุ๊ป 
บจ. ส  ำนกังำนกฎหมำย 
อนันำนนท ์
บจ. ส  ำนกังำนกฎหมำย 
ปณุญฤทธิ ์
บมจ. สแกน โกลบอล 
 

ผลติและจ ำหนำ่ยคอยล ์
ที่ปรกึษำกฎหมำย 
 
ที่ปรกึษำกฎหมำย 
 
ใหส้ินเชือ่เชำ่ซือ้รถยนต ์
 

7. นำยนฎศิวร ์ รอดเพชร 50 
 

- ปริญญำโท บริหำรธุรกิจมหำบณัฑิต  
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์

 
กำรผำ่นหลกัสตูรอบรมของสมำคม
ส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD) 
- หลกัสตูร Director Accreditation 

Program (DAP) รุน่ที่ 90/2011 
 

0% 
0%* 
0%** 

 

- พ.ค. 2554 - ปัจจบุนั 
ม.ค. 2552 – ปัจจบุนั 

 
ต.ค. 2551 –  ธ.ค. 2552 

 
มี.ค. 2548  –  ต.ค. 2551 

 
ก.พ.2554 – พ.ย.2558 

 
 

กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ 
Financial Controller 
 
Country Finance Manager 
 
Internal Audit Manager & 
Financial Controller 
กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ 
 

บมจ.ซี.ไอ.กรุ๊ป 
บจ.เนทตเิซนท ์
 
บจ.อวำนำด(ประเทศไทย) 
 
Millennium Auto Group 
 
บมจ. สแกน โกลบอล 
 

ผลติและจ ำหนำ่ยคอยล ์
ที่ปรกึษำทำงดำ้นเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 
ที่ปรกึษำทำงดำ้นเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 
ด ำเนินกำรดำ้นธุรกิจรถยนตแ์บบ
ครบวงจร 
ใหส้ินเชือ่เชำ่ซือ้รถยนต ์
 

 
หมำยเหต ุ:  1. * สดัส่วนกำรถือหุน้ของคู่สมรส  

    ** สดัส่วนกำรถือหุน้ของบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภำวะ          
 2.  สดัส่วนกำรถือหุน้ ณ วนัที่ 25 ธันวำคม 2563 
 3.  *** กรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจลงนำมผกูพนับริษัท ตำมขอ้บงัคบัของบริษัท  
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เอกสำรแนบ 1 หนำ้ 7 

คณะผู้บริหาร / Executive Management  
 

1. นายอารีย ์  พุ่มเสนาะ    
    ต ำแหน่ง                 :  ประธำนกรรมกำรบรหิำร/กรรมกำรบรษิัท 
    วฒุิสงูสดุทำงกำรศกึษำ                              :   ปรญิญำตรี  บรหิำรธุรกิจ 
           สำขำวิทยำกำรจดักำร 
            มหำวิทยำลยัสโุขทยัธรรมำธิรำช 
 

2. นายวราวุธ  อรุโณทัย   
   ต ำแหน่ง                  :  กรรมกำรผูจ้ดักำร/ประธำนสำยงำนบรหิำรกำรเงินในกลุ่มบรษิัท 
   วฒุิสงูสดุทำงกำรศกึษำ                              :  ปรญิญำตร ีสำขำบรหิำรธุรกิจ  

    มหำวิทยำลยัอสัสมัชญั 
 

3. นางสาวรัตนกมล  พุ่มเสนาะ    
    ต ำแหน่ง                 :  รองกรรมกำรผูจ้ดักำร       
    วฒุิสงูสดุทำงกำรศกึษำ                              :  ปรญิญำตรี วิศวกรรมศำสตร ์คอมพิวเตอร ์ 
                                   มหำวิทยำลยัอสัสมัชญั 
 

4. ดร. วุฒิกร ตรีวิทยานนท ์    
    ต ำแหน่ง                  :  ผูอ้  ำนวยกำรสำยงำนผลิต     
    วฒุิสงูสดุทำงกำรศกึษำ                              :  ปรญิญำเอก  วิศวกรรมไฟฟ้ำ 
-                                    จฬุำลงกรณม์หำวิทยำลยั  
 

5. นายจิรดุลย ์ พิทักษธ์รรม   
    ต ำแหน่ง    : ผูอ้  ำนวยกำรสำยงำนวิศวกรรม 
  วฒุิสงูสดุทำงกำรศกึษำ                             : ปรญิญำโท บรหิำรธุรกิจ (กำรเงนิ) สถำบนับณัฑิตพฒันบรหิำรศำสตร ์
 

6. นายวรพงศ ์ วิบูลยเ์จริญกิจจา   
    ต ำแหน่ง    : ผูอ้  ำนวยกำรสำยงำนขำยเครื่องปรบัอำกำศและเครื่องท ำควำมเย็น 
  วฒุิสงูสดุทำงกำรศกึษำ                             : ปรญิญำโท วิศวกรรมเครื่องกล  

  มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลำ้ พระนครเหนือ 
   
7. นายปิยะพจน ์แก้วจ าลอง  
    ต ำแหน่ง                          :  ผูจ้ดักำรฝ่ำยบญัชี    
    วฒุิสงูสดุทำงกำรศกึษำ                             :  ปรญิญำตรี สำขำบญัชี มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 
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เอกสารแนบ 2  
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัท บริษัทย่อยและบริษัททีเ่กี่ยวข้อง 

 
 



บริษทั ซี. ไอ. กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)                                                                                             แบบ 56-1 ประจ ำปี 2563 

 

 
เอกสำรแนบ 2 หนำ้ 1 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัททีเ่กี่ยวข้อง 
 

รายช่ือ 

 

บริษัท 
CIG 

 

บริษัทย่อย 
บริษัทที่

เก่ียวข้องกัน 
CIG Dev. CIG 

(TH) 
SRD ILS CIG 

(Blu) 
GAT V&A 

1.  พล ต.อ. ปรุง             บญุผดงุ X , XXXX, //, ///        

2. นายอารีย ์                 พุ่มเสนาะ  XX, XXX, /,  //// X, / X, / X, / X, /  / / 
3. นายทวีศกัดิ์               หวงัก่อเกียรติ /, //// /    / /  
4. นายธีระ                     พุ่มเสนาะ /, //// / / /     
5. นางจนัทนก์ะพอ้         ดิสกลุ /, ////, ooooo     /   
6 .นายทรงพล                อนันานนท ์ //, ///        
7. นายนฎิศวร ์                    รอดเพชร //, ///        
          

8. นายไสว                  ฉตัรชยัรุง่เรือง ////     /   

9.  นายวราวธุ                อรุโณทยั o,oooooooo        
10. นางสาวรตันกมล        พุ่มเสนาะ oo o       
11. นายวฒิุกร               ตรีวิทยานนท ์ oooooo    /    
12. นายจิรดลุย ์            พิทกัษ์ธรรม oooooo        
13. นายวรพงศ ์  วิบลูยเ์จริญกิจจา oooooo        
14. นายปิยะพจน ์         แกว้จ าลอง ooooooo        

หมายเหต ุ
CIG   =  บรษิัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
CIG Dev.   =  บรษิัท ซีไอจี ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 
CIG (TH)   =     บรษิัท ซีไอจี (ประเทศไทย) จ ากดั 
SRD   =  บรษิัท สยามเรลเวย ์ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 
ILS   = บรษิัท อิลลสัโตร จ ากดั 
CIG (Blu)   = บรษิัท ซีไอจี บลโูซลชูั่นส ์จ ากดั 
GAT   = บรษิัท ขวานทองประปาไทย จ ากดั 
V&A   =        บรษิัท วี แอนด ์เอ ไฮเทค จ ากดั 
 

X = ประธานกรรมการ   /     =   กรรมการ                           
XX = รองประธานกรรมการ  //     =   กรรมการอิสระ                   
XXX = ประธานกรรมการบรหิาร                     ///     =    กรรมการตรวจสอบ           
XXXX       =          ประธานกรรมการตรวจสอบ             ////     =   กรรมการบรหิาร           
o =          กรรมการผูจ้ดัการ   oo         =          รองกรรมการผูจ้ดัการ 
ooo     =          ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ    oooo        =          ผูจ้ดัการทั่วไป 
ooooo    =          เลขานกุารบรษิัท                                oooooo      =          ผูอ้  านวยการสายงาน 
ooooooo   =          ผูจ้ดัการฝ่าย    oooooooo  =   ประธานสายงานบรหิารการเงินในกลุ่มบรษิัท 
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เอกสารแนบ 3 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน และ หวัหน้างานก ากับดูแลการปฏิบตัิงานของบริษัท (Compliance) 

 



บริษทั ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)                                                                                        แบบ 56-1 ประจ ำปี 2563 

 

เอกสำรแนบ 3 หนำ้ 1 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน 

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง 
อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

ประสบการณก์ารท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลัง  

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษัท ประเภทธุรกจิ 
สัดส่วน
การถือ
หุ้น 

นางสาววรรณเพ็ญ ขาวสวุรรณ ์ 46 ปริญญาตรี บญัชี
บณัฑิต 
มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

พ.ค. 2556 - ปัจจบุนั 
 
 

พ.ค.2554 - พ.ค. 2556 
 
 
 
 

ก.พ. 2544 - เม.ย 2554 

ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน 
 
หวัหนา้สว่นตรวจสอบภายใน 
 
 
 
 
ผูช้ว่ยผูจ้ดัการแผนก
ตรวจสอบภายใน 

บมจ.ซี.ไอ.กรุ๊ป 
 
 
บมจ.ผลธัญญะ 
 
 
 
 
บจ.สยามซติี ้
ประกนัภยั 
 
 

ผลติและจ าหนา่ย
คอยล ์
 
น าเขา้และจ าหน่าย
ผลติภณัฑอ์าชีว 
อนามยัและความ
ปลอดภยั 
 
รบัประกนัวินาศภยั 

0% 

 
หมายเหต ุ:  1. นบัรวมสดัส่วนการถือหุน้ของคู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ          

 2.  สดัส่วนการถือหุน้ ณ วนัที่ 25 ธันวาคม 2563     
 

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance) 

 บรษิัทฯ ยงัมิไดก้ระท าการก าหนดและแต่งตัง้ผูเ้ขา้มารบัด ารงต าแหน่ง หวัหนา้งานก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานของบรษิัท 
แต่อย่างไร ทัง้นีไ้ดม้อบหมายให ้กรรมการผูจ้ดัการเป็นผูร้บัผิดชอบในการก ากบัดแูลกิจการและการปฏิบตัิงานของบรษิัทฯ โดย
ต าแหน่ง 
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เอกสารแนบ 4 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับรับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงนิ (CFO)  

และผู้ควบคุมดูแลการท าบริษัท (สมุหบ์ัญชี) 

 



บริษทั ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)                                                                                        แบบ 56-1 ประจ ำปี 2563 

 

 
 

เอกสำรแนบ 4 หนำ้ 1 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงนิ (CFO) 
 

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง 
อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

ประสบการณก์ารท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลัง 
สัดส่วน
การถือ
หุ้น 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษัท ประเภทธุรกจิ 

นายวราวธุ  อรุโณทยั 46 ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
 
การผา่นหลกัสตูรอบรมของ
สมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- Company Secretary 

Program (CSP) รุน่ 
43/2011 

- Director Accreditation  
Program (DAP) รุน่ 
154/2018 

 

ม.ค. 2563 - ปัจจบุนั 
 
 
 

มิ.ย. 2561 – ต.ค. 2562 
 
 
 
 
 

เม.ย. 2558 – พ.ค. 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรรมการผูจ้ดัการ/ 
ประธานสายงานบริหาร
การเงนิในกลุ่มบริษทั 
 
Finance and 
Accounting Director 
 
 
 
 
General Manager 
 
 
 
 
 

บมจ.ซี.ไอ.กรุ๊ป 
 
 
 
บมจ.คมัเวล คอร์
ปอเรชั่น 
 
 
 
 
บมจ. แมกซ ์เมทลั คอร์
ปอเรชั่น 
 
 
 

ผลติและจ าหนา่ย
คอยล ์
 
 
ผลติและจ าหนา่ย
ผลติภณัฑส์  าหรบั
ระบบต่อลงดิน, 
ระบบป้องกนั
ฟ้าผ่า, ฯลฯ 
 
ผลติและจ าหนา่ย
เหล็ก, เหล็กกลา้ 
 
 
 
 
 

0.02% 

 
หมายเหต ุ:  1. นบัรวมสดัส่วนการถือหุน้ของคู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ          

 2.  สดัส่วนการถือหุน้ ณ วนัที่ 25 ธันวาคม 2563    
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เอกสำรแนบ 4 หนำ้ 2 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานควบคุมดูแลการท าบัญชี (สมุหบ์ัญชี) 
 

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง 
อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

ประสบการณก์ารท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลัง 
สัดส่วน
การถือ
หุ้น 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษัท ประเภทธุรกจิ 

นายปิยะพจน ์แกว้จ าลอง 41 ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

พ.ย. 2560 - ปัจจบุนั 
 
 

พ.ย. 2557 – พ.ย. 2560 

 
 

ก.ย. 2552 – พ.ย. 2557 

ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 
 
 
ผูจ้ดัการฝ่ายบญัช ี
 
 
ผูจ้ดัการแผนกบญัช ี

บมจ.ซี.ไอ.กรุ๊ป 
 
 
บมจ.เพาเวอร์
ไลน ์เอน็จเินียร่ิง 
 
บมจ.ซี.ไอ.กรุ๊ป 
 
 

ผลติและจ าหนา่ย
คอยล ์
 
รบัเหมากอ่สรา้ง 
 
 
ผลติและจ าหนา่ย
คอยล ์
 

0% 

 
หมายเหต ุ:  1. นบัรวมสดัส่วนการถือหุน้ของคู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ          

 2.  สดัส่วนการถือหุน้ ณ วนัที่ 25 ธันวาคม 2563    

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



บริษทั ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)                                                                                แบบ 56-1 ประจ ำปี 2563 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

เอกสารแนบ 5 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพยส์ิน 
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เอกสำรแนบ 5 หนำ้ 1 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพยส์ิน 
 

ในปี 2563 บริษัทฯ บริษัทฯมิไดด้  ำเนินกำรประเมินรำคำทรพัยสิ์นแต่อย่ำงใด ทั้งนีบ้ริษัทฯสรุปรำยละเอียด
เก่ียวกบัท่ีดินและส่ิงปลกูสรำ้ง ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 ดงันี ้

                                                                                                                                                                           (หน่วย : ลำ้นบำท)  

รายการ 
มูลค่าสุทธิตามงบการเงนิเฉพาะกิจการ 

ณ  31 ธ.ค. 2563 
ราคาทุน :-   
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 260.23 
ซือ้เพิ่ม - 
รบัโอนไปสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนที่ถือไวเ้พื่อขำย - 
โอนเขำ้ 0.21 
โอนออก - 

จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - 
โอนไปอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทนุ - 
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 260.44 
ซือ้เพิ่ม 0.07 
โอนเขำ้ - 
โอนออก - 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - 
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 260.51   
ค่าเสื่อมราคาสะสม :- 

 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 (123.13) 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรบัปี (6.85) 
โอนไปสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนที่ถือไวเ้พื่อขำย - 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 (129.98) 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรบัปี (5.81) 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - 
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 (135.79)   
ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า :- 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 - 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 - 
รบัโอนสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนที่ถือไวเ้พื่อขำย 
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เอกสำรแนบ 5 หนำ้ 2 

 

รายการ 
มูลค่าสุทธิตามงบการเงนิเฉพาะกิจการ 

ณ  31 ธ.ค. 2563 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี :-  
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 130.46 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 124.72 
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เอกสารแนบ 6 
 

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
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เอกสำรแนบ 6 หนำ้ 1 

 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  
 ในรอบบัญชีปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัท ได้
มอบหมายใหก้ ากับดูแลตามขอ้บงัคบัว่าดว้ยคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจดัประชุมทัง้สิน้  4 
ครัง้ และคณะกรรมการตรวจสอบเขา้รว่มประชมุครบทัง้ 4 ครัง้ สรุปสาระส าคญัในการปฏิบตัิหนา้ที่ไดด้งันี ้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและประจ าปี 2563 ของบรษิัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) กับฝ่ายบรหิาร 
และส านักงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งไดเ้ชิญผูส้อบบัญชีเขา้ร่วมประชุม ชีแ้จงขอ้ซักถามเก่ียวกับการ
จัดท างบการเงินตามข้อก าหนดของกฏหมาย และมาตรฐานบัญชี จนเป็นที่พอใจ ก่อนที่จะให้ความ
เห็นชอบต่องบการเงิน 

2. สอบทานและใหค้วามเห็นต่อรายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน ์
รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลรายการดังกล่าว ตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและ
ส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า 
รายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท 
รวมทัง้มีการเปิดเผยขอ้มลูอย่างถกูตอ้งและครบถว้น  

3. การก ากับดูแลงานตรวจสอบภายใน มีการสอบทานของส านกังานตรวจสอบภายใน ในการปฏิบตัิงาน
ตามแผนท่ีก าหนดไว ้พิจารณาใหค้วามเห็นชอบขอบเขตการปฏิบตัิงาน  แผนการตรวจสอบประจ าปี และ
เชื่อว่าประสิทธิภาพของการควบคมุภายในอยู่ในระดบัท่ีสมเหตุสมผล ประกอบกบัไดใ้หข้อ้เสนอแนะและ
ขอ้สงัเกตเพื่อเป็นประโยชนต์่อการตรวจสอบ  รวมทัง้พิจารณารายงานผลการปฏิบตัิงานและความเป็น
อิสระของส านกังานตรวจสอบภายในดว้ย 

4. สอบทานใหบ้ริษัทมีการก ากับดูแลติดตามใหห้น่วยงานผูร้บัตรวจแกไ้ขตามแนวทางปรบัปรุงที่ไดต้กลง
รว่มกนัภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว ้มีการก ากบัดแูลกิจการดว้ยความโปรง่ใส 

5. ประชุมร่วมกับผูบ้ริหารที่เก่ียวขอ้ง ผูส้อบบญัชีภายนอก และ ผูต้รวจสอบภายใน  เพื่อใหข้อ้เสนอแนะที่
เป็นประโยชนต์่อการบรหิาร  

6. สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ให้มีความเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ และเพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบตัิงานวิชาชีพของการตรวจสอบภายใน 

7. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมายว่าดว้ยหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์หรือ
กฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัท 

8. พิจารณาคัดเลือก ก าหนดค่าตอบแทน และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ าปี 2563 โดยพิจารณา
ประเมินผลการปฏิบตัิของผูส้อบบญัชีซึ่งไดผ้ลเป็นที่พอใจ รวมทัง้ได้สอบทานคุณสมบตัิของผูส้อบบญัชี
ใหถู้กตอ้งตามประกาศของ ก.ล.ต. และ ตลท. แลว้ คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีมติเสนอคณะกรรมการ
บรษิัทเพื่อพิจารณา และน าเสนอเพื่อขออนมุตัิจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ แต่งตั้ง นายอ าพล จ านงคว์ฒัน ์หรือ 
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เอกสำรแนบ 6 หนำ้ 2 

 

นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา หรือนายนริศ เสาวลักษณ์สกุล ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตเลขที่  4663, 4664 
และ 5369 ตามล าดบั หรือ ผูส้อบบญัชีท่านอื่นที่ ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบ แห่งบริษัท ส านกังาน เอ เอ็ม 
ซี จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทฯ ประจ าปีบญัชี  2563 

โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบัติตามหนา้ที่และความรบัผิดชอบ โดยใชค้วามรูค้วามสามารถ และ
ความระมัดระวัง รอบคอบ มีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ เพื่ อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน  
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานขอ้มูลทางการเงินของบริษัทฯ มีความถูกตอ้งเชื่อถือได ้สอดคลอ้งตาม
มาตรฐานการบัญชีที่รบัรองทั่วไป บริษัทฯ มีการบริหารจัดการความเส่ียงอย่างเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายใน     
การตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล มีการปฏิบัติงานที่สอดคลอ้งตามระบบการก ากับดูแลกิจการที่ดี        
มีการปฏิบตัิตามกฎหมาย ขอ้ก าหนดและขอ้ผกูพนัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของบรษิัทฯ 
  
 
 
 
 
 
 
  

   
พลต ารวจเอก 

          
         (ปรุง   บญุผดงุ) 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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