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OUR STORY

Throughout 30 years, we have been the 
integral part of many businesses’ success.  
By focusing on customer-centric solutions 
and providing design and R&D support to  
craft our coils. We look forward to shaping 
the future by not only focus on fighting  
the nature. But to adapt to all the changes.  
And to prepare for every new life.
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วััตถุุประสงค์์

1. สริ��งแบรินด์ ให�เป็นที�ริ้�จำักแลิะมีสินค��ที�เป็นที�ต�องก�ริของ
ลิก้ค��ทั�งในแลิะต��งปริะเทศั เน่�องจำ�กเปน็สนิค��ที�มีคณ๊ภั�พื่
แลิะมีก�ริบริิก�ริที�ปริะทับใจำ

2. กริะบวนก�ริผู้ลิติทนัสมยั ต�นทน๊ตำ�� ใช�ทริพัื่ย�กริอย��งค๊�มค��

3. สริ��งสริริค์ผู้ลิิตภััณฑ์์ใหม�ๆ ที�โดดเด�นด��นนวัตกริริมที�
ส�ม�ริถึสริ��งคว�มแตกต��งแลิะตอบสนอง คว�มต�องก�ริ
ของลิ้กค��ได�อย��งเกินคว�มค�ดหม�ย

4. พื่นักง�นมีปริะสิทธิุภั�พื่ ริักองค์กริ เป็นองค์กริที�เป็นที� 
ม๊�งหม�ยของบ๊คคลิทั�วไปที�จำะได�เข��ม�ทำ�ง�น

5. ดำ�เนนิง�นโปริ�งใสให�สอดคลิ�องกบันโยบ�ยก�ริต�อต��นท๊
จำริิตคอร์ิริัปชั�นซีึ�งเป็นไปต�มโคริงก�ริ “แนวัร่วัมปฏิิบััติ
ของภาค์เอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต” 

6. สริ��งคว�มพื่ึงพื่อใจำให�กับผู้้�ถึ่อห๊�นแลิะผู้้�มีส�วนได�ส�วนเสีย

วิัตถุุประสังค์์ ใน์กิารประกิอบัธุรกิิจ 
และพััฒน์ากิารทั่ �สัำาค์ัญ

พััฒนาการท่�สำาค์ัญ

บริิษััท ซีี.ไอ.กริ๊�ป จำำ�กัด ก�อตั�งข้�นเม่�อวันที� 20 สิงห�คม 2534 
จำ�กก�ริริวมตัวกนัของกลิ๊�มผู้้�บริหิ�ริซีึ�งเคยริ�วมง�นกับบริษิัทัผู้้�
ผู้ลิติชิ�นส�วนเคร่ิ�องปรัิบอ�ก�ศัของปริะเทศัสหรัิฐอเมริกิ� ด�วย
ท๊นจำดทะเบียนเริิ�มแริกจำำ�นวน 10 ลิ��นบ�ท โดยมีวัตถึ๊ปริะสงค์
หลิักเพ่ื่�อปริะกอบธุ๊ริกิจำผู้ลิิตคอยลิ์เย็น (Evaporator Coil) 
คอยลิร์ิ�อน (Condenser Coil) แลิะคอยลิน์ำ��เยน็ (Chilled Water 
Coil) ซีึ�งเปน็ส�วนปริะกอบของเคริ่�องปริบัอ�ก�ศั เคริ่�องทำ�คว�ม
เยน็ แลิะอปุกริณ์ถึ��ยเทคว�มริ�อน/คว�มเยน็ปริะเภัทอ่�น ๆ  เพื่่�อ
จำำ�หน��ยในปริะเทศั จำนกริะทั�งในปี 2541 บริิษััทจำ้งเริิ�มผู้ลิิตแลิะ
จำำ�หน��ยไปยังต��งปริะเทศั 

ปัจำจำุบัน บริิษััทมีท๊นจำดทะเบียน 648.590 ลิ��นบ�ท แลิะเป็น
หนึ�งในผู้้�ดำ�เนินธุ๊ริกิจำผู้ลิิตแลิะจำำ�หน��ยคอยลิ์ริ�ยใหญ�ที�ส๊ดใน
ปริะเทศัไทย โดยได�มกี�ริปริบัแนวท�งก�ริดำ�เนนิธุร๊ิกจิำที�ม๊�งเพื่่�ม
ค๊ณค��สริ��งคว�มสำ�เริ็จำให�กับลิ้กค��ม�กกว��ก�ริจัำดจำำ�หน��ย
ผู้ลิิตภััณฑ์์อย��งเดียว

บริิษัทัมีสำ�นกัง�นแลิะโริงง�นแห�งแริกตั�งอย้� ณ จำงัหวัดปทม๊ธุ�นี 
ต�อม�ได�ขย�ยกำ�ลิังก�ริผู้ลิิตด�วยก�ริก�อสริ��งโริงง�นผู้ลิิตที� 
อำ�เภัอศัรีิริ�ช� จำงัหวัดชลิบรี๊ิ บนเน่�อที�ปริะม�ณ 6 ไริ� แลิะอำ�เภัอ
เม่อง จำังหวัดสม๊ทริปริ�ก�ริ บนเน่�อที�ปริะม�ณ 1 ไริ� ปัจำจำุบัน
บริิษััทมีสำ�นักง�นใหญ�ตั�งอย้�เลิขที� 1/1 หม้�ที� 7 ถึนนบ�งค้วัด 
ตำ�บลิบ�งค้วัด อำ�เภัอเม่อง จำังหวัดปท๊มธุ�นี 12000
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กิารเปล่�ยน์แปลงและพััฒน์ากิารทั่�สัำาค์ัญเกิ่�ยวิกิับั
กิารประกิอบัธุรกิิจ และกิารบัริหารงาน์ใน์ช่่วิงทั่�ผ่่าน์มา 
ของบัริษััทั

2548 2550 2551 2553 2554

• 	เสนอขายหุ้้�นสามััญเพิ่่�มัทุ้นจำำานวน	41	
ล้�านหุ้้�นต่อ่ประชาชนแล้ะจำำานวน	4	ล้�าน
หุ้้�นต่อ่กรรมัการแล้ะพิ่นักงานของบรษั่ัทุ

• เข�าจำดทุะเบียนในต่ล้าดหุ้ลั้กทุรัพิ่ยเ์อม็ั	
เอ	 ไอ	 ในวันทีุ�	27	มักราคมั	2548

• 	ได�รับรางวัล้อ้ต่สาหุ้กรรมัดีเดน่	ประจำำาปี	
2548	ประเภทุการบรหุ่้ารอ้ต่สาหุ้กรรมั
ขนาดกล้างแล้ะขนาดย่อมั	 จำาก
นายกรัฐมันต่รี	 จำัดโดยกรมัส่งเสร่มั
อ้ต่สาหุ้กรรมั	กระทุรวงอ้ต่สาหุ้กรรมั

• เพิ่่�มัทุน้จำดทุะเบียนจำาก	165	ล้�านบาทุ	
เป็น	247.50	ล้�านบาทุ	โดยการเสนอ
ขายใบสำาคัญแสดงส่ทุธ่ิทีุ�จำะซื้้�อหุ้้�น
สามััญของบร่ษััทุใหุ้�แก่ผู้้�ถื้อหุ้้�นเด่มั
จำำานวนไมั่เก่น	82,500,000	 หุ้น่วย
ในอัต่ราส่วน	2	 หุ้้�นสามััญเด่มั	 ต่่อ	
1	 หุ้น่วยใบสำาคัญแสดงส่ทุธิ่	 (เศษั
ทีุ�เก่ดจำากการคำานวณใหุ้�ปัดเศษัทุ่�ง)

• บร่ษััทุล้งทุ้นในหุ้้�นสามััญของบร่ษััทุ	
เดอ	ล้ะไมั	จำำากัด	ซ่ื้�งทุำาธิ้รก่จำโรงแรมั
ทีุ�	 อ.เกาะสม้ัย	 จำ.ส้ราษัฎร์ธิานี	
จำำานวน	999,680	 หุ้้�น	 เป็นจำำานวน
เง่นรวมัทัุ�งส่�น	 144.95	 ล้�านบาทุ	

• บรษั่ัทุยอ่ย	(บรษั่ัทุ	ซื้ไีอจำ	ี(ประเทุศไทุย)	
จำำากัด)	 ล้งนามัในสัญญาขายเง่น
ล้งทุ้นในหุ้้�นสามัญัของบรษั่ัทุ	เฉ่ินโจำว	
ซื้ีไอ	 ฮีีทุต่่�ง	 แอนด์รีฟร่กเกอร์เรชั�น 
อคีวป่เมั�นต่	์แมันแ้ฟคเจำอร	์จำำากดั	ใน
ราคา	17.55	ล้�านบาทุ	ใหุ้�แก่บร่ษััทุ
ในประเทุศไทุยทีุ� ไมั่เกี�ยวข�องกัน

• ได�รับอน้มััต่่จำากทีุ�ประช้มัสามััญ 
ผู้้�ถื้อหุ้้�นใหุ้�ออกใบสำาคัญแสดงส่ทุธ่ิ
ทีุ�จำะซื้้�อหุ้้�นสามััญของบร่ษััทุร้่นทีุ�	4	
(CIG-W4)	 ใหุ้�แก่ผู้้�ถื้อหุ้้�นเด่มัของ
บร่ษััทุโดยไมั่ค่ดมั้ล้ค่าจำำานวนไมั่เก่น	
601,836,915	หุ้น่วย	โดยจำัดสรรใน
อัต่รา	1	หุ้้�นเด่มั	:	2	หุ้น่วย	CIG-W4

• เพิ่่�มัทุ้นจำดทุะเบียนจำาก	247.50	ล้�าน
บาทุ	เปน็	350	ล้�านบาทุ	โดยการเสนอ
ขายหุ้้�นสามััญเพิ่่�มัทุ้น	จำำานวนไมั่เก่น	
85.50	 ล้�านหุ้้�น	 มั้ล้ค่าทีุ�ต่ราไว�หุ้้�น
ล้ะ	1	บาทุ	ใหุ้�แก่ประชาชน	(Public	
Offering)	 แล้ะรองรับการปรับส่ทุธ่ิ
ของใบสำาคัญแสดงส่ทุธิ่ซื้้�อหุ้้�นสามััญ
ของบรษั่ัทุ	ร้น่ทีุ�	1	ทีุ�อาจำได�รับผู้ล้กระ
ทุบจำากการเสนอขายหุ้้�นกบัประชาชน
ในครั�งนี�จำำานวน	 17.00	 ล้�านหุ้้�น	

• เปดิดำาเนน่การโรงงานใหุ้ม่ัของบรษั่ัทุ 
ทีุ�ต่ั�งอย่้	ณ	นค่มัอต้่สาหุ้กรรมัปิ�นทุอง
จำ.ชล้บ้รี

• เปล้ี�ยนแปล้งมัล้้คา่หุ้้�นของบรษั่ัทุ	จำาก
หุ้้�นล้ะ	1	บาทุ	(หุ้น่�งบาทุ)	เป็นหุ้้�นล้ะ	 
0.50	บาทุ	แล้ะเปล้ี�ยนแปล้งจำำานวน
หุ้้�นสามััญของบรษั่ัทุจำาก	350,000,000	
หุ้้�น	เป็น	700,000,000	หุ้้�น	

• ได�รับการรับรองมัาต่รฐานระบบ
ค้ณภาพิ่	ISO	9001	:	2008

• ธินาคารกร้งศรีอย้ธิยาได�โอนภาระ
หุ้นี�ของบร่ษััทุเดอล้ะไมั	 จำำากัด	 ใหุ้�
บรรษััทุบร่หุ้ารส่นทุรัพิ่ย์กร้งเทุพิ่เป็น
ผู้้�เรียกร�อง

• ได�รับอนม้ัตั่จ่ำากทีุ�ประช้มัวส่ามััญผู้้�ถือ้
หุ้้�นใหุ้�ออกใบสำาคญัแสดงสทุ่ธิทีุ่�จำะซื้้�อ
หุ้้�นสามััญของบรษั่ัทุร้น่ทีุ�	3	(CIG-W3)	
ใหุ้�แกผู่้้�ถือ้หุ้้�นเดม่ัของบรษั่ัทุโดยไมัค่ด่
มั้ล้ค่าจำำานวนไมั่เก่น	3,048-173,915	
หุ้นว่ย	โดยจัำดสรรในอตั่รา	1	หุ้้�นเดม่ั	: 
5	หุ้น่วย	CIG-W3

• ได�รับอนม้ัตั่จ่ำากทีุ�ประช้มัวส่ามััญผู้้�ถือ้
หุ้้�นใหุ้�ออกใบสำาคญัแสดงสทุ่ธิทีุ่�จำะซื้้�อ
หุ้้�นสามัญัของบรษั่ัทุ	เพิ่้�อเสนอขายใหุ้�
แก่กรรมัการแล้ะพิ่นักงานของบร่ษััทุ	
ครั�งทีุ�	1	(ESOP-1)	โดยไมั่ค่ดม้ัล้ค่า
จำำานวน	25,100,000	หุ้น่วย

• 	ได�รับอน้มััต่่จำากทีุ�ประช้มัว่สามััญผู้้�
ถื้อหุ้้�นใหุ้�ออกใบสำาคัญแสดงส่ทุธิ่ทีุ�
จำะซื้้�อหุ้้�นสามััญของบร่ษััทุร้่นทีุ�	 2	
(CIG-W2)	 ใหุ้�แก่ผู้้�ถื้อหุ้้�นเด่มัของ
บร่ษััทุโดยไมั่ค่ดม้ัล้ค่า	 จำำานวนไมั่
เกน่	219,611,940	หุ้นว่ย	โดยจัำดสรร
อัต่รา	1	หุ้้�น	:	0.43637118	หุ้น่วย	
CIG-W2

2552 2555 2556
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• ได�รับอนม้ัตั่จ่ำากทีุ�ประช้มัสามััญผู้้�ถือ้หุ้้�นใหุ้�
ออกใบสำาคัญแสดงส่ทุธ่ิทีุ�จำะซื้้�อหุ้้�นสามััญ
ของบร่ษััทุร้่นทีุ�	7	(CIG-W7)	ใหุ้�แก่ผู้้�ถื้อ
หุ้้�นเด่มัของบร่ษััทุโดยไมั่ค่ดม้ัล้ค่าจำำานวน
ไมั่เก่น	216,195,708	หุ้น่วย	โดยจำัดสรร
ในอัต่รา	5	หุ้้�นเด่มั	:	1	หุ้น่วย	CIG-W7

• 16	 มักราคมั	 :	 จำัดต่ั�งบร่ ษััทุ	 สยามั
เรล้เวย์	 ดีเวล้ล้อปเมันทุ์	 จำำากัด	 เพิ่้�อ
รองรับการดำาเน่นธิ้รก่จำ	 ศ้นย์ซื้่อมัรถืไฟ • 31	ต่้ล้าคมั	:	บร่ษััทุ	สยามัเรล้เวย์	 

ดีเวล้ล้อปเมั�นทุ์	จำำากัด	(บร่ษััทุย่อย)	
ได�เพิ่่�มัทุ้นจำดทุะเบียนบร่ษััทุจำาก	
1,000,000	บาทุ	เป็น	50,000,000	
บาทุ

• ได� รับอน้มััต่่จำากทีุ�ประช้มัสามััญผู้้�
ถื้อหุ้้�นใหุ้�ออกใบสำาคัญแสดงส่ทุธิ่
ทีุ�จำะซื้้�อหุ้้�นสามััญของบร่ษััทุร้่นทีุ�	 5 
(CIG-W5)	 ใหุ้�แก่ผู้้�ถื้อหุ้้�นเด่มัของ
บร่ษััทุโดยไมั่ค่ดมั้ล้ค่าจำำานวนไมั่เก่น	 
216,185,556	 หุ้น่วย	 โดยจำัดสรร 
ในอัต่รา	4	หุ้้�นเดม่ั	:	1	หุ้น่วย	CIG-W5

• Rebrand	 ของบร่ษััทุฯเพิ่้�อใหุ้�ง่าย
ต่่อการจำดจำำา	 แล้ะเป็นสัญญานถื่ง
การเปล้ี� ยนแปล้งส้่ สากล้มัากข่�น

• ล้งนามัในสัญญาเพิ่้�อเป็นต่ัวแทุน
จำำาหุ้นา่ยผู้ล้ต่่ภัณฑ์ข์องบรษั่ัทุ	Kingspan	
Insulated	Panel	Pty	 จำำากัด	ผู้้�ผู้ล้่ต่
แผู้่นฉินวนสำาเร็จำร้ป	 (Insulat ion	
Panel)	 จำากประเทุศออสเต่รเล้ีย

• บร่ ษััทุย่อย,	 บร่ ษััทุ	 ซีื้ไอ	 จำี	
(ประเทุศไทุย)	 จำำากัด,ร่วมัล้งทุ้น
ในบร่ษััทุ	 ฟ้าขวัญทุ่พิ่ย์	 จำำากัด

• ปิดคดีแพิ่่งสำาหุ้รับล้้กหุ้นี�รายนาง
สธ้ิาสนี่	เสต่ะพิ่นัธ์ิ	หุ้รอ้	ม้ัต่ต่ามัระ 
แล้�วโดยศาล้ยกคำาร�องของผู้้�คดัค�าน
คอ้จำำาเล้ยในคดีนี�	ทัุ�งนี�บร่ษััทุได�เข�า
ร่วมัประมั้ล้ทุรัพิ่ย์ในคดีนี�ทีุ�ศาล้
พ่ิ่จำารณาใหุ้�นำาขายทุอดต่ล้าดด�วย
ม้ัล้คา่	60	ล้�านบาทุ	โดยบรษั่ัทุเปน็ผู้้�
ชนะการประม้ัล้	แล้ะ	ได�จำดทุะเบียน
รบัโอนทุรพัิ่ยด์งักล้า่วเรยีบร�อยแล้�ว

• บรษั่ัทุยอ่ย,	บรษั่ัทุ	เดอ	ล้ะไมั	จำำากดั,	
ได�รับความัเหุ้็นชอบในการปรับ
โครงสร�างหุ้นี�	จำาก	บรษั่ัทุ	บรหุ่้าร
ส่นทุรัพิ่ย์กร้งเทุพิ่พิ่าณ่ชย์	 จำำากัด 
โดยต่กล้งใหุ้�จำา่ยคน้ทัุ�งส่�น	จำำานวน 
102	ล้�านบาทุ	ถือ้เปน็การชำาระหุ้นี� 
เสร็จำส่�น

• บร่ษััทุฯ	ใหุ้�ความัช่วยเหุ้ล้้อบร่ษััทุ
ยอ่ย,	บรษั่ัทุ	เดอ	ล้ะไมั	จำำากดั,	โดย
การใหุ้�ก้�ย้มัเง่นจำำานวน	102	ล้�าน
บาทุ	เพิ่้�อนำาไปชำาระหุ้นี�ต่่อ	บสก.

• ได�รับอน้มััต่่จำากทีุ�ประช้มัสามััญ
ผู้้�ถื้อหุ้้�นใหุ้�ออกใบสำาคัญแสดง
ส่ทุธ่ิทีุ�จำะซื้้�อหุ้้�นสามััญของบร่ษััทุ
ร้่นทีุ�	6	(CIG-W6)	ใหุ้�แก่ผู้้�ถื้อหุ้้�น
เด่มัของบร่ษััทุโดยไมั่ค่ดม้ัล้ค่า
จำำานวนไมั่เก่น	 216,192,158	
หุ้น่วย	 โดยจำัดสรรในอัต่รา	 4	
หุ้้�นเด่มั	 :	 1	 หุ้น่วย	 CIG-W6

• 12	กม้ัภาพิ่นัธิ	์:	บรษั่ัทุ	เดอ	ล้ะไมั	จำำากดั	
(บรษั่ัทุยอ่ย)	จำดทุะเบยีนเปล้ี�ยนช้�อบรษั่ัทุ
เปน็	บรษั่ัทุ	ซื้ไีอจำ	ีดีเวล้ล้อปเมั�นทุ	์จำำากดั

• 31	กรกฎาคมั	:	บร่ษััทุ	ฟ้าขวัญทุ่พิ่ย์	
จำำากดั	(บรษั่ัทุรว่มัของบรษั่ัทุยอ่ย)	ได�
รับอน้มััต่่จำากศาล้ล้�มัล้ะล้ายกล้างใหุ้�
ออกจำากแผู้นฟ้�นฟก้จ่ำการ	โดยทีุ�ประช้มั
ผู้้�ถื้อหุ้้�น	บร่ษััทุ	ฟ้าขวัญทุ่พิ่ย์	จำำากัด	
มัีมัต่่เพิ่่�มัทุ้นจำดทุะเบียนบร่ษััทุจำาก	
101,100,000	บาทุ	เปน็	251,100,000	
บาทุ	 เมั้�อวันทีุ�10	 กันยายน	2561	
โดยบร่ษััทุ	 ซื้ี.ไอ.จีำ	 (ประเทุศไทุย)	
จำำากัด	ถื้อหุ้้�นฯ	 ทัุ�งส่�น	74.50	 ล้�าน
บาทุ	หุ้ร้อค่ดเป็น	29.67	เปอร์เซื้็นต่์

• 21	มักราคมั	:	จำัดต่ั�งบร่ษััทุย่อย	บร่ษััทุ	อ่ล้ล้ัสโต่ร	จำำากัด	
เพิ่้�อรองรับงานว่จัำยด�านระบบปรับอากาศ	 ระบบควบค้มั	
ระบบจำัดการ	แล้ะอ้ปกรณ์	Internet	of	Things	(IOT)	รวมั
ทัุ�งระบบ	Application	ต่่าง	ๆ	งานบร่การทุดสอบแล้ะต่่ด
ต่ั�งอ้ปกรณ์ไฟฟ้าแรงส้ง	 แล้ะนวัต่กรรมัใหุ้มั่ๆ	 ด�าน	 IT

• 20	 เมัษัายน	 :	 จำัดประช้มัสามััญผู้้�ถื้อหุ้้�นประจำำาปี	2563
• ได�รบัอนม้ัตั่จ่ำากทีุ�ประช้มัสามัญัผู้้�ถือ้หุ้้�นใหุ้�ออกใบสำาคญัแสดง
สทุ่ธิทีุ่�จำะซื้้�อหุ้้�นสามัญัของบรษั่ัทุร้น่ทีุ�	8	(CIG-W8)	ใหุ้�แกผู่้้�ถือ้
หุ้้�นเดม่ัของบรษั่ัทุโดยไมัค่ด่มัล้้คา่	จำำานวนไมัเ่กน่	432,392,860	
หุ้น่วย	โดยจำัดสรรในอัต่รา	2	หุ้้�นเด่มั	:	1	หุ้น่วย	CIG-W8

• 14	ส่งหุ้าคมั	:	จำัดต่ั�งบร่ษััทุย่อย	บร่ษััทุ	ซีื้ไอจำี	บล้้โซื้ล้้ชั�นส ์
จำำากัด	 เพิ่้�อรองรับธิ้รก่จำการว่จัำย	 พัิ่ฒนา	 ผู้ล้่ต่	 ประกอบ	
แล้ะจำำาหุ้น่ายเคร้�องปรับอากาศ	 อ้ปกรณ์แล้ะช่�นส่วน
ของเคร้�องปรับอากาศ	 เคร้�องทุำาความัเย็น	 อ้ปกรณ์แล้ะ
ช่�นส่วนของเคร้�องทุำาความัเย็นทุ้กชน่ด	 แล้ะหุ้�องเย็น

• 28	ต่ล้้าคมั	:	บรษั่ัทุ	อ่ล้ลั้สโต่ร	จำำากดั	(บรษั่ัทุยอ่ย)	ได�เพิ่่�มัทุ้น
จำดทุะเบียนบรษั่ัทุจำาก	1,000,000	บาทุ	เปน็	5,000,000	บาทุ

• 12	พิ่ฤศจำ่กายน	:	จำัดต่ั�งบร่ษััทุร่วมัทุ้น	บร่ษััทุ	ขวานทุอง
ประปาไทุย	 จำำากัด	 เพิ่้�อรองรับธิ้รก่จำผู้ล้่ต่แล้ะจำำาหุ้น่ายนำ�า
ประปา	 ใหุ้�บร่การ	 วางระบบ	 ซื้่อมัแซื้มั	 บำาร้งรักษัา	 ใหุ้�
คำาปร่กษัา	 ผู้ล้่ต่แล้ะจำำาหุ้น่ายอ้ปกรณ์	 เคร้�องมั้อเคร้�องใช�	
ระบบนำ�าประปา	 หุ้ร้อระบบนำ�าเพิ่้�อการอ้ปโภคแล้ะบร่โภค
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สัารจากิ
ประธาน์กิรรมกิาร

	 ปี	2563	เป็นปีทุี�มัีความัผู้ันผู้วนมัากจำากผู้ล้กระทุบของโรคระบาด	

COVID-19	 ทีุ�มัีผู้ล้ต่่อเศรษัฐก่จำในทุ้กภ้ม่ัภาคทัุ�วโล้กหุ้มัายรวมัถื่งค้่ค�า

ของเรา	โดยเฉิพิ่าะบร่ษััทุฯเองทุี�มัีธิ้รก่จำทุั�งในภาคการผู้ล้่ต่	ก่อสร�าง	แล้ะ

การทุ่องเทีุ�ยว	 ทีุ�ซื้่�งเป็นธิ้รก่จำทีุ�ได�รับผู้ล้กระทุบค่อนข�างส้ง	 ปัญหุ้าไวรัส

โคว่ด-19	 ส่งผู้ล้กระทุบใหุ้�ม้ัล้ค่าการส่งออกส่นค�า	 เคร้�องใช�ไฟฟ้าแล้ะ

อ่เล้็กทุรอน่กส์	(EE)	ของไทุยในปี	2020	ล้ดล้งส้งถื่งประมัาณ	72,000	ถื่ง	

94,000	ล้�านบาทุ

	 คณะกรรมัการแล้ะผู้้�บรหุ่้ารของบรษั่ัทุฯมัคีวามัต่ระหุ้นกัทีุ�ต่�องปรบั

ต่วัเพิ่้�อล้ดผู้ล้กระทุบแล้ะหุ้าทุางขยายเข�าส้ธ่ิร้กจ่ำใหุ้ม่ัทีุ�มัโีอกาสเต่บ่โต่เพิ่้�อ

สร�างความัมัั�นคงในระยะยาว	 เช่นธิ้รก่จำด�านเทุคโนโล้ยีแล้ะนวัต่กรรมัทีุ�

สามัารถืปรับผู้ล้่ต่ภัณฑ์์หุ้ลั้กของบร่ษััทุฯใหุ้�สอดคล้�องแล้ะรองรับภาวะ

การณ์การแพิ่ร่ระบาดดังกล้่าวทุี�ซื้่�งไมั่สามัารถืมัั�นใจำได�ว่าจำักย้ต่่ล้งเมั้�อไร

	 อย่างไรก็ต่ามับร่ษััทุฯ	 ย่ดมัั�นทีุ�จำะดำาเน่นธิ้รก่จำด�วยความัซ้ื้�อสัต่ย์	

โปร่งใสโดยย่ดหุ้ล้ักการกำากับด้แล้ก่จำการทุี�ดี	 ย่�งไปกว่านั�นบร่ษััทุยังคงมั้่ง

มัั�นจัำดการตั่วเองเร่�มัจำากการปรับภาพิ่ล้ักษัณ์ขององค์กร	 ม่้ังเน�นการล้ด

ต่�นทุ้น	 พิ่ัฒนาประส่ทุธิ่ภาพิ่	 เพิ่่�มัประส่ทุธิ่ผู้ล้การดำาเน่นงาน	 พิ่ร�อมักับ

การค�นคว�าว่จำัย	 สร�างนวัต่กรรมัทุางการผู้ล้่ต่	 แล้ะผู้ล้่ต่ภัณฑ์์ทีุ�เป็นมั่ต่ร

ต่่อส่�งแวดล้�อมั	 บนพิ่้�นฐานความัเช้�อทีุ�ว่าธิ้รก่จำ	 กับสังคมัจำะต่�องอย้่ร่วมั

กัน	อย่างช่วยเหุ้ล้้อเก้�อก้ล้	เอ้�อประโยชน์	ซื้่�งกันแล้ะกัน	รักษั์แล้ะพิ่ัฒนา

บ้คล้ากรอย่างต่่อเน่�อง	ด�วยความัมั้่งมัั�นทุี�จำะสร�างผู้ล้ต่อบแทุนทุี�ดีใหุ้�กับผู้้�

ถื้อหุ้้�น

	 ในนามัของคณะกรรมัการ	 ผู้้�บร่หุ้าร	 แล้ะพิ่นักงานทุ้กคนขอ

ขอบคณ้ทุ้กทุา่นทีุ�ใหุ้�การสนบัสนน้การดำาเนน่งานของบรษั่ัทุด�วยดเีสมัอมัา	

บร่ษััทุจำะไมั่สามัารถืบรรล้้เป้าหุ้มัายได�หุ้ากไมั่ได�รับความัร่วมัมั้อแล้ะการ

สนับสน้นจำากผู้้�มัีส่วนได�เสียทุ้กฝ่่าย	ทุั�งล้้กค�า	ผู้้�ถื้อหุ้้�น	ผู้้�ผู้ล้่ต่	พิ่นักงาน	

สถืาบันการเง่นแล้ะพัิ่นธิม่ัต่รทุางธิ้รก่จำ	 เราเช้�อมัั�นว่าด�วยคณะกรรมัการ	

ผู้้�บร่หุ้าร	แล้ะพิ่นักงานทุ้กคนพิ่ร�อมัจำะทุ้่มัเทุ	แล้ะปฏิ่บัต่่หุ้น�าทุี�อย่างเต่็มั

ความัสามัารถื	บร่ษััทุฯ	จำักสามัารถืก�าวส้่การเจำร่ญเต่่บโต่ในอนาคต่อย่าง

ยั�งย้นต่่อไป

	 พิ่ล้ต่ำารวจำเอก

												(ปร้ง	บ้ญผู้ด้ง)
											ประธิานกรรมัการบร่ษััทุ



รายงาน์
ค์ณะกิรรมกิารตรวิจสัอบั

	 	 ในรอบบัญชีปี	 2563	คณะกรรมัการต่รวจำสอบ	 ได�ปฏิ่บัต่ ่

หุ้น�าทีุ�ต่ามัขอบเขต่ทีุ�คณะกรรมัการบรษั่ัทุได�มัอบหุ้มัายใหุ้�กำากบัดแ้ล้ 

ต่ามัข�อบังคับว่าด�วยคณะกรรมัการต่รวจำสอบ	 โดยคณะกรรมัการ 

ต่รวจำสอบจำดัประช้มัทัุ�งส่�น	4	ครั�ง	แล้ะคณะกรรมัการต่รวจำสอบเข�ารว่มั 

ประช้มัครบทุั�ง	4	ครั�ง	สร้ปสาระสำาคัญในการปฏิ่บัต่่หุ้น�าทุี�ได�ดังนี�

1.	 สอบทุานงบการเงน่รายไต่รมัาสแล้ะประจำำาป	ี2563	ของบรษั่ัทุ 

ซื้.ีไอ.กร้�ป	จำำากัด	(	มัหุ้าชน	)	กบัฝ่า่ยบรหุ่้าร	แล้ะสำานักงานต่รวจำสอบ 

ภายใน	 รวมัทัุ�งได�เช่ญผู้้�สอบบัญชีเข�าร่วมัประช้มั	 ชี�แจำงข�อซื้ักถืามั

เกี�ยวกับการจัำดทุำางบการเง่นต่ามัข�อกำาหุ้นดของกฎหุ้มัาย	 แล้ะ

มัาต่รฐานบัญชี	จำนเป็นทุี�พิ่อใจำ	ก่อนทุี�จำะใหุ้�ความัเหุ้็นชอบต่่องบการ

เง่น

2.	 สอบทุานแล้ะใหุ้�ความัเหุ้น็ต่อ่รายการทีุ�เกี�ยวโยงกันหุ้รอ้รายการ

ทีุ�อาจำมัีความัขัดแย�งทุางผู้ล้ประโยชน์	 รวมัถื่งการเปิดเผู้ยข�อม้ัล้

รายการดงักล้า่ว	ต่ามัข�อกำาหุ้นดของต่ล้าดหุ้ล้กัทุรพัิ่ยแ์หุ้ง่ประเทุศไทุย

แล้ะสำานักงานคณะกรรมัการกำากับหุ้ลั้กทุรัพิ่ย์แล้ะต่ล้าดหุ้ล้ักทุรัพิ่ย์	

คณะกรรมัการต่รวจำสอบมัีความัเหุ้็นว่า	รายการดังกล้่าวเป็นรายการ

ทีุ�สมัเหุ้ต่ส้มัผู้ล้	แล้ะเปน็ประโยชนส์ง้สด้ต่อ่การดำาเนน่ธิร้กจ่ำของบรษั่ัทุ	

รวมัทุั�งมัีการเปิดเผู้ยข�อมั้ล้อย่างถื้กต่�องแล้ะครบถื�วน	

3.	 การกำากับด้แล้งานต่รวจำสอบภายใน	 มัีการสอบทุานของ

สำานักงานต่รวจำสอบภายใน	 ในการปฏ่ิบัต่่งานต่ามัแผู้นทีุ�กำาหุ้นดไว�	

พิ่จ่ำารณาใหุ้�ความัเหุ้น็ชอบขอบเขต่การปฏิบ่ตั่ง่าน	แผู้นการต่รวจำสอบ

ประจำำาปี	 แล้ะเช้�อว่าประส่ทุธ่ิภาพิ่ของการควบค้มัภายในอย่้ในระดับ

ทุี�สมัเหุ้ต่้สมัผู้ล้	ประกอบกับได�ใหุ้�ข�อเสนอแนะแล้ะข�อสังเกต่เพิ่้�อเป็น

ประโยชน์ต่อ่การต่รวจำสอบ	รวมัทัุ�งพิ่จ่ำารณารายงานผู้ล้การปฏ่ิบตั่ง่าน

แล้ะความัเป็นอ่สระของสำานักงานต่รวจำสอบภายในด�วย

4.	 สอบทุานใหุ้�บร่ษััทุมัีการกำากับด้แล้ต่่ดต่ามัใหุ้�หุ้น่วยงานผู้้�รับ

ต่รวจำแก�ไขต่ามัแนวทุางปรับปร้งทีุ�ได�ต่กล้งร่วมักันภายในระยะเวล้า

ทุี�กำาหุ้นดไว�	มัีการกำากับด้แล้ก่จำการด�วยความัโปร่งใส

5.	 ประช้มัร่วมักับผู้้�บร่หุ้ารทุี�เกี�ยวข�อง	ผู้้�สอบบัญชีภายนอก	แล้ะ	

ผู้้�ต่รวจำสอบภายใน	เพิ่้�อใหุ้�ข�อเสนอแนะทีุ�เปน็ประโยชนต์่อ่การบรหุ่้าร	

6.	 สอบทุานใหุ้�บร่ษััทุมัีระบบควบค้มัภายในแล้ะการต่รวจำสอบ

ภายใน	ใหุ้�มีัความัเหุ้มัาะสมัแล้ะมัปีระสทุ่ธิภ่าพิ่	แล้ะเพิ่้�อใหุ้�เปน็ไปต่ามั

มัาต่รฐานการปฏิ่บัต่่งานว่ชาชีพิ่ของการต่รวจำสอบภายใน

7.	 สอบทุานใหุ้�บร่ษััทุปฏิ่บัต่่ต่ามักฎระเบียบแล้ะกฎหุ้มัายว่าด�วย

หุ้ล้ักทุรัพิ่ย์แล้ะต่ล้าดหุ้ล้ักทุรัพิ่ย์	 หุ้ร้อกฎหุ้มัายทีุ�เกี�ยวข�องกับธิ้รก่จำ

ของบร่ษััทุ

8.	 พิ่่จำารณา	 คัดเล้้อก	 กำาหุ้นดค่าต่อบแทุน	 แล้ะเสนอแต่่งต่ั�งผู้้�

สอบบัญชีประจำำาปี	 2563	 โดยพิ่่จำารณาประเม่ันผู้ล้การปฏิ่บัต่่ของ

ผู้้�สอบบัญชีซื้่�งได�ผู้ล้เป็นทีุ�พิ่อใจำ	 รวมัทัุ�งได�สอบทุานค้ณสมับัต่่ของ

ผู้้�สอบบัญชีใหุ้�ถื้กต่�องต่ามัประกาศของ	 ก.ล้.ต่.	 แล้ะ	 ต่ล้ทุ.	 แล้�ว	

คณะกรรมัการต่รวจำสอบจำ่งมัีมัต่่เสนอคณะกรรมัการบร่ษััทุเพิ่้�อ

พิ่่จำารณา	 แล้ะนำาเสนอเพิ่้�อขออน้มััต่่จำากทีุ�ประช้มัผู้้�ถื้อหุ้้�น	 แต่่งต่ั�ง	 

นายอำาพิ่ล้	 จำำานงค์วัฒน์	 หุ้ร้อ	 นางสาวประภาศรี	 ล้ีล้าส้ภา	 หุ้ร้อ 

นายนร่ศ	เสาวล้ักษัณ์สก้ล้	ผู้้�สอบบัญชีรับอน้ญาต่เล้ขทุี�	4663,	4664	

แล้ะ	5369	ต่ามัล้ำาดับ	หุ้ร้อ	ผู้้�สอบบัญชีทุ่านอ้�นทุี�	ก.ล้.ต่.	ใหุ้�ความั

เหุ้็นชอบ	แหุ้่งบร่ษััทุ	สำานักงาน	 เอ	 เอ็มั	ซื้ี	จำำากัด	 เป็นผู้้�สอบบัญชี

ของบร่ษััทุฯ	ประจำำาปีบัญชี	2563

	 โดยสรป้คณะกรรมัการต่รวจำสอบได�ปฏิบ่ต่ั่ต่ามัหุ้น�าทีุ�แล้ะความั

รบัผู้ด่ชอบ	โดยใช�ความัร้�ความัสามัารถื	แล้ะความัระมััดระวัง	รอบคอบ	

มัีความัเป็นอ่สระอย่างเพิ่ียงพิ่อ	 เพิ่้�อประโยชน์ต่่อผู้้�มีัส่วนได�ส่วนเสีย

อย่างเทุ่าเทุียมักัน	 คณะกรรมัการต่รวจำสอบมัีความัเหุ้็นว่ารายงาน

ข�อมั้ล้ทุางการเง่นของบร่ษััทุฯ	 มัีความัถื้กต่�องเช้�อถื้อได�	 สอดคล้�อง

ต่ามัมัาต่รฐานการบัญชี	ทุี�รับรองทุั�วไป	บร่ษััทุฯ	มัีการบร่หุ้ารจำัดการ

ความัเสี�ยงอย่างเพีิ่ยงพิ่อ	 มีัระบบการควบค้มัภายใน	 การต่รวจำสอบ

ภายในทีุ�เหุ้มัาะสมัแล้ะมัปีระสทุ่ธิผู่้ล้	มักีารปฏิบ่ตั่ง่านทีุ�สอดคล้�องต่ามั

ระบบการกำากบัดแ้ล้กจ่ำการทีุ�ด	ีมักีารปฏิบ่ตั่ต่่ามักฎหุ้มัาย	ข�อกำาหุ้นด

แล้ะข�อผู้้กพิ่ันต่่างๆ	ทุี�เกี�ยวข�องกับการดำาเน่นธิ้รก่จำของบร่ษััทุฯ	

	 พิ่ล้ต่ำารวจำเอก

												(ปร้ง	บ้ญผู้ด้ง)
											ประธิานกรรมัการบร่ษััทุ



6

C.I.GROUP Public Company Limited 
Annual report 2020

ลักิษัณะ กิารประกิอบัธุรกิิจ

ค์วิามเป็น์มา
	 บรษั่ัทุฯ	ได�จำดทุะเบียนจัำดต่ั�งบรษั่ัทุเมั้�อวนัทีุ�	10	เมัษัายน	2546	

ด�วยทุ้นจำดทุะเบียน	94,000,000	 บาทุ	 อันเป็นผู้ล้จำากการควบรวมั

ก่จำการของบร่ษััทุ	ซื้ี.ไอ.กร้�ป	จำำากัด	แล้ะ	บร่ษััทุ	ฮีีทุ	อ่นเทุอะเชนจำ์	

จำำากดั	ซื้่�งถือ้หุ้้�นโดยผู้้�ถือ้หุ้้�นกล้้ม่ัเดยีวกนั	คอ้	กล้้ม่ัพ่้ิ่มัเสนาะ	กล้้ม่ัหุ้วงั

ก่อเกียรต่่	แล้ะกล้้่มัวงษั์สว่าง	ทุี�มัีวัต่ถื้ประสงค์หุ้ล้ักค้อ	เพิ่้�อประกอบ

ธิ้รก่จำผู้ล้่ต่คอยล์้	 ซ่ื้�งเป็นส่วนประกอบเคร้�องปรับอากาศ	 เคร้�อง

ทุำาความัเย็น	แล้ะอ้ปกรณ์ถื่ายเทุความัร�อน	/	ความัเย็นประเภทุอ้�นๆ	

เพิ่้�อจำำาหุ้น่ายทุั�งในประเทุศแล้ะต่่างประเทุศ

	 บร่ษััทุฯ	 มัีสำานักงานแล้ะโรงงานแหุ้่งแรกต่ั�งอย้่ทีุ�จำังหุ้วัด

ปทุ้มัธิานี	 ต่่อมัาได�ขยายกำาล้ังการผู้ล้่ต่ด�วยการก่อสร�างโรงงานผู้ล้่ต่

ทุี�	อำาเภอศรีราชา	จำังหุ้วัดชล้บ้รี	บนเน่�อทุี�ประมัาณ	6	ไร่	แล้ะอำาเภอ

เมั้อง	จำ.สมั้ทุรปราการ	บนเน่�อทุี�ประมัาณ	1	ไร่	โดยมัีสำานักงานใหุ้ญ่

ต่ั�งอย้่เล้ขทุี�	1/1	หุ้มั้่ทุี�	7	ถืนนบางค้วัด	ต่ำาบล้บางค้วัด	อำาเภอเมั้อง	

จำังหุ้วัดปทุ้มัธิานี	12000

ภาพัรวิมใน์กิารประกิอบัธุรกิิจ
	 บร่ษััทุฯ	ประกอบธิ้รก่จำผู้ล้่ต่คอยล้์เย็น	(Evaporator	Coil)	
คอยล้์ร�อน	(Condenser	Coil)	แล้ะคอยล้์นำ�าเย็น	(Chilled	Water	
Coil)	ซื้่�งเปน็ช่�นสว่นหุ้ล้กัของอป้กรณถ์ืา่ยเทุความัร�อน/ความัเยน็
ทุก้ประเภทุ	โดยเป็นการผู้ล้ต่่สน่ค�าต่ามัคำาสั�งของล้ก้ค�า	(Made	to	
Order)	เพิ่้�อจำำาหุ้นา่ยทัุ�งในประเทุศ	แล้ะต่า่งประเทุศ	ทัุ�งนี�สดัสว่น
การขายในประเทุศแล้ะต่า่งประเทุศของบรษั่ัทุฯ	คด่เป็นประมัาณ
ร�อยล้ะ	70	แล้ะ	30	ต่ามัล้ำาดับ
	 ล้้กค�าในประเทุศของบร่ษััทุฯ	 ประกอบด�วยผู้้�ผู้ล้่ต่เคร้�อง
ปรับอากาศทุี�มัีช้�อเสียง	ทุั�งยี�หุ้�อต่่างประเทุศแล้ะในประเทุศ	โดย
เฉิพิ่าะผู้้�ผู้ล้ต่่เคร้�องปรับอากาศทีุ�มันีโยบายหุ้ลั้กทีุ�จำะสั�งซ้ื้�อช่�นสว่น
เคร้�องปรับอากาศจำากแหุ้ล้่งภายนอก	 แล้ะล้้กค�าทีุ�อย่้ในต่ล้าด
ส่นค�าทุดแทุน	 เช่น	 กล้้่มับร่ษััทุทีุ�ใหุ้�บร่การด�านการบำาร้งรักษัา
เคร้�องปรับอากาศ	เคร้�องทุำาความัเย็น	เป็นต่�น	สำาหุ้รับล้้กค�าต่่าง
ประเทุศ	บรษั่ัทุฯ	จำำาหุ้นา่ยโดยต่รงไปยงัประเทุศในทุวปีเอเชยีแล้ะ
ทุวีปย้โรป	 แล้ะจำำาหุ้น่ายผู้่านต่ัวแทุนจำำาหุ้น่ายสำาหุ้รับล้้กค�าทีุ�อย่้
ในประเทุศสหุ้รัฐอเมัร่กา	ประเทุศแคนาดา	ประเทุศออสเต่รเล้ีย	
แล้ะประเทุศน่วซีื้แล้นด์	 ปัจำจำ้บัน	 บร่ษััทุฯ	 ถื้อได�ว่าเป็นผู้้�ผู้ล้่ต่
คอยล้์ทีุ�มัีค้ณภาพิ่ส้ง	 โดยบร่ษััทุฯ	 เป็นผู้้�ผู้ล้่ต่เพิ่ียงรายเดียวใน
ประเทุศไทุยทีุ�ได�รับการรับรองมัาต่รฐานส่นค�าจำากสถืาบันต่่าง
ประเทุศ	ค้อ	Canadian	Standards	Association	(“CSA”)	ของ
ประเทุศแคนาดา	แล้ะ	Underwriters	Laboratories	Inc.	(“UL”)	
ของประเทุศสหุ้รัฐอเมัร่กา	 ซ่ื้�งเป็นมัาต่รฐานทีุ�เป็นทีุ�ยอมัรับทัุ�ว
โล้ก	 นอกจำากนี�	 บร่ษััทุยังมัีฝ่่ายว่ศวกรรมัทีุ�จำะช่วยล้้กค�าในการ
ใหุ้�คำาแนะนำาในการออกแบบผู้ล้่ต่ภัณฑ์์
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	 บร่ษััทุฯ	 ได�ขยายธิ้รก่จำในด�านบร่การออกแบบ	ต่่ดต่ั�ง	 ระบบปรับอากาศแล้ะผู้นังฉินวน

สำาเร็จำรป้	โดยบร่ษัทัุฯ	เปดิใหุ้�บร่การออกแบบระบบปรบัอากาศ	ผู้นังฉินวนแล้ะหุ้ล้ังคา	ประเภทุ	

Polyurethane	แล้ะ	Polyisocyanurate	โดยรว่มัมัอ้กบัผู้้�ผู้ล้ต่่แผู้น่ฉินวนสำาเรจ็ำรป้ทัุ�งจำากในแล้ะ

ต่่างประเทุศ	 เพิ่้�อใหุ้�บร่การแบบครบวงจำรสำาหุ้รับกล้้่มัล้้กค�าทีุ�ต่�องการ	 การก่อสร�างทีุ�รวดเร็ว	

ประหุ้ยัดพิ่ล้ังงาน	 แล้ะค้ณภาพิ่อากาศทุี�ดี	 ทุั�งนี�	 บร่ษััทุฯ	 ได�ล้งนามัในสัญญาเพิ่้�อเป็นต่ัวแทุน

จำำาหุ้น่ายผู้ล้ต่่ภัณฑ์ข์องบรษั่ัทุ	Kingspan	Insulated	Panel	Pty	จำำากดั	ผู้้�ผู้ล้ต่่แผู่้นฉินวนสำาเร็จำรป้	

(Insulation	Panel)	จำากประเทุศออสเต่รเล้ีย

• EGYPT	
• GERMANY	
• HONG	KONG
• INDIA	
• INDONESIA	
• IRELAND

• ISRAEL	
• ITALY	
• JAPAN
• MALAYSIA	
• MEXICO	
• NETHERLAND

• NEW	CALEDONIA	
• NEW	ZEALAND	
• PAKISTAN
• PHILIPPINES	
• POLAND	
• RUSSIA

• SAUDI	ARABIA	
• SINGAPORE	
• SOUTH	KOREA
• SPAIN	
• SRI	LANKA	
• SWEDEN

• TUNISIA	
• TURKEY	
• UAE
• UK	
• USA	
• VIETNAM

• AUSTRALIA	
• BAHRAIN	
• BRUNEI
• CAMBODIA	
• CANADA	
• CHINA

	 บรษั่ัทุได�ต่อ่ยอดจำากการผู้ล้ต่่คอยล์้ไปส้ก่ารผู้ล้ต่่เคร้�องปรับอากาศแล้ะทุำาความัเย็น	โดย

ใช�ความัชำานาญในการออกแบบแล้ะผู้ล้่ต่คอยล้์ใหุ้�สามัารถืทุำางานได�อย่างเต่็มัประส่ทุธิ่ภาพิ่มัา

เป็นปจัำจำยัสำาคัญในการพิ่ฒันาสน่ค�าแล้ะสร�างการยอมัรบัจำากต่ล้าดสำาหุ้รบัสน่ค�ากล้้ม่ันี�	อนัได�แก่	

Condensing	Unit,	Air	cooled	condenser,	Unit	Cooler	แล้ะ	Air	Handling	Unit
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ภาพัรวิมกิารประกิอบัธุรกิิจ ของกิลุ่มบัริษััทั
โค์รงสร้างการลงทุนของบัริษััทฯ และบัริษััทย่อย :

บร่ษััทุฯ	มัีบร่ษััทุย่อย	5	บร่ษััทุ	ค้อ	

2.  บัริษััท ซี่ ไอจี (ประเทศไทย) จำากัด

	 บรษั่ัทุฯ	ถือ้หุ้้�นสามััญในบรษั่ัทุยอ่ย	จำำานวน	599,850	หุ้้�น	มัล้้คา่

หุ้้�นล้ะ	100	บาทุ	ค่ดเป็นร�อยล้ะ	99.98	ของทุ้นจำดทุะเบียนทุี�ออกแล้ะ

เรียกชำาระแล้�วของบร่ษััทุย่อย	 โดยบร่ษััทุย่อยดำาเน่นธิ้รก่จำผู้ล้่ต่แล้ะ

จำำาหุ้นา่ยอป้กรณแ์ล้ะช่�นสว่นของเคร้�องปรบัอากาศแล้ะเคร้�องทุำาความั

เยน็รวมัไปถืง่เป็นตั่วกล้างในการจัำดจำำาหุ้นา่ยสน่ค�าหุ้รอ้บรก่ารอ้�นต่ามั

ความัเหุ้มัาะสมั	บร่ษััทุย่อยต่ั�งอย้่	 ณ	 เล้ขทุี�	1/1	 หุ้มั้่	7	 ถื.บางค้วัด	

ต่.บางควั้ด	อ.เมัอ้ง	จำ.ปทุ้มัธิาน	ีทุะเบยีนเล้ขทีุ�	0135554002471	โดย

มัีทุ้นจำดทุะเบียน	60,000,000	บาทุ	มั้ล้ค่าหุ้้�นล้ะ	100	บาทุ	ปัจำจำ้บันมัี

กรรมัการบรษั่ัทุ	3	ทุา่น	ได�แก	่นายอารีย	์พิ่้ม่ัเสนาะ,	นายธีิระ	พิ่้ม่ัเสนาะ 

แล้ะ	นายเศกบ้ษัย์	บัวดวง

3.  บัริษััท สยามเรลเวัย์ ด่เวัลลอปเม้นท์ จำากัด

 บรษั่ัทุฯ	ถือ้หุ้้�นสามััญในบรษั่ัทุยอ่ย	จำำานวน	499,997	หุ้้�น	มัล้้คา่

หุ้้�นล้ะ	100	บาทุ	ค่ดเป็นร�อยล้ะ	99.99	ของทุ้นจำดทุะเบียนทุี�ออกแล้ะ

เรียกชำาระแล้�วของบร่ษััทุย่อย	 โดยบร่ษััทุย่อยดำาเน่นธิ้รก่จำศ้นย์ซื้่อมั

รถืไฟ	ทุี�ต่ั�งอย้่	ณ	เล้ขทุี�		1/1	หุ้มั้่	7	ถื.บางค้วัด	ต่.บางค้วัด	อ.เมั้อง	

จำ.ปทุ้มัธิานี	 ทุะเบียนเล้ขทีุ�	0135560001243	 โดยมัีทุ้นจำดทุะเบียน	

50,000,000	 บาทุ	(เด่มัมีัทุ้นจำดทุะเบียน	1,000,000	 บาทุ	 แล้ะได� 

จำดทุะเบียนเพิ่่�มัทุ้นอีก	49,000,000	บาทุ	เมั้�อวันทุี�	2	ธิันวาคมั	2562)	

แล้ะปัจำจำ้บันมัีกรรมัการบร่ษััทุ	4	 ทุ่าน	 ได�แก่	 นายอารีย์	 พิ่้่มัเสนาะ,	

นายธิีระ	พิ่้่มัเสนาะ,	นายเศกบ้ษัย์	บัวดวง	แล้ะ	นายธิัชชัย	แสงก้ล้

1.บัรษัิัท ซ่ีไอจ ีด่เวัลลอปเมน้ท ์จำากดั (จดทะเบ่ัยนเปล่�ยนช่�อจาก 
บัริษััท เดอ ละไม จำากัด)

	 บรษั่ัทุฯ	ถือ้หุ้้�นสามััญในบรษั่ัทุยอ่ย	จำำานวน	999,680	หุ้้�น	มัล้้คา่

หุ้้�นล้ะ	100	บาทุ	ค่ดเป็นร�อยล้ะ	99.97	ของทุ้นจำดทุะเบียนทุี�ออกแล้ะ

เรยีกชำาระแล้�วของบรษั่ัทุย่อย	โดยมัท้ีุนจำดทุะเบยีน	100,000,000	บาทุ	

ทุะเบียนเล้ขทุี�	0845547005846	สำานักงานของบร่ษััทุมัี	2	แหุ้่ง	ค้อ	

สำานักงานแหุ้่งใหุ้ญ่	ต่ั�งอย้่	ณ	เล้ขทุี�	1/1	หุ้มั้่ทุี�	7	ต่.บางค้วัด	อ.เมั้อง

ปทุ้มัธิานี	จำ.ปทุ้มัธิานี	ดำาเน่นธิ้รก่จำเกี�ยวกับการประมั้ล้	แล้ะรับเหุ้มัา

ก่อสร�าง	 แล้ะมัีสำานักงานสาขา	 ต่ั�งอย้่	 ณ	 เล้ขทุี�	171/4-9	 หุ้มั้่ทุี�	4	 

ต่.มัะเรต็่	อ.เกาะสมัย้	จำ.สร้าษัฎรธ์ิาน	ีดำาเนน่ธิร้กจ่ำโรงแรมับนเกาะสมัย้

ภายใต่�ช้�อ	 โรงแรมัสมัญาบ้รา	(Samaya	Bura	Hotel)	 ปัจำจำ้บันมัี

กรรมัการบรษั่ัทุ	3	ทุา่น	ได�แก	่นายอารีย	์พ่้ิ่มัเสนาะ,	นายธีิระ	พิ่้ม่ัเสนาะ 

แล้ะนายทุวีศักด่�	หุ้วังก่อเกียรต่่



9

4. บัริษััท อิลลัสโตร จำากัด

	 บร่ษััทุฯ	ถื้อหุ้้�นสามััญในบร่ษััทุย่อย	จำำานวน	97	หุ้้�น	มั้ล้ค่าหุ้้�น

ล้ะ	10,000	บาทุ	ค่ดเปน็ร�อยล้ะ	97	ของทุน้จำดทุะเบยีนทีุ�ออกแล้ะเรยีก

ชำาระแล้�วของบร่ษััทุย่อย	โดยบร่ษััทุย่อยดำาเน่นธิ้รก่จำ	ว่จำัยระบบปรับ

อากาศ	ระบบควบค้มั	ระบบจำัดการ	แล้ะอ้ปกรณ์	Internet	of	Things	

(IOT)	รวมัทัุ�งระบบ	Application	ต่า่ง	ๆ 	งานบรก่ารทุดสอบ	แล้ะต่ด่ต่ั�ง 

อ้ปกรณ์ไฟฟ้าแรงส้ง	แล้ะนวัต่กรรมัใหุ้มั่ๆ	ด�าน	IT	ทุี�ต่ั�งอย้่	ณ	เล้ขทุี� 

5/10	หุ้มั้่	4	 ถื.บางค้วัด	 ต่.บางค้วัด	 อ.เมั้อง	 จำ.ปทุ้มัธิานี	 ทุะเบียน 

เล้ขทุี�	0135563001775	โดยมัีทุ้นจำดทุะเบียน	5,000,000	บาทุ	(เด่มั

มัีทุ้นจำดทุะเบียน	1,000,000	 บาทุ	 แล้ะได�จำดทุะเบียนเพิ่่�มัทุ้นอีก	

4,000,000	บาทุ	เมั้�อวันทุี�	28	ต่้ล้าคมั	2563)	แล้ะปัจำจำ้บันมัีกรรมัการ

บรษั่ัทุ	3	ทุ่าน	ได�แก	่นายอารีย	์พิ่้ม่ัเสนาะ,	นายวฒ้ก่ร	ต่รีวทุ่ยานนท์ุ	แล้ะ 

นางสาวส้กัญญา	ศีล้นำาก่จำ

5. บัริษััท ซี่ ไอจี บัลูโซีลูชั�นส์ จำากัด 

	 บร่ษััทุฯ	ถื้อหุ้้�นสามััญในบร่ษััทุย่อย	จำำานวน	9,997	หุ้้�น	มั้ล้ค่า

หุ้้�นล้ะ	100	บาทุ	ค่ดเป็นร�อยล้ะ	99.97	ของทุ้นจำดทุะเบียนทุี�ออกแล้ะ

เรียกชำาระแล้�วของบร่ษััทุย่อย	 โดยบร่ษััทุย่อยดำาเน่นธิ้รก่จำการว่จัำย	

พิ่ัฒนา	ผู้ล้่ต่	ประกอบ	แล้ะจำำาหุ้น่ายเคร้�องปรับอากาศ	อ้ปกรณ์แล้ะ

ช่�นส่วนของเคร้�องปรับอากาศ	 เคร้�องทุำาความัเย็น	 อ้ปกรณ์แล้ะช่�น

ส่วนของเคร้�องทุำาความัเย็นทุ้กชน่ด	 แล้ะหุ้�องเย็น	 ทีุ�ต่ั�งอย่้	 ณ	 เล้ข

ทุี�	1/1	หุ้มั้่	7	ถื.บางค้วัด	ต่.บางค้วัด	อ.เมั้อง	จำ.ปทุ้มัธิานี	ทุะเบียน

เล้ขทุี�	0135563017671	โดยมัีทุ้นจำดทุะเบียน	1,000,000	บาทุ	แล้ะ

ปัจำจำ้บันมัีกรรมัการบร่ษััทุ	3	ทุ่าน	ได�แก่	นายทุวีศักด่�	หุ้วังก่อเกียรต่่,	

นางจำันทุน์กะพิ่�อ	ด่สก้ล้	แล้ะนายไสว	ฉิัต่รชัยร้่งเร้อง

บัริษััทร่วัมทุน ได้แก่

 บัริษััท ขวัานทองประปาไทย จำากัด 

	 บร่ษััทุฯ	ได�เข�าร่วมัล้งทุ้นในสัดส่วน	49%	ของทุ้นจำดทุะเบียน 

ทีุ�ออกแล้ะเรียกชำาระแล้�ว	กับบรษั่ัทุ	อันดามััน	วอเต่อร์	จำำากดั	ในบรษั่ัทุ	

ขวานทุองประปาไทุย	จำำากดั	โดยมีัทุน้จำดทุะเบียนทีุ�ออกแล้ะเรียกชำาระ

แล้�วทุั�งส่�น	1,000,000	บาทุ	ค่ดเป็นเง่นล้งทุ้นทุั�งส่�น	0.49	ล้�านบาทุ	

โดยบรษั่ัทุ	ขวานทุองประปาไทุย	จำำากดั	ดำาเนน่ธิร้กจ่ำผู้ล้ต่่แล้ะจำำาหุ้นา่ย

นำ�าประปา	ใหุ้�บร่การ	วางระบบ	ซื้่อมัแซื้มั	บำาร้งรักษัา	ใหุ้�คำาปร่กษัา 

ผู้ล้่ต่แล้ะจำำาหุ้น่ายอ้ปกรณ์	 เคร้�องม้ัอเคร้�องใช�	 ระบบนำ�าประปา	 หุ้ร้อ

ระบบนำ�าเพิ่้�อการอ้ปโภคแล้ะบร่โภค	 ทีุ�ต่ั�งอย่้	 ณ	 เล้ขทีุ�	1/1	 หุ้ม่้ั	7	

ถื.บางค้วัด	ต่.บางค้วัด	อ.เมั้อง	จำ.ปทุ้มัธิานี	แล้ะปัจำจำ้บันมัีกรรมัการ

บรษั่ัทุ	4	ทุา่น	ได�แก	่นายอารยี	์พิ่้ม่ัเสนาะ,	นายทุวศีกัด่�	หุ้วงักอ่เกยีรต่,่	 

นายช้ว่ทุย์	บัวประด่ษัฐ์	แล้ะนางว่ล้าส่นี	บัวประด่ษัฐ์

บัริษััทร่วัม (ลงทุนผ่่านบัริษััทย่อย) ได้แก่

 บัริษััท ฟ้้าขวััญทิพัย์ จำากัด 

	 	 บร่ษััทุฯ	 ได�เข�าร่วมัล้งทุ้นในบร่ษัั		ทุ	 ฟ้าขวัญทุ่พิ่ย์	 จำำากัด	 

ในสัดส่วน	40.20%	 ของทุ้นจำดทุะเบียนทีุ�ออกแล้ะเรียกชำาระแล้�ว	 

โดยมัท้ีุนจำดทุะเบยีนทีุ�ออกแล้ะเรยีกชำาระแล้�วจำำานวน	118,902,000	บาทุ	 

ค่ดเป็นเง่นล้งทุ้นทัุ�งส่�น	47.80	 ล้�านบาทุ	 โดยบร่ษััทุ	 ฟ้าขวัญทุ่พิ่ย์	

จำำากัด	 ดำาเน่นธ้ิรก่จำในกล้้่มัพิ่ลั้งงาน	 มีัผู้ล้่ต่ภัณฑ์์หุ้ลั้กค้อ	 เอทุานอล้ 

ตั่�งอย่้	 ณ	 เล้ขทีุ�	468	 หุ้ม่้ัทีุ�	4	 ถื.สันตั่น	-	 วังด่นสอ	 ต่.เขาไมั�แก�ว 

อ.กบ่นทุร์บ้รี	 จำ.ปราจำีนบ้รี	 แล้ะปัจำจำ้บันมัีกรรมัการบร่ษััทุ	3	 ทุ่าน	

ได�แก่	 นายอารีย์	 พิ่้่มัเสนาะ,	 นายรณชัย	 จำ่นวัฒนาภรณ์	 แล้ะ 

นายไมัเค่ล้	จำางฉิงเกา

โค์รงสัร้างกิารลงทัุน์ของบัริษััทัใหญ่และบัริษััทัย่อย

บัริษััทั ซี่.ไอ.กิรุ�ป 
จำากิัด (มหาช่น์)

99.99%

49%

99.97%

99.98%

97%

99.97%

40.20%

บร่ษััทุ	สยามัเรล้เวย์	 
ดีเวล้ล้อปเมั�นทุ์	จำำากัด

บร่ษััทุ	ขวานทุองประปาไทุย	จำำากัด

บร่ษััทุ	
ซื้ีไอจำี	ดีเวล้ล้อปเมั�นทุ์	จำำากัด

บร่ษััทุ	
ซื้ีไอจำี	(ประเทุศไทุย)	จำำากัด

บร่ษััทุ	อ่ล้ล้ัสโต่ร	จำำากัด

บร่ษััทุ	
ซื้ีไอจำี	บล้้โซื้ล้้ชั�นส์	จำำากัด

บร่ษััทุ	
ฟ้าขวัญทุ่พิ่ย์	จำำากัด
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ค์วิามรับัผ่ิดช่อบัต่อสัังค์ม
และสัิ�งแวิดล้อม

	 หุ้ล้กัการของบรษั่ัทุฯ	ต่ั�งอย่้บนฐานความัเช้�อทีุ�วา่	ธิร้กจ่ำ	กับสงัคมั 
จำะต่�องอย่้ร่วมักัน	 อย่างช่วยเหุ้ล้้อเก้�อก้ล้เอ้�อประโยชน์ซ่ื้�งกันแล้ะกัน	
ช่วยกันล้ดจำ้ดอ่อนต่่อกัน	 บร่ษััทุฯ	 จำ่งมัีเจำต่นารมัณ์ทีุ�จำะดำาเน่นธ้ิรก่จำ	
ใหุ้�เจำร่ญเต่่บโต่บนพิ่้�นฐานของธิรรมัาภ่บาล้แล้ะการด้แล้รับผู้่ดชอบ
ต่อ่สงัคมัแล้ะส่�งแวดล้�อมัอยา่งยั�งย้น	รวมัทัุ�งคำานง่ถืง่ผู้ล้ประโยชน์ของ 
ผู้้�มัีส่วนได�เสียทุ้กกล้้่มัเป็นสำาคัญ

พัันธกิจด้านค์วัามรับัผ่ิดชอบัต่อสังค์ม 

1.	 มั้ง่มัั�นทุ่้มัเทุเพ้ิ่�อมัาต่รฐานสง้สด้	 ได�รบัการรับรองมัาต่รฐานสน่ค�า 
ในระดับสากล้

2.	 ปรบัปรง้พิ่ฒันาระบบการผู้ล้ต่่แล้ะการบรหุ่้ารจำดัการอย่างต่่อเน่�อง 
โดยการทุ�าทุายแล้ะเปล้ี�ยนแปล้ง	ด�วยเทุคโนโล้ยแีล้ะระบบงาน 
สมัยัใหุ้ม่ั	

3.	 สร�างความัพิ่ง่พิ่อใจำใหุ้�กับล้ก้ค�าเพ้ิ่�อบรรล้ก้ารเป็นผู้้�นำา
4.	 สร�างความัแข็งแกร่งในการปฏ่ิบัต่ง่าน	 แล้ะส่งเสรม่ัพัิ่ฒนาศักยภาพิ่ 

บ้คล้ากรทุ้กระดับเพ้ิ่�อรองรบัการบรหุ่้ารจำดัการสมััยใหุ้ม่ั	 ใหุ้�เกด่ 
การสร�างนวัต่กรรมัด�านการผู้ล้่ต่	HVAC	อย่างต่่อเน่�อง

5.	 เป็นองค์กรทีุ�ดีของสังคมัดำาเน่นธิ้รก่จำทีุ�มีัการบร่หุ้ารจำัดการ 
โปร่งใส	ใส่ใจำผู้ล้กระทุบต่่อส่�งแวดล้�อมัต่ามัมัาต่รฐานสากล้	แล้ะ 
มัีส่วนร่วมัในการพิ่ัฒนาค้ณภาพิ่ชีว่ต่ทุี�ดีแก่สังคมัช้มัชน

6.	 สร�าง	 Brand	 เป็นของต่นเองเพิ่้�อใหุ้�ล้้กค�าน่กถื่งเมั้�อมัี 
ความัต่�องการใช�ส่นค�าประเภทุนี�

7.	 สร�างองค์กรแหุ้่งความัส้ข	แล้ะความัภาคภ้มั่ใจำ

	 ในการดำาเนน่การเพิ่้�อใหุ้�เป็นไปต่ามัเจำต่นารมัณ์แล้ะแนวคด่ต่ามั
หุ้ล้กัการของบรษั่ัทุฯดงักล้า่วข�างต่�น	บรษั่ัทุฯจำง่กำาหุ้นดนโยบายความั
รับผู้่ดชอบต่่อสังคมั	 แล้ะส่�งแวดล้�อมัทุี�บร่ษััทุแล้ะบร่ษััทุย่อยใช�ย่ดถื้อ
เป็นแนวทุาง	ดังต่่อไปนี�
 
น์โยบัายด้าน์ค์วิามรับัผ่ิดช่อบัต่อสัังค์ม

การอนุรักษั์สิ�งแวัดล้อมและพัลังงาน

	 สนบัสนน้กจ่ำกรรมัการพัิ่ฒนาแล้ะรกัษัาส่�งแวดล้�อมัแล้ะอนรั้กษั์
การใช�พิ่ล้ังงานนำ�า	เช้�อเพิ่ล้่ง	แล้ะกระดาษัอย่างมัีประส่ทุธิ่ภาพิ่

• ส่งเสร่มัแล้ะอน้รักษั์การใช�พิ่ล้ังงาน
•	 ต่่ดต่ามัแล้ะปฏิ่บัต่่ต่ามักฎหุ้มัาย	ข�อบังคับแล้ะข�อกำาหุ้นดต่ามั
มัาต่รฐานด�านการอน้รักษั์ส่�งแวดล้�อมัแล้ะพิ่ล้ังงาน	
•	 พิ่ฒันาแล้ะปรบัปรง้กระบวนการผู้ล้ต่่แล้ะระบบการจัำดการของเสยี 
จำากโรงงานเพ้ิ่�อกำาจำดัมัล้ภาวะทีุ�มัผีู้ล้กระทุบต่่อส่�งแวดล้�อมัส้ม่ัาต่รฐาน 
ISO14000
•	 สร�างจำ่ต่สำาน่กแก่พิ่นักงานทุ้กระดับในความัรับผู้่ดชอบต่่อ 
การรักษัาส่�งแวดล้�อมัทุั�งภายในโรงงานแล้ะภายนอกโรงงาน

สิทธิมนุษัยชนและการปฎิิบััติต่อพันักงาน

	 ย่ดมัั�นในวัฒนธิรรมัของบร่ษััทุฯ	 สนับสน้นแล้ะเคารพิ่ในการ
ปกปอ้งสทุ่ธิม่ันษ้ัยชน	ปฏิบ่ตั่ต่่อ่พิ่นกังานอยา่งเทุา่เทุยีมัแล้ะเปน็ธิรรมั	
สง่เสรม่ัใหุ้�พิ่นักงานมัสีว่นร่วมัในการทุำาประโยชนต์่อ่สงัคมัทัุ�งทุางต่รง
แล้ะทุางอ�อมั	
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•	 การอบรมัแล้ะพิ่ัฒนาบ้คล้ากร	 พัิ่ฒนาทัุกษัะของพิ่นักงาน 
ทุ้กระดับแล้ะสร�างองค์ความัร้�ภายในองค์กรต่ามันโยบายส่งเสร่มั 
การเรยีนร้�ระดบัองค์กรแล้ะการพิ่ฒันาบ้คล้ากรเพิ่้�อยกระดบัการทุำางาน
ของพิ่นักงานอย่างมั้ออาชีพิ่	
•	 สง่เสรม่ัพิ่นกังานใหุ้�มัสีว่นรว่มัในการแสดงออกถืง่ความัคด่เหุ้น็
ต่่อองค์กร
•	 จำัดใหุ้�มัีสวัสด่การ	 ความัปล้อดภัยแล้ะส้ขอนามััยในสถืานทีุ�
ทุำางาน	รวมัถื่งพิ่ัฒนาระบบการทุำางานแล้ะสร�างนวัต่กรรมัในองค์กร	

ค์วัามรับัผ่ิดชอบัต่อผู่้บัริโภค์ 
	 ม่้ังพิ่ัฒนาผู้ล้่ต่ภัณฑ์์แล้ะบร่การทีุ�ไมั่ก่อใหุ้�เก่ดอันต่รายต่่อ 
ผู้้�บร่โภคแล้ะผู้ล้กระทุบต่่อส่�งแวดล้�อมั	มัีค้ณภาพิ่ต่รงต่ามัหุ้ร้อส้งกว่า
ความัคาดหุ้มัายของผู้้�บร่โภค	ภายใต่�เง้�อนไขทุี�เป็นธิรรมั	แล้ะ	
•	 ใหุ้�ความัสำาคัญต่่อมัาต่รฐานในการใหุ้�บร่การล้้กค�า	รับผู้่ดชอบ 
ต่อ่การใหุ้�บรก่ารล้ก้ค�า	ใหุ้�ข�อม้ัล้เกี�ยวกบัผู้ล้ต่่ภณัฑ์แ์ล้ะบรก่ารทีุ�ถืก้ต่�อง 
เพิ่ียงพิ่อ	ไมั่เก่นความัเป็นจำร่ง	
•	 รกัษัาความัล้บัของล้ก้ค�าไม่ันำาไปใช�เพ้ิ่�อประโยชน์ของต่นเอง	หุ้ร้อ
ผู้้�ทีุ�เกี�ยวข�องโดยมัช่อบ	
•	 มันีโยบายด�านการต่ล้าด	การล้งทุ้นแล้ะการนำาเสนอผู้ล้ต่่ภณัฑ์์
แล้ะบร่การทุี�รับผู้่ดชอบต่่อสังคมั	

การกำากับัดูแลกิจการท่�ด่ 

	 ดำาเน่นธิ้รก่จำอย่างถื้กต่�องต่ามักฏิหุ้มัายแล้ะกฏิระเบียบ 
ทีุ�เกี�ยวข�อง	มีัความัโปรง่ใส	เปิดเผู้ยข�อม้ัล้ทีุ�สำาคญั	ต่รวจำสอบได�	ปฏิบ่ตั่่
ต่ามันโยบายการกำากับด้แล้ก่จำการทุี�ดี	โดยคำาน่งถื่งประโยชน์ทุี�จำะเก่ด
ข่�นกับผู้้�ถื้อหุ้้�น	พิ่นักงาน	ช้มัชนแล้ะสังคมั	ค้่ค�า	ล้้กค�าแล้ะประชาชน 
ค้แ่ขง่ทุางการค�า	เจำ�าหุ้นี�	หุ้นว่ยงานภาครฐั	แล้ะผู้้�มัสีว่นได�เสยีทุ้กฝ่า่ย	
•	 ส่งเสร่มัแล้ะปรับปร้งมัาต่รฐานด�านจำร่ยธิรรมัในการประกอบ
ธิ้รก่จำใหุ้�สอดคล้�องกับข�อปฏิ่บัต่่ทุางจำร่ยธิรรมัซื้่�งรวมัถื่งการเปิดเผู้ย
ข�อมั้ล้	การด้แล้แล้ะควบค้มัการใช�ข�อมั้ล้ภายใน
•	 รักษัามัาต่รฐานการกำากับด้แล้ก่จำการทุี�ดีของบร่ษััทุ
•	 กำาหุ้นดกล้ย้ทุธิ์การบร่หุ้ารความัเสี�ยงทุี�มัีประส่ทุธิ่ภาพิ่

ค์วัามรับัผ่ิดชอบัต่อชุมชนและสังค์ม 

	 บรษั่ัทุใหุ้�ความัสำาคัญกบัผู้้�มัสีว่นได�สว่นเสยีแล้ะช้มัชนทีุ�โรงงาน
ต่ั�งอย่้	 ม่้ังมัั�นพิ่ัฒนาค้ณภาพิ่ชีว่ต่ของช้มัชนบร่เวณโดยรอบของ
โรงงาน	โดยจำะพิ่ฒันาคนในช้มัชน	ชว่ยรกัษัาส่�งแวดล้�อมั	แล้ะสง่เสรม่ั
จำารีต่ประเพิ่ณีของช้มัชน	
•	 ใช�กระบวนการทุางธิร้กจ่ำเพ้ิ่�อประโยชน์ในการพิ่ฒันาคณ้ภาพิ่ชวีต่่	
ช่วยสร�างเศรษัฐกจ่ำแล้ะความัเข�มัแข็งใหุ้�กบัช้มัชนเพ้ิ่�อนบ�าน	แล้ะสงัคมัไทุย	
•	 สนับสน้นก่จำกรรมัแล้ะโครงการต่่างๆ	 ทีุ�สนับสน้นช้มัชนแล้ะ
โครงการด�านการศ่กษัาสำาหุ้รับโรงเรียนในช้มัชน	
•	 ร่วมัมั้อกับล้้กจำ�าง/พิ่นักงาน	 ครอบครัวของพิ่นักงาน	 ช้มัชน
ทุ�องถื่�น	 ต่ล้อดจำนสังคมัโดยส่วนรวมั	 เพิ่้�อปรับปร้งค้ณภาพิ่ชีว่ต่ของ
ทุ้กฝ่่ายเหุ้ล้่านั�นในว่ถืีทุางทุี�มัีค้ณค่าทุั�งต่่อต่ัวธิ้รก่จำแล้ะต่่อการพิ่ัฒนา

การดำาเนินงานตามนโยบัายค์วัามรับัผ่ิดชอบัทางสังค์ม
	 บร่ษััทุได�ดำาเน่นการศ่กษัาล้ักษัณะทีุ�สำาคัญ	 แล้ะบร่บทุของ
ธิ้รก่จำทัุ�งภายในแล้ะภายนอกองค์กรโดยใช�หุ้ลั้กเกณฑ์์ทีุ�ธิ้รก่จำส่นค�า
อ้ต่สาหุ้กรรมัใช�ทัุ�วไปจำนเป็นทีุ�มัาของการกำาหุ้นดพิ่ันธิก่จำด�านความั
รับผู้่ดชอบต่่อสังคมัในการนำาองค์กร	 ทีุ�ซื้่�งฝ่่ายบร่หุ้ารมีัการกำาหุ้นด
นโยบายความัรับผู้ด่ชอบต่อ่สังคมัแล้ะส่�งแวดล้�อมั	เพิ่้�อใช�เปน็แนวทุาง
ในเบ้�องต่�น	อีกทุั�งได�ต่ั�งคณะทุำางานเพิ่้�อขับเคล้้�อน	ควบค้มัแล้ะต่รวจำ
สอบการดำาเน่นการใหุ้�สอดคล้�องต่ามันโยบายฯดังกล้่าว	 ปัจำจำ้บัน
บร่ษััทุฯทุำาการปฏิ่บัต่่ต่ามัแผู้นปฏิ่บัต่่การด�านความัรับผู้่ดชอบต่่อ
สังคมั	โดยว่าต่ามัหุ้ล้ักการพิ่ัฒนาแผู้นฯ	ดังนี�:	
1.	 มั้่งเน�นการล้ดผู้ล้กระทุบใดๆ	(หุ้ากมัี)	ทุี�อาจำจำะเก่ดข่�นต่่อสังคมั
แล้ะส่�งแวดล้�อมัใหุ้�น�อยทุี�ส้ดเป็นไปต่ามัมัาต่รฐานสากล้	
2.	 มั้่งสร�างความัสามัารถืในการปฏิ่บัต่่	 ยกระดับใหุ้�เก่ดนวัต่กรรมั
ใหุ้มั่ๆทีุ�เพิ่่�มัประส่ทุธ่ิภาพิ่แล้ะประส่ทุธ่ิผู้ล้ในการดำาเน่นธ้ิรก่จำ	 เช่น
การประหุ้ยัดพิ่ล้ังงาน	 การรีไซื้เค่ล้	 การล้ดปร่มัาณการใช�วัต่ถื้ด่บ	
เป็นต่�น	 โดยเช้�อมัโยงกับผู้้�มัีส่วนได�เสียนำาความัต่�องการของผู้้�มัีส่วน
ได�เสยีภายนอกมัาส้ก่ารสร�างการมีัสว่นร่วมักบัพิ่นกังานเพิ่้�อใหุ้�เกด่การ
พิ่ัฒนาองค์กร	ผู้้กโยงกับแนวค่ดความัรับผู้่ดชอบต่่อสังคมัจำนเก่ดการ	
จำัดการค้ณภาพิ่	 โดยองค์กรกำาล้ังดำาเน่นการเพิ่้�อใหุ้�ได�รับการรับรอง	
ISO14001	จำากความัร่วมัมั้อของทุ้กภาคส่วนอีกด�วย
3.	 สร�างความัได�เปรียบทุางการแข่งขันในต่ล้าดโล้ก	 โดยการ 
คงสถืานะการรับรองต่ามัมัาต่รฐานคณ้ภาพิ่สากล้	CSA	แล้ะ	UL	เพ้ิ่�อ
สามัารถืสร�างความัมัั�นใจำใหุ้�กับล้้กค�าต่่างประเทุศ	 อีกทัุ�งบร่ษััทุฯ	 ได� 
ล้งนามัในคำาประกาศเจำต่นารมัณ์แนวร่วมัปฏ่ิบัต่่ของภาคเอกชนไทุย
ในการต่่อต่�านทุ้จำร่ต่	 คอรัปชั�น	 เพ้ิ่�อสร�างความัโปร่งใสในการดำาเน่น
งาน	ทุำาใหุ้�เกด่ความัร่วมัม้ัอแล้ะสนับสนน้ธิร้กจ่ำ	สน่ค�าอต้่สาหุ้กรรมัของ 
บรษั่ัทุฯจำากทุ้กภาคส่วน	

	 โดยฝ่่ายต่่าง	 ๆ	 ในองค์กรได�จำัดทุำาแผู้นปฏิ่บัต่่การโดยว่าต่ามั	

ประเด็นสำาคัญ	ทุี�ได�คัดเล้้อกไว�ดังนี�:	

สุุขภาพและความปลอดภัย	รับผู้่ดชอบโดยหุ้น่วยงาน	ความัปล้อดภัย
• บร่ษััทุฯ	มัีการวางกฎระเบียบด�านความัปล้อดภัยอย่างรัดก้มั
• มักีารจัำดอบรมัด�านความัปล้อดภยัใหุ้�พิ่นกังานทุ้กคนอย่้เป็นประจำำา

การบรหิารจััดการของเสุยีและวัสุดุเหลือใช้้	รบัผู้ด่ชอบโดย	สายงานผู้ล้ต่่
• บร่ษััทุฯ	 มีัระบบการจัำดการนำ�าเสียทีุ�มัีประส่ทุธ่ิภาพิ่ก่อนปล่้อย

นำ�าล้งส้่ระบบระบายนำ�าสาธิารณะ
• มัีการพิ่ัฒนาการผู้ล้่ต่เพิ่้�อล้ดปร่มัาณของเสียแล้ะวัสด้เหุ้ล้้อใช�

จำากกระบวนการผู้ล้่ต่

• มัีการนำาเศษัวัสด้มัาเข�าส้่กระบวนการเพิ่้�อนำากล้ับมัาใช�ใหุ้มั่

สิุนค้าและบริการทีี่�เป็นมิตรต่อสิุ�งแวดล้อม	 รับผู้่ดชอบโดย	 สายงาน

วศ่วกรรมั
• เข�าร่วมัโครงการรักษ์ัส่�งแวดล้�อมักำาจำดัสาร	CFC	(Chlorofluorocarbons) 

ทีุ�น่ยมัใช�ในสายการผู้ล้่ต่ในอ้ต่สาหุ้กรรมัไฟฟ้าฯ	 โดยเฉิพิ่าะทีุ�
เกี�ยวข�องกับเคร้�องปรับอากาศทีุ�เปน็สารตั่วหุ้ลั้กในการก่อกำาเนด่
มัล้พิ่่ษัทุางอากาศ

• ส่นค�าของบร่ษััทุเป็นส่นค�าทีุ�ไม่ัต่�องใช�สารทุำาความัเย็นทีุ�มีัส่วน
ผู้สมัของ	CFC

• บร่ษััทุฯ	 ใหุ้�บร่การซื้่อมับำาร้งกับล้้กค�าแทุนการผู้ล้่ต่ใหุ้มั่เพิ่้�อล้ด
ผู้ล้กระทุบต่่อส่�งแวดล้�อมั
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ความรบัผิิดช้อบตอ่สิุนค้าและบรกิาร	รบัผู้ด่ชอบโดย	สายงานผู้ล้ต่่	แล้ะ	

หุ้น่วยงานควบค้มัค้ณภาพิ่
• บร่ษััทุฯ	มัีการควบค้มัการผู้ล้่ต่ใหุ้�ส่นค�าทุ้กช่�นมัีค้ณภาพิ่ส้งต่ามั

ความัต่�องการของล้้กค�า
• ใหุ้�ความัสำาคัญต่่อกำาหุ้นดการส่งมัอบส่นค�าต่ามัทีุ�มัีการต่กล้ง 

กบัล้ก้ค�า	เพ้ิ่�อใหุ้�การบรหุ่้ารหุ่้วงโซ่ื้อป้ทุานเป็นไปอย่างมีัประสทุ่ธ่ิภาพิ่ 
ส้งส้ด

• มักีารรบัประกนัคณ้ภาพิ่สน่ค�าทุ้กช่�นต่ามัเง้�อนไขทัุ�วไปในการขาย
• บร่ษััทุใหุ้�บร่การซ่ื้อมับำาร้งกับล้้กค�าด�วยความัรวดเร็วเพิ่้�อต่อบ

สนองความัต่�องการเร่งด่วนของล้้กค�า

การดูแลพนักงาน	รับผู้่ดชอบโดย	สายงานบร่หุ้าร/บ้คคล้
• บรษั่ัทุฯ	จำดัใหุ้�มักีารฝ่กึอบรมัใหุ้�พิ่นกังานในทุก้ระดบัอยา่งทัุ�วถืง่ 

เพิ่้�อเป็นการเสร่มัศักยภาพิ่แล้ะเพิ่้�อความัก�าวหุ้น�าในบร่ษััทุ
• มักีารต่รวจำรา่งกายประจำำาปีในทุ้กปีเพิ่้�อล้ดคา่ใช�จำา่ยของพิ่นกังาน

แล้ะเพิ่้�อส้ขภาพิ่ทุี�ดีของพิ่นักงาน
• จำดัใหุ้�มีังานเล้ี�ยงสงัสรรค์ใหุ้�พิ่นักงานได�ผู้อ่นคล้าย	แล้ะมักีำาล้งัใจำ

ในการทุำางานอย่างเป็นส้ข
• มัีการใหุ้�ทุ้นการศ่กษัาแก่บ้ต่รพิ่นักงาน

การกำากับดูแลกิจัการและข้อปฏิิบัติด้านจัริยธรรม	 รับผู้่ดชอบโดย

สำานักงานต่รวจำสอบภายในแล้ะ	สำานักงานเล้ขาน้การฯ

	 บร่ษััทุฯ	 ส่งเสร่มัแล้ะปรับปร้งมัาต่รฐานด�านจำร่ยธิรรมัในการ

ประกอบธิ้รก่จำใหุ้�สอดคล้�องกับข�อปฏิ่บัต่่ทุางจำร่ยธิรรมั	ซื้่�งรวมัถื่งการ

เปิดเผู้ยข�อมั้ล้	 การด้แล้	 แล้ะควบค้มัการใช�ข�อมั้ล้ภายใน	 การรักษัา

มัาต่รฐาน	 การกำากับด้แล้ก่จำการทีุ�ดีของบร่ษััทุฯ	 โดยรวมัถื่งกล้ย้ทุธ์ิ

การบร่หุ้ารความัเสี�ยงทุี�มัีประส่ทุธิ่ภาพิ่
• การกำากับด้แล้ก่จำการทุี�ดีของบร่ษััทุฯ
• ข�อกำาหุ้นดเกี�ยวกับการใช�ข�อมั้ล้ภายใน
• ความัโปร่งใส
• การเปิดเผู้ยข�อมั้ล้
• การบร่หุ้ารความัเสี�ยง

ความรับผิิดช้อบต่อชุ้มช้นและการสุ่งเสุริมการศึึกษา	 รับผู่้ดชอบโดย	

ส่วนงานบร่หุ้าร

	 บรษั่ัทุฯ	สนบัสนน้กจ่ำกรรมัแล้ะโครงการต่่างๆ	ทีุ�สนบัสนน้ช้มัชนแล้ะ

โครงการด�านการศก่ษัาสำาหุ้รบัโรงเรยีนในช้มัชน	 รวมัถืง่การช่วยเหุ้ล้้อ 

บรรเทุาทุ้กข์ผู้้�ประสบภัยจำากภัยพิ่่บัต่่ทุางธิรรมัชาต่่แล้ะสาธิารณภัย

อ้�นๆ
• ใหุ้�การสนับสน้นช้มัชนในด�านการศ่กษัาแล้ะการฝ่ึกอบรมั	
• บร่ษััทุฯ	 ใหุ้�ทุ้นการศ่กษัากับเด็กๆ	 ในสถืาบันการศ่กษัา	 แล้ะ

ช้มัชนใกล้�เคียง	เช่น	โรงเรียนบางค้วัด	หุ้มั้่บ�านเอ้�ออาทุรฯ	แล้ะ	
เทุศบาล้เมั้องบางค้วัด	เป็นต่�น	

• บร่ษััทุฯจำัดใหุ้�มีัการศ่กษัาแล้ะฝ่ึกงานของน่ส่ต่นักศ่กษัาของ
สถืาบนัการศก่ษัาต่า่งๆ	เชน่	วทุ่ยาลั้ยเทุคโนโล้ยีแหุ้ล้มัทุอง	แล้ะ
ว่ทุยาล้ัยเทุคน่คปทุ้มัธิานี	เป็นต่�น

• ช่วยเหุ้ล้้อบรรเทุาทุ้กข์ผู้้�ประสบภัยพิ่่บัต่่แล้ะสาธิารณภัยต่่างๆ

	 ในการปฏิ่บตั่่ต่ามัแผู้นปฏิ่บตั่่การด�านความัรับผู้่ดชอบต่่อสังคมั	

คณะทุำางานฯจำกัทุำาการรวบรวมัผู้ล้การดำาเนน่งานต่ามัแผู้นอยา่งน�อย

ปีล้ะ	1	ครั�ง	เพิ่้�อต่่ดต่ามัแล้ะร่วมักันพิ่่จำารณาหุ้ากสมัควรเปล้ี�ยนแผู้น

หุ้ร้อแนวทุางปฏิ่บัต่่เพิ่้�อใหุ้�สามัารถืสัมัฤทุธิ่ผู้ล้ต่ามัเป้าหุ้มัายได�มัาก

ทุี�ส้ด	

การดำาเนินธุรกิจท่�ม่ผ่ลกระทบัต่อค์วัามรับัผ่ิดชอบัต่อสังค์ม
	 เน่�องจำากบรษั่ัทุฯ	ดำาเนน่ธิร้กจ่ำอต้่สาหุ้กรรมัด�านการผู้ล้ต่่	ทีุ�ซื้่�งใน

กระบวนการอาจำมีัการใช�นำ�ามันั	สารหุ้ล่้อล้้�น	แล้ะ/หุ้รอ้สารเคมีับางชนด่	

บร่ษััทุฯจำ่งใหุ้�ความัสำาคัญเป็นอย่างย่�งต่่อการกำาหุ้นดแผู้นการป้องกัน

การเก่ดผู้ล้กระทุบในทุางล้บต่่อส่�งแวดล้�อมัแล้ะสังคมั	 พิ่ร�อมัทัุ�งการ

เฝ่้าระวังอย่างเป็นระบบ	ดังจำะเหุ้็นได�จำากการยกเล้่กการใช�สาร	CFC	

ทีุ�ซื้่�งส่งผู้ล้กระทุบต่่อส่�งแวดล้�อมั	 ทัุ�งๆ	 ทีุ�เป็นสารหุ้ล้ักทีุ�ใช�โดยทัุ�วไป

ในอต้่สาหุ้กรรมัผู้ล้ต่่ช่�นสว่นเคร้�องปรบัอากาศ	มัาไม่ัต่ำ�ากวา่	10	ปี	แต่่

กระนั�นบรษั่ัทุฯ	ยงัคงเด่นหุ้น�าทีุ�จำะพิ่ฒันาคณ้ภาพิ่ทัุ�งด�านกระบวนการ

แล้ะผู้ล้ต่่ภณัฑ์เ์พิ่้�อม่ัใหุ้�สง่ผู้ล้ทุางล้บต่อ่สงัคมัแล้ะส่�งแวดล้�อมั	โดยนำา

เกณฑ์ม์ัาต่รฐาน	ISO	14001	มัาเป็นแนวปฎบั่ต่	่วัต่ถืด้บ่แล้ะช่�นสว่นทีุ�

บรษั่ัทุคัดสรรต่�องได�รับความัปล้อดภัยได�มัาต่รฐานสากล้รวมัถืง่เล้อ้ก

ใช�วัต่ถื้ด่บทีุ�สามัารถืนำากล้ับมัาใช�ใหุ้มั่ในส่วนของกระบวนการผู้ล้่ต่	

นอกจำากนี�บร่ษััทุยังมัีเป้าหุ้มัายทีุ�จำะใช�พิ่ล้ังงานอย่างมัีประส่ทุธิ่ภาพิ่

ส้งส้ด	ก่อใหุ้�เก่ดของเสียน�อยทุี�ส้ดในระหุ้ว่างการผู้ล้่ต่	มัีการแยกของ

เสยี	กระต่้�นใหุ้�เกด่การนำากล้บัมัาใช�ใหุ้มั	่แล้ะหุ้ล้กีเล้ี�ยงการซ้ื้�อวตั่ถ้ืดบ่

หุ้ร้อช่�นส่วนทุี�ยากต่่อการย่อยสล้ายอีกด�วย

ข้อพิพาที่ที่างกฎหมาย

	 บร่ษััทุฯ	แล้ะบร่ษััทุย่อย	ไมั่เคยมัีข�อพิ่่พิ่าทุทุางกฎหุ้มัายด�านส่�ง

แวดล้�อมัแล้ะ/หุ้รอ้สงัคมั	หุ้รอ้แมั�แต่ถ่ืก้ต่รวจำสอบวา่การดำาเนน่งานขอ

งบรษั่ัทุฯ	หุ้รอ้บรษั่ัทุยอ่ยมักีารฝ่า่ฝ่น้กฎหุ้มัายในด�านความัรบัผู้ด่ชอบ

ต่่อสังคมั	อย่างมัีนัยสำาคัญแต่่อย่างไร

เราคำาน่งถื่งช้มัชน	 สังคมัแล้ะส่�งแวดล้�อมัเพ้ิ่�อชีว่ต่ทีุ�ดีของล้้กหุ้ล้าน

แล้ะสังคมัในวันข�างหุ้น�า	ดังจำะเหุ้็นได�จำาก	ประกาศนียบัต่รทุี�เราได�รับ

จำากสภาอ้ต่สาหุ้กรรมัแหุ้ง่ประเทุศไทุย	ถืง่ความัมั้ง่มัั�นตั่�งใจำในการเข�า

รว่มัโครงการรักษัส์่�งแวดล้�อมักำาจำดัสาร	CFC	(Chlorofluorocarbons) 

ทีุ�นย่มัใช�ในสายการผู้ล้ต่่ในอ้ต่สาหุ้กรรมัไฟฟ้าฯ	โดยเฉิพิ่าะทีุ�เกี�ยวข�อง

กับเคร้�องปรับอากาศทีุ�เป็นสารต่ัวหุ้ล้ักในการก่อกำาเน่ดมัล้พิ่่ษัทุาง

อากาศ	 ในปี	2543	 จำัดทุำาบ่อบำาบัดนำ�าเสียก่อนปล้่อยล้งทุ่อระบาย

สาธิารณะ	การนำานำ�าทีุ�ใช�ในกระบวนการกลั้บมัาใช�ซื้ำ�าเป็นต่�น	ทีุ�ถือ้เป็น

จำ้ดเร่�มัต่�นในการก�าวเด่นต่่อไปในร้ปแบบโรงงานสีเขียว

We	received	the	certificate	

from	the	Department	of 

Industrial	Factory	for	

project	participation	of	

“Ozone	Depleting	 

Substance	Phase	out	 

”	for	terminating	the	usage	

of	Chlorofluorocarbons 

(CFC)	for	all	steps	of	

production	process.
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ผิลกระที่บด้านลบต่อสัุงคม และ สิุ�งแวดล้อม

	 การดำาเน่นธิ้รก่จำของบร่ษััทุแล้ะบร่ษััทุย่อยยังต่ั�งแต่่อดีต่จำนถื่ง

ปล้ายป	ี2563	ยังไมัพ่ิ่บว่าส่งผู้ล้กระทุบในด�านล้บต่อ่สังคมั	ส่�งแวดล้�อมั

หุ้รอ้ไม่ัเปน็ไปต่ามัหุ้ลั้กการ	8	ข�อวา่ด�วยหุ้ลั้กการของ	CSR	แต่อ่ย่างไร

กิจกรรมเพั่�อประโยชน์ต่อสังค์มและสิ�งแวัดล้อม  

	 ในปี	2563	บรษั่ัทุฯได�ดำาเนน่กจ่ำกรรมัเพิ่้�อประโยชน์ต่อ่สงัคมัแล้ะ

ส่�งแวดล้�อมัในหุ้ล้ายด�าน	โดยมักีจ่ำกรรมั	แล้ะโครงการต่า่ง	ๆ 	เชน่	การ

อน้รักษ์ัส่�งแวดล้�อมัแล้ะพิ่ล้ังงาน	 การใช�วัต่ถื้ด่บในกระบวนการผู้ล้่ต่ 

ทีุ�ปราศจำากสารเคมีัทีุ�กระทุบต่่อส่�งแวดล้�อมั	 การล้ดค่าใช�จำ่าย	 ล้ด

ต่�นทุ้นในการผู้ล้่ต่	 การประหุ้ยัดทุรัพิ่ยากรธิรรมัชาต่่	 การสร�างความั

สัมัพิ่ันธิ์อันดีกับช้มัชน	เป็นต่�น

สุุขภาพและความปลอดภัย

	 บรษั่ัทุฯ	มั้ง่มัั�นในการควบคม้ั	ดแ้ล้	ป้องกันความัเสี�ยงด�านความั

ปล้อดภัย	 อาชีวอนามััย	 แล้ะสภาพิ่แวดล้�อมัการทุำางานของบ้คล้ากร

ทุก้คน	โดยใหุ้�ความัสำาคญัเปน็อยา่งย่�งต่อ่การดำาเนน่งานต่ามักฎหุ้มัาย	

มัาต่รฐานสากล้	 แล้ะนโยบายค้ณภาพิ่	 ความัมัั�นคง	 ความัปล้อดภัย	

อาชีวอนามััย	 แล้ะส่�งแวดล้�อมั	 เพิ่้�อล้ดอ้บัต่่เหุ้ต่้ใหุ้�เป็นศ้นย์แล้ะล้ด

อัต่ราการเจำ็บป่วยจำากการทุำางานในทุ้กพิ่้�นทุี�ปฏิ่บัต่่งาน	ด�วยต่ระหุ้นัก

ดีว่าบ้คล้ากรของบร่ษััทุฯ	ทุ้กคน	รวมัถื่งค้่ค�า	แล้ะผู้้�รับเหุ้มัาทุี�ดำาเน่น

งานร่วมักับบร่ษััทุ	มัีส่ทุธิ่ในการทุำางานภายใต่�สภาพิ่แวดล้�อมัทุี�มัั�นคง

ปล้อดภัย	เพิ่้�อค้ณภาพิ่ชีว่ต่ทุี�ดีในการทุำางาน	

	 บร่ษััทุฯ	 ปล้้กฝ่ังจ่ำต่สำาน่กด�านความัปล้อดภัยแล้ะอาชีวอนามััย

ใหุ้�แก่พิ่นักงานในทุ้กระดับ	 ผู้่านการกำากับด้แล้ในระดับนโยบาย	 แล้ะ

ระดับการปฏิ่บัต่่	 เช่น	การฝ่ึกอบรมั	แล้ะการสร�างความัเข�าใจำเช่งล้่ก

ด�วยกจ่ำกรรมัแล้ะแรงจำง้ใจำ	เพิ่้�อสนับสนน้ใหุ้�เกด่ความัรับผู้ด่ชอบในเร้�อง	

ความัปล้อดภัยทุั�วทุั�งองค์กร	

• บร่ษััทุฯ	มัีการวางกฎ	ระเบียบ	ด�านความัปล้อดภัยอย่างรัดก้มั	
โดยจำัดใหุ้�มัีอ้ปกรณ์	 Safety	 ใหุ้�พิ่นักงานอย่างเหุ้มัาะสมัในการ
ปฏิ่บัต่่งาน

• มัีการจัำดอบรมัด�านความัปล้อดภัยใหุ้�พิ่นักงานทุ้กคนอย้่เป็น

ประจำำา

	 ในปี	2563	บรษั่ัทุฯ	จัำดใหุ้�มีัการอบรมัด�านความัปล้อดภัย	โดยจัำด

ใหุ้�มัีการอบรมัภายใน	แล้ะภายนอกบร่ษััทุ	ดังนี� 	Safety	Awareness	

(การปล้้กจำ่ต่สำาน่กความัปล้อดภัยในการทุำางาน),	 ความัปล้อดภัย 

ในการทุำางานเกี�ยวกับสารเคมีัแล้ะการต่อบโต่�กรณีเก่ดเหุ้ต่้ฉ้ิกเฉ่ิน,	 

หุ้ล้ักส้ต่รดับเพิ่ล้่งขั�นต่�น,	 หุ้ล้ักส้ต่ร	 จำป.บร่หุ้าร,	 หุ้ล้ักส้ต่ร	 จำป 

หุ้ัวหุ้น�างาน	เป็นต่�น

สุรุปสุถิิติการเกิดอุบัติเหตุจัากการที่ำางานถึิงขึ�นหยุดงาน รวม 3 สุาขา 

ในปี 2561 - 2563

สุถิิตกิารเกดิอบุตัเิหต ุรวม 3 สุาขา ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

จำำานวนครั�งการเก่ดอบั้ต่เ่หุ้ต่	้(ครั�ง) 13 9 15

จำำานวนพิ่นกังานได�รบัอ้บัต่เ่หุ้ต่	้(คน) 13 9 15

จำ�นวนวันหยุดง�นของพนักง�นรวม (วัน) 66.13 9.75 129.5

การบริหารจััดการของเสีุยและวัสุดุเหลือใช้้

• บร่ษััทุฯ	 ใหุ้�ความัสำาคัญต่่อการอน้รักษั์ส่�งแวดล้�อมั	 โดยจำัดใหุ้�มัี

ระบบการจำดัการนำ�าเสยีทีุ�มัปีระสทุ่ธิภ่าพิ่กอ่นปล้อ่ยนำ�าล้งส้ร่ะบบ

ระบายนำ�าสาธิารณะ
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• บร่ษััทุฯ	ส่งเสร่มัใหุ้�เก่ดโครงการล้ดต่�นทุ้นแล้ะเพิ่่�มัประส่ทุธิ่ภาพิ่

การผู้ล้่ต่	 ทีุ�ซื้่�งในปี	2563	 เฉิพิ่าะในสายการผู้ล้่ต่	 สามัารถืล้ด

ปรม่ัาณของเสียแล้ะวัสดเ้หุ้ล้อ้ใช�ในกระบวนการผู้ล้ต่่	โดยสามัารถื

ล้ดต่�นทุ้นในการผู้ล้่ต่ได�ปีล้ะ	1,470,000	บาทุ	ดังนี�

 » ล้ดต่�นทุ้นวัต่ถื้ด่บ	Hair	pin		 1,032,000	บาทุ/ปี 

แล้ะ	ล้ดการใช�ทุ่อทุองแดง 

โดยล้ดการหุ้ดต่ัวขณะขยายทุ่อ

 » ล้ดต่�นทุ้นเฮีดเดอร์	 198,000	บาทุ/ปี

 » โครงการพิ่่นสีฝ่้่น		 240,000	บาทุ/ป ี

งาน	ACC,	Unit,	AHU	

การบริหารจััดการพลังงาน

	 บร่ษััทุฯ	 มีัการส่งเสร่มัก่จำกรรมัการพัิ่ฒนาแล้ะอน้รักษ์ัการใช�

พิ่ล้ังงาน	 โดยได�จำัดทุำาโครงการประหุ้ยัดพิ่ล้ังงานไฟฟ้า	 ทุี�ต่อบสนอง

นโยบายของบร่ษััทุเร้�องการประหุ้ยัดพิ่ล้ังงาน	 โครงการทีุ�จำัดทุำาข่�นมัี	

3	โครงการ	สามัารถืล้ดค่าพิ่ล้ังงานไฟฟ้าได�ปีล้ะ	1,672,309.58	บาทุ	

ดังนี�	

• โครงการปรับปร้งระบบอัดอากาศ	ของสาขาปทุ้มัธิานี	สามัารถื
ล้ดค่าใช�จำ่ายพิ่ล้ังงานไฟฟ้าได�	จำำานวน	696,267.59	บาทุ/ปี

• โครงการปรบัปรง้ระบบอดัอากาศ	ของสาขาปิ�นทุอง	สามัารถืล้ด
ค่าใช�จำ่ายพิ่ล้ังงานไฟฟ้าได�	จำำานวน	809,577.99	บาทุ/ปี

• โครงการเปล้ี�ยนหุ้ล้อดไฟฟ้าเป็นหุ้ล้อด	LED	ทัุ�ง	3	สาขา	สามัารถื

ล้ดค่าใช�จำ่ายพิ่ล้ังงานไฟฟ้าได�	จำำานวน	166,464	บาทุ/ปี

การดูแลพนักงาน

	 บรษั่ัทุฯจำดัใหุ้�มักีารฝึ่กอบรมัพิ่นกังานในทุก้ระดับอยา่งทัุ�วถืง่	เพิ่้�อ

เปน็การเสรม่ัสร�างความัร้�แล้ะเพ่ิ่�มัพิ่น้ศกัยภาพิ่ของพิ่นกังาน	แล้ะเพิ่้�อ

ล้ดความัเสี�ยงด�านการขาดแคล้นบ้คล้ากรสายวช่าชีพิ่ได�ในอีกทุางหุ้น่�ง

ด�วย

• มัีการต่รวจำร่างกายประจำำาปีในทุ้กปีเพิ่้�อล้ดค่าใช�จำ่าย	 แล้ะเพิ่้�อ

ส้ขภาพิ่ทุี�ดีของพิ่นักงาน

สุรุปตัวเลขการพัฒนาพนักงาน

ชั�วโมังต่่อคนต่่อปี

จำ�นวนชั่วโมงอบรมต่อคนต่อปี ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563
พนักง�นและผู้บริห�ร 4.92 5.51 5.42 5.22

บาทุต่่อคนต่่อปี

ค่�ใช้จ่�ยอบรมต่อคนต่อปี ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563
พนักง�นและผู้บริห�ร 919.92 562.35 637.07 183.00

	 ในปี	2563	บรษั่ัทุฯ	จำดัใหุ้�มีัการอบรมั	ดังนี�	ร้�จำกัผู้ล้ต่่ภัณฑ์์	Coils	

เบ้�องต่�น,	การใช�โปรแกรมั Mango,	วธ่ิกีารออกแบบต้่�แอร์	ส้�โควด่-19,	

Heat	Exchanger	Coils,	ชี�แจำงใหุ้�ความัร้�งานประกันสังคมั,	เจำาะล้ก่ภาษีั 

เงน่ได�นต่่บ้่คคล้,	Auto	Cad	เบ้�องต่�น,	Ionic	React	Bundle	แล้ะ	ฯล้ฯ

• มัีการใหุ้�ทุ้นการศ่กษัาแก่บ้ต่รพิ่นักงาน	

ค์วัามรับัผ่ิดชอบัต่อชุมชนและการส่งเสริมการศึกษัา

	 บรษั่ัทุฯ	สนบัสนน้กจ่ำกรรมัแล้ะโครงการต่่าง	ๆ 	ทีุ�สนบัสนน้ช้มัชน

แล้ะโครงการด�านการศ่กษัาสำาหุ้รับโรงเรียนในช้มัชน	อาทุ่เช่น

• มัอบเคร้�องฟอกอากาศใหุ้�กับโรงพิ่ยาบาล้ปทุ้มัธิานี	 ซ่ื้�งเป็นโรง

พิ่ยาบาล้ประจำำาจำังหุ้วัด	 เพิ่้�อนำาไปต่่ดตั่�งทีุ�หุ้�องผู้่าต่ัดของโรง

พิ่ยาบาล้ต่่อไป

• มัอบคอมัพิ่่วเต่อร์ใหุ้�กับมั้ล้น่ธ่ิกระจำกเงา	 เพิ่้�อนำาไปบร่จำาคต่ามั
โรงเรียนในถื่�นทุ้รกันดารแล้ะต่ามัชนบทุ
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• ผู้้�บรหุ่้ารแล้ะพิ่นกังานบรษั่ัทุร่วมับรจ่ำาคโล้หุ่้ต่กับสภากาชาดไทุย

• บร่ษััทุฯเข�าร่วมัโครงการ	 “maiA	Virtual	Run	2020”	 ร่วมักับ
ต่ล้าดหุ้ล้กัทุรพัิ่ยแ์หุ้ง่ประเทุศไทุย	โดยมัเีปา้หุ้มัายรว่มักนัคอ้	ว่�ง
การกศ้ล้ระดมัทุน้	เพิ่้�อนำาเงน่บรจ่ำาคมัอบใหุ้�สภากาชาดไทุย	เพิ่้�อ

โรงพิ่ยาบาล้สมัเด็จำพิ่ระบรมัราชเทุวี	ณ	ศรีราชา

• ใหุ้�ทุ้นการศ่กษัากับเด็กๆ	 ในสถืาบันการศ่กษัา	 แล้ะช้มัชน 
ใกล้�เคยีง	เช่น	โรงเรียนบางควั้ด	แล้ะได�เปดิโอกาสใหุ้�นักเรียนชั�น

มััธิยมัศ่กษัาต่อนต่�นเข�าเยี�ยมัชมัก่จำการแล้ะศ่กษัาด้งาน	เป็นต่�น	

• จำัดใหุ้�มีัการศ่กษัาแล้ะฝึ่กงานของน่ส่ต่นักศ่กษัาของสถืาบัน
การศ่กษัาต่่างๆ	 เช่น	 ว่ทุยาลั้ยเทุคน่คปทุ้มัธิานี	 มัหุ้าว่ทุยาลั้ย
พิ่ระจำอมัเกล้�าพิ่ระนครเหุ้น่อ	 สถืาบันการจัำดการปัญญาภ่วัฒน์

มัหุ้าว่ทุยาล้ัยราชภัฎพิ่ระนคร 	เป็นต่�น

• จำัดบรรยายแล้ะใหุ้�ความัร้� กับนัก ศ่กษัาชั�นปี ทีุ� 	 4	 คณะ
สถืาปัต่ยกรรมัศาสต่ร์	มัหุ้าวทุ่ยาล้ยัรงัสต่่	ในหุ้วัข�อการออกแบบ
โครงสร�างอาคารสาธิารณะช่วงพิ่าดกว�าง	(Long	Span)	แล้ะกรณี
ศ่กษัานวัต่กรรมัการออกแบบทุางสถืาปัต่ยกรรมัทีุ�เกี�ยวข�องกับ
ผู้ล้่ต่ภัณฑ์์,	 เทุคน่คการออกแบบรายล้ะเอียด	 แล้ะการก่อสร�าง
อาคารสาธิารณะช่วงพิ่าดกว�าง	 แล้ะใหุ้�คำาแนะนำาในการนำา

ผู้ล้่ต่ภัณฑ์์ไปใช�ในงานออกแบบสถืาปัต่ยกรรมั

การป้องกันการม่ส่วันเก่�ยวัข้องกับัการค์อร์รัปชั�น

	 บร่ษััทุฯ	ต่ระหุ้นักดีว่าการคอร์รัปชั�นส่งผู้ล้ร�ายแล้ะเป็นอ้ปสรรค

ต่่อการพิ่ัฒนาสังคมัแล้ะเศรษัฐก่จำทุี�สำาคัญ	เป็นการกระทุำาทุางธิ้รก่จำทุี�

ไมั่ถื้กต่�องสร�างความัไมั่เป็นธิรรมัทุางธิ้รก่จำ	ส่งผู้ล้เสียต่่อช้�อเสียงของ

บร่ษััทุทุางด�านจำร่ยธิรรมัทุางธิ้รก่จำ	 ความัสามัารถืในการแข่งขันของ

ก่จำการ	 แล้ะทุำาใหุ้�บร่ษััทุไมั่เป็นทีุ�ยอมัรับทัุ�งภายในประเทุศแล้ะต่่าง

ประเทุศ	รวมัทุั�งล้ดความัเช้�อมัั�นของผู้้�ถื้อหุ้้�น	ผู้้�ล้งทุ้น	แล้ะผู้้�มัีส่วนได�

เสยีทุก้ฝ่า่ย	บรษั่ัทุจำง่ถือ้เปน็หุ้ล้กัการสำาคัญในการดำาเนน่ธิร้กจ่ำทีุ�จำะไมั่

สนบัสนน้กจ่ำการ	กล้้ม่ับ้คคล้	หุ้รอ้บ้คคล้ทีุ�มัสีว่นรว่มักบัการแสวงหุ้าผู้ล้

ประโยชนอ์นัไมัพ่ิ่ง่ได�รับไมัว่า่ทุางต่รงหุ้รอ้ทุางอ�อมั	จำากการใช�อำานาจำ

หุ้น�าทีุ�โดยม่ัชอบ	 โดยมัีแนวทุางชัดเจำนทีุ�จำะร่วมัม้ัอแล้ะสนับสน้นกับ

ภาครัฐบาล้แล้ะภาคเอกชน	 โดยในการประช้มัคณะกรรมัการบร่ษััทุ	

ครั�งทุี�	4/2558	เมั้�อวันทุี�	11	พิ่ฤศจำ่กายน	2558	คณะกรรมัการฯ	ได�

พิ่จ่ำารณาอนม้ัต่ั่แต่่งต่ั�งคณะกรรมัการต่อ่ต่�านทุจ้ำรต่่	คอรร์ปัชั�น	ซื้่�งเปน็

ผู้้�มัสีว่นสำาคญัในการกำาหุ้นดใหุ้�มีัระบบ	ส่งเสรม่ัแล้ะสนับสนน้นโยบาย

ต่่อต่�านคอร์รัปชั�น	เพิ่้�อส้�อสารไปยังพิ่นักงานแล้ะผู้้�ทุี�เกี�ยวข�องทุ้กฝ่่าย	

รวมัทัุ�งมัีหุ้น�าทีุ�ในการประเมั่นความัเสี�ยงของก่จำกรรมัทีุ�มัีความัเสี�ยง

ต่่อการทุ้จำร่ต่	คอร์รัปชั�น	แล้ะกำาหุ้นดการทุบทุวนความัเหุ้มัาะสมัของ

ระบบแล้ะมัาต่รการต่่างๆ	 เพิ่้�อใหุ้�สอดคล้�องกับการเปล้ี�ยนแปล้งของ

ธิร้กจ่ำ	ระเบยีบ	ข�อบังคับ	แล้ะข�อกำาหุ้นดของกฎหุ้มัาย	อยา่งสมัำ�าเสมัอ	

	 บร่ษััทุฯ	 ได�ร่วมัล้งนามัประกาศเจำต่นารมัณ์	 “โครงการแนวร่วมั

ปฏิ่บัต่่ของภาคเอกชนไทุยในการต่่อต่�านทุ้จำร่ต่	 (Private	Sector 

Collective	Action	Coalition	Against	Corruption	Committee	:	CAC)”	

เมั้�อวันทุี�	22	 ธิันวาคมั	2559	 แล้ะได�ผู้่านการรับรอง	(Certification)	

เป็นสมัาช่กแนวร่วมัปฏิ่บัต่่ของภาคเอกชนไทุยในการต่่อต่�านการ

ทุ้จำร่ต่	 คอร์รัปชั�น	 จำากคณะกรรมัการแนวร่วมัปฏิ่บัต่่ฯ	 เมั้�อวันทุี�	17	

พิ่ฤษัภาคมั	2561	เป็นทุี�เรียบร�อยแล้�ว
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นโยบายการต่อต้านการทุี่จัริตคอร์รัปชั้�น

	 เพิ่้�อมัั�นใจำได�ว่า	นโยบายต่่อต่�านทุ้จำร่ต่	คอร์รัปชั�น	ทุันสมััยแล้ะ

เปน็ปจัำจำบ้นัอย่้เสมัอ	คณะกรรมัการบรษั่ัทุฯจำง่ทุำาการทุบทุวนนโยบาย

ดังกล้่าวอย่างต่่อเน่�อง	โดยในการประช้มัคณะกรรมัการบร่ษััทุ	ครั�งทุี�	

4/2560	 เมั้�อวันทุี�	11	ส่งหุ้าคมั	2560	คณะกรรมัการฯ	 ได�พิ่่จำารณา

อน้มััต่่	 นโยบายต่่อต่�านทุ้จำร่ต่	 คอร์รัปชั�น	(ฉิบับปรับปร้ง)	(ทีุ�ซื้่�งได�

รับอน้มััต่่ในการประช้มัคณะกรรมัการบร่ษััทุ	 ครั�งทีุ�	3/2557	 เมั้�อวัน

ทุี�	19	ส่งหุ้าคมั	2557)	แล้ะแนวปฏิ่บัต่่ต่ามันโยบายการต่่อต่�านทุ้จำร่ต่	

คอร์รัปชั�น	 เพิ่้�อเพิ่่�มัประส่ทุธิ่ภาพิ่ในการควบค้มั	 แล้ะเป็นแนวทุางใน

การปฏิ่บัต่่ได�อย่างเป็นร้ปธิรรมัมัากข่�น	ดังนี�

1.	 หุ้�ามักรรมัการ	 ผู้้�บร่หุ้าร	 แล้ะพิ่นักงานของบร่ษััทุแล้ะบร่ษััทุ 
ในสายธิ้รก่จำดำาเน่นการหุ้ร้อยอมัรับหุ้ร้อใหุ้�การสนับสน้นการ 
ทุ้จำร่ต่คอร์รัปชั�นในทุ้กร้ปแบบทัุ�งทุางต่รงแล้ะทุางอ�อมั	 โดย 
ครอบคล้ม้ัถืง่ทุ้กบรษั่ัทุย่อย	 รวมัถืง่ผู้้�รับจำ�างหุ้ร้อผู้้�รบัจำ�างช่วงอ้�นๆ 
ทีุ�เกี�ยวข�อง	 แล้ะกำาหุ้นดใหุ้�มีัการสอบทุานการปฏ่ิบัต่่ต่ามั 
นโยบายต่่อต่�านการทุ้จำรต่่คอร์รปัชั�นนี�อย่างสมัำ�าเสมัอต่ล้อดจำน 
มัีการทุบทุวนแนวทุางการปฏิ่บัต่่ใหุ้�สอดคล้�องกับนโยบาย	
ระเบียบปฏิ่บัต่่	ข�อกำาหุ้นด	ข�อบังคับ	ประกาศ	กฎหุ้มัาย	แล้ะ
การเปล้ี�ยนแปล้งทุางธิ้รก่จำ	

2.	 มัาต่รฐานการต่่อต่�านการทุ้จำร่ต่คอร์รัปชั�น	 เป็นส่วนหุ้น่�งของ
การดำาเน่นธิ้รก่จำแล้ะเป็นหุ้น�าทีุ�ความัรับผู้่ดชอบของคณะ
กรรมัการของบร่ษััทุ	ผู้้�บร่หุ้าร	ผู้้�บังคับบัญชา	พิ่นักงานทุ้กคน
ทุ้กระดับ	 ผู้้�ส่งมัอบหุ้ร้อผู้้�รับเหุ้มัาช่วงทุี�จำะมัีส่วนในการแสดง
ความัค่ดเห็ุ้นเกี�ยวกับการปฏ่ิบัต่่เพ้ิ่�อใหุ้�การดำาเน่นการด�าน
การต่่อต่�านทุ้จำร่ต่คอร์รัปชั�นบรรล้้ต่ามันโยบายทุี�กำาหุ้นด	

3.	 บร่ษััทุไมั่กระทุำาหุ้ร้อสนับสน้นการใหุ้�ส่นบนในทุ้กร้ปแบบ 
ทุก้กจ่ำกรรมัทีุ�อย้ภ่ายใต่�การดแ้ล้	รวมัถืง่การควบคม้ั	การบรจ่ำาค 
เพิ่้�อการก้ศล้	การบร่จำาคใหุ้�แก่พิ่รรคการเมั้อง	การใหุ้�ของขวัญ 
ทุางธิ้รก่จำแล้ะสนับสน้นก่จำกรรมัต่่างๆ	มัีความัโปร่งใสแล้ะไมั่มัี 
เจำต่นาเพิ่้�อโน�มัน�าวใหุ้�เจำ�าหุ้น�าทีุ�ภาครัฐหุ้ร้อเอกชนดำาเน่นการ
ทุี�ไมั่เหุ้มัาะสมั	

4.	 บรษั่ัทุจำดัใหุ้�มักีารควบคม้ัภายในทีุ�เหุ้มัาะสมั	ทีุ�ได�รบัการทุบทุวน 
อย่างสมัำ�าเสมัอเพิ่้�อป้องกันไมั่ใหุ้�พิ่นักงานมัีการปฏิ่บัต่่ทีุ� 
ไมั่เหุ้มัาะสมั	โดยเฉิพิ่าะงานขาย	การต่ล้าด	แล้ะจำัดซื้้�อ	

5.	 บร่ษััทุจำัดใหุ้�ความัร้�ด�านการต่่อต่�านการทุ้จำร่ต่แล้ะคอร์รัปชั�น 
แก่คณะกรรมัการบร่ษััทุ	 ผู้้�บร่หุ้ารแล้ะพิ่นักงานเพิ่้�อส่งเสร่มั 
ความัซื้้�อสัต่ย์	 ส้จำร่ต่	 แล้ะรับผู้่ดชอบในการปฏิ่บัต่่ต่ามัหุ้น�าทุี�
ความัรับผู้่ดชอบ	รวมัถื่งส้�อใหุ้�เหุ้็นความัมั้่งมัั�นของบร่ษััทุ	

6.	 บร่ษััทุจัำดใหุ้�มัีกล้ไกการรายงานสถืานะการเง่นทีุ�โปร่งใสแล้ะ
ถื้กต่�องแมั่นยำา

7.	 บร่ษััทุส่งเสร่มัใหุ้�มัีการส้�อสารทีุ�หุ้ล้ากหุ้ล้ายช่องทุางเพ้ิ่�อใหุ้�
พิ่นักงานแล้ะผู้้�มัีส่วนเกี�ยวข�องสามัารถืแจำ�งเบาะแสอันควร
สงสยัโดยมัั�นใจำได�ว่าผู้้�แจำ�งเบาะแสได�รบัการค้�มัครอง	 โดยไม่ัใหุ้�
ถืก้ล้งโทุษั	 โยกย�ายทีุ�ไม่ัเป็นธิรรมัหุ้ร้อกล้ั�นแกล้�งด�วยประการใด	
แล้ะรวมัถืง่การแต่่งต่ั�งบ้คคล้เพ้ิ่�อต่รวจำสอบต่่ดต่ามัทุก้เบาะแสทีุ�

มักีารแจำ�งเข�ามัา

การดำาเนินการตามนโยบายการต่อต้านการทุี่จัริตคอร์รัปชั้�น

	 บรษั่ัทุฯ	ได�กำาหุ้นดนโยบายการกำากบัด้แล้กจ่ำการทีุ�ดี	แล้ะจำรรยาบรรณ 

ธิ้รก่จำ	เพิ่้�อใหุ้�พิ่นักงานย่ดถื้อเป็นแนวทุางในการปฏิ่บัต่่งาน	เช่น	แนว

ปฏิบ่ตั่่ในเร้�องการรบั-ใหุ้�ของขวญั	การเล้ี�ยงรบัรอง	หุ้รอ้ประโยชนอ์้�นใด 
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ต่ามัทีุ�กำาหุ้นดไว�ในจำรรยาบรรณธิ้รก่จำใหุ้�เป็นไปในแนวทุางเดียวกัน	

ต่ล้อดจำนสอดคล้�องกับนโยบายการต่่อต่�านทุ้จำร่ต่	 คอร์รัปชั�น	 โดยจำัด

พิ่่มัพ์ิ่ใหุ้�	 กรรมัการ	 ผู้้�บร่หุ้าร	 แล้ะ	 พิ่นักงาน	 ทุ้กคนไว�ใช�เป็นค้่มั้อ

ประจำำาต่วั	นอกจำากนี�บรษั่ัทุฯ	ได�มีัการส้�อสารนโยบายการต่่อต่�านทุจ้ำรต่่	

คอร์รัปชั�น	แล้ะแนวปฏิ่บัต่่ไปยังบร่ษััทุย่อย	บร่ษััทุร่วมั	ค้่ค�าทุางธิ้รก่จำ	

แล้ะผู้้�มัสีว่นได�เสยี	รวมัทัุ�งสาธิารณชน	ผู่้านชอ่งทุางการส้�อสารทีุ�หุ้ล้าก

หุ้ล้าย	เช่น	จำดหุ้มัาย	Email	บอร์ดประชาสัมัพิ่ันธิ์	Website	หุ้ร้อช่อง

ทุางอ้�นๆ	ต่ามัความัเหุ้มัาะสมั	เพิ่้�อใหุ้�ผู้้�มัีส่วนได�เสียทุ้กกล้้่มัรับทุราบ

แล้ะปฏิ่บัต่่ใหุ้�สอดคล้�องกับแนวทุางทีุ�บร่ษััทุฯกำาหุ้นด	 รวมัถื่งจำัดใหุ้�

มัีการส้�อสารแล้ะฝึ่กอบรมัอย่างต่่อเน่�องแก่บ้คล้ากรของบร่ษััทุ	 เพิ่้�อ

ใหุ้�เก่ดความัร้�ความัเข�าใจำอย่างแทุ�จำร่งเกี�ยวกับมัาต่รการต่่อต่�านการ

คอร์รัปชั�น	ความัคาดหุ้วังของบร่ษััทุฯ	แล้ะบทุล้งโทุษั	เช่น	การอบรมั

หุ้ัวข�อการกำากับด้แล้ก่จำการทุี�ดีแล้ะการต่่อต่�านทุ้จำร่ต่	 คอร์รัปชั�น	 แก่

พิ่นักงานใหุ้ม่ัผู้่านหุ้ลั้กส้ต่รการปฐมัน่เทุศ	 อีกทัุ�งมีัการจำัดใหุ้�มีัการ

อบรมัแก่คณะกรรมัการ	ผู้้�บร่หุ้าร	แล้ะพิ่นักงานทุ้กคน

	 บร่ษััทุฯ	 ประกาศนโยบาย	 “งดรับของขวัญ	(No	Gift	Policy)”	

ในทุ้กเทุศกาล้	ต่ั�งแต่่ปี	2560	ต่่อเน่�องถื่งปี	2563	 เพิ่้�อเป็นการสร�าง

มัาต่รฐานทีุ�ดีในการปฏ่ิบตั่ง่านของบ้คล้ากร	โดยม่้ังหุ้วังใหุ้�บ้คล้ากรทุก้

ระดับปฏ่ิบัต่่หุ้น�าทีุ�อย่างเต็่มัความัสามัารถื	 โดยไม่ัหุ้วังผู้ล้ประโยชน์

ต่อบแทุน	มั้ง่ดำาเนน่งานด�วยความัโปรง่ใส	คำานง่ถืง่สงัคมั	ส่�งแวดล้�อมั	

แล้ะหุ้ล้ักบรรษััทุภ่บาล้	 โดยบร่ษััทุฯได�จัำดทุำาหุ้นังส้อแจำ�งไปยังบร่ษััทุ 

ค้ค่�า	ล้ก้ค�าธิร้กจ่ำ	แล้ะหุ้นว่ยงานทีุ�เกี�ยวข�อง	ถืง่การงดเว�นการใหุ้�ของขวญั 

แก่ผู้้�บร่หุ้ารแล้ะพิ่นักงานของบร่ษััทุ	 รวมัถื่งบร่ษััทุในเคร้อ	 ในช่วง

เทุศกาล้ปีใหุ้มั่หุ้ร้อในโอกาสอ้�นใด

การแจ้ังเบาะแสุและมาตรการคุ้มครอง

	 คณะกรรมัการบรษั่ัทุพิ่จ่ำารณาอนม้ัตั่	่นโยบายการแจำ�งข�อร�องเรยีน 

(Whistleblower	Policy)	 แล้ะมัาต่รการค้�มัครองผู้้�ร�องเรียน	 ในการ 

ประช้มัครั�งทีุ�	4/2560	เมั้�อวนัศก้รที์ุ�	11	สง่หุ้าคมั	2560	เพิ่้�อเปดิโอกาส 

ใหุ้�พิ่นักงานแล้ะผู้้�มีัส่วนได�เสีย	 สามัารถืร�องเรียนเมั้�อพิ่บพิ่ฤต่่กรรมั 

ของกรรมัการ	ผู้้�บรหุ่้าร	แล้ะพิ่นกังาน	ทีุ�ไม่ัเหุ้มัาะสมัหุ้ร้อขดัต่่อจำรรยาบรรณ 

ธิ้รก่จำของบร่ษััทุ	 การแสดงความัเหุ้็น	 แล้ะแจำ�งเบาะแสการกระทุำาผู้่ด 

กฎหุ้มัาย	รวมัถืง่การกระทุำาทุจ้ำรต่่	คอรร์ปัชั�น	อนันำามัาซื้่�งความัเส้�อมัเสยี 

ในทุรพัิ่ยส์น่แล้ะช้�อเสยีงของบรษั่ัทุ	โดยบรษั่ัทุฯ	จำะรบัฟงัทุก้ข�อร�องเรยีน 

อย่างเสมัอภาค	 โปร่งใส	 เอาใจำใส่	 แล้ะใหุ้�ความัเป็นธิรรมัแก่ทุ้กฝ่่าย	 

มัีการกำาหุ้นดระยะเวล้าดำาเน่นการทีุ�เหุ้มัาะสมั	 มีัการรักษัาความัลั้บ	 

แล้ะจำะดำาเน่นการอย่างระมััดระวัง	 ต่ล้อดจำนมัีการใหุ้�ความัค้�มัครอง 

ผู้้�แจำ�งเร้�องร�องเรยีนแล้ะบค้คล้ทุี�เกี�ยวข�องใหุ้�ได�รับความัเปน็ธิรรมัหุ้รอ้ 

ไมั่ถื้กกล้ั�นแกล้�งในทุ้กล้ักษัณะ	กำาหุ้นดใหุ้�เล้ขาน้การบร่ษััทุ	แล้ะสำานัก 

ต่รวจำสอบภายใน	 ทุำาหุ้น�าทีุ�เป็นหุ้น่วยรับข�อร�องเรียนด�านการกำากับ 

ดแ้ล้กจ่ำการแล้ะจำรรยาบรรณธิร้กจ่ำของบรษั่ัทุ	โดยมัช่ีองทุางการร�องเรยีน 

แล้ะกระบวนการ	 ต่ามัทีุ�แสดงรายล้ะเอียดใน	 website	 ของบร่ษััทุฯ	

ได�แก่

ชอ่งทุางการแจำ�งข�อร�องเรยีน	แล้ะข�อเสนอแนะ	สามัารถืแจำ�งข�อร�องเรยีน 

ผู้่านช่องทุางของบร่ษััทุฯ	ได�	3	ช่องทุาง	ดังนี�

1.	 เว็บไซื้ต์่บรษั่ัทุฯ	:	http://	www.cigpcl.com
2.	 Email	:	secretary@cigpcl.com

:	internalaudit@cigpcl.com
3.	 ทุางไปรษัณีย์	หุ้ร้อย้�นส่งโดยต่รงได�ทีุ�	:
	 	 สำานกัเล้ขานก้ารบรษั่ัทุ
	 	 บรษั่ัทุ	ซีื้.ไอ.กร้�ป	จำำากัด	(มัหุ้าชน)
	 	 1/1	หุ้ม่้ั	7	ถื.บางคว้ดั	ต่.บางคว้ดั	อ.เม้ัอง 

	 จำ.ปทุม้ัธิานี	12000	

การประเมินความเสีุ�ยงด้านการทุี่จัริต คอร์รัปชั้�น 

	 คณะกรรมัการต่อ่ต่�านทุ้จำรต่่	คอรร์ปัชั�นระดับองค์กรรับผู้ด่ชอบใน

การนำาเสนอข�อม้ัล้ผู้ล้การประเมัน่ความัเสี�ยงด�านการทุจ้ำรต่่	คอรร์ปัชั�น

ในก่จำกรรมัต่่าง	 ๆ	 ของธิ้รก่จำ	 โดยระบ้งานทีุ�มัีความัเสี�ยงส้งแล้ะ 

ผู้ล้กระทุบทีุ�อาจำเก่ดข่�น	 รวมัทัุ�งมัาต่รการป้องกันหุ้ร้อล้ดความัเสี�ยง

ทีุ�มัีประส่ทุธิ่ภาพิ่	 ต่ล้อดจำนการต่่ดต่ามัประเม่ันผู้ล้การปฏิ่บัต่่ต่ามั

มัาต่รการดงักล้า่ว	โดยจำดัทุำาเปน็รายงานเสนอต่อ่คณะกรรมัการต่รวจำ

สอบเป็นประจำำา

บที่ลงโที่ษ 

	 บร่ษััทุฯ	 กำาหุ้นดใหุ้�บ้คล้ากรทุ้กระดับต่�องล้งนามัรับทุราบค้่ม้ัอ

นโยบายการต่่อต่�านทุ้จำร่ต่	 คอร์รัปชั�น	 ค้่ม้ัอจำรรยาบรรณธิ้รก่จำของ

กรรมัการ	ผู้้�บร่หุ้าร	พิ่นักงาน	(Code	of	Conduct)	เพิ่้�อแสดงถื่งพิ่ันธิะ

สัญญาในการน�อมัรับหุ้ล้ักการปฏิ่บัต่่ทีุ�ดีเป็นแนวทุางการดำาเน่นงาน	

ค้่มั้อดังกล้่าวจำ่งเปรียบเสมั้อนว่นัยทุี�ทุ้กคนต่�องปฏิ่บัต่่	ดังนั�นบ้คล้ากร

ของบร่ษััทุฯต่�องทุำาความัเข�าใจำแล้ะปฏิ่บัต่่ต่ามันโยบายการต่่อต่�าน

ทุจ้ำรต่่	คอรร์ปัชั�นในทุ้กขั�นต่อนของการปฏ่ิบตั่ง่านอย่างเคร่งครดั	หุ้าก

ฝ่่าฝ่้นหุ้ร้อไม่ัปฏิ่บัต่่ต่ามัถื้อเป็นการกระทุำาผู้่ด	 บร่ษััทุฯจำะดำาเน่นการ

ล้งโทุษัต่ามัระเบียบข�อบังคับบร่ษััทุ	หุ้ร้อกฎหุ้มัายทุี�เกี�ยวข�อง
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ตัวอย่างการสืุ�อสุารนโยบายทุี่จัริต คอร์รัปชั้�น

	 บรษั่ัทุฯ	จำดัใหุ้�มักีารอบรมั	กรรมัการ	ผู้้�บรหุ่้ารแล้ะพิ่นกังานในทุก้

ระดับ	เพิ่้�อสร�างความัเข�าใจำถื่ง	บทุบาทุ	หุ้น�าทุี�ของทุ้กคนต่่อนโยบาย

ต่่อต่�านทุ้จำร่ต่	คอร์รัปชั�น	

ภาพิ่บน:	การบรรยาย	“Anti-Corruption	for	Executives	:	ภาคธิ้รก่จำ

กับการต่่อต่�านคอร์รัปชั�น”	 เพิ่้�อสร�างความัเข�าใจำถื่งความัสำาคัญการ

ปอ้งกนัการทุ้จำรต่่คอรร์ปัชั�นของหุ้น่วยงานเอกชน	แล้ะภาครฐัต่อ่ความั

สามัารถืในการแข่งขันอย่างยั�งย้นขององค์กรกับคณะกรรมัการ	 แล้ะ 

ผู้้�บร่หุ้ารระดับส้งของบร่ษััทุฯ	 โดย	 ดร.บัณฑ์่ต่	 น่จำถืาวร	 กรรมัการ

อำานวยการ	สมัาคมัส่งเสร่มัสถืาบันกรรมัการบร่ษััทุไทุย	(IOD)

ภาพิ่บน:	การอบรมัหุ้ล้กัสต้่ร	“รวมัพิ่ล้งั	สร�างโปรง่ใส	ต่�านคอรร์ปัชั�น”	

เพิ่้�อใหุ้�ผู้้�บรหุ่้ารแล้ะพิ่นกังานทุ้กคนมัคีวามัเข�าใจำภาพิ่รวมัของนโยบาย

การกำากับด้แล้ก่จำการทุี�ดี	นโยบายการต่่อต่�านทุ้จำร่ต่	คอร์รัปชั�น	แล้ะ

แนวปฏิ่บัต่่ต่ามันโยบายฯ	 เพิ่้�อสร�างพ้ิ่�นฐานการรับร้�	 ความัเข�าใจำใน

การปฏิ่บัต่่งาน	 ใหุ้�สอดคล้�องต่ามัหุ้ล้ักการกำากับด้แล้ก่จำการทุี�ดี	 โดย

ว่ทุยากรจำากภายนอก



 
 

THE INNOVATION
Our world is facing new threats 
from climate change, energy 
shortage, to emerging infectious 
diseases. Together makes better. 
Our R&D engineers are teaming up 
with architects,  special ists and  
universities to use creativity to turn 
these threats into new engineering  
design solutions. Good things are  
happening right next to you!
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	 จำากสถืานการณ์การแพิ่ร่ระบาดของโรค	 COVID-19 	 ต่ั�งแต่่

ต่�นปี	2563	 ส่งผู้ล้ใหุ้�เศรษัฐก่จำโล้กเผู้ช่ญภาวะว่กฤต่ครั�งร้นแรงอย่าง

หุ้ล้ีกเล้ี�ยงไมั่ได�	 ขณะทีุ�ภาพิ่รวมัของไทุยแมั�จำะสามัารถืรับมั้อกับการ

ระบาดรอบแรกได�เป็นอย่างดี	 แต่่ในช่วงทุ�ายปีกล้ับต่�องมัาเผู้ช่ญกับ

การระบาดระล้อกใหุ้ม่ัทีุ�มัีความัเสี�ยงอาจำร้นแรง	 เศรษัฐก่จำไทุยจำ่ง

ค่อนข�างได�รับผู้ล้กระทุบอย่างหุ้นัก	 เน่�องจำากมัีการพิ่่�งพิ่ารายได�จำาก

นักทุ่องเทีุ�ยวต่่างชาต่่ส้งประมัาณร�อยล้ะ13 ของผู้ล้่ต่ภัณฑ์์มัวล้รวมั

ภายในประเทุศ	(GDP)	 ซ่ื้�งถ้ือเป็นอัต่ราทีุ�ส้งกว่าประเทุศอ้�น	 ๆ	 ใน

ภ้มั่ภาคเอเชียด�วยกัน	แล้ะยังเผู้ช่ญปัญหุ้าภาวะชะงักงันของภาคการ

ผู้ล้่ต่	(Supply	disruption)	ทุั�งภายในแล้ะภายนอกประเทุศ	รวมัทุั�งผู้ล้ 

กระทุบเช่งล้บจำากรายได�ทุี�ล้ดล้ง	(Income	effect	or	multiplier	effect)	

นอกจำากนี�	ยงัมัปีจัำจัำยเช่งล้บเพิ่่�มัเต่ม่ัจำากความัต่ง่เครยีดทุางการเม้ัอง

ภายในประเทุศในช่วงไต่รมัาสส้ดทุ�ายของปี จำ่งคาดว่าเศรษัฐก่จำไทุย 

ปี	2563	 จำะหุ้ดต่ัวร้นแรงส้ดนับต่ั�งแต่่ว่กฤต่การเง่นเอเชียปี	2541	 

ทุี�ร�อยล้ะ	-6.4	เทุียบกับทุี�ขยายต่ัวร�อยล้ะ	2.4	ในปี	2562

สัรุปภาวิะเศรษัฐกิิจอุตสัาหกิรรมไทัย 
ปี 2563 และแน์วิโน์้ม ปี 2564

คาดว่าต่่ดล้บต่่อเน่�องเป็นปีทีุ�	2	 ทีุ�ร�อยล้ะ	-7.5	 ต่ามัภาวะชะงักงัน 

ในภาคการผู้ล้่ต่แล้ะความัอ่อนแอของเศรษัฐก่จำประเทุศค้่ค�า	 โดยการ

ส่งออกไทุยหุ้ดตั่วในเก้อบทุ้กต่ล้าด	 มัีเพิ่ียงต่ล้าดสหุ้รัฐฯ	 ทีุ�ยังรักษัา

อตั่ราการเต่บ่โต่ได�	อยา่งไรก็ดี	อานส่งสจ์ำากนโยบายการทุำางานทีุ�บ�าน

แล้ะการรักษัาระยะหุ่้างทุางสังคมั	 ทุำาใหุ้�มีัความัต่�องการส่นค�าในบาง

กล้้่มั	 อาทุ่	 กล้้่มัส่นค�าอาหุ้าร	 เคร้�องคอมัพิ่่วเต่อร์แล้ะส่วนประกอบ	

เคร้�องใช�ไฟฟ้าภายในบ�าน	แล้ะผู้ล้ต่่ภัณฑ์์ทีุ�เกี�ยวกับการป้องกันการต่ด่

เช้�อแล้ะล้ดการแพิ่รร่ะบาดของโรค	COVID-19	เชน่	ถืง้มัอ้ยาง	เปน็ต่�น

ภาวิะอุตสัาหกิรรม
และกิารแข่งขัน์

ภาคทุ่องเทีุ�ยวทีุ�เคยเป็นแรงขับเคล้้�อนหุ้ลั้กของเศรษัฐก่จำได�รับผู้ล้ 

กระทุบอย่างร้นแรงจำากมัาต่รการปิดเม้ัองแล้ะมัาต่รการจำำากัดการ

เด่นทุางระหุ้ว่างประเทุศเพ้ิ่�อสกัดกั�นการระบาดของโรค	 ส่งผู้ล้ใหุ้�

จำำานวนนักทุ่องเทุี�ยวต่่างชาต่่เป็นศ้นย์ต่่ดต่่อกันนานถื่ง	6	เด้อน	(ช่วง

เดอ้นเมัษัายน-กนัยายน)	ขณะทีุ�ในช่วงไต่รมัาสสด้ทุ�ายของปทีุางการ

เร่�มัผู่้อนคล้ายแล้ะอน้ญาต่ใหุ้�นักทุ่องเทีุ�ยวประเภทุพิ่่เศษั	 (STV)	 

เดน่ทุางเข�าไทุยได�	แต่มี่ัจำำานวนเพิ่ยีงเล็้กน�อยเทุ่านั�น	ทัุ�งปี	2563	จำำานวน 

นักทุ่องเทีุ�ยวต่่างชาต่่	 จ่ำงคาดว่าจำะมัีเพิ่ียง	6.7	 ล้�านคน	 เทุียบกับ	

39.8	 ล้�านคนในปี	2562	หุ้ร้อล้ดล้งร�อยล้ะ	-83.2 	 ด�านการส่งออก

ปี 2564 ค์าดกิารฟื้้�น์ตัวิของเศรษัฐกิิจ 
ยังกิระจุกิใน์บัางภาค์ทั่ามกิลางโอกิาสัและ
ค์วิามทั้าทัาย

	 อตั่ราการเต่บ่โต่ของเศรษัฐกจ่ำไทุยปี	2564	คาดวา่จำะฟ้�นต่วักล้บั

มัาบวกได�ทุี�ร�อยล้ะ	3.3 จำากปี	2563	ทุี�หุ้ดต่ัว	ร�อยล้ะ	-6.4	ส่วนหุ้น่�ง

เป็นผู้ล้จำากฐานทีุ�ต่ำ�าในปีก่อนหุ้น�า	 รวมัทัุ�งยังมัีความัต่่อเน่�องในการ

ดำาเนน่มัาต่รการกระต่้�นเศรษัฐกจ่ำ	การเรง่ใช�จ่ำายภาครฐั	แล้ะการฟ้�นต่วั 

ต่ามัวัฏิจัำกรของเศรษัฐก่จำแล้ะอ้ปสงค์จำากต่่างประเทุศ	 อย่างไรก็ต่ามั	

ยังมัีอีกหุ้ล้ายความัทุ�าทุายรออย่้ข�างหุ้น�าทุ่ามักล้างปัจำจำัยล้บภายใน

ประเทุศจำากสถืานการณ์การระบาดระล้อกใหุ้ม่ัของโรค	 COVID-19	

ปัญหุ้าการเม้ัองทีุ�มัีความัไมั่แน่นอนอย่้มัาก	 แล้ะการฟ้�นตั่วของภาค

ทุ่องเทุี�ยวทุี�คาดว่าจำะล้่าช�ากว่าปัจำจำัยขับเคล้้�อนอ้�น	 ๆ	 รวมัทุั�งผู้ล้พิ่วง

จำากว่กฤต่	COVID-19	ทุั�งปัญหุ้าการว่างงานแล้ะปัญหุ้าหุ้นี�
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	 ภาคทุ่องเทีุ�ยว แมั�จำะมีัความัค้บหุ้น�าเกี�ยวกับการพัิ่ฒนาแล้ะ
การเร่�มัใช�วัคซีื้นในบางประเทุศแล้�วก็ต่ามั	 แต่่แนวโน�มัการเพิ่่�มัข่�น
อย่างชัดเจำนของจำำานวนนักทุ่องเทีุ�ยวต่่างชาต่่จำะยังไม่ัเก่ดข่�นจำนถื่ง
ราวไต่รมัาส	4	ของปี	2564	ซื้่�งน่าจำะเป็นช่วงทุี�ประชากรทุั�วโล้กจำะได�
รบัวัคซีื้นอย่างแพิ่ร่หุ้ล้ายมัากข่�น	แล้ะประเมัน่วา่อาจำต่�องใช�เวล้าอย่าง
น�อย	2-3	ป	ีกวา่จำำานวนนกัทุอ่งเทุี�ยวต่่างชาต่ทุ่ี�เดน่ทุางมัาไทุยจำะกล้ับ
ค้นส้่ระดับเด่มัก่อนเก่ดการระบาด	นักทุ่องเทุี�ยวต่่างชาต่่ทุี�เด่นทุางมัา
ไทุยในปี	2564	จำ่งคาดว่าจำะยังมัีจำำานวนเพิ่ียง	4	ล้�านคน	จำาก	6.7	ล้�าน
คนในปี	2563	การจำ�างงานแล้ะธิ้รก่จำทุี�เกี�ยวข�องกับภาคทุ่องเทุี�ยวจำ่งมัี
แนวโน�มัอย้่ในภาวะซื้บเซื้าต่่อเน่�อง	ส่วนภาคส่งออกคาดว่าจำะกล้ับมัา
ขยายต่วัได�ร�อยล้ะ	4.5	ต่ามั	วฎัจำกัรการฟ้�นต่วัของอป้สงคต์่า่งประเทุศ	
นำาโดยกล้้่มัประเทุศแกนหุ้ลั้กของโล้กทีุ�มัีการระดมัมัาต่รการกระต้่�น
เศรษัฐก่จำขนาดใหุ้ญ่	โดยกองทุ้นการเง่นระหุ้ว่างประเทุศ	(IMF)	คาด
เศรษัฐก่จำโล้กปี	2564	จำะขยายต่ัวร�อยล้ะ	5.2	จำากหุ้ดต่ัวร�อยล้ะ	-4.4	
ในปี	2563	 สอดคล้�องกับองค์การการค�าโล้กทีุ�คาดว่าปร่มัาณการค�า 
โล้กปี	2564	จำะขยายต่ัวร�อยล้ะ	7.2	จำากหุ้ดต่ัวร�อยล้ะ	-9.2	ในปี	2563	
นอกจำากนี�	 ยังมัีปัจำจำัยหุ้น้นจำากความัต่�องการส่นค�าทีุ�เกี�ยวข�องกับ
การป้องกันการแพิ่ร่ระบาด	 อ้ปกรณ์ทุางการแพิ่ทุย์	 แล้ะผู้ล้่ต่ภัณฑ์ ์
ทีุ�เกี�ยวข�องกับนโยบายการทุำางานจำากทีุ�บ�าน	เมั้�อมัองไปข�างหุ้น�า	ภาค
สง่ออกไทุยยังมัโีอกาสเต่บ่โต่จำากการขยายความัสัมัพิ่นัธิท์ุางเศรษัฐกจ่ำ
ของภ้มั่ภาคอาเซีื้ยน	 ผู้นวกกับแนวโน�มัการพ่ิ่�งพิ่ากันภายในภ้ม่ัภาค
มัากข่�น	(Regionalization)	ซื้่�งในปล้ายปี	2563	กล้้่มัประเทุศอาเซื้ียน
ร่วมักับจำีน	 ญี�ป่้น	 เกาหุ้ล้ีใต่�	 ออสเต่รเล้ีย	 แล้ะน่วซีื้แล้นด์	 ได�บรรล้้
ความัต่กล้งหุ้้�นส่วนทุางเศรษัฐกจ่ำระดับภม้ัภ่าค	หุ้รอ้	RCEP	(Regional	
Comprehensive	Economic	Partnership)	ทุี�คาดว่าจำะมัีผู้ล้บังคับใช�
อย่างเป็นทุางการในช่วงคร่�งหุ้ล้ังของปี	2564	อย่างไรก็ต่ามั	นโยบาย
การค�าระหุ้ว่างสหุ้รัฐฯ	กับจำีนภายใต่�ผู้้�นำาคนใหุ้มั่ของสหุ้รัฐฯ	ทุี�ยังคงมัี
ความัต่่งเครียด	นับเป็นประเด็นทุี�ทุ�าทุายต่่อภาคส่งออกไทุย

	 สำาหุ้รับการใช�จำ่ายภายในประเทุศ	 เศรษัฐก่จำทุี�กำาล้ังฟ้�นต่ัวจำาก
ว่กฤต่ครั�งร้นแรงยังจำำาเป็นต่�องพิ่่�งพิ่าการใช�จำ่ายภาครัฐเป็นสำาคัญ	ทุั�ง
การเรง่เบ่กจำา่ยงบประมัาณรายจำา่ยประจำำาปี	2564	ผู้นวกกบัการใช�เงน่
ก้�ต่ามัแผู้นงานเพิ่้�อฟ้�นฟเ้ศรษัฐกจ่ำแล้ะสงัคมัจำากผู้ล้กระทุบการระบาด
ของโรค	 COVID-19	 ขณะทีุ�การล้งทุ้นภาครัฐแมั�จำะมัีความัล่้าช�าใน
โครงการล้งทุ้นโครงสร�างพิ่้�นฐานขนาดใหุ้ญ่หุ้ล้ายโครงการ	 แต่่มั้ล้ค่า
การล้งทุน้รวมัมัแีนวโน�มัเพิ่่�มัข่�นจำากป	ี2563	ส่วนการล้งทุ้นภาคเอกชน
มัีแนวโน�มัปรับดีข่�นโดยเฉิพิ่าะทีุ�เกี�ยวเน่�องกับการล้งทุ้นภาครัฐแล้ะ
ภาคส่งออก	กอปรกับสญัญาณเชง่บวกจำากการผู้ล้ต่่ภาคอ้ต่สาหุ้กรรมั
ทุยอยฟ้�นตั่วต่ามัความัต่�องการสน่ค�าทีุ�มัคีวามัเกี�ยวข�องกับการป้องกนั
การระบาด	แล้ะนโยบายการทุำางานทีุ�บ�าน	ทัุ�งนี�	สอดคล้�องกบัอตั่ราการ
ใช�กำาล้งัการผู้ล้ต่่ในหุ้ล้ายอต้่สาหุ้กรรมัทีุ�ฟ้�นข่�นแต่ะระดับก่อนวก่ฤต่ใน
ชว่งปล้ายปี	2563	สร�างโอกาสแล้ะความัเป็นไปได�ทีุ�จำะขยายการล้งทุ้น
ในระยะต่่อไป	 ด�านการบร่โภคภาคเอกชน ยังได�แรงส่งจำากความัต่่อ
เน่�องของมัาต่รการกระต่้�นการใช�จำ่ายแล้ะสนับสน้นการทุ่องเทีุ�ยวใน
ประเทุศทีุ�ขยายเวล้าไปจำนถื่งราวไต่รมัาสแรกปี	2564	 อีกทัุ�งกำาล้ัง
ซ้ื้�อจำากกล้้่มัชนชั�นกล้างแล้ะกล้้่มัทีุ�มัีรายได�ส้งยังช่วยหุ้น้นการบร่โภค
เต่บ่โต่	อยา่งไรกต็่ามั	การระบาดระล้อกใหุ้มั	่แล้ะบาดแผู้ล้ทีุ�ทุ่�งไว�จำาก
ว่กฤต่	COVID-19	ทุั�งปญัหุ้าการว่างงาน	แล้ะการทุำางานต่ำ�ากวา่ระดับ	
ต่ล้อดจำนหุ้นี�ภาคครัวเร้อนต่่อ	GDP	ทุี�อย้่ในระดับส้งส้ดในรอบ	18	ปี
ล้�วนเป็นปัจำจำัยทุี�จำำากัดการเต่่บโต่ของการบร่โภคในภาคครัวเร้อน

ExportThai GDP Forecast (2020-2021)

Investment value of mage infrastructure projects worth  
THB 3.2 trn (plan for 2019-2026)

	 จำากการฟ้�นตั่วของเศรษัฐก่จำทีุ�ยังมัีความัเปราะบาง	 อัต่ราเง่น 

เฟอ้มัแีนวโน�มัอย่้ในระดบัต่ำ�าใกล้�ขอบล้า่งของกรอบเงน่เฟอ้หุ้มัายของ

ทุางการแมั�จำะทุยอยฟ้�นกล้ับมัาเป็นบวก	เมั้�อประกอบกับนโยบายการ

Note	:	The	THB	3.2	trn	of	mega-project	based	on	Transportation	Action	Plan,	except	 
	 for	two	high-speed	railways;	(i)	Bangkok-Hua	Hin	route,	and	(ii)	Bangkok- 
	 Chiang	Mai	route
Source	:	Ministry	of	Transportation	(MOT),	Krungsri	Research

Based on 2021 FY Budge Plan (as of Nov 20)
Previous Estimation (as of Apr 20)

2019 20232021 20252020 20242022 2026
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ภาพัรวิมอุตสัาหกิรรมเค์ร่�องปรับัอากิาศ
ปี 2563 และแน์วิโน์้มปี 2564
	 ในระยะข	�างหุ้น�า	การส่งออกเคร้�องปรบัอากาศของไทุยมัแีนวโน�มั 

เผู้ช่ญโจำทุย์รอบด�าน	 ทัุ�งการแข่งขันกับค้่แข่งใหุ้ม่ัอย่างเวียดนามัใน

หุ้มัวดเคร้�องปรับอากาศอ่นเวอร์เต่อร์ร้่นธิรรมัดา	พิ่ฤต่่กรรมัผู้้�บร่โภค

ในกล้้่มัประเทุศต่ล้าดเก่ดใหุ้ม่ัทีุ�หัุ้นมัาซ้ื้�อเคร้�องปรับอากาศแบบ 

อ่นเวอรเ์ต่อรม์ัากข่�น	จำนสง่ผู้ล้กดดนัการสง่ออกเคร้�องปรบัอากาศ	Non- 

Inverter	 ของไทุย	 รวมัไปถื่งการเปล้ี�ยนแปล้งเทุคโนโล้ยีส้่เคร้�องปรับ

อากาศอ่นเวอร์เต่อร์ร้่นอัจำฉิร่ยะทุี�เช้�อมัต่่ออ่นเทุอร์เน็ต่ได�	 โดยเฉิพิ่าะ

ในกล้้่มัต่ล้าดประเทุศพิ่ัฒนา	ดังนั�น	ไทุยจำำาเป็นต่�องเร่งปรับโครงสร�าง 

การผู้ล้ต่่แล้ะสง่ออกเคร้�องปรบัอากาศเพิ่้�อบรรเทุาผู้ล้กระทุบทีุ�นา่จำะเกด่

ข่�นดังกล้่าว	รวมัไปถื่งสร�างโอกาสการส่งออกในส่นค�าทุี�มัีศักยภาพิ่ใน

การเต่่บโต่ในอนาคต่	ทัุ�งนี�ย้ทุธิศาสต่ร์ในระยะเรง่ด่วน	ก่อนทีุ�เวยีดนามั

จำะสามัารถืขยายกำาล้ังการผู้ล้่ต่เคร้�องปรับอากาศอ่นเวอร์เต่อร์ร้่น

ธิรรมัดาข่�นมัาแข่งขันกับไทุยในต่ล้าดโล้ก	 ไทุยควรเร่งสร�างโอกาสใหุ้�

แกผู่้้�ผู้ล้ต่่ในการขยายต่ล้าดสน่ค�าหุ้มัวดดังกล้า่วไปยงัต่ล้าดประเทุศเกด่

ใหุ้มั่ใหุ้�เพิ่่�มัมัากข่�น	เพิ่้�อเต่รยีมัความัพิ่ร�อมัในการแขง่ขนักบัเวยีดนามั	

ในขณะเดียวกันก็สามัารถืชดเชยแนวโน�มัทีุ�ล้ดล้งของความัต่�องการ

เคร้�องปรับอากาศแบบ	Non-Inverter	นอกจำากนี�	สำาหุ้รับย้ทุธิศาสต่ร์

ในระยะยาว	 เพ้ิ่�อรองรับเทุรนด์การเปล้ี�ยนผู้่านส้่ย้ค	 IoT	 ไทุยควร 

ส่งเสร่มัการล้งทุ้นเคร้�องปรับอากาศอ่นเวอร์เต่อร์ร้่นอัจำฉิร่ยะแบบ	

IoT	 ควบค้่ไปกับการสร�างโอกาสใหุ้�กับผู้้�ผู้ล้่ต่ในการส่งออกส่นค�ากล้้่มั

ดังกล้่าวโดยเร่�มัจำากต่ล้าดประเทุศพัิ่ฒนาแล้�ว	 ปัจำจำ้บันเคร้�องปรับ

อากาศในครัวเร้อนนับได�ว่าเป็นส่นค�าสำาคัญทีุ�ไทุยมีัศักยภาพิ่ในการ

ส่งออกแล้ะแข่งขันในต่ล้าดโล้ก	 โดยสามัารถืครองต่ำาแหุ้น่งผู้้�ส่งออก

เป็นอันดับสองของโล้กรองจำากจำีน	 ด�วยปร่มัาณการส่งออกกว่า	17.4	

ล้�านเคร้�องในปีทุี�ผู้่านมัา

	 อย่างไรก็ดี	 การเปล้ี�ยนแปล้งเทุคโนโล้ยีแล้ะความัต่�องการของ

ผู้้�บร่โภค	 รวมัไปถื่งการแข่งขันกับค้่แข่งรายใหุ้ม่ัอย่างเวียดนามัใน

ระยะข�างหุ้น�า	 มีัส่วนกดดันใหุ้�ไทุยจำำาเป็นต่�องหัุ้นกล้ับมัาพิ่่จำารณาเร่ง

เปล้ี�ยนแปล้งโครงสร�างการส่งออกเคร้�องปรับอากาศใหุ้�เหุ้มัาะสมัเพิ่้�อ

รองรับภ้ม่ัทัุศน์ใหุ้ม่ัของต่ล้าดแล้ะการแข่งขันทีุ�กำาล้ังจำะมัา	 ทัุ�งนี�เม้ั�อ

พิ่่จำารณาโครงสร�างการส่งออกเคร้�องปรับอากาศของไทุยในปัจำจำ้บัน	

กล้้่มัส่นค�าทีุ�ไทุยยังคงพ่ิ่�งพิ่ามัากทีุ�ส้ด	 ค้อ	 เคร้�องปรับอากาศแบบ

ธิรรมัดา	(Non-Inverter)	 ซ่ื้�งมัีเทุคโนโล้ยีไม่ัส้งนักแล้ะมีัแนวโน�มัของ

ความัต่�องการล้ดล้งอย่างต่อ่เน่�อง	โดยครองสดัสว่นปรม่ัาณการส่งออก 

เคร้�องปรับอากาศกว่าร�อยล้ะ	49.3	 ในขณะทีุ�เคร้�องปรับอากาศอ่น

เวอร์เต่อร์ร้น่ธิรรมัดาทีุ�มักีารเสรม่ัเทุคโนโล้ยีช่วยประหุ้ยัดไฟแล้ะกำาล้งั

เป็นทีุ�ต่�องการในต่ล้าดโล้ก	 ไทุยมัีการส่งออกเป็นสัดส่วนราวร�อยล้ะ	

36.5	 แล้ะเคร้�องปรับอากาศอ่นเวอร์เต่อร์ร้่นอัจำฉิร่ยะทีุ�ใช�เทุคโนโล้ยี

ชั�นส้ง	เช่น	ระบบเซื้็นเซื้อร์ในการต่รวจำจำับการเคล้้�อนไหุ้วเพิ่้�อกระจำาย 

ความัเย็นใหุ้�ถื่งผู้้�รับโดยต่รง	ระบบต่รวจำจำับแล้ะกรองฝ่้่น	PM2.5	แล้ะ

การควบค้มั/สั�งงานผู้่านสมัาร์ทุโฟน	เป็นต่�น	ไทุยมัีสัดส่วนการส่งออก

เพิ่ยีงร�อยล้ะ	14.2	เมั้�อวเ่คราะหุ้ถ์ืง่ภม่้ัทุศันข์องต่ล้าดเคร้�องปรบัอากาศ

ของไทุยทีุ�กำาล้งัดำาเนน่อย้่ในปจัำจำบ้นั	จำะพิ่บวา่	ในกล้้ม่ัประเทุศต่ล้าดเกด่

ใหุ้มั่	(Emerging	Markets)	ซื้่�งเป็นต่ล้าดสำาคัญของเคร้�องปรับอากาศ	

Thailand Economic Outlook
% YoY Growth unless otherwise stated 2019 2020F 2021F
GDP 2.4 -6.4 3.3
Private consumption 4.5 -1.1 2.5

Public consumption 1.4 3.0 3.8

Private investment 2.8 -11.0 3.2

Public investment 0.2 12.5 10.5

Exports (in USD terms) -3.3 -7.5 4.5

Imports (in USD terms) -5.6 -14.0 6.5

Tourist arrivals 39.8 6.7 4.0

Headline inflatiom 0.7 -0.9 0.8

Oil price (Dubai, $/Barrel, avg.) 63 42 48

Exchange rate (THB/USD, end of period) 30.1 30.0 29.3

Policy interest rate (%, end of period) 1.25 0.50 0.50

Note	:	2020-21	Forecast	by	Krungsri	Research	(as	of	November	2020)
Source	:	NESDC,	BOT,	MOC,	MOTS

ที่่�มา : วิิจััยกรุุงศรุ่

ข้้อมูลวิิจััย: มกรุาคม 2564

เง่นทีุ�ผู้่อนคล้ายมัากเป็นพิ่่เศษัของธินาคารกล้างประเทุศสำาคัญของ

โล้ก จำ่งคาดว่าคณะกรรมัการนโยบายการเง่น	(กนง.)	 ของไทุยจำะคง

อัต่ราดอกเบี�ยนโยบายไว�ทีุ�ระดับต่ำ�าเป็นประวัต่่การณ์ทีุ�ร�อยล้ะ	0.50	

ต่ล้อดทัุ�งปี	2564 อย่างไรก็ต่ามั	 การฟ้�นตั่วของเศรษัฐก่จำยังต่�องใช�

เวล้านานกว่าจำะกล้ับส้่ระดับก่อนเก่ดการระบาด	 อีกทัุ�งการฟ้�นต่ัวยัง

กระจำ้กอย่้ในบางภาคเศรษัฐก่จำ	 ทุางการมีัแนวโน�มัดำาเน่นมัาต่รการ

ช่วยเหุ้ล้้อทุางการเง่นแบบเจำาะจำงกล้้่มัเป้าหุ้มัาย	 ผู้นวกกับโครงการ

ความัช่วยเหุ้ล้้ออ้�น	 ๆ	 เพิ่่�มัเต่่มั	 นับต่ั�งแต่่มัาต่รการเพิ่้�อช่วยเหุ้ล้้อใหุ้�

ธิ้รก่จำดำาเน่นก่จำการได�อย่างต่่อเน่�องไปจำนถื่งมัาต่รการป้องกันปัญหุ้า

ว่กฤต่สภาพิ่คล้่อง 

	 ในปี	2564	 เส�นทุางการฟ้�นต่ัวของเศรษัฐก่จำไทุยอาจำเผู้ช่ญ

กับความัไมั่แน่นอนแล้ะความัทุ�าทุายรอบด�าน ได�แก่	 การพิ่ัฒนาแล้ะ 

การผู้ล้่ต่วัคซื้ีนทีุ�อาจำไมั่เป็นไปต่ามัความัคาดหุ้มัายว่าจำะสามัารถืใช�

วคัซื้นีกบัประชากรโล้กอย่างแพิ่ร่หุ้ล้ายราวไต่รมัาสสด้ทุ�ายของปี	2564	

ซื้่�งอาจำทุำาใหุ้�การฟ้�นต่ัวของเศรษัฐก่จำโล้กล้่าช�าออกไป	 ความัผู้ันผู้วน

ของต่ล้าดการเงน่โล้กอนัจำะสง่ผู้ล้ต่อ่เงน่ทุน้เคล้้�อนย�ายระหุ้วา่งประเทุศ

แล้ะความัเคล้้�อนไหุ้วของค่าเง่นบาทุ	 รวมัทัุ�งนโยบายการค�าระหุ้ว่าง

สหุ้รัฐฯ	 กับจีำนภายใต่�ผู้้�นำาคนใหุ้ม่ัของสหุ้รัฐฯ	 ซ่ื้�งอาจำกระทุบต่่อภาค

ส่งออกของไทุย	 สำาหุ้รับปัจำจำัยภายในประเทุศทีุ�เป็นประเด็นความั

เสี�ยง	 ได�แก่	 ความัร้นแรงในการระบาดระล้อกใหุ้มั่ของ	 COVID-19	

สถืานการณ์ทุางการเมั้องทุี�ยังมัีการช้มัน้มัย้ดเย้�อ	การฟ้�นต่ัวของภาค

ทุอ่งเทีุ�ยวทีุ�อาจำล้า่ช�ากวา่คาด	ปัญหุ้าการว่างงานแล้ะหุ้นี�ภาคครวัเรอ้น

ทีุ�พิ่้่งส้งข่�นซ่ื้�งจำะกระทุบต่่อกำาล้ังซ้ื้�อแล้ะความัสามัารถืในการชำาระหุ้นี�

ของภาคครัวเรอ้น	ต่ล้อดจำนการฟ้�นต่วัของภาคธิร้กจ่ำโดยเฉิพิ่าะ	SMEs	

ภายหุ้ล้ังส่�นส้ดมัาต่รการความัช่วยเหุ้ล้้อจำากทุางการแล้ะสถืาบันการ

เง่น	 อย่างไรก็ดี	 โอกาสจำากการพิ่่�งพิ่ากันภายในภ้ม่ัภาคทีุ�มัากข่�น	

(Rising	Regionalization)	 คาดว่าจำะมัีส่วนช่วยสนับสน้นการส่งออก	

การล้งทุ้น	แล้ะการเต่่บโต่ของเศรษัฐก่จำไทุยในระยะต่่อไป
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Non-Inverter	 ของไทุย	 ค่ดเป็นสัดส่วนกว่าร�อยล้ะ	42	 ของปร่มัาณ 

ส่งออกร้่น	Non-Inverter	ทุั�งหุ้มัด	กำาล้ังเก่ดกระแสการประหุ้ยัดค่าไฟ

ทีุ�เร่�มัเข�าส้ผู่้้�บรโ่ภคในกล้้ม่ัประเทุศดงักล้า่วทีุ�มักีารเต่บ่โต่ทุางเศรษัฐกจ่ำ

ทีุ�สง้	ซื้่�งมัสีว่นหุ้นน้ใหุ้�เกด่ความัต่�องการเคร้�องปรบัอากาศอ่นเวอรเ์ต่อร์

ร้น่ธิรรมัดาเพิ่่�มัสง้ข่�นแทุนทีุ�ผู้ล้ต่่ภณัฑ์เ์ดม่ัอยา่ง	Non-Inverter	ทีุ�ใช�ไฟ

มัากกว่า	แล้ะกดดันอ้ปสงค์	Non-Inverter	ในต่ล้าดโล้กใหุ้�ล้ดล้งกว่า

ร�อยล้ะ	16	ในปีทุี�ผู้่านมัาแล้ะมัีแนวโน�มัล้ดล้งต่่อเน่�องในระยะข�างหุ้น�า	

ซื้่�งจำะกล้ับมัามัีผู้ล้กดดันการส่งออก	Non-Inverter	ของไทุยเช่นกัน

	 ทุั�งนี�	ศ้นย์ว่จำัยกส่กรไทุย	ประเมั่นว่าปร่มัาณส่งออกเคร้�องปรับ

อากาศ	 Non-Inverter	 ของไทุยในปี	2563	 แล้ะ	2564	 น่าจำะล้ดล้ง

ต่่อเน่�องต่ามัอ้ปสงค์โล้กราวร�อยล้ะ	23.8	แล้ะ	7.2	ต่ามัล้ำาดับ	จำากทุี� 

หุ้ดต่ัวราวร�อยล้ะ	13.9	 ในปี	2562	 โดยส่วนหุ้น่�งเป็นผู้ล้กระทุบจำาก 

โคว่ด-19	ต่อ่กำาล้งัซ้ื้�อของผู้้�บรโ่ภคต่ล้าดล้า่งซ่ื้�งเป็นกล้้ม่ัเปา้หุ้มัายของ

เคร้�องปรับอากาศ	 Non-Inverter	 ซ่ื้�งปัจำจำ้บันมัีฐานต่ล้าดหุ้ลั้กอย่้ใน

ประเทุศเกด่ใหุ้มัแ่ล้ะประเทุศกำาล้งัพิ่ฒันา	ซื้่�งนา่จำะเร่�มัทุยอยฟ้�นต่วัต่ามั

ภาวะเศรษัฐกจ่ำโล้กในปหีุ้น�า	ทัุ�งนี�	ไทุยมักีารสง่ออกไปยงักล้้ม่ัประเทุศ 

ดังกล้่าวเป็นสัดส่วนร�อยล้ะ	41.9	แล้ะ	19.8	ต่ามัล้ำาดับ	แมั�ว่าการส่ง

ออกเคร้�องปรับอากาศ	 Non-Inverter	 จำะมัีแนวโน�มัล้ดล้ง	 ในขณะทีุ�

ไทุยมีัโอกาสทีุ�จำะได�รับประโยชนจ์ำากแนวโน�มัความัต่�องการเคร้�องปรับ

อากาศอ่นเวอร์เต่อร์ร้่นธิรรมัดาทีุ�เพิ่่�มัส้งข่�น	 แต่่ทุว่าในระยะข�างหุ้น�า	

ไทุยอาจำจำะต่�องเผู้ช่ญการแข่งขนัทุี�เพิ่่�มัส้งข่�นจำากค้่แข่งหุ้น�าใหุ้มั่อย่าง

เวียดนามันอกเหุ้น่อจำากค้่แข่งเด่มัอย่างจำีน	 เน่�องจำากนับจำากกล้างปี	

2561	เปน็ต่�นมัา	ผู้้�ผู้ล้ต่่เคร้�องปรับอากาศโดยเฉิพิ่าะสัญชาต่ญี่�ป่้น	ซ่ื้�ง

ใช�ไทุยเป็นฐานผู้ล้ต่่หุ้ลั้กในภม่้ัภาค	ได�เข�าไปล้งทุน้ในเวยีดนามัแล้ะเร่�มั

สายการผู้ล้ต่่เคร้�องปรับอากาศอน่เวอร์เต่อร์ร้น่ธิรรมัดา	โดยในช่วงแรก

จำะม่้ังเน�นจัำบต่ล้าดภายในประเทุศเวียดนามัทีุ�หุ้นัมัาใหุ้�ความัสำาคญักบั

การประหุ้ยัดไฟมัากข่�น	แล้ะในระยะถัืดไป	ผู้้�ผู้ล้ต่่น่าจำะขยายกำาล้งัการ

ผู้ล้่ต่เพิ่่�มัข่�นเพิ่้�อการส่งออกหุ้ลั้งเศรษัฐก่จำโล้กกลั้บมัาขยายต่ัวอีกครั�ง	

ต่ามัแผู้นเด่มัทีุ�เคยวางไว�ก่อนช่วงการแพิ่ร่ระบาดของไวรัสโคว่ด-19	

ทัุ�งนี�การเร่�มัสายการผู้ล้ต่่ดังกล้า่วของเวียดนามัย่อมัสง่ผู้ล้ต่อ่แนวโน�มั

การส่งออกของไทุยอย่างหุ้ล้ีกเล้ี�ยงไมั่ได�	 โดยในระยะสั�นไมั่เก่น	2	 ปี	

น่าจำะกระทุบเพิ่ียงแนวโน�มัการส่งออกจำากไทุยไปยังเวียดนามั	ซื้่�งนับ

ได�วา่เปน็ต่ล้าดดาวเดน่อนัดบัหุ้น่�งในการสง่ออกเคร้�องปรบัอากาศของ

ไทุย	 โดยเฉิพิ่าะแบบอ่นเวอร์เต่อร์ร้่นธิรรมัดา	ซื้่�งเป็นทุี�น่ยมัในต่ล้าด

เวียดนามั	 เน่�องจำากค่าใช�จำ่ายด�านไฟฟ้าของชาวเวียดนามัเม้ั�อเทีุยบ

กบัรายได�มีัระดบัค่อนข�างสง้ถืง่ราวร�อยล้ะ	30	ของรายได�เฉิล้ี�ยต่อ่เดอ้น	

โดยในปัจำจำ้บันยอดขายเคร้�องปรับอากาศในเวียดนามัมัากกว่าร�อยล้ะ	

55	 จำะเป็นประเภทุอ่นเวอร์เต่อร์	 ทัุ�งนี�	 การเร่�มัสายพิ่านการผู้ล้่ต่ดัง

กล้่าวในเวียดนามัได�ส่งผู้ล้กดดันต่่อปร่มัาณส่งออกเคร้�องปรับอากาศ

ของไทุยไปยังเวียดนามัใหุ้�ล้ดล้งราวร�อยล้ะ	1.9	 ในปีทีุ�ผู้่านมัา	 แล้ะ

มัีแนวโน�มัล้ดล้งต่่อเน่�องในปี	2563	แล้ะ	2564	ราวร�อยล้ะ	2.2	แล้ะ	

3.0	ต่ามัล้ำาดับ	ในทุางกล้ับกันการส่งออกอ่นเวอร์เต่อร์ร้่นธิรรมัดาไป

ยังต่ล้าดโล้กของไทุยในระยะสั�นน่าจำะยังคงมัีแนวโน�มัเต่่บโต่ได�	 แมั�

จำะชะล้อตั่วล้งบ�างจำากผู้ล้กระทุบของโคว่ด-19	 โดยมัีแรงหุ้น้นสำาคัญ

จำากความัต่�องการทีุ�เพ่ิ่�มัส้งข่�นในต่ล้าดเก่ดใหุ้ม่ัดังทีุ�กล้่าวมัาข�างต่�น	

ทัุ�งนี�	 ศ้นย์ว่จำัยกส่กรไทุย	 ประเมั่นว่าปร่มัาณส่งออกอ่นเวอร์เต่อร์ร้่น

ธิรรมัดาของไทุยในปี	2563	แล้ะ	2564	น่าจำะขยายต่ัวราวร�อยล้ะ	5.6	

แล้ะ	6.2	ต่ามัล้ำาดับ	จำากทุี�ขยายต่ัวราวร�อยล้ะ	7.8	ในปี	2562	สำาหุ้รับ

ในระยะกล้างราว	2-3	ปีข�างหุ้น�า	 เมั้�อเศรษัฐก่จำโล้กรวมัถื่งเวียดนามั

กล้ับมัาเร่งขยายต่ัวอีกครั�งหุ้ล้ังจำากว่กฤต่่โคว่ดจำบล้ง	จำำานวนผู้้�บร่โภค

ทีุ�มัศีกัยภาพิ่ในการซ้ื้�อเคร้�องปรบัอากาศอ่นเวอร์เต่อรข์องเวียดนามันา่

จำะขยายตั่วเพ่ิ่�มัข่�นอกี	สง่ผู้ล้ใหุ้�การผู้ล้ต่่เคร้�องปรบัอากาศในเวยีดนามั

มัีโอกาสเก่ด	Economies	of	Scale	มัากข่�นต่ามั	ซื้่�งจำะหุ้น้นใหุ้�ผู้้�ผู้ล้่ต่

หุ้นักล้บัมัาพิ่จ่ำารณาขยายกำาล้งัการผู้ล้ต่่เคร้�องปรบัอากาศอ่นเวอรเ์ต่อร์

ร้น่ธิรรมัดาในเวยีดนามัอีกครั�ง	โดยนอกเหุ้นอ่จำากจำะจำบัเพิ่ยีงต่ล้าดใน

ประเทุศเหุ้มั้อนช่วงทีุ�ผู้่านมัาแล้�ว	 ผู้้�ผู้ล้่ต่ในเวียดนามัน่าจำะเร่�มัทุยอย

ส่งออกไปยังต่ล้าดต่่างประเทุศ	 ณ	 เวล้านั�น	 ผู้ล้กระทุบต่่อไทุยจำะไมั่

จำำากดัอย่้เพิ่ยีงแคต่่ล้าดเวยีดนามัอีกต่อ่ไป	แต่จ่ำะรวมัไปถืง่การแข่งขนั

ในต่ล้าดโล้ก	 โดยเฉิพิ่าะในกล้้่มัประเทุศต่ล้าดเก่ดใหุ้มั่ในกล้้่มัส่นค�า 

อ่นเวอรเ์ต่อรร์้น่ธิรรมัดา	ซื้่�งมักีารเต่บ่โต่ของปรม่ัาณความัต่�องการเพ่ิ่�มั

ข่�นต่่อเน่�องเฉิล้ี�ยกวา่ร�อยล้ะ	9.4	ต่อ่ปี	ทัุ�งนี�แนวโน�มัการขยายกำาล้งัการ

ผู้ล้ต่่แล้ะการส่งออกของเวียดนามัดังกล้า่วนา่จำะเพิ่่�มัข่�นต่ามัล้ำาดบัแล้ะ

เข�ามัากน่สว่นแบ่งต่ล้าดเคร้�องปรบัอากาศอ่นเวอรเ์ต่อรร์้น่ธิรรมัดาของ

ไทุยในระยะข�างหุ้น�า	 โดยศ้นย์ว่จำัยกส่กรไทุย	 ประเม่ันว่า	 กำาล้ังการ

ผู้ล้ต่่เคร้�องปรบัอากาศอ่นเวอรเ์ต่อรร์้น่ธิรรมัดาของเวยีดนามันา่จำะพิ่้ง่

ข่�นแต่ะ	5	ล้�านเคร้�องได�ในราวป	ี2568	เมั้�อเทุยีบกบักำาล้งัการผู้ล้ต่่ทีุ�อย่้

ทุี�ราว	5	แสนเคร้�องในปัจำจำ้บัน	ซื้่�งจำะสร�างผู้ล้กดดันต่่อปร่มัาณการส่ง

ออกเคร้�องปรบัอากาศอ่นเวอรเ์ต่อรร์้น่ธิรรมัดาของไทุยใหุ้�ล้ดล้งส้ร่ะดบั

ต่ำ�ากว่า	5.2	 ล้�านเคร้�อง	 หุ้ร้อค่ดเป็นอัต่ราการล้ดล้งไมั่ต่ำ�ากว่าร�อยล้ะ	

35	จำากปร่มัาณส่งออกทุี�ไทุยน่าจำะทุำาได�หุ้ากไมั่มัีเวียดนามัเป็นค้่แข่ง

ซื้่�งน่าจำะขยายต่ัวต่ามัอ้ปสงค์โล้กข่�นแต่ะระดับ	8	 ล้�านเคร้�องได�ในปี	

2568	สำาหุ้รับในระยะยาวมัากกวา่	5	ปี	อาจำจำะเป็นการยากสำาหุ้รับไทุย 

ทุี�จำะแข่งขันส่งออกเคร้�องปรับอากาศอ่นเวอร์ร้่นธิรรมัดากับเวียดนามั	

ซื้่�งมัีโอกาสทุี�จำะเก่ด	Economies	of	Scale	ในการผู้ล้่ต่ทุี�ส้งกว่าไทุยใน

ระยะข�างหุ้น�า	เน่�องจำากมัีการล้งทุ้นมั้่งเน�นผู้ล้่ต่เพิ่ียงอ่นเวอร์เต่อร์ร้่น

ธิรรมัดาอย่างเดียว	โดยไมั่ต่�องผู้ล้่ต่แบบ	Non-Inverter	ควบค้่ไปด�วย	

ประกอบกับต่ล้าดในประเทุศทีุ�มัีการเต่่บโต่ส้งแล้ะขนาดของต่ล้าดทีุ�

ใหุ้ญ่กว่าไทุย	ดังนั�นเพิ่้�อฉิีกหุ้นีค้่แข่งอย่างเวียดนามั	 ไทุยจำำาเป็นต่�อง

ปรับต่ัวโดยการล้งทุ้นผู้ล้่ต่เคร้�องปรับอากาศอ่นเวอร์เต่อร์ร้่นอัจำฉิร่ยะ

ซื้่�งต่�องการเทุคโนโล้ยีทีุ�ส้งข่�น	 แล้ะมีัการขยายตั่วของความัต่�องการ

ทุี�เพิ่่�มัข่�นต่่อเน่�องในประเทุศพิ่ัฒนาแล้�ว	ทุั�งนี�ในช่วง	2-3	ปีทุี�ผู้่านมัา	

ไทุยสามัารถืทุำาได�ดีในการด่งด้ดการล้งทุ้นเคร้�องปรับอากาศอัจำฉิร่ยะ	

แมั�ว่าการล้งทุ้นเกอ้บทัุ�งหุ้มัดยงัคงเปน็โมัเดล้ทีุ�ยงัไมัส่ามัารถืเช้�อมัต่อ่

อ่นเทุอร์เน็ต่ได�	(Non-IoT)	ซื้่�งเป็นโมัเดล้ทุี�ยังคงเต่่บโต่ได�ดีเช่นกันใน

ประเทุศพิ่ฒันาแล้�ว	สง่ผู้ล้ใหุ้�ปรม่ัาณสง่ออกเคร้�องปรบัอากาศในหุ้มัวด

ดังกล้่าวยังคงมัีแนวโน�มัเต่่บโต่ส้ง	อย่างไรก็ดี	ปัจำจำ้บัน	ต่ล้าดประเทุศ

พิ่ัฒนากำาลั้งเร่�มัเปล้ี�ยนผู่้านส้่ย้ค	 IoT	 ทุำาใหุ้�ไทุยยังจำำาเป็นต่�องวาง

ย้ทุธิศาสต่ร์ระยะยาวสำาหุ้รับเคร้�องปรับอากาศอัจำฉิร่ยะแบบ	IoT	เพิ่้�อ

เต่รยีมัรบัโอกาสใหุ้มัทีุ่�กำาล้งัจำะมัาถืง่	ทัุ�งนี�	ศน้ย์วจ่ำยักสก่รไทุย	ประเมัน่

ว่า	 ปร่มัาณส่งออกเคร้�องปรับอากาศอ่นเวอร์เต่อร์ร้่นอัจำฉิร่ยะของ

ไทุยในปี	2563	แล้ะ	2564	น่าจำะขยายต่ัวราวร�อยล้ะ	22.8	แล้ะ	14.2	 

ต่ามัล้ำาดบั	จำากทีุ�ขยายตั่วราวร�อยล้ะ	26.6	ในป	ี2562	นอกจำากนี�	แนวโน�มั 
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การสง่ออกเคร้�องปรบัอากาศแต่ล่้ะประเภทุดงักล้า่วข�างต่�น	นา่จำะสง่ผู้ล้

ใหุ้�ปรม่ัาณสง่ออกเคร้�องปรบัอากาศโดยรวมัในป	ี2563	หุ้ดต่วัราวร�อย

ล้ะ	6.5	ก่อนทุี�กล้ับมัาขยายต่ัวราวร�อยล้ะ	2.3	ในปี	2564	ต่ามัภาวะ

เศรษัฐกจ่ำโล้กทีุ�น่าจำะเร่�มัฟ้�นต่วัในปีหุ้น�า	ภายใต่�สถืานการณ์ต่่าง	ๆ 	ดงักล่้าว

	 กล้่าวโดยสร้ป	ในระยะข�างหุ้น�า	การส่งออกเคร้�องปรับอากาศ

ของไทุยมัีแนวโน�มัเผู้ช่ญโจำทุย์รอบด�านทัุ�งประเด็นด�านปร่มัาณการ 

ส่งออกไปยังเวียดนามัทุี�ล้ดล้ง	 การแข่งขันกับเวียดนามัในกล้้่มัส่นค�า

อ่นเวอรเ์ต่อรร์้น่ธิรรมัดาในต่ล้าดโล้ก	แล้ะการส่งออกทีุ�ล้ดล้งของกล้้ม่ั

ส่นค�า	 Non-Inverter	 รวมัไปถื่งแนวโน�มัการเปล้ี�ยนผู่้านเทุคโนโล้ยี 

ส้่เคร้�องปรับอากาศอัจำฉิร่ยะแบบ	IoT	ดังนั�น	ไทุยจำำาเป็นต่�องเร่งปรับ

โครงสร�างการผู้ล้่ต่แล้ะส่งออกเคร้�องปรับอากาศเพิ่้�อบรรเทุาผู้ล้กระ

ทุบทุี�น่าจำะเก่ดข่�นดังกล้่าว	 รวมัไปถื่งสร�างโอกาสการส่งออกในส่นค�า

ทีุ�มัีศักยภาพิ่ในการเต่่บโต่	 โดยในระยะเร่งด่วน	2-3	 ปีข�างหุ้น�าก่อน

ทีุ�เวียดนามัจำะสามัารถืขยายกำาล้ังการผู้ล้่ต่เคร้�องปรับอากาศอ่นเวอร์

เต่อร์ร้่นธิรรมัดาข่�นมัาแข่งขันกับไทุยในต่ล้าดโล้ก	 เร่งสร�างโอกาสใหุ้�

แก่ผู้้�ผู้ล้่ต่ในการขยายต่ล้าดส่นค�าหุ้มัวดดังกล้่าวไปยังต่ล้าดประเทุศ

เก่ดใหุ้ม่ัใหุ้�เพิ่่�มัมัากข่�น	 เพ้ิ่�อเต่รียมัความัพิ่ร�อมัในการแข่งขันกับ

เวยีดนามั	ในขณะเดยีวกนักส็ามัารถืชดเชยแนวโน�มัทีุ�ล้ดล้งของความั

ต่�องการเคร้�องปรบัอากาศแบบ	Non-Inverter	นอกจำากนี�	ในระยะยาว

เพิ่้�อรองรับเทุรนด์การเปล้ี�ยนผู้่านส้่ย้ค	 IoT	พิ่ร�อมัเสร่มัต่ำาแหุ้น่งของ

ไทุยในการคงความัเป็นแหุ้ล้่งผู้ล้่ต่เคร้�องปรับอากาศทีุ�สำาคัญของโล้ก

ในอนาคต่	 ไทุยควรส่งเสร่มัการล้งทุ้นเคร้�องปรับอากาศอ่นเวอร์เต่อร์

ร้่นอัจำฉิร่ยะแบบ	 IoT	 ควบค้่ไปกับการสร�างโอกาสใหุ้�กับผู้้�ผู้ล้่ต่ในการ

ส่งออกส่นค�ากล้้่มัดังกล้่าวโดยเร่�มัจำากต่ล้าดประเทุศพิ่ัฒนาแล้�ว

ที่่�มา : ศูนย์วิิจััยกสิิกรุไที่ย

ข้้อมูลวิิจััย: ธัันวิาคม 2563
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ปัจจัย
ค์วิามเสั่ �ยง

	 นอกเหุ้น่อจำากการดำาเน่นงานในธิ้รก่จำของบร่ษััทุฯแล้�ว	อาจำมัีเหุ้ต่้การณ์หุ้ร้อปัจำจำัยภายนอกทุี�ไมั่แน่นอนซื้่�งสามัารถืส่งผู้ล้กระทุบในด�าน

ล้บต่่อการดำาเน่นงานเพิ่้�อใหุ้�บรรล้้เป้าหุ้มัายของบร่ษััทุฯ	ปัจำจำัยความัเสี�ยงต่่าง	ๆ	อาจำจำะมัาจำากภายในแล้ะภายนอกบร่ษััทุทุี�ไมั่สามัารถืควบค้มั

ได�	ไมั่ว่าจำะเป็นความัเสี�ยงด�านภาวะเศรษัฐก่จำ	ด�านการปฏิ่บัต่่งานแล้ะด�านการเง่น	ดังนั�นการเต่รียมัความัพิ่ร�อมัในการรองรับเหุ้ต่้การณ์ทุี�อาจำ

เกด่ข่�นจำง่จำำาเป็นอย่างย่�งต่อ่การดำาเนน่งานของบรษั่ัทุฯ	เพิ่้�อป้องกันความัเสี�ยงแล้ะล้ดความัเสียหุ้ายทีุ�อาจำส่งผู้ล้กระทุบต่อ่เป้าหุ้มัายของบรษั่ัทุฯ	

	 บร่ษััทุฯ	มัีคณะกรรมัการต่รวจำสอบ	คณะกรรมัการบร่หุ้าร	กรรมัการผู้้�จำัดการ	แล้ะผู้้�จำัดการของฝ่่ายต่่าง	ๆ	ทุำาหุ้น�าทุี�ในการประเมั่นแล้ะ

ว่เคราะห์ุ้ความัเสี�ยง	 รวมัทัุ�งแนวโน�มัหุ้ร้อเหุ้ต่้การณ์ทีุ�อาจำเก่ดข่�นแล้ะเป็นอ้ปสรรคต่่อการดำาเน่นธ้ิรก่จำอันมัีผู้ล้กระทุบต่่อบร่ษััทุฯ	 โดยในการ

ประช้มัคณะกรรมัการบร่ษััทุ	ครั�งทุี�	7/2559	เมั้�อวันทุี�	11	พิ่ฤศจำ่กายน	2559	มัีมัต่่อน้มััต่่นโยบายการบร่หุ้ารความัเสี�ยงของบร่ษััทุฯ	ดังนี�

น์โยบัายกิารบัริหารค์วิามเสั่�ยง
บัริษััทั ซี่.ไอ.กิรุ�ป จำากิัด (มหาช่น์)

	 บร่ษััทุ	ซื้ี.ไอ.กร้�ป	จำำากัด	(มัหุ้าชน)	มั้่งมัั�นในการบร่หุ้ารจำัดการ

ความัเสี�ยงทีุ�มัีผู้ล้ต่่อการบรรล้้วัต่ถื้ประสงค์องค์กร	 ซ่ื้�งครอบคล้้มัถื่ง	

การบรหุ่้ารความัเสี�ยงด�านความัปล้อดภยัแล้ะสข้อนามัยัของพิ่นกังาน	

สังคมัแล้ะช้มัชน	 รวมัถื่งส่�งแวดล้�อมั	 การปฏิ่บัต่่ต่ามักฏิหุ้มัายแล้ะ 

ข�อกำาหุ้นด	ต่อบสนองต่่อผู้้�มัส่ีวนได�เสยีอย่างเป็นธิรรมั	รวมัถืง่ความัเสี�ยง 

ต่่อการทุ้จำร่ต่	 คอร์รัปชั�น	 โดยคำาน่งถื่งเป้าหุ้มัายผู้ล้การดำาเน่นงาน	

แล้ะการล้งทุ้นของบร่ษััทุฯ	 สอดคล้�องกับการกำากับด้แล้ก่จำการทีุ�ดี 

เพิ่้�อล้ดความัเสี�ยงทีุ�จำะส่งผู้ล้กระทุบต่่อความัสำาเร็จำของบร่ษััทุฯ	 หุ้ร้อ

ล้ดความัเสียหุ้ายกรณีทีุ�ความัเสี�ยงได�เก่ดข่�น	 แล้ะ/หุ้ร้อการได�มัาซื้่�ง

โอกาสทุางธิ้รก่จำ	โดยใช�กรอบการบร่หุ้ารความัเสี�ยงระดับองค์กร	ต่ามั

แนวทุาง	COSO-Enterprise	Risk	Management	Framework	2004

ค์ำาจำากัดค์วัาม

	 ความัเสี�ยง	หุ้มัายถืง่เหุ้ต่ก้ารณที์ุ�มัโีอกาสเกด่ข่�นแล้ะสง่ผู้ล้กระทุบ 

ต่่อการบรรล้้วัต่ถื้ประสงค์ของบร่ษััทุ

แนวัปฏิิบััติ
1.	 บร่ษััทุฯ	 จำัดวางระบบแล้ะกระบวนการบร่หุ้ารความัเสี�ยงทุั�ว

ทุั�งองค์กร	 รวมัทุั�งบร่ษััทุในเคร้อ	 ใหุ้�สอดรับกับ	 กล้ย้ทุธิ์แล้ะ 
เป้าหุ้มัายทุางธิ้รก่จำ

2.	 บร่ษััทุฯ	จำักบร่หุ้ารความัเสี�ยงใหุ้�อย้่ในระดับทุี�ยอมัรับได�	(Risk	
Appetite)	 หุ้ร้อเบี�ยงเบนไมั่เก่นกว่าระดับทุี�บร่ษััทุฯยอมัรับได�	
(Risk	Tolerance)

3.	 คณะกรรมัการต่รวจำสอบ	 ทุำาหุ้น�าทุี�เสมั้อนเป็นคณะกรรมัการ
บร่หุ้ารความัเสี�ยง	 โดยจำะทุำาการกำากับด้แล้การบร่หุ้ารความั
เสี�ยงของบร่ษััทุฯ	 ใหุ้�เป็นไปต่ามันโยบาย	 รวมัทุั�งใหุ้�ข�อค่ด
เหุ้็น	ข�อเสนอแนะ	แล้ะต่่ดต่ามั	เพิ่้�อใหุ้�การบร่หุ้ารความัเสี�ยงมัี
ประส่ทุธิ่ภาพิ่แล้ะประส่ทุธิ่ผู้ล้	ต่ามัทุี�ระบ้ไว�ในกฏิบัต่ร

4.	 ฝ่่ายจำัดการจำะบร่หุ้ารจำัดการความัเสี�ยงของบร่ษััทุฯ	แล้ะบร่ษััทุ
ในเคร้อในภาพิ่รวมั	 แล้ะกำากับด้แล้การบร่หุ้ารจำัดการในแต่่ล้ะ 
ความัเสี�ยงต่ามัหุ้น�าทีุ�ความัรับผู้ด่ชอบ	หุ้ร้อต่ามัทีุ�คณะกรรมัการ 
บร่ษััทุมัอบหุ้มัาย	 พิ่ร�อมัทุั�งจำัดใหุ้�มัีการรายงานผู้ล้การดำาเน่น
งานด�านบร่หุ้ารความัเสี�ยงต่่อคณะกรรมัการต่รวจำสอบฯเพิ่้�อ
ใหุ้�ความัเหุ้็นชอบหุ้ร้อข�อเสนอแนะ	 อย่างสมัำ�าเสมัอหุ้ร้อต่ามั
ความัเหุ้มัาะสมั

5.	 ผู้้�บรหุ่้ารทุ้กหุ้น่วยงานของบรษั่ัทุฯ	มีัหุ้น�าทีุ�ในการบรหุ่้ารจัำดการ 
ความัเสี�ยงในระดับองค์กร	 ระดับสายงานแล้ะระดับปฏิ่บัต่่การ 
ทีุ�อย้่ภายใต่�ความัรับผู้่ดชอบหุ้ร้อทีุ�ฝ่่ายจัำดการมัอบหุ้มัาย	
พิ่ร�อมัทัุ�งกำาหุ้นดแล้ะส่งเสร่มัพิ่นักงานใหุ้�ต่ระหุ้นักถื่งความั
สำาคัญของการบร่หุ้ารความัเสี�ยง

6.	 สำานักงานต่รวจำสอบภายใน	 มัีหุ้น�าทุี�ใหุ้�คำาปร่กษัา	 ข�อค่ดเหุ้็น	 
ข�อเสนอแนะ	แนวปฏ่ิบัต่ใ่นการบรหุ่้ารความัเสี�ยงแก่หุ้น่วยงานต่่าง	ๆ  
ภายในองค์กร	พิ่ร�อมัทุั�งจำัดทุำารายงาน	การบร่หุ้ารความัเสี�ยง
ขององค์กรต่่อฝ่่ายจำัดการ	 แล้ะเพิ่้�อรายงานต่่อคณะกรรมัการ
ต่รวจำสอบฯอย่างสมัำ�าเสมัอหุ้ร้อต่ามัความัเหุ้มัาะสมั

7.	 พิ่นกังานทุ้กคนมัหีุ้น�าทีุ�ปฏ่ิบตั่ต่่ามัระบบแล้ะกระบวนการบรหุ่้าร 
ความัเสี�ยง	ทัุ�งในระดบัองค์กร	ระดับสายงาน	แล้ะระดบัปฏิบ่ตั่ก่าร 
ต่ามัทุี�บร่ษััทุฯ	กำาหุ้นดโดยถื้อเป็นส่วนหุ้น่�งของการปฏิ่บัต่่งาน

ทุี�รับผู้่ดชอบ

	 การดำาเนน่การต่ามันโยบายการบรหุ่้ารความัเสี�ยงฉิบับนี�ใหุ้�รวมั

ไปถื่งการกำาหุ้นดกรอบแนวทุาง	 ค้่ม้ัอการบร่หุ้ารความัเสี�ยงแล้ะการ

จำัดหุ้าทุรัพิ่ยากรใหุ้�เพิ่ียงพิ่อต่่อการนำานโยบายการบร่หุ้ารความัเสี�ยง

ไปประย้กต่์ใช�ใหุ้�เก่ดประโยชน์ส้งส้ด

การทบัทวันและปรับัปรุงนโยบัาย

	 นโยบายการบร่หุ้ารความัเสี�ยง	แล้ะค้่มั้อต่่าง	ๆ	ทุี�เกี�ยวข�องจำะ

ต่�องได�รับการทุบทุวนแล้ะปรับปร้งเป็นประจำำา	 โดยใหุ้�มีัการรายงาน
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ความัเหุ้มัาะสมัแล้ะประสทุ่ธ่ิผู้ล้ของการนำาไปใช�งานต่อ่คณะกรรมัการ

ต่รวจำสอบเพิ่้�อใหุ้�เก่ดการพิ่ัฒนาอย่างต่่อเน่�อง

รายละเอ่ยดค์วัามเส่�ยงต่างๆ พัร้อมการบัริหารจัดการของ
บัริษััทม่ดังต่อไปน่�

1. ค์วัามเส่�ยงจากค์วัามผ่ันผ่วันของราค์าวััตถุุดิบั

	 เน่�องจำากวัต่ถื้ด่บในการผู้ล้่ต่ของบร่ษััทุ	ค้อ	ทุ่อทุองแดง	แผู้่น 

อล้ม้ัเ่นียมั	แล้ะแผู่้นเหุ้ล็้กเคล้อ้บสังกะส	ีซ่ื้�งวตั่ถืด้บ่ดังกล้า่วเป็นสน่ค�า	

Commodities	 ซ่ื้�งมัีราคาเปล้ี�ยนแปล้งไปต่ามัราคาของต่ล้าดโล้ก 

	ดังนั�น	ผู้ล้การดำาเน่นงานของบร่ษััทุจำ่งมัีโอกาสทุี�จำะผู้ันผู้วนต่ามัราคา

ของวัต่ถื้ด่บในต่ล้าดโล้ก	 อย่างไรก็ต่ามั	 บร่ษััทุมัีการทุำาสัญญาร่วมั

กันระหุ้ว่างผู้้�ผู้ล้่ต่วัต่ถื้ด่บแล้ะล้้กค�าแบบไต่รภาคี	แล้ะความัสัมัพิ่ันธิ์ทุี�

ดีกับผู้้�จัำดจำำาหุ้น่ายวัต่ถื้ด่บทุำาใหุ้�บร่ษััทุได�รับข่าวสารแล้ะแนวโน�มัการ

เปล้ี�ยนแปล้งของราคาอย่างใกล้�ช่ด	 อีกทัุ�งผู้้�บร่หุ้ารของบร่ษััทุเป็น 

ผู้้�ทีุ�มัีประสบการณ์ในอ้ต่สาหุ้กรรมัผู้ล้่ต่คอยล้์มัานานกว่า	20	 ปี	 ซื้่�ง

จำะช่วยใหุ้�บร่ษััทุสามัารถืคาดการณ์ถื่งภาวการณ์แล้ะความัเคล้้�อนไหุ้ว

ของราคาทุองแดง	อล้ม้ัเ่นียมั	แล้ะแผู่้นเหุ้ล็้กช้บสังกะสีได�ในระดับหุ้น่�ง	

	 นอกจำากนี�	 เพ้ิ่�อเป็นการจำำากัดความัเสี�ยงในขั�นต่�น	 ก่อนการ

กำาหุ้นดราคาขายส่นค�าใหุ้�แก่ล้้กค�าทุ้กราย	 บร่ษััทุจำะต่รวจำสอบราคา

วัต่ถื้ด่บในคลั้งวัต่ถื้ด่บของบร่ษััทุเพ้ิ่�อทุราบถื่งต่�นทุ้นวัต่ถื้ด่บทีุ�แทุ�จำร่ง

กอ่น	ซื้่�งโดยปกต่บ่รษั่ัทุจำะมัรีะดบัของ	Safety	Stock	ประมัาณ	2	เดอ้น	

สำาหุ้รับกรณีทีุ�เป็นล้้กค�ารายใหุ้ญ่ส่วนใหุ้ญ่ทีุ�จำำาเป็นทีุ�จำะต่�องกำาหุ้นด

ราคาขายส่นค�าล้่วงหุ้น�าเป็นรายปี	 บร่ษััทุก็ได�มีัการกำาหุ้นดเง้�อนไข

เพ่ิ่�มัเต่ม่ัในใบเสนอราคาว่า	กรณีทีุ�ราคาวตั่ถืด้บ่มักีารเปล้ี�ยนแปล้งเกน่

กวา่ระดบัราคาวัต่ถืด้บ่ทีุ�กำาหุ้นดไว�	บรษั่ัทุจำะดำาเนน่การเจำรจำาแล้ะต่กล้ง

ราคาขายใหุ้มั่กับล้้กค�ารายใหุ้ญ่ดังกล้่าวเพ้ิ่�อใหุ้�สอดคล้�องกับต่�นทุ้น

วตั่ถืด้บ่ทีุ�เพ่ิ่�มัสง้ข่�น	โดยการปรบัราคาดงักล้า่วจำะใช�ระยะเวล้าประมัาณ	

1	–	2	เดอ้นในการดำาเนน่การซ่ื้�งสอดคล้�องกับระยะเวล้า	Safety	Stock	

ของบร่ษััทุ	อย่างไรก็ต่ามัสำาหุ้รับล้้กค�าทุั�วไปบร่ษััทุสามัารถืปรับราคา

ขายในทุันทุีหุ้ากราคาวัต่ถื้ด่บมัีการเปล้ี�ยนแปล้ง

2. ค์วัามเส่�ยงจากการพ่ั�งพังิผู้่จดัจำาหนา่ยวัตัถุดิุบัรายใหญ่
หรือน้อยราย

บร่ษััทุมัีการพิ่่�งพิ่่งผู้้�จำัดจำำาหุ้น่ายวัต่ถื้ด่บรายใหุ้ญ่น�อยราย	โดยปี	2563	

บรษั่ัทุมัสีดัสว่นการสั�งซ้ื้�อทุอ่ทุองแดงจำากผู้้�จัำดจำำาหุ้น่ายรายใหุ้ญ	่3	ราย

ค่ดเป็นร�อยล้ะ	77.09	ของปร่มัาณการสั�งซื้้�อทุ่อทุองแดงทุั�งหุ้มัดของ

บร่ษััทุ	 แล้ะในจำำานวนนั�นบร่ษััทุพ่ิ่�งพิ่าผู้้�จัำดจำำาหุ้น่ายทุ่อทุองแดงราย

ใหุ้ญ่ทุี�ส้ดส้งถื่งร�อยล้ะ	44.12	ของปร่มัาณการสั�งซื้้�อทุองแดงทุั�งหุ้มัด	

นอกจำากนี�	 ในส่วนของการจำัดหุ้าวัต่ถื้ด่บอ้�น	 ๆ	 ไมั่ว่าจำะเป็นแผู้่น 

อล้้มั่เนียมั	 แล้ะแผู่้นเหุ้ล็้กช้บสังกะสีก็มัีล้ักษัณะพิ่่�งพ่ิ่งผู้้�จำัดจำำาหุ้น่าย

น�อยรายเช่นเดียวกัน	 ทุั�งนี�	 เพิ่้�อเป็นการประหุ้ยัดต่�นทุ้นในการจำัดซื้้�อ	

แล้ะเพิ่้�อคงปร่มัาณการสั�งซ้ื้�อทีุ�มีัต่่อผู้้�จัำดจำำาหุ้น่ายแต่่ล้ะรายใหุ้�อย่้ใน

ระดับทีุ�ส้งพิ่อทีุ�บร่ษััทุจำะได�ประโยชน์จำากการสั�งซ้ื้�อส่นค�าในปร่มัาณ

มัาก	(Volume	Discount)	นอกจำากนี�	การทุี�บร่ษััทุสามัารถืคงปร่มัาณ

การสั�งซ้ื้�อได�ในระดับทีุ�ค่อนข�างส้งเพิ่้�อสร�างอำานาจำการต่่อรองของ

บรษั่ัทุใหุ้�เพิ่่�มัข่�น	ผู้นวกกบั	ผู้้�ผู้ล้ต่่แล้ะผู้้�จำดัจำำาหุ้นา่ยวตั่ถืด้บ่รายใหุ้ญ	่ๆ  

เหุ้ล้า่นั�นเปน็ค้ค่�ากบับรษั่ัทุมัานานแล้ะมัคีวามัสมััพิ่นัธิที์ุ�ดมีัาโดยต่ล้อด	

ดังนั�นความัเสี�ยงในการพิ่่�งพิ่่งผู้้�จำัดจำำาหุ้น่ายวัต่ถื้ด่บน�อยรายจำ่งล้ดล้ง

ได�ในระดับหุ้น่�ง

อย่างไรก็ต่ามั	 บร่ษััทุก็ต่ระหุ้นักถื่งความัเสี�ยงในเร้�องดังกล้่าว	 แล้ะ

มัีความัพิ่ยายามัทีุ�จำะกระจำายการสั�งซ้ื้�อวัต่ถื้ด่บของบร่ษััทุใหุ้�กับ 

ผู้้�จัำดจำำาหุ้น่ายรายอ้�น	ๆ 	ทีุ�เสนอเง้�อนไขการสั�งซ้ื้�อทีุ�ใกล้�เคียงกับเง้�อนไข

ทีุ�บรษั่ัทุได�จำากผู้้�จำดัจำำาหุ้นา่ยรายใหุ้ญ	่ซื้่�งในปจัำจำบั้น	สดัสว่นการพิ่่�งพ่ิ่ง 

ผู้้�จำดัจำำาหุ้นา่ยวตั่ถืด้บ่รายใหุ้ญล่้ดล้ง	โดยจำะเหุ้น็ได�จำากการทีุ�บรษั่ัทุเร่�มั

มัีการสั�งซื้้�อทุ่อทุองแดงจำากผู้้�จำัดจำำาหุ้น่ายรายอ้�น	ๆ	เพิ่่�มัข่�น

3. ค์วัามเส่�ยงจากการขาดวััตถุุดิบั

	 วัต่ถื้ด่บหุ้ล้ักทุี�บร่ษััทุใช�ในการผู้ล้่ต่	 ค้อ	 ทุองแดง	 เป็นวัต่ถื้ด่บ

ประเภทุทีุ�ไม่ัอาจำเก็บรกัษัาไว�ได�นาน	เม้ั�อใช�แล้�วหุ้มัดไป		แต่ยั่งสามัารถื

นำามัากล้ับมัาใช�หุ้มั้นเวียนเป็นวัต่ถื้เช่นเด่มัได�อีก	ซื้่�งส่วนใหุ้ญ่ต่�องนำา

เข�าจำากต่่างประเทุศ	ส่วนด�านราคาของทุองแดงเป็นราคาทุี�อ�างอ่งกับ

ราคาต่ล้าดซื้้�อขายโล้หุ้ะล้่วงหุ้น�า	ซื้่�งมัีความัผู้ันผู้วนอย้่บ�างต่ามัภาวะ

ความัต่�องการในต่ล้าดโล้ก	 อย่างไรก็ต่ามัสำาหุ้รับล้้กค�าทัุ�วไปบร่ษััทุ

สามัารถืปรับราคาขายในทุันทุีหุ้ากราคาวัต่ถื้ด่บมัีการเปล้ี�ยนแปล้ง

	 ดังนั�น	เพิ่้�อล้ดความัเสี�ยงด�านราคา	แล้ะการขาดแคล้นวัต่ถื้ด่บ

ทีุ�อาจำเก่ดข่�นในอนาคต่	 บร่ษััทุฯ	 ได�ดำาเน่นการศ่กษัาแล้ะพิ่ัฒนา

ผู้ล้่ต่ภัณฑ์์	 จำนในเบ้�องต่�นบร่ษััทุฯได�เพิ่่�มัสายการผู้ล้่ต่คอยล์้ทีุ�ทุำาจำา

กอล้้ม่ัเนียมัเพิ่้�อล้ดต่�นทุ้นใหุ้�ทัุ�งแก่ล้้กค�าแล้ะบร่ษััทุฯ	 พิ่ร�อมักับการ

ศก่ษัาเพิ่้�อหุ้าวตั่ถืด้บ่ทุดแทุนทีุ�ใหุ้�คณ้สมับตั่ไ่มัต่่า่งจำากทุองแดง	อยา่ง

ต่่อเน่�อง	 รวมัถื่งการเข�าร่วมัเป็นสมัาช่ก	 ASHRAE	(the	American	

Society	of	Heating,	Refrigerating	and	Air-Conditioning	Engineers)	

เป็นองค์กรทีุ�เป็นศ้นย์รวมัของว่ทุยาการด�านระบบการทุำาความัร�อน	

เยน็แล้ะระบบปรับอากาศของสหุ้รัฐอเมัรก่า	เพิ่้�อเข�าถืง่ข�อม้ัล้	ข่าวสาร

แล้ะเทุคโนโล้ยี�การผู้ล้่ต่เฉิพิ่าะด�าน	 เพิ่้�อมัั�นใจำว่าบร่ษััทุฯยังคงมัีการ

ผู้ล้่ต่แล้ะผู้ล้่ต่ภัณฑ์์ทุี�ทุันสมััยเพิ่้�อล้ดความัเสี�ยงดังกล้่าวอีกด�วย

4. ค์วัามเส่�ยงจากอัตราแลกเปล่�ยน

	 เน่�องจำากบร่ษััทุมัีรายได�จำากการส่งออกประมัาณร�อยล้ะ	45.48	

ของยอดขายรวมัของบรษั่ัทุ	บรษั่ัทุจำง่มัโีอกาสทีุ�จำะได�รบัผู้ล้กระทุบจำาก

ความัผู้ันผู้วนของอัต่ราแล้กเปล้ี�ยนเง่นต่ราระหุ้ว่างประเทุศ	 อย่างไร

ก็ต่ามั	 บร่ษััทุก็มัีการสั�งซ้ื้�อวัต่ถื้ด่บบางส่วนจำากต่่างประเทุศเช่นกัน	

โดยในปี	2563	 บร่ษััทุมัีรายได�จำากต่่างประเทุศค่ดเป็นร�อยล้ะ	45.48	

ของยอดขาย	 แล้ะมัีการสั�งซ้ื้�อวัต่ถื้ด่บจำากต่่างประเทุศค่ดเป็นร�อย

ล้ะ	55.09	 ของยอดการสั�งซื้้�อวัต่ถื้ด่บ	 เน่�องจำากรายได�แล้ะค่าใช�จำ่าย

ทีุ�เก่ดข่�นนั�นอ�างอ่งด�วยสก้ล้เง่นดอล้ล้่าร์สหุ้รัฐทัุ�งหุ้มัด	 ดังนั�นบร่ษััทุ

จำ่งสามัารถืล้ดผู้ล้กระทุบของการผัู้นผู้วนของอัต่ราแล้กเปล้ี�ยนได�ใน

ระดับหุ้น่�ง	(Natural	Hedge)		สำาหุ้รับปี	2563	บร่ษััทุมัีกำาไรจำากอัต่รา

แล้กเปล้ี�ยนจำำานวน	3.96	ล้�านบาทุ

	 นอกจำากนี�จำากการทีุ�บร่ษััทุมัีนโยบายในการใหุ้�ระยะเวล้าชำาระ

หุ้นี�สำาหุ้รับล้้กค�าต่่างประเทุศ	 ประมัาณ	30	 –	60	 วัน	 ส่งผู้ล้ทุำาใหุ้�

ความัเสี�ยงในเร้�องอตั่ราแล้กเปล้ี�ยนของรายได�จำากการสง่ออกดงักล้า่ว
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ค่อนข�างสั�น	 อย่างไรก็ต่ามั	 บร่ษััทุได�เล้็งเหุ้็นถื่งความัสำาคัญในการ

ป้องกันความัเสี�ยงดังกล้่าว	 บร่ษััทุจำ่งมีัการต่่ดต่ามัข่าวสารแล้ะความั

เคล้้�อนไหุ้วของอตั่ราแล้กเปล้ี�ยนเงน่ต่ราต่า่งประเทุศอยา่งใกล้�ชด่	แล้ะ

จำะพิ่่จำารณาป้องกันความัเสี�ยงด�วยการซ้ื้�ออัต่ราแล้กเปล้ี�ยนล้่วงหุ้น�า	

(Currency	Forward)	ต่ามัสถืานการณ์แล้ะความัจำำาเป็น

5. ค์วัามเส่�ยงจากนโยบัายการเปิดการค์้าเสรีและ 
การรวัมกลุ่มทางการค์้า

	 นโยบายการเปิดการค�าเสรีโดยเฉิพิ่าะอย่างย่�งในเขต่	 AEC	

จำะทุำาใหุ้�การแข่งขันในอ้ต่สาหุ้กรรมัผู้ล้่ต่คอยล้์ของภ้ม่ัภาคนี�มัี 

แนวโน�มัทีุ�รน้แรงมัากข่�น	ซื้่�งเป็นไปในทุ่ศทุางเดยีวกบัภาวะการแข่งขนั

ของอ้ต่สาหุ้กรรมัเคร้�องปรับอากาศทัุ�งในเร้�องของราคาแล้ะการออก

ผู้ล้่ต่ภัณฑ์์ร้่นใหุ้มั่	 ๆ	 เพ้ิ่�อต่อบสนองความัต่�องการของล้้กค�าใหุ้�มัาก

ย่�งข่�น	ส่งผู้ล้ใหุ้�ผู้้�ผู้ล้ต่่คอยล์้ต่�องมีัการแข่งขนัในเร้�องราคาแล้ะคณ้ภาพิ่

เพ่ิ่�มัมัากข่�นต่ามัไปด�วย	นอกจำากนี�ยงัมักีารนำาคอยล์้จำากผู้้�ผู้ล้ต่่ในต่า่ง

ประเทุศเข�ามัาจำำาหุ้นา่ยในประเทุศเพิ่่�มัมัากข่�น	โดยเฉิพิ่าะอยา่งย่�งจำาก

ประเทุศจำีน	 ซื้่�งมัีความัได�เปรียบในด�านราคาส่นค�า	 ในปัจำจำ้บันบร่ษััทุ

มัีนโยบาย	 ม่้ังเน�นทีุ�จำะทุำาการต่ล้าดกับล้้กค�าทีุ�มัีความัต่�องการคอยล์้

ทุี�มัีค้ณภาพิ่ส้ง	บร่ษััทุจำ่งมัีการแข่งขันกันในคนล้ะต่ล้าดกับส่นค�าของ

ประเทุศจำีนซื้่�งมัีล้ักษัณะการผู้ล้่ต่น�อยร้ปแบบแต่่มัีจำำานวนมัาก	 แต่่ล้ะ

ร้ปแบบไมัส่ามัารถืปรบัเปล้ี�ยนได�ต่ามัความัต่�องการของล้้กค�าทุี�มักีาร

เปล้ี�ยนแปล้งต่ล้อดเวล้าได�	แล้ะด�วยคณ้ภาพิ่สน่ค�าซื้่�งได�รบัการรบัรอง

มัาต่รฐานทัุ�งจำากประเทุศสหุ้รัฐอเมัร่กา	 แล้ะแคนาดาของบร่ษััทุแล้ะ

การบร่การ	รวมัทุั�งความัสัมัพิ่ันธิ์ทุี�ดีกับล้้กค�า	ถื้อเป็นส่�งสำาคัญเพิ่้�อใหุ้�

มัั�นใจำในความัสามัารถืในการแข่งขันของบร่ษััทุได�เป็นอย่างดี	

	 อย่างไรก็ต่ามั	 ทุางบร่ษััทุฯ	 ได�ศ่กษัาผู้ล้กระทุบดังกล้่าวแล้ะ

เต่รียมัพิ่ร�อมัสำาหุ้รับการเข�ามัาของค้่แข่งจำากต่่างประเทุศ	 ด�วยการ

ปรับปร้งค้ณภาพิ่ผู้ล้่ต่ภัณฑ์์	 เพิ่่�มัประส่ทุธิ่ภาพิ่ของกระบวนการผู้ล้่ต่

แล้ะขยายฐานการส่งออกใหุ้�กว�างข่�น	 โดยเฉิพิ่าะประเทุศในกล้้่มั

ต่ะวันออกกล้าง	

6. ค์วัามเส่�ยงจากการพั่�งพัิงลูกค์้ารายใหญ่

	 ในระยะเวล้า	3	 ปีทีุ�ผู้่านมัา	 บร่ษััทุไม่ัมีัสัดส่วนการขายใหุ้�แก่

ล้้กค�ารายใดรายหุ้น่�งเก่นกว่าร�อยล้ะ	30	 ของรายได�จำากการขายรวมั	

ซื้่�งสามัารถืสรป้สัดสว่นการจำำาหุ้น่ายสน่ค�าใหุ้�ล้ก้ค�ารายใหุ้ญ่	5	รายแรก

ของบร่ษััทุในปี	2561	–	2563	ได�ดังนี�

สัุดสุ่วนการจัำาหน่ายให้แก่ลูกค้ารายใหญ่่ 5 รายแรก ในปี 2561 - 2563

ปีี 2561 ปีี 2562 ปีี 2563

สัดส่วนการขายใหุ้�แก่ล้้กค�าราย

ใหุ้ญ่	5	รายแรก*

58.94 40.23 73.60

* นับรุวิมลูกค้าที่่�เป็็นตััวิแที่นจัำาหน่ายในตั่างป็รุะเที่ศ

	 	โดยล้้กค�ารายใหุ้ญ่เหุ้ล้่านี�ประกอบธิ้รก่จำเกี�ยวกับผู้ล้่ต่แล้ะ

จำำาหุ้นา่ยเคร้�องปรบัอากาศ	โดยส่วนใหุ้ญเ่ปน็ล้ก้ค�าทีุ�มัคีวามัสมััพิ่นัธิที์ุ�ดี

กบับรษั่ัทุมัาเป็นเวล้านาน	รวมัทัุ�งบรษั่ัทุได�มีัการร่วมัพัิ่ฒนาผู้ล้ต่่ภัณฑ์์

กับล้้กค�ารายใหุ้ญ่ดังกล้่าวมัาโดยต่ล้อด	 แล้ะด�วยค้ณภาพิ่ของส่นค�า

ซื้่�งได�รับการรับรองมัาต่รฐานจำากสถืาบันต่่าง	ๆ	ความัสามัารถืในการ

ต่อบสนองความัต่�องการของล้ก้ค�าได�อยา่งรวดเรว็แล้ะมัปีระสทุ่ธิภ่าพิ่	

ทุำาใหุ้�บร่ษััทุมัั�นใจำว่าจำะสามัารถืรักษัาฐานล้้กค�าปัจำจำ้บัน	 รวมัทุั�งขยาย

ฐานล้้กค�าใหุ้มั่ได�อย่างต่่อเน่�อง

7 ค์วัามเส่�ยงด้านสภาพัค์ล่อง

	 ความัเสี�ยงด�านสภาพิ่คล่้องเก่ดจำากการทีุ�เง่นสดแล้ะรายการ

เทุียบเทุ่าเง่นสดมีัปร่มัาณน�อยเมั้�อเทุียบกับความัต่�องการเง่นสด

หุ้ม้ันเวยีน	ซื้่�งโดยปกต่บ่รษั่ัทุฯ	แล้ะบรษั่ัทุยอ่ยได�มักีารต่ด่ต่ามัดค้วามั

เสี�ยงด�านสภาพิ่คล้่องแล้ะรักษัาระดับสถืานะของเง่นสดแล้ะรายการ

เทีุยบเทุ่าเง่นสดเพิ่้�อใหุ้�เพิ่ียงพิ่อต่่อการดำาเน่นงานของบร่ษััทุฯ	 แล้ะ

บร่ษััทุย่อย	 พิ่ร�อมัทัุ�งการต่ั�งเป้าหุ้มัายเพิ่้�อล้ดความัเสี�ยงจำากความั

ผู้นัผู้วนของกระแสเงน่สด	อกีทัุ�งบรษั่ัทุฯใหุ้�ความัสำาคญักบัการบรหุ่้าร

จำัดการเง่นสดโดยการสร�างสมัด้ล้ระหุ้ว่างเง่นสดรับแล้ะจำ่าย	เพิ่้�อสร�าง

ความัมัั�นใจำว่าบร่ษััทุฯจำักมั่ต่�องเผู้ช่ญต่่อความัเสี�ยงด�านสภาพิ่คล้่อง

8. ค์วัามเส่�ยงของการลงทุนในบัริษััทย่อย

	 ในกรณีทีุ�บร่ษััทุย่อยไมั่สามัารถืหุ้าแหุ้ล้่งเง่นทุ้นเพิ่้�อสนับสน้น

การขยายการล้งทุ้น	บรษั่ัทุฯในฐานะผู้้�ถ้ือหุ้้�นใหุ้ญ่	จำำาเปน็ต่�องช่วยเหุ้ล้อ้

สนับสน้นการหุ้าเง่นเพิ่้�อเป็นแหุ้ล้่งเง่นทุ้นสนับสน้นโครงการใหุ้ม่ั	 ดัง

นั�นหุ้ากผู้ล้การดำาเน่นงานของบร่ษััทุย่อยไมั่เป็นไปต่ามัแผู้น	บร่ษััทุฯ

ในฐานะผู้้�ถื้อหุ้้�นอาจำได�รับผู้ล้กระทุบจำากการล้งทุ้นแล้ะมัีความัเสี�ยงทีุ�

จำะไมั่ได�รับผู้ล้ต่อบแทุนจำากการล้งทุ้นต่ามัทุี�กำาหุ้นดไว�

	 อย่างไรก็ดี	ปัจำจำ้บันบร่ษััทุย่อย	บร่ษััทุ	ซื้ีไอจำี	ดีเวล้ล้อปเมั�นทุ์	

จำำากัด	(บร่ษััทุ	เดอ	ล้ะไมั	จำำากัด)	ขยายธิ้รก่จำส้่ธิ้รก่จำรับเหุ้มัาก่อสร�าง

เพ้ิ่�อกระจำายความัเสี�ยงของธิร้กจ่ำ	รวมัถืง่สามัารถืต่อ่ยอดจำนครอบคล้ม้ั

ถื่งงานระบบปรับอากาศทีุ�สามัารถืเสร่มัธิ้รก่จำของบร่ษััทุแม่ัได�อีกด�วย	

แล้ะเพิ่้�อป้องกันความัเสี�ยงในระดับหุ้น่�งการรับงานของบร่ษััทุย่อย

จำักเน�นเป็นผู้้�ประม้ัล้งานโดยส่งงานทีุ�ได�รับออกไปยังบร่ษััทุทีุ�มีัความั

ชำานาญในงานนั�น	 ๆ	 ทุั�งนี�การล้งทุ้นในบร่ษััทุย่อย	 บร่ษััทุฯจำะเน�นใน

การขยายขอบเขต่ในธิ้รก่จำทีุ�จำะสามัารถืส่งเสร่มัธิ้รก่จำของบร่ษััทุฯใน

อนาคต่

9. ค์วัามเส่�ยงจากภัยต่างๆ

	 จำากเหุ้ต่้อ้ทุกภัยครั�งใหุ้ญ่เมั้�อปี	2554	ทุำาใหุ้�บร่ษััทุต่ระหุ้นักถื่ง

ภยัธิรรมัชาต่แ่ล้ะภยัอ้�นๆซื้่�งอาจำสง่ผู้ล้ใหุ้�เกด่ความัเสยีหุ้ายต่อ่ทุรพัิ่ยส์น่	

เคร้�องจำกัร	แล้ะสน่ทุรัพิ่ยถ์ืาวรทีุ�จำำาเปน็ต่อ่การดำาเนน่งานจำนเกด่ความั

หุ้ย้ดชะงักทุางธิ้รก่จำได�	 บร่ษััทุฯได�มัีการทุำาประกันภัยครอบคล้้มัภัย

ต่่าง	ๆ	เพิ่้�อเป็นการล้ดความัเสียหุ้ายทุี�อาจำเก่ดข่�นได�	นอกจำากนี�	การ

ทีุ�บร่ษััทุฯมัีกำาล้ังการผู้ล้่ต่กระจำายต่ัวอย่้ต่ามัโรงงานของบร่ษััทุถื่ง	3	

แหุ้่ง	หุ้ากเก่ดเหุ้ต่้ฉิ้กเฉิ่นหุ้ร้อเก่ดความัเสียหุ้ายข่�น	ณ	โรงงานใดหุ้น่�ง	

โรงงานแหุ่้งอ้�น	ๆ 	ยังมีัความัสามัารถืรองรับการผู้ล้ต่่เพิ่้�อชดเชยโรงงาน

ทีุ�ไมั่สามัารถืทุำาการผู้ล้่ต่ได�ในระดับหุ้น่�ง	 เพิ่้�อใหุ้�การต่อบสนองความั

ต่�องการของล้้กค�าเป็นไปอย่างราบร้�นทุี�ส้ด	
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10. ค์วัามเส่�ยงจากการเปล่�ยนแปลงเทค์โนโลย่

	 อีกความัเสี�ยงหุ้น่�งทีุ�ผู้้�ประกอบการในธิ้รก่จำอ้ต่สาหุ้กรรมัอาจำ 

จำักต่�องประสบค้อการเปล้ี�ยนแปล้งเทุคโนโล้ยีทัุ�งในส่วนของ

กระบวนการผู้ล้่ต่	แล้ะ/หุ้ร้อแมั�แต่่กับต่ัวผู้ล้่ต่ภัณฑ์์เอง	ทุี�ซื้่�งบางอย่าง 

อาจำส่งผู้ล้ดีกับผู้้�ประกอบการเองจำากความัสามัารถืในการเพิ่่�มั

ประสทุ่ธ่ิผู้ล้การผู้ล้ต่่เช่นการเปล้ี�ยนแปล้งความัสามัารถืของเคร้�องจำกัร

ในการผู้ล้่ต่บางประเภทุทีุ�สามัารถืล้ดเวล้าแล้ะล้ดการใช�แรงงานซื้่�ง

หุ้มัายถื่งการล้ดต่�นทุ้นล้งได�อีกด�วย	 ขณะทีุ�บางอย่างอาจำส่งผู้ล้กระ

ทุบโดยต่รงหุ้ากบร่ษััทุฯไม่ัสามัารถืรองรับการปรับเปล้ี�ยนได�อย่างทุัน

กาล้	 เช่นการเปล้ี�ยนแปล้งร้ปแบบของผู้ล้่ต่ภัณฑ์์ทีุ�ใหุ้�ค้ณสมับัต่่เช่น

เดยีวหุ้รอ้ดกีวา่ผู้ล้ต่่ภณัฑ์ที์ุ�บรษั่ัทุฯผู้ล้ต่่แล้ะจำำาหุ้น่ายอย่้ในปจัำจำบ้นั	แต่่

เน่�องจำากผู้ล้่ต่ภัณฑ์์	heat	transfer	จำักไมั่สามัารถืปรับเปล้ี�ยนร้ปแบบ

ได�อย่างรวดเร็ว	ดังจำะเหุ้็นได�ว่าในรอบ	30	ปีทุี�บร่ษััทุจำัดต่ั�งข่�นมัาการ

เปล้ี�ยนแปล้งทุางเทุคโนโล้ยีทีุ�เก่ดข่�นม่ัเก่นไปกว่าความัสามัารถืของ

เคร้�องจำักรแล้ะศักยภาพิ่ของบร่ษััทุฯทุี�จำะรองรับได�	อย่างไรก็ต่ามัเพิ่้�อ

ป้องกันความัเสี�ยงดังกล่้าวบร่ษััทุได�เข�าร่วมัเป็นสมัาช่ก	 ASHRAE 

(the	American	Society	of	Heating,	Refrigerating	and	Air- 

Conditioning	Engineers)	เปน็องค์กรทีุ�เปน็ศน้ยร์วมัของวทุ่ยาการด�าน

ระบบการทุำาความัร�อน	 เย็นแล้ะระบบปรับอากาศของสหุ้รัฐอเมัร่กา	

เพิ่้�อเข�าถืง่ข�อมัล้้	ข่าวสารแล้ะเทุคโนโล้ยี�การผู้ล้ต่่เฉิพิ่าะด�าน	เพิ่้�อมัั�นใจำ

ว่าบร่ษััทุฯยังคงมัีการผู้ล้่ต่แล้ะผู้ล้่ต่ภัณฑ์์ทีุ�ทุันสมััย	 รวมัถื่งการจำัดใหุ้�

มัีฝ่่ายค�นคว�าแล้ะว่จัำย	 เพ้ิ่�อต่่ดต่ามัการเปล้ี�ยนแปล้งของเทุคโนโล้ยีทีุ�

เกี�ยวข�องอย้่ต่ล้อดเวล้าเพิ่้�อล้ดความัเสี�ยงดังกล้่าวอีกด�วย

11. ค์วัามเส่�ยงจากผ่ลกระทบัต่อสิ�งแวัดล้อม

	 เน่�องจำากบร่ษััทุเป็นผู้้�ผู้ล้่ต่ส่นค�าอ้ต่สาหุ้กรรมั	 ในกระบวนการ

ผู้ล้่ต่จำำาเป็นต่�องใช�นำ�ามััน	 นำ�าแล้ะสารเคมีับางชน่ดทีุ�ซ่ื้�งอาจำก่อใหุ้�เก่ด

ผู้ล้กระทุบต่อ่ส่�งแวดล้�อมัโดยรอบหุ้รอ้ต่อ่ผู้้�ปฏิบ่ตั่ง่านเอง	เพิ่้�อเปน็การ

กำาจำัดความัเสี�ยงดังกล้่าวทุางบร่ษััทุฯจำ่งได�จำัดอ้ปกรณ์ความัปล้อดภัย

สำาหุ้รับการปฏิ่บัต่่งานใหุ้�กับพิ่นักงานในสายการผู้ล้่ต่	แล้ะใช�ระบบปิด

ในกระบวนการทุี�เกี�ยวข�องกับสารเคมัี	เช่น	การพิ่่นสี	เพิ่้�อมัั�นใจำว่าจำะ

ไมัม่ัสีารต่กค�างไปส้ส่ภาวะแวดล้�อมัภายนอก	รวมัถืง่จัำดทุำาระบบบำาบดั

นำ�าเสยี	เพ้ิ่�อสามัารถืนำานำ�าทีุ�ใช�ในกระบวนการแล้�วกล้บัมัาใช�ได�อีกครั�ง

แล้ะมัั�นใจำว่านำ�าทีุ�ปล่้อยส้ล่้ำาล้างสาธิารณะปล้อดจำากสารเคมีัต่กค�างอีก

ด�วย	ทุั�งนี�บร่ษััทุฯมัี	คณะกรรมัการความัปล้อดภัย	อาชีวอนามััยแล้ะ

สภาพิ่แวดล้�อมัในการทุำางาน	(คปอ.)	 เพ้ิ่�อทุำาหุ้น�าทีุ�ต่รวจำสอบอย่าง

สมัำ�าเสมัอ	หุ้ากกระบวนการผู้ล้่ต่อย้่ในความัเสี�ยงดังกล้่าวจำักสามัารถื

สั�งการใหุ้�แก�ไขแล้ะปรับปร้งเคร้�องม้ัอ	 อ้ปกรณ์แล้ะ/หุ้ร้อกระบวนการ

ต่ามัระดับของผู้ล้กระทุบอีกด�วย

12. ค์วัามเส่�ยงจากประธานกรรมการบัริหารเป็นผู้่ถุ่อหุ้น 
ในบัริษััทรับัเหมาก่อสร้าง ค์ู่แข่งของบัริษััทย่อย

	 เน่�องจำากบรษั่ัทุ	ซีื้ไอจำ	ีดเีวล้ล้อปเมั�นท์ุ	จำำากดั	(บรษั่ัทุยอ่ย)	เข�า

ส้ธ่ิร้กจ่ำรบัเหุ้มัากอ่สร�าง	ซื้่�งอาจำทุำาใหุ้�เกด่	conflict	of	interest	เน่�องมัา

จำาก	ประธิานกรรมัการบรหุ่้าร	ของบรษั่ัทุฯ	ถือ้หุ้้�นในบรษั่ัทุ	เอ.เอส.เอ. 

การช่าง	จำำากัด	ซื้่�งเป็นบร่ษััทุรับเหุ้มัาก่อสร�างแหุ้่งหุ้น่�ง	เพิ่้�อล้ดความั

เสี�ยงดังกล้่าวบร่ษััทุได�มัีการวางนโยบายการทุำารายการระหุ้ว่างกัน

ปอ้งกนัมั่ใหุ้�ผู้้�ทีุ�มัคีวามัเกี�ยวโยงเข�าทุำารายการพิ่จ่ำารณาอนม้ัตั่่ในงานทีุ�

เกี�ยวข�องในทุางใดทุางหุ้น่�ง	อยา่งไรกต็่ามัเน่�องมัาจำาก	บรษั่ัทุ	เอ.เอส.

เอ	การช่าง	จำำากัด	ไมั่ได�ดำาเน่นธิ้รก่จำใด	ๆ 	แล้�วในปัจำจำ้บัน	จำ่งสามัารถื

ต่ัดปัญหุ้า	conflict	of	interest	ของกรรมัการบร่หุ้ารออกไปได�	ในทุาง

กล้ับกันเน่�องจำาก	ประธิานกรรมัการบร่หุ้ารมัีประสบการณ์ในธิ้รก่จำรับ

เหุ้มัากอ่สร�างเปน็อยา่งดซีื้่�งมัปีระโยชนต์่อ่การดำาเนน่ธิร้กจ่ำนี�อกีต่อ่หุ้น่�ง

 13. ค์วัามเส่�ยงของการลงทุนในบัริษััทร่วัม

	 ในกรณีทีุ�บร่ษััทุร่วมัไมั่สามัารถืหุ้าแหุ้ล้่งเง่นทุ้นเพิ่้�อสนับสน้น

การขยายการล้งทุ้นของ	บร่ษััทุ	ซื้ีไอจำี	(ประเทุศไทุย)	จำำากัด	ซื้่�งเป็น

บร่ษััทุย่อยของบร่ษััทุ	 ซื้ี.ไอ.กร้�ป	 จำำากัด	(มัหุ้าชน)	 บร่ษััทุฯในฐานะ 

ผู้้�ถื้อหุ้้�นใหุ้ญ่	จำำาเป็นต่�องช่วยเหุ้ล้้อสนับสน้นการหุ้าเง่นเพิ่้�อเป็นแหุ้ล้่ง

เงน่ทุน้สนบัสนน้โครงการใหุ้มั	่ดงันั�นหุ้ากผู้ล้การดำาเนน่งานของบรษั่ัทุ

ร่วมัไมั่เป็นไปต่ามัแผู้น	 บร่ษััทุฯในฐานะผู้้�ถ้ือหุ้้�นอาจำได�รับผู้ล้กระทุบ

จำากการล้งทุ้นแล้ะมัคีวามัเสี�ยงทีุ�จำะไม่ัได�รบัผู้ล้ต่อบแทุนจำากการล้งทุ้น

ต่ามัทุี�กำาหุ้นดไว�

	 อยา่งไรกด็	ีปจัำจำบ้นับรษั่ัทุรว่มั	บรษั่ัทุ	ฟา้ขวญัทุ่พิ่ย	์จำำากดั	ทีุ�ซื้่�ง

บรษั่ัทุ	ซีื้ไอจีำ	(ประเทุศไทุย)	จำำากดั	เข�าร่วมัล้งทุ้นนั�นได�จัำดทุำาระบบการ

หุ้ม้ันเวียนนำากากวัต่ถื้ด่บมัาเปล้ี�ยนเป็นพิ่ล้ังงานไฟฟ้าเพิ่้�อล้ดต่�นทุ้น

การผู้ล้่ต่

14. ค์วัามเส่�ยงสำาค์ัญของธุรกิจก่อสร้าง

	 ในการประกอบธิ้รก่จำใหุ้�บร่การก่อสร�างของบร่ษััทุ	 บร่ษััทุจำะ

รับงานจำากล้้กค�าโดยปกต่่จำะเร่�มัดำาเน่นการเม้ั�อได�รับคำาสั�งหุ้ร้อได�รับ

ใบสั�งซื้้�อ	(Purchasing	Order	หุ้ร้อ	“PO”)	จำากล้้กค�าเป็นรายโครงการ	

(Project)	แล้ะบรษั่ัทุจำะรบัร้�รายได�ของงานดงักล้า่วต่ามัขั�นความัสำาเรจ็ำ

ของงาน	(Percentage	of	Completion)	 ซื้่�งสำารวจำแล้ะประเมั่นโดย

ว่ศวกรประจำำาโครงการของบร่ษััทุ

	 ดังนั�น	 ต่ามันโยบายในการรับร้�รายได�ของบร่ษััทุ	 งานทุี�บร่ษััทุ

ทุำาใหุ้�กับล้้กค�าจำะถื้กสำารวจำแล้ะประเม่ันต่ามัขั�นความัสำาเร็จำ	 แล้ะ 

รับร้�รายได�จำากการใหุ้�บร่การดังกล้่าวต่ามัส่วนของงานทีุ�ทุำาสำาเร็จำใน 

งบกำาไรขาดทุ้น	 ควบค้่กับการบันทุ่กรายได�ทีุ�ยังไมั่ได�เรียกชำาระใน 

งบแสดงฐานะการเง่น	 จำนกว่าบร่ษััทุจำะส่งมัอบงานเพิ่้�อเรียกเก็บเง่น

จำากล้้กค�า	 พิ่ร�อมักับดำาเน่นการกล้ับรายการรายได�รายได�ทีุ�ยังไมั่ได� 

เรียกชำาระเป็นล้้กหุ้นี�การค�าในงบแสดงฐานะการเง่น	 บร่ษััทุจำ่งมีั 

ความัเสี�ยงในกรณีทีุ�ล้ก้ค�ายกเล้ก่หุ้รอ้ปฏ่ิเสธิการรับงานทีุ�บรษั่ัทุได�เร่�มั

ดำาเน่นการเสร็จำส่�นไปแล้�วรวมัถื่งความัเสี�ยงในเร้�องของความัล่้าช�า 

ของงานทีุ�อาจำเกด่ข่�นแล้ะเกน่กำาหุ้นดทีุ�ทุางบรษั่ัทุได�ประเมัน่ระยะเวล้า

ในการปฏิ่บัต่่งานไว�	 ซื้่�งอาจำจำะส่งผู้ล้กระทุบอย่างมัีนัยสำาคัญต่่อฐานะ

การเง่นแล้ะผู้ล้การดำาเน่นงานของบร่ษััทุได�

	 ทัุ�งนี�	 ทีุ�ผู้่านมัาบร่ษััทุไม่ัเคยมัีปัญหุ้าเกี�ยวกับกรณีทีุ�ล้้กค�า

ยกเล้ก่หุ้รอ้ปฏ่ิเสธิการรับงานทีุ�บรษั่ัทุได�ดำาเนน่การแล้�ว	อยา่งไรก็ต่ามั

บร่ษััทุได�เล้็งเหุ้็นถื่งความัเสี�ยงในเร้�องดังกล้่าวจำ่งได�ดำาเน่นการหุ้าร้อ

ร่วมักับล้้กค�ามัีการปรับปร้งระบบสำาหุ้รับการต่่ดต่ามังานทีุ�ล้้กค�าได� 
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มัอบหุ้มัายฯ	ซื้่�งระบบดงักล้า่วได�มีัการระบ้เอกสารในแต่ล่้ะขั�นต่อนรวมั

ถืง่ระยะเวล้าการอนม้ัตั่ข่องล้ก้ค�าในระบบ	เพิ่้�อใหุ้�ค้ค่�าของล้ก้ค�ามีัความั

มัั�นใจำในการดำาเนน่ธิร้กจ่ำร่วมักันในระยะยาว	ดังนั�น	จำากการดำาเนน่การ

ทีุ�กล้า่วมัาแล้�วข�างต่�น	บรษั่ัทุจำง่เช้�อมัั�นวา่บรษั่ัทุมัคีวามัเสี�ยงในเร้�องดงั

กล้่าวค่อนข�างน�อยแล้ะสามัารถืบร่หุ้ารจำัดการความัเสี�ยงดังกล้่าวได�	

สำาหุ้รับความัเสี�ยงในเร้�องของความัล่้าช�าของระยะเวล้าในการปฏ่ิบัต่่

งาน	 บร่ษััทุได�มัีการหุ้าร้อร่วมักับล้้กค�าทุันทุีเพ้ิ่�อหุ้าทุางป้องกันหุ้ร้อ

แก�ไขในกรณีทีุ�พิ่บปัญหุ้าทีุ�ทุำาใหุ้�การปฏ่ิบัต่่งานอาจำล่้าช�ากว่ากำาหุ้นด

ซื้่�งมั่ใชเ่กด่จำากบรษั่ัทุ	บรษั่ัทุฯสามัารถืดำาเนน่การรับร้�รายได�แล้ะเรียก

เก็บค่างวดงานเพิ่่�มัจำากล้้กค�าได�อีกด�วย

15. ค์วัามเส่�ยงของมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

	 มัาต่รฐานการรายงานทุางการเง่นทีุ�ออกแล้ะปรับปร้งทีุ�มัีผู้ล้

บังคับใช�ในปีปัจำจำ้บัน

	 ในระหุ้วา่งปีกล้้ม่ับรษั่ัทุได�นำามัาต่รฐานการรายงานทุางการเงน่

แล้ะต่ีความัมัาต่รฐานการรายงานทุางการเง่นฉิบับปรับปร้ง	(ปรับปร้ง	

2562)	แล้ะฉิบับใหุ้ม่ั	รวมัถืง่แนวปฏ่ิบตั่ทุ่างบัญชีทีุ�ออกโดยสภาวช่าชีพิ่

บัญชี	ซื้่�งมัีผู้ล้บังคับใช�สำาหุ้รับรอบระยะเวล้าบัญชีทุี�เร่�มัในหุ้ร้อหุ้ล้ังวัน

ทุี�	1	มักราคมั	2563	มัาถื้อปฏิ่บัต่่	มัาต่รฐานการรายงานทุางการเง่น

ดังกล้่าวได�รับการปรับปร้งหุ้ร้อจัำดใหุ้�มีัข่�นเพิ่้�อใหุ้�มีัเน่�อหุ้าเทุ่าเทีุยมั

กับมัาต่รฐานการรายงานทุางการเง่นระหุ้ว่างประเทุศ	 โดยส่วนใหุ้ญ่

เปน็การปรบัปรง้ถื�อยคำาแล้ะคำาศพัิ่ทุ	์การตี่ความัแล้ะการใหุ้�แนวปฏิบ่ตั่่

ทุางการบัญชีกับผู้้�ใช�มัาต่รฐาน	การนำามัาต่รฐานการรายงานทุางการ

เง่นดังกล่้าวมัาถื้อปฏิ่บัต่่นี�ไมั่มัีผู้ล้กระทุบอย่างเป็นสาระสำาคัญต่่องบ

การเง่นของกล้้่มับร่ษัทัุ	ยกเว�นมัาต่รฐานการรายงานทุางการเง่นกล้้่มั

เคร้�องมั้อทุางการเง่น	แล้ะสัญญาเช่า	ซื้่�งมัีการเปล้ี�ยนแปล้งหุ้ล้ักการ

สำาคัญ

	 มัาต่รฐานการรายงานทุางการเง่นทุี�จำะมัีผู้ล้บังคับใช�ในอนาคต่

	 ในระหุ้ว่างปีปัจำจำ้บัน	สภาว่ชาชีพิ่บัญชีได�ประกาศใช�มัาต่รฐาน

การบัญชี	 มัาต่รฐานรายงานทุางการเง่น	 การตี่ความัมัาต่รฐานการ

บัญชีแล้ะการต่ีความัมัาต่รฐานการรายงานทุางการเง่น	 รวมัถื่งกรอบ

แนวคด่สำาหุ้รบัการรายงานทุางการเงน่	(ใหุ้มั)่	ซื้่�งมัผีู้ล้บงัคบัใช�สำาหุ้รบั

งบการเง่นทีุ�มัีรอบระยะเวล้าบัญชีทีุ�เร่�มัในหุ้ร้อหุ้ล้ังวันทีุ�	1	 มักราคมั	

2564	 เป็นต่�นไป	 มัาต่รฐานการรายงานทุางการเง่นดังกล้่าวได�รับ

การปรบัปรง้หุ้รอ้จำดัใหุ้�มัข่ี�นเพิ่้�อใหุ้�มัเีน่�อหุ้าเทุา่เทุยีมักบัมัาต่รฐานการ

รายงานทุางการเงน่ระหุ้ว่างประเทุศ	โดยสว่นใหุ้ญ่เป็นการปรับปรง้การ

อ�างอง่กรอบแนวคด่ในมัาต่รฐานการรายงานทุางการเงน่แล้ะปรบัปรง้

คำาน่ยามัแล้ะข�อกำาหุ้นดทุางการบัญชี	 ฝ่่ายบร่หุ้ารของบร่ษััทุเช้�อว่า

มัาต่รฐานการรายงานทุางการเง่นฉิบับปรับปร้งดังกล่้าวจำะไมั่มัีผู้ล้ก

ระทุบอย่างเป็นสาระสำาคัญต่่องบการเง่นเมั้�อนำามัาถื้อปฏิ่บัต่่
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ข้อมูลสัำาค์ัญ
ทัางกิารเงิน์

ข้อมูลทางการเงิน (งบัการเงินเฉพัาะกิจการ) ของบัริษััท ซี่.ไอ.กรุ�ป จำากัด (มหาชน)

หุ้น่วย	:	ล้�านบาทุ

จำำ�นวนเงิิน

ร�ยก�ร 31 ธัันว�คม 2561 31 ธัันว�คม 2562 31 ธัันว�คม 2563

ส่นทุรัพิ่ย์รวมั 1,219 957 774

หุ้นี�ส่นรวมั 453 510 449

ส่วนของผู้้�ถื้อหุ้้�น 765 447 325

รายได�รวมั 1,087 1,537 930

กำาไร	(ขาดทุ้น)	ขั�นต่�น 157 63 73

กำาไร	(ขาดทุ้น)	ส้ทุธิ่ (59) (311) (121)

กำาไร	(ขาดทุ้น)	ต่่อหุ้้�น (0.07) (0.36) (0.14)

ข้อมูลทางการเงินของบัริษััท ซี่.ไอ.กรุ�ป จำากัด (มหาชน) บัริษััทย่อยและกิจการท่�ค์วับัค์ุมร่วัมกัน

หุ้น่วย	:	ล้�านบาทุ

ร�ยก�ร

จำำ�นวนเงิิน

31 ธัันว�คม 2561 31 ธัันว�คม 2562 31 ธัันว�คม 2563

ส่นทุรัพิ่ย์รวมั 1,168 1,022 875

หุ้นี�ส่นรวมั 469 529 512

ส่วนของผู้้�ถื้อหุ้้�น 699 493 362

รายได�รวมั 1,104 1,556 977

กำาไร	(ขาดทุ้น)	ขั�นต่�น 148 61 62

กำาไร	(ขาดทุ้น)	ส้ทุธิ่ (53) (199) (130)

กำาไร	(ขาดทุ้น)	ต่่อหุ้้�น (0.06) (0.23) (0.15)
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โค์รงสัร้างกิารถุือหุ ้น์ 
และกิารจัดกิาร

โค์รงสัร้างกิารถุือหุ้น์

ผู่้ถุ่อหุ้น 

รายช้�อผู้้�ถื้อหุ้้�นรายใหุ้ญ่	10	อันดับแรกทุี�ปรากฏิในสมั้ดทุะเบียนผู้้�ถื้อหุ้้�น	ณ	วันทุี�	25	ธิันวาคมั	2563	สร้ปได�ดังนี�

Rank Major Shareholders # Shares % Shares

1. กล้้่มัพิ่้่มัเสนาะ

นายอารีย์	 พิ่้่มัเสนาะ

นางสาวอร่สา	 พิ่้่มัเสนาะ

นางสาวอนัญญา	พิ่้่มัเสนาะ

102,908,600

104,616,901

3,580,000	

11.90

12.10

0.41

2. นายชัยรัต่น์	 โกว่ทุมังคล้ 52,591,300 6.08

3. นายส้รจำ่ต่ต่์	 ปานจำันทุร์ 37,698,800 4.36

4. กล้้่มัหุ้วังก่อเกียรต่่

นายทุวีศักด่�	 หุ้วังก่อเกียรต่่

นายณัฐพิ่ัชร์	 หุ้วังก่อเกียรต่่

30,500,000

5,600,000

3.53

0.65

5. กล้้่มัแสงน�อย

นายไพิ่โรต่ร์	 แสงน�อย

นางอล้่สา	 แสงน�อย

20,362,000

960,000

2.35

0.11

6. นายพิ่้นศักด่�	 ทุองเสวต่ 19,060,600 2.20

7. นางสาวพิ่ัชรี	 เปี�ยมัใย 17,934,600 2.07

8. นายโกว่ทุ	 หุ้รรษั์หุ้่รัญ 14,547,082 1.68

9. บร่ษััทุ	ไทุยเอ็นวีดีอาร์	จำำากัด 14,309,610 1.65

10. นายธิีระ	 พิ่้่มัเสนาะ 12,000,000 1.39

จัำานวน
ผู้ิถืิอหุ้นทัี่�งหมด

% Shares in  
Scripless Holding

2,340
83.74
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โค์รงสัร้างกิารจัดกิาร

การจัดการ

ประกอบด�วยคณะกรรมัการ	จำำานวน	3	ช้ด	ค้อ	คณะกรรมัการบร่ษััทุ	คณะกรรมัการบร่หุ้าร	แล้ะคณะกรรมัการต่รวจำสอบ	มัีรายล้ะเอียดดังนี�

1. คณะกรรมการบริษัที่	ประกอบด�วยกรรมัการจำำานวน	7	ทุ่าน	ดังนี�

ชื่่�อ-น�มสกุล ตํำ�แหน่งิ

1.	พิ่ล้.ต่.อ.ปร้ง	บ้ญผู้ด้ง ประธิานกรรมัการบร่ษััทุ	/	ประธิานกรรมัการต่รวจำสอบ

2.	นายอารีย์	พิ่้่มัเสนาะ กรรมัการ	/	รองประธิานกรรมัการบร่ษััทุ

3.	นายทุวีศักด่�	หุ้วังก่อเกียรต่่ กรรมัการ	

4.	นายธิีระ	พิ่้่มัเสนาะ กรรมัการ

5.	นางจำันทุน์กะพิ่�อ	ด่สก้ล้ กรรมัการ

6.	นายทุรงพิ่ล้	อันนานนทุ์ กรรมัการอ่สระ	/	กรรมัการต่รวจำสอบ

7.	นายนฎ่ศวร์	รอดเพิ่ชร กรรมัการอ่สระ	/	กรรมัการต่รวจำสอบ

 

ค์ำาน์ิยาม
กรรมการทีี่�เป็นผู้ิบริหาร	 หุ้มัายถื่งกรรมัการทีุ�ดำารงต่ำาแหุ้น่งเป็น 

ผู้้�บร่หุ้ารแล้ะมัีส่วนเกี�ยวข�องในการบร่หุ้ารงานประจำำาของบร่ษััทุฯ

กรรมการทีี่� ไ ม่ เ ป็น ผู้ิบ ริหาร	 หุ้มัายถื่งกรรมัการทีุ� ม่ั ได�ดำารง 

ต่ำาแหุ้น่งเป็นผู้้�บร่หุ้ารแล้ะไม่ัมัีส่วนเกี�ยวข�องในการบร่หุ้ารงาน 

ประจำำาของบรษ่ัทัุฯอาจำจำะเป็นหุ้ร้อไมั่เป็นกรรมัการอ่สระก็ได�

กรรมการอิสุระ	 หุ้มัายถื่งกรรมัการผู้้�ซื้่�งเป็นอ่สระจำากผู้้�ถื้อหุ้้�น 

รายใหุ้ญ่	 แล้ะเป็นอ่สระจำากความัสัมัพิ่ันธิ์อ้�นใด	 ทีุ�จำะมัากระทุบ 

ต่่อการใช�ด้ล้พิ่่น่จำอย่างอ่สระ	แล้ะมีัค้ณสมับัต่่	ดังต่่อไปนี�

1.	 ไม่ัเป็นหุ้ร้อเคยเป็นกรรมัการทีุ�มัีส่วนร่วมัในการบร่หุ้ารงาน 

ล้ก้จำ�าง	พิ่นักงานทีุ�ปรก่ษัาทีุ�ได�เงน่เด้อนประจำำา	หุ้ร้อผู้้�มีัอำานาจำ 

ควบคม้ัของบรษั่ัทุใหุ้ญ่	 บรษั่ัทุย่อย	 บรษั่ัทุร่วมั	 บรษั่ัทุย่อย 

ล้ำาดบัเดยีวกนั	ผู้้�ถ้ือหุ้้�นรายใหุ้ญ่	หุ้ร้อของผู้้�มีัอำานาจำควบคม้ัของ 

บรษั่ัทุ	เว�นแต่่จำะได�พิ่�นจำากการมัลี้กัษัณะดงักล่้าวมัาแล้�ว	ไม่ัน�อย 

กว่าสองปีก่อนวนัทีุ�	ได�รบัการแต่่งต่ั�ง

2.	 ไม่ัเป็นบ้คคล้ทีุ�มัคีวามัสัมัพัิ่นธ์ิทุางสายโล้หุ่้ต่	 หุ้ร้อโดยการจำด 

ทุะเบยีนต่ามักฎหุ้มัาย	 ในลั้กษัณะทีุ�เป็น	 บ่ดามัารดาค้ส่มัรส 

พีิ่�น�อง	 แล้ะบ้ต่ร	 รวมัทัุ�งค้ส่มัรสของบ้ต่รของผู้้�บรหุ่้ารผู้้�ถ้ือหุ้้�น 

รายใหุ้ญ่	 ผู้้�มัอีำานาจำควบคม้ั	 หุ้ร้อบ้คคล้ทีุ�จำะได�รบัการเสนอ 

ใหุ้�เป็นผู้้�บรหุ่้ารหุ้ร้อผู้้�มีัอำานาจำควบคม้ัของบรษั่ัทุ	หุ้ร้อบรษั่ัทุย่อย

3.	 ไม่ัมัหีุ้ร้อเคยมัคีวามัสัมัพัิ่นธ์ิทุางธิร้กจ่ำกับ	บรษั่ัทุใหุ้ญ่	บรษั่ัทุย่อย 

บรษั่ัทุร่วมั	ผู้้�ถ้ือหุ้้�นรายใหุ้ญ่	หุ้ร้อผู้้�มีัอำานาจำควบคม้ั	ในล้กัษัณะ 

ทีุ�อาจำเป็นการขัดขวางการใช�ว่จำารณญาณอย่างอ่สระของต่น 

รวมัทัุ�งไม่ัเป็นหุ้ร้อเคยเป็นผู้้�ถ้ือหุ้้�นทีุ�มันียั	 หุ้ร้อผู้้�มีัอำานาจำควบคม้ั 

ของผู้้�ทีุ�มัคีวามัสัมัพัิ่นธ์ิทุางธิร้กจ่ำกับ	 บรษั่ัทุใหุ้ญ่	 บรษั่ัทุย่อย 

บรษั่ัทุร่วมั	ผู้้�ถ้ือหุ้้�นรายใหุ้ญ่	หุ้ร้อผู้้�มัอีำานาจำควบคม้ัของบรษั่ัทุ 

เว�นแต่่จำะได�พิ่�นจำากการมีัล้ักษัณะดังกล่้าวมัาแล้�วไม่ัน�อยกว่า 

สองปีก่อนวนัทีุ�ได�รบัการแต่่งต่ั�ง	“ความัสัมัพัิ่นธ์ิทุางธิร้กจ่ำ”	ต่ามั 

วรรคหุ้น่�ง	รวมัถืง่การทุำารายการทุางการค�า	ทีุ�กระทุำาเป็นปกต่่ 

เพ้ิ่�อประกอบกจ่ำการ	การเช่าหุ้ร้อใหุ้�เช่าอสังหุ้ารม่ัทุรพัิ่ย์รายการ 

เกี�ยวกบัสน่ทุรัพิ่ย์หุ้ร้อบรก่าร	 หุ้ร้อการใหุ้�หุ้ร้อรับความัช่วยเหุ้ล้้อ 

ทุางการเงน่	ด�วยการรบัหุ้ร้อใหุ้�ก้�ย้มั	คำ�าประกนั	การใหุ้�สน่ทุรัพิ่ย์ 

เป็นหุ้ล้ักประกันหุ้นี�ส่นรวมัถื่งพิ่ฤต่่การณ์อ้�นทุำานองเดียวกัน 

ซื้่�งเป็นผู้ล้ใหุ้�บร่ษััทุหุ้ร้อค้่สัญญามีัภาระหุ้นี�ทีุ�ต่�องชำาระต่่ออีก 

ฝ่่ายหุ้น่�ง	ต่ั�งแต่่ร�อยล้ะสามัของสน่ทุรัพิ่ย์ทีุ�มัตัี่วต่นสทุ้ธ่ิของบรษั่ัทุ 

หุ้ร้อต่ั�งแต่่ยี�สบ่ล้�านบาทุข่�นไป	แล้�วแต่่จำำานวนใดจำะต่ำ�ากว่า	ทัุ�งนี� 

การคำานวณภาระหุ้นี�ดังกล่้าวใหุ้�เป็นไปต่ามัว่ธีิการคำานวณ 

มั้ล้ค่าของรายการทีุ�เกี�ยวโยงกันต่ามัประกาศคณะกรรมัการ 

กำากบัต่ล้าดทุ้นว่าด�วยหุ้ล้กัเกณฑ์์ในการทุำารายการทีุ�เกี�ยวโยงกัน 

โดยอนโ้ล้มั	 แต่่ในการพิ่จ่ำารณาภาระหุ้นี�ดงักล่้าว	 ใหุ้�นบัรวมั 

ภาระหุ้นี�ทีุ�เก่ดข่�นในระหุ้ว่างหุ้น่�งปีก่อนวันทีุ�มัีความัสัมัพัิ่นธ์ิ 

ทุางธิร้กจ่ำกับบ้คคล้เดยีวกนั

4.	 ไมั่เป็นหุ้ร้อเคยเป็นผู้้�สอบบัญชีของบร่ษััทุใหุ้ญ่	 บร่ษััทุย่อย	 

บรษั่ัทุร่วมั	 ผู้้�ถ้ือหุ้้�นรายใหุ้ญ่	 หุ้ร้อ	 ผู้้�มัอีำานาจำควบคม้ั	 แล้ะ 

ไม่ัเป็นผู้้�ถ้ือหุ้้�นทีุ�มันียั	 ผู้้�มัอีำานาจำควบคม้ั	 หุ้ร้อหุ้้�นส่วนของ 

สำานกังานสอบบญัช	ีซ่ื้�งมัผีู้้�สอบบญัชขีอง	บรษั่ัทุใหุ้ญ่	บรษั่ัทุย่อย 

บรษั่ัทุร่วมั	ผู้้�ถ้ือหุ้้�นรายใหุ้ญ่	หุ้ร้อผู้้�มีัอำานาจำควบคม้ั	 สังกดัอย่้ 

เว�นแต่่จำะได�พิ่�นจำากการมีัล้ักษัณะดังกล่้าวมัาแล้�วไม่ัน�อยกว่า 

สองปีก่อนวนัทีุ�ได�รบัการแต่่งต่ั�ง

5.	 	ไม่ัเป็นหุ้ร้อเคยเป็นผู้้�ใหุ้�บรก่ารทุางว่ชาชีพิ่ใดๆ	 ซื้่�งรวมัถืง่การ 

ใหุ้�บร่การเป็นทีุ�ปร่กษัากฎหุ้มัายหุ้ร้อทีุ�ปร่กษัาทุางการเง่น	 

ซื้่�งได�รับค่าบร่การเก่นกว่าสองล้�านบาทุต่่อปีจำากบร่ษััทุใหุ้ญ่	 

บรษั่ัทุย่อย	บรษั่ัทุร่วมั	ผู้้�ถ้ือหุ้้�นรายใหุ้ญ่	หุ้ร้อผู้้�มีัอำานาจำควบคม้ั 

แล้ะ	ไม่ัเป็นผู้้�ถ้ือหุ้้�นทีุ�มันียั	ผู้้�มัอีำานาจำควบคม้ั	หุ้ร้อหุ้้�นส่วนของ 

ผู้้�ใหุ้�บรก่ารทุางวช่าชีพิ่นั�นด�วย	เว�นแต่่จำะได�พิ่�นจำากการมีัล้กัษัณะ 

ดงักล่้าวมัาแล้�ว	ไม่ัน�อยกว่าสองปีก่อนวนัทีุ�ได�รบัการแต่่งต่ั�ง	
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6.	 ไม่ัเป็นกรรมัการทีุ�ได�รับการแต่่งต่ั�งข่�นเพ้ิ่�อเป็นต่ัวแทุนของ 

กรรมัการของบรษั่ัทุ	ผู้้�ถ้ือหุ้้�นรายใหุ้ญ่	หุ้ร้อ	ผู้้�ถ้ือหุ้้�นซื้่�งเป็นผู้้�ทีุ� 

เกี�ยวข�องกบัผู้้�ถ้ือหุ้้�นรายใหุ้ญ่

7.	 ไม่ัประกอบก่จำการทีุ�มีัสภาพิ่อย่างเดียวกันแล้ะเป็นการแข่งขัน 

ทีุ�มันียักับกจ่ำการของบรษั่ัทุใหุ้ญ่	หุ้ร้อบรษั่ัทุย่อย	หุ้ร้อไม่ัเป็นหุ้้�นส่วน 

ทีุ�มันียัในหุ้�างหุ้้�นส่วน	หุ้ร้อเป็นกรรมัการทีุ�มีัส่วนร่วมัในการบรหุ่้ารงาน 

ล้ก้จำ�าง	 พิ่นักงาน	 ทีุ�ปรก่ษัาทีุ�รบัเงน่เด้อนประจำำา	 หุ้ร้อถ้ือหุ้้�น 

เก่นร�อยล้ะหุ้น่�งของจำำานวนหุ้้�นทีุ�มัีส่ทุธิ่ออกเสียงทัุ�งหุ้มัดของ 

บรษั่ัทุอ้�น	ซื้่�งประกอบกจ่ำการทีุ�มีัสภาพิ่อย่างเดียวกันแล้ะเป็นการ 

แข่งขนัทีุ�มันียักบักจ่ำการของบรษั่ัทุใหุ้ญ่	หุ้ร้อบรษั่ัทุย่อย

8.	 ไม่ัมัลี้กัษัณะอ้�นใดทีุ�ทุำาใหุ้�ไม่ัสามัารถืใหุ้�ความัเห็ุ้นอย่างเป็นอ่สระ 

เกี�ยวกบัการดำาเนน่งานของบรษั่ัทุ

กรรมการผู้ิมีอำานาจัลงนาม

	 กรรมัการผู้้�มัอีำานาจำล้งนามัผู้ก้พัิ่นบรษั่ัทุ	คอ้	นายอารยี	์พิ่้ม่ัเสนาะ 

หุ้ร้อ	 นายธิีระ	 พิ่้่มัเสนาะ	 หุ้ร้อ	 นางจัำนทุน์กะพิ่�อ	 ด่สก้ล้	 หุ้ร้อ 

นายทุวีศักด่�	หุ้วังก่อเกียรต่่	ล้งล้ายมั้อช้�อร่วมักันรวมัเป็นสองคนแล้ะ 

ประทุับต่ราสำาคัญของบร่ษััทุ	

ขอบเขตอำานาจัหน้าทีี่�ของคณะกรรมการบริษัที่ 

1.	 	จำดัการบรษั่ัทุใหุ้�เป็นไปต่ามักฎหุ้มัาย	วัต่ถืป้ระสงค์	ข�อบังคบัมัต่ ่

ของทุี�ประช้มัผู้้�ถื้อหุ้้�น	 ด�วยความัส้จำร่ต่	 แล้ะระมััดระวังรักษัา 

ผู้ล้ประโยชน์ของบร่ษััทุ

2.	 	มัีอำานาจำมัอบหุ้มัายแต่่งต่ั�งกรรมัการจำำานวนหุ้น่�งใหุ้�เป็น 

คณะกรรมัการบร่หุ้าร	เพิ่้�อดำาเน่นการอย่างหุ้น่�งอย่างใด	หุ้ร้อ 

หุ้ล้ายอย่างเพิ่้�อปฏิ่บัต่่งานต่ามัทีุ� ได�รับมัอบหุ้มัายจำาก 

คณะกรรมัการบรษั่ัทุ	รวมัทัุ�งมีัอำานาจำแต่่งต่ั�งประธิานกรรมัการ 

บร่หุ้าร	แล้ะคณะกรรมัการอ้�นๆ	เช่น	คณะกรรมัการต่รวจำสอบ 

คณะกรรมัการสรรหุ้า	แล้ะคณะกรรมัการกำาหุ้นดค่าต่อบแทุน 

ต่ามัความัเหุ้มัาะสมั

3.	 	กำาหุ้นดเป้าหุ้มัาย	แนวทุาง	นโยบาย	แผู้นงาน	แล้ะงบประมัาณ 

ของบร่ษััทุ	 ควบค้มัด้แล้การบร่หุ้ารแล้ะการจำัดการของคณะ 

กรรมัการบร่หุ้าร	หุ้ร้อบ้คคล้ทุี�ได�รับมัอบหุ้มัาย	ใหุ้�เป็นไปต่ามั 

นโยบายทุี�คณะกรรมัการได�ใหุ้�ไว�

4.	 	พิ่่จำารณาทุบทุวน	 อน้มััต่่	 แล้ะกำากับด้แล้นโยบาย	 ทุ่ศทุาง 

กล้ย้ทุธ์ิ	แผู้นงานการดำาเนน่ธิร้กจ่ำ	งบประมัาณสำาหุ้รบัประกอบ 

ธิ้รก่จำประจำำาปี	 งบประมัาณรายจำ่ายประจำำาปี	 โครงการล้งทุ้น 

ขนาดใหุ้ญ่ของบร่ษััทุ	 ทุี�เสนอโดยคณะกรรมัการบร่หุ้าร	 โดย 

สนับสน้นการนำานวัต่กรรมัแล้ะเทุคโนโล้ยีมัาใช�เพิ่้�อเพิ่่�มั 

ค้ณค่าใหุ้�แก่ก่จำการ	

5.	 	ต่่ดต่ามัผู้ล้การดำาเน่นงานใหุ้� เป็นไปต่ามัแผู้นงานแล้ะ 

งบประมัาณอย่างต่่อเน่�อง

6.	 	พิ่่จำารณาแล้ะอน้มััต่่ก่จำการอ้�นๆ	 ทุี�สำาคัญอันเกี�ยวกับบร่ษััทุ 

หุ้ร้อทุี�เหุ้็นสมัควรจำะดำาเน่นการนั�นๆ	 เพิ่้�อใหุ้�เก่ดประโยชน์แก่

บร่ษััทุ

7.	 	กำากับด้แล้ด�านเทุคโนโล้ยีสารสนเทุศ	แล้ะกำากับด้แล้ใหุ้�บร่ษััทุ 

มัีนโยบายการเปิดเผู้ยข�อมั้ล้	 การจำัดการข�อมั้ล้ล้ับเพิ่้�อไมั่ใหุ้� 

เก่ดข�อมั้ล้รั�วไหุ้ล้	 การรักษัาความัล้ับของข�อมั้ล้แล้ะข�อมั้ล้ 

ทุี�อาจำมัีผู้ล้กระทุบต่่อราคาหุ้ล้ักทุรัพิ่ย์	 (market	 sensitive 

information)

8.	 	ด้แล้ความัเพีิ่ยงพิ่อของสภาพิ่คล่้องทุางการเง่นแล้ะความั

สามัารถืในการชำาระหุ้นี�แล้ะกล้ไกทีุ�จำสามัารถืกอบก้�ฐานะ 

การดำาเน่นงานได�ในกรณีก่จำการประสบปัญหุ้าทุางการเง่น

ต่ล้อดจำนการด้แล้ใหุ้�พิ่นักงานมัีความัร้�ความัเข�าใจำในการ

บร่หุ้ารจำัดการเง่น	แล้ะกองทุ้นสำารองเล้ี�ยงชีพิ่

	 เว�นแต่่อำานาจำในการดำาเน่นการดังต่่อไปนี�	 จำะกระทุำาได�ก็ต่่อ

เมั้�อได�รับอน้มััต่่จำากทุี�ประช้มัผู้้�ถื้อหุ้้�นก่อน	ทุั�งนี�	กำาหุ้นดใหุ้�รายการทุี�

กรรมัการหุ้รอ้บ้คคล้ทีุ�อาจำมัคีวามัขดัแย�ง	มัสีว่นได�เสยี	หุ้รอ้อาจำมัคีวามั

ขดัแย�งทุางผู้ล้ประโยชนอ้์�นใดกบับรษั่ัทุหุ้รอ้บรษั่ัทุยอ่ย	ใหุ้�กรรมัการซื้่�ง

มัีส่วนได�เสียในเร้�องนั�น	ไมั่มัีส่ทุธิ่ออกเสียงล้งคะแนนในเร้�องนั�น	

	 (ก)	 เร้�องทีุ�กฎหุ้มัายกำาหุ้นดใหุ้�ต่�องได�มัต่ทีุ่�ประช้มัผู้้�ถือ้หุ้้�น	

	 (ข)	 การทุำารายการทีุ�กรรมัการมีัสว่นได�เสียแล้ะอย้่ในขา่ยทีุ� 

	 	 กฎหุ้มัาย	หุ้รอ้ข�อกำาหุ้นดของต่ล้าดหุ้ลั้กทุรัพิ่ย์ระบ้ใหุ้� 

	 	 ต่�องได�รับอน้มััต่่จำากทุี�ประช้มัผู้้�ถื้อหุ้้�น	

	 แล้ะในกรณีดังต่่อไปนี�จำะต่�องได�รับความัเหุ้็นชอบจำากทุี�ประช้มั 

คณะกรรมัการ	 แล้ะทีุ�ประช้มัผู้้�ถื้อหุ้้�นด�วยคะแนนเสียงไมั่น�อยกว่า	3	 

ใน	4	 ของจำำานวนเสียงทัุ�งหุ้มัดของผู้้�ถื้อหุ้้�นทีุ�เข�าประช้มั	 แล้ะมีัส่ทุธ่ิ 

ออกเสียงล้งคะแนน

	 (ก)	 การขาย	หุ้ร้อโอนก่จำการของบร่ษััทุทุั�งหุ้มัด	หุ้ร้อบาง 

	 	 ส่วนทุี�สำาคัญ

	 (ข)	 การซื้้�อหุ้ร้อรับโอนก่จำการของบร่ษััทุอ้�น	 หุ้ร้อบร่ษััทุ 

	 	 เอกชนมัาเป็นของบร่ษััทุ

		 (ค)	 การทุำา	แก�ไข	หุ้รอ้เล้ก่สัญญาเกี�ยวกบัการใหุ้�เช่ากจ่ำการ 

	 	 ของบร่ษััทุทุั�งหุ้มัด	หุ้ร้อบางส่วนทุี�สำาคัญ

	 	 การมัอบหุ้มัายใหุ้�บ้คคล้อ้�นเข�าจำัดการธิ้รก่จำของ 

	 	 บร่ษััทุ	หุ้ร้อการรวมัก่จำการกับบ้คคล้อ้�นโดยมัี	 	

	 	 วัต่ถื้ประสงค์จำะแบ่งกำาไรขาดทุ้นกัน	

	 (ง)	 การแก�ไขเพิ่่�มัเต่่มัหุ้นังส้อบร่คณหุ้์สนธิ่	หุ้ร้อข�อบังคับ

	 (จำ)	 การเพิ่่�มัทุ้น	 การล้ดทุ้น	 การออกหุ้้�นก้�	 การควบหุ้ร้อ 

	 	 เล้่กบร่ษััทุ

วาระการดำารงตำาแหน่ง

	 ในการประช้มัสามััญผู้้�ถื้อหุ้้�นประจำำาปีทุ้กครั�ง	 ใหุ้�กรรมัการออก

จำากต่ำาแหุ้น่งเป็นอัต่รา	1	ใน	3	ถื�าจำำานวนกรรมัการทีุ�จำะแบ่งออกใหุ้�เป็น

สามัส่วนไมั่ได�	ก็ใหุ้�ออกโดยจำำานวนใกล้�ทุี�ส้ดกับส่วน	1	ใน	3	กรรมัการ

ทีุ�จำะต่�องออกจำากต่ำาแหุ้น่งในปีแรกแล้ะปีทีุ�สองภายหุ้ลั้งจำดทุะเบียน

บรษั่ัทุนั�นใหุ้�จำบัฉิล้ากกนัวา่ผู้้�ใดจำะออก	สว่นปหีุ้ล้งั	ๆ 	ต่อ่ไปใหุ้�กรรมัการ

ทุี�อย้่ในต่ำาแหุ้น่งนานทุี�ส้ดนั�นเป็นผู้้�ออกจำากต่ำาแหุ้น่ง	กรรมัการผู้้�ออก

จำากต่ำาแหุ้น่งไปนั�นอาจำเล้้อกเข�ารับต่ำาแหุ้น่งอีกก็ได�	
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การสุรรหากรรมการ

	 การคัดเล้้อกบ้คคล้ทีุ�จำะแต่่งต่ั�งเป็นกรรมัการของบร่ษััทุจำะกระ

ทุำาผู้่านการประช้มัผู้้�ถื้อหุ้้�น	เน่�องจำากบร่ษััทุไมั่มัีคณะกรรมัการสรรหุ้า 

คดัเล้้อกบ้คคล้ทีุ�จำะดำารงต่ำาแหุ้น่งดงักล่้าว	โดยทีุ�ประช้มัผู้้�ถ้ือหุ้้�นจำะทุำาการ 

เล้้อกต่ั�งกรรมัการต่ามัหุ้ล้ักเกณฑ์์แล้ะว่ธิีการทีุ�กำาหุ้นดไว�ในข�อบังคับ 

บร่ษััทุดังต่่อไปนี�

1.	 	ผู้้�ถ้ือหุ้้�นทุ่านหุ้น่�งมีัคะแนนเสียงเทุ่ากับจำำานวนหุ้้�นทีุ�ต่นถ้ือ

2.	 	ผู้้�ถ้ือหุ้้�นแต่่ล้ะทุ่านจำะใช�คะแนนเสียงทีุ�มีัอย่้ทัุ�งหุ้มัดเล้้อกต่ั�ง

บ้คคล้คนเดียวหุ้ร้อหุ้ล้ายคนเป็นกรรมัการก็ได�แต่่จำะแบ่งแยก

คะแนนเสยีงทีุ�ต่นมัอีย่้ใหุ้�แก่บ้คคล้ใดมัากน�อยเพิ่ยีงใดไม่ัได�

3.	 	บ้คคล้ซ่ื้�งได�รับคะแนนเสียงส้งส้ดต่ามัล้ำาดับล้งมัาเป็นผู้้�ได�รับ 

การเล้้อกต่ั�งเป็นกรรมัการเทุ่ากับจำำานวนกรรมัการทีุ�จำะพิ่่งมีั 

หุ้ร้อจำะพ่ิ่งเล้้อกต่ั�งในครั�งนั�น	ในกรณีทีุ�บ้คคล้ซื้่�งได�รับการเล้้อกต่ั�ง 

ในล้ำาดับถืัดล้งมัามัีคะแนนเสียงเทุ่ากันเก่นจำำานวนกรรมัการ 

ทีุ�จำะพิ่่งมัีหุ้ร้อพ่ิ่งจำะเล้้อกต่ั�งในครั�งนั�นใหุ้�ผู้้�เป็นประธิานในทีุ� 

ประช้มัทีุ�เล้้อกต่ั�งกรรมัการคราวนั�นเป็นผู้้�มีัสทุ่ธ่ิออกเสียงชี�ขาด

การสุรรหาและการแต่งตั�งกรรมการและผู้ิบริหารระดับสูุงสุุด

 การสรรหุ้ากรรมัการ

	 คณะกรรมัการบร่ษััทุหุ้ร้อกรรมัการบร่ษััทุคนใดคนหุ้น่�งอาจำจำะ 

เสนอบ้คคล้เข�ารับคดัเล้อ้กเป็นกรรมัการบรษั่ัทุได�	คณะกรรมัการบรษั่ัทุ 

จำะแนะนำาบ้คคล้ดังกล้่าวเพ้ิ่�อใหุ้�ผู้้�ถื้อหุ้้�นคัดเล้้อกเล้ขาน้การบร่ษััทุ 

จำะเป็นผู้้�ต่รวจำสอบค้ณสมับัต่่ของผู้้�นั�นก่อนทีุ�จำะเสนอต่่อผู้้�ถ้ือหุ้้�น 

โดยผู้้�ถ้ือหุ้้�นจำะพ่ิ่จำารณาเล้้อกสรรใหุ้�สอดคล้�องกับภาระผู้้กพิ่ันทีุ�บร่ษััทุ 

หุ้รอ้ผู้้�ถ้ือหุ้้�นหุ้ลั้กมีัต่อ่บ้คคล้ทีุ�จำะเข�ารับการคัดเล้อ้ก	รวมัทัุ�งจำะคำานง่ถืง่ 

สัญญาทุี�บร่ษััทุมัีต่่อผู้้�ถื้อหุ้้�นอีกด�วย

 มัาต่รฐานในการเล้้อกสรรกรรมัการบร่ษััทุ

	 บ้คคล้ผู้้�ทีุ�จำะเข�ารับการคัดเล้้อกเข�าเป็นกรรมัการบร่ษััทุนั�น 

จำะได�รับการคัดเล้้อกโดยพิ่่จำารณาจำากค้ณสมับัต่่ดังต่่อไปนี�

• 	 ประสบการณ์

• 	 ความัร้�

• 	 ความัซ้ื้�อสตั่ย์	แล้ะความัเข�าใจำในภาพิ่รวมัของอต้่สาหุ้กรรมั

	 อย่างไรก็ต่ามั	 ในบางกรณี	 อาจำต่�องมีัการเล้้อกสรรกรรมัการ 

ทีุ�มัคีวามัเกี�ยวข�องกบัผู้้�ถือ้หุ้้�นซื้่�งมัสีว่นได�เสยีอยา่งมันียัสำาคญัในบรษั่ัทุ	 

เน่�องจำากเปน็ข�อผู้ก้พัิ่นต่ามัสัญญาวา่ผู้้�ถ้ือหุ้้�นดังกล่้าวจำะต่�องมีัต่วัแทุน 

เข�าเป็นกรรมัการในบร่ษััทุ

 การสรรหุ้าแล้ะการแต่่งต่ั�งผู้้�บร่หุ้าร

	 ในการสรรหุ้าแล้ะการแต่ง่ต่ั�งผู้้�บรหุ่้ารของบรษั่ัทุฯ	ใหุ้�เป็นไปต่ามั 

ระเบียบอำานาจำอน้มััต่่แล้ะดำาเน่นการ	ของบร่ษััทุฯ	ดังนี�	

1.	 การจำ�างงาน	 แต่่งต่ั�งประธิานเจำ�าหุ้น�าทีุ�บร่หุ้าร	 แล้ะ/หุ้ร้อ	

ประธิานเจำ�าหุ้น�าทีุ�บรหุ่้ารสายธิร้กจ่ำ	(ระดบั	CEO)	ต่�องนำาเสนอ 

ใหุ้�คณะกรรมัการบร่ษััทุพิ่่จำารณาอน้มััต่่

2.	 การแต่่งต่ั�งประธิานเจำ�าหุ้น�าทีุ�การเง่น	 ประธิานเจำ�าหุ้น�าทีุ� 

การล้งทุ้น	 แล้ะ/หุ้ร้อประธิานเจำ�าหุ้น�าทีุ�บร่หุ้ารงานกล้าง	 

เป็นอำานาจำอน้มััต่่ของคณะกรรมัการบร่หุ้าร

3.	 การแต่่งตั่�งผู้้�บร่หุ้ารระดับต่ำ�ากว่า	 ระดับ	 2)	 ข�างต่�น 

เป็นอำานาจำอน้มััต่่ของประธิานเจำ�าหุ้น�าทีุ�บร่หุ้ารแล้ะ 

ผู้้�บร่หุ้ารระดับรองล้งไป	แล้�วแต่่กรณี

การพัฒนากรรมการ

	 คณะกรรมัการบร่ษััทุ	 แล้ะผู้้�บร่หุ้ารระดับส้ง	 ใหุ้�ความัสำาคัญ 

ต่่อการเข�าร่วมัอบรมัสัมัมันาหุ้ล้ักส้ต่รทีุ�เกี�ยวข�องกับการพิ่ัฒนา 

ความัร้�ความัสามัารถืในการปฏิ่บัต่่หุ้น�าทีุ�กรรมัการอย่างสมัำ�าเสมัอ	

(ดังรายล้ะเอียดต่ามัข�อมั้ล้ในประวัต่่ของแต่่ล้ะทุ่าน)	 โดยกรรมัการ

บร่ษััทุส่วนใหุ้ญ่มัีประวัต่่เข�ารับการอบรมักับสมัาคมัส่งเสร่มัสถืาบัน

กรรมัการบร่ษััทุไทุย	 (IOD)	 แล้�ว	 โดยบร่ษััทุฯ	 ใหุ้�การสนับสน้นแล้ะ

ดำาเน่นการใหุ้�กรรมัการพิ่่จำารณาเข�ารับการอบรมักับสมัาคมัส่ง

เสร่มัสถืาบันกรรมัการบร่ษััทุไทุย	 แล้ะสถืาบันอ้�นๆ	 ในทุ้กหุ้ล้ักส้ต่ร 

ทุี�เกี�ยวข�องอย่างต่่อเน่�องต่ล้อดปี	 รวมัถื่งการจำัดใหุ้�คณะกรรมัการได�

ด้งานจำากหุ้น่วยงานหุ้ร้อองค์กรอ้�นต่ามัความัเหุ้มัาะสมั	 ทุำาใหุ้�เก่ด 

มั้มัมัองความัค่ดทุี�เป็นประโยชน์มัาประย้กต่์ใช�กับธิ้รก่จำของบร่ษััทุ

การปฐมนิเที่ศึกรรมการ (Directors Orientation)

 บร่ษััทุฯ	 ได�จัำดใหุ้�มีัการปฐมัน่เทุศสำาหุ้รับกรรมัการทีุ�เข�ารับ 

ต่ำาแหุ้นง่ใหุ้มั่ในคณะกรรมัการบรษั่ัทุ	เพิ่้�อใหุ้�กรรมัการใหุ้มัไ่ด�รบัทุราบ 

นโยบายธิ้รก่จำของบร่ษััทุ	รวมัทุั�งข�อมั้ล้ทุี�เกี�ยวข�อง	เช่น	โครงสร�างทุ้น	 

ผู้้�ถื้อหุ้้�น	ผู้ล้การดำาเน่นงาน	ข�อมั้ล้	ระบบต่่างๆ	ทุี�ใช�งานภายในบร่ษััทุ	 

รวมัทุั�งกฎหุ้มัาย	แล้ะกฎเกณฑ์์ต่่างๆ 

2. คณะกรรมการบริหาร	ประกอบด�วยกรรมัการจำำานวน	5	ทุ่าน	ดังนี�

ชื่่�อ-น�มสกุล  ตํำ�แหน่งิ

1. น�ยอ�รีย์ พุ่มเสน�ะ ประธ�นกรรมก�รบริห�ร

2. น�ยทวีศักดิ์ หวังก่อเกียรติ กรรมก�รบริห�ร

3. น�ยธีระ พุ่มเสน�ะ กรรมก�รบริห�ร

4. น�งจันทน์กะพ้อ ดิสกุล กรรมก�รบริห�ร

5. น�ยไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง กรรมก�รบริห�ร

ขอบเขตอำานาจัหน้าทีี่�ของคณะกรรมการบริหาร 

1.	 	มัอีำานาจำในการจัำดการแล้ะบรหุ่้ารกจ่ำการของบรษั่ัทุฯ	ใหุ้�เป็นไปต่ามั 

กฎหุ้มัาย	วัต่ถื้ประสงค์	ข�อบังคับ	มัต่่ทุี�ประช้มัผู้้�ถื้อหุ้้�น	แล้ะ 

มัต่่ทีุ�ประช้มัคณะกรรมัการบร่ษััทุด�วยความัซ้ื้�อสัต่ย์ส้จำร่ต่	 

แล้ะระมััดระวังรักษัาผู้ล้ประโยชน์ของบร่ษััทุฯ

2.	 	กำาหุ้นดโครงสร�างองค์กร	อำานาจำการบรหุ่้ารงานในสายงานต่่างๆ 

ของบรษั่ัทุฯ	โดยใหุ้�ครอบคล้ม้ัทุ้ก	รายล้ะเอยีดของการคัดเล้้อก 

การฝึ่กอบรมั	การว่าจำ�าง	การโยกย�าย	แล้ะการเล้ก่จำ�าง	พิ่นักงาน 

ของบร่ษััทุฯ	

3.	 	วางแผู้นแล้ะกำาหุ้นดแผู้นธิร้กจ่ำ	กล้ย้ทุธ์ิทุางธิร้กจ่ำ	แล้ะงบประมัาณ 
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สำาหุ้รับประกอบธิ้รก่จำประจำำาปี	เพิ่้�อ	เสนอใหุ้�คณะกรรมัการ 

บร่ษััทุพิ่่จำารณาอน้มััต่่	 รวมัทุั�งพิ่่จำารณาอน้มััต่่การจำัดสรร 

งบประมัาณประจำำาปี	การแก�ไข	เปล้ี�ยนแปล้ง	เพิ่่�มัเต่ม่ังบประมัาณ 

รายจ่ำายประจำำาปี	ในกรณีมีัความัจำำาเป็นเร่งด่วน	แล้ะใหุ้�นำาเสนอ 

ต่่อทุี�ประช้มัคณะกรรมัการเพิ่้�อทุราบต่่อไป	

4.	 	ต่รวจำสอบต่่ดต่ามัการดำาเน่นการต่ามันโยบาย	 แล้ะแนวทุาง 

บร่หุ้ารงานด�านต่่างๆ	 ของบร่ษััทุฯ	 ทุี�กำาหุ้นดไว�ใหุ้�เป็นไป 

อย่างมัีประส่ทุธิ่ภาพิ่	เอ้�อต่่อสภาพิ่การดำาเน่นธิ้รก่จำ	

5.	 	ต่รวจำสอบต่่ดต่ามัผู้ล้การดำาเน่นงานของบร่ษััทุฯ	ทุี�กำาหุ้นดไว� 

ใหุ้�เป็นไปต่ามัแผู้นธิ้รก่จำทุี�ได�รับอน้มััต่่

6.	 	พิ่่จำารณาโครงการล้งทุ้นขนาดใหุ้ญ่ของบร่ษััทุฯ	 เพิ่้�อเสนอใหุ้� 

คณะกรรมัการบร่ษััทุพิ่่จำารณาอน้มััต่่

7.	 	มัีอำานาจำในการอน้มััต่่การดำาเน่นการทุางการเง่นดังนี�

(1)	 ในกรณีทีุ�กำาหุ้นดไว�ในแผู้นธิร้กจ่ำหุ้ร้องบประมัาณประจำำาปี 

ทีุ�คณะกรรมัการบรษั่ัทุอนม้ัตั่ไ่ว�แล้�วคณะกรรมัการบรหุ่้าร 

สามัารถืดำาเนน่การได�โดยไม่ัจำำากัดวงเงน่

(2)	 ในกรณีทีุ�ไม่ัได�กำาหุ้นดไว�ต่ามัข�อ	(1)	 ใหุ้�คณะกรรมัการ 

บร่หุ้ารของบร่ษััทุมีัอำานาจำในการอน้มััต่่การดำาเน่นการ 

ทุางการเงน่ในวงเงน่ไม่ัเกน่	150	ล้�านบาทุ	โดยอำานาจำอนม้ัตั่่ 

ทุางการเง่นดังกล่้าวจำะรวมัถื่งการอน้มััต่่ค่าใช�จ่ำายต่่างๆ 

ในการดำาเน่นการต่ามัปกต่่ธิ้รก่จำ	 การล้งทุ้นในส่นทุรัพิ่ย์ 

ฝ่่ายทุน้	หุ้ร้อสน่ทุรัพิ่ย์ถืาวร	การก้�ย้มัเงน่	การใหุ้�ก้�ย้มัเงน่	 

การจัำดหุ้าวงเงน่สน่เช้�อ	รวมัถืง่การใหุ้�หุ้ลั้กประกนั	เป็นต่�น	 

แล้ะใหุ้�เสนอต่่อทีุ�ประช้มัคณะกรรมัการบร่ษััทุเพ้ิ่�อทุราบ

ต่่อไป

8.	 	ปฏิ่บัต่่หุ้น�าทุี�อ้�น	 ๆ	 ต่ามัทุี�ได�รับมัอบหุ้มัายในแต่่ล้ะช่วงเวล้า 

จำากคณะกรรมัการบร่ษััทุ

	 ทัุ�งนี�	 ประธิานกรรมัการบร่หุ้าร	 หุ้ร้อคณะกรรมัการบร่หุ้าร 

จำะไมั่สามัารถือน้มััต่่รายการทีุ�ต่น	 หุ้ร้อบ้คคล้ทีุ�อาจำมัีความัขัดแย�ง 

มัสีว่นได�เสยี	หุ้รอ้อาจำมัคีวามัขดัแย�งทุางผู้ล้ประโยชน์ในล้กัษัณะอ้�นใด 

กับบร่ษััทุ	หุ้ร้อ	บร่ษััทุย่อย	

3. คณะกรรมการตรวจัสุอบ	 ประกอบด�วยกรรมัการอ่สระจำำานวน 

3	ทุ่านดังนี�

ชื่่�อ-น�มสกุล  ตํำ�แหน่งิ

1. พล.ต.อ.ปรุง บุญผดุง ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ

2. น�ยทรงพล อันน�นนท์ กรรมก�รตรวจสอบ

3. น�ยนฎิศวร์ รอดเพชร กรรมก�รตรวจสอบ

	 กรรมัการต่รวจำสอบล้ำาดับทีุ�	3	เปน็ผู้้�ทีุ�มัคีวามัร้�แล้ะประสบการณ์ 

เพีิ่ยงพิ่อทีุ�จำะสามัารถืทุำาหุ้น�าทีุ�ในการสอบทุานความัน่าเช้�อถื้อของ 

งบการเง่น

	 เล้ขานก้ารคณะกรรมัการต่รวจำสอบ	ค้อ	นางสาววรรณเพ็ิ่ญ	ขาวสว้รรณ์

คุณสุมบัติของกรรมการอิสุระ / กรรมการตรวจัสุอบ

	 คณะกรรมัการต่รวจำสอบประกอบด�วยกรรมัการอ่สระอยา่งน�อย	 

3	 คน	 โดยมัีวาระอย่้ในต่ำาแหุ้น่งคราวล้ะ	2	 ปี	 บร่ษััทุมีันโยบายใน 

การสรรหุ้ากรรมัการต่รวจำสอบ	 ใหุ้�มัีค้ณสมับัต่่สอดคล้�องต่ามัทุี�ต่ล้าด 

หุ้ล้ักทุรัพิ่ย์แหุ่้งประเทุศไทุยได�กำาหุ้นดไว�	 บร่ ษััทุฯได�กำาหุ้นด 

ค้ณสมับัต่่ของกรรมัการต่รวจำสอบไว�ดังนี�

1.	 	ถ้ือหุ้้�นไม่ัเกน่ร�อยล้ะ	 1	 ของทุน้ชำาระแล้�วของบรษั่ัทุ	 บรษั่ัทุ 

ในเคร้อ	บรษั่ัทุร่วมั	หุ้ร้อบรษั่ัทุทีุ�เกี�ยวข�องทัุ�งนี�ใหุ้�นบัรวมัหุ้้�นทีุ�

ถ้ือโดยผู้้�เกี�ยวข�องด�วย

2.	 	ไม่ัมัส่ีวนร่วมัในการบรหุ่้ารงานในบรษั่ัทุฯ	บรษั่ัทุในเคร้อ	บร่ษััทุร่วมั 

บรษั่ัทุทีุ�เกี�ยวข�อง	 หุ้ร้อผู้้�ถ้ือหุ้้�นรายใหุ้ญ่ของบรษั่ัทุฯ	 รวมัทัุ�ง 

ไม่ัเป็นล้ก้จำ�าง	 พิ่นกังาน	 หุ้ร้อทีุ�ปรก่ษัาทีุ�ได�รบัเงน่เด้อนประจำำา 

จำากบรษั่ัทุฯ	บรษั่ัทุในเคร้อ	บรษั่ัทุร่วมั	บรษั่ัทุทีุ�เกี�ยวข�องหุ้ร้อ 

ผู้้�ถ้ือหุ้้�นรายใหุ้ญ่ของบรษั่ัทุฯ

3.	 	ไม่ัมัผีู้ล้ประโยชน์	 หุ้ร้อส่วนได�ส่วนเสยีไม่ัว่าทุางต่รงหุ้ร้อทุางอ�อมั 

ทัุ�งในด�านการเงน่	แล้ะการบรหุ่้ารงานของบรษั่ัทุฯ	บรษั่ัทุในเคร้อ 

บรษั่ัทุร่วมั	 บรษั่ัทุทีุ�เกี�ยวข�อง	 หุ้ร้อผู้้�ถ้ือหุ้้�นรายใหุ้ญ่แล้ะ 

รวมัถื่งไม่ัมัีผู้ล้ประโยชน์หุ้ร้อส่วนได�เสียในล้ักษัณะดังกล่้าว 

ในเวล้า	 2	 ปีก่อนได�รบัการแต่่งต่ั�งเป็นกรรมัการต่รวจำสอบ 

ยกเว�นคณะกรรมัการของบร่ษััทุพิ่่จำารณาอย่างรอบคอบแล้�ว 

เห็ุ้นว่าการมีัผู้ล้ประโยชน์หุ้ร้อส่วนได�เสียนั�นจำะไม่ัมัีผู้ล้กระทุบ

ต่่อการปฏิ่บัต่่หุ้น�าทีุ�แล้ะการใหุ้�ความัค่ดเห็ุ้นทีุ�เป็นอ่สระของ

กรรมัการต่รวจำสอบ

4.	 	ไม่ัใช่ผู้้�เกี�ยวข�องหุ้ร้อญาต่่สน่ทุของผู้้�บร่หุ้ารหุ้ร้อผู้้�ถ้ือหุ้้�นราย

ใหุ้ญ่ของบรษั่ัทุฯ

5.	 	ไม่ัได�รบัการแต่่งต่ั�งข่�นเป็นตั่วแทุนเพ้ิ่�อรกัษัาผู้ล้ประโยชน์ของ

กรรมัการของบรษั่ัทุ	 ผู้้�ถ้ือหุ้้�นรายใหุ้ญ่หุ้ร้อผู้้�ถ้ือหุ้้�นซื้่�งเป็นผู้้�ทีุ�

เกี�ยวข�องกบัผู้้�ถ้ือหุ้้�นรายใหุ้ญ่ของบรษั่ัทุฯ

6.	 	สามัารถืปฏิ่บัต่่หุ้น�าทีุ�แล้ะแสดงความัค่ดเห็ุ้นหุ้ร้อรายงานผู้ล้

การปฏ่ิบต่ั่งานต่ามัหุ้น�าทีุ�ทีุ�ได�รบัมัอบหุ้มัายจำากคณะกรรมัการ

ของบรษั่ัทุได�อย่างอ่สระ	 โดยไม่ัอย่้ภายใต่�ความัควบคม้ัของ

ผู้้�บร่หุ้ารหุ้ร้อผู้้�ถ้ือหุ้้�นรายใหุ้ญ่ของบร่ษััทุหุ้ร้อญาต่่สน่ทุของ

บ้คคล้ดงักล่้าว

7.	 	ไม่ัเป็นหุ้ร้อเคยเป็นผู้้�สอบบญัชขีองบรษั่ัทุ	บรษั่ัทุย่อย	บรษั่ัทุร่วมั 

ผู้้�ถ้ือหุ้้�นรายใหุ้ญ่	

8.	 	ไม่ัเป็นหุ้ร้อเคยเป็นผู้้�ใหุ้�บรก่ารทุางว่ชาชีพิ่ใดๆ	 ซื้่�งรวมัถืง่การ

ใหุ้�บร่การเป็นทีุ�ปร่กษัากฎหุ้มัายหุ้ร้อทีุ�ปร่กษัาทุางการเง่น 

ซื้่�งได�รบัค่าบรก่ารเกน่กว่าสองล้�านบาทุต่่อปี

9.	 	ไม่ัประกอบกจ่ำการทีุ�มัสีภาพิ่อย่างเดยีวกันแล้ะเป็นการแข่งขัน

ทีุ�มันียักบับรษั่ัทุ	/	บรษั่ัทุย่อย

ขอบเขตอำานาจัหน้าทีี่�ของคณะกรรมการตรวจัสุอบ

1.	 	สอบทุานใหุ้�บร่ษััทุมีัการรายงานทุางการเง่นอย่างถื้กต่�องแล้ะ 

เปิดเผู้ยอย่างเพิ่ียงพิ่อโดยการประสานงานกับผู้้�สอบบัญชี 

ภายนอก	แล้ะผู้้�บร่หุ้ารทุี�รับผู้่ดชอบจำัดทุำารายงานทุางการเง่น 

ทัุ�งราย	ไต่รมัาสแล้ะประจำำาปี	คณะกรรมัการต่รวจำสอบเสนอแนะ 
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ใหุ้�ผู้้�สอบบัญชีสอบทุานหุ้ร้อต่รวจำสอบรายการใดๆ	 ทุี�เหุ้็นว่า 

จำำาเป็นแล้ะเป็นเร้�องสำาคัญในระหุ้ว่างการต่รวจำสอบบัญชีของ 

บร่ษััทุก็ได�

2.	 	สอบทุานใหุ้�บรษั่ัทุมีัระบบการควบคม้ัภายใน	(Internal	Control) 

แล้ะการต่รวจำสอบภายใน	(Internal	Audit)	ทุี�มัีความัเหุ้มัาะสมั 

แล้ะมัีประส่ทุธ่ิผู้ล้	 รวมัทัุ�งเข�าร่วมัประช้มักับผู้้ �สอบบัญชี 

โดยไมั่มัีฝ่่ายจำัดการเข�าร่วมัประช้มัด�วยอย่างน�อยปีล้ะ	1	ครั�ง	 

แล้ะพิ่่จำารณาความัเป็นอ่สระของหุ้น่วยงานต่รวจำสอบภายใน	 

ต่ล้อดจำนใหุ้�ความัเหุ้็นชอบในการพิ่่จำารณาแต่่งต่ั�ง	 โยกย�าย	 

เล้่กจำ�างหุ้ัวหุ้น�างานต่รวจำสอบภายใน	 หุ้ร้อหุ้น่วยงานอ้�นใด 

ทุี�รับผู้่ดชอบเกี�ยวกับการต่รวจำสอบภายใน

3.	 	สอบทุานการปฏ่ิบัต่่งานของบร่ษััทุใหุ้�เป็นไปต่ามักฎหุ้มัายว่า 

ด�วยหุ้ลั้กทุรัพิ่ย์แล้ะต่ล้าดหุ้ลั้กทุรัพิ่ย์ข�อกำาหุ้นดของต่ล้าด 

หุ้ล้ักทุรัพิ่ย์	แล้ะกฎหุ้มัายทุี�เกี�ยวข�องกับธิ้รก่จำของบร่ษััทุ

4.	 	พิ่่จำารณา	 คัดเล้้อก	 เสนอแต่่งต่ั�ง	 เล้้อกบ้คคล้ซื้่�งมัีความัเป็น 

อ่สระเพิ่้�อทุำาหุ้น�าทุี�เป็นผู้้�สอบบัญชีของบร่ษััทุ	กล้ับเข�ามัาใหุ้มั่ 

แล้ะเสนอค่าต่อบแทุนของบ้คคล้ดังกล้่าว	รวมัถื่งการเล้่กจำ�าง	 

โดยคำาน่งถื่งความัน่าเช้�อถื้อ	 ความัเพิ่ียงพิ่อของทุรัพิ่ยากร	 

แล้ะปร่มัาณงานต่รวจำสอบของสำานักงานสอบบัญชี	 รวมัถื่ง 

ประสบการณ์ของบ้คล้ากรทีุ�ได�รบัมัอบหุ้มัายใหุ้�ทุำาการต่รวจำสอบ 

บัญชีของบร่ษััทุ	

5.	 	พ่ิ่จำารณารายการทีุ�เกี�ยวโยงกันหุ้ร้อรายการทีุ�อาจำมัคีวามัขัดแย�ง 

ทุางผู้ล้ประโยชน์	 ใหุ้�เป็นไปต่ามักฎหุ้มัายแล้ะข�อกำาหุ้นดของ 

ต่ล้าดหุ้ล้ักทุรัพิ่ย์	ทุั�งนี�เพิ่้�อใหุ้�มัั�นใจำว่ารายการดังกล้่าวสมัเหุ้ต่้ 

สมัผู้ล้แล้ะเป็นประโยชน์ส้งส้ดต่่อบร่ษััทุ

6.	 	จำัดทุำารายงานของคณะกรรมัการต่รวจำสอบโดยเปิดเผู้ยไว�ใน 

รายงานประจำำาปีของบร่ษััทุ	 ซื้่�งรายงานดังกล้่าวต่�องล้งนามั 

โดยประธิานคณะกรรมัการต่รวจำสอบ	 ทุั�งนี�รายงานดังกล้่าว 

จำะต่�องประกอบด�วยข�อมั้ล้ดังต่่อไปนี�	

• ความัเหุ้็นเกี�ยวกับความัถื้กต่�อง	ครบถื�วน	เป็นทุี�เช้�อถื้อ 

ได�ของรายงานทุางการเง่นของบร่ษััทุ

• ความัเห็ุ้นเกี�ยวกับความัเพีิ่ยงพิ่อของระบบการควบค้มั

ภายในของบร่ษััทุ

• ความัเหุ้็นเกี�ยวกับความัเหุ้มัาะสมัของผู้้�ต่รวจำสอบบัญชี	

แล้ะเหุ้ต่้ผู้ล้ทีุ�เช้�อว่าผู้้�สอบบัญชีของ	 บร่ษััทุเหุ้มัาะสมัทีุ�

จำะได�รับการแต่่งต่ั�งต่่อไปอีกวาระหุ้น่�ง

• ความัเห็ุ้นเกี�ยวกบัการปฏ่ิบตั่ต่่ามักฎหุ้มัายว่าด�วยหุ้ลั้กทุรพัิ่ย์ 

แล้ะต่ล้าดหุ้ล้ักทุรัพิ่ย์ข�อกำาหุ้นดของต่ล้าดหุ้ล้ักทุรัพิ่ย์	

หุ้ร้อกฎหุ้มัายทุี�เกี�ยวข�องกับธิ้รก่จำของบร่ษััทุ

• ความัเห็ุ้นเกี�ยวกับรายการทีุ�อาจำมัีความัขัดแย�งทุางผู้ล้ 

ประโยชน์

• จำำานวนการประช้มัคณะกรรมัการต่รวจำสอบ	 แล้ะ 

การเข�าร่วมัประช้มัของคณะกรรมัการต่รวจำสอบแต่่ล้ะทุ่าน

• ความัเห็ุ้นหุ้ร้อข�อสังเกต่โดยรวมัทีุ�คณะกรรมัการต่รวจำ

สอบได�รับจำากการปฏิ่บัต่่หุ้น�าทุี�ต่ามักฏิบัต่ร	(charter)	

• รายงานอ้�นทีุ�เห็ุ้นว่าผู้้�ถ้ือหุ้้�นแล้ะผู้้�ล้งทุน้ทัุ�วไปควรทุราบภายใต่� 

ขอบเขต่หุ้น�าทีุ�แล้ะความัรับผู้่ดชอบทีุ�ได�รับมัอบหุ้มัาย 

จำากคณะกรรมัการบร่ษััทุ

7.	 	ปฏิ่บัต่่การอ้�นใดต่ามัทีุ�คณะกรรมัการบร่ษััทุมัอบหุ้มัาย 

แล้ะคณะกรรมัการต่รวจำสอบเหุ้็นชอบด�วย	 เช่นทุบทุวน 

นโยบายการบร่หุ้ารทุางการเง่นแล้ะการบร่หุ้ารความัเสี�ยง 

ทุบทุวนการปฏิ่บัต่่ต่ามัจำรรยาบรรณทุางธิ้รก่จำของการบร่หุ้าร 

ทุบทุวนร่วมักับผู้้�บร่หุ้ารของบร่ษััทุในรายงานสำาคัญๆ	 ทุี�ต่�อง 

เสนอต่่อสาธิารณชนต่ามัทีุ�กฎหุ้มัายกำาหุ้นด	ได�แก่	บทุรายงาน 

แล้ะการว่เคราะหุ้์ของฝ่่ายบร่หุ้าร	เป็นต่�น

ขอบเขตอำานาจัหน้าทีี่�ของกรรมการผู้ิจััดการ 

1.	 		มัีอำานาจำในการควบค้มัการบร่หุ้ารงานของบร่ษััทุฯ	 แล้ะ 

ปฏิ่บัต่่งานใหุ้�เป็นไปต่ามันโยบาย	แผู้นงาน	แล้ะงบประมัาณ 

ทีุ�ได�รับอน้มััต่่จำากคณะกรรมัการบร่ษััทุหุ้ร้อคณะกรรมัการ 

บรหุ่้าร	แล้ะรายงานผู้ล้การดำาเนน่งานต่่อคณะกรรมัการบรษั่ัทุ 

หุ้ร้อคณะกรรมัการบร่หุ้าร	ต่ามัล้ำาดับ

2.	 	พิ่่จำารณาการจัำดสรรงบประมัาณประจำำาปีทีุ�ฝ่่ายบร่หุ้ารจัำดทุำา 

เพิ่้�อนำาเสนอใหุ้�คณะกรรมัการบร่หุ้ารพิ่่จำารณา	รวมัทุั�งควบค้มั 

การใช�จำ่ายงบประมัาณประจำำาปีของแต่่ล้ะหุ้น่วยงาน

3.	 	มัีอำานาจำพิ่่จำารณาอน้มััต่่จัำดซื้้�อ	 แล้ะการใช�จำ่ายเง่นสำาหุ้รับ 

การปฏ่ิบัต่่งานทัุ�วไป	 ต่ามัทีุ�กำาหุ้นดในอำานาจำการอน้มััต่ ่

(Authority	Table)	ของบร่ษััทุฯ

4.	 	พิ่่จำารณาประเมั่นการดำาเน่นงานของบร่ษััทุฯ	อย่างสมัำ�าเสมัอ	 

เพิ่้�อป้องกันความัเสี�ยงจำากปัจำจำัยต่่างๆ	ไมั่ว่าจำากภายใน	หุ้ร้อ	 

ภายนอกบร่ษััทุฯ

5.	 	มัีอำานาจำในการสั�งการ	ออกระเบียบ	ประกาศ	บันทุ่ก	เพิ่้�อใหุ้� 

การปฏ่ิบัต่่งานเป็นไปต่ามันโยบายหุ้ร้อผู้ล้ประโยชน์ของ 

บร่ษััทุฯ

6.	 	ใหุ้�อำานาจำในการมัอบอำานาจำช่วง	 แล้ะ	 /	 หุ้ร้อมัอบหุ้มัายใหุ้� 

บ้คคล้อ้�นปฏิบ่ตั่ง่านเฉิพิ่าะอย่างแทุนได�	โดยการมัอบอำานาจำช่วง 

แล้ะ/หุ้ร้อ	 การมัอบหุ้มัายดังกล้่าว	 ใหุ้�อย้่ภายใต่�ขอบเขต่ 

แหุ้่งการมัอบอำานาจำต่ามัหุ้นังส้อมัอบอำานาจำทุี�ใหุ้�ไว�	แล้ะ/หุ้ร้อ 

ใหุ้�เป็นไปต่ามัระเบียบ	 ข�อกำาหุ้นด	 หุ้ร้อ	 คำาสั�งทุี�กรรมัการ 

บร่ษััทุ	แล้ะ/หุ้ร้อ	บร่ษััทุฯ	ได�กำาหุ้นดไว�	

7.	 	ปฏิ่บัต่่หุ้น�าทีุ�อ้�นๆต่ามัทีุ�ได�รับมัอบหุ้มัายจำากคณะกรรมัการ

บร่ษััทุหุ้ร้อคณะกรรมัการบร่หุ้ารเป็นคราวๆ	ไป

	 ทุั�งนี�	กรรมัการผู้้�จำัดการจำะไมั่สามัารถือน้มััต่่รายการทุี�ต่น	หุ้ร้อ 

บ้คคล้ทีุ�อาจำมีัความัขัดแย�ง	 มีัส่วนได�เสีย	 หุ้ร้ออาจำมีัความัขัดแย�ง 

ทุางผู้ล้ประโยชน์ในล้ักษัณะอ้�นใดกับบร่ษััทุหุ้ร้อบร่ษััทุย่อย	
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เลขานุการบริษัที่

	 คณะกรรมัการบร่ษััทุได�แต่่งต่ั�ง	 นางจัำนทุน์กะพิ่�อ	 ด่สก้ล้ 

การศ่กษัาปร่ญญาโทุ	บร่หุ้ารธิ้รก่จำ	จำาก	Emporia	State	University, 

USA.	ด�าน	Financial	and	Marketing	โดยผู้า่นการฝ่กึอบรมั	Company 

Secretary	Program	ของสถืาบนั	IOD	ร้น่ทีุ�	47/2012	ใหุ้�ดำารงต่ำาแหุ้น่ง

เล้ขาน้การบร่ษััทุ	โดยมัีหุ้น�าทุี�

ขอบเขตอำานาจัหน้าทีี่�เลขานุการบริษัที่

1.	 	ใหุ้�คำาแนะนำาแก่กรรมัการเกี�ยวกับข�อกฎหุ้มัาย	กฎเกณฑ์์	แล้ะ 

ระเบียบปฏิ่บัต่่ต่่างๆ	ทุี�เกี�ยวข�อง

2.	 	ด้แล้ใหุ้�บร่ษััทุมัีการปฏ่ิบัต่่ต่ามักฎหุ้มัาย	 ข�อบังคับบร่ษััทุ	 

ระเบียบทุี�เกี�ยวข�องแล้ะหุ้ล้ักการกำากับด้แล้ก่จำการทุี�ดี

ค่าตอบแที่นคณะกรรมการบริษัที่และกรรมการตรวจัสุอบ

ค่าต่อบแทุนคณะกรรมัการบร่ษััทุ	แล้ะกรรมัการต่รวจำสอบทุี�ได�รับในปี	2562	แล้ะปี	2563	(ค่าต่อบแทุนทุี�เป็นต่ัวเง่น)	ดังนี�

ชื่่�อ-น�มสกุล ตํำ�แหน่งิ

2562 2563

ค่�เบี้้�ย
ปีระชืุ่ม
(บี้�ท)

ค่�ตํอบี้แทน
ร�ยเดื่อน

(บี้�ท)

จำำ�นวนครั�งิท้�
เข้้�ปีระชืุ่ม
BOD; AC

ค่�เบี้้�ย
ปีระชืุ่ม
(บี้�ท)

ค่�ตํอบี้แทน
ร�ยเดื่อน

(บี้�ท)

จำำ�นวนครั�งิ
ท้�เข้้�ปีระชืุ่ม
BOD; AC

1.	พิ่ล้.ต่.อ.ปร้ง	บ้ญผู้ด้ง ประธิานกรรมัการบร่ษััทุ, 

กรรมัการอ่สระ,

ประธิานกรรมัการต่รวจำสอบ

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

2.	นายอารีย์	พิ่้่มัเสนาะ กรรมัการ,	

รองประธิานกรรมัการ

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

3.	นายทุวีศักด่�	หุ้วังก่อเกียรต่่ กรรมัการ 35,000 300,000 7/7 20.000 300,000 5/5

4.	นายธิีระ	พิ่้่มัเสนาะ กรรมัการ 35,000 300,000 7/7 20.000 300,000 5/5

5.	นางจำันทุน์กะพิ่�อ	ด่สก้ล้	 กรรมัการ,

เล้ขาน้การบร่ษััทุ

35,000 300,000 7/7 15,000 300,000 4/5

6.	นายทุรงพิ่ล้	อันนานนทุ์ กรรมัการอ่สระ,

กรรมัการต่รวจำสอบ

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

7.	นายนฎ่ศวร์	รอดเพิ่ชร กรรมัการอ่สระ,

กรรมัการต่รวจำสอบ

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

3.	 	จำดัการประช้มัต่ามัทีุ�กฎหุ้มัายแล้ะข�อบงัคบักำาหุ้นด	 จำดัทุำาแล้ะ 

เก็บรักษัาทุะเบียนกรรมัการ	หุ้นังส้อนัดประช้มัคณะกรรมัการ 

รายงานการประช้มัคณะกรรมัการแล้ะรายงานประจำำาปีของ 

บร่ษััทุ	 หุ้นังส้อนัดประช้มัผู้้�ถื้อหุ้้�น	 แล้ะรายงานการประช้มั 

ผู้้�ถ้ือหุ้้�น	รวมัถืง่ประสานงานใหุ้�มีัการปฏ่ิบตั่ต่่ามัมัต่ค่ณะกรรมัการ 

หุ้ร้อมัต่่ผู้้�ถื้อหุ้้�นอย่างมัีประส่ทุธิ่ภาพิ่

4.	 	ดแ้ล้ใหุ้�มีัการเปิดเผู้ยข�อมัล้้แล้ะรายงานสารสนเทุศต่่อหุ้น่วยงาน 

ทุี�กำากับด้แล้

5.	 	ต่่ดต่่อแล้ะส้�อสารกับผู้้�ถื้อหุ้้�น	 แล้ะหุ้น่วยงานกำากับด้แล้ทีุ� 

เกี�ยวข�อง

6.	 	ส่งเสร่มัใหุ้�มัีการฝ่ึกอบรมัหุ้ล้ักส้ต่รต่่างๆ	 แล้ะใหุ้�ข�อมั้ล้ทุี�เป็น 

ประโยชน์ต่่อการปฏิ่บัต่่หุ้น�าทุี�ของกรรมัการใหุ้มั่

7.	 	ภารก่จำอ้�นๆ	ต่ามัทุี�คณะกรรมัการบร่ษััทุมัอบหุ้มัาย
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ค่าตอบแที่นผู้ิบริหาร

ค่าต่อบแทุนผู้้�บร่หุ้าร	(รวมักรรมัการบร่หุ้าร)	ทุี�ได�รับในปี	2561	–	2563	(ค่าต่อบแทุนทุี�เป็นต่ัวเง่น	รวมัค่าต่อบแทุนอ้�นๆ)	ดังนี�:

ปีระเภทข้องิค่�ตํอบี้แทน ปีี 2561 ปีี 2562 ปีี 2563

เง่นเด้อน 25,334,850 27,172,452 26,217,446

เง่นช่วยเหุ้ล้้อพิ่่เศษั - - -

อ้�น	ๆ 688,097 753,264 657,840

รวม 26,022,947 27,925,716 27,275,286

จัำานวนผู้ิบริหาร (ท่ี่าน) 9 10 10

* ณ วิันที่่� 31 ธัันวิาคม 2563 จัำานวินผูู้้บรุิหารุม่จัำานวิน 5 ที่่าน และกรุรุมการุบรุิหารุ 5 ที่่าน*

ค่าตัอบแที่นอ่�น ป็รุะกอบด้้วิย ESOP-1 & PROVIDENT FUND 

	 บร่ษััทุฯ	จำ่ายค่าต่อบแทุนใหุ้�แก่ประธิานคณะกรรมัการบร่หุ้าร	(CEO)	ในร้ปของเง่นเด้อน	แล้ะเง่นรางวัล้ประจำำาปี	ซื้่�งจำะผู้ันแปรต่ามัผู้ล้ 

การดำาเน่นงานของบร่ษััทุฯ	โดยจำ่ายค่าต่อบแทุน	ในปี	2563	ทุั�งส่�น	7,500,000	บาทุ
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วันทุี�ปรับปร้ง	:	01/06/2020

REV.46

	 อน้มััต่่โดย
ประธิานกรรมัการบร่หุ้าร

โค์รงสัร้าง
องค์์กิร

คณะกรรมการบริหาร

รองกรรมการผู้้�จััดการ
นางสาวรัตนกมล พุ่่�มเสนาะ

เลขานุการบริษััท

หน�วยงานความปลอดภััยและระบบ
คุณภัาพุ่ (QMR&SMR)

คณะกรรมการตรวจัสอบ

โคริงสริ��งก�ริบริิห�ริ (Organization Chart)
บริิษััท ซีี.ไอ.กริ๊�ป จำำ�กัด (มห�ชน)
C.I. Group Public Company Limited

สำานักงานตรวจัสอบภัายใน 
นางสาววรรณเพุ่็ญ ขาวสุวรรณ์

กรรมการผู้้�จััดการ
นายวราวุธ อรุโณทัย

สายการเงินและฝ่่ายพุ่ัฒนา
ธุรกิจัในกลุ�มบริษััท

สำานักกรรมการผู้้�จััดการ 

คณะกรรมการ
บริษััท

สายงานวิศวกรรม
นายจัิรดุลย์ พุ่ิทักษั์ธรรม

สายงานการผู้ลิต
ดร. วุฒิกร ตรีวิทยานนท์

สายงานบริหาร
นางสาวรัตนกมล พุ่่�มเสนาะ

สายงานขายเคร่�องปรับอากาศ
และเคร่�องทำาความเย็น
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C.I.GROUP Public Company Limited 
Annual report 2020

อาย้	71	ปี

ตำาแหน่ง :	ประธิานกรรมัการบร่ษััทุ	กรรมัการอ่สระ 

	 แล้ะประธิานกรรมัการต่รวจำสอบ

สัุดสุ่วนการถืิอหุ้น	:	-ไมั่มัี-

จัำานวนหุ้น CIG ทีี่�ถืิอครอง ณ 31 ธ.ค. 2563	:

• ต่นเอง	:	ไมั่มัี

• ค้่สมัรส/บ้ต่ร	(ไมั่บรรล้้น่ต่่ภาวะ)	:	ไมั่มัี

ไมั่มัีการซื้้�อ/ขายหุ้้�น	CIG	ในระหุ้ว่างปี	2563

วุฒิสูุงสุุดที่างการศึึกษา	:	ปร่ญญาเอก	ปรัชญาด้ษัฎีบัณฑ์่ต่ 

(การบร่หุ้ารการพิ่ัฒนา)	มัหุ้าว่ทุยาล้ัยราชภัฏิสวนส้นันทุา

วันทีี่�ได้รับแต่งตั�งเป็นกรรมการ	:	13	พิ่ฤษัภาคมั	2554

ประวััติิการทำำางาน : 
หุ้ัวหุ้น�านายต่ำารวจำราชสำานักประจำำา

รองผู้้�บัญชาการต่ำารวจำแหุ้่งชาต่่	:	สำานักงานต่ำารวจำแหุ้่งชาต่่

ผู้้�บัญชาการต่ำารวจำสันต่่บาล้	:	สำานักงานต่ำารวจำแหุ้่งชาต่่

ผู้้�บัญชาการต่ำารวจำภ้ธิรภาค	9	:	สำานักงานต่ำารวจำแหุ้่งชาต่่

ผู้้�บัญชาการต่ำารวจำภ้ธิรภาค	5	:	สำานักงานต่ำารวจำแหุ้่งชาต่่

กรรมัการสภา	:	มัหุ้าว่ทุยาล้ัยราชภัฎสวนส้นันทุา

ประธิานกรรมัการส่งเสร่มัก่จำการ	:	มัหุ้าว่ทุยาล้ัยราชภัฎสวนส้นันทุา

อน้กรรมัการข�าราชการต่ำารวจำ	:	ฝ่่ายบร่หุ้ารทุรัพิ่ยากรบ้คคล้

ประธิานอน้กรรมัการจำร่ยธิรรมั	:	สภาผู้้�แทุนราษัฎร

พัลตำารวัจเอกปรุง บัุญผ่ดุง

ตำาแหน่งอ่�นในปัจจุบััน 
ประธิานกรรมัการบร่ษััทุ	แล้ะประธิานกรรมัการต่รวจำสอบ	:	

บร่ษััทุ	ซื้ี.ไอ.กร้�ป	จำำากัด	(มัหุ้าชน)

ทุี�ปร่กษัา	:	มั้ล้น่ธิ่โรงเรียนนานาชาต่่ไทุย-จำีน

นายกสมัาคมัผู้้�ปกครองแล้ะคร้โรงเรียนสาธิ่ต่มัหุ้าว่ทุยาลั้ยราชภัฏิ

สวนส้นันทุา	:	มัหุ้าว่ทุยาล้ัยราชภัฏิสวนส้นันทุา

การผ่่านหลักสตูรอบัรมของสมาค์มสง่เสริมสถุาบัันกรรมการ
บัริษััทไทย (IOD): 
Director	Accreditation	Program	(DAP)	ร้น่ทีุ�	90/2011

Role	of	the	Chairman	Program	(RCP)	ร้น่ทีุ�	27/2012

Ethical	Leadership	Program	(ELP)	ร้น่ทีุ�	2/2015

Advanced	Audit	Committee	Program	(AACP)	ร้น่ทีุ�	21/2015

Driving	Company	Success	with	IT	Governance	(ITG)	ร้น่ทีุ�	1/2016

Family	Business	Governance	(FBG)	ร้น่ทีุ�	5/2016

Successful	Formulation	&	Execution	of	Strategy	 (SFE)	 

ร้น่ทีุ�	27/2016

Financial	Statements	for	Directors	(FSD)	ร้น่ทีุ�	32/2017

Risk	Management	Program	for	Corporate	Leaders	 (RCL)	 

ร้น่ทีุ�	6/2017

Directors	Certification	Program	(DCP)	ร้น่ทีุ�	240/2017

ค์ณะกิรรมกิารและผู่ ้บัริหาร
ค์ณะกิรรมกิารบัริษััทั
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อาย้	65	ปี

ตำาแหน่ง :	รองประธิานกรรมัการบรษั่ัทุ	แล้ะประธิานกรรมัการบรหุ่้าร

สัุดสุ่วนการถืิอหุ้น	:	11.90%

จัำานวนหุ้น CIG ทีี่�ถืิอครอง ณ 31 ธ.ค. 2563	:

• ต่นเอง	:	102,908,600	หุ้้�น

• ค้่สมัรส/บ้ต่ร	(ไมั่บรรล้้น่ต่่ภาวะ)	:	ไมั่มัี

ในระหุ้ว่างปี	2563	มัีการซื้้�อหุ้้�น	CIG	จำำานวน	2,929,100	หุ้้�น

วุฒิสูุงสุุดที่างการศึึกษา :	ปร่ญญาต่รีบร่หุ้ารธิ้รก่จำ

สาขาว่ทุยาการจำัดการ	มัหุ้าว่ทุยาล้ัยส้โขทุัยธิรรมัาธิ่ราช

วันทีี่�ได้รับแต่งตั�งเป็นกรรมการ	:	16	ก้มัภาพิ่ันธิ์	2547

ประวััติิการทำำางาน : 
ประธิานกรรมัการบร่ษััทุ	แล้ะกรรมัการผู้้�จำัดการ	:	

บร่ษััทุ	ซื้ี.ไอ.กร้�ป	จำำากัด	(มัหุ้าชน)

กรรมัการ	:	บร่ษััทุ	ศ่รกร	จำำากัด

กรรมัการ	:	บร่ษััทุ	เอ	ซื้ี	สแควร์	เอ็นเนอร์ยี�	จำำากัด

กรรมัการ	:	บร่ษััทุ	เอ	เอส	เอ	พิ่ร็อพิ่เพิ่อร์ต่ี�	จำำากัด

กรรมัการ	:	บร่ษััทุ	เอ	เอส	เอ	เรียล้เอสเต่ทุ	จำำากัด

กรรมัการ	:	บร่ษััทุ	เอ	เอส	เอ	การช่าง	จำำากัด

ตำาแหน่งอ่�นในปัจจุบััน 
รองประธิานกรรมัการบร่ษััทุ	 แล้ะประธิานกรรมัการบร่หุ้าร	:	 บร่ษััทุ	

ซื้ี.ไอ.กร้�ป	จำำากัด	(มัหุ้าชน)

ประธิานกรรมัการบร่ษััทุ	:	บร่ษััทุ	ซื้ีไอจำี	ดีเวล้ล้อปเมั�นทุ์	จำำากัด

ประธิานกรรมัการบร่ษััทุ	:	บร่ษััทุ	ซื้ีไอจำี	(ประเทุศไทุย)	จำำากัด

กรรมัการ	:	บร่ษััทุ	วี	แอนด์	เอ	ไฮีเทุค	จำำากัด

กรรมัการ	:	บร่ษััทุ	สยามัเรล้เวย์	ดีเวล้ล้อปเมันทุ์	จำำากัด

กรรมัการ	:	บร่ษััทุ	ฟ้าขวัญทุ่พิ่ย์	จำำากัด

กรรมัการ	:	บร่ษััทุ	ปฐพิ่ี	รีซื้อร์สเซื้ส	จำำากัด

กรรมัการ	:	บร่ษััทุ	อ่ล้ล้ัสโต่ร	จำำากัด

กรรมัการ	:	บร่ษััทุ	ขวานทุองประปาไทุย	จำำากัด

การผ่่านหลักสตูรอบัรมของสมาค์มสง่เสริมสถุาบัันกรรมการ
บัริษััทไทย (IOD): 
Director	Accreditation	Program	(DAP)	ร้น่ทีุ�	27/2004

Role	of	the	Chairman	Program	(RCP)	ร้น่ทีุ�	14/2006

Role	of	the	Compensation	Committee	(RCC)	ร้น่ทีุ�	8/2009

Corporate	Governance	for	Executives	(CGE)	ร้น่ทีุ�	5/2015

นายอารีย์ พั่่มเสนาะ

อาย้	68	ปี

ตำาแหน่ง :	กรรมัการบร่ษััทุ	แล้ะกรรมัการบร่หุ้าร

สัุดสุ่วนการถืิอหุ้น	:	3.53%

จัำานวนหุ้น CIG ทีี่�ถืิอครอง ณ 31 ธ.ค. 2563	:

• ต่นเอง	:	30,500,000	หุ้้�น

• ค้่สมัรส/บ้ต่ร	(ไมั่บรรล้้น่ต่่ภาวะ)	:	ไมั่มัี

ไมั่มัีการซื้้�อ/ขายหุ้้�น	CIG	ในระหุ้ว่างปี	2563

วุฒิสูุงสุุดที่างการศึึกษา	:	ปร่ญญาต่รี

คณะเทุคโนโล้ยีแล้ะอ้ต่สาหุ้กรรมัสถืาบัน 

เทุคโนโล้ยีพิ่ระจำอมัเกล้�า	พิ่ระนครเหุ้น่อ

วันทีี่�ได้รับแต่งตั�งเป็นกรรมการ	:	16	ก้มัภาพิ่ันธิ์	2547

ประวััติิการทำำางาน : 
กรรมัการแล้ะกรรมัการบร่หุ้าร	:	บร่ษััทุ	เดอ	ล้ะไมั	จำำากัด

ตำาแหน่งอ่�นในปัจจุบััน 
กรรมัการแล้ะกรรมัการบร่หุ้าร	:	บร่ษััทุ	ซื้ี.ไอ.กร้�ป	จำำากัด	(มัหุ้าชน)

กรรมัการแล้ะกรรมัการบร่หุ้าร	:	บร่ษััทุ	ซื้ีไอจำี	ดีเวล้ล้อปเมั�นทุ์	จำำากัด

กรรมัการบร่ษััทุ	:	บร่ษััทุ	ซื้ีไอจำี	บล้้โซื้ล้้ชั�นส์	จำำากัด

การผ่่านหลักสตูรอบัรมของสมาค์มสง่เสริมสถุาบัันกรรมการ
บัริษััทไทย (IOD): 
Director	Accreditation	Program	(DAP)	ร้น่ทีุ�	27/2004

นายทวัีศักดิ� หวัังก่อเก่ยรติ
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C.I.GROUP Public Company Limited 
Annual report 2020

อาย้	63	ปี

ตำาแหน่ง :	กรรมัการแล้ะกรรมัการบรหุ่้าร

สัุดสุ่วนการถืิอหุ้น	:	1.39%

จัำานวนหุ้น CIG ทีี่�ถืิอครอง ณ 31 ธ.ค. 2563	:

• ต่นเอง	:	12,000,000	หุ้้�น

• ค้่สมัรส/บ้ต่ร	(ไมั่บรรล้้น่ต่่ภาวะ)	:	ไมั่มัี

ไมั่มัีการซื้้�อ/ขายหุ้้�น	CIG	ในระหุ้ว่างปี	2563

วุฒิสูุงสุุดที่างการศึึกษา :	ปร่ญญาโทุ	M.B.A.	(เกียรต่่น่ยมั) 

สาขาการต่ล้าด	สถืาบันบัณฑ์่ต่พิ่ัฒนบร่หุ้ารศาสต่ร์

วันทีี่�ได้รับแต่งตั�งเป็นกรรมการ	:	16	ก้มัภาพิ่ันธิ์	2547

ประวััติิการทำำางาน : 
กรรมัการผู้้�จำัดการ	:	บร่ษััทุ	ซื้ี.ไอ.กร้�ป	จำำากัด	(มัหุ้าชน)

กรรมัการ	:	บร่ษััทุ	เอวีวี	จำำากัด

กรรมัการ	:	บร่ษััทุ	เอ	ซื้ี	สแควร์	เอ็นเนอร์ยี�	จำำากัด

กรรมัการ	:	บร่ษััทุ	นอร์ทุอีสต่์	คอนซื้ัล้แต่นส์	จำำากัด

ตำาแหน่งอ่�นในปัจจุบััน 
กรรมัการแล้ะกรรมัการบร่หุ้าร	:	บร่ษััทุ	ซื้ี.ไอ.กร้�ป	จำำากัด	(มัหุ้าชน)
กรรมัการแล้ะกรรมัการบร่หุ้าร	:	บร่ษััทุ	ซื้ีไอจำี	ดีเวล้ล้อปเมั�นทุ์	จำำากัด
กรรมัการ	:	บร่ษััทุ	เอ็มัด่กส์	โฮีล้ด่�งส์	จำำากัด
กรรมัการแล้ะเล้ขาน้การ	:	กล้้่มัอ้ต่สาหุ้กรรมัเคร้�องปรับอากาศ 
แล้ะทุำาความัเย็น	สภาอ้ต่สาหุ้กรรมัแหุ้่งประเทุศไทุย
กรรมัการ	:	บร่ษััทุ	ซื้ีไอจำี	(ประเทุศไทุย)	จำำากัด
กรรมัการ	:	บร่ษััทุ	กรีนเนอร่ค	จำำากัด
กรรมัการ	:	บร่ษััทุ	สยามัเรล้เวย์	ดีเวล้ล้อปเมั�นทุ์	จำำากัด
กรรมัการผู้้�ทุรงค้ณว้ฒ่	 :	 สนง.พิ่่พิ่่ธิภัณฑ์์เกษัต่รเฉิล้่มัพิ่ระเกียรต่่ 
พิ่ระบาทุสมัเด็จำพิ่ระเจำ�าอย้่หุ้ัว	(ด�านการบร่หุ้ารจำัดการ)

การผ่่านหลักสตูรอบัรมของสมาค์มสง่เสริมสถุาบัันกรรมการ
บัริษััทไทย (IOD): 
Director	Accreditation	Program	(DAP)	ร้น่ทีุ�	27/2004	

นายธ่ระ พั่่มเสนาะ

อาย้	54	ปี

ตำาแหน่ง :	กรรมัการ/กรรมัการบร่หุ้ารแล้ะเล้ขาน้การบร่ษััทุ

สัุดสุ่วนการถืิอหุ้น	:	0.08%

จัำานวนหุ้น CIG ทีี่�ถืิอครอง ณ 31 ธ.ค. 2563	:

• ต่นเอง	:	705,768	หุ้้�น

• ค้่สมัรส/บ้ต่ร	(ไมั่บรรล้้น่ต่่ภาวะ)	:	ไมั่มัี

ไมั่มัีการซื้้�อ/ขายหุ้้�น	CIG	ในระหุ้ว่างปี	2563

วุฒิสูุงสุุดที่างการศึึกษา :	ปร่ญญาโทุ	Financial/	Economics/	 

Business	Administration	Emporia	State	University,	USA

วันทีี่�ได้รับแต่งตั�งเป็นกรรมการ	:	13	มัีนาคมั	2549

ประวััติิการทำำางาน : 
ผู้้�จำดัการทัุ�วไป/ผู้้�จัำดการฝ่่ายการต่ล้าด/ผู้้�จัำดการฝ่่ายธิร้การ	: 

บรษั่ัทุ	ซื้.ีไอ.กร้�ป	จำำากัด	(มัหุ้าชน)

กรรมัการแล้ะกรรมัการบร่หุ้าร	:	บร่ษััทุ	เดอ	ล้ะไมั	จำำากัด

ตำาแหน่งอ่�นในปัจจุบััน 
กรรมัการแล้ะกรรมัการบรหุ่้าร	:	บรษั่ัทุ	ซื้.ีไอ.กร้�ป	จำำากัด	(มัหุ้าชน)

เล้ขานก้ารบรษั่ัทุ	:	บรษั่ัทุ	ซื้.ีไอ.กร้�ป	จำำากดั	(มัหุ้าชน)

กรรมัการบรษั่ัทุ	:	บรษั่ัทุ	ซื้ไีอจำ	ีบล้้โซื้ล้ชั้�นส์	จำำากดั

การผ่่านหลักสตูรอบัรมของสมาค์มสง่เสริมสถุาบัันกรรมการ
บัริษััทไทย (IOD): 
Director	Accreditation	Program	(DAP)	ร้น่ทีุ�	60/2006

Company	Secretary	Program	(CSP)	ร้น่ทีุ�	47/2012

Ethical	Leadership	Program	(ELP)	ร้น่ทีุ�	1/2015

Director	Certificate	Program	(DCP)	ร้น่ทีุ�	223/2016

Board	Matters	and	Trends	(BMT)	ร้น่ทีุ�	3/2017

นางจันทน์กะพั้อ ดิสกุล
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อาย้	49	ปี

ตำาแหน่ง :	กรรมัการอ่สระแล้ะกรรมัการต่รวจำสอบ

สัุดสุ่วนการถืิอหุ้น	:	-ไมั่มัี-

จัำานวนหุ้น CIG ทีี่�ถืิอครอง ณ 31 ธ.ค. 2563	:

• ต่นเอง	:	ไมั่มัี

• ค้่สมัรส/บ้ต่ร	(ไมั่บรรล้้น่ต่่ภาวะ)	:	ไมั่มัี

ไมั่มัีการซื้้�อ/ขายหุ้้�น	CIG	ในระหุ้ว่างปี	2563

วุฒิสูุงสุุดที่างการศึึกษา :	MSA	in	International	Business,

Central	Michigan	University

วันทีี่�ได้รับแต่งตั�งเป็นกรรมการ	:	23	มัีนาคมั	2554

ประวััติิการทำำางาน : 
หุ้้�นส่วน	:	สำานกังานกฎหุ้มัาย	ดร.อ้กฤษั	มังคล้นาวน่

ทุนายความัอาวโ้ส	:	สำานักงานกฎหุ้มัาย	เดชอด้มั	แอนด์	แอสโซื้ซ่ื้เอทุ

ทุนายความั	:	สำานกังานกฎหุ้มัายแล้ะบัญช	ีจำองชยั	เทีุ�ยงธิรรมั

ทุนายความั	:	สำานกังานกฎหุ้มัาย	ชัยระพิ่ี

กรรมัการอ่สระ/กรรมัการต่รวจำสอบ	:	บรษั่ัทุ	สแกนโกล้บอล้	จำำากัด	(มัหุ้าชน)

ตำาแหน่งอ่�นในปัจจุบััน 
กรรมัการอ่สระ/กรรมัการต่รวจำสอบ	:	บรษั่ัทุ	ซื้.ีไอ.กร้�ป	จำำากัด	(มัหุ้าชน)

กรรมัการ	:	สำานกังานกฎหุ้มัายอันนานนท์ุ

ทุนายความัอาวโ้ส	:	สำานักงานกฎหุ้มัายป้ณญฤทุธิ่�

การผ่่านหลักสูตรอบัรมของสมาค์มส่งเสริมสถุาบัันกรรมการ
บัริษััทไทย (IOD): 
Director	Accreditation	Program	(DAP)	ร้น่ทีุ�	90/2011

อาย้	50	ปี

ตำาแหน่ง :	กรรมัการอ่สระแล้ะกรรมัการต่รวจำสอบ

สัุดสุ่วนการถืิอหุ้น	:	-ไมั่มัี-

จัำานวนหุ้น CIG ทีี่�ถืิอครอง ณ 31 ธ.ค. 2563	:

• ต่นเอง	:	ไมั่มัี

• ค้่สมัรส/บ้ต่ร	(ไมั่บรรล้้น่ต่่ภาวะ)	:	ไมั่มัี

ไมั่มัีการซื้้�อ/ขายหุ้้�น	CIG	ในระหุ้ว่างปี	2563

วุฒิสูุงสุุดที่างการศึึกษา :	ปร่ญญาโทุ	บร่หุ้ารธิ้รก่จำมัหุ้าบัณฑ์่ต่	

มัหุ้าว่ทุยาล้ัยธิรรมัศาสต่ร์

วันทีี่�ได้รับแต่งตั�งเป็นกรรมการ	:	23	มัีนาคมั	2554

ประวััติิการทำำางาน : 
Country	Finance	Manager	:	บรษั่ัทุ	อวานาด	(ประเทุศไทุย)	จำำากัด

ผู้้�จำดัการฝ่่ายต่รวจำสอบภายใน	&Financial	Controller	:	 

มัล่้เล้ี�ยนเนี�ยน	ออโต่�	กร้�ป

Finance	Director	:	บรษั่ัทุ	ส่งเสรม่ัการค�า	SME	จำำากดั

Business	Manager	:	บรษั่ัทุ	เมัโทุร	อ่นฟิเนียมั	(ประเทุศไทุย)	จำำากัด

กรรมัการอ่สระ/กรรมัการต่รวจำสอบ	:	บรษั่ัทุ	สแกนโกล้บอล้	จำำากดั	(มัหุ้าชน)

ตำาแหน่งอ่�นในปัจจุบััน 
กรรมัการอ่สระ/กรรมัการต่รวจำสอบ	:	บรษั่ัทุ	ซื้.ีไอ.กร้�ป	จำำากัด	(มัหุ้าชน)

Financial	Controller	:	บรษั่ัทุ	เนต่เ่ซื้นท์ุ	จำำากัด

การผ่่านหลักสูตรอบัรมของสมาค์มส่งเสริมสถุาบัันกรรมการ
บัริษััทไทย (IOD): 
Director	Accreditation	Program	(DAP)	ร้น่ทีุ�	90/2011

นายทรงพัล อันนานนท์ นายนฎิิศวัร์ รอดเพัชร
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ค์ณะกิรรมกิารและผู่ ้บัริหาร
ค์ณะผู่ ้บัริหาร

ตำาแหน่ง :	ประธิานกรรมัการบร่หุ้าร

วุฒิสูุงสุุดที่างการศึึกษา :	ปร่ญญาต่รีบร่หุ้ารธิ้รก่จำ	สาขาว่ทุยาการจำัดการ 

	 มัหุ้าว่ทุยาล้ัยส้โขทุัยธิรรมัาธิ่ราช

จัำานวนหุ้น CIG ทีี่�ถืิอครอง ณ 31 ธ.ค. 2563	:

• ต่นเอง	:	102,908,600	หุ้้�น

• ค้่สมัรส/บ้ต่ร	(ไมั่บรรล้้น่ต่่ภาวะ)	:	ไมั่มัี

ในระหุ้ว่างปี	2563	มัีการซื้้�อหุ้้�น	CIG	จำำานวน	2,929,100	หุ้้�น

ตำาแหน่ง :	กรรมัการผู้้�จำัดการ	แล้ะ	ประธิานสายงานบร่หุ้าร	การเง่นในกล้้่มับร่ษััทุ

วุฒิสูุงสุุดที่างการศึึกษา :	ปร่ญญาต่รี	สาขาบร่หุ้ารธิ้รก่จำ 

	 มัหุ้าว่ทุยาล้ัยอัสสัมัชัญ

จัำานวนหุ้น CIG ทีี่�ถืิอครอง ณ 31 ธ.ค. 2563	:

• ต่นเอง	:	200,000	หุ้้�น

• ค้่สมัรส/บ้ต่ร	(ไมั่บรรล้้น่ต่่ภาวะ)	:	ไมั่มัี

ในระหุ้ว่างปี	2563	มัีการซื้้�อหุ้้�น	CIG	จำำานวน	200,000	หุ้้�น

ตำาแหน่ง :	รองกรรมัการผู้้�จำัดการ

วุฒิสูุงสุุดที่างการศึึกษา :	ปร่ญญาต่รี	ว่ศวกรรมัศาสต่ร์	คอมัพิ่่วเต่อร์ 

	 มัหุ้าว่ทุยาล้ัยอัสสัมัชัญ

จัำานวนหุ้น CIG ทีี่�ถืิอครอง ณ 31 ธ.ค. 2563	:

• ต่นเอง	:	100,000	หุ้้�น

• ค้่สมัรส/บ้ต่ร	(ไมั่บรรล้้น่ต่่ภาวะ)	:	ไมั่มัี

ไมั่มัีการซื้้�อ/ขายหุ้้�น	CIG	ในระหุ้ว่างปี	2563

นายอารีย์ พั่่มเสนาะ

นายวัราวัุธ อรุโณทัย

นางสาวัรัตนกมล พั่่มเสนาะ
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ตำาแหน่ง :	ผู้้�อำานวยการสายงานว่ศวกรรมั

วุฒิสูุงสุุดที่างการศึึกษา :	ปร่ญญาโทุ	บร่หุ้ารธิ้รก่จำ	(การเง่น)	

	 สถืาบันบัณฑ์่ต่พิ่ัฒนบร่หุ้ารศาสต่ร์

จัำานวนหุ้น CIG ทีี่�ถืิอครอง ณ 31 ธ.ค. 2563	:

• ต่นเอง	:	226,000	หุ้้�น

• ค้่สมัรส/บ้ต่ร	(ไมั่บรรล้้น่ต่่ภาวะ)	:	ไมั่มัี

ไมั่มัีการซื้้�อ/ขายหุ้้�น	CIG	ในระหุ้ว่างปี	2563

ตำาแหน่ง :	ผู้้�อำานวยการสายงานการผู้ล้่ต่

วุฒิสูุงสุุดที่างการศึึกษา :	ปร่ญญาเอก	สาขาว่ศวกรรมัไฟฟ้า

	 จำ้ฬาล้งกรณ์	มัหุ้าว่ทุยาล้ัย

จัำานวนหุ้น CIG ทีี่�ถืิอครอง ณ 31 ธ.ค. 2563	:

• ต่นเอง	:	120,000	หุ้้�น

• ค้่สมัรส/บ้ต่ร	(ไมั่บรรล้้น่ต่่ภาวะ)	:	ไมั่มัี

ไมั่มัีการซื้้�อ/ขายหุ้้�น	CIG	ในระหุ้ว่างปี	2563

ตำาแหน่ง :	ผู้้�อำานวยการสายงานขายเคร้�องปรับอากาศ	แล้ะเคร้�องทุำาความัเย็น

วุฒิสูุงสุุดที่างการศึึกษา :	ปร่ญญาโทุ	ว่ศวกรรมัเคร้�องกล้

	 มัหุ้าว่ทุยาล้ัยเทุคโนโล้ยีพิ่ระจำอมัเกล้�าพิ่ระนครเหุ้น่อ

จัำานวนหุ้น CIG ทีี่�ถืิอครอง ณ 31 ธ.ค. 2563	:

• ต่นเอง	:	ไมั่มัี

• ค้่สมัรส/บ้ต่ร	(ไมั่บรรล้้น่ต่่ภาวะ)	:	ไมั่มัี

ไมั่มัีการซื้้�อ/ขายหุ้้�น	CIG	ในระหุ้ว่างปี	2563

ตำาแหน่ง :	ผู้้�จำัดการฝ่่ายบัญชี

วุฒิสูุงสุุดที่างการศึึกษา :	ปร่ญญาต่รี	สาขาบัญชี	

	 มัหุ้าว่ทุยาล้ัยรามัคำาแหุ้ง

จัำานวนหุ้น CIG ทีี่�ถืิอครอง ณ 31 ธ.ค. 2563	:

• ต่นเอง	:	ไมั่มัี

• ค้่สมัรส/บ้ต่ร	(ไมั่บรรล้้น่ต่่ภาวะ)	:	ไมั่มัี

ไมั่มัีการซื้้�อ/ขายหุ้้�น	CIG	ในระหุ้ว่างปี	2563

นายจิรดุลย์ พัิทักษั์ธรรม

ดร.วัุฒิกร ตรีวัิทยานนท์

นายวัรพังศ์ วัิบัูลย์เจริญกิจจา

นายปิยะพัจน์ แก้วัจำาลอง
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กิารกิำากิับัดูแล
กิิจกิาร

	 คณะกรรมัการบร่ษััทุ	ซื้ี.ไอ.กร้�ป	จำำากัด	(มัหุ้าชน)	ได�ใหุ้�ความั

สำาคัญในเร้�องการกำากับด้แล้ก่จำการทุี�ดีของบร่ษััทุฯ	ทุั�งนี�	เพิ่้�อใหุ้�ธิ้รก่จำ

ของบร่ษััทุฯ	มัีการพิ่ัฒนาแล้ะเจำร่ญเต่่บโต่อย่างต่่อเน่�อง	บร่ษััทุฯ	จำ่ง

ย่ดถื้อแล้ะปฏ่ิบัต่่ต่ามัข�อพ่ิ่งปฏ่ิบัต่่ทีุ�ดีสำาหุ้รับกรรมัการบร่ษััทุจำด

ทุะเบยีน	(Code	of	Best	Practices)	ต่ามัแนวทุางของต่ล้าดหุ้ล้กัทุรพัิ่ย์

แหุ้่งประเทุศไทุย	 แล้ะบร่ษััทุฯ	 ส่งเสร่มัใหุ้�คณะกรรมัการทุ้กทุ่าน

ผู้่านการอบรมัหุ้ล้ักส้ต่ร	 Director	Accreditation	Program	(DAP) 

ซื้่�งจำัดโดยสมัาคมัส่งเสร่มัสถืาบันกรรมัการบร่ษััทุไทุย

	 ในด�านการกำากับด้แล้ก่จำการบร่ษััทุฯม่้ังเน�นการควบค้มัภายใน

ทีุ�มัีประส่ทุธิ่ภาพิ่ถื้อเป็นกล้ไกทีุ�สำาคัญของฝ่่ายบร่หุ้ารซื้่�งจำะสะทุ�อน

ใหุ้�เหุ้็นถื่งระบบการกำากับด้แล้ก่จำการทีุ�ดี	 โดยบร่ษััทุ	 ได�เน�นหุ้ล้ัก 

5	ประการ	ค้อ

1.	 	 องค์กรแล้ะสภาพิ่แวดล้�อมั	(Organizational	Control	and 

Environmental	Measure)

2.	 	 การบร่หุ้ารความัเสี�ยง	(Risk	Management	Measure)

3.	 	 การควบค้มัการปฏิ่บัต่่งานของฝ่่ายบร่หุ้าร	(Management	

Control	Activities)

4.	 	 ระบบสารสนเทุศแล้ะการส้�อสารข�อมั้ล้	(Informational	and	

Communication	Measure)

5.	 	 ระบบการต่่ดต่ามั	(Monitoring)

	 โดยมีัวัต่ถื้ประสงค์เพิ่้�อสร�างความัมัั�นใจำว่าการดำาเน่นงานของ 

บรษั่ัทุฯจำะบรรล้วั้ต่ถืป้ระสงค์ของการควบคม้ัภายในด�านประสทุ่ธิภ่าพิ่

ของการดำาเน่นงาน	 การใช�ทุรัพิ่ยากร	 การด้แล้รักษัาทุรัพิ่ย์ส่น 

การป้องกันหุ้ร้อล้ดความัผู้่ดพิ่ล้าด	 ความัเสียหุ้าย	 การรั�วไหุ้ล้ 

การส่�นเปล้้อง	 ความัเช้�อถ้ือได�ของรายงานทุางการเง่นการบัญชีแล้ะ

รายงานอ้�นๆ	 รวมัถื่ง	 การปฏิ่บัต่่ต่ามักฎหุ้มัาย	 ระเบียบ	 ข�อบังคับ	

มัต่่คณะรัฐมันต่รีแล้ะนโยบาย	 รวมัทัุ�งระเบียบปฏิ่บัต่่ของบร่ษััทุฯ 

เพิ่้�อประโยชน์ส้งส้ดของผู้้�ถ้ือหุ้้�น	 แล้ะเพ้ิ่�อใหุ้�แน่ใจำว่าส่ทุธ่ิของผู้้�ถ้ือ

หุ้้�นจำะได�รับการค้�มัครอง	 จำัดใหุ้�มัีสำานักงานต่รวจำสอบภายใน	 เพิ่้�อทุำา

หุ้น�าทีุ�ดแ้ล้การประกอบธิร้กจ่ำของบรษั่ัทุฯ	ใหุ้�มักีารดำาเนน่งานทีุ�ถืก้ต่�อง

แล้ะสอดคล้�องกับกฎเกณฑ์์	 กฎระเบียบต่่าง	 ๆ	 แล้ะเป็นไปต่ามัหุ้ล้ัก 

ธิรรมัาภ่บาล้ทุี�ดี	โปร่งใสมัากย่�งข่�น

	 เพ้ิ่�อใช�ย่ดถือ้เปน็แนวทุางปฏิบ่ตั่ร่ว่มักนัในองคก์รคณะกรรมัการ 

บรษั่ัทุฯ	จำง่ได�กำาหุ้นด	“นโยบายการกำากบัดแ้ล้กจ่ำการ”	แล้ะจำดัทุำาค้ม้่ัอ	

“จำรรยาบรรณทุางธิ้รก่จำ	 ของกรรมัการ	ผู้้�บร่หุ้าร	 แล้ะพิ่นักงาน”	 ข่�น

โดยมัีผู้ล้ใช�บังคับต่ั�งแต่่	วันทุี�	7	พิ่ฤศจำ่กายน	2557	โดยได�ดำาเน่นการ

ปรับปร้งเพิ่้�อมัั�นใจำว่าบร่ษััทุฯมัีการดำาเน่นงานอย่างเปิดเผู้ย	 โปร่งใส	

สามัารถืต่รวจำสอบได�	 แล้ะมัีจำรรยาบรรณในการดำาเน่นธิ้รก่จำ	 เพิ่้�อ

ประโยชน์ในการสร�างคณ้ค่าใหุ้�กจ่ำการอย่างยั�งย้น	สร�างความัน่าเช้�อถ้ือ 

ใหุ้�กับ	 ผู้้�ถื้อหุ้้�น	 ล้้กค�า	 แล้ะผู้้�ทุี�เกี�ยวข�อง	 โดยบังคับใช�ฉิบับปรับปร้ง

ต่ั�งแต่่วันทุี�	11	พิ่ฤศจำ่กายน	2558	ทุั�งนี�บร่ษััทุฯ	ได�เผู้ยแพิ่ร่นโยบายฯ	

ผู้า่นทุก้ชอ่งทุางการส้�อสารภายในของบรษั่ัทุ	อนัได�แก	่website,	บอรด์

ประชาสัมัพิ่ันธิ์	 แล้ะ	 intranet	 เป็นต่�น	 ในส่วนของจำรรยาบรรณทุาง

ธิ้รก่จำฯ	กรรมัการ	ผู้้�บร่หุ้าร	แล้ะพิ่นักงานทุ้กคนได�รับค้่มั้อ	ทุำาความั

เข�าใจำ	แล้ะเซื้็นช้�อรับรองทุี�จำักปฏิ่บัต่่ต่นต่ามัค้่มั้อดังกล้่าวอีกด�วย

	 ในการประช้มัคณะกรรมัการบร่ษััทุ	ครั�งทุี�	1/2564	เมั้�อวัน	28	

ก้มัภาพิ่ันธิ์	2564	ทุี�ประช้มัพิ่่จำารณาทุบทุวนการนำา	CG	CODE	ต่ามั

หุ้ล้ักการกำากับด้แล้ก่จำการทุี�ดี	สำาหุ้รับบร่ษััทุจำดทุะเบียน	ปี	2560	เพิ่้�อ

เป็นหุ้ลั้กปฏ่ิบัต่่สำาหุ้รับคณะกรรมัการบร่ษััทุฯ	 มัาปรับใช�โดยพิ่บว่า

บร่ษััทุฯได�ดำาเน่นการต่ามัหุ้ล้ักเกณฑ์์ดังกล้่าวไประดับหุ้น่�งแล้�ว	 แต่่

ยังคงมีับางหัุ้วข�อเช่น	 การพิ่่จำารณาจัำดต่ั�งคณะกรรมัการสรรหุ้า	 แล้ะ 

คณะกรรมัการพิ่่จำารณาค่าต่อบแทุน	ทุี�บร่ษััทุฯอาจำยังไมั่ได�นำามัาปรับ

ใช�อันเน่�องมัาจำากบร่บทุของธิ้รก่จำเอง	 แต่่ก็มัีการกำาหุ้นดหุ้ลั้กเกณฑ์์

ในการสรรหุ้าแล้ะแต่่งต่ั�งกรรมัการอย่างชัดเจำน	 อีกทัุ�งค่าต่อบแทุน

กรรมัการ	 จำะพ่ิ่จำารณาจำ่ายในระดับทีุ�เหุ้มัาะสมั	 อย่้ในระดับเดียวกับ

อ้ต่สาหุ้กรรมั	 อย่างไรก็ต่ามับร่ษััทุฯจำักจำัดทุำาแผู้นการดำาเน่นการภาย

ใต่�วัต่ถืป้ระสงค์ทีุ�จำะนำาหุ้ลั้กการกำากบัดแ้ล้กจ่ำการทีุ�ดฯี	มัาปรับใช�อย่าง

ครบถื�วน	 ทัุ�งนี�คณะกรรมัการฯจำะพิ่่จำารณาทุบทุวนความัเหุ้มัาะสมั 

ของแผู้นการนำาหุ้ล้ักการกำากับด้แล้ก่จำการทุี�ดี	(CG	CODE)	ดังกล้่าว

ไปปรับใช�ต่ามับร่บทุทุางธิ้รก่จำของบร่ษััทุฯ	 อย่างต่่อเน่�อง	 อย่างน�อย

ปีล้ะ	1	ครั�ง

นโยบัายการกำากับัดูแลกิจการ 

	 คณะกรรมัการของบรษั่ัทุฯ	มีัเจำต่นารมัณ์ทีุ�จำะส่งเสรม่ัใหุ้�บรษั่ัทุฯ	

เปน็องค์กรทุี�มัีประส่ทุธิ่ภาพิ่ในการดำาเน่นธิ้รก่จำ	การกำากับด้แล้ก่จำการ	

แล้ะการบร่หุ้ารจัำดการทีุ�ดี	 โดยมั้่งเน�นการสร�างประโยชน์ทีุ�ดี	 ใหุ้�แก่ 

ผู้้�ถื้อหุ้้�น	แล้ะคำาน่งถื่งผู้้�มัีส่วนได�เสียโดยรวมั	มัีค้ณธิรรมัในการดำาเน่น

ธิ้รก่จำ	 มัีความัโปร่งใส	 แล้ะต่รวจำสอบได�	 จำ่งได�กำาหุ้นดเป็นนโยบาย 

ด�านการกำากับด้แล้ก่จำการทีุ�ดี	 เพิ่้�อใหุ้�คณะกรรมัการบร่ษััทุ	 ผู้้�บร่หุ้าร	

แล้ะพิ่นักงาน	ย่ดถื้อเป็นแนวทุางในการปฏิ่บัต่่งาน	ดังนี�

1.	 	 คณะกรรมัการบร่ษััทุจำะปฏิ่บัต่่หุ้น�าทีุ�ด�วยความัทุ่้มัเทุแล้ะ 

รับผู้่ดชอบ	มัีความัเป็นอ่สระ	แล้ะมัีการจำัดแบ่งบทุบาทุหุ้น�าทุี� 

ระหุ้ว่างประธิานกรรมัการบรษั่ัทุแล้ะประธิานกรรมัการบรหุ่้าร 

ออกจำากกันอย่างชัดเจำน

2.	 	 คณะกรรมัการบร่ษััทุมีับทุบาทุสำาคัญในการกำาหุ้นดว่สัยทุัศน์	

กล้ย้ทุธิ์	นโยบายแล้ะแผู้นงานทุี�สำาคัญของบร่ษััทุฯ	โดยจำะต่�อง 

พิ่่จำารณาถื่งปัจำจำัยเสี�ยงแล้ะวางแนวทุางการบร่หุ้ารจำัดการทุี�มัี 

ความัเหุ้มัาะสมั	รวมัทัุ�งต่�องดำาเนน่การเพ้ิ่�อใหุ้�มัั�นใจำว่าระบบบัญช ี

รายงานทุางการเง่น	แล้ะการสอบบัญชี	มัีความัน่าเช้�อถื้อ
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3.	 	 คณะกรรมัการบร่ษััทุจำะต่�องเป็นผู้้�นำาในเร้�องจำร่ยธิรรมัเป็น

ต่ัวอย่างในการปฏิ่บัต่่งานต่ามัแนวทุางการกำากับด้แล้ก่จำการ 

ทีุ�ดขีองบรษั่ัทุฯ	 แล้ะสอดส่องดแ้ล้เร้�องการจัำดการแก�ไขปัญหุ้า

ความัขัดแย�งทุางผู้ล้ประโยชน์	แล้ะรายการทีุ�เกี�ยวโยงกนั

4.	 	 คณะกรรมัการบร่ษััทุอาจำแต่่งต่ั�งคณะกรรมัการเฉิพิ่าะเร้�อง

ข่�นต่ามัความัเหุ้มัาะสมัเพ้ิ่�อช่วยพ่ิ่จำารณากล้ั�นกรองงานทีุ�มัี

ความัสำาคัญอย่างรอบคอบ

5.	 	 คณะกรรมัการบร่ษััทุต่�องจำัดใหุ้�มัีการประเม่ันผู้ล้ต่นเองรายป ี

เพิ่้�อใช�เป็นกรอบในการต่รวจำสอบการปฏิ่บัต่่หุ้น�าทีุ�ของ 

คณะกรรมัการบร่ษััทุ

6.	 	 คณะกรรมัการบร่ษััทุเป็นผู้้�พ่ิ่จำารณากำาหุ้นดมัาต่รฐานทุาง

จำรย่ธิรรมั	 แล้ะจำรรยาบรรณของบรษั่ัทุ	 เพ้ิ่�อใหุ้�คณะกรรมัการ	

ผู้้�บรหุ่้าร	พิ่นกังาน	รวมัถืง่ล้ก้จำ�างทุ้กคนใช�เป็นแนวทุางในการ

ประพิ่ฤต่ป่ฏ่ิบตั่	่ควบค้ไ่ปกับข�อบงัคบัแล้ะระเบียบของบรษั่ัทุฯ

7.	 	 คณะกรรมัการบร่ษััทุต่�องจัำดใหุ้�มีัการเปิดเผู้ยสารสนเทุศ 

ของบรษั่ัทุ	 ทัุ�งในเร้�องทุางการเงน่แล้ะทีุ�ไม่ัใช่เร้�องทุางการเงน่

อย่างเพีิ่ยงพิ่อ	เช้�อถ้ือได�	แล้ะทัุนเวล้า	เพ้ิ่�อใหุ้�ผู้้�ถ้ือหุ้้�นแล้ะผู้้�มีัส่วน 

ได�เสยีของบรษั่ัทุฯ	ได�รบัสารสนเทุศอย่างเทุ่าเทีุยมักนั

8.	 	 คณะกรรมัการบร่ษััทุต่�องใหุ้�ผู้้�ถ้ือหุ้้�นได�รับการปฏ่ิบัต่่อย่าง

เทุ่าเทุียมักัน	 มัีส่ทุธิ่ในการเข�าถื่งข�อมั้ล้สารสนเทุศ	 แล้ะมัี

ช่องทุางทุี�เหุ้มัาะสมัในการส้�อสารกับบร่ษััทุฯ

9.	 	 คณะกรรมัการบร่ษััทุต่�องจัำดใหุ้�มัีระบบการคัดสรรบ้คล้ากร

ทีุ�จำะเข�ามัารับผู้่ดชอบในต่ำาแหุ้น่งบร่หุ้ารทีุ�สำาคัญทุ้กระดับ

อย่างเหุ้มัาะสมั	แล้ะมัีกระบวนการสรรหุ้าทุี�โปร่งใสเป็นธิรรมั

10.		 ดำาเน่นก่จำการของบร่ษััทุฯ	 ใหุ้�เป็นไปต่ามักฎหุ้มัาย	 ระเบียบ	

ข�อบังคับ	ข�อกำาหุ้นดของสำานักงานคณะกรรมัการกำากับหุ้ล้ัก

ทุรัพิ่ย์แล้ะต่ล้าดหุ้ล้ักทุรัพิ่ย์	ข�อกำาหุ้นดของต่ล้าดหุ้ล้ักทุรัพิ่ย์

แหุ้่งประเทุศไทุย	รวมัทุั�งปฏิ่บัต่่ต่ามัมัต่่ทุี�ประช้มัผู้้�ถื้อหุ้้�น

11.		 ป้องกันความัขัดแย�งของผู้ล้ประโยชน์ทีุ�อาจำเก่ดข่�นระหุ้ว่าง

บร่ษััทุ	สร�างความัเช้�อมัั�นใหุ้�กับผู้้�ถื้อหุ้้�น	ภายใต่�หุ้ล้ักการถื่วง

ด้ล้อำานาจำทุี�โปร่งใส	แล้ะสามัารถืต่รวจำสอบได�

12.		 คณะกรรมัการบรษั่ัทุจำะต่�องประกอบด�วย	 คณะกรรมัการอ่สระ 

ไม่ัน�อยกว่า	3	คน

13.		มัรีะบบการประเม่ันแล้ะการควบคม้ัความัเสี�ยงอย่างเหุ้มัาะสมั	

14.		 คณะกรรมัการบร่ษััทุจำะต่�องมีัการประช้มัโดยสมัำ�าเสมัอเป็น

ประจำำาอย่างน�อยทุ้กสามัเด้อนต่่อครั�ง	 แล้ะอาจำมักีารประช้มั

พิ่เ่ศษัเพ่ิ่�มัเต่ม่ัต่ามัความัจำำาเป็น	 โดยมีัการกำาหุ้นดการประช้มั

ล่้วงหุ้น�าต่ามัข�อบังคบัของบรษั่ัทุ	 เพ้ิ่�อใหุ้�คณะกรรมัการบรษั่ัทุ

ได�มัเีวล้าศก่ษัาข�อม้ัล้อย่างเพีิ่ยงพิ่อก่อนเข�าร่วมัการประช้มั

15.		 โครงสร�างคณะกรรมัการบร่ษััทุต่�องประกอบด�วยกรรมัการ 

ทุี�มัีค้ณสมับัต่่หุ้ล้ากหุ้ล้าย	ทุั�งด�านทุักษัะ	ประสบการณ์	ความั

สามัารถืเฉิพิ่าะด�านทุี�เป็นประโยชน์กับบร่ษััทุ	 เพิ่ศ	 แล้ะควร

มัีกรรมัการทุี�ไมั่ได�เป็นกรรมัการบร่หุ้ารอย่างน�อย	 1	 คนทุี�

มัีประสบการณ์ในธิ้รก่จำหุ้ร้ออ้ต่สาหุ้กรรมัหุ้ลั้กทีุ�บร่ษััทุดำาเน่น

ก่จำการอย้่

บร่ษััทุฯ	 เห็ุ้นว่าหุ้ล้ักบรรษััทุภ่บาล้เป็นแนวทุางการบร่หุ้ารองค์กรทีุ�มัี

ประโยชน์อย่างย่�งจำ่งใหุ้�ความัสำาคัญในหุ้ล้ักการแล้ะแนวปฏิ่บัต่่ทีุ�เกี�ยว

กับความัรับผู้่ดชอบ	 แล้ะเป็นธิรรมัต่่อผู้้�มัีส่วนเกี�ยวข�อง	 เช่น	 การ

กำาหุ้นดอย่างชัดเจำนเกี�ยวกับขอบเขต่อำานาจำหุ้น�าทีุ�ของคณะกรรมัการ

บร่ษััทุ	คณะกรรมัการต่รวจำสอบ	คณะกรรมัการบร่หุ้าร	แล้ะกรรมัการ

ผู้้�จำัดการ

ภาวัะผู่้นำาและวัิสัยทัศน์ 

	 คณะกรรมัการบร่ษััทุซ่ื้�งประกอบด�วยบ้คคล้ทีุ�มัีความัร้�ความั

สามัารถืแล้ะมัคีวามัเข�าใจำในบทุบาทุหุ้น�าทีุ�ความัรับผู้ด่ชอบเป็นอยา่งด ี

มัีบทุบาทุสำาคัญในการกำากับด้แล้	 ต่รวจำสอบ	 แล้ะประเมั่นผู้ล้การ

ดำาเน่นงานของบร่ษััทุฯ	 มัีอำานาจำหุ้น�าทีุ�ในการดำาเน่นก่จำการของ 

บร่ษััทุฯ	 ใหุ้�เป็นไปต่ามักฎหุ้มัาย	ข�อบังคับ	 แล้ะมัต่่ทุี�ประช้มัผู้้�ถื้อหุ้้�น

ด�วยความัซื้้�อสัต่ย์	ส้จำร่ต่	รวมัทุั�งการกำากับด้แล้การบร่หุ้ารจำัดการของ

ฝ่่ายจำัดการเป็นไปต่ามันโยบาย	เป้าหุ้มัาย	แล้ะงบประมัาณทุี�กำาหุ้นด

อย่างมัีประส่ทุธิ่ภาพิ่แล้ะประส่ทุธิ่ผู้ล้	

ค์วัามขัดแย้งทางผ่ลประโยชน์ 

	 บร่ษััทุฯ	 ได�กำาหุ้นดแนวทุางปฏิ่บัต่่สำาหุ้รับกรรมัการ	 ผู้้�บร่หุ้าร	

แล้ะพิ่นักงาน	เพิ่้�อป้องกันความัขัดแย�งทุางผู้ล้ประโยชน์	ดังนี�

1.	 	 หุ้�ามัมั่ใหุ้�กรรมัการ	ประกอบกจ่ำการ	เข�าเป็นหุ้้�นส่วนหุ้ร้อเข�าเป็น 

ผู้้�ถ้ือหุ้้�นในนต่่่บ้คคล้ทีุ�มัสีภาพิ่อย่างเดียวกนั	แล้ะเป็นการแข่งขัน 

กบักจ่ำการของบรษั่ัทุฯ	 เว�นแต่่จำะแจำ�งใหุ้�ทีุ�ประช้มัผู้้�ถ้ือหุ้้�นทุราบ

ก่อนมัมีัต่แ่ต่่งต่ั�ง

2.	 	 หุ้�ามัมั่ใหุ้�ผู้้�บรหุ่้ารแล้ะพิ่นกังานใช�ข�อมัล้้ภายใน	 เพ้ิ่�อประโยชน์

ของต่นในการซ้ื้�อขายหุ้้�นบรษั่ัทุฯ	หุ้ร้อนำาข�อมัล้้ภายในซ่ื้�งจำะก่อ 

ใหุ้�เกด่ความัเสยีหุ้ายต่่อผู้้�ถ้ือหุ้้�นโดยรวมัไปเปิดเผู้ยกับบ้คคล้ทีุ�

เกี�ยวข�อง

3.	 	 ไม่ัใช�โอกาสหุ้ร้อข�อมัล้้ทีุ�ได�จำากการเป็นผู้้�บรหุ่้ารหุ้ร้อพิ่นกังาน

ของบรษั่ัทุฯ	 ในการทุำาธิร้กจ่ำทีุ�แข่งขนั	 หุ้ร้อธิร้กจ่ำทีุ�เกี�ยวเน่�อง

กบับรษั่ัทุฯ

4.	 	 กรณีทีุ�บรษั่ัทุฯ	 แล้ะบรษั่ัทุย่อยมีัรายการเกี�ยวโยงกนั	 หุ้ร้อการ 

ได�มัาจำำาหุ้น่ายไปซ่ื้�งทุรพัิ่ย์สน่ทีุ�สำาคญัของบรษั่ัทุฯ	คณะกรรมัการ 

แล้ะฝ่่ายจัำดการของบร่ษััทุจำะต่�องจัำดใหุ้�มีัการประช้มัเพ้ิ่�อ

พิ่จ่ำารณาเร้�องนั�นด�วยความัรอบคอบ	ซ้ื้�อสตั่ย์	สจ้ำรต่่	มีัเหุ้ต่ม้ัผีู้ล้ 

โดยคำานง่ถืง่ผู้ล้ประโยชน์สง้สด้ต่่อบรษั่ัทุฯ	แล้ะผู้้�ถ้ือหุ้้�นโดยรวมั 

เป็นสำาคัญ	กรรมัการหุ้ร้อผู้้�บรหุ่้ารทีุ�มัส่ีวนได�เสยีจำากการพิ่จ่ำารณา 

ในเร้�องนั�นๆ	 จำะต่�องออกจำากทุี�ประช้มักรรมัการพิ่จ่ำารณาล้ง

มัต่อ่นมั้ัต่่รายการแล้�วจำะต่�องเปิดเผู้ยข่าวสารต่ามัช่องทุางต่่างๆ 

เพิ่้�อใหุ้�ผู้้�มัีส่วนได�เสียได�รับทุราบอย่างเทุ่าเทุียมัแล้ะทุั�วถื่งกัน
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จริยธรรมทางธุรกิจ 

	 บร่ษััทุฯ	 มีันโยบายทีุ�เปิดเผู้ยการดำาเน่นธิ้รก่จำ	 การปฏ่ิบัต่่ของ

กรรมัการ	 พิ่นักงาน	 ภารก่จำต่่อล้้กค�า	 ค้่ค�า	 ต่ล้อดจำนสังคมั	 โดย 

ผู้้�เกี�ยวข�องได�ทุราบกนัเปน็อย่างดีแล้ะย่ดถ้ือเป็นแนวทุางในการปฏ่ิบตั่่

หุ้น�าทีุ�ต่ามัภารกจ่ำของบรษั่ัทุฯ	ด�วยความัซ้ื้�อสตั่ย	์สจ้ำรต่่	แล้ะเทีุ�ยงธิรรมั	

บร่ษััทุฯ	 มัีการต่่ดต่ามัการปฏิ่บัต่่งานแล้ะเร้�องทีุ�เกี�ยวข�องใหุ้�เป็นไป

ต่ามันโยบาย	จำรรยาบรรณข�างต่�นอย่างสมัำ�าเสมัอ	รวมัถื่งบทุกำาหุ้นด

ล้งโทุษัทุางว่นัยไว�ด�วย	

การถุ่วังดุลกรรมการท่� ไม่เป็นผู่้บัริหาร 

	 ปจัำจำบั้นบรษั่ัทุฯ	มีักรรมัการบรษั่ัทุจำำานวนทัุ�งส่�น	7	ทุ่าน	ประกอบ

ด�วยกรรมัการทุี�เป็นผู้้�บร่หุ้ารจำำานวน	4	ทุ่าน	กรรมัการอ่สระจำำานวน	3	

ทุ่าน	 ซ่ื้�งมีัอ่สระอย่างแทุ�จำร่งจำากฝ่่ายบร่หุ้าร	 แล้ะไมั่มีัความัสัมัพัิ่นธ์ิ

ทุางธิ้รก่จำ	 หุ้ร้อความัสัมัพิ่ันธิ์อ้�นใดกับบร่ษััทุฯ	 เพิ่้�อใหุ้�การกำากับด้แล้

ก่จำการดำาเน่นไปด�วยความัเป็นอ่สระ	แล้ะเป็นกล้าง

การกำากับัดูแลการดำาเนินงานของบัริษััทย่อยและบัริษััทร่วัม

	 ในกรณีทีุ�บร่ษััทุฯ	 มัีการล้งทุ้นในบร่ษััทุย่อย	 หุ้ร้อบร่ษััทุร่วมั	

บร่ษััทุจำะควบค้มัโดยการส่งกรรมัการเข�าไปเป็นต่ัวแทุนต่ามัสัดส่วน

การถื้อหุ้้�น

มาตรการหรือขั�นตอนการอนุมัติการที่ำารายการระหว่างกัน

	 ในการทุำารายการระหุ้ว่างกัน	 จำะต่�องมัีความัจำำาเป็นแล้ะมัี

ความัสมัเหุ้ต่้สมัผู้ล้ของการทุำารายการเพิ่้�อก่อใหุ้�เก่ดประโยชน์ส้งส้ด 

ของบร่ษััทุฯ	

	 การทุำารายการระหุ้ว่างกันในอนาคต่จำะข่�นอย่้กับเหุ้ต่้ผู้ล้แล้ะ 

ความัจำำาเปน็	การจำา่ยแล้ะรบัคา่ต่อบแทุนต่�องเปน็ไปต่ามัราคาย้ต่ธ่ิรรมั

ของต่ล้าด	แล้ะจำะต่�องได�รับความัเห็ุ้นชอบจำากคณะกรรมัการต่รวจำสอบ

	 โดยในกรณทีีุ�มัรีายการดงักล้า่วเกด่ข่�น	คณะกรรมัการต่รวจำสอบ

จำะพิ่่จำารณาความัจำำาเป็นแล้ะความัสมัเหุ้ต่้สมัผู้ล้ของรายการ	แล้ะแจำ�ง

ความัเหุ้็นต่่อทุี�ประช้มัคณะกรรมัการบร่ษััทุ

นโยบายการที่ำารายการระหว่างกันในอนาคต

	 รายการระหุ้ว่างกันทีุ�อาจำเก่ดข่�นในอนาคต่นั�น	 คณะกรรมัการ

บรษั่ัทุจำะต่�องไม่ัอนมั้ัต่ร่ายการใดๆ	ทีุ�ต่นเองหุ้ร้อบ้คคล้อาจำมัคีวามัขดัแย�ง 

ทุางผู้ล้ประโยชน์ในล้กัษัณะอ้�นใดกบับรษั่ัทุ	แล้ะจำะต่�องเปดิเผู้ยรายการ

ดังกล่้าวต่่อคณะกรรมัการต่รวจำสอบ	 เพ้ิ่�อพ่ิ่จำารณาใหุ้�ความัเหุ้็น 

ว่ารายการดงักล่้าวเป็นรายการทีุ�เป็นไปต่ามัล้กัษัณะธิร้กจ่ำทัุ�วไป	แล้ะเป็นไป 

ในราคาย้ต่่ธิรรมั	แล้ะเสนอต่่อคณะกรรมัการบร่ษััทุพิ่่จำารณา

	 ทุั�งนี�	 บร่ษััทุฯ	 จำะย่ดแนวทุางปฏิ่บัต่่ใหุ้�เป็นไปต่ามักฎหุ้มัายว่า

ด�วยหุ้ล้กัทุรพัิ่ยแ์ล้ะต่ล้าดหุ้ล้กัทุรพัิ่ย	์แล้ะข�อบงัคบัประกาศ	คำาสั�ง	หุ้รอ้

ข�อกำาหุ้นดของต่ล้าดหุ้ล้ักทุรัพิ่ย์แหุ้่งประเทุศไทุย	 รวมัถื่งการปฏิ่บัต่่

ต่ามัข�อกำาหุ้นดในการเปดิเผู้ยข�อม้ัล้การทุำารายการทีุ�เกี�ยวโยง	แล้ะการ

ได�มัาหุ้ร้อจำำาหุ้น่ายทุรัพิ่ย์ส่นทุี�สำาคัญของบร่ษััทุฯ	หุ้ร้อบร่ษััทุย่อย

การดูแลเรื�องการใช้ข้อมูลภายใน

	 บร่ษััทุฯ	ได�ปฏิ่บัต่่ต่ามันโยบายว่าด�วยการใช�ข�อมั้ล้ภายใน	โดย

กรรมัการ	ผู้้�บรหุ่้าร	แล้ะพิ่นักงานทุก้คน	รวมัทัุ�งพิ่นกังานในบรษั่ัทุย่อย	

บร่ษััทุร่วมั	 ถื้อปฏ่ิบัต่่ต่ามัอย่างเคร่งครัดโดยทัุ�วกัน	 โดยกำาหุ้นดใหุ้�

กรรมัการ	ผู้้�บร่หุ้าร	แล้ะพิ่นักงานทุ้กคน	ต่�องไมั่นำาข�อมั้ล้ภายในของ 

บร่ษััทุฯ	หุ้ร้อค้่ค�าทุางธิ้รก่จำ	ไปซื้้�อหุ้ร้อขาย	หุ้ร้อเสนอซื้้�อ	หุ้ร้อเสนอ

ขาย	หุ้ร้อชักชวนใหุ้�บ้คคล้อ้�นซื้้�อ	หุ้ร้อขาย	หุ้ร้อเสนอซื้้�อ	หุ้ร้อเสนอ

ขายหุ้ลั้กทุรัพิ่ย์ของบร่ษััทุฯ	 หุ้ร้อค่้ค�าทุางธิ้รก่จำ	 เพิ่้�อประโยชน์ของ

ต่นเองหุ้ร้อบ้คคล้อ้�น	 หุ้ร้อทุำาธิ้รก่จำทีุ�แข่งขันกับบร่ษััทุฯ	 หุ้ร้อธิ้รก่จำ

ทีุ�เกี�ยวเน่�อง	 แมั�ว่าบร่ษััทุฯ	 อาจำไม่ัเสียประโยชน์ใดก็ต่ามั	 แล้ะต่�อง

ปฏิ่บัต่่ต่ามักฎหุ้มัายทีุ�เกี�ยวข�องอย่างเคร่งครัด	 ซ่ื้�งกรรมัการ	 แล้ะ 

ผู้้�บร่หุ้ารมัีหุ้น�าทุี�	ดังนี�

• 	 รายงานการถ้ือหุ้ลั้กทุรพัิ่ย์ของบรษั่ัทุฯ	 ครั�งแรก	 แล้ะรายงาน 

การเปล้ี�ยนแปล้งการถ้ือหุ้ลั้กทุรพัิ่ย์	ซื้่�งนบัรวมัถืง่	ค่้สมัรส	แล้ะบ้ต่ร 

ทีุ�ยงัไม่ับรรล้น้ต่่ภ่าวะ	ต่ล้อดจำนบ้คคล้ทีุ�เกี�ยวข�อง	ต่ามัมัาต่รา	59	 

แหุ่้งพิ่ระราชบญัญต่ั่หุ้ล้กัทุรพัิ่ย์แล้ะต่ล้าดหุ้ล้กัทุรพัิ่ย์	พิ่.ศ.2535 

ภายใน	3	 วันทุำาการ	 นบัจำากวนัทีุ�ซ้ื้�อ	 ขาย	 โอน	 หุ้ร้อรบัโอน 

ต่่อสำานักงานคณะกรรมัการกำากับหุ้ล้ักทุรัพิ่ย์แล้ะต่ล้าด 

หุ้ล้ักทุรัพิ่ย์	รวมัทัุ�งหุ้�ามัซ้ื้�อขายหุ้ลั้กทุรพัิ่ย์ของบรษั่ัทุฯ	ในช่วง	

1	เด้อนก่อนทีุ�จำะเผู้ยแพิ่ร่งบการเงน่ต่่อสาธิารณชน

• 	 รายงานการเปล้ี�ยนแปล้งการถ้ือหุ้ล้กัทุรพัิ่ย์ต่่อสำานกังานคณะ

กรรมัการกำากบัหุ้ล้กัทุรพัิ่ย์แล้ะต่ล้าดหุ้ล้กัทุรพัิ่ย์	(ก.ล้.ต่.)	ต่ามั

เกณฑ์์ทีุ�สำานกังาน	 ก.ล้.ต่.	 กำาหุ้นด	 รวมัทัุ�งต่�องจำดัส่งสำาเนา

รายงานดงักล่้าว	 จำำานวน	1	 ช้ดใหุ้�แก่เล้ขานก้ารบรษั่ัทุ	 ในวนั

เดียวกับวันทีุ�รายงานต่่อสำานักงานคณะกรรมัการกำากับหุ้ล้ัก

ทุรพัิ่ย์แล้ะต่ล้าดหุ้ล้กัทุรพัิ่ย์เพ้ิ่�อเก็บเป็นหุ้ล้กัฐาน

• 	 เมั้�อได�รับทุราบข�อมั้ล้ภายในทีุ�เป็นสาระสำาคัญทีุ�มัีผู้ล้ต่่อการ

เปล้ี�ยนแปล้งราคาหุ้ล้ักทุรัพิ่ย์	 จำะต่�องระงับการซื้้�อขายหุ้ล้ัก

ทุรัพิ่ย์ของบร่ษััทุฯ	 ในช่วง	 1	 เด้อนก่อนทุี�งบการเง่นหุ้ร้อ

ข�อมั้ล้ภายในนั�นจำะเปิดเผู้ยต่่อสาธิารณชน	 แล้ะหุ้�ามัเปิดเผู้ย

ข�อมั้ล้ทุี�เป็นสาระสำาคัญนั�นต่่อบ้คคล้อ้�น

• 	 รายงานการถ้ือหุ้ลั้กทุรัพิ่ย์ของบร่ษััทุใหุ้�คณะกรรมัการ 

บร่ษััทุทุราบผู้่านคณะกรรมัการต่รวจำสอบทุ้กส่�นไต่รมัาส	โดย 

คณะกรรมัการต่รวจำสอบจำะพิ่่จำารณาการถ้ือครองหุ้ล้ักทุรัพิ่ย์

ของกรรมัการแล้ะรายงานใหุ้�คณะกรรมัการบรษั่ัทุทุราบภายใต่�

กจ่ำกรรมัของคณะกรรมัการต่รวจำสอบทุ้กไต่รมัาส

การปฏิิบััติตามหลักการกำากับัดูแลกิจการท่�ด่ในเรื�องอ่�นๆ 

	 บร่ษััทุฯ	 ใหุ้�ความัสำาคัญในการกำากับด้แล้ก่จำการต่ามัหุ้ล้ักการ

กำากบัดแ้ล้กจ่ำการทีุ�ดี	ต่ามัแนวทุางทีุ�ต่ล้าดหุ้ลั้กทุรพัิ่ยแ์หุ่้งประเทุศไทุย

กำาหุ้นดในทุ้กๆ	เร้�อง	นอกเหุ้น่อจำากทุี�เปิดเผู้ยไว�ข�างต่�น	ดังจำะเหุ้็นได�

จำากกระบวนการควบคม้ัภายใน	ความัรบัผู้ด่ชอบต่อ่สงัคมั	การบรหุ่้าร

จำัดการความัเสี�ยง	ดังปรากฏิในหุ้ัวข�อต่่อๆ	ไปอีกด�วย
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	 รวมัถื่งบร่ษััทุฯ	 ใหุ้�ความัสำาคัญต่่อระบบการควบค้มัภายใน	

สำาหุ้รับทัุ�งระดับบร่หุ้ารแล้ะระดับปฏิ่บัต่่การทีุ�มีัประส่ทุธิ่ภาพิ่	 จำ่งได�

กำาหุ้นดหุ้ล้กัเกณฑ์แ์ล้ะวธ่ิดีำาเนน่การใหุ้�มัคีวามัเหุ้มัาะสมัชดัเจำน	มักีาร

กำาหุ้นดภาระหุ้น�าทีุ�	อำานาจำดำาเนน่การของผู้้�ปฏ่ิบัต่ง่าน	ผู้้�บรหุ่้ารไว�เปน็

ล้ายล้ักษัณ์อักษัรอย่างชัดเจำน	 แล้ะมัีการแบ่งแยกหุ้น�าทีุ�ผู้้�ปฏ่ิบัต่่งาน	

ผู้้�ต่่ดต่ามั	ควบค้มัแล้ะประเมั่นผู้ล้ออกจำากกัน	 เพิ่้�อใหุ้�เก่ดการถื่วงด้ล้

แล้ะต่รวจำสอบระหุ้ว่างกันอย่างเหุ้มัาะสมั	 นอกจำากนี�ยังมีัการควบค้มั

ภายในเกี�ยวกับระบบการเง่น	โดยบร่ษััทุจำัดใหุ้�มัีระบบรายงานทุางการ

เงน่เสนอผู้้�บรหุ่้ารสายงานทีุ�รบัผู้ด่ชอบ	โดยสรป้สาระสำาคญัการดำาเนน่

การด�านการกำากับด้แล้ก่จำการ	ดังนี�

สิทธิของผู่้ถุ่อหุ้น (Rights of Shareholders) 

	 บรษั่ัทุฯ	ได�ใหุ้�ความัสำาคญัในการปฏิบ่ตั่ต่่อ่ผู้้�ถือ้หุ้้�นทุก้รายอยา่ง

เทุ่าเทุียมักัน	ด�วยว่ธิีการแล้ะมัาต่รฐานทุี�เป็นทุี�ยอมัรับ	แล้ะเช้�อถื้อได�	

โดยใหุ้�ส่ทุธิ่ในการซื้้�อ	ขาย	โอน	หุ้ล้ักทุรัพิ่ย์ทุี�ต่นถื้ออย้่อย่างเป็นอ่สระ	

การได�รบัสว่นแบง่ผู้ล้กำาไรจำากบรษั่ัทุฯ	การเข�ารว่มัประช้มัผู้้�ถือ้หุ้้�น	การ

เสนอวาระการประช้มัล้่วงหุ้น�า	การเสนอช้�อบ้คคล้เพิ่้�อเข�ารับการแต่่ง

ต่ั�งเป็นกรรมัการบร่ษััทุ	 การแสดงความัค่ดเหุ้็นในทีุ�ประช้มัอย่างเป็น

อ่สระ	 การร่วมัต่ัดส่นใจำในเร้�องสำาคัญของบร่ษััทุ	 เช่น	 การเล้้อกต่ั�ง

กรรมัการ	การอนม้ัตั่ธ่ิร้กรรมัทีุ�สำาคญัแล้ะมัผีู้ล้ต่อ่ทุ่ศทุางในการดำาเนน่

ธิ้รก่จำของบร่ษััทุฯ	 การแก�ไขหุ้นังส้อบร่คณห์ุ้สนธ่ิ	 แล้ะข�อบังคับของ 

บรษั่ัทุฯ	ทัุ�งนี�	ผู้้�ถือ้หุ้้�นทุก้คนมัสีทุ่ธ่ิออกเสยีงต่ามัจำำานวนหุ้้�นทีุ�ถือ้อย่้	โดย

แต่่ล้ะหุ้้�นมัีส่ทุธ่ิออกเสียงหุ้น่�งเสียง	 แล้ะไมั่มัีหุ้้�นใดมัีส่ทุธ่ิพิ่่เศษัเหุ้น่อ 

ผู้้�ถื้อหุ้้�นรายอ้�น

	 ในฐานะเจำ�าของบรษั่ัทุฯ	ผู้้�ถ้ือหุ้้�นยอ่มัมัสีทุ่ธิก่ำาหุ้นดทุ่ศทุางการ

ดำาเนน่ธิร้กจ่ำของบรษั่ัทุฯ	หุ้รอ้ตั่ดสน่ใจำในเร้�องทีุ�มัผีู้ล้กระทุบอย่างมีันยั

สำาคัญต่่อบร่ษััทุฯ	 การประช้มัผู้้�ถื้อหุ้้�นจำ่งเป็นเวทุีสำาคัญสำาหุ้รับผู้้�ถ้ือ

หุ้้�นในการแสดงความัค่ดเหุ้็น	ซื้ักถืามั	พิ่่จำารณาล้งคะแนนเสียงชี�ขาด	

แล้ะคัดเล้อ้กคณะกรรมัการเพิ่้�อทุำาหุ้น�าทีุ�กำากบัดแ้ล้บรษั่ัทุแทุนผู้้�ถือ้หุ้้�น 

ดงันั�น	ผู้้�ถือ้หุ้้�นจำง่มีัสทุ่ธิโ่ดยชอบทีุ�จำะเข�ารว่มัประช้มัผู้้�ถือ้หุ้้�น	รวมัทัุ�งมีั

เวล้าเพิ่ียงพิ่อสำาหุ้รับการพิ่่จำารณาแล้ะรับทุราบผู้ล้การประช้มั

การประชุมผู่้ถุ่อหุ้น

กำาหนดการจััดประชุ้มผู้ิถืิอหุ้น

	 บร่ษััทุฯ	 ได�กำาหุ้นดใหุ้�มัีการประช้มัสามััญผู้้�ถื้อหุ้้�นปีล้ะครั�ง	

ภายในเวล้าไมั่เก่น	4	 เด้อน	 นับแต่่วันส่�นส้ดรอบปีบัญชีของบร่ษััทุ	

แล้ะในกรณีทีุ�มัีความัจำำาเป็นเร่งด่วนต่�องเสนอวาระเป็นกรณีพิ่่เศษั	

ซื้่�งเป็นเร้�องทีุ�กระทุบหุ้ร้อเกี�ยวข�องกับผู้ล้ประโยชน์ของผู้้�ถ้ือหุ้้�นหุ้ร้อ

เกี�ยวข�องกับเง้�อนไขหุ้ร้อกฎเกณฑ์์	 กฎหุ้มัายทีุ�ใช�บังคับทีุ�ต่�องได�รับ

การอน้มััต่่จำากผู้้�ถื้อหุ้้�น	 บร่ษััทุจำะเรียกประช้มัว่สามััญผู้้�ถื้อหุ้้�นเป็น

กรณีไป	ทุั�งนี�ในปี	2563	บร่ษััทุฯ	ได�จำัดการประช้มัผู้้�ถื้อหุ้้�น	1	ครั�ง	ค้อ	

การประช้มัสามััญผู้้�ถื้อหุ้้�นประจำำาปี	เมั้�อวันจำันทุร์ทุี�	20	เมัษัายน	2563	

เวล้า	13.30	น.	ณ	หุ้�องประช้มัใหุ้ญ่	สำานักงานใหุ้ญ่	บร่ษััทุ	ซื้ี.ไอ.กร้�ป	

จำำากัด	(มัหุ้าชน)	เล้ขทีุ�	1/1	หุ้มั้	่7	ถืนนบางควั้ด	ต่ำาบล้บางควั้ด	อำาเภอ

เมัอ้งปทุ้มัธิาน	ีจัำงหุ้วดัปทุ้มัธิาน	ี12000	แล้ะในระหุ้ว่างปีไมัมี่ัการเรยีก

ประช้มัว่สามััญผู้้�ถื้อหุ้้�น

การแจ้ังเชิ้ญ่ประชุ้มล่วงหน้า

	 ในป	ี2563	การประช้มัคณะกรรมัการบรษั่ัทุ	ครั�งทีุ�	1/2563	เมั้�อ

วนัองัคารทีุ�	25	กม้ัภาพิ่นัธิ	์2563	มัมีัต่่ใหุ้�จำดัการประช้มัสามััญประจำำาปี

ผู้้�ถือ้หุ้้�นในวนัจัำนทุรที์ุ�	20	เมัษัายน	2563	โดยได�เปดิเผู้ยมัต่่การประช้มั	

วันประช้มั	 ระเบียบวาระการประช้มั	 แล้ะแจำ�งข่าวประกาศในเว็บไซื้ต่์

ของต่ล้าดหุ้ล้กัทุรัพิ่ย์แหุ่้งประเทุศไทุย	เพิ่้�อใหุ้�ผู้้�ถ้ือหุ้้�นทุราบล้ว่งหุ้น�าใน

วันทุี�คณะกรรมัการมัีมัต่่	ก่อนการจำัดส่งหุ้นังส้อเช่ญประช้มัโดยบร่ษััทุ	

ศ้นย์รับฝ่ากหุ้ลั้กทุรัพิ่ย์	(ประเทุศไทุย)	 จำำากัด	 ซ่ื้�งเป็นนายทุะเบียน

หุ้ล้ักทุรัพิ่ย์ของบร่ษััทุ	 เป็นผู้้�ดำาเน่นการจำัดส่งหุ้นังส้อเช่ญประช้มัทีุ�มีั 

รายล้ะเอียดวาระการประช้มั	ข�อม้ัล้ประกอบทีุ�สำาคญัแล้ะจำำาเป็นสำาหุ้รับ

การต่ัดส่นใจำ	 ความัเหุ้็นของคณะกรรมัการ	 รายงานการประช้มัทีุ�

ผู้่านมัาซื้่�งมัีรายล้ะเอียดครบถื�วน	รายงานประจำำาปี	พิ่ร�อมัทุั�งเอกสาร

ประกอบการประช้มั	เอกสารทีุ�ต่�องใช�ในการมัอบฉัินทุะ	แล้ะระบ้ว่ธีิการ

ใช�ไว�ชัดเจำนต่ามัทุี�บร่ษััทุกำาหุ้นด	โดยจำัดส่งใหุ้�ผู้้�ถื้อหุ้้�นล้่วงหุ้น�า	7	วัน

กอ่นวนัประช้มัผู้้�ถือ้หุ้้�น	แล้ะได�ทุำาการประกาศล้งในหุ้นังสอ้พิ่ม่ัพ์ิ่ต่ด่ต่อ่

กัน	3	วัน	ก่อนวันประช้มั	3	วัน	เพิ่้�อบอกกล้่าวเรียกประช้มัผู้้�ถื้อหุ้้�น

เปน็การล้ว่งหุ้น�าเพีิ่ยงพิ่อสำาหุ้รบัการเต่รียมัต่วักอ่นมัาเข�ารว่มัประชม้ั

	 อยา่งไรกต็่ามั	ในการประช้มัสามััญผู้้�ถือ้หุ้้�น	ได�นำาข�อมัล้้หุ้นงัสอ้

เช่ญประช้มัผู้้�ถ้ือหุ้้�น	 แล้ะเอกสารประกอบเปิดเผู้ย	 ในเว็บไซื้ต์่ของ

บร่ษััทุ	ล้่วงหุ้น�าก่อนวันประช้มั	30	วัน

การดำาเนินการประชุ้มผู้ิถืิอหุ้น

	 ก่อนเร่�มัการประช้มัผู้้�ถ้ือหุ้้�น	 ประธิานทีุ�ประช้มัจำะแนะนำา 

คณะกรรมัการ	คณะผู้้�บร่หุ้าร	ผู้้�สอบบัญชีของบร่ษััทุฯ	แล้ะทุี�ปร่กษัา

ด�านการเง่น	ใหุ้�ทุี�ประช้มัรับทุราบ	แล้�วจำ่งชี�แจำงกต่่กาทุั�งหุ้มัด	รวมัถื่ง

วธ่ินีบัคะแนนเสยีงของผู้้�ถือ้หุ้้�นทีุ�ต่�องล้งมัต่่ในแต่ล่้ะวาระต่ามัข�อบงัคบั

ของบรษั่ัทุฯ	รวมัถืง่การใช�สทุ่ธ่ิออกเสียงล้งคะแนนในแต่ล่้ะวาระอย่าง

ชดัเจำน	แล้ะเม้ั�อมีัการใหุ้�ข�อม้ัล้ต่ามัระเบียบวาระแล้�ว	ประธิานฯ	จำะเปิด 

โอกาสใหุ้�ผู้้�เข�าร่วมัประช้มัทุ้กรายแสดงความัค่ดเหุ้็น	 ข�อเสนอแนะ	

ถืามัคำาถืามัในแต่ล่้ะวาระ	แล้ะใหุ้�เวล้าอภป่รายอย่างเหุ้มัาะสมัเพีิ่ยงพิ่อ 

จำากนั�นประธิานฯ	 แล้ะผู้้�บร่หุ้ารจำะต่อบข�อซื้ักถืามัอย่างชัดเจำน	 ต่รง

ประเด็น	 แล้ะใหุ้�ความัสำาคัญกับทุ้กคำาถืามัแล้�วจำ่งใหุ้�ทีุ�ประช้มัออก

เสียงล้งมัต่่ในวาระนั�นๆ	สำาหุ้รับวาระการเล้้อกต่ั�งกรรมัการ	ประธิานฯ	 

จำะดำาเน่นการใหุ้�ผู้้�ถื้อหุ้้�นล้งมัต่่เป็นรายบ้คคล้

	 ประธิานฯ	 จำะดำาเน่นการประช้มัต่ามัล้ำาดับวาระการประช้มั	

แล้ะไมั่เพิ่่�มัวาระการประช้มัโดยไมั่แจำ�งใหุ้�ผู้้�ถื้อหุ้้�นทุราบล้่วงหุ้น�า	 เว�น

แต่่ทีุ�ประช้มัจำะมีัมัต่่ใหุ้�เปล้ี�ยนล้ำาดับระเบียบวาระด�วยคะแนนเสียงไม่ั

น�อยกว่าสองในสามัของจำำานวนผู้้�ถื้อหุ้้�นซ่ื้�งเข�าร่วมัประช้มัหุ้ร้อผู้้�ถื้อ

หุ้้�นซื้่�งถื้อหุ้้�นรวมักันไมั่น�อยกว่าหุ้น่�งในสามัของจำำานวนหุ้้�นทีุ�จำำาหุ้น่าย

ได�ทัุ�งหุ้มัด	 อาจำขอใหุ้�ทีุ�ประช้มัพิ่่จำารณาเร้�องอ้�นนอกจำากทีุ�กำาหุ้นดไว�

ในหุ้นังส้อนัดประช้มั	เมั้�อทุี�ประช้มัได�พิ่่จำารณาระเบียบวาระทุี�กำาหุ้นด

ไว�เป็นทีุ�เรียบร�อยแล้�วต่ามัทีุ�กำาหุ้นดไว�ในข�อบังคับของบร่ษััทุ	 ทัุ�งนี�	

ในการประช้มัผู้้�ถื้อหุ้้�นสามััญประจำำาปี	2563	 ไมั่มัีการเปล้ี�ยนล้ำาดับ
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ระเบียบวาระ	 แล้ะไมั่มัีการขอใหุ้�ทีุ�ประช้มัพิ่่จำารณาเร้�องอ้�นทีุ�ไม่ัได�

กำาหุ้นดไว�ในทุี�ประช้มัอย่างใด

	 อน่�ง	 ในการประช้มัทุ้กครั�งจำะมัีการจำดบันทุ่กรายงาน	 การ

ประช้มัอย่างถื้กต่�องครบถื�วน	 แล้ะสร้ปด�วยการล้งมัต่่	 พิ่ร�อมักับนับ

คะแนนเสียง	 ซ่ื้�งรวมัระยะเวล้าทีุ�ใช�ในการประช้มั	 ผู้้�ถื้อหุ้้�นแต่่ล้ะครั�ง

ประมัาณ	2	ชั�วโมัง	ทั�งนี�ในก�รประชุมผู้ถืือหุ้นส�มัญประจำ�ปี 2563 

ได้กำ�หนดก�รประชุมเวล� 13.30 น. โดยเริ่มรับลงทะเบียนเวล� 

12.00 น. โดย ณ ตอนเปิดประชุมมีผู้ถืือหุ้นที่ม�ประชุมด้วยตนเอง 

และมอบฉันทะให้ผู้อื่นม�ประชุมแทนรวม 30 ร�ย ถืือหุ้นรวมกันทั�ง

สิ�นจำ�นวน 378,530,966	 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 43.77 ซึ่่่งเกินกว่� 

1 ใน 3 ของจำ�นวนหุ้นท่ีจำ�หน่�ยได้ทั�งหมดของบริษััท จำ�นวนทั�งสิ�น 

864,786,782 หุ้น

การเปิดเผิยผิลการประชุ้มผู้ิถืิอหุ้น

	 ในปี	2563	บรษั่ัทุได�จำดัส่งรายงานสรป้ผู้ล้การล้งมัต่่ในทีุ�ประช้มั

ผู้้�ถื้อหุ้้�นใหุ้�ต่ล้าดหุ้ล้ักทุรัพิ่ย์ฯ	 แล้ะคณะกรรมัการ	 ต่ล้าดหุ้ล้ักทุรัพิ่ย์	

ภายในช่วงเย็นหุ้ล้ังจำากเสร็จำส่�นการประช้มั	(วันทุี�	20	เมัษัายน	2563)	

แล้ะจัำดสง่รายงานการประชม้ัผู้้�ถ้ือหุ้้�น	ซ่ื้�งจำดบนัทุ่กรายงานการประช้มั

แล้ะบันทุ่กการออกเสียง	 รวมัทุั�งข�อซื้ักถืามัของผู้้�ถื้อหุ้้�นในแต่่ล้ะวาระ	

อยา่งล้ะเอยีดใหุ้�ต่ล้าดหุ้ล้กัทุรพัิ่ยฯ์	แล้ะคณะกรรมัการต่ล้าดหุ้ล้กัทุรพัิ่ย์	

ภายในกำาหุ้นด	14	วัน	รวมัถื่งเผู้ยแพิ่ร่รายงานการประช้มับนเว็บไซื้ต่์

ของบร่ษััทุ

การปฏิิบััติตอ่ผู้่ถุอ่หุน้อย่างเท่าเท่ยมกัน (Equitable Treatment 
of Shareholders)

 บร่ษััทุฯ	ปฏิ่บัต่่ต่่อผู้้�ถื้อหุ้้�นแต่่ล้ะรายเทุ่าเทุียมักัน	 แมั�ว่าจำะถื้อ

หุ้้�นไมั่เทุ่ากันแล้ะมัีส่ทุธิ่ออกเสียงไมั่เทุ่ากัน	 ซื้่�งเป็นไปต่ามัจำำานวนหุ้้�น

ทุี�ถื้อ	มัีส่ทุธิ่พิ่้�นฐานในฐานะผู้้�ถื้อหุ้้�นเทุ่าเทุียมักัน	โดยไมั่คำาน่งถื่งเพิ่ศ	

อาย	้เช้�อชาต่	่สัญชาต่	่ศาสนา	ความัเช้�อ	ฐานะทุางสังคมั	ความัพิ่ก่าร	

หุ้ร้อความัค่ดเหุ้็นทุางการเมั้อง	ในการประช้มัผู้้�ถื้อหุ้้�น	บร่ษััทุฯ	จำะจำัด

เจำ�าหุ้น�าทีุ�ไว�คอยอำานวยความัสะดวก	สว่นการจำดักจ่ำกรรมัสำาหุ้รับผู้้�ถือ้

หุ้้�นของบร่ษััทุฯ	ก็เปิดโอกาสใหุ้�โดยไมั่มัีข�อจำำากัด

การเสนอวัาระการประชมุเพิั�มเตมิ และเสนอช่�อบัคุ์ค์ลเพั่�อแตง่
ตั�งเป็นกรรมการ

	 บร่ษััทุฯ	กำาหุ้นดหุ้ล้ักเกณฑ์์	รวมัทุั�งกำาหุ้นดขั�นต่อน	แนวทุาง

การพิ่จ่ำารณาการใหุ้�สทุ่ธ่ิผู้้�ถ้ือหุ้้�นสว่นน�อยเสนอวาระ	การประช้มัฯ	แล้ะ/

หุ้ร้อ	 ช้�อบ้คคล้เพิ่้�อแต่่งต่ั�งเป็นกรรมัการ	 ล้่วงหุ้น�าใหุ้�คณะกรรมัการ

บร่ษััทุ	 พิ่่จำารณากำาหุ้นดเป็นระเบียบ	 วาระการประช้มัสามััญผู้้�ถื้อ

หุ้้�น	 เพิ่้�อใหุ้�โอกาสผู้้�ถ้ือหุ้้�น	 มีัส่วนร่วมัในการกำากับด้แล้บร่ษััทุ	 แล้ะ

การคัดสรรบ้คคล้ทุี�มัี	 ค้ณสมับัต่่เหุ้มัาะสมัแล้ะปฏิ่บัต่่หุ้น�าทุี�ได�อย่างมัี

ประส่ทุธิ่ภาพิ่	เพิ่้�อประโยชน์ส้งส้ดของผู้้�ถื้อหุ้้�นแล้ะผู้้�มัีส่วนได�ส่วนเสีย

ทุก้ฝ่า่ย	โดยใหุ้�สทุ่ธ่ิผู้้�ถือ้หุ้้�นรายเดียว	หุ้รอ้กล้้ม่ัทีุ�ถือ้หุ้้�นของบรษั่ัทุรวมั

กันเก่นกว่า	5%	 ของจำำานวนหุ้้�นทีุ�จำำาหุ้น่ายแล้ะชำาระแล้�วของบร่ษััทุฯ	

แล้ะเป็นการถ้ือหุ้้�นของบร่ษััทุฯ	 อย่างต่่อเน่�องจำนถื่งวันทีุ�เสนอเร้�อง

เพิ่้�อบรรจำ้ในวาระการประช้มั	 เป็นเวล้าไมั่น�อยกว่า	12	 เด้อน	 เสนอ

วาระการประช้มัหุ้ร้อเสนอช้�อบ้คคล้	 ทีุ�มัีความัเหุ้มัาะสมัเข�าดำารง

ต่ำาแหุ้น่งกรรมัการบร่ษััทุ	ก่อน	การประช้มัสามััญผู้้�ถื้อหุ้้�นประจำำาปีใน

ช่วงไต่รมัาสส้ดทุ�ายของปี

	 สำาหุ้รับการประช้มัสามััญผู้้�ถื้อหุ้้�นปี	2563	บร่ษััทุฯ	ได�นำาหุ้ล้ัก

เกณฑ์์ดังกล้่าวเผู้ยแพิ่ร่บนเว็บไซื้ต่์ของบร่ษััทุฯ	 แล้ะแจำ�งข่าวประกาศ

ในเวบ็ไซื้ต์่ของต่ล้าดหุ้ลั้กทุรพัิ่ยแ์หุ่้งประเทุศไทุย	โดยมัรีะยะเวล้าต่ั�งแต่่

วันทุี�	13	กันยายน	2562	จำนถื่งวันทุี�	30	ธิันวาคมั	2562	แล้�ว	อย่างไร

ก็ต่ามัไมั่มัีผู้้�ถื้อหุ้้�นเสนอวาระการประช้มั	 แล้ะไมั่มัีการเสนอช้�อบ้คคล้

เสนอแต่่งต่ั�ง	เป็นกรรมัการในระยะเวล้าดังกล้่าว	ซื้่�งเล้ขาน้การบร่ษััทุ

ได�รายงานต่่อทุี�ประช้มัคณะกรรมัการบร่ษััทุรับทุราบแล้�ว

การอำานวัยค์วัามสะดวักแก่ผู่้ถุ่อหุ้นในการประชุมผู่้ถุ่อหุ้น

 ในการจำดัการประช้มัผู้้�ถ้ือหุ้้�นประจำำาป	ี2563	บรษั่ัทุฯ	ได�อำานวย

ความัสะดวก	ใหุ้�กบัผู้้�ถือ้หุ้้�นทุก้ราย	ด�วยการจำดัใหุ้�มัเีจำ�าหุ้น�าทีุ�คอยดแ้ล้	

ต่�อนรับใหุ้�ความัสะดวกอยา่งเพิ่ยีงพิ่อ	มักีารคดัเล้อ้กสถืานทีุ�ประช้มั	ทีุ�

สามัารถือำานวยความัสะดวกใหุ้�กับผู้้�เข�าร่วมัการประช้มั	จำัดเจำ�าหุ้น�าทุี�

ต่รวจำสอบความัถื้กต่�องของเอกสาร	 การเปิดรับล้งทุะเบียนก่อนเวล้า

ประช้มั	2	 ชั�วโมัง	 การขยายระยะเวล้ารับล้งทุะเบียนจำนถื่งระยะเวล้า

ก่อนการพิ่่จำารณาวาระการประช้มัส้ดทุ�าย	การใช�ระบบ	Barcode	ใน

การล้งทุะเบียนเพ้ิ่�อความัสะดวกรวดเร็ว	 แล้ะการจัำดใหุ้�มัีการเล้ี�ยง

รับรองสำาหุ้รับผู้้�ถื้อหุ้้�นทุี�มัาร่วมัประช้มั

	 แมั�ผู้้�ถือ้หุ้้�นสว่นใหุ้ญ่ทีุ�มัาเข�าร่วมัการประช้มัสามััญประจำำาปขีอง 

บรษั่ัทุฯ	เปน็คนไทุย	แล้ะดำาเนน่การประช้มัผู้้�ถือ้หุ้้�นเปน็ภาษัาไทุย	แต่่

บร่ษััทุฯ	ได�จำัดทุำาเอกสารประกอบการประช้มัผู้้�ถื้อหุ้้�น	แล้ะเอกสารอ้�น

ทุี�เกี�ยวข�องเป็น	2	ภาษัา	ค้อ	ภาษัาไทุย	แล้ะภาษัาอังกฤษั	สำาหุ้รับผู้้�

ถื้อหุ้้�นชาวไทุยแล้ะช	าวต่่างชาต่่

การมอบัฉันทะ

 เพิ่้�อรกัษัาสทุ่ธิ่ใหุ้�ผู้้�ถ้ือหุ้้�นทีุ�ไม่ัสะดวกเข�าประช้มัประจำำา	ป	ี2563	

ด�วยต่นเอง	ผู้้�ถือ้หุ้้�นสามัารถืมัอบฉัินทุะใหุ้�ผู้้�อ้�นหุ้รอ้กรรมัการอ่สระของ

บร่ษััทุ	 ทุ่านใดทุ่านหุ้น่�งจำากกรรมัการอ่สระทีุ�เข�าร่วมัประช้มัทัุ�งหุ้มัด	

ซื้่�งบร่ษััทุฯ	จำะระบ้รายช้�อไว�ในหุ้นังส้อมัอบฉิันทุะต่ามัแบบทุี�กระทุรวง

พิ่าณ่ชย์กำาหุ้นด	 เพิ่้�อใหุ้�ผู้้�เข�าประช้มัแล้ะออกเสียงล้งมัต่่แทุนผู้้�ถื้อ

หุ้้�นได�โดยไม่ัมัีเง้�อนไข	 ทัุ�งนี�	 ในกรณีทีุ�ผู้้�ถื้อหุ้้�นมัอบฉัินทุะใหุ้�กับผู้้�อ้�น	

บร่ษััทุฯ	 จำะใหุ้�ส่ทุธิ่แล้ะปฏิ่บัต่่ต่่อผู้้�รับมัอบฉิันทุะเสม้ัอนเป็นผู้้�ถื้อหุ้้�น

ทุ่านหุ้น่�ง	 นอกจำากนี�	 บร่ษััทุฯ	 ได�เปิดเผู้ยแบบหุ้นังส้อมัอบฉิันทุะ	ทุี�

แนบพิ่ร�อมัทุั�งรายล้ะเอียด	แล้ะขั�นต่อนต่่างๆ	บนเว็บไซื้ต่์ของบร่ษััทุฯ	

ล้่วงหุ้น�าก่อนวันประช้มั	30	 วัน	 โดยผู้้�ถื้อหุ้้�นสามัารถืสอบถืามัข�อมั้ล้

เพิ่่�มัเต่่มัได�ทัุ�งทุางโทุรศัพิ่ท์ุ	 หุ้ร้อช่องทุางอ้�นๆ	 เช่น	 เว็บไซื้ต์่	 อีเมัล้	

เป็นต่�น

	 ในปี	2563	 บร่ษััทุฯได�รับการประเม่ันจำากสมัาคมัส่งเสร่มัผู้้�

ล้งทุน้ไทุย	ต่ามัโครงการประเม่ันคณ้ภาพิ่การจำดัประช้มัสามััญผู้้�ถือ้หุ้้�น 

ร�อยล้ะ	99
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บัทบัาทของผู่้ม่ส่วันได้เส่ย (Role of Shareholders)

	 บร่ษััทุฯ	 ได�ใหุ้�ความัสำาคัญต่่อส่ทุธ่ิของผู้้�มีัส่วนได�เสียทุ้กกล้้่มั	

โดยคำานง่ถืง่การรกัษัาผู้ล้ประโยชนข์องบรษั่ัทุฯ	ควบค้ไ่ปกบัการคำานง่

ถื่งผู้ล้ประโยชน์	ส่ทุธิ่แล้ะความัเทุ่าเทุียมักันของผู้้�ถื้อหุ้้�น	แล้ะผู้้�มัีส่วน

ได�เสียทุ้กกล้้่มัของบร่ษััทุฯ	อันได�แก่	ผู้้�ถื้อหุ้้�น	พิ่นักงาน	ค้่ค�า	เจำ�าหุ้นี�	

ล้้กค�า	ค้่แข่งขัน	สังคมั	แล้ะส่�งแวดล้�อมั

การปฏิิบััติต่อผู่้ม่ส่วันได้เส่ย โดยย่ดหลักดังนี�

ผู่้ถุ่อหุ้น
 คณะกรรมัการบร่ษััทุ	 ได�ย่ดถื้อการปฏ่ิบัต่่หุ้น�าทีุ�อย่างซ้ื้�อสัต่ย์	

โปร่งใส	 เพิ่้�อประโยชน์ส้งส้ดแก่ผู้้�ถื้อหุ้้�นทัุ�งหุ้มัดในการทีุ�จำะรักษัาแล้ะ

เสรม่ัสร�างมัล้้ค่าระยะยาวต่อ่ผู้้�ถ้ือหุ้้�น	ข�อม้ัล้ทีุ�สำาคญัทัุ�งหุ้มัดซื้่�งอาจำส่ง

ผู้ล้กระทุบต่อ่ราคาหุ้้�นของบรษั่ัทุฯ	แล้ะ/หุ้รอ้	การต่ดัสน่ใจำของผู้้�ถือ้หุ้้�น

จำะต่�องได�รับการเปิดเผู้ยโดยครบถื�วนในเวล้าทุี�เหุ้มัาะสมั	

พันักงาน
	 บ้คล้ากรของบร่ษััทุฯ	 ทุ้กคนเป็นส่วนสำาคัญทีุ�ส้ดในการดำาเน่น

ธิร้กจ่ำ	บรษั่ัทุฯ	จำง่ใหุ้�ความัสำาคญักบัพิ่นักงานทุ้กคน	โดยปราศจำากการ

เล้้อกปฏิ่บัต่่	 ใหุ้�ความัมัั�นใจำในค้ณภาพิ่ชีว่ต่การทุำางานอย่างเทุ่าเทุียมั

กนั	เสมัอภาค	แล้ะใหุ้�ผู้ล้ต่อบแทุนอยา่งย้ต่ธ่ิรรมัแล้ะเหุ้มัาะสมั	บรษั่ัทุฯ	

ส่งเสร่มัใหุ้�บ้คล้ากร	ร้�รัก	สามััคคี	ไว�เน่�อเช้�อใจำกัน	ไมั่แบ่งฝ่ักแบ่งฝ่่าย	

ปฏิ่บัต่่ต่่อกันอย่างส้ภาพิ่	 แล้ะเคารพิ่ในศักด่�ศรีความัเป็นมัน้ษัย์	 โดย

การสร�างสภาพิ่แวดล้�อมัในการทุำางานทีุ�ดี	 มัีความัปล้อดภัย	 จำ่ายค่า

ต่อบแทุนทีุ�เหุ้มัาะสมักับการทุำางาน	มีัสวัสดก่ารทีุ�ดีใหุ้�กับพิ่นักงาน	แล้ะ

จำัดหุ้านวัต่กรรมัแล้ะเทุคโนโล้ยีใหุ้มั่ๆ	มัาสนับสน้นการทุำางาน	รวมัทุั�ง

ไมั่ใหุ้�เกด่กรณทีีุ�มัลี้กัษัณะเป็นการคก้คามัทุางเพิ่ศ	บรษั่ัทุฯ	สง่เสรม่ัการ

ใช�ส่ทุธิ่ของล้้กจำ�างต่ามักฎหุ้มัายแรงงานสัมัพิ่ันธิ์	

	 บรษั่ัทุฯ	มีัความัเช้�อมัั�นวา่	การเจำรญ่เต่บ่โต่ขององค์กรข่�นอย้ก่บั

พิ่นักงานทุี�มัีค้ณภาพิ่	ดังนั�น	บร่ษััทุฯ	จำ่งมัีนโยบายมั้่งเน�นทุี�จำะพิ่ัฒนา

แล้ะปรบัปรง้ระบบการบรหุ่้ารแล้ะระบบการพิ่ฒันาบ้คคล้ใหุ้�มัคีวามัทุนั

สมััย	สอดคล้�องกับเทุคโนโล้ยี	แล้ะเป็นไปต่ามัมัาต่รฐานสากล้	เพิ่้�อทุี�

จำะเสร่มัสร�างแล้ะพิ่ัฒนาใหุ้�พิ่นักงานเป็นทุั�งคนดีแล้ะคนเก่ง	ต่ล้อดจำน

มัีส่วนร่วมัในการพิ่ัฒนาแล้ะ	ช่วยเหุ้ล้้อสังคมัส่วนรวมั	แล้ะมั้่งเน�นใหุ้�

พิ่นักงานเป็นกล้ไกหุ้ลั้กในการพัิ่ฒนาใหุ้�บร่ษััทุฯ	 ก�าวไปส้่ความัเป็น

องคก์รแหุ้ง่ความัเปน็เล้ศ่	(High	Performance	Organization)	เพิ่้�อเพิ่่�มั

ขีดความัสามัารถืในการแข่งขัน	 แล้ะต่อบสนองต่่อการเปล้ี�ยนแปล้ง

ขององค์กร

แนวปฏิิบัติ

1.	 บร่ษััทุฯ	 ปฏิ่บัต่่ต่่อบ้คล้ากรทุ้กคนโดยเสมัอภาคกัน	 ไมั่เล้้อก

ปฏิ่บัต่่	ไมั่แบ่งแยกถื่�นกำาเน่ด	เช้�อชาต่่	เพิ่ศ	อาย้	สีผู้่ว	ศาสนา	

ความัพิ่่การ	ฐานะ	ชาต่่ต่ระก้ล้	สถืานศ่กษัา	หุ้ร้อสถืานะอ้�นใดทุี�

มั่ได�เกี�ยวข�องโดยต่รงกับการปฏิ่บัต่่งาน

2.	 บร่ษััทุฯ	 ใหุ้�โอกาสบ้คล้ากรทุ้กคนแสดงความัสามัารถือย่างเต่็มั

ทีุ�โดยจำัดผู้ล้ต่อบแทุนทีุ�เหุ้มัาะสมั	 แล้ะสร�างแรงกระต่้�นในการ

ทุำางาน	 ทัุ�งในร้ปของเง่นเด้อนแล้ะโบนัส	 แล้ะค่าใช�จ่ำายในการ

ดำาเน่นงานทีุ�เหุ้มัาะสมัต่ามัระเบียบของบร่ษััทุฯ	 แล้ะการอบรมั

ทุั�งระยะสั�นแล้ะระยะยาว

3.	 บ้คล้ากรทุ้กคนต่�องปฏ่ิบัต่่หุ้น�าทีุ�ในความัรับผู้่ดชอบด�วยต่นเอง

อย่างส้ดความัสามัารถื	มัีจำ่ต่สำาน่กทุี�ดี	ซื้้�อสัต่ย์ส้จำร่ต่	เทุี�ยงธิรรมั	

ย่ดมัั�นในค้ณธิรรมัแล้ะจำร่ยธิรรมั	แล้ะมัีความัรับผู้่ดชอบ	ไมั่มัอบ

หุ้มัายหุ้น�าทีุ�ของต่นใหุ้�บ้คคล้ใดบ้คคล้หุ้น่�งทุำาแทุน	ไมัว่า่ทุางต่รง

หุ้ร้อทุางอ�อมั	 เว�นแต่่จำะเป็นการจำำาเป็น	 หุ้ร้อเพิ่้�อความัสะดวก

รวดเร็วในงานทุี�ไมั่ต่�องใช�ความัสามัารถืเฉิพิ่าะของต่น

4.	 บ้คล้ากรต่�องปฏิ่บัต่่งานต่ามัสายบังคับบัญชา	 รับคำาสั�งแล้ะรับ

ผู้่ดชอบโดยต่รงต่่อผู้้�บังคับบัญชาของต่น	ไมั่ข�ามัสายการบังคับ

บัญชา	 หุ้ากไม่ัมัีความัจำำาเป็น	 หุ้ลี้กเล้ี�ยงการว่พิ่ากษ์ัว่จำารณ์ 

ผู้้�บังคับบัญชาแล้ะผู้้� ร่วมังานทีุ�อาจำก่อใหุ้�เก่ดความัเสียหุ้าย

ต่่อบ้คคล้นั�น	 หุ้ร้อต่่อบร่ษััทุฯ	 ทัุ�งนี�บ้คล้ากรของบร่ษััทุฯ	 ควร

เปิดโอกาสแล้ะเปิดใจำรับฟังความัค่ดเห็ุ้นของผู้้�ใต่�บังคับบัญชา 

ผู้้�บงัคบับญัชา	แล้ะเพิ่้�อนรว่มังาน	อยา่งมัสีต่	่ปราศจำากอคต่	่แล้ะ

รับฟังด�วยเหุ้ต่้แล้ะผู้ล้

5.	 บ้คล้ากรของบรษั่ัทุฯ	สามัารถืใช�ทุรพัิ่ยากร	แรงงาน	สถืานทีุ�	แล้ะ

ส่�งอำานวยความัสะดวกของบร่ษััทุฯ	ในหุ้น�าทุี�อย่างเต่็มัทุี�	หุ้�ามัใช�

ทุรพัิ่ยากร	แรงงาน	สถืานทีุ�	แล้ะส่�งอำานวยความัสะดวกไปในการ

อ้�น	นอกจำากการปฏ่ิบตั่หุ่้น�าทีุ�หุ้รอ้สวัสดก่ารทีุ�ต่นมัสีทุ่ธ่ิโดยชอบ

6.	 	 บ้คล้ากรของบร่ษััทุฯ	 ต่�องมีัก่ร่ยามัารยาทุส้ภาพิ่	 แต่่งกาย

เหุ้มัาะสมัต่่อกาล้เทุศะ	 แล้ะประพิ่ฤต่่ต่นเหุ้มัาะสมักับหุ้น�าทุี�การ

งาน	 ธิรรมัเนียมัทุ�องถื่�น	 โดยไมั่สร�างความัเส้�อมัเสียต่่อภาพิ่

ล้ักษัณ์บร่ษััทุฯ

7.	 บ้คล้ากรของบร่ษััทุฯ	 สามัารถืใช�ช้�อแล้ะต่ำาแหุ้น่งของต่นเพิ่้�อ 

เรี�ยไรเง่นเพิ่้�อการก้ศล้ทีุ�บร่ษััทุฯ	 เป็นผู้้�จำัด	 แต่่หุ้�ามัใช�ช้�อของ 

บรษั่ัทุฯ	หุ้รอ้ต่ำาแหุ้นง่ในบรษั่ัทุฯ	ในการเรี�ยไรเงน่เปน็การสว่นต่วั

ไมั่ว่าด�วยวัต่ถื้ประสงค์ใด

8.	 บ้คล้ากรของบร่ษััทุฯ	 ควรใหุ้�ความัร่วมัม้ัอในก่จำกรรมัทีุ�บร่ษััทุฯ	

จำัดข่�นเพิ่้�อสร�างความัสามััคคี	 ช่วยเหุ้ล้้อเก้�อก้ล้กัน	 รวมัทัุ�ง

ก่จำกรรมัเพิ่้�อสังคมัทุี�บร่ษััทุฯ	จำัดข่�น

9.	 หุ้�ามับ้คล้ากรของบร่ษััทุฯ	 กระทุำาการทีุ�ก่อความัเด้อดร�อน	

รำาคาญ	บั�นทุอนกำาล้ังใจำผู้้�อ้�น	ก่อใหุ้�เก่ดความัเป็นปฏิ่ปักษั์	หุ้ร้อ

รบกวนการปฏิ่บัต่่งาน	 ทุี�มัีล้ักษัณะเป็นการค้กคามัทุางเพิ่ศ	 ไมั่

ว่าต่่อบ้คล้ากรของบร่ษััทุฯ	 หุ้ร้อบ้คคล้ภายนอกทีุ�เข�ามัาต่่ดต่่อ

ธิ้รก่จำ	 ทัุ�งนี�รวมัถื่งการล้่วงล้ะเม่ัดทุางเพิ่ศ	 การเกี�ยวพิ่าราส ี

การล้วนล้ามั	การอนาจำาร	แล้ะการมัีไว�ซื้่�งภาพิ่ล้ามักอนาจำาร

10.	 บร่ ษััทุฯ	 ส่ง เสร่มัการใช�ส่ทุธิ่ของล้้กจำ� างต่ามักฎหุ้มัาย

แรงงานสัมัพัิ่นธ์ิ	 โดยบร่ษััทุฯ	 จำะไม่ักระทุำาการอันใดทีุ�เป็นการ

กระทุำาอนัขัดต่่อกฎหุ้มัาย	จำรย่ธิรรมัแล้ะจำรรยาบรรณธ้ิรกจ่ำทีุ�ร�าย

แรง	หุ้ร้อก่อความัเสียหุ้ายอย่างร�ายแรงต่่อบร่ษััทุฯ

ค์ู่ค์้า
 บริษััทฯ	 ใหุ้�คว�มสำ�คัญกับค้่ค�า	 อันเป็นผู้้�มีัส่วนได�ส่วนเสีย

สำาคัญทีุ�ช่วยเหุ้ล้้อในการดำาเน่นธ้ิรก่จำซื้่�งกันแล้ะกัน	 โดยบร่ษััทุฯ	 จำะ

ปฏิ่บัต่่ต่่อค้่ค�าอย่างเสมัอภาคบนพ้ิ่�นฐานของการแข่งขันทีุ�เป็นธิรรมั	

เคารพิ่ส่ทุธิ่ซื้่�งกันแล้ะกัน	 สร�างความัสัมัพิ่ันธิ์แล้ะความัร่วมัมั้ออันดี	
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ปฏิบ่ตั่ต่่ามัสญัญาอยา่งเครง่ครดั	แล้ะใหุ้�ความัสำาคญัในกระบวนการจำดั

ซื้้�อจำัดหุ้า	ซื้่�งเป็นกระบวนการสำาคัญในการควบค้มัค่าใช�จำ่าย	ค้ณภาพิ่

ส่นค�าแล้ะบร่การทีุ�บร่ษััทุฯ	 จำะนำามัาใช�ดำาเน่นก่จำการ	 มัีการกำาหุ้นด 

ขั�นต่อนการจัำดหุ้าพัิ่สด้เพิ่้�อใหุ้�เก่ดความัโปร่งใสต่รวจำสอบได�	 แล้ะก่อ

ใหุ้�เก่ดประโยชน์ส้งส้ด	 รวมัถื่งการส่งเสร่มัแล้ะสนับสน้นใหุ้�ค้่ค�าร่วมั

ต่่อต่�านการทุ้จำร่ต่คอร์รัปชั�น	 โดยเรียนร้�จำ้ดแข็งของกันแล้ะกันเพิ่้�อนำา

ไปส้่การพิ่ัฒนาธิ้รก่จำร่วมักันใหุ้�มัีความัก�าวหุ้น�าย่�งข่�น

แนวปฏิิบัติ

1.	 หุ้น่วยงานของบร่ษััทุฯ	 ทีุ�ต่�องจำัดหุ้าพิ่ัสด้	 ต่�องคำาน่งถื่งความั

ต่�องการ	ความัค้�มัค่า	 ราคา	แล้ะค้ณภาพิ่ของส่นค�าแล้ะบร่การ	

กระบวนการจัำดหุ้าพัิ่สด้ต่�องดำาเน่นการถื้กต่�องต่ามัระเบียบ	 ข�อ

กำาหุ้นด	แล้ะหุ้ล้ักเกณฑ์์ต่่างๆ	ทุี�บร่ษััทุฯ	กำาหุ้นดไว�อย่างโปร่งใส	

ใหุ้�ข�อม้ัล้แก่ผู้้�ค�าอย่างเทุ่าเทุียมั	 ถื้กต่�อง	 ไมั่มัีอคต่่	 ไมั่เล้้อก

ปฏิ่บัต่่ต่่อค้่ค�า	สร�างการแข่งขันทุี�เป็นธิรรมัระหุ้ว่างค้่ค�า	ว่ธิีการ

จำัดหุ้าพัิ่สด้ควรอ�างอ่งแนวทุางปฏ่ิบัต่่ทีุ�เป็นสากล้	 มัีความัรัดก้มั	

สอดคล้�องกบัสถืานการณ์	แล้ะต่�องปฏ่ิบตั่ต่่ามักฎหุ้มัาย	ข�อบังคบั	

คำาสั�งทุี�เกี�ยวข�อง	ทุี�ใช�กำากับหุ้น่วยงานภาครัฐอย่างเคร่งครัด

2.	 บร่ษััทุฯ	 สนับสน้นการปฏิ่บัต่่อย่างเสมัอภาคต่่อผู้้�ค�าของ 

บร่ษััทุฯ	 ทัุ�งการปฏิ่บัต่่ระหุ้ว่างผู้้�ค�าเองแล้ะการปฏ่ิบัต่่ระหุ้ว่าง 

ผู้้�ค�ากับบร่ษััทุฯ	หุ้น่วยงานของบร่ษััทุฯ	ทุี�ต่�องจำัดหุ้าพิ่ัสด้ไมั่ควร

ดำาเน่นการในระยะเวล้ากระชั�นจำนเก่นไป	 ควรใหุ้�เวล้าผู้้�ค�าอย่าง

พิ่อเพีิ่ยงในการจัำดเต่รยีมัเอกสารหุ้ลั้กฐาน	แล้ะเอกสารการเสนอ

ราคาต่า่งๆ	ข�อกำาหุ้นดหุ้รอ้เง้�อนไขรายล้ะเอียดของสัญญาไม่ัควร

เป็นการเอารัดเอาเปรียบจำนเก่นไป

3.	 บ้คล้ากรของบรษั่ัทุฯ	ต่�องไม่ัเรียกรบัประโยชน์จำากการจัำดหุ้าพัิ่สด้	

ต่�องวางต่ัวเป็นกล้าง	 ไมั่ใกล้�ช่ดผู้้�ค�า	 จำนทุำาใหุ้�ผู้้�ค�ามัีอ่ทุธิ่พิ่ล้ต่่อ

การตั่ดสน่ใจำ	แล้ะปฏ่ิบตั่ต่่ามัข�อปฏ่ิบตั่่ในจำรรยาบรรณวา่ด�วยการ

มัีส่วนได�เสียแล้ะผู้ล้ประโยชน์ขัดกันอย่างเคร่งครัด

4.	 หุ้น่วยงานหุ้ร้อบ้คล้ากรทีุ�เกี�ยวข�องกับกระบวนการจัำดหุ้าพิ่ัสด้	

ต่�องเก็บเอกสารหุ้ลั้กฐานต่า่งๆ	เชน่	การอนมั้ัต่	่เอกสารการเสนอ

ราคา	การเจำรจำา	สัญญา	หุ้ร้อการปฏิ่บัต่่ต่ามัสัญญาไว�เป็นหุ้ล้ัก

ฐานอ�างอ่งต่ามัสมัควรแก่ความัจำำาเป็นต่ามัระยะเวล้าทุี�กำาหุ้นด

5.	 บร่ษััทุฯ	 ต่�องปฏ่ิบัต่่ต่ามัข�อสัญญาอย่างเคร่งครัด	 หุ้ากพิ่บว่า

บร่ษััทุฯ	 ไมั่สามัารถืปฏ่ิบัต่่ต่ามัสัญญา	 หุ้ร้อผู้้�ค�าไม่ัอาจำปฏ่ิบัต่่

ต่ามัสัญญา	 หุ้ร้อเหุ้ต่้อ้�นใดทุี�ทุำาใหุ้�ไมั่สามัารถืปฏิ่บัต่่ต่ามัสัญญา

ได�	 หุ้ากเป็นไปได�แล้ะไมั่ก่อใหุ้�เก่ดความัเสียหุ้ายแก่บร่ษััทุฯ	 ใหุ้�

ย้ต่่การต่่ดต่่อกับผู้้�ค�าทุันทุี	ใหุ้�รายงานผู้้�บังคับบัญชาเพิ่้�อปร่กษัา

ในทุันทุีแล้ะหุ้าแนวทุางแก�ไขต่่อไป

6.	 บ้คล้ากรของบร่ษััทุฯ	 ทีุ�ดำาเน่นการจำัดหุ้าพิ่ัสด้	 มัีหุ้น�าทีุ�กำากับ

ด้แล้ใหุ้�ผู้้�ค�าปฏิ่บัต่่ต่ามัแนวทุางการปฏิ่บัต่่อย่างยั�งย้นของผู้้�ค�า

อย่างเคร่งครัด

เจ้าหน่�
	 บรษั่ัทุฯ	จำะปฏิบิตัติ่วัเปน็ล้ก้หุ้นี�ทีุ�ด	ีคำานง่ถืง่ผู้ล้ประโยชนทั์ุ�งสอง

ฝ่่าย	แล้ะปฏิ่บัต่่ต่ามัเง้�อนไขของเจำ�าหุ้นี�อย่างเคร่งครัด

แนวปฏิิบัติ

1.	 ปฏิ่บัต่่ต่ามัเง้�อนไขสัญญาทีุ�มัีต่่อเจำ�าหุ้นี�อย่างเคร่งครัด	 โปร่งใส	

แล้ะเทุ่าเทีุยมักันทัุ�งในแง่การชำาระเง่นแล้ะเง้�อนไขอ้�นใดทีุ�ได�ทุำา

ข�อต่กล้งไว�กับเจำ�าหุ้นี�

2.	 เปิดเผู้ยข�อม้ัล้ฐานะทุางการเง่นแก่เจำ�าหุ้นี�	 ต่ามัข�อกำาหุ้นดใน

สัญญาอย่างถื้กต่�องครบถื�วน	ต่รงต่ามักำาหุ้นดเวล้า

3.	 แจำ�งใหุ้�เจำ�าหุ้นี�ทุราบในกรณีทีุ�ไมั่สามัารถืปฏิ่บัต่่ต่ามัเง้�อนไขใน

สัญญา	แล้ะร่วมักันหุ้าแนวทุางแก�ไขปัญหุ้าดังกล้่าว

ลูกค์้า
 บร่ษััทุฯ	คำาน่งถื่งความัพิ่่งพิ่อใจำส้งส้ดของล้้กค�า	ซื้่�งเป็นผู้้�ทุี�ซื้้�อ

ส่นค�าแล้ะบร่การจำากบร่ษััทุฯ	ด�วยราคาทุี�เป็นธิรรมั	มัีค้ณภาพิ่	มั้่งมัั�น 

พิ่ฒันาสน่ค�า	แล้ะใหุ้�บรก่ารอย่างปล้อดภัย	ครบวงจำร	รวดเร็ว	มีัคณ้ภาพิ่ 

เพิ่้�อต่อบสนองความัต่�องการของล้้กค�า	แล้ะผู้้�บร่โภคอย่างต่่อเน่�อง

	 บร่ษััทุฯ	 นำาระบบการบร่หุ้ารงานด�านค้ณภาพิ่	 ความัมัั�นคง

ปล้อดภัยอาชีวอนามััยแล้ะส่�งแวดล้�อมั	 มัาใช�ในการดำาเน่นงานเพิ่้�อ 

มั้่งเน�นการบร่หุ้ารค้ณภาพิ่ด�วยกระบวนการทุำางานทีุ�มัีประส่ทุธิ่ภาพิ่	

เพิ่้�อส่งมัอบผู้ล้่ต่ภัณฑ์์แล้ะบร่การทีุ�สร�างความัพิ่่งพิ่อใจำใหุ้�แก่ล้้กค�า	

แล้ะถ้ือความัปล้อดภัยเปน็หัุ้วใจำในการปฏ่ิบัต่่งาน	โดยการนำามัาต่รฐาน

ต่่างๆ	อาทุ่	ISO	9001:2015	/	CSA	/	UL	มัาปฏิ่บัต่่อย่างต่่อเน่�อง

	 บรษั่ัทุฯ	ดำาเนน่การบรหุ่้ารจัำดการล้ก้ค�าแล้ะการต่ล้าด	ทีุ�มับีรบ่ทุ 

สอดคล้�องต่ามัว่สัยทัุศน์แล้ะพัิ่นธิก่จำของบร่ษััทุฯ	 เพิ่้�อต่อบสนอง 

ความัต่�องการแล้ะความัคาดหุ้วังทุี�หุ้ล้ากหุ้ล้ายของล้้กค�า	

	 บร่ษััทุฯ	 มีักระบวนการในการรับฟังล้้กค�า	3	 ร้ปแบบ	 ค้อ 

1)	 การต่่ดต่่อโดยต่รง	 มีัช่องทุาง	 เช่น	 การเข�าพิ่บ	 การประช้มั 

การอบรมั	 การสัมัมันา	 เป็นต่�น	2)	 การต่่ดต่่อผู้่านส้�อสารสนเทุศ 

มัช่ีองทุาง	เชน่	โทุรศพัิ่ท์ุ	โทุรสาร	เวบ็ไซื้ต์่	แล้ะSocial	Network	เปน็ต่�น 

3)การสำารวจำความัพิ่่งพิ่อใจำ	 ครอบคล้้มัทุ้กกล้้่มัล้้กค�า	 โดยกำาหุ้นด

ความัถืี�ในการรบัฟงัล้ก้ค�าทีุ�แต่กต่า่งกนัในแต่่ล้ะชอ่งทุางซื้่�งจำะนำาข�อมัล้้

ทีุ�ได�จำากล้้กค�ามัาแปล้งเป็นสารสนเทุศ	 ทีุ�ทุำาใหุ้�บร่ษััทุฯ	 ทุราบความั

ต่�องการของล้ก้ค�า	เพิ่้�อนำามัาออกแบบผู้ล้ต่่ภัณฑ์์แล้ะบรก่าร	หุ้รอ้สร�าง

นวัต่กรรมัทุี�ต่รงใจำล้้กค�า	

	 บร่ษััทุฯ	 มัีกระบวนการจำัดการข�อร�องเรียนในกรณีทีุ�ล้้กค�า 

เกด่ความัไม่ัพ่ิ่งพิ่อใจำเกี�ยวกับการใหุ้�บรก่ารหุ้รอ้ผู้ล้ต่่ภัณฑ์ข์อง	บรษั่ัทุฯ	

โดยมัีช่องทุางรับข�อร�องเรียน	ข�อเสนอแนะจำากล้้กค�า	ผู้้�บร่โภค	แล้ะ

ประชาชนทัุ�วไป	ต่ามัช่องทุางทัุ�ง	3	รป้แบบดงักล่้าวข�างต่�น	ข�อร�องเรยีน 

ทุั�งหุ้มัดของล้้กค�าจำะได�รับการต่อบสนองเบ้�องต่�นภายใน	7	 วัน	 แล้ะ 

จำะแจำ�งกลั้บล้้กค�าถื่งแนวทุางแล้ะระยะเวล้าในการดำาเน่นการแก�ไข

ปัญหุ้าใหุ้�แล้�วเสร็จำ	 พิ่ร�อมัทัุ�งแจำ�งความัก�าวหุ้น�าในการดำาเน่น 

การแก�ไขใหุ้�ทุราบเป็นระยะ	เม้ั�อแก�ไขแล้�วเสร็จำ	จำะแจำ�งปิดเร้�องใหุ้�ล้ก้ค�า 

ทุราบทุันทุี	เพิ่้�อรักษัาความัเช้�อมัั�นทุี�ล้้กค�ามัีต่่อบร่ษััทุฯ

ค์ู่แข่งขัน
	 บร่ษััทุฯ	 ย่ดหุ้ล้ักการดำาเน่นธ้ิรก่จำต่ามักรอบกต่่กาของการ

แข่งขันอย่างย้ต่่ธิรรมั	 แล้ะไมั่กระทุำาการใดๆ	 ทีุ�เป็นการล้ะเม่ัดส่ทุธิ่

ของค้่แข่งขันทุางการค�า	 โดยค้่แข่งทุางการค�าเป็นบ้คคล้ภายนอก 
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ทีุ�บรษั่ัทุฯ	ต่�องแขง่ขนัต่ามัวถ่ืทีุน้นย่มั	เสรีในการทุำาธิร้กจ่ำ	การแขง่ขนั

ย่อมัต่�องดำาเน่นไปอย่างเป็นธิรรมั	ไมั่บ่ดเบ้อนข�อมั้ล้	หุ้ล้อกล้วง	หุ้ร้อ

ใช�ว่ธิีอ้�นใดทุี�ไมั่ถื้กต่�องต่ามัครรล้องของการแข่งขันทุี�ดี

แนวปฏิิบัติ

1.	 บร่ษััทุฯ	ดำาเน่นธิ้รก่จำบนการแข่งขันเสรี	การดำาเน่นธิ้รก่จำจำะต่�อง

คำาน่งถื่งการแข่งขันอย่างเป็นธิรรมั	 ไมั่ใส่ร�ายป้ายสี	 ไมั่จำ้่โจำมั 

ค้่แข่งโดยปราศจำากข�อมั้ล้อย่างสมัเหุ้ต่้สมัผู้ล้

2.	 บร่ษััทุฯ	 ใหุ้�การสนับสน้นการร่วมัม้ัอกับค่้แข่งทุางการค�าทีุ�เป็น

ไปเพิ่้�อประโยชน์ของผู้้�บร่โภค	ความัร่วมัมั้อระหุ้ว่างบร่ษััทุฯ	กับ

บร่ษััทุค้่แข่งจำะต่�องม่ัใช่เป็นไปเพิ่้�อการผู้้กขาดการจัำดสรรรายได�

แล้ะส่วนแบ่งการต่ล้าด	 การล้ดค้ณภาพิ่ของส่นค�าแล้ะบร่การ	

แล้ะการกำาหุ้นดราคาส่นค�าแล้ะบร่การ	 อันจำะก่อใหุ้�เก่ดผู้ล้เสีย

ต่่อผู้้�บร่โภคในภาพิ่รวมั	บ้คล้ากรของบร่ษััทุฯ	ต่�องระมััดระวังใน

การต่่ดต่่อกับค้่แข่ง	 แล้ะบ้คล้ากรของค้่แข่งทุ้กกรณีไป	 ไมั่เปิด

เผู้ยหุ้ร้อล้ะเล้ยใหุ้�ความัล้ับของบร่ษััทุฯ	ต่กอย้่ในมั้อของค้่แข่ง

ชุมชนและสังค์ม
	 บร่ษััทุฯ	 เป็นส่วนหุ้น่�งของสังคมั	 จ่ำงมัีพัิ่นธิก่จำรับผู้่ดชอบการ

พิ่ัฒนาแล้ะค้นกำาไรส้่ช้มัชนแล้ะสังคมัโดยรวมั	 เพ้ิ่�อใหุ้�บร่ษััทุฯ	 เจำร่ญ

เต่บ่โต่อยา่งยั�งย้นต่ามัการพิ่ฒันาของสงัคมั	บรษั่ัทุฯ	ถือ้เปน็หุ้น�าทีุ�แล้ะ

นโยบายหุ้ล้ักในการใหุ้�ความัสำาคัญกับก่จำกรรมัของช้มัชน	 แล้ะสังคมั	

โดยมั้่งเน�นใหุ้�เก่ดการพิ่ัฒนาสังคมั	 ช้มัชน	 ส่�งแวดล้�อมั	 ทุำาน้บำาร้ง

ศาสนา	สร�างสรรค์	แล้ะอน้รักษั์ทุรัพิ่ยากรธิรรมัชาต่่	รวมัทุั�งสนับสน้น

การศ่กษัาแก่เยาวชน	 แล้ะสนับสน้นก่จำกรรมัสาธิารณประโยชน์แก่

ช้มัชน	เพิ่้�อใหุ้�ช้มัชนเข�มัแข็ง	แล้ะพิ่่�งพิ่าต่นเองได�

การเค์ารพักฎิหมายและหลักสิทธิมนุษัยชนสากล
 บรษั่ัทุฯ	กำาหุ้นดใหุ้�กรรมัการ	ผู้้�บรหุ่้าร	แล้ะพิ่นกังานของบรษั่ัทุฯ	

ทุ้กคนต่�องเคารพิ่กฎหุ้มัาย	ขนบธิรรมัเนียมั	ประเพิ่ณี	แล้ะวัฒนธิรรมั

ทุี�แต่กต่่างกันในแต่่ล้ะประเทุศทุี�บร่ษััทุฯ	เข�าไปล้งทุ้น	แล้ะเคารพิ่หุ้ล้ัก

สทุ่ธิม่ันษ้ัยชนสากล้อยา่งเครง่ครดัต่ามัหุ้ล้กัปฏิญ่ญาสากล้วา่ด�วยสทุ่ธิ่

มันษ้ัยชนโดยนำามัาเปน็สว่นหุ้น่�งในการปฏิบ่ตั่ง่าน	รวมัทัุ�งไมัส่นบัสนน้

ก่จำการทุี�ล้ะเมั่ดหุ้ล้ักส่ทุธิ่มัน้ษัยชนสากล้

แนวปฏิิบัติ

1.	 บ้คล้ากรของบรษั่ัทุฯ	ต่�องทุำาความัเข�าใจำกฎหุ้มัายทีุ�เกี�ยวข�องกับ

หุ้น�าทุี�แล้ะความัรับผู้่ดชอบของต่นโดยต่รงใหุ้�ถืี�ถื�วน	 แล้ะปฏิ่บัต่่

ต่ามัอย่างเคร่งครัด

2.	 บ้คล้ากรของบร่ษััทุฯ	 ทีุ�ต่�องไปปฏิ่บัต่่งานในต่่างประเทุศ	 ควร

ศ่กษัากฎหุ้มัาย	 ขนบธิรรมัเนียมั	 ประเพิ่ณี	 แล้ะวัฒนธิรรมั

ของประเทุศปล้ายทุางก่อนการเด่นทุาง	 เพ้ิ่�อใหุ้�แน่ใจำว่าส่นค�า	

ต่ัวอย่างส่นค�า	 แล้ะอ้ปกรณ์ทีุ�นำาเข�าไปด�วย	 เอกสารในการเด่น

ทุาง	วัต่ถืป้ระสงค์ของการเดน่ทุาง	แล้ะการปฏ่ิบตั่ง่านในประเทุศ

ปล้ายทุาง	 ไมั่ผู้่ดกฎหุ้มัาย	 ไมั่ขัดต่่อขนบธิรรมัเนียมั	ประเพิ่ณี	

แล้ะวัฒนธิรรมัของประเทุศปล้ายทุาง

3.	 บร่ษััทุฯ	ต่�องปฏิ่บัต่่ต่ามัหุ้ล้ักส่ทุธิ่มัน้ษัยชนสากล้อย่างเคร่งครัด	

ใหุ้�ความัร้�ความัเข�าใจำเกี�ยวกับหุ้ล้ักส่ทุธิ่มัน้ษัยชนสากล้แก่

พิ่นักงาน	 เพิ่้�อนำาไปปฏิ่บัต่่เป็นส่วนหุ้น่�งในการดำาเน่นงาน	 แล้ะ

ไมั่สนับสน้นก่จำการทุี�ล้ะเมั่ดหุ้ล้ักส่ทุธิ่มัน้ษัยชนสากล้

ทรัพัย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ� และการใช้เทค์โนโลย่
สารสนเทศและการส่�อสาร
 บร่ษััทุฯ	 สนับสน้นใหุ้�บ้คล้ากรของบร่ษััทุฯ	 ใช�เทุคโนโล้ยี

สารสนเทุศ	แล้ะการส้�อสารของบร่ษััทุฯ	ในการเสร่มัสร�างความัเข�าใจำ

ต่อ่บ้คคล้ภายนอก	เพิ่้�อประโยชนข์องบรษั่ัทุฯ	โดยต่�องมัคีวามัรอบคอบ	

ระมััดระวังในการใช�งาน	ต่�องเคารพิ่ล้่ขส่ทุธิ่�ของเจำ�าของทุรัพิ่ย์ส่นทุาง

ปัญญา

แนวปฏิิบัติ

1.	 บร่ษััทุฯ	ส่งเสร่มัใหุ้�บ้คล้ากรของบร่ษััทุฯ	ใช�ส้�อ	อ่นเทุอร์เน็ต่เพิ่้�อ

ประโยชน์ในการทุำางาน	บ้คล้ากรของบร่ษััทุฯ	ต่�องไมั่กระทุำาการ

อันเป็นการรบกวนระบบคอมัพิ่่วเต่อร์	 แล้ะ	 อ่นเทุอร์เน็ต่ของผู้้�

อ้�นในสำานักงาน	 ไมั่ใช�ระบบคอมัพิ่่วเต่อร์ของบร่ษััทุฯ	 เผู้ยแพิ่ร่

ข�อม้ัล้ทีุ�ไม่ัเหุ้มัาะสมัในทุางศีล้ธิรรมั	 ขนบธิรรมัเนียมัแล้ะจำารีต่

ประเพิ่ณี	หุ้รอ้ล้ะเมัด่กฎหุ้มัาย	เชน่	การสร�างความัเสียหุ้ายแก่ช้�อ

เสียงแล้ะทุรัพิ่ย์ส่น	การมัีไว�ซื้่�งส้�อล้ามักอนาจำาร	การส่งต่่อ	mail	

ทีุ�เปน็การรบกวน	สร�างความัรำาคาญ	หุ้รอ้ทีุ�เปน็การโฆษัณาสน่ค�า	

ธิร้กจ่ำแล้ะบรก่ารนอกเหุ้นอ่จำากสน่ค�าแล้ะบรก่ารของบรษั่ัทุฯ	แล้ะ

การส่ง	Spam	mail	เป็นต่�น

2.	 บ้คล้ากรของบรษั่ัทุฯ	ต่�องปฏิบ่ตั่ง่านโดยใช�โปรแกรมัคอมัพิ่ว่เต่อร์

ทีุ�มัีล้่ขส่ทุธ่ิ�ถื้กต่�อง	 หุ้ากปฏ่ิบัต่่หุ้น�าทีุ�บนเคร้�องคอมัพิ่่วเต่อร์

ภายนอกสำานักงาน	 ใหุ้�ต่รวจำสอบล้่ขส่ทุธิ่�	 แล้ะปร่กษัาผู้้�บังคับ

บญัชากอ่นทุ้กครั�ง	หุ้�ามัต่ด่ต่ั�ง	แล้ะใช�งานโปรแกรมัคอมัพิ่ว่เต่อร์

ทุี�ล้่ขส่ทุธิ่�ไมั่ถื้กต่�องในบร่ษััทุฯ	โดยเด็ดขาด

3.	 บ้คล้ากรของบรษั่ัทุฯ	ต่�องเก็บรักษัารหัุ้สผู้า่นของต่นใหุ้�เป็นความั

ล้ับ	 ไมั่บอกบ้คคล้อ้�นเพิ่้�อป้องกันไมั่ใหุ้�บ้คคล้อ้�นเข�าถื่งรหุ้ัสผู้่าน

ของต่น	รวมัทุั�งไมั่ใช�	อ่นเทุอร์เน็ต่เข�าไปยังเว็บไซื้ต่์ทุี�ไมั่ค้�นเคย	

แล้ะอาจำจำะเป็นอันต่รายต่่อระบบคอมัพิ่่วเต่อร์ของบร่ษััทุฯ

4.	 กรณทีีุ�บ้คล้ากรของบรษั่ัทุฯ	ขออนญ้าต่ใหุ้�ผู้้�ปฏ่ิบต่ั่งานสมัทุบหุ้รอ้

พิ่นักงานของผู้้�รับจำ�างใช�ระบบสารสนเทุศของบร่ษััทุฯ	 บ้คล้ากร

ของบร่ษััทุฯ	ผู้้�ขอต่�องควบค้มัการใช�งานของผู้้�ปฏิ่บัต่่งานสมัทุบ

หุ้ร้อพิ่นักงานของผู้้�รับจำ�าง	แล้ะต่�องรับผู้่ดชอบต่่อความัเสียหุ้าย

ทุี�อาจำจำะเก่ดข่�นกับบร่ษััทุฯ	จำากการใช�ระบบสารสนเทุศนั�น

5.	 บร่ษััทุฯ	จำะเข�าต่รวจำสอบ	ค�นหุ้า	ต่่ดต่ามั	สอบสวน	แล้ะควบค้มั

การใช�ระบบสารสนเทุศของบ้คล้ากรของบร่ษััทุฯ	 เพิ่้�อป้องกัน

ความัปล้อดภัยในระบบสารสนเทุศของบร่ษััทุฯ	

ค์วัามมั�นค์ง ค์วัามปลอดภัย และอาช่วัอนามัย
 บริษััทฯ ได�ต่ระหุ้นักถื่ง	 สวัสด่ภาพิ่แล้ะความัปล้อดภัยของ

พิ่นักงานเป็นหุ้ลั้กในการปฏ่ิบัต่่งาน	 ดังนั�นในการดำาเน่นก่จำการ

นอกเหุ้น่อจำากการจำัดสวัสด่การประกันภัยเพิ่้�อค้�มัครองส้ขภาพิ่ของ

พิ่นักงานโดยทัุ�วไป	 แล้ะการจัำดสวัสด่การประกันภัยสำาหุ้รับพิ่นักงาน

ทีุ�เสี�ยงภัยแล้�ว	 บร่ษััทุยังกำาหุ้นดใหุ้�พิ่นักงานทีุ�จำะต่�องปฏ่ิบัต่่หุ้น�าทีุ� 
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ในพิ่้�นทีุ�ทีุ�มัคีวามัเสี�ยงแล้ะผู้้�บังคบับัญชาในทุ้กระดับของทุ้กหุ้น่วยงาน

ทุั�งองค์กร	มัีภารก่จำทุี�จำะต่�องเข�ารับการอบรมัเร้�อง	ความัปล้อดภัยใน

การทุำางาน	โดยใหุ้�เปน็ต่ามัหุ้ล้กัเกณฑ์ข์องกฎหุ้มัายความัปล้อดภยัใน

การทุำางานของกระทุรวงแรงงาน	 ทัุ�งนี�	 เพ้ิ่�อส่งเสร่มัใหุ้�พิ่นักงานแล้ะ 

ผู้้�บงัคบับัญชาของหุ้น่วยงานต่า่งๆ	ได�ต่ระหุ้นัก	แล้ะบรหุ่้ารบ้คล้ากรใน

หุ้น่วยงานใหุ้�ทุำางานด�วยความัปล้อดภัยเพิ่้�อใหุ้�เป็นองค์กรทุี�ปราศจำาก

อ้บัต่่เหุ้ต่้หุ้ร้อโรคทีุ�เก่ดจำากการทุำางาน	 แล้ะปัจำจำ้บัน	 บร่ษััทุฯ	 มีัการ

จำัดต่ั�งคณะกรรมัการความัปล้อดภัยอาชีว	อนามััยแล้ะสภาพิ่แวดล้�อมั

ในการทุำางาน	 ประกอบด�วย	 เจำ�าหุ้น�าทีุ�ความัปล้อดภัยระดับว่ชาชีพิ่	

เจำ�าหุ้น�าทีุ�ความัปล้อดภัยระดับบร่หุ้าร	 แล้ะเจำ�าหุ้น�าทีุ�ความัปล้อดภัย

ระดับหุ้ัวหุ้น�างาน	 ซื้่�งคณะกรรมัการทุ้กคนจำะต่�องผู้่านการอบรมั

เร้�องความัปล้อดภัยต่ามัหุ้ล้ักส้ต่รของกระทุรวงแรงงานฯ	 โดยจำะทุำา

หุ้น�าทีุ�ประสานงาน	 สนับสน้นแล้ะส่งเสร่มังานด�านความัปล้อดภัยใหุ้�

แก่พิ่นักงาน	 อีกทัุ�งยังมัีการจำัดต่ั�งคณะกรรมัการสวัสด่การในสถืาน

ประกอบการ	เพิ่้�อร่วมัด้แล้ความัเป็นอย้่ด�านสวัสด่การใหุ้�กับพิ่นักงาน	

แล้ะประสานความัเข�าใจำระหุ้ว่างบร่ษััทุฯ	กับพิ่นักงาน	รวมัถื่งการเข�า

ร่วมัเป็นสมัาช่กโครงการโรงงานสีขาว	 เพิ่้�อแสดงเจำต่นารมัณ์ในการ

แก�ปัญหุ้ายาเสพิ่ต่ด่แพิ่รร่ะบาดในสถืานประกอบการ	ต่ามัการสง่เสรม่ั

ของกระทุรวงแรงงาน

การรับั การให้ของขวััญ ทรัพัย์สิน หรือประโยชน์อ่�นใด

 การรับแล้ะการใหุ้�ต่ามัประเพิ่ณี	 แล้ะศีล้ธิรรมัจำรรยา	 เป็นเร้�อง

ปกต่่ทีุ�บ้คล้ากรของบร่ษััทุฯ	 พิ่่งปฏิ่บัต่่เพิ่้�อแสดงออกถื่งความักตั่ญญู้

กต่เวทุี	 อย่างไรก็ดี	 การใหุ้�แล้ะการรับของขวัญ	 ทุรัพิ่ย์ส่น	 หุ้ร้อ

ประโยชนอ้์�นใดทีุ�ไมัเ่หุ้มัาะสมั	อาจำนำามัาซ่ื้�งความัล้ำาบากใจำในภายหุ้ลั้ง 

อาจำมีัผู้ล้กระทุบต่่อการตั่ดส่นใจำในการปฏ่ิบัต่่หุ้น�าทีุ�	 แล้ะอาจำทุำาใหุ้�

บรษั่ัทุฯ	เสยีประโยชน์ในทีุ�สด้	บรษั่ัทุฯ	ไมัส่นบัสนน้การใหุ้�สน่บนอยา่ง

เด็ดขาด	ทุั�งนี�โดยใหุ้�เป็นไปต่ามักฎหุ้มัายทุี�เกี�ยวข�อง

แนวปฏิิบัติ

1.	 ในกรณีทีุ�ผู้้�รับมีัข�อสงสัยในการรับ	 หุ้ร้อกรณีการรับของขวัญ	

ทุรพัิ่ย์สน่	หุ้รอ้ประโยชน์อ้�นใดจำากบ้คคล้อ้�นในลั้กษัณะทีุ�ฟ้ม่ัเฟ้อย	

หุ้ร้อผู้่ดศีล้ธิรรมั	ประเพิ่ณีอันดีงามั	แล้ะกฎหุ้มัายในทุ�องถื่�นนั�น	

นับเป็นส่�งไมั่สมัควรกระทุำา	 โดยหุ้ากการรับนั�นไมั่เหุ้มัาะสมั	 ใหุ้�

ส่งค้น	หุ้ากการส่งค้นไมั่สามัารถืทุำาได�หุ้ร้อไมั่เหุ้มัาะสมั	ต่�องส่ง

มัอบใหุ้�ฝ่า่ยธิร้การเพิ่้�อดำาเนน่การรวบรวมัส่�งของดงักล้า่ว	นำาไป

เป็นของรางวัล้ใหุ้�กับพิ่นักงานในเทุศกาล้สำาคัญ	 หุ้ร้อขออน้มััต่่

ดำาเน่นการบร่จำาคใหุ้�บ้คคล้หุ้ร้อหุ้น่วยงานภายนอกเพิ่้�อการก้ศล้

หุ้ร้อสาธิารณประโยชน์ต่่อไปต่ามัความัเหุ้มัาะสมั

2.	 การรับของขวัญหุ้ร้อทุรัพิ่ย์ส่นควรเป็นการรับทุรัพิ่ย์ส่นหุ้ร้อ

ประโยชน์อ้�นใดโดยธิรรมัจำรรยา	 อาจำเป็นการรับจำากผู้้�เกี�ยวข�อง	

คนร้�จำกั	การรบัควรรบัในลั้กษัณะทีุ�เปน็การทัุ�วไป	ไมัเ่ฉิพิ่าะเจำาะจำง 

มั้ล้ค่าพิ่อสมัควร	ไมั่เป็นการรับทุรัพิ่ย์ส่นอย่างผู้่ดกฎหุ้มัาย	แล้ะ

ของขวัญหุ้ร้อทุรัพิ่ย์ส่นนั�นต่�องไมั่ใช่ส่�งผู้่ดกฎหุ้มัาย

3.	 หุ้�ามับ้คล้ากรของบรษั่ัทุฯ	แล้ะครอบครัว	เรยีกร�องหุ้รอ้รับของขวัญ	

ทุรพัิ่ย์สน่หุ้รอ้ประโยชนอ้์�นใดจำากผู้้�รบัเหุ้มัาผู้้�รบัเหุ้มัาชว่ง	ล้ก้ค�า	

ค้่ค�า	 หุ้ร้อผู้้�มัีส่วนเกี�ยวข�องกับธิ้รก่จำของบร่ษััทุฯ	 ไมั่ว่ากรณีใด 

อนัอาจำมีัผู้ล้กระทุบต่อ่การตั่ดสน่ใจำในการปฏ่ิบตั่หุ่้น�าทีุ�ด�วยความั

ล้ำาเอียงหุ้ร้อล้ำาบากใจำหุ้ร้อเป็นประโยชน์ขัดกันได�

4.	 บ้คล้ากรของบรษั่ัทุฯ	มีัหุ้น�าทีุ�รายงานการรับของขวญั	ทุรพัิ่ย์สน่

หุ้รอ้ประโยชนอ้์�นใด	บรษั่ัทุฯ	จำะประชาสมััพิ่นัธิ์ใหุ้�ผู้้�รบัเหุ้มัา	ผู้้�รบั

เหุ้มัาช่วง	ล้ก้ค�า	ค้ค่�า	หุ้รอ้ผู้้�มีัสว่นเกี�ยวข�องกับธิร้กจ่ำของบรษั่ัทุฯ	

ทุราบถื่งนโยบายการรับของขวัญ	ทุรัพิ่ย์ส่นหุ้ร้อประโยชน์อ้�นใด

อย่างสมัำ�าเสมัอ

5.	 บ้คล้ากรของบรษั่ัทุฯ	ต่�องไมั่ใหุ้�สน่บน	หุ้รอ้ผู้ล้ประโยชนต์่อบแทุน

ใดทีุ�มัีล้ักษัณะคล้�ายคล้่งกันแก่บ้คล้ากรของบร่ษััทุฯ	 เอง	 หุ้ร้อ

บ้คคล้ภายนอก	โดยเฉิพิ่าะอย่างย่�งเจำ�าหุ้น�าทุี�ของรัฐ	การใหุ้�ของ

ขวัญ	ทุรัพิ่ย์ส่น	หุ้ร้อประโยชน์อ้�นใดแก่เจำ�าหุ้น�าทุี�ของรัฐ	ทุั�งใน

ประเทุศไทุย	 แล้ะต่่างประเทุศ	 ต่�องใหุ้�แน่ใจำว่าการใหุ้�นั�นไมั่ขัด

ต่่อกฎหุ้มัาย	แล้ะจำารีต่ประเพิ่ณีทุ�องถื่�น

การเปิดเผ่ยข้อมูลและค์วัามโปร่งใส (Disclosure and 
Transparency)

 การรายงานของคณะกรรมการทัี่�งทีี่�เป็นการเงินและไม่ใช่้การเงิน

	 บร่ษััทุฯ	ใหุ้�ความัสำาคัญเร้�องการเปิดเผู้ยสารสนเทุศ	เน่�องจำาก

เป็นเร้�องทีุ�มัีผู้ล้กระทุบต่่อการต่ัดส่นใจำของผู้้�ล้งทุ้นแล้ะผู้้�มัีส่วนได�

เสีย	 จำ่งมีัความัจำำาเป็นทีุ�ต่�องมีัการควบค้มั	 แล้ะกำาหุ้นดมัาต่รการใน

การเปิดเผู้ยสารสนเทุศ	 ทุั�งทุี�เป็นสารสนเทุศทุางการเง่น	 แล้ะทุี�ไมั่ใช่

ทุางการเง่นใหุ้�ถื้กต่�องต่ามัทีุ�กฎหุ้มัายกำาหุ้นด	 โดยมัีสาระสำาคัญครบ

ถื�วนเพิ่ียงพิ่อ	เช้�อถื้อได�	แล้ะทุันเวล้า	ทุั�งภาษัาไทุยแล้ะภาษัาอังกฤษั	

โดยเปิดเผู้ยข�อมัล้้สารสนเทุศผู่้านระบบ	SET	Community	Portal	ของ

ต่ล้าดหุ้ล้ักทุรัพิ่ย์ฯ	แล้ะในเว็บไซื้ต่์ของบร่ษััทุ	โดยบร่ษััทุย่ดถื้อปฏิ่บัต่่

ต่ามักฎหุ้มัาย	 กฎเกณฑ์์	 ข�อบังคับต่่างๆ	 ทีุ�กำาหุ้นดโดยสำานักงาน 

คณะกรรมัการกำากบัหุ้ล้กัทุรพัิ่ยแ์ล้ะต่ล้าดหุ้ล้กัทุรพัิ่ย	์ต่ล้าดหุ้ล้กัทุรัพิ่ย์

แหุ้ง่ประเทุศไทุย	แล้ะหุ้นว่ยงานอ้�นของรฐั	อยา่งเครง่ครดัแล้ะต่ด่ต่ามั

การแก�ไขเปล้ี�ยนแปล้งอย้่อย่างสมัำ�าเสมัอ	เพิ่้�อใหุ้�มัั�นใจำได�ว่ากฎหุ้มัาย	

กฎเกณฑ์์	 ข�อบังคับทุี�บร่ษััทุฯ	 ถื้อปฏิ่บัต่่นั�นมัีความัถื้กต่�อง	 แล้ะเป็น

หุ้ล้กัประกนัใหุ้�ผู้้�ถือ้หุ้้�นเช้�อมัั�นในการดำาเนน่ธิร้กจ่ำทีุ�โปรง่ใสถืก้ต่�องต่รง

ไปต่รงมัา รวมทั�งสร้�งกลไกในก�รรบัเร่ืองรอ้งเรียนท่ีเหม�ะสมและเปน็

ธรรมสำ�หรับผู้ร้องเรียน และผู้ถืูกร้องเรียน	เช่น

1.	 เปดิเผู้ยข�อม้ัล้การเงน่แล้ะข�อม้ัล้ทีุ�ม่ัใช่ข�อม้ัล้การเงน่อย่าง

ถื้กต่�อง	ครบถื�วน	ทุันเวล้า

2.	 จำัดทุำารายงานความัรับผู้่ดชอบของคณะกรรมัการต่่อ

รายงานทุางการเงน่	แล้ะแสดงไว�ค้ก่บัรายงานผู้้�สอบบญัชี

ในรายงานประจำำาปี

3.	 กำาหุ้นดนโยบายใหุ้�กรรมัการแล้ะผู้้�บร่หุ้ารต่�องรายงาน

การมัีส่วนได�เสียของต่นแล้ะบ้คคล้ทุี�มัีความัเกี�ยวข�อง	ซื้่�ง

เป็นส่วนได�เสียทีุ�เกี�ยวข�องกับการบร่หุ้ารจัำดการก่จำการ

ของบร่ษััทุฯ	หุ้ร้อบร่ษััทุย่อย	โดยมัีหุ้ล้ักเกณฑ์์แล้ะว่ธิีการ

รายงาน	ดังนี�

• รายงานเมั้�อเข�าดำารงต่ำาแหุ้น่งกรรมัการหุ้รอ้ผู้้�บรหุ่้าร

ครั�งแรก
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• รายงานทุ้กครั�งเม้ั�อมัีการเปล้ี�ยนแปล้งข�อมั้ล้การมัี

ส่วนได�เสีย

• รายงานเป็นประจำำาทุ้กส่�นปี

• ในกรณีทีุ�กรรมัการพิ่�นจำากต่ำาแหุ้น่งแล้ะได�กล้ับเข�า

ดำารงต่ำาแหุ้น่งกรรมัการใหุ้มั่โดยต่่อเน่�อง	กรรมัการ

ทุ่านนั�นไม่ัต่�องย้�นแบบรายงานใหุ้ม่ัหุ้ากไม่ัมัีการ

เปล้ี�ยนแปล้งข�อมั้ล้การมัีส่วนได�เสีย

• ใหุ้�กรรมัการแล้ะผู้้�บร่หุ้ารส่งแบบรายงานการมัีส่วน

ได�เสียแก่เล้ขาน้การบร่ษััทุ	แล้ะเล้ขาน้การบร่ษััทุจำะ

ต่�องส่งสำาเนารายงานการมัีส่วนได�เสียใหุ้�ประธิาน

กรรมัการ	 แล้ะประธิานกรรมัการต่รวจำสอบภายใน	

7	วันทุำาการนับแต่่วันทุี�ได�รับรายงาน

4.	 เปิดเผู้ยข�อม้ัล้การปฏ่ิบัต่่หุ้น�าทีุ�ของคณะกรรมัการแล้ะ

จำำานวนครั�งการเข�าประช้มัเป็นรายบ้คคล้

5.	 เปิดเผู้ยโครงสร�างการดำาเน่นงานแล้ะการล้งทุ้นในบร่ษััทุ

ย่อยแล้ะบร่ษััทุร่วมัอย่างชัดเจำน

6.	 เปิดเผู้ยข�อม้ัล้ค่าต่อบแทุนทีุ�กรรมัการแต่่ล้ะคนได�รับจำาก

การเป็นกรรมัการเป็นรายบ้คคล้

7.	 เปิดเผู้ยนโยบายการจ่ำายค่าต่อบแทุนแก่กรรมัการแล้ะผู้้�

บร่หุ้ารระดับส้ง	 รวมัทุั�งร้ปแบบ	 ล้ักษัณะ	 แล้ะจำำานวนค่า

ต่อบแทุนทีุ�กรรมัการแต่ล่้ะคนได�รบัจำากการเปน็กรรมัการ

8.	 รายงานนโยบายการกำากับด้แล้ก่จำการแล้ะผู้ล้การปฏ่ิบัต่่

ต่ามันโยบาย

9.	 เปดิเผู้ยโครงการล้งทุน้ทีุ�สำาคญัต่า่งๆ	แล้ะผู้ล้กระทุบทีุ�มัตี่อ่

โครงการล้งทุ้น	 โดยเปิดเผู้ยข�อม้ัล้สารสนเทุศผู้่านระบบ	

SET	Community	Portal	 ของต่ล้าดหุ้ลั้กทุรัพิ่ย์ฯ	 แล้ะ

เว็บไซื้ต์่ของบรษั่ัทุฯ	เพิ่้�อใหุ้�ผู้้�ถ้ือหุ้้�น	นักล้งทุน้	ส้�อมัวล้ชน	

แล้ะผู้้�เกี�ยวข�องได�รับทุราบข�อม้ัล้ทีุ�ถื้กต่�อง	 ทัุ�วถื่ง	 แล้ะ

โปร่งใส

 ความสัุมพันธ์กับผู้ิลงทุี่น

	 ฝ่า่ยบรหุ่้ารกล้างโดยกรรมัการบรหุ่้ารแล้ะกรรมัการผู้้�จัำดการ	ทุำา

หุ้น�าทุี�ในการเปิดเผู้ยข�อมั้ล้ต่่างๆ	ของบร่ษััทุ	แล้ะเป็นผู้้�รับผู้่ดชอบใน

การต่ด่ต่อ่กับนกัวเ่คราะหุ้แ์ล้ะนกัล้งทุ้นทีุ�เกี�ยวข�อง	ทัุ�งนี�บรษั่ัทุฯ	ได�ใหุ้�

ความัสำาคัญกับการเปิดเผู้ยข�อมั้ล้ทุี�ถื้กต่�อง	ครบถื�วน	โปร่งใส	แล้ะทุั�ว

ถืง่เพิ่้�อเปน็ประโยชนต์่อ่ผู้้�ล้งทุ้น	ผู่้านทุางเวบ็ไซื้ต่ข์องต่ล้าดหุ้ลั้กทุรัพิ่ย์

แหุ้่งประเทุศไทุย	 แล้ะเว็บไซื้ต่์ของบร่ษััทุทีุ�	 http://www.cigpcl.com 

หุ้ากมัีข�อสงสัยเกี�ยวกับข�อม้ัล้ทีุ�ได�เปิดเผู้ย	 หุ้ร้อต่�องการข�อม้ัล้เพิ่่�มั

เต่่มัได�ทุี�ฝ่่ายบร่หุ้ารกล้างของบร่ษััทุฯ	ทุี�โทุร.02-976-5290-9	หุ้ร้อทุี�	

e-mail	address:	secretary@cigpcl.com

 การแจ้ังข้อร้องเรียนและการเข้าถึิงข้อมูล

	 ผู้้�มัีส่วนได�ส่วนเสียทุ้กกล้้่มัสามัารถืใช�กล้ไกในการต่่ดต่่อ	 การ

รับทุราบข�อมั้ล้	 การแจำ�งข่าว/	 เบาะแส	 โดยผู้่าน	 ช่องทุางเว็บไซื้ต่์,	

โทุรศพัิ่ทุ,์	หุ้นงัสอ้แจำ�ง	แล้ะอเีมัล้แจำ�งหุ้นว่ยงาน	เล้ขานก้ารบรษั่ัทุ	ดงันี�

• โทุรศัพิ่ทุ์:	0-2976-5290

• เว็บไซื้ต่์:	www.cigpcl.com

• เล้ขาน้การบร่ษััทุ:	secretary@cigpcl.com

	 ซื้่�งข�อคำาถืามั	ข�อต่่ชมั	แล้ะข�อเสนอแนะต่่างๆ	จำะถื้กส่ง	ต่่อใหุ้�

หุ้น่วยงานทุี�เกี�ยวข�องดำาเน่นการแก�ไขปรับปร้ง	ผู้่านระบบการจำัดการ

เร้�องร�องเรียน	โดยมีัการต่ด่ต่ามัความัคบ้หุ้น�า	หุ้ากแล้�วเสร็จำหุ้น่วยงาน

ทุี�รับผู้่ดชอบจำะแจำ�งผู้ล้การดำาเน่นงานใหุ้�ผู้้�ต่่ดต่่อทุราบ	

	 สำาหุ้รับการร�องเรียน	 บร่ษััทุฯ	 เปิดโอกาสใหุ้�บ้คคล้ทัุ�วไป	

สามัารถืร�องเรียนเมั้�อพิ่บพิ่ฤต่่กรรมัของกรรมัการ	 ผู้้�บร่หุ้าร	 แล้ะ

พิ่นักงาน	ทีุ�ไมัเ่หุ้มัาะสมัหุ้รอ้ขัดต่อ่จำรรยาบรรณธิร้กจ่ำของบรษั่ัทุฯ	ต่อ่

สำานกัต่รวจำสอบภายใน	แล้ะเล้ขานก้ารบรษั่ัทุ	โดยบรษั่ัทุฯ	จำะรับฟงัทุก้

ข�อร�องเรียนอย่างเสมัอภาค	โปร่งใส	เอาใจำใส่	แล้ะใหุ้�ความัเป็นธิรรมั

แกทุ่ก้ฝ่า่ย	มักีารกำาหุ้นดระยะเวล้าดำาเนน่การทีุ�เหุ้มัาะสมั	มักีารรกัษัา

ความัล้ับแล้ะค้�มัครองผู้้�ร�องเรียน	โดยผู้้�แจำ�งเร้�องร�องเรียนแล้ะบ้คคล้ทุี�

เกี�ยวข�องใหุ้�ได�รับความัเป็นธิรรมัหุ้ร้อไมั่ถื้กกล้ั�นแกล้�งในทุ้กล้ักษัณะ	

โดยผู้่านช่องทุาง	ดังนี�

• เว็บไซื้ต่์	:	www.cigpcl.com

• Email	เล้ขาน้การบร่ษััทุ	:	secretary@cigpcl.com

• สำานักต่รวจำสอบภายใน	:	internalaudit@cigpcl.com

• ไปรษัณีย์หุ้ร้อย้�นส่งโดยต่รง	:	 สำานักเล้ขาน้การบร่ษััทุ 

	 	 	 บร่ษััทุ	ซื้ี.ไอ.กร้�ป	จำำากัด 

	 	 	 (มัหุ้าชน) 

	 	 	 1/1	หุ้มั้่	7	ถื.บางค้วัด	 

	 	 	 ต่.บางค้วัด	อ.เมั้อง	 

	 	 	 จำ.ปทุ้มัธิานี	12000

	 ทุั�งนี�ในปี	2563	ไมั่ปรากฏิว่ามัีข�อร�องเรียนด�านจำร่ยธิรรมัใดๆ

ค์วัามรบััผ่ดิชอบัของค์ณะกรรมการ (Board Responsibility)

 การแยกตำาแหน่งประธานกรรมการบรษัิที่และประธานกรรมการ 

 บริหาร/กรรมการผู้ิจััดการ

 เพิ่้�อใหุ้�การแบ่งแยกหุ้น�าทีุ�ในเร้�องการกำาหุ้นดนโยบายของ 

บร่ษััทุฯ	แล้ะการบร่หุ้ารงานประจำำาของบร่ษััทุฯ	ออกจำากกัน	แล้ะเพิ่้�อ

ใหุ้�กรรมัการทุำาหุ้น�าทุี�สอดส่องด้แล้	แล้ะประเมั่นผู้ล้การบร่หุ้ารงานได�

อย่างมัีประส่ทุธิ่ภาพิ่	บร่ษััทุฯ	จำ่งกำาหุ้นดใหุ้�	ประธิานกรรมัการบร่ษััทุ	

แล้ะประธิานกรรมัการบร่หุ้าร/	กรรมัการผู้้�จำัดการ	เป็นคนล้ะบ้คคล้กัน

เสมัอ	 ประธิานกรรมัการบร่ษััทุฯ	 ต่�องคอยสอดส่องด้แล้การบร่หุ้าร 

จำัดการของฝ่	่ายบร่หุ้าร	คอยใหุ้�คำาแนะนำา	ช่วยเหุ้ล้้อ	แต่่ต่�องไมั่มัีส่วน

รว่มั	แล้ะไม่ัก�าวก่ายในการบรหุ่้ารงานปกต่ป่ระจำำาวนั	โดยใหุ้�เป็นหุ้น�าทีุ�

ของประธิานกรรมัการบร่หุ้าร/กรรมัการผู้้�จำัดการ	ภายใต่�กรอบอำานาจำ

ทุี�ได�รับจำากคณะกรรมัการ

	 นอกจำากนี�	 ประธิานกรรมัการบร่ษััทุต่�องมัีภาวะผู้้�นำา	 ด้แล้

กรรมัการมั่ใหุ้�อย่้ภายใต่�อทุ่ธ่ิพิ่ล้ของฝ่า่ยบรหุ่้าร	โดยทุำาหุ้น�าทีุ�ประธิาน

ในทีุ�ประช้มัทัุ�งในการประช้มัคณะกรรมัการ	 แล้ะการประช้มัผู้้�ถื้อหุ้้�น

อย่างเป็นธิรรมั	 มัีประส่ทุธิ่ภาพิ่	 สนับสน้น	 แล้ะผู้ล้ักดันใหุ้�ผู้้�เข�าร่วมั

ประช้มัใช�ส่ทุธิ่ออกเสียง	 ปฏิ่บัต่่ต่ามั	 หุ้ล้ักการกำากับด้แล้ก่จำการทีุ�ดี

อย่างเคร่งครัด
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 การประชุ้มของคณะกรรมการ

	 บรษั่ัทุฯ	มีันโยบายใหุ้�คณะกรรมัการของบรษั่ัทุต่�องประช้มัอย่าง

น�อย	3	เด้อนต่่อครั�ง	โดยกำ�หนดก�รประชุมคณะกรรมก�รฯ ไว้อย่�ง

เปน็ท�งก�รล่วงหน�้ตลอดป	ีแล้ะอาจำมักีารประช้มัพิ่เ่ศษัเพิ่่�มัเต่ม่ัต่ามั

ความัจำำาเป็น	 โดยการประช้มัแต่่ล้ะครั�งได�มีัการกำาหุ้นดวาระในการ

ประช้มัอย่างชัดเจำนแล้ะมีัการส่งหุ้นังส้อนัดประช้มัพิ่ร�อมัรายล้ะเอียด

ล้ว่งหุ้น�า	7	วนั	เพ้ิ่�อใหุ้�คณะกรรมัการบรษั่ัทุได�มัเีวล้าศก่ษัาข�อม้ัล้อยา่ง

เพิ่ยีงพิ่อกอ่นเข�ารว่มัประช้มั	จำำานวนองค์ประช้มัขั�นต่ำ�า	ณ	ขณะทีุ�คณะ

กรรมัการจำะล้งมัต่่ในทุี�ประช้มั	ต่�องมัีกรรมัการอย้่ไมั่น�อยกว่า	2	ใน	3	

ของจำำานวนกรรมัการทัุ�งหุ้มัด	รวมัทัุ�งได�มักีารจำดบนัทุ่กการประช้มัเปน็

ล้ายล้กัษัณอ์กัษัร	แล้ะจำดัเกบ็รายงานการประช้มัทีุ�ผู้า่นการรับรองจำาก

คณะกรรมัการบร่ษััทุ	 พิ่ร�อมัใหุ้�คณะกรรมัการบร่ษััทุแล้ะผู้้�ทีุ�เกี�ยวข�อง

ต่รวจำสอบได�

	 ทุั�งนี�ในปี	2563	คณะกรรมัการบร่ษััทุมัีการประช้มัทุั�งส่�น	6	ครั�ง	

(รวมัการประช้มัคณะกรรมัการบรษั่ัทุ	5	ครั�ง	การประช้มัสามัญัผู้้�ถ้ือหุ้้�น	

1	ครั�ง)	กรรมัการมีัการเสนอความัคด่เห็ุ้นอย่างเปิดเผู้ยแล้ะเสรี	โดยใน

วาระใดหุ้ากกรรมัการพิ่จ่ำารณาเห็ุ้นวา่ต่นเองอาจำเข�าข่ายมีัผู้ล้ประโยชน์

ทีุ�อาจำขัดแย�งกับผู้ล้ประโยชน์ของบร่ษััทุฯ	 กรรมัการดังกล้่าวจำะขอ 

งดออกเสียง	หุ้ร้อขอไมั่เข�าร่วมัประช้มัในวาระนั�นๆ

 การประชุ้มของกรรมการทีี่�ไม่เป็นผู้ิบริหาร

	 คณะกรรมัการบร่ษััทุมัีนโยบายส่งเสร่มัใหุ้�กรรมัการทีุ�ไมั่เป็น 

ผู้้�บร่หุ้ารประช้มัระหุ้ว่างกันได�ต่ามัความัจำำาเป็น	 แล้ะ/หุ้ร้อประช้มั

ร่วมักับผู้้�สอบบัญชี	 เพ้ิ่�ออภ่ปรายปัญหุ้าต่่างๆ	 เกี�ยวกับการจัำดการ

ทีุ�อย่้ในความัสนใจำโดยไม่ัมัีฝ่่ายบร่หุ้ารเข�าร่วมัด�วย	 โดยในปี	2563 

คณะกรรมัการต่รวจำสอบได�มัีการประช้มัร่วมักัน	 โดยไมั่มัีฝ่่ายบร่หุ้าร

เข�าร่วมัด�วย	จำำานวน	4	ครั�ง

 การประเมินผิลตนเองของคณะกรรมการ

 บริษััทฯ กำาหุ้นดใหุ้�มัีการประเม่ันผู้ล้การปฏิ่บัต่่งานต่นเองของ

คณะกรรมัการ	(Board	Self-Assessment)	 เป็นประจำำาทุ้กปี	 โดยได้

กำ�หนดแบบประเมินตนเองของคณะกรรมก�ร เพ่ือให้สอดคล้องกับ

หลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี ต�มข้อกำ�หนดของตล�ดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย ซึ่่่งได้มีก�รประเมินตนเองของคณะกรรมก�รจำำานวน	

3	 ช้ด	 ดังนี�	1.)	 การประเม่ันต่นเองของกรรมัการทัุ�งคณะ	2.)	 การ

ประเมัน่ต่นเองของกรรมัการเปน็รายบ้คคล้	3.)	การประเมัน่ต่นเองของ 

คณะกรรมัการช้ดย่อยแบบรายคณะ	1	 ช้ด	 ค้อ	 คณะกรรมัการต่รวจำ

สอบ	 โดยมุ่งเน้นก�รนำ�ผลประเมิน ไปใช้ประโยชน์ เพ่ือก�รปรับปรุง

ก�รปฏิิบัติหน้�ท่ีของคณะกรรมก�ร ส�ม�รถืนำ�ไปใช้อ้�งอิงในก�ร

ทำ� CG Rating และเพื่อให้มีก�รประเมินผลคณะกรรมก�รได้ครบทุก

คณะ สำ�หรบัใช้เปน็ขอ้มลูในก�รรับก�รตรวจสอบ/ ประเมินจ�กหน่วย

ง�นภ�ยนอก 

 การประเม่ันผู้ล้ต่นเองของคณะกรรมัการบร่ษััทุ	 แบบประเม่ัน

ทีุ�บร่ษััทุนำามัาประเมั่นต่นเอง	 มีั	 2	 แบบ	 ค้อ	 แบบประเม่ันผู้ล้ 

คณะกรรมัการทุั�งคณะ	แล้ะ	แบบประเมั่นผู้ล้คณะกรรมัการรายบ้คคล้	

(ประเมั่นต่นเอง)	 โดยแบบประเมั่นผู้ล้มัีเกณฑ์์การประเมั่นผู้ล้ค่ดเป็น

ร�อยล้ะจำากคะแนนเต่็มัในแต่่ล้ะข�อทุั�งหุ้มัด	ดังนี�

มัากกว่า	 85%	=	 ดีเยี�ยมั

มัากกว่า	 75%	=	 ดีมัาก

มัากกว่า	 65%	=	 ดี

มัากกว่า	 50%	=	 พิ่อใช�

ต่ำ�ากว่า	 50%	=	 ควรปรับปร้ง

 แบบประเมนิผิลคณะกรรมการทัี่�งคณะ	ประกอบด�วย	4	หุ้วัข�อ	ค้อ	

1.	 โครงสร�างแล้ะค้ณสมับัต่่ของคณะกรรมัการ

2.	 การประช้มัคณะกรรมัการ	

3.	 บทุบาทุ	หุ้น�าทุี�	แล้ะความัรับผู้่ดชอบของคณะกรรมัการ

4.	 เร้�องอ้�นๆ	 เช่น	ความัสัมัพิ่ันธิ์กับฝ่่ายจำัดการ	การพิ่ัฒนา 

	 ต่นเองของกรรมัการแล้ะการพิ่ัฒนาผู้้�บร่หุ้าร

 กระบวนการในการประเมิน 

1.	 ดำาเน่นการประเมั่นประส่ทุธิ่ภาพิ่ในการดำาเน่นงานของ

คณะกรรมัการบร่ษััทุแบบทัุ�งคณะ	 อย่างน�อยปีล้ะ	1	

ครั�งเป็นประจำำาทุ้กปี	 เพิ่้�อช่วยใหุ้�คณะกรรมัการได�มีัการ

พิ่่จำารณาทุบทุวนผู้ล้งาน	 ประเด็นแล้ะอ้ปสรรคต่่างๆ	 ใน

ระหุ้ว่างปีทีุ�ผู้่านมัา	 เพิ่้�อเพิ่่�มัประส่ทุธิ่ผู้ล้การทุำางานของ

คณะกรรมัการต่ามัหุ้ล้ักการกำากับด้แล้ก่จำการทุี�ดี

2.	 เล้ขานก้ารบรษั่ัทุนำาสง่แบบประเมัน่ผู้ล้การปฏิบ่ตั่ง่านของ

คณะกรรมัการบรษั่ัทุแบบทัุ�งคณะ	สง่ใหุ้�คณะกรรมัการทุก้

คนประเม่ันผู้ล้การปฏ่ิบัต่่งานประจำำาปี	 แล้ะรวบรวมัผู้ล้

คะแนนประเมั่นของกรรมัการแต่่ล้ะคน	 สร้ปผู้ล้ว่เคราะหุ้์

การประเมั่นการปฏิ่บัต่่งานของคณะกรรมัการบร่ษััทุใน

รอบปี	 แล้ะรายงานใหุ้�คณะกรรมัการบร่ษััทุเพิ่้�อพิ่่จำารณา

ผู้ล้ประเมั่นแล้ะแนวทุางการพิ่ัฒนาปรับปร้งประส่ทุธิ่ภาพิ่

การดำาเน่นงานของคณะกรรมัการบร่ษััทุ

	 สร้ปผู้ล้การประเม่ันผู้ล้คณะกรรมัการทัุ�งคณะ	 สำาหุ้รับ 

ป	ี2563	ในภาพิ่รวมั	4	หัุ้วข�อ	เห็ุ้นวา่การดำาเนน่การส่วนใหุ้ญจ่ำดั

ทุำาได�ดมีัคีะแนนเฉิล้ี�ยอย่้ในเกณฑ์ด์เียี�ยมั	เทุ่ากบั	ร�อยล้ะ	94.50

 แบบประเมินผิลคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง)  

 ประกอบด�วย	3	หุ้ัวข�อ	ค้อ	

1.	 โครงสร�างแล้ะค้ณสมับัต่่ของคณะกรรมัการ

2.	 การประช้มัคณะกรรมัการ	

3.	 บทุบาทุ	หุ้น�าทุี�	แล้ะความัรับผู้่ดชอบของคณะกรรมัการ

 กระบวนการในการประเมิน 

1.	 กรรมัการบร่ษััทุประเมั่นต่นเองเป็นรายบ้คคล้อย่างน�อย

ปลี้ะ	1	ครั�ง	เปน็ประจำำาทุก้ป	ีเพิ่้�อชว่ยใหุ้�กรรมัการบรษั่ัทุได�

มักีารพิ่จ่ำารณาทุบทุวนผู้ล้งาน	ประเดน็แล้ะอ้ปสรรคต่า่งๆ	

ในระหุ้วา่งปทีีุ�ผู้า่นมัา	เพิ่้�อเพิ่่�มัประสทุ่ธิผู่้ล้การทุำางานของ

คณะกรรมัการต่ามัหุ้ล้ักการกำากับด้แล้ก่จำการทุี�ดี

2.	 เล้ขานก้ารบรษั่ัทุนำาสง่แบบประเมัน่ผู้ล้การปฏิบ่ตั่ง่านของ

คณะกรรมัการบรษั่ัทุแบบรายบค้คล้	(ประเม่ันต่นเอง)สง่ใหุ้�

คณะกรรมัการทุ้กคนประเมั่นผู้ล้การปฏ่ิบัต่่งานประจำำาปี 
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แล้ะรวบรวมัผู้ล้คะแนนประเม่ันของกรรมัการแต่่ล้ะคน 

สร้ปผู้ล้ว่ เคราะหุ้์การประเมั่นการปฏิ่บั ต่่งานของ 

คณะกรรมัการบร่ษััทุในรอบปี	 แล้ะรายงานใหุ้�คณะ

กรรมัการบร่ษัทัุเพิ่้�อพิ่่จำารณาผู้ล้ประเมั่นแล้ะแนวทุางการ

พิ่ัฒนาปรับปร้งประส่ทุธิ่ภาพิ่การดำาเน่นงาน

	 สร้ปผู้ล้การประเมั่นผู้ล้คณะกรรมัการรายบ้คคล้	(ประเมั่น

ต่นเอง)	สำาหุ้รบัป	ี2563	ในภาพิ่รวมั	3	หุ้วัข�อ	เหุ้น็วา่การดำาเนน่

การสว่นใหุ้ญ่ถือ้ปฏ่ิบตั่เ่ป็นประจำำา	มีัคะแนนเฉิล้ี�ยอย่้ในเกณฑ์ดี์

เยี�ยมั	เทุ่ากับ	ร�อยล้ะ	91.50

 การประเมินผิลการปฏิิบัติงานของคณะกรรมการตรวจัสุอบ

 เพิ่้�อใหุ้� เ ป็นไปต่ามัหุ้ลั้กเกณฑ์์แล้ะแนวทุางปฏ่ิบัต่่ของ 

คณะกรรมัการต่รวจำสอบ	พิ่.ศ.	2555	เร้�องการประเมั่นผู้ล้การปฏิ่บัต่่

งาน	ประกอบกับค้ม่ัอ้การปฏ่ิบตั่ง่านของคณะกรรมัการต่รวจำสอบ	เพิ่้�อ

การกำากบัดแ้ล้กจ่ำการทีุ�ดขีองต่ล้าดหุ้ลั้กทุรพัิ่ยแ์หุ้ง่ประเทุศไทุย	ต่อนทีุ�	

1.1	ภาระหุ้น�าทีุ�ของคณะกรรมัการต่รวจำสอบ	กำาหุ้นดใหุ้�คณะกรรมัการ

ต่รวจำสอบต่�องประเม่ันผู้ล้การปฏ่ิบัต่่งานโดยการประเม่ันต่นเองอย่าง

น�อยปีล้ะครั�ง	 โดยการประเม่ันผู้ล้การปฏ่ิบัต่่งานต่รวจำสอบเป็นราย

บ้คคล้หุ้รอ้ประเม่ันผู้ล้งานในภาพิ่รวมัของคณะกรรมัการต่รวจำสอบทัุ�ง

คณะ	แล้ะรายงานผู้ล้การประเมัน่พิ่ร�อมัทัุ�งปญัหุ้าอป้สรรคในการปฏ่ิบตั่่

งานทีุ�เปน็เหุ้ต่ใ้หุ้�การปฏิบ่ตั่ง่านไมับ่รรล้ว้ตั่ถืป้ระสงค์ในการจำดัต่ั�งคณะ

กรรมัการต่รวจำสอบ	ใหุ้�คณะกรรมัการบร่ษััทุทุราบทุ้กปี	ดังนั�นสำาหุ้รับ

ปี	2563	ทุี�ประช้มัคณะกรรมัการต่รวจำสอบฯ	ครั�งทุี�	1/2564	วันทุี�	28	

ก้มัภาพัิ่นธิ์	2564	 มีัมัต่่เห็ุ้นชอบใหุ้�ใช�แบบประเม่ันผู้ล้คณะกรรมัการ

เช่นเดียวกับปี	2562	เน่�องจำากมีัความัเหุ้มัาะสมัแล้ะสอดคล้�องกบัแนว

ปฏิบ่ตั่ทีุ่�ดขีองต่ล้าดหุ้ล้กัทุรพัิ่ยแ์หุ้ง่ประเทุศไทุย	(ต่ล้ทุ.)	โดยขอยกเว�น

การประเมัน่กรรมัการทุ่านอ้�น	(แบบไขว�)	เน่�องจำากคณะกรรมัการต่รวจำ

สอบฯ	มัีเพิ่ียง	3	ทุ่าน	แล้ะทุี�ประช้มัคณะกรรมัการต่รวจำสอบฯ	ครั�ง

ทุี�	1/2564	เมั้�อวันทุี�	28	ก้มัภาพิ่ันธิ์	2564	มัีมัต่่เหุ้็นชอบการประเมั่น

ผู้ล้การปฏิ่บัต่่งานของคณะกรรมัการต่รวจำสอบฯ	ประจำำาปี	2563	ผู้ล้

สร้ปเป็นดังนี�

	 การประเม่ันกรรมัการทัุ�งคณะ	 ประกอบด�วยหัุ้วข�อ 

ทีุ�ประเมั่น	 :	 โครงสร�างแล้ะองค์ประกอบของคณะกรรมัการ	

ต่รวจำสอบ/	 บทุบาทุแล้ะความัรับผู้่ดชอบ/	 ความัสัมัพิ่ันธ์ิกับ	

ผู้้�ต่รวจำสอบภายในแล้ะผู้้�สอบบัญชี/	 ความัสัมัพิ่ันธิ์กับฝ่่าย	

บร่หุ้าร/	การรายงาน/	การรักษัาค้ณภาพิ่

	 โดยมัเีกณฑ์ก์ารประเมัน่	คอ้	3	=	ปฏิบ่ตั่ค่รบถื�วนเหุ้มัาะสมั 

2	=	ปฏิ่บัต่่บางส่วน	1	=	ยังไมั่ได�ดำาเน่นการ

	 โดยสรป้ผู้ล้การประเม่ันกรรมัการต่รวจำสอบทัุ�งคณะ	โดย

รวมัอย้่ในเกณฑ์์ปฏิ่บัต่่ครบถื�วนเหุ้มัาะสมั

 ค่าตอบแที่นของคณะกรรมการบริษัที่และผู้ิบริหาร

	 บรษั่ัทุฯ	มักีารกำาหุ้นดค่าต่อบแทุนของกรรมัการแล้ะผู้้�บรหุ่้ารใน

ระดับทุี�เหุ้มัาะสมั	แล้ะอย้่ในระดับเดียวกับอ้ต่สาหุ้กรรมั	ไมั่มัีการจำ่าย

คา่ต่อบแทุนทีุ�เกน่ควร	โดยการพิ่จ่ำารณาจำา่ยคา่ต่อบแทุนของกรรมัการ

จำะจำา่ยเปน็คา่ต่อบแทุนรายเดอ้น	แล้ะเบี�ยประชม้ัต่ามัจำำานวนครั�งทีุ�เข�า

ประช้มัโดยจำะต่�องผู่้านการพิ่่จำารณาอน้มััต่่จำากทีุ�ประช้มัผู้้�ถ้ือหุ้้�นของ 

บร่ษััทุฯ	 ในส่วนของค่าต่อบแทุนผู้้�บร่หุ้าร	 บร่ษััทุฯ	 จำะพิ่่จำารณาจำ่าย

ต่ามัผู้ล้งานของผู้้�บร่หุ้ารแต่่ล้ะทุ่าน	 ประกอบกับผู้ล้การดำาเน่นงาน 

ของบรษั่ัทุฯ	ซื้่�งบรษั่ัทุฯ	เช้�อวา่คา่ต่อบแทุนดงักล้า่วเพิ่ยีงพิ่อทีุ�จำะจำง้ใจำ

แล้ะรักษัาบ้คล้ากรทุี�มัีค้ณภาพิ่ไว�ได�

 ค่าตอบแที่นกรรมการ

 ที่ประชุมผู้ถืือหุ้นในก�รประชุมส�มัญผู้ถืือหุ้นประจำ�ปี 2563 

เมื่อวันจำันทุร์ทุี�	20	เมัษัายน	2563 มีมติอนุมัติ ค่�ตอบแทนกรรมก�ร

บร่ษััทุแล้ะกรรมัการต่รวจำสอบประจำำาปี	2563	 ในวงเง่นรวมัไมั่เก่น	

8,000,000	บาทุต่่อปี	โดยมัีรายล้ะเอียดดังนี�:

ตํำ�แหน่งิ ค่�ตํอบี้แทนในฐ�นะ
กรรมก�รบี้ริษััท

ค่�เบี้้�ยปีระชืุ่ม 
5,000 บี้�ท/ท่�น/

ครั�งิ

ปธิ.	กรรมัการบร่ษััทุ 30,000	บาทุ/เด้อน ค่าเบี�ยประช้มั

จำ่ายใหุ้�กับ

กรรมัการทุี�

เข�าร่วมัประช้มั

คณะกรรมัการ

จำำานวน	2	ช้ดค้อ	

คณะกรรมัการ

บร่ษััทุ	แล้ะ

กรรมัการ 

ต่รวจำสอบ

ปธิ.	กรรมัการต่รวจำสอบ 15,000	บาทุ/เด้อน

กรรมัการบร่ษััทุ 25,000	บาทุ/เด้อน

กรรมัการอ่สระ 25,000	บาทุ/เด้อน

กรรมัการต่รวจำสอบ 12,500	บาทุ/เด้อน

แผ่นส่บัทอดตำาแหน่งงานของผู้่บัริหาร (Succession Planning)

	 บร่ษััทุฯ	 มัีแผู้นการคัดเล้้อกบ้คล้ากรทีุ�จำะเข�ามัารับผู้่ดชอบใน

ต่ำาแหุ้น่งงานบร่หุ้ารทีุ�สำาคัญทุ้กระดับใหุ้�เป็นไปอย่างเหุ้มัาะสมัแล้ะ

โปร่งใส	 มัีการกำาหุ้นดแผู้นพิ่ัฒนารายบ้คคล้ทัุ�งระยะสั�นแล้ะระยะยาว	

(Individual	Development	Plan)	 โดยมั้่งเน�นการพิ่ัฒนาทุั�งทุางด�าน

ความัร้�	 ความัสามัารถืในงาน	 ทัุกษัะการบร่หุ้ารจัำดการ	 บ้คล้่กภาพิ่	

แล้ะพิ่ฤต่่กรรมัการทุำางานร่วมักับผู้้�อ้�นต่ามัค่าน่ยมัแล้ะวัฒนธิรรมั

องค์กร	 เพิ่้�อเพิ่่�มัศักยภาพิ่ในการบร่หุ้ารแล้ะความัเป็นผู้้�นำาองค์กรใหุ้�

กับผู้้�ส้บทุอดต่ำาแหุ้น่งงาน	 ใหุ้�มัีค้ณสมับัต่่พิ่ร�อมัทุี�จำะดำารงต่ำาแหุ้น่งได�

ต่ามักำาหุ้นดเวล้าหุ้ร้อกรณีทุี�มัีต่ำาแหุ้น่งงานว่างล้ง

	 บร่ษััทุฯ	 มัีแนวทุางในการดำาเน่นการส้บทุอดต่ำาแหุ้น่งงานใน

ระดับดังต่่อไปนี�

1.	 ระดับกรรมัการผู้้�จำัดการ

	 บรษั่ัทุฯ	มักีารกำาหุ้นดแผู้นสบ้ทุอดต่ำาแหุ้นง่ของกรรมัการ

ผู้้�จำดัการ	เพิ่้�อใหุ้�บรษั่ัทุมัคีวามัพิ่ร�อมัหุ้ากต่ำาแหุ้นง่ผู้้�บรหุ่้ารระดบั

กรรมัการผู้้�จัำดการ	ว่างล้งหุ้รอ้ไม่ัสามัารถืปฏ่ิบตั่หุ่้น�าทีุ�ได�	ต่ล้อด

จำนล้ดความัเสี�ยงหุ้ร้อผู้ล้กระทุบจำากการขาดความัต่่อเน่�องใน

การบรหุ่้ารจำดัการบรษั่ัทุ	โดยมั้ง่เน�นกล้้ม่ัผู้้�บรหุ่้ารทีุ�มัศีกัยภาพิ่

ส้งระดับผู้้�ช่วยกรรมัการผู้้�จัำดการข่�นไป	 เพิ่้�อพัิ่ฒนาขีดความั
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สามัารถืแล้ะเต่รียมัความัพิ่ร�อมัเพ้ิ่�อทีุ�จำะเข�ารับการคัดเล้้อก

ใหุ้�ส้บทุอดต่ำาแหุ้น่งกรรมัการผู้้�จัำดการ	 หุ้ร้ออาจำมีัการสรรหุ้า

แล้ะคัดเล้้อกบ้คคล้ทีุ�มีัค้ณสมับัต่่ต่ามัหุ้ล้ักเกณฑ์์ทีุ�บร่ษััทุฯ	

กำาหุ้นด	แล้ะต่�องเปน็ผู้้�ทีุ�มัว่ีสยัทุศัน	์ความัร้�ความัสามัารถื	แล้ะ

ประสบการณ์	ความัเหุ้มัาะสมักับวฒันธิรรมัองค์กร	โดยประธิาน

กรรมัการบร่หุ้ารนำาเสนอ	ผู้้�ทุี�มัีศักยภาพิ่ทุดแทุนฯจำำานวนหุ้น่�ง

ต่อ่คณะกรรมัการบรหุ่้ารเพิ่้�อพิ่จ่ำารณาคัดเล้อ้กในเบ้�องต่�น	แล้ะ

นำาเสนอใหุ้�คณะกรรมัการบร่ษััทุเป็นผู้้�พิ่่จำารณาอน้มััต่่แต่่งต่ั�ง 

ผู้้�ทุี�มัีความัเหุ้มัาะสมัใหุ้�ดำารงต่ำาแหุ้น่งแทุนต่่อไป

2.	 ระดับผู้้�บร่หุ้าร

	 บรษั่ัทุฯ	มีัการจัำดทุำาแผู้นส้บทุอดต่ำาแหุ้น่งบรหุ่้าร	(Succession 

Planning)	 เพ้ิ่�อทุดแทุนต่ำาแหุ้น่งระดับผู้้�บร่หุ้ารต่ั�งแต่่รอง

กรรมัการผู้้�จำัดการ	ผู้้�ช่วยกรรมัการผู้้�จำัดการ	หุ้ร้อผู้้�อำานวยการ

สายงาน	ทุี�ว่างล้งหุ้ร้อผู้้�อย้่ในต่ำาแหุ้น่งไมั่สามัารถืปฏิ่บัต่่หุ้น�าทุี�

ในต่ำาแหุ้น่งได�	 กรรมัการผู้้�จำัดการรับผู้่ดชอบในการคัดเล้้อก 

ผู้้�ส้บทุอดต่ำาแหุ้น่งบร่หุ้าร	โดยพิ่่จำารณาจำากค้ณสมับัต่่	ความัร้�	

ความัสามัารถื	แล้ะประสบการณที์ุ�ต่�องการต่ามัต่ำาแหุ้นง่งานนั�น 

แล้ะเมั้�อได�รายช้�อผู้้�ส้บทุอดต่ำาแหุ้น่งงานนั�นๆแล้�ว	 บร่ษััทุฯจำะ

มัีการกำาหุ้นดแผู้นพัิ่ฒนารายบ้คคล้ทัุ�งระยะสั�นแล้ะระยะยาว

เพิ่้�อใหุ้�ผู้้�ทุี�เป็นผู้้�ส้บทุอดต่ำาแหุ้น่งนั�นๆ	มัีความัพิ่ร�อมัทุี�จำะดำารง

ต่ำาแหุ้น่งได�ต่ามักำาหุ้นดเวล้าทุี�ต่�องการ

	 ทัุ�งนี�	การวางแผู้นการสบ้ทุอดต่ำาแหุ้นง่ของบรษั่ัทุฯ	ระดบั

ผู้้�บร่หุ้ารมัีกระบวนการ	ดังนี�

ก.	 ว่เคราะหุ้ส์ถืานการณ์	การประกอบธิร้กจ่ำของบรษั่ัทุฯ	 

	 ในด�านนโยบาย	 กล้ย้ทุธิ์	 แผู้นการล้งทุ้น	 แผู้น 

	 งานการขยายต่ัว

ข.	 ประเมั่นความัพิ่ร�อมัของกำาล้ังคนใหุ้�สอดคล้�องกับ 

	 กล้ย้ทุธิ์ของบร่ษััทุฯ	ทุั�งในระยะสั�นแล้ะระยะยาว

ค.	 กำาหุ้นดแผู้นสร�างความัพิ่ร�อมัของกำาล้ังคน	โดยจำะ 

	 พิ่ัฒนาพิ่นักงานหุ้ร้อสรรหุ้าพิ่นักงานเพิ่้�อเต่รียมั 

	 ทุดแทุนคนทุี�ออก

ฆ.	 สร�างแผู้นสรรหุ้าพิ่นักงาน	(Recruitment)	 แล้ะ 

	 พิ่ฒันาฝ่กึอบรมัพิ่นกังาน	(Employee	Training	and	 

	 Development)	 ไว�ล้่วงหุ้น�า	 ก่อนพิ่นักงานจำะ 

	 เกษัียณหุ้ร้อออกจำากต่ำาแหุ้น่งก่อนเวล้า

ง.	 กำาหุ้นดความัสามัารถื	(Competencies)	ซ่ื้�งหุ้มัายถืง่ 

	 ความัร้�	ทัุกษัะ	บ้คล้ก่ภาพิ่	แล้ะทุศันคต่ทีุ่�พิ่ง่ปรารถืนา 

	 ของพิ่นักงานในต่ำาแหุ้น่งนั�นๆ	 แล้ะจำัดทุำาแผู้น 

	 พิ่ัฒนาเป็นรายบ้คคล้	(Individual	Development	 

	 Plan)

จำ.	 คัดเล้้อก	 ประเมั่นผู้ล้งาน	 แล้ะประเม่ันศักยภาพิ่ 

	 ของพิ่นักงานเพ้ิ่�อพ่ิ่จำารณาความัเหุ้มัาะสมั	 เพ้ิ่�อ 

	 ส้บทุอดต่ำาแหุ้น่งทุี�ว่าง

ฉิ.	 ใช�เคร้�องม้ัอทุดสอบแล้ะประเม่ันบ้คล้ากรเพ้ิ่�อ 

	 ว่เคราะหุ้์ศักยภาพิ่ของพิ่นักงาน

ช.	 ระบ้ผู้้�ส้บทุอดต่ำาแหุ้น่ง	 จำากการประเมั่นแล้ะ 

	 วเ่คราะหุ้ศ์กัยภาพิ่	ผู้ล้งานของพิ่นกังาน	ต่�องมักีาร 

	 แจำ�งใหุ้�พิ่นักงานทุราบล้่วงหุ้น�า	เพิ่้�อเต่รียมัรับมัอบ 

	 แล้ะเรียนร้�งาน	 แล้ะกำาหุ้นดหุ้าผู้้�ส้บทุอดต่ำาแหุ้น่ง 

	 สำารอง

ซื้.	 พิ่ัฒนาแล้ะประเมั่นพิ่นักงานทีุ�คาดว่าจำะเป็น 

	 ผู้้�ส้บทุอดต่ำาแหุ้น่งว่าจำะสามัารถืมัีพิ่ัฒนาการ	 แล้ะ 

	 สร�างผู้ล้งานต่ามัทุี�คาดหุ้วงัได�จำรง่	หุ้ากไมัเ่ปน็ต่ามั 

	 คาดหุ้มัาย	การเปล้ี�ยนต่ัวย่อมัสามัารถืทุำาได�

 นโยบายการไปดำารงตำาแหน่งกรรมการทีี่�อื�นของกรรมการและ 

 ผู้ิบริหาร

	 ในปี	 2563	 บร่ษััทุฯ	 มัีบร่ษััทุในกล้้่มัทีุ�ไปล้งทุ้นแล้ะ 

ถือ้หุ้้�น	รวมั	6	บรษั่ัทุ	ดังนั�น	บรษั่ัทุฯ	จำง่ได�ใหุ้�ความัสำาคญั	แล้ะกำาหุ้นด 

ร้ปแบบการบร่หุ้ารจำัดการในล้ักษัณะกล้้่มับร่ษััทุฯ	 เพิ่้�อสร�าง

ใหุ้�เก่ดพิ่ล้ังร่วมัแล้ะมัีประส่ทุธ่ิภาพิ่ในการดำาเน่นธิ้รก่จำร่วมักัน	

ด�วยการเสนอแต่่งต่ั�งใหุ้�กรรมัการหุ้ร้อผู้้�บร่หุ้ารของบร่ษััทุฯ	 

ไปเปน็กรรมัการในบรษั่ัทุย่อย	เพิ่้�อกำากบัดแ้ล้ใหุ้�บรษั่ัทุดังกล่้าว

กำาหุ้นดนโยบายแล้ะดำาเน่นธิ้รก่จำ	 ทีุ�สอดคล้�องกับนโยบาย 

ของบร่ษััทุฯ	 ใหุ้�เก่ดประโยชน์แล้ะสร�างม้ัล้ค่าเพิ่่�มัใหุ้�กับ 

ผู้้�มัีส่วนได�ส่วนเสียทุ้กกล้้่มั	 ทุั�งนี�	 วัต่ถื้ประสงค์	 ของการเสนอ

บ้คคล้เพิ่้�อไปเป็นกรรมัการในบร่ษััทุอ้�น	มัีดังนี�

1.	 เพิ่้�อกำากับด้แล้การบร่หุ้ารจัำดการใหุ้�เป็นไปต่ามั	 นโยบาย

ของบร่ษััทุย่อย	 แล้ะต่่ดต่ามัประเม่ันผู้ล้	 ภาพิ่รวมัการ

ดำาเน่นธ้ิรก่จำของบร่ษััทุย่อย	 ใหุ้�สอดคล้�องกับนโยบาย 

ของบร่ษััทุฯ	 เป็นไปในทุ่ศทุางเดียวกันแล้ะมัีมัาต่รฐาน

ใกล้�เคียงกัน

2.	 เป็นการสร�าง	Synergy	ใหุ้�กับธิ้รก่จำของบร่ษััทุย่อย	เพิ่้�อ

ใหุ้�เก่ดการประสานประโยชน์แล้ะการสร�าง	 มั้ล้ค่าเพ่ิ่�มัใหุ้�

กับทุ้กองค์กรทุี�เกี�ยวข�อง

3.	 เพิ่้�อนำาประสบการณ์ความัสามัารถืเฉิพิ่าะด�านไป	 ช่วย

เหุ้ล้อ้ธิร้กจ่ำ	เชน่	การนำาความัร้�ด�านการเงน่ไปชว่ยปรบัปรง้	

พิ่ัฒนาด�านบัญชีการเง่น	 ใหุ้�บร่ษััทุนั�นๆ	 ดำาเน่นธิ้รก่จำได�

เต่่บโต่	 ต่่อไปอย่างเข�มัแข็ง	 ซ่ื้�งรวมัถื่งการไปช่วยเหุ้ล้้อ

บร่ษััทุทีุ�ไมั่ได�อย้่ในกล้้่มั	 รวมัทัุ�งสามัารถืนำาความัร้�แล้ะ

ประสบการณ์ทีุ�ได�ไปทุำาหุ้น�าทีุ�เป็นกรรมัการกำากับด้แล้

บรษั่ัทุชั�นนำาเหุ้ล่้านั�น	ใหุ้�กลั้บมัาช่วยเสรม่ัประโยชน์ใหุ้�กับ

บรษั่ัทุฯ	แล้ะเปน็การสร�างความัสมััพัิ่นธ์ิทีุ�ด	ีเพิ่้�อเสรม่ัสร�าง

เคร้อข่ายพิ่ันธิมั่ต่รทุางธิ้รก่จำใหุ้�กับบร่ษััทุฯ	ด�วย

4.	 ถื้อเป็นหุ้น�าทุี�หุ้น่�งในการปฏิ่บัต่่หุ้น�าทุี�ของกรรมัการ	แล้ะ

ผู้้�บร่หุ้าร

	 ทัุ�งนี�	 ปัจำจำ้บันบร่ษััทุฯ	 มีักรรมัการทีุ�อย่้ในบัญชีรายช้�อ 

Director’s	Pool	รวมั	4	ราย	แล้ะบรษั่ัทุฯ	ได�กำาหุ้นดนโยบายการ

จำำากดัจำำานวนบรษั่ัทุจำดทุะเบียนทีุ�กรรมัการบรษั่ัทุหุ้รอ้ผู้้�บรหุ่้ารจำะ

ไปดำารงต่ำาแหุ้น่งกรรมัการ	 เพิ่้�อใหุ้�บร่ษััทุได�รับประโยชน์ส้งส้ด

ในการทีุ�กรรมัการบร่ษััทุสามัารถือ้ทุ่ศเวล้าสำาหุ้รับการปฏ่ิบัต่่
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หุ้น�าทุี�ได�อย่างมัีประส่ทุธิ่ภาพิ่	บร่ษััทุจำ่งกำาหุ้นดเป็นนโยบายใหุ้�

กรรมัการบรษั่ัทุดำารงต่ำาแหุ้นง่ในบรษั่ัทุจำดทุะเบยีนรวมัไมัเ่กน่	3	

บร่ษััทุ	เพิ่้�อล้ดความัเสี�ยงด�านการขัดกันทุางผู้ล้ประโยชน์	แล้ะ	

กำากับด้แล้ใหุ้�มัีการปฏิ่บัต่่ต่ามักฎหุ้มัายทุี�เกี�ยวข�อง	

 การพัฒนากรรมการ

	 คณะกรรมัการบรษั่ัทุ	แล้ะผู้้�บรหุ่้ารระดบัสง้	ใหุ้�ความัสำาคญั

ต่อ่การเข�าร่วมัอบรมัสัมัมันาหุ้ลั้กสต้่รทีุ�เกี�ยวข�องกับการพัิ่ฒนา

ความัร้�ความัสามัารถืในการปฏิ่บัต่่หุ้น�าทีุ�กรรมัการอย่างสมัำ�า

เสมัอ	(ดังรายล้ะเอียดต่ามัข�อมั้ล้ในประวัต่่ของแต่่ล้ะทุ่าน)	โดย

กรรมัการบร่ษััทุส่วนใหุ้ญ่มีัประวัต่่เข�ารับการอบรมักับสมัาคมั

ส่งเสร่มัสถืาบันกรรมัการบร่ษััทุไทุย	(IOD)	 แล้�ว	 โดยบร่ษััทุฯ	

ใหุ้�การสนับสน้นแล้ะดำาเน่นการใหุ้�กรรมัการพิ่่จำารณาเข�ารับ

การอบรมักับสมัาคมัส่งเสร่มัสถืาบันกรรมัการบร่ษััทุไทุย	 แล้ะ

สถืาบันอ้�นๆ	 ในทุ้กหุ้ล้ักส้ต่รทีุ�เกี�ยวข�องอย่างต่่อเน่�องต่ล้อดปี	

รวมัถื่งการจำัดใหุ้�คณะกรรมัการได�ด้งานจำากหุ้น่วยงาน	 หุ้ร้อ

องค์กรอ้�นต่ามัความัเหุ้มัาะสมั	ทุำาใหุ้�เกด่ม้ัมัมัองความัคด่ทีุ�เปน็

ประโยชน์มัาประย้กต่์ใช�กับธิ้รก่จำของบร่ษััทุ

	 ทัุ�งนี�	ในปี	2563	กรรมัการมัไ่ด�เข�ารบัการอบรมั/สมัันนาแต่่

อย่างใด	เน่�องด�วยสถืานการณ์การแพิ่ร่ระบาดของโรคต่ด่ต่่อเช้�อ

ไวรัสโคโรนาสายพิ่ันธิ้์ใหุ้มั่	2019	(COVID-19)	

 การเข้าที่ำารายการทีี่�เกี�ยวโยงกัน หรือการได้มาหรือจัำาหน่ายไป 

 ซึึ่�งที่รัพย์สิุนของบริษัที่

	 ในกรณทีีุ�บรษั่ัทุฯ	แล้ะบรษั่ัทุย่อยมีัรายการเกี�ยวโยงกันหุ้รอ้

การได�มัาหุ้รอ้จำำาหุ้น่ายไปซื้่�งทุรพัิ่ยส์น่ซื้่�งอาจำกอ่ใหุ้�เกด่ความัขดั

แย�งทุางผู้ล้ประโยชน์	 ดังนั�น	 เพิ่้�อใหุ้�เก่ดความัโปร่งใสแล้ะเป็น

ธิรรมัต่่อผู้้�ถื้อหุ้้�นทุ้กรายอย่างเทุ่าเทุียมักัน	บร่ษััทุฯ	จำ่งกำาหุ้นด

มัาต่รการทุำารายการ	โดยย่ดหุ้ล้ักดังนี�

1.	 เป็นรายการทีุ�คำาน่งถื่งผู้ล้ประโยชน์ของบร่ษััทุฯ	 เสม้ัอน

การทุำารายการกับบ้คคล้ภายนอก

2.	 เป็นรายการทีุ�ผู้่านการแสดงความัเห็ุ้นในการเข�าทุำา

รายการ	ความัสมัเหุ้ต่ส้มัผู้ล้	แล้ะความัเหุ้มัาะสมัด�านราคา

ของรายการนั�นๆ	จำากคณะกรรมัการต่รวจำสอบ

3.	 เป็นรายการทีุ�ผู้่านการอน้มััต่่จำากคณะกรรมัการบร่ษััทุ	

อย่างโปร่งใส	 โดยผู้้�มีัส่วนได�เสียไม่ัมัีส่วนร่วมัในการ

ต่ัดส่นใจำ

4.	 มัีการเผู้ยแพิ่ร่ข�อมั้ล้ใหุ้�ผู้้�มัีส่วนเกี�ยวข�องได�รับทุราบอย่าง

เทุ่าเทุียมักัน

 นโยบายการจ่ัายเงินปันผิล 

	 บร่ษััทุมัีนโยบายจำ่ายเง่นปันผู้ล้ในอัต่ราไมั่น�อยกว่าร�อยล้ะ 

50	ของกำาไรสทุ้ธ่ิของงบการเงน่เฉิพิ่าะภายหุ้ล้งัจำากการหัุ้กทุ้นสำารอง

ต่่าง	ๆ	ทุ้กประเภทุต่ามัทุี�ได�กำาหุ้นดไว�ในข�อบังคับของบร่ษััทุแล้ะต่ามั

กฎหุ้มัาย	ทุั�งนี�	 การจำ่ายเง่นปันผู้ล้ดังกล้่าวจำะข่�นอย้่กับกระแสเง่นสด

ของบร่ษััทุ	แผู้นการล้งทุ้นของบร่ษััทุ	แล้ะบร่ษััทุในเคร้อ	ความัจำำาเป็น

แล้ะความัเหุ้มัาะสมัอ้�นๆ	ต่ามัทุี�คณะกรรมัการบร่ษััทุเหุ้็นสมัควร
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รายกิาร
ระหวิ่างกิัน์

รายละเอ่ยดรายกิารระหวิ่างกิัน์ 
ในระหุ้ว่างปี	2561	–	2563	บร่ษััทุฯ	แล้ะบร่ษััทุย่อย	มัีรายการธิ้รก่จำทุี�สำาคัญกับบ้คคล้ทุี�อาจำมัีความัขัดแย�งทุางผู้ล้ประโยชน์	แล้ะมัีความัจำำาเป็น	

รวมัถื่งความัสมัเหุ้ต่้สมัผู้ล้ของการทุำารายการต่่างๆ	ดังนี�	

บีุ้คคล/นิตํิบีุ้คคล
ท้�เก้�ยวข้้องิกัน

คว�มสัมพัันธั์ ลักษัณะร�ยก�ร มูลค่�ร�ยก�รระหว่�งิกัน
*(ล้�นบี้�ท)*

คว�มจำำ�เปี็นและ
คว�มสมเหตํุสมผล

ข้องิร�ยก�รปีี 2561 ปีี 2562 ปีี 2563
1.	บร่ษััทุ	ซื้ีไอจำี	 
ดีเวล้ล้อปเมั�นทุ์	จำำากัด	/	 
ธิ้รก่จำประมั้ล้	รับเหุ้มัา
ก่อสร�าง	แล้ะ	ธิ้รก่จำโรงแรมั

บร่ษััทุ	ซื้ี.ไอ.กร้�ป	
จำำากัด(มัหุ้าชน)	ถื้อหุ้้�น
สามััญในบร่ษััทุ	เดอ	
ล้ะไมั	จำำากัด	อัต่ราร�อยล้ะ	
99.97	ของทุ้นจำดทุะเบียน
ทุี�ออกแล้ะชำาระแล้�ว	โดย
มัีกรรมัการแล้ะผู้้�บร่หุ้าร
ร่วมักัน

เง่นใหุ้�ก้�ย้มัระยะยาว

ดอกเบี�ยค�างรับ

182.50

6.86

182.50

7.54

182.50

7.54

เพิ่้�อใช�เป็น
ทุ้นหุ้มั้นเวียนใน
บร่ษััทุ

เง่นใหุ้�ก้�ย้มัระยะสั�น

ดอกเบี�ยค�างรับ

22.26

0.30

38.04

0.38

40.65

	-

2.	บร่ษััทุ	ฟ้าขวัญทุ่พิ่ย์	
จำำากัด

บร่ษััทุ	ซื้ี.ไอ.กร้�ป	จำำากัด	
(มัหุ้าชน)	ถื้อหุ้้�นสามััญใน
บร่ษััทุ	ซื้ีไอจำี	(ประเทุศไทุย)	
จำำากัด	อัต่ราร�อยล้ะ	99.98	
ของทุ้นจำดทุะเบียนทุี�ออก	
แล้ะชำาระแล้�ว	โดยร่วมั
ทุ้น	ในบร่ษััทุ	ฟ้าขวัญทุ่พิ่ย์	
จำำากัด	อัต่ราร�อยล้ะ	40.20

เง่นใหุ้�ก้�ย้มัระยะสั�น

ดอกเบี�ยค�างรับ

14.00

2.28

19.00

2.85

19.00

2.85

เพิ่้�อใช�เป็น
ทุ้นหุ้มั้นเวียนใน
บร่ษััทุ

3.	บร่ษััทุ	ซื้ีไอจำี	
(ประเทุศไทุยจำำากัด)

บร่ษััทุ	ซื้ี.ไอ.กร้�ป	จำำากัด	
(มัหุ้าชน)	ถื้อหุ้้�นสามััญใน	
บร่ษััทุ	ซื้ีไอจำี	(ประเทุศไทุย
จำำากัด)	อัต่ราร�อยล้ะ	99.98	
ของทุ้นจำดทุะเบียนทุี�ออก
แล้ะชำาระแล้�ว

เง่นใหุ้�ก้�ย้มัระยะสั�น

ดอกเบี�ยค�างรับ

21.00

0.07

32.00

0.76

37.80

	0.76

เพิ่้�อใช�เป็น
ทุ้นหุ้มั้นเวียนใน
บร่ษััทุ

4.	บร่ษััทุ	สยามัเรล้เวย์	 
ดีเวล้ล้อปเมั�นทุ์	จำำากัด

บรษั่ัทุ	ซื้.ีไอ.กร้�ป	จำำากดั	
(มัหุ้าชน)	ถ้ือหุ้้�นสามััญใน
บรษั่ัทุ	สยามัเรล้เวย์	ดเีวล้	
ล้อปเมั�นท์ุ	จำำากัด	อตั่ราร�อย

ล้ะ	99.99	ของทุน้จำดทุะเบยีน	
ทีุ�ออกแล้ะชำาระแล้�ว

เง่นใหุ้�ก้�ย้มัระยะสั�น

ดอกเบี�ยค�างรับ

38.00	

0.43

-

-

-

-

เพิ่้�อใช�เป็น
ทุ้นหุ้มั้นเวียนใน
บร่ษััทุ

เง่นก้�ย้มัระยะสั�น - - 0.82

ดอกเบี�ยค�างจำ่าย - - 0.07

5.	บร่ษััทุ	อ่ล้ล้ัสโต่ร	จำำากัด บร่ษััทุ	ซื้ี.ไอ.กร้�ป	จำำากัด	
(มัหุ้าชน)	ถื้อหุ้้�นสามััญใน
บร่ษััทุ	อ่ล้ล้ัสโต่ร	จำำากัด	
อัต่ราร�อยล้ะ	97	ของทุ้นจำด
ทุะเบียนทุี�ออกแล้ะชำาระแล้�ว

เง่นใหุ้�ก้�ย้มัระยะสั�น - - 1.00 เพิ่้�อใช�เป็น
ทุ้นหุ้มั้นเวียนใน
บร่ษััทุ

ดอกเบี�ยค�างรับ - - 0.03
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มาตรกิารหร่อขั�น์ตอน์กิารอน์ุมัติกิารทัำา
รายกิารระหวิ่างกิัน์
	 ในการทุำารายการระหุ้ว่างกัน	จำะต่�องมีัความัจำำาเป็นแล้ะมัคีวามั

สมัเหุ้ต่้สมัผู้ล้ของการทุำารายการเพิ่้�อก่อใหุ้�เก่ดประโยชน์ส้งส้ดของ

บร่ษััทุ	 แล้ะจำะต่�องได�รับความัเหุ้็นชอบจำากคณะกรรมัการต่รวจำสอบ	

โดยในกรณีทีุ�มีัรายการดังกล่้าวเก่ดข่�น	 คณะกรรมัการต่รวจำสอบจำะ

พิ่่จำารณาความัจำำาเป็นแล้ะความัสมัเหุ้ต่้สมัผู้ล้ของรายการ	 แล้ะแจำ�ง

ความัเหุ้็นต่่อทุี�ประช้มัคณะกรรมัการบร่ษััทุ

น์โยบัายกิารทัำารายกิารระหวิา่งกินั์ใน์อน์าค์ต
	 	 รายการระหุ้วา่งกนัทีุ�อาจำเกด่ข่�นในอนาคต่นั�น	คณะกรรมัการ 

บร่ษััทุจำะต่�องไมั่อน้มััต่่รายการใด	 ๆ	 ทีุ�ต่นเองหุ้ร้อบ้คคล้อาจำมัีความั

ขดัแย�งทุางผู้ล้ประโยชน์ในลั้กษัณะอ้�นใดกับบรษั่ัทุ	แล้ะจำะต่�องเปดิเผู้ย

รายการดงักล้า่วต่อ่คณะกรรมัการต่รวจำสอบ	เพิ่้�อพิ่จ่ำารณาใหุ้�ความัเห็ุ้น	

ว่ารายการดังกล้่าวเป็นรายการทุี�เป็นไปต่ามัล้ักษัณะธิ้รก่จำทุั�วไป	แล้ะ

เป็นไปในราคาย้ต่่ธิรรมั	แล้ะเสนอต่่อคณะกรรมัการบร่ษััทุพิ่่จำารณา

	 ทุั�งนี�	บร่ษััทุฯ	จำะย่ดแนวทุางปฏิ่บัต่่ใหุ้�เป็นไปต่ามักฎหุ้มัายว่า

ด�วยหุ้ล้ักทุรัพิ่ย์แล้ะต่ล้าดหุ้ล้ักทุรัพิ่ย์	 แล้ะข�อบังคับ	 ประกาศ	 คำาสั�ง 

หุ้ร้อข�อกำาหุ้นดของต่ล้าดหุ้ล้ักทุรัพิ่ย์แหุ้่งประเทุศไทุย	 รวมัถื่งการ

ปฏิ่บัต่่ต่ามัข�อกำาหุ้นดในการเปิดเผู้ยข�อม้ัล้การทุำารายการทีุ�เกี�ยวโยง	

แล้ะการได�มัาหุ้ร้อจำำาหุ้น่ายทุรัพิ่ย์ส่นทีุ�สำาคัญของบร่ษััทุ	 หุ้ร้อบร่ษััทุ

ย่อย
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รายงาน์ค์วิามรับัผ่ิดช่อบัของค์ณะกิรรมกิาร
ต่อรายงาน์ทัางกิารเงิน์

	 คณะกรรมัการบร่ษััทุเป็นผู้้�รับผู้่ดชอบต่่องบการเง่นรวมัของ 

บรษั่ัทุฯ	แล้ะบรษั่ัทุยอ่ย	แล้ะสารสนเทุศทุางการเงน่ทีุ�ปรากฏิในรายงาน 

ประจำำาป	ีงบการเงน่ดงักล้า่วจำดัทุำาข่�นต่ามัมัาต่รฐานการบญัชทีีุ�รบัรอง 

ทัุ�วไปในประเทุศไทุย	โดยเล้้อกใช�นโยบายบญัชทีีุ�เหุ้มัาะสมัแล้ะถ้ือปฏิบ่ตั่ ่

อย่างสมัำ�าเสมัอ	แล้ะใช�ด้ล้พิ่่น่จำอย่างระมััดระวัง	แล้ะประมัาณการทุี�ด ี

ทีุ�ส้ดในการจำัดทุำา	 รวมัทัุ�งการเปิดเผู้ยข�อม้ัล้สำาคัญอย่างเพิ่ียงพิ่อ 

ในหุ้มัายเหุ้ต่้ประกอบงบการเง่น	 เพิ่้�อใหุ้�เก่ดความัโปร่งใส	 แล้ะ 

เป็นประโยชน์ต่่อผู้้�ถื้อหุ้้�นแล้ะ	นักล้งทุ้นทุั�วไป

	 คณะกรรมัการบร่ษััทุได�จัำดใหุ้�มีัแล้ะดำารงรักษัาไว�ซ่ื้�งระบบ 

การควบค้มัภายในทีุ�เหุ้มัาะสมัแล้ะมีัประส่ทุธ่ิผู้ล้	 เพ้ิ่�อใหุ้�มัั�นใจำได� 

อย่างมัีเหุ้ต่้ผู้ล้ว่าข�อม้ัล้ทุางการบัญชีมีัความัถื้กต่�อง	 ครบถื�วน	 แล้ะ 

เพิ่ยีงพิ่อทีุ�จำะดำารงรกัษัาไว�ซื้่�งทุรพัิ่ยส์น่	ต่ล้อดจำนเพิ่้�อป้องกนัไมั่ใหุ้�เกด่ 

การทุ้จำร่ต่หุ้ร้อการดำาเน่นการทุี�ผู้่ดปกต่่อย่างมัีสาระสำาคัญ

	 ทัุ�งนี�	 คณะกรรมัการบร่ษััทุได�แต่่งต่ั�งคณะกรรมัการต่รวจำสอบ 

ซื้่�งเป็นกรรมัการอ่สระ	 ด้แล้รับผู้่ดชอบเกี�ยวกับค้ณภาพิ่ของรายงาน 

ทุางการเงน่แล้ะระบบควบคม้ัภายใน	แล้ะความัเหุ้น็ของคณะกรรมัการ 

ต่รวจำสอบเกี�ยวกับเร้�องนี�ปรากฏิในรายงานคณะกรรมัการต่รวจำสอบ 

ซื้่�งแสดงไว�ในรายงานประจำำาปีนี�แล้�ว

	 คณะกรรมัการบร่ษััทุมีัความัเห็ุ้นว่าระบบควบค้มัภายในของ 

บร่ษััทุโดยรวมัอย่้ในระดับทีุ�น่าพิ่อใจำ	 แล้ะสามัารถืสร�างความัเช้�อมัั�น 

อย่างมัีเหุ้ต่้ผู้ล้ต่่อความัน่าเช้�อถื้อได�ของงบการเง่นของบร่ษััทุแล้ะ 

บร่ษััทุย่อย	ณ	วันทุี�	31	ธิันวาคมั	2563

พิ่ล้ต่ำารวจำเอก

					(ปร้ง	บ้ญผู้ด้ง) 

ประธิานกรรมัการบร่ษััทุ

		(นายอารีย์	พิ่้่มัเสนาะ)

ประธิานกรรมัการบร่หุ้าร
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ค์ำาอธิบัายและ
กิารวิิเค์ราะห์งบักิารเงิน์

ค์ำาอธิบัายและกิารวิิเค์ราะห์ฐาน์ะกิารเงิน์ และผ่ลกิารดำาเน์ิน์งาน์

ค์ำาอธิบัายผ่ลการดำาเนินงานประจำาปี 2563

	 ผู้ล้การดำาเน่นงานต่่อไปนี�	เป็นการว่เคราะหุ้์ข�อมั้ล้ทุางการเง่น

ต่ามังบการเงน่รวมัของบรษั่ัทุ	ซื้.ีไอ.กร้�ป	จำำากดั(มัหุ้าชน)	แล้ะบรษั่ัทุยอ่ย 

โดยงบการเงน่รวมัสำาหุ้รบัปีส่�นสด้วนัทีุ�	31	ธัินวาคมั	2563	ได�รวมับัญชี

ของบร่ษััทุ	ซื้ี.ไอ.กร้�ป	จำำากัด	(มัหุ้าชน)	แล้ะบร่ษััทุย่อย	(รวมัเรยีกว่า	

“บรษั่ัทุ”)	ต่ามัทีุ�ระบ้ไว�ในหุ้มัายเหุ้ต่ป้ระกอบงบการเงน่	ข�อ	1.	ข�อมัล้้ทัุ�วไป

บัทสรุปผู่้บัริหาร

สรุปภาวัะเศรษัฐกิจอุตสาหกรรมไทย ปี 2563 และแนวัโน้ม 
ปี 2564

	 ภาวะเศรษัฐก่จำอ้ต่สาหุ้กรรมัในปี	2563	เมั้�อพิ่่จำารณาจำากดัชนี

ผู้ล้ผู้ล้่ต่อ้ต่สาหุ้กรรมั	(MPI)	 คาดว่าจำะหุ้ดต่ัวร�อยล้ะ	8.0	 ในขณะทุี�ปี	

2562	MPI	 หุ้ดต่ัวร�อยล้ะ	3.6	 โดยอ้ต่สาหุ้กรรมัสำาคัญทีุ�หุ้ดต่ัวในปี	

2563	 อาทุ่	 รถืยนต่์	 เป็นการล้ดล้งของต่ล้าดในประเทุศแล้ะต่ล้าด 

สง่ออก	เน่�องจำากผู้ล้กระทุบของการแพิ่รร่ะบาดของเช้�อไวรสัโควด่-19 

ในหุ้ล้ายประเทุศทัุ�วโล้ก	 ส่วนปัจำจำัยในประเทุศมัีการหุ้ย้ดการผู้ล้่ต่

ชั�วคราวช่วงเด้อนเมัษัายน	-	พิ่ฤษัภาคมั	2563	ต่ามัมัาต่รการล้ดการ

แพิ่ร่ระบาด	การกล้ั�นปิโต่รเล้ียมั	ภาวะการผู้ล้่ต่ล้ดล้ง	เน่�องจำากการใช�

นำ�ามัันเช้�อเพิ่ล้่งในประเทุศ	 แล้ะการส่งออกในปีนี�ได�รับผู้ล้กระทุบจำาก

การแพิ่ร่ระบาดของเช้�อไวรัสโคว่ด-19	 ทุำาใหุ้�ก่จำกรรมัทุางเศรษัฐก่จำ

ล้ดล้งไป	โดยเฉิพิ่าะภาคการทุ่องเทุี�ยว	ทุำาใหุ้�การเด่นทุางของผู้้�คนทุั�ง

ทุี�เป็นการเด่นทุางระหุ้ว่างประเทุศแล้ะในประเทุศล้ดล้ง	 ยางล้�อ	 จำาก

การชะล้อต่ัวของต่ล้าดทัุ�งในแล้ะต่่างประเทุศ	 ซ่ื้�งสอดคล้�องกับการ

หุ้ดต่ัวของอ้ต่สาหุ้กรรมัรถืยนต่์	 ส่วนอ้ต่สาหุ้กรรมัทีุ�มัีการขยายตั่วดี 

ในปี	2563	 อาทุ่	 เภสัชภัณฑ์์เพ่ิ่�มัข่�นจำากปีก่อนต่ามัแนวโน�มัความั

ต่�องการใช�ทีุ�ส้งข่�นจำากสถืานการณ์การระบาดของเช้�อไวรัสโคว่ด-19	

ของต่ล้าดทุั�งในแล้ะต่่างประเทุศ	อาหุ้ารสัต่ว์สำาเร็จำร้ป	ภาวะการผู้ล้่ต่

เพ่ิ่�มัข่�นจำากความัต่�องการสน่ค�าทัุ�งในประเทุศแล้ะต่า่งประเทุศ	แล้ะเป็น

ผู้ล้จำากความัต่�องการบรโ่ภค	เน่�อสัต่วที์ุ�ขยายตั่วต่อ่เน่�องในช่วงทีุ�มักีาร

ระบาดของเช้�อไวรัสโคว่ด-19

แนวัโน้ม ปี 2564

	 ประมัาณการอัต่ราการขยายตั่วของดัชนีผู้ล้ผู้ล้่ต่อ้ต่สาหุ้กรรมั	

(MPI)	ปี	2564	คาดว่าจำะขยายต่ัวในช่วงร�อยล้ะ	4.0	–	5.0	โดยมัีแรง

สนบัสนน้จำาก	(1)	การปรบัต่วัดข่ี�นของอป้สงคภ์ายในประเทุศ	(2)	การ

ฟ้�นต่ัวของเศรษัฐก่จำแล้ะ	 ปร่มัาณการค�าโล้ก	(3)	 แรงขับเคล้้�อนจำาก

ภาครัฐจำากการเบ่กจำ่ายภายใต่�กรอบงบประมัาณแล้ะมัาต่รการกระต่้�น	

เศรษัฐก่จำต่่าง	 ๆ	 แล้ะ	(4)	 ฐานการขยายตั่วทีุ�ต่ำ�าผู้่ดปกต่่ในปี	2563	

อย่างไรก็ต่ามัการขยายตั่วจำะดำาเน่นไป	 อย่างค่อยเป็นค่อยไป	 เน่�อง

มัาจำากการแพิ่ร่ระบาดของเช้�อไวรัสโคว่ด-19	 ทีุ�ยังคงระบาดต่่อเน่�อง

ทุั�วโล้ก	 แล้ะรอความัชัดเจำนของการใช�วัคซื้ีนทุี�จำะเก่ดข่�นเป็นร้ปธิรรมั

ในปี	2564

 กลุ่มเครื�องใช้้ไฟฟ้า	 จำะมัีการผู้ล้่ต่แล้ะการส่งออกเพ่ิ่�มัข่�น 

ร�อยล้ะ	6.4	แล้ะ	8.3	ต่ามัล้ำาดับ	เมั้�อเทุียบกับปีก่อน	จำากปัจำจำัยบวก

ทัุ�งภายในแล้ะภายนอกประเทุศ	 เช่น	 วัคซื้ีนป้องกันไวรัสโคว่ด-19	

มัาต่รการกระต่้�นความัต่�องการซ้ื้�อส่นค�าของภาครัฐในช่วงปล้าย

ปี	2563	 รวมัถื่งการผู้ล้่ต่ส่นค�าในสหุ้รัฐอเมัร่กาแล้ะย้โรปหุ้ย้ดชะงัก 

ส่งผู้ล้ใหุ้�มีัปร่มัาณ	 คำาสั�งซ้ื้�อส่นค�าเคร้�องใช�ไฟฟ้าในประเทุศไทุยเพิ่่�มั

มัากข่�นต่่อเน่�องในปี	2564

แนวัโน้มการส่งออก

	 การสง่ออกไทุย	ป	ี2563	(มั.ค.-ต่.ค.)	เมั้�อเทุยีบกบัชว่งเดยีวกนั

ของปีก่อนปี	2562	(มั.ค.-ต่.ค.)	หุ้ดต่ัวล้ง	 เน่�องจำากสถืานการณ์การ

แพิ่ร่ระบาดของเช้�อไวรัสโคว่ด-19	 ส่งผู้ล้กระทุบอย่างหุ้นักต่่อภาค

เศรษัฐก่จำทัุ�วโล้กโดยเฉิพิ่าะช่วงต่�นปี	 แต่่เม้ั�อเข�าส้่ช่วงกล้างปีหุ้ล้าย

ประเทุศเร่�มัควบค้มัการแพิ่ร่ระบาดได�มัากข่�นแล้ะทุยอยผู่้อนคล้าย

มัาต่รการปิดเม้ัองล้ง	รวมัทัุ�งภาครัฐในแต่ล่้ะประเทุศได�ออกมัาต่รการ

บรรเทุาผู้ล้กระทุบทุางเศรษัฐก่จำ	 แล้ะส่งเสร่มัการดำาเน่นธิ้รก่จำภายใน

แต่่ล้ะประเทุศเพ่ิ่�มัข่�น	 ส่งผู้ล้ใหุ้�ภาวะเศรษัฐก่จำมีัแนวโน�มักลั้บมัาฟ้�น

ต่ัวได�อีกครั�ง	เป็นปัจำจำัยกระต่้�นใหุ้�อ้ปสงค์ผู้้�บร่โภคต่่างประเทุศปรับต่ัว

เพิ่่�มัข่�นอย่างค่อยเป็นค่อยไป

	 โดยภาพิ่รวมัปรม่ัาณการค�าระหุ้ว่างประเทุศของไทุยมีัแนวโน�มั

หุ้ดต่วัน�อยล้งแล้ะมีัโอกาสขยายตั่วเพิ่่�มัข่�นได�	ภายใต่�สมัมัต่่ฐานในกรณี

ทีุ�ไทุยปราศจำากการแพิ่ร่ระบาดของเช้�อไวรัสโคว่ด-19	 ระล้อกใหุ้ม่ั	

แล้ะประเทุศค้�ค�าหุ้ล้กัของไทุยสามัารถืควบคม้ัอตั่ราการแพิ่รร่ะบาดได�	

อยา่งไรก็ต่ามั	ไทุยยงัคงเผู้ชญ่กบัปจัำจัำยกดดันจำากความัไมัแ่น่นอนของ

ภาวะเศรษัฐกจ่ำโล้ก	ความัวต่่กกงัวล้ต่่อการกล้บัมัาแพิ่รร่ะบาดของเช้�อ

ไวรสัโควด่-19	การดำาเนน่นโยบายทุางเศรษัฐกจ่ำแล้ะการค�าของสหุ้รฐัฯ	

ภายใต่�การนำาของประธิานาธิบ่ดคีนใหุ้มั	่รวมัถืง่คา่เงน่บาทุทีุ�แขง็คา่ข่�น	

ซื้่�งอาจำส่งผู้ล้กระทุบต่่อทุ่ศทุางการค�าระหุ้ว่างประเทุศของไทุยได�

	 การผู้ล้่ต่เคร้�องใช�ไฟฟ้า	 ปี	2563	 ทุรงตั่วเม้ั�อเทุียบกับปีก่อน	

โดยมัีดัชนีผู้ล้ผู้ล้่ต่อย้่ทุี�	93.3	หุ้ดต่ัวร�อยล้ะ	3.3	(%YoY)	ทุั�งนี�เคร้�องใช�

ไฟฟ้าปรับต่ัวล้ดล้ง	ได�แก่	คอมัเพิ่รสเซื้อร์	พิ่ัดล้มั	เคร้�องปรับอากาศ	
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หุ้มั�อหุ้้งข�าว	เต่าอบไมัโครเวฟ	แล้ะเคร้�องซื้ักผู้�า	หุ้ดต่ัวร�อยล้ะ	14.7,	

12.3,	8.4,	5.6,	1.2,	1.2	แ	ล้ะ	0.3	ต่ามัล้ำาดับ	โดยเคร้�องปรับอากาศ

มัีคำาสั�งซื้้�อจำากต่่างประเทุศล้ดล้ง	โดยเฉิพิ่าะต่ล้าดจำีน	ญี�ป้่น	อาเซื้ียน	

แล้ะสหุ้ภาพิ่ย้โรป	 ส่วนพิ่ัดล้มัมีัการผู้ล้่ต่ล้ดล้งจำากคำาสั�งซ้ื้�อจำากต่ล้าด

ญี�ป่้น	สหุ้ภาพิ่ยโ้รป	แล้ะอาเซื้ยีนล้ดล้ง	ในขณะทีุ�สน่ค�าทีุ�มักีารปรบัต่วั

เพิ่่�มัข่�น	ได�แก่	หุ้มั�อแปล้งไฟฟ้า	สายไฟฟ้า	ต่้�เย็น	แล้ะกระต่่กนำ�าร�อน 

เพ่ิ่�มัข่�นร�อยล้ะ	12.0,	11.0,	8.9	 แล้ะ	8.1	 ต่ามัล้ำาดับ	 เน่�องจำาก

การจำำาหุ้น่ายในประเทุศ	 แล้ะคำาสั�งซ้ื้�อจำากต่่างประเทุศเพ่ิ่�มัข่�น	 โดย

เฉิพิ่าะต่้�เย็นแล้ะหุ้มั�อแปล้งไฟฟ้า	 ทีุ�มัีการส่งออกไปต่ล้าดอาเซื้ียน	

สหุ้รัฐอเมัร่กา	จำีน	แล้ะญี�ป้่นเพิ่่�มัข่�น

	 การจำำาหุ้นา่ยในประเทุศ	ในป	ี2563	สน่ค�าทีุ�จำำาหุ้น่ายในประเทุศ

มัีการปรับต่ัวล้ดล้งเม้ั�อเทุียบกับปีก่อน	 ได�แก่	 เต่าอบ	 ไมัโครเวฟ	

คอมัเพิ่รสเซื้อร์	มัอเต่อร์ไฟฟ้า	หุ้มั�อหุ้้งข�าว	เคร้�องซื้ักผู้�า	แล้ะกระต่่ก

นำ�า	หุ้ดต่ัวร�อยล้ะ	60.3,	16.2,	8.5,	6.8,	5.8	แล้ะ	3.5	ต่ามัล้ำาดับ	ใน

ขณะทีุ�สายเคเบ่�ล้	 ต้่�เย็น	 เคร้�องปรับอากาศ	 พัิ่ดล้มั	 แล้ะสายไฟฟ้า	

เพิ่่�มัข่�นร�อยล้ะ	20.9,	7.8,	6.7,	1.8	แล้ะ	0.7	ต่ามัล้ำาดับ

การส่งออกเคร้�องใช�ไฟฟ้า	ในปี	2563	มัีมั้ล้ค่า	23,379.2	ล้�านเหุ้รียญ

สหุ้รัฐฯ	หุ้ดต่ัวจำากปีก่อนร�อยล้ะ	2.7	(%YoY)	จำากการส่งออกส่นค�า

ไปต่ล้าดอาเซื้ียนสหุ้ภาพิ่ย้โรป	แล้ะญี�ป้่นล้ดล้ง	ได�แก่	คอมัเพิ่รสเซื้อร์	

เคร้�องซัื้กแหุ้�ง	แล้ะเคร้�องปรบัอากาศ	ในขณะทีุ�สน่ค�าเต่าอบไมัโครเวฟ	

แล้ะต่้�เย็น	มัีมั้ล้ค่าการส่งออกเพิ่่�มัข่�นจำากการส่งออกไปต่ล้าดจำีน	แล้ะ

สหุ้รัฐอเมัร่กา

ดชันผีู้ล้ผู้ล้ต่่	ม้ัล้ค่าการนำาเข�า	แล้ะมัล้้ค่าการส่งออกของเคร้�องใช�ไฟฟ้า

ท่ี่�มา : สิำานักงานเศรุษฐกิจัอุตัสิาหกรุรุม และสิถาบันไฟฟ้าและ

อิเล็กที่รุอนิกสิ์

   * ตััวิเลข้คาด้การุณ์

แนวัโน้มอุตสาหกรรมไฟ้ฟ้้าของปี 2564 

	 อ้ต่สาหุ้กรรมัไฟฟ้าในปี	2564	 คาดว่าจำะมีัการผู้ล้่ต่แล้ะการ

ส่งออกเพิ่่�มัข่�นร�อยล้ะ	6.4	 แล้ะ	8.3	ต่ามัล้ำาดับ	 เมั้�อเทุียบกับปีก่อน	

จำากปัจำจำัยบวกทัุ�งภายในแล้ะภายนอกประเทุศ	 เช่น	 วัคซื้ีนป้องกัน

ไวรัสโคว่ด-19	 มัาต่รการกระต่้�นความัต่�องการซ้ื้�อส่นค�าของภาครัฐ 

ในช่วงปล้ายปี	2563	 รวมัถื่งการผู้ล้่ต่ส่นค�าในสหุ้รัฐอเมัร่กาแล้ะ

ย้โรปหุ้ย้ดชะงัก	 ส่งผู้ล้ใหุ้�มีัปร่มัาณคำาสั�งซ้ื้�อส่นค�าเคร้�องใช�ไฟฟ้าใน

ประเทุศไทุยเพิ่่�มัมัากข่�นต่่อเน่�องในปี	2564	

ผ่ลการดำาเนินงาน

 (1)  ภาพรวมผิลการดำาเนินงานทีี่�ผ่ิานมา

	 ผู้ล้การดำาเน่นงานสำาหุ้รับปี	2563	 บร่ษััทุฯแล้ะบร่ษััทุย่อย 

มัีขาดทุ้นส้ทุธิ่จำากการดำาเน่นงานในปี	2563	 แล้ะ	 ปี	2562	 เทุ่ากับ	

(130.00)	 ล้�านบาทุ	 แล้ะ	(198.57)	 ล้�านบาทุ	 ต่ามัล้ำาดับ	 โดยในปี	

2563	รายได�จำากการขายเทุ่ากับ	828.38	ล้�านบาทุ	เมั้�อเปรียบเทุียบ

กับปี	2562	 บร่ษััทุฯแล้ะบร่ษััทุย่อยมัีอัต่รากำาไรขั�นต่�นเพิ่่�มัข่�นเทุ่ากับ

ร�อยล้ะ	13.57	ทุั�งนี�	บร่ษัทัุฯ	ขอสร้ปผู้ล้การดำาเน่นงานของกล้้่มับร่ษัทัุ

ทุี�เปล้ี�ยนแปล้งอย่างมัีสาระสำาคัญ	สร้ปได�ดังนี�

	 บร่ษััทุฯ	มัีรายได�รวมัสำาหุ้รับปี	2563	เป็นจำำานวนเง่น	977.21	

ล้�านบาทุ	 ล้ดล้งจำากงวดเดียวกันของปีก่อนเป็นจำำานวนเง่น	579.07	

ล้�านบาทุ	หุ้รอ้คด่เปน็ร�อยล้ะ	37.21	โดยรายได�จำากการขายแล้ะบรก่าร

ประกอบด�วย	รายได�จำากการขาย	828.38	ล้�านบาทุ	ล้ดล้งเล็้กน�อยจำาก

งวดเดียวกันของปีก่อน	59.23	ล้�านบาทุ	หุ้ร้อร�อยล้ะ	6.67	เมั้�อเปรียบ

เทุียบกับเป้าหุ้มัายทุี�กำาหุ้นดไว�	พิ่บว่าต่ำ�ากว่าเป้าหุ้มัายทุี�คาดการณ์ไว�

เล้็กน�อย	 เน่�องจำากภาวะเศรษัฐก่จำทีุ�ชะล้อต่ัวแล้ะการแข่งขันทีุ�ส้งข่�น	

รายได�จำากการบร่การ	139.84	ล้�านบาทุ	ล้ดล้ง	439.19	ล้�านบาทุ	หุ้ร้อ

ร�อยล้ะ	75.85	เม้ั�อเปรยีบเทุยีบกบัเปา้หุ้มัายทีุ�กำาหุ้นดไว�	พิ่บวา่ต่ำ�ากวา่

เป้าหุ้มัายทีุ�คาดการณ์ไว�เล็้กน�อย	ซ่ื้�งเป็นผู้ล้มัาจำากธิร้กจ่ำงานบรก่ารรับ

เหุ้มัาก่อสร�างล้ดล้ง

99

98

97

96

95

94

93

92

91

90

ล้้า
นเ
หรี
ียญ

สห
รีัฐ
ฯ

ดััชนีผล้ผล้ิต ดััชนีผล้ผล้ิตดััชนีผล้ผล้ิต

อุุตสาหกรีรีมไฟฟ้า

2560 25602561 25612562 25622563* 2563*

30,000.00

25,000.00

20,000.00

15,000.00

10,000.00

5,000.00

0.00



65

	 ต่�นทุ้นขายแล้ะบร่การ	สำาหุ้รับปี	2563	มัีจำำานวน	906.16	ล้�าน

บาทุ	ล้ดล้งจำากงวดเดียวกันของปีก่อนเป็นจำำานวน	505.83	ล้�านบาทุ	

หุ้ร้อร�อยล้ะ	35.82	โดยแบ่งเป็นต่�นทุ้นขาย	690.30	ล้�านบาทุ	ล้ดล้ง

จำากงวดเดียวกันของปีก่อน	41.61	ล้�านบาทุ	หุ้ร้อร�อยล้ะ	5.69	แล้ะ

ต่�นทุ้นบร่การ	215.86	ล้�านบาทุ	ล้ดล้ง	464.22	ล้�านบาทุ	หุ้ร้อร�อย

ล้ะ	68.26	 เน่�องจำากบร่ษััทุมีัต่�นทุ้นขายทีุ�ล้ดล้งเก่ดจำากต่�นทุ้นการ 

จำัดซ้ื้�อวัต่ถื้ด่บส่งผู้ล้ใหุ้�ต่�นทุ้นวัต่ถ้ืด่บแล้ะค่าใช�จำ่ายในการผู้ล้่ต่ล้ดล้ง	

แล้ะต่�นทุ้นบร่การจำากธิ้รก่จำงานบร่การรับเหุ้มัาก่อสร�างทีุ�ล้ดล้งจำาก

ปร่มัาณงานทุี�น�อยล้ง	

 (2) ผิลการดำาเนินงานทีี่�ผ่ิานมาของแต่ละสุายธุรกิจั

	 1.	 รายได�

	 บร่ษััทุฯ	มัีรายได�รวมัจำำานวน	968.22	ล้�านบาทุ	ล้ดล้งจำำานวน	

498.42	ล้�านบาทุ	หุ้ร้อร�อยล้ะ	33.98	เมั้�อเทุียบกับปี	2562	ซื้่�งมัีราย

ได�รวมัจำำานวน	1,466.63	ล้�านบาทุ	โดยแยกรายได�ต่ามัประเภทุธิ้รก่จำ

ได�ดังนี�

รายได้แยกตามประเภที่ธุรกิจั

ซื้่�งมัีสาเหุ้ต่้การเพิ่่�มัข่�น/ล้ดล้งในแต่่ล้ะธิ้รก่จำดังนี�

หุ้น่วย	:	ล้�านบาทุ

ปี 2563 ปี 2562
การเปลี�ยนแปลง

จัำานวน ร�อยละ
ธิ้รก่จำโรงงาน
อ้ต่สาหุ้กรรมั
การผู้ล้่ต่	

828.38 887.61 	(59.23) 6.67

ธิ้รก่จำรับเหุ้มัา
ก่อสร�าง

132.36 572.16 (439.80) 76.87

ธิ้รก่จำโรงแรมั 	5.81 	6.87 	(1.06) 	15.43

ธิ้รก่จำ	Trading 1.67 - 1.67 100.00

	 ธิร้กจ่ำโรงงานอต้่สาหุ้กรรมัการผู้ล้ต่่	ในป	ี2563	บรษั่ัทุฯ	มัรีายได� 

จำากการดำาเน่นงานในธิร้ก่จำจำำาหุ้น่ายคอยล้์จำำานวน	828.38	 ล้�านบาทุ	

ล้ดล้ง	59.23	ล้�านบาทุ	จำากรายได�ในปี	2562	จำำานวน	887.61	ล้�านบาทุ 

คด่เปน็อตั่ราล้ดล้งร�อยล้ะ	6.67	สำาหุ้รบัสาเหุ้ต่หุ้้ลั้กทีุ�ทุำาใหุ้�รายได�ล้ดล้ง

เน่�องจำากภาวะเศรษัฐกจ่ำทีุ�ชะล้อต่วัแล้ะการแข่งขนัทีุ�สง้ข่�น	โดยเฉิพิ่าะ

ในส่วนคอยล้์ขนาดเล้็กสำาหุ้รับเคร้�องปรับอากาศในครัวเร้อนซื้่�งมัีการ

แข่งขันด�านราคาอย่างร้นแรง	

	 ธิ้รก่จำรับเหุ้มัาก่อสร�าง	ในปี	2563	บร่ษััทุฯ	มัีรายได�จำากธิ้รก่จำ

รับเหุ้มัาก่อสร�างจำำานวน	132.36	ล้�านบาทุ	ล้ดล้ง	439.80	ล้�านบาทุ	

จำากรายได�ในปี	2562	จำำานวน	572.16	ล้�านบาทุ	ค่ดเป็นอัต่ราล้ดล้ง

ร�อยล้ะ	76.87	

	 ธิร้กจ่ำธิร้กจ่ำโรงแรมั	ในป	ี2563	บรษั่ัทุฯ	มัรีายได�จำากการบรก่าร

สำาหุ้รับธิ้รก่จำธิ้รก่จำโรงแรมั	จำำานวน	5.81	ล้�านบาทุ	ล้ดล้ง	1.06	ล้�าน

บาทุ	จำากรายได�ในปี	2562	จำำานวน	6.87	ล้�านบาทุ	ค่ดเป็นอัต่ราล้ด

ล้งร�อยล้ะ	15.43	เน่�องจำากมัีการยกเล้่กการเด่นทุางทุ่องเทุี�ยวของนัก

ทุอ่งเทีุ�ยวชาวจีำนซื้่�งเป็นล้ก้ค�าหุ้ลั้กของธิร้กจ่ำโรงแรมั	แล้ะจำากภาวะการ

ชะล้อต่ัวของธิ้รก่จำการทุ่องเทุี�ยวภายในประเทุศ	

รายได้จัากการขายและให้บริการ
หุ้น่วย	:	ล้�านบาทุ

 ปี 2562 ปี 2561 การเปลี�ยนแปลง

 จัำานวน ร�อยละ
รายได�จำากการ
ขายแล้ะใหุ้�
บร่การ

968.22 1,466.63 (498.41) 33.98

รายได�จำากการ
ขายในประเทุศ

548.57 1,098.69 (550.12) 50.07

รายได�จำาก
การขายต่่าง
ประเทุศ

419.65 367.95 51.70 14.05

หุ้ัก	ต่�นทุ้นขาย
แล้ะบร่การ

906.16 1,412.00 (505.84) 35.82

กำาไรขั�นต่�น 62.06 54.64 7.42

	 2.	ต่�นทุ้นขายแล้ะอัต่รากำาไรขั�นต่�น

	 ต่�นทุ้นขายขายในปี	2563	มัีจำำานวน	906.16	ล้�านบาทุ	ล้ดล้ง	

505.83	 ล้�านบาทุ	 หุ้ร้อในอัต่ราร�อยล้ะ	35.82	 เมั้�อเปรียบเทุียบกับ 

ปี	2562	ซื้่�งมัีต่�นทุ้นขายจำำานวน	1,411.99	ล้�านบาทุ	ซื้่�งต่�นทุ้นขายล้ด

ล้งเน่�องจำากยอดขายทีุ�ล้ดล้ง	แล้ะงานในส่วนของธิร้กจ่ำก่อสร�างดำาเนน่

การใกล้�แล้�วเสร็จำ	จำ่งทุำาใหุ้�อัต่รากำาไรขั�นต่�นในปี	2563	เพิ่่�มัข่�นร�อยล้ะ	

13.57	จำากอัต่รากำาไรขั�นต่�นในปี	2562

	 สำาหุ้รับกำาไรขั�นต่�นปี	2563	 ของอ้ต่สาหุ้กรรมัการผู้ล้่ต่คอยล้์	

มัีกำาไรขั�นต่�นจำำานวน	137.55	 ล้�านบาทุ	 อัต่รากำาไรขั�นต่�นล้ดล้งจำาก 

ปีก่อน	18.15	ล้�านบาทุ	ค่ดเป็น	2.04%	หุ้ร้อค่ดเป็นอัต่รากำาไรขั�นต่�น

ของปี	2562	เทุ่ากับ	16.60%	เทุียบกับ	ปี	2562	ซื้่�งเทุ่ากับ	17.54%	

ซื้่�งสาเหุ้ต่้ทีุ�อัต่รากำาไรขั�นต่�นล้ดล้งเก่ดจำากต่�นทุ้นขายจำากต่�นทุ้นของ

วตั่ถืด้บ่	แล้ะค่าใช�จ่ำายในการจัำดซ้ื้�อวตั่ถืด้บ่ส่งผู้ล้ใหุ้�ต่�นทุ้นวตั่ถืด้บ่เพ่ิ่�มั

ข่�น	เน่�องจำากได�สั�งซื้้�อวัต่ถื้ด่บจำากในประเทุศเพิ่่�มัข่�น	นอกจำากนี�ค่าใช�

จำา่ยในการผู้ล้ต่่ทีุ�สำาคญัเพิ่่�มัข่�น	เชน่	คา่แรงงาน	เงน่เดอ้น	แล้ะคา่ล้ว่ง

เวล้า	 เน่�องจำากค่าแรงงานขั�นต่ำ�ามัีการปรับเพิ่่�มัข่�นจำ่งส่งผู้ล้ต่่อค่าแรง

งานซ่ื้�งเป็นต่�นทุ้นของการผู้ล้่ต่โดยทีุ�ทุางบร่ษััทุฯ	 ยังไมั่สามัารถืเพิ่่�มั

ราคาขายส่นค�าได�ในสัดส่วนเทุ่ากับต่�นทุ้นการผู้ล้่ต่ทุี�เพิ่่�มัข่�น

	 ธิ้รก่จำบร่การของบร่ษััทุมีัอัต่รากำาไรขั�นต่�นล้ดล้งจำากปีก่อน	

24.86	ล้�านบาทุ	ค่ดเปน็	29.51%	หุ้รอ้ค่ดเปน็อตั่ราขาดทุน้ขั�นต่�นของ

ปี	2563	 เทุ่ากับ	44.85%	 เทุียบกับปี	2562	อัต่ราขาดทุ้นขั�นต่�นซื้่�ง

เทุ่ากับ	14.72%	ซื้่�งผู้ล้ขาดทุ้นขั�นต่�นดังกล้่าวเป็นผู้ล้มัาจำากเน่�องจำาก

ความัล้่าช�าในการส่งมัอบพิ่้�นทีุ�ในการปฏิ่บัต่่งานทุำาใหุ้�การปฏิ่บัต่่งาน	

บร่ษััทุจ่ำงมัีความัจำำาเป็นต่�องเร่งดำาเน่นงานก่อสร�างใหุ้�เสร็จำทัุนต่ามัใน

กำาหุ้นดสัญญาทุำาใหุ้�ใหุ้�ค่าใช�จำ่ายต่่าง	ๆ	เพิ่่�มัข่�น	อาทุ่	ค่าแรงงาน	เง่น

เด้อน	ค่าล้่วงเวล้า	แล้ะค่าเช่าเคร้�องจำักรส้งเก่นกว่างบประมัาณ	

	 ธิร้กจ่ำโรงแรมัมัผีู้ล้ขาดทุน้ขั�นต่�นจำำานวน	14.23	ล้�านบาทุ	สำาหุ้รับ

ต่�นทุ้นหุ้ล้ักในส่วนของธิ้รก่จำโรงแรมั	ค้อ	ค่าเส้�อมัราคา	แล้ะค่าใช�จำ่าย

ต่ัดจำ่ายปีล้ะประมัาณ	11	ล้�านบาทุ
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	 3.	ค่าใช�จำ่ายในการขายแล้ะบร่หุ้าร

	 ค่าใช�จำ่ายในการขายแล้ะบร่หุ้ารในปี	2563	มัีจำำานวน	168.17	ล้�านบาทุ	ล้ดล้งจำำานวน	150.95	ล้�านบาทุ	หุ้ร้อ	ในอัต่ราร�อยล้ะ	47.30	เมั้�อ

เทุียบกับปี	2562	 ซื้่�งมัีค่าใช�จำ่ายในการขายแล้ะบร่หุ้ารเป็นจำำานวน	319.13	 ล้�านบาทุ	 สาเหุ้ต่้หุ้ล้ักทุี�ค่าใช�จำ่ายขายแล้ะบร่หุ้ารล้ดล้ง	 เน่�องจำาก

บร่ษััทุไมั่ต่�องต่ั�งสำารองหุ้นี�สงสัยจำะส้ญแล้ะเง่นด�อยค่าจำากการล้งทุ้นทุี�เคยเก่ดข่�นในปี	2562	

	 4.	ดอกเบี�ยจำ่าย

	 บร่ษััทุฯ	มัีดอกเบี�ยจำ่ายในปี	2563	จำำานวน	19.48	ล้�านบาทุ	เพิ่่�มัข่�นจำำานวน	0.36	ล้�านบาทุ	หุ้ร้อเพิ่่�มัข่�นในอัต่ราร�อยล้ะ	1.88	เมั้�อเทุียบ

กับปี	2562	ซื้่�งมัีดอกเบี�ยจำ่ายเป็นจำำานวน	19.12	ล้�านบาทุ	เน่�องจำากทุางบร่ษััทุมัีการใช�วงเง่นส่นเช้�อจำากสถืาบันการเง่นเพิ่่�มัข่�นเพิ่้�อรองรับการ

ขยายธิ้รก่จำ

รายการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563
อัต่ราส่วนแสดงความัสามัารถืในการทุำากำาไร

อัต่รากำาไรขั�นต่�น	(%) 13.59 4.19 6.41

อัต่รากำาไรจำากการดำาเน่นงาน	(%) (3.61) (13.22) (13.67)

อัต่ราส่วนเง่นสดต่่อการทุำากำาไร	(%) 132.60 240.68 101.18

อัต่รากำาไรส้ทุธิ่	(%) (3.59) (12.76) (13.30)

อัต่ราผู้ล้ต่อบแทุนผู้้�ถื้อหุ้้�น	(%) (5.41) (33.31) (30.39)

อัต่ราส่วนแสดงประส่ทุธิ่ภาพิ่ในการดำาเน่นงาน

อัต่ราผู้ล้ต่อบแทุนจำากส่นทุรัพิ่ย์	(%) (3.39) (18.14) (13.71)

อัต่ราผู้ล้ต่อบแทุนจำากส่นทุรัพิ่ย์ถืาวร	(%) 8.13 (32.01) (33.97)

อัต่ราการหุ้มั้นของส่นทุรัพิ่ย์	(เทุ่า) 0.95 1.42 1.03

	 อัต่ราผู้ล้ต่อบแทุนต่่อส่นทุรัพิ่ย์รวมั	(ROA)	 เพิ่่�มัข่�นจำากร�อย

ล้ะ	(18.14)	ณ	ปี	2562	มัาเป็นร�อยล้ะ	(13.71)	ในปี	2563	แล้ะอัต่รา

ผู้ล้ต่อบแทุนผู้้�ถื้อหุ้้�น	(ROE)	เพิ่่�มัข่�นจำากร�อยล้ะ	(3	3.31)	มัาเป็นร�อย

ล้ะ	((30.39)	ในปี	2563	เน่�องมัาจำากบร่ษััทุมัีผู้ล้ประกอบการทุี�ล้ดล้ง

จำากผู้ล้ขาดทุ้นส้ทุธ่ิจำำานวน	(198.57)	 ล้�านบาทุในปี	2562	 มัาเป็น 

ผู้ล้ขาดทุ้นส้ทุธิ่จำำานวน	(130.00)	ล้�านบาทุ	ในปี	2563	สาเหุ้ต่้ทุี�บร่ษััทุ

มัีผู้ล้ประกอบการเปล้ี�ยนแปล้ง	มัาจำากปัจำจำัยต่่าง	ๆ	ดังต่่อไปนี�

 ปัจัจััยทีี่�สุ่งผิลต่อการเปลี�ยนแปลงความสุามารถิในการที่ำากำาไร

ของบริษัที่ฯ ในปี 2563

	 1.	 ราคาวัต่ถื้ด่บทุี�เปล้ี�ยนแปล้งอย้่ต่ล้อดเวล้าต่ามัต่ล้าดโล้ก	

จำากการทีุ�ราคาวัต่ถื้ด่บหุ้ล้ักโดยเฉิล้ี�ยปรับต่ัวเพ่ิ่�มัข่�นจำาก

ปี	2563	 แล้ะราคาขายส่นค�าของบร่ษััทุจำะมีัการอ�างอ่งกับ

ราคาวัต่ถื้ด่บของต่ล้าดโล้ก	 แต่่ด�วยพ้ิ่�นฐานของอ้ต่สาหุ้กรรมั

จำักต่�องทุำาการสำารองวัต่ถื้ด่บคงคล้ังไว�	ไมั่ต่ำ�ากว่า	2	เด้อน	จำ่ง

ทุำาใหุ้�เก่ดผู้ล้ต่่างระหุ้ว่างราคาขายแล้ะต่�นทุ้นจำร่ง	 บร่ษััทุฯจำ่ง

เพิ่่�มัประส่ทุธิ่ภาพิ่ในการบร่หุ้ารการซ้ื้�อวัต่ถื้ด่บแล้ะการจัำดการ

คล้ังวัต่ถื้ด่บอย่างต่่อเน่�อง	 รวมัไปถ่ืงดำาเน่นการปรับนโยบาย

ด�านราคาใหุ้�เหุ้มัาะสมักับความัเสี�ยงดังกล้่าว	

	 2.	 ต่�นทุ้นขาย

ต่�นทุ้นขายแล้ะต่�นทุ้นบร่การเพ่ิ่�มัข่�นเน่�องจำากต่�นทุ้นของ

งานโครงการทีุ�เพิ่่�มัข่�นจำากการดำาเนน่งาน	กอปรกบัมัค่ีาใช�จำา่ย

ต่่าง	ๆ	เพิ่่�มัข่�น	อาทุ่	ค่าแรงงาน	เง่นเด้อน	แล้ะค่าล้่วงเวล้า	

จำ่งส่งผู้ล้ต่่อกำาไรของบร่ษััทุเช่นกัน

	 3.	 อัต่ราแล้กเปล้ี�ยน

เน่�องจำากวัต่ถื้ด่บหุ้ล้ักได�รับการล้ดหุ้ย่อนเร้�องภาษัีนำาเข�า	

บร่ษััทุจำ่งปรับนโยบายการซ้ื้�อวัต่ถื้ด่บโดยดำาเน่นการจำัดซ้ื้�อ

จำากต่่างประเทุศ	 โดยเฉิพิ่าะในประเทุศจำีนมัากข่�น	 จำ่งทุำาใหุ้�

ราคาวัต่ถื้ด่บนอกจำาก	 ปรับต่ามัต่ล้าด	 commodity	 แล้�วยัง

ปรับต่ามัอัต่ราแล้กเปล้ี�ยนอีกด�วยเช่นกัน	 ในการส่งออกไป

ขายต่่างประเทุศราคาขายแล้ะกำาไรจำักข่�นอย้่กับอัต่ราแล้ก

เปล้ี�ยนด�วยเช่นกัน	ดังนั�นหุ้ากยอดขายต่่างประเทุศ	แล้ะยอด

ซ้ื้�อวัต่ถื้ด่บสมัด้ล้ย์กันจำักทุำาใหุ้�บร่ษััทุสามัารถืรักษัาสมัด้ล้จำาก

การเปล้ี�ยนแปล้งของอัต่ราแล้กเปล้ี�ยนได�

ปัจจัยท่�ม่ผ่ลกระทบัต่อผ่ลการดำาเนินงานในอนาค์ต

1.	 ค่าแรง

	 หุ้ล้ังจำากทีุ�รัฐบาล้กำาหุ้นดค่าแรงขั�นต่ำ�านั�นส่งผู้ล้กระทุบต่่อการ

เคล้้�อนย�ายแรงงาน	 พิ่นักงานส่วนใหุ้ญ่เป็นคนต่่างจัำงหุ้วัดทีุ�ม่ัจำำาเป็น

ต่�องทุำางานในกร้งเทุพิ่ฯ	 หุ้ร้อเขต่ปร่มัณฑ์ล้อีกต่่อไป	 เพิ่ราะสามัารถื

ทุำางานใกล้�บ�านทีุ�ใหุ้�ค่าแรงทีุ�เทุ่าเทีุยมักัน	 อีกทัุ�งยังทุำาใหุ้�ค่าใช�จำ่ายใน

การผู้ล้่ต่ของบร่ษััทุ	 เพิ่่�มัมัากข่�นจำากเด่มัอีกด�วย	 บร่ษััทุได�แก�ไขโดย

ใช�แรงงานต่า่งด�าวผู้สมัผู้สาน	แล้ะบรษั่ัทุเร่งพิ่จ่ำารณาล้ดการใช�แรงงาน

คนโดยไปใช�เทุคโนโล้ยี	เช่น	เคร้�องจำักรกล้อัต่โนมััต่่แทุน

2. อัตราแลกเปลี�ยน

	 หุ้ากเงน่บาทุต่อ่ดอล้ล้า่รส์หุ้รฐัมักีารแกวง่ต่วัจำะสง่ผู้ล้ใหุ้�บรษั่ัทุฯ	

อาจำมีัยอดขายล้ดล้งหุ้ร้อเพิ่่�มัข่�น	 แล้ะคำาสั�งซ้ื้�อวัต่ถื้ด่บอาจำจำะชะล้อ
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หุ้รอ้เพิ่่�มัข่�นต่ามั	ทัุ�งนี�เน่�องจำากทุองแดงแล้ะอล้ม่้ัเนียมัเป็นวตั่ถืด้บ่ทีุ�มัี

สัดส่วนอย่างมัีนัยสำาคัญในต่�นทุ้นส่นค�า	จำ่งส่งผู้ล้ใหุ้�การขาดทุ้น	หุ้ร้อ

กำาไรจำากอัต่ราแล้กเปล้ี�ยนมัีนัยสำาคัญต่่อกำาไรส้ทุธ่ิ	 ทัุ�งนี�บร่ษััทุฯ	 มีั

กระบวนการคัดเล้้อกเคร้�องม้ัอทุางการเง่นทีุ�ใช�ในการบร่หุ้ารเพิ่้�อล้ด

ความัเสี�ยงจำากอัต่ราแล้กเปล้ี�ยน	 เช่นการทุำา	 Forward;	 การจัำดการ	

balance	ยอดซื้้�อวัต่ถื้ด่บจำากต่่างประเทุศใหุ้�มัีสัดส่วนไมั่แต่กต่่างจำาก

ยอดรายได�จำากการขายต่่างประเทุศ	เป็นต่�น

3. สุถิานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

	 จำากสถืานการณ์การแพิ่ร่ระบาดของ	COVID-19	ในช่วงทุี�ผู้่าน

มัา	บร่ษััทุประเมั่นผู้ล้กระทุบ	รายล้ะเอียดดังนี�

• ธิร้กจ่ำผู้ล้ต่่แล้ะจำำาหุ้น่าย	Coil	แล้ะระบบเคร้�องปรบัอากาศ

อ้ต่สาหุ้กรรมัได�รับผู้ล้กระทุบเล้็กน�อย	 จำากปัญหุ้าของ

หุ้่วงโซื้่อ้ปทุานด�านการขนส่งทีุ�อาจำล้่าช�าไปบ�าง	 ส่งผู้ล้

ต่่อความัสามัารถืในการส่งมัอบงานล้้กค�า	 แล้ะการรับร้�

รายได�	แต่เ่ม้ั�อสถืานการณ์โดยรวมัดข่ี�น	แล้ะทุ้กคนเรยีนร้�

ปรบัเปล้ี�ยนวธ่ิกีารดำาเนน่ธิร้กจ่ำ	สถืานการณก์ก็ล้บัมัาเปน็

ปกต่่อย่างรวดเร็ว

• ธิ้รก่จำในกล้้่มัของบร่ษััทุทีุ�ได�รับผู้ล้กระทุบมัากทีุ�ส้ด	 ค้อ	

ธิ้รก่จำโรมัแรมั	 ซ่ื้�งได�รับผู้ล้กระทุบโดยต่รงจำากการล้ดล้ง

ของนักทุ่องเทีุ�ยวต่่างชาต่่	 ซื้่�งส่งผู้ล้ต่่อรายได�แล้ะกำาไร

ของบร่ษััทุอย่างมัีนัยสำาคัญ	อย่างไรก็ต่ามัปัจำจำ้บันบร่ษััทุ

มัีนโยบายบร่หุ้ารจัำดการโดยเน�นการรักษัาสภาพิ่คล้่อง

แล้ะอัต่รากำาไรเง่นสดในระดับทุี�เหุ้มัาะสมั

• บร่ษััทุมัีความัเสี�ยงด�านการเรียกเก็บเง่นจำากล้้กค�าเล้็ก

น�อย	ในระดับทุี�ไมั่มัีนัยสำาคัญ	กล้่าวค้อ	ล้้กค�าส่วนใหุ้ญ่

ของบร่ษััทุเป็นล้้กค�ารายใหุ้ญ่	หุ้ร้อ	ล้้กค�าภาครัฐ	ซื้่�งไมั่มัี

ปัญหุ้าด�านการเง่นหุ้ร้อสภาพิ่คล้่อง	แต่่อาจำมัีอ้ปสรรคใน

ขั�นต่อนด�านการเง่น	 เน่�องจำากต่�องปรับเปล้ี�ยนร้ปแบบ

แล้ะข่�นต่อนการทุำางานจำากเดม่ั	จำง่อาจำทุำาใหุ้�เกด่การชำาระ

เง่นล้่าช�าไปบ�าง

ค์่าตอบัแทนของผู่้สอบับััญช่ 

คา่ต่อบแทุนของผู้้�สอบบัญชีประจำำาป	ี2561–	2563	มีัรายล้ะเอียดดังนี�

(บาท) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563
ค่าต่อบแทุนจำาก 
การสอบบัญชี	(Audit	Fee)

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

ค่าบร่การอ้�นๆ	
(Non-Audit	Fee)	

692,032 143,646 148,242

หุ้มัายเหุ้ต่้..	คา่บรก่ารอ้�น	ๆ 	เชน่	ค่าจัำดทุำางบการเงน่เพิ่่�มั	,	ค่าพิ่าหุ้นะ	,	ค่าไปรษัณีย์	, 

	 	 ค่าโทุรศัพิ่ทุ์	 ,ค่าบร่การปฏิ่บัต่่งานล้่วงเวล้า	 (Overtime)	 รวมัถื่ง 

	 	 ค่าทุี�พิ่ัก	แล้ะ	ค่าเบี�ยเล้ี�ยงพิ่นักงาน	
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ ผูถื้อหุน้และคณะกรรมการบริษทั ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
 
ความเห็น 

 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
และบริษทัยอ่ย (กลุ่มบริษทั) และของเฉพาะบริษทั ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (บริษทั) ตามล าดบั ซ่ึงประกอบดว้ย 
งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 งบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุ้นรวมและ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสด
เฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
เฉพาะกิจการ รวมถึงสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 

 

ขา้พเจา้เห็นว่า ยกเวน้ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนตามท่ีกล่าวไวใ้นวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็น
อย่างมีเง่ือนไข งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษทั ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และของบริษทั ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการและกระแสเงินสดรวม
และกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน 

 

เกณฑ์ในการให้ข้อสรุปอย่างมีเง่ือนไข 
 

ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 18.1 ขา้พเจา้ไม่สามารถตรวจสอบให้ไดห้ลกัฐานท่ี
เพียงพอในมูลค่าของบญัชีเงินลงทุนในบริษทัร่วมของบริษทั ฟ้าขวญัทิพย ์จ ากดั ท่ีแสดงในงบการเงินรวม 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 จ  านวน – ลา้นบาท เท่ากนัทั้งสองปี (สุทธิจากการตั้งค่าเผื่อดอ้ยค่า    
เงินลงทุนในบริษทัร่วม จ านวน – ลา้นบาทเท่ากนัทั้งสองปี) สืบเน่ืองจากบริษทัร่วมดงักล่าวไดอ้อกจากแผน
ฟ้ืนฟูเมื่อวนัที่ 31 กรกฎาคม 2561 และบริษทัเร่ิมน าวิธีส่วนได้เสียมาถือปฏิบตัิ จากเดิมที่บนัทึกโดยวิธี
ราคาทุน โดยบริษทัร่วมได้ประเมินมูลค่ายุติธรรมของที่ดินและอาคารโรงงานระหว่างก่อสร้างเสร็จแลว้ 
โดยมีมูลค่ายุติธรรมตามรายงานประเมินราคาจ านวน 51.18 ลา้นบาท มีราคาทุนสูงกว่ามูลค่ายุติธรรม
จ านวน 19.57 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัรับรู้ส่วนได้เสียจากผลขาดทุนดังกล่าวในก าไรสะสมตน้ปี 2562 จ านวน 
5.81 ลา้นบาท และส่วนเคร่ืองจักรระหว่างติดตั้ งอยู่ระหว่างการประเมิน โดยบริษทับนัทึกเงินลงทุนใน
บริษทัร่วมตามวิธีส่วนได้เสียในงบการเงินรวม โดยรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

รายงาน์ของผู่้สัอบับััญช่่
รับัอน์ุญาต

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31  ธันวาคม 2563 จ านวน 15.93 ล้านบาท โดยใช้สินทรัพยสุ์ทธิตามบัญชี ณ วนัท่ี 31 
ธันวาคม 2563 ของบริษทัร่วม อย่างไรก็ตาม งบการเงินของบริษทัร่วมที่บริษทัน ามาใช้รับรู้รายการดังกล่าว 
ขา้พเจ ้าได ้ตรวจสอบและเสนอรายงานอย่างมีเงื่อนไขเกี่ยวกบัการ ไม่สามารถตรวจสอบราคาทุนของ
เคร่ืองจักรระหว่างติดตั้ งจ านวน 283.02 ล้านบาท เน่ืองจากฝ่ายบริหารช้ีแจงว่า บริษัทได้เร่ิมเขา้มาปรับปรุง
โรงงานหลงัจากท่ีเคร่ืองจกัรไดติ้ดตั้งไวแ้ลว้ก่อนปี 2557 ท าให้ไม่มีเอกสารหลกัฐานการจ่ายเงิน ซ่ึงเร่ืองดงักล่าว
อาจส่งผลให้มูลค่าเงินลงทุนในบริษทัร่วมและส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมเปล่ียนแปลงไปหากการ
วดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ระบุไดแ้ลว้เสร็จ จากเร่ืองดงักล่าวท าให้ขา้พเจ้าไม่สามารถใชว้ิธีการตรวจสอบ
อ่ืนใหเ้ป็นท่ีพอใจต่อมูลค่าเงินลงทุนในบริษทัร่วมและส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมดงักล่าว 

 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ได้
กล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ในรายงานของขา้พเจ้า ขา้พเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัและบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของ
ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก  าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ และขา้พเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑ์
ในการแสดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขของขา้พเจา้ 
 
เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ 

 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพ
ของขา้พเจา้ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับปี ขา้พเจา้ไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ี
มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ีขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี 

 
การรับรู้รายไดจ้ากการรับเหมาก่อสร้าง 

 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากการรับเหมาก่อสร้างจ านวน 
132.36 ลา้นบาท โดยกลุ่มบริษทัได้เปิดเผยนโยบายการรับรู้รายไดจ้ากการรับเหมาก่อสร้าง ประมาณตน้ทุน
โครงการก่อสร้างไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 5.14.2 และ 5.15.1 ตามล าดบั ซ่ึงผูบ้ริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจ
ในการพิจารณาการประเมินขั้นความส าเร็จของงานก่อสร้างและความน่าจะเป็นของโอกาสท่ีจะเกิดผลขาดทุน
และวดัมูลค่า ผลขาดทุนท่ีอาจจะเกิดข้ึน ซ่ึงท าให้เกิดความเส่ียงเก่ียวกบัมูลค่าและการรับรู้รายได้จากการ
รับเหมาก่อสร้างและประมาณผลขาดทุนท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการก่อสร้าง 
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ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31  ธันวาคม 2563 จ านวน 15.93 ล้านบาท โดยใช้สินทรัพยสุ์ทธิตามบัญชี ณ วนัท่ี 31 
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ขา้พเจ ้าได ้ตรวจสอบและเสนอรายงานอย่างมีเงื่อนไขเกี่ยวกบัการ ไม่สามารถตรวจสอบราคาทุนของ
เคร่ืองจักรระหว่างติดตั้ งจ านวน 283.02 ล้านบาท เน่ืองจากฝ่ายบริหารช้ีแจงว่า บริษัทได้เร่ิมเขา้มาปรับปรุง
โรงงานหลงัจากท่ีเคร่ืองจกัรไดติ้ดตั้งไวแ้ลว้ก่อนปี 2557 ท าให้ไม่มีเอกสารหลกัฐานการจ่ายเงิน ซ่ึงเร่ืองดงักล่าว
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ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ได้
กล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ในรายงานของขา้พเจ้า ขา้พเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัและบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของ
ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก  าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ และขา้พเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑ์
ในการแสดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขของขา้พเจา้ 
 
เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ 

 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพ
ของขา้พเจา้ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับปี ขา้พเจา้ไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ี
มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ีขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี 

 
การรับรู้รายไดจ้ากการรับเหมาก่อสร้าง 

 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากการรับเหมาก่อสร้างจ านวน 
132.36 ลา้นบาท โดยกลุ่มบริษทัได้เปิดเผยนโยบายการรับรู้รายไดจ้ากการรับเหมาก่อสร้าง ประมาณตน้ทุน
โครงการก่อสร้างไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 5.14.2 และ 5.15.1 ตามล าดบั ซ่ึงผูบ้ริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจ
ในการพิจารณาการประเมินขั้นความส าเร็จของงานก่อสร้างและความน่าจะเป็นของโอกาสท่ีจะเกิดผลขาดทุน
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รับเหมาก่อสร้างและประมาณผลขาดทุนท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการก่อสร้าง 
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การตอบสนองความเส่ียงโดยผูส้อบบญัชี 
 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบการรับรู้รายไดจ้ากการรับเหมาก่อสร้างและประมาณการตน้ทุนโครงการ
ก่อสร้าง โดยการประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในเก่ียวกบัการบนัทึกรับรู้รายได้และตน้ทุนงาน
รับเหมาก่อสร้าง การประมาณการตน้ทุนโครงการก่อสร้าง และการประมาณการขั้นความส าเร็จของงานและ
ผลขาดทุนท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากโครงการก่อสร้าง โดยการสอบถามผูรั้บผิดชอบ ท าความเขา้ใจและเลือกตวัอยา่ง
มาสุ่มทดสอบการปฏิบติัตามการควบคุมท่ีกลุ่มบริษทัออกแบบไว ้อ่านสัญญาก่อสร้างเพื่อพิจารณาเง่ือนไขเก่ียวกบั
การรับรู้รายได ้สอบถามผูบ้ริหารท่ีรับผิดชอบและท าความเขา้ใจกระบวนการท่ีใชใ้นการประเมินขั้นความส าเร็จ
ของงานและการประมาณตน้ทุนโครงการก่อสร้างตรวจสอบความเหมาะสมประมาณการตน้ทุนโครงการก่อสร้าง 
ตรวจสอบต้นทุนในการรับเหมาก่อสร้างท่ีเกิดข้ึนจริงกับเอกสารประกอบรายการ ทดสอบการค านวณขั้น
ความส าเร็จของงานจากตน้ทุนก่อสร้างท่ีเกิดข้ึนจริง วิเคราะห์เปรียบเทียบอตัราก าไรขั้นตน้ของงานก่อสร้าง 
วิเคราะห์เปรียบเทียบขั้นความส าเร็จของงานท่ีประมาณโดยวิศวกรกบัตน้ทุนก่อสร้างท่ีเกิดข้ึนจริง สังเกตการณ์
โครงการท่ีอยูร่ะหว่างก่อสร้าง ณ วนัส้ินปีและประเมินการประมาณผลขาดทุนท่ีอาจจะเกิดข้ึนของผูบ้ริหาร 
 
ข้อมูลอ่ืน 

 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบด้วย ขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงาน
ประจ าปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยู่ในรายงาน
ประจ าปีนั้น ขา้พเจา้คาดว่าขา้พเจา้จะไดรั้บรายงานประจ าปีภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 

 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืน
และขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน 
 

ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ คือ การอ่านและพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏว่าขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูล
ท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ 

 

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจ าปีของกลุ่มบริษทั หากขา้พเจา้สรุปไดว้่ามีการแสดงขอ้มูลท่ี
ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจ้าตอ้งส่ือสารเร่ืองดังกล่าวกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลเพื่อให้
ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลด าเนินการแกไ้ขขอ้มูลท่ีแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริง 

 
 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดูแลต่องบการเงิน 
 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
เหล่าน้ี โดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายใน
ท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้สามารถจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการ
แสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญั ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด 

 

ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมิน
ความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง 
(ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินการต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ี
จะเลิกกลุ่มบริษทัและบริษทัหรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้

 

ผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลมีหน้าท่ีในการก ากบัดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงิน
ของกลุ่มบริษทัและบริษทั 

 
ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลว่า งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม ปราศจากการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ 
ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชี ซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย 
ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยู่
ไดเ้สมอไป 

 

ขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคญั
เม่ือคาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผลไดว้่ารายการที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผล
ต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใชง้บการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี 
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เหล่าน้ี โดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายใน
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ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมิน
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ผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลมีหน้าท่ีในการก ากบัดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงิน
ของกลุ่มบริษทัและบริษทั 

 
ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลว่า งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม ปราศจากการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ 
ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชี ซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย 
ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยู่
ไดเ้สมอไป 

 

ขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคญั
เม่ือคาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผลไดว้่ารายการที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผล
ต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใชง้บการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี 
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ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกต
และสงสัยเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

 

 ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตัิงานตามวิธี 
การตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสม 
เพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญั 
ซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกวา่ความเส่ียงที่เกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเกี่ยวกบั 
การสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรง
ตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 
 

 ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสม
กบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุม
ภายในของกลุ่มบริษทัและบริษทั 
 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี
และการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าข้ึนโดยผูบ้ริหาร 

 

 สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและ
จากหลักฐานการสอบบัญชีท่ีได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคัญท่ีเก่ียวกับเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอยา่งมีนัยส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัใน
การด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไว้
ในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง หรือ
ถา้การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บั
หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรกต็าม เหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง 
 

 ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึง
การเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ที่ท  าให้มี 
การน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 

 

 ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือ
กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจ้ารับผิดชอบต่อการก าหนด
แนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบแต่เพียงผูเ้ดียว
ต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีส าคญัซ่ึงรวมถึงขอบเขตและ
ช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่อง
ท่ีมีนยัส าคญัในระบบการควบคุมภายใน หากขา้พเจา้ไดพ้บในระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

 

ขา้พเจ้าได้ให้ค  ารับรองแก่ผูมี้หน้าท่ีในการก ากับดูแลว่าขา้พเจ้าได้ปฏิบัติตามขอ้ก าหนด
จรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์
ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืน ซ่ึงขา้พเจา้เช่ือว่ามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระ
ของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
 

จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัส าคญั
มากท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญั
ในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้
เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควรส่ือสาร
เร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่าจะมี
ผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว 

 
 
 

ผูส้อบบญัชีท่ีรับผดิชอบงานสอบบญัชีและการน าเสนอรายงานฉบบัน้ีคือ 
 

บริษทั ส านกังาน เอ เอม็ ซี จ ากดั 
 
 

(นายอ าพล  จ านงคว์ฒัน์) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 4663 

 
 
กรุงเทพมหานคร 
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม  2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม  2562

                  สินทรัพย์
สินทรัพยห์มนุเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 9 30,840,267.80      9,914,787.93           24,034,765.98        9,101,781.19         
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 7.1 และ 10 175,877,641.08    196,704,626.11       165,623,241.88      195,723,311.12     
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา 11 28,433,936.55      107,956,559.31       16,544,449.13        107,956,559.31     
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7.1 1,600,000.00        -                          1,000,000.00          -                         
เงินใหกู้ย้มืแก่บคุคลอ่ืนท่ีผิดนดัช าระ 12 -                            -                          -                         -                         
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการอ่ืน 13 -                            -                          -                         -                         
สินคา้คงเหลือ 14 91,742,866.06      124,165,889.60       91,638,327.04        123,952,397.79     
สินทรัพยท์างการเงินหมนุเวียนอ่ืน 15 -                            -                          -                         -                         
สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 10,986,708.03      20,322,871.44         7,834,123.23          19,575,212.47       

          รวมสินทรัพยห์มนุเวียน 339,481,419.52    459,064,734.39       306,674,907.26      456,309,261.88     
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียน
สินทรัพยท์างการเงินไมห่มนุเวียนอ่ืน 16 10,102,194.43      -                          10,000,104.65        -                         
เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 17 -                            -                          19,389,815.98        28,894,826.63       
เงินลงทนุในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 18 107,474.50           -                          122,500.00             -                         
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 16 -                            20,561,543.49         -                         20,460,503.99       
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7.1 -                            -                          -                         -                         
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ 19 52,626,361.28      54,527,562.44         50,408,920.52        54,527,562.44       
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 20 365,842,518.59    399,502,396.75       237,062,129.36      260,209,194.48     
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 21 17,815,666.79      -                          3,639,534.62          -                         
สิทธิการใชแ้ละเช่าท่ีดินรอตดับญัชี 22 -                            10,111,249.33         -                         -                         
สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 23 1,883,999.35        3,328,639.81           1,683,615.59          3,037,321.85         
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 24 36,586,248.54      34,026,968.84         100,126,144.15      93,404,721.07       
เงินประกนัผลงาน 27,913,109.54      22,737,783.01         27,913,109.54        22,737,783.01       
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 22,395,901.99      17,885,262.29         17,367,055.20        17,580,126.75       

          รวมสินทรัพยไ์มห่มนุเวียน 535,273,475.01    562,681,405.96       467,712,929.61      500,852,040.22     
               รวมสินทรัพย์ 874,754,894.53    1,021,746,140.35    774,387,836.87      957,161,302.10     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม

บริษทั ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563
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งบัแสัดงฐาน์ะกิารเงิน์
บัริษััท ซี่. ไอ. กรุ�ป จำากัด (มหาชน) และบัริย่อย
ณ วัันท่� 31 ธันวัาค์ม 2563
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หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม  2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม  2562

                  หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้
หน้ีสินหมนุเวียน

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 25 111,507,433.68    117,321,188.91       111,507,433.68      117,321,188.91     
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบคุคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7.1 15,880,000.00      2,150,000.00           820,000.00             -                         
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบคุคลและกิจการอ่ืน 26 79,458,081.65      88,230,110.70         65,058,081.65        86,180,110.70       
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 7.1 และ 27 204,597,886.47    226,915,481.14       187,223,295.10      219,343,772.10     
หน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากสญัญา 11 8,970,305.53        7,748,788.97           8,970,305.53          7,748,788.97         
ตน้ทนุงานท่ียงัไมไ่ดเ้รียกช าระ 5,149,600.91        7,877,416.24           2,539,960.83          7,877,416.24         
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่า
ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 21 3,510,784.01        250,315.26              405,719.36             250,315.26            

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีดิน
ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี -                        889,000.00              -                         -                         

หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 5,041,829.55        3,188,669.01           1,467,555.81          1,072,494.69         
          รวมหน้ีสินหมนุเวียน 434,115,921.80    454,570,970.23       377,992,351.96      439,794,086.87     

หน้ีสินไมห่มนุเวียน
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 21 9,203,715.37        800,772.89              3,462,771.42          800,772.89            
หน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีดิน -                        3,555,000.00           -                         -                         
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 28 68,474,299.78      69,629,928.97         67,609,392.78        69,447,445.97       
หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน 554,000.00           54,000.00                3,000.00                 3,000.00                

          รวมหน้ีสินไมห่มนุเวียน 78,232,015.15      74,039,701.86         71,075,164.20        70,251,218.86       
               รวมหน้ีสิน 512,347,936.95    528,610,672.09       449,067,516.16      510,045,305.73     

ส่วนของผูถื้อหุน้
ทนุเรือนหุน้ 29
    ทนุจดทะเบียน
        หุน้สามญั 864,786,782 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 0.50 บาท 432,393,391.00    432,393,391.00       432,393,391.00      432,393,391.00     
    ทนุท่ีออกและช าระแลว้
        หุน้สามญั 864,786,782 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 0.50 บาท 432,393,391.00    432,393,391.00       432,393,391.00      432,393,391.00     
ส่วนเกินมลูคา่หุน้สามญั 565,027,151.00    565,027,151.00       565,027,151.00      565,027,151.00     
ส่วนเกินจากการขายหุน้ทนุซ้ือคืน 15,534,581.42      15,534,581.42         15,534,581.42        15,534,581.42       
ก าไร(ขาดทนุ)สะสม
    จดัสรรแลว้
        ทนุส ารองตามกฎหมาย 12,707,000.00      12,707,000.00         12,707,000.00        12,707,000.00       
    ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร (663,236,436.44)   (532,526,655.16)     (700,341,802.71)    (578,546,127.05)    

          รวมส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ 362,425,686.98    493,135,468.26       325,320,320.71      447,115,996.37     
ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม (18,729.40)            -                          -                         -                         

          รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 362,406,957.58    493,135,468.26       325,320,320.71      447,115,996.37     
               รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ 874,754,894.53    1,021,746,140.35    774,387,836.87      957,161,302.10     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี -                        -                          -                         -                         

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บริษทั ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563

งบัแสัดงฐาน์ะกิารเงิน์
บัริษััท ซี่. ไอ. กรุ�ป จำากัด (มหาชน) และบัริย่อย
ณ วัันท่� 31 ธันวัาค์ม 2563
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9                     

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

รายไดจ้ากการด าเนินงาน
รายไดจ้ากการขาย                             828,378,902.57    887,606,476.27      822,157,105.91    875,749,369.98     
รายไดจ้ากการบริการ 139,839,077.75    579,027,112.63      100,597,249.72    571,835,485.40     

รวมรายไดจ้ากการด าเนินงาน 968,217,980.32    1,466,633,588.90   922,754,355.63    1,447,584,855.38  

ตน้ทนุจากการด าเนินงาน
ตน้ทนุขาย (690,295,424.25)   (731,907,778.30)    (684,802,324.72)   (727,973,289.90)    
ตน้ทนุบริการ (215,864,349.03)   (680,081,763.24)    (164,925,042.88)   (656,261,580.42)    

รวมตน้ทนุจากการด าเนินงาน 14 (906,159,773.28)   (1,411,989,541.54) (849,727,367.60)   (1,384,234,870.32) 
ก าไรขั้นตน้ 62,058,207.04      54,644,047.36        73,026,988.03      63,349,985.06       
รายไดอ่ื้น 8,996,048.30        89,648,652.98        8,155,379.04        89,089,633.63       
คา่ใชจ่้ายในการขาย (65,217,911.11)     (69,499,395.29)      (64,732,283.41)     (69,032,244.81)      
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร (81,194,064.64)     (100,544,807.04)    (66,057,334.77)     (90,587,802.93)      
ผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (6,104,388.53)       (100,029,198.34)    (14,724,538.36)     (248,733,260.35)    
ขาดทนุจากการดอ้ยคา่เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย -                        -                         (18,744,935.65)     (47,141,532.37)      
(ขาดทนุ)โอนกลบัรายการจากการดอ้ยคา่เงินลงทนุในบริษทัร่วม 15,924,778.49      (15,924,778.49)      -                        -                         
คา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารท่ีส าคญั 7.3 (31,410,558.85)     (32,688,352.66)      (31,410,558.85)     (30,888,352.66)      
ขาดทนุจากกิจกรรมด าเนินงาน (96,947,889.30)     (174,393,831.48)    (114,487,283.97)   (333,943,574.43)    
ตน้ทนุทางการเงิน (19,481,015.07)     (19,121,029.40)      (13,080,732.75)     (18,583,608.33)      
ขาดทนุก่อนส่วนแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในบริษทัร่วมและภาษีเงินได้ (116,428,904.37)   (193,514,860.88)    (127,568,016.72)   (352,527,182.76)    
ส่วนแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในบริษทัร่วม (15,939,803.99)     (21,544,566.71)      -                        -                         
ขาดทนุก่อนภาษีเงินได้ (132,368,708.36)   (215,059,427.59)    (127,568,016.72)   (352,527,182.76)    
รายไดภ้าษีเงินได้ 32.1 2,369,463.30        16,486,451.36        6,531,606.68        41,657,743.59       
ขาดทนุส าหรับปี (129,999,245.06)   (198,572,976.23)    (121,036,410.04)   (310,869,439.17)    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม

9                     

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

รายไดจ้ากการด าเนินงาน
รายไดจ้ากการขาย                             828,378,902.57    887,606,476.27      822,157,105.91    875,749,369.98     
รายไดจ้ากการบริการ 139,839,077.75    579,027,112.63      100,597,249.72    571,835,485.40     

รวมรายไดจ้ากการด าเนินงาน 968,217,980.32    1,466,633,588.90   922,754,355.63    1,447,584,855.38  

ตน้ทนุจากการด าเนินงาน
ตน้ทนุขาย (690,295,424.25)   (731,907,778.30)    (684,802,324.72)   (727,973,289.90)    
ตน้ทนุบริการ (215,864,349.03)   (680,081,763.24)    (164,925,042.88)   (656,261,580.42)    

รวมตน้ทนุจากการด าเนินงาน 14 (906,159,773.28)   (1,411,989,541.54) (849,727,367.60)   (1,384,234,870.32) 
ก าไรขั้นตน้ 62,058,207.04      54,644,047.36        73,026,988.03      63,349,985.06       
รายไดอ่ื้น 8,996,048.30        89,648,652.98        8,155,379.04        89,089,633.63       
คา่ใชจ่้ายในการขาย (65,217,911.11)     (69,499,395.29)      (64,732,283.41)     (69,032,244.81)      
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร (81,194,064.64)     (100,544,807.04)    (66,057,334.77)     (90,587,802.93)      
ผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (6,104,388.53)       (100,029,198.34)    (14,724,538.36)     (248,733,260.35)    
ขาดทนุจากการดอ้ยคา่เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย -                        -                         (18,744,935.65)     (47,141,532.37)      
(ขาดทนุ)โอนกลบัรายการจากการดอ้ยคา่เงินลงทนุในบริษทัร่วม 15,924,778.49      (15,924,778.49)      -                        -                         
คา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารท่ีส าคญั 7.3 (31,410,558.85)     (32,688,352.66)      (31,410,558.85)     (30,888,352.66)      
ขาดทนุจากกิจกรรมด าเนินงาน (96,947,889.30)     (174,393,831.48)    (114,487,283.97)   (333,943,574.43)    
ตน้ทนุทางการเงิน (19,481,015.07)     (19,121,029.40)      (13,080,732.75)     (18,583,608.33)      
ขาดทนุก่อนส่วนแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในบริษทัร่วมและภาษีเงินได้ (116,428,904.37)   (193,514,860.88)    (127,568,016.72)   (352,527,182.76)    
ส่วนแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในบริษทัร่วม (15,939,803.99)     (21,544,566.71)      -                        -                         
ขาดทนุก่อนภาษีเงินได้ (132,368,708.36)   (215,059,427.59)    (127,568,016.72)   (352,527,182.76)    
รายไดภ้าษีเงินได้ 32.1 2,369,463.30        16,486,451.36        6,531,606.68        41,657,743.59       
ขาดทนุส าหรับปี (129,999,245.06)   (198,572,976.23)    (121,036,410.04)   (310,869,439.17)    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม

งบักิำาไรขาดทัุน์เบั็ดเสัร็จ
บัริษััท ซี่. ไอ. กรุ�ป จำากัด (มหาชน) และบัริย่อย
สำาหรับัปีสิ�นสุดวัันท่� 31 ธันวัาค์ม 2563
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10                   

(หน่วย : บาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน
รายการท่ีไมถู่กจดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้นก าไรหรือขาดทนุ

ผลขาดทนุจากการประมาณการ
     ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 28 -                        (9,149,805.88)         -                        (9,205,923.88)        
ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน 32.2 -                        1,829,961.18          -                        1,841,184.78          

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                        (7,319,844.70)         -                        (7,364,739.10)        
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับปี (129,999,245.06)    (205,892,820.93)     (121,036,410.04)    (318,234,178.27)     

การแบง่ปันขาดทนุส าหรับปี
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั (129,950,515.66)    (198,572,976.23)     (121,036,410.04)    (310,869,439.17)     
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม (48,729.40)             -                          -                        -                         

ขาดทนุส าหรับปี (129,999,245.06)    (198,572,976.23)     (121,036,410.04)    (310,869,439.17)     
-                        -                          -                        -                         

การแบง่ปันก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั (129,950,515.66)    (205,892,820.93)     (121,036,410.04)    (318,234,178.27)     
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม (48,729.40)             -                          -                        -                         

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับปี (129,999,245.06)    (205,892,820.93)     (121,036,410.04)    (318,234,178.27)     

ขาดทนุต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน  
ส่วนท่ีเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั (หน่วย : บาท) 33 (0.1503)                  (0.2296)                   (0.1400)                 (0.3595)                  

จ านวนหุ้นสามญั (หน่วย : หุ้น) 864,786,382.00     864,786,382 864,786,382.00     864,786,382

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563

10                   

(หน่วย : บาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน
รายการท่ีไมถู่กจดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้นก าไรหรือขาดทนุ

ผลขาดทนุจากการประมาณการ
     ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 28 -                        (9,149,805.88)         -                        (9,205,923.88)        
ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน 32.2 -                        1,829,961.18          -                        1,841,184.78          

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                        (7,319,844.70)         -                        (7,364,739.10)        
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับปี (129,999,245.06)    (205,892,820.93)     (121,036,410.04)    (318,234,178.27)     

การแบง่ปันขาดทนุส าหรับปี
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั (129,950,515.66)    (198,572,976.23)     (121,036,410.04)    (310,869,439.17)     
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม (48,729.40)             -                          -                        -                         

ขาดทนุส าหรับปี (129,999,245.06)    (198,572,976.23)     (121,036,410.04)    (310,869,439.17)     
-                        -                          -                        -                         

การแบง่ปันก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั (129,950,515.66)    (205,892,820.93)     (121,036,410.04)    (318,234,178.27)     
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม (48,729.40)             -                          -                        -                         

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับปี (129,999,245.06)    (205,892,820.93)     (121,036,410.04)    (318,234,178.27)     

ขาดทนุต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน  
ส่วนท่ีเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั (หน่วย : บาท) 33 (0.1503)                  (0.2296)                   (0.1400)                 (0.3595)                  

จ านวนหุ้นสามญั (หน่วย : หุ้น) 864,786,382.00     864,786,382 864,786,382.00     864,786,382

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563
งบักิำาไรขาดทัุน์เบั็ดเสัร็จ
บัริษััท ซี่. ไอ. กรุ�ป จำากัด (มหาชน) และบัริย่อย
สำาหรับัปีสิ�นสุดวัันท่� 31 ธันวัาค์ม 2563
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(หน่วย : บาท)
งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
ขาดทุนส าหรับปี (129,999,245.06)  (198,572,976.23)   (121,036,410.04) (310,869,439.17)   
รายการปรับกระทบขาดทุนส าหรับปีเป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากการด าเนินงาน
คา่เส่ือมราคา 45,937,661.57     54,304,262.65      34,389,982.18     43,166,829.10      
คา่เส่ือมราคาสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 2,572,153.24       -                        531,003.03          -                        
สิทธิการใชแ้ละเช่าท่ีดินตดัจ่าย -                        1,516,451.00        -                       -                        
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนตดัจ่าย 1,444,640.46       2,357,398.25        1,353,706.26       2,266,464.05        
ก าไรจากการจ าหน่ายอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน -                        (76,165,324.39)     -                       (76,165,324.39)     
ขาดทุนจากการจ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายสินทรัพย์ 143,782.19           692,855.29           130,363.31          682,650.57           
โอนสินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้างเป็นคา่ใชจ่้าย -                        64,969.43             -                       64,969.43             
ขาดทุนจากมูลคา่สินคา้คงเหลือลดลง(โอนกลบัรายการ) 8,591,692.88       (5,708,198.02)       8,591,692.88       (5,708,198.02)       
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน-ลูกหน้ีการคา้ 7,604,388.53       4,569,039.09        7,809,248.43       12,966,824.94      
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน-เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                        -                        -                       102,059,222.91    
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน-เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                        19,000,000.00      8,415,289.93       89,037,142.94      
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน-เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการอ่ืน -                        74,971,759.69      -                       42,910,289.26      
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน-รายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช าระ (1,500,000.00)      1,759,780.29        (1,500,000.00)      1,759,780.29        
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (110,921.20)         (224,964.25)          (110,921.20)         (224,964.25)          
ขาดทุนจากการดอ้ยคา่เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                        -                        18,744,935.65     47,141,532.37      
ขาดทุนจากการดอ้ยคา่เงินลงทุนในบริษทัร่วม(โอนกลบัรายการ) (15,924,778.49)    15,924,778.49      -                       -                        
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 15,939,803.99     21,544,566.71      -                       -                        
คา่ใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 6,693,780.03       22,061,628.99      6,011,356.03       21,960,607.95      
ดอกเบ้ียรับ (686,407.23)         (2,127,579.80)       (649,381.12)         (3,694,724.08)       
ดอกเบ้ียจ่ายตามสัญญาเช่า 610,486.37           -                        378,744.82          -                        
ดอกเบ้ียจ่าย 18,870,528.70     19,121,029.40      12,701,987.93     18,583,608.33      
รายไดภ้าษีเงินได้ (2,369,463.30)      (16,486,451.36)     (6,531,606.68)      (41,657,743.59)     

              ขาดทุนจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน (42,181,897.32)    (61,396,974.77)     (30,770,008.59)    (55,720,471.36)     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563
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(หน่วย : บาท)
งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน(ต่อ)
สินทรัพยด์ าเนินงาน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 12,511,418.89 (2,141,462.51) 21,576,843.25 (885,497.00)
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา 81,022,622.76 (75,483,359.60) 92,912,110.18 (75,483,359.60)
สินคา้คงเหลือ 23,560,239.61 60,824,745.63 23,451,286.74 60,771,598.32
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 8,610,589.85 (6,961,906.35) 11,015,515.68 (7,080,577.05)
เงินประกนัผลงาน (5,175,326.53) (22,737,783.00) (5,175,326.53) (22,737,783.01)
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (2,639,509.34) (3,447,662.34) 2,116,301.91 (3,486,661.72)

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน(ลดลง)
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (29,502,607.76) (25,885,529.71) (36,950,083.17) (20,460,233.62)
หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญา 1,221,516.56 7,748,789.97 1,221,516.56 7,748,789.97
ตน้ทุนงานท่ียงัไม่ไดเ้รียกช าระ (2,727,815.33) (13,714,286.00) (5,337,455.41) (13,714,285.70)
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 1,853,160.54 430,943.47 395,061.12 (127,344.84)
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 500,000.00 (26,001.00) -  -  
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (3,195,853.38) (1,779,261.87) (3,195,853.38) (1,779,261.83)

เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมด าเนินงาน 43,856,538.55 (144,569,748.08) 71,259,908.36 (132,955,087.44)
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (3,054,167.93) (13,203,628.75) (3,054,167.93) (13,203,628.75)
เงินสดรับภาษี 1,876,511.13 -  1,876,511.13 -  

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมด าเนินงาน 42,678,881.75 (157,773,376.83) 70,082,251.56 (146,158,716.19)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ลดลงในสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียน 10,459,349.06     -                        10,460,399.34     -                        
เพ่ิมข้ึนในเงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค ้าประกนั -                        (101,040.00)          -                       -                        
เงินสดจ่ายจากการให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (1,600,000.00)      (5,000,000.00)       (13,017,789.93)    (55,275,642.94)     
เงินสดรับช าระจากเงินให้กูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                        -                        3,602,500.00       61,500,000.00      
เงินสดรับจากการให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการอ่ืน 400,000.00           23,098,630.00      -                       98,629.99             
เงินสดจ่ายให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการอ่ืน (400,000.00)         (51,519,691.00)     -                       (4,000,000.00)       
เงินสดรับดอกเบ้ียรับ 183,404.71           1,105,105.02        149,178.85          1,661,424.74        
เงินสดจ่ายในเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                        -                        (9,239,925.00)      (45,480,000.00)     
เงินสดจ่ายในเงินลงทุนในบริษทัร่วม (122,500.00)         -                        (122,500.00)         -                        
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน -                        165,000,000.00    -                       165,000,000.00    
เงินสดจ่ายในการซ้ืออสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (2,217,440.76)      (1,431,778.98)       -                       (1,431,778.98)       
เงินสดจ่ายในการซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (7,828,413.47)      (19,837,345.48)     (6,780,127.46)      (15,686,379.19)     
เงินสดรับจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 8,000.00               8,411.22               8,000.00              8,411.22               
เงินสดจ่ายในสิทธิการเช่าท่ีดิน -                        (678,300.00)          -                       -                        
เงินสดจ่ายในการซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -                        (399,000.00)          -                       (399,000.00)          

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมลงทุน (1,117,600.46)      110,244,990.78    (14,940,264.20)    105,995,664.84    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563
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(หน่วย : บาท)
งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน
เพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (5,813,755.23)       19,399,908.65    (5,813,755.23)         19,399,908.65    
เงินสดรับจากการกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอ่ืน 20,700,000.00      93,550,000.00    6,000,000.00           91,500,000.00    
เงินสดจ่ายจากการกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอ่ืน (9,350,000.00)       (56,500,000.00)   (7,000,000.00)         (56,500,000.00)   
เงินสดรับจากการกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 17,450,000.00      4,675,350.00      7,320,000.00           -                      
เงินสดจ่ายจากการกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (3,720,000.00)       (2,525,350.00)     (6,500,000.00)         -                      
เงินสดจ่ายหน้ีสินตามสัญญาเช่าเงินทุน (2,714,050.00)       (1,450,790.64)     (810,384.00)            (1,450,791.64)     
เงินสดจ่ายจากการกูย้มืระยะสั้นกิจการอ่ืน (20,122,029.05)     (818,617.62)        (20,122,029.05)       (818,617.62)        
เงินสดจ่ายหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีดิน -                        (889,000.00)        -                           -                      
เงินสดจ่ายในดอกเบ้ียจ่าย (16,937,115.12)     (18,574,896.38)   (13,123,982.27)       (18,078,475.23)   
เงินสดรับคา่หุน้เพ่ิมทุนจากผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 30,000.00             -                      -                           -                      

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน (20,476,949.40)     36,866,604.01    (40,050,150.55)       34,052,024.16    

ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (158,852.02)          (31,787.03)          (158,852.02)            (31,787.03)          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน(ลดลง)สุทธิ 20,925,479.87      (10,693,569.07)   14,932,984.79         (6,142,814.22)     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 9,914,787.93        20,608,357.00    9,101,781.19           15,244,595.41    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 30,840,267.80      9,914,787.93      24,034,765.98         9,101,781.19      

ขอ้มูลเพ่ิมเติมประกอบกระแสเงินสด
   รายการท่ีไม่กระทบกระแสเงินสด  มีดงัน้ี

 - ซ้ือสินทรัพยย์งัไม่ไดจ่้ายช าระ 1,132,915.00        230,425.00         1,132,915.00           230,425.00         
-  โอนลูกหน้ีอ่ืนเป็นเงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการอ่ืน -                        1,440,409.00      -                           98,630.00           
- โอนวสัดุส้ินเปลืองเป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 271,091.05           100,588.51         271,091.05              100,588.51         
- โอนสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืนป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ -                        41,794.00           -                           -                      
- โอนเงินมดัจ าเป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ -                        581,333.76         -                           581,333.76         
- โอนภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานเป็นเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 4,653,555.84        -                      4,653,555.84           -                      
- โอนสินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้ป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 661,231.18           -                      661,231.18              -                      
- การไดม้าซ่ึงสินทรัพยสิ์ทธิการใชภ้ายใตส้ัญญาเช่า 201,879.45           1,188,267.74      -                           1,188,267.74      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

 บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563

งบการเงนิรวม
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บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2563 
     

 
1. ขอ้มูลทัว่ไป 
 

บริษทั ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) (บริษทั) จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทบริษทัจ ำกดั 
ตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชยท์ะเบียนนิติบุคคลเลขท่ี 0107547000133 เม่ือวนัท่ี 20 สิงหำคม 2534 
และแปรสภำพเป็นบริษทัมหำชน เม่ือวนัท่ี 1 มีนำคม 2547 ส ำนกังำนใหญ่ตั้งอยูเ่ลขท่ี 1/1 หมู่ท่ี 7 ถนนบำงคูวดั 
ต ำบลบำงคูวดั อ ำเภอเมือง จงัหวดัปทุมธำนี ประเทศไทย 

 

บริษทัด ำเนินธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์และช้ินส่วนเคร่ืองปรับอำกำศและให้บริกำร
รับเหมำก่อสร้ำง 

 

บริษทัยอ่ยด ำเนินธุรกิจตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ท่ี 3.1 
 

2. หลกัเกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงินและนโยบำยกำรบญัชี 

 

2.1 งบกำรเงินน้ีน ำเสนอเพื่อวตัถุประสงคข์องกำรรำยงำนเพื่อใชใ้นประเทศไทย และจดัท ำเป็นภำษำไทย 
งบกำรเงินฉบบัภำษำองักฤษไดจ้ดัท ำข้ึนเพื่อควำมสะดวกของผูอ่้ำนงบกำรเงินท่ีไม่คุน้เคยกบัภำษำไทย 

 

2.2 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรได้จดัท ำข้ึนตำมหลักกำรบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปภำยใต้
พระรำชบญัญติักำรบญัชี พ.ศ. 2543 ซ่ึงหมำยควำมถึงมำตรฐำนกำรบญัชีและมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินรวมถึงกำรตีควำมและแนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีท่ีก ำหนดโดยสภำวิชำชีพบญัชี ซ่ึงจดัตั้ง
ตำมพระรำชบญัญัติวิชำชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ได้มีมติให้ประกำศใช้แล้ว และตำมข้อก ำหนดของ
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยว์ำ่ดว้ยกำรจดัท ำและน ำเสนอรำยงำน
ทำงกำรเงิน 

 

กำรแสดงรำยกำรในงบกำรเงินเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดในประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ 
ลงวนัท่ี 26 ธนัวำคม 2562 ออกตำมควำมในพระรำชบญัญติักำรบญัชี พ.ศ. 2543 

 

งบกำรเงินน้ีได้จัดท ำข้ึนโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิม เวน้แต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่ำงอ่ืนใน
นโยบำยกำรบญัชี 
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ตำมพระรำชบญัญัติวิชำชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ได้มีมติให้ประกำศใช้แล้ว และตำมข้อก ำหนดของ
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยว์ำ่ดว้ยกำรจดัท ำและน ำเสนอรำยงำน
ทำงกำรเงิน 

 

กำรแสดงรำยกำรในงบกำรเงินเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดในประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ 
ลงวนัท่ี 26 ธนัวำคม 2562 ออกตำมควำมในพระรำชบญัญติักำรบญัชี พ.ศ. 2543 

 

งบกำรเงินน้ีได้จัดท ำข้ึนโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิม เวน้แต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่ำงอ่ืนใน
นโยบำยกำรบญัชี 

 

 

หมายเหตุประกิอบังบักิารเงิน์
บัริษััท ซี่. ไอ. กรุ�ป จำากัด (มหาชน) และบัริย่อย
สำาหรับัปีสิ�นสุดวัันท่� 31 ธันวัาค์ม 2563



84

C.I.GROUP Public Company Limited 
Annual report 2020

17 

2.3 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 
 

2.3.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีออกและปรับปรุงท่ีมีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั 
 

ในระหวำ่งปีกลุ่มบริษทัไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและตีควำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบบัใหม่ รวมถึงแนวปฏิบติัทำงบญัชี
ท่ีออกโดยสภำวิชำชีพบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 
1 มกรำคม 2563 มำถือปฏิบติั มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือ
จดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ 
โดยส่วนใหญ่เป็นกำรปรับปรุงถอ้ยค ำและค ำศพัท ์กำรตีควำมและกำรให้แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชี
กบัผูใ้ชม้ำตรฐำน กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวมำถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบ
อย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของกลุ่มบริษทั ยกเวน้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน และสัญญำเช่ำ ซ่ึงมีกำรเปล่ียนแปลงหลกักำรส ำคญั ตำมท่ีไดอ้ธิบำย
ไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ท่ี 6 

 

2.3.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีจะมีผลบงัคบัใชใ้นอนำคต 
 

ในระหว่ำงปีปัจจุบนั สภำวิชำชีพบญัชีได้ประกำศใช้มำตรฐำนกำรบญัชี มำตรฐำน
รำยงำนทำงกำรเงิน กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
รวมถึงกรอบแนวคิดส ำหรับกำรรำยงำนทำงกำรเงิน(ใหม่) ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงิน
ท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2564 เป็นตน้ไป มำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรปรับปรุงกำรอำ้งอิงกรอบแนวคิด
ในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและปรับปรุงค ำนิยำมและขอ้ก ำหนดทำงกำรบญัชี ฝ่ำยบริหำร
ของกลุ่มบริษัทเช่ือว่ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรับปรุงดังกล่ำวจะไม่มี
ผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินเม่ือน ำมำถือปฏิบติั 

 

2.4 ในกำรจดัท ำงบกำรเงินให้เป็นไปตำมหลกักำรบญัชีที่รับรองทัว่ไป ผูบ้ริหำรตอ้งใช้ดุลยพินิจ 
กำรประมำณกำรและขอ้สมมติฐำนหลำยประกำร ซ่ึงมีผลกระทบต่อกำรก ำหนดนโยบำยและ
กำรรำยงำนจ ำนวนเงินท่ีเก่ียวกบัสินทรัพย ์หน้ีสิน รำยได ้และค่ำใชจ่้ำย กำรประมำณและขอ้สมมติฐำน
มำจำกประสบกำรณ์และปัจจยัต่ำง ๆ ท่ีผูบ้ริหำรมีควำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลภำยใตส้ภำวกำรณ์
แวดล้อมนั้น ดงันั้น ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอำจแตกต่ำงจำกที่ประมำณไว  ้
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ประมำณกำรและขอ้สมมติฐำนท่ีใชใ้นกำรจดัท ำงบกำรเงินจะไดรั้บกำรทบทวนอยำ่งสม ่ำเสมอ
กำรปรับประมำณกำรทำงบญัชีจะบนัทึกในงวดบญัชีท่ีประมำณกำรดงักล่ำวไดรั้บกำรทบทวน และ
ในงวดอนำคตท่ีไดรั้บผลกระทบ กำรใชดุ้ลยพินิจและประมำณกำรท่ีส ำคญัมีดงัน้ี 

 

สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้และหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 
 

ในกำรประมำณกำรรำยกำรสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้และหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ ฝ่ำยบริหำรไดใ้ช้
ดุลยพินิจในกำรประมำณกำร กำรใช้สิทธิเลือกซ้ือหรือสิทธิเลือกในกำรขยำยอำยุสัญญำ รวมถึง
อำยุกำรให้ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือเม่ือเลิกใช้ของสินทรัพยอ์ำ้งอิง และตอ้งทบทวนอำยุกำรให้
ประโยชนแ์ละมูลค่ำคงเหลือใหม่หำกมีกำรเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

 

นอกจำกน้ี ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งสอบทำนกำรด้อยค่ำของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้ ในแต่ละ
ช่วงเวลำและบนัทึกขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำหำกคำดว่ำมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนต ่ำกว่ำมูลค่ำตำมบญัชี
ของสินทรัพยน์ั้น ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรคำดกำรณ์รำยไดแ้ละ
ค่ำใชจ่้ำยในอนำคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

 

สัญญำเช่ำ 
 

ในกำรพิจำรณำประเภทของสัญญำเช่ำกรณีบริษทัเป็นผูใ้ห้เช่ำว่ำเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำน
หรือสัญญำเช่ำเงินทุนฝ่ำยบริหำรไดใ้ช้ดุลยพินิจในกำรประเมินเง่ือนไขและรำยละเอียดของสัญญำ
เพื่อพิจำรณำว่ำ กลุ่มบริษทัไดโ้อนหรือรับโอนควำมเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยท่ี์เช่ำดงักล่ำว
แลว้หรือไม่ 

 

ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน 
 

ในกำรประมำณผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจ
ในกำรประมำณกำรผลขำดทุนท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน และกำรคำดกำรณ์ไปในอนำคตเก่ียวกบัปัจจยัทำง
เศรษฐกิจท่ีมีผลต่อควำมเส่ียงดำ้นเครดิตของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน 

 

กำรปรับลดรำคำทุนของสินคำ้คงเหลือใหเ้ป็นมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ 
 

ในกำรประมำณกำรปรับลดรำคำทุนของสินคำ้คงเหลือให้เป็นมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ ฝ่ำยบริหำร
ได้ใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณมูลค่ำสุทธิท่ีจะได้รับของสินคำ้คงเหลือ โดยจ ำนวนเงินท่ีคำดว่ำจะ
ไดรั้บจำกสินคำ้คงเหลือพิจำรณำจำกกำรเปล่ียนแปลงของรำคำขำยหรือตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบั
เหตุกำรณ์ท่ีเกิดข้ึนภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน และฝ่ำยบริหำรไดใ้ชดุ้ลยพินิจในกำรประมำณกำรผล
ขำดทุนท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนจำกสินคำ้เส่ือมคุณภำพ โดยค ำนึงถึงอำยุของสินคำ้คงเหลือและสภำวะ
เศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น 
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ค่ำเผือ่มูลค่ำสินคำ้ลดลงในสินคำ้เส่ือมสภำพและสินคำ้ไม่เคล่ือนไหว 
 

ค่ำเผือ่มูลค่ำสินคำ้ลดลงในสินคำ้เส่ือมสภำพและสินคำ้ไม่เคล่ือนไหว ประมำณจำกสินคำ้แต่ละ
ชนิดท่ีเส่ือมสภำพและสินคำ้ไม่เคล่ือนไหว 

 

ประมำณกำรตน้ทุนโครงกำรก่อสร้ำง 
 

กำรประมำณกำรตน้ทุนกำรก่อสร้ำงงำนโครงกำร ประมำณกำรจำกรำยละเอียดของงำนก่อสร้ำง 
ค ำนวณปริมำณและมูลค่ำวสัดุก่อสร้ำงที่ตอ้งใชใ้นโครงกำร รวมถึงค่ำแรง ค่ำโสหุ้ยที่ตอ้งใชใ้นกำร
ให้บริกำรก่อสร้ำงจนแลว้เสร็จ ประกอบกบัพิจำรณำถึงแนวโน้มของกำรเปล่ียนแปลงท่ีอำจเกิดข้ึน และ
ทบทวนประมำณกำรตน้ทุนอยำ่งสม ่ำเสมอหรือทุกครำวท่ีตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริงแตกต่ำงจำกประมำณ
กำรอยำ่งเป็นสำระส ำคญั 

 

อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน ท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ และค่ำเส่ือมรำคำ 
 

ในกำรค ำนวณค่ำเส่ือมรำคำของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน อำคำรและอุปกรณ์ ฝ่ำยบริหำร
จ ำเป็นตอ้งท ำกำรประมำณอำยุกำรให้ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือเม่ือเลิกใช้งำนของอสังหำริมทรัพย์
เพื่อกำรลงทุน อำคำรและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอำยกุำรให้ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือใหม่หำกมี
กำรเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

 

นอกจำกน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งสอบทำนกำรดอ้ยค่ำของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน ท่ีดิน 
อำคำรและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลำและบนัทึกผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำหำกคำดว่ำมูลค่ำท่ี
คำดวำ่จะไดรั้บคืนต ่ำกวำ่มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ี
เก่ียวขอ้งกบักำรคำดกำรณ์รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยในอนำคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 
 

กลุ่มบริษทัจะรับรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษี
และขำดทุนทำงภำษีที่ไม่ไดใ้ชเ้มื่อมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่วำ่กลุ่มบริษทัจะมีก ำไรทำงภำษีใน
อนำคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชั่วครำวและขำดทุนนั้ น ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำร
จ ำเป็นตอ้งประมำณกำรวำ่กลุ่มบริษทัควรรับรู้จ ำนวนสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีเป็นจ ำนวน
เท่ำใด โดยพิจำรณำถึงจ ำนวนก ำไรทำงภำษีท่ีคำดวำ่จะเกิดในอนำคตในแต่ละช่วงเวลำ 

 

ประมำณกำรภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 
 

ภำระผูกพนัตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำนประมำณข้ึนตำมหลกั
คณิตศำสตร์ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอำศยัขอ้สมมติฐำนต่ำง ๆ ในกำรประมำณกำรนั้น เช่น อตัรำคิดลด 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือนในอนำคต และอตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน เป็นตน้ 
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คดีควำม 
 

กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินที่อำจจะเกิดข้ึนจำกกำรถูกฟ้องร้องเรียกค่ำเสียหำย ฝ่ำยบริหำรตอ้งใช้
ดุลยพินิจในกำรประเมินผลของคดีท่ีถูกฟ้องร้อง และประมำณกำรควำมเสียหำยท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน 

 

กำรประมำณกำรในเร่ืองอ่ืน ๆ ไดถู้กเปิดเผยในแต่ละส่วนท่ีเก่ียวขอ้งของหมำยเหตุประกอบ
งบกำรเงินน้ี 

 
3. เกณฑก์ำรจดัท ำงบกำรเงินรวม 

 

3.1 งบกำรเงินรวมน้ีจดัท ำข้ึนโดยรวมงบกำรเงินของบริษทั และบริษทัยอ่ย 5 แห่ง (รวมกนัเรียกวำ่ 
“กลุ่มบริษทั”) โดยมีสัดส่วนโครงสร้ำงของกลุ่มบริษทั ดงัน้ี 

 

ช่ือบริษทั จดัตั้งข้ึนใน 
ประเทศ 

ประเภทกิจกำร อตัรำร้อยละของกำรถือหุน้ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

   2563 2562 
บริษทั ซีไอจี (ประเทศไทย) จ ำกดั ไทย ผลิตและจ ำหน่ำยอุปกรณ์และช้ินส่วนเคร่ืองปรับอำกำศ

และเคร่ืองท ำควำมเย็น  รวมทั้ งบริกำรซ่อมแซม 
บ ำรุงรักษำและตรวจสอบสินคำ้ 

99.98 99.98 

บริษทั ซีไอจี ดีเวลลอปเมนท ์จ ำกดั ไทย โรงแรม 99.97 99.97 
บริษทั สยำมเรลเวย ์ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั ไทย ซ่อมบ ำรุงหวัรถจกัรของกำรรถไฟและภำคเอกชน 99.99 99.99 
บริษทั อิลลสัโตร จ ำกดั ไทย ด ำเนินธุรกิจหลักเก่ียวกับออกแบบ  ทดสอบ  และ

รับเหมำก่อสร้ำง ระบบผลิตและจ่ำยไฟฟ้ำแรงสูง 
97.00 - 

บริษทั ซีไอจี บลูโซลูชัน่ส์ จ ำกดั ไทย ผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภณัฑแ์ละช้ินส่วนเคร่ืองปรับอำกำศ 99.97 - 
 

3.2 บริษทัยอ่ย เป็นกิจกำรท่ีอยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมของบริษทั กำรควบคุมเกิดข้ึนเม่ือบริษทัมีอ ำนำจควบคุม
ทั้งทำงตรงและทำงออ้มในกำรก ำหนดนโยบำยทำงกำรเงินและกำรด ำเนินงำนของบริษทันั้น เพื่อให้ไดม้ำ
ซ่ึงประโยชน์จำกกิจกรรมของบริษทัยอ่ย งบกำรเงินของบริษทัย่อยไดร้วมอยูใ่นงบกำรเงินรวมของ
กลุ่มบริษทั นบัแต่วนัท่ีมีกำรควบคุมจนถึงวนัท่ีกำรควบคุมส้ินสุดลง 
 

3.3 งบกำรเงินรวมจดัท ำข้ึนโดยใชน้โยบำยกำรบญัชีเดียวกนัส ำหรับรำยกำรบญัชีท่ีเหมือนกนัหรือเหตุกำรณ์
กำรบญัชีท่ีคลำ้ยคลึงกนั 
 

3.4 รอบระยะเวลำบญัชีของบริษทัยอ่ยส้ินสุดวนัเดียวกนักบับริษทั ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 

3.5 งบกำรเงินรวมได้รวมรำยกำรบญัชีของกลุ่มบริษทั หลงัจำกตดัรำยกำรระหว่ำงกนั ซ่ึงยอดคงคำ้ง
ระหวำ่งกลุ่มบริษทั รำยกำรคำ้ระหวำ่งกนัท่ีมีสำระส ำคญัและเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยของบริษทั และ
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ยไดต้ดัออกในขั้นตอนกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมแลว้ 
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3.6 เงินลงทุนในบริษทัย่อยท่ีบริษทัถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 99.95 ในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม บริษทัค ำนวณ
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเสมือนหน่ึงถือหุ้นร้อยละ 100 

 
4. กำรจดัประเภทรำยกำรใหม่ 

 

รำยกำรบำงรำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ไดมี้กำรจดัประเภทรำยกำร
ใหม่ เพื่อให้สอดคลอ้งกบักำรน ำเสนองบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 ซ่ึงไม่มีผลกระทบต่อ
ก ำไรขำดทุนส ำหรับปีหรือส่วนของผูถื้อหุน้ตำมท่ีรำยงำนไปแลว้ โดยประกอบดว้ยรำยกำรดงัต่อไปน้ี 
 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ก่อนกำร 

จดัประเภทใหม่ 
จดัประเภทใหม่ 

เพ่ิม(ลด) 
หลงักำร 

จดัประเภทใหม่ 
งบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562    
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 2,084,276.68 1,104,391.33 3,188,668.01 
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 1,158,391.33 (1,104,391.33) 54,000.00 

งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562   
รำยไดอ่ื้น 89,113,763.35 534,889.63 89,648,652.98 
ตน้ทุนบริกำร 673,258,496.03 6,823,267.21 680,081,763.24 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 110,989,103.87 (6,288,377.58) 104,700,726.29 

 
5. สรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั 

 

5.1 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดรวมเงินฝำกธนำคำรประเภทกระแสรำยวนั ออมทรัพย ์และประจ ำ
ไม่เกิน 3 เดือน ท่ีไม่ติดภำระค ้ำประกนัและเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภำพคล่องสูง ซ่ึงถึงก ำหนดจ่ำยคืน
ในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือน ซ่ึงปรำศจำกภำระผกูพนั นบัจำกวนัท่ีไดม้ำและไม่มีขอ้จ ำกดัในกำรเบิกใช ้

 

5.2 ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 
 

นโยบำยกำรบญัชีท่ีถือปฏิบติัหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2563 
 

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืนแสดงดว้ยมูลค่ำสุทธิท่ีจะได้รับช ำระ โดยรับรู้เม่ือเร่ิมแรกดว้ย
จ ำนวนเงินของส่ิงตอบแทนท่ีปรำศจำกเง่ือนไขในกำรไดรั้บช ำระ ในกรณีท่ีมีส่วนประกอบดำ้นกำร
จดัหำเงินท่ีมีนยัส ำคญัจะรับรู้ดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของส่ิงตอบแทน 
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กลุ่มบริษทัใชว้ิธีกำรอย่ำงง่ำย (Simplified Approach) ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบบัท่ี 9 ในกำรวดัมูลค่ำผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน ซ่ึงก ำหนดให้พิจำรณำผลขำดทุนท่ี
คำดวำ่จะเกิดข้ึนตลอดอำยหุน้ีและรับรู้ผลขำดทุนตั้งแต่กำรรับรู้รำยกำรลูกหน้ีกำรคำ้ ในกำรพิจำรณำ
ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน ลูกหน้ีกำรคำ้จะถูกจดักลุ่มตำมวนัท่ีครบก ำหนดช ำระ อตัรำ
ควำมเสียหำยท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนจะข้ึนอยูก่บัประวติักำรช ำระเงินและขอ้มูลผลขำดทุนดำ้นเครดิตในอดีต
ซ่ึงมีกำรปรับเพื่อสะทอ้นขอ้มูลปัจจุบนัและกำรคำดกำรณ์ล่วงหนำ้เก่ียวกบัปัจจยัทำงเศรษฐกิจมหภำค
ท่ีมีผลต่อควำมสำมำรถของลูกคำ้ในกำรช ำระหน้ี ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำบนัทึกในก ำไรขำดทุนภำยใต้
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำรและลูกหน้ีจะถูกตดัจ ำหน่ำยออกจำกบญัชีเม่ือทรำบวำ่เป็นหน้ีสูญ 

 

นโยบำยกำรบญัชีท่ีถือปฏิบติัก่อนวนัท่ี 1 มกรำคม 2563 
 

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืนแสดงดว้ยมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บช ำระ กลุ่มบริษทับนัทึกค่ำเผื่อหน้ี
สงสัยจะสูญส ำหรับผลขำดทุนโดยประมำณท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำรเก็บเงินจำกลูกหน้ีไม่ได ้ซ่ึงโดยทัว่ไป
พิจำรณำจำกกำรวิเครำะห์อำยุลูกหน้ีคงคำ้ง วิเครำะห์ประวตัิกำรช ำระหน้ี และคำดกำรณ์เกี่ยวกบั 
กำรรับช ำระหน้ีในอนำคตจำกลูกหน้ีแต่ละรำยท่ีคำดวำ่จะไม่ไดรั้บช ำระ และลูกหน้ีจะถูกตดัจ ำหน่ำย
ออกจำกบญัชีเม่ือทรำบวำ่เป็นหน้ีสูญ 

 

5.3 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงิน 
 

นโยบำยกำรบญัชีท่ีถือปฏิบติัหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2563 
 

กำรจดัประเภทรำยกำรและกำรวดัมูลค่ำของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน 
 

กลุ่มบริษทัจดัประเภทสินทรัพยท์ำงกำรเงินโดยแบ่งเป็นแต่ละประเภท ดงัน้ี 
 

- สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำภำยหลงัด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
(FVOCI) หรือผำ่นก ำไรขำดทุน (FVPL) และ 
 

- สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 
 

ในกำรรับรู้รำยกำรเมื่อเร่ิมแรก กลุ่มบริษทัตอ้งวดัมูลค่ำของสินทรัพยท์ำงกำรเงินหรือ
หน้ีสินทำงกำรเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนดว้ยมูลค่ำยุติธรรม บวกหรือ
หักดว้ยตน้ทุนกำรท ำรำยกำรซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบักำรไดม้ำหรือกำรออกสินทรัพยห์รือหน้ีสิน
ทำงกำรเงินนั้น ตน้ทุนกำรท ำรำยกำรของสินทรัพยท์ำงกำรเงินที่วดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรม
ผำ่นก ำไรขำดทุนนั้นรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยในก ำไรขำดทุน 

 
 

หมายเหตุประกิอบังบักิารเงิน์
บัริษััท ซี่. ไอ. กรุ�ป จำากัด (มหาชน) และบัริย่อย
สำาหรับัปีสิ�นสุดวัันท่� 31 ธันวัาค์ม 2563



90

C.I.GROUP Public Company Limited 
Annual report 2020

23 

กำรวดัมูลค่ำในภำยหลงัของตรำสำรหน้ีข้ึนอยู่กบัโมเดลทำงธุรกิจ (Business Model) ของ
กลุ่มบริษทัในกำรจดักำรสินทรัพยท์ำงกำรเงินและลกัษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำของ
สินทรัพยท์ำงกำรเงิน กำรวดัมูลค่ำตรำสำรหน้ีสำมำรถท ำได ้3 วิธี โดยข้ึนอยู่กบักำรจดัประเภท
ตรำสำรหน้ีของกลุ่มบริษทั 

 

- รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย – สินทรัพยท์ำงกำรเงินต้องวดัมูลค่ำด้วยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยเมื่อ
กลุ่มบริษทัถือครองสินทรัพยท์ำงกำรเงินนั้นตำมโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงคก์ำรถือครอง
สินทรัพยท์ำงกำรเงินเพื่อรับกระแสเงินสดตำมสัญญำ และข้อก ำหนดตำมสัญญำของ
สินทรัพยท์ำงกำรเงินซ่ึงท ำให้เกิดกระแสเงินสดซ่ึงเป็นกำรจ่ำยเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจำก
ยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีก ำหนดไว ้รำยไดด้อกเบ้ียจำกสินทรัพยท์ำงกำรเงินดงักล่ำว
ตอ้งค ำนวณโดยใช้วิธีอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ก ำไรหรือขำดทุนท่ีเกิดข้ึนจำกกำรตดัรำยกำร
จะรับรู้โดยตรงในก ำไรขำดทุน รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำแสดงในก ำไรขำดทุน 

 

- มูลค่ำยุติธรรมผำ่นก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (FVOCI) - สินทรัพยท์ำงกำรเงินตอ้งวดัมูลค่ำ
ดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนเม่ือกลุ่มบริษทัถือครองสินทรัพยท์ำงกำรเงิน
ตำมโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงินสดตำมสัญญำและเพื่อขำยสินทรัพย์
ทำงกำรเงิน และขอ้ก ำหนดตำมสัญญำของสินทรัพยท์ำงกำรเงินซ่ึงท ำให้เกิดกระแสเงินสด 
ซ่ึงเป็นกำรจ่ำยเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจำกยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีก ำหนดไว ้
กำรเปล่ียนแปลงของมูลค่ำของสินทรัพยท์ำงกำรเงินรับรู้ผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
ยกเวน้ รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ รำยไดด้อกเบ้ียท่ีเก่ียวขอ้งจะรับรู้ในก ำไรขำดทุน 
เม่ือมีกำรตดัรำยกำรสินทรัพยท์ำงกำรเงิน ก ำไรหรือขำดทุนสะสมท่ีเคยรับรู้รำยกำรใน
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจะตอ้งจดัประเภทรำยกำรใหม่เขำ้ก ำไรขำดทุน รำยไดด้อกเบ้ีย
จำกสินทรัพยท์ำงกำรเงินดงักล่ำวตอ้งค ำนวณโดยใช้วิธีอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง รำยกำร
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำแสดงในงบก ำไรขำดทุน 
 

- มูลค่ำยุติธรรมผำ่นก ำไรขำดทุน (FVPL) - สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีไม่เขำ้เง่ือนไขกำรวดัมูลค่ำ
ด้วยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยหรือ FVOCI ตอ้งวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน 
ก ำไรหรือขำดทุนท่ีเกิดจำกตรำสำรหน้ีท่ีวดัมูลค่ำ FVPL จะรับรู้ในก ำไรขำดทุน ในรอบ
ระยะเวลำท่ีเกิดรำยกำร 

 

กลุ่มบริษทัตอ้งจดัประเภทรำยกำรใหม่ส ำหรับเงินลงทุนในตรำสำรหน้ีเฉพำะเม่ือกลุ่มบริษทั
เปล่ียนแปลงโมเดลธุรกิจในกำรบริหำรสินทรัพยเ์หล่ำนั้น 
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กำรวดัมูลค่ำของตรำสำรทุนสำมำรถจ ำแนกและไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงไดต้ำมประเภทของ
กำรวดัมูลค่ำได้สองประเภท ได้แก่ กำรวดัมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน (FVPL) หรือกำรวดัมูลค่ำ
ยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (FVOCI) ซ่ึงไม่สำมำรถจดัประเภทรำยกำรใหม่เขำ้ไปไวใ้น
ก ำไรขำดทุนในภำยหลงั  

 

เงินปันผลท่ีไดรั้บจำกเงินลงทุนจะรับรู้ในก ำไรขำดทุนโดยแสดงรำยกำรเป็นรำยไดอ่ื้นเม่ือ
กลุ่มบริษทัมีสิทธิท่ีจะไดรั้บเงินปันผล 

 

กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ย FVPL จะรับรู้เป็น
ก ำไร(ขำดทุน)อ่ืนในก ำไรขำดทุน รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ (และกำรกลบัรำยกำรขำดทุนจำก
กำรด้อยค่ำ) ของตรำสำรทุนท่ีวดัมูลค่ำด้วย FVOCI จะไม่แยกแสดงรำยกำรต่ำงหำกจำกรำยกำร
เปล่ียนแปลงอ่ืน ๆ ในมูลค่ำยติุธรรม 

 

กำรจดัประเภทรำยกำรและกำรวดัมูลค่ำของหน้ีสินทำงกำรเงินและส่วนของเจำ้ของ 
 

เคร่ืองมือทำงกำรเงินที่กลุ่มบริษทัเป็นผูอ้อกตอ้งจดัประเภทเป็นหน้ีสินทำงกำรเงินหรือ
ตรำสำรทุนโดยพิจำรณำภำระผกูพนัตำมสัญญำ 

 

- หำกกลุ่มบริษทัมีภำระผูกพนัตำมสัญญำท่ีจะตอ้งส่งมอบเงินสดหรือสินทรัพยท์ำงกำรเงินอ่ืน
ให้กบักิจกำรอ่ืน โดยไม่สำมำรถปฏิเสธกำรช ำระหรือเล่ือนกำรช ำระออกไปอยำ่งไม่มีก ำหนด
ไดน้ั้น เคร่ืองมือทำงกำรเงินนั้นจะจดัประเภทเป็นหน้ีสินทำงกำรเงิน เวน้แต่วำ่กำรช ำระนั้น
สำมำรถช ำระโดยกำรออกตรำสำรทุนของกลุ่มบริษทัเองดว้ยจ ำนวนตรำสำรทุนท่ีคงท่ี และ
เปล่ียนกบัจ ำนวนเงินท่ีคงท่ี 

 

- หำกกลุ่มบริษทัไม่มีภำระผูกพนัตำมสัญญำหรือสำมำรถเล่ือนกำรช ำระภำระผูกพนัตำม
สัญญำไปได ้เคร่ืองมือทำงกำรเงินดงักล่ำวจะจดัประเภทเป็นตรำสำรทุน 

 

ในกำรรับรู้รำยกำรเม่ือเร่ิมแรก กลุ่มบริษทัตอ้งวดัมูลค่ำของหน้ีสินทำงกำรเงินด้วยมูลค่ำ
ยติุธรรม กลุ่มบริษทัจดัประเภทรำยกำรหน้ีสินทำงกำรเงินทั้งหมดท่ีวดัมูลค่ำในภำยหลงัดว้ยรำคำทุน
ตดัจ ำหน่ำย 

 

ตรำสำรอนุพนัธ์ 
 

ตรำสำรอนุพนัธ์จดัประเภทรำยกำรและวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผำ่นก ำไรขำดทุน ยกเวน้
สัญญำอนุพนัธ์ท่ีใชส้ ำหรับกำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียง 
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กำรรับรู้รำยกำรและกำรตดัรำยกำร 
 

กลุ่มบริษทัตอ้งรับรู้สินทรัพยท์ำงกำรเงินหรือหน้ีสินทำงกำรเงินในงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะ
เม่ือกลุ่มบริษัทเป็นคู่สัญญำตำมข้อก ำหนดของสัญญำของเคร่ืองมือทำงกำรเงินนั้น กำรซ้ือหรือขำย
สินทรัพยท์ำงกำรเงินตำมวิธีปกติตอ้งรับรู้รำยกำรในวนัซ้ือขำย ซ่ึงเป็นวนัท่ีกลุ่มบริษทัตกลงท่ีจะซ้ือหรือ
ขำยสินทรัพย ์สินทรัพยท์ำงกำรเงินจะถูกตดัรำยกำรเฉพำะเม่ือสิทธิตำมสัญญำท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสด
จำกสินทรัพยท์ำงกำรเงินหมดอำยุ หรือเม่ือกลุ่มบริษทัโอนสินทรัพยท์ำงกำรเงิน และเป็นกำรโอน
ควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของเกือบทั้งหมดของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน หน้ีสินทำงกำรเงิน
จะถูกตดัรำยกำรเฉพำะเม่ือหน้ีสินทำงกำรเงินนั้นส้ินสุดลง 

 

กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน 
 

กลุ่มบริษทัประเมินขอ้มูลคำดกำรณ์อนำคตประกอบกำรพิจำรณำผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำ
จะเกิดข้ึนท่ีเก่ียวข้องกบัสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำด้วยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยและ FVOCI วิธีกำร
ประเมินกำรดอ้ยค่ำท่ีเลือกใชข้ึ้นอยูก่บัควำมเป็นสำระส ำคญัของควำมเส่ียงดำ้นเครดิต กลุ่มบริษทัใช้
วธีิทัว่ไป (General approach) ในกำรพิจำรณำค่ำเผือ่ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ 

 

นโยบำยกำรบญัชีท่ีถือปฏิบติัก่อนวนัท่ี 1 มกรำคม 2563 
 

เงินลงทุนชัว่ครำว 
 

บริษทับนัทึกหลกัทรัพยใ์นควำมตอ้งกำรของตลำดเพื่อคำ้ดว้ยรำคำยุติธรรม ผลต่ำงของรำคำ
ยติุธรรมกบัรำคำทุน แสดงเป็นค่ำเผื่อกำรปรับมูลค่ำเงินลงทุน บริษทัรับรู้กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำของ
หลกัทรัพยเ์ป็นก ำไร(ขำดทุน)ท่ียงัไม่เกิดข้ึนของหลกัทรัพยเ์พื่อคำ้ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ รำคำทุน
ของหลกัทรัพยเ์พื่อคำ้ท่ีจ  ำหน่ำยในระหวำ่งปี  ถือเกณฑร์ำคำทุนถวัเฉล่ียของแต่ละหลกัทรัพย ์ณ เวลำท่ีขำย 

 

5.4 สินคำ้คงเหลือบนัทึกตำมรำคำทุนหรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่อย่ำงใดจะต ่ำกว่ำ โดยรำคำทุน
มีกำรค ำนวณโดยวิธีเขำ้ก่อนออกก่อน 

 

ตน้ทุนของสินคำ้ประกอบดว้ย ตน้ทุนสินคำ้ที่ซ้ือ ตน้ทุนในกำรแปลงสภำพ และตน้ทุนอ่ืน
ท่ีเกิดข้ึนเพื่อให้สินคำ้อยูใ่นสถำนท่ีตั้งและสภำพท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั ในกรณีของสินคำ้ส ำเร็จรูปและ
สินคำ้ระหว่ำงผลิตท่ีผลิตเอง ตน้ทุนสินคำ้ไดร้วมกำรปันส่วนของค่ำโสหุ้ยกำรผลิตอย่ำงเหมำะสม 
โดยพิจำรณำถึงระดบัก ำลงักำรผลิตตำมปกติ 

 

มูลค่ำสุทธิท่ีจะได้รับเป็นกำรประมำณรำคำท่ีจะขำยได้จำกกำรด ำเนินธุรกิจปกติหักด้วย
ประมำณกำรตน้ทุนท่ีจะผลิตใหเ้สร็จและตน้ทุนท่ีจ ำเป็นตอ้งจ่ำยไปเพื่อใหข้ำยสินคำ้นั้นได ้
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5.5 เงินลงทุนระยะยำว 
 

5.5.1 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรบนัทึกบญัชีตำมวิธีรำคำทุนสุทธิดว้ยค่ำเผื่อ 
กำรดอ้ยค่ำและจะบนัทึกรับรู้กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำเงินลงทุนในก ำไรหรือขำดทุนเม่ือจ ำหน่ำย
เงินลงทุนหรือเงินลงทุนเกิดกำรดอ้ยค่ำ 

 

5.5.2 เงินลงทุนในบริษทัร่วม แสดงในงบกำรเงินรวมตำมวธีิส่วนไดเ้สีย 
 

5.6 อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน หมำยถึงท่ีดินหรืออำคำรหรือส่วนควบอำคำรหรือทั้งท่ีดินและอำคำร
ที่ถือครองเพื่อหำประโยชน์จำกรำยไดค้่ำเช่ำหรือมูลค่ำที่เพิ่มข้ึนหรือทั้งสองอยำ่ง ทั้งน้ีไม่ไดม้ีไว้
เพื ่อใชใ้นกำรผลิตหรือจดัหำสินคำ้หรือให้บริกำรไม่ไดม้ีไวเ้พื่อใชใ้นกำรบริหำรงำนของกิจกำร
ไม่ไดมี้ไวเ้พื่อขำยตำมปกติธุรกิจ กลุ่มบริษทับนัทึกมูลค่ำเร่ิมแรกของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน
ในรำคำทุน หลงัจำกนั้นกลุ่มบริษทัจะบนัทึกอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนดว้ยรำคำทุนหกัค่ำเส่ือม
รำคำสะสมและค่ำเผื่อผลขำดทุนกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 

 

ค่ำเส่ือมรำคำของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนค ำนวณจำกรำคำทุนโดยใชว้ิธีเส้นตรงตำมอำยุ
กำรใหป้ระโยชน์โดยประมำณ ดงัน้ี  

 

อำคำรและส่ิงปลูกสร้ำง 10 ปี 
 

ค่ำเส่ือมรำคำรวมอยู่ในกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำนและไม่มีกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำ
อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนประเภทท่ีดิน และงำนระหวำ่งก่อสร้ำง 

 

กลุ่มบริษทัรับรู้ผลต่ำงระหว่ำงจ ำนวนเงินท่ีได้รับสุทธิจำกกำรจ ำหน่ำยกบัมูลค่ำตำมบญัชี
ของสินทรัพยใ์นก ำไรขำดทุนในงวดท่ีตดัรำยกำรอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนออกจำกบญัชี 

 

กำรโอนเปล่ียนประเภทจำกอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนไปเป็นท่ีดินและอำคำรท่ีมีไวใ้ช้งำน 
ใช้มูลค่ำตำมบญัชี ณ วนัท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงกำรใชง้ำนและจะวดัมูลค่ำตำมนโยบำยบญัชีของท่ีดิน
และอำคำร 

 

5.7 ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์แสดงด้วยรำคำทุนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสม และค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำร
ด้อยค่ำ (ถ้ำมี) 

 

รำคำทุนรวมถึงตน้ทุนทำงตรง ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรไดม้ำของสินทรัพย ์ตน้ทุนของกำรก่อสร้ำง
สินทรัพยท่ี์กิจกำรก่อสร้ำงเอง รวมถึงตน้ทุนของวสัดุ แรงงำนทำงตรง และตน้ทุนทำงตรงอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบักำรจดัหำสินทรัพยเ์พื่อให้สินทรัพยน์ั้นอยูใ่นสภำพท่ีพร้อมใชง้ำนไดต้ำมควำมประสงค์
ตน้ทุนในกำรร้ือถอน กำรขนยำ้ย กำรบูรณะสถำนท่ีตั้งของสินทรัพยแ์ละตน้ทุนกำรกูย้มื 

 

หมายเหตุประกิอบังบักิารเงิน์
บัริษััท ซี่. ไอ. กรุ�ป จำากัด (มหาชน) และบัริย่อย
สำาหรับัปีสิ�นสุดวัันท่� 31 ธันวัาค์ม 2563
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ส่วนประกอบของรำยกำรท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์แต่ละรำยกำรท่ีมีอำยุให้ประโยชน์ไม่เท่ำกนั
ตอ้งบนัทึกแต่ละส่วนประกอบท่ีมีนยัส ำคญัแยกต่ำงหำกจำกกนั 

 

ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในภำยหลงั ตน้ทุนในกำรเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของ
มูลค่ำตำมบญัชีของรำยกำรท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ ถำ้มีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ท่ีบริษทัจะไดรั้บ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตจำกรำยกำรนั้น และสำมำรถวดัมูลค่ำตน้ทุนของรำยกำรนั้นไดอ้ยำ่ง
น่ำเช่ือถือ ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจ ำหน่ำยตำมมูลค่ำตำมบญัชี ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในกำรซ่อม
บ ำรุงท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นประจ ำจะรับรู้ในก ำไรขำดทุนเม่ือเกิดข้ึน 

 

ค่ำเส่ือมรำคำบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในก ำไรขำดทุน และค ำนวณโดยวิธีเส้นตรงตำมเกณฑ์อำยุ
กำรให้ประโยชน์โดยประมำณของส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรำยกำร ประมำณกำรอำยุกำร
ให้ประโยชน์ของสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี 

 

อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร 10-20 ปี 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 5-10 ปี 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์ส ำนกังำน 3-10 ปี 
ยำนพำหนะ 5 ปี 
อ่ืน ๆ 5 ปี 
 

กลุ่มบริษทัไม่คิดค่ำเส่ือมรำคำ ส ำหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวำ่งก่อสร้ำง 
 

ก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ คือผลต่ำงระหวำ่งส่ิงตอบแทนสุทธิ
ท่ีได้รับจำกกำรจ ำหน่ำยกบัมูลค่ำตำมบญัชีของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิเป็นรำยได้อ่ืน
หรือค่ำใชจ่้ำยอ่ืนในก ำไรขำดทุน 

 

กำรโอนจำกอสังหำริมทรัพยที์่มีไวใ้ช้งำนไปเป็นอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนใช้มูลค่ำ
ตำมบญัชี ณ วนัท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงกำรใช้งำน 

 

5.8 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหกัค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) ของ
สินทรัพยน์ั้น ค่ำตดัจ ำหน่ำยค ำนวณโดยน ำรำคำทุนของสินทรัพยห์กัดว้ยมูลค่ำคงเหลือ ค่ำตดัจ ำหน่ำย
รับรู้ในก ำไรหรือขำดทุนโดยวิธีเส้นตรงซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะสะทอ้นรูปแบบท่ีคำดวำ่จะไดรั้บประโยชน์
ในอนำคตจำกสินทรัพยน์ั้นตำมระยะเวลำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บประโยชน์จำกสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน โดยเร่ิม
ตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือสินทรัพยน์ั้นพร้อมท่ีจะให้ประโยชน์ในอนำคต ระยะเวลำท่ีคำดวำ่
จะได้รับประโยชน์แสดงได้ดงัน้ี 

 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 5 ปี 
ค่ำใชจ่้ำยรอกำรตดับญัชี 10 ปี 

27 

ส่วนประกอบของรำยกำรท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์แต่ละรำยกำรท่ีมีอำยุให้ประโยชน์ไม่เท่ำกนั
ตอ้งบนัทึกแต่ละส่วนประกอบท่ีมีนยัส ำคญัแยกต่ำงหำกจำกกนั 

 

ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในภำยหลงั ตน้ทุนในกำรเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของ
มูลค่ำตำมบญัชีของรำยกำรท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ ถำ้มีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ท่ีบริษทัจะไดรั้บ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตจำกรำยกำรนั้น และสำมำรถวดัมูลค่ำตน้ทุนของรำยกำรนั้นไดอ้ยำ่ง
น่ำเช่ือถือ ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจ ำหน่ำยตำมมูลค่ำตำมบญัชี ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในกำรซ่อม
บ ำรุงท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นประจ ำจะรับรู้ในก ำไรขำดทุนเม่ือเกิดข้ึน 

 

ค่ำเส่ือมรำคำบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในก ำไรขำดทุน และค ำนวณโดยวิธีเส้นตรงตำมเกณฑ์อำยุ
กำรให้ประโยชน์โดยประมำณของส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรำยกำร ประมำณกำรอำยุกำร
ให้ประโยชน์ของสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี 

 

อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร 10-20 ปี 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 5-10 ปี 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์ส ำนกังำน 3-10 ปี 
ยำนพำหนะ 5 ปี 
อ่ืน ๆ 5 ปี 
 

กลุ่มบริษทัไม่คิดค่ำเส่ือมรำคำ ส ำหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวำ่งก่อสร้ำง 
 

ก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ คือผลต่ำงระหวำ่งส่ิงตอบแทนสุทธิ
ท่ีได้รับจำกกำรจ ำหน่ำยกบัมูลค่ำตำมบญัชีของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิเป็นรำยได้อ่ืน
หรือค่ำใชจ่้ำยอ่ืนในก ำไรขำดทุน 

 

กำรโอนจำกอสังหำริมทรัพยที์่มีไวใ้ช้งำนไปเป็นอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนใช้มูลค่ำ
ตำมบญัชี ณ วนัท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงกำรใช้งำน 

 

5.8 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหกัค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) ของ
สินทรัพยน์ั้น ค่ำตดัจ ำหน่ำยค ำนวณโดยน ำรำคำทุนของสินทรัพยห์กัดว้ยมูลค่ำคงเหลือ ค่ำตดัจ ำหน่ำย
รับรู้ในก ำไรหรือขำดทุนโดยวิธีเส้นตรงซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะสะทอ้นรูปแบบท่ีคำดวำ่จะไดรั้บประโยชน์
ในอนำคตจำกสินทรัพยน์ั้นตำมระยะเวลำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บประโยชน์จำกสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน โดยเร่ิม
ตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือสินทรัพยน์ั้นพร้อมท่ีจะให้ประโยชน์ในอนำคต ระยะเวลำท่ีคำดวำ่
จะได้รับประโยชน์แสดงได้ดงัน้ี 

 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 5 ปี 
ค่ำใชจ่้ำยรอกำรตดับญัชี 10 ปี 
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5.9 สัญญำเช่ำ 
 

นโยบำยกำรบญัชีท่ีถือปฏิบติัหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2563 
 

สัญญำเช่ำ - กรณีกลุ่มบริษทัเป็นผูเ้ช่ำ 
 

ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญำ กลุ่มบริษทัประเมินว่ำสัญญำเป็นสัญญำเช่ำหรือประกอบดว้ย
สัญญำเช่ำหรือไม่ โดยสัญญำจะเป็นสัญญำเช่ำหรือประกอบดว้ยสัญญำเช่ำ ถำ้สัญญำเช่ำนั้นเป็นกำร
ใหสิ้ทธิในกำรควบคุมกำรใชสิ้นทรัพยท่ี์ระบุส ำหรับช่วงเวลำหน่ึงเพื่อกำรแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน 

 

กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้และหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ ณ วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล 
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชว้ดัมูลค่ำโดยใช้รำคำทุน ซ่ึงประกอบดว้ยจ ำนวนเงินของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ
จำกกำรวดัมูลค่ำเร่ิมแรก ปรับปรุงดว้ยกำรจ่ำยช ำระใด ๆ ตำมสัญญำเช่ำ ณ วนัท่ีสัญญำเร่ิมมีผลหรือ
ก่อนวนัท่ีสัญญำเร่ิมมีผล ตน้ทุนทำงตรงเร่ิมแรกใด ๆ ท่ีเกิดข้ึน และประมำณกำรตน้ทุนท่ีจะเกิดข้ึน
ส ำหรับผูเ้ช่ำในกำรร้ือและกำรขนยำ้ยสินทรัพยอ์ำ้งอิง กำรบูรณะสถำนท่ีตั้งของสินทรัพยอ์ำ้งอิง หรือ
กำรบูรณะสินทรัพยอ์ำ้งอิงใหอ้ยูใ่นสภำพตำมท่ีก ำหนดไว ้หกัดว้ยส่ิงจูงใจตำมสัญญำเช่ำท่ีไดรั้บใด ๆ 

 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของกำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำที่ยงัไม่ได้
จ่ำยช ำระ ณ วนัที่สัญญำเช่ำเร่ิมมีผล ซ่ึงคิดลดดว้ยอตัรำดอกเบ้ียตำมนยัของสัญญำเช่ำหำกอตัรำนั้น
สำมำรถก ำหนดไดทุ้กเมื่อ แต่หำกอตัรำนั้นไม่สำมำรถก ำหนดไดทุ้กเมื่อ กลุ่มบริษทัตอ้งใชอ้ตัรำ
ดอกเบ้ียกำรกูย้ืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทั 

 

กำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำท่ีรวมอยูใ่นกำรวดัมูลค่ำของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ ประกอบดว้ย 
 

- กำรจ่ำยช ำระคงท่ี รวมถึงกำรจ่ำยช ำระคงท่ีโดยเน้ือหำ 
- กำรจ่ำยช ำระค่ำเช่ำผนัแปรท่ีข้ึนอยู่กบัดชันีหรืออตัรำ ซ่ึงกำรวดัมูลค่ำเร่ิมแรกใช้ดชันีหรือ

อตัรำ ณ วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล 
- จ ำนวนเงินท่ีคำดวำ่จะตอ้งจ่ำยช ำระภำยใตก้ำรรับประกนัมูลค่ำคงเหลือ 
- รำคำใชสิ้ทธิเลือกซ้ือ หำกมีควำมแน่นอนอยำ่งสมเหตุสมผลท่ีบริษทัจะใชสิ้ทธิเลือกซ้ือหรือ

สิทธิเลือกในกำรขยำยอำยุสัญญำเช่ำนั้น โดยรำคำดงักล่ำวเป็นค่ำเช่ำท่ีคำดวำ่จะตอ้งจ่ำยช ำระ
ในระยะกำรต่อสัญญำตำมสิทธิเลือกซ้ือ และ 

- กำรจ่ำยช ำระค่ำปรับเพื่อกำรยกเลิกสัญญำเช่ำ หำกมีควำมแน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำ
บริษทัจะยกเลิกสัญญำเช่ำ 
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กลุ่มบริษทัวดัมูลค่ำสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชด้ว้ยรำคำทุนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสมและผลขำดทุน
จำกกำรดอ้ยค่ำสะสม และปรับปรุงดว้ยกำรวดัมูลค่ำของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำใหม่ กลุ่มบริษทัจะคิด
ค่ำเส่ือมรำคำสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้โดยใช้วิธีเส้นตรงนับจำกวนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผลจนถึงวนัส้ินสุด
อำยุกำรใช้ประโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้หรือวนัส้ินสุดอำยุสัญญำเช่ำแล้วแต่วนัใดจะเกิดข้ึน
ก่อน อยำ่งไรก็ตำม หำกสัญญำเช่ำโอนควำมเป็นเจำ้ของในสินทรัพยอ์ำ้งอิงให้แก่บริษทัเม่ือส้ินสุด
อำยุสัญญำเช่ำ หรือหำกรำคำทุนของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้สะทอ้นว่ำบริษทัจะใช้สิทธิเลือกซ้ือ 
กลุ่มบริษทัตอ้งคิดค่ำเส่ือมรำคำสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชจ้ำกวนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผลจนถึงวนัส้ินสุด
อำยกุำรใชป้ระโยชน์ของสินทรัพยอ์ำ้งอิง อำยุกำรใชป้ระโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชพ้ิจำรณำ
โดยใชห้ลกักำรเดียวกนักบักำรพิจำรณำอำยกุำรใชป้ระโยชน์ของท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ 

 

ค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้ค  ำนวณจำกรำคำทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรง
ตำมอำยขุองสัญญำเช่ำ หรืออำยกุำรให้ประโยชน์โดยประมำณของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชแ้ต่ละประเภท 
แลว้แต่ระยะเวลำใดจะต ่ำกวำ่ ดงัต่อไปน้ี 

 

ท่ีดิน 3-26 ปี บวกอำยุของสัญญำท่ีมีควำมแน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลท่ี
จะใชสิ้ทธิเลือกในกำรขยำยสญัญำ 

ยำนพำหนะ 5 ปี 
 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำต้องมีกำรวดัมูลค่ำใหม่เม่ือมีกำรเปล่ียนแปลงจ ำนวนเงินท่ีคำดว่ำ
จะตอ้งจ่ำยช ำระในอนำคต ซ่ึงอำจเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงดงัต่อไปน้ี 

 

- กำรเปล่ียนแปลงดชันีหรืออตัรำท่ีใชใ้นกำรก ำหนดกำรจ่ำยช ำระเหล่ำนั้น 
- กำรเปล่ียนแปลงจ ำนวนเงินท่ีคำดวำ่จะตอ้งจ่ำยช ำระภำยใตก้ำรรับประกนัมูลค่ำคงเหลือ 
- กลุ่มบริษทัเปล่ียนแปลงกำรประเมินกำรใช้สิทธิเลือกซ้ือ สิทธิกำรต่อสัญญำ และสิทธิ

เลือกในกำรยกเลิกสัญญำเช่ำ 
 

เม่ือหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำถูกวดัมูลค่ำใหม่เพื่อสะทอ้นกำรเปล่ียนแปลงของกำรจ่ำยช ำระ
ตำมสัญญำเช่ำ กลุ่มบริษทัตอ้งรับรู้จ ำนวนเงินของกำรวดัมูลค่ำของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำใหม่ โดย
กำรปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้ อย่ำงไรก็ตำม ถ้ำมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้มี
มูลค่ำลดลงจนเป็นศูนยแ์ล้ว และมีกำรลดลงเพิ่มเติมจำกกำรวดัมูลค่ำของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 
กลุ่มบริษทัตอ้งรับรู้จ  ำนวนคงเหลือของกำรวดัมูลค่ำใหม่ในก ำไรขำดทุน 
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สัญญำเช่ำระยะสั้น และสัญญำเช่ำซ่ึงสินทรัพยมี์มูลค่ำต ่ำ 
 

กลุ่มบริษัทอำจเลือกท่ีจะไม่รับรู้สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้และหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำส ำหรับ
สัญญำเช่ำระยะสั้ น ซ่ึงเป็นสัญญำเช่ำท่ีมีอำยุสัญญำเช่ำ 12 เดือนหรือน้อยกว่ำ หรือสัญญำเช่ำซ่ึง
สินทรัพยอ์ำ้งอิงมีมูลค่ำต ่ำ กลุ่มบริษทัรับรู้กำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญำเช่ำ
ดงักล่ำวเป็นค่ำใชจ่้ำยตำมวธีิเส้นตรงตลอดอำยสุัญญำเช่ำ 

 

สัญญำเช่ำ - กรณีกลุ่มบริษทัเป็นผูใ้หเ้ช่ำ 
 

กลุ่มบริษัทพิจำรณำเม่ือเร่ิมแรกว่ำแต่ละสัญญำเช่ำเป็นสัญญำเช่ำเงินทุนหรือสัญญำเช่ำ
ด ำเนินงำน ในกำรจ ำแนกประเภทสัญญำเช่ำแต่ละคร้ัง กลุ่มบริษทัตอ้งประเมินว่ำสัญญำนั้น
โอนควำมเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยอ์ำ้งอิงท่ีผูเ้ป็นเจำ้ของพึงไดรั้บหรือไม่ 
หำกเป็นไปตำมนั้น สัญญำเช่ำดงักล่ำวจดัประเภทเป็นสัญญำเช่ำเงินทุน หรือหำกไม่เป็นไปตำมนั้น 
สัญญำเช่ำดงักล่ำวจะจดัประเภทเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำน 

 

สินทรัพยท่ี์ให้เช่ำตำมสัญญำเช่ำเงินทุนบนัทึกเป็นลูกหน้ีสัญญำเช่ำเงินทุนดว้ยมูลค่ำปัจจุบนั
ของจ ำนวนเงินท่ีจ่ำยตำมสัญญำเช่ำ ผลต่ำงระหว่ำงยอดรวมของลูกหน้ีเบ้ืองตน้กบัมูลค่ำปัจจุบนั
ของลูกหน้ีบันทึกเป็นรำยได้ทำงกำรเงินค้ำงรับ รำยได้จำกสัญญำเช่ำระยะยำวรับรู้ตลอดอำยุของ
สัญญำเช่ำโดยใชว้ิธีเงินลงทุนสุทธิซ่ึงสะทอ้นอตัรำผลตอบแทนคงท่ีทุกงวด ตน้ทุนทำงตรงเร่ิมแรก
ท่ีรวมอยูใ่นกำรวดัมูลค่ำลูกหน้ีสัญญำเช่ำเงินทุนเร่ิมแรกและจะทยอยรับรู้โดยลดจำกรำยไดต้ลอด
อำยขุองสัญญำเช่ำ 

 

สินทรัพยท่ี์ให้เช่ำตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำนรวมแสดงอยูใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงินในส่วน
ท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ และตดัค่ำเส่ือมรำคำตลอดอำยกุำรใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยด์ว้ยเกณฑ์
เดียวกนักบัรำยกำรท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ของกลุ่มกิจกำรซ่ึงมีลกัษณะคลำ้ยคลึงกนั รำยไดค้่ำเช่ำ
(สุทธิจำกส่ิงตอบแทนจูงใจท่ีไดจ่้ำยใหแ้ก่ผูเ้ช่ำ)รับรู้ดว้ยวธีิเส้นตรงตลอดช่วงเวลำกำรให้เช่ำ 

 

นโยบำยกำรบญัชีท่ีถือปฏิบติัก่อนวนัท่ี 1 มกรำคม 2563 
 

สัญญำเช่ำท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของ
ส่วนใหญ่ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่ำถือเป็นสัญญำเช่ำกำรเงิน สัญญำเช่ำกำรเงินจะบนัทึกเป็นรำยจ่ำย
ฝ่ำยทุนตำมมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่ำหรือมูลค่ำปัจจุบนัสุทธิของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำม
สัญญำเช่ำแลว้แต่มูลค่ำใดจะต ่ำกวำ่ โดยจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยจะแยกเป็นส่วนท่ีเป็นค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงิน 
และส่วนท่ีจะหักจำกหน้ีตำมสัญญำ เพื่อท ำให้อตัรำดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็นอตัรำคงท่ีส ำหรับยอด
คงเหลือของหน้ีสิน ค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงินจะบนัทึกโดยตรงในก ำไรหรือขำดทุน เม่ือมีกำรขำยและเช่ำ
กลับคืนตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน ก ำไรจำกกำรขำยจะถูกทยอยรับรู้ตำมระยะเวลำของสัญญำเช่ำ 
สินทรัพยท่ี์เกิดจำกสัญญำเช่ำกำรเงินจะคิดค่ำเส่ือมรำคำตลอดอำยกุำรใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยน์ั้น 
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สัญญำเช่ำสินทรัพยโ์ดยท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่ตกอยูก่บั
ผูใ้ห้เช่ำจะจดัเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำน เงินทั้งหมดท่ีตอ้งจ่ำยภำยใตส้ัญญำเช่ำด ำเนินงำนจะบนัทึกใน
ก ำไรหรือขำดทุน โดยใชว้ธีิเส้นตรงตลอดอำยขุองสัญญำเช่ำนั้น 

 

ค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดข้ึนจำกกำรยกเลิกสัญญำเช่ำด ำเนินงำนก่อนหมดอำยุกำรเช่ำ เช่น เบ้ียปรับท่ี
ตอ้งจ่ำยใหแ้ก่ผูใ้ห้เช่ำ จะบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในรอบระยะเวลำบญัชีท่ีกำรยกเลิกนั้นเกิดข้ึน 

 

5.10 กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์ำงกำรเงิน 
 

มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยไ์ดรั้บกำรประเมิน ณ ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนว่ำมีขอ้บ่งช้ี
ของกำรดอ้ยค่ำเกิดข้ึนหรือไม่ ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ี จะท ำกำรประมำณมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนของ
สินทรัพยน์ั้นหรือหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดท่ีมีสินทรัพยท่ี์ก ำลงัพิจำรณำนั้นรวมอยู่โดย
รับรู้ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำเม่ือมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนต ่ำกวำ่มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยห์รือ
หน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดนั้น 

 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน ๆ ท่ีมีอำยุกำรใชง้ำนไม่ทรำบแน่นอน และสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนซ่ึง
ยงัไม่พร้อมใชจ้ะมีกำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำทุกปี โดยไม่ค  ำนึงวำ่จะมีขอ้บ่งช้ีของกำรดอ้ยค่ำเกิดข้ึน
หรือไม่ 

 

ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยในก ำไรขำดทุนทนัที 
 

กำรค ำนวณมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืน 
 

- มูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืน หมำยถึง มูลค่ำยุติธรรมหักตน้ทุนในกำรขำยของสินทรัพยห์รือหน่วย
สินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด หรือมูลค่ำจำกกำรใชข้องสินทรัพยน์ั้น แลว้แต่จ ำนวนใดจะสูงกวำ่ 
 

- ในกำรประเมินมูลค่ำจำกกำรใช้ของสินทรัพย  ์ประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคตท่ีคำดว่ำจะ
ไดรั้บจำกสินทรัพยจ์ะถูกคิดลดเป็นมูลค่ำปัจจุบนัโดยใช้อตัรำคิดลดท่ีเป็นอตัรำก่อนภำษีเงินไดท่ี้
สะทอ้นมูลค่ำท่ีอำจประเมินไดใ้นตลำดปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตำมเวลำและควำมเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย ์

 

- สินทรัพยท่ี์ไม่ก่อให้เกิดเงินสดซ่ึงส่วนใหญ่เป็นหน่วยอิสระแยกจำกสินทรัพยอ่ื์น ๆ จะพิจำรณำ
มูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนให้สอดคลอ้งกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นมี
ควำมเก่ียวขอ้งดว้ย 
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กำรกลบัรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ 
 

- ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสินทรัพยท่ี์รับรู้ในงวดก่อน ยกเวน้ค่ำควำมนิยม จะถูกกลบัรำยกำร 
หำกประมำณกำรท่ีใชใ้นกำรก ำหนดมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนไดเ้ปล่ียนแปลงไปภำยหลงัจำกรับรู้
ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำคร้ังล่ำสุดแลว้ เพียงเพื่อให้มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกว่ำ
มูลค่ำตำมบญัชีท่ีควรเป็น (สุทธิจำกค่ำเส่ือมรำคำหรือค่ำตดัจ ำหน่ำย) หำกไม่เคยรับรู้ผลขำดทุน
จำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยน์ั้นมำก่อน 

 

- กำรกลบัรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำจะถูกรับรู้เป็นรำยไดใ้นก ำไรขำดทุนทนัที 
 

5.11 ผลประโยชน์พนกังำน 
 

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังำน 
 

กลุ่มบริษทัรับรู้เงินเดือน ค่ำจำ้ง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่ำใช้จ่ำย
เม่ือเกิดรำยกำร 

 

ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำน (โครงกำรสมทบเงิน) 
 

กลุ่มบริษทัและพนักงำนได้ร่วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ี
พนกังำนจ่ำยสะสมและเงินท่ีกลุ่มบริษทัจ่ำยสมทบให้เป็นรำยเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ำรอง
เล้ียงชีพไดแ้ยกออกจำกสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทั เงินท่ีกลุ่มบริษทัจ่ำยสมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ
บนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในก ำไรหรือขำดทุนส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำน (โครงกำรผลประโยชน์) 
 

กลุ่มบริษทัมีภำระส ำหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ำยให้แก่พนักงำนเม่ือออกจำกงำนตำมกฎหมำย
แรงงำนและผลประโยชน์จำกกำรท ำงำนเป็นระยะเวลำนำนตำมจ ำนวนปีท่ีก ำหนด ซ่ึงกลุ่มบริษทัถือวำ่
เงินชดเชยและผลประโยชน์ดงักล่ำวเป็นโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนส ำหรับพนกังำน 

 

กลุ่มบริษทัค ำนวณหน้ีสินโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนโดยใชว้ธีิคิดลดแต่ละหน่วย 
ท่ีประมำณกำรไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยนกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัท่ีไดรั้บอนุญำต 
วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไวพ้ิจำรณำวำ่กำรบริกำรในแต่ละงวดก่อให้เกิดสิทธิในกำร
ไดรั้บผลประโยชน์เพิ่มข้ึน และวดัมูลค่ำแต่ละหน่วยแยกจำกกนัเพื่อรวมเป็นภำระผูกพนังวดสุดทำ้ย 
ตน้ทุนบริกำรในอดีตรับรู้ตำมวิธีเส้นตรงตลอดช่วงอำยุงำนเฉล่ียจนกวำ่ผลประโยชน์ท่ีปรับเปล่ียนนั้น
จะตกเป็นสิทธิขำดของพนกังำน 

 

ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and 
losses) รับรู้เป็นรำยกำรในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ในรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเกิดข้ึน 
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ตน้ทุนบริกำรในอดีตจะถูกรับรู้ทั้งจ  ำนวนในก ำไรหรือขำดทุนทนัทีท่ีมีกำรแก้ไขโครงกำร
หรือลดขนำดโครงกำร 

 

5.12 ประมำณกำรหน้ีสินจะรับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีภำระหน้ีสินเกิดข้ึนจำก
ขอ้พิพำททำงกฎหมำยหรือภำระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีต และมีควำมเป็นไปได้
ค่อนขำ้งแน่นอนวำ่ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ำยไปเพื่อช ำระภำระหน้ีสินดงักล่ำว โดยภำระ
หน้ีสินดงักล่ำวสำมำรถประมำณจ ำนวนเงินไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ ถำ้ผลกระทบดงักล่ำวเป็นนยัส ำคญั 
ประมำณกำรกระแสเงินสดท่ีจะจ่ำยในอนำคตจะคิดลดเป็นมูลค่ำปัจจุบนัโดยใช้อตัรำคิดลดใน
ตลำดปัจจุบนัก่อนค ำนึงภำษีเงินได ้เพื่อใหส้ะทอ้นมูลค่ำท่ีอำจประเมินไดใ้นตลำดปัจจุบนัซ่ึงแปรไป
ตำมเวลำและควำมเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน 

 

5.13 ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมของบริษทัยอ่ย หมำยถึง มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิ
ของบริษทัย่อยตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นท่ีไม่ได้เป็นของกลุ่มบริษทั ส่วนของผูมี้ส่วนได้เสียท่ีไม่มี
อ ำนำจควบคุมของบริษทัยอ่ยแยกแสดงรำยกำรในส่วนของผูถื้อหุ้นในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและ
รำยกำรก ำไร(ขำดทุน)สุทธิของส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมของบริษทัยอ่ยแยกแสดง
ในงบก ำไรขำดทุนรวมและงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวม 

 

5.14 รำยไดรั้บรู้เม่ือลูกคำ้มีอ ำนำจควบคุมในสินคำ้หรือบริกำรดว้ยจ ำนวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ี 
คำดวำ่จะมีสิทธิไดรั้บโดยไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม แสดงสุทธิจำกส่วนลดกำรคำ้ โดยมีนโยบำยดงัน้ี 

 

5.14.1 รำยไดจ้ำกกำรขำยและให้บริกำร รับรู้เม่ือบริษทัไดโ้อนอ ำนำจควบคุมในสินคำ้หรือบริกำร
ใหแ้ก่ลูกคำ้แลว้ ซ่ึงโดยทัว่ไปเกิดข้ึนเม่ือมีกำรส่งมอบสินคำ้และบริกำรใหก้บัลูกคำ้ 
 

5.14.2 รำยได้จำกกำรรับเหมำก่อสร้ำง ประกอบด้วยจ ำนวนรำยไดเ้ม่ือเร่ิมแรกตำมท่ีตกลงไวใ้น
สัญญำและรำยไดจ้ำกงำนท่ีเพิ่มตำมท่ีตกลงกนัไวใ้นใบเสนอรำคำ ซ่ึงรับรู้ตำมวิธีอตัรำส่วน
ของงำนท่ีท ำเสร็จ อตัรำส่วนของงำนท่ีท ำเสร็จก ำหนดข้ึนจำกกำรส ำรวจอตัรำส่วนของงำน
ก่อสร้ำงทำงกำยภำพท่ีท ำเสร็จเปรียบเทียบกบังำนก่อสร้ำงทั้งหมดตำมสัญญำโดยวิศวกร
ผูค้วบคุมงำนก่อสร้ำง ในกรณีท่ีมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่นอนว่ำต้นทุนทั้งส้ินของ
โครงกำรเกินกว่ำมูลค่ำรำยไดต้ำมสัญญำ กลุ่มบริษทัจะรับรู้ประมำณกำรขำดทุนดงักล่ำว
เป็นค่ำใชจ่้ำยทนัทีในก ำไรขำดทุน รำยไดท่ี้รับรู้แลว้ตำมขั้นควำมส ำเร็จของงำนแต่ยงัไม่ถึง
ก ำหนดเรียกช ำระตำมสัญญำแสดงไวเ้ป็น “สินทรัพยท่ี์เกิดจำกสัญญำ” ส ำหรับรำยไดท่ี้ยงั
ไม่ได้รับรู้ตำมขั้นควำมส ำเร็จของงำนแต่ได้เรียกช ำระเงินตำมสัญญำแล้วแสดงไวเ้ป็น 
“หน้ีสินท่ีเกิดจำกสัญญำ” ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน หำกไม่สำมำรถประมำณขั้นควำมส ำเร็จ
ของงำนตำมสัญญำไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ รำยไดจ้ำกกำรรับเหมำก่อสร้ำงจะถูกรับรู้ไดไ้ม่เกินกวำ่
ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนตำมสัญญำและมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ท่ีจะไดรั้บตน้ทุนนั้นคืน 
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5.14.3 รำยไดค้่ำเช่ำรับรู้รำยไดต้ำมวธีิเส้นตรงตลอดอำยสุัญญำเช่ำ 
 

5.14.4 ดอกเบ้ียรับรับรู้ตำมเกณฑค์งคำ้งโดยค ำนึงถึงอตัรำผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 
 

5.14.5 เงินปันผลรับถือเป็นรำยไดเ้ม่ือมีสิทธิในกำรรับเงินปันผล 
 

5.14.6 รำยไดอ่ื้นบนัทึกตำมเกณฑค์งคำ้ง 
 

5.15 กำรรับรู้ค่ำใชจ่้ำย 
 

5.15.1 ตน้ทุนจำกกำรรับเหมำก่อสร้ำงท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรปฏิบติัตำมภำระท่ีตอ้งปฏิบติัให้เสร็จส้ิน
ตำมสัญญำ รับรู้ในก ำไรขำดทุนทนัที เม่ือมีกำรปฏิบติังำนและเม่ือมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้ง
แน่ท่ีตน้ทุนจำกกำรรับเหมำก่อสร้ำงทั้งส้ินจะสูงกวำ่รำยไดท้ั้งส้ิน บริษทัจะรับรู้ผลขำดทุนท่ี
คำดวำ่จะเกิดข้ึนเป็นค่ำใชจ่้ำยในก ำไรขำดทุนทนัที 
 

5.15.2 ตน้ทุนทำงกำรเงิน ไดแ้ก่ ดอกเบ้ียจ่ำยและค่ำใชจ่้ำยในท ำนองเดียวกนับนัทึกในก ำไรขำดทุน
ในงวดท่ีค่ำใช้จ่ำยดงักล่ำวเกิดข้ึน ยกเวน้ในกรณีท่ีมีกำรบนัทึกเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุน
สินทรัพยอ์นัเป็นผลมำจำกกำรใชเ้วลำยำวนำนในกำรจดัหำ ก่อสร้ำง หรือกำรผลิตสินทรัพย์
ดงักล่ำวเพื่อใหอ้ยูใ่นสภำพพร้อมใชห้รือเพื่อขำย 
 

5.15.3 ค่ำใชจ่้ำยอ่ืนรับรู้ตำมเกณฑค์งคำ้ง 
 

5.16 ภำษีเงินได ้
 

ภำษีเงินได ้ประกอบดว้ย ภำษีเงินไดปั้จจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี ภำษีเงินไดรั้บรู้
ในก ำไรขำดทุน เวน้แต่ภำษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัรำยกำรท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนหรือรับรู้
โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้ซ่ึงจะรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนหรือรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุ้น
เช่นเดียวกนั 

 

ภำษีเงินไดปั้จจุบนั 
 

กลุ่มบริษทับนัทึกภำษีเงินไดปั้จจุบนัตำมจ ำนวนท่ีคำดว่ำจะจ่ำยให้กบัหน่วยงำนจดัเก็บภำษี
ของรัฐโดยค ำนวณจำกก ำไรทำงภำษีตำมหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร 

 

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 
 

กลุ่มบริษทับนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชัว่ครำวระหวำ่งรำคำตำมบญัชีของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนกบัฐำนภำษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้ง
นั้น โดยใชอ้ตัรำภำษีท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยู ่หรือท่ีคำดไดค้่อนขำ้งแน่วำ่จะมีผลบงัคบัใชภ้ำยในส้ินรอบ
ระยะเวลำท่ีรำยงำน และคำดวำ่อตัรำภำษีดงักล่ำวจะน ำไปใชเ้ม่ือสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี
ท่ีเก่ียวขอ้งไดรั้บประโยชน์ หรือหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีไดมี้กำรจ่ำยช ำระ 
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กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชัว่ครำวที่ตอ้งเสียภำษี 
ทุกรำยกำร แต่รับรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชั่วครำวท่ีใช้หักภำษี 
รวมทั้งผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ช้ในจ ำนวนเท่ำท่ีมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทั
จะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวที่ใช้หักภำษีและ
ผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 

กลุ่มบริษทัจะทบทวนมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทุกวนัส้ินรอบ
ระยะเวลำท่ีรำยงำน และจะท ำกำรปรับลดมูลค่ำตำมบญัชีดงักล่ำว หำกมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่วำ่ 
กลุ่มบริษทัจะไม่มีก ำไรทำงภำษีเพียงพอต่อกำรน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทั้งหมดหรือ
บำงส่วนมำใชป้ระโยชน์ 

 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีและหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี จะแสดงหกักลบกนั
ก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิตำมกฎหมำยท่ีจะน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมำหักกลบกบั
หน้ีสินภำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั และทั้งสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีและหน้ีสินภำษีเงินได้
รอกำรตดับญัชีเก่ียวขอ้งกบัภำษีเงินไดท่ี้ประเมินโดยหน่วยงำนจดัเก็บภำษีหน่วยงำนเดียวกนั โดยกำร
เรียกเก็บเป็นหน่วยภำษีเดียวกนั หรือหน่วยภำษีต่ำงกนัซ่ึงตั้งใจจะจ่ำยหน้ีสินและสินทรัพยภ์ำษีเงินได้
ของงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ 

 

5.17 ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุน้ 
 

ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไร(ขำดทุน)ส ำหรับปีที่เป็นของ
ผูถื้อหุ้นสำมญั (ไม่รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยจ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัท่ีออก
และเรียกช ำระในระหวำ่งปี 

 

ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นปรับลด ค ำนวณโดยหำรก ำไร(ขำดทุน)สุทธิส ำหรับปีท่ีเป็นส่วนของ
ผูถื้อหุ้นของบริษทัดว้ยจ ำนวนถวัเฉลี่ยถ่วงน ้ ำหนกัของหุ ้นสำมญัที่ออกจ ำหน่ำยระหวำ่งปี 
หลงัจำกท่ีไดป้รับปรุงผลกระทบของหุ้นปรับลด 

 

5.18 รำยกำรท่ีมีมูลค่ำเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ บนัทึกโดยแปลงค่ำเป็นเงินบำทตำมอตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ี
เกิดรำยกำร ยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำ
รำยงำน แปลงค่ำเป็นเงินบำทตำมอตัรำแลกเปล่ียน ณ วนันั้น ผลก ำไรขำดทุนจำกกำรแปลงค่ำดงักล่ำว
แสดงรวมไวเ้ป็นรำยไดห้รือค่ำใชจ่้ำยในก ำไรขำดทุน 
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5.19 บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรท่ีมีอ ำนำจควบคุมกลุ่มบริษทั 
หรือถูกควบคุมโดยกลุ่มบริษทัไม่วำ่จะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม หรืออยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั
กบักลุ่มบริษทั นอกจำกน้ีบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมำยรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคล ซ่ึง
ถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่วำ่ทำงตรงหรือทำงออ้ม และมีอิทธิพลอยำ่งเป็นสำระส ำคญักบักลุ่มบริษทั 
ผูบ้ริหำรท่ีส ำคญั กรรมกำรหรือพนกังำนของกลุ่มบริษทัท่ีมีอ ำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำร
ด ำเนินงำนของกลุ่มบริษทั ตลอดทั้งสมำชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่ำว ซ่ึงมีอ ำนำจชกัจูง
หรืออำจชกัจูงให้ปฏิบติัตำมบุคคลดงักล่ำว และกิจกำรท่ีบุคคลดงักล่ำวมีอ ำนำจควบคุมหรือมีอิทธิพล
อยำ่งเป็นสำระส ำคญัไม่วำ่โดยทำงตรงหรือทำงออ้ม 

 

5.20 ขอ้มูลจ ำแนกตำมส่วนงำน เปิดเผยแยกตำมส่วนงำนธุรกิจของกลุ่มบริษทั โดยส่วนงำนธุรกิจเป็น
ส่วนธุรกิจท่ีจดัหำผลิตภณัฑ์หรือให้บริกำรท่ีมีควำมเส่ียงและผลตอบแทนซ่ึงแตกต่ำงไปจำกควำมเส่ียง
และผลตอบแทนของผลิตภณัฑห์รือบริกำรท่ีใหข้องส่วนธุรกิจอ่ืน 

 

5.21 กำรวดัมูลค่ำยติุธรรม 
 

มูลค่ำยติุธรรม หมำยถึง รำคำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บจำกกำรขำยสินทรัพยห์รือเป็นรำคำท่ีจะตอ้งจ่ำย
เพื่อโอนหน้ีสินใหผู้อ่ื้นโดยรำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรท่ีเกิดข้ึนในสภำพปกติระหวำ่งผูซ้ื้อและผูข้ำย 
(ผูร่้วมในตลำด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่ำ กลุ่มบริษทัใชร้ำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องในกำรวดั
มูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งก ำหนดให้ตอ้ง
วดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลำดท่ีมีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสิน
ท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องได้ กลุ่มบริษทัจะ
ประมำณมูลค่ำยุติธรรมโดยใชเ้ทคนิคกำรประเมินมูลค่ำท่ีเหมำะสมกบัแต่ละสถำนกำรณ์ และพยำยำม
ใชข้อ้มูลท่ีสำมำรถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ำยติุธรรมนั้นใหม้ำกท่ีสุด 

 

ล ำดบัชั้นของมูลค่ำยุติธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่ำและเปิดเผยมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ในงบกำรเงินแบ่งออกเป็นสำมระดบัตำมประเภทของขอ้มูลท่ีน ำมำใชใ้นกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี 

 

ระดบั 1 ใชข้อ้มูลรำคำเสนอซ้ือขำยของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนัในตลำดท่ีมีสภำพคล่อง 
 

ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสำมำรถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่ว่ำจะเป็นขอ้มูลทำงตรง
หรือทำงออ้ม 
 

ระดบั 3 ใช้ข้อมูลท่ีไม่สำมำรถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเก่ียวกับกระแสเงินในอนำคตท่ีกิจกำร
ประมำณข้ึน 
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ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริษทัจะประเมินควำมจ ำเป็นในกำรโอนรำยกำรระหว่ำง
ล ำดบัชั้นของมูลค่ำยุติธรรมส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนท่ีมี
กำรวดัมูลค่ำยติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจ ำ 

 
6. ผลกระทบของกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินมำใชเ้ป็นคร้ังแรก 

 

กลุ่มบริษัทได้น ำมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับท่ี 32 เร่ือง กำรแสดงรำยกำรเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 7 เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน มำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทำงกำรเงิน และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 เร่ือง 
สัญญำเช่ำ มำถือปฏิบติัเป็นคร้ังแรก ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 โดยใช้วิธีรับรู้ผลกระทบสะสมจำกกำร
ปรับใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวเป็นรำยกำรปรับปรุงกบัก ำไรสะสมตน้งวด (Modified 
retrospective) และไม่ปรับปรุงข้อมูลเปรียบเทียบ ดังนั้ น  กำรจดัประเภทรำยกำรใหม่และรำยกำร
ปรับปรุงท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชีจะรับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 

 

ผลกระทบของกำรน ำมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำใช้เป็นคร้ังแรกท่ีมีต่องบแสดงฐำนะ
กำรเงิน เป็นดงัน้ี 

     (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 
ณ วนัที่ 

31 ธนัวำคม 2562 

 มำตรฐำนกำร 
รำยงำนทำง 

กำรเงินฉบบัท่ี 9 

 มำตรฐำนกำร 
รำยงำนทำง 

กำรเงินฉบบัท่ี 16 

 
ณ วนัที่ 

1 มกรำคม 2563 
งบแสดงฐำนะกำรเงิน        
สินทรัพยห์มุนเวยีน        
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 196,704,626.11  (949,082.02)  -  195,755,544.09 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน        
สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน -  20,561,543.49  -  20,561,543.49 
เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั 20,561,543.49  (20,561,543.49)  -  - 
ท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ 399,502,396.75  -  (1,582,727.02)  397,919,669.73 
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ -  -  18,230,571.99  18,230,571.99 
สิทธิกำรใชแ้ละเช่ำท่ีดินรอตดับญัชี 10,111,249.33  -  (10,111,249.33)  - 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 34,026,968.84  189,816.40  -  34,216,785.24 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 17,885,262.29  -  (32,100.00)  17,853,162.29 

รวมสินทรัพย ์ 678,792,046.81  (759,265.62)  6,504,495.64  684,537,276.83 
 
 
  

      

หมายเหตุประกิอบังบักิารเงิน์
บัริษััท ซี่. ไอ. กรุ�ป จำากัด (มหาชน) และบัริย่อย
สำาหรับัปีสิ�นสุดวัันท่� 31 ธันวัาค์ม 2563
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     (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 
ณ วนัที่ 

31 ธนัวำคม 2562 

 มำตรฐำนกำร 
รำยงำนทำง 

กำรเงินฉบบัท่ี 9 

 มำตรฐำนกำร 
รำยงำนทำง 

กำรเงินฉบบัท่ี 16 

 
ณ วนัที่ 

1 มกรำคม 2563 
หน้ีสินหมุนเวียน 
ส่วนของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำท่ีถึง        
ก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 250,315.26  -  2,148,466.11  2,398,781.37 

ส่วนของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำท่ีดินท่ีถึง        
ก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 889,000.00  -  (889,000.00)  - 

หน้ีสินไม่หมุนเวยีน        
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 800,772.89  -  8,800,029.53  9,600,802.42 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำท่ีดิน 3,555,000.00  -  (3,555,000.00)  - 

รวมหน้ีสิน 5,495,088.15  -  6,504,495.64  11,999,583.79 
        

ส่วนของผูถื้อหุน้        
ขำดทุนสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร (532,526,655.16)  (759,265.62)  -  (533,285,920.78) 

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ (532,526,655.16)  (759,265.62)  -  (533,285,920.78) 
รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ (527,031,567.01)  (759,265.62)  6,504,495.64  (521,286,336.99) 

 

     (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
ณ วนัที่ 

31 ธนัวำคม 2562 

 มำตรฐำนกำร 
รำยงำนทำง 

กำรเงินฉบบัท่ี 9 

 มำตรฐำนกำร 
รำยงำนทำง 

กำรเงินฉบบัท่ี 16 

 
ณ วนัที่ 

1 มกรำคม 2563 
งบแสดงฐำนะกำรเงิน        
สินทรัพยห์มุนเวยีน        
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 195,723,311.12  (949,082.02)  -  194,774,229.10 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน        
สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน -  20,460,503.99  -  20,460,503.99 
เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั 20,460,503.99  (20,460,503.99)  -  - 
ท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ 260,209,194.48  -  (1,582,727.02)  258,626,467.46 
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ -  -  4,831,768.83  4,831,768.83 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 93,404,721.07  189,816.40  -  93,594,537.47 

รวมสินทรัพย ์ 569,797,730.66  (759,265.62)  3,249,041.81  572,287,506.85 
 
 
  

      

หมายเหตุประกิอบังบักิารเงิน์
บัริษััท ซี่. ไอ. กรุ�ป จำากัด (มหาชน) และบัริย่อย
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     (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
ณ วนัที่ 

31 ธนัวำคม 2562 

 มำตรฐำนกำร 
รำยงำนทำง 

กำรเงินฉบบัท่ี 9 

 มำตรฐำนกำร 
รำยงำนทำง 

กำรเงินฉบบัท่ี 16 

 
ณ วนัที่ 

1 มกรำคม 2563 
หน้ีสินหมุนเวยีน 
ส่วนของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำท่ีถึง        
ก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 250,315.26  -  182,218.84  432,534.10 

หน้ีสินไม่หมุนเวยีน        
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 800,772.89  -  3,066,822.97  3,867,595.86 

รวมหน้ีสิน 1,051,088.15  -  3,249,041.81  4,300,129.96 
        

ส่วนของผูถื้อหุน้        
ขำดทุนสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร (578,546,127.05)  (759,265.62)  -  (579,305,392.67) 

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ (578,546,127.05)  (759,265.62)  -  (579,305,392.67) 
รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ (577,495,038.90)  (759,265.62)  3,249,041.81  (575,005,262.71) 

 
6.1 ขอ้มูลเพิ่มเติมจำกกำรใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 

ผลกระทบท่ีมีต่อขำดทุนสะสม ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 มีดงัต่อไปน้ี 
 

  (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ขำดทุนสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 (532,526,655.16) (578,546,127.05) 
กำรปรับปรุงขำดทุนสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรรจำกกำรน ำมำตรฐำน 
กำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 9 มำถือปฏิบติั ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 

 
 

 
 

กำรเพ่ิมข้ึนจำกค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึน
ลูกหน้ีกำรคำ้-สุทธิจำกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 

 
(759,265.62) 

 
(759,265.62) 

ขำดทุนสะสมยงัไม่จดัสรร ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563  (533,285,920.78) (579,305,392.67) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุประกิอบังบักิารเงิน์
บัริษััท ซี่. ไอ. กรุ�ป จำากัด (มหาชน) และบัริย่อย
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กำรจดัประเภทและวดัมูลค่ำ 
 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 (วนัท่ีถือปฏิบติัคร้ังแรก) ผูบ้ริหำรของกลุ่มบริษทัไดป้ระเมิน
โมเดลธุรกิจท่ีใช้จดักำรสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินของกลุ่มบริษทั และจดัประเภทรำยกำร
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินดงัน้ี 
  (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 
สินทรัพยท์ำงกำรเงิน   
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 9,914,787.93 9,101,781.19 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 195,755,544.09 194,774,229.10 
สินทรัพยท่ี์เกิดจำกสัญญำ 107,956,559.31 107,956,559.31 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 20,322,871.44 19,575,212.47 
เงินฝำกสถำบนักำรเงินท่ีมีภำระค ้ำประกนั 20,561,543.49 20,460,503.99 
เงินประกนัผลงำน 22,737,783.01 22,737,783.01 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 17,885,262.29 17,580,126.75 

รวม 395,134,351.56 392,186,195.82 
 

  (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 
หน้ีสินทำงกำรเงิน   
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 117,321,188.91 117,321,188.91 
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกบุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,150,000.00 - 
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกบุคคลและกิจกำรอ่ืน 88,230,110.70 86,180,110.70 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 226,915,481.14 219,343,772.10 
หน้ีสินท่ีเกิดจำกสัญญำ 7,748,788.97 7,748,788.97 
ตน้ทุนงำนท่ียงัไม่ไดเ้รียกช ำระ 7,877,416.24 7,877,416.24 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 3,188,669.01 1,072,494.69 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 11,999,583.79 4,300,129.96 
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 54,000.00 3,000.00 

รวม 465,485,238.76 443,846,901.57 
 

หมายเหตุประกิอบังบักิารเงิน์
บัริษััท ซี่. ไอ. กรุ�ป จำากัด (มหาชน) และบัริย่อย
สำาหรับัปีสิ�นสุดวัันท่� 31 ธันวัาค์ม 2563
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กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน 
 

ลูกหน้ีกำรคำ้ 
 

กลุ่มบริษทัไดป้ฏิบติัตำมวิธีอย่ำงง่ำย (Simplified approach) ในกำรวดัมูลค่ำของผลขำดทุน
ดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนตลอดอำยุส ำหรับลูกหน้ีกำรคำ้ทั้งหมด ในกำรวดัมูลค่ำผลขำดทุนดำ้น
เครดิตที่คำดว่ำจะเกิดข้ึน กลุ่มบริษทัมีกำรจดักลุ่มลูกหน้ีกำรคำ้ตำมควำมเส่ียงดำ้นเครดิตที่มี
ลกัษณะร่วมกนัและระยะเวลำเกินก ำหนดช ำระ อตัรำขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนพิจำรณำจำก
ลกัษณะกำรจ่ำยช ำระเงินในอดีต ขอ้มูลผลขำดทุนด้ำนเครดิตจำกประสบกำรณ์ในอดีตและปัจจยัใน
อนำคตท่ีจะมีผลกระทบต่ออตัรำขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึน ด้วยวิธีกำรดงักล่ำว ค่ำเผื่อ
ผลขำดทุนส ำหรับลูกหน้ีกำรคำ้มีรำยละเอียด ดงัน้ี 

 

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินฉพำะกิจกำร 

 ค่ำเผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2562 (26,557,664.92) (21,557,664.92) 
 ผลกระทบจำกกำรปรับปรุงยอดยกมำท่ีมีต่อขำดทุนสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร (949,082.02) (949,082.02) 
 ค่ำเผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 (27,506,746.94) (22,506,746.94) 

 

6.2 ขอ้มูลเพิ่มเติมจำกกำรใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินเร่ืองสัญญำเช่ำ 
 

ในกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 มำใช้เป็นคร้ังแรก กลุ่มบริษทัรับรู้
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำส ำหรับสัญญำเช่ำท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนภำยใตม้ำตรฐำนกำร
บญัชีฉบับท่ี 17 เร่ือง สัญญำเช่ำ เป็นสินทรัพย์สิทธิกำรใช้โดยมีมูลค่ำเท่ำกับหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 
ปรับปรุงด้วยจ ำนวนเงินท่ีต้องจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำท่ีจ่ำยล่วงหน้ำหรือคำ้งจ่ำยซ่ึงเก่ียวข้องกับ
สัญญำเช่ำท่ีรับรู้ในงบแสดงฐำนะทำงกำรเงินก่อนวนัท่ีน ำมำปฏิบติัใช้คร้ังแรก หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ
ดงักล่ำววดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำท่ียงัไม่ไดจ่้ำยช ำระ 
คิดลดดว้ยอตัรำดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทั อตัรำดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพิ่มดงักล่ำวของ
กลุ่มบริษทัท่ีน ำมำค ำนวณหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 อยูร่ะหวำ่งอตัรำร้อยละ 1.50-
15.00 ต่อปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุประกิอบังบักิารเงิน์
บัริษััท ซี่. ไอ. กรุ�ป จำากัด (มหาชน) และบัริย่อย
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  (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ภำระผกูพนัตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 7,192,524.00 308,000.00 
บวก  สิทธิท่ีจะซ้ือหรือขยำยระยะเวลำท่ีค่อนขำ้งแน่ท่ีจะมีกำรใชสิ้ทธิ 7,586,693.00 5,500,000.00 

รวม 14,779,217.00 5,808,000.00 
หกั    ดอกเบ้ียจ่ำยรอตดับญัชี (3,830,721.36) (2,558,958.19) 
   

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำเพิม่ข้ึนจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
     ฉบบัท่ี 16 มำปฏิบติัใช ้ 10,948,495.64 3,249,041.81 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 1,051,088.15 1,051,088.15 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 11,999,583.79 4,300,129.96 
   

ประกอบดว้ย   
   หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำหมุนเวยีน 2,398,781.37 432,534.10 
   หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำไม่หมุนเวยีน 9,600,802.42 3,867,595.86 

รวม 11,999,583.79 4,300,129.96 
 

สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 แบ่งตำมประเภทสินทรัพยไ์ดด้งัน้ี 
 

  (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ท่ีดิน 15,838,924.41 3,249,041.81 
ยำนพำหนะ 2,391,647.58 1,582,727.02 

รวมสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ 18,230,571.99 4,831,768.83 

 
7. รำยกำรธุรกิจกบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 

บริษทัมีรำยกำรบญัชีท่ีเกิดข้ึนกบับริษทัยอ่ยและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยมีผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 
หรือมีกรรมกำรหรือผูบ้ริหำรร่วมกนั รำยกำรธุรกิจดงักล่ำวเป็นไปตำมเง่ือนไขทำงกำรคำ้ และเกณฑ์ตำมท่ี
ตกลงร่วมกนัระหวำ่งบริษทัและบริษทัเหล่ำนั้น ซ่ึงเป็นไปตำมปกติธุรกิจโดยสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

 

7.1 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินระหวำ่งกนั 
 

  (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2563 2562 2563 2562 
ลูกหน้ีกำรคำ้     
บริษทั ซีไอจี ดีเวลลอปเมนท ์จ ำกดั - - 474,277.50 - 
บริษทั ฟ้ำขวญัทิพย ์จ ำกดั 4,679,650.00 - 636,650.00 - 

รวม 4,679,650.00 - 1,110,927.50 - 

หมายเหตุประกิอบังบักิารเงิน์
บัริษััท ซี่. ไอ. กรุ�ป จำากัด (มหาชน) และบัริย่อย
สำาหรับัปีสิ�นสุดวัันท่� 31 ธันวัาค์ม 2563
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  (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2563 2562 2563 2562 
ลูกหน้ีอ่ืน     
บริษทั สยำมเรลเวย ์ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั - - 80,000.00 - 
บริษทั ฟ้ำขวญัทิพย ์จ ำกดั 75,000.00 - 75,000.00 - 
กิจกำรร่วมคำ้ เอส.เอส.เอนยเินียร่ิง กรุ๊ป 1,757,787.19 - - - 

รวม 1,832,787.19 - 155,000.00 - 
     

รำยไดค้ำ้งรับ     
บริษทั ซีไอจี ดีเวลลอปเมนท ์จ ำกดั - - - 1,000.00 
บริษทั สยำมเรลเวย ์ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั - - 1,000.00 1,000.00 

รวม - - 1,000.00 2,000.00 
     

ดอกเบ้ียคำ้งรับ     
บริษทั ซีไอจี (ประเทศไทย) จ ำกดั - - 759,123.31 759,123.31 
บริษทั ซีไอจี ดีเวลลอปเมนท ์จ ำกดั - - 7,918,662.54 7,918,662.54 
บริษทั อิลลสัโตร จ ำกดั - - 30,286.89 - 
บริษทั ฟ้ำขวญัทิพย ์จ ำกดั 2,881,330.72 2,847,232.36 2,847,232.36 2,847,232.36 

รวม 2,881,330.72 2,847,232.36 11,555,305.10 11,525,018.21 
หกั  ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิต 

  ท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน 
 

(2,847,232.36) 
 

(2,847,232.36) 
 

(11,525,018.21) 
 

(11,525,018.21) 
ดอกเบ้ียคำ้งรับ-สุทธิ 34,098.36 - 30,286.89 - 

 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ไม่มีรำยกำรเคล่ือนไหวของค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิต
ท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนของลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน-กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั และส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธันวำคม 2562 มีรำยกำรเคล่ือนไหวของค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนของ
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน-กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ดงัน้ี 

 

(หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 

1 มกรำคม 2562 เพ่ิมข้ึน ลดลง 
ณ วนัท่ี 

31 ธนัวำคม 2562 
ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน - ดอกเบ้ียคำ้งรับ 
บริษทั ฟ้ำขวญัทิพย ์จ ำกดั - 2,847,232.36 - 2,847,232.36 
     

หมายเหตุประกิอบังบักิารเงิน์
บัริษััท ซี่. ไอ. กรุ�ป จำากัด (มหาชน) และบัริย่อย
สำาหรับัปีสิ�นสุดวัันท่� 31 ธันวัาค์ม 2563
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(หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 

1 มกรำคม 2563 เพ่ิมข้ึน ลดลง 
ณ วนัท่ี 

31 ธนัวำคม 2563 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น     
บริษทั ซีไอจี (ประเทศไทย) จ ำกดั 32,000,000.00 5,800,000.00 - 37,800,000.00 
บริษทั ซีไอจี ดีเวลลอปเมนท ์จ ำกดั 38,037,142.94 2,615,289.93 - 40,652,432.87 
บริษทั อิลลสัโตร จ ำกดั - 1,000,000.00 - 1,000,000.00 
บริษทั ฟ้ำขวญัทิพย ์จ ำกดั 19,000,000.00 3,602,500.00 (3,602,500.00) 19,000,000.00 

รวม 89,037,142.94 13,017,789.93 (3,602,500.00) 98,452,432.87 
หกั  ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิต 

ท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน 
 

(89,037,142.94) 
 

(8,415,289.93) 
 

- 
 

(97,452,432.87) 
สุทธิ - 4,602,500.00 (3,602,500.00) 1,000,000.00 
 
 

    

     
     
     

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 

1 มกรำคม 2562 เพ่ิมข้ึน ลดลง 
ณ วนัท่ี 

31 ธนัวำคม 2562 
ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน - ดอกเบ้ียคำ้งรับ 
บริษทั ซีไอจี (ประเทศไทย) จ ำกดั - 759,123.31 - 759,123.31 
บริษทั ซีไอจี ดีเวลลอปเมนท ์จ ำกดั - 7,918,662.54 - 7,918,662.54 
บริษทั ฟ้ำขวญัทิพย ์จ ำกดั - 2,847,232.36 - 2,847,232.36 

 รวม - 11,525,018.21 - 11,525,018.21 
     

(หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 

1 มกรำคม 2563 เพ่ิมข้ึน ลดลง 
ณ วนัท่ี 

31 ธนัวำคม 2563 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น     
บริษทั ฟ้ำขวญัทิพย ์จ ำกดั 19,000,000.00 1,600,000.00 - 20,600,000.00 
หกั  ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิต 

  ท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน 
 

(19,000,000.00) 
 

- 
 

- 
 

(19,000,000.00) 
สุทธิ - 1,600,000.00 - 1,600,000.00 
     

หมายเหตุประกิอบังบักิารเงิน์
บัริษััท ซี่. ไอ. กรุ�ป จำากัด (มหาชน) และบัริย่อย
สำาหรับัปีสิ�นสุดวัันท่� 31 ธันวัาค์ม 2563
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(หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 

1 มกรำคม 2563 เพ่ิมข้ึน ลดลง 
ณ วนัท่ี 

31 ธนัวำคม 2563 
เงินใหกู้ย้มืระยะยำว     
บริษทั ซีไอจี ดีเวลลอปเมนท ์จ ำกดั 182,500,000.00 - - 182,500,000.00 
หกั  ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิต 

  ท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน 
 

(182,500,000.00) 
 

- 
 

- 
 

(182,500,000.00) 
สุทธิ - - - - 

 

(หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 

1 มกรำคม 2562 เพ่ิมข้ึน ลดลง 
ณ วนัท่ี 

31 ธนัวำคม 2562 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น     
บริษทั ฟ้ำขวญัทิพย ์จ ำกดั 14,000,000.00 5,000,000.00 - 19,000,000.00 
หกั  ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิต 

  ท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน 
 

- 
 

(19,000,000.00) 
 

- 
 

(19,000,000.00) 
สุทธิ 14,000,000.00 (14,000,000.00) - - 

 

(หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 

1 มกรำคม 2562 เพ่ิมข้ึน ลดลง 
ณ วนัท่ี 

31 ธนัวำคม 2562 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น     
บริษทั ซีไอจี (ประเทศไทย) จ ำกดั 21,000,000.00 11,000,000.00 - 32,000,000.00 
บริษทั ซีไอจี ดีเวลลอปเมนท ์จ ำกดั 22,261,500.00 38,775,642.94 (23,000,000.00) 38,037,142.94 
บริษทั สยำมเรลเวย ์ดีเวลลอปเมนท ์จ ำกดั 38,000,000.00 500,000.00 (38,500,000.00) - 
บริษทั ฟ้ำขวญัทิพย ์จ ำกดั 14,000,000.00 5,000,000.00 - 19,000,000.00 

รวม 95,261,500.00 55,275,642.94 (61,500,000.00) 89,037,142.94 
หกั  ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิต 

  ท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน 
 

- 
 

(89,037,142.94) 
 

- 
 

(89,037,142.94) 
สุทธิ 95,261,500.00 (33,761,500.00) (61,500,000.00) - 

 

 

หมายเหตุประกิอบังบักิารเงิน์
บัริษััท ซี่. ไอ. กรุ�ป จำากัด (มหาชน) และบัริย่อย
สำาหรับัปีสิ�นสุดวัันท่� 31 ธันวัาค์ม 2563
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 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 

1 มกรำคม 2562 เพ่ิมข้ึน ลดลง 
ณ วนัท่ี 

31 ธนัวำคม 2562 
เงินใหกู้ย้มืระยะยำว     
บริษทั ซีไอจี ดีเวลลอปเมนท ์จ ำกดั 182,500,000.00 - - 182,500,000.00 
หกั  ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิต 

ท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน 
 

(80,440,777.09) 
 

(102,059,222.91) - 
 

(182,500,000.00) 
สุทธิ 102,059,222.91 (102,059,222.91) - - 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีกำรตั้ง
ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนเป็นกำรให้กูย้มืในรูปตัว๋สัญญำใชเ้งินอำย ุ1-12 เดือน 
คิดดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 1.50-15.00 ต่อปี เท่ำกนัทั้งสองปี ทั้งน้ีบริษทัไดห้ยดุรับรู้รำยไดด้อกเบ้ียรับ
ตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษำยน 2562 เป็นตน้ และไดบ้นัทึกค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนของ
เงินให้กูย้ืมระยะสั้นท่ีมีควำมไม่แน่นอนในกำรรับช ำระ อยำ่งไรก็ตำม บริษทัยอ่ยยงัคงมีภำระผูกพนั
ท่ีจะตอ้งช ำระดอกเบ้ียตำมท่ีก ำหนดในสัญญำกูย้ืมเงินระหวำ่งกนั และบริษทัจะรับรู้รำยไดเ้ม่ือไดรั้บ
ช ำระดอกเบ้ีย 

 

เม่ือวนัท่ี 15 กรกฎำคม 2559 บริษทัยอ่ยไดท้  ำสัญญำเงินกูฉ้บบัใหม่ จ ำนวนเงิน 184.00 ลำ้นบำท 
เน่ืองจำกไม่สำมำรถช ำระหน้ีไดต้ำมสัญญำเงินกูฉ้บบัเดิม ซ่ึงจ ำนวนเงินตน้รวมดอกเบ้ีย 183.06 ลำ้นบำท 
ประกอบด้วย เงินตน้ 175.90 ลำ้นบำท ดอกเบ้ียคำ้งรับ 7.16 ล้ำนบำท ให้ถือเป็นส่วนหน่ึงของเงินตน้ 
(ค ำนวณถึงวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2559) และกูย้ืมเงินเพิ่มอีก 0.94 ลำ้นบำท เพื่อน ำไปใชห้มุนเวียนในกิจกำร 
โดยให้จ่ำยช ำระตำมเง่ือนไขของสัญญำเป็นงวด ๆ ละ 3 เดือน เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 31 สิงหำคม 2559 ถึง
วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2574 อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 1.50 ต่อปี 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 บริษทัย่อยไม่สำมำรถช ำระหน้ีตำมเง่ือนไขขำ้งตน้ได ้
ฝ่ำยบริหำรจึงพิจำรณำค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตของเงินให้กูย้ืมดงักล่ำวจ ำนวน 182.50 ล้ำนบำท 
เท่ำกนัทั้งสองปี ทั้งน้ีบริษทัไดห้ยุดรับรู้รำยได้ดอกเบ้ียรับตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษำยน 2562 เป็นตน้ไป 
เน่ืองจำกมีควำมไม่แน่นอนในกำรรับช ำระ อย่ำงไรก็ตำม บริษทัย่อยยงัคงมีภำระผูกพนัท่ีจะตอ้ง
ช ำระดอกเบ้ียตำมที่ก ำหนดในสัญญำกูย้ืมเงินระหวำ่งกนั และบริษทัจะรับรู้รำยไดเ้ม่ือไดรั้บช ำระ
ดอกเบ้ีย 
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 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 

1 มกรำคม 2562 เพ่ิมข้ึน ลดลง 
ณ วนัท่ี 

31 ธนัวำคม 2562 
เงินใหกู้ย้มืระยะยำว     
บริษทั ซีไอจี ดีเวลลอปเมนท ์จ ำกดั 182,500,000.00 - - 182,500,000.00 
หกั  ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิต 

ท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน 
 

(80,440,777.09) 
 

(102,059,222.91) - 
 

(182,500,000.00) 
สุทธิ 102,059,222.91 (102,059,222.91) - - 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีกำรตั้ง
ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนเป็นกำรให้กูย้มืในรูปตัว๋สัญญำใชเ้งินอำย ุ1-12 เดือน 
คิดดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 1.50-15.00 ต่อปี เท่ำกนัทั้งสองปี ทั้งน้ีบริษทัไดห้ยดุรับรู้รำยไดด้อกเบ้ียรับ
ตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษำยน 2562 เป็นตน้ และไดบ้นัทึกค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนของ
เงินให้กูย้ืมระยะสั้นท่ีมีควำมไม่แน่นอนในกำรรับช ำระ อยำ่งไรก็ตำม บริษทัยอ่ยยงัคงมีภำระผูกพนั
ท่ีจะตอ้งช ำระดอกเบ้ียตำมท่ีก ำหนดในสัญญำกูย้ืมเงินระหวำ่งกนั และบริษทัจะรับรู้รำยไดเ้ม่ือไดรั้บ
ช ำระดอกเบ้ีย 

 

เม่ือวนัท่ี 15 กรกฎำคม 2559 บริษทัยอ่ยไดท้  ำสัญญำเงินกูฉ้บบัใหม่ จ ำนวนเงิน 184.00 ลำ้นบำท 
เน่ืองจำกไม่สำมำรถช ำระหน้ีไดต้ำมสัญญำเงินกูฉ้บบัเดิม ซ่ึงจ ำนวนเงินตน้รวมดอกเบ้ีย 183.06 ลำ้นบำท 
ประกอบด้วย เงินตน้ 175.90 ลำ้นบำท ดอกเบ้ียคำ้งรับ 7.16 ล้ำนบำท ให้ถือเป็นส่วนหน่ึงของเงินตน้ 
(ค ำนวณถึงวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2559) และกูย้ืมเงินเพิ่มอีก 0.94 ลำ้นบำท เพื่อน ำไปใชห้มุนเวียนในกิจกำร 
โดยให้จ่ำยช ำระตำมเง่ือนไขของสัญญำเป็นงวด ๆ ละ 3 เดือน เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 31 สิงหำคม 2559 ถึง
วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2574 อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 1.50 ต่อปี 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 บริษทัย่อยไม่สำมำรถช ำระหน้ีตำมเง่ือนไขขำ้งตน้ได ้
ฝ่ำยบริหำรจึงพิจำรณำค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตของเงินให้กูย้ืมดงักล่ำวจ ำนวน 182.50 ล้ำนบำท 
เท่ำกนัทั้งสองปี ทั้งน้ีบริษทัไดห้ยุดรับรู้รำยได้ดอกเบ้ียรับตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษำยน 2562 เป็นตน้ไป 
เน่ืองจำกมีควำมไม่แน่นอนในกำรรับช ำระ อย่ำงไรก็ตำม บริษทัย่อยยงัคงมีภำระผูกพนัท่ีจะตอ้ง
ช ำระดอกเบ้ียตำมที่ก ำหนดในสัญญำกูย้ืมเงินระหวำ่งกนั และบริษทัจะรับรู้รำยไดเ้ม่ือไดรั้บช ำระ
ดอกเบ้ีย 
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 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 

1 มกรำคม 2563 เพ่ิมข้ึน ลดลง 
ณ วนัท่ี 

31 ธนัวำคม 2563 
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,150,000.00 17,450,000.00 (3,720,000.00) 15,880,000.00 

 

(หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 

1 มกรำคม 2562 เพ่ิมข้ึน ลดลง 
ณ วนัท่ี 

31 ธนัวำคม 2562 
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 4,675,350.00 (2,525,350.00) 2,150,000.00 

 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกบุคคลที่เก่ียวขอ้งกนัทั้งจ  ำนวน 
เป็นเงินกูย้ืมระยะเวลำ 1-3 เดือน อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 15.00 ต่อปี 

 

(หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 

1 มกรำคม 2563 เพ่ิมข้ึน ลดลง 
ณ วนัท่ี 

31 ธนัวำคม 2563 
เงินกูย้มืระยะสั้น     
บริษทั สยำมเรลเวย ์ดีเวลลอปเมนท ์จ ำกดั - 7,320,000.00 (6,500,000.00) 820,000.00 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัทั้งจ  ำนวนเป็น
กำรกูย้มืตำมสัญญำเงินกูร้ะยะเวลำ 12 เดือน อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 1.50 ต่อปี 

 

  (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2563 2562 2563 2562 
เจำ้หน้ีอ่ืน     
บริษทั ซีไอจี ดีเวลลอปเมนท ์จ ำกดั - - 1,712,000.00 - 
     

ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย     
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,105,814.18 2,857,118.45 3,095,034.18 - 
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  (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2563 2562 2563 2562 
ดอกเบ้ียคำ้งจ่ำย     
บริษทั สยำมเรลเวย ์ดีเวลลอปเมนท ์จ ำกดั - - 71,543.44 - 
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 110,975.76 - - - 

รวม 110,975.76 - 71,543.44 - 
     

รำยไดรั้บล่วงหนำ้     
บริษทั ซีไอจี (ประเทศไทย) จ ำกดั - - 496,261.68 - 
     

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน     
บริษทั ซีไอจี ดีเวลลอปเมนท ์จ ำกดั - - 3,000.00 3,000.00 
กิจกำรร่วมคำ้ เอส.เอส.เอนยเินียร่ิงกรุ๊ป 500,000.00 - - - 

รวม 500,000.00 - 3,000.00 3,000.00 
 

7.2 รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยระหวำ่งกนั 
  (หน่วย : บำท) 
  งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 นโยบำยกำร ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 ก ำหนดรำคำ 2563 2562 2563 2562 
รำยกำรธุรกจิกบับริษัทย่อย     
(ตดัออกจำกงบกำรเงินรวมแลว้)     

รำยไดจ้ำกกำรขำย รำคำตำมท่ีตกลงกนั - - 443,250.00 - 
รำยไดค่้ำเช่ำ รำคำตำมสัญญำ - - 24,000.00 24,000.00 
รำยไดอ่ื้น รำคำตำมท่ีตกลงกนั - - 118,378.32 - 
ดอกเบ้ียรับ อตัรำตำมตัว๋สัญญำใชเ้งิน - - 30,286.89 2,014,460.05 
ซ้ือสินคำ้ รำคำตำมท่ีตกลงกนั - - 287,408.00 - 
ค่ำท่ีปรึกษำ รำคำตำมสัญญำ - - 9,600,000.00 - 
ดอกเบ้ียจ่ำย อตัรำตำมตัว๋สัญญำใชเ้งิน - - 71,543.44 - 
ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน - - 8,415,289.93 172,096,365.85 

รำยกำรธุรกจิกบับุคคลและกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั     
ดอกเบ้ียรับ อตัรำตำมตัว๋สัญญำใชเ้งิน 56,305.55 - 22,207.19 569,178.07 
ขำยอุปกรณ์ รำคำตำมท่ีตกลงกนั 4,638,000.00 - 595,000.00 - 
รำยไดอ่ื้น รำคำตำมท่ีตกลงกนั 200,000.00 - 200,000.00 - 
ซ้ือสินคำ้ รำคำตำมท่ีตกลงกนั 4,043,000.00 - - - 
ดอกเบ้ียจ่ำย อตัรำตำมตัว๋สัญญำใชเ้งิน 565,823.01 - 80,000.00 156,246.58 
ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน - 21,847,232.36 - 21,847,232.36 
ค่ำใชจ่้ำยอ่ืน รำคำตำมสัญญำ - 1,800,000.00 - - 
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7.3 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำรส ำคญั 
 

(หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 2563 2562 2563 2562 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 31,005,436.00 26,940,000.00 31,005,436.00 25,140,000.00 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 405,122.85 5,748,352.66 405,122.85 5,748,352.66 

รวม 31,410,558.85 32,688,352.66 31,410,558.85 30,888,352.66 
 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำรน้ีเป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ำยให้แก่กรรมกำรและผูบ้ริหำรของ
บริษทัประกอบดว้ย ค่ำตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน ไดแ้ก่ เงินเดือน ผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้ง และค่ำตอบแทน
กรรมกำรรวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรูปอ่ืน ทั้งน้ีผูบ้ริหำรของบริษทัหมำยถึงบุคคลท่ีก ำหนด
ตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์

 

7.4 ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ของบริษทั 
 

ประกอบดว้ย 
 

 ลกัษณะควำมสัมพนัธ ์
บริษทั ซีไอจี (ประเทศไทย) จ ำกดั บริษทัยอ่ย โดยกำรถือหุน้ และมีผูบ้ริหำรร่วมกนั 
บริษทั ซีไอจี ดีเวลลอปเมนท ์จ ำกดั บริษทัยอ่ย โดยกำรถือหุน้ และมีผูบ้ริหำรร่วมกนั 
บริษทั สยำมเรลเวย ์ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั บริษทัยอ่ย โดยกำรถือหุน้ และมีผูบ้ริหำรร่วมกนั 
บริษทั อิลลสัโตร จ ำกดั บริษทัยอ่ย โดยกำรถือหุน้ และมีผูบ้ริหำรร่วมกนั 
บริษทั ซีไอจี บลูโซลูชัน่ส์ จ ำกดั บริษทัยอ่ย โดยกำรถือหุน้ และมีผูบ้ริหำรร่วมกนั 
บริษทั ฟ้ำขวญัทิพย ์จ ำกดั บริษทัร่วมของบริษทัยอ่ย 
บริษทั ขวำนทองประปำไทย จ ำกดั บริษทัร่วม 
กิจกำรร่วมคำ้ เอส.เอส.เอนยเินียร่ิง กรุ๊ป กิจกำรร่วมคำ้ของบริษทัยอ่ย 
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั ประธำนกรรมกำรบริหำร 
 กรรมกำรของบริษทัยอ่ย 
 ผูถื้อหุน้บริษทั ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ำกดั(มหำชน) 
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8. สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงิน 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 ผูบ้ริหำรของกลุ่มบริษัทได้ประเมินโมเดลธุรกิจท่ีใช้จัดกำร
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินของกลุ่มบริษทั และจดัประเภทรำยกำรสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงิน 
ดงัน้ี (ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ท่ี 6.1) 

 

  (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 
สินทรัพยท์ำงกำรเงิน   
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 30,840,267.80 24,034,765.98 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 175,877,641.08 165,623,241.88 
สินทรัพยท่ี์เกิดจำกสัญญำ 28,433,936.55 16,544,449.13 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,600,000.00 1,000,000.00 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 10,986,708.03 7,834,123.23 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 10,102,194.43 10,000,104.65 
เงินประกนัผลงำน 27,913,109.54 27,913,109.54 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 22,395,901.99 17,367,055.20 

รวม 308,149,759.42 270,316,849.61 
   

หน้ีสินทำงกำรเงิน   
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 111,507,433.68 111,507,433.68 
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกบุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 15,880,000.00 820,000.00 
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกบุคคลและกิจกำรอ่ืน 79,458,081.65 65,058,081.65 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 204,597,886.47 187,223,295.10 
หน้ีสินท่ีเกิดจำกสัญญำ 8,970,305.53 8,970,305.53 
ตน้ทุนงำนท่ียงัไม่ไดเ้รียกช ำระ 5,149,600.91 2,539,960.83 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 5,041,829.55 1,467,555.81 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 12,714,499.38 3,868,490.78 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 554,000.00 3,000.00 

รวม 443,873,637.17 381,458,123.38 
 

หมายเหตุประกิอบังบักิารเงิน์
บัริษััท ซี่. ไอ. กรุ�ป จำากัด (มหาชน) และบัริย่อย
สำาหรับัปีสิ�นสุดวัันท่� 31 ธันวัาค์ม 2563
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9. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 

ประกอบดว้ย 

  (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2563 2562 2563 2562 
เงินสด 608,274.32 368,390.03 542,796.11 277,084.03 
เงินฝำกธนำคำรประเภทออมทรัพย ์ 6,399,249.53 7,016,138.71 2,753,374.16 6,345,137.97 
เงินฝำกธนำคำรประเภทกระแสรำยวนั 3,141,806.39 98,259.55 47,658.15 47,559.55 
เงินฝำกธนำคำรประเภทเงินฝำกประจ ำ 241,798.84 140,349.43 241,798.84 140,349.43 
เงินฝำกธนำคำรประเภท FCD 18,669,335.79 1,949,265.19 18,669,335.79 1,949,265.19 
เช็คในมือ 1,779,802.93 342,385.02 1,779,802.93 342,385.02 

รวม 30,840,267.80 9,914,787.93 24,034,765.98 9,101,781.19 
 
10. ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 

 

ประกอบดว้ย 
 

  (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2563 2562 2563 2562 
ลูกหน้ีกำรคำ้กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,679,650.00 - 1,110,927.50 - 
ลูกหน้ีกำรคำ้กิจกำรอ่ืน 161,018,305.38 187,617,094.55 153,016,513.56 182,160,114.13 
ตัว๋เงินรับ 2,317,880.67 23,437,702.43 2,317,880.67 23,437,702.43 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้และตัว๋เงินรับ 168,015,836.05 211,054,796.98 156,445,321.73 205,597,816.56 
หกั  ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่ 

จะเกิดข้ึน 
 

(22,897,589.62) 
 

(26,557,664.92) 
 

(18,128,183.34) 
 

(21,557,664.92) 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้และตัว๋เงินรับ-สุทธิ 145,118,246.43 184,497,132.06 138,317,138.39 184,040,151.64 

     
     
     
     
     

หมายเหตุประกิอบังบักิารเงิน์
บัริษััท ซี่. ไอ. กรุ�ป จำากัด (มหาชน) และบัริย่อย
สำาหรับัปีสิ�นสุดวัันท่� 31 ธันวัาค์ม 2563
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  (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2563 2562 2563 2562 
ลูกหน้ีอ่ืนกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,832,787.19 - 155,000.00 - 
ลูกหน้ีอ่ืนกิจกำรอ่ืน 526,651.11 569,427.18 245,614.11 289,427.18 
รำยไดค้ำ้งรับกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 1,000.00 2,000.00 
รำยไดค้ำ้งรับกิจกำรอ่ืน 810.02 1,052.20 - - 
ดอกเบ้ียคำ้งรับกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,881,330.72 2,847,232.81 11,555,305.54 11,525,018.21 
ดอกเบ้ียคำ้งรับกิจกำรอ่ืน 1,377,913.38 882,222.75 1,352,138.14 882,223.75 
เงินทดรองจ่ำย 999,089.59 547,532.26 126,169.14 280,267.26 
เงินประกนัผลงำน 9,103,561.55 - 9,086,061.55 - 
ค่ำใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหนำ้ 4,655,775.02 3,310,761.91 3,787,350.97 3,070,244.54 
เงินมดัจ ำค่ำสินคำ้ 8,166,035.55 2,169,517.12 8,166,035.55 2,169,517.12 
อ่ืน ๆ 4,368,406.70 5,006,980.18 4,356,446.70 4,989,479.63 

รวมลูกหน้ีอ่ืน 33,912,360.83 15,334,726.41 38,831,121.70 23,208,177.69 
หกั  ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่ 

จะเกิดข้ึน 
 

(3,152,966.18) 
 

(3,127,232.36) 
 

(11,525,018.21) 
 

(11,525,018.21) 
รวมลูกหน้ีอ่ืน-สุทธิ 30,759,394.65 12,207,494.05 27,306,103.49 11,683,159.48 
   รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 175,877,641.08 196,704,626.11 165,623,241.88 195,723,311.12 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 ลูกหน้ีกำรคำ้ส่วนหน่ึงจ ำนวน 34.69 ล้ำนบำท และ 
57.85 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ไดมี้กำรโอนสิทธิเรียกร้องในกำรเรียกเก็บหน้ีให้กบับริษทัแห่งหน่ึง ตำมหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินขอ้ท่ี 26 โดยบริษทัยงัคงตอ้งรับผดิชอบในลูกหน้ีกำรคำ้ หำกไม่สำมำรถเรียกรับช ำระหน้ี
จำกลูกหน้ีกำรคำ้ดงักล่ำวได ้

 
 
 
 
 
 

 
 

หมายเหตุประกิอบังบักิารเงิน์
บัริษััท ซี่. ไอ. กรุ�ป จำากัด (มหาชน) และบัริย่อย
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ลูกหน้ีกำรคำ้และตัว๋เงินรับ แยกตำมอำยไุดด้งัน้ี 
 

10.1 ลูกหน้ีกำรคำ้-กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
  (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2563 2562 2563 2562 
ลูกหน้ีกำรคำ้     
อยูใ่นก ำหนดช ำระ 4,043,000.00 - - - 
เกินก ำหนดช ำระ     
- ไม่เกิน 3 เดือน 636,650.00 - 636,650.00 - 
- 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน - - - - 
- 6 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน - - 474,277.50 - 

รวม 4,679,650.00 - 1,110,927.50 - 
 

โดยปกติระยะเวลำกำรใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคำ้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลำ 30-120 วนั 
 

10.2 ลูกหน้ีกำรคำ้-กิจกำรอ่ืน 
  (หน่วย : บำท) 
   
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2563 2562 2563 2562 
ตัว๋เงินรับ 2,317,880.67 23,437,702.43 2,317,880.67 23,437,702.43 
ลูกหน้ีกำรคำ้     

อยูใ่นก ำหนดช ำระ 95,933,595.22 96,617,309.95 93,768,378.09 96,541,643.77 
เกินก ำหนดช ำระ     
- ไม่เกิน 3 เดือน 25,615,484.17 62,288,418.77 25,223,409.48 61,907,104.53 
- 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน 22,530,534.86 2,136,388.27 22,504,854.86 2,136,388.27 
- 6 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน 593,120.57 70,427.93 174,300.57 70,427.93 
- มำกกวำ่ 12 เดือน 16,345,570.56 26,504,549.63 11,345,570.56 21,504,549.63 

รวม 163,336,186.05 211,054,796.98 155,334,394.23 205,597,816.56 
หกั  ค่ำเผือ่ผลขำดทุนดำ้น 

เครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน 
 

(22,897,589.62) 
 

(26,557,664.92) 
 

(18,128,183.34) 
 

(21,557,664.92) 
สุทธิ 140,438,596.43 184,497,132.06 137,206,210.89 184,040,151.64 

 

โดยปกติระยะเวลำกำรใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคำ้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลำประมำณ 15-120 วนั 

หมายเหตุประกิอบังบักิารเงิน์
บัริษััท ซี่. ไอ. กรุ�ป จำากัด (มหาชน) และบัริย่อย
สำาหรับัปีสิ�นสุดวัันท่� 31 ธันวัาค์ม 2563
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รำยกำรเคล่ือนไหวของค่ำเผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน-ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 

(หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563 2562 2563 2562 
ยอดคงเหลือตน้ปี (29,684,897.28) (25,115,858.19) (33,082,683.13) (20,115,858.19) 
ผลกระทบจำกกำรใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบบัท่ี 9 เป็นคร้ังแรก (หมำยเหตุ 6) (949,082.02) - 

 
(949,082.02) - 

ตั้งเพ่ิมในระหวำ่งปี (9,200,752.73) (6,200,719.66) (9,405,612.63) (14,598,505.51) 
ไดรั้บช ำระคืนในระหวำ่งปี 1,596,364.20 1,631,680.57 1,596,364.20 1,631,680.57 
ตดัหน้ีสูญในระหวำ่งปี 12,187,812.03 - 12,187,812.03 - 
ยอดคงเหลือปลำยปี (26,050,555.80) (29,684,897.28) (29,653,201.55) (33,082,683.13) 

 

ฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัเช่ือว่ำค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนตำมท่ีบนัทึก
ไวเ้พียงพอในสถำนกำรณ์ปัจจุบนัแลว้ 

 
11. สินทรัพยท่ี์เกิดจำกสัญญำ/หน้ีสินท่ีเกิดจำกสัญญำ 

 

ประกอบดว้ย 
  (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 
 2563 2562 2563 2562 
สินทรัพยท่ี์เกิดจำกสัญญำ     
มูลค่ำงำนตำมสัญญำ 412,694,195.98 645,062,458.62 240,607,365.35 645,062,458.62 
กำรรับรู้รำยไดต้ำมอตัรำส่วนของงำนท่ีท ำเสร็จ 267,280,932.09 602,659,363.08 235,516,331.37 602,659,363.08 
หกั  มูลค่ำงำนก่อสร้ำงท่ีเรียกเก็บ (238,846,995.54) (492,943,023.48) (218,971,882.24) (492,943,023.48) 
สินทรัพยท่ี์เกิดจำกสัญญำ 28,433,936.55 109,716,339.60 16,544,449.13 109,716,339.60 
หกั  ค่ำเผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่ 

จะเกิดข้ึน 
 

- 
 

(1,759,780.29) 
 

- 
 

(1,759,780.29) 
รวมสินทรัพยท่ี์เกิดจำกสัญญำ-สุทธิ 28,433,936.55 107,956,559.31 16,544,449.13 107,956,559.31 

     

หน้ีสินท่ีเกิดจำกสัญญำ     
มูลค่ำงำนตำมสัญญำ 554,838,183.80 21,054,342.60 554,838,183.80 21,054,342.60 
มูลค่ำงำนก่อสร้ำงท่ีเรียกเก็บ 495,303,268.66 19,284,498.40 495,303,268.66 19,284,498.40 
หกั  กำรรับรู้รำยไดต้ำมอตัรำส่วน     

ของงำนท่ีท ำเสร็จ (486,332,963.13) (11,535,709.43) (486,332,963.13) (11,535,709.43) 
หน้ีสินท่ีเกิดจำกสัญญำ 8,970,305.53 7,748,788.97 8,970,305.53 7,748,788.97 

หมายเหตุประกิอบังบักิารเงิน์
บัริษััท ซี่. ไอ. กรุ�ป จำากัด (มหาชน) และบัริย่อย
สำาหรับัปีสิ�นสุดวัันท่� 31 ธันวัาค์ม 2563
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บริษทัมีขอ้มูลเก่ียวกบัสัญญำก่อสร้ำงท่ีอยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร ดงัน้ี 
 

  (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 
 2563 2562 2563 2562 
ตน้ทุนกำรก่อสร้ำงท่ีเกิดข้ึนสะสมและก ำไรท่ีรับรู้     
   (หกัขำดทุนท่ีรับรู้) จนถึงปัจจุบนั 753,613,895.22 614,195,072.51 721,849,294.50 614,195,072.51 
หกั  มูลค่ำงำนก่อสร้ำงท่ีเรียกเก็บ (734,150,264.20) (512,227,521.88) (714,275,150.90) (512,227,521.88) 

รวม 19,463,631.02 101,967,550.63 7,574,143.60 101,967,550.63 
หกั  ค่ำเผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่ 

จะเกิดข้ึน 
 

- 
 

(1,759,780.29) 
 

- 
 

(1,759,780.29) 
สุทธิ 19,463,631.02 100,207,770.34 7,574,143.60 100,207,770.34 

     

จ ำนวนเงินท่ีรับรู้เป็นสินทรัพย/์หน้ีสิน 
ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

    

-  สินทรัพยท่ี์เกิดจำกสัญญำ 28,433,936.55 107,956,559.31 16,544,449.13 107,956,559.31 
-  หน้ีสินท่ีเกิดจำกสัญญำ (8,970,305.53) (7,748,788.97) (8,970,305.53) (7,748,788.97) 

สุทธิ 19,463,631.02 100,207,770.34 7,574,143.60 100,207,770.34 
 

รำยกำรเคล่ือนไหวของค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึน-สินทรัพยท่ี์เกิดจำก
สัญญำ ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 

 

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563 2562 
ยอดคงเหลือตน้ปี (1,759,780.29) - 
ตั้งเพ่ิมในระหวำ่งปี - (1,759,780.29) 
รับช ำระระหวำ่งปี 1,500,000.00 - 
ตดัจ ำหน่ำยหน้ีสูญ 259,780.29 - 
ยอดคงเหลือปลำยปี - (1,759,780.29) 

 
 
 
 
 
 

หมายเหตุประกิอบังบักิารเงิน์
บัริษััท ซี่. ไอ. กรุ�ป จำากัด (มหาชน) และบัริย่อย
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12. เงินใหกู้ย้มืแก่บุคคลอ่ืนท่ีผดินดัช ำระ 
 

ประกอบดว้ย 
 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2563 2562 
เงินตน้ 26,882,892.00 26,882,892.00 
ดอกเบ้ียคำ้งรับ 12,027,397.26 12,027,397.26 
หกั  ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน (38,910,289.26) (38,910,289.26) 

รวม - - 
 

รำยกำรเคล่ือนไหวของค่ำเผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน-เงินใหกู้ย้มืแก่บุคคลอ่ืน
ท่ีผดินดัช ำระ ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 

 

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563 2562 
ยอดคงเหลือตน้ปี (38,910,289.26) - 
ตั้งเพ่ิมในระหวำ่งปี - (38,910,289.26) 
ยอดคงเหลือปลำยปี (38,910,289.26) (38,910,289.26) 

 

บริษทัมีเงินให้กูย้มืแก่บุคคลภำยนอก จ ำนวน 92.03 ลำ้นบำท (เงินตน้จ ำนวน 80.00 ลำ้นบำท 
และดอกเบ้ียคำ้งช ำระจ ำนวน 12.03 ล้ำนบำท) โดยลูกหน้ีจ ำนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงซ่ึงตั้งอยู่ใน
จงัหวดัภูเก็ตเป็นหลกัประกนั มีรำคำประเมินเป็นเงิน 110.00 ลำ้นบำท (ตำมรำยงำนของผูป้ระเมินอิสระ
ลงวนัที่ 25 มีนำคม 2553) นอกจำกน้ีลูกหน้ีไดส่้งมอบหุ้นสำมญัจ ำนวน 450,000 หุ้น ของบริษทัจ ำกดั
แห่งหน่ึงในจงัหวดัภูเก็ตเป็นหลกัประกนัเพิ่มและเน่ืองจำกลูกหน้ีผิดนดัช ำระหน้ี บริษทัไดฟ้้องร้องด ำเนินคดี
ลูกหน้ี ศำลมีค ำพิพำกษำให้ลูกหน้ีช ำระหน้ีดงักล่ำวแก่บริษทั หำกไม่ช ำระให้บงัคบัหลกัประกนัช ำระหน้ี 
และหำกไม่พอให้บงัคบัจำกทรัพยสิ์นส่วนตวัของลูกหน้ีต่อไป โดยในเดือนมีนำคม 2553 บริษทัไดย้ื่นค ำขอ
บงัคบัยึดหลกัประกนัแลว้ เม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกำยน 2556 บริษทัไดเ้ขำ้ร่วมประมูลซ้ือท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง 
โดยเจำ้พนกังำนบงัคบัคดีไดอ้นุมติัใหบ้ริษทัเป็นผูช้นะประมูลในรำคำขำย 60.00 ลำ้นบำท ต่อมำในเดือน
สิงหำคม 2557 บริษทัไดจ้ดทะเบียนรับโอนท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง และบนัทึกบญัชีเป็น “อสังหำริมทรัพย์
เพื่อกำรลงทุน” ส ำหรับมูลค่ำหน้ีคงเหลือ 38.91 ลำ้นบำท อยู่ระหว่ำงติดตำมบงัคบัทรัพยสิ์นส่วนตวัอ่ืน
ของลูกหน้ีแลว้คือ หอ้งชุดและท่ีดินจ ำนวนหลำยแปลง 

หมายเหตุประกิอบังบักิารเงิน์
บัริษััท ซี่. ไอ. กรุ�ป จำากัด (มหาชน) และบัริย่อย
สำาหรับัปีสิ�นสุดวัันท่� 31 ธันวัาค์ม 2563
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ส ำหรับหุ้นท่ีส่งมอบมำเป็นหลกัประกนั ทนำยควำมของบริษทั เก็บรักษำไวเ้พื่อรอบงัคบัคดี
กบัหุ้นดงักล่ำว หลงัจำกท่ีไดบ้งัคบัคดีกบัทรัพยสิ์นส่วนตวัอ่ืนของลูกหน้ีแลว้คือ หอ้งชุดและท่ีดินจ ำนวน 
หลำยแปลง 

 

ในเดือนพฤษภำคม 2559 ศำลลม้ละลำยกลำงไดม้ีค  ำสั่งพิทกัษ์ทรัพยเ์ด็ดขำดลูกหน้ี และ
เมื่อวนัท่ี 15 กรกฎำคม 2559 บริษทัไดย้ื่นค ำขอรับช ำระหน้ีจำกกองทรัพยสิ์นของลูกหน้ีเป็นจ ำนวนเงิน 
87.34 ลำ้นบำท 

 

เม่ือวนัท่ี 20 กุมภำพนัธ์ 2560 เจำ้พนกังำนบงัคบัคดีมีประกำศขำยทอดตลำดท่ีดินของลูกหน้ีแลว้ 
และมีกำรขำยทอดตลำดท่ีดินแลว้บำงส่วนเม่ือวนัท่ี 20 เมษำยน 2560 

 

เมื่อวนัที่ 1 สิงหำคม 2560 เจำ้พนกังำนพิทกัษ์ทรัพยไ์ดม้ีหมำยนดัประชุมเจำ้หน้ีคร้ังแรก 
แต่ลูกหน้ีมิไดย้ื่นค ำขอประนอมหน้ีต่อเจำ้พนกังำนพิทกัษ์ทรัพยแ์ต่อยำ่งใด เจำ้พนกังำนพิทกัษ์ทรัพยจึ์ง
รำยงำนศำลเพื่อขอใหศ้ำลมีค ำพิพำกษำใหลู้กหน้ีลม้ละลำยแลว้เม่ือวนัท่ี 5 กนัยำยน 2560 

 

อย่ำงไรก็ตำมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2553 เป็นตน้ไป บริษทัหยุดรับรู้รำยไดด้อกเบ้ียรับจำก
เงินกูจ้  ำนวน 80.00 ลำ้นบำท ดงักล่ำว โดยจะรับรู้เงินส่วนเกินจำกกำรช ำระดอกเบ้ียคำ้งรับเป็นรำยไดใ้น
รอบบญัชีท่ีบริษทัไดรั้บช ำระเงินและบริษทัไดท้  ำกำรตั้งค่ำเผื่อของเงินให้กูย้ืมแก่บุคคลภำยนอกแลว้ทั้ง
จ  ำนวน 

 
13. เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจกำรอ่ืน 
 

  (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2563 2562 2563 2562 
ยอดคงเหลือตน้ปี 36,061,470.43 6,200,000.00 4,000,000.00 - 
กูเ้พิ่มระหวำ่งปี 400,000.00 51,519,691.79 - 4,000,000.00 
ดอกเบ้ียทบตน้ - 1,440,408.78 - 98,630.14 
รับช ำระระหวำ่งปี (400,000.00) (23,098,630.14) - (98,630.14) 
ยอดคงเหลือปลำยปี 36,061,470.43 36,061,470.43 4,000,000.00 4,000,000.00 
หกั  ค่ำเผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดิต 

  ท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน (36,061,470.43) (36,061,470.43) (4,000,000.00) (4,000,000.00) 
สุทธิ - - - - 
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รำยกำรเคล่ือนไหวของค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน-เงินให้กูย้ืมระยะสั้ น
แก่กิจกำรอ่ืนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 

 

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563 2562 2563 2562 
ยอดคงเหลือตน้ปี (36,061,470.43) - (4,000,000.00) - 
ตั้งเพิ่มในระหวำ่งปี - (36,160,100.57) - (4,098,630.14) 
ไดรั้บช ำระคืนในปี - 98,630.14 - 98,630.14 
ยอดคงเหลือปลำยปี (36,061,470.43) (36,061,470.43) (4,000,000.00) (4,000,000.00) 

 

ตำมงบกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 เงินให้กู ้ยืมระยะสั้ นแก่กิจกำรอ่ืน
จ ำนวน 21.52 ลำ้นบำท เท่ำกนัทั้งสองปี (ตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 จ ำนวน 
4.00 ล้ำนบำท) เป็นเงินให้กู ้ยืมในรูปของสัญญำกู้ยืมเงินระยะเวลำ 3 เดือน เมื่อครบก ำหนดช ำระผูกู้ ้
ไม่สำมำรถช ำระหน้ีตำมก ำหนดได ้บริษทัจึงขยำยเวลำในกำรจ่ำยช ำระหน้ีออกไปดงัน้ี 

 

วงเงินกู ้ วนัท่ีให้กู ้ อนุมติักำรขยำยเวลำให้กูโ้ดย ขยำยวนัให้กูเ้ม่ือวนัท่ี ครบก ำหนด 
(หน่วย : ลำ้นบำท)     

4.00 2 ม.ค. 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริหำรคร้ังท่ี 22/2563 30 ธ.ค. 2563 30 มิ.ย. 2564 
3.11 13 ธ.ค. 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัยอ่ยคร้ังท่ี 8/2563 10 ก.ย. 2563 15 มี.ค. 2564 
1.00 21 มิ.ย. 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัยอ่ยคร้ังท่ี 8/2563 10 ก.ย. 2563 15 มี.ค. 2564 
1.08 22 ก.ค. 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัยอ่ยคร้ังท่ี 8/2563 10 ก.ย. 2563 15 มี.ค. 2564 
1.33 22 ก.ค. 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัยอ่ยคร้ังท่ี 8/2563 10 ก.ย. 2563 15 มี.ค. 2564 
11.00 12 ก.ค. 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัยอ่ยคร้ังท่ี 11/2563 30 ต.ค. 2563 18 พ.ค. 2564 
21.52     

 

โดยกำรกูย้มืดงักล่ำวผูกู้ย้ืมน ำเช็คจ่ำยล่วงหนำ้มูลค่ำ 11.05 ลำ้นบำท เป็นหลกัทรัพยค์  ้ำประกนั 
พร้อมกรรมกำรของบริษทัดงักล่ำวลงนำมค ้ำประกนั อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 15.00 ต่อปี เท่ำกนัทั้งสองปี 
แต่เน่ืองจำกลูกหน้ีเงินให้กูย้ืมคำ้งช ำระดอกเบ้ียและเงินตน้ตำมท่ีก ำหนดเกิน 6 เดือน จึงมีควำมไม่แน่นอน
ในกำรรับช ำระและบริษทัไดพ้ิจำรณำตั้งส ำรองค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญทั้งจ  ำนวน ทั้งน้ี บริษทัไดห้ยุดรับรู้
รำยได้ดอกเบ้ียรับ ตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษำยน 2562 เป็นตน้ไป เน่ืองจำกมีควำมไม่แน่นอนในกำรรับช ำระ 
อย่ำงไรก็ตำมบริษทัดงักล่ำวยงัคงมีภำระผูกพนัท่ีจะตอ้งช ำระดอกเบ้ียตำมท่ีก ำหนดในสัญญำกู้ยืมเงิน
ระหวำ่งกนั และบริษทัจะรับรู้รำยไดเ้ม่ือไดรั้บช ำระดอกเบ้ีย 
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ตำมงบกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 เงินให้กูย้ืมระยะสั้ นแก่กิจกำรอ่ืน
จ ำนวน 14.54 ลำ้นบำท เป็นกำรกูย้ืมตำมสัญญำเงินกู ้ก  ำหนดจ่ำยคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียภำยใน 3 เดือน 
อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 15.00 ต่อปี ทั้งน้ีบริษทัได้หยุดรับรู้รำยได้ดอกเบ้ียรับตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษำยน 2562 
เป็นตน้ไป และไดบ้นัทึกค่ำเผือ่หน้ีสัยจะสูญทั้งจ  ำนวน เน่ืองจำกมีควำมไม่แน่นอนในกำรรับช ำระ 

 
14. สินคำ้คงเหลือ 

 

ประกอบดว้ย 
  (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2563 2562 2563 2562 
วตัถุดิบ 79,339,888.61 87,559,165.46 79,297,399.05 87,428,830.66 
งำนระหวำ่งท ำ 6,152,384.84 7,954,135.60 6,152,384.84 7,954,135.60 
สินคำ้ส ำเร็จรูป 18,301,109.74 15,397,514.40 18,301,109.74 15,397,514.40 
สินคำ้ระหวำ่งทำง 551,346.65 4,406,074.75 551,346.65 4,406,074.75 
วสัดุส้ินเปลือง 4,662,849.99 4,525,668.73 4,600,800.53 4,442,511.72 
วตัถุดิบรอโอนเขำ้งำน 1,745,287.69 14,741,639.24 1,745,287.69 14,741,639.24 

รวม 110,752,867.52 134,584,198.18 110,648,328.50 134,370,706.37 
หกั  ค่ำเผือ่มูลค่ำสินคำ้คงเหลือลดลง (19,010,001.46) (10,418,308.58) (19,010,001.46) (10,418,308.58) 

สุทธิ 91,742,866.06 124,165,889.60 91,638,327.04 123,952,397.79 
 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 ค่ำเผือ่มูลค่ำสินคำ้คงเหลือลดลงมีรำยกำร
เคล่ือนไหวดงัน้ี 

 

(หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563 2562 2563 2562 
ค่ำเผือ่มูลค่ำสินคำ้คงเหลือลดลง-ตน้ปี (10,418,308.58) (16,126,506.60) (10,418,308.58) (16,126,506.60) 
(ตั้งเพ่ิม)โอนกลบัระหวำ่งปี (8,591,692.88) 5,708,198.02 (8,591,692.88) 5,708,198.02 
ค่ำเผือ่มูลค่ำสินคำ้คงเหลือลดลง-ปลำยปี (19,010,001.46) (10,418,308.58) (19,010,001.46) (10,418,308.58) 
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 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2563 2562 2563 2562 
ตน้ทุนของสินคำ้คงเหลือท่ีบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำย 
   และไดร้วมในบญัชีตน้ทุนขำยและบริกำร 

    

- ตน้ทุนขำยและบริกำร 897,568,080.40 1,417,697,739.56 841,135,674.72 1,389,943,068.34 
- ขำดทุนจำกกำรลดมูลค่ำสินคำ้คงเหลือ 

(โอนกลบั) 8,591,692.88 (5,708,198.02) 8,591,692.88 (5,708,198.02) 
สุทธิ 906,159,773.28 1,411,989,541.54 849,727,367.60 1,384,234,870.32 

 
15. สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวยีนอ่ืน 

 

ประกอบดว้ย 
 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 
หลกัทรัพยใ์นควำมตอ้งกำรของตลำดเพื่อคำ้   

รำคำทุน 1,960,000.00 1,960,000.00 
หกั  ค่ำเผื่อกำรปรับมูลค่ำเงินลงทุน (1,300,000.00) (1,300,000.00) 
หกั  คำ่เผื่อกำรดอ้ยค่ำเงินลงทุน (660,000.00) (660,000.00) 

สุทธิ - - 
 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 หลกัทรัพยใ์นควำมตอ้งกำรของตลำดเพื่อคำ้รำยหน่ึง (บริษทั
จดทะเบียน) ซ่ึงมีรำคำทุนจ ำนวน 1.96 ลำ้นบำท และไดบ้นัทึกค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำเงินลงทุนจ ำนวน 
1.30 ลำ้นบำท แสดงยอดสุทธิจ ำนวน 0.66 ลำ้นบำท (รำคำปิด ณ วนัท่ี 15 สิงหำคม 2559) ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
2563 ไม่มีรำคำเสนอซ้ือปัจจุบนั เพื่อใชว้ดัมูลค่ำยุติธรรม เน่ืองจำกบริษทัจดทะเบียนดงักล่ำวน ำส่งงบกำรเงิน
ล่ำชำ้กวำ่ก ำหนด จึงถูกสั่งพกักำรซ้ือขำยโดยตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเป็นเหตุให้เขำ้ข่ำยถูก
เพิกถอนจำกกำรเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตำมขอ้บงัคบัของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย บริษทัจึง
บนัทึกค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำเงินลงทุนทั้งจ  ำนวน ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 แสดงเป็นเงินลงทุนชัว่ครำว 
และไดมี้กำรจดัประเภทใหม่เป็นสินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวยีนอ่ืน 
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 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2563 2562 2563 2562 
ตน้ทุนของสินคำ้คงเหลือท่ีบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำย 
   และไดร้วมในบญัชีตน้ทุนขำยและบริกำร 

    

- ตน้ทุนขำยและบริกำร 897,568,080.40 1,417,697,739.56 841,135,674.72 1,389,943,068.34 
- ขำดทุนจำกกำรลดมูลค่ำสินคำ้คงเหลือ 

(โอนกลบั) 8,591,692.88 (5,708,198.02) 8,591,692.88 (5,708,198.02) 
สุทธิ 906,159,773.28 1,411,989,541.54 849,727,367.60 1,384,234,870.32 

 
15. สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวยีนอ่ืน 

 

ประกอบดว้ย 
 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 
หลกัทรัพยใ์นควำมตอ้งกำรของตลำดเพื่อคำ้   

รำคำทุน 1,960,000.00 1,960,000.00 
หกั  ค่ำเผื่อกำรปรับมูลค่ำเงินลงทุน (1,300,000.00) (1,300,000.00) 
หกั  คำ่เผื่อกำรดอ้ยค่ำเงินลงทุน (660,000.00) (660,000.00) 

สุทธิ - - 
 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 หลกัทรัพยใ์นควำมตอ้งกำรของตลำดเพื่อคำ้รำยหน่ึง (บริษทั
จดทะเบียน) ซ่ึงมีรำคำทุนจ ำนวน 1.96 ลำ้นบำท และไดบ้นัทึกค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำเงินลงทุนจ ำนวน 
1.30 ลำ้นบำท แสดงยอดสุทธิจ ำนวน 0.66 ลำ้นบำท (รำคำปิด ณ วนัท่ี 15 สิงหำคม 2559) ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
2563 ไม่มีรำคำเสนอซ้ือปัจจุบนั เพื่อใชว้ดัมูลค่ำยุติธรรม เน่ืองจำกบริษทัจดทะเบียนดงักล่ำวน ำส่งงบกำรเงิน
ล่ำชำ้กวำ่ก ำหนด จึงถูกสั่งพกักำรซ้ือขำยโดยตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเป็นเหตุให้เขำ้ข่ำยถูก
เพิกถอนจำกกำรเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตำมขอ้บงัคบัของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย บริษทัจึง
บนัทึกค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำเงินลงทุนทั้งจ  ำนวน ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 แสดงเป็นเงินลงทุนชัว่ครำว 
และไดมี้กำรจดัประเภทใหม่เป็นสินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวยีนอ่ืน 
 
 

 

หมายเหตุประกิอบังบักิารเงิน์
บัริษััท ซี่. ไอ. กรุ�ป จำากัด (มหาชน) และบัริย่อย
สำาหรับัปีสิ�นสุดวัันท่� 31 ธันวัาค์ม 2563
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16. สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 บริษทัไดน้ ำเงินฝำกธนำคำรไปเป็นหลกัประกนักำรช ำระหน้ีของ
ธนำคำรพำณิชย ์และเป็นหลกัประกนักำรออกหนังสือค ้ ำประกนัของธนำคำรของบริษทัตำมหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินขอ้ท่ี 37.1 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 แสดงเป็นเงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั 
และไดมี้กำรจดัประเภทใหม่เป็นสินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน ตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ขอ้ท่ี 6 

 
17. เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 บริษทัถือหุน้ในบริษทัยอ่ยโดยมีอตัรำส่วนดงัน้ี 
 

     (หน่วย : บำท) 
     งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 

ช่ือบริษทั 
 

ทุนช ำระแลว้ 
(หน่วย : พนับำท) 

 
สดัส่วนร้อยละ 
กำรลงทุน 

 
วิธีรำคำทุน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  

เงินปันผล 
ส ำหรับปี 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

- บริษทั ซีไอจี (ประเทศไทย) จ  ำกดั 58,500 54,000 99.98 99.98 58,485,000.00 58,485,000.00 - - 
- บริษทั ซีไอจี ดีเวลลอปเมนท ์จ ำกดั 100,000 100,000 99.97 99.97 146,547,841.00 146,547,841.00 - - 
- บริษทั สยำมเรลเวย ์ดีเวลลอปเมน้ท ์จ  ำกดั 50,000 41,980 99.99 99.99 49,999,700.00 41,979,700.00 - - 
- บริษทั อิลลสัโตร จ ำกดั 1,000 - 97.00 - 970,000.00 - - - 
- บริษทั ซีไอจี บลูโซลูชัน่ส์ จ  ำกดั 250 - 99.97 - 249,925.00 - - - 

รวม     256,252,466.00 247,012,541.00 - - 
หกั  ค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุน     (236,862,650.02) (218,117,714.37)   

สุทธิ     19,389,815.98 28,894,826.63   
 

บริษทั ซีไอจี (ประเทศไทย) จ  ำกดั 
 

เม่ือวนัท่ี 1 กรกฎำคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี 7/2562 ไดมี้มติอนุมติัเรียก
ช ำระค่ำหุ้นสำมญัเพิ่มเติมหุ้นละ 15.00 บำท จำกเดิมหุ้นละ 40.00 บำท เป็นหุ้นละ 55.00 บำท จ ำนวน 
100,000 หุ้น เป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ิน 1.50 ล้ำนบำท ซ่ึงได้รับช ำระจำกผูถื้อหุ้นเรียบร้อยแล้วเมื่อวนัท่ี 
24 กรกฎำคม 2562 และบริษทัไดจ้ดทะเบียนกบักระทรวงพำณิชยแ์ลว้ เม่ือวนัท่ี 8 สิงหำคม 2562 

 

เม่ือวนัท่ี 22 กรกฎำคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี 9/2562 ไดมี้มติอนุมติัเรียก
ช ำระค่ำหุ้นสำมญัเพิ่มเติมหุ้นละ 15.00 บำท จำกเดิมหุ้นละ 55.00 บำท เป็นหุ้นละ 70.00 บำท จ ำนวน 
100,000 หุ้น เป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ิน 1.50 ลำ้นบำท ซ่ึงไดรั้บช ำระจำกผูถื้อหุ้นเรียบร้อยแลว้เม่ือวนัท่ี 2 สิงหำคม 
2562 และบริษทัไดจ้ดทะเบียนกบักระทรวงพำณิชยแ์ลว้ เม่ือวนัท่ี 8 สิงหำคม 2562 

หมายเหตุประกิอบังบักิารเงิน์
บัริษััท ซี่. ไอ. กรุ�ป จำากัด (มหาชน) และบัริย่อย
สำาหรับัปีสิ�นสุดวัันท่� 31 ธันวัาค์ม 2563
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เม่ือวนัท่ี 22 สิงหำคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี 10/2562 ไดมี้มติอนุมติัเรียก
ช ำระค่ำหุ้นสำมญัเพิ่มเติมหุ้นละ 20.00 บำท จำกเดิมหุ้นละ 70.00 บำท เป็นหุ้นละ 90.00 บำท จ ำนวน 
100,000 หุ้น เป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ิน 2.00 ลำ้นบำท ซ่ึงบริษทัไดรั้บช ำระจำกผูถื้อหุ้น จ ำนวน 1.50 ลำ้นบำท 
และบริษทัไดจ้ดทะเบียนกบักระทรวงพำณิชยแ์ลว้ เม่ือวนัท่ี 11 ตุลำคม 2562 และวนัท่ี 2 ธนัวำคม 2562 

 

บริษทั สยำมเรลเวย ์ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั 
 

ในระหวำ่งปี 2562 บริษทัมีกำรเรียกช ำระค่ำหุ้นส่วนท่ีเหลือ 490,000 หุน้ มูลค่ำหุ้นละ 16.37 บำท 
เป็นจ ำนวนเงิน 8.02 ล้ำนบำท รวมเป็นทุนท่ีช ำระแล้ว 50.00 ล้ำนบำท ตลอดจนเปล่ียนแปลงหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษทั เพื่อให้สอดคลอ้งกบักำรเปล่ียนแปลงทุนจดทะเบียนดงักล่ำว ทั้งน้ีบริษทัได้
จดทะเบียนกบักระทรวงพำณิชยเ์รียบร้อยแลว้เม่ือวนัท่ี 21 มกรำคม 2563 

 

เม่ือวนัท่ี 29 มีนำคม 2562 ท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นของบริษทัคร้ังท่ี 1/2562 ไดมี้มติอนุมติั
เพิ่มทุนจดทะเบียนจำกจ ำนวน 1.00 ลำ้นบำท เป็นจ ำนวน 50.00 ลำ้นบำท โดยเรียกช ำระค่ำหุ้นทั้งจ  ำนวน 
และได้รับช ำระค่ำหุ้นมูลค่ำหุ้นละ 83.63บำท เป็นจ ำนวนเงิน 40.98 ล้ำนบำท รวมเป็นทุนท่ีช ำระแล้ว
จ ำนวน 41.98 ลำ้นบำท ซ่ึงบริษทัไดจ้ดทะเบียนกบักระทรวงพำณิชยแ์ลว้ เม่ือวนัท่ี 11 เมษำยน 2562 

 

บริษทั อิลลสัโตร จ ำกดั 
 

ตำมรำยงำนกำรประชุมจดัตั้งบริษทัคร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี 9 มกรำคม 2563 มีมติให้เรียกช ำระ
ค่ำหุ้นสำมญัหุ้นละ 10,000.00 บำท จ ำนวน 100 หุ้น เป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ิน 1.00 ลำ้นบำท ซ่ึงไดรั้บช ำระ
จำกผูถื้อหุน้และไดจ้ดทะเบียนกบักระทรวงพำณิชยแ์ลว้ เม่ือวนัท่ี 21 มกรำคม 2563 

 

เม่ือวนัท่ี 17 ตุลำคม 2563 ท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นของบริษทัคร้ังท่ี 1/2563 ไดมี้มติอนุมติั
เพิ่มทุนจดทะเบียนจำกจ ำนวน 1.00 ลำ้นบำท เป็นจ ำนวน 5.00 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุ้นสำมญั จ ำนวน 
500 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 10,000.00 บำท ตลอดจนเปล่ียนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั 
เพื่อให้สอดคลอ้งกบักำรเปล่ียนแปลงทุนจดทะเบียนดงักล่ำว ทั้งน้ีบริษทัไดจ้ดทะเบียนกบักระทรวงพำณิชย์
เรียบร้อยแลว้เม่ือวนัท่ี 28 ตุลำคม 2563 ซ่ึงเม่ือวนัท่ี 29 ตุลำคม 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริหำรคร้ังท่ี 
5/2563 ไดมี้มติอนุมติัเรียกช ำระค่ำหุ้นสำมญัทั้งจ  ำนวนมูลค่ำหุ้นละ 10,000 บำท จ ำนวน 400 หุ้น เป็น
จ ำนวนเงินทั้งส้ิน 4.00 ลำ้นบำท แต่ปัจจุบนัยงัไม่ไดรั้บช ำระ 

 
 

 
 

หมายเหตุประกิอบังบักิารเงิน์
บัริษััท ซี่. ไอ. กรุ�ป จำากัด (มหาชน) และบัริย่อย
สำาหรับัปีสิ�นสุดวัันท่� 31 ธันวัาค์ม 2563
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บริษทั ซีไอจี บลูโซลูชัน่ส์ จ ำกดั 
 

ตำมรำยงำนกำรประชุมจดัตั้งบริษทัคร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี 14 สิงหำคม 2563 มีมติให้เรียกช ำระ
ค่ำหุ้นสำมญัหุ้นละ 25.00 บำท จ ำนวน 10,000 หุ้น เป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ิน 0.25 ลำ้นบำท ซ่ึงไดรั้บช ำระจำก
ผูถื้อหุน้ และไดจ้ดทะเบียนกบักระทรวงพำณิชยแ์ลว้ เม่ือวนัท่ี 14 สิงหำคม 2563 

 

รำยกำรเคลื่อนไหวของค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำเงินลงทุนในบริษทัย่อยส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 

 

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563 2562 
ยอดคงเหลือตน้ปี (218,117,714.37) (170,976,182.00) 
เพิ่มข้ึนระหวำ่งปี (18,744,935.65) (47,141,532.37) 
ยอดคงเหลือปลำยปี (236,862,650.02) (218,117,714.37) 

 
18. เงินลงทุนในบริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้ 
 

18.1 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัถือหุน้ในบริษทัร่วม โดยมีอตัรำส่วนดงัน้ี 
 

 

    (หน่วย : พนับำท) 
   งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   มูลค่ำตำมบญัชี มูลค่ำตำมบญัชี 
 สดัส่วนเงินลงทุน(%) ตำมวธีิส่วนไดเ้สีย ตำมวธีิรำคำทุน 

ช่ือบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

บริษทั ฟ้ำขวญัทิพย ์จ ำกดั 40.20 29.67 - 15,925 - - 
บริษทั ขวำนทองประปำไทย จ ำกดั 49.00 - 107 - 122 - 

รวม   107 15,925 122 -- 
หกั  ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำเงินลงทุน   - (15,925) - - 

สุทธิ   107 - 122 - 
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รำยกำรเคลื่อนไหวของค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำเงินลงทุนในบริษทัร่วมส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 

 

 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 2563 2562 
ยอดคงเหลือตน้ปี (15,925) - 
(ตั้งเพิ่ม)โอนกลบัในระหวำ่งปี 15,925 (15,925) 
ยอดคงเหลือปลำยปี - (15,925) 

 

 

ขอ้มูลทำงกำรเงินของบริษทัร่วม 
 

ขอ้มูลทำงกำรเงินตำมท่ีแสดงอยูใ่นงบกำรเงินของบริษทัร่วม โดยสรุปมีดงัน้ี 
 

   (หน่วย : พนับำท) 
 บริษทั ฟ้ำขวญัทิพย ์จ ำกดั บริษทั ขวำนทองประปำไทย จ ำกดั 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2563 2562 2563 2562 
สินทรัพยห์มุนเวยีน 6,245 19,717 240 - 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 420,159 424,969 - - 

รวมสินทรัพย ์ 426,404 444,686 240 - 
หน้ีสินหมุนเวยีน (429,888) (391,126) (20) - 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน (14,410) (16,061) - - 

รวมหน้ีสิน (444,298) (407,187) (20) - 
   สินทรัพยสุ์ทธิ (17,894) (37,499) 220 - 
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   (หน่วย : พนับำท) 
  บริษทั ขวำนทองประปำไทย จ ำกดั 
 บริษทั ฟ้ำขวญัทิพย ์จ ำกดั 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 
ส ำหรับงวดระยะเวลำ 

ตั้งแต่วนัท่ี 12 พฤศจิกำยน 2563 
 2563 2562 ถึงวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 

รำยได ้ 106,315 130,265 - 
ขำดทุนส ำหรับปี (51,916) (91,528) (30) 
ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส ำหรับปี - - - 
ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวมส ำหรับปี (51,916) (91,528) (30) 
    

เงินปันผลรับจำกบริษัทร่วมระหว่ำงปี - - - 
กระทบยอดขอ้มูลทำงกำรเงินขำ้งตน้กบัมูลค่ำตำมบญัชีของส่วนไดเ้สียของบริษทั ฟ้ำขวญัทิพย ์

จ  ำกดั ท่ีรับรู้ในงบกำรเงินรวม มีดงัน้ี 
 (หน่วย : พนับำท) 
 ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 
 2563 2562 

สินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัร่วม (14,393) 37,500 
หกั เงินจ่ำยเพ่ิมทุน - บริษทั ซีไอจี (ประเทศไทย) จ ำกดั - (17,802) 

เงินจ่ำยล่วงหนำ้ค่ำหุน้ - บุคคลอ่ืน (26,025) (26,025) 
สุทธิ (40,418) (6,327) 

สัดส่วนกำรถือหุน้ของบริษทั (ร้อยละ) 40.20 29.67 
 (16,248) (1,877) 
เพ่ิมทุนหุน้สำมญั - 17,802 
มูลค่ำตำมบญัชีของบริษทัในบริษทัร่วม (16,248) 15,925 
ส่วนแบ่งขำดทุนเกินกวำ่ส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วม 16,248 - 
มูลค่ำตำมบญัชีของเงินลงทุนในบริษทัร่วม - 15,925 

 

ตำมรำยงำนกำรประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นของบริษทั ฟ้ำขวญัทิพย ์จ ำกดั คร้ังท่ี 1/2563 เม่ือ
วนัท่ี 19 มีนำคม 2563 มีมติยกเลิกกำรอนุมติัเพิ่มทุนท่ีได้อนุมติัในกำรประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 
2/2561 เม่ือวนัท่ี 10 กนัยำยน 2561 โดยยกเลิกกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนในส่วนท่ีไม่ได้รับช ำระจ ำนวน 
132,198,000.00 บำท คงเหลือทุนที่จดทะเบียนและเรียกช ำระแลว้ 118 ,902,000.00 บำท ท ำให้สัดส่วน
เงินลงทุนในบริษทัร่วมจำกเดิมร้อยละ 29.67 เปล่ียนเป็นร้อยละ 40.20 รวมทั้งมีมติให้เปล่ียนจ ำนวนหุ้น
และมูลค่ำหุ้นของบริษทัจำกเดิมจ ำนวน 118,902,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 1.00 บำท เป็น 23,780,400 หุ้น 
มูลค่ำหุ้นละ 5.00 บำท รวมเป็นทุนจดทะเบียนและทุนท่ีเรียกช ำระแล้วจ ำนวน 118,902,000.00 บำท 
ตลอดจนเปล่ียนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเปล่ียนแปลงทุน 
จดทะเบียนดงักล่ำว ทั้งน้ีบริษทัไดจ้ดทะเบียนกบักระทรวงพำณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 28 เมษำยน 2563 
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ตำมรำยงำนกำรประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นของบริษทั ฟ้ำขวญัทิพย ์จ ำกดั คร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี 
19 มีนำคม 2563 มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 181,098,000.00 บำท โดยแบ่งเป็นหุ้นสำมญั 36,219,600 หุ้น 
มูลค่ำหุน้ละ 5.00 บำท รวมเป็นทุนจดทะเบียนของบริษทั 60,000,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 5.00 บำท รวมเป็น
ทุนจดทะเบียนทั้งส้ิน 300,000,000.00 บำท ซ่ึงปัจจุบนัยงัไม่ไดเ้รียกช ำระค่ำหุน้ 

 

เม่ือวนัท่ี 14 กุมภำพนัธ์ 2561 ผูบ้ริหำรแผนของบริษทั ฟ้ำขวญัทิพย ์จ ำกดั ได้ยื่นค ำร้องต่อ
ศำลลม้ละลำยกลำงพิจำรณำและมีค ำสั่งให้ยกเลิกกำรฟ้ืนฟูกิจกำรของบริษทั ฟ้ำขวญัทิพย ์จ ำกดั ซ่ึงในวนัท่ี 
31 กรกฎำคม 2561 ศำลลม้ละลำยกลำงมีค ำสั่งใหอ้อกจำกกำรฟ้ืนฟูกิจกำรของบริษทั ฟ้ำขวญัทิพย ์จ ำกดั 

 

ตำมรำยงำนกำรประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 2/2561 ลงวนัท่ี 10 กนัยำยน 2561 ของบริษทั 
ฟ้ำขวญัทิพย ์จ ำกดั (บริษทัร่วม) มีมติอนุมติัให้เพิ่มทุนจดทะเบียน และแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ โดยกำร
ออกหุ้นสำมญัเพิ่มทุนจ ำนวน 150,000,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 1.00 บำท เป็นจ ำนวน 150.00 ลำ้นบำท 
โดยแบ่งเป็นดงัน้ี 

 

งวดท่ี 1 วนัท่ี 20 กนัยำยน 2561 จ ำนวน 60.00 ลำ้นบำท 
งวดท่ี 2 วนัท่ี 20 พฤศจิกำยน 2561 จ ำนวน 60.00 ลำ้นบำท 
งวดท่ี 3 วนัท่ี 20 ธนัวำคม 2561 จ ำนวน 30.00 ลำ้นบำท 
 

ต่อมำเม่ือวนัท่ี 24 กนัยำยน 2561 บริษทั ฟ้ำขวญัทิพย ์จ ำกดั มีมติแต่งตั้งกรรมกำรผูมี้อ ำนำจของ 
บริษทั ซีไอจี (ประเทศไทย) จ ำกดั เขำ้เป็นกรรมกำรผูจ้ดักำรและเป็นส่วนหน่ึงของคณะกรรมกำรบริหำรของ
บริษทั ฟ้ำขวญัทิพย ์จ ำกดั ตลอดจนเปล่ียนหนังสือรับรองของกรมพฒันำธุรกำรคำ้ท ำให้บริษทั ซีไอจี 
(ประเทศไทย) จ ำกัด มีอิทธิพลอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อ บริษัท ฟ้ำขวญัทิพย์ จ ำกัด ส่งผลให้บริษัทมีอิทธิพล
ทำงออ้มต่อ บริษทั ฟ้ำขวญัทิพย ์จ ำกดั และเปล่ียนสถำนะจำกบริษทัอ่ืนเป็นบริษทัร่วมตั้งแต่ไตรมำส 3 ปี 2561  

 

ระหว่ำงปี 2561 บริษัท ฟ้ำขวญัทิพย  ์จ ำกดั ได้รับเงินค่ำหุ้นเพิ่มทุนจำกกำรซ้ือหุ้นสำมญั
จ ำนวน 43.83 ลำ้นหุ้น รำคำหุน้ละ 1.00 บำท รวมเป็นเงินจ ำนวน 43.83 ลำ้นบำท ซ่ึงบริษทัไดจ้ดทะเบียน
เพิ่มทุนบำงส่วนกบักระทรวงพำณิชยแ์ลว้ ท ำให้ทุนจดทะเบียนเพิ่มข้ึนจ ำนวน 17.80 ลำ้นบำท ส่วนท่ีเหลือ
รับรู้เป็นเงินรับล่วงหนำ้ค่ำหุน้จ  ำนวน 26.03 ลำ้นบำท 

 

เงินลงทุนในบริษทั ฟ้ำขวญัทิพย ์จ ำกดั เดิมเป็นเงินลงทุนทัว่ไป ต่อมำบริษทั ฟ้ำขวญัทิพย ์จ ำกดั 
ไดอ้อกจำกแผนฟ้ืนฟูกิจกำรเมื่อวนัที่ 31 กรกฎำคม 2561 ท ำให้เงินลงทุนดงักล่ำวเปล่ียนเป็นเงินลงทุน
ในบริษทัร่วม ดงันั้นบริษทัจึงไดน้ ำวธีิส่วนไดเ้สียมำถือปฏิบติั จำกเดิมท่ีบนัทึกโดยวธีิรำคำทุน ซ่ึง ณ วนัท่ี 
31ธนัวำคม 2563 บริษทัร่วมไดด้ ำเนินกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของท่ีดินและอำคำรโรงงำนระหวำ่งก่อสร้ำง 
เม่ือวนัท่ี 8 กรกฎำคม 2562 โดยมีรำยละเอียด ดงัน้ี 
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(หน่วย : พนับำท) 
 มูลค่ำตำมบญัชี 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 
มูลค่ำ 
ยติุธรรม 

ก ำไร 
(ขำดทุน) 

สัดส่วน 
กำรถือหุน้ของบริษทั 

รับรู้ใน 
ก ำไรสะสมตน้งวด 

ท่ีดิน 9,516 14,560 5,044 29.67 1,497 
ส่ิงปลูกสร้ำง 61,237 36,621 (24,616) 29.67 (7,304) 

รวม 70,753 51,181 (19,572)  (5,807) 
เคร่ืองจกัรระหวำ่งติดตั้ง 351,177 อยูร่ะหวำ่งกำรประเมินมูลค่ำยติุธรรม 

รวมทั้งหมด 421,930  
 

ปัจจุบนัท่ีดินและอำคำรโรงงำนระหว่ำงก่อสร้ำงมีมูลค่ำยุติธรรมตำมรำยงำนประเมินรำคำ 
จ ำนวน 51.18 ล้ำนบำท มีรำคำทุนสูงกว่ำมูลค่ำยุติธรรม จ ำนวน 19.57 ล้ำนบำท ซ่ึงบริษทัรับรู้
ผลขำดทุนดงักล่ำวในก ำไรขำดทุนจ ำนวน 5.81 ลำ้นบำท ทั้งน้ี มูลค่ำยุติธรรมของท่ีดินและอำคำร
โรงงำนระหว่ำงก่อสร้ำงประเมินโดยผูป้ระเมินรำคำอิสระท่ีได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ โดยใช้วิธีเปรียบเทียบรำคำตลำด (Market 
Approach) ส ำหรับกำรประเมินรำคำท่ีดิน และวิธีตน้ทุนทดแทน (Cost Approach) ส ำหรับกำรประเมิน
รำคำท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำง โดยมูลค่ำยติุธรรมของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนเป็นล ำดบัชั้นระดบัท่ี 3 
และบริษทัอยูร่ะหวำ่งกำรประเมินมูลค่ำยติุธรรมของเคร่ืองจกัรระหวำ่งติดตั้ง 

 

18.2 เงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีสัดส่วนกำรลงทุนในกิจกำรร่วมคำ้ โดยมี
รำยละเอียด ดงัน้ี 

 

   (หน่วย : พนับำท) 
   งบกำรเงินรวม 
   มูลค่ำตำมบญัชี 
 สัดส่วนเงินลงทุน(%) ตำมวิธีส่วนไดเ้สีย 

ช่ือบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2563 2562 2563 2562 

กิจกำรร่วมคำ้ เอส.เอส.เอนยเินียร่ิง กรุ๊ป 95.00 - - - 
หกั  ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำเงินลงทุน   - - 

สุทธิ   - - 
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ขอ้มูลทำงกำรเงินของกำรร่วมคำ้ 
 

ขอ้มูลทำงกำรเงินตำมที่แสดงอยู่ในงบกำรเงินของกำรร่วมคำ้ เอส.เอส.เอนยิเนียร่ิง กรุ๊ป 
โดยสรุปมีดงัน้ี 

 
 

 (หน่วย : พนับำท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2563 2562 
สินทรัพยห์มุนเวียน 2,364 - 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 2,043 - 

รวมสินทรัพย ์ 4,407 - 
หน้ีสินหมุนเวียน (5,425) - 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน - - 

รวมหน้ีสิน (5,425) - 
   สินทรัพยสุ์ทธิ (1,018) - 

 

(หน่วย : พนับำท) 
 ส ำหรับงวดระยะเวลำตั้งแต่ 

วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563  
ถึงวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 

รำยได ้ 608 
ขำดทุนส ำหรับปี (1,018) 
ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส ำหรับปี - 
ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวมส ำหรับปี (1,018) 
  

เงินปันผลรับจำกกิจกำรร่วมคำ้ระหวำ่งปี - 
 

เม่ือวนัท่ี 20 กรกฎำคม 2563 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดต้กลงท ำสัญญำร่วมคำ้กบับริษทัแห่งหน่ึง 
เพื่อรับเหมำงำนก่อสร้ำงต่ำง ๆ ในโครงกำรก่อสร้ำงทำงหลวงพิเศษระหว่ำงเมือง สำยบำงใหญ่  – 
กำญจนบุรี ตอนท่ี 12 ซ่ึงทั้งสองฝ่ำยท ำสัญญำร่วมกนัเพื่อก ำหนดควำมรับผิดชอบ โดยบริษทัยอ่ยจะเป็น
ผูด้  ำเนินกำรก่อสร้ำง รับผดิชอบค่ำใชจ่้ำยในกำรรับเหมำก่อสร้ำง กำรค ้ำประกนั รวมทั้งค่ำใชจ่้ำยอ่ืน ๆ ท่ี
เกิดข้ึน โดยทั้งสองฝ่ำยจะมีกำรท ำขอ้ตกลงแบ่งผลประโยชน์ในแต่ละโครงกำรท่ีไดรั้บงำนมำในนำมของ
กิจกำรร่วมคำ้ต่อไป  
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19. อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน 
 

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ท่ีดินและ 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 
อำคำรและ 

ส่วนปรับปรุง
อำคำร 

อำคำรระหวำ่ง
ก่อสร้ำง 

รวม 

รำคำทุน :-     
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 56,491,562.07 42,557,425.08 52,123,420.19 151,172,407.34 
ซ้ือเพ่ิม - - 1,431,778.98 1,431,778.98 
จ ำหน่ำย (36,173,773.65) (53,555,199.17) - (89,728,972.82) 
โอนเขำ้/โอนออก - 53,555,199.17 (53,555,199.17) - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 20,317,788.42 42,557,425.08 - 62,875,213.50 
ซ้ือเพ่ิม 2,217,440.76 - - 2,217,440.76 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 22,535,229.18 42,557,425.08 - 65,092,654.26 

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม :-     
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 - (4,229,009.31) - (4,229,009.31) 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - (5,012,938.96) - (5,012,938.96) 
จ ำหน่ำย - 894,297.21 - 894,297.21 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 - (8,347,651.06) - (8,347,651.06) 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - (4,118,641.92) - (4,118,641.92) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 - (12,466,292.98) - (12,466,292.98) 

มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี :-     
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 20,317,788.42 34,209,774.02 - 54,527,562.44 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 22,535,229.18 30,091,132.10 - 52,626,361.28 

ค่ำเส่ือมรำคำท่ีอยูใ่นก ำไรขำดทุนส ำหรับปี     
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562    5,012,938.96 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563    4,118,641.92 
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 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ท่ีดินและ 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 
อำคำรและ 

ส่วนปรับปรุง
อำคำร 

อำคำรระหวำ่ง
ก่อสร้ำง 

รวม 

รำคำทุน :-     
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 56,491,562.07 42,557,425.08 52,123,420.19 151,172,407.34 
ซ้ือเพ่ิม - - 1,431,778.98 1,431,778.98 
จ ำหน่ำย (36,173,773.65) (53,555,199.17) - (89,728,972.82) 
โอนเขำ้/โอนออก - 53,555,199.17 (53,555,199.17) - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 20,317,788.42 42,557,425.08 - 62,875,213.50 
ซ้ือเพ่ิม - - - - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 20,317,788.42 42,557,425.08 - 62,875,213.50 

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม :-     
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 - (4,229,009.31) - (4,229,009.31) 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - (5,012,938.96) - (5,012,938.96) 
จ ำหน่ำย - 894,297.21 - 894,297.21 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 - (8,347,651.06) - (8,347,651.06) 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - (4,118,641.92) - (4,118,641.92) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 - (12,466,292.98) - (12,466,292.98) 

มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี :-     
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 20,317,788.42 34,209,774.02 - 54,527,562.44 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 20,317,788.42 30,091,132.10 - 50,408,920.52 

ค่ำเส่ือมรำคำท่ีอยูใ่นก ำไรขำดทุนส ำหรับปี     
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562    5,012,938.96 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563    4,118,641.92 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนมีมูลค่ำยุติธรรมตำมรำยงำน
กำรประเมินรำคำ จ ำนวน 75.69 ล้ำนบำท เท่ำกนัทั้งสองปี ทั้งน้ีมูลค่ำยุติธรรมของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำร
ลงทุนประเมินโดยผูป้ระเมินรำคำอิสระท่ีไดรั้บควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์
และตลำดหลกัทรัพย ์โดยใชว้ิธีเปรียบเทียบรำคำตลำด (Market Approach) ส ำหรับกำรประเมินรำคำที่ดิน 
และวิธีคิดตน้ทุน (Cost Approach) ส ำหรับกำรประเมินรำคำอำคำรและส่ิงปลูกสร้ำง ทั้งน้ี มูลค่ำยุติธรรม
ของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนเป็นล ำดบัชั้นระดบัท่ี 3 
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20. ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 
 

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 
ท่ีดินและส่วน
ปรับปรุงท่ีดิน 

อำคำร 
และส่วนปรับปรุง 

เคร่ืองจกัร 
และอุปกรณ์ 

เคร่ืองตกแตง่ติดตั้งและ 
อุปกรณ์ส ำนกังำน 

ระบบ 
โครงสร้ำง 

ยำนพำหนะ สินทรัพย ์
ระหวำ่งติดตั้ง 

รวม 

รำคำทุน :-         
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 126,445,941.00 526,310,589.98 684,290,222.00 26,719,805.44 1,093,989.34 30,481,282.72 3,858,670.00 1,399,200,500.48 
ซ้ือเพิ่ม - 782,115.00 15,551,410.00 1,267,894.46 349,760.76 1,121,402.00 2,183,456.00 21,256,038.22 
โอนเขำ้ - 205,276.00 4,266,197.00 653,148.97 37,461.68 - 621,643.00 5,783,726.65 
โอนออก - (34,230.36) - (538,145.89) - - (4,552,604.00) (5,124,980.25) 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - (3,234,676.00) (3,409,364.42) (12,000.00) - - (6,656,040.42) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 126,445,941.00 527,263,750.62 700,873,153.00 24,693,338.56 1,469,211.78 31,602,684.72 2,111,165.00 1,414,459,244.68 
ผลกระทบจำกกำรใชม้ำตรฐำน 
   รำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 
   เป็นคร้ังแรก (หมำยเหตุ 6) 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- - - (2,331,682.46) - (2,331,682.46) 
ซ้ือเพิ่ม - 70,000.00 2,172,397.04 1,648,855.07 34,004.49 - 5,036,071.87 8,961,328.47 
โอนเขำ้ - - 2,302,721.51 168,555.09 - 1,210,280.38 235,492.15 3,917,049.13 
โอนออก - - - - - - (2,435,677.70) (2,435,677.70) 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - (350,571.44) (1,359,259.25) (31,313.08) - - (1,741,143.77) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 126,445,941.00 527,333,750.62 704,997,700.11 25,151,489.47 1,471,903.19 30,481,282.64 4,947,051.32 1,420,829,118.35 

         

คำ่เส่ือมรำคำสะสม :-         
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 (24,762.96) (273,018,818.94) (552,807,613.00) (20,972,535.83) (1,022,231.49) (26,414,865.72) - (874,260,827.94) 
คำ่เส่ือมรำคำส ำหรับปี (8,254.32) (17,486,604.60) (27,982,553.44) (1,439,864.25) (73,513.60) (2,300,533.48) - (49,291,323.69) 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - 2,554,943.00 3,393,884.65 5,947.05 - - 5,954,774.70 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 (33,017.28) (290,505,423.54) (578,235,223.44) (19,018,515.43) (1,089,798.04) (28,715,399.20) - (917,597,376.93) 
ผลกระทบจำกกำรใชม้ำตรฐำน 
   รำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 
   เป็นคร้ังแรก (หมำยเหตุ 6) - 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

748,955.44 

 
 

- 

 
 

748,955.44 
คำ่เส่ือมรำคำส ำหรับปี (8,254.32) (16,452,704.80) (23,413,287.13) (1,516,201.74) (94,723.71) (333,847.95) - (41,819,019.65) 
โอนเขำ้ - - - - - (549,049.20) - (549,049.20) 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - 280,132.67 1,277,917.83 31,311.08 - - 1,589,361.58 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 (41,271.60) (306,958,128.34) (601,368,377.90) (19,256,799.34) (1,153,210.67) (28,849,340.91) - (957,627,128.76) 

         

คำ่เผื่อกำรดอ้ยคำ่ :-         
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 - (97,069,230.00) (290,241.00) - - - - (97,359,471.00) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 - (97,069,230.00) (290,241.00) - - - - (97,359,471.00) 

         

มูลคำ่สุทธิตำมบญัชี :-         
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 126,412,923.72 139,689,097.08 122,347,688.56 5,674,823.13 379,413.74 2,887,285.52 2,111,165.00 399,502,396.75 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 126,404,669.40 123,306,392.28 103,339,081.21 5,894,690.13 318,692.52 1,631,941.73 4,947,051.32 365,842,518.59 

         

คำ่เส่ือมรำคำท่ีอยูใ่นก ำไรขำดทุนส ำหรับปี        
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562        49,291,323.69 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563        41,819,019.65 
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 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

ท่ีดินและส่วน
ปรับปรุงท่ีดิน 

อำคำรและ 
ส่วนปรับปรุง 

เคร่ืองจกัร 
และอุปกรณ์ 

เคร่ืองตกแต่งติดตั้ง 
และอุปกรณ์
ส ำนกังำน 

ยำนพำหนะ สินทรัพย ์
ระหวำ่งติดตั้ง 

รวม 

รำคำทุน :-        
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 94,683,985.10 165,550,974.25 684,290,221.73 20,876,039.84 28,395,507.84 3,858,669.56 997,655,398.32 
ซ้ือเพ่ิม - - 12,851,410.06 948,805.21 1,121,402.08 2,107,691.22 17,029,308.57 
โอนเขำ้ - 205,276.83 4,266,197.09 76,440.33 - 697,405.63 5,245,319.88 
โอนออก - - - - - (4,552,603.68) (4,552,603.68) 
จ ำหน่ำย/ตดัจ  ำหน่ำย - - (3,234,675.85) (3,253,534.34) - - (6,488,210.19) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 94,683,985.10 165,756,251.08 698,173,153.03 18,647,751.04 29,516,909.92 2,111,162.73 1,008,889,212.90 
ผลกระทบจำกกำรใชม้ำตรฐำน 
   รำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 
   เป็นคร้ังแรก (หมำยเหตุ 6) 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

(2,331,682.46) 

 
 

- 

 
 

(2,331,682.46) 
ซ้ือเพ่ิม - 70,000.00 2,172,397.04 1,359,727.48 - 4,310,917.94 7,913,042.46 
โอนเขำ้ - - 2,302,721.51 168,555.09 1,210,280.38 235,492.93 3,917,049.91 
โอนออก - - - - - (2,435,677.70) (2,435,677.70) 
จ ำหน่ำย/ตดัจ  ำหน่ำย - - (350,571.44) (1,215,590.86) - - (1,566,162.30) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 94,683,985.10 165,826,251.08 702,297,700.14 18,960,442.75 28,395,507.84 4,221,895.90 1,014,385,782.81 
        

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม :-        
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 - (123,127,180.03) (550,569,659.96) (18,007,103.91) (24,329,091.78) - (716,033,035.68) 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - (6,851,174.89) (27,797,622.53) (1,204,561.16) (2,300,531.56) - (38,153,890.14) 
จ ำหน่ำย/ตดัจ  ำหน่ำย - - 2,554,943.50 3,242,204.90 - - 5,797,148.40 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 - (129,978,354.92) (575,812,338.99) (15,969,460.17) (26,629,623.34) - (748,389,777.42) 
ผลกระทบจำกกำรใชม้ำตรฐำน 
   รำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 
   เป็นคร้ังแรก (หมำยเหตุ 6) - 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

748,955.44 

 
 

- 

 
 

748,955.44 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - (5,807,424.25) (22,873,287.33) (1,256,779.95) (333,848.73) - (30,271,340.26) 
โอนเขำ้ - - - - (549,049.20) - (549,049.20) 
จ ำหน่ำย/ตดัจ  ำหน่ำย - - 280,132.67 1,147,666.32 - - 1,427,798.99 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 - (135,785,779.17) (598,405,493.65) (16,078,573.80) (26,763,565.83) - (777,033,412.45) 
        

ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ :-        
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 - - (290,241.00) - - - (290,241.00) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 - - (290,241.00) - - - (290,241.00) 
 

  
 

    

มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี :-        
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 94,683,985.10 35,777,896.16 122,070,573.04 2,678,290.87 2,887,286.58 2,111,162.73 260,209,194.48 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 94,683,985.10 30,040,471.91 103,601,965.49 2,881,868.95 1,631,942.01 4,221,895.90 237,062,129.36 
        

ค่ำเส่ือมรำคำท่ีอยูใ่นก ำไรขำดทุนส ำหรับปี        
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562       38,153,890.14 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563       30,271,340.26 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัได้น ำท่ีดิน พร้อมอำคำร และเคร่ืองจกัร 
รำคำทุนจ ำนวน 552.94 ลำ้นบำท และจ ำนวน 637.57 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั มูลค่ำตำมบญัชีจ ำนวน 169.94  
ลำ้นบำท และจ ำนวน 171.09 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ท่ีจะมีข้ึนในอนำคตไปค ้ำประกนัสินเช่ือท่ีบริษทัไดรั้บ
จำกธนำคำรพำณิชย,์ สถำบนักำรเงินและกิจกำรอ่ืน ตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ท่ี 25 และ 37.1 

 

หมายเหตุประกิอบังบักิารเงิน์
บัริษััท ซี่. ไอ. กรุ�ป จำากัด (มหาชน) และบัริย่อย
สำาหรับัปีสิ�นสุดวัันท่� 31 ธันวัาค์ม 2563
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดน้ ำท่ีดินบำงส่วน รำคำตำมบญัชี 29.78 ลำ้นบำท 
จ ำนองกบับุคคลภำยนอก เพื่อเป็นหลกัประกนักำรกูย้มืตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ท่ี 26 

 

ณ วนัที่ 31 ธ ันวำคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยที์่ค  ำนวณค่ำเส่ือมรำคำ
หมดแลว้แต่ยงัใชง้ำนอยูโ่ดยมีรำคำทุนจ ำนวน 565.26 ลำ้นบำท มูลค่ำตำมบญัชีจ ำนวน 1.30 ลำ้นบำท 
และรำคำทุนจ ำนวน 536.04 ลำ้นบำท มูลค่ำตำมบญัชีจ ำนวน 4,631.00 บำท ตำมล ำดบั 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 บริษทัมีสินทรัพยท่ี์ค ำนวณค่ำเส่ือมรำคำหมดแลว้แต่ยงั
ใช้งำนอยู่โดยมีรำคำทุนจ ำนวน 553.22 ล้ำนบำท มูลค่ำตำมบญัชีจ ำนวน 1.30 ล้ำนบำท และรำคำทุน
จ ำนวน 524.66 ลำ้นบำท มูลค่ำตำมบญัชีจ ำนวน 3,572.00 บำท ตำมล ำดบั 

 

สินทรัพยต์ำมสัญญำเช่ำกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 ท่ีกลุ่มบริษทัเป็นผูเ้ช่ำ ซ่ึงรวม
แสดงในรำยกำรขำ้งตน้ ประกอบดว้ยยำนพำหนะ จ ำนวน 1.58 ลำ้นบำท มีรำยละเอียดดงัน้ี 

 

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
รำคำทุนของสินทรัพยต์ำมสญัญำเช่ำกำรเงิน  2,331,682.46  
หกั  ค่ำเส่ือมรำคำสะสม  (748,955.44)  
รำคำตำมบญัชี - สุทธิ  1,582,727.02  

 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 สินทรัพยต์ำมสัญญำเช่ำได้แยกแสดงรำยกำรต่ำงหำกในงบแสดง
ฐำนะกำรเงินเป็นสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้ ซ่ึ งได้แสดงไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ที่ 21 
กำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวเป็นผลจำกกำรน ำมำตรฐำนบญัชีใหม่มำใช้เป็นคร้ังแรก ซ่ึงได้อธิบำยไวใ้น
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ท่ี 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุประกิอบังบักิารเงิน์
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21. สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชแ้ละหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 
 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 มีรำยกำรเคล่ือนไหวดงัน้ี 
 

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ท่ีดิน รถยนต ์ รวม 
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้    
รำคำตำมบญัชีตน้ปี - - - 
ผลกระทบจำกกำรใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

ฉบบัท่ี 16 เป็นคร้ังแรก (หมำยเหตุ 6.2)  15,838,924.41 
 

2,391,647.58 18,230,571.99 
เพ่ิมข้ึนระหวำ่งปี 568,329.22 2,250,150.00 2,818,479.22 
โอนออกระหวำ่งปี - (661,231.18) (661,231.18) 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี (1,971,869.80) (600,283.44) (2,572,153.24) 
รำคำตำมบญัชีปลำยปี 14,435,383.83 3,380,282.96 17,815,666.79 

 

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ท่ีดิน รถยนต ์ รวม 
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้    
รำคำตำมบญัชีตน้ปี - - - 
ผลกระทบจำกกำรใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 16 เป็นคร้ังแรก (หมำยเหตุ 6.2) 3,249,041.81 

 
1,582,727.02 4,831,768.83 

โอนออกระหวำ่งปี - (661,231.18) (661,231.18) 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี (295,367.44) (235,635.59) (531,003.03) 
รำคำตำมบญัชีปลำยปี 2,953,674.37 685,860.25 3,639,534.62 
 

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 มีรำยกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบั
สัญญำเช่ำดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ 2,572,153.24 531,003.03 
ตน้ทุนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัสญัญำเช่ำ 610,486.37 378,744.82 
กระแสเงินสดจ่ำยของสญัญำเช่ำ 2,714,050.00 810,384.00 

 

หมายเหตุประกิอบังบักิารเงิน์
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หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 มีรำยละเอียด ดงัน้ี  
 

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563 2562 2563 2562 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ     

ครบก ำหนดภำยในไม่เกิน 1 ปี 4,644,841.00 282,384.00 789,276.00 282,384.00 
ครบก ำหนดเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 9,723,982.00 849,147.00 3,227,871.00 849,147.00 
ครบก ำหนดหลงัจำก 5 ปี 2,112,000.00 - 2,112,000.00 - 

รวม 16,480,823.00 1,131,531.00 6,129,147.00 1,131,531.00 
หกั ค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงินในอนำคตของสญัญำเช่ำ (3,766,323.62) (80,442.85) (2,260,656.22) (80,442.85) 
มูลค่ำปัจจุบนัของหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ 12,714,499.38 1,051,088.15 3,868,490.78 1,051,088.15 

 
มูลค่ำปัจจุบนัของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 มีรำยละเอียดดงัน้ี 

 

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563 2562 2563 2562 

ครบก ำหนดภำยในไม่เกิน 1 ปี 3,510,784.01 250,315.26 405,719.36 250,315.26 
ครบก ำหนดเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 7,531,966.24 800,772.89 1,791,022.28 800,772.89 
ครบก ำหนดหลงัจำก 5 ปี 1,671,749.13 - 1,671,749.14 - 

 12,714,499.38 1,051,088.15 3,868,490.78 1,051,088.15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุประกิอบังบักิารเงิน์
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22. สิทธิกำรใชแ้ละเช่ำท่ีดินรอตดับญัชี 
 

ประกอบดว้ย 
 

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2563 2562 
สิทธิกำรเช่ำ-รำคำทุน - 23,322,507.00 
หกั รำยกำรตดัจ ำหน่ำยสะสม - (13,211,257.67) 

สุทธิ - 10,111,249.33 
 

22.1 ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 สิทธิกำรเช่ำที่บนัทึกในบญัชีของบริษทัย่อยจ ำนวน 22.00 ลำ้นบำท 
เป็นกำรเช่ำที่ดินโฉนดเลขที่ 7919 และ 7920 ต ำบลมะเร็ด อ ำเภอเกำะสมุย จงัหวดัสุรำษฏร์ธำนี 
ตดัจ่ำยตำมอำยสุัญญำเช่ำเป็นระยะเวลำ 26 ปี (เดือนมิถุนำยน 2548 ถึงเดือนมิถุนำยน 2574) 

 

22.2 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 บริษทัยอ่ยยกเลิกสิทธิกำรเช่ำท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงซ่ึงบนัทึกในบญัชี
จ ำนวน 10.27 ลำ้นบำท และตดัจ่ำยค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำสิทธิกำรเช่ำจ ำนวน 5.56 ลำ้นบำท โฉนดเลขท่ี 
24160 พร้อมอำคำรโรงแรมเดอะรูม ต ำบลบ่อผุด อ ำเภอเกำะสมุย จงัหวดัสุรำษฏร์ธำนี ตดัจ่ำยตำม
อำยุสัญญำเช่ำเป็นระยะเวลำ 20 ปี (เดือนมกรำคม 2553 ถึงเดือนธนัวำคม 2572) เม่ือวนัท่ี 22 ธนัวำคม 
2560 บริษทัยอ่ยไดท้  ำหนงัสือสัญญำจะซ้ือจะขำยสิทธิกำรเช่ำและทรัพยสิ์นโดยผูซ้ื้อเขำ้บริหำรกิจกำร
ได้ตั้ งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2561 ในมูลค่ำรวม 1,000,000 บำท โดยช ำระในวนัท ำสัญญำจ ำนวน 
200,000 บำท ส่วนท่ีเหลือแบ่งช ำระเป็นรำยเดือน เดือนละ 100,000 บำท จ ำนวน 8 เดือนโดยช ำระ
ทุกวนัท่ี 5 ของเดือน เร่ิมช ำระตั้งแต่วนัท่ี 5 กุมภำพนัธ์ 2561 เป็นตน้ไป บริษทัยอ่ยไดรั้บช ำระค่ำสิทธิ
กำรเช่ำและทรัพยสิ์น งวดแรกในเดือนมีนำคม 2561 

 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 สิทธิกำรใช้และเช่ำท่ีดินรอตดับญัชีไดแ้ยกแสดงรำยกำรต่ำงหำก
ในงบแสดงฐำนะกำรเงินเป็นสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ซ่ึงไดแ้สดงไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ท่ี 21
กำรเปลี่ยนแปลงดงักล่ำวเป็นผลจำกกำรน ำมำตรฐำนบญัชีใหม่มำใชเ้ป็นคร้ังแรก ซ่ึงไดอ้ธิบำยไวใ้น
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ท่ี 6 

 
 
 

หมายเหตุประกิอบังบักิารเงิน์
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23. สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
 

ประกอบดว้ย 
 

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 โปรแกรม 

คอมพิวเตอร์ 
ค่ำใชจ่้ำย 

รอกำรตดับญัชี 
โปรแกรม 
รอพฒันำ 

รวม 
 

รำคำทุน :-     
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 28,515,597.93 451,000.00 2,050,000.00 31,016,597.93 
ซ้ือเพิ่ม 399,000.00 - - 399,000.00 
โอนเขำ้/โอนออก 2,050,000.00 - (2,050,000.00) - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 30,964,597.93 451,000.00 - 31,415,597.93 
ซ้ือเพิ่ม - - - - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 30,964,597.93 451,000.00 - 31,415,597.93 
     

ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม :-     
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 (25,278,559.87) (451,000.00) - (25,729,559.87) 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี (2,357,398.25) - - (2,357,398.25) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 (27,635,958.12) (451,000.00) - (28,086,958.12) 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี (1,444,640.46) - - (1,444,640.46) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 (29,080,598.58) (451,000.00) - (29,531,598.58) 
     

มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี :-     
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 3,328,639.81 - - 3,328,639.81 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 1,883,999.35 - - 1,883,999.35 
    

ค่ำตดัจ ำหน่ำยท่ีอยูใ่นก ำไรขำดทุนส ำหรับปี    
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562   2,357,398.25 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563   1,444,640.46 

 

 

 

 

หมายเหตุประกิอบังบักิารเงิน์
บัริษััท ซี่. ไอ. กรุ�ป จำากัด (มหาชน) และบัริย่อย
สำาหรับัปีสิ�นสุดวัันท่� 31 ธันวัาค์ม 2563
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 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 โปรแกรม 

คอมพิวเตอร์ 
โปรแกรม 
รอพฒันำ 

รวม 

รำคำทุน :-    
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 27,167,057.93 2,050,000.00 29,217,057.93 
ซ้ือเพิ่ม 399,000.00 - 399,000.00 
โอนเขำ้/โอนออก 2,050,000.00 (2,050,000.00) - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 29,616,057.93 - 29,616,057.93 
ซ้ือเพิ่ม - - - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 29,616,057.93 - 29,616,057.93 

    

ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม :-    
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 (24,312,272.03) - (24,312,272.03) 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี (2,266,464.05) - (2,266,464.05) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 (26,578,736.08) - (26,578,736.08) 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี (1,353,706.26) - (1,353,706.26) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 (27,932,442.34) - (27,932,442.34) 

    

มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี :-    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 3,073,321.85 - 3,037,321.85 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 1,683,615.59 - 1,683,615.59 
    

ค่ำตดัจ ำหน่ำยท่ีอยูใ่นก ำไรขำดทุนส ำหรับปี   
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562   2,266,464.05 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563   1,353,706.26 

 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุประกิอบังบักิารเงิน์
บัริษััท ซี่. ไอ. กรุ�ป จำากัด (มหาชน) และบัริย่อย
สำาหรับัปีสิ�นสุดวัันท่� 31 ธันวัาค์ม 2563
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24. สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 
 

(หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2563 2562 2563 2562 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 38,927,336.75 34,026,968.84 100,854,051.07 93,404,721.07 
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี (2,341,088.21) - (727,906.92) - 

สุทธิ 36,586,248.54 34,026,968.84 100,126,144.15 93,404,721.07 
 

รำยกำรเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหวำ่งปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 มีดงัน้ี 

 

    (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ณ วนัที่ 

31 ธนัวำคม  
2562 

รำยกำรปรับปรุงจำกกำร
น ำมำตรฐำนใหม่มำใช้
คร้ังแรก (หมำยเหตุ 6) 

ณ วนัที่ 
1 มกรำคม 

2563 

บนัทึกเป็นรำยไดห้รือ 
ค่ำใชจ่้ำยในก ำไรขำดทุน 

(หมำยเหตุ 32.1) 

ณ วนัที่ 
31 ธนัวำคม  

2563 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี      
เงินลงทุนชัว่ครำว 392,000.00 - 392,000.00 - 392,000.00 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 5,232,935.52 189,816.40 5,422,751.92 (1,273,787.52) 4,148,964.40 
เงินใหกู้ย้มืระยะส้ัน 12,382,057.85 - 12,382,057.85 1,160,000.00 13,542,057.85 
สินคำ้คงเหลือ 2,083,661.72 - 2,083,661.72 1,718,338.58 3,802,000.30 
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 58,048.15 - 58,048.15 - 58,048.15 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ - 2,506,244.54 2,506,244.54 36,655.38 2,542,899.92 
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 13,878,265.60 - 13,878,265.60 563,100.53 14,441,366.13 

รวม 34,026,968.84 2,696,060.94 36,723,029.78 2,204,306.97 38,927,336.75 
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี      
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ - (2,506,244.54) (2,506,244.54) 165,156.33 (2,341,088.21) 

รวม - (2,506,244.54) (2,506,244.54) 165,156.33 (2,341,088.21) 
สุทธิ 34,026,968.84 189,816.40 34,216,785.24 2,369,463.30 36,586,248.54 

 
 
 
 
 

หมายเหตุประกิอบังบักิารเงิน์
บัริษััท ซี่. ไอ. กรุ�ป จำากัด (มหาชน) และบัริย่อย
สำาหรับัปีสิ�นสุดวัันท่� 31 ธันวัาค์ม 2563
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    (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ณ วนัที่ 

1 มกรำคม  
2562 

บนัทึกเป็น 
รำยไดห้รือ 
ค่ำใชจ่้ำยใน 

งบก ำไรขำดทุน 
(หมำยเหตุ 32.1) 

บนัทึกเป็นรำยได ้
หรือค่ำใชจ่้ำยใน 
งบก ำไรขำดทุน 

เบด็เสร็จ 
(หมำยเหตุ 32.2) 

ณ วนัที่ 
31 ธนัวำคม 

2562 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี     
เงินลงทุนชัว่ครำว 392,000.00 - - 392,000.00 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 4,023,171.64 1,209,763.88 - 5,232,935.52 
เงินใหกู้ย้มืระยะส้ัน - 12,382,057.85 - 12,382,057.85 
สินคำ้คงเหลือ 3,225,301.32 (1,141,639.60) - 2,083,661.72 
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 58,048.15 - - 58,048.15 
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 8,012,035.19 4,036,269.23 1,829,961.18 13,878,265.60 

รวม 15,710,556.30 16,486,451.36 1,829,961.18 34,026,968.84 
 

    (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัที่ 

31 ธนัวำคม  
2562 

รำยกำรปรับปรุงจำกกำร 
น ำมำตรฐำนใหม่มำใช ้
คร้ังแรก (หมำยเหตุ 6) 

ณ วนัที่ 
1 มกรำคม 

2563 

บนัทึกเป็นรำยไดห้รือ 
ค่ำใชจ่้ำยในก ำไร

ขำดทุน (หมำยเหตุ 32.1) 

ณ วนัที่ 
31 ธนัวำคม  

2563 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี      
เงินลงทุนชัว่ครำว 392,000.00 - 392,000.00 - 392,000.00 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 6,968,492.69 189,816.40 7,158,309.09 (1,227,668.78) 5,930,640.31 
เงินใหกู้ย้มืระยะส้ัน 26,389,486.44 - 26,389,486.44 1,683,057.98 28,072,544.42 
สินคำ้คงเหลือ 2,083,661.72 - 2,083,661.72 1,718,338.58 3,802,000.30 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 43,623,542.87 - 43,623,542.87 3,748,987.13 47,372,530.00 
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 58,048.15 - 58,048.15 - 58,048.15 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ - 966,353.77 966,353.77 (192,655.61) 773,698.16 
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 13,889,489.20 - 13,889,489.20 563,100.53 14,452,589.73 

รวม 93,404,721.07 1,156,170.17 94,560,891.24 6,293,159.83 100,854,051.07 
      

หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี      
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ - (966,353.77) (966,353.77) 238,446.85 (727,906.92) 

รวม - (966,353.77) (966,353.77) 238,446.85 (727,906.92) 
สุทธิ 93,404,721.07 189,816.40 93,594,537.47 6,531,606.68 100,126,144.15 
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24. สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 
 

(หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2563 2562 2563 2562 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 38,927,336.75 34,026,968.84 100,854,051.07 93,404,721.07 
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี (2,341,088.21) - (727,906.92) - 

สุทธิ 36,586,248.54 34,026,968.84 100,126,144.15 93,404,721.07 
 

รำยกำรเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหวำ่งปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 มีดงัน้ี 

 

    (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ณ วนัที่ 

31 ธนัวำคม  
2562 

รำยกำรปรับปรุงจำกกำร
น ำมำตรฐำนใหม่มำใช้
คร้ังแรก (หมำยเหตุ 6) 

ณ วนัที่ 
1 มกรำคม 

2563 

บนัทึกเป็นรำยไดห้รือ 
ค่ำใชจ่้ำยในก ำไรขำดทุน 

(หมำยเหตุ 32.1) 

ณ วนัที่ 
31 ธนัวำคม  

2563 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี      
เงินลงทุนชัว่ครำว 392,000.00 - 392,000.00 - 392,000.00 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 5,232,935.52 189,816.40 5,422,751.92 (1,273,787.52) 4,148,964.40 
เงินใหกู้ย้มืระยะส้ัน 12,382,057.85 - 12,382,057.85 1,160,000.00 13,542,057.85 
สินคำ้คงเหลือ 2,083,661.72 - 2,083,661.72 1,718,338.58 3,802,000.30 
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 58,048.15 - 58,048.15 - 58,048.15 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ - 2,506,244.54 2,506,244.54 36,655.38 2,542,899.92 
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 13,878,265.60 - 13,878,265.60 563,100.53 14,441,366.13 

รวม 34,026,968.84 2,696,060.94 36,723,029.78 2,204,306.97 38,927,336.75 
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี      
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ - (2,506,244.54) (2,506,244.54) 165,156.33 (2,341,088.21) 

รวม - (2,506,244.54) (2,506,244.54) 165,156.33 (2,341,088.21) 
สุทธิ 34,026,968.84 189,816.40 34,216,785.24 2,369,463.30 36,586,248.54 
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    (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ณ วนัที่ 

1 มกรำคม  
2562 

บนัทึกเป็น 
รำยไดห้รือ 
ค่ำใชจ่้ำยใน 

งบก ำไรขำดทุน 
(หมำยเหตุ 32.1) 

บนัทึกเป็นรำยได ้
หรือค่ำใชจ่้ำยใน 
งบก ำไรขำดทุน 

เบด็เสร็จ 
(หมำยเหตุ 32.2) 

ณ วนัที่ 
31 ธนัวำคม 

2562 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี     
เงินลงทุนชัว่ครำว 392,000.00 - - 392,000.00 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 4,023,171.64 1,209,763.88 - 5,232,935.52 
เงินใหกู้ย้มืระยะส้ัน - 12,382,057.85 - 12,382,057.85 
สินคำ้คงเหลือ 3,225,301.32 (1,141,639.60) - 2,083,661.72 
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 58,048.15 - - 58,048.15 
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 8,012,035.19 4,036,269.23 1,829,961.18 13,878,265.60 

รวม 15,710,556.30 16,486,451.36 1,829,961.18 34,026,968.84 
 

    (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัที่ 

31 ธนัวำคม  
2562 

รำยกำรปรับปรุงจำกกำร 
น ำมำตรฐำนใหม่มำใช ้
คร้ังแรก (หมำยเหตุ 6) 

ณ วนัที่ 
1 มกรำคม 

2563 

บนัทึกเป็นรำยไดห้รือ 
ค่ำใชจ่้ำยในก ำไร

ขำดทุน (หมำยเหตุ 32.1) 

ณ วนัที่ 
31 ธนัวำคม  

2563 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี      
เงินลงทุนชัว่ครำว 392,000.00 - 392,000.00 - 392,000.00 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 6,968,492.69 189,816.40 7,158,309.09 (1,227,668.78) 5,930,640.31 
เงินใหกู้ย้มืระยะส้ัน 26,389,486.44 - 26,389,486.44 1,683,057.98 28,072,544.42 
สินคำ้คงเหลือ 2,083,661.72 - 2,083,661.72 1,718,338.58 3,802,000.30 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 43,623,542.87 - 43,623,542.87 3,748,987.13 47,372,530.00 
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 58,048.15 - 58,048.15 - 58,048.15 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ - 966,353.77 966,353.77 (192,655.61) 773,698.16 
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 13,889,489.20 - 13,889,489.20 563,100.53 14,452,589.73 

รวม 93,404,721.07 1,156,170.17 94,560,891.24 6,293,159.83 100,854,051.07 
      

หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี      
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ - (966,353.77) (966,353.77) 238,446.85 (727,906.92) 

รวม - (966,353.77) (966,353.77) 238,446.85 (727,906.92) 
สุทธิ 93,404,721.07 189,816.40 93,594,537.47 6,531,606.68 100,126,144.15 
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    (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัที่ 

1 มกรำคม  
2562 

บนัทึกเป็น 
รำยไดห้รือ 
ค่ำใชจ่้ำยใน 

งบก ำไรขำดทุน 
(หมำยเหตุ 32.1) 

บนัทึกเป็นรำยได ้
หรือค่ำใชจ่้ำยใน 
งบก ำไรขำดทุน 

เบด็เสร็จ 
(หมำยเหตุ 32.2) 

ณ วนัที่ 
31 ธนัวำคม 

2562 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี     
เงินลงทุนชัว่ครำว 392,000.00 - - 392,000.00 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 4,023,171.64 2,945,321.05 - 6,968,492.69 
เงินใหกู้ย้มืระยะส้ัน - 26,389,486.44 - 26,389,486.44 
สินคำ้คงเหลือ 3,225,301.32 (1,141,639.60) - 2,083,661.72 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 34,195,236.40 9,428,306.47 - 43,623,542.87 
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 58,048.15 - - 58,048.15 
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 8,012,035.19 4,036,269.23 1,841,184.78 13,889,489.20 

รวม 49,905,792.70 41,657,743.59 1,841,184.78 93,404,721.07 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 ตำมงบกำรเงินรวมกลุ่มบริษทัมีผลแตกต่ำงชัว่ครำว
ที่เกิดจำกขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชต้ำมงบกำรเงินรวมจ ำนวน 267.12 ลำ้นบำท และ 241.39 ลำ้นบำท 
ตำมล ำดบั ซ่ึงไม่ได้น ำไปรวมในกำรค ำนวณสินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี เพื่อรับรู้ในงบแสดง
ฐำนะกำรเงิน (เน่ืองจำกควำมไม่แน่นอนท่ีจะใชป้ระโยชน์ทำงภำษีจำกรำยกำรดงักล่ำวในอนำคต) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุประกิอบังบักิารเงิน์
บัริษััท ซี่. ไอ. กรุ�ป จำากัด (มหาชน) และบัริย่อย
สำาหรับัปีสิ�นสุดวัันท่� 31 ธันวัาค์ม 2563



149

82 

25. เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 
 

ประกอบดว้ย 
 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 2563 2562 
เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำร 16,991,491.26 12,769,138.62 
ตัว๋สญัญำใชเ้งิน 20,000,000.00 20,000,000.00 
เช็ครับล่วงหนำ้ขำยลด - 22,751,841.47 
เจำ้หน้ีทรัสตรี์ซีท 74,515,942.42 61,800,208.82 

รวม 111,507,433.68 117,321,188.91 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีวงเงินเบิกเกินบญัชีธนำคำร เจำ้หน้ีทรัสตรี์ซีท
เลตเตอร์ออฟเครดิต และตัว๋สัญญำใชเ้งินกบัสถำบนักำรเงินต่ำง ๆ ตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ท่ี 37.1 
โดยมีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ MOR, MOR-1, 1.74-5.87 ต่อปี และ MOR, MOR-1, 3.38-6.25 ต่อปี ตำมล ำดบั 

 

วงเงินสินเช่ือดังกล่ำวค ้ ำประกันโดยกำรจดจ ำนองท่ีดิน อำคำร และเคร่ืองจกัรตำมหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินขอ้ท่ี 20 พร้อมทั้งยกประโยชน์ในสิทธิประกนัภยัทรัพยสิ์นให้แก่ผูใ้ห้กู ้โดยมีบริษทั
และกรรมกำรของบริษทัค ้ำประกนั และภำยใตเ้ง่ือนไขสัญญำเจำ้หน้ีทรัสตรี์ซีท บริษทัไดรั้บสินคำ้ท่ีสั่งเขำ้มำ
โดยใชเ้ครดิตสถำบนักำรเงิน ดงันั้นบริษทัจึงมีภำระผูกพนัต่อสถำบนักำรเงินส ำหรับค่ำสินคำ้ดงักล่ำวทั้งท่ี
เก็บไวห้รือจ ำหน่ำยไป 

 
26. เงินกูย้มืระยะสั้นจำกบุคคลและกิจกำรอ่ืน 

 

ประกอบดว้ย 
  (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2563 2562 2563 2562 
เจำ้หน้ีแฟคตอร่ิงกิจกำรอ่ืน 31,223,257.81 51,611,161.83 31,223,257.81 51,611,161.83 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกบุคคลอ่ืน 48,400,000.00 37,050,000.00 34,000,000.00 35,000,000.00 
ดอกเบ้ียรอตดัจ่ำย (165,176.16) (431,051.13) (165,176.16) (431,051.13) 

รวม 79,458,081.65 88,230,110.70 65,058,081.65 86,180,110.70 
 

หมายเหตุประกิอบังบักิารเงิน์
บัริษััท ซี่. ไอ. กรุ�ป จำากัด (มหาชน) และบัริย่อย
สำาหรับัปีสิ�นสุดวัันท่� 31 ธันวัาค์ม 2563



150

C.I.GROUP Public Company Limited 
Annual report 2020

83 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 เจำ้หน้ีแฟคตอร่ิง เป็นเงินกู้ยืมจำกกำรท ำสัญญำโอน
สิทธิเรียกร้องในลูกหน้ีกำรคำ้ตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ท่ี 10 ให้กบับริษทัแฟคตอร่ิงแห่งหน่ึง 
อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 5.75 ต่อปี และอตัรำร้อยละ 5.75-6.25 ต่อปี ตำมล ำดบั 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 ตำมงบกำรเงินรวมเงินกูย้ืมระยะสั้นจำกบุคคลอ่ืนเป็น
กำรกูย้มื ตำมสัญญำเงินกู ้ก  ำหนดจ่ำยคืนเงินตน้ภำยใน 2-12 เดือน อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 12.00-15.00 ต่อปี 

 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมีเงินกูย้ืมระยะสั้นจำกบุคคลอื่น
ทั้งจ  ำนวนเป็นเงินกูย้ืมตำมสัญญำ ระยะเวลำ 3 เดือน – 1 ปี อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 15.00 ต่อปีเท่ำกนัทั้งสองปี 
โดยใชท่ี้ดินบำงส่วนจ ำนองกบับุคคลภำยนอก ตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ท่ี 20 

 
27. เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 

 

ประกอบดว้ย 
 

  (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2563 2562 2563 2562 
เจำ้หน้ีกำรคำ้กิจกำรอ่ืน 134,001,894.61 147,340,852.27 128,086,274.06 146,938,010.90 
เจำ้หน้ีอ่ืนกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 1,712,000.00 - 
เช็คจ่ำยล่วงหนำ้กิจกำรอ่ืน 3,472,186.20 475,037.83 - - 
ดอกเบ้ียคำ้งจ่ำยบุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 110,975.76 - 71,543.44 - 
ดอกเบ้ียคำ้งจ่ำยกิจกำรอ่ืน 560,559.23 575,131.74 81,593.96 575,131.74 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำยบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,105,814.18 2,857,118.45 3,095,034.18 - 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำยกิจกำรอ่ืน 24,506,368.51 13,146,881.70 19,701,131.90 11,809,890.30 
เงินทดรองจ่ำย 382,000.00 - - - 
รำยไดรั้บล่วงหนำ้กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 496,261.68 - 
รำยไดรั้บล่วงหนำ้ 3,524,813.57 6,770,467.85 988,730.57 4,770,950.96 
เจำ้หน้ีอ่ืน 34,933,274.41 55,749,991.30 32,990,725.31 55,249,788.20 

รวม 204,597,886.47 226,915,481.14 187,223,295.10 219,343,772.10 
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28. ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 
 

ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำนมีรำยละเอียดดงัน้ี 

  (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 
 2563 2562 2563 2562 
มูลค่ำปัจจุบนัของภำระผกูพนัตน้ปี 69,629,928.97 40,197,755.97 69,447,445.97 40,060,175.97 
ตน้ทุนกำรใหบ้ริกำรปัจจุบนั 5,041,801.03 5,491,206.12 4,368,682.03 5,408,573.09 
ตน้ทุนบริกำรในอดีต - 14,229,752.88 - 14,217,804.88 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 1,651,979.00 2,148,934.99 1,642,674.00 2,142,494.98 
กำรวดัมูลค่ำของผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืน - 191,735.00 - 191,735.00 
หกั  ผลประโยชน์จ่ำยระหวำ่งปี (7,849,409.22) (1,779,261.87) (7,849,409.22) (1,779,261.83) 
ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั - 9,149,805.88 - 9,205,923.88 
มูลค่ำปัจจุบนัของภำระผกูพนัปลำยปี 68,474,299.78 69,629,928.97 67,609,392.78 69,447,445.97 

 

ค่ำใช้จ่ำยท่ีรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 
มีดงัน้ี 

(หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
รับรู้ในก ำไรขำดทุน 2563 2562 2563 2562 
ตน้ทุนขำยและบริกำร 3,307,507.81 11,242,735.12 3,210,098.81 11,242,735.12 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย 766,766.04 1,731,582.70 766,766.04 1,731,582.70 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 2,214,383.33 3,338,958.51 1,629,368.33 3,237,937.47 
ค่ำตอบแทนผูบ้ริหร 405,122.85 5,748,352.66 405,122.85 5,748,352.66 

รวม 6,693,780.03 22,061,628.99 6,011,356.03 21,960,607.95 
     

รับรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอื่น     
ผลขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั     
ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมุติฐำนทำงกำรเงิน - (436,413.00) - (435,876.00) 
ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมุติฐำนทำงประชำกรศำสตร์ - 10,323,791.00 - 10,323,791.00 
ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงกำรปรับปรุงจำกประสบกำรณ์ - (737,572.12) - (681,991.12) 

รวม - 9,149,805.88 - 9,205,923.88 
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ขอ้สมมติฐำนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัท่ีใชค้  ำนวณประมำณกำร
หน้ีสินผลประโยชน์พนกังำน มีดงัน้ี 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563 2562 2563 2562 
อตัรำคิดลด ร้อยละ 2.24-3.36 ร้อยละ 3.13-3.23 ร้อยละ 3.13-3.23 ร้อยละ 3.13-3.23 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือนโดยเฉล่ีย ร้อยละ 4.29-5.40 ร้อยละ 4.29-5.40 ร้อยละ 4.29-5.40 ร้อยละ 4.29-5.40 
อตัรำกำรหมุนเวยีนพนกังำน ร้อยละ 0-57 ร้อยละ 0-45 ร้อยละ 0-57 ร้อยละ 0-45 
อำยเุกษียณ 60 ปี 60 ปี 60 ปี 60 ปี 

 

กำรวเิครำะห์ควำมอ่อนไหว 
 

กำรเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติฐำนท่ีเก่ียวขอ้งในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์
ประกนัภยัท่ีอำจเป็นไปได้อย่ำงสมเหตุสมผล ณ วนัท่ีรำยงำน โดยถือว่ำขอ้สมมติฐำนอ่ืน ๆ คงท่ี จะมี
ผลกระทบต่อภำระผกูพนัผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไวเ้ป็นจ ำนวนเงินดงัต่อไปน้ี 

 

29. ทุนเรือนหุน้ 
กำรเปล่ียนแปลงของทุนเรือนหุ้นส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 
   งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 รำคำตำม  2563  2562 
 มูลค่ำหุน้  จ ำนวนหุน้ มูลค่ำ  จ ำนวนหุน้ มูลค่ำ 
 (บำท)  (พนัหุน้) (พนับำท)  (พนัหุน้) (พนับำท) 

ทุนจดทะเบียน        
หุน้สำมญัตน้ปี 0.50  864,786 432,393  1,297,174 648,587 
หกั  ลดทุน 0.50  - -  (432,388) (216,194) 
หุน้สำมญัส้ินปี 0.50  864,786 432,393  864,786 432,393 
        

ทุนท่ีออกและเรียกช ำระ        
หุน้สำมญัตน้ปี 0.50  864,786 432,393  864,786 432,393 
หกั  ลดทุน 0.50  - -  - - 
หุน้สำมญัส้ินปี 0.50  864,786 432,393  864,786 432,393 

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563 2562 2563 2562 
อตัรำคิดลด เพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.50 2,775,350.00 2,631,380.00 2,725,817.00 2,616,126.00 
อตัรำคิดลด ลดลงร้อยละ 0.50 (3,019,648.00) (2,865,629.00) (2,964,810.00) (2,848,335.00) 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.50 (3,405,125.00) (2,988,610.00) (3,350,333.00) (2,971,487.00) 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน ลดลงร้อยละ 0.50 3,150,117.00 2,769,682.00 3,100,248.00 2,754,465.00 
อตัรำกำรหมุนเวยีนของพนกังำน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.50 3,208,160.00 2,808,476.00 3,152,278.00 2,790,919.00 
อตัรำกำรหมุนเวยีนของพนกังำน ลดลงร้อยละ 0.50 (3,934,550.00) (3,466,491.00) (3,872,524.00) (3,446,503.00) 
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ตำมรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2563 ของบริษทั ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
เม่ือวนัท่ี 20 เมษำยน 2563 มีมติอนุมติัออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทั 
(CIG-W8) โดยไม่คิดมูลค่ำ จ ำนวนไม่เกิน 432,393,391 หน่วย เสนอขำยให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตำม
สัดส่วนจ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีถืออยูใ่นอตัรำ 1:1 สำมำรถใชสิ้ทธิซ้ือหุน้เพิ่มทุนได ้1 หุน้ ในรำคำหุน้ละ 1.00 บำท 
ยกเวน้มีกำรปรับสิทธิตำมเง่ือนไขกำรปรับสิทธิจ ำนวนไม่เกิน 432,393,391 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 0.50 บำท 
คิดเป็นร้อยละ 50 ของหุน้ท่ีเรียกช ำระแลว้ทั้งหมด 

 

ตำมรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2562 ของบริษทั ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
เม่ือวนัท่ี 24 เมษำยน 2562 มีมติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษทัจำกเดิมหุ้นสำมญัจ ำนวน 1,297.17 ลำ้นหุ้น 
มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 0.50 บำท คิดเป็นทุนจดทะเบียนจ ำนวน 648.59 ลำ้นบำท และมีทุนท่ีช ำระแลว้จ ำนวน 
432.39 ลำ้นบำท เปล่ียนเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 864.79 ลำ้นหุ้น มูลค่ำที่ตรำไวหุ้้นละ 0.50 บำท คิดเป็น
ทุนจดทะเบียน และทุนท่ีช ำระแลว้จ ำนวน 432.39 ลำ้นบำท ตลอดจนเปล่ียนแปลงหนงัสือบริคณห์สนธิ
ของบริษทั เพื่อให้สอดคล้องกบักำรเปล่ียนแปลงทุนจดทะเบียนดงักล่ำว ทั้งน้ีบริษทัไดจ้ดทะเบียนกบั
กระทรวงพำณิชยเ์รียบร้อยแลว้เม่ือวนัท่ี 8 พฤษภำคม 2562 

 
30. ใบส ำคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้ 

 

ใบส ำคญัแสดงสิทธิ CIG-W8   
ประเภทของใบส ำคญัแสดงสิทธิ : ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญั คร้ังท่ี 8 ท่ีจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นสำมญั

เดิมของบริษทั (“ใบส ำคญัแสดงสิทธิคร้ังท่ี 8” หรือ “CIG-W8”) 
จ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีออกและเสนอขำย : 432,393,391 หน่วย 
อำยขุองใบส ำคญัแสดงสิทธิ : 8 เดือน 12 วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
รำคำกำรใชสิ้ทธิ : เท่ำกบั 1.00 บำทต่อหุน้ (มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 1.00 บำท) 
วนัใชสิ้ทธิคร้ังแรก : 1 มิถุนำยน 2563 
วนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ย : 12 กมุภำพนัธ์ 2564 

 

ต่อมำภำยหลงัรอบระยะเวลำบญัชี  บริษทัไดร้ับเงินค่ำหุ ้นเพิ ่มทุนจำกกำรใช้สิทธิตำม
ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญัของ CIG-W8 จ ำนวน 1,900 หุ้น รำคำหุ้นละ 1.00 บำท บริษทัไดจ้ด
ทะเบียนเพิ่มทุนจำกกำรใช้สิทธิดังกล่ำวกับกระทรวงพำณิชย์แล้วเม่ือวนัท่ี 19 กุมภำพนัธ์ 2564 ทั้งน้ี
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ CIG-W8 ท่ีไม่ไดใ้ชสิ้ทธิไดห้มดอำยเุป็นจ ำนวน 432,391,491 หน่วย 

 
 
 
 
 

หมายเหตุประกิอบังบักิารเงิน์
บัริษััท ซี่. ไอ. กรุ�ป จำากัด (มหาชน) และบัริย่อย
สำาหรับัปีสิ�นสุดวัันท่� 31 ธันวัาค์ม 2563



154

C.I.GROUP Public Company Limited 
Annual report 2020

87 

 

กำรจดักำรควำมเส่ียงในส่วนทุน 
 

วตัถุประสงค์ของกลุ่มบริษทัในกำรบริหำรทำงกำรเงิน คือ กำรด ำรงไวซ่ึ้งควำมสำมำรถใน
กำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเน่ือง กำรด ำรงไวซ่ึ้งโครงสร้ำงของทุนท่ีเหมำะสมและกำรรักษำอตัรำส่วนหน้ีสิน
ต่อทุนไม่ใหเ้กินขอ้ก ำหนดของสัญญำเงินกูย้มื 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 งบกำรเงินรวมแสดงอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเป็น 1.41 : 1 
และ 1.07 : 1 ตำมล ำดบั และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเป็น 1.38 : 1 และ 1.14 : 1 
ตำมล ำดบั 

 
31. ค่ำใชจ่้ำยตำมลกัษณะ 

 

ประกอบดว้ย 
 

  (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2563 2562 2563 2562 
กำรเปลี่ยนแปลงในสินคำ้ส ำเร็จรูปและงำนระหวำ่งท ำ 1,101,844.58 (7,169,433.69) 1,101,844.58 (7,169,433.69) 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 557,150,980.26 1,137,574,208.00 553,159,980.26 1,137,574,208.00 
ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำร 31,410,558.85 32,688,352.66 31,410,558.85 30,888,352.66 
ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัพนกังำน 165,752,445.28 169,135,297.22 155,329,733.47 160,884,743.34 
ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 49,954,455.27 56,661,660.90 36,274,691.47 45,433,293.15 
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำเงินลงทุน(โอนกลบั) (15,924,778.49) 15,924,778.49 18,744,935.65 47,141,532.37 
ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน 6,104,388.53 100,029,198.34 14,724,538.36 248,733,260.35 
ค่ำขนส่ง 25,122,430.21 22,202,019.00 25,122,430.21 22,202,019.00 
ค่ำส่งเสริมกำรขำย 11,887,945.68 14,014,735.48 11,418,317.99 13,547,585.00 
ค่ำสำรณูปโภค 12,999,455.12 12,889,357.99 11,693,473.31 11,835,772.00 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน 19,481,015.07 19,121,029.40 13,080,732.75 18,583,608.33 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินงำนอื่น 228,602,192.63 176,725,898.97 186,416,514.49 159,546,731.26 

รวม 1,093,642,932.99 1,749,797,102.76 1,058,477,751.39 1,889,201,671.77 
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32. รำยไดภ้ำษีเงินได ้
 

32.1 ภำษีเงินไดท่ี้รับรู้ในก ำไรขำดทุน 
(หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2563 2562 2563 2562 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั - - - - 
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี (หมำยเหตุ 24)     

กำรเปล่ียนแปลงของผลต่ำงชัว่ครำว (2,369,463.30) (16,486,451.36) (6,531,606.68) (41,657,743.59) 
ค่ำใชจ่้ำย(รำยได)้ภำษีเงินได ้ (2,369,463.30) (16,486,451.36) (6,531,606.68) (41,657,743.59) 

 

32.2 ภำษีเงินไดท่ี้รับรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 (หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2563 2562 2563 2562 
ภำษีเงินไดเ้ก่ียวกบัก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน - (1,829,961.18) - (1,841,184.78) 

 

รำยกำรกระทบยอดจ ำนวนเงินระหวำ่งค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดก้บัผลคูณของก ำไรทำงบญัชีกบั
อตัรำภำษีท่ีใชส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 สำมำรถแสดงไดด้งัน้ี 
 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563 2562 2563 2562 
ขำดทุนทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล (132,368,708.36) (215,059,427.59) (127,568,016.72) (352,527,182.76) 
อตัรำภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 
ขำดทุนทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัรำภำษี (26,473,741.67) (43,011,885.52) (25,513,603.34) (70,505,436.55) 

     

ผลกระทบทำงภำษีของรำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยท่ีไม่ถือ     
เป็นรำยไดห้รือค่ำใชจ่้ำยทำงภำษี ดงัน้ี     
ค่ำเส่ือมรำคำรถยนตท่ี์มีมูลค่ำเกิน 1 ลำ้นบำท - 148,867.47 - 148,867.47 
ขำดทุนจำกมูลค่ำสินคำ้คงเหลือลดลง 1,721,022.35 (1,139,244.45) 1,718,338.58 (1,141,639.60) 
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำเงินลงทุน - 9,560,400.00 3,748,987.13 29,840,151.06 
ขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีอำจเกิดข้ึน (1,227,668.78) - 455,389.21 - 
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ เงินให้กูย้มื - 20,005,839.67 - 29,334,807.49 
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 680,103.53 4,056,473.42 563,100.53 4,036,269.22 
ขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 24,800,510.16 8,259,670.87 18,560,026.11 6,322,618.65 
อ่ืน ๆ 499,774.41 2,119,878.54 467,761.78 1,964,362.26 

รวม - - - - 
กำรเปล่ียนแปลงของผลแตกต่ำงชัว่ครำว (2,369,463.30) (16,486,451.36) (6,531,606.68) (41,657,743.59) 
รำยไดภ้ำษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ (2,369,463.30) (16,486,451.36) (6,531,606.68) (41,657,743.59) 
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33. ขำดทุนต่อหุน้ข้ึนพื้นฐำน 
 

ขำดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนค ำนวณโดยหำรขำดทุนส ำหรับปีที่เป็นของผูถ้ือหุ้นของบริษทั 
(ไม่รวมก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ ำนวนหุน้สำมญัท่ีออกจ ำหน่ำยแลว้ระหวำ่งปี 

 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2563 2562 2563 2562 
ขำดทุนส ำหรับปี (หน่วย : บำท) (129,950,515.66) (198,572,976.23) (121,036,410.04) (310,869,439.17) 
จ ำนวนหุน้สำมญัท่ีออกจ ำหน่ำยแลว้ (หน่วย : หุน้) 864,786,382 864,786,382 864,786,382 864,786,382 
ขำดทุนต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐำน (บำท/หุน้) (0.1503) (0.2296) (0.1400) (0.3595) 

 

ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นปรับลดค ำนวณโดยกำรหำรก ำไร(ขำดทุน)สุทธิส ำหรับปีท่ีเป็นของ
ผูถื้อหุ้นสำมญัดว้ยจ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัท่ีออกและช ำระแลว้ปรับปรุงดว้ยจ ำนวนหุ้นสำมญั
เทียบเท่ำปรับลด ซ่ึงค ำนวณโดยใชจ้  ำนวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัของหุ้นสำมญัท่ีบริษทั ตอ้งออกเพื่อแปลง
หุน้สำมญัเทียบเท่ำปรับลดทั้งส้ินใหเ้ป็นหุน้สำมญั โดยสมมติวำ่บริษทัจะน ำเงินท่ีไดรั้บจำกกำรใชสิ้ทธิไป
ซ้ือหุ้นสำมญัจำกบุคคลภำยนอกคืนมำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมเพื่อน ำหุ้นสำมญัดงักล่ำวมำใชใ้นกำรแปลงหุ้น 
ซ่ึงบริษทัไม่แสดงก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นปรับลดส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 เน่ืองจำกรำคำ
ตลำดถวัเฉล่ียของหุน้สำมญัต ่ำกวำ่รำคำตำมสิทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

 
34. กำรเสนอขอ้มูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 

 

กลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจเก่ียวกับ ธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์และช้ินส่วน
เคร่ืองปรับอำกำศ และเคร่ืองท ำควำมเยน็ รวมทั้งบริกำรซ่อมแซม บ ำรุงรักษำและตรวจสอบสินคำ้ ธุรกิจ
ก่อสร้ำงและธุรกิจโรงแรม ก ำไร(ขำดทุน)จำกกำรด ำเนินงำนของแต่ละส่วนงำนนั้นเกิดข้ึนจำกยอดรำยได้
หกัตน้ทุนขำย และค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำรท่ีระบุไดข้องส่วนงำนธุรกิจนั้น 

 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุประกิอบังบักิารเงิน์
บัริษััท ซี่. ไอ. กรุ�ป จำากัด (มหาชน) และบัริย่อย
สำาหรับัปีสิ�นสุดวัันท่� 31 ธันวัาค์ม 2563
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ขอ้มูลเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนตำมประเภทส่วนงำนทำงธุรกิจของกลุ่มบริษทัมีดงัน้ี 
 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 ขำยสินคำ้ช้ินส่วน
เคร่ืองปรับอำกำศ 

ธุรกิจก่อสร้ำง บริกำรดำ้นโรงแรม อ่ืน ๆ รวม 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
รำยไดข้ำยและบริกำรในประเทศ 408,729 519,658 132,362 572,163 5,808 6,865 1,669 - 548,568 1,098,686 
รำยไดข้ำยและบริกำรต่ำงประเทศ 419,650 367,948 - - - - - - 419,650 367,948 
รวม 828,379 887,606 132,362 572,163 5,808 6,865 1,669 - 968,218 1,466,634 
ตน้ทุนขำยและบริกำร (690,828) (731,908) (191,732) (656,393) (20,042) (23,689) (3,558) - (906,160) (1,411,990) 
ก ำไร(ขำดทุน)ขั้นตน้ตำมส่วนงำน 137,551 155,698 (59,370) (84,230) (14,234) (16,824) (1,889) - 62,058 54,644 
ค่ำใชจ่้ำยท่ีไม่ไดปั้นส่วน         (168,002) (319,127) 
ขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำน         (105,944) (264,483) 
รำยไดอ่ื้น         8,996 89,649 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน         (19,481) (19,121) 
ส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วม       (15,940) (21,104) 
รำยไดภ้ำษีเงินได ้         2,369 16,486 
ขำดทุนส ำหรับปี         (130,000) (198,573) 
           
สินทรัพยถ์ำวรส่วนงำน         365,843 399,502 
สินทรัพยส่์วนกลำง         508,912 622,244 
สินทรัพยร์วม         874,755 1,021,746 

 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีลูกคำ้รำยใหญ่ท่ีมูลค่ำกำรขำย
สูงกวำ่ร้อยละ 10 ของรำยไดจ้ำกกำรขำยจ ำนวน 3 รำย มูลค่ำกำรขำยรวม 553.55 ลำ้นบำท และจ ำนวน 3 รำย 
มูลค่ำกำรขำยรวม 705.03 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

 

35. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 

นโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน 
กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงอนัเก่ียวเน่ืองกบักำรเปล่ียนแปลงของอตัรำดอกเบ้ีย อตัรำแลกเปล่ียน

ในตลำด และจำกกำรท่ีคู่สัญญำไม่ปฏิบติัตำมสัญญำ ซ่ึงกลุ่มบริษทัจะพิจำรณำใช้เคร่ืองมือทำงกำรเงิน
ท่ีเหมำะสม เพื่อป้องกนัควำมเส่ียงดงักล่ำว อยำ่งไรก็ตำมกลุ่มบริษทัไม่มีนโยบำยท่ีจะถือหรือออกเคร่ืองมือ
ทำงกำรเงินเพื่อกำรเก็งก ำไรหรือเพื่อกำรคำ้ 

 

ควำมเส่ียงดำ้นเครดิต 
บริษทัมีควำมเส่ียงดำ้นเครดิตจำกกำรไม่ไดรั้บช ำระหน้ีจำกลูกหน้ีกำรคำ้ทัว่ไป ทั้งน้ี บริษทัมี

กำรพิจำรณำควำมสำมำรถในกำรจ่ำยช ำระหน้ีของลูกหน้ีกำรคำ้ทัว่ไปแต่ละรำยในกำรพิจำรณำให้สินเช่ือ 
ส ำหรับลูกหน้ีกำรคำ้ท่ีคำดว่ำจะมีควำมเส่ียงดำ้นเครดิต บริษทัไดพ้ิจำรณำรับรู้ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิต
ไวอ้ยำ่งเพียงพอแลว้ 

หมายเหตุประกิอบังบักิารเงิน์
บัริษััท ซี่. ไอ. กรุ�ป จำากัด (มหาชน) และบัริย่อย
สำาหรับัปีสิ�นสุดวัันท่� 31 ธันวัาค์ม 2563
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ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ีย 
 

ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียท่ีเกิดข้ึนจำกควำมผนัผวนของอตัรำดอกเบ้ียในทอ้งตลำดในอนำคต 
ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนและกระแสเงินสดของบริษทั บริษทัมีควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ีย
เน่ืองจำกมีเงินฝำกธนำคำรพำณิชย ์เงินกูย้ืมจำกบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัและสินเช่ือกบัธนำคำรพำณิชยแ์ละ
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั อย่ำงไรก็ตำมสินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินดงักล่ำวมีอตัรำดอกเบ้ีย
ใกลเ้คียงกบัอตัรำดอกเบ้ียในทอ้งตลำด บริษทัจึงเช่ือวำ่จะไม่มีควำมเส่ียงท่ีเป็นสำระส ำคญัจำกอตัรำดอกเบ้ีย 

 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินที่ส ำคญัสำมำรถ
จดัตำมประเภทอตัรำดอกเบ้ียไดด้งัน้ี 
 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 
 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย ไม่มี รวม อตัรำ 
 ภำยใน มำกกวำ่ มำกกวำ่ ปรับข้ึนลง ดอกเบ้ีย  ดอกเบ้ีย 

 1 ปี 1 ถึง 5 ปี 5 ปี ตำมรำคำตลำด   (ร้อยละ) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน        

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - - 25,310,384.16 5,529,883.64 30,840,267.80 0.125-0.85 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 175,877,641.08 175,877,641.08 - 
เงินใหกู้ยื้มระยะสั้นจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,600,000.00 - - - - 1,600,000.00 1.50-15.00 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน - - - 10,102,194.43 - 10,102,194.43 - 

รวม 1,600,000.00 - - 35,412,578.59 181,407,524,72 218,420,103.31  
        

หนีสิ้นทำงกำรเงิน        
เงินกูยื้มระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 20,000,000.00 - - 74,515,942.42 16,991,491.26 111,507,433.68 1.75-5.87 
เงินกูยื้มระยะสั้นจำกบุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 15,880,000.00 - - - - 15,880,000.00 1.50 
เงินกูยื้มระยะสั้นจำกบุคคลและกิจกำรอ่ืน 79,458,081.65 - - - - 79,458,081.65 5.75-15.00 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - - 204,597,886.47 204,597,886.47 - 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 3,510,784.01 7,531,966.24 1,671,749.13 - - 12,714,499.38 0.33-12.00 

รวม 118,848,865.66 7,531,966.24 1,671,749.13 74,515,942.42 221,589,377.73 424,157,901.18  
 

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 
 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย ไม่มี รวม อตัรำ 
 ภำยใน มำกกวำ่ มำกกวำ่ ปรับข้ึนลง ดอกเบ้ีย  ดอกเบ้ีย 

 1 ปี 1 ถึง 5 ปี 5 ปี ตำมรำคำตลำด   (ร้อยละ) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน        

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - - 9,105,753.33 809,034.60 9,914,787.93 0.04-1.10 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 196,704,626.11 196,704,626.11 - 
เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั - - - 20,561,543.49 - 20,561,543.49 1.50-15.00 

รวม - - - 29,667,296.82 197,513,660.71 227,180,957.53  
        

หนีสิ้นทำงกำรเงิน        
เงินกูยื้มระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 20,000,000.00 - - 88,345,738.63 8,975,450.28 117,321,188.91 0.25-6.25 
เงินกูยื้มระยะสั้นจำกบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,150,000.00 - - - - 2,150,000.00 15.00 
เงินกูยื้มระยะสั้นจำกบุคคลและกิจกำรอ่ืน 88,230,110.70 - - - - 88,230,110.70 5.75-12.00 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - - 226,915,481.14 226,915,481.14 - 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 250,315.26 800,772.89 - - - 1,051,088.15 0.33-0.36 

รวม 110,630,425.96 800,772.89 - 88,345,738.63 235,890,931.42 435,667,868.90  

หมายเหตุประกิอบังบักิารเงิน์
บัริษััท ซี่. ไอ. กรุ�ป จำากัด (มหาชน) และบัริย่อย
สำาหรับัปีสิ�นสุดวัันท่� 31 ธันวัาค์ม 2563
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 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเฉพำะกิจกำร 
 วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 
 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย ไม่มี รวม อตัรำ 
 ภำยใน มำกกวำ่ มำกกวำ่ ปรับขึ้นลง ดอกเบ้ีย  ดอกเบ้ีย 

 1 ปี 1 ถึง 5 ปี 5 ปี ตำมรำคำตลำด   (ร้อยละ) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน        

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - - 21,664,508.79 2,370,257.19 24,034,765.98 0.125-0.85 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 165,623,241.88 165,623,241.88 - 
เงินให้กูย้มืระยะสั้นจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,000,000.00 - - - - 1,000,000.00 1.50-15.00 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน - - - 10,000,104.65 - 10,000,104.65 - 

รวม 1,000,000.00 - - 31,664,613.44 167,993,499.07 200,658,112.51  
        
หน้ีสินทำงกำรเงิน        

เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 20,000,000.00 - - 74,515,942.42 16,991,491.26 111,507,433.68 1.77-5.87 
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 820,000.00 - - - - 820,000.00 1.50 
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกบุคคลและกิจกำรอ่ืน 65,058,081.65 - - - - 65,058,081.65 5.75 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - - 187,223,295.10 187,223,295.10 - 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 405,719.36 1,791,022.28 1,671,749.14 - - 3,868,490.78 0.33-12.00 

รวม 86,283,801.01 1,791,022.28 1,671,749.14 74,515,942.42 204,214,786.36 368,477,301.21  
 

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเฉพำะกิจกำร 
 วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 
 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย ไม่มี รวม อตัรำ 
 ภำยใน มำกกวำ่ มำกกวำ่ ปรับขึ้นลง ดอกเบ้ีย  ดอกเบ้ีย 

 1 ปี 1 ถึง 5 ปี 5 ปี ตำมรำคำตลำด   (ร้อยละ) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน        

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - - 8,434,752.59 667,028.60 9,101,781.19 0.04-1.10 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 195,723,311.12 195,723,311.12 - 
เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั - - - 20,460,503.99 - 20,460,503.99 - 

รวม - - - 28,895,256.58 196,390,339.72 225,285,596.30  
        
หน้ีสินทำงกำรเงิน        

เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 20,000,000.00 - - 88,345,738.63 8,975,450.28 117,321,188.91 0.25-6.25 
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกกิจกำรอ่ืน 86,180,111.70 - - - - 86,180,111.70 5.75-12.00 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - - 219,343,772.10 219,343,772.10 - 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 250,315.26 800,772.89 - - - 1,051,088.15 0.33-0.36 

รวม 106,430,426.96 800,772.89 - 88,345,738.63 228,319,222.38 423,896,160.86  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุประกิอบังบักิารเงิน์
บัริษััท ซี่. ไอ. กรุ�ป จำากัด (มหาชน) และบัริย่อย
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ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียน 
 

ควำมเส่ียงดำ้นอตัรำแลกเปล่ียนของกลุ่มบริษทัส่วนใหญ่เก่ียวขอ้งกบักำรขำยสินคำ้และซ้ือ
วตัถุดิบเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ ซ่ึงไม่ไดท้  ำสัญญำป้องกนัควำมเส่ียงดำ้นอตัรำแลกเปล่ียน ดงัน้ี 

 

 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 

สกุลเงิน (หน่วย : พนับำท) สินทรัพย ์ หน้ีสิน สินทรัพย ์ หน้ีสิน 
ดงเวยีดนำม 10,532 - 10,532 - 
ดอลลำร์สหรัฐ 2,066 2,477 1,668 2,268 
ดอลลำร์ออสเตรเลีย 39 - 18 - 
รูปีของปำกีสถำน 20 - 20 - 

 

มูลค่ำยติุธรรม 
 

เน่ืองจำกสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินส่วนใหญ่จดัอยูใ่นประเภทระยะสั้นและเงินกูย้ืม
มีอตัรำดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัรำในตลำด ฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัจึงเช่ือวำ่มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพย์
และหน้ีสินทำงกำรเงินดงักล่ำวแสดงมูลค่ำไม่แตกต่ำงจำกมูลค่ำยติุธรรมอยำ่งมีสำระส ำคญั 

 
36. ล ำดบัชั้นมูลค่ำยติุธรรม 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยบ์ำงรำยกำรท่ีเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม
ไวแ้ยกแสดงตำมระดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม ไดด้งัน้ี 

 

(หน่วย : ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
สินทรัพยท่ี์เปิดเผยมูลค่ำยติุธรรม         
อสังหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน (หมำยเหตุ 19) - - 75.69 75.69 - - 75.69 75.69 
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37. ภำระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอำจจะเกิดข้ึน 
 

นอกจำกหน้ีสินตำมท่ีปรำกฏในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 
กลุ่มบริษทัยงัมีภำระผกูพนัอ่ืนดงัน้ี 

 

37.1 ภำระผกูพนัจำกวงเงินสินเช่ือระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 
 

  งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 
 สกลุเงิน 

(หน่วย : ลำ้น) 
วงเงิน 
ทั้งส้ิน 

วงเงิน 
ใชไ้ป 

วงเงิน 
คงเหลือ 

วงเงิน 
ทั้งส้ิน 

วงเงิน 
ใชไ้ป 

วงเงิน 
คงเหลือ 

หนงัสือค ้ำประกนั บำท 137.30 107.91 29.39 197.76 158.34 39.42 
วงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิตและทรัสตรี์ซีท 
    และสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศลว่งหนำ้ 

 
บำท 166.00 121.35 44.65 170.00 98.59 71.41 

วงเงินเบิกเกินบญัชีธนำคำร บำท 30.00 16.99 13.01 30.00 12.77 17.23 
วงเงินกูย้มืระยะสั้น บำท 20.00 20.00 - 20.00 20.00 - 
วงเงินแฟคตอร่ิง บำท 60.00 31.22 28.78 80.00 51.61 28.39 
บตัรเครดิตน ้ำมนั บำท 0.80 0.12 0.68 0.80 0.39 0.41 

 

วงเงินสินเช่ือดงักล่ำวขำ้งตน้ใชห้ลกัทรัพยค์  ้ำประกนัตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ท่ี 16 
และขอ้ท่ี 20 

 

37.2 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 บริษทัมีภำระผูกพนัเก่ียวกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุนอนัเก่ียวเน่ืองกบัสัญญำ
กำรสั่งซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ โดยมีรำยละเอียด ดงัน้ี 

 

 (หน่วย : ลำ้นบำท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 
 มูลค่ำ 

ตำมสัญญำ  ภำระผกูพนั 
คงเหลือ 

มูลค่ำ 
ตำมสัญญำ  ภำระผกูพนั 

คงเหลือ 
บำท 2.14  1.33 -  - 
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37.3 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีภำระผกูพนัตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำน สัญญำมีอำย ุ
3 ถึง 26 ปี โดยมีจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยในอนำคตทั้งส้ินภำยใตส้ัญญำเช่ำ ดงัน้ี 

 

  (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2563 2562 2563 2562 
ภำยในหน่ึงปี - 2,664,324.00 - 308,000.00 
1-5 ปี - 4,528,200.00 - - 

รวม - 7,192,524.00 - 308,000.00 
 

37.4 คดีฟ้องร้อง 
 

(ก) ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 บริษทัมีคดีควำมจำกกำรถูกเจำ้หน้ีฟ้องร้องเพื่อให้ช ำระ
หน้ีจำกกำรซ้ือสินคำ้ เป็นจ ำนวนรวม 0.15 ล้ำนบำท ซ่ึงประกอบด้วยมูลหน้ีเงินตน้ จ ำนวน 
0.12 ลำ้นบำท และดอกเบ้ียจ ำนวน 0.03 ลำ้นบำท พร้อมคิดดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 7.50 ต่อปี 
นบัตั้งแต่วนัถดัจำกวนัฟ้องร้องจนกว่ำจะไดช้ ำระหน้ีเสร็จส้ิน โดยศำลชั้นตน้และศำลอุธรณ์
พิพำกษำให้บริษทัช ำระหน้ีแก่เจำ้หน้ี และบริษทัไดจ่้ำยช ำระเรียบร้อยแลว้เม่ือวนัท่ี 26 มิถุนำยน 
2563 คดีจึงส้ินสุดลงแลว้ 
 

(ข) ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 บริษทัมีคดีควำมจำกกำรถูกเจำ้หน้ีฟ้องร้องเพื่อให้ช ำระหน้ีจำกกำรผิด
สัญญำจดัหำบุคลำกรและเช่ำวสัดุอุปกรณ์ เป็นจ ำนวนรวม 1.65 ลำ้นบำท พร้อมดอกเบ้ียในอตัรำ
ร้อยละ 7.50 ต่อปี นบัตั้งแต่วนัถดัจำกวนัฟ้องร้องจนกวำ่จะไดช้ ำระหน้ีเสร็จส้ิน โดยปัจจุบนัคดี
อยูร่ะหวำ่งกำรพิจำรณำ อยำ่งไรก็ตำมบริษทัไดบ้นัทึกมูลหน้ีดงักล่ำวในงบกำรเงินแลว้ทั้งจ  ำนวน 
 

(ค) ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 บริษทัยอ่ยเป็นโจทก์ฟ้องร้องเร่ืองผิดสัญญำกำรช ำระหน้ีกบั
บริษทัแห่งหน่ึงและผูบ้ริหำรโรงแรมท่ำนหน่ึง เน่ืองจำกโจทก์ไดท้  ำสัญญำจะซ้ือจะขำยโรงแรม
กบัจ ำเลย โดยจ ำเลยไดส้ั่งจ่ำยใหต้ำมสัญญำจะซ้ือจะขำยสิทธิกำรเช่ำและทรัพยสิ์นบนท่ีดินท่ีเช่ำ
ไดป้ฏิเสธกำรจ่ำยเงิน โจทกจึ์งยืน่ฟ้องจ ำเลยทั้งสอง เป็นคดีหมำยเลขด ำท่ี 90/2561 

 

เม่ือวนัท่ี 17 ตุลำคม 2561 ศำลชั้นตน้มีค ำพิพำกษำ ใหจ้  ำเลยทั้งสองร่วมกนัช ำระเงิน 
5.00 ลำ้นบำท พร้อมดอกเบ้ียอตัรำร้อยละ 7.50 ต่อปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 3 เมษำยน 2560 เป็นตน้ไป
จนกวำ่จะช ำระเสร็จ โดยค ำนวณดอกเบ้ียถึงวนัฟ้อง (วนัท่ี 27 มีนำคม 2561) ตอ้งไม่เกิน 0.37 
ลำ้นบำท โดยใหจ้  ำเลยทั้งสองช ำระค่ำธรรมเนียมแทนโจทกเ์ป็นคดีหมำยเลขแดงท่ี 287/2561 
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ต่อมำเม่ือวนัท่ี 2 ธนัวำคม 2562 จ ำเลยทั้งสองไดย้ื่นอุทธรณ์ค ำพิพำกษำของศำลชั้นตน้
ต่อศำลอุทธรณ์ ซ่ึงศำลอุทธรณ์ไดมี้ค ำพิพำกษำใหจ้  ำเลยทั้งสองช ำระเงินจ ำนวน 4.94 ลำ้นบำท 
พร้อมดอกเบ้ียอตัรำร้อยละ 7.50 ต่อปีของเงินตน้ดงักล่ำว นบัแต่วนัท่ี 3 เมษำยน 2560 จนกวำ่จะ
ช ำระเสร็จแก่โจทก ์

 

(ง) บริษทัยอ่ยถูกพนกังำนท่ีพน้สภำพฟ้องร้อง เร่ืองไม่ปฏิบติัตำมสัญญำจำ้งแรงงำน ซ่ึงเป็นค่ำจำ้งท่ี
คำ้งจ่ำยพร้อมดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 15 ต่อปี นบัแต่วนัผิดนดัจนถึงวนัฟ้องจนกว่ำจะช ำระเสร็จ 
รวมเป็นเงิน 0.42 ลำ้นบำท และกรณีท่ีบริษทัไม่จ่ำยเงินแก่พนกังำนท่ีพน้สภำพจึงขอให้บริษทั
จ่ำยเงินเพิ่มร้อยละ 15 ของเงินท่ีค้ำงจ่ำยทุกงวดระยะเวลำ 7 วนั เป็นเงินจ ำนวน 1.22 ล้ำนบำท 
รวมถึงให้บริษทัจ่ำยเงินค่ำหุ้นที่หกัไปพร้อมดอกเบ้ียตั้งแต่วนัที่ผิดนดัจนถึงวนัที่ฟ้องเป็นเงิน
จ ำนวน 2.35 ล้ำนบำท รวมเป็นเงินท่ีถูกฟ้องร้องทั้งส้ิน 3.99 ล้ำนบำท โดยบริษทัย่อยได้บนัทึก
หน้ีสินไวใ้นงบกำรเงินแลว้ทั้งจ  ำนวน 

 
38. กำรอนุมติังบกำรเงิน 

 

กรรมกำรผูมี้อ  ำนำจอนุมติัของบริษทั ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) ไดอ้นุมติัให้ออกงบกำรเงินแลว้
เม่ือวนัท่ี 28 กุมภำพนัธ์ 2564 
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ข้อมูลทัั�วิไป 
ของบัริษััทั

ชื่่�อบี้ริษััท • บร่ษััทุ	ซื้ี.ไอ.กร้�ป	จำำากัด	(มัหุ้าชน)

ชื่่�อย่อ • CIG

ปีระเภทธัุรกิจำหลัก • ผู้ล้่ต่ช่�นส่วนเคร้�องปรับอากาศ	(ประเภทุคอยล้์)

เลข้ทะเบี้้ยนบี้ริษััท • 0107547000133

ทุนจำดืทะเบี้้ยน • ทุ้นจำดทุะเบียน	648,590,086.50	บาทุ	(ณ	วันทุี�	31	ธิันวาคมั	2563) 

ทุ้นจำดทุะเบียนชำาระแล้�ว	432,393,391.00	บาทุ 

มั้ล้ค่าทุี�ต่ราไว�ต่่อหุ้้�น	0.50	บาทุ

ท้�ตํั�งิสำ�นักงิ�นใหญ่่ • เล้ขทุี�	1/1	หุ้มั้่ทุี�	7	ถืนนบางค้วัด	ต่ำาบล้บางค้วัด	อำาเภอเมั้อง	จำังหุ้วัดปทุ้มัธิานี	12000 

โทุรศัพิ่ทุ์	:	0-2976-5290-9	โทุรสาร	:	0-2976-5023

ท้�ตํั�งิสำ�นักงิ�นส�ข้� • เล้ขทุี�	789/75	หุ้มั้่ทุี�	1	น่คมัอ้ต่สาหุ้กรรมัปิ�นทุอง	ต่ำาบล้หุ้นองขามั	 

อำาเภอศรีราชา	จำังหุ้วัดชล้บ้ร ี

โทุรศัพิ่ทุ์	:	0-3829-6920-4	โทุรสาร	:	0-3829-6919

ท้�ตํั�งิสำ�นักงิ�นส�ข้� • เล้ขทุี�	526/1-3	หุ้มั้่ทุี�	3	ซื้อยทุ่านผู้้�หุ้ญ่ง	ถืนนเทุพิ่ารักษั์	ต่ำาบล้เทุพิ่ารักษั์	 

อำาเภอเมั้อง	จำังหุ้วัดสมั้ทุรปราการ	10270 

โทุรศัพิ่ทุ์	:	0-2758-3034-6	โทุรสาร	:	0-2758-3085

โฮมเพัจำ • http://www.cigpcl.com

บัุค์ค์ลอ้างอิง

น�ยทะเบี้้ยนหลักทรัพัย์ • บร่ษััทุ	ศ้นย์รับฝ่ากหุ้ล้ักทุรัพิ่ย์	(ประเทุศไทุย)	จำำากัด	 

เล้ขทุี�	93	อาคารต่ล้าดหุ้ล้ักทุรัพิ่ย์แหุ้่งประเทุศไทุย	 

ถืนนรัชดาภ่เษัก	แขวงด่นแดง	เขต่ด่นแดง	กร้งเทุพิ่มัหุ้านคร	10400 

โทุรศัพิ่ทุ์	:	0-2009-9000	โทุรสาร	:	0-2009-9991

ผู้สอบี้บี้ัญ่ชื่้ • นายอำาพิ่ล้	จำำานงค์วัฒน์	หุ้ร้อ	นางสาวประภาศรี	ล้ีล้าส้ภา	หุ้ร้อนายนร่ศ	เสาวล้ักษัณ์สก้ล้	 

ผู้้�สอบบญัชรีบัอนญ้าต่เล้ขทีุ�	4663,	4664	แล้ะ	5369	ต่ามัล้ำาดบั	หุ้ร้อ	ผู้้�สอบบญัช ี

ทุ่านอ้�นทุี�	ก.ล้.ต่.	ใหุ้�ความัเหุ้็นชอบ	แหุ้่งบร่ษััทุ	สำานักงาน	เอ	เอ็มั	ซื้ี	จำำากัด 

เล้ขทุี�	191	อาคารสีล้มัคอมัเพิ่ล้็กซื้์	ชั�นทุี�	19	ย้น่ต่	4	ถืนนสีล้มั	แขวงสีล้มั 

เขต่บางรัก	กร้งเทุพิ่ฯ	10500 

โทุรศัพิ่ทุ์	:	0-2231-3980-7
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บัริษััทย่อย

ชื่่�อบี้ริษััท

ปีระเภทธัุรกิจำหลัก

เลข้ทะเบี้้ยนบี้ริษััท

ทุนจำดืทะเบี้้ยน

ท้�ตํั�งิสำ�นักงิ�นใหญ่่

ท้�ตํั�งิสำ�นักงิ�นส�ข้�

โฮมเพัจำ

• บร่ษััทุ	ซื้ีไอจำี	ดีเวล้ล้อปเมั�นทุ์	จำำากัด	(เปล้ี�ยนช้�อจำาก	บร่ษััทุ	เดอ	ล้ะไมั	จำำากัด)

• ธิ้รก่จำบร่การ	ประเภทุ	โรงแรมั	แล้ะธิ้รก่จำประมั้ล้งาน	รับเหุ้มัาก่อสร�าง

• 0845547005846

• ทุ้นจำดทุะเบียน	100,000,000.00	บาทุ	(ณ	วันทุี�	31	ธิันวาคมั	2563) 

ทุ้นจำดทุะเบียนชำาระแล้�ว	100,000,000.00	บาทุ	

• เล้ขทุี�	1/1	หุ้มั้่ทุี�	7	ถืนนบางค้วัด	ต่ำาบล้บางค้วัด	อำาเภอเมั้อง	จำังหุ้วัดปทุ้มัธิานี	12000	

โทุรศัพิ่ทุ์	:	0-2976-5290-9	โทุรสาร	:	0-2976-5023

• เล้ขทุี�	171/4-9	หุ้มั้่ทุี�	4	ต่ำาบล้มัะเร็ต่	อำาเภอเกาะสมั้ย	จำังหุ้วัดส้ราษัฏิร์ธิานี	 

โทุรศัพิ่ทุ์	:	0-7791-3250	โทุรสาร	:	0-7791-3255

• http://www.samayabura.com

ชื่่�อบี้ริษััท

ปีระเภทธัุรกิจำหลัก

เลข้ทะเบี้้ยนบี้ริษััท

ทุนจำดืทะเบี้้ยน

ท้�ตํั�งิสำ�นักงิ�นใหญ่่

• บร่ษััทุ	ซื้ีไอจำี	(ประเทุศไทุย)	จำำากัด	

• ผู้ล้่ต่แล้ะจำำาหุ้น่ายอ้ปกรณ์	แล้ะช่�นส่วนเคร้�องปรับอากาศแล้ะเคร้�องทุำาความัเย็นทุ้กชน่ด

• 0135554002471

• ทุ้นจำดทุะเบียน	60,000,000.00	บาทุ	(ณ	วันทุี�	31	ธิันวาคมั	2563) 

ทุ้นจำดทุะเบียนชำาระแล้�ว	58,500,000.00	บาทุ

• เล้ขทุี�	1/1	หุ้มั้่ทุี�	7	ถืนนบางค้วัด	ต่ำาบล้บางค้วัด	อำาเภอเมั้อง	จำังหุ้วัดปทุ้มัธิานี	12000 

โทุรศัพิ่ทุ์	:	0-2976-5290	(อัต่โนมััต่่	10	สาย)	 

โทุรสาร	:	0-2976-5023,	0-2598-2332

ชื่่�อบี้ริษััท

ปีระเภทธัุรกิจำหลัก

เลข้ทะเบี้้ยนบี้ริษััท

ทุนจำดืทะเบี้้ยน

ท้�ตํั�งิสำ�นักงิ�นใหญ่่

• บร่ษััทุ	สยามัเรล้เวย์	ดีเวล้ล้อปเมั�นทุ์	จำำากัด	

• ธิ้รก่จำศ้นย์ซื้่อมัรถืไฟ

• 0135560001243

• ทุ้นจำดทุะเบียน	50,000,000	บาทุ	(ณ	วันทุี�	31	ธิันวาคมั	2563) 

ทุ้นจำดทุะเบียนชำาระแล้�ว	50,000,000	บาทุ

• เล้ขทุี�	1/1	หุ้มั้่ทุี�	7	ถืนนบางค้วัด	ต่ำาบล้บางค้วัด	อำาเภอเมั้อง	จำังหุ้วัดปทุ้มัธิานี	12000 

โทุรศัพิ่ทุ์	:	0-2976-5290	(อัต่โนมััต่่	10	สาย)	 

โทุรสาร	:	0-2976-5023
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บัริษััทย่อย

ชื่่�อบี้ริษััท 

ปีระเภทธัุรกิจำหลัก

เลข้ทะเบี้้ยนบี้ริษััท

ทุนจำดืทะเบี้้ยน

ท้�ตํั�งิสำ�นักงิ�นใหญ่่

• บร่ษััทุ	อ่ล้ล้ัสโต่ร	จำำากัด

• บร่การทุดสอบแล้ะต่่ดต่ั�งอ้ปกรณ์ไฟฟ้าแรงส้ง

• 0135563001775

• ทุ้นจำดทุะเบียน	5,000,000	บาทุ	(ณ	วันทุี�	31	ธิันวาคมั	2563) 

ทุ้นจำดทุะเบียนชำาระแล้�ว	1,000,000	บาทุ

• เล้ขทุี�	5/10	หุ้มั้่ทุี�	4	ถืนนบางค้วัด	ต่ำาบล้บางค้วัด	อำาเภอเมั้อง	จำังหุ้วัดปทุ้มัธิานี	12000 

โทุรศัพิ่ทุ์	:	0-2976-5290	(อัต่โนมััต่่	10	สาย)	 

โทุรสาร	:	0-2976-5023

ชื่่�อบี้ริษััท 

ปีระเภทธัุรกิจำหลัก

เลข้ทะเบี้้ยนบี้ริษััท

ทุนจำดืทะเบี้้ยน

ท้�ตํั�งิสำ�นักงิ�นใหญ่่

• บร่ษััทุ	ซื้ีไอจำี	บล้้โซื้ล้้ชั�นส์	จำำากัด

• ว่จำัยพิ่ัฒนา	ผู้ล้่ต่	ประกอบ	แล้ะจำำาหุ้น่าย	เคร้�องปรับอากาศ	เคร้�องทุำาความัเย็น 
แล้ะ	ช่�นส่วนฯ

• 0135563017671

• ทุ้นจำดทุะเบียน	1,000,000	บาทุ	(ณ	วันทุี�	31	ธิันวาคมั	2563) 
ทุ้นจำดทุะเบียนชำาระแล้�ว	250,000	บาทุ

• เล้ขทุี�	1/1	หุ้มั้่ทุี�	7	ถืนนบางค้วัด	ต่ำาบล้บางค้วัด	อำาเภอเมั้อง	จำังหุ้วัดปทุ้มัธิานี	12000 
โทุรศัพิ่ทุ์	:	0-2976-5290	(อัต่โนมััต่่	10	สาย)	 
โทุรสาร	:	0-2976-5023

บัริษััทร่วัม

ชื่่�อบี้ริษััท 

ปีระเภทธัุรกิจำหลัก

เลข้ทะเบี้้ยนบี้ริษััท

ทุนจำดืทะเบี้้ยน

ท้�ตํั�งิสำ�นักงิ�นใหญ่่

• บร่ษััทุ	ขวานทุองประปาไทุย	จำำากัด

• ผู้ล้่ต่แล้ะจำำาหุ้น่ายนำ�าประปา

• 0135563024155

• ทุ้นจำดทุะเบียน	1,000,000	บาทุ	(ณ	วันทุี�	31	ธิันวาคมั	2563) 
ทุ้นจำดทุะเบียนชำาระแล้�ว	250,000	บาทุ

• เล้ขทุี�	1/1	หุ้มั้่ทุี�	7	ถืนนบางค้วัด	ต่ำาบล้บางค้วัด	อำาเภอเมั้อง	จำังหุ้วัดปทุ้มัธิานี	12000 
โทุรศัพิ่ทุ์	:	0-2976-5290	(อัต่โนมััต่่	10	สาย)	 
โทุรสาร	:	0-2976-5023



บริิษััท ซีี.ไอ.กริ๊�ป จำำ�กัด (มห�ชน)
เลขที่่� 1/1 หมู่่�ที่่ � 7 ถนนบางคู่วััด ตำำาบลบางคู่วััด อำำาเภอำเมู่ือำง จัังหวััดปทีุ่มู่ธาน่ 12000

Tel. +66 (02) 976 5290  Fax +66 (02) 976 5023
http://www.cigpcl.com




