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พลตำารวจเอก

 (ปรุง บุญผดุง)
 ประธานกรรมการบริษัท

ปี 2564 ยังคงเป็นอีกปีที่ผลกระทบของโรคระบาด COVID-19 และ 

ความผันผวนเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม  

ในทุกภมิูภาคท่ัวโลก รวมถงึประเทศไทย ท�าให้ทุกภาคส่วนต้องปรบัตวั  

เพื่อก้าวข้ามวิกฤติการณ์นี้ คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ  

มีความตระหนักเป็นอย่างย่ิง ท่ีต้องปรับตัวเพ่ือลดผลกระทบ และ 

ขยายการด�าเนินงานเข้าสู ่ธุรกิจใหม่ท่ีมีโอกาสเติบโต เพื่อสร้าง 

ความม่ันคงในระยะยาว เช่น ธรุกจิด้านเทคโนโลยีและนวตักรรม ธรุกจิ 

ด้านการให้บริการสาธารณูปโภค ธุรกิจด้านพลังงานทดแทน เป็นต้น 

ในปีนี ้ถอืเป็นปีแห่งความท้าทาย ซ่ึงบรษัิทฯ ได้ตระหนกัถงึปัญหาต่างๆ 

และพร้อมท่ีด�าเนินกิจการอย่างเต็มความสามารถ เพ่ือให้สามารถ 

ด�าเนินธรุกจิไดส้อดคล้องกับสถานการณปั์จจุบนัทีเ่กิดขึน้ และเติบโต 

อย่างแข็งแกร่งต่อไป 

บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นท่ีจะด�าเนินธุรกิจด้วยความซ่ือสัตย์ โปร่งใส  

โดยยึดหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี จนได้รับรางวัลบริษัทท่ีมีความ 

รบัผดิชอบต่อสงัคม ในระดบั Bronze Medal Top 50% จาก EcoVadis 

ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีจดัล�าดบัความยัง่ยืนจากบรษัิทท่ัวโลก โดยบรษัิทฯ 

ได้รับคะแนนด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน ด้านจริยธรรมท่ีสูงกว่า 

ค่าเฉลีย่ของอุตสาหกรรม ย่ิงไปกว่านัน้บรษัิทฯ ยงัคงมุ่งม่ันจดัการตวัเอง 

เริ่มจากการปรับภาพลักษณ์ขององค์กร มุ่งเน้นการลดต้นทุน พัฒนา 

ประสทิธภิาพ เพิม่ประสทิธิผลการด�าเนนิงาน พร้อมกบัการค้นคว้าวิจยั 

สร้างนวัตกรรมทางการผลิต และผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

บนพืน้ฐานความเช่ือท่ีว่าธุรกจิกบัสงัคมจะต้องอยู่ร่วมกนั อย่างช่วยเหลอื 

เกือ้กลู เอ้ือประโยชน์ ซ่ึงกนัและกนั รกัษ์และพฒันาบุคลากรอย่างต่อเนือ่ง  

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้น 

ในนามของคณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทุกคนขอขอบคณุทุกท่าน 

ท่ีให้การสนบัสนนุการด�าเนนิงานของบรษัิทด้วยดเีสมอมา บรษัิทจะไม่ 

สามารถบรรลเุป้าหมายได้หากไม่ได้รบัความร่วมมือและการสนบัสนนุจาก 

ผูม้ส่ีวนได้เสยีทุกฝ่าย ท้ังลกูค้า ผูถ้อืหุ้น ผูผ้ลติ พนกังาน สถาบนัการเงนิ 

และพนัธมติรทางธุรกจิ เราเช่ือมัน่ว่าด้วยคณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และ 

พนกังานทุกคนพร้อมจะทุ่มเท และปฏบัิติหน้าท่ีอย่างเตม็ความสามารถ  

บริษัทฯ จักสามารถก้าวสู่การเจริญเติบโตในอนาคตอย่างยั่งยืนต่อไป 
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โครงสร้างและการด�าเนินงาน
ของบริษัท

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ�ากัด ก่อตั้งข้ึนเมื่อวันท่ี 20 สิงหาคม 2534  

จากการรวมตัวกันของกลุ ่มผู ้บริหารซ่ึงเคยร่วมงานกับบริษัท 

ผู้ผลิตช้ินส่วนเครื่องปรับอากาศของประเทศสหรัฐอเมริกา ด้วยทุน 

จดทะเบียนเริ่มแรกจ�านวน 10 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ 

ประกอบธุรกิจผลิตคอยล์เย็น (Evaporator Coil) คอยล์ร ้อน  

(Condenser Coil) และคอยล์น�้าเย็น (Chilled Water Coil) ซึ่งเป็น 

ส่วนประกอบของเครื่องปรับอากาศ เครื่องท�าความเย็น และอุปกรณ์ 

ถ่ายเทความร้อน/ความเย็นประเภทอื่นๆ เพื่อจ�าหน่ายในประเทศ จน

กระทั่งในปี 2541 บริษัทจึงเริ่มผลิตและจ�าหน่ายไปยังต่างประเทศ

ปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียน 432.394 ล้านบาท และเป็นหนึ่งใน 

ผู้ด�าเนินธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายคอยล์รายใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย  

โดยได้มีการปรับแนวทางการด�าเนินธุรกิจท่ีมุ่งเพ่ิมคุณค่าสร้างความ 

ส�าเร็จให้กับลูกค้ามากกว่าการจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์อย่างเดียว

บรษัิทมีส�านกังานและโรงงานแห่งแรกตัง้อยู่ ณ จงัหวดัปทุมธาน ีต่อมา 

ได้ขยายก�าลังการผลิตด้วยการก่อสร้างโรงงานผลิตที่ อ�าเภอศรีราชา  

จังหวัดชลบุรี บนเนื้อท่ีประมาณ 6 ไร่ และอ�าเภอเมือง จังหวัด 

สมทุรปราการ บนเนือ้ท่ีประมาณ 1 ไร่ ปัจจบัุนบรษัิทมีส�านกังานใหญ่ 

ตั้งอยู่เลขที่ 1/1 หมู่ที่ 7 ถนนบางคูวัด ต�าบลบางคูวัด อ�าเภอเมือง 

จังหวัดปทุมธานี 12000

บรษัิทฯ ได้ขยายการลงทุนไปยงับรษัิทย่อย/บรษัิทร่วม เพือ่ด�าเนนิธรุกจิ 

ด้านรับเหมาก่อสร้าง ธุรกิจศูนย์ซ่อมรถไฟ ธุรกิจเกี่ยวกับการวิจัย

ด้านระบบปรับอากาศ บริการทดสอบ/ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง  

ธรุกจิผลติไฟฟ้าพลงังานหมนุเวยีนหรอืพลงังานทดแทน และธรุกจิผลติ 

และจ�าหน่ายน�้าประปา อีกด้วย

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

จากความต้องการท่ีหลากหลายของลูกค้า ซ่ึงแตกต่างไปตาม 

กลุม่อุตสาหกรรม และในแต่ละกลุม่อุตสาหกรรม กม็ลีกัษณะการใช้งาน 

ของผลิตภัณฑ์ท่ีแตกต่างไปตามธุรกิจของลูกค้า ท�าให้เกิดความ 

ซับซ้อนท้ังในด้านรูปแบบ คุณภาพ มาตรฐาน และปริมาณการใช้

งาน การจัดการดังกล่าวไม่เพียงแค่การจัดการผลิตภัณฑ์ให้ตรงตาม 

ความต้องการเท่านัน้ แต่ยังมบีรกิารท่ีลกูค้าต้องการ จงึท�าให้เกดิการ 

แตกแขนงของผลติภณัฑ์เพือ่ให้สอดคล้องครอบคลมุ โดยคงท่ีจะสร้าง 

ความมั่นใจในคุณภาพ การส่งมอบสินค้าท่ีตรงตามก�าหนด การให้ 

ค�าปรึกษาในเรื่องรูปแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ 

สูงสุดและคุ้มค่าส�าหรับลูกค้า อีกท้ังบริษัทยึดมั่นท่ีจะด�าเนินธุรกิจ 

ด้วยความซ่ือสตัย์โปร่งใสและเป็นไปตามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการท่ีดี  

ต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชันท้ังในและนอกองค์กร เพื่อให้ด�าเนิน

กิจการ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยพัฒนาศักยภาพของ 

บริษัทฯ ให้เจริญเติบโต ก้าวหน้าและมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน

ซ่ึงกลุ่มลูกค้าของบริษัท ประกอบด้วย ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศ 

และเครื่องท�าความเย็น และลูกค้าท่ีอยู่ในตลาดสินค้าทดแทน เช่น 

ศูนย์ซ่อมเครื่องปรับอากาศ ศูนย์ซ่อมเครื่องท�าความเย็น เป็นต้น  

นอกจากนี้บริษัทยังมีฝ่ายวิศวกรรมท่ีจะช่วยให้ค�าแนะน�าแก่ลูกค้า 

ในการออกแบบผลิตภัณฑ์โดยบริษัทจะช่วยค�านวณเพื่อให้ได้ 

ผลิตภัณฑ์ท่ีเหมาะกับความต้องการของลูกค้าโดยมีคู่แข่งท้ังในและ

ต่างประเทศ ได้แก่บริษัทท่ีรับจ้างผลิตคอยล์โดยเฉพาะเช่นเดียวกับ 

บริษัท และบริษัทผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศและเครื่องท�าความเย็น 

ที่รับจ้างผลิตคอยล์
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CIG มุ่งมั่นที่จะท�ำให้ลูกค้ำของเรำประสบควำมส�ำเร็จโดยกำรสร้ำงสินค้ำ 
นวัตกรรมและโซลูชั่นด้ำนเครื่องปรับอำกำศและท�ำควำมเย็นที่ดีที่สุด 

ด้วยควำมเชี่ยวชำญด้ำนวิศวกรรมและควำมใส่ใจ 

วิสัยทัศน์

ส่งมอบพลังแห่งควำมใส่ใจ

พันธกิจ

(1) วิสัยทัศน์องค์กร และพันธกิจ

เป็นเพ่ือนคู่คิด ช่วยแก้ปัญหำ สร้ำงสรรค์นวัตกรรม มีกำรพัฒนำอยู่เสมอ

ค่านิยม
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องค์กรแห่งความสุขและความเป็นมืออาชีพ:

เราต้องการสร้างองค์กรและพัฒนาบุคลากรให้เป็นแบบอย่างของการทำางาน 
ร่วมกันอย่างเป็นมืออาชีพ สร้างสรรค์สังคมที่มีความสุข ทั้งในด้านคุณภาพ 
ชีวิต ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม สามารถเกื้อกูลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  
แม้จะมีบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบแตกต่างกัน บนพื้นฐานของการ 
สร้างสรรค์ประโยชน์ร่วมกันของทั้งองค์กร พนักงาน ผู้ถือหุ้นและชุมชน

ปรัชญา 
การบริหารองค์กร

1. สร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักและมีสินค้าที่เป็นที่ต้องการของลูกค้าทั้งใน 
 และต่างประเทศเนื่องจากเป็นสินค้าที่มีคุณภาพและมีการบริการที่ 
 ประทับใจ

2. กระบวนการผลิตทันสมัย ต้นทุนตำ่า ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

3. สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่โดดเด่นด้านนวัตกรรมที่สามารถสร้าง 
 ความแตกต่างและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่าง 
 เกินความคาดหมาย

4. พนักงานมีประสิทธิภาพ รักองค์กร เป็นองค์กรที่เป็นที่มุ่งหมายของ 
 บุคคลทั่วไปที่จะได้เข้ามาทำางาน

5. ดำาเนนิงานโปร่งใสให้สอดคล้องกบันโยบายการต่อต้านทจุรติคอร์รปัชนั 
 ซึง่เป็นไปตามโครงการ “แนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน 
 ทุจริต”

6. สร้างความพึงพอใจให้กับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

วัตถุประสงค์
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(2) การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญ

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการท่ีส�าคัญเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ 

และการบริหารงานในช่วงที่ผ่านมาของบริษัท ดังนี้

• เสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุนจ�านวน 41 
ล้านหุ้นต่อประชาชน และจ�านวน 4 ล้าน
หุ้นต่อกรรมการและพนกังานของบรษัิท

• เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
เอ็ม เอ ไอ ในวนัท่ี 27 มกราคม 2548

• ได้รบัรางวลัอตุสาหกรรมดเีด่น ประจ�าปี  
2548 ประเภทการบรหิารอุตสาหกรรม 
ขนาดกลางและขนาดย่อม จาก 
นายกรัฐมนตรี จัดโดยกรมส่งเสริม 
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

• เพิม่ทุนจดทะเบียนจาก 165 ล้านบาท 
เป็น 247.50 ล้านบาท โดยการเสนอ 
ขายใบส�าคญัแสดงสทิธท่ีิจะซ้ือหุ้นสามญั 
ของบรษัิทให้แก่ผูถ้อืหุ้นเดมิจ�านวนไม่เกนิ  
82,500,000 หน่วยในอัตราส่วน 2 หุ้น 
สามัญเดมิ ต่อ 1 หน่วยใบส�าคญัแสดงสทิธิ 
(เศษท่ีเกดิจากการค�านวณให้ปัดเศษท้ิง) 

• เปลีย่นแปลงมูลค่าหุ้นของบรษัิท จาก
หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) เป็นหุ้นละ  
0.50 บาท และ เปลีย่นแปลงจ�านวนหุ้น 
สามัญของบริษัทจาก 350,000,000 
หุ้น เป็น 700,000,000 หุ้น 

• ได ้รับการรับรองมาตรฐานระบบ 
คุณภาพ ISO 9001 : 2008

• ได ้รับอนุ มัติจากท่ีประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้นให้ออกใบส�าคัญแสดงสิทธิ
ท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นท่ี 4 
(CIG-W4) ให้แก่ผู ้ถือหุ้นเดิมของ
บริษัทโดยไม่คิดมูลค่าจ�านวนไม่เกิน 
601,836,915 หน่วย โดยจัดสรรใน 
อัตรา 1 หุ้นเดิม : 2 หน่วย CIG-W4

• เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 247.50 ล้าน
บาท เป็น 350 ล้านบาท โดยการ
เสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุน จ�านวน
ไม ่เกิน 85.50 ล ้านหุ ้น มูลค ่า 
ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ประชาชน 
(Public Offering)

• เปิดด�าเนนิการโรงงานใหม่ของบรษัิท 
ตั้งอยู่ ณ นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง  
จ.ชลบุรี 

• บริษัทลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท 
เดอ ละไม จ�ากัด ซ่ึงท�าธุรกิจโรงแรม
ท่ี อ.เกาะสมยุ จ.สรุาษฎร์ธาน ีจ�านวน 
999,680 หุ้น เป็นจ�านวนเงินรวมท้ัง
สิ้น 144.95 ล้านบาท 

• ธนาคารกรุงศรีอยุธยาได้โอนภาระ
หนี้ของบริษัท เดอ ละไม จ�ากัด 
ให้บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงเทพ
พาณิชย์ จ�ากัด เป็นผู้เรียกร้อง

• ได้รบัอนมุตัจิากท่ีประชุมวสิามญัผูถ้อื 
หุ้นให้ออกใบส�าคญัแสดงสทิธท่ีิจะซือ้
หุ้นสามญัของบรษัิทรุน่ท่ี 3 (CIG-W3) 
ให้แก่ผูถ้อืหุ้นเดมิของบรษัิทโดยไม่คดิ 
มูลค่าจ�านวนไม่เกิน 3,048,173,915 
หน่วย โดยจัดสรรในอัตรา 1 หุ้นเดิม 
: 5 หน่วย CIG-W3

• ได้รบัอนมุตัจิากท่ีประชุมวสิามญัผูถ้อื
หุ้นให้ออกใบส�าคญัแสดงสทิธท่ีิจะซ้ือ
หุ้นสามัญ ของบริษัท เพื่อเสนอขาย 
ให้แก่กรรมการและพนกังานของบรษัิท 
ครั้งท่ี 1 (ESOP-1) โดยไม่คิดมูลค่า 
จ�านวน 25,100,000 หน่วย

• ได้รบัอนมุตัจิากท่ีประชุมวสิามญัผูถ้อื 
หุ้นให้ออกใบส�าคัญแสดงสิทธิท่ีจะ 
ซ้ือหุ้นสามัญของบรษัิทรุน่ท่ี 2 (CIG-W2) 
ให้แก่ผูถ้อืหุ้นเดมิของบรษัิทโดยไม่คดิ 
มูลค่า จ�านวนไม่เกิน 219,611,940 
หน่วย โดยจัดสรรในอัตรา 1 หุ้น
เดิม : 0.43637118 หน่วย CIG-W2

2548

2550

2551

2553

2554

2552

2555

2556
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• ได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ให้ออกใบส�าคญัแสดงสทิธท่ีิจะซ้ือหุ้นสามัญ
ของบรษัิทรุน่ท่ี 7 (CIG-W7) ให้แก่ผูถ้อืหุ้น 
เดิมของบริษัทโดยไม่คิดมูลค่า จ�านวน
ไม่เกิน 216,195,708 หน่วย โดยจัดสรร
ในอัตรา 5 หุ้นเดิม : 1 หน่วย CIG-W7

• 16 มกราคม : จัดตั้งบริษัท สยามเรลเวย์  
ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัดเพ่ือรองรับการ 
ด�าเนินธุรกิจศูนย์ซ่อมรถไฟ

• 31 ตลุาคม : บรษัิท สยามเรลเวย์  
ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (บริษัท
ย ่อย)ได ้ เพิ่ม ทุนจดทะเ บียน
บรษัิทจาก 1,000,000 บาท เป็น 
50,000,000 บาท

• ได้รบัอนมุตัจิากท่ีประชุมสามญัผูถ้อืหุ้น 
ให้ออกใบส�าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น 
สามัญของบริษัทรุ่นท่ี 5 (CIG-W5) 
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทโดยไม่คิด 
มูลค่า จ�านวนไม่เกิน 216,185,556 
หน่วย โดยจัดสรรในอัตรา 4 หุ้นเดิม  
: 1 หน่วย CIG-W5

• Rebrand ของบริษัทฯเพื่อให้ง่ายต่อ 
การจดจ�า และเป็นสัญญานถึงการ 
เปลี่ยนแปลงสู่สากลมากข้ึน

• ลงนามในสญัญาเพือ่เป็นตวัแทนจ�าหน่าย 
ผลติภณัฑ์ของบรษัิท Kingspan Insulated  
Panel Pty จ�ากัด ผู้ผลิตแผ่นฉนวน 
ส�าเร็จรูป (Insulation Panel) จาก
ประเทศออสเตรเลีย

• บริ ษั ทย ่ อย ,  บริ ษั ท  ซี ไอจี  
(ประเทศไทย) จ�ากัด, ร่วมลงทุน 
ใน บริษัท ฟ้าขวัญทิพย์ จ�ากัด

• ป ิดคดีแพ ่งส�าหรับลูกหนี้ราย 
นางสธุาสนิ ีเสตะพนัธ์ หรอื มตุตามระ 
แล้วโดยศาลยกค�าร้องของผูค้ดัค้าน 
คือจ�าเลยในคดีนี้ ท้ังนี้บริษัท 
ได้เข้าร่วมประมูลทรัพย์ ในคดี
นี้ท่ีศาลพิจารณาให้น�าขายทอด
ตลาดด้วยมูลค่า 60 ล้านบาท 
โดยบริษัทเป็นผู้ชนะการประมูล 
และได้จดทะเบียนรับโอนทรัพย ์
ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

• บรษัิทย่อย, บรษัิท เดอ ละไม จ�ากดั,  
ได้รับความเห็นชอบในการปรับ 
โครงสร้างหนี ้จาก บรษัิท บรหิาร 
สินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จ�ากัด 
โดยตกลงให้จ่ายคนืท้ังสิน้ จ�านวน  
102 ล้านบาทถือเป็นการช�าระ 
หนี้เสร็จสิ้น

• บรษัิทฯ ให้ความช่วยเหลอืบรษัิทย่อย, 
บริษัท เดอ ละไม จ�ากัด, โดยการ 
ให้กู้ยืมเงินจ�านวน 102 ล้านบาท 
เพื่อน�าไปช�าระหนี้ต่อ บสก. 

• ได้รบัอนมัุตจิากท่ีประชุมสามญัผูถ้อืหุ้นให้ออก 
ใบส�าคญัแสดงสทิธท่ีิจะซ้ือหุ้นสามัญของบรษัิท 
รุน่ท่ี 6 (CIG-W6) ให้แก่ผูถ้อืหุ้นเดมิของบรษัิท 
โดยไม่คดิมูลค่า จ�านวนไม่เกนิ 216,192,158 หน่วย 
โดยจดัสรรในอัตรา 4 หุ้นเดมิ : 1 หน่วย CIG-W6

• 12 กมุภาพันธ์ : บรษัิท เดอ ละไม จ�ากดั  
(บริษัทย่อย) จดทะเบียนเปลี่ยนช่ือ 
บริษัทเป็นบริษัท ซีไอจี ดีเวลลอป
เม้นท์ จ�ากัด

• 31 กรกฎาคม : บริษัท ฟ้าขวัญทิพย์ 
จ�ากัด (บริษัทร่วมของบริษัทย่อย) 
ได้รับอนุมัติจากศาลล้มละลายกลาง 
ให้ออกจากแผนฟื้นฟูกิจการ โดยท่ี 
ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท ฟ้าขวัญทิพย์ 
จ�ากดั มีมตเิพิม่ทุนจดทะเบียนบรษัิทจาก  
101,100,000 บาท เป็น 251,100,000 
บาท เมือ่วนัท่ี 10 กนัยายน 2561 โดย
บรษัิท ซีไอจ ี(ประเทศไทย) จ�ากดั ถอื
หุ้นฯ ท้ังสิ้น 74.50 ล้านบาท หรือ
คิดเป็น 29.67 เปอร์เซ็นต์

• ได้รบัอนมุตัจิากท่ีประชมุสามญัผูถ้อืหุ้นให้ออกใบส�าคญัแสดงสทิธิ
ท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบรษัิทรุน่ท่ี 8 (CIG-W8) ให้แก่ผูถ้อืหุ้นเดมิ 
ของบริษัทโดยไม่คิดมูลค่า จ�านวนไม่เกิน 432,393,391 หน่วย 
โดยจัดสรรในอัตรา 2 หุ้นเดิม : 1 หน่วย CIG-W8

• 21 มกราคม : จดัตัง้บรษัิทย่อย บรษัิท อลิลสัโตร จ�ากดั เพือ่รองรบังาน 
ออกแบบ จ�าหน่าย และตดิตัง้ระบบไฟฟ้า โดยให้บรกิารในลกัษณะวศิวกรรม 
จดัหา และก่อสร้าง (Engineering Procurement and Construction 
หรอื EPC) แบบโครงการเบ็ดเสรจ็ (Turn-key Project) และงานวจิยัด้าน 
ระบบปรบัอากาศ ระบบควบคมุ ระบบจดัการ และอปุกรณ์ Internet  
of Things (IOT) รวมท้ังระบบ Application ต่างๆ งานบรกิารทดสอบ 
และติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง และนวัตกรรมใหม่ๆ ด้าน IT

• 14 สิงหาคม : จัดตั้งบริษัทย่อย บริษัท ซีไอจี บลูโซลูชั่นส์ จ�ากัด  
เพือ่รองรบัธรุกจิการวจิยั พฒันา ผลติ ประกอบ และจ�าหน่ายเครือ่งปรบัอากาศ  
อุปกรณ์และช้ินส่วนของเครื่องปรับอากาศ เครื่องท�าความเย็น  
อุปกรณ์และช้ินส่วนของเครือ่งท�าความเย็นทุกชนดิ และห้องเย็น

• 28 ตุลาคม : บริษัท อิลลัสโตร จ�ากัด (บริษัทย่อย) ได้เพิ่มทุน 
จดทะเบียนบริษัทจาก 1,000,000 บาท เป็น 5,000,000 บาท

• 12 พฤศจกิายน : จดัตัง้บรษัิทร่วมทุน บรษัิท ขวานทองประปาไทย 
จ�ากดั เพือ่รองรบัธุรกจิผลติและจ�าหน่ายน�า้ประปา ให้บรกิาร วางระบบ 
ซ่อมแซม บ�ารงุรกัษา ให้ค�าปรกึษา ผลติและจ�าหน่ายอุปกรณ์ เครือ่งมอื 
เครือ่งใช้ ระบบน�า้ประปา หรอืระบบน�า้เพือ่การอปุโภคและบรโิภค

• 2 0  เ มษ ายน  :  จั ด ป ร ะ ชุ ม 
สามัญผู ้ถือหุ ้นประจ�าป ี 2564

• 6 กรกฎาคม : จัดตั้งบริษัทร่วมทุน 
บรษัิท เวลไวส์ แคร์ จ�ากดั เพือ่ประกอบ 
กจิการผลติถงุมือยางทางการแพทย์

• 23 สิงหาคม : จัดตั้งบริษัทร่วมทุน 
บรษัิท ซีไออาร์พ ีจ�ากดั เพ่ือประกอบ 
กิ จ ก า ร ผ ลิ ต ไ ฟฟ ้ า พ ลั ง ง า น 
หมุนเวียนหรือพลังงานทดแทน

• 30 กันยายน : จัดตั้งบริษัทย่อย 
บริษัท ซีไอจี การประปา จ�ากัด 
เพื่อรองรับกิจการสัมปทานน�้าเพื่อ 
ผลิตและจ�าหน่ายน�้าประปาดื่มได้

• 30 กนัยายน : จดัตัง้บรษัิทย่อย บรษัิท 
ซีไอจ ีโอเปอเรชัน่ จ�ากดั เพือ่รองรบั 
การประกอบกจิการเกีย่วกบัการบรหิาร
จัดการการผลติน�า้ประปาสามารถดืม่ได้

2558

2557

2559

2560

2561

2562

2564

2563
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(3) การใช้เงินที่ได้จากการระดมทุน

บริษัทฯ ได้มีการเพิ่มทุนโดยการออกใบส�าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น 

สามัญของบริษัทรุ่นท่ี 8 (CIG-W8) อายุของใบส�าคัญแสดงสิทธิ  

8 เดือน 12 วัน โดยมีวันครบก�าหนดวันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2564  

บริษัทฯได้น�าเงินท่ีได้จากการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทตาม 

ใบส�าคัญแสดงสิทธิ CIG-W8 ไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในแบบ

การเสนอขายใบส�าคัญสิทธิที่จะซื้อหุ้น (Warrant) กล่าวคือ น�าไปใช้ 

เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด�าเนินงานของบริษัท

(4) ข้อผูกพันที่บริษัทให้ค�ามั่นไว้ในแบบแสดง
รายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

ใบส�าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ�ากัด 

(มหาชน) รุ่นที่ 8 (CIG-W8) 

บริษัทฯ ปฏิบัติตามท่ีประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนเกี่ยวกับ 

การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย warrant และหุ้นรองรับ 

ทุกประการ ท้ังนี้เงื่อนไขการใช้สิทธิในการซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท  

ได้เปิดเผยในข้อ 1.5 เรื่องการออกหลักทรัพย์ (ข้อ 1.5.9 ใบส�าคัญ

แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ CIG-W8)

(5) สถานที่ตั้งส�านักงานใหญ่

ชื่อบริษัท  • บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

ชื่อย่อ  • CIG

ประเภทธุรกิจหลัก  • ผลิตชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศ (ประเภทคอยล์)

เลขทะเบียนบริษัท  • 0107547000133

ทุนจดทะเบียน  • ทุนจดทะเบียน 432,394,341.00 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564) 

ทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว 432,394,341.00 บาท 

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น 0.50 บาท

ที่ตั้งสำานักงานใหญ่  • เลขที่ 1/1 หมู่ที่ 7 ถนนบางคูวัด ต�าบลบางคูวัด อ�าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 

โทรศัพท์ : 0-2976-5290-9 โทรสาร : 0-2976-5023

ที่ตั้งสำานักงานสาขา  • เลขที่ 789/75 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ต�าบลหนองขาม  

อ�าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

โทรศัพท์ : 0-3829-6920-4 โทรสาร : 0-3829-6919

ที่ตั้งสำานักงานสาขา  • เลขที่ 526/1-3 หมู่ที่ 3 ซอยท่านผู้หญิง ถนนเทพารักษ์ ต�าบลเทพารักษ์  

อ�าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270 

โทรศัพท์ : 0-2758-3034-6 โทรสาร : 0-2758-3085

โฮมเพจ  • http://www.cigpcl.com



ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี/รายงานประจ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) 11

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจ 6 ประเภท ได้แก่ ธุรกิจการผลิต เพื่อขาย 

และส่งออก (ธรุกจิหลกั) ด�าเนนิการโดยบรษัิทแม่ บรษัิท ซี.ไอ.กรุป๊ จ�ากดั  

(มหาชน) ธุรกิจโรงแรมและรับเหมาก่อสร้าง ด�าเนินการโดย บริษัท  

ซีไอจี ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (บริษัท เดอ ละไม จ�ากัด เดิม) 

ธุรกิจ trading ด�าเนินการโดย บริษัท ซีไอจี (ประเทศไทย) จ�ากัด  

ธุรกิจศูนย์ซ่อมรถไฟ ด�าเนินการโดย บริษัท สยามเรลเวย์ ดีเวลลอป

เม้นท์ จ�ากัด ธุรกิจเกี่ยวกับการวิจัยด้านระบบปรับอากาศ งาน

บริการทดสอบ/ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง ด�าเนินการโดยบริษัท 

อิลลัสโตร จ�ากัด และ ธุรกิจวิจัย/พัฒนา/ผลิต/ประกอบและจ�าหน่าย 

เครื่องปรับอากาศ เครื่องท�าความเย็น ด�าเนินการโดย บริษัท  

ซีไอจ ีบลูโซลช่ัูนส์ จ�ากดั ท่ีซ่ึงเป็นธรุกจิย่อย โดยสามารถสร้างรายได้ 

ให้กับบริษัทดังนี้

(1) โครงสร้างรายได้
โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตั้งแต่ปี 2562 – 2564

สายผลิตภัณฑ์/กลุ่มธุรกิจ
% การถอืหุน้ 

ของบรษิทัแม่

2564 2563 2562

จ�านวนเงิน ร้อยละ จ�านวนเงิน ร้อยละ จ�านวนเงิน ร้อยละ

รายได้จากการขาย-บริการ

• ในธุรกิจการผลิต (CIG) 100 1,067,227.83 94.98  922,754.36 94.3 1,447,584.85 93.05

• ในธุรกิจโรงแรม (CIG Dev.) 99.97 17,176.42 1.53 16,748.84 1.71 18,721.63 1.20

• ในธรุกจิ trading (CIG (Thailand)) 99.98 8,189.09 0.73 4,043.00 0.41 - -

• Siam Railway (SRD) 99.99 1,763.49 0.16 33,264.60 3.40 327.11 0.02

• ILS 97 15,764.98 1.40 1,737.84 0.18 - -

• CIB 99.97 - - - - - -

รายได้อิ่นๆ

• ในธุรกิจการผลิต (CIG) 100 8,709.59 0.78 8,155.38 85.53 87,051.16 5.60

• ในธุรกิจโรงแรม (CIG Dev.) 99.97 120.55 0.01 647.34 6.79 1,615.28 0.10

• ในธรุกจิ trading (CIG (Thailand)) 99.98 96.05 0.01 329.86 3.46 446.27 0.03

• Siam Railway (SRD) 99.99 4,560.25 0.41 402.13 4.22 1.05 0.00

• ILS 97 33.61 0.00 0.88 - - -

• CIB 99.97  0.23 0.00 0.04 - - -

รวม 1,123,642.09 100 988,084.27 100.00 1,555,747.35 100.00

หมายเหตุ : CIG หมายถึง บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)  

 CIG Dev. หมายถึง บริษัท ซีไอจี ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด เปลี่ยนมาจาก บริษัท เดอ ละไม จ�ากัด

 CIG (THAILAND) หมายถึง บริษัท ซีไอจี (ประเทศไทย) จ�ากัด

 SRD หมายถึง บริษัท สยามเรลเวย์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด

 ILS หมายถึง บริษัท อิลลัสโตร จ�ากัด

 CIB หมายถึง บริษัท ซีไอจี บลูโซลูชั่นส์ จ�ากัด



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี/รายงานประจ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน12

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณท์

ลักษณะของผลิตภัณฑ์

1. คอยล์

บริษัทแม่ประกอบธุรกิจหลักในการผลิตคอยล์เย็น (Evaporator Coil) 

คอยล์ร้อน (Condenser Coil) และคอยล์น�้าเย็น (Chilled Water Coil) 

ซ่ึงเป็นช้ินส่วนหลักในเครื่องปรับอากาศ เครื่องท�าความเย็น และ

อุปกรณ์ถ่ายเทความร้อน/ความเย็นประเภทอื่นๆ

ลักษณะการท�างานของคอยล์เย็นและคอยล์ร้อนจะท�าหน้าท่ีต่างกัน 

โดยคอยล์เย็นซ่ึงมีสารท�าความเย็นไหลเวียนอยู่ภายใน จะท�าหน้าท่ี

ดูดความร้อนจากลมท่ีผ่านคอยล์ ท�าให้ลมท่ีผ่านออกมาเป็นลมเย็น 

ในขณะท่ีคอยล์ร้อนจะท�าหน้าท่ีระบายความร้อนจากสารท�าความเยน็

ที่ไหลเวียนออกจากคอยล์เย็นด้วยลมที่ผ่านคอยล์ร้อน ส�าหรับคอยล์

น�้าเย็นจะมีลักษณะการท�างานเช่นเดียวกับคอยล์เย็น เพียงแต่ใช้น�้า

เย็นเป็นสื่อกลางแทนสารท�าความเย็น โดยปกติถ้าเป็นเครื่องปรับ 

อากาศชนิดแยกส่วน (Split Type) ส่วนท่ีเป็นคอยล์เย็นซ่ึงเป็น 

ส่วนประกอบใน Fan Coil Unit จะถูกติดตั้งอยู่ภายในห้องหรืออาคาร 

ขณะที่คอยล์ร้อนซึ่งเป็นส่วนประกอบอยู่ใน Condensing Unit จะถูก

ติดตั้งอยู่ภายนอกห้องหรืออาคาร

ส่วนประกอบหลักท่ีใช้ในการผลิตคอยล์เย็น คอยล์ร้อน และคอยล์ 

น�้าเย็น ประกอบด้วย 

1. ท่อทองแดง : เป็นอุปกรณ์ท่ีใช้เป็นทางเดนิของสารท�าความเย็น 

ส�าหรบัคอยล์เย็นและคอยล์ร้อน หรอืน�า้เยน็ส�าหรบัคอยล์น�า้เยน็  

ท่อทองแดงท่ีใช้ในการผลติคอยล์แต่ละขนาดจะมเีส้นผ่าศนูย์กลาง 

แตกต่างกนั ปัจจบัุนท่อทองแดงท่ีใช้ในการผลติคอยล์ของบรษัิท

มีตั้งแต่เส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 5, 7 มิลลิเมตร 5/16 นิ้ว 3/8 นิ้ว 

1/2 นิ้ว 5/8 นิ้ว และ 1/4 นิ้ว

2. อลูมิเนียม : เป็นส่วนประกอบที่น�ามาผลิตเป็นฟิน (Fin) ซึ่งใช้ 

เป็นตวักลางกระจายความเย็นหรอืความร้อน โดยจะน�าอลมูเินยีม 

มาผ่านเครือ่งป๊ัมฟิน เพือ่ท�าการเจาะรแูละขึน้รปูตามแบบต่างๆ 

เช่น แบบ Supper Slit Fin แบบ Corrugated Fin แบบ Wave 

Slit แบบ Sine Wave และ แบบ Louvered Fin ทั้งนี้ลักษณะ

ของฟินแต่ละชนิดขึ้นอยู่กับ Specification ของลูกค้าแต่ละราย 

ซ่ึงลักษณะท่ีแตกต่างกันจะมีผลต่อคุณสมบัติของการถ่ายเท 

ความเย็นหรือความร้อน 

3. แผ่นเหล็กชุบสังกะสี : เป็นส่วนประกอบท่ีจะน�ามาตัดเป็นช้ิน 

เพื่อใช้ส�าหรับเป็นโครงสร้าง และปิดหัวและท้ายของคอยล์ 

(End Plate)

ลักษณะการใช้งาน

ใช้เป็นส่วนประกอบสำาหรับเครื่องปรับอากาศขนาดเล็กที่
ใช้ภายในห้องแบบแยกส่วน (Split Type) แบบติดหน้าต่าง 
(Window Type) แบบติดผนัง (Wall Type) และแบบตู้ 
(Package Type) 

(1) คอยล์เย็น 

 • ขนาด 1-5 ตัน

โดยลักษณะผลิตภัณฑ์ของบริษัทแม่สามารถแยกได้ตามขนาดและลักษณะการใช้งานได้ดังนี้

ใช้เป็นส่วนประกอบสำาหรบัเครือ่งปรบัอากาศขนาดใหญ่ Air 
Handling Unit และห้องเย็น

 • ขนาด 5-100 ตัน
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ลักษณะการใช้งาน

ใช้เป็นส่วนประกอบสำาหรบัเครือ่งปรบัอากาศขนาดเลก็ ทีใ่ช้
ในห้องแบบแยกส่วน (Split Type) แบบตดิหน้าต่าง (Window 
Type) แบบตดิผนงั (Wall Type) และแบบตู ้(Package Type) 

(2) คอยล์ร้อน 

 • ขนาด 1-5 ตัน

ใช้เป็นส่วนประกอบสำาหรบัเครือ่งปรบัอากาศขนาดใหญ่ทัง้
แบบ แนวนอน แนวตั้ง และ การวางแบบตัว V (Horizontal, 
Vertical and V-shape Type) และตู้ทำาความเย็น

 • ขนาด 5-100 ตัน

ลักษณะการใช้งาน

ใช้เป็นส่วนประกอบสำาหรับระบบทำาความเย็นขนาดใหญ่ 
ที่ใช้นำ้าเป็นตัวกลางในการถ่ายเทความร้อน ซึ่งส่วนใหญ่จะ 
นยิมใช้ในอาคารสำานกังานขนาดใหญ่ รวมถงึ ห้างสรรพสนิค้า  
และห้องเย็น เป็นต้น 

(3) คอยล์น�้าเย็น 

 • ขนาด 1-100 ตัน 
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ลักษณะการใช้งาน

เป็นส่วนประกอบของคอยล์ เพื่อใช้ในการเชื่อมทางเดิน 
ของสารทำาความเย็น ซึ่งขึ้นอยู่กับแบบที่ลูกค้ากำาหนด เช่น 
ท่อทองแดงแบบโค้งครอบ (Return bend หรือ U-bend) 
ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 5/16 นิ้ว 3/8 นิ้ว 1/2 นิ้ว  
5/8 นิว้ 3/4 นิว้ 1/4 นิว้ 5 และ 7 มลิลเิมตร และท่อทองแดง 
ทีเ่ป็น Header (เพือ่เชือ่มต่อทางเข้าออกของสาร ทำาความ
เย็น) ซึ่งมีลักษณะแตกต่างกัน เช่น 

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

(4) ผลิตภัณฑ์อื่นๆ

2. เครื่องปรับอากาศและท�าความเย็น

บริษัทได้ต่อยอดจากการผลิตคอยล์ไปสู่การผลิตเครื่องปรับอากาศ 

และท�าความเย็น โดยใช้ความช�านาญในการออกแบบและผลิตคอยล์ 

ให้สามารถท�างานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมาเป็นปัจจัยส�าคัญ 

ในการพฒันาสนิค้าและสร้างการยอมรบัจากตลาดส�าหรบัสนิค้ากลุม่นี้ 

อันได้แก่ Condensing Unit, Air Cooled Condenser, Unit Cooler 

และ (Air Handling Unit)

ผลิตภัณฑ์ ส่วนประกอบหลัก ท�าหน้าที่

Condensing Unit/คอนเดนซิ่ง ยูนิต

คอมเพรสเซอร์ คอนเดนซิ่งคอยล์ 

มอเตอร์และพัดลม และอุปกรณ์ 

ควมคมุปรบัแต่งประสทิธภิาพอ่ืนๆ

ใช้ส�าหรับระบบห้องเย็น ห้อง 

แช่แข็ง

ท�าหน้าท่ีสร้างแรงดันในระบบ 

และระบายความร้อนจากน�้ายา 

ท่ีส่งมาจาก Unit Cooler ออกสู่ 

ภายนอกอาคาร
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ผลิตภัณฑ์ ส่วนประกอบหลัก ท�าหน้าที่

Air Cooled Condenser/แอร์คูลคอนเดนเซอร์

คอนเดนซ่ิงคอยล์ มอเตอร์และ 

พัดลม

ใช้ส�าหรบัระบบห้องเย็น ห้องแช่แข็ง  

และ ระบบปรบัอากาศขนาดใหญ่ 

ท�าหน้าที่เหมือนกับ Condensing 

Unit (ลูกค้าต้องน�าไปประกอบกับ 

Compressor และอุปกรณ์อ่ืนๆ เอง)

Unit Cooler/ยูนิต คูลเลอร์

อีวาโปเรเตอร์คอยล์ มอเตอร์และ 

พัดลม

ใช้ส�าหรบัระบบห้องเยน็ ห้องแช่แขง็ 

ท�าหน้าท่ีสร้างและกระจายลมเย็น 

โดยการดูดซับเอาความร้อนจาก 

ในห้องผ่านน�้ายา ส่งต่อไประบาย 

ออกที่ Condensing Unit

Air Handling Unit/เครื่องส่งลมเย็น

อีวาโปเรเตอร์คอยล์ มอเตอร์ 

พัดลม ฟ ิลเตอร ์กรองอากาศ 

และอุปกรณ ์ควมคุมปรับแต ่ง

ประสิทธิภาพอื่น

ใช ้ ส� าหรับระบบปรับอากาศ 

ขนาดใหญ่ 

ท�าหน้าท่ีสร้างและกระจายลมเย็น 

โดยการดูดซับเอาความร้อนจาก 

ในห้องผ่านน�้ายา ส่งต่อไประบาย 

ออกที่ Condensing Unit
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3. บริการด้านการออกแบบ ติดตั้ง ระบบปรับอากาศและ 
ผนังฉนวนส�าเร็จรูป

บริษัทฯ เปิดให้บริการออกแบบระบบปรับอากาศ ผนังฉนวนและ

หลงัคา ประเภท Polyurethane และ Polyisocyanurate โดยร่วมมือกบั 

ผู้ผลิตแผ่นฉนวนส�าเร็จรูปท้ังจากในและต่างประเทศ เพื่อให้บริการ 

แบบครบวงจรส�าหรับกลุ่มลูกค้าท่ีต้องการการก่อสร้างท่ีรวดเร็ว 

ประหยัดพลังงาน และคุณภาพอากาศที่ดี

การตลาดและการแข่งขัน 

1. ลักษณะลูกค้าและลูกค้าเป้าหมาย

• ลูกค้าในประเทศ

(ก) กลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศ

เนื่องจากคอยล์ท่ีบริษัทผลิตน้ันจะถูกน�าไปใช้เป็นส่วนประกอบของ 

เครื่องปรับอากาศเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัท คือ 

ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศยี่ห้อต่างๆ โดยเฉพาะผู้ผลิตที่มีนโยบายหลัก 

ท่ีจะสั่งซ้ือช้ินส่วนเคร่ืองปรับอากาศจากแหล่งภายนอก เพื่อน�ามา 

ประกอบเป็นผลิตภัณฑ์ของตัวเอง โดยลูกค้ารายใหญ่ของบริษัท 

ส่วนใหญ่จะเป็นผูผ้ลติเครือ่งปรบัอากาศย่ีห้อท่ีเป็นท่ีรูจ้กัท้ังในประเทศ 

และต่างประเทศ ได้แก่ ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศยี่ห้อเทรน (Trane) 

และผู ้ผลิตเครื่องปรับอากาศย่ีห้อแคเรียร ์ (Carrier) เป็นต้น  

ซ่ึงคุณภาพของสินค้าและความรวดเร็วในการจัดส่งสินค้าถือเป็น 

ปัจจยัท่ีส�าคญัในการตดัสนิใจสัง่ซ้ือของลกูค้ากลุม่นี ้ดงันัน้การท่ีบรษัิท 

ได้รับการยอมรับในด้านคุณภาพจากสถาบันรับรองมาตรฐานต่างๆ  

รวมท้ังความสามารถในการผลิตและจัดส่งให้แก่ลูกค้าได้อย่าง 

รวดเร็ว ตรงตามเวลาที่ลูกค้าต้องการ ท�าให้ลูกค้ากลุ่มนี้สั่งซื้อสินค้า

จากบริษัทอย่างต่อเนื่อง และเป็นลูกค้าของบริษัทมานานกว่า 10 ปี  

นอกจากนี้แนวโน้มท่ีลูกค้ากลุ ่มน้ีจะหันมาผลิตช้ินส่วนเองนั้น 

มีค่อนข้างต�่า เนื่องจากนโยบายของบริษัทแม่ในต่างประเทศของ 

ลกูค้าเหล่านีมี้นโยบายท่ีเน้นการสัง่ซ้ือส่วนประกอบของเครือ่งปรบัอากาศ 

จากผู้ผลิตช้ินส่วนต่างๆ เนื่องจากจะสามารถควบคุมต้นทุนการผลิต

และคุณภาพของวัตถุดิบได้ดีกว่า 

(ข) กลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้ผลิตเครื่องท�าความเย็น

ตลาดเครื่องท�าความเย็นมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ประเทศไทย 

มีผู้ผลิตเครื่องท�าความเย็น ประเภทตู้แช่ท�าความเย็น ตู้กดน�้าเย็น 

เครื่องท�าน�้าแข็ง เป็นต้น เป็นจ�านวนมาก ซึ่งทางบริษัทฯ ได้มีการ 

เพิ่มสัดส่วนทางการตลาดของลูกค้าในกลุ่มนี้ อย่างต่อเนื่อง

(ค) กลุ่มลูกค้าท่ีอยู่ในตลาดสินค้าทดแทน (Replacement 

Market) 

ลูกค้ากลุ่มนี้ ได้แก่ กลุ่มบริษัทที่ให้บริการด้านการบ�ารุงรักษาเครื่อง 

ปรับอากาศ เครื่องท�าความเย็น และเครื่องปรับอากาศในรถยนต์  

โดยยอดขายของบริษัทให้กับลูกค้าในกลุ่มนี้ 

(ง) กลุ่มลูกค้างานโครงการ

ลูกค้ากลุ่มนี้ ได้แก่ กลุ่มเจ้าของกิจการ เจ้าของโครงการ ผู้จัดการ 

อาคาร รวมถึงบริษัทผู้รับเหมา และผู้ออกแบบ

• ลูกค้าต่างประเทศ 

ในปี พ.ศ. 2563 ทางบริษัทฯ ได้มีการขยายส่วนแบ่งในการตลาด 

จากลูกค้ารายใหญ่ ท�าให้มียอดขายท่ีเติบโตข้ึนจากลูกค้ารายใหญ่ 

ในปี พ.ศ. 2563 เป็นต้นมา ท้ังนี้เพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิง 

ลูกค้ารายใหญ่และเติบโตด้านยอดขาย ทางบริษัทฯ ได้มีการติดต่อ 

เจรจาธุรกิจกับลูกค้าในต่างประเทศ(ประเทศในยุโรป ประเทศ 

ออสเตรเลีย และ ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้) ซึ่งเป็นผู้ผลิต 

เครื่องท�าความเย็นและปรับอากาศ

สัดส่วนการจ�าหน่ายให้แก่ลูกค้ารายใหญ่ 5 รายแรก ในปี 2562-2564

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

สัดส่วนการขายให้แก่ลูกค้ารายใหญ่ 5 รายแรก* (ร้อยละ) 40.23 73.60 72.93

* นับรวมลูกค้าที่เป็นตัวแทนจ�าหน่ายในต่างประเทศ
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โดยลูกค้ารายใหญ่เหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นลูกค้าท่ีมีความสัมพันธ์ท่ีดี 

กบับรษัิทมาเป็นเวลานาน รวมท้ังบรษัิทได้มีการร่วมพฒันาผลติภณัฑ์

กับลูกค้ารายใหญ่ดังกล่าวมาโดยตลอด และด้วยคุณภาพของสินค้า 

ซ่ึงได้รบัการรบัรองมาตรฐานจากสถาบันต่าง ๆ  ความสามารถในการ

ตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้อย่างรวดเรว็ และมีประสทิธภิาพ 

ท�าให้บริษัทมั่นใจว่าจะสามารถรักษาฐานลูกค้าปัจจุบัน รวมท้ัง 

ขยายฐานลูกค้าใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง 

2. นโยบายราคา

บริษัทมีนโยบายในการก�าหนดราคาสินค้าจากต้นทุนและบวกด้วย 

อัตราก�าไรข้ันต้นท่ีเหมาะสม (Cost plus margin) โดยจะค�านึงถึง 

ปริมาณการสั่งซื้อและการแข่งขันของอุตสาหกรรมเป็นหลัก อย่างไร

ก็ตาม เนื่องจากราคาวัตถุดิบหลักของบริษัท คือ ทองแดง และ

อลูมิเนียม มีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาตามราคาในตลาดโลก 

(London Metal Exchange: LME) บริษัทจึงมีการป้องกันความเสี่ยง 

จากการเปลี่ยนแปลงราคาทองแดงและราคาอลูมิเนียมส�าหรับ 

ลูกค้ารายใหญ่ซ่ึงต้องมีการก�าหนดราคาขายไว้ล่วงหน้า ณ วันท่ี 

ท�าสัญญา โดยมีการระบุเงื่อนไขว่าหากราคาวัตถุดิบดังกล่าวมีการ 

ปรับตัวข้ึนเกินกว่าระดับราคาท่ีตกลงกันไว้ในสัญญา บริษัทจะ 

ด�าเนินการเจรจาและตกลงราคาขายใหม่กับลูกค้ารายใหญ่ดังกล่าว 

เพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนวัตถุดิบท่ีเพ่ิมสูงขึ้นซ่ึงจะใช้ระยะเวลา 

ประมาณ 1-2 เดือนในการด�าเนินการ

3. การจ�าหน่ายและช่องทางการจ�าหน่าย

บริษัทมีช่องทางการจ�าหน่ายสินค้าของบริษัทผ่านทีมงานการตลาด

ของบริษัทเองและผ่านตัวแทนจ�าหน่าย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. การจ�าหน่ายให้แก่ลูกค้าโดยตรง ลูกค้าประเภทนี้ ได้แก่ 

ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศท้ังในและต่างประเทศ ศูนย์ซ่อม

เครือ่งปรบัอากาศและเครือ่งท�าความเย็น ศนูย์ซ่อมรถยนต์ 

เป็นต้น บริษัทมีทีมการตลาดซ่ึงท�าหน้าท่ีติดต่อและให้

บริการลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเจ้าหน้าที่

การตลาดแต่ละรายจะมีกลุ่มลูกค้าท่ีตนต้องเป็นผู้รับผิด

ชอบเพือ่สร้างความสมัพนัธ์ท่ีดกีบัลกูค้า ประสานงาน และ

ให้บรกิารเพือ่ให้สามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้า

ได้สูงสุด และจากการที่ผู้บริหารได้เล็งเห็นถึงช่องทางการ

จ�าหน่ายท่ีจะเพิม่ข้ึนจากลกูค้าในต่างประเทศ บรษัิทจงึได้มี

การจดัตัง้ทีมงานตลาดต่างประเทศข้ึนเพ่ือตดิต่อกบัลกูค้า

โดยตรงและเพือ่ตดิต่อประสานงานในการเข้าร่วมงานแสดง

สินค้าต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศในต่างประเทศ

2. การจ�าหน่ายผ่านตัวแทนจ�าหน่าย บริษัทมีการท�าสัญญา

แต่งต้ังตัวแทนจ�าหน่ายของบริษัทในต่างประเทศเพ่ือท�า

หน้าทีเ่ป็นช่องทางในการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษทัให้

แก่ลกูค้าอีกทางหนึง่ รวมท้ังเป็นการประหยดัต้นทุนในการ

บริหารงาน โดยตัวแทนจ�าหน่ายจะเป็นผู้ติดต่อกับลูกค้า

โดยตรง ปัจจุบันบริษัทมีตัวแทนจ�าหน่ายเพื่อท�าหน้าที่จัด

จ�าหน่ายสนิค้าของบรษัิทในประเทศสหรฐัอเมรกิา ประเทศ

แคนาดา ประเทศออสเตรเลีย และประเทศนิวซีแลนด์

สัดส่วนการขายผ่านช่องทางการจ�าหน่ายแต่ละประเภท

ประเภทลูกค้า
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

ล้านบาท ร้อยละ จ�านวนเงิน ร้อยละ จ�านวนเงิน ร้อยละ

ในประเทศ
1. จ�าหน่ายโดยตรงให้ลูกค้า 1,079.36 74.57 503.10 54.52 544.39 51.01

2. จ�าหน่ายผ่านตัวแทนจ�าหน่าย - - - -

รวมยอดขายในประเทศ 1,079.36 74.57 503.10 54.52 544.39 51.01

ต่างประเทศ

1. จ�าหน่ายโดยตรงให้ลูกค้า 360.34 24.90 419.65 45.48 522.83 48.99
2. จ�าหน่ายผ่านตัวแทนจ�าหน่าย 7.61 0.53 - -

รวมยอดขายต่างประเทศ 367.95 25.43 419.65 45.48 522.83 48.99

รวมยอดขาย 1,447.58 100.00 922.75 100.00 1,067.22 100.00

ผลของฤดูกาลที่กระทบต่อการด�าเนินธุรกิจ  

ผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศจะได้รับผลกระทบโดยตรงจากฤดูกาล 

แต่เนื่องจากบริษัทเป็นผู้ผลิตและจ�าหน่ายคอยล์เย็น คอยล์ร้อน และ

คอยล์น�้าเย็น ให้กับโรงงานผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศ โดยผู้ผลิตเหล่า

นี้จะต้องวางแผนกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่องตลอดปี บริษัทจึง

ยังคงได้รับค�าสั่งซ้ือจากผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศตลอดท้ังปี อย่างไร

ก็ตามบริษัทก็ยังคงได้รับผลกระทบจากฤดูกาลอยู่บ้างแต่ก็ไม่มาก

นัก ซ่ึงสะท้อนจากการใช้ก�าลังการผลิตของบริษัทท่ีอยู่ในระดับท่ีไม่

สูงประมาณร้อยละ 45.53 ของก�าลังการผลิตสูงสุดของบริษัท
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4. กลยุทธ์การแข่งขัน 

• พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สร้างความแตกต่างและสร้างมูลค่าเพิ่ม

 บริษัทได ้เล็งเห็นความส�าคัญของการพัฒนานวัตกรรม 

และผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า จึงได้พัฒนาสารเคลือบคอยล์ 

D-COAT, D-COAT UV และ Heresite เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 

และอายุการใช้งานของคอยล์ ส�าหรับกลุ ่มลูกค้าท่ีมีการ 

ใช้งานในสภาพแวดล้อมพิเศษ เช่น ใกล้บ่อขยะ ริมทะเล บน

เรือ ธุรกิจการขนส่งสินค้า และอุตสาหกรรมหนัก

• หาพันธมิตรทางธุรกิจ

 บริ ษัทได ้ท�าความร ่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ ท้ังใน 

และต่างประเทศ เพ่ือเสริมจุดแข็งและสร้างความได้เปรียบ 

ในการแข่งขัน รวมถึงเพ่ิมโอกาสในการเข้าสู ่ตลาดใหม่ 

ท่ีเกี่ยวข้องกับฐานลูกค้าและความเช่ียวชาญของบริษัทท่ี 

มีอยู่แต่เดิม

 บริษัทได้ท�าความร่วมมือกับบริษัท Kingspan Insulated 

Panels Pty Ltd โดยเป็น Key Partner แต่เพียงผู้เดียว 

ในประเทศไทยในการท�าการตลาด จัดจ�าหน่าย และติดต้ัง 

แผ่นผนังและหลังคาฉนวนส�าเร็จรูปชนิด Polyisocyanurate  

(PIR) ท่ีมีคุณสมบัติป ้องกันการรั่วไหลของความร ้อน 

และความเย็นได ้ดีกว ่าฉนวนรูปแบบอ่ืน พร ้อมท้ังม ี

คุณสมบัติในการไม่ติดไฟและไม่ลามไฟซ่ึงเป็นฉนวนท่ีได้ 

รับรองมาตรฐาน FM และ LPCB และสามารถลดระยะ 

เวลาการก่อสร้างได้มากกว่า 40% และยังท�าให้ประหยัด 

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการ ท้ังด้านพลังงานและการบ�ารุง 

รักษา โดยผลิตภัณฑ์ของ Kingspan สามารถใช้ในการ 

ก่อสร้างทั้งภายในและภายนอกอาคารและยังได้ LEED Score 

ที่เป็นส่วนส�าคัญในการก่อสร้างอาคารเขียวอีกด้วย

• ท�าการตลาดเชิงรุก

 บริษัทได้ท�าการตลาดเชิงรุก เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ 

ได้ท�าการปรับปรุงเว็บไซต์ เพิ่มช่องทางสื่อสารทางสื่อ 

โซเชียลมีเดียต่างๆ ประชาสัมพันธ์ สินค้าต่างๆ ของบริ

ษัทฯ ส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร และมีแผนไปร่วมแสงสินค้า 

ท้ังในและต่างประเทศ นอกจากนี้ยังได้ท�าการฝึกอบรมทักษะ 

การขายให้กับพนักงานขาย และทักษะการสอนงานให้กับ 

กลุ่มหัวหน้างาน และได้มีการจัดท�าระบบฐานข้อมูลลูกค้า

และข้อมูลทางการตลาดเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์และน�าข้อมูล 

มาวางแผนการขายและการตลาด

• คุณภาพของสินค้า

 บริษัทมีนโยบายท่ีจะมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพของสินค้าเพื่อให ้

ได้มาตรฐานระดับสากล ตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบท่ีน�ามา 

ใช้ในการผลิต โดยจะมีการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบ 

ท่ีสั่งซ้ืออยู่เป็นประจ�า ตลอดจนมีการตรวจสอบและควบคุม 

คุณภาพสินค้าในทุกขั้นตอนการผลิตตั้งแต่เริ่มต้นการผลิต 

จนถึงข้ันตอนสุดท้ายก่อนท่ีจะส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้า  

เพือ่ให้ม่ันใจว่าสนิค้าท่ีผลติได้ของบรษัิทมีคุณภาพได้มาตรฐาน 

และตรงตามความต้องการของลูกค้า โดยจะเห็นได้จาก 

การท่ีบริ ษัทได ้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ  

ISO 9001: 2015 รวมท้ังสินค้าของบริษัทได้การรับรอง 

มาตรฐาน AHRI และ UL ซึ่งการได้รับการรับรองมาตรฐาน 

UL ดังกล่าว ส่งผลท�าให้บริษัทมีข้อได้เปรียบในการส่งสินค้า 

ไปขายยังต่างประเทศ โดยเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกา 

เนื่องจากสินค้าท่ีจะสามารถส่งไปขายยังประเทศเหล่านี้ได้ 

จะต ้องได ้รับการรับรองมาตรฐานซ่ึงเป ็นท่ียอมรับใน 

ประเทศนั้นๆ นอกจากนี้  บริ ษัทยังมีความได ้ เปรียบ 

ในการขายสินค้าให้กับผู ้ผลิตเครื่องปรับอากาศในประเทศ 

ซ่ึงจะต้องใช้ช้ินส่วนท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานดังกล่าว 

เพื่อประกอบเป็นเครื่องปรับอากาศและส่งออกไปจ�าหน่าย 

ยังประเทศดังกล่าวด้วยเช่นเดียวกัน

• ความสามารถในการผลิตสินค้าตามท่ีลูกค้าต้องการและ 

การให้ค�าแนะน�าแก่ลูกค้าในการออกแบบผลิตภัณฑ์

 บริษัทได้มีการปรับปรุงกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่องเพ่ือ

เพิ่มศักยภาพในการผลิตสินค้า โดยมีการพัฒนาฝีมือและ 

ความช�านาญของพนกังาน รวมท้ังมีการสัง่ซ้ือเครือ่งจกัรใหม่ๆ  

เพื่อเพิ่มความหลากหลายในการผลิตคอยล์ เนื่องจาก 

เครื่องจักรแต่ละเครื่องมีสมรรถภาพจ�ากัด และสามารถผลิต

ช้ินส่วนได้บางชนิดเท่านั้น การซื้อเครื่องจักรใหม่จะช่วย 

ให้บริษัทผลิตสินค้าได้หลายประเภทมากข้ึน ซ่ึงจะท�าให้ 

บริ ษัทตอบสนองความต ้องการของลูกค ้าได ้มากขึ้น 

ตามไปด้วย นอกจากนี้ บริษัทยังมีฝ ่ายวิศวกรรมท่ีจะ

ให ้ค�าปรึกษาและค�าแนะน�าในการออกแบบผลิตภัณฑ์  

โดยลูกค้าจะแจ้งถึงวัตถุประสงค์ ในการใช้งานของคอยล์ 

ท่ีต้องการ บริษัทจะใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อค�านวณขนาด 

ของคอยล์ และขนาดของ Header ให้เหมาะกับความ 

ต้องการของลูกค้าแต่ละราย ซ่ึงการให้บริการดังกล่าวจะช่วย 

อ�านวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าได้เพิ่มมากขึ้น



ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี/รายงานประจ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) 19

• การเน้นการให้บริการให้เป็นที่พึงพอใจแก่ลูกค้า

 บริ ษัทมีการรักษาความสัมพันธ ์ ท่ีดีกับลูกค ้า โดยจะม ี

เจ ้าหน้าท่ีทางการตลาดท�าหน้าท่ีติดต่อกับลูกค้าอย่าง 

สม�่าเสมอ เพ่ือรับฟังปัญหาให้ค�าแนะน�า และสอบถาม 

ความต้องการของลูกค้า เช่น ให้ค�าแนะน�าลูกค้าท่ีมีปัญหา 

ในการน�าผลิตภัณฑ์ของบริษัทไปใช้ในกระบวนการผลิต  

สอบถามความต้องการของลูกค ้าท่ีต ้องการผลิตภัณฑ์ 

แบบใหม ่ๆ และน�าไปพิจารณาร ่วมกับฝ ่ายวิศวกรรม  

เพื่อช่วยลูกค้าออกแบบสินค้าให้ตรงตามความต้องการ 

ของลูกค้า เพ่ือให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด รวมท้ัง

มีการให้ลูกค้าประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ เช่น 

คุณภาพสินค้า การส่งมอบ ราคาสินค้า การแก้ไขปัญหาให ้

ลูกค้าได้รวดเร็วตามความต้องการ เพื่อบริษัทจะได้น�าข้อมูล 

มาพิจารณาเพ่ือพัฒนาบริการให้ดียิ่งข้ึน ซ่ึงนับเป็นข้อ 

ได้เปรียบของบริษัทท่ีมีเหนือกว่าสินค้าของคู่แข่งจากต่าง 

ประเทศ ท้ังจากจนี และมาเลเซีย ท่ีมีการบรกิารหลงัการขายนัน้ 

ยังไม่สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้มาก

• ความรวดเร็วและความแน่นอนในการส่งสินค้า

 บริษัทให้ความส�าคัญต่อการจัดส ่งสินค้าท่ีตรงต่อเวลา 

เพ่ือให ้สามารถสนับสนุนสายการผลิตของลูกค ้าต ่างๆ  

ได ้อย ่างต ่อเนื่องและทันเวลา ส ่งผลท�าให ้บริษัทมีข ้อ 

ได้เปรียบเหนือคู่แข่งขันในอุตสาหกรรมค่อนข้างสูง

• ความโปร่งใสและให้ความส�าคัญต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

 บริ ษั ทฯ ยึด ม่ัน ท่ี จ ะด� า เ นิ น ธุ ร กิ จด ้ ว ยความ ซ่ื อสั ตย ์  

โปร่งใสโดยยึดหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือแสดงถึง 

ความมุ ่ง ม่ันดังกล ่าว บริ ษัทฯจึงตัดลินใจ ลงนามใน 

ค�าประกาศเจตนารมณ์แนวร ่วมปฏิบัติของภาคเอกชน 

ไทยในการต่อต้านทุจริต คอรัปช่ัน เพ่ือร่วมเป็นส่วนหนึ่ง 

ในการสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจท่ีสะอาด โปร่งใส 

ให้กับสังคมไทย อีกท้ังเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เพื่อสังคม 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงชุมชนรอบๆ ท่ีตั้งของโรงงาน รวมไป

ถึงการผลิตสินค้าท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมท้ังตัวผลิตภัณฑ์ 

และกระบวนการผลิตอีกด้วย

5. ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

สรุปภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย ปี 2564 และแนวโน้ม ปี 2565

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ตั้งแต่ต้น

ปี 2563 จนถึงปัจจุบัน ส่งผลให้ภาวะเศรษฐกิจโลกจะค่อยๆ ฟื้น

ตัวในอัตราท่ีไม่เท ่ากัน โดยท่ีการขยายตัวจะน�าโดยประเทศ

เศรษฐกิจหลัก ท้ังสหรัฐอเมริกา ยุโรป และจีน ด้วยมาตรการ

กระตุ ้นเศรษฐกิจในวงเงินมหาศาลของรัฐบาลและความส�าเร็จ 

ของโครงการฉีดวัคซีน ซ่ึงช่วยให้ภาคการผลิตและบริการเติบโต 

ในเชิงบวก ห่วงโซ่อุปทานด้านการผลิตมีแนวโน้มท่ีจะสั้นลง มี

ความหลากหลายมากข้ึน และแยกย่อยเป็นระดับภูมิภาคมากข้ึน  

เพราะการค้าโลกเจออุปสรรคมากขึ้น รวมไปถึงการปรับตัวของ 

ประเทศเศรษฐกิจหลักเพื่อพึ่งพาตนเองมากขึ้นในการจัดหาสินค้า 

เข้าสูต่ลาดในประเทศ ซ่ึงการฟ้ืนตวัทางเศรษฐกจิประเทศและอุตสาหกรรม 

ทั่วโลกจะไม่เท่าเทียมกันมากขึ้น เป็นผลจาก (1) ความเร็วของการ

เริ่มฉีดวัคซีนท่ีแตกต่างกัน (2) มีความแตกต่างในกลุ่มเศรษฐกิจท่ี 

พึง่พาการท่องเท่ียว โดยประเทศท่ีต้องพึง่พาสงู (รวมถงึประเทศไทย) 

มกีารฟ้ืนตวัช้ากว่ามาก และ (3) ผลกระทบของการขาดแคลนวตัถดุบิ 

ต่อผลผลิต เช่น ปัญหาการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ และพื้นท่ี 

การขนส่งไม่มากพอท่ีจะรองรับ ซ่ึงอาจกระทบการส่งออกท่ีก�าลัง 

ขยายตัว และการขาดแคลนชิปคอมพิวเตอร์ ซ่ึงอาจฉุดการเติบโต 

ของอุตสาหกรรมยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า 

เศรษฐกิจไทย การฟื้นตัวโดยรวมจะช้าท่ามกลางความไม่แน่นอนสูง  

ในปี 2564 การระบาดของไวรัสสายพันธุ์เดลต้าในประเทศ การ

ฉีดวัคซีนล่าช้า และมาตรการควบคุมท่ีเข้มงวดจะส่งผลกระทบต่อ

กจิกรรมภายในประเทศอย่างรนุแรง และท�าให้การฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิ 

ไทยชะลอตัวลง แม้ภาคการส่งออกจะฟื ้นตัวอย่างแข็งแกร่ง  

การส่งออกได้รบัแรงหนนุจากการกลบัมาเตบิโตในตลาดส่งออกส�าคญั  

หลายแห่ง ส่งผลให้ผลผลิตในหลายภาคอุตสาหกรรม และการ 

ลงทุนภายในประเทศโดยรวมเพิ่มข้ึนมาสูงกว่าระดับก่อนโควิด-19 

อย่างไรก็ตาม การระบาดใหญ่ในประเทศระลอกใหม่ ซึ่งสถานการณ์

เลวร้ายลงและยาวนานกว่าท่ีคาดไว้ ก�าลังส่งผลให้การเปิดกิจกรรม

ทางเศรษฐกิจในประเทศชะลอออกไปอีกครั้ง รวมทั้งถ่วงภาคบริการ 

และมผีลต่อความเช่ือม่ัน ท่ามกลางแรงสนบัสนนุท่ีจ�ากดัจากนโยบาย 

การคลังและการเงิน 
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เศรษฐกิจโลกในระยะ 3 ปีข้างหน้ามีแนวโน้มขยายตัวเฉลี่ย 4% 

ต่อปี หลังจากท่ีอัตราการเติบโตอยู่ในระดับสูงในปี 2564 ท่ี 5.9%  

จากมาตรการกระตุ้นขนาดใหญ่และการเปิดเมืองของประเทศช้ันน�า

ของโลก แนวโน้มเศรษฐกิจยังฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป (ภาพที่ 1) 

ปัจจัยสนับสนุนมาจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจของภาคเอกชน ทั้งการ

ฟ้ืนตวัในภาคบรกิารและการขยายตวัต่อเนือ่งในภาคการผลติ อนัเป็น 

ผลจากการฉีดวัคซีนท่ีแพร่หลายมากข้ึน การผ่อนคลายมาตรการ 

ควบคุมการระบาด และการทยอยเปิดเมืองในหลายประเทศ รวมถึง 

มาตรการการเงนิการคลงัท่ียงัเอ้ือต่อการเตบิโตแม้จะทยอยลดลงจาก

ช่วงวกิฤต อย่างไรกด็ ีความเสีย่งและความไม่แน่นอนยังคงมอียู่ อาทิ 

การกลายพันธุ์ของ COVID-19 ประสิทธิภาพของวัคซีน และภาวะ 

คอขวดของอุปทานภาคการผลิตท่ีอาจยืดเย้ือไปจนถึงปี 2565 

นอกจากนี ้การปรบันโยบายการเงนิให้เป็นปกต ิ(Policy normalization)  

โดยการทยอยข้ึนอัตราดอกเบ้ียนโยบายเพื่อลดแรงกดดันเงินเฟ้อ  

จะส่งผลให้ต้นทุนการด�าเนินธุรกิจเพิ่มขึ้นในระยะต่อไป

แนวโน้มเศรษฐกิจโลกมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างจากการพึ่งพา 

ภาคอุตสาหกรรมการผลิตไปสู ่ภาคบริการมากขึ้น ส่งผลให้ภาค

บรกิารมคีวามส�าคญัเพิม่ข้ึนในการขบัเคลือ่นการเตบิโตทางเศรษฐกจิ 

สะท้อนจากสัดส่วนท่ีเพิ่มขึ้นเป็น 64.3% ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวล

รวม (GDP) โลกในปี 2562 เทียบกับ 60.4% ปี 2551 โดยประเทศ

พัฒนาแล้ว เช่น สหรัฐฯ และอังกฤษ มีสัดส่วนภาคบริการสูงเฉลี่ย 

75% ของ GDP น�าโดยธุรกิจบริการสมัยใหม่ (Modern services) 

อาทิ บริการด้าน IT Software และการเงิน ขณะที่สัดส่วนภาคบริการ 

ของไทยอยู่ที่ระดับ 58.3% ในปี 2563 เพิ่มขึ้นจาก 50.4% ปี 2551 

(ภาพท่ี 2) น�าโดยธรุกจิบรกิารแบบดัง้เดมิ (Traditional services) ซ่ึงมี

มลูค่าเพิม่น้อย เช่น ภาคท่องเท่ียว การค้า โรงแรมและภตัตาคาร ส่วน 

Modern services ซ่ึงสร้างมูลค่าเพ่ิมได้มากกว่าน้ันมีสัดส่วนเพียง  

14% ของ GDP และกระจุกตัวในธุรกิจการเงินและโทรคมนาคม 

เป็นหลัก

ในระยะข้างหน้า สดัส่วนภาคบรกิารของไทยยังมีโอกาสปรบัตวัสงูข้ึน 

ผลจากธุรกจิภาคบรกิารหันมาใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่พฒันานวตักรรม 

ในภาคบริการมากข้ึน อาทิ การพัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์ท่ี 

เอ้ือต่อการเข้าถงึแหล่งท่องเท่ียวท่ัวโลก การพฒันาหุ่นยนต์ผ่าตัดคนไข้ 

และบริการผ่าตัดทางไกล ขณะท่ีภาคอุตสาหกรรมหันมาเน้นการใช้  

นวัตกรรมด้านบริการเพิ่มมูลค่าและสร้างความแตกต่างให้ตัวสินค้า 

(Servicification) เช่น บริการด้านออกแบบและให้ค�าปรึกษาโดยใช้ 

เทคโนโลยีด้าน Artificial intelligence และ Big data ช่วยเพิม่ยอดขาย 

และออกแบบผลิตภัณฑ์ ใหม ่ ท่ีตอบโจทย ์ความต ้องการของ 

ผู้บริโภคได้ตรงจุดมากขึ้น ส่งผลให้ภาคบริการจะมีบทบาทมากขึ้น 

ในห่วงโซ่การผลติของไทย อย่างไรกต็าม การเพิม่สดัส่วนภาคบรกิาร 

ต่อ GDP ของไทยให้อยู่ในระดับเทียบเคียงกับประเทศพัฒนาแล้ว 

อาจท�าได้ช้า ผลจาก (1) การแพร่ระบาดของ COVID-19 ท�าให้ธรุกจิ/

อุตสาหกรรมกลุม่ท่ีเกีย่วข้องกบัภาคบรกิาร อาทิ โรงแรม ร้านอาหาร 

อสังหาริมทรัพย์และภาคก่อสร้างซบเซา และ (2) ไทยมีกฎระเบียบ 

และนโยบายท่ีเป็นอุปสรรคต่อการลงทุนจากต่างชาติในภาคบริการ 

ค่อนข้างมากเม่ือเทียบกบัประเทศพฒันาแล้ว สะท้อนจากดชันข้ีอจ�ากดั 

การประกอบกิจการภาคบริการ (Services Trade Restriction Index: 

World Bank) ล่าสุดปี 2563 พบว่าไทยมีค่าดัชนีฯ อยู่ในอันดับที่ 46 

จาก 48 ประเทศ แสดงถงึข้อจ�ากดัในการเข้ามาด�าเนนิธรุกจิภาคบรกิาร 

ของผูป้ระกอบการรายใหม่ค่อนข้างสงู การเข้ามาของทุนและเทคโนโลยี 

จากต่างชาติจึงท�าได้จ�ากัด นับเป็นปัจจัยท้าทายของภาคธุรกิจ/ 

อุตสาหกรรมไทยท่ีต้องปรบัตวัยกระดบัภาคบรกิารสู ่Modern services 

ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างช้าๆ



ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน
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เศรษฐกิจไทยปี 2565-2567: ฟื้นตัวจากภาคส่งออกและการเข้าสู่ 

วัฏจักรการลงทุน

เศรษฐกิจไทยคาดว่าจะขยายตัวเฉลี่ย 3.7% ต่อปี โดยทยอยฟื้นตัว 

อย่างค่อยเป็นค่อยไปจากไตรมาสสดุท้ายของปี 2564 (ภาพท่ี 6) ปัจจยั

สนบัสนนุได้แก่ (1) การฉีดวคัซีนท่ีมีความคบืหน้าท�าให้สถานการณ์  

COVID-19 คลีค่ลายลง ส่งผลบวกต่อกจิกรรมทางเศรษฐกจิในประเทศ  

เมือ่ประกอบกบัการปรบัตวัและด�าเนนิชวิีตแบบวถิีใหม่ (New normal)  

รวมถงึการก้าวไปสูโ่ลกดจิทัิลมากข้ึน จะช่วยกระตุน้ความต้องการสนิค้า 

และบริการในกลุ่มท่ีเกี่ยวข้อง (2) การฟื้นตัวของภาคท่องเท่ียว 

เป็นล�าดบัหลงัจากไทยเริม่เปิดประเทศตัง้แต่ช่วงปลายปี 2564 แต่นโยบาย 

ของประเทศต้นทางท่ีเข้มงวดและความไม่แน่นอนของการระบาดจะยัง

เป็นข้อจ�ากดัต่อไป คาดว่าอาจต้องใช้เวลาจนถงึปี 2568 กว่าท่ีจ�านวน

นกัท่องเท่ียวต่างชาตจิะกลบัสูร่ะดบัก่อนการระบาดได้ (3) ภาคส่งออก 

เติบโตต่อเนื่องและยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนส�าคัญของเศรษฐกิจ  

เนือ่งจากการฟ้ืนตวัของอุปสงค์โลกและประเทศคูค้่า กอปรกบัผลบวก 

จากการรวมกลุ ่มระหว ่ างประเทศภายในภู มิภาคเดียวกัน  

(Regionalization) โดยเฉพาะ RCEP ซ่ึงจะมีผลบังคับใช้ช่วงต้น

ปี 2565 น่าจะมีส่วนเสริมภาคการค้าในระยะต่อไป อย่างไรก็ตาม  

การส่งออกอาจเผชิญแรงกดดันจากปัญหาด้านอุปทานท้ังการ 

ขาดแคลนวัตถุดิบและต้นทุนท่ีอาจปรับตัวสูงข้ึน รวมถึงมาตรการ 

กีดกันทางการค้าที่ยังมีอยู่เป็นระยะๆ (4) การลงทุนของภาคเอกชน 

มีแนวโน้มเติบโตตาม วัฏจักรการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกและไทย  

ผนวกกบัแรงหนนุจากการยกระดบัการผลติเพือ่เปลีย่นผ่านสูร่ะบบดจิทัิล  

รวมท้ัง ความคืบหน้าของการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่  

และ (5) มาตรการกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจ ซึ่งรวมทั้งการเบิกจ่าย 

งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีและการใช้เงนิกูท่ี้เหลอือยู่จาก พ.ร.ก.กูเ้งนิ  

5 แสนล้านบาท ด้านนโยบายการเงิน คาดว่าธปท.จะยังคงอัตรา 

ดอกเบ้ียนโยบายไว้ท่ีระดับต�่าสุดเป็นประวัติการณ์ท่ี 0.5% ต่อเนื่อง 

อย่างน้อยจนถงึสิน้ปี 2565 อกีท้ังยงัด�าเนนิมาตรการด้านการเงนิเพ่ือ 

ช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยและภาคธุรกิจ ด้วยการเสริมสภาพคล่อง 

และการปรับโครงสร้างหนี้ การผ่อนคลายหลักเกณฑ์ เพื่อสนับสนุน 

การให้ความช่วยเหลอืของสถาบันการเงนิแก่ลกูหนี ้และการผ่อนคลาย 

มาตรการ LTV เป็นการช่ัวคราวเพือ่ช่วยกระตุน้ธรุกจิอสงัหารมิทรพัย์

แม้เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวแต่ยังมีปัจจัยท่ีจ�ากัดการเติบโต 

ในระยะข้างหน้า อาทิ ความเปราะบางของตลาดแรงงาน การเพิม่ข้ึน

ของภาระหนี้ท้ังในภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจ ซ่ึงท�าให้การใช้จ่าย 

ในประเทศอาจเตบิโตในอตัราต�า่ ส�าหรบัปัจจยัเสีย่งและความไม่แน่นอน 

อ่ืน ๆ อาทิ การกลายพันธุ์ของไวรัส COVID-19 ความตึงเครียด 

ทางการเมืองอาจกระทบต่อความต่อเนือ่งในการด�าเนนินโยบายเศรษฐกจิ 

ของภาครัฐ นอกจากนี้ ตลาดการเงินโลกและไทยอาจเผชิญความ 

ผันผวนและประสบปัญหาต้นทุนทางการเงินท่ีเพิ่มขึ้นอันเป็นผล 

ข้างเคยีงจากการท่ีประเทศแกนหลกัของโลกทยอยปรบัลดแรงกระตุน้

ทางการเงินให้เข้าสู่ภาวะปกติมากขึ้น (Policy normalization)

การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน…จะมีบทบาทส�าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยรวม
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ในระยะ 2-3 ปีข้างหน้า การเร่งตัวของการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน 

ขนาดใหญ่จะเป็นอีกปัจจัยที่มีบทบาทส�าคัญต่อเศรษฐกิจ (ภาพที่ 7)  

โดยเฉพาะเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic  

Corridor: EEC) ท่ีจะช่วยดึงดูดการลงทุนโดยตรง (FDI) จากต่าง

ประเทศ โดยโครงการส�าคญั ได้แก่ โครงการรถไฟความเรว็สงูเช่ือม 3 

สนามบิน โครงการพฒันาสนามบินอู่ตะเภาและเมอืงการบินภาคตะวนั

ออก โครงการท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3 และโครงการพัฒนาท่าเรือ 

มาบตาพุดระยะที่ 3 ล่าสุดทางการตั้งเป้าหมายลงทุนใน EEC ระยะ 

ที่ 2 ในช่วง 5 ปีข้างหน้า (ปี 2565-2569) วงเงิน 2.2 ล้านล้านบาท 

เพิ่มข้ึนจากระยะแรกท่ีตั้งเป้าไว้ 1.7 ล้านล้านบาท (2561-2564) 

นอกจากนี้ ในปี 2565 ภาครัฐระบุจะเร่งขับเคลื่อนโครงการส�าคัญ 

ให้เกิดเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะโครงการเช่ือมระหว่างอ่าวไทยและ 

อันดามัน (แลนด์บรดิจ์) ซ่ึงจะเช่ือมระบบการขนส่ง (Logistic) ระหว่าง 

EEC กบัพืน้ท่ีระเบียงเศรษฐกจิภาคใต้ (Southern Economic Corridor: 

SEC) นอกจากนี้ โครงข่ายคมนาคมอื่นๆ ที่คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ 

ในช่วงปี 2565-2567 ตามแผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่งระยะ 

เร่งด่วนฉบับล่าสุด พ.ศ. 2561 ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ 

คมนาคมขนส่งของไทยระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ได้แก่ 

โครงการระบบราง เช่น โครงการรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ-

นครราชสีมา (รถไฟไทย-จีน ช่วงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา),  

โครงการรถไฟทางคู่ช่วงขอนแก่น-หนองคาย, โครงการรถไฟฟ้า 

สายสีม่วงใต้ ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ, โครงการระบบถนน อาทิ 

ทางหลวงพเิศษระหว่างเมือง (Motorway) สายบางขนุเทียน-บ้านแพ้ว 

(M82) ช่วงเอกชัย-บ้านแพ้ว รวมถึงโครงการพัฒนาโครงสร้าง 

พืน้ฐานส�าคญัอ่ืนๆ เช่น โครงการพฒันาอาคารผูโ้ดยสารส่วนต่อขยาย

ด้านทิศเหนือ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (Terminal 2) และโครงการ 

พฒันาขยายท่าอากาศยานดอนเมอืงระยะท่ี 3 หากการลงทุนสามารถ 

ด�าเนินการได้ตามแผน คาดว่าจะช่วยหนุนโอกาสการลงทุน 

ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องให้กระจายสู่ภูมิภาค โดยเฉพาะอุตสาหกรรม 

ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) การแพทย์สมัยใหม่ สมาร์ทอิเลก็ทรอนกิส์ ดิจทัิล 

อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารสมัยใหม่ เป็นต้น

ปัญหาเชิงโครงสร้างบั่นทอนความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย

ดัชนีชี้วัดความสามารถในการแข่งขันของไทย (IMD World  

Competitiveness Ranking) ปี 2564 อยู่ท่ีอันดับ 28 ทรงตัว

ใกล ้เคียงกับป ี2563 (อันดับ 29) แม้ว ่าไทยจะมีพัฒนาการ 

ดีข้ึนในด้านประสิทธิภาพของภาครัฐ (Government efficiency)  

และการจัดการทางธุรกิจ (Business efficiency) แต่การแพร่ระบาด 

ของไวรัส COVID-19 กระทบภาคท่องเท่ียวรุนแรง ส่งผลให้ 

สมรรถนะทางเศรษฐกิจ (Economic performance) ของไทยลดลง 

ถึง 7 อันดับมาอยู่ท่ี 21 (ภาพท่ี 8) ขณะท่ีปัจจัยด้านโครงสร้าง 

พื้นฐาน (Infrastructure) มีความคืบหน้าน้อยมาก ส�าหรับปัจจัย 

ด้านทักษะทางเทคโนโลยี/ดิจิทัล ไทยมีอันดับสูงกว่าอินโดนีเซีย 

และฟิลปิปินส์ แต่ต�า่กว่าสงิคโปร์และมาเลเซียค่อนข้างมาก ส่วนหนึง่ 

เป็นผลจากไทยขาดแคลนบุคลากรท่ีมีคุณภาพซ่ึงกระทบต่อเนื่องถึง

การพัฒนาสิทธิบัตรและนวัตกรรมใหม่ อันเป็นปัจจัยท่ีจะส่งผลต่อ 

การพฒันาความพร้อมของก�าลงัแรงงานเพือ่ยกระดบัภาคอตุสาหกรรม 

และภาคบริการในระยะข้างหน้า ด้านสัดส่วนค่าใช้จ่ายรวมด้าน 

การวิจัยและพัฒนา (R&D) ของไทยอยู่ท่ีระดับเพียง 1.14% ของ 

GDP (ภาพที่ 9) ต�่าสุดเมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่งในเอเชีย สะท้อน 

ถึงทิศทางการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการให้ 

สอดคล้องกบัการแข่งขนัในตลาดโลกยังต้องใช้เวลาอกียาวไกล เมือ่เทียบ 

กับประเทศท่ีมีความสามารถในการแข่งขันสูงสุด 5 อันดับแรก 

ได้แก่ สวิตเซอร์แลนด์ สวีเดน เดนมาร์ก เนเธอร์แลนด์ และสิงคโปร์  

ซ่ึงมีปัจจัยสนับสนุนส�าคัญด้านการลงทุนในนวัตกรรม (Innovation) 

การน�าเทคโนโลยีมาใช้ (Digitalization) ระบบสวัสดิการที่ดี (Welfare 

benefits) และมีความสมานฉันท์ในสังคม (Social cohesion)
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ภาพรวมอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าปี 2564 และแนวโน้มปี 2565

ช่วง 8 เดือนแรก ปริมาณผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าขยายตัว 15.1% YoY 

(อยู่ท่ี 33.12 ล้านหน่วย) โดยปริมาณจ�าหน่ายในประเทศขยายตัว 

6.8% YoY (อยู่ที่ 10.51 ล้านหน่วย) อานิสงส์จากนโยบายสนับสนุน 

การท�างานท่ีบ้านมากข้ึนของหน่วยงานภาครฐัและเอกชน เพือ่ลดการ 

แพร่ระบาดของ COVID-19 ประกอบกับเครื่องใช้ไฟฟ้ารุ่นใหม่เน้น

พัฒนาฟังก์ชันด้านสุขภาพ (ก�าจัดเช้ือโรค/แบคทีเรีย ฝุ่น PM 2.5) 

และควบคุมการท�างานผ่าน Smart phone ท�าให้มีความต้องการ 

เครือ่งใช้ไฟฟ้าภายในบ้านเพิม่ขึน้ อาทิ เครือ่งปรบัอากาศ (+0.5% YoY)  

ตูเ้ย็น (+0.5% YoY) ส่วนเครือ่งซักผ้าเตบิโตถงึ 17.2% YoY เนือ่งจาก 

ร้านสะดวกซัก (เครือ่งซักผ้าหยอดเหรยีญ) ก�าลงัเป็นท่ีนยิมและขยาย 

สาขาจ�านวนมาก ด้านมูลค่าส่งออกเติบโต 25.4% YoY อยู่ที่ 1.86 

หมืน่ล้านดอลลาร์สหรฐัฯ โดยเฉพาะเครือ่งซักผ้าเพิม่ข้ึน 28.6% YoY 

น�าโดยตลาดสหรัฐฯ (สัดส่วน 26.2% ของมูลค่าส่งออกเครื่องซักผ้า 

ท้ังหมด) ขยายตวัถงึ 162.5% YoY ผลจากมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด 

ของสหรัฐฯ สิ้นสุดลง เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทอื่นที่เติบโตดีรองลงมา 

ได้แก่ เครื่องปรับอากาศ (+23.9% YoY) และตู้เย็น (+23.6% YoY)

ช่วงท่ีเหลอืของปี ยังมคีวามต้องการเครือ่งใช้ไฟฟ้าในประเทศต่อเนือ่ง 

ท้ังจากตลาดในและต่างประเทศ แต่เนื่องจากการเทียบฐานท่ีสูง 

ในช่วงเดียวกันปีก่อน ท�าให้ตัวเลขเติบโตต�่า จึงส่งผลให้ทั้งปี 2564 

ปรมิาณจ�าหน่ายในประเทศเตบิโต 1.0-2.0% และมูลค่าส่งออกเติบโต 

18.0-19.0%

แนวโน้มปี 2565-2567 ปรมิาณความต้องการเครือ่งใช้ไฟฟ้าในประเทศ 

ปี 2565 คาดว่าจะเติบโต 3.0-4.0% ขณะที่ปี 2566 และปี 2567 จะ

ขยายตัวเฉลี่ย 2.0-3.0% ต่อปี ผลจาก (1) ตลาดที่อยู่อาศัยคาดว่า 

จะกระเตือ้งข้ึนตามทิศทางการขยายตวัของเศรษฐกจิ (2) การท�าตลาด 

ของเครือ่งใช้ไฟฟ้ารุน่ใหม่ท่ีให้ความส�าคญัด้านสขุภาพมากข้ึน รวมถงึ 

การพฒันาความสามารถควบคมุการท�างานผ่านการเช่ือมต่ออนิเตอร์เนต็  

(3) สภาพอากาศมีอุณหภูมิสูงข้ึนจากภาวะโลกร้อนช่วยหนุนความ 

ต้องการเครื่องปรับอากาศ และ (4) การเพิ่มช่องทางการจัดจ�าหน่าย

ผ่านการท�าตลาดสินค้าออนไลน์ ท�าให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงข้อมูล

และตัดสินใจซื้อได้สะดวกมากขึ้น

มูลค่าส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้าปี 2565 มีแนวโน้มเติบโต 3.0-4.0% 

ขณะท่ีปี 2566 และปี 2567 คาดจะเติบโตเฉลี่ย 2.0-3.0% ต่อปี 

โดยการส่งออกเครื่องซักผ้าไปยังสหรัฐฯ มีแนวโน้มฟื้นตัวตั้งแต่ 

ปี 2564 หลังสิ้นสุดมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดของสหรัฐฯ ขณะที่ 

ความต้องการเครือ่งใช้ไฟฟ้าในตลาดเอเชียยงัมโีอกาสเตบิโตต่อเนือ่ง  

สะท้อนจากอตัราการถอืครองเครือ่งใช้ไฟฟ้าท่ีอยูใ่นระดบัต�า่โดยเฉพาะ 

เครือ่งปรบัอากาศ ซ่ึงหลายประเทศมีอตัราถอืครองต�า่กว่า 20% ของจ�านวน 

ครัวเรือนท้ังหมด อาทิ อินเดีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เมียนมา 

กัมพูชา และลาว นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยหนุนจากการขยายตัวของ 

ความเป็นเมืองและกลุ่มคนชั้นกลางในภูมิภาคเอเชีย



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี/รายงานประจ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน24

ส�าหรับอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศในปี 2564 คาดว่าจะมีมูลค่า 

ประมาณ 24,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปี 2563 ที่มีมูลค่า 

23,000 ล้านบาท เนือ่งจากการท�างานท่ีบ้าน (WFH) ท�าให้พฤตกิรรม

การใช้แอร์เพ่ิมขึน้ ส่วนปี 2565 ยังเช่ือจะกลบัมาเตบิโตดขึีน้ จากตลาด 

ส่งออกท่ีประเทศคูค้่าเริม่ฟ้ืนตวั และงานซ่อม สร้าง จากการเริม่กลบัมา 

เปิดกจิการของธุรกจิโรงแรมและเรยีลเอสเตต ซ่ึงจะส่งผลให้อุตสาหกรรม 

เครื่องใช้ไฟฟ้า แอร์ โตได้ประมาณ 10% ทั้งนี้ปัจจุบันไทยผลิตแอร์ 

ประมาณ 10 ล้านชุด ขายในประเทศ 1.5 ล้านชุดท่ีเหลอืส่งออก 8.5 ล้านชุด  

หรือกว่า 85% โดยไทยเป็นผู้ส่งออกอันดับ 2 ของโลกรองจากจีน 

(ปี 2563 มีมูลค่าส่งออก 5,197.73 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 

171,525 ล้านบาท ลดลง 5.19% จากปี 2562)

แนวโน้มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศปี 2565-2566 ผู้ผลิตเครื่อง 

ใช้ไฟฟ้าท�าความเย็น คาดว่ารายได้จะทยอยเติบโต การฟื้นตัวของ 

กจิกรรมทางเศรษฐกจิโดยรวมจะหนนุความต้องการใช้เครือ่งใช้ไฟฟ้า 

ขณะท่ีความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนท่ีน่าจะยังคง 

มีอยู่จะเป็นโอกาสให้ไทยสามารถส่งออกเครื่องปรับอากาศและตู้เย็น 

ไปยังสหรัฐฯ ทดแทนจีนได้เพ่ิมข้ึน (สหรัฐฯ เป็นตลาดส่งออกหลัก 

ของไทย) เนื่องจากไทยเป็นฐานการผลิตเครื่องปรับอากาศและตู้เย็น

ที่ส�าคัญแห่งหนึ่งของโลกมีศักยภาพในการแข่งขัน และสามารถผลิต

ตูเ้ย็นขนาดใหญ่ซ่ึงเป็นท่ีนยิมในตลาดสหรฐัฯ ได้ นอกจากนี ้อุณหภมิู 

ที่คาดว่าจะสูงขึ้นจากสภาวะโลกร้อนน่าจะเอื้อให้ความต้องการเครื่อง

ใช้ไฟฟ้าประเภทท�าความเย็นเติบโตได้

ที่มา : วิจัยกรุงศรี

ข้อมูลวิจัย: มกราคม 2565

ภาพรวมอุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้างปี 2564 และแนวโน้มปี 2565

อุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้างในปี 2564 ช่วง 9 เดือนแรก การลงทุน 

ภาคก่อสร้างมีมูลค่า 1,087.2 พนัล้านบาท ขยายตวั 5.0% YoY เป็นการ 

ลงทุนก่อสร้างภาครัฐ 652.2 พันล้านบาท เพ่ิมข้ึน 7.8% YoY 

จากการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ อาทิ โครงการพัฒนาท่าเรือ 

อุตสาหกรรมมาบตาพดุระยะท่ี 3 (ช่วงท่ี 1 เริม่เดอืนกรกฎาคม 2564) 

และโครงการต่อเนือ่งอืน่ๆ ส่วนการก่อสร้างภาคเอกชนมมูีลค่า 435.0 

พันล้านบาท เพิ่มขึ้นเพียง 0.9% YoY ผลจากภาวะเศรษฐกิจ ซบเซา 

และมีการปิดแคมป์คนงานเพื่อควบคุมการระบาดของ COVID-19  

ท�าให้โครงการก่อสร้างหลายโครงการถูกเลื่อนออกไป

ช่วงท่ีเหลอืของปี คาดว่าการลงทุนก่อสร้างภาครฐัจะขยายตวัต่อเนือ่ง 

อาทิ โครงการซ่อมและสร้างถนนระดับรองตามภูมิภาคต่างๆ 

ส่วนการลงทุนก่อสร้างภาคเอกชนคาดว่าจะยังซบเซา เนื่องจาก 

ผู้พัฒนาโครงการท่ีอยู่อาศัยท้ังเพื่อขายและให้เช่ามีแนวโน้มชะลอ 

โครงการใหม่เพือ่เร่งระบายสตอ็กท่ียังสงู สะท้อนจากพืน้ท่ีขออนญุาต 

ก่อสร้างท่ีอยู่อาศัย อาคารส�านักงานและโรงแรมช่วง 8 เดือนแรก 

ปี 2564 หดตัว 3.0% 20.1% และ 37.9% YoY ตามล�าดับ 

การลงทุนก่อสร้างโดยรวมทั้งปี 2564 จึงมีแนวโน้มเติบโต 5.3% คิด

เป็นมูลค่าประมาณ 1,385 พันล้านบาท แบ่งเป็นงานก่อสร้าง 

ภาครัฐและเอกชน 820.0 และ 565.0 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.7% 

และ 1.9% ตามล�าดับ



ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี/รายงานประจ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) 25

ส�าหรับแนวโน้มปี 2565 - 2567 มูลค่าการลงทุนก่อสร้างโดยรวม 3 ปี 

ข้างหน้ามีแนวโน้มขยายตัว 4.5-6.5% ต่อปี ปัจจัยขับเคลื่อนหลักมา 

จากการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐ โดยเฉพาะโครงการท่ี 

เกี่ยวเนื่องกับเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 

• การลงทุนก่อสร้างภาครัฐคาดว่าจะขยายตัว 6.0-7.0% ต่อป ี

จากโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ท่ีเช่ือมโยงกับพื้นท่ี EEC  

ซ่ึงจะเริ่มทยอยด�าเนินการตั้งแต่ปี 2565 ท้ังระบบรางและ

ถนน อาทิ (1) โครงการรถไฟความเร็วสูงเช่ือม 3 สนามบิน 

(ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา) ซ่ึงเฟสแรกจะเริ่มในช่วง 

สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา และ (2) โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง

เฟส 3 นอกจากนี้ ยังมีโครงการส�าคัญอื่นๆ ของภาครัฐ ได้แก่  

โครงการพัฒนาอาคารผู้โดยสารส่วนต่อขยายด้านทิศเหนือ ท่า

อากาศยานสุวรรณภูมิ (Terminal 2) โครงการรถไฟความเร็วสูง 

(กรุงเทพฯ-นครราชสีมา) โครงการรถไฟทางคู่ช่วงขอนแก่น-

หนองคาย และโครงการรถไฟฟ้าสม่ีวงใต้ (เตาปูน-ราษฎร์บูรณะ) 

• การลงทุนก่อสร้างภาคเอกชนมีแนวโน้มฟ้ืนตวัระดบัต�า่ในปี 2565 

และทยอยปรับดีขึ้นในปี 2566 และ 2567 หนุนโดย (1) การเร่ง 

ลงทุนโครงสร้างพืน้ฐานภาครฐัเหนีย่วน�างานก่อสร้างภาคเอกชน 

ให้ขยายตัวตาม (2) การลงทุนใน EEC หนุนให้เกิดการก่อสร้าง 

โรงงานและนคิมอุตสาหกรรมในพืน้ท่ีดงักล่าว และ (3) มาตรการ 

กระตุ้นอสังหาริมทรัพย์จากภาครัฐท่ีเกี่ยวเนื่องกับท่ีอยู่อาศัย  

หนุนความต้องการซื้อขายบ้านและคอนโดมิเนียมเพิ่มขึ้น

• ผู ้รับเหมารายใหญ่จะมีความได้เปรียบรายกลางและเล็ก 

เนื่องจากมีอ�านาจต่อรองกับผู้ผลิต/ผู ้ค้าวัสดุก่อสร้างสูงกว่า 

และมีโอกาสได้งานประมูลมากกว่า ท้ังยังสามารถขยายการ 

ก่อสร้างในประเทศเพือ่นบ้าน ด้านผูร้บัเหมารายกลางและรายเลก็ 

ยังต้องพึ่งพาการรับเหมาช่วง (Sub contract) จากผู้รับเหมา 

รายใหญ่ รายได้จงึไม่แน่นอน อีกท้ังมีโอกาสเผชิญปัญหาแรงงาน 

ขาดแคลนจาก COVID-19 ที่ยังมีความไม่แน่นอนอยู่มาก

ภาพรวมอุตสาหกรรมโรงแรมปี 2564 และแนวโน้มปี 2565

ธุรกิจโรงแรมช่วง 9 เดือนแรกซบเซาหนัก ผลจากการระบาดของ 

COVID-19 ท่ีรุนแรงกว่าคาด ท�าให้ทางการทยอยออกมาตรการ

ควบคุมเข้มงวด ส่งผลให้จ�านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติหดตัว 98.7% 

YoY อยู่ที่ 8.6 หมื่นคน โดยนักท่องเที่ยวที่มาไทยมากที่สุด 5 อันดับ

แรก ได้แก่ สหรฐัฯ สหราชอาณาจกัร เยอรมน ีจนี และฝรัง่เศส ขณะท่ี

นักท่องเที่ยวในประเทศลดลง 48.9% YoY อยู่ที่ 27.6 ล้านทริป อัตรา

เข้าพกัเฉลีย่ท่ัวประเทศในช่วงเดยีวกนัปรบัลดลงมาอยู่ท่ี 10.0% เทียบ

กับ 28.5% ช่วงเดียวกันปีก่อน ด้านราคาห้องพักลดลง 20.1% YoY 

ส่งผลให้รายได้เฉลีย่ต่อห้องต�า่สดุเป็นประวตักิารณ์ท่ี 90 บาท (-72.2% 

YoY) จาก 323 บาทในช่วงเดียวกันปีก่อน

ช่วงท่ีเหลือของปี การฉีดวัคซีนเริ่มครอบคลุมมากขึ้น ทางการจึง

ทยอยผ่อนคลายมาตรการเข้มงวด อาทิ (1) นโยบายเปิดประเทศรับ

นักท่องเท่ียวจากประเทศท่ีมีความเสี่ยงต�่า 63 ประเทศโดยไม่กักตัว 

(ตามเงื่อนไข) มีผล 1 พ.ย. (2) ยกเลิกเคอร์ฟิวทุกพื้นที่และก�าหนด

ให้ 17 จังหวัด (รวมกรุงเทพฯ) เป็นพื้นที่น�าร่องท่องเที่ยวช่วง 1-30 

พฤศจิกายน และขยายเป็น 33 จังหวัดช่วง 1-31 ธันวาคม และ 

(3) มาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย (อาทิ We Travel Togeth-

er-Phase 3 ตั้งแต่ 24 กันยายน 2564 - 31 มกราคม 2565 และทัวร์

เที่ยวไทย ตั้งแต่ 8 ตุลาคม 2564 - 31 มกราคม 2565) อย่างไรก็ตาม 

นักท่องเท่ียวต่างชาติยังคงระมัดระวังเรื่องการเดินทาง ประกอบกับ

นโยบายด้านท่องเท่ียวของประเทศต้นทางยังไม่ผ่อนคลายเตม็ท่ี ท�าให้

ธรุกจิโรงแรมมีแนวโน้มซบเซาต่อเนือ่ง คาดท้ังปี 2564 จ�านวนนกัท่อง

เที่ยวต่างชาติจะอยู่ที่ 3.5 แสนคน (-94.8%) ขณะที่นักท่องเที่ยวใน

ประเทศเดินทาง 52 ล้านทริป (-42.5%) ส่งผลให้อัตราเข้าพักเฉลี่ย

อยู่ที่ 14.0% (ปี 2563 อยู่ที่ 29.5%)

ที่มา : วิจัยกรุงศรี

ข้อมูลวิจัย: มกราคม 2565



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี/รายงานประจ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน26

ในปี 2565 - 2567 ธุรกิจโรงแรมมีแนวโน้มทยอยฟื้นตัวจากวิกฤต  

COVID-19 ท่ีคลี่คลายหลังการกระจายวัคซีนท่ัวถึงมากข้ึน  

หนุนนักท ่องเท่ียวต ่างชาติและไทยมีจ�านวนเพ่ิมข้ึนต่อเนื่อง 

คาดนักท่องเท่ียวต่างชาติจะมีจ�านวน 7.5 ล้านคนในปี 2565  

21 ล้านคนปี 2566 และ 35 ล้านคนปี 2567 โดยจะกลับมาเท่าช่วง

ก่อน COVID-19 (ปี 2562) ท่ี 39-40 ล้านคนในปี 2568 ขณะท่ี 

นักท่องเท่ียวไทยจะฟื้นตัวเร็วกว่าจากมาตรการกระตุ้นการท่องเท่ียว 

อย่างต่อเนือ่ง ส่งผลให้นกัท่องเท่ียวไทยกลบัสูร่ะดบัเทียบเท่าก่อนเกดิ  

COVID-19 ในปี 2567 ที่ 170 ล้านทริป ด้านอัตราเข้าพักเฉลี่ยจะ 

ทยอยเพิ่มขึ้นต่อเนื่องโดยอยู่ที่ 35% ในปี 2565 45% ในปี 2566 และ 

60% ในปี 2567
ที่มา : วิจัยกรุงศรี

ข้อมูลวิจัย: มกราคม 2565

การจัดหาผลิตภัณฑ์

1. การจัดหาวัตถุดิบและแหล่งที่มาของวัตถุดิบ

วัตถุดิบหลักในการผลิตคอยล์ของบริษัท ประกอบด้วย ท่อทองแดง 

อลูมิเนียม และสังกะสี โดยบริษัทจะท�าการสั่งซ้ือวัตถุดิบจากผู้จัด 

จ�าหน่ายท้ังในประเทศและต่างประเทศ บรษัิทมสีดัส่วนการสัง่ซ้ือวตัถดุบิ 

จากในประเทศและต่างประเทศในช่วงระหว่างปี 2562 - 2564 ในอัตรา 

ร้อยละ 55.41 : 44.59; 38.84 : 61.16 และ 55.18 : 44.82 ตามล�าดับ

บริษัทมีการพึ่งพิงวัตถุดิบจากต่างประเทศมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

การน�าวัตถุดิบเข้าจากประเทศจีน เนื่องจากมีราคาท่ีถูกกว่าวัตถุดิบ 

ภายในประเทศ ส่งผลให้สดัส่วนการน�าเข้าวตัถดุบิเพิม่สงูข้ึน โดยบรษัิท 

มีการน�าเข้าวัตถุดิบจากประเทศจีนเป็นส่วนใหญ่

ตารางแสดงสัดส่วนการซื้อวัตถุดิบของบริษัทจากในประเทศและต่างประเทศในปี 2562 - 2564

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

ล้านบาท ร้อยละ จ�านวนเงิน ร้อยละ จ�านวนเงิน ร้อยละ

วัตถุดิบจากในประเทศ 208.17 55.41 156.83 38.84 365.85 55.18

วัตถุดิบจากต่างประทศ 167.49 44.59 246.95 61.16 297.12 44.82

รวม 375.66 100.00 403.78 100.00 662.97 100.00

• โรงแรมในพื้นท่ีท่องเท่ียวหลัก (กรุงเทพฯ พัทยา ภูเก็ต): 

คาดรายได้ทยอยฟื้นตัวตั้งแต่ปี 2565 โดยอัตราเข้าพักเฉลี่ย 

มีโอกาสสูงถึง 60% ในปี 2567

• โรงแรมในจังหวัดท่องเที่ยวส�าคัญและจังหวัดศูนย์กลางภูมิภาค:  

รายได้ทยอยปรับดีข้ึนในปี 2566-2567 ตามการฟื้นตัวของ 

นกัท่องเท่ียวในประเทศเป็นหลกั จากมาตรการกระตุน้ของภาครฐั

• โรงแรมในจังหวัดอ่ืนๆ: รายได้ยังฟื้นตัวช้า อัตราการเข้าพักมี 

แนวโน้มอยู่ในระดับต�่า เนื่องจากส่วนใหญ่รองรับนักท่องเท่ียว 

ท่ีเดินทางผ่านเพื่อไปจังหวัดศูนย์กลางภูมิภาค/แหล่งท่องเท่ียว 

ส�าคญั ผูป้ระกอบการโดยเฉพาะ SMEs จงึมีโอกาสปิดกจิการสงู
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ท้ังนี้ บริษัทมีนโยบายในการสั่งซ้ือวัตถุดิบโดยพิจารณาจากปัจจัย 

ต่างๆ ดังนี้

1. ราคาวัตถุดิบและแนวโน้มของราคาวัตถุดิบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

ราคาทองแดงและราคาอลมิูเนยีม ซ่ึงถอืเป็นสนิค้า Commodity 

โดยราคาจะเปลี่ยนแปลงตามราคาในตลาดโลก ท้ังนี้ บริษัทม ี

นโยบายในการจดัเกบ็วตัถดุบิล่วงหน้าเป็นเวลาประมาณ 2 เดอืน 

ปัจจุบันบริษัทมีการสั่งซ้ือวัตถุดิบจากผู้จัดจ�าหน่ายรายใหญ ่

จ�านวนน้อยราย โดยแต่ละรายบริษัทจะสั่งซ้ือในจ�านวนท่ีมาก 

เพือ่ให้ได้ส่วนลดจากปรมิาณท่ีสัง่ซ้ือ (Volume Discount) รวมท้ัง 

เพ่ือเพิม่อ�านาจการต่อรองกบัผูจ้ดัจ�าหน่ายแต่ละราย อย่างไรกต็าม  

บริษัทจะยังคงรักษาความสัมพันธ์ท่ีดีกับผู้จัดจ�าหน่ายรายอ่ืน 

อย่างสม�่าเสมอ เพ่ือเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากการพึ่งพิง 

ผู้จัดจ�าหน่ายรายใหญ่น้อยราย

2. คุณภาพของวัตถุดิบ บริษัทมีหน่วยตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ 

โดยจะท�าหน้าท่ีในการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบท่ีสั่งซ้ือจาก 

แหล่งต่าง ๆ เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพตรงตามที่ต้องการ 

3. อัตราแลกเปลีย่น เนือ่งจากบรษัิทมีการซ้ือวตัถดุบิจากต่างประเทศ 

บางส่วน ดังนั้นบริษัทจะมีการติดตามการเคลื่อนไหวของอัตรา 

แลกเปลี่ยนเงินสกุลส�าคัญต่างๆ อย่างใกล้ชิด เพื่อเป็นการ 

ป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

4. ระยะเวลาในการส่งมอบวัตถุดิบ การซ้ือวัตถุดิบในประเทศจะมี

ระยะเวลาในการส่งมอบสินค้าประมาณ 1 เดือน ในขณะที่การ 

ซ้ือวัตถุดิบจากต่างประเทศ จะมีระยะเวลาในการส่งมอบสินค้า

ประมาณ 2-3 เดือน บริษัทจึงใช้ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยใน 

การวางแผนการซ้ือวัตถดุบิล่วงหน้าเพือ่บรหิารการสัง่ซ้ือวัตถดุบิ 

ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

5. บรษัิทจะเน้นการรกัษาความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผูจ้ดัจ�าหน่ายวตัถดุบิ 

ทุกๆ ราย โดยจะท�าการติดต่อกับผู้จัดจ�าหน่ายวัตถุดิบอย่าง 

สม�่าเสมอ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงในการหาแหล่ง 

วัตถุดิบทดแทนในกรณีท่ีเกิดภาวะขาดแคลนวัตถุดิบ หรือผู้จัด 

จ�าหน่ายปัจจบัุนไม่สามารถหาวตัถดุบิให้แก่บรษัิทได้ตามปรมิาณ 

ที่สั่งซื้อ และจากการที่เป็นผู้ผลิตคอยล์รายใหญ่ที่มีปริมาณการ 

สั่งซ้ือจ�านวนมาก ประกอบกับช่ือเสียงของบริษัทในวงการ 

เครือ่งปรบัอากาศ ส่งผลท�าให้บรษัิทมีอ�านาจต่อรองในการสัง่ซ้ือ 

วัตถุดิบมากขึ้น

ปริมาณการสั่งซื้อวัตถุดิบของบริษัท สามารถสรุปได้ดังนี้

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

ล้านบาท ร้อยละ จ�านวนเงิน ร้อยละ จ�านวนเงิน ร้อยละ

ท่อทองแดง 258.83 68.90 282.01 69.84 366.37 65.11

อลูมิเนียม 86.76 23.10 92.65 22.95 145.24 25.81

แผ่นเหล็กชุบสังกะสี 30.07 8.00 29.12 7.21 51.06 9.07

อื่นๆ - - - - - -

รวม 375.66 100.00 403.78 100.00 562.67 100.00

จากตารางข้างต้นจะเห็นว่าบริษัทมีวัตถุดิบส�าคัญ 3 ชนิด ได้แก่ 

ท่อทองแดง แผ่นอลูมิเนียม และแผ่นเหล็กชุบสังกะสี ซ่ึงโดยเฉลี่ย 

แล้วการจดัซ้ือวัตถดุบิของบรษัิท จะแบ่งออกเป็นการสัง่ซ้ือท่อทองแดง 

ประมาณร้อยละ 65.11 และเป็นการสั่งซ้ือแผ่นอลูมิเนียมคิดเป็น 

ประมาณร้อยละ 25.81 และการสั่งซ้ือแผ่นเหล็กชุบสังกะสีประมาณ 

ร้อยละ 9.07 ส�าหรับใช้ในการผลิต
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รายละเอียดวัตถุดิบที่ส�าคัญของบริษัท มีดังนี้

1. ท่อทองแดง 

ท่อทองแดงถือเป็นวัตถุดิบที่ส�าคัญในการผลิตคอยล์ โดยท่อทองแดง 

มีมูลค่าคิดเป็นร้อยละประมาณ 54.00 ของต้นทุนวัตถุดิบท้ังหมด 

ท่ีใช้ในการผลติคอยล์ หรอืคดิเป็นร้อยละ 40.00 ของต้นทุนขาย ท้ังนี้ 

บริษัทมีปริมาณการสั่งซ้ือท่อทองแดงของบริษัทในปี 2562-2564 

คดิเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 68.90; 69.84 และ 65.11 ของการสัง่ซ้ือ 

วัตถุดิบทั้งหมดตามล�าดับ

โดยปกติบริษัทสั่งซ้ือท่อทองแดงท้ังจากในประเทศและต่างประเทศ  

โดยพิจารณาจากคุณภาพ ราคาทองแดง (ซ่ึงจะอ้างอิงกับราคา 

ตลาดโลกท่ี London Metal Exchange) และระยะเวลาการส่งมอบ

สินค้า โดยในปี 2564 ราคาทองแดงได้เพิ่มขึ้นจาก 7,970.50 เหรียญ

สหรัฐ ในตอนต้นปี ไปจนถึง 9,950.31 เหรียญสหรัฐ ในช่วงเดือน

ธันวาคม หรือเท่ากับเพิ่มขึ้น 24.84 เปอเซ็นต์

ตารางที่ 1 : ราคาเฉลี่ยรายเดือนของทองแดงในตลาดโลก ปี 2564 เทียบกับปี 2563

Monthly Average
Price ($US) Change from Prior year

2021 2020 %Increase (Decrease)

Jan 7,970.50 6,049.20 31.76

Feb 8,460.25 5,686.45 48.78

Mar 9,004.98 5,178.68 73.89

Apr 9,335.55 5,233.82 84.93

May 10,183.97 5,048.25 94.58

Jun 9,612.43 5,742.39 67.39

Jul 9,433.59 6,353.76 48.47

Aug 9,357.19 6,496.70 44.03

Sep 9,324.07 6,712.41 38.91

Oct 9,778.50 6,702.77 45.89

Nov 9,765.48 7,063,43 38.25

Dec 9,550.31 7,755.24 28.30

 ที่มา : London Metal Exchange

เพื่อให้บริษัทได้รับส่วนลดจากปริมาณท่ีสั่งซ้ือจ�านวนมาก บริษัท

จึงท�าการสั่งซ้ือท่อทองแดงจากผู้จัดจ�าหน่ายรายใหญ่เพียงไม่กี่ราย 

ในปี 2564 บริษัทสั่งซื้อท่อทองแดงจากผู้จัดจ�าหน่ายรายใหญ่ 3 ราย 

คิดเป็นยอดการสั่งซื้อ     ร้อยละ 80.70 ของปริมาณการสั่งซื้อท่อ

ทองแดงท้ังหมดของบรษัิทและในจ�านวนนัน้บรษัิทพึง่พาผูจ้ดัจ�าหน่าย

ท่องทองแดงรายใหญ่ที่สุดสูงถึงร้อยละ 45.23 ของปริมาณการสั่งซื้อ

ทองแดงทั้งหมด

จากการด�าเนนินโยบายการสัง่ซ้ือดงักล่าวนอกจากบรษัิทจะได้ส่วนลด

จากปริมาณที่สั่งซื้อจ�านวนมากแล้ว    ยังส่งผลท�าให้บริษัทมีอ�านาจ

ต่อรองกับผู้จัดจ�าหน่ายมากข้ึน โดยเฉพาะในเรื่องความรวดเร็วใน

การจัดส่งสินค้า นอกจากนี้ การสั่งซ้ือท่อทองแดงจากผู้จัดจ�าหน่าย

รายใหญ่ซ่ึงเป็นผูผ้ลติท่ีมีช่ือเสยีงจะส่งผลท�าให้ลกูค้าของบรษัิทมัน่ใจ

ในคุณภาพของวัตถุดิบมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทพยายามที่จะ

รกัษาความสมัพนัธ์กบัผูจ้ดัจ�าหน่ายรายอืน่เพิม่ข้ึน เพือ่ป้องกนัปัญหา

การพึง่พาผูจ้ดัจ�าหนา่ยวตัถุดิบเพยีงรายเดียว โดยบรษิัทมกีารกระจา

ยการสั่งซ้ือท่อทองแดงจากผู้จัดจ�าหน่ายรายอ่ืนท่ีมีเงื่อนไขทางการ

ค้าใกล้เคียงกับผู้จัดจ�าหน่ายรายใหญ่ดังกล่าวเพ่ิมมากข้ึนส�าหรับ

ปริมาณวัตถุดิบท่ีต้องซ้ือเพิ่มข้ึน บริษัทก็สามารถลดการพึ่งพิงผู้จัด

จ�าหน่ายรายใหญ่ได้บ้างแล้วบางส่วน โดยการน�าเข้าวัตถุดิบจากผู้จัด

จ�าหน่ายเพิม่เตมิจากในประเทศจนี ซ่ึงมรีาคาวตัถดุบิท่ีถกูกว่าวตัถดุบิ

ผู้ขายรายใหญ่เดิม   
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บริษัทสั่งซื้ออลูมิเนียมจากผู้จัดจ�าหน่ายจ�านวน 3 - 5 ราย โดยเป็น 

การซ้ือจากผู้จัดจ�าหน่ายรายใหญ่ในประเทศ 1 ราย ซ่ึงเป็นผู้ผลิต 

อลมิูเนยีมชนดิเคลอืบผวิ (Coated Aluminum) เพยีงรายเดยีวในประเทศ 

ท�าให้บริษัทต้องพึ่งพิงผู้ผลิตรายดังกล่าว การท่ีบริษัทมีการซ้ือจาก 

ผู ้จัดจ�าหน่ายน้อยรายดังกล่าว เนื่องจากการสั่งซ้ือปริมาณมาก 

ท�าให้บรษัิทมีอ�านาจต่อรองกบัผูจ้ดัจ�าหน่ายมากขึน้ ซ่ึงหากเกดิปัญหา 

การขาดแคลนอลมูเินยีมม บรษัิทจะได้รบัการจดัส่งสนิค้าให้ก่อนผูส้ัง่ซ้ือ 

รายอื่น อย่างไรก็ตาม บริษัทพยายามที่จะกระจายสัดส่วนการสั่งซื้อ 

อลมิูเนยีมชนดิท่ัวไป ไปยังผูจ้ดัจ�าหน่ายรายอืน่เพิม่มากข้ึน ในปี 2564 

บริษัทมีการสั่งซ้ืออลูมิเนียมจากผู้จัดจ�าหน่ายรายใหญ่ 3 ราย โดย

มียอดการสั่งซ้ือคิดเป็นร้อยละ 67.83 ของยอดการสั่งซ้ืออลูมิเนียม 

ท้ังหมด และในจ�านวนนัน้บรษัิทพึง่พาผูจ้ดัจ�าหน่ายอลมูเินยีมรายใหญ่ 

ที่สุดสูงถึงร้อยละ 24.47 ของปริมาณการสั่งซื้ออลูมิเนียมทั้งหมด

3. แผ่นเหล็กชุบสังกะสี 

แผ่นเหลก็ชบุสงักะสซ่ึีงจะถกูน�ามาใช้ปิดส่วนหัวและส่วนท้ายของคอยล์  

โดยแผ่นเหลก็ชุบสงักะสมีมีลูค่าคดิเป็นประมาณร้อยละ 9.00 ของต้นทุน 

วัตถุดิบทั้งหมดที่ใช้ในการผลิตคอยล์ หรือคิดเป็นร้อยละ 6.50 ของ 

ต้นทุนขาย ท้ังนี้บริษัทมีการสั่งซ้ือแผ่นเหล็กชุบสังกะสีมีสัดส่วนคิด 

เป็นร้อยละ 8.00 ร้อยละ 7.21 และร้อยละ 9.07 ของการสั่งซื้อวัตถุดิบ 

ทั้งหมดในปี 2562-2564

อย่างไรก็ตาม การพึ่งพิงผู้จัดจ�าหน่ายน้อยรายก็มิได้ก่อให้เกิดความ 

เสีย่งกบัความสามารถในการจดัหาวตัถดุบิของบรษัิทมากนกั เนือ่งจาก 

เป็นวัตถุดิบที่ค่อนข้างหาง่าย และคุณภาพของวัตถุดิบไม่แตกต่างกัน  

จึงท�าให้บริษัทสามารถเปลี่ยนไปสั่งซ้ือจากผู ้จัดจ�าหน่ายรายอ่ืน 

ได้ไม่ยากนกั จงึเป็นการง่ายในกรณท่ีีจะต้องจดัหาผูจ้ดัจ�าหน่ายรายอืน่

ตารางที่ 2 : ราคาเฉลี่ยรายเดือนของอลูมิเนียมในตลาดโลก ปี 2564 เปรียบเทียบกับปี 2563

Monthly Average
Price ($US) Change from Prior year

2021 2020 %Increase (Decrease)

Jan 2,003.80 1,771.73 13.10

Feb 2,079.60 1,685.85 23.36

Mar 2,191.59 1,611.14 36.03

Apr 2,323.75 1,457.15 59.47

May 2,433.84 1,459.79 66.73

Jun 2,439.09 1,564.02 55.95

Jul 2,491.95 1,639.35 52.01

Aug 2,610.64 1,733.90 50.56

Sep 2,839.68 1,745.33 62.70

Oct 2,955.17 1,802.82 63.92

Nov 2,641.41 1,932.12 36.71

Dec 2,695.36 2,017.90 33.57

 ที่มา : London Metal Exchange

2. อลูมิเนียม

อลูมิเนียมถือเป็นวัตถุดิบท่ีส�าคัญอีกอย่างหน่ึงท่ีใช้ในการผลิตคอยล ์ 

โดยอลูมิเนียมมีมูลค่าคิดเป็นร้อยละประมาณ 23.00 ของต้นทุน

วัตถุดิบทั้งหมดที่ใช้ในการผลิตคอยล์ หรือคิดเป็นร้อยละ 17.00 ของ

ต้นทุนขาย

ปี 2562 ปรมิาณการสัง่ซ้ืออลมิูเนยีมของบรษัิทคดิเป็นสดัส่วนร้อยละ  

23.10 ของการสั่งซื้อวัตถุดิบทั้งหมด ร้อยละ 22.95 ในปี 2563 และ

ร้อยละ 25.81 ในปี 2564

โดยอลูมิเนียมจะถูกน�ามาแปรรูปเป็นแผ่นฟินเพื่อท�าหน้าท่ีเป็นสื่อ 

ในการกระจายความร้อนหรือความเย็น ส่วนใหญ่บริษัทจะสั่งซ้ือ 

อลูมิเนียมจากผู้จัดจ�าหน่าทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยมีการ

ตรวจสอบคุณภาพเพื่อให้ม่ันใจว่าวัตถุดิบท่ีน�ามาใช้ได้มาตรฐานตาม

ท่ีบริษัทก�าหนด เพ่ือให้สามารถควบคุมต้นทุนและระยะเวลาการ 

สั่งซื้อได้ตรงตามความต้องการ
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ก�าลังการผลิตและปริมาณการผลิต 

รายละเอียดก�าลงัการผลติ ปรมิาณการผลติและอัตราการใช้ก�าลงัการ

ผลิตในปี 2562-2564ของบริษัทสามารถสรุปได้ดังนี้

ก�าลังการผลิต/ปริมาณการผลิต
ปี

2562 2563 2564

ก�าลังการผลิต (ตารางนิ้วต่อปี) 1,200,000,000 1,200,000,000 1,200,000,000

ปริมาณการผลิต (ตารางนิ้ว) 445,227,827 499,472,284 546,327,100

อัตราการใช้ก�าลังการผลิต (ร้อยละ) 40.48 41.62 45.53

ก�าลงัการผลติเตม็ท่ีต่อปีของบรษัิทเป็นการประเมนิจากความสามารถ 

ในการเดินเครื่องจักรเพ่ือผลิตคอยล์ โดยไม่ค�านึงถึงปัจจัยอื่นๆ  

ได้แก่ ขนาดและแบบของคอยล์ท่ีลูกค้าสั่งผลิตในช่วงนั้นๆ ทักษะ

และความช�านาญของบุคลากร รวมท้ังระยะเวลาในการปรับ 

เครือ่งจกัร อย่างไรกต็าม ในกระบวนการผลติท่ีเกดิขึน้จรงิ เครือ่งจกัร 

ทุกเครือ่งไม่ได้เดนิเครือ่งผลติพร้อมกนัทุกเครือ่ง เนือ่งจากเครือ่งจกัร 

แต่ละเครือ่งมข้ีอจ�ากดัในการผลติคอยล์แต่ละแบบ เช่น เครือ่งป๊ัมฟิน 

แต่ละเครื่องก็จะมีความสามารถในการผลิตฟินท่ีมีลักษณะแตกต่าง 

กันออกไป ได้แก่ ขนาดของช่องท่ีใช้ร้อยท่อทองแดง ช่วงห่าง 

ของท่อทองแดงแต่ละแถว ลักษณะของการขึ้นรูป เป็นต้น กอปรกับ

บรษัิทเป็นผูผ้ลติตามออร์เดอร์ ดงันัน้ หากลกูค้าสัง่สนิค้าแบบเดยีวกนั 

จ�านวนมากๆ ซ่ึงจะต้องใช้เครื่องปั๊มฟินชนิดใดชนิดหนึ่ง ก็อาจเกิด 

ปัญหาท่ีมีการรอการผลิตส�าหรับเครื่องจักรชนิดน้ัน ในขณะท่ี 

เครื่องจักรอื่นไม่มีการใช้งาน 

อย่างไรก็ตามเพื่อให้การใช้ก�าลังการผลิตของบริษัทมีประสิทธิภาพ

มากย่ิงข้ึน บริษัทได้มีการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรบางส่วนท่ียังใช้งาน 

ไม่เต็มท่ีให้สามารถผลิตสินค้าในแบบท่ีเป็นท่ีต้องการของลูกค้า ใน

ขณะเดียวกัน บริษัทก็มีนโยบายท่ีจะให้ฝ่ายการตลาดร่วมกับฝ่าย 

วศิวกรรมตดิต่อหาลกูค้าและให้ค�าแนะน�าในการออกแบบผลติภณัฑ์ท่ีจะ 

สามารถผลิตสินค้าโดยใช้เครื่องจักรที่ยังใช้งานไม่เต็มที่ได้มากขึ้น

ด้านนโยบายการผลิตนั้น บริษัทใช้นโยบายการผลิตตามค�าสั่งของ 

ลูกค้าโดยจะไม่ท�าการผลิตล่วงหน้า เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของบริษัท 

มหีลายขนาดและหลายรปูแบบ นอกจากนี ้ลกูค้าส่วนใหญ่ของบริษัท

ซ่ึงเป็นผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศจะไม่สามารถท�าการยืนยันยอดสั่งซ้ือ 

คอยล์จากบริษัทได้ล่วงหน้าเป็นระยะเวลานาน เนื่องจากผู้ผลิต 

อาจต้องมีการปรับเปลี่ยนและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้สามารถ 

แข่งขันในตลาดได้ อย่างไรก็ตามด้วยประสิทธิภาพในกระบวนการ 

ผลิตของบริษัท ท�าให้บริษัทยังสามารถผลิตสินค้าและสามารถรักษา 

ความน่าเช่ือถือในเรื่องคุณภาพและการส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้า 

ได้ตรงตามเวลาที่ก�าหนด
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บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) 31

ทรัพย์สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ

1. ลักษณะส�าคัญของทรัพย์สินถาวรหลัก

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจดังนี้ 

ก. ที่ดิน (ซึ่งมีภาระผูกพันอยู่กับสถาบันการเงิน)

ประเภท
ทรัพย์สิน

ที่ตั้ง ลักษณะ และขนาดพื้นที่
ลักษณะ 

กรรมสิทธิ์
ภาระ
ผูกพัน

มูลค่าสุทธิ 
ตามงบการเงิน 
เฉพาะบริษัท

ณ 31 ธ.ค. 64
(ล้านบาท)

วัตถุประสงค์
ในการ 

ถือครอง 
ทรัพย์สิน

ก. ที่ดิน 1/1 ต.บางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี 

โฉนด 1 ฉบับ 

เนื้อที่ 4 ไร่ 37 ตารางวา

เป็นเจ้าของ
จดจ�านอง

ไว้กบัธนาคาร
0.80 ที่ตั้งโรงงาน

5/1-3 ต.บางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี 

โฉนด 4 ฉบับ

เนื้อที่ 1 งาน 56 ตารางวา

เป็นเจ้าของ
จดจ�านอง

ไว้กบัธนาคาร
2.09

ที่ตั้ง 

ส�านักงานใหญ่

(อาคาร 3 ช้ันครึง่)

526/1 ซ.ท่านผู้หญิง จ.สมุทรปราการ 

โฉนด 10 ฉบับ 

เนื้อที่ 2 ไร่ 1 งาน 11 ตารางวา

เป็นเจ้าของ
จดจ�านอง

ไว้กบัธนาคาร
17.77

ที่ตั้งโรงงาน 

(สาขาเทพารักษ์)

อื่นๆ 

โฉนด 2 ฉบับ

เนื้อที่ 47 ตารางวา

เป็นเจ้าของ
จดจ�านอง

ไว้กบัธนาคาร
0.14

ที่ตั้งอาคาร 

พาณิชย์ 

ม.อาสาเฮ้าส์  

(2 ฉบับ)

789/75 ม.1 นคิมอุตสาหกรรมป่ินทอง จ.ชลบุรี

โฉนด 4 ฉบับ

เนื้อที่ 6 ไร่ 3 งาน 56.60 ตารางวา

เป็นเจ้าของ
จดจ�านอง

ไว้กบัธนาคาร
15.85

ที่ตั้งโรงงาน 

(สาขาปิ่นทอง)

อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

โฉนด 1 ฉบับ 

เนื้อที่ 9 ไร่ 3 งาน 99.30 ตารางวา

เป็นเจ้าของ
จดจ�านอง

ไว้กบัธนาคาร
58.03

ที่ดินว่างเปล่า

ติดกับ บ.ไรซ์ 

เอ็นจิเนียริ่งฯ

รายละเอียดของสัญญาเช่าทรัพย์สินของบริษัท และบริษัทย่อย

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทและบริษัทย่อย มีสัญญาเช่า 

ทรัพย์สินระยะยาว ดังนี้

1. สัญญาเช่าที่ดินระยะยาวจากนายเข็งซง สกุลชีพวัฒนา เพื่อใช้ 

เป็นโกดังสินค้า โดยมีก�าหนดระยะเวลาเช่า 5 ปี นับตั้งแต่วันที่  

17 กรกฎาคม 2563 ถงึวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2568 ด้วยอัตราค่าเช่า 

คงที่ทุกเดือน เดือนละ 44,000 บาท

2. บริษัท เดอ ละไม จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้ท�าสัญญาเช่า 

ทีด่ินระยะยาว จ�านวน 2 แปลง เลขที ่7919 และ 7920 ต.มะเรต็ 

อ.เกาะสมยุ จ.สรุาษฎร์ธาน ีจากนายสทิุน และนางวนัด ีพลูสวสัดิ์  

เพือ่เป็นท่ีสร้างและด�าเนนิกจิการ โรงแรม และรสีอร์ท ช่ือ “เดอ ละไม”  

ร้านอาหาร ภัตตาคาร และกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว  

โดยมีก�าหนดระยะเวลา 26 ปี นับตั้งแต่วันที่ 30 มิ.ย. 2548 ถึง

วนัท่ี 30 มิ.ย. 2574 โดยมีค่าเช่ารวมท้ังสิน้ 22 ล้านบาท ก�าหนด

ช�าระค่าเช่าที่ดินเป็นงวดๆ ตามสัญญาเช่าที่ดิน
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ข. อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 

ประเภท
ทรัพย์สิน

ที่ตั้ง ลักษณะ และขนาดพื้นที่
ลักษณะ 

กรรมสิทธิ์
ภาระ
ผูกพัน

มูลค่าสุทธิ 
ตามงบการเงิน 
เฉพาะบริษัท

ณ 31 ธ.ค. 64
(ล้านบาท)

วัตถุประสงค์
ในการ 

ถือครอง 
ทรัพย์สิน

ข. อาคาร

และ

สิ่งก่อสร้าง

1/1 หมู่ 7 ต. บางคูวัด อ.เมือง  

จ.ปทุมธานี 

อาคาร 2 ชั้น 1 หลัง

เป็นเจ้าของ

จดจ�านองไว้ 

กับธนาคาร

ไม่ได้จ�านอง

0.00

0.89

ที่ตั้ง 

ส�านักงานใหญ่

5/1-3 หมู่ 4 ต.บางคูวัด อ.เมือง 

จ.ปทุมธานี

อาคาร 4 ชั้น 1 หลัง

เป็นเจ้าของ
จดจ�านอง

ไว้กบัธนาคาร
1.93

ที่ตั้ง 

ส�านักงานใหญ่

5/10-15 หมู่ 4 ต.บางคูวัด อ.เมือง 

จ.ปทุมธานี

อาคาร 3 ชั้นครึ่ง จ�านวน 6 ห้อง

เป็นเจ้าของ
จดจ�านอง

ไว้กบัธนาคาร
2.34

ที่ตั้ง 

ส�านักงานใหญ่

12/2 ต. บางคูวัด อ. เมือง จ. ปทุมธานี

อาคารเก็บสินค้า 1 หลัง
เป็นเจ้าของ ไม่ได้จ�านอง 0.27 เก็บสินค้า

526/1 ซ.ท่านผู้หญิง จ. สมุทรปราการ
เป็นเจ้าของ

จดจ�านอง

ไว้กบัธนาคาร
3.78

ที่ตั้งโรงงาน

(สาขาเทพารักษ์)

อื่นๆ

อาคารพาณิชย์ 3.5 ชั้น 2 ห้อง

จดจ�านอง

ไว้กบัธนาคาร
0.00

ที่ตั้งอาคารพาณิชย์

ม.อาสาเฮ้าส์

789/75 หมู่ 1 ต.หนองขาม

จ.ชลบุรี
เป็นเจ้าของ 20.82

ที่ตั้งโรงงาน 

(สาขาปิ่นทอง)

ค. เครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องตกแต่งติดตั้ง เครื่องใช้ส�านักงาน และยานพาหนะ 

ประเภทของทรัพย์สิน
ลักษณะ 

กรรมสิทธิ์
ภาระผูกพัน

มูลค่าสุทธิตามงบการเงิน 
เฉพาะบริษัท

ณ 31 ธ.ค. 64 (ล้านบาท)

เครื่องจักรและอุปกรณ์ 

เครื่องจักรและอุปกรณ์

เป็นเจ้าของ

เป็นเจ้าของ

จดจ�านองไว้กับธนาคาร

-

8.30

85.49

เครื่องมือ-เครื่องใช้ เป็นเจ้าของ - 7.91

เครื่องจักรและอุปกรณ์ - งานระหว่างติดตั้ง เป็นเจ้าของ - 4.22

เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และเครื่องใช้ส�านักงาน เป็นเจ้าของ - 2.87

ยานพาหนะ เป็นเจ้าของ - 2.32
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สิทธิหรือข้อจ�ากัดในการประกอบธุรกิจ 

บรษัิทฯ ได้รบัสทิธแิละประโยชน์จากการเปิดโรงงานท่ีนคิมอุตสาหกรรม 

ปิ่นทอง จังหวัดชลบุรี ในฐานะผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตาม 
พระราชบัญญัตส่ิงเสรมิการลงทุน พ.ศ. 2520 ในประเภท 5.3 กจิการผลติ 

ช้ินส่วนหรอือุปกรณ์ท่ีใช้กบัเครือ่งใช้ไฟฟ้า โดยมีรายละเอยีดดงัต่อไปนี้

เลขที่บัตรส่งเสริมการลงทุน 1864(2)/2548

ประเภท กิจการผลิตชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ที่ใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้า

วันที่อนุมัติ 17 สิงหาคม 2548

วันที่บัตรส่งเสริม 23 กันยายน 2548

2. นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม จะพิจารณาลงทุนใน 

ธรุกจิท่ีเกือ้หนนุและเอ้ือประโยชน์ต่อการท�าธรุกจิของบรษัิท หรอืธรุกจิ 

ซ่ึงอยู่ในอุตสาหกรรมท่ีมีแนวโน้มเจริญเติบโต หรือธุรกิจท่ีบริษัทม ี

ความถนดัและช�านาญ โดยจะค�านงึถงึอัตราผลตอบแทนท่ีได้รบัจากการ 

ลงทุนนัน้ๆ เป็นส�าคญั ในกรณท่ีีบรษัิท มีการลงทุนในบรษัิทย่อย บรษัิท 

จะควบคมุดแูลโดยส่งกรรมการเข้าเป็นตวัแทนในบรษัิทย่อยตามสดัส่วน 

การถือหุ้น และหากบริษัทย่อยมีการด�าเนินธุรกิจท่ีกระทบต่อบริษัท 

อย่างมีนยัส�าคญั บรษัิทจะก�าหนดวธิกีารควบคุมดแูล เช่น การก�าหนด 

เรื่องท่ีจะต้องขออนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะ 

กรรมการบริษัท ของบริษัท เป็นต้น ในกรณีท่ีลงทุนในบริษัทร่วม  

บรษัิทจะไม่เข้าไปควบคมุดแูลมากนกั แต่จะส่งตวัแทนจากบรษัิทเข้าไป 

เป็นกรรมการในบริษัทนั้นๆ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร่วมนั้น

เงินลงทุนของบริษัทในบริษัทย่อย 

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ ทุนช�าระแล้ว
การถือหุ้น 
ของบริษัท

ต้นทุน 
เงินลงทุน

บริษัท ซีไอจี ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด
การประมูล/รับเหมาก่อสร้าง และ

ธุรกิจโรงแรม
100 ล้านบาท 99.97% 146.55 ล้านบาท

บริษัท ซีไอจี (ประเทศไทย) จ�ากัด ผลิตและจ�าหน่ายเครื่องปรับอากาศ 58.50 ล้านบาท 99.98% 58.49 ล้านบาท

บริษัท สยามเรลเวย์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด ศูนย์ซ่อมรถไฟ 50 ล้านบาท 99.99% 49.99 ล้านบาท

บริษัท อิลลัสโตร จ�ากัด
ออกแบบ ทดสอบและรับเหมา

ก่อสร้าง
2.5 ล้านบาท 99.40% 2.47 ล้านบาท

บริษัท ซีไอจี บลูโซลูชั่นส์ จ�ากัด ผลิตและจ�าหน่ายเครื่องปรับอากาศ 0.25 ล้านบาท 99.97% 0.25 ล้านบาท

บริษัท เวลไวส์ แคร์ จ�ากัด 

(จดทะเบียนบรษัิทเม่ือ เดอืนมิถนุายน 2564)

เพื่อประกอบกิจการผลิตถุงมือยาง 

ทางการแพทย์
5 ล้านบาท 50% 2.5 ล้านบาท

บริษัท ซีไออาร์พี จ�ากัด 

(จดทะเบียนบริษัทเมื่อเดือนสิงหาคม 2564)

เพือ่ประกอบกจิการผลติไฟฟ้าพลงังาน 

หมุนเวียนหรือพลังงานทดแทน
3 ล้านบาท 50% 1.5 ล้านบาท

บริษัท ซีไอจี การประปา จ�ากัด 

(จดทะเบียนบริษัทเมื่อเดือนกันยายน 2564)

เพื่อประกอบกิจการสัมปทานน�้าเพื่อ

ผลิตและจ�าหน่ายน�้าประปาดื่มได้
1.25 ล้านบาท 70% 0.87 ล้านบาท

บริษัท ซีไอจี โอเปอเรชั่น จ�ากัด  

(จดทะเบียนบริษัทเมื่อเดือนกันยายน 2564)

เพื่อประกอบกิจการเกี่ยวกับการ 

บริหารจัดการการผลิตน�้าประปา 

สามารถดื่มได้

0.25 ล้านบาท 50% 0.12 ล้านบาท

3. การเปิดเผยราคาประเมินทรัพย์สิน

ในปี 2564 บริษัทฯ บริษัทฯมิได้ด�าเนินการประเมินราคาทรัพย์สิน 

แต่อย่างใด ท้ังนีบ้รษัิทฯสรปุรายละเอียดเกีย่วกบัท่ีดนิและสิง่ปลกูสร้าง  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังเอกสารแนบ 4
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โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

(1) บริษัท ซีไอจี ดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด (จดทะเบียน
เปลี่ยนชื่อจาก บริษัท เดอ ละไม จ�ากัด)

บรษัิทฯ ถอืหุ้นสามัญในบรษัิทย่อย จ�านวน 999,680 หุ้น มลูค่าหุ้นละ  

100 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.97 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียก 

ช�าระแล้วของบริษัทย่อย โดยมีทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท  

มูลค่าหุ้นละ 100 บาท ทะเบียนเลขที่ 0845547005846 ส�านักงาน 

ของบริษัทมี 2 แห่ง คือ ส�านักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 1/1  

บริษัทฯ มีบริษัทย่อย 9 บริษัท ดังนี้:

หมู่ท่ี 7 ต.บางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี ด�าเนินธุรกิจ 

เกีย่วกบัการประมูล และรบัเหมาก่อสร้าง และมีส�านกังานสาขา ตัง้อยู่ 

ณ เลขท่ี 171/4-9 หมู่ท่ี 4 ต.มะเรต็ อ.เกาะสมุย จ.สรุาษฎร์ธาน ีด�าเนนิ 

ธุรกิจโรงแรมบนเกาะสมุยภายใต้ช่ือ โรงแรมสมญาบุรา (Samaya 

Bura Hotel) ปัจจุบันมีกรรมการบริษัท 3 ท่าน ได้แก่ นายอารีย์  

99.97%

49%

99.98% 40.20%

50%

70%
50%

99.99%

97%

50%

99.97%

บริษัท  
ขวานทองประปาไทย 

จ�ากัด

บรษัิท ซไีอจี  
ดีเวลลอปเม้นท์  

จ�ากัด

บริษัท ซีไอจี  
โอเปอเรชั่น 

จ�ากัด

บริษัท  
ซีไอจี การประปา 

จ�ากัด

บริษัท 
ซีไอจีอาร์พี 

จ�ากัด

บริษัท  
อิลลัสโตร  

จ�ากัด

บริษัท  
เวลไวส์ แคร ์

จ�ากัด

บริษัท ซีไอจี  
บลูโซลูชั่นส์  

จ�ากัด

บริษัท  
สยามเรลเวย์  

ดีเวลลอปเม้นท์  
จ�ากัด

บริษัท ซีไอจี  
(ประเทศไทย)  

จ�ากัด

บริษัท  
ฟ้าขวัญทิพย์  

จ�ากัด
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พุม่เสนาะ, นายธีระ พุม่เสนาะ และทวศีกัดิ ์หวงัก่อเกยีรต ิโดยกรรมการ 

ซ่ึงลงชือ่ผกูพันบรษัิทได้คอื กรรมการสองคนลงลายมอืช่ือร่วมกนั และ

ประทับตราส�าคัญของบริษัท

(2) บริษัท ซีไอจี (ประเทศไทย) จ�ากัด 

บริษัทฯ ถือหุ้นสามัญในบริษัทย่อย จ�านวน 599,850 หุ้น มูลค่า 

หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.98 ของทุนจดทะเบียนท่ีออก 

และเรียกช�าระแล้วของบริษัทย่อย โดยบริษัทย่อยด�าเนินธุรกิจ 

ผลิตและจ�าหน่ายอุปกรณ์และชิ้นส่วนของเครื่องปรับอากาศและ 

เครื่องท�าความเย็นรวมไปถึงเป็นตัวกลางในการจัดจ�าหน่ายสินค้า

หรือบริการอื่นตามความเหมาะสม บริษัทย่อยตั้งอยู่ ณ เลขท่ี 1/1 

หมู่ 7 ถ.บางคูวัด ต.บางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี ทะเบียนเลขท่ี 

0135554002471 โดยมีทุนจดทะเบียน 60,000,000 บาท มูลค่าหุ้น

ละ 100 บาทปัจจุบันมีกรรมการบริษัท 3 ท่าน ได้แก่ นายอารีย์ พุ่ม

เสนาะ, นายธีระ พุ่มเสนาะ และคุณเศกบุษย์ บัวดวง โดยกรรมการ 

ซ่ึงลงชือ่ผกูพันบรษัิทได้คอื กรรมการสองคนลงลายมอืช่ือร่วมกนั และ

ประทับตราส�าคัญของบริษัท

(3) บริษัท สยามเรลเวย์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด 

บรษัิทฯ ถอืหุ้นสามัญในบรษัิทย่อย จ�านวน 499,997 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 

100 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียก 

ช�าระแล้วของบริษัทย่อย โดยบริษัทย่อยด�าเนินธุรกิจศูนย์ซ่อมรถไฟ  

ท่ีตัง้อยู่ ณ เลขท่ี 1/1 หมู่ 7 ถ.บางควูดั ต.บางควูดั อ.เมอืง จ.ปทุมธานี  

ทะเบียนเลขท่ี 0135560001243 โดยมีทุนจดทะเบียน 50,000,000 บาท  

และปัจจบัุนมีกรรมการบรษัิท 4 ท่าน ได้แก่ นายอารย์ี พุม่เสนาะ, นายธรีะ 

พุ่มเสนาะ, นายเศกบุศย์ บัวดวง และนายธชัชยั แสงกลู โดยกรรมการ 

ซ่ึงลงชือ่ผกูพันบรษัิทได้คอื กรรมการสองคนลงลายมอืช่ือร่วมกนั และ

ประทับตราส�าคัญของบริษัท

(4) บริษัท อิลลัสโตร จ�ากัด 

บรษัิทฯ ถอืหุ้นสามญัในบรษัิทย่อย จ�านวน 97 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10,000 

บาท คิดเป็นร้อยละ 97 ของทุนจดทะเบียนท่ีออกและเรียกช�าระ 

แล้วของบรษัิทย่อย โดยบรษัิทย่อยด�าเนนิธรุกจิ วจิยัระบบปรบัอากาศ 

ระบบควบคุม ระบบจัดการ และอุปกรณ์ Internet of Things (IOT)  

รวมท้ังระบบ Application ต่างๆ งานบรกิารทดสอบ และตดิตัง้อุปกรณ์ 

ไฟฟ้าแรงสูง และนวัตกรรมใหม่ๆ ด้าน IT ที่ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 5/10  

หมู่ 4 ถ.บางคูวัด ต.บางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี ทะเบียนเลข

ที่ 0135563001775 โดยมีทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท (เดิมมี 

ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท และได้จดทะเบียนเพิ่มทุนอีก 

4,000,000 บาท เมือ่วนัท่ี 28 ตลุาคม 2563) ปัจจบัุนมีกรรมการบรษัิท 

2 ท่าน ได้แก่ นายอารีย์ พุ่มเสนาะ และ นายวุฒิกร ตรีวิทยานนท์  

โดยกรรมการซ่ึงลงช่ือผกูพนับรษัิทได้คือ กรรมการหนึง่คนลงลายมือชือ่  

และประทับตราส�าคัญของบริษัท

(5) บริษัท ซีไอจี บลูโซลูชั่นส์ จ�ากัด 

บรษัิทฯ ถอืหุ้นสามัญในบรษัิทย่อย จ�านวน 9,997 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 

บาท คิดเป็นร้อยละ 99.97 ของทุนจดทะเบียนท่ีออกและเรียกช�าระ 

แล้วของบริษัทย่อย โดยบริษัทย่อยด�าเนินธุรกิจการวิจัย พัฒนา  

ผลติ ประกอบ และจ�าหน่ายเครือ่งปรบัอากาศ อุปกรณ์และช้ินส่วนของ

เครื่องปรับอากาศ เครื่องท�าความเย็น อุปกรณ์และชิ้นส่วนของเครื่อง 

ท�าความเยน็ทุกชนดิ และห้องเย็น ท่ีตัง้อยู่ ณ เลขที ่1/1 หมู ่7 ถ.บางควูดั  

ต.บางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี ทะเบียนเลขที่ 0135563017671 โดย

มทุีนจดทะเบียน 1,000,000 บาท และปัจจบัุนมีกรรมการบรษัิท 3 ท่าน 

ได้แก่ นายทวศีกัดิ ์หวงัก่อเกยีรต,ิ นางจนัทน์กะพ้อ ดสิกลุ และนายไสว 

ฉัตรชัยรุง่เรอืง โดยกรรมการซ่ึงลงช่ือผูกพนับรษัิทได้คอื กรรมการสอง

คนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราส�าคัญของบริษัท

(6) บริษัท เวลไวส์ แคร์ จ�ากัด

บริษัทฯ ถือหุ้นสามัญในบริษัทย่อย จ�านวน 25,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 

100 บาท คิดเป็นร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกช�าระ

แล้วของบรษัิทย่อย โดยบรษัิทย่อยด�าเนนิธรุกจิผลติถงุมือยางทางการ

แพทย์ ที่ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 87/1 หมู่ 12 ต.นาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 

ทะเบียนเลขท่ี 0205561025897 โดยมทุีนจดทะเบียน 5,000,000 บาท 

และปัจจุบันมีกรรมการบริษัท 3 ท่าน ได้แก่ นายอารีย์ พุ่มเสนาะ, 

นายสุริยะ นนทนาคร และ นายโกเมท เพชรอนันต์ โดยกรรมการซึ่ง

ลงชื่อผูกพันบริษัทได้คือ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และ

ประทับตราส�าคัญของบริษัท

(7) บริษัท ซีไออาร์พี จ�ากัด

บริษัทฯ ถือหุ้นสามัญในบริษัทย่อย จ�านวน 15,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 

100 บาท คิดเป็นร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกช�าระ 

แล้วของบริษัทย่อย โดยบริษัทย่อยด�าเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าพลังงาน 

หมุนเวียนหรือพลังงานทดแทน ที่ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 1/1 หมู่ 7 ถ.บางคู

วัด ต.บางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี ทะเบียนเลขที่ 0125560003076 

โดยมีทุนจดทะเบียน 3,000,000 บาท และปัจจุบันมีกรรมการบริษัท 

4 ท่าน ได้แก่ นายอารีย์ พุ่มเสนาะ, นายทวีศักดิ์ หวังก่อเกียรติ, 

นายนันธวัฒน์ชัย ลิมะพันธ์ และนายศุภชัย ชุมทอง โดยกรรมการ

ซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้คือ นายอารีย์ พุ่มเสนาะ หรือ นายทวีศักดิ์ 

หวังก่อเกียรติ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายนันธวัฒน์ชัย ลิมะพันธ์ หรือ 

นายศุภชัย ชุมทอง รวมเป็นสองคนและประทับตราส�าคัญของบริษัท
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(8) บริษัท ซีไอจี การประปา จ�ากัด

บริษัทฯ ถือหุ้นสามัญในบริษัทย่อย จ�านวน 34,998 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 

100 บาท คิดเป็นร้อยละ 70 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกช�าระ 

แล้วของบริษัทย่อย โดยบริษัทย่อยด�าเนินธุรกิจสัมปทานน�้าเพื่อผลิต

และจ�าหน่ายน�้าประปาดื่มได้ ที่ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 1/1 หมู่ 7 ถ.บางคู

วัด ต.บางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี ทะเบียนเลขที่ 0135564022946 

โดยมีทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท และปัจจุบันมีกรรมการบริษัท 

4 ท่าน ได้แก่ นายอารีย์ พุ่มเสนาะ, นายโกเมท เพชรอนันต์, นาย

ภาณุวัชร หงษ์เจริญ และนายกิตติศักดิ์ โพธิ์แก้ว โดยกรรมการซ่ึง

ลงช่ือผูกพันบริษัทได้คือ นายอารีย์ พุ่มเสนาะ หรือ นายโกเมท  

เพชรอนันต์ ลงลายมือร่วมกับนายภาณุวัชร หงษ์เจริญ หรือ นาย

กิตติศักดิ์ โพธิ์แก้ว รวมเป็นสองคนและประทับตราส�าคัญของ 

บริษัท

(9) บริษัท ซีไอจี โอเปอเรชั่น จ�ากัด

บริษัทฯ ถือหุ้นสามัญในบริษัทย่อย จ�านวน 5,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 

100 บาท คดิเป็นร้อยละ 50 ของทุน จดทะเบียนท่ีออกและเรยีกช�าระ

แล้วของบรษัิทย่อย โดยบรษัิทย่อยด�าเนนิธรุกจิการบรหิารจดัการการ

ผลิตน�้าประปาสามารถดื่มได้ ที่ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 1/1 หมู่ 7 ถ.บางคู

วัด ต.บางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี ทะเบียนเลขที่ 0135564022971 

โดยมีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท และปัจจุบันมีกรรมการบริษัท 

4 ท่าน ได้แก่ นายอารีย์ พุ่มเสนาะ, นายโกเมท เพชรอนันต์, นาย

ภาณุวัชร หงษ์เจริญ และนายกิตติศักดิ์ โพธิ์แก้ว โดยกรรมการ 

ซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้คือ นายอารีย์ พุ่มเสนาะ หรือ นายโกเมท  

เพชรอนันต์ ลงลายมือร่วมกับนายภาณุวัชร หงษ์เจริญ หรือ  

นายกิตติศักดิ์ โพธิ์แก้ว รวมเป็นสองคนและประทับตราส�าคัญของ 

บริษัท

บริษัทร่วมทุน ได้แก่ 

(1) บริษัท ขวานทองประปาไทย จ�ากัด 

บรษัิทฯ ได้เข้าร่วมลงทุนกบับรษัิท อันดามนั วอเตอร์ จ�ากดั ในบรษัิท 

ขวานทองประปาไทย จ�ากัด ในสัดส่วน 49% ของทุนจดทะเบียนที่ 

ออกและเรยีกช�าระแล้ว โดยมีทุนจดทะเบียนท่ีออกและเรยีกช�าระแล้ว 

จ�านวน 1,000,000 บาท คิดเป็นเงินลงทุนทั้งสิ้น 0.49 ล้านบาท โดย

บริษัท ขวานทองประปาไทย จ�ากัด ด�าเนินธุรกิจผลิตและจ�าหน่าย 

น�้าประปา ให้บริการ วางระบบ ซ่อมแซม บ�ารุงรักษา ให้ค�าปรึกษา  

ผลติและจ�าหน่ายอปุกรณ์ เครือ่งมอืเครือ่งใช้ ระบบน�า้ประปา หรอืระบบน�า้ 

เพื่อการอุปโภคและบริโภค ที่ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 1/1 หมู่ 7 ถ.บางคูวัด 

ต.บางคูวัด อ.เมอืง จ.ปทมุธานี และปัจจุบนัมีกรรมการบริษทั 4 ท่าน 

ได้แก่ นายอารีย์ พุ่มเสนาะ, นายทวีศักดิ์ หวังก่อเกียรติ, นายชูวิทย์ 

บัวประดษิฐ์ และนางวลิาสนิ ีบัวประดษิฐ์ โดยกรรมการซ่ึงลงช่ือผกูพัน 

บริษัทได้คือ นายอารีย์ พุ่มเสนาะ หรือ นายทวีศักดิ์ หวังก่อเกียรติ 

ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายชูวิทย์ บัวประดิษฐ์ หรือ นางวิลาสินี  

บัวประดิษฐ์ รวมเป็นสองคนและประทับตราส�าคัญของบริษัท

บริษัทร่วม (ลงทุนผ่านบริษัทย่อย) ได้แก่ 

(1) บริษัท ฟ้าขวัญทิพย์ จ�ากัด 

บริษัทฯ ได้เข้าร่วมลงทุนในบริษัท ฟ้าขวัญทิพย์ จ�ากัด ในสัดส่วน 

40.20% ของทุนจดทะเบียนท่ีออกและเรียกช�าระแล้ว โดยมีทุนจด

ทะเบียนท่ีออกและเรียกช�าระแล้วจ�านวน 118,902,000 บาท คิด

เป็นเงินลงทุนทั้งสิ้น 47.80 ล้านบาท โดยบริษัท ฟ้าขวัญทิพย์ จ�ากัด 

ด�าเนนิธรุกจิในกลุม่พลงังาน มีผลติภณัฑ์หลกัคอื เอทานอล ตัง้อยู่ ณ 

เลขที่ 468 หมู่ที่ 4 ถ.สันตัน - วังดินสอ ต.เขาไม้แก้ว อ.กบินทร์บุรี 

จ.ปราจีนบุรี และปัจจุบันมีกรรมการบริษัท 2 ท่าน ได้แก่ นาย

รณชัย จินวัฒนาภรณ์ และนายไมเคิล จางฉงเกา โดยกรรมการ 

ซ่ึงลงช่ือผูกพันบริษัทได้คือ นายรณชัย จินวัฒนาภรณ์ และ  

นายไมเคิล จางฉงเกา ลงลายมือชื่อร่วมกัน รวมเป็นสองคนและ

ประทับตราส�าคัญของบริษัท

โครงสร้างผู้ถือหุ้น 
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรกที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2564 สรุปได้ดังนี้

จ�านวนผู้ถือหุ้น 
ทั้งหมด

4,474
% Shares in 
Scripless Holding

90.89
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Rank Major Shareholders # Shares % Shares

1. กลุ่มพุ่มเสนาะ

นายอารีย์ พุ่มเสนาะ

นางสาวอริสา พุ่มเสนาะ

นางสาวอนัญญา พุ่มเสนาะ

109,287,800

 104,616,901

 1,864,500

12.64

12.10

 0.22

2. นายชัยรัตน์ โกวิทมงคล 53,891,700 6.23

3. กลุ่มหวังก่อเกียรติ

นายทวีศักดิ์ หวังก่อเกียรติ

นายณัฐพัชร์ หวังก่อเกียรติ

30,500,000

6,000,000

3.53

0.69

4. นางสาวพัชรี เปี่ยมใย 17,065,000 1.97

5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด 16,465,507 1.90

6. นางอ�าไพ หาญไกรวิไลย์ 14,000,000 1.62

7. นายธีระ พุ่มเสนาะ 12,000,000 1.39

8. นายไพโรจน์ เตชดนัย 11,500,000 1.33

9. นายประสาท ยูนิพันธุ์ 10,709,500 1.24

10. นายณัฎชัย พลเสน 9,197,700 1.06

จ�านวนทุนจดทะเบียนและทุนช�าระแล้ว

หุ้นสามัญ CIG 
เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 บริษัทได้ด�าเนินการจดทะเบียนลดทุน

กับกระทรวงพาณิชย์ จ�านวน 216,174,408 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 

0.50 บาท ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่  

24 เมษายน 2560 เนื่องจากมีหุ้นสามัญคงเหลือจากการใช้สิทธิ

ท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นท่ี 5 (CIG-W5) ท่ีหมดอายุลงเมื่อ 

30 กันยายน 2559 คิดเป็นทุนจดทะเบียนท่ีลดลงท้ังหมดจ�านวน 

108,087,204 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 648,576,474 บาท  

เป็น 540,489,270 บาท

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 บริษัทได้ด�าเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุน 

กับกระทรวงพาณิชย์ จ�านวน 216,195,708 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้น

ละ 0.50 บาท ตามมติท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 1/2560 เม่ือ

วันท่ี 24 เมษายน 2560 โดยมีจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน จ�านวน 

216,195,708 หุ้น เพ่ือรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบส�าคัญแสดง 

สิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทรุ ่นท่ี 7 (CIG-W7) ท�าให้ทุน 

จดทะเบียนของบริษัทเพิ่มข้ึนจาก 540,489,270 บาท เป็น 

648,587,124 บาท ท่ีซ่ึงประกอบด้วยหุ้นสามัญจ�านวน 1,297,174,248 

หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 บริษัทได้ด�าเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุน 

ช�าระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์ จ�านวน 400 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้น

ละ 0.50 บาท คิดเป็นทุนจดทะเบียนช�าระแล้วเพิ่มข้ึนท้ังสิ้น 200 

บาท โดยการเพิ่มทุนดังกล่าวมาจากการใช้สิทธิของผู้ถือใบส�าคัญ 

แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นท่ี 6 (CIG-W6) ท่ีจัดสรร

หุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิดังกล่าวไว้ทั้งสิ้น 216,192,158 หุ้น 

แต่มีผู้ใช้สิทธิไปทั้งสิ้น 400 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท  

ท�าให้ทุนจดทะเบียนช�าระแล้วของบรษัิทเพิม่ข้ึนจาก 432,393,191 บาท  

เป็น 432,393,391 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามญัจ�านวน 864,786,782 

หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 บริษัทได้ด�าเนินการลดทุนจดทะเบียน

กับกระทรวงพาณิชย์ จ�านวน 432,387,466 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 

0.50 บาท คดิเป็นทุนจดทะเบียนท่ีลดลงท้ังหมดจ�านวน 216,193,733 

บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 648,587,124 บาท เป็น 432,393,391 

บาท ตามมติท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 1/2562 เมื่อวันที่ 24 

เมษายน 2562 เนื่องจากมีหุ้นสามัญคงเหลือจากการใช้สิทธิที่จะซื้อ

หุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 6 และรุ่นที่ 7 (CIG-W6 และ CIG-W7) ที่

หมดอายุลงเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 และวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 

2562 ตามล�าดับ 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี/รายงานประจ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน38

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 บริษัทได้ด�าเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุน

กับกระทรวงพาณิชย์ จ�านวน 432,393,391 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้น

ละ 0.50 บาท ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เมื่อ

วันท่ี 20 เมษายน 2563 โดยมีจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน จ�านวน 

432,393,391 หุ้น เพ่ือรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบส�าคัญแสดง 

สทิธท่ีิจะซ้ือหุ้นสามัญของบรษัิทรุน่ท่ี 8 (CIG-W8) ท�าให้ทุนจดทะเบียน 

ของบรษัิทเพ่ิมขึน้จาก 432,393,391 บาท เป็น 648,590,086.50 บาท 

ที่ซึ่งประกอบด้วยหุ้นสามัญจ�านวน 1,297,180,173 หุ้น มูลค่าหุ้นที่

ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

เม่ือวนัท่ี 19 กมุภาพันธ์ 2564 บรษัิทได้ด�าเนนิการจดทะเบียนเพ่ิมทุน

ช�าระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์ จ�านวน 1,900 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้น

ละ 0.50 บาท คดิเป็นทุนจดทะเบียนช�าระแล้วเพิม่ข้ึนท้ังสิน้ 950 บาท 

โดยการเพิม่ทุนดงักล่าวมาจากการใช้สทิธขิองผูถ้อืใบส�าคญัแสดงสทิธิ

ท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบรษัิทรุน่ท่ี 8 (CIG-W8) ท่ีจดัสรรหุ้นสามญัเพือ่

รองรับการใช้สิทธิดังกล่าวไว้ทั้งสิ้น 432,393,391 หุ้น แต่มีผู้ใช้สิทธิ

ไปทั้งสิ้น 1,900 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ท�าให้ทุน

จดทะเบียนช�าระแล้วของบริษัทเพิ่มขึ้นจาก 432,393,391 บาท เป็น 

432,394,341 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจ�านวน 864,788,682 หุ้น 

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 บริษัทได้ด�าเนินการลดทุนจดทะเบียน

กับกระทรวงพาณิชย์ จ�านวน 432,391,491 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้

หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นทุนจดทะเบียนท่ีลดลงท้ังหมดจ�านวน 

216,195,745.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดมิ 648,590,086.50 บาท 

เป็น 432,394,341 บาท ตามมตท่ีิประชุมสามัญผูถ้อืหุ้นครัง้ท่ี 1/2564 

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 เนื่องจากมีหุ้นสามัญคงเหลือจากการใช้

สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 8 (CIG-W8) ที่หมดอายุลงเมื่อ

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 

ในส่วนของใบส�าคัญแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลักทรัพย์

อ้างอิงไทย (NVDR: Non-Voting Deposit Receipt) ณ วันที่ 24 

ธันวาคม 2564 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้มีการลงทุนในหลักทรัพย์ของ

บริษัท ซึ่งได้แก่ หุ้นสามัญ CIG จ�านวน 16,465,507 หุ้น คิดเป็น

ร้อยละ 1.90 ของจ�านวนหุ้นท่ีออกและช�าระแล้วท้ังหมดของบรษัิท ถงึ

แม้ว่าผูถ้อื NVDR จะได้รบัสทิธปิระโยชน์ทางการเงนิ ได้แก่ เงนิปันผล 

และสิทธิประโยชน์ในการซื้อหุ้นเพิ่มทุน เช่นเดียวกับการลงทุนในหุ้น

สามัญของบริษัท แต่ผู้ถือ NVDR จะไม่มีสิทธิในการออกเสียงในท่ี

ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการออกเสียงเพื่อพิจารณามติเกี่ยวกับ

การเพิกถอนหลักทรัพย์อ้างอิง จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย์ จากสาเหตุดังกล่าวส่งผลให้สิทธิในการออก

เสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละรายเพิ่มมากข้ึน อย่างไร

ก็ตามจ�านวนหุ้นของบริษัทที่น�าไปเป็นหลักทรัพย์อ้างอิงของ NVDR 

อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา โดยสามารถตรวจสอบจ�านวนหุ้นท่ี

เป็น NVDR ได้จากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ี 

www.set.or.th

การออกหลักทรัพย์อื่น

1. ใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ CIG-W1

 (พ้นสภาพจากการเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบยีนต้ังแต่วนัที ่18 มถุินายน 

2553 เป็นต้นไป)

ตามท่ี บรษัิท ซี.ไอ.กรุป๊ จ�ากดั (มหาชน) ได้จดัสรรใบส�าคญัแสดงสทิธิ 

ที่จะซื้อหุ้นสามัญให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (CIG-W1) จ�านวน 82,499,991 

หน่วย โดยมีก�าหนดการใช้สทิธทุิกวนัท�าการสดุท้ายของเดอืนมีนาคม 

มิถุนายน กันยายน และ ธันวาคม ตลอดอายุของใบส�าคัญแสดงสิทธิ 

3 ปี วันแรกและวันสุดท้ายของการใช้สิทธิคือวันที่ 28 กันยายน 2550 

และวันที่ 17 มิถุนายน 2553 ตามล�าดับ

2. ใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ CIG-W2

 (พ้นสภาพจากการเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบยีนต้ังแต่วนัที ่15 มถุินายน 

2555 เป็นต้นไป)

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) ได้จัดสรรใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะ 

ซ้ือหุ้นสามัญให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (CIG-W2) จ�านวน 219,586,928 

หน่วย โดยมีก�าหนดการใช้สิทธิในวันท�าการสุดท้ายของธนาคาร 

พาณิชย์ทุกเดือนตลอดอายุของใบส�าคัญแสดงสิทธิ 2 ปี วันแรกและ 

วันสุดท้ายของการใช้สิทธิคือวันที่ 2 สิงหาคม 2553 (เนื่องจากวันที่ 

31 กรกฎาคม 2553) ตรงกับวันหยุดของธนาคารพาณิชย์ และวันที่ 

15 มิถุนายน 2555 (เนื่องจากวันที่ 16 มิถุนายน 2555 ซึ่งเป็นวันที่ใบ

ส�าคัญแสดงสิทธิมีอายุครบก�าหนด 2 ปี ตรงกับวันหยุดของธนาคาร

พาณิชย์) ตามล�าดับ 

3. ใบส�าคัญแสดงสทิธทีิจ่ะซือ้หุ้นสามญัทีอ่อกและเสนอขาย 
ให้แก่กรรมการ และพนักงาน รุ่นที่ 1 (ESOP-1) 

(หมดอายุตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2556) 

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) ได้จัดสรรใบส�าคัญแสดงสิทธิ 

ท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญให้กับกรรมการและพนักงาน (ESOP-1) จ�านวน 

25,100,000 หน่วย โดยมีก�าหนดการใช้สิทธิในวันท�าการสุดท้ายของ 

ธนาคารพาณิชย์ทุกเดือนตลอดอายุของใบส�าคัญแสดงสิทธิ 3 ปี วัน

แรกและวนัสดุท้ายของการใช้สทิธคิอืวนัท่ี 2 สงิหาคม 2553 (เนือ่งจาก

วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2553) ตรงกบัวนัหยุดของธนาคารพาณชิย์ และวนั

ที่ 14 มิถุนายน 2556 (เนื่องจากวันที่ 16 มิถุนายน 2556 ซึ่งเป็นวันที่ 

ใบส�าคัญแสดงสิทธิมีอายุครบก�าหนด 3 ปี ตรงกับวันอาทิตย์ซึ่งเป็น 

วันหยุดของธนาคารพาณิชย์) ตามล�าดับ 



ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี/รายงานประจ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) 39

4. ใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญ CIG-W3 

 (พ้นสภาพจากการเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบยีนต้ังแต่วนัที ่31 สงิหาคม 

2555 เป็นต้นไป)

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) ได้จัดสรรใบส�ำคัญแสดงสิทธิท่ี 

จะซ้ือหุ้นสำมญัให้กบัผูถ้อืหุ้นเดมิ (CIG-W3) จ�ำนวน 2,759,066,860 

หน่วย โดยมีก�ำหนดกำรใช้สิทธิในวันท�ำกำรสุดท้ำยของธนำคำร 

พำณิชย์ทุกเดือน ตลอดอำยุของใบส�ำคัญแสดงสิทธิ 1 ปี วันแรกและ 

วันสุดท้ำยของกำรใช้สิทธิคือวันที่ 31 สิงหำคม 2554 และวันที่ 31 

สิงหำคม 2555 ตำมล�ำดับ 

5. ใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญ CIG-W4

(พ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 

2557 เป็นต้นไป)

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) ได้จัดสรรใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะ 

ซ้ือหุ้นสำมัญให้กบัผูถ้อืหุ้นเดมิ (CIG-W4) จ�ำนวน 603,686,215 หน่วย 

โดยมีก�ำหนดกำรใช้สิทธิในวันท�ำกำรสุดท้ำยของธนำคำรพำณิชย์ 

ทุกเดือน ตลอดอำยุของใบส�ำคัญแสดงสิทธิ 1 ปี 6 เดือน วันแรก

และวันสุดท้ำยของกำรใช้สิทธิคือ วันที่ 30 เมษำยน 2556 และวันที่  

29 ตุลำคม 2557 

6. ใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญ CIG-W5

(พ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 

2559 เป็นต้นไป)

บรษัิท ซี.ไอ.กรุป๊ จ�ำกดั (มหำชน) ได้จดัสรรใบส�ำคญัแสดงสทิธท่ีิจะซ้ือ 

หุ้นสำมัญให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (CIG-W5) จ�ำนวน 216,192,158 หน่วย 

โดยมีก�ำหนดกำรใช้สิทธิในวันท�ำกำรสุดท้ำยของธนำคำรพำณิชย์ 

ทุกเดือน ตลอดอำยุของใบส�ำคัญแสดงสิทธิ 1 ปี 5 เดือน วันแรกและ

วันสุดท้ำยของกำรใช้สิทธิคือวันที่ 31 พฤษภำคม 2558 และวันที่ 30 

กันยำยน 2559 ตำมล�ำดับ โดยมีรำยละเอียดและวิธีกำรใช้สิทธิตำม 

ใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญของบริษัท ดังนี้

อัตราการใช้สิทธิ : ใบส�ำคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย มีสทิธซิือ้หุ้นสำมัญได้  

  1 หุ้น เว้นแต่จะมีกำรปรับรำคำ

  กำรใช้สิทธิตำมเงื่อนไขกำรปรับสิทธิ

ราคาใช้สิทธิ : 1.15 บำทต่อหุ้น 

7. ใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญ CIG-W6

(พ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 

2561 เป็นต้นไป)

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) ได้จัดสรรใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะ 

ซ้ือหุ้นสำมัญให้กบัผูถ้อืหุ้นเดมิ (CIG-W6) จ�ำนวน 216,192,158 หน่วย  

โดยมีก�ำหนดกำรใช้สิทธิในวันท�ำกำรสุดท้ำยของธนำคำรพำณิชย์ 

ทุกเดือน ตลอดอำยุของใบส�ำคัญแสดงสิทธิ 2 ปี 13 วัน วันแรกและ 

วันสุดท้ำยของกำรใช้สิทธิคือวันที่ 30 มิถุนำยน 2559 และวันที่ 31 

พฤษภำคม 2561 ตำมล�ำดบั โดยมรีำยละเอียดและวธิกีำรใช้สทิธติำม

ใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญของบริษัท ดังนี้

อัตราการใช้สิทธิ : ใบส�ำคัญแสดงสทิธ ิ1 หน่วย มีสทิธซิือ้หุ้นสำมัญได้  

  1 หุ้น เว้นแต่จะมีกำรปรับรำคำ

  กำรใช้สิทธิตำมเงื่อนไขกำรปรับสิทธิ

ราคาใช้สิทธิ : 1.50 บำทต่อหุ้น 

8. ใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญ CIG-W7

(พ้นสภาพจากการเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบยีนตัง้แต่วนัท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 

2562 เป็นต้นไป)

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) ได้จัดสรรใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะ 

ซ้ือหุ้นสำมัญให้กบัผูถ้อืหุ้นเดมิ (CIG-W7) จ�ำนวน 216,195,708 หน่วย  

โดยมีก�ำหนดกำรใช้สิทธิในวันท�ำกำรสุดท้ำยของธนำคำรพำณิชย์ 

ทุกเดอืน ตลอดอำยุของใบส�ำคญัแสดงสทิธ ิ1 ปี 8 เดือน 15 วนั วนัแรก 

และวันสุดท้ำยของกำรใช้สิทธิคือวันที่ 30 มิถุนำยน 2560 และวันที่ 

14 กุมภำพันธ์ 2562 ตำมล�ำดับ โดยมีรำยละเอียดและวิธีกำรใช้สิทธิ

ตำมใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญของบริษัท ดังนี้

อัตราการใช้สิทธิ : ใบส�ำคัญแสดงสทิธ ิ1 หน่วย มีสทิธซิือ้หุ้นสำมัญได้  

  1 หุ้น เว้นแต่จะมีกำรปรับรำคำ

  กำรใช้สิทธิตำมเงื่อนไขกำรปรับสิทธิ

ราคาใช้สิทธิ : 2.00 บำทต่อหุ้น 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี/รายงานประจ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน40

นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล 

1. นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลบริษัทใหญ่

บริษัทมีนโยบำยจ่ำยเงินปันผลในอัตรำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50  

ของก�ำไรสทุธขิองงบกำรเงนิเฉพำะภำยหลงัจำกกำรหักทุนส�ำรองต่ำงๆ  

ทุกประเภทตำมท่ีได้ก�ำหนดไว้ในข้อบังคบัของบรษัิทและตำมกฎหมำย  

ท้ังนี้กำรจ่ำยเงินปันผลดังกล่ำวจะขึ้นอยู ่กับกระแสเงินสดของ 

บรษิทั แผนกำรลงทนุของบรษิทั และบรษิทัในเครอื ควำมจ�ำเป็นและ 

ควำมเหมำะสมอื่นๆ ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทเห็นสมควร

2. นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลบริษัทย่อย

บริษัทย่อยมิได้ก�ำหนดอัตรำกำรจ่ำยเงินปันผลไว้ แต่ให้ใช้บังคับ 

ตำมกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 19 “กำร

จ่ำยเงินปันผลทุกครำว บริษัทต้องจัดสรรเงินไว้เป็นทุนส�ำรอง 

อย่ำงน้อยหนึ่งในย่ีสิบของเงินก�ำไรสุทธิ ซ่ึงบริษัทท�ำมำหำได้จำก 

กิจกำรของบริษัทจนกว่ำทุนส�ำรองนั้นจะมีจ�ำนวนถึงหนึ่งในสิบของ 

จ�ำนวนหุ้นของบริษัท”

9. ใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญ CIG-W8

(พ้นสภาพจากการเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบยีนตัง้แต่วนัท่ี 16 กมุภาพนัธ์ 

2564 เป็นต้นไป)

บรษัิท ซี.ไอ.กรุป๊ จ�ำกดั (มหำชน) ได้จดัสรรใบส�ำคญัแสดงสทิธท่ีิจะซ้ือ 

หุ้นสำมัญให้กับผู้ถือหุ้นเดิม รุ่นที่ 8 (CIG-W8) จ�ำนวน 432,392,860 

หน่วย โดยมีก�ำหนดกำรใช้สิทธิในวันท�ำกำรสุดท้ำยของธนำคำร 

พำณิชย์ทุกเดือน ตลอดอำยุของใบส�ำคัญแสดงสิทธิ 8 เดือน 12 วัน  

วนัแรกและวันสดุท้ำยของกำรใช้สทิธคิอืวนัท่ี 30 มถินุำยน 2563 และ

วนัท่ี 12 กมุภำพันธ์ 2564 ตำมล�ำดบั (แต่เนือ่งจำกวนัท่ี 12 กมุภำพนัธ์ 

2564 เป็นวันหยุดเพิ่มเป็นกรณีพิเศษส�ำหรับธนำคำรพำณิชย์  

ดังนั้น บริษัทจึงเลื่อนวันก�ำหนดกำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำยเป็นวันท�ำกำร

ถัดไป คือ วันที่ 15 กุมภำพันธ์ 2564) โดยมีรำยละเอียดและวิธีกำร 

ใช้สิทธิตำมใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญของบริษัท ดังนี้

อัตราการใช้สิทธิ : ใบส�ำคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย มีสทิธซิือ้หุ้นสำมัญได้  

  1 หุ้น เว้นแต่จะมีกำรปรับรำคำ

  กำรใช้สิทธิตำมเงื่อนไขกำรปรับสิทธิ

ราคาใช้สิทธิ : 1.00 บำทต่อหุ้น 



ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี/รายงานประจ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) 41

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, specialists 
and universities to use creativity to turn 
these threats into new engineering design 
 solutions. Good things are happening  

right next to you!

THE INNOVATION



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี/รายงานประจ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน42

การบริหารจัดการ 

ความเสี่ยง  

นอกเหนอืจากการด�าเนนิงานในธรุกจิของบรษัิทฯแล้ว อาจมีเหตกุารณ์ 

หรือปัจจัยภายนอกท่ีไม่แน่นอนซ่ึงสามารถส่งผลกระทบในด้านลบ 

ต่อการด�าเนินงานเพื่อให้บรรลุเป ้าหมายของบริษัทฯ ปัจจัย 

ความเสี่ยงต่างๆ อาจจะมาจากภายในและภายนอกบริษัทท่ีไม่

สามารถควบคุมได้ ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงด้านภาวะเศรษฐกิจ 

ด้านการปฏิบัติงานและด้านการเงิน ดังนั้นการเตรียมความพร้อม 

ในการรองรับเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดขึ้นจึงจ�าเป็นอย่างย่ิงต่อการ 

ด�าเนินงานของบริษัทฯ เพื่อป้องกันความเสี่ยงและลดความเสียหาย 

ที่อาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมายของบริษัทฯ 

บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร กรรมการ 

ผูจ้ดัการ และผูจั้ดการของฝ่ายต่างๆ ท�าหน้าท่ีในการประเมินและวเิคราะห์ 

ความเสี่ยง รวมท้ังแนวโน้มหรือเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึนและเป็น 

อุปสรรคต่อการด�าเนินธุรกิจอันมีผลกระทบต่อบริษัทฯ โดยในการ 

ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 

2559 มีมติอนุมัตินโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ดังนี้ 

นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

บรษัิท ซี.ไอ.กรุป๊ จ�ากดั (มหาชน) มุง่มัน่ในการบรหิารจดัการความเสีย่ง 

ที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์องค์กร ซึ่งครอบคลุมถึง การบริหาร 

ความเสีย่งด้านความปลอดภยัและสขุอนามัยของพนกังาน สงัคมและ 

ชุมชน รวมถึงสิ่งแวดล้อมการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก�าหนด  

ตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม รวมถึงความเสี่ยงต่อการ 

ทุจรติ คอร์รปัช่ัน โดยค�านงึถงึเป้าหมายผลการด�าเนนิงาน และการลงทุน 

ของบรษัิทฯ สอดคล้องกบัการก�ากบัดแูลกจิการท่ีด ีเพือ่ลดความเสีย่ง 

ท่ีจะส่งผลกระทบต่อความส�าเร็จของบริษัทฯ หรือลดความเสียหาย 

กรณีท่ีความเสี่ยงได้เกิดขึ้น และหรือการได้มาซ่ึงโอกาสทางธุรกิจ  

โดยใช้กรอบการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ตามแนวทาง  

COSO-Enterprise Risk Management Framework 2004

ค�าจ�ากัดความ 

ความเสี่ยง หมายถึงเหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อ

การบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท 

แนวปฏิบัติ 

1. บรษัิทฯ จดัวางระบบและกระบวนการบรหิารความเสีย่งท่ัวท้ังองค์กร  

รวมท้ังบรษัิทในเครอื ให้สอดรบักบักลยุทธ์และเป้าหมายทางธรุกจิ

2. บริษัทฯ จักบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ (Risk 

Appetite) หรือเบ่ียงเบนไม่เกินกว่าระดับท่ีบริษัทฯ ยอมรับได้ 

(Risk Tolerance) 

3. คณะกรรมการตรวจสอบ ท�าหน้าท่ีเสมือนเป็นคณะกรรมการ 

บรหิารความเสีย่ง โดยจะท�าการก�ากบัดแูลการบรหิารความเสีย่ง 

ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย รวมท้ังให้ข้อคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ และติดตาม เพื่อให้การบริหารความเสี่ยง 

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามที่ระบุไว้ในกฏบัตร 

4. ฝ่ายจัดการจะบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ และบริษัท 

ในเครือในภาพรวม และก�ากับดูแลการบริหารจัดการในแต่ละ 

ความเสีย่งตามหน้าท่ีความรบัผดิชอบ หรอืตามท่ีคณะกรรมการ 

บรษัิทมอบหมาย พร้อมท้ังจดัให้มีการรายงานผลการด�าเนนิงาน 

ด้านบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบฯ เพื่อให้ 

ความเห็นชอบหรือข้อเสนอแนะ อย่างสม�่าเสมอหรือตาม 

ความเหมาะสม 

5. ผู ้บริหารทุกหน่วยงานของบริษัทฯ มีหน้าท่ีในการบริหาร 

จัดการความเสี่ยงในระดับองค์กร ระดับสายงานและระดับ 

ปฏิบัติการท่ีอยู ่ภายใต้ความรับผิดชอบหรือท่ีฝ่ายจัดการ 

มอบหมาย พร้อมท้ังก�าหนดและส่งเสริมพนักงานให้ตระหนัก 

ถึงความส�าคัญของการบริหารความเสี่ยง 

6. ส�านักงานตรวจสอบภายใน มีหน้าท่ีให้ค�าปรึกษา ข้อคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ แนวปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงแก่หน่วยงาน 

ต่างๆ ภายในองค์กร พร้อมท้ังจัดท�ารายงาน การบริหาร 

ความเสี่ยงขององค์กรต่อฝ่ายจัดการ และเพื่อรายงานต่อคณะ

กรรมการตรวจสอบฯอย่างสม�่าเสมอหรือตามความเหมาะสม 

7. พนกังานทุกคนมีหน้าท่ีปฏบัิติตามระบบและกระบวนการบรหิาร

ความเสีย่ง ท้ังในระดบัองค์กร ระดับสายงาน และระดบัปฏบัิตกิาร 

ตามท่ีบริษัทฯ ก�าหนดโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน 

ที่รับผิดชอบ 

การด�าเนินการตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงฉบับนี้ให้รวมไปถึง 

การก�าหนดกรอบแนวทาง คู่มือการบริหารความเสี่ยงและการจัดหา 

ทรัพยากรให้เพียงพอต่อการน�านโยบายการบริหารความเสี่ยงไป 

ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

การทบทวนและปรับปรุงนโยบาย 

นโยบายการบริหารความเสี่ยง และคู่มือต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องจะต้อง 

ได้รับการทบทวนและปรับปรุงเป็นประจ�า โดยให้มีการรายงานความ 

เหมาะสมและประสิทธิผลของการน�าไปใช้งานต่อคณะกรรมการ 

ตรวจสอบเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
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ปัจจัยความเสี่ยงต่อการด�าเนินธุรกิจ 

ของบริษัท

 • ความเสี่ยงต่อการด�าเนินธุรกิจของ 
บริษัทหรือกลุ่มบริษัท

 

1. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ 

เนือ่งจากวัตถดุบิในการผลติของบรษัิท คอื ท่อทองแดง แผ่นอลมูเินยีม 

และแผ่นเหลก็เคลอืบสงักะส ีซ่ึงวตัถดุบิดงักล่าวเป็นสนิค้า Commodities  

ซ่ึงมีราคาเปลีย่นแปลงไปตามราคาของตลาดโลก ดงันัน้ผลการด�าเนนิงาน 

ของบริษัทจึงมีโอกาสท่ีจะผันผวนตามราคาของวัตถุดิบในตลาดโลก 

อย่างไรกต็าม บรษัิทมกีารท�าสญัญาร่วมกนัระหว่างผูผ้ลติวตัถดุบิและ 

ลูกค้าแบบไตรภาคี และความสัมพันธ์ท่ีดีกับผู้จัดจ�าหน่ายวัตถุดิบ 

ท�าให้บรษัิทได้รบัข่าวสารและแนวโน้มการเปลีย่นแปลงของราคาอย่าง 

ใกล้ชิด อกีท้ังผูบ้รหิารของบรษัิทเป็นผูท่ี้มปีระสบการณ์ในอุตสาหกรรม 

ผลิตคอยล์มานานกว่า 20 ปี ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถคาดการณ์ 

ถึงภาวการณ์และความเคลื่อนไหวของราคาทองแดง อลูมิเนียม และ

แผ่นเหล็กชุบสังกะสีได้ในระดับหนึ่ง 

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการจ�ากัดความเสี่ยงในขั้นต้น ก่อนการก�าหนด

ราคาขายสินค้าให้แก่ลูกค้าทุกราย บริษัทจะตรวจสอบราคาวัตถุดิบ

ในคลังวัตถุดิบของบริษัทเพื่อทราบถึงต้นทุนวัตถุดิบท่ีแท้จริงก่อน 

ซ่ึงโดยปกติบริษัทจะมีระดับของ Safety Stock ประมาณ 2 เดือน 

ส�าหรับกรณีท่ีเป็นลูกค้ารายใหญ่ส่วนใหญ่ท่ีจ�าเป็นท่ีจะต้องก�าหนด 

ราคาขายสินค้าล่วงหน้าเป็นรายปี บริษัทก็ได้มีการก�าหนดเงื่อนไข 

เพิ่มเติมในใบเสนอราคาว่า กรณีท่ีราคาวัตถุดิบมีการเปลี่ยนแปลง 

เกนิกว่าระดบัราคาวตัถดุบิท่ีก�าหนดไว้ บรษัิทจะด�าเนนิการเจรจาและ 

ตกลงราคาขายใหม่กับลูกค้ารายใหญ่ดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องกับ 

ต้นทุนวัตถุดิบที่เพิ่มสูงขึ้น โดยการปรับราคาดังกล่าวจะใช้ระยะเวลา 

ประมาณ 1 - 2 เดือนในการด�าเนินการซ่ึงสอดคล้องกับระยะเวลา  

Safety Stock ของบรษัิท อย่างไรกต็ามส�าหรบัลกูค้าท่ัวไปบรษัิทสามารถ 

ปรับราคาขายในทันทีหากราคาวัตถุดิบมีการเปลี่ยนแปลง

2. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้จัดจ�าหน่ายวัตถุดิบ 
รายใหญ่หรือน้อยราย 

บริษัทมีการพึ่งพิงผู้จัดจ�าหน่ายวัตถุดิบรายใหญ่น้อยราย โดยปี 2564 

บรษัิทมสีดัส่วนการสัง่ซ้ือท่อทองแดงจากผูจ้ดัจ�าหน่ายรายใหญ่ 3 ราย  

คิดเป็นร้อยละ 70 ของปริมาณการสั่งซ้ือท่อทองแดงท้ังหมดของ 

บรษัิท และในจ�านวนนัน้บรษัิทพึง่พาผูจ้ดัจ�าหน่ายท่อทองแดงรายใหญ่ 

ที่สุดถึงร้อยละ 38 ของปริมาณการสั่งซื้อทองแดงทั้งหมด นอกจากนี้ 

ในส่วนของการจัดหาวัตถุดิบอ่ืนๆ ไม่ว่าจะเป็นแผ่นอลูมิเนียม และ 

แผ่นเหลก็ชุบสงักะสกีมี็ลกัษณะพึง่พงิผูจ้ดัจ�าหน่ายน้อยรายเช่นเดยีวกนั  

ท้ังนี้ เพื่อเป็นการประหยัดต้นทุนในการจัดซ้ือ และเพื่อคงปริมาณ 

การสัง่ซ้ือท่ีมต่ีอผูจ้ดัจ�าหน่ายแต่ละรายให้อยู่ในระดบัท่ีสงูพอท่ีบรษัิท 

จะได้ประโยชน์จากการสัง่ซ้ือสนิค้าในปรมิาณมาก (Volume Discount) 

นอกจากนี้ การท่ีบริษัทสามารถคงปริมาณการสั่งซ้ือได้ในระดับท่ี 

ค่อนข้างสงูเพือ่สร้างอ�านาจการต่อรองของบรษัิทให้เพิม่ข้ึน ผนวกกบั

ผูผ้ลติและผูจ้ดัจ�าหน่ายวตัถดุบิรายใหญ่ ๆ  เหล่านัน้เป็นคูค้่ากบับรษัิท

มานาน และมีความสัมพันธ์ที่ดีมาโดยตลอด ดังนั้นความเสี่ยงในการ 

พึ่งพิงผู้จัดจ�าหน่ายวัตถุดิบน้อยรายจึงลดลงได้ในระดับหนึ่ง 

อย่างไรกต็าม บรษัิทกต็ระหนกัถงึความเสีย่งในเรือ่งดงักล่าว บรษัิทมี

การเพ่ิมผูข้ายรายใหม่ท่ีมีศักยภาพด้านคณุภาพ และราคา บนเงือ่นไข 

การสั่งซ้ือท่ีใกล้เคียงกับเงื่อนไขท่ีบริษัทได้จากผู้จัดจ�าหน่ายรายใหญ่  

เพือ่ท่ีจะกระจายการสัง่ซ้ือวตัถดิุบของบรษัิทให้กบัผูจ้ดัจ�าหน่ายรายอืน่ๆ  

ซ่ึงในปัจจุบัน สัดส่วนการพ่ึงพิงผู้จัดจ�าหน่ายวัตถุดิบรายใหญ่ลดลง 

โดยจะเห็นได้จากการท่ีบริษัทเริ่มมีการสั่งซ้ือท่อทองแดงจากผู้จัด 

จ�าหน่ายรายอื่นๆ เพิ่มขึ้น 

3. ความเสี่ยงจากการขาดวัตถุดิบ 

วัตถุดิบหลักที่บริษัทใช้ในการผลิต คือ ทองแดง เป็นวัตถุดิบประเภท

ที่ไม่อาจเก็บรักษาไว้ได้นาน เมื่อใช้แล้วหมดไป แต่ยังสามารถน�ามา 

กลับมาใช้หมุนเวียนเป็นวัตถุเช่นเดิมได้อีก ซ่ึงส่วนใหญ่ต้องน�าเข้า 

จากต่างประเทศ ส่วนด้านราคาของทองแดงเป็นราคาท่ีอ้างอิงกับ 

ราคาตลาดซื้อขายโลหะล่วงหน้า ซึ่งมีความผันผวนอยู่บ้างตามภาวะ 

ความต้องการในตลาดโลก อย่างไรก็ตามส�าหรับลูกค้าท่ัวไปบริษัท 

สามารถปรับราคาขายในทันทีหากราคาวัตถุดิบมีการเปลี่ยนแปลง  

รวมถึงบริษัทมีการด�าเนินนโยบายในการจัดการผู้ขาย โดยต้องมีการ 

จัดการให้สามารถวางแผนซ้ือสินค้าได้จากท้ังผู้ขายท่ีมีการผลิตใน 

ประเทศ และผูข้ายท่ีมกีารผลติในต่างประเทศ รวมถงึอาจมีการจดัการ 

กับผู้ขายเพื่อให้ผู้ขายจัดท�าคลังส�ารองเพื่อให้บริษัท สามารถเรียก 

สินค้าได้ทันทีเมื่อมีความต้องการ 

ท้ังนี้ เพื่อลดความเสี่ยงด้านราคา และการขาดแคลนวัตถุดิบท่ีอาจ 

เกิดขึ้นในอนาคต บริษัทฯ ได้ด�าเนินการศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์  

จนในเบ้ืองต้นบริษัทฯได้เพิ่มสายการผลิตคอยล์ท่ีท�าจากอลูมิเนียม 

เพื่อลดต้นทุนให้ท้ังแก่ลูกค้าและบริษัทฯ พร้อมกับการศึกษาเพื่อ 

หาวัตถุดิบทดแทนท่ีให้คุณสมบัติไม่ต่างจากทองแดง อย่างต่อเนื่อง 

รวมถึงการเข้าร่วมเป็นสมาชิก ASHRAE (the American Society 

of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers)  

เป็นองค์กรท่ีเป็นศูนย์รวมของวิทยาการด้านระบบการท�าความร้อน  

เยน็และระบบปรบัอากาศของสหรฐัอเมรกิา เพือ่เข้าถงึข้อมลู ข่าวสาร 

และเทคโนโลยกีารผลติเฉพาะด้าน เพือ่ม่ันใจว่าบรษัิทฯยังคงมีการผลติ 

และผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัยเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวอีกด้วย
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4. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

เนื่องจากบริษัทมีรายได้จากการส่งออกประมาณร้อยละ 48.99 ของ

ยอดขายรวมของบริษัท บริษัทจึงมีโอกาสท่ีจะได้รับผลกระทบ 

จากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ 

อย่างไรก็ตาม บริษัทก็มีการสั่งซ้ือวัตถุดิบบางส่วนจากต่างประเทศ 

เช่นกัน โดยในปี 2564 บริษัทมีรายได้จากต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 

48.99 ของยอดขาย และมีการสั่งซื้อวัตถุดิบจากต่างประเทศคิดเป็น 

ร้อยละ 44.82 ของยอดการสัง่ซ้ือวตัถดุบิ เนือ่งจากรายได้และค่าใช้จ่าย 

ท่ีเกิดข้ึนนั้นอ้างอิงด้วยสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐท้ังหมด ดังนั้นบริษัท 

จึงสามารถลดผลกระทบของการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนได้ใน 

ระดับหนึ่ง (Natural Hedge) ส�าหรับปี 2564 บริษัทขาดทุนจากอัตรา 

แลกเปลี่ยนจ�านวน 0.93 ล้านบาท 

นอกจากนี้จากการท่ีบริษัทมีนโยบายในการให้ระยะเวลาช�าระหนี ้

ส�าหรบัลกูค้าต่างประเทศ ประมาณ 30 - 60 วนั ส่งผลท�าให้ความเสีย่ง 

ในเรือ่งอตัราแลกเปลีย่นของรายได้จากการส่งออกดงักล่าวค่อนข้างสัน้  

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญในการป้องกัน 

ความเสีย่งดงักล่าว บรษัิทจงึมกีารตดิตามข่าวสารและความเคลือ่นไหว 

ของอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศอย่างใกล้ชิด และจะพจิารณา 

ป้องกันความเสี่ยงด้วยการซ้ืออัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า (Currency 

Forward) ตามสถานการณ์และความจ�าเป็น 

5. ความเสี่ยงจากนโยบายการเปิดการค้าเสรีและการ
รวมกลุ่มทางการค้า 

นโยบายการเปิดการค้าเสรีโดยเฉพาะอย่างย่ิงในเขต AEC จะท�าให้ 

การแข่งขนัในอุตสาหกรรมผลติคอยล์ของภมูภิาคนีม้แีนวโน้มท่ีรนุแรง 

มากข้ึน ซ่ึงเป็นไปในทิศทางเดยีวกบัภาวการณ์แข่งขันของอุตสาหกรรม  

เครือ่งปรบัอากาศท้ังในเรือ่งของราคาและการออกผลติภณัฑ์รุน่ใหม่ๆ  

เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มากย่ิงขึ้น ส่งผลให้ผู้ผลิต 

คอยล์ต้องมีการแข่งขันในเรื่องราคาและคุณภาพเพ่ิมมากข้ึนตาม 

ไปด้วย นอกจากนี้ยังมีการน�าคอยล์จากผู้ผลิตในต่างประเทศเข้ามา 

จ�าหน่ายในประเทศเพิ่มมากข้ึน โดยเฉพาะอย่างย่ิงจากประเทศจีน  

ซ่ึงมีความได้เปรียบในด้านราคาสินค้า ในปัจจุบันบริษัทมีนโยบาย  

มุง่เน้นท่ีจะท�าการตลาดกบัลกูค้าท่ีมีความต้องการคอยล์ท่ีมคีณุภาพสงู  

และสนบัสนนุลกูค้าในด้านการออกแบบเพือ่พฒันาผลติภณัฑ์หรอืลด

ต้นทุน บริษัทจึงมีการแข่งขันกันในคนละตลาดกับสินค้าของประเทศ

จีนซ่ึงมีลักษณะการผลิตน้อยรูปแบบแต่มีจ�านวนมาก แต่ละรูปแบบ 

ไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าท่ีมีการ 

เปลีย่นแปลงตลอดเวลาได้ และด้วยคณุภาพสนิค้าซ่ึงได้รบัการรบัรอง 

มาตรฐานท้ังจากประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดาของบริษัท 

และการบริการ รวมท้ังความสัมพันธ์ท่ีดีกับลูกค้า ถือเป็นสิ่งส�าคัญ 

เพื่อให้ม่ันใจในความสามารถในการแข่งขันของบริษัทได้เป็นอย่างดี 

อย่างไรกต็าม ทางบรษัิทฯ ได้ศกึษาผลกระทบดงักล่าวและเตรยีมพร้อม 

ส�าหรบัการเข้ามาของคูแ่ข่งจากต่างประเทศ ด้วยการปรบัปรงุคณุภาพ 

ผลิตภัณฑ์เพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ เพิ่มประสิทธิภาพ 

ของกระบวนการผลิตและขยายฐานการส่งออกให้กว้างขึ้น 

6. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่ 

สัดส่วนการขายให้ลูกค้ารายใหญ่มีการเติบโตข้ึน โดยทางบริษัทฯ  

สามารถเจรจาและได้เพิม่สดัส่วนการขายจากลกูค้ารายใหญ่เดมิ  ท�าให้ 

สัดส่วนการขายให้แก่ลูกค้ารายใหญ่เพิ่มข้ึนอย่างเห็นได้ชัดจากป ี 

พ.ศ. 2563 - 2564 ซ่ึงลูกค้ารายใหญ่เดิมนี้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ 

เครือ่งปรบัอากาศและเครือ่งท�าความเย็น มคีวามเข้มแข็งในด้านธุรกจิ 

และเป็นลูกค้าที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับบริษัทมาเป็นเวลานาน รวมทั้ง 

บริษัทได้มีการร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์กับลูกค้ารายใหญ่ดังกล่าวมา 

โดยตลอด  และด้วยคุณภาพของสินค้าซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน 

จากสถาบันต่างๆ ความสามารถในการตอบสนองความต้องการของ 

ลกูค้าได้อย่างรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพ ท�าให้บรษัิทมัน่ใจว่าจะสามารถ 

รักษาฐานลูกค้าปัจจุบัน รวมทั้งขยายฐานลูกค้าใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง 

ท้ังนีท้างบรษัิทฯ อยู่ระหว่างการด�าเนนิการกบัลกูค้ารายใหญ่อืน่ๆ อกี 

เพื่อลดความเสี่ยงจากสัดส่วนการขายของลูกค้ารายใหญ่เดิม 

สัดส่วนการจ�าหน่ายให้แก่ลูกค้ารายใหญ่ 5 รายแรก ในปี 2562 - 2564  

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

สัดส่วนการจ�าหน่ายให้แก่ลูกค้ารายใหญ่ 5 รายแรก* 40.23 73.60 72.93

* นับรวมลูกค้าที่เป็นตัวแทนจ�าหน่ายในต่างประเทศ
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7. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 

ความเสีย่งด้านสภาพคล่องเกดิจากการท่ีเงนิสดและรายการเทียบเท่า 

เงินสดมีปริมาณน้อยเม่ือเทียบกับความต้องการเงินสดหมุนเวียน 

ซึ่งโดยปกติบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้มีการติดตามดูความเสี่ยงด้าน

สภาพคล่องและรักษาระดับสถานะของเงินสดและรายการเทียบเท่า 

เงินสดเพื่อให้เพียงพอต่อการด�าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

พร้อมท้ังการตั้งเป้าหมายเพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของ 

กระแสเงนิสด อกีท้ังบรษัิทฯให้ความส�าคญักบัการบรหิารจดัการเงนิสด 

โดยการสร้างสมดลุระหว่างเงนิสดรบัและจ่าย เพือ่สร้างความมัน่ใจว่า

บริษัทฯจะไม่ต้องเผชิญต่อความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 

8. ความเส่ียงของการลงทนุในบริษัทย่อยหรอืบรษัิทร่วม  

ในกรณีท่ีบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมไม่สามารถหาแหล่งเงินทุน 

เพื่อสนับสนุนการขยายการลงทุนได้ บริษัทฯในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ 

จ�าเป็นต้องช่วยเหลือสนับสนุนการหาเงินเพ่ือเป็นแหล่งเงินทุน 

สนับสนุนโครงการใหม่ ดังนั้นหากผลการด�าเนินงานของบริษัท

ย่อยหรือบริษัทร่วมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย การด�าเนินโครงการ 

ล่าช ้ากว่าแผนงาน หรือเงินลงทุนสูงกว่างบประมาณท่ีตั้งไว ้  

บริษัทฯในฐานะผู้ถือหุ ้นอาจได้รับผลกระทบจากการลงทุนและ 

มีความเสี่ยงท่ีจะไม่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนตามท่ีก�าหนดไว้  

บริษัทฯ มีแนวทางการก�ากับดูแลการลงทุนของบริษัทท่ีถือหุ้น เพ่ือ

ใช้ในการกลั่นกรองตัดสินใจ ติดตามและก�ากับการดูแลการลงทุน 

โดยมีกระบวนการบริหารการลงทุน คณะกรรมการบริหารท�าหน้าท่ี 

พิจารณากลัน่กรองการลงทุนก่อนน�าเสนอต่อคณะกรรมการบรษัิทอนมุตั ิ

พิจารณาการลงทุน  มีการตดิตามผลเพ่ือรายงานผลต่อคณะกรรมการ 

บริษัทเป็นรายไตรมาส เพื่อให้มั่นใจว่าเงินลงทุนของบริษัทฯ  

เกดิประโยชน์และมีประสทิธภิาพสงูสดุ อกีท้ังหากไม่เป็นไปตามแผนงาน  

ก็จักพิจารณาปรับปรุงผลการด�าเนินงานและทบทวนแผนการลงทุน  

เพื่อลดระดับความเสี่ยงของโครงการให้อยู ่ภายใต้การควบคุม 

ให้มากที่สุด 

อย่างไรก็ดี ในส่วนของบริษัทย่อย บริษัท ซีไอจี ดีเวลลอปเม้นท์ 

จ�ากดั ท่ีด�าเนนิธรุกจิบรกิารด้านโรงแรมแต่ได้ประสบปัญหาเนือ่งจาก 

ธุรกิจการท่องเท่ียวค่อนข้างซบเซา บริษัทย่อยจึงขยายธุรกิจสู่ธุรกิจ 

รับเหมาก่อสร้างเพื่อกระจายความเสี่ยงของธุรกิจ รวมถึงสามารถ 

ต่อยอดจนครอบคลุมถึงงานระบบปรับอากาศท่ีสามารถเสริมธุรกิจ 

ของบริษัทแม่ได้อีกด้วย และเพ่ือป้องกันความเสี่ยงในระดับหนึ่ง 

การรับงานของบริษัทย่อยจักเน้นเป็นผู้ประมูลงานโดยส่งงานท่ีได้รับ 

ออกไปยังบริษัทท่ีมีความช�านาญในงานนั้นๆ ท้ังนี้การลงทุน 

ในบรษัิทย่อย บรษัิทฯจะเน้นในการขยายขอบเขตในธรุกจิท่ีจะสามารถ 

ส่งเสริมธุรกิจของบริษัทฯในอนาคต 

9. ความเสี่ยงจากภัยต่างๆ 

จากเหตุอุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อปี 2554 ท�าให้บริษัทตระหนักถึง 

ภยัธรรมชาตแิละภยัอ่ืนๆ ซ่ึงอาจส่งผลให้เกดิความเสยีหายต่อทรพัย์สนิ  

เครื่องจักร และสินทรัพย์ถาวรท่ีจ�าเป็นต่อการด�าเนินงานจนเกิด 

ความหยดุชะงกัทางธุรกจิได้ บรษัิทฯได้มีการท�าประกนัภยัครอบคลมุ 

ภัยต่างๆ เพื่อเป็นการลดความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นได้ นอกจากนี้  

การท่ีบริษัทฯมีก�าลังการผลิตกระจายตัวอยู่ตามโรงงานของบริษัทถึง  

3 แห่ง หากเกดิเหตฉุุกเฉินหรอืเกดิความเสยีหายข้ึน ณ โรงงานใดหนึง่ 

โรงงานแห่งอ่ืนๆ ยังมคีวามสามารถรองรบัการผลติเพือ่ชดเชยโรงงาน 

ที่ไม่สามารถท�าการผลิตได้ในระดับหนึ่ง เพื่อให้การตอบสนองความ 

ต้องการของลูกค้าเป็นไปอย่างราบรื่นที่สุด 

ในปี 2564 ท่ีผ่านมา มกีารแพร่ระบาดของเช้ือไวรสั COVID-19 ท่ีท�าให้ 

มีผู้ติดเช้ือ และผู้เสียชีวิตเป็นจ�านวนมาก ส่งผลต่อสภาวะเศรษฐกิจ 

โดยรวมของโลก และรวมถงึประเทศไทย โดยบรษัิทด�าเนนิมาตรการต่างๆ  

อย่างเต็มก�าลัง เพื่อให้บริษัทสามารถด�าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง  

ภายใต้ความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยของพนักงานทุกคน  

ซึ่งบริษัทได้ก�าหนดแนวทางการด�าเนินงานเป็น ระยะต่างๆ ดังนี้ 

1. การวางแผนและป้องกัน 

 บริษัทก�าหนดคณะท�างานท่ีรับผิดชอบในการวางแผนและก�าหนด 

มาตรการ ซึ่งประกอบไปด้วย หน่วยงานคุณภาพ สิ่งแวดล้อม 

และความปลอดภัย หน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคล หน่วย

งานผลิต และหน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง และมอบหมาย 

หน้าท่ีในการก�าหนดมาตรการป้องกนั การตรวจสอบ การตอบสนอง 

เม่ือพบผูต้ดิเช้ือ หรอืสงสยัว่าตดิเช้ือ และการให้ความช่วยเหลอื 

พนักงานเมื่อพนักงานต้องกักตัวอยู่ท่ีบ้าน พร้อมท้ังก�าหนดวิธี

การสื่อสารโดยตรงกับพนักงาน และให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับ 

การแพร่ระบาดของเช้ือ COVID-19 ท้ังนี้เพื่อเป็นการควบคุม 

ความหนาแน่นของพนักงาน และลดโอกาสที่จะเกิดการติดเชื้อ 

ในพืน้ท่ีส�านกังาน บรษัิทจงึก�าหนดมาตรการให้พนกังานท�างาน 

ท่ีบ้านในส่วนของงานท่ีไม่เกีย่วข้องโดยตรงกบัการผลติ และส�าหรบั 

พนักงานที่มาปฏิบัติงานในพื้นที่ จะต้องมีการตรวจวัดอณุหภมูิ 

ก่อนเข้าปฏิบัติงาน และสวมหน้ากากตลอดเวลาท่ีปฏิบัติงาน  

บริษัทยังด�าเนินการจัดการพื้นท่ีท่ีมีการใช้งานร่วมกัน โดยการ

จดัท�าฉาก และจดัระยะเวลาท�าความสะอาดพืน้ท่ีอย่างสม�า่เสมอ 

บรษัิทจดัให้มกีารสุม่ตรวจ ATK ส�าหรบัพนกังานท่ีมาปฏบัิตงิาน

ในพื้นที่บริษัทอย่างต่อเนื่อง 

2. การตรวจสอบและตอบสนองต่อปัญหา 

 เพ่ือให้มั่นใจว่าพนักงานท่ีมาปฏิบัติงานในพื้นท่ีจะมีความ

ปลอดภัยจากการติดเช้ือ COVID-19 บริษัท จึงก�าหนด 

แนวทางการตรวจสอบและคัดกรองกบัผูท่ี้เข้ามาปฏบัิตงิาน และ

ประสานงานในพื้นที่ คือ
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2.1 พนกังานของบรษัิทจะต้องวดัอุณหภมิูก่อนเข้าพืน้ท่ีบรษัิท 

สวมหน้ากากตลอดเวลาปฏิบัติงานในพื้นท่ี รับประทาน 

อาหารในพื้นท่ีท่ีจัดเตรียมไว้ โดยไม่รับประทานอาหาร 

และใช ้ เครื่องใช ้ส ่วนตัวร ่วมกัน และมีต ้องได ้รับ 

การสุ่มตรวจ ATK อย่างต่อเนื่อง 

2.2 ผูท่ี้เข้ามาตดิต่อบรษัิทต้องวดัอุณหภมูก่ิอนเข้าพืน้ท่ีบรษัิท  

ตอบแบบคดักรองโอกาสท่ีจะตดิเช้ือ COVID-19 แสดงผลตรวจ  

ATK หรือ RT-PCR ท่ีออกโดยหน่วยงานต้นสังกัด 

หรือสถานพยาบาล ว่าไม่พบเช้ือ และสวมหน้ากาก 

ตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นที่บริษัท 

 และเมื่อพบว่ามีพนักงานท่านใดมีผลตรวจ ATK หรือ RT-PCR 

ว่าได้รับเช้ือ COVID-19 บริษัทจะช่วยอ�านวยความสะดวกให ้

พนักงาน เพ่ือให้พนักงานเข้าถึงบริการทางด้านสาธารณสุข 

โดยเร็วที่สุด ส�าหรับพนักงานกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง บริษัทจะให้ 

พนักงานกักตัวอยู่ท่ีบ้าน ตามระยะเวลาท่ีเหมาะสมท่ีทาง 

กระทรวงสาธารณสุขแนะน�า

3. การให้ความช่วยเหลือ และติดตาม 

 บริษัทมีแนวทางในการอ�านวยความสะดวกให้กับพนักงาน 

ที่พบว่าพนักงานมีผลตรวจ ATK หรือ RT-PCR ว่าได้รับเชื้อ 

COVID-19 ให้เข้าถึงบริการทางด้านสาธารณสุขโดยเร็วท่ีสุด  

และถ้าพนกังานจ�าเป็นต้องพกัรกัษาตวัท่ีบ้าน บรษัิทจะด�าเนนิการ 

ช่วยเหลือทางด้านเครื่องอุปโภค และบริโภคตามความจ�าเป็นที่

พนักงานต้องการความช่วยเหลือส่งให้กับพนักงาน  ท้ังนี้เพื่อ 

ประสิทธิพลในการรักษาตัวพนักงานท่ีบ้าน และเจ้าหน้าท่ี 

หน่วยงานทรัพยากรบุคคล จะประสานงานกับพนักงานตลอด

เวลา ท้ังพนักงานท่ีรักษาตัวในสถานพยาบาล และพนักงาน 

ท่ีรักษาตัวท่ีบ้าน เพ่ือให้ม่ันใจว่าพนักงานของบริษัททุกคนจะ 

รักษาตัวและกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็ว

10. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี 

อีกความเสี่ยงหนึ่งท่ีผู้ประกอบการในธุรกิจอุตสาหกรรมอาจจักต้อง 

ประสบคอืการเปลีย่นแปลงเทคโนโลยีท้ังในส่วนของกระบวนการผลติ  

และ/หรือแม้แต่กับตัวผลิตภัณฑ์เอง ท่ีซ่ึงบางอย่างอาจส่งผลดีกับ 

ผู้ประกอบการเองจากความสามารถในการเพ่ิมประสิทธิผลการผลิต  

เช่น การเปลี่ยนแปลงความสามารถของเครื่องจักรในการผลิต 

บางประเภทท่ีสามารถลดเวลาและลดการใช้แรงงานซ่ึงหมายถงึการลด 

ต้นทุนลงได้อีกด้วย ขณะท่ีบางอย่างอาจส่งผลกระทบโดยตรง 

หากบริษัทฯไม่สามารถรองรับการปรับเปลี่ยนได้อย่างทันกาล เช่น 

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของผลิตภัณฑ์ท่ีให้คุณสมบัติเช่นเดียว

หรือดีกว่าผลิตภัณฑ์ท่ีบริษัทฯ ผลิตและจ�าหน่ายอยู่ในปัจจุบัน แต่

เนื่องจากผลิตภัณฑ์ heat transfer จักไม่สามารถปรับเปลี่ยน 

รูปแบบได้อย่างรวดเร็ว ดังจะเห็นได้ว่าในรอบ 30 ปีท่ีบริษัทจัดตั้ง

ข้ึนมาการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีท่ีเกิดขึ้นมิเกินไปกว่าความ 

สามารถของเครื่องจักรและศักยภาพของบริษัทฯท่ีจะรองรับได้  

อย่างไรกต็ามเพือ่ป้องกนัความเสีย่งดงักล่าวบรษัิทได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก  

ASHRAE (the American Society of Heating, Refrigerating and 

Air-Conditioning Engineers) เป็นองค์กรท่ีเป็นศนูย์รวมของวทิยาการ 

ด้านระบบการท�าความร้อน เยน็และระบบปรบัอากาศของสหรฐัอเมรกิา  

เพื่อเข้าถึงข้อมูล ข่าวสารและเทคโนโลยีการผลิตเฉพาะด้าน  

เพือ่ม่ันใจว่าบรษัิทฯ ยงัคงมีการผลติและผลติภณัฑ์ท่ีทันสมยั รวมถงึ 

การจัดให้มีฝ่ายค้นคว้าและวิจัย เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงของ 

เทคโนโลยท่ีีเกีย่วข้องอยู่ตลอดเวลาเพือ่ลดความเสีย่งดังกล่าวอกีด้วย 

รวมถงึหน่วยงานวจิยัและพฒันาของบรษัิท ยังด�าเนนิการอย่างต่อเนือ่ง 

ที่จะศึกษาแนวทางของการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี และพัฒนาความ 

สามารถของเครื่องจักรและกระบวนการให้สามารถปรับตัวไปตาม 

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 

11. ความเสี่ยงจากผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

เนื่องจากบริษัทเป็นผู้ผลิตสินค้าอุตสาหกรรม ในกระบวนการผลิต 

จ�าเป็นต้องใช้น�้ามัน น�้า และสารเคมีบางชนิดท่ีซ่ึงอาจก่อให้เกิด 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรอบหรือต่อผู้ปฏิบัติงานเอง เพื่อเป็น 

การก�าจัดความเสี่ยงดังกล ่าวทางบริ ษัทฯ จึงได ้จัดอุปกรณ์ 

ความปลอดภัยส�าหรับการปฏิบัติงานให้กับพนักงานในสายการผลิต  

และใช้ระบบปิดในกระบวนการท่ีเกี่ยวข้องกับสารเคมี เช่น การพ่น

สี เพื่อมั่นใจว่าจะไม่มีสารตกค้างไปสู่สภาวะแวดล้อมภายนอก รวม

ถึงจัดท�าระบบบ�าบัดน�้าเสีย เพื่อสามารถน�าน�้าท่ีใช้ในกระบวนการ 

แล้วกลับมาใช้ได้อีกครั้งและมั่นใจว่าน�้าท่ีปล่อยสู่ล�าลางสาธารณะ 

ปลอดจากสารเคมีตกค้างอีกด้วย ทั้งนี้บริษัทฯมีฝ่ายคุณภาพ ความ

ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (QSHE) ท่ีรับผิดชอบใน

การท�างานด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อท�าหน้าท่ีตรวจสอบอย่างสม�่าเสมอ 

หากกระบวนการผลิตอยู่ในความเสี่ยงดังกล่าวจักสามารถสั่งการให้ 

แก้ไขและปรับปรุงเครื่องมือ อุปกรณ์และ/หรือกระบวนการตามระดับ

ของผลกระทบอีกด้วย 

12. ความเส่ียงจากประธานกรรมการบรหิารเป็นผูถื้อหุ้น 
ในบริษัทรับเหมาก่อสร้าง คู่แข่งของบรษัิทย่อย 

เนือ่งจากบรษัิท ซีไอจ ีดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากดั (บรษัิทย่อย) เข้าสูธุ่รกจิ 

รับเหมาก่อสร้าง ซึ่งอาจท�าให้เกิด conflict of interest เนื่องมาจาก 

ประธานกรรมการบรหิาร ของบรษัิทฯ ถอืหุ้นในบรษัิท เอ.เอส.เอ. การ

ช่าง จ�ากดั ซ่ึงเป็นบรษัิทรบัเหมาก่อสร้างแห่งหนึง่ เพือ่ลดความเสีย่ง 

ดังกล่าวบรษัิทได้มกีารวางระบบการพจิารณารายการเกีย่วโยงป้องกนั

มิให้ผูท่ี้มคีวามเกีย่วโยงในรายการพจิารณาอนมัุติในงานท่ีเกีย่วข้องใน

ทางใดทางหนึ่ง อย่างไรก็ตามเนื่องมาจาก บริษัท เอ.เอส.เอ การช่าง 

จ�ากัด ไม่ได้ด�าเนินธุรกิจใดๆ แล้วในปัจจุบัน จึงสามารถตัดปัญหา  

conflict of interest ของกรรมการบริหารออกไปได้ ในทางกลับกัน 

เนือ่งจาก ประธานกรรมการบรหิารมีประสบการณ์ในธรุกจิรบัเหมาก่อสร้าง 

เป็นอย่างดีซึ่งมีประโยชน์ต่อการด�าเนินธุรกิจนี้อีกต่อหนึ่ง 



ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี/รายงานประจ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
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13. ความเสี่ยงส�าคัญของธุรกิจก่อสร้าง 

ในการประกอบธุรกิจให้บริการก่อสร้างของบริษัท บริษัทจะรับงาน 

จากลกูค้าโดยปกตจิะเริม่ด�าเนนิการเมือ่ได้รบัค�าสัง่หรอืได้รบัใบสัง่ซ้ือ 

(Purchasing Order หรอื “PO”) จากลกูค้าเป็นรายโครงการ (Project) 

และบริษัทจะรับรู้รายได้ของงานดังกล่าวตามข้ันความส�าเร็จของงาน  

(Percentage of Completion) ซ่ึงส�ารวจและประเมินโดยวิศวกร 

ประจ�าโครงการของบริษัท 

ดงันัน้ ตามนโยบายในการรบัรูร้ายได้ของบรษัิท งานท่ีบรษัิทท�าให้กบั 

ลูกค้าจะถูกส�ารวจและประเมินตามขั้นความส�าเร็จ และรับรู้รายได ้

จากการให้บรกิารดงักล่าวตามส่วนของงานท่ีท�าส�าเรจ็ในงบก�าไรขาดทุน  

ควบคูก่บัการบันทึกรายได้ท่ียังไม่ได้เรยีกช�าระในงบแสดงฐานะการเงนิ  

จนกว่าบริษัทจะส่งมอบงานเพ่ือเรียกเก็บเงินจากลูกค้า พร้อมกับ 

ด�าเนินการกลับรายการรายได้ท่ียังไม่ได้เรียกช�าระเป็นลูกหนี้ 

การค้าในงบแสดงฐานะการเงิน บริษัทจึงมีความเสี่ยงในกรณีที่ลูกค้า 

ยกเลกิหรอืปฏเิสธการรบังานท่ีบรษัิทได้เริม่ด�าเนนิการเสรจ็สิน้ไปแล้ว 

รวมถึงความเสี่ยงในเรื่องของความล่าช้าของงานท่ีอาจเกิดขึ้นและ 

เกินก�าหนดท่ีทางบริษัทได้ประเมินระยะเวลาในการปฏิบัติงานไว้  

ซ่ึงอาจจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อฐานะการเงินและผลการ 

ด�าเนินงานของบริษัทได้ 

ท้ังนี้ ท่ีผ่านมาบริษัทไม่เคยมีปัญหาเกี่ยวกับกรณีท่ีลูกค้ายกเลิกหรือ 

ปฏิเสธการรับงานท่ีบริษัทได้ด�าเนินการแล้ว อย่างไรก็ตามบริษัท 

ได้เลง็เห็นถงึความเสีย่งในเรือ่งดงักล่าวจงึได้ด�าเนนิการหารอืร่วมกบั 

ลกูค้ามกีารปรบัปรงุระบบส�าหรบัการตดิตามงานท่ีลกูค้าได้มอบหมาย 

ซ่ึงระบบดงักล่าวได้มรีะบุเอกสารในแต่ละข้ันตอนรวมถงึระยะเวลาการ 

อนมุตัขิองลูกคา้ในระบบ การตรวจสอบและจดัท�าสัญญา เพือ่ให้คูค่า้

ของลูกค้ามีความมั่นใจในการด�าเนินธุรกิจร่วมกันในระยะยาว ดังนั้น 

จากการด�าเนินการท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น บริษัทจึงเชื่อม่ันว่าบริษัท 

มีความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าวค่อนข้างน้อยและสามารถบริหารจัดการ 

ความเสี่ยงดังกล่าวได้ ส�าหรับความเสี่ยงในเรื่องของความล้าช้าของ 

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ทางบริษัทได้มีด�าเนินการหารือร่วมกับ 

ลูกค้าเพื่อหาทางป้องกันหรือแก้ไขในกรณีท่ีมีพบปัญหาเกี่ยวกับการ 

ปฏบัิตงิานอาจล่าช้ากว่าก�าหนดซ่ึงมใิช่เกดิจากบรษัิทสามารถด�าเนนิการ 

รับรู้รายได้และเรียกเก็บค่างวดงานเพิ่มจากลูกค้า

14. ความเส่ียงของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงท่ีมีผลบังคับใช ้

ในปีปัจจุบัน ในระหว่างปีกลุ่มบริษัทได้น�ามาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงนิและตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับปรบัปรงุ  

(ปรบัปรงุ 2563) รวมถงึแนวปฏบัิตทิางบัญชท่ีีออกโดยสภาวชิาชีพบัญชี  

ซ่ึงมีผลบังคับใช้ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี  

1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ดงักล่าวได้รบัการปรบัปรงุหรอืจดัให้มีข้ึนเพือ่ให้มเีนือ้หาเท่าเทียมกบั

มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็น 

การปรบัปรงุถ้อยค�าและค�าศพัท์ การตคีวามและการให้แนวปฏบัิตทิาง 

การบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน การน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่องบ 

การเงินของกลุ่มบริษัท ยกเว้นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน และสัญญาเช่า ซ่ึงมีการเปลี่ยนแปลง 

หลักการส�าคัญ 

ส�าหรับปี 2564 มีมาตรฐานการรายงานทางการเงินปรับปรุงจาก 

ปี 2563 เป็นจ�านวน 5 ฉบับ ซ่ึงการปรับปรุงดังกล่าวเกิดจากการ 

ปรับปรุง/แก้ไขหลักการดังต่อไปนี้ 

การยินยอมลดค่าเช ่าท่ีเกี่ยวข้องกับ COVID-19 ท่ีปรับปรุง 

ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 เรื่อง สัญญา

เช่า ซ่ึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 1 มิถุนายน 2563 ท้ังนี้อนุญาต

ให้กิจการถือปฏิบัติก่อนวันท่ีมีผลบังคับใช้ได้ โดยการปรับปรุงนี้ 

เพื่อการผ่อนปรนในทางปฏิบัติ ผู้เช่าไม่จ�าเป็นต้องประเมินว่าการ 

ยินยอมลดค่าเช่าว่าเป็นการเปลีย่นแปลงสญัญาเช่าหรอืไม่ โดยเป็นการ

ยินยอมลดค่าเช่าท่ีเกิดข้ึนอันเป็นผลโดยตรงจากสถานการณ์การ 

แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และท่ี 

เข้าเงือ่นไขตามท่ีระบุไว้โดยให้บันทึกการยินยอมลดค่าเช่านัน้เสมือนว่า  

“ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า”  

การปฏิรูปอัตราดอกเบ้ียอ้างอิง-ระยะท่ี 2 (การปรับปรุงระยะท่ี 2)  

ท่ีปรับปรุงในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 9 เรื่อง  

เครื่องมือทางการเงิน มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 7  

เรื่อง การเป ิดเผยข ้อมูลเครื่องมือทางการเงิน มาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 4 เรื่อง สัญญาประกันภัย และ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 เรื่อง สัญญาเช่า 

การปรับปรุงระยะท่ี 2 นี้จัดการปัญหาท่ีอาจกระทบกับรายงานทาง 

การเงินระหว่างการปฏิรูปอัตราดอกเบ้ียอ้างอิง ซ่ึงรวมถึงผลกระทบ 

จากการเปลี่ยนแปลงกระแสเงินสดตามสัญญา หรือความสัมพันธ์ 

ของการป้องกันความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนจากการเปลี่ยนอัตราดอกเบ้ีย 

อ้างองิไปใช้อัตราดอกเบ้ียอ้างอิงอืน่แทน วตัถปุระสงค์ของการปรบัปรงุ 

ระยะท่ี 2 คือ สนับสนุนบริษัทในการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการ 

รายงานทางการเงนิเม่ือการเปลีย่นแปลงจากการปฏริปูส่งผลต่อกระแส 

เงินสดตามสัญญาหรือความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยง  

และช่วยบริษัทในการให้ข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ 
ในอนาคต 

ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการ 

บัญชี มาตรฐานรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี 

และการตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ รวมถงึกรอบแนวคดิ 

ส�าหรับการรายงานทางการเงิน (ใหม่) ซ่ึงมีผลบังคับใช้ส�าหรับ 

งบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 

2565 เป็นต้นไป มาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักล่าวได้รบัการ 
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ปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการ 

รายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุง 

การอ้างอิงกรอบแนวคิดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินและ 

ปรับปรุงค�านิยามและข้อก�าหนดทางการบัญชี ฝ่ายบริหารของบริษัท 

เช่ือว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับปรบัปรงุดงักล่าวจะไม่มี 

ผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงินเมื่อน�ามาถือปฏิบัติ

 • ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือ 
หลักทรัพย์ 

ความเส่ียงด้านการบรหิารจัดการของผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ 

ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่สูงสุด 

คือ กลุ่มพุ่มเสนาะ ถือหุ้นจ�านวนรวม 215,769,201 หุ้น คิดเป็น

ร้อยละ 24.96 ของจ�านวนหุ้นที่ออกและช�าระแล้วทั้งหมดของบริษัท  

ซ่ึงสามารถลงมตกิารประชมุผูถ้อืหุ้น อย่างไรกด็ ีวาระท่ีมีสาระส�าคญั 

ส่วนใหญ่ได้ถูกก�าหนดในข้อบังคับบริษัทท่ีต้องใช้คะแนนเสียง  

3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ 

สนธิและข้อบังคับบริษัท การเพิ่ม/ลดทุนจดทะเบียน การออกหุ้น

กู้ การควบบริษัท การเลิกบริษัท การขายหรือโอนกิจการของบริษัท 

ท้ังหมดหรอืบางส่วนท่ีส�าคญัให้แก่บุคคลอืน่ การซ้ือหรอืรบัโอนกจิการ 

ของบริษัทอื่น ไม่ว่าจะเป็นบริษัทมหาชน หรือบริษัทเอกชน การท�า 

แก้ไข เพ่ิมเติม หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัท 

ท้ังหมดหรือบางส่วนท่ีส�าคัญ การมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเข้าจัดการ 

ธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค ์

จะแบ่งก�าไรขาดทุนกนั และการลงมตใิห้กรรมการคนใดออกจากต�าแหน่ง 

ก่อนถึงคราวออกตามวาระด้วย ซ่ึงหากเป็นวาระท่ีผู้ถือหุ้นรายใหญ ่

มส่ีวนได้เสยี เช่น รายการเกีย่วโยง การได้มาหรอืจ�าหน่ายไปซ่ึงสนิทรพัย์ 

จากหรอืให้กบัผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ เป็นต้น ผูถ้อืหุ้นรายใหญ่จะไม่สามารถ 

ออกเสยีงในวาระดงักล่าว รวมท้ังบรษัิทฯ ได้ก�าหนดให้มกีรรมการอิสระ 

ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (ปัจจุบันมีจ�านวน 3 คน จากกรรมการท้ังหมด 

7 คน) ซ่ึงการคัดเลือกคณะกรรมการของบริษัทฯ ค�านึงถึงความรู้ 

ความสามารถ ประสบการณ์ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และไม่ม ี

ผลประโยชน์ขัดแย้งกบับรษัิทฯ นอกจากนีบ้รษัิทได้แต่งตัง้คณะกรรมการ 

ตรวจสอบซ่ึงประกอบด้วยคณะกรรมการอิสระท่ีไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย 

กับบริษัทจ�านวน 3 ท่าน เพื่อท�าหน้าที่ตรวจสอบการด�าเนินงานของ 

บรษัิท และดแูลผลประโยชน์ของผูถ้อืหุ้นเพือ่ให้การด�าเนนิธรุกจิเป็นไป 

อย่างโปร่งใสและเป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท 

ความเส่ียงจากความไม่แน่นอนของผลตอบแทนทีผู่ล้งทุน 

จะได้รับตามท่ีคาดหวงั 

ราคาหุ้นของบริษัทอาจเพิ่มข้ึนหรือลดลงอย่างผันผวน ข้ึนอยู่กับ 

ปัจจัยต่างๆ ซึ่งหลายปัจจัยบริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น 

• การเปลี่ยนแปลงตามนโยบาย กฎ ข้อบังคับ หรือเงื่อนไขต่างๆ 

ที่มีผลต่ออุตสาหกรรม 

• ภาวะเศรษฐกิจ  ภาวะวิกฤต สถานการณ์ท่ีไม่ปกติ เช่น 

สถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 

ปัจจัยดังกล่าว อาจท�าให้ราคาหุ้นลดลงต�่ากว่าราคาท่ีนักลงทุนซ้ือ 

และ/หรือสูงกว่าราคาท่ีนักลงทุนขายหุ้นออกไป ท�าให้นักลงทุนอาจ

จะมีความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของผลตอบแทนท่ีผู้ลงทุนจะได้

รับตามที่คาดหวัง 

ความเส่ียงจากความสามารถในการจ่ายเงนิปันผลไม่เป็นไป
ตามทีผู่ล้งทุนคาดหวงั 

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของ

ก�าไรสุทธิของงบการเงิน แต่เนื่องจากบริษัทยังคงมีผลขาดทุน 

สะสมคงค้าง บริษัทฯจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ 

 • ความเสี่ยงต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ 
ต่างประเทศ (กรณีผู้ออกหลักทรัพย ์

เป็นบริษัทต่างประเทศ) 

-ไม่มี-
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การขับเคลื่อนธุรกิจ 
เพื่อความยั่งยืน

หลักการของบริษัทฯ ตั้งอยู่บนฐานความเช่ือท่ีว่า ธุรกิจ กับสังคม 

จะต้องอยู่ร่วมกัน อย่างช่วยเหลือเกื้อกูลเอ้ือประโยชน์ซ่ึงกันและกัน 

ช่วยกันลดจุดอ่อนต่อกัน บริษัทฯ จึงมีเจตนารมณ์ท่ีจะด�าเนินธุรกิจ 

ให้เจริญเติบโตบนพื้นฐานของธรรมาภิบาลและการดูแลรับผิดชอบ 

ต่อสงัคมและสิง่แวดล้อมอย่างย่ังยืน รวมท้ังค�านงึถงึผลประโยชน์ของ 

ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเป็นส�าคัญ 

นโยบายและเป้าหมายการจัดการ 
ด้านความยั่งยืน

พันธกิจการจัดการด้านความยั่งยืน

1. มุ่งม่ันทุ่มเทเพ่ือมาตรฐานสูงสุด ได้รับการรับรองมาตรฐาน 

สินค้าในระดับสากล 

2. ปรับปรุงพัฒนาระบบการผลิตและการบริหารจัดการอย่าง 

ต่อเนื่องโดยการท้าทายและเปลี่ยนแปลง ด้วยเทคโนโลยีและ 

ระบบงานสมัยใหม่ 

3. สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าเพื่อบรรลุการเป็นผู้น�า 

4. สร้างความแข็งแกร่งในการปฏบัิตงิาน และส่งเสรมิพฒันาศกัยภาพ 

บุคลากรทุกระดับเพื่อรองรับการบริหารจัดการสมัยใหม่ ให้เกิด 

การสร้างนวัตกรรมด้านการผลิต HVAC อย่างต่อเนื่อง 

5. เป็นองค์กรท่ีดขีองสงัคมด�าเนนิธรุกจิท่ีมกีารบรหิารจดัการโปร่งใส  

ใส่ใจผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมตามมาตรฐานสากล และ มีส่วนร่วม 

ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่สังคมชุมชน 

6. สร้าง Brand เป็นของตนเองเพื่อให้ลูกค้านึกถึงเม่ือมีความ 

ต้องการใช้สินค้าประเภทนี้ 

7. สร้างองค์กรแห่งความสุข และความภาคภูมิใจ 

ในการด�าเนินการเพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และแนวคิดตามหลัก

การของบริษัทฯดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯจึงก�าหนดนโยบายความรับ

ผดิชอบต่อสงัคม และสิง่แวดล้อมท่ีบรษัิทและบรษัิทย่อยใช้ยดึถอืเป็น

แนวทาง ดังต่อไปนี้ 

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน

สนบัสนนุกจิกรรมการพัฒนาและรกัษาสิง่แวดล้อมและอนรุกัษ์การใช้

พลังงานน�้า เชื้อเพลิง และกระดาษอย่างมีประสิทธิภาพ

• ส่งเสริมและอนุรักษ์การใช้พลังงาน

• ติดตามและปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับและข้อก�าหนดตาม

มาตรฐานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน

• พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตและระบบการจัดการของ

เสียจากโรงงานเพื่อก�าจัดมลภาวะท่ีมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

สู่มาตรฐาน ISO14000

• สร้างจิตส�านึกแก่พนักงานทุกระดับในความรับผิดชอบต่อการ

รักษาสิ่งแวดล้อมทั้งภายในโรงงานและภายนอกโรงงาน

สิทธิมนุษยชนและการปฎิบัติต่อพนักงาน 

ยึดม่ันในวัฒนธรรมของบริษัทฯ สนับสนุนและเคารพในการปกป้อง

สิทธิมนุษยชน ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม  

ส่งเสรมิให้พนกังานมีส่วนร่วมในการท�าประโยชน์ต่อสงัคมท้ังทางตรง

และทางอ้อม 

• การอบรมและพัฒนาบุคลากร พัฒนาทักษะของพนักงานทุก

ระดับและสร้างองค์ความรู้ภายในองค์กรตามนโยบายส่งเสริม

การเรยีนรูร้ะดบัองคก์รและการพัฒนาบคุลากรเพือ่ยกระดับการ

ท�างานของพนักงานอย่างมืออาชีพ

• ส่งเสริมพนักงานให้มีส่วนร่วมในการแสดงออกถึงความคิดเห็น

ต่อองค์กร

• จดัให้มีสวสัดกิาร ความปลอดภยัและสขุอนามยัในสถานท่ีท�างาน 

รวมถึงพัฒนาระบบการท�างานและสร้างนวัตกรรมในองค์กร 

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

มุง่พฒันาผลติภณัฑ์และบรกิารท่ีไม่ก่อให้เกดิอันตรายต่อผูบ้รโิภคและ

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีคุณภาพตรงตามหรือสูงกว่าความคาด

หมายของผู้บริโภค ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรม และ 

• ให้ความส�าคัญต่อมาตรฐานในการให้บริการลูกค้า รับผิดชอบ

ต่อการให้บรกิารลกูค้า ให้ข้อมูลเกีย่วกบัผลติภณัฑ์และบรกิารท่ี 

ถูกต้อง เพียงพอ ไม่เกินความเป็นจริง

• รักษาความลับของลูกค้าไม่น�าไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง 

หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

• มีนโยบายด้านการตลาด การลงทุนและการน�าเสนอผลิตภัณฑ์

และบริการที่รับผิดชอบต่อสังคม
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การก�ากับดูแลกิจการที่ดี

ด�าเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฏหมายและกฏระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง  

มีความโปร่งใส เปิดเผยข้อมูลท่ีส�าคัญ ตรวจสอบได้ ปฏิบัติตาม

นโยบายการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี โดยค�านึงถึงประโยชน์ท่ีจะเกิดข้ึน

กับผู้ถือหุ้น พนักงาน ชุมชนและสังคม คู่ค้า ลูกค้าและประชาชน  

คูแ่ข่งทางการค้า เจ้าหนี ้หน่วยงานภาครฐั และผู้มีส่วนได้เสยีทุกฝ่าย 

• ส่งเสริมและปรับปรุงมาตรฐานด้านจริยธรรมในการประกอบ

ธุรกิจให้สอดคล้องกับข้อปฏิบัติทางจริยธรรมซ่ึงรวมถึงการ 

เปิดเผยข้อมูล การดูแลและควบคุมการใช้ข้อมูลภายใน 

• รักษามาตรฐานการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท 

• ก�าหนดกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ

ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม 
บริษัทให้ความส�าคัญกับผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียและชุมชนท่ีโรงงาน 

ตั้งอยู่ มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนบริเวณโดยรอบของ

โรงงาน โดยจะพัฒนาคนในชุมชน ช่วยรกัษาสิง่แวดล้อม และส่งเสรมิ

จารีตประเพณีของชุมชน 

• ใช้กระบวนการทางธรุกจิเพือ่ประโยชน์ในการพฒันาคณุภาพชีวติ 

ช่วยสร้างเศรษฐกจิและความเข้มแข็งให้กบัชุมชนเพือ่นบ้าน และ

สังคมไทย

• สนับสนุนกิจกรรมและโครงการต่างๆ ท่ีสนับสนุนชุมชนและ

โครงการด้านการศึกษาส�าหรับโรงเรียนในชุมชน 

• ร่วมมือกับลูกจ้าง/พนักงาน ครอบครัวของพนักงาน ชุมชน 

ท้องถิ่น ตลอดจนสังคมโดยส่วนรวม เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิต

ของทุกฝ่ายเหล่านั้นในวิถีทางท่ีมีคุณค่าท้ังต่อตัวธุรกิจและต่อ

การพัฒนา

การด�าเนินงานตามนโยบายความรับผิด
ชอบทางสังคม
บริษัทได้ด�าเนินการศึกษาลักษณะท่ีส�าคัญ และบริบทของธุรกิจ 

ท้ังภายในและภายนอกองค์กรโดยใช้หลักเกณฑ์ท่ีธุรกิจสินค้า 

อุตสาหกรรมใช้ท่ัวไปจนเป็นท่ีมาของการก�าหนดพันธกิจการจัดการ 

ด้านความยั่งยืน ท่ีซ่ึงฝ่ายบริหารมีการก�าหนดนโยบายจรรยาบรรณ 

ทางธุรกิจ ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้ 

เป็นแนวทางในเบ้ืองต้น อีกท้ังได้ตัง้คณะท�างานเพือ่ขับเคลือ่น ควบคมุ 

และตรวจสอบการด�าเนินการให้สอดคล้องตามนโยบายฯ ดังกล่าว 

ปัจจุบันบริษัทฯ ท�าการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดการด้านความ 

ยั่งยืน โดยว่าตามหลักการพัฒนาแผนฯ ดังนี้: 

1. ด�าเนินธุรกิจด้วยคุณธรรม และจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อให้

เกิดความโปร่งใส และตรวจสอบได้ อีกท้ังบริษัทฯ ได้ลงนาม 

ในค�าประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย 

ในการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชัน เพื่อสร้างความโปร่งใส 

ในการด�าเนินงาน ท�าให้เกิดความร่วมมือและสนับสนุนธุรกิจ 

สินค้าอุตสาหกรรมของบริษัทฯ จากทุกภาคส่วน 

2. มุ่งเน้นการลดผลกระทบใดๆ (หากมี) ที่อาจจะเกิดขึ้นต่อสังคม 

และสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุดเป็นไปตามมาตรฐานสากล  

3. มุ ่ งสร ้ างความสามารถในการปฏิ บัติ  ยกระดับให ้ เกิด 

นวตักรรมใหม่ๆ ท่ีเพิม่ประสทิธภิาพและประสทิธิผลในการด�าเนนิ 

ธุรกิจ เช่น การประหยัดพลังงาน การรีไซเคิล การลดปริมาณ 

การใช้วัตถุดิบ เป็นต้น โดยเชื่อมโยงกับผู้มีส่วนได้เสียน�าความ 

ต้องการของผูมี้ส่วนได้เสยีภายนอกมาสูก่ารสร้างการมส่ีวนร่วม

กบัพนกังานเพือ่ให้เกดิการพัฒนาองค์กร ผกูโยงกบัแนวคดิความ 

รบัผดิชอบต่อสงัคมจนเกดิการ จดัการคณุภาพ โดยองค์กรก�าลงั 

ด�าเนนิการเพือ่ให้ได้รบัการรบัรอง ISO14001 จากความร่วมมือ 

ของทุกภาคส่วนอีกด้วย 

4. สร้างความได้เปรยีบทางการแข่งขนัในตลาดโลก โดยการคงสถานะ 

การรบัรองตามมาตรฐานคณุภาพสากล CSA และ UL เพือ่สามารถ 

สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าต่างประเทศ

กระบวนการจัดท�ารายงาน 

ปัจจุบันบริษัทฯ คงอยู่ในข้ันตอนเริ่มต้นในการปฏิบัติการตามแผน 

ปฏิบัติการ โดยฝ่ายต่างๆ ที่รับผิดชอบอยู่ระหว่างด�าเนินการก�าหนด  

แผนปฏิบัติการให้สอดคล้องตามประเด็นส�าคัญท่ีคณะท�างานฯ 

ได้ก�าหนดไว้ ท่ีซ่ึงอยู่ระหว่างการติดตามและประเมินแผนงานฯ  

โดยใช้หลักการและข้ันตอนขององค์กรแห่งความริเริ่มว่าด้วยการ 

รายงานสากล (GRI) เป็นแม่แบบ ในการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ 

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม คณะท�างานฯ จักท�าการรวบรวม 

ผลการด�าเนินงานตามแผนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อติดตามและ 

ร่วมกันพิจารณาหากสมควรเปลี่ยนแผนหรือแนวทางปฏิบัติเพ่ือให ้

สามารถสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายได้มากที่สุด

การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ 
ความรับผิดชอบต่อสินค้าและบริการ รับผิดชอบโดย 

สายงานผลิตและหน่วยงานควบคุมคุณภาพ

• บรษัิทฯ มกีารควบคมุการผลติให้สนิค้าทุกช้ินมีคณุภาพสงู 

ตามความต้องการของลูกค้า 

• ให้ความส�าคัญต่อก�าหนดการส่งมอบสินค้าตามท่ีมีการ 

ตกลงกับลูกค้า เพื่อให้การบริหารห่วงโซ่อุปทานเป็นไป 

อย่างประสิทธิภาพสูงสุด 
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• มีการรับประกันคุณภาพสินค้าทุกชิ้นตามเงื่อนไขท่ัวไป 

ในการขาย 

• บริษัทให้บริการซ่อมบ�ารุงกับลูกค้าด้วยความรวดเร็ว 

เพื่อตอบสนองความต้องการเร่งด่วนของลูกค้า 

การจัดหาวัตถุดิบและบริการ รับผิดชอบโดยหน่วยงานจัดซื้อ

• บริษัทฯ มีแนวทางในการด�าเนินการจัดซ้ืออย่างโปร่งใส 

และเป็นธรรม 

• วัตถดุบิและบรกิารของบรษัิทฯ จะต้องผ่านเกณฑ์คณุสมบัติ

ท่ีก�าหนดไว้ โดยค�านึงถึงความสามารถในการใช้งาน 

ข้อก�าหนดทางด้านความปลอดภยั และข้อก�าหนดทางด้าน

สิ่งแวดล้อม เพ่ือให้มั่นใจว่าวัตถุดิบ และบริการท่ีบริษัท

น�าเข้า จะไม่ก่อให้เกิดปัญหาต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อไป 

• ผู้จ�าหน่าย และผู้ผลิตวัตถุดิบ ต้องมีการแสดงแหล่งที่มา

ของวัตถุดิบ และกระบวนการผลิตอย่างชัดเจน เพื่อให้

มัน่ใจได้ว่า วตัถดุบิต้นทางและกระบวนการแปรรปูวตัถดุบิ

ดังกล่าว จะไม่ผิดข้อก�าหนดด้านสังคม ความปลอดภัย 

และสิ่งแวดล้อม 

การดูแลพนักงาน รับผิดชอบโดยสายงานบริหาร/บุคคล

• บริษัทฯ จัดให้มีการฝึกอบรมให้พนักงานในทุกระดับอย่าง

ท่ัวถึง เพ่ือเป็นการเสริมศักยภาพและเพ่ือความก้าวหน้า

ในบริษัท 

• มีการตรวจร่างกายประจ�าปีในทุกปีเพ่ือลดค่าใช้จ่าย 

ของพนักงานและเพื่อสุขภาพที่ดีของพนักงาน 

• มีการให้ทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงาน 

การจัดการด้านความยั่งยืน 
ในมิติสิ่งแวดล้อม
เนื่องจากบริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจอุตสาหกรรมด้านการผลิต ท่ีซ่ึงใน 

กระบวนการอาจมกีารใช้น�า้มัน สารหล่อลืน่ และ/หรอืสารเคมบีางชนดิ 

บรษัิทฯ จงึให้ความส�าคญัเป็นอย่างย่ิงต่อการก�าหนดแผนการป้องกนั

การเกิดผลกระทบในทางลบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม พร้อมท้ังการ 

เฝ้าระวังอย่างเป็นระบบ ดังจะเห็นได้จากการยกเลิกการใช้สาร CFC 

ท่ีซ่ึงส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ท้ังๆ ท่ีเป็นสารหลักท่ีใช้โดยท่ัวไป 

ในอุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนเครื่องปรับอากาศ มาไม่ต�่ากว่า 10 ปี  

แต่กระนัน้บรษัิทยังคงเดนิหน้าท่ีจะพฒันาคณุภาพท้ังด้านกระบวนการ 

และผลิตภัณฑ์เพื่อมิให้ส่งผลทางลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยน�า 

เกณฑ์มาตราฐาน ISO 14001 มาเป็นแนวปฏบัิต ิวตัถดุบิและช้ินส่วน 

ท่ีบริษัทคัดสรรต้องได้รับความปลอดภัยได้มาตราฐานสากลรวมถึง 

เลือกใช้วัตถุดิบท่ีสามารถน�ากลับมาใช้ใหม่ในส่วนของกระบวน 

การผลิต นอกจากนี้บริษัทยังมีเป้าหมายท่ีจะใช้พลังงานอย่างมี 

ประสิทธิภาพสูงสุด ก่อให้เกิดของเสียน้อยที่สุดในระหว่างการผลิต มี

การแยกของเสีย กระตุ้นให้เกิดการน�ากลับมาใช้ใหม่ และหลีกเลี่ยง 

การซื้อวัตถุดิบหรือชิ้นส่วนที่ยากต่อการย่อยสลายอีกด้วย  

การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 

ขั้นตอนที่ 1 ก�าหนดนโยบาย กลยุทธ์ และแผนงานการจัดการ 

ก๊าซเรือนกระจกขององค์กร 

บริษัท ซี.ไอ. กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) มีนโยบายขับเคลื่อนธุรกิจ 

ไปพร้อมกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อความย่ังยืนขององค์กร 

และประเทศชาติท่ีจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ 

ภูมิอากาศโลก (Climate Change) ด้วยเป้าหมายในการลดการปล่อย 

ก๊าซเรอืนกระจกมากกว่าร้อยละ 30 ภายใน 10 ปี โดยส่งเสรมิโครงการ 

อนุรักษ์พลังงาน ผลักดันการใช้พลังงานหมุนเวียน และลดการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิต โดยได้ก�าหนดทิศทางการลงทุน 

อย่างต่อเนือ่งในระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2564-2573) รวมถงึการข้ึนทะเบียน 

รับรองคาร ์บอนฟุตพริ้นท ์องค ์กรกับองค ์การบริหารจัดการ 

ก๊าซเรอืนกระจก (องค์การมหาชน) เพือ่แสดงให้เห็นข้อมูลและบรหิาร 

จัดการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างมีประสิทธิภาพ 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี/รายงานประจ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน52

ปี รายละเอียดงาน งบลงทุน ระยะเวลา (เดือน/ปี) 

2564 • เริม่โครงการ จดัท�ารายงานข้อมูลการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก  

บริษัท ซี.ไอ. กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) จ�านวน 3 โรงงาน

- 11/2563-10/2564

2565 • จดัท�ารายงานข้อมลูการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก บรษัิท ซี.ไอ.  

กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) จ�านวน 3 โรงงาน และบริษัทในเครือ 

• ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 30 KW  

(เป็น 10% ของพลังงานทั้งหมด)

60,000

785,700

11/2564-10/2565

2566 • จดัท�ารายงานข้อมลูการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก บรษัิท ซี.ไอ.  

กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) จ�านวน 3 โรงงาน และบริษัทในเครือ 

• ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 30 KW  

(เป็น 20% ของพลังงานทั้งหมด)

60,000

785,700

11/2565-10/2566

2567 • จดัท�ารายงานข้อมลูการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก บรษัิท ซี.ไอ.  

กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) จ�านวน 3 โรงงาน และบริษัทในเครือ 

• ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 30 KW  

(เป็น 30% ของพลังงานทั้งหมด) 

• เปลี่ยนห้องอบสี # 1 จากระบบ LPG สู่ระบบพลังงานไฟฟ้า

60,000

785,700  

700,000

11/2566-10/2567

2568 • จดัท�ารายงานข้อมลูการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก บรษัิท ซี.ไอ.  

กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) จ�านวน 3 โรงงาน และบริษัทในเครือ 

• ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 60 KW  

(เป็น 50% ของพลังงานทั้งหมด) 

• เปลี่ยนห้องอบสี # 2 จากระบบ LPG สู่ระบบพลังงานไฟฟ้า 

60,000 

1,571,400  

700,000

11/2567-10/2568

2569 • จดัท�ารายงานข้อมลูการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก บรษัิท ซี.ไอ.  

กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) จ�านวน 3 โรงงาน และบริษัทในเครือ 

• ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 30 KW  

(เป็น 60% ของพลังงานทั้งหมด) 

• เปลี่ยนรถพลังงานฟอสชิล สู่รถพลังงานไฟฟ้า (EV)

60,000 

785,700 

1,200,000

11/2568-10/2569

2570 • จดัท�ารายงานข้อมลูการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก บรษัิท ซี.ไอ.  

กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) จ�านวน 3 โรงงาน และบริษัทในเครือ 

• ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 30 KW  

(เป็น 70% ของพลังงานทั้งหมด) 

• เปลี่ยนรถพลังงานฟอสชิล สู่รถพลังงานไฟฟ้า (EV)

60,000 

785,700 

1,200,000

11/2569-10/2570

2571 • จดัท�ารายงานข้อมลูการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก บรษัิท ซี.ไอ.  

กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) จ�านวน 3 โรงงาน และบริษัทในเครือ 

• ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 30 KW  

(เป็น 80% ของพลังงานทั้งหมด) 

• เปลี่ยนรถพลังงานฟอสชิล สู่รถพลังงานไฟฟ้า (EV)

60,000 

785,700 

1,200,000

11/2570-10/2571

แผนงานลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 



ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน
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ปี รายละเอียดงาน งบลงทุน ระยะเวลา (เดือน/ปี) 

2572 • จดัท�ารายงานข้อมลูการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก บรษัิท ซี.ไอ.  

กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) จ�านวน 3 โรงงาน และบริษัทในเครือ 

• ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 30 KW  

(เป็น 90% ของพลังงานทั้งหมด) 

• เปลี่ยนรถพลังงานฟอสชิล สู่รถพลังงานไฟฟ้า (EV)

60,000 

785,700 

1,200,000

11/2571-10/2572

2573 • จดัท�ารายงานข้อมลูการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก บรษัิท ซี.ไอ.  

กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) จ�านวน 3 โรงงาน และบริษัทในเครือ 

• ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 30 KW  

(เป็น 100% ของพลังงานทั้งหมด) 

• เปลี่ยนรถพลังงานฟอสชิล สู่รถพลังงานไฟฟ้า (EV)

60,000 

 785,700 

1,200,000

11/2572-10/2573

ยอดรวมการลงทุน 15,797,000

ขั้นตอนที่ 2 ระบุขอบเขตองค์กร

บริษัท ซี.ไอ. กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) จะด�าเนินการจัดท�ารายงาน

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในปีฐาน 2564 (ระหว่าง พฤศจิกายน 

2563 - ตุลาคม 2564) โดยมีขอบเขตองค์กรในปีแรกท่ีด�าเนินการ

คือ ส�านักงานใหญ่ โรงงาน 1 โรงงาน 2 และโรงงาน 3 โดยในปีที่สอง 

จะมีการจัดท�ารายงานครอบคุมทุกปริษัทในเครือกลุ่มบริษัทท้ังหมด 

ตามอ�านาจควบคุมการด�าเนินงานบริษัท ซี.ไอ. กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) 

บริษัทที่มีความสัมพันธ์กัน
กรรมสิทธิ์/สิทธิ

ออกเสียง 

อ�านาจควบคุม

ควบคุม 

การด�าเนินงาน

ควบคุม 

ทางการเงิน

บริษัท ซีไอจี ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด 99.97% 100% 100% 

บริษัท ซีไอจี (ประเทศไทย) จ�ากัด 99.98% 100% 100% 

บริษัท สยามเรลเวย์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด 99.99% 100% 100% 

บริษัท อิลลัสโตร จ�ากัด 97% 100% 100% 

บริษัท ซีไอจี บลูโซลูชั่นส์ จ�ากัด 99.97% 100% 100% 

บริษัท เวลไวส์ แคร์ จ�ากัด 50% 100% 100% 

บริษัท ซีไออาร์พี จ�ากัด 50% 100% 100% 

บริษัท ซีไอจี การประปา จ�ากัด 70% 100% 100% 

บริษัท ซีไอจี โอเปอเรชั่น จ�ากัด 50% 100% 100% 

บริษัท ฟ้าขวัญทิพย์ จ�ากัด (บริษัทร่วมของบริษัทย่อย) 40.20% 0% 100% 

บริษัท ขวานทองประปาไทย จ�ากัด (บริษัทร่วม) 49% 0% 100% 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี/รายงานประจ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน54

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม

ในการด�าเนนิการตามนโยบายเพือ่สอดคล้องตามหลกัการเพ่ือก้าวไป 

สูค่วามย่ังยืนไปกบัสงัคมและสิง่แวดล้อม บรษัิทฯ ได้ด�าเนนิงานก�าหนด 

แผนปฏิบัติงานย่อยๆ ในเบื้องต้น โดยฝ่ายต่างๆ ในองค์กรได้จัดท�า 

แผนปฏิบัติการโดยว่าตามประเด็นส�าคัญ ที่ได้คัดเลือกไว้ดังนี้: 

สุขภาพและความปลอดภัย รับผิดชอบโดยหน ่วยงาน 

ความปลอดภัย

• บรษัิทฯ มีการวางกฎระเบียบด้านความปลอดภยัอย่างรดักมุ  

• มีการจัดอบรมด้านความปลอดภัยให้พนักงานทุกคนอยู่

เป็นประจ�า 

• ในช่วงท่ีมีการแพร่ระบาดของเช้ือ COVID-19 หน่วย

งานความปลอดภัย ด�าเนินการอย ่างเต็มท่ี ในการ 

ก�าหนดมาตรการ ตรวจสอบ และทวนสอบมาตรการ เพือ่ให้

สอดคล้องต่อสถานการณ์การระบาดของโรค เพื่อให้มั่นใจ

ได้ว่าพนักงาน และชุมชนรอบข้างปลอดภัย 

การบริหารจัดการของเสียและวัสดุเหลือใช้ รับผิดชอบ 

โดยสายงานผลิต

• บริษัทฯ มีระบบการจัดการน�้าเสียท่ีมีประสิทธิภาพ 

ก่อนปล่อยน�้าลงสู่ระบบระบายน�้าสาธารณะ 

• มีการพัฒนาการผลิตเพื่อลดปริมาณของเสียและวัสดุ 

เหลือใช้จากกระบวนการผลิต 

• มกีารน�าเศษวัสดมุาเข้าสูก่ระบวนการเพือ่น�ากลบัมาใช้ใหม่ 

สินค้าและบริการท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม รับผิดชอบ 

โดยสายงานวิศวกรรม 

• เข ้าร ่วมโครงการรักษ ์สิ่ งแวดล ้อมก�าจัดสาร CFC 

(Chlorofluorocarbons) ท่ีนิยมใช้ในสายการผลิตใน

อุตสาหกรรมไฟฟ ้าฯ โดยเฉพาะ ท่ี เกี่ ยวข ้องกับ 

เครื่องปรับอากาศท่ีเป็นสารตัวหลักในการก่อก�าเนิด 

มลพิษทางอากาศ 

• สนิค้าของบรษัิทเป็นสนิค้าท่ีไม่ต้องใช้สารท�าความเย็นท่ีมี

ส่วนผสมของ CFC 

• สินค้าของบริษัทต้องออกแบบให้สอดคล้องต่อการ 

ใข้งานกับสารท�าความเย็นชนิดใหม่ ท่ีส่งผลกระทบต่อสิ่ง

แวดล้อมน้อยที่สุด 

• บริษัทฯ ให้บริการซ่อมบ�ารุงกับลูกค้าแทนการผลิต 

ใหม่เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

 

การก�ากับดูแลกิจการและข้อปฏบิตัด้ิานจริยธรรม รบัผดิชอบ 

โดยส�านักงานตรวจสอบภายในและ ส�านักงานเลขานุการฯ 

บริษัทฯ ส่งเสริมและปรับปรุงมาตรฐานด้านจริยธรรมในการประกอบ 

ธรุกจิให้สอดคล้องกบัข้อปฏบัิตทิางจรยิธรรม ซ่ึงรวมถงึการเปิดเผยข้อมลู  

การดแูลและควบคมุการใช้ข้อมูลภายใน การรกัษามาตรฐาน การก�ากบั 

ดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยรวมถึง กลยุทธการบริหารความเสี่ยง 

ที่มีประสิทธิภาพ 

• การก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ 
• ข้อก�าหนดเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน 
• ความโปร่งใส 
• การเปิดเผยข้อมูล 
• การบริหารความเสี่ยง 

ความรับผิดชอบต่อชุมชนและการส่งเสริมการศึกษา รับ

ผิดชอบโดยส่วนงานบริหาร 

บริษทัฯ สนับสนุนกิจกรรมและโครงการ ต่างๆ ที่สนับสนุนชุมชนและ

โครงการด้านการศึกษาส�าหรับโรงเรียนในชุมชน

รวมถึงการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู ้ประสบภัยจากภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติและสาธารณภัยอื่นๆ 

• บรษัิทฯ ให้ทุนการศึกษากบับุตรและธดิาของพนกังาน รวม

ถึงเด็กๆ ในสถาบันการศึกษา และชุมชนใกล้เคียง เช่น 

โรงเรียนบางคูวัด หมู่บ้านเอื้ออาทรฯ และ เทศบาลเมือง

บางคูวัด เป็นต้น 

• บริษัทฯ จัดให้มีการศึกษาและฝึกงานของนิสิตนักศึกษา 

ของสถาบันการศึกษาต่างๆ เช่น วิทยาลัยเทคโนโลย ี

แหลมทองและวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี เป็นต้น 

• ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติและสาธารณภัย

ต่างๆ 

ข้อพิพาททางกฎหมาย 

บรษัิทฯ และบรษัิทย่อย ไม่เคยมีข้อพพิาททางกฎหมายด้านสิง่แวดล้อม 

และ/หรือสังคม หรือแม้แต่ถูกตรวจสอบว่าการด�าเนินงานของบริษัท

หรอืบรษัิทย่อยมกีารฝ่าฝืนกฎหมายในด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

อย่างมีนัยส�าคัญแต่อย่างไร

เราค�านงึถงึชมุชน สงัคมและสิง่แวดล้อมเพือ่ชีวติท่ีดีของลกูหลานและ

สังคมในวันข้างหน้า ดังจะเห็นได้จาก ประกาศนียบัตรที่เราได้รับจาก

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ถงึความมุ่งมัน่ตัง้ใจในการเข้าร่วม

โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมก�าจัดสาร CFC (Chlorofluorocarbons) ที่

นิยมใช้ในสายการผลิตในอุตสาหกรรมไฟฟ้าฯ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้อง

กับเครื่องปรับอากาศท่ีเป็นสารตัวหลักในการก่อก�าเนิดมลพิษทาง

อากาศ ในปี 2543 จัดท�าบ่อบ�าบัดน�้าเสียก่อนปล่อยลงท่อระบาย

สาธารณะ การน�าน�า้ท่ีใช้ในกระบวนการกลบัมาใช้ซ�า้เป็นต้น ท่ีถอืเป็น

จุดเริ่มต้นในการก้าวเดินต่อไปในรูปแบบโรงงานสีเขียว
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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ผลกระทบด้านลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

การด�าเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยยังตั้งแต่อดีตจนถึงปลายปี 

2564 ยังไม่พบว่าส่งผลกระทบในด้านลบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมหรือ

ไม่เป็นไปตามหลักการ 8 ข้อว่าด้วยหลักการของ CSR แต่อย่างไร 

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

ในปี 2564 บริษัทฯ ได้ด�าเนินกิจกรรมเพ่ือประโยชน์ต่อสังคมและ 

สิ่งแวดล้อมในหลายด้าน โดยมีกิจกรรม และโครงการต่างๆ เช่น การ

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงานการใช้วัตถุดิบในกระบวนการผลิต

ท่ีปราศจากสารเคมีท่ีกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การลดค่าใช้จ่าย ลด

ต้นทุนในการผลิต การประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ การสร้างความ 

สัมพันธ์อันดีกับชุมชน เป็นต้น 

สุขภาพและความปลอดภัย

บรษัิทฯ มุง่มัน่ในการควบคมุ ดแูล ป้องกนัความเสีย่งด้านความปลอดภยั  

อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมการท�างานของบุคลากรทุกคน โดย

ให้ความส�าคญัเป็นอย่างย่ิงต่อการด�าเนนิงานตามกฎหมาย มาตรฐาน

สากล และนโยบายคุณภาพ ความม่ันคง ความปลอดภัย อาชีว

อนามัย และสิ่งแวดล้อม เพ่ือลดอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์และลดอัตรา 

การเจ็บป่วยจากการท�างานในทุกพื้นท่ีปฏิบัติงาน ด้วยตระหนักดีว่า 

บุคลากรของบริษัทฯ ทุกคน รวมถึงคู่ค้า และผู้รับเหมาที่ด�าเนินงาน 

ร่วมกับบริษัท มีสิทธิในการท�างานภายใต้สภาพแวดล้อมท่ีมั่นคง 

ปลอดภัย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในการท�างาน 

บริษัทฯ ปลูกฝังจิตส�านึกด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยให้

แก่พนักงานในทุกระดับ ผ่านการก�ากับดูแลในระดับนโยบาย และ

ระดับการปฏิบัติ เช่น การฝึกอบรม และการสร้างความเข้าใจ 

เชิงลกึด้วยกจิกรรมและแรงจงูใจ เพือ่สนบัสนนุให้เกดิความรบัผดิชอบ 

ในเรื่อง ความปลอดภัยทั่วทั้งองค์กร

• บริษัทฯ มีการวางกฎ ระเบียบ ด้านความปลอดภัย 
อย่างรัดกุม โดยจัดให้มีอุปกรณ์ Safety ให้พนักงาน 
อย่างเหมาะสมในการปฏิบัติงาน 

• มีการจัดอบรมด้านความปลอดภัยให้พนักงานทุกคน
อยู่เป็นประจ�า
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สรุปสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการท�างานถึงขั้นหยุดงาน รวม 3 สาขา ในปี 2562 - 2564 

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ รวม 3 สาขา 
ปี

2562 2563 2564

จ�านวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ (ครั้ง) 9 15 17

จ�านวนพนักงานได้รับอุบัติเหตุ (คน) 9 15 17

นวนวันหยุดงานของพนักงานรวม (วัน) 9.75 129.5 203

อย่างไรก็ดี ตามท่ีบริษัทได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ 

เช้ือไวรัส COVID-19 ท�าให้เกิดการหมุนเวียนของพนักงานอย่าง 

รวดเร็ว ซ่ึงบริษัทจ�าเป็นต้องเร่งจ้างพนักงานเข้ามาเพ่ือตอบสนอง 

ต่อความต้องการทางด้านการผลติ อกีท้ังกระบวนการผลติของบรษัิท  

เป็นกระบวนการที่ต้องการความช�านาญการ และเครื่องจักรบางส่วน  

เป็นเครื่องจักรที่ใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน ท�าให้เกิดอุบัติเหตุเพิ่ม

ขึ้น ทั้งนี้ทางบริษัท จึงก�าหนดแนวทางแก้ไขดังนี้ 

• ด�าเนนิการป้องกนัการเกดิปัญหาทางด้านอบัุตเิหตแุละคณุภาพของ 

สินค้า อันเนื่องมาจากการตรวจรับเครื่องจักรใหม่และตรวจรับ 

การซ่อมบ�ารุงเครื่องจักร โดยการปรับปรุงขั้นตอนการตรวจรับ 

เครือ่งจกัรให้ต้องมีการตรวจรบัโดยคณะท�างานซ่ึงประกอบไปด้วย  

พนักงาน หัวหน้างาน เจ้าหน้าที่คุณภาพ และเจ้าหน้าที่ความ 

ปลอดภยัวชิาชพี ท้ังนีเ้พ่ือให้เกดิการพจิารณาอย่างรอบด้านก่อนท่ี 

จะอนมุตัิในการใช้เครื่องจักร 

ในปี 2564 บริษัทฯ จัดให้มีการอบรมด้านความปลอดภัย โดยจัดให้มี 

การอบรมภายใน และภายนอกบริษัท ดังนี้ Safety Awareness 

(การปลูกจิตส�านึกความปลอดภัยในการท�างาน), ความปลอดภัย 

ในการท�างานเกี่ยวกับสารเคมีและการตอบโต้กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน,  

หลกัสตูรดบัเพลงิขัน้ต้น, หลกัสตูร จป.บรหิาร, หลกัสตูร จป.หัวหน้า

งาน เป็นต้น 
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การบริหารจัดการพลังงาน 

บริษัทฯ มีการส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาและอนุรักษ์การใช้พลังงาน 

โดยได้จดัท�าโครงการประหยัดพลงังานไฟฟ้าท่ีตอบสนองนโยบายของ 

บริษัทเรื่องการประหยัดพลังงานโครงการท่ีจัดท�าขึ้นมี 1 โครงการ  

ซึ่งสามารถลดค่าพลังงานไฟฟ้าได้ต่อปีมูลค่า 320,000 บาท 

สรุปตัวเลขการพัฒนาพนักงาน  

ชั่วโมงต่อคนต่อปี

จ�านวนชั่วโมงอบรมต่อคนต่อปี ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

พนักงานและผู้บริหาร 5.51 5.42 5.22 5.32

บาทต่อคนต่อปี 

ค่าใช้จ่ายอบรมต่อคนต่อปี ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

พนักงานและผู้บริหาร 562.35 637.07 183.00 847.00

• ก�าหนด skill matrix เฉพาะส�าหรับเครื่องจักร โดยพนักงาน 

ท่ีเข้าใช้งานเครื่องจักรจ�าเป็นต้องผ่านการอบรม และทดสอบ 

เพ่ือให้มั่นใจว่า พนักงานสามารถท�างานกับเครื่องจักรได้อย่าง

ถกูต้อง สวมใส่อปุกรณ์ท่ีเหมาะสมต่อการปฏบัิตงิาน และปฏบัิติ

งานด้วยความปลอดภัย 

• ปรบัปรงุข้ันตอนการตรวจความปลอดภยั โดยเพิม่ข้อเสนอทาง 

ด้านความปลอดภยั จากผูท่ี้มปีระสบการณ์ท�างานด้านเครือ่งจกัร 

ในลักษณะเดียวกัน แต่ท�างานในหน่วยงานท่ีแตกต่างกัน  

ซ่ึงแนวทางนี้จะท�าให้การปรับปรุงความปลอดภัยมีมุมมองท่ี 

กว้างข้ึน และสามารถมองเห็นความเสีย่งทางด้านความปลอดภยั 

ได้มากขึ้น 

การบริหารจัดการของเสียและวัสดุเหลือใช้ 

• บริษัทฯ ให้ความส�าคัญต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  

โดยจัดให้มีระบบการจัดการน�้าเสียท่ีมีประสิทธิภาพ 

ก่อนปล่อยน�้าลงสู่ระบบระบายน�้าสาธารณะ

• บริษัทฯ ส่งเสริมให้เกิดโครงการลดต้นทุนและเพิ่ม 

ประสิทธิภาพการผลิต โดยเฉพาะในสายงานการ

ผลิต สามารถลดปริมาณของเสียและวัสดุเหลือใช้ใน 

กระบวนการผลิต โดยสามารถลดต้นทุนในการผลิตได้ 

3,104,000 บาท ในปี 2564

การดูแลพนักงาน 

บรษัิทฯ จดัให้มีการฝึกอบรมพนกังานในทุกระดบัอย่างท่ัวถงึ เพ่ือเป็น 

การเสริมสร้างความรู้และเพิ่มพูนศักยภาพของพนักงาน และเพื่อลด 

ความเสีย่งด้านการขาดแคลนบุคลากรสายวชิาชีพได้ในอีกทางหนึง่ด้วย 
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ในปี 2564 บริษัทฯ จัดให้มีการอบรม ดังนี้ หลักสูตรมาตรฐาน 

ท่ีใช้ในการผลิต, ความรู้เกี่ยวกับเครื่องเย็น การอ่านเเบบเบ้ืองต้น 

จุดควบคุมเเละจุดตรวจสอบใน Drawing, ความรู้ในงานช่างเช่ือม, 

การใช้เครื่องมือวัดค่า, โปรเเกรมค�านวนคอยล์, การสร้างจิตส�านึก 

ในคณุภาพ, ความรูเ้บ้ืองต้นเกีย่วกบัการจดัท�างบประมาณ, Power BI, 

MS Excel ข้ันกลาง, ผูจ้ดัการและหัวหน้างานกบังานบรหิารทรพัยากร 

บุคคล, การเพิ่มผลลัพธ์ธุรกิจให้เติบโต 10X ด้วย OKRs และ ฯลฯ 

• มีการตรวจร่างกายประจ�าปีในทุกปีเพื่อลดค่าใช้จ่าย 
และเพื่อสุขภาพที่ดีของพนักงาน    

• มีการให้ทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงาน     
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ความรับผิดชอบต่อชุมชนและการส่งเสริมการศึกษา

บรษัิทฯ สนบัสนนุกจิกรรมและโครงการต่างๆ ท่ีสนบัสนนุ ชุมชน และ

โครงการด้านการศึกษาส�าหรับโรงเรียนในชุมชน อาทิเช่น 

• มอบเครื่องฟอกอากาศให้กับโรงพยาบาลส่งเสริม 
สุขภาพต�าบลบางคูวัด เพ่ือน�าไปใช้ส�าหรับห้อง  
ทันตกรรมและห้องตรวจผู้ป่วยนอก   

• ให้ทุนการศึกษากับเด็กๆ ในสถาบันการศึกษา และ
ชุมชนใกล้เคียง เช่น โรงเรียนบางคูวัด และ ได้เปิด
โอกาสให้นกัเรยีนช้ันมธัยมศกึษาตอนต้น เข้าเยีย่มชม
กิจการและศึกษาดูงาน เป็นต้น

• มอบฉากกั้นให้กับกรมสวัสดิการและคุ ้มครอง
แรงงาน ปทุมธานี เพ่ือนไปใช้ส�าหรับห้องท่ีให้
บริการ ผู้มาติดต่อ  
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บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน60

การวิเคราะห์และค�าอธิบาย
ของฝ่ายจัดการ

ค�าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน 
และผลการด�าเนินงาน

ค�าอธิบายผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2564
ผลการด�าเนินงานต่อไปนี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินตาม

งบการเงินรวมของบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ�ากัด(มหาชน) และบริษัทย่อย 

โดยงบการเงินรวมส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ได้รวม

บัญชีของบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (รวม

เรียกว่า “บริษัท”) ตามที่ระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 

1. ข้อมูลทั่วไป

บทสรุปผู้บริหาร 

สรุปภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย ปี 2564 และแนวโน้ม ปี 2565

ภาวะเศรษฐกจิอุตสาหกรรมในปี 2565 เมือ่พจิารณาจากดชันผีลผลติ

อุตสาหกรรม (MPI) คาดว่าจะขยายตัว ร้อยละ 5.2 ในขณะที่ปี 2564 

MPI หดตัวร้อยละ 9.3 โดย อุตสาหกรรมส�าคัญที่ขยายตัวในปี 2564 

อาทิ รถยนต์ โดยเพิ่มข้ึนในตลาดส่งออก เนื่องจากกิจกรรมทาง

เศรษฐกจิของประเทศคูค้่าขยายตวั จากการคลีค่ลายของสถานการณ์

การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ในส่วนของตลาดในประเทศ

ยังคงชะลอตัว 

ชิ้นส ่วนอิเล็กทรอนิกส์ เป ็นผลจากความต้องการของสินค ้า

อิเล็กทรอนิกส์โลกที่เพิ่มมากขึ้น เพื่อรองรับความต้องการใช้ Cloud 

Computing และ Data Center รวมถึงความต้องการใช้อุปกรณ์ท่ี

จ�าเป็นในการท�างานและการศึกษาทางไกล ท้ังนี้ มูลค่าการส่งออก

ในตลาดหลักที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ อาเซียน สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา 

และจีน 

เหล็กและเหล็กกล้า เพิ่มขึ้นท้ังผลิตภัณฑ์ในกลุ ่มเหล็กทรงยาว

และเหล็กทรงแบน โดยผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเหล็กทรงยาว เพิ่มข้ึน

จากโครงการก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ของภาครัฐ 

ส�าหรับผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเหล็กทรงแบน เพ่ิมข้ึนจากการผลิตของ

อุตสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องปรับอากาศ 

เป็นผลจากฐานต�า่ ในปีก่อน จากการระบาดของเช้ือไวรสัโควดิ-19 ใน

ระลอกแรกที่ส่งผลกระทบทั่วโลก และส่งผลให้ผลผลิตขาดแคลน ชิ้น

ส่วนส�าหรับการผลิตสินค้าจากการล็อกดาวน์ในหลายประเทศ 

เฟอร์นิเจอร์ เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลกเริ่มดีข้ึน และปัญหาการ

ระบาดของโควิด-19 ในต่างประเทศเริม่คลีค่ลาย ส่งผลให้มียอดค�าสัง่

ซื้อเข้ามามากขึ้น โดยเฉพาะ ลูกค้ารายใหญ่จากตลาดสหรัฐอเมริกา 

สหภาพยุโรป และญ่ีปุ่น รวมถึงตลาดในประเทศก็ได้รับค�าสั่งซ้ือใน

ส่วนของ เครื่องเรือนท�าด้วยโลหะเพิ่มขึ้น

แนวโน้ม ปี 2565 

ประมาณการอัตราการขยายตวัของดชันผีลผลติอุตสาหกรรม (MPI) ปี 

2564 คาดว่าจะขยายตัวในช่วงร้อยละ 4.0 – 5.0 โดยมีแรงสนับสนุน

จาก (1) ตลาดส่งออกขยายตวัต่อเนือ่งจากการขยายตวัทางเศรษฐกจิ

ของประเทศคู่ค้า (2) ตลาดในประเทศเริ่มฟื้นตัวจากการผ่อนคลาย

มาตรการควบคุมและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่าง ๆ ของภาครัฐ 

และ (3) ในส่วนของสถานประกอบการ มีการควบคุมการแพร่ระบาด

ของโควดิ-19 ได้ดข้ึีน รวมถงึการกระจายวคัซีน ท�าได้ครอบคลมุและ

ทั่วถึง อย่างไรก็ตาม สถานการณ์การระบาดยังคงมีความไม่แน่นอน 

ยังคงต้องติดตาม การแพร่ระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่อย่าง

ใกล้ชิดต่อไป 

เครือ่งใช้ไฟฟ้า คาดว่าจะมกีารผลติและการส่งออกท่ีเพ่ิมข้ึนประมาณ

ร้อยละ 3.0 และ 5.0 ตามล�าดับ เมื่อเทียบกับปีก่อน จากเศรษฐกิจ

โลกและตลาดส่งออกหลกัของประเทศไทยฟ้ืนตวัจากสถานการณ์การ

ระบาด ของเช้ือไวรสั โควดิ-19 และการพฒันานวตักรรม การปรบัปรงุ

เทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าท่ีให้ความส�าคัญด้าน

สุขภาพ รวมถึงการจ�าหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ ท�าให้ผู้

บริโภคเข้าถึงข้อมูลและตัดสินใจซ้ือได้ง่ายข้ึน ส่งผลให้มีแนวโน้ม

ความต้องการใช้สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นต่อเนื่องในปี 2565 

แนวโน้มการส่งออก

การส่งออกต่างประเทศ ปี 2564 (ม.ค.-ต.ค.) ขยายตัวขึ้นเมื่อเทียบ

กับช่วงเดียวกันของ ปี 2563 (ม.ค.-ต.ค.) โดยได้รับปัจจัยหนุนจาก

บรรยากาศการค้าโลกท่ีฟื้นตัวต่อเนื่อง ประกอบกับสถานการณ์การ

แพร่ระบาด ของโควิด-19 ในหลายประเทศท่ัวโลกเริ่มคลี่คลายไป

ในทิศทางท่ีดีข้ึน เป็นอานิสงส์ให้การค้าระหว่างประเทศไทย และ 

คู่ค้าหลักปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อไปได้ การค้าระหว่างประเทศของไทย ปี 

2564 (ม.ค.-ต.ค.) มีมูลค่าทั้งสิ้น 443,456.0 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิด

เป็นมลูค่าการส่งออก 222,736.4 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ ขยายตวัเพิม่ข้ึน

ร้อยละ 15.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน ของปีก่อน และมูลค่าการน�า

เข้า 221,089.8 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ ขยายตวัเพิม่ขึน้ร้อยละ 31.3 เม่ือ

เทียบกับ ช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยดุลการค้า ปี 2564 (ม.ค.-ต.ค.) 

เกินดุล 24,755.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า ปี 2564* ขยายตัวเมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมี

ดัชนีผลผลิตอยู่ที่ 102.9 ขยายตัว ร้อยละ 9.9 (%YoY) ทั้งนี้เครื่องใช้



ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน
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บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) 61

ไฟฟ้าปรับตัวเพิ่มขึ้น ได้แก่ สายไฟฟ้า คอมเพรสเซอร์ เครื่องปรับ

อากาศ เตาอบไมโครเวฟ เครือ่งซักผ้า ตูเ้ยน็ และ พดัลม เพิม่ข้ึน ร้อย

ละ 21.0, 18.0, 10.4, 6.9, 6.8, 4.8 และ 2.2 ตามล�าดบั โดยสายไฟฟ้า

มีค�าสั่งซ้ือจากต่างประเทศเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะตลาดสหรัฐอเมริกา 

อาเซียน และสหภาพยโุรป ในขณะท่ีสนิค้าท่ีมกีารปรบัตวัลดลง ได้แก่ 

มอเตอร์ไฟฟ้า หม้อหุงข้าว และกระตกิน�า้ร้อน ลดลงร้อยละ 17.2, 4.5 

และ 2.9 ตามล�าดบั เนือ่งจากการจ�าหน่ายในประเทศและค�าสัง่ซือ้จาก

ต่างประเทศลดลงในตลาดจีน อาเซียน และ ญี่ปุ่น 

การจ�าหน่ายในประเทศในปี 2564* สินค้าที่จ�าหน่ายในประเทศมีการ

ปรบัตวัลดลงเมือ่เทียบกบัปีก่อน ได้แก่ เครือ่งซักผ้า เตาอบไมโครเวฟ 

และหม้อหุงข้าว หดตัวร้อยละ 48.8, 34.5 และ 0.5 ตามล�าดับ ใน

ขณะที่เครื่องปรับอากาศ พัดลม คอมเพรสเซอร์ ตู้เย็น และ กระติก

น�้าร้อน เพิ่มขึ้นร้อยละ 25.4, 21.6, 13.3, 7.9 และ 0.2 ตามล�าดับ 

การน�าเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้า ในปี 2564* มีมูลค่า 18,050.1 ล้านเหรียญ

สหรัฐฯ ขยายตัวจากปีก่อน ร้อยละ 18.9 (%YoY) จากการน�าเข้าของ

ตลาดหลักปรับตัวเพิ่มขึ้น ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น และอาเซียน จากการน�า

เข้าสินค้าพัดลม ตู้เย็น มอเตอร์ไฟฟ้า และเครื่องซักผ้า 

การส่งออกเครือ่งใช้ไฟฟ้า ในปี 2564* มีมูลค่า 27,356.7 ล้านเหรยีญ

สหรฐัฯ ขยายตวัจากปีก่อนร้อยละ 14.7 (%YoY) จากการส่งออกสนิค้า

ไปตลาดอาเซียน สหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้น ได้แก่ สาย

ไฟฟ้า หม้อหุงข้าว หม้อแปลงไฟฟ้า คอมเพรสเซอร์ มอเตอร์ไฟฟ้า 

เครื่องปรับอากาศ เครื่องซักผ้า และตู้เย็น

ดชันผีลผลติ มลูค่าการน�าเข้า และมูลค่าการส่งออกของเครือ่งใช้ไฟฟ้า

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี/รายงานประจ าปี 2564  ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจและผลการด าเนินงาน 
(แบบ 56-1 One Report) 
บริษทั ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  
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 ทีม่า : ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม และสถาบนัไฟฟา้และอเิลก็ทรอนกิส ์

      * ตวัเลขคาดการณ์ 

แนวโน้มอุตสาหกรรมไฟฟ้าของปี 2565  

คำดว่ำจะมีกำรผลิตและกำรส่งออกที่เพิ่มขึน้ประมำณรอ้ยละ 3.0 และ 5.0 ตำมล ำดบั เม่ือเทียบกบัปีก่อน จำก
เศรษฐกิจโลก และตลำดส่งออกหลกัของประเทศไทยฟ้ืนตวัจำกสถำนกำรณก์ำรระบำดของเชือ้ไวรสัโควิด -19 และกำร
พัฒนำนวัตกรรม กำรปรบัปรุง เทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยเฉพำะเครื่องใชไ้ฟฟ้ำที่ ใหค้วำมส ำคัญดำ้นสุขภำพ เช่น Air 
Cooling Fan, Air Purifier และ Air fryer เป็นตน้ รวมถึง กำรจ ำหน่ำยสินคำ้ผ่ำนช่องทำงออนไลน ์ท ำใหผู้บ้ริโภคเขำ้ถึง
ขอ้มลูและตดัสินใจซือ้ไดง้่ำยขึน้ ส่งผลใหมี้แนวโนม้ควำมตอ้งกำรใชส้ินคำ้ เครื่องใชไ้ฟฟ้ำเพิ่มมำกขึน้ตอ่เน่ืองในปี 2565 

ส่ิงแวดล้อมมิตขิองสังคม  

กำรจดักำรดำ้นควำมยั่งยืนในมิติสิ่งแวดลอ้ม  

เน่ืองจำกบริษัทฯด ำเนินธุรกิจอุตสำหกรรมดำ้นกำรผลิต ที่ซึ่งในกระบวนกำรอำจมีกำรใชน้ ำ้มัน สำรหล่อลื่น 
และ/หรอืสำรเคมีบำงชนิด บรษิัทฯ จงึใหค้วำมส ำคญัเป็นอย่ำงยิ่งต่อกำรก ำหนดแผนกำรปอ้งกนักำรเกิดผลกระทบในทำง
ลบต่อสิ่งแวดลอ้มและสงัคม พรอ้มทัง้กำรเฝำ้ระวงัอย่ำงเป็นระบบ ดงัจะเห็นไดจ้ำกกำรยกเลิกกำรใชส้ำร CFC ที่ซึ่งส่งผล

ที่มา : ส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

* ตัวเลขคาดการณ์

แนวโน้มอุตสาหกรรมไฟฟ้าของปี 2565 

คาดว่าจะมีการผลติและการส่งออกท่ีเพิม่ข้ึนประมาณร้อยละ 3.0 และ 

5.0 ตามล�าดับ เมื่อเทียบกับปีก่อน จากเศรษฐกิจโลก และตลาดส่ง

ออกหลักของประเทศไทยฟื้นตัวจากสถานการณ์การระบาดของเช้ือ

ไวรสัโควดิ-19 และการพฒันานวตักรรม การปรบัปรงุ เทคโนโลยีสมยั

ใหม่ โดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้ความส�าคัญด้านสุขภาพ เช่น Air 

Cooling Fan, Air Purifier และ Air fryer เป็นต้น รวมถึง การจ�าหน่าย

สินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ ท�าให้ผู้บริโภคเข้าถึงข้อมูลและตัดสินใจ

ซ้ือได้ง่ายข้ึน ส่งผลให้มแีนวโน้มความต้องการใช้สนิค้า เครือ่งใช้ไฟฟ้า

เพิ่มมากขึ้นต่อเนื่องในปี 2565

สิ่งแวดล้อมมิติของสังคม 
การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม 

เนื่องจากบริษัทฯด�าเนินธุรกิจอุตสาหกรรมด้านการผลิต ท่ีซ่ึงใน

กระบวนการอาจมกีารใช้น�า้มัน สารหล่อลืน่ และ/หรอืสารเคมบีางชนดิ 

บรษัิทฯ จงึให้ความส�าคญัเป็นอย่างย่ิงต่อการก�าหนดแผนการป้องกนั

การเกิดผลกระทบในทางลบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม พร้อมท้ังการ

เฝ้าระวังอย่างเป็นระบบ ดังจะเห็นได้จากการยกเลิกการใช้สาร CFC 

ท่ีซ่ึงส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ท้ังๆ ท่ีเป็นสารหลักท่ีใช้โดยท่ัวไป

ในอตุสาหกรรมผลติชิน้ส่วนเครือ่งปรบัอากาศ มาไม่ต�า่กว่า 10 ปี แต่

กระนั้นบริษัทยังคงเดินหน้าท่ีจะพัฒนาคุณภาพท้ังด้านกระบวนการ

และผลิตภัณฑ์เพื่อมิให้ส่งผลทางลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยน�า

เกณฑ์มาตรฐาน ISO 14001 มาเป็นแนวปฏบัิต ิวตัถดุบิและช้ินส่วนท่ี

บรษัิทคดัสรรต้องได้รบัความปลอดภยัได้มาตราฐานสากลรวมถงึเลอืก

ใช้วัตถุดิบท่ีสามารถน�ากลับมาใช้ใหม่ในส่วนของกระบวนการผลิต 

นอกจากนี้บริษัทยังมีเป้าหมายท่ีจะใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

สูงสุด ก่อให้เกิดของเสียน้อยที่สุดในระหว่างการผลิต มีการแยกของ

เสยี กระตุน้ให้เกดิการน�ากลบัมาใช้ใหม่ และหลกีเลีย่งการซ้ือวัตถดุบิ

หรือชิ้นส่วนที่ยากต่อการย่อยสลายอีกด้วย

 

ผลการด�าเนินงาน 
(1) ภาพรวมผลการด�าเนินงานที่ผ่านมา

ผลการด�าเนินงานส�าหรับปี 2564 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีขาดทุน

สุทธิจากการด�าเนินงานในปี 2564 และ ปี 2563 เท่ากับ (142.13) 

ล้านบาท และ (130.00) ล้านบาท ตามล�าดับ โดยในปี 2564 มีราย

ได้จากการขายเพิ่มขึ้นเท่ากับ 134.35 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ

ปี 2563 และมีอัตราก�าไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นเท่ากับ 69.81 ล้านบาท คิด

เป็นร้อยละ 119.93 ซ่ึงสามารถสรปุผลการด�าเนนิงานของกลุม่บรษัิท

ที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระส�าคัญ ได้ดังนี้ 

บริษัทฯ มีรายได้รวมส�าหรับปี 2564 เป็นจ�านวนเงิน 1,098.71 ล้าน

บาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนเป็นจ�านวนเงิน 134.35 ล้าน

บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13.93 โดยแบ่งเป็น รายได้จากการขาย 
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989.53 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 165.01 ล้าน

บาท หรือร้อยละ 20.01 ซึ่งต�่ากว่าเป้าหมายที่คาดการณ์ไว้เล็กน้อย 

เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตัวจากผลกระทบของโรคโควิด-19 

และการแข่งขันที่สูงขึ้น ส่วนรายได้จากการบริการ 109.18 ล้านบาท 

ลดลง 30.66 ล้านบาท หรือร้อยละ 21.93 ซึ่งต�่ากว่าเป้าหมายที่คาด

การณ์ไว้ ซึ่งเป็นผลมาจากธุรกิจงานบริการรับเหมาก่อสร้างลดลง

ต้นทุนขายและบรกิาร ส�าหรบัปี 2564 มจี�านวน 970.70 ล้านบาท เพิม่

ขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนเป็นจ�านวน 64.54 ล้านบาท หรือร้อย

ละ 7.12 โดยแบ่งเป็นต้นทุนขาย 839.20 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวด

เดียวกันของปีก่อน 148.90 ล้านบาท หรือร้อยละ 21.57 และต้นทุน

บริการ 131.50 ล้านบาท ลดลง 84.36 ล้านบาท หรือร้อยละ 39.08 

เนื่องจากราคาวัตถุดิบหลักท่ีใช้ผลิตคอยล์เพิ่มสูงข้ึนตามภาวะตลาด

ซึ่งมีสาเหตุการเพิ่มขึ้น/ลดลงในแต่ละธุรกิจดังนี้

ธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรมการผลิต ในปี 2564 บริษัทฯ มีรายได้จาก

การด�าเนินงานในธุรกิจจ�าหน่ายคอยล์จ�านวน 973.97 ล้านบาท เพิ่ม

ขึ้น 149.44 ล้านบาท จากรายได้ในปี 2563 จ�านวน 824.53 ล้านบาท 

คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.12 ส�าหรับสาเหตุหลักที่ท�าให้รายได้

เพิ่มข้ึนเนื่องจากมีรายได้จากต่างประเทศและในประเทศเพิ่มข้ึนร้อย

ละ 24.59 และ ร้อยละ 11.42 ตามล�าดับ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกค้าราย 

Carrier ท่ีสั่งซ้ือคอยล์จากบริษัทฯเพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากโรงงานท่ี

มาเลเซียของ Carrier หยุดการผลิตจากสถานการณ์โควิด-19 และ

ก�าลังซ้ือภายในประเทศท่ีเริ่มฟื้นตัว ส�าหรับปี 2564 มีก�าไรข้ันต้น

จ�านวน 143.91 ล้านบาท อัตราก�าไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 10.21 

ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.64 หรือคิดเป็นอัตราก�าไรข้ันต้นของปี 

2564 เท่ากบั 14.78% เทียบกบัปี 2563 ซ่ึงเท่ากบั 16.22% ซ่ึงสาเหตุ

ที่อัตราก�าไรขั้นต้นลดลงเกิดจากราคาของวัตถุดิบหลักทองแดง และ

อลูมิเนียม และค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัตถุดิบที่เพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้

ค่าใช้จ่ายในการผลิตที่ส�าคัญเพิ่มขึ้น เช่น ค่าแรงงาน เงินเดือน และ

ค่าล่วงเวลา เนื่องจากค่าแรงงานขั้นต�่ามีการปรับเพิ่มขึ้นจึงส่งผลต่อ

ค่าแรงงานซ่ึงเป็นต้นทุนของการผลติโดยท่ีทางบรษัิทฯ ยังไม่สามารถ

เพิ่มราคาขายสินค้าได้ในสัดส่วนเท่ากับต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้น

โลก ส่วนต้นทุนบริการจากธุรกิจงานบริการรับเหมาก่อสร้างท่ีลดลง

จากปริมาณงานที่น้อยลง

 กล่าวโดยสรุป ผลการด�าเนินงานส�าหรับปี 2564 ของบริษัทฯและ

บริษัทย่อยมีผลขาดทุนจ�านวน 142.13 ล้านบาท เม่ือเทียบกับช่วง

เดียวกันของปีก่อนซึ่งมีผลขาดทุนจ�านวน 130.00 ล้านบาท

(2) ผลการด�าเนินงานที่ผ่านมาของแต่ละสายธุรกิจ 

(2.1) รายได้

บริษัทฯ มีรายได้รวมจ�านวน 1,098.71 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจ�านวน 

134.35 ล้านบาท หรอืร้อยละ 13.93 เม่ือเทียบกบัปี 2563 ซ่ึงมีรายได้

รวมจ�านวน 964.36 ล้านบาท โดยแยกรายได้ตามประเภทธรุกจิได้ดงันี้ 

รายได้แยกตามประเภทธุรกิจ
หน่วย : ล้านบาท

ปี 2564 ปี 2563
การเปลี่ยนแปลง

จ�านวน ร้อยละ

ธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรมการผลิต 973.97 824.53 149.44 18.12

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 94.64 132.36 (37.72) 28.50

ธุรกิจโรงแรม 5.75 5.81 (0.06) 1.03

ธุรกิจ Trading 24.36 1.67 22.69 1,358.68

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ในปี 2564 บริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจรับเหมา

ก่อสร้างจ�านวน 94.64 ล้านบาท ลดลง 37.72 ล้านบาท จากรายได้

ในปี 2563 จ�านวน 132.36 ล้านบาท คดิเป็นอัตราลดลงร้อยละ 28.50 

เนื่องจากการชะลอตัวของโครงการก่อสร้างท่ีได้รับผลกระทบมาจาก

สภาวะเศรษฐกจิ อัตราขาดทุนขัน้ต้นลดลงจากปีก่อน 44.73 ล้านบาท 

คิดเป็น 75.34% หรือคิดเป็นอัตราขาดทุนขั้นต้นของปี 2564 เท่ากับ 

15.47% เทียบกับปี 2563 อัตราขาดทุนขั้นต้นซึ่งเท่ากับ 44.85% ซึ่ง

ผลขาดทุนข้ันต้นดังกล่าวเป็นผลมาจากเนื่องจากความล่าช้าในการ

ส่งมอบพื้นท่ีในการปฏิบัติงานท�าให้การปฏิบัติงาน บริษัทจึงมีความ

จ�าเป็นต้องเร่งด�าเนินงานก่อสร้างให้เสร็จทันตามในก�าหนดสัญญา

ท�าให้ค่าใช้จ่ายต่างๆ เพิ่มขึ้น อาทิ ค่าแรงงาน เงินเดือน ค่าล่วงเวลา 

และค่าเช่าเครื่องจักรสูงเกินกว่างบประมาณ 

ธรุกจิธรุกจิโรงแรม ในปี 2564 บรษัิทฯ มีรายได้จากการบรกิารส�าหรบั

ธุรกิจโรงแรม จ�านวน 5.75 ล้านบาท ลดลง 0.06 ล้านบาท จากราย

ได้ในปี 2562 จ�านวน 5.81 ล้านบาท คิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 1.03 

อัตราขาดทุนขั้นต้น 11.75 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 2.48 ล้านบาท  

คิดเป็น 17.42% หรือคิดเป็นอัตราขาดทุนข้ันต้นของปี 2564 

เท่ากับ 204.38% เทียบกับปี 2563 ซึ่งเท่ากับ 245.08% เนื่องจาก 

สถาณการณ์โควิด-19 ท่ีมีการแพร่ระบาด และแผนการฉีดวัคซีนท่ี



ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี/รายงานประจ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) 63

ล่าช้า ท�าให้มีการเปิดประเทศให้นักท่องเท่ียวเข้าประเทศไทยล่าช้า 

ท�าให้ขาดรายได้หลักซ่ึงส่วนใหญ่เป็นนักท่องเท่ียวชาวจีน และจาก

ภาวะการชะลอตัวของธุรกิจการท่องเท่ียวภายในประเทศ ส�าหรับ

(2.2) ต้นทุนขายและอัตราก�าไรขั้นต้น

ต้นทุนขายในปี 2564 มีจ�านวน 970.70 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 64.54 

ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 7.12 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 ซึ่ง

มต้ีนทุนขายจ�านวน 906.16 ล้านบาท เนือ่งจากราคาวตัถดุบิหลกัท่ีใช้

ผลติคอยล์เพิม่สงูข้ึนตามภาวะตลาดโลก ส่วนต้นทุนบรกิารจากธรุกจิ

งานบรกิารรบัเหมาก่อสร้างท่ีลดลงจากปรมิาณงานท่ีน้อยลง จงึท�าให้

อัตราก�าไรขั้นต้นในปี 2564 เพิ่มขึ้น 69.81 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 

119.93 จากปี 2563

(2.3) ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิารในปี 2564 มีจ�านวน 236.58 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้น 72.64 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 44.31 เมื่อเทียบกับปี 

2563 ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 163.94 ล้านบาท สาเหตุ

หลกัท่ีค่าใช้จ่ายขายและบรหิารเพิม่ข้ึน เนือ่งจากค่าขนส่งสนิค้าสงูข้ึน 

โดยบริษัทฯ มีการขายสินค้าไปยังต่างประเทศในรูปแบบ DAP ให้กับ

ลกูค้ารายใหญ่ ซ่ึงบรษัิทฯ ได้รบัออเดอร์จากลกูค้ารายนีม้ากขึน้อย่าง

มนียัยะ ท�าให้ค่าขนส่งสงูข้ึนตามยอดขาย นอกจากนี ้ค่าใช้จ่ายในการ

ขายอื่น ๆ ยังมีการตั้งส�ารองหนี้สงสัยจะสูญ และเงินด้อยค่าจากการ

ลงทุนลดลงจากปีก่อน โดยมีการตัง้ส�ารองหนีส้งสยัจะสญูและเงนิด้อย

ค่าจากการลงทุนที่ส�าคัญในปี 2564 ดังนี้

 •  ค่าใช้จ ่ายในการบริหารเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย จากการปรับ

โครงสร้างการบริหารจัดการ

 •  ในปี 2563 บรษัิทฯ มรีายการโอนกลบัผลขาดทุนจากการด้อย

ค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วมจ�านวน 15.93 ล้านบาท

 •  มผีลขาดทุนด้านเครดติท่ีคาดว่าจะเกดิข้ึนจ�านวน 44.10 ล้าน

บาท

ต้นทุนหลกัในส่วนของธรุกจิโรงแรมคอืค่าเสือ่มราคาและค่าใช้จ่ายตดั

จ่ายปีละประมาณ 11 ล้านบาท

(2.4) ดอกเบี้ยจ่าย

บริษัทฯ มีดอกเบี้ยจ่ายในปี 2564 จ�านวน 26.32 ล้านบาท เพิ่มขึ้น

จ�านวน 6.84 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 35.10 เมื่อเทียบ

กับปี 2563 ซึ่งมีดอกเบี้ยจ่ายเป็นจ�านวน 19.48 ล้านบาท เนื่องจาก

ทางบริษัทมีการใช้วงเงินสินเช่ือจากสถาบันการเงิน และเงินกู้ยืม 

ระยะสั้นจากบุคคลอื่นเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการขยายธุรกิจ

(3)  กรณีผูส้อบบญัชแีสดงความเห็นแบบมีเงือ่นไข ในเรือ่ง
ดังต่อไปนี้ 

ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 17.1 เกี่ยวกับมูลค่าของบัญชี

เงินลงทุนในบริษัทร่วมของบริษัท ฟ้าขวัญทิพย์ จ�ากัด ที่แสดงในงบ

การเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 จ�านวน – ล้าน

บาท เท่ากันท้ังสองปี (สุทธิจากการตั้งค่าเผื่อด้อยค่าเงินลงทุนใน

บริษัทร่วม จ�านวน – ล้านบาท เท่ากันทั้งสองปี) สืบเนื่องจากบริษัท

ร่วมได้ออกจากแผนฟื้นฟู เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 และบริษัท

เริ่มน�าวิธีส่วนได้เสียมาถือปฏิบัติจากเดิมท่ีบันทึกโดยวิธีราคาทุน  

โดยบริษัทร่วมได้ประเมินมูลค่ายุติธรรมของท่ีดินและอาคารโรงงาน

ระหว่างก่อสร้างเสร็จแล้ว โดยมีมูลค่ายุติธรรมตามรายงานประเมิน

ราคาจ�านวน 51.18 ล้านบาท มีราคาทุนสูงกว่ามูลค่ายุติธรรม  

จ�านวน 19.57 ล้านบาท ซ่ึงบรษัิทรบัรูส่้วนได้เสยีจากผลขาดทุนดงักล่าว 

ในก�าไรสะสมต้นปี 2562 จ�านวน 5.81 ล้านบาท และส่วนเครื่องจักร

ระหว่างติดตั้งอยู่ระหว่างการประเมิน โดยบริษัทบันทึกเงินลงทุนใน

บริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสียในงบการเงินรวม ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 

31 ธันวาคม 2564 บริษัทไม่ได้รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนใน

บรษัิทร่วม เนือ่งจากจากบรษัิทได้รบัรูส่้วนแบ่งขาดทุนเกนิกว่าส่วนได้

เสยีในบรษัิทร่วมแล้ว ท�าให้ไม่มีมลูค่าตามบัญชีของเงนิลงทุนในบรษัิท

ร่วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 อย่างไรก็ตามงบการเงินของบริษัท

รายได้จากการขายและให้บริการ
หน่วย : ล้านบาท

ปี 2564 ปี 2563
การเปลี่ยนแปลง

จ�านวน ร้อยละ

รายได้จากการขายและให้บริการ

  รายได้จากการขายในประเทศ

  รายได้จากการขายต่างประเทศ

หัก ต้นทุนขายและบริหาร 

1,098.71

575.87

522.84

970.70

964.36

544.71

419.65

906.16

130.49

31.16

103.19

64.54

13.48

5.72

24.59

7.12

ก�าไรขั้นต้น 128.01 58.20 69.81 119.93



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี/รายงานประจ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน64

ร่วมท่ีบรษัิทน�ามาใช้รบัรูร้ายการดงักล่าว ผูส้อบบัญชีได้ตรวจสอบและ

เสนอรายงานอย่างมีเงื่อนไขเกี่ยวกับการไม่สามารถตรวจสอบราคา

ทุนของเครื่องจักรระหว่างติดตั้งจ�านวน 283.02 ล้านบาท เนื่องจาก

บริษัทได้เริ่มเข้ามาปรับปรุงโรงงานหลังจากท่ีเครื่องจักรได้ติดตั้งไว้

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) ลดลงจากร้อยละ (13.71) 

ณ ปี 2563 มาเป็นร้อยละ (15.27) ในปี 2564 และอัตราผลตอบแทน

ผู้ถือหุ้น (ROE) ลดลงจากร้อยละ (30.39) มาเป็นร้อยละ (48.73) 

ในปี 2564 เนือ่งมาจากบรษัิทมผีลประกอบการท่ีลดลงจากผลขาดทุน

สุทธิจ�านวน 130.00 ล้านบาท ในปี 2563 มาเป็นผลขาดทุนสุทธิ

จ�านวน 142.13 ล้านบาท ในปี 2564 สาเหตุที่บริษัทมีผลประกอบ

การเปลี่ยนแปลง มาจากปัจจัยต่างๆ ดังต่อไปนี้

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการท�าก�าไรของ 

บริษัทฯ ในปี 2564

1.) ราคาวัตถุดิบที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตามตลาดโลก 

จากการที่ราคาวัตถุดิบหลักโดยเฉลี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2564 และ

ราคาขายสินค้าของบริษัทจะมีการอ้างอิงกับราคาวัตถุดิบของตลาด

โลก แต่ด้วยพื้นฐานของอุตสาหกรรมจักต้องท�าการส�ารองวัตถุดิบ

คงคลงัไว้ไม่ต�า่กว่า 2 เดอืน จงึท�าให้เกดิผลต่างระหว่างราคาขายและ

ต้นทุนจริง บริษัทฯจึงเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารการซ้ือวัตถุดิบ

และการจัดการคลังวัตถุดิบอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงด�าเนินการปรับ

นโยบายด้านราคาให้เหมาะสมกับความเสี่ยงดังกล่าว 

2.) ต้นทุนขาย

ต้นทุนขายและต้นทุนบรกิารเพิม่ข้ึนเนือ่งจากต้นทุนของงานโครงการ

ท่ีเพิม่ขึน้จากการด�าเนนิงาน กอปรกบัมค่ีาใช้จ่ายต่าง ๆ  เพิม่ข้ึน อาทิ 

ค่าแรงงาน เงินเดือน ค่าล่วงเวลา และค่าใช้จ่ายโสหุ้ยอื่น ๆ จึงส่งผล

ต่อก�าไรของบริษัทเช่นกัน

แล้วก่อนปี 2557 ท�าให้ไม่มีเอกสารหลักฐานการจ่ายเงิน ซึ่งเรื่องดัง

กล่าวอาจส่งผลให้มูลค่าเงนิลงทุนในบรษัิทร่วมและส่วนแบ่งก�าไรจาก

เงินลงทุนในบริษัทร่วมเปลี่ยนแปลงไปหากการวัดมูลค่ายุติธรรมของ

สินทรัพย์ที่ระบุได้แล้วเสร็จ

3.) ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิารเพิม่ข้ึนจากค่าใช้จ่ายบรหิารของบรษัิท

ในเครือเพิ่มข้ึน และจากการตั้งส�ารองหนี้สงสัยจะสูญของกิจการ

ร่วมค้า เอส.เอส.เอนยิเนียริ่งกรุ๊ป เพื่อรับเหมางานก่อสร้างต่าง ๆ 

ในโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ – 

กาญจนบุรี

4.) ดอกเบี้ยจ่าย

บริษัทฯ มีดอกเบี้ยจ่ายในปี 2564 จ�านวน 26.32 ล้านบาท เพิ่มขึ้น

จ�านวน 6.84 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 35.10 เมื่อเทียบ

กับปี 2563 ซึ่งมีดอกเบี้ยจ่ายเป็นจ�านวน 19.48 ล้านบาท เนื่องจาก

ทางบริษัทมีการใช้วงเงินสินเช่ือจากสถาบันการเงิน และเงินกู้ยืมระ

สั้นจากบุคคลอื่นเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการขยายธุรกิจ

ฐานะการเงิน
(1) สินทรัพย์

ส่วนประกอบของสนิทรพัย์ของบรษัิทฯประกอบด้วย สนิทรพัย์รวมของ 

บริษัทฯในปี 2564 มีจ�านวน 864.32 ล้านบาท ลดลงจ�านวน 10.43 

ล้านบาท หรือลดลงในอัตราร้อยละ 1.19 เมื่อเทียบกับปี 2563 ที่มี

สินทรัพย์รวมเป็นจ�านวน 874.76 ล้านบาท รายการเปลี่ยนแปลงท่ี

ส�าคัญมีดังนี้

ความสามารถในการท�าก�าไร

รายการ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

อััตราส่่วนแส่ดงความส่ามารถในการทำกําไร

อัตราก�าไรขั้นต้น (%)

อัตราก�าไรจากการด�าเนินงาน (%)

อัตราส่วนเงินสดต่อการท�าก�าไร (%)

อัตราก�าไรสุทธิ (%)

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)

 

4.19

(13.22)

240.68

(12.76)

(33.31)

6.41

(13.67)

(101.18)

(13.30)

(30.39)

 

11.65

(13.34)

(14,818.26)

(12.83)

(48.73)

อััตราส่่วนแส่ดงประส่ิทธิิภาพในการดําเนินงาน

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)

อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)

 

(18.14)

(32.01)

1.42

 

(13.71)

(20.88)

1.03

 

(15.27)

(26.27)

1.19



ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี/รายงานประจ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) 65

 •  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 21.17 ล้านบาท 

หรือลดลงในอัตราร้อยละ 68.64

 •  สนิทรพัย์ท่ีเกดิจากสญัญา/หนีส้นิท่ีเกดิจากสญัญามยีอดลดลง 

15.24 ล้านบาท หรือลดลงในอัตราร้อยละ 40.59 จากธุรกิจ

รับเหมาก่อสร้างของโครงการหลังคาสนามบินสุวรรณภูมิ

 •  สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 39.31 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นในอัตรา

ร้อยละ 42.85 เนื่องจากมีสินค้าคงเหลือช่วงปลายปีเพิ่มขึ้น

(2) หนี้สิน

หนี้สินรวมของบริษัทในปี 2564 มีจ�านวน 624.55 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 

112.21 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 21.90 เมื่อเทียบกับปี 

2563 ที่มีหนี้สินรวมเป็นจ�านวน 512.35 ล้านบาท สาเหตุที่เพิ่มขึ้น

เนื่องจากบริษัทมีเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอื่นเพิ่มข้ึน 

แบ่งเป็นเจ้าหนี้แฟคตอริ่งเพิ่มขึ้น 29.63 ล้านบาท และเงินกู้ยืมระยะ

สัน้บุคคลอืน่เพ่ิมข้ึน 24.68 ล้านบาท และเจ้าหนีก้ารค้าเพิม่ข้ึน 53.52 

ล้านบาท และต้องตัง้ประมาณการหนีส้นิจากส่วนได้เสยีตามสญัญาใน

กิจการร่วมค้าเอส.เอส.เอนยิเนียริ่งกรุ๊ป 20.34 ล้านบาท

ความสามารถในการบริหารสินทรัพย์

(ก) สินทรัพย์

(i) สินค้าคงเหลือ – สุทธิ

ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือ

ล้านบาท

 ยอดคงเหลือต้นปี (19.01)

 เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในระหว่างปี 0.23

 ยอดคงเหลือปลายปี (18.78)

บรษัิทฯ และบรษัิทย่อย มีสนิค้าคงเหลอืสทุธ ิณ สิน้ปี 2564 และ 2563 

เท่ากับ 131.05 ล้านบาท และ 91.74 ล้านบาท ตามล�าดับ โดยสินค้า

คงเหลือส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 78.36 จะอยู่ในรูปของวัตถุดิบ ซึ่ง

สามารถเก็บรักษาและน�าไปผลิตเป็นชิ้นส่วนอื่นได้

Note: บริษัทฯมีนโยบายการตั้งค่าเผื่อสินค้าเคลื่อนไหวช้าเกิน 1 ปี

ในอัตราร้อยละ 100 

	  สินค้าคงเหลือบันทึกตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ

แล้วแต่อย่างใดจะต�่ากว่า โดยราคาทุนมีการค�านวณโดยวิธี

เข้าก่อนออกก่อน

	  ต้นทุนของสินค้าประกอบด้วย ต้นทุนสินค้าท่ีซ้ือ ต้นทุนใน

การแปลงสภาพ และต้นทุนอ่ืนท่ีเกิดข้ึนเพ่ือให้สินค้าอยู่ใน

สถานท่ีตั้งและสภาพท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน ในกรณีของสินค้า

ส�าเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตท่ีผลิตเอง ต้นทุนสินค้าได้

รวมการปันส่วนของค่าโสหุ้ยการผลิตอย่างเหมาะสม โดย

พิจารณาถึงระดับก�าลังการผลิตตามปกติ

	  มูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายได้จาก

การด�าเนินธุรกิจปกติหักด้วยประมาณการต้นทุนที่จะผลิตให้

เสร็จและต้นทุนที่จ�าเป็นต้องจ่ายไปเพื่อให้ขายสินค้านั้นได้

	  ส่วนประกอบของสินค้าคงเหลือประกอบด้วย วัตถุดิบ,งาน

ระหว่างท�า,สินค้าส�าเร็จรูป,สินค้าระหว่างทาง,วัสดุสิ้นเปลือง 

และวัตถุดิบรอโอนเข้างาน

(ii) เงินลงทุนในบริษัทย่อย

ค่าเผือ่การด้อยค่าของเงนิลงทุนในบรษัิทย่อย (บรษัิท ซีไอจ ีดเีวลลอป

เม้นท์ จ�ากัด)

ปี จ�านวน (ล้านบาท) สะสม (ล้านบาท)

2561  - 146.55

2562  - 146.55

2563  - 146.55

2564  - 146.55

ในปี 2564 บริษัทฯเห็นควรว่าไม่มีความจ�าเป็นท่ีจะต้องเพิ่มค่าเผื่อ

การด้อยค่าของเงินลงทุนของบริษัท ตามเหตุผลที่กล่าวไว้ก่อนหน้า

(iii) สินทรัพย์ของบริษัทย่อย

ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ของบริษัทย่อย (บริษัท ซีไอจ ี 

ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด)

ปี  จ�านวน (ล้านบาท) สะสม (ล้านบาท)

2561  - 97.07

2562  - 97.07

2563  - 97.07

2564  - 97.07 

ในปี 2564 บริษัทฯ เห็นว่าค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ของบริษัท

ย่อยในงบการเงินรวมนั้นมี จ�านวนที่เหมาะสมแล้ว 

(ข) ลูกหนี้

ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ลูกหนี้การค้าของบริษัทฯและบริษัทย่อย

จ�าแนกตามอายุของลูกหนี้ดังนี้

 อายุของลูกหนี้ ล้านบาท % 

 ยังไม่ครบก�าหนดช�าระ 110.91 52.74

 เกินวันครบก�าหนดช�าระ  

  น้อยกว่า 3 เดือน  45.78 21.77

  3 – 6 เดือน  8.89  4.23

  6 – 12 เดือน  2.10 1.00

  มากกว่า 12 เดือน 35.78 17.01

  ตั่วเงินรับ  6.83 3.25

  รวม 210.30 100.00

 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 50.50 24.01 
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บริษัทมีนโยบายการให้สินเช่ือกับลูกค้าเกรด A ท่ีมียอดซ้ือสูง และ

ช�าระเงนิตรงเวลา 90 วนั ส�าหรบัลกูค้าเกรด B ท่ีมียอดซ้ือระดบักลาง

และเป็นลูกค้าของบริษัทมาไม่น้อยกว่า 2 ปี และมีประวัติช�าระเงินที่

อยู่ในเกณฑ์ดี 60 วัน โดยท�าการก�าหนดวงเงินเพื่อควบคุมมิให้ยอด

ค้างช�าระมากเกนิท่ีจกัสามารถท�าให้บรษัิทอยู่ในสภาวะเสีย่งไว้อกีรอบ

หนึง่และส�าหรบัลกูค้าเกรดท่ีต�า่กว่า หรอืเพิง่กระท�าการซ้ือขายบรษัิท

จะขายเป็นเงินสดจึงท�าให้เห็นได้ว่ามียอดลูกหนี้ท่ียังมิครบก�าหนด

ช�าระสูงถึงร้อยละ 52.74 และลูกหนี้การค้าที่เกินวันครบก�าหนดช�าระ

น้อยกว่า 3 เดอืนนัน้ ส่วนใหญ่เกดิจากรอบระยะเวลาการเรยีกเกบ็เงนิ

ของบรษัิทแตกต่างจากรอบระยะเวลาการจ่ายช�าระของลกูค้าจงึส่งผล

ให้บริษัทมีหนี้ที่เกินช�าระน้อยกว่า 3 เดือน มีอยู่ร้อยละ 21.77 ทั้งนี้

บรษัิทมกีระบวนการตดิตามหนีท่ี้มากกว่า 6 เดอืนแต่ไม่เกนิ 12 เดอืน

อย่างเป็นระบบโดยมกีารตดิตามอย่างสม�า่เสมอต่อเนือ่งและปรบัปรงุ

โครงสร้างหนี้ให้เหมาะสมกบัความสามารถในการช�าระหนีข้องลกูหนี้ 

ซ่ึงบริษัทฯยังคงม่ันใจว่าจักสามารถติดตามหนี้ก้อนดังกล่าวได้อย่าง

ครบถ้วนและส�าหรับลูกหนี้การค้าที่มากกว่า 12 เดือนนั้นเป็นลูกหนี้

การค้าท่ีเกิดจากการขายสินค้าของธุรกิจโรงงานอุตรสาหกรรมการ

ผลติ ซ่ึงบรษัิทฯได้ด�าเนนิการฟ้องร้องคดแีละยืน่ค�าขอรบัช�าระหนีก้บั

ลกูหนีก้ารค้าดงักล่าวแล้ว ส�าหรบัการตัง้ส�ารองค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญู

ตามนโยบายของบริษัทจะตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส�าหรับลูกหนี้การ

ค้าที่มากกว่า 12 เดือนทั้งจ�านวน บริษัทด�าเนินการตามนโยบายการ

ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของบริษัทจึงเห็นว่าเพียงพอแล้ว

 

ความเพียงพอของเงินทุน
กระแสเงินสด

ในส่วนงบกระแสเงินสด ในปี 2564 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิที่ได้มา

จากการด�าเนินงาน เท่ากับ (36.74) ล้านบาท ในส่วนของกิจกรรม

การลงทุน บริษัทฯ ได้ซ้ือเครื่องจักรและอุปกรณ์ใหม่เพื่อปรับปรุง

กระบวนการผลิตส�าหรับธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรมผลิต รวมเงินสด

สุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนท้ังสิ้น 13.47 ล้านบาท ส�าหรับกระแส

เงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน บริษัทมีการช�าระเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก

สถาบันการเงิน ท�าให้บริษัทมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 

28.65 ล้านบาท ดังนั้น ณ สิ้นปี 2564 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการ

เทียบเท่าเงินสดเป็นจ�านวน 9.67 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 21.17 

ล้านบาท

ปัจจยัหรอืรายการส�าคญัทีม่ผีลต่อการเปลีย่นแปลงของกระแสเงนิสด

จากกิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจมีผลต่อฐานะการเงินของบริษัทในอนาคต 

ความสามารถของการช�าระคืนหนี้สินระยะสั้น

บริษัทฯมีหนี้สินหมุนเวียน จ�านวน 559.73 ล้านบาท ในขณะท่ีมี

สินทรัพย์หมุนเวียนจ�านวน 362.25 ล้านบาท ท�าให้บริษัทฯมีความ

สามารถในการจ่ายคืนหนี้สินระยะสั้นค่อนข้างต�่า 

ความเพียงพอของสภาพคล่อง

รายการ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

อัตราส่วนสภาพคล่อง

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.01 0.78 0.65

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.46 0.54 0.37

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 0.09 0.10 (0.07)

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 5.45 3.79 5.74

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 66.05 96.29 63.61

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 9.26 6.79 6.41

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 38.88 53.78 56.90

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า) 2.86 2.99 3.52

ระยะเวลาช�าระหนี้ (วัน) 125.92 121.95 103.59

Cash Cycle (วัน) (20.98) (18.87) 16.93

บริษัทฯ มีอัตราส่วนสภาพคล่อง ณ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 

0.65 เท่า ลดลงจากปี 2562 ซึ่งเท่ากับ 0.78 เท่าเนื่องจากบริษัทฯ

มีสินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากปี 2563 ร้อยละ 6.71 แต่มีหนี้สิน

ระยะสั้นเพิ่มข้ึนเป็นสัดส่วนท่ีมากกว่าอยู่ท่ีร้อยละ 28.94 จากการ

กู้ยืมเงินระยะสั้นจากบุคคลและจากกิจการอ่ืนเพื่อมาด�าเนินงานรับ

เหมาก่อสร้าง และเมือ่การด�าเนนิงานก่อสร้างสามารถส่งงานให้ลกูค้า

และเรียกเก็บเงินจากลูกค้าได้ก็สามารถน�าเงินมาช�าระคืนเงินกู้ยืมดัง

กล่าว อย่างไรกต็าม บรษัิทฯ ได้ด�าเนนิงานก่อสร้างเสรจ็แล้ว 99.92% 



ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี/รายงานประจ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) 67

หนี้สินตามสัญญาเช่า

การเปลี่ยนแปลงของหนี้สินตามสัญญาเช่าส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 

ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังนี้

(หน่วย : บาท)

 งบการเงินรวม

 2564 2563

หนี้สินตามสัญญาเช่าต้นปี 12,714,499.38 11,998,688.88

ท�าสัญญาเพิ่มระหว่างปี 5,457,612.19  2,701,879.45

จ่ายช�าระระหว่างปี (4,291,951.86) (1,986,068.95)

ยกเลิกสัญญาระหว่างปี (3,263,755.40) -

หนี้สินตามสัญญาเช่าปลายปี 10,616,404.31 12,714,499.38

(หน่วย : บาท)

  งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2564 2563

หนี้สินตามสัญญาเช่าต้นปี 3,868,490.78 4,299,235.05

จ่ายช�าระระหว่างปี (405,719.35) (430,744.27)

หนี้สินตามสัญญาเช่าปลายปี 3,462,771.43 3,868,490.78

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการด�าเนินงานในอนาคต

(1) ค่าแรง

หลังจากท่ีรัฐบาลก�าหนดค่าแรงขั้นต�่านั้นส่งผลกระทบต่อการเคลื่อน

ย้ายแรงงาน พนักงานส่วนใหญ่เป็นคนต่างจังหวัดท่ีมิจ�าเป็นต้อง

ท�างานในกรงุเทพฯ หรอืเขตปรมิณฑลอีกต่อไป เพราะสามารถท�างาน

ใกล้บ้านท่ีให้ค่าแรงท่ีเท่าเทียมกนั อกีท้ังยงัท�าให้ค่าใช้จ่ายในการผลติ

ของบรษัิท เพิม่มากข้ึนจากเดมิอีกด้วย บรษัิทได้แก้ไขโดยใช้แรงงาน

ต่างด้าวผสมผสาน และ บริษัทเร่งพิจารณาลดการใช้แรงงานคนโดย

ไปใช้เทคโนโลยี เช่น เครื่องจักรกลอัตโนมัติแทน

(2) อัตราแลกเปลี่ยน

หากเงนิบาทต่อดอลล่าร์สหรฐั มีการแกว่งตวั จะส่งผลให้บรษัิทฯ อาจ

มียอดขายลดลงหรือเพิ่มข้ึน และค�าสั่งซ้ือวัตถุดิบอาจจะชะลอหรือ

เพิ่มข้ึนตาม ท้ังนี้เนื่องจาก ทองแดงและอลูมิเนียมเป็นวัตถุดิบท่ีมี

สัดส่วนอย่างมีนัยส�าคัญในต้นทุนสินค้า จึงส่งผลให้การขาดทุน หรือ

ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนมีนัยส�าคัญต่อก�าไรสุทธิ ท้ังนี้บริษัทฯ มี

กระบวนการคัดเลือกเครื่องมือทางการเงินท่ีใช้ในการบริหารเพื่อลด

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เช่นการท�า Forward; การจัดการ 

balance ยอดซื้อวัตถุดิบจากต่างประเทศให้มีสัดส่วนไม่แตกต่างจาก

ยอดรายได้จากการขายต่างประเทศ เป็นต้น

ความสามารถในการช�าระหนี้ และความสามารถในการปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมที่ส�าคัญ

รายการ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

อัตราส่วนความสามารถในการช�าระหนี้

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.07 1.41 2.60

อัตราส่วนความสามารถช�าระดอกเบี้ย (เท่า) (8.49) 3.56 (0.55)

อัตราส่วนความสามารถช�าระภาระผูกพัน (เท่า) (1.43) (38.19) 2.73

อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) - - -

ปัจจบัุนอยูร่ะหว่างการเรยีกเกบ็ค่างาดตามสญัญา ในอนาคตเมือ่เรยีก

เก็บเงินได้ บริษัทฯ ก็จะได้รับกระแสเงินสดจากการด�าเนินงานกลับ

มา และมีเจ้าหนีแ้ฟคตอริง่ และเงนิกูยื้มระยะสัน้บุคคลอ่ืนเพิม่ขึน้จาก

ธรุกจิการผลติคอยล์ ซ่ึงใช้ในการจดัซ้ือวตัถดุบิท่ีใช้ในการผลติเพ่ิมขึน้ 

ส�าหรับอัตราส่วนสภาพคล่องนั้น บริษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียนน้อย

กว่าหนีส้นิหมนุเวยีนส่งผลให้บรษัิทฯ ขาดสภาพคล่องท่ีสามารถช�าระ

หนีส้นิหมุนเวยีนได้ และมอีตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเรว็เท่ากับ 0.37 

เท่า ลดลงจากปี 2563 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงจาก

ปี 2563 ร้อยละ 68.64 

บริษัทฯ มี Cash Cycle ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จ�านวน 16.93 

วัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จ�านวน 35.80 วัน เนื่องจากระยะเวลารับช�าระ

หนี้เฉลี่ยลดลงจากปีก่อน 30 วัน และระยะเวลาจ่ายหนี้ลดลง 18 วัน

บริษัทฯมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 2.60 เท่า เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ที่จ�านวน 1.20 เท่า 

เนื่องจากบริษัทมีเงินระยะสั้นจากบุคคลและจากกิจการอื่น
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(3) สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในช่วงท่ีผ่านมา 

บริษัทประเมินผลกระทบ รายละเอียด ดังนี้

 •  ธุรกิจผลิตและจ�าหน่าย Coil และระบบเครื่องปรับอากาศ

อุตสาหกรรมได้รับผลกระทบเล็กน้อย จากปัญหาของห่วง

โซ่อุปทานด้านการขนส่งท่ีอาจล่าช้า และค่าขนส่งท่ีเพิ่มข้ึน 

ส่งผลต่อความสามารถในการส่งมอบงานลูกค้า และการรับ

รู้รายได้ แต่เมื่อสถานการณ์โดยรวมดีขึ้น และทุกคนเรียนรู้

ปรบัเปลีย่นวิธกีารด�าเนนิธรุกจิ สถานการณ์กก็ลบัมาเป็นปกติ

อย่างรวดเร็ว

 •  ธรุกจิในกลุม่ของบรษัิทท่ีได้รบัผลกระทบมากท่ีสดุ คอื ธรุกจิ

โรงแรม ซ่ึงได้รบัผลกระทบโดยตรงจากการลดลงของนกัท่อง

เท่ียวต่างชาติ ซ่ึงส่งผลต่อรายได้และก�าไรของบริษัทอย่าง

มีนัยส�าคัญ อย่างไรก็ตามปัจจุบันบริษัทมีนโยบายบริหาร

จัดการโดยเน้นการรักษาสภาพคล่องและอัตราก�าไรเงินสด

ในระดับที่เหมาะสม

 •  บริษัทมีความเสี่ยงด้านการเรียกเก็บเงินจากลูกค้าเล็กน้อย 

ในระดับที่ไม่มีนัยส�าคัญ กล่าวคือ ลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัท

เป็นลกูค้ารายใหญ่ หรอื ลกูค้าภาครฐั ซ่ึงไม่มีปัญหาด้านการ

เงนิหรอืสภาพคล่อง แต่อาจมอุีปสรรคในข้ันตอนด้านการเงนิ 

เนือ่งจากต้องปรบัเปลีย่นรปูแบบและข้ึนตอนการท�างานจาก

เดิม จึงอาจท�าให้เกิดการช�าระเงินล่าช้าไปบ้าง
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ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ
ตารางสรุปงบการเงินของบริษัท

งบดุลและงบกระแสเงินสด

รายการ (หน่วย: ล้านบาท)
งบรวม

ปี 2562

งบรวม

ปี 2563

งบรวม

ปี 2564

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน 9.91 30.84 9.67

ลูกหนี้การค้า – สุทธิ 304.66 204.31 200.15

สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 124.17 91.74 131.05

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 20.32 10.99 11.38

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลภายนอก - - 10.00

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 459.06 339.48 362.25

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบ.ร่วมของบ.ย่อย - 0.11

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 54.52 52.63 46.30

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ 399.50 365.84 337.50

สิทธิการใช้และเช่าที่ดินรอตัดบัญชี-สุทธิ 10.11 17.82 16.34

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 3.33 1.88 4.21

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 34.03 36.59 37.37

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

 - เงินฝากที่มีภาระผูกพัน 20.56 10.10 10.10

 - ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย 14.43 16.34 18.82

 - อื่นๆ 26.20 33.96 31.43

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 562.68 535.27 502.07

รวมสินทรัพย์ 1,021.75 874.75 864.32

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 117.32 111.51 104.35

เจ้าหนี้การค้า 234.80 209.75 265.38

เงินรับล่วงหน้าค่าก่อสร้าง 7.75 8.97 2.30

หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 0.25 3.5 4.81

หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าที่ดินที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 0.89 -
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รายการ (หน่วย: ล้านบาท)
งบรวม

ปี 2562

งบรวม

ปี 2563

งบรวม

ปี 2564

เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี - - 0.36

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น 90.38 95.34 154.00

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 2.08 5.04 28.53

รวมหนี้สินหมุนเวียน 453.47 434.12 559.73

หนี้สินไม่หมุนเวียน

หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ – สุทธิจากส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่ง

ปี

0.80 9.20 5.80

เงินกู้ยืมระยะยาว – สุทธิจากส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี - - 2.53

หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าที่ดิน 3.56 -

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 69.63 68.47 55.60

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 0.05 0.55 0.89

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 74.04 78.23 64.82

รวมหนี้สิน 528.61 512.35 624.55

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามัญ 864,788,682 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท 648.59 648.59 432.39

ทุนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว

หุ้นสามัญ 864,788,682 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท 432.39 432.39 432.39

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 565.02 565.02 565.02

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นทุนซื้อคืน 15.53 15.53 15.53

ก�าไรขาดทุนสะสม

จัดสรรแล้ว - ส�ารองตามกฎหมาย 12.71 12.71 12.70

ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุนสะสม) (532.53) (663.24) (790.78)

ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - 4.91

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 493.1 362.43 239.77

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,021.75 874.75 864.32
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งบก�าไรขาดทุน

รายการ (หน่วย: ล้านบาท)
งบรวม

ปี 2562

งบรวม

ปี 2563

งบรวม

ปี 2564

รายได้

รายได้จากการขายและให้บริการ 1,466.63 968.22 1,098.70

รายได้อื่น 89.11 8.99 9.34

รวมรายได้ 1,555.74 977.21 1,108.04

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขายและบริการ 1,411.99 906.16 970.69

ค่าใช้จ่ายในการขาย 69.50 65.22 69.99

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 249.14 102.78 123.10

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น - 44.09

ต้นทุนทางการเงิน 19.12 19.48 26.32

รวมค่าใช้จ่าย 174.39 96.95 99.83

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมของบริษัทย่อย 21.10 15.94 20.36

ก�าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (215.06) (132.37) (146.51)

ภาษีเงินได้ 16.49 2.37 4.38

ก�าไร (ขาดทุน) ส�าหรับปี (198.57) (130.00) (142.13)

การแบ่งปันก�าไร (ขาดทุน)

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ (198.57) (129.95) (141.94)

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม (0.01) (0.05) (0.19)

ก�าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

ก�าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ (0.23) (0.15) (0.16)

จ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก (หุ้น) 864.79 864.79 887.12

ก�าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด

ก�าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ (0.23) (0.15) (0.16)

จ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก (หุ้น) 864.79 864.79 887.12

ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิส�าหรับปี (198.57) (129.95) (142.13)

ก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

ผลก�าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการ
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รายการ (หน่วย: ล้านบาท)
งบรวม

ปี 2562

งบรวม

ปี 2563

งบรวม

ปี 2564

ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (9.15) - 17.98

ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบ (3.59)

อื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 1.83 - -

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปี - สุทธิจากภาษี (7.32) - 14.39

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี (205.89) (129.95)  (127.74)

การแบ่งปันก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (198.57) (129.95) (127.55)

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม - (0.05) (0.19)

(198.57) (130.00) (127.74)
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ชื่อบริษัท  • บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

ชื่อย่อ  • CIG

ประเภทธุรกิจหลัก  • ผลิตชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศ (ประเภทคอยล์)

เลขทะเบียนบริษัท  • 0107547000133

ทุนจดทะเบียน  • ทุนจดทะเบียน 432,394,341.00 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564) 

ทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว 432,394,341.00 บาท 

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น 0.50 บาท

ที่ตั้งสำานักงานใหญ่  • เลขที่ 1/1 หมู่ที่ 7 ถนนบางคูวัด ต�าบลบางคูวัด อ�าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 

โทรศัพท์ : 0-2976-5290-9 โทรสาร : 0-2976-5023

ที่ตั้งสำานักงานสาขา  • เลขที่ 789/75 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ต�าบลหนองขาม  

อ�าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

โทรศัพท์ : 0-3829-6920-4 โทรสาร : 0-3829-6919

ที่ตั้งสำานักงานสาขา  • เลขที่ 526/1-3 หมู่ที่ 3 ซอยท่านผู้หญิง ถนนเทพารักษ์ ต�าบลเทพารักษ์  

อ�าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270 

โทรศัพท์ : 0-2758-3034-6 โทรสาร : 0-2758-3085

โฮมเพจ  • http://www.cigpcl.com

บุคคลอ้างอิง

นายทะเบียนหลักทรัพย์  • บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด  

เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศัพท์ : 0-2009-9000 โทรสาร : 0-2009-9991

ผู้สอบบัญชี  • นายอ�าพล จ�านงค์วฒัน์ หรอื นางสาวประภาศร ีลลีาสภุา หรอืนายนรศิ เสาวลกัษณ์สกลุ  

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663, 4664 และ 5369 ตามล�าดับ หรือ ผู้สอบบัญช ี

ท่านอื่นที่ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ แห่งบริษัท ส�านักงาน เอ เอ็ม ซี จ�ากัด 

เลขที่ 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้นที่ 19 ยูนิต 4 ถนนสีลม แขวงสีลม 

เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

โทรศัพท์ : 0-2231-3980-7 

โทรสาร : 0-2231-3988

ข้อมูลทั่วไป
ของบริษัท

ข้อมูลทั่วไป 
และข้อมูลส�าคัญอื่น

1. ข้อมูลทั่วไป
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บริษัทย่อย

ชื่อบริษัท  • บริษัท ซีไอจี ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (เปลี่ยนชื่อจาก บริษัท เดอ ละไม จ�ากัด) 

ประเภทธุรกิจหลัก  • ธุรกิจบริการ ประเภท โรงแรม และธุรกิจประมูลงาน รับเหมาก่อสร้าง

เลขทะเบียนบริษัท  • 0845547005846 

ทุนจดทะเบียน  • ทุนจดทะเบียน 100,000,000.00 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)  

ทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว 100,000,000.00 บาท 

ที่ตั้งสำานักงานใหญ่  • เลขที่ 1/1 หมู่ที่ 7 ถนนบางคูวัด ต�าบลบางคูวัด อ�าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 

ที่ตั้งสำานักงานสาขา  • เลขที่ 171/4-9 หมู่ที่ 4 ต�าบลมะเร็ต อ�าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี 

โทรศัพท์ : 0-7791-3250  โทรสาร : 0-7791-3255 

โฮมเพจ  • http://www.samayabura.com 

ชื่อบริษัท  • บริษัท  ซีไอจี (ประเทศไทย) จ�ากัด 

ประเภทธุรกิจหลัก  • ผลติและจ�าหน่ายอุปกรณ์ และช้ินส่วนเครือ่งปรบัอากาศและเครือ่งท�าความเย็นทุกชนดิ

เลขทะเบียนบริษัท  • 0135554002471 

ทุนจดทะเบียน  • ทุนจดทะเบียน 60,000,000.00 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)  

ทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว 58,500,000.00 บาท  

ที่ตั้งสำานักงานใหญ่  • เลขที่ 1/1 หมู่ที่ 7 ถนนบางคูวัด ต�าบลบางคูวัด อ�าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000  

โทรศัพท์ : 0-2976-5290 (อัตโนมัติ 10 สาย)  

โทรสาร :  0-2976-5023, 0-2598-2332 

ชื่อบริษัท  • บริษัท สยามเรลเวย์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด

ประเภทธุรกิจหลัก  • ธรุกจิศนูย์ซ่อมรถไฟ

เลขทะเบียนบริษัท  • 0135560001243

ทุนจดทะเบียน  • ทุนจดทะเบียน 50,000,000 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)  

ทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว 50,000,000 บาท   

ที่ตั้งสำานักงานใหญ่  • เลขที่ 1/1 หมู่ที่ 7 ถนนบางคูวัด ต�าบลบางคูวัด อ�าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 

โทรศัพท์ : 0-2976-5290 (อัตโนมัติ 10 สาย)  

โทรสาร : 0-2976-5023 
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บริษัทย่อย

ชื่อบริษัท  • บริษัท อิลลัสโตร จ�ากัด 

ประเภทธุรกิจหลัก  • บริการทดสอบและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง 

เลขทะเบียนบริษัท  • 0135563001775

ทุนจดทะเบียน  • ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)  

ทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว 2,500,000 บาท 

ที่ตั้งสำานักงานใหญ่  • เลขท่ี 5/10 หมู่ท่ี 4 ถนนบางควูดั ต�าบลบางควูดั อ�าเภอเมือง จงัหวดัปทุมธาน ี12000  

โทรศัพท์ : 0-2976-5290 (อัตโนมัติ 10 สาย)  

โทรสาร : 0-2976-5023 

ชื่อบริษัท  • บริษัท ซีไอจี บลูโซลูชั่นส์ จ�ากัด 

ประเภทธุรกิจหลัก  • วจิยัพฒันา ผลติ ประกอบ และจ�าหน่าย เครือ่งปรบัอากาศ เครือ่งท�าความเย็น  

และ ช้ินส่วนฯ

เลขทะเบียนบริษัท  • 0135563017671 

ทุนจดทะเบียน  • ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)  

ทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว 250,000 บาท 

ที่ตั้งสำานักงานใหญ่  • เลขท่ี 1/1 หมูท่ี่ 7 ถนนบางควูดั ต�าบลบางควูดั อ�าเภอเมือง จงัหวดัปทุมธาน ี12000 

โทรศัพท์ : 0-2976-5290 (อัตโนมัติ 10 สาย) 

โทรสาร : 0-2976-5023 

ชื่อบริษัท  • บริษัท เวลไวส์ แคร์ จ�ากัด 

ประเภทธุรกิจหลัก  • ประกอบกจิการผลติถงุมือยางทางการแพทย์ 

เลขทะเบียนบริษัท  • 0205561025897 

ทุนจดทะเบียน  • ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)  

ทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว 5,000,000 บาท    

ที่ตั้งสำานักงานใหญ่  • เลขที่ 87/1 หมู่ที่ 12 ต�าบลนาป่า อ�าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000  

โทรศัพท์ : -   

โทรสาร : - 
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บริษัทย่อย

ชื่อบริษัท  • บริษัท ซีไออาร์พี จ�ากัด 

ประเภทธุรกิจหลัก  • ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานทดแทน

เลขทะเบียนบริษัท  • 0125560003076 

ทุนจดทะเบียน  • ทุนจดทะเบียน 3,000,000 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)  

ทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว 3,000,000 บาท 

ที่ตั้งสำานักงานใหญ่  • เลขท่ี 1/1 หมูท่ี่ 7 ถนนบางควูดั ต�าบลบางควูดั อ�าเภอเมือง จงัหวดัปทุมธาน ี12000 

โทรศัพท์ : 0-2976-5290 (อัตโนมัติ 10 สาย) 

โทรสาร : 0-2976-5023 

ชื่อบริษัท  • บริษัท ซีไอจี การประปา จ�ากัด 

ประเภทธุรกิจหลัก  • ประกอบกจิการสมัปทานน�า้เพ่ือผลติและจ�าหน่ายน�า้ประปาดืม่ได้

เลขทะเบียนบริษัท  • 0135564022946  

ทุนจดทะเบียน  • ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)  

ทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว 1,250,000 บาท 

ที่ตั้งสำานักงานใหญ่  • เลขท่ี 1/1 หมูท่ี่ 7 ถนนบางควูดั ต�าบลบางควูดั อ�าเภอเมือง จงัหวดัปทุมธาน ี12000 

โทรศัพท์ : 0-2976-5290 (อัตโนมัติ 10 สาย) 

โทรสาร : 0-2976-5023 

ชื่อบริษัท  • บริษัท ซีไอจี โอเปอเรชั่น จ�ากัด

ประเภทธุรกิจหลัก  • ประกอบกจิการเกีย่วกบัการบรหิารจดัการการผลติน�า้ประปาสามารถดืม่ได้

เลขทะเบียนบริษัท  • 0135564022971 

ทุนจดทะเบียน  • ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)  

ทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว 250,000 บาท  

ที่ตั้งสำานักงานใหญ่  • เลขท่ี 1/1 หมูท่ี่ 7 ถนนบางควูดั ต�าบลบางควูดั อ�าเภอเมือง จงัหวดัปทุมธาน ี12000 

โทรศัพท์ : 0-2976-5290 (อัตโนมัติ 10 สาย) 

โทรสาร : 0-2976-5023 
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บริษัทร่วม

ชื่อบริษัท  • บริษัท ขวานทองประปาไทย จ�ากัด 

ประเภทธุรกิจหลัก  • ผลิตและจ�าหน่ายน�้าประปา

เลขทะเบียนบริษัท  • 0135563024155

ทุนจดทะเบียน  • ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)  

ทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว 250,000 บาท 

ที่ตั้งสำานักงานใหญ่  • เลขท่ี 1/1 หมู่ท่ี 7 ถนนบางควูดั ต�าบลบางควูดั อ�าเภอเมือง จงัหวดัปทุมธาน ี12000 

โทรศพัท์ : 0-2976-5290 (อตัโนมัต ิ10 สาย) 

โทรสาร : 0-2976-5023 

 ไม่มี

บริษัทฯ มีเงินให้กู้แก่บุคคลภายนอกคือ นางสุธาสินี มุตตามาระ 
โดยมีวตัถปุระสงค์ท่ีจะลงทุนในธรุกจิโรงแรมในเบ้ืองต้นจงึให้เป็น 
เงนิกูยื้มก่อนถ้าธรุกจิโรงแรมสามารถด�าเนนิธรุกจิได้ดทีางบรษัิท 
ก็จะร่วมลงทุนด้วย จึงให้เงินกู้ยืมจ�านวน 92.03 ล้านบาท (รวม
ดอกเบ้ียค้างช�าระจ�านวน 12.03 ล้านบาท) โดยลูกหนี้จ�านอง 
ท่ีดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างซ่ึงตั้งอยู่ในจังหวัดภูเก็ตเป็นหลักประกัน 
มีราคาประเมินเป็นเงนิ 110 ล้านบาท (ตามรายงานของผูป้ระเมนิ 
อิสระลงวันท่ี 25 มีนาคม 2553) นอกจากนี้ลูกหนี้ได้ส่งมอบ 
หุ้นสามญัจ�านวน 450,000 หุ้นของบรษัิทจ�ากดัแห่งหนึง่ซ่ึงด�าเนนิ 
ธุรกิจด้านโรงแรมในจังหวัดภูเก็ตเป็นหลักประกันเพ่ิม และ 
เนื่องจากลูกหนี้ผิดนัดช�าระหนี้ บริษัทฯ ได้ฟ้องร้องด�าเนินคดี 
ลูกหนี้ทั้งทางแพ่งและอาญา โดยคดีทางแพ่ง ศาลมีค�าพิพากษา
ให้ลูกหนี้ช�าระหนี้ดังกล่าวแก่บริษัทฯ หากไม่ช�าระให้บังคับหลัก 
ประกันช�าระหนี ้และหากไม่พอให้บังคบัจากทรพัย์สนิส่วนตวัของ
ลกูหนีต่้อไป โดยในเดอืนมีนาคม 2553 บริษัทฯ ได้ยืน่ค�าขอบังคบั 
ยึดหลกัประกนัแล้ว รายละเอยีดของคดแีพ่งและคดอีาญา มีดงันี้ 

คดีทางแพ่ง กรมบังคับคดีได้ออกหมายบังคับท่ีดินหลักประกัน 
เม่ือวันท่ี 18 พฤษภาคม 2553 โดยเจ้าพนักงานบังคับคด ี
ประเมินราคาท่ีดินเป็นจ�านวนเงินประมาณ 19.44 ล้านบาท  
และต่อมาเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ประกาศขายทอดตลาดท่ีดิน 
หลักประกัน เมื่อวันท่ี 28 มิถุนายน  2555 บริษัทฯ ได้ย่ืน 
ค�าร้องต่อศาลแพ่งเพ่ือขอให้ศาลมีค�าสั่งให้ยึดสิ่งปลูกสร้าง 
เพ่ิมเติม ต่อมาวันท่ี 13 กันยายน 2555 ศาลมีค�าสั่งให ้
เจ้าพนักงานบังคับคดีขายทอดตลาดพร้อมสิ่งปลูกสร้างในคราว 
เดียวกัน เมื่อวันท่ี 26 กันยายน 2556 เจ้าพนักงานบังคับคดี  
ได้ประกาศก�าหนดวันขายทอดตลาดท่ีดิน และสิ่งปลูกสร้าง 
ดังกล่าว โดยก�าหนดราคาประเมินของเจ้าพนักงานบังคับคด ี
เป็นจ�านวนเงนิประมาณ 54.30 ล้านบาท เมือ่วนัท่ี 14 พฤศจกิายน  
2556 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมประมูลซ้ือท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง  
โดยเจ้าพนักงานบังคับคดีได้อนุมัติให้บริษัทฯ เป็นผู ้ชนะ 
ประมูลในราคาขาย 60 ล้านบาท ต่อมาในเดือนสิงหาคม 
2557 บริษัทได้จดทะเบียนรับโอนท่ีดินและสิ่งปลูกสร ้าง  

2. ข้อมูลส�าคัญอื่น

3. ข้อพิพาททางกฎหมาย



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี/รายงานประจ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน78

และบันทึกบัญชีเป็น “อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน” ท�าให้ 
มูลค่าหนี้คงเหลือ 38.91 ล้านบาทในเดือนพฤษภาคม 2559 
ศาลล้มละลายกลางได้มีค�าสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดลูกหนี้ และ
เม่ือวันท่ี 15 กรกฎาคม 2559 บริษัทได้ย่ืนค�าขอรับช�าระ 
หนี้จากกองทรัพย์สินอันประกอบไปด้วย ห้องชุดและท่ีดิน 
จ�านวนหลายแปลงของลูกหนี้เป็นจ�านวนเงิน 87.34 ล้านบาท  
ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอหมายนัดสอบสวนค�าขอรับช�าระหนี้ของ 
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ 

เมือ่วันท่ี 1 สงิหาคม 2560 เจ้าพนักงานพทัิกษ์ทรัพย์ได้มีหมายนดั 
ประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรก แต่ลูกหนี้มิได้ย่ืนค�าขอประนอมหนี้ต่อ 

เจ้าพนักงานฯแต่อย่างใด เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ จึงรายงาน 
ศาลเพือ่ขอให้ศาลมคี�าพพิากษาให้ลกูหนีล้้มละลายแล้วเม่ือวนัท่ี 
5 กนัยายน 2560 และขณะนีอ้ยูร่ะหว่างเจ้าพนกังานพทัิกษ์ทรพัย์ 
รวบรวมทรัพย์สินของลูกหนี้ เพ่ือน�าออกขายทอดตลาดน�าเงิน 
มาช�าระหนี้ให้แก่บรรดาเจ้าหนี้ในคดีล้มละลายต่อไป 

อย่างไรก็ตามตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2553 เป็นต้นไป บริษัท 
หยดุรบัรูร้ายได้ดอกเบ้ียจากต้นเงนิกูจ้�านวน 80 ล้านบาทดงักล่าว 
โดยจะรับรู้เงินส่วนเกินจากการช�าระดอกเบี้ยค้างรับเป็นรายได้ 
ในรอบบัญชีท่ีบรษัิทได้รบัช�าระเงนิ และบรษัิทได้ท�าการตัง้ค่าเผือ่ 
ของเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลภายนอกแล้วทั้งจ�านวน 

 ไม่มี

4. ตลาดรอง
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นโยบาย 
การก�ากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบรษัิท ซี.ไอ.กรุป๊ จ�ากดั (มหาชน) ได้ให้ความส�าคญัใน

เรือ่งการก�ากบัดแูลกจิการท่ีดขีองบรษัิท ท้ังนี ้เพือ่ให้ธรุกจิของบรษัิท 

มีการพัฒนาและเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงยึดถือและ 

ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติท่ีดีส�าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน  

(Code of Best Practices) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่ง 

ประเทศไทย และบรษัิทฯ ส่งเสรมิให้คณะกรรมการทุกท่านผ่านการอบรม 

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ซึ่งจัดโดยสมาคม 

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ในด้านการก�ากับดูแลกิจการบริษัทจัดให้มีส�านักงานตรวจสอบ 

ภายใน เพ่ือท�าหน้าท่ีดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัทให้มีการ 

ด�าเนนิงานท่ีถกูต้องและสอดคล้องกบักฎเกณฑ์ กฎระเบียบต่างๆ และ

เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี โปร่งใสมากยิ่งขึ้น 

เพื่อใช้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกันในองค์กรคณะกรรมการ 

บริษัทฯ จึงได้ก�าหนด “นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ” และจัดท�า

คู่มือ “จรรยาบรรณทางธุรกิจ ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน” 

ข้ึนโดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่ วันท่ี 7 พฤศจิกายน 2557 โดยได ้

ด�าเนนิการปรบัปรงุเพือ่มัน่ใจว่าบรษัิทฯมีการด�าเนนิงานอย่างเปิดเผย 

โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และมีจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ 

เพื่อประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างย่ังยืน สร้างความ 

น่าเช่ือถือให้กับผู้ถือหุ้น ลูกค้า และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง โดยบังคับใช้

ฉบับปรับปรุงตั้งแต่วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2558 ท้ังนี้บริษัทฯ ได้

เผยแพร่นโยบายฯ ผ่านทุกช่องทางการสื่อสารภายในของบริษัท  

อันได้แก่ website, บอร์ดประชาสัมพันธ์ และ intranet เป็นต้น 

ในส่วนของจรรยาบรรณทางธุรกิจฯ กรรมการ ผู ้บริหาร และ

พนักงานทุกคนได้รับคู ่ มือ ท�าความเข้าใจและเซ็นช่ือรับรอง 

ที่จักปฏิบัติตนตามคู่มือดังกล่าวอีกด้วย 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 1/2565 เม่ือวันท่ี  

27 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ประชุมพิจารณาทบทวนการน�า CG CODE 

ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี ส�าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 

2560 เพื่อเป ็นหลักปฏิบัติส�าหรับคณะกรรมการบริษัทฯ มา

ปรับใช้โดยพบว่าบริษัทฯ ได้ด�าเนินการตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว 

ไประดับหนึ่งแล้ว แต่ยังคงมีบางหัวข้อ เช่น การพิจารณาจัดตั้ง 

คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ท่ี

บริษัทฯ อาจยังไม่ได้น�ามาปรับใช้อันเนื่องมาจากบริบทของธุรกิจเอง 

แต่กมี็การก�าหนดหลกัเกณฑ์ในการสรรหาและแต่งตัง้กรรมการอย่าง 

ชัดเจน อีกท้ังค่าตอบแทนกรรมการ จะพจิารณาจ่ายในระดบัท่ีเหมาะ

สม อยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตามบริษัทฯ จักจัดท�า 

แผนการด�าเนินการภายใต้วัตถุประสงค์ท่ีจะน�าหลักการก�ากับดูแล 

กจิการท่ีดฯี มาปรบัใช้อย่างครบถ้วน ท้ังนีค้ณะกรรมการฯ จะพจิารณา 

ทบทวนความเหมาะสมของแผนการน�าหลกัการก�ากบัดแูลกจิการท่ีดี  

(CG CODE) ดงักล่าวไปปรบัใช้ตามบรบิททางธรุกจิของบรษัิทฯ อย่าง

ต่อเนื่อง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

ภาพรวมของนโยบาย 
และแนวปฏิบัติการก�ากับดูแลกิจการ 
คณะกรรมการของบริษัทมีเจตนารมณ์ท่ีจะส ่งเสริมให ้บริษัท 

เป็นองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพในการด�าเนินธุรกิจ การก�ากับดูแล 

กิจการ และการบริหารจัดการท่ีดี โดยมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ท่ีด ี

 ให้แก่ผู ้ถือหุ้น และค�านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม มีคุณธรรม 

ในการด�าเนินธุรกิจ มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ จึงได้ก�าหนด 

เป็นนโยบายด้านการก�ากบัดแูลกจิการท่ีด ีเพือ่ให้คณะกรรมการบรษัิท 

ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติหน้าที่ด ้วยความทุ่มเทและ 

รับผิดชอบ มีความเป็นอิสระ และมีการจัดแบ่งบทบาทหน้าท่ี 

ระหว่างประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร ออก

จากกันอย่างชัดเจน 

2. คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทส�าคัญในการก�าหนดวิสัยทัศน์ 

กลยุทธ์ นโยบายและแผนงานท่ีส�าคัญของบริษัท โดยจะต้อง 

พิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงและวางแนวทางการบริหารจัดการท่ีมี 

ความเหมาะสม รวมท้ังต้องด�าเนนิการเพือ่ให้ม่ันใจว่าระบบบัญชี  

รายงานทางการเงิน และการสอบบัญชี มีความน่าเชื่อถือ 

3. คณะกรรมการบรษัิทจะต้องเป็นผูน้�าในเรือ่งจรยิธรรม เป็นตวัอย่าง 

ในการปฏบัิติงานตามแนวทางการก�ากบัดแูลกจิการท่ีดขีองบรษัิท  

และสอดส่องดูแลเรื่องการจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง 

ทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน 

4. คณะกรรมการบรษัิทอาจแต่งตัง้คณะกรรมการเฉพาะเรือ่งขึน้ตาม 

ความเหมาะสมเพื่อช่วยพิจารณากลั่นกรองงานท่ีมีความส�าคัญ

อย่างรอบคอบ 

5. คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประเมินผลตนเองรายปี  

เพื่อใช ้ เป ็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติหน ้าท่ีของ 

คณะกรรมการบริษัท 
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6. คณะกรรมการบรษัิทเป็นผูพ้จิารณาก�าหนดมาตรฐานทางจรยิธรรม  

และจรรยาบรรณของบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร 

พนักงาน รวมถึงลูกจ้างทุกคนใช้เป็นแนวทางในการประพฤติ 

ปฏิบัติ ควบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบของบริษัท 

7. คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการเปิดเผยสารสนเทศของ 

บริษัท ทั้งในเรื่องทางการเงินและที่ไม่ใช่เรื่องทางการเงินอย่าง 

เพยีงพอ เช่ือถอืได้ และทันเวลา เพือ่ให้ผูถ้อืหุ้นและผูมี้ส่วนได้เสยี 

ของบริษัทได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน 

8. คณะกรรมการบริษัทต้องให้ผู ้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติอย่าง 

เท่าเทียมกนั มีสทิธิในการเข้าถงึข้อมลูสารสนเทศ และมช่ีองทาง 

ที่เหมาะสมในการสื่อสารกับบริษัท 

9. คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีระบบการคัดสรรบุคลากรท่ีจะ 

เข้ามารบัผดิชอบในต�าแหน่งบรหิารท่ีส�าคญัทุกระดบัอย่างเหมาะสม  

และมีกระบวนการสรรหาที่โปร่งใสเป็นธรรม 

10. ด�าเนินกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ  

ข้อบังคบั ข้อก�าหนดของส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์ 

และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง 

ประเทศไทย รวมทั้งปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

11. ป้องกนัความขดัแย้งของผลประโยชน์ท่ีอาจเกดิข้ึนระหว่างบรษัิท 

สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น ภายใต้หลักการถ่วงดุลอ�านาจ 

ที่โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 

12. คณะกรรมการบริษัทจะต้องประกอบด้วย คณะกรรมการอิสระ 

ไม่น้อยกว่า 3 คน 

13. มีระบบการประเมินและการควบคุมความเสี่ยงอย่างเหมาะสม 

14. คณะกรรมการบรษัิทจะต้องมกีารประชุมโดยสม�า่เสมอเป็นประจ�า 

อย่างน้อยทุกสามเดอืนต่อครัง้ และอาจมกีารประชุมพเิศษเพิม่เตมิ 

ตามความจ�าเป็น โดยมีการก�าหนดการประชุมล่วงหน้าตามข้อบังคบั 

ของบริษัท เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาศึกษาข้อมูล 

อย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมการประชุม 

15. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการท่ีมี 

คณุสมบัตหิลากหลาย ท้ังด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถ 

เฉพาะด้านท่ีเป็นประโยชน์กับบริษัท เพศ และควรมีกรรมการ 

ท่ีไม่ได้เป็นกรรมการบริหารอย่างน้อย 1 คนท่ีมีประสบการณ์ 

ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทด�าเนินกิจการอยู่ 

บริษัทฯ เห็นว่าหลักบรรษัทภิบาลเป็นแนวทางการบริหารองค์กรท่ีมี 

ประโยชน์อย่างย่ิงจงึให้ความส�าคญัในหลกัการและแนวปฏบัิตท่ีิเกีย่วกบั 

ความรับผิดชอบ และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น การก�าหนด 

อย่างชัดเจนเกี่ยวกับขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรหิาร และกรรมการผูจ้ดัการ

ภาวะผู้น�าและวิสัยทัศน์ 

คณะกรรมการบริษัทซึ่งประกอบด้วยบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ 

และมีความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบเป็นอย่างดี มี

บทบาทส�าคัญในการก�ากับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการ 

ด�าเนินงานของบริษัท มีอ�านาจหน้าที่ในการด�าเนินกิจการของบริษัท

ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความ 

ซ่ือสตัย์ สจุรติ รวมท้ังการก�ากบัดแูลการบรหิารจดัการของฝ่ายจดัการ 

เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย และงบประมาณท่ีก�าหนดอย่างมี 

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

บริษัทได้ก�าหนดแนวทางปฏิบัติส�าหรับกรรมการ ผู้บริหาร และ

พนักงาน เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี้ 

1. ห้ามมิให้กรรมการ ประกอบกจิการ เข้าเป็นหุ้นส่วนหรอืเข้าเป็น 

ผูถ้อืหุ้นในนติบุิคคลท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขัน 

กับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นทราบ 

ก่อนมีมติแต่งตั้ง 

2. ห้ามมิให้ผู้บริหารและพนักงานใช้ข้อมูลภายใน เพื่อประโยชน ์

ของตนในการซ้ือขายหุ้นบรษัิท หรอืน�าข้อมลูภายในซ่ึงจะก่อให้เกดิ 

ความเสยีหายต่อผูถ้อืหุ้นโดยรวมไปเปิดเผยกบับุคคลท่ีเกีย่วข้อง 

3. ไม่ใช้โอกาสหรือข้อมูลท่ีได้จากการเป็นผู้บริหารหรือพนักงาน 

ของบริษัทฯ ในการท�าธุรกิจที่แข่งขัน หรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับ 

บริษัทฯ 

4. กรณท่ีีบรษัิทและบรษัิทย่อยมีรายการเกีย่วโยงกนั หรอืการได้มา 

จ�าหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สินท่ีส�าคัญของบริษัทคณะกรรมการและ 

ฝ่ายจัดการของบริษัทจะต้องจัดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณา 

เรือ่งนัน้ด้วยความรอบคอบ ซ่ือสตัย์ สจุรติ มีเหตุมผีล โดยค�านงึถงึ 

ผลประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นส�าคัญ  

กรรมการหรอืผูบ้รหิารท่ีมีส่วนได้เสยีจากการพิจารณาในเรือ่งนัน้ๆ  

จะต้องออกจากท่ีประชมุ กรรมการพจิารณาลงมตอินมุตัริายการ 

แล้วจะต้องเปิดเผยข่าวสารตามช่องทางต่างๆ เพื่อให้ผู้มีส่วน 

ได้เสียได้รับทราบอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงกัน 

การถ่วงดุลกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 

ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการบริษัทจ�านวนทั้งสิ้น 7 ท่าน ประกอบด้วย

กรรมการที่เป็นผู้บริหารจ�านวน 4 ท่าน กรรมการอิสระจ�านวน 3 ท่าน  

ซ่ึงมอิีสระอย่างแท้จรงิจากฝ่ายบรหิาร และไม่มีความสมัพนัธ์ทางธรุกจิ 

หรอืความสมัพนัธ์อืน่ใดกบับรษัิทฯ เพือ่ให้การก�ากบัดแูลกจิการด�าเนนิไป 

ด้วยความเป็นอิสระและเป็นกลาง
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จรรยาบรรณธุรกิจ 
บริษัทมีนโยบายท่ีเปิดเผยการด�าเนินธุรกิจ การปฏิบัติของกรรมการ 

พนักงาน ภารกิจต่อลูกค้า คู่ค้า ตลอดจนสังคม โดยผู้เกี่ยวข้องได้

ทราบกันเป็นอย่างดีและยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าท่ีตาม

ภารกิจของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม บริษัทมี

การติดตามการปฏิบัติงานและเรื่องที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามนโยบาย 

จรรยาบรรณข้างต้นอย่างสม�า่เสมอ รวมถงึบทก�าหนดลงโทษทางวนิยั 

ไว้ด้วย ท้ังนี้สามารถศึกษาข้อมูลด้านการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี  

และจรรยาบรรณธรุกจิฉบับสมบูรณ์ได้ท่ีเวปไซต์บรษัิท www.cigpcl.com

 

การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการท่ีส�าคัญ 
ของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบ 
การก�ากับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา 
ในปี 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการได้ทบทวนสาระส�าคญัของนโยบาย  

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจแล้ว 

ยังมิได้มีการเปลี่ยนแปลงจากฉบับเดิมที่ประกาศใช้แต่อย่างใด

การปฏบิตัติามหลักการ 
ก�ากบัดูแลกจิการทีดี่ในเรือ่งอืน่ๆ 
บริษัทให้ความส�าคัญในการก�ากับดูแลกิจการตามหลักการก�ากับ 

ดูแลกิจการท่ีดีตามแนวทางท่ีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ก�าหนดในทุกๆ เรื่อง นอกเหนือจากที่เปิดเผยไว้ข้างต้น ดังจะเห็นได้ 

จากกระบวนการควบคมุภายใน ความรบัผดิชอบต่อสงัคม การบรหิาร

จัดการความเสี่ยง ดังปรากฏในหัวข้อต่อๆ ไปอีกด้วย 

รวมถึงบริษัทให้ความส�าคัญต่อระบบการควบคุมภายใน ส�าหรับท้ัง 

ระดบับรหิารและระดบัปฏบัิตกิารท่ีมีประสทิธภิาพ จงึได้ก�าหนดหลกัเกณฑ์ 

และวิธีด�าเนินการให้มีความเหมาะสมชัดเจน มีการก�าหนดภาระ

หน้าที่ อ�านาจด�าเนินการของผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหารไว้เป็นลายลักษณ์ 

อักษรอย่างชัดเจน และมีการแบ่งแยกหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตาม 

ควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและ 

ตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการควบคุม 

ภายในเกี่ยวกับระบบการเงิน โดยบริษัทจัดให้มีระบบรายงานทาง 

การเงินเสนอผู้บริหารสายงานท่ีรับผิดชอบ โดยสรุปสาระส�าคัญ 

การด�าเนินการด้านการก�ากับดูแลกิจการ ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders) 

บริษัทได้ให้ความส�าคัญในการปฏิบัติต ่อผู ้ถือหุ ้นทุกรายอย่าง 

เท่าเทียมกัน ด้วยวิธีการและมาตรฐานท่ีเป็นท่ียอมรับและเช่ือถือได้  

โดยให้สิทธิในการซ้ือ ขาย โอน หลักทรัพย์ท่ีตนถืออยู่อย่างเป็น 

อิสระ การได้รับส่วนแบ่งผลก�าไรจากบริษัท การเข้าร่วมประชุมผู้ถือ

หุ้น การเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับ 

การแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท การแสดงความคิดเห็นในท่ีประชุม 

อย่างเป็นอิสระ การร่วมตัดสินใจในเรื่องส�าคัญของบริษัท เช่น 

การเลือกตั้งกรรมการ การอนุมัติธุรกรรมท่ีส�าคัญและมีผลต่อ 

ทิศทางในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ 

และข้อบังคับของบริษัท ท้ังนี้ ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงตาม 

จ�านวนหุ้นท่ีถอือยู่ โดยแต่ละหุ้นมสีทิธอิอกเสยีงหนึง่เสยีง และไม่มหุ้ีน 

ใดมีสิทธิพิเศษเหนือผู้ถือหุ้นรายอื่น 

ในฐานะเจ้าของบริษัท ผู้ถือหุ้นย่อมมีสิทธิก�าหนดทิศทางการด�าเนิน 

ธุรกิจของบริษัท หรือตัดสินใจในเรื่องท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญ 

ต่อบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นจึงเป็นเวทีส�าคัญส�าหรับผู้ถือหุ้นในการ 

แสดงความคดิเห็น ซักถาม พจิารณาลงคะแนนเสยีงช้ีขาด และคดัเลอืก 

คณะกรรมการเพื่อท�าหน้าท่ีก�ากับดูแลบริษัทแทนผู้ถือหุ้น ดังนั้น  

ผู้ถือหุ้นจึงมีสิทธิโดยชอบท่ีจะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น รวมท้ังมีเวลา 

เพียงพอส�าหรับการพิจารณาและรับทราบผลการประชุม

การประชุมผู้ถือหุ้น 

ก�าหนดการจัดประชุมผู้ถือหุ้น 

บริษัทได้ก�าหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละครั้ง ภายในเวลา 

ไม่เกนิ 4 เดอืน นบัแต่วันสิน้สดุรอบปีบัญชีของบรษัิท และในกรณท่ีีมี 

ความจ�าเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณพีเิศษ ซ่ึงเป็นเรือ่งท่ีกระทบ 

หรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไข 

หรือกฎเกณฑ์ กฎหมายที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น  

บริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป ท้ังนี้ในปี 2564  

บริษัทฯ ได้จัดการประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง คือ การประชุมสามัญ 

ผู้ถือหุ้นประจ�าปี เมื่อวันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. 

ณ ห้องประชุมใหญ่ ส�านกังานใหญ่ บรษัิท ซี.ไอ.กรุป๊ จ�ากดั (มหาชน) 

เลขที่ 1/1 หมู่ 7 ถนนบางคูวัด ต�าบลบางคูวัด อ�าเภอเมืองปทุมธานี 

จังหวัดปทุมธานี 12000 และในระหว่างปีไม่มีการเรียกประชุม 

วิสามัญผู้ถือหุ้น 
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การแจ้งเชิญประชุมล่วงหน้า 

ในปี 2564 การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 1/2564 

เมื่อวันอาทิตย์ท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติให้จัดการประชุม 

สามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้นในวันอังคารท่ี 20 เมษายน 2564 โดยได้

เปิดเผยมติการประชุม วันประชุม ระเบียบวาระการประชุม และ

แจ้งข่าวประกาศในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าในวันท่ีคณะกรรมการมีมติ ก่อนการ 

จัดส ่งหนังสือเชิญประชุมโดยบริษัท ศูนย ์รับฝากหลักทรัพย ์ 

(ประเทศไทย) จ�ากัด ซ่ึงเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท  

เป็นผู ้ด�าเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมท่ีมีรายละเอียดวาระ 

การประชุม ข้อมูลประกอบท่ีส�าคัญและจ�าเป็นส�าหรับการตัดสิน

ใจ ความเห็นของคณะกรรมการ รายงานการประชุมท่ีผ่านมาซ่ึงมี 

รายละเอียดครบถ ้วน รายงานประจ�าป ี  พร ้อมท้ังเอกสาร 

ประกอบการประชุมเอกสารท่ีต้องใช้ในการมอบฉันทะ และระบุ 

วิธีการใช้ไว้ชัดเจนตามที่บริษัทก�าหนด โดยจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า  

7 วนัก่อนวนัประชุมผู้ถอืหุ้น และได้ท�าการประกาศลงในหนงัสอืพมิพ์ 

ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุม 3 วัน เพื่อบอกกล่าวเรียกประชุม 

ผู ้ถือหุ ้นเป็นการล่วงหน้าเพียงพอส�าหรับการเตรียมตัวก่อนมา 

เข้าร่วมประชุม 

อย่างไรก็ตาม ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้น�าข้อมูลหนังสือเชิญ

ประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสารประกอบเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัท 

ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 30 วัน 

การด�าเนินการประชุมผู้ถือหุ้น 

ก่อนเริม่การประชุมผูถ้อืหุ้น ประธานท่ีประชุมจะแนะน�าคณะกรรมการ  

คณะผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีของบริษัท และท่ีปรึกษาด้านการเงิน 

ให้ท่ีประชุมรับทราบ แล้วจึงช้ีแจงกติกาท้ังหมด รวมถึงวิธีนับ 

คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นท่ีต้องลงมติ ในแต่ละวาระตามข้อบังคับ 

ของบริษัท รวมถึงการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระอย่าง 

ชัดเจน และเม่ือมีการให้ข้อมูลตามระเบียบวาระแล้ว ประธานฯ  

จะเป ิดโอกาสให ้ผู ้ เข ้าร ่วมประชุมทุกรายแสดงความคิดเห็น  

ข้อเสนอแนะ ถามค�าถามในแต่ละวาระ และให้เวลาอภิปรายอย่าง 

เหมาะสมเพียงพอ จากนั้นประธานฯ และผู้บริหารจะตอบข้อซักถาม 

อย่างชัดเจน ตรงประเดน็ และให้ความส�าคญักบัทุกค�าถามแล้วจงึให้ท่ี

ประชมุออกเสยีงลงมติในวาระนัน้ๆ ส�าหรบัวาระการเลอืกตัง้กรรมการ 

ประธานฯ จะด�าเนินการให้ผู้ถือหุ้นลงมติเป็นรายบุคคล 

ประธานฯ จะด�าเนนิการประชุมตามล�าดบัวาระการประชมุ และไม่เพิม่

วาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เว้นแต่ที่ประชุม 

จะมีมติให้เปลี่ยนล�าดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 

สองในสามของจ�านวน  ผูถ้อืหุ้นซ่ึงเข้าร่วมประชมุหรอืผูถ้อืหุ้นซึง่ถอืหุ้น 

รวมกนัไม่น้อยกว่าหนึง่ในสามของจ�านวนหุ้นท่ีจ�าหน่ายได้ท้ังหมดอาจ 

ขอให้ ท่ีประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากท่ีก�าหนดไว้ในหนังสือนัด 

ประชุม เม่ือท่ีประชุมได้พิจารณาระเบียบวาระท่ีก�าหนดไว้เป็น  

ท่ีเรียบร้อยแล้วตามท่ีก�าหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ท้ังนี้ ในการ 

ประชุมผูถ้อืหุ้นสามญัประจ�าปี 2564 ไม่มกีารเปลีย่นล�าดบัระเบียบวาระ 

และไม่มีการขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเรื่องอ่ืนท่ีไม่ได้ก�าหนดไว้ในท่ี 

ประชุมอย่างใด 

อนึ่ง ในการประชุมทุกครั้งจะมีการจดบันทึกรายงานการประชุม 

อย่างถกูต้องครบถ้วน และสรปุด้วยการลงมต ิพร้อมกบันบัคะแนนเสยีง 

ซ่ึงรวมระยะเวลาท่ีใช้ในการประชมุ ผูถ้อืหุ้นแต่ละครัง้ประมาณ 2 ชัว่โมง  

ท้ังนี้ในการประชุม ผูถ้อืหุ้นสามญัประจ�าปี 2564 ได้ก�าหนดการประชุม 

เวลา 13.30 น. โดยเริม่รบัลงทะเบียนเวลา 12.00 น. โดย ณ ตอนเปิด 

ประชุมมีผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อ่ืนมา 

ประชมุแทนรวม 32 ราย ถอืหุ้นรวมกนัท้ังสิน้จ�านวน 359,619,125 หุ้น  

หรือคิดเป็นร้อยละ 41.58 ซ่ึงเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ�านวนหุ้นท่ี 

จ�าหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จ�านวนทั้งสิ้น 864,788,682 หุ้น  

การเปิดเผยผลการประชุมผู้ถือหุ้น 

ในปี 2564 บริษัทได้จัดส่งรายงานสรุปผลการลงมติในท่ีประชุม 

ผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์  

ภายในช่วงเย็นหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม (วันที่ 20 เมษายน 2564)  

และจะจดัส่งรายงานการประชุมผูถ้อืหุ้น ซ่ึงจดบันทึกรายงานการประชุม 

และบันทึกการออกเสียง รวมทั้งข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ 

อย่างละเอียดให้ตลาดหลกัทรพัย์ฯ และคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์ 

ภายในก�าหนด 14 วัน รวมถึงเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต ์

ของบริษัท

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable 
Treatment of Shareholders) 

บริษัทปฏิบัติต่อผู ้ถือหุ้นแต่ละรายเท่าเทียมกัน แม้ว่าจะถือหุ้น 

ไม่เท่ากนัและมสีทิธิออกเสยีงไม่เท่ากนั ซ่ึงเป็นไปตามจ�านวนหุ้นท่ีถอื  

มีสิทธิพื้นฐานในฐานะผู้ถือหุ้นเท่าเทียมกัน โดยไม่ค�านึงถึงเพศ อายุ 

เช้ือชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเช่ือ ฐานะทางสังคม ความพิการ 

หรือความคิดเห็นทางการเมือง ในการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัท จะจัด 

เจ้าหน้าท่ีไว้คอยอ�านวยความสะดวก ส่วนการจดักจิกรรมส�าหรบัผูถ้อืหุ้น 

ของบริษัทก็เปิดโอกาสให้โดยไม่มีข้อจ�ากัด 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี/รายงานประจ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) ส่วนที่ 2 การก�ากับดูแลกิจการ84

การเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อ
แต่งตั้งเป็นกรรมการ 

บริษัทฯ ก�าหนดหลักเกณฑ์ รวมท้ังก�าหนดข้ันตอน แนวทางการ

พิจารณาการให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระ การประชุมฯ และ/

หรือ ช่ือบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ ล่วงหน้าให้คณะกรรมการ

บริษัท พิจารณาก�าหนดเป็นระเบียบ วาระการประชุมสามัญผู้ถือ

หุ้น เพื่อให้โอกาสผู้ถือหุ้น มีส่วนร่วมในการก�ากับดูแลบริษัท และ

การคัดสรรบุคคลท่ีมี คุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบัติหน้าท่ีได ้

อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือประโยชน์สูงสุดของผู ้ถือหุ ้นและผู ้มี 

ส่วนได้ส่วนเสยีทุกฝ่าย โดยให้สทิธผิูถ้อืหุ้นรายเดยีว หรอืกลุม่ท่ีถอืหุ้น 

ของบรษัิทรวมกนัเกนิกว่า 5% ของจ�านวนหุ้นท่ีจ�าหน่ายและช�าระแล้ว 

ของบริษัทฯ และเป็นการถือหุ้นของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องจนถึงวันที่ 

เสนอเรือ่งเพ่ือบรรจใุนวาระการประชมุ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดอืน  

เสนอวาระการประชุมหรือเสนอช่ือบุคคล ท่ีมีความเหมาะสม 

เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทก่อน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

ประจ�าปีในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 

ส�าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2564 บริษัทฯ ได้น�าหลักเกณฑ์ 

ดงักล่าวเผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบรษัิทฯ และแจ้งข่าวประกาศในเวบ็ไซต์ 

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 22 

กันยายน 2563 จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 แล้ว อย่างไรก็ตาม 

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และไม่มีการเสนอช่ือบุคคลเสนอ 

แต่งตั้งเป็นกรรมการในระยะเวลาดังกล่าว ซ่ึงเลขานุการบริษัทได ้

รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบแล้ว 

การอ�านวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ในการประชมุผูถ้อืหุ้น 

ในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2564 บริษัทฯ ได้อ�านวย 

ความสะดวก ให้กบัผูถ้อืหุ้นทุกราย ด้วยการจดัให้มีเจ้าหน้าท่ีคอยดแูล 

ต้อนรับให้ความสะดวกอย่างเพียงพอ มีการคัดเลือกสถานท่ีประชุม  

ท่ีสามารถอ�านวยความสะดวกให้กบัผูเ้ข้าร่วมการประชุม จดัเจ้าหน้าท่ี 

ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร การเปิดรับลงทะเบียนก่อนเวลา 

ประชุม 2 ชั่วโมง การขยายระยะเวลารับลงทะเบียนจนถึงระยะเวลา 

ก่อนการพิจารณาวาระการประชุมสุดท้าย การใช้ระบบ Barcode  

ในการลงทะเบียนเพื่อความสะดวกรวดเร็ว และการจัดให้มีการเลี้ยง 

รับรองส�าหรับผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม 

แม้ผู ้ถือหุ้นส่วนใหญ่ท่ีมาเข้าร่วมการประชุมสามัญประจ�าปีของ 

บริษัทฯ เป็นคนไทย และด�าเนินการประชุม ผู้ถือหุ้นเป็นภาษาไทย 

แต่บริษทัฯ ได้จัดท�าเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสาร

อื่นที่เกี่ยวข้องเป็น 2 ภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ส�าหรับ

ผู้ถือหุ้นชาวไทยและชาวต่างชาติ  

การมอบฉันทะ 

เพื่อรักษาสิทธิให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าประชุมประจ�าปี 2564 ด้วย 

ตนเอง ผูถ้อืหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผูอ่ื้นหรอืกรรมการอิสระของบรษัิท  

ท่านใดท่านหนึง่จากกรรมการอิสระท่ีเข้าร่วมประชุมท้ังหมด ซ่ึงบรษัิทฯ  

จะระบุรายช่ือไว้ในหนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีกระทรวงพาณิชย ์

ก�าหนด เพื่อให้ผู ้เข้าประชุมและออกเสียงลงมติแทนผู้ถือหุ้นได ้

โดยไม่มเีงือ่นไข ท้ังนี ้ในกรณท่ีีผูถ้อืหุ้นมอบฉันทะให้กบัผูอ่ื้น บรษัิทฯ  

จะให้สิทธิและปฏิบัติต่อผู้รับมอบฉันทะเสมือนเป็นผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง  

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยแบบหนังสือมอบฉันทะ ท่ีแนบ 

พร้อมท้ังรายละเอยีด และข้ันตอนต่างๆ บนเวบ็ไซต์ของบรษัิทฯ ล่วงหน้า 

ก่อนวันประชุม 30 วัน โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ได้ทั้งทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื่นๆ เช่น เว็บไซต์ อีเมล เป็นต้น 

ในปี 2564 บริษัทฯได้รับการประเมินจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 

ตามโครงการประเมนิคณุภาพการจดัประชุมสามญัผูถ้อืหุ้น ร้อยละ 100

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Role of Shareholders) 

บรษัิทได้ให้ความส�าคญัต่อสทิธขิองผูมี้ส่วนได้เสยีทุกกลุม่ โดยค�านงึถงึ 

การรกัษาผลประโยชน์ของบรษัิทควบคูไ่ปกบัการค�านงึถงึผลประโยชน์  

สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 

ของบริษัท อันได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้า เจ้าหนี้ ลูกค้า คู่แข่งขัน 

สังคมและสิ่งแวดล้อม

• การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยยึดหลักดังนี้

ผู้ถือหุ้น  

คณะกรรมการบริษัท ได้ยึดถือการปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์ โปร่งใส 

เพือ่ประโยชน์สงูสดุแก่ผูถ้อืหุ้นท้ังหมดในการท่ีจะรกัษาและเสรมิสร้าง

มลูค่าระยะยาวต่อผูถ้อืหุ้น ข้อมูลท่ีส�าคญัท้ังหมดซ่ึงอาจส่งผลกระทบ

ต่อราคาหุ้นของบรษัิท และ/หรอื การตัดสนิใจของผูถ้อืหุ้นจะต้องได้รบั 

การเปิดเผยโดยครบถ้วนในเวลาที่เหมาะสม 

พนักงาน 

บุคลากรของบริษัทฯ ทุกคนเป็นส่วนส�าคัญท่ีสุดในการด�าเนินธุรกิจ  

บริษัทฯ จึงให้ความส�าคัญกับพนักงานทุกคน โดยปราศจากการเลือก 

ปฏิบัติ ให้ความมั่นใจในคุณภาพชีวิตการท�างานอย่างเท่าเทียมกัน 

เสมอภาค และให้ผลตอบแทนอย่างยุติธรรมและเหมาะสม บริษัทฯ 

ส่งเสริมให้บุคลากรรู้รักสามัคคี ไว้เนื้อเชื่อใจกัน ไม่แบ่งฝักแบ่ง

ฝ่าย ปฏิบัติต่อกันอย่างสุภาพ และเคารพในคักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 

โดยการสร้างสภาพแวดล้อมใน การท�างานท่ีดี มีความปลอดภัย  
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จ่ายค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกับการท�างาน มีสวัสดิการท่ีดีให้กับ 

พนักงาน และจัดหานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ มาสนับสนุน 

การท�างาน รวมทั้งไม่ให้เกิดกรณีที่มีลักษณะเป็นการคุกคามทางเพศ  

บริษัทฯ ส่งเสริมการใช้สิทธิของลูกจ้างตามกฎหมายแรงงาน 

สัมพันธ์  

บริษัทฯ มีความเช่ือมั่นว่า การเจริญเติบโตขององค์กรข้ึนอยู่กับ 

พนกังานท่ีมีคณุภาพ ดงันัน้ บรษัิทฯ จงึมีนโยบายมุง่เน้นท่ีจะพฒันาและ 

ปรบัปรงุระบบการบรหิารและระบบการพฒันาบุคคลให้มคีวามทันสมยั  

สอดคล้องกบัเทคโนโลยี และเป็นไปตามมาตรฐานสากล เพือ่ท่ีจะเสรมิสร้าง 

และพัฒนาให้พนักงานเป็นท้ังคนดีและคนเก่ง ตลอดจนมีส่วนร่วม 

ในการพัฒนาและช่วยเหลือสังคมส่วนรวม และมุ่งเน้นให้พนักงาน 

เป็นกลไกหลักในการพัฒนาให้บริษัทฯ ก้าวไปสู่ความเป็นองค์กร 

แห่งความเป็นเลิศ (High Performance Organization) เพื่อเพิ่ม

ขีดความสามารถในการแข่งขันและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 

ขององค์กร

 แนวปฏิบัติ

1. บรษัิทฯ ปฏบัิตต่ิอบุคลากรทุกคนโดยเสมอภาคกนั ไม่เลอืกปฏบัิติ  

ไม่แบ่งแยกถิน่ก�าเนดิ เช้ือชาต ิเพศ อายุ สผีวิ ศาสนา ความพิการ  

ฐานะ ชาตติระกลู สถานศกึษา หรอืสถานะอ่ืนใดท่ีมไิด้เกีย่วข้อง 

โดยตรงกับการปฏิบัติงาน 

2. บรษัิทฯ ให้โอกาสบุคลากรทุกคนแสดงความสามารถอย่างเต็มท่ี 

โดยจดัผลตอบแทนท่ีเหมาะสม และสร้างแรงกระตุน้ในการท�างาน 

ท้ังในรปูของเงนิเดอืนและโบนสั และค่าใช้จ่ายในการด�าเนนิงาน

ท่ีเหมาะสมตามระเบียบของบริษัทฯ และการอบรมท้ังระยะสั้น 

และระยะยาว 

3. บุคลากรทุกคนต้องปฏิบัติหน้าท่ีในความรับผิดชอบด้วยตนเอง

อย่างสุดความสามารถ มีจิตส�านึกท่ีดี ซ่ือสัตย์สุจริต เท่ียง

ธรรม ยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม และมีความรับผิดชอบ 

ไม่มอบหมายหน้าท่ีของตนให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งท�าแทน ไม่

ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่จะเป็นการจ�าเป็น หรือเพื่อ 

ความสะดวกรวดเร็วในงานท่ีไม่ต้องใช้ความสามารถเฉพาะ 

ของตน 

4. บุคลากรต้องปฏิบัติงานตามสายบังคับบัญชา รับค�าสั่งและ 

รับผิดชอบโดยตรงต่อผู ้บังคับบัญชาของตน ไม่ข้ามสาย 

การบังคับบัญชา หากไม่มีความจ�าเป็น หลีกเลี่ยงการวิพากษ์ 

วิจารณ์ผูบั้งคบับัญชาและผูร่้วมงานท่ีอาจก่อให้เกดิความเสยีหาย 

ต่อบุคคลนั้น หรือต่อบริษัทฯ ท้ังนี้ บุคลากรของบริษัทฯ  

ควรเปิดโอกาสและเปิดใจรบัฟังความคดิเห็นของผูใ้ต้บังคบับัญชา  

ผู้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน อย่างมีสติ ปราศจากอคติ 

และรับฟังด้วยเหตุและผล 

5. บุคลากรของบริษัทฯ สามารถใช้ทรัพยากร แรงงาน สถานท่ี 

และสิ่งอ�านวยความสะดวกของบริษัทฯ ในหน้าท่ีอย่างเต็มท่ี 

ห้ามใช้ทรัพยากร แรงงาน สถานที่ และสิ่งอ�านวยความสะดวก 

ไปในการอื่น นอกจากการปฏิบัติหน้าท่ีหรือสวัสดิการท่ีตนมี 

สิทธิโดยชอบ 

6. บุคลากรของบริษัทฯ ต้องมีกริิยามารยาทสภุาพ แต่งกายเหมาะสม 

ต่อกาลเทศะ และประพฤติตนเหมาะสมกับหน้าท่ีการงาน 

ธรรมเนียมท้องถิ่น โดยไม่สร้างความเสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์

บริษัทฯ 

7. บุคลากรของบริษัทฯ สามารถใช้ช่ือและต�าแหน่งของตนเพื่อ 

เรี่ยไรเงินเพื่อการกุศลท่ีบริษัทฯ เป็นผู้จัด แต่ห้ามใช้ช่ือของ 

บรษัิทฯ หรอืต�าแหน่งในบรษัิทฯ ในการเรีย่ไรเงนิเป็นการส่วนตวั 

ไม่ว่าด้วยวัตถุประสงค์ใด 

8. บุคลากรของบริษัทฯ ควรให้ความร่วมมือในกิจกรรมท่ีบริษัทฯ  

จัดขึ้นเพื่อสร้างความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน รวมท้ัง 

กิจกรรมเพื่อสังคมที่บริษัทฯ จัดขึ้น 

9. ห้ามบุคลากรของบริษัทฯ กระท�าการท่ีก่อความเดือดร้อน 

ร�าคาญ บั่นทอนก�าลังใจผู้อื่น ก่อให้เกิดความเป็นปฏิปักษ์ หรือ

รบกวนการปฏิบัติงาน ที่มีลักษณะเป็นการคุกคามทางเพศ ไม่

ว่าต่อบุคลากรของบริษัทฯ หรือบุคคลภายนอกท่ีเข้ามาติดต่อ 

ธุรกิจ ทั้งนี้รวมถึงการล่วงละเมิดทางเพศ การเกี้ยวพาราสี การ

ลวนลาม การอนาจาร และการมีไว้ซึ่งภาพลามกอนาจาร 

10. บริษัทฯ ส่งเสริมการใช้สิทธิของลูกจ้างตามกฎหมายแรงงาน 

สัมพันธ์ โดยบริษัทฯ จะไม่กระท�าการอันใดท่ีเป็นการกระท�า 

อันขัดต่อกฎหมาย จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจท่ีร้ายแรง 

หรือก่อความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อบริษัทฯ

คู่ค้า

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับคู่ค้า อันเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส�าคัญท่ี

ช่วยเหลือในการด�าเนินธุรกิจซ่ึงกันและกัน โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติ 

ต่อคู ่ค ้าอย่างเสมอภาคบนพื้นฐานของการแข่งขันท่ีเป็นธรรม 

เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน สร้างความสัมพันธ์และความร่วมมืออันด ี 

ปฏิบัติตามสัญญาอย่างเคร่งครัด และให้ความส�าคัญในกระบวนการ 

จัดซ้ือจัดหา ซ่ึงเป็นกระบวนการส�าคัญในการควบคุมค่าใช้จ่าย 

คุณภาพสินค้าและบริการท่ีบริษัทฯ จะน�ามาใช้ด�าเนินกิจการ มีการ 

ก�าหนดขั้นตอนการจัดหาพัสดุเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้  

และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนให ้

คูค้่าร่วมต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชัน่ โดยเรยีนรูจ้ดุแข็งของกนัและกนั

เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาธุรกิจร่วมกันให้มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้น
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 แนวปฏิบัติ 

1. หน่วยงานของบรษัิทฯ ท่ีต้องจดัหาพัสด ุต้องค�านงึถงึความต้องการ 

ความคุม้ค่า ราคา และคณุภาพของสนิค้าและบรกิาร กระบวนการ 

จัดหาพัสดุต้องด�าเนินการถูกต้องตามระเบียบ ข้อก�าหนด และ

หลักเกณฑ์ต่างๆ ท่ีบริษัทฯ ก�าหนดไว้อย่างโปร่งใส ให้ข้อมูล 

แก่ผูค้้าอย่างเท่าเทียม ถกูต้อง ไม่มีอคต ิไม่เลอืกปฏบัิติต่อ คูค้่า  

สร้างการแข่งขันท่ีเป็นธรรมระหว่างคู่ค้า วิธีการจัดหาพัสดุ 

ควรอ้างอิงแนวทางปฏิบัติที่เป็นสากล มีความรัดกุม สอดคล้อง 

กับสถานการณ์ และต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ค�าสั่งที่

เกี่ยวข้อง ที่ใช้ก�ากับหน่วยงานภาครัฐอย่างเคร่งครัด 

2. บรษัิทฯ สนบัสนนุการปฏบัิตอิย่างเสมอภาคต่อผู้ค้าของบรษัิทฯ  

ท้ังการปฏบัิตริะหว่างผูค้้าเองและการปฏบัิตริะหว่างผูค้้ากบับรษัิทฯ  

หน่วยงานของบริษัทฯ ท่ีต้องจัดหาพัสดุไม่ควรด�าเนินการ 

ในระยะเวลากระช้ันจนเกินไป ควรให้เวลาผู้ค้าอย่างพอเพียง 

ในการจดัเตรยีมเอกสารหลกัฐาน และเอกสารการเสนอราคาต่างๆ  

ข้อก�าหนดหรือเงื่อนไขรายละเอียดของสัญญาไม่ควรเป็นการ 

เอารัดเอาเปรียบจนเกินไป 

3. บุคลากรของบรษัิทฯ ต้องไม่เรยีกรบัประโยชน์จากการจดัหาพัสดุ  

ต้องวางตัวเป็นกลาง ไม่ใกล้ชิดผู้ค้า จนท�าให้ผู้ค้ามีอิทธิพลต่อ 

การตดัสนิใจ และปฏบัิตติามข้อปฏบัิติในจรรยาบรรณว่าด้วยการ 

มีส่วนได้เสียและผลประโยชน์ขัดกันอย่างเคร่งครัด 

4. หน่วยงานหรือบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดหาพัสดุ  

ต้องเก็บเอกสารหลักฐานต่างๆ เช่น การอนุมัติ เอกสาร 

การเสนอราคา การเจรจา สัญญา หรือการปฏิบัติตามสัญญาไว้

เป็นหลักฐานอ้างอิงตามสมควร แก่ความจ�าเป็นตามระยะเวลา 

ที่ก�าหนด 

5. บรษัิทฯ ต้องปฏบัิตติามข้อสญัญาอย่างเคร่งครดั หากพบว่าบรษัิทฯ  

ไม่สามารถปฏบัิตติามสญัญา หรอืผูค้้าไม่อาจปฏบัิตติามสญัญา  

หรอืเหตอ่ืุนใดท่ีท�าให้ไม่สามารถปฏบัิตติามสญัญาได้ หากเป็นไปได้ 

และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ให้ยุติการติดต่อกับ 

ผู้ค้าทันที ให้รายงานผู้บังคับบัญชาเพ่ือปรึกษาในทันทีและหา 

แนวทางแก้ไขต่อไป 

6. บุคลากรของบริษัทฯ ท่ีด�าเนินการจัดหาพัสดุ มีหน้าท่ีก�ากับ

ดูแลให้ผู้ค้าปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของผู้ค้า 

อย่างเคร่งครัด

เจ้าหนี้

บริษัทฯ จะปฏิบัติตัวเป็นลูกหนี้ที่ดี ค�านึงถึงผลประโยชน์ทั้งสองฝ่าย 

และปฏิบัติตามเงื่อนไขของเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด 

 แนวปฏิบัติ

1. ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาท่ีมีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด โปร่งใส 

และเท่าเทียมกันท้ังในแง่การช�าระเงินและเงื่อนไขอ่ืนใดท่ีได้ท�า

ข้อตกลงไว้กับเจ้าหนี้ 

2. เปิดเผยข้อมูลฐานะทางการเงนิแก่เจ้าหนี ้ตามข้อก�าหนดในสญัญา 

อย่างถูกต้องครบถ้วน ตรงตามก�าหนดเวลา 

3. แจ้งให้เจ้าหนี้ทราบในกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข 

ในสัญญา และร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว

ลูกค้า 

บริษัทฯ ค�านึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ซึ่งเป็นผู้ที่ซื้อสินค้า 

และบรกิารจากบรษัิทฯ ด้วยราคาท่ีเป็นธรรม มีคุณภาพ มุ่งม่ันพฒันา 

สินค้า และให้บริการอย่างปลอดภัย ครบวงจร รวดเร็ว มีคุณภาพ 

เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง 

บริษัทฯ น�าระบบการบริหารงานด้านคุณภาพ ความมั่นคงปลอดภัย 

อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม มาใช้ในการด�าเนินงานเพื่อมุ่งเน้นการ

บริหารคณุภาพด้วยกระบวนการท�างานที่มปีระสิทธิภาพ เพื่อส่งมอบ

ผลติภณัฑ์และบรกิารท่ีสร้างความ พงึพอใจให้แก่ลกูค้า และถอืความ

ปลอดภัยเป็นหัวใจในการปฏิบัติงาน โดยการน�ามาตรฐานต่างๆ อาทิ 

ISO 9001:2015 / CSA / UL มาปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 

บริษัทฯ ด�าเนินการบริหารจัดการลูกค้าและการตลาด ท่ีมีบริบท 

สอดคล้องตามวสิยัทัศน์และพนัธกจิของบรษัิทฯ เพือ่ตอบสนองความ

ต้องการและความคาดหวังที่หลากหลายของลูกค้า  

บรษัิทฯ มกีระบวนการในการรบัฟังลกูค้า 3 รปูแบบ คอื 1) การตดิต่อ 

โดยตรง มช่ีองทาง เช่น การเข้าพบ การประชุม การอบรม การสมัมนา  

เป็นต้น 2) การตดิต่อผ่านสือ่สารสนเทศ มีช่องทาง เช่น โทรศพัท์โทรสาร  

เว็บไซต์ และ Social Network เป็นต้น 3) การส�ารวจความพึงพอใจ  

ครอบคลุมทุกกลุ่มลูกค้า โดยก�าหนดความถี่ในการรับฟังลูกค้าท่ี 

แตกต่างกันในแต่ละช่องทางซ่ึงจะน�าข้อมูลท่ีได้จากลูกค้ามาแปลง 

เป็นสารสนเทศ ท่ีท�าให้บรษัิทฯ ทราบความต้องการของลกูค้า เพือ่น�ามา 

ออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ หรือสร้างนวัตกรรมที่ตรงใจลูกค้า 

บริษัทฯ มีกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนในกรณีท่ีลูกค้าเกิด 

ความไม่พึงพอใจเกี่ยวกับการให้บริการหรือผลิตภัณฑ์ของ บริษัทฯ 

โดยมีช่องทางรับข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะจากลูกค้า ผู ้บริโภค 

และประชาชนท่ัวไป ตามช่องทางท้ัง 3 รูปแบบดังกล่าวข้างต้น  

ข้อร้องเรียนท้ังหมดของลูกค้าจะได้รับการตอบสนองเบ้ืองต้นภายใน  

7 วนั และจะแจ้งกลบัลกูค้าถงึแนวทางและระยะเวลาในการด�าเนนิการ 

แก้ไขปัญหาให้แล้วเสรจ็ พร้อมท้ังแจ้งความก้าวหน้าในการด�าเนนิการ 

แก้ไขให้ทราบเป็นระยะ เมื่อแก้ไขแล้วเสร็จจะแจ้งปิดเรื่องให้ลูกค้า 

ทราบทันที เพื่อรักษาความเชื่อมั่นที่ลูกค้ามีต่อบริษัทฯ
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คู่แข่งขัน

บริษัทฯ ยึดหลักการด�าเนินธุรกิจตามกรอบกติกาของการแข่งขัน 

อย่างยุติธรรม และไม่กระท�าการใดๆ ท่ีเป็นการละเมิดสิทธิของ 

คูแ่ข่งขันทางการค้า โดยคูแ่ข่งทางการค้าเป็นบุคคลภายนอกท่ีบรษัิทฯ  

ต้องแข่งขันตามวิถีทุนนิยมเสรีในการท�าธุรกิจ การแข่งขันย่อมต้อง 

ด�าเนินไปอย่างเป็นธรรม ไม่บิดเบือนข้อมูล หลอกลวง หรือใช้วิธ ี

อื่นใดที่ไม่ถูกต้องตามครรลองของการแข่งขันที่ดี 

 แนวปฏิบัติ

1. บรษัิทฯ ด�าเนนิธรุกจิบนการแข่งขนัเสร ีการด�าเนนิธรุกจิจะต้อง

ค�านึงถึงการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ไม่ใส่ร้ายป้ายสี ไม่จู่โจม 

คู่แข่งโดยปราศจากข้อมูลอย่างสมเหตุสมผล 

2. บริษัทฯ ให้การสนับสนุนการร่วมมือกับคู่แข่งทางการค้าท่ีเป็น

ไปเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภค ความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับ

บริษัทคู่แข่งจะต้องมิใช่เป็นไปเพื่อการผูกขาดการจัดสรรรายได้

และส่วนแบ่งการตลาด การลดคุณภาพของสินค้าและบริการ 

และการก�าหนดราคาสินค้าและบริการ อันจะก่อให้เกิดผลเสีย

ต่อผู้บริโภคในภาพรวม บุคลากรของบริษัทฯ ต้องระมัดระวังใน

การติดต่อกับคู่แข่ง และบุคลากรของคู่แข่ง ทุกกรณีไป ไม่เปิด

เผยหรือละเลยให้ความลับของบริษัทฯ ตกอยู่ในมือของคู่แข่ง

ชุมชนและสังคม 

บริษัทฯ เป็นส่วนหนึ่งของสังคม จึงมีพันธกิจรับผิดชอบการพัฒนา 

และคืนก�าไรสู่ชุมชนและสังคมโดยรวม เพ่ือให้บริษัทฯ เจริญเติบโต 

อย่างย่ังยืนตามการพัฒนาของสังคม บริษัทฯ ถือเป็นหน้าท่ีและ

นโยบายหลักในการให้ความส�าคัญกับกิจกรรมของชุมชน และ

สังคม โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ท�านุ

บ�ารุงศาสนา สร้างสรรค์ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมท้ัง 

สนบัสนนุการศกึษาแก่เยาวชน และสนบัสนนุกจิกรรมสาธารณประโยชน์ 

แก่ชุมชน เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็ง และพึ่งพาตนเองได้

• การเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนสากล 

บริษัทฯ ก�าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุก

คนต้องเคารพกฎหมาย ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม 

ท่ีแตกต่างกันในแต่ละประเทศท่ีบริษัทฯ เข้าไปลงทุน และเคารพ 

หลกัสทิธมินษุยชนสากลอย่างเคร่งครดัตามหลกัปฏญิญาสากลว่าด้วย 

สิทธิมนุษยชนโดยน�ามาเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงาน รวมท้ังไม่ 

สนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนสากล

 แนวปฏิบัติ

1. บุคลากรของบริษัทฯ ต้องท�าความเข้าใจกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

กับหน้าท่ีและความรับผิดชอบของตนโดยตรง ให้ถี่ถ้วน และ

ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 

2. บุคลากรของบรษัิทฯ ท่ีต้องไปปฏบัิตงิานในต่างประเทศ ควรศกึษา 

กฎหมาย ขนบธรรมเนยีม ประเพณ ีและวฒันธรรมของประเทศ 

ปลายทางก่อนการเดนิทาง เพือ่ให้แน่ใจว่าสนิค้า ตวัอย่างสนิค้า  

และอุปกรณ์ท่ีน�าเข้าไปด้วย เอกสารในการเดนิทาง วตัถปุระสงค์ 

ของการเดนิทาง และการปฏบัิตงิานในประเทศปลายทาง ไม่ผิด

กฎหมาย ไม่ขัดต่อขนมธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม

ของประเทศปลายทาง 

3. บรษัิทฯ ต้องปฏบัิตติามหลกัสทิธมินษุยชนสากลอย่างเคร่งครดั  

ให้ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสิทธิมนุษยชนสากลแก่ 

พนักงาน เพื่อน�าไปปฏิบัติเป็นส่วนหน่ึงในการด�าเนินงาน  

และไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนสากล

• ทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ และการใช ้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

บริษัทฯ สนับสนุนให้บุคลากรของบริษัทฯ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสารของบริษัทฯ ในการเสริมสร้างความเข้าใจต่อบุคคล 

ภายนอก เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ โดยต้องมีความรอบคอบ 

ระมัดระวังในการใช้งาน ต้องเคารพลิขสิทธิ์ของเจ้าของทรัพย์สิน 

ทางปัญญา

 แนวปฏิบัติ

1. บริษัทฯ ส่งเสริมให้บุคลากรของบริษัทฯ ใช้สื่ออินเตอร์เน็ตเพื่อ 

ประโยชน์ในการท�างาน บุคลากรของบรษัิทฯ ต้องไม่กระท�าการ 

อันเป็นการรบกวนระบบคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เนต็ของผู้อ่ืน 

ในส�านกังาน  ไม่ใช้ระบบคอมพวิเตอร์ของบรษัิทฯ เผยแพร่ข้อมูล

ท่ีไม่เหมาะสมในทางศลีธรรม ขนบธรรมเนยีมและจารตีประเพณี 

หรือละเมิดกฎหมาย เช่น การสร้างความเสียหายแก่ช่ือเสียง 

และทรัพย์สิน การมีไว้ซึ่งสื่อลามกอนาจาร การส่งต่อ mail ที่

เป็นการรบกวน สร้างความร�าคาญ หรอืท่ีเป็นการโฆษณาสนิค้า 

ธรุกจิและบรกิารนอกเหนอืจากสนิค้าและบรกิารของบรษัิทฯ และ

การส่ง Spam mail เป็นต้น 

2. บุคลากรของบรษัิทฯ ต้องปฏบัิตงิานโดยใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 

ท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หากปฏิบัติหน้าท่ีบนเครื่องคอมพิวเตอร ์

ภายนอกส�านกังาน ให้ตรวจสอบลขิสทิธิ ์และปรกึษาผูบั้งคบับัญชา 

ก่อนทุกครั้ง ห้ามติดตั้ง และใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ี 

ลิขสิทธิ์ไม่ถูกต้องในบริษัทฯ โดยเด็ดขาด 
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3. บุคลากรของบริษัทฯ ต้องเก็บรักษารหัสผ่านของตนให้เป็น 

ความลับ ไม่บอกบุคคลอ่ืนเพ่ือป้องกันไม่ให้บุคคลอ่ืนเข้าถึง 

รหัสผ่านของตน รวมท้ังไม่ใช้อินเตอร์เน็ตเข้าไปยังเว็บไซต์ 

ท่ีไม่คุ ้นเคย และอาจจะเป็นอันตรายต่อระบบคอมพิวเตอร์ 

ของบริษัทฯ 

4. กรณีท่ีบุคลากรของบริษัทฯ ขออนุญาตให้ผู้ปฏิบัติงานสมทบ 

หรือพนักงานของผู ้รับจ้างใช้ระบบสารสนเทศของบริษัทฯ 

บุคลากรของบรษัิทฯ ผูข้อต้องควบคมุการใช้งานของผู้ปฏบัิตงิาน 

สมทบหรือพนักงานของผู้รับจ้างและต้องรับผิดชอบต่อความ 

เสยีหายท่ีอาจจะเกดิข้ึนกบับรษัิทฯ จากการใช้ระบบสารสนเทศนัน้ 

5. บริษัทฯ จะเข้าตรวจสอบ ค้นหา ติดตาม สอบสวน และควบคุม 

การใช้ระบบสารสนเทศของบุคลากรของบริษัทฯ เพ่ือป้องกัน 

ความปลอดภัยในระบบสารสนเทศของบริษัทฯ 

• ความมั่นคง ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย 

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึง สวัสดิภาพและและความปลอดภัยของ 

พนักงานเป็นหลักในการปฏิบัติงาน ดังนั้นในการด�าเนินกิจการ 

นอกเหนือจากการจัดสวัสดิการประกันภัยเพ่ือคุ้มครองสุขภาพของ 

พนักงานโดยท่ัวไป และการจัดสวัสดิการประกันภัยส�าหรับพนักงาน 

ท่ีเสี่ยงภัยแล้ว บริษัทยังก�าหนดให้พนักงานท่ีจะต้องปฏิบัติหน้าท่ี 

ในพืน้ท่ีท่ีมคีวามเสีย่งและผูบั้งคบับัญชาในทุกระดบัของทุกหน่วยงาน 

ท้ังองค์กร มีภารกิจท่ีจะต้องเข้ารับการอบรมเรื่อง ความปลอดภัย 

ในการท�างาน โดยให้เป็นตามหลกัเกณฑ์ของกฎหมายความปลอดภยั

ในการท�างานของกระทรวงแรงงาน ท้ังนี ้เพือ่ส่งเสรมิให้พนกังานและ

ผูบั้งคบับัญชาของหน่วยงานต่างๆ ได้ตระหนกัและบรหิารบุคลากรใน 

หน่วยงาน ให้ท�างานด้วยความปลอดภยัเพ่ือให้เป็นองค์กรท่ีปราศจาก

อุบัตเิหตหุรอืโรคท่ีเกดิจากการท�างาน และปัจจบัุน บรษัิทฯ มกีารจดัตัง้ 

คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ 

ท�างาน ประกอบด้วย เจ้าหน้าท่ีความปลอดภยัระดบัวชิาชีพ เจ้าหน้าท่ี 

ความปลอดภัยระดับบริหาร และเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยระดับ 

หัวหน้างาน ซ่ึงคณะกรรมการทุกคนจะต้องผ่านการอบรมเรื่อง 

ความปลอดภัยตามหลักสูตรของกระทรวงแรงงานฯ โดยจะท�าหน้าที่ 

ประสานงาน สนับสนุนและส่งเสริมงานด้านความปลอดภัยให้แก่ 

พนั ก งาน อีก ท้ั ง ยั ง มีการจั ดตั้ ง คณะกรรมการสวั สดิ การ 

ในสถานประกอบการ เพื่อร่วมดูแลความเป็นอยู่ด้านสวัสดิการให้กับ 

พนักงาน และประสานความเข้าใจระหว่างบริษัทฯ กับพนักงาน  

รวมถึงการเข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการโรงงานสีขาว เพื่อแสดง 

เจตนารมณ์ในการแก้ปัญหายาเสพตดิแพร่ระบาดในสถานประกอบการ 

ตามการส่งเสริมของกระทรวงแรงงาน

• การรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ 
อื่นใด 

การรับและการให้ตามประเพณี และศีลธรรมจรรยา เป็นเรื่องปกต ิ

ท่ีบุคลากรของบรษัิทฯ พงึปฏบัิตเิพือ่แสดงออกถงึความกตัญญูกตเวที  

อย่างไรกด็ ีการให้และการรบัของขวญั ทรพัย์สนิ หรอืประโยชน์อ่ืนใด 

ท่ีไม่เหมาะสม อาจน�ามาซ่ึงความล�าบากใจในภายหลัง อาจมี 

ผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าท่ี และอาจท�าให้บริษัทฯ 

เสยีประโยชน์ในท่ีสดุ บรษัิทฯ ไม่สนบัสนนุการให้สนิบนอย่างเดด็ขาด  

ทั้งนี้โดยให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 แนวปฏิบัติ

1. ในกรณีท่ีผู้รับมีข้อสงสัยในการรับ หรือกรณีการรับของขวัญ 

ทรพัย์สนิ หรอืประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลอ่ืนในลกัษณะท่ีฟุม่เฟือย 

หรือผิดศีลธรรม ประเพณีอันดีงาม และกฎหมายในท้องถิ่น

นั้น นับเป็นสิ่งไม่สมควรกระท�า โดยหากการรับนั้นไม่เหมาะ

สม ให้ส่งคืน หากการส่งคืนไม่สามารถท�าได้หรือไม่เหมาะสม  

ให้ส่งมอบแก่ฝ่ายธุรการเพื่อด�าเนินการรวบรวมสิ่งของดังกล่าว 

น�าไปเป็นของรางวัลให้กับพนักงานในเทศกาลส�าคัญ หรือขอ 

อนมุตัดิ�าเนนิการบรจิาคให้บุคคลหรอืหน่วยงานภายนอกเพือ่การ 

กุศลหรือสาธารณประโยชน์ต่อไปตามความเหมาะสม 

2. การรับของขวัญหรือทรัพย์สินควรเป็นการรับทรัพย์สินหรือ 

ประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา อาจเป็นการรับจากผู้เกี่ยวข้อง 

คนรูจ้กั การรบัควรรบัในลกัษณะท่ีเป็นการท่ัวไป ไม่เฉพาะเจาะจง 

มูลค่าพอสมควร ไม่เป็นการรับทรัพย์สินอย่างผิดกฎหมาย  

และของขวัญหรือทรัพย์สินนั้นต้องไม่ใช่สิ่งผิดกฎหมาย 

3. ห้ามบุคลากรของบรษัิทฯ และครอบครวั เรยีกร้องหรอืรบัของขวญั  

ทรพัย์สนิหรอืประโยชน์อ่ืนใดจากผูร้บัเหมาะ ผูร้บัเหมาะช่วง ลกูค้า  

คู่ค้า หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ไม่ว่ากรณีใด  

อันอาจมีผลกระทบต่อการตดัสนิใจในการปฏบัิตหิน้าท่ีด้วยความ

ล�าเอียงหรือล�าบากใจหรือเป็นประโยชน์ขัดกันได้ 

4. บุคลากรของบรษัิทฯ มีหน้าท่ีรายงานการรบัของขวญั ทรพัย์สนิ 

หรือประโยชน์อ่ืนใด บริษัทฯ จะประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับเหมา 

ผู้รับเหมาช่วง ลูกค้า คู่ค้า หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของ 

บรษัิทฯ ทราบถงึนโยบายการรบัของขวญั ทรพัย์สนิหรอืประโยชน์ 

อื่นใดอย่างสม�่าเสมอ 

5. บุคลากรของบรษัิทฯ ต้องไม่ให้สนิบน หรอืผลประโยชน์ตอบแทนใด 

ท่ีมีลกัษณะคล้ายคลงึกนัแก่บุคลากรของบรษัิทฯ เอง หรอืบุคคล 

ภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าท่ีของรัฐ การให้ของขวัญ  

ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐ ท้ังใน 

ประเทศไทย และต่างประเทศ ต้องให้แน่ใจว่าการให้นั้น 

ไม่ขัดต่อกฎหมาย และจารีตประเพณีท้องถิ่น
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4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and 
Transparency)

• การรายงานของคณะกรรมการท้ังท่ีเป็นการเงิน 
และไม่ใช่การเงิน 

บรษัิทฯ ให้ความส�าคญัเรือ่งการเปิดเผยสารสนเทศ เนือ่งจากเป็นเรือ่ง 

ท่ีมีผลกระทบต่อการตดัสนิใจของผูล้งทุนและผูมี้ส่วนได้เสยี จงึมีความ 

จ�าเป็นท่ีต้องมีการควบคุม และก�าหนดมาตรการในการเปิดเผย 

สารสนเทศ ทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงิน และที่ไม่ใช่ทางการเงิน

ให้ถกูต้องตามท่ีกฎหมายก�าหนด โดยมีสาระส�าคญัครบถ้วนเพยีงพอ 

เชื่อถือได้ และทันเวลา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเปิดเผย 

ข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ SET Community Portal ของตลาด 

หลักทรัพย์ฯ และในเว็บไซต์ของบริษัท โดยบริษัทยึดถือปฏิบัต ิ

ตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่างๆ ท่ีก�าหนดโดยส�านักงาน 

คณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ตลาดหลกัทรพัย์ 

แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอืน่ของรฐั อย่างเคร่งครดัและตดิตาม

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างสม�่าเสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากฎหมาย 

กฎเกณฑ์ ข้อบังคับที่บริษัทฯ ถือปฏิบัตินั้นมีความถูกต้อง และเป็น 

หลักประกันให้ผู้ถือหุ้นเชื่อม่ันในการด�าเนินธุรกิจท่ีโปร่งใสถูกต้อง 

ตรงไปตรงมา รวมท้ังสร้างกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนท่ีเหมาะสม 

และเป็นธรรมส�าหรับ ผู้ร้องเรียน และผู้ถูกร้องเรียน เช่น

1. เปิดเผยข้อมูลการเงนิและข้อมูลท่ีมิใช่ข้อมูลการเงนิอย่างถกูต้อง  

ครบถ้วน ทันเวลา 

2. จัดท�ารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทาง 

การเงิน และแสดงไว้คู่กับรายงานผู้สอบบัญชีในรายงานประจ�าปี 

3. ก�าหนดนโยบายให้กรรมการและผูบ้รหิารต้องรายงานการมส่ีวน

ได้เสียของตนและบุคคลทีม่ีความเกี่ยวข้อง ซึง่เป็นส่วนได้เสียที่

เกีย่วข้องกบัการบรหิารจดัการกจิการของบรษัิท หรอืบรษัิทย่อย 

โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการรายงาน ดังนี้

• รายงานเมือ่เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการหรอืผูบ้รหิารครัง้แรก 

• รายงานทุกครัง้เม่ือมีการเปลีย่นแปลงข้อมลูการมส่ีวนได้เสยี 

• รายงานเป็นประจ�าทุกสิ้นปี 

• ในกรณีท่ีกรรมการพ้นจากต�าแหน่งและได้กลับเข้าด�ารง 

ต�าแหน่งกรรมการใหม่โดยต่อเนื่อง กรรมการท่านนั้น 

ไม่ต้องย่ืนแบบรายงานใหม่หากไม่มกีารเปลีย่นแปลงข้อมลู 

การมีส่วนได้เสีย 

• ให้กรรมการและผู้บริหารส่งแบบรายงานการมีส่วนได้เสีย 

แก่เลขานุการบริษัท และเลขานุการบริษัทจะต้องส่งส�าเนา 

รายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการ และประธาน 

กรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันท�าการนับแต่วันท่ีได้รับ

รายงาน

4. เปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการและจ�านวน 

ครั้งการเข้าประชุมเป็นรายบุคคล 

5. เปิดเผยโครงสร้างการด�าเนินงานและการลงทุนในบริษัทย่อย 

และบริษัทร่วมอย่างชัดเจน 

6. เปิดเผยข้อมูลค่าตอบแทนท่ีกรรมการแต่ละคนได้รับจากการ 

เป็นกรรมการเป็นรายบุคคล 

7. เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหาร 

ระดับสูง รวมท้ังรูปแบบ ลักษณะ และจ�านวนค่าตอบแทนท่ี 

กรรมการแต่ละคนได้รับจากการเป็นกรรมการ 

8. รายงานนโยบายการก�ากับดูแลกิจการและผลการปฏิบัติตาม 

นโยบาย 

9. เปิดเผยโครงการลงทุนท่ีส�าคัญต่างๆ และผลกระทบท่ีมีต่อ 

โครงการลงทุน โดยเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ SET  

Community Portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ 

ของบรษัิทฯ เพือ่ให้ผูถ้อืหุ้น นกัลงทุน สือ่มวลชน และผูเ้กีย่วข้อง 

ได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง ทั่วถึง และโปร่งใส

• การแจ้งข้อร้องเรียนและการเข้าถึงข้อมูล 

ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยีทุกกลุม่สามารถใช้กลไกในการตดิต่อ การรับทราบ 

ข้อมูล การแจ้งข่าว/ เบาะแส โดยผ่าน ช่องทางเว็บไซต์, โทรศัพท์, 

หนังสือแจ้ง และอีเมลแจ้งหน่วยงานเลขานุการบริษัท ดังนี้ 

• โทรศัพท์: 0-2976-5290 

• เว็บไซต์: www.cigpcl.com 

• Email : เลขานุการบริษัท: secretary@cigpcl.com 

ซ่ึงข้อค�าถาม ข้อติชม และข้อเสนอแนะต่างๆ จะถูกส่ง ต่อให ้

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด�าเนินการแก้ไขปรับปรุง ผ่านระบบการจัดการ 

เรือ่งร้องเรยีน โดยมกีารตดิตามความคืบหน้า หากแล้วเสรจ็หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบจะแจ้งผลการด�าเนินงานให้ผู้ติดต่อทราบ 
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 ส�าหรับการร้องเรียน บริษัทฯ เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไป สามารถร้องเรียน 
เมื่อพบพฤติกรรมของกรรมการ ผู ้บริหาร และพนักงาน ที่ ไม ่ เหมาะสม 
หรือขัดต ่อจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ต ่อส�านักตรวจสอบภายใน 
และเลขานุการบริษัท โดยบริษัทฯ จะรับฟังทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค  
โปร่งใส เอาใจใส่ และให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย มีการก�าหนดระยะเวลา 
ด�าเนินการท่ีเหมาะสม มีการรักษาความลับ และจะด�าเนินการอย่างระมัดระวัง  
ตลอดจนมีการให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเร่ืองร้องเรียนและบุคคลที่เก่ียวข้องให้ได้รับ 

ความเป็นธรรมหรือไม่ถูกกลั่นแกล้งในทุกลักษณะ โดยผ่านช่องทาง ดังนี้ 

• เว็บไซต์ : www.cigpcl.com 

• Email : เลขานุการบริษัท: secretary@cigpcl.com 
 ส�านักตรวจสอบภายใน : internalaudit@cigpcl.com 

• ไปรษณีย์หรือยื่นส่งโดยตรง : 
  ส�านักเลขานุการบริษัท 
  บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) 

  1/1 หมู่ 7 ถ.บางคูวัด ต.บางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

 ทั้งนี้ในปี 2564 ไม่ปรากฏว่ามีข้อร้องเรียนด้านจริยธรรมใดๆ

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board  
Responsibility) 

• การแยกต�าแหน่งประธานกรรมการบริษัทและ 
ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ 

เพื่อให้การแบ่งแยกหน้าท่ีในเรื่องการก�าหนดนโยบายของบริษัทฯ 

และการบริหารงานประจ�าของบริษัทฯ ออกจากกัน และเพื่อให้ 

กรรมการท�าหน้าท่ีสอดส่องดูแล และประเมินผลการบริหารงานได ้

อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จึงก�าหนดให้ ประธานกรรมการบริษัท 

และประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการผู้จัดการ เป็นคนละบุคคล 

กนัเสมอ ประธานกรรมการบรษัิท ต้องคอยสอดส่องดแูลการบรหิารจดัการ 

ของฝ่ายบริหาร คอยให้ค�าแนะน�า ช่วยเหลือ แต่ต้องไม่มีส่วนร่วม 

และไม่ก้าวก่ายในการบรหิารงานปกตปิระจ�าวนั โดยให้เป็นหน้าท่ีของ 

ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ ภายใต้กรอบอ�านาจท่ี 

ได้รับจากคณะกรรมการ 

นอกจากนี้ ประธานกรรมการบริษัทต้องมีภาวะผู้น�า ดูแลกรรมการ 

มิให้อยู่ภายใต้อิทธิพลของฝ่ายบริหาร โดยท�าหน้าท่ีประธานในท่ี 

ประชุมท้ังในการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู ้ถือหุ้น 

อย่างเป็นธรรม มีประสิทธิภาพ สนับสนุน และผลักดันให้ผู้เข้าร่วม

ประชุมใช้สิทธิออกเสียง ปฏิบัติตาม หลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี

อย่างเคร่งครัด
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• การประชุมของคณะกรรมการ 

บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย  

3 เดือนต่อครั้ง โดยก�าหนดการประชุมคณะกรรมการไว้อย่างเป็น 

ทางการล่วงหน้าตลอดปี และอาจมีการประชุมพิเศษเพ่ิมเติม 

ตามความจ�าเป็น โดยการประชุมแต่ละครั้งได้มีการก�าหนดวาระ 

ในการประชุมอย่างชัดเจนและมีการส่งหนังสือนัดประชุมพร้อม 

รายละเอียดล่วงหน้า 7 วนั เพือ่ให้คณะกรรมการบรษัิทได้มีเวลาศกึษา 

ข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม จ�านวนองค์ประชุมขัน้ต�า่ ณ 

ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อย

กว่า 2 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด รวมทั้งได้มีการจดบันทึก 

การประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุม 

ท่ีผ่านการรบัรองจากคณะกรรมการบรษัิท พร้อมให้คณะกรรมการบรษัิท 

และผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ 

ท้ังนี้ในปี 2564 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมท้ังสิ้น 6 ครั้ง  

(รวมการประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง การประชุมสามัญผู้ถือ

หุ้น 1 ครั้ง) กรรมการมีการเสนอความคิดเห็นอย่างเปิดเผยและเสรี  

โดยในวาระใดหากกรรมการพิจารณาเห็นว่าตนเองอาจเข้าข่าย 

มีผลประโยชน์ท่ีอาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ กรรมการ 

ดังกล่าวจะของดออกเสียง หรือขอไม่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้นๆ

• การประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร

ประชุมระหว่างกันได้ตามความจ�าเป็น และ/หรือประชุมร่วมกับผู้

สอบบัญชี เพือ่อภปิรายปัญหาต่างๆ เกีย่วกบัการจดัการท่ีอยู่ในความ

สนใจโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมด้วย โดยในปี 2564 คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกัน โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมด้วย 

จ�านวน 4 ครั้ง

• การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษัท 

บริษัทฯ ก�าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะ

กรรมการ (Board Self-Assessment) เป็นประจ�าทุกปี โดยได้ก�าหนด

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ เพื่อให้สอดคล้องกับหลัก

การก�ากับดูแลกิจการท่ีดี ตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย ซึ่งได้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการจ�านวน 3 

ชุด ดงันี ้1.) การประเมนิตนเองของกรรมการท้ังคณะ 2.) การประเมิน

ตนเองของกรรมการเป็นรายบุคคล 3.) การประเมินตนเองของคณะ

กรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ 1 ชดุ คอื คณะกรรมการตรวจสอบ โดย

มุง่เน้นการน�าผลประเมิน ไปใช้ประโยชน์ เพือ่การปรบัปรงุการปฏบัิติ

หน้าท่ีของคณะกรรมการ สามารถน�าไปใช้อ้างอิงในการท�า CG Rating 

และเพื่อให้มีการประเมินผลคณะกรรมการได้ครบทุกคณะ ส�าหรับใช้

เป็นข้อมูลในการรับการตรวจสอบ/ ประเมินจากหน่วยงานภายนอก

การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษัท แบบประเมินที่บริษัท

น�ามาประเมินตนเอง มี 2 แบบ คอื แบบประเมินผลคณะกรรมการท้ัง

คณะ และ แบบประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง) 

โดยแบบประเมนิผลมเีกณฑ์การประเมนิผลคดิเป็นร้อยละจากคะแนน

เต็มในแต่ละข้อทั้งหมด ดังนี้

 มากกว่า 85% = ดีเยี่ยม 
 มากกว่า 75% = ดีมาก 
 มากกว่า 65% = ดี 
 มากกว่า 50% = พอใช้ 
 ต�่ากว่า 50% = ควรปรับปรฺง 

โดยสรุปผลการประเมินได้ ดังนี้ 

แบบป ร ะ เ มิ น ผลคณะกร รมก า รทั้ ง คณ ะ  ป ร ะ กอบด ้ ว ย 

4 หัวข้อ คือ 1.) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ  

2.) การประชุมคณะกรรมการ 3.) บทบาท หน้าท่ี และความรบัผิดชอบ 

ของคณะกรรมการ 4.) เรื่องอื่นๆ เช่น ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ 

การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

กระบวนการในการประเมิน 

1.)  ด�าเนินการประเมินประสิทธิภาพในการด�าเนินงานของคณะ

กรรมการบริษัทแบบทั้งคณะ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งเป็นประจ�า

ทุกปี เพื่อช่วยให้คณะกรรมการได้มีการพิจารณาทบทวนผล

งาน ประเด็นและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อเพิ่ม

ประสทิธผิลการท�างานของคณะกรรมการตามหลกัการก�ากบัดแูล

กิจการที่ดี

2.)  เลขานุการบริษัทน�าส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ 

คณะกรรมการบริษัทแบบท้ังคณะ ส่งให้คณะกรรมการทุกคน

ประเมินผลการปฏิบัติงานประจ�าปี และรวบรวมผลคะแนน

ประเมนิของกรรมการแต่ละคน สรปุผลวเิคราะห์การประเมินการ

ปฏบัิตงิานของคณะกรรมการบรษัิทในรอบปี และรายงานให้คณะ

กรรมการบรษัิทเพ่ือพจิารณาผลประเมนิและแนวทางการพฒันา

ปรับปรุงประสิทธิภาพการด�าเนินงานของคณะกรรมการบริษัท  

สรุปผลการประเมินผลคณะกรรมการทั้งคณะส�าหรับปี 2564 ในภาพ

รวม 4 หัวข้อ เห็นว่าการด�าเนนิการส่วนใหญ่จดัท�าได้ดมีคีะแนนเฉลีย่

อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม เท่ากับ ร้อยละ 95

แบบประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง) 

ประกอบด้วย 3 หัวข้อ คือ 1.) โครงสร้างและคุณสมบัติของ 

คณะกรรมการ 2.) การประชุมคณะกรรมการ 3.) บทบาท หน้าที่ และ

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

กระบวนการในการประเมิน 

1.)  กรรมการบริษัทประเมินตนเองเป็นรายบุคคลอย่างน้อยปีละ 

1 ครั้ง เป็นประจ�าทุกปี  เพื่อช่วยให้กรรมการบริษัทได้มีการ

พิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็นและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่าง

ปีท่ีผ่านมา เพื่อเพิ่มประสิทธิผลการท�างานของคณะกรรมการ

ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
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2.)  เลขานุการบริษัทน�าส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะ

กรรมการบริษัทแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง) ส่งให้คณะ

กรรมการทุกคนประเมินผลการปฏบัิตงิานประจ�าปี และรวบรวม

ผลคะแนนประเมินของกรรมการแต่ละคน สรุปผลวิเคราะห์การ

ประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี และ

รายงานให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาผลประเมินและ

แนวทางการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการด�าเนินงาน

 สรุปผลการประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนส�าหรับ

ปี 2564) ในภาพ รวม 3 หัวข้อ เห็นว่าการด�าเนินการส่วนใหญ่ถือ

ปฏิบัติเป็นประจ�า มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดี เท่ากับ ร้อยละ 92

การประเมินผลการปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ 

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการ 

ตรวจสอบ พ.ศ. 2555 เรือ่งการประเมินผลการปฏบัิตงิาน ประกอบกบั 

คู ่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อการก�ากับ

ดูแลกิจการท่ีดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตอนท่ี 1.1 

ภาระหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ ก�าหนดให้คณะกรรมการ 

ตรวจสอบต้องประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเอง 

อย่างน้อยปีละครั้ง โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจสอบเป็น 

รายบุคคลหรอืประเมินผลงานในภาพรวมของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ท้ังคณะ และรายงานผลการประเมินพร้อมท้ังปัญหาอุปสรรคในการ 

ปฏิบัติงานท่ีเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ใน

การจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการบริษัททราบ

ทุกปี ดังนั้น ส�าหรับปี 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบฯ 

ครั้งท่ี 1/2565 วันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2565 มีมติเห็นชอบให้ใช้ 

แบบประเมินผลคณะกรรมการเช่นเดียวกับปี 2563 เนื่องจากม ี

ความเหมาะสมและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติท่ีดีของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยขอยกเว้นการประเมินกรรมการท่าน

อื่น (แบบไขว้) เนื่องจากคณะกรรมการตรวจสอบฯ มีเพียง 3 ท่าน 

และท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบฯ ครั้งท่ี 1/2565 เมื่อวันท่ี  

27 กุมภาพันธ์ 2565 มีมติเห็นชอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ประจ�าปี 2564 ผลสรุปเป็นดังนี้ 

การประเมินกรรมการท้ังคณะ ประกอบด้วยหัวข้อ ท่ีประเมิน :  

โครงสร ้างและองค ์ประกอบของคณะกรรมการ ตรวจสอบ/  

บทบาทและความรับผิดชอบ/ ความสัมพันธ์กับ ผู้ตรวจสอบภายใน 

และผู้สอบบัญชี/ ความสัมพันธ์กับฝ่าย บริหาร/ การรายงาน/ การ

รักษาคุณภาพ 

โดยมีเกณฑ์การประเมิน คือ 3 = ปฏิบัติครบถ้วนเหมาะสม 2 = 

ปฏิบัติบางส่วน 1 = ยังไม่ได้ด�าเนินการ โดยสรุปผลการประเมิน 

กรรมการตรวจสอบท้ังคณะ โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ปฏิบัติครบถ้วน 

เหมาะสม

• ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบรษัิทและผูบ้รหิาร 

บริษัทฯ มีการก�าหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู ้บริหาร 

ในระดับท่ีเหมาะสม และอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม ไม่มี

การจ่ายค่าตอบแทนท่ีเกินควร โดยการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทน 

ของกรรมการจะจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน และเบ้ียประชุมตาม 

จ�านวนครั้งท่ีเข้าประชุมโดยจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจาก 

ท่ีประชุมผูถ้อืหุ้นของบรษัิทฯ ในส่วนของค่าตอบแทนผูบ้รหิาร บรษัิทฯ 

จะพิจารณาจ่ายตามผลงานของผู้บริหารแต่ละท่าน ประกอบกับผล 

การด�าเนินงานของบริษัทฯ ซ่ึงบริษัทฯ เช่ือว่าค่าตอบแทนดังกล่าว 

เพียงพอที่จะจูงใจและรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพไว้ได้ 

ค่าตอบแทนกรรมการ 

ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2564 เม่ือ

วันอังคารท่ี 20 เมษายน 2564 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ 

บริษัทและกรรมการตรวจสอบประจ�าปี 2564 ในวงเงินรวมไม่เกิน 

8,000,000 บาทต่อปี โดยมีรายละเอียดดังนี้: 

ต�าแหน่ง
ค่าตอบแทนในฐานะ 
กรรมการบริษัท 

ค่าเบี้ยประชุม 5,000 บาท/
ท่าน/ครั้ง 

ปธ. กรรมการบริษัท 30,000 บาท/เดือน 
ค่าเบี้ยประชุมจ่ายให้กับ 

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม 

คณะกรรมการ จ�านวน 2 ชุด 

คือ คณะกรรมการบริษัท และ

กรรมการตรวจสอบ

ปธ. กรรมการตรวจสอบ 15,000 บาท/เดือน 

กรรมการบริษัท 25,000 บาท/เดือน 

กรรมการอิสระ  25,000 บาท/เดือน 

กรรมการตรวจสอบ 12,500 บาท/เดือน
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• แผนสืบทอดต�าแหน่งงานของผู้บริหาร 
(Succession Planning)

บรษัิทฯ มีแผนการคดัเลอืกบุคลากรท่ีจะเข้ามารบัผดิชอบในต�าแหน่ง

งานบริหารท่ีส�าคัญทุกระดับให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใส มี

การก�าหนดแผนพฒันารายบุคคลท้ังระยะสัน้และระยะยาว (Individual 

Development Plan) โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทั้งทางด้านความรู้ ความ

สามารถในงาน ทักษะการบริหารจัดการ บุคลิกภาพ และพฤติกรรม

การท�างานร่วมกับผู้อ่ืนตามค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเพิ่ม

ศักยภาพในการบริหารและความเป็นผู้น�าองค์กรให้กับผู ้สืบทอด

ต�าแหน่งงาน ให้มีคุณสมบัติพร้อมที่จะด�ารงต�าแหน่งได้ตามก�าหนด

เวลาหรือกรณีที่มีต�าแหน่งงานว่างลง

บริษัทฯ มีแนวทางในการด�าเนินการสืบทอดต�าแหน่งงานในระดับ

ดังต่อไปนี้

1.) ระดับกรรมการผู้จัดการ

บริษัทฯ มีการก�าหนดแผนสืบทอดต�าแหน่งของกรรมการผู้จัดการ 

เพื่อให้บริษัทมีความพร้อมหากต�าแหน่งผู ้บริหารระดับกรรมการ 

ผู้จัดการ ว่างลงหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ตลอดจนลดความ

เสี่ยงหรือผลกระทบจากการขาดความต่อเนื่องในการบริหารจัดการ

บริษัท โดยมุ่งเน้นกลุ่มผู้บริหารที่มีศักยภาพสูงระดับผู้ช่วยกรรมการ

ผู้จัดการข้ึนไป เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถและเตรียมความพร้อม

เพื่อท่ีจะเข้ารับการคัดเลือกให้สืบทอดต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการ 

หรอือาจมกีารสรรหาและคดัเลอืกบุคคลท่ีมคีณุสมบัตติามหลกัเกณฑ์

ที่บริษัทฯ ก�าหนด และต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ ความรู้ความสามารถ 

และประสบการณ์ ความเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร โดยประธาน

กรรมการบริหารน�าเสนอ ผู้ท่ีมีศักยภาพทดแทนฯจ�านวนหนึ่งต่อ 

คณะกรรมการบรหิารเพือ่พจิารณาคดัเลอืกในเบ้ืองต้น และน�าเสนอให้

คณะกรรมการบรษัิทเป็นผูพิ้จารณาอนมัุตแิต่งตัง้ผูท่ี้มีความเหมาะสม

ให้ด�ารงต�าแหน่งแทนต่อไป

2.) ระดับผู้บริหาร

บริษัทฯ มีการจัดท�าแผนสืบทอดต�าแหน่งบริหาร (Succession  

Planning) เพื่อทดแทนต�าแหน่งระดับผู้บริหารตั้งแต่รองกรรมการ 

ผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หรือผู้อ�านวยการสายงาน ที่ว่างลง

หรอืผูอ้ยู่ในต�าแหน่งไม่สามารถปฏบัิตหิน้าท่ีในต�าแหน่งได้ กรรมการ

ผู้จัดการรับผิดชอบในการคัดเลือกผู้สืบทอดต�าแหน่งบริหาร โดย

พิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่ี

ต้องการตามต�าแหน่งงานนั้น และเมื่อได้รายช่ือผู้สืบทอดต�าแหน่ง

งานนัน้ๆแล้ว บรษัิทฯจะมกีารก�าหนดแผนพัฒนารายบุคคลท้ังระยะสัน้ 

และระยะยาวเพ่ือให้ผูท่ี้เป็นผูส้บืทอดต�าแหน่งนัน้ๆ มีความพร้อมท่ีจะ

ด�ารงต�าแหน่งได้ตามก�าหนดเวลาที่ต้องการ

ทั้งนี้ การวางแผนการสืบทอดต�าแหน่งของบริษัทฯ ระดับผู้บริหารมี

กระบวนการ ดังนี้

a.  วิเคราะห์สถานการณ์ การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในด้าน

นโยบาย กลยุทธ์ แผนการลงทุน แผนงานการขยายตัว

b.  ประเมินความพร้อมของก�าลังคนให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ 

บริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

c.  ก�าหนดแผนสร้างความพร้อมของก�าลังคน โดยจะพัฒนา

พนักงานหรือสรรหาพนักงานเพื่อเตรียมทดแทนคนที่ออก

d.  สร้างแผนสรรหาพนักงาน (Recruitment) และพัฒนาฝึกอบรม

พนักงาน (Employee Training and Development) ไว้ล่วงหน้า 

ก่อนพนักงานจะเกษียณหรือออกจากต�าแหน่งก่อนเวลา

e.  ก�าหนดความสามารถ (Competencies) ซ่ึงหมายถึง ความรู้ 

ทักษะ บุคลิกภาพ และทัศนคติที่พึงปรารถนาของพนักงานใน

ต�าแหน่งนั้นๆ และจัดท�าแผนพัฒนาเป็นรายบุคคล (Individual 

Development Plan)

f.  คัดเลือก ประเมินผลงาน และประเมินศักยภาพของพนักงาน

เพื่อพิจารณาความเหมาะสม เพื่อสืบทอดต�าแหน่งที่ว่าง

g.  ใช้เครือ่งมอืทดสอบและประเมินบุคลากรเพือ่วิเคราะห์ศกัยภาพ

ของพนักงาน

h.  ระบุผู้สืบทอดต�าแหน่ง จากการประเมินและวิเคราะห์ศักยภาพ 

ผลงานของพนักงาน ต้องมีการแจ้งให้พนักงานทราบล่วงหน้า 

เพื่อเตรียมรับมอบและเรียนรู้งาน และก�าหนดหาผู้สืบทอด

ต�าแหน่งส�ารอง

i.  พฒันาและประเมินพนกังานท่ีคาดว่าจะเป็นผูส้บืทอดต�าแหน่งว่า

จะสามารถมีพัฒนาการ และสร้างผลงานตามท่ีคาดหวังได้จริง 

หากไม่เป็นตามคาดหมาย การเปลี่ยนตัวย่อมสามารถท�าได้

• นโยบายการไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการท่ีอ่ืนของ 
กรรมการและผู้บริหาร  

ในปี 2564 บริษัทฯ มีบริษัทในกลุ่มท่ีไปลงทุนและถือหุ้น รวม 11 

บริษัท (บริษัทย่อย 9 บริษัท, บริษัทร่วมทุน 2 บริษัท) ดังนั้น บริษัทฯ 

จงึได้ให้ความส�าคญั และก�าหนดรปูแบบการบรหิารจดัการในลกัษณะ 

กลุม่บรษัิทฯ เพือ่สร้างให้เกดิพลงัร่วมและมีประสทิธภิาพในการด�าเนนิ 

ธรุกจิร่วมกนั ด้วยการเสนอแต่งตัง้ให้กรรมการหรอืผูบ้รหิารของบรษัิทฯ  

ไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย เพื่อก�ากับดูแลให้บริษัทดังกล่าว 

ก�าหนดนโยบายและด�าเนนิธรุกจิ ท่ีสอดคล้องกบันโยบายของบรษัิทฯ 

ให้เกิดประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม  

ท้ังนี้ วัตถุประสงค์ ของการเสนอบุคคลเพื่อไปเป็นกรรมการใน 

บริษัทอื่น มีดังนี้ 

1. เพื่อก�ากับดูแลการบริหารจัดการให้เป็นไปตาม นโยบายของ 

บริษัทย่อย และติดตามประเมินผลภาพ รวมการด�าเนินธุรกิจ 

ของบริษัทย่อยให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ เป็นไปใน 

ทิศทางเดียวกันและมีมาตรฐานใกล้เคียงกัน 
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2. เป็นการสร้าง Synergy ให้กับธุรกิจของบริษัทย่อย เพื่อให้เกิด 

การประสานประโยชน์และการสร้าง มูลค่าเพิ่มให้กับทุกองค์กร 

ที่เกี่ยวข้อง 

3. เพื่อน�าประสบการณ์ความสามารถเฉพาะด้านไปช่วยเหลือ 

ธุรกิจ เช่น การน�าความรู้ด้านการเงินไปช่วยปรับปรุง พัฒนา 

ด้านบัญชีการเงนิ ให้บรษัิทนัน้ๆ ด�าเนนิธรุกจิได้เตบิโตต่อไปอย่าง 

เข้มแข็ง ซ่ึงรวมถึงการไปช่วยเหลือบริษัทท่ีไม่ได้อยู่ในกลุ่ม  

รวมท้ังสามารถน�าความรูแ้ละประสบการณ์ท่ีได้ไปท�าหน้าท่ีเป็น 

กรรมการก�ากับดูแลบริษัทช้ันน�าเหล่านั้นให้กลับมาช่วยเสริม 

ประโยชน์ให้กับบริษัทฯ และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดี  

เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจให้กับบริษัทฯ ด้วย 

4.  ถอืเป็นหน้าท่ีหนึง่ในการปฏบัิตหิน้าท่ีของกรรมการ และผูบ้รหิาร 

ท้ังนี ้ปัจจบัุนบรษัิทฯ มกีรรมการท่ีอยู่ในบัญชีรายชือ่ Director's Pool 

รวม 4 ราย และบริษัทฯ ได้ก�าหนดนโยบายการจ�ากัดจ�านวนบริษัท 

จดทะเบียนท่ีกรรมการบรษัิทหรอืผูบ้รหิารจะไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการ  

เพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุดในการท่ีกรรมการบริษัทสามารถ 

อุทิศเวลาส�าหรับการปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทจึง 

ก�าหนดเป็นนโยบายให้กรรมการบรษัิทด�ารงต�าแหน่งในบรษัิทจดทะเบียน 

รวมไม่เกนิ 3 บรษัิท เพือ่ลดความเสีย่งด้านการขัดกนัทางผลประโยชน์  

และ ก�ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

•  การพัฒนากรรมการ 

คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง ให้ความส�าคัญต่อการ 

เข้าร่วมอบรมสัมมนาหลักสูตรท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู ้ 

ความสามารถในการปฏิบั ติหน ้า ท่ีกรรมการอย ่างสม�่าเสมอ  

(ดังรายละเอียดตามข้อมูลในประวัติของแต่ละท่าน) ตลอดจน 

คณะกรรมการฯได้ท�าความเข้าใจเรื่องโครงสร้างความสัมพันธ์ของ 

ผู้ถือหุ้น ท่ีอาจมีผลกระทบต่ออ�านาจการควบคุมหรือการบริหาร 

กิจการ โดยกรรมการบริษัทส่วนใหญ่มีประวัติเข้ารับการอบรมกับ 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว โดยบริษัทฯ 

ให้การสนบัสนนุและด�าเนนิการให้กรรมการพจิารณาเข้ารบัการอบรม 

กับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และสถาบันอ่ืนๆ  

ในทุกหลักสูตรท่ีเกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องตลอดปี รวมถึงการจัดให้ 

คณะกรรมการได้ดงูานจากหน่วยงาน หรอืองค์กรอืน่ตามความเหมาะสม  

ท�าให้เกิดมุมมองความคิดท่ีเป็นประโยชน์มาประยุกต์ใช้กับธุรกิจ 

ของบริษัท 

ทั้งนี้ ในปี 2564 กรรมการมิได้เข้ารับการอบรม/สัมมนาแต่อย่างใด  

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนา 

สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)  

• การปฐมนิเทศกรรมการ (Directors Orientation) 

บรษัิทฯ ได้จดัให้มีการปฐมนเิทศส�าหรบักรรมการท่ีเข้ารบัต�าแหน่งใหม่ 

ในคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อให ้กรรมการ ใหม ่ได ้รับทราบ 

นโยบายธุรกิจของบริษัท รวมท้ังข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง เช่น โครงสร้าง

ทุน ผู้ถือหุ้น ผลการด�าเนินงาน ข้อมูล ระบบต่างๆ ที่ใช้งานภายใน

บริษัท รวมทั้งกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ จรรยาบรรณธุรกิจของ 

คณะกรรมการบริษัท นโยบายการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี นโยบาย 

การต่อต้านทุจริต คอร์รัปชัน เป็นต้น 
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โครงสร้างองค์กร 

โครงสร้างการก�ากับดูแลกิจการและข้อมูลส�าคัญเกี่ยวกับ 
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 

วันที่ปรับปรุง : 01/06/2020

REV.46

 อนุมัติโดย
ประธานกรรมการบริหาร

ฝ่ายขนส่งและคลังสินค้า ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝ่ายธุรการ

ผลิตโรงงาน 3 ฝ่ายระบบปรับอากาศและ
ทำาความเย็น

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ผลิตโรงงาน 2 ฝ่ายขายในประเทศฝ่ายการเงิน

ฝ่ายจัดหาและจัดซื้อ

ผลิตโรงงาน 1 ฝ่ายขายต่างประเทศฝ่ายบัญชี

ฝ่ายวางแผนการผลิต

ฝ่ายประกันและ 
ควบคุมคุณภาพ

ฝ่ายวิศวกรรมและ 
วิจัยพัฒนา

คณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

ส�านักงานตรวจสอบภายใน 
นางสาววรรณเพ็ญ ขาวสุวรรณ์

ส�านักกรรมการผู้จัดการ

เลขานุการบริษัท

สายการเงินและฝ่ายพัฒนา
ธุรกิจในกลุ่มบริษัท

หน่วยงานความปลอดภัยและ
ระบบคุณภาพ (QMR&SMR)

คณะกรรมการบริหาร

กรรมการผู้จัดการ
นายวราวุธ อรุโณทัย

รองกรรมการผู้จัดการ
นางสาวรัตนกมล พุ่มเสนาะ

สายงานขายเครื่องปรับอากาศ
และเครื่องท�าความเย็น

นายวรพงศ์ วิบูลย์เจริญกิจจา

สายงานบริหาร
นางสาวรัตนกมล พุ่มเสนาะ

สายงานการผลิต
ดร. วุฒิกร ตรีวิทยานนท์

สายงานวิศวกรรม
นายจิรดุลย์ พิทักษ์ธรรม

ฝ่ายบำารุงรักษา

โครงสร้างการบรหิาร (Organization Chart)
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

C.I.Group Public Company Limited
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ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง

1. พล.ต.อ. ปรุง บุญผดุง ประธานกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ

2. นายอารีย์ พุ่มเสนาะ กรรมการ

รองประธานกรรมการบริษัท

3. นายทวีศักดิ์ หวังก่อเกียรติ กรรมการ

4. นายธีระ พุ่มเสนาะ กรรมการ

5. นางจันทน์กะพ้อ ดิสกุล กรรมการ 

เลขานุการบริษัท

6. นายทรงพล อันนานนท์ กรรมการอิสระ

7. นายนฎิศวร์ รอดเพชร กรรมการอิสระ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ 

1. คณะกรรมการบริษัท 

ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 7 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ 

ค�านิยาม

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร หมายถึงกรรมการท่ีด�ารงต�าแหน่งเป็น 

ผู้บริหารและมีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารงานประจ�าของบริษัทฯ 

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร หมายถึงกรรมการท่ีมิได้ด�ารงต�าแหน่ง 

เป็นผูบ้รหิารและไม่มีส่วนเกีย่วข้องในการบรหิารงานประจ�าของบรษัิทฯ  

อาจจะเป็นหรือไม่เป็นกรรมการอิสระก็ได้ 

กรรมการอสิระ หมายถงึกรรมการผูซ่ึ้งเป็นอสิระจากผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ 

และเป็นอิสระจากความสมัพนัธ์อืน่ใดท่ีจะมากระทบต่อการใช้ดลุพนิจิ 

อย่างอิสระ และมีคุณสมบัติกรรมการอิสระ ดังรายละเอียดหัวข้อ 

กรรมการอิสระในหมวดหัวข้อ 8 

คุณสมบัติของกรรมการบริษัท 

1. กรรมการต้องเป็นบุคคลท่ีมคีวามรูค้วามสามารถและประสบการณ์ 

ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินธุรกิจ มีความซ่ือสัตย์ สุจริต  

มจีรยิธรรมในการด�าเนนิธรุกจิและมีเวลาเพยีงพอท่ีจะอทิุศความรู้  

ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทอย่างเต็มที่ 

2. กรรมการต้องมคีณุสมบัตคิรบถ้วนและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตาม 

กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ�ากัด และกฎหมายว่าด้วย 

หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ รวมท้ังต้องไม่มลีกัษณะท่ีแสดง 

ถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะได้รับความไว้วางใจให้บริหาร 

จดัการกจิการท่ีมมีหาชนเป็นผูถ้อืหุ้นตามท่ีคณะกรรมการก�ากบั 

หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ประกาศก�าหนด โดยจะต้องเป็น 

บุคคลท่ีมีช่ืออยู่ในระบบข้อมูลรายช่ือกรรมการและผู้บริหาร 

ของบริษัทท่ีออกหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการก�ากับ 

ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การแสดงช่ือบุคคลในระบบข้อมูล 

รายชือ่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ได้แก่

• ไม่เป็นกรรมการในบรษัิท ท่ีบรษัิทฯ ถอืหุ้นมากกว่า 3 แห่ง  

ท้ังนี้นับรวมการเป็นกรรมการโดยต�าแหน่งและการได้รับ 

มอบหมายให้ปฏิบัติแทนในต�าแหน่งกรรมการด้วย 

• กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระ 

ตามประกาศตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เรือ่งคณุสมบัต ิ

และขอบเขตการด�าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

• ไม่เคยได้รบัโทษจ�าคกุโดยค�าพพิากษาถงึท่ีสดุให้จ�าคกุ เว้นแต่ 

เป็นโทษส�าหรับความผิดท่ีได้กระท�าโดยประมาทหรือ 

ความผิดลหุโทษ 

• ไม่เป็นข้าราชการการเมือง เว้นแต่เป็นการด�ารงต�าแหน่ง 

กรรมการตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

• ไม่เป็นผู้ด�ารงต�าแหน่งใดในพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าท่ี

ของพรรคการเมือง 

• ไม่เคยถกูไล่ออก ปลดออก หรอืให้ออกจากงานเพราะทุจรติ 

ต่อหน้าที่ 
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3. กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน 

และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้น

ส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอ่ืนท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและ 

เป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะท�าเพื่อประโยชน ์

ของตนหรือประโยชน์ของบุคคลอ่ืน เว้นแต่จะแจ้งให้ท่ีประชุม 

ผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง 

4. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสีย

ในสัญญาที่บริษัทท�าขึ้นไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อม หรือถือหุ้น 

หุ้นกู้ เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ

การด�ารงต�าแหน่งของกรรมการ  

1. ด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบรษัิท และ/หรอืนติบุิคคลท่ีบรษัิทถอืหุ้น 

ได้ไม่เกิน 3 แห่ง 

2. ด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบรษัิทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ 

แห่งประเทศไทยและบริษัทย่อยท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนได ้

ไม่เกิน 5 แห่ง ท้ังนี้การด�ารงต�าแหน่งกรรมการตามความใน 

ข้อ 2 นี้จะต้องไม่ขัดต่อหลักเกณฑ์ข้อ 1 ด้วย ทั้งนี้ การด�ารง 

ต�าแหน่งกรรมการตามความในข้อ 1 และข้อ 2 รวมกันแล้ว 

ต้องไม่เกิน 5 แห่ง 

3. กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการเฉพาะเรื่อง ไม่

สามารถด�ารงต�าแหน่งเกิน 9 ปีต่อเนื่อง

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม 

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท คือ นายอารีย์ พุ่มเสนาะ  

หรอื นายธรีะ พุ่มเสนาะ หรอืนางจนัทน์กะพ้อ ดิสกลุ หรอื นายทวีศกัดิ์  

หวังก่อเกียรติ ลงลายมือช่ือร่วมกันรวมเป็นสองคนและประทับตรา 

ส�าคัญของบริษัท

วาระการด�ารงต�าแหน่ง 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจาก 

ต�าแหน่งเป็นอัตรา 1 ใน  3 ถ้าจ�านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้เป็น 

สามสว่นไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้ทีสุ่ดกับสว่น 1 ใน 3 กรรมการ 

ท่ีจะต้องออกจากต�าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลังจดทะเบียน 

บรษัิทนัน้ให้จบัฉลากกนัว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการ 

ท่ีอยู่ในต�าแหน่งนานท่ีสดุนัน้เป็นผูอ้อกจากต�าแหน่ง กรรมการผูอ้อกจาก 

ต�าแหน่งไปนั้นอาจเลือกเข้ารับต�าแหน่งอีกก็ได้

2. คณะกรรมการของบริษัทย่อย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการของบริษัทย่อยประกอบด้วยบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ ดังต่อไปนี้

บริษัท ซีไอจี ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อจาก บริษัท เดอ ละไม จ�ากัด)

1. นายอารีย์ พุ่มเสนาะ ประธานกรรมการบริษัท 

2. นายธีระ พุ่มเสนาะ กรรมการ 

3. นายทวีศักดิ์ หวังก่อเกียรติ กรรมการ 

4. นายปิยะพจน์ แก้วจ�าลอง กรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจโรงแรม)  

  เข้าด�ารงต�าแหน่งเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 

5. นางสาวสุกัญญา ศีลน�ากิจ กรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจงานโครงการและก่อสร้าง)  

  (ลาออกจากต�าแหน่งเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564)
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บริษัท ซีไอจี (ประเทศไทย) จ�ากัด

1. นายอารีย์ พุ่มเสนาะ ประธานกรรมการบริษัท 

2. นายธีระ พุ่มเสนาะ กรรมการ 

3. นายเศกบุษย์ บัวดวง กรรมการ 

  กรรมการผู้จัดการ 

บริษัท สยามเรลเวย์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด 

1. นายอารีย์ พุ่มเสนาะ ประธานกรรมการบริษัท 

2. นายธีระ พุ่มเสนาะ กรรมการ 

3. นายเศกบุษย์ บัวดวง กรรมการ 

  กรรมการผู้จัดการ 

4. นายธัชชัย แสงกูล กรรมการ 

บริษัท อิลลัสโตร จ�ากัด 

1. นายอารีย์ พุ่มเสนาะ ประธานกรรมการบริษัท 

2. ดร.วุฒิกร ตรีวิทยานนท์ กรรมการ 

3. นางสาวสุกัญญา ศีลน�ากิจ กรรมการ   

  (ลาออกจากต�าแหน่งเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564) 

บริษัท ซีไอจี บลูโซลูชั่นส์ จ�ากัด 

1. นายทวีศักดิ์ หวังก่อเกียรติ ประธานกรรมการบริษัท 

2. นางจันทน์กะพ้อ ดิสกุล กรรมการ 

3. นายไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง กรรมการ 

บริษัท เวลไวส์แคร์ จ�ากัด  

1. นายอารีย์ พุ่มเสนาะ ประธานกรรมการบริษัท 

2. นายโกเมท เพชรอนันต์ กรรมการ 

3. นายสุริยะ นนทนาคร กรรมการ 
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บริษัท ซีไออาร์พี จ�ากัด 

1. นายอารีย์ พุ่มเสนาะ ประธานกรรมการบริษัท 

2. นายทวีศักดิ์ หวังก่อเกียรติ กรรมการ 

3. นายนันธวัฒน์ชัย ลิมะพันธ์ กรรมการ 

4. นายศุภชัย ชุมทอง กรรมการ 

บริษัท ซีไอจี การประปา จ�ากัด

1. นายอารีย์ พุ่มเสนาะ ประธานกรรมการบริษัท 

2. นายโกเมท เพชรอนันต์ กรรมการ 

3. นายภาณุวัชร์ หงษ์เจริญ กรรมการ 

4. นายกิตติศักดิ์ โพธิ์แก้ว กรรมการ 

บริษัท ซีไอจี โอเปอเรชั่น จ�ากัด 

1. นายอารีย์ พุ่มเสนาะ ประธานกรรมการบริษัท 

2. นายโกเมท เพชรอนันต์ กรรมการ 

3. นายภาณุวัชร์ หงษ์เจริญ กรรมการ 

4. นายกิตติศักดิ์ โพธิ์แก้ว กรรมการ 

3. ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย 

โครงสร้างกรรมการของบรษัิท ประกอบด้วยคณะกรรมการจ�านวน 3 ชุด  

คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการ 

ตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ รวมท้ังสิ้น 

จ�านวน 7 ท่าน ประกอบด้วย  

• กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (Executive Directors) จ�านวน 4 ท่าน 

• กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้รหิาร (Non-Executive Directors) จ�านวน 

3 ท่าน ประกอบด้วย  

กรรมการอิสระ (Independent Directors) จ�านวน 3 ท่าน คิดเป็น

สัดส่วน 1 ใน 3 หรือเท่ากับ ร้อยละ 42.86 ของจ�านวนกรรมการทั้ง

คณะ 

หมายเหตุ: รายชื่อและประวัติของคณะกรรมการแสดงในเอกสารแนบ 2
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1. จดัการบรษัิทให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบังคับ มติ

ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความสุจริต และระมัดระวังรักษาผล

ประโยชน์ของบริษัท 

2. มีอ�านาจมอบหมายแต่งตั้งกรรมการจ�านวนหนึ่งให้เป็นคณะ 

กรรมการบรหิาร เพือ่ด�าเนนิการอย่างหนึง่อย่างใดหรอืหลายอย่าง 

เพ่ือปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  

รวมท้ังมีอ�านาจแต่งตัง้ประธานกรรมการบรหิาร และคณะกรรมการ 

อื่นๆ เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และ

คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน ตามความเหมาะสม 

3. ก�าหนดเป ้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และ 

งบประมาณของบริษัท ควบคุมดูแลการบริหารและการจัดการ 

ของคณะกรรมการบรหิาร หรอืบุคคลท่ีได้รบัมอบหมาย ให้เป็นไป 

ตามนโยบายที่คณะกรรมการได้ให้ไว้ 

4. พิจารณาทบทวน อนมุตั ิและก�ากบัดแูลนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ 

แผนงานการด�าเนินธุรกิจ งบประมาณส�าหรับประกอบธุรกิจ 

ประจ�าปี งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี โครงการลงทุนขนาดใหญ่ 

ของบริษัทท่ีเสนอโดยคณะกรรมการบริหาร โดยสนับสนุนการ 

น�านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่กิจการ  

5. ตดิตามผลการด�าเนนิงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณ 

อย่างต่อเนื่อง 

6. พิจารณาและอนุมัติกิจการอื่นๆ ที่ส�าคัญอันเกี่ยวกับบริษัท หรือ

ที่เห็นสมควรจะด�าเนินการนั้นๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัท 

7. ก�ากับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และก�ากับดูแลให้บริษัท 

มีนโยบายการเปิดเผยข้อมูล การจัดการข้อมูลลับเพ่ือไม่ให้ 

เกิดข้อมูลรั่วไหล การรักษาความลับของข้อมูลและข้อมูลที่อาจ

มผีลกระทบต่อราคาหลกัทรพัย์ (market sensitive information) 

8. ดแูลความเพยีงพอของสภาพคล่องทางการเงนิและความสามารถ 

ในการช�าระหนีแ้ละกลไกท่ีจะสามารถกอบกูฐ้านะการด�าเนนิงาน 

ได้ในกรณีกิจการประสบปัญหาทางการเงิน ตลอดจนการดูแล 

ให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการเงิน และ 

กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 

เว้นแต่อ�านาจในการด�าเนินการดังต่อไปนี้ จะกระท�าได้ก็ต่อเมื่อได้รับ 

อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้ ก�าหนดให้รายการที่กรรมการ 

หรอืบคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง มสีว่นไดเ้สีย หรืออาจมคีวามขดัแย้ง 

ทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ให้กรรมการซ่ึงมี 

ส่วนได้เสียในเรื่องนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น  

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของ 
คณะกรรมการบริษัท  

1. เรือ่งท่ีกฎหมายก�าหนดให้ต้องได้มตท่ีิประชุมผูถ้อืหุ้น 

2. การท�ารายการท่ีกรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายท่ี 

กฎหมาย หรอืข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ระบุให้ต้อง 

ได้รบัอนมุตัจิากท่ีประชุมผูถ้อืหุ้น

และในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุม 

คณะกรรมการ และท่ีประชุมผูถ้อืหุ้นด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4  

ของจ�านวนเสียงท้ังหมดของผู ้ถือหุ ้นท่ีเข ้าประชุมและมีสิทธ ิ

ออกเสียงลงคะแนน 

1. การขาย หรือโอนกิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางส่วน 

ที่ส�าคัญ 

2. การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชน 

มาเป็นของบริษัท 

3. การท�า แก้ไข หรอืเลกิสญัญาเกีย่วกบัการให้เช่ากจิการของ 

บริษัทท้ังหมด หรือบางส่วนท่ีส�าคัญ การมอบหมายให ้

บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการ 

กับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งก�าไรขาดทุนกัน  

4. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ 

5. การเพิม่ทุน การลดทุน การออกหุ้นกู ้การควบหรอืเลกิบรษัิท 

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

1. กรรมการต้องมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการ 

ท้ังหมดของบรษัิทจงึจะครบองค์ประชุม  

2. การวินิจฉัยชี้ขาดของท่ีประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียง 

ข้างมาก ท้ังนีจ้�านวนองค์ประชุมข้ันต�า่ ณ ขณะท่ีคณะกรรมการ 

จะลงมตใินท่ีประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อย 

กว่า 2 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการท้ังหมด 

3. กรรมการคนหนึง่มีเสยีงหนึง่ในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการ 

ซ่ึงมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุม 

ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้  

1. พิจารณาก�าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทร่วมกับ 

กรรมการผู้จัดการ และดูแลให้กรรมการบริษัทได้รับข้อมูลอย่าง

ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และทันเวลาก่อนการประชุม เพื่อให้ 

กรรมการบริษัทสามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม 

2. เป็นผูน้�าของคณะกรรมการบรษัิท และเป็นประธานในการประชุม 

คณะกรรมการบริษัท 
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• ด�าเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัทตามระเบียบวาระ 

ข้อบังคับของบริษัทและกฎหมาย 

• จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ และส่งเสริมให้กรรมการบริษัท 

ทุกคนอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างเต็มท่ี 

เป็นอิสระ และใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ โดยค�านึงถึงผู้มี

ส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างครบถ้วน 

• สรปุมตท่ีิประชุมและสิง่ท่ีจะต้องด�าเนนิการต่อไปอย่างชัดเจน 

• ก�าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยไม่มี

กรรมการบริษัทที่มาจากฝ่ายจัดการ 

3. เป็นผู้น�าในการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบวาระ ข้อ

บังคับของบริษัทและกฎหมาย โดยจัดสรรเวลาให้เหมาะสม  

รวมท้ังเปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุ้นแสดงความคดิเห็นอย่างเท่าเทียมกนั  

และดูแลให้มีการตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม 

และโปร่งใส 

4. สนับสนุนและเป็นแบบอย่างท่ีดีในการปฏิบัติตามหลักบรรษัท 

ภิบาลและจรรยาบรรณของบริษัท 

5. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับ 

ฝ่ายจดัการ และสนบัสนนุการปฏบัิตหิน้าท่ีของกรรมการผูจ้ดัการ 

และฝ่ายจัดการตามนโยบายของบริษัท 

6. ก�ากับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและการจัดการอย่างโปร่งใส 

ในกรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

7. ก�ากับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีโครงสร้างและองค์ประกอบ 

ที่เหมาะสม 

8. ก�ากับดูแลให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม 

คณะกรรมการชดุย่อยต่างๆ และกรรมการบรษัิทแต่ละคนเป็นไป 

อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

9. ก�ากบัดแูลให้มกีารประเมนิผลการปฏบัิตหิน้าท่ีของคณะกรรมการ 

บริษัทโดยรวม และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพ่ือน�าผลไป 

ปรับปรุงการปฏิบัติหน้าท่ี และเสริมสร้างความรู้ความสามารถ 

ของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย

การแบ่งแยกบทบาทหน้าท่ีระหว่างคณะกรรมการบริษัท 
กับฝ่ายจัดการ 

บริษัทฯ ได้แบ่งแยกบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบระหว่างคณะ 

กรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ อย่างชัดเจน โดยกรรมการบริษัทท�า

หน้าท่ีในการก�าหนดนโยบายและก�ากับดูแลการด�าเนินงานของฝ่าย 

จัดการในระดับนโยบาย ขณะท่ีฝ่ายจัดการท�าหน้าท่ีบริหารงาน 

ในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายท่ีก�าหนด ดงันัน้ประธานกรรมการ 

และกรรมการผูจ้ดัการ จงึเป็นบุคคลคนละคนกนั โดยท้ังสองต�าแหน่ง 

ต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริษัท เพ่ือให้ได้บุคคลท่ีมี 

ความเหมาะสมที่สุด 

ประธานกรรมการไม่ได้เป็นกรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร และไม่มส่ีวนร่วม

ในการบรหิารงานของบรษัิทตลอดจนไม่มอี�านาจลงนามผกูพนับรษัิท  

เพื่อให้การแบ่งแยกหน้าท่ีระหว่างการก�ากับดูแลเชิงนโยบายใน 

ภาพรวมของบริษัทกับการบริหารงานได้อย่างชัดเจน 

ส�าหรบัฝ่ายจดัการได้รบัมอบหมายอ�านาจหน้าท่ีให้ด�าเนนิงานภายใต้ 

นโยบายต่างๆ ท่ีก�าหนดไว้ รับผิดชอบผลการด�าเนินงานโดยรวม  

ควบคุมค่าใช้จ่ายและงบลงทุนตามขอบเขตท่ีคณะกรรมการอนุมัติ 

ในแผนงานประจ�าปี ด�าเนินการตามนโยบายด้านบุคคล แก้ไขปัญหา 

หรือความขัดแย้งท่ีมีผลกระทบต่อองค์กร และด�ารงไว้ซ่ึงการสื่อสาร

ที่มีประสิทธิภาพต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริหาร

วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 5 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง

1. นายอารีย์ พุ่มเสนาะ ประธานกรรมการบริหาร

2. นายทวีศักดิ์ หวังก่อเกียรติ กรรมการบริหาร 

3. นายธีระ พุ่มเสนาะ กรรมการบริหาร 

4. นางจันทน์กะพ้อ ดิสกุล กรรมการบริหาร 

5. นายไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง กรรมการบริหาร 
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ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 

1. มอี�านาจในการจดัการและบรหิารกจิการของบรษัิทให้เป็นไปตาม 

กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น และ

มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต และ

ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท 

2. ก�าหนดโครงสร้างองค์กร อ�านาจการบรหิารงานในสายงานต่างๆ 

ของบริษัท โดยให้ครอบคลุมทุกรายละเอียดของการคัดเลือก  

การฝึกอบรม การว่าจ้าง การโยกย้าย และการเลกิจ้าง พนกังาน 

ของบริษัท  

3. วางแผนและก�าหนดแผนธรุกจิ กลยทุธ์ทางธรุกจิ และงบประมาณ

ส�าหรบัประกอบธรุกจิประจ�าปี เพือ่เสนอให้คณะกรรมการบรษัิท 

พิจารณาอนุมัติ รวมท้ังพิจารณาอนุมัติการจัดสรรงบประมาณ 

ประจ�าปี  การแก้ไข เปลีย่นแปลง เพิม่เตมิงบประมาณรายจ่ายประจ�า

ปี ในกรณมีคีวามจ�าเป็นเร่งด่วน และให้น�าเสนอต่อท่ีประชุมคณะ 

กรรมการเพื่อทราบต่อไป  

4. ตรวจสอบติดตามการด�าเนินการตามนโยบาย และแนวทาง 

บริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัทท่ีก�าหนดไว้ให้เป็นไปอย่างม ี

ประสิทธิภาพ เอื้อต่อสภาพการด�าเนินธุรกิจ  

5. ตรวจสอบติดตามผลการด�าเนินงานของบริษัทท่ีก�าหนดไว้ให้ 

เป็นไปตามแผนธุรกิจที่ได้รับอนุมัติ 

6. พิจารณาโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะ

กรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ 

7. มีอ�านาจในการอนุมัติการด�าเนินการทางการเงินดังนี้ 

• ในกรณีท่ีก�าหนดไว้ในแผนธุรกิจหรืองบประมาณประจ�าปี

ท่ีคณะกรรมการบรษัิทอนมัุตไิว้แล้ว คณะกรรมการบรหิาร 

สามารถด�าเนินการได้โดยไม่จ�ากัดวงเงิน 

• ในกรณท่ีีไม่ได้ก�าหนดไว้ตามข้อ (ก) ให้คณะกรรมการบรหิาร 

ของบรษัิทมอี�านาจในการอนมัุติการด�าเนนิการทางการเงนิ 

ในวงเงินไม่เกิน 150 ล้านบาท โดยอ�านาจอนุมัติทาง 

การเงนิดงักล่าวจะรวมถงึการอนมัุติค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการ 

ด�าเนินการตามปกติธุรกิจ การลงทุนในสินทรัพย์ฝ่ายทุน 

หรอืสนิทรพัย์ถาวร การกูยื้มเงนิ การให้กูยื้มเงนิ การจดัหา

วงเงินสินเช่ือ รวมถึงการให้หลักประกัน เป็นต้น และให้

เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อทราบต่อไป 

8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจาก

คณะกรรมการบริษัท 

ท้ังนี้ ประธานกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริหาร จะไม่

สามารถอนุมัติรายการท่ีตน หรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง มี

ส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะ 

อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบด้วยกรรมการบริษัท 

ท่ีเป็นกรรมการอิสระจ�านวน 3 ท่าน มีวาระอยู่ในต�าแหน่งคราวละ 2 ปี  

ท้ังนี้เมื่อครบก�าหนดออกตามวาระก็อาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้ง 

ให้ด�ารงต�าแหน่งต่อไปอีกได้ โดยกรรมการตรวจสอบทุกท่านมี 

ความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อ 

สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย 

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจ 

ของบรษัิท สอบทานรายงานทางการเงนิเพือ่น�าเสนอกรรมการบรษัิท  

รวมท้ังพิจารณาเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีท่ีเกิดรายการ 

เกี่ยวโยงกันหรือรายการท่ีขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้ถูกต้องและ 

ครบถ้วน ท้ังนี้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถปฏิบัติหน้าท่ีและ 

แสดงความเห็นได้อย่างอสิระ โดยมสี�านกังานตรวจสอบภายในท�าหน้าท่ี 

ตรวจสอบบรษัิทเป็นประจ�าทุกไตรมาส และรายงานผลการตรวจสอบ 

ต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบ 

มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย 

กรรมการจ�านวน 3 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง

1. พล.ต.อ. ปรุง บุญผดุง ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายทรงพล อันนานนท์ กรรมการตรวจสอบ 

3. นายนฎิศวร์ รอดเพชร กรรมการตรวจสอบ 
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กรรมการตรวจสอบล�าดับท่ี 3 เป็นผู้ท่ีมีความรู้และประสบการณ์ 

เพียงพอท่ีจะสามารถท�าหน้าท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของ

งบการเงิน 

เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ คอื นางสาววรรณเพญ็ ขาวสวุรรณ์ 

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและ 

เปิดเผยอย่างเพยีงพอ โดยการประสานงานกบัผูส้อบบัญชีภายนอก 

และผูบ้รหิารท่ีรบัผดิชอบจดัท�ารายงานทางการเงนิท้ังรายไตรมาส 

และประจ�าปี คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชี 

สอบทานหรอืตรวจสอบรายการใดๆ ท่ีเห็นว่าจ�าเป็นและเป็นเรือ่ง

ส�าคญัในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทก็ได้ 

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control)  

และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มีความเหมาะสม 

และมีประสิทธิผล  รวมท้ังเข้าร่วมประชุมกับผู ้สอบบัญชี 

โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน  

ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย 

เลิกจ้างหัวหน้างานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ี 

รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานการปฏบัิตงิานของบรษัิทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย

หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ 

และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

4. พิจารณา คดัเลอืก เสนอแต่งตัง้ เลอืกบุคคลซ่ึงมคีวามเป็นอิสระ 

เพือ่ท�าหน้าท่ีเป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิท กลบัเข้ามาใหม่ และเสนอ 

ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมถึงการเลิกจ้าง โดยค�านึง 

ถึงความน่าเช่ือถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณ 

งานตรวจสอบของส�านกังานสอบบัญชี รวมถงึประสบการณ์ของ 

บุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ท�าการตรวจสอบบัญชีของบริษัท  

5. พิจารณารายการท่ีเกีย่วโยงกนัหรอืรายการท่ีอาจมคีวามขัดแย้ง 

ทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�าหนดของ 

ตลาดหลักทรัพย์ ท้ังนี้เพ่ือให้ม่ันใจว่ารายการดังกล่าวสมเหต ุ

สมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 

6. จัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ใน 

รายงานประจ�าปีของบริษัท ซ่ึงรายงานดังกล่าวต้องลงนาม 

โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ท้ังนี้ รายงานดังกล่าว 

จะต้องประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้  

• ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้

ของรายงานทางการเงินของบริษัท 

• ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุม 

ภายในของบริษัท 

• ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้ตรวจสอบบัญชี  

และเหตุผลท่ีเช่ือว่าผู้สอบบัญชีของบริษัท เหมาะสมท่ีจะ 

ได้รับการแต่งตั้งต่อไปอีกวาระหนึ่ง 

• ความเห็นเกีย่วกบัการปฏบัิตติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์ 

และตลาดหลักทรัพย์ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์  

หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

• ความเห็นเกี่ยวกับรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผล 

ประโยชน์ 

• จ�านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วม 

ประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 

• ความเห็นหรอืข้อสงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ

ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฏบัตร (Charter)  

• รายงานอ่ืนท่ีเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนท่ัวไปควรทราบ 

ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรบัผดิชอบท่ีได้รบัมอบหมาย 

จากคณะกรรมการบริษัท 

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะ 

กรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย เช่นทบทวนนโยบายการบรหิาร 

ทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณทางธุรกิจของการบริหาร ทบทวนร่วมกับผู้บริหาร 

ของบริษัทในรายงานส�าคัญๆ ท่ีต้องเสนอต่อสาธารณชนตาม 

ท่ีกฎหมายก�าหนด ได้แก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของ 

ฝ่ายบริหาร เป็นต้น 
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ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง

1. นายอารีย์ พุ่มเสนาะ ประธานกรรมการบริหาร 

2. นายวราวุธ อรุโณทัย กรรมการผู้จัดการ  

และประธานสายงานบริหารการเงินในกลุ่มบริษัท 

3. น.ส.รัตนกมล พุ่มเสนาะ รองกรรมการผู้จัดการ 

4. ดร.วุฒิกร ตรีวิทยานนท์ ผู้อ�านวยการสายงานปฏิบัติการ

5. นายจิรดุลย์ พิทักษ์ธรรม ผู้อ�านวยการสายงานวิศวกรรม 

6. นายวรพงศ์ วิบูลย์เจริญกิจจา ผู้อ�านวยการสายงานขายเครื่องปรับอากาศ 

และเครื่องท�าความเย็น 

7. นายปิยะพจน์ แก้วจ�าลอง ผู้จัดการฝ่ายบัญชี 

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร  

1. ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีผู้บริหารจ�านวนทั้งสิ้น 7 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ 

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ 

1. มอี�านาจในการควบคมุการบรหิารงานของบรษัิทและปฏบัิตงิาน 

ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 

จากคณะกรรมการบรษัิทหรอืคณะกรรมการบรหิาร และรายงานผล 

การด�าเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการ 

บริหาร ตามล�าดับ 

2. พิจารณาการจดัสรรงบประมาณประจ�าปีท่ีฝ่ายบรหิารจดัท�าเพือ่ 

น�าเสนอให้คณะกรรมการบริหารพิจารณา รวมท้ังควบคุมการ 

ใช้จ่ายงบประมาณประจ�าปีของแต่ละหน่วยงาน 

3. มีอ�านาจพิจารณาอนุมัติการจัดซ้ือ และการใช้จ่ายเงินส�าหรับ 

การปฏบัิตงิาน และการบรหิารท่ัวไปของบรษัิทฯ เป็นจ�านวนเงนิ 

ไม่เกิน 1,000,000 บาท 

4. พิจารณาประเมินการด�าเนินงานของบริษัทอย่างสม�่าเสมอ 

เพ่ือป้องกันความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆ ไม่ว่าจากภายใน หรือ

ภายนอกบริษัท 

5. มีอ�านาจในการสั่งการ ออกระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้ 

การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายหรือผลประโยชน์ของบริษัท 

6. ให้อ�านาจในการมอบอ�านาจช่วง และ/หรอืมอบหมายให้บุคคลอ่ืน 

ปฏบัิตงิานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอ�านาจช่วง และ/หรอื  

การมอบหมายดงักล่าว ให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอ�านาจ 

ตามหนงัสอืมอบอ�านาจท่ีให้ไว้ และ/หรอื ให้เป็นไปตามระเบียบ 

ข้อก�าหนด หรือ ค�าสั่งท่ีกรรมการบริษัท และ/หรือ บริษัท 

ได้ก�าหนดไว้  

7. ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 

บริษัทหรือคณะกรรมการบริหารเป็นคราวๆ ไป 

ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการจะไม่สามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคล 

ท่ีอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทาง 

ผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย 

2. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

บริ ษัทมีการก�าหนดค ่าตอบแทนของกรรมการและผู ้บริหาร 

ในระดับท่ีเหมาะสม และอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม ไม่มี

การจ่ายค่าตอบแทนท่ีเกินควร โดยการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทน 

ของกรรมการจะจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนและเบ้ียประชุมตาม 

จ�านวนครัง้ท่ีเข้าประชุมโดยจะต้องผ่านการพจิารณาอนมัุตจิากท่ีประชุม 

ผูถ้อืหุ้นของบรษัิท ในส่วนของค่าตอบแทนผูบ้รหิาร บรษัิทจะพจิารณา 

จ่ายตามผลงานของผูบ้รหิารแต่ละท่าน ประกอบกบัผลการด�าเนนิงาน 

ของบริษัท ซ่ึงบริษัทเชื่อว่าค่าตอบแทนดังกล่าวเพียงพอท่ีจะจูงใจ 

และรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพไว้ได้

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัทฯได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ 8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่าย

ค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล
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ค่าตอบแทนผู้บริหาร (รวมกรรมการบริหาร) ที่ได้รับในปี 2562-2564 (ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินรวมค่าตอบแทนอื่นๆ) ดังนี้ 

ประเภทของค่าตอบแทน
ปี

2562 2563 2564

เงินเดือน 27,172,452 26,217,446 24,044,112 

เงินช่วยเหลือพิเศษ - - 60,556 

อื่นๆ 753,264 657,840 593,840 

รวม 27,925,716 27,275,286 24,698,508 

จ�านวนผู้บริหาร (ท่าน) 10 10 10

*ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จ�านวนผู้บริหารมีจ�านวน 5 ท่าน และกรรมการบริหาร 5 ท่าน* 

ค่าตอบแทนอื่น ประกอบด้วย ESOP-1 & PROVIDENT FUND 

บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ประธานคณะกรรมการบริหาร (CEO) 

ในรูปของเงินเดือน และเงินรางวัลประจ�าปี ซ่ึงจะผันแปรตาม 

ผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ โดยจ่ายค่าตอบแทน ในปี 2564 ทั้ง

สิ้น 7,500,000 บาท 

ค่าตอบแทนอื่น  

บริษัทฯ ได้จัดสวัสดิการและค่าตอบแทนอ่ืนๆ นอกเหนือจากเงิน

เดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพให้กับผู้บริหารและ

พนักงานตามความเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ การด�ารงชีพ ให้

สามารถแข่งขันได้ ตลอดจนเทียบได้กับมาตรฐานของอุตสาหกรรม 

เดียวกันและสอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัทฯ ท้ังใน 

ปัจจุบันและอนาคต โดยได้มีการปรับปรุงและทบทวนอย่างต่อเนื่อง 

บริษัทฯ มีการให้ผลตอบแทนแก่กรรมการและพนักงานของบริษัท 

ในรปูแบบของการเสนอขายใบส�าคญัแสดงสทิธท่ีิจะซ้ือหุ้นสามัญของ 

บริษัทฯ (“ใบส�าคัญแสดงสิทธิ”) ชนิดระบุชื่อผู้ถือและไม่สามารถโอน 

เปลี่ยนมือได้และ ในรูปแบบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ เพื่อเป็นสิ่งจูงใจ 

และเสรมิสร้างขวญัและก�าลงัใจให้แก่กรรมการและพนกังานของบรษัิทฯ  

ท่ีมีส่วนร่วมในความส�าเร็จของบริษัทฯและเพื่อให้พนักงานเกิดความ 

จงรกัษ์ต่อองค์กร ในช่วงเวลาท่ีผ่านมา โดยกรรมการและพนกังานของ 

บรษัิทได้รบัการจดัสรรใบส�าคญัแสดงสทิธ ิจ�านวนท้ังสิน้ 25,100,000 

หน่วย คิดเป็นร้อยละ 4.99 ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมด 

ของบริษัท ณ วันที่ 23 เมษายน 2553
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จำานวนที่เสนอขาย  • 25,100,000 หน่วย

มูลค่าที่ตราไว้  • หน่วยละ 0.50  บาท       

ราคาเสนอขายต่อหน่วย  • หน่วยละ 0.00  บาท

มูลค่าการเสนอขายทั้งหมด  • 0.00  บาท

อายุ   • 3 ปี - เดือน                                           

วันที่ออก  • 17 มิถุนายน 2553

วนัทีค่รบอายใุบสำาคญัแสดง
สทิธิ  

 • 14 มิถุนายน 2556

อัตราการใช้สิทธิซื้อหุ้น    • ใบส�าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น

ราคาใช้สิทธิ  • ราคาหุ้นละ 0.50 บาท

จำานวนหุ้นที่จัดไว้เพื่อรองรับ 
การใช้สิทธิซื้อหุ้น  

 • 25,100,000 หุ้น

ระยะเวลาใช้สิทธิซื้อหุ้น  • ใช้สิทธิได้ทุกเดือน คือ ในวันท�าการสุดท้ายของธนาคารพาณิชย์ทุกเดือนตลอดอายุ

ของใบส�าคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ วันก�าหนดใช้สิทธิครั้งแรกจะตรงกับวันที่ 2 สิงหาคม 

2553 และวนัก�าหนดใช้สทิธคิรัง้สดุท้ายจะตรงกบัวนัท่ีใบส�าคญัแสดงสทิธมีิอายคุรบ  

3 ปี - เดือน ซึ่งตรงกับวันที่ 14 มิถุนายน 2556  

รายการ
สิทธิที่จะซื้อหลักทรัพย์ ผลการจัดสรร

กรรมการ พนักงาน รวม กรรมการ พนักงาน รวม 

จ�านวนราย 11 625 636 11 625 636 

จ�านวนหลักทรัพย์ 8,375,000 16,725,000 25,100,000 8,375,000 16,725,000 25,100,000 

ร้อยละของจ�านวนหลักทรัพย์ 

ที่เสนอขายทั้งหมด 
33.37 66.63 100 33.37 66.63 100 

รายงานผลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ESOP-1)

รายละเอียดของใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท  

ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงาน รุ่นที่ 1 (ESOP-1) 
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กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 

บริษัทฯได้ออกเป็นข้อก�าหนด เพ่ือบังคับใช้ โดยเริ่มจัดตั้งกองทุน 

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2553 ดังนี้: 

 
จ�านวนปีที่ท�างาน

 เงินสมทบพร้อมทั้งส่วนเฉลี่ย 
  ผลประโยชน์สุทธิ (ร้อยละ) 

 น้อยกว่า 1 ปี ไม่มี 

 ครบ 1 ปี แต่น้อยกว่า 2 ปี 20 

 ครบ 2 ปี แต่น้อยกว่า 3 ปี 30 

 ครบ 3 ปี แต่น้อยกว่า 4 ปี 40 

 ครบ 4 ปี แต่น้อยกว่า 5 ปี 50 

 ครบ 5 ปี แต่น้อยกว่า 6 ปี 60 

 ครบ 6 ปี แต่น้อยกว่า 7 ปี 70 

 ครบ 7 ปี แต่น้อยกว่า 8 ปี 80 

 ครบ 8 ปี แต่น้อยกว่า 9 ปี 90 

 ครบ 9 ปี ขึ้นไป 100 

การจ่ายเงินสมทบของนายจ้าง

เมือ่สมาชิกคนใดสิน้สดุสมาชิกภาพลง สมาชิกจะได้รบัเงนิสมทบของ 

นายจ้างรวมทั้งส่วนเฉลี่ยผลประโยชน์สุทธิตามเกณท์ดังต่อไปนี้ 

โดยมีผลตอบแทนของกองทุนสะสมจนถงึวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ดงันี้ 

ผลตอบแทน/ความเสี่ยง
จ�านวนหน่วยรวม 

(หน่วย)
มูลค่าทรัพย์สิน 
สุทธิต่อหน่วย

อัตราผลตอบแทน 
สุทธิสะสม (%) 

ผลตอบแทนเฉลี่ยระยะยาวค่อนข้างสูง 

รับความเสี่ยงได้ค่อนข้างสูง 
356,367,743.9323 59.8187 3.24 

ผลตอบแทนเฉลีย่ระยะยาวในอตัราปานกลางและ 

รับความผันผวนของอัตราผลตอบแทนได้บ้าง 
717,766,398.8155 16.6623 -0.09 

เพื่อรักษาเงินต้นระยะยาว/รับความผันผวนของ 

อัตราผลตอบแทนได้ค่อนข้างต�่า 
356,106,084.4895 22.3067 -0.11 

เพื่อรักษาเงินต้นและสามารถรับความเสี่ยงจาก 

ความผันผวนของอัตราผลตอบแทนต�่า 
86,729,604.3376 12.3593 0.13 

ผลตอบแทนเฉลี่ยระยะยาวในอัตราสูงและรับ 

สามารถรับความเสี่ยงจากความผันผวนของ 

อัตราผลตอบแทนได้สูง 

509,546,190.7583 29.1244 20.87 
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บุคลากร  

1. จ�านวนพนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  บริษัท มีพนักงานรวมทั้งสิ้น 613 คน โดยแบ่งเป็นพนักงานประจ�ารายเดือนจ�านวน  393 คน และพนักงานประจ�า

รายวัน จ�านวน 220  คน  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

ฝ่าย
พนักงานประจ�า 
รายเดือน (คน)

พนักงานประจ�า 
รายวัน (คน)

รวมทั้งสิ้น  
(คน)

1. ฝ่ายผลิต/โรงงาน CIG 1,2,3 160 203 363 

2. ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 34 - 34 

3. ฝ่ายประกันคุณภาพ 22 2 24 

4. ฝ่ายบ�ารุงรักษา 23 3 26 

5. ฝ่ายโลจิสติกส์ 28 8 36 

6. ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 2 - 2 

7. ฝ่ายส�านักงาน 124 4 128 

รวม 393 220 613 

2. ค่าตอบแทนพนักงาน

ค่าตอบแทนพนักงานที่เป็นตัวเงิน และค่าตอบแทนอื่น (ไม่รวมผู้บริหาร) ในปี 2562 - 2564 สามารถสรุปได้ ดังนี้ 

ประเภทของค่าตอบแทน
2562 

(ล้านบาท) 
2563 

(ล้านบาท) 
2564

(ล้านบาท) 

เงินเดือน 138.15 137.74 144.35 

โบนัส 0.05 - - 

ค่าล่วงเวลา 23.36 24.11 34.20 

เงินช่วยเหลือพิเศษ 0.12 - 2.67 

เกษียนอายุ 1.43 1.07 0.52 

เงินชดเชย 0.05 - - 

อื่นๆ 2.4 0.62 0.49 

รวม 165.56 163.54 182.23 
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3. นโยบายการพัฒนาบุคลากร 

บรษัิทมีนโยบายส่งเสรมิให้บุคคลสามารถพฒันาความรูค้วามช�านาญ 

จากการปฎิบัติงานจริง (On the Job Training) โดยพนักงานท่ี 

เข้าใหม่จะมี Supervisor ในแต่ละสายงานท�าหน้าท่ีฝึกสอนงานใน 

สายงานนัน้ ท้ังนี ้พนกังานแต่ละคนจะมีระยะเวลาทดลองงาน 4 เดอืน 

ภายในช่วงเวลาดังกล่าวบริษัทจะท�าการประเมินความสามารถของ 

พนักงาน เพื่อบรรจุเป็นพนักงานของบริษัทในแผนกท่ีเหมาะกับ 

ความสามารถและความถนัดแต่ละคน 

นอกจากนี ้บรษัิทมีนโยบายท่ีจะจดัท�าแผนความก้าวหน้าของบุคลากร 

เพื่อใช้เป็นแผนส�าหรับฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานท่ีเหมาะสม 

โดยบริษัทจะมีการก�าหนด Career Path ท่ีชัดเจน และน�า Key  

Performance Indicators (KPIs) มาใช้ในการวัดผลความส�าเร็จของ

พนักงานแต่ละคน โดยค่าความส�าเร็จดังกล่าวจะถูกเปรียบเทียบกับ 

ค่าความคาดหวงัท่ีถกูตัง้ไว้ ท�าให้บรษัิทสามารถวดัผลของความส�าเรจ็ 

ของพนักงานแต่ละคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

นอกเหนือจากระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล ท่ีมุ่งเน้นพัฒนา 

พนกังานให้เป็น คนเก่ง หรอืเป็นผู้ท่ีมีศกัยภาพ สามารถตอบสนองต่อ 

ความคาดหวังขององค์กรในการด�าเนินธุรกิจได้แล้ว บริษัทฯ ยังให ้

ความส�าคัญต่อการพัฒนาพนักงานให้เป็นคนดีมีส่วนร่วมในการดูแล 

สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility)  

รวมท้ังยึดหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี (Corporate Governance) 

เป็นกรอบให้ผู้บริหารและพนักงานถือปฏิบัติ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความ

เชื่อม่ันว่าการพัฒนาพนักงานให้เป็นคนดีและคนเก่งนั้น จะช่วยให้ 

องค์กรเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว

4. ข้อพิพาททางแรงงาน  

-ไม่มี-

ข้อมูลส�าคัญอื่นๆ 

1. เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นางจันทน์กะพ้อ ดิสกุล การศึกษา 

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จาก Emporia State University, USA. 

ด้าน Financial  and Marketing โดยผ่านการฝึกอบรม Company  

Secretary Program ของสถาบัน IOD รุ่นท่ี 47/2012 ให้ด�ารง 

ต�าแหน่งเลขานุการบริษัท โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้ 

1. ให้ค�าแนะน�าแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย กฎเกณฑ์ 

และระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2. ดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท  

ระเบียบที่เกี่ยวข้องและหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

3. จัดการประชุมตามที่กฎหมายและข้อบังคับก�าหนด จัดท�า 

และเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม 

คณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและ

รายงานประจ�าปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น 

และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงประสานงานให้มี

การปฏิบัติตามมติคณะกรรมการหรือมติผู้ถือหุ้นอย่างมี 

ประสิทธิภาพ 

4. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อ 

หน่วยงานที่ก�ากับดูแล 

5. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และหน่วยงานก�ากับดูแล 

ที่เกี่ยวข้อง 

6. ส่งเสรมิให้มีการฝึกอบรมหลกัสตูรต่างๆ และให้ข้อมูลท่ีเป็น 

ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ 

7. ภารกิจอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

2. นักลงทุนสัมพันธ์  

ฝ่ายบรหิารกลางโดยกรรมการบรหิารและกรรมการผูจ้ดัการ ท�าหน้าท่ี 

ในการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของบรษัิท และเป็นผูร้บัผดิชอบในการตดิต่อ 

กบันกัวเิคราะห์และนกัลงทุนท่ีเกีย่วข้อง ท้ังนีบ้รษัิทฯ ได้ให้ความส�าคญั 

กับการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทั่วถึงเพื่อเป็น 

ประโยชน์ต่อผู้ลงทุน ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง 

ประเทศไทย และเวบ็ไซต์ของบรษัิทท่ี http://www.cigpcl.com หากมี 

ข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลที่ได้เปิดเผย หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายบริหารกลางของบริษัทฯ ที่โทร.02-976-5290-9 หรือที่ e-mail 

address: secretary@cigpcl.com
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3. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี  

ค่าตอบแทนของผูส้อบบัญชีประจ�าปี 2562-2564  มีรายละเอยีดดงันี้ 

(บาท)
ปี

2562 2563 2564

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี 

(Audit Fee) 
1,120,000 1,120,000 1,120,000 

ค่าบริการอื่นๆ  

(Non-Audit Fee)  
143,646 148,242 182,487.50 

หมายเหตุ: ค่าบริการอื่นๆ เช่น ค่าจัดท�างบการเงินเพิ่ม, ค่าพาหนะ, ค่าไปรษณีย์, ค่าโทรศัพท์, ค่าบริการปฏิบัติงานล่วงเวลา (Overtime) รวมถึงค่าที่พัก และค่า

เบี้ยเลี้ยงพนักงาน  
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รายงานผลการด�าเนินงานส�าคัญ
ด้านการก�ากับดูแลกิจการ 

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของ 
คณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา 

การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการ

1. กรรมการอิสระ

 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ 

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจ�านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงในบริษัท 

บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งโดย 

ให้นับรวมหุ้นท่ีถือโดยผู้ท่ีเกี่ยวข้องด้วย (ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง หมาย

ถึง บุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ 

ตลาดหลักทรัพย์) 

2. ไม่เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบรหิารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรกึษา 

ท่ีได้รับเงินเดือนประจ�า หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทใหญ่  

บรษัิทย่อย บรษัิทร่วม บรษัิทย่อยล�าดับเดียวกนั ผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ หรอื

ของผูมี้อ�านาจควบคมุของบรษัิท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะ 

ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง 

3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตาม 

กฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร  

รวมท้ังคูส่มรสของบุตรกบัผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ ผูม้อี�านาจ 

ควบคุม หรือบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอช่ือเป็นผู้บริหารหรือผู้มี 

อ�านาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มหีรอืเคยมีความสมัพันธ์ทางธรุกจิกบั บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย 

บรษัิทร่วม ผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ หรอืผูมี้อ�านาจควบคมุ ในลกัษณะท่ี 

อาจเป็นการขัดขวางการใช้วจิารณญาณอย่างอิสระของตน รวมท้ัง 

ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุ้นท่ีมีนยั หรอืผูม้อี�านาจควบคุมของผูท่ี้

มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 

ผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ หรอืผูมี้อ�านาจควบคมุของบรษัิท เว้นแต่จะได้

พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัท่ี 

ได้รบัการแต่งตัง้ “ความสมัพนัธ์ทางธรุกจิ” ตามวรรคหนึง่ รวมถงึ 

การท�ารายการทางการค้าท่ีกระท�าเป็นปกต ิเพือ่ประกอบกจิการ 

การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย ์

หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วย

การรับหรือให้กู้ยืม ค�้าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกัน 

หนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนท�านองเดียวกัน ซ่ึงเป็นผลให ้

บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องช�าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ 

ร้อยละสามของสินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต ่

ย่ีสบิล้านบาทข้ึนไป แล้วแต่จ�านวนใดจะต�า่กว่า ท้ังนี ้การค�านวณ 

ภาระหนีด้งักล่าวให้เป็นไปตามวธิกีารค�านวณมูลค่าของรายการ 

ท่ีเกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนว่าด้วย 

หลักเกณฑ์ในการท�ารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ใน 

การพจิารณาภาระหนีดั้งกล่าว ให้นบัรวมภาระหน้ีท่ีเกดิข้ึนในระหว่าง 

หนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู ้สอบบัญชีของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย  

บรษัิทร่วม ผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ หรอื ผูมี้อ�านาจควบคมุ และไม่เป็น 

ผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส�านักงาน 

สอบบัญชี ซ่ึงมผีูส้อบบัญชขีองบรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทร่วม 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้ 

พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัท่ี 

ได้รับการแต่งตั้ง 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการ 

ให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน  

ซ่ึงได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทใหญ่ 

บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุม 

และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ 

ผูใ้ห้บรกิารทางวชิาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะ 

ดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รบัการแต่งตัง้ข้ึนเพือ่เป็นตวัแทนของกรรมการ 

ของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง

กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกจิการท่ีมสีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขันท่ีมี

นยักบักจิการของบรษัิทใหญ่ หรอืบรษัิทย่อย หรอืไม่เป็นหุ้นส่วน 

ท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการ 

บรหิารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรกึษาท่ีรบัเงนิเดอืนประจ�า หรอื 

ถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ�านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมด

ของบริษัทอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและ 

เป็นการแข่งขันท่ีมีนยักบักจิการของบรษัิทใหญ่ หรอืบรษัิทย่อย 

9. ไม่มลีกัษณะอืน่ใดท่ีท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ 

เกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัท 

10. กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1-9 อาจได้รับมอบหมาย 

จากคณะกรรมการบรษัิทให้ตดัสนิใจในการด�าเนนิงานของกจิการ 

ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย 

ล�าดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลท่ีมีความขัดแย้ง โดยมีการ 

ตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision)
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ท้ังนี้ ในการตรวจสอบคุณสมบัติกรรมการอิสระจะต้องไม่ขัดแย้งต่อ 

กฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง และในกรณีท่ีกรรมการอิสระมีการด�ารง 

ต�าแหน่งเป็นกรรมการอิสระในบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทย่อย 

ล�าดับเดียวกัน บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการด�ารงต�าแหน่ง 

ดังกล่าว และค่าตอบแทนท่ีรวมกรรมการอิสระรายนั้นได้รับในแบบ 

แสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1 One Report) ด้วย 

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพของกรรมการ 

อิสระในรอบระยะเวลาปีบัญชีที่ผ่านมา 

 -ไม่มี- 

 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการอิสระ

1. เสนอแนะเรื่องท่ีส�าคัญและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ผู้ถือหุ้น  

และผู้ถือหุ้นรายย่อยต่อคณะกรรมการ และ/หรือ ประธาน 

เจ้าหน้าที่บริหาร 

2. ให้ความคิดเป็นเกี่ยวกับบทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการ 

ท่ีพึงปฏิบัติ รวมท้ังให้ความคิดเห็นตามบทบาทและหน้าท่ีของ 

กรรมการอิสระที่พึงปฏิบัติเพื่อประโยชน์ต่อบริษัท ผู้ถือหุ้น และ

ผู้ถือหุ้นรายย่อย 

3. สอบทานให้บรษัิทปฏบัิตติามกฎหมายท่ีเกีย่วข้องกบักรรมการอิสระ  

รวมถึงทบทวนนิยามกรรมการอิสระให้มีความเหมาะสมและ 

ครบถ้วนตามกฎหมาย 

4. ปฏบัิตกิารอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบรษัิทมอบหมาย โดยจะต้อง 

ไม่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ 

5. วาระของกรรมการอิสระเริ่มตั้งแต่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม 

นิยามกรรมการอิสระในการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท  

และพ้นจากการเป็นกรรมการอิสระเมือ่ขาดคณุสมบัตติามนยิาม

ดังกล่าว หรือพ้นจากต�าแหน่งกรรมการบริษัท

2. การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการและผู ้บริหาร 
ระดับสูงสุด 

 การสรรหากรรมการ 

1. คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการบริษัทคนใดคนหนึ่งอาจจะ 

เสนอบุคคลเข้ารบัคดัเลอืกเป็นกรรมการบรษัิทได้ คณะกรรมการ 

บรษัิทจะแนะน�าบุคคลดงักล่าวเพือ่ให้ผูถ้อืหุ้นคดัเลอืก เลขานกุาร 

บริษัทจะเป็นผู้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้นั้นก่อนท่ีจะเสนอต่อ 

ผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นจะพิจารณาเลือกสรรให้สอดคล้องกับภาระ 

ผกูพนัท่ีบรษัิทหรอืผูถ้อืหุ้นหลกัมต่ีอบุคคลท่ีจะเข้ารบัการคดัเลอืก  

รวมทั้งจะค�านึงถึงสัญญาที่บริษัท มีต่อผู้ถือหุ้นอีกด้วย 

2. มาตรฐานในการเลอืกสรรกรรมการบรษัิท บุคคลผูท่ี้จะเข้ารบัการ 

คัดเลือกเข้าเป็นกรรมการบริษัทนั้น จะได้รับการคัดเลือกโดย 

พิจารณาจากคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

• ประสบการณ์ 

• ความรู้ 

• ความซ่ือสตัย์ และความเข้าใจในภาพรวมของอตุสาหกรรม 

อย่างไรกต็าม ในบางกรณ ีอาจต้องมีการเลอืกสรรกรรมการท่ีมคีวาม 

เกีย่วข้องกบัผูถ้อืหุ้นซ่ึงมส่ีวนได้เสยีอย่างมีนยัส�าคญัในบรษัิท เนือ่งจาก 

เป็นข้อผูกพันตามสัญญาว่าผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะต้องมีตัวแทนเข้าเป็น 

กรรมการในบริษัท การคัดเลือกบุคคลท่ีจะแต่งตั้งเป็นกรรมการของ 

บริษัทจะกระท�าผ่านการประชุมผู้ถือหุ้น เนื่องจากบริษัทไม่มีคณะ 

กรรมการสรรหาคดัเลอืกบุคคลท่ีจะด�ารงต�าแหน่งดงักล่าว โดยท่ีประชุม 

ผูถ้อืหุ้นจะท�าการเลอืกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารท่ีก�าหนด 

ไว้ในข้อบังคับบริษัทดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจ�านวนหุ้นที่ตนถือ 

2. ผู้ถือหุ้นแต่ละท่านจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ท้ังหมดตามข้อ 1.  

เลอืกตัง้บุคคลคนเดยีวหรอืหลายคนเป็นกรรมการกไ็ด้ แต่จะแบ่งแยก 

คะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ให้แก่บุคคลใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 

3. บุคคลซ่ึงได้รบัคะแนนเสยีงสงูสดุตามล�าดบัลงมาเป็นผูไ้ด้รบัการ 

เลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจ�านวน กรรมการที่จะพึงมีหรือจะ

พึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงได้รับการเลือกตั้งใน

ล�าดบัถดัลงมามคีะแนนเสยีงเท่ากนัเกนิจ�านวนกรรมการท่ีจะพงึ

มหีรอืพงึจะเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ให้ผูเ้ป็นประธานในท่ีประชุมท่ีเลอืก

ตั้งกรรมการคราวนั้นเป็นผู้มีสิทธิออกเสียงชี้ขาด 

 การสรรหาและการแต่งตั้งผู้บริหาร

ในการสรรหาและการแต่งตั้งผู้บริหารของบริษัทฯ ให้เป็นไปตาม 

ระเบียบอ�านาจอนุมัติและด�าเนินการ ของบริษัทฯ ดังนี้ 

1. การจ้างงาน แต่งตัง้ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร และ/หรอื ประธาน 

เจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจ (ระดับ CEO) ต้องน�าเสนอให้คณะ 

กรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ 

2. การแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าท่ีการเงิน ประธานเจ้าหน้าท่ีการ

ลงทุน และ/หรอื ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิารงานกลาง เป็นอ�านาจ

อนุมัติของคณะกรรมการบริหาร 

3. การแต่งตั้งผู้บริหารระดับต�่ากว่า ระดับ 2) ข้างต้น เป็นอ�านาจ 

อนมุตัขิองประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิารและผูบ้รหิารระดบัรองลงไป  

แล้วแต่กรณี
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การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2563 และ ปี 2564 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง

2563 2564

ค่าเบี้ย 

ประชุม 

(บาท) 

ค่าตอบแทน 

รายเดือน 

(บาท) 

จ�านวนครั้ง

ที่เข้าประชุม 

BOD; AC  

ค่าเบี้ย 

ประชุม 

(บาท) 

ค่าตอบแทน 

รายเดือน 

(บาท) 

จ�านวนครั้ง

ที่เข้าประชุม 

BOD; AC  

1. พล.ต.อ.ปรุง บุญผดุง ประธานกรรมการบริษัท 

กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการตรวจ

สอบ 

40,000 540,000 5/5;4/4 45,000 540,000 5/5;4/4 

2. นาย อารีย์ พุ่มเสนาะ กรรมการ 

รองประธานกรรมการ 
20,000 300,000 5/5 25,000 300,000 5/5 

3. นาย ทวีศักดิ์ หวงัก่อเกยีรติ กรรมการ 20,000 300,000 5/5 25,000 300,000 5/5 

4. นาย ธีระ พุ่มเสนาะ กรรมการ 20.000 300,000 5/5 25,000 300,000 5/5 

5. นางจนัทน์กะพ้อ ดสิกลุ กรรมการ 

เลขานุการบริษัท 
15,000 300,000 4/5 25,000 300,000 5/5 

6. นายทรงพล อันนานนท์ กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 
30,000 450,000 4/5;3/4 45,000 450,000 5/5;4/4 

7. นายนฎิศวร์ รอดเพชร กรรมการอิสระ 

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

รวม 185,000 2,640,000 235,000 2,640,000 100 

การก�ากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

คณะกรรมการท�าหน้าท่ีก�ากบัดแูล ตดิตาม และประเมินผลการด�าเนนิงาน 

เกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี และการต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ัน 

ของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการเป็นผู้มอบนโยบายและแนวปฏิบัติ 

ให้ฝ่ายจัดการก�ากับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการก�ากับ 

การปฏบัิตติามกฎหมาย กฎระเบียบองค์กร ซ่ึงมีบทบาทหน้าท่ีในการ 

ก�ากบัดแูลการปฏบัิตติามหลกัธรรมาภบิาล การจดัการความเสีย่งระดบั 

ปฏบัิตกิาร การควบคมุภายใน และการก�ากบัการปฏบิตัติามกฎหมาย 

กฎระเบียบขององค์กร ซ่ึงการก�ากบัดแูลบรษัิทย่อยและบริษัทร่วมเป็น 

ส่วนหนึ่งในการด�าเนินการดังกล่าว 

ในกรณีที่บริษัทฯ มีการลงทุนในบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม บริษัทฯ 

จะควบคมุโดยการส่งกรรมการเข้าไปเป็นตวัแทนตามสดัส่วนการถอืหุ้น  

และบริษัทฯมีการด�าเนินงานเพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติตามนโยบาย 

และแนวปฏิบัติในการก�ากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยมี 

นโยบายการไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการท่ีอืน่ของกรรมการและผูบ้รหิาร 

รายละเอียดในหมวดข้อ 6 นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ 

การเข้าท�ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซ่ึง 

ทรัพย์สินของบริษัท 

ในกรณีที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายการเกี่ยวโยงกันหรือการได้มา 

หรือจ�าหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สินซ่ึงอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง 

ผลประโยชน์ ดงันัน้ เพือ่ให้เกดิความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผูถ้อืหุ้น 

ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จึงก�าหนดมาตรการท�ารายการ 

โดยยึดหลักดังนี้ 

1. เป็นรายการท่ีค�านึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เสมือนการท�า 

รายการกับบุคคลภายนอก 

2. เป็นรายการท่ีผ่านการแสดงความเห็นในการเข้าท�ารายการ ความ 

สมเหตุสมผล และความเหมาะสมด้านราคาของรายการนั้นๆ 

จากคณะกรรมการตรวจสอบ 

3. เป็นรายการท่ีผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท อย่าง 

โปร่งใส โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

4. มีการเผยแพร่ข้อมูลให้ผู ้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบอย่าง 

เท่าเทียมกัน 
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หลักเกณฑ์ในการท�ารายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน 

บรษัิทตระหนกัถงึหน้าท่ีในการปฏบัิตติามหลกัเกณฑ์เกีย่วกบัรายการ 

ระหว่างกันหรือรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามท่ีตลาดหลักทรัพย์ คณะ

กรรมการก�ากับตลาดทุน และ ส�านักงาน ก.ล.ต. ประกาศก�าหนด 

ดังนั้นบริษัทจึงได้ก�าหนดหลักเกณฑ์และข้ันตอนในการท�ารายการ 

ระหว่างกัน หรือรายการเกี่ยวโยงกัน ดังนี้ 

1. การพิจารณาการท�ารายการท่ีเกีย่วโยงกนั บรษัิทจะใช้เกณฑ์ราคา 

และข้อตกลงทางการค้าเช่นเดยีวกบัท่ีใช้กบัลกูค้าท่ัวไป ส่วนรายการ 

ให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินจะต้องเป็นไปด้วยความ 

จ�าเป็น สมเหตสุมผล และต้องมข้ีอตกลงและเงือ่นไขท่ีเป็นธรรม  

ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท 

2. กรณีที่ไม่มีเกณฑ์ราคาดังกล่าวเพื่อใช้อ้างอิง บริษัทจะพิจารณา 

เปรียบเทียบราคาสินค้าหรือบริการกับราคาภายนอกภายใต ้

เงื่อนไขที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน 

3. บรษัิทอาจใช้ประโยชน์จากรายงานของผูป้ระเมินอิสระ ซ่ึงบรษัิท 

แต่งตั้งเพื่อเปรียบเทียบราคาส�าหรับการท�าระหว่างกันท่ีส�าคัญ  

เพือ่ให้มัน่ใจว่าราคาดงักล่าวสมเหตสุมผลและเป็นไปเพือ่ประโยชน์ 

สูงสุดของกลุ่มบริษัท 

4. กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องจะท�าธุรกรรม 

กบับรษัิทหรอืบรษัิทย่อยได้ต่อเม่ือธรุกรรมดงักล่าวได้รบัมตอินมุตั ิ

จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว เว้นแต่ เป็นธุรกรรมที่เป็น 

ข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับท่ีวิญญูชนจะพึงกระท�า 

กับคู่สัญญาท่ัวไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอ�านาจต่อรอง 

ทางการค้าท่ีปราศจากอทิธพิลในการท่ีตนมสีถานะเป็นกรรมการ 

ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี และเป็น 

ข้อตกลงทางการท่ีได้รบัอนมัุตจิากคณะกรรมการหรอืเป็นไปตาม

หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้แล้ว 

5. หากบริษัทมีรายการระหว่างกันหรือรายการท่ีเกี่ยวโยงกันอ่ืนๆ  

ท่ีเข้าข่ายตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการ 

ก�ากบัตลาดทุน และส�านกังาน ก.ล.ต. กต้็องปฏบัิตติามข้อก�าหนด 

ดังกล่าวอย่างเคร่งครัด 

6. บรษัิทต้องเปิดเผยข้อมูลการท�ารายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ หรอืรายการท่ีเกีย่วโยงกนั หรอืรายการระหว่างกนั 

ตามหลกัเกณฑ์ท่ีตลาดหลกัทรพัย์ คณะกรรมการก�ากบัตลาดทุน 

และส�านกังาน ก.ล.ต. โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมลู 

ประจ�าปี และรายงานประจ�าปี หรอืแบบรายงานอืน่ใดตามแต่กรณี 

และมีการเปิดเผยข้อมลูรายการท่ีเกีย่วโยงกนัต่อตลาดหลกัทรพัย์  

ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนรายการท่ี 

เกี่ยวข้องกันกับบริษัท ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานการบัญชี 

7. ให้มีการสอบทานการท�ารายการท่ีเกี่ยวโยงกันตามแผนงาน 

ตรวจสอบโดยส�านักงานตรวจสอบภายใน จะต้องรายงานต่อ 

คณะกรรมการตรวจสอบ และมีมาตรการควบคมุ ตรวจสอบ ดแูล 

ให้มีการสุม่สอบทานการท�ารายการจรงิ ถกูต้อง ตรงตามสญัญา 

หรือนโยบายหรือเงื่อนไขที่ก�าหนดไว้ 

โดยจะเป ิดเผยการท�ารายการไว ้ในแบบแสดงรายการข ้อมูล 

ประจ�าปี (แบบ 56-1 One Report) ตลอดจนเปิดเผยสารสนเทศต่างๆ 

ต่อตลาดหลักทรัพย์ โดยมีสารสนเทศข้ันต�่าตามท่ีตลาดหลักทรัพย์  

ก�าหนดส�าหรับการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน 

การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติใน
การก�ากับดูแลกิจการ 

(1) ความขัดแย้งทางผลประโยขน์ (Conflicts of Interest) 

บริษัทฯ ก�าหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเพื่อป้องกันการขัดแย้งของ 

ผลประโยชน์ส่วนตนกับบริษัท (Conflicts of Interest) เพื่อป้องกัน 

กิจกรรมท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน กิจกรรมท่ีผิดกฎหมายและ 

ไม่เหมาะสม โดยมีรายละเอยีดในหมวดท่ี 6 นโยบายการก�ากบัดแูลกจิการ 

การจัดท�ารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหารและบุคคล

ที่มีความเกี่ยวข้อง

ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2564 คณะกรรมการบรษัิท ได้จดัท�าแบบ 

รายงานการมีส่วนได้เสยีของกรรมการ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลพืน้ฐานในการ 

ก�ากับดูแลด้านการมีส่วนได้เสียในระดับกรรมการ และเช่นเดียวกับ 

ผู้บริหารระดับสูงได้ด�าเนินการจัดท�าแบบรายงานดังกล่าวประจ�าปี 

ครบทุกราย และจดัส่งให้เลขานกุารบรษัิทจดัเกบ็รวบรวม พร้อมท้ังส�าเนา 

ส่งประธานคณะกรรมการบรษัิท และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

เพือ่ใช้ในการตรวจสอบ และก�ากบัดแูลด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์  

(2) การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน 

บรษัิทฯ ได้ปฏบัิตติามนโยบายว่าด้วยการใช้ข้อมูลภายใน โดยกรรมการ 

ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมทั้งพนักงานในบริษัทย่อย บริษัท

ร่วม ถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน โดยก�าหนดให้กรรมการ 

ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องไม่น�าข้อมูลภายในของบริษัทฯ  

หรอืคูค้่าทางธรุกจิ ไปซ้ือหรอืขาย หรอืเสนอซ้ือ หรอืเสนอขาย หรอืชักชวน 

ให้บุคคลอ่ืนซ้ือ หรือขาย หรือเสนอซ้ือ หรือเสนอขายหลักทรัพย ์

ของบริษัทฯ หรือคู ่ค้าทางธุรกิจ เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือ 

บุคคลอ่ืน หรอืท�าธรุกจิท่ีแข่งขันกบับรษัิทฯ หรอืธรุกจิท่ีเกีย่วเนือ่ง แม้

ว่าบรษัิทฯ อาจไม่เสยีประโยชน์ใดกต็าม และต้องปฏบัิตติามกฎหมาย 

ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ซึ่งกรรมการ และผู้บริหารมีหน้าที่ ดังนี้ 
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• รายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ครั้งแรก และรายงาน 

การเปลีย่นแปลงการถอืหลกัทรพัย์ ซ่ึงนบัรวมถงึ คูส่มรส และบุตร 

ท่ียังไม่บรรลนุติภิาวะตลอดจนบุคคลท่ีเกีย่วข้อง ตามมาตรา 59 

แห่งพระราชบัญญัตหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535  

ภายใน 3 วันท�าการ นับจากวันท่ีซ้ือ ขาย โอน หรือรับโอน  

ต่อส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์  

รวมท้ังห้ามซ้ือขายหลกัทรพัย์ของบรษัิทฯ ในช่วง 1 เดอืนก่อนท่ี 

จะเผยแพร่งบการเงินต่อสาธารณชน 

• รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต ่อส�านักงาน 

คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 

ตามเกณฑ์ที่ส�านักงาน ก.ล.ต. ก�าหนด รวมทั้งต้องจัดส่งส�าเนา 

รายงานดงักล่าว จ�านวน 1 ชุดให้แก่เลขานกุารบรษัิท ในวนัเดยีวกบั 

วันท่ีรายงานต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ 

ตลาดหลักทรัพย์เพื่อเก็บเป็นหลักฐาน 

ล�าดับที่ รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร 

จ�านวนหุ้น (หุ้น)

หมายเหตุ
31 ธ.ค. 2564 31 ธ.ค. 2564 

เพิ่ม (ลด) 

ระหว่างปี  

กรรมการบริษัท

1 พล.ต.อ.ปรุง บุญผดุง - - -

2 นายอารีย์ พุ่มเสนาะ 102,908,600 109,287,800 6,379,200

3 นายทวีศักดิ์ หวังก่อเกียรติ 30,500,000 30,500,000 -

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

5 นางจันทน์กะพ้อ ดิสกุล 705,768 705,768 -

6 นายทรงพล อันนานนท์ - - -

7 นายนฎิศวร์ รอดเพชร - - -

ผู้บริหาร

8 นายไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง - - -

9 นายวราวุธ อรุโณทัย 200,000 200,000 -

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

11 ดร.วุฒิกร ตรีวิทยานนท์ 120,000 120,000 -

12 นายจิรดุลย์ พิทักษ์ธรรม 226,000 226,000 -

13 นายวรพงศ์ วิบูลย์เจริญกิจจา - - -

14 นายปิยะพจน์ แก้วจ�าลอง - - -

จ�านวนหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร ได้นับรวมการถือหลักทรัพย์ของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเรียบร้อยแล้ว 

• เม่ือได้รับทราบข้อมูลภายในท่ีเป็นสาระส�าคัญท่ีมีผลต่อการ 

เปลีย่นแปลงราคาหลกัทรพัย์ จะต้องระงบัการซ้ือขายหลกัทรพัย์ 

ของบรษัิทฯ ในช่วง 1 เดอืนก่อนท่ีงบการเงนิหรอืข้อมลูภายในนัน้ 

จะเปิดเผยต่อสาธารณชน และห้ามเปิดเผยข้อมูลท่ีเป็น 

สาระส�าคัญนั้นต่อบุคคลอื่น 

• รายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทให้คณะกรรมการบริษัท 

ทราบผ่านคณะกรรมการตรวจสอบทุกสิน้ไตรมาส โดยคณะกรรมการ 

ตรวจสอบจะพิจารณาการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ 

และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบภายใต้กิจกรรมของ 

คณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส 

รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
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(3) การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอรัปชั่น 

บรษัิทฯ ตระหนกัดว่ีาการคอร์รปัช่ันส่งผลร้ายและเป็นอุปสรรคต่อการ 

พฒันาสงัคมและเศรษฐกจิท่ีส�าคญั เป็นการกระท�าทางธรุกจิท่ีไม่ถกูต้อง 

สร้างความไม่เป็นธรรมทางธรุกจิ ส่งผลเสยีต่อช่ือเสยีงของบรษัิททาง

ด้านจรยิธรรมทางธรุกจิ ความสามารถในการแข่งขนัของกจิการ และ

ท�าให้บรษัิทไม่เป็นท่ียอมรบัท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ รวมท้ัง 

ลดความเชือ่ม่ันของผูถ้อืหุ้น ผูล้งทุน และผูมี้ส่วนได้เสยีทุกฝ่าย บรษัิท 

จึงถือเป็นหลักการส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจท่ีจะไม่สนับสนุนกิจการ  

กลุ ่มบุคคล หรือบุคคลท่ีมีส่วนร่วมกับการแสวงหาผลประโยชน์ 

อันไม่พึงได้รับไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม จากการใช้อ�านาจหน้าท่ี 

โดยมิชอบ โดยมีแนวทางชัดเจนท่ีจะร่วมมือและสนับสนุนกับ 

ภาครัฐบาลและภาคเอกชน โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัท 

ครั้งท่ี 4/2558 เม่ือวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2558 คณะกรรมการฯ  

ได้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่อต้านทุจริต คอร์รัปช่ัน  

ซึ่งเป็นผู้มีส่วนส�าคัญในการก�าหนดให้มีระบบ ส่งเสริมและสนับสนุน 

นโยบายต่อต้านคอร์รปัช่ัน เพือ่สือ่สารไปยงัพนกังานและผูท่ี้เกีย่วข้อง 

ทุกฝ่าย รวมท้ังมีหน้าท่ีในการประเมินความเสี่ยงของกิจกรรมท่ีมี 

ความเสี่ยงต่อการทุจริต คอร์รัปชั่น และก�าหนดการทบทวนความ 

เหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการ 

เปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อก�าหนดของ

กฎหมาย อย่างสม�่าเสมอ 

บริษัทฯ ได้ร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์ “โครงการแนวร่วมปฏิบัติ 

ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Private Sector Collective  

Action Coalition Against Corruption Committee : CAC)” เมื่อ

วันท่ี 22 ธันวาคม 2559 และได้ผ่านการรับรอง (Certification) 

เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ 

ทุจริต คอร์รัปช่ัน จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ เมื่อวันท่ี  

17 พฤษภาคม 2561 และบริษัทฯได้ท�าการต่ออายุการรับรองการ 

เป็นสมาชิกฯ เรียบร้อยแล้ว โดยการรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี  

นบัจากวนัท่ีคณะกรรมการมีมติให้การรบัรองวนัท่ี 30 มถินุายน 2564 

ครบก�าหนดอายุการรับรองในวันที่ 30 มิถุนายน 2567 
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นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

เพื่อม่ันใจได้ว่า นโยบายต่อต้านทุจริต คอร์รัปชั่น ทันสมัยและเป็น 

ปัจจุบันอยู่เสมอ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงท�าการทบทวนนโยบาย 

ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้ง

ที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 คณะกรรมการฯ ได้พิจารณา

อนุมัติ นโยบายต่อต้านทุจริต คอร์รัปช่ัน (ฉบับปรับปรุง) (ท่ีซ่ึงได้

รับอนุมัติในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 3/2557 เม่ือ

วันท่ี 19 สิงหาคม 2557) และแนวปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้าน 

ทุจรติ คอร์รปัช่ัน เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการควบคมุ และเป็นแนวทาง 

ในการปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น ดังนี้ 

1. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทใน 

สายธุรกิจด�าเนินการหรือยอมรับหรือให้การสนับสนุนการทุจริต 

คอร์รปัชัน่ในทุกรปูแบบท้ังทางตรงและทางอ้อม โดยครอบคลมุ 

ถงึทุกบรษัิทย่อย รวมถงึผูร้บัจ้างหรอืผูร้บัจ้างช่วงอ่ืนๆ ท่ีเกีย่วข้อง  

และก�าหนดให้มีการสอบทานการปฏบัิตติามนโยบายต่อต้านการ

ทุจรติคอร์รปัช่ันนีอ้ย่างสม�า่เสมอ ตลอดจนมีการทบทวนแนวทาง 

การปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ ข้อก�าหนด 

ข้อบังคับ ประกาศ กฎหมาย และการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ 

2. มาตรฐานการต่อต้านการทุจรติคอร์รปัช่ัน เป็นส่วนหนึง่ของการ 

ด�าเนินธุรกิจและเป็นหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

ของบริษัท ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา พนักงานทุกคนทุกระดับ  

ผูส่้งมอบหรอืผูร้บัเหมาช่วงท่ีจะมส่ีวนในการแสดงความคดิเห็น

เกี่ยวกับการปฏิบัติเพ่ือให้การด�าเนินการด้านการต่อต้านทุจริต 

คอร์รัปชั่นบรรลุตามนโยบายที่ก�าหนด 

3. บรษัิทไม่กระท�าหรอืสนบัสนนุการให้สนิบนในทุกรปูแบบ ทุกกจิกรรม 

ท่ีอยู่ภายใต้การดแูล รวมถงึการควบคมุ การบรจิาคเพือ่การกศุล 

การบริจาคให้แก่พรรคการเมือง การให้ของขวัญทางธุรกิจและ 

สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ มีความโปร่งใสและไม่มีเจตนาเพื่อ 

โน้มน้าวให้เจ้าหน้าท่ีภาครฐัหรอืเอกชนด�าเนนิการท่ีไม่เหมาะสม 

4. บรษัิทจดัให้มกีารควบคมุภายในท่ีเหมาะสม ท่ีได้รบัการทบทวน 

อย่างสม�า่เสมอเพือ่ป้องกนัไม่ให้พนกังานมีการปฏบัิตท่ีิไม่เหมาะสม  

โดยเฉพาะงานขาย การตลาด และจัดซื้อ 

5. บริษัทจัดให้ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ันแก ่

คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานเพื่อส่งเสริมความ 

ซ่ือสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบในการปฏิบัติตามหน้าท่ีความ 

รับผิดชอบ รวมถึงสื่อให้เห็นความมุ่งมั่นของบริษัท 

6. บริษัทจัดให้มีกลไกการรายงานสถานะการเงินท่ีโปร่งใสและ 

ถูกต้องแม่นย�า 

7. บรษัิทส่งเสรมิให้มกีารสือ่สารท่ีหลากหลายช่องทางเพือ่ให้พนกังาน 

และผูมี้ส่วนเกีย่วข้องสามารถแจ้งเบาะแสอนัควรสงสยัโดยม่ันใจ

ได้ว่าผูแ้จ้งเบาะแสได้รบัการคุม้ครอง โดยไม่ให้ถกูลงโทษ โยกย้าย 

ท่ีไม่เป็นธรรมหรือกลั่นแกล้งด้วยประการใด และรวมถึงการ 

แต่งตัง้บุคคลเพือ่ตรวจสอบตดิตามทุกเบาะแสท่ีมกีารแจ้งเข้ามา

การด�าเนินการตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

บรษัิทฯ ได้ก�าหนดนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการท่ีด ีและจรรยาบรรณ 

ธรุกจิ เพือ่พนกังานยึดถอืเป็นแนวทางในการปฏบัิติงาน เช่น แนวปฏบัิต ิ

ในเรือ่งการรบั-ให้ของขวญั การเลีย้งรบัรอง หรอืประโยชน์อ่ืนใด ตามท่ี 

ก�าหนดไว้ในจรรยาบรรณธรุกจิให้เป็นไปในแนวทางเดยีวกนั ตลอดจน 

สอดคล้องกบันโยบายการต่อต้านทุจรติ คอร์รปัชัน่ จงึก�าหนดแนวปฏบัิติ  

ส�าหรับคณะกรรมการบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 

ลูกจ้างของบริษัทฯ ท่ีต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบาย 

และแนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชั่น อย่างเคร่งครัด โดยต้อง 

ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริต คอร์รัปช่ันไม่ว่าโดยทางตรงหรือ 

ทางอ้อม รวมถึงผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดย

1. ไม่ท�าพฤติกรรมใด ที่แสดงให้เห็นว่าเป็นการรับสินบน หรือติด 

สินบน แก่ผู ้มีส่วนได้เสียในเรื่องท่ีตนท�าหน้าท่ีรับผิดชอบ 

ท้ังโดยตรงหรอืโดยอ้อม เพือ่ให้ได้มาซ่ึงผลประโยชน์ในทางมิชอบ  

โดยปฏิบัติดังนี้

• ไม่รบัหรอืให้ของขวญั ของท่ีระลกึ ท่ีเป็นเงนิสด เช็ค พนัธบัตร  

หุ้น ทองค�า อญัมณ ีอสงัหารมิทรพัย์ หรอื สิง่ของในท�านอง 

เดียวกัน กับผู ้มีส ่วนเกี่ยวข้องท่ีตนได้เข ้าไปติดต่อ 

ประสานงาน ท้ังในหน่วยงานราชการ และหน่วยงานเอกชน 

• ไม่รับทรัพย์สิน สิ่งของ ของขวัญ ของท่ีระลึก หรือ

ประโยชน์อื่น อันเป็นการชักน�าให้เกิดการละเว้นการ 

ปฏิบัติหน้าท่ีของตน ท้ังนี้หากไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้  

ก่อนการรับของท่ีระลึกควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัต ิ

ถกูต้องตามกฎหมาย และข้อบังคบัของบรษัิทฯ โดยสิง่ของ 

หรอืของขวญัท่ีให้แก่กนัในหน้าท่ีการงานควรมีราคาไม่มาก 

และเหมาะสมในแต่ละโอกาส 

• ไม่ให้ทรัพย์สิน สิ่งของ ของขวัญ ของท่ีระลึก หรือ

ประโยชน ์ อ่ืน เพื่อจูงใจในการตัดสินใจ หรือมีผล 

ท�าให้ผู้รับไม่ปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติทางการค้าเช่นเดียวกัน 

กับคู่ค้ารายอื่น แต่ทั้งนี้การให้สิ่งของตามโอกาสหรือวาระ

ต่างๆ ต้องมีมูลค่าไม่มากจนเกินปกติวิสัย 

• ไม่เป็นตัวกลางในการเสนอ เงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ  

หรือประโยชน์อื่นใดกับผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจ หน่วยงาน 

ราชการ หรอืองค์กรใดๆ เพือ่แลกกบัสทิธพิเิศษท่ีไม่ควรได้  

หรอืท�าให้เจ้าหน้าท่ีของรฐัละเว้นการปฏบัิตติามกฎ ระเบียบ 

ข้อบังคับ และข้อปฏิบัติทางกฎหมายตามที่ก�าหนดไว้

2. ในการจัดซ้ือ จัดจ้าง ต้องด�าเนินการผ่านข้ันตอนตามระเบียบ 

ของบริษัทฯ มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 

3. การใช้จ่ายส�าหรบัการเลีย้งรบัรองทางธรุกจิ และการใช้จ่ายอืน่ๆ 

ท่ีเกีย่วข้องกบัการปฏบัิตติามสญัญาทางธรุกจิ สามารถกระท�าได้ 

แต่ต้องใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้
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4. ในการบริจาคเพื่อการกุศล ต้องปฏิบัติดังนี้ 

• การใช ้เงิน หรือทรัพย์สินของบริษัทฯ เพื่อบริจาค 

การกศุล ต้องกระท�าในนามบรษัิทฯเท่านัน้ โดยการบรจิาค 

เพ่ือการกุศล ต้องเป็น มูลนิธิ องค์กรสาธารณะกุศล  

วัด โรงพยาบาล สถานพยาบาลหรือองค์กรเพื่อประโยชน์ 

ต่อสังคม ที่มีใบรับรอง หรือเชื่อถือได้ สามารถตรวจสอบ

ได้ และด�าเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัทฯ 

• การบริจาคเพื่อการกุศล ในนามส่วนตัวพึงกระท�าได้ แต่

ต้องไม่เกี่ยวข้อง หรือท�าให้เกิดข้อสงสัยได้ว่าเป็นการ

กระท�าที่ทุจริต เพื่อหวังผลประโยชน์ใด 

5. การใช้เงิน หรือทรัพย์สินของบริษัทฯ เพ่ือสนับสนุนโครงการ 

ต้องระบุช่ือในนามบริษัทฯ เท่านั้น โดยเงินสนับสนุนท่ีจ่าย

ไป ต้องมีวัตถุประสงค์เพ่ือธุรกิจ ภาพลักษณ์ท่ีดี และช่ือเสียง 

ของบริษัทฯ ท้ังนี้การเบิกจ่ายต้องระบุวัตถุประสงค์ท่ีชัดเจน 

และมีหลักฐานท่ีตรวจสอบได้ และด�าเนินการผ่านขั้นตอนตาม

ระเบียบของบริษัทฯ 

6. ไม่กระท�าการอันใดท่ีเก่ียวข้องกับการเมืองภายในบริษัทฯ และ

ไม่ใช้ทรัพยากรใดของบริษัทฯ เพ่ือด�าเนินการดังกล่าว ท้ังนี้  

บริษัทฯ เป็นองค์กรท่ียึดม่ันในความเป็นกลางทางการเมือง  

สนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมาย และการปกครอง ระบอบ 

ประชาธิปไตย รวมถึงไม่มีแนวทางในการให้การช่วยเหลือทาง 

การเมืองแก่พรรคการเมอืงใด ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรอืทางอ้อม 

7. พนักงานไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระท�า 

หรือพฤติกรรมท่ีเข ้าข ่ายการทุจริตและคอร ์รัป ช่ันหรือ 

ส่อไปในทางทุจริต คอร์รัปช่ันท่ีมีผลเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดย

ท้ังทางตรงหรือทางอ้อม พนักงานต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา 

หรือบุคคลท่ีรับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการ 

ตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสังสัย หรือข้อซักถามให้ 

ปรกึษาผูบั้งคบับัญชาหรอืบุคคลท่ีก�าหนดให้ท�าหน้าท่ีรบัผดิชอบ 

เกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณผ่านช่องทาง 

ต่างๆ ที่ก�าหนดไว้ 

8. บริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานท่ีปฏิเสธ 

หรอืพนกังานท่ีแจ้งเรือ่งทุจรติ คอร์รปัช่ันท่ีเกีย่วข้องกบับรษัิทฯ  

โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้ท่ีให้ความร่วมมือ 

ในการแจ้งและรายงานการทุจริต คอร์รัปช่ัน ตามท่ีบริษัทฯ  

ก�าหนดไว้ในมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน 

9. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ท่ีกระท�าทุจริตและ 

คอร์รัปช่ัน เป็นการกระท�าผิดจรรยาบรรรณของบริษัทฯ  

ซ่ึงจะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบท่ีบริษัทฯ  

ก�าหนดไว้ นอกจากนี ้อาจจะได้รบัโทษตามกฎหมาย หากการกระท�า 

นั้นผิดกฎหมาย 

10. คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร ตระหนักถึง 

ความส�าคญัในการเผยแพร่ ให้ความรู ้ให้ค�าปรกึษา และท�าความ 

เข้าใจกับบุคลากรในองค์กร และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการ 

ต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชัน่ เพือ่ให้บุคลากรและ ผูท่ี้เกีย่วข้องได้ 

ปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริต 

คอร์รัปช่ันฉบับนี้ รวมถึงเป็นแบบอย่างท่ีดีในเรื่องการมีความ 

ซื่อสัตย์ จริยธรรมและจรรยาบรรณ 

11. บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่า 

การทุจริต คอร์รัปช่ัน และการให้หรือรับสินบนเป็นการกระท�า 

ท่ียอมรบัไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นการกระท�ากบับุคคลใดกต็าม หรอืการ 

ท�าธุรกรรมกับภาครัฐหรือภาคเอกชน 

12. นโยบายและแนวปฏิบัติการต ่อต ้านทุจริต คอร ์รัปช่ันนี้  

ให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ต้ังแต่การ 

สรรหาหรอืการคดัเลอืกบุคลากร การเลือ่นต�าแหน่ง การฝึกอบรม 

การประเมินผลการปฏิบตัิงานพนักงาน และการให้ผลตอบแทน 

โดยก�าหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับสื่อสารและท�าความเข้าใจ  

กบัพนกังานเพือ่ใช้ในกจิกรรมทางธรุกจิท่ีอยู่ในความรบัผดิชอบ

และควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

(4) การแจ้งเบาะแส 

คณะกรรมการบรษัิทเปิดโอกาสให้พนกังานและผูมี้ส่วนได้เสยี สามารถ 

ร้องเรยีนเม่ือพบพฤตกิรรมของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน ท่ีไม่ 

เหมาะสมหรือขัดต่อจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท  การแสดงความ

เห็น และแจ้งเบาะแสการกระท�าผดิกฎหมาย รวมถงึการกระท�าทุจรติ  

คอร์รปัช่ัน อันน�ามาซ่ึงความเสือ่มเสยีในทรพัย์สนิและช่ือเสยีงของบรษัิท  

โดยบรษัิทฯ จะรบัฟังทุกข้อร้องเรยีนอย่างเสมอภาค โปร่งใส เอาใจใส่ 

และให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย มีการก�าหนดระยะเวลาด�าเนินการ 

ที่เหมาะสม มีการรักษาความลับ และจะด�าเนินการอย่างระมัดระวัง 

ตลอดจนมีการให้ความคุ ้มครองผู ้แจ้งเรื่องร้องเรียนและบุคคล 

ท่ีเกีย่วข้องให้ได้รบัความเป็นธรรมหรอืไม่ถกูกลัน่แกล้งในทุกลกัษณะ 

ก�าหนดให้เลขานุการบริษัท และส�านักตรวจสอบภายใน ท�าหน้าท่ี 

เป็นหน่วยรับข้อร้องเรียนด้านการก�ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณ

ธุรกิจของบริษัท โดยมีช่องทางการร้องเรียน และกระบวนการ ดังนี้

1. ช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ สามารถแจ้ง 

ข้อร้องเรียนผ่านช่องทางของบริษัทฯได้ 3 ช่องทาง ดังนี้ 

• เว็บไซต์บริษัทฯ : http:// www.cigpcl.com 

• Email : secretary@cigpcl.com 

 : internalaudit@cigpcl.com 

• ทางไปรษณีย์ หรือยื่นส่งโดยตรงได้ที่ : 

ส�านักเลขานุการบริษัท 

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) 
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2. กระบวนการด�าเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน

บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางการร้องเรียนและแสดง 

ความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระเพื่อเป็นแนวทางสู่การพัฒนาและสร้าง 

ความยั่งยืนให้กับองค์กร ดังนี้ 

• บรษัิทฯ มอบหมายให้ส�านกัตรวจสอบภายใน หรอืหน่วยงานอ่ืน 

ท่ีเหมาะสมด�าเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงท่ีเกี่ยวข้องกับ 

การฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายระเบียบข้อบังคับ  

จรรยาบรรณการด�าเนินธุรกิจของบริษัท โดยพิจารณา 

ความเพยีงพอของพยานหลกัฐานในเบ้ืองต้น เกบ็รวบรวม 

ข้อมูล บันทึกความคืบหน้า และผลสรุป ติดตามสถานะ 

ของเรื่องร้องเรียน และก�าหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูล

ท่ีเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน และรายงานข้อเท็จจริงต่อ 

กรรมการอิสระ ซ่ึงจะปฏิบัติหน้าท่ีสอบสวนข้อเท็จจริง 

และพิจารณาข้อร้องเรียน ก�าหนดมาตรการด�าเนินการ 

เพ่ือระงับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย นอกจาก

นียั้งมหีน้าท่ีก�ากบัดแูลให้การด�าเนนิการเรือ่งร้องเรยีนแล้ว 

เสร็จภายในระยะเวลาที่เหมาะสม 

 โดยผู้อาจถูกร้องเรียน ได้แก่ กรรมการ พนักงาน หรือ 

บุคคลใดท่ีกระท�าการแทนของบริษัทฯ ท่ีถูกร้องเรียน 

หรอืกล่าวหาโดยผูแ้จ้งเรือ่งร้องเรยีน ในกรณท่ีีผูต้รวจสอบ 

เรื่องร้องเรียนพบว่ามีบุคคลอ่ืนเป็นผู ้ร ่วมกระท�าการ 

สนับสนุนการกระท�า จ้างวาน หรือสั่งการเกี่ยวกับเรื่อง 

ร้องเรียนด้วย ให้ถือว่าบุคคลอื่นนั้นเป็นผู้ถูกร้องเรียนด้วย 

• หากการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่า ข้อมูลหรือหลักฐาน 

ที่มี มีเหตุผลอันควรเชื่อได้ว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาได้กระท�าการ 

ทุจริต คอร์รัปช่ันจริง บริษัทฯ จะให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหา 

ได้รบัทราบข้อกล่าวหา และพสิจูน์ตนเองโดยการหาข้อมูล 

หรือหลักฐานเพิ่มเติมท่ีแสดงให้เห็นว่าตนเองไม่มีส่วน 

เกี่ยวข้องกับการกระท�าอันทุจริตนั้นตามที่ถูกกล่าวหา 

• หากผูถ้กูกล่าวหา ได้กระท�าการทุจรตินัน้จรงิ ผูก้ระท�าการ 

ทุจริตนั้น ไม่ว่าจะเป็น กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน  

ถอืว่าเป็นการกระท�าผดินโยบายการต่อต้านทุจรติ คอร์รปัช่ัน  

จรรยาบรรณธุรกิจ จะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัย  

ตามระเบียบท่ีบริษัทก�าหนดไว้ โดยค�าตัดสินของคณะ 

กรรมการบริษัทถือเป็นอันสิ้นสุด และหากการกระท�า 

ทุจริตนั้้นเป็นการกระท�าที่ผิดต่อกฎหมาย ผู้กระท�าผิดนั้น

อาจจะต้องได้รับโทษทางกฎหมาย 

• การรายงานผล ผู ้รับข้อร้องเรียนมีหน้าท่ีแจ้งผลให้ 

ผู้ร้องเรียนทราบ หากผู้ร้องเรียนเปิดเผยตนเอง ในกรณีที่ 

เป็นเรื่องส�าคัญให้รายงานต่อประธานกรรมการบริษัท  

และ/หรือ คณะกรรมการบริษัททราบ 

• การแต่งตั้งผู ้ประสานงานข้อร้องเรียนและผู้ตรวจสอบ 

ข้อร้องเรียนของบริษัทย่อย ให้กรรมการผู้จัดการของ 

บริษัทย่อย ท่ีเป็นผู้บริหารสูงสุดในการควบคุมและดูแล 

การบรหิารงานของบรษัิทย่อย รวมถงึผูท่ี้ได้รบัมอบอ�านาจ 

จากกรรมการผูจ้ดัการ หรอืผูร้กัษาการในต�าแหน่งดงักล่าว  

เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้ง ท้ังนี้ผู ้ประสานงานข้อร้องเรียน 

และผู้ตรวจสอบข้อร้องเรียนจะต้องไม่มีส่วนได้เสียกับ 

ข้อร้องเรียนนั้น 

3. มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

บริษัทก�าหนดมาตรการคุ ้มครองผู ้ร ้องเรียนตามหลักเกณฑ์  

ดังนี้ 

• บริษัทฯ จะไม่เปิดเผย ชื่อ ชื่อสกุล ที่อยู่ และข้อมูลอื่นใด

ท่ีสามารถระบุตวัตนของผูแ้จ้งข้อร้องเรยีนหรอืแจ้งเบาะแส 

รวมถงึผูใ้ห้ข้อมลู หรอืผูท่ี้ให้ความร่วมมอืในการตรวจสอบ

ข้อเท็จจรงิ ท้ังนีผู้แ้จ้งข้อร้องเรยีนหรอืแจ้งเบาะแส สามารถ 

เลือกท่ีจะไม่เปิดเผยตนเองได้หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้น 

จะไม่ปลอดภยั แต่หากมีการเปิดเผยตนเองกจ็ะท�าให้บรษัิทฯ  

สามารถรายงานความคืบหน้าและช้ีแจงข้อเท็จจรงิให้ทราบ 

• บรษัิทฯ จะเกบ็ข้อมลูท่ีเกีย่วข้องไว้เป็นความลบั โดยจ�ากดั 

เฉพาะผู ้รับผิดชอบในการด�าเนินการตรวจสอบเรื่อง 

ร้องเรียนเท่านั้นท่ีจะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ ท้ังนี้ผู้ได้รับ 

ข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน 

มีหน้าที่เก็บข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของ

ผูร้้องเรยีนและผูใ้ห้ข้อมูลไว้เป็นความลบั ไม่เปิดเผยข้อมลู

แก่บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่จ�าเป็นต้องเปิดเผยตาม 

ข้อก�าหนดของกฎหมาย โดยค�านึงถึงความปลอดภัยและ 

ความเสยีหายของผูแ้จ้งข้อร้องเรยีนหรอืแจ้งเบาะแสเป็นส�าคญั 

• บรษัิทฯ จะให้ความคุ้มครองพนกังานท่ีร้องเรยีน และ/หรอื  

ผู้ท่ีให้ข้อมูล และ/หรือ ความร่วมมือในการตรวจสอบ

ข้อเท็จจริง โดยจะได้รับความคุ้มครองจากการปฏิบัต ิ

ท่ีไม่เป็นธรรม เช่น การเปลีย่นแปลงหรอืโยกย้ายต�าแหน่งงาน  

ลักษณะงาน สถานท่ีท�างาน สั่งพักงาน ข่มขู่ รบกวน 

การปฏบัิตงิาน เลกิจ้างอันเนือ่งมาจากสาเหตแุห่งการแจ้ง 

ข้อร้องเรียน
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การสื่อสารและการเผยแพร่นโยบายการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชั่น 

บริษัทฯ ได้มีการสื่อสารนโยบายการต่อต้านทุจริต คอร์รัปช่ัน 

และแนวปฏิบัติไปยังบริษัทย่อย บริษัทร่วม คู่ค้าทางธุรกิจ และ

ผู ้ มีส ่วนได้เสีย รวมท้ังสาธารณชน ผ่านช่องทางการสื่อสาร 

ที่หลากหลาย เช่น จดหมาย Email บอร์ดประชาสัมพันธ์ Website 

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี รายงานประจ�าปี หรือช่องทาง 

อื่นๆ ตามความเหมาะสม เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มรับทราบและ 

ปฏิบัติให้สอดคล้องกับแนวทางท่ีบริษัทฯก�าหนด มีการจัดท�าคู่มือ 

นโยบายการต่อต้านทุจริต คอร์รัปช่ัน คู ่มือจรรยาบรรณธุรกิจ 

ของกรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน (Code of Conduct) ให้กบักรรมการ 

ผูบ้รหิาร พนกังานทุกคนลงนามรบัทราบและถอืปฏบัิต ิและจดัให้มีการ 

อบรมนโยบายท่ีเกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เช่น จรรยาบรรณธุรกิจ  

นโยบายการต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชัน่ และแนวปฏบัิตติามนโยบายฯ 

ให้แก่พนักงานใหม่ และก�าหนดให้มีการทบทวนนโยบายการต่อต้าน 

ทุจริต คอร์รัปชั่นเป็นประจ�าทุกปี 

บริษัทฯ ได้จัดท�าหนังสือแจ้งไปยังบริษัทคู่ค้า ลูกค้าธุรกิจ และ

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ถึงการงดเว้นการให้ของขวัญแก่ผู ้บริหาร 

และพนกังานของบรษัิท รวมถงึบรษัิทในเครอื ในช่วงเทศกาลปีใหม่หรอื 

ในโอกาสอ่ืนใด โดยมุ่งหวังให้บุคลากรทุกระดับปฏิบัติหน้าท่ีอย่าง 

เตม็ความสามารถ โดยไม่หวงัผลประโยชน์ตอบแทน อีกท้ังยังมุ่งด�าเนนิงาน 

ด้วยความโปร่งใส ค�านึงถึงสังคม สิ่งแวดล้อม และหลักบรรษัทภิบาล 

เพื่อสร้างบรรทัดฐานที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรของบริษัท 

การติดตามและการทบทวน

บริษัทฯ ก�าหนดให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน

ทุกคนต ้องรับทราบ ท�าความเข ้ า ใจ ปฏิ บัติตามนโยบาย 

และข้อปฏิบัติต่างๆ ท่ีก�าหนดไว้ในมาตรการต่อต้านการทุจริต 

คอร์รัปช่ันอย่างเคร่งครัด โดยผู้บริหารทุกระดับในองค์กรมีหน้าท่ี 

ติดตามดูแลรับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบาย และถือเป็นภารกิจ 

ส�าคัญท่ีจะด�าเนินการให้พนักงานภายใต้สายบังคับบัญชาของ 

ทุกหน่วยงานรบัทราบ เข้าใจ และปฏบัิตติามมาตรการต่อต้านการทุจรติ 

คอร์รัปช่ันอย่างจริงจัง หากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานผู้ใด 

กระท�าความผิดตามที่ก�าหนดไว้ จะได้รับโทษทางวินัยอย่างเคร่งครัด  

และหากมีการกระท�าที่เชื่อได้ว่าผิดกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ และ

ข้อบังคับของภาครัฐ บริษัทฯจะต้องพิจารณาส่งเรื่องให้เจ้าหน้าท่ี 

ภาครัฐ ด�าเนินการตามกฎหมายต่อไป 

คณะกรรมการบริษัท ก�าหนดให้ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องตามโครงสร้าง 

หน้าท่ีความรบัผดิชอบ ต้องมีการตดิตาม และทบทวนการปฏบัิตงิาน 

ของตนเอง หากผู้ใดพบข้อสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการ 

ท�ากิจกรรมหรือรายการธุรกิจใดๆ ท่ีอาจเข้าข่ายฝ่าฝืนนโยบาย  

มาตรการหรือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ัน 

หรือละเมิดกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ จะต้องแจ้ง 

หรอืรายงานข้อมูลดงักล่าวต่อผูท่ี้เกีย่วข้องตามช่องทางในการร้องเรยีน 

และแจ้งเบาะแสที่ก�าหนดไว้ 

ท้ังนี้บริษัทฯ ก�าหนดให้มีการติดตามและการทบทวนมาตรการ 

และแนวทางปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอเป็นประจ�าทุกปี หรือเมื่อมีการ 

เปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญซึ่งกระทบต่อการบริหารจัดการความเสี่ยง ด้าน

การทุจริต เพื่อให้มั่นใจว่ามาตรการดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบาย 

การก�ากบัดแูลกจิการท่ีดแีละคูมื่อจรรยาบรรณธรุกจิของบรษัิทฯ รวม

ท้ังเป็นไปตามข้อบังคับ และกฎหมายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง นอกจากนี้ 

การปรับปรุงต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

และมีการสื่อสารมาตรการที่ปรับปรุงนั้นให้ทราบโดยทั่วทั้งบริษัทฯ  

นอกจากนีค้ณะกรรมการตรวจสอบ จะเป็นผูก้�ากบัดแูลการปฏบัิตติาม 

มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รับช่ัน โดยการสอบทานมาตรการ 

และการควบคมุภายในท่ีเกีย่วข้องอย่างเหมาะสม และให้ค�าแนะน�าต่อ 

คณะกรรมการบรษัิทฯ ผูบ้รหิาร และพนกังานทุกหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง 

ได้รับทราบเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต คอร์รัปชั่น 

คณะกรรมการต่อต้านทุจรติ คอร์รปัช่ันระดบัองค์กรรบัผดิชอบในการ 

น�าเสนอข้อมูลผลการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต คอร์รัปช่ัน 

ในกจิกรรมต่างๆ ของธรุกจิ โดยระบุงานท่ีมคีวามเสีย่งสงูและผลกระทบ 

ท่ีอาจเกดิข้ึน รวมท้ังมาตรการป้องกนัหรอืลดความเสีย่งท่ีมปีระสทิธภิาพ  

ตลอดจนการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว  

โดยจดัท�าเป็นรายงานเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ�า 

การควบคุมภายในและการตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบาย 

การต่อต้านทุจริต คอร์รัปชั่น 

บรษัิทฯ ได้จดัให้มกีระบวนการตรวจสอบและระบบการควบคมุภายใน 

ท่ัวท้ังองค์กร เพ่ือสนับสนุนให้มีวัฒนธรรมทางด้านการก�ากับดูแล 

ท่ีดีให้เกิดข้ึนในองค์กร มีการบริหารความเสี่ยง และการสอบทาน 

อย่างเป็นระบบ อีกท้ังเพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริต คอร์รัปชั่น 

ภายในองค์กร โดยกระบวนการดังกล่าวครอบคลุมด้านการตลาด  

การจัดการลงทุน ผลิตภัณฑ์ การจัดซ้ือจัดจ้าง การเงิน การบัญชี  

การบันทึกข้อมูล การบรหิารทรพัยากรบุคคลตัง้แต่การว่าจ้าง การก�าหนด 

ค่าตอบแทน และการฝึกอบรมพนักงาน และการลงโทษทางวินัย  

รวมท้ังการมอบอ�านาจและแบ่งแยกหน้าท่ีงานท่ีชัดเจนและเหมาะสม 

บรษัิทฯ ได้จดัให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ท่ีมีความเป็นอสิระเพือ่

ท�าหน้าท่ีประเมินระบบการควบคมุภายใน ระบบการบรหิารความเสีย่ง 

และกระบวนการก�ากับดูแลกิจการของกิจกรรมหรือระบบงานต่างๆ 

ของบริษัทฯ โดยครอบคลุมท้ังด้านการเงิน และการด�าเนินการของ

กระบวนการทางบัญชีและการเก็บบันทึกข้อมูล ว่ามีความเพียงพอ 

เหมาะสม และมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ รวมท้ัง 

ให้ม่ันใจว่ามีการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริต คอร์รัปช่ัน  

ข้อบังคบัตามกฎหมาย หรอืหน่วยงานก�ากบัดแูลท่ีเกีย่วข้อง นอกจากนี้ 

ยังมีการตรวจสอบงบการเงินและผลการด�าเนินงานโดยผู้สอบบัญชี 

รับอนุญาตฯ เป็นประจ�าทุกไตรมาสและทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูล 

และรายงานทางการเงินหรือบัญชีเป็นไปอย่างถูกต้อง เชื่อถือได้ ทัน

เวลา และสอดคล้องกับข้อก�าหนดของกฏหมาย 
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ท้ังนี้คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) เป็นผู้ก�ากับดูแล 

การควบคมุภายในของบรษัิท รวมถงึการพจิารณารายงานทางการเงนิ 

และกระบวนการอื่นที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น 

บทลงโทษ 

บรษัิทฯ ก�าหนดให้บุคลากรทุกระดบัต้องลงนามรบัทราบคูม่อืนโยบาย 

การต่อต้านทุจริต คอร์รัปชั่น คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจของกรรมการ 

ผู้บริหาร พนักงาน (Code of Conduct) เพื่อแสดงถึงพันธะสัญญา 

ในการน้อมรบัหลกัการปฏบัิตท่ีิดเีป็นแนวทางการด�าเนนิงาน คูมื่อดงักล่าว 

จึงเปรียบเสมือนวินัยท่ีทุกคนต้องปฏิบัติ ดังนั้นบุคลากรของบริษัทฯ 

ต้องท�าความเข้าใจและปฏบัิตติามนโยบายการต่อต้านทุจริต คอร์รปัช่ัน 

ในทุกข้ันตอนของการปฏบัิตงิานอย่างเคร่งครดั หากฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบัิต ิ

ตามถือเป็นการกระท�าผิด บริษัทฯจะด�าเนินการลงโทษตามระเบียบ 

ข้อบังคับบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การด�าเนินการของบริษัทฯ เกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชั่น

• บรษัิทฯ จดัให้มีการสือ่สารและฝึกอบรมอย่างต่อเนือ่งแก่บุคลากร 

ของบริษัท เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริงเกี่ยวกับ 

มาตรการต่อต้านการคอร์รัปช่ัน ความคาดหวังของบริษัทฯ 

และบทลงโทษ เช่น การอบรมหัวข้อการก�ากับดูแลกิจการท่ีด ี

และการต่อต้านทุจรติ คอร์รปัช่ัน แก่พนกังานใหม่ผ่านหลกัสตูร 

การปฐมนิเทศ อีกท้ังมีการจัดให้มีการอบรมแก่คณะกรรมการ 

ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน อาทิเช่น 

▶ การบรรยาย “Anti-Corruption for Executives : ภาคธรุกจิ 

กับการต่อต้านคอร์รัปช่ัน” เพื่อสร้างความเข้าใจถึงความ 

ส�าคญัการป้องกนัการทุจรติคอร์รปัช่ันของหน่วยงานเอกชน  

และภาครฐัต่อความสามารถในการแข่งขันอย่างย่ังยืนของ

องค์กรกบัคณะกรรมการ และผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษัิทฯ

มากขึ้น เพื่อให้สามารถน�าไปก�าหนด ควบคุม และพัฒนา 

รวมถึงถ่ายทอดไปยังพนักงานต่อไปได้อย่างเป็นระบบ  

โดย ดร.บัณฑิต นิจถาวร กรรมการอ�านวยการ สมาคม 

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
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• บริษัทฯ ประกาศนโยบาย “งดรับของขวัญ (No Gift Policy)”  

ในทุกเทศกาล ตั้งแต่ปี 2560 ต่อเนื่องถึงปี 2564 เพื่อเป็นการ 

สร้างมาตรฐานท่ีดีในการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยมุ่งหวัง 

ให้บุคลากรทุกระดับปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถ โดย

ไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทน มุ่งด�าเนินงานด้วยความโปร่งใส 

ค�านึงถึงสังคม สิ่งแวดล้อม และหลักบรรษัทภิบาล โดยบริษัทฯ  

ได้จดัท�าหนงัสอืแจ้งไปยังบรษัิทคูค้่า ลกูค้าธรุกจิ และหน่วยงาน 

ท่ีเกี่ยวข้อง ถึงการงดเว้นการให้ของขวัญแก่ผู ้บริหารและ 

พนักงานของบริษทั รวมถึงบริษัทในเครือ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

หรือในโอกาสอื่นใด 

รายงานการปฏิบัติหน้าที่ของคณะ 
กรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา 
ได้เปิดเผยไว้แล้วดังรายละเอียดเอกสารแนบ 6

▶ อบรมหลักสูตร “รวมพลัง สร้างโปร่งใส ต้านคอร์รัปชั่น”  

เพ่ือให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีความเข้าใจภาพรวม 

ของนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการท่ีด ีนโยบายการต่อต้าน 

ทุจริต คอร์รัปช่ัน และแนวปฏิบัติตามนโยบายฯ เพื่อ

สร้างพื้นฐานการรับรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ให้

สอดคล้องตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดยวิทยากร

จากภายนอก
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การควบคุมภายใน
และรายการระหว่างกัน

การควบคุมภายใน
การควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพถือเป็นกลไกท่ีส�าคัญของฝ่าย

บรหิารซึง่จะสะท้อนให้เห็นถงึระบบการก�ากบัดแูลกจิการท่ีด ีโดยเน้น

หลัก 5 ประการ คือ

 1.  องค์กรและสภาพแวดล้อม (Organizational Control and 

Environmental Measure)

 2. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management Measure)

 3.  การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร (Management 

Control Activities)

 4.  ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Informational and 

Communication Measure)

 5. ระบบการติดตาม (Monitoring)

โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่สร้างความมัน่ใจว่าการด�าเนินงานของบรษิัทฯ

จะบรรลวุตัถปุระสงค์ของการควบคมุภายในด้านประสทิธภิาพของการ

ด�าเนนิงาน การใช้ทรพัยากร การดแูลรกัษาทรพัย์สนิ การป้องกนัหรอื

ลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง ความ

เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินการบัญชีและรายงานอ่ืน ๆ รวม

ถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและ

นโยบาย รวมทั้งระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์สูงสุดของ 

ผูถ้อืหุ้น และเพ่ือให้แน่ใจว่าสทิธขิองผูถ้อืหุ้นจะได้รบัการคุม้ครอง จดัให้ 

มสี�านกังานตรวจสอบภายใน เพ่ือท�าหน้าท่ีดแูลการประกอบธรุกจิของ 

บริษัทฯ ให้มีการด�าเนินงานที่ถูกต้องและสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ กฎ

ระเบียบต่าง ๆ  และเป็นไปตามหลกัธรรมาภบิาลท่ีด ีโปร่งใสมากย่ิงข้ึน

ย่ิงไปกว่านั้นบริษัทฯ มุ่งเน้นในการบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีมีผล

ต่อการบรรลวุตัถปุระสงค์ขององค์กร ซ่ึงครอบคลมุถงึความเสีย่งด้าน

ความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงาน สังคมและชุมชน รวมถึง

สิ่งแวดล้อม การปฏิบัติตามกฏหมายและข้อก�าหนด ตอบสนองต่อ

ผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม โดยค�านึงถึงเป้าหมายผลการด�าเนิน

งาน และการลงทุนของบริษัทฯ สอดคล้องกับการก�ากับดูแลกิจการ

ท่ีดี เป็นต้น โดยใช้กรอบการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ตาม

แนวทาง COSO-Enterprise Risk Management Framework 2004 

โดยเมือ่วนัท่ี 11 พฤศจกิายน 2559 ในการประชุมคณะกรรมการบรษัิท 

ครั้งที่ 7/2559 คณะกรรมการบริษัทฯจึงเห็นควรอนุมัติ นโยบายการ

บริหารความเสี่ยง โดยให้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 

โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

 1.  บริษัทฯ จัดวางระบบและกระบวนการบริหารความเสี่ยงท่ัว

ท้ังองค์กร รวมท้ังบริษัทในเครือ ให้สอดรับกับกลยุทธ์และ

เป้าหมายทางธุรกิจ

 2.  บรษัิทฯ จกับรหิารความเสีย่งให้อยู่ในระดบัท่ียอมรบัได้ (Risk 

Appetite) หรอืเบ่ียงเบนไม่เกนิกว่าระดบัท่ีบรษัิทฯยอมรบัได้ 

(Risk Tolerance)

 3.  คณะกรรมการตรวจสอบ ท�าหน้าท่ีเสมือนเป็นคณะกรรมการ

บรหิารความเสีย่ง โดยก�ากบัดแูลการบรหิารความเสีย่งของบ

ริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย รวมทั้งให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอ

แนะ และตดิตาม เพือ่ให้การบรหิารความเสีย่งมปีระสทิธภิาพ

และประสิทธิผลตามที่ระบุไว้ในกฏบัตร

 4.  ฝ่ายจัดการ จะบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ และ

บริษัทในเครือในภาพรวม และก�ากับดูแลการบริหารจัดการ

ในแต่ละความเสี่ยงตามหน้าท่ีความรับผิดชอบ หรือตามท่ี 

คณะกรรมการบรษัิทมอบหมาย พร้อมท้ังจดัให้มกีารรายงาน

ผลการด�าเนินงานด้านบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบฯเพื่อให้ความเห็นชอบหรือข้อเสนอแนะอย่าง

สม�่าเสมอหรือตามความเหมาะสม

 5.  ผู้บริหารทุกหน่วยงานของบริษัทฯ มีหน้าท่ีในการบริหาร

จัดการความเสี่ยงในระดับองค์กร ระดับสายงานและระดับ

ปฏบัิตกิารท่ีอยู่ภายใต้ความรบัผดิชอบหรอืท่ีฝ่ายจดัการมอบ

หมาย พร้อมทั้งก�าหนดและส่งเสริมพนักงานให้ตระหนักถึง

ความส�าคัญของการบริหารความเสี่ยง

 6.  ส�านักงานตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ให้ค�าปรึกษา ข้อคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ แนวปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงแก่หน่วย

งานต่าง ๆ  ภายในองค์กร พร้อมท้ังจดัท�ารายงาน การบรหิาร

ความเสีย่งขององค์กรต่อฝ่ายจดัการ และเพ่ือรายงานต่อคณะ

กรรมการตรวจสอบฯอย่างสม�า่เสมอหรอืตามความเหมาะสม

 7.  พนักงานทุกคนมีหน้าท่ีปฏิบัติตามระบบและกระบวนการ

บริหารความเสี่ยง ท้ังในระดับองค์กร ระดับสายงาน และ

ระดับปฏิบัติการ ตามที่บริษัทฯ ก�าหนดโดยถือเป็นส่วนหนึ่ง

ของการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ

การด�าเนินการตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงนี้ให้รวมไปถึง 

การก�าหนดกรอบแนวทาง คู่มือการบริหารความเสี่ยงและการจัดหา

ทรัพยากรให้เพียงพอต่อการน�านโยบายการบริหารความเสี่ยงไป

ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
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นโยบายการบริหารความเสี่ยง และคู่มือต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องจะต้อง

ได้รับการทบทวนและปรับปรุงเป็นประจ�า โดยให้มีการรายงานความ

เหมาะสมและประสทิธผิลของการน�าไปใช้งานต่อคณะกรรมการตรวจ

สอบเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

สรปุความเห็นของคณะกรรมการบรษิทัเกีย่ว
กับระบบการควบคุมภายในของบริษัท
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ส�านักงานตรวจสอบภายใน และ

ประธานกรรมการบริหาร โดยการประเมินความเพียงพอของระบบ

การควบคุมภายในท่ีผ่านการประเมินจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

ได้พิจารณาและอนุมัติแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุม

ภายใน ส�าหรับปี 2564 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 

1/2565 เมี่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 

จากหลักการ 5 ข้อดังกล่าว ร่วมกับผลการประมินความเพียงพอของ

ระบบควบคมุภายใน คณะกรรมการบรษัิทมีความเห็นว่าบรษัิทมรีะบบ

ควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม มีการก�าหนดให้ผู้ตรวจสอบ

ภายในเสนอแผนการตรวจสอบพร้อมท้ังข้ันตอนวิธีปฏิบัติงานโดยให้

รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ รวมท้ังมีระบบการควบคุม

ภายใน ในเรือ่งการท�าธรุกรรมกบั ผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผูบ้รหิาร  

หรือผู ้ท่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อย่างเพียงพอ นอกจากน้ี  

คณะกรรมการได้ส่งเสรมิและสนบัสนนุให้ฝ่ายบรหิารด�าเนนิการพัฒนา

คณุภาพของระบบการควบคมุภายในอย่างต่อเนือ่ง เพือ่เสรมิสร้างให้

บริษัทมีการก�ากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) 

บริษัทมีการจัดท�าระเบียบวิธีปฏิบัติงานท่ีรัดกุม โดยมีการแบ่งแยก

หน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละส่วนงาน รวมทั้งมีการวางระบบเพื่อ

ให้สามารถสอบทานการด�าเนินงานภายในของแต่ละฝ่าย นอกจาก

นี้บริษัทได้มีการบริหารโดยคณะกรรมการตามระเบียบข้อบังคับและ

หนังสือรับรองของบริษัท และตามมติของท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริษัท โดยกรรมการผู้มีอ�านาจลงช่ือผูกพันบริษัท คือ นายอารีย์  

พุ่มเสนาะ หรือ นายธีระ พุ่มเสนาะ หรือ นางจันทน์กะพ้อ ดิสกุล 

หรือ นายทวีศักดิ์ หวังก่อเกียรติ กรรมการสองในสี่ลงลายมือชื่อร่วม

กันและประทับตราส�าคัญของบริษัท ซึ่งวิธีปฏิบัติดังกล่าวครอบคลุม

ถึงการสั่งจ่ายเช็คของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทยังมีส�านักงานตรวจสอบภายใน ซ่ึงจะรายงาน

โดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ท�าหน้าท่ีในการควบคมุดแูลและ 

ตรวจสอบการด�าเนนิงานภายในบรษัิท ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส เหมาะสม  

รัดกมุ และเป็นไปตามอ�านาจการด�าเนนิการของบรษัิท รวมท้ังตดิตาม

ข้อมูลและตรวจสอบรายการต่าง ๆ ตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ

มอบหมาย

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบใน
กรณีทีมี่ความเห็นแตกต่างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัท 
 ในปี 2564 ไม่ปรากฏว่ามีความเห็นของคณะกรรมการตรวจ

สอบแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในเรื่องความ

เพียงพอของระบบควบคุมภายในแต่อย่างไร ดังรายละเอียดปรากฏ

ในเอกสารแนบท้าย รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้า
หน่วยงานก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของ
บริษัท
(1) หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เม่ือวนัท่ี 8 สงิหาคม 2556 ครัง้

ท่ี 4/2556 ได้แต่งตัง้ นางสาว วรรณเพญ็ ขาวสวุรรณ์ ให้ด�ารงต�าแหน่ง

หัวหน้างานผูต้รวจสอบภายในของบรษัิทตัง้แต่วนัท่ี 8 สงิหาคม 2556 

เนื่องจาก มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน 

มาเป็นระยะเวลา 18 ปี (รวมประสบการณ์จนถงึปัจจบัุนเป็นระยะเวลา 

26 ปี) เคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

ด้านตรวจสอบภายใน ได้แก่ การตรวจสอบและควบคุมภายใน การ

ประเมินความเสี่ยงเพื่อการวางแผนการตรวจสอบภายใน Tool and 

techniques for the Audit Manager การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

Audit Report Analysis & Workshop และมีความเข้าใจในกิจกรรม

และการด�าเนินงานของบริษัท จึงเห็นว่า มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติ

หน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ

ท้ังนี้ คุณสมบัติของผู้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ปรากฏในเอกสารแนบ 3

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่วกบัผูด้�ารงต�าแหน่งหัวหน้า

งานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นต่อการปฏิบัติงานของผู้ด�ารง

ต�าแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ในปัจจุบันว่าเป็นบุคลากรท่ีมี

ความรู ้ความสามารถท่ีดเีหมาะสม และตรงกบัภาระความรบัผดิชอบ

ท่ีได้รบัจากคณะกรรมการตรวจสอบ อกีท้ังเป็นอิสระในการตรวจสอบ

หรือกระท�าหน้าท่ี มีความละเอียด รอบคอบ และตรงไปตรงมาต่อ

ความถูกต้อง ขณะท่ีมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีท่ีไม่ก่อให้เกิดปัญหาในการ

เข้าปฏิบัติงานในหน้าที่แต่อย่างไร

การแต่งตัง้ ถอดถอน และโยกย้ายผูด้�ารงต�าแหน่งหัวหน้างานผูต้รวจ

สอบภายใน

เนื่องจาก ส�านักตรวจสอบภายใน ของบริษัทฯ ขึ้นตรงต่อคณะ

กรรมการตรวจสอบ ดังนั้นในการพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง 
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ถอดถอน โยกย้ายผู ้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ

ภายในของบริษัทจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบก่อนเท่านั้น หากมีความเห็นเป็นเอกฉันท์ บริษัทฯโดย 

กรรมการผูจ้ดัการ ผ่านฝ่ายทรพัยากรมนษุย์จงึจะสามารถด�าเนนิการ

ตามมติของคณะกรรมการตรวจสอบต่อไปได้ 

(2) หั วหน ้ าหน ่ วยงานก� ากับดูแลการปฏิบัติ งานของบริษัท 

(Compliance)

บรษัิทฯ ยังมิได้กระท�าการก�าหนดและแต่งตัง้ผูเ้ข้ามารบัด�ารงต�าแหน่ง 

หัวหน้างานก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท แต่อย่างไร ทั้งนี้ได้

มอบหมายให้ กรรมการผู้จัดการเป็นผู้รับผิดชอบในการก�ากับดูแล

กิจการและการปฏิบัติงานของบริษัทฯโดยต�าแหน่ง

รายการระหว่างกัน

รายละเอียดรายการระหว่างกัน ในปี 2562 – 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายการธุรกิจ
กับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

บุคคล/นิติบุคคล

ที่เกี่ยวข้องกัน
ความสัมพันธ์

ลักษณะ

รายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน

*(ล้านบาท)*
ความจ�าเป็นและ

ความสมเหตุสมผล

ของรายการปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

1.  บริ ษัท ซีไอจี ดี เวลลอป

เม้นท์ จ�ากัด / ธุรกิจประมูล 

รับเหมาก่อสร้าง และธุรกิจ

โรงแรม

บริษัท ซี.ไอ.กรุป๊ 

จ�ากดั(มหาชน) ถอืหุ้น

สามัญในบรษัิท ซีไอจี 

ดเีวลลอปเม้นท์ จ�ากดั 

อัตราร้อยละ 99.97 ของ

ทุนจดทะเบียนท่ีออกและ

ช�าระแล้ว โดยมีกรรมการ

และผูบ้รหิารร่วมกนั

เงินให้กู้ยืม

ระยะยาว

ดอกเบ้ียค้างรบั

182.50

7.54

182.50

7.54

182.50

7.54

เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียน

ในบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

มีความเห็นว่า เป็นการท�า

รายการที่สมควรสมเหตุ

สมผลเพราะเป็นการให้

ความช่วยเหลือทางการ

เงินแก่บริษัทที่จะน�ามา

เป็นเงินทุนหมุนเวียนใน

กิจการ

เงินให้กู้ยืม

ระยะสั้น

ดอกเบ้ียค้างรบั

38.04

0.38

40.65

0.38

41.08

0.38

เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียน

ในบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

มีความเห็นว่า เป็นการท�า

รายการที่สมควรสมเหตุ

สมผลเพราะเป็นการให้

ความช่วยเหลือทางการ

เงินแก่บริษัทที่น�ามา

เป็นเงินทุนหมุนเวียนใน

กิจการ
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บุคคล/นิติบุคคล

ที่เกี่ยวข้องกัน
ความสัมพันธ์

ลักษณะ

รายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน

*(ล้านบาท)*
ความจ�าเป็นและ

ความสมเหตุสมผล

ของรายการปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

2. บริษัท ฟ้ำขวัญทิพย์ จ�ำกัด บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป 

จ�ำกัด (มหำชน) ถือหุ้น

สำมัญในบริษัท ซีไอจี 

(ประเทศไทย) จ�ำกัด 

อัตรำร้อยละ 99.98 

ของทุนจดทะเบียนที่

ออก และช�ำระแล้ว โดย

ร่วมทุน ในบริษัท ฟ้ำ

ขวัญทิพย์ จ�ำกัด อัตรำ

ร้อยละ 40.20

เงินให้กู้ยืม

ระยะสั้น

ดอกเบ้ียค้ำงรบั

19.00

2.85

20.60

2.85

19.80

2.85

เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียน

ในบริษัท

คณะกรรมกำรตรวจสอบมี

ควำมเห็นว่ำ เป็นรำยกำร

ที่สมควร สมเหตุสมผล

เพรำะเป็นกำรให้ควำม

ช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่

บริษัทร่วมของบริษัทย่อย

3.  บริษัท ซีไอจี (ประเทศไทย) 

จ�ำกัด

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป 

จ�ำกัด (มหำชน) ถือหุ้น

สำมัญใน บริษัท ซีไอจี 

(ประเทศไทย) จ�ำกัด 

อัตรำร้อยละ 99.98 ของ

ทุนจดทะเบียนที่ออก

และช�ำระแล้ว

เงินให้กู้ยืม

ระยะสั้น

ดอกเบ้ียค้ำงรบั

32.00

0.76

37.80

0.76

35.50

0.76

เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียน

ในบริษัท

คณะกรรมกำรตรวจสอบมี

ควำมเห็นว่ำ เป็นรำยกำร

ที่สมควร สมเหตุสมผล

เพรำะเป็นกำรให้ควำม

ช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่

บริษัทย่อย

4.  บรษัิท สยำมเรลเวย์  

ดเีวลลอปเม้นท์ จ�ำกดั

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ�ำกัด 

(มหำชน) ถือหุ้นสำมัญ

ในบริษัท สยำมเรลเวย์ 

ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด 

อัตรำร้อยละ 99.99 ของ

ทุนจดทะเบียนที่ออก

และช�ำระแล้ว

เงินให้กู้ยืม

ระยะสั้น

ดอกเบ้ียค้ำงรบั

-

-

-

-

10.70

0.60

เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียน

ในบริษัท

คณะกรรมกำรตรวจสอบมี

ควำมเห็นว่ำ เป็นรำยกำร

ที่สมควร สมเหตุสมผล

เพรำะเป็นกำรให้ควำม

ช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่

บริษัทย่อย

เงินกู้ยืม 

ระยะสั้น

ดอกเบี้ย 

ค้ำงจ่ำย

-

-

0.82

0.07

0.52

0.08

เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียน

ในบริษัท

คณะกรรมกำรตรวจสอบมี

ควำมเห็นว่ำ เป็นรำยกำร

ที่สมควร สมเหตุสมผล

เพรำะเป็นกำรให้ควำม

ช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่

บริษัท
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บุคคล/นิติบุคคล

ที่เกี่ยวข้องกัน
ความสัมพันธ์

ลักษณะ

รายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน

*(ล้านบาท)*
ความจ�าเป็นและ

ความสมเหตุสมผล

ของรายการปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

5. บริษัท อิลลัสโตร จ�ากัด บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ�ากัด 

(มหาชน) ถือหุ้นสามัญ

ในบริษัท อิลลัสโตร 

จ�ากัด อัตราร้อยละ 97 

ของทุนจดทะเบียนที่

ออกและช�าระแล้ว

เงินให้กู้ยืม

ระยะสั้น

ดอกเบ้ียค้างรบั

-

-

1.00

0.03

-

-

เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียน

ในบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบมี

ความเห็นว่า เป็นรายการ

ที่สมควร สมเหตุสมผล

เพราะเป็นการให้ความ

ช่วยเหลือทางการเงินแก่

บริษัทย่อย

หมายเหตุ: 

 

บริษัท ซีไอจี ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด

เงินกู้ยืมระยะยาว

 1.)  เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

ได้อนุมัติให้บริษัทย่อย (บริษัท เดอ ละไม จ�ากัด) กู้เงินเพิ่ม

ข้ึนอีกจ�านวน 102 ล้านบาท เพือ่น�าไปเคลยีร์หนีท่ี้มต่ีอบรษัิท

บริหารสินทรัพย์ โดยคิดดอกเบี้ยร้อยละ 1.5 ต่อปี ก�าหนด

ช�าระคืนเป็นรายไตรมาสเป็นเวลา 16 ปี ระหว่างไตรมาสละ 

1 ล้านบาท ถึง ไตรมาสละ 2.625 ล้านบาท เริ่มตั้งแต่เดือน

มีนาคม 2558 เป็นต้นไป ทั้งนี้ดอกเบี้ยให้ตั้งค้างจ่ายไว้ โดย

ให้จ่ายหลังจากได้ช�าระคืนเงินต้นแล้วเป็นรายไตรมาส ๆ ละ 

3.395 ล้านบาท หากบรษัิทย่อยสามารถปฏบัิตไิด้ตามเงือ่นไข

การช�าระเงิน บริษัทฯ ตกลงยกเว้นการช�าระดอกเบี้ยคงค้าง

ทั้งหมด ณ วันที่ช�าระเงินต้นเสร็จสิ้น

 2.)  เม่ือวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2558 ท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริหารได้อนุมัติให้บริษัทย่อย (บริษัท เดอ ละไม จ�ากัด) กู้

ยืมเงินระยะสั้น จ�านวน 2,000,000 บาท คิดดอกเบี้ยร้อยละ 

15 ต่อปี โดยแบ่งจ่ายเงินกู้ยืมเป็น 2 งวด ดังนี้

     งวดที่ 1 เงินต้นจ�านวน 600,000 บาท นับตั้งแต่วันที่ 1 

ธันวาคม 2558 จนถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2559 คิดเป็น

ดอกเบี้ยทั้งสิ้น จ�านวน 29,835.62 บาท

    งวดที่ 2 เงินต้นจ�านวน 1,400,000 บาท นับตั้งแต่วันที่ 29 

ธันวาคม 2558 จนถึง 31 มีนาคม 2559 คิดเป็นดอกเบี้ย

ทั้งสิ้น จ�านวน 53,506.85 บาท 

 3.)  เม่ือวันท่ี 15 กรกฎาคม 2559 บริษัทย่อยได้ท�าสัญญาเงิน

กู้ฉบับใหม่ จ�านวนเงิน 184 ล้านบาท เนื่องจากไม่สามารถ

ช�าระหนี้ได้ตามสัญญาเงินกู้ฉบับเดิม ซ่ึงจ�านวนเงินต้นรวม

ดอกเบ้ีย 183.06 ล้านบาท ประกอบด้วย เงนิต้น 175.90 ล้าน

บาท ดอกเบี้ยค้างรับ 7.16 ล้านบาท ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ

เงนิต้น (ค�านวณถงึวนัท่ี 30 มถินุายน 2559) และกูยื้มเงนิเพิม่

อีก 0.94 ล้านบาท เพื่อน�าไปใช้หมุนเวียนในกิจการ โดยให้

จ่ายช�าระตามเงื่อนไขของสัญญาเป็นงวด ๆ ละ 3 เดือน เริ่ม

ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2574 

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.50 ต่อปี

 4.)  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทย่อยไม่สามารถ

ช�าระหนี้ตามเงื่อนไขข้างต้นได้ ฝ่ายบริหารจึงพิจารณาค่า

เผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนของเงินให้กู้ยืม 

ดงักล่าวจ�านวน 182.50 ล้านบาท เท่ากนัท้ังสองปี ท้ังนีบ้รษัิท

ได้หยุดรับรู้รายได้ดอกเบ้ียรับตั้งแต่วันท่ี 1 เมษายน 2562 

เป็นต้นไป เนือ่งจากมีความไม่แน่นอนในการรบัช�าระ อย่างไร

ก็ตาม บริษัทย่อยยังคงมีภาระผูกพัน ที่จะต้องช�าระดอกเบี้ย

ตามที่ก�าหนดในสัญญากู้ยืมเงินระหว่างกัน และบริษัทจะรับ

รู้รายได้เมื่อได้รับช�าระดอกเบี้ย

เงินกู้ยืมระยะสั้น

 1.)  เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารได้

อนมุตัิให้บรษัิทย่อย รวมตัว๋สญัญากูยื้มเงนิระยะสัน้จ�านวน 6 

ฉบับ จ�านวนเงินต้นรวมทั้งสิ้น 10,800,000 บาท ดอกเบี้ย

ค้างจ่าย 226,623.29 บาท ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของเงินต้น 

(ค�านวณถึงวันท่ี 30 กันยายน 2562) และกู้ยืมเงินเพ่ิมอีก 

73,376.71 บาท เพื่อน�าไปใช้หมุนเวียนในกิจการ คิดอัตรา

ดอกเบี้ยร้อยละ 1.5 ต่อปี ระยะเวลา 1 ปี โดยให้กู้ผ่านตั๋ว

สัญญาใช้เงิน เม่ือครบก�าหนดช�าระได้มีการต่ออายุเงินกู้ยืม

ดังกล่าวออกไป โดยจะครบก�าหนดช�าระวันที่ 30 กันยายน 

2565

 2.)  เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

ได้อนมัุติให้บรษัิทย่อย รวมตัว๋สญัญากูย้มืเงนิระยะสัน้จ�านวน 

14 ฉบับ จ�านวนเงินต้น 27,461,500 บาท ดอกเบี้ยค้างจ่าย 

423,210.07 บาท ให้ถอืเป็นส่วนหนึง่ของเงนิต้น (ค�านวณถงึ

วันที่ 31 ธันวาคม 2562) และกู้ยืมเงินเพิ่มอีก 115,289.93 
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บาท เพื่อน�าไปใช้หมุนเวียนในกิจการ คิดอัตราดอกเบี้ยร้อย

ละ 1.5 ต่อปี ระยะเวลา 1 ปี โดยให้กู้ผ่านตั๋วสัญญาใช้เงิน 

ครบก�าหนดช�าระวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในระหว่างงวดได้

ช�าระคืนแล้วจ�านวน 1,661,500 บาท

 3.)  เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

ได้อนุมัติให้บริษัทย่อย กู้ยืมเงินระยะสั้น เพื่อใช้เป็นเงิน

ทุนหมุนเวียนในกิจการ จ�านวน 2,000,000 บาท คิดอัตรา

ดอกเบ้ียร้อยละ 1.5 ต่อปี ระยะเวลา 1 ปี โดยให้กู้ผ่าน 

ตัว๋สญัญาใช้เงนิ แบ่งจ่ายเงนิกูยื้มเป็น 5 งวด เมือ่ครบก�าหนด

ช�าระได้มีการต่ออายุเงินกู้ยืมดังกล่าวออกไปเป็นดังนี้ 

    งวดที่ 1 เงินต้นจ�านวน 500,000 บาท ครบก�าหนดช�าระ 

20 สิงหาคม 2565

    งวดที่ 2 เงินต้นจ�านวน 500,000 บาท ครบก�าหนดช�าระ 

10 กันยายน 2565

    งวดที่ 3 เงินต้นจ�านวน 500,000 บาท ครบก�าหนดช�าระ 

29 กันยายน 2565

    งวดที่ 4 เงินต้นจ�านวน 200,000 บาท ครบก�าหนดช�าระ 

15 ตุลาคม 2565

    งวดที่ 5 เงินต้นจ�านวน 300,000 บาท ครบก�าหนดช�าระ 

10 พฤศจิกายน 2565

 4.)  เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

ได้อนุมัติให้บริษัทย่อย กู้ยืมเงินระยะสั้น เพื่อใช้เป็นเงิน

ทุนหมุนเวียนในกิจการ จ�านวน 6,000,000 บาท คิดอัตรา

ดอกเบี้ยร้อยละ 1.5 ต่อปี ระยะเวลา 1 ปี 

    งวดที่ 1 เงินต้นจ�านวน 300,000 บาท ครบก�าหนดช�าระ 

1 เมษายน 2565

    งวดที่ 2 เงินต้นจ�านวน 200,000 บาท ครบก�าหนดช�าระ 

7 พฤษภาคม 2565

    งวดที่ 3 เงินต้นจ�านวน 300,000 บาท ครบก�าหนดช�าระ 

31 พฤษภาคม 2565

    งวดที่ 4 เงินต้นจ�านวน 200,000 บาท ครบก�าหนดช�าระ 

11 มิถุนายน 2565

    งวดที่ 5 เงินต้นจ�านวน 1,000,000 บาท ครบก�าหนดช�าระ 

28 มิถุนายน 2565

    งวดที่ 6 เงินต้นจ�านวน 200,000 บาท ครบก�าหนดช�าระ 

16 กรกฎาคม 2565

    งวดที่ 7 เงินต้นจ�านวน 200,000 บาท ครบก�าหนดช�าระ 

11 สิงหาคม 2565

    งวดที่ 8 เงินต้นจ�านวน 200,000 บาท ครบก�าหนดช�าระ 

6 กันยายน 2565

    งวดที่ 9 เงินต้นจ�านวน 200,000 บาท ครบก�าหนดช�าระ 

15 ตุลาคม 2565

    งวดที่ 10 เงินต้นจ�านวน 200,000 บาท ครบก�าหนดช�าระ 

10 พฤศจิกายน 2565

    งวดที่ 11 เงินต้นจ�านวน 60,000 บาท ครบก�าหนดช�าระ 

13 ธันวาคม 2565

    งวดที่ 12 เงินต้นจ�านวน 70,000 บาท ครบก�าหนดช�าระ 

28 ธันวาคม 2565

    ส่วนที่เหลือจะทยอยรับภายในปี 2565

บริษัท ฟ้าขวัญทิพย์ จ�ากัด

เงินกู้ยืมระยะสั้น

 1.)  เมือ่วนัท่ี 12 มีนาคม 2564 ท่ีประชมุคณะกรรมการบรหิารได้

อนมุตัิให้บรษัิทย่อย รวมตัว๋สญัญากูยื้มเงนิระยะสัน้จ�านวน 4 

ฉบับ จ�านวนเงินต้นรวมทั้งสิ้น 19,000,000 บาท คิดอัตรา

ดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี ระยะเวลา 1 ปี โดยให้กู้ผ่านตั๋ว

สัญญาใช้เงิน ครบก�าหนดช�าระวันที่ 22 มีนาคม 2565

 2.)  เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

บริษัทย่อยได้อนุมัติให้บริษัทร่วมของบริษัทย่อย กู้ยืมเงิน

ระยะสั้น เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ จ�านวน 

800,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี ระยะเวลา 

1 ปี โดยให้กู้ผ่านตั๋วสัญญาใช้เงิน ครบก�าหนดช�าระวันที่ 14 

มกราคม 2565

 โดยผู้ถือหุ้นของบริษัท ฟ้าขวัญทิพย์ จ�ากัด ประกอบด้วย

 ที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จ�านวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วน (%)

 1. บริษัท ซีไอจี (ประเทศไทย) จ�ากัด   9,560,400 40.37

 2. บริษัท ฮาโนวิค (ประเทศไทย) จ�ากัด 6,000,000 25.23

 3. นายธนบดี จินวัฒนาภรณ์ 3,900,000 16.47

 4. น.ส.อัญอนงค์ ประเสริฐกิตติกุล 2,000,000 8.45

 5. นายศรีสุวัฒน์ เอี่ยมเจริญ 1,000,000 4.22

 6. นางชุติมา บัวค�า 800,000 3.38
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บรษัิท ซีไอจ ี(ประเทศไทย) จ�ากดั ได้รบัการทาบทามจากสถาบนัการ

เงนิแห่งหนึง่ ให้ร่วมลงทุนกบับรษัิท ฟ้าขวญัทิพย์ จ�ากดั เมือ่วนัท่ี 23 

พฤศจกิายน 2561 ในการด�าเนนิธรุกจิพลงังานทางเลอืกผลติเอทานอล  

โดยทางบริษัทฯ ได้ให้ทางบริษัทแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญจัดท�า

แผนและฟื้นฟูกิจการของบุคคลอ่ืน การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ เป็น

ท่ีปรกึษาเพ่ือตรวจสอบข้อมูลและจดัท�ารายงานให้ทางคณะกรรมการ

พิจารณาการลงทุนในบรษัิท ฟ้าขวญัทิพย์ จ�ากดั โดยรายงานได้แสดง

ถึงแนวโน้มอุตสาหกรรมด้านพลังงานที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น แสดง

แผนการด�าเนินงานและอัตราผลตอบแทนโครงการเป็นท่ีน่าพอใจ 

แต่เนื่องจากบริษัท ฟ้าขวัญทิพย์ จ�ากัด เพิ่งเริ่มด�าเนินการผลิต 

เครื่องจักรยังไม่สามารถด�าเนินงานได้เต็มท่ี จึงมีรายได้ไม่เพียงพอ

จะสามารถน�ามาใช้จ่ายในกิจการได้ จึงจ�าเป็นท่ียังคงต้องใช้เงินทุน

ในการจัดหาวัตถุดิบและลงทุนในการปรับปรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์

เพ่ิมเติม ซ่ึงคาดว่าเม่ือสามารถด�าเนินการผลิตได้เต็มท่ีแล้วจะมีผล

ก�าไรเพียงพอมาช�าระหนี้คืนบริษัท

บริษัท ซีไอจี (ประเทศไทย) จ�ากัด

เงินกู้ยืมระยะสั้น

 1)  เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

ได้อนมัุติให้บรษัิทย่อยกูยื้มเงนิระยะสัน้ เพือ่น�ามาเพิม่ทุนใน

บริษัทร่วม จ�านวนเงิน 18,000,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ย

ร้อยละ 1.5 ต่อปี ระยะเวลา 1 ปี โดยให้กู้ผ่านตั๋วสัญญาใช้

เงิน เมื่อครบก�าหนดช�าระได้มีการต่ออายุเงินกู้ยืมดังกล่าว

ออกไป โดยจะครบก�าหนดช�าระวันที่ 3 ตุลาคม 2565

 2)  เม่ือวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริหารได้อนุมัติให้บริษัทย่อยกู้ยืมเงินระยะสั้น เพื่อใช้เป็น

เงินทุนหมุนเวียนในกิจการ จ�านวนเงิน 3,000,000 บาท คิด

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.5 ต่อปี ระยะเวลา 1 ปี โดยให้กู้ผ่าน

ตั๋วสัญญาใช้เงิน เม่ือครบก�าหนดช�าระได้มีการต่ออายุเงินกู้

ยืมดังกล่าวออกไป โดยจะครบก�าหนดช�าระวันที่ 2 ธันวาคม 

2565 และในระหว่างงวดได้ช�าระคืนแล้วจ�านวน 1,500,000 

บาท

 3)  เมื่อวันท่ี 15 กรกฎาคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริหารได้อนุมัติให้บริษัทย่อยกู้ยืมเงินระยะสั้น เพื่อใช้เป็น

เงินทุนหมุนเวียนในกิจการ จ�านวนเงิน 11,000,000 บาท 

คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 12 ต่อปี ระยะเวลา 3 เดือน โดย

ให้กู้ผ่านตั๋วสัญญาใช้เงิน เม่ือครบก�าหนดช�าระได้มีการต่อ

อายุเงินกู้ยืมดังกล่าวออกไป โดยจะครบก�าหนดช�าระวันที่ 2 

ธันวาคม 2565

 4)  เม่ือวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริหารได้อนุมัติให้บริษัทย่อยกู้ยืมเงินระยะสั้น เพื่อใช้เป็น

เงินทุนหมุนเวียนในกิจการ จ�านวนเงิน 5,000,000 บาท คิด

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.5 ต่อปี ระยะเวลา 1 เดือน โดยให้กู้

ผ่านตัว๋สญัญาใช้เงนิ เม่ือครบก�าหนดช�าระได้มีการต่ออายุเงนิ

กูยื้มดงักล่าวออกไป โดยจะครบก�าหนดช�าระวนัท่ี 3 สงิหาคม 

2565

บริษัท สยามเรลเวย์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด

เงินกู้ยืมระยะสั้น

 1)  เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

ได้อนุมัติให้บริษัทย่อยกู ้ยืมเงินระยะสั้น เพื่อใช้เป็นเงิน

ทุนหมุนเวยีนในกจิการ จ�านวนเงนิ 4,000,000 บาท คดิอัตรา

ดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี ระยะเวลา 4 เดือน โดยให้กู้ผ่านตั๋ว

สัญญาใช้เงิน เมื่อครบก�าหนดช�าระได้มีการต่ออายุเงินกู้ยืม

ดังกล่าวออกไป โดยจะครบก�าหนดช�าระวันท่ี 30 เมษายน 

2565

 2)  เมื่อวันท่ี 2 มีนาคม 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร

ได้อนุมัติให้บริษัทย่อยกู ้ยืมเงินระยะสั้น เพื่อใช้เป็นเงิน

ทุนหมุนเวยีนในกจิการ จ�านวนเงนิ 4,500,000 บาท คดิอัตรา

ดอกเบี้ยร้อยละ 1.5 ต่อปี ระยะเวลา 1 เดือน โดยให้กู้ผ่านตั๋ว

สญัญาใช้เงนิ เมือ่ครบก�าหนดช�าระได้มกีารต่ออายุเงนิกูยื้มดงั

กล่าวออกไป โดยจะครบก�าหนดช�าระวนัท่ี 30 เมษายน 2565

 3)  เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

ได้อนุมัติให้บริษัทย่อยกู ้ยืมเงินระยะสั้น เพื่อใช้เป็นเงิน

ทุนหมุนเวียนในกิจการ จ�านวนเงิน 500,000 บาท คิดอัตรา

ดอกเบี้ยร้อยละ 1.5 ต่อปี ระยะเวลา 6 เดือน โดยให้กู้ผ่าน

ตั๋วสัญญาใช้เงิน เม่ือครบก�าหนดช�าระได้มีการต่ออายุเงินกู้

ยืมดังกล่าวออกไป โดยจะครบก�าหนดช�าระวันที่ 8 เมษายน 

2565

 4)  เม่ือวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริหารได้อนุมัติให้บริษัทย่อยกู้ยืมเงินระยะสั้น เพื่อใช้เป็น

เงินทุนหมุนเวียนในกิจการ จ�านวนเงิน 1,700,000 บาท คิด

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.5 ต่อปี ระยะเวลา 12 เดือน โดยให้กู้

ผ่านตั๋วสัญญาใช้เงิน ครบก�าหนดช�าระวันที่ 29 พฤศจิกายน 

2565

 5)  เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

ได้อนุมัติให้บริษัทกู ้ยืมเงินจากบริษัทย่อย โดยกู ้ยืมเงิน

 7. นายสุนทร เด่นธรรม 200,000 0.84

 8. ธนาคารเพื่อการส่งออกและน�าเข้าแห่งประเทศไทย 180,000 0.76

 9. ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและย่อม 40,000 0.17

   รวมทั้งสิ้น 23,780,400 100.00
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ระยะสั้น เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ จ�านวนเงิน 

820,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.5 ต่อปี ระยะเวลา 

12 เดือน โดยให้กู้ผ่านตั๋วสัญญาใช้เงิน ครบก�าหนดช�าระวัน

ที่ 28 มกราคม 2565 ในระหว่างงวดได้ช�าระคืนแล้วจ�านวน 

300,000 บาท

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุ มัติการ 
ท�ารายการระหว่างกัน
ในการท�ารายการระหว่างกนั จะต้องมคีวามจ�าเป็นและมีความสมเหตุ

สมผลของการท�ารายการ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของบริษัท 

การจ่ายหรือรับค่าตอบแทนต้องเป็นไปตามราคายุติธรรมของตลาด 

และจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยใน

กรณีที่มีรายการดังกล่าวเกิดขึ้น คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณา

ความจ�าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ และแจ้งความเห็นต่อ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

นโยบายการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต
รายการระหว่างกันท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัท

จะต้องไม่อนุมัติรายการใด ๆ ที่ตนเองหรือบุคคลอาจมีความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดกบับรษัิท และจะต้องเปิดเผยรายการ

ดังกล่าว ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นว่า

รายการดังกล่าวเป็นรายการท่ีเป็นไปตามลักษณะธุรกิจท่ัวไป และ

เป็นไปในราคายุติธรรม และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

ท้ังนี้ บริษัทฯ จะยึดแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับประกาศ ค�าสั่ง หรือ

ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติ

ตามข้อก�าหนดในการเปิดเผยข้อมูลการท�ารายการท่ีเกี่ยวโยง และ

การได้มาหรือจ�าหน่ายทรัพย์สินที่ส�าคัญของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
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 ส่วนที่

03 
งบการเงิน
และหมายเหตุุประกอบงบ
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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 2564 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 2564 และผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการและกระแสเงินสดรวม
และกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน 

 

เกณฑ์ในการให้ข้อสรุปอย่างมีเง่ือนไข 
 

ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 17.1 ขา้พเจา้ไม่สามารถตรวจสอบให้ไดห้ลกัฐานท่ี
เพียงพอในมูลค่าของบญัชีเงินลงทุนในบริษทัร่วมของบริษทั ฟ้าขวญัทิพย ์จ ากดั ท่ีแสดงในงบการเงินรวม 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 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 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2564 บริษทัไม่ได้รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมดงักล่าวในงบการเงินรวม เน่ืองจากบริษทั

รายงานของผู้้�สอบบัญชีีรับอนุญาต
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ได้รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนเกินกว่าส่วนได้เสียในบริษทัร่วมแลว้ท าให้ไม่มีมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนใน
บริษทัร่วม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 อยา่งไรก็ตาม งบการเงินของบริษทัร่วมท่ีบริษทัน ามาใช้รับรู้รายการ
ดังกล่าว ขา้พเจ้าได้ตรวจสอบและเสนอรายงานอย่างมีเง่ือนไขเก่ียวกบัการไม่สามารถตรวจสอบราคาทุนของ
เคร่ืองจกัรระหว่างติดตั้งจ านวน 283.02 ลา้นบาท เน่ืองจากฝ่ายบริหารช้ีแจงว่า บริษทัไดเ้ร่ิมเขา้มาปรับปรุงโรงงาน
หลงัจากท่ีเคร่ืองจกัรไดติ้ดตั้งไวแ้ลว้ก่อนปี 2557 ท าให้ไม่มีเอกสารหลกัฐานการจ่ายเงิน ซ่ึงเร่ืองดงักล่าวอาจส่งผล
ให้มูลค่าเงินลงทุนในบริษทัร่วมและส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมเปล่ียนแปลงไปหากการวดัมูลค่า
ยติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ระบุไดแ้ลว้เสร็จ จากเร่ืองดงักล่าวท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถใชว้ิธีการตรวจสอบอ่ืนให้เป็นท่ี
พอใจต่อมูลค่าเงินลงทุนในบริษทัร่วมและส่วนแบ่งก 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 2564 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการรับเหมาก่อสร้างจ านวน 
94.64 ลา้นบาท โดยกลุ่มบริษัทได้เปิดเผยนโยบายการรับรู้รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง ประมาณตน้ทุน
โครงการก่อสร้างไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 5.14.2 และ 5.15.1 ตามล าดับ ซ่ึงผูบ้ริหารตอ้งใชดุ้ลย
พินิจในการพิจารณาการประเมินขั้นความส าเร็จของงานก่อสร้างและความน่าจะเป็นของโอกาสท่ีจะเกิดผลขาดทุน
และวดัมูลค่า ผลขาดทุนท่ีอาจจะเกิดข้ึน ซ่ึงท าให้เกิดความเส่ียงเก่ียวกบัมูลค่าและการรับรู้รายไดจ้ากการรับเหมา
ก่อสร้างและประมาณผลขาดทุนท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการก่อสร้าง 
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การตอบสนองความเส่ียงโดยผูส้อบบญัชี 
 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบการรับรู้รายไดจ้ากการรับเหมาก่อสร้างและประมาณการตน้ทุนโครงการ
ก่อสร้าง โดยการประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในเก่ียวกบัการบนัทึกรับรู้รายได้และตน้ทุนงาน
รับเหมาก่อสร้าง การประมาณการตน้ทุนโครงการก่อสร้าง และการประมาณการขั้นความส าเร็จของงานและ
ผลขาดทุนท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากโครงการก่อสร้าง โดยการสอบถามผูรั้บผิดชอบ ท าความเขา้ใจและเลือกตวัอยา่ง
มาสุ่มทดสอบการปฏิบติัตามการควบคุมท่ีกลุ่มบริษทัออกแบบไว ้อ่านสัญญาก่อสร้างเพื่อพิจารณาเง่ือนไขเก่ียวกบั
การรับรู้รายได ้สอบถามผูบ้ริหารท่ีรับผิดชอบและท าความเขา้ใจกระบวนการท่ีใชใ้นการประเมินขั้นความส าเร็จ
ของงานและการประมาณตน้ทุนโครงการก่อสร้างตรวจสอบความเหมาะสมประมาณการตน้ทุนโครงการ
ก่อสร้าง ตรวจสอบตน้ทุนในการรับเหมาก่อสร้างท่ีเกิดข้ึนจริงกบัเอกสารประกอบรายการ ทดสอบการค านวณ
ขั้นความส าเร็จของงานจากตน้ทุนก่อสร้างท่ีเกิดข้ึนจริง วิเคราะห์เปรียบเทียบอตัราก าไรขั้นตน้ของงานก่อสร้าง 
วิเคราะห์เปรียบเทียบขั้นความส าเร็จของงานท่ีประมาณโดยวิศวกรกบัตน้ทุนก่อสร้างท่ีเกิดข้ึนจริง สังเกตการณ์
โครงการท่ีอยูร่ะหว่างก่อสร้าง ณ วนัส้ินปีและประเมินการประมาณผลขาดทุนท่ีอาจจะเกิดข้ึนของผูบ้ริหาร 
 
ข้อมูลอ่ืน 

 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบด้วย ขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงาน
ประจ าปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยู่ในรายงาน
ประจ าปีนั้น ขา้พเจา้คาดว่าขา้พเจา้จะไดรั้บรายงานประจ าปีภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 

 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืน
และขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน 
 

ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
คือ การอ่านและพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
หรือกบัความรู้ที่ไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏว่าขอ้มูลอื่นมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ 

 

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจ าปีของกลุ่มบริษทั หากขา้พเจา้สรุปไดว้่ามีการแสดงขอ้มูลท่ี
ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจ้าตอ้งส่ือสารเร่ืองดังกล่าวกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลเพื่อให้
ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลด าเนินการแกไ้ขขอ้มูลท่ีแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริง 
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ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดูแลต่องบการเงิน 
 

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

 

ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมิน
ความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง 
(ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินการต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะ
เลิกกลุ่มบริษทัและบริษทัหรือหยดุด 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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ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกต
และสงสัยเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

 

 ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตัิงานตามวิธี 
การตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสม 
เพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญั 
ซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงที่เกิดจากขอ้ผิดพลาด 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 
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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 
วนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2565 
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7                      

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม  2563 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม  2563
(จัดประเภทใหม่) (จัดประเภทใหม่)

                  สินทรัพย์
สินทรัพยห์มนุเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 8 9,671,913.85        30,840,267.80         7,549,060.72         24,034,765.98       
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 6.1 และ 9 177,844,542.24    166,774,079.53       169,629,471.05      156,537,180.33     
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา-หมนุเวียน 6.1 และ 10.1 22,301,213.32      37,537,498.10         20,030,134.34        25,630,510.68       
เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6.1 -                       1,600,000.00           -                         1,000,000.00         
เงินให้กูย้ืมแก่บคุคลอ่ืนท่ีผิดนดัช าระ 11 -                       -                          -                         -                        
เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บคุคลและกิจการอ่ืน 12 10,000,000.00      -                          -                         -                        
สินคา้คงเหลือ 13 131,054,612.66    91,742,866.06         130,959,210.05      91,638,327.04       
สินทรัพยท์างการเงินหมนุเวียนอ่ืน 14 -                       -                          -                         -                        
สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 11,382,328.76      10,986,708.03         6,374,261.15         7,834,123.23         

          รวมสินทรัพยห์มนุเวียน 362,254,610.83    339,481,419.52       334,542,137.31      306,674,907.26     
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียน
สินทรัพยท์างการเงินไมห่มนุเวียนอ่ืน 15 10,103,003.48      10,102,194.43         10,000,105.13        10,000,104.65       
เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 16 -                       -                          7,719,875.00         19,389,815.98       
เงินลงทนุในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 17.1 84,292.60             107,474.50              122,500.00            122,500.00            
เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6.1 -                       -                          -                         -                        
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา-ไมห่มนุเวียน 6.1 และ 10.1 27,295,244.68      27,913,109.54         26,835,875.10        27,913,109.54       
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ 18 46,292,556.37      52,626,361.28         46,292,556.37        50,408,920.52       
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 19 337,500,258.75    365,842,518.59       213,169,420.74      237,062,129.36     
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 20 16,343,807.57      17,815,666.79         3,120,009.77         3,639,534.62         
สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 21 4,211,337.11        1,883,999.35           4,105,688.68         1,683,615.59         
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 22 37,369,482.28      36,586,248.54         106,678,442.85      100,126,144.15     
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 22,869,795.34      22,395,901.99         22,343,150.67        17,367,055.20       

          รวมสินทรัพยไ์มห่มนุเวียน 502,069,778.18    535,273,475.01       440,387,624.31      467,712,929.61     
               รวมสินทรัพย์ 864,324,389.01    874,754,894.53       774,929,761.62      774,387,836.87     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม

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

งบการเงินเฉพาะกจิการ

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564

7                      

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม  2563 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม  2563
(จัดประเภทใหม่) (จัดประเภทใหม่)

                  สินทรัพย์
สินทรัพยห์มนุเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 8 9,671,913.85        30,840,267.80         7,549,060.72         24,034,765.98       
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 6.1 และ 9 177,844,542.24    166,774,079.53       169,629,471.05      156,537,180.33     
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา-หมนุเวียน 6.1 และ 10.1 22,301,213.32      37,537,498.10         20,030,134.34        25,630,510.68       
เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6.1 -                       1,600,000.00           -                         1,000,000.00         
เงินให้กูย้ืมแก่บคุคลอ่ืนท่ีผิดนดัช าระ 11 -                       -                          -                         -                        
เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บคุคลและกิจการอ่ืน 12 10,000,000.00      -                          -                         -                        
สินคา้คงเหลือ 13 131,054,612.66    91,742,866.06         130,959,210.05      91,638,327.04       
สินทรัพยท์างการเงินหมนุเวียนอ่ืน 14 -                       -                          -                         -                        
สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 11,382,328.76      10,986,708.03         6,374,261.15         7,834,123.23         

          รวมสินทรัพยห์มนุเวียน 362,254,610.83    339,481,419.52       334,542,137.31      306,674,907.26     
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียน
สินทรัพยท์างการเงินไมห่มนุเวียนอ่ืน 15 10,103,003.48      10,102,194.43         10,000,105.13        10,000,104.65       
เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 16 -                       -                          7,719,875.00         19,389,815.98       
เงินลงทนุในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 17.1 84,292.60             107,474.50              122,500.00            122,500.00            
เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6.1 -                       -                          -                         -                        
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา-ไมห่มนุเวียน 6.1 และ 10.1 27,295,244.68      27,913,109.54         26,835,875.10        27,913,109.54       
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ 18 46,292,556.37      52,626,361.28         46,292,556.37        50,408,920.52       
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 19 337,500,258.75    365,842,518.59       213,169,420.74      237,062,129.36     
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 20 16,343,807.57      17,815,666.79         3,120,009.77         3,639,534.62         
สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 21 4,211,337.11        1,883,999.35           4,105,688.68         1,683,615.59         
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 22 37,369,482.28      36,586,248.54         106,678,442.85      100,126,144.15     
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 22,869,795.34      22,395,901.99         22,343,150.67        17,367,055.20       

          รวมสินทรัพยไ์มห่มนุเวียน 502,069,778.18    535,273,475.01       440,387,624.31      467,712,929.61     
               รวมสินทรัพย์ 864,324,389.01    874,754,894.53       774,929,761.62      774,387,836.87     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม

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

งบการเงินเฉพาะกจิการ

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564งบแสดงฐานะการเงิน

บริิษััท ซีี.ไอ.กริ๊�ป จำำ�กัด (มห�ชน) และบริิษััทย่่อย่

ณ วัันท่� 31 ธัันวั�คม 2564
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8                      

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม  2563 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม  2563

                  หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น
หน้ีสินหมนุเวียน

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 23 104,354,880.73    111,507,433.68       104,354,880.73      111,507,433.68     
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบคุคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6.1 20,557,882.00      15,880,000.00         520,000.00            820,000.00            
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบคุคลและกิจการอ่ืน 24 133,449,633.29    79,458,081.65         105,369,633.29      65,058,081.65       
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 6.1 และ 25 258,116,828.24    204,597,886.47       233,463,633.02      187,223,295.10     
หน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากสญัญา 11.1 2,301,803.85        8,970,305.53           2,301,803.85         8,970,305.53         
ประมาณการตน้ทนุในงานซ่อมแซม 986,797.54           -                          670,169.27            -                        
ตน้ทนุงานท่ียงัไมไ่ดเ้รียกช าระ 7,255,014.76        5,149,600.91           7,255,014.76         2,539,960.83         
ประมาณการหน้ีสินจากส่วนไดเ้สียตามสญัญาในกิจการร่วมคา้ 17.2 20,340,395.51      -                          -                         -                        
ส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 26 362,500.00           -                          -                         -                        
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 27 4,810,861.94        3,510,784.01           430,091.44            405,719.36            

หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 7,191,067.09        5,041,829.55           1,245,016.97         1,467,555.81         
          รวมหน้ีสินหมนุเวียน 559,727,664.95    434,115,921.80       455,610,243.33      377,992,351.96     

หน้ีสินไมห่มนุเวียน
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 26 2,525,000.00        -                          -                         -                        
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 27 5,805,542.37        9,203,715.37           3,032,679.99         3,462,771.42         
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 28 55,607,428.78      68,474,299.78         54,583,844.80        67,609,392.78       
หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน 889,012.53           554,000.00              3,000.00                3,000.00                

          รวมหน้ีสินไมห่มนุเวียน 64,826,983.68      78,232,015.15         57,619,524.79        71,075,164.20       
               รวมหน้ีสิน 624,554,648.63    512,347,936.95       513,229,768.12      449,067,516.16     

ส่วนของผูถื้อหุ้น
ทนุเรือนหุ้น 29
    ทนุจดทะเบียน
        หุ้นสามญั    864,788,682 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 0.50 บาท 432,394,341.00    -                          432,394,341.00      -                        
        หุ้นสามญั 1,297,180,173 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 0.50 บาท -                       648,590,086.50       -                         648,590,086.50     
    ทนุท่ีออกและช าระแลว้
        หุ้นสามญั 864,788,682 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 0.50 บาท 432,394,341.00    -                          432,394,341.00      -                        
        หุ้นสามญั 864,786,782 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 0.50 บาท -                       432,393,391.00       -                         432,393,391.00     
ส่วนเกินมลูคา่หุ้นสามญั 565,028,101.00    565,027,151.00       565,028,101.00      565,027,151.00     
ส่วนเกินจากการขายหุ้นทนุซ้ือคืน 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 (790,782,624.39)   (663,236,436.44)     (763,964,029.92)    (700,341,802.71)    
องคป์ระกอบอ่ืนส่วนของผูถื้อหุ้น (27,156.98)            -                          -                         -                        

          รวมส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่ 234,854,242.05    362,425,686.98       261,699,993.50      325,320,320.71     
ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม 4,915,498.33        (18,729.40)              -                         -                        

          รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 239,769,740.38    362,406,957.58       261,699,993.50      325,320,320.71     
               รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 864,324,389.01    874,754,894.53       774,929,761.62      774,387,836.87     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี -                       -                          -                         -                        

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

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

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564

งบแสดงฐานะการเงิน

บริิษััท ซีี.ไอ.กริ๊�ป จำำ�กัด (มห�ชน) และบริิษััทย่่อย่

ณ วัันท่� 31 ธัันวั�คม 2564

7                      

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม  2563 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม  2563
(จัดประเภทใหม่) (จัดประเภทใหม่)

                  สินทรัพย์
สินทรัพยห์มนุเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 8 9,671,913.85        30,840,267.80         7,549,060.72         24,034,765.98       
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 6.1 และ 9 177,844,542.24    166,774,079.53       169,629,471.05      156,537,180.33     
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา-หมนุเวียน 6.1 และ 10.1 22,301,213.32      37,537,498.10         20,030,134.34        25,630,510.68       
เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6.1 -                       1,600,000.00           -                         1,000,000.00         
เงินให้กูย้ืมแก่บคุคลอ่ืนท่ีผิดนดัช าระ 11 -                       -                          -                         -                        
เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บคุคลและกิจการอ่ืน 12 10,000,000.00      -                          -                         -                        
สินคา้คงเหลือ 13 131,054,612.66    91,742,866.06         130,959,210.05      91,638,327.04       
สินทรัพยท์างการเงินหมนุเวียนอ่ืน 14 -                       -                          -                         -                        
สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 11,382,328.76      10,986,708.03         6,374,261.15         7,834,123.23         

          รวมสินทรัพยห์มนุเวียน 362,254,610.83    339,481,419.52       334,542,137.31      306,674,907.26     
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียน
สินทรัพยท์างการเงินไมห่มนุเวียนอ่ืน 15 10,103,003.48      10,102,194.43         10,000,105.13        10,000,104.65       
เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 16 -                       -                          7,719,875.00         19,389,815.98       
เงินลงทนุในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 17.1 84,292.60             107,474.50              122,500.00            122,500.00            
เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6.1 -                       -                          -                         -                        
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา-ไมห่มนุเวียน 6.1 และ 10.1 27,295,244.68      27,913,109.54         26,835,875.10        27,913,109.54       
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ 18 46,292,556.37      52,626,361.28         46,292,556.37        50,408,920.52       
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 19 337,500,258.75    365,842,518.59       213,169,420.74      237,062,129.36     
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 20 16,343,807.57      17,815,666.79         3,120,009.77         3,639,534.62         
สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 21 4,211,337.11        1,883,999.35           4,105,688.68         1,683,615.59         
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 22 37,369,482.28      36,586,248.54         106,678,442.85      100,126,144.15     
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 22,869,795.34      22,395,901.99         22,343,150.67        17,367,055.20       

          รวมสินทรัพยไ์มห่มนุเวียน 502,069,778.18    535,273,475.01       440,387,624.31      467,712,929.61     
               รวมสินทรัพย์ 864,324,389.01    874,754,894.53       774,929,761.62      774,387,836.87     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม

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

งบการเงินเฉพาะกจิการ

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564



แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี/รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษััท ซีี.ไอ.กร๊�ป จำำากัด (มูหาชน) ส่วนท่� 3 งบการเงิน140

9                     

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

(จัดประเภทใหม่) (จัดประเภทใหม่)
รายไดจ้ากการด าเนินงาน

รายไดจ้ากการขาย                             989,533,074.56       824,524,737.42    974,112,096.47               818,302,940.76     
รายไดจ้ากการบริการ 109,175,901.26       139,839,077.75    93,115,732.93                 100,597,249.72     

       รวมรายไดจ้ากการด าเนินงาน 1,098,708,975.82    964,363,815.17    1,067,227,829.40            918,900,190.48     

ตน้ทุนจากการด าเนินงาน
ตน้ทุนขาย (839,198,224.23)      (690,295,424.25)   (833,755,859.16)             (684,802,324.72)   
ตน้ทุนบริการ (131,499,927.32)      (215,864,349.03)   (95,826,231.56)               (164,925,042.88)   

       รวมตน้ทุนจากการด าเนินงาน (970,698,151.55)      (906,159,773.28)   (929,582,090.72)             (849,727,367.60)   
ก าไรขั้นตน้ 128,010,824.27       58,204,041.89      137,645,738.68               69,172,822.88       
รายไดอ่ื้น 8,740,936.89           8,789,862.74        8,709,590.65                   8,155,379.04         
ก าไรจากการซ้ือสินทรัพยใ์นราคาต ่ากว่ามูลค่ายติุธรรม 16 603,616.39              -                        -                                  -                        
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย (69,989,585.61)        (61,363,745.96)     (69,817,390.53)               (60,878,118.26)     
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (123,100,638.16)      (112,398,437.93)   (100,527,364.91)             (97,467,893.62)     
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (44,095,741.83)        (6,104,388.53)       (27,336,050.73)               (14,724,538.36)     
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                           -                        (18,169,890.98)               (18,744,935.65)     
โอนกลบัผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัร่วม -                           15,924,778.49      -                                  -                        
ขาดทุนจากกิจกรรมด าเนินงาน (99,830,588.05)        (96,947,889.30)     (69,495,367.82)               (114,487,283.97)   
ตน้ทุนทางการเงิน (26,319,146.88)        (19,481,015.07)     (18,472,303.09)               (13,080,732.75)     
ขาดทุนก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและภาษีเงินได้ (126,149,734.93)      (116,428,904.37)   (87,967,670.91)               (127,568,016.72)   
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (23,181.90)               (15,939,803.99)     -                                  -                        
ผลขาดทุนจากส่วนไดเ้สียในกิจการร่วมคา้ (20,340,395.51)        -                        -                                  -                        
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ (146,513,312.34)      (132,368,708.36)   (87,967,670.91)               (127,568,016.72)   
รายไดภ้าษีเงินได้ 32.1 4,380,692.75           2,369,463.30        10,110,927.70                 6,531,606.68         
ขาดทุนส าหรับปี (142,132,619.59)      (129,999,245.06)   (77,856,743.21)               (121,036,410.04)   

(142,132,619.59)      (129,999,245)        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

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

ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2564

งบการเงนิเฉพาะกิจการงบการเงนิรวม

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

บริิษััท ซีี.ไอ.กริ๊�ป จำำ�กัด (มห�ชน) และบริิษััทย่่อย่

สำำ�หริับปีสำ้�นสำ๊ดวัันท่� 31 ธัันวั�คม 2564

7                      

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม  2563 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม  2563
(จัดประเภทใหม่) (จัดประเภทใหม่)

                  สินทรัพย์
สินทรัพยห์มนุเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 8 9,671,913.85        30,840,267.80         7,549,060.72         24,034,765.98       
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 6.1 และ 9 177,844,542.24    166,774,079.53       169,629,471.05      156,537,180.33     
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา-หมนุเวียน 6.1 และ 10.1 22,301,213.32      37,537,498.10         20,030,134.34        25,630,510.68       
เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6.1 -                       1,600,000.00           -                         1,000,000.00         
เงินให้กูย้ืมแก่บคุคลอ่ืนท่ีผิดนดัช าระ 11 -                       -                          -                         -                        
เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บคุคลและกิจการอ่ืน 12 10,000,000.00      -                          -                         -                        
สินคา้คงเหลือ 13 131,054,612.66    91,742,866.06         130,959,210.05      91,638,327.04       
สินทรัพยท์างการเงินหมนุเวียนอ่ืน 14 -                       -                          -                         -                        
สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 11,382,328.76      10,986,708.03         6,374,261.15         7,834,123.23         

          รวมสินทรัพยห์มนุเวียน 362,254,610.83    339,481,419.52       334,542,137.31      306,674,907.26     
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียน
สินทรัพยท์างการเงินไมห่มนุเวียนอ่ืน 15 10,103,003.48      10,102,194.43         10,000,105.13        10,000,104.65       
เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 16 -                       -                          7,719,875.00         19,389,815.98       
เงินลงทนุในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 17.1 84,292.60             107,474.50              122,500.00            122,500.00            
เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6.1 -                       -                          -                         -                        
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา-ไมห่มนุเวียน 6.1 และ 10.1 27,295,244.68      27,913,109.54         26,835,875.10        27,913,109.54       
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ 18 46,292,556.37      52,626,361.28         46,292,556.37        50,408,920.52       
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 19 337,500,258.75    365,842,518.59       213,169,420.74      237,062,129.36     
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 20 16,343,807.57      17,815,666.79         3,120,009.77         3,639,534.62         
สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 21 4,211,337.11        1,883,999.35           4,105,688.68         1,683,615.59         
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 22 37,369,482.28      36,586,248.54         106,678,442.85      100,126,144.15     
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 22,869,795.34      22,395,901.99         22,343,150.67        17,367,055.20       

          รวมสินทรัพยไ์มห่มนุเวียน 502,069,778.18    535,273,475.01       440,387,624.31      467,712,929.61     
               รวมสินทรัพย์ 864,324,389.01    874,754,894.53       774,929,761.62      774,387,836.87     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม

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

งบการเงินเฉพาะกจิการ

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564
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10                   

(หน่วย : บาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการท่ีไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นก าไรหรือขาดทุน

ผลก าไรจากการประมาณการ
     ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 28 17,987,295.00          -                        17,793,145.00                  -                         
ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 32.2 (3,597,459.00)          -                        (3,558,629.00)                  -                         

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี - สุทธิจากภาษีเงินได้ 14,389,836.00          -                        14,234,516.00                  -                         
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี (127,742,783.59)       (129,999,245.06)    (63,622,227.21)                (121,036,410.04)    

การแบ่งปันขาดทุนส าหรับปี
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั (141,936,023.95)       (129,950,515.66)    (77,856,743.21)                (121,036,410.04)    
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (196,595.64)             (48,729.40)             -                                   -                         

ขาดทุนส าหรับปี (142,132,619.59)       (129,999,245.06)    (77,856,743.21)                (121,036,410.04)    
-                           -                        -                                   -                         

การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั (127,546,187.95)       (129,950,515.66)    (63,622,227.21)                (121,036,410.04)    
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (196,595.64)             (48,729.40)             -                                   -                         

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี (127,742,783.59)       (129,999,245.06)    (63,622,227.21)                (121,036,410.04)    

ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน  
ส่วนท่ีเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั (หน่วย : บาท) 33 (0.1641)                    (0.1503)                 (0.0900)                            (0.1400)                  

จ านวนหุ้นสามญั (หน่วย : หุ้น) 864,788,682.00        864,788,682.00     864,788,682.00                864,788,682.00      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

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

ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2564

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

บริิษััท ซีี.ไอ.กริ๊�ป จำำ�กัด (มห�ชน) และบริิษััทย่่อย่

สำำ�หริับปีสำ้�นสำ๊ดวัันท่� 31 ธัันวั�คม 2564

7                      

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม  2563 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม  2563
(จัดประเภทใหม่) (จัดประเภทใหม่)

                  สินทรัพย์
สินทรัพยห์มนุเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 8 9,671,913.85        30,840,267.80         7,549,060.72         24,034,765.98       
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 6.1 และ 9 177,844,542.24    166,774,079.53       169,629,471.05      156,537,180.33     
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา-หมนุเวียน 6.1 และ 10.1 22,301,213.32      37,537,498.10         20,030,134.34        25,630,510.68       
เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6.1 -                       1,600,000.00           -                         1,000,000.00         
เงินให้กูย้ืมแก่บคุคลอ่ืนท่ีผิดนดัช าระ 11 -                       -                          -                         -                        
เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บคุคลและกิจการอ่ืน 12 10,000,000.00      -                          -                         -                        
สินคา้คงเหลือ 13 131,054,612.66    91,742,866.06         130,959,210.05      91,638,327.04       
สินทรัพยท์างการเงินหมนุเวียนอ่ืน 14 -                       -                          -                         -                        
สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 11,382,328.76      10,986,708.03         6,374,261.15         7,834,123.23         

          รวมสินทรัพยห์มนุเวียน 362,254,610.83    339,481,419.52       334,542,137.31      306,674,907.26     
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียน
สินทรัพยท์างการเงินไมห่มนุเวียนอ่ืน 15 10,103,003.48      10,102,194.43         10,000,105.13        10,000,104.65       
เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 16 -                       -                          7,719,875.00         19,389,815.98       
เงินลงทนุในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 17.1 84,292.60             107,474.50              122,500.00            122,500.00            
เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6.1 -                       -                          -                         -                        
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา-ไมห่มนุเวียน 6.1 และ 10.1 27,295,244.68      27,913,109.54         26,835,875.10        27,913,109.54       
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ 18 46,292,556.37      52,626,361.28         46,292,556.37        50,408,920.52       
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 19 337,500,258.75    365,842,518.59       213,169,420.74      237,062,129.36     
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 20 16,343,807.57      17,815,666.79         3,120,009.77         3,639,534.62         
สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 21 4,211,337.11        1,883,999.35           4,105,688.68         1,683,615.59         
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 22 37,369,482.28      36,586,248.54         106,678,442.85      100,126,144.15     
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 22,869,795.34      22,395,901.99         22,343,150.67        17,367,055.20       

          รวมสินทรัพยไ์มห่มนุเวียน 502,069,778.18    535,273,475.01       440,387,624.31      467,712,929.61     
               รวมสินทรัพย์ 864,324,389.01    874,754,894.53       774,929,761.62      774,387,836.87     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม

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

งบการเงินเฉพาะกจิการ

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564
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ส่่วนที่่� 3 งบการเงิน
แบบแส่ดงรายการข้้อมููลประจำำาปี/รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

บริษััที่ ซีี.ไอ.กร๊�ป จำำากัด (มูหาชน) 143
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(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกจิการ

2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
ขาดทุนส าหรับปี (142,132,619.59)  (129,999,245.06)  (77,856,743.21)   (121,036,410.04) 
รายการปรับกระทบขาดทุนส าหรับปีเป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากการด าเนินงาน
คา่เส่ือมราคา 45,298,840.13     45,937,661.57      32,955,719.46    34,389,982.18    
คา่เส่ือมราคาสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 3,625,864.33       2,572,153.24        519,524.85         531,003.03         
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนตดัจ่าย 1,536,329.69       1,444,640.46        1,447,926.91      1,353,706.26      
(ก าไร)ขาดทุนจากการจ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายสินทรัพย์ 230,019.01          143,782.19          (2,634,410.97)     130,363.31         
โอนอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนเป็นคา่ใชจ่้าย 2,429,605.76       -                       -                      -                      
ก าไรจากการซ้ือสินทรัพยใ์นราคาต ่ากวา่มูลคา่ยติุธรรม (603,616.39)         -                       -                      -                      
ก าไรจากการยกเลิกสัญญาเช่าทางการเงิน (3,263,755.40)      -                       -                      -                      
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน-ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 42,931,689.08     7,604,388.53        18,506,050.73    7,809,248.43      
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน-เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 800,000.00          -                       8,830,000.00      8,415,289.93      
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน-สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา(โอนกลบั) 765,752.75          (1,500,000.00)      -                      (1,500,000.00)     
ขาดทุนจากมูลคา่สินคา้คงเหลือลดลง(โอนกลบั) (234,568.94)         8,591,692.88        (234,568.94)        8,591,692.88      
ประมาณการตน้ทุนในงานซ่อมแซม 986,797.54          -                       670,169.27         -                      
(ก าไร)ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 23,814.10            (110,921.20)         23,814.10           (110,921.20)        
ขาดทุนจากการดอ้ยคา่เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                      -                       18,169,890.98    18,744,935.65    
โอนกลบัรายการดอ้ยคา่เงินลงทุนในบริษทัร่วม -                      (15,924,778.49)    -                      -                      
ผลขาดทุนจากส่วนไดเ้สียในกิจการร่วมคา้ 20,340,395.51     -                       -                      -                      
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 23,181.90            15,939,803.99      -                      -                      
คา่ใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 6,135,801.00       6,693,780.03        5,782,974.02      6,011,356.03      
ดอกเบ้ียรับ (584,075.27)         (686,407.23)         (1,030,851.56)     (649,381.12)        
ดอกเบ้ียจ่ายหน้ีสินตามสัญญาเช่า 865,459.49          610,486.37          383,556.65         378,744.82         
ดอกเบ้ียจ่าย 25,453,687.39     18,870,528.70      18,088,746.44    12,701,987.93    
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ (4,380,692.75)      (2,369,463.30)      (10,110,927.70)   (6,531,606.68)     

              ก าไร(ขาดทุน)จากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 247,909.34          (42,181,897.32)    13,510,871.03    (30,770,008.59)   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

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

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564

งบการเงินรวม

งบกระแสเงินสด

บริิษััท ซีี.ไอ.กริ๊�ป จำำ�กัด (มห�ชน) และบริิษััทย่่อย่

สำำ�หริับปีสำ้�นสำ๊ดวัันท่� 31 ธัันวั�คม 2564

7                      

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม  2563 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม  2563
(จัดประเภทใหม่) (จัดประเภทใหม่)

                  สินทรัพย์
สินทรัพยห์มนุเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 8 9,671,913.85        30,840,267.80         7,549,060.72         24,034,765.98       
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 6.1 และ 9 177,844,542.24    166,774,079.53       169,629,471.05      156,537,180.33     
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา-หมนุเวียน 6.1 และ 10.1 22,301,213.32      37,537,498.10         20,030,134.34        25,630,510.68       
เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6.1 -                       1,600,000.00           -                         1,000,000.00         
เงินให้กูย้ืมแก่บคุคลอ่ืนท่ีผิดนดัช าระ 11 -                       -                          -                         -                        
เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บคุคลและกิจการอ่ืน 12 10,000,000.00      -                          -                         -                        
สินคา้คงเหลือ 13 131,054,612.66    91,742,866.06         130,959,210.05      91,638,327.04       
สินทรัพยท์างการเงินหมนุเวียนอ่ืน 14 -                       -                          -                         -                        
สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 11,382,328.76      10,986,708.03         6,374,261.15         7,834,123.23         

          รวมสินทรัพยห์มนุเวียน 362,254,610.83    339,481,419.52       334,542,137.31      306,674,907.26     
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียน
สินทรัพยท์างการเงินไมห่มนุเวียนอ่ืน 15 10,103,003.48      10,102,194.43         10,000,105.13        10,000,104.65       
เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 16 -                       -                          7,719,875.00         19,389,815.98       
เงินลงทนุในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 17.1 84,292.60             107,474.50              122,500.00            122,500.00            
เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6.1 -                       -                          -                         -                        
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา-ไมห่มนุเวียน 6.1 และ 10.1 27,295,244.68      27,913,109.54         26,835,875.10        27,913,109.54       
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ 18 46,292,556.37      52,626,361.28         46,292,556.37        50,408,920.52       
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 19 337,500,258.75    365,842,518.59       213,169,420.74      237,062,129.36     
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 20 16,343,807.57      17,815,666.79         3,120,009.77         3,639,534.62         
สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 21 4,211,337.11        1,883,999.35           4,105,688.68         1,683,615.59         
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 22 37,369,482.28      36,586,248.54         106,678,442.85      100,126,144.15     
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 22,869,795.34      22,395,901.99         22,343,150.67        17,367,055.20       

          รวมสินทรัพยไ์มห่มนุเวียน 502,069,778.18    535,273,475.01       440,387,624.31      467,712,929.61     
               รวมสินทรัพย์ 864,324,389.01    874,754,894.53       774,929,761.62      774,387,836.87     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม

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

งบการเงินเฉพาะกจิการ

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564



ส่่วนที่่� 3 งบการเงิน
แบบแส่ดงรายการข้้อมููลประจำำาปี/รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
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(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกจิการ

2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน(ต่อ)
สินทรัพยด์ าเนินงาน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (56,799,420.59) 12,511,418.89 (30,819,954.07) 21,576,843.25
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา 15,088,396.89 75,847,296.23 6,677,610.78 87,736,783.65
สินคา้คงเหลือ (39,190,438.25) 23,560,239.61 (39,199,574.66) 23,451,286.74
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (395,620.73) 8,610,589.85 1,459,862.08 11,015,515.68
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 2,801,773.50 (2,639,509.34) (2,511,385.95) 2,116,301.91

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน(ลดลง)
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 48,009,360.81 (29,502,607.76) 43,854,751.83 (36,950,083.17)
หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญา (6,668,501.68) 1,221,516.56 (6,668,501.68) 1,221,516.56
ตน้ทุนงานท่ียงัไม่ไดเ้รียกช าระ 2,105,413.85 (2,727,815.33) 4,715,053.93 (5,337,455.41)
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 2,055,359.68 1,853,160.54 (222,538.84) 395,061.12
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (1,015,377.00) (3,195,853.38) (1,015,377.00) (3,195,853.38)
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 335,012.53 500,000.00 -  -  

เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมด าเนินงาน (33,426,131.65) 43,856,538.55 (10,219,182.55) 71,259,908.36
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (3,309,716.85) (3,054,167.93) (2,464,709.52) (3,054,167.93)
เงินสดรับภาษี -  1,876,511.13 -  1,876,511.13

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมด าเนินงาน (36,735,848.50) 42,678,881.75 (12,683,892.07) 70,082,251.56

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
(เพ่ิมข้ึน)ลดลงในสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน (809.05)               10,459,349.06      (0.48)                   10,460,399.34    
เงินสดรับช าระจากเงินให้กูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 800,000.00          -                       6,300,000.00      3,602,500.00      
เงินสดจ่ายให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                      (1,600,000.00)      (14,130,000.00)   (13,017,789.93)   
เงินสดรับช าระจากให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการอ่ืน -                      400,000.00          -                      -                      
เงินสดจ่ายให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการอ่ืน (1,200,000.00)      (400,000.00)         -                      -                      
เงินสดรับดอกเบ้ียรับ 268,077.09          183,404.71          265,455.28         149,178.85         
เงินสดจ่ายในเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                      -                       (1,500,000.00)     (9,239,925.00)     
เงินสดจ่ายในเงินลงทุนในบริษทัร่วม -                      (122,500.00)         -                      (122,500.00)        
เงินสดจ่ายในการซ้ืออสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (828,208.92)         (2,217,440.76)      -                      -                      
เงินสดจ่ายในการซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (12,625,037.37)    (7,828,413.47)      (9,228,940.35)     (6,780,127.46)     
เงินสดรับจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 4,275,087.53       8,000.00              4,226,956.69      8,000.00             
เงินสดจ่ายในการซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (360,000.00)         -                       (360,000.00)        -                      
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยใ์นบริษทัยอ่ยสุทธิ (3,800,529.99)      -                       (4,000,000.00)     -                      

เงินสดสุทธิไดใ้ชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (13,471,420.71)    (1,117,600.46)      (18,426,528.86)   (14,940,264.20)   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

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

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564

งบการเงินรวม

งบกระแสเงินสด

บริิษััท ซีี.ไอ.กริ๊�ป จำำ�กัด (มห�ชน) และบริิษััทย่่อย่

สำำ�หริับปีสำ้�นสำ๊ดวัันท่� 31 ธัันวั�คม 2564

7                      

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม  2563 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม  2563
(จัดประเภทใหม่) (จัดประเภทใหม่)

                  สินทรัพย์
สินทรัพยห์มนุเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 8 9,671,913.85        30,840,267.80         7,549,060.72         24,034,765.98       
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 6.1 และ 9 177,844,542.24    166,774,079.53       169,629,471.05      156,537,180.33     
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา-หมนุเวียน 6.1 และ 10.1 22,301,213.32      37,537,498.10         20,030,134.34        25,630,510.68       
เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6.1 -                       1,600,000.00           -                         1,000,000.00         
เงินให้กูย้ืมแก่บคุคลอ่ืนท่ีผิดนดัช าระ 11 -                       -                          -                         -                        
เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บคุคลและกิจการอ่ืน 12 10,000,000.00      -                          -                         -                        
สินคา้คงเหลือ 13 131,054,612.66    91,742,866.06         130,959,210.05      91,638,327.04       
สินทรัพยท์างการเงินหมนุเวียนอ่ืน 14 -                       -                          -                         -                        
สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 11,382,328.76      10,986,708.03         6,374,261.15         7,834,123.23         

          รวมสินทรัพยห์มนุเวียน 362,254,610.83    339,481,419.52       334,542,137.31      306,674,907.26     
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียน
สินทรัพยท์างการเงินไมห่มนุเวียนอ่ืน 15 10,103,003.48      10,102,194.43         10,000,105.13        10,000,104.65       
เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 16 -                       -                          7,719,875.00         19,389,815.98       
เงินลงทนุในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 17.1 84,292.60             107,474.50              122,500.00            122,500.00            
เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6.1 -                       -                          -                         -                        
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา-ไมห่มนุเวียน 6.1 และ 10.1 27,295,244.68      27,913,109.54         26,835,875.10        27,913,109.54       
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ 18 46,292,556.37      52,626,361.28         46,292,556.37        50,408,920.52       
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 19 337,500,258.75    365,842,518.59       213,169,420.74      237,062,129.36     
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 20 16,343,807.57      17,815,666.79         3,120,009.77         3,639,534.62         
สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 21 4,211,337.11        1,883,999.35           4,105,688.68         1,683,615.59         
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 22 37,369,482.28      36,586,248.54         106,678,442.85      100,126,144.15     
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 22,869,795.34      22,395,901.99         22,343,150.67        17,367,055.20       

          รวมสินทรัพยไ์มห่มนุเวียน 502,069,778.18    535,273,475.01       440,387,624.31      467,712,929.61     
               รวมสินทรัพย์ 864,324,389.01    874,754,894.53       774,929,761.62      774,387,836.87     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม

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

งบการเงินเฉพาะกจิการ

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564



แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี/รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษััท ซีี.ไอ.กร๊�ป จำำากัด (มูหาชน) ส่วนท่� 3 งบการเงิน146
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(หน่วย : บาท)
งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน
ลดลงในเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (7,216,431.63)       (5,813,755.23)     (7,216,431.63)         (5,813,755.23)     
เงินสดรับจากการกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลอ่ืน 36,030,000.00      20,700,000.00    18,450,000.00         6,000,000.00      
เงินสดจ่ายจากการกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลอ่ืน (11,350,000.00)     (9,350,000.00)     (7,450,000.00)         (7,000,000.00)     
เงินสดรับจากการกูย้มืระยะสั้นจากกิจการอ่ืน 29,311,551.64      -                      29,311,551.64         -                      
เงินสดจ่ายช าระเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการอ่ืน -                        (20,122,029.05)   -                           (20,122,029.05)   
เงินสดรับจากการกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 20,437,920.00      17,450,000.00    -                           7,320,000.00      
เงินสดจ่ายช าระเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (15,760,038.00)     (3,720,000.00)     (300,000.00)            (6,500,000.00)     
เงินสดรับจากการกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 3,000,000.00        -                      -                           -                      
เงินสดจ่ายช าระเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (112,500.00)          -                      -                           -                      
เงินสดจ่ายหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน (5,157,411.35)       (2,714,050.00)     (789,276.00)            (810,384.00)        
เงินสดรับจากการเพ่ิมทุน 1,900.00                -                      1,900.00                  -                      
เงินสดจ่ายดอกเบ้ียจ่าย (21,035,222.37)     (16,937,115.12)   (17,772,124.99)       (13,123,982.27)   
เงินสดรับคา่หุน้เพ่ิมทุนจากผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 500,050.32           30,000.00           -                           -                      

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน 28,649,818.61      (20,476,949.40)   14,235,619.02         (40,050,150.55)   

ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 389,096.65           (158,852.02)        389,096.65              (158,852.02)        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน(ลดลง)-สุทธิ (21,168,353.95)     20,925,479.87    (16,485,705.26)       14,932,984.79    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 30,840,267.80      9,914,787.93      24,034,765.98         9,101,781.19      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 9,671,913.85        30,840,267.80    7,549,060.72           24,034,765.98    

0.00                (0.00)                
ขอ้มูลเพ่ิมเติมประกอบกระแสเงินสด
   รายการท่ีไม่กระทบกระแสเงินสด  มีดงัน้ี

 - ซ้ือสินทรัพยย์งัไม่ไดจ่้ายช าระ 706,991.47           1,132,915.00      706,991.47              1,132,915.00      
- ซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยซ่ึงยงัไม่ไดจ่้ายช าระ -                        -                      999,950.00              -                      
- โอนลูกหน้ีอ่ืนเป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 3,450,000.00        -                      -                           -                      
- โอนสินคา้คงเหลือเป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 113,260.59           271,091.05         113,260.59              271,091.05         
-  โอนอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนเป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 616,043.92           -                      -                           -                      
- โอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 3,510,000.00        -                      3,510,000.00           -                      
- โอนสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนเป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 34,050.00             -                      -                           -                      
- โอนภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานเป็นเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน -                        4,653,555.84      -                           4,653,555.84      
- โอนสินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้ป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ -                        661,231.18         -                           661,231.18         
- การไดม้าซ่ึงสินทรัพยสิ์ทธิการใชภ้ายใตส้ัญญาเช่า 5,457,612.19        201,879.45         -                           -                      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

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

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564

งบการเงนิรวม

งบกระแสเงินสด

บริิษััท ซีี.ไอ.กริ๊�ป จำำ�กัด (มห�ชน) และบริิษััทย่่อย่

สำำ�หริับปีสำ้�นสำ๊ดวัันท่� 31 ธัันวั�คม 2564

7                      

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม  2563 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม  2563
(จัดประเภทใหม่) (จัดประเภทใหม่)

                  สินทรัพย์
สินทรัพยห์มนุเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 8 9,671,913.85        30,840,267.80         7,549,060.72         24,034,765.98       
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 6.1 และ 9 177,844,542.24    166,774,079.53       169,629,471.05      156,537,180.33     
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา-หมนุเวียน 6.1 และ 10.1 22,301,213.32      37,537,498.10         20,030,134.34        25,630,510.68       
เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6.1 -                       1,600,000.00           -                         1,000,000.00         
เงินให้กูย้ืมแก่บคุคลอ่ืนท่ีผิดนดัช าระ 11 -                       -                          -                         -                        
เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บคุคลและกิจการอ่ืน 12 10,000,000.00      -                          -                         -                        
สินคา้คงเหลือ 13 131,054,612.66    91,742,866.06         130,959,210.05      91,638,327.04       
สินทรัพยท์างการเงินหมนุเวียนอ่ืน 14 -                       -                          -                         -                        
สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 11,382,328.76      10,986,708.03         6,374,261.15         7,834,123.23         

          รวมสินทรัพยห์มนุเวียน 362,254,610.83    339,481,419.52       334,542,137.31      306,674,907.26     
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียน
สินทรัพยท์างการเงินไมห่มนุเวียนอ่ืน 15 10,103,003.48      10,102,194.43         10,000,105.13        10,000,104.65       
เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 16 -                       -                          7,719,875.00         19,389,815.98       
เงินลงทนุในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 17.1 84,292.60             107,474.50              122,500.00            122,500.00            
เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6.1 -                       -                          -                         -                        
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา-ไมห่มนุเวียน 6.1 และ 10.1 27,295,244.68      27,913,109.54         26,835,875.10        27,913,109.54       
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ 18 46,292,556.37      52,626,361.28         46,292,556.37        50,408,920.52       
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 19 337,500,258.75    365,842,518.59       213,169,420.74      237,062,129.36     
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 20 16,343,807.57      17,815,666.79         3,120,009.77         3,639,534.62         
สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 21 4,211,337.11        1,883,999.35           4,105,688.68         1,683,615.59         
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 22 37,369,482.28      36,586,248.54         106,678,442.85      100,126,144.15     
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 22,869,795.34      22,395,901.99         22,343,150.67        17,367,055.20       

          รวมสินทรัพยไ์มห่มนุเวียน 502,069,778.18    535,273,475.01       440,387,624.31      467,712,929.61     
               รวมสินทรัพย์ 864,324,389.01    874,754,894.53       774,929,761.62      774,387,836.87     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม

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

งบการเงินเฉพาะกจิการ

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564
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บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
     

 
1. ขอ้มูลทัว่ไป 
 

บริษทั ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) (บริษทั) จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทบริษทัจ ำกดั 
ตำมประมวลกฎหมำยแพง่และพำณิชยท์ะเบียนนิติบุคคลเลขท่ี 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 ำข้ึนตำมหลกักำรบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปภำยใต้
พระรำชบญัญติักำรบญัชี พ.ศ. 2543 ซ่ึงหมำยควำมถึงมำตรฐำนกำรบญัชีและมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินรวมถึงกำรตีควำมและแนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีท่ีก ำหนดโดยสภำวิชำชีพบญัชี ซ่ึงจดัตั้ง
ตำมพระรำชบญัญติัวิชำชีพบญัชี 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 

 

หุ้มายเหุ้ตุประกอบงบการเงิน

บริิษััท ซีี.ไอ.กริ๊�ป จำำ�กัด (มห�ชน) และบริิษััทย่่อย่

สำำ�หริับปีสำ้�นสำ๊ดวัันท่� 31 ธัันวั�คม 2564
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2.3 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 
 

2.3.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ท่ีมีผลบงัคบัใชใ้นงวดบญัชีปัจจุบนั 
 

ในระหวำ่งปีกลุ่มบริษทัไดน้ ำมำตรฐำนกำรบญัชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี และตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุง รวมถึง
กรอบแนวคิดส ำหรับกำรรำยงำนทำงกำรเงิน(ใหม่) ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับรอบระยะเวลำบญัชี
ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2564 มำถือปฏิบติั มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำว
ไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ระหวำ่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรปรับปรุงกำรอ้ำงอิงกรอบแนวคิดในมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินและปรับปรุงค ำนิยำมและขอ้ก ำหนดทำงกำรบญัชี กำรน ำมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวมำถือปฏิบตัิน้ีไม่มีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงิน
ของกลุ่มบริษทั 

 

2.3.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีจะมีผลบงัคบัใชใ้นอนำคต 
 

สภำวชิำชีพบญัชีไดป้ระกำศใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุงหลำยฉบบั 
ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2565 
เป็นตน้ไป มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มี
เน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำย
ให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทำงกำรบญัชีและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินบำงฉบบัมีกำรให้
ขอ้ผอ่นปรนในทำงปฏิบติัหรือขอ้ยกเวน้ชัว่ครำวกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน ฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทั
เช่ือว่ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุงดงักล่ำวจะไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็น
สำระส ำคญัต่องบกำรเงินเม่ือน ำมำถือปฏิบติั 

 

2.4 ในกำรจดัท ำงบกำรเงินให้เป็นไปตำมหลกักำรบญัชีที่รับรองทัว่ไป ผูบ้ริหำรตอ้งใช้ดุลยพินิจ 
กำรประมำณกำรและข้อสมมติฐำนหลำยประกำร 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 กำรใชสิ้ทธิเลือกซ้ือหรือสิทธิเลือกในกำรขยำยอำยสุัญญำ รวมถึงอำยุกำร
ให้ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือเม่ือเลิกใช้ของสินทรัพยอ์ำ้งอิง และตอ้งทบทวนอำยุกำรให้ประโยชน์
และมูลค่ำคงเหลือใหม่หำกมีกำรเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

 

นอกจำกน้ี ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งสอบทำนกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ในแต่ละช่วงเวลำ
และบนัทึกขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำหำกคำดว่ำมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนต ่ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีของ
สินทรัพยน์ั้น ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรคำดกำรณ์รำยได้และ
ค่ำใชจ่้ำยในอนำคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

 

สัญญำเช่ำ 
 

ในกำรพิจำรณำประเภทของสัญญำเช่ำกรณีบริษทัเป็นผูใ้ห้เช่ำว่ำเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำน
หรือสัญญำเช่ำเงินทุนฝ่ำยบริหำรไดใ้ช้ดุลยพินิจในกำรประเมินเง่ือนไขและรำยละเอียดของสัญญำ
เพื่อพิจำรณำว่ำกลุ่มบริษทัได้โอนหรือรับโอนควำมเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยท่ี์เช่ำดงักล่ำว
แลว้หรือไม่ 

 

ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน 
 

ในกำรประมำณผลขำดทุนดำ้นเครดิตที่คำดวำ่จะเกิดข้ึน ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจ
ในกำรประมำณกำรผลขำดทุนท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน และกำรคำดกำรณ์ไปในอนำคตเก่ียวกบัปัจจยัทำง
เศรษฐกิจท่ีมีผลต่อควำมเส่ียงดำ้นเครดิตของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน 

 

กำรปรับลดรำคำทุนของสินคำ้คงเหลือให้เป็นมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ 
 

ในกำรประมำณกำรปรับลดรำคำทุนของสินคำ้คงเหลือให้เป็นมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ ฝ่ำยบริหำร
ไดใ้ชดุ้ลยพินิจในกำรประมำณมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บของสินคำ้คงเหลือ โดยจ ำนวนเงินท่ีคำดวำ่จะไดรั้บ
จำกสินคำ้คงเหลือพิจำรณำจำกกำรเปล่ียนแปลงของรำคำขำยหรือตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัเหตุกำรณ์
ท่ีเกิดข้ึนภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน และฝ่ำยบริหำรไดใ้ชดุ้ลยพินิจในกำรประมำณกำรผลขำดทุน
ที่คำดวำ่จะเกิดข้ึนจำกสินคำ้เส่ือมคุณภำพ โดยค ำนึงถึงอำยุของสินคำ้คงเหลือและสภำวะเศรษฐกิจ
ท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น 
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ค่ำเผือ่มูลค่ำสินคำ้ลดลงในสินคำ้เส่ือมสภำพและสินคำ้ไม่เคล่ือนไหว 
 

ค่ำเผื่อมูลค่ำสินคำ้ลดลงในสินคำ้เส่ือมสภำพและสินคำ้ไม่เคล่ือนไหว ประมำณจำกสินคำ้
แต่ละชนิดท่ีเส่ือมสภำพและสินคำ้ไม่เคล่ือนไหว 

 

ประมำณกำรตน้ทุนโครงกำรก่อสร้ำง 
 

กำรประมำณกำรตน้ทุนกำรก่อสร้ำงงำนโครงกำร ประมำณกำรจำกรำยละเอียดของงำนก่อสร้ำง 
ค ำนวณปริมำณและมูลค่ำวสัดุก่อสร้ำงที่ตอ้งใชใ้นโครงกำร รวมถึงค่ำแรง ค่ำโสหุ้ยที่ตอ้งใชใ้นกำร
ให้บริกำรก่อสร้ำงจนแลว้เสร็จ ประกอบกบัพิจำรณำถึงแนวโนม้ของกำรเปล่ียนแปลงที่อำจเกิดข้ึน 
และทบทวนประมำณกำรตน้ทุนอย่ำงสม ่ำเสมอหรือทุกครำวที่ตน้ทุนที่เกิดข้ึนจริงแตกต่ำงจำก
ประมำณกำรอยำ่งเป็นสำระส ำคญั 

 

อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน ท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ และค่ำเส่ือมรำคำ 
 

ในกำรค ำนวณค่ำเส่ือมรำคำของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน อำคำรและอุปกรณ์ ฝ่ำยบริหำร
จ ำเป็นตอ้งท ำกำรประมำณอำยุกำรให้ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือเม่ือเลิกใช้งำนของอสังหำริมทรัพย์
เพื่อกำรลงทุน อำคำรและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอำยกุำรใหป้ระโยชน์และมูลค่ำคงเหลือใหม่หำกมี
กำรเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

 

นอกจำกน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งสอบทำนกำรดอ้ยค่ำของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน ท่ีดิน 
อำคำรและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลำและบนัทึกผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำหำกคำดวำ่มูลค่ำที่คำดวำ่
จะไดรั้บคืนต ่ำกวำ่มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้ง
กบักำรคำดกำรณ์รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยในอนำคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 
 

กลุ่มบริษทัจะรับรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษี
และขำดทุนทำงภำษีท่ีไม่ได้ใช้เมื่อมีควำมเป็นไปได้ค่อนขำ้งแน่ว่ำกลุ่มบริษทัจะมีก ำไรทำงภำษี
ในอนำคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชั่วครำวและขำดทุนนั้น ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำร
จ ำเป็นตอ้งประมำณกำรวำ่กลุ่มบริษทัควรรับรู้จ  ำนวนสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีเป็น
จ ำนวนเท่ำใด โดยพิจำรณำถึงจ ำนวนก ำไรทำงภำษีท่ีคำดวำ่จะเกิดในอนำคตในแต่ละช่วงเวลำ 
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ประมำณกำรตน้ทุนในกำรแกไ้ขงำนในช่วงรับประกนัผลงำน 
 

ฝ่ำยบริหำรได้ใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณกำรต้นทุนในกำรแก้ไขงำนในช่วงรับประกนั
ผลงำนก่อสร้ำงแต่ละโครงกำรจำกประมำณกำรตน้ทุนท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน โดยพิจำรณำจำกค่ำใชจ้่ำย
ท่ีเกิดข้ึนในอดีต 
 

ประมำณกำรภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 
 

ภำระผูกพนัตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำนประมำณข้ึนตำมหลกั
คณิตศำสตร์ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอำศยัขอ้สมมติฐำนต่ำง ๆ ในกำรประมำณกำรนั้น เช่น อตัรำคิดลด 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือนในอนำคต และอตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน เป็นตน้ 
 

คดีควำม 
 

กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินที่อำจจะเกิดข้ึนจำกกำรถูกฟ้องร้องเรียกค่ำเสียหำย ฝ่ำยบริหำรตอ้งใช้
ดุลยพินิจในกำรประเมินผลของคดีท่ีถูกฟ้องร้อง และประมำณกำรควำมเสียหำยท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน 

 

กำรประมำณกำรในเร่ืองอ่ืน ๆ ไดถู้กเปิดเผยในแต่ละส่วนท่ีเก่ียวขอ้งของหมำยเหตุประกอบ
งบกำรเงินน้ี 

 

3. เกณฑก์ำรจดัท ำงบกำรเงินรวม 
 

3.1 งบกำรเงินรวมน้ีจดัท ำข้ึนโดยรวมงบกำรเงินของบริษทั และบริษทัยอ่ย 9 แห่ง (รวมกนัเรียกวำ่ 
“กลุ่มบริษทั”) โดยมีสัดส่วนโครงสร้ำงของกลุ่มบริษทั ดงัน้ี 

 

ช่ือบริษทั จดัตั้งข้ึนใน 
ประเทศ 

ประเภทกิจกำร อตัรำร้อยละของกำรถือหุน้ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

   2564 2563 
บริษทั ซีไอจี (ประเทศไทย) จ ำกดั ไทย ผลิตและจ ำหน่ำยอุปกรณ์และช้ินส่วนเคร่ืองปรับอำกำศ

และเคร่ืองท ำควำมเย็น  รวมทั้ งบริกำรซ่อมแซม 
บ ำรุงรักษำและตรวจสอบสินคำ้ 

99.98 99.98 

บริษทั ซีไอจี ดีเวลลอปเมนท ์จ ำกดั ไทย โรงแรมและบริกำรรับจำ้งก่อสร้ำงทุกชนิด 99.97 99.97 
บริษทั สยำมเรลเวย ์ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั ไทย ซ่อมบ ำรุงหัวรถจักรของกำรรถไฟและภำคเอกชน

และรับเหมำก่อสร้ำง 
99.99 99.99 

บริษทั อิลลสัโตร จ ำกดั ไทย ด ำเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัออกแบบ ทดสอบ และรับเหมำ
ก่อสร้ำง ระบบผลิตและจ่ำยไฟฟ้ำแรงสูง 

99.40 97.00 

บริษทั ซีไอจี บลูโซลูชัน่ส์ จ ำกดั ไทย ผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภณัฑแ์ละช้ินส่วนเคร่ืองปรับอำกำศ 99.97 99.97 
บริษทั ซีไอจี กำรประปำ จ ำกดั ไทย ผลิตและจ ำหน่ำยน ้ำประปำส ำหรับอุปโภคและบริโภค 70.00 - 
บริษทั เวลไวส์ แคร์ จ ำกดั ไทย ผลิตและจ ำหน่ำยถุงมือยำงกำรแพทย์และอุปกรณ์

ทำงกำรแพทย ์
50.00 - 

บริษทั ซีไอจี โอเปอเรชัน่ จ ำกดั ไทย บริหำรจดักำรเก่ียวกบักำรผลิตและจ ำหน่ำยน ้ำประปำ 50.00 - 
บริษทั ซีไออำร์พี จ ำกดั ไทย ด ำเนินธุรกิจโรงผลิตไฟฟ้ำพลงังำนหมุนเวียน 50.00 - 
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3.2 บริษทัยอ่ย เป็นกิจกำรท่ีอยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมของบริษทั กำรควบคุมเกิดข้ึนเม่ือบริษทัมีอ ำนำจควบคุม
ทั้งทำงตรงและทำงออ้มในกำรก ำหนดนโยบำยทำงกำรเงินและกำรด ำเนินงำนของบริษทันั้น เพื่อให้ไดม้ำ
ซ่ึงประโยชน์จำกกิจกรรมของบริษทัย่อย งบกำรเงินของบริษทัย่อยไดร้วมอยูใ่นงบกำรเงินรวมของ
กลุ่มบริษทั นบัแต่วนัท่ีมีกำรควบคุมจนถึงวนัท่ีกำรควบคุมส้ินสุดลง 
 

3.3 งบกำรเงินรวมจดัท ำข้ึนโดยใชน้โยบำยกำรบญัชีเดียวกนัส ำหรับรำยกำรบญัชีท่ีเหมือนกนัหรือเหตุกำรณ์
กำรบญัชีท่ีคลำ้ยคลึงกนั 
 

3.4 รอบระยะเวลำบญัชีของบริษทัย่อยส้ินสุดวนัเดียวกนักบับริษทั ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) (รอบบญัชี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม) ยกเวน้บริษทัยอ่ย 1 แห่ง ซ่ึงรอบระยะเวลำบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน มีดงัน้ี 
 – บริษทั เวลไวส์ แคร์ จ ำกดั  
โดยไดมี้กำรปรับปรุงผลกระทบของรำยกำรท่ีมีนยัส ำคญั ให้มีรอบระยะเวลำเดียวกนักบับริษทั ซี.ไอ.กรุ๊ป 
จ ำกดั (มหำชน) 
 

3.5 งบกำรเงินรวมได้รวมรำยกำรบญัชีของกลุ่มบริษทั หลงัจำกตดัรำยกำรระหว่ำงกนั ซ่ึงยอดคงคำ้ง
ระหวำ่งกลุ่มบริษทั รำยกำรคำ้ระหวำ่งกนัท่ีมีสำระส ำคญัและเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยของบริษทั และ
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ยไดต้ดัออกในขั้นตอนกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมแลว้ 
 

3.6 เงินลงทุนในบริษทัย่อยท่ีบริษทัถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 99.00 ในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม บริษทัค ำนวณ
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเสมือนหน่ึงถือหุ้นร้อยละ 100 

 

4. กำรจดัประเภทรำยกำรใหม่ 
 

รำยกำรบำงรำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและงบแสดงฐำนะทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 และงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จเฉพำะกิจกำร
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 ไดมี้กำรจดัประเภทรำยกำรใหม่ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักำรน ำเสนอ
งบกำรเงินปีปัจจุบนั ซ่ึงไม่มีผลกระทบต่อก ำไรขำดทุนส ำหรับปีหรือส่วนของผูถื้อหุ้นตำมท่ีรำยงำนไปแล้ว 
โดยประกอบดว้ยรำยกำรดงัต่อไปน้ี 

 

(หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 
ก่อนกำรจดั 
ประเภทใหม่ 

จดัประเภทใหม่ 
เพ่ิม(ลด) 

หลงักำรจดั 
ประเภทใหม่ 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 175,877,641.08 (9,103,561.55) 166,774,079.53 
สินทรัพยท่ี์เกิดจำกสัญญำ-หมุนเวยีน 28,433,936.55 9,103,561.55 37,537,498.10 
เงินประกนัผลงำน 27,913,109.54 (27,913,109.54) - 
สินทรัพยท่ี์เกิดจำกสัญญำ-ไม่หมุนเวยีน - 27,913,109.54 27,913,109.54 
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(หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 
ก่อนกำรจดั 
ประเภทใหม่ 

จดัประเภทใหม่ 
เพ่ิม(ลด) 

หลงักำรจดั 
ประเภทใหม่ 

งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563   
รำยไดจ้ำกกำรขำย 828,378,902.57 (3,854,165.15) 824,524,737.42 
รำยไดอ่ื้น 8,996,048.30 (206,185.56) 8,789,862.74 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและจดัจ ำหน่ำย 65,217,911.11 (3,854,165.15) 61,363,745.96 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 81,194,064.64 31,204,373.29 112,398,437.93 
ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำรท่ีส ำคญั 31,410,558.85 (31,410,558.85) - 
   (หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
ก่อนกำรจดั 
ประเภทใหม่ 

จดัประเภทใหม่ 
เพ่ิม(ลด) 

หลงักำรจดั 
ประเภทใหม่ 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2563    
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 165,623,241.88 (9,086,061.55) 156,537,180.33 
สินทรัพยท่ี์เกิดจำกสัญญำ-หมุนเวยีน 16,544,449.13 9,086,061.55 25,630,510.68 
เงินประกนัผลงำน 27,913,109.54 (27,913,109.54) - 
สินทรัพยท่ี์เกิดจำกสัญญำ-ไม่หมุนเวยีน - 27,913,109.54 27,913,109.54 

งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563   
รำยไดจ้ำกกำรขำย 822,157,105.91 (3,854,165.15) 818,302,940.76 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและจดัจ ำหน่ำย 64,732,283.41 (3,854,165.15) 60,878,118.26 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 66,057,334.77 31,410,558.85 97,467,893.62 
ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำรท่ีส ำคญั 31,410,558.85 (31,410,558.85) - 

 
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 
 

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืนแสดงดว้ยมูลค่ำสุทธิท่ีจะได้รับช ำระ โดยรับรู้เม่ือเร่ิมแรกด้วย
จ ำนวนเงินของส่ิงตอบแทนท่ีปรำศจำกเง่ือนไขในกำรไดรั้บช ำระ ในกรณีท่ีมีส่วนประกอบดำ้นกำร
จดัหำเงินท่ีมีนยัส ำคญัจะรับรู้ดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของส่ิงตอบแทน 
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กลุ่มบริษทัใชว้ิธีกำรอยำ่งง่ำย (Simplified Approach) ในกำรวดัมูลค่ำผลขำดทุนดำ้นเครดิต
ท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน ในกำรพิจำรณำผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน ลูกหน้ีกำรคำ้จะถูกจดักลุ่ม
ตำมวนัท่ีครบก ำหนดช ำระ อตัรำควำมเสียหำยท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนจะข้ึนอยูก่บัประวติักำรช ำระเงินและ
ขอ้มูลผลขำดทุนดำ้นเครดิตในอดีต ซ่ึงมีกำรปรับเพื่อสะทอ้นขอ้มูลปัจจุบนัและขอ้มูลกำรคำดกำรณ์ใน
อนำคต ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำบนัทึกในก ำไรขำดทุนภำยใตค้่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร และลูกหน้ีจะถูก
ตดัจ ำหน่ำยออกจำกบญัชีเม่ือทรำบวำ่เป็นหน้ีสูญ 

 

5.3 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงิน 
 

กำรจดัประเภทรำยกำรและกำรวดัมูลค่ำของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน 
 

กลุ่มบริษทัจดัประเภทสินทรัพยท์ำงกำรเงินโดยแบ่งเป็นแต่ละประเภท ดงัน้ี 
 

- สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำภำยหลงัด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
(FVOCI) หรือผำ่นก ำไรขำดทุน (FVPL) และ 
 

- สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 
 

ในกำรรับรู้รำยกำรเมื่อเร่ิมแรก กลุ่มบริษทัตอ้งวดัมูลค่ำของสินทรัพยท์ำงกำรเงินหรือ
หน้ีสินทำงกำรเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผำ่นก ำไรขำดทุนดว้ยมูลค่ำยุติธรรม บวกหรือ
หักดว้ยตน้ทุนกำรท ำรำยกำรซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบักำรไดม้ำหรือกำรออกสินทรัพยห์รือหน้ีสิน
ทำงกำรเงินนั้น ตน้ทุนกำรท ำรำยกำรของสินทรัพยท์ำงกำรเงินที่วดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรม
ผำ่นก ำไรขำดทุนนั้นรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยในก ำไรขำดทุน 

 

ตรำสำรหน้ี 
 

กำรวดัมูลค่ำในภำยหลงัของตรำสำรหน้ีข้ึนอยู่กบัโมเดลทำงธุรกิจ (Business Model) ของ
กลุ่มบริษทัในกำรจดักำรสินทรัพยท์ำงกำรเงินและลกัษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำของ
สินทรัพยท์ำงกำรเงิน กำรวดัมูลค่ำตรำสำรหน้ีสำมำรถท ำได ้3 วิธี โดยข้ึนอยู่กบักำรจดัประเภท
ตรำสำรหน้ีของกลุ่มบริษทั 

 

- รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย – สินทรัพยท์ำงกำรเงินตอ้งวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยเม่ือกลุ่ม
บริษทัถือครองสินทรัพยท์ำงกำรเงินนั้นตำมโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงค์กำรถือครอง
สินทรัพยท์ำงกำรเงินเพื่อรับกระแสเงินสดตำมสัญญำ และขอ้ก ำหนดตำมสัญญำของ
สินทรัพยท์ำงกำรเงินซ่ึงท ำให้เกิดกระแสเงินสดซ่ึงเป็นกำรจ่ำยเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจำก
ยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีก ำหนดไว ้รำยไดด้อกเบ้ียจำกสินทรัพยท์ำงกำรเงินดงักล่ำว
ตอ้งค ำนวณโดยใชว้ิธีอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ก ำไรหรือขำดทุนท่ีเกิดข้ึนจำกกำรตดัรำยกำร
จะรับรู้โดยตรงในก ำไรขำดทุน รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำแสดงในก ำไรขำดทุน 
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- มูลค่ำยุติธรรมผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (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 
 

- มูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรขำดทุน (FVPL) - สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีไม่เขำ้เง่ือนไขกำรวดัมูลค่ำ
ด้วยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยหรือ FVOCI ตอ้งวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน 
หรือก ำไรขำดทุนท่ีเกิดจำกตรำสำรหน้ีท่ีวดัมูลค่ำ FVPL จะรับรู้ในก ำไรขำดทุน ในรอบ
ระยะเวลำท่ีเกิดรำยกำร 

 

กลุ่มบริษทัตอ้งจดัประเภทรำยกำรใหม่ส ำหรับเงินลงทุนในตรำสำรหน้ีเฉพำะเม่ือกลุ่มบริษทั
เปล่ียนแปลงโมเดลธุรกิจในกำรบริหำรสินทรัพยเ์หล่ำนั้น 

 

ตรำสำรทุน 
 

กำรวดัมูลค่ำของตรำสำรทุนสำมำรถจ ำแนกและไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงได้ตำมประเภทของ
กำรวดัมูลค่ำไดส้องประเภท ไดแ้ก่ กำรวดัมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน (FVPL) หรือกำรวดัมูลค่ำ
ยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (FVOCI) ซ่ึงไม่สำมำรถจดัประเภทรำยกำรใหม่เขำ้ไปไวใ้น
ก ำไรขำดทุนในภำยหลงั  

 

เงินปันผลที่ได้รับจำกเงินลงทุนจะรับรู้ในก ำไรขำดทุนโดยแสดงรำยกำรเป็นรำยได้อ่ืน
เม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิท่ีจะไดรั้บเงินปันผล 

 

กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ย FVPL จะรับรู้เป็น
ก ำไร(ขำดทุน)อื่นในก ำไรขำดทุน รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ (และกำรกลบัรำยกำรขำดทุน
จำกกำรดอ้ยค่ำ) ของตรำสำรทุนท่ีวดัมูลค่ำดว้ย FVOCI จะไม่แยกแสดงรำยกำรต่ำงหำกจำกรำยกำร
เปล่ียนแปลงอ่ืน ๆ ในมูลค่ำยติุธรรม 
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กำรจดัประเภทรำยกำรและกำรวดัมูลค่ำของหน้ีสินทำงกำรเงินและส่วนของเจำ้ของ 
 

เคร่ืองมือทำงกำรเงินที่กลุ่มบริษทัเป็นผูอ้อกตอ้งจดัประเภทเป็นหน้ีสินทำงกำรเงินหรือ
ตรำสำรทุนโดยพิจำรณำภำระผกูพนัตำมสัญญำ 

 

- หำกกลุ่มบริษทัมีภำระผูกพนัตำมสัญญำท่ีจะตอ้งส่งมอบเงินสดหรือสินทรัพยท์ำงกำรเงินอ่ืน
ใหก้บักิจกำรอ่ืน โดยไม่สำมำรถปฏิเสธกำรช ำระหรือเล่ือนกำรช ำระออกไปอยำ่งไม่มีก ำหนด
ไดน้ั้น เคร่ืองมือทำงกำรเงินนั้นจะจดัประเภทเป็นหน้ีสินทำงกำรเงิน เวน้แต่วำ่กำรช ำระนั้น
สำมำรถช ำระโดยกำรออกตรำสำรทุนของกลุ่มบริษทัเองดว้ยจ ำนวนตรำสำรทุนท่ีคงท่ี และ
เปล่ียนกบัจ ำนวนเงินท่ีคงท่ี 

 

- หำกกลุ่มบริษทัไม่มีภำระผูกพนัตำมสัญญำหรือสำมำรถเล่ือนกำรช ำระภำระผูกพนัตำม
สัญญำไปได ้เคร่ืองมือทำงกำรเงินดงักล่ำวจะจดัประเภทเป็นตรำสำรทุน 

 

ในกำรรับรู้รำยกำรเม่ือเร่ิมแรก กลุ่มบริษทัตอ้งวดัมูลค่ำของหน้ีสินทำงกำรเงินด้วยมูลค่ำ
ยุติธรรม กลุ่มบริษทัจดัประเภทรำยกำรหน้ีสินทำงกำรเงินทั้งหมดท่ีวดัมูลค่ำในภำยหลงัดว้ยรำคำทุน
ตดัจ ำหน่ำย 

 

สัญญำอนุพนัธ์ 
 

สัญญำอนุพนัธ์จดัประเภทรำยกำรและวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน ยกเวน้
สัญญำอนุพนัธ์ท่ีใชส้ ำหรับกำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียง 

 

กำรรับรู้รำยกำรและกำรตดัรำยกำร 
 

กลุ่มบริษทัตอ้งรับรู้สินทรัพยท์ำงกำรเงินหรือหน้ีสินทำงกำรเงินในงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะ
เม่ือกลุ่มบริษทัเป็นคู่สัญญำตำมข้อก ำหนดของสัญญำของเคร่ืองมือทำงกำรเงินนั้น กำรซ้ือหรือขำย
สินทรัพยท์ำงกำรเงินตำมวธีิปกติตอ้งรับรู้รำยกำรในวนัซ้ือขำย ซ่ึงเป็นวนัท่ีกลุ่มบริษทัตกลงท่ีจะซ้ือหรือ
ขำยสินทรัพย ์สินทรัพยท์ำงกำรเงินจะถูกตดัรำยกำรเฉพำะเม่ือสิทธิตำมสัญญำท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสด
จำกสินทรัพยท์ำงกำรเงินหมดอำยุ หรือเม่ือกลุ่มบริษทัโอนสินทรัพยท์ำงกำรเงิน และเป็นกำรโอน
ควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของเกือบทั้งหมดของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน หน้ีสินทำงกำรเงิน
จะถูกตดัรำยกำรเฉพำะเม่ือหน้ีสินทำงกำรเงินนั้นส้ินสุดลง 

 

กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน 
 

กลุ่มบริษทัรับรู้ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนของตรำสำรหน้ีทั้งหมดท่ีไม่ได้
วดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุน ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนค ำนวณจำก
ผลต่ำงของกระแสเงินสดท่ีจะครบก ำหนดช ำระตำมสัญญำกบักระแสเงินสดทั้งหมดท่ีบริษทัคำดว่ำจะ
ไดรั้บช ำระ และคิดลดดว้ยอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงโดยประมำณของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน ณ วนัท่ีไดม้ำ  
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ในกรณีท่ีควำมเส่ียงด้ำนเครดิตของสินทรัพยไ์ม่ได้เพิ่มข้ึนอย่ำงมีนยัส ำคญันบัตั้งแต่กำรรับรู้
รำยกำรเร่ิมแรก บริษทัวดัมูลค่ำผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนโดยพิจำรณำจำกกำรผิดสัญญำ
ท่ีอำจจะเกิดข้ึนใน 12 เดือนขำ้งหนำ้ ในขณะท่ีหำกควำมเส่ียงดำ้นเครดิตของสินทรัพยเ์พิ่มข้ึนอยำ่งมี
นยัส ำคญันบัตั้งแต่กำรรับรู้รำยกำรเร่ิมแรก บริษทัวดัมูลค่ำผลขำดทุนดว้ยจ ำนวนเงินท่ีเท่ำกบัผลขำดทุน
ดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนตลอดอำยท่ีุเหลืออยูข่องเคร่ืองมือทำงกำรเงิน  

 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินจะถูกตดัจ ำหน่ำยออกจำกบญัชี เม่ือกิจกำรคำดวำ่จะไม่ไดรั้บคืนกระแสเงินสด
ตำมสัญญำอีกต่อไป 

 

5.4 สินคำ้คงเหลือบนัทึกตำมรำคำทุนหรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่อย่ำงใดจะต ่ำกว่ำ โดยรำคำทุน
มีกำรค ำนวณโดยวิธีเขำ้ก่อนออกก่อน 
 

ตน้ทุนของสินคำ้ประกอบดว้ย ตน้ทุนสินคำ้ท่ีซ้ือ ตน้ทุนในกำรแปลงสภำพ และตน้ทุนอ่ืนท่ี
เกิดข้ึนเพื่อให้สินคำ้อยูใ่นสถำนท่ีตั้งและสภำพท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบนั ในกรณีของสินคำ้ส ำเร็จรูปและ
สินคำ้ระหวำ่งผลิตท่ีผลิตเอง ตน้ทุนสินคำ้ไดร้วมกำรปันส่วนของค่ำโสหุ้ยกำรผลิตอยำ่งเหมำะสม โดย
พิจำรณำถึงระดบัก ำลงักำรผลิตตำมปกติ 

 

มูลค่ำสุทธิท่ีจะได้รับเป็นกำรประมำณรำคำท่ีจะขำยได้จำกกำรด ำเนินธุรกิจปกติหักด้วย
ประมำณกำรตน้ทุนท่ีจะผลิตใหเ้สร็จและตน้ทุนท่ีจ ำเป็นตอ้งจ่ำยไปเพื่อใหข้ำยสินคำ้นั้นได ้
 

5.5 เงินลงทุน 
 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
 

ตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยบนัทึกดว้ยวธีิรำคำทุน และหกัดว้ยค่ำเผื่อ
กำรดอ้ยค่ำ 

 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
 

ตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเงินลงทุนในบริษทัร่วมบนัทึกดว้ยวธีิรำคำทุน และหกัดว้ยค่ำเผื่อ
กำรดอ้ยค่ำ และตำมงบกำรเงินรวมเงินลงทุนในบริษทัร่วมบนัทึกดว้ยวธีิส่วนไดส่้วนเสีย 

 

5.6 อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน หมำยถึงท่ีดินหรืออำคำรหรือส่วนควบอำคำรหรือทั้งท่ีดินและอำคำร
ที่ถือครองเพื่อหำประโยชน์จำกรำยไดค้่ำเช่ำหรือมูลค่ำที่เพิ่มข้ึนหรือทั้งสองอยำ่ง ทั้งน้ีไม่ไดม้ีไว้
เพื่อใชใ้นกำรผลิตหรือจดัหำสินคำ้หรือให้บริกำรไม่ไดม้ีไวเ้พื่อใชใ้นกำรบริหำรงำนของกิจกำร
ไม่ไดมี้ไวเ้พื่อขำยตำมปกติธุรกิจ กลุ่มบริษทับนัทึกมูลค่ำเร่ิมแรกของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน
ในรำคำทุน หลงัจำกนั้นกลุ่มบริษทัจะบนัทึกอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนดว้ยรำคำทุนหกัค่ำเส่ือม
รำคำสะสมและค่ำเผื่อผลขำดทุนกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 
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ค่ำเส่ือมรำคำของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนค ำนวณจำกรำคำทุนโดยใชว้ิธีเส้นตรงตำมอำยุ
กำรใหป้ระโยชน์โดยประมำณ ดงัน้ี  

 

อำคำรและส่ิงปลูกสร้ำง 10 ปี 
 

ค่ำเส่ือมรำคำรวมอยู่ในกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำนและไม่มีกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำ
อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนประเภทท่ีดิน และงำนระหวำ่งก่อสร้ำง 

 

กลุ่มบริษทัรับรู้ผลต่ำงระหว่ำงจ ำนวนเงินท่ีได้รับสุทธิจำกกำรจ ำหน่ำยกบัมูลค่ำตำมบญัชี
ของสินทรัพยใ์นก ำไรขำดทุนในงวดท่ีตดัรำยกำรอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนออกจำกบญัชี 

 

กำรโอนเปล่ียนประเภทจำกอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนไปเป็นท่ีดินและอำคำรท่ีมีไวใ้ช้งำน 
ใช้มูลค่ำตำมบญัชี ณ วนัท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงกำรใช้งำนและจะวดัมูลค่ำตำมนโยบำยบญัชีของท่ีดิน
และอำคำร 

 

5.7 ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์แสดงด้วยรำคำทุนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสม และ
ค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี) 

 

รำคำทุนรวมถึงตน้ทุนทำงตรง ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรไดม้ำของสินทรัพย ์ตน้ทุนของกำรก่อสร้ำง
สินทรัพยท่ี์กิจกำรก่อสร้ำงเอง รวมถึงตน้ทุนของวสัดุ แรงงำนทำงตรง และตน้ทุนทำงตรงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบักำรจดัหำสินทรัพยเ์พื่อใหสิ้นทรัพยน์ั้นอยูใ่นสภำพท่ีพร้อมใชง้ำนไดต้ำมควำมประสงคต์น้ทุนใน
กำรร้ือถอน กำรขนยำ้ย กำรบูรณะสถำนท่ีตั้งของสินทรัพยแ์ละตน้ทุนกำรกูย้มื 

 

ส่วนประกอบของรำยกำรท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์แต่ละรำยกำรท่ีมีอำยใุห้ประโยชน์ไม่เท่ำกนั
ตอ้งบนัทึกแต่ละส่วนประกอบท่ีมีนยัส ำคญัแยกต่ำงหำกจำกกนั 

 

ตน้ทุนที่เกิดข้ึนในภำยหลงั ตน้ทุนในกำรเปลี่ยนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึง
ของมูลค่ำตำมบญัชีของรำยกำรท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ ถำ้มีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ท่ีบริษทัจะไดรั้บ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตจำกรำยกำรนั้น และสำมำรถวดัมูลค่ำตน้ทุนของรำยกำรนั้นได้
อยำ่งน่ำเช่ือถือ ช้ินส่วนที่ถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจ ำหน่ำยตำมมูลค่ำตำมบญัชี ตน้ทุนที่เกิดข้ึนใน
กำรซ่อมบ ำรุงท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นประจ ำจะรับรู้ในก ำไรขำดทุนเม่ือเกิดข้ึน 

 
 
 



ส่่วนที่่� 3 งบการเงิน
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ค่ำเส่ือมรำคำบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในก ำไรขำดทุน และค ำนวณโดยวิธีเส้นตรงตำมเกณฑ์อำยุ
กำรให้ประโยชน์โดยประมำณของส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรำยกำร ประมำณกำรอำยุ
กำรให้ประโยชน์ของสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี 

 

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
ท่ีไดรั้บจำกกำรจ ำหน่ำยกบัมูลค่ำตำมบญัชีของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิเป็นรำยได้อ่ืน
หรือค่ำใชจ่้ำยอ่ืนในก ำไรขำดทุน 

 

กำรโอนจำกอสังหำริมทรัพยท่ี์มีไวใ้ชง้ำนไปเป็นอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนใชมู้ลค่ำตำมบญัชี 
ณ วนัท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงกำรใช้งำน 

 

5.8 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหกัค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 
ของสินทรัพยน์ั้น ค่ำตดัจ ำหน่ำยรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุนโดยวิธีเส้นตรงซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะสะทอ้น
รูปแบบท่ีคำดว่ำจะได้รับประโยชน์ในอนำคตจำกสินทรัพย์นั้ นตำมระยะเวลำท่ีคำดว่ำจะได้รับ
ประโยชน์จำกสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน โดยเร่ิมตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือสินทรัพยน์ั้นพร้อม
ท่ีจะใหป้ระโยชน์ในอนำคต ระยะเวลำท่ีคำดวำ่จะได้รับประโยชน์แสดงได้ดงัน้ี 

 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 5 ปี 
ค่ำใชจ่้ำยรอกำรตดับญัชี 10 ปี 

 

5.9 สัญญำเช่ำ 
 

สัญญำเช่ำ - กรณีกลุ่มบริษทัเป็นผูเ้ช่ำ 
 

ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญำ กลุ่มบริษทัประเมินวำ่สัญญำเป็นสัญญำเช่ำหรือประกอบดว้ย
สัญญำเช่ำหรือไม่ โดยสัญญำจะเป็นสัญญำเช่ำหรือประกอบดว้ยสัญญำเช่ำ ถำ้สัญญำเช่ำนั้นเป็นกำร
ใหสิ้ทธิในกำรควบคุมกำรใชสิ้นทรัพยท่ี์ระบุส ำหรับช่วงเวลำหน่ึงเพื่อกำรแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน 
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กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้และหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ ณ วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล 
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้วดัมูลค่ำโดยใช้รำคำทุน 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 ำหนดไดทุ้กเม่ือ แต่หำกอตัรำนั้นไม่สำมำรถก ำหนดไดทุ้กเม่ือ กลุ่มบริษทัตอ้งใชอ้ตัรำดอกเบ้ีย
กำรกูย้ืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทั 

 

กำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำท่ีรวมอยูใ่นกำรวดัมูลค่ำของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ ประกอบดว้ย 
 

- กำรจ่ำยช ำระคงท่ี รวมถึงกำรจ่ำยช ำระคงท่ีโดยเน้ือหำ 
- กำรจ่ำยช ำระค่ำเช่ำผนัแปรท่ีข้ึนอยู่กบัดชันีหรืออตัรำ ซ่ึงกำรวดัมูลค่ำเร่ิมแรกใช้ดชันีหรือ

อตัรำ ณ วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล 
- จ ำนวนเงินท่ีคำดวำ่จะตอ้งจ่ำยช ำระภำยใตก้ำรรับประกนัมูลค่ำคงเหลือ 
- รำคำใชสิ้ทธิเลือกซ้ือ หำกมีควำมแน่นอนอยำ่งสมเหตุสมผลท่ีบริษทัจะใชสิ้ทธิเลือกซ้ือหรือ

สิทธิเลือกในกำรขยำยอำยสุัญญำเช่ำนั้น โดยรำคำดงักล่ำวเป็นค่ำเช่ำท่ีคำดวำ่จะตอ้งจ่ำยช ำระ
ในระยะกำรต่อสัญญำตำมสิทธิเลือกซ้ือ และ 

- กำรจ่ำยช ำระค่ำปรับเพื่อกำรยกเลิกสัญญำเช่ำ หำกมีควำมแน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำ
บริษทัจะยกเลิกสัญญำเช่ำ 

 

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่ำสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชด้ว้ยรำคำทุนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสมและผลขำดทุน
จำกกำรดอ้ยค่ำสะสม และปรับปรุงดว้ยกำรวดัมูลค่ำของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำใหม่ กลุ่มบริษทัจะคิด
ค่ำเส่ือมรำคำสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้โดยใช้วิธีเส้นตรงนบัจำกวนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผลจนถึงวนัส้ินสุด
อำยุกำรใช้ประโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้หรือวนัส้ินสุดอำยุสัญญำเช่ำแลว้แต่วนัใดจะเกิดข้ึน
ก่อน อยำ่งไรก็ตำม หำกสัญญำเช่ำโอนควำมเป็นเจำ้ของในสินทรัพยอ์ำ้งอิงให้แก่บริษทัเม่ือส้ินสุด
อำยุสัญญำเช่ำ หรือหำกรำคำทุนของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้สะทอ้นว่ำบริษทัจะใช้สิทธิเลือกซ้ือ 
กลุ่มบริษทัตอ้งคิดค่ำเส่ือมรำคำสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้จำกวนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผลจนถึงวนัส้ินสุด
อำยุกำรใชป้ระโยชน์ของสินทรัพยอ์ำ้งอิง อำยุกำรใช้ประโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชพ้ิจำรณำ
โดยใชห้ลกักำรเดียวกนักบักำรพิจำรณำอำยกุำรใชป้ระโยชน์ของท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ 
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ค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชค้  ำนวณจำกรำคำทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรง
ตำมอำยขุองสัญญำเช่ำ หรืออำยกุำรใหป้ระโยชน์โดยประมำณของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชแ้ต่ละประเภท 
แลว้แต่ระยะเวลำใดจะต ่ำกวำ่ ดงัต่อไปน้ี 

 

ท่ีดิน 3-26 ปี บวกอำยขุองสญัญำท่ีมีควำมแน่นอนอยำ่งสมเหตุสมผลท่ี
จะใชสิ้ทธิเลือกในกำรขยำยสัญญำ 

เคร่ืองจกัรและยำนพำหนะ 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 ถำ้มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้มี
มูลค่ำลดลงจนเป็นศูนยแ์ลว้ และมีกำรลดลงเพิ่มเติมจำกกำรวดัมูลค่ำของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 
กลุ่มบริษทัตอ้งรับรู้จ  ำนวนคงเหลือของกำรวดัมูลค่ำใหม่ในก ำไรขำดทุน 

 

สัญญำเช่ำระยะสั้น และสัญญำเช่ำซ่ึงสินทรัพยมี์มูลค่ำต ่ำ 
 

กลุ่มบริษทัอำจเลือกท่ีจะไม่รับรู้สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้และหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำส ำหรับ
สัญญำเช่ำระยะสั้ น ซ่ึงเป็นสัญญำเช่ำท่ีมีอำยุสัญญำเช่ำ 12 เดือนหรือน้อยกว่ำ หรือสัญญำเช่ำซ่ึง
สินทรัพยอ์ำ้งอิงมีมูลค่ำต ่ำ กลุ่มบริษทัรับรู้กำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญำเช่ำดงักล่ำว
เป็นค่ำใชจ่้ำยตำมวธีิเส้นตรงตลอดอำยสุัญญำเช่ำ 

 

สัญญำเช่ำ - กรณีกลุ่มบริษทัเป็นผูใ้หเ้ช่ำ 
 

กลุ่มบริษทัพิจำรณำเม่ือเร่ิมแรกว่ำแต่ละสัญญำเช่ำเป็นสัญญำเช่ำเงินทุนหรือสัญญำเช่ำ
ด ำเนินงำน ในกำรจ ำแนกประเภทสัญญำเช่ำแต่ละคร้ัง กลุ่มบริษทัตอ้งประเมินว่ำสัญญำนั้น
โอนควำมเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยอ์ำ้งอิงท่ีผูเ้ป็นเจำ้ของพึงไดรั้บหรือไม่ 
หำกเป็นไปตำมนั้น สัญญำเช่ำดงักล่ำวจดัประเภทเป็นสัญญำเช่ำเงินทุน หรือหำกไม่เป็นไปตำมนั้น 
สัญญำเช่ำดงักล่ำวจะจดัประเภทเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำน 
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สินทรัพย์ท่ีให้เช่ำตำมสัญญำเช่ำเงินทุนบนัทึกเป็นลูกหน้ีสัญญำเช่ำเงินทุนด้วยมูลค่ำ
ปัจจุบนัของจ ำนวนเงินท่ีจ่ำยตำมสัญญำเช่ำ ผลต่ำงระหวำ่งยอดรวมของลูกหน้ีเบ้ืองตน้กบัมูลค่ำ
ปัจจุบนัของลูกหน้ีบนัทึกเป็นรำยไดท้ำงกำรเงินคำ้งรับ รำยไดจ้ำกสัญญำเช่ำระยะยำวรับรู้ตลอดอำยุ
ของสัญญำเช่ำโดยใชว้ิธีเงินลงทุนสุทธิซ่ึงสะทอ้นอตัรำผลตอบแทนคงท่ีทุกงวด ตน้ทุนทำงตรง
เร่ิมแรกท่ีรวมอยู่ในกำรวดัมูลค่ำลูกหน้ีสัญญำเช่ำเงินทุนเร่ิมแรกและจะทยอยรับรู้โดยลดจำก
รำยไดต้ลอดอำยขุองสัญญำเช่ำ 

 

สินทรัพยท่ี์ให้เช่ำตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำนรวมแสดงอยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงินในส่วน
อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน ท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ และตดัค่ำเส่ือมรำคำตลอดอำยุกำรให้
ประโยชน์ของสินทรัพยด์ว้ยเกณฑ์เดียวกนักบัรำยกำรอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน ท่ีดิน อำคำร
และอุปกรณ์ของกลุ่มกิจกำรซ่ึงมีลกัษณะคลำ้ยคลึงกนั รำยไดค้่ำเช่ำ(สุทธิจำกส่ิงตอบแทนจูงใจท่ีไดจ่้ำย
ใหแ้ก่ผูเ้ช่ำ)รับรู้ดว้ยวธีิเส้นตรงตลอดช่วงเวลำกำรใหเ้ช่ำ 

 

5.10 กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์ำงกำรเงิน 
 

มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยไ์ดรั้บกำรประเมิน ณ ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนว่ำมีขอ้บ่งช้ี
ของกำรดอ้ยค่ำเกิดข้ึนหรือไม่ ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ี จะท ำกำรประมำณมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนของ
สินทรัพยน์ั้นหรือหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดท่ีมีสินทรัพยท่ี์ก ำลงัพิจำรณำนั้นรวมอยู่โดย
รับรู้ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำเม่ือมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนต ่ำกวำ่มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยห์รือ
หน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดนั้น 

 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน ๆ ท่ีมีอำยุกำรใชง้ำนไม่ทรำบแน่นอน และสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนซ่ึงยงั
ไม่พร้อมใชจ้ะมีกำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำทุกปี โดยไม่ค  ำนึงวำ่จะมีขอ้บ่งช้ีของกำรดอ้ยค่ำเกิดข้ึนหรือไม่ 

 

ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยในก ำไรขำดทุนทนัที 
 

กำรค ำนวณมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืน 
 

- มูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืน หมำยถึง มูลค่ำยุติธรรมหักตน้ทุนในกำรขำยของสินทรัพยห์รือหน่วย
สินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด หรือมูลค่ำจำกกำรใชข้องสินทรัพยน์ั้น แลว้แต่จ ำนวนใดจะสูงกวำ่ 
 

- ในกำรประเมินมูลค่ำจำกกำรใช้ของสินทรัพย  ์ประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคตท่ีคำดว่ำจะ
ไดรั้บจำกสินทรัพยจ์ะถูกคิดลดเป็นมูลค่ำปัจจุบนัโดยใชอ้ตัรำคิดลดท่ีเป็นอตัรำก่อนภำษีเงินได้
ท่ีสะทอ้นมูลค่ำท่ีอำจประเมินไดใ้นตลำดปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตำมเวลำและควำมเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย ์
 

- สินทรัพยท่ี์ไม่ก่อให้เกิดเงินสดซ่ึงส่วนใหญ่เป็นหน่วยอิสระแยกจำกสินทรัพยอ่ื์น ๆ จะพิจำรณำ
มูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนให้สอดคล้องกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นมี
ควำมเก่ียวขอ้งดว้ย 
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กำรกลบัรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ 
 

- ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยท่ี์รับรู้ในงวดก่อน ยกเวน้ค่ำควำมนิยม จะถูกกลบัรำยกำร 
หำกประมำณกำรท่ีใชใ้นกำรก ำหนดมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนไดเ้ปล่ียนแปลงไปภำยหลงัจำกรับรู้
ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำคร้ังล่ำสุดแล้ว เพียงเพื่อให้มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกว่ำ
มูลค่ำตำมบญัชีท่ีควรเป็น (สุทธิจำกค่ำเส่ือมรำคำหรือค่ำตดัจ ำหน่ำย) หำกไม่เคยรับรู้ผลขำดทุน
จำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยน์ั้นมำก่อน 

 

- กำรกลบัรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำจะถูกรับรู้เป็นรำยไดใ้นก ำไรขำดทุนทนัที 
 

5.11 ผลประโยชน์พนกังำน 
 

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังำน 
 

กลุ่มบริษทัรับรู้เงินเดือน ค่ำจำ้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่ำใชจ่้ำย
เม่ือเกิดรำยกำร 

 

ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำน (โครงกำรสมทบเงิน) 
 

กลุ่มบริษทัและพนักงำนได้ร่วมกันจัดตั้ งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบด้วยเงินท่ี
พนกังำนจ่ำยสะสมและเงินท่ีกลุ่มบริษทัจ่ำยสมทบให้เป็นรำยเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ
ไดแ้ยกออกจำกสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทั เงินท่ีกลุ่มบริษทัจ่ำยสมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพบนัทึก
เป็นค่ำใชจ่้ำยในก ำไรหรือขำดทุนส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำน (โครงกำรผลประโยชน์) 
 

กลุ่มบริษัทมีภำระส ำหรับเงินชดเชยท่ีต้องจ่ำยให้แก่พนักงำนเม่ือออกจำกงำนตำม
กฎหมำยแรงงำนและผลประโยชน์จำกกำรท ำงำนเป็นระยะเวลำนำนตำมจ ำนวนปีที่ก  ำหนด 
ซ่ึงกลุ่มบริษทัถือวำ่เงินชดเชยและผลประโยชน์ดงักล่ำวเป็นโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำก
งำนส ำหรับพนกังำน 

 

กลุ่มบริษทัค ำนวณหน้ีสินโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนโดยใชว้ธีิคิดลดแต่ละหน่วย 
ท่ีประมำณกำรไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยนกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัท่ีไดรั้บอนุญำต 
วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไวพ้ิจำรณำวำ่กำรบริกำรในแต่ละงวดก่อให้เกิดสิทธิในกำร
ไดรั้บผลประโยชน์เพิ่มข้ึน และวดัมูลค่ำแต่ละหน่วยแยกจำกกนัเพื่อรวมเป็นภำระผูกพนังวดสุดทำ้ย 
ตน้ทุนบริกำรในอดีตรับรู้ตำมวธีิเส้นตรงตลอดช่วงอำยุงำนเฉล่ียจนกวำ่ผลประโยชน์ท่ีปรับเปล่ียนนั้น
จะตกเป็นสิทธิขำดของพนกังำน 

 

ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั (Actuarial gains and 
losses) รับรู้เป็นรำยกำรในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ในรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเกิดข้ึน 
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ตน้ทุนบริกำรในอดีตจะถูกรับรู้ทั้งจ  ำนวนในก ำไรหรือขำดทุนทนัทีท่ีมีกำรแกไ้ขโครงกำร
หรือลดขนำดโครงกำร 

 

5.12 ประมำณกำรหน้ีสินจะรับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีภำระหน้ีสินเกิดข้ึนจำก
ขอ้พิพำททำงกฎหมำยหรือภำระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีต และมีควำมเป็นไปได้
ค่อนขำ้งแน่นอนวำ่ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ำยไปเพื่อช ำระภำระหน้ีสินดงักล่ำว โดยภำระ
หน้ีสินดงักล่ำวสำมำรถประมำณจ ำนวนเงินไดอ้ย่ำงน่ำเช่ือถือ ถำ้ผลกระทบดงักล่ำวเป็นนยัส ำคญั 
ประมำณกำรกระแสเงินสดท่ีจะจ่ำยในอนำคตจะคิดลดเป็นมูลค่ำปัจจุบนัโดยใช้อตัรำคิดลดในตลำด
ปัจจุบนัก่อนค ำนึงภำษีเงินได ้เพื่อให้สะทอ้นมูลค่ำท่ีอำจประเมินไดใ้นตลำดปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตำม
เวลำและควำมเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน 

 

5.13 ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมของบริษทัยอ่ย หมำยถึง มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิ
ของบริษทัย่อยตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นท่ีไม่ได้เป็นของกลุ่มบริษทั ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี
อ ำนำจควบคุมของบริษทัยอ่ยแยกแสดงรำยกำรในส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและ
รำยกำรก ำไร(ขำดทุน)สุทธิของส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมของบริษทัยอ่ยแยกแสดง
ในงบก ำไรขำดทุนรวมและงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวม 

 

5.14 รำยไดรั้บรู้เม่ือลูกคำ้มีอ ำนำจควบคุมในสินคำ้หรือบริกำรดว้ยจ ำนวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ี 
คำดวำ่จะมีสิทธิไดรั้บโดยไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม แสดงสุทธิจำกส่วนลดกำรคำ้ โดยมีนโยบำยดงัน้ี 

 

5.14.1 รำยไดจ้ำกกำรขำยและใหบ้ริกำร รับรู้เม่ือบริษทัไดโ้อนอ ำนำจควบคุมในสินคำ้หรือบริกำร
ใหแ้ก่ลูกคำ้แลว้ ซ่ึงโดยทัว่ไปเกิดข้ึนเม่ือมีกำรส่งมอบสินคำ้และบริกำรใหก้บัลูกคำ้ 

 

5.14.2 รำยไดจ้ำกกำรรับเหมำก่อสร้ำง ประกอบดว้ยจ ำนวนรำยได้เม่ือเร่ิมแรกตำมท่ีตกลงไวใ้น
สัญญำและรำยไดจ้ำกงำนท่ีเพิ่มตำมท่ีตกลงกนัไวใ้นใบเสนอรำคำ ซ่ึงรับรู้ตำมวธีิอตัรำส่วน
ของงำนท่ีท ำเสร็จ อตัรำส่วนของงำนท่ีท ำเสร็จก ำหนดข้ึนจำกกำรส ำรวจอตัรำส่วนของงำน
ก่อสร้ำงทำงกำยภำพท่ีท ำเสร็จเปรียบเทียบกบังำนก่อสร้ำงทั้งหมดตำมสัญญำโดยวิศวกร
ผูค้วบคุมงำนก่อสร้ำง ในกรณีท่ีมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่นอนว่ำต้นทุนทั้งส้ินของ
โครงกำรเกินกว่ำมูลค่ำรำยไดต้ำมสัญญำ กลุ่มบริษทัจะรับรู้ประมำณกำรขำดทุนดงักล่ำว
เป็นค่ำใชจ่้ำยทนัทีในก ำไรขำดทุน รำยไดท่ี้รับรู้แลว้ตำมขั้นควำมส ำเร็จของงำนแต่ยงัไม่ถึง
ก ำหนดเรียกช ำระตำมสัญญำแสดงไวเ้ป็น “สินทรัพยท่ี์เกิดจำกสัญญำ” ส ำหรับรำยได้ท่ียงั
ไม่ได้รับรู้ตำมขั้นควำมส ำเร็จของงำนแต่ได้เรียกช ำระเงินตำมสัญญำแล้วแสดงไวเ้ป็น 
“หน้ีสินท่ีเกิดจำกสัญญำ” ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน หำกไม่สำมำรถประมำณขั้นควำมส ำเร็จ
ของงำนตำมสัญญำไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ รำยไดจ้ำกกำรรับเหมำก่อสร้ำงจะถูกรับรู้ไดไ้ม่เกินกวำ่
ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนตำมสัญญำและมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ท่ีจะไดรั้บตน้ทุนนั้นคืน 
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5.14.3 รำยไดค้่ำเช่ำรับรู้รำยไดต้ำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยุสัญญำเช่ำ 
 

5.14.4 ดอกเบ้ียรับรับรู้ตำมเกณฑค์งคำ้งโดยค ำนึงถึงอตัรำผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 
 

5.14.5 เงินปันผลรับถือเป็นรำยไดเ้ม่ือมีสิทธิในกำรรับเงินปันผล 
 

5.14.6 รำยไดอ่ื้นบนัทึกตำมเกณฑค์งคำ้ง 
 

5.15 กำรรับรู้ค่ำใชจ่้ำย 
 

5.15.1 ตน้ทุนจำกกำรรับเหมำก่อสร้ำงท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรปฏิบติัตำมภำระท่ีตอ้งปฏิบติัให้เสร็จส้ิน
ตำมสัญญำ รับรู้ในก ำไรขำดทุนทนัที เม่ือมีกำรปฏิบติังำนและเม่ือมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่
ที่ตน้ทุนจำกกำรรับเหมำก่อสร้ำงทั้งส้ินจะสูงกว่ำรำยไดท้ั้งส้ิน บริษทัจะรับรู้ผลขำดทุน
ท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนเป็นค่ำใชจ่้ำยในก 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 ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนหรือรับรู้
โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้ซ่ึงจะรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนหรือรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุ้น
เช่นเดียวกนั 

 

ภำษีเงินไดปั้จจุบนั 
 

กลุ่มบริษทับนัทึกภำษีเงินไดปั้จจุบนัตำมจ ำนวนท่ีคำดวำ่จะจ่ำยให้กบัหน่วยงำนจดัเก็บภำษี
ของรัฐโดยค ำนวณจำกก ำไรทำงภำษีตำมหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร 

 

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 
 

กลุ่มบริษทับนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชัว่ครำวระหว่ำงรำคำตำมบญัชี
ของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนกบัฐำนภำษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ี
เก่ียวข้องนั้น โดยใช้อตัรำภำษีท่ีมีผลบงัคบัใช้อยู่ หรือท่ีคำดได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำจะมีผลบงัคบัใช้
ภำยในส้ินรอบระยะเวลำท่ีรำยงำน และคำดวำ่อตัรำภำษีดงักล่ำวจะน ำไปใช้เม่ือสินทรัพยภ์ำษีเงินได้
รอกำรตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งไดรั้บประโยชน์ หรือหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีไดมี้กำรจ่ำยช ำระ 



แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี/รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษััท ซีี.ไอ.กร๊�ป จำำากัด (มูหาชน) ส่วนท่� 3 งบการเงิน166 35 

กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชัว่ครำวที่ตอ้งเสียภำษี 
ทุกรำยกำร แต่รับรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชั่วครำวท่ีใช้หักภำษี 
รวมทั้งผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ช้ในจ ำนวนเท่ำท่ีมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทั
จะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวที่ใช้หักภำษีและ
ผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 

กลุ่มบริษทัจะทบทวนมูลคำ่ตำมบญัชีของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทุกวนัส้ินรอบ
ระยะเวลำท่ีรำยงำน และจะท ำกำรปรับลดมูลค่ำตำมบญัชีดงักล่ำว หำกมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่วำ่ 
กลุ่มบริษทัจะไม่มีก ำไรทำงภำษีเพียงพอต่อกำรน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทั้งหมดหรือ
บำงส่วนมำใชป้ระโยชน์ 

 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีและหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี จะแสดงหกักลบกนั
ก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิตำมกฎหมำยท่ีจะน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมำหกักลบกบั
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 เงินตรำต่ำงประเทศ 
 

รำยกำรท่ีมีมูลค่ำเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ บนัทึกโดยแปลงค่ำเป็นเงินบำทตำมอตัรำแลกเปล่ียน 
ณ วนัท่ีเกิดรำยกำร ยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ ณ วนัส้ินปี แปลง
ค่ำเป็นเงินบำทตำมอตัรำแลกเปล่ียน ณ วนันั้นผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรแปลงค่ำดงักล่ำวแสดง
รวมไวเ้ป็นรำยไดห้รือค่ำใชจ่้ำยในก ำไรขำดทุนส ำหรับปี 
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5.19 บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรท่ีมีอ ำนำจควบคุมกลุ่มบริษทั 
หรือถูกควบคุมโดยกลุ่มบริษทัไม่วำ่จะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม หรืออยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั
กบักลุ่มบริษทั นอกจำกน้ีบุคคลหรือกิจกำรที่เก่ียวขอ้งกนัยงัหมำยรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคล 
ซ่ึงถือหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่วำ่ทำงตรงหรือทำงออ้ม 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 กลุ่มบริษทัใช้รำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องในกำร
วดัมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งก ำหนดให้
ตอ้งวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลำดท่ีมีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพย์หรือ
หน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องได ้กลุ่มบริษทั
จะประมำณมูลค่ำยุติธรรมโดยใช้เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำท่ีเหมำะสมกบัแต่ละสถำนกำรณ์ และ
พยำยำมใชข้อ้มูลท่ีสำมำรถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ำยุติธรรมนั้น
ใหม้ำกท่ีสุด 

 

ล ำดบัชั้นของมูลค่ำยุติธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่ำและเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ในงบกำรเงินแบ่งออกเป็นสำมระดบัตำมประเภทของขอ้มูลท่ีน ำมำใชใ้นกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี 

 

ระดบั 1 ใชข้อ้มูลรำคำเสนอซ้ือขำยของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนัในตลำดท่ีมีสภำพคล่อง 
 

ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสำมำรถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วำ่จะเป็นขอ้มูลทำงตรง
หรือทำงออ้ม 

 

ระดบั 3 ใช้ข้อมูลท่ีไม่สำมำรถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเก่ียวกับกระแสเงินในอนำคตท่ีกิจกำร
ประมำณข้ึน 
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ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริษทัจะประเมินควำมจ ำเป็นในกำรโอนรำยกำรระหวำ่ง
ล ำดบัชั้นของมูลค่ำยุติธรรมส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนท่ีมี
กำรวดัมูลค่ำยติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจ ำ 

 
6. รำยกำรธุรกิจกบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 

บริษทัมีรำยกำรบญัชีท่ีเกิดข้ึนกบับริษทัยอ่ยและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยมีผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั 
หรือมีกรรมกำรหรือผูบ้ริหำรร่วมกนั รำยกำรธุรกิจดงักล่ำวเป็นไปตำมเง่ือนไขทำงกำรคำ้ และเกณฑ์ตำมท่ี
ตกลงร่วมกนัระหวำ่งบริษทัและบริษทัเหล่ำนั้น ซ่ึงเป็นไปตำมปกติธุรกิจโดยสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

 

6.1 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินระหวำ่งกนั 
 

  (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2564 2563 2564 2563 
ลูกหน้ีกำรคำ้     
บริษทั ซีไอจี ดีเวลลอปเมนท ์จ ำกดั - - 474,277.50 474,277.50 
บริษทั ซีไอจี (ประเทศไทย) จ ำกดั - - 72,822.39 - 
บริษทั อิลลสัโตร จ ำกดั - - 4,088,939.25 - 
บริษทั ฟ้ำขวญัทิพย ์จ ำกดั 4,679,650.00 4,679,650.00 636,650.00 636,650.00 

รวม 4,679,650.00 4,679,650.00 5,272,689.14 1,110,927.50 
หกั  ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน (4,679,650.00) (9,354.55) (2,439,833.02) (239,949.78) 

ลูกหน้ีกำรคำ้-สุทธิ - 4,670,295.45 2,832,856.12 870,977.72 
     

ลูกหน้ีอ่ืน     
บริษทั สยำมเรลเวย ์ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั - - 116,250.00 80,000.00 
บริษทั ฟ้ำขวญัทิพย ์จ ำกดั 150,000.00 75,000.00 150,000.00 75,000.00 
กิจกำรร่วมคำ้ เอส.เอส.เอนยเินียร่ิง กรุ๊ป 9,351,144.22 1,757,787.19 - - 

รวม 9,501,144.22 1,832,787.19 266,250.00 155,000.00 
หกั  ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน (9,501,144.22) - (150,000.00) - 

ลูกหน้ีอ่ืน-สุทธิ - 1,832,787.19 116,250.00 155,000.00 
     

รำยไดค้ำ้งรับ     
บริษทั สยำมเรลเวย ์ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั - - 5,000.00 1,000.00 
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  (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2564 2563 2564 2563 
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 สยำมเรลเวย ์ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั - - 601,441.16 - 
บริษทั ฟ้ำขวญัทิพย ์จ ำกดั 2,915,522.49 2,881,330.72 2,847,232.36 2,847,232.36 

รวม 2,915,522.49 2,881,330.72 12,126,459.37 11,555,305.10 
หกั ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน (2,915,522.49) (2,847,232.36) (12,126,459.37) (11,525,018.21) 

ดอกเบ้ียคำ้งรับ-สุทธิ - 34,098.36 - 30,286.89 
 

เงินทดรองจ่ำย     
บริษทั ฟ้ำขวญัทิพย ์จ ำกดั 268,306.00 - 268,306.00 - 
หกั ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน (268,306.00) - (268,306.00) - 

เงินทดรองจ่ำย-สุทธิ - - - - 
 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 มีรำยกำรเคล่ือนไหวของค่ำเผื่อผลขำดทุน
ดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนของลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน-กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ดงัน้ี 

 
 

  (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 
 2564 2563 2564 2563 
ยอดคงเหลือตน้ปี (2,856,586.91) (2,847,232.36) (11,764,967.99) (11,525,018.21) 
ตั้งเพ่ิมในระหวำ่งปี (14,508,035.80) (9,354.55) (3,219,630.40) (239,949.78) 
ยอดคงเหลือปลำยปี (17,364,622.71) (2,856,586.91) (14,984,598.39) (11,764,967.99) 

 

(หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2564 2563 2564 2563 
สินทรัพยท่ี์เกิดจำกสญัญำ-หมุนเวยีน     
บริษทั ซีไอจี (ประเทศไทย) จ ำกดั - - 552,829.68 - 
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 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 
1 มกรำคม 2564 เพ่ิมข้ึน ลดลง 

ณ วนัท่ี 
31 ธนัวำคม 2564 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น     
บริษทั ฟ้ำขวญัทิพย ์จ ำกดั 20,600,000.00 - (800,000.00) 19,800,000.00 
หกั  ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน (19,000,000.00) (800,000.00) - (19,800,000.00) 

สุทธิ 1,600,000.00 (800,000.00) (800,000.00) - 
     

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 
1 มกรำคม 2564 เพ่ิมข้ึน ลดลง 

ณ วนัท่ี 
31 ธนัวำคม 2564 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น     
บริษทั ซีไอจี (ประเทศไทย) จ ำกดั 37,800,000.00 - (2,300,000.00) 35,500,000.00 
บริษทั ซีไอจี ดีเวลลอปเมนท ์จ ำกดั 40,652,432.87 3,430,000.00 (3,000,000.00) 41,082,432.87 
บริษทั อิลลสัโตร จ ำกดั 1,000,000.00 - (1,000,000.00) - 
บริษทั สยำมเรลเวย ์ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั - 10,700,000.00 - 10,700,000.00 
บริษทั ฟ้ำขวญัทิพย ์จ  ำกดั 19,000,000.00 - - 19,000,000.00 

รวม 98,452,432.87 14,130,000.00 (6,300,000.00) 106,282,432.87 
หกั  ค่ำเผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน (97,452,432.87) (14,130,000.00) 5,300,000.00 (106,282,432.87) 

สุทธิ 1,000,000.00 - (1,000,000.00) - 
 

(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  ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน (19,000,000.00) - - (19,000,000.00) 

สุทธิ - 1,600,000.00 - 1,600,000.00 
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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  ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน (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 2564 เพ่ิมข้ึน ลดลง 
ณ วนัท่ี 

31 ธนัวำคม 2564 
เงินใหกู้ย้มืระยะยำว     
บริษทั ซีไอจี ดีเวลลอปเมนท ์จ ำกดั 182,500,000.00 - - 182,500,000.00 
หกั  ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน (182,500,000.00) - - (182,500,000.00) 

สุทธิ - - - - 
     

 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  ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน (182,500,000.00) - - (182,500,000.00) 

สุทธิ - - - - 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีกำรตั้ง
ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตที่คำดวำ่จะเกิดข้ึนเป็นกำรให้กูย้ืมในรูปตัว๋สัญญำใชเ้งินอำย ุ12 เดือน 
คิดดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 1.50-15.00 ต่อปี เท่ำกนัทั้งสองปี ทั้งน้ีบริษทัไดห้ยุดรับรู้รำยไดด้อกเบ้ีย
รับตั้งแต่วนัที่ 1 เมษำยน 2562 เป็นตน้ และไดบ้นัทึกค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน
ของเงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นท่ีมีควำมไม่แน่นอนในกำรรับช ำระ อยำ่งไรก็ตำม บริษทัยอ่ยยงัคงมีภำระผูกพนั
ท่ีจะตอ้งช ำระดอกเบ้ียตำมท่ีก ำหนดในสัญญำกูย้ืมเงินระหวำ่งกนั และบริษทัจะรับรู้รำยไดเ้ม่ือไดรั้บ
ช ำระดอกเบ้ีย 
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เม่ือวนัท่ี 15 กรกฎำคม 2559 บริษทัยอ่ยไดท้  ำสัญญำเงินกูฉ้บบัใหม่ จ ำนวนเงิน 184.00 ลำ้นบำท 
เน่ืองจำกไม่สำมำรถช ำระหน้ีไดต้ำมสัญญำเงินกูฉ้บบัเดิม ซ่ึงจ ำนวนเงินตน้รวมดอกเบ้ีย 183.06 ลำ้นบำท 
ประกอบดว้ย เงินตน้ 175.90 ลำ้นบำท ดอกเบ้ียคำ้งรับ 7.16 ลำ้นบำท ให้ถือเป็นส่วนหน่ึงของเงินต้น 
(ค ำนวณถึงวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2559) และกูย้มืเงินเพิ่มอีก 0.94 ลำ้นบำท เพื่อน ำไปใชห้มุนเวยีนในกิจกำร 
โดยใหจ่้ำยช ำระตำมเง่ือนไขของสัญญำเป็นงวด ๆ ละ 3 เดือน เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 31 สิงหำคม 2559 ถึงวนัท่ี 
30 มิถุนำยน 2574 อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 1.50 ต่อปี 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 บริษทัย่อยไม่สำมำรถช ำระหน้ีตำมเง่ือนไขขำ้งตน้ได ้
ฝ่ำยบริหำรจึงพิจำรณำค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนของเงินให้กูย้ืมดงักล่ำวจ ำนวน 
182.50 ลำ้นบำท เท่ำกนัทั้งสองปี ทั้งน้ีบริษทัไดห้ยดุรับรู้รำยไดด้อกเบ้ียรับตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษำยน 2562 
เป็นตน้ไป เน่ืองจำกมีควำมไม่แน่นอนในกำรรับช ำระ อยำ่งไรก็ตำม บริษทัยอ่ยยงัคงมีภำระผกูพนั 
ที่จะตอ้งช ำระดอกเบ้ียตำมที่ก ำหนดในสัญญำกูย้ืมเงินระหวำ่งกนั และบริษทัจะรับรู้รำยไดเ้มื่อ
ไดรั้บช ำระดอกเบ้ีย 

 

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 

1 มกรำคม 2564 เพ่ิมข้ึน ลดลง 
ณ วนัท่ี 

31 ธนัวำคม 2564 
เงินกูย้มืระยะสั้น    
กิจกำรร่วมคำ้ เอส.เอส.เอนยเินียร่ิง กรุ๊ป - 2,296,920.00 (2,094,038.00) 202,882.00 
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 15,880,000.00 14,741,000.00 (10,266,000.00) 20,355,000.00 

รวม 15,880,000.00 17,037,920.00 (12,360,038.00) 20,557,882.00 
 

(หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 

1 มกรำคม 2563 เพ่ิมข้ึน ลดลง 
ณ วนัท่ี 

31 ธนัวำคม 2563 
เงินกูย้มืระยะสั้น     
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,150,000.00 17,450,000.00 (3,720,000.00) 15,880,000.00 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัจ ำนวน 20.35 
ลำ้นบำท และ 15.88 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั เป็นกำรกูย้ืมตำมสัญญำเงินกูร้ะยะเวลำ 4-6 เดือน ครบก ำหนด
ช ำระภำยในปี 2565 อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 15.00 ต่อปี เท่ำกนัทั้งสองปี โดยเงินกูย้ืมจ ำนวน 3.40 ลำ้นบำท 
มีค่ำบริกำรจดัหำเงินกูก้บับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั อตัรำค่ำธรรมเนียมร้อยละ 15.00 ต่อปี 
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ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2564 เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกกิจกำรที่เก่ียวขอ้งกนัจ ำนวน 0.20 ลำ้นบำท
เป็นกำรกูย้มืเงินโดยไม่มีสัญญำและไม่มีอตัรำดอกเบ้ีย 

 

(หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 

1 มกรำคม 2564 เพ่ิมข้ึน ลดลง 
ณ วนัท่ี 

31 ธนัวำคม 2564 
เงินกูย้มืระยะสั้น     
บริษทั สยำมเรลเวย ์ดีเวลลอปเมนท ์จ ำกดั 820,000.00 - (300,000.00) 520,000.00 
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 3,800,000.00 (3,800,000.00) - 

รวม 820,000.00 3,800,000.00 (4,100,000.00) 520,000.00 
     

    (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 2564 และ 2563 เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัทั้งจ  ำนวนเป็นกำร
กูย้ืมตำมสัญญำเงินกูร้ะยะเวลำ 12 เดือน ครบก ำหนดช ำระภำยในปี 2565 อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 1.50 ต่อปี 
เท่ำกนัทั้งสองปี 

 

  (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2564 2563 2564 2563 
เจำ้หน้ีกำรคำ้     
บริษทั อิลลสัโตร จ ำกดั - - 326,523.34 - 

     

เจำ้หน้ีอ่ืน     
บริษทั ซีไอจี ดีเวลลอปเมนท ์จ ำกดั - - 356,000.00 1,712,000.00 
กิจกำรร่วมคำ้ เอส.เอส.เอนยเินียร่ิง กรุ๊ป 4,482.00 - - - 
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,001,282.90 - 1,001,282.90 - 

รวม 1,005,764.90 - 1,357,282.90 1,712,000.00 
     

ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย     
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,275,280.76 3,105,814.18 3,095,034.18 3,095,034.18 
     



แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี/รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษััท ซีี.ไอ.กร๊�ป จำำากัด (มูหาชน) ส่วนท่� 3 งบการเงิน174 43 

  (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2564 2563 2564 2563 
ดอกเบ้ียคำ้งจ่ำย     
บริษทั สยำมเรลเวย ์ดีเวลลอปเมนท ์จ ำกดั - - 81,574.95 71,543.44 
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,184,482.87 110,975.76 - - 

รวม 2,184,482.87 110,975.76 81,574.95 71,543.44 
     

รำยไดรั้บล่วงหนำ้     
บริษทั ซีไอจี (ประเทศไทย) จ ำกดั - - - 496,261.68 
กิจกำรร่วมคำ้ เอส.เอส.เอนยเินียร่ิงกรุ๊ป 3,000,000.00 - - - 

รวม 3,000,000.00 - - 496,261.68 
     

ประมำณกำรตน้ทุนในงำนซ่อมแซม     
บริษทั ซีไอจี (ประเทศไทย) จ ำกดั - - 91,389.25 - 
     

หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน     
บริษทั ซีไอจี ดีเวลลอปเมนท ์จ ำกดั - - 3,000.00 3,000.00 
กิจกำรร่วมคำ้ เอส.เอส.เอนยเินียร่ิงกรุ๊ป 500,000.00 500,000.00 - - 

รวม 500,000.00 500,000.00 3,000.00 3,000.00 
 

6.2 รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยระหวำ่งกนั 
 

  (หน่วย : บำท) 
  งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 นโยบำยกำร ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 ก ำหนดรำคำ 2564 2563 2564 2563 
รำยกำรธุรกจิกบับริษัทย่อย     
(ตดัออกจำกงบกำรเงินรวมแลว้)     

รำยไดง้ำนก่อสร้ำง รำคำตำมสญัญำท่ีตกลงกนั - - 6,092,616.82 - 
รำยไดจ้ำกกำรขำย รำคำตำมท่ีตกลงกนั - - 121,500.00 443,250.00 
รำยไดค้่ำเช่ำ รำคำตำมสญัญำ - - 24,000.00 24,000.00 
รำยไดอ่ื้น รำคำตำมท่ีตกลงกนั - - 4,316,250.00 118,378.32 
ดอกเบ้ียรับ อตัรำตำมตัว๋สญัญำใชเ้งิน - - 611,715.16 30,286.89 
ดอกเบ้ียจ่ำย อตัรำตำมตัว๋สญัญำใชเ้งิน - - 10,031.51 71,543.44 
ค่ำสินคำ้ รำคำตำมท่ีตกลงกนั - - 44,000.00 287,408.00 
ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน - - 11,004,028.95 8,415,289.93 
ค่ำท่ีปรึกษำ รำคำตำมสญัญำ - - 4,800,000.00 9,600,000.00 
ตน้ทุนในงำนซ่อมแซม - - 91,389.25 - 
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  (หน่วย : บำท) 
  งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 นโยบำยกำร ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 ก ำหนดรำคำ 2564 2563 2564 2563 
รำยกำรธุรกจิกบับุคคลและกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั     

รำยไดค้่ำเช่ำ รำคำตำมสญัญำ 3,600,000.00 - - - 
รำยไดอ่ื้น รำคำตำมท่ีตกลงกนั 75,000.00 200,000.00 75,000.00 200,000.00 
ดอกเบ้ียรับ อตัรำตำมตัว๋สญัญำใชเ้งิน 34,191.78 56,305.55 - 22,207.19 
ขำยอุปกรณ์ รำคำตำมท่ีตกลงกนั - 4,638,000.00 - 595,000.00 
ดอกเบ้ียจ่ำย อตัรำตำมตัว๋สญัญำใชเ้งิน 2,308,419.36 565,823.01 - 80,000.00 
ค่ำสินคำ้ รำคำตำมท่ีตกลงกนั - 4,043,000.00 - - 
ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน 15,308,035.81 - 1,045,601.45 - 
ค่ำบริกำรจดัหำเงินกู ้ รำคำตำมสญัญำ 180,246.58 - - - 

 
6.3 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำรส ำคญั 

 

(หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 2564 2563 2564 2563 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 28,814,408.00 31,005,436.00 28,814,408.00 31,005,436.00 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 334,463.71 405,122.85 334,463.71 405,122.85 

รวม 29,148,871.71 31,410,558.85 29,148,871.71 31,410,558.85 
 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำรน้ีเป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ำยให้แก่กรรมกำรและผูบ้ริหำรของ
บริษทัประกอบดว้ย ค่ำตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน ไดแ้ก่ เงินเดือน ผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้ง และค่ำตอบแทน
กรรมกำรรวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรูปอ่ืน ทั้งน้ีผูบ้ริหำรของบริษทัหมำยถึงบุคคลท่ีก ำหนด
ตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์
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6.4 ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ของบริษทั 
 

ประกอบดว้ย 
 

ช่ือบริษทั 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 ซีไอจี กำรประปำ จ ำกดั บริษทัยอ่ย โดยกำรถือหุน้ และมีผูบ้ริหำรร่วมกนั 
บริษทั ซีไอจี โอเปอเรชัน่ จ ำกดั บริษทัยอ่ย โดยกำรถือหุน้ และมีผูบ้ริหำรร่วมกนั 
บริษทั เวลไวส์ แคร์ จ ำกดั บริษทัยอ่ย โดยกำรถือหุน้ และมีผูบ้ริหำรร่วมกนั 
บริษทั ซีไออำร์พี จ ำกดั บริษทัยอ่ย โดยกำรถือหุน้ และมีผูบ้ริหำรร่วมกนั 
บริษทั ขวำนทองประปำไทย จ ำกดั บริษทัร่วม 
บริษทั ฟ้ำขวญัทิพย ์จ ำกดั บริษทัร่วมของบริษทัยอ่ย 
กิจกำรร่วมคำ้ เอส.เอส.เอนยเินียร่ิง กรุ๊ป กิจกำรร่วมคำ้ของบริษทัยอ่ย 
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั ประธำนกรรมกำรบริหำร 
 กรรมกำรของบริษทัยอ่ย 
 ผูถื้อหุน้บริษทั ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ำกดั(มหำชน) 
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7. สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงิน 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 ผูบ้ริหำรของกลุ่มบริษทัไดป้ระเมินโมเดลธุรกิจท่ีใช้
จดักำรสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินของกลุ่มบริษทั และจดัประเภทรำยกำรสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ทำงกำรเงิน ท่ีมีสำระส ำคญั ดงัน้ี  

 
    (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 
 2564 2563 2564 2563 
สินทรัพยท์ำงกำรเงิน     
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 9,671,913.85 30,840,267.80 7,549,060.72 24,034,765.98 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลกูหน้ีอ่ืน 177,844,542.24 166,774,079.53 169,629,471.05 156,537,180.33 
สินทรัพยท่ี์เกิดจำกสัญญำ-หมุนเวยีน 22,301,213.32 37,537,498.10 20,030,134.34 25,630,510.68 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 1,600,000.00 - 1,000,000.00 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บุคคลและกิจกำรอ่ืน 10,000,000.00 - - - 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 11,382,328.77 10,986,708.03 6,374,261.15 7,834,123.23 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 10,103,003.48 10,102,194.43 10,000,105.13 10,000,104.65 
สินทรัพยท่ี์เกิดจำกสัญญำ-ไม่หมุนเวียน 27,295,244.68 27,913,109.54 26,835,875.10 27,913,109.54 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 22,869,795.34 22,395,901.99 22,343,150.67 17,367,055.20 

รวม 291,468,041.68 308,149,759.42 262,762,058.16 270,316,849.61 
   

  

หน้ีสินทำงกำรเงิน     
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 104,354,880.73 111,507,433.68 104,354,880.73 111,507,433.68 
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกบุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 20,557,882.00 15,880,000.00 520,000.00 820,000.00 
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกบุคคลและกิจกำรอ่ืน 133,449,633.29 79,458,081.65 105,369,633.29 65,058,081.65 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 258,116,828.24 204,597,886.47 233,463,633.02 187,223,295.10 
หน้ีสินท่ีเกิดจำกสัญญำ 2,301,803.85 8,970,305.53 2,301,803.85 8,970,305.53 
ตน้ทุนงำนท่ียงัไม่ไดเ้รียกช ำระ 7,255,014.76 5,149,600.91 7,255,014.76 2,539,960.83 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 7,191,067.09 5,041,829.55 1,245,016.97 1,467,555.81 
เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 2,887,500.00 - - - 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 10,616,404.31 12,714,499.38 3,462,771.43 3,868,490.78 
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 889,012.53 554,000.00 3,000.00 3,000.00 

รวม 547,620,026.80 443,873,637.17 457,975,754.05 381,458,123.38 
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8. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 

ประกอบดว้ย 
 

  (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2564 2563 2564 2563 
เงินสด 786,685.85 608,274.32 241,591.35 542,796.11 
เงินฝำกธนำคำรประเภทออมทรัพย ์ 8,359,611.78 25,068,585.32 6,869,623.87 21,422,709.95 
เงินฝำกธนำคำรประเภทกระแสรำยวนั 231,632.57 3,141,806.39 143,861.85 47,658.15 
เงินฝำกธนำคำรประเภทเงินฝำกประจ ำ 293,983.65 241,798.84 293,983.65 241,798.84 
เช็คในมือ - 1,779,802.93 - 1,779,802.93 

รวม 9,671,913.85 30,840,267.80 7,549,060.72 24,034,765.98 
 

9. ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 
 

ประกอบดว้ย 
 

  (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2564 2563 2564 2563 
ลูกหน้ีกำรคำ้กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,679,650.00 4,679,650.00 5,272,689.14 1,110,927.50 
ลูกหน้ีกำรคำ้กิจกำรอ่ืน 203,470,235.07 161,018,305.38 176,124,439.23 153,016,513.56 
ตัว๋เงินรับ 6,825,007.05 2,317,880.67 6,825,007.05 2,317,880.67 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้และตัว๋เงินรับ 214,974,892.12 168,015,836.05 188,222,135.42 156,445,321.73 
หกั  ค่ำเผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน (55,177,037.94) (22,897,589.62) (35,614,486.91) (18,128,183.34) 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้และตัว๋เงินรับ-สุทธิ 159,797,854.18 145,118,246.43 152,607,648.51 138,317,138.39 
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  (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2564 2563 2564 2563 
ลูกหน้ีอ่ืนกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 9,501,144.22 1,832,787.19 266,250.00 155,000.00 
ลูกหน้ีอ่ืนกิจกำรอ่ืน 574,152.98 526,651.11 238,510.10 245,614.11 
รำยไดค้ำ้งรับกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 5,000.00 1,000.00 
รำยไดค้ำ้งรับกิจกำรอ่ืน - 810.02 - - 
ดอกเบ้ียคำ้งรับกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,915,522.49 2,881,330.72 12,126,459.37 11,555,305.54 
ดอกเบ้ียคำ้งรับกิจกำรอ่ืน 1,984,271.73 1,377,913.38 1,546,380.59 1,352,138.14 
เงินทดรองจ่ำยกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 268,306.00 - 268,306.00 - 
เงินทดรองจ่ำยกิจกำรอ่ืน 1,837,364.11 999,089.59 1,120,068.28 126,169.14 
ค่ำใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหนำ้ 3,545,425.96 4,655,775.02 3,472,703.89 3,787,350.97 
เงินมดัจ ำค่ำสินคำ้ 6,827,402.30 8,166,035.55 6,827,402.30 8,166,035.55 
อ่ืน ๆ 4,398,305.21 4,368,406.70 3,695,507.38 4,356,446.70 

รวมลูกหน้ีอ่ืน 31,851,895.00 24,808,799.28 29,566,587.91 29,745,060.15 
หกั  ค่ำเผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน (13,805,206.94) (3,152,966.18) (12,544,765.37) (11,525,018.21) 

รวมลูกหน้ีอ่ืน-สุทธิ 18,046,688.06 21,655,833.10 17,021,822.54 18,220,041.94 
   รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 177,844,542.24 166,774,079.53 169,629,471.05 156,537,180.33 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 ลูกหน้ีกำรคำ้ส่วนหน่ึงจ ำนวน 72.07 ลำ้นบำท และ 
34.69 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ไดมี้กำรโอนสิทธิเรียกร้องในกำรเรียกเก็บหน้ีให้กบับริษทัแห่งหน่ึง ตำมหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินขอ้ท่ี 24 โดยบริษทัยงัคงตอ้งรับผิดชอบในลูกหน้ีกำรคำ้ หำกไม่สำมำรถเรียกรับช ำระหน้ี
จำกลูกหน้ีกำรคำ้ดงักล่ำวได ้
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ลูกหน้ีกำรคำ้และตัว๋เงินรับ แยกตำมอำยไุดด้งัน้ี 
 

9.1 ลูกหน้ีกำรคำ้-กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
  (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2564 2563 2564 2563 
ลูกหน้ีกำรคำ้     
อยูใ่นก ำหนดช ำระ - 4,043,000.00 54,784.00 - 
เกินก ำหนดช ำระ     
- ไม่เกิน 3 เดือน - 636,650.00 - 636,650.00 
- 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน - - 4,106,977.64 - 
- 6 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน 4,043,000.00 - - 474,277.50 
- มำกกวำ่ 12 เดือน 636,650.00 - 1,110,927.50 - 

รวม 4,679,650.00 4,679,650.00 5,272,689.14 1,110,927.50 
หกั  ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน (4,679,650.00) (9,354.55) (2,439,833.02) (239,949.78) 

สุทธิ - 4,670,295.45 2,832,856.12 870,977.72 
 

โดยปกติระยะเวลำกำรใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคำ้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลำประมำณ 30-180 วนั 
 

9.2 ลูกหน้ีกำรคำ้-กิจกำรอ่ืน 
  (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2564 2563 2564 2563 
ตัว๋เงินรับ 6,825,007.05 2,317,880.67 6,825,007.05 2,317,880.67 
ลูกหน้ีกำรคำ้     

อยูใ่นก ำหนดช ำระ 110,911,426.77 95,933,595.22 110,078,906.77 93,768,378.09 
เกินก ำหนดช ำระ     
- ไม่เกิน 3 เดือน 45,777,484.28 25,615,484.17 34,961,756.61 25,223,409.48 
- 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน 8,893,532.77 22,530,534.86 482,400.00 22,504,854.86 
- 6 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน 2,104,155.40 593,120.57 219,440.00 174,300.57 
- มำกกวำ่ 12 เดือน 35,783,635.85 16,345,570.56 30,381,935.85 11,345,570.56 

รวม 210,295,242.12 163,336,186.05 182,949,446.28 155,334,394.23 
หกั ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน (50,497,387.94) (22,888,235.07) (33,174,653.89) (17,888,233.56) 

สุทธิ 159,797,854.18 140,447,950.98 149,774,792.39 137,446,160.67 
 

โดยปกติระยะเวลำกำรใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคำ้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลำประมำณ 15-120 วนั 
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รำยกำรเคล่ือนไหวของค่ำเผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน-ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 

 

(หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564 2563 2564 2563 
ยอดคงเหลือตน้ปี (26,050,555.80) (29,684,897.28) (29,653,201.55) (33,082,683.13) 
ผลกระทบจำกกำรใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบบัท่ี 9 เป็นคร้ังแรก  - (949,082.02) 

 
- 

 
(949,082.02) 

ตั้งเพ่ิมในระหวำ่งปี (45,562,133.40) (9,200,752.73) (21,136,495.05) (9,405,612.63) 
ไดรั้บช ำระคืนในระหวำ่งปี 2,630,444.32 1,596,364.20 2,630,444.32 1,596,364.20 
ตดัหน้ีสูญในระหวำ่งปี - 12,187,812.03 - 12,187,812.03 
ยอดคงเหลือปลำยปี (68,982,244.88) (26,050,555.80) (48,159,252.28) (29,653,201.55) 

 

ฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัเช่ือวำ่ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนตำมท่ีบนัทึก
ไวเ้พียงพอในสถำนกำรณ์ปัจจุบนัแลว้ 

 

10. สินทรัพยท่ี์เกิดจำกสัญญำ/หน้ีสินท่ีเกิดจำกสัญญำ 
 

10.1 ยอดคงเหลือจำกสัญญำ 
(หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 
 2564 2563 2564 2563 
สินทรัพยท่ี์เกิดจำกสัญญำ     

ลูกหน้ีเงินประกนัผลงำนตำมสัญญำ 29,637,515.73 37,016,671.09 28,221,019.17 36,999,171.09 
มูลค่ำงำนก่อสร้ำงท่ียงัไม่ไดเ้รียกช ำระ 20,724,695.02 28,433,936.55 18,644,990.27 16,544,449.13 

รวม 50,362,210.75 65,450,607.64 46,866,009.44 53,543,620.22 
หกั  ค่ำเผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน  (765,752.75) - - - 

สุทธิ 49,596,458.00 65,450,607.64 46,866,009.44 53,543,620.22 
     

หมุนเวยีน 22,301,213.32 37,537,498.10 20,030,134.34 25,630,510.68 
ไม่หมุนเวยีน 27,295,244.68 27,913,109.54 26,835,875.10 27,913,109.54 

รวมสินทรัพยท่ี์เกิดจำกสัญญำ 49,596,458.00 65,450,607.64 46,866,009.44 53,543,620.22 
     

หน้ีสินท่ีเกิดจำกสัญญำ     
เงินรับล่วงหนำ้จำกสัญญำก่อสร้ำง 2,301,803.85 8,970,305.53 2,301,803.85 8,970,305.53 
     

หมุนเวยีน 2,301,803.85 8,970,305.53 2,301,803.85 8,970,305.53 
ไม่หมุนเวยีน - - - - 

รวมหน้ีสินท่ีเกิดจำกสัญญำ 2,301,803.85 8,970,305.53 2,301,803.85 8,970,305.53 
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10.2 ลูกหน้ีเงินประกนัผลงำนตำมสัญญำก่อสร้ำง 
 

(หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 
 2564 2563 2564 2563 
ลูกหน้ีเงินประกนัผลงำนตำมสัญญำ 29,637,515.73 37,016,671.09 28,221,019.17 36,999,171.09 
หกั  ค่ำเผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน (765,752.75) - - - 

สุทธิ 28,871,762.98 37,016,671.09 28,221,019.17 36,999,171.09 
     

หมุนเวยีน 1,576,518.30 9,103,561.55 1,385,144.07 9,086,061.55 
ไม่หมุนเวยีน 27,295,244.68 27,913,109.54 26,835,875.10 27,913,109.54 

รวม 28,871,762.98 37,016,671.09 28,221,019.17 36,999,171.09 
 

10.3 มูลค่ำงำนก่อสร้ำงท่ียงัไม่ไดเ้รียกช ำระ 
 

(หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 
 2564 2563 2564 2563 
มูลค่ำงำนตำมสัญญำ 191,768,745.40 412,694,195.98 187,340,708.02 240,607,365.35 

     
กำรรับรู้รำยไดต้ำมอตัรำส่วนของงำนท่ีท ำเสร็จ 187,051,222.48 267,280,932.09 183,510,265.39 235,516,331.37 
หกั  มูลค่ำงำนก่อสร้ำงท่ีเรียกเก็บ (ตำมใบแจง้หน้ี) (166,326,527.46) (238,846,995.54) (164,865,275.12) (218,971,882.24) 
มูลค่ำงำนก่อสร้ำงท่ียงัไม่ไดเ้รียกช ำระ 20,724,695.02 28,433,936.55 18,644,990.27 16,544,449.13 

 

10.4 เงินรับล่วงหนำ้จำกสัญญำก่อสร้ำง 
 

(หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 
 2564 2563 2564 2563 
มูลค่ำงำนตำมสัญญำ 476,123,216.98 554,838,183.80 476,123,216.98 554,838,183.80 

     
มูลค่ำงำนก่อสร้ำงท่ีเรียกเก็บ (ตำมใบแจง้หน้ี) 476,123,216.98 495,303,268.66 476,123,216.98 495,303,268.66 
หกั  กำรรับรู้รำยไดต้ำมอตัรำส่วนของงำนท่ีท ำเสร็จ (473,821,413.13) (486,332,963.13) (473,821,413.13) (486,332,963.13) 
เงินรับล่วงหนำ้จำกสัญญำก่อสร้ำง 2,301,803.85 8,970,305.53 2,301,803.85 8,970,305.53 

 
 
 



ส่่วนที่่� 3 งบการเงิน
แบบแส่ดงรายการข้้อมููลประจำำาปี/รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

บริษััที่ ซีี.ไอ.กร๊�ป จำำากัด (มูหาชน) 18352 

10.5 ขอ้มูลเก่ียวกบัสัญญำก่อสร้ำงท่ีอยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร 
 

(หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 
 2564 2563 2564 2563 
     
กำรรับรู้รำยไดต้ำมอตัรำส่วนของงำนท่ีท ำเสร็จ 660,872,635.61 753,613,895.22 657,331,678.52 721,849,294.50 
หกั  มูลค่ำงำนก่อสร้ำงท่ีเรียกเก็บ (ตำมใบแจง้หน้ี) (642,449,744.44) (734,150,264.20) (640,988,492.10) (714,275,150.90) 

สุทธิ 18,422,891.17 19,463,631.02 16,343,186.42 7,574,143.60 
   

  
จ ำนวนเงินท่ีรับรู้เป็นสินทรัพย/์หน้ีสิน   

-  สินทรัพยท่ี์เกิดจำกสัญญำ 49,596,458.00 65,450,607.64 46,866,009.44 53,543,620.22 
-  หน้ีสินท่ีเกิดจำกสัญญำ (2,301,803.85) (8,970,305.53) (2,301,803.85) (8,970,305.53) 

สุทธิ 47,294,654.15 56,480,302.11 44,564,205.59 44,573,314.69 
 

เมื่อวนัที่ 29 เมษำยน 2564 บริษทัย่อยไดม้ีกำรยกเลิกสัญญำให้บริกำรก่อสร้ำงกบับริษทั
แห่งหน่ึงจ ำนวน 1 สัญญำ มูลค่ำตำมสัญญำบริกำรก่อสร้ำงลดลงเป็นมูลค่ำ 2.00 ลำ้นบำท ท ำให้ในปี
มีกำรโอนกลบัรำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำร ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 จ ำนวน 0.95 ลำ้นบำท  

 

 

เมื่อวนัที่ 19 สิงหำคม 2564 บริษทัย่อยไดม้ีกำรยกเลิกสัญญำให้บริกำรก่อสร้ำงกบับริษทั
แห่งหน่ึงจ ำนวน 2 สัญญำ มูลค่ำตำมสัญญำบริกำรก่อสร้ำงลดลงเป็นมูลค่ำ 137.48 ลำ้นบำท ท ำให้ในปี 
มีกำรโอนกลบัรำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำร ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 จ ำนวน 0.06 ลำ้นบำท  

 
11. เงินใหกู้ย้มืแก่บุคคลอ่ืนท่ีผดินดัช ำระ 

 

ประกอบดว้ย 
 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2564 2563 
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 - - 
 

ส ำหรับส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 ไม่มีรำยกำรเคล่ือนไหวของ
ค่ำเผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน-เงินใหกู้ย้มืแก่บุคคลอ่ืนท่ีผดินดัช ำระ 
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บริษทัมีเงินใหกู้ย้มืแก่บุคคลภำยนอก 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 
และหำกไม่พอใหบ้งัคบัจำกทรัพยสิ์นส่วนตวัของลูกหน้ีต่อไป โดยในเดือนมีนำคม 2553 บริษทัไดย้ืน่ค  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 

 

ส ำหรับหุ้นท่ีส่งมอบมำเป็นหลกัประกนั ทนำยควำมของบริษทั เก็บรักษำไวเ้พื่อรอบงัคบัคดี
กบัหุน้ดงักล่ำว หลงัจำกท่ีไดบ้งัคบัคดีกบัทรัพยสิ์นส่วนตวัอ่ืนของลูกหน้ีแลว้คือ หอ้งชุดและท่ีดินจ ำนวน 
หลำยแปลง 

 

ในเดือนพฤษภำคม 2559 ศำลลม้ละลำยกลำงไดม้ีค  ำสั่งพิทกัษท์รัพยเ์ด็ดขำดลูกหน้ี 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 ำขอประนอมหน้ีต่อเจำ้พนกังำนพิทกัษท์รัพยแ์ต่อยำ่งใด เจำ้พนกังำนพิทกัษ์ทรัพยจึ์ง
รำยงำนศำลเพื่อขอใหศ้ำลมีค ำพิพำกษำใหลู้กหน้ีลม้ละลำยแลว้เม่ือวนัท่ี 5 กนัยำยน 2560 

 

อย่ำงไรก็ตำมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2553 เป็นตน้ไป บริษทัหยุดรับรู้รำยไดด้อกเบ้ียรับจำก
เงินกูจ้  ำนวน 80.00 ลำ้นบำท ดงักล่ำว โดยจะรับรู้เงินส่วนเกินจำกกำรช ำระดอกเบ้ียคำ้งรับเป็นรำยไดใ้น
รอบบญัชีที่บริษทัไดรั้บช ำระเงินและบริษทัไดท้  ำกำรตั้งค่ำเผื่อของเงินให้กูย้ืมแก่บุคคลภำยนอกแล้ว
ทั้งจ  ำนวน 
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12. เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บุคคลและกิจกำรอ่ืน 
 

  (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2564 2563 2564 2563 
ยอดคงเหลือตน้ปี 36,061,470.43 36,061,470.43 4,000,000.00 4,000,000.00 
กูเ้พ่ิมระหวำ่งปี 10,000,000.00 400,000.00 - - 
รับช ำระระหวำ่งปี - (400,000.00) - - 
ยอดคงเหลือปลำยปี 46,061,470.43 36,061,470.43 4,000,000.00 4,000,000.00 
หกั  ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน (36,061,470.43) (36,061,470.43) (4,000,000.00) (4,000,000.00) 

สุทธิ 10,000,000.00 - - - 
 

ตำมงบกำรเงินรวม ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 เงินให้กูย้ ืมระยะสั้นแก่บุคคลอื่นจ ำนวน 
10.00 ลำ้นบำท เป็นกำรใหกู้ย้มืแก่บุคคลอ่ืนประเภทจ่ำยคืนเม่ือทวงถำม อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 1.00-2.00 ต่อปี 

 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 ไม่มีรำยกำรเคล่ือนไหวของค่ำเผื่อผลขำดทุน
ดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน-เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจกำรอ่ืน 

 

ตำมงบกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 เงินให้กู ้ยืมระยะสั้ นแก่กิจกำรอ่ืน
จ ำนวน 21.52 ลำ้นบำท เท่ำกนัทั้งสองปี (ตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 จ ำนวน 
4.00 ล้ำนบำท) เป็นเงินให้กูย้ืมในรูปของสัญญำกูย้ืมเงินระยะเวลำ 3 เดือน เมื่อครบก ำหนดช ำระผูกู้ ้
ไม่สำมำรถช ำระหน้ีตำมก ำหนดได ้บริษทัจึงขยำยเวลำในกำรจ่ำยช ำระหน้ีออกไปดงัน้ี 

 

วงเงินท่ี วงเงินกู ้ วนัท่ีให้กู ้ อนุมติักำรขยำยเวลำให้กูโ้ดย ขยำยวนัให้กูเ้ม่ือวนัท่ี ครบก ำหนด 
 (หน่วย : พนับำท)     

1 4,000 2 ม.ค. 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริหำรคร้ังท่ี 13/2564 22 มิ.ย. 2564 31 ธ.ค. 2564 
2 3,113 13 ธ.ค. 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัยอ่ยคร้ังท่ี 9/2564 13 ก.ย. 2564 15 มี.ค. 2565 
3 1,000 21 มิ.ย. 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัยอ่ยคร้ังท่ี 9/2564 13 ก.ย. 2564 15 มี.ค. 2565 
4 1,075 22 ก.ค. 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัยอ่ยคร้ังท่ี 9/2564 13 ก.ย. 2564 15 มี.ค. 2565 
5 1,332 22 ก.ค. 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัยอ่ยคร้ังท่ี 9/2564 13 ก.ย. 2564 15 มี.ค. 2565 
6 11,000 12 ก.ค. 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัยอ่ยคร้ังท่ี 11/2564 12 พ.ย. 2564 2 ธ.ค. 2565 

 21,250     
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โดยวงเงินท่ี 1 ผูกู้ย้มืน ำเช็คจ่ำยล่วงหนำ้มูลค่ำ 4.50 ลำ้นบำท เป็นหลกัทรัพยค์  ้ำประกนั พร้อม
กรรมกำรของบริษทัดงักล่ำวลงนำมค ้ ำประกนั อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 15.00 ต่อปี เท่ำกนัทั้งสองปีแต่
เน่ืองจำกลูกหน้ีเงินให้กูย้ืมคำ้งช ำระดอกเบ้ียและเงินตน้ตำมท่ีก ำหนดเกิน 6 เดือน จึงมีควำมไม่แน่นอนใน
กำรรับช ำระและบริษทัไดพ้ิจำรณำตั้งส ำรองค่ำเผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนทั้งจ  ำนวน ทั้งน้ี 
บริษทัไดห้ยุดรับรู้รำยไดด้อกเบ้ียรับ ตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษำยน 2562 เป็นตน้ไป เน่ืองจำกมีควำมไม่แน่นอนใน
กำรรับช ำระ อยำ่งไรก็ตำมบริษทัดงักล่ำวยงัคงมีภำระผกูพนัท่ีจะตอ้งช ำระดอกเบ้ียตำมท่ีก ำหนดในสัญญำ
กูย้มืเงินระหวำ่งกนั และบริษทัจะรับรู้รำยไดเ้ม่ือไดรั้บช ำระดอกเบ้ีย 

 

โดยวงเงินท่ี 2-5 ผูกู้ ้ยืมน ำเช็คจ่ำยล่วงหน้ำมูลค่ำ 9.84 ล้ำนบำท เป็นหลกัทรัพยค์  ้ ำประกัน 
พร้อมกรรมกำรของบริษทัดงักล่ำวลงนำมค ้ำประกนั อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 15.00 ต่อปี แต่เน่ืองจำกลูกหน้ี
เงินให้กูย้ืมคำ้งช ำระดอกเบ้ียและเงินตน้ตำมท่ีก ำหนดเกิน 6 เดือน จึงมีควำมไม่แน่นอนในกำรรับช ำระ
และบริษทัไดพ้ิจำรณำตั้งส ำรองค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนทั้งจ  ำนวน ทั้งน้ี บริษทัไดห้ยุด
รับรู้รำยไดด้อกเบ้ียรับ ตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษำยน 2562 เป็นตน้ไป เน่ืองจำกมีควำมไม่แน่นอนในกำรรับช ำระ 
อย่ำงไรก็ตำมบริษทัดงักล่ำวยงัคงมีภำระผูกพนัท่ีจะตอ้งช ำระดอกเบ้ียตำมท่ีก ำหนดในสัญญำกู้ยืมเงิน
ระหวำ่งกนั และบริษทัจะรับรู้รำยไดเ้ม่ือไดรั้บช ำระดอกเบ้ีย 

 

โดยวงเงินท่ี 6 ผูกู้ย้มืน ำเช็คจ่ำยล่วงหนำ้มูลค่ำ 14.04 ลำ้นบำท เป็นหลกัทรัพยค์  ้ำประกนั พร้อม
กรรมกำรของบริษทัดงักล่ำวลงนำมค ้ำประกนั อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 12.00 ต่อปี แต่เน่ืองจำกลูกหน้ีเงิน
ใหกู้ย้มืคำ้งช ำระดอกเบ้ียและเงินตน้ตำมท่ีก ำหนดเกิน 6 เดือน จึงมีควำมไม่แน่นอนในกำรรับช ำระและบริษทั
ได้พิจำรณำตั้งส ำรองค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนทั้งจ  ำนวน ทั้งน้ี บริษทัได้หยุดรับรู้
รำยได้ดอกเบ้ียรับ ตั้งแต่วนัท่ี 18 ตุลำคม 2562 เป็นตน้ไป เน่ืองจำกมีควำมไม่แน่นอนในกำรรับช ำระ 
อย่ำงไรก็ตำมบริษทัดงักล่ำวยงัคงมีภำระผูกพนัท่ีจะตอ้งช ำระดอกเบ้ียตำมท่ีก ำหนดในสัญญำกูย้ืมเงิน
ระหวำ่งกนั และบริษทัจะรับรู้รำยไดเ้ม่ือไดรั้บช ำระดอกเบ้ีย 

 

ตำมงบกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจกำรอ่ืนจ ำนวน 
14.54 ลำ้นบำท เป็นกำรกูย้มืตำมสัญญำเงินกู ้ก  ำหนดจ่ำยคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียภำยใน 6 เดือน อตัรำดอกเบ้ีย
ร้อยละ 15.00 ต่อปี ทั้งน้ีบริษทัได้หยุดรับรู้รำยไดด้อกเบ้ียรับตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษำยน 2562 เป็นตน้ไป และได้
บนัทึกค่ำเผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนเน่ืองจำกมีควำมไม่แน่นอนในกำรรับช ำระ 
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13. สินคำ้คงเหลือ 
 

ประกอบดว้ย 
  (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2564 2563 2564 2563 
วตัถุดิบ 102,707,465.56 79,339,888.61 102,665,648.13 79,297,399.05 
งำนระหวำ่งท ำ 6,182,077.01 6,152,384.84 6,182,077.01 6,152,384.84 
สินคำ้ส ำเร็จรูป 17,841,933.84 18,301,109.74 17,841,933.84 18,301,109.74 
สินคำ้ระหวำ่งทำง 19,511,096.78 551,346.65 19,511,096.78 551,346.65 
วสัดุส้ินเปลือง 3,587,471.99 4,662,849.99 3,533,886.81 4,600,800.53 
วตัถุดิบรอโอนเขำ้งำน - 1,745,287.69 - 1,745,287.69 

รวม 149,830,045.18 110,752,867.52 149,734,642.57 110,648,328.50 
หกั  ค่ำเผื่อมูลค่ำสินคำ้คงเหลือลดลง (18,775,432.52) (19,010,001.46) (18,775,432.52) (19,010,001.46) 

สุทธิ 131,054,612.66 91,742,866.06 130,959,210.05 91,638,327.04 
 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 ค่ำเผื่อมูลค่ำสินคำ้คงเหลือลดลงมีรำยกำร
เคล่ือนไหวดงัน้ี 

 

(หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564 2563 2564 2563 
ค่ำเผื่อมูลค่ำสินคำ้คงเหลือลดลง-ตน้ปี (19,010,001.46) (10,418,308.58) (19,010,001.46) (10,418,308.58) 
(ตั้งเพ่ิม)โอนกลบัระหวำ่งปี 234,568.94 (8,591,692.88) 234,568.94 (8,591,692.88) 
ค่ำเผื่อมูลค่ำสินคำ้คงเหลือลดลง-ปลำยปี (18,775,432.52) (19,010,001.46) (18,775,432.52) (19,010,001.46) 

 

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2564 2563 2564 2563 
ตน้ทุนของสินคำ้คงเหลือท่ีบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำย 
   และไดร้วมในบญัชีตน้ทุนขำยและบริกำร 

    

- ตน้ทุนขำยและบริกำร 970,932,720.49 897,568,080.40 929,816,659.66 841,135,674.72 
- ขำดทุนจำกกำรลดมูลค่ำสินคำ้คงเหลือ(โอนกลบั) (234,568.94) 8,591,692.88 (234,568.94) 8,591,692.88 

สุทธิ 970,698,151.55 906,159,773.28 929,582,090.72 849,727,367.60 
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14. สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวยีนอ่ืน 
 

ประกอบดว้ย 
 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2564 2563 
หลกัทรัพยใ์นควำมตอ้งกำรของตลำดเพื่อคำ้   

รำคำทุน 1,960,000.00 1,960,000.00 
หกั  ค่ำเผื่อกำรปรับมูลค่ำเงินลงทุน (1,300,000.00) (1,300,000.00) 
หกั  ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำเงินลงทุน (660,000.00) (660,000.00) 

สุทธิ - - 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 หลกัทรัพยใ์นควำมตอ้งกำรของตลำดเพื่อคำ้รำยหน่ึง 
(บริษทัจดทะเบียน) ซ่ึงมีรำคำทุนจ ำนวน 1.96 ลำ้นบำท และไดบ้นัทึกค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำเงินลงทุน
จ ำนวน 1.30 ลำ้นบำท แสดงยอดสุทธิจ ำนวน 0.66 ลำ้นบำท (รำคำปิด ณ วนัท่ี 15 สิงหำคม 2559) ณ วนัท่ี 
31 ธันวำคม 2564 ไม่มีรำคำเสนอซ้ือปัจจุบนั เพื่อใช้วดัมูลค่ำยุติธรรม เน่ืองจำกบริษทัจดทะเบียนดงักล่ำว
น ำส่งงบกำรเงินล่ำชำ้กว่ำก ำหนด จึงถูกสั่งพกักำรซ้ือขำยโดยตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเป็น
เหตุให้เขำ้ข่ำยถูกเพิกถอนจำกกำรเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนตำมข้อบงัคบัของตลำดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย บริษทัจึงบนัทึกค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำเงินลงทุนทั้งจ  ำนวน 

 
15. สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 บริษทัไดน้ ำเงินฝำกธนำคำรไปเป็นหลกัประกันกำร
ช ำระหน้ีของธนำคำรพำณิชย ์และเป็นหลกัประกนักำรออกหนงัสือค ้ำประกนัของธนำคำรของบริษทัตำม
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ท่ี 38.1  

 
 
 
 
 
 
 
 



ส่่วนที่่� 3 งบการเงิน
แบบแส่ดงรายการข้้อมููลประจำำาปี/รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

บริษััที่ ซีี.ไอ.กร๊�ป จำำากัด (มูหาชน) 18958 

16. เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 บริษทัถือหุน้ในบริษทัยอ่ยโดยมีอตัรำส่วนดงัน้ี 
 

     (หน่วย : บำท) 
     งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 

ช่ือบริษทั 
 

ทุนช ำระแลว้ 
(หน่วย : พนับำท) 

 
สดัส่วนร้อยละ 
กำรลงทุน 

 
วิธีรำคำทุน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  

เงินปันผล 
ส ำหรับปี 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

- บริษทั ซีไอจี (ประเทศไทย) จ  ำกดั 58,500 58,500 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 50,000 99.99 99.99 49,999,700.00 49,999,700.00 - - 
- บริษทั อิลลสัโตร จ ำกดั 2,500 1,000 99.40 97.00 2,470,000.00 970,000.00 - - 
- บริษทั ซีไอจี บลูโซลูชัน่ส์ จ  ำกดั 250 250 99.97 99.97 249,925.00 249,925.00 - - 
- บริษทั ซีไอจี กำรประปำ จ ำกดั 875 - 70.00 - 874,950.00 - - - 
- บริษทั ซีไอจี โอเปอเรชัน่ จ  ำกดั 125 - 50.00 - 125,000.00 - - - 
- บริษทั เวลไวส์ แคร์ จ ำกดั 2,500 - 50.00 - 2,500,000.00 - - - 
- บริษทั ซีไออำร์พี จ ำกดั 1,500 - 50.00 - 1,500,000.00 - - - 

รวม     262,752,416.00 256,252,466.00 - - 
หกั  ค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุน     (255,032,541.00) (236,862,650.02)   

สุทธิ     7,719,875.00 19,389,815.98   
 

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 
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักำรเปล่ียนแปลงทุนจดทะเบียนดงักล่ำว ทั้งน้ีบริษทัไดจ้ดทะเบียนกบักระทรวงพำณิชย์
เรียบร้อยแลว้เม่ือวนัท่ี 28 ตุลำคม 2563  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี/รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษััท ซีี.ไอ.กร๊�ป จำำากัด (มูหาชน) ส่วนท่� 3 งบการเงิน190 59 

เมื่อวนัที่ 29 ตุลำคม 2563 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรคร้ังที่ 5/2563 ไดม้ีมติอนุมติั
เรียกช ำระค่ำหุ้นสำมญัทั้งจ  ำนวนมูลค่ำหุ้นละ 10,000.00 บำท จ ำนวน 400 หุ้น เป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ิน 4.00 
ลำ้นบำท โดยเรียกช ำระค่ำหุน้ทั้งจ  ำนวน และไดรั้บช ำระค่ำหุ้นมูลค่ำหุน้ละ 3,750.00 บำท เป็นจ ำนวนเงิน 
1.50 ลำ้นบำท รวมเป็นทุนท่ีช ำระแลว้จ ำนวน 2.50 ลำ้นบำท ซ่ึงบริษทัไดจ้ดทะเบียนกบักระทรวงพำณิชยแ์ลว้ 
เม่ือวนัท่ี 14 กนัยำยน 2564 

 

บริษทั ซีไอจี บลูโซลูชัน่ส์ จ  ำกดั 
 

ตำมรำยงำนกำรประชุมจดัตั้งบริษทัคร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี 14 สิงหำคม 2563 มีมติใหเ้รียกช ำระ
ค่ำหุน้สำมญัหุน้ละ 25.00 บำท จ ำนวน 10,000 หุน้ เป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ิน 0.25 ลำ้นบำท ซ่ึงไดรั้บช ำระจำกผู ้
ถือหุน้ และไดจ้ดทะเบียนกบักระทรวงพำณิชยแ์ลว้ เม่ือวนัท่ี 14 สิงหำคม 2563 

 

บริษทั ซีไอจี กำรประปำ จ ำกดั 
 

ตำมรำยงำนกำรประชุมจดัตั้งบริษทัคร้ังท่ี 1/2564 เม่ือวนัท่ี 22 กนัยำยน 2564 มีมติใหเ้รียกช ำระ
ค่ำหุน้สำมญัหุน้ละ 25.00 บำท จ ำนวน 50,000 หุน้ เป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ิน 1.25 ลำ้นบำท ซ่ึงไดรั้บช ำระจำกผู ้
ถือหุน้ และไดจ้ดทะเบียนกบักระทรวงพำณิชยแ์ลว้ เม่ือวนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 

 

บริษทั ซีไอจี โอเปอเรชัน่ จ  ำกดั 
 

ตำมรำยงำนกำรประชุมจดัตั้งบริษทัคร้ังท่ี 1/2564 เม่ือวนัท่ี 22 กนัยำยน 2564 มีมติใหเ้รียกช ำระ
ค่ำหุน้สำมญัหุน้ละ 25.00 บำท จ ำนวน 10,000 หุน้ เป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ิน 0.25 ลำ้นบำท ซ่ึงไดรั้บช ำระจำกผู ้
ถือหุน้ และไดจ้ดทะเบียนกบักระทรวงพำณิชยแ์ลว้ เม่ือวนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 

 

บริษทั เวลไวส์ แคร์ จ  ำกดั 
 

ตำมรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำร คร้ังท่ี 13/2564 เม่ือวนัท่ี 22 มิถุนำยน 2564 ของ
บริษทั ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) ไดมี้มติลงทุนเพิ่มในบริษทั เวลไวส์ แคร์ จ  ำกดั โดยกำรซ้ือหุ้นสำมญั
จำกผูถื้อหุ้นเดิมในวนัท่ี 6 กรกฏำคม 2564 โดยบริษทัได้ถือหุ้นในบริษทัดงักล่ำวร้อยละ 50.00 คิดเป็น
จ ำนวนเงิน 2.50 ลำ้นบำท รวมทั้งมีกรรมกำรของบริษทัท่ำนหน่ึงถือหุ้นในบริษทัดงักล่ำวร้อยละ 5.00 ท ำให้
บริษทั เวลไวส์ แคร์ จ  ำกดั มีสถำนะเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั และบริษทัไดรั้บโอนหุ้นแลว้เสร็จเม่ือวนัท่ี 
6 กรกฏำคม 2564 
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บริษทั ซีไออำร์พี จ  ำกดั 
 

ตำมรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำร คร้ังท่ี 16/2564 เม่ือวนัท่ี 16 สิงหำคม 2564 ของ
บริษทั ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) ได้มีมติลงทุนเพิ่มในบริษทั ซีไออำร์พี จ  ำกดั โดยกำรซ้ือหุ้นสำมญั
จำกผูถื้อหุ้นเดิมในวนัท่ี 23 สิงหำคม 2564 โดยบริษทัไดถื้อหุ้นในบริษทัดงักล่ำวร้อยละ 50.00 คิดเป็น
จ ำนวนเงิน 1.50 ลำ้นบำท รวมทั้งมีกรรมกำรของบริษทัสองท่ำนถือหุ้นในบริษทัดงักล่ำวร้อยละ 1.00 
ท ำให้บริษทั ซีไออำร์พี จ  ำกดั มีสถำนะเป็นบริษทัย่อยของบริษทั และบริษทัได้รับโอนหุ้นแลว้เสร็จ
เม่ือวนัท่ี 23 สิงหำคม 2564 

 

กำรซ้ือเงินลงทุน 
 

บริษทั เวลไวส์ แคร์ จ  ำกดั และ บริษทั ซีไออำร์พี จ  ำกดั 
 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 บริษทัไดเ้ขำ้ซ้ือบริษทั เวลไวส์ แคร์ จ  ำกดั และ บริษทั 
ซีไออำร์พี จ  ำกดั ในสัดส่วนร้อยละ 50 เท่ำกนัทั้งสองบริษทั ดว้ยมูลค่ำตกลงซ้ือเร่ิมแรกท่ี 2.50 ลำ้นบำท และ 
1.50 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดยฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัประเมินวำ่กำรซ้ือบริษทัดงักล่ำวถือเป็นกำรซ้ือ
สินทรัพย ์

 

รำยละเอียดกำรลงทุนแสดงไดด้งัน้ี 
 

 (หน่วย : บำท) 
รำคำท่ีตกลงซ้ือขำยเงินลงทุน 4,000,000.00 
มูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีตำมสัดส่วนของกำรลงทุน (4,603,616.39) 
ก ำไรจำกกำรซ้ือสินทรัพยใ์นรำคำต ่ำกวำ่มูลค่ำยติุธรรม (603,616.39) 
  

มูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไดม้ำจำกกำรลงทุน มีดงัน้ี 
 

 (หน่วย : บำท) 
 บริษทั เวลไวส์ แคร์ จ ำกดั บริษทั ซีไออำร์พี จ ำกดั รวม 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 164,320.16 35,149.85 199,470.01 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 212,621.92 111,120.00 323,741.92 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บุคคลอ่ืน 5,000,000.00 3,800,000.00 8,800,000.00 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน (9,101.30) (13,000.00) (22,101.30) 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน - (93,877.86) (93,877.86) 

รวม 5,367,840.78 3,839,391.99 9,207,232.77 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม   (4,603,616.38) 
มูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้ำตำมสดัส่วนของกำรลงทุน 4,603,616.39 
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เน่ืองจำกสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไดม้ำจำกกำรซ้ือสินทรัพย ์เป็นประเภทระยะสั้น ฝ่ำยบริหำร
ของกลุ่มบริษทัเช่ือว่ำมูลค่ำสินทรัพยแ์ละหน้ีสินที่ได้รับมีมูลค่ำไม่แตกต่ำงจำกมูลค่ำยุติธรรม 

 

รำยกำรเคล่ือนไหวของค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำเงินลงทุนในบริษทัย่อยส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 
31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 

 

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564 2563 
ยอดคงเหลือตน้ปี 

(236,862,650.02) 
(218,117,714.37

) 
เพิ่มข้ึนระหวำ่งปี (18,169,890.98) (18,744,935.65) 
ยอดคงเหลือปลำยปี (255,032,541.00) (236,862,650.02

) 
 

17. เงินลงทุนในบริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้ 
 

17.1 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัถือหุน้ในบริษทัร่วม โดยมีอตัรำส่วนดงัน้ี 
 

    (หน่วย : พนับำท) 
   งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   มูลค่ำตำมบญัชี มูลค่ำตำมบญัชี 
 สดัส่วนเงินลงทุน(%) ตำมวธีิส่วนไดเ้สีย ตำมวธีิรำคำทุน 

ช่ือบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

บริษทั ฟ้ำขวญัทิพย ์จ ำกดั 40.20 40.20 - - - - 
บริษทั ขวำนทองประปำไทย จ ำกดั 49.00 49.00 84 107 122 122 

รวม   84 107 122 122 
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รำยกำรเคลื่อนไหวของค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำเงินลงทุนในบริษทัร่วมส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 

31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 
 

 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 2564 2563 
ยอดคงเหลือตน้ปี - (15,925) 
โอนกลบัในระหวำ่งปี - 15,925 
ยอดคงเหลือปลำยปี - - 

 

ขอ้มูลทำงกำรเงินของบริษทัร่วม 
 

ขอ้มูลทำงกำรเงินตำมท่ีแสดงอยูใ่นงบกำรเงินของบริษทัร่วม โดยสรุปมีดงัน้ี 
 

   (หน่วย : พนับำท) 
 บริษทั ฟ้ำขวญัทิพย ์จ ำกดั บริษทั ขวำนทองประปำไทย จ ำกดั 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2564 2563 2564 2563 
สินทรัพยห์มุนเวยีน 1,300 6,245 178 240 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 412,451 420,159 - - 

รวมสินทรัพย ์ 413,751 426,404 178 240 
หน้ีสินหมุนเวยีน (464,810) (428,039) (5) (20) 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน (13,755) (14,410) - - 

รวมหน้ีสิน (478,565) (442,449) (5) (20) 
   สินทรัพยสุ์ทธิ (64,814) (16,045) 173 220 
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   (หน่วย : พนับำท) 
 บริษทั ฟ้ำขวญัทิพย ์จ ำกดั บริษทั ขวำนทองประปำไทย จ ำกดั 
 ส ำหรับปีส้ินสุด 

วนัที่ 31 ธนัวำคม 
ส ำหรับปีส้ินสุด 
วนัที่ 31 ธนัวำคม 

ส ำหรับงวดระยะเวลำ 
ตั้งแต่วนัท่ี 12 พฤศจิกำยน 2563 

 2564 2563 2564 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 
รำยได ้ 4,607 100,772 - - 
ขำดทุนส ำหรับปี (48,769) (53,545) (47) (30) 
ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส ำหรับปี - - - - 
ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวมส ำหรับปี (48,769) (53,545) (47) (30) 
     

เงินปันผลรับ - - - - 
 

บริษทั ขวำนทองประปำไทย จ ำกดั ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งเม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกำยน 2563 
  

กระทบยอดขอ้มูลทำงกำรเงินขำ้งตน้กบัมูลค่ำตำมบญัชีของส่วนไดเ้สียของบริษทั ฟ้ำขวญัทิพย ์
จ  ำกดั ท่ีรับรู้ในงบกำรเงินรวม มีดงัน้ี 

 
 (หน่วย : พนับำท) 
 ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 
 2564 2563 

สินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัร่วม (64,814) (16,045) 
หกั เงินจ่ำยล่วงหนำ้ค่ำหุน้ - บุคคลอ่ืน (26,025) (26,025) 

สุทธิ (90,839) (42,070) 
สัดส่วนกำรถือหุน้ของบริษทั (ร้อยละ) 40.20 40.20 
มูลค่ำตำมบญัชีของบริษทัในบริษทัร่วม (36,517) (16,912) 
ส่วนแบ่งขำดทุนเกินกวำ่ส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วม 36,517 16,912 
มูลค่ำตำมบญัชีของเงินลงทุนในบริษทัร่วม - - 

 

ตำมรำยงำนกำรประชุมวสิำมญัผูถื้อหุน้ของบริษทั ฟ้ำขวญัทิพย ์จ ำกดั คร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี 
19 มีนำคม 2563 มีมติยกเลิกกำรอนุมติัเพิ่มทุนท่ีได้อนุมติัในกำรประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 2/2561 
เ ม่ือว ันท่ี  10 กันยำยน  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 
ตลอดจนเปล่ียนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท 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 

 

เมื่อวนัที่ 14 กุมภำพนัธ์ 2561 ผูบ้ริหำรแผนของบริษทั ฟ้ำขวญัทิพย  ์จ ำกดั ได้ยื่นค ำร้อง
ต่อศำลลม้ละลำยกลำงพิจำรณำและมีค ำสั่งใหย้กเลิกกำรฟ้ืนฟูกิจกำรของบริษทั ฟ้ำขวญัทิพย ์จ ำกดั ซ่ึงในวนัท่ี 
31 กรกฎำคม 2561 ศำลลม้ละลำยกลำงมีค ำสั่งใหอ้อกจำกกำรฟ้ืนฟูกิจกำรของบริษทั ฟ้ำขวญัทิพย ์จ ำกดั 

 

ตำมรำยงำนกำรประชุมวิสำมญัผูถ้ือหุ้น คร้ังที่ 2/2561 ลงวนัที่ 10 กนัยำยน 2561 ของ
บริษทั ฟ้ำขวญัทิพย ์จ ำกดั (บริษทัร่วม) มีมติอนุมติัให้เพิ่มทุนจดทะเบียน และแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ 
โดยกำรออกหุ้นสำมญัเพิ่มทุนจ 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 ำคญัต่อ บริษทั ฟ้ำขวญัทิพย์ จ ำกัด ส่งผลให้บริษทัมีอิทธิพล
ทำงออ้มต่อ บริษทั ฟ้ำขวญัทิพย ์จ ำกดั และเปล่ียนสถำนะจำกบริษทัอ่ืนเป็นบริษทัร่วมตั้งแต่ไตรมำส 3 ปี 2561  

 

ระหว่ำงปี 2561 บริษทั ฟ้ำขวญัทิพย  ์จ ำกัด ได้รับเงินค่ำหุ้นเพิ่มทุนจำกกำรซ้ือหุ้นสำมญั
จ ำนวน 43.83 ลำ้นหุน้ รำคำหุน้ละ 1.00 บำท รวมเป็นเงินจ ำนวน 43.83 ลำ้นบำท ซ่ึงบริษทัไดจ้ดทะเบียน
เพิ่มทุนบำงส่วนกบักระทรวงพำณิชยแ์ลว้ ท ำใหทุ้นจดทะเบียนเพิ่มข้ึนจ 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 ำวิธีส่วนไดเ้สียมำถือปฏิบติั จำกเดิมท่ีบนัทึกโดยวธีิรำคำทุน ซ่ึง ณ วนัท่ี 
31 ธนัวำคม 2564 บริษทัร่วมไดด้ ำเนินกำรประเมินมูลค่ำยติุธรรมของท่ีดินและอำคำรโรงงำนระหวำ่งก่อสร้ำง 
เม่ือวนัท่ี 8 กรกฎำคม 2562 โดยมีรำยละเอียด ดงัน้ี 
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(หน่วย : พนับำท) 
 มูลค่ำตำมบญัชี 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 
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 

 

17.2 เงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัมีสัดส่วนกำรลงทุนในกิจกำรร่วมคำ้ โดยมี
รำยละเอียด ดงัน้ี 

 
   (หน่วย : พนับำท) 
   งบกำรเงินรวม 
   มูลค่ำตำมบญัชี 
 สัดส่วนเงินลงทุน(%) ตำมวิธีส่วนไดเ้สีย 

ช่ือบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2564 2563 2564 2563 

กิจกำรร่วมคำ้ เอส.เอส.เอนยเินียร่ิง กรุ๊ป 95.00 95.00 - - 
    

 

ประมำณกำรหน้ีสินจำกส่วนไดเ้สียตำมสัญญำในกิจกำรร่วมคำ้ 20,340 - 
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ขอ้มูลทำงกำรเงินของกำรร่วมคำ้ 
 

ขอ้มูลทำงกำรเงินตำมที่แสดงอยู่ในงบกำรเงินของกำรร่วมคำ้ เอส.เอส.เอนยิเนียร่ิง กรุ๊ป 
โดยสรุปมีดงัน้ี 

 
 

 (หน่วย : พนับำท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2564 2563 
สินทรัพยห์มุนเวียน 2,435 2,364 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 1,246 2,043 

รวมสินทรัพย ์ 3,681 4,407 
หน้ีสินหมุนเวียน (25,092) (5,425) 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน - - 

รวมหน้ีสิน (25,092) (5,425) 
   สินทรัพยสุ์ทธิ (21,411) (1,018) 

 

(หน่วย : พนับำท) 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวำคม 2564 
รำยได ้ 52,341 
ขำดทุนส ำหรับปี (20,393) 
ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส ำหรับปี - 
ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวมส ำหรับปี (20,393) 
  

เงินปันผลรับจำกกิจกำรร่วมคำ้ระหวำ่งปี - 
 

เม่ือวนัท่ี 20 กรกฎำคม 2563 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดต้กลงท ำสัญญำร่วมคำ้กบับริษทัแห่งหน่ึง
จดัตั้งกิจกำรร่วมคำ้ เอส.เอส.เอนยิเนียร่ิง กรุ๊ป และไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งเม่ือวนัที่ 30 กนัยำยน 2563 
เพื่อรับเหมำงำนก่อสร้ำงต่ำง  ๆในโครงกำรก่อสร้ำงทำงหลวงพิเศษระหวำ่งเมือง สำยบำงใหญ่ – กำญจนบุรี 
ตอนท่ี 12 ซ่ึงทั้งสองฝ่ำยท ำสัญญำร่วมกนัเพื่อก ำหนดควำมรับผิดชอบ โดยบริษทัยอ่ยจะเป็นผูด้  ำเนินกำร
ก่อสร้ำง รับผิดชอบค่ำใชจ่้ำยในกำรรับเหมำก่อสร้ำง กำรค ้ำประกนั รวมทั้งค่ำใชจ่้ำยอ่ืน ๆ  ท่ีเกิดข้ึน โดย
ทั้งสองฝ่ำยจะมีกำรท ำขอ้ตกลงแบ่งผลประโยชน์ในแต่ละโครงกำรท่ีไดรั้บงำนมำในนำมของกิจกำรร่วมคำ้
ต่อไป  

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 งบกำรเงินของกิจกำรร่วมคำ้ เอส.เอส.เอนยิเนียร่ิง กรุ๊ป มีผลขำดทุน
สะสมเกินทุน จ ำนวน 21.41 ลำ้นบำท ท ำให้บริษทัยอ่ยตอ้งรับรู้ส่วนแบ่งขำดทุนของกิจกำรร่วมคำ้ 
ดงันั้น จึงตั้งประมำณกำรหน้ีสินจำกส่วนไดเ้สียตำมสัญญำในกิจกำรร่วมคำ้ในระหวำ่งงวด จ ำนวน 20.34 
ลำ้นบำท 
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18. อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน 
 

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม 
  ท่ีดินและ 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 
อำคำรและ 

ส่วนปรับปรุงอำคำร 
รวม 

รำคำทุน :-     
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563  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 
ซ้ือเพ่ิม  828,208.92 - 828,208.92 
โอนออก  (616,043.92) - (616,043.92) 
โอนออกเป็นค่ำใชจ่้ำย  (2,429,605.76) - (2,429,605.76) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564  20,317,788.42 42,557,425.08 62,875,213.50 

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม :-     
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563  - (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) 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี  - (4,116,364.15) (4,116,364.15) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564  - (16,582,657.13) (16,582,657.13) 

มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี :-     
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563  22,535,229.18 30,091,132.10 52,626,361.28 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564  20,317,788.42 25,974,767.95 46,292,556.37 

ค่ำเส่ือมรำคำท่ีอยูใ่นก ำไรขำดทุนส ำหรับปี     
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563    4,118,641.92 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564    4,116,364.15 
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 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  ท่ีดินและ 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 
อำคำรและ 

ส่วนปรับปรุงอำคำร 
รวม 

รำคำทุน :-     
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563  20,317,788.42 42,557,425.08 62,875,213.50 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563  20,317,788.42 42,557,425.08 62,875,213.50 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564  20,317,788.42 42,557,425.08 62,875,213.50 

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม :-     
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563  - (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) 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี  - (4,116,364.15) (4,116,364.15) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564  - (16,582,657.13) (16,582,657.13) 

มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี :-     
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563  20,317,788.42 30,091,132.10 50,408,920.52 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564  20,317,788.42 25,974,767.95 46,292,556.37 

ค่ำเส่ือมรำคำท่ีอยูใ่นก ำไรขำดทุนส ำหรับปี     
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563    4,118,641.92 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564    4,116,364.15 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนมีมูลค่ำยุติธรรมตำมรำยงำน
กำรประเมินรำคำ จ ำนวน 75.69 ลำ้นบำท 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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19. 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 2563 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  

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- - - (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 
ซ้ือเพิ่ม - 260,000.00 3,189,238.63 2,013,354.34 11,100.00 336,622.00 7,521,713.87 13,332,028.84 
โอนเขำ้ - - 4,270,626.48 616,043.92 34,050.00 - 113,260.59 5,033,980.99 
โอนออก - - - - - - (4,330,626.48) (4,330,626.48) 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - (505,600.00) (2,664,636.96) (563,272.31) (729,695.60) - - (4,463,204.87) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 126,445,941.00 527,088,150.62 709,792,928.26 27,217,615.42 787,357.59 30,817,904.64 8,251,399.30 1,430,401,296.83 

         

คำ่เส่ือมรำคำสะสม :-         
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 (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 - 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

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) 
คำ่เส่ือมรำคำส ำหรับปี (8,254.32) (16,302,281.73) (22,314,476.45) (1,856,444.48) (94,762.46) (606,256.84) - (41,182,476.28) 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - 505,599.00 1,282,353.57 308,383.55 708,872.10 462,829.74 - 3,268,037.96 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 (49,525.92) (322,754,811.07) (622,400,500.78) (20,804,860.27) (539,101.03) (28,992,768.01) - (995,541,567.08) 

         

คำ่เผื่อกำรดอ้ยคำ่ :-         
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 - (97,069,230.00) (290,241.00) - - - - (97,359,471.00) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564    - (97,069,230.00) (290,241.00) - - - - (97,359,471.00) 

         

มูลคำ่สุทธิตำมบญัชี :-         
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 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 126,396,415.08 107,264,109.55 87,102,186.48 6,412,755.15 248,256.56 1,825,136.63 8,251,399.30 337,500,258.75 

         

คำ่เส่ือมรำคำท่ีอยูใ่นก ำไรขำดทุนส ำหรับปี        
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563        41,819,019.65 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564        41,182,476.28 
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 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
ท่ีดินและส่วน
ปรับปรุงท่ีดิน 

อำคำรและ 
ส่วนปรับปรุง 

เคร่ืองจกัร 
และอุปกรณ์ 

เคร่ืองตกแต่งติดตั้ง
และอุปกรณ์ส ำนกังำน 

ยำนพำหนะ สินทรัพย ์
ระหวำ่งติดตั้ง 

รวม 

รำคำทุน :-        
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 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  

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

(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 
ซ้ือเพ่ิม - 260,000.00 3,189,238.63 1,790,597.32 336,622.00 4,359,473.87 9,935,931.82 
โอนเขำ้ - - 95,472.55 - - 113,260.59 208,733.14 
โอนออก - - - - - (3,605,472.55) (3,605,472.55) 
จ ำหน่ำย/ตดัจ  ำหน่ำย - (505,600.00) (2,664,636.96) (499,449.89) - - (3,669,686.85) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 94,683,985.10 165,580,651.08 702,917,774.36 20,251,590.18 28,732,129.84 5,089,157.81 1,017,255,288.37 
        

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม :-        
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 - (129,978,354.92) (575,812,338.99) (15,969,460.17) (26,629,623.34) - (748,389,777.42) 
ผลกระทบจำกกำรใชม้ำตรฐำน 
   รำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 
   เป็นคร้ังแรก  - 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

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) 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - (5,743,172.67) (21,528,833.19) (1,421,329.95) (146,019.50) - (28,839,355.31) 
จ ำหน่ำย/ตดัจ  ำหน่ำย - 505,599.00 1,282,353.57 289,188.56 - - 2,077,141.13 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 - (141,023,352.84) (618,651,973.27) (17,210,715.19) (26,909,585.33) - (803,795,626.63) 
        

ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ :-        
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 - - (290,241.00) - - - (290,241.00) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 - - (290,241.00) - - - (290,241.00) 
 

  
 

    

มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี :-        
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 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 94,683,985.10 24,557,298.24 83,975,560.09 3,040,874.99 1,822,544.51 5,089,157.81 213,169,420.74 
        

ค่ำเส่ือมรำคำท่ีอยูใ่นก ำไรขำดทุนส ำหรับปี        
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563       30,271,340.26 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564       28,839,355.31 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัไดน้ ำท่ีดิน พร้อมอำคำร และเคร่ืองจกัร 
รำคำทุนจ ำนวน 559.19 ลำ้นบำท และจ ำนวน 552.94 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั มูลค่ำตำมบญัชีจ ำนวน 187.17 
ลำ้นบำท และจ ำนวน 169.94 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ท่ีจะมีข้ึนในอนำคตไปค ้ำประกนัสินเช่ือท่ีบริษทัไดรั้บ
จำกธนำคำรพำณิชย,์ สถำบนักำรเงินและกิจกำรอ่ืน ตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ท่ี 23 และ 38.1 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดน้ ำท่ีดินบำงส่วน รำคำตำมบญัชี 
29.78 ล้ำนบำท เท่ำกนัทั้งสองปี จ ำนองกับบุคคลภำยนอก เพื่อเป็นหลักประกันกำรกู้ยืมตำมหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินขอ้ท่ี 24 

 

ณ วนัที่ 31 ธ ันวำคม 2564 และ 2563 กลุ ่มบริษทัมีสินทรัพยที์่ค  ำนวณค่ำเส่ือมรำคำ
หมดแลว้แต่ยงัใช้งำนอยู่โดยมีรำคำทุนจ ำนวน 620.25 ลำ้นบำท มูลค่ำตำมบญัชีจ ำนวน 1.31 ลำ้น
บำท และรำคำทุนจ ำนวน 565.26 ลำ้นบำท มูลค่ำตำมบญัชีจ ำนวน 1.30 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 บริษทัมีสินทรัพยท่ี์ค ำนวณค่ำเส่ือมรำคำหมดแลว้แต่ยงั
ใชง้ำนอยูโ่ดยมีรำคำทุนจ ำนวน 608.36 ลำ้นบำท มูลค่ำตำมบญัชีจ ำนวน 1.30 ลำ้นบำท และรำคำทุนจ ำนวน 
553.22 ลำ้นบำท มูลค่ำตำมบญัชีจ ำนวน 1.30 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
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20. สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้
 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 มีรำยกำรเคล่ือนไหวดงัน้ี 
 

    (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ท่ีดินและ 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 
 เคร่ืองจกัรและ

อุปกรณ์ 
 ยำนพำหนะ  รวม 

รำคำทุน :-        
ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 15,838,924.41  -  3,140,603.02  18,979,527.43 
ซ้ือเพ่ิม 568,329.22  -  2,250,150.00  2,818,479.22 
โอนออก -  -  (1,210,280.38)  (1,210,280.38) 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 16,407,253.63  -  4,180,472.64  20,587,726.27 
เพ่ิมข้ึน -  3,531,427.17  1,926,185.02  5,457,612.19 
ยกเลิกสัญญำระหวำ่งปี -  -  (3,686,150.00)  (3,686,150.00) 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2564 16,407,253.63  3,531,427.17  2,420,507.66  22,359,188.46 

        

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม :-        
ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 -  -  (748,955.44)  (748,955.44) 
ค่ำเส่ือมรำคำประจ ำปี       (1,971,869.80)  -  (600,283.44)  (2,572,153.24) 
โอนออก -  -  549,049.20  549,049.20 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 (1,971,869.80)  -  (800,189.68)  (2,772,059.48) 
ค่ำเส่ือมรำคำประจ ำปี (2,085,171.81)  (647,428.32)  (893,264.20)  (3,625,864.33) 
ยกเลิกสัญญำระหวำ่งปี -  -  382,542.92  382,542.92 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2564 (4,057,041.61)  (647,428.32)  (1,310,910.96)  (6,015,380.89) 

        

มูลค่ำตำมบญัชี :-        
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 14,435,383.83  -  3,380,282.96  17,815,666.79 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2564 12,350,212.02  2,883,998.85  1,109,596.70  16,343,807.57 

        

ค่ำเส่ือมรำคำท่ีอยูใ่นก ำไรขำดทุนส ำหรับปี        
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563       2,572,153.24 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564       3,625,864.33 
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   (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  ท่ีดินและ 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 
 ยำนพำหนะ  รวม 

รำคำทุน :-       
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563  3,249,041.81  2,331,682.46  5,580,724.27 
โอนออก  -  (1,210,280.38)  (1,210,280.38) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563  3,249,041.81  1,121,402.08  4,370,443.89 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564  3,249,041.81  1,121,402.08  4,370,443.89 

       
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม :-       

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563  -  (748,955.44)  (748,955.44) 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี  (295,367.44)  (235,635.59)  (531,003.03) 
โอนออก  -  549,049.20  549,049.20 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563  (295,367.44)  (435,541.83)  (730,909.27) 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี  (295,367.44)  (224,157.41)  (519,524.85) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564  (590,734.88)  (659,699.24)  (1,250,434.12) 

       
มูลค่ำตำมบญัชี :-       

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563  2,953,674.37  685,860.25  3,639,534.62 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564  2,658,306.93  461,702.84  3,120,009.77 

       
ค่ำเส่ือมรำคำท่ีอยูใ่นก ำไรขำดทุนส ำหรับปี       

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563      531,003.03 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564      519,524.85 
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21. สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
 

ประกอบดว้ย 
 

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 โปรแกรม 

คอมพิวเตอร์ 
ค่ำใชจ่้ำย 

รอกำรตดับญัชี 
รวม 

 
รำคำทุน :-    

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 30,964,597.93 451,000.00 31,415,597.93 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 30,964,597.93 451,000.00 31,415,597.93 
ซ้ือเพิ่ม 360,000.00 - 360,000.00 
โอนเขำ้ 3,510,000.00 - 3,510,000.00 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย (890,885.00) - (890,885.00) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 33,943,712.93 451,000.00 34,394,712.93 
    

ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม :-    
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 (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) 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี (1,536,329.69) - (1,536,329.69) 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย 884,552.45 - 884,552.45 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 (29,732,375.82) (451,000.00) (30,183,375.82) 
    

มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี :-    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 1,883,999.35 - 1,883,999.35 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 4,211,337.11 - 4,211,337.11 

   

ค่ำตดัจ ำหน่ำยท่ีอยูใ่นก ำไรขำดทุนส ำหรับปี    
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563   1,444,640.46 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564   1,536,329.69 
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 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
รำคำทุน :-  

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 29,616,057.93 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 29,616,057.93 
ซ้ือเพิ่ม 360,000.00 
โอนเขำ้ 3,510,000.00 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 33,486,057.93 

  

ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม :-  
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 (26,578,736.08) 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี (1,353,706.26) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 (27,932,442.34) 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี (1,447,926.91) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 (29,380,369.25) 

  

มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี :-  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 1,683,615.59 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 4,105,688.68 
  

ค่ำตดัจ ำหน่ำยท่ีอยูใ่นก ำไรขำดทุนส ำหรับปี  
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 1,353,706.26 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 1,447,926.91 
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22. สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชี 
  

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 
 

(หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2564 2563 2564 2563 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 39,606,665.52 38,927,336.75 107,302,444.80 100,854,051.07 
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี (2,237,183.24) (2,341,088.21) (624,001.95) (727,906.92) 

สุทธิ 37,369,482.28 36,586,248.54 106,678,442.85 100,126,144.15 
 

รำยกำรเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหวำ่งปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 

 

    (หน่วย : บำท) 
  งบกำรเงินรวม 
 ณ วนัที่ 

1 มกรำคม 
2564 

บนัทึกเป็นรำยได ้
หรือค่ำใชจ่้ำย 
ในก ำไรขำดทุน  
(หมำยเหตุ 32.1) 

บนัทึกเป็นรำยไดห้รือ 
ค่ำใชจ่้ำยในก ำไร 
ขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
(หมำยเหตุ 32.2) 

ณ วนัที่ 
31 ธนัวำคม  

2564 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี     
เงินลงทุนชัว่ครำว 392,000.00 - - 392,000.00 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 4,148,964.40 3,212,742.85 - 7,361,707.25 
เงินใหกู้ย้มืระยะส้ัน 13,542,057.85 - - 13,542,057.85 
สินคำ้คงเหลือ 3,802,000.30 (46,913.80) - 3,755,086.50 
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 58,048.15 - - 58,048.15 
ประมำณกำรตน้ทุนในงำนซ่อมแซม - 115,756.00 - 115,756.00 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 2,542,899.92 (419,619.05) - 2,123,280.87 
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 14,441,366.13 953,519.40 (3,597,459.00) 11,797,426.53 

รวม 38,927,336.75 3,815,485.40 (3,597,459.00) 39,145,363.15 
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี     
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ (2,341,088.21) 565,207.34 - (1,775,880.87) 

รวม (2,341,088.21) 565,207.34 - (1,775,880.87) 
สุทธิ 36,586,248.54 4,380,692.74 (3,597,459.00) 37,369,482.28 
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   (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 

1 มกรำคม  
2563 

บนัทึกเป็นรำยไดห้รือ 
ค่ำใชจ่้ำยในงบก ำไรขำดทุน 

(หมำยเหตุ 32.1) 

ณ วนัท่ี 
31 ธนัวำคม 

2563 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี    
เงินลงทุนชัว่ครำว 392,000.00 - 392,000.00 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอื่น 5,422,751.92 (1,273,787.52) 4,148,964.40 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น 12,382,057.85 1,160,000.00 13,542,057.85 
สินคำ้คงเหลือ 2,083,661.72 1,718,338.58 3,802,000.30 
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 58,048.15 - 58,048.15 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 2,506,244.54 36,655.38 2,542,899.92 
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 13,878,265.60 563,100.53 14,441,366.13 

รวม 36,723,029.78 2,204,306.97 38,927,336.75 
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี    
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ (2,506,244.54) 165,156.33 (2,341,088.21) 

รวม (2,506,244.54) 165,156.33 (2,341,088.21) 
สุทธิ 34,216,785.24 2,369,463.30 36,586,248.54 

 

   
 

(หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 

1 มกรำคม 
2564 

บนัทึกเป็นรำยไดห้รือ 
ค่ำใชจ่้ำยในก ำไรขำดทุน  

(หมำยเหตุ 32.1) 

บนัทึกเป็นรำยไดห้รือ 
ค่ำใชจ่้ำยในก ำไรขำดทุน  

เบด็เสร็จอื่น (หมำยเหตุ 32.2) 

ณ วนัท่ี 
31 ธนัวำคม 

2564 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี     
เงินลงทุนชัว่ครำว 392,000.00 - - 392,000.00 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอื่น 5,930,640.31 3,647,548.94 - 9,578,189.25 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น 28,072,544.42 1,766,000.00 - 29,838,544.42 
สินคำ้คงเหลือ 3,802,000.30 (46,913.79) - 3,755,086.51 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 47,372,530.00 3,633,978.20 - 51,006,508.20 
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 58,048.15 - - 58,048.15 
ประมำณกำรตน้ทุนในงำนซ่อมแซม - 134,033.85 - 134,033.85 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 773,698.16 (81,143.87) - 692,554.29 
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 14,452,589.73 953,519.40 (3,558,629.00) 11,847,480.13 

รวม 100,854,051.07 10,007,022.73 (3,558,629.00) 107,302,444.80 
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี     

สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ (727,906.92) 103,904.97 - (624,001.95) 
รวม (727,906.92) 103,904.97 - (624,001.95) 
สุทธิ 100,126,144.15 10,110,927.70 (3,558,629.00) 106,678,442.85 
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   (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัที่ 

1 มกรำคม 2563 
บนัทึกเป็นรำยไดห้รือ 

ค่ำใชจ่้ำยในก ำไรขำดทุน 
 (หมำยเหตุ 32.1) 

ณ วนัที่ 
31 ธนัวำคม 2563 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี    
เงินลงทุนชัว่ครำว 392,000.00 - 392,000.00 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 7,158,309.09 (1,227,668.78) 5,930,640.31 
เงินใหกู้ย้มืระยะส้ัน 26,389,486.44 1,683,057.98 28,072,544.42 
สินคำ้คงเหลือ 2,083,661.72 1,718,338.58 3,802,000.30 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 43,623,542.87 3,748,987.13 47,372,530.00 
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 58,048.15 - 58,048.15 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 966,353.77 (192,655.61) 773,698.16 
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 13,889,489.20 563,100.53 14,452,589.73 

รวม 94,560,891.24 6,293,159.83 100,854,051.07 
    

หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี    
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ (966,353.77) 238,446.85 (727,906.92) 

รวม (966,353.77) 238,446.85 (727,906.92) 
สุทธิ 93,594,537.47 6,531,606.68 100,126,144.15 

 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 ตำมงบกำรเงินรวมกลุ่มบริษทัมีผลแตกต่ำงชัว่ครำว
ที่เกิดจำกขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชต้ำมงบกำรเงินรวมจ ำนวน 330.13 ลำ้นบำท และ 267.12 ลำ้นบำท 
ตำมล ำดบั ซ่ึงไม่ได้น ำไปรวมในกำรค ำนวณสินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี เพื่อรับรู้ในงบแสดง
ฐำนะกำรเงิน (เน่ืองจำกควำมไม่แน่นอนท่ีจะใชป้ระโยชน์ทำงภำษีจำกรำยกำรดงักล่ำวในอนำคต) 
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23. เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 
 

ประกอบดว้ย 
 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 2564 2563 
เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำร 9,305,580.50 16,991,491.26 
ตัว๋สญัญำใชเ้งิน 16,000,000.00 20,000,000.00 
เจำ้หน้ีทรัสตรี์ซีท 44,133,302.58 74,515,942.42 
เงินกูย้ืมระยะสั้น 34,915,997.65 - 

รวม 104,354,880.73 111,507,433.68 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัมีวงเงินเบิกเกินบญัชีธนำคำร เจำ้หน้ีทรัสต์รีซีท
เลตเตอร์ออฟเครดิต และตัว๋สัญญำใชเ้งินกบัสถำบนักำรเงินต่ำง ๆ ตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ท่ี 38.1 
โดยมีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ MOR, MOR-1, 1.65-5.25 ต่อปี และ MOR, MOR-1, 3.38-6.25 ต่อปี ตำมล ำดบั 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 บริษทัมีเงินกูย้ืมระยะสั้นจำกกำรท ำหนงัสือสัญญำปรับโครงสร้ำงหน้ี 
ก ำหนดจ่ำยช ำระให้เสร็จส้ินภำยในเดือนพฤษภำคม พ.ศ.2566 กบัสถำบนักำรเงินแห่งหน่ึง โดยมีสิทธิเรียกหน้ี
ทั้งหมดตำมหนงัสือสัญญำปรับโครงสร้ำงหน้ีไดท้นัทีเม่ือบริษทัผิดนดัช ำระหน้ี อตัรำดอกเบ้ีย MLR ต่อปี 
(ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 มีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 5.25 ต่อปี) 

 

วงเงินสินเช่ือดงักล่ำวค ้ ำประกนัโดยกำรจดจ ำนองท่ีดิน อำคำร และเคร่ืองจกัรตำมหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินขอ้ท่ี 19 พร้อมทั้งยกประโยชน์ในสิทธิประกนัภยัทรัพยสิ์นให้แก่ผูใ้ห้กู ้โดยมีบริษทั
และกรรมกำรของบริษทัค ้ำประกนั และภำยใตเ้ง่ือนไขสัญญำเจำ้หน้ีทรัสตรี์ซีท บริษทัไดรั้บสินคำ้ท่ีสั่งเขำ้มำ
โดยใชเ้ครดิตสถำบนักำรเงิน ดงันั้นบริษทัจึงมีภำระผูกพนัต่อสถำบนักำรเงินส ำหรับค่ำสินคำ้ดงักล่ำวทั้งท่ี
เก็บไวห้รือจ ำหน่ำยไป 
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24. เงินกูย้มืระยะสั้นจำกบุคคลและกิจกำรอ่ืน 
 

ประกอบดว้ย 
  (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2564 2563 2564 2563 
เจำ้หน้ีแฟคตอร่ิงกิจกำรอ่ืน 60,846,141.87 31,223,257.81 60,846,141.87 31,223,257.81 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกบุคคลอ่ืน 73,080,000.00 48,400,000.00 45,000,000.00 34,000,000.00 
ดอกเบ้ียรอตดัจ่ำย (476,508.58) (165,176.16) (476,508.58) (165,176.16) 

รวม 133,449,633.29 79,458,081.65 105,369,633.29 65,058,081.65 
 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 เจำ้หน้ีแฟคตอร่ิง เป็นเงินกู ้ยืมจำกกำรท ำสัญญำ
โอนสิทธิเรียกร้องในลูกหน้ีกำรคำ้ตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ท่ี 9 ใหก้บับริษทัแฟคตอร่ิงแห่งหน่ึง 
อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 5.75-6.25 ต่อปี และอตัรำร้อยละ 5.75 ต่อปี ตำมล ำดบั 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 ตำมงบกำรเงินรวมเงินกูย้ืมระยะสั้นจำกบุคคลอ่ืนเป็น
กำรกูย้ืม ตำมสัญญำเงินกู ้ก ำหนดจ่ำยคืนเงินตน้ภำยใน 4-12 เดือน อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 12.00-15.00 เท่ำกนั
ทั้งสองปี 

 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมีเงินกูย้ืมระยะสั้นจำกบุคคลอื่น
ทั้งจ  ำนวนเป็นเงินกูย้ืมตำมสัญญำ ระยะเวลำ 3-6 เดือน อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 15.00 ต่อปีเท่ำกนัทั้งสองปี โดย
ใชท่ี้ดินบำงส่วนจ ำนองกบับุคคลภำยนอก ตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ท่ี 19 
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25. เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 
 

ประกอบดว้ย 
 

  (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2564 2563 2564 2563 
เจำ้หน้ีกำรคำ้กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 326,523.34 - 
เจำ้หน้ีกำรคำ้กิจกำรอ่ืน 200,168,012.00 134,001,894.61 193,218,413.80 128,086,274.06 
เจำ้หน้ีอ่ืนกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,482.00 - 356,000.00 1,712,000.00 
เจำ้หน้ีอ่ืนบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,001,282.90 - 1,001,282.90 - 
เจำ้หน้ีอ่ืนกิจกำรอ่ืน 2,659,138.54 - - - 
เช็คจ่ำยล่วงหนำ้กิจกำรอ่ืน 891,498.90 3,472,186.20 - - 
ดอกเบ้ียคำ้งจ่ำยบุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,184,482.87 110,975.76 81,574.95 71,543.44 
ดอกเบ้ียคำ้งจ่ำยกิจกำรอ่ืน 2,123,829.40 560,559.23 388,183.90 81,593.96 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำยบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,275,280.76 3,105,814.18 3,095,034.18 3,095,034.18 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำยกิจกำรอ่ืน 20,473,333.18 24,506,368.51 13,989,128.63 19,701,131.90 
เงินทดรองจ่ำย 574,276.37 382,000.00 - - 
รำยไดรั้บล่วงหนำ้กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,000,000.00 - - 496,261.68 
รำยไดรั้บล่วงหนำ้กิจกำรอ่ืน 4,063,949.91 3,524,813.57 3,310,229.91 988,730.57 
อ่ืน ๆ 17,697,261.41 34,933,274.41 17,697,261.41 32,990,725.31 

รวม 258,116,828.24 204,597,886.47 233,463,633.02 187,223,295.10 
 
26. เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 

 

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2564  2563 
เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน  2,887,500.00  - 
หกั  ส่วนของเงินกูย้มืระยะยำวท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (362,500.00)  - 

สุทธิ 2,525,000.00  - 
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กำรเปล่ียนแปลงของเงินกูย้ืมส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 
(หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินรวม 
 2564  2563 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม -  - 
กูเ้พ่ิมระหวำ่งปี 3,000,000.00  - 
ช ำระคืนระหวำ่งปี (112,500.00)  - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2,887,500.00  - 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 บริษทัย่อยแห่งหน่ึง ได้รับวงเงินกู้จำกสถำบนักำรเงิน วงเงิน
จ ำนวน 3.00 ลำ้นบำท จ่ำยช ำระเงินตน้งวดละ 0.02 ลำ้นบำท จ ำนวน 120 งวด อตัรำดอกเบ้ียตั้งแต่ปีท่ี 1 
ถึง ปีท่ี 5 อยูร่ะหวำ่งร้อยละ 2.00 – 7.50 ต่อปี ปีท่ี 6 อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ MLR + 2.00 ต่อปี ค ้ำประกนัโดย
บริษทัใหญ่ กรรมกำรบริษทัใหญ่ กรรมกำรบริษทัยอ่ยและหน่วยงำนรัฐวสิำหกิจแห่งหน่ึง 

 
27. หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 

 

กำรเปล่ียนแปลงของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 
 

   (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 2564  2563 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำตน้ปี 12,714,499.38  11,998,688.88 
ท ำสญัญำเพ่ิมระหวำ่งปี 5,457,612.19  2,701,879.45 
จ่ำยช ำระระหวำ่งปี (4,291,951.86)  (1,986,068.95) 
ยกเลิกสญัญำระหวำ่งปี (3,263,755.40)  - 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำปลำยปี 10,616,404.31  12,714,499.38 

 

   (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564  2563 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำตน้ปี 3,868,490.78  4,299,235.05 
จ่ำยช ำระระหวำ่งปี (405,719.35)  (430,744.27) 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำปลำยปี 3,462,771.43  3,868,490.78 

 



แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี/รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษััท ซีี.ไอ.กร๊�ป จำำากัด (มูหาชน) ส่วนท่� 3 งบการเงิน214 83 

กำรวเิครำะห์กำรครบก ำหนดของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำ มีดงัน้ี 
 

 (หน่วย : บำท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 หน้ีสินตำม

สญัญำเช่ำ 
 ดอกเบ้ียจ่ำยรอ

ตดับญัชี 
  

สุทธิ 
 หน้ีสินตำม

สญัญำเช่ำ 
 ดอกเบ้ียจ่ำยรอ

ตดับญัชี 
  

สุทธิ 
ไม่เกิน 1 ปี 5,974,960.84  (1,164,098.90)  4,810,861.94  789,276.00  (359,184.56)  430,091.44 
เกินกวำ่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 6,111,288.00  (1,636,974.06)  4,474,313.94  2,966,595.00  (1,265,143.44)  1,701,451.56 
5 ปี ข้ึนไป 1,584,000.00  (252,771.57)  1,331,228.43  1,584,000.00  (252,771.57)  1,331,228.43 

รวม 13,670,248.84  (3,053,844.53)  10,616,404.31  5,339,871.00  (1,877,099.57)  3,462,771.43 
 

 (หน่วย : บำท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 หน้ีสินตำม

สญัญำเช่ำ 
 ดอกเบ้ียจ่ำยรอ

ตดับญัชี 
  

สุทธิ 
 หน้ีสินตำม

สญัญำเช่ำ 
 ดอกเบ้ียจ่ำยรอ

ตดับญัชี 
  

สุทธิ 
ไม่เกิน 1 ปี 4,644,841.00  (1,134,056.99)  3,510,784.01  789,276.00  (383,556.64)  405,719.36 
เกินกวำ่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 9,723,982.00  (2,192,015.76)  7,531,966.24  3,227,871.00  (1,435,953.80)  1,791,917.20 
5 ปี ข้ึนไป 2,112,000.00  (440,250.87)  1,671,749.13  2,112,000.00  (441,145.78)  1,670,854.22 

รวม 16,480,823.00  (3,766,323.62)  12,714,499.38  6,129,147.00  (2,260,656.22)  3,868,490.78 
 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 มีรำยกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญำเช่ำดงัต่อไปน้ี 
 

   (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564  2563  2564  2563 
ตน้ทุนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัสญัญำเช่ำ 865,459.49  610,486.37  383,556.65  378,744.82 
กระแสเงินสดจ่ำยของสญัญำเช่ำ 5,157,411.35  1,787,066.00  789,276.00  810,384.00 
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28. ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 
 

กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำนมีรำยละเอียดดงัน้ี 
 

  (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2564 2563 2564 2563 
มูลค่ำปัจจุบนัของภำระผกูพนัตน้ปี 68,474,299.78 69,629,928.97 67,609,392.78 69,447,445.97 
ตน้ทุนกำรใหบ้ริกำรปัจจุบนั 4,392,024.01 5,041,801.03 4,065,201.02 4,368,682.03 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย  1,743,776.99 1,651,979.00 1,717,773.00 1,642,674.00 
หกั  ผลประโยชน์จ่ำยระหวำ่งปี (1,015,377.00) (7,849,409.22) (1,015,377.00) (7,849,409.22) 
ก ำไรจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั (17,987,295.00) - (17,793,145.00) - 
มูลค่ำปัจจุบนัของภำระผกูพนัปลำยปี 55,607,428.78 68,474,299.78 54,583,844.80 67,609,392.78 

 

กำรเปลี่ยนแปลงผล (ก ำไร )ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหล ักคณิตศำสต ร์
ประกนัภยัท่ีรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ซ่ึงรวมไวใ้นก ำไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร มีดงัน้ี 

 

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 
 2564 2563 2564 2563 

รำคำตำมบญัชีตน้ปี 9,149,805.88 9,149,805.88 9,205,923.88 9,205,923.88 
รับรู้ในระหวำ่งปี (17,987,295.00) - (17,793,145.00) - 
รำคำตำมบญัชีปลำยปี (8,837,489.12) 9,149,805.88 (8,587,221.12) 9,205,923.88 

 

ค่ำใชจ่้ำยท่ีรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 
 

(หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
รับรู้ในก ำไรขำดทุน 2564 2563 2564 2563 
ตน้ทุนขำยและบริกำร 3,331,871.08 3,307,507.81 3,210,212.72 3,210,098.81 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและจดัจ ำหน่ำย 804,451.18 766,766.04 804,451.18 766,766.04 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 1,665,015.03 2,214,383.33 1,433,846.41 1,629,368.33 
ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำร 334,463.71 405,122.85 334,463.71 405,122.85 

รวม 6,135,801.00 6,693,780.03 5,782,974.02 6,011,356.03 
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 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2564 2563 2564 2563 
รับรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอื่น     
ผลขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั     
ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติฐำนทำงกำรเงิน 5,180,588.00 - 5,171,622.00 - 
ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติฐำนทำงประชำกรศำสตร์ (18,540,910.00) - (18,540,910.00) - 
ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงกำรปรับปรุงจำกประสบกำรณ์ (4,626,973.00) - (4,423,857.00) - 

รวม (17,987,295.00) - (17,793,145.00) - 
 

ขอ้สมมติฐำนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัท่ีใชค้  ำนวณประมำณกำร
หน้ีสินผลประโยชน์พนกังำน มีดงัน้ี 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564 2563 2564 2563 
อตัรำคิดลด ร้อยละ 2.24-2.87 ร้อยละ 2.24-3.36 ร้อยละ 2.29-2.83 ร้อยละ 3.13-3.23 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือนโดยเฉล่ีย ร้อยละ 2.27-5.40 ร้อยละ 4.29-5.40 ร้อยละ 2.27-2.59 ร้อยละ 4.29-5.40 
อตัรำกำรหมุนเวยีนพนกังำน ร้อยละ 0-74 ร้อยละ 0-57 ร้อยละ 0-74 ร้อยละ 0-57 
อำยเุกษียณ 55-60 ปี 60 ปี 60 ปี 60 ปี 

 

กำรวเิครำะห์ควำมอ่อนไหว 
 

กำรเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติฐำนท่ีเก่ียวขอ้งในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์
ประกนัภยัท่ีอำจเป็นไปได้อย่ำงสมเหตุสมผล ณ วนัท่ีรำยงำน โดยถือว่ำขอ้สมมติฐำนอ่ืน ๆ คงท่ี จะมี
ผลกระทบต่อภำระผกูพนัผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไวเ้ป็นจ ำนวนเงินดงัต่อไปน้ี 

 

 
 
 

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564 2563 2564 2563 
อตัรำคิดลด เพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.50 (1,980,523.00) (2,775,350.00) (1,931,952.00) (2,725,817.00) 
อตัรำคิดลด ลดลงร้อยละ 0.50 2,223,188.00 3,019,648.00 2,170,081.00 2,964,810.00 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.50 2,074,957.00 3,405,125.00 2,019,991.00 3,350,333.00 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน ลดลงร้อยละ 0.50 (1,944,010.00) (3,150,117.00) (1,863,204.00) (3,100,248.00) 
อตัรำกำรหมุนเวยีนของพนกังำน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.50 (2,025,056.00) (3,208,160.00) (1,969,556.00) (3,152,278.00) 
อตัรำกำรหมุนเวยีนของพนกังำน ลดลงร้อยละ 0.50 2,262,847.00 3,934,550.00 2,202,257.00 3,872,524.00 
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29. ทุนเรือนหุน้ 
กำรเปล่ียนแปลงของทุนเรือนหุ้นส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 
 

   งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 รำคำตำม  2564  2563 
 มูลค่ำหุน้  จ ำนวนหุน้ มูลค่ำ  จ ำนวนหุน้ มูลค่ำ 
 (บำท)  (พนัหุน้) (พนับำท)  (พนัหุน้) (พนับำท) 

ทุนจดทะเบียน        
หุน้สำมญัตน้ปี 0.50  1,297,180 648,590  864,786 432,393 
หกั  เพ่ิมทุน(ลดทุน) 0.50  (432,392) (216,196)  432,394 216,197 
หุน้สำมญัส้ินปี 0.50  864,788 432,394  1,297,180 648,590 
        

ทุนที่ออกและเรียกช ำระ        
หุน้สำมญัตน้ปี 0.50  864,786 432,393  864,786 432,393 
หกั  เพ่ิมทุน 0.50  2 1  - - 
หุน้สำมญัส้ินปี 0.50  864,788 432,394  864,786 432,393 

 

ในเดือนกุมภำพนัธ์ 2564 บริษทัไดรั้บเงินค่ำหุ้นเพิ่มทุนจำกกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ
ท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทั CIG-W8 จ ำนวน 1,900 หุ้น รำคำหุ้นละ 1.00 บำท ท ำให้ทุนจดทะเบียนเพิ่มข้ึน
จ ำนวน 950.00 บำท ส่วนเกินมูลค่ำหุ้นเพิ่มข้ึนจ ำนวน 950.00 บำท บริษทัไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนจำกกำรใช้
สิทธิดงักล่ำวกบักระทรวงพำณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 19 กุมภำพนัธ์ 2564 ทั้งน้ีใบส ำคญัแสดงสิทธิ CIG-W8 ท่ีไม่ได้
ใชสิ้ทธิไดห้มดอำยไุปเป็นจ ำนวน 432,391,491 หน่วย 

 

ตำมรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2564 ของบริษทั ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
เม่ือวนัท่ี 20 เมษำยน 2564 มีมติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษทัจำกเดิมหุ้นสำมญัจ ำนวน 1,297.18 ลำ้นหุ้น 
มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 0.50 บำท คิดเป็นทุนจดทะเบียนจ ำนวน 648.59 ลำ้นบำท เป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 
864.79 ล้ำนหุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 0.50 บำท คิดเป็นทุนจดทะเบียน จ ำนวน 432.39 ล้ำนบำท ตลอดจน
เปล่ียนแปลงหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั เพื่อให้สอดคลอ้งกบักำรเปล่ียนแปลงทุนจดทะเบียนดงักล่ำว 
ทั้งน้ีบริษทัไดจ้ดทะเบียนกบักระทรวงพำณิชยเ์รียบร้อยแลว้เม่ือวนัท่ี 26 เมษำยน 2564 

 

กำรจดักำรควำมเส่ียงในส่วนทุน 
 

วตัถุประสงค์ของกลุ่มบริษทัในกำรบริหำรทำงกำรเงิน คือ กำรด ำรงไวซ่ึ้งควำมสำมำรถใน
กำรด ำเนินงำนอยำ่งต่อเน่ือง กำรด ำรงไวซ่ึ้งโครงสร้ำงของทุนท่ีเหมำะสมและกำรรักษำอตัรำส่วนหน้ีสิน
ต่อทุนไม่ใหเ้กินขอ้ก ำหนดของสัญญำเงินกูย้มื 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 งบกำรเงินรวมแสดงอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเป็น 2.60 : 1 
และ 1.41 : 1 ตำมล ำดบั และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเป็น 1.96 : 1 และ 1.38 : 1 
ตำมล ำดบั 

 

30. ส่วนเกินทุนและส ำรองตำมกฎหมำย 
 

ส่วนเกินมูลค่ำหุน้ 
 

ตำมบทบญัญติัแห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 มำตรำ 51 ในกรณีท่ีบริษทั
เสนอขำยหุ ้นสูงกว่ำมูลค่ำหุ ้นที่จดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งน ำค่ำหุ ้นส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนส ำรอง 
(“ส่วนเกินมูลค่ำหุน้”) ส่วนเกินมูลค่ำหุน้น้ีจะน ำไปจ่ำยเป็นเงินปันผลไม่ได ้ 
 

ทุนส ำรองตำมกฎหมำย 
 

ภำยใตพ้ระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 มำตรำ 116 บริษทัตอ้งจดัสรรทุนส ำรอง
ตำมกฎหมำยไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปีหลงัหกัขำดทุนสะสมยกมำ (ถำ้มี) จนกวำ่ส ำรอง
จะมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษทั ส ำรองตำมกฎหมำยไม่สำมำรถน ำมำ
จ่ำยเงินปันผลได ้

 

31. ค่ำใชจ่้ำยตำมลกัษณะ 
 

ประกอบดว้ย 
 

  (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2564 2563 2564 2563 
กำรเปล่ียนแปลงในสินคำ้ส ำเร็จรูปและงำนระหวำ่งท ำ (429,483.73) 1,101,844.58 (429,483.73) 1,101,844.58 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 753,290,353.75 557,150,980.26 753,290,353.75 553,159,980.26 
ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำร 29,148,871.71 31,410,558.85 29,148,871.71 31,410,558.85 
ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัพนกังำน 177,847,832.39 165,752,445.28 165,182,537.85 155,329,733.47 
ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 50,461,034.44 49,954,455.27 34,923,171.22 36,274,691.47 
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำเงินลงทุน(โอนกลบั) - (15,924,778.49) 18,169,890.98 18,744,935.65 
ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน 44,095,741.83 6,104,388.53 27,336,050.73 14,724,538.36 
ค่ำขนส่ง 34,776,933.39 25,122,430.21 34,776,933.39 25,122,430.21 
ค่ำส่งเสริมกำรขำย 5,009,337.95 8,033,780.53 4,837,142.87 7,564,152.84 
ค่ำสำธำรณูปโภค 14,328,488.34 12,999,455.12 13,707,612.47 11,693,473.31 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน 26,319,146.88 19,481,015.07 18,472,303.09 13,080,732.75 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินงำนอื่น 99,355,007.08 228,396,007.07 64,489,706.63 186,416,514.49 

รวม 1,234,203,264.03 1,089,582,582.28 1,163,905,090.96 1,054,623,586.24 
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32. รำยไดภ้ำษีเงินได ้
 

32.1 ภำษีเงินไดท่ี้รับรู้ในก ำไรขำดทุน 
(หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2564 2563 2564 2563 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดข้องปีปัจจุบนั - - - - 
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี (หมำยเหตุ 22)     

กำรเปล่ียนแปลงของผลต่ำงชัว่ครำว (4,380,692.75) (2,369,463.30) (10,110,927.70) (6,531,606.68) 
รำยไดภ้ำษีเงินได ้ (4,380,692.75) (2,369,463.30) (10,110,927.70) (6,531,606.68) 

 

32.2 ภำษีเงินไดท่ี้รับรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 (หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2564 2563 2564 2563 
ภำษีเงินไดเ้ก่ียวกบัก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (หมำยเหตุ 22) (3,597,459.00) - (3,558,629.00) - 

 

รำยกำรกระทบยอดจ ำนวนเงินระหวำ่งค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินไดก้บัผลคูณของก ำไรทำงบญัชีกบั
อตัรำภำษีท่ีใชส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 สำมำรถแสดงไดด้งัน้ี 

 
 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2564 2563 2564 2563 
ขำดทุนทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล (146,513,312.34) (132,368,708.36) (87,967,670.91) (127,568,016.72) 
อตัรำภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 
ขำดทุนทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัรำภำษี (29,302,662.47) (26,473,741.67) (17,593,534.18) (25,513,603.34) 

     

ผลกระทบทำงภำษีของรำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยท่ีไม่ถือ     
เป็นรำยไดห้รือค่ำใชจ่้ำยทำงภำษี ดงัน้ี     
(โอนกลบั)ขำดทุนจำกมูลค่ำสินคำ้คงเหลือลดลง (46,913.79) 1,721,022.35 (46,913.79) 1,718,338.58 
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำเงินลงทุน - - 3,633,978.20 3,748,987.13 
(โอนกลบั)ขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีอำจเกิดข้ึน 7,983,857.37 (1,227,668.78) 5,413,548.95 455,389.21 
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 1,024,084.80 680,103.53 953,519.40 563,100.53 
ขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 19,115,883.99 24,800,510.16 7,127,854.97 18,560,026.11 
อ่ืน ๆ 1,225,750.10 499,774.41 511,546.45 467,761.78 

รวม - - - - 
กำรเปล่ียนแปลงของผลแตกต่ำงชัว่ครำว (4,380,692.75) (2,369,463.30) (10,110,927.70) (6,531,606.68) 
รำยไดภ้ำษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ (4,380,692.75) (2,369,463.30) (10,110,927.70) (6,531,606.68) 
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33. ขำดทุนต่อหุน้ขั้นพื้นฐำน 
 

ขำดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนค ำนวณโดยหำรขำดทุนส ำหรับปีที่เป็นของผูถ้ือหุ้นของบริษทั 
(ไม่รวมก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ ำนวนหุน้สำมญัท่ีออกจ ำหน่ำยแลว้ระหวำ่งปี 

 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2564 2563 2564 2563 
ขำดทุนส ำหรับปี (หน่วย : บำท) (141,936,023.95) (129,950,515.66) (77,856,743.21) (121,036,410.04) 
จ ำนวนหุน้สำมญัท่ีออกจ ำหน่ำยแลว้ (หน่วย : หุน้) 864,788,682 864,786,382 864,788,682 864,786,782 
ขำดทุนต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐำน (บำท/หุน้) (0.1641) (0.1503) (0.0900) (0.1400) 

 

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 2564 เน่ืองจำกรำคำ
ตลำดถวัเฉล่ียของหุน้สำมญัต ่ำกวำ่รำคำตำมสิทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

 
34. กำรเสนอขอ้มูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 

 

กลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจเ ก่ียวกับธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์และช้ินส่วน
เคร่ืองปรับอำกำศ และเคร่ืองท ำควำมเยน็ รวมทั้งบริกำรซ่อมแซม บ ำรุงรักษำและตรวจสอบสินคำ้ ธุรกิจ
ก่อสร้ำงและธุรกิจโรงแรม ก ำไร(ขำดทุน)จำกกำรด ำเนินงำนของแต่ละส่วนงำนนั้นเกิดข้ึนจำกยอดรำยได้
หกัตน้ทุนขำย และค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำรท่ีระบุไดข้องส่วนงำนธุรกิจนั้น 
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ขอ้มูลเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนตำมประเภทส่วนงำนทำงธุรกิจของกลุ่มบริษทัมีดงัน้ี 
 

 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 ขำยสินคำ้ช้ินส่วน
เคร่ืองปรับอำกำศ 

ธุรกิจก่อสร้ำง บริกำรดำ้นโรงแรม อ่ืน ๆ รวม 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
รำยไดข้ำยและบริกำรในประเทศ 451,130 404,875 94,636 132,362 5,751 5,808 24,355 1,669 575,872 544,714 
รำยไดข้ำยและบริกำรต่ำงประเทศ 522,837 419,650 - - - - - - 522,837 419,650 
รวม 973,967 824,525 94,636 132,362 5,751 5,808 24,355 1,669 1,098,709 964,364 
ตน้ทุนขำยและบริกำร (830,057) (690,828) (109,276) (191,732) (17,505) (20,042) (13,860) (3,558) (970,698) (906,160) 
ก ำไร(ขำดทุน)ขั้นตน้ตำมส่วนงำน 143,910 133,697 (14,640) (59,370) (11,754) (14,234) 10,495 (1,889) 128,011 58,204 
ค่ำใชจ่้ำยท่ีไม่ไดปั้นส่วน         (237,186) (163,942) 
ขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำน         (109,175) (105,738) 
รำยไดอ่ื้น         8,741 8,790 
ก ำไรจำกกำรซ้ือสินทรัพยใ์นรำคำต ่ำกวำ่มูลค่ำยุติธรรม      603 - 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน         (26,319) (19,481) 
ส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้       (23) (15,940) 
ผลขำดทุนจำกส่วนไดเ้สียในกิจกำรร่วมคำ้       (20,340) - 
รำยไดภ้ำษีเงินได ้         4,381 2,369 
ขำดทุนส ำหรับปี         (142,132) (130,000) 
           

สินทรัพยถ์ำวรส่วนงำน         337,500 365,843 
สินทรัพยส่์วนกลำง         526,824 508,912 
สินทรัพยร์วม         864,324 874,755 

 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัมีลูกคำ้รำยใหญ่ท่ีมูลค่ำกำรขำย
สูงกวำ่ร้อยละ 10 ของรำยไดจ้ำกกำรขำยจ ำนวน 2 รำย มูลค่ำกำรขำยรวม 528.54 ลำ้นบำท และจ ำนวน 3 รำย 
มูลค่ำกำรขำยรวม 553.55 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
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35. รำยได ้
 

ควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งขอ้มูลกำรจ ำแนกรำยไดแ้ละขอ้มูลรำยไดท่ี้เปิดเผยตำมจ ำแนกตำมส่วนงำน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 

 
 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 ขำยสินคำ้ช้ินส่วน
เคร่ืองปรับอำกำศ 

ธุรกิจก่อสร้ำง บริกำรดำ้น
โรงแรม 

อ่ืน ๆ รวม 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
รำยไดจ้ ำแนกตำมภำระท่ีตอ้งปฏิบติั โดย          

-เสร็จส้ิน ณ เวลำใดเวลำหน่ึง 973,967 824,525 - - 5,751 5,808 24,355 1,669 1,004,073 832,002 
-เสร็จส้ินตลอดช่วงเวลำหน่ึง - - 94,636 132,362 - - - - 94,636 132,362 

รวม 973,967 824,525 94,636 132,362 5,751 5,808 24,355 1,669 1,098,709 964,364 
 
ขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัจ ำนวนเงินของรำคำของรำยกำรท่ีไดปั้นส่วนให้กบัภำระท่ีตอ้งปฏิบติั

ท่ียงัไม่เสร็จส้ิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน มีดงัน้ี 
 

  (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2564 2563 
รำยไดบ้ริกำรรับเหมำก่อสร้ำง 10,452 70,586 

 

จ ำนวนรำยไดที้่บริษทัรับรู้ในงบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2564 ท่ีเคย
รวมอยูใ่นหน้ีสินท่ีเกิดจำกสัญญำ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ประกอบดว้ย 

 

  (หน่วย : พนับำท) 
  งบกำรเงินรวม 
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 
รำยไดรั้บล่วงหนำ้จำกสญัญำรับเหมำก่อสร้ำง  13,096 

 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 ไม่มีจ  ำนวนรำยไดท่ี้บริษทัรับรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัภำระท่ี
ตอ้งปฏิบติัท่ีไดป้ฏิบติัแลว้ในงวดก่อน 
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36. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 

วตัถุประสงคแ์ละนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน  
เคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีส ำคญัของกลุ่มบริษทั ประกอบดว้ย เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอื่น เงินให้กู ้ยืมระยะสั้ น เงินให้กูย้ ืมระยะยำว เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน
เงินกูย้มืระยะสั้น เงินกูย้มืระยะยำว สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินอ่ืน กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงทำงกำรเงิน
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงินดงักล่ำว และมีนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียง ดงัน้ี 

36.1 ควำมเส่ียงดำ้นเครดิต 
กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงดำ้นเครดิตท่ีเก่ียวเน่ืองกบั ลูกหน้ีกำรคำ้ เงินให้กูย้ืม เงินฝำกธนำคำร 

และเคร่ืองมือทำงกำรเงินอ่ืน ๆ โดยจ ำนวนเงินสูงสุดท่ีบริษทัอำจตอ้งสูญเสียจำกกำรให้สินเช่ือคือ 
มูลค่ำตำมบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงิน  

 ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน สินทรัพยท่ี์เกิดจำกสัญญำ และเงินใหกู้ย้มื  
กลุ่มบริษทับริหำรควำมเส่ียงดำ้นกำรใหสิ้นเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีกำรคำ้ สินทรัพยท่ี์

เกิดจำกสัญญำและเงินให้กูย้ืม โดยสัญญำก่อสร้ำงส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจะท ำกบัหน่วยงำน
ภำครัฐและบริษทัเอกชนรำยใหญ่ ซ่ึงมีควำมน่ำเช่ือถือและมีควำมเส่ียงดำ้นกำรใช้สินเช่ือ
อยูใ่นระดบัต ่ำ ส ำหรับลูกหน้ีอ่ืน และเงินใหกู้ย้มืแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั กลุ่มบริษทัพิจำรณำ
วำ่เป็นกิจกำรท่ีมีควำมเส่ียงดำ้นเครดิตต ่ำและมีควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ี อีกทั้ง กลุ่มบริษทั
ไดมี้กำรติดตำมควำมเป็นไปไดข้องกำรช ำระเงินจำกคู่สัญญำอยำ่งสม ่ำเสมอ ดงันั้นกลุ่มบริษทั
จึงไม่คำดว่ำจะได้รับควำมเสียหำยท่ีเป็นสำระส ำคญัจำกกำรให้สินเช่ือกับลูกหน้ีเหล่ำน้ี 
นอกเหนือจำกส่วนท่ีไดต้ั้งค่ำเผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนไวแ้ลว้ 

 

กลุ่มบริษทัพิจำรณำกำรด้อยค่ำทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน โดยมีกำรแบ่งกลุ่ม
ลูกคำ้ท่ีมีรูปแบบของควำมเส่ียงดำ้นเครดิตท่ีมีลกัษณะคลำ้ยคลึงกนั และค ำนวณหำอตัรำกำร
ตั้งส ำรองของผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนจำกอำยุหน้ีคงค้ำงนับจำกวนัท่ีถึง
ก ำหนดช ำระส ำหรับแต่กลุ่มนั้น ๆ กำรค ำนวณผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำ
จะเกิดข้ึนค ำนึงถึงข้อมูลท่ีมีควำมสมเหตุสมผลและสำมำรถสนับสนุนได้ท่ีมีอยู่ ณ วนัท่ี
รำยงำนเก่ียวกบัเหตุกำรณ์ในอดีต สภำพกำรณ์ปัจจุบนัและกำรคำดกำรณ์สภำวะเศรษฐกิจใน
อนำคต โดยทัว่ไปกลุ่มบริษทัจะตดัจ ำหน่ำยลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืนออกจำกบญัชีตำม
นโยบำยของกลุ่มบริษทั โดยพิจำรณำตำมควำมเหมำะสม 
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 เงินฝำกและเคร่ืองมือทำงกำรเงินอ่ืนกบัสถำบนักำรเงิน  
กลุ่มบริษทับริหำรควำมเส่ียงด้ำนเครดิตท่ีเก่ียวข้องกับยอดคงเหลือของเงินฝำกกบั

สถำบนักำรเงิน และเคร่ืองมือทำงกำรเงินอ่ืน โดยบริษทัควบคุมควำมสมดุลของระดบัควำมเส่ียง
ให้เป็นท่ียอมรับได ้โดยพิจำรณำระหว่ำงตน้ทุนท่ีเกิดจำกควำมเส่ียงและตน้ทุนของกำรจดักำร
ควำมเส่ียง บริษทัพิจำรณำแล้วว่ำ มีควำมเส่ียงด้ำนเครดิตของเงินฝำกสถำบันกำรเงิน และ
เคร่ืองมือทำงกำรเงินไม่สูงมำกนกัเน่ืองจำกคู่สัญญำเป็นสถำบนักำรเงินท่ีมีอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือ 

 

36.2   ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียน 
กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ีส ำคญัอนัเก่ียวเน่ืองจำกกำรซ้ือขำยสินคำ้เป็น

เงินตรำต่ำงประเทศ โดยบริษทัจะพิจำรณำเขำ้ท ำสัญญำซ้ือเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ เพื่อบริหำร
ควำมเส่ียงดงักล่ำวตำมควำมเหมำะสม 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 บริษทัมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำร
เงินท่ีเป็นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศ ดงัน้ี  

 

 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

สกลุเงิน สินทรัพยท์ำงกำรเงิน  หน้ีสินทำงกำรเงิน         อตัรำแลกเปล่ียนเฉล่ีย                             

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

 (พนั) (พนั) (พนั) (พนั) (บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ) 

ดงเวยีดนำม 10,532 10,532 - - 0.0015 0.0014 
ดอลลำร์สหรัฐ 1,655 2,066 2,283 2,477 33.2649 33.5929 
ดอลลำร์ออสเตรเลีย 9 39 - - 23.8456 24.6798 
รูปีของปำกีสถำน 20 20 - - 0.1862 0.1881 

 

กำรวเิครำะห์ผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงอตัรำแลกเปล่ียน  
 

ตำรำงต่อไปน้ีแสดงให้เห็นถึงผลกระทบต่อก ำไรก่อนภำษีของกลุ่มบริษัทจำกกำร
เปล่ียนแปลงท่ีอำจเกิดข้ึนอย่ำงสมเหตุสมผลของอัตรำแลกเปล่ียนสกุลเงินเหรียญดงเวียดนำม 
ดอลลำร์สหรัฐ ดอลลำร์ออสเตรเลีย และรูปีของปำกีสถำน โดยก ำหนดให้ตวัแปรอ่ืนทั้งหมดคงท่ี 
ทั้งน้ี ผลกระทบต่อก ำไรก่อนภำษีน้ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงของมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินท่ีเป็นตวัเงิน รวมถึงสัญญำอนุพนัธ์ท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศท่ีไม่ไดน้ ำกำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียง
มำถือปฏิบติั ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 ทั้งน้ี บริษทัไม่มีควำมเส่ียงอย่ำงเป็นสำระส ำคญั
จำกกำรเปล่ียนแปลงของสกุลเงินตรำต่ำงประเทศสกุลเงินอ่ืน 
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    งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
    ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 

สกลุเงิน 
 

เพ่ิมข้ึน / ลดลง 
 

ผลกระทบต่อก ำไรขำดทุนก่อนภำษี 
 เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

 (ร้อยละ) (พนับำท) 
ดงเวยีดนำม  +4.0  1 
  -4.0  (1) 
ดอลลำร์สหรัฐ  +4.0  2,202 
  -4.0  (2,202) 
ดอลลำร์ออสเตรเลีย  +1.0  2 
  -1.0  (2) 
รูปีของปำกีสถำน  +4.0  1 
  -4.0  (1) 

 
    งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
    ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 

สกลุเงิน 
 

เพ่ิมข้ึน / ลดลง 
 

ผลกระทบต่อก ำไรขำดทุนก่อนภำษี 
 เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

 (ร้อยละ) (พนับำท) 
ดงเวยีดนำม  +4.0  1 
  -4.0  (1) 
ดอลลำร์สหรัฐ  +4.0  1,729 
  -4.0  (1,729) 
ดอลลำร์ออสเตรเลีย  +5.0  43 
  -5.0  (43) 
รูปีของปำกีสถำน  +5.0  1 
  -5.0  (1) 
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36.3   ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ีย  

กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียท่ีส ำคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝำกธนำคำร เงินใหกู้ย้ืม
ระยะสั้น สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน เงินกูย้มืระยะสั้น
จำกบุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บุคคลและกิจกำรอ่ืน หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินส่วนใหญ่มีอตัรำดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตำมอตัรำตลำด หรือมีอตัรำดอกเบ้ีย
คงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัรำตลำดในปัจจุบนั ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียของกลุ่มบริษทั จึงอยูใ่นระดบัต ่ำ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีส ำคญัสำมำรถจดัตำม
ประเภทอตัรำดอกเบ้ีย และส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีสำมำรถแยก
ตำมวนัท่ีครบก ำหนดหรือวนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม่ (หำกวนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ีย
ใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี 

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 
 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย ไม่มี รวม อตัรำ 
 ภำยใน มำกกวำ่ มำกกวำ่ ปรับข้ึนลง ดอกเบ้ีย  ดอกเบ้ีย 

 1 ปี 1 ถึง 5 ปี 5 ปี ตำมรำคำตลำด   ท่ีแทจ้ริง 
       (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน        

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - - 8,653,595.43 1,018,318.42 9,671,913.85 0.125-0.85 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 177,844,542.24 177,844,542.24 - 
เงินใหกู้ยื้มระยะสั้นแก่บุคคลและกิจกำรอ่ืน 10,000,000.00 - - - - 10,000,000.00 1.00-2.00 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน - - - 10,103,003.48 - 10,103,003.48 - 

รวม 10,000,000.00 - - 18,756,598.91 178,862,860.66 207,619,459.57  
        

หนีสิ้นทำงกำรเงิน        
เงินกูยื้มระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 16,000,000.00 - 34,915,997.65 53,438,883.08 - 104,354,880.73 1.64-5.25 
เงินกูยื้มระยะสั้นจำกบุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 20,557,882.00 - - - - 20,557,882.00 1.50-15.00 
เงินกูยื้มระยะสั้นจำกบุคคลและกิจกำรอ่ืน 133,449,633.29 - - - - 133,449,633.29 5.75-15.00 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - - 258,116,828.24 258,116,828.24 - 
เงินกูยื้มระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 362,500.00 1,200,000.00 1,325,000.00 - - 2,887,500.00 5.25 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 4,810,861.94 4,474,313.94 1,331,228.43 - - 10,616,404.31 0.33-15.00 

รวม 175,180,877.23 5,674,313,94 37,572,226.08 53,438,883.08 258,116,828.24 529,983,128.57  
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บริษััที่ ซีี.ไอ.กร๊�ป จำำากัด (มูหาชน) 22796 

 (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   ท่ีแทจ้ริง 
       (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน        

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - - 25,310,384.16 5,529,883.64 30,840,267.80 0.125-0.85 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 166,774,079.53 166,774,079.53 - 
เงินใหกู้ยื้มระยะสั้นแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 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 - - 35,412,578.59 172,303,963.17 209,316,541.76  
        

หนีสิ้นทำงกำรเงิน        
เงินกูยื้มระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 20,000,000.00 - - 91,507,433.68 - 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 - 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 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 91,507,433.68 204,597,886.47 424,157,901.18  

 
 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเฉพำะกิจกำร 
 วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 
 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย ไม่มี รวม อตัรำ 
 ภำยใน มำกกวำ่ มำกกวำ่ ปรับขึ้นลง ดอกเบ้ีย  ดอกเบ้ีย 

 1 ปี 1 ถึง 5 ปี 5 ปี ตำมรำคำตลำด   ท่ีแทจ้ริง 
       (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน        

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - - 7,163,607.52 385,453.20 7,549,060.72 0.125-0.85 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 169,629,471.05 169,629,471.05 - 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน - - - 10,000,105.13 - 10,000,105.13 - 

รวม - - - 17,163,712.65 170,014,924.25 187,178,636.90  
        
หน้ีสินทำงกำรเงิน        

เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 16,000,000.00 - 34,915,997.65 53,438,883.08 - 104,354,880.73 1.64-5.25 
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 520,000.00 - - - - 520,000.00 1.50 
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกบุคคลและกิจกำรอ่ืน 105,369,633.29 - - - - 105,369,633.29 5.75 - 15.00 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - - 233,463,633.02 233,463,633.02 - 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 430,091.44 1,701,451.56 1,331,228.43 - - 3,462,771.43 0.33-15.00 

รวม 122,319,724.73 1,701,451.56 36,247,226.08 53,438,883.08 233,463,633.02 447,170,918.47  
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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 - - - - 156,537,180.33 156,537,180.33 - 
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 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 - - 31,664,613.44 158,907,437.52 191,572,050.96  
        
หน้ีสินทำงกำรเงิน        

เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 20,000,000.00 - - 91,507,433.68 - 111,507,433.68 1.77-5.87 
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 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 - 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 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 91,507,433.68 187,223,295.10 368,477,301.21  
 

กำรวเิครำะห์ผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงอตัรำดอกเบ้ีย 
กลุ่มบริษทัไม่มีผลกระทบต่อก ำไรก่อนภำษีอย่ำงเป็นสำระส ำคญัจำกกำรเปล่ียนแปลงของ

อตัรำดอกเบ้ียของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีอำจเกิดข้ึน 
 

36.4   ควำมเส่ียงดำ้นสภำพคล่อง 

กลุ่มบริษทัมีกำรติดตำมควำมเส่ียงจำกกำรขำดสภำพคล่องโดยกำรใช้เงินกูย้ืมระยะสั้นจำก
สถำบนักำรเงิน เงินกู้ยืมระยะยำวจำกบุคคลท่ีเก่ียวข้องกนั และสัญญำเช่ำ บริษทัได้ประเมินกำร
กระจุกตวัของควำมเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรกูย้ืมเงินเพื่อน ำไปช ำระหน้ีและไดข้อ้สรุปว่ำควำมเส่ียง
ดังกล่ำวอยู่ในระดับต ่ำ บริษทัมีควำมสำมำรถในกำรเข้ำถึงแหล่งของเงินทุนท่ีหลำกหลำยอย่ำง
เพียงพอ  
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รำยละเอียดกำรครบก ำหนดช ำระของหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีส ำคญัของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 31 
ธันวำคม 2564 และ 2563 ซ่ึงพิจำรณำจำกกระแสเงินสดตำมสัญญำท่ียงัไม่คิดลดเป็นมูลค่ำปัจจุบนั 
สำมำรถแสดงไดด้งัน้ี 

 

   (หน่วย: บำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 
 เม่ือทวงถำม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี มำกกวำ่ 5 ปี รวม 

รำยกำรทีไ่ม่ใช่สัญญำอนุพนัธ์      
เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 34,915,997.65 69,438,883.08 - - 104,354,880.73 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกบุคคลและกิจกำรท่ี
เก่ียวขอ้งกนั - 

 
20,557,882.00 - - 20,557,882.00 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกบุคคลและกิจกำรอ่ืน - 133,449,633.29 - - 133,449,633.29 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - 258,116,828.24 - - 258,116,828.24 
เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน - 362,500.00 - 2,525,000.00 2,887,500.00 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ - 4,810,861.94 4,474,313.94 1,331,228.43 10,616,404.31 

รวมรำยกำรท่ีไม่ใช่สญัญำอนุพนัธ์ 34,915,997.65 486,736,588.55 4,474,313.94 3,856,228.43 529,983,128.57 

 
   (หน่วย: บำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 
 เม่ือทวงถำม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี มำกกวำ่ 5 ปี รวม 

รำยกำรทีไ่ม่ใช่สัญญำอนุพนัธ์      
เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน - 111,507,433.68 - - 111,507,433.68 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกบุคคลและกิจกำรท่ี
เก่ียวขอ้งกนั - 

 
15,880,000.00 - - 

 
15,880,000.00 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกบุคคลและกิจกำรอ่ืน - 79,458,081.65 - - 79,458,081.65 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - 204,597,886.47 - - 204,597,886.47 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ - 3,510,784.01 7,531,966.24 1,671,749.13 12,714,499.38 
รวมรำยกำรท่ีไม่ใช่สญัญำอนุพนัธ์ - 414,954,185.81 7,531,966.24 1,671,749.13 424,157,901.18 
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   (หน่วย: บำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 
 เม่ือทวงถำม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี มำกกวำ่ 5 ปี รวม 

รำยกำรทีไ่ม่ใช่สัญญำอนุพนัธ์      
เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 34,915,997.65 69,438,883.08 - - 104,354,880.73 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกบุคคลและกิจกำร 

ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 

- 
 

520,000.00 
 

- 
 

- 
 

520,000.00 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกบุคคลและกิจกำรอ่ืน - 105,369,633.29 - - 105,369,633.29 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - 233,463,633.02 - - 233,463,633.02 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ - 430,091.44 1,701,451.56 1,331,228.43 3,462,771.43 

รวมรำยกำรท่ีไม่ใช่สญัญำอนุพนัธ์ 34,915,997.65 409,222,240.83 1,701,451.56 1,331,228.43 447,170,918.47 
 

   (หน่วย: บำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 
 เม่ือทวงถำม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี มำกกวำ่ 5 ปี รวม 

รำยกำรทีไ่ม่ใช่สัญญำอนุพนัธ์      
เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน - 111,507,433.68 - - 111,507,433.68 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกบุคคลและกิจกำร 
ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 
- 

 
820,000.00 

 
- 

 
- 

 
820,000.00 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกบุคคลและกิจกำรอ่ืน - 65,058,081.65 - - 65,058,081.65 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - 187,223,295.10 - - 187,223,295.10 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ - 405,719.36 1,791,022.28 1,671,749.14 3,868,490.78 

รวมรำยกำรท่ีไม่ใช่สญัญำอนุพนัธ ์ - 365,014,529.79 1,791,022.28 1,671,749.14 368,477,301.21 
 

36.5  มูลค่ำยติุธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

เน่ืองจำกสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินส่วนใหญ่จดัอยู่ในประเภทระยะสั้นและเงินกูย้ืม 
มีอตัรำดอกเบ้ียใกล้เคียงกบัอตัรำในตลำด ฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทั จึงเช่ือว่ำมูลค่ำตำมบญัชีของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินดงักล่ำวแสดงมูลค่ำไม่แตกต่ำงจำกมูลค่ำยติุธรรมอยำ่งมีสำระส ำคญั 
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37. ล ำดบัชั้นมูลค่ำยติุธรรม 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยบ์ำงรำยกำรท่ีเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม
ไวแ้ยกแสดงตำมระดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม ไดด้งัน้ี 

 

(หน่วย : ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
สินทรัพยท่ี์เปิดเผยมูลค่ำยติุธรรม         
อสังหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน (หมำยเหตุ 18) - - 75.69 75.69 - - 75.69 75.69 

 
38. ภำระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอำจจะเกิดข้ึน 
 

นอกจำกหน้ีสินตำมท่ีปรำกฏในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 
กลุ่มบริษทัยงัมีภำระผกูพนัอ่ืนดงัน้ี 

 

38.1 ภำระผกูพนัจำกวงเงินสินเช่ือระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 
 

  งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 
 สกลุเงิน 

(หน่วย : ลำ้น) 
วงเงิน 
ทั้งส้ิน 

วงเงิน 
ใชไ้ป 

วงเงิน 
คงเหลือ 

วงเงิน 
ทั้งส้ิน 

วงเงิน 
ใชไ้ป 

วงเงิน 
คงเหลือ 

หนงัสือค ้ำประกนั บำท 137.30 111.35 25.95 137.30 107.91 29.39 
วงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิตและทรัสตรี์ซีท 
    และสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศลว่งหนำ้ 

 
บำท 115.06 85.06 30.00 166.00 121.35 44.65 

วงเงินเบิกเกินบญัชีธนำคำร บำท 30.00 9.31 20.69 30.00 16.99 13.01 
วงเงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน บำท 3.00 2.89 0.11 - - - 
วงเงินกูย้มืระยะสั้น บำท 53.00 49.00 4.00 20.00 20.00 - 
วงเงินแฟคตอร่ิง บำท 75.00 60.85 14.15 60.00 31.22 28.78 
บตัรเครดิตน ้ำมนั บำท 0.80 0.15 0.65 0.80 0.12 0.68 
วงเงินกูย้มืระยะสั้น (ปรับโครงสร้ำงหน้ี) บำท 34.92 34.92 - - - - 

 

วงเงินสินเช่ือดงักล่ำวขำ้งตน้ใชห้ลกัทรัพยค์  ้ำประกนัตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ท่ี 15
และขอ้ท่ี 19 
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38.2 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 บริษทัมีภำระผูกพนัเก่ียวกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุนอนัเก่ียวเน่ืองกบัสัญญำ
กำรสั่งซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ โดยมีรำยละเอียด ดงัน้ี 

 
 (หน่วย : ลำ้นบำท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 
 มูลค่ำ 

ตำมสัญญำ  ภำระผกูพนั 
คงเหลือ 

มูลค่ำ 
ตำมสัญญำ  ภำระผกูพนั 

คงเหลือ 
บำท 4.91  2.50 2.14  1.33 

 
38.3 คดีฟ้องร้อง 

 

(ก) ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 บริษทัมีคดีควำมจำกกำรถูกเจำ้หน้ีฟ้องร้องเพื่อให้ช ำระ
หน้ีจำกกำรผิดสัญญำจดัหำบุคลำกรและเช่ำวสัดุอุปกรณ์ เป็นจ ำนวนรวม 1.65 ลำ้นบำท พร้อม
ดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 7.50 ต่อปี นบัตั้งแต่วนัถดัจำกวนัฟ้องร้องจนกวำ่จะไดช้ ำระหน้ีเสร็จส้ิน 
โดยปัจจุบนัคดีอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำ อย่ำงไรก็ตำมบริษทัได้บนัทึกมูลหน้ีดงักล่ำวใน
งบกำรเงินแล้วทั้งจ  ำนวน 
 

(ข) ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 บริษทัยอ่ยเป็นโจทกฟ้์องร้องเร่ืองผิดสัญญำกำรช ำระหน้ีกบั
บริษทัแห่งหน่ึงและผูบ้ริหำรโรงแรมท่ำนหน่ึง เน่ืองจำกโจทก์ไดท้  ำสัญญำจะซ้ือจะขำยโรงแรม
กบัจ ำเลย โดยจ ำเลยไดส้ั่งจ่ำยให้ตำมสัญญำจะซ้ือจะขำยสิทธิกำรเช่ำและทรัพยสิ์นบนท่ีดินท่ีเช่ำ
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 

 

ต่อมำเม่ือวนัท่ี 2 ธนัวำคม 2562 จ  ำเลยทั้งสองไดย้ื่นอุทธรณ์ค ำพิพำกษำของศำลชั้นตน้
ต่อศำลอุทธรณ์ ซ่ึงศำลอุทธรณ์ไดมี้ค ำพิพำกษำให้จ  ำเลยทั้งสองช ำระเงินจ ำนวน 4.94 ลำ้นบำท 
พร้อมดอกเบ้ียอตัรำร้อยละ 7.50 ต่อปีของเงินตน้ดงักล่ำว นบัแต่วนัท่ี 3 เมษำยน 2560 จนกวำ่จะ
ช ำระเสร็จแก่โจทก์ ค่ำฤชำธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ทั้งในส่วนฟ้องเดิมและฟ้องแยง้ให้เป็นพบั 
นอกจำกท่ีแกใ้หเ้ป็นไปตำมค ำพิพำกษำศำลชั้นตน้ 
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ต่อมำจ ำเลยทั้งสองได้ยื่นค ำร้องขออนุญำตฎีกำและยื่นฎีกำต่อศำลชั้นตน้ ซ่ึงเม่ือ
วนัท่ี 19 มกรำคม 2564 ศำลฎีกำไดมี้ค ำสั่งไม่อนุญำตใหจ้  ำเลยทั้งสองฎีกำ ยกค ำร้อง และไม่รับ
ฎีกำของจ ำเลยทั้งสอง โดยคืนค่ำศำลชั้นฎีกำทั้งหมดให้แก่จ ำเลยทั้งสอง ส่วนค่ำธรรมเนียมอ่ืน
นอกจำกท่ีศำลสั่งคืนใหจ้  ำเลยเป็นผูรั้บผิดชอบ และคดีถึงท่ีสุดแลว้ ปัจจุบนัอยูร่ะหวำ่งกำรสืบหำ
ทรัพยสิ์นของส่วนของจ ำเลยทั้งสองเพื่อบงัคบัคดีต่อไป 

 

(ค) บริษทัยอ่ยถูกพนกังำนท่ีพน้สภำพฟ้องร้อง เร่ืองไม่ปฏิบติัตำมสัญญำจำ้งแรงงำน ซ่ึงเป็นค่ำจำ้งท่ี
คำ้งจ่ำยพร้อมดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 15 ต่อปี นบัแต่วนัผิดนดัจนถึงวนัฟ้องจนกวำ่จะช ำระเสร็จ 
รวมเป็นเงิน 0.58 ลำ้นบำท และกรณีท่ีบริษทัไม่จ่ำยเงินแก่พนกังำนท่ีพน้สภำพจึงขอให้บริษทั
จ่ำยเงินเพิ่มร้อยละ 15 ของเงินท่ีคำ้งจ่ำยทุกงวดระยะเวลำ 7 วนั เป็นเงินจ ำนวน 1.22 ล้ำนบำท 
รวมถึงให้บริษทัจ่ำยเงินค่ำหุ้นท่ีหกัไปพร้อมดอกเบ้ียตั้งแต่วนัที่ผดินดัจนถึงวนัที่ฟ้องเป็นเงิน
จ ำนวน 2.35 ล้ำนบำท รวมเป็นเงินท่ีถูกฟ้องร้องทั้งส้ิน 3.99 ล้ำนบำท โดยบริษทัย่อยได้บนัทึก
หน้ีสินไวใ้นงบกำรเงินแลว้ทั้งจ  ำนวน 

 

(ง) ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 บริษทัยอ่ยมีคดีควำมจำกกำรถูกเจำ้หน้ีฟ้องร้องเพื่อให้ช ำระหน้ีจำก
กำรผิดสัญญำเช่ำทรัพย ์เป็นจ ำนวนรวม 0.02 ลำ้นบำท โดยปัจจุบนัคดีอยูร่ะหวำ่งกำรพิจำรณำ 
อยำ่งไรก็ตำมบริษทัไดบ้นัทึกมูลหน้ีดงักล่ำวในงบกำรเงินแลว้ทั้งจ  ำนวน 

 

(จ) ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 บริษทัยอ่ยมีคดีควำมจำกกำรถูกเจำ้หน้ีฟ้องร้องเพื่อให้ช ำระหน้ีจำก
กำรคำ้งช ำระค่ำวสัดุอุปกรณ์ 2 คดีเป็นจ ำนวนรวม 1.40 ลำ้นบำท โดยปัจจุบนัคดีอยูร่ะหวำ่ง
กำรพิจำรณำ อยำ่งไรก็ตำมบริษทัไดบ้นัทึกมูลหน้ีดงักล่ำวในงบกำรเงินแลว้ทั้งจ  ำนวน 

 

(ฉ) ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 บริษทัยอ่ยมีคดีควำมจำกกำรถูกเจำ้หน้ีฟ้องร้องเพื่อให้ช ำระหน้ีจำก
กำรเรียกร้องส่วนต่ำงจำกกำรขำยทอดตลำดรถยนตเ์ช่ำซ้ือ 3 คนั จ ำนวนรวม 0.91 ลำ้นบำท
โดยปัจจุบนัคดีอยูร่ะหวำ่งกำรพิจำรณำ 
 

39. สัญญำท่ีส ำคญั 
 

เม่ือวนัท่ี 25 พฤษภำคม 2564 บริษทัไดต้กลงท ำสัญญำร่วมคำ้กบับริษทัแห่งหน่ึง เพื่อก่อสร้ำง
และซ้ือขำยพลังงำนไฟฟ้ำ ภำยในนิคมอุตสำหกรรมอมตะซิต้ี โดยทั้งสองฝ่ำยมีกำรท ำข้อตกลง 
แบ่งผลประโยชน์จำกก ำไรสุทธิในนำมของกิจกำรร่วมคำ้ กิจกำรร่วมคำ้ดงักล่ำวยงัไม่ไดเ้ร่ิมด ำเนินกำร 
จึงยงัไม่มีกำรรับรู้ส่วนไดเ้สียในงบกำรเงิน 

 

เม่ือวนัท่ี 12 กรกฎำคม 2564 บริษทัไดต้กลงท ำสัญญำร่วมคำ้กบับริษทัแห่งหน่ึง เพื่อก่อสร้ำง
โรงงำนผลิตไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตย ์ให้กบัภำครัฐและภำคเอกชน โดยทั้งสองฝ่ำยมีกำรท ำขอ้ตกลง
แบ่งผลประโยชน์จำกก ำไรสุทธิในนำมของกิจกำรร่วมคำ้ กิจกำรร่วมคำ้ดงักล่ำวยงัไม่ไดเ้ร่ิมด ำเนินกำร 
จึงยงัไม่มีกำรรับรู้ส่วนไดเ้สียในงบกำรเงิน 
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40. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 
 

ตำมรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังที่ 1/2565 ของบริษทัเวลไวส์ แคร์ จ ำกดั
(บริษทัยอ่ย) เม่ือวนัท่ี 15 กุมภำพนัธ์ 2565 มีมติอนุมติัให้บริษทัเปล่ียนรอบระยะเวลำบญัชีของบริษทั จำก
เดิมเร่ิมตน้ในวนัท่ี 1 กรกฎำคม และส้ินสุดในวนัท่ี 30 มิถุนำยน ของทุกปี เป็นเร่ิมตน้ในวนัท่ี 1 มกรำคม 
และส้ินสุดในวนัท่ี 31 ธนัวำคม ของทุกปี โดยเร่ิมรอบปีบญัชีแรกในปี 2565  
 

41. กำรอนุมติังบกำรเงิน 
 

กรรมกำรผูมี้อ  ำนำจอนุมติัของบริษทั ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) ไดอ้นุมติัให้ออกงบกำรเงินแลว้
เม่ือวนัท่ี 27 กุมภำพนัธ์ 2565 
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การรับรอง 
ความถูกต้องของข้อมูล

บรษัิทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปีฉบับนีแ้ล้ว ด้วยความระมดัระวงั บรษัิทขอรบัรองว่าข้อมูลดงักล่าวถกูต้องครบถ้วน 

ไม่เป็นเท็จ ไม่ท�าให้ผู้อื่นส�าคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระส�าคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า 

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระส�าคัญเกี่ยวกับ

ฐานะการเงิน ผลการด�าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว  

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลท่ีดี เพ่ือให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนท่ีเป็นสาระส�าคัญท้ังของบริษัทและบริษัทย่อย

อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว 

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบ

การควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการ

เปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญของระบบการควบคุมภายใน  รวมทั้ง การกระท�าที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดท�ารายงานทางการเงินของบริษัท

และบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารท้ังหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับท่ีบริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้  

นางจันทน์กะพ้อ ดิสกุล เป็นผู้ลงลายมือชื่อก�ากับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางจันทน์กะพ้อ ดิสกุล ก�ากับไว้  

บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น 

ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง ลายเซ็น

1. นายอารีย์ พุ่มเสนาะ กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม ..................................................... 

 

2. นายทวีศักดิ์ หวังก่อเกียรติ กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม ..................................................... 

ผู้รับมอบอ�านาจ 

 นางจันทน์กะพ้อ ดิสกุล กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม ..................................................... 



ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
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สัดส่วนการถือหุ้น : 0%, 0%*, 0%**

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 13 พฤษภาคม 2554

วุฒิสูงสุดทางการศึกษา : ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

(การบริหารการพัฒนา) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบัน   

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)  

รุ่นที่ 90/2011 

• หลักสูตร Role of the Chairman Program(RCP)  

รุ่นที่ 27/2012 

• Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 2/2015 

• Advanced Audit Committee Program (AACP)  

รุ่นที่ 21/2015 

พลต�ารวจเอกปรุง บุญผดุง

• Driving Company Success with IT Governance (ITG) 

รุ่นที่ 1/2016 

• Family Business Governance (FBG) รุ่นที่ 5/2016 

• Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) 

รุ่นที่ 27/2016  

• Financial Statements for Directors (FSD) รุน่ท่ี 32/2017 

• Risk Management Program for Corporate Leaders 

(RCL) รุ่นที่ 6/2017 

• Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 240/2017 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู ้บริหาร 
-

ประธานกรรมการบริษัท  
กรรมการอิสระ 
และประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ 72 ปี

เอกสารแนบ 1 
รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ

2554 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริษัท/ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

บมจ. ซี.ไอ.กรุ๊ป  ผลิตและจ�าหน่ายคอยล์ 

2552 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษามูลนิธิ มูลนิธิโรงเรียนนานาชาติไทย - จีน สถาบันการศึกษา 

2559 - ปัจจุบัน นายกสมาคมผูป้กครองและครูโรงเรยีนสาธติ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันการศึกษา 

2554 - 2557 กรรมการสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันการศึกษา 

2554 - 2557 ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันการศึกษา 

2557 อนุกรรมการข้าราชการต�ารวจ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ 

2556 ประธานอนุกรรมการจริยธรรม สภาผู้แทนราษฎร รัฐสภา 

2551 - 2552 หัวหน้านายต�ารวจราชส�านักประจ�า ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ 

2550 - 2551 รองผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติ ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ 



เอกสารแนบ
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สัดส่วนการถือหุ้น : 12.64%, 0%*, 0%**

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 16 กุมภาพันธ์ 2547

วุฒิสูงสุดทางการศึกษา : ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ  

สาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบัน   

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)  

รุ่นที่ 27/2004 

• หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP)  

รุ่นที่ 14/2006 

นายอารีย์ พุ่มเสนาะ***

• หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) 

รุ่นที่ 8/2009 

• Corporate Governance for Executives (CGE)  

รุ่นที่ 5/2015 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :
• พี่ชายนายธีระ พุ่มเสนาะ (กรรมการ) และ  

นางจันทน์กะพ้อ ดิสกุล (กรรมการ) 

• บิดานางสาวรัตนกมล พุ่มเสนาะ (รองกรรมการผู้จัดการ)

รองประธานกรรมการบริษัท
และประธานกรรมการบริหาร 

อายุ 66 ปี

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ

ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริษัท/ 

ประธานกรรมการบริหาร 

บมจ. ซี.ไอ.กรุ๊ป  ผลิตและจ�าหน่ายคอยล์ 

2551 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บจ. ซีไอจี ดีเวลลอปเม้นท์  

(บจ. เดอ ละไม) 

ธุรกิจเกี่ยวกับการประมูล/รับเหมา

ก่อสร้างและธุรกิจโรงแรม 

2554 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บจ. ซีไอจี (ประเทศไทย) ผลิตและจ�าหน่ายอุปกรณ์ 

และชิ้นส่วนของเครื่องปรับอากาศ 

และเครื่องท�าความเย็นทุกชนิด 

2533 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. วี แอนด์ เอ ไฮเทค จ�าหน่ายอะไหล่และอุปกรณ์เครื่องมือ 

ไฟฟ้าสอบเทียบเครื่องวัดและควบคุม 

ม.ค. 2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บจ. สยามเรลเวย์ดีเวลลอป

เม้นท์ 

ซ่อมบ�ารุงหัวรถจักร 

ส.ค. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ปฐพี รีซอร์สเซส ผลิตแร่เหล็กเพื่อส่งออก 

2561-2564 กรรมการ บจ. ฟ้าขวัญทิพย์ ธุรกิจพลังงาน 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี/รายงานประจ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
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ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ

ม.ค. 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. อิลลัสโตร บริการทดสอบและติดตั้งอุปกรณ์ 

ไฟฟ้าแรงสูง 

พ.ย. 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ขวานทองประปาไทย ผลิตและจ�าหน่ายน�้าประปา 

ก.ค. 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เวลไวส์ แคร์  ผลติและจ�าหน่ายถงุมอืยางทางการแพทย์ 

ก.ย. 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ซีไออาร์พี  ผลิตไฟฟ้าพลังหมุนเวียน 

หรือพลังงานทดแทน 

ก.ย. 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ซีไอจี การประปา สัปทานน�้าเพื่อผลิตและจ�าหน่าย 

น�้าประปาดื่มได้ 

ก.ย. 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ซีไอจี โอเปอเรชั่น บริหารจัดการผลิตน�้าประปาสามารถ

ดื่มได้ 

ต.ค. 2564 - ปัจจุบัน 

 

2561 - 2564

กรรมการ 

 

กรรมการ

บจ. โกโซเชี่ยล 

 

บจ.ฟ้าขวัญทิพย์

เพื่อประกอบกิจการบริการเทคโนโลยี 

ดิจิทัล (Digital Service)

ธุรกิจพลังงาน 

2556 - 2560 กรรมการผู้จัดการ บมจ. ซี.ไอ.กรุ๊ป  ผลิตและจ�าหน่ายคอยล์ 

2539 - 2558 กรรมการ บจ. เอ.เอส.เอ. การช่าง รับเหมาก่อสร้าง 

2546 - 2554 กรรมการ บจ. เอ.เอส.เอ. พร็อพเพอร์ตี้  ค้าอสังหาริมทรัพย์ 

2546 - 2554 กรรมการ บจ. เอ.เอส.เอ. เรียลเอสเตท  ค้าอสังหาริมทรัพย์ 

2546 - 2553 กรรมการบริหาร บจ. ศิรกร รับเหมาก่อสร้าง 

2526 - 2552 ประธานกรรมการ บจ. เอ ซี สแควร์ เอ็นเนอร์ยี่ ผลติและจ�าหน่ายแผงรบัรงัสแีสงอาทิตย์ 

ก.ย. 2549 - ส.ค. 2550 ประธานกรรมการบริษัท บมจ. ซี.ไอ.กรุ๊ป  ผลิตและจ�าหน่ายคอยล์ 



เอกสารแนบ
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สัดส่วนการถือหุ้น : 3.53%, 0%*, 0%**

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 16 กุมภาพันธ์ 2547

วุฒิสูงสุดทางการศึกษา : ปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีและ 

การอุตสาหกรรมสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ 

นายทวีศักดิ์ หวังก่อเกียรติ***

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบัน   

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)  

รุ่นที่ 27/2004

ความสัมพันธ ์ทางครอบครัวระหว ่างผู ้บริหาร 
- 

กรรมการ
และกรรมการบริหาร 

อายุ 69 ปี

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ

2526 - ปัจจุบัน กรรมการ/ รองประธาน 

กรรมการบริหาร/ กรรมการ

บริหาร 

บมจ. ซี.ไอ.กรุ๊ป  ผลิตและจ�าหน่ายคอยล์ 

2561 - ปัจจุบัน กรรมการ/ กรรมการบริหาร บจ. ซีไอจี ดีเวลลอปเม้นท์  

(บจ. เดอ ละไม) 

ธุรกิจเกี่ยวกับการประมูล/รับเหมา

ก่อสร้าง และธุรกิจโรงแรม 

ส.ค. 2563 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจ. ซีไอจี บลูโซลูชั่นส์  วิจัยพัฒนา ผลิต ประกอบ และ

จ�าหน่ายเครื่องปรับอากาศ เครื่อง

ท�าความเย็น 

พ.ย. 2563 -  ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ขวานทองประปาไทย ผลิตและจ�าหน่ายน�้าประปา 

ก.ย. 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ซีไออาร์พี  ผลิตไฟฟ้าพลังหมุนเวียนหรือพลังงาน

ทดแทน 

ต.ค. 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ซีไอจี การประปา ผลิตและจ�าหน่ายน�้าประปาดื่มได้ 

2551 - 2552 กรรมการ/ กรรมการบริหาร บจ. เดอ ละไม ธุรกิจโรงแรม 
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สัดส่วนการถือหุ้น : 1.39%,0%*,0%**

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 16 กุมภาพันธ์ 2547 

วุฒิสูงสุดทางการศึกษา : ปริญญาโท M.B.A. (เกียรตินิยม) 

สาขาการตลาด สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบัน   

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

นายธีระ พุ่มเสนาะ***

• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)  

รุ่นที่ 27/2004 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :
• เป็นน้องชาย นายอารีย์ พุ่มเสนาะ (ประธานกรรมการ

บริหาร) 

• เป็นพี่ชาย นางจันทน์กะพ้อ ดิสกุล (กรรมการ)  

กรรมการ
และกรรมการบริหาร 

อายุ 64 ปี

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ

2548 - ปัจจุบัน กรรมการ/ กรรมการบริหาร บมจ. ซี.ไอ.กรุ๊ป  ผลิตและจ�าหน่ายคอยล์ 

2551 - ปัจจุบัน กรรมการ/ กรรมการบริหาร บจ. ซีไอจี ดีเวลลอปเม้นท์  

(บจ. เดอ ละไม) 

ธุรกิจเกี่ยวกับการประมูล/รับเหมา

ก่อสร้าง และธุรกิจโรงแรม 

2547 - ปัจจุบัน กรรมการ MDICP Holding Co., Ltd บริการธุรกิจภายในกลุ่ม 

2543 - ปัจจุบัน กรรมการและเลขานุการ กลุ่มอุตสาหกรรม เครื่องปรับ

อากาศและท�าความเย็น สภา

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

องค์กรอิสระ 

2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ซีไอจี (ประเทศไทย) ผลิตและจ�าหน่ายอุปกรณ์และชิ้นส่วน 

ของเครื่องปรับอากาศ 

และเครื่องท�าความเย็นทุกชนิด 

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. กรีนเนอริค ผลิต ผลิตภัณฑ์ท�าความสะอาด 

ธ.ค. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. สยามเรลเวย์ ดีเวลลอปเม้นท์ ซ่อมบ�ารุงหัวรถจักร 

เม.ย. 2563 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

(ด้านการบริหารจัดการ) 

สนง. พิพิธภัณฑ์เกษตร 

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 

พระเจ้าอยู่หัว  

องค์การมหาชนด้านการเกษตร 

2542 - 2560 กรรมการ บจ. นอร์ทอีสต์ คอนซัลแตนส์  บริการให้ค�าปรึกษา ออกแบบ ทดสอบ 

และส�ารวจงานด้านวิศวกรรม 

2546 - 2551 กรรมการ บจ. เอ ซี สแควร์ เอ็นเนอร์ยี่  ผลติและจ�าหน่ายแผงรบัรงัสแีสงอาทิตย์ 

2549 - 2550 กรรมการ บจ. เอวีวี ผลิตและจ�าหน่ายชิ้นส่วน 

เครื่องปรับอากาศ 

2535 - 2548 กรรมการ/กรรมการบริหาร/ 

กรรมการผู้จัดการ 

บมจ. ซี.ไอ.กรุ๊ป  ผลิตและจ�าหน่ายคอยล์ 
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สัดส่วนการถือหุ้น : 0.08%, 0%*, 0%**

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 13 มีนาคม 2549

วุฒิสูงสุดทางการศึกษา : ปริญญาโท Financial/ Economics/ 

Business Administration Emporia State University, USA 

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบัน   

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)  

รุ่นที่ 60/2006 

นางจันทน์กะพ้อ ดิสกุล***

• Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 1/2015 

• Director Certificate Program (DCP) รุ่นที่ 223/2016 

• Board Matters and Trends (BMT) รุ่นที่ 3/2017 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :
• น้องสาวนายอารีย์ พุ่มเสนาะ (ประธานกรรมการบริหาร) 

และนายธีระ พุ่มเสนาะ (กรรมการ) 

กรรมการ
กรรมการบริหาร  
และเลขานุการบริษัท

อายุ 55 ปี

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ

2549 - ปัจจุบัน กรรมการ/ กรรมการบริหาร บมจ. ซี.ไอ.กรุ๊ป  ผลิตและจ�าหน่ายคอยล์ 

ส.ค. 2563 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจ. ซีไอจี บลูโซลูชั่นส์  วิจัยพัฒนา ผลิต ประกอบ และจ�าหน่าย 

เครื่องปรับอากาศ เครื่องท�าความเย็น 

2551 - 2552 กรรมการ/ กรรมการบริหาร บจ. เดอ ละไม ธุรกิจโรงแรม 

เม.ย. 2547 - 2549 ผู้จัดการทั่วไป/ ผู้จัดการฝ่าย 

การตลาด/ ผู้จัดการฝ่ายธุรการ  

บมจ. ซี.ไอ.กรุ๊ป  ผลิตและจ�าหน่ายคอยล์ 

2544 - เม.ย. 2547 ผู้จัดการทั่วไป/ ผู้จัดการฝ่าย 

ธุรการ/ ผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศ 

บมจ. ซี.ไอ.กรุ๊ป  ผลิตและจ�าหน่ายคอยล์ 

2543 - 2544 ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป บจ. ซี.ไอ.กรุ๊ป  ผลิตและจ�าหน่ายคอยล์ 

2540 - 2541 Transportation Executive BHP Services (Thailand)  

Co., Ltd. 

บริการด้าน logistic  
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นายทรงพล อันนานนท์
กรรมการอิสระ 
และกรรมการตรวจสอบ 

อายุ 50 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น : 0%, 0%*, 0%**

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 23 มีนาคม 2554

วฒุสิงูสุดทางการศึกษา : Master of Science in Administration  

Concentration in international Business, Central Michigan, 

United States 

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบัน   

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)  

รุ่นที่ 90/2011 

ความสัมพันธ ์ทางครอบครัวระหว ่างผู ้บริหาร 
-

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ

พ.ค. 2554 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ บมจ. ซี.ไอ.กรุ๊ป ผลิตและจ�าหน่ายคอยล์ 

2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ส�านักงานกฎหมายอันนานนท์ ที่ปรึกษากฎหมาย 

2544 - ปัจจุบัน ทนายความอาวุโส บจ. ส�านักงานกฎหมายปุณญฤทธิ์ ที่ปรึกษากฎหมาย 

ก.พ. 2554 - พ.ย. 2558 กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ บมจ. สแกน โกลบอล ให้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ 
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สัดส่วนการถือหุ้น : 0%,0%*,0%**

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 23 มีนาคม 2554

วฒุสิงูสดุทางการศกึษา : ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิมหาบัณฑติ  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

นายนฎิศวร์  รอดเพชร

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบัน   

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)  

รุ่นที่ 90/2011 

ความสัมพันธ ์ทางครอบครัวระหว ่างผู ้บริหาร 
-

กรรมการอิสระ 
และกรรมการตรวจสอบ

อายุ 51 ปี

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ

พ.ค. 2554 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ บมจ. ซี.ไอ.กรุ๊ป ผลิตและจ�าหน่ายคอยล์ 

ม.ค. 2552 - ปัจจุบัน Financial Controller บจ. เนทติเซนท์ ที่ปรึกษาทางด้านเทคโนโลยี 

สารสนเทศ 

ต.ค. 2551 - ธ.ค. 2552 Country Finance Manager บจ. อวานาด(ประเทศไทย) ที่ปรึกษาทางด้านเทคโนโลยี 

สารสนเทศ 

มี.ค. 2548 - ต.ค. 2551 Internal Audit Manager & Financial 

Controller 

Millennium Auto Group ด�าเนินการด้านธุรกิจรถยนต์ 

แบบครบวงจร 

ก.พ. 2554 - พ.ย. 2558 กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ บมจ. สแกน โกลบอล ให้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ 

หมายเหตุ : 1. * สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรส

               ** สัดส่วนการถือหุ้นของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ         

 2. สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2564

 3. *** กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท ตามข้อบังคับของบริษัท
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นายจิรดุลย์ พิทักษ์ธรรม
ผู้อำานวยการสายงานวิศวกรรม

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงิน) สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

นายวรพงศ์ วิบูลย์เจริญกิจจา
ผู้อำานวยการสายงานขายเครื่องปรับอากาศ 
และเครื่องทำาความเย็น

ปริญญาโท วิศวกรรมเครื่องกล 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ 

นายอารีย์ พุ่มเสนาะ
ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการบริษัท

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาวิทยาการ
จัดการ  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

นายวราวุธ อรุโณทัย
กรรมการผู้จัดการ/ ประธานสายงานบริหาร 
การเงินในกลุ่มบริษัท

ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ   
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

นางสาวรัตนกมล พุ่มเสนาะ
รองกรรมการผู้จัดการ

Masters of Business Administration  
Quantic School of Business and  
Technology, USA 

ดร. วุฒิกร ตรีวิทยานนท์
ผู้อำานวยการสายงานปฏิบัติการ

ปริญญาเอก วิศวกรรมไฟฟ้า                               
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

คณะผู้บริหาร/  
EXECUTIVE MANAGEMENT 

นายปิยะพจน์ แก้วจ�าลอง
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัย
รามคำาแหง
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สัดส่วนการถือหุ้น : 0.02%
วุฒิสูงสุดทางการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ  

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

นายวราวุธ อรุโณทัย 

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบัน   

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
• Company Secretary Program (CSP) รุ่น 43/2011 

• Director Accreditation  Program (DAP) รุ่น 154/2018 

 

อายุ 47 ปี

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้รับผิดชอบสูงสุด 
ในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO)  

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ

ม.ค. 2563 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ/ ประธาน 

สายงานบริหารการเงิน 

ในกลุ่มบริษัท 

บมจ. ซี.ไอ.กรุ๊ป ผลิตและจ�าหน่ายคอยล์ 

มิ.ย. 2561 - ต.ค. 2562 Finance and Accounting 

Director 

บมจ. คัมเวล คอร์ปอเรชั่น ผลติและจ�าหน่ายผลติภณัฑ์ส�าหรบั

ระบบต่อลงดนิ, ระบบป้องกนัฟ้าผ่า, 

ฯลฯ 

เม.ย. 2558 - พ.ค. 2561 General Manager บมจ. แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรช่ัน ผลิตและจ�าหน่ายเหล็ก, เหล็กกล้า 

หมายเหตุ: 1. นับรวมสัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 

 2. สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2564
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สัดส่วนการถือหุ้น : 0%
วุฒิสูงสุดทางการศึกษา : ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต  

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

นายปิยะพจน์ แก้วจ�าลอง 
 

อายุ 42 ปี

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานควบคุมดูแล 
การท�าบัญชี (สมุห์บัญชี) 

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ

พ.ย. 2560 - ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บมจ. ซี.ไอ.กรุ๊ป ผลิตและจ�าหน่ายคอยล์ 

พ.ย. 2557 - พ.ย. 2560 ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บมจ. เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง รับเหมาก่อสร้าง 

ก.ย. 2552 - พ.ย. 2557 ผู้จัดการแผนกบัญชี บมจ. ซี.ไอ.กรุ๊ป ผลิตและจ�าหน่ายคอยล์ 

หมายเหตุ: 1. นับรวมสัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 

 2. สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2564
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สัดส่วนการถือหุ้น : 0.08%
วุฒิสูงสุดทางการศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จาก 

Emporia State University, USA. ด้าน Financial and Marketing 

นางจันทน์กะพ้อ  ดิสกุล

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบัน   

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
• Company Secretary Program รุ่นที่ 47/2012

 

อายุ 55 ปี

รายละเอียดเกี่ยวกับ 
เลขานุการบริษัท 

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ

2549 - ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท  บมจ. ซี.ไอ.กรุ๊ป  ผลิตและจ�าหน่ายคอยล์ 

หมายเหตุ: 1. นับรวมสัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 

 2. สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2564
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เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัท  
บริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้อง 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัท บริษัทย่อย  
บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้อง 

รายการ
บริษัท 

CIG

บริษัทย่อย
บริษทั 

ร่วม

บริษัทที่ 

เกีย่วข้องกนั

CIG 

Dev.

CIG

(TH)
SRD ILS

CIG 

(Blu)
WWC CIRP CIGW CIGO GAT V&A

1 พล ต.อ. ปรุง บุญผดุง X, XXXX, 

//, /// 

2 นายอารีย์ พุ่มเสนาะ  XX, 

XXX, /,  

//// 

X, / X, / X, / X, / / / / / / /

3 นายทวีศักดิ์ หวังก่อเกียรติ /, //// / / / /

4 นายธีระ พุ่มเสนาะ /, //// / / /

5 นางจนัทน์กะพ้อ ดิสกุล /, ////, 

ooooo 
/

6 นายทรงพล อันนานนท์ //, /// 

7 นายนฎิศวร์ รอดเพชร //, ///

8 นายไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง //// /

9 นายวราวุธ อรุโณทัย o, 

oooooooo 

10 นางสาวรตันกมล พุ่มเสนาะ oo o

11 ดร.วุฒิกร ตรีวิทยานนท์ oooooo /

12 นายจิรดุลย์ พิทักษ์ธรรม oooooo 

13 นายวรพงศ์ วบิลูย์เจรญิกจิจา oooooo 

14 นายปิยะพจน์ แก้วจ�าลอง ooooooo 
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หมายเหตุ 

CIG = บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) 

CIG Dev. = บริษัท ซีไอจี ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด 

CIG (TH) = บริษัท ซีไอจี (ประเทศไทย) จ�ากัด 

SRD = บริษัท สยามเรลเวย์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด 

ILS = บริษัท อิลลัสโตร จ�ากัด 

CIG (Blu) = บริษัท ซีไอจี บลูโซลูชั่นส์ จ�ากัด 

GAT = บริษัท ขวานทองประปาไทย จ�ากัด 

WWC = บริษัท เวลไวส์ แคร์ จ�ากัด 

CIRP = บริษัท ซีไออาร์พี จ�ากัด 

CIGW = บริษัท ซีไอจี การประปา จ�ากัด 

CIGO = บริษัท ซีไอจี โอเปอเรชั่น จ�ากัด 

V&A = บริษัท วี แอนด์ เอ ไฮเทค จ�ากัด 

X = ประธานกรรมการ / = กรรมการ 

XX = รองประธานกรรมการ // = กรรมการอิสระ 

XXX = ประธานกรรมการบริหาร /// = กรรมการตรวจสอบ 

XXXX = ประธานกรรมการตรวจสอบ //// = กรรมการบริหาร 

o = กรรมการผู้จัดการ oo = รองกรรมการผู้จัดการ 

ooo = ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ oooo = ผู้จัดการทั่วไป 

ooooo = เลขานุการบริษัท oooooo = ผู้อ�านวยการสายงาน 

ooooooo = ผู้จัดการฝ่าย oooooooo = ประธานสายงานบริหารการเงินในกลุ่มบริษัท 
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เอกสารแนบ 3  
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน  
และ หัวหน้างานก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (COMPLIANCE) 

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน

สัดส่วนการถือหุ้น : 0%
วุฒิสูงสุดทางการศึกษา : ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต  

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นางสาววรรณเพ็ญ ขาวสุวรรณ์
อายุ 47 ปี

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ

พ.ค. 2556 - ปัจจุบัน  ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน บมจ. ซี.ไอ.กรุ๊ป ผลิตและจ�าหน่ายคอยล์ 

พ.ค. 2554 - พ.ค. 2556 หัวหน้าส่วนตรวจสอบภายใน บมจ. ผลธัญญะ น�าเข้าและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ ์

อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

ก.พ. 2544 - เม.ย 2554 ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน บจ. สยามซิตี้ประกันภัย รับประกันวินาศภัย

หมายเหตุ: 1. นับรวมสัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 

 2. สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2564

รายละเอยีดเก่ียวกบัหวัหน้างานก�ากบัดูแลการปฏบิตังิานของบรษัิท (Compliance) 
ทั้งนี้ได้มอบหมายให้ กรรมการผู้จัดการเป็นผู้รับผิดชอบในการก�ากับ 

ดูแลกิจการและการปฏิบัติงานของบริษัทฯ โดยต�าแหน่ง 

บริษัทฯ ยังมิได้กระท�าการก�าหนดและแต่งตั้งผู ้เข้ามารับด�ารง 

ต�าแหน่ง หัวหน้างานก�ากบัดแูลการปฏบัิตงิานของบรษัิท แต่อย่างไร 
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เอกสารแนบ 4  
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียด 
เกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 

รายละเอียดเกี่่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

ในปี 2564 บริษัทฯ บริษัทฯมิได้ด�าเนินการประเมินราคาทรัพย์สินแต่อย่างใด ท้ังนี้บริษัทฯสรุปรายละเอียดเกี่ยวกับท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังนี้ 

 (หน่วย: ล้านบาท)

รายการ
มูลค่าสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ 31 ธ.ค. 2564 

ราคาทุน :- 

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 260.44 

ซื้อเพิ่ม 0.07 

รับโอนไปสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย - 

โอนเข้า - 

โอนออก - 

จ�าหน่าย/ตัดจ�าหน่าย - 

โอนไปอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 260.51 

ซื้อเพิ่ม 0.26 

โอนเข้า - 

โอนออก - 

จ�าหน่าย/ตัดจ�าหน่าย 0.50 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 260.27 

ค่าเสื่อมราคาสะสม :- 

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 (129.98) 

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี (5.81)) 

โอนไปสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย - 

จ�าหน่าย/ตัดจ�าหน่าย - 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (135.79) 

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี (5.74) 

จ�าหน่าย/ตัดจ�าหน่าย 0.50 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 (141.03) 

ค่าเผื่อการด้อยค่า :- 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 -

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 -

รับโอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี :- 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 124.72 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 119.24
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เอกสารแนบ 5  
นโยบายและแนวปฏิบัติการก�ากับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ

คู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดี  
และจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ 
ของบริษัทฯ 
บริษัทฯ ได้ก�าหนดนโยบายด้านการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี เพื่อให้ 

คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือเป็นแนวทาง 

ในการปฏบัิตงิาน เพือ่ส่งเสรมิให้บรษัิทฯด�าเนนิธรุกจิอย่างมปีระสทิธภิาพ  

มีการก�ากับดูแลกิจการและการบริหารจัดการท่ีดีมีคุณธรรมในการ 

ด�าเนินธุรกิจ มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ 

บริษัทฯ ได้ก�าหนด “นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ” และจัดท�า

คู่มือ “จรรยาบรรณทางธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน” 

ได้เผยแพร่นโยบายฯ ผ่านทุกช่องทางการสื่อสารภายในของ 

บริษัท อันได้แก่ website, บอร์ดประชาสัมพันธ์ และ intranet  

ในส่วนของจรรยาบรรณทางธรุกจิฯ กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน 

ทุกคนได้รับคู่มือ ท�าความเข้าใจและเซ็นชื่อรับรองท่ีจักปฏิบัติตาม 

คู่มืออีกด้วย 

รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณ

ธุรกิจฯ ปรากฏอยู่บนเวปไซต์บริษัท www.cigpcl.com

อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ 
และอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ชุดย่อยของบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ�ากัด 
(มหาชน) 

1. อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ 

(รายงานไว้ภายใต้ส่วนท่ี 2 “หัวข้อ 7.2.3 บทบาทหน้าท่ีของคณะ

กรรมการ”)  

บริษัทฯ ได้เปิดเผยกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทโดยปรากฎ 

อยู่บนเวปไซต์บริษัท www.cigpcl.com 

2. อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ 

(รายงานไว้ภายใต้ส่วนที่ 2 “หัวข้อ 7.3 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ 

ชุดย่อย”) 

บริษัทฯ ได้เปิดเผยกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยปรากฎ

อยู่บนเวปไซต์บริษัท www.cigpcl.com
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เอกสารแนบ 6 
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ในรอบบัญชีปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าท่ีตาม 

ขอบเขตท่ีคณะกรรมการบรษัิท ได้มอบหมายให้ก�ากบัดแูลตามข้อบังคบั 

ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจดัประชุม 

ท้ังสิ้น 4 ครั้ง และคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมครบท้ัง  

4 ครั้ง สรุปสาระส�าคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้ 

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและประจ�าปี 2564 ของบริษัท  

ซี.ไอ.กรุป๊ จ�ากดั (มหาชน) กบัฝ่ายบรหิาร และส�านกังานตรวจสอบ 

ภายใน รวมท้ังได้เชิญผูส้อบบัญชีเข้าร่วมประชุม ช้ีแจงข้อซักถาม 

เกี่ยวกับการจัดท�างบการเงินตามข้อก�าหนดของกฏหมาย และ

มาตรฐานบัญชี จนเป็นท่ีพอใจ ก่อนท่ีจะให้ความเห็นชอบต่อ

งบการเงิน 

2. สอบทานและให้ความเห็นต่อรายการท่ีเกี่ยวโยงกันหรือรายการ

ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูล 

รายการดังกล่าว ตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง 

ประเทศไทยและส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ 

ตลาดหลกัทรพัย์ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการ 

ดังกล่าวเป็นรายการท่ีสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุด 

ต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่าง 

ถูกต้องและครบถ้วน 

3. การก�ากบัดแูลงานตรวจสอบภายใน มีการสอบทานของส�านกังาน 

ตรวจสอบภายใน ในการปฏิบัติงานตามแผนท่ีก�าหนดไว้  

พิจารณาให้ความเห็นชอบขอบเขตการปฏิบัติงาน แผนการ 

ตรวจสอบประจ�าปี และเช่ือว่าประสิทธิภาพของการควบคุม 

ภายในอยู่ในระดบัท่ีสมเหตสุมผล ประกอบกบัได้ให้ข้อเสนอแนะ 

และข้อสงัเกตเพือ่เป็นประโยชน์ต่อการตรวจสอบ รวมท้ังพจิารณา 

รายงานผลการปฏิบัติงานและความเป็นอิสระของส�านักงาน 

ตรวจสอบภายในด้วย 

4. สอบทานให้บรษัิทมีการก�ากบัดแูลตดิตามให้หน่วยงานผูร้บัตรวจ 

แก้ไขตามแนวทางปรับปรุงท่ีได้ตกลงร่วมกันภายในระยะเวลา 

ที่ก�าหนดไว้ มีการก�ากับดูแลกิจการด้วยความโปร่งใส 

5. ประชุมร่วมกับผู้บริหารท่ีเกี่ยวข้อง ผู้สอบบัญชีภายนอก และ  

ผูต้รวจสอบภายใน เพือ่ให้ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการบรหิาร 

6. สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบ 

ภายใน ให้มีความเหมาะสมและมีประสทิธภิาพ และเพือ่ให้เป็นไป 

ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพของการตรวจสอบภายใน 

7. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมายว่าด้วย 

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับ 

ธรุกจิของบรษัิท 

8. พิจารณาคัดเลือก ก�าหนดค่าตอบแทน และเสนอแต่งตั้งผู้สอบ 

บัญชีประจ�าปี 2564 โดยพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติของ 

ผูส้อบบัญชีซ่ึงได้ผลเป็นท่ีพอใจ รวมท้ังได้สอบทานคณุสมบัตขิอง 

ผู้สอบบัญชีให้ถูกต้องตามประกาศของ ก.ล.ต. และ ตลท. แล้ว 

คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีมติเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อ 

พจิารณา และน�าเสนอเพือ่ขออนมัุตจิากท่ีประชุมผูถ้อืหุ้น แต่งตัง้ 

นายอ�าพล จ�านงค์วัฒน์ หรือ นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา หรือ

นายนริศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663, 

4664 และ 5369 ตามล�าดับ หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ ก.ล.ต. 

ให้ความเห็นชอบ แห่งบริษัท ส�านักงาน เอ เอ็ม ซี จ�ากัด เป็น

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ�าปีบัญชี 2564 

โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามหน้าท่ีและความ 

รบัผดิชอบ โดยใช้ความรูค้วามสามารถ และความระมดัระวงั รอบคอบ 

มีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

อย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงาน

ข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ มีความถูกต้องเชื่อถือได้ สอดคล้อง 

ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป บริษัทฯ มีการบริหารจัดการ 

ความเสี่ยงอย่างเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายในการตรวจสอบ 

ภายในท่ีเหมาะสมและมีประสทิธผิล มกีารปฏบัิตงิานท่ีสอดคล้องตาม 

ระบบการก�ากบัดแูลกจิการท่ีด ีมกีารปฏบัิตติามกฎหมาย ข้อก�าหนด 

และข้อผูกพันต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ

       พลต�ารวจเอก

 (ปรุง บุญผดุง)

 ประธานกรรมการตรวจสอบ




