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สว่นที่ 1 หน้า 1  
 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

 จากความต้องการท่ีหลากหลายของลกูค้า ซึ่งแตกตา่งไปตามกลุม่อตุสาหกรรม และในแต่กลุม่อตุสาหกรรม    
ก็มีลกัษณะการใช้งานของผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างไปตามธุรกิจของลูกค้า ท าให้เกิดความซับซ้อนทัง้ในด้านรูปแบบ 
คุณภาพ มาตรฐาน และปริมาณการใช้งาน การจัดการดังกล่าวไม่เพียงแค่การจัดการผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความ
ต้องการเท่านัน้ แต่ยงัมีบริการที่ลูกค้าต้องการให้จัดการ เพื่อสร้างความมั่นใจในด้านการส่งมอบสินค้าที่ตรงตาม
ก าหนด การลดภาระการจัดเก็บสินค้าคงคลงัของลกูค้า การให้ค าปรึกษาในเร่ืองรูปแบบผลิตภณัฑ์ต่าง ๆ เพื่อให้เกิด
ประสทิธิภาพสงูสดุและคุ้มคา่ส าหรับลกูค้า  

 ซึ่งกลุ่มลกูค้าของบริษัท ประกอบด้วย ผู้ผลิตเคร่ืองปรับอากาศ และลกูค้าที่อยู่ในตลาดสินค้าทดแทน เช่น   
ศูนย์ซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ  ศูนย์ซ่อมเคร่ืองท าความเย็น เป็นต้น นอกจากนีบ้ริษัทยังมีฝ่ายวิศวกรรมที่จะช่วยให้
ค าแนะน าแก่ลกูค้าในการออกแบบผลติภณัฑ์โดยบริษัทจะช่วยค านวณเพื่อให้ได้ผลิตภณัฑ์ที่เหมาะกบัความต้องการ
ของลูกค้าโดยมีคู่แข่งทัง้ในและต่างประเทศ ได้แก่บริษัทที่ รับจ้างผลิตคอยล์โดยเฉพาะเช่นเดียวกับบริษัทและ
บริษัทผู้ผลติเคร่ืองปรับอากาศที่รับจ้างผลติคอยล์ 
 

 1.1 นโยบายการประกอบธุรกิจในภาพรวม 

 
วิสยัทศัน์  

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ปจ ากัด (มหาชน) จะเป็นผู้น าด้านการผลิตคอยล์ระดับมาตรฐานสากลใน
เอเชีย และผลติภณัฑ์ของซี.ไอ.กรุ๊ปจะเป็นท่ีต้องการของผู้ใช้ทัว่โลก 

พนัธกิจ 
1. มุง่สร้างนวตักรรม ค้นคว้าวิจยัการผลติและผลติภณัฑ์อยา่งไมห่ยดุยัง้  
2. ได้รับการรับรองกระบวนการผลิต การปฏิบัติงาน และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ต าม

มาตรฐานสากล เพื่อพัฒนาและรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานการผลิตสินค้าคุณภาพอย่างมี
ประสทิธิภาพและประสทิธิผลสงูสดุตลอดเวลา 

3. รักษาและเพิ่มสว่นแบ่งการตลาดในประเทศและต่างประเทศ สร้างตลาดใหม่ให้มีความ
หลากหลายมากขึน้ 

4. บริหารจัดการด้วยหลกัธรรมาภิบาล บนข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันด้วยต้นทุนที่
เหมาะสม 

5. พฒันาทรัพยากรมนษุย์  และสิง่แวดล้อมอยา่งตอ่เนื่อง 
6. สร้างผลตอบแทนสงูสดุให้กบัผู้ ถือหุ้นและผู้มีสว่นได้สว่นเสยี 
7. สร้าง Brand ให้เป็นท่ีรู้จกั 
8. เป็นองค์กรแหง่ความภาคภมูิใจ (Proud Organization)  

 
วตัถปุระสงค์   

1. สร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักและมีสินค้าที่เป็นที่ ต้องการของลูกค้าทัง้ในและต่างประเทศ
เนื่องจากเป็นสนิค้าที่มีคณุภาพและมีการบริการท่ีประทบัใจ 
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2. กระบวนการผลติทนัสมยั ต้นทนุต ่า ใช้ทรัพยากรอยา่งคุ้มคา่ 
3. สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่โดดเด่นด้านนวตักรรมที่สามารถสร้างความแตกต่างและ

ตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้อย่างเกินความคาดหมาย 
4. พนกังานมีประสทิธิภาพ รักองค์กร 
5. เป็นองค์กรที่เป็นท่ีมุง่หมายของบคุคลทัว่ไปท่ีจะได้เข้ามาท างาน 
6. สร้างความพงึพอใจให้กบัผู้ ถือหุ้นและผู้มีสว่นได้สว่นเสยี   

 

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ 
 

บริษัท ซี. ไอ. กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ก่อตัง้ขึน้เมื่อวนัที่ 20 สิงหาคม 2534 จากการรวมตวักนัของกลุม่ผู้บริหาร
ซึง่เคยร่วมงานกบับริษัทผู้ผลติชิน้สว่นเคร่ืองปรับอากาศของประเทศสหรัฐอเมริกา ด้วยทนุจดทะเบียนเร่ิมแรกจ านวน 10 
ล้านบาท โดยมีวตัถุประสงค์หลกัเพื่อประกอบธุรกิจผลิตคอยล์เย็น (Evaporator Coil) คอยล์ร้อน (Condenser Coil) 
และคอยล์น า้เย็น (Chilled Water Coil) ซึ่งเป็นสว่นประกอบของเคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองท าความเย็น และอปุกรณ์
ถ่ายเทความร้อน/ความเย็นประเภทอื่น ๆ เพื่อจ าหนา่ยในประเทศ  จนกระทัง่ในปี 2541 บริษัทจึงเร่ิมผลติและจ าหนา่ย
ไปยงัตา่งประเทศ จนกระทัง่ในปี 2541 บริษัทจึงเร่ิมผลติและจ าหนา่ยไปยงัตา่งประเทศ 

 

ปัจจบุนั บริษัทมีทนุจดทะเบียน 583.719 ล้านบาท และเป็นหนึง่ในผู้ด าเนินธุรกิจผลติและจ าหนา่ยคอยล์ราย
ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยได้มีการปรับแนวทางการด าเนินธุรกิจที่มุ่งเพิ่มคุณค่าสร้างความส าเร็จให้กับลูกค้า
มากกวา่การจดัจ าหนา่ยผลติภณัฑ์อยา่งเดียว 

 

บริษัทมีส านักงานและโรงงานแห่งแรกตัง้อยู่ ณ จังหวัดปทุมธานี ต่อมาได้ขยายก าลังการผลิตด้วยการ
ก่อสร้างโรงงานผลติที่ อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ บนเนือ้ที่ประมาณ 6 ไร่ และอ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรปราการ บน
เนือ้ที่ประมาณ 1 ไร่ ปัจจุบันบริษัทมีส านักงานใหญ่ตัง้อยู่เลขที่ 1/1 หมู่ที่ 7 ถนนบางคูวดั ต าบลบางคูวดั อ าเภอเมือง 
จงัหวดัปทมุธานี 12000 

 

การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญเก่ียวกับการประกอบธุรกิจและการบริหารงานในช่วงที่ผ่านมาของบริษัท 

ปี เหตุการณ์ที่ส าคัญ 

2548 - เสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 41 ล้านหุ้นต่อประชาชนและจ านวน 4 ล้านหุ้นต่อกรรมการและ
พนกังานของบริษัท 

- เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ในวนัท่ี 27 มกราคม 2548 
- ได้รับรางวลัอุตสาหกรรมดีเด่น ประจ าปี 2548  ประเภทการบริหารอุตสาหกรรมขนาดกลางและ

ขนาดย่อม จากนายกรัฐมนตรี จดัโดยกรมส่งเสริมอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม 
- เพิ่มทนุจดทะเบียนจาก 165 ล้านบาท เป็น 247.50 ล้านบาท โดยการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ

ท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมจ านวนไม่เกิน 82 ,500,000  หน่วยในอตัราส่วน 2 หุ้น
สามญัเดมิ ตอ่ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ (เศษท่ีเกิดจากการค านวณให้ปัดเศษทิง้)  

2550 - เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 247.50 ล้านบาท เป็น 350 ล้านบาท โดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
จ านวนไม่เกิน 85.50 ล้านหุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ประชาชน (Public Offering) และ
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ปี เหตุการณ์ที่ส าคัญ 

รองรับการปรับสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัท รุ่นท่ี 1  
        ท่ีอาจได้รับผลกระทบจากการเสนอขายหุ้นกบัประชาชนในครัง้นีจ้ านวน 17.00 ล้านหุ้น  
- เปิดด าเนินการโรงงานใหม่ของบริษัท ตัง้อยู่ ณ นิคมอตุสาหกรรมป่ินทอง จ.ชลบรีุ  

2551 - บริษัทลงทนุในหุ้นสามญัของบริษัท เดอ ละไม จ ากดั ซึง่ท าธุรกิจโรงแรมที่ อ.เกาะสมยุ  
        จ.สรุาษฎร์ธานี จ านวน 999,680 หุ้น เป็นจ านวนเงินรวมทัง้สิน้ 144.95 ล้านบาท  

2552 
 
 
 

- เปล่ียนแปลงมลูคา่หุ้นของบริษัท  จากหุ้นละ 1 บาท (หนึง่บาท) เป็นหุ้นละ 0.50 บาท และ 
        เปล่ียนแปลงจ านวนหุ้นสามญัของบริษัทจาก 350,000,000 หุ้น เป็น 700,000,000 หุ้น    
        ทัง้นี ้จงึส่งผลให้จ านวนหุ้นสามญัท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทเปล่ียนแปลงไปจาก 
        เดมิ คือ จ านวน 251,592,417 หุ้น เป็นจ านวน  503,184,834  หุ้น  
–     ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคณุภาพ ISO 9001 : 2008 

2553 
 
 
 
 
 
 

- ได้ รับอนุมัติจากท่ีประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ นให้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิ ท่ีจะซื อ้หุ้ นสามัญ                                            
ของบริษัท เพ่ือเสนอขายให้แก่กรรมการและพนกังานของบริษัท ครัง้ท่ี 1 (ESOP-1) โดยไม่คดิมลูค่า 
จ านวน 25,100,000 หน่วย 

- ได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นให้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามัญ       ของ
บริษัทรุ่นท่ี 2 (CIG-W2) ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทโดยไม่คิดมูลค่า จ านวนไม่เกิน 219,611,940 
หน่วย โดยจดัสรรในอตัรา 1 หุ้นเดมิ : 0.43637118 หน่วย CIG-W2 

2554 - ได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นให้ออกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามัญ       ของ
บริษัทรุ่นท่ี 3 (CIG-W3) ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทโดยไม่คิดมลูค่าจ านวนไม่เกิน 3,048,173,915 
หน่วย โดยจดัสรรในอตัรา 1 หุ้นเดมิ : 5 หน่วย CIG-W3 

2555 - CIG-W2 หมดอายโุดยมีจ านวนหุ้นคงเหลือ 13,555,079 หุ้น 
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยาได้โอนภาระหนีข้องบริษัทเดอละไม จ ากดั ให้บรรษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพ

เป็นผู้ เรียกร้อง 
- CIG-W3 หมดอายโุดยมีจ านวนหุ้นคงเหลือ  213,003,580 หุ้น 

2556 - ได้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นให้ออกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั       ของบริษัท
รุ่นท่ี 4 (CIG-W4) ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทโดยไม่คิดมูลค่าจ านวนไม่เกิน 601,836,915 หน่วย 
โดยจดัสรรในอตัรา 1 หุ้นเดมิ : 2 หน่วย CIG-W4 

- ESOP-1 หมดอายโุดยมีจ านวนหุ้นคงเหลือ 1,761,399 หุ้น 
- บริษัทย่อย (บ.ซี.ไอ.จี (ประเทศไทย) จ ากดั) ลงนามในสญัญาขายเงินลงทนุในหุ้นสามญัของบริษัท 

เฉินโจว ซีไอ ฮีทติง้ แอนด์รีฟริกเกอร์เรชั่น อีควิปเม้นต์ แมนูแฟคเจอร์ จ ากัด ในราคา 17.55 ล้าน
บาท ให้แก่บริษัทในประเทศไทยท่ีไม่เก่ียวข้องกนั 

2557 - CIG-W4 หมดอายโุดยมีจ านวนหุ้นคงเหลือ 38,074,641 หุ้น 
- บริษัทย่อย, บริษัท ซี.ไอ.จี (ประเทศไทย) จ ากดั, ร่วมลงทนุใน บริษัท ฟ้าขวญัทพิย์ จ ากดั 
- ปิดคดีแพ่งส าหรับลูกหนีร้ายนางสุธาสินี เสตะพันธ์ หรือ มุตตามระแล้วโดยศาลยกค าร้องของผู้

คัดค้านคือจ าเลยในคดีนี ้ทัง้นีบ้ริษัทได้เข้าร่วมประมูลทรัพย์ในคดีนีท่ี้ศาลพิจารณาให้น าขาย
ทอดตลาดด้วยมูลค่า  60 ล้านบาท โดยบริษัทเป็นผู้ ชนะการประมูล และ ได้จดทะเบียนรับโอน
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ปี เหตุการณ์ที่ส าคัญ 

ทรัพย์ดงักล่าวเรียบร้อยแล้ว 
- บริษัทย่อย, บริษัท เดอ ละไม จ ากัด, ได้รับความเห็นชอบในการปรับโครงสร้างหนี ้จาก บริษัท 

บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด โดยตกลงให้จ่ายคืนทัง้สิน้ จ านวน 102 ล้านบาท ถือเป็น
การช าระหนีเ้สร็จสิน้ 

- บริษัทฯ ให้ความช่วยเหลือบริษัทย่อย, บริษัท เดอ ละไม จ ากัด, โดยการให้กู้ ยืมเงินจ านวน 102 
ล้านบาท เพ่ือน าไปช าระหนีต้อ่ บสก.  

2558 - 20 เม.ย.  :  จดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 
- 20 เม.ย.  :  ได้รับอนมุตัจิากท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นให้ออกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั

ของบริษัทรุ่นท่ี 5 (CIG-W5) ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดมิของบริษัทโดยไม่คิดมลูคา่จ านวนไม่เกิน 
216,185,556 หน่วย โดยจดัสรรในอตัรา 4 หุ้นเดมิ : 1 หน่วย CIG-W5 

- Rebrand ของบริษัทฯเพ่ือให้ง่ายตอ่การจดจ า และเป็นสญัญานถงึการเปล่ียนแปลงสู่สากลมากขึน้ 
- 29 ก.ย.  :  ลงนามในสัญญาเพ่ือเป็นตวัแทนจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัท Kingspan Insulated 

Panel Pty จ ากดั ผู้ผลิตแผ่นฉนวนส าเร็จรูป (Insulation Panel) จากประเทศออสเตรเลีย 
 

 1.3  โครงสร้างการถอืหุ้นของกลุ่มบริษัท 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 บริษัทฯ มีบริษัทย่อย 2 บริษัท ดังนี:้ 

 
 

(1) บริษัท เดอ ละไม จ ากดั  
บริษัทฯ ถือหุ้นสามญัในบริษัทย่อย จ านวน 999,680 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.97 

ของทนุจดทะเบียนที่ออกและเรียกช าระแล้วของบริษัทย่อย โดยบริษัทย่อยด าเนินธุรกิจโรงแรมบนเกาะสมุย
ภายใต้ช่ือ โรงแรมสมญาบรุา (Samaya Bura Hotel) ที่ตัง้อยู่ ณ เลขที่ 171/4-9  หมู่ที่ 4  ต.มะเร็ต อ.เกาะสมยุ  
จ.สรุาษฎร์ธานี ทะเบียนเลขที่ 0845547005846 โดยมีทนุจดทะเบียน 100,000,000 บาท มลูคา่หุ้นละ 100 บาท 

 
 
 

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

บริษัท เดอ ละไม จ ากดั บริษัท ซีไอจี (ประเทศไทย) จ ากัด 

99.97% 99.98% 

บริษัท ฟ้าขวัญทพิย์ จ ากดั 

29.67% 
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(2) บริษัท ซีไอจี (ประเทศไทย) จ ากดั  
บริษัทฯ ถือหุ้นสามญัในบริษัทย่อย จ านวน 599,850 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.98 

ของทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกช าระแล้วของบริษัทย่อย โดยบริษัทย่อยด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่าย
อปุกรณ์และชิน้สว่นของเคร่ืองปรับอากาศและเคร่ืองท าความเย็นรวมไปถึงเป็นตวักลางในการจัดจ าหน่าย
สนิค้าหรือบริการอื่นตามความเหมาะสม บริษัทยอ่ยตัง้อยู ่ณ เลขที่ 1/1 หมู ่7 ถ.บางควูดั ต.บางควูดั อ.เมือง 
จ.ปทมุธานี ทะเบียนเลขที่ 0135554002471 โดยมีทนุจดทะเบียน 60,000,000 บาท มลูคา่หุ้นละ 100 บาท 

บริษัทย่อยทัง้ 2 แห่ง ปัจจุบันมีกรรมการบริษัท 3 ท่าน ได้แก่ นายอารีย์ พุ่มเสนาะ, นายธีระ พุ่มเสนาะ             
และนายไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง โดยกรรมการซึ่งลงช่ือผูกพันบริษัทได้คือ กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกัน  
และประทบัตราส าคญัของบริษัท 

 

 บริษัทร่วม (ลงทนุผา่นบริษัทยอ่ย) ได้แก่ 
 

(1) บริษัท ฟ้าขวญัทิพย์ จ ากดั  
  บริษัทฯ ได้เข้าร่วมลงทนุในบริษัท ฟ้าขวญัทิพย์ จ ากดั ในสดัสว่น 29.67% ของทนุจดทะเบียน โดย
มีทุนจดทะเบียนทัง้สิน้ 101,100,000 บาท คิดเป็นเงินลงทุนทัง้สิน้ 30 ล้านบาท โดยบริษัท ฟ้าขวัญทิพย์ 
จ ากดั ด าเนินธุรกิจในกลุม่พลงังาน มีผลติภณัฑ์หลกัคือ เอทานอล ตัง้อยู่ ณ เลขที่ 468 หมู่ที่ 4 ถ.สนัตนั - วงั
ดินสอ  ต.เขาไม้แก้ว อ.กบินทร์บรีุ จ.ปราจีนบรีุ  

 
1.4  ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถอืหุ้นใหญ่ 
 
  ----- ไมม่ี ----- 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 บริษัทฯประกอบธุรกิจ 3 ประเภท ได้แก่ ธุรกิจการผลิต เพื่อขายและส่งออก (ธุรกิจหลัก) ด าเนินการ          
โดยบริษัทแม่ บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากัด(มหาชน), ธุรกิจโรงแรม ด าเนินการโดย บริษัท เดอ ละไม จ ากัด และธุรกิจ 
trading ด าเนินการโดย บริษัท ซี.ไอ.จี (ประเทศไทย) จ ากดั ที่ซึ่งเป็นธุรกิจย่อย โดยสามารถสร้างรายได้ให้กบับริษัท
ดงันี ้
  
  โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตัง้แต่ปี 2556 – 2558   

          (หน่วย : พันบาท) 

สายผลิตภัณฑ์/กลุ่มธุรกิจ 
% การถือ
หุ้นของ 
บริษัทแม่ 

2558 % 2557 % 2556 % 

รายได้จากการขาย-บริการ 
 ในธุรกิจการผลติ (CIG) 
 ในธุรกิจโรงแรม (De Lamai)  
 ในธุรกิจ trading  

        (CIG (Thailand)) 

 
100 

99.97 
99.98 

 
1,042,279.86 

23,059.21 

1,568.84 

 
95.14 

2.10 

0.14 

 
936,825.82 

25,660.44 
8,276.92 

 
81.12 
2.22 
0.71 

 
980,908.00 

24,950.76 
9,886.25 

 
92.06 
2.34 
0.93 

รายได้อิ่นๆ 
 ในธุรกิจการผลติ (CIG) 
 ในธุรกิจโรงแรม (De Lamai)  
 ในธุรกิจ trading  

        (CIG (Thailand)) 

 
100 

99.97 
99.98 

 
28,613.85 

0.00 

28.31 

 
  2.61 

  0.00 

  0.01 

 
36,598.07 

147,469.36 
5.35 

 
3.16 

12.76 
0.03 

 
46,584.31 

713.62 
2,417.73 

 

 
4.37 
0.07 
0.23 

รวม  1,095,550.07 100.00 1,154,835.96 100.00 1,065,460.67 100.00 

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

          DE LAMAI หมายถึง บริษัท เดอ ละไม จ ากดั 
          CIG(THAILAND) หมายถงึ บริษัท ซี.ไอ.จี (ประเทศไทย) จ ากดั 

 
 2.1 ลักษณะผลิตภณัฑ์และบริการ 

2.1.1 คอยล ์
บริษัทแมป่ระกอบธุรกิจหลกัในการผลติคอยล์เย็น (Evaporator Coil) คอยล์ร้อน (Condenser Coil)       และ

คอยล์น า้เย็น (Chilled Water Coil) ซึ่งเป็นชิน้ส่วนหลกัในเคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองท าความเย็น และอปุกรณ์ถ่ายเท
ความร้อน/ความเย็นประเภทอื่น ๆ    

 
ลกัษณะการท างานของคอยล์เย็นและคอยล์ร้อนจะท าหน้าที่ต่างกัน โดยคอยล์เย็นซึ่งมีสารท าความเย็น

ไหลเวียนอยู่ภายใน จะท าหน้าที่ดูดความร้อนจากลมที่ผ่านคอยล์ ท าให้ลมที่ผ่านออกมาเป็นลมเย็น ในขณะที่คอยล์
ร้อนจะท าหน้าที่ระบายความร้อนจากสารท าความเย็นที่ไหลเวียนออกจากคอยล์เย็น ด้วยลมที่ผ่านคอยล์ร้อน     
ส าหรับคอยล์น า้เย็นจะมีลกัษณะการท างานเชน่เดียวกบัคอยล์เย็น เพียงแตใ่ช้น า้เย็นเป็นสือ่กลางแทนสาร              ท า
ความเย็น โดยปกติถ้าเป็นเคร่ืองปรับอากาศชนิดแยกส่วน (Split Type) ส่วนที่เป็นคอยล์เย็นซึ่งเป็นส่วนประกอบ ใน 
Fan Coil Unit จะถกูติดตัง้อยูภ่ายในห้องหรืออาคาร ขณะที่คอยล์ร้อนซึ่งเป็นสว่นประกอบอยูใ่น Condensing Unit จะ
ถกูติดตัง้อยูภ่ายนอกห้องหรืออาคาร 
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สว่นประกอบหลกัที่ใช้ในการผลติคอยล์เย็น คอยล์ร้อน และคอยล์น า้เย็น ประกอบด้วย 

1.) ทอ่ทองแดง : เป็นอปุกรณ์ที่ใช้เป็นทางเดินของสารท าความเย็นส าหรับคอยล์เย็นและคอยล์ร้อน หรือน า้
เย็นส าหรับคอยล์น า้เย็น  ทอ่ทองแดงที่ใช้ในการผลติคอยล์แตล่ะขนาดจะมีเส้นผา่ศนูย์กลางแตกตา่งกนั 
ปัจจุบนัท่อทองแดงที่ใช้ในการผลิตคอยล์ของบริษัทมีตัง้แต่เส้นผ่าศนูย์กลางขนาด 5,7 มิลลิเมตร 5/16 
นิว้ 3/8 นิว้ 1/2 นิว้ 5/8 นิว้ และ 1/4 นิว้ 

2.) อลมูิเนียม : เป็นส่วนประกอบที่น ามาผลิตเป็นฟิน (Fin) ซึ่งใช้เป็นสื่อกระจายความเย็นหรือความร้อน  
โดยจะน าอลมูิเนียมมาผ่านเคร่ืองป๊ัมฟิน เพื่อท าการเจาะรูและขึน้รูปตามแบบต่างๆ เช่น แบบ Supper 
Slit Fin แบบ Corrugated Fin แบบ Wave Slit แบบ Sine Wave และ แบบ Louvered Fin ทัง้นีล้กัษณะ
ของฟินแต่ละชนิดขึน้อยู่กับ Specification ของลูกค้าแต่ละราย ซึ่งลกัษณะที่แตกต่างกันจะมีผลต่อ
คณุสมบตัิของการถ่ายเทความเย็นหรือความร้อน  

3.) แผ่นเหล็กชุบสงักะสี : เป็นส่วนประกอบที่จะน ามาตดัเป็นชิน้เพื่อใช้ส าหรับปิดหวัและท้ายของคอยล์ 
(End Plate)  

 

โดยลกัษณะผลติภณัฑ์ของบริษัทแมส่ามารถแยกได้ตามขนาดและลกัษณะการใช้งานได้ดงันี ้
ผลิตภณัฑ์ ลักษณะการใช้งาน 

1. คอยล์เย็น   
 1.1 ขนาด 1-5 ตนั 
 
 
 
 
 
  
 1.2 ขนาด 5-100 ตนั 
 
 
 
 
 

 
ใช้เป็นสว่นประกอบส าหรับเคร่ืองปรับอากาศขนาดเลก็ที่
ใช้ภายในห้องแบบแยกส่วน ( Split Type)  แบบติด
หน้าต่าง  (Window Type)  แบบติดผนัง (Wall Type) 
และแบบตู้  (Package Type)   
 
 
 
ใช้เป็นสว่นประกอบส าหรับเคร่ืองปรับอากาศขนาดใหญ่ 
Air Handling Unit  และห้องเย็น 
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2. คอยล์ร้อน 
 ขนาด 1-5 ตนั 

 
 
 
 
 
 
 

 ขนาด 5-100 ตนั 
 
 
 
 
 
 

 
ใช้เป็นส่วนประกอบส าหรับเคร่ืองปรับอากาศขนาดเล็ก   
ที่ใช้ในห้องแบบแยกสว่น (Split Type)  แบบติดหน้าต่าง 
(Window Type)  แบบติดผนัง (Wall Type) และแบบ     
ตู้  (Package Type)   
 
 
 
 
 
ใช้เป็นสว่นประกอบส าหรับเคร่ืองปรับอากาศขนาดใหญ่
ทัง้แบบ แนวนอน และแนวตัง้  (Horizontal & Vertical 
Type) และตู้ท าความเย็น 

3. คอยล์น า้เย็น ขนาด 1 -100 ตนั 
 
 
 
 
 
 

 
ใช้เป็นสว่นประกอบส าหรับระบบท าความเย็นขนาดใหญ่
ที่ใช้น า้เป็นตวักลางในการถา่ยเทความร้อน ซึง่สว่นใหญ่
จะนิยมใช้ในอาคารส านกังานขนาดใหญ่ รวมถงึ 
ห้างสรรพสนิค้า และห้องเย็น เป็นต้น 

4. ผลติภณัฑ์อื่น ๆ 
 

เป็นส่วนประกอบของคอยล์ เพื่อใช้ในการเช่ือมทางเดิน
ของสารท าความเย็น ซึ่งขึน้อยู่กับแบบที่ลูกค้าก าหนด 
เช่น  ท่อทองแดงแบบโค้งครอบ (Return bend หรือ       
U-bend) ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 5/16 นิว้ 3/8 นิว้   
½ นิว้ 5/8 นิว้ ¾ นิว้ 1/4 นิว้ และ 7/8 นิว้ และทอ่ทองแดง
ที่ เป็น  Header (เพื่ อ เช่ือมต่อทางเข้าออกของสาร        
ท าความเย็น)  ซึง่มีลกัษณะแตกตา่งกนั เช่น  

แบบ Butterfly  
แบบ Cross-Over  
แบบ Three Ways Cross Over  
แบบ Strainer  
แบบ Distributor 
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2.1.2 บริการด้านการออกแบบ ติดตัง้ ระบบปรับอากาศและผนงัฉนวนส าเร็จรูป 

   

 

บริษัทฯ เปิดให้บริการออกแบบระบบปรับอากาศ ผนัง
ฉ น วน แล ะห ลั งค า  ป ระ เภ ท  Polyurethane แ ล ะ 
Polyisocyanurate โดยร่วมมือกับผู้ ผลิตแผ่นฉนวน
ส าเร็จรูปทัง้จากในและต่างประเทศ เพื่อให้บริการแบบ
ครบวงจรส าหรับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการการก่อสร้างที่
รวดเร็ว ประหยดัพลงังาน และคณุภาพอากาศที่ดี 

บริษัทย่อย 
(1) บริษัท เดอ ละไม จ ากัด  

บริษัท เดอ ละไม จ ากดั ประกอบธุรกิจโรงแรม โดยใช้ช่ือวา่ โรงแรมสมญาบรุา ตัง้อยู ่ณ เลขที่ 171/4-9    หมู ่
4 ต.มะเร็ต อ.เกาะสมยุ จ.สรุาษฎร์ธานี เพื่อให้เช่าที่พกัอาศยั จ าหนา่ยอาหารและเคร่ืองดื่ม การจดัประชมุและ จดัเลีย้ง 
รวมถึงการให้บริการอื่น ๆ เก่ียวกบัธุรกิจโรงแรม ขนาด 3 ชัน้ ประกอบด้วยห้องพกัจ านวน 67 ห้อง รวมถึงห้องจดัเลีย้ง
และสิ่งอ านวยความสะดวกอื่น ๆ บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจเพื่อเพิ่มรายได้ โดยการเช่าซือ้โรงแรมเดอะรูม    ขนาด  4 ชัน้ 
ประกอบด้วยห้องพกัจ านวน 30 ห้อง ตัง้อยูบ่นหาดเฉวง อ.เกาะสมยุ จ.สรุาษฎร์ธานี 

ภาวะอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทย 

 นักท่องเที่ยวฟื้นตัวจากปีก่อนหน้าและขยายตัวในอัตราที่ค่อนข้างสูง โดยในปี 2558 มีนักท่องเที่ยวชาว
ตา่งประเทศเดินทางมาประเทศไทยจ านวน 29,881,091 ล้านคน ขยายตวัร้อยละ 20.44 ปรับตวัดีขึน้จากปีก่อนหน้าที่
หดตวัร้อยละ 6.54 จากสถานการณ์ภายในประเทศ และการหดตวัของนกัท่องเที่ยวรัสเซียจากภาวะเศรษฐกิจ อย่างไร
ก็ตาม ผลจากสถานการณ์ภายในประเทศที่สงบ  การเปิดตวัโครงการท่องเที่ยววิถีไทย  และการเติบโตของสายการบิน

ต้นทนุต ่าได้ช่วยกระตุ้นให้ภาคการท่องเที่ยวของไทยฟืน้ตวัได้ในเวลาสัน้ และเติบโตในอตัราที่สงู แม้ว่าในปีที่ผ่านมา 
ภาคการท่องเที่ยวจะได้รับผลกระทบจากปัจจัยทัง้ภายในและภายนอกที่ส าคัญเช่น เหตุแผ่นดินไหวที่เนปาล การ
ระบาดของไวรัสเมอร์ในเกาหลี เหตุระเบิดบริเวณแยกราชประสงค์  และการก่อเหตุร้ายในปารีส ซึ่งมีผลท าให้การ
ทอ่งเที่ยวบางช่วงสะดดุแตย่งัคงเติบโตอยา่งตอ่เนื่อง แรงหนนุท่ีจะช่วยขบัเคลือ่นตลาดนกัทอ่งเที่ยวตา่งชาติในปี 2559 
มาจากบรรยากาศทัง้ในประเทศและต่างประเทศที่ยงัเอือ้ต่อการเดินทางท่องเที่ยว ประกอบกบัแรงหนุนจากการท า
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กิจกรรมการตลาดอย่างต่อเนื่องของหนว่ยงานภาครัฐ รวมถึงการท่ีรัฐบาลได้วางยทุธศาสตร์ให้ไทยเป็นศนูย์กลางการ
ทอ่งเที่ยวทางน า้ หรือ Marina Hub ของภมูิภาคอาเซียน 
            โดยตลาดภมูิภาคเอเชียตะวนัออกยงัเป็นตลาดหลกัในการผลกัดนัการเติบโตของตลาดทอ่งเที่ยวไทย ซึง่ตลาด
นกัท่องเที่ยวจีนที่ยงัเติบโต เป็นผลมาจากการท าการตลาดทัง้จากฝ่ังผู้ประกอบการในประเทศจีนและชาวจีนที่เข้ามา
ท าธุรกิจในไทย ท าให้นกัท่องเที่ยวจีนยงัขยายตวั อีกทัง้เมื่อเปรียบเทียบประเทศไทยกับประเทศคู่แข่งอย่างประเทศ
ญ่ีปุ่ น ซึ่งเป็นประเทศที่นกัทอ่งเที่ยวจีนนิยมเดินทางไปท่องเที่ยว ประเทศไทยน่าจะยงัเป็นปลายทางท่องเที่ยวอนัดับ 1 
ของนกัทอ่งเที่ยวจีนในปี 2559 ด้วยสดัสว่นจ านวนนกัทอ่งเที่ยวที่เดินทางมาประเทศไทยที่มีจ านวนสงูกวา่เทา่ตวัในปีที่
ผา่นมา ขณะที่ตลาดนกัท่องเที่ยวหลกัอื่นๆ อาทิ นกัทอ่งเที่ยวมาเลเซียที่คาดวา่จะยงัคงขยายตวัได้ แตย่งัต้องติดตาม
พฒันาการด้านเศรษฐกิจของมาเลเซียที่อาจจะกระทบบรรยากาศการใช้จา่ยของผู้คน สว่นตลาดนกัทอ่งเที่ยวญ่ีปุ่ นและ
เกาหลใีต้ยงัขยายตวัตอ่เนื่อง 
            นอกจากนี ้กลุ่มนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคยุโรปน่าจะดีขึน้ต่อเนื่องและคาดว่าภาพรวมในปี 2559 ตลาด
นกัท่องเที่ยวยโุรปจะสามารถกลบัมาขยายตวัเป็นบวกได้ที่ประมาณร้อยละ 3.0 จากที่หดตวัประมาณร้อยละ 8.7 ในปี 
2558 ที่ผ่านมา โดยตลาดที่คาดว่าจะยงัคงเติบโตในกลุ่มนีน้่าจะเป็นนกัท่องเที่ยวจากกลุม่ยโุรปใต้ เช่น สเปน อิตาลี
และฝร่ังเศส เป็นต้น เช่นเดียวกบันกัทอ่งเที่ยวกลุม่ยโุรปตะวนัตก เช่น เยอรมนีและสหราชอาณาจกัร เป็นต้น 

อย่างไรก็ดี ทิศทางตลาดนกัท่องเที่ยวต่างชาติในปี 2559 ยงัคงอยู่ท่ามกลางปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลต่อการ
เติบโต และมีนยัส าคัญต่อธุรกิจท่องเที่ยวและเก่ียวเนื่องในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นประเด็นเศรษฐกิจในประเทศที่เป็น
ตลาดส าคัญของไทย ปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ ปัญหาภัยก่อการร้าย รวมถึงการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวระหว่าง
ประเทศ ซึง่ปัจจุบนัการท่องเที่ยวได้กลายมาเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่รัฐบาลแต่ละประเทศให้ความส าคญัในการที่
จะใช้เป็นตวัขบัเคลือ่นเศรษฐกิจ ส าหรับกลุม่นกัท่องเที่ยวต่างชาติที่อาจได้รับผลกระทบจากความเสี่ยงดงักลา่ว อาทิ 
นกัทอ่งเที่ยวจากยโุรปตะวนัออก และรัสเซียซึ่งนา่จะยงัไมส่ามารถกลบัมาฟืน้ตวัได้ในปีนี ้ขณะที่กลุม่นกัท่องเที่ยวจาก
ภมูิภาคตะวนัออกกลาง คงต้องติดตามสถานการณ์ราคาน า้มนัที่จะกระทบความมัง่คัง่ทางเศรษฐกิจ และปัญหาความ
ไมส่งบทัง้ในและระหวา่งประเทศ 

สถานการณ์ท่องเที่ยวภายในประเทศจังหวัดสุราษฏร์ธานี 
ประจ าปี 2558 

 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม 

อัตราการเข้าพัก
เฉล่ีย (%) 73.19 73.96 73.07 71.17 63.62 55.84 71.8 69.54 59.73 56.98 48.22 65.73 65.24 

จ านวนผู้เยี่ยม
เยือน 

(คน – ครัง้) 

           
453,513  

           
401,203  

           
445,966  

           
423,512  

           
378,828  

           
328,407  

           
448,271  

           
441,555  

           
473,563  

           
432,551  

           
357,725  

           
488,350  

           
5,073,444  

รายได้ 
(ล้านบาท) 

          
8,126.72  

          
7,275.10  

          
7,964.15  

          
5,541.17  

          
4,943.58  

          
4,310.44  

          
4,487.99  

          
4,432.28  

          
4,741.82  

          
5,524.88  

          
4,566.92  

          
6,234.03  

           
68,149.08  

หมายเหต:ุ จ านวนผู้เยี่ยมเยือนและรายได้ป ี2558 เป็นข้อมูลเบื้องต้น โดยกรมการท่องเที่ยว ณ 21 ธันวาคม 2558 
ที่มา : กรมการท่องเที่ยว/การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
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(2) บริษัท ซีไอจี (ประเทศไทย) จ ากัด  
ภาพรวมของธุรกิจ 
บริษัท ซีไอจี (ประเทศไทย) จ ากัด ด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายอุปกรณ์และชิน้ส่วนของเคร่ืองปรับอากาศ 

และเคร่ืองท าความเย็นรวมไปถึงเป็นตวักลางในการจดัจ าหนา่ยสนิค้าหรือบริการอื่น 
ในปี 2557 บริษัท  ซีไอจี (ประเทศไทย) จ ากัด ได้เข้าร่วมลงทุนในบริษัท ฟ้าขวัญทิพย์ จ ากัด  ในสดัส่วน 

29.67% ของทนุจดทะเบียน โดยมีทนุจดทะเบียนทัง้สิน้ 101,100,000 บาท คิดเป็นเงินลงทนุทัง้สิน้ 30 ล้านบาท   โดย
บริษัท ฟ้าขวญัทิพย์ จ ากดั ด าเนินธุรกิจในกลุม่พลงังาน มีผลิตภณัฑ์หลกั คือเอทานอล เป็นการผลิตด้วยกรรมวิธีทาง
ชีวเคมีที่เรียกว่า “ไบโอเอทานอล (bio-ethanol)”  ซึ่งเป็นสว่นประกอบส าคญัของแก๊สโซฮอล์ ที่ถือเป็นตวัช่วยลดการ
บริโภคน า้มนัดิบของโลกลง ขณะนีอ้ยูร่ะหวา่งการก่อสร้างโรงงานที่ตัง้อยู่ ณ เลขที่ 468 หมูท่ี่ 4 ถ.สนัตนั - วงัดินสอ ต.
เขาไม้แก้ว อ.กบินทร์บรีุ จ.ปราจีนบรีุ  

โดยในปี 2558 ได้ด าเนินการติดตัง้เคร่ืองจักรเกือบทัง้หมดแล้ว คงเหลือระบบความปลอดภยั และการวาง
ระบบ data online ไปยงักรมสรรพสามิต คาดว่าจะสามารถด าเนินการผลิตเพื่อจ าหน่ายได้ภายในช่วงไตรมาสที่สาม
ของปี 2559 โดยมีกลุ่มลกูค้าเป้าหมายหลกัในประเทศ ได้แก่ กลุ่มผู้ประกอบการค้าน า้มัน เช่น ปตท. และประเทศ
ใกล้เคียง อาทิเช่น ลาว และกมัพชูา เป็นต้น 

2.2 การตลาดและภาวะการแข่งขนั 

2.2.1 กลยุทธ์การแข่งขัน 

1. พฒันาผลติภณัฑ์ที่สร้างความแตกตา่งและสร้างมลูคา่เพิ่ม 
บริษัทได้เล็งเห็นความส าคญัของการพฒันานวตักรรมและผลิตภณัฑ์เพื่อเพิ่มมลูคา่ จึงได้พฒันาสาร

เคลือบคอยล์ D-COAT และ D-COAT UV เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและอายกุารใช้งานของคอยล์ ส าหรับกลุม่ลกูค้าที่มี
การใช้งานในสภาพแวดล้อมพิเศษ เช่น ริมทะเล บนเรือ ธุรกิจการขนสง่สนิค้า และ อตุสาหกรรมหนกั 

2. หาพนัธมิตรทางธุรกิจ 
บริษัทได้ท าความร่วมมือกบัพนัธมิตรทางธุรกิจทัง้ในและตา่งประเทศ เพื่อเสริมจดุแข็งและสร้างความ

ได้เปรียบในการแขง่ขนั รวมถึงเพิ่มโอกาสในการเข้าสูต่ลาดใหมท่ี่เก่ียวข้องกบัฐานลกูค้าและความเช่ียวชาญของบริษัท
ที่มีอยูแ่ตเ่ดิม 

บริษัทได้ท าความร่วมมือกับบริษัท Kingspan Insulated Panels Pty Ltd โดยเป็น Key Partner แต่
เพียงผู้ เดียวในประเทศไทยในการท าการตลาด จัดจ าหน่าย และติดตัง้แผ่นผนังและหลงัคาฉนวนส าเร็จรูปชนิด 
Polyisocyanurate (PIR) ที่มีคณุสมบตัิป้องกนัการร่ัวไหลของความร้อนและความเย็นได้ดีกวา่ฉนวนรูปแบบอื่น พร้อม
ทัง้มีคุณสมบัติในการไม่ติดไฟและไม่ลามไฟซึ่งเป็นฉนวนที่ได้รับรองมาตรฐาน FM และ LPCB และสามารถลด
ระยะเวลาการก่อสร้างได้มากกว่า 40% และยงัท าให้ประหยดัค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ ทัง้ด้านพลงังานและการ
บ ารุงรักษา โดยผลิตภณัฑ์ของ Kingspan สามารถใช้ในการก่อสร้างทัง้ภายในและภายนอกอาคารและยงัได้ LEED 
Score ที่เป็นสว่นส าคญัในการก่อสร้างอาคารเขียวอีกด้วย 
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3. ท าการตลาดเชิงรุก 
บริษัทได้ท าการตลาดเชิงรุก โดยมีการออกงานแสดงสนิค้าทัง้ในและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มโอกาสทาง

ธุรกิจ และได้ท าการปรับปรุงเว็บไซต์ร่วมถึงสือ่ตา่งๆ ของบริษัทเพิ่มสง่เสริมภาพลกัษณ์องค์กร และเพิ่มการรับรู้ในเร่ือง
ของผลติภณัฑ์และบริการของบริษัท นอกจากนีย้งัได้ท าการฝึกอบรมทกัษะการขายให้กบัพนกังานขาย และทกัษะการ
สอนงานให้กับกลุ่มหัวหน้างาน  และได้มีการจัดท าระบบฐานข้อมูลลูกค้าและข้อมูลทางการตลาดเพื่อใช้ในการ
วิเคราะห์และน าข้อมลูมาวางแผนการขายและการตลาด 

4. คณุภาพของสนิค้า 
บริษัทมีนโยบายที่จะมุง่เน้นพฒันาคณุภาพของสินค้าเพื่อให้ได้มาตรฐานระดบัสากล ตัง้แต่การคดัเลอืก

วัตถุดิบที่น ามาใช้ในการผลิต โดยจะมีการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบที่สั่งซือ้อยู่เป็นประจ า ตลอดจนมีการ
ตรวจสอบและควบคมุคณุภาพสินค้าในทกุขัน้ตอนการผลติตัง้แตเ่ร่ิมต้นการผลิตจนถึงขัน้ตอนสดุท้ายก่อนที่จะสง่มอบ
สนิค้าให้แก่ลกูค้า เพื่อให้มัน่ใจวา่สนิค้าที่ผลติได้ของบริษัทมีคณุภาพได้มาตรฐานและตรงตามความต้องการของลกูค้า 
โดยจะเห็นได้จากการท่ีบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคณุภาพ ISO 9001: 2008 รวมทัง้สนิค้าของบริษัทได้การ
รับรองมาตรฐาน CSA และ UL ซึ่งการได้รับการรับรองมาตรฐาน CSA และ UL ดังกล่าว ส่งผลท าให้บริษัทมีข้อ
ได้เปรียบในการส่งสินค้าไปขายยงัต่างประเทศ โดยเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศแคนาดา เนื่องจาก
สินค้าที่จะสามารถสง่ไปขายยงัประเทศเหล่านีไ้ด้จะต้องได้รับการรับรองมาตรฐานซึ่งเป็นที่ยอมรับในประเทศนัน้ ๆ  
นอกจากนี ้บริษัทยงัมีความได้เปรียบในการขายสินค้าให้กบัผู้ผลิตเคร่ืองปรับอากาศในประเทศซึ่งจะต้องใช้ชิน้สว่นที่
ได้รับการรับรองมาตรฐานดงักลา่ว เพื่อประกอบเป็นเคร่ืองปรับอากาศและสง่ออกไปจ าหน่ายยงัประเทศดงักลา่วด้วย
เช่นเดียวกนั 

5. ความสามารถในการผลติสนิค้าตามที่ลกูค้าต้องการและการให้ค าแนะน าแก่ลกูค้าในการออกแบบ
ผลติภณัฑ์ 
บริษัทได้มีการปรับปรุงกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตสินค้า โดยมีการ

พฒันาฝีมือและความช านาญของพนกังาน รวมทัง้มีการสัง่ซือ้เคร่ืองจกัรใหม่ๆ  เพื่อเพิ่มความหลากหลายในการผลติคอยล์ 
เนื่องจากเคร่ืองจกัรแต่ละเคร่ืองมีสมรรถภาพจ ากัด และสามารถผลิตชิน้สว่นได้บางชนิดเท่านัน้ การซือ้เคร่ืองจกัรใหม่จะ
ช่วยให้บริษัทผลิตสินค้าได้หลายประเภทมากขึน้ ซึ่งจะท าให้บริษัทตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้มากขึน้ตามไป
ด้วย  นอกจากนี ้บริษัทยงัมีฝ่ายวิศวกรรมที่จะให้ค าปรึกษาและค าแนะน าในการออกแบบผลิตภณัฑ์ โดยลกูค้าจะแจ้งถึง
วตัถุประสงค์ในการใช้งานของคอยล์ที่ต้องการ  บริษัทจะใช้ข้อมูลดงักล่าวเพื่อค านวณขนาดของคอยล์ และขนาดของ 
Header ให้เหมาะกบัความต้องการของลกูค้าแตล่ะราย ซึง่การให้บริการดงักลา่วจะช่วยอ านวยความสะดวกให้แก่ลกูค้าได้
เพิ่มมากขึน้ 

6. การเน้นการให้บริการให้เป็นท่ีพงึพอใจแก่ลกูค้า 
บริษัทมีการรักษาความสมัพนัธ์ทีด่ีกบัลกูค้า โดยจะมีเจ้าหน้าที่ทางการตลาดท าหน้าที่ติดตอ่กบัลกูค้าอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อ
รับฟังปัญหา ให้ค าแนะน า และสอบถามความต้องการของลกูค้า  เช่น  ให้ค าแนะน าลกูค้าที่มีปัญหาในการน าผลติภณัฑ์
ของบริษัทไปใช้ในกระบวนการผลิต  สอบถามความต้องการของลกูค้าที่ต้องการผลติภณัฑ์แบบใหม่ๆ  
 



บริษัท ซี. ไอ. กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน)                                                                         แบบ 56-1 ประจ ำปี 2558 

 

สว่นที่ 1 หน้า 13  
 

และน าไปพิจารณาร่วมกับฝ่ายวิศวกรรม เพื่อช่วยลกูค้าออกแบบสินค้าให้ตรงตามความต้องการของ
ลกูค้า เพื่อให้ลกูค้าได้รับความพึงพอใจสงูสดุ รวมทัง้มีการให้ลกูค้าประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ เช่น คณุภาพ
สนิค้า การสง่มอบ ราคาสนิค้า การแก้ไขปัญหาให้ลกูค้าได้รวดเร็วตามความต้องการ เพื่อบริษัทจะได้น าข้อมลูมาพิจารณา
เพื่อพฒันาบริการให้ดียิ่งขึน้  ซึ่งนบัเป็นข้อได้เปรียบของบริษัทท่ีมีเหนือกว่าสินค้าของคู่แข่งจากต่างประเทศ ทัง้จากจีน 
และมาเลเซีย ที่มีการบริการหลงัการขายนัน้ยงัไมส่ามารถสร้างความพงึพอใจให้กบัลกูค้าได้มาก 

7. ความรวดเร็วและความแนน่อนในการสง่สนิค้า 
บริษัทให้ความส าคญัต่อการจดัสง่สินค้าที่ตรงตอ่เวลา จะเห็นได้จากที่ผา่นมา บริษัท เทรน (ประเทศ

ไทย) จ ากดั ได้ท าการประเมินผลงานของผู้จดัจ าหนา่ยชิน้สว่นเคร่ืองปรับอากาศ (Supplier Performance Evaluation 
Report) ในด้านความรวดเร็วในการจดัสง่สินค้า โดยบริษัทได้รับการประเมินให้อยูใ่นเกรด  A ซึ่งการได้รับการประเมิน
จากผู้ผลิตเคร่ืองปรับอากาศที่มีช่ือเสียงดงักลา่ว ส่งผลท าให้สินค้าของบริษัทได้รับการยอมรับจากลกูค้ารายอื่นเพิ่ม
มากขึน้ด้วย  ทัง้นี ้บริษัทจะรักษาความตรงตอ่เวลาในการจดัสง่สนิค้าให้แก่ลกูค้าทกุรายอยา่งสม ่าเสมอ นอกจากนี ้ใน
กรณีที่ลกูค้าของบริษัทมีข้อจ ากดัในเร่ืองการเก็บ Stock บริษัทสามารถผลติสนิค้าให้ลกูค้าได้อยา่งรวดเร็วตรงตามเวลา
ที่ลกูค้าต้องการ  สง่ผลท าให้บริษัทมีข้อได้เปรียบเหนือคูแ่ขง่ขนัในอตุสาหกรรมคอ่นข้างสงู 

2.2.2  ลักษณะลูกค้าและลูกค้าเป้าหมาย 

ลกูค้าของบริษัทสามารถจ าแนกประเภทได้ดงันี ้
1. ลกูค้าในประเทศ  

(ก) กลุม่ลกูค้าทีเ่ป็นผู้ผลติเคร่ืองปรับอากาศ 
เนื่องจากคอยล์ที่บริษัทผลิตนัน้จะถกูน าไปใช้เป็นสว่นประกอบของเคร่ืองปรับอากาศเป็นสว่น

ใหญ่ ดงันัน้กลุม่ลกูค้าหลกัของบริษัท คือ ผู้ผลติเคร่ืองปรับอากาศยี่ห้อตา่งๆ โดยเฉพาะผู้ผลติที่มีนโยบายหลกัที่      จะ
สัง่ซือ้ชิน้สว่นเคร่ืองปรับอากาศจากแหลง่ภายนอก เพื่อน ามาประกอบเป็นผลิตภณัฑ์ของตวัเอง โดยลกูค้ารายใหญ่ของ
บริษัทส่วนใหญ่จะเป็นผู้ ผลิตเคร่ืองปรับอากาศยี่ ห้อที่ เป็นที่ รู้จักทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ได้แก่ ผู้ ผลิต
เคร่ืองปรับอากาศยี่ห้อเทรน (Trane) ผู้ผลติเคร่ืองปรับอากาศยี่ห้อแคร์เรียร์ (Carrier) และผู้ผลติเคร่ืองปรับอากาศยี่ห้อ
ฟจิูตส ึ(Fujisu) เป็นต้น ซึ่งคณุภาพของสินค้าและความรวดเร็วในการจดัสง่สนิค้าถือเป็นปัจจยัที่ส าคญั           ในการ
ตดัสนิใจสัง่ซือ้ของลกูค้ากลุม่นี ้ ดงันัน้การที่บริษัทได้รับการยอมรับในด้านคณุภาพจากสถาบนัรับรองมาตรฐานตา่งๆ 
รวมทัง้ความสามารถในการผลติและจดัสง่ให้แก่ลกูค้าได้อยา่งรวดเร็ว ตรงตามเวลาที่ลกูค้าต้องการ  ท าให้ลกูค้ากลุม่นี ้
สัง่ซือ้สนิค้าจากบริษัทอยา่งต่อเนื่อง และเป็นลกูค้าของบริษัทมานานกวา่ 10 ปี ยกเว้น ฟูจิตส ึ     ซึง่เป็นลกูค้ารายใหม ่
นอกจากนีแ้นวโน้มที่ลูกค้ากลุ่มนีจ้ะหันมาผลิตชิน้ส่วนเองนัน้มีค่อนข้างต ่า  เนื่องจากนโยบายของบริษัทแม่ใน
ต่างประเทศของลกูค้าเหล่านีม้ีนโยบายที่เน้นการสัง่ซือ้ส่วนประกอบของเคร่ืองปรับอากาศจากผู้ผลิตชิน้ส่วนต่าง  ๆ 
เนื่องจากจะสามารถควบคมุต้นทนุการผลติและคณุภาพของวตัถดุิบได้ดีกวา่  
 

(ข) กลุม่ลกูค้าที่อยูใ่นตลาดสนิค้าทดแทน (Replacement Market)  
ลูกค้ากลุ่มนี  ้ได้แก่  กลุ่มบริษัทที่ ให้บริการด้านการบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ เค ร่ืองท าความเย็น และ
เคร่ืองปรับอากาศในรถยนต์ โดยยอดขายของบริษัทให้กบัลกูค้าในกลุม่นี ้คิดเป็นร้อยละ 15 ของกลุม่ลกูค้าทัง้หมด 
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(ค) กลุม่ลกูค้างานโครงการ 
ลูกค้ากลุ่มนี  ้ได้แก่ กลุ่มเจ้าของกิจการ เจ้าของโครงการ ผู้ จัดการอาคาร รวมถึงบริษัท

ผู้ รับเหมา และผู้ออกแบบ  
 

2. ลกูค้าตา่งประเทศ  
   จากการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศไทยเมื่อปี 2540 สง่ผลท าให้บริษัทต้องการลดความเสี่ยง
จากการพึ่งพิงตลาดในประเทศเพียงอย่างเดียว  บริษัทจึงได้เร่ิมท าการขยายตลาดไปยงัต่างประเทศ โดยเร่ิมต้นจาก
การเข้าร่วมงานแสดงสินค้าที่จดัขึน้ในประเทศต่าง ๆ รวมทัง้มีการจดัท าเว็บไซต์ของบริษัท  เพื่อเป็นการแนะน าบริษัท
และผลิตภณัฑ์ของบริษัทให้เป็นที่รู้จักของลกูค้าต่างประเทศมากขึน้  โดยในปี 2556-2558 บริษัทมีสดัส่วนการขาย
ตา่งประเทศคิดเป็นร้อยละ 31.83,  41.86 และ 41.16 ของรายได้จากการขายทัง้หมดตามล าดบั 
 โดยจะแบ่งเป็นลกูค้าที่บริษัทขายโดยตรง ได้แก่ ลกูค้าในประเทศมาเลเซีย ประเทศสิงคโปร์ ประเทศเยอรมน ี
และประเทศออสเตรเลีย เป็นต้น และลกูค้าที่ขายผ่านตวัแทนจ าหน่าย โดยมีบริษัทที่เป็นตัวแทนจ าหน่าย 1 บริษัท ซึ่งเป็น
บริษัทท่ีไมม่ีความเก่ียวข้องกนั เพื่อเป็นตวัแทนจ าหนา่ยในประเทศออสเตรเลยี 
 ในระยะเวลา 3 ปีที่ผา่นมา บริษัทไม่มีสดัสว่นการขายให้แก่ลกูค้ารายใดรายหนึง่เกินกวา่ร้อยละ 30 ของรายได้จาก
การขายรวมและหากพิจารณายอดจ าหนา่ยสนิค้าให้แก่ลกูค้ารายใหญ่ 5 รายแรกของบริษัท จะสามารถสรุปได้ดงันี ้

           สัดส่วนการจ าหน่ายให้แก่ลกูค้ารายใหญ่ 5 รายแรก ในปี  2556 - 2558 
 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

สดัสว่นการขายให้แก่ลกูค้ารายใหญ่ 5 รายแรก* (ร้อยละ) 71.28 76.58 75.99 
* นับรวมลูกค้าที่เป็นตัวแทนจ าหน่ายในต่างประเทศ 

 
โดยลกูค้ารายใหญ่เหลา่นีส้ว่นใหญ่เป็นลกูค้าที่มีความสมัพนัธ์ที่ดีกบับริษัทมาเป็นเวลานาน รวมทัง้บริษัทได้มี

การร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์กับลูกค้ารายใหญ่ดังกล่าวมาโดยตลอด และด้วยคุณภาพของสินค้าซึ่งได้รับการรับรอง
มาตรฐานจากสถาบันต่างๆ  ความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมี
ประสทิธิภาพ ท าให้บริษัทมัน่ใจวา่จะสามารถรักษาฐานลกูค้าปัจจบุนั รวมทัง้ขยายฐานลกูค้าใหมไ่ด้อยา่งตอ่เนื่อง  

2.2.3 นโยบายราคา 

 บริษัทมีนโยบายในการก าหนดราคาสินค้าจากต้นทุนและบวกด้วยอัตราก าไรขัน้ต้นที่เหมาะสม           
(Cost plus margin) โดยจะค านึงถึงปริมาณการสั่งซือ้และการแข่งขันของอุตสาหกรรมเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม 
เนื่องจากราคาวัตถุดิบหลักของบริษัท คือ ทองแดง และอลูมิเนียม มีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาตามราคาใน
ตลาดโลก (London Metal Exchange: LME) บริษัทจึงมีการป้องกนัความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงราคาทองแดงและ
ราคาอลูมิเนียมส าหรับลูกค้ารายใหญ่ซึ่งต้องมีการก าหนดราคาขายไว้ล่วงหน้า ณ วันที่ท าสญัญา โดยมีการระบุ
เง่ือนไขว่าหากราคาวตัถดุิบดงักลา่วมีการปรับตวัขึน้เกินกว่าระดบัราคาที่ตกลงกันไว้ในสญัญา บริษัทจะด าเนินการ
เจรจาและตกลงราคาขายใหม่กับลูกค้ารายใหญ่ดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนวตัถุดิบที่เพิ่มสูงขึน้ซึ่งจะใช้
ระยะเวลาประมาณ 1-2 เดือนในการด าเนินการ 
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2.2.4 การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย 

 บริษัทมีช่องทางการจ าหน่ายสินค้าของบริษัทผ่านทีมงานการตลาดของบริษัทเองและผ่านตัวแทน
จ าหนา่ย โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

1. การจ าหน่ายให้แก่ลูกค้าโดยตรง  ลูกค้าประเภทนี ้ได้แก่ ผู้ ผลิตเคร่ืองปรับอากาศทัง้ในและ
ตา่งประเทศ ศนูย์ซอ่มเคร่ืองปรับอากาศและเคร่ืองท าความเย็น ศนูย์ซอ่มรถยนต์ เป็นต้น บริษัท   มี
ทีมการตลาดซึ่งท าหน้าที่ติดต่อและให้บริการลกูค้าทัง้ในประเทศและต่างประเทศ โดยเจ้าหน้าที่
การตลาดแต่ละรายจะมีกลุ่มลกูค้าที่ตนต้องเป็นผู้ รับผิดชอบเพื่อสร้างความสมัพนัธ์ที่ดีกับลกูค้า 
ประสานงาน และให้บริการเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้สงูสดุ และจากการ
ที่ผู้บริหารได้เลง็เห็นถึงช่องทางการจ าหนา่ยที่จะเพิ่มขึน้จากลกูค้าในตา่งประเทศ บริษัทจึงได้มีการ
จดัตัง้ทีมงานตลาดตา่งประเทศขึน้เพื่อติดตอ่กบัลกูค้าโดยตรงและเพื่อติดตอ่ประสานงานในการเข้า
ร่วมงานแสดงสนิค้าตา่งๆ ท่ีเก่ียวกบัเคร่ืองปรับอากาศในตา่งประเทศ 

2. การจ าหน่ายผ่านตัวแทนจ าหน่าย บริษัทมีการท าสญัญาแต่งตัง้ตัวแทนจ าหน่ายของบริษัทใน
ต่างประเทศเพื่อท าหน้าที่เป็นช่องทางในการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ของบริษัทให้แก่ลกูค้าอีกทางหนึ่ง 
รวมทัง้เป็นการประหยัดต้นทุนในการบริหารงาน โดยตัวแทนจ าหน่ายจะเป็นผู้ติดต่อกับลูกค้า
โดยตรง ปัจจุบัน บริษัทมีตัวแทนจ าหน่ายเพื่อท าหน้าที่จัดจ าหน่ายสินค้าของบริษัท ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา ประเทศออสเตรเลยี และประเทศนิวซีแลนด์ 

   
 สัดส่วนการขายผ่านชอ่งทางการจ าหน่ายแตล่ะประเภท 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลของฤดกูาลที่กระทบตอ่การด าเนินธุรกิจ 
 ผลิตภัณฑ์เคร่ืองปรับอากาศจะได้รับผลกระทบโดยตรงจากฤดูกาล แต่เนื่องจากบ ริษัทเป็นผู้ ผลิตและ
จ าหน่ายคอยล์เย็น คอยล์ร้อน และคอยล์น า้เย็น ให้กับโรงงานผู้ ผลิตเคร่ืองปรับอากาศ โดยผู้ ผลิตเหล่านีจ้ะต้อง
วางแผนกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่องตลอดปี บริษัทจึงยงัคงได้รับค าสัง่ซือ้จากผู้ผลิตเคร่ืองปรับอากาศตลอดทัง้ปี 
อย่างไรก็ตามบริษัทก็ยงัคงได้รับผลกระทบจากฤดกูาลอยูบ้่างแต่ก็ไมม่ากนกั  ซึ่งสะท้อนจากการใช้ก าลงัการผลิตของ
บริษัทท่ีอยูใ่นระดบัท่ีไมส่งูประมาณร้อยละ 51 ของก าลงัการผลติสงูสดุของบริษัท 

ประเภทลูกค้า 
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
ในประเทศ       
1. จ าหน่ายโดยตรงให้ลกูค้า 624.96 68.17 537.09 58.14 602.28 58.84 
2. จ าหน่ายผ่านตวัแทนจ าหน่าย - - - - - - 
รวมยอดขายในประเทศ 624.96 68.17 537.09 58.14 602.28 58.84 
ต่างประเทศ       
1. จ าหน่ายโดยตรงให้ลกูค้า 278.01 30.32 374.89 40.58 411.39 40.19 
2. จ าหน่ายผ่านตวัแทนจ าหน่าย 13.82 1.51 11.79 1.28 9.96 0.97 
รวมยอดขายต่างประเทศ 291.83 31.83 386.68 41.86 421.35 41.16 
รวมยอดขาย 916.79 100.00 923.77 100.00 1,023.63 100.00 
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2.2.5  ภาวะอตุสาหกรรมและการแข่งขัน   

อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ 

ภาวะอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในปี 2558 มีการปรับตวัลดลง เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมาจาก
กลุม่อตุสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ปรับตวัลดลง จากความต้องการคอมพิวเตอร์และโน๊ตบุ๊คในตลาดโลกลดลง ประกอบ
กับเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ท าให้ความต้องการโดยรวมของผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ในตลาดโลกลดลง ส่วนกลุ่ม
อตุสาหกรรมไฟฟ้ามีการปรับตวัลดลงเช่นกนัเมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งกลุ่มเคร่ืองใช้ไฟฟ้าที่ปรับตวัลดลงเป็นสว่นใหญ่ 
ได้แก่ เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนคอนเดนซิ่งยูนิต  คอมเพรสเซอร์ เตาไมโครเวฟ หม้อหุงข้าว และโทรทัศน์ 
เนื่องจากก าลงัซือ้ในประเทศชะลอตวัลง และผู้บริโภคมีการระมัดระวงัการใช้จ่ายมากขึน้ อีกทัง้การสง่ออกไปตลาด
หลกัปรับตวัลดลง ได้แก่ อาเซียน สหภาพยโุรปและญ่ีปุ่ น ยกเว้นการสง่ออกไปสูป่ระเทศจีน และสหรัฐอเมริกาที่ปรับตวั
เพิ่มขึน้ 

ภาวะการผลิต  

 การผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้าลดลงอย่างต่อเนื่องตัง้แต่ช่วงไตรมาส 2/2558 โดยภาวะการผลิตอตุสาหกรรมไฟฟ้า
และอิเลก็ทรอนิกส์ในปี 2558 มีดชันีผลผลติอยูท่ี่ระดบั 107.71 ลดลงร้อยละ 3.56 เมื่อเทียบกบัปีก่อน โดยมาจากกลุม่
อตุสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ปรับตวัลดลงร้อยละ 2.98 เนื่องความต้องการผลิตภณัฑ์อิเล็กทรอนิกส์ในตลาดโลกลดลง 
ส าหรับอตุสาหกรรมไฟฟ้ามีการปรับตวัลดลงร้อยละ 4.7 เมื่อเทียบกบัปีก่อน เนื่องจากมีผู้ผลติบางรายส าหรับเคร่ืองรับ
โทรทศัน์ย้ายฐานการผลติไปประเทศในกลุม่อาเซียน 

ภาวะการตลาด 

การจ าหน่ายในประเทศ 
ภาวะการจ าหน่ายเคร่ืองใช้ไฟฟ้าในประเทศในปี 2558 เคร่ืองใช้ไฟฟ้าที่คาดวา่จะปรับตวัลดลงเกือบทัง้หมด

เมื่อเทียบกับปีก่อน ได้แก่ คอมเพรสเซอร์ พัดลม เคร่ืองซักผ้า เตาไมโครเวฟ ตู้ เย็น กระติกน า้ร้อน และหม้อหุงข้าว 
ลดลงร้อยละ 1.47 11.68 10.66 31.01 1.23 24.37  และ 8.08 เมื่อเทียบกบัปีก่อน ส าหรับเคร่ืองใช้ไฟฟ้าที่คาดว่าจะ
ปรับตวัเพิ่มขึน้เมื่อเทียบกบัปีก่อน ได้แก่ เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกสว่นคอนเดนซิ่งยนูิต และเคร่ืองปรับอากาศแบบ
แยกสว่นแฟนคอยล์ยนูิต ปรับตวัเพิ่มขน้ึ ร้อยละ 7.47 และ 7.53 เมื่อเทียบกบัปีก่อน 
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ผลิตภัณฑ์ 2556 2557 
2557 2558 

2558 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

เคร่ืองปรับอากาศ
แบบแยกส่วนคอน
เดนซ่ิงยูนิต (เคร่ือง) 

1,515,746 1,512,098 503,324 508,436 312,737 263,112 600,624 490,044 329,225 286,244 1,706,137 

YoY 8.35 8.35 -4.48 6.41 18.82 6.18 19.33 -3.62 5.27 8.79 7.47 

QoQ   103.11 1.0 -38.5 -15.9 128.28 -18.41 -32.82   

เคร่ืองปรับอากาศ
แบบแยกส่วน แฟน
คอยล์ยูนิต (เคร่ือง) 

1,541,660 1,607,277 506,864 511,659 321,050 267,704 603,150 497,645 335,110 292,412 1,728,317 

YoY 8.01 4.26 -4.06 4.54 19.80 4.62 19.00 -2.74 4.38 9.23 7.53 

QoQ   98% 0.9 -37.3 -16.6 125.30 -17.49 -32.66   

คอมเพรสเซอร์ 
(เคร่ือง) 

6,044,049 5,921,716 1,592,508 1,521,132 1,463,961 1,344,115 1,574,088 1,432,990 1,388,243 1,439,318 5,834,639 

YoY -1.95 -2.02 8.67 -11.34 -5.16 1.88 -1.16 -5.79 -5.17 7.08 -1.47 

QoQ   20.71 -4.5 -3.8 -8.2 17.11 -8.96 -3.12   

ท่ีมา : ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม และสถาบนัไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส ์
หมายเหต ุ 1. ข้อมลูท่ีน าเสนอเป็นตวัเลขประมาณการท่ีค านวณจากข้อมลูจริงประมาณร้อยละ 70-80 

2. ปริมาณขายในประเทศเป็นข้อมลูปริมาณการขายจากหน้าโรงงานของผู้ผลติในประเทศ 

 
การค้าระหว่างประเทศ 
การส่งออก 
การสง่ออกเคร่ืองใช้ไฟฟ้าในปี 2558 คาดวา่จะมีมลูคา่ 22,619.93 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 3.67 

เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยการส่งออกไปสหภาพยุโรป จีนและญ่ีปุ่ นลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่วนตลาดอาเซียน และ
สหรัฐอเมริกา เพิ่มขึน้ เมื่อเทียบกบัปีก่อนจากภาวะเศรษฐกิจที่เร่ิมดีขึน้ สินค้าสง่ออกส าคญัที่มีการป รับตวัลดลงเมื่อ
เทียบกบัปีก่อน คือ เคร่ืองปรับอากาศ เนื่องจากการสง่ออกไปสหภาพยโุรปสหรัฐอเมริกา จีน ญ่ีปุ่ น และอาเซียนลดลง 
รองลงมาคือ กล้องถ่ายโทรทศัน์ กล้องถ่ายบันทึกภาพดิจิทลั/กล้องถ่ายบันทึกวีดีโอ ส่วนหนึ่งมาจากความก้าวหน้า
ทางด้านเทคโนโลยีท าให้มีสนิค้าอื่นทดแทน เช่น สมาร์ทโฟน และแท็บเลต เป็นต้น สง่ผลให้ความต้องการกล้องดิจิตอล
ในตลาดหลกัปรับตัวลดลง เช่น สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุ่ น จีน และอาเซียน เป็นต้น ส าหรับสินค้าส่งออกส าคัญที่มีการ
ปรับตวัเพิ่มขึน้ เมื่อเทียบกบัปีก่อน คือ เคร่ืองรับโทรทศัน์ จากการสง่ออกไปสหรัฐอเมริกาขยายตวัเพิ่มขึน้ ถึงกว่าร้อย
ละ 30 เมื่อเทียบกบัปีก่อน 

การน าเข้า 
การน าเข้าเคร่ืองใช้ไฟฟ้าในปี 2558 คาดวา่จะมีมลูคา่ 17,743.08 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึน้ ร้อยละ 0.55 

เมื่อเทียบกบัปีก่อน แหลง่น าเข้าหลกัที่ปรับตวัเพิ่มขึน้ ได้แก่ อาเซียน จีน และสหรัฐอเมริกา เพิ่มขึน้ เมื่อเทียบกบัปีก่อน 
ยกเว้นการน าเข้าจากสหภาพยโุรปและญ่ีปุ่ นปรับตวัลดลงเมื่อเทียบกบัปีก่อน โดยสนิค้าน าเข้าหลกัที่ปรับตวัเพิ่มขึน้คือ 
เคร่ืองอุปกรณ์ไฟฟ้ า ส าหรับตัดต่อป้องกันวงจรไฟฟ้า รวมถึงแป้นและแผงควบคุมมีการน าเข้าจากอาเซียน จีน 
สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป เพิ่มขึน้ รองลงมา คือ สายไฟ ชุดสายไฟ มีการน าเข้าจากจีนและอาเซียนเพิ่มขึน้ 
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ยกเว้นสว่นประกอบเคร่ืองรับโทรทศัน์ที่มีการน าเข้าลดลง เนื่องจากผู้ผลิต บางรายมีการย้ายฐานการผลิตไปประเทศ
อื่น 
 แนวโน้ม 

ในปี 2559 คาดว่าอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มีการผลิตเพิ่มขึน้ ร้อยละ 0.81 เมื่อเทียบกับปี
ก่อน โดยอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จะเร่ิมฟื้นตวัในไตรมาส 3 ของปี 2559 ซึ่งคาดว่า ไตรมาส 3 ของปี 
2559 จะปรับตวัเพิ่มขึน้ ร้อยละ 6.55 โดยปรับตวัเพิ่มขึน้จากสินค้าหลายรายการ โดยเฉพาะสนิค้าอิเลก็ทรอนิกส์ เช่น 
IC ซึง่เป็นชิน้สว่นส าคญัในอปุกรณ์หรือผลติภณัฑ์อิเลก็ทรอนิกส์ส าเร็จรูป 

2.3 การจัดหาผลติภณัฑ์ 

2.3.1 การจดัหาวัตถดุิบและแหล่งที่มาของวตัถดุิบ 

วตัถดุิบหลกัในการผลิตคอยล์ของบริษัท ประกอบด้วย ท่อทองแดง อลมูิเนียม และสงักะสี โดยบริษัทจะท า
การสัง่ซือ้วตัถดุิบจากผู้จดัจ าหนา่ยทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ  บริษัทมีสดัสว่นการสัง่ซือ้วตัถดุบิจากในประเทศและ
ตา่งประเทศในช่วงระหว่างปี 2556 – 2558  ในอตัราร้อยละ 32.20 : 67.80 ,อตัราร้อยละ 36.82 : 63.18 และ 39.17 : 
60.83 ตามล าดบั 

บริษัทมีการพึ่งพิงวัตถุดิบจากต่างประเทศมากขึน้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน าวัตถุดิบเข้าจากประเทศจีน 
เนื่องจากมีราคาที่ถกูกว่าวตัถดุิบภายในประเทศ สง่ผลให้สดัสว่นการน าเข้าวตัถดุิบเพิ่มสงูขึน้ โดยบริษัทมีการน าเข้า
วตัถดุิบจากประเทศจีนเป็นสว่นใหญ่ 

 

ตารางแสดงสัดส่วนการซือ้วัตถุดิบของบริษัทจากในประเทศและต่างประเทศในปี 2556 – 2558 

  ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

วตัถดุิบจากในประเทศ 174.62 32.20 189.52 36.82 220.16 39.17 
วตัถดุิบจากตา่งประทศ 367.76 67.80 325.17 63.18 341.88 60.83 
รวม 542.38 100.00 514.69 100.00 562.04 100.00 

 

ทัง้นี ้บริษัทมีนโยบายในการสัง่ซือ้วตัถดุิบโดยพิจารณาจากปัจจยัตา่งๆ ดงันี ้
1. ราคาวตัถดุิบและแนวโน้มของราคาวตัถดุิบ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งราคาทองแดงและราคาอลมูิเนียม ซึ่งถือ

เป็นสินค้า Commodity โดยราคาจะเปลี่ยนแปลงตามราคาในตลาดโลก ทัง้นี ้บริษัทมีนโยบายในการ
จดัเก็บวตัถดุิบลว่งหน้าเป็นเวลาประมาณ 2 เดือน ปัจจบุนับริษัทมีการสัง่ซือ้วตัถดุิบจากผู้จดัจ าหนา่ยราย
ใหญ่จ านวนน้อยราย โดยแต่ละรายบริษัทจะสัง่ซือ้ในจ านวนที่มากเพื่อให้ได้สว่นลดจากปริมาณที่สัง่ซือ้ 
(Volume Discount) รวมทัง้เพื่อเพิ่มอ านาจการตอ่รองกบัผู้จดัจ าหนา่ยแต่ละราย อยา่งไรก็ตาม บริษัทจะ
ยงัคงรักษาความสมัพนัธ์ที่ดีกบัผู้จดัจ าหน่ายรายอื่นอย่างสม ่าเสมอ เพื่อเป็นการป้องกนัความเสี่ยงจากการ
พึง่พิงผู้จดัจ าหนา่ยรายใหญ่น้อยราย 

2. คณุภาพของวตัถดุิบ บริษัทมีหน่วยตรวจสอบคุณภาพวตัถดุิบโดยจะท าหน้าที่ในการตรวจสอบคุณภาพ
วตัถดุิบที่สัง่ซือ้จากแหลง่ตา่งๆ เพื่อให้ได้สนิค้าที่มีคณุภาพตรงตามที่ต้องการ  
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3. อตัราแลกเปลี่ยน เนื่องจากบริษัทมีการซือ้วตัถดุิบจากต่างประเทศบางสว่น ดงันัน้บริษัทจะมีการติดตาม
การเคลื่อนไหวของอตัราแลกเปลี่ยนเงินสกุลส าคญัต่างๆ อย่างใกล้ชิด เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงที่
อาจเกิดขึน้ 

ระยะเวลาในการส่งมอบวัตถุดิบ การซือ้วัตถุดิบในประเทศจะมีระยะเวลาในการส่งมอบสินค้าประมาณ 1 
เดือน ในขณะท่ีการซือ้วตัถดุิบจากตา่งประเทศ จะมีระยะเวลาในการสง่มอบสนิค้าประมาณ 2-3 เดือน 
 

4. ดงันัน้ โดยสว่นใหญ่บริษัทจะซือ้วตัถดุบิจากในประเทศ เนื่องจากมรีะยะเวลาการสง่มอบที่สัน้กวา่ท าให้สามารถ
บริหารสนิค้าคงเหลอืได้มีประสทิธิภาพมากขึน้ 

5. บริษัทจะเน้นการรักษาความสมัพนัธ์ที่ดีกับผู้จัดจ าหน่ายวตัถุดิบทุก ๆ ราย โดยจะท าการติดต่อกับผู้จัด
จ าหน่ายวตัถุดิบอย่างสม ่าเสมอ ทัง้นี ้เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงในการหาแหล่งวตัถุดิบทดแทนใน
กรณีที่เกิดภาวะขาดแคลนวตัถุดิบ  หรือผู้จัดจ าหน่ายปัจจุบนัไม่สามารถหาวตัถุดิบให้แก่บริษัทได้ตาม
ปริมาณที่สัง่ซือ้ และจากการที่เป็นผู้ผลิตคอยล์รายใหญ่ที่มีปริมาณการสัง่ซือ้จ านวนมาก  ประกอบกับ
ช่ือเสยีงของบริษัทในวงการเคร่ืองปรับอากาศ   สง่ผลท าให้บริษัทมีอ านาจตอ่รองในการสัง่ซือ้วตัถดุิบมาก
ขึน้ 

 
ปริมาณการสั่งซือ้วัตถุดิบของบริษัท สามารถสรุปได้ดังนี ้

  ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ทอ่ทองแดง 382.75 70.57 361.19 70.18 397.11 70.66 
อลมิูเนียม 128.33 23.66 122.03 23.71 130.62 23.24 

แผ่นเหล็กชบุสงักะส ี 31.30 5.77 31.47 6.11 34.31 6.10 
อ่ืน ๆ - - - - - - 
รวม 542.38 100.00 514.69 100.00 562.04 100.00 

จากตารางข้างต้นจะเห็นว่าบริษัทมีวตัถดุิบส าคญั 3 ชนิด ได้แก่ ท่อทองแดง แผ่นอลมูิเนียม และแผ่นเหล็กชุบ
สงักะส ี ซึง่โดยเฉลีย่แล้วการจดัซือ้วตัถดุิบของบริษัท จะแบง่ออกเป็น การสัง่ซือ้ทอ่ทองแดงประมาณร้อยละ 70.66 และเป็น
การสัง่ซือ้แผน่อลมูิเนียมคิดเป็นประมาณร้อยละ 23.24 และการสัง่ซือ้แผน่เหล็กชบุสงักะสปีระมาณร้อยละ 6.10 ส าหรับใช้
ในการผลติ 

รายละเอียดวตัถดุิบที่ส าคญัของบริษัท มีดงันี ้
1. ทอ่ทองแดง  

ทอ่ทองแดงถือเป็นวตัถดุิบที่ส าคญัในการผลติคอยล์ โดยทอ่ทองแดงมมีลูคา่คิดเป็นร้อยละประมาณ 50.00 ของต้นทนุ
วตัถดุิบทัง้หมดที่ใช้ในการผลติคอยล์ หรือคิดเป็นร้อยละ 44.93 ของต้นทนุขาย ทัง้นี ้บริษัทมีปริมาณการ 
 

สัง่ซือ้ท่อทองแดงของบริษัทในปี 2556-2558   คิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 70.57, ร้อยละ 70.18  และ
ร้อยละ 70.66 ของการสัง่ซือ้วตัถดุิบทัง้หมด 

 โดยปกติบริษัทสัง่ซือ้ทอ่ทองแดงทัง้จากในประเทศและตา่งประเทศ โดยพิจารณาจากคณุภาพ ราคาทองแดง 
(ซึ่งจะอ้างอิงกับราคาตลาดโลกที่ London Metal Exchange) และระยะเวลาการสง่มอบสินค้า โดยในปี 2558 ราคา
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ทองแดงได้ลดลงจาก 5,791.18 เหรียญสหรัฐ ในตอนต้นปีไปจนถึง 4,629.00 เหรียญสหรัฐ ในช่วงเดือนธันวาคม หรือ
เทา่กบัลดลง 20.07 เปอเซ็นต์ 

ตารางที่ 1 : ราคาเฉล่ียรายเดือนของทองแดงในตลาดโลก ปี 2558 เปรียบเทยีบกับปี 2557 

Monthly Average 
Price ($US) Change from Prior year 

2014 2015 %Increase(Decrease) 
Jan 7,294.89 5,791.18 (21.61) 
Feb 7,152.15 5,702.08 (20.27) 
Mar 6,667.83 5,925.84 (11.13) 
Apr 6,670.83 6,028.48 (9.63) 
May 6,883.88 6,300.61 (8.47) 
Jun 6,806.10 5,833.61 (14.29) 
Jul 7,104.50 5,456.91 (23.19) 
Aug 7,000.55 5,088.93 (27.31) 
Sep 6,872.23 5,208.09 (24.22) 
Oct 6,739.20 5,222.61 (22.50) 
Nov 6,701.13 4,808.24 (28.25) 
Dec 6,422.95 4,629.00 (27.93) 

           ที่มา : London Metal Exchange 

เพื่อให้บริษัทได้รับสว่นลดจากปริมาณที่สัง่ซือ้จ านวนมาก บริษัทจึงท าการสัง่ซือ้ทอ่ทองแดงจากผู้จดัจ าหนา่ย
รายใหญ่ในประเทศเพียงไม่ก่ีราย ในปี 2558 บริษัทสัง่ซือ้ท่อทองแดงจากผู้จดัจ าหนา่ยรายใหญ่ 3  ราย คิดเป็นยอดการ
สัง่ซือ้ ร้อยละ 46.11 ร้อยละ 16.98 และร้อยละ 14.14 ของยอดการสัง่ซือ้ทอ่ทองแดงทัง้หมด จากการด าเนินนโยบายการ
สัง่ซือ้ดงักลา่วนอกจากบริษัทจะได้สว่นลดจากปริมาณที่สัง่ซือ้จ านวนมากแล้ว ยงัสง่ผลท าให้บริษัทมีอ านาจต่อรองกบั
ผู้จดัจ าหนา่ยมากขึน้ โดยเฉพาะในเร่ืองความรวดเร็วในการจดัสง่สนิค้า 
 

นอกจากนี ้การสัง่ซือ้ท่อทองแดงจากผู้จดัจ าหนา่ยรายใหญ่ซึง่เป็นผู้ผลิตที่มีช่ือเสยีงจะสง่ผลท าให้ลกูค้าของ
บริษัทมัน่ใจในคณุภาพของวตัถดุิบมากยิ่งขึน้  อย่างไรก็ตาม บริษัทพยายามที่จะรักษาความสมัพนัธ์กบัผู้จดัจ าหน่าย     
รายอื่นเพิ่มขึน้ เพื่อป้องกนัปัญหาการพึง่พาผู้จดัจ าหนา่ยวตัถดุบิเพียงรายเดียว  โดยบริษัทมีการกระจายการสัง่ซือ้  ท่อ
ทองแดงจากผู้จดัจ าหน่ายรายอื่นที่มีเง่ือนไขทางการค้าใกล้เคียงกบัผู้จดัจ าหนา่ยรายใหญ่ดงักลา่วเพิ่มมากขึน้ส าหรับ
ปริมาณวตัถดุิบที่ต้องซือ้เพิ่มขึน้  บริษัทก็สามารถลดการพึง่พิงผู้จดัจ าหนา่ยรายใหญ่ได้บ้างแล้วบางสว่น  โดยการน าเข้า
วตัถดุิบจากผู้จัดจ าหน่ายรายหนึ่งในประเทศจีน ซึ่งมีราคาวตัถุดิบที่ถกูกว่าวตัถดุิบจากในประเทศ ผนวกกับ ที่ผ่านมา
ค่าเงินบาทมีแนวโน้มที่จะแข็งค่าขึน้ส่งผลให้วตัถุดิบน าเข้ามีความได้เปรียบในด้านราคาเมื่อเปรียบเทียบกับวตัถุดิบ
ภายในประเทศ  

2. อลมูิเนียม 
อลมูิเนียมถือเป็นวตัถุดิบที่ส าคญัอีกอย่างหนึ่งที่ใช้ในการผลิตคอยล์  โดยอลมูิเนียมมีมูลค่าคิดเป็นร้อยละ

ประมาณ 38 ของต้นทนุวตัถดุิบทัง้หมดที่ใช้ในการผลติคอยล์ หรือคิดเป็นร้อยละ 14.78 ของต้นทนุขาย 
ปี 2556 ปริมาณการสัง่ซือ้อลมูิเนียมของบริษัทคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 23.66 ของการสัง่ซือ้วตัถุดิบทัง้หมด 

ร้อยละ 23.71 ในปี 2557 และร้อยละ 23.24 ในปี 2558 
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 โดยอลมูิเนียมจะถูกน ามาแปรรูปเป็นแผ่นฟินเพื่อท าหน้าที่เป็นสื่อในการกระจายความร้อนหรือความเย็น  
สว่นใหญ่บริษัทจะสัง่ซือ้อลมูิเนียมจากผู้จดัจ าหน่ายในประเทศเป็นหลกั เนื่องจากมีคณุภาพใกล้เคียงกบัอลมูิเนียมที่
น าเข้าจากตา่งประเทศ แตใ่ช้ระยะเวลาในการสัง่ซือ้ที่สัน้กวา่ท าให้บริหารสนิค้าคงเหลอืได้สะดวกมากยิ่งขึน้   

ตารางที่ 2 : ราคาเฉลี่ยรายเดอืนของอลูมิเนียมในตลาดโลก ปี 2558 เปรียบเทียบกับปี 2557 
Monthly 
Average 

Price ($US) Change from Prior year 
2014 2015 %Increase(Decrease) 

Jan 1,726.48 1,808.50 4.75 
Feb 1,693.85 1,820.78 7.49 
Mar 1,703.50 1,772.59 4.06 
Apr 1,809.65 1,817.13 0.41 
May 1,834.40 1,805.11 (1.60) 
Jun 1,749.10 1,683.45 (3.75) 
Jul 1,945.41 1,638.09 (15.80) 
Aug 2,030.23 1,539.75 (24.16) 
Sep 1,992.48 1,588.80 (20.26) 
Oct 1,938.20 1,523.98 (21.37) 
Nov 2,053.93 1,465.64 (28.64) 
Dec 1,913.24 1,494.29 (21.90) 

                         ที่มา : London Metal Exchange 
 

 บริษัทสัง่ซือ้อลมูเินียมจากผู้จดัจ าหนา่ยจ านวน 3 – 5 ราย โดยเป็นการซือ้จากผู้จดัจ าหนา่ยรายใหญ่ 1 ราย 
ซึง่เป็นผู้ผลติอลมูิเนยีมชนดิเคลอืบผิว (Coated Aluminum) เพียงรายเดียวในประเทศ 

 ท าให้บริษัทต้องพึง่พิงผู้ผลติรายดงักลา่ว การที่บริษัทมีการซือ้จากผู้จดัจ าหน่ายรายใหญ่ดงักลา่ว เนื่องจาก
การสัง่ซือ้ปริมาณมากท าให้บริษัทมีอ านาจต่อรองกับผู้จดัจ าหน่ายมากขึน้ ซึ่งหากเกิดปัญหาการขาดแคลนอลมูิเนียม 
บริษัทจะได้รับการจัดส่งสินค้าให้ก่อนผู้ สั่งซือ้รายอื่น อย่างไรก็ตาม บริษัทพยายามที่จะกระจายสัดส่วนการสัง่ซือ้
อลมูิเนียมชนิดทัว่ไป ไปยงัผู้จดัจ าหน่ายรายอื่นเพิ่มมากขึน้ ในปี 2558 บริษัทมีการสัง่ซือ้อลมูิเนียมจากผู้จดัจ าหน่าย
รายใหญ่ 3 ราย โดยมียอดการสั่งซือ้คิดเป็นร้อยละ 45.14 ร้อยละ 15.94 และร้อยละ 13.52 ของยอดการสั่งซือ้
อลมูิเนียมทัง้หมด 

 
3. แผน่เหลก็ชบุสงักะส ี
แผ่นเหลก็ชุบสงักะสีซึ่งจะถกูน ามาใช้ปิดสว่นหวัและสว่นท้ายของคอยล์ โดยแผ่นเหล็กชุบสงักะสีมีมลูค่าคิด

โดยแผน่เหลก็ชบุสงักะสมีีมลูคา่คิดเป็นประมาณร้อยละ 7 ของต้นทนุวตัถดุิบทัง้หมดที่ใช้ในการผลิตคอยล์ หรือคิดเป็น
ร้อยละ 3.88 ของต้นทนุขาย ทัง้นีบ้ริษัทมีการสัง่ซือ้แผ่นเหลก็ชบุสงักะสีมีสดัสว่นคิดเป็นร้อยละ 5.77 ร้อยละ 6.11 และ
ร้อยละ 6.10 ของการสัง่ซือ้วตัถดุิบทัง้หมดในปี 2556-2558 

 
อย่างไรก็ตาม การพึ่งพิงผู้ จัดจ าหน่ายน้อยรายก็มิได้ก่อให้เกิดความเสี่ยงกับความสามารถในการจัดหา

วตัถุดิบของบริษัทมากนัก เนื่องจากเป็นวตัถุดิบที่ค่อนข้างหาง่าย และคุณภาพของวตัถุดิบไม่แตกต่างกัน จึงท าให้
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บริษัทสามารถเปลีย่นไปสัง่ซือ้จากผู้จดัจ าหนา่ยรายอื่นได้ไมย่ากนกั จึงเป็นการง่ายในกรณีที่จะต้องจดัหาผู้จดัจ าหนา่ย
รายอื่น 
 

ก าลังการผลิตและปริมาณการผลิต 

รายละเอียดก าลงัการผลติ ปริมาณการผลติ และอตัราการใช้ก าลงัการผลติในปี 2556-2558 ของบริษัท
สามารถสรุปได้ดงันี ้

 

ก าลังการผลิต/ปริมาณการผลิต ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
ก าลงัการผลติ (ตารางนิว้ตอ่ปี) 
ปริมาณการผลติ (ตารางนิว้) 
อตัราการใช้ก าลงัการผลติ (ร้อยละ) 

1,200,000,000 
578,450,663.22 

48.20 

1,200,000,000 
559,879,207 

46.60 

1,200,000,000 
623,956,163 

51.90 
 

ก าลงัการผลิตเต็มที่ต่อปีของบริษัทเป็นการประเมินจากความสามารถในการเดินเคร่ืองจกัรเพื่อผลิตคอยล์ 
โดยไม่ค านึงถึงปัจจัยอื่นๆ ได้แก่ ขนาดและแบบของคอยล์ที่ลกูค้าสัง่ผลิตในช่วงนัน้ๆ ทกัษะและความช านาญของ
บคุลากร รวมทัง้ระยะเวลาในการปรับเคร่ืองจกัร  อย่างไรก็ตาม ในกระบวนการผลติที่เกิดขึน้จริง เคร่ืองจกัรทกุเคร่ือง
ไม่ได้เดินเคร่ืองผลิตพร้อมกันทุกเคร่ือง เนื่องจากเคร่ืองจักรแต่ละเคร่ืองมีข้อจ ากัดในการผลิตคอยล์แต่ละแบบ เช่น 
เคร่ืองป๊ัมฟินแต่ละเคร่ืองก็จะมีความสามารถในการผลิตฟินที่มีลกัษณะแตกต่างกนัออกไป  ได้แก่ ขนาดของช่องที่ใช้
ร้อยท่อทองแดง ช่วงห่างของท่อทองแดงแต่ละแถว ลกัษณะของการขึน้รูป เป็นต้น กอปรกบับริษัทเป็นผู้ผลิตตามออร์
เดอร์ ดงันัน้ หากลกูค้าสัง่สนิค้าแบบเดียวกนัจ านวนมากๆ ซึง่จะต้องใช้เคร่ืองป๊ัมฟินชนิดใดชนิดหนึง่ ก็อาจเกิดปัญหาที่
มีการรอการผลติส าหรับเคร่ืองจกัรชนิดนัน้ ในขณะท่ีเคร่ืองจกัรอื่นไมม่ีการใช้งาน  

อย่างไรก็ตามเพื่อให้การใช้ก าลงัการผลิตของบริษัทมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ บริษัทได้มีการปรับเปลี่ยน
เคร่ืองจกัรบางสว่นท่ียงัใช้งานไม่เต็มที่ให้สามารถผลิตสนิค้าในแบบที่เป็นที่ต้องการของลกูค้า ในขณะเดียวกนั  บริษัท
ก็มีนโยบายที่จะให้ฝ่ายการตลาดร่วมกบัฝ่ายวิศวกรรมติดต่อหาลกูค้าและให้ค าแนะน าในการออกแบบผลิตภณัฑ์ที่จะ
สามารถผลติสนิค้าโดยใช้เคร่ืองจกัรที่ยงัใช้งานไมเ่ต็มที่ได้มากขึน้ 

ด้านนโยบายการผลิตนัน้  บริษัทใช้นโยบายการผลิตตามค าสัง่ของลูกค้าโดยจะไม่ท าการผลิตล่วงหน้า  
เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีหลายขนาดและหลายรูปแบบ  นอกจากนี ้ลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทซึ่งเป็นผู้ ผลิต
เคร่ืองปรับอากาศจะไม่สามารถท าการยืนยนัยอดสัง่ซือ้คอยล์จากบริษัทได้ลว่งหน้าเป็นระยะเวลานาน เนื่องจากผู้ผลิต
อาจต้องมีการปรับเปลีย่นและพฒันาผลิตภณัฑ์เพื่อให้สามารถแข่งขนัในตลาดได้ อย่างไรก็ตาม ด้วยประสทิธิภาพใน
กระบวนการผลิตของบริษัท  ท าให้บริษัทยงัสามารถผลิตสนิค้าและสามารถรักษาความน่าเช่ือถือในเร่ืองคณุภาพและ
การสง่มอบสนิค้าให้แก่ลกูค้าได้ตรงตามเวลาที่ก าหนด 
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ปัจจัยความเส่ียง 
 
 นอกเหนือจากการด าเนินงานในธุรกิจของบริษัทฯแล้ว อาจมีเหตุการณ์หรือปัจจยัภายนอกที่ไม่แน่นอนซึ่ง
สามารถสง่ผลกระทบในด้านลบตอ่การด าเนินงานเพื่อให้บรรลเุป้าหมายของบริษัทฯ ปัจจยัความเสีย่งตา่งๆ อาจจะมา
จากภายในและภายนอกบริษัทที่ไมส่ามารถควบคมุได้ ไมว่า่จะเป็นความเสี่ยงด้านภาวะเศรษฐกิจ ด้านการปฏิบตัิงาน
และด้านการเงิน ดงันัน้การเตรียมความพร้อมในการรองรับเหตกุารณ์ที่อาจเกิดขึน้จึงจ าเป็นอยา่งยิ่งตอ่การด าเนินงาน
ของบริษัทฯ เพื่อป้องกนัความเสีย่งและลดความเสยีหายที่อาจสง่ผลกระทบตอ่เป้าหมายของบริษัทฯ  
 บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จดัการ และผู้จดัการของฝ่ายต่าง ๆ ท าหน้าที่ในการประเมินและ
วิเคราะห์ความเสี่ยง รวมทัง้แนวโน้มหรือเหตกุารณ์ที่อาจเกิดขึน้และเป็นอปุสรรคตอ่การด าเนินธุรกิจอนัมีผลกระทบต่อ
บริษัทฯ โดยมีรายละเอียดและมาตรการในการบริหารความเสีย่งของบริษัทฯ ดงันี ้
 

1. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวตัถุดิบ 

เนื่องจากวัตถุดิบในการผลิตของบริษัท คือ ท่อทองแดง แผ่นอลูมิเนียม และแผ่นเหล็กเคลือบสังกะส ี  
ซึ่งวัตถุดิบดังกล่าวเป็นสินค้า Commodities ซึ่งมีราคาเปลี่ยนแปลงไปตามราคาของตลาดโลก ดังนัน้ ผลการ
ด าเนินงานของบริษัทจึงมีโอกาสที่จะผนัผวนตามราคาของวตัถดุิบในตลาดโลก อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการท าสญัญา
ร่วมกนัระหว่างผู้ผลิตวตัถุดิบและลกูค้าแบบไตรภาคี และความสมัพนัธ์ที่ดีกบัผู้จดัจ าหน่ายวตัถดุิบท าให้บริษัทได้รับ
ข่าวสารและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของราคาอย่างใกล้ชิด อีกทัง้ผู้บริหารของบริษัทเป็นผู้ ที่มีประสบการณ์ใน
อตุสาหกรรมผลติคอยล์มานานกวา่ 20 ปี ซึง่จะช่วยให้บริษัทสามารถคาดการณ์ถึงภาวการณ์และความเคลือ่นไหวของ
ราคาทองแดง อลมูิเนียม และแผน่เหลก็ชบุสงักะสไีด้ในระดบัหนึง่  

นอกจากนี ้เพื่อเป็นการจ ากดัความเสี่ยงในขัน้ต้น ก่อนการก าหนดราคาขายสินค้าให้แก่ลกูค้าทกุราย บริษัท
จะตรวจสอบราคาวตัถุดิบในคลงัวตัถุดิบของบริษัทเพื่อทราบถึงต้นทุนวตัถุดิบที่แท้จริงก่อน ซึ่งโดยปกติบริษัทจะมี
ระดบัของ Safety Stock ประมาณ 2 เดือน ส าหรับกรณีที่เป็นลกูค้ารายใหญ่ส่วนใหญ่ที่จ าเป็นที่จะต้องก าหนดราคา
ขายสินค้าล่วงหน้าเป็นรายปี บริษัทก็ได้มีการก าหนดเง่ือนไขเพิ่มเติมในใบเสนอราคาว่า กรณีที่ราคาวตัถุดิบมีการ
เปลี่ยนแปลงเกินกว่าระดับราคาวตัถุดิบที่ก าหนดไว้ บริษัทจะด าเนินการเจรจาและตกลงราคาขายใหม่กับลูกค้า  
รายใหญ่ดงักลา่วเพื่อให้สอดคล้องกบัต้นทุนวตัถุดิบที่เพิ่มสงูขึน้ โดยการปรับราคาดังกลา่วจะใช้ระยะเวลาประมาณ  
1 – 2 เดือนในการด าเนินการซึ่งสอดคล้องกับระยะเวลา Safety Stock ของบริษัท อย่างไรก็ตามส าหรับลกูค้าทัว่ไป
บริษัทสามารถปรับราคาขายในทนัทีหากราคาวตัถดุิบมีการเปลีย่นแปลง 
 
2. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้จัดจ าหน่ายวัตถุดิบรายใหญ่หรือน้อยราย 

บริษัทมีการพึ่งพิงผู้จดัจ าหน่ายวตัถุดิบรายใหญ่น้อยราย โดยปี 2558 บริษัทมีสดัสว่นการสัง่ซือ้ท่อทองแดง
จากผู้จัดจ าหน่ายรายใหญ่ 3 รายคิดเป็นร้อยละ 77.23 ของปริมาณการสัง่ซือ้ท่อทองแดงทัง้หมดของบริษัท และใน
จ านวนนัน้บริษัทพึ่งพาผู้ จัดจ าหน่ายท่อทองแดงรายใหญ่ที่สุดสูงถึงร้อยละ 46.11 ของปริมาณการสัง่ซือ้ทองแดง
ทัง้หมด นอกจากนี ้ในสว่นของการจดัหาวตัถดุิบอื่น ๆ ไมว่า่จะเป็นแผน่อลมูิเนียม และแผน่เหลก็ชบุสงักะสก็ีมีลกัษณะ
พึง่พิงผู้จดัจ าหนา่ยน้อยรายเช่นเดยีวกนั ทัง้นี ้เพื่อเป็นการประหยดัต้นทนุในการจดัซือ้ และเพื่อคงปริมาณการสัง่ซือ้ที่มี
ต่อผู้จดัจ าหน่ายแต่ละรายให้อยู่ในระดบัที่สงูพอที่บริษัทจะได้ประโยชน์จากการสัง่ซือ้สินค้าในปริมาณมาก (Volume 
Discount) นอกจากนี ้การท่ีบริษัทสามารถคงปริมาณการสัง่ซือ้ได้ในระดบัท่ีคอ่นข้างสงูเพื่อสร้างอ านาจการตอ่รองของ
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บริษัทให้เพิ่มขึน้ ผนวกกับ ผู้ ผลิตและผู้ จัดจ าหน่ายวัตถุดิบรายใหญ่ๆ  เหล่านัน้เป็นคู่ค้ากับบริษัทมานานและมี
ความสมัพนัธ์ที่ดีมาโดยตลอด ดงันัน้ความเสีย่งในการพึง่พิงผู้จดัจ าหนา่ยวตัถดุิบน้อยรายจึงลดลงได้ในระดบัหนึง่ 

อย่างไรก็ตาม บริษัทก็ตระหนกัถึงความเสี่ยงในเร่ืองดงักล่าว และมีความพยายามที่จะกระจายการสัง่ซือ้
วตัถุดิบของบริษัทให้กับผู้ จัดจ าหน่ายรายอื่น ๆ ที่เสนอเง่ือนไขการสัง่ซือ้ที่ใกล้เคียงกับเง่ือนไขที่บริษัทได้จากผู้ จัด
จ าหน่ายรายใหญ่ ซึ่งในปัจจุบนั สดัสว่นการพึ่งพิงผู้จดัจ าหน่ายวตัถดุิบรายใหญ่ลดลง โดยจะเห็นได้จากการท่ีบริษัท
เร่ิมมีการสัง่ซือ้ทอ่ทองแดงจากผู้จดัจ าหนา่ยรายอื่นๆ เพิ่มขึน้ 

 
3. ความเสี่ยงจากการขาดวัตถุดบิ 

วตัถดุิบหลกัที่บริษัทใช้ในการผลิต คือ ทองแดง เป็นวตัถดุิบประเภทที่ไม่อาจเก็บรักษาไว้ได้นาน เมื่อใช้แล้ว
หมดไป แตย่งัสามารถน ามายบุให้กลบัเป็นวตัถเุช่นเดิมแล้วน ากลบัมาประดิษฐ์ขึน้ใหม่ ซึ่งต้องน าเข้าจากต่างประเทศ
เทา่นัน้ จึงอาจสง่ผลให้เกิดการขาดแคลนและมีราคาสงูได้ 
 

ดงันัน้ เพื่อลดความเสี่ยงด้านราคา และการขาดแคลนวตัถดุิบท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคต บริษัทฯ ได้ด าเนินการ
ศกึษาและพฒันาผลิตภณัฑ์ จนในเบือ้งต้นบริษัทฯได้เพิ่มสายการผลติคอยล์ที่ท าจากอลมูิเนียมเพื่อลดต้นทนุให้ทัง้แก่
ลกูค้าและบริษัทฯ พร้อมกบัการศึกษาเพื่อหาวตัถดุิบทดแทนที่ให้คณุสมบตัิไม่ต่างจากทองแดง อย่างต่อเนื่อง รวมถึง
ก า ร เข้ า ร่วม เป็ น สม า ชิ ก  ASHRAE (the American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning 
Engineers) เป็นองค์กรที่เป็นศูนย์รวมของวิทยาการด้านระบบการท าความร้อน เย็นและระบบปรับอากาศของ
สหรัฐอเมริกา เพื่อเข้าถึงข้อมูล ข่าวสารและเทคโนโลยี่การผลิตเฉพาะด้าน เพื่อมัน่ใจว่าบริษัทฯยงัคงมีการผลิตและ
ผลติภณัฑ์ที่ทนัสมยัเพื่อลดความเสีย่งดงักลา่วอีกด้วย 

4. ความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน 

เนื่องจากบริษัทมีรายได้จากการสง่ออกประมาณร้อยละ 40 ของยอดขายรวมของบริษัท บริษัทจึงมีโอกาสที่
จะได้รับผลกระทบจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตาม บริษัทก็มีการสัง่ซือ้
วตัถดุิบบางสว่นจากตา่งประเทศเช่นกนั โดยในช่วงหกเดือนแรก ปี 2558 บริษัทมีรายได้จากตา่งประเทศคิดเป็นร้อยละ 
41.81 ของยอดขาย และมีการสัง่ซือ้วตัถดุิบจากตา่งประเทศคิดเป็นร้อยละ 54.21 ของยอดการสัง่ซือ้วตัถดุิบ เนื่องจาก
รายได้และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้นัน้อ้างอิงด้วยสกุลเงินดอลลา่ร์สหรัฐทัง้หมด ดงันัน้บริษัทจึงสามารถลดผลกระทบของ
การผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นได้ในระดบัหนึง่ (Natural Hedge) 

นอกจากนีจ้ากการที่บริษัทมีนโยบายในการให้ระยะเวลาช าระหนีส้ าหรับลูกค้าต่างประเทศ ประมาณ  
30 – 60 วนั สง่ผลท าให้ความเสี่ยงในเร่ืองอตัราแลกเปลี่ยนของรายได้จากการส่งออกดงักลา่วค่อนข้างสัน้ อย่างไรก็
ตาม บริษัทได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทจึงมีการติดตามข่าวสารและความ
เคลื่อนไหวของอตัราแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศอย่างใกล้ชิด และจะพิจารณาป้องกนัความเสี่ยงด้วยการซือ้อตัรา
แลกเปลีย่นลว่งหน้า (Currency Forward) ตามสถานการณ์และความจ าเป็น 
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5. ความเสี่ยงจากนโยบายการเปิดการค้าเสรีและการรวมกลุ่มทางการค้า 
นโยบายการเปิดการค้าเสรีโดยเฉพาะอยา่งยิ่งในเขต AEC จะท าให้การแขง่ขนัในอตุสาหกรรมผลติคอยล์ของ

ภมูิภาคนีม้ีแนวโน้มที่รุนแรงมากขึน้ ซึง่เป็นไปในทิศทางเดียวกบัภาวการณ์แขง่ขนัของอตุสาหกรรม เคร่ืองปรับอากาศ
ทัง้ในเร่ืองของราคาและการออกผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มากยิ่งขึน้ ส่งผลให้
ผู้ผลิตคอยล์ต้องมีการแข่งขนัในเร่ืองราคาและคณุภาพเพิ่มมากขึน้ตามไปด้วย นอกจากนีย้งัมีการน าคอยล์จากผู้ผลิต
ในต่างประเทศเข้ามาจ าหน่ายในประเทศเพิ่มมากขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากประเทศจีน ซึ่งมีความได้เปรียบในด้าน
ราคาสนิค้า ในปัจจบุนับริษัทมีนโยบาย มุง่เน้นท่ีจะท าการตลาดกบัลกูค้าที่มีความต้องการคอยล์ท่ีมีคณุภาพสงู บริษัท
จึงมีการแข่งขนักนัในคนละตลาดกบัสินค้าของประเทศจีนซึ่งมีลกัษณะการผลิตน้อยรูปแบบแต่มีจ านวนมาก แต่ละ
รูปแบบไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลกูค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาได้ และ ด้วยคุณภาพ
สินค้าซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานทัง้จากประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดาของบริษัทและการบริการ รวมทัง้
ความสมัพนัธ์ที่ดีกบัลกูค้า ถือเป็นสิง่ส าคญัเพื่อให้มัน่ใจในความสามารถในการแขง่ขนัของบริษัทได้เป็นอยา่งดี  

อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทฯ ได้ศึกษาผลกระทบดังกล่าวและเตรียมพร้อมส าหรับการเข้ามาของคู่แข่งจาก
ตา่งประเทศ ด้วยการปรับปรุงคณุภาพผลิตภณัฑ์ เพิ่มประสทิธิภาพของกระบวนการผลิตและขยายฐานการสง่ออกให้
กว้างขึน้ โดยเฉพาะประเทศในกลุม่ตะวนัออกกลาง  
 

6. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลกูค้ารายใหญ่ 
ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา  บริษัทไม่มีสดัส่วนการขายให้แก่ลูกค้ารายใดรายหนึ่งเกินกว่าร้อยละ 30 ของ

รายได้จากการขายรวม  ซึ่งสามารถสรุปสดัสว่นการจ าหนา่ยสนิค้าให้ลกูค้ารายใหญ่ 5 รายแรกของบริษัทในปี 2556 – 
2558  ได้ดงันี ้

 
สัดส่วนการจ าหน่ายให้แก่ลูกค้ารายใหญ่ 5 รายแรก ในปี 2556 – 2558 
 

 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

สดัสว่นการขายให้แก่ลกูค้ารายใหญ่ 5 รายแรก* 71.28 76.58 75.99 
* นับรวมลูกค้าที่เป็นตัวแทนจ าหน่ายในต่างประเทศ 

 
โดยลกูค้ารายใหญ่เหลา่นีส้ว่นใหญ่เป็นลกูค้าที่มีความสมัพนัธ์ที่ดีกบับริษัทมาเป็นเวลานาน รวมทัง้บริษัทได้

มีการร่วมพฒันาผลิตภณัฑ์กับลกูค้ารายใหญ่ดงักล่าวมาโดยตลอด  และด้วยคุณภาพของสินค้าซึ่งได้รับการรับรอง
มาตรฐานจากสถาบันต่างๆ  ความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่ างรวดเร็วและมี
ประสทิธิภาพ ท าให้บริษัทมัน่ใจวา่จะสามารถรักษาฐานลกูค้าปัจจบุนั รวมทัง้ขยายฐานลกูค้าใหมไ่ด้อยา่งตอ่เนื่อง  
 

7. ความเสี่ยงจากการที่กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการเป็นบุคคลเดียวกัน 
เนื่องจาก กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จดัการของบริษัทเป็นบคุคลคนเดียวกนั คือ นายอารีย์ พุ่มเสนาะ 

ท าให้บริษัทอาจมีความเสีย่งจากการที่ 1 ในคณะกรรมการบริหารเป็นกรรมการผู้จดัการ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการ
บริหารของบริษัทมีจ านวนทัง้สิน้ 5 ราย การควบคมุการลงมติในเร่ืองตา่ง ๆ ในคณะกรรมการบริหารอาจเป็นไปได้ยาก 
นอกจากนี ้บริษัทก็ได้มีการก าหนดขอบเขตอ านาจและหน้าที่ของแตล่ะต าแหนง่ไว้อยา่งชดัเจน จึงช่วยลดความเสีย่งใน
การท่ีบคุคลดงักลา่วจะมีอ านาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งโดยเฉพาะลงได้ รวมทัง้อ านาจที่มอบหมายให้กบั
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คณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จดัการ ก็ไม่สามารถอนมุตัิรายการท่ีตน หรือ บคุคลที่อาจมีสว่นได้เสียหรืออาจมี
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ได้ นอกจากนีค้ณะกรรมการของบริษัทยงัประกอบไปด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ และ
ส านกังานตรวจสอบภายในซึ่งจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งท าหน้าที่ติดตามและตรวจสอบรายการ
ต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ในบริษัท รวมทัง้ ท าหน้าที่ตรวจสอบการด าเนินการภายในของบริษัทให้มีความโปร่งใส เหมาะสม 
รัดกุม และเป็นไปตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทอยู่แล้ว ซึ่งก็
สามารถจ ากดัความเสีย่งในเร่ืองดงักลา่วลงได้ 
 
8. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 

ความเสีย่งด้านสภาพคลอ่งเกิดจากการท่ีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดมีปริมาณน้อยเมื่อเทียบกบัความ
ต้องการเงินสดหมนุเวียน ซึ่งโดยปกติบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้มีการติดตามดคูวามเสี่ยงด้านสภาพคลอ่งและรักษา
ระดับสถานะของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพื่อให้เพียงพอต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ  และบริษัทย่อย 
พร้อมทัง้การตัง้เป้าหมายเพื่อลดความเสี่ยงจากความผนัผวนของกระแสเงินสด อีกทัง้บริษัทฯให้ความส าคญักบัการ
บริหารจดัการเงินสดโดยการสร้างสมดลุระหวา่งเงินสดรับและจ่าย เพื่อสร้างความมัน่ใจว่าบริษัทฯจกัมิต้องเผชิญต่อ
ความเสีย่งด้านสภาพคลอ่ง 
 
9. ความเสี่ยงของการลงทุนในบริษัทย่อย 

ในกรณีที่บริษัทย่อยไม่สามารถหาแหล่งเงินทุนเพื่อสนบัสนุนการขยายการลงทุน  บริษัทฯในฐานะผู้ ถือหุ้น
ใหญ่ จ าเป็นต้องช่วยเหลือสนับสนุนการหาเงินเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนสนับสนุนโครงการใหม่  ดังนัน้หากผลการ
ด าเนินงานของบริษัทย่อยไม่เป็นไปตามแผน บริษัทฯในฐานะผู้ ถือหุ้นอาจได้รับผลกระทบจากการลงทนุและมีความ
เสีย่งที่จะไมไ่ด้รับผลตอบแทนจากการลงทนุตามที่ก าหนดไว้ 

อยา่งไรก็ด ีปัจจบุนับริษัทยอ่ย สามารถสร้างผลตอบแทนได้ตามแผนเพียงพอท่ีจะดแูลตวัเองได้ จึงไมก่ระทบ
ตอ่สภาพคลอ่ง และบริษัทฯ คาดวา่บริษัทยอ่ยจะด าเนินการได้อยา่งเต็มทีใ่นไมช้่านี ้โดยการลงทนุของบริษัทฯ จะเน้น
ในการขยายขอบเขตในธุรกิจที่จะสามารถสง่เสริมธุรกิจของบริษัทฯในอนาคต 
 
10. ความเสี่ยงจากภยัต่างๆ 

จากเหตอุุทกภยัครัง้ใหญ่เมื่อปี 2554 ท าให้บริษัทตระหนกัถึงภยัธรรมชาติและภยัอื่นๆซึ่งอาจสง่ผลให้เกิด
ความเสยีหายตอ่ทรัพย์สนิ เคร่ืองจกัร และสนิทรัพย์ถาวรท่ีจ าเป็นตอ่การด าเนินงานจนเกิดความหยดุชะงกัทางธุรกิจได้ 
บริษัทฯได้มีการท าประกนัภยัครอบคลมุภยัต่างๆ เพื่อเป็นการลดความเสียหายที่อาจเกิดขึน้ได้ นอกจากนี ้การท่ีบริษัท
ฯมีก าลงัการผลิตกระจายตัวอยู่ตามโรงงานของบริษัทถึง 3 แห่ง หากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือเกิดความเสียหายขึน้ ณ 
โรงงานใดหนึง่ โรงงานแหง่อื่นๆยงัมีความสามารถรองรับการผลติเพื่อชดเชยโรงงานท่ีไมส่ามารถท าการผลติได้ในระดบั
หนึง่ เพื่อให้การตอบสนองความต้องการของลกูค้าเป็นไปอยา่งราบร่ืนท่ีสดุ  
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11. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลย ี
อีกความเสีย่งหนึง่ที่ผู้ประกอบการในธุรกิจอตุสาหกรรมอาจจกัต้องประสบคือการเปลีย่นแปลงเทคโนโลยีทัง้ในสว่นของ
กระบวนการผลติ และ/หรือแม้แตก่บัตวัผลติภณัฑ์เอง ที่ซึง่บางอยา่งอาจสง่ผลดีกบัผู้ประกอบการเองจาก
ความสามารถในการเพิ่มประสทิธิผลการผลติเช่นการเปลีย่นแปลงความสามารถของเคร่ืองจกัรในการผลติบางประเภท
ที่สามารถลดเวลาและลดการใช้แรงงานซึง่หมายถึงการลดต้นทนุลงได้อีกด้วย ขณะท่ีบางอยา่งอาจสง่ผลกระทบ
โดยตรงหากบริษัทฯไมส่ามารถรองรับการปรับเปลีย่นได้อยา่งทนักาล เช่นการเปลีย่นแปลงรูปแบบของ 
 

ผลติภณัฑ์ที่ให้คณุสมบตัิเช่นเดียวหรือดีกวา่ผลิตภณัฑ์ที่บริษัทฯผลติและจ าหนา่ยอยู่ในปัจจุบนั แตเ่นื่องจาก
ผลิตภณัฑ์ heat transfer จกัไม่สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้อย่างรวดเร็ว ดงัจะเห็นได้ว่าในรอบ 30 ปีที่บริษัทจดัตัง้
ขึน้มาการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เกิดขึน้มิเกินไปกว่าความสามารถของเคร่ืองจกัรและศกัยภาพของบริษัทฯที่จะ
รองรับได้ อยา่งไรก็ตามเพื่อป้องกนัความเสี่ยงดงักลา่วบริษัทได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก ASHRAE (the American Society 
of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers) เป็นองค์กรท่ีเป็นศนูย์รวมของวิทยาการด้านระบบการ
ท าความร้อน เย็นและระบบปรับอากาศของสหรัฐอเมริกา เพื่อเข้าถึงข้อมลู ขา่วสารและเทคโนโลยี่การผลติเฉพาะด้าน 
เพื่อมัน่ใจวา่บริษัทฯยงัคงมีการผลิตและผลิตภณัฑ์ที่ทนัสมยั  รวมถึงการจดัให้มีฝ่ายค้นคว้าและวิจยั เพื่อติดตามการ
เปลีย่นแปลงของเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องอยูต่ลอดเวลาเพื่อลดความเสีย่งดงักลา่วอีกด้วย 
 
12. ความเสี่ยงจากผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
 เนื่องจากบริษัทเป็นผู้ผลิตสินค้าอตุสาหกรรม ในกระบวนการผลิตจ าเป็นต้องใช้น า้มนั น า้และสารเคมีบาง
ชนิดที่ซึง่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรอบหรือตอ่ผู้ปฏิบตัิงานเอง เพื่อเป็นการก าจดัความเสีย่งดงักลา่ว
ทางบริษัทฯจึงได้จดัอปุกรณ์ความปลอดภยัส าหรับการปฏิบตัิงานให้กบัพนกังานในสายการผลิต และใช้ระบบปิดใน
กระบวนการท่ีเก่ียวข้องกบัสารเคมี เช่น การพ่นสี เพื่อมัน่ใจว่าจะไมม่ีสารตกค้างไปสูส่ภาวะแวดล้อมภายนอก รวมถึง
จดัท าระบบบ าบดัน า้เสีย เพื่อสามารถน าน า้ที่ใช้ในกระบวนการแล้วกลบัมาใช้ได้อีกครัง้และมัน่ใจว่าน า้ที่ปลอ่ยสูล่ า
ลางสาธารณะปลอดจากสารเคมีตกค้างอีกด้วย ทัง้นีบ้ริษัทฯมี safety ในการท างานและสิ่งแวดล้อมเพื่อท าหน้าที่
ตรวจสอบอย่างสม ่าเสมอหากกระบวนการผลิตอยู่ในความเสี่ยงดังกล่าวจักสามารถสัง่การให้แก้ไขและปรับปรุง
เคร่ืองมือ อปุกรณ์และ/หรือกระบวนการตามระดบัของผลกระทบอีกด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท ซี. ไอ. กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน)                                                                         แบบ 56-1 ประจ ำปี 2558 

 

สว่นที่ 1 หน้า 28  
 

 

4. ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ 
4.1 ลักษณะส าคัญของทรัพย์สินถาวรหลัก 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีสนิทรัพย์ทีใ่ช้ในการประกอบธุรกิจดงันี ้
ก. ที่ดนิ (ซึง่มีภาระผกูพนัอยูก่บัสถาบนัการเงิน)                

ประเภท 
ทรัพย์สิน 

ที่ตัง้  ลักษณะ และขนาดพืน้ท่ี 
ลักษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระ
ผูกพัน 

มูลค่าสุทธิตาม
งบการเงนิ
เฉพาะบริษัท 
ณ  31 ธ.ค. 58 

(ล้านบาท) 

วัตถุประสงค์ 
ในการถือครองทรัพย์สิน 

ก. ท่ีดนิ 1/1 ต.บางควูดั อ.เมือง จ.ปทมุธานี    
โฉนด 1 ฉบบั   
เนือ้ท่ี 4 ไร่  37 ตารางวา 

เป็นเจ้าของ 
 
 

จดจ านองไว้
กบัธนาคาร 

 

0.80 ท่ีตัง้โรงงาน 

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

เป็นเจ้าของ 
 

จดจ านองไว้
กบัธนาคาร 

 

2.09 ท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ 
(อาคาร 4 ชัน้) 

526/1 ซ.ท่านผู้หญิง  
จ. สมทุรปราการ   
โฉนด 6 ฉบบั   
เนือ้ท่ี 1 ไร่ 1 งาน 12 ตารางวา 

เป็นเจ้าของ 
 

จดจ านองไว้
กบัธนาคาร 

 

5.90 ท่ีตัง้โรงงาน (สาขาเทพารักษ์) 

526/2-3 ซ.ท่านผู้หญิง  
จ.สมทุรปราการ 
โฉนด 4 ฉบบั 
เน่ือท่ี 3 งาน 99 ตารางวา 

เป็นเจ้าของ 
 

จดจ านองไว้
กบัธนาคาร 

 

11.86 ท่ีตัง้โรงงาน (สาขาเทพารักษ์) 

อ่ืนๆ  
โฉนด 4 ฉบบั 
เนือ้ท่ี  79 ตารางวา 

เป็นเจ้าของ 
 

ไม่ได้จ านอง 
 

0.28 ท่ีตัง้อาคารพาณิชย์  
ม.อมัรินทร์ (2 ฉบบั) 
ท่ีตัง้อาคารพาณิชย์  
ม.อาสาเฮ้าส์ (2 ฉบบั) 

  789/75 ม.1 นิคมอตุสาหกรรม 
ป่ินทอง จ.ชลบรีุ 
โฉนด 4 ฉบบั 
เนือ้ท่ี 6 ไร่ 3 งาน 56.60 ตารางวา 
 

เป็นเจ้าของ 
 
 

จดจ านองไว้
กบัธนาคาร 

 

15.85 ท่ีตัง้โรงงาน (สาขาป่ินทอง) 

 
 
 

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

เป็นเจ้าของ ไม่ได้จ านอง 46.73 ท่ีดนิวา่งเปล่า 
ตดิกบั บ.ไรซ์ เอ็นจิเนียร่ิงฯ 
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ประเภท 
ทรัพย์สิน 

ที่ตัง้  ลักษณะ และขนาดพืน้ท่ี 
ลักษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระ
ผูกพัน 

มูลค่าสุทธิตาม
งบการเงนิ
เฉพาะบริษัท 
ณ  31 ธ.ค. 58 

(ล้านบาท) 

วัตถุประสงค์ 
ในการถือครองทรัพย์สิน 

 
 
 
 
 

อ.ถลาง  จ.ภเูก็ต 
โฉนด 1 ฉบบั  
เนือ้ท่ี 5 ไร่ 3 งาน 49.80 ตารางวา 

เป็นเจ้าของ ไม่ได้จ านอง 60.00 ท่ีดนิพร้อมสิ่งปลกูสร้าง 
อาคารควบคมุไฟฟ้า 
บ้านพกัอาศยัตกึแถว 4 ชัน้ 
บ้านพกัอาศยัตกึ 2 ชัน้ 
บ้านพกัอาศยัตกึ 2 ชัน้ (ไม่มีเลขท่ี) 

 
 
รายละเอียดของสญัญาเช่าทรัพย์สนิของบริษัท  และบริษัทยอ่ย 
 ณ. วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทและบริษัทยอ่ย มีสญัญาเช่าทรัพย์สนิระยะยาว ดงันี ้
 1. สญัญาเช่าที่ดินระยะยาวจากนายเข็งซง สกลุชีพวฒันา เพื่อใช้เป็นโกดงัสนิค้า โดยมีก าหนดระยะเวลาเช่า 
12 ปี นบัตัง้แต่วนัที่ 17 กรกฎาคม 2551 ถึงวนัที่ 17 กรกฎาคม 2563 ด้วยอตัราค่าเช่าคงที่ทกุเดือน เดือนละ 40,000 
บาท 
              2. บริษัท เดอ ละไม จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้ท าสญัญาเช่าที่ดินระยะยาว จ านวน 2 แปลง เลขที่ 7919 
และ 7920 ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี จากนายสทุิน และนางวนัดี พูลสวสัดิ์ เพ่ือเป็นที่สร้างและด าเนิน
กิจการ  “โรงแรม และรีสอร์ท ช่ือ เดอ ละไม” ร้านอาหาร ภัตตาคาร และกิจการที่เก่ียวเนื่องกับการท่องเที่ยว โดยมี
ก าหนดระยะเวลา 26 ปี นับตัง้แต่วันที่ 30 มิ.ย. 2548  ถึงวนัที่ 30 มิ.ย. 2574 โดยมีค่าเช่ารวมทัง้สิน้ 22 ล้านบาท 
ก าหนดช าระคา่เช่าที่ดินเป็นงวด ๆ ตามสญัญาเช่าที่ดิน 

3. บริษัท เดอ ละไม จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้ท าสญัญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบนโฉนดที่ดินเป็น
อาคาร 4 ชัน้ เลขที่ 99/99 จ านวน 1 หลงั จากนายศกัดิ์วิชญ์ แก้วมีศรี เพื่อประกอบธุรกิจโรงแรมอีกแหง่หนึง่ “ช่ือ เดอะ 
รูม” ก าหนดระยะเวลายี่สิบปี (20 ปี) เร่ิมตัง้แต่เดือนมกราคม 2553 สิน้สดุเดือนธันวาคม 2572 โดยตกลงช าระค่าเช่า
เป็นรายเดือนสทุธิหลงัหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย เดือนละ 200,000 บาท และมีการปรับอตัราค่าเช่ารายเดือนเพิ่มขึน้ 10% ทกุ 
ๆ  3 ปี  
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ข. อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 
 

ประเภท 
ทรัพย์สิน 

 
ที่ตัง้  ลักษณะ และขนาดพืน้ท่ี 

ลักษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผูกพัน 

มูลค่าสุทธิตาม
งบการเงนิ
เฉพาะบริษัท 
ณ 31 ธ.ค. 58 
(ล้านบาท) 

วัตถุประสงค์ 
ในการถือครองทรัพย์สิน 

ข.อาคารและสิ่ง
ปลูกสร้าง 

 

 

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

เป็นเจ้าของ จดจ านองไว้
กบัธนาคาร 

 
ไม่ได้จ านอง 

0.00 
 
 

1.32 

ท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ 
 
 
 

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

เป็นเจ้าของ จดจ านองไว้
กบัธนาคาร 

5.08 ท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ 
 
 

5/10-15  หมู่ 4  ต.บางควูดั   อ.เมือง   
จ.ปทมุธานี 
อาคาร 3 ชัน้คร่ึง จ านวน 6 ห้อง 

เป็นเจ้าของ 
 

ไม่ได้จ านอง 8.78 ท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ 
 
 

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

เป็นเจ้าของ ไม่ได้จ านอง 0.25 เก็บสินค้า 
 

526/1 ซ.ทา่นผู้หญิง จ. สมทุรปราการ เป็นเจ้าของ จดจ านองไว้
กบัธนาคาร 

1.76 ท่ีตัง้โรงงาน 
(สาขาเทพารักษ์) 

526/2-3 ซ.ท่านผู้หญิง  
จ.สมทุรปราการ 

เป็นเจ้าของ 
 

จดจ านองไว้
กบัธนาคาร 
ไม่ได้จ านอง 

5.06 
 

0.87 

ท่ีตัง้โรงงาน  
(สาขาเทพารักษ์) 
 

อ่ืนๆ  
อาคาร พาณิชย์ 3.5 ชัน้ 2 ห้อง 
อาคาร พาณิชย์ 3.5 ชัน้ 2 ห้อง 

 ไม่ได้จ านอง 0.35 ท่ีตัง้อาคารพาณิชย์  
ม.อมัรินทร์  
ท่ีตัง้อาคารพาณิชย์  
ม.อาสาเฮ้าส์ 

789/75 หมู่ 1 ต.หนองขาม จ.
ชลบรีุ 
 

เป็นเจ้าของ 
 

จดจ านองไว้
กบัธนาคาร 
ไม่ได้จ านอง 

39.37 
 

0.71 

ท่ีตัง้โรงงาน  
(สาขาป่ินทอง) 
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ค.เคร่ืองจกัร อุปกรณ์ เคร่ืองตกแต่งตดิตัง้  เคร่ืองใช้ส านักงาน และยานพาหนะ 
 

ประเภทของทรัพย์สิน 
ลักษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผูกพัน 

มูลค่าสุทธิตาม 
งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

ณ วันท่ี 31 ธ.ค. 58 
(ล้านบาท) 

เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์  
เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ 

เป็นเจ้าของ 
เป็นเจ้าของ 

จดจ านองไว้กบัธนาคาร 
- 

20.73 
168.05 

เคร่ืองมือ-เคร่ืองใช้ 
เคร่ืองมือ-เคร่ืองใช้ 

เป็นเจ้าของ 
เป็นเจ้าของ 

- 
- 

0.00 
4.39 

ระบบโครงสร้าง เป็นเจ้าของ - 5.91 

เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ – งานระหว่างตดิตัง้ เป็นเจ้าของ - 7.11 
เคร่ืองตกแตง่ ตดิตัง้ และเคร่ืองใช้ส านกังาน เป็นเจ้าของ - 4.09 
ยานพาหนะ เป็นเจ้าของ - 17.84 
 
สิทธิหรือข้อจ ากดัในการประกอบธุรกิจ  

 บริษัทฯ ได้รับสิทธิและประโยชน์จากการเปิดโรงงานที่นิคมอุตสาหกรรมป่ินทอง จังหวดัชลบุรี  ในฐานะผู้
ได้รับการสง่เสริมการลงทนุตามพระราชบญัญัติสง่เสริมการลงทนุ พ.ศ.  2520 ในประเภท 5.3 กิจการผลิตชิน้สว่นหรือ
อปุกรณ์ที่ใช้กบัเคร่ืองใช้ไฟฟ้า โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
 
เลขที่บตัรสง่เสริมการลงทนุ 1864(2)/2548 
ประเภท กิจการผลติชิน้สว่นหรืออปุกรณ์ที่ใช้กบัเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
วนัท่ีอนมุตั ิ 17 สงิหาคม 2548 
วนัท่ีบตัรสง่เสริม 23 กนัยายน 2548 

 
 4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

นโยบายการลงทนุในบริษัทยอ่ยหรือบริษัทร่วม จะพจิารณาลงทนุในธุรกิจทีเ่กือ้หนนุและเอือ้ประโยชน์ตอ่การท าธุรกิจ
ของบริษัท หรือธุรกิจซึง่อยูใ่นอตุสาหกรรมที่มีแนวโน้มเจริญเติบโต หรือธุรกิจที่บริษัทมคีวามถนดัและ 

ช านาญ โดยจะค านงึถึงอตัราผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทนุนัน้ๆ เป็นส าคญั ในกรณีที่บริษัท มีการลงทนุ
ในบริษัทยอ่ย บริษัทจะควบคมุดแูลโดยสง่กรรมการเข้าเป็นตวัแทนในบริษัทยอ่ยตามสดัสว่นการถือหุ้น และหากบริษัท
ยอ่ยมีการด าเนินธุรกิจที่กระทบต่อบริษัทอย่างมีนยัส าคญั บริษัทจะก าหนดวิธีการควบคมุดแูล เช่น การก าหนดเร่ืองที่
จะต้องขออนุมตัิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัท ของบริษัท เป็นต้น ในกรณีที่ลงทุนใน
บริษัทร่วม บริษัทจะไม่เข้าไปควบคมุดูแลมากนกั แต่จะส่งตวัแทนจากบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทนัน้ๆ ตาม
สดัสว่นการถือหุ้นในบริษัทร่วมนัน้ 
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เงินลงทนุของบริษัทในบริษัทยอ่ย 
 

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกจิ ทุนช าระแล้ว การถอืหุ้นของ
บริษัท 

ต้นทุนเงนิลงทุน 

บจ.เดอ ละไม โรงแรม 100 ล้านบาท 99.97% 146.55 ล้านบาท 

บจ.ซีไอจี (ประเทศไทย) 
ผลติและจ าหนา่ย
เคร่ืองปรับอากาศ 

53 ล้านบาท 99.98% 52.99 ล้านบาท 

 
4.3  การเปิดเผยราคาประเมินทรัพย์สิน 

 

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้มีการประเมินราคาที่ดินพร้อมสิ่งปลกูสร้างโดยผู้ประเมินอิสระ โดยใช้วิธีวิเคราะห์
มูลค่าจากต้นทุนในการก าหนดมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่จังหวัดภูเก็ต และใช้วิธี
เปรียบเทียบข้อมลูตลาดของอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุท่ีกรุงเทพมหานคร (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4) 
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย   
บริษัทฯ มีเงินให้กู้แก่บคุคลภายนอก จ านวน 92.03 ล้านบาท (รวมดอกเบีย้ค้างช าระจ านวน 12.03 ล้านบาท) โดย

ลกูหนีจ้ านองที่ดินพร้อมสิง่ปลกูสร้างซึง่ตัง้อยูใ่นจงัหวดัภเูก็ตเป็นหลกัประกนั มีราคาประเมินเป็นเงิน 110 ล้านบาท 
(ตามรายงานของผู้ประเมินอิสระลงวนัท่ี 25 มีนาคม 2553) นอกจากนีล้กูหนีไ้ด้สง่มอบหุ้นสามญัจ านวน 450,000 หุ้น 

ของบริษัทจ ากดัแห่งหนึง่ซึง่ด าเนินธุรกิจด้านโรงแรมในจงัหวดัภเูก็ตเป็นหลกัประกนัเพิ่ม และเนื่องจากลกูหนี ้
ผิดนดัช าระหนี ้บริษัทฯ ได้ฟ้องร้องด าเนินคดีลกูหนีท้ัง้ทางแพ่งและอาญา โดยคดีทางแพ่ง ศาลมีค าพิพากษาให้ลกูหนี ้
ช าระหนีด้ังกล่าวแก่บริษัทฯ หากไม่ช าระให้บงัคบัหลกัประกันช าระหนี ้และหากไม่พอให้บงัคบัจากทรัพย์สินส่วนตวัของ
ลกูหนีต้่อไป โดยในเดือนมีนาคม 2553 บริษัทฯ ได้ยื่นค าขอบังคบัยึดหลกัประกันแล้ว รายละเอียดของคดีแพ่งและ
คดีอาญา มีดงันี ้

คดีทางแพง่ กรมบงัคบัคดีได้ออกหมายบงัคบัท่ีดินหลกัประกนัเมื่อวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2553 โดยเจ้าพนกังาน
บงัคบัคดีประเมินราคาที่ดินเป็นจ านวนเงินประมาณ 19.44 ล้านบาท และต่อมาเจ้าพนกังานบงัคบัคดีได้ประกาศขาย
ทอดตลาดที่ดินหลกัประกนั เมื่อวนัท่ี 28 มิถนุายน  2555 บริษัทฯ ได้ยื่นค าร้องตอ่ศาลแพง่เพื่อขอให้ศาลมีค าสัง่ให้ยดึสิง่
ปลกูสร้างเพิ่มเติม ตอ่มาวนัที่ 13 กนัยายน 2555 ศาลมีค าสัง่ให้เจ้าพนกังานบงัคบัคดีขายทอดตลาดพร้อมสิง่ปลกูสร้าง
ในคราวเดียวกนั เมื่อวนัที่ 26 กนัยายน 2556 เจ้าพนกังานบงัคบัคดี ได้ประกาศก าหนดวนัขายทอดตลาดที่ดิน และสิ่ง
ปลกูสร้างดงักลา่ว  โดยก าหนดราคาประเมินของเจ้าพนกังานบงัคบัคดีเป็นจ านวนเงินประมาณ 54.30 ล้านบาท เมื่อ
วนัที่ 14 พฤศจิกายน 2556 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมประมูลซือ้ที่ดินและสิ่งปลกูสร้าง โดยเจ้าพนกังานบงัคบัคดีได้อนมุตัิให้
บริษัทฯ เป็นผู้ชนะประมลูในราคาขาย 60 ล้านบาท 

เมื่อวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2557 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนรับโอนท่ีดินและสิ่งปลกูสร้าง ในราคา 60,000,000 บาท 
ส าหรับมลูค่าหนีค้งเหลอื 38.91 ล้านบาท อยู่ระหวา่งติดตามบงัคบัทรัพย์สนิสว่นตวัอื่นของลกูหนี ้อนัได้แก่ ห้องชุดและ
ที่ดินจ านวนหลายแปลง ทรัพย์สินดงักลา่วมีมลูค่าหรือราคามากเพียงพอที่จะช าระหนีแ้ก่บริษัทฯ ได้ครบ ซึ่งขณะนีอ้ยู่
ระหวา่งด าเนินการ เพื่อเตรียมบงัคบัคดีตอ่ไป 

คดีอาญา เมื่อ 25 พฤษภาคม 2555 ทนายจ าเลยมอบฉนัทะให้เสมยีนทนายยื่นค าร้องขอเลือ่นคดี ทนายโจทก์
แถลงคดัค้านศาลสอบจ าเลยแล้วแถลงว่า ยงัประสงค์จะเจรจาลดยอดหนีก้บัโจทก์ จึงขอเลื่อนไปนดัสบืพยาน  ในวนัที่ 
27 กรกฎาคม 2555 และยกเลกิวนันดัสบืพยานจ าเลยในวนัท่ี 12 มิถนุายน 2555 

เมื่อวนัที่ 27 กรกฎาคม 2555 ทนายจ าเลยแถลงต่อศาลไม่ติดใจซกัถามพยานอีกต่อไป ฝ่ายจ าเลยแถลงขอ
เลื่อนไปฟังค าพิพากษาประมาณ 4 เดือน เพื่อตกลงเจรจากบัโจทก์อีกครัง้ ศาลให้เลื่อนไปนดัฟังค าพิพากษา  ในวนัที่ 
17 ธันวาคม 2555 ซึ่งในวนันดัดงักลา่วจ าเลยแถลงขอโอกาสในการประนอมหนี ้ศาลได้พิเคราะห์แล้วเห็นว่าเป็นคดีที่
ยอมความกนัได้หากทัง้สองฝ่ายตกลงกนัได้จะเป็นประโยชน์แก่ทัง้สองฝ่าย จึงให้เลื่อนไปนดัฟังค าพิพากษาอีกครัง้ใน
วนัท่ี 29 เมษายน 2556 ซึง่ในวนัดงักลา่วศาลชัน้ต้นมีค าพิพากษาให้ยกฟ้อง  

เมื่อวนัที่ 28 พฤษภาคม 2556 บริษัทฯ ได้ยื่นอุทธรณ์ค าพิพากษาศาลชัน้ต้น โดยในวนัที่ 9 ธันวาคม 2556 
ศาลอุทธรณ์ได้พิพากษายืนตามศาลชัน้ต้น บริษัทฯ ได้ยื่นฎีกาคัดค้านค าพิพากษาของศาลอุทธรณ์ ในวันที่ 5 
กุมภาพนัธ์ 2558 ทางทนายความแจ้งว่าศาลฎีกาได้มีค าพิพากษาว่าฎีกาของโจทก์เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ซึ่ง
ศาลอทุธรณ์ได้วินิจฉยัข้อเท็จจริงดงักลา่วไว้ชอบด้วยเหตผุลแล้ว จึงมีค าสัง่ให้จ าหน่ายคดีออกจากสารบบความศาล
ฎีกาถือเป็นท่ีสิน้สดุคดีอาญา 
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 ปัจจยัดงักลา่ว ท าให้บริษัทฯ ยงัไม่สามารถประมาณมลูค่าที่จะได้รับคืนจากลกูหนีอ้ย่างเหมาะสม ในขณะนี ้
จึงไมไ่ด้ตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูในขณะนี ้อยา่งไรก็ตามตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2553 เป็นต้นไปบริษัทฯ หยดุรับรู้รายได้
ดอกเบีย้รับจากต้นเงินกู้จ านวน 80 ล้านบาทดงักลา่ว โดยจะรับรู้เงินสว่นเกินจากการช าระดอกเบีย้  ค้างรับเป็นรายได้
ในรอบบญัชีที่บริษัทฯ ได้รับช าระเงิน 

เมื่อวนัที่ 16 พฤศจิกายน 2557 บริษัทได้รับหมายเรียกตามค าฟ้องลงวนัท่ี 22 ตลุาคม 2557 ของลกูหนีท้ี่

ผิดนดัช าระเงินกู้  โดยฟ้องบริษัท และกรรมการท่านหนึ่งของบริษัท ในคดีเพ่งข้อหาผิดสญัญาร่วมทุนเพิกถอนนิติ

กรรมอ าพรางที่โมฆะโดยแจ้งว่าสญัญาการกู้ ยืมเงินและสญัญาจ านองต่างๆ ที่ท าขึน้ระหว่างกนันัน้เป็นนิติกรรม    

อ าพราง โดยขอให้ศาลมีค าสัง่เพิกถอนนิติกรรมอ าพรางสญัญาเงินกู้ฉบบัลงวนัมี่ 27 กมุภาพนัธ์ 2551 และฉบบัลง

วนัที่ 30 พฤษภาคม 2551 สญัญาจ านองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างฉบับลงวนัที่ 27  มิถุนายน 2551 และวนัที่ 31 

กรกฎาคม 2551 บริษัทได้มอบหมายให้ทนายยื่นค าให้การตอ่สู้คดี 

เมื่อวนัที่ 8 กรกฎาคม 2558 ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าโจทก์ไม่ประสงค์จะด าเนินคดีกบัจ าเลยทัง้สองอนญุาตให้โจทก์
ถอนฟ้องจ าหนา่ยคดีจากสารบบความ 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลท่ัวไปบริษัท 

ชื่อบริษัท บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
ชื่อย่อ CIG 
ประเภทธุรกิจหลัก ผลติชิน้สว่นเคร่ืองปรับอากาศ (ประเภทคอยล์) 
เลขทะเบียนบริษัท 0107547000133 
ทุนจดทะเบียน ทนุจดทะเบียน  583,718,825 บาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2558) 
 ทนุจดทะเบียนช าระแล้ว 432,384,316.00 บาท 
 มลูคา่ที่ตราไว้ตอ่หุ้น  0.50 บาท 
ที่ตัง้ส านักงานใหญ่ เลขที่ 1/1 หมูท่ี่ 7 ถนนบางควูดั ต าบลบางควูดั อ าเภอเมือง จงัหวดัปทมุธานี 

12000 
 โทรศพัท์ : 0-2976-5290-9 โทรสาร : 0-2976-5023 
ที่ตัง้ส านักงานสาขา  เลขที่ 789/75 หมูท่ี่ 1 นิคมอตุสาหกรรมป่ินทอง  ต าบลหนองขาม  

อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ 
 โทรศพัท์ : 0-3829-6920-4  โทรสาร : 0-3829-6919 
ที่ตัง้ส านักงานสาขา  เลขที่ 526/1-3 หมูท่ี่ 3 ซอยทา่นผู้หญิง  ถนนเทพารักษ์  ต าบลเทพารักษ์   

อ าเภอเมอืง จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 
 โทรศพัท์ : 0-2758-3034-6 โทรสาร : 0-2758-3085 
โฮมเพจ http://www.coilinter.com 

บุคคลอ้างอิง  

นายทะเบียนหลักทรัพย์ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั  
 เลขที่ 93 อาคารตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
 โทรศพัท์ : 0-2009-9000 โทรสาร : 0-2009-9991 
ผู้สอบบัญช ี นายวิรัช อภิเมธีธ ารง  หรือ  นายชยักรณ์ อุน่ปิติพงษา หรือ นายอภิรักษ์     

อติอนวุรรตน์ หรือ นายปรีชา สวน   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 1378, 
3196, 5202 และ 6718 ตามล าดบั หรือ ผู้สอบบญัชีทา่นอื่นที่ ก.ล.ต. ให้
ความเห็นชอบ แหง่บริษัท ส านกังาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ ากดั 

 ส านกังาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ ากดั 
 เลขที่ 518/3 อาคารมณียาเซ็นเตอร์ นอธ ชัน้ 7 ถนนเพลนิจิต แขวงลมุพินี  

เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 
 โทรศพัท์ : 0-2252-2860, 0-2255-2518, 0-2254-1210, 0-2250-0634,   

0-2254-8386-7  โทรสาร  : 0-2253-8730 

http://www.coilinter.com/
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ข้อมูลท่ัวไปบริษัท 

บริษัทย่อย 
 

 

ชื่อบริษัท 
ประเภทธุรกิจหลัก 
เลขทะเบียนบริษัท 
ทุนจดทะเบียน 
 
 

ที่ตัง้ส านักงานใหญ่ 
 
โฮมเพจ 

บริษัท เดอ ละไม จ ากดั  
ธุรกิจบริการ ประเภท โรงแรม 
0845547005846 
ทนุจดทะเบียน  100,000,000.00 บาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558) 
ทนุจดทะเบียนช าระแล้ว  100,000,000.00 บาท 
เลขที่ 171/4-9 หมูท่ี่ 4 ต าบลมะเร็ต อ าเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฏร์ธานี  
โทรศพัท์ : 0-7791-3250  โทรสาร : 0-7791-3255  
http://www.samayabura.com 

ชื่อบริษัท 
ประเภทธุรกิจหลัก 

 
เลขทะเบียนบริษัท 
ทุนจดทะเบียน 
 

ที่ตัง้ส านักงานใหญ่ 

บริษัท  ซีไอจี (ประเทศไทย) จ ากดั  
ผลติและจ าหนา่ยอปุกรณ์ และชิน้สว่นเคร่ืองปรับอากาศและเคร่ืองท าความ
เย็นทกุชนดิ 
0135554002471 
ทนุจดทะเบียน  60,000,000.00 บาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558) 
ทนุจดทะเบียนช าระแล้ว 53,000,000.00 บาท 
เลขที่ 1/1 หมูท่ี่ 7 ถนนบางควูดั ต าบลบางควูดั อ าเภอเมือง จงัหวดัปทมุธานี 
12000 
โทรศพัท์ : 0-2976-5290 (อตัโนมตัิ 10 สาย)  
โทรสาร :  0-2976-5023, 0-2598-2332 
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7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถอืหุ้น  

7.1 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 

หุ้นสามัญ CIG 
 เมื่อวันที่  5 พฤศจิกายน  2557 บริษัทได้ด าเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแล้วกับกระทรวง

พาณิชย์ จ านวน  261,571,316  หุ้ น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท  คิดเป็นทุนจดทะเบียนช าระแล้วเพิ่มขึน้ทัง้สิน้  
130,785,658 บาท  

โดยการเพิ่มทุนดงักลา่วมาจากการใช้สิทธิของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามญัของบริษัทรุ่นที่ 4 
(CIG-W4) ที่จัดสรรหุ้ นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิดังกล่าวไว้ทัง้สิน้ 301,843,107 หุ้ น แต่มีผู้ ใช้สิทธิไปทัง้สิน้ 
262,931,717 หุ้น มลูคา่หุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ท าให้ทนุจดทะเบียนช าระแล้วของบริษัทเพิ่มขึน้จาก 300,974,908 
บาท เป็น  432,384,316 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามญัจ านวน  864,768,632  หุ้น มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 
 เมื่อวันที่  29 เมษายน 2558 บริษัทได้ด าเนินการจดทะเบียนลดทุนกับกระทรวงพาณิชย์ จ านวน 
102,019,087 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท  ตามมติที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2558 เมื่อวนัที่ 20 เมษายน 
2558 เนื่องจากมีการเพิ่มทนุจดทะเบียนเพื่อรองรับการใช้สิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทรุ่นที่ 5 (CIG-W5) แต่มีหุ้น
สามัญคงเหลือจากการใช้สิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามญัของบริษัท  ESOP-1 และ CIG-W4 ที่หมดอายุลงเมื่อ 14 มิถุนายน 
2556 และ 29 ตลุาคม  2557 ตามล าดบั และจากการยกเลกิการเพิ่มทนุแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) ที่
ได้รับอนุมตัิให้เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด คิดเป็นทุนจดทะเบียนที่ลดลงทัง้หมดจ านวน 51,009,543.50 บาท 
จากทนุจดทะเบียนเดิม 483,393,859.50 บาท เป็น 432,384,316 บาท รายละเอียดตามตารางด้านลา่ง 
 

การลดทุน  
ประเภท
หุ้น  

จ านวนหุ้นคงเหลือ 
(หุ้น) 

มูลค่าที่ตราไว้  
(บาทต่อหุ้น)  

รวม  
(บาท)  

ESOP-1 หุ้นสามญั 2,915,714 0.50 1,457,856.50 
CIG-W4 หุ้นสามญั 38,999,291 0.50 19,499,645.50 

แบบมอบอ านาจทัว่ไป 
(General Mandate) 

หุ้นสามญั 60,104,082 0.50 30,052,041.00 

รวม 102,019,087  51,009,543.50 
   
 เมื่อวันที่  30 เมษายน 2558 บริษัทได้ด าเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์  จ านวน 
302,669,018หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท  ตามมติที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2558  เมื่อวนัที่ 20 เมษายน 2558 
โดยมีจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุตามรายละเอียดการดงันี ้

1) จดัสรรหุ้นสามญัจ านวน 216,192,158 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สทิธิของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ
ที่  จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทรุ่นท่ี 5 (CIG-W5)  

2) จดัสรรหุ้นสามญัจ านวนไม่เกิน 86,476,860 หุ้น เพื่อรองรับการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท
แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) โดยเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจ ากดั 
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 ท าให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทเพิ่มขึน้จาก 432,384,316 บาท เป็น 583,718,825 บาท ที่ซึ่งประกอบด้วยหุ้ น
สามญัจ านวน 1,167,437,650 หุ้น มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท  
    ในสว่นของใบส าคญัแสดงสทิธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR: Non-Voting Deposit 
Receipt) ณ วนัที่ 15 มกราคม 2559 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากดั ซึง่เป็นบริษัทย่อยของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยได้มีการลงทนุในหลกัทรัพย์ของบริษัท ซึง่ได้แก่ หุ้นสามญั CIG จ านวน 11,862,546 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.37 ของ
จ านวนหุ้นที่ออกและช าระแล้วทัง้หมดของบริษัท ถึงแม้วา่ผู้ ถือ NVDR จะได้รับสทิธิประโยชน์ทางการเงิน ได้แก่ เงินปัน
ผล และสทิธิประโยชน์ในการซือ้หุ้นเพิ่มทนุ เช่นเดียวกบัการลงทนุในหุ้นสามัญของบริษัท แต่ผู้ ถือ NVDR จะไม่มีสทิธิ
ในการออกเสียงในที่ประชุมผู้ ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการออกเสียงเพื่อพิจารณามติเก่ียวกบัการเพิกถอนหลกัทรัพย์อ้างอิง 
จากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์  จากสาเหตดุงักลา่วสง่ผลให้สทิธิในการออกเสียงในที่ประชุมผู้
ถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นแต่ละรายเพิ่มมากขึน้ อย่างไรก็ตาม จ านวนหุ้นของบริษัทที่น าไปเป็นหลกัทรัพย์อ้างอิงของ  NVDR 
อาจเปลีย่นแปลงได้ตลอดเวลา โดยสามารถตรวจสอบจ านวนหุ้นท่ีเป็น NVDR ได้จากเว็บไซด์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยที่ www.set.or.th 

7.2   โครงสร้างผู้ถอืหุ้น 
               รายช่ือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 12 อนัดบัแรกที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัที่ 15 มกราคม 2559 สรุปได้
ดงันี ้
    
จ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด 3,146 

   

% Shares in Scripless Holding 99.98  
  

 
Rank Major Shareholders # Shares % Shares 

1. กลุม่พุม่เสนาะ 
นายอารีย์ พุม่เสนาะ 
นางสาวอริสา  พุม่เสนาะ 

 
81,577,200 
17,949,700 

 
9.43 
2.08 

2. กลุม่แสงน้อย 
นายไพโรตร์  แสงน้อย 
นางอลสิา  แสงน้อย 

 
32,155,000 
23,791,000 

 
3.72 
2.75 

3. นายทวีศกัดิ์ หวงัก่อเกียรติ 30,500,000 3.53 

4.          นายณฐัพฒัน์ รังสรรค์ 26,400,000 3.05 
 

5. นางสาวพนม  วงศ์ประดิษฐ์ 24,497,600 2.83 

6. นายองักรู  เทพสาสน์กลุ 21,691,900 2.51 
 

7. นายเขต  เจียรนยัศิลาวงศ์ 21,492,100 2.49 

8.          นายเอกรัฐ วงศ์ศภุชาติกลุ 20,000,000 2.31 
9. นายพาโชค  จนัทร์พิทกัษ์ 19,400,000 2.24 

10. นางอารยา  ตนัธนสนิ 15,900,000 1.84 

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

7.3.1 ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญ  CIG-W1  
   (พ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตัง้แต่วันที่ 18 มิถุนายน 2553 เป็นต้นไป) 

  
                            ตามที่ บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ได้จดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัให้กบัผู้ ถือ
หุ้ นเดิม (CIG-W1) จ านวน 82,499,991 หน่วย  โดยมีก าหนดการใช้สิทธิทุกวันท าการสุดท้ายของเดือนมีนาคม 
มิถนุายน กนัยายน และ ธนัวาคม ตลอดอายขุองใบส าคญัแสดงสทิธิ 3 ปี วนัแรกและวนัสดุท้ายของการใช้สทิธิคือวนัที่ 
28 กนัยายน 2550  และวนัที่ 17 มิถนุายน 2553 ตามล าดบั  โดยมีรายละเอียดและวิธีการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดง
สทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ดงันี ้
 

อตัราการใช้สทิธิ :  ใบส าคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ย มีสทิธิซือ้หุ้นสามญัได้ 1 หุ้น  เว้นแตจ่ะมีการปรับราคา  
   การใช้สทิธิตามเง่ือนไขการปรับสทิธิ 

ราคาใช้สทิธิ  :  3.00 บาทตอ่หุ้น  เว้นแตจ่ะมีการปรับราคาการใช้สทิธิตามเง่ือนไขการปรับสทิธิ 
ก าหนดการใช้สทิธิ  :  ทกุไตรมาส  
 
*มีการปรับสทิธิครัง้ที่ 1 : หลงัจากการเพิ่มทนุของบริษัท ท าให้สทิธิของใบส าคญัแสดง สทิธิที่จะซือ้หุ้นเปลีย่นแปลง 

   ไปตามเง่ือนไขที่ก าหนด โดยอตัราการใช้สทิธิเปลีย่นจาก 1 : 1 เป็น 1 : 1.04779  และ  
   ราคาใช้สทิธิเปลีย่นจากหุ้นละ 3.00 บาท เป็น 2.863 บาท 

**มีการปรับสทิธิครัง้ที่ 2  : หลงัการเปลีย่นแปลงมลูคา่หุ้นสามญัของบริษัท  ท าให้สทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้ 

หุ้นเปลี่ยนแปลงไปตามเง่ือนไขที่ก าหนด โดยอตัราการใช้สิทธิเปลีย่นจากเดิม 1 : 1.04779 
หุ้น เป็น 1 : 2.09558 หุ้น และราคาใช้สทิธิเปลีย่นจากหุ้นละ 2.863  เป็น  1.431  บาท 
 

7.3.2 ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญ  CIG-W2 
   (พ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตัง้แต่วันที่ 15 มิถุนายน 2555 เป็นต้นไป) 

  
                             ตามที่ บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ได้จดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัให้กบัผู้ ถือ
หุ้นเดิม (CIG-W2)  จ านวน 219,586,928 หนว่ย  โดยมีก าหนดการใช้สทิธิในวนัท าการสดุท้ายของธนาคารพาณิชย์ทกุ
เดือนตลอดอายุของใบส าคัญแสดงสิท ธิ 2 ปี  วันแรกและวันสุดท้ายของการใช้สิท ธิคือวันที่  2  สิงหาคม 
2553  (เนื่องจากวนัที่  31  กรกฎาคม  2553 ) ตรงกบัวนัหยดุของธนาคารพาณิชย์  และวนัที่ 15 มิถนุายน 2555 (เนื่องจาก
วนัที่ 16 มิถนุายน 2555 ซึ่งเป็นวนัที่ใบส าคญัแสดงสิทธิมีอายุครบก าหนด 2 ปี ตรงกบัวนัหยดุของธนาคารพาณิชย์) 
ตามล าดบั  โดยมีรายละเอียดและวิธีการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ดงันี  ้
 

อตัราการใช้สทิธิ              :  ใบส าคญัแสดงสทิธิ 4 หนว่ย มีสทิธิซือ้หุ้นสามญัได้ 1 หุ้น  เว้นแตจ่ะมีการปรับราคา 
      การใช้สทิธิตามเง่ือนไขการปรับสทิธิ 
ราคาใช้สทิธิ :  0.50 บาทตอ่หุ้น   
 
*มีการปรับสิทธิครัง้ที่ 1       :  หลงัจากการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทรุ่นที่ 3  (CIG-

W3) ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม โดยราคาใช้สทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิฯ  (CIG-W3)  มีคา่ต ่ากวา่ 
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ร้อยละ 90 ของราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน า้หนักต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท ท าให้สิทธิของ
ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นเปลี่ยนแปลงไปตามเง่ือนไขที่ก าหนด โดยอัตราการใช้สิทธิ
เปลี่ยนจาก 4 หน่วย : 1 หุ้ น เป็น 4 หน่วย : 1.07726 หุ้ น โดยที่ราคาใช้สิทธิไม่มีการ
เปลีย่นแปลง 

          
7.3.3 ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการ และพนักงาน

    รุ่นที่ 1 (ESOP-1) (หมดอายุตัง้แต่วันที่ 14 มิถุนายน 2556) 
 

                                    ตามที่ บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั(มหาชน) ได้จดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัให้กบั
กรรมการและพนักงาน (ESOP-1)  จ านวน 25,100,000 หน่วย  โดยมีก าหนดการใช้สิทธิในวันท าการสุดท้ายของ
ธนาคารพาณิชย์ทุกเดือนตลอดอายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ 3 ปี วันแรกและวันสุดท้ายของการใช้สิทธิคือวันที่ 2 
สงิหาคม 2553 (เนื่องจากวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2553) ตรงกบัวนัหยดุของธนาคารพาณิชย์  และวนัท่ี 14 มิถนุายน 2556 
(เนื่องจากวนัที่ 16 มิถุนายน  2556 ซึ่งเป็นวนัที่ใบส าคญัแสดงสิทธิมีอายุครบก าหนด 3 ปี ตรงกับวนัอาทิตย์ซึ่งเป็น
วนัหยุดของธนาคารพาณิชย์) ตามล าดบั  โดยมีรายละเอียดและวิธีการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ น
สามญัของบริษัท ดงันี ้
 

อตัราการใช้สทิธิ :  ใบส าคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ย มีสทิธิซือ้หุ้นสามญัได้ 1 หุ้น  เว้นแตจ่ะมีการปรับราคา 
        การใช้สทิธิตามเง่ือนไขการปรับสทิธิ 
ราคาใช้สทิธิ :  0.50 บาทตอ่หุ้น  เว้นแตจ่ะมีการปรับราคาการใช้สทิธิตามเง่ือนไขการปรับสทิธิ 
*มีการปรับสทิธิครัง้ที่ 1 :  หลงัจากการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทรุ่นที่ 3  

(CIG- W3) ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม โดยราคาใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสทิธิ ฯ (CIG-W3) มีค่า
ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัต่อหุ้นของหุ้นสามญัของบริษัท ท าให้
สิทธิ   ของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นเปลี่ยนแปลงไปตามเง่ือนไขที่ก าหนด โดยอตัรา
การใช้สิทธิเปลี่ยนจาก 1 หน่วย : 1 หุ้น เป็น 1 หน่วย : 1.07726 หุ้น โดยที่ราคาใช้สิทธิ
ไมม่ีการเปลีย่นแปลง 

**มีการปรับสิทธิครัง้ที่ 2          : หลงัจากการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทรุ่นที่ 4 (CIG- 
W4) ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม โดยราคาใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ ฯ (CIG-W4) มีค่าต ่ากว่า
ร้อยละ 90 ของราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัต่อหุ้นของหุ้นสามญัของบริษัท ท าให้สิทธิของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นเปลี่ยนแปลงไปตามเง่ือนไขที่ก าหนด โดยอตัราการใช้สิทธิ
เปลี่ ยนจากเดิ ม  1 : 1.07726 หุ้ น  เป็ น 1 : 17203  หุ้ น  และราคาใช้สิท ธิ ไม่ มี การ
เปลีย่นแปลง 

7.3.4 ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญ  CIG-W3 
   (พ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตัง้แต่วันที่ 31 สิงหาคม 2555 เป็นต้นไป) 

  
                         ตามที่ บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ได้จดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัให้กบัผู้ ถือ
หุ้นเดิม (CIG-W3)  จ านวน 2,759,066,860 หนว่ย  โดยมีก าหนดการใช้สิทธิในวนัท าการสดุท้ายของธนาคารพาณิชย์
ทกุเดือน ตลอดอายขุองใบส าคญัแสดงสทิธิ 1 ปี วนัแรกและวนัสดุท้ายของการใช้สิทธิคือวนัท่ี 31 สงิหาคม 2554 และ
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วนัท่ี  31 สงิหาคม 2555 ตามล าดบั  โดยมีรายละเอียดและวิธีการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของ
บริษัท ดงันี ้
 

อตัราการใช้สทิธิ  :  ใบส าคญัแสดงสทิธิ 15 หนว่ย มีสทิธิซือ้หุ้นสามญัได้ 1 หุ้น  เว้นแตจ่ะมีการปรับราคา 
      การใช้สทิธิตามเง่ือนไขการปรับสทิธิ 
ราคาใช้สทิธิ  :  0.90 บาทตอ่หุ้น   

7.3.5  ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญ  CIG-W4 
    (พ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตัง้แต่วันที่ 30 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป) 
 

       ตามที่ บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ได้จดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัให้กบัผู้
ถือหุ้ นเดิม (CIG-W4)  จ านวน  603,686,215  หน่วย  โดยมีก าหนดการใช้สิทธิในวันท าการสุดท้ายของธนาคาร
พาณิชย์ทุกเดือน ตลอดอายุของใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 ปี  6 เดือน วนัแรกและวนัสดุท้ายของการใช้สิทธิคือวนัที่ 29 
ตลุาคม  2557 วิธีการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ดงันี  ้
 

อตัราการใช้สทิธิ  :  ใบส าคญัแสดงสทิธิ 2 หนว่ย มีสทิธิซือ้หุ้นสามญัได้ 1 หุ้น  เว้นแตจ่ะมีการปรับราคา 
      การใช้สทิธิตามเง่ือนไขการปรับสทิธิ 
ราคาใช้สทิธิ  :  0.50 บาทตอ่หุ้น   

7.3.6  ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญ  CIG-W5 
 

       ตามที่ บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ได้จดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัให้กบัผู้
ถือหุ้นเดิม (CIG-W5) จ านวน 216,192,158 หน่วย  โดยมีก าหนดการใช้สทิธิในวนัท าการสดุท้ายของธนาคารพาณิชย์
ทกุเดือน ตลอดอายขุองใบส าคญัแสดงสทิธิ 1 ปี  5 เดือน วนัแรกและวนัสดุท้ายของการใช้สทิธิคือวนัที่ 31 พฤษภาคม 
2558 และวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 ตามล าดบั โดยมีรายละเอียดและวิธีการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้น
สามญัของบริษัท ดงันี ้
 

อตัราการใช้สทิธิ  :  ใบส าคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ย มีสทิธิซือ้หุ้นสามญัได้ 1 หุ้น  เว้นแตจ่ะมีการปรับราคา 
      การใช้สทิธิตามเง่ือนไขการปรับสทิธิ 
ราคาใช้สทิธิ  :  1.15 บาทตอ่หุ้น   
 

7.4  นโยบายการจ่ายเงนิปันผล  

7.4.1 นโยบายการจ่ายเงนิปันผลบริษัทใหญ่ 
         บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก าไรสทุธิของงบการเงินเฉพาะ
ภายหลงัจากการหกัทนุส ารองต่าง ๆ ทกุประเภทตามที่ได้ก าหนดไว้ในข้อบงัคบัของบริษัทและตามกฎหมาย ทัง้นี ้การ
จ่ายเงินปันผลดงักลา่วจะขึน้อยู่กบักระแสเงินสดของบริษัท แผนการลงทนุของบริษัท และบริษัทในเครือ ความจ าเป็น
และความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร 
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7.4.2 นโยบายการจ่ายเงนิปันผลบริษัทย่อย 
       บริษัทย่อยมิได้ก าหนดอตัราการจ่ายเงินปันผลไว้  แต่ให้ใช้บงัคบัตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง และ

ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 19 “การจ่ายเงินปันผลทุกคราว  บริษัทต้องจดัสรรเงินไว้เป็นทุนส ารองอย่างน้อยหนึ่งในยี่สิบ    
ของเงินก าไรสทุธิ   ซึง่บริษัทท ามาหาได้จากกิจการของบริษัทจนกวา่ทนุส ารองนัน้จะมีจ านวนถึงหนึง่ในสบิ ของจ านวน
หุ้นของบริษัทหรือมากกวา่นัน้” 
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8. โครงสร้างการจัดการ 

 โครงสร้างองค์กร 
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8.1 คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจ านวน 7 ทา่น ดงัมีรายช่ือตอ่ไปนี ้ 
 

ช่ือ-นามสกลุ ต าแหนง่ 
1. พล.ต.อ. ปรุง        บญุผดงุ ประธานกรรมการบริษัท , ประธานกรรมการตรวจสอบ,

กรรมการอิสระ 
2. นายอารีย์             พุม่เสนาะ กรรมการ, รองประธานกรรมการบริษัท 
3. นายทวศีกัดิ์          หวงัก่อเกียรติ กรรมการ  
4. นายธีระ                พุม่เสนาะ กรรมการ 
5. นางจนัทน์กะพ้อ      ดิสกลุ กรรมการ, เลขานกุารบริษัท 
6. นายทรงพล      อนันานนท์ กรรมการอิสระ   
7. นายนฎิศวร์      รอดเพชร กรรมการอิสระ   

ค านิยาม 

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร หมายถึงกรรมการท่ีด ารงต าแหนง่เป็นผู้บริหารและมีสว่นเก่ียวข้องในการบริหารงาน
ประจ าของบริษัทฯ 
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร หมายถึงกรรมการที่มิได้ด ารงต าแหน่งเป็นผู้บริหารและไม่มีสว่นเก่ียวข้องในการ
บริหารงานประจ าของบริษัทฯ อาจจะเป็นหรือไมเ่ป็นกรรมการอิสระก็ได้ 
กรรมการอิสระ หมายถึงกรรมการผู้ซึ่งเป็นอิสระจากผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ และเป็นอิสระจากความสมัพนัธ์อื่นใด   
ที่จะมากระทบตอ่การใช้ดลุพินิจอยา่งอิสระ และมีคณุสมบตัิ ดงัตอ่ไปนี ้ 
 

(1) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมในการบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังานที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า 
หรือผู้มีอ านาจควบคมุของ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยล าดบัเดียวกัน ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ของผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัที่  
ได้รับการแตง่ตัง้ 
 

(2) ไม่เป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็น บิดา
มารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือ
บคุคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 
 

(3) ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบั บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคมุ ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้
ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือผู้มีอ านาจควบคมุของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบั บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่า
สองปีก่อนวนัที่ได้รับการแต่งตัง้ “ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ” ตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่
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กระท าเป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกบัสินทรัพย์หรือบริการ 
หรือการให้  
หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค า้ประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนีส้ิน 
รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สญัญามีภาระหนีท้ี่ต้องช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง 
ตัง้แต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของบริษัทหรือตัง้แต่ยี่สิบล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่จ านวนใดจะต ่า
กว่า   ทัง้นี ้การค านวณภาระหนีด้ังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการที่เก่ียวโยงกันตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยอนโุลม แต่ในการ
พิจารณาภาระหนีด้งักลา่ว ให้นบัรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหว่างหนึ่งปีก่อนวนัที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบั
บคุคลเดียวกนั 
 

(4) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ สอบบญัชีของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอ านาจ
ควบคมุ และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของส านกังานสอบบญัชี ซึง่มีผู้สอบบญัชีของ 
บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุ สงักดัอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ 
 

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุม และ ไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ ให้บริการทาง
วิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้ว ไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ 
 

(6) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ ถือ
หุ้นซึง่เป็นผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
 

(7) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักบักิจการของบริษัทใหญ่ หรือบริษัท
ยอ่ย หรือไมเ่ป็นหุ้นสว่นท่ีมีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน  
ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น 
ซึง่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทใหญ่ หรือบริษัทยอ่ย 
 

(8) ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท 
 

คุณสมบัตขิองกรรมการบริษัท 
 จกัต้องมีคณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั ได้แก่ 

1. มีอายไุม่เกิน 65 ปีบริบรูณ์ 
2. ไม่เป็นกรรมการในบริษัท ที่บริษัทฯ  ถือหุ้นมากกว่า 3 แห่ง ทัง้นีน้บัรวมการเป็นกรรมการโดย

ต าแหนง่และการได้รับมอบหมายให้ปฏิบตัิแทนในต าแหนง่กรรมการด้วย 
3. กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติเก่ียวกับความเป็นอิสระตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย เร่ืองคณุสมบตัิและขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
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4. ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้
กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหโุทษ 

5. ไมเ่ป็นข้าราชการการเมือง เว้นแตเ่ป็นการด ารงต าแหนง่กรรมการตามบทบญัญตัิแหง่กฎหมาย 
6. ไมเ่ป็นผู้ด ารงต าแหนง่ใดในพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง 
7. ไมเ่คยถกูไลอ่อก ปลดออก หรือให้ออกจากงานเพราะทจุริตตอ่หน้าที่ 

การด ารงต าแหน่งของกรรมการ  
1.) ด ารงต าแหนง่กรรมการในบริษัท และ/หรือนิติบคุคลที่บริษัทถือหุ้นได้ไมเ่กิน 3 แหง่ 
2.) ด ารงต าแหนง่กรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัท

ยอ่ยที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียนได้ไมเ่กิน 5 แหง่ ทัง้นีก้ารด ารงต าแหนง่กรรมการตามความ
ในข้อ 2 นีจ้ะต้องไม่ขดัต่อหลกัเกณฑ์ข้อ 1 ด้วย ทัง้นี ้การด ารงต าแหน่งกรรมการตาม
ความในข้อ 1 และข้อ 2 รวมกนัแล้วต้องไมเ่กิน 5 แหง่ 

3.) กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการเฉพาะเร่ือง ไมส่ามารถด ารงต าแหนง่เกิน 9 ปี
ตอ่เนื่อง 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
 กรรมการผู้ มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท คือ นายอารีย์ พุ่มเสนาะ หรือ นายธีระ พุ่มเสนาะ หรือ      
นางจนัทน์กะพ้อ ดิสกุล  ลงลายมือช่ือร่วมกบั นายทวีศกัดิ์ หวงัก่อเกียรติ หรือ นายวงษ์สวสัดิ์ วงษ์สว่าง คน
ใดคนหนึง่รวมเป็นสองคนและประทบัตราส าคญัของบริษัท  

           
 วาระการด ารงต าแหนง่ 

 ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่งเป็นอัตรา 1 ใน 3            
ถ้าจ านวนกรรมการท่ีจะแบง่ออกให้เป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สดุกบัสว่น 1 ใน 3 กรรมการ
ที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ให้จบัฉลากกันว่าผู้ ใดจะออก 
ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหน่ง กรรมการผู้ออกจาก
ต าแหนง่ไปนัน้อาจเลอืกเข้ารับต าแหนง่อีกก็ได้ 

 8.2  ผู้บริหาร 
 ผู้บริหาร ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีผู้บริหารจ านวนทัง้ส้ิน  5  ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปน้ี 
 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 
1.  นายอารีย์  พุม่เสนาะ  กรรมการผู้จดัการ และประธานคณะกรรมการบริหาร 
2.  นายไสว ฉตัรชยัรุ่งเรือง รองกรรมการผู้จดัการ และ ประธานสายการเงินและ

ฝ่ายพฒันาธุรกิจในกลุม่บริษัท 
3.  น.ส.รัตนกมล  พุม่เสนาะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ   
4. นายบญุเยือน     เอี่ยมสอาด ผู้อ านวยการสายงานการผลติ 
5. นางเสาวคนธ์     อดุมรัตน์ ผู้จดัการฝ่ายบญัชี   
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ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของกรรมการผู้จดัการ    
 
1. มีอ านาจในการควบคุมการบริหารงานของบริษัทและปฏิบตัิงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และ

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหาร และรายงานผลการ
ด าเนินงานตอ่คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหาร ตามล าดบั 

2. พิจารณาการจดัสรรงบประมาณประจ าปีที่ฝ่ายบริหารจดัท าเพื่อน าเสนอให้คณะกรรมการบริหารพิจารณา  
รวมทัง้ควบคมุการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของแตล่ะหนว่ยงาน 

3. มีอ านาจพิจารณาอนมุตัิการจดัซือ้ และการใช้จ่ายเงินส าหรับการปฏิบตัิงานและการบริหารทัว่ไปของบริษัทฯ เป็นจ านวน
เงินไมเ่กิน 2,000,000 บาท 

4. พิจารณาประเมินการด าเนินงานของบริษัทอย่างสม ่าเสมอ เพื่อป้องกนัความเสี่ยงจากปัจจยัต่าง ๆ ไม่ว่า
จากภายใน หรือภายนอกบริษัท 

5. มีอ านาจในการสัง่การ ออกระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายหรือ
ผลประโยชน์ของบริษัท 

6. ให้อ านาจในการมอบอ านาจช่วง และ / หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้  
โดยการมอบอ านาจช่วง และ/หรือ การมอบหมายดงักลา่ว ให้อยูภ่ายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอ านาจตาม
หนงัสอืมอบอ านาจที่ให้ไว้  และ/หรือ ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อก าหนด หรือ ค าสัง่ที่กรรมการบริษัท และ/
หรือ บริษัทได้ก าหนดไว้  

7. ปฏิบตัิหน้าที่อื่น ๆ   ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารเป็นคราว ๆ 
ไป 

 
  ทัง้นี ้กรรมการผู้จดัการจะไมส่ามารถอนมุตัิรายการท่ีตน หรือบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง มีสว่นได้เสีย 
หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดกบับริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

 

โครงสร้างกรรมการบริษัทย่อย 
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 คณะกรรมการของบริษัทยอ่ยประกอบด้วยบคุคลผู้ทรงคณุวฒุิ ดงัตอ่ไปนี ้
 บริษัท เดอ ละไม จ ากดั  

1. นายอารีย์ พุม่เสนาะ  ประธานกรรมการบริษัท 
2. นายธีระ    พุม่เสนาะ  กรรมการ 
3. นายไสว    ฉตัรชยัรุ่งเรือง  กรรมการ/กรรมการผู้จดัการ 
4. นายสมยศ นภาแจ่มจนัทร์  ผู้จดัการทัว่ไป 

บริษัท ซี.ไอ.จี (ประเทศไทย) จ ากดั 
1. นายอารีย์ พุม่เสนาะ  ประธานกรรมการบริษัท 
2. นายธีระ    พุม่เสนาะ  กรรมการ 
3. นายไสว    ฉตัรชยัรุ่งเรือง  กรรมการ/กรรมการผู้จดัการ 
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          8.3  เลขานุการบริษัท  

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้ นางจันทน์กะพ้อ ดิสกุล การศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจ จาก 
Emporia State University, USA. ด้ าน   Financial  and Marketing โด ยผ่ านก ารฝึ ก อบ รม  Company 
Secretary Program ของสถาบัน IOD รุ่นที่ 47/2012 ให้ด ารงต าแหน่งเลขานุการบริษัท โดยมีหน้าที่ ความ
รับผิดชอบดงันี ้

1. ให้ค าแนะน าแก่กรรมการเก่ียวกบัข้อกฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบปฏิบตัิตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง 
2. ดแูลให้บริษัทมีการปฏิบตัิตามกฎหมาย ข้อบงัคบับริษัท ระเบียบที่เก่ียวข้องและหลกัการก ากับ

ดแูลกิจการท่ีดี 
3. จัดการประชุมตามที่กฎหมายและข้อบังคับก าหนด  จัดท าและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ 

หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจ าปีของ
บริษัท หนงัสือนดัประชุมผู้ ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ ถือหุ้น รวมถึงประสานงานให้มีการ
ปฏิบตัิตามมติคณะกรรมการหรือมติผู้ ถือหุ้นอยา่งมีประสทิธิภาพ 

4. ดแูลให้มีการเปิดเผยข้อมลูและรายงานสารสนเทศตอ่หนว่ยงานท่ีก ากบัดแูล 
5. ติดตอ่และสือ่สารกบัผู้ ถือหุ้น และหนว่ยงานก ากบัดแูลที่เก่ียวข้อง 
6. สง่เสริมให้มีการฝึกอบรมหลกัสตูรต่างๆ และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบตัิหน้าที่ของ

กรรมการใหม ่
7. ภารกิจอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

8.4  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

บริษัทมีการก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารในระดับที่เหมาะสม และอยู่ในระดับ
เดียวกับอุตสาหกรรม ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนที่เกินควร โดยการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการจะ
จ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนและเบีย้ประชมุตามจ านวนครัง้ที่เข้าประชุมโดยจะต้องผ่านการพิจารณาอนมุตัิ
จากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัท ในสว่นของค่าตอบแทนผู้บริหาร บริษัทจะพิจารณาจ่ายตามผลงานของผู้บริหาร
แต่ละท่าน ประกอบกบัผลการด าเนินงานของบริษัท ซึ่งบริษัทเช่ือว่าค่าตอบแทนดงักลา่วเพียงพอที่จะจูงใจและ
รักษาบคุลากรที่มีคณุภาพไว้ได้ 
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8.4.1     ค่าตอบแทนที่เป็นตวัเงนิ 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ  ในปี 2557และ ปี 2558 มีรายละเอยีด 

ดังต่อไปนี ้

 
ค่าตอบแทนผู้บริหาร   

คา่ตอบแทนผู้บริหาร (รวมกรรมการบริหาร) ท่ีได้รับในปี 2556-2558 (คา่ตอบแทนที่เป็นตวัเงินรวมคา่ตอบแทนอื่น ๆ) ดงันี ้ 
 

* ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จ านวนผู้บริหารมีจ านวน 4 ท่าน และกรรมการบริหาร 4 ท่าน* 
ค่าตอบแทนอื่น ประกอบด้วย ESOP-1 & PROVIDENT FUND 
 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 

2557 2558 

ค่าเบีย้ 
ประชุม 
(บาท) 

ค่าตอบแทน
รายเดือน 
(บาท) 

จ านวน
ครัง้ที่เข้า
ประชุม 

BOD; AC 

ค่าเบีย้ 
ประชุม 
(บาท) 

ค่าตอบแทน
รายเดือน 
(บาท) 

จ านวนครัง้ที่
เข้าประชุม 
BOD; AC 

1. พล.ต.อ.ปรุง        บญุผดงุ 
 

ประธานกรรมการบริษัท,
กรรมการอิสระ, 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

40,000 540,000 4/4;4/4 40,000 540,000 4/4;4/4 

2. นาย อารีย์             พุม่เสนาะ กรรมการ,  
รองประธานกรรมการ 

20,000 300,000 4/4 20,000 300,000 4/4;4/4 

3. นาย ทวีศกัดิ์      หวงัก่อเกียรติ กรรมการ 20,000 300,000 4/4 20,000 300,000 4/4;4/4 

4. นาย ธีระ               พุม่เสนาะ กรรมการ 20,000 300,000 4/4 20,000 300,000 4/4;4/4 

5. นาง จนัทน์กะพ้อ    ดิสกลุ     กรรมการ,เลขานกุารบริษัท 20,000 300,000 4/4 20,000 300,000 4/4;4/4 

6. นายทรงพล           อนันานนท์ 
 

กรรมการอิสระ, 
กรรมการตรวจสอบ 

40,000 450,000 4/4;4/4 30,000 450,000 3/4;3/4 

7. นายนฎิศวร์          รอดเพชร 
 

กรรมการอิสระ, 
กรรมการตรวจสอบ 

40,000 450,000 4/4;4/4 40,000 450,000 4/4;4/4 

รวม 200,000 2,640,000   190,000 2,640,000 

ประเภทของค่าตอบแทน ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
เงินเดือน 19,358,000 18,278,000 18,192,000 

เงินชว่ยเหลอืพิเศษ - 364,325 410,500 
อื่น ๆ 494,352 488,352 534,172 
รวม 19,852,352 19,130,677 19,136,672 

จ านวนผู้บริหาร (ท่าน) 9 8 8 
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8.4.2 ค่าตอบแทนอื่น  

บริษัทฯ มีการให้ผลตอบแทนแก่กรรมการและพนักงานของบริษัทในรูปแบบของการเสนอขาย
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ (“ใบส าคญัแสดงสิทธิ”) ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือและไม่สามารถโอน
เปลี่ยนมือได้และ ในรูปแบบกองทุนส ารองเลีย้งชีพ เพื่อเป็นสิ่งจูงใจและเสริมสร้างขวัญและก าลงัใจให้แก่
กรรมการและพนกังานของบริษัทฯ ที่มีสว่นร่วมในความส าเร็จของบริษัทฯและเพื่อให้พนกังานเกิดความจงรักษ์
ต่อองค์กร ในช่วงเวลาที่ผ่านมา โดยกรรมการและพนักงานของบริษัทได้รับการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ 
จ านวนทัง้สิน้ 25,100,000 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 4.99 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท ณ 
วนัท่ี 23 เมษายน 2553 

 

รายละเอียดของใบส าคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท ที่ออกและเสนอขายให้แก่
กรรมการและพนักงาน รุ่นที่ 1 (ESOP-1) 

 

จ านวนทีเ่สนอขาย           25,100,000 หนว่ย    
มลูคา่ที่ตราไว้            หนว่ยละ 0.50  บาท          
ราคาเสนอขายตอ่หนว่ย         หนว่ยละ 0.00  บาท   
มลูคา่การเสนอขายทัง้หมด     0.00  บาท    
อาย ุ                        3 ปี - เดือน                                
วนัท่ีออก      17 มิถนุายน 2553     
วนัท่ีครบอายใุบส าคญัแสดงสทิธิ    14 มิถนุายน 2556    
อตัราการใช้สทิธิซือ้หุ้น   ใบส าคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ย สามารถใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัเพิม่ทนุได้ 1 หุ้น           
ราคาใช้สทิธิ    ราคาหุ้นละ 0.50 บาท   ________ 
จ านวนหุ้นท่ีจดัไว้เพื่อรองรับการใช้สทิธิซือ้หุ้น   25,100,000 หุ้น  ________ 
ระยะเวลาใช้สทิธิซือ้หุ้น   ใช้สทิธิได้ทกุเดือน คือ ในวนัท าการสดุท้ายของธนาคารพาณิชย์ทกุเดือน ตลอด
อายขุองใบส าคญัแสดงสทิธิ ทัง้นี ้วนัก าหนดใช้สทิธิครัง้แรกจะตรงกบัวนัท่ี 2 สงิหาคม 2553 และวนัก าหนดใช้
สทิธิครัง้สดุท้ายจะตรงกบัวนัท่ีใบส าคญัแสดงสทิธิมีอายุครบ 3 ปี - เดือน ซึง่ตรงกบัวนัท่ี 14 มิถนุายน 2556  
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รายงานผลการเสนอขายหลกัทรัพย์ (ESOP-1) 

รายการ 
สิทธิที่จะซือ้หลักทรัพย์ ผลการจัดสรร 

กรรมการ พนักงาน รวม กรรมการ พนักงาน รวม 

จ านวนราย 11 625 636 11 625 636 

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

ร้อยละของจ านวน
หลกัทรัพย์ที่เสนอขาย

ทัง้หมด 
33.37 66.63 100 33.37 66.63 100 

 
กองทุนส ารองเลีย้งชพี บริษัทฯได้ออกเป็นข้อก าหนด เพื่อบงัคบัใช้ โดยเร่ิมจดัตัง้กองทนุตัง้แตว่นัที่ 1 กรกฎาคม 2553  
ดงันี:้ 
การจา่ยเงินสมทบของนายจ้าง 

เมื่อสมาชิกคนใดสิน้สดุสมาชิกภาพลง สมาชิกจะได้รับเงินสมทบของนายจ้างรวมทัง้สว่นเฉลีย่ผลประโยชน์สทุธิตาม
เกณท์ดงัตอ่ไปนี ้

     จ านวนปีที่ท างาน     เงนิสมทบพร้อมทัง้ส่วนเฉลี่ย 
  
                        ผลประโยชน์สุทธิ(ร้อยละ) 
น้อยกวา่  1  ปี       ไมม่ี   
ครบ  1  ปี  แตน้่อยกวา่  2  ปี  20 
ครบ  2  ปี  แตน้่อยกวา่  3  ปี  30 
ครบ  3  ปี  แตน้่อยกวา่  4  ปี  40 
ครบ  4  ปี  แตน้่อยกวา่  5  ปี  50 
ครบ  5  ปี  แตน้่อยกวา่  6  ปี  60 
ครบ  6  ปี  แตน้่อยกวา่  7  ปี  70 
ครบ  7  ปี  แตน้่อยกวา่  8  ปี  80 
ครบ  8  ปี  แตน้่อยกวา่  9  ปี  90 
ครบ  9  ปี  ขึน้ไป              100 
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โดยมีผลตอบแทนของกองทนุสะสมจนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ดงันี ้

ผลตอบแทน / ความเสี่ยง  
จ านวนหน่วยรวม 

มูลค่า
ทรัพย์สิน 

อัตรา
ผลตอบแทน 

(หน่วย) สุทธิต่อหน่วย  
    สุทธิสะสม

(%) 

ผลตอบแทนเฉลีย่ระยะยาวคอ่นข้างสงูรับความเสีย่ง 
ได้คอ่นข้างสงู 

243,366,047.4373 51.5105 0.57 

ผลตอบแทนเฉลีย่ระยะยาวในอตัราปานกลางและรับ 
ความผนัผวนของอตัราผลตอบแทนได้บ้าง 

583,540,670.6116 15.6119 2.88 

เพื่อรักษาเงินต้นระยะยาว/รับความผนัผวนของอตัรา 
ผลตอบแทนได้คอ่นข้างต ่า 

228,216,612.9416 21.2757 2.71 

เพื่อรักษาเงินต้นและสามารถรับความเสีย่งจากความ 
ผนัผวนของอตัราผลตอบแทนต ่า 

34,875,979.8351 11.549 2.09 

ผลตอบแทนเฉลีย่ระยะยาวในอตัราสงูและรับสามารถ 
รับความเสีย่งจากความผนัผวนของอตัราผลตอบแทน
ได้สงู 

173,796,445.816 18.6219 10.93 

8.5 บุคลากร 

  8.5.1 จ านวนพนักงาน 

  ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558  บริษัท มีพนกังานรวมทัง้สิน้ 544 คน   โดยแบ่งเป็นพนกังานประจ าราย
เดือนจ านวน  409 คน  และพนกังานประจ ารายวนั จ านวน 135  คน  ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

 

ฝ่าย 
พนักงานประจ า 
รายเดือน (คน) 

พนักงานประจ า
รายวัน (คน) 

รวมทัง้สิน้ (คน) 

1. ฝ่ายผลติ / โรงงาน   CI 1,2,3 247 132 379 
2. ฝ่ายวิศวกรรมและพฒันาผลติภณัฑ์ 21  21 
3. ฝ่ายประกนัคณุภาพ 10  10 
4. ฝ่ายบ ารุงรักษา 12  12 
5. ฝ่ายโลจิสติกส์ 18 2 20 
6. ฝ่ายพฒันาธุรกิจ -  - 
7. ฝ่ายส านกังาน 101 1 102 

รวม 409 135 544 
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8.5.2 ค่าตอบแทนพนักงาน 

คา่ตอบแทนพนกังานที่เป็นตวัเงิน และคา่ตอบแทนอื่น (ไมร่วมผู้บริหาร) ในปี 2556 - 2558 สามารถสรุปได้ ดงันี ้ 
 

ประเภทของค่าตอบแทน 
2556 

(ล้านบาท) 
2557 

(ล้านบาท) 
2558 

(ล้านบาท) 
เงินเดือน 115.11 105.06 102.93 
โบนสั - - - 
คา่ลว่งเวลา 18.70 21.35 16.56 
เงินชว่ยเหลอืพิเศษ 5.72 6.5 6.32 
อื่น ๆ 2.22 1.87 1.94 

รวม 141.75 134.78 127.75 

8.5.3 นโยบายการพัฒนาบุคลากร   

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้บุคคลสามารถพฒันาความรู้ความช านาญจากการปฎิบตัิงานจริง (On 
the Job Training) โดยพนกังานที่เข้าใหม่จะมี Supervisor ในแต่ละสายงานท าหน้าที่ฝึกสอนงานในสายงาน
นัน้ ทัง้นี ้พนักงาน  แต่ละคนจะมีระยะเวลาทดลองงาน 4 เดือน ภายในช่วงเวลาดังกล่าวบริษัทจะท าการ
ประเมินความสามารถของพนกังาน เพื่อบรรจุเป็นพนกังานของบริษัทในแผนกที่เหมาะกับความสามรถและ
ความถนดัแตล่ะคน 

นอกจากนี ้บริษัทมีนโยบายที่จะจัดท าแผนความก้าวหน้าของบุคลากรเพื่อใช้เป็นแผนส าหรับ
ฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานที่เหมาะสม โดยบริษัทจะมีการก าหนด Career Path ที่ชัดเจน และน า Key 
Performance Index (KPI) มาใช้ในการวดัผลความส าเร็จของพนกังานแต่ละคน โดยค่าความส าเร็จดงักลา่ว
จะถกูเปรียบเทียบกบัค่าความคาดหวงั  ที่ถกูตัง้ไว้ท าให้บริษัทสามารถวดัผลของความส าเร็จของพนกังานแต่
ละคนได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

นอกเหนือจากระบบการบริหารทรัพยากรบคุคล ท่ีมุง่เน้นพฒันาพนกังานให้เป็น คนเก่ง หรือเป็นผู้ที่มี
ศกัยภาพ สามารถตอบสนองตอ่ความคาดหวงัขององค์กรในการด าเนินธุรกิจได้แล้ว บริษัทฯ ยงัให้ความส าคญั
ต่อการพัฒนาพนกังานให้เป็นคนดีมีส่วนร่วมในการดูแลสงัคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (Corporate Social 
Responsibility) รวมทัง้ยึดหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี (Corporate Governance) เป็นกรอบให้ผู้บริหารและ
พนกังานถือปฏิบตัิ ทัง้นี ้บริษัทฯ มีความเช่ือมัน่ว่าการพฒันาพนกังานให้เป็นคนดี และคนเก่งนัน้ จะช่วยให้
องค์กรเจริญเติบโตอยา่งมัน่คงและยัง่ยืนในระยะยาว  

 8.5.4 ข้อพิพาททางแรงงาน 
         -ไมม่-ี 
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9.  การก ากับดูแลกิจการ 
 
 คณะกรรมการบริษัท ซี. ไอ. กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ได้ให้ความส าคญัในเร่ืองการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท  
ทัง้นี ้เพื่อให้ธุรกิจของบริษัทมีการพฒันาและเจริญเติบโตอยา่งตอ่เนื่อง บริษัทฯ จึงยดึถือและปฏิบตัิตามข้อพึงปฏิบตัิที่ดี
ส าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices) ตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
บริษัทฯ สง่เสริมให้คณะกรรมการทุกท่านผ่านการอบรมหลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) ซึ่งจัดโดย
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
 
 ในด้านการก ากบัดแูลกิจการบริษัทจดัให้มีส านกังานตรวจสอบภายใน เพื่อท าหน้าที่ดแูลการประกอบธุรกิจของ
บริษัทให้มีการด าเนินงานที่ถกูต้องและสอดคล้องกบักฎเกณฑ์ กฎระเบียบต่าง ๆ  และเป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลที่ดี 
โปร่งใสมากยิ่งขึน้  
 เพื่อใช้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบตัิร่วมกนัในองค์กรคณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้ก าหนด “นโยบายการก ากบัดแูล
กิจการ”  และจัดท าคู่มือ “จรรยาบรรณทางธุรกิจ  ของกรรมการ  ผู้บริหาร และพนกังาน”  ขึน้โดยมีผลใช้บงัคับตัง้แต่   
วนัที่ 7 พฤศจิกายน 2557 ทัง้นีบ้ริษัทฯ ได้เผยแพร่นโยบายฯ ผ่านทุกช่องทางการสื่อสารภายในของบริษัท อนัได้แก่ 
website, บอร์ดประชาสมัพันธ์ และ intranet  เป็นต้น ในส่วนของจรรยาบรรณทางธุรกิจฯ กรรมการ ผู้ บริหาร และ
พนกังานทกุคนได้รับคูม่ือ ท าความเข้าใจและเซ็นต์ช่ือรับรองที่จกัปฏิบตัิตนตามคูม่ือดงักลา่วอีกด้วย 
 
 9.1 นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 
 
           คณะกรรมการของบริษัทมีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมให้บริษัทเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ 
การก ากบัดแูลกิจการ และการบริหารจดัการท่ีดี โดยมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ที่ดี ให้แก่ผู้ ถือหุ้น และค านงึถึงผู้มีสว่นได้
เสียโดยรวม มีคณุธรรมในการด าเนินธุรกิจ มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ จึงได้ก าหนดเป็นนโยบายด้านการก ากับ
ดแูลกิจการท่ีดี เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังาน ยดึถือเป็นแนวทางในการปฏิบตัิงาน ดงันี ้

1. คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความทุ่มเทและรับผิดชอบ มีความเป็นอิสระ และมีการจดัแบ่ง
บทบาทหน้าที่ระหวา่งประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร ออกจากกนัอยา่งชดัเจน 

2. คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทส าคญัในการก าหนดวิสยัทศัน์ กลยทุธ์ นโยบายและแผนงานที่ส าคญัของ
บริษัท โดยจะต้องพิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงและวางแนวทางการบริหารจดัการที่มีความเหมาะสม รวมทัง้
ต้องด าเนินการเพื่อให้มัน่ใจวา่ระบบบญัชี รายงานทางการเงิน และการสอบบญัชี มีความนา่เช่ือถือ 

3. คณะกรรมการบริษัทจะต้องเป็นผู้ น าในเร่ืองจริยธรรม เป็นตวัอย่างในการปฏิบตัิงานตามแนวทางการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และสอดส่องดูแลเร่ืองการจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ และรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

4. คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตัง้คณะกรรมการเฉพาะเร่ืองขึน้ตามความเหมาะสมเพื่อช่วยพิจารณา
กลัน่กรองงานท่ีมีความส าคญัอยา่งรอบคอบ 

5. คณะกรรมการบริษัทต้องจดัให้มีการประเมินผลตนเองรายปี เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบตัิ
หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 
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6. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณของบริษัท เพื่อให้
คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน รวมถึงลกูจ้างทกุคนใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบตัิ ควบคู่ไปกบั
ข้อบงัคบัและระเบียบของบริษัท 

7. คณะกรรมการบริษัทต้องจดัให้มีการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัท ทัง้ในเร่ืองทางการเงินและที่ไมใ่ช่เร่ือง
ทางการเงินอย่างเพียงพอ เช่ือถือได้ และทันเวลา เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทได้รับ
สารสนเทศอยา่งเทา่เทียมกนั 

8. คณะกรรมการบริษัทต้องให้ผู้ ถือหุ้ นได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน มีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล
สารสนเทศ และมีช่องทางที่เหมาะสมในการสือ่สารกบับริษัท 

9. คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในต าแหน่งบริหารที่
ส าคญัทกุระดบัอยา่งเหมาะสม และมีกระบวนการสรรหาที่โปร่งใสเป็นธรรม 

10. ด าเนินกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก าหนดของส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
รวมทัง้ปฏิบตัิตามมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

11. ป้องกนัความขดัแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึน้ระหวา่งบริษัท สร้างความเช่ือมัน่ให้กบัผู้ ถือหุ้น ภายใต้
หลกัการถ่วงดลุอ านาจที่โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 

12. คณะกรรมการบริษัทจะต้องประกอบด้วย คณะกรรมการอิสระไมน้่อยกวา่ 3 คน 
13. มีระบบการประเมินและการควบคมุความเสีย่งอยา่งเหมาะสม 
14. คณะกรรมการบริษัทจะต้องมกีารประชมุโดยสม ่าเสมอเป็นประจ าอยา่งน้อยทกุสามเดือนตอ่ครัง้ และอาจ

มีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจ าเป็น  โดยมีการก าหนดการประชุมล่วงหน้าตามข้อบงัคบัของ
บริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาศกึษาข้อมลูอยา่งเพียงพอก่อนเข้าร่วมการประชมุ 

15. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทัง้ด้านทักษะ 
ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท เพศ และควรมีกรรมการที่ไม่ได้เป็น
กรรมการบริหารอยา่งน้อย 1 คนที่มีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออตุสาหกรรมหลกัที่บริษัทด าเนินกิจการอยู่ 

บริษัทฯ เห็นว่าหลกับรรษัทภิบาลเป็นแนวทางการบริหารองค์กรที่มีประโยชน์อย่างยิ่งจึงให้ความส าคญัใน
หลกัการและแนวปฏิบัติที่เก่ียวกับความรับผิดชอบ และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนเก่ียวข้อง  เช่น การก าหนดอย่างชัดเจน
เก่ียวกบัขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และกรรมการ
ผู้จดัการ 

ภาวะผู้น าและวิสัยทัศน์ 
 คณะกรรมการบริษัทซึ่งประกอบด้วยบคุคลที่มีความรู้ความสามารถและมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ความ
รับผิดชอบเป็นอยา่งดี  มีบทบาทส าคญัในการก ากบัดแูล ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของบริษัท  มีอ านาจ
หน้าที่ในการด าเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบั และมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยความซื่อสตัย์ สจุริต 
รวมทัง้การก ากบัดแูลการบริหารจดัการของฝ่ายจดัการเป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย และงบประมาณที่ก าหนดอย่าง     
มีประสทิธิภาพและประสทิธิผล 
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ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
 บริษัทได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติส าหรับกรรมการ ผู้ บริหาร และพนักงาน เพื่อป้องกันความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ ดงันี ้

1. ห้ามมิให้กรรมการ ประกอบกิจการ เข้าเป็นหุ้นสว่นหรือเข้าเป็นผู้ ถือหุ้นในนิติบคุคลที่มีสภาพอย่างเดียวกนั และ
เป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัท เว้นแตจ่ะแจ้งให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบก่อนมีมติแตง่ตัง้ 

2. ห้ามมิให้ผู้บริหารและพนักงานใช้ข้อมูลภายใน เพื่อประโยชน์ของตนในการซือ้ขายหุ้นบริษัท หรือน า
ข้อมลูภายในซึง่จะก่อให้เกิดความเสียหายตอ่ผู้ ถือหุ้นโดยรวมไปเปิดเผยกบับคุคลที่เก่ียวข้อง 

3. ไม่ใช้โอกาสหรือข้อมลูที่ได้จากการเป็นผู้บริหารหรือพนกังานของบริษัทฯ ในการท าธุรกิจที่แข่งขนั หรือ
ธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกบับริษัทฯ 

4. กรณีที่บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการเก่ียวโยงกัน หรือการได้มาจ าหน่ายไปซึ่งท รัพย์สินที่ส าคัญของ
บริษัทคณะกรรมการและฝ่ายจดัการของบริษัทจะต้องจดัให้มีการประชมุเพื่อพิจารณาเร่ืองนัน้ด้วยความ
รอบคอบ  ซื่อสตัย์  สจุริต  มีเหตุมีผล  โดยค านึงถึงผลประโยชน์สงูสดุต่อบริษัทและผู้ ถือหุ้นโดยรวมเป็น
ส าคัญ กรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียจากการพิจารณาในเร่ืองนัน้ๆ  จะต้องออกจากที่ประชุม 
กรรมการพิจารณาลงมติอนุมตัิรายการแล้วจะต้องเปิดเผยข่าวสารตามช่องทางต่างๆ เพื่อให้ผู้มีสว่นได้
เสยีได้รับทราบอยา่งเทา่เทียมและทัว่ถึงกนั 

 

จริยธรรมทางธุรกิจ 
บริษัทมีนโยบายที่เปิดเผยการด าเนินธุรกิจ การปฏิบตัิของกรรมการ พนกังาน ภารกิจต่อลกูค้า คู่ค้า ตลอดจน

สงัคม โดยผู้ เก่ียวข้องได้ทราบกนัเป็นอย่างดีและยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบตัิหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทด้วยความ
ซื่อสตัย์ สจุริต และเที่ยงธรรม บริษัทมีการติดตามการปฏิบตัิงานและเร่ืองที่เก่ียวข้องให้เป็นไปตามนโยบาย จรรยาบรรณ
ข้างต้นอยา่งสม ่าเสมอ รวมถึงบทก าหนดลงโทษทางวินยัไว้ด้วย 

 

การถ่วงดุลกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 
 ปัจจุบนับริษัทฯ มีกรรมการบริษัทจ านวนทัง้สิน้ 7 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหารจ านวน 4 ท่าน  
กรรมการอิสระจ านวน 3 ทา่น  ซึง่มีอิสระอยา่งแท้จริงจากฝ่ายบริหาร  และไมม่ีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ หรือความสมัพนัธ์
อื่นใดกบับริษัทฯ  เพื่อให้การก ากบัดแูลกิจการด าเนินไปด้วยความเป็นอิสระ และเป็นกลาง 
   

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 
โครงสร้างกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการจ านวน 3 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ  ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้
1. คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบคุคลผู้ทรงคณุวฒุิ รวมทัง้สิน้จ านวน 7 ทา่น ประกอบด้วย  

 กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร (Executive Directors) จ านวน 4 ทา่น 

 กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร (Non-Executive Directors) จ านวน 3 ทา่น ประกอบด้วย  
กรรมการอิสระ (Independent Directors) จ านวน 3 ทา่น คิดเป็นสดัสว่น 1 ใน 3 หรือเทา่กบั 
ร้อยละ 42.86 ของจ านวนกรรมการทัง้คณะ 

หมายเหตุ รายชื่อและประวตัิของคณะกรรมการแสดงในเอกสารแนบ 2 
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ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท  

1. จดัการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความสจุริต 
และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษัท 

2. มีอ านาจมอบหมายแต่งตัง้กรรมการจ านวนหนึ่งให้เป็นคณะกรรมการบริหาร เพื่อด าเนินการอย่างหนึ่ง
อย่างใดหรือหลายอย่างเพื ่อปฏิบตัิงานตามที ่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  รวมทัง้มี
อ านาจแต ่งตัง้ประธานกรรมการบริหาร และคณะกรรมการอื ่นๆ เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ  
คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน ตามความเหมาะสม 

3. ก าหนดเป้าหมาย  แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัท  ควบคุมดแูลการบริหารและ
การจดัการของคณะกรรมการบริหาร หรือบคุคลท่ีได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการ
ได้ให้ไว้ 

4. พิจารณาทบทวนและอนุมัตินโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงานการด าเนินธุรกิจ งบประมาณส าหรับ
ประกอบธุรกิจประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษัท ท่ีเสนอโดย
คณะกรรมการบริหาร 

5. ติดตามผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอยา่งตอ่เนื่อง 

6. พิจารณาและอนมุตัิกิจการอื่นๆ ที่ส าคญัอนัเกี่ยวกบับริษัท หรือที่เห็นสมควรจะด าเนินการนัน้ๆ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์แก่บริษัท 

  

เว้นแต่อ านาจในการด าเนินการดงัต่อไปนี ้จะกระท าได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนมุตัิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทัง้นี ้
ก าหนดให้รายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์อื่นใดกบับริษัทหรือบริษัทย่อย ให้กรรมการซึ่งมีสว่นได้เสียในเร่ืองนัน้ ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ในเร่ืองนัน้  

(ก) เร่ืองที่กฎหมายก าหนดให้ต้องได้มติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 
(ข)  การท ารายการท่ีกรรมการมีสว่นได้เสยีและอยูใ่นขา่ยที่กฎหมาย หรือข้อก าหนดของตลาด

 หลกัทรัพย์ระบใุห้ต้องได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น  
 

และในกรณีดงัต่อไปนีจ้ะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ และที่ประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนน
เสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

(ก) การขาย หรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมด หรือบางสว่นท่ีส าคญั 
(ข) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
(ค) การท า แก้ไข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมด หรือบางสว่นที่ส าคญั

การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมี
วตัถปุระสงค์จะแบง่ก าไรขาดทนุกนั  

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบั 
(จ) การเพิ่มทนุ การลดทนุ การออกหุ้นกู้  การควบหรือเลกิบริษัท  
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การประชมุคณะกรรมการบริษัท 
(ก) กรรมการต้องมาประชมุไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของกรรมการทัง้หมดของบริษัทจึงจะครบองค์ประชมุ  
(ข) การวินิจฉยัชีข้าดของที่ประชมุคณะกรรมการให้ถือเสยีงข้างมาก 
(ค) กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเร่ืองใด ไม่มี

สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียง
เพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด  

 
บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการมีหน้าที่ดงัตอ่ไปนี ้ 

1. พิจารณาก าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทร่วมกบักรรมการผู้จดัการ และดแูลให้กรรมการ
บริษัทได้รับข้อมลูอย่างถกูต้อง ครบถ้วน ชดัเจน และทนัเวลาก่อนการประชุม เพื่อให้กรรมการบริษัท
สามารถตดัสินใจได้อย่างเหมาะสม 

2. เป็นผู้น าของคณะกรรมการบริษัท และเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท  
2.1 ด าเนินการประชมุคณะกรรมการบริษัทตามระเบียบวาระ ข้อบงัคบัของบริษัทและกฎหมาย 
2.2 จดัสรรเวลาอยา่งเพียงพอ และสง่เสริมให้กรรมการบริษัททกุคนอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้

อยา่งเต็มที่เป็นอิสระ และใช้ดลุยพินิจอยา่งรอบคอบ โดยค านงึถึงผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่ายอยา่งครบถ้วน 
2.3 สรุปมติที่ประชมุและสิง่ที่จะต้องด าเนินการตอ่ไปอยา่งชดัเจน 
2.4 ก าหนดให้มีการประชมุคณะกรรมการบริษัทโดยไมม่ีกรรมการบริษัทท่ีมาจากฝ่ายจดัการ 

3. เป็นผู้น าในการประชุมผู้ ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบวาระ ข้อบงัคบัของบริษัทและกฎหมาย โดยจดัสรร
เวลาให้เหมาะสม รวมทัง้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นอยา่งเทา่เทียมกนั และดแูลให้มีการตอบ
ข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้นอยา่งเหมาะสมและโปร่งใส 

4. สนบัสนนุและเป็นแบบอยา่งที่ดีในการปฏิบตัิตามหลกับรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณของบริษัท 
5. เสริมสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหว่างคณะกรรมการบริษัทกบัฝ่ายจดัการ และสนบัสนุนการปฏิบตัิหน้าที่

ของกรรมการผู้จดัการและฝ่ายจดัการตามนโยบายของบริษัท 
6. ก ากบัดแูลให้มีการเปิดเผยข้อมลูและการจดัการอยา่งโปร่งใสในกรณีที่มีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
7. ก ากบัดแูลให้คณะกรรมการบริษัทมีโครงสร้างและองค์ประกอบที่เหมาะสม 
8. ก ากบัดแูลให้การปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม คณะกรรมการชดุยอ่ยตา่งๆ และกรรมการ

บริษัทแตล่ะคนเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพและเกิดประสทิธิผล 
9. ก ากับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม และคณะกรรมการชุด

ยอ่ยตา่งๆ เพื่อน าผลไปปรับปรุงการปฏิบตัิหน้าที่ และเสริมสร้างความรู้ความสามารถของกรรมการบริษัท
และกรรมการชดุยอ่ย 
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การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ 
บริษัทฯ ได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ อย่าง

ชดัเจน โดยกรรมการบริษัทท าหน้าที่ในการก าหนดนโยบายและก ากบัดแูลการด าเนินงานของฝ่ายจดัการในระดบั
นโยบาย ขณะที่ฝ่ายจัดการท าหน้าที่บริหารงานในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนด ดังนัน้ประธาน
กรรมการ และกรรมการผู้ จัดการ จึงเป็นบุคคลคนละคนกัน โดยทัง้สองต าแหน่งต้องผ่านการคัดเลือกจาก
คณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ได้บคุคลที่มีความเหมาะสมที่สดุ  

ประธานกรรมการไม่ได้เป็นกรรมการที่ เป็นผู้ บริหาร และไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัท
ตลอดจนไมม่ีอ านาจลงนามผกูพนับริษัท เพื่อให้การแบง่แยกหน้าที่ระหวา่งการก ากบัดแูลเชิงนโยบายในภาพรวม
ของบริษัทกบัการบริหารงานได้อยา่งชดัเจน 

ส าหรับฝ่ายจัดการได้รับมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้ด าเนินงานภายใต้นโยบายต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ 
รับผิดชอบผลการด าเนินงานโดยรวม ควบคุมค่าใช้จ่ายและงบลงทุนตามขอบเขตที่คณะกรรมกาอนุมัติใน
แผนงานประจ าปี ด าเนินการตามนโยบายด้านบคุคล แก้ไขปัญหาหรือความขดัแย้งที่มีผลกระทบตอ่องค์กร และ
ด ารงไว้ซึง่การสือ่สารท่ีมีประสทิธิภาพตอ่ผู้มีสว่นเก่ียวข้อง 

2.  คณะกรรมการบริหาร 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการจ านวน 4 ทา่น ดงัมีรายช่ือ

ตอ่ไปนี ้
 

 

 
 
 
 
 
ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร  

1. มีอ านาจในการจดัการและบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั มติที่
ประชุมผู้ถือหุ้น และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทด้วยความซื่อสตัย์สจุริต และระมดัระวงัรักษา
ผลประโยชน์ของบริษัท 

2. ก าหนดโครงสร้างองค์กร อ านาจการบริหารงานในสายงานต่างๆของบริษัท โดยให้ครอบคลมุทกุ
รายละเอียดของการคดัเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง การโยกย้าย และการเลิกจ้าง พนกังานของบริษัท  

3. วางแผนและก าหนดแผนธุรกิจ กลยทุธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณส าหรับประกอบธุรกิจประจ าปี         
เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิ รวมทัง้พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรงบประมาณประจ าปี  
การแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ในกรณีมีความจ าเป็นเร่งด่วน   และให้
น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อทราบต่อไป  

4. ตรวจสอบติดตามการด าเนินการตามนโยบาย  และแนวทางบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัทที่ก าหนดไว้
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เอือ้ต่อสภาพการด าเนินธุรกิจ  

ช่ือ-นามสกลุ ต าแหนง่ 
1. นายอารีย์  พุม่เสนาะ ประธานกรรมการบริหาร 
2. นายทวศีกัดิ์ หวงัก่อเกียรต ิ กรรมการบริหาร 
3. นายธีระ พุม่เสนาะ กรรมการบริหาร 
4. นางจนัทน์กะพ้อ  ดิสกลุ กรรมการบริหาร 
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5. ตรวจสอบติดตามผลการด าเนินงานของบริษัทที่ก าหนดไว้ให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่ได้รับอนมุตัิ 
6. พิจารณาโครงการลงทนุขนาดใหญ่ของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิ 
7. มีอ านาจในการอนมุตัิการด าเนินการทางการเงินดงันี ้
 

(ก) ในกรณีที่ก าหนดไว้ในแผนธุรกิจหรืองบประมาณประจ าปีที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้แล้ว  
คณะกรรมการบริหารสามารถด าเนินการได้โดยไมจ่ ากดัวงเงิน 

(ข) ในกรณีที่ไม่ได้ก าหนดไว้ตามข้อ (ก) ให้คณะกรรมการบริหารของบริษัทมีอ านาจในการอนุมตัิการ
ด าเนินการทางการเงินในวงเงินไม่เกิน 150 ล้านบาท  โดยอ านาจอนุมัติทางการเงินดังกล่าว          
จะรวมถึงการอนมุตัคิา่ใช้จา่ยตา่ง ๆ   ในการด าเนินการตามปกตธิุรกิจ การลงทนุในสนิทรัพย์ฝ่ายทนุ 
หรือสินทรัพย์ถาวร การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การจดัหาวงเงินสินเช่ือ รวมถึงการให้หลกัประกัน 
เป็นต้น และให้เสนอตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการเพื่อทราบตอ่ไป 

   
8. ปฏิบตัิหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายในแตล่ะช่วงเวลาจากคณะกรรมการบริษัท 
 

 ทัง้นี ้ประธานกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริหาร  จะไมส่ามารถอนมุตัิรายการท่ีตน หรือ
บุคคลที่อาจมีความขดัแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดกับ
บริษัท หรือ บริษัทยอ่ย 

3.  คณะกรรมการตรวจสอบ  
 

 บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระจ านวน 3 ทา่น 
มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 2 ปี ทัง้นีเ้มื่อครบก าหนดออกตามวาระก็อาจได้รับการพิจารณาแต่งตัง้ให้ด ารง
ต าแหน่งต่อไปอีกได้ โดยกรรมการตรวจสอบทุกท่านมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อสอบทานการปฏิบตัิงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท สอบทานรายงานทางการเงินเพื่อน าเสนอกรรมการบริษัท รวมทัง้
พิจารณาเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการเก่ียวโยงกันหรือรายการที่ขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้
ถกูต้องและครบถ้วน  ทัง้นีค้ณะกรรมการตรวจสอบสามารถปฏิบตัิหน้าที่และแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ โดยมี
ส านกังานตรวจสอบภายในท าหน้าที่ตรวจสอบบริษัทเป็นประจ าทุกไตรมาส และรายงานผลการตรวจสอบต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง  ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชมุทัง้สิน้ 4 ครัง้ 
 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการจ านวน 3 ท่าน ดังมี
รายช่ือตอ่ไปนี ้

 

ช่ือ-นามสกลุ ต าแหนง่ 
1. พล.ต.อ. ปรุง        บญุผดงุ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายทรงพล    อนันานนท์ กรรมการตรวจสอบ 
3. นายนฎิศวร์    รอดเพชร กรรมการตรวจสอบ 
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 กรรมการตรวจสอบล าดบัที่ 3 เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท าหน้าที่ในการสอบทาน
ความนา่เช่ือถือของงบการเงิน 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอยา่งถกูต้องและเปิดเผยอยา่งเพียงพอโดยการประสานงาน 

กบัผู้สอบบญัชีภายนอก  และผู้บริหารท่ีรับผิดชอบจดัท ารายงานทางการเงินทัง้รายไตรมาสและประจ าปี คณะกรรมการ
ตรวจสอบเสนอแนะให้ผู้สอบบญัชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใด ๆ ท่ีเห็นวา่จ าเป็นและเป็นเร่ืองส าคญัในระหว่างการ
ตรวจสอบบญัชีของบริษัทก็ได้ 

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 
ทีม่ีความเหมาะสมและมีประสทิธิผล  รวมทัง้เข้าร่วมประชุมกบัผู้สอบบญัชีโดยไมม่ีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชุมด้วยอยา่ง
น้อยปีละ 1 ครัง้  และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน  ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการ
พิจารณาแต่งตัง้  โยกย้าย  เลิกจ้างหวัหน้างานตรวจสอบภายใน หรือหนว่ยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบ
ภายใน 

3. สอบทานการปฏิบตัิงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  
ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ และกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
 4. พิจารณา คดัเลอืก เสนอแตง่ตัง้ เลอืกบคุคลซึง่มีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท กลบั
เข้ามาใหม ่และเสนอคา่ตอบแทนของบคุคลดงักลา่ว  รวมถึงการเลกิจ้าง โดยค านงึถึงความนา่เช่ือถือ  ความเพียงพอของ
ทรัพยากร  และปริมาณงานตรวจสอบของส านกังานสอบบญัชี รวมถึงประสบการณ์ของบคุลากรที่ได้รับมอบหมายให้ท าการ
ตรวจสอบบญัชีของบริษัท  

5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
และข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ ทัง้นีเ้พื่อให้มัน่ใจวา่รายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท 

 6. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท  ซึง่รายงาน 
ดงักลา่วต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ทัง้นี ้รายงานดงักลา่วจะต้องประกอบด้วยข้อมลูดงัตอ่ไปนี ้ 

- ความเห็นเก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นที่เช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 
- ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของบริษัท 
- ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของผู้ ตรวจสอบบัญชี   และเหตุผลที่เช่ือว่าผู้ สอบบัญชีของบริษัท    
เหมาะสมที่จะได้รับการแตง่ตัง้ตอ่ไปอีกวาระหนึง่ 

- ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรัพย์ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

- ความเห็นเก่ียวกบัรายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
- จ านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่น 
- ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตัิหน้าที่ตามกฏบตัร (Charter)  
- รายงานอื่นที่เห็นว่าผู้ ถือหุ้นและผู้ ลงทุนทัว่ไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
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                 7. ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย เช่น
ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสีย่ง   ทบทวนการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของการ
บริหาร ทบทวนร่วมกบัผู้บริหารของบริษัทในรายงานส าคญั ๆ  ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายก าหนด ได้แก่ 
บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น 

   9.3  การสรรหาและการแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 
 การสรรหากรรมการ 

i. คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการบริษัทคนใดคนหนึ่งอาจจะเสนอบุคคลเข้ารับคดัเลือกเป็นกรรมการ
บริษัทได้ คณะกรรมการบริษัทจะแนะน าบุคคลดงักลา่วเพื่อให้ผู้ ถือหุ้นคดัเลือกเลขานกุารบริษัท จะเป็น    
ผู้ตรวจสอบคณุสมบตัิของผู้นัน้ก่อนที่จะเสนอต่อผู้ ถือหุ้น โดยผู้ ถือหุ้นจะพิจารณาเลือกสรรให้สอดคล้อง
กบัภาระผูกพนัที่บริษัทหรือผู้ ถือหุ้นหลกัมีต่อบุคคลที่จะเข้ารับการคดัเลือก รวมทัง้จะค านึงถึงสญัญาที่
บริษัท มีตอ่ผู้ ถือหุ้นอีกด้วย 

ii. มาตรฐานในการเลอืกสรรกรรมการบริษัท 
บุคคลผู้ ที่จะเข้ารับการคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการบริษัทนัน้ จะได้รับการคัดเลือกโดยพิจารณาจาก
คณุสมบตัิดงัตอ่ไปนี ้

 ประสบการณ์ 

 ความรู้ 

 ความซื่อสตัย์ และความเข้าใจในภาพรวมของอตุสาหกรรม 
  
 อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี อาจต้องมีการเลือกสรรกรรมการท่ีมีความเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นซึ่งมีสว่น
ได้เสยีอยา่งมีนยัส าคญัในบริษัท เนื่องจากเป็นข้อผกูพนัตามสญัญาวา่ผู้ ถือหุ้นดงักลา่วจะต้องมีตวัแทนเข้าเป็น
กรรมการในบริษัท การคดัเลอืกบคุคลที่จะแตง่ตัง้เป็นกรรมการของบริษัทจะกระท าผา่นการประชมุผู้ ถือหุ้น เนื่องจาก
บริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหาคัดเลือกบุคคลที่จะด ารงต าแหน่งดังกล่าว โดยที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นจะท าการ
เลอืกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดไว้ในข้อบงัคบับริษัทดงัตอ่ไปนี  ้
1. ผู้ ถือหุ้นทา่นหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัจ านวนหุ้นท่ีตนถือ 
2. ผู้ ถือหุ้นแต่ละท่านจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดตามข้อ 1. เลือกตัง้บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได้ แตจ่ะแบง่แยกคะแนนเสยีงที่ตนมีอยูใ่ห้แก่บคุคลใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 
3. บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสยีงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผู้ได้รับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการเทา่กบัจ านวน 

กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนน
เสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงจะเลือกตัง้ในครัง้นัน้ให้ผู้ เป็นประธานในที่ประชุมที่     
เลอืกตัง้กรรมการคราวนัน้เป็นผู้มีสทิธิออกเสยีงชีข้าด 

การสรรหาและการแตง่ตัง้ผู้บริหาร 
 ในการสรรหาและการแตง่ตัง้ผู้บริหารของบริษัทฯ ให้เป็นไปตาม ระเบียบอ านาจอนมุตัิและด าเนินการ    
ของบริษัทฯ ดงันี ้ 
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1) การจ้างงาน แต่งตัง้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจ (ระดบัCEO)  
ต้องน าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิ 

2) การแต่งตัง้ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารงาน
กลาง เป็นอ านาจอนมุตัิของคณะกรรมการบริหาร 

3) การแต่งตัง้ผู้บริหารระดับต ่ากว่า ระดับ 2) ข้างต้น เป็นอ านาจอนุมัติของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
ผู้บริหารระดบัรองลงไป แล้วแตก่รณี 

9.4  การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
ในกรณีที่บริษัทมีการลงทุนในบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม บริษัทจะควบคุมโดยการส่งกรรมการเข้าไปเป็น

ตวัแทนตามสดัสว่นการถือหุ้น 
 
มาตรการหรือขัน้ตอนการอนมุตัิการท ารายการระหวา่งกนั 

 ในการท ารายการระหว่างกนั จะต้องมีความจ าเป็นและมีความสมเหตสุมผลของการท ารายการเพื่อก่อให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุของบริษัท   

 การท ารายการระหว่างกันในอนาคตจะขึน้อยู่กับเหตุผลและความจ าเป็น การจ่ายและรับค่าตอบแทนต้อง
เป็นไปตามราคายตุิธรรมของตลาด และจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยในกรณีที่มีรายการ
ดงักลา่วเกิดขึน้ คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ และแจ้งความเห็น
ตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท 
 
นโยบายการท ารายการระหวา่งกนัในอนาคต 
 รายการระหว่างกนัที่อาจเกิดขึน้ในอนาคตนัน้ คณะกรรมการบริษัทจะต้องไม่อนุมตัิรายการใดๆ ที่ตนเองหรือ
บุคคลอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท และจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาให้ความเห็น วา่รายการดงักลา่วเป็นรายการท่ีเป็นไปตามลกัษณะธุรกิจทัว่ไป และ
เป็นไปในราคายตุิธรรม และเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา 
 ทัง้นี ้บริษัทฯ จะยดึแนวทางปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และข้อบงัคบั 
ประกาศ ค าสัง่ หรือข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  รวมถึงการปฏิบตัิตามข้อก าหนดในการเปิดเผย
ข้อมลูการท ารายการท่ีเก่ียวโยง และการได้มาหรือจ าหนา่ยทรัพย์สนิท่ีส าคญัของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 

9.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
 เพื่อป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์จากการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่ยงัไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน 

บริษัทฯ มีนโยบายห้ามมิให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะของบุคคลดงักล่าวใช้
ข้อมลูภายในที่ยงัไม่ได้เปิดเผยตอ่สาธารณชน เพื่อท าการซือ้ ขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพย์ของบริษัทก่อนที่ข้อมลูนัน้
จะเปิดเผยตอ่สาธารณชน หรือช่วงเวลาก่อนที่จะเปิดเผยงบการเงินตอ่สาธารณชน 1 เดือน  เพื่อให้การบริหารงานเป็นไป
อยา่งโปร่งใสและค านงึถึงผลประโยชน์ของผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่าย 

ทัง้นี ้ในการ ซือ้ ขาย โอนหรือรับโอนหลกัทรัพย์ของบริษัท กรรมการและผู้บริหารจะต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการ
ถือหลกัทรัพย์ต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตามเกณฑ์ที่ส านกังาน ก.ล.ต. 
ก าหนด  รวมทัง้ต้องจดัสง่ส าเนารายงานดงักลา่ว จ านวน 1 ชดุให้แก่เลขานกุารบริษัทเพื่อเก็บเป็นหลกัฐาน 
 



บริษัท ซี. ไอ. กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน)                                                                     แบบ 56-1 ประจ ำปี 2558 

 

สว่นที่ 2 หน้า 64 

 

รายงานการถือหลกัทรัพย์ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 
ล าดับ
ที่ 

รายชื่อกรรมการ จ านวนหุ้น (หุ้น) หมายเหตุ 
ณ 31 ธ.ค. 

2557 
ณ 31 ธ.ค. 

2558 
เพิ่ม (ลด) 
ระหว่างปี 

กรรมการบริษัท 
1 พล.ต.อ.ปรุง  บญุผดงุ - - -  
2 นายอารีย์  พุม่เสนาะ 81,577,200 81,577,200 -  
3 นายทวีศกัดิ์  หวงัก่อเกียรติ 30,500,000 30,500,000 -  
4 นายธีระ  พุม่เสนาะ 12,000,000 12,000,000 -  
5 นางจนัทน์กะพ้อ  ดิสกลุ 705,768 705,768   
6 นายทรงพล  อนันานนท์ - - -  
7 นายนฎิศวร์  รอดเพชร - - -  

ผู้บริหาร 
8 นายไสว  ฉตัรชยัรุ่งเรือง - - -  
9 น.ส.รัตนกมล  พุม่เสนาะ 100,000 100,000 -  
10 นายบญุเยือน  เอี่ยมสอาด - - -  
11 นางเสาวคนธ์ อดุมรัตน์ - - -  

 

 
9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี  

คา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีประจ าปี 2556-2558  มีรายละเอียดดงันี ้
 

(บาท) ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
คา่ตอบแทนจากการสอบบญัชี 
( Audit Fee) 

990,000 1,100,000 1,160,000 

คา่บริการอื่นๆ  
(Non-Audit Fee)  

118,800 80,000 114,860 

หมายเหต.ุ.คา่บริการอ่ืน ๆ เชน่ คา่จดัท างบการเงินเพิ่ม , คา่พาหนะ , คา่ไปรษณีย์ ,คา่โทรศพัท์ ,คา่บริการปฏิบตัิงานลว่งเวลา          
(Overtime) รวมถึง คา่ที่พกั และ คา่เบีย้เลีย้งพนกังาน  
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9.7 การปฏิบัติตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดีในเร่ืองอื่นๆ 
 บริษัทให้ความส าคญัในการก ากบัดแูลกิจการตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีตามแนวทางที่ตลาดหลกัทรัพย์

แหง่ประเทศไทยก าหนดในทกุๆเร่ือง นอกเหนือจากทีเ่ปิดเผยไว้ข้างต้น ดงัจะเห็นได้จากกระบวนการควบคมุภายใน 
ความรับผิดชอบตอ่สงัคม การบริหารจดัการความเสีย่ง ดงัปรากฏในหวัข้อตอ่ๆ ไปอีกด้วย 

รวมถึงบริษัทให้ความส าคัญต่อระบบการควบคุมภายใน ส าหรับทัง้ระดับบริหารและระดับปฏิบัติการที่                    
มีประสิทธิภาพ จึงได้ก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีด าเนินการให้มีความเหมาะสมชดัเจน มีการก าหนดภาระหน้าที่ อ านาจ
ด าเนินการของผู้ปฏิบตัิงาน ผู้บริหารไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษรอยา่งชดัเจน และมีการแบง่แยกหน้าที่ผู้ปฏิบตัิงาน ผู้ติดตาม 
ควบคมุและประเมินผลออกจากกนั เพื่อให้เกิดการถ่วงดลุและตรวจสอบระหว่างกนัอย่างเหมาะสม นอกจากนีย้งัมีการ
ควบคมุภายในเก่ียวกบัระบบการเงิน โดยบริษัทจดัให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารสายงานท่ีรับผิดชอบ โดย
สรุปสาระส าคญัการด าเนินการด้านการก ากบัดแูลกิจการ ดงันี ้
 

9.7.1 สิทธิของผู้ถอืหุ้น (Rights of Shareholders) 
 

 บริษัทได้ให้ความส าคญัในการปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเทา่เทียมกนั ด้วยวิธีการและมาตรฐานท่ีเป็น      ที่
ยอมรับและเช่ือถือได้ โดยให้สทิธิในการซือ้ ขาย โอน หลกัทรัพย์ที่ตนถืออยูอ่ยา่งเป็นอิสระ การได้รับสว่นแบง่ผลก าไรจาก
บริษัท  การเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น การเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า การเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตัง้เป็ น
กรรมการบริษัท การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมอย่างเป็นอิสระ การร่วมตัดสินใจในเร่ืองส าคัญของบริษัท เช่น         
การเลือกตัง้กรรมการ การอนุมัติธุรกรรมที่ส าคญัและมีผลต่อทิศทางในการด าเนินธุรกิจของบริษัท การแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิ และข้อบงัคบัของบริษัท ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นทกุคนมีสิทธิออกเสียงตามจ านวนหุ้นท่ีถืออยู ่โดยแตล่ะหุ้นมีสทิธิออก
เสยีงหนึง่เสยีง และไมม่ีหุ้นใดมีสทิธิพิเศษเหนือผู้ ถือหุ้นรายอื่น 

ในฐานะเจ้าของบริษัท ผู้ ถือหุ้นย่อมมีสิทธิก าหนดทิศทางการด าเนินธุรกิจของบริษัท หรือตดัสินใจในเร่ืองที่        
มีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อบริษัท การประชุมผู้ ถือหุ้นจึงเป็นเวทีส าคญัส าหรับผู้ ถือหุ้นในการแสดงความคิดเห็น 
ซกัถาม พิจารณาลงคะแนนเสยีงชีข้าด และคดัเลือกคณะกรรมการเพื่อท าหน้าที่ก ากบัดแูลบริษัทแทนผู้ ถือหุ้น  ดงันัน้ ผู้
ถือหุ้นจึงมีสิทธิโดยชอบที่จะเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้ น รวมทัง้มีเวลาเพียงพอส าหรับการพิจารณาและรับทราบผลการ
ประชมุ 
 

การประชุมผู้ถอืหุ้น 

ก าหนดการจดัประชมุผู้ ถือหุ้น 
บริษัทได้ก าหนดให้มีการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นปีละครัง้ ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือน นบัแต่วนัสิน้สดุรอบปีบญัชี

ของบริษัท และในกรณีที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งเป็นเร่ืองที่กระทบหรือเก่ียวข้องกับ
ผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นหรือเก่ียวข้องกบัเง่ือนไขหรือกฎเกณฑ์ กฎหมายที่ใช้บงัคบัที่ต้องได้รับการอนมุตัิจากผู้ ถือหุ้น 
บริษัทจะเรียกประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นเป็นกรณีไป ทัง้นีใ้นปี 2558 บริษัทฯ ได้จดัการประชมุผู้ ถือหุ้น 1 ครัง้ คือ การประชมุ
สามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี เมื่อวนัจันทร์ที่ 20 เมษายน 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติ
สิริกิติ์ เลขท่ี 60 ถนนรัชดาภิเษกตดัใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 และในระหว่างปีไม่มีการเรียก
ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น 
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การแจ้งเชิญประชมุลว่งหน้า 
ในปี 2558 การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2558 เมื่อวนัเสาร์ที่ 28 กุมภาพนัธ์ 2558 มีมติให้จดัการ

ประชุมสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้นในวนัจันทร์ที่ 20 เมษายน 2558 โดยได้เปิดเผยมติการประชุม วนัประชุม ระเบียบวาระ
การประชุม และแจ้งข่าวประกาศในเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้าในวนัที่
คณะกรรมการมีมติ ก่อนการจดัสง่หนงัสอืเชิญประชมุโดยบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั ซึง่เป็นนาย
ทะเบียนหลกัทรัพย์ของบริษัท เป็นผู้ด าเนินการจดัสง่หนงัสือเชิญประชมุที่มีรายละเอียดวาระการประชมุ ข้อมลูประกอบ
ที่ส าคญัและจ าเป็นส าหรับการตัดสินใจ ความเห็นของคณะกรรมการ รายงานการประชุมที่ผ่านมาซึ่งมีรายละเอียด
ครบถ้วน รายงานประจ าปี พร้อมทัง้เอกสารประกอบการประชมุ เอกสารที่ต้องใช้ในการมอบฉนัทะ และระบวุิธีการใช้ไว้
ชัดเจนตามที่บริษัทก าหนด โดยจัดส่งให้ผู้ ถือหุ้ นล่วงหน้า 7 วันก่อนวันประชุมผู้ ถือหุ้น และได้ท าการประกาศลงใน
หนงัสอืพิมพ์ติดตอ่กนั 3 วนั ก่อนวนัประชมุ 3 วนั เพื่อบอกกลา่วเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการลว่งหน้าเพียงพอส าหรับการ
เตรียมตวัก่อนมาเข้าร่วมประชุม 

อย่างไรก็ตาม ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ได้น าข้อมูลหนังสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้ น และเอกสารประกอบ
เปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัท ลว่งหน้าก่อนวนัประชมุ 30 วนั 

 
การด าเนินการประชมุผู้ ถือหุ้น 

 ก่อนเร่ิมการประชุมผู้ ถือหุ้น ประธานที่ประชุมจะแนะน าคณะกรรมการ คณะผู้บริหาร ผู้สอบบญัชีของบริษัท 
และที่ปรึกษาด้านการเงิน ให้ที่ประชมุรับทราบ แล้วจึงชีแ้จงกติกาทัง้หมด รวมถึงวิธีนบัคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้นท่ีต้องลง
มติ  ในแต่ละวาระตามข้อบงัคบัของบริษัท รวมถึงการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระอย่างชดัเจน และเมื่อมี
การให้ข้อมลูตามระเบียบวาระแล้ว ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมประชุมทกุรายแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
ถามค าถามในแตล่ะวาระ และให้เวลาอภิปรายอยา่งเหมาะสมเพียงพอ จากนัน้ประธานฯ และผู้บริหารจะตอบข้อซกัถาม
อย่างชดัเจน ตรงประเด็น และให้ความส าคญักบัทกุค าถามแล้วจึงให้ที่ประชุมออกเสยีงลงมติในวาระนัน้ๆ ส าหรับวาระ
การเลอืกตัง้กรรมการ ประธานฯ จะด าเนินการให้ผู้ ถือหุ้นลงมติเป็นรายบคุคล 

ประธานฯ จะด าเนินการประชุมตามล าดบัวาระการประชุม และไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ ถือหุ้น
ทราบลว่งหน้า เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลีย่นล าดบัระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวน   
ผู้ ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมหรือผู้ ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกนัไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมดอาจ
ขอให้ ที่ประชุมพิจารณาเร่ืองอื่นนอกจากที่ก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เมื่อที่ประชุมได้พิจารณาระ เบียบวาระที่
ก าหนดไว้เป็น  ที่เรียบร้อยแล้วตามที่ก าหนดไว้ในข้อบงัคบัของบริษัท ทัง้นี ้ในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปี 2558 
ไมม่ีการเปลีย่นล าดบัระเบียบวาระ และไมม่ีการขอให้ที่ประชมุพิจารณาเร่ืองอื่นที่ไมไ่ด้ก าหนดไว้ในท่ีประชมุอยา่งใด 

อนึ่ง ในการประชมุทุกครัง้จะมีการจดบนัทึกรายงาน การประชมุอย่างถูกต้องครบถ้วน และสรุปด้วยการลงมติ พร้อมกบันบั
คะแนนเสียง ซึ่งรวมระยะเวลาท่ีใช้ในการประชมุ ผู้ ถือหุ้นแต่ละครัง้ประมาณ 2 ชัว่โมง ทัง้นีใ้นการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปี 2558 
ได้ก าหนดการประชมุเวลา 13.30 น. โดยเร่ิมรับลงทะเบียนเวลา 12.00 น. โดย ณ ตอนเปิดประชมุมีผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุด้วยตนเอง และ
มอบฉนัทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนรวม 119 ราย ถือหุ้นรวมกนัทัง้สิน้จ านวน 314,449,040 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 36.36  ซึ่งเกินกวา่ 1 
ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมดของบริษัท จ านวนทัง้สิน้ 864,768,632 หุ้น  

การเปิดเผยผลการประชมุผู้ ถือหุ้น 
ในปี 2558 บริษัทได้จัดส่งรายงานสรุปผลการลงมติในที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นให้ตลาดหลักทรัพย์ ฯ  และ

คณะกรรมการ ตลาดหลกัทรัพย์  ภายในช่วงเย็นหลงัจากเสร็จสิน้การประชุม (วนัที่ 20 เมษายน 2558)  และจะจัดส่ง
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รายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น ซึง่จดบนัทึกรายงานการประชมุและบนัทกึการออกเสียง รวมทัง้ข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้นในแต่
ละวาระ อย่างละเอียดให้ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์ ภายในก าหนด 14 วนั รวมถึงเผยแพร่
รายงานการประชมุบนเว็บไซต์ของบริษัท 

 
9.7.2 การปฏิบัติต่อผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั (Equitable Treatment of Shareholders) 
 
บริษัทปฏิบัติต่อผู้ ถือหุ้นแต่ละรายเท่าเทียมกัน แม้ว่าจะถือหุ้นไม่เท่ากันและมีสิทธิออกเสียงไม่เท่ากัน   ซึ่ง

เป็นไปตามจ านวนหุ้นท่ีถือ มีสทิธิพืน้ฐานในฐานะผู้ ถือหุ้นเทา่เทียมกนั โดยไมค่ านงึถึงเพศ อาย ุเชือ้ชาติ สญัชาติ ศาสนา 
ความเช่ือ ฐานะทางสงัคม ความพิการ หรือความคิดเห็นทางการเมือง ในการประชุมผู้ ถือหุ้นบริษัท จะจดัเจ้าหน้าที่ไว้
คอยอ านวยความสะดวก สว่นการจดักิจกรรมส าหรับผู้ ถือหุ้นของบริษัทก็เปิดโอกาสให้โดยไมม่ีข้อจ ากดั 
 

การเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการ 
บริษัทฯ ก าหนดหลกัเกณฑ์ รวมทัง้ก าหนดขัน้ตอน แนวทางการพิจารณาการให้สิทธิผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอ

วาระ การประชุมฯ และ/หรือ ช่ือบุคคลเพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการ ลว่งหน้าให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาก าหนดเป็น
ระเบียบ วาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น เพื่อให้โอกาสผู้ ถือหุ้น มีสว่นร่วมในการก ากบัดแูลบริษัท และการคดัสรรบคุคลที่
มี คณุสมบตัิเหมาะสมและปฏิบตัิหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้นและผู้มีสว่นได้สว่นเสีย
ทกุฝ่าย โดยให้สิทธิผู้ ถือหุ้นรายเดียว หรือกลุม่ที่ถือหุ้นของบริษัทรวมกนัเกินกวา่ 5% ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยและช าระ
แล้วของบริษัทฯ  และเป็นการถือหุ้นของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องจนถึงวนัที่เสนอเร่ืองเพื่อบรรจุในวาระการประชุม เป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน  เสนอวาระการประชุมหรือเสนอช่ือบุคคล ที่มีความเหมาะสมเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ
บริษัทก่อน การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีในช่วงไตรมาสสดุท้ายของปี 

ส าหรับการประชมุ สามญัผู้ ถือหุ้นปี 2558 บริษัทฯ ได้น าหลกัเกณฑ์ดงักลา่วเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และ
แจ้งข่าวประกาศในเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีระยะเวลาตัง้แต่วนัที่ 24 กนัยายน 2557 จนถึง
วนัที่ 30 ธันวาคม 2557 แล้ว อย่างไรก็ตามไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และไม่มีการเสนอช่ือบคุคลเสนอแต่งตัง้
เป็นกรรมการในระยะเวลาดงักลา่ว ซึง่เลขานกุารบริษัทได้รายงานตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทรับทราบแล้ว 

 
การอ านวยความสะดวกแก่ผู้ถอืหุ้นในการประชุมผู้ถอืหุ้น 
 ในการจดัการประชมุผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 บริษัทฯ ได้อ านวยความสะดวก ให้กบัผู้ ถือหุ้นทกุราย ด้วยการ
จดัให้มีเจ้าหน้าที่คอยดแูล ต้อนรับให้ความสะดวกอย่างเพียงพอ มีการคดัเลือกสถานที่ประชุม ที่สามารถอ านวยความ
สะดวกให้กับผู้ เข้าร่วมการประชุม จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร การเปิดรับลงทะเบียนก่อนเวลา
ประชุม 2 ชัว่โมง การขยายระยะเวลารับลงทะเบียนจนถึงระยะเวลาก่อนการพิจารณาวาระการประชุมสดุท้าย การใช้
ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนเพื่อความสะดวกรวดเร็ว และการจัดให้มีการเลีย้งรับรองส าหรับผู้ ถือหุ้นที่มาร่วม
ประชมุ 

 แม้ผู้ ถือหุ้นสว่นใหญ่ที่มาเข้าร่วมการประชมุสามญัประจ าปีของบริษัทฯ เป็นคนไทย และด าเนินการประชุม
ผู้ ถือหุ้นเป็นภาษาไทย แต่บริษัทฯ ได้จดัท าเอกสารประกอบการประชุมผู้ ถือหุ้น และเอกสารอื่นที่เก่ียวข้องเป็น 2 ภาษา        
คือ ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ส าหรับผู้ ถือหุ้นชาวไทยและชาวตา่งชาติ  
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การมอบฉันทะ 
 เพื่อรักษาสิทธิให้ผู้ ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าประชุมประจ าปี 2558 ด้วยตนเอง ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้
ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัท ทา่นใดทา่นหนึง่จากกรรมการอิสระท่ีเข้าร่วมประชมุทัง้หมด ซึง่บริษัทฯ จะระบรุายช่ือ
ไว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์ก าหนด เพื่อให้ผู้ เข้าประชมุและออกเสยีงลงมตแิทนผู้ ถือหุ้นได้โดยไม่
มีเง่ือนไข  ทัง้นี ้ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้กบัผู้อื่น บริษัทฯ จะให้สิทธิและปฏิบตัิต่อผู้ รับมอบฉนัทะเสมือนเป็นผู้ ถือ
หุ้นท่านหนึ่ง นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้เปิดเผยแบบหนงัสือมอบฉนัทะ ที่แนบพร้อมทัง้รายละเอียด และขัน้ตอนต่างๆ  บน
เว็บไซต์ของบริษัทฯ  ลว่งหน้าก่อนวนัประชุม 30 วนั โดยผู้ ถือหุ้นสามารถสอบถามข้อมลูเพิ่มเติมได้ทัง้ทางโทรศพัท์ หรือ
ช่องทางอื่นๆ เช่น เว็บไซต์ อีเมล เป็นต้น 

9.7.3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Role of Shareholders) 
 บริษัทได้ให้ความส าคญัตอ่สทิธิของผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่  โดยค านงึถึงการรักษาผลประโยชน์ของบริษัทควบคู่
ไปกบัการค านึงถึงผลประโยชน์  สิทธิและความเท่าเทียมกนัของผู้ ถือหุ้น และผู้มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ของบริษัท อนัได้แก่     
ผู้ ถือหุ้น  พนกังาน  คูค้่า  เจ้าหนี ้ ลกูค้า  คูแ่ขง่ขนั สงัคมและสิง่แวดล้อม 

9.7.3.1 การปฏิบตัิตอ่ผู้มีสว่นได้เสยี โดยยดึหลกัดงันี ้

ผู้ถอืหุ้น 
คณะกรรมการบริษัท ได้ยดึถือการปฏิบตัิหน้าที่อยา่งซื่อสตัย์ โปร่งใส เพื่อประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้นทัง้หมดใน

การท่ีจะรักษาและเสริมสร้างมลูคา่ระยะยาวตอ่ผู้ ถือหุ้น ข้อมลูที่ส าคญัทัง้หมดซึง่อาจสง่ผลกระทบตอ่ราคาหุ้นของบริษัท 
และ/หรือ การตดัสนิใจของผู้ ถือหุ้นจะต้องได้รับการเปิดเผยโดยครบถ้วนในเวลาที่เหมาะสม  

พนักงาน 
 บคุลากรของบริษัทฯ ทกุคนเป็นสว่นส าคญัที่สดุในการด าเนินธุรกิจ บริษัทฯ จึงให้ความส าคญักบัพนกังานทกุ

คน  โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ ให้ความมั่นใจในคุณภาพชีวิตการท างานอย่างเท่าเทียมกัน เสมอภาค และให้
ผลตอบแทนอย่างยตุิธรรมและเหมาะสม บริษัทฯ สง่เสริมให้บุคลากรรู้รักสามคัคี  ไว้เนือ้เช่ือใจกัน ไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่าย 
ปฏิบตัิต่อกนัอย่างสภุาพ และเคารพในคกัดิ์ศรีความเป็นมนษุย์ โดยการสร้างสภาพแวดล้อมใน การท างานท่ีดี  มีความ
ปลอดภยั จ่ายค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัการท างาน มีสวสัดิการท่ีดีให้กบัพนกังาน และจดัหานวตักรรมและเทคโนโลยี
ใหม่ๆ  มาสนบัสนนุการท างาน รวมทัง้ไมใ่ห้เกิดกรณีที่มีลกัษณะเป็นการคกุคามทางเพศ  บริษัทฯ สง่เสริมการใช้สทิธิของ
ลกูจ้างตามกฎหมายแรงงานสมัพนัธ์  

 
บริษัทฯ มีความเช่ือมัน่วา่ การเจริญเติบโตขององค์กรขึน้อยูก่บัพนกังานท่ีมีคณุภาพ ดงันัน้ บริษัทฯ จึงมีนโยบาย

มุง่เน้นท่ีจะพฒันาและปรับปรุงระบบการบริหารและระบบการพฒันาบคุคลให้มีความทนัสมยั สอดคล้องกบัเทคโนโลยี 
และเป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อที่จะเสริมสร้างและพฒันาให้พนกังานเป็นทัง้คนดีและคนเก่ง ตลอดจนมีสว่นร่วม    
ในการพฒันาและ ช่วยเหลอืสงัคมสว่นรวม และมุง่เน้นให้พนกังานเป็นกลไกหลกัในการพฒันาให้บริษัทฯ ก้าวไปสูค่วาม
เป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศ (High Performance Organization) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและ
ตอบสนองตอ่การเปลีย่นแปลงขององค์กร 
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แนวปฏิบตัิ 
1.) บริษัทฯ ปฏิบตัิตอ่บคุลากรทกุคนโดยเสมอภาคกนั ไม่เลือกปฏิบตัิ ไมแ่บ่งแยกถ่ินก าเนิด เชือ้ชาติ เพศ อาย ุ  

สีผิว ศาสนา ความพิการ ฐานะ ชาติตระกูล สถานศึกษา หรือสถานะอื่นใดที่มิได้เก่ียวข้องโดยตรงกบัการ
ปฏิบตัิงาน 

2.) บริษัทฯ ให้โอกาสบคุลากรทกุคนแสดงความสามารถอย่างเต็มที่โดยจดัผลตอบแทนที่เหมาะสม และสร้าง
แรงกระตุ้นในการท างาน ทัง้ในรูปของเงินเดือนและโบนสั และค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานที่เหมาะสมตาม
ระเบียบของบริษัทฯ และการอบรมทัง้ระยะสัน้และระยะยาว 

3.) บุคลากรทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบด้วยตนเองอย่างสุดความสามารถ มีจิตส านึกที่ดี 
ซื่อสตัย์สจุริต เที่ยงธรรม ยดึมัน่ในคณุธรรมและจริยธรรม และมีความรับผิดชอบ ไมม่อบหมายหน้าที่ของตน
ให้บคุคลใดบุคคลหนึ่งท าแทน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่จะเป็นการจ าเป็น หรือเพื่อความสะดวก
รวดเร็วในงานท่ีไมต้่องใช้ความสามารถเฉพาะของตน 

4.) บุคลากรต้องปฏิบัติงานตามสายบงัคับบัญชา รับค าสัง่และรับผิดชอบโดยตรงต่อผู้บังคบับัญชาของตน       
ไม่ข้ามสายการบังคับบัญชา หากไม่มีความจ าเป็น หลีกเลี่ยงการวิพากษ์วิจารณ์ผู้ บังคับบัญชาและ
ผู้ ร่วมงานที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลนัน้ หรือต่อบริษัทฯ ทัง้นีบุ้คลากรของบริษัทฯ ควรเปิด
โอกาสและเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผู้ ใต้บงัคับบัญชา ผู้บังคบับญัชา และเพื่อนร่วมงาน อย่างมี สติ 
ปราศจากอคติ และรับฟังด้วยเหตแุละผล 

5.) บุคลากรของบริษัทฯ สามารถใช้ทรัพยากร แรงงาน สถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวกของบริษัทฯ ใน
หน้าที่อย่างเต็มที่ ห้ามใช้ทรัพยากร แรงงาน สถานท่ี และสิง่อ านวยความสะดวกไปในการอื่น นอกจากการ
ปฏิบตัิหน้าที่หรือสวสัดิการท่ีตนมีสทิธิโดยชอบ 

6.)  บคุลากรของบริษัทฯ ต้องมีกิริยามารยาทสภุาพ แตง่กายเหมาะสมตอ่กาลเทศะ และประพฤติตนเหมาะสม
กบัหน้าที่การงาน ธรรมเนียมท้องถ่ิน โดยไมส่ร้างความเสือ่มเสยีตอ่ภาพลกัษณ์บริษัทฯ 

7.) บุคลากรของบริษัทฯ สามารถใช้ช่ือและต าแหน่งของตนเพื่อเร่ียไรเงินเพื่อการกุศลที่บริษัทฯ เป็นผู้จัด แต่
ห้ามใช้ช่ือของบริษัทฯ หรือต าแหนง่ในบริษัทฯ ในการเร่ียไรเงินเป็นการสว่นตวัไมว่า่ด้วยวตัถปุระสงค์ใด 

8.) บุคลากรของบริษัทฯ ควรให้ความร่วมมือในกิจกรรมที่บริษัทฯ จัดขึน้เพื่อสร้างความสามัคคี ช่วยเหลือ
เกือ้กลูกนั รวมทัง้กิจกรรมเพื่อสงัคมที่บริษัทฯ จดัขึน้ 

9.) ห้ามบคุลากรของบริษัทฯ กระท าการท่ีก่อความเดือดร้อน ร าคาญ บัน่ทอนก าลงัใจผู้อื่น ก่อให้เกิดความเป็น
ปฏิปักษ์ หรือรบกวนการปฏิบตัิงาน ที่มีลกัษณะเป็นการคกุคามทางเพศ ไม่วา่ต่อบคุลากรของบริษัทฯ หรือ
บุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อธุรกิจ ทัง้นีร้วมถึงการล่วงละเมิดทางเพศ การเกีย้วพาราสี การลวนลาม       
การอนาจาร และการมีไว้ซึง่ภาพลามกอนาจาร 

10.) บริษัทฯ สง่เสริมการใช้สิทธิของลกูจ้างตามกฎหมายแรงงานสมัพนัธ์ โดยบริษัทฯ จะไม่กระท าการอนัใดที่
เป็นการกระท าอนัขดัต่อกฎหมาย จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจที่ร้ายแรง หรือก่อความเสียหายอย่าง
ร้ายแรงตอ่บริษัทฯ 

คู่ ค้า 
บริษัทฯ ให้ความส าคญักบัคู่ค้า อนัเป็นผู้มีสว่นได้สว่นเสียส าคญัที่ช่วยเหลือในการด าเนินธุรกิจซึ่งกนัและกัน  

โดยบริษัทฯ  จะปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคบนพืน้ฐานของการแข่งขันที่เป็นธรรม เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน สร้าง
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ความสมัพนัธ์และความร่วมมืออนัดี ปฏิบตัิตามสญัญาอย่างเคร่งครัด และให้ความส าคญัในกระบวนการจดัซือ้จดัหา   
ซึง่เป็นกระบวนการส าคญัในการควบคมุคา่ใช้จ่าย คณุภาพสนิค้าและบริการที่บริษัทฯ จะน ามาใช้ด าเนินกิจการ มีการ
ก าหนดขัน้ตอนการจดัหาพสัดเุพื่อให้เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้ และก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุ 

แนวปฏิบตัิ 
1.) หน่วยงานของบริษัทฯ ที่ต้องจัดหาพัสดุ ต้องค านึงถึงความต้องการ ความคุ้มค่า ราคา และคุณภาพของ

สินค้าและบริการ กระบวนการจัดหาพสัดุต้องด าเนินการถูกต้องตามระเบียบ ข้อก าหนด และหลกัเกณฑ์
ตา่งๆ ท่ีบริษัทฯ ก าหนดไว้อยา่งโปร่งใส ให้ข้อมลูแก่ผู้ ค้าอยา่งเทา่เทียม ถกูต้อง ไมม่ีอคติ  ไมเ่ลอืกปฏิบตัิต่อ 
คู่ค้า สร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมระหว่างคู่ค้า วิธีการจัดหาพัสดุควรอ้างอิงแนวทางปฏิบัติที่เป็นสากล           
มีความรัดกมุ สอดคล้องกบัสถานการณ์ และต้องปฏิบตัิตามกฎหมาย ข้อบงัคบั ค าสัง่ที่เก่ียวข้อง ที่ใช้ก ากบั
หนว่ยงานภาครัฐอยา่งเคร่งครัด 

2.) บริษัทฯ สนับสนุนการปฏิบัติอย่างเสมอภาคต่อผู้ ค้าของบริษัทฯ ทัง้การปฏิบัติระหว่างผู้ ค้าเองและการ
ปฏิบตัิระหวา่งผู้ ค้ากบับริษัทฯ หนว่ยงานของบริษัทฯ ที่ต้องจดัหาพสัดไุมค่วรด าเนินการในระยะเวลากระชัน้
จนเกินไป ควรให้เวลาผู้ ค้าอยา่งพอเพียงในการจดัเตรียมเอกสารหลกัฐาน และเอกสารการเสนอราคาตา่งๆ  
ข้อก าหนดหรือเง่ือนไขรายละเอียดของสญัญาไมค่วรเป็นการเอารัดเอาเปรียบจนเกินไป 

3.) บุคลากรของบริษัทฯ  ต้องไม่เรียกรับประโยชน์จากการจัดหาพัสดุ ต้องวางตัวเป็นกลาง ไม่ใกล้ชิดผู้ ค้า       
จนท าให้ผู้ ค้ามีอิทธิพลตอ่การตดัสนิใจ และปฏิบตัิตามข้อปฏิบตัิในจรรยาบรรณวา่ด้วยการมีสว่นได้เสยีและ
ผลประโยชน์ขดักนัอยา่งเคร่งครัด 

4.) หน่วยงานหรือบุคลากรที่เก่ียวข้องกับกระบวนการจัดหาพัสดุ ต้องเก็บเอกสารหลกัฐานต่างๆ  เช่น การ
อนุมตัิ เอกสารการเสนอราคา การเจรจา สญัญา หรือการปฏิบัติตามสญัญาไว้เป็นหลกัฐานอ้างอิงตาม
สมควร     แก่ความจ าเป็นตามระยะเวลาที่ก าหนด 

5.) บริษัทฯ ต้องปฏิบตัิตามข้อสญัญาอยา่งเคร่งครัด หากพบวา่บริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบตัิตามสญัญา หรือผู้ ค้า
ไม่อาจปฏิบัติตามสญัญา หรือเหตุอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถปฏิบัติตามสญัญาได้ หาก เป็นไปได้และไม่
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ให้ยุติการติดต่อกับผู้ ค้าทันที ให้รายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อปรึกษา
ในทนัทีและหาแนวทางแก้ไขตอ่ไป 

6.) บคุลากรของบริษัทฯ ท่ีด าเนินการจดัหาพสัด ุมีหน้าที่ก ากบัดแูลให้ผู้ ค้าปฏิบตัิตามแนวทางการปฏิบตัิอยา่ง
ยัง่ยืนของผู้ ค้าอยา่งเคร่งครัด 

 

เจ้าหนี ้
บริษัทฯ จะปฏิบตัิตวัเป็นลกูหนีท้ี่ดี ค านึงถึงผลประโยชน์ทัง้สองฝ่าย และปฏิบตัิตามเง่ือนไขของเจ้าหนีอ้ย่าง

เคร่งครัด 
แนวปฏิบตัิ 
1.) ปฏิบตัิตามเง่ือนไขสญัญาที่มีต่อเจ้าหนีอ้ย่างเคร่งครัด โปร่งใส และเท่าเทียมกันทัง้ในแง่การช าระเงินและ

เง่ือนไขอื่นใดที่ได้ท าข้อตกลงไว้กบัเจ้าหนี ้
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2.) เปิดเผยข้อมูลฐานะทางการเงินแก่เจ้าหนี ้ตามข้อก าหนดในสัญญาอย่างถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ก าหนดเวลา 

3.) แจ้งให้เจ้าหนีท้ราบในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบตัิตามเง่ือนไขในสญัญา และร่วมกนัหาแนวทางแก้ไขปัญหา
ดงักลา่ว 

ลูกค้า 
บริษัทฯ ค านึงถึงความพึงพอใจสงูสดุของลกูค้า ซึ่งเป็นผู้ที่ซือ้สินค้าและบริการจากบริษัทฯ  ด้วยราคาที่เป็น

ธรรม มีคุณภาพ มุ่งมัน่พฒันาสินค้า และให้บริการอย่างปลอดภยั ครบวงจร รวดเร็ว มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของลกูค้า และผู้บริโภคอยา่งตอ่เนื่อง 

บริษัทฯ น าระบบการบริหารงานด้านคณุภาพ ความมัน่คงปลอดภยัอาชีวอนามยัและสิ่งแวดล้อม มาใช้ในการ
ด าเนินงานเพื่อมุ่งเน้นการบริหารคณุภาพด้วยกระบวนการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อสง่มอบผลิตภณัฑ์และบริการที่
สร้างความ พึงพอใจให้แก่ลกูค้า และถือความปลอดภยัเป็นหวัใจในการปฏิบตัิงาน โดยการน ามาตรฐานต่างๆ  อาทิ   
ISO 9001:2008 / CSA / UL มาปฏิบตัิอยา่งตอ่เนื่อง 

บริษัทฯ ด าเนินการบริหารจดัการลกูค้าและการตลาด  ที่มีบริบทสอดคล้องตามวิสยัทศัน์และพนัธกิจของบริษัทฯ 
เพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวงัที่หลากหลายของลกูค้า  

บริษัทฯ มีกระบวนการในการรับฟังลูกค้า 3 รูปแบบ คือ 1) การติดต่อโดยตรง มีช่องทาง เช่น การเข้าพบ           
การประชุม การอบรม การสมัมนา เป็นต้น 2) การติดต่อผ่านสื่อสารสนเทศ มีช่องทาง เช่น โทรศพัท์โทรสาร เว็บไซต์    
และSocial Network เป็นต้น 3) การส ารวจความพึงพอใจ ครอบคลมุทุกกลุ่มลกูค้า โดยก าหนดความถ่ีในการรับฟัง
ลกูค้าที่แตกต่างกนัในแต่ละช่องทางซึ่งจะน าข้อมลูที่ได้จากลกูค้ามาแปลงเป็นสารสนเทศ ที่ท าให้บริษัทฯ ทราบความ
ต้องการของลกูค้า เพื่อน ามาออกแบบผลติภณัฑ์และบริการ หรือสร้างนวตักรรมที่ตรงใจลกูค้า  

บริษัทฯ มีกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนในกรณีที่ลูกค้าเกิดความไม่พึงพอใจเก่ียวกับการให้บริการหรือ
ผลติภณัฑ์ของ บริษัทฯ โดยมีช่องทางรับข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะจากลกูค้า ผู้บริโภค และประชาชนทัว่ไป ตามช่องทาง
ทัง้ 3 รูปแบบดงักลา่วข้างต้น ข้อร้องเรียนทัง้หมดของลกูค้าจะได้รับการตอบสนองเบือ้งต้นภายใน 7 วนั และจะแจ้งกลบั
ลกูค้าถึงแนวทางและระยะเวลาในการด าเนินการแก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จ พร้อมทัง้แจ้งความก้าวหน้าในการด าเนินการ
แก้ไขให้ทราบเป็นระยะ เมื่อแก้ไขแล้วเสร็จ จะแจ้งปิดเร่ืองให้ลกูค้าทราบทนัที เพื่อรักษาความเช่ือมัน่ท่ีลกูค้ามีตอ่บริษัทฯ 

คู่แข่งขัน 

บริษัทฯ ยดึหลกัการด าเนินธุรกิจตามกรอบกติกาของการแขง่ขนัอยา่งยตุิธรรม และไมก่ระท าการใดๆ ที่เป็นการ
ละเมิดสิทธิของคู่แข่งขันทางการค้า โดยคู่แข่งทางการค้าเป็นบุคคลภายนอกที่บริษัทฯ ต้องแข่งขันตามวิถีทุนนิยม        
เสรีในการท าธุรกิจ การแขง่ขนัยอ่มต้องด าเนินไปอยา่งเป็นธรรม ไมบ่ิดเบือนข้อมลู หลอกลวง หรือใช้วิธีอื่นใดที่ไมถ่กูต้อง
ตามครรลองของการแขง่ขนัท่ีดี 

แนวปฏิบตัิ 
1.) บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจบนการแขง่ขนัเสรี การด าเนินธุรกิจจะต้องค านงึถึงการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม ไม่ใสร้่าย

ป้ายส ีไมจู่่โจมคูแ่ขง่โดยปราศจากข้อมลูอยา่งสมเหตสุมผล 
2.) บริษัทฯ ให้การสนับสนุนการร่วมมือกับคู่แข่งทางการค้าที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภค ความร่วมมือ

ระหว่างบริษัทฯ กบับริษัทคู่แข่งจะต้องมิใช่เป็นไปเพื่อการผกูขาดการจดัสรรรายได้และสว่นแบ่งการตลาด 
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การลดคุณภาพของสินค้าและบริการ และการก าหนดราคาสินค้าและบริการ อนัจะก่อให้เกิดผลเสียต่อ
ผู้บริโภคในภาพรวม  บุคลากรของบริษัทฯ ต้องระมดัระวงัในการติดต่อกับคู่แข่ง และบุคลากรของคู่แข่ง     
ทกุกรณีไป ไมเ่ปิดเผยหรือละเลยให้ความลบัของบริษัทฯ ตกอยูใ่นมือของคูแ่ขง่ 

ชุมชนและสังคม 
บริษัทฯ เป็นส่วนหนึ่งของสงัคม จึงมีพันธกิจรับผิดชอบการพัฒนาและคืนก า ไรสู่ชุมชนและสงัคมโดยรวม 

เพื่อให้บริษัทฯ เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนตามการพัฒนาของสงัคม บริษัทฯ ถือเป็นหน้าที่และนโยบายหลกัในการให้
ความส าคญักบักิจกรรมของชมุชน และสงัคม โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพฒันาสงัคม ชมุชน สิ่งแวดล้อม ท านบุ ารุงศาสนา 
สร้างสรรค์  และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  รวมทัง้สนับสนุนการศึกษาแก่ เยาวชน และสนับสนุนกิจกรรม
สาธารณประโยชน์แก่ชมุชน เพื่อให้ชมุชนเข้มแข็ง และพึง่พาตนเองได้ 
 
 

9.7.3.2 การเคารพกฎหมายและหลกัสทิธิมนษุยชนสากล 

บริษัทฯ ก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกคนต้องเคารพกฎหมาย ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี และวฒันธรรมที่แตกตา่งกนัในแตล่ะประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปลงทนุ และเคารพหลกัสทิธิมนษุยชนสากลอย่าง
เคร่งครัดตามหลกัปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนโดยน ามาเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบตัิงาน รวมทัง้ไม่สนับสนุน
กิจการท่ีละเมิดหลกัสทิธิมนษุยชนสากล 

แนวปฏิบตัิ 
1.) บคุลากรของบริษัทฯ ต้องท าความเข้าใจกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัหน้าที่และความรับผิดชอบของตนโดยตรง  

ให้ถ่ีถ้วน และปฏิบตัิตามอยา่งเคร่งครัด 
2.) บคุลากรของบริษัทฯ ท่ีต้องไปปฏิบตัิงานในตา่งประเทศ ควรศกึษากฎหมาย ขนบธรรมเนียม ประเพณี และ

วฒันธรรมของประเทศปลายทางก่อนการเดินทาง เพื่อให้แนใ่จวา่สนิค้า ตวัอยา่งสนิค้า และอปุกรณ์ที่น าเข้า
ไปด้วย เอกสารในการเดินทาง วตัถปุระสงค์ของการเดินทาง และการปฏิบตัิงานในประเทศปลายทาง ไมผิ่ด
กฎหมาย ไมข่ดัตอ่ขนมธรรมเนียม ประเพณี และวฒันธรรมของประเทศปลายทาง 

3.) บริษัทฯ ต้องปฏิบตัิตามหลกัสิทธิมนุษยชนสากลอย่างเคร่งครัด ให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลกัสิทธิ
มนุษยชนสากลแก่พนักงาน เพื่อน าไปปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งในการด าเนินงาน และไม่สนับสนุนกิจการที่
ละเมิดหลกัสทิธิมนษุยชนสากล 

 
 
9.7.3.3 ทรัพย์สนิทางปัญญาหรือลขิสทิธ์ิ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 

บริษัทฯ สนบัสนนุให้บคุลากรของบริษัทฯ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสือ่สารของบริษัทฯ ในการเสริมสร้าง
ความเข้าใจต่อบคุคลภายนอก เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ โดยต้องมีความรอบคอบ ระมดัระวงัในการใช้งาน ต้องเคารพ
ลขิสทิธ์ิของเจ้าของทรัพย์สนิทางปัญญา 

แนวปฏิบตัิ 
1.) บริษัทฯ สง่เสริมให้บคุลากรของบริษัทฯ  ใช้สือ่อินเตอร์เน็ตเพื่อประโยชน์ในการท างาน  บคุลากรของบริษัทฯ 

ต้องไม่กระท าการอนัเป็นการรบกวนระบบคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตของผู้อื่นในส านกังาน ไม่ใช้ระบบ
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คอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ เผยแพร่ข้อมลูที่ไมเ่หมาะสมในทางศีลธรรม ขนบธรรมเนียมและจารีประเพณี หรือ
ละเมิดกฎหมาย เช่น การสร้างความเสียหายแก่ช่ือเสียงและทรัพย์สิน การมีไว้ซึ่งสื่อลามกอนาจาร การส่ง
ตอ่ mail ที่เป็นการรบกวน สร้างความร าคาญ หรือที่เป็นการโฆษณาสนิค้า ธุรกิจและบริการนอกเหนือจาก
สนิค้าและบริการของบริษัทฯ และการสง่ Spam mail เป็นต้น 

2.) บคุลากรของบริษัทฯ ต้องปฏิบตัิงานโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีลิขสิทธ์ิถกูต้อง หากปฏิบตัิหน้าท่ีบน
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ภายนอกส านกังาน ให้ตรวจสอบลิขสิทธ์ิ และปรึกษาผู้บงัคบับญัชาก่อนทุกครัง้ ห้าม
ติดตัง้ และใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีลขิสทิธ์ิไมถ่กูต้องในบริษัทฯ โดยเด็ดขาด 

3.) บคุลากรของบริษัทฯ ต้องเก็บรักษารหสัผา่นของตนให้เป็นความลบั ไมบ่อกบคุคลอื่นเพื่อป้องกนัไมใ่ห้บคุคล
อื่นเข้าถึงรหสัผา่นของตน รวมทัง้ไมใ่ช้อินเตอร์เน็ตเข้าไปยงัเว็บไซต์ที่ไมคุ่้นเคย และอาจจะเป็นอนัตรายต่อ
ระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ 

4.) กรณีที่บคุลากรของบริษัทฯ ขออนญุาตให้ผู้ปฏิบตัิงานสมทบหรือพนกังานของผู้ รับจ้างใช้ระบบสารสนเทศ
ของบริษัทฯ บุคลากรของบริษัทฯ ผู้ขอต้องควบคุมการใช้งานของผู้ปฏิบตัิงานสมทบหรือพนักงานของผู้
รับจ้างและต้องรับผิดชอบตอ่ความเสยีหายที่อาจจะเกิดขึน้กบับริษัทฯ จากการใช้ระบบสารสนเทศนัน้ 

5.) บริษัทฯ จะเข้าตรวจสอบ ค้นหา ติดตาม สอบสวน และควบคุมการใช้ระบบสารสนเทศของบุคลากรของ
บริษัทฯ เพื่อป้องกนัความปลอดภยัในระบบสารสนเทศของบริษัทฯ 

 
9.7.3.4 ความมัน่คง ความปลอดภยั และอาชีวอนามยั 

   บริษัทฯ ได้ตระหนกัถึง สวสัดิภาพและและความปลอดภยัของพนกังานเป็นหลกัในการปฏิบตัิงาน  ดงันัน้ใน
การด าเนินกิจการนอกเหนือจากการจัดสวสัดิการประกันภยัเพื่อคุ้มครองสขุภาพของพนกังานโดยทัว่ไป และการจัด
สวสัดิการประกนัภยัส าหรับพนกังานที่เสีย่งภยัแล้ว  บริษัทยงัก าหนดให้พนกังานที่จะต้องปฏิบตัิหน้าที่ในพืน้ที่ท่ีมีความ
เสีย่งและผู้บงัคบับญัชาในทกุระดบัของทกุหนว่ยงานทัง้องค์กร มีภารกิจที่จะต้องเข้ารับการอบรมเร่ือง ความปลอดภยัใน
การท างาน โดยให้เป็นตามหลกัเกณฑ์ของกฎหมายความปลอดภยัในการท างานของกระทรวงแรงงาน ทัง้นี ้เพื่อสง่เสริม
ให้พนกังานและผู้บงัคบับญัชาของหน่วยงานต่างๆ ได้ตระหนกัและบริหารบุคลากรในหน่วยงาน ให้ท างานด้วยความ
ปลอดภัยเพื่อให้เป็นองค์กรที่ปราศจากอุบัติเหตุหรือโรคที่เกิดจากการท างาน และปัจจุบัน บริษัทฯ มีการจัดตัง้
คณะกรรมการความปลอดภยัอาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการท างาน  ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ระดบัวิชาชีพ เจ้าหน้าที่ความปลอดภยัระดบับริหาร และเจ้าหน้าที่ความปลอดภยัระดบัหวัหน้างาน ซึง่คณะกรรมการทกุ
คนจะต้องผ่านการอบรมเร่ืองความปลอดภัยตามหลักสูตรของกระทรวงแรงงานฯ  โดยจะท าหน้าที่ประสานงาน 
สนบัสนุนและส่งเสริมงานด้านความปลอดภยัให้แก่พนักงาน  อีกทัง้ยงัมีการจัดตัง้คณะกรรมการสวสัดิการในสถาน
ประกอบการ  เพื่อร่วมดูแลความเป็นอยู่ด้านสวัสดิการให้กับพนกังาน และประสานความเข้าใจระหว่างบริษัทฯ กับ
พนกังาน  รวมถึงการเข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการโรงงานสีขาว เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ปัญหายาเสพติดแพร่
ระบาดในสถานประกอบการ ตามการสง่เสริมของกระทรวงแรงงาน 
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9.7.3.5 การรับ การให้ของขวญั ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อื่นใด 

การรับและการให้ตามประเพณี และศีลธรรมจรรยา เป็นเร่ืองปกติที่บุคลากรของบริษัทฯ พึงปฏิบัติเพื่อ
แสดงออกถึงความกตญัญูกตเวที อย่างไรก็ดี การให้และการรับของขวญั ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสม 
อาจน ามาซึ่งความล าบากใจในภายหลงั อาจมีผลกระทบตอ่การตดัสนิใจในการปฏิบตัิหน้าที่ และอาจท าให้บริษัทฯ เสีย
ประโยชน์ในท่ีสดุ บริษัทฯ ไมส่นบัสนนุการให้สนิบนอยา่งเด็ดขาด ทัง้นีโ้ดยให้เป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

แนวปฏิบตัิ 
1.) ในกรณีที่ผู้ รับมีข้อสงสยัในการรับ หรือกรณีการรับของขวญั ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากบคุคลอื่นใน

ลกัษณะที่ฟุ่ มเฟือย หรือผิดศีลธรรม ประเพณีอันดีงาม และกฎหมายในท้องถ่ินนัน้ นบัเป็นสิ่งไม่สมควร
กระท า โดยหากการรับนัน้ไมเ่หมาะสม ให้สง่คืน หากการสง่คืนไมส่ามารถท าได้หรือไมเ่หมาะสม ให้สง่มอบ
แก่ส านกักรรมการผู้จดัการและเลขานกุารบริษัท เพื่อเก็บรักษาเป็นสมบตัิของบริษัทฯ 

2.) การรับของขวญัหรือทรัพย์สินควรเป็นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา อาจเป็นการรับ
จากผู้ เก่ียวข้อง คนรู้จกั การรับควรรับในลกัษณะที่เป็นการทัว่ไป ไม่เฉพาะเจาะจง มลูคา่พอสมควร ไมเ่ป็น
การรับทรัพย์สนิอยา่งผิดกฎหมาย และของขวญัหรือทรัพย์สนินัน้ต้องไมใ่ช่สิง่ผิดกฎหมาย 

3.) ห้ามบุคลากรของบริษัทฯ และครอบครัวเรียกร้องหรือรับของขวญั ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ รับ
เหมาะ ผู้ รับเหมาะช่วง ลูกค้า คู่ค้า หรือผู้ มีส่วนเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ไม่ว่ากรณีใด อันอาจมี
ผลกระทบตอ่การตดัสนิใจในการปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความล าเอียงหรือล าบากใจหรือเป็นประโยชน์ขดักนัได้ 

4.) บุคลากรของบริษัทฯ มีหน้าที่รายงานการรับของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ จะ
ประชาสมัพนัธ์ให้ผู้ รับเหมา ผู้ รับเหมาช่วง ลกูค้า คู่ค้า หรือผู้มีส่วนเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ ทราบถึง
นโยบายการรับของขวญั ทรัพย์สนิหรือประโยชน์อื่นใดอยา่งสม ่าเสมอ 

5.) บคุลากรของบริษัทฯ ต้องไม่ให้สินบน หรือผลประโยชน์ตอบแทนใดที่มีลกัษณะคล้ายคลึงกันแก่บุคลากร
ของบริษัทฯ เอง หรือบุคคลภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐ การให้ของขวญั ทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ทัง้ในประเทศไทย และต่างประเทศ ต้องให้แน่ใจว่าการให้นัน้ไม่ขดัต่อ
กฎหมาย และจารีตประเพณีท้องถ่ิน 

 
 
9.7.4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 
 

9.7.4.1 การรายงานของคณะกรรมการทัง้ทีเ่ป็นการเงินและไมใ่ชก่ารเงิน 

บริษัทฯ ให้ความส าคญัเร่ืองการเปิดเผยสารสนเทศ เนื่องจากเป็นเร่ืองที่มีผลกระทบตอ่การตดัสนิใจของผู้ลงทนุ
และผู้มีส่วนได้เสีย จึงมีความจ าเป็นที่ต้องมีการควบคุม และก าหนดมาตรการในการเปิดเผยสารสนเทศ ทัง้ที่เป็น
สารสนเทศทางการเงิน และที่ไม่ใช่ทางการเงินให้ถูกต้องตามที่กฎหมายก าหนด โดยมีสาระส าคญัครบถ้วนเพียงพอ 
เช่ือถือได้ และทนัเวลา ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ โดยเปิดเผยข้อมลูสารสนเทศผ่านระบบ SET Community Portal 
ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และในเว็บไซต์ของบริษัท โดยบริษัทยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย  กฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่างๆ ที่
ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
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หน่วยงานอื่นของรัฐ อย่างเคร่งครัดและติดตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้มัน่ใจได้ว่ากฎหมาย 
กฎเกณฑ์ ข้อบงัคบัที่บริษัทฯ ถือปฏิบตัินัน้มีความถูกต้อง และเป็นหลกัประกันให้ผู้ ถือหุ้นเช่ือมัน่ในการด าเนินธุรกิจที่
โปร่งใสถกูต้องตรงไปตรงมา รวมทัง้สร้างกลไกในการรับเร่ืองร้องเรียนที่เหมาะสมและเป็นธรรมส าหรับผู้ ร้องเรียน และผู้
ถกูร้องเรียน เช่น 

1.) เปิดเผยข้อมลูการเงินและข้อมลูที่มิใช่ข้อมลูการเงินอยา่งถกูต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา 
2.) จัดท ารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน และแสดงไว้คู่กับ

รายงานผู้สอบบญัชีในรายงานประจ าปี 
3.) ก าหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการมีสว่นได้เสยีของตนและบคุคลที่มีความ

เก่ียวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย     
โดยมีหลกัเกณฑ์และวิธีการรายงาน ดงันี ้

 รายงานเมื่อเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการหรือผู้บริหารครัง้แรก 

 รายงานทกุครัง้เมื่อมีการเปลีย่นแปลงข้อมลูการมีสว่นได้เสยี 

 รายงานเป็นประจ าทกุสิน้ปี 

 ในกรณีที่กรรมการพ้นจากต าแหนง่และได้กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการใหมโ่ดย
ต่อเนื่อง กรรมการท่านนัน้ไม่ต้องยื่นแบบรายงานใหม่หากไม่มีการเปลี่ยนแปลง
ข้อมลูการมีสว่นได้เสยี 

 ให้กรรมการและผู้ บริหารส่งแบบรายงานการมีส่วนได้เสียแก่เลขานุการบริษัท      
และเลขานุการบริษัทจะต้องส่งส าเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธาน
กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วนัท าการนบัแต่วนัที่ได้รับ
รายงาน 

4.) เปิดเผยข้อมลูการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการและจ านวนครัง้การเข้าประชมุเป็นรายบคุคล 
5.) เปิดเผยโครงสร้างการด าเนินงานและการลงทนุในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมอยา่งชดัเจน 
6.) เปิดเผยข้อมลูคา่ตอบแทนที่กรรมการแตล่ะคนได้รับจากการเป็นกรรมการเป็นรายบคุคล 
7.) เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดบัสงู รวมทัง้รูปแบบ ลกัษณะ 

และจ านวนคา่ตอบแทนที่กรรมการแตล่ะคนได้รับจากการเป็นกรรมการ 
8.) รายงานนโยบายการก ากบัดแูลกิจการและผลการปฏิบตัิตามนโยบาย 
9.) เปิดเผยโครงการลงทุนที่ส าคัญต่างๆ และผลกระทบที่มีต่อโครงการลงทุน โดยเปิดเผยข้อมูล

สารสนเทศผ่านระบบ SET Community Portal ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
เพื่อให้ผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ สือ่มวลชน และผู้ เก่ียวข้องได้รับทราบข้อมลูที่ถกูต้อง ทัว่ถึง และโปร่งใส 

 
9.7.4.2 ความสมัพนัธ์กบัผู้ลงทนุ 

              ฝ่ายบริหารกลางโดยกรรมการบริหารและกรรมการผู้จดัการ ท าหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมลูต่างๆของบริษัท และ
เป็นผู้ รับผิดชอบในการติดต่อกับนกัวิเคราะห์และนกัลงทุนที่เก่ียวข้อง ทัง้นีบ้ริษัทฯ ได้ให้ความส าคัญกับการเปิดเผย
ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทั่วถึงเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ ลงทุน ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง



บริษัท ซี. ไอ. กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน)                                                                     แบบ 56-1 ประจ ำปี 2558 

 

สว่นที่ 2 หน้า 76 

 

ประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทที่ http://www.coilinter.com   หากมีข้อสงสัยเก่ียวกับข้อมูลที่ได้เปิดเผย หรือ
ต้ องการข้อมูล เพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ ฝ่ ายบ ริหารกลางของบ ริษั ท ฯ  ที่ โท ร .02-976-5290-9 ห รือที่  e-mail address: 
secretary@coilinter.com   
 

9.7.4.3 การแจ้งข้อร้องเรียนและการเข้าถงึข้อมลู 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มสามารถใช้กลไกในการติดต่อ การรับทราบข้อมูล การแจ้งข่าว/ เบาะแส โดยผ่าน 
ช่องทางเว็บไซต์, โทรศพัท์, หนงัสอืแจ้ง และอีเมลแจ้งหนว่ยงาน เลขานกุารบริษัท ดงันี ้

• โทรศพัท์: 0-2976-5290 
• เว็บไซต์: www.coilinter.com 
• เลขานกุารบริษัท: secretary@coilinter.com 
ซึง่ข้อค าถาม ข้อติชม และข้อเสนอแนะตา่งๆ จะถกูสง่ ตอ่ให้หนว่ยงานที่เก่ียวข้องด าเนินการแก้ไขปรับปรุง ผ่าน

ระบบการจัดการเร่ืองร้องเรียน โดยมีการติดตามความคืบหน้า หากแล้วเสร็จหน่วยงานที่รับผิดชอบจะแจ้งผลการ
ด าเนินงานให้ผู้ติดตอ่ทราบ  

ส าหรับการร้องเรียน บริษัทฯ เปิดโอกาสให้บคุคลทัว่ไป สามารถร้องเรียนเมื่อพบพฤตกิรรมของกรรมการ ผู้บริหาร 
และพนกังาน ที่ไม่เหมาะสมหรือขดัต่อจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ต่อส านกัตรวจสอบภายใน และเลขานุการบริษัท 
โดยบริษัทฯ จะรับฟังทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใส เอาใจใส่ และให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย มีการก าหนด
ระยะเวลาด าเนินการที่เหมาะสม มีการรักษาความลบั และจะด าเนินการอย่างระมัดระวงั ตลอดจนมีการให้ความ
คุ้มครองผู้แจ้งเร่ืองร้องเรียนและบุคคลที่เก่ียวข้องให้ได้รับความเป็นธรรมหรือไม่ถูกกลัน่แกล้งในทุกลกัษณะ โดยผ่าน
ช่องทาง ดงันี ้

• เลขานกุารบริษัท: secretary@coilinter.com 
• ส านกัตรวจสอบภายใน: internalaudit@coilinter.com 
ทัง้นีใ้นปี 2558 ไมป่รากฏวา่มีข้อร้องเรียนด้านจริยธรรมใดๆ 

 

9.7.5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibility) 
 

9.7.5.1 การแยกต าแหนง่ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จดัการ 

เพื่อให้การแบ่งแยกหน้าที่ในเร่ืองการก าหนดนโยบายของบริษัทฯ  และการบริหารงานประจ าของบริษัทฯ ออก
จากกนั และเพื่อให้กรรมการท าหน้าที่สอดสอ่งดแูล และประเมินผลการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จึง
ก าหนดให้ ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการผู้จดัการ เป็นคนละบคุคลกนัเสมอ ประธาน
กรรมการบริษัท ต้องคอยสอดสอ่งดแูลการบริหารจดัการของฝ่ายบริหาร คอยให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ แต่ต้องไม่มีส่วน
ร่วม และไม่ก้าวก่ายในการบริหารงานปกติประจ าวนั โดยให้เป็นหน้าที่ของประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จดัการ 
ภายใต้กรอบอ านาจที่ได้รับจากคณะกรรมการ 

นอกจากนี ้ประธานกรรมการบริษัทต้องมีภาวะผู้น า ดแูลกรรมการมิให้อยู่ภายใต้อิทธิพลของฝ่ายบริหาร     โดย
ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุมทัง้ในการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม มีประสิทธิภาพ 
สนบัสนนุ และผลกัดนัให้ผู้ เข้าร่วมประชมุใช้สทิธิออกเสยีง ปฏิบตัิตาม หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีอยา่งเคร่งครัด 

http://www.coilinter.com/
mailto:secretary@coilinter.com
http://www.coilinter.com/
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9.7.5.2 การประชมุของคณะกรรมการ 

 บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครัง้ โดยก าหนดการประชุม
คณะกรรมการไว้อย่างเป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจ าเป็น โดยการ
ประชุมแต่ละครัง้ได้มีการก าหนดวาระในการประชุมอย่างชัดเจนและมีการส่งหนงัสือนดัประชุมพร้อมรายละเอียด
ลว่งหน้า 7 วนั เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาศึกษาข้อมลูอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม รวมทัง้ได้มีการจด
บนัทกึการประชมุเป็นลายลกัษณ์อกัษร และจดัเก็บรายงานการประชมุที่ผา่นการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท พร้อม
ให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ที่เก่ียวข้องตรวจสอบได้ 
          ทัง้นีใ้นปี 2558 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมทัง้สิน้ 5 ครัง้ (รวมการประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครัง้    
การประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น 1 ครัง้) กรรมการมีการเสนอความคิดเห็นอย่างเปิดเผยและเสรี โดยในวาระใดหากกรรมการ
พิจารณาเห็นว่าตนเองอาจเข้าข่ายมีผลประโยชน์ที่อาจขดัแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ กรรมการดงักลา่วจะของด
ออกเสยีง หรือขอไมเ่ข้าร่วมประชมุในวาระนัน้ๆ 
 

9.7.5.3 การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษัท 

บริษัทได้ก าหนดแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ เพื่อให้สอดคล้องกับหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี      
ตามข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมุง่เน้นการน าผลประเมิน ไปใช้ประโยชน์ เพื่อการปรับปรุงการ
ปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ สามารถน าไปใช้อ้างอิงในการท า CG Rating และ เพื่อให้มีการประเมินผล
คณะกรรมการได้ครบทุกคณะ ส าหรับใช้เป็นข้อมูลในการรับการตรวจสอบ/ ประเมินจากหน่วยงานภายนอก แบบ
ประเมินที่บริษัทน ามาประเมินตนเอง มี 2 แบบ คือ แบบประเมินผลคณะกรรมการทัง้คณะ และ แบบประเมินผล
คณะกรรมการรายบคุคล (ประเมินตนเอง) โดยแบบประเมินผลมีเกณฑ์การประเมินผลคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มใน
แตล่ะข้อ ทัง้หมด ดงันี ้

มากกวา่ 85%     = ดีเยี่ยม 
มากกวา่ 75%     = ดีมาก 
มากกวา่ 65%     = ดี 

มากกวา่ 50%     = พอใช้ 
ต ่ากวา่ 50%     = ควรปรับปรฺง 

โดยสรุปผลการประเมินได้ ดงันี ้
แบบประเมินผลคณะกรรมการทั ้งคณะ  ประกอบด้วย 4 หัวข้อ คือ 1.) โครงสร้างและคุณสมบัติของ
คณะกรรมการ 2.) การประชุมคณะกรรมการ 3.) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 4.) 
เร่ืองอื่นๆ เช่น ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผู้บริหาร   

สรุปผลการประเมินผลคณะกรรมการทัง้คณะ ในภาพ รวม 4 หวัข้อ เห็นว่าการด าเนินการส่วนใหญ่
จดัท าได้ดีมีคะแนนเฉลีย่อยูใ่นเกณฑ์ดี เทา่กบั ร้อยละ 85.74 
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แบบประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง) ประกอบด้วย 3 หวัข้อ คือ 1.) โครงสร้างและ
คุณสมบัติของคณะกรรมการ 2.) การประชุมคณะกรรมการ 3.) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ 

สรุปผลการประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง) ในภาพ รวม 3 หวัข้อ เห็นว่าการ
ด าเนินการสว่นใหญ่ถือปฏิบตัิเป็นประจ า มีคะแนนเฉลีย่อยู่ในเกณฑ์ดี เทา่กบั ร้อยละ 78.75 

 การประเมินผลการปฏิบตัิของคณะกรรมการตรวจสอบ 
เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2555  เร่ืองการ

ประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประกอบกบัคู่มือการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อการก ากบัดแูลกิจการที่ดี
ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ตอนที่ 1.1 ภาระหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ก าหนดให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบต้องประเมินผลการปฏิบตัิงานโดยการประเมินตนเองอย่างน้อยปีละครัง้ โดยการประเมินผลการปฏิบตัิงาน
ตรวจสอบเป็นรายบุคคลหรือประเมินผลงานในภาพรวมของคณะกรรมการตรวจสอบทัง้คณะ และรายงานผลการ
ประเมินพร้อมทัง้ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่เป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตัง้
คณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการบริษัททราบทกุปี ดงันัน้ ส าหรับปี 2558 ที่ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบฯ 
ครัง้ที่  1/2558 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 มีมติเห็นชอบให้ใช้แบบประเมินผลคณะกรรมการเช่นเดียวกับปี 2557 
เนื่องจากมีความเหมาะสมและสอดคล้องกบัแนวปฏิบตัิที่ดีของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)  โดยขอยกเว้น
การประเมินกรรมการทา่นอื่น (แบบไขว้) เนื่องจากคณะกรรมการตรวจสอบฯ มีเพียง 3 ทา่น และที่ประชมุคณะกรรมการ
ตรวจสอบฯ ครัง้ที่ 1/2559 เมื่อวนัท่ี 29 กมุภาพนัธ์ 2559  มีมติเห็นชอบการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบฯ ประจ าปี 2558 ผลสรุปเป็นดงันี ้
 การประเมินกรรมการทัง้คณะ ประกอบด้วยหวัข้อ ที่ประเมิน : โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการ 
ตรวจสอบ/ บทบาทและความรับผิดชอบ/ ความสมัพนัธ์กบั ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบญัชี/ ความสมัพนัธ์กบัฝ่าย 
บริหาร/ การรายงาน/ การรักษาคณุภาพ 

โดยมีเกณฑ์การประเมิน คือ 3 = ปฏิบตัิครบถ้วนเหมาะสม  2 = ปฏิบตัิบางสว่น  1 = ยงัไมไ่ด้ด าเนินการ 
โดยสรุปผลการประเมินกรรมการตรวจสอบทัง้คณะ โดยรวมอยูใ่นเกณฑ์ปฏิบตัิครบถ้วนเหมาะสม 
 

9.7.5.4 คา่ตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร 

บริษัทฯ มีการก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารในระดบัที่เหมาะสม และอยู่ในระดบัเดียวกับ
อตุสาหกรรม  ไมม่ีการจ่ายคา่ตอบแทนที่เกินควร โดยการพิจารณาจ่ายคา่ตอบแทนของกรรมการจะจ่ายเป็นคา่ตอบแทน
รายเดือน และเบีย้ประชมุตามจ านวนครัง้ที่เข้าประชมุโดยจะต้องผา่นการพิจารณาอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท
ฯ ในส่วนของค่าตอบแทนผู้บริหาร บริษัทฯ จะพิจารณาจ่ายตามผลงานของผู้บริหารแต่ละท่าน ประกอบกับผลการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ ซึง่บริษัทฯ เช่ือวา่คา่ตอบแทนดงักลา่วเพียงพอท่ีจะจงูใจและรักษาบคุลากรท่ีมีคณุภาพไว้ได้ 
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ค่าตอบแทนกรรมการ 
ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้ นประจ าปี  2558 เมื่อวนัจันทร์ที่ 20 เมษายน 2558 มีมติอนุมัติ 

คา่ตอบแทนกรรมการ บริษัทและกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2558 ในวงเงินรวมไมเ่กิน 8,000,000 บาทตอ่ปี โดย
มีรายละเอียดดงันี:้ 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
9.7.5.5 นโยบายการไปด ารงต าแหนง่กรรมการท่ีอื่นของกรรมการและผู้บริหาร 

ในปี 2558 บริษัทฯ  มีบริษัทในกลุม่ท่ีไปลงทนุและถือหุ้น รวม 2 บริษัท ดงันัน้ บริษัทฯ จึงได้ให้ความส าคญั และก าหนด
รูปแบบการบริหารจดัการในลกัษณะกลุม่บริษัทฯ เพื่อสร้างให้เกิดพลงัร่วมและมีประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจร่วมกนั ด้วยการเสนอ
แตง่ตัง้ให้กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ ไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย เพื่อก ากบัดแูลให้บริษัทดงักลา่วก าหนดนโยบายและด าเนิน
ธุรกิจ ท่ีสอดคล้องกบันโยบายของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์และสร้างมลูค่าเพิ่มให้กบัผู้มีสว่นได้สว่นเสียทกุกลุม่ ทัง้นี ้วตัถปุระสงค์ ของ
การเสนอบคุคลเพื่อไปเป็นกรรมการในบริษัทอื่น มีดงันี ้

1) เพื่อก ากบัดแูลการบริหารจดัการให้เป็นไปตาม นโยบายของบริษัทย่อย และติดตามประเมินผลภาพ รวม
การด าเนินธุรกิจของบริษัทย่อย ให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ เป็นไปในทิศทางเดียวกันและมี
มาตรฐานใกล้เคียงกนั 

2) เป็นการสร้าง Synergy ให้กับธุรกิจของบริษัทย่อย เพื่อให้เกิดการประสานประโยชน์และการสร้าง 
มลูคา่เพิ่มให้กบัทกุองค์กรที่เก่ียวข้อง 

3) เพื่อน าประสบการณ์ความสามารถเฉพาะด้านไปช่วยเหลือธุรกิจ เช่น การน าความรู้ด้านการเงินไปช่วย
ปรับปรุง พฒันาด้านบญัชีการเงิน ให้บริษัทนัน้ๆ ด าเนินธุรกิจได้เติบโตต่อไปอยา่งเข้มแข็ง ซึง่รวมถึงการไป
ช่วยเหลอืบริษัทท่ีไมไ่ด้อยูใ่นกลุม่ รวมทัง้สามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปท าหน้าที่เป็นกรรมการ
ก ากบัดแูลบริษัทชัน้น าเหลา่นัน้ให้กลบัมาช่วยเสริมประโยชน์ให้กบับริษัทฯ และเป็นการสร้างความสมัพนัธ์
ที่ดี เพื่อเสริมสร้างเครือขา่ยพนัธมิตรทางธุรกิจให้กบับริษัทฯ ด้วย 

4) ถือเป็นหน้าที่หนึง่ในการปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการ และผู้บริหาร 
 
ทัง้นี ้ ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการที่อยู่ในบัญชีรายช่ือ Director's Pool รวม 3 ราย และบริษัทฯ ได้ก าหนด

นโยบายการจ ากัดจ านวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทหรือผู้บริหารจะไปด ารงต าแหน่งกรรมการ เพื่อให้บริษัท
ได้รับประโยชน์สงูสดุในการท่ีกรรมการบริษัทสามารถอทุิศเวลาส าหรับการปฏิบตัิหน้าที่ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ บริษัทจึง
ก าหนดเป็นนโยบายให้กรรมการบริษัทด ารงต าแหนง่ในบริษัทจดทะเบียนรวมไมเ่กิน 3 บริษัท เพื่อลดความเสีย่งด้านการ
ขดักนัทางผลประโยชน์ และ ก ากบัดแูลให้มีการปฏิบตัิตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง  

ต าแหน่ง 
ค่าตอบแทนในฐานะ 
กรรมการบริษัท 

ค่าเบีย้ประชุม 5,000 บาท/
ท่าน/ครัง้ 

ปธ. กรรมการบริษัท  
ปธ. กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการบริษัท 
กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบ 

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

คา่เบีย้ประชมุจ่ายให้กบักรรมการ
ที่เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการ 
จ านวน 2 ชดุคือ คณะกรรมการ
บริษัท และกรรมการตรวจสอบ 



บริษัท ซี. ไอ. กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน)                                                                     แบบ 56-1 ประจ ำปี 2558 

 

สว่นที่ 2 หน้า 80 

 

9.7.5.6 การพฒันากรรมการ 

คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดบัสูง ให้ความส าคญัต่อการเข้าร่วมอบรมสมัมนาหลกัสตูรท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันา
ความรู้ความสามารถในการปฏิบติัหน้าท่ีกรรมการอย่างสม ่าเสมอ (ดงัรายละเอียดตามข้อมูลในประวติัของแต่ละท่าน) โดยกรรมการ
บริษัทสว่นใหญ่มีประวติัเข้ารับการอบรมกบัสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว โดยบริษัทฯ ให้การสนบัสนุนและ
ด าเนินการให้กรรมการพิจารณาเข้ารับการอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  และสถาบันอื่นๆ ในทุกหลกัสูตรท่ี
เก่ียวข้องอย่างต่อเน่ืองตลอดปี รวมถึงการจดัให้คณะกรรมการได้ดูงานจากหน่วยงาน หรือองค์กรอื่นตามความเหมาะสม ท าให้เกิด
มมุมองความคิดท่ีเป็นประโยชน์มาประยกุต์ใช้กบัธุรกิจของบริษัท 

ทัง้นี ้ในปี 2558 มีกรรมการเข้ารับการอบรม/สมัมนา ดงันี ้
 

รายช่ือกรรมการ หลกัสตูร 
1. พล.ต.อ.ปรุง  บญุผดงุ โดย สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- ELP 2/2015 : Ethical Leadership Program 
- AACP 21/2015 : Advanced Audit Committee Program 
- Anti-corruption in Thailand : Sustaining the Momentum 
- Director Forum  1/2015 : IT Governance 
- Chairman Forum : Chairman’s Role in Building 

Independence across the Board  โดย ตลาดหลกัทรัพย์แหง่
ประเทศไทย 

- Thailand CG Forum : Governance as a driving force for 
business sustainability 

- Financial Instrument for Directors : FID ผลตอบแทนสร้าง
ขวญัก าลงัใจ (ESOP/EJIP) 

- CG Forum 3/2015 Risk Oversight : High Priority Roles  of 
the Board 

- เร่ืองต้องรู้เก่ียวกบั M&A : บทบาทกรรมการ 
- CG Forum 2/2015 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

กบัฝ่ายจดัการในการควบคมุภายใน 
- CG Forum 1/2015 CG in Substace : วฒันธรรมองค์กรกบั

หลกับรรษัทภิบาล  โดย ส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) 

- ความท้าทายของกรรมการตรวจสอบกบับทบาทการสอบทาน
ข้อมลูการเงินและข้อมลูที่มใิชก่ารเงิน 

2. นายอารีย์ พุม่เสนาะ โดย สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- CGE 5/2015 : Corporate Governance for Executives 

3. นางจนัทน์กะพ้อ ดิสกลุ โดย สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
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รายช่ือกรรมการ หลกัสตูร 
- ELP 1/2015 : Ethical Leadership Program 
- Director Forum  1/2015 : IT Governance 

 
 
9.7.5.7 การปฐมนเิทศกรรมการ (Directors Orientation) 

บริษัทฯ ได้จดัให้มีการปฐมนิเทศส าหรับกรรมการท่ีเข้ารับต าแหน่งใหมใ่นคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการ ใหมไ่ด้
รับทราบนโยบายธุรกิจของบริษัท รวมทัง้ข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง เช่น โครงสร้างทนุ ผู้ ถือหุ้น ผลการด าเนินงาน ข้อมลู ระบบตา่งๆ ท่ีใช้งาน
ภายในบริษัท รวมทัง้กฎหมาย และกฎเกณฑ์ตา่งๆ  
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10.  ความรับผิดชอบต่อสังคม 
  หลกัการของบริษัทฯ ตัง้อยู่บนฐานความเช่ือที่วา่ ธุรกิจ กบัสงัคม จะต้องอยู่ร่วมกนั อย่างช่วยเหลือเกือ้กลูเอือ้
ประโยชน์ซึง่กนัและกนั ช่วยกนัลดจดุออ่นตอ่กนั บริษัทฯ จึงมีเจตนารมณ์ที่จะด าเนินธุรกิจ ให้เจริญเตบิโตบนพืน้ฐานของ
ธรรมาภิบาลและการดแูลรับผิดชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อมอยา่งยัง่ยืน รวมทัง้ค านงึถึงผลประโยชน์ของผู้มีสว่นได้เสีย
ทกุกลุม่เป็นสาคญั  

10.1 นโยบายภาพรวม 
พนัธกิจด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคม 

1. มุง่สร้างนวตักรรม ค้นคว้าวิจยัการผลติและผลติภณัฑ์อยา่งไมห่ยดุยัง้ 
2. ได้รับการรับรองกระบวนการผลติ การปฏิบตัิงาน และคณุภาพของผลติภณัฑ์ตามมาตรฐานสากล  

เพื่อพฒันาและรักษาไว้ซึง่มาตรฐานการผลติสนิค้าคณุภาพอยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล
สงูสดุตลอดเวลา 

3. บริหารจดัการด้วยหลกัธรรมาภิบาล บนข้อมลูที่ถกูต้องและเป็นปัจจบุนัด้วยต้นทนุท่ีเหมาะสม 
4. พฒันาทรัพยากรมนษุย์  และสิง่แวดล้อมอยา่งตอ่เนื่อง 
5. สร้างผลตอบแทนสงูสดุให้กบัผู้ ถือหุ้นและผู้มีสว่นได้สว่นเสยี 
6. เป็นองค์กรแหง่ความภาคภมูใิจ (Proud Organization)  

 บริษัทได้ด าเนินการศกึษาลกัษณะที่ส าคญั และบริบทของธุรกิจทัง้ภายในและภายนอกองค์กรโดย 
ใช้หลกัเกณฑ์ที่ธุรกิจสินค้าอุตสาหกรรมใช้ทัว่ไปจนเป็นที่มาของการก าหนดพนัธกิจด้านความรับผิดชอบต่อ
สงัคมในการน าองค์กร ท่ีซึง่ฝ่ายบริหารมีการก าหนดนโยบายความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม เพื่อใช้
เป็นแนวทางในเบือ้งต้น พร้อมกับการวิเคราะห์ว่านโยบายฯดังกล่าวสอดคล้องกับบริบททางธุรกิจอย่าง
เหมาะสมหรือไม ่เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาปรับเปลีย่นให้เหมาะสมอยา่งตอ่เนื่องตอ่ไป 

 ในการก าหนดกลุม่ผู้มีสว่นได้เสยีของบริษัทท่ีเป็นธุรกิจอตุสาหกรรม บริษัทก าหนดกรอบการศกึษาผ 
มีสว่นได้เสียและประเด็นความรับผิดชอบต่อสงัคมตามห่วงโซ่อปุทาน โดยก าหนดกลุม่ผู้มีสว่นได้เสียเบือ้งต้น
ของกระบวนการอนัได้แก่ ลกูค้า ผู้จดัหาปัจจยัการผลติ พนกังาน ชมุชน และ ผู้ ถือหุ้น ในปัจจบุนัอยูร่ะหวา่งการ
ด าเนินการส ารวจประเด็นที่เช่ือมโยงกันกับกระบวนการประกอบธุรกิจและผลกระทบที่มีระหว่างกัน และ
ประเด็นความรับผิดชอบต่อสงัคมในมิติตา่งๆทัง้ทางเศรษฐกิจ สงัคมและสิ่งแวดล้อมที่เช่ือมโยงระหวา่งกนัโดย
การสมัภาษณ์ จดัประชมุกลุม่ยอ่ย ลงส ารวจพืน้ท่ีและการศกึษาข้อมลูจากอตุสาหกรรม เป็นต้น 
 

10.2  การด าเนินงานและการจัดท ารายงาน 
 หลงัจากได้ด าเนินการศกึษาลกัษณะที่ส าคญั และบริบทของธุรกิจทัง้ภายในและภายนอกองค์กรโดยใช้หลกัเกณฑ์
ที่ธุรกิจสนิค้าอตุสาหกรรมใช้ทัว่ไปจนเป็นท่ีมาของการก าหนดนโยบายความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม เพื่อใช้
เป็นแนวทางในเบือ้งต้นดงันี ้
 
นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
การอนรัุกษ์สิง่แวดล้อมและพลงังาน 

สนบัสนนุกิจกรรมการพฒันาและรักษาสิง่แวดล้อมและอนุรักษ์การใช้พลงังานน า้ เชือ้เพลงิ และกระดาษอยา่งมี
ประสทิธิภาพ 
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 สง่เสริมและอนรัุกษ์การใช้พลงังาน 
 ติดตามและปฏิบตัิตามกฎหมาย ข้อบงัคบัและข้อก าหนดตามมาตรฐานด้านการอนรัุกษ์สิง่แวดล้อมและ

พลงังาน 
 พฒันาและปรับปรุงกระบวนการผลติและระบบการจดัการของเสยีจากโรงงานเพื่อก าจดัมลภาวะที่มี

ผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมสูม่าตรฐาน ISO14000 
 สร้างจิตส านกึแก่พนกังานทกุระดบัในความรับผิดชอบตอ่การรักษาสิง่แวดล้อมทัง้ภายในโรงงานและ

ภายนอกโรงงาน 
สทิธิมนษุยชนและการปฎิบตัิตอ่พนกังาน  
ยดึมัน่ในวฒันธรรมของบริษัทฯ สนบัสนนุและเคารพในการปกป้องสทิธิมนษุยชน ปฏิบตัิตอ่พนกังานอยา่งเทา่เทียมและ
เป็นธรรม สง่เสริมให้พนกังานมีสว่นร่วมในการท าประโยชน์ตอ่สงัคมทัง้ทางตรงและทางอ้อม  

 การอบรมและพฒันาบคุลากร พฒันาทกัษะของพนกังานทกุระดบัและสร้างองค์ความรู้ภายในองค์กรตาม
นโยบายสง่เสริมการเรียนรู้ระดบัองค์กรและการพฒันาบคุลากรเพื่อยกระดบัการท างานของพนกังานอยา่งมือ
อาชีพ 

 สง่เสริมพนกังานให้มีสว่นร่วมในการแสดงออกถงึความคิดเห็นตอ่องค์กร 
 จดัให้มีสวสัดิการ ความปลอดภยัและสขุอนามยัในสถานท่ีท างาน รวมถึงพฒันาระบบการท างานและสร้าง

นวตักรรมในองค์กร  
ความรับผิดชอบตอ่ผู้บริโภค  
มุง่พฒันาผลติภณัฑ์และบริการท่ีไมก่่อให้เกิดอนัตรายตอ่ผู้บริโภคและผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อม มคีณุภาพตรงตามหรือ
สงูกวา่ความคาดหมายของผู้บริโภค ภายใต้เง่ือนไขที่เป็นธรรม และ  

 ให้ความส าคญัตอ่มาตรฐานในการให้บริการลกูค้า รับผิดชอบตอ่การให้บริการลกูค้า ให้ข้อมลูเก่ียวกบั
ผลติภณัฑ์และบริการท่ีถกูต้อง เพียงพอ ไมเ่กินความเป็นจริง 

 รักษาความลบัของลกูค้าไมน่ าไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้ที่เก่ียวข้องโดยมิชอบ 
 มีนโยบายด้านการตลาด การลงทนุและการน าเสนอผลติภณัฑ์และบริการท่ีรับผิดชอบตอ่สงัคม 

การก ากบัดแูลกิจการท่ีด ี
ด าเนินธุรกิจอยา่งถกูต้องตามกฏหมายและกฏระเบียบท่ีเก่ียวข้อง มีความโปร่งใส เปิดเผยข้อมลูที่ส าคญั ตรวจสอบได้ 
ปฏิบตัิตามนโยบายการก ากบักิจการท่ีดี โดยค านงึถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึน้กบัผู้ ถือหุ้น พนกังาน ชมุชนและสงัคม คูค้่า 
ลกูค้าและประชาชน คูแ่ขง่ทางการค้า เจ้าหนี ้หนว่ยงานภาครัฐ และผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่าย  

 สง่เสริมและปรับปรุงมาตรฐานด้านจริยธรรมในการประกอบธุรกิจให้สอดคล้องกบัข้อปฏิบตัิทางจริยธรรมซึง่
รวมถงึการเปิดเผยข้อมลู การดแูลและควบคมุการใช้ข้อมลูภายใน  

 รักษามาตรฐานการก ากบัดแูลกิจการท่ีดขีองบริษัท  
 ก าหนดกลยทุธการบริหารความเสีย่งที่มีประสทิธิภาพ 

ความรับผิดชอบตอ่ชมุชนและสงัคม  
บริษัทให้ความส าคญักบัผู้มีสว่นได้สว่นเสยีและชมุชนท่ีโรงงานตัง้อยู ่มุง่มัน่พฒันาคณุภาพชีวิตของชมุชนบริเวณ
โดยรอบของโรงงาน โดยจะพฒันาคนในชมุชน ช่วยรักษาสิง่แวดล้อม และสง่เสริมจารีตประเพณีของชมุชน  
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 ใช้กระบวนการทางธุรกิจเพื่อประโยชน์ในการพฒันาคณุภาพชีวิต ช่วยสร้างเศรษฐกิจและความเข้มแข็งให้กบั
ชมุชนเพื่อนบ้าน และสงัคมไทย 

 สนบัสนนุกิจกรรมและโครงการตา่งๆ ท่ีสนบัสนนุชมุชนและโครงการด้านการศกึษาส าหรับโรงเรียนในชมุชน  
 ร่วมมือกบัลกูจ้าง/พนกังาน ครอบครัวของพนกังาน ชมุชนท้องถ่ิน ตลอดจนสงัคมโดยสว่นรวม เพื่อปรับปรุง

คณุภาพชีวิตของทกุฝ่ายเหลา่นัน้ในวิถีทางทีม่ีคณุคา่ทัง้ตอ่ตวัธุรกิจและตอ่การพฒันา 

พร้อมกบัการวิเคราะห์วา่นโยบายฯดงักลา่วสอดคล้องกบับริบททางธุรกิจอยา่งเหมาะสมหรือไม ่เพื่อใช้
ประกอบการพิจารณาปรับเปลีย่นให้เหมาะสมอยา่งตอ่เนื่องต่อไป 

ทัง้นีบ้ริษัทได้ท าการก าหนดประเด็นที่เช่ือมโยงกนักบักระบวนการประกอบธุรกิจและผลกระทบที่มรีะหวา่งกนั 
และประเด็นความรับผิดชอบตอ่สงัคมในมิติตา่งๆทัง้ทางเศรษฐกิจ สงัคมและสิง่แวดล้อมทีเ่ช่ือมโยงระหวา่งกนัตาม
แผนการด าเนินงานและขอบเขตการด าเนินงานดงัแสดงในเอกสารแนบ 6 

  10.2.1 กระบวนการจดัท ารายงาน  
  บริษัทฯได้ก าหนดประเด็นความรับผิดชอบตอ่สงัคมเช่ือมโยงผู้มีสว่นได้เสยีและอยู่ระหว่างการจดัท า

แผนงานในการด าเนินการความรับผิดชอบต่อสงัคมเพื่อก าหนดกรอบและระยะเวลาด าเนินงานให้ชัดเจนส าหรับการ
ติดตามและประเมินแผนงานฯ โดยใช้หลกัการและขัน้ตอนขององค์การแห่งความริเร่ิมว่าด้วยการรายงานสากล (GRI) 
เป็นแมแ่บบ 

10.2.2  การด าเนินงานตามนโยบายความรับผิดชอบทางสงัคม 

ในการด าเนินการตามนโยบายเพื่อสอดคล้องตามหลกัการเพื่อก้าวไปสูค่วามยัง่ยืนไปกบัสงัคมและสิ่งแวดล้อม     
บริษัทฯ ได้ด าเนินงานก าหนดแผนปฏิบตัิงานยอ่ยๆ ในเบือ้งต้น ดงันี ้

การเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี 
ลกูค้า 
 บริษัทให้ความส าคญัต่อมาตรฐานในการให้บริการลูกค้า และมีนโยบายด้านการตลาด การลงทุนและการ
น าเสนอผลติภณัฑ์และบริการท่ีรับผิดชอบตอ่สงัคม  

 รับผิดชอบตอ่การสนิค้าและการให้บริการลกูค้า 
 สทิธิที่จะได้รับการปกป้องรักษาข้อมลูอนัเป็นความลบัของลกูค้า 
 ได้รับการรับรองมาตรฐานของกระบวนการและผลิตภัณฑ์จากสถาบันที่เป็นที่ยอมรับทัง้ในและ

ตา่งประเทศ 

พนกังาน 
 พนกังานของบริษัทฯ มีหน้าที่ปฏิบตัิงานให้สอดคล้องกบัข้อปฏิบตัิและนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสงัคม
ของบริษัทฯ นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยังให้ความส าคัญกับการอบรมและพัฒนาบุคลากร โดยสนับสนุนให้พนักงานมี
ความก้าวหน้าในสายงานและมีอนาคตในการท างาน  

 ก าหนดข้อพงึปฏิบตัิในการท างาน 
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 การอบรมและพฒันาบคุลากร 
 ศึกษา เปรียบเทียบ และปรับปรุงค่าแรง และสวัสดิการของพนกังาน กับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรม

เดียวกนั เพื่อมัน่ใจถึงความเป็นธรรม 

ผู้จดัหาสนิค้าและบริการ 
 บริษัทสง่เสริมผู้จดัหาสนิค้าและบริการท่ีมีความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม 

 ร่วมงานกบัผู้จดัหาสนิค้าและบริการท่ีมีความรับผิดชอบตอ่สงัคม 
 ชีแ้จงข้อก าหนดข้อพงึปฏิบตัิในการท างาน ร่วมกบัคูค้่าอยา่งโปร่งใส เป็นธรรม 

ชมุชน 
 บริษัทฯ มีการด าเนินธุรกิจอยา่งเป็นธรรม โดยมุ่งเน้นและสนบัสนนุกิจกรรมเพื่อพฒันาคณุภาพชีวิตของคนใน
ชมุชน 

 ให้การสนบัสนนุ โรงเรียน วดั รวมไปถึงหนว่ยงานราชการของชมุชนใกล้เคียง 
 บ าเพ็ญประโยชน์และเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ตา่งๆ  

ผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุ 
บริษัทฯ มีการด าเนินการโดยยึดหลกับรรษัทภิบาล และมีการสื่อสารข้อมูลส าคัญต่างๆ กับผู้ ถือหุ้นและนัก

ลงทนุอยา่งโปร่งใส ทนัเวลา และเทา่เทียมกนั 

 บริษัทด าเนินการอยา่งโปร่งใสและมีจริยธรรมสามารถตรวจสอบได้ 
 เปิดเผยข้อมลูที่ถกูต้องและเพียงพอแก่ผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุอยา่งโปร่งใส ทนัเวลา ผา่นช่องทางที่เข้าถึง

ข้อมลูได้ง่ายและมีความเทา่เทียมกนั 

เจ้าหนี ้
 บริษัทฯ ปฏิบตัิตอ่เจ้าหนีด้้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และโปร่งใสตามเง่ือนไขและสญัญาตา่งๆ 

 บริษัทฯ ไมม่ีประวตัิผิดนดัช าระหนีใ้ห้แก่เจ้าหนีร้ายใด 
 เง่ือนไขและสญัญาตา่งๆ ถกูจดัท าขึน้อยา่งเป็นธรรมโดยค านงึถึงผลประโยชน์สงูสดุของทกุฝ่าย 

หนว่ยงานราชการ 
 บริษัทฯ ด าเนินธุรกรรมกบัภาครัฐอย่างถกูต้องตามระเบียบ ข้อบงัคบั หรือกฎหมายอย่างเคร่งครัดและให้ความ
ร่วมมือกบัทางราชการเป็นอยา่งดี 

 บริษัทฯ ปฏิบตัิตามกฎระเบียบหรือค าสัง่ตา่งๆ ท่ีออกโดยหนว่ยงานราชการ 
 เข้าร่วมโครงการจดัการศึกษาทวิภาคีในสถานประกอบการของสภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย เพื่อ

สนบัสนนุโครงการกองทนุการศึกษา โดยให้นกัเรียนอาชีวะเข้ามาศึกษาและเรียนรู้งานในสถานการณ์
จริง 
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ภาคประชาสงัคมและนกัวชิาการ 
 บริษัทฯ รับฟังความคิดเห็นและร่วมกนัด าเนินธุรกิจที่ยัง่ยืนควบคูไ่ปกบัการพฒันาชมุชนและสงัคม 

 บริษัทฯ ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลแก่นักวิจัยของสถาบนัการศึกษาต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการ
พฒันา 

 เข้าร่วมการเสวนา อภิปราย ให้ข้อมลูเก่ียวกบัภาวะของตลาดและภาวะอตุสาหกรรมร่วมกบันกัวิชาการ
และหนว่ยงานตา่งๆ อนัจะเป็นประโยชน์ตอ่การวิเคราะห์และพฒันาอตุสาหกรรม 

คูแ่ขง่ 
 บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่แข่งอย่างยุติธรรมตามกรอบการแข่งขนัทางการค้าที่สุจริต ถูกต้องตามกฎหมายและมี
จรรยาบรรณ 

 บริษัทฯ ขายสนิค้าในราคาที่เหมาะสมและไมเ่ป็นการท าลายหรือท าให้ตลาดเกิดความป่ันป่วน 
 บริษัทฯ ด าเนินการขายอย่างสุจริตและมีจรรยาบรรณ ไม่มีนโยบายในการให้สินบนหรือเสนอ

ผลประโยชน์กบับคุคลใดบคุคลหนึง่ในองค์กรของลกูค้า 

การก ากับดูแลกิจการและข้อปฏิบัติด้านจริยธรรม 
 บริษัทสง่เสริมและปรับปรุงมาตรฐานด้านจริยธรรมในการประกอบธุรกิจให้สอดคล้องกบัข้อปฏิบตัิทางจริยธรรม
ซึง่รวมถึงการเปิดเผยข้อมลู การดแูลและควบคมุการใช้ข้อมลูภายใน การรักษามาตรฐานการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของ
บริษัท โดยรวมถึงกลยทุธการบริหารความเสีย่งที่มีประสทิธิภาพ 

 การก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ 
 ข้อก าหนดเก่ียวกบัการใช้ข้อมลูภายใน 
 ความโปร่งใส 
 การเปิดเผยข้อมลู 
 การบริหารความเสีย่ง 

  10.3  การด าเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม 
  เนื่องจากบริษัทฯด าเนินธุรกิจอตุสาหกรรมด้านการผลติ ท่ีซึง่ในกระบวนการอาจมีการใช้น า้มนั สารหลอ่ลื่น    
และ/หรือสารเคมีบางชนิด บริษัทฯจึงให้ความส าคญัเป็นอยา่งยิ่งตอ่การก าหนดแผนการป้องกนัการเกิดผลกระทบในทาง
ลบตอ่สิง่แวดล้อมและสงัคม พร้อมทัง้การเฝ้าระวงัอยา่งเป็นระบบ ดงัจะเห็นได้จากการยกเลกิการใช้สาร CFC ที่ซึง่สง่ผล
กระทบตอ่สิ่งแวดล้อม ทัง้ๆที่เป็นสารหลกัที่ใช้โดยทัว่ไปในอตุสาหกรรมผลิตชิน้สว่นเคร่ืองปรับอากาศ มาไมต่ ่ากวา่ 10 ปี 
แตก่ระนัน้บริษัทยงัคงเดินหน้าที่จะพฒันาคณุภาพทัง้ด้านกระบวนการและผลติภณัฑ์เพื่อมิให้สง่ผลทางลบตอ่สงัคมและ
สิง่แวดล้อมโดยน าเกณฑ์มาตราฐาน ISO 14001 มาเป็นแนวปฎิบตัิ วตัถดุิบและชิน้สว่นที่บริษัทคดัสรรต้องได้รับความ
ปลอดภยัได้มาตราฐานสากลรวมถึงเลือกใช้วตัถุดิบท่ีสามารถน ากลบัมาใช้ใหม่ในสว่นของกระบวนการผลติ นอกจากนี ้
บริษัทยงัมีเป้าหมายที่จะใช้พลงังานอยา่งมีประสทิธิภาพสงูสดุ ก่อให้เกิดของเสยีน้อยที่สดุในระหว่างการผลติ มีการแยก
ของเสยี กระตุ้นให้เกิดการน ากลบัมาใช้ใหม ่และหลกีเลีย่งการซือ้วตัถดุิบหรือชิน้สว่นท่ียากตอ่การยอ่ยสลายอีกด้วย 
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  10.3.1  ข้อพิพาททางกฎหมาย 
  บริษัทฯและบริษัทย่อย ไม่เคยมีข้อพิพาททางกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมและ/หรือสงัคม หรือแม้แต่ถูก

ตรวจสอบว่าการด าเนินงานของบริษัทหรือบริษัทย่อยมีการฝ่าฝืนกฎหมายในด้านความรับผิดชอบต่อสงัคม อย่างมี
นยัส าคญัแตอ่ยา่งไร 

 10.3.2  ผลกระทบด้านลบตอ่สงัคม และ สิง่แวดล้อม 
  การด าเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอ่ยยงัตัง้แตอ่ดีตจนถึงปลายปี 2558 ยงัไมพ่บวา่สง่ผลกระทบใน

ด้านลบตอ่สงัคม สิง่แวดล้อมหรือไมเ่ป็นไปตามหลกัการ 8 ข้อวา่ด้วยหลกัการของ CSR แตอ่ยา่งไร 

 10.4  กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม   

  ในปี 2558 บริษัทฯได้ด าเนินกิจกรรมเพื่อประโยชน์ตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อมในหลายด้าน โดยมีกิจกรรม และ
โครงการต่างๆ เช่น การอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมและพลงังานการใช้วตัถดุิบในกระบวนการผลิตที่ปราศจากสารเคมีที่กระทบ
ตอ่สิง่แวดล้อม  การลดคา่ใช้จ่าย ลดต้นทนุในการผลิต การประหยดัทรัพยากรธรรมชาติ  การสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบั
ชมุชน เป็นต้น 

สขุภาพและความปลอดภยั 

 บริษัทฯ มีการวางกฎ ระเบียบ ด้านความปลอดภยัอย่างรัดกมุ โดยจดัให้มีอปุกรณ์ Safety ให้พนกังาน
อยา่งเหมาะสมในการปฏิบตัิงาน 

 มีการจดัอบรมด้านความปลอดภยัให้พนกังานทกุคนอยูเ่ป็นประจ า 
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ในปี 2558 บริษัทฯ จัดให้มีการอบรมด้านความปลอดภยั โดยจัดให้มีการอบรมภายใน และภายนอก
บริษัท ดงันี ้ หลกัสตูรดบัเพลิงขัน้ต้น  หลกัสตูรผู้บงัคบัปัน้จัน่  หลกัสตูรเก่ียวกบัความปลอดภยัฯ ตาม พรบ.ความ
ปลอดภยั 2554  หลกัสตูรขบัโฟล์คลฟิท์  หลกัสตูร จป.บริหาร  และหลกัสตูร คปอ. เป็นต้น 

   
 

   

การบริหารจดัการของเสยีและวสัดเุหลอืใช้ 

 บริษัทฯ ให้ความส าคญัต่อการอนรัุกษ์สิง่แวดล้อม โดยจดัให้มีระบบการจดัการน า้เสยีที่มีประสทิธิภาพ
ก่อนปลอ่ยน า้ลงสูร่ะบบระบายน า้สาธารณะ 

   

 บริษัทฯ ส่งเสริมให้เกิดโครงการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  ที่ซึ่งในปี 2558 เฉพาะใน
สายการผลติ สามารถลดปริมาณของเสยีและวสัดเุหลอืใช้ในกระบวนการผลติ โดยสามารถลดต้นทนุใน
การผลติได้ปีละ  942,577 บาท/ปี ดงันี ้
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 ลดการเช่ือม Cross Over ขาทอ่ทองแดง 1/2 นิว้                  503,611   บาท/ปี 
 ลดการเช่ือมตอ่เพลท                                                           92,377    บาท/ปี 
 ลดเวลาการเขียนแบบCNC เพลท                                      142,600    บาท/ปี 
 การน าของเสยีทอ่ทองแดง มาท าฝาทอ่ทองแดง                  203,989    บาท/ปี 

การบริหารจดัการพลงังาน 

บริษัทฯ มีการส่งเสริมกิจกรรมการพฒันาและอนรัุกษ์การใช้พลงังาน  โดยได้จัดท าโครงการประหยดัพลงังาน
ไฟฟ้า ที่ตอบสนองนโยบายของบริษัทเร่ืองการประหยดัพลงังาน โครงการที่จดัท าขึน้มี 3 โครงการ สามารถลด
คา่พลงังานไฟฟ้าได้ปีละ 2,801,039.10 บาท ดงันี ้ 

 โครงการปรับปรุงระบบอดัอากาศ ของสาขาปทมุธานี สามารถลดคา่ใช้จ่ายพลงังานไฟฟ้าได้ 
จ านวน 736,267.59 บาท/ปี 

 โครงการเปลีย่นหลอดไฟฟ้าเป็นหลอด LED ทัง้ 3 สาขา สามารถลดคา่ใช้จ่ายพลงังานไฟฟ้าได้ 
จ านวน 1,225,193.52  บาท/ปี 

 โครงการปรับปรุงระบบอดัอากาศ ของสาขาป่ินทอง สามารถลดคา่ใช้จา่ยพลงังานไฟฟ้าได้ 
จ านวน 839,577.99 บาท/ปี 

การดแูลพนกังาน 

 บริษัทฯ จดัให้มีการฝึกอบรมพนกังานในทกุระดบัอยา่งทัว่ถึง เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้และเพิ่มพูน
ศกัยภาพของพนกังาน และเพื่อลดความเสี่ยงด้านการขาดแคลนบคุลากรสายวิชาชีพได้ในอีกทางหนึ่ง
ด้วย 

สรุปตวัเลขการพฒันาพนกังาน 
          ชัว่โมงต่อคนตอ่ปี 

จ านวนชัว่โมงอบรมตอ่คนตอ่ปี ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
พนกังานและผู้บริหาร 3.45 5.80 6.57 5.81 

 
           บาทตอ่คนตอ่ปี 

คา่ใช้จา่ยอบรมตอ่คนตอ่ปี ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
พนกังานและผู้บริหาร 642.23 548.77 1,244.78 773.80 

 

ในปี 2558  บริษัทฯ จดัให้มกีารอบรม ดงันี ้ เทคนิคการลดต้นทนุ  ภาวะความเป็นผู้น า ความ
เข้าใจในระบบเคร่ืองปรับอากาศ, การตรวจติดตามภายใน, OHSAS 18001 และ ฯลฯ  
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 มีการตรวจร่างกายประจ าปีในทกุปีเพื่อลดคา่ใช้จ่าย และเพื่อสขุภาพท่ีดีของพนกังาน 
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 จดัให้มีงานท าบญุเลีย้งพระ และงานเลีย้งสงัสรรค์ให้พนกังานได้ผอ่นคลาย และมีก าลงัใจในการท างาน
อยา่งเป็นสขุ  

          

        

 มีการให้ทนุการศกึษาแก่บตุรพนกังาน 

    
 

http://portal.coilinter.com/Picture%20Library/ส่งท้ายปีเก่า%20ต้อนรับปีใหม่%202558/IMG_4545.JPG
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ความรับผิดชอบต่อชุมชนและการส่งเสริมการศึกษา 
  บริษัทฯ สนบัสนนุกิจกรรมและโครงการต่างๆ ที่สนบัสนนุชุมชนและโครงการด้านการศึกษาส าหรับโรงเรียนใน
ชมุชน อาทิเช่น 

 เข้าร่วมท าบญุเพื่อพฒันาวดัวาอารามใกล้เคียงรอบๆ ชมุชน 

   

 

 

 

 

http://portal.coilinter.com/Picture%20Library/19.%20แห่เทียนเข้าพรรษา%2058/IMG_25580730_101815.jpg
http://portal.coilinter.com/Picture%20Library/19.%20แห่เทียนเข้าพรรษา%2058/IMG_25580730_101815.jpg
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 ให้ทนุการศกึษากบัเด็กๆ ในสถาบนัการศกึษา และชมุชนใกล้เคียง เช่น โรงเรียนบางควูดั หมูบ้่านเอือ้
อาทรฯ และ เทศบาลเมืองบางควูดัร่วมในการแขง่กีฬาต้านยาเสพติด เป็นต้น 

 

 
 

 จดัให้มีการศึกษาและฝึกงานของนิสิตนกัศึกษาของสถาบนัการศึกษาต่างๆ เช่น วิทยาลยัเทคโนโลยี
แหลมทอง วิทยาลยัเทคนิคปทมุธานี เป็นต้น ทัง้นี ้ในปี 2558 บริษัทได้เข้าร่วมโครงการจดัการศกึษาทวิ
ภาคีในสถานประกอบการ ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่วั ร่วมกบัสภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย    

    
 

   
 

   
 
 

http://portal.coilinter.com/Picture%20Library/รูปถ่ายต้อนรับองคมนตรี/IMG_6150%20(2).JPG
http://portal.coilinter.com/Picture%20Library/รูปต้อนรับองคมนตรี%2005%20ก.พ.%2058%20ชุด%202/IMG_3523.jpg
http://portal.coilinter.com/Picture%20Library/รูปถ่ายต้อนรับองคมนตรี/IMG_6182%20(2).JPG
http://portal.coilinter.com/Picture%20Library/รูปถ่ายต้อนรับองคมนตรี/IMG_6195%20(2).JPG
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10.5  การป้องกนัการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 4/2558 เมื่อวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2558 คณะกรรมการฯ ได้พิจารณา
อนุมัติแต่งตัง้คณะกรรมการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชั่น ซึ่ง เป็นผู้ มีส่วนส าคัญในการก าหนดให้มีระบบ ส่งเสริมและ
สนบัสนุนนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น เพื่อสื่อสารไปยงัพนกังานและผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่าย รวมทัง้มีหน้าที่ในการประเมิน
ความเสี่ยงของกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริต คอร์รัปชั่น และก าหนดการทบทวนความเหมาะสมของระบบและ
มาตราการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบงัคบั และข้อก าหนดของกฎหมาย อย่าง
สม ่าเสมอ โดยมีหน้าที่และรับผิดชอบ ดงันี ้ 

1. ก าหนดและทบทวน นโยบาย กรอบการบริหารความเสี่ยงในกิจกรรมที่สุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตและ
คอร์รัปชัน่ขององค์กรเพื่อน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท 

2. ก ากับดูแลและสนบัสนุนให้มีการด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงต่อการทจุริตและคอร์ รัปชั่นให้
สอดคล้องกบักลยทุธ์และเป้าหมายทางธุรกิจ รวมถึงสภาวการณ์ที่เปลีย่นแปลงไป 

3. ก าหนดมาตราการท่ีต้องปฎิบตัิ วิธีวดัความส าเร็จและทรัพยากรที่ต้องใช้เพื่อลดความเสีย่งฯ น าเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิ 

4. ก ากับกระบวนการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตและคอร์รัปชัน่ในองค์กร ให้ข้อเสนอแนะแนวทาง 
ติดตาม และประเมินผล การบริหารความเสี่ยงฯต่อคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ 
เพื่อพิจารณา 

5. รายงานผลการประเมินความเสี่ยงตอ่การทจุริตและคอร์รัปชัน่ และให้ข้อคิดเห็นในความเสีย่งที่อาจจะ
เกิดขึน้ รวมทัง้แนวทางการก าหนดมาตรการควบคุม หรือบรรเทา (Mitigation Plan) และการพัฒนา
ระบบการจดัการบริหารความเสีย่งองค์กรแก่คณะกรรมการบริษัทเพื่อให้มีประสทิธิภาพอยา่งตอ่เนื่อง 

6. ในกรณีที่มีปัจจยั หรือเหตกุารณ์ส าคญั ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนยัส าคญั  ต้องรายงานผล
การประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทราบและพิจารณาโดยเร็ว
ที่สดุ 

7. ประชมุคณะกรรมการฯ อยา่งน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ 
8. ดแูลการปฏิบตัิงานของกรรมการ และฝ่ายจดัการ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านทุจริต คอร์รัปชั่น 

และจรรยาบรรณธุรกิจ 
9. วางกรอบแนวทางการก ากบัดแูลการด าเนินงานท่ีเก่ียวข้องกบัการตอ่ต้านการทจุริตของบริษัท 

10.5.1  นโยบายการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ 
 คณะกรรมการบริษัทมุ่งมัน่ที่จะด าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสตัย์สจุริต เป็นธรรม ยึดมัน่ในความรับผิดชอบต่อ
สงัคมและผู้มีสว่นได้เสียทุกกลุม่ รวมถึงปฏิบตัิตามการก ากบัดแูลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร 
และพนกังาน อย่างเคร่งครัด และเพื่อมัน่ใจว่า กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัท จะปฏิบตัิตนเป็นพลเมืองดี
ของสงัคมและประเทศชาต ิคณะกรรมการบริษัท จึงเห็นควรก าหนดนโยบายตอ่ต้านการทจุริตทกุกิจกรรมของบริษัท ดงันี  ้

1. ห้ามกรรมการ ผู้ บริหาร และพนกังานของบริษัท และบริษัทในสายธุรกิจ ด าเนินการหรือยอมรับหรือให้
การสนบัสนนุการทจุริตคอร์รัปชัน่ในทกุรูปแบบทัง้ทางตรงและทางอ้อม โดยครอบคลมุถึงทกุบริษัทย่อย 
รวมถึงผู้ รับจ้างหรือผู้ รับจ้างช่วงอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง และก าหนดให้มีการสอบทานการปฏิบตัิตามนโยบาย
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ตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่นีอ้ย่างสม ่าเสมอ ตลอดจนมีการทบทวนแนวทางการปฏิบตัิให้สอดคล้องกบั
นโยบาย ระเบียบปฏิบตัิ ข้อก าหนด ข้อบงัคบั ประกาศ กฎหมาย และการเปลีย่นแปลงทางธุรกิจ 

2. มาตรฐานการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินธุรกิจและเป็นหน้ าที่ความ

รับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา พนักงานทุกคนทุกระดับ ผู้ ส่งมอบหรือ

ผู้ รับเหมาช่วงที่จะมีส่วนในการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติเพื่อให้การด าเนินการด้านการ

ตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชัน่บรรลตุามนโยบายที่ก าหนด 

3. บริษัทไม่กระท าหรือสนับสนุนการให้สินบนในทุกรูปแบบ ทุกกิจกรรมที่อยู่ภายใต้การดูแล รวมถึงการ

ควบคมุ การบริจาคเพื่อการกศุล การบริจาคให้แก่พรรคการเมือง การให้ของขวญัทางธุรกิจ และสนบัสนนุ

กิจกรรมต่างๆ มีความโปร่งใสและไม่มีเจตนาเพื่อโน้มน้าวให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือเอกชนด าเนินการที่ไม่

เหมาะสม 

4. บริษัทจดัให้มีการควบคมุภายในที่เหมาะสม ที่ได้รับการทบทวนอยา่งสม า่เสมอเพื่อป้องกนัไมใ่ห้พนกังาน

มีการปฏิบตัิที่ไมเ่หมาะสม โดยเฉพาะงานขาย การตลาด และจดัซือ้ 

5. บริษัทจัดให้ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นแก่คณะกรรมการบริษัท ผู้ บริหารและ

พนกังานเพื่อสง่เสริมความซื่อสตัย์ สจุริต และรับผิดชอบในการปฏิบตัิตามหน้าที่ความรับผิดชอบรวมถึง

สือ่ให้เห็นความมุง่มัน่ของบริษัท 

6. บริษัทจดัให้มีกลไกการรายงานสถานะการเงินท่ีโปร่งใสและถกูต้องแมน่ย า 

7. บริษัทส่งเสริมให้มีการสื่อสารที่หลากหลายช่องทางเพื่อให้พนกังานและผู้มีส่วนเก่ียวข้องสามารถแจ้ง

เบาะแสอนัควรสงสยัโดยมัน่ใจได้ว่าผู้แจ้งเบาะแสได้รับการคุ้มครอง โดยไม่ถูกลงโทษโยกย้ายที่ไม่เป็น

ธรรมหรือกลัน่แกล้งด้วยประการใด และรวมถึงการแตง่ตัง้บคุคลเพื่อตรวจสอบติดตามทกุเบาะแสที่มีการ

แจ้งเข้ามา 

 ทัง้นี ้บริษัทได้ส่งเสริมให้มีการด าเนินการตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  โดยได้เผยแพร่
นโยบายผ่านช่องทางการสื่อสารในเว็บไซต์ของบริษัท จัดท าคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน 
(Code of Conduct) ให้กบักรรมการ ผู้บริหาร พนกังานทกุคนลงนามรับทราบและถือปฏิบตัิ จดัให้มีการอบรมนโยบาย
การต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ให้แก่พนกังานใหม่ และก าหนดให้มีการทบทวนนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน่เป็น
ประจ าทกุปี  

10.5.2  การด าเนินการตามนโยบายการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ 

 คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และรับผิดชอบในการก าหนดนโยบายและก ากบัดแูลให้มีระบบท่ีสนบัสนนุการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน่ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มัน่ใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนกัและให้ความส าคญักบัการต่อต้าน
การทจุริตคอร์รัปชัน่ และปลกูฝังจนเป็นวฒันธรรมองค์กร ได้มอบหมายให้ส านกัตรวจสอบภายในท าการประเมินความ
เสีย่งด้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ ซึ่งข้อมลูที่ได้จากการประเมินจะน ามาใช้เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพและประสทิธิผลในการวาง
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แผนการตรวจสอบภายในตลอดจนแนวทางการป้องกนัการทจุริตในการปฏิบตัิงาน เพื่อให้มีระบบการควบคมุภายในท่ีดี 
จึงได้ก าหนดแนวทางปฏิบตัิดงันี ้

1. กรรมการ ผู้ บริหารพนักงานทุกระดับ ต้องปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท โดยต้องไมเ่ข้าไปเก่ียวข้องกบัเร่ืองคอร์รัปชัน่ ไมว่า่โดยทางตรงหรือทางอ้อม 

2. พนกังานไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระท าที่เข้าข่ายคอร์รัปชั่นที่เก่ียวข้องกับบริษัท ต้อง

แจ้งให้ผู้บงัคบับญัชา หรือบคุคลท่ีรับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงตา่งๆ 

หากมีข้อสงสยัหรือข้อซกัถามให้ปรึกษากับผู้บงัคบับัญชา หรือบุคคลที่ก าหนดให้ท าหน้าที่รับผิดชอบ

เก่ียวกบัการติดตามการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ผา่นช่องทางตา่งๆ ท่ีก าหนดไว้ 

3. บริษัทจะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนกังานที่ปฏิเสธหรือแจ้งเร่ืองคอร์รัปชั่นที่เก่ียวข้องกับบริษัท 

โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชั่นตามที่

บริษัทก าหนดไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ 

4. ผู้ที่กระท าคอร์รัปชั่นเป็นการกระท าผิดจรรยาบรรณธุรกิจ ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตาม

ระเบียบที่บริษัทก าหนดไว้ นอกจากนีอ้าจจะได้รับโทษตามกฎหมายหากการกระท านัน้ผิดกฎหมาย 

5. บริษัทตระหนกัถึงความส าคญัในการเผยแพร่ ให้ความรู้ และท าความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติ

หน้าที่เก่ียวข้องกบับริษัท หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษัทในเร่ืองที่ต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามนโยบายการ

ตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ 

6. บริษัทมุง่มัน่ท่ีจะสร้างและรักษาวฒันธรรมองค์กรที่ยดึมัน่วา่การคอร์รัปชัน่เป็นสิง่ที่ยอมรับไมไ่ด้ทัง้การ

ท าธุรกรรมกบัภาครัฐและภาคเอกชน 

 
 ทัง้นี ้ในปี 2558 บริษัทฯ ได้รับการประเมินระดบัการพฒันาความยัง่ยืนเร่ือง Anti-Corruption ของบริษัทจด
ทะเบียนไทย จากสถาบนัไทยพฒัน์ โดยผลประเมินของบริษัทอยูใ่นระดบั 3 จาก 5 ระดบั โดยเกณฑ์การประเมินแสดงให้
เห็นถึงระดับของนโยบายที่บริษัทก าหนดเพื่อไม่จ่ายให้เจ้าหน้าที่รัฐ, ไม่มีส่วนเก่ียวข้อง, ไม่เก่ียวข้องและต่อต้าน
ผู้ เก่ียวข้อง ประเมินความเสี่ยงของธุรกิจของบริษัทหรือบริษัทย่อยว่าอาจมีสว่นเก่ียวข้องกับการคอร์รัปชั่น การสื่อสาร
และฝึกอบรมแก่พนกังานเพื่อให้ความรู้เก่ียวกบันโยบายและแนวปฏิบตัิในการตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ รวมทัง้การดแูลให้มีการ
ด าเนินการตามนโยบายและมีการทบทวนความเหมาะสมของนโยบายโดยคณะกรรมการบริษัทอยา่งน้อยทกุปี 
 
 การแจ้งเบาะแสและมาตรการคุ้มครอง 

 คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย สามารถร้องเรียนเมื่อพบพฤติกรรมของ
กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ที่ไม่เหมาะสมหรือขดัต่อจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท  การแสดงความเห็น และแจ้ง
เบาะแสการกระท าผิดกฎหมาย โดยบริษัทฯ จะรับฟังทกุข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใส เอาใจใส ่และให้ความเป็น
ธรรมแก่ทกุฝ่าย มีการก าหนดระยะเวลาด าเนินการท่ีเหมาะสม มีการรักษาความลบั และจะด าเนินการอย่างระมดัระวงั 
ตลอดจนมีการให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเร่ืองร้องเรียนและบคุคลที่เก่ียวข้องให้ได้รับความเป็นธรรมหรือไม่ถกูกลัน่แกล้งใน
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ทกุลกัษณะ ก าหนดให้เลขานกุารบริษัท และส านกัตรวจสอบภายใน ท าหน้าที่เป็นหน่วยรับข้อร้องเรียนด้านการก ากับ
ดแูลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท โดยมีช่องทางการร้องเรียน และกระบวนการ ดงันี ้

 
1.) ช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ 

 เลขานกุารบริษัท: secretary@coilinter.com 

 ส านกัตรวจสอบภายใน: internalaudit@coilinter.com 

 

2.) กระบวนการด าเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน 

บริษัทเปิดโอกาสให้พนกังานมชีอ่งทางการร้องเรียนและแสดงความคดิเห็นอยา่งเป็นอิสระเพื่อเป็น

แนวทางสูก่ารพฒันาและสร้างความยัง่ยืนให้กบัองค์กร ดงันี ้

 ผู้ รับข้อร้องเรียนรวบรวมข้อเทจ็จริงที่เก่ียวข้องกบัการฝ่าฝืน หรือไมป่ฏิบตัิตามจริยธรรม 

 ผู้ รับข้อร้องเรียนรายงานข้อเท็จจริงต่อกรรมการอิสระ ปฏิบตัิหน้าที่สอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อ

พิจารณาการร้องเรียน โดยแยกเร่ืองที่เก่ียวข้องออกเป็นประเด็น ด้านการบริหารจดัการ ด้าน

การพฒันาความรู้ การสอบสวนข้อเท็จจริง เป็นต้น 

 มาตรการด าเนินการ ผู้ รับข้อร้องเรียนน าเสนอกรรมการอิสระเพื่อสอบสวนข้อเท็จจริง และ

ก าหนดมาตรการด าเนินการเพื่อระงบัการฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบตัิตามกฎหมาย 

 การรายงานผล ผู้ รับข้อร้องเรียนมีหน้าที่แจ้งผลให้ผู้ ร้องเรียนทราบ หากผู้ ร้องเรียน เปิดเผย

ตนเองในกรณีที่ เป็นเร่ืองส าคัญ  ให้รายงานต่อป ระธานกรรมการบริษัท และ/หรือ 

คณะกรรมการบริษัททราบ 

 

3.) มาตรการคุ้มครองผู้ ร้องเรียน 

บริษัทก าหนดมาตรการคุ้มครองผู้ ร้องเรียนตามหลกัเกณฑ์ ดงันี ้

 ผู้ ร้องเรียนสามารถเลอืกที่จะไมเ่ปิดเผยตนเองได้หากเห็นว่าการเปิดเผยนัน้จะไมป่ลอดภยั แต่

หากมีการเปิดเผยตนเองก็จะท าให้องค์กรสามารถรายงานความคืบหน้าและชีแ้จงข้อเท็จจริง

ให้ทราบ 

 ผู้ รับข้อร้องเรียน จะเก็บข้อมูลที่เก่ียวข้องไว้เป็นความลบั ค านึงถึงความปลอดภัย โดยได้

ก าหนดมาตรการคุ้มครองพนกังานที่ร้องเรียน และ/หรือ ผู้ที่ให้ข้อมลู และ/หรือ ความร่วมมือ

ในการตรวจสอบข้อมูล โดยจะได้รับความคุ้มครองจากการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม เช่น การ

เปลี่ยนต าแหน่งงาน ลกัษณะงาน สถานที่ท างาน สัง่พกังาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบตัิงาน เลิก

จ้าง อนัเนื่องมาจากสาเหตแุหง่การแจ้งข้อร้องเรียน 

 

mailto:secretary@coilinter.com
mailto:internalaudit@coilinter.com
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 
  การควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพถือเป็นกลไกที่ส าคัญของฝ่ายบริหารซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงระบบการ

ก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  โดยบริษัท ได้เน้นหลกั 5 ประการ คือ 
 

1. องค์กรและสภาพแวดล้อม (Organizational Control and Environmental Measure) 
2. การบริหารความเสีย่ง (Risk Management Measure) 
3. การควบคมุการปฏิบตัิงานของฝ่ายบริหาร (Management Control Activities) 
4. ระบบสารสนเทศและการสือ่สารข้อมลู (Informational and Communication Measure) 
5. ระบบการติดตาม (Monitoring) 

 
ทัง้นี ้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ส านักงานตรวจสอบภายใน และประธานกรรมการบริหาร โดยการ

ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในที่ผ่านการประเมินจากคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาและ
อนุมตัิแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ส าหรับปี 2558 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 
1/2559 เมี่อวนัท่ี 29 กมุภาพนัธ์ 2559  
   

11.1 สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท 
 

จากหลกัการ 5 ข้อ ดงักลา่ว ร่วมกบัผลการประมินความเพียงพอของระบบควบคมุภายใน  คณะกรรมการบริษัท
มีความเห็นว่าบริษัทมีระบบควบคมุภายในที่เพียงพอและเหมาะสม  มีการก าหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในเสนอแผนการ
ตรวจสอบพร้อมทัง้ขัน้ตอนวิธีปฏิบัติงานโดยให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  รวมทัง้มีระบบการควบคุม
ภายใน  ในเร่ืองการท าธุรกรรมกับ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  กรรมการ  ผู้บริหาร  หรือ  ผู้ที่เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าว อย่าง
เพียงพอ นอกจากนี ้คณะกรรมการได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ฝ่ายบริหารด าเนินการพัฒนาคุณภาพของระบบการ
ควบคมุภายในอยา่งตอ่เนื่อง เพื่อเสริมสร้างให้บริษัทมีการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) 

 
บริษัทมีการจัดท าระเบียบวิธีปฏิบัติงานที่รัดกุม โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละส่วนงาน 

รวมทัง้มีการวางระบบเพื่อให้สามารถสอบทานการด าเนินงานภายในของแตล่ะฝ่าย นอกจากนีบ้ริษัทได้มีการบริหารโดย
คณะกรรมการตามระเบียบข้อบงัคบัและหนงัสือรับรองของบริษัท และตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดย
กรรมการผู้มีอ านาจลงช่ือผกูพนับริษัท  คือ  นายอารีย์ พุม่เสนาะ  หรือ นายธีระ พุม่เสนาะ หรือ นางจนัทน์กะพ้อ ดิสกุล 
หรือ นายทวีศกัดิ์  หวงัก่อเกียรติ  กรรมการสองในสี ่ ลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษัท ซึ่งวิธีปฏิบตัิ
ดงักลา่วครอบคลมุถึงการสัง่จ่ายเช็คของบริษัท 

 
นอกจากนี ้บริษัทยงัมีส านกังานตรวจสอบภายใน ซึง่จะรายงานโดยตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ ท าหน้าที่ใน

การควบคุมดูแลและตรวจสอบการด าเนินงานภายในบริษัท ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส เหมาะสม รัดกุม และเป็นไปตาม
อ านาจการด าเนินการของบริษัท รวมทัง้ติดตามข้อมูลและตรวจสอบรายการต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบ
มอบหมาย 
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11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่มีความเห็นแตกต่ างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัท 
 ในปี 2558 ไม่ปรากฏว่ามีความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการ
บริษัทในเร่ืองความเพียงพอของระบบควบคุมภายในแต่อย่างไร ดงัรายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบท้าย รายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบ 
 

11.3  หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้าหน่วยงานก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 
 
 11.3.1 หวัหน้างานตรวจสอบภายใน 

      ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวนัที่ 8 สิงหาคม 2556  ครัง้ที่  4/2556  ได้แต่งตัง้  นางสาว
วรรณเพ็ญ ขาวสวุรรณ์ ให้ด ารงต าแหน่งหวัหน้างานผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทตัง้แตว่นัท่ี 8 สงิหาคม 2556 เนื่องจาก 
มีประสบการณ์ในการปฏิบตัิงานด้านการตรวจสอบภายใน มาเป็นระยะ 20 ปี เคยเข้ารับการอบรมในหลกัสตูรที่เก่ียวข้อง
กบัการปฏิบตัิงานด้านตรวจสอบภายใน ได้แก่ การตรวจสอบและควบคมุภายใน  การประเมินความเสี่ยงเพื่อการวาง
แผนการตรวจสอบภายใน  Tool and techniques for the Audit  Manager  การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน   Audit 
Report Analysis & Workshop และมีความเข้าใจในกิจกรรมและการด าเนินงานของบริษัท จึงเห็นวา่ มีความเหมาะสมที่
จะปฏิบตัิหน้าที่ดงักลา่วได้อยา่งเหมาะสมเพียงพอ 
  ทัง้นี ้คณุสมบตัิของผู้ด ารงต าแหนง่หวัหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3 

 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัผู้ด ารงต าแหนง่หวัหน้างานตรวจสอบภายใน 
 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นต่อการปฏิบตัิงานของผู้ด ารงต าแหนง่หวัหน้างานตรวจสอบภายในใน
ปัจจุบันว่าเป็นบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถที่ ดี เหมาะสม และตรงกับภาระความรับผิดชอบที่ได้ รับจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ อีกทัง้เป็นอิสระในการตรวจสอบหรือกระท าหน้าที่ มีความละเอียด รอบคอบ และตรงไปตรงมา
ตอ่ความถกูต้อง ขณะที่มีมนษุยสมัพนัธ์ที่ดี ท่ีไมก่่อให้เกิดปัญหาในการเข้าปฏิบตัิงานในหน้าที่แตอ่ยา่งไร 

 
 การแตง่ตัง้ ถอดถอน และโยกย้ายผู้ด ารงต าแหนง่หวัหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน 
 เนื่องจาก ส านกัตรวจสอบภายใน ของบริษัทฯ ขึน้ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ดงันัน้ในการพิจารณา

และอนุมตัิ แต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้ายผู้ด ารงต าแหน่งหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อนเทา่นัน้ หากมีความเห็นเป็นเอกฉนัท์ บริษัทฯโดยกรรมการผู้จดัการ ผ่านฝ่าย
ทรัพยากรมนษุย์จึงจะสามารถด าเนินการตามมติของคณะกรรมการตรวจสอบตอ่ไปได้  
 
 11.3.2 หวัหน้าหนว่ยงานก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานของบริษัท  (Compliance) 
      บริษัทฯยงัมิได้กระท าการก าหนดและแตง่ตัง้ผู้ เข้ามารับด ารงต าแหนง่ หวัหน้างานก ากบัดแูลการปฏิบตัิงาน
ของบริษัท แต่อย่างไร ทัง้นีไ้ด้มอบหมายให้ กรรมการผู้ จัดการเป็นผู้ รับผิดชอบในการก ากับดูแลกิจการและการ
ปฏิบตัิงานของบริษัทฯโดยต าแหนง่ 
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12. รายการระหว่างกัน 

12.1 รายละเอียดรายการระหว่างกนั ในปี 2556 – 2558 บริษัทมกีารท ารายการกับบุคคลหรือกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกนัโดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี ้

 

หมายเหต:ุ   

1.) เม่ือวันที่ 29 ธันวาคม 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารได้อนุมัติให้บริษัทย่อย (บริษัท เดอ ละไม จ ากัด) กู้ เงินเพิ่มขึน้อีก
จ านวน 102 ล้านบาท เพื่อน าไปเคลียร์หนีท้ี่มีตอ่บริษัทบริหารสินทรัพย์ โดยคิดดอกเบีย้ร้อยละ 1.5 ตอ่ปี ก าหนดช าระคืนเป็นราย
ไตรมาสเป็นเวลา 16 ปี ระหว่างไตรมาสละ 1 ล้านบาท ถึง ไตรมาสละ 2.625 ล้านบาท เร่ิมตัง้แต่เดือนมีนาคม 2558 เป็นต้นไป 
ทัง้นีด้อกเบีย้ให้ตัง้ค้างจ่ายไว้ โดยให้จ่ายหลงัจากได้ช าระคืนเงินต้นแล้วเป็นรายไตรมาสๆ ละ 3.395 ล้านบาท หากบริษัทย่อย
สามารถปฏิบตัิได้ตามเง่ือนไขการช าระเงิน บริษัทฯ ตกลงยกเว้นการช าระดอกเบีย้คงค้างทัง้หมด ณ วนัที่ช าระเงินต้นเสร็จสิน้ 

2.) เม่ือวนัที่ 11 พฤศจิกายน 2558 ที่ประชมุคณะกรรมการบริหารได้อนมุตัิให้บริษัทยอ่ย (บริษัท เดอ ละไม จ ากัด) กู้ยืมเงินระยะสัน้ 
จ านวน 2,000,000 บาท คิดดอกเบีย้ร้อยละ 15 ตอ่ปี โดยแบง่จา่ยเงินกู้ยืมเป็น 2 งวด ดงันี ้

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

บคุคล/นิติบคุคล 
ที่เก่ียวข้องกนั 

ความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ 

มลูคา่รายการ 
ระหวา่งกนั 
*(ล้านบาท)* 

ความจ าเป็นและ 
ความสมเหตสุมผล 

ของรายการ 
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

1. บริษัท เดอ ละไม จ ากัด  
/ ธุรกิจโรงแรม 

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั
(มหาชน) ถือหุ้นสามญัใน
บริษัท เดอ ละไม จ ากดั 
อตัราร้อยละ 99.97 ของทนุ
จดทะเบียนที่ออกและช าระ
แล้ว  โดยมีกรรมการและ
ผู้บริหารร่วมกนั 

เงินให้กู้ยืมระยะยาว 
 

ดอกเบีย้ค้างรับ 
 

79.40 

 
1.98 

179.60 

 
1.98 

174.80 
 

5.19 

เพ่ือใช้เป็นทนุ
หมนุเวียนในบริษัท 

เงินให้กู้ยืมระยะสัน้ 
 

ดอกเบีย้ค้างรับ 
 

- - 2.00 
 

0.009 

เพ่ือใช้เป็นทนุ
หมนุเวียนในบริษัท 
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12.2 มาตรการหรือขัน้ตอนการอนุมัตกิารท ารายการระหว่างกัน 
  ในการท ารายการระหว่างกัน จะต้องมีความจ าเป็นและมีความสมเหตุสมผลของการท ารายการ            
เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุของบริษัท  และจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยในกรณีที่มี
รายการดงักลา่วเกิดขึน้  คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ และแจ้ง
ความเห็น    ตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท 

 
12.3 นโยบายการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 

  รายการระหว่างกนัที่อาจเกิดขึน้ในอนาคตนัน้ คณะกรรมการบริษัทจะต้องไม่อนุมตัิรายการใด  ๆ ที่
ตนเองหรือบุคคลอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดกับบริษัท และจะต้องเปิดเผยรายการดงักล่าว                    
ตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาให้ความเห็น ว่ารายการดงักลา่วเป็นรายการท่ีเป็นไปตามลกัษณะธุรกิจทัว่ไป         
และเป็นไปในราคายตุิธรรม และเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา 
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13. ข้อมูลทางการเงินท่ีส าคัญ 

ตารางสรุปงบการเงนิของบริษัท 

งบดุลและงบกระแสเงนิสด 

รายการ  (หน่วย: ล้านบาท) 
งบรวม 
ปี 2556 

งบรวม 
ปี 2557 

งบรวม 
ปี 2558 

สินทรัพย์    

สินทรัพย์หมนุเวียน    

เงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงิน 13.78 149.19 48.02 
เงินลงทนุระยะสัน้ 0.90 1.50 0.90 
ลกูหนีก้ารค้า – สทุธิ 313.93 226.71 168.88 
ลกูหนีอ่ื้น – บ.อ่ืน 5.98 - - 
เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่บริษัทที่เก่ียวข้อง - - - 
สินค้าคงเหลือ - สทุธิ 188.10 170.87 181.14 
ภาษีมลูคา่เพิ่มขอคืน - - - 
ลกูหนีจ้ากการขายที่ดิน - - - 
ลกูหนีจ้ากการขายหุ้นทนุซือ้คืน - - - 
สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น 18.93 13.39 1.91 
เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่บคุคลภายนอก 92.03 38.91 69.41 

รวมสินทรัพย์หมนุเวียน 633.65 600.57 470.26 
 
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียน 

   

เงินลงทนุในบ.ร่วมของบ.ยอ่ย - 9.00 30.00 
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บคุคลหรือกิจการที่เก่ียวข้อง - -  
ลกูหนีค้า่ซือ้หุ้นบริษัทร่วมของบริษัทยอ่ย 16.71 2.37  
อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ - 60.17 61.16 
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ – สทุธิ 568.49 528.46 530.76 
สิทธิการใช้และเชา่ที่ดินรอตดับญัชี-สทุธิ 23.22 22.03 20.60 
เงินมดัคา่ซือ้ที่ดิน - - - 
เงินมดัจ าคา่ซือ้เคร่ืองจกัร - - - 
เงินฝากประจ าที่มีข้อจ ากดัในการใช้ - - - 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ – สทุธิ 10.53 7.98 6.72 
ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 32.28 15.28 12.92 
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น    
   - เงินฝากที่มีภาระผกูพนั - 38.00 38.00 
   - อ่ืนๆ 5.94 20.02 4.00 

รวมสินทรัพย์ไมห่มนุเวียน 657.17 703.31 704.16 
รวมสินทรัพย์ 1,290.82 1,303.87 1,174.42 
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รายการ  (หน่วย: ล้านบาท) 
งบรวม 
ปี 2556 

งบรวม 
ปี 2557 

งบรวม 
ปี 2558 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น    
หนีส้ินหมนุเวียน    
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 271.14 154.20 205.38 
เจ้าหนีก้ารค้า 185.33 145.85 129.13 
เจ้าหนีอ่ื้น – บริษัทอ่ืน – คา่ใช้จา่ยค้างจา่ย 9.05 - - 
หนีส้ินที่ผิดนดั 230.35 - - 
หนีส้ินตามสญัญาเชา่ซือ้สว่นที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 0.13 5.79 2.90 
หนีส้ินภายใต้สญัญาเชา่ที่ดินที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี - 2.00 0.89 
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 70.82 40.00 - 
ภาษีเงินได้ค้างจา่ย - - 5.30 
เงินกู้ยืมระยะสัน้ 14.59 120.17 - 
หนีส้ินหมนุเวียนอื่น 0.50 1.93 2.95 

รวมหนีส้ินหมนุเวียน 781.91 469.93 346.55 
หนีส้ินไมห่มนุเวียน    
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เก่ียวข้องกนั - - - 
หนีส้ินตามสญัญาเชา่ซือ้ – สทุธิจากสว่นที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 0.01 6.96 4.13 
เงินกู้ยืมระยะยาว – สทุธิจากสว่นที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 40.00 - - 
หนีส้ินภายใต้สญัญาเชา่ที่ดิน 10.00 8.00 7.11 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 20.45 22.26 25.94 
หนีส้ินไมห่มนุเวียนอื่น 0.05 0.05 0.05 

รวมหนีส้ินไมห่มนุเวียน 70.51 37.28 37.23 
รวมหนีสิ้น 852.42 507.21 383.78 

ส่วนของผู้ถือหุ้น    
ทนุเรือนหุ้น    

 ทนุจดทะเบียน    

    หุ้นสามญั 1,167,437,650 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 0.50 บาท - - 583.72 
    หุ้นสามญั  780,002,985 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 0.50 บาท 442.60 - - 
    หุ้นสามญั  966,787,719 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 0.50 บาท - 483.39 - 
 ทนุที่ออกและเรียกช าระแล้ว    
   หุ้นสามญั 864,768,632 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 0.50 บาท 300.97 432.38 432.38 
สว่นเกินมลูคา่หุ้น 433.61 565.02 565.02 
สว่นเกินมลูคา่หุ้นทนุซือ้คืน 15.53 15.53 15.53 
ก าไรขาดทนุสะสม    
  จดัสรรแล้ว - ส ารองตามกฎหมาย 12.71 12.71 12.71 
  ยงัไมไ่ด้จดัสรร (ขาดทนุสะสม) (324.42) (229.00) (235.00) 
  สว่นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย 0.01 0.03 0.00 
รวมสว่นของผู้ ถือหุ้น 438.41 796.67 790.64 
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,290.82 1,303.87 1,174.42 
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งบก าไรขาดทุน 

รายการ  (หน่วย: ล้านบาท) 
งบรวม 
ปี 2556 

งบรวม 
ปี 2557 

งบรวม 
ปี 2558 

รายได้    

รายได้จากการขายและให้บริการ 1,015.74 970.76 1,066.91 

ปรับปรุงคา่เผ่ือสินค้าเสื่อมสภาพ - - - 
ก าไรจากการขายเงินลงทนุในบริษัทร่วมของบริษัทยอ่ย 2.41 -    - 
ก าไรจากการปรับโครงสร้างหนี ้ -    147.16 - 
รายได้อ่ืน 47.31 36.91 28.64 
 รวมรายได้ 1,065.46 1,154.83 1,095.55 
ค่าใช้จ่าย    

ต้นทนุขายและบริการ 909.15 860.26 914.51 
คา่ใช้จา่ยในการขาย 27.24 35.07 54.95 
คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 91.93 108.29 113.88 
ต้นทนุทางการเงิน 46.40 40.91 7.35 
 รวมคา่ใช้จา่ย 1,074.72 1,044.53 1,090.69 
สว่นแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมของบริษัทยอ่ย 0.23 - - 
ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษีเงินได้ (9.49) 110.31                  4.86 

ภาษีเงินได้ 3.85 (16.58)   (12.13) 

ก าไร (ขาดทนุ) ส าหรับปี (5.64) 93.73                   (7.27) 

    
การแบง่ปันก าไร (ขาดทนุ)    
สว่นที่เป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่ (5.62) 93.70 (7.24) 
สว่นได้เสยีที่ไมมี่อ านาจควบคมุ (0.01) 0.03 (0.03) 

    
ก าไร (ขาดทนุ) ตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน    
ก าไร (ขาดทนุ) ตอ่หุ้นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่ (0.01) 0.15 (0.01) 
จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกั (หุ้น) 601.61 643.09 864.77 

    
ก าไร (ขาดทนุ) ตอ่หุ้นปรับลด    
ก าไร (ขาดทนุ) ตอ่หุ้นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่ (0.01) 0.15 (0.01) 
จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกั (หุ้น) 603.82 643.09 864.77 
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งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

รายการ  (หน่วย: ล้านบาท) 
งบรวม 
ปี 2556 

งบรวม 
ปี 2557 

งบรวม 
ปี 2558 

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิส าหรับปี (5.64) 93.73                   (7.27) 

ก าไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จอ่ืน    

ผลก าไร (ขาดทนุ) จากการประมาณการ    

ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
                              

-    
2.15 1.53 

ภาษีเงินได้ที่เก่ียวข้องกบั    

องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของผู้ ถือหุ้น 
                              

-    
(0.43) (0.29) 

ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี - สทุธิจากภาษี 
                              

-    
1.72 1.24 

ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี (5.64) 95.45 (6.03) 

    
การแบง่ปันก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวม    
สว่นที่เป็นของบริษัทใหญ่ (5.62) 95.42 (6.00) 
สว่นที่เป็นของสว่นได้เสียที่ไมมี่อ านาจควบคมุ (0.01) 0.03 (0.03) 
 (5.64) 95.45 (6.03) 
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อัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ 

 
 

รายการ 
 

ปี 2556 
 

 
ปี 2557 

 

 
ปี 2558 

 
อัตราส่วนสภาพคล่อง    

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่) 0.81 1.28 1.36 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว (เทา่) 0.43 0.80 0.63 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด (เทา่) 0.13 0.11 0.34 

อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า (เทา่) 3.34 3.13 4.73 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย (วนั) 107.84 115.10 76.16 

อตัราสว่นหมนุเวียนสนิค้าคงเหลือ (เทา่) 37.95 28.87 34.85 

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วนั) 9.49 12.47 10.33 

อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนี ้(เทา่) 5.24 5.06 6.65 

ระยะเวลาช าระหนี ้(วนั) 68.71 71.19 54.12 

Cash Cycle (วนั) 48.62 56.38 32.37 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร    

อตัราก าไรขัน้ต้น (%) 10.49 11.38 14.28 

อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (%) (1.24) (3.38) (1.54) 

อตัราสว่นเงินสดตอ่การท าก าไร (%) (739.31) (215.80) (856.30) 

อตัราก าไรสทุธิ (%) (0.53) 8.12 (0.66) 

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (%) (1.28) 15.18 (0.92) 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน    

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) (0.44) 7.22 (0.59) 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) 13.27 32.13 13.78 

อตัราการหมนุของสินทรัพย์ (เทา่) 0.83 0.89 0.88 

อัตราส่วนความสามารถในการช าระหนี ้    

อตัราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 1.94 0.64 0.49 

อตัราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้ (เทา่) (7.08) 6.29 (19.53) 

อตัราสว่นความสามารถช าระภาระผกูพนั (เทา่) (0.80) (0.61) (1.19) 

อตัราการจา่ยเงินปันผล (%) - - - 
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14. การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 
14.1 ค าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงนิ และ ผลการด าเนินงาน 

 
  ค าอธิบายผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 

ผลการด าเนินงานตอ่ไปนี ้เป็นการวิเคราะห์ข้อมลูทางการเงินตามงบการเงินรวมของซีไอจีและบริษัทยอ่ย โดย
งบการเงินรวมส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ได้รวมบญัชีของซีไอจีและบริษัทยอ่ย (รวมเรียกวา่ “บริษัท”) ตามที่
ระบไุว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน ข้อ 1. ข้อมลูทัว่ไป 

14.1.1   ผลการด าเนินงาน 

(1)  ภาพรวมผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา 
                    ในภาพรวมส าหรับปี 2558 เศรษฐกิจไทยมีการชะลอตวัเล็กน้อย เป็นผลเนื่องมาจากเศรษฐกิจโลกที่ยงัคง
ฟืน้ตวัอย่างเช่ืองช้า และอปุสงค์ภายในประเทศทัง้การบริโภคและการลงทนุภาคเอกชน ท่ีชะลอตวั นอกจากนี ้ความไม่
แนน่อนของเศรษฐกิจและการเมือง สง่ผลภาพรวมอตุสาหกรรมไฟฟ้า มีการชะลอตวัของอปุสงค์หรือความต้องการซือ้ใน
เกือบ   ทุกด้าน โดยเฉพาะแรงขบัเคลื่อนทัง้จากอุปสงค์ในประเทศและการฟื้นตวัของภาคการส่งออกต ่ากว่าที่คาดไว้  
 อตุสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เป็นกลุม่อตุสาหกรรมที่มีบทบาทในการสร้างรายได้เข้าประเทศ
ในล าดบัต้นๆ  แต่ทัง้นีใ้นช่วงปีที่ผ่านมามีกลุม่ผู้ผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ยกตวัช่างเช่น ผู้ผลิตโทรทศัน์จอแบน ได้มีการย้าย
ฐานการผลิตออกจากไทย ในช่วงปีข้างหน้านี ้คาดว่าอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จะต้องน าระบบ
อัตโนมัติมาใช้ ในกระบวนการผลิตมากขึน้ เพื่ อลดการพึ่ งพาแรงงาน ขณะที่อุตสาหกรรมเอสเอ็มอี ก็ ต้อง
ปรับตวั เช่นเดียวกบัการพฒันาคนที่จะต้องมีทกัษะ มีขีดความสามารถในการท างานคู่กบัเทคโนโลยีใหม่ๆได้   ประเทศ
ไทยระยะหลงัเร่ิมเผชิญกบัปัจจยัเสีย่งมากขึน้ ทัง้แรงงานขาด คา่แรงแพง  และข้อจ ากดัด้านการลงทนุ   
 สภาวการณ์ตลาดทัง้ในและตา่งประเทศ  ยงัคงท าให้บริษัทฯไม่สามารถบรรลตุามเป้าหมายที่วางไว้ได้ทัง้หมด 
ผลประกอบการโดยรวมมีการปรับตวัลดลง โดยบริษัทฯและบริษัทยอ่ยมีก าไรสทุธิและขาดทนุสทุธิจากการด าเนินงานใน
ปี 2558 และ ปี 2557 เท่ากับ (7.27)  ล้านบาท และ 93.73 ล้านบาท ตามล าดับ โดยในปี 2558 รายได้จากการขาย
เท่ากบั 1,037.87 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2557 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีอตัราก าไรขัน้ต้นเพิ่มขึน้เท่ากบัร้อยละ 
2.9% และมีต้นทนุขายตอ่รายได้จากการขายลดลงจากร้อยละ 88.51 เป็นร้อยละ 85.57 
 โดยภาพรวมต้นทุนขายที่ลดลง เกิดจากมีการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตส่งผลให้ต้นทุน
วตัถดุิบและคา่ใช้จ่ายในการผลติลดลง กอปรกบัมีคา่ใช้จ่ายตา่งๆ  ลดลง อาทิ  ดอกเบีย้จ่ายลดลงเนื่องจากมีการจ่ายคืน
เงินต้นให้สถาบนัการเงินเพื่อลดยอดเงินกู้ยืมเงินระยะสัน้ของบริษัท  
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(2) ผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาของแต่ละสายธุรกิจ 

 1. รายได้ 
บริษัทฯมีรายได้รวมจ านวน 1,095.56 ล้านบาท ลดลงจ านวน 59.28 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.13  เมื่อเทียบกบั

ปี 2557 ซึง่มีรายได้รวมจ านวน 1,154.84 ล้านบาท โดยแยกรายได้ตามประเภทธุรกิจได้ดงันี ้ 
 

รายได้แยกตามประเภทธุรกิจ 
  

                                                            หนว่ย : ล้านบาท 

 
        

ปี 2558 ปี 2557 
การเปลีย่นแปลง 

 
        จ านวน ร้อยละ 

ธุรกิจโรงงานอตุสาหกรรมการผลติ   
  

1,037.87 945.10 92.77 9.82 

ธุรกิจโรงแรม 
  

23.06 25.67 (2.61) (10.14) 

ธุรกิจ Trading 
  

- - - - 
 

เห็นได้ว่ารายได้จากธุรกิจโรงแรมเพิ่มลดลงไปจากปี 2557 เนื่องมาจากมีลกูค้ามาใช้บริการน้อยลงตามสภาพ
เศรษฐกิจโลก ท าให้รายได้ลดลง 2.6 ล้านบาท ในงบก าไรขาดทนุปี 2558 เมื่อเปรียบเทียบกบัปีก่อนหน้ามี ทางบริษัทฯ
มิได้นิ่งนอนใจ ยงัคงด าเนินการปรับกลยทุธ์การบริหารจดัการ ลดต้นทนุ เพิ่มผลิตภณัฑ์และเพิ่มช่องทางในการรับลกูค้า
มากขึน้ตอ่ไป  

 

รายได้จากการขายและให้บริการ 

       
         หนว่ย : ล้านบาท 

          
ปี 2558 ปี 2557 

การเปลีย่นแปลง 

          จ านวน ร้อยละ 

รายได้จากการขายและให้บริการ 
  

1,066.91 970.77 96.14 9.90 

- รายได้จากการขายในประเทศ 
  

625.50 563.92 61.58 10.92 

- รายได้จากการขายตา่งประเทศ 
  

441.41 406,85 34.56 8.49 

หกั ต้นทนุขายและบริหาร 
   

914.51 860.26 54.25 6.31 

ก าไรขัน้ต้น     
  

152.40 110.51 41.89 37.91 
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2.  ต้นทนุขายและอตัราก าไรขัน้ต้น 
ต้นทนุขายขายในปี 2558 มีจ านวน  914.51 ล้านบาท เพิ่มขึน้  54.25  ล้านบาทหรือในอตัราร้อยละ 6.31 

เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2557 ซึง่มีต้นทนุขายจ านวน 860.26 ล้านบาท ซึง่ต้นทนุขายเพิ่มขึน้เนื่องจากยอดขายที่เพิ่มขึน้ แต่
เมือเทียบทางด้านสดัสว่นแล้ว ต้นทนุการขายนัน้ลดลงจากการปรับปรุงโรงงานและสัง่ซือ้เคร่ืองจกัรใหมท่ี่มีประสิทธิภาพ
มาทดแทนของเดิมส่งผลให้ต้นทนุวตัถุดิบและค่าใช้จ่ายในการผลิตลดลง จึงท าให้อตัราก าไรขัน้ต้นในปี 2558  เพิ่มขึน้
ร้อยละ 2.9 จากอตัราก าไรขัน้ต้นในปี 2557 
 

3.  คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2558 มีจ านวน 168.84 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน  25.48 ล้านบาท หรือในอตัราร้อย
ละ 17.77 เมื่อเทียบกบัปี 2557  ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเป็นจ านวน 143.37 ล้านบาท  ทัง้นีเ้พราะบริษัทมี
สดัสว่นการสง่ออกเพิ่มขึน้จึงสง่ผลให้เกิดคา่ใช้จ่ายในการสง่ออกสนิค้าเพิ่มขึน้ นอกจากนีบ้ริษัทมีคา่ใช้จ่ายการลงทนุใน
ทรัพยากรบคุคลและระบบสารสนเทศเพิ่มขึน้เพื่อรองรับการขยายตวัทางธุรกิจในอนาคต 

 
4.  ดอกเบีย้จ่าย 

บริษัทฯ มีดอกเบีย้จ่ายในปี 2558 จ านวน 7.35 ล้านบาท ลดลงจ านวน 33.56 ล้านบาท หรือลดลงใน
อตัราร้อยละ 82.03  เมื่อเทียบกบัปี 2557 ซึง่มีดอกเบีย้จ่ายเป็นจ านวน  40.91 ล้านบาท เนื่องจากมีการช าระเงินกู้
ระยะสัน้ หนีส้นิท่ีผิดนดัช าระและ การปรับโครงสร้างนีข้องบริษัทยอ่ย  

 
การเน้นข้อมลูและเหตกุารณ์ (ข้อสงัเกต) 

1. เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย  
  เมื่อวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2558 ที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 2/2558 ของบริษัท ซีไอจี (ประเทศไทย) 

จ ากดั ได้มีมติอนมุตัิให้เพิ่มทนุจดทะเบียนจากเดิม 500,000 หุ้น เป็น 600,000 หุ้น (มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 
บาท) บริษัทได้ลงทุนเพิ่มอีกเป็นจ านวน 100,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) เรียกช าระครัง้แรก
มลูคา่หุ้นละ 30 บาท เป็นจ านวนเงิน 3,000,000 บาท บริษัทยอ่ยได้จดทะเบียนเปลีย่นแปลงทนุจดทะเบียนกบั
กระทรวงพาณิชย์เมื่อวนัที่ 14 กรกฎาคม 2558 

  เมื่อวนัที่ 3 กุมภาพนัธ์ 2558 ท่ีประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2558 ของบริษัท ซีไอจี (ประเทศไทย) 
จ ากัด ได้มีมติอนุมตัิให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 25,000,000 บาท (500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 50 
บาท) เป็นจ านวนเงิน 50,000,000 บาท (500,000 หุ้ น มูลค่าหุ้ นละ 100 บาท) บริษัทย่อยได้ จดทะเบียน
เปลีย่นแปลงทนุจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย์เมื่อวนัที่ 6 กมุภาพนัธ์ 2558 
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           หนว่ย : บาท 

บริษัทยอ่ย 
สดัสว่นการถือหุ้น % งบการเงินเฉพาะกิจการ 
2558 2557 2558 2557 

บริษัท ซีไอจี (ประเทศไทย) จ ากดั 99.98 99.94 52,985,000 24,988,000 
บริษัท เดอ ละไม จ ากดั 99.97 99.97 146,547,841 146,547,841 
รวม   199,532,841 171,535,841 
หกั  คา่เผ่ือการด้อยคา่ของเงินลงทนุ   (146,547,841) (146,547,841) 
รวมเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย   52,985,000 24,988,000 

 

 บริษัทยอ่ย  ประเภทกิจการ 
ทนุช าระแล้ว เงินปันผล 

2558 2557 2558 2557 

บริษัท ซีไอจี (ประเทศไทย) จ ากดั ผลติและจ าหนา่ย 
53,000,000 25,000,000  -  - 

 เคร่ืองปรับอากาศ 

บริษัท เดอ ละไม จ ากดั โรงแรม 100,000,000 100,000,000  -  - 

 
                2. เงินลงทนุในบริษัทอื่น 

 เมื่อวนัท่ี 2 เมษายน 2557 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทยอ่ย (บริษัท ซีไอจี (ประเทศไทย) จ ากดั) มีมติ
อนุมัติให้บริษัทย่อย ซือ้หุ้ นเพิ่มทุนของ บริษัท ฟ้าขวญัทิพย์ จ ากัด ซึ่งมีทุนจดทะเบียน 101.1 ล้านบาท 
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ด าเนินธุรกิจพลงังาน โดยบริษัทย่อยถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 29.67 เป็น
จ านวนเงินประมาณ 30 ล้านบาท 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทย่อยได้ช าระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนในบริษัท ฟ้าขวญัทิพย์ จ ากัด 
เป็นจ านวน 30 ล้านบาท และ 9 ล้านบาท ตามล าดบั 

ผู้บริหารแผนของบริษัท ฟ้าขวญัทิพย์ จ ากดั ได้ยื่นค าร้องต่อศาลล้มละลายกลางขอให้เจ้าพนกังานพิทกัษ์
ทรัพย์นดัประชุมเจ้าหนี ้เพื่อพิจารณาข้อเสนอขอแก้ไขแผนฟืน้ฟ ูในวนัที่ 19 สงิหาคม 2558 ศาลล้มละลาย
กลางได้นดัพิจารณาข้อเสนอขอแก้ไขแผนฟืน้ฟกิูจการของผู้บริหารแผนในวนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2558 

เมื่อวนัที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ศาลพิจารณาแล้วว่าแผนฟืน้ฟูที่แก้ไขเป็นเพียงการขยายระยะเวลาวนัเร่ิม
ด าเนินการเชิงพาณิชย์ ขยายระยะเวลาการช าระดอกเบีย้ให้กับเจ้าหนี ้ขยายระยะเวลาการปรับปรุง
โครงสร้างทุน ขยายระยะเวลาการเรียกเก็บค่าหุ้นเพิ่มทนุ โดยไม่มีการปรับลดยอดหนีข้องเจ้าหนี ้ศาลจึงมี
ค าสัง่เห็นชอบด้วยแผนที่แก้ไข ตามมติพิเศษของที่ประชมุใหญ่เจ้าหนี ้ 

งบการเงินของบริษัท ฟ้าขวญัทิพย์ จ ากดั อยูร่ะหวา่งรอการปรับปรุงตามแผนฟืน้ฟกิูจการ 
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3. เงินให้กู้ยืมแก่บคุคลอื่นท่ีผิดนดั 

          หนว่ย : บาท 

รายการ 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

2558 2557 
เงินให้กู้ยืมยกมาต้นงวด   

 เงินต้น 26,882,892 80,000,000 

 ดอกเบีย้ 12,027,397 12,027,397 

รวม 38,910,289 92,027,397 

หกั  รับช าระคืนระหวา่งงวด - (53,117,108) 

เงินให้กู้ยืมยกไปปลายงวด 38,910,289 38,910,289 

 

บริษัทมีเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลภายนอก จ านวน 92.03 ล้านบาท (เงินต้นจ านวน 80 ล้านบาท และดอกเบีย้
ค้างช าระจ านวน 12.03 ล้านบาท) โดยลกูหนีจ้ านองที่ดินพร้อมสิ่งปลกูสร้างซึ่งตัง้อยู่ในจงัหวดัภูเก็ตเป็น
หลกัประกัน มีราคาประเมินเป็นเงิน 110 ล้านบาท (ตามรายงานของผู้ประเมินอิสระลงวนัที่ 25 มีนาคม 
2553) นอกจากนีล้กูหนีไ้ด้สง่มอบหุ้นสามญัจ านวน 450,000 หุ้ นของบริษัทจ ากดัแห่งหนึ่งซึ่งด าเนินธุรกิจ
ด้านโรงแรมในจังหวัดภูเก็ตเป็นหลักประกันเพิ่มและเนื่องจากลูกหนีผิ้ดนัดช าระหนี ้บริษัทได้ฟ้องร้อง
ด าเนินคดีลกูหนี ้ศาลมีค าพิพากษาให้ลกูหนีช้ าระหนีด้งักลา่วแก่บริษัท หากไม่ช าระให้บงัคบัหลกัประกัน
ช าระหนี ้และหากไม่พอให้บงัคบัจากทรัพย์สนิสว่นตวัของลกูหนีต้่อไป โดยในเดือนมีนาคม 2553 บริษัทได้
ยื่นค าขอบงัคบัยดึหลกัประกนัแล้ว เมื่อวนัที่ 14 พฤศจิกายน 2556 บริษัทได้เข้าร่วมประมลูซือ้ที่ดินและสิ่ง
ปลกูสร้าง โดยเจ้าพนกังานบงัคบัคดีได้อนมุตัิให้บริษัท เป็นผู้ชนะประมลูในราคาขาย 60 ล้านบาท ตอ่มาใน
เดือนสิงหาคม 2557 บริษัท ได้จดทะเบียนรับโอนที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และบันทึกบัญ ชีเป็น 
“อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน” ส าหรับมูลค่าหนีค้งเหลือ 38.91 ล้านบาท อยู่ระหว่างติดตามบังคับ
ทรัพย์สินส่วนตวัอื่นของลกูหนีแ้ล้วคือ ห้องชุดและที่ดินจ านวนหลายแปลง ซึ่งขณะนีอ้ยู่ระหว่างการจัดท า
แผนที่รูปถ่ายและประเมินราคาเพื่อบงัคบัคดีตอ่ไป 
 ส าหรับหุ้นที่ส่งมอบมาเป็นหลกัประกัน ทนายความของบริษัท เก็บรักษาไว้เพื่อรอบังคับคดีกับหุ้ น
ดงักล่าว หลงัจากที่ได้บังคับคดีกับทรัพย์สินส่วนตัวอื่นของลกูหนีแ้ล้วคือ ห้องชุดและที่ดิ นจ านวนหลาย
แปลง  
 ปัจจัยดงักล่าว ท าให้บริษัทยงัไม่สามารถประมาณมูลค่าที่จะได้รับคืนจากลกูหนีอ้ย่างเหมาะสมใน
ขณะนี ้  จึงไมไ่ด้ตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู อยา่งไรก็ตามตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2553 เป็นต้นไป บริษัท หยดุ
รับรู้รายได้ดอกเบีย้รับจากต้นเงินกู้ จ านวน 80 ล้านบาทดังกล่าว โดยจะรับรู้เงินส่วนเกินจากการช าระ
ดอกเบีย้ค้างรับเป็นรายได้ในรอบบญัชีที่ บริษัทได้รับช าระเงิน 
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14.1.2  ความสามารถในการท าก าไร 
 

 
รายการ 

 
ปี 2556 

 

 
ปี 2557 

 

 
ปี 2558 

 
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร    
อตัราก าไรขัน้ต้น (%) 10.49 11.38 14.28 
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (%) (1.24) (3.38) (1.54) 
อตัราสว่นเงินสดตอ่การท าก าไร (%) (739.31) (215.80) (856.30) 
อตัราก าไรสทุธิ (%) (0.53) 8.12 (0.66) 
อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (%) (1.28) 15.18 (0.92) 
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน    
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ (%) (0.44) 7.22 (0.59) 
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ถาวร (%) 13.27 32.13 13.78 
อตัราการหมนุของสนิทรัพย์ (เทา่) 0.83 0.89 0.88 

 
อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) ลดลงจากร้อยละ 7.22 ณ ปี 2557 มาเป็นร้อยละ (0.59) ในปี 2558   และ
อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (ROE) ลดลงจากร้อยละ 15.18 มาเป็นร้อยละ (0.92) ในปี 2558 เนื่องมาจากบริษัท  มีผล
ประกอบการท่ีลดลง จากผลก าไรสทุธิจ านวน 93.73 ล้านบาทในปี 2557 มาเป็นผลก าไรสทุธิจ านวน (7.27) ล้านบาท ใน
ปี 2558 สาเหตทุี่บริษัทมีผลประกอบการเปลีย่นแปลง มาจากปัจจยัตา่ง ๆ ดงัตอ่ไปนี ้

ปัจจยัที่สง่ผลตอ่การเปลีย่นแปลงความสามารถในการท าก าไรของบริษัทฯในปี 2558 

1. ราคาวตัถดุิบที่เปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลาตามตลาดโลก  
            จากการท่ีราคาวตัถดุิบหลกัโดยเฉลีย่ปรับตวัลดลงจากปี 2558 และราคาขายสนิค้าของบริษัทจะมี

การอ้างอิงกบัราคาวตัถดุิบของตลาดโลก แตด้่วยพืน้ฐานของอตุสาหกรรมจกัต้องท าการส ารองวตัถดุิบคง
คลงัไว้ไมต่ ่ากวา่ 2 เดือน จึงท าให้เกิดผลตา่งระหวา่งราคาขายและต้นทนุจริง บริษัทฯจึงเพิ่มประสทิธิภาพ
ในการบริหารการซือ้วตัถดุิบและการจดัการคลงัวตัถดุิบอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงด าเนินการปรับนโยบาย
ด้านราคาให้เหมาะสมกบัความเสีย่งดงักลา่ว  

2. ต้นทนุขาย 
  ต้นทุนขายลดลงเนื่องจาก บริษัทฯ มีการซือ้เคร่ืองจักรและอุปกรณ์การผลิตเพื่อน ามาปรับปรุง

ประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตท าให้ต้นทุนวตัถดุิบและค่าใช้จ่ายในการผลิตลดลง  จึงสง่ผลต่อก าไร
ของบริษัทเช่นกนั 

3. อตัราแลกเปลีย่น 
                                 เนื่องจากวตัถดุิบหลกัได้รับการลดหยอ่นเร่ืองภาษีน าเข้าบริษัทจึงปรับนโยบายการซือ้วตัถดุิบโดย

ด าเนินการจดัซือ้จากตา่งประเทศ โดยเฉพาะในประเทศจีนมากขึน้ จึงท าให้ราคาวตัถดุิบนอกจาก 
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                       ปรับตามตลาด commodity แล้วยังปรับตามอัตราแลกเปลี่ยนอีกด้วย เช่นกันในการส่งออกไปขาย
ตา่งประเทศราคาขายและก าไรจกัขึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นด้วยเช่นกนั ดงันัน้หากยอดขายตา่งประเทศ 
และยอดซือ้วัตถุดิบสมดุลย์กันจักท าให้บริษัทสามารถรักษาสมดุลจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลีย่นได้ 

4. ต้นทนุทางการเงิน 
จากการปรับโครงสร้างหนีข้องบริษัทย่อยกับสถาบันทางการเงินแห่งหนึ่ง ส่งผลให้บริษัทฯมี

อัตราส่วนทางการเงินที่ดีขึน้และลดความเสี่ยงด้านสภาพคล่องอย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งความเสี่ยงทาง
การเงินท่ีลดลงมีสว่นช่วยให้บริษัทได้ประโยชน์จากอตัราดอกเบีย้เงินกู้ยืมที่ต ่าลง ท าให้บริษัทมีต้นทนุทาง
การเงินท่ีต ่าลง 

 
14.1.3 ฐานะการเงิน 

1. สนิทรัพย์ 
ส่วนประกอบของสินทรัพย์ของบริษัทฯประกอบด้วย  สินทรัพย์รวมของบริษัทฯในปี 2558 มีจ านวน 
1,174.41 ล้านบาท ลดลง จ านวน 129.46 ล้านบาท หรือลดลงในอัตราร้อยละ 9.93 เมื่อเทียบกับปี 
2557 ซึ่งมีสินทรัพย์รวมเป็นจ านวน 1,303.87 ล้านบาท สาเหตุหลกัมาจากการลดลงของเงินสดและ
รายการเทียบเทา่เงินสด 

2. หนีส้นิ 
หนีส้นิรวมของบริษัทในปี 2558 มีจ านวน 383.78 ล้านบาท ลดลง 123.43 ล้านบาท หรือลดลงในอตัรา
ร้อยละ 24.33 เมื่อเทียบกบัปี 2557  ซึง่มีหนีส้นิรวมเป็นจ านวน 507.21 ล้านบาท สาเหตทุี่ลดลงมาจาก
บริษัทมีการช าระหนีส้นิระยะยาว และมาจากการลดลงของเจ้าหนีก้ารค้า 

 
 ความสามารถในการบริหารสนิทรัพย์ 

(ก) สนิทรัพย์ 
(i) สนิค้าคงเหลอื – สทุธิ 

ค่าเผ่ือมูลค่าสนิค้าคงเหลือ 
                                  ล้านบาท 

  ยอดคงเหลือต้นปี    11.860 
 เพิ่มขึน้ (ลดลง) ในระหว่างปี     6.497 
 ยอดคงเหลือปลายปี    18.357 
 

   บริษัทฯและบริษัทยอ่ยมีสนิค้าคงเหลือสทุธิ ณ สิน้ปี 2558 และ 2557 เท่ากบั 199.50 ล้านบาท และ 
182.73 ล้านบาท ตามล าดบั โดยสินค้าคงเหลือส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ  73.00 จะอยู่ในรูปของวตัถุดิบ ซึ่ง
สามารถเก็บรักษาและน าไปผลติเป็นชิน้สว่นอื่นได้จึงแตเ่นื่องจากบริษัทมีสนิค้าส าเร็จรูปอยูถ่ึง 26.40 ล้านบาท 
จึงมีการตัง้คา่เผ่ือมลูค้าสนิค้าคงเหลอืเพิ่มขึน้ 
Note: บริษัทฯมีนโยบายการตัง้คา่เผ่ือสนิค้าเคลือ่นไหวช้าเกิน 1 ปีในอตัราร้อยละ 100   
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(ii) เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย 
ค่าเผ่ือการด้อยค่าของเงนิลงทุนในบริษัทย่อย (บริษัท เดอ ละไม จ ากัด) 
 ปี    จ านวน (ล้านบาท)  สะสม (ล้านบาท) 
2556   40.00      82.00 
2557   64.55    146.55 
2558       -    146.55 

ในปี 2558  บริษัทฯเห็นควรว่าไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องเพิ่มคาเผ่ือการด้อยค่าของเงินลงทนุของบริษัท ตาม
เหตผุลที่กลา่วไว้ก่อนหน้า 
 

(iii) สนิทรัพย์ของบริษัทยอ่ย 
ค่าเผ่ือการด้อยค่าของสินทรัพย์ของบริษัทย่อย (บริษัท เดอ ละไม จ ากัด) 
 ปี    จ านวน (ล้านบาท)  สะสม (ล้านบาท) 
2556   -    97.07 
2557   -    97.07 
2558   -    97.07 

                        ในปี 2558 บริษัทฯเห็นว่าค่าเผ่ือการด้อยค่าของสินทรัพย์ของบริษัทย่อยในงบการเงินรวมนัน้มี             
จ านวนทีเหมาะสมแล้ว เนื่องจากผลการด าเนินงานของบริษัทย่อยมีแนวโน้มที่ดีขึน้จากการปรับนโยบายและการ
เปลีย่นแปลงการบริหารจดัการภายใน     

(ข) ลกูหนี ้
 ณ.วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ลกูหนีก้ารค้าของบริษัทฯและบริษัทยอ่ยจ าแนกตามอายขุองลกูหนีด้งันี ้

  อายุของลูกหนี ้    ล้านบาท    %         
  ยงัไมค่รบก าหนดช าระ   131.27   70.56 
  เกินวนัครบก าหนดช าระ      
 น้อยกวา่ 3 เดือน     28.31   15.26 

 3 – 6 เดือน        0.26     0.14 
 6 – 12 เดือน        0.25     0.14 
 มากกวา่ 12 เดือน     19.35     10.44 
 ตัว่เงินรับ        5.90     3.19 
 รวม    185.33             100.00 
 คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู     19.34    10.43 

 
บริษัทมีนโยบายการให้สินเช่ือกบัลกูค้าเกรด A ที่มียอดซือ้สงู และช าระเงินตรงเวลา 90 วนั ส าหรับลกูค้าเกรด B         ที่
มียอดซือ้ระดบักลางและเป็นลกูค้าของบริษัทมาไมน้่อยกวา่ 2 ปี และมีประวตัิช าระเงินท่ีอยูใ่นเกณฑ์ดี 60 วนั โดยท าการ
ก าหนดวงเงินเพื่อควบคมุมิให้ยอดค้างช าระมากเกินท่ีจกัสามารถท าให้บริษัทอยูใ่นสภาวะเสีย่งไว้อีกรอบหนึง่และส าหรับ
ลกูค้าเกรดที่ต ่ากวา่ หรือเพิ่งกระท าการซือ้ขายบริษัทจกัขายเป็นเงินสดจึงท าให้เห็นได้ว่ามียอดลกูหนีท้ี่ยงัมิครบก าหนด
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ช าระสูงถึงร้อยละ 70.56 และลูกหนีก้ารค้าที่เกินวันครบก าหนดช าระน้อยกว่า 3 เดือนนัน้ ส่วนใหญ่เกิดจากรอบ
ระยะเวลาการเรียกเก็บเงินของบริษัทแตกต่างจากรอบระยะเวลาการจ่ายช าระของลกูค้าจึงส่งผลให้บริษัทมีหนีท้ี่เกิน
ช าระน้อยกวา่ 3 เดือนมีอยูร้่อยละ 15.26 ทัง้นีบ้ริษัทมีกระบวนการติดตามหนีท้ี่มากกวา่ 6 เดือนแตไ่มเ่กิน 12 เดือนอยา่ง
เป็นระบบโดยมีการติดตามอยา่งสม ่าเสมอต่อเนื่องและปรับปรุงโครงสร้างหนีใ้ห้เหมาะสมกบัความสามารถในการช าระ
หนีข้องลกูหนี ้    ซึง่บริษัทฯยงัคงมัน่ใจวา่จกัสามารถติดตามหนีก้้อนดงักลา่วได้อยา่งครบถ้วนและส าหรับลกูหนีก้ารค้าที่
มากกว่า 12 เดือนนัน้เป็นลกูหนีก้ารค้าที่เกิดจากการขายสินค้าของธุรกิจโรงงานอตุรสาหกรรมการผลิต ซึ่งบริษัทฯได้
ด าเนินการฟ้องร้องคดีและยื่นค าขอรับช าระหนีก้บัลกูหนีก้ารค้าดงักลา่วแล้ว  ส าหรับการตัง้ส ารองคา่เผ่ือหนีส้งสยั    จะ
สญูบริษัทฯเห็นวา่เพียงพอแล้ว 

 
14.1.4 ความเพียงพอของเงินทนุ 

 กระแสเงินสด 
 ในสว่นงบกระแสเงินสด ในปี 2558 บริษัทมีกระแสเงินสดสทุธิที่ได้มาจากการด าเนินงาน  เท่ากบั 140.77 

ล้านบาท  ในสว่นของกิจกรรมการลงทนุ บริษัทฯ ได้ซือ้เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ใหม่เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตส าหรับ
ธุรกิจโรงงานอตุสหกรรมผลิตจ านวน 67.90 ล้านบาท    รวมเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุทัง้สิน้  117.19 ล้านบาท 
ส าหรับกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน บริษัทมีการช าระเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนั
การเงิน 50.66 ล้านบาท  และช าระคืนเงินกู้ ยืมระยะยาวจ านวน 40.00 ล้านบาท    ท าให้บริษัทมีเงินสดสทุธิใช้ไปใน
กิจกรรมจัดหาเงิน 124.70 ล้านบาท ดงันัน้ ณ สิน้ปี 2558 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเป็นจ านวน 
48.02 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 101.17 ล้านบาท 

 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทฯมีโครงสร้างเงินทนุประกอบหนีส้นิ 383.78 ล้านบาทและสว่นของผู้ ถือห้น  
790.64 ล้านบาทหรือคิดเป็นอตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น 0.49 เทา่ 

 
14.2 ปัจจัยหรือรายการส าคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสเงินสดจากกิจกรรมต่างๆซึ่งอาจ    มี

ผลต่อฐานะการเงนิของบริษัทในอนาคต  
ความสามารถของการช าระคืนหนีส้นิระยะสัน้ 

  บริษัทฯมีหนีส้ินหมนุเวียน จ านวน 346.55 ล้านบาท ในขณะที่มีสินทรัพย์หมนุเวียนจ านวน  470.26 
ล้านบาท  ท าให้บริษัทฯมีความสามารถในการจ่ายคืนหนีส้นิระยะสัน้คอ่นข้างสงู   

 
 
 
 
 
 
 

 



บริษัท ซี. ไอ. กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน)                                                                     แบบ 56-1 ประจ ำปี 2558 

 

สว่นท่ี 3 หน้า 116 
 

 ความเพียงพอของสภาพคล่อง 
 

รายการ 
 

ปี 2556 
 

 
ปี 2557 

 

 
ปี 2558 

 
อัตราส่วนสภาพคล่อง    

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่) 0.81 1.28 1.36 
อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว (เทา่) 0.43 0.80 0.63 
อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด (เทา่) 0.13 0.11 0.34 
อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า (เทา่) 3.34 3.13 4.73 
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่ (วนั) 107.84 115.10 76.16 
อตัราสว่นหมนุเวียนสนิค้าคงเหลอื (เทา่) 37.95 28.87 34.85 
ระยะเวลาขายสนิค้าเฉลีย่ (วนั) 9.49 12.47 10.33 
อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนี ้(เทา่) 5.24 5.06 6.65 
ระยะเวลาช าระหนี ้(วนั) 68.71 71.19 54.12 
Cash Cycle (วนั) 48.62 56.38 32.37 

            
บริษัทฯมีอตัราสว่นสภาพคลอ่ง ณ 31 ธันวาคม 2558 เท่ากบั 1.36 เท่าเพิ่มขึน้จากปี 2556 เนื่องจาก หนีส้ินหมนุเวียน
ลดลงจากปี 2557 ร้อยละ 26.26 เนื่องจากบริษัทมีการช าระเงินกู้ยืมระยะสัน้จากบริษัทอื่น จากอตัราสว่นสภาพคลอ่งนัน้
บริษัทฯมีสินทรัพย์หมนุเวียนมากกว่าหนีส้ินหมนุเวียนสง่ผลให้บริษัทฯมีสภาพคลอ่งที่สามารถช าระหนีส้ินหมนุเวียนได้ 
และมีอตัราส่วนสภาพคลอ่งหมนุเร็วเท่ากับ 0.63 เท่า ลดลงจากปี 2557 เนื่องจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลดลงจากปี 2556 ร้อยละ 21.27  และมีอัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสดเท่ากับ 0.34 เท่าเพิ่มขึน้จากปี 2557 
เนื่องจากมีกระแสเงินสดจากการด าเนินงานเพิ่มขึน้จากปีก่อน 
              บริษัทฯมี Cash Cycle ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จ านวน 32.37 วัน ลดลงจากปีก่อน จ านวน 24.01วัน 
เนื่องจากระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่ลดลงจากปีก่อน  17.07 วนั  
 
 ความสามารถในการช าระหนี ้และความสามารถในการปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยมืที่ส าคัญ 

 
รายการ 

 
ปี 2556 

 

 
ปี 2557 

 

 
ปี 2558 

 
อัตราส่วนความสามารถในการช าระหนี ้    
อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 1.94 0.64 0.49 
อตัราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้ (เทา่) (7.08) 6.29 (19.53) 
อตัราสว่นความสามารถช าระภาระผกูพนั (เทา่) (0.80) (0.61) (1.19) 
อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) - - - 
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           บริษัทฯมีอตัราสว่นหนีส้ินต่อสว่นของผูู้ ถือหุ้นรวม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 เท่ากบั 0.49 เท่า ลดลงจาก    ปี 
2557 ที่จ านวน 0.64 เทา่ เนื่องจากบริษัทมีการช าระหนีส้นิ  

 เง่ือนไขที่บริษัทต้องปฏิบัติการกู้ ยืมที่ส าคญั ได้แก่ การด ารงอัตราส่วนทางการเงิน การด ารงอตัราส่วนขอ ง
หนีส้ินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น และอตัราสว่นความสามารถในการช าระหนี ้รวมทัง้การไม่เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้น
รายใหญ่ ท่ีซึง่ที่ผา่นมาบริษัทยงัคงสามารถปฏิบตัิได้ตามเง่ือนไขการด ารงอตัราสว่นของหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น โดยมี
บางค่าที่เบี่ยงเบนไปจากเง่ือนไขอนัสืบเนื่องมาจากการลงทนุของบริษัทในบริษัทย่อย อย่างไรก็ตามบริษัทได้รับ    การ
ผอ่นผนัจากสถาบนัการเงินส าหรับการบงัคบัใช้อตัราสว่นข้างต้น 

14.2.2 ภาระผกูพนัด้านหนีส้นิ (หมายเหตปุระกอบงบข้อ 33) 
บริษัทฯ 

      - บริษัทฯ มีสญัญาเช่าที่ดินเพื่อใช้เป็นโกดังเก็บสินค้า โดยมีก าหนดระยะเวลาสิบสอง (12) ปี ค่าเช่ารายปีมี
จ านวนเงิน 480,000 บาท  

บริษัทย่อย 

        บริษัทย่อย ได้ท าสัญญาเช่าที่ดินเพื่อใช้เป็นที่ตัง้ของโรงแรม ก าหนดระยะเวลา 26 ปี ตัง้แต่เดือน
มิถนุายน 2548 สิน้สดุเดือนมิถนุายน 2574 เป็นมลูค่า 22 ล้านบาท โดยจ่ายช าระไปแล้ว 12 ล้านบาท 
สว่นท่ีเหลอืจ านวน 10 ล้านบาท ทยอยจ่ายตามที่ก าหนดในสญัญาทกุเดือนมิถนุายน เร่ิมตัง้แตปี่ 2558 
สิน้สดุปี 2567  

    บริษัทย่อย มีสญัญาเช่าที่ดินพร้อมสิง่ปลกูสร้างบนโฉนดที่ดินเป็นอาคาร 4 ชัน้ เพื่อประกอบธุรกิจโรงแรม
อีกแห่งหนึ่ง ก าหนดระยะเวลายี่สิบปี (20 ปี) เร่ิมตัง้แต่เดือนมกราคม 2553 สิน้สดุเดือนธันวาคม 2572 
โดยตกลงช าระคา่เช่าเป็นรายเดือน สทุธิจากหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย เดือนละ 200,000 บาท  และมีการปรับ
อตัราคา่เช่ารายเดือนเพิ่มขึน้ 10% ทกุ ๆ  3 ปี  

หนีส้ินตามสัญญาเช่าการเงนิ 

                                                                                                                หนว่ย : บาท 

รายการ 
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 

2558 2557 

ไมเ่กิน 1 ปี 2,896,979 5,787,203 

เกิน 1 ปี แตไ่มเ่กิน 5 ปี 4,125,915 6,965,833 

รวมจ านวนเงินขัน้ต ่าที่ต้องจ่าย 7,022,894 12,753,036 

หกั สว่นท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปี (2,896,979) (5,787,203) 

หนีส้นิตามสญัญาเช่าการเงิน-สทุธิ     4,125,915 6,965,833 
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14.2.3 ปัจจยัที่มีผลกระทบตอ่ผลการด าเนินงานในอนาคต 

1. คา่แรง 
หลงัจากที่รัฐบาลก าหนดค่าแรงขัน้ต ่าเท่ากบั 300 บาท  นัน้สง่ผลกระทบต่อการเคลื่อนย้ายแรงงาน พนกังาน
ส่วนใหญ่เป็นคนต่างจังหวดัที่มิจ าเป็นต้องท างานในกรุงเทพฯ หรือเขตปริมณฑลอีกต่อไป เพราะสามารถ
ท างานใกล้บ้านท่ีให้คา่แรงที่เทา่เทียมกนั อีกทัง้ยงัท าให้คา่ใช้จ่ายในการผลติของบริษัท เพิ่มมากขึน้จากเดิมอีก
ด้วย บริษัทได้แก้ไขโดยใช้แรงงานตา่งด้าวเพิ่มอีกทางหนึง่  และ บริษัทเร่งพิจารณาลดการใช้แรงงานคนโดยไป
ใช้เทคโนโลยี เช่น เคร่ืองจกัรกลอตัโนมตัิแทน 

 
2. อตัราแลกเปลีย่น 
       หากเงินบาทตอ่ดอลลา่ร์สหรัฐ มีค่าผนัผวน จะสง่ผลให้บริษัทฯ อาจมียอดขายลดลงหรือเพิ่มขึน้ และค าสัง่ซื อ้

วตัถดุิบอาจจะชะลอหรือเพิ่มขึน้ตาม ทัง้นีเ้นื่องจาก ทองแดงและอลมูิเนียมเป็นวตัถดุิบที่มีสดัสว่นอย่างมีนยัส าคญัใน
ต้นทุนสินค้า จึงสง่ผลให้การขาดทนุ หรือก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนมีนยัส าคญัต่อก าไรสทุธิ ทัง้นีบ้ริษัทฯ                มี
กระบวนการคัดเลือกเคร่ืองมือทางการเงินที่ใช้ในการบริหารเพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน  เช่นการท า 
Forward; การจัดการ balance ยอดซือ้วตัถุดิบจากต่างประเทศให้มีสดัส่วนไม่แตกต่างจากยอดรายได้จากการขาย
ตา่งประเทศ เป็นต้น 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 “ บริษัทได้สอบทานข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปีฉบบันีแ้ล้ว ด้วยความระมดัระวงั บริษัท
ขอรับรองวา่ ข้อมลูดงักลา่วถกูต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผู้อื่นส าคญัผิด  หรือไม่ขาดข้อมลูที่ควรต้องแจ้งใน
สาระส าคญั นอกจากนี ้บริษัทขอรับรองวา่ 

(1)  งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี ได้แสดงข้อมูล
อย่าง ถกูต้องครบถ้วนในสาระส าคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน  ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและ
บริษัทยอ่ยแล้ว  

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในสว่นที่เป็น
สาระส าคญัทัง้ของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ควบคุมดแูลให้มีการปฏิบตัิตามระบบ
ดงักลา่ว 

(3)  บริษัทได้จดัให้มีระบบการควบคมุภายในท่ีดี  และควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัิตามระบบดงักลา่ว 
และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 ต่อผู้ สอบบัญชีและ
กรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว  ซึง่ครอบคลมุถึงข้อบกพร่องและการเปลีย่นแปลงที่ส าคญัของระบบการควบคมุ
ภายใน  รวมทัง้การกระท าที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบตอ่การจดัท ารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอ่ย 

 

                       ในการนี ้เพื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชดุเดียวกนักบัท่ีบริษัทได้รับรองความถกูต้อง
แล้ว บริษัทได้มอบหมายให้ นางจันทน์กะพ้อ  ดิสกุล เป็นผู้ ลงลายมือช่ือก ากับเอกสารนีไ้ว้ทุกหน้าด้วย  หาก
เอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ นางจนัทน์กะพ้อ  ดิสกุล ก ากบัไว้ บริษัทจะถือวา่ไม่ใช่ข้อมลูที่บริษัทได้รับรองความ
ถกูต้องของข้อมลูแล้วดงักลา่วข้างต้น  

          ชื่อ-สกุล                        ต าแหน่ง                 ลายมือชื่อ 

 

1.  นายอารีย์ พุม่เสนาะ   กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม           .....................................................  
                                                                                              

2.  นายทวีศกัดิ์     หวงัก่อเกียรต ิ          กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม           .....................................................               

 

 

     ผู้รับมอบอ านาจ    
 

            นางจนัทน์กะพ้อ     ดิสกลุ   กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม           ..................................................... 
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เอกสารแนบ 1 
 

รายละเอียดเก่ียวกับผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท 
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รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหารและเลขานุการบริษัท 

ช่ือ-สกลุ/ต าแหนง่ 
อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒุทิางการศึกษา 
สดัส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท 

      ความสมัพนัธ์ทาง 
ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหนง่ ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ 
1.  พล.ต.อ. ปรุง   บญุผดงุ
กรรมการอิสระ / 
ประธานกรรมการบริษัท / 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

67 - พฒันบริหารศาสตร์มหาบณัฑติ  
(รัฐประศาสนศาสตร์) 
สถาบนับณัฑติพฒันบริหารศาสตร์ 

 
การผา่นหลกัสตูรอบรมของสมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- หลกัสตูร Director Accreditation 

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

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

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

- Anti-corruption in Thailand : 
Sustaining the Momentum 

- Director Forum  1/2015 : IT 
Governance 

- Chairman Forum : Chairman’s Role 
in Building Independence across 
the Board 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0% 
0%* 
0%** 

 
 

- 2554 - ปัจจบุนั 
 

2552 - ปัจจบุนั 
 

2554 - 2557 
2554 - 2557 

2557 
2551 - 2552 
2550 - 2551 

2556 
 

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ
บริษัท/ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ท่ีปรึกษามลูนธิิ 
 
กรรมการสภา 
ประธานกรรมการสง่เสริมกิจการ 
อนกุรรมการข้าราชการต ารวจ 
หวัหน้านายต ารวจราชส านกัประจ า 
รองผู้บญัชาการต ารวจแหง่ชาติ 
ประธานอนกุรรมการจริยธรรม 

บมจ. ซี.ไอ.กรุ๊ป  
 
มลูนิธิโรงเรียนนานาชาติไทย – จีน 
 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 
ฝ่ายบริหารทรัพยากรบคุคล 
ส านกังานต ารวจแหง่ชาติ 
ส านกังานต ารวจแหง่ชาติ 
สภาผู้แทนราษฎร 

ผลติและจ าหนา่ยคอยล์ 
 
สถาบนัการศึกษา 
 
สถาบนัการศึกษา 
สถาบนัการศึกษา 
ส านกังานต ารวจแหง่ชาต ิ
ส านกังานต ารวจแหง่ชาต ิ
ส านกังานต ารวจแหง่ชาต ิ
รัฐสภา 
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ช่ือ-สกลุ/ต าแหนง่ 
อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒุทิางการศึกษา 
สดัส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท 

      ความสมัพนัธ์ทาง 
ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหนง่ ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ 
2. นายอารีย์ พุ่มเสนาะ*** 
รองประธานกรรมการบริษัท / 
ประธานกรรมการบริหาร 
 

61 - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 
สาขาวิทยาการจดัการ
มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

 

การผา่นหลกัสตูรอบรมของสมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- หลกัสตูร Director Accreditation 

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

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

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

Executives (CGE) รุ่นท่ี 5/2015 
 

9.43 % 
0%* 

2.08%** 
 

พ่ีชายนายธีระ  พุ่มเสนาะ 
(กรรมการ) และ 
นางจนัทน์กะพ้อ  ดิสกลุ 
(กรรมการ) 
บดิานางสาวรัตนกมล  
พุ่มเสนาะ  
(ผช.กรรมการผู้จดัการ) 

 

ปัจจบุนั 
 
 

ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 

 
 

ปัจจบุนั 
 
 
 
 

2546 - 2554 
2546 - 2554 
2546 - 2553 
2526 - 2552 

 
ก.ย. 2549 - ส.ค. 2550 

 
 
 

รองประธานกรรมการบริษัท/ 
ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการผู้จดัการ 
ประธานกรรมการบริษัท 
กรรมการ 
 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการบริหาร 
ประธานกรรมการ 
 
ประธานกรรมการบริษัท 
 
 
 

บมจ. ซี.ไอ.กรุ๊ป  
 
 
บจ.เดอ ละไม 
บจ. ซีไอจี (ประเทศไทย) 
 
 
บจ. เอ.เอส.เอ. การชา่ง  
บจ. วี แอนด์ เอ ไฮเทค 
 
 
 
บจ. เอ.เอส.เอ. พร็อพเพอร์ตี ้ 
บจ. เอ.เอส.เอ. เรียลเอสเตท  
บจ.ศิรกร 
บจ. เอ ซี สแควร์ เอ็นเนอร์ยี ่
 
บมจ. ซี.ไอ.กรุ๊ป  
 
 

ผลติและจ าหนา่ยคอยล์ 
 
 
ธุรกิจโรงแรม 
ผลติและจ าหนา่ยอปุกรณ์และ
ชิน้ส่วนของเคร่ืองปรับอากาศและ
เคร่ืองท าความเยน็ทกุชนิด 
รับเหมากอ่สร้าง 
จ าหนา่ยอะไหล่และอปุกรณ์
เคร่ืองมือไฟฟ้าสอบเทียบเคร่ืองวดั
และควบคมุ 
 
ค้าอสงัหาริมทรัพย ์
ค้าอสงัหาริมทรัพย ์
รับเหมากอ่สร้าง 
ผลติและจ าหนา่ยแผงรับรังสี
แสงอาทิตย ์
ผลติและจ าหนา่ยคอยล์ 
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ช่ือ-สกลุ/ต าแหนง่ 
อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒุทิางการศึกษา 
สดัส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท 

      ความสมัพนัธ์ทาง 
ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหนง่ ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ 
3.นายทวีศกัดิ์ หวงัก่อเกียรต*ิ** 
กรรมการ /กรรมการบริหาร 
 

64 - ปริญญาตรี 
คณะเทคโนโลยีและการอตุสาหกรรม
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ 

 
การผา่นหลกัสตูรอบรมของสมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- หลกัสตูร Director Accreditation 

Program (DAP) รุ่นท่ี 27/2004 
 

3.53% 
0%* 
0%** 

 

- 
 

2526 - ปัจจบุนั 
 

2551 - 2552 
 

กรรมการ/ รองประธาน
กรรมการบริหาร/กรรมการบริหาร 
กรรมการ/ กรรมการบริหาร 
 

บมจ. ซี.ไอ.กรุ๊ป  
 
บจ.เดอ ละไม  
 

ผลติและจ าหนา่ยคอยล์ 
 
ธุรกิจโรงแรม 
 

4. นายธีระ พุ่มเสนาะ*** 
กรรมการ / กรรมการบริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

59 - ปริญญาโท M.B.A. (เกียรตินิยม) 
สาขาการตลาด 
สถาบนับณัฑติพฒันบริหารศาสตร์ 

 
การผา่นหลกัสตูรอบรมของสมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- หลกัสตูร Director Accreditation 

Program  (DAP)  รุ่นท่ี 27/2004 
 

1.39% 
0%* 
0%** 

 

เป็นน้องชาย 
นายอารีย์  พุ่มเสนาะ 
(ประธาน
กรรมการบริหาร) และ
เป็นพ่ีชาย 
นางจนัทน์กะพ้อ  ดิสกลุ  
(กรรมการ)  

2548 - ปัจจบุนั 
2551 - ปัจจบุนั 
2547 - ปัจจบุนั 
2543 - ปัจจบุนั 

 
 

ปัจจบุนั 
 
 

2542 - ปัจจบุนั 
 

2546 - 2551 
 

2549 - 2550 
 

2535 - 2548 
 
 
 

 
 
 

กรรมการ/กรรมการบริหาร 
กรรมการ/กรรมการบริหาร 
กรรมการ 
กรรมการและเลขานกุาร 
 
 
กรรมการ 
 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ/กรรมการบริหาร/ 
กรรมการผู้จดัการ 
 
 
 
 
 

บมจ. ซี.ไอ.กรุ๊ป  
บจ.เดอ ละไม 
MDICP Holding Co., Ltd 
กลุ่มอตุสาหกรรม 
เคร่ืองปรับอากาศและท าความเยน็ 
สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
บจ. ซีไอจี (ประเทศไทย) 
 
 
บจ. นอร์ทอีสต์ คอนซลัแตนส์  
 
บจ. เอ ซี สแควร์ เอ็นเนอร์ยี่  
 
บจ. เอวีวี 
 
บมจ. ซี.ไอ.กรุ๊ป  
 
 
 
 
 
 

ผลติและจ าหนา่ยคอยล์ 
ธุรกิจโรงแรม 
บริการธุรกิจภายในกลุ่ม 
องค์กรอิสระ 
 
 
ผลติและจ าหนา่ยอปุกรณ์และ
ชิน้ส่วนของเคร่ืองปรับอากาศและ
เคร่ืองท าความเยน็ทกุชนิด 
บริการให้ค าปรึกษา ออกแบบ ทดสอบ 
และส ารวจงานด้านวิศวกรรม 
ผลติและจ าหนา่ยแผงรับรังสี
แสงอาทิตย ์
ผลติและจ าหนา่ยชิน้สว่น
เคร่ืองปรับอากาศ 
ผลติและจ าหนา่ยคอยล์ 
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เอกสารแนบ 1 หน้า 4 
 

ช่ือ-สกลุ/ต าแหนง่ 
อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒุทิางการศึกษา 
สดัส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท 

      ความสมัพนัธ์ทาง 
ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหนง่ ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ 
5.นางจนัทน์กะพ้อ ดสิกลุ*** 
กรรมการ / กรรมการบริหาร  
และ  เลขานกุารบริษัท 

50 - ปริญญาโท 
Financial /Economics / Business 
Administration 
Emporia State University, USA 

 
การผา่นหลกัสตูรอบรมของสมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- หลกัสตูร Director Accreditation 

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

- Director Forum  1/2015 : IT 
Governance 

 
 
 
 

0.08% 
0%* 
0%** 

น้องสาวนายอารีย์  
พุ่มเสนาะ (ประธาน
กรรมการบริหาร) และ  
นายธีระ พุ่มเสนาะ 
(กรรมการ) 
 
 
 

2549 - ปัจจบุนั 
 

2551 - 2552 
เม.ย.2547 - 2549 

 
2544 - เม.ย.2547 

 
2543 - 2544 
2540 - 2541 

 

กรรมการ/กรรมการบริหาร 
 
กรรมการ/กรรมการบริหาร 
ผู้จดัการทัว่ไป / ผู้ จัดการฝ่าย
การตลาด / ผู้จดัการฝ่ายธุรการ  
ผู้จดัการทัว่ไป /  ผู้จดัการฝ่ายธุรการ / 
ผู้จดัการฝ่ายต่างประเทศ 
ผู้ชว่ยผู้จดัการทัว่ไป 
Transportation Executive 

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

ผลติและจ าหนา่ยคอยล์ 
 
ธุรกิจโรงแรม 
ผลติและจ าหนา่ยคอยล์ 
 
ผลติและจ าหนา่ยคอยล์ 
 
ผลติและจ าหนา่ยคอยล์ 
บริการด้านการขนสง่ 

6. นายทรงพล  อนันานนท์ 
กรรมการอิสระ /  
กรรมการตรวจสอบ 

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

 
การผา่นหลกัสตูรอบรมของสมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- หลกัสตูร Director Accreditation 

Program (DAP) รุ่นท่ี 90/2011 

0% 
0%* 
0%** 

 

- พ.ค. 2554 - ปัจจบุนั 
ก.พ. 2554 - ปัจจบุนั 
2547 - ปัจจบุนั 

 
2544 - ปัจจบุนั 

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการ 
 
ทนายความอาวโุส 

บมจ.ซี.ไอ.กรุ๊ป 
บมจ. สแกน โกลบอล 
บจ. ส านกังานกฎหมาย 
อนันานนท์ 
บจ. ส านกังานกฎหมาย 
ปณุญฤทธ์ิ 

ผลติและจ าหนา่ยคอยล์ 
ให้สินเช่ือเชา่ซือ้รถยนต์ 
ท่ีปรึกษากฎหมาย 
 
ท่ีปรึกษากฎหมาย 
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เอกสารแนบ 1 หน้า 5 
 

ช่ือ-สกลุ/ต าแหนง่ 
อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒุทิางการศึกษา 
สดัส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท 

      ความสมัพนัธ์ทาง 
ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหนง่ ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ 
7. นายนฎศิวร์  รอดเพชร 46 

 
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑติ  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 
การผา่นหลกัสตูรอบรมของสมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- หลกัสตูร Director Accreditation 

Program (DAP) รุ่นท่ี 90/2011 
 

0% 
0%* 
0%** 

 

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

 
ต.ค. 2551 –  ธ.ค. 2552 

 
มี.ค. 2548  –  ต.ค. 2551 

 

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
Financial Controller 
 
Country Finance Manager 
 
Internal Audit Manager & 
Financial Controller 

บมจ.ซี.ไอ.กรุ๊ป 
บมจ. สแกน โกลบอล 
บจ.เนทตเิซนท์ 
 
บจ.อวานาด(ประเทศไทย) 
 
Millennium Auto Group 

ผลติและจ าหนา่ยคอยล์ 
ให้สินเช่ือเชา่ซือ้รถยนต์ 
ท่ีปรึกษาทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
ท่ีปรึกษาทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
ด าเนินการด้านธุรกิจรถยนต์แบบ
ครบวงจร 

 
 
หมายเหต ุ:  1. * สดัสว่นการถือหุ้นของคู่สมรส  

    ** สดัสว่นการถือหุ้นของบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ          
 2.  สดัสว่นการถือหุ้น ณ วนัท่ี 9 มกราคม 2558        
 3.  *** กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัท ตามข้อบงัคบัของบริษัท  
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เอกสารแนบ 1 หน้า 6 
 

 
คณะผู้บริหาร / Executive Management  

 
1. นายอารีย์   พุ่มเสนาะ    
ต าแหนง่                           :  กรรมการผู้จดัการ/ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการบริษัท 
วฒุิสงูสดุทางการศกึษา                              :   ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจ 
           สาขาวิทยาการจดัการ 
            มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
 
2. นายไสว  ฉัตรชัยรุ่งเรือง   
ต าแหนง่                           :  ประธานสายการเงินและฝ่ายพฒันาธุรกิจในกลุม่บริษัท 
วฒุิสงูสดุทางการศกึษา                              :  ปริญญาโท สาขาบญัชี  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 
3. นางสาวรัตนกมล  พุ่มเสนาะ    
 ต าแหนง่                         :  ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ       
วฒุิสงูสดุทางการศกึษา                              :  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์  
                                   มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
 
4. นายบุญเยอืน  เอี่ยมสอาด   
ต าแหนง่     : ผู้อ านวยการสายงานปฏิบตัิการ 
วฒุิสงูสดุทางการศกึษา                             : ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู วิทยาลยัเทคโนโลยีแหลมทอง 
 
5. นางเสาวคนธ์  อุดมรัตน์  
ต าแหนง่                           :  ผู้จดัการฝ่ายบญัชี     
วฒุิสงูสดุทางการศกึษา                             :  ปริญญาตรี สาขาบญัชี มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 
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เอกสารแนบ 2  
รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการของบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทท่ีเก่ียวข้อง 
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รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการของบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทท่ีเก่ียวข้อง 
 

รายช่ือ บริษัท บริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 
 CIG De lamai CIG(TH) ASA1 V&A 
1.  พล ต.อ. ปรุง            บญุผดงุ X , XXXX, //, ///     

2. นายอารีย์                  พุม่เสนาะ  XX, XXX, /,  ////,o  X, / X, / / / 
3. นายทวีศกัดิ์               หวงัก่อเกียรติ /, ////     
4. นายธีระ                    พุม่เสนาะ /, //// / /   
5. นางจนัทน์กะพ้อ        ดิสกลุ /, ////, ooooo     
6 .นายทรงพล               อนันานนท์ //, ///     
7. นายนฎิศวร์               รอดเพชร       //, ///     
      
8.  นายไสว                   ฉัตรชยัรุ่งเรือง  oo,oooooooo /,o /,o   
9. นางสาวรัตนกมล     พุม่เสนาะ ooo     
10. นายบญุเยือน         เอ่ียมสอาด oooooo     
11. นางเสาวคนธ์          อดุมรัตน์ ooooooo     

 
 
หมายเหตุ 
CIG =  บริษัท ซี. ไอ. กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)   
De lamai    =  บริษัท เดอ ละไม จ ากดั  
CIG(TH) =     บริษัท ซีไอจี (ประเทศไทย) จ ากดั                     
ASA1 =  บริษัท เอ. เอส. เอ. การช่าง จ ากดั          
V&A =       บริษัท วี แอนด์ เอ ไฮเทค จ ากดั 
 

X = ประธานกรรมการ    / = กรรมการ                           
XX = รองประธานกรรมการ   // = กรรมการอิสระ                   
XXX = ประธานกรรมการบริหาร                      /// =  กรรมการตรวจสอบ           
XXXX       =          ประธานกรรมการตรวจสอบ                //// = กรรมการบริหาร           
o =          กรรมการผู้จดัการ    oo     =           รองกรรมการผู้จดัการ 
ooo     =          ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ     oooo    =           ผู้จดัการทัว่ไป 
ooooo    =          เลขานกุารบริษัท                                 oooooo  =           ผู้อ านวยการสายงานปฎิบตัิการ 
ooooooo   =          ผู้จดัการฝ่าย  
oooooooo =         ประธานสายการเงินและฝ่ายพฒันาธุรกิจในกลุม่บริษัท 
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เอกสารแนบ 3 
 

รายละเอียดเก่ียวกับหวัหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน และ หวัหน้างานก ากับดูแลการปฏบิัตงิานของบริษัท 
(Compliance) 

 



บริษัท ซี. ไอ. กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน)                                                                       แบบ 56-1 ประจ ำปี 2558 

 

เอกสารแนบ 3 หน้า 1 
 

รายละเอียดเก่ียวกับหวัหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน 

ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง 
อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง  

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกจิ 
สัดส่วน
การถือ
หุ้น 

นางสาววรรณเพ็ญ ขาวสวุรรณ์ 42 ปริญญาตรี บญัชี
บณัฑติ 
มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

พ.ค. 2556 - ปัจจบุนั 
 
 

พ.ค.2554 - พ.ค. 2556 
 
 
 
 

ก.พ. 2544 - เม.ย 2554 

ผู้จดัการแผนกตรวจสอบ
ภายใน 
 
หวัหน้าสว่นตรวจสอบภายใน 
 
 
 
 
ผู้ชว่ยผู้จดัการแผนก
ตรวจสอบภายใน 

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

ผลติและจ าหนา่ย
คอยล์ 
 
น าเข้าและจ าหน่าย
ผลติภณัฑ์อาชีว 
อนามยัและความ
ปลอดภยั 
 
รับประกนัวินาศภยั 

0% 

 
หมายเหต ุ:  1. นบัรวมสดัสว่นการถือหุ้นของคู่สมรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ          

 2.  สดัสว่นการถือหุ้น ณ วนัท่ี 15 มกราคม 2559    
 

รายละเอียดเก่ียวกับหวัหน้างานก ากับดูแลการปฏบิัตงิานของบริษัท (Compliance) 

 บริษัทฯ ยงัมิได้กระท าการก าหนดและแตง่ตัง้ผู้ เข้ามารับด ารงต าแหนง่ หวัหน้างานก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานของบริษัท 
แตอ่ยา่งไร ทัง้นีไ้ด้มอบหมายให้ กรรมการผู้จดัการเป็นผู้ รับผิดชอบในการก ากบัดแูลกิจการและการปฏิบตัิงานของบริษัทฯ โดย
ต าแหนง่ 
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เอกสารแนบ 4 
 

รายละเอียดเก่ียวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 
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รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 
 
 ในปี 2558 บริษัทได้มีการประเมินราคาที่ดินพร้อมสิ่งปลกูสร้าง โดยผู้ประเมินอิสระ โดยใช้วิธีวิเคราะห์มลูคา่จากต้นทนุ
ในการก าหนดมูลค่ายุติธรรม  ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่จังหวัดภูเก็ต และใช้วิธีเปรียบเทียบข้อมูลตลาด ของ
อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุท่ีกรุงเทพมหานคร 

ทรัพย์สนิท่ีประเมินมลูคา่ ได้แก่ ที่ดินพร้อมสิง่ปลกูสร้าง มีรายละเอียด ดงันี ้

 ที่ดิน ประกอบด้วย โฉนดเลขที่ 22187 และ น.ส.3 เลขที่ 54 รวมเนือ้ที่ดิน 6 ไร่ 29.8 ตารางวา ที่ตัง้ทรัพย์สิน 
เลขที่ 11 และ 11/1-4 หมู่ที่ 2 ถนนสายบ้านสาคู-บ้านตรอกม่วง แยกจากถนนสายบ้านโคกโตนด-บ้านลายนั 
(ภก.4018) และถนนสายเทพกระษัตรี-ในยาง (ทล.4031) ต าบลสาค ูอ าเภอถลาง จงัหวดัภเูก็ต  

 สิง่ปลกูสร้าง จ านวน 7 หลงั และสิง่ปลกูสร้างอื่นๆ ได้แก่ 
1.) อาคารพกัอาศยั 4 ชัน้ พร้อมชัน้ใต้ดินหลงัคา (อาคาร A) 
2.) อาคารพกัอาศยั 4 ชัน้ พร้อมชัน้ใต้ดินหลงัคา (อาคาร B) 
3.) อาคารบริการ 2 ชัน้ (C) 
4.) อาคารควบคมุระบบไฟฟ้า และระบบน า้ชัน้เดียว (อาคาร D) 
5.) อาคารบ้านพกัผู้บริหาร 2 ชัน้ หลงัที่ 1 
6.) อาคารบ้านพกัผู้บริหาร 2 ชัน้ หลงัที่ 2 
7.) อาคารบ้านพกัผู้บริหาร 2 ชัน้ หลงัที่ 3 

 สิง่ปลกูสร้างอื่นๆ ได้แก่ สว่นโลง่หลงัคาคลมุ (ทางเดินภายใน) ถนน และลานคอนกรีต รัว้และประตรัูว้ (สว่นที่ 
1) รัว้และประตรัูว้ (สว่นท่ี 2) 
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เอกสารแนบ 4 หน้า 2 
 

 
 

                   (หน่วย : ล้านบาท)   
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

รายการ 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ที่ดิน พร้อมสิง่ปลกูสร้าง 
ราคาทุน  

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 60.00 
โอน/รับโอน 0.21 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 60.21 
เพิ่มขึน้ 1.01 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 61.22 

ค่าเสื่อมราคาสะสม  
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 - 
โอน/รับโอน 0.05 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 0.05 
เพิ่มขึน้ 0.02 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 0.07 

มูลค่าสุทธิตามบัญช ี
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

 
60.17 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 61.16 
มูลค่ายุติธรรม  
ปี 2558 127.70 
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เอกสารแนบ 5 หน้า 1 
 

 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 5 
 

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  
 ในรอบบัญชีปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัท ได้
มอบหมายให้ก ากบัดแูลตามข้อบงัคบัว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจดัประชุมทัง้สิน้ 4 
ครัง้ และคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชมุครบทัง้ 4 ครัง้ สรุปสาระส าคญัในการปฏิบตัิหน้าที่ได้ดงันี ้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและประจ าปี 2558 ของบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากัด ( มหาชน ) กับฝ่าย
บริหาร และส านักงานตรวจสอบภายใน รวมทัง้ได้เชิญผู้ สอบบัญชีเข้าร่วมประชุม ชีแ้จงข้อซักถาม
เก่ียวกบัการจดัท างบการเงินตามข้อก าหนดของกฏหมาย และมาตรฐานบญัชี จนเป็นที่พอใจ  ก่อนท่ีจะ
ให้ความเห็นชอบตอ่งบการเงิน 

2. สอบทานและให้ความเห็นต่อรายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลรายการดังกล่าว ตามข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า 
รายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท 
รวมทัง้มีการเปิดเผยข้อมลูอยา่งถกูต้องและครบถ้วน  

3. การก ากับดแูลงานตรวจสอบภายใน มีการสอบทานของส านกังานตรวจสอบภายใน ในการปฏิบตัิงาน
ตามแผนท่ีก าหนดไว้ พิจารณาให้ความเห็นชอบขอบเขตการปฏิบตัิงาน  แผนการตรวจสอบประจ าปี และ
เช่ือวา่ประสทิธิภาพของการควบคมุภายในอยูใ่นระดบัท่ีสมเหตสุมผล ประกอบกบัได้ให้ข้อเสนอแนะและ
ข้อสงัเกตเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการตรวจสอบ  รวมทัง้พิจารณารายงานผลการปฏิบตัิงานและความเป็น
อิสระของส านกังานตรวจสอบภายในด้วย 

4. สอบทานให้บริษัทมีการก ากบัดูแลติดตามให้หน่วยงานผู้ รับตรวจแก้ไขตามแนวทางปรับปรุงที่ได้ตกลง
ร่วมกนัภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ มีการก ากบัดแูลกิจการด้วยความโปร่งใส 

5. ประชุมร่วมกบัผู้บริหารที่เก่ียวข้อง ผู้สอบบญัชีภายนอก และ ผู้ตรวจสอบภายใน  เพื่อให้ข้อเสนอแนะที่
เป็นประโยชน์ตอ่การบริหาร  

6. สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ให้มีความเหมาะสมและมี
ประสทิธิภาพ และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบตัิงานวิชาชีพของการตรวจสอบภายใน 

7. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือ
กฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

8. พิจารณา คัดเลือก ก าหนดค่าตอบแทน  และเสนอแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีประจ าปี 2558 โดยพิจารณา
ประเมินผลการปฏิบตัิของผู้สอบบญัชีซึง่ได้ผลเป็นที่พอใจ รวมทัง้ได้สอบทานคณุสมบตัิของผู้สอบบญัชี
ให้ถกูต้องตามประกาศของ ก.ล.ต. และ ตลท. แล้ว คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีมติเสนอคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณา และน าเสนอเพื่อขออนุมตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้น แต่งตัง้ นายวิรัช อภิเมธีธ ารง หรือ 
นายชัยกรณ์ อุ่นปิติพงษา หรือนายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ หรือนายปรีชา สวน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต



 บริษัท ซี. ไอ. กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน)                                                                       แบบ 56-1 ประจ ำปี 2558 

 

 

เลขที ่1378, 3196, 5202 และ 6718 ตามล าดบั หรือผู้สอบบญัชีทา่นอื่นที่ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ  แหง่
ส านกังาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปีบญัชี 2558 

โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยใช้ความรู้ความสามารถ และ
ความระมัดระวัง รอบคอบ มีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ เพื่อประโยชน์ต่อผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน  
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่รายงานข้อมลูทางการเงินของบริษัทฯ มีความถกูต้องเช่ือถือได้  สอดคล้องตาม
มาตรฐานการบญัชีทีรั่บรองทัว่ไป บริษัทฯ มีการบริหารจดัการความเสีย่งอยา่งเพียงพอ  มีระบบการควบคมุภายใน  การ
ตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล มีการปฏิบตัิงานที่สอดคล้องตามระบบการก ากบัดแูลกิจการที่ดี  มีการ
ปฏิบตัิตามกฎหมาย ข้อก าหนดและข้อผกูพนัตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 พลต ารวจเอก         

          (ปรุง   บญุผดงุ) 

  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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เอกสารแนบ 6 
 

แผน CSR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เอกสารแนบ 6 หน้า 1 

 

 

ที ่ กิจกรรม/ขัน้ตอน ไตรมาสที่ ผลส าเร็จ ผู้ รับผิดชอบ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 การก าหนดพนัธสญัญาและการน าองค์กร             - พนัธสญัญา 
- ระบบการก ากบัดแูลการปฏิบตัิฯ 

กรรมการบริหารและ
ผู้บริหารทกุคน 

2 การก าหนดนโยบายและการก าหนดแผนการ
ด าเนินงาน ด้าน CSR 

            - นโยบายความรับผิดชอบตอ่สงัคม 
- แผนการด าเนินงานขัน้ตอน 

กรรมการบริหารและ
ผู้บริหารทกุคน 

3 การเช่ือมโยงผู้มีสว่นได้เสยี             ก าหนดผู้มีสว่นได้เสยีของธุรกิจและการเช่ือมโยง กรรมการบริหารและ
ผู้บริหารทกุคน 

4 ศกึษาและก าหนดประเด็นความรับผิดชอบ 
ตอ่สงัคม 

            ประเด็นความรับผิดชอบตอ่สงัคมเช่ือมโยงผู้มีสว่น
ได้เสยี 

กรรมการบริหารและ
ผู้บริหารทกุคน 

5 การพฒันาด้านแผนปฏิบตัิการด้านความ
รับผิดชอบตอ่สงัคม 

            แผนปฏิบตัิการยอ่ย ผู้บริหารที่เก่ียวข้อง 

6 การปฏิบตัิการตามแผนปฏิบตัิการฯ             ผลการปฏิบตัิการ ผู้บริหารและพนกังาน 
7 การวดัผล การวเิคราะห์และการประเมินผล             แผนการประเมินแผนปฏิบตัิการยอ่ย ผู้อ านวยการสายงาน 
8 การจดัท ารายงาน หลงัจากมีการประเมินแผนปฏิบตัิฯ อยูใ่นระดบัดี  ทีมงานด้าน CSR 

 

ผู้จดัท า                    ผู้น าเสนอ                                  อนมุตัิ                
    ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ                  รองกรรมการผู้จดัการ                                     กรรมการผู้จดัการ 
 

แผนการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

ชื่อแผนงาน : แผนงานวางระบบด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคม วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใน และการยอมรับจากสงัคมตอ่การด าเนินธุรกิจ 
ในแง่ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ สร้างภาพลกัษณ์ที่ดี ท าให้เกิดความเช่ือมัน่ 

2. เพื่อสานและเสริมสร้างสมัพนัธ์กบักลุม่ผู้มีสว่นได้เสยีของธุรกิจ 
3. เพื่อสร้างโอกาสและความได้เปรียบทางการตลาด 

หน่วยงานเจ้าของแผน : ฝ่ายบริหาร  
ระยะเวลาในการด าเนินการ : ตอ่เนื่อง  
วันที่เร่ิมด าเนินการ :  1 ตลุาคม 2557  
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

แบบประเมนิความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 
 

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
 

สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินนีจ้ัดท าโดยคณะกรรมการบริษัทซึ่งเป็นความเหน็ของคณะกรรมการเกี่ยวกับ 
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 

 
 
 

 



 

 

แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 
 

แนวคิดและวัตถุประสงค์ 

การมีระบบการควบคุมภายในท่ีดีมีความส าคัญอย่างยิ่งส าหรับบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทท่ีมี
ประชาชนเป็นผู้ ถือหุ้น โดยระบบท่ีดีจะสามารถช่วยป้องกัน บริหาร จดัการความเส่ียงหรือความเสียหายต่าง ๆ ท่ี
อาจเกิดขึน้กับบริษัทและผู้ ท่ีมีส่วนได้เสียได้เป็นอย่างดี  ดงันัน้ จึงเป็นหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทท่ีจะต้อง
ด าเนินการให้มัน่ใจว่า บริษัทมีระบบควบคมุภายในท่ีเหมาะสม และเพียงพอในการดแูลการด าเนินงานให้เป็นไป
ตามเป้าหมาย วตัถุประสงค์ กฎหมาย ข้อก าหนดท่ีเก่ียวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถป้องกันทรัพย์สิน 
จากการทจุริต เสียหาย รวมทัง้มีการจดัท าบญัชี รายงานท่ีถกูต้องนา่เช่ือถือ 

ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพ ย์และตลาดหลักท รัพ ย์ (ก.ล.ต.)  ได้ รับความ ร่วมมือ 
เป็นอย่างดีจากไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส ประเทศไทย (PwC Thailand)  ในการพัฒนาแบบประเมิน 
ความเพียงพอของระบบควบคมุภายใน (“แบบประเมิน”) ฉบบันีข้ึน้ เพ่ือเป็นเคร่ืองมือช่วยให้บริษัทใช้เป็นแนวทาง
ในการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของบริษัทด้วยตนเอง  

แบบประเมินนี ้ได้จดัท าตามแนวคิดของ COSO1 (The Committee of Sponsoring Organizations of 

the Treadway Commission) ท่ีได้ปรับปรุง framework ใหม่ เม่ือเดือนพฤษภาคม 2556 และน ามาปรับให้เข้าใจ
ง่ายขึน้ รวมทัง้เหมาะสมกบับริษัทจดทะเบียนไทย ซึง่ค าถามหลกัยงัแบง่ออกเป็น 5 สว่นเช่นเดียวกบัแนวทางของ 
COSO เดิม แตไ่ด้ขยายความแตล่ะส่วนออกเป็นหลกัการย่อยรวม 17 หลกัการ เพ่ือให้เข้าใจและเห็นภาพของแต่
ละสว่นได้ชดัเจนยิ่งขึน้ 

การน าไปใช้ 

บริษัทควรใช้แบบประเมินนีเ้ป็นแนวทางในการประเมินหรือทบทวนความเพียงพอของระบบควบคุม
ภายในอยา่งน้อยทกุปี และอาจมีการทบทวนเพิ่มเตมิหากเกิดเหตกุารณ์ท่ีอาจส่งผลกระทบตอ่การด าเนินงานของ
บริษัทอย่างมีนัยส าคัญ   การประเมินดังกล่าวควรผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ  และ
คณะกรรมการบริษัทด้วย เพ่ือให้เกิดการแลกเปล่ียนความเห็น มีความเข้าใจตรงกนั และสามารถก าหนดแนวทาง
ปฏิบตัท่ีิเหมาะสมกบับริษัทได้   

การตอบแบบประเมินในแตล่ะข้อ ควรอยูบ่นพืน้ฐานของการปฏิบตัิจริง  หากประเมินแล้วพบว่า บริษัทยงั
ขาดการควบคมุภายในท่ีเพียงพอในข้อใด (ไม่ว่าจะเป็นการไม่มีระบบในเร่ืองนัน้ หรือมีแล้วแต่ยงัไม่เหมาะสม)   
บริษัทควรอธิบายเหตผุลและแนวทางแก้ไขประกอบไว้ด้วย  

 
 

                                                           
1 เป็นคณะกรรมการร่วมของสถาบนัวิชาชีพ 5 แหง่ ได้แก่ สถาบนัผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแหง่สหรัฐอเมริกา (AICPA)   สถาบนัผู้
ตรวจสอบภายในสากล (Institute of Internal Auditors หรือ IIA)  สถาบนัผู้บริหารการเงิน  (Financial Executives Institute หรือ  
FEI)  สมาคมนกับญัชีแหง่สหรัฐอเมริกา  (American Accounting Association หรือ AAA)  และสถาบนันกับญัชีเพื่อการบริหาร 
(Institute of  Management Accountants หรือ IMA) 



 

 

การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) 

1. องค์กรแสดงถงึความยดึม่ันในคุณค่าของความซ่ือตรง (integrity) และจริยธรรม  

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
1.1 คณะกรรมการและผู้บริหารก าหนดแนวทาง และมีการปฏิบตัท่ีิอยู่บนหลกัความ
ซ่ือตรงและการรักษาจรรยาบรรณในการด าเนินงาน ท่ีครอบคลมุถึง 
       1.1.1  การปฏิบตัหิน้าท่ีประจ าวนั และการตดัสินใจในเร่ืองตา่ง ๆ  
       1.1.2 การปฏิบตัติอ่คูค้่า ลกูค้า และบคุคลภายนอก  

 
 
 

 

 

1.2  มีข้อก าหนดท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ผู้บริหารและพนกังานปฏิบตัหิน้าท่ีด้วย
ความซ่ือตรงและรักษาจรรยาบรรณ ท่ีครอบคลมุถึง 

       1.2.1  มีข้อก าหนดเก่ียวกบัจริยธรรม (code of conduct) ส าหรับผู้บริหารและ
พนกังาน ท่ีเหมาะสม 

       1.2.2  มีข้อก าหนดห้ามผู้บริหารและพนกังานปฏิบตัิตนในลกัษณะท่ีอาจ
ก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบักิจการ ซึง่รวมถึงการห้ามคอร์รัปชนัอนัท า
ให้เกิดความเสียหายตอ่องค์กร2 

       1.2.3  มีบทลงโทษท่ีเหมาะสมหากมีการฝ่าฝืนข้อก าหนดข้างต้น 

       1.2.4  มีการส่ือสารข้อก าหนดและบทลงโทษข้างต้นให้ผู้บริหารและพนกังาน 
ทกุคนรับทราบ เชน่ รวมอยูใ่นการปฐมนิเทศพนกังานใหม ่ ให้พนกังานลงนาม
รับทราบข้อก าหนดและบทลงโทษเป็นประจ าทกุปี  รวมทัง้มีการเผยแพร่ code of 
conduct ให้แก่พนกังานและบคุคลภายนอกได้รับทราบ 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

1.3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบตัิตาม Code of Conduct 
      1.3.1 การตดิตามและประเมินผลโดยหนว่ยงานตรวจสอบภายในหรือหนว่ยงาน
ก ากบัดแูลการปฏิบตั ิ(compliance unit) 
       1.3.2 การประเมินตนเองโดยผู้บริหารและพนกังาน 
       1.3.3 การประเมินโดยผู้ เช่ียวชาญท่ีเป็นอิสระจากภายนอกองค์กร 

 
 

 

 

 

 

 

 
1.4 มีการจดัการอยา่งทนัเวลา หากพบการไมป่ฏิบตัิตามข้อก าหนดเก่ียวกบัความ
ซ่ือตรงและการรักษาจรรยาบรรณ 
 1.4.1 มีกระบวนการท่ีท าให้สามารถตรวจพบการฝ่าฝืนได้ภายในเวลาท่ี
เหมาะสม  
1.4.2 มีกระบวนการท่ีท าให้สามารถลงโทษหรือจดัการกบัการฝ่าฝืนได้อยา่งเหมาะสม 

 

 
 
 

 

 

 

 
                                                           
2 บริษัทควรก าหนดการควบคมุภายในตามมาตรการตอ่ต้านคอร์รัปชนัให้เหมาะสมกบัความเสี่ยงของบริษัท 



 

 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
และภายในเวลาอนัควร  
 1.4.3 มีการแก้ไขการกระท าท่ีขดัตอ่หลกัความซ่ือตรงและการรักษาจรรยาบรรณ
อยา่งเหมาะสม และภายในเวลาอนัควร 
ค าอธิบาย: บริษัทมีการก าหนดกระบวนการรับแจ้งหากพบการกระท าของกรรมการ 
ผู้บริหารและพนกังานท่ีขดัตอ่หลกัจรรยาบรรณของบริษัท และมีการระบวุา่จะ
ด าเนินการอยา่งไร แตเ่น่ืองจากยงัไมมี่เหตกุารณ์ดงักล่าวเกิดขึน้จริงจงึไมส่ามารถ
ประเมินได้หากขัน้ตอนเหมาะสมแล้วหรือไม ่อยา่งไร 

 

2. คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และท าหน้าที่ก ากับดูแล (Oversight) และพัฒนาการ
ด าเนินการด้านการควบคุมภายใน 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

2.1  มีการก าหนดบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบริหาร โดยได้สงวน
สิทธ์ิอ านาจเฉพาะของคณะกรรมการไว้อยา่งชดัเจน 

  

2.2  คณะกรรมการก ากบัดแูลให้มีการก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจท่ีชดัเจนและ
วดัผลได้ เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบตังิานของผู้บริหารและพนกังาน 

  

2.3  คณะกรรมการก ากบัดแูลให้บริษัทก าหนดบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการและ
ผู้บริหารให้ถกูต้องตามกฎหมาย กฎบตัร ซึง่ครอบคลมุบทบาทท่ีส าคญัของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบญัชี ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้ รับผิดชอบตอ่รายงาน
ทางการเงิน 

  

2.4  คณะกรรมการเป็นผู้ มีความรู้เก่ียวกบัธุรกิจของบริษัท และมีความเช่ียวชาญท่ี
เป็นประโยชน์ตอ่บริษัท หรือสามารถขอค าแนะน าจากผู้ เช่ียวชาญในเร่ืองนัน้ๆได้ 

  

2.5  คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระท่ีมีความรู้ ความสามารถนา่เช่ือถือ 
และมีความเป็นอิสระในการปฏิบตัหิน้าท่ีอยา่งแท้จริง เช่น ไมมี่ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ
กบับริษัท ไมมี่ความสมัพนัธ์อ่ืนใด อนัอาจมีอิทธิพลตอ่การใช้ดลุยพินิจและปฏิบตัิ
หน้าท่ีอยา่งเป็นอิสระ ในจ านวนท่ีเหมาะสมเพียงพอ 

  

2.6 คณะกรรมการก ากบัดแูลการพฒันาและปฏิบตัเิร่ืองการควบคมุภายใน     
ในองค์กร ซึง่ครอบคลมุทัง้การสร้างสภาพแวดล้อมการควบคมุ การประเมินความ
เส่ียง กิจกรรมการควบคมุ ข้อมลูและการส่ือสาร และการตดิตาม 

  

 

 



 

 

3. ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การก าหนดอ านาจในการสั่งการและ 
ความรับผิดชอบที่เหมาะสมเพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้การก ากับดูแล (oversight) ของคณะกรรมการ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

3.1 ผู้บริหารระดบัสงูก าหนดโครงสร้างองค์กรท่ีสนบัสนนุการบรรลวุตัถปุระสงค์ของ
บริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมทัง้ทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการจดัให้มี
การควบคมุภายในอยา่งมีประสิทธิภาพ เชน่ แบง่แยกหน้าท่ีในสว่นงานท่ีส าคญั ซึง่ท า
ให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดลุระหวา่งกนั  มีงานตรวจสอบภายในท่ีขึน้ตรงกบักรรมการ
ตรวจสอบ และมีสายการรายงานท่ีชดัเจน เป็นต้น   

  

3.2  ผู้บริหารระดบัสงูก าหนดสายการรายงานในบริษัท โดยพิจารณาถึงความ
เหมาะสมเก่ียวกบัอ านาจหน้าท่ี ความรับผิดชอบ และการส่ือสารข้อมลู 

  

3.3  มีการก าหนด มอบหมาย และจ ากดัอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบอยา่ง
เหมาะสมระหวา่งคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดบัสงู ผู้บริหาร และพนกังาน  

  

4. องค์กรแสดงถึงความมุ่งมั่นในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ 

 ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

4.1  บริษัทมีนโยบายและวิธีการปฏิบตัเิพ่ือจดัหา พฒันา และรักษาบคุลากรท่ีมี
ความรู้และความสามารถท่ีเหมาะสม  และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการ
ปฏิบตันิัน้อย่างสม ่าเสมอ 

  

4.2  บริษัทมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบตังิาน การให้แรงจงูใจหรือรางวลัตอ่
บคุลากรท่ีมีผลการปฏิบตังิานดี และการจดัการตอ่บคุลากรท่ีมีผลงานไมบ่รรลุ
เป้าหมาย รวมถึง การส่ือสารกระบวนการเหลา่นีใ้ห้ผู้บริหารและพนกังานทราบ 

  

4.3  บริษัทมีกระบวนการแก้ไขปัญหาหรือเตรียมพร้อมส าหรับการขาดบคุลากรท่ีมี
ความรู้และความสามารถท่ีเหมาะสมอยา่งทนัเวลา 

  

4.4  บริษัทมีกระบวนการสรรหา พฒันา และรักษาผู้บริหารและพนกังานทกุคน เช่น 
การจดัระบบท่ีปรึกษา (mentoring) และการฝึกอบรม 

  

 

 

 



 

 

 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

4.5 บริษัทมีแผนและกระบวนการสรรหาผู้ สืบทอดต าแหนง่ (succession plan) ท่ี
ส าคญั 

ค าอธิบาย: มีการด าเนินการก าหนดกระบวนการสรรหาและการแตง่ตัง้ผู้บริหาร และ
มีการวางแผนความก้าวหน้าของบคุลากร (Career Path) เพ่ือจดัเตรียมความพร้อมของ
บคุลากรท่ีจะด ารงต าแหนง่ท่ีวา่งลงหรือต าแหนง่งานใหม่ๆ ซึง่จะเน้นต าแหนง่ระดบั
บริหารหรือต าแหนง่งานหลกัท่ีสง่ผลตอ่การด าเนินงานขององค์กรแตย่งัมิได้ถกูจดัท า
เป็นแผนงานท่ีชดัเจนอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทัง้นีแ้ผนและกระบวนการสรรหาจกั

ถกูบรรจแุละจดัท าขึน้ในปี 2558  

  

5. องค์กรก าหนดให้บุคลากรมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ขององค์กร 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

5.1 คณะกรรมการและผู้บริหารมีกระบวนการและการส่ือสารเชิงบงัคบัให้บคุลากร 
ทกุคนมีความรับผิดชอบตอ่การควบคมุภายใน และจดัให้มีการปรับปรุงแก้ไข
กระบวนการปฏิบตั ิในกรณีท่ีจ าเป็น 

  

5.2  คณะกรรมการและผู้บริหารก าหนดตวัชีว้ดัผลการปฏิบตังิาน การสร้างแรงจงูใจ 
และการให้รางวลั ท่ีเหมาะสม โดยพิจารณาทัง้เร่ืองการปฏิบตัติาม Code of Conduct 
และวตัถปุระสงค์ในระยะสัน้และระยะยาวของบริษัท 

ค าอธิบาย: บริษัทมีการก าหนดตวัชีว้ดัผลการปฏิบตังิาน โดยพิจารณาจาก
ผลสมัฤทธ์ิของวตัถปุระสงค์ระยะสัน้และระยะยาวของบริษัท รวมถึงการปฏิบตัิตน
ภายใต้กรอบกติกาของบริษัท แตเ่น่ืองจาก Code of Conduct เร่ิมท่ีจะน ามาใช้เป็นคูมื่อ
ในการปฏิบตัิตนของกรรมการ ผู้บริหารและพนกังานในปี 2558 ตวัชีว้ดัผลการ
ปฏิบตังิานจงึถกูปรับให้ครบคลมุถึงการปฏิบตัิตาม Code of Conduct ในปี 2558 

  

5.3  คณะกรรมการและผู้บริหารประเมินแรงจงูใจและการให้รางวลัอยา่งตอ่เน่ือง 
โดยเน้นให้สามารถเช่ือมโยงกบัความส าเร็จของหน้าท่ีในการปฏิบตัิตามการควบคมุ
ภายในด้วย 

  

5.4 คณะกรรมการและผู้บริหารได้พิจารณาไมใ่ห้มีการสร้างแรงกดดนัท่ีมากเกินไป 
ในการปฏิบตัหิน้าท่ีของบคุลากรแตล่ะคน 

  

 

 

 



 

 

การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 

6. องค์กรก าหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ  ท่ี
เกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

ค าถาม 
ใ
ช่ 

ไม่ใ
ช่ 

6.1  บริษัทสามารถปฏิบตัิตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป และเหมาะสมกบัธุรกิจใน
ขณะนัน้ โดยแสดงได้วา่รายการในรายงานทางการเงินมีตวัตนจริง ครบถ้วน 
แสดงถึงสิทธิหรือภาระผกูพนัของบริษัทได้ถกูต้อง  มีมลูคา่เหมาะสม  และเปิดเผยข้อมลูครบถ้วน 
ถกูต้อง 

  

6.2 บริษัทก าหนดสาระส าคญัของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปัจจยัท่ีส าคญั เชน่ ผู้ใช้รายงาน
ทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโน้มของธุรกิจ 

  

6.3 รายงานทางการเงินของบริษัทสะท้อนถึงกิจกรรมการด าเนินงานของบริษัท 
อยา่งแท้จริง 

  

6.4 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารความเส่ียง อนมุตัแิละส่ือสารนโยบาย 
การบริหารความเส่ียงให้ผู้บริหารและพนกังานทกุคนรับทราบและถือปฏิบตั ิจนเป็นสว่นหนึง่ของ
วฒันธรรมขององค์กร 

ค าอธิบาย: บริษัทยงัไมมี่คณะกรรมการเฉพาะส าหรับการบริหารจดัการความเส่ียง เน่ืองจากบริษัทยงั
เป็นองค์กรขนาดไมใ่หญ่นกั ดงันัน้คณะกรรมการบริหารจึงมีหน้าท่ีในการบริหารความเส่ียงตาม
แนวทางท่ีได้รับจากคณะกรรมการบริษัท อยา่งไรก็ตามบริษัทมีการส่ือสารถึงมาตรการบริหารความ
เส่ียงท่ีก าหนดไว้เฉพาะกลุม่พนกังานและกลุม่ผู้บริหารท่ีเก่ียวข้องในความเส่ียงนัน้ๆ เพ่ือรับทราบและ
ด าเนินการตอ่ไป ทัง้นีเ้ม่ือกระบวนการท่ีด าเนินการอยู่ในปัจจบุนัเป็นระบบมากขึน้บริษัทจงึจะ
พิจารณาให้มีคณะท างานบริหารความเส่ียงท่ีมาจากผู้บริหารในทกุส่วนงานหลกัให้มีส่วนร่วมในการ
บริหารและควบคมุ รวมไปถึงการส่ือสารนโยบายการบริหารความเส่ียงขององค์กรอย่างทัว่ถึงอีกด้วย  

  

 

 

 

 

 



 

 

 

7. องค์กรระบุและวิเคราะห์ความเส่ียงทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้ 
อย่างครอบคลุมทั่วทัง้องค์กร  

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

7.1 บริษัทระบคุวามเส่ียงทกุประเภทซึง่อาจมีผลกระทบตอ่การด าเนินธุรกิจทัง้ระดบั
องค์กร หนว่ยธุรกิจ ฝ่ายงาน และหน้าท่ีงานตา่ง ๆ   

  

7.2  บริษัทวิเคราะห์ความเส่ียงทกุประเภทท่ีอาจเกิดจากทัง้ปัจจยัภายในและปัจจยั
ภายนอกองค์กร ซึง่รวมถึงความเส่ียงด้านกลยทุธ์ การด าเนินงาน การรายงาน  
การปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ค าอธิบาย: บริษัทจะด าเนินการวิเคราะห์ความเส่ียงในทกุด้านในการจดัท าแผนกล
ยทุธ์ทกุปี และจกัท าการประเมินหากแผนกลยทุธ์ท่ีใช้ยงัคงสามารถท าให้บริษัทบรรลุ
ตามเป้าหมายหรือวตัถปุระสงค์ขององค์กรได้หรือไม ่โดยจกัพิจารณาประกอบกบั
ปัจจยัภายในและภายนอกรวมถึงความเส่ียงตา่งๆท่ีอาจสง่ผลกระทบอีกด้วย ทัง้นีก้าร

วิเคราะห์จกัเป็นการวิเคราะห์โดยรวมโดยใช้ SWOT ANALYSIS ยงัมิถกูแยกการ
วิเคราะห์ความเส่ียงออกมาโดยเฉพาะแตอ่ย่างไร ยกเว้นกรณีมีนยัส าคญัท่ีมีโอกาส
เส่ียงตอ่องค์กรโดยตรงจกัถกูตัง้เป็นประเดน็เฉพาะขึน้  

  

7.3  ผู้บริหารทกุระดบัมีสว่นร่วมในการบริหารความเส่ียง 

ค าอธิบาย: มิได้ถกูระบไุว้อยา่งชดัเจนแตใ่นการจดัท าแผนกลยทุธ์ผู้บริหารทุกระดบั
จกัมีสว่นร่วมในการจดัท าและการวิเคราะห์ปัจจยัตา่งๆรวมถึงความเส่ียงตา่งๆ และจกั
ต้องเป็นผู้น าไปจดัท าแผนปฏิบตักิารและก าหนดเป้าหมายให้สอดคล้องกบั
วตัถปุระสงค์ขององค์กร โดยจกัต้องเป็นผู้ควบคมุและศกึษาปัจจยัตา่งๆ รวมถึงจดัการ
ตอ่ความเส่ียงท่ีอาจท าให้สว่นงานหรือฝ่ายท่ีตนรับผิดชอบไมบ่รรลตุามเป้าท่ีตัง้ไว้ เม่ือ
การด าเนินงานดงักลา่วเดนิได้อย่างเป็นระบบ คงหลีกเล่ียงไมไ่ด้ท่ีผู้บริหารทกุระดบัจกั
ต้องมีสว่นร่วม 

  

7.4  บริษัทได้ประเมินความส าคญัของความเส่ียง โดยพิจารณาทัง้โอกาสเกิด
เหตกุารณ์ และผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้  

ค าอธิบาย: แม้วา่จกัไมมี่กระบวนการท่ีชดัเจนท่ีระบเุฉพาะด้านความเส่ียง แตเ่ม่ือมี
ข้อมลูท่ีได้จากการจบัตามองตลาด เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี รวมไปถึงข้อมลูอ่ืนๆ ท่ี
ส าคญัและเก่ียวข้องท่ีมีผลตอ่องค์กรทัง้ด้านบวกและลบโดยตลอด บริษัทฯจกัน ามา
ประเมินผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้ทัง้บวกและลบ ด้วยเชน่กนั 

  



 

 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

7.5  บริษัทมีมาตรการและแผนปฏิบตังิานเพ่ือจดัการความเส่ียง โดยอาจเป็นการ
ยอมรับความเส่ียงนัน้ (acceptance)  การลดความเส่ียง (reduction)  การหลีกเล่ียง
ความเส่ียง (avoidance)  หรือการร่วมรับความเส่ียง (sharing) 

ค าอธิบาย: บริษัทฯมีการประเมินความเส่ียงตา่งๆเพื่อวางแผนรับมือ แตย่งัมิได้ท า
การแบง่การจดัการตามระดบัของความเส่ียงแตอ่ย่างไรเน่ืองจากแนวทางการบริหาร
จดัการความเส่ียงยงัคงเป็นเร่ืองใหมส่ าหรับบริษัทฯท่ีอยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการประเมิน
การจดัการความเส่ียงขององค์กรว่าควรพฒันาหรือปรับปรุงอยา่งไร 

  

8. องค์กรได้พจิารณาถงึโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเส่ียงที่จะบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กร 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

8.1  บริษัทประเมินโอกาสท่ีจะเกิดการทจุริตขึน้ โดยครอบคลมุการทจุริตแบบตา่งๆ 
เชน่ การจดัท ารายงานทางการเงินเท็จ  การท าให้สญูเสียทรัพย์สิน  การคอร์รัปชนั   
การท่ีผู้บริหารสามารถฝ่าฝืนระบบควบคมุภายใน (management override of 
internal controls)  การเปล่ียนแปลงข้อมลูในรายงานท่ีส าคญั  การได้มาหรือใช้ไปซึง่
ทรัพย์สินโดยไมถ่กูต้อง เป็นต้น 

  

8.2  บริษัทได้ทบทวนเป้าหมายการปฏิบตังิานอยา่งรอบคอบ โดยพิจารณาความ
เป็นไปได้ของเป้าหมายท่ีก าหนดแล้ว  รวมทัง้ได้พิจารณาความสมเหตสุมผลของการ
ให้สิ่งจงูใจหรือผลตอบแทนแก่พนกังานแล้วด้วยวา่ ไมมี่ลกัษณะสง่เสริมให้พนกังาน
กระท าไมเ่หมาะสม  เชน่ ไม่ตัง้เป้าหมายยอดขายของบริษัทไว้สงูเกินความเป็นจริง  
จนท าให้เกิดแรงจงูใจในการตกแตง่ตวัเลขยอดขาย เป็นต้น 

  

8.3 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบถามผู้บริหารเก่ียวกบัโอกาส 
ในการเกิดทจุริต และมาตรการท่ีบริษัทด าเนินการเพ่ือป้องกนัหรือแก้ไขการทจุริต 

  

8.4 บริษัทได้ส่ือสารให้พนกังานทกุคนเข้าใจและปฏิบตัิตามนโยบายและแนวปฏิบตัิ           
ท่ีก าหนดไว้  

  

 

 

 



 

 

9. องค์กรสามารถระบุและประเมินความเปล่ียนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุม
ภายใน 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

9.1 บริษัทประเมินการเปล่ียนแปลงปัจจยัภายนอกองค์กร ท่ีอาจมีผลกระทบตอ่การ
ด าเนินธุรกิจ การควบคมุภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้ก าหนด
มาตรการตอบสนองตอ่การเปล่ียนแปลงนัน้อยา่งเพียงพอแล้ว  

ค าอธิบาย: บริษัทมีการประเมินโดยเฉพาะในช่วงการจดัท าแผนธุรกิจและแผนกล
ยทุธ์ขององค์กรทกุปี และจกัมีการประเมินอยา่งน้อยทกุ 3 เดือน ระหวา่งนัน้แตล่ะฝ่าย
รับผิดชอบในการจบัตาดขู้อมลูส าคญัๆท่ีอาจสง่ผลกระทบตอ่องค์กรเชน่ ฝ่าย
การตลาด รับผิดชอบในการเฝ้าระวงัการเปล่ียนแปลงของตลาด และฝ่ายวิจยัและ
พฒันารับผิดชอบในสว่นของข้อมลูการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี แม้มิได้มีการ
ก าหนดไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษรอย่างชดัเจนแตถ่กูถือปฏิบตักินัมาอยา่งตอ่เน่ือง ทัง้นี ้
บริษัทก าลงัด าเนินการวางระบบการรับข้อมลู และการคดัเลือกข้อมลูเพื่อตอบสนอง
ตอ่การเปล่ียนแปลงได้อย่างมีศกัยภาพ 

  

9.2 บริษัทประเมินการเปล่ียนแปลงรูปแบบการท าธุรกิจ ท่ีอาจมีผลกระทบตอ่การ
ด าเนินธุรกิจ การควบคมุภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้ก าหนด
มาตรการตอบสนองตอ่การเปล่ียนแปลงนัน้อย่างเพียงพอแล้ว 

ค าอธิบาย: เชน่เดียวกบัข้อ 9.1 

  

9.3 บริษัทประเมินการเปล่ียนแปลงผู้น าองค์กร ท่ีอาจมีผลกระทบตอ่การด าเนินธุรกิจ 
การควบคมุภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้ก าหนดมาตรการตอบสนอง
ตอ่การเปล่ียนแปลงนัน้อย่างเพียงพอแล้ว 

ค าอธิบาย: บริษัทยังไม่ได้ก ำหนดไว้เป็นลำยลักษณ์อักษรอย่ำงชัดเจนในกำร
ด ำเนินกำรต่อไปบริษัทฯจักก ำหนดเป็นหน่ึงหัวข้อในเร่ืองควำมเสี่ยงของกำร
เปลี่ยนแปลงบุคลำกรโดยเฉพำะผู้น ำองค์กร เพื่อก ำหนดและวำงมำตรกำรป้องกัน รวม
ไปถึง succession plan ต่อไป 

  

 
 
 
 
 



 

 

การควบคุมการปฏบิัตงิาน (Control Activities) 

10. องค์กรมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเส่ียงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

10.1  มาตรการควบคมุของบริษัทมีความเหมาะสมกบัความเส่ียง และลกัษณะเฉพาะ
ขององค์กร เชน่ สภาพแวดล้อม ความซบัซ้อนของงาน ลกัษณะงาน ขอบเขต 
การด าเนินงาน รวมถึงลกัษณะเฉพาะอ่ืน ๆ 

  

10.2  บริษัทมีมาตรการควบคมุภายในท่ีก าหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษร และครอบคลมุ
กระบวนการตา่งๆ อยา่งเหมาะสม  เชน่  มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบตังิานเก่ียวกบั
ธุรกรรมด้านการเงิน การจดัซือ้ และการบริหารทัว่ไป ตลอดจนก าหนดขอบเขต  
อ านาจหน้าท่ี  และล าดบัชัน้การอนมุตัขิองผู้บริหารในแตล่ะระดบัไว้อยา่งชดัเจน 
รัดกมุ  เพ่ือให้สามารถป้องกนัการทจุริตได้  เชน่  มีการก าหนดขนาดวงเงินและอ านาจ
อนมุตัขิองผู้บริหารแตล่ะระดบั  ขัน้ตอนในการอนมุตัโิครงการลงทนุ  ขัน้ตอนการ
จดัซือ้และวิธีการคดัเลือกผู้ขาย  การบนัทกึข้อมลูรายละเอียดการตดัสินใจจดัซือ้  
ขัน้ตอนการเบกิจา่ยวสัดอุปุกรณ์ หรือ การเบกิใช้เคร่ืองมือตา่งๆ เป็นต้น โดยได้จดัให้มี
กระบวนการส าหรับกรณีตา่ง ๆ ดงันี ้
 10.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมลูเก่ียวกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และ 
ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักล่าว รวมทัง้บคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั เพ่ือประโยชน์ใน 
การติดตามและสอบทานการท ารายการระหวา่งกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์ รวมทัง้มีการปรับปรุงข้อมลูให้เป็นปัจจบุนัเสมอ 
 10.2.2 กรณีท่ีบริษัทอนมุตัธิุรกรรมหรือท าสญัญากบัผู้ ท่ีเก่ียวข้องในลกัษณะ 
ท่ีมีผลผกูพนับริษัทในระยะยาวไปแล้ว เชน่ การท าสญัญาซือ้ขายสินค้า การให้กู้ ยืม   
การค า้ประกนั  บริษัทได้ติดตามให้มัน่ใจแล้ววา่ มีการปฏิบตัเิป็นไปตามเง่ือนไข 
ท่ีตกลงกนัไว้ตลอดระยะเวลาท่ีมีผลผกูพนับริษัท เชน่ ติดตามการช าระคืนหนีต้าม
ก าหนด หรือมีการทบทวนความเหมาะสมของสญัญา เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

10.3 บริษัทก าหนดให้การควบคมุภายในมีความหลากหลายอย่างเหมาะสม เชน่  
การควบคมุแบบ manual และ automated หรือการควบคมุแบบป้องกนัและตดิตาม 

  

10.4 บริษัทก าหนดให้มีการควบคมุภายในในทกุระดบัขององค์กร เชน่ ทัง้ระดบั 
กลุม่บริษัท หนว่ยธุรกิจ สายงาน ฝ่ายงาน แผนก หรือกระบวนการ 

  



 

 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

10.5 บริษัทมีการแบง่แยกหน้าท่ีความรับผิดชอบในงาน 3 ด้านตอ่ไปนี ้ออกจากกนั 
โดยเดด็ขาด เพื่อเป็นการตรวจสอบซึง่กนัและกนั กล่าวคือ  

(1) หน้าท่ีอนมุตั ิ 
(2) หน้าท่ีบนัทกึรายการบญัชีและข้อมลูสารสนเทศ และ  
(3) หน้าท่ีในการดแูลจดัเก็บทรัพย์สิน       

  

 

11. องค์กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุน 
การบรรลุวัตถุประสงค์ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

11.1 บริษัทควรก าหนดความเก่ียวข้องกนัระหวา่งการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ                    
ในกระบวนการปฏิบตังิานและการควบคมุทัว่ไปของระบบสารสนเทศ 

  

11.2 บริษัทควรก าหนดการควบคมุของโครงสร้างพืน้ฐานของระบบเทคโนโลยีให้มี
ความเหมาะสม 

  

11.3 บริษัทควรก าหนดการควบคมุด้านความปลอดภยัของระบบเทคโนโลยีให้มี             
ความเหมาะสม 

  

11.4  บริษัทควรก าหนดการควบคมุกระบวนการได้มา การพฒันา และการบ ารุงรักษา
ระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม 

  

 

12. องค์กรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้ก าหนดสิ่งที่คาดหวังและขัน้ตอนการ
ปฏิบัต ิเพ่ือให้นโยบายท่ีก าหนดไว้นัน้สามารถน าไปสู่การปฏิบัตไิด้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

12.1 บริษัทมีนโยบายท่ีรัดกมุเพ่ือตดิตามให้การท าธุรกรรมของผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว ต้องผา่นขัน้ตอนการอนมุตั ิ             
ท่ีก าหนด เชน่ ข้อบงัคบัของบริษัท เกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย                 
เกณฑ์ของส านกังาน ฯลฯ เพ่ือป้องกนัการหาโอกาสหรือน าผลประโยชน์ของบริษัท          
ไปใช้สว่นตวั 

  

12.2 บริษัทมีนโยบายเพ่ือให้การพิจารณาอนมุตัธิุรกรรมกระท าโดยผู้ ท่ีไมมี่สว่นได้เสีย
ในธุรกรรมนัน้ 

  

 
 
 



 

 

 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

12.3 บริษัทมีนโยบายเพ่ือให้การพิจารณาอนมุตัธิุรกรรมค านงึถึงประโยชน์สงูสดุของ
บริษัทเป็นส าคญั และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการท่ีกระท ากบับคุคลภายนอก   
(at arms’ length basis) 

  

12.4 บริษัทมีกระบวนการติดตามดแูลการด าเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม 
รวมทัง้ก าหนดแนวทางให้บคุคลท่ีบริษัทแตง่ตัง้ให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหาร               
ในบริษัทยอ่ยหรือร่วมนัน้ถือปฏิบตัิ  (หากบริษัทไม่มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือ              
บริษัทร่วมไม่ต้องตอบข้อนี้) 

  

12.5  บริษัทก าหนดหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการน านโยบายและกระบวนการ              
ไปปฏิบตัิโดยผู้บริหารและพนกังาน 

  

12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบตัขิองบริษัทได้รับการน าไปใช้ในเวลาท่ีเหมาะสม 
โดยบคุลากรท่ีมีความสามารถ รวมถึงการครอบคลมุกระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาด              
ในการปฏิบตังิาน 

  

12.7 บริษัททบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบตัใิห้มีความเหมาะสมอยูเ่สมอ   
 

ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล (Information & Communication) 

13. องค์กรข้อมูลท่ีเก่ียวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถด าเนินไปได้
ตามที่ก าหนดไว้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

13.1 บริษัทก าหนดข้อมลูท่ีต้องการใช้ในการด าเนินงาน ทัง้ข้อมลูจากภายในและ
ภายนอกองค์กร ท่ีมีคณุภาพและเก่ียวข้องตอ่งาน 

  

13.2 บริษัทพิจารณาทัง้ต้นทนุและประโยชน์ท่ีจะได้รับ รวมถึงปริมาณและความ
ถกูต้องของข้อมลู  

ค าอธิบาย: ท่ีผา่นมาบริษัทฯยงัมิได้พิจารณาท่ีจะได้ข้อมลูมาโดยมีคา่ใช้จา่ยแต่
อยา่งไร บริษัทฯมุง่เน้นการสร้างสมัพนัธ์และสร้างชอ่งทางการส่ือสารและการเปิดรับ
ข้อมลูท่ีมีคา่ใช้จา่ยต ่า และยงัขาดระบบการประเมินความถกูต้องของข้อมลู สิ่งท่ีบริษัท
ฯเร่ิมด าเนินการคือให้ผู้บริหารท่ีรับผิดชอบประเมินแหลง่ของข้อมลู และความเพียงพอ
รวมถึงความถกูต้องเช่ือถือได้ของข้อมลูในเบือ้งต้น และน าเสนอเพ่ือพิจารณาหากเห็น
วา่มีความจ าเป็นจกัต้องได้ข้อมลูท่ีนา่เช่ือถือได้โดยจ าเป็นจกัต้องมีต้นทนุ  

  



 

 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

13.3 บริษัทด าเนินการเพ่ือให้คณะกรรมการมีข้อมลูท่ีส าคญัอยา่งเพียงพอส าหรับ               
ใช้ประกอบการตดัสินใจ ตวัอยา่งข้อมลูท่ีส าคญั เชน่ รายละเอียดของเร่ืองท่ีเสนอ                         
ให้พิจารณา เหตผุล ผลกระทบตอ่บริษัท ทางเลือกตา่ง ๆ  

  

13.4 บริษัทด าเนินการเพ่ือให้กรรมการบริษัทได้รับหนงัสือนดัประชมุหรือเอกสาร
ประกอบการประชมุท่ีระบขุ้อมลูท่ีจ าเป็นและเพียงพอตอ่การพิจารณาก่อนการประชมุ
ลว่งหน้าอยา่งน้อยภายในระยะเวลาขัน้ต ่าตามท่ีกฎหมายก าหนด  

  

13.5 บริษัทด าเนินการเพ่ือให้รายงานการประชมุคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควร        
เพ่ือให้สามารถตรวจสอบย้อนหลงัเก่ียวกบัความเหมาะสมในการปฏิบตัหิน้าท่ีของ
กรรมการแตล่ะราย เชน่ การบนัทกึข้อซกัถามของกรรมการ ความเห็นหรือข้อสงัเกต
ของกรรมการในเร่ืองท่ีพิจารณา ความเห็นของกรรมการรายท่ีไมเ่ห็นด้วยกบัเร่ือง 
ท่ีเสนอพร้อมเหตผุล เป็นต้น 

  

13.6 บริษัทมีการด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้
 13.6.1 มีการจดัเก็บเอกสารส าคญั ไว้อยา่งครบถ้วนเป็นหมวดหมู่ 
 13.6.2 กรณีท่ีได้รับแจ้งจากผู้สอบบญัชีหรือผู้ตรวจสอบภายในวา่มีข้อบกพร่อง                
ในการควบคมุภายใน บริษัทได้แก้ไขข้อบกพร่องนัน้อย่างครบถ้วนแล้ว 

ค าอธิบาย: บริษัทได้ท าการแก้ไขข้อบกพร่องท่ีทางฝ่ายบริหารได้พิจารณาแล้ววา่เป็น
เร่ืองเร่งดว่นก่อน แล้วจงึจะท าการแก้ไขข้อบกพร่องให้ครบถ้วนตอ่ไปในบางเร่ืองจงึยงัมิ
สามารถแก้ไขได้ครบถ้วนได้ภายในปีท่ีผา่นมา 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

14. องค์กรส่ือสารข้อมูลภายในองค์กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อ 
การควบคุมภายในที่จ าเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถด าเนินไปได้ตามที่
วางไว้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

14.1 บริษัทมีกระบวนการส่ือสารข้อมลูภายในอย่างมีประสิทธิภาพ และมีชอ่งทาง              
การส่ือสารท่ีเหมาะสม เพ่ือสนบัสนนุการควบคมุภายใน  

  

14.2 บริษัทมีการรายงานข้อมลูท่ีส าคญัถึงคณะกรรมการบริษัทอยา่งสม ่าเสมอ และ             
คณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงแหลง่สารสนเทศท่ีจ าเป็นตอ่การปฏิบตังิาน หรือ
สอบทานรายการตา่ง ๆ ตามท่ีต้องการ เชน่ การก าหนดบคุคลท่ีเป็นศนูย์ตดิตอ่เพ่ือให้
สามารถติดตอ่ขอข้อมลูอ่ืนนอกจากท่ีได้รับจากผู้บริหาร รวมทัง้การติดตอ่สอบถาม
ข้อมลูจากผู้สอบบญัชี   ผู้ตรวจสอบภายใน  การจดัประชมุระหวา่งคณะกรรมการและ
ผู้บริหารตามท่ีคณะกรรมการร้องขอ การจดักิจกรรมพบปะหารือระหวา่งคณะกรรมการ
และผู้บริหารนอกเหนือจากการประชมุคณะกรรมการ  เป็นต้น    

  

14.3 บริษัทจดัให้มีช่องทางการส่ือสารพิเศษหรือชอ่งทางลบัเพ่ือให้บคุคลตา่ง ๆ              
ภายในบริษัทสามารถแจ้งข้อมลูหรือเบาะแสเก่ียวกบัการฉ้อฉลหรือทุจริตภายในบริษัท 
(whistle-blower hotline) ได้อยา่งปลอดภยั 

  

 

15. องค์กรได้ส่ือสารกับหน่วยงานภายนอก เก่ียวกับประเดน็ที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุม
ภายใน 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

15.1 บริษัทมีกระบวนการส่ือสารข้อมลูกบัผู้ มีสว่นได้เสียภายนอกองค์กรอยา่งมี
ประสิทธิภาพ และมีชอ่งทางการส่ือสารท่ีเหมาะสม เพ่ือสนบัสนนุการควบคมุภายใน 
เชน่ จดัให้มีเจ้าหน้าท่ีหรือหนว่ยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์  ศนูย์รับเร่ืองร้องเรียน เป็นต้น 

  

15.2 บริษัทจดัให้มีช่องทางการส่ือสารพิเศษหรือชอ่งทางลบัเพ่ือให้ผู้ มีสว่นได้เสีย
ภายนอกองค์กรสามารถแจ้งข้อมลูหรือเบาะแสเก่ียวกบัการฉ้อฉลหรือทจุริต (whistle-
blower hotline) แก่บริษัทได้อยา่งปลอดภยั 

  

 

 

 

 

  



 

 

ระบบการตดิตาม (Monitoring Activities) 
 

16. องค์กรตดิตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้ม่ันใจได้ว่าการควบคุมภายในยัง
ด าเนินไปอย่างครบถ้วน เหมาะสม 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

16.1 บริษัทจดัให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบตัติามจริยธรรมธุรกิจและข้อก าหนด
ห้ามฝ่ายบริหารและพนกังานปฏิบตัิตนในลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้ง                 
ทางผลประโยชน์ เชน่ ก าหนดให้แตล่ะสว่นงานตดิตามการปฏิบตั ิ และรายงาน
ผู้บงัคบับญัชา หรือมอบหมายให้หนว่ยงานตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบตั ิและ
รายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ  เป็นต้น 

  

16.2 บริษัทจดัให้มีการตรวจสอบการปฏิบตัิตามระบบการควบคมุภายในท่ีวางไว้             
โดยการประเมินตนเอง และ/หรือการประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน 

  

16.3 ความถ่ีในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกบัการเปล่ียนแปลงของ
บริษัท 

  

16.4 ด าเนินการตดิตามและประเมินผลระบบการควบคมุภายใน โดยผู้ ท่ีมีความรู้และ
ความสามารถ 

  

16.5 บริษัทก าหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ขึน้ตรงตอ่
คณะกรรมการตรวจสอบ  

  

16.6 บริษัทสง่เสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบตัหิน้าท่ีตามมาตรฐานสากล                         
การปฏิบตังิานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (International Standards for the 
Professional Practice of Internal Auditing, IIA)  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

17. องค์กรประเมินและส่ือสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่
รับผิดชอบ ซึ่งรวมถงึผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

17.1 บริษัทประเมินผลและส่ือสารข้อบกพร่องของการควบคมุภายใน และด าเนินการ
เพ่ือตดิตามแก้ไขอย่างทนัทว่งที หากผลการด าเนินงานท่ีเกิดขึน้แตกตา่งจากเป้าหมาย                              
ท่ีก าหนดไว้อยา่งมีนยัส าคญั 

  

17.2 บริษัทมีนโยบายการรายงาน ดงันี ้
 17.2.1 ฝ่ายบริหารต้องรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทโดยพลนั ในกรณีท่ีเกิด
เหตกุารณ์หรือสงสยัวา่มีเหตกุารณ์ทจุริตอยา่งร้ายแรง มีการปฏิบตัท่ีิฝ่าฝืนกฎหมาย  
หรือมีการกระท าท่ีผิดปกติอ่ืน ซึง่อาจกระทบตอ่ช่ือเสียงและฐานะการเงินของบริษัท
อยา่งมีนยัส าคญั 

 17.2.2 รายงานข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระส าคญั พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา 
(แม้วา่จะได้เร่ิมด าเนินการจดัการแล้ว) ตอ่คณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพ่ือพิจารณาภายในระยะเวลาอนัควร 
 17.2.3 รายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระส าคญัตอ่
คณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


