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พันธกิจ
1.	 มุง่ม่ันทุ่มเทเพือ่มาตรฐานสงูสดุ	ได้รบัการรบัรองมาตรฐานสนิค้าในระดบัสากล

2.	 ปรบัปรงุพฒันาระบบการผลติและการบรหิารจดัการอย่างต่อเนือ่งโดยการ

ท้าทายและเปลี่ยนแปลง	ด้วยเทคโนโลยี่และระบบงานสมัยใหม่

3.	 สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าเพื่อบรรลุการเป็นผู้น�า

4.	 สร้างความแข็งแกร่งในการปฏบัิตงิาน	และส่งเสรมิพฒันาศกัยภาพบุคลากร

ทุกระดับเพื่อรองรับการบริหารจัดการสมัยใหม่	ให้เกิดการสร้างนวัตกรรม

ด้านการผลิต	HVAC	อย่างต่อเนื่อง

5.	 เป็นองค์กรท่ีดีของสังคมด�าเนินธุรกิจท่ีมีการบริหารจัดการโปร่งใส	 ใส่ใจ

ผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมตามมาตรฐานสากล	และ	มส่ีวนร่วมในการพฒันา

คุณภาพชีวิตที่ดีแก่สังคมชุมชน

6.	 สร้าง	Brand	เป็นของตนเองเพือ่ให้ลกูค้านกึถงึเมือ่มีความต้องการใช้สนิค้า

ประเภทนี้

7.	 สร้างองค์กรแห่งความสุข	และความภาคภูมิใจ



06
ลักษณะ 

การประกอบธุรกิจ	

30
ปัยจัยความเสี่ยง

46
คณะกรรมการ 
และผู้บริหาร

70
ค�าอธิบายและ

วิเคราะห์งบการเงิน
ของฝ่ายบริหาร

01
วัตถุประสงค์ในการ 
ประกอบธุรกิจ	และ
พัฒนาการที่ส�าคัญ	

08
ภาพรวมการประกอบ
ธุรกิจของกลุ่มบริษัท

35
ข้อมูลส�าคัญทางการเงิน

52
การก�ากับดูแลกิจการ

75
รายงาน

ของผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต

81
งบแสดงฐานะการเงิน

138
ข้อมูลทั่วไป

02
การเปลี่ยนแปลงและ

พัฒนาการที่ส�าคัญเกี่ยว
กับการประกอบธุรกิจและ
การบริหารงานในช่วงที่
ผ่านมาของบริษัท

10
ความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและ 
สิ่งแวดล้อม

36
โครงสร้าง 

การถือหุ้นและ
การจัดการ

67
รายการระหว่างกัน

04
สารจาก 

ประธานกรรมการ

05
รายงาน 

คณะกรรมการตรวจสอบ

24
ภาวะอุตสาหกรรม 
และการแข่งขัน

45
โครงสร้างองค์กร

69
รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการต่อ
รายงานทางการเงิน

สำรบัญ



OUR STORY
Throughout	30	years,	we	have	been	the	integral	part	of	many	businesses’	success.	 

By	focusing	on	customer-centric	solutions	and	providing	design	and	R&D	support	to	craft	 
our	coils.	We	look	forward	to	shaping	the	future	by	not	only	focus	on	fighting	the	nature.	 

But	to	adapt	to	all	the	changes.	And	to	prepare	for	every	new	life.
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วัตถุประสงค์
1.	 สร้างแบรนด์ให้เป็นท่ีรูจ้กัและมีสนิค้าท่ีเป็นท่ีต้องการของลกูค้า

ท้ังในและต่างประเทศ	เนือ่งจากเป็นสนิค้าท่ีมคีณุภาพและมีการ

บริการที่ประทับใจ

2.	 กระบวนการผลิตทันสมัย	ต้นทุนต�่า	ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

3.	 สร้างสรรค์ผลติภณัฑ์ใหม่ๆ	ท่ีโดดเด่นด้านนวตักรรมท่ีสามารถ

สร้างความแตกต่างและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้

อย่างเกินความคาดหมาย

4.	 พนกังานมีประสทิธภิาพ	รกัองค์กร	เป็นองค์กรท่ีเป็นท่ีมุ่งหมาย

ของบุคคลทั่วไปที่จะได้เข้ามาท�างาน

5.	 สร้างความพึงพอใจให้กับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

วัตถุประสงค์ในกำรประกอบธุรกิจ 
และพัฒนำกำรที่ส�ำคัญ

พัฒนำกำรที่ส�ำคัญ
	 บริษัท	ซี.ไอ.กรุ๊ป	จ�ากัด	ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่	20	สิงหาคม	2534	

จากการรวมตัวกันของกลุ่มผู้บริหารซ่ึงเคยร่วมงานกับบริษัทผู้ผลิต 

ช้ินส่วนเครือ่งปรบัอากาศของประเทศสหรฐัอเมรกิา	ด้วยทุนจดทะเบียน

เริม่แรกจ�านวน	10	ล้านบาท	โดยมีวตัถปุระสงค์หลกัเพือ่ประกอบธรุกจิ

ผลิตคอยล์เย็น	(Evaporator	Coil)	คอยล์ร้อน	(Condenser	Coil)	และ

คอยล์น�้าเย็น	(Chilled	Water	Coil)	 ซึ่งเป็นส่วนประกอบของเครื่อง

ปรับอากาศ	เครื่องท�าความเย็น	และอุปกรณ์ถ่ายเทความร้อน/ความ

เย็นประเภทอ่ืนๆ	เพือ่จ�าหน่ายในประเทศ	จนกระท่ังในปี	2541	บรษัิท

จึงเริ่มผลิตและจ�าหน่ายไปยังต่างประเทศ	

	 ปัจจบัุน	บรษัิทมีทุนจดทะเบียน	648.587	ล้านบาท	และเป็นหนึง่

ในผู้ด�าเนินธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายคอยล์รายใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย	

โดยได้มีการปรับแนวทางการด�าเนินธุรกิจท่ีมุ่งเพ่ิมคุณค่าสร้างความ

ส�าเร็จให้กับลูกค้ามากกว่าการจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์อย่างเดียว

	 บริษัทมีส�านักงานและโรงงานแห่งแรกตั้งอยู่	 ณ	 จังหวัด

ปทุมธานี	 ต่อมาได้ขยายก�าลังการผลิตด้วยการก่อสร้างโรงงานผลิต

ที่	อ�าเภอศรีราชา	จังหวัดชลบุรี	บนเนื้อที่ประมาณ	6	ไร่	และอ�าเภอ

เมือง	จังหวัดสมุทรปราการ	บนเนื้อที่ประมาณ	1	ไร่	ปัจจุบันบริษัทมี

ส�านักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่	1/1	หมู่ที่	7	ถนนบางคูวัด	ต�าบลบางคูวัด	

อ�าเภอเมือง	จังหวัดปทุมธานี	12000
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กำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำกำรที่ส�ำคัญ
เกี่ยวกับกำรประกอบธุรกิจและ 
กำรบริหำรงำนในช่วงที่ผ่ำนมำของบริษัท

ปี เหตุกำรณ์ที่ส�ำคัญ
2548 -	 เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน	41	ล้านหุ้นต่อประชาชนและจ�านวน	4	ล้านหุ้นต่อกรรมการและพนักงานของบริษัท

-	 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม	เอ	ไอ	ในวันที่	27	มกราคม	2548

-	 ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น	ประจ�าปี	2548	ประเภทการบริหารอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม	 

จากนายกรัฐมนตรี	จัดโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม	กระทรวงอุตสาหกรรม

-	 เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก	165	ล้านบาท	เป็น	247.50	ล้านบาท	โดยการเสนอขายใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ

บริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมจ�านวนไม่เกิน	82,500,000		หน่วยในอัตราส่วน	2	หุ้นสามัญเดิม	ต่อ	1	หน่วยใบส�าคัญแสดงสิทธิ	

(เศษที่เกิดจากการค�านวณให้ปัดเศษทิ้ง)	

2550 -	 เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก	247.50	ล้านบาท	เป็น	350	ล้านบาท	โดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน	จ�านวนไม่เกิน	85.50	

ล้านหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1	บาท	ให้แก่ประชาชน	(Public	Offering)	และรองรับการปรับสิทธิของใบส�าคัญแสดงสิทธิ

ซื้อหุ้นสามัญของบริษัท	รุ่นที่	1	ที่อาจได้รับผลกระทบจากการเสนอขายหุ้นกับประชาชนในครั้งนี้จ�านวน	17.00	ล้านหุ้น	

-	 เปิดด�าเนินการโรงงานใหม่ของบริษัท	ที่ตั้งอยู่	ณ	นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง	จ.ชลบุรี	

2551 -	 บริษัทลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท	เดอ	ละไม	จ�ากัด	ซึ่งท�าธุรกิจโรงแรมที่	อ.เกาะสมุย	จ.สุราษฎร์ธานี	 

จ�านวน	999,680	หุ้น	เป็นจ�านวนเงินรวมทั้งสิ้น	144.95	ล้านบาท	

2552 -	 เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นของบริษัท	จากหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาท)	เป็นหุ้นละ	0.50	บาท	และ	เปลี่ยนแปลงจ�านวนหุ้นสามัญ

ของบริษัทจาก	350,000,000	หุ้น	เป็น	700,000,000	หุ้น			

-	 ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ	ISO	9001	:	2008

2556 -	 บริษัทย่อย	(บริษัท	ซี.ไอ.จี	(ประเทศไทย)	จ�ากัด)	ลงนามในสัญญาขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท	เฉินโจว	ซีไอ	

ฮีทติ้ง	แอนด์รีฟริกเกอร์เรชั่น	อีควิปเม้นต์	แมนูแฟคเจอร์	จ�ากัด	ในราคา	17.55	ล้านบาท	ให้แก่บริษัทในประเทศไทยที่

ไม่เกี่ยวข้องกัน
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ปี เหตุกำรณ์ที่ส�ำคัญ
2557 -	 บริษัทย่อย,	บริษัท	ซี.ไอ.จี	(ประเทศไทย)	จ�ากัด,	ร่วมลงทุนใน	บริษัท	ฟ้าขวัญทิพย์	จ�ากัด

-	 ปิดคดีแพ่งส�าหรับลูกหนี้รายนางสุธาสินี	เสตะพันธ์	หรือ	มุตตามระ	แล้วโดยศาลยกค�าร้องของผู้คัดค้านคือจ�าเลยในคดีนี้	

ทั้งนี้บริษัทได้เข้าร่วมประมูลทรัพย์ในคดีนี้ที่ศาลพิจารณาให้น�าขายทอดตลาดด้วยมูลค่า	60	ล้านบาท	โดยบริษัทเป็น 

ผู้ชนะการประมูล	และ	ได้จดทะเบียนรับโอนทรัพย์ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

-	 บริษัทย่อย,	บริษัท	เดอ	ละไม	จ�ากัด,	ได้รับความเห็นชอบในการปรับโครงสร้างหนี้	จาก	บริษัท	บริหารสินทรัพย์กรุงเทพ

พาณิชย์	จ�ากัด	โดยตกลงให้จ่ายคืนทั้งสิ้น	จ�านวน	102	ล้านบาท	ถือเป็นการช�าระหนี้เสร็จสิ้น

-	 บริษัทฯ	ให้ความช่วยเหลือบริษัทย่อย,	บริษัท	เดอ	ละไม	จ�ากัด,	โดยการให้กู้ยืมเงินจ�านวน	102	ล้านบาท	เพื่อน�าไป

ช�าระหนี้ต่อ	บสก.

2558 -	 ได้รบัอนมัุตจิากท่ีประชุมสามญัผูถ้อืหุ้นให้ออกใบส�าคญัแสดงสทิธท่ีิจะซ้ือหุ้นสามญัของบรษัิทรุน่ท่ี	5	(CIG-W5)	ให้แก่ผูถ้อื

หุ้นเดมิของบรษัิทโดยไม่คดิมูลค่าจ�านวนไม่เกนิ	216,185,556	หน่วย	โดยจดัสรรในอัตรา	4	หุ้นเดมิ	:	1	หน่วย	CIG-W5

-	 Rebrand	ของบริษัทฯเพื่อให้ง่ายต่อการจดจ�า	และเป็นสัญญานถึงการเปลี่ยนแปลงสู่สากลมากขึ้น

-	 ลงนามในสัญญาเพื่อเป็นตัวแทนจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัท	Kingspan	Insulated	Panel	Pty	จ�ากัด	ผู้ผลิตแผ่นฉนวน

ส�าเร็จรูป	(Insulation	Panel)	จากประเทศออสเตรเลีย

2559 -	 ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้ออกใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่	6	(CIG-W6)	 

ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทโดยไม่คิดมูลค่าจ�านวนไม่เกิน	216,192,158	หน่วย	 

โดยจัดสรรในอัตรา	4	หุ้นเดิม	:	1	หน่วย	CIG-W6

2560 -	 ได้รบัอนมัุตจิากท่ีประชุมสามญัผูถ้อืหุ้นให้ออกใบส�าคญัแสดงสทิธท่ีิจะซ้ือหุ้นสามญัของบรษัิทรุน่ท่ี	7	(CIG-W7)	ให้แก่ผูถ้อื

หุ้นเดมิของบรษัิทโดยไม่คดิมูลค่าจ�านวนไม่เกนิ	216,195,708	หน่วย	โดยจดัสรรในอัตรา	5	หุ้นเดมิ	:	1	หน่วย	CIG-W7

-	 16	มกราคม	:	จัดตั้งบริษัท	สยามเรลเวย์	ดีเวลลอปเมนท์	จ�ากัด	เพื่อรองรับการด�าเนินธุรกิจ	ศูนย์ซ่อมรถไฟ

2561 -	 12	กมุภาพนัธ์	:	บรษัิท	เดอ	ละไม	จ�ากดั	(บรษัิทย่อย)	จดทะเบียนเปลีย่นช่ือบรษัิทเป็น	บรษัิท	ซีไอจ	ีดเีวลลอปเม้นท์	จ�ากดั

-	 23	เมษายน	:	จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2561

-	 31	กรกฎาคม	:	บริษัท	ฟ้าขวัญทิพย์	จ�ากัด	(บริษัทร่วมของบริษัทย่อย)	ได้รับอนุมัติจากศาลล้มละลายกลางให้ออกจาก

แผนฟ้ืนฟกูจิการ	โดยท่ีประชุมผู้ถอืหุ้น	บรษัิท	ฟ้าขวญัทิพย์	จ�ากดั	มมีตเิพิม่ทุนจดทะเบียนบรษัิทจาก	101,100,000	บาท	

เป็น	251,100,000	บาท	เมื่อวันที่10	กันยายน	2561	โดยบริษัท	ซี.ไอ.จี	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	ถือหุ้นฯ	ทั้งสิ้น	 

74.50	ล้านบาท	หรือคิดเป็น	29.67	เปอร์เซ็นต์
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สำรจำก 
ประธำนกรรมกำร

	 	 เรียนท่านผู้ถือหุ้น	 ในปี	2561	 ท่ีผ่านมา	 เป็นอีกปีหนึ่งท่ี

เศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศไทยได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่าง	 ๆ	

ท้ังในประเทศและต่างประเทศ	ส่งผลให้การเตบิโตทางเศรษฐกจิของ

ไทยไม่อาจขยายตัวได้ดีเหมือนเมื่อหลายปีก่อน	 ปัจจัยภายใน

ประเทศได้มาตรการลงทุนภาครัฐ	ส่งผลให้เศรษฐกิจในภาพ

รวมของไทยเริ่มฟื้นตัวอย่างช้าๆ

	 ภาพรวมการผลิตสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าในปี	2561	

ทรงตวัเมือ่เปรยีบเทียบกบัปี	2560	โดยลดลงเลก็น้อย

ร้อยละ	1.6	แต่เครือ่งปรบัอากาศมีมูลค่าการส่งออก

เพิ่มขึ้นในตลาดอาเซียน	สหภาพยุโรป	และญี่ปุ่น	

ขณะท่ีมูลค่าก่อสร้างของไทยในปี	2560-2562	

คาดว่าจะขยายตัวเฉลี่ย	8-12%	 ต่อปี	 ส่งผลดี

ต่อผู้รับเหมาก่อสร้างท�าให้มีปริมาณงานในมือ	

(Backlog)	 มากข้ึน	 โดยเฉพาะรายใหญ่และ	

SMEs	ที่รับจ้างช่วง	(Sub-contractors)	อีกทั้ง

ปริมาณงานก่อสร้างในต่างประเทศมีแนวโน้ม

เพ่ิมขึน้ตามแผนของการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน

และสิ่งอ�านวยความสะดวกต่าง	ๆ	ของรัฐ	ซึ่งจะ

เป็นโอกาสให้ผูร้บัเหมาก่อสร้างไทยสามารถขยาย

ตลาดไปยังต่างประเทศได้เพิ่มขึ้น	จึงท�าให้บริษัทฯ	

เห็นโอกาสและพิจารณาขยายเข้าสู่ธุรกิจก่อสร้าง	ใน

ทางอ้อมสามารถเสริมยอดขายในส่วนของคอยล์	 และ	

Air	Handling	Units	รวมถึงกระจายความเสี่ยงของธุรกิจ

โดยรวมออกไปอีกด้วย

	 อย่างไรกต็ามบรษัิทฯ	ยึดมัน่ท่ีจะด�าเนนิธรุกจิด้วยความซ่ือสตัย์	

โปร่งใสโดยยึดหลกัการก�ากบัดแูลกจิการท่ีด	ีย่ิงไปกว่านัน้บรษัิทยังคง

มุ่งม่ันจัดการตัวเองเริ่มจากการปรับภาพลักษณ์ขององค์กร	 มุ่งเน้นการ

ลดต้นทุน	 พัฒนาประสิทธิภาพ	 เพิ่มประสิทธิผลการด�าเนินงาน	พร้อมกับการ

ค้นคว้าวิจัย	สร้างนวัตกรรมทางการผลิต	และผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	บน

พื้นฐานความเชื่อที่ว่าธุรกิจ	กับสังคมจะต้องอยู่ร่วมกัน	อย่างช่วยเหลือเกื้อกูล	เอื้อประโยชน์	ซึ่ง

กันและกัน	รักษ์และพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง	ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้น

	 ในนามของคณะกรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงานทุกคนขอขอบคุณทุกท่านท่ีให้การสนับสนุนการด�าเนินงานของบริษัทด้วยดีเสมอมา	

บรษัิทจะไม่สามารถบรรลเุป้าหมายได้หากไม่ได้รบัความร่วมมือและการสนบัสนนุจากผูมี้ส่วนได้เสยีทุกฝ่าย	ท้ังลกูค้า	ผูถ้อืหุ้น	ผูผ้ลติ	พนกังาน	

สถาบันการเงนิและพนัธมติรทางธรุกจิ	เราเช่ือมัน่ว่าด้วยคณะกรรมการ	ผูบ้รหิาร	และพนกังานทุกคนพร้อมจะทุ่มเท	และปฏบัิตหิน้าท่ีอย่างเตม็

ความสามารถ	บริษัทฯ	จักสามารถก้าวสู่การเจริญเติบโตในอนาคตอย่างยั่งยืนต่อไป

	(ปรุง	บุญผดุง) 

ประธานกรรมการบริษัท	

พลต�ารวจเอก
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รำยงำน 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ

	 ในรอบบัญชีปี	2561	คณะกรรมการตรวจสอบ	ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัท	 ได้มอบหมายให้ก�ากับดูแลตามข้อ

บังคับว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ	โดยคณะกรรมการตรวจสอบจัดประชุมทั้งสิ้น	5	ครั้ง	และคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมครบ

ทั้ง	5	ครั้ง	สรุปสาระส�าคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้

1.	 สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและประจ�าปี	2561	ของบริษัท	ซี.ไอ.กรุ๊ป	จ�ากัด	(	มหาชน	)	กับฝ่ายบริหาร	และส�านักงานตรวจสอบ

ภายใน	รวมท้ังได้เชิญผูส้อบบัญชีเข้าร่วมประชุม	ช้ีแจงข้อซักถามเกีย่วกบัการจดัท�างบการเงนิตามข้อก�าหนดของกฎหมาย	และมาตรฐาน

บัญชี	จนเป็นที่พอใจ	ก่อนที่จะให้ความเห็นชอบต่องบการเงิน

2.	 สอบทานและให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลรายการ

ดังกล่าว	 ตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า	 รายการดังกล่าวเป็นรายการท่ีสมเหตุสมผล	 และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการด�าเนินธุรกิจของ

บริษัท	รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วน	

3.	 การก�ากับดูแลงานตรวจสอบภายใน	มีการสอบทานของส�านักงานตรวจสอบภายใน	ในการปฏิบัติงานตามแผนที่ก�าหนดไว้	พิจารณาให้

ความเห็นชอบขอบเขตการปฏิบัติงาน	แผนการตรวจสอบประจ�าปี	และเชื่อว่าประสิทธิภาพของการควบคุมภายในอยู่ในระดับที่สมเหตุ

สมผล	 ประกอบกับได้ให้ข้อเสนอแนะและข้อสังเกตเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการตรวจสอบ	 รวมท้ังพิจารณารายงานผลการปฏิบัติงานและ

ความเป็นอิสระของส�านักงานตรวจสอบภายในด้วย

4.	 สอบทานให้บรษัิทมกีารก�ากบัดแูลตดิตามให้หน่วยงานผูร้บัตรวจแก้ไขตามแนวทางปรบัปรงุท่ีได้ตกลงร่วมกนัภายในระยะเวลาท่ีก�าหนดไว้	

มีการก�ากับดูแลกิจการด้วยความโปร่งใส

5.	 ประชุมร่วมกับผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง	ผู้สอบบัญชีภายนอก	และ	ผู้ตรวจสอบภายใน	เพื่อให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหาร	

6.	 สอบทานให้บรษัิทมีระบบควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน	ให้มคีวามเหมาะสมและมีประสทิธภิาพ	และเพือ่ให้เป็นไปตามมาตรฐาน

การปฏิบัติงานวิชาชีพของการตรวจสอบภายใน

7.	 สอบทานให้บรษัิทปฏบัิตติามกฎระเบียบและกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	หรอืกฎหมายท่ีเกีย่วข้องกบัธรุกจิของบรษัิท

8.	 พิจารณา	คัดเลือก	ก�าหนดค่าตอบแทน	และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ�าปี	2561	โดยพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติของผู้สอบบัญชี

ซ่ึงได้ผลเป็นท่ีพอใจ	 รวมท้ังได้สอบทานคณุสมบัตขิองผูส้อบบัญชีให้ถกูต้องตามประกาศของ	 ก.ล.ต.	 และ	 ตลท.	 แล้ว	 คณะกรรมการ 

ตรวจสอบจงึมีมตเิสนอคณะกรรมการบรษัิทเพือ่พจิารณา	และน�าเสนอเพือ่ขออนมุตัจิากท่ีประชุมผูถ้อืหุ้น	แต่งตัง้	นายอ�าพล	จ�านงค์วัฒน์	

หรอื	นางสาวประภาศร	ีลลีาสภุา	หรอืนายนรศิ	เสาวลกัษณ์สกลุ	ผูส้อบบัญชรีบัอนญุาตเลขท่ี	4663,	4664	และ	5369	ตามล�าดบั	หรอื	 

ผูส้อบบัญชท่ีานอ่ืนท่ี	ก.ล.ต.	ให้ความเห็นชอบ	แห่งบรษัิท	ส�านกังาน	เอ	เอม็	ซี	จ�ากดั	เป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิทฯ	ประจ�าปีบัญช	ี2561

	 โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบ	โดยใช้ความรู้ความสามารถ	และความระมัดระวัง	รอบคอบ	

มีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ	 เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน	 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานข้อมูล

ทางการเงินของบริษัทฯ	มีความถูกต้องเชื่อถือได้	สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชี	ที่รับรองทั่วไป	บริษัทฯ	มีการบริหารจัดการความเสี่ยง

อย่างเพียงพอ	มีระบบการควบคุมภายใน	การตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล	มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องตามระบบการก�ากับ

ดูแลกิจการที่ดี	มีการปฏิบัติตามกฎหมาย	ข้อก�าหนดและข้อผูกพันต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ

(ปรุง	บุญผดุง) 

ประธานกรรมการตรวจสอบ

พลต�ารวจเอก
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ลักษณะ 
กำรประกอบธุรกิจ

ควำมเป็นมำ
	 บรษัิทฯ	ได้จดทะเบียนจดัตัง้บรษัิทเมือ่วนัท่ี	10	เมษายน	2546	

ด้วยทุนจดทะเบียน	94,000,000	 บาท	 อันเป็นผลจากการควบรวม 

กจิการของบรษัิท	ซี.ไอ.กรุป๊	จ�ากดั	และ	บรษัิท	ฮีท	อินเทอะเชนจ์	จ�ากดั	 

ซ่ึงถอืหุ้นโดยผูถ้อืหุ้นกลุม่เดยีวกนั	คอื	กลุม่พุม่เสนาะ	กลุม่หวงัก่อเกยีรต	ิ 

และกลุ่มวงษ์สว่าง	 ท่ีมีวัตถุประสงค์หลักคือ	 เพื่อประกอบธุรกิจ 

ผลติคอยล์	ซ่ึงเป็นส่วนประกอบเครือ่งปรบัอากาศ	เครือ่งท�าความเย็น	

และอุปกรณ์ถ่ายเทความร้อน	/	ความเย็นประเภทอื่นๆ	เพื่อจ�าหน่าย

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

	 บรษัิทฯ	มสี�านกังานและโรงงานแห่งแรกตัง้อยูท่ี่จงัหวดัปทุมธาน	ี

ต่อมาได้ขยายก�าลังการผลิตด้วยการก่อสร้างโรงงานผลิตท่ี	 อ�าเภอ

ศรีราชา	 จังหวัดชลบุรี	 บนเนื้อท่ีประมาณ	6	 ไร่	 และอ�าเภอเมือง	

จ.สมุทรปราการ	บนเนื้อที่ประมาณ	1	ไร่	โดยมีส�านักงานใหญ่ตั้งอยู่

เลขที่	1/1	หมู่ที่	7	ถนนบางคูวัด	ต�าบลบางคูวัด	อ�าเภอเมือง	จังหวัด

ปทุมธานี	12000

ภำพรวมในกำรประกอบธุรกิจ
	 บรษัิทฯ	ประกอบธรุกจิผลติคอยล์เย็น	(Evaporator	Coil)	คอยล์

ร้อน	(Condenser	Coil)	และคอยล์น�า้เยน็	(Chilled	Water	Coil)	ซ่ึงเป็น

ชิ้นส่วนหลักของอุปกรณ์ถ่ายเทความร้อน/ความเย็นทุกประเภท	โดย

เป็นการผลติสนิค้าตามค�าสัง่ของลกูค้า	(Made	to	Order)	เพือ่จ�าหน่าย

ท้ังในประเทศ	และต่างประเทศ	ท้ังนีส้ดัส่วนการขายในประเทศและต่าง

ประเทศของบริษัทฯ	คิดเป็นประมาณร้อยละ	70	และ	30	ตามล�าดับ

	 ลูกค้าในประเทศของบริษัทฯ	 ประกอบด้วยผู้ผลิตเครื่องปรับ

อากาศที่มีชื่อเสียง	 ทั้งยี่ห้อต่างประเทศและในประเทศ	 โดยเฉพาะผู้

ผลิตเครื่องปรับอากาศท่ีมีนโยบายหลักท่ีจะสั่งซ้ือช้ินส่วนเครื่องปรับ

อากาศจากแหล่งภายนอก	และลกูค้าท่ีอยู่ในตลาดสนิค้าทดแทน	เช่น	

กลุ่มบริษัทท่ีให้บริการด้านการบ�ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	 เครื่อง

ท�าความเย็น	 เป็นต้น	 ส�าหรับลูกค้าต่างประเทศ	 บริษัทฯ	 จ�าหน่าย

โดยตรงไปยังประเทศในทวีปเอเชียและทวีปยุโรป	 และจ�าหน่ายผ่าน

ตัวแทนจ�าหน่ายส�าหรับลูกค้าท่ีอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา	 ประเทศ

แคนาดา	ประเทศออสเตรเลยี	และประเทศนวิซีแลนด์	ปัจจบัุน	บรษัิทฯ	

ถือได้ว่าเป็นผู้ผลิตคอยล์ที่มีคุณภาพสูง	โดยบริษัทฯ	เป็นผู้ผลิตเพียง

รายเดยีวในประเทศไทยท่ีได้รบัการรบัรองมาตรฐานสนิค้าจากสถาบัน

ต่างประเทศ	คือ	Canadian	Standards	Association	(“CSA”)	ของ

ประเทศแคนาดา	และ	Underwriters	Laboratories	Inc.	(“UL”)	ของ

ประเทศสหรฐัอเมรกิา	ซ่ึงเป็นมาตรฐานท่ีเป็นท่ียอมรบัท่ัวโลก	นอกจาก

นี้	 บริษัทยังมีฝ่ายวิศวกรรมท่ีจะช่วยลูกค้าในการให้ค�าแนะน�าในการ

ออกแบบผลิตภัณฑ์
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	 บริษัทฯ	ได้ขยายธุรกิจในด้านบริการออกแบบ	ติดตั้ง	ระบบปรับอากาศและผนังฉนวนส�าเร็จรูป	โดยบริษัทฯ	

เปิดให้บริการออกแบบระบบปรับอากาศ	 ผนังฉนวนและหลังคา	 ประเภท	Polyurethane	 และ	Polyisocyanurate	

โดยร่วมมือกับผู้ผลิตแผ่นฉนวนส�าเร็จรูปทั้งจากในและต่างประเทศ	เพื่อให้บริการแบบครบวงจรส�าหรับกลุ่มลูกค้าที่

ต้องการ	การก่อสร้างที่รวดเร็ว	ประหยัดพลังงาน	และคุณภาพอากาศที่ดี	ทั้งนี้	บริษัทฯ	ได้ลงนามในสัญญาเพื่อเป็น

ตัวแทนจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัท	Kingspan	Insulated	Panel	Pty	จ�ากัด	ผู้ผลิตแผ่นฉนวนส�าเร็จรูป	(Insulation	

Panel)	จากประเทศออสเตรเลีย

EGYPT	
GERMANY	
HONG	KONG
INDIA	
INDONESIA	
IRELAND

ISRAEL	
ITALY	
JAPAN
MALAYSIA	
MEXICO	
NETHERLAND

NEW	CALEDONIA	
NEW	ZEALAND	
PAKISTAN
PHILIPPINES	
POLAND	
RUSSIA

SAUDI	ARABIA	
SINGAPORE	
SOUTH	KOREA
SPAIN	
SRI	LANKA	
SWEDEN

TUNISIA	
TURKEY	
UAE
UK	
USA	
VIETNAM

AUSTRALIA	
BAHRAIN	
BRUNEI
CAMBODIA	
CANADA	
CHINA
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ภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ 
ของกลุ่มบริษัท 

โครงสร้ำงกำรลงทุนของบริษัทฯ  
และบริษัทย่อย
บริษัทฯ มีบริษัทย่อย 3 บริษัท คือ

1.  บริษัท ซีไอจี ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด (จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อจำก บริษัท 

เดอ ละไม จ�ำกัด)

	 บริษัทฯ	 ถือหุ้นสามัญในบริษัทย่อย	 จ�านวน	999,680	 หุ้น	 มูลค่า

หุ้นละ	100	บาท	คิดเป็นร้อยละ	99.97	ของทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียก

ช�าระแล้วของบรษัิทย่อย	โดยมทุีนจดทะเบียน	100,000,000	บาท	ทะเบียน

เลขที่	0845547005846	ส�านักงานของบริษัทมี	2	แห่ง	คือ	ส�านักงานแห่ง

ใหญ่	ตั้งอยู่	ณ	เลขที่	1/1	หมู่ที่	7	ต.บางคูวัด	อ.เมืองปทุมธานี	จ.ปทุมธานี	

ด�าเนนิธุรกจิเกีย่วกบัการประมลู	และรบัเหมาก่อสร้าง	และมสี�านกังานสาขา	

ตั้งอยู่	ณ	เลขที่	171/4-9	หมู่ที่	4	ต.มะเร็ต	อ.เกาะสมุย	จ.สุราษฎร์ธานี	

ด�าเนินธุรกิจโรงแรมบนเกาะสมุยภายใต้ชื่อ	 โรงแรมสมญาบุรา	(Samaya	

Bura	Hotel)	ปัจจุบันมีกรรมการบริษัท	3	ท่าน	ได้แก่	นายอารีย์	พุ่มเสนาะ,	

นายธีระ	พุ่มเสนาะ	และนายทวีศักดิ์	หวังก่อเกียรติ

2.  บริษัท ซีไอจี (ประเทศไทย) จ�ำกัด 

	 บริษัทฯ	ถือหุ้นสามัญในบริษัทย่อย	จ�านวน	599,850	หุ้น	มูลค่าหุ้น

ละ	100	บาท	คดิเป็นร้อยละ	99.98	ของทุนจดทะเบียนท่ีออกและเรยีกช�าระ

แล้วของบริษัทย่อย	 โดยบริษัทย่อยด�าเนินธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายอุปกรณ์

และช้ินส่วนของเครื่องปรับอากาศและเครื่องท�าความเย็นรวมไปถึงเป็น

ตวักลางในการจดัจ�าหน่ายสนิค้าหรอืบรกิารอืน่ตามความเหมาะสม	บริษัท

ย่อยตั้งอยู่	ณ	เลขที่	1/1	หมู่	7	ถ.บางคูวัด	ต.บางคูวัด	อ.เมือง	จ.ปทุมธานี	

ทะเบียนเลขที่	0135554002471	โดยมีทุนจดทะเบียน	60,000,000	บาท	

มูลค่าหุ้นละ	100	บาท	ปัจจุบันมีกรรมการบริษัท	3	ท่าน	ได้แก่	นายอารีย์	

พุ่มเสนาะ,	นายธีระ	พุ่มเสนาะ	และ	นายเศกบุษย์	บัวดวง

3.  บริษัท สยำมเรลเวย์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด

	 บริษัทฯ		ถือหุ้นสามัญในบริษัทย่อย	จ�านวน	10,000	หุ้น		มูลค่าหุ้น

ละ	100	บาท	คิดเป็นร้อยละ	100	ของทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกช�าระ

แล้วของบรษัิทย่อย		โดยบรษัิทย่อยด�าเนนิธุรกจิศนูย์ซ่อมรถไฟ	ท่ีต้ังอยู่	ณ	

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

ที่	0135560001243	โดยมีทุนจดทะเบียน	1,000,000	บาท	และปัจจุบันมี

กรรมการบริษัท	4	ท่าน	ได้แก่	นายอารีย์	พุ่มเสนาะ,	นายเศกบุษย์	บัวดวง,	

นายธชัชัย	แสงกลู	และ	นายสชุาต	ิพฒันวทิยานนท์	โดยกรรมการซ่ึงลงชือ่

ผูกพันบริษัทได้คือ	กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน	และประทับตรา

ส�าคัญของบริษัท
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 บริษัทร่วม (ลงทุนผ่ำนบริษัทย่อย) ได้แก่  

	 บริษัท	ฟ้าขวัญทิพย์	จ�ากัด	

	 บริษัทฯ	ได้เข้าร่วมลงทุนในบริษัท	ฟ้าขวัญทิพย์	จ�ากัด	ใน

สัดส่วน	29.67%	 ของทุนจดทะเบียน	 โดยมีทุนจดทะเบียนท้ังสิ้น	

251,100,000	บาท	คดิเป็นเงนิลงทุนท้ังสิน้	74.50	ล้านบาท	โดยบรษัิท	

ฟ้าขวญัทิพย์	จ�ากดั	ด�าเนนิธรุกจิในกลุม่พลงังาน	มผีลติภณัฑ์หลกั

คือ	เอทานอล	ตั้งอยู่	ณ	เลขที่	468	หมู่ที่	4	ถ.สันตัน	–	วังดินสอ	

ต.เขาไม้แก้ว	 อ.กบินทร์บุรี	 จ.ปราจีนบุรี	 และปัจจุบันมีกรรมการ

บรษัิท	5	ท่าน	ได้แก่	นายอารย์ี	พุม่เสนาะ,	นายไสว	ฉัตรชัยรุง่เรอืง,	

นายณัฐ	วัฒนศิริชัยพร,	นายรณชัย	จินวัฒนาภรณ์	และนายไมเคิล	

จางฉงเกา.

โครงสร้ำงกำรลงทุนของบริษัทใหญ่
และบริษัทย่อย

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป 
จ�ำกัด (มหำชน)

บริษัท	สยามเรลเวย์	
ดีเวลลอปเม้นท์	จ�ากัด

บริษัท	ซีไอจี	(ประเทศไทย)	จ�ากัด บริษัท	ฟ้าขวัญทิพย์	จ�ากัด

100%

99.98% 29.67%

บรษัิท	ซีไอจ	ีดเีวลลอปเม้นท์	จ�ากดั

99.97%
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ควำมรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

	 หลักการของบริษัทฯ	 ตั้งอยู่บนฐานความเชื่อท่ีว่า	 ธุรกิจ	 

กับสังคม	 จะต้องอยู่ร่วมกัน	 อย่างช่วยเหลือเกื้อกูลเอ้ือประโยชน์ซ่ึง

กันและกัน	 ช่วยกันลดจุดอ่อนต่อกัน	 บริษัทฯ	 จึงมีเจตนารมณ์ท่ีจะ

ด�าเนนิธรุกจิ	ให้เจรญิเตบิโตบนพืน้ฐานของธรรมาภบิาลและการดแูล 

รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน	 รวมท้ังค�านึงถึง 

ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเป็นส�าคัญ	

พันธกิจด้ำนควำมรับผิดชอบ 
ต่อสังคม
1.	มุ่งมั่นทุ่มเทเพื่อมาตรฐานสูงสุด	ได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้า

ในระดับสากล

2.	ปรบัปรงุพฒันาระบบการผลติและการบรหิารจดัการอย่างต่อเนือ่ง

โดยการท้าทายและเปลี่ยนแปลง	 ด้วยเทคโนโลย่ีและระบบงาน 

สมัยใหม่	

3.	สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าเพื่อบรรลุการเป็นผู้น�า

4.	สร้างความแข็งแกร่งในการปฏบัิตงิาน	และส่งเสรมิพฒันาศักยภาพ

บุคลากรทุกระดับเพื่อรองรับการบริหารจัดการสมัยใหม่	 ให้เกิด 

การสร้างนวัตกรรมด้านการผลิต	HVAC	อย่างต่อเนื่อง

5.	เป็นองค์กรท่ีดขีองสงัคมด�าเนนิธรุกจิท่ีมีการบรหิารจดัการโปร่งใส	

ใส่ใจผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมตามมาตรฐานสากล	และ	มส่ีวนร่วม

ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่สังคมชุมชน

6.	สร้าง	Brand	เป็นของตนเองเพือ่ให้ลกูค้านกึถงึเมือ่มีความต้องการ

ใช้สินค้าประเภทนี้

7.	สร้างองค์กรแห่งความสุข	และความภาคภูมิใจ

	 ในการด�าเนนิการเพือ่ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และแนวคิดตาม

หลกัการของบรษัิทฯดงักล่าวข้างต้น	บรษัิทฯจงึก�าหนดนโยบายความ

รับผิดชอบต่อสังคม	 และสิ่งแวดล้อมที่บริษัทและบริษัทย่อยใช้ยึดถือ

เป็นแนวทาง	ดังต่อไปนี้	

นโยบำยด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน

	 สนบัสนนุกจิกรรมการพฒันาและรกัษาสิง่แวดล้อมและอนรุกัษ์

การใช้พลังงานน�้า	เชื้อเพลิง	และกระดาษอย่างมีประสิทธิภาพ

•	 ส่งเสริมและอนุรักษ์การใช้พลังงาน

•	 ติดตามและปฏิบัติตามกฎหมาย	 ข้อบังคับและข้อก�าหนดตาม

มาตรฐานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน

•	 พฒันาและปรบัปรงุกระบวนการผลติและระบบการจดัการของเสยี 

จากโรงงานเพือ่ก�าจดัมลภาวะท่ีมผีลกระทบต่อสิง่แวดล้อมสูม่าตรฐาน	 

ISO14000

•	 สร้างจติส�านกึแก่พนกังานทุกระดบัในความรบัผดิชอบต่อการรกัษา

สิ่งแวดล้อมทั้งภายในโรงงานและภายนอกโรงงาน

สิทธิมนุษยชนและการปฎิบัติต่อพนักงาน 

	 ยึดม่ันในวัฒนธรรมของบริษัทฯ	 สนับสนุนและเคารพใน 

การปกป้องสิทธิมนุษยชน	ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็น

ธรรม	 ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการท�าประโยชน์ต่อสังคม 

ทั้งทางตรงและทางอ้อม	

•	 การอบรมและพฒันาบุคลากร	พฒันาทักษะของพนกังานทุกระดบั

และสร้างองค์ความรูภ้ายในองค์กรตามนโยบายส่งเสรมิการเรยีนรู้

ระดับองค์กรและการพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับการท�างานของ

พนักงานอย่างมืออาชีพ

•	 ส่งเสริมพนักงานให้มีส่วนร่วมในการแสดงออกถึงความคิดเห็น 

ต่อองค์กร
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•	 จัดให้มีสวัสดิการ	ความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ท�างาน	

รวมถึงพัฒนาระบบการท�างานและสร้างนวัตกรรมในองค์กร	

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

	 มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการท่ีไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อ 

ผู้บริโภคและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มีคุณภาพตรงตามหรือสูงกว่า

ความคาดหมายของผู้บริโภค	ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรม	และ	

•	 ให้ความส�าคัญต่อมาตรฐานในการให้บริการลูกค้า	 รับผิดชอบ 

ต่อการให้บริการลูกค้า	 ให้ข้อมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑ์และบริการ 

ที่ถูกต้อง	เพียงพอ	ไม่เกินความเป็นจริง

•	 รกัษาความลบัของลกูค้าไม่น�าไปใช้เพือ่ประโยชน์ของตนเอง	หรอื

ผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

•	 มนีโยบายด้านการตลาด	การลงทุนและการน�าเสนอผลติภณัฑ์และ

บริการที่รับผิดชอบต่อสังคม

การก�ากับดูแลกิจการที่ดี

	 ด�าเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ี

เกีย่วข้อง	มคีวามโปร่งใส	เปิดเผยข้อมูลท่ีส�าคญั	ตรวจสอบได้	ปฏบัิติ 

ตามนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการท่ีด	ีโดยค�านงึถงึประโยชน์ท่ีจะเกดิขึน้กบั 

ผู้ถือหุ้น	 พนักงาน	 ชุมชนและสังคม	 คู่ค้า	 ลูกค้าและประชาชน	 

คูแ่ข่งทางการค้า	เจ้าหนี	้หน่วยงานภาครฐั	และผู้มีส่วนได้เสยีทุกฝ่าย	

•	 ส่งเสรมิและปรบัปรงุมาตรฐานด้านจรยิธรรมในการประกอบธรุกจิ

ให้สอดคล้องกบัข้อปฏบัิตทิางจรยิธรรมซ่ึงรวมถงึการเปิดเผยข้อมลู	

การดูแลและควบคุมการใช้ข้อมูลภายใน	

•	 รักษามาตรฐานการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท	

•	 ก�าหนดกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ

ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม	

	 บรษัิทให้ความส�าคญักบัผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยีและชุมชนท่ีโรงงาน

ตัง้อยู่	มุ่งม่ันพัฒนาคณุภาพชีวติของชุมชนบรเิวณโดยรอบของโรงงาน	

โดยจะพัฒนาคนในชุมชน	 ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม	 และส่งเสริมจารีต

ประเพณีของชุมชน	

•	 ใช้กระบวนการทางธุรกิจเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต	

ช่วยสร้างเศรษฐกิจและความเข้มแข็งให้กับชุมชนเพื่อนบ้าน	และ

สังคมไทย

•	 สนบัสนนุกจิกรรมและโครงการต่างๆ	ท่ีสนบัสนนุชุมชนและโครงการ

ด้านการศึกษาส�าหรับโรงเรียนในชุมชน	

•	 ร่วมมอืกบัลกูจ้าง/พนกังาน	ครอบครวัของพนกังาน	ชุมชนท้องถิน่	

ตลอดจนสงัคมโดยส่วนรวม	เพือ่ปรบัปรงุคณุภาพชีวติของทุกฝ่าย

เหล่านั้นในวิถีทางที่มีคุณค่าทั้งต่อตัวธุรกิจและต่อการพัฒนา

กำรด�ำเนินงำนตำมนโยบำยควำมรับผิดชอบทำงสังคม

	 บริษัทได้ด�าเนินการศึกษาลักษณะท่ีส�าคัญ	 และบริบทของ

ธุรกิจท้ังภายในและภายนอกองค์กรโดยใช้หลักเกณฑ์ท่ีธุรกิจสินค้า

อุตสาหกรรมใช้ท่ัวไปจนเป็นท่ีมาของการก�าหนดพันธกิจด้านความ 

รบัผดิชอบต่อสงัคมในการน�าองค์กร	ท่ีซ่ึงฝ่ายบรหิารมีการก�าหนดนโยบาย 

ความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม	เพือ่ใช้เป็นแนวทางในเบ้ืองต้น	 

อีกท้ังได้ตัง้คณะท�างานเพือ่ขับเคลือ่น	ควบคมุและตรวจสอบการด�าเนนิการ 

ให้สอดคล้องตามนโยบายฯดังกล่าว	 ปัจจุบันบริษัทฯท�าการปฏิบัติ

ตามแผนปฏิบัติการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม	 โดยว่าตามหลัก 

การพัฒนาแผนฯ	ดังนี้:

1.	มุ่งเน้นการลดผลกระทบใดๆ	(หากมี)	ท่ีอาจจะเกดิข้ึนต่อสงัคมและ

สิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุดเป็นไปตามมาตรฐานสากล	

2.	มุ่งสร้างความสามารถในการปฏิบัติ	 ยกระดับให้เกิดนวัตกรรม

ใหม่ๆที่เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด�าเนินธุรกิจ	เช่น

การประหยัดพลังงาน	 การรีไซเคิล	 การลดปริมาณการใช้วัตถุดิบ	

เป็นต้น	โดยเช่ือมโยงกบัผูมี้ส่วนได้เสยีน�าความต้องการของผูมี้ส่วน

ได้เสยีภายนอกมาสูก่ารสร้างการมีส่วนร่วมกบัพนกังานเพือ่ให้เกดิ

การพัฒนาองค์กร	ผูกโยงกับแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมจน

เกิดการ	จัดการคุณภาพ	โดยองค์กรก�าลังด�าเนินการเพื่อให้ได้รับ

การรับรอง	ISO14001	จากความร่วมมือของทุกภาคส่วนอีกด้วย	

3.	สร้างความได้เปรยีบทางการแข่งขันในตลาดโลก	โดยการคงสถานะ

การรบัรองตามมาตรฐานคณุภาพสากล	CSA	และ	UL	เพือ่สามารถ

สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าต่างประเทศ	อีกทั้งบริษัทฯได้ลงนาม

ในค�าประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยใน

การต่อต้านทุจรติ	คอรปัชัน่	 เพือ่สร้างความโปร่งใสในการด�าเนนิงาน	

ท�าให้เกิดความร่วมมือและสนับสนุนธุรกิจ	 สินค้าอุตสาหกรรม 

ของบริษัทฯจากทุกภาคส่วน	

	 โดยฝ่ายต่างๆ	 ในองค์กรได้จัดท�าแผนปฏิบัติการโดยว่าตาม	

ประเด็นส�าคัญ	ที่ได้คัดเลือกไว้ดังนี้:		

สขุภาพและความปลอดภยั	รบัผดิชอบโดยหน่วยงาน	ความปลอดภยั

•	 บริษัทฯ	มีการวางกฎระเบียบด้านความปลอดภัยอย่างรัดกุม	

•	 มกีารจดัอบรมด้านความปลอดภยัให้พนกังานทุกคนอยู่เป็นประจ�า

การบรหิารจดัการของเสยีและวสัดเุหลอืใช้	รบัผดิชอบโดย	สายงานผลติ

•	 บรษัิทฯ	มรีะบบการจดัการน�า้เสยีท่ีมปีระสทิธภิาพก่อนปล่อยน�า้ลง

สู่ระบบระบายน�้าสาธารณะ

•	 มีการพัฒนาการผลิตเพื่อลดปริมาณของเสียและวัสดุเหลือใช้จาก

กระบวนการผลิต

•	 มีการน�าเศษวัสดุมาเข้าสู่กระบวนการเพื่อน�ากลับมาใช้ใหม่	



12
C.I.GROUP Public Company Limited

สินค้าและบริการท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 รับผิดชอบโดย	 สายงาน

วิศวกรรม

•	 เข้าร่วมโครงการรกัษ์สิง่แวดล้อมก�าจดัสาร	CFC	(Chlorofluorocarbons) 

ท่ีนยิมใช้ในสายการผลติในอุตสาหกรรมไฟฟ้าฯ	โดยเฉพาะท่ีเกีย่วข้อง	 

กบัเครือ่งปรบัอากาศท่ีเป็นสารตวัหลกัในการก่อก�าเนิดมลพิษทางอากาศ

•	 สนิค้าของบรษัิทเป็นสนิค้าท่ีไม่ต้องใช้สารท�าความเย็นท่ีมีส่วนผสม

ของ	CFC

•	 บริษัทฯ	 ให้บริการซ่อมบ�ารุงกับลูกค้าแทนการผลิตใหม่เพื่อลด 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ความรับผิดชอบต่อสินค้าและบริการ	 รับผิดชอบโดย	 สายงานผลิต	

และ	หน่วยงานควบคุมคุณภาพ	

•	 บริษัทฯ	 มีการควบคุมการผลิตให้สินค้าทุกช้ินมีคุณภาพสูงตาม

ความต้องการของลูกค้า

•	 ให้ความส�าคญัต่อก�าหนดการส่งมอบสนิค้าตามท่ีมีการตกลงกบัลกูค้า	

เพ่ือให้การบรหิารห่วงโซ่อปุทานเป็นไปอย่างประสทิธภิาพสงูสดุ

•	 มกีารรบัประกนัคณุภาพสนิค้าทุกช้ินตามเงือ่นไขท่ัวไปในการขาย

•	 บรษัิทให้บรกิารซ่อมบ�ารงุกบัลกูค้าด้วยความรวดเรว็เพือ่ตอบสนอง

ความต้องการเร่งด่วนของลูกค้า

การดูแลพนักงาน	รับผิดชอบโดย	สายงานบริหาร/บุคคล

•	 บริษัทฯ	 จัดให้มีการฝึกอบรมให้พนักงานในทุกระดับอย่างท่ัวถึง	

เพื่อเป็นการเสริมศักยภาพและเพื่อความก้าวหน้าในบริษัท

•	 มีการตรวจร่างกายประจ�าปีในทุกปีเพ่ือลดค่าใช้จ่ายของพนักงาน

และเพื่อสุขภาพที่ดีของพนักงาน

•	 จัดให้มีงานเลี้ยงสังสรรค์ให้พนักงานได้ผ่อนคลาย	 และมีก�าลังใจ

ในการท�างานอย่างเป็นสุข

•	 มีการให้ทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงาน

การก�ากับดูแลกิจการและข้อปฏิบัติด้านจริยธรรม	 รับผิดชอบโดย

ส�านักงานตรวจสอบภายในและ	ส�านักงานเลขานุการฯ

	 บริษัทฯ	 ส่งเสริมและปรับปรุงมาตรฐานด้านจริยธรรมใน 

การประกอบธุรกิจให้สอดคล้องกับข้อปฏิบัติทางจริยธรรม	 ซ่ึง 

รวมถึงการเปิดเผยข้อมูล	 การดูแล	 และควบคุมการใช้ข้อมูลภายใน	 

การรกัษามาตรฐาน	การก�ากบัดแูลกจิการท่ีดขีองบรษัิทฯ	โดยรวมถงึ

กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ

•	 	การก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

•	 	ข้อก�าหนดเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน

•	 	ความโปร่งใส

•	 	การเปิดเผยข้อมูล

•	 	การบริหารความเสี่ยง

ความรับผิดชอบต่อชุมชนและการส่งเสริมการศึกษา	 รับผิดชอบโดย	

ส่วนงานบริหาร

	 บรษัิทฯ	สนบัสนนุกจิกรรมและโครงการต่างๆ	ท่ีสนบัสนนุชุมชน 

และโครงการด้านการศึกษาส�าหรับโรงเรียนในชุมชน	 รวมถึงการ 

ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติและ

สาธารณภัยอื่นๆ

•	 ให้การสนับสนุนชุมชนในด้านการศึกษาและการฝึกอบรม	

•	 บรษัิทฯ	ให้ทุนการศกึษากบัเดก็ๆ	ในสถาบันการศกึษา	และชมุชน

ใกล้เคยีง	เช่น	โรงเรยีนบางควูดั	หมูบ้่านเอือ้อาทรฯ	และ	เทศบาล

เมืองบางคูวัด	เป็นต้น	

•	 บรษัิทฯ	จดัให้มกีารศกึษาและฝึกงานของนสิตินกัศกึษาของสถาบัน

การศึกษาต่างๆ	เช่น	วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมทอง	และวิทยาลัย

เทคนิคปทุมธานี	เป็นต้น

•	 ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติและสาธารณภัยต่างๆ

	 ในการปฏบัิตติามแผนปฏบัิตกิารด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคม	

คณะท�างานฯจกัท�าการรวบรวมผลการด�าเนนิงานตามแผนอย่างน้อย 

ปีละ	1	ครัง้	 เพือ่ตดิตามและร่วมกนัพจิารณาหากสมควรเปลีย่นแผน

หรอืแนวทางปฏบัิตเิพือ่ให้สามารถสมัฤทธผิลตามเป้าหมายได้มากท่ีสดุ

กำรด�ำเนนิธรุกจิท่ีมีผลกระทบต่อควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม

	 เนือ่งจากบรษัิทฯ	ด�าเนนิธรุกจิอตุสาหกรรมด้านการผลติ	ท่ีซ่ึงใน

กระบวนการอาจมกีารใช้น�า้มัน	สารหล่อลืน่	และ/หรอืสารเคมบีางชนดิ	

บริษัทฯจึงให้ความส�าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการก�าหนดแผนการป้องกัน 

การเกิดผลกระทบในทางลบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม	 พร้อมท้ังการ

เฝ้าระวังอย่างเป็นระบบ	ดังจะเห็นได้จากการยกเลิกการใช้สาร	CFC	

ท่ีซ่ึงส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	 ท้ังๆ	 ท่ีเป็นสารหลักท่ีใช้โดยท่ัวไป

ในอุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนเครื่องปรับอากาศ	 มาไม่ต�่ากว่า	10	 ปี	 

แต่กระนัน้บรษัิทฯ	ยังคงเดนิหน้าท่ีจะพฒันาคณุภาพท้ังด้านกระบวนการ

และผลติภณัฑ์เพือ่มิให้ส่งผลทางลบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม	โดยน�า 

เกณฑ์มาตรฐาน	ISO	14001	 มาเป็นแนวปฏิบัติ	 วัตถุดิบและชิ้น

ส่วนท่ีบริษัทคัดสรรต้องได้รับความปลอดภัยได้มาตรฐานสากลรวม

ถึงเลือกใช้วัตถุดิบท่ีสามารถน�ากลับมาใช้ใหม่ในส่วนของกระบวน 

การผลติ	นอกจากนีบ้รษัิทยังมเีป้าหมายท่ีจะใช้พลงังานอย่างมปีระสทิธภิาพ

สูงสุด	 ก่อให้เกิดของเสียน้อยท่ีสุดในระหว่างการผลิต	 มีการแยก 

ของเสีย	 กระตุ้นให้เกิดการน�ากลับมาใช้ใหม่	 และหลีกเลี่ยงการซ้ือ

วัตถุดิบหรือชิ้นส่วนที่ยากต่อการย่อยสลายอีกด้วย	
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ข้อพิพาททางกฎหมาย

	 บริษัทฯ	 และบริษัทย่อย	 ไม่เคยมีข้อพิพาททางกฎหมายด้าน 

สิง่แวดล้อมและ/หรอืสงัคม	หรอืแม้แต่ถกูตรวจสอบว่าการด�าเนนิงาน 

ของบรษัิทฯ	หรอืบรษัิทย่อยมีการฝ่าฝืนกฎหมายในด้านความรบัผดิชอบ 

ต่อสังคม	อย่างมีนัยส�าคัญแต่อย่างไร

	 เราค�านงึถงึชมุชน	สงัคมและสิง่แวดล้อมเพือ่ชีวติท่ีดขีองลกูหลาน

และสังคมในวันข้างหน้า	ดังจะเห็นได้จาก	ประกาศนียบัตรที่เราได้รับ

จากสภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย	ถงึความมุ่งมัน่ตัง้ใจในการเข้า

ร่วมโครงการรกัษ์สิง่แวดล้อมก�าจดัสาร	CFC	(Chlorofluorocarbons)	

ท่ีนยิมใช้ในสายการผลติในอุตสาหกรรมไฟฟ้าฯ	โดยเฉพาะท่ีเกีย่วข้อง

กบัเครือ่งปรบัอากาศท่ีเป็นสารตวัหลกัในการก่อก�าเนดิมลพษิทางอากาศ	

ในปี		2543	จัดท�าบ่อบ�าบัดน�้าเสียก่อนปล่อยลงท่อระบายสาธารณะ	

การน�าน�า้ท่ีใช้ในกระบวนการกลบัมาใช้ซ�า้เป็นต้น	ท่ีถอืเป็นจดุเริม่ต้น

ในการก้าวเดินต่อไปในรูปแบบโรงงานสีเขียว	

We	received	the	certificate	from	the	Department	of	Industrial	Factory	for	
project	participation	of	“Ozone	Depleting	Substance	Phase	out”	for	terminating	
the	usage	of	Chlorofluorocarbons	(CFC)	for	all	steps	of	production	process.

ผลกระทบด้านลบต่อสังคม	และ	สิ่งแวดล้อม

	 การด�าเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยยังต้ังแต่อดีตจนถึง

ปลายปี	2561	ยังไม่พบว่าส่งผลกระทบในด้านลบต่อสงัคม	สิง่แวดล้อม

หรอืไม่เป็นไปตามหลกัการ	8	ข้อว่าด้วยหลกัการของ	CSR	แต่อย่างไร

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
	 ในปี	2561	บริษัทฯ	ได้ด�าเนินกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม

และสิ่งแวดล้อมในหลายด้าน	โดยมีกิจกรรม	และโครงการต่างๆ	เช่น	 

การอนรุกัษ์สิง่แวดล้อมและพลงังาน	การใช้วตัถดุบิในกระบวนการผลติ 

ท่ีปราศจากสารเคมีท่ีกระทบต่อสิง่แวดล้อม	การลดค่าใช้จ่าย	ลดต้นทุน

ในการผลิต	การประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ	การสร้างความสัมพันธ์ 

อันดีกับชุมชน	เป็นต้น

สุขภาพและความปลอดภัย

	 บริษัทฯ	 มุ่งมั่นในการควบคุม	 ดูแล	 ป้องกันความเสี่ยงด้าน

ความปลอดภัย	 อาชีวอนามัย	 และสภาพแวดล้อมการท�างานของ

บุคลากรทุกคน	โดยให้ความส�าคญัเป็นอย่างย่ิงต่อการด�าเนนิงานตาม

กฎหมาย	มาตรฐานสากล	และนโยบายคุณภาพ	ความมั่นคง	ความ

ปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสิ่งแวดล้อม	เพื่อลดอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์

และลดอัตราการเจ็บป่วยจากการท�างานในทุกพื้นท่ีปฏิบัติงาน	 ด้วย

ตระหนักดีว่าบุคลากรของบริษัทฯ	ทุกคน	รวมถึงคู่ค้า	และผู้รับเหมา

ท่ีด�าเนนิงานร่วมกบับรษัิท	มสีทิธิในการท�างานภายใต้สภาพแวดล้อม

ที่มั่นคงปลอดภัย	เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในการท�างาน	

	 บริษัทฯ	ปลูกฝังจิตส�านึกด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

ให้แก่พนักงานในทุกระดับ	ผ่านการก�ากับดูแลในระดับนโยบาย	และ

ระดับการปฏิบัติ	เช่น	การฝึกอบรม	และการสร้างความเข้าใจเชิงลึก 

ด้วยกิจกรรมและแรงจูงใจ	 เพื่อสนับสนุนให้เกิดความรับผิดชอบ 

ในเรื่อง	ความปลอดภัยทั่วทั้งองค์กร	

•	 บริษัทฯ	มีการวางกฎระเบียบ	ด้านความปลอดภัยอย่างรัดกุม	โดยจัดให้มีอุปกรณ์	Safety	ให้พนักงานอย่างเหมาะสมในการปฏิบัติงาน

•	 มีการจัดอบรมด้านความปลอดภัยให้พนักงานทุกคนอยู่เป็นประจ�า
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	 ในปี	2561	 บริษัทฯ	 จัดให้มีการอบรมด้านความปลอดภัย	 

โดยจัดให้มีการอบรมภายใน	และภายนอกบริษัท	ดังนี้	หลักสูตรดับ

เพลงิข้ันต้น,	หลกัสตูรผูบั้งคบัป้ันจัน่,	หลกัสตูรเกีย่วกบัความปลอดภยัฯ 

ตาม	 พรบ.ความปลอดภัย	2554,	 หลักสูตร	 จป.หัวหน้างาน,	 

หลกัสตูร	จป.บรหิาร,	หลกัสตูร	คปอ.,	หลกัสตูรความปลอดภยัเกีย่วกบั

ไฟฟ้า	และหลกัสตูรความปลอดภยั	อาชีวอนามยั	และสภาพแวดล้อม

ในการท�างานส�าหรับลูกจ้าง	เป็นต้น

สรุปสถิติกำรเกิดอุบัติเหตุจำกกำรท�ำงำนถึงขึ้นหยุดงำน รวม 3 สำขำ ในปี 2559 - 2561

สถิติกำรเกิดอุบัติเหตุ รวม 3 สำขำ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

จ�านวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ	(ครั้ง) 10 7 13

จ�านวนพนักงานได้รับอุบัติเหตุ	(คน) 10 7 13

จ�านวนวันหยุดงานของพนักงานรวม	(วัน) 88 28 66.13
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การบริหารจัดการของเสียและวัสดุเหลือใช้

•	 บริษัทฯ	 ให้ความส�าคัญต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	 โดยจัดให้มีระบบการจัดการน�้าเสียท่ีมีประสิทธิภาพก่อนปล่อยน�้าลงสู่ระบบระบายน�้า

สาธารณะ

•	 บรษัิทฯ	ส่งเสรมิให้เกดิโครงการลดต้นทุนและเพิม่ประสทิธภิาพการผลติ	ท่ีซึง่ในปี	2561	เฉพาะในสายการผลติ	สามารถลดปรมิาณของเสยี

และวัสดุเหลือใช้ในกระบวนการผลิต	โดยสามารถลดต้นทุนในการผลิตได้ปีละ		8,047,697	บาท/ปี	ดังนี้

	 	 •	 ลดต้นทุนการผลิต	Part	และอุปกรณ์	 6,763,943		บาท/ปี

	 	 •	 ลดต้นทุนการสั่งซื้อ	Cross	Over	1/2”x0.61	 505,773		 บาท/ปี

	 	 	 โดยใช้	Cross	Hair	pin	ทดแทน	

	 	 •	 ลดต้นทุนการใช้ท่อ	CU3/8”	 731,017		 บาท/ปี

	 	 	 (Expand	คอยล์แบบลดการหดท่อ	CU3/8”)	Nonshirnk	

	 	 •	 ลดต้นทุนการลดกระดาษแบบ		 46,964		 บาท/ปี

การบริหารจัดการพลังงาน

	 บริษัทฯ	 มีการส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาและอนุรักษ์การใช้

พลงังาน	 โดยได้จดัท�าโครงการประหยัดพลงังานไฟฟ้า	 ท่ีตอบสนอง

นโยบายของบริษัทเรื่องการประหยัดพลังงาน	 โครงการท่ีจัดท�าข้ึนมี	 

3	โครงการ	สามารถลดค่าพลงังานไฟฟ้าได้ปีละ	1,672,309.58	บาท	ดงันี	้

•	 โครงการปรับปรุงระบบอัดอากาศ	 ของสาขาปทุมธานี	 สามารถ 

ลดค่าใช้จ่ายพลังงานไฟฟ้าได้	จ�านวน	696,267.59	บาท/ปี

•	 โครงการปรับปรุงระบบอัดอากาศ	 ของสาขาปิ่นทอง	 สามารถ 

ลดค่าใช้จ่ายพลังงานไฟฟ้าได้	จ�านวน	809,577.99	บาท/ปี

•	 โครงการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าเป็นหลอด	LED	ทั้ง	3	สาขา	สามารถ

ลดค่าใช้จ่ายพลังงานไฟฟ้าได้	จ�านวน	166,464	บาท/ปี

การดูแลพนักงาน

	 บริษัทฯ	 จัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานในทุกระดับอย่างท่ัวถึง	 

เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้และเพิ่มพูนศักยภาพของพนักงาน	

และเพื่อลดความเสี่ยงด้านการขาดแคลนบุคลากรสายวิชาชีพได้ใน 

อีกทางหนึ่งด้วย

สรุปตัวเลขกำรพัฒนำพนักงำน
ชั่วโมงต่อคนต่อปี

จ�ำนวนชั่วโมงอบรมต่อคนต่อปี ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

พนักงานและผู้บริหาร 5.81 4.22 4.92 5.51

บาทต่อคนต่อปี

ค่ำใช้จ่ำยอบรมต่อคนต่อปี ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

พนักงานและผู้บริหาร 773.80 623.78 919.92 562.35
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	 ในป ี 	 2561	 บริ ษัทฯ	 จัดให ้มีการอบรม	 ดังนี้ 	 การประเมินและจัดการ 

ความเสี่ยงภายในองค์กร,	 การสร้างต้นทุนทางสังคมด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม 

ขององค์การ,	Internal	Audit	ISO	9001:2015,	Risk	Based	Thinking	ISO	9001:2015,	

ความรู้เกี่ยวกับระบบ	REACH,	การเชื่อม	Brazing,	และ	ฯลฯ		 	

•	 มีการตรวจร่างกายประจ�าปีในทุกปีเพือ่ลดค่าใช้จ่าย	และเพือ่สขุภาพท่ีดขีองพนกังาน

•	 จดัให้มีงานท�าบุญเลีย้งพระ	และงานเลีย้งสงัสรรค์ให้พนกังานได้ผ่อนคลาย	และมีก�าลงัใจ 

ในการท�างานอย่างเป็นสุข
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•	 มีการให้ทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงาน	

ควำมรับผิดชอบต่อชุมชนและกำรส่งเสริมกำรศึกษำ
	 บริษัทฯ	 สนับสนุนกิจกรรมและโครงการต่างๆ	 ท่ีสนับสนุนชุมชนและโครงการด้าน 

การศึกษาส�าหรับโรงเรียนในชุมชน	อาทิเช่น

•	 เข้าร่วมท�าบุญเพื่อพัฒนาวัดวาอารามใกล้เคียงรอบๆ	ชุมชน



18
C.I.GROUP Public Company Limited

•	 ให้ทุนการศึกษากับเด็กๆ	 ในสถาบัน 

การศึกษา	 และชุมชนใกล้เคียง	 เช่น	

โรงเรียนบางคูวัด	 หมู่บ้านเอ้ืออาทรฯ	

และเทศบาลเมืองบางคูวัด	 ร่วมใน 

การแข่งกีฬาต้านยาเสพติด	เป็นต้น

•	 จัดให้มีการศึกษาและฝึกงานของนิสิต

นกัศกึษาของสถาบันการศกึษาต่างๆ	เช่น	

วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมทอง	วิทยาลัย

เทคนิคปทุมธานี	เป็นต้น
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กำรป้องกันกำรมีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรคอร์รัปชั่น

	 บริษัทฯ	 ตระหนักดีว่าการคอร์รัปช่ันส่งผลร้ายและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสังคม

และเศรษฐกิจท่ีส�าคัญ	 เป็นการกระท�าทางธุรกิจท่ีไม่ถูกต้องสร้างความไม่เป็นธรรมทาง

ธุรกิจ	 ส่งผลเสียต่อช่ือเสียงของบริษัททางด้านจริยธรรมทางธุรกิจ	 ความสามารถในการ

แข่งขันของกิจการ	 และท�าให้บริษัทไม่เป็นท่ียอมรับท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ	 

รวมทั้งลดความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้น	ผู้ลงทุน	และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย	บริษัทจึงถือเป็นหลัก

การส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจท่ีจะไม่สนับสนุนกิจการ	 กลุ่มบุคคล	 หรือบุคคลท่ีมีส่วนร่วมกับ

การแสวงหาผลประโยชน์อันไม่พึงได้รบัไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อม	จากการใช้อ�านาจหน้าท่ีโดย 

มิชอบ	 โดยมีแนวทางชัดเจนท่ีจะร่วมมือและสนับสนุนกับภาครัฐบาลและภาคเอกชน	 โดยใน

การประชุมคณะกรรมการบรษัิท	ครัง้ท่ี	4/2558	เมือ่วันท่ี	11	พฤศจกิายน	2558	คณะกรรมการฯ	

ได้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่อต้านทุจริต	 คอร์รัปช่ัน	 ซ่ึงเป็นผู้มีส่วนส�าคัญใน 

การก�าหนดให้มรีะบบ	ส่งเสรมิและสนบัสนนุนโยบายต่อต้านคอร์รปัช่ัน	เพือ่สือ่สารไปยังพนกังาน 

และผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่าย	 รวมท้ังมีหน้าท่ีในการประเมินความเสี่ยงของกิจกรรมท่ีมีความเสี่ยง

ต่อการทุจริต	คอร์รัปชั่น	และก�าหนดการทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ	

เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลงของธรุกจิ	ระเบียบ	ข้อบังคบั	และข้อก�าหนดของกฎหมาย	

อย่างสม�่าเสมอ	

	 บริษัทฯ	 ได้ร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์	 “โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชน 

ไทยในการต่อต้านทุจริต	(Private	Sector	Collective	Action	Coalition	Against	Corruption	 

Committee	:	CAC)”	เมื่อวันที่	22	ธันวาคม	2559	และได้ผ่านการรับรอง	(Certification)	เป็น

สมาชิกแนวร่วมปฏบัิตขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจรติ	คอร์รปัช่ัน	จากคณะกรรมการ

แนวร่วมปฏิบัติฯ	เมื่อวันที่	17	พฤษภาคม	2561	เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
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นโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น
	 เพื่อม่ันใจได้ว่า	 นโยบายต่อต้านทุจริต	 คอร์รัปชั่น	 ทันสมัย

และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ	 คณะกรรมการบริษัทฯจึงท�าการทบทวน

นโยบายดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง	 โดยในการประชุมคณะกรรมการ

บริษัท	ครั้งที่	4/2560	เมื่อวันที่	11	สิงหาคม	2560	คณะกรรมการฯ	

ได้พิจารณาอนุมัติ	นโยบายต่อต้านทุจริต	คอร์รัปชั่น	(ฉบับปรับปรุง)	

(ท่ีซ่ึงได้รับอนุมัติในการประชุมคณะกรรมการบริษัท	 ครั้งท่ี	3/2557	 

เม่ือวันท่ี	19	 สิงหาคม	2557)	 และแนวปฏิบัติตามนโยบายการ 

ต่อต้านทุจริต	คอร์รัปชั่น	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุม	และ

เป็นแนวทางในการปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น	ดังนี้

1.	ห้ามกรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงานของบริษัทและบริษัทใน

สายธุรกิจด�าเนินการหรือยอมรับหรือให้การสนับสนุนการทุจริต

คอร์รัปช่ันในทุกรูปแบบท้ังทางตรงและทางอ้อม	 โดยครอบคลุม

ถงึทุกบรษัิทย่อย	รวมถงึผูร้บัจ้างหรอืผูร้บัจ้างช่วงอืน่ๆ	ท่ีเกีย่วข้อง	

และก�าหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้าน 

การทุจรติคอร์รปัช่ันนีอ้ย่างสม�า่เสมอ	ตลอดจนมกีารทบทวนแนวทาง

การปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบาย	 ระเบียบปฏิบัติ	 ข้อก�าหนด	 

ข้อบังคับ	ประกาศ	กฎหมาย	และการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ	

2.	มาตรฐานการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน	 เป็นส่วนหนึ่งของการ

ด�าเนนิธรุกจิและเป็นหน้าท่ีความรบัผดิชอบของคณะกรรมการของ

บรษัิท	ผูบ้รหิาร	ผูบั้งคบับัญชา	พนกังานทุกคนทุกระดบั	ผูส่้งมอบ

หรอืผูร้บัเหมาช่วงท่ีจะมีส่วนในการแสดงความคดิเห็นเกีย่วกบัการ

ปฏบัิตเิพ่ือให้การด�าเนนิการด้านการต่อต้านทุจรติคอร์รปัช่ันบรรลุ

ตามนโยบายที่ก�าหนด	

3.	บรษัิทไม่กระท�าหรอืสนบัสนนุการให้สนิบนในทุกรปูแบบ	ทุกกจิกรรม 

ที่อยู่ภายใต้การดูแล	รวมถึงการควบคุม	การบริจาคเพื่อการกุศล 

การบริจาคให้แก่พรรคการเมือง	 การให้ของขวัญทางธุรกิจและ

สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ	 มีความโปร่งใสและไม่มีเจตนาเพ่ือ 

โน้มน้าวให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือเอกชนด�าเนินการที่ไม่เหมาะสม	

4.	บริษัทจัดให้มีการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม	 ท่ีได้รับการทบทวน

อย่างสม�่าเสมอเพื่อป้องกันไม่ให้พนักงานมีการปฏิบัติท่ีไม่ 

เหมาะสม	โดยเฉพาะงานขาย	การตลาด	และจัดซื้อ	

5.	บริษัทจัดให้ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ันแก่ 

คณะกรรมการบรษัิท	ผูบ้รหิารและพนกังานเพือ่ส่งเสรมิความซ่ือสตัย์	

สุจริต	 และรับผิดชอบในการปฏิบัติตามหน้าท่ีความรับผิดชอบ	 

รวมถึงสื่อให้เห็นความมุ่งมั่นของบริษัท	

6.	บรษัิทจดัให้มีกลไกการรายงานสถานะการเงนิท่ีโปร่งใสและถกูต้อง

แม่นย�า

7.	บรษัิทส่งเสรมิให้มกีารสือ่สารท่ีหลากหลายช่องทางเพือ่ให้พนกังาน 

และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถแจ้งเบาะแสอันควรสงสัยโดยม่ันใจ 

ได้ว่าผูแ้จ้งเบาะแสได้รบัการคุ้มครอง	โดยไม่ให้ถกูลงโทษ	โยกย้าย 

ท่ีไม่เป็นธรรมหรอืกลัน่แกล้งด้วยประการใด	และรวมถงึการแต่งตัง้

บุคคลเพื่อตรวจสอบติดตามทุกเบาะแสที่มีการแจ้งเข้ามา

การด�าเนินการตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

	 บริษัทฯ	 ได้ก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี	 และ

จรรยาบรรณธุรกจิ	 เพือ่ให้พนกังานยึดถอืเป็นแนวทางในการปฏบัิตงิาน	

เช่น	 แนวปฏิบัติในเรื่องการรับ-ให้ของขวัญ	 การเลี้ยงรับรอง	 หรือ

ประโยชน์อ่ืนใด	 ตามท่ีก�าหนดไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจให้เป็นไปใน

แนวทางเดียวกัน	 ตลอดจนสอดคล้องกับนโยบายการต่อต้านทุจริต	

คอร์รัปชั่น	โดยจัดพิมพ์ให้	กรรมการ	ผู้บริหาร	และ	พนักงาน	ทุกคน

ไว้ใช้เป็นคูม่อืประจ�าตวั	นอกจากนีบ้รษัิทฯ	ได้มีการสือ่สารนโยบายการ

ต่อต้านทุจริต	คอร์รัปชั่น	และแนวปฏิบัติไปยังบริษัทย่อย	บริษัทร่วม	 

คู่ค้าทางธุรกิจ	และผู้มีส่วนได้เสีย	 รวมทั้งสาธารณชน	ผ่านช่องทาง 

การสื่อสารที่หลากหลาย	เช่น	จดหมาย	Email	บอร์ดประชาสัมพันธ์	 

Website	หรอืช่องทางอืน่ๆ	ตามความเหมาะสม	เพือ่ให้ผูมี้ส่วนได้เสยี 

ทุกกลุ ่มรับทราบและปฏิบัติให้สอดคล้องกับแนวทางท่ีบริษัทฯ 

ก�าหนด	 รวมถึงจัดให้มีการสื่อสารและฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง 

แก่บุคลากรของบริษัท	 เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริง 

เกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปช่ัน	 ความคาดหวังของบริษัทฯ	

และบทลงโทษ	เช่น	การอบรมหัวข้อการก�ากบัดแูลกจิการท่ีดแีละการ

ต่อต้านทุจรติ	คอร์รปัช่ัน	แก่พนกังานใหม่ผ่านหลกัสตูรการปฐมนเิทศ	 

อีกท้ังมีการจัดให้มีการอบรมแก่คณะกรรมการ	 ผู ้บริหาร	 และ 

พนักงานทุกคน
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	 บริษัทฯ	ประกาศนโยบาย	“งดรับของขวัญ	(No	Gift	Policy)”	

ในทุกเทศกาล	ตั้งแต่ปี	2560	ต่อเนื่องถึงปี	2561	เพื่อเป็นการสร้าง

มาตรฐานท่ีดีในการปฏบัิตงิานของบุคลากร	โดยมุง่หวงัให้บุคลากรทุก

ระดับปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถ	 โดยไม่หวังผลประโยชน์

ตอบแทน	มุง่ด�าเนนิงานด้วยความโปร่งใส	ค�านงึถงึสงัคม	สิง่แวดล้อม	

และหลักบรรษัทภิบาล	 โดยบริษัทฯได้จัดท�าหนังสือแจ้งไปยังบริษัท 

คู่ค้า	 ลูกค้าธุรกิจ	 และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง	 ถึงการงดเว้นการให ้

ของขวัญแก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท	 รวมถึงบริษัทในเครือ	

ในช่วงเทศกาลปีใหม่หรือในโอกาสอื่นใด

การแจ้งเบาะแสและมาตรการคุ้มครอง

	 คณะกรรมการบรษัิทพจิารณาอนมัุต	ิ นโยบายการแจ้งข้อร้องเรยีน 

(Whistleblower	Policy)	 และมาตรการคุ ้มครองผู ้ร ้องเรียน	 

ในการประชุมครั้งที่	4/2560	 เมื่อวันศุกร์ที่	11	สิงหาคม	2560	 เพื่อ 

เปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย	 สามารถร้องเรียนเม่ือพบ

พฤติกรรมของกรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงาน	ที่ไม่เหมาะสมหรือ 

ขัดต่อจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท	 	 การแสดงความเห็น	 และแจ้ง

เบาะแสการกระท�าผิดกฎหมาย	 รวมถึงการกระท�าทุจริต	 คอร์รัปช่ัน	

อันน�ามาซ่ึงความเสื่อมเสียในทรัพย์สินและช่ือเสียงของบริษัท	 โดย

บริษัทฯ	 จะรับฟังทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค	 โปร่งใส	 เอาใจใส่	

และให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย	 มีการก�าหนดระยะเวลาด�าเนินการ

ที่เหมาะสม	 มีการรักษาความลับ	 และจะด�าเนินการอย่างระมัดระวัง	

ตลอดจนมีการให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนและบุคคลท่ี

เกี่ยวข้องให้ได้รับความเป็นธรรมหรือไม่ถูกกลั่นแกล้งในทุกลักษณะ	

ก�าหนดให้เลขานกุารบรษัิท	และส�านกัตรวจสอบภายใน	ท�าหน้าท่ีเป็น

หน่วยรบัข้อร้องเรยีนด้านการก�ากบัดูแลกจิการและจรรยาบรรณธรุกจิ

ของบริษัท	โดยมีช่องทางการร้องเรียน	และกระบวนการ	ตามที่แสดง

รายละเอียดใน	website	ของบริษัทฯ	ได้แก่

	 ช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียน	 และข้อเสนอแนะ	 สามารถแจ้ง

ข้อร้องเรียนผ่านช่องทางของบริษัทฯ	ได้	3	ช่องทาง	ดังนี้

	 1.)	 เว็บไซต์บริษัทฯ	:	http://	www.coilinter.com

	 2.)	Email	 :	secretary@coilinter.com 

	 	 :	internalaudit@coilinter.com

	 3.)	ทางไปรษณีย์	หรือยื่นส่งโดยตรงได้ที่	:

	 	 ส�านักเลขานุการบริษัท

	 	 บริษัท	ซี.ไอ.กรุ๊ป	จ�ากัด	(มหาชน)

	 	 1/1	หมู	่7	ถ.บางควูดั	ต.บางควูดั	อ.เมือง	จ.ปทุมธาน	ี12000	

การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต	คอร์รัปชั่น	

	 คณะกรรมการต่อต้านทุจรติ	คอร์รปัช่ันระดบัองค์กรรบัผดิชอบ 

ในการน�าเสนอข้อมูลผลการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต	

คอร์รัปชั่นในกิจกรรมต่างๆ	 ของธุรกิจ	 โดยระบุงานท่ีมีความเสี่ยง

สูงและผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน	 รวมท้ังมาตรการป้องกันหรือลด 

ความเสีย่งท่ีมีประสทิธภิาพ	ตลอดจนการตดิตามประเมนิผลการปฏิบัติ

ตามมาตรการดังกล่าว	โดยจัดท�าเป็นรายงานเสนอต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบเป็นประจ�า
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บทลงโทษ	

	 บริษัทฯ	 ก�าหนดให้บุคลากรทุกระดับต้องลงนามรับทราบคู่มือนโยบาย 

การต่อต้านทุจรติ	คอร์รปัช่ัน	คูมื่อจรรยาบรรณธรุกจิของกรรมการ	ผูบ้รหิาร	พนกังาน	

(Code	of	Conduct)	เพือ่แสดงถงึพนัธะสญัญาในการน้อมรบัหลกัการปฏบัิตท่ีิดเีป็นแนวทาง

การด�าเนนิงาน	คูมื่อดงักล่าวจงึเปรยีบเสมอืนวนิยัท่ีทุกคนต้องปฏบัิต	ิดงันัน้บุคลากร 

ของบรษัิทฯต้องท�าความเข้าใจและปฏบัิตติามนโยบายการต่อต้านทุจรติ	คอร์รปัช่ัน

ในทุกข้ันตอนของการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด	 หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามถือ

เป็นการกระท�าผิด	บริษัทฯจะด�าเนินการลงโทษตามระเบียบข้อบังคับบริษัท	หรือ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ตัวอย่างการสื่อสารนโยบายทุจริต	คอร์รัปชั่น

	 บรษัิทฯ	จดัให้มกีารอบรม	กรรมการ	ผูบ้รหิารและพนกังานในทุกระดบั	เพือ่

สร้างความเข้าใจถงึ	บทบาท	หน้าท่ีของทุกคนต่อนโยบายต่อต้านทุจรติ	คอร์รปัชัน่	

การอบรมหลกัสตูร	“รวมพลงั	สร้างโปร่งใส	ต้านคอร์รปัช่ัน”	เพือ่ให้ผูบ้รหิารและพนกังาน

ทุกคนมีความเข้าใจภาพรวมของนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการท่ีด	ีนโยบายการต่อต้าน

ทุจรติ	คอร์รปัช่ัน	และแนวปฏบัิตติามนโยบายฯ	เพือ่สร้างพืน้ฐานการรบัรู	้ความเข้าใจใน

การปฏบัิตงิาน	ให้สอดคล้องตามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการท่ีด	ีโดยวทิยากรจากภายนอก	

การบรรยาย	“Anti-Corruption	for	Executives	:	ภาค

ธุรกิจกับการต่อต้านคอร์รัปชั่น”		เพื่อสร้างความเข้าใจ

ถึงความส�าคัญการป้องกันการทุจริตคอร์รัปช่ันของ

หน่วยงานเอกชน	 และภาครัฐต่อความสามารถในการ

แข่งขันอย่างยั่งยืนขององค์กรกับคณะกรรมการ	 และ 

ผู้บริหารระดับสูงของบริษทัฯ	โดย	ดร.บัณฑติ	นิจถาวร	

กรรมการอ�านวยการ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย	(IOD)
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THE INNOVATION
Our	world	is	facing	new	threats	from	climate	change,	energy	shortage,	to	emerging	infectious	 

diseases.	Together	makes	better.		Our	R&D	engineers	are	teaming	up	with	architects,	specialists	and	 
universities	to	use	creativity	to	turn	these	threats	into	new	engineering	design	solutions.	 

Good	things	are	happening	right	next	to	you!
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	 ปริมาณความต้องการเครื่องใช้ไฟฟ้าในประเทศในปี	2561	 

มแีนวโนม้ลดลง	เนือ่งจากผูบ้รโิภคระมดัระวังการใช้จา่ย	ประกอบกับ

ตลาด	เครื่องปรับอากาศและคอมเพรสเซอร์ซึ่งเป็นเซ็กเมนต์หลักยัง

คงหดตัวจากผลกระทบปรากฎการณ์	La	Nina	 ท�าให้อุณหภูมิลดลง	

(ตลาดฟื้นตัวกว่าคาด)	 ส่วนในปี	2562-2563	 คาดว่าความต้องการ

เครื่องใช้ไฟฟ้าจะกลับมาขยายตัว	อานิสงส์จาก	

	 1)	ภาวะเศรษฐกิจฟื้นตัวและก�าลังซ้ือภาคครัวเรือนปรับดีข้ึน

หลังจาก	ภาระหนี้โครงการรถคันแรกทยอยครบก�าหนด	

	 2)	ตลาดอสังหาริมทรัพย์ทยอยฟื้นตัวเอ้ือต่อความต้องการ

เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน	

	 3)	คาดว่าจะมคีวามต้องการเปลีย่นเครือ่งใช้ไฟฟ้าใหม่ตามรอบ

ระยะเวลาการถอืครองและเปลีย่นเครือ่งใหม่	(Replacement	

cycle)

	 4)	 สภาพอากาศท่ีคาดว่าจะร้อนขึ้นหนุน	 ให้มีความต้องการ

เครื่องปรับอากาศ	

	 โดยมูลค่าส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้าในปี	2561-2563	 เติบโตต่อ

เนื่องตามภาวะเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าส�าคัญ	(อาเซียน	 สหรัฐฯ	 และ

ญ่ีปุ่น)	ปัจจยัสนบัสนนุส�าคญัจากการท่ีไทยเป็นประเทศผูส่้งออกเครือ่ง

ใช้ไฟฟ้าประเภทท�าความเยน็ท่ีส�าคญัของโลก	และบรษัิทข้ามชาตริาย

ใหญ่ยงัมแีผนขยายการลงทุนในไทยต่อเนือ่ง	เพือ่เป็นฐานการผลติและ

ส่งออก

ข้อมูลพื้นฐำน 
	 อุตสาหกรรมการผลติเครือ่งใช้ไฟฟ้าในประเทศไทยมีพัฒนาการ

มากว่า	50	ปี	โดยรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนผ่านการให้สิทธิ

ประโยชน์ด้านการลงทุนต่างๆ	ของ	BOI	ซ่ึงในระยะแรกของการลงทุน

ช่วงปี	2503-2514	ภาครัฐ	ส่งเสริมการลงทุนผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อ

ทดแทนการน�าเข้าโดยเป็นการน�าเข้าชิ้นส่วนฯ	 มาประกอบและส่วน

ใหญ่เป็นการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าท่ีมีเทคโนโลยีการผลิต	 ไม่ซับซ้อน	

เช่น	วิทยุ	โทรทัศน์	พัดลม	เป็นต้น	ต่อมาช่วงปี	2515-2535	ทางการ

ไทยมี	นโยบายสนบัสนนุการผลติเครือ่งใช้ไฟฟ้าเพือ่ส่งออก	กอปรกบั

ในปี	2530	เหตุการณ	์Plaza	Accord(1)	สง่ผลให้เงนิเยนแขง็คา่	บริษทั

ญ่ีปุ่นจงึย้ายฐานการผลติออกนอกประเทศซ่ึงไทยเป็นหนึง่ในฐานการ

ผลิตท่ีส�าคัญในช่วงเวลานั้น	 นอกจากนี้ต้นทุนการผลิตของไทยท่ีอยู่

ในระดบัต�า่ความได้เปรยีบจากการเป็นศนูย์กลางของภมิูภาคอาเซียน	

และศกัยภาพการเตบิโตของตลาดภมูภิาคอาเซียนหลงัมกีารจดัตัง้เขต 

การค้าเสรีอาเซียน	(ASEAN	Free	Trade	Area:	AFTA)	เมื่อปี	2547	

ยังท�าให้มีบริษัท	 ข้ามชาติ	(โดยเฉพาะสัญชาติญี่ปุ่น)	 เข้ามาตั้งฐาน

ผลิตในไทยเพิ่มขึ้นเป็นล�าดับ	 ทั้งบริษัทผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า	 ชิ้นส่วน

และส่วนประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้า	 (อาทิ	 คอมเพรสเซอร์	 มอเตอร์	 

ไดโอด	หลอดภาพโทรทัศน์	ล�าโพง	เป็นต้น)	และช้ินส่วน	อิเลก็ทรอนกิส์

ท่ีเป็นส่วนประกอบของเครื่องใช้ไฟฟ้า	 (อาทิ	 แผ่นวงจรพิมพ์	 

(Printed	Circuit	Board:	PCB)	แผงวงจรไฟฟ้า	(Integrated	Circuits:	IC) 

ตัวเก็บประจุไฟฟ้า	(Capacitor)	 เป็นต้น)	 จึงเกิดการพัฒนาห่วงโซ่ 

อุปทานการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าของไทย	 จนถึงปัจจุบัน	 ในปี	2559	

อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าในไทยมีจ�านวนผู้ผลิตประมาณ	400	ราย 

แบ่งออกเป็น	1)	 ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ซ่ึงมีความพร้อม	 

ด้านเทคโนโลยีและเงินทุน	(สัดส่วน	14%	ของจ�านวนผู้ผลิตทั้งหมด)	 

แบ่งเป็น	2	กลุ่ม	ย่อย	คือ	กลุ่มบริษัทข้ามชาติที่ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า

แบรนด์ชัน้น�าของโลก	อาทิ	มติซูบิชิ	โซนี	่แอลจ	ีซัมซุง	โตชิบา	เป็นต้น	

และกลุม่ผูผ้ลติสญัชาตไิทยซ่ึงมีท้ังผูร้บัจ้างผลติ	เครือ่งใช้ไฟฟ้าแบรนด์อ่ืน	

(Original	Equipment	Manufacturer:	OEM)	และผูผ้ลติท่ีมกีารพฒันา

แบรนด์ของตนเอง	(ตัวอย่างเครือ่งปรบัอากาศแบรนด์ไทย	เช่น	ทาซาก	ิ 

ซัยโจ-เดนกิ	ยูนิแอร์	เซ็นทรัลแอร์	เป็นต้น	พัดลมแบรนด์ไทย	เช่น	 

ฮาตาริ	แอคคอร์ด	มาสเตอร์คูล	เป็นต้น)	และ	2)	ผู้ผลิตชิ้นส่วนและ

ส่วนประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้าส่งต่อ	 ให้กับผู้ผลิตรายใหญ่	(สัดส่วน	

86%)	ส่วนใหญ่เป็นผูป้ระกอบการ	SME	ซ่ึงมข้ีอจ�ากดั	ด้านการพฒันา

เทคโนโลยีของตนเอง	และมีอ�านาจต่อรองค่อนข้างต�่า	

ภำพรวมอุตสำหกรรมเครื่องใช้
ไฟฟ้ำปี 2561

ภำวะอุตสำหกรรม 
และกำรแข่งขัน

Large-scale	
enterprises

14%

Medium-scale	enterprises
18%

Small-scale	enterprises
68%

Source:	E&E	Intelligence	Unit,	as	of	Jul	2016

Figure 1: Electrical Appliance Producers
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	 หมายเหตุ:	(1)	 ข้อตกลง	Plaza	Accord	 เกิดข้ึนเมื่อปี	2528 

ซ่ึงเป็นผลจากท่ัวโลกได้รับผลกระทบจากนโยบายเศรษฐกิจผ่อนปรน

ของรัฐบาล	 ญ่ีปุ่นหนุนให้เงินเยนอ่อนค่า	 ท�าให้ญี่ปุ่นส่งออกได้มาก

และเกินดุลการค้าทั่วโลก	ประเทศสมาชิกกลุ่ม	G5	อื่น	ประกอบด้วย	

สหรฐัฯ	อังกฤษ	เยอรมน	ีและฝรัง่เศส	จงึกดดันให้ญ่ีปุ่นปรบัค่าเงนิเยน 

ให้แข็งขึ้น	 ส่งผลให้เศรษฐกิจญ่ีปุ่นเกิดภาวะฟองสบู่	 และ	 ต้นทุน

การผลิตสูงข้ึนจนบริษัทสัญชาติญ่ีปุ่นต้องย้ายฐานการผลิตออกนอก

ประเทศ	เพือ่ลดต้นทุนการผลติและรกัษาความได้เปรยีบในการแข่งขัน

Table 1: Thai Electrical Appliance Exports World Rankings 
Air Conditioners

Export value 
(USD)

% share of  
world exports

Ranking

2015 4,524,346 11.4 2

2016 4,842,745 11.7 2

2017 4,815,299 11.0 2

Compressors

Export value 
(USD)

% share of  
world exports

Ranking

2015 1,005,114 7.5 4

2016 954,277 7.1 4

2017 909,422 6.6 6
Washing machines

Export value 
(USD)

% share of  
world exports

Ranking

2015 967,797 7.2 4

2016 1,059,144 7.9 4

2017 1,515,528 10.7 2
Refrigerators

Export value 
(USD)

% share of  
world exports

Ranking

2015 1,815,980 4.5 7

2016 1,872,057 4.7 7

2017 1,931,305 4.5 7

Figure 2: Thai Electrical Appliance Markets

Source:	OIE,	compiled	by	Krungsri	Research

Figure 3: Export Value Share by Product (2017)

Figure 4: Export Market Share (2017)

Source:	MOC

Source:	MOC

Others
46.2%

Compressors
3.9% Washing machines

6.8%

Air-conditioners
20.5%

Refrigerators
8.2%

Televisions  
and radios

12.2%

Video recording
2.2%

Others
30.9%

China
6.6%

EU
12.0%

Japan
13.2%

USA
15.6%

ASEAN
21.7%

Domestic Market
25-35%

Exports
65-75%
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แนวโน้มอุตสำหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้ำ
	 แนวโน้มธรุกจิ/อุตสาหกรรม	ปี	2561-2563	อุตสาหกรรมเครือ่ง

ใช้ไฟฟ้า	จากข้อมูลของส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	พบว่าการ

ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า	 ของไทยส่งออกไปจ�าหน่ายต่างประเทศคิดเป็น

สัดส่วน	65-75%	ของปริมาณการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมด	โดยมี

ตลาดส่งออกส�าคัญ	คือ	อาเซียน	(สัดส่วน	21.7%	ของมูลค่าส่งออก

เครือ่งใช้ไฟฟ้าทุกประเภทของไทยในปี	2560)	สหรฐัฯ	(15.6%)	ญ่ีปุ่น	

(13.2%)	สหภาพยุโรป	(12.0%)	โดยเป็นการส่งออกเครือ่งปรบัอากาศ

สัดส่วน	20.5%	 ของมูลค่าส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้าท้ังหมด	 โทรทัศน์

และวิทยุ	12.2%	 ตู้เย็น	8.2%	 เครื่องซักผ้า	6.8%	 คอมเพรสเซอร์	

3.9%	วีดีโอ	2.2%	และเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น	46.2%	อย่างไรก็ตามการ

พัฒนาห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมการผลิต	เครื่องใช้ไฟฟ้าในไทย

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีระดับความก้าวหน้าไม่เท่าเทียมกัน	 มีผล

ให้อตุสาหกรรมเครือ่งใช้ไฟฟ้าแต่ละประเภทของไทยมภีาวะการผลติ	

และสถานะในตลาดโลกแตกต่างกัน	 โดยกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องใช้

ไฟฟ้าประเภทเครื่องท�าความเย็น	(Cooling)	 โดยเฉพาะเครื่องปรับ

อากาศ	 และคอมเพรสเซอร์	 มีการพัฒนาการผลิตค่อนข้างสมบูรณ์

ตลอดท้ังห่วงโซ่อุปทาน	 ท�าให้การใช้ช้ินส่วนฯ	 หรือส่วนประกอบ

ท่ีผลิตในประเทศในการผลิตสินค้าข้ันปลายมีสัดส่วน	 สูงกว่า	80%	

ของมูลค่าชิ้นส่วนทั้งหมด	 อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้ากลุ่ม	

Cooling	ของไทยจงึเตบิโตต่อเนือ่ง	และไทยมีสถานะเป็นผูส่้งออกอนั

ดับต้นๆ	ของโลกในเชิงมูลค่า	โดยในปี	2560	ไทยเป็นผู้ส่งออกเครื่อง

ปรับอากาศอันดับ	2	ของโลก	(มีส่วนแบ่งในตลาดโลก	11.0%)	และ

เป็นผู้ส่งออกคอมเพรสเซอร์อันดับ	6	 ของโลก	(ส่วนแบ่งตลาดโลก	

6.6%)	2/	นอกจากนี้	ไทยยังเป็นฐานการผลิตและส่งออกกลุ่มเครื่อง

ใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน	(White	goods)	ที่ส�าคัญของโลก	อาทิ	เครื่องซัก

ผ้า	(ในปี	2560	ไทยเป็นผู้ส่งออกอันดับ	2	ของโลก	มีส่วนแบ่งตลาด

โลก	10.7%)	ตู้เย็น	(อันดับ	7	มีส่วนแบ่ง	ตลาดโลก	4.5%)	หม้อหุง

ข้าว	(อันดับ	8	มีส่วนแบ่งตลาดโลก	3.1%)	และไมโครเวฟ	(อันดับ	3	

มีส่วนแบ่งตลาดโลกอยู่ที่	5.2%)	เป็นต้น	จากการศึกษาต�าแหน่งการ

แข่งขนัในตลาดโลกของอุตสาหกรรมเครือ่งใช้ไฟฟ้าของไทยในช่วงปี	

2553-2560	พบว่าประเภทเครือ่งใช้ไฟฟ้าท่ีไทย	มีส่วนแบ่งตลาดเพิม่

ขึ้นในทิศทางเดียวกับการเติบโตของตลาดโลก	(Winners	in	growing	

markets)	คือ	เครื่องปรับอากาศ	คอมเพรสเซอร์	ตู้เย็น	เครื่องซักผ้า	

และ	หม้อหุงข้าว	ส่วนเครือ่งใช้ไฟฟ้าท่ีไทยมส่ีวนแบ่งตลาดลดลงสวน

ทางกับตลาดโลกที่ก�าลังเติบโต	(Losers	in	growing	markets)	 คือ	

ไมโครเวฟ	และพัดลม

	 ส�าหรบัตลาดเครือ่งใช้ไฟฟ้าในประเทศ	(สดัส่วน	25-35%	ของ	

ปรมิาณการผลติเครือ่งใช้ไฟฟ้าท้ังหมดในไทย)	ประเภทเครือ่งใช้ไฟฟ้า

ท่ี	 ภาคครัวเรือนไทยมีอัตราการถือครองสูงกว่า	30%	 ของจ�านวน

ครวัเรอืนท้ังหมด	อาทิ	ตูเ้ย็น	เครือ่งปรบัอากาศ	เครือ่งซักผ้า	พดัลม	

โทรทัศน์	และเตารดี	เป็นต้น	จากการส�ารวจตลาดเครือ่งใช้ไฟฟ้าในไทย

โดย	Euromonitor	(ธนัวาคม	2559)	ระบุว่าการจ�าหน่ายเครือ่งใช้ไฟฟ้า

ท่ีมมูีลค่าตลาดสงู	(อาทิ	เครือ่งปรบัอากาศและเครือ่งฟอกอากาศ)	มี

สดัส่วนสงูสดุท่ี	40%	ของมลูค่า	ตลาดรวมรองลงมา	คอื	ตูแ้ช่และตูเ้ย็น	

(สดัส่วน	17%)	เครือ่งซักผ้า	(สดัส่วน	15%)	เครือ่งใช้ไฟฟ้าขนาดเลก็

ภายในบ้าน	อาทิ	เตารดี	เครือ่งดดูฝุน่	อุปกรณ์	ประกอบอาหาร	พดัลม	

(สดัส่วนรวม	18%)	และเครือ่งใช้ไฟฟ้าอ่ืนๆ	(สดัส่วน	10%)	โดยส่วน

ใหญ่จ�าหน่ายผ่านร้านจ�าหน่ายเครือ่งใช้ไฟฟ้าท่ัวไปท่ีมจี�านวนมากกว่า	

3,000	รายท่ัวประเทศ	หรอืมีสดัส่วนประมาณ	60-65%	ของมูลค่าตลาด

ในประเทศ	รองลงมา	คอื	ร้านค้าปลกีสมยัใหม่	(อาทิ	ดสิค์	เคาน์สโตร์	

ห้างสรรพสนิค้า	 ร้านค้าอุปกรณ์ตกแต่งบ้านสมยัใหม่)	30-35%	 และ

จ�าหน่ายผ่านช่องทางอืน่	(อาทิ	การขายตรง	การขายผ่านอินเตอร์เนต็)	

5%	สถานการณ์ท่ีผ่านมา	จากรายงานของ	Euromonitor	พบว่าการ

เปิดตวัเครือ่งใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีใหม่ๆ	ผลกัดนัราคาจ�าหน่ายให้สงูขึน้	

ส่งผลให้มลูค่าตลาดเครือ่งใช้ไฟฟ้าในประเทศเตบิโตเฉลีย่	6.3%	ต่อปี	

ในช่วง	2555-2559	การส่งออกเผชิญข้อจ�ากดัในการเตบิโตโดยมูลค่า

ส่งออกหดตวัเฉลีย่	0.1%	ต่อปี	 เนือ่งจาก	1)	 เศรษฐกจิโลกฟ้ืนตวัช้า	

2)	 ศกัยภาพการแข่งขันของฐานการผลติเครือ่งใช้ไฟฟ้าของไทยบาง

รายการเริม่เข้าสูภ่าวะถดถอย	(โดยเฉพาะเครือ่งใช้ไฟฟ้ากลุม่ภาพและ

เสยีง	(Audio	and	Visual:	AV))	3)	วกิฤตน�า้ท่วมครัง้รนุแรงในไทยช่วง

ปลายปี	2554	สร้างความเสยีหายให้กบัฐานผลติเครือ่งใช้ไฟฟ้าในไทย	

และ	4)	การปรบัข้ึนค่าจ้างแรงงานข้ันต�า่ท่ัวประเทศเป็น	300	บาทต่อวนั	

ในปี	2555	ท�าให้โรงงานผลติเครือ่งใช้ไฟฟ้า	และส่วนประกอบข้ามชาติ

บางรายย้ายฐานการผลติออกจากไทย	ส�าหรบัสถานการณ์อุตสาหกรรม

เครื่องใช้ไฟฟ้าของไทยในปี	2560	 การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าของไทย	 

หดตวั	7.2%	YoY	หรอืมีจ�านวน	44.9	ล้านหน่วย	สอดคล้องกบัดชันี

ผลผลติอุตสาหกรรมเครือ่งใช้ไฟฟ้าเฉลีย่ปี	2560	อยูท่ี่	119.8	ลดลง

เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนท่ีระดับ	128.6	 แรงฉุดหลักจาก

การจ�าหน่ายเครือ่งใช้ไฟฟ้าในประเทศ	หดตวัค่อนข้างมาก	ส่วนตลาด

ส่งออกขยายตวัเลก็น้อย	อย่างไรกต็าม	มลูค่าตลาดเครือ่งใช้ไฟฟ้าโดย

รวมยังขยายตวั	ส่วนหนึง่เป็นผลจากการปรบัขึน้ราคาเครือ่งใช้ไฟฟ้าท่ีมี 

นวตักรรมใหม่ๆ	ตลาดเครือ่งใช้ไฟฟ้าในประเทศปี	2560	มียอดจ�าหน่าย	

14.7	 ล้านหน่วย	 หดตัว	9.2%	YoY	 แต่มีมูลค่าใกล้เคียงกับปีก่อน	

เนือ่งจากอุณหภมูท่ีิลดต�า่กว่าปีก่อน	และผลจากการเร่งซ้ือเครือ่งใช้ไฟฟ้า

ท�าความเย็นไปแล้วก่อนหน้าในช่วงเกดิปรากฏการณ์	El	Nino	ในช่วงปี	

2558-2559	ท�าให้ยอดจ�าหน่ายเครือ่งปรบัอากาศและคอมเพรสเซอร์
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ลดลงมาก	(-13.9%	YoY	และ	-9.8%	YoY	ตามล�าดบั)	ขณะท่ียอด

จ�าหน่ายเครือ่งใช้ไฟฟ้าอืน่ๆ	อาทิ	ตูเ้ย็น	โทรทัศน์	หม้อหุงข้าว	เครือ่ง

ซักผ้า	เป็นต้น	หดตวั	6.1%	YoY	ตามภาวะตลาดอสงัหารมิทรพัย์ท่ียัง

ซบเซา	การส่งออกเครือ่งใช้ไฟฟ้าของไทยในปี	2560	มมูีลค่า	23,503	

ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ	 เติบโต	6.5%YoY	 เนื่องจากเศรษฐกิจประเทศ

ตลาดส่งออกหลกั	คอื	สหรฐัฯ	 ยุโรป	 ญ่ีปุ่น	และจนี	(สดัส่วนส่งออก

รวมกนั	47%	ของมูลค่าการส่งออกเครือ่งใช้ไฟฟ้าท้ังหมด)	ฟ้ืนตวัต่อ

เนือ่ง	โดยเครือ่งใช้ไฟฟ้าประเภทท่ีส่งออก	ได้เพิม่ข้ึน	อาทิ	โทรทัศน์	

มลูค่า	2,855	ล้านดอลลาร์สหรฐัฯ	(+0.7%	YoY)	ตูเ้ย็น	มลูค่า	1,935	

ล้านดอลลาร์สหรฐัฯ	(+2.7%	YoY)	 เครือ่งซักผ้า	มลูค่า	1,600	 ล้าน

ดอลลาร์สหรฐัฯ	(+39.4%	YoY)	วทิยุ	มลูค่า	520	ล้านดอลลาร์สหรฐัฯ	

(+2.0%	YoY)	 และเครื่องใช้ไฟฟ้าอ่ืนๆ	(เช่น	 พัดลม	 ไมโครเวฟ	 

เครือ่งท�าน�า้อุน่	เป็นต้น)	มลูค่ารวม	10,859	ล้านดอลลาร์สหรฐัฯ	(+10.1%	

YoY)	 ส่วนการส่งออกเครือ่งใช้ไฟฟ้าท่ีลดลง	 คอื	 เครือ่งปรบัอากาศ	

มลูค่า	4,824	ล้านดอลลาร์สหรฐัฯ	(-1.0%	YoY)	และคอมเพรสเซอร์

มลูค่า	911	ล้านดอลลาร์สหรฐัฯ	(-5.6%	YoY)

	 แนวโน้มอุตสาหกรรม	 ปริมาณการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าของ

ไทยในปี	2561	มีแนวโน้มหดตัว	1-3%	YoY	แต่จะกลับมาขยายตัว	

3-5%	ต่อปี	ในปี	2562-2563	โดยการส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้าคาดว่า

จะขยายตัวต่อเนื่องตามทิศทางเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าโดยเฉพาะใน

ภูมิภาคอาเซียน	(สัดส่วนส่งออก	22%	 ของมูลค่าส่งออก	 เครื่องใช้

ไฟฟ้าท้ังหมด)	 ส่วนตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าในประเทศจะทยอยปรับดี

ข้ึนนบัจากปี	2562	(กระเตือ้งขึน้ช้ากว่าคาดเนือ่งจากตลาดเครือ่งปรบั

อากาศยังมี	ข้อจ�ากดัการเตบิโตจากสภาพอากาศท่ีไม่เอ้ือ)	ท้ังนีปั้จจยั

หนุนการขยายตัวของตลาดในปี	2562-2563	มาจากภาวะเศรษฐกิจ

ที่ฟื้นตัวและก�าลังซื้อภาคครัวเรือนที่	ปรับดีขึ้นภายหลังจากภาระหนี้

โครงการรถคนัแรกทยอยครบก�าหนดตลาดอสงัหารมิทรพัย์ท่ีทยอยฟ้ืน

ตวัท�าให้มคีวามตอ้งการเครือ่งใช้ไฟฟ้าเพิม่ขึน้	และผูบ้ริโภคบางสว่น

จะมีความต้องการเปลีย่นเครือ่งใช้ไฟฟ้าใหม่ตาม	Replacement	cycle	

ประกอบกบัคาดว่าผูผ้ลติและผูค้้าเครือ่งใช้ไฟฟ้าจะมีกลยุทธ์การตลาด

ช่วยกระตุน้การตดัสนิใจซ้ือของผูบ้รโิภคเพิม่ข้ึนหลงัจากตลาดซบเซา

ต่อเนื่องมาหลายปี
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Figure 5: Business Position of Thai Electrical Appliances by Product
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	 ตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าในประเทศกระเตื้องข้ึนช้ากว่าคาดในป	ี

2561	 ความต้องการเครื่องใช้ไฟฟ้ายังหดตัว	5-10%	YoY	 ในเชิง

ปรมิาณ	โดยความต้องการในกลุม่เครือ่งปรบัอากาศและคอมเพรสเซอร์

ซึ่งเป็นเซ็กเมนต์หลัก	ยังมีแนวโน้มหดตัวต่อเนื่องจากปีก่อน	ผลจาก

ปรากฏการณ์	La	Nina	(เริ่มตั้งแต่	ปี	2560)	ท�าให้ฤดูฝนยาวนานกว่า

ปกติและอุณหภูมิลดลง	 จึงไม่เอ้ือต่อการท�าตลาดเครื่องปรับอากาศ	

อย่างไรก็ตาม	 อานิสงส์จากการแข่งขันฟุตบอลโลกช่วยหนุนความ

ต้องการโทรทัศน์ขยายตวัและการจดัโปรโมช่ันของผูผ้ลติและผูจ้�าหน่าย

จะช่วยหนนุการการเตบิโตของยอดจ�าหน่ายเครือ่งใช้ไฟฟ้าบางกลุม่โดย

เฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนขนาดเล็กที่มี	Replacement	cycle	

สั้น	ขณะที่มูลค่าตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าในประเทศปี	2561	มีระดับใกล้

เคยีงปี	2559-2560	ผลจากราคาสนิค้าปรบัสงูข้ึนตามนวตักรรมใหม่ๆ	

อาทิ	เครือ่งปรบัอากาศระบบอินเวอร์เตอร์ท่ีช่วยประหยัดไฟฟ้า	เครือ่ง

ใช้ไฟฟ้าที่	ควบคุมผ่านสมาร์ทโฟน	เป็นต้น	ปี	2562-2563	คาดว่า

ความต้องการเครื่องใช้ไฟฟ้าในประเทศจะเติบโต	ทั้งเชิงปริมาณและ

มลูค่าโดยจะขยายตวั	3-5%	ต่อปีในเชิงปรมิาณ	อานสิงส์	จากตลาดท่ี

อยูอ่าศยัท่ีคาดว่าจะปรบัตวัดีข้ึนผูบ้รโิภคบางส่วนท่ีเร่งซ้ือเครือ่งใช้ไฟฟ้า

ในช่วงหลายปีก่อนจะกลบัมามีความต้องการเปลีย่นเครือ่งใช้ไฟฟ้าใหม่

ตาม	Replacement	cycle	และความต้องการเครื่องปรับอากาศที่คาด

ว่าจะกลบัมาเติบโต	เนือ่งจากสภาพอากาศท่ีคาดว่าจะมอุีณหภมูสิงูขึน้

หลงัเข้าสูป่รากฏการณ์	El	Nino	รอบใหม่ในปี	2562-2563	ประกอบกบั

คาดว่าผูผ้ลติเครือ่งใช้ไฟฟ้าจะมีการจดัโปรโมช่ันกระตุน้ยอดขายอย่าง

ต่อเนือ่ง	ส่วนมลูค่าตลาดจะเตบิโต	8-10%	ต่อปี	อานสิงส์จากการเปิด

ตัวสินค้านวัตกรรมใหม่ๆ	ที่มีราคาสูงต่อเนื่อง	มูลค่าส่งออกเครื่องใช้

ไฟฟ้าในปี	2561-2563	จะเติบโตเฉลีย่	3-5%	ต่อปี	ตามการส่งออกไป 

สหรัฐฯ	และยุโรป	(สัดส่วนส่งออกรวมกันประมาณ	30%	ของมูลค่า 

การส่งออกเครือ่งใช้ไฟฟ้าท้ังหมดของไทย)	และภมิูภาคเอเชีย	ซ่ึงมอีตัรา 

การถอืครองเครือ่งใช้ไฟฟ้าในระดบัต�า่	และมคีวามต้องการบรโิภคเพิม่ข้ึน	 

จากกลุม่คนชัน้กลางโดยไทยยังคงเป็นหนึง่ในฐานการผลติเครือ่งใช้ไฟฟ้า 

เพือ่ส่งออกท่ีส�าคญั	และมศีกัยภาพในการแข่งขนัเป็นอนัดบัต้นๆ	ของโลก 

โดยเฉพาะกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าท�าความเย็น	(อาทิ	 เครื่องปรับอากาศ	

ตู้เย็น	ตู้แช่	คอมเพรสเซอร์	 เป็นต้น)	ซึ่งบริษัทข้ามชาติรายใหญ่ยัง

มีแผนขยายการลงทุนใน	 ไทยต่อเนื่องโดยเฉพาะเครื่องปรับอากาศ	 

คอมเพรสเซอร์และส่วนประกอบ	เพือ่เป็นฐานการผลติหลกัของภมิูภาค	 

อย่างไรกต็าม	การส่งออกเครือ่งซักผ้ายงัมีความเสีย่งจากสหรฐัฯ	ออกมาตรการ 

ปกป้องการน�าเข้า	(Safeguard)	อาจส่งผลให้การส่งออกไปตลาดสหรฐัฯ	

ลดลง	(ในปี	2560	สหรัฐฯ	มีสัดส่วนส่งออก	33%	ของมูลค่าส่งออก

เครื่องซักผ้าทั้งหมดของไทย)	ในระยะปานกลาง	-	ยาว	อุตสาหกรรม

เครือ่งใช้ไฟฟ้าของไทยยงัมีโอกาสเตบิโตอีกมาก	เนือ่งจากความต้องการ

เครือ่งใช้ไฟฟ้าท่ีใช้เทคโนโลยีข้ันสงู	แนวโน้มมากข้ึน	สอดคล้องกบัการ

พฒันาพืน้ท่ีโครงการระเบียงเศรษฐกจิภาคตะวนัออก	(EEC)	ท่ีภาครฐั

ให้ความส�าคัญกับอุตสาหกรรมใหม่แห่งอนาคต	 หรือ	 อุตสาหกรรม	 

4.0	 จะช่วยดึงดูดเม็ดเงินลงทุนพัฒนานวัตกรรมการผลิตเครื่องใช้

ไฟฟ้าในไทยเพ่ิมข้ึน	โดยเฉพาะเครือ่งใช้ไฟฟ้ากลุม่ท่ีไทยมีศกัยภาพใน 

การ	แข่งขันสงู	อาทิ	กลุม่เครือ่งท�าความเย็น	และกลุม่เครือ่งใช้ไฟฟ้า

ในครัวเรือน	(White	goods)

มุมมองวิจัยกรุงศรี:	 คาดว่าผลประกอบการอุตสาหกรรมเครื่องใช้

ไฟฟ้าของไทยในปี	2561-2563	 จะเติบโตต่อเนื่องใกล้เคียงกับปีท่ี

ผ่านมา	ปัจจยับวกจากนโยบายบรษัิทแม่ให้ความส�าคญักบัการพฒันา

นวตักรรมเครือ่งใช้ไฟฟ้ารุน่ใหม่ในไทย	ตลาดส่งออกมีแนวโน้มเตบิโต

ต่อเนือ่ง	และ	ตลาดในประเทศท่ีจะทยอยปรบัดข้ึีนตามการฟ้ืนตัวของ

ก�าลังซื้อผู้บริโภค	

ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้ำท�ำควำมเย็น :	 จะสามารถรักษาผลประกอบ

การอยู่ในระดับปกติ	 ปัจจัยหนุนจากตลาดส่งออกท่ีจะกลับมาเติบโต	

Figure 6: Manufacturing Production Index (MPI)
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Figure 7: Thai Electrical Appliance Production by Product
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เนื่องจากไทย	มีศักยภาพในการแข่งขันเป็นอันดับต้นๆ	ของโลก	อีก

ท้ังบรษัิทข้ามชาตริายใหญ่ยังมแีผนขยายการลงทุนในไทยต่อเนือ่งเพือ่

เป็นฐานการผลติหลกัของภมูภิาค	แต่อทิธพิลของ	La	Nina	ท่ีส่งผลให้

อุณหภูมิในภูมิภาคอาเซียนเฉลี่ยทั้งปี	2561	ลดลง	อาจเป็นข้อจ�ากัด

ในการขยายตวัของตลาดอาเซียน	(รวมตลาดในประเทศ)	ในช่วงเวลา

ดังกล่าว	อย่างไรก็ตามคาดว่าในปี	2562-2563	สถานการณ์ผลิตจะดี

ข้ึนจากการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิจะหนนุความต้องการใช้เครือ่งใช้ไฟฟ้า

เพิ่มขึ้น	ประกอบกับอุณหภูมิจะสูงขึ้นจากปรากฏการณ์	El	Ninoเอื้อ 

ให้ความต้องการเครือ่งปรบัอากาศและคอมเพรสเซอร์กลบัมาเตบิโตได้	

ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้ำในครัวเรือนอื่นๆ : คาดว่าผลประกอบการโดย

รวมมีแนวโน้มทรงตวั	การส่งออกคาดว่าจะยังเตบิโต	โดยเฉพาะเครือ่ง

ซักผ้าซ่ึงไทยเป็นฐานผลิตท่ีส�าคัญของโลก	 และมีโอกาสส่งออกใน

เอเชียได้เพ่ิมข้ึน	(สามารถทดแทนตลาดสหรัฐฯ	 ท่ีมีปัจจัยเสี่ยงจาก

มาตรการกีดกันทางการค้าในสินค้าประเภทนี้)	 แต่การส่งออกเครื่อง

ใช้ไฟฟ้าประเภทอื่นยังเผชิญภาวะการแข่งขันสูง	โดยเฉพาะเครื่องใช้

ไฟฟ้าจากจีนซ่ึงมีราคาถูกกว่า	 และมีการพัฒนาคุณภาพสูงขึ้นเป็น

ล�าดับ	 ส่วนความต้องการเครื่องใช้ไฟฟ้าในประเทศมีแนวโน้มปรับ

ดีข้ึน	 โดยเฉพาะเครื่องซักผ้า	 และเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนขนาด

เล็ก	อาทิ	หม้อหุงข้าว	 เครื่องดูดฝุ่น	 ไมโครเวฟ	 เป็นต้น	แต่เครื่อง

ใช้ไฟฟ้าในกลุ่มภาพและเสียงมีทิศทางลดลงจากการเข้ามาแย่งส่วน

แบ่งตลาด	ของอุปกรณ์	อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพา	อาทิ	สมาร์ทโฟน	

แท็บแล็ต	โน๊ตบุ๊ค	เป็นต้น	
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Figure 8: Electrical Appliance Exports by Value
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ผู้จ�ำหน่ำยเครื่องใช้ไฟฟ้ำ : คาดว่าตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าจะเติบโตต�่า

ในปี	2561	แต่จะขยายตัวดีขึ้นในปี	2562-2563	โดยร้านค้าสมัยใหม่

รายใหญ่	อาทิ	Power	Buy,	Power	Mall	ซึ่งมีความได้เปรียบด้านเงิน

ทุน	ความหลากหลายของสินค้า	สาขาที่มีจ�านวนมากรวมทั้งกลยุทธ์

การตลาดและราคาท่ีจงูใจ	จงึเป็นกลุม่ท่ีได้อานสิงส์จากการฟ้ืนตวัของ

ตลาดเครือ่งใช้ไฟฟ้า	แต่ร้านจ�าหน่ายเครือ่งใช้ไฟฟ้าท่ัวไปซ่ึงส่วนใหญ่

มกีารบรหิารธรุกจิแบบดัง้เดมิอาจมีผล	ประกอบการไม่ดนีกั	เนือ่งจาก

เผชิญการแข่งขันรนุแรงข้ึนจากรายใหญ่	และร้านค้าปลกีสมัยใหม่บาง

ประเภทท่ีมกีารจ�าหน่ายเครือ่งใช้ไฟฟ้า	อาทิ	HomePro,	HomeWorks,	

TESCO	Lotus,	Big	C	เป็นต้น
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ปัจจัยควำมเสี่ยง

	 นอกเหนือจากการด�าเนินงานในธุรกิจของบริษัทฯแล้ว	 อาจมี

เหตุการณ์หรือปัจจัยภายนอกท่ีไม่แน่นอนซ่ึงสามารถส่งผลกระทบ 

ในด้านลบต่อการด�าเนนิงานเพือ่ให้บรรลเุป้าหมายของบรษัิทฯ	ปัจจยั 

ความเสีย่งต่างๆ	อาจจะมาจากภายในและภายนอกบรษัิทท่ีไม่สามารถ

ควบคมุได้	ไม่ว่าจะเป็นความเสีย่งด้านภาวะเศรษฐกจิ	ด้านการปฏบัิตงิาน 

และด้านการเงนิ	ดงันัน้การเตรยีมความพร้อมในการรองรบัเหตกุารณ์ 

ท่ีอาจเกดิข้ึนจึงจ�าเป็นอย่างย่ิงต่อการด�าเนนิงานของบรษัิทฯ	เพือ่ป้องกนั 

ความเสี่ยง	 และลดความเสียหายท่ีอาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมาย 

ของบริษัทฯ

	 บรษัิทฯ	มีคณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบรหิาร	กรรมการ

ผู้จัดการ	 และผู้จัดการของฝ่ายต่างๆ	 ท�าหน้าท่ีในการประเมินและ

วเิคราะห์ความเสีย่ง	รวมท้ังแนวโน้มหรอืเหตกุารณ์ท่ีอาจเกดิขึน้และเป็น

อุปสรรคต่อการด�าเนนิธรุกจิอันมผีลกระทบต่อบรษัิทฯ	โดยในการประชุม 

คณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	7/2559	เมื่อวันที่	11	พฤศจิกายน	2559	 

มีมติอนุมัตินโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ	ดังนี้

นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน)

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

ความเสี่ยงท่ีมีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์องค์กร	 ซ่ึงครอบคลุมถึง	

การบรหิารความเสีย่งด้านความปลอดภยัและสขุอนามัยของพนกังาน	

สังคมและชุมชน	 รวมถึงสิ่งแวดล้อม	 การปฏิบัติตามกฏหมายและ 

ข้อก�าหนด	ตอบสนองต่อผูม้ส่ีวนได้เสยีอย่างเป็นธรรม	รวมถงึความเสีย่ง 

ต่อการทุจริต	 คอร์รัปช่ัน	 โดยค�านึงถึงเป้าหมายผลการด�าเนินงาน	 

และการลงทุนของบริษัทฯ	 สอดคล้องกับการก�ากับดูแลกิจการท่ีด	ี 

เพือ่ลดความเสีย่งท่ีจะส่งผลกระทบต่อความส�าเรจ็ของบรษัิทฯ	หรอืลด 

ความเสยีหายกรณท่ีีความเสีย่งได้เกดิขึน้	และ/หรอืการได้มาซ่ึงโอกาส 

ทางธรุกจิ	โดยใช้กรอบการบรหิารความเสีย่งระดบัองค์กร	ตามแนวทาง	 

COSO-Enterprise	Risk	Management	Framework	2004

ค�าจ�ากัดความ

	 ความเสีย่ง	หมายถงึเหตกุารณ์ทีม่โีอกาสเกดิขึน้และส่งผลกระทบ 

ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท

แนวปฏิบัติ

1.	 บริษัทฯ	 จัดวางระบบและกระบวนการบริหารความเสี่ยงท่ัวท้ัง

องค์กร	รวมท้ังบรษัิทในเครอื	ให้สอดรบักบั	กลยุทธ์และเป้าหมาย

ทางธุรกิจ

2.	 บริษัทฯ	 จักบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้	(Risk	

Appetite)	หรอืเบ่ียงเบนไม่เกนิกว่าระดับท่ีบรษัิทฯยอมรบัได้	(Risk	

Tolerance)

3.	 คณะกรรมการตรวจสอบ	 ท�าหน้าท่ีเสมือนเป็นคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง	โดยจะท�าการก�ากับดูแลการบริหารความเสี่ยง 

ของบรษัิทฯ	ให้เป็นไปตามนโยบาย	รวมท้ังให้ข้อคดิเห็น	ข้อเสนอแนะ	 

และติดตาม	 เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล	ตามที่ระบุไว้ในกฏบัตร

4.	 ฝ่ายจัดการจะบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ	และบริษัทใน 

เครอืในภาพรวม	และก�ากบัดแูลการบรหิารจดัการในแต่ละความเสีย่ง 

ตามหน้าท่ีความรับผิดชอบ	 หรือตามท่ีคณะกรรมการบริษัท 

มอบหมาย	 พร้อมท้ังจัดให้มีการรายงานผลการด�าเนินงานด้าน

บรหิารความเสีย่งต่อคณะกรรมการตรวจสอบฯเพือ่ให้ความเห็นชอบ 

หรือข้อเสนอแนะ	อย่างสม�่าเสมอหรือตามความเหมาะสม

5.	 ผู้บริหารทุกหน่วยงานของบริษัทฯ	 มีหน้าท่ีในการบริหารจัดการ

ความเสีย่งในระดบัองค์กร	ระดบัสายงานและระดบัปฏบัิตกิารท่ีอยู่ 

ภายใต้ความรับผิดชอบหรือท่ีฝ่ายจัดการมอบหมาย	 พร้อมท้ัง 

ก�าหนดและส่งเสริมพนักงานให้ตระหนักถึงความส�าคัญของ 

การบริหารความเสี่ยง

6.	 ส�านักงานตรวจสอบภายใน	 มีหน้าท่ีให้ค�าปรึกษา	 ข้อคิดเห็น	 

ข้อเสนอแนะ	 แนวปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงแก่หน่วยงาน

ต่างๆ	ภายในองค์กร	พร้อมท้ังจดัท�ารายงาน	การบรหิารความเสีย่ง 

ขององค์กรต่อฝ่ายจัดการ	 และเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการ 

ตรวจสอบฯอย่างสม�่าเสมอหรือตามความเหมาะสม

7.	 พนักงานทุกคนมีหน้าท่ีปฏิบัติตามระบบและกระบวนการบริหาร

ความเสีย่ง	ท้ังในระดับองค์กร	ระดบัสายงาน	และระดบัปฏบัิตกิาร	 

ตามท่ีบริษัทฯ	 ก�าหนดโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน 

ที่รับผิดชอบ

	 การด�าเนนิการตามนโยบายการบรหิารความเสีย่งฉบับนี้ให้รวม

ไปถึงการก�าหนดกรอบแนวทาง	 คู่มือการบริหารความเสี่ยงและการ

จัดหาทรัพยากรให้เพียงพอต่อการน�านโยบายการบริหารความเสี่ยง

ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

การทบทวนและปรับปรุงนโยบาย

	 นโยบายการบริหารความเสี่ยง	 และคู่มือต่างๆ	 ท่ีเกี่ยวข้องจะ

ต้องได้รับการทบทวนและปรับปรุงเป็นประจ�า	 โดยให้มีการรายงาน

ความเหมาะสมและประสทิธผิลของการน�าไปใช้งานต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
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รำยละเอียดควำมเสี่ยงต่ำงๆ พร้อมกำรบริหำรจัดกำรของบริษัทมี

ดังต่อไปนี้

1. ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของรำคำวัตถุดิบ

	 เนื่องจากวัตถุดิบในการผลิตของบริษัท	คือ	ท่อทองแดง	แผ่น 

อลมูเินยีม	และแผ่นเหลก็เคลอืบสงักะส	ีซ่ึงวตัถดุบิดงักล่าวเป็นสนิค้า	

Commodities	 ซ่ึงมีราคาเปลี่ยนแปลงไปตามราคาของตลาดโลก	 

ดังนั้น	ผลการด�าเนินงานของบริษัทจึงมีโอกาสที่จะผันผวนตามราคา

ของวตัถดุบิในตลาดโลก	อย่างไรกต็าม	บรษัิทมกีารท�าสญัญาร่วมกนั 

ระหว่างผู้ผลิตวัตถุดิบและลูกค้าแบบไตรภาคี	 และความสัมพันธ์ 

ท่ีดีกับผู้จัดจ�าหน่ายวัตถุดิบท�าให้บริษัทได้รับข่าวสารและแนวโน้ม 

การเปลี่ยนแปลงของราคาอย่างใกล้ชิด	 อีกท้ังผู้บริหารของบริษัท 

เป็นผู้ท่ีมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมผลิตคอยล์มานานกว่า	20	 ปี	 

ซ่ึงจะช่วยให้บรษัิทสามารถคาดการณ์ถงึภาวการณ์และความเคลือ่นไหว

ของราคาทองแดง	อลมูเินยีม	และแผ่นเหลก็ชุบสงักะสไีด้ในระดบัหนึง่	

	 นอกจากนี	้เพือ่เป็นการจ�ากดัความเสีย่งในข้ันต้น	ก่อนการก�าหนด 

ราคาขายสินค้าให้แก่ลูกค้าทุกราย	 บริษัทจะตรวจสอบราคาวัตถุดิบ

ในคลังวัตถุดิบของบริษัทเพื่อทราบถึงต้นทุนวัตถุดิบท่ีแท้จริงก่อน	 

ซ่ึงโดยปกตบิรษัิทจะมรีะดบัของ	Safety	Stock	ประมาณ	2	เดอืน	ส�าหรบั

กรณีที่เป็นลูกค้ารายใหญ่ส่วนใหญ่ที่จ�าเป็นที่จะต้องก�าหนดราคาขาย

สินค้าล่วงหน้าเป็นรายปี	 บริษัทก็ได้มีการก�าหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมใน 

ใบเสนอราคาว่า	กรณีที่ราคาวัตถุดิบมีการเปลี่ยนแปลงเกินกว่าระดับ 

ราคาวตัถดุบิท่ีก�าหนดไว้	บรษัิทจะด�าเนนิการเจรจาและตกลงราคาขาย 

ใหม่กบัลกูค้ารายใหญ่ดงักล่าวเพือ่ให้สอดคล้องกบัต้นทุนวัตถดุบิท่ีเพิม่

สูงขึ้น	โดยการปรับราคาดังกล่าวจะใช้ระยะเวลาประมาณ	1-2	เดือน 

ในการด�าเนนิการซ่ึงสอดคล้องกบัระยะเวลา	Safety	Stock	ของบรษัิท	

อย่างไรกต็ามส�าหรบัลกูค้าท่ัวไปบรษัิทสามารถปรบัราคาขายในทันที

หากราคาวัตถุดิบมีการเปลี่ยนแปลง

2. ควำมเสีย่งจำกกำรพึง่พงิผู้จดัจ�ำหน่ำยวตัถดุบิรำยใหญ่หรอืน้อยรำย

	 บริษัทมีการพึ่งพิงผู ้จัดจ�าหน่ายวัตถุดิบรายใหญ่น้อยราย	 

โดยปี	2561	 บริษัทมีสัดส่วนการสั่งซื้อท่อทองแดงจากผู้จัดจ�าหน่าย 

รายใหญ่	 3	 รายคิดเป็นร้อยละ	 78.41	 ของปริมาณการสั่งซ้ือ 

ท่อทองแดงท้ังหมดของบรษัิท	และในจ�านวนนัน้บรษัิทพ่ึงพาผูจ้ดัจ�าหน่าย 

ท่อทองแดงรายใหญ่ที่สุดสูงถึงร้อยละ	29.50	 ของปริมาณการสั่งซื้อ

ทองแดงท้ังหมด	นอกจากนี	้ในส่วนของการจดัหาวตัถดุบิอืน่	ๆ 	ไม่ว่า 

จะเป็นแผ่นอลูมิเนียม	 และแผ่นเหล็กชุบสังกะสีก็มีลักษณะพ่ึงพิง 

ผู้จัดจ�าหน่ายน้อยรายเช่นเดียวกัน	ทั้งนี้	เพื่อเป็นการประหยัดต้นทุน 

ในการจดัซ้ือ	และเพือ่คงปรมิาณการสัง่ซือ้ท่ีมต่ีอผูจ้ดัจ�าหน่ายแต่ละราย 

ให้อยู่ในระดับท่ีสูงพอท่ีบริษัทจะได้ประโยชน์จากการสั่งซ้ือสินค้า 

ในปริมาณมาก	(Volume	Discount)	นอกจากนี้	การที่บริษัทสามารถ

คงปริมาณการสั่งซ้ือได้ในระดับท่ีค่อนข้างสูงเพื่อสร้างอ�านาจการ 

ต่อรองของบรษัิทให้เพิม่ขึน้	ผนวกกบั	ผูผ้ลติและผูจ้ดัจ�าหน่ายวัตถุดบิ

รายใหญ่ๆ	 เหล่านั้นเป็นคู่ค้ากับบริษัทมานานและมีความสัมพันธ์ที่ดี 

มาโดยตลอด	ดงันัน้ความเสีย่งในการพึง่พงิผูจ้ดัจ�าหน่ายวตัถดิุบน้อยราย 

จึงลดลงได้ในระดับหนึ่ง

	 อย่างไรก็ตาม	 บริษัทก็ตระหนักถึงความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าว	

และมีความพยายามท่ีจะกระจายการสั่งซ้ือวัตถุดิบของบริษัทให้กับ 

ผูจ้ดัจ�าหน่ายรายอ่ืน	ๆ 	ท่ีเสนอเงือ่นไขการสัง่ซ้ือท่ีใกล้เคยีงกบัเงือ่นไข

ท่ีบรษัิทได้จากผูจ้ดัจ�าหน่ายรายใหญ่	ซ่ึงในปัจจบัุน	สดัส่วนการพึง่พงิ

ผูจ้ดัจ�าหน่ายวตัถดิุบรายใหญ่ลดลง	โดยจะเห็นได้จากการท่ีบรษัิทเริม่

มีการสั่งซื้อท่อทองแดงจากผู้จัดจ�าหน่ายรายอื่นๆ	เพิ่มขึ้น

3. ควำมเสี่ยงจำกกำรขำดวัตถุดิบ

	 วัตถุดิบหลักที่บริษัทใช้ในการผลิต	คือ	ทองแดง	 เป็นวัตถุดิบ

ประเภทท่ีไม่อาจเกบ็รกัษาไว้ได้นาน	เม่ือใช้แล้วหมดไป	แต่ยังสามารถ

น�ามายุบให้กลับเป็นวัตถุเช่นเดิมแล้วน�ากลับมาประดิษฐ์ขึ้นใหม่	 

ซ่ึงต้องน�าเข้าจากต่างประเทศเท่านัน้	จงึอาจส่งผลให้เกดิการขาดแคลน

และมีราคาสูงได้

	 ดังนัน้	เพือ่ลดความเสีย่งด้านราคา	และการขาดแคลนวตัถดุบิท่ี

อาจเกดิข้ึนในอนาคต	บรษัิทฯ	ได้ด�าเนนิการศกึษาและพฒันาผลติภณัฑ์	

จนในเบ้ืองต้นบรษัิทฯได้เพิม่สายการผลติคอยล์ท่ีท�าจากอลมิูเนยีมเพือ่

ลดต้นทุนให้ท้ังแก่ลกูค้าและบรษัิทฯ	พร้อมกบัการศกึษาเพ่ือหาวตัถดุบิ

ทดแทนที่ให้คุณสมบัติไม่ต่างจากทองแดง	อย่างต่อเนื่อง	รวมถึงการ

เข้าร่วมเป็นสมาชิก	ASHRAE	(the	American	Society	of	Heating,	

Refrigerating	and	Air-Conditioning	Engineers)	เป็นองค์กรที่เป็น

ศนูย์รวมของวทิยาการด้านระบบการท�าความร้อน	เย็นและระบบปรบั

อากาศของสหรัฐอเมริกา	 เพื่อเข้าถึงข้อมูล	 ข่าวสารและเทคโนโลย่ี 

การผลติเฉพาะด้าน	เพ่ือมัน่ใจว่าบรษัิทฯยังคงมีการผลติและผลติภณัฑ์

ที่ทันสมัยเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวอีกด้วย
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4. ควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน

	 เนือ่งจากบรษัิทมีรายได้จากการส่งออกประมาณร้อยละ	35.73	

ของยอดขายรวมของบรษัิท	บรษัิทจงึมโีอกาสท่ีจะได้รบัผลกระทบจาก

ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ	 อย่างไร

ก็ตาม	 บริษัทก็มีการสั่งซ้ือวัตถุดิบบางส่วนจากต่างประเทศเช่นกัน	

โดยในปี	2561	บริษัทมีรายได้จากต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ	35.73	

ของยอดขาย	 และมีการสั่งซ้ือวัตถุดิบจากต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ	

47.66	 ของยอดการสั่งซ้ือวัตถุดิบ	 เน่ืองจากรายได้และค่าใช้จ่ายท่ี

เกิดข้ึนนั้นอ้างอิงด้วยสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐท้ังหมด	 ดังนั้นบริษัทจึง

สามารถลดผลกระทบของการผนัผวนของอัตราแลกเปลีย่นได้ในระดบั

หนึ่ง	(Natural	Hedge)

	 นอกจากนี้จากการท่ีบริษัทมีนโยบายในการให้ระยะเวลา 

ช�าระหนี้ส�าหรับลูกค้าต่างประเทศ	ประมาณ	30	-	60	วัน	ส่งผลท�าให้ 

ความเสีย่งในเรือ่งอัตราแลกเปลีย่นของรายได้จากการส่งออกดงักล่าว 

ค่อนข้างสัน้	อย่างไรกต็าม	บรษัิทได้เลง็เห็นถงึความส�าคญัในการป้องกนั 

ความเสีย่งดงักล่าว	บรษัิทจงึมีการตดิตามข่าวสารและความเคลือ่นไหว

ของอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศอย่างใกล้ชิด	และจะพิจารณา

ป้องกันความเสี่ยงด้วยการซ้ืออัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า	 (Currency	

Forward)	ตามสถานการณ์และความจ�าเป็น

5. ควำมเสีย่งจำกนโยบำยกำรเปิดกำรค้ำเสรแีละกำรรวมกลุม่ทำงกำรค้ำ

	 นโยบายการเปิดการค้าเสรีโดยเฉพาะอย่างย่ิงในเขต	AEC	 

จะท�าให้การแข่งขันในอุตสาหกรรมผลติคอยล์ของภมิูภาคนีม้แีนวโน้ม 

ท่ีรุนแรงมากข้ึน	 ซ่ึงเป็นไปในทิศทางเดียวกับภาวะการแข่งขันของ

อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศท้ังในเรื่องของราคาและการออก

ผลติภณัฑ์รุน่ใหม่ๆ	เพือ่ตอบสนองความต้องการของลกูค้าให้มากย่ิงข้ึน	 

ส่งผลให้ผู ้ผลิตคอยล์ต้องมีการแข่งขันในเรื่องราคาและคุณภาพ

เพ่ิมมากข้ึนตามไปด้วย	 นอกจากนี้ยังมีการน�าคอยล์จากผู้ผลิตใน 

ต่างประเทศเข้ามาจ�าหน่ายในประเทศเพิม่มากข้ึน	โดยเฉพาะอย่างย่ิง

จากประเทศจนี	ซ่ึงมีความได้เปรยีบในด้านราคาสนิค้า	ในปัจจบัุนบรษัิท

มีนโยบาย	 มุ่งเน้นท่ีจะท�าการตลาดกับลูกค้าท่ีมีความต้องการคอยล์

ที่มีคุณภาพสูง	บริษัทจึงมีการแข่งขันกันในคนละตลาดกับสินค้าของ

ประเทศจีนซ่ึงมีลักษณะการผลิตน้อยรูปแบบแต่มีจ�านวนมาก	 แต่ละ

รูปแบบไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าท่ีมี 

การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาได้	 และด้วยคุณภาพสินค้าซ่ึงได้รับ 

การรบัรองมาตรฐานท้ังจากประเทศสหรฐัอเมรกิา	และแคนาดาของบรษัิท 

และการบริการ	 รวมท้ังความสัมพันธ์ท่ีดีกับลูกค้า	 ถือเป็นสิ่งส�าคัญ

เพื่อให้มั่นใจในความสามารถในการแข่งขันของบริษัทได้เป็นอย่างดี	

	 อย่างไรก็ตาม	 ทางบริษัทฯ	 ได้ศึกษาผลกระทบดังกล่าวและ 

เตรยีมพร้อมส�าหรบัการเข้ามาของคูแ่ข่งจากต่างประเทศ	ด้วยการปรบัปรงุ 

คณุภาพผลติภณัฑ์	เพิม่ประสทิธภิาพของกระบวนการผลติและขยายฐาน 

การส่งออกให้กว้างขึ้น	โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มตะวันออกกลาง	

6. ควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพิงลูกค้ำรำยใหญ่

	 ในระยะเวลา	3	 ปีท่ีผ่านมา	 บริษัทไม่มีสัดส่วนการขายให้แก่ลูกค้ารายใดรายหนึ่งเกินกว่าร้อยละ	30	 ของรายได้จากการขายรวม	 

ซึ่งสามารถสรุปสัดส่วนการจ�าหน่ายสินค้าให้ลูกค้ารายใหญ่	5	รายแรกของบริษัทในปี	2559	-	2561	ได้ดังนี้

สัดส่วนการจ�าหน่ายให้แก่ลูกค้ารายใหญ่	5	รายแรก	ในปี	2559	-	2561

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

สัดส่วนการขายให้แก่ลูกค้ารายใหญ่	5	รายแรก* 68.59 65.94 58.94

*	นับรวมลูกค้าที่เป็นตัวแทนจ�าหน่ายในต่างประเทศ

	 โดยลูกคา้รายใหญ่เหลา่นี้สว่นใหญ่เป็นลูกค้าทีม่คีวามสมัพนัธท์ีด่ีกบับรษิทัมาเป็นเวลานาน	รวมทัง้บริษทัไดม้กีารร่วมพฒันาผลิตภณัฑ์

กับลูกค้ารายใหญ่ดังกล่าวมาโดยตลอด	และด้วยคุณภาพของสินค้าซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบันต่างๆ		ความสามารถในการตอบ

สนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ	 ท�าให้บริษัทมั่นใจว่าจะสามารถรักษาฐานลูกค้าปัจจุบัน	 รวมท้ังขยายฐาน

ลูกค้าใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง
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7. ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่อง

	 ความเสีย่งด้านสภาพคล่องเกดิจากการท่ีเงนิสดและรายการเทียบ

เท่าเงินสดมีปริมาณน้อยเมื่อเทียบกับความต้องการเงินสดหมุนเวียน	

ซ่ึงโดยปกติบริษัทฯ	 และบริษัทย่อยได้มีการติดตามดูความเสี่ยงด้าน

สภาพคล่องและรักษาระดับสถานะของเงินสดและรายการเทียบเท่า

เงินสดเพื่อให้เพียงพอต่อการด�าเนินงานของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	

พร้อมท้ังการตั้งเป้าหมายเพ่ือลดความเสี่ยงจากความผันผวนของ

กระแสเงนิสด	อีกท้ังบรษัิทฯให้ความส�าคญักบัการบรหิารจดัการเงนิสด

โดยการสร้างสมดลุระหว่างเงนิสดรบัและจ่าย	เพือ่สร้างความมัน่ใจว่า

บริษัทฯจักมิต้องเผชิญต่อความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

8. ควำมเสี่ยงของกำรลงทุนในบริษัทย่อย

	 ในกรณีท่ีบริษัทย่อยไม่สามารถหาแหล่งเงินทุนเพื่อสนับสนุน

การขยายการลงทุน	บรษัิทฯในฐานะผูถ้อืหุ้นใหญ่	จ�าเป็นต้องช่วยเหลอื 

สนับสนุนการหาเงินเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนสนับสนุนโครงการใหม่	 

ดงันัน้หากผลการด�าเนนิงานของบรษัิทย่อยไม่เป็นไปตามแผน	บรษัิทฯ

ในฐานะผูถ้อืหุ้นอาจได้รบัผลกระทบจากการลงทุนและมีความเสีย่งท่ีจะ

ไม่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนตามที่ก�าหนดไว้

	 อย่างไรกด็	ีปัจจบัุนบรษัิทย่อย	บรษัิท	ซีไอจ	ีดเีวลลอปเม้นท์	จ�ากดั 

(บริษัท	 เดอ	 ละไม	 จ�ากัด)	 ขยายธุรกิจสู่ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเพื่อ

กระจายความเสีย่งของธรุกจิ	รวมถงึสามารถต่อยอดจนครอบคลมุถงึ

งานระบบปรบัอากาศท่ีสามารถเสรมิธรุกจิของบรษัิทแม่ได้อีกด้วย	และ

เพื่อป้องกันความเสี่ยงในระดับหนึ่งการรับงานของบริษัทย่อยจักเน้น

เป็นผู้ประมูลงานโดยส่งงานท่ีได้รับออกไปยังบริษัทท่ีมีความช�านาญ

ในงานนั้นๆ	ทั้งนี้การลงทุนในบริษัทย่อย	บริษัทฯจะเน้นในการขยาย

ขอบเขตในธุรกิจที่จะสามารถส่งเสริมธุรกิจของบริษัทฯในอนาคต

9. ควำมเสี่ยงจำกภัยต่ำงๆ

	 จากเหตอุุทกภยัครัง้ใหญ่เมือ่ปี	2554	ท�าให้บรษัิทตระหนกัถงึภยั

ธรรมชาติและภัยอื่นๆ	ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน	

เครือ่งจักร	และสนิทรพัย์ถาวรท่ีจ�าเป็นต่อการด�าเนนิงานจนเกดิความหยุด 

ชะงักทางธุรกิจได้	 บริษัทฯได้มีการท�าประกันภัยครอบคลุมภัยต่างๆ		 

เพือ่เป็นการลดความเสยีหายท่ีอาจเกดิข้ึนได้	นอกจากนี	้การท่ีบรษัิทฯ

มกี�าลงัการผลติกระจายตัวอยูต่ามโรงงานของบรษัิทถงึ	3	แห่ง	หากเกดิ 

เหตฉุุกเฉินหรอืเกดิความเสยีหายข้ึน	ณ	โรงงานใดหนึง่	โรงงานแห่งอืน่ๆ 

ยังมีความสามารถรองรับการผลิตเพื่อชดเชยโรงงานท่ีไม่สามารถท�า 

การผลติได้ในระดบัหนึง่	เพือ่ให้การตอบสนองความต้องการของลกูค้า

เป็นไปอย่างราบรื่นที่สุด	

10. ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี

	 อีกความเสี่ยงหนึ่งท่ีผู้ประกอบการในธุรกิจอุตสาหกรรมอาจ 

จกัต้องประสบคอืการเปลีย่นแปลงเทคโนโลยีท้ังในส่วนของกระบวนการ

ผลติ	และ/หรอืแม้แต่กบัตวัผลติภณัฑ์เอง	ท่ีซ่ึงบางอย่างอาจส่งผลดกีบั

ผูป้ระกอบการเองจากความสามารถในการเพิม่ประสทิธผิลการผลติเช่น

การเปลีย่นแปลงความสามารถของเครือ่งจกัรในการผลติบางประเภท

ท่ีสามารถลดเวลาและลดการใช้แรงงานซ่ึงหมายถึงการลดต้นทุน

ลงได้อีกด้วย	 ขณะท่ีบางอย่างอาจส่งผลกระทบโดยตรงหากบริษัทฯ 

ไม่สามารถรองรบัการปรบัเปลีย่นได้อย่างทันกาล	เช่นการเปลีย่นแปลง

รูปแบบของผลิตภัณฑ์ท่ีให้คุณสมบัติเช่นเดียวหรือดีกว่าผลิตภัณฑ ์

ท่ีบริษัทฯผลิตและจ�าหน่ายอยู่ในปัจจุบัน	 แต่เนื่องจากผลิตภัณฑ์	 

heat	 transfer	 จักไม่สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้อย่างรวดเร็ว	 

ดังจะเห็นได้ว่าในรอบ	30	ปีที่บริษัทจัดตั้งขึ้นมาการเปลี่ยนแปลงทาง

เทคโนโลยีท่ีเกิดข้ึนมิเกินไปกว่าความสามารถของเครื่องจักรและ

ศกัยภาพของบรษัิทฯท่ีจะรองรบัได้	อย่างไรกต็ามเพือ่ป้องกนัความเสีย่ง 

ดังกล่าวบริษัทได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก	ASHRAE	(the	American	 

Society	of	Heating,	Refrigerating	and	Air-Conditioning	Engineers)	 

เป็นองค์กรท่ีเป็นศูนย์รวมของวิทยาการด้านระบบการท�าความร้อน	

เยน็และระบบปรบัอากาศของสหรฐัอเมรกิา	เพือ่เข้าถงึข้อมลู	ข่าวสาร 

และเทคโนโลยีก่ารผลติเฉพาะด้าน	เพือ่ม่ันใจว่าบรษัิทฯยังคงมกีารผลติ 

และผลิตภัณฑ์ท่ีทันสมัย	 รวมถึงการจัดให้มีฝ่ายค้นคว้าและวิจัย	 

เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องอยู่ตลอดเวลา

เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวอีกด้วย
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11. ควำมเสี่ยงจำกผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

	 เนื่องจากบริษัทเป็นผู้ผลิตสินค้าอุตสาหกรรม	 ในกระบวน 

การผลติจ�าเป็นต้องใช้น�า้มนั	น�า้และสารเคมีบางชนดิท่ีซ่ึงอาจก่อให้เกดิ 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรอบหรือต่อผู้ปฏิบัติงานเอง	 เพื่อเป็น 

การก�าจดัความเสีย่งดงักล่าวทางบรษัิทฯจงึได้จดัอปุกรณ์ความปลอดภยั

ส�าหรับการปฏิบัติงานให้กับพนักงานในสายการผลิต	และใช้ระบบปิด

ในกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี	เช่น	การพ่นสี	เพื่อมั่นใจว่าจะ

ไม่มสีารตกค้างไปสูส่ภาวะแวดล้อมภายนอก	รวมถงึจดัท�าระบบบ�าบัด

น�า้เสยี	เพือ่สามารถน�าน�า้ท่ีใช้ในกระบวนการแล้วกลบัมาใช้ได้อีกครัง้ 

และมั่นใจว่าน�้าท่ีปล่อยสู่ล�าลางสาธารณะปลอดจากสารเคมีตกค้าง 

อีกด้วย	ท้ังนีบ้รษัิทฯมี	คณะกรรมการความปลอดภยั	อาชีวอนามัยและ 

สภาพแวดล้อมในการท�างาน	(คปอ.)	 เพื่อท�าหน้าท่ีตรวจสอบอย่าง

สม�่าเสมอ	หากกระบวนการผลิตอยู่ในความเสี่ยงดังกล่าวจักสามารถ

สั่งการให้แก้ไขและปรับปรุงเครื่องมือ	 อุปกรณ์และ/หรือกระบวนการ

ตามระดับของผลกระทบอีกด้วย

12. ควำมเสี่ยงจำกประธำนกรรมกำรบริหำรเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท 

 รับเหมำก่อสร้ำง คู่แข่งของบริษัทย่อย

	 เนื่องจากบริษัท	 ซีไอจี	 ดีเวลลอปเม้นท์	 จ�ากัด	(บริษัทย่อย)	 

เข้าสู่ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง	 ซ่ึงอาจท�าให้เกิด	conflict	of	 interest	 

เนื่องมาจาก	ประธานกรรมการบริหาร	ของบริษัทฯ	ถือหุ้นในบริษัท	

เอ.เอส.เอ.	การช่าง	จ�ากดั	ซ่ึงเป็นบรษัิทรบัเหมาก่อสร้างแห่งหนึง่	เพือ่ลด 

ความเสีย่งดงักล่าวบรษัิทได้มกีารวางนโยบายการท�ารายการระหว่างกนั 

ป้องกันมิให้ผู้ท่ีมีความเกี่ยวโยงเข้าท�ารายการพิจารณาอนุมัติในงาน 

ท่ีเกีย่วข้องในทางใดทางหนึง่	อย่างไรกต็ามเนือ่งมาจาก	บรษัิท	เอ.เอส.เอ	 

การช่าง	 จ�ากัด	 ไม่ได้ด�าเนินธุรกิจใดๆ	 แล้วในปัจจุบัน	 จึงสามารถ 

ตัดปัญหา	conflict	of	 interest	 ของกรรมการบริหารออกไปได้	 

ในทางกลับกันเนื่องจาก	 ประธานกรรมการบริหารมีประสบการณ ์

ในธรุกจิรบัเหมาก่อสร้างเป็นอย่างดีซ่ึงมปีระโยชน์ต่อการด�าเนนิธรุกจินี้ 

อีกต่อหนึ่ง
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ข้อมลูทำงกำรเงิน (งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร) ของบริษทั ซ.ีไอ.กรุป๊ จ�ำกดั (มหำชน)
หน่วย	:	ล้านบาท

รายการ
จ�านวนเงิน

31 ธันวาคม 2559  31 ธันวาคม 2560  31 ธันวาคม 2561

สินทรัพย์รวม 1,191 1,213 1,219

หนี้สินรวม 310 390 453

ส่วนของผู้ถือหุ้น 881 824 765

รายได้รวม 938 887 1,087

ก�าไร	(ขาดทุน)	ขั้นต้น 144 122 157

ก�าไร	(ขาดทุน)	สุทธิ 15 (53) (59)

ก�าไร	(ขาดทุน)	ต่อหุ้น 0.02 (0.06) (0.07)

ข้อมูลทำงกำรเงินของบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน)  
บริษัทย่อยและกิจกำรที่ควบคุมร่วมกัน

หน่วย	:	ล้านบาท

รายการ
จ�านวนเงิน

31 ธันวาคม 2559  31 ธันวาคม 2560  31 ธันวาคม 2561

สินทรัพย์รวม 1,113 1,154 1,181

หนี้สินรวม 324 402 469

ส่วนของผู้ถือหุ้น 789 752 712

รายได้รวม 958 900 1,104

ก�าไร	(ขาดทุน)	ขั้นต้น 145 119 148

ก�าไร	(ขาดทุน)	สุทธิ (2) (33) (40)

ก�าไร	(ขาดทุน)	ต่อหุ้น (0.002) (0.038)	 (0.046)

ข้อมูลส�ำคัญ 
ทำงกำรเงิน
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โครงสร้ำงกำรถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรกที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2561 สรุปได้ดังนี้

จ�านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 2,640

%	Shares	in	Scripless	Holding 87.67

Rank Major Shareholders # Shares % Shares

1. กลุ่มพุ่มเสนำะ

	 นายอารีย์	พุ่มเสนาะ

	 นางสาวอริสา		พุ่มเสนาะ

	 นางสาวอนัญญา		พุ่มเสนาะ	

96,808,600

78,479,900

		3,580,000

 

11.19

9.08

0.41

2. กลุ่มแสงน้อย

	 นายไพโรตร์	แสงน้อย

	 นางอลิสา	แสงน้อย

40,381,200

32,109,800

4.67

3.71

3. กลุ่มหวังก่อเกียรติ

	 นายทวีศักดิ์	หวังก่อเกียรติ

	 นายณัฐพัชร์	หวังก่อเกียรติ

30,500,000

		4,600,000

3.53

0.53

4. นายสุรจิตต์	ปานจันทร์ 23,233,200 2.69

5. นายอังกูร	เทพสาสน์กุล 22,985,600 2.66

6. นางอารยา	ตันธนสิน 15,900,000 1.84

7. นายโกวิท	หรรษ์หิรัญ 14,074,982 1.63

8. บริษัท	ไทยเอ็นวีดีอาร์	จ�ากัด 13,637,046 1.58

9. นายธีระ	พุ่มเสนาะ 12,000,000 1.39

10. นายไพโรจน์	เตชดนัย 11,500,000 1.33

โครงสร้ำงกำรถือหุ้น 
และกำรจัดกำร
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โครงสร้ำงกำรจัดกำร 
กำรจัดกำร

ประกอบด้วยคณะกรรมการ	จ�านวน	3	ชุด	คือ	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหาร	และคณะกรรมการตรวจสอบ		มีรายละเอียดดังนี้

1. คณะกรรมกำรบริษัท	ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน	7	ท่าน	ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง

1.	พล.ต.อ.ปรุง	 บุญผดุง ประธานกรรมการบริษัท	/	ประธานกรรมการตรวจสอบ

2.	นายอารีย์	 พุ่มเสนาะ กรรมการ	/	รองประธานกรรมการบริษัท

3.	นายทวีศักดิ์	 หวังก่อเกียรติ กรรมการ	

4.	นายธีระ	 พุ่มเสนาะ กรรมการ

5.	นางจันทน์กะพ้อ	 ดิสกุล กรรมการ

6.	นายทรงพล	 อันนานนท์ กรรมการอิสระ	/	กรรมการตรวจสอบ

7.	นายนฎิศวร์	 รอดเพชร กรรมการอิสระ	/	กรรมการตรวจสอบ

ค�ำนิยำม
กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้รหิำร	หมายถงึกรรมการท่ีด�ารงต�าแหน่งเป็นผูบ้รหิาร

และมีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารงานประจ�าของบริษัทฯ

กรรมกำรท่ีไม่เป็นผูบ้รหิำร	หมายถงึกรรมการท่ีมไิด้ด�ารงต�าแหน่งเป็น

ผู้บริหารและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารงานประจ�าของบริษัทฯ	

อาจจะเป็นหรือไม่เป็นกรรมการอิสระก็ได้

กรรมกำรอิสระ	หมายถงึกรรมการผูซ่ึ้งเป็นอิสระจากผูถ้อืหุ้นรายใหญ่	

และเป็นอสิระจากความสมัพนัธ์อ่ืนใด	ท่ีจะมากระทบต่อการใช้ดลุพนิจิ

อย่างอิสระ	และมีคุณสมบัติ	ดังต่อไปนี้	

(1)	ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบรหิารงาน	ลกูจ้าง	

พนักงานท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจ�า	 หรือผู้มีอ�านาจควบคุม

ของ	บรษัิทใหญ่	บรษัิทย่อย	บรษัิทร่วม	บรษัิทย่อยล�าดบัเดยีวกนั	 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 หรือของผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท	 เว้นแต่

จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อน

วันที่	ได้รับการแต่งตั้ง

(2)	ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต	 หรือโดยการจด

ทะเบียนตามกฎหมาย	 ในลักษณะท่ีเป็น	 บิดามารดา	 คู่สมรส	 

พี่น้อง	และบุตร	รวมทั้งคู่สมรสของบุตร	ของผู้บริหาร	ผู้ถือหุ้น

รายใหญ่	 ผู้มีอ�านาจควบคุม	 หรือบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอให้

เป็นผู้บริหาร	หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท	หรือบริษัทย่อย

(3)	ไม่มหีรอืเคยมีความสมัพนัธ์ทางธรุกจิกบั	 บรษัิทใหญ่	 บรษัิทย่อย	

บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอ�านาจควบคุม	 ในลักษณะ

ท่ีอาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน	 

รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย	หรือผู้มีอ�านาจควบคุม

ของผูท่ี้มคีวามสมัพนัธ์ทางธรุกจิกบั	บรษัิทใหญ่	บรษัิทย่อย	บรษัิท

ร่วม	ผูถ้อืหุ้นรายใหญ่	หรอืผูมี้อ�านาจควบคมุของบรษัิท	เว้นแต่จะ

ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวัน

ที่ได้รับการแต่งตั้ง	“ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ”	ตามวรรคหนึ่ง	รวม

ถงึการท�ารายการทางการค้าท่ีกระท�าเป็นปกต	ิเพือ่ประกอบกจิการ	

การเช่าหรอืให้เช่าอสงัหารมิทรพัย์	รายการเกีย่วกบัสนิทรพัย์หรอื

บริการ	 หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน	 ด้วยการ

รับหรือให้กู้ยืม	ค�้าประกันการให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน	

รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนท�านองเดียวกัน	 ซ่ึงเป็นผลให้บริษัทหรือคู่

สัญญามีภาระหนี้ท่ีต้องช�าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง	 ตั้งแต่ร้อยละสาม

ของสินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ย่ีสิบล้านบาท

ขึ้นไป	แล้วแต่จ�านวนใดจะต�่ากว่า	ทั้งนี้	การค�านวณภาระหนี้ดัง

กล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค�านวณมูลค่าของรายการท่ีเกี่ยวโยง

กันตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์

ในการท�ารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน	 โดยอนุโลม	 แต่ในการพิจารณา

ภาระหนี้ดังกล่าว	 ให้นับรวมภาระหนี้ท่ีเกิดข้ึนในระหว่างหนึ่งปี

ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
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(4)	ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบัญชีของบรษัิทใหญ่	 บรษัิทย่อย	 บรษัิท

ร่วม	ผูถ้อืหุ้นรายใหญ่	หรอื	ผู้มอี�านาจควบคมุ	และไม่เป็นผูถ้อืหุ้น

ท่ีมีนัย	 ผู้มีอ�านาจควบคุม	 หรือหุ้นส่วนของส�านักงานสอบบัญชี	 

ซ่ึงมีผูส้อบบัญชขีอง	บรษัิทใหญ่	บรษัิทย่อย	บรษัิทร่วม	ผูถ้อืหุ้น

รายใหญ่	หรอืผูม้อี�านาจควบคมุ	สงักดัอยู	่เว้นแต่จะได้พ้นจากการ

มลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัท่ีได้รบัการแต่งตัง้

(5)	ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ	 ซ่ึงรวมถึงการให้

บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน	ซึ่งได้รับ

ค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทใหญ่	 บริษัทย่อย	

บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอ�านาจควบคุม	และ	ไม่เป็น

ผูถ้อืหุ้นท่ีมนียั	ผูมี้อ�านาจควบคมุ	หรอืหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการทาง

วชิาชพีนัน้ด้วย	เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้ว	

ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง	

(6)	ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รบัการแต่งตัง้ข้ึนเพือ่เป็นตวัแทนของกรรมการ

ของบรษัิท	ผูถ้อืหุ้นรายใหญ่	หรอื	ผูถ้อืหุ้นซ่ึงเป็นผูท่ี้เกีย่วข้องกบั

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(7)	ไม่ประกอบกจิการท่ีมีสภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขันท่ีมี

นัยกับกิจการของบริษัทใหญ่	หรือบริษัทย่อย	หรือไม่เป็นหุ้นส่วน

ท่ีมีนยัในห้างหุ้นส่วน	หรอืเป็นกรรมการท่ีมส่ีวนร่วมในการบรหิาร

งาน	ลูกจ้าง	พนักงาน	ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ�า	หรือถือหุ้น

เกนิร้อยละหนึง่ของจ�านวนหุ้นท่ีมสีทิธอิอกเสยีงท้ังหมดของบรษัิท

อ่ืน	ซ่ึงประกอบกจิการท่ีมสีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขัน

ที่มีนัยกับกิจการของบริษัทใหญ่	หรือบริษัทย่อย

(8)	ไม่มีลักษณะอ่ืนใดท่ีท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ

เกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัท

กรรมกำรผู้มีอ�ำนำจลงนำม
	 กรรมการผูม้อี�านาจลงนามผูกพนับรษัิท	คอื	นายอารย์ี	พุม่เสนาะ	 

หรอื	นายธรีะ	พุ่มเสนาะ	หรอื	นางจนัทน์กะพ้อ	ดสิกลุ	หรอื	นายทวศีกัดิ	์

หวังก่อเกียรติ	 ลงลายมือช่ือร่วมกันรวมเป็นสองคนและประทับตรา

ส�าคัญของบริษัท	

 ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัท 

1.	 จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย	วัตถุประสงค์	ข้อบังคับ	มติ

ของท่ีประชุมผู้ถือหุ้น	 ด้วยความสุจริต	 และระมัดระวังรักษาผล

ประโยชน์ของบริษัท

2.	 มีอ�านาจมอบหมายแต่งตั้งกรรมการจ�านวนหนึ่งให้เป็นคณะ

กรรมการบรหิาร	เพือ่ด�าเนนิการอย่างหนึง่อย่างใดหรอืหลายอย่าง

เพื่อปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท	 

รวมท้ังมีอ�านาจแต่งตัง้ประธานกรรมการบรหิาร	และคณะกรรมการ	

อื่นๆ	 เช่น	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหา	และ

คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน	ตามความเหมาะสม

3.	 ก�าหนดเป้าหมาย	แนวทาง	นโยบาย	แผนงาน	และงบประมาณของ

บริษัท	ควบคุมดูแลการบริหารและการจัดการของคณะกรรมการ

บริหาร	 หรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมาย	 ให้เป็นไปตามนโยบายท่ี

คณะกรรมการได้ให้ไว้

4.	 พจิารณาทบทวน	อนมุตั	ิและก�ากบัดแูลนโยบาย	ทิศทาง	กลยุทธ์	

แผนงานการด�าเนนิธรุกจิ	งบประมาณส�าหรบัประกอบธรุกจิประจ�าปี	

งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี	โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบรษัิท	

ที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหาร	โดยสนับสนุนการน�านวัตกรรม

และเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่กิจการ	

5.	 ตดิตามผลการด�าเนนิงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณ

อย่างต่อเนื่อง

6.	 พิจารณาและอนุมัติกิจการอื่นๆ	ที่ส�าคัญอันเกี่ยวกับบริษัท	หรือ

ที่เห็นสมควรจะด�าเนินการนั้นๆ	เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัท

7.	 ก�ากับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	 และก�ากับดูแลให้บริษัท 

มนีโยบายการเปิดเผยข้อมลู	การจดัการข้อมูลลบัเพือ่ไม่ให้เกดิข้อมูล 

รัว่ไหล	การรกัษาความลบัของข้อมลูและข้อมลูท่ีอาจมผีลกระทบ

ต่อราคาหลักทรัพย์	(market	sensitive	information)

8.	 ดแูลความเพยีงพอของสภาพคล่องทางการเงนิและความสามารถ

ในการช�าระหนี้และกลไกท่ีจะสามารถกอบกู้ฐานะการด�าเนินงาน

ได้ในกรณกีจิการประสบปัญหาทางการเงนิ	 ตลอดจนการดแูลให้

พนกังานมีความรูค้วามเข้าใจในการบรหิารจดัการเงนิ	และกองทุน

ส�ารองเลีย้งชพี

	 เว้นแต่อ�านาจในการด�าเนินการดังต่อไปนี้	 จะกระท�าได้ก็ต่อ

เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน	ทั้งนี้	ก�าหนดให้รายการที่

กรรมการหรอืบุคคลท่ีอาจมคีวามขัดแย้ง	มส่ีวนได้เสยี	หรอือาจมีความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์อืน่ใดกบับรษัิทหรอืบรษัิทย่อย	ให้กรรมการซ่ึง

มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้น	ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น	

	 (ก)	 เรื่องที่กฎหมายก�าหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น	

	 (ข)	การท�ารายการท่ีกรรมการมส่ีวนได้เสยีและอยู่ในข่ายท่ีกฎหมาย	
หรือข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ระบุให้ต้องได้รับอนุมัติ
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	

และในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะ
กรรมการ	 และท่ีประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า	3	 ใน	
4	 ของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม	 และมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน
	 (ก)	การขาย	 หรือโอนกิจการของบริษัทท้ังหมด	 หรือบางส่วน 

ที่ส�าคัญ
	 (ข)	การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืน	 หรือบริษัทเอกชน 

มาเป็นของบริษัท
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		 (ค)	การท�า	แก้ไข	หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของ
บรษัิทท้ังหมด	หรอืบางส่วนท่ีส�าคญั	การมอบหมายให้บุคคล
อื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท	หรือการรวมกิจการกับบุคคล
อื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งก�าไรขาดทุนกัน	

	 (ง)		การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ	หรือข้อบังคับ

	 (จ)	 การเพ่ิมทุน	การลดทุน	การออกหุ้นกู	้การควบหรอืเลกิบรษัิท

วำระกำรด�ำรงต�ำแหน่ง
	 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีทุกครั้ง	ให้กรรมการออก

จากต�าแหน่งเป็นอัตรา	1	ใน	3	ถ้าจ�านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้เป็น

สามส่วนไม่ได้	ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้ท่ีสดุกบัส่วน	1	ใน	3	กรรมการท่ี

จะต้องออกจากต�าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบรษัิท

นัน้ให้จบัฉลากกนัว่าผูใ้ดจะออก	ส่วนปีหลงั	ๆ 	ต่อไปให้กรรมการท่ีอยู่

ในต�าแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากต�าแหน่ง	 กรรมการผู้ออกจาก

ต�าแหน่งไปนั้นอาจเลือกเข้ารับต�าแหน่งอีกก็ได้

กำรสรรหำกรรมกำร
	 การคดัเลอืกบุคคลท่ีจะแต่งตัง้เป็นกรรมการของบรษัิทจะกระท�า
ผ่านการประชุมผูถ้อืหุ้น	เนือ่งจากบรษัิทไม่มคีณะกรรมการสรรหาคดั
เลอืกบุคคลท่ีจะด�ารงต�าแหน่งดงักล่าว	โดยท่ีประชมุผูถ้อืหุ้นจะท�าการ
เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก�าหนดไว้ในข้อบังคับ
บริษัทดังต่อไปนี้
1.	 ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจ�านวนหุ้นที่ตนถือ
2.	 ผูถ้อืหุ้นแต่ละท่านจะใช้คะแนนเสยีงท่ีมอียู่ท้ังหมดเลอืกตัง้บุคคล

คนเดยีวหรอืหลายคนเป็นกรรมการกไ็ด้แต่จะแบ่งแยกคะแนนเสยีง
ที่ตนมีอยู่ให้แก่บุคคลใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

3.	 บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�าดับลงมาเป็นผู้ได้รับการ
เลอืกตัง้เป็นกรรมการเท่ากบัจ�านวนกรรมการท่ีจะพงึมหีรอืจะพงึ
เลอืกตัง้ในครัง้นัน้	ในกรณท่ีีบุคคลซึง่ได้รบัการเลอืกตัง้ในล�าดบัถดั
ลงมามคีะแนนเสยีงเท่ากนัเกนิจ�านวนกรรมการท่ีจะพงึมีหรอืพงึจะ

เลอืกตัง้ในครัง้นัน้ให้ผู้เป็นประธานในท่ีประชุมท่ีเลอืกตัง้กรรมการ

คราวนั้นเป็นผู้มีสิทธิออกเสียงชี้ขาด

กำรสรรหำและกำรแต่งตัง้กรรมกำรและผูบ้รหิำรระดบัสงูสดุ
 การสรรหากรรมการ

	 คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการบริษัทคนใดคนหนึ่งอาจ

จะเสนอบุคคลเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทได้	 คณะกรรมการ

บรษัิทจะแนะน�าบุคคลดงักล่าวเพือ่ให้ผูถ้อืหุ้นคดัเลอืกเลขานกุารบรษัิท	 

จะเป็นผูต้รวจสอบคณุสมบัตขิองผูน้ัน้ก่อนท่ีจะเสนอต่อผูถ้อืหุ้น	โดยผู้

ถอืหุ้นจะพจิารณาเลอืกสรรให้สอดคล้องกบัภาระผกูพนัท่ีบรษัิทหรอืผู้

ถอืหุ้นหลกัมีต่อบุคคลท่ีจะเข้ารบัการคดัเลอืก	รวมท้ังจะค�านงึถงึสญัญา

ที่บริษัทมีต่อผู้ถือหุ้นอีกด้วย

 มาตรฐานในการเลือกสรรกรรมการบริษัท
	 บุคคลผู้ท่ีจะเข้ารับการคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการบริษัทนั้น	 
จะได้รับการคัดเลือกโดยพิจารณาจากคุณสมบัติดังต่อไปนี้
 � ประสบการณ์

  � ความรู้

  � ความซื่อสัตย์	และความเข้าใจในภาพรวมของอุตสาหกรรม
	 อย่างไรก็ตาม	 ในบางกรณี	 อาจต้องมีการเลือกสรรกรรมการ 
ท่ีมคีวามเกีย่วข้องกบัผูถ้อืหุ้นซ่ึงมีส่วนได้เสยีอย่างมีนยัส�าคญัในบรษัิท	
เนือ่งจากเป็นข้อผกูพนัตามสญัญาว่าผูถ้อืหุ้นดงักล่าวจะต้องมีตวัแทน
เข้าเป็นกรรมการในบริษัท
 การสรรหาและการแต่งตั้งผู้บริหาร
	 ในการสรรหาและการแต่งตั้งผู้บริหารของบริษัทฯ	 ให้เป็นไป
ตาม	ระเบียบอ�านาจอนุมัติและด�าเนินการ	ของบริษัทฯ	ดังนี้	
	 1.	 การจ้างงาน	 แต่งต้ังประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร	 และ/หรือ	

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารสายธุรกิจ	(ระดับ	CEO)	 ต้องน�า
เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

	 2.	 การแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่การเงิน	ประธานเจ้าหน้าที่การ
ลงทุน	และ/หรอืประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิารงานกลาง	เป็นอ�านาจ
อนุมัติของคณะกรรมการบริหาร

	 3.	 การแต่งตัง้ผูบ้รหิารระดบัต�า่กว่า	ระดบั	2)	ข้างต้น	เป็นอ�านาจ
อนุมัติของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและผู้บริหารระดับรอง 

ลงไป	แล้วแต่กรณี

กำรพัฒนำกรรมกำร
	 คณะกรรมการบริษัท	และผู้บริหารระดับสูง	ให้ความส�าคัญต่อ

การเข้าร่วมอบรมสมัมนาหลกัสตูรท่ีเกีย่วข้องกบัการพฒันาความรูค้วาม

สามารถในการปฏบัิตหิน้าท่ีกรรมการอย่างสม�า่เสมอ	(ดงัรายละเอียด

ตามข้อมูลในประวัติของแต่ละท่าน)	 โดยกรรมการบริษัทส่วนใหญ่มี

ประวตัเิข้ารบัการอบรมกบัสมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย	

(IOD)	แล้ว	โดยบริษัทฯ	ให้การสนับสนุนและด�าเนินการให้กรรมการ

พิจารณาเข้ารับการอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

ไทย	และสถาบันอื่นๆ	ในทุกหลักสูตรที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องตลอด

ปี	รวมถึงการจัดให้คณะกรรมการได้ดูงานจากหน่วยงาน	หรือองค์กร

อื่นตามความเหมาะสม	ท�าให้เกิดมุมมองความคิดที่เป็นประโยชน์มา

ประยุกต์ใช้กับธุรกิจของบริษัท

กำรปฐมนิเทศกรรมกำร (Directors Orientation)
	 บริษัทฯ	 ได้จัดให้มีการปฐมนิเทศส�าหรับกรรมการท่ีเข้ารับ

ต�าแหน่งใหม่ในคณะกรรมการบรษัิท	เพือ่ให้กรรมการใหม่ได้รบัทราบ

นโยบายธรุกจิของบรษัิท	รวมท้ังข้อมลูท่ีเกีย่วข้อง	เช่น	โครงสร้างทุน	

ผู้ถือหุ้น	ผลการด�าเนินงาน	ข้อมูล	ระบบต่างๆ	ที่ใช้งานภายในบริษัท	

รวมทั้งกฎหมาย	และกฎเกณฑ์ต่างๆ	
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2. คณะกรรมกำรบริหำร	ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน	4	ท่าน	ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง

1.	นายอารีย์	 พุ่มเสนาะ ประธานกรรมการบริหาร

2.	นายทวีศักดิ์	 หวังก่อเกียรติ กรรมการบริหาร 

3.	นายธีระ	 พุ่มเสนาะ กรรมการบริหาร 

4.	นางจันทน์กะพ้อ	 ดิสกุล กรรมการบริหาร

ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำร 
1.	 มีอ�านาจในการจดัการและบรหิารกจิการของบรษัิทฯ	ให้เป็นไปตาม	

กฎหมาย	วัตถุประสงค์	ข้อบังคับ	มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น	และมติที่

ประชุมคณะกรรมการบรษัิทด้วยความซ่ือสตัย์สจุรติ	และระมัดระวงั

รักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ

2.	 ก�าหนดโครงสร้างองค์กร	อ�านาจการบริหารงานในสายงานต่างๆ	

ของบริษัทฯ	 โดยให้ครอบคลุมทุก	 รายละเอียดของการคัดเลือก	

การฝึกอบรม	การว่าจ้าง	การโยกย้าย	และการเลิกจ้าง	พนักงาน

ของบริษัทฯ	

3.	 วางแผนและก�าหนดแผนธรุกจิ	กลยุทธ์ทางธรุกจิ	และงบประมาณ

ส�าหรับประกอบธุรกิจประจ�าปี	 เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท

พิจารณาอนมัุต	ิรวมท้ังพจิารณาอนมัุตกิารจดัสรรงบประมาณประจ�าปี	 

การแก้ไข	 เปลี่ยนแปลง	 เพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายประจ�าป	ี

ในกรณีมีความจ�าเป็นเร่งด่วน	 และให้น�าเสนอต่อท่ีประชุมคณะ

กรรมการเพื่อทราบต่อไป	

4.	 ตรวจสอบติดตามการด�าเนินการตามนโยบาย	 และแนวทาง

บริหารงานด้านต่างๆ	ของบริษัทฯ	ที่ก�าหนด	ไว้ให้เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ	เอื้อต่อสภาพการด�าเนินธุรกิจ	

5.	 ตรวจสอบติดตามผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ	 ท่ีก�าหนดไว้ให้

เป็นไปตามแผนธุรกิจที่ได้รับอนุมัติ

6.	 พิจารณาโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบรษัิทฯ	เพือ่เสนอให้คณะ

กรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

7.	 มีอ�านาจในการอนุมัติการด�าเนินการทางการเงินดังนี้

	 (1)	 ในกรณีท่ีก�าหนดไว้ในแผนธุรกิจหรืองบประมาณประจ�าปี

ท่ีคณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้แล้วคณะกรรมการบริหาร

สามารถด�าเนินการได้โดยไม่จ�ากัดวงเงิน

	 (2)	 ในกรณท่ีีไม่ได้ก�าหนดไว้ตามข้อ	(1)	ให้คณะกรรมการบรหิาร

ของบรษัิทมอี�านาจในการอนมัุตกิารด�าเนนิการทางการเงนิใน

วงเงินไม่เกิน	150	 ล้านบาท	 โดยอ�านาจอนุมัติทางการเงิน 

ดงักล่าวจะรวมถงึการอนมุตัค่ิาใช้จ่ายต่างๆ	ในการด�าเนนิการ

ตามปกตธิรุกจิ	การลงทุนในสนิทรพัย์ฝ่ายทุน	หรอืสนิทรพัย์

ถาวร	การกู้ยืมเงิน	การให้กู้ยืมเงิน	การจัดหาวงเงินสินเชื่อ	

รวมถึงการให้หลักประกัน	เป็นต้น	และให้เสนอต่อที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบต่อไป

8.	 ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนๆ	 ตามท่ีได้รับมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจาก

คณะกรรมการบริษัท

	 ท้ังนี	้ประธานกรรมการบรหิาร	หรอืคณะกรรมการบรหิาร	จะไม่

สามารถอนมุตัริายการท่ีตน	หรอืบุคคลท่ีอาจมคีวามขัดแย้ง	มส่ีวนได้

เสยี	หรอือาจมคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอืน่ใดกบับรษัิท	

หรือ	บริษัทย่อย	

3. คณะกรรมกำรตรวจสอบ	 ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�านวน	3	

ท่านดังนี้

ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง

1.	พล.ต.อ.ปรุง	 บุญผดุง ประธานกรรมการตรวจสอบ

2.	นายทรงพล	 อันนานนท์ กรรมการตรวจสอบ	

3.	นายนฎิศวร์	 รอดเพชร กรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบล�าดบัท่ี	3	เป็นผูท่ี้มคีวามรูแ้ละประสบการณ์เพยีง

พอท่ีจะสามารถท�าหน้าท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถอืของงบการเงนิ

	 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ	 คือ	 นางสาววรรณเพ็ญ	

ขาวสุวรรณ์

คุณสมบัติของกรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ
	 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่าง

น้อย	3	คน	โดยมีวาระอยู่ในต�าแหน่งคราวละ	2	ปี	บริษัทมีนโยบาย

ในการสรรหากรรมการตรวจสอบ	 ให้มีคุณสมบัติสอดคล้องตามท่ี

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ	 ไทยได้ก�าหนดไว้	 บริษัทฯได้ก�าหนด

คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบไว้ดังนี้

1.	 ถอืหุ้นไม่เกนิร้อยละ	1	ของทุนช�าระแล้วของบรษัิท	บรษัิทในเครอื	

บริษัทร่วม	 หรือบริษัทท่ีเกี่ยวข้องท้ังนี้ให้นับรวมหุ้นท่ีถือโดยผู้

เกี่ยวข้องด้วย

2.		ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัทฯ	 บริษัทในเครือ	 บริษัท

ร่วม	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ	รวมทั้ง 

ไม่เป็นลูกจ้าง	 พนักงาน	 หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ�า 

จากบริษัทฯ	 บริษัทในเครือ	 บริษัทร่วม	 บริษัทที่เกี่ยวข้อง	 หรือ 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

3.		ไม่มผีลประโยชน์	หรอืส่วนได้ส่วนเสยีไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อม

ท้ังในด้านการเงนิ	และการบรหิารงาน	ของบรษัิทฯ	บรษัิทในเครอื	

บรษัิทร่วม	บรษัิทท่ีเกีย่วข้อง	หรอืผูถ้อืหุ้นรายใหญ่	และรวมถงึไม่มี

ผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวในเวลา	2	ปีก่อน
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ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	ตรวจสอบ	ยกเว้นคณะกรรมการ

ของบริษัทพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่าการมีผลประโยชน์

หรือ	 ส่วนได้เสียนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าท่ีและ 

การให้ความคิดเห็นที่เป็นอิสระของกรรมการตรวจสอบ

4.	 ไม่ใช่ผู้เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ของบริษัทฯ

5.	 ไม่ได้รับการแต่งตั้งข้ึนเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของ

กรรมการของบริษัท	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือ	 ผู้ถือหุ้นซ่ึงเป็นผู้ท่ี

เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

6.	 สามารถปฏิบัติหน้าท่ีและแสดงความคิดเห็นหรือรายงานผลการ

ปฏิบัติงานตามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของ

บริษัทได้อย่างอิสระ	 โดยไม่อยู่ภายใต้ความควบคุมของผู้บริหาร

หรอื	ผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ของบรษัิทหรอืญาตสินทิของบุคคลดงักล่าว

7.	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	

8.	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ	 ซ่ึงรวมถึงการให้

บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน	 ซ่ึงได้ 

รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี

9.	 ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขัน 

ที่มีนัยกับบริษัท	/	บริษัทย่อย

ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
1.	 สอบทานให้บรษัิทมีการรายงานทางการเงนิอย่างถกูต้องและเปิด

เผยอย่างเพยีงพอโดยการประสานงานกบัผูส้อบบัญชภีายนอก	และ

ผู้บริหารท่ีรับผิดชอบจัดท�ารายงานทางการเงินท้ังราย	 ไตรมาส

และประจ�าปี	 คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชี

สอบทานหรอืตรวจสอบรายการใดๆ	ท่ีเห็นว่าจ�าเป็นและเป็นเรือ่ง

ส�าคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทก็ได้

2.	 สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน	(Internal	Control)	

และการตรวจสอบภายใน	(Internal	Audit)	 ท่ีมีความเหมาะสม

และมีประสิทธิผล	 รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มี

ฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุด้วยอย่างน้อยปีละ	1	ครัง้	และพจิารณา

ความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน	ตลอดจนให้ความ

เห็นชอบในการพจิารณาแต่งตัง้	โยกย้าย	เลกิจ้างหัวหน้างานตรวจ

สอบภายใน	 หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจ

สอบภายใน

3.	 สอบทานการปฏบัิตงิานของบรษัิทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย

หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์	

และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4.	 พิจารณา	คัดเลือก	เสนอแต่งตั้ง	เลือกบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ

เพือ่ท�าหน้าท่ีเป็นผูส้อบบัญชีของบรษัิท	กลบัเข้ามาใหม่	และเสนอ

ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว	รวมถึงการเลิกจ้าง	โดยค�านึงถึง

ความน่าเชือ่ถอื	ความเพยีงพอของทรพัยากร	และปรมิาณงานตรวจ

สอบของส�านกังานสอบบัญชี	รวมถงึประสบการณ์ของบุคลากรท่ี

ได้รับมอบหมายให้ท�าการตรวจสอบบัญชีของบริษัท

5.	 พิจารณารายการท่ีเกี่ยวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์	 ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�าหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์	ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสม

ผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6.	 จดัท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงาน

ประจ�าปีของบริษัท	ซึ่งรายงาน	ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบ	 ท้ังนี้รายงานดังกล่าวจะต้องประกอบ

ด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้	

	 -	 ความเห็นเกีย่วกบัความถกูต้อง	ครบถ้วน	เป็นท่ีเช่ือถอืได้ของ

รายงานทางการเงินของบริษัท

	 -	 ความเห็นเกีย่วกบัความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน

ของบริษัท

	 -	 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้ตรวจสอบบัญชี	 และ

เหตุผลท่ีเช่ือว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทเหมาะสมท่ีจะได้รับการ

แต่งตั้งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

	 -	 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์	 หรือ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

	 -	 ความเห็นเกีย่วกบัรายการท่ีอาจมคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์

	 -	 จ�านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	 และการเข้าร่วม

ประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

	 -	 ความเห็นหรอืข้อสงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้

รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฏบัตร	(charter)	

	 -	 รายงานอ่ืนท่ีเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนท่ัวไปควรทราบภาย

ใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท

7.	 ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะ

กรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย	เช่นทบทวนนโยบายการบรหิาร

ทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง	 ทบทวนการปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณทางธุรกิจของการบริหาร	 ทบทวนร่วมกับผู้บริหาร

ของบริษัทในรายงานส�าคัญๆ	 ท่ีต้องเสนอต่อสาธารณชนตามท่ี

กฎหมายก�าหนด	 ได้แก่	 บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่าย

บริหาร	เป็นต้น
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ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่ของกรรมกำรผู้จัดกำร 
1.	 มีอ�านาจในการควบคุมการบริหารงานของบริษัทฯ	 และปฏิบัติ

งานให้เป็นไปตามนโยบาย	 แผนงาน	 และงบประมาณท่ีได้รับ

อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหาร	และ

รายงานผลการด�าเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทหรือคณะ

กรรมการบริหาร	ตามล�าดับ

2.	 พิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจ�าปีท่ีฝ่ายบริหารจัดท�าเพื่อ

น�าเสนอให้คณะกรรมการบริหารพิจารณา	 รวมทั้งควบคุมการใช้

จ่ายงบประมาณประจ�าปีของแต่ละหน่วยงาน

3.	 มอี�านาจพจิารณาอนมัุตจิดัซ้ือ	และการใช้จ่ายเงนิส�าหรบัการปฏบัิติ

งานทั่วไป	ตามที่ก�าหนดในอ�านาจการอนุมัติ	(Authority	Table)	

ของบริษัทฯ

4.	 พิจารณาประเมินการด�าเนินงานของบริษัทฯ	 อย่างสม�่าเสมอ	 

เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆ	 ไม่ว่าจากภายใน	 หรือ	

ภายนอกบริษัทฯ

5.	 มีอ�านาจในการสั่งการ	ออกระเบียบ	ประกาศ	บันทึก	เพื่อให้การ

ปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายหรือผลประโยชน์ของบริษัทฯ

6.	 ให้อ�านาจในการมอบอ�านาจช่วง	และ	/	หรือมอบหมายให้บุคคล

อื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้	โดยการมอบอ�านาจช่วง	และ	/	

หรือ	การมอบหมายดังกล่าว	ให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบ

อ�านาจตามหนังสือมอบอ�านาจที่ให้ไว้	และ	/	หรือ	ให้เป็นไปตาม

ระเบียบ	 ข้อก�าหนด	 หรือ	 ค�าสั่งที่กรรมการบริษัท	 และ	/	 หรือ	

บริษัทฯ	ได้ก�าหนดไว้	

7.	 ปฏบัิตหิน้าท่ีอ่ืนๆตามท่ีได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท

หรือคณะกรรมการบริหารเป็นคราวๆ	ไป

	 ทั้งนี้	กรรมการผู้จัดการจะไม่สามารถอนุมัติรายการที่ตน	หรือ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	มีส่วนได้เสีย	หรืออาจมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย		

เลขำนุกำรบริษัท
	 คณะกรรมการบรษัิทได้แต่งตัง้	นางจนัทน์กะพ้อ	ดสิกลุ	การศกึษา

ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	จาก	Emporia	State	University,	USA.	ด้าน	

Financial	and	Marketing	โดยผ่านการฝึกอบรม	Company	Secretary	

Program	ของสถาบัน	IOD	รุน่ท่ี	47/2012	ให้ด�ารงต�าแหน่งเลขานกุาร

บริษัท	โดยมีหน้าที่

ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่เลขำนุกำรบริษัท
1.		ให้ค�าแนะน�าแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย	 กฎเกณฑ์	 และ

ระเบียบปฏิบัติต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง
2.		ดแูลให้บรษัิทมกีารปฏบัิตติามกฎหมาย	ข้อบังคบับรษัิท	ระเบียบ

ที่เกี่ยวข้องและหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
3.		จดัการประชุมตามท่ีกฎหมายและข้อบังคบัก�าหนด	จดัท�าและเกบ็

รกัษาทะเบียนกรรมการ	หนงัสอืนดัประชุมคณะกรรมการ	รายงาน
การประชุมคณะกรรมการและรายงานประจ�าปีของบรษัิท	หนงัสอื
นดัประชุมผูถ้อืหุ้น	และรายงานการประชุมผูถ้อืหุ้น	รวมถงึประสาน
งานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการหรือมติผู้ถือหุ้นอย่างมี
ประสิทธิภาพ

4.		ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงาน
ที่ก�ากับดูแล

5.		ตดิต่อและสือ่สารกบัผูถ้อืหุ้น	และหน่วยงานก�ากบัดแูลท่ีเกีย่วข้อง
6.		ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ	 และให้ข้อมูลท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่
7.		ภารกิจอื่นๆ	ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
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ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริษัทและกรรมกำรตรวจสอบ
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท	และกรรมการตรวจสอบที่ได้รับในปี	2560	และปี	2561	(ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน)	ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง

2560 2561

ค่าเบี้ย 
ประชุม 
(บาท)

ค่าตอบแทน
รายเดือน 

(บาท)

จ�านวนครั้ง
ที่เข้าประชุม 
BOD; AC

ค่าเบี้ย 
ประชุม 
(บาท)

ค่าตอบแทน
รายเดือน 

(บาท)

จ�านวนครั้ง
ที่เข้าประชุม 
BOD; AC

1.	พล.ต.อ.ปรุง	บุญผดุง ประธานกรรมการ
บริษัท,กรรมการอิสระ,

ประธานกรรมการตรวจสอบ

45,000 540,000 5/5;4/4 50,000 540,000 5/5;5/5

2.	นาย	อารีย์	พุ่มเสนาะ กรรมการ,	
รองประธานกรรมการ

25,000 300,000 5/5 25,000 300,000 5/5

3.	นาย	ทวีศักดิ์		หวังก่อเกียรติ กรรมการ 25,000 300,000 5/5 25,000 300,000 5/5

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

5.	นาง	จันทน์กะพ้อ	ดิสกุล กรรมการ,เลขานุการบริษัท 25,000 300,000 5/5 20,000 300,000 4/5

6.	นายทรงพล		อันนานนท์ กรรมการอิสระ,
กรรมการตรวจสอบ

35,000 450,000 4/5;3/4 50,000 450,000 5/5;5/5

7.	นายนฎิศวร์		รอดเพชร กรรมการอิสระ,
กรรมการตรวจสอบ

45,000 450,000 5/5;4/4 50,000 450,000 5/5;5/5

รวม 225,000 2,640,000 245,000 2,640,000

ค่ำตอบแทนผู้บริหำร
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	(รวมกรรมการบริหาร)	ที่ได้รับในปี	2559	–	2561	(ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน	รวมค่าตอบแทนอื่นๆ)	ดังนี้:		

ประเภทของค่าตอบแทน ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

เงินเดือน 23,520,000 25,160,000 25,334,850

เงินช่วยเหลือพิเศษ 2,042,800 2,110,000 -

อื่น	ๆ 673,800 682,800 688,097

รวม 26,236,600 27,952,800 26,022,947

จ�านวนผู้บริหาร	(ท่าน) 9 9 9

*	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	จ�านวนผู้บริหารมีจ�านวน	5	ท่าน	และกรรมการบริหาร	4	ท่าน*
ค่าตอบแทนอื่น	ประกอบด้วย	ESOP-1	&	PROVIDENT	FUND
บรษัิทฯ	จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ประธานคณะกรรมการบรหิาร	(CEO)	ในรปูของเงนิเดอืน	และเงนิรางวลัประจ�าปี	ซ่ึงจะผนัแปรตามผลการด�าเนนิ
งานของบริษัทฯ	โดยจ่ายค่าตอบแทน	ในปี	2561	ทั้งสิ้น	7,500,000	บาท	
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THE INNOVATION
Our	world	is	facing	new	threats	from	climate	change,	energy	shortage,	to	emerging	infectious	diseases.	 

Together	makes	better.		Our	R&D	engineers	are	teaming	up	with	architects,	specialists	and	 
universities	to	use	creativity	to	turn	these	threats	into	new	engineering	design	solutions.	 

Good	things	are	happening	right	next	to	you!
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โครงสร้ำงกำรบริหำร บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน)

คณะกรรมกำรตรวจสอบ
เลขำนุกำรบริษัท

นางจันทน์กะพ้อ	ดิสกุล

ส�ำนักกรรมกำรผู้จัดกำร 
นายเศกบุษย์	บัวดวง							

หน่วยงำนควำมปลอดภัย 
และระบบคุณภำพ (QMR & SMR)

ส�ำนักงำนตรวจสอบภำยใน 
นางสาววรรณเพ็ญ	ขาวสุวรรณ์

สำยกำรเงินและฝ่ำยพัฒนำ 
ธุรกิจในกลุ่มบริษัท

คณะกรรมกำรบริษัท

คณะกรรมกำรบริหำร

กรรมกำรผู้จัดกำร

รองกรรมกำรผู้จัดกำร

นายไสว	ฉัตรชัยรุ่งเรือง	

นางสาวรัตนกมล	พุ่มเสนาะ				

ฝ่ายบ�ารุงรักษา	

ฝ่ายวิศวกรรม
และวิจัย
พัฒนา	
 

ผลิตโรงงาน	1			

ผลิตโรงงาน	2

ผลิตโรงงาน	3

ฝ่ายขนส่ง
และคลังสินค้า

ฝ่ายขาย
ต่างประเทศ				

ฝ่ายขาย
ในประเทศ		

ฝ่ายการตลาด
และลูกค้าสัมพันธ์

ฝ่ายบัญชี
 
ฝ่ายการเงิน

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	

ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ฝ่ายจัดหาและจัดซื้อ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ฝ่ายธุรการ

สำยงำนบริหำร 
นายไสว	ฉัตรชัยรุ่งเรือง

สำยงำนกำรผลิต 
นายบุญเยือน	เอี่ยมสอาด			

ฝ่าย
ประกัน
และ

ควบคุม
คุณภาพ		

ฝ่ายวาง
แผนการ
ผลิต		

โครงสร้ำง 
องค์กร

สำยงำนวิศวกรรม 
นายจิรดุลย์	พิทักษ์ธรรม		

สำยงำนตลำดและกำรขำย 
นายไสว	ฉัตรชัยรุ่งเรือง			

อนุมัติโดย............................		 วันที่ปรับปรุง	:	15/11/2017

						ประธานกรรมการบริหาร	 REV.44
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อายุ	69	ปี

ต�ำแหน่ง :	ประธานกรรมการบริษัท	

กรรมการอิสระ	และประธานกรรมการตรวจสอบ

สัดส่วนกำรถือหุ้น :	-ไม่มี-

จ�ำนวนหุ้น CIG ที่ถือครอง ณ 31 ธ.ค. 2561 : 

ตนเอง	:	ไม่มี	

คู่สมรส/บุตร	(ไม่บรรลุนิติภาวะ)	:	ไม่มี

ไม่มีการซื้อ/ขายหุ้น	CIG	ในระหว่างปี	2561

วุฒิสูงสุดทำงกำรศึกษำ :	ปริญญาโท	พัฒนบริหารศาสตร์ 

มหาบัณฑิต	(รัฐประศาสนศาสตร์)

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	(นิด้า)

ประวัติกำรท�ำงำน: 

หัวหน้านายต�ารวจราชส�านักประจ�า

รองผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติ	:	ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

ผู้บัญชาการต�ารวจสันติบาล	:	ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

ผู้บัญชาการต�ารวจภูธรภาค	9	:	ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

ผู้บัญชาการต�ารวจภูธรภาค	5	:	ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

กรรมการสภา	:	มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ	:	มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

อนุกรรมการข้าราชการต�ารวจ	:	ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

ประธานอนุกรรมการจริยธรรม	:	สภาผู้แทนราษฎร

คณะกรรมกำรและผู้บริหำร
คณะกรรมกำรบริษัท

พลต�ำรวจเอกปรุง บุญผดุง 

ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน 

ประธานกรรมการบริษัท	และประธานกรรมการตรวจสอบ	:	 

บริษัท	ซี.ไอ.กรุ๊ป	จ�ากัด	(มหาชน)	

ที่ปรึกษา	:	มูลนิธิโรงเรียนนานาชาติไทย-จีน

นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา	:	มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	

กำรผ่ำนหลักสูตรอบรมของสมำคมส่งเสริมสถำบัน 

กรรมกำรบริษัทไทย (IOD):

-		Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่นที่	90/2011

-	Role	of	the	Chairman	Program	(RCP)	รุ่นที่	27/2012

-	Ethical	Leadership	Program	(ELP)	รุ่นที่	2/2015

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

-	Driving	Company	Success	with	IT	Governance	(ITG)	 

	 รุ่นที่	1/2016

-	Family	Business	Governance	(FBG)	รุ่นที่	5/2016

-	Successful	Formulation	&	Execution	of	Strategy	(SFE)	 

	 รุน่ท่ี	27/2016

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

-	Risk	Management	Program	for	Corporate	Leaders	(RCL) 

	 รุน่ท่ี	6/2017

-	Directors	Certification	Program	(DCP)	รุ่นที่	240/2017
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อายุ	63	ปี

ต�ำแหน่ง :	รองประธานกรรมการบริษัท	 
และประธานกรรมการบริหาร

สัดส่วนกำรถือหุ้น :	11.19%

จ�ำนวนหุ้น CIG ที่ถือครอง ณ 31 ธ.ค. 2561 : 
ตนเอง	:	96,808,600	หุ้น
คู่สมรส/บุตร	(ไม่บรรลุนิติภาวะ)	:	ไม่มี
ในระหว่างปี	2561	มีการซื้อหุ้น	CIG	จ�านวน	1,237,400	หุ้น

วุฒิสูงสุดทำงกำรศึกษำ :	ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ	 
สาขาวิทยาการจัดการ	มหาวิทยาลัย	สุโขทัยธรรมาธิราช

ประวัติกำรท�ำงำน: 
ประธานกรรมการบริษัท	และกรรมการผู้จัดการ	:	 
บริษัท	ซี.ไอ.กรุ๊ป	จ�ากัด	(มหาชน)	
กรรมการ	:	บริษัท	ศิรกร	จ�ากัด
กรรมการ	:	บริษัท	เอ	ซี	สแควร์	เอ็นเนอร์ยี่	จ�ากัด
กรรมการ	:	บริษัท	เอ	เอส	เอ	พร็อพเพอร์ตี้	จ�ากัด
กรรมการ	:	บริษัท	เอ	เอส	เอ	เรียลเอสเตท	จ�ากัด
กรรมการ	:	บริษัท	เอ	เอส	เอ	การช่าง	จ�ากัด

ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน 
รองประธานกรรมการบริษัท	และประธานกรรมการบริหาร	:	 
บริษัท	ซี.ไอ.กรุ๊ป	จ�ากัด	(มหาชน)
ประธานกรรมการบริษัท	:	บริษัท	ซีไอจี	ดีเวลลอปเม้นท์	จ�ากัด
ประธานกรรมการบริษัท	:	บริษัท	ซีไอจี	(ประเทศไทย)	จ�ากัด
กรรมการ	:	บริษัท	วี	แอนด์	เอ	ไฮเทค	จ�ากัด
กรรมการ	:	บริษัท	สยามเรลเวย์	ดีเวลลอปเมนท์	จ�ากัด

กำรผ่ำนหลักสูตรอบรมของสมำคมส่งเสริมสถำบัน 
กรรมกำรบริษัทไทย (IOD):
-	Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่นที่	27/2004
-	Role	of	the	Chairman	Program	(RCP)	รุ่นที่	14/2006
-	Role	of	the	Compensation	Committee	(RCC)	รุ่นที่	8/2009
-	Corporate	Governance	for	Executives	(CGE)	รุ่นที่	5/2015

อายุ	66	ปี

ต�ำแหน่ง :	กรรมการบริษัท	และกรรมการบริหาร

สัดส่วนกำรถือหุ้น :	3.53%

จ�ำนวนหุ้น CIG ที่ถือครอง ณ 31 ธ.ค. 2561 : 
ตนเอง	:	30,500,000	หุ้น	
คู่สมรส/บุตร	(ไม่บรรลุนิติภาวะ)	:	ไม่มี
ไม่มีการซื้อ/ขายหุ้น	CIG	ในระหว่างปี	2561

วุฒิสูงสุดทำงกำรศึกษำ :	ปริญญาตรี	คณะเทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรม	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า	พระนครเหนือ

ประวัติกำรท�ำงำน: 
กรรมการและกรรมการบริหาร	:	บริษัท	เดอ	ละไม	จ�ากัด

ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน 
กรรมการและกรรมการบริหาร	:	บริษัท	ซี.ไอ.กรุ๊ป	จ�ากัด	(มหาชน)
กรรมการ	:	บริษัท	ซีไอจี	ดีเวลลอปเม้นท์	จ�ากัด

กำรผ่ำนหลักสูตรอบรมของสมำคมส่งเสริมสถำบัน 
กรรมกำรบริษัทไทย (IOD):
-	Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่นที่	27/2004

นำยอำรีย์ พุ่มเสนำะ นำยทวีศักดิ์ หวังก่อเกียรติ
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อายุ	52	ปี

ต�ำแหน่ง :	กรรมการ/กรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท	

สัดส่วนกำรถือหุ้น :	0.08%

จ�ำนวนหุ้น CIG ที่ถือครอง ณ 31 ธ.ค. 2561 : 
ตนเอง	:	705,768	หุ้น	คู่สมรส/บุตร	(ไม่บรรลุนิติภาวะ)	:	ไม่มี
ไม่มีการซื้อ/ขายหุ้น	CIG	ในระหว่างปี	2561

วุฒิสูงสุดทำงกำรศึกษำ :	ปริญญาโท	Financial/	Economics/ 
Business	Administration	Emporia	State	University,	USA

ประวัติกำรท�ำงำน: 
ผู้จัดการทั่วไป/ผู้จัดการฝ่ายการตลาด/ผู้จัดการฝ่ายธุรการ	:	 
บริษัท	ซี.ไอ.กรุ๊ป	จ�ากัด	(มหาชน)
กรรมการและกรรมการบริหาร	:	บริษัท	เดอ	ละไม	จ�ากัด

ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน 
กรรมการและกรรมการบริหาร	:	บริษัท	ซี.ไอ.กรุ๊ป	จ�ากัด	(มหาชน)
เลขานุการบริษัท	:	บริษัท	ซี.ไอ.กรุ๊ป	จ�ากัด	(มหาชน)

กำรผ่ำนหลกัสตูรอบรมของสมำคมส่งเสรมิสถำบัน 
กรรมกำรบรษัิทไทย (IOD):
-	Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่นที่	60/2006
-	Company	Secretary	Program	(CSP)	รุ่นที่	47/2012
-	Ethical	Leadership	Program	(ELP)	รุ่นที่	1/2015
-	Director	Certificate	Program	(DCP)	รุ่นที่	223/2016
-	Board	Matters	and	Trends	(BMT)	รุ่นที่	3/2017

นำงจันทน์กะพ้อ ดิสกุล

อายุ	61	ปี

ต�ำแหน่ง :	กรรมการและกรรมการบริหาร

สัดส่วนกำรถือหุ้น :	1.39%

จ�ำนวนหุ้น CIG ที่ถือครอง ณ 31 ธ.ค. 2561 : 
ตนเอง	:		12,000,000	หุ้น	
คู่สมรส/บุตร	(ไม่บรรลุนิติภาวะ)	:	ไม่มี
ไม่มีการซื้อ/ขายหุ้น	CIG	ในระหว่างปี	2561

วุฒิสูงสุดทำงกำรศึกษำ :	ปริญญาโท	M.B.A.	(เกียรตินิยม)	 
สาขาการตลาด	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประวัติกำรท�ำงำน: 
กรรมการผู้จัดการ	:	บริษัท	ซี.ไอ.กรุ๊ป	จ�ากัด	(มหาชน)
กรรมการ	:	บริษัท	เอวีวี	จ�ากัด
กรรมการ	:	บริษัท	เอ	ซี	สแควร์	เอ็นเนอร์ยี่	จ�ากัด

ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน 
กรรมการและกรรมการบริหาร	:	บริษัท	ซี.ไอ.กรุ๊ป	จ�ากัด	(มหาชน)
กรรมการและกรรมการบรหิาร	:	บรษัิท	ซีไอจ	ีดเีวลลอปเม้นท์	จ�ากดั
กรรมการ	:	บริษัท	เอ็มดิกส์	โฮลดิ้งส์	จ�ากัด
กรรมการและเลขานุการ	:	กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ	 
และท�าความเย็น	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
กรรมการ	:	บริษัท	นอร์ทอีสต์	คอนซัลแตนท์	จ�ากัด
กรรมการ	:	บริษัท	ซีไอจี	(ประเทศไทย)	จ�ากัด
กรรมการ	:	บริษัท	กรีนเนอริค	จ�ากัด

กำรผ่ำนหลักสูตรอบรมของสมำคมส่งเสริมสถำบัน 
กรรมกำรบริษัทไทย (IOD):
-	Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่นที่	27/2004	

นำยธีระ พุ่มเสนำะ
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อายุ	47	ปี

ต�ำแหน่ง :	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

สัดส่วนกำรถือหุ้น :	-ไม่มี-

จ�ำนวนหุ้น CIG ที่ถือครอง ณ 31 ธ.ค. 2561 : 
ตนเอง	:	ไม่มี	คู่สมรส/บุตร	(ไม่บรรลุนิติภาวะ)	:	ไม่มี
ไม่มีการซื้อ/ขายหุ้น	CIG	ในระหว่างปี	2561

วุฒิสูงสุดทำงกำรศึกษำ :	MSA	in	International	Business,	 
Central	Michigan	University

ประวัติกำรท�ำงำน: 
หุ้นส่วน	:	ส�านักงานกฎหมาย	ดร.อุกฤษ	มงคลนาวิน
ทนายความอาวโุส	:	ส�านกังานกฎหมาย	เดชอดุม	แอนด์	แอสโซซิเอท
ทนายความ	:	ส�านักงานกฎหมายและบัญชี	จองชัย	เที่ยงธรรม
ทนายความ	:	ส�านักงานกฎหมาย	ชัยระพี
กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ:	บรษัิท	สแกนโกลบอล	จ�ากดั	(มหาชน)

ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน 
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	:	บรษัิท	ซี.ไอ.กรุป๊	จ�ากดั	(มหาชน)
กรรมการ	:	ส�านักงานกฎหมายอันนานนท์
ทนายความอาวุโส	:	ส�านักงานกฎหมายปุณญฤทธิ์	

กำรผ่ำนหลักสูตรอบรมของสมำคมส่งเสริมสถำบัน 
กรรมกำรบริษัทไทย (IOD):
-	Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่นที่	90/2011

อายุ	48	ปี

ต�ำแหน่ง :	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

สัดส่วนกำรถือหุ้น :	-ไม่มี-

จ�ำนวนหุ้น CIG ที่ถือครอง ณ 31 ธ.ค. 2561 : 
ตนเอง	:	ไม่มี	คู่สมรส/บุตร	(ไม่บรรลุนิติภาวะ)	:	ไม่มี
ไม่มีการซื้อ/ขายหุ้น	CIG	ในระหว่างปี	2561

วุฒิสูงสุดทำงกำรศึกษำ :	ปริญญาโท	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติกำรท�ำงำน: 
Country	Finance	Manager	:	บริษัท	อวานาด	(ประเทศไทย)	จ�ากัด
ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน	&Financial	Controller	:	 
มิลเลี่ยนเนี่ยน	ออโต้	กรุ๊ป
Finance	Director	:	บริษัท	ส่งเสริมการค้า	SME	จ�ากัด
Business	Manager	:	บรษัิท	เมโทร	อินฟิเนยีม	(ประเทศไทย)	จ�ากดั
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	:	บรษัิท	สแกนโกลบอล	จ�ากดั	(มหาชน)

ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน 
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	:	บริษัท	ซี.ไอ.กรุ๊ป	จ�ากัด	(มหาชน)
Financial	Controller	:	บริษัท	เนติเซนท์	จ�ากัด

กำรผ่ำนหลักสูตรอบรมของสมำคมส่งเสริมสถำบัน 
กรรมกำรบริษัทไทย (IOD):
-	Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่นที่	90/2011

นำยทรงพล อันนำนนท์ นำยนฎิศวร์ รอดเพชร
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นำยอำรีย์ พุ่มเสนำะ

ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการบริหาร

วุฒิสูงสุดทำงกำรศึกษำ   
ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ	สาขาวิทยาการจัดการ	 
วิทยาการจัดการ	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

จ�ำนวนหุ้น CIG ที่ถือครอง ณ 31 ธ.ค. 2561 
ตนเอง	:	96,808,600	หุ้น	 	
คู่สมรส/บุตร	(ไม่บรรลุนิติภาวะ)	:	ไม่มี
ในระหว่างปี	2561	มีการซ้ือหุ้น	CIG	จ�านวน	1,237,400	หุ้น

นำยไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง

ต�ำแหน่ง
กรรมการผู้จัดการ	และ	ประธานสายงานบริหาร	 
การเงินในกลุ่มบริษัท

วุฒิสูงสุดทำงกำรศึกษำ   
ปริญญาโท	สาขาบัญชี	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จ�ำนวนหุ้น CIG ที่ถือครอง ณ 31 ธ.ค. 2561 
ตนเอง	:	ไม่มี				
คูส่มรส/บุตร	(ไม่บรรลนุติภิาวะ)	:	ไม่มี
ไม่มีการซ้ือ/ขายหุ้น	CIG	ในระหว่างปี	2561

นำงสำวรัตนกมล พุ่มเสนำะ

ต�ำแหน่ง
รองกรรมการผู้จัดการ

วุฒิสูงสุดทำงกำรศึกษำ   
ปริญญาตรี	วิศวกรรมศาสตร์	คอมพิวเตอร์	 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

จ�ำนวนหุ้น CIG ที่ถือครอง ณ 31 ธ.ค. 2561 
ตนเอง	:	100,000	หุ้น	
คูส่มรส/บุตร	(ไม่บรรลนุติภิาวะ)	:	ไม่มี
ไม่มีการซ้ือ/ขายหุ้น	CIG	ในระหว่างปี	2561

คณะผู้บริหำร
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นำยเศกบุษย์ บัวดวง

ต�ำแหน่ง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

วุฒิสูงสุดทำงกำรศึกษำ   
ปริญญาโท	สาขาจุลชีววิทยาคลีนิค	คณะแพทย์ศาสตร์	
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จ�ำนวนหุ้น CIG ที่ถือครอง ณ 31 ธ.ค. 2561 
ตนเอง	:	ไม่มี				
คูส่มรส/บุตร	(ไม่บรรลนุติภิาวะ)	:	ไม่มี
ไม่มีการซ้ือ/ขายหุ้น	CIG	ในระหว่างปี	2561

นำยบุญเยือน  เอี่ยมสอำด

ต�ำแหน่ง
ผู้อ�านวยการสายงานการผลิต

วุฒิสูงสุดทำงกำรศึกษำ   
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	คอมพิวเตอร์ธุรกิจ	 
วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมทอง

จ�ำนวนหุ้น CIG ที่ถือครอง ณ 31 ธ.ค. 2561 
ตนเอง	:		ไม่มี				
คูส่มรส/บุตร	(ไม่บรรลนุติภิาวะ)	:	ไม่มี
ไม่มีการซ้ือ/ขายหุ้น	CIG	ในระหว่างปี	2561

นำยจิรดุลย์ พิทักษ์ธรรม

ต�ำแหน่ง
ผู้อ�านวยการสายงานวิศวกรรม

วุฒิสูงสุดทำงกำรศึกษำ   
ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	(การเงิน)	สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์

จ�ำนวนหุ้น CIG ที่ถือครอง ณ 31 ธ.ค. 2561 
ตนเอง	:	226,000	หุ้น				
คูส่มรส/บุตร	(ไม่บรรลนุติภิาวะ)	:	ไม่มี
ไม่มีการซ้ือ/ขายหุ้น	CIG	ในระหว่างปี	2561

นำยปิยะพจน์ แก้วจ�ำลอง

ต�ำแหน่ง
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

วุฒิสูงสุดทำงกำรศึกษำ   
ปริญญาตรี	สาขาบัญชี	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

จ�ำนวนหุ้น CIG ที่ถือครอง ณ 31 ธ.ค. 2561 
ตนเอง	:	ไม่มี		
คูส่มรส/บุตร	(ไม่บรรลนุติภิาวะ)	:	ไม่มี
ไม่มีการซ้ือ/ขายหุ้น	CIG	ในระหว่างปี	2561
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กำรก�ำกับ 
ดูแลกิจกำร

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

ในเรื่องการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ	 ท้ังนี้	 เพ่ือให้ธุรกิจของ 

บริษทัฯ	มกีารพฒันาและเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง	บริษัทฯ	จึงยดึถือ

และปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติท่ีดีส�าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน	

(Code	of	Best	Practices)	 ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย	และบรษัิทฯ	ส่งเสรมิให้คณะกรรมการทุกท่านผ่านการอบรม 

หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	ซึ่งจัดโดยสมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

	 ในด้านการก�ากับดูแลกิจการบริษัทฯมุ่งเน้นการควบคุมภายใน 

ท่ีมปีระสทิธภิาพถอืเป็นกลไกท่ีส�าคญัของฝ่ายบรหิารซ่ึงจะสะท้อนให้เห็น

ถงึระบบการก�ากบัดแูลกจิการท่ีด	ีโดยบรษัิท	ได้เน้นหลกั	5	ประการ	คอื

1.	 องค์กรและสภาพแวดล้อม	 (Organizational	Control	 and	

Environmental	Measure)

2.	 การบริหารความเสี่ยง	(Risk	Management	Measure)

3.	 การควบคมุการปฏบัิตงิานของฝ่ายบรหิาร	(Management	Control	

Activities)

4.	 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล	 (Informational	and	

Communication	Measure)

5.	 ระบบการติดตาม	(Monitoring)

	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความม่ันใจว่าการด�าเนินงานของ 

บรษัิทฯ	จะบรรลวัุตถปุระสงค์ของการควบคมุภายในด้านประสทิธภิาพ

ของการด�าเนนิงาน	การใช้ทรพัยากร	การดแูลรกัษาทรพัย์สนิ	การป้องกนั 

หรือลดความผิดพลาด	 ความเสียหาย	 การรั่วไหล	 การสิ้นเปลือง	 

ความเชือ่ถอืได้ของรายงานทางการเงนิการบัญชีและรายงานอ่ืนๆ	รวม

ถึง	การปฏิบัติตามกฎหมาย	ระเบียบ	ข้อบังคับ	มติคณะรัฐมนตรีและ

นโยบาย	 รวมทั้งระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ	 เพื่อประโยชน์สูงสุดของ

ผู้ถือหุ้น	 และเพื่อให้แน่ใจว่าสิทธิของผู้ถือหุ้นจะได้รับการคุ้มครอง	 

จดัให้มีส�านกังานตรวจสอบภายใน	เพือ่ท�าหน้าท่ีดแูลการประกอบธรุกจิ

ของบริษัทฯ	ให้มีการด�าเนินงานที่ถูกต้องและสอดคล้องกับกฎเกณฑ์	 

กฎระเบียบต่าง	ๆ 	และเป็นไปตามหลกัธรรมาภบิาลท่ีด	ีโปร่งใสมากย่ิงข้ึน

	 เพือ่ใช้ยึดถอืเป็นแนวทางปฏบัิตร่ิวมกนัในองค์กรคณะกรรมการ 

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

คู่มือ	“จรรยาบรรณทางธุรกิจ	ของกรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงาน”	

ขึ้นโดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่	วันที่	7	พฤศจิกายน	2557	โดยได้ด�าเนิน

การปรับปรุงเพื่อม่ันใจว่าบริษัทฯมีการด�าเนินงานอย่างเปิดเผย	

โปร่งใส	สามารถตรวจสอบได้	และมีจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ	 

เพือ่ประโยชน์ในการสร้างคณุค่าให้กจิการอย่างย่ังยืน	สร้างความน่าเช่ือถอื 

ให้กับ	 ผู้ถือหุ้น	 ลูกค้า	 และผู้ที่เกี่ยวข้อง	 โดยบังคับใช้ฉบับปรับปรุง 

ตั้งแต่วันที่	11	พฤศจิกายน	2558	ทั้งนี้บริษัทฯ	ได้เผยแพร่นโยบายฯ	

ผ่านทุกช่องทางการสือ่สารภายในของบรษัิท	อันได้แก่	website,	บอร์ด

ประชาสัมพันธ์	 และ	intranet	 เป็นต้น	 ในส่วนของจรรยาบรรณทาง

ธุรกิจฯ	กรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานทุกคนได้รับคู่มือ	ท�าความ

เข้าใจ	และเซ็นต์ชื่อรับรองที่จักปฏิบัติตนตามคู่มือดังกล่าวอีกด้วย

	 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท	 ครั้งท่ี	5/2561	 เมื่อวันท่ี	

13	พฤศจิกายน	2561	ที่ประชุมพิจารณาทบทวนการน�า	CG	CODE	

ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	ส�าหรับบริษัทจดทะเบียน	ปี	2560	 

เพือ่เป็นหลกัปฏบัิตสิ�าหรบัคณะกรรมการบรษัิทฯ	มาปรบัใช้โดยพบว่า 

บริษัทฯ	 ได้ด�าเนินการตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวไประดับหนึ่งแล้ว	 

แต่ยังคงมีบางหัวข้อเช่น	การพจิารณาจดัตัง้คณะกรรมการสรรหา	และ 

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	ท่ีบรษัิทฯอาจยังไม่ได้น�ามาปรบัใช้ 

อันเนื่องมาจากบริบทของธุรกิจเอง	 แต่ก็มีการก�าหนดหลักเกณฑ์ใน 

การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการอย่างชัดเจน	อีกท้ังค่าตอบแทนกรรมการ	

จะพิจารณาจ่ายในระดับที่เหมาะสม	อยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม	

อย่างไรกต็ามบรษัิทฯ	จกัจดัท�าแผนการด�าเนนิการภายใต้วตัถปุระสงค์

ที่จะน�าหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีฯ	มาปรับใช้อย่างครบถ้วน	ทั้งนี้

คณะกรรมการฯจะพจิารณาทบทวนความเหมาะสมของแผนการน�าหลกั

การก�ากับดูแลกิจการที่ดี	(CG	CODE)	ดังกล่าวไปปรับใช้ตามบริบท

ทางธุรกิจของบริษัทฯ	อย่างต่อเนื่อง	อย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง

นโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำร  
	 คณะกรรมการของบรษัิทฯ	มเีจตนารมณ์ท่ีจะส่งเสรมิให้บรษัิทฯ	

เป็นองค์กรทีม่ีประสิทธิภาพในการด�าเนินธุรกิจ	การก�ากับดูแลกิจการ	

และการบรหิารจดัการท่ีด	ีโดยมุง่เน้นการสร้างประโยชน์ท่ีด	ีให้แก่ผูถ้อืหุ้น	 

และค�านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม	 มีคุณธรรมในการด�าเนินธุรกิจ	 

มีความโปร่งใส	 และตรวจสอบได้	 จึงได้ก�าหนดเป็นนโยบายด้าน 

การก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท	ผู้บริหาร	และ

พนักงาน	ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน	ดังนี้

1.	 คณะกรรมการบรษัิทจะปฏบัิตหิน้าท่ีด้วยความทุ่มเทและรบัผดิชอบ	

มคีวามเป็นอิสระ	 และมีการจดัแบ่งบทบาทหน้าท่ีระหว่างประธาน

กรรมการบรษัิทและประธานกรรมการบรหิาร	ออกจากกนัอย่างชัดเจน

2.	 คณะกรรมการบรษัิทมีบทบาทส�าคญัในการก�าหนดวสิยัทัศน์	กลยทุธ์	

นโยบายและแผนงานท่ีส�าคญัของบรษัิทฯ	โดยจะต้องพจิารณาถงึ

ปัจจัยเสี่ยงและวางแนวทางการบริหารจัดการท่ีมีความเหมาะสม	 

รวมท้ังต้องด�าเนนิการเพือ่ให้มัน่ใจว่าระบบบัญชี	รายงานทางการเงนิ	 

และการสอบบัญชี	มีความน่าเชื่อถือ

3.	 คณะกรรมการบรษัิทจะต้องเป็นผูน้�าในเรือ่งจรยิธรรม	เป็นตวัอย่าง

ในการปฏบัิตงิานตามแนวทางการก�ากบัดแูลกจิการท่ีดขีองบรษัิทฯ	

และสอดส่องดูแลเรื่องการจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทาง 

ผลประโยชน์	และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
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4.	 คณะกรรมการบรษัิทอาจแต่งตัง้คณะกรรมการเฉพาะเรือ่งข้ึนตาม

ความเหมาะสมเพ่ือช่วยพิจารณากลั่นกรองงานท่ีมีความส�าคัญ

อย่างรอบคอบ

5.	 คณะกรรมการบรษัิทต้องจดัให้มกีารประเมินผลตนเองรายปี	 เพือ่ใช้

เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏบัิตหิน้าท่ีของคณะกรรมการบรษัิท

6.	 คณะกรรมการบรษัิทเป็นผูพ้จิารณาก�าหนดมาตรฐานทางจรยิธรรม	

และจรรยาบรรณของบรษัิท	เพือ่ให้คณะกรรมการ	ผู้บรหิาร	พนกังาน	

รวมถึงลูกจ้างทกุคนใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบตัิ	ควบคู่

ไปกับข้อบังคับและระเบียบของบริษัทฯ

7.	 คณะกรรมการบรษัิทต้องจดัให้มกีารเปิดเผยสารสนเทศของบรษัิท	

ท้ังในเรื่องทางการเงินและท่ีไม่ใช่เรื่องทางการเงินอย่างเพียงพอ	

เช่ือถือได้	 และทันเวลา	 เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของ 

บริษัทฯ	ได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน

8.	 คณะกรรมการบริษัทต้องให้ผู ้ถือหุ ้นได้รับการปฏิบัติอย่าง 

เท่าเทียมกนั	มสีทิธิในการเข้าถงึข้อมูลสารสนเทศ	และมีช่องทาง

ที่เหมาะสมในการสื่อสารกับบริษัทฯ

9.	 คณะกรรมการบรษัิทต้องจดัให้มรีะบบการคดัสรรบุคลากรท่ีจะเข้า

มารับผิดชอบในต�าแหน่งบริหารที่ส�าคัญทุกระดับอย่างเหมาะสม	

และมีกระบวนการสรรหาที่โปร่งใสเป็นธรรม

10.	ด�าเนินกิจการของบริษัทฯ	 ให้เป็นไปตามกฎหมาย	 ระเบียบ	 

ข้อบังคบั	ข้อก�าหนดของส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์ 

และตลาดหลักทรัพย์	 ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย	รวมทั้งปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

11.	ป้องกนัความขัดแย้งของผลประโยชน์ท่ีอาจเกดิข้ึนระหว่างบรษัิท	

สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น	ภายใต้หลักการถ่วงดุลอ�านาจที่

โปร่งใส	และสามารถตรวจสอบได้

12.	คณะกรรมการบริษัทจะต้องประกอบด้วย	 คณะกรรมการอิสระ 

ไม่น้อยกว่า	3	คน

13.	มีระบบการประเมินและการควบคุมความเสี่ยงอย่างเหมาะสม	

14.	คณะกรรมการบรษัิทจะต้องมีการประชุมโดยสม�า่เสมอเป็นประจ�า

อย่างน้อยทุกสามเดอืนต่อครัง้	และอาจมกีารประชุมพเิศษเพิม่เตมิ 

ตามความจ�าเป็น	 โดยมีการก�าหนดการประชุมล่วงหน้าตาม 

ข้อบังคับของบริษัท	 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาศึกษา

ข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมการประชุม

15.	โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการท่ีมี

คณุสมบัตหิลากหลาย	ท้ังด้านทักษะ	ประสบการณ์	ความสามารถ

เฉพาะด้านท่ีเป็นประโยชน์กบับรษัิท	เพศ	และควรมกีรรมการท่ีไม่

ได้เป็นกรรมการบริหารอย่างน้อย	1	คนที่มีประสบการณ์ในธุรกิจ

หรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทด�าเนินกิจการอยู่

	 บรษัิทฯ	เห็นว่าหลกับรรษัทภบิาลเป็นแนวทางการบรหิารองค์กร

ท่ีมีประโยชน์อย่างย่ิงจึงให้ความส�าคัญในหลักการและแนวปฏิบัติท่ี

เกี่ยวกับความรับผิดชอบ	 และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	 เช่น	 

การก�าหนดอย่างชัดเจนเกีย่วกบัขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ 

บริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหาร	และกรรมการ

ผู้จัดการ

ภำวะผู้น�ำและวิสัยทัศน์ 

	 คณะกรรมการบริษัทซ่ึงประกอบด้วยบุคคลท่ีมีความรู้ความ

สามารถและมีความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีความรบัผดิชอบเป็นอย่างด	ี 

มบีทบาทส�าคญัในการก�ากบัดแูล	ตรวจสอบ	และประเมนิผลการด�าเนนิงาน 

ของบริษัทฯ	มีอ�านาจหน้าที่ในการด�าเนินกิจการของบริษัทฯ	ให้เป็น 

ไปตามกฎหมาย	ข้อบังคบั	และมติท่ีประชุมผูถ้อืหุ้นด้วยความซ่ือสตัย์	

สุจริต	รวมทั้งการก�ากับดูแลการบริหารจัดการของฝ่ายจัดการเป็นไป

ตามนโยบาย	เป้าหมาย	และงบประมาณท่ีก�าหนดอย่างมีประสทิธภิาพ

และประสิทธิผล						

ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์  

	 บริษัทฯ	 ได้ก�าหนดแนวทางปฏิบัติส�าหรับกรรมการ	 ผู้บริหาร	

และพนักงาน	เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ดังนี้

1.	 ห้ามมิให้กรรมการ	ประกอบกิจการ	เข้าเป็นหุ้นส่วนหรือเข้าเป็น 

ผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลที่มีสภาพอย่างเดียวกัน	และเป็นการแข่งขัน

กับกิจการของบริษัทฯ	 เว้นแต่จะแจ้งให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นทราบ

ก่อนมีมติแต่งตั้ง

2.	 ห้ามมิให้ผูบ้รหิารและพนกังานใช้ข้อมูลภายใน	เพือ่ประโยชน์ของ

ตนในการซ้ือขายหุ้นบรษัิทฯ	หรอืน�าข้อมูลภายในซึง่จะก่อให้เกดิ

ความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยรวมไปเปิดเผยกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

3.	 ไม่ใช้โอกาสหรอืข้อมูลท่ีได้จากการเป็นผูบ้รหิารหรอืพนกังานของ 

บรษัิทฯ	ในการท�าธรุกจิท่ีแข่งขนั	หรอืธรุกจิท่ีเกีย่วเนือ่งกบับรษัิทฯ

4.	 กรณีที่บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีรายการเกี่ยวโยงกัน	หรือการได้

มาจ�าหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สินท่ีส�าคัญของบริษัทฯ	 คณะกรรมการ

และฝ่ายจดัการของบรษัิทจะต้องจดัให้มกีารประชมุเพือ่พจิารณา

เรื่องนั้นด้วยความรอบคอบ	ซื่อสัตย์	สุจริต	มีเหตุมีผล	โดยค�านึง

ถึงผลประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ	 และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นส�าคัญ	

กรรมการหรอืผูบ้รหิารท่ีมส่ีวนได้เสยีจากการพจิารณาในเรือ่งนัน้ๆ		

จะต้องออกจากท่ีประชุมกรรมการพิจารณาลงมติอนุมัติรายการ 

แล้วจะต้องเปิดเผยข่าวสารตามช่องทางต่างๆ	 เพื่อให้ผู้มีส่วน 

ได้เสียได้รับทราบอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงกัน



54
C.I.GROUP Public Company Limited

จริยธรรมทำงธุรกิจ    
	 บริษัทฯ	 มีนโยบายที่เปิดเผยการด�าเนินธุรกิจ	 การปฏิบัติของ

กรรมการ	พนกังาน	ภารกจิต่อลกูค้า	คูค้่า	ตลอดจนสงัคม	โดยผูเ้กีย่วข้อง 

ได้ทราบกันเป็นอย่างดีและยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าท่ี

ตามภารกิจของบริษัทฯ	 ด้วยความซ่ือสัตย์	 สุจริต	 และเท่ียงธรรม	

บริษัทฯ	 มีการติดตามการปฏิบัติงานและเรื่องท่ีเกี่ยวข้องให้เป็นไป

ตามนโยบาย	จรรยาบรรณข้างต้นอย่างสม�่าเสมอ	รวมถึงบทก�าหนด

ลงโทษทางวินัยไว้ด้วย	

กำรถ่วงดุลกรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร  
	 ปัจจบัุนบรษัิทฯ	มกีรรมการบรษัิทจ�านวนท้ังสิน้	7	ท่าน	ประกอบ

ด้วยกรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิารจ�านวน	4	ท่าน	กรรมการอสิระจ�านวน	3	ท่าน	 

ซ่ึงมอิีสระอย่างแท้จรงิจากฝ่ายบรหิาร	และไม่มีความสมัพนัธ์ทางธรุกจิ	

หรอืความสมัพันธ์อ่ืนใดกบับรษัิทฯ	เพือ่ให้การก�ากบัดแูลกจิการด�าเนนิ

ไปด้วยความเป็นอิสระ	และเป็นกลาง

กำรก�ำกบัดูแลกำรด�ำเนนิงำนของบรษัิทย่อยและบรษัิทร่วม
	 ในกรณท่ีีบรษัิทฯ	มกีารลงทุนในบรษัิทย่อย	หรอืบรษัิทร่วม	บรษัิท

จะควบคมุโดยการส่งกรรมการเข้าไปเป็นตวัแทนตามสดัส่วนการถอืหุ้น

 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกัน

	 ในการท�ารายการระหว่างกนั	 จะต้องมีความจ�าเป็นและมคีวาม 

สมเหตสุมผลของการท�ารายการเพือ่ก่อให้เกดิประโยชน์สงูสดุของบรษัิทฯ

	 การท�ารายการระหว่างกนัในอนาคตจะข้ึนอยู่กบัเหตผุลและความ

จ�าเป็น	การจ่ายและรบัค่าตอบแทนต้องเป็นไปตามราคายตุธิรรมของ

ตลาด	และจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

	 โดยในกรณท่ีีมีรายการดงักล่าวเกดิข้ึน	คณะกรรมการตรวจสอบ

จะพิจารณาความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	และแจ้ง

ความเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

 นโยบายการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต

	 รายการระหว่างกันท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตนั้น	 คณะกรรมการ

บริษัทจะต้องไม่อนุมัติรายการใดๆ	 ท่ีตนเองหรือบุคคล	 อาจมีความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดกบับรษัิท	และจะต้องเปิดเผย

รายการดงักล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	เพือ่พิจารณาให้ความเห็น	

ว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่เป็นไปตามลักษณะธุรกิจทั่วไป	และ

เป็นไปในราคายุติธรรม	และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

	 ท้ังนี	้บรษัิทฯ	จะยดึแนวทางปฏบัิตใิห้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย 

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 และข้อบังคับประกาศ	 ค�าสั่ง	 หรือ 

ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	รวมถงึการปฏบัิตติาม 

ข้อก�าหนดในการเปิดเผยข้อมูลการท�ารายการที่เกี่ยวโยง	และการได้

มาหรือจ�าหน่ายทรัพย์สินที่ส�าคัญของบริษัทฯ	หรือบริษัทย่อย

กำรดูแลเรื่องกำรใช้ข้อมูลภำยใน
	 เพือ่ป้องกนัการแสวงหาผลประโยชน์จากการใช้ข้อมลูภายในของ 

บริษัทฯ	ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน	บริษัทฯ	มีนโยบายห้ามมิ

ให้กรรมการและผูบ้รหิาร	รวมถงึคูส่มรสและบุตรท่ียังไม่บรรลนุติภิาวะ

ของบุคคลดังกล่าวใช้ข้อมูลภายในท่ียังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน	 

เพื่อท�าการซื้อ	ขาย	โอน	หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	ก่อนที่

ข้อมูลนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน	 หรือช่วงเวลาก่อนท่ีจะเปิดเผย 

งบการเงินต่อสาธารณชน	1	 เดือน	 เพื่อให้การบริหารงานเป็นไป 

อย่างโปร่งใสและค�านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

	 ทั้งนี้	ในการ	ซื้อ	ขาย	โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	

กรรมการและผู้บริหารจะต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลัก

ทรพัย์ต่อส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	

(ก.ล.ต.)	 ตามเกณฑ์ที่ส�านักงาน	 ก.ล.ต.	 ก�าหนด	 รวมทั้งต้องจัดส่ง

ส�าเนารายงานดังกล่าว	จ�านวน	1	ชุด	ให้แก่เลขานุการบริษัทเพื่อเก็บ

เป็นหลักฐาน

กำรปฏิบัติตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีในเรื่องอื่นๆ 
	 บริษัทฯ	 ให้ความส�าคัญในการก�ากับดูแลกิจการตามหลัก 

การก�ากบัดแูลกจิการท่ีด	ีตามแนวทางท่ีตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย

ก�าหนดในทุกๆ	เรื่อง	นอกเหนือจากที่เปิดเผยไว้ข้างต้น	ดังจะเห็นได้

จากกระบวนการควบคมุภายใน	ความรบัผดิชอบต่อสงัคม	การบรหิาร

จัดการความเสี่ยง	ดังปรากฏในหัวข้อต่อๆ	ไปอีกด้วย

	 รวมถึงบริษัทฯ	 ให้ความส�าคัญต่อระบบการควบคุมภายใน	

ส�าหรับท้ังระดับบริหารและระดับปฏิบัติการท่ีมีประสิทธิภาพ	 จึงได้

ก�าหนดหลกัเกณฑ์และวธิดี�าเนนิการให้มคีวามเหมาะสมชัดเจน	มกีาร

ก�าหนดภาระหน้าท่ี	อ�านาจด�าเนนิการของผูป้ฏบัิตงิาน	ผูบ้รหิารไว้เป็น

ลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน	 และมีการแบ่งแยกหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน	

ผู้ติดตาม	ควบคุมและประเมินผลออกจากกัน	เพื่อให้เกิดการถ่วงดุล

และตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม	นอกจากนี้ยังมีการควบคุม

ภายในเกี่ยวกับระบบการเงิน	 โดยบริษัทจัดให้มีระบบรายงานทาง 

การเงินเสนอผู้บริหารสายงานท่ีรับผิดชอบ	 โดยสรุปสาระส�าคัญการ

ด�าเนินการด้านการก�ากับดูแลกิจการ	ดังนี้

สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders) 
	 บรษัิทฯ	ได้ให้ความส�าคญัในการปฏบัิตต่ิอผูถ้อืหุ้นทุกรายอย่าง

เท่าเทียมกัน	ด้วยวิธีการและมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ	และเชื่อถือได้	

โดยให้สิทธิในการซื้อ	ขาย	โอน	หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่อย่างเป็นอิสระ	

การได้รับส่วนแบ่งผลก�าไรจากบริษัทฯ	 การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 

การเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า	 การเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับ 

การแต่งตัง้เป็นกรรมการบรษัิท	การแสดงความคดิเห็นในท่ีประชุมอย่าง

เป็นอิสระ	การร่วมตดัสนิใจในเรือ่งส�าคญัของบรษัิท	เช่น	การเลอืกตัง้
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กรรมการ	การอนมัุตธิรุกรรมท่ีส�าคญัและมผีลต่อทิศทางในการด�าเนนิ

ธุรกิจของบริษัทฯ	 การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ	 และข้อบังคับของ 

บริษัทฯ	 ท้ังนี้	 ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงตามจ�านวนหุ้นท่ีถืออยู่	

โดยแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง	 และไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษ

เหนือผู้ถือหุ้นรายอื่น

	 ในฐานะเจ้าของบริษัทฯ	 ผู้ถือหุ้นย่อมมีสิทธิก�าหนดทิศทาง 

การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	 หรือตัดสินใจในเรื่องท่ีมีผลกระทบ 

อย่างมีนัยส�าคัญต่อบริษัทฯ	 การประชุมผู้ถือหุ้นจึงเป็นเวทีส�าคัญ

ส�าหรบัผูถ้อืหุ้นในการแสดงความคดิเห็น	ซักถาม	พจิารณาลงคะแนน 

เสยีงช้ีขาด	และคดัเลอืกคณะกรรมการเพือ่ท�าหน้าท่ีก�ากบัดแูลบรษัิทแทน

ผูถ้อืหุ้น		ดงันัน้	ผูถ้อืหุ้นจงึมีสทิธโิดยชอบท่ีจะเข้าร่วมประชุมผูถ้อืหุ้น	

รวมท้ังมเีวลาเพียงพอส�าหรบัการพจิารณาและรบัทราบผลการประชุม

กำรประชุมผู้ถือหุ้น
 ก�าหนดการจัดประชุมผู้ถือหุ้น

	 บรษัิทฯ	ได้ก�าหนดให้มกีารประชุมสามญัผูถ้อืหุ้นปีละครัง้	ภายใน

เวลาไม่เกนิ	4	เดอืน	นบัแต่วนัสิน้สดุรอบปีบัญชีของบรษัิท	และในกรณี

ท่ีมีความจ�าเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ	 ซ่ึงเป็นเรื่องท่ี

กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหรือเกี่ยวข้องกับ

เงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์	กฎหมายที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับการอนุมัติจาก

ผู้ถือหุ้น	 บริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป	 ทั้งนี้ในปี	

2561	บรษัิทฯ	ได้จดัการประชุมผูถ้อืหุ้น	1	ครัง้	คอื	การประชุมสามัญ

ผู้ถือหุ้นประจ�าปี	เมื่อวันจันทร์ที่	23	เมษายน	2561	เวลา	13.30	น.	 

ณ	 ห้องประชุม	 3	 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์	 เลขท่ี	 60	 

ถนนรชัดาภเิษกตดัใหม่	แขวงคลองเตย	เขตคลองเตย	กรงุเทพฯ	10110		

และในระหว่างปีไม่มีการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

 การแจ้งเชิญประชุมล่วงหน้า

	 ในปี	2561	 การประชุมคณะกรรมการบริษัท	 คร้ังท่ี	1/2561	 

เมือ่วันพฤหัสบดท่ีี	8	มนีาคม	2561	มมีตใิห้จดัการประชุมสามญัประจ�าปี 

ผูถ้อืหุ้นในวันจนัทร์ท่ี	23	เมษายน	2561	โดยได้เปิดเผยมตกิารประชุม	

วันประชุม	ระเบียบวาระการประชุม	และแจ้งข่าวประกาศในเว็บไซต์

ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	เพือ่ให้ผูถ้อืหุ้นทราบล่วงหน้าใน

วนัท่ีคณะกรรมการมีมต	ิก่อนการจดัส่งหนงัสอืเชิญประชมุโดยบรษัิท	

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	 (ประเทศไทย)	 จ�ากัด	 ซ่ึงเป็นนายทะเบียน 

หลักทรัพย์ของบริษัท	 เป็นผู้ด�าเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมท่ีมี 

รายละเอยีดวาระการประชมุ	ข้อมูลประกอบท่ีส�าคญัและจ�าเป็นส�าหรบั 

การตดัสนิใจ	ความเห็นของคณะกรรมการ	รายงานการประชุมท่ีผ่านมา 

ซ่ึงมรีายละเอียดครบถ้วน	รายงานประจ�าปี	พร้อมท้ังเอกสารประกอบ

การประชุม	 เอกสารท่ีต้องใช้ในการมอบฉันทะ	 และระบุวิธีการใช้ไว้

ชัดเจนตามที่บริษัทก�าหนด	โดยจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า	7	วันก่อน

วันประชุมผู้ถือหุ้น	 และได้ท�าการประกาศลงในหนังสือพิมพ์ติดต่อ

กัน	3	วัน	ก่อนวันประชุม	3	วัน	เพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้น

เป็นการล่วงหน้าเพียงพอส�าหรบัการเตรยีมตวัก่อนมาเข้าร่วมประชุม

	 อย่างไรกต็าม	ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุ้น	ได้น�าข้อมูลหนงัสอื

เชิญประชุมผูถ้อืหุ้น	และเอกสารประกอบเปิดเผย	ในเวบ็ไซต์ของบรษัิท	

ล่วงหน้าก่อนวันประชุม	30	วัน

การด�าเนินการประชุมผู้ถือหุ้น

	 ก่อนเริ่มการประชุมผู ้ถือหุ้น	 ประธานท่ีประชุมจะแนะน�า 

คณะกรรมการ	คณะผู้บริหาร	ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	และที่ปรึกษา 

ด้านการเงนิ	ให้ท่ีประชุมรบัทราบ	แล้วจงึช้ีแจงกตกิาท้ังหมด	รวมถงึวธิี 

นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นท่ีต้องลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับ 

ของบรษัิทฯ	รวมถงึการใช้สทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวาระอย่าง

ชัดเจน	และเมือ่มีการให้ข้อมลูตามระเบียบวาระแล้ว	ประธานฯ	จะเปิด 

โอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกรายแสดงความคิดเห็น	 ข้อเสนอแนะ	 

ถามค�าถามในแต่ละวาระ	และให้เวลาอภปิรายอย่างเหมาะสมเพียงพอ	 

จากนั้นประธานฯ	 และผู ้บริหารจะตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน	 

ตรงประเด็น	และให้ความส�าคัญกับทุกค�าถามแล้วจึงให้ที่ประชุมออก

เสียงลงมติในวาระนั้นๆ	ส�าหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการ	ประธานฯ	

จะด�าเนินการให้ผู้ถือหุ้นลงมติเป็นรายบุคคล

	 ประธานฯ	จะด�าเนนิการประชุมตามล�าดบัวาระการประชุม	และ

ไม่เพิม่วาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผูถ้อืหุ้นทราบล่วงหน้า	 เว้นแต่ท่ี

ประชุมจะมมีตใิห้เปลีย่นล�าดบัระเบียบวาระด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า

สองในสามของจ�านวนผูถ้อืหุ้นซ่ึงเข้าร่วมประชุมหรอืผูถ้อืหุ้นซ่ึงถอืหุ้น

รวมกนัไม่น้อยกว่าหนึง่ในสามของจ�านวนหุ้นท่ีจ�าหน่ายได้ท้ังหมด	อาจ

ขอให้ท่ีประชมุพจิารณาเรือ่งอ่ืนนอกจากท่ีก�าหนดไว้ในหนงัสอืนดัประชุม	 

เม่ือท่ีประชุมได้พจิารณาระเบียบวาระท่ีก�าหนดไว้เป็นท่ีเรยีบร้อยแล้ว

ตามท่ีก�าหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท	 ท้ังนี้	 ในการประชุมผู้ถือหุ้น

สามัญประจ�าปี	2561	ไม่มกีารเปลีย่นล�าดบัระเบียบวาระ	และไม่มกีาร

ขอให้ท่ีประชุมพจิารณาเรือ่งอืน่ท่ีไม่ได้ก�าหนดไว้ในท่ีประชมุอย่างใด

	 อนึง่	ในการประชุมทุกครัง้จะมกีารจดบันทึกรายงาน	การประชุม

อย่างถกูต้องครบถ้วน	และสรปุด้วยการลงมต	ิพร้อมกบันบัคะแนนเสยีง	 

ซ่ึงรวมระยะเวลาท่ีใช้ในการประชุม	 ผู ้ถือหุ้นแต่ละครั้งประมาณ	 

2	ช่ัวโมง	ท้ังนีใ้นการผูถ้อืหุ้นสามญัประจ�าปี	2561	ได้ก�าหนดการประชมุ 

เวลา	13.30	น.	โดยเริ่มรับลงทะเบียนเวลา	12.00	น.	โดย	ณ	ตอน

เปิดประชุมมีผูถ้อืหุ้นท่ีมาประชุมด้วยตนเอง	และมอบฉันทะให้ผูอื้น่มา

ประชมุแทนรวม	83	ราย	ถอืหุ้นรวมกนัท้ังสิน้จ�านวน	385,541,159	หุ้น	 

หรอืคิดเป็นร้อยละ	44.58	ซ่ึงเกนิกว่า	1	ใน	3	ของจ�านวนหุ้นท่ีจ�าหน่ายได้ 

ทั้งหมดของบริษัท	จ�านวนทั้งสิ้น	864,786,382	หุ้น
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 การเปิดเผยผลการประชุมผู้ถือหุ้น

	 ในปี	2561	บรษัิทได้จดัส่งรายงานสรปุผลการลงมติในท่ีประชุม

ผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ	 และคณะกรรมการ	 ตลาดหลักทรัพย	์	

ภายในช่วงเย็นหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม	(วันที่	23	เมษายน	2561)		

และจดัส่งรายงานการประชุมผูถ้อืหุ้น	ซ่ึงจดบันทึกรายงานการประชมุ

และบันทึกการออกเสียง	รวมทั้งข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ	

อย่างละเอียดให้ตลาดหลกัทรพัย์ฯ	และคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์	

ภายในก�าหนด	14	วัน	รวมถึงเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์

ของบริษัท

กำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน  
(Equitable Treatment of Shareholders)
	 บรษัิทฯ	ปฏบัิตต่ิอผูถ้อืหุ้นแต่ละรายเท่าเทียมกนั	แม้ว่าจะถอืหุ้น 

ไม่เท่ากันและมีสิทธิออกเสียงไม่เท่ากัน	 	 ซ่ึงเป็นไปตามจ�านวนหุ้น 

ที่ถือ	มีสิทธิพื้นฐานในฐานะผู้ถือหุ้นเท่าเทียมกัน	โดยไม่ค�านึงถึงเพศ	

อาย	ุเช้ือชาต	ิสญัชาต	ิศาสนา	ความเชือ่	ฐานะทางสงัคม	ความพกิาร	

หรือความคิดเห็นทางการเมือง	ในการประชุมผู้ถือหุ้น	บริษัทฯ	จะจัด 

เจ้าหน้าท่ีไว้คอยอ�านวยความสะดวก	ส่วนการจดักจิกรรมส�าหรบัผูถ้อืหุ้น 

ของบริษัทฯ	ก็เปิดโอกาสให้โดยไม่มีข้อจ�ากัด

กำรเสนอวำระกำรประชุมเพิม่เตมิ และเสนอชือ่บุคคลเพือ่
แต่งตั้งเป็นกรรมกำร
	 บริษัทฯ	ก�าหนดหลักเกณฑ์	รวมทั้งก�าหนดขั้นตอน	แนวทาง

การพิจารณาการให้สทิธผิูถ้อืหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระ	การประชมุฯ	และ/

หรือ	 ช่ือบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการ	 ล่วงหน้าให้คณะกรรมการ

บริษัท	พิจารณาก�าหนดเป็นระเบียบ	วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	

เพือ่ให้โอกาสผูถ้อืหุ้น	มส่ีวนร่วมในการก�ากบัดแูลบรษัิท	และการคดัสรร

บุคคลท่ีมี	คณุสมบัตเิหมาะสมและปฏบัิตหิน้าท่ีได้อย่างมีประสทิธภิาพ	

เพ่ือประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหุ้นและผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยีทุกฝ่าย	โดยให้

สทิธผิูถ้อืหุ้นรายเดยีว	หรอืกลุม่ท่ีถอืหุ้นของบรษัิทรวมกนัเกนิกว่า	5%	 

ของจ�านวนหุ้นท่ีจ�าหน่ายและช�าระแล้วของบรษัิทฯ	และเป็นการถอืหุ้น 

ของบริษัทฯ	 อย่างต่อเนื่องจนถึงวันท่ีเสนอเรื่องเพ่ือบรรจุในวาระ 

การประชุม	เป็นเวลาไม่น้อยกว่า	12	เดอืน	เสนอวาระการประชุมหรอื

เสนอชื่อบุคคล	ที่มีความเหมาะสมเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท	

ก่อน	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี

	 ส�าหรับการประชุม	 สามัญผู้ถือหุ้นปี	2561	 บริษัทฯ	 ได้น�า 

หลกัเกณฑ์ดงักล่าวเผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบรษัิทฯ	และแจ้งข่าวประกาศ 

ในเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	โดยมีระยะเวลาตัง้แต่

วันที่	1	กันยายน	2560	จนถึงวันที่	29	ธันวาคม	2560	แล้ว	อย่างไร

ก็ตามไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม	และไม่มีการเสนอชื่อบุคคล

เสนอแต่งตั้ง	เป็นกรรมการในระยะเวลาดังกล่าว	ซึ่งเลขานุการบริษัท

ได้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบแล้ว

กำรอ�ำนวยควำมสะดวกแก่ผูถ้อืหุ้นในกำรประชมุผูถ้อืหุ้น
	 ในการจดัการประชุมผูถ้อืหุ้นประจ�าปี	2561	บรษัิทฯ	ได้อ�านวย

ความสะดวก	ให้กบัผูถ้อืหุ้นทุกราย	ด้วยการจดัให้มเีจ้าหน้าท่ีคอยดแูล	

ต้อนรบัให้ความสะดวกอย่างเพยีงพอ	มกีารคัดเลอืกสถานท่ีประชุม	ท่ี

สามารถอ�านวยความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วมการประชุม	จัดเจ้าหน้าที่

ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร	 การเปิดรับลงทะเบียนก่อนเวลา

ประชุม	2	ชั่วโมง	การขยายระยะเวลารับลงทะเบียนจนถึงระยะเวลา

ก่อนการพิจารณาวาระการประชุมสุดท้าย	การใช้ระบบ	Barcode	ใน

การลงทะเบียนเพือ่ความสะดวกรวดเรว็	และการจดัให้มกีารเลีย้งรบัรอง

ส�าหรับผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม

	 แม้ผูถ้อืหุ้นส่วนใหญ่ท่ีมาเข้าร่วมการประชุมสามญัประจ�าปีของ 

บริษัทฯ	 เป็นคนไทย	 และด�าเนินการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นภาษาไทย	 

แต่บริษทัฯ	ได้จัดท�าเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น	และเอกสาร

อื่นที่เกี่ยวข้องเป็น	2	ภาษา	คือ	ภาษาไทย	และภาษาอังกฤษ	ส�าหรับ 

ผู้ถือหุ้นชาวไทยและชาวต่างชาติ

กำรมอบฉันทะ
	 เพือ่รกัษาสทิธิให้ผูถ้อืหุ้นท่ีไม่สะดวกเข้าประชุมประจ�า	ปี	2561	

ด้วยตนเอง	ผูถ้อืหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผูอ่ื้นหรอืกรรมการอิสระของ

บริษัท	 ท่านใดท่านหนึ่งจากกรรมการอิสระท่ีเข้าร่วมประชุมท้ังหมด	

ซ่ึงบรษัิทฯ	จะระบุรายชือ่ไว้ในหนงัสอืมอบฉันทะตามแบบท่ีกระทรวง

พาณชิย์ก�าหนด	เพ่ือให้ผูเ้ข้าประชุมและออกเสยีงลงมตแิทนผูถ้อืหุ้นได้

โดยไม่มีเงือ่นไข	ท้ังนี	้ในกรณท่ีีผูถ้อืหุ้นมอบฉันทะให้กบัผูอ่ื้น	บรษัิทฯ	

จะให้สิทธิและปฏิบัติต่อผู้รับมอบฉันทะเสมือนเป็นผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง	

นอกจากนี้	บริษัทฯ	ได้เปิดเผยแบบหนังสือมอบฉันทะ	ที่แนบพร้อม

ทั้งรายละเอียด	และขั้นตอนต่างๆ	บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ	ล่วงหน้า

ก่อนวันประชุม	30	วัน	 โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ได้ทั้งทางโทรศัพท์	หรือช่องทางอื่นๆ	เช่น	เว็บไซต์	อีเมล	เป็นต้น

	 ในปี	2561	บรษัิทฯได้รบัการประเมินจากสมาคมส่งเสรมิผูล้งทุน

ไทย	ตามโครงการประเมินคณุภาพการจดัประชุมสามญัผูถ้อืหุ้น	ร้อย

ละ	100

บทบำทของผู้มีส่วนได้เสีย (Role of Shareholders)
	 บริษัทฯ	 ได้ให้ความส�าคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม		

โดยค�านงึถงึการรกัษาผลประโยชน์ของบรษัิทฯ	ควบคูไ่ปกบัการค�านงึถงึ 

ผลประโยชน์	 	 สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น	 และผู้มีส่วน 

ได้เสียทุกกลุ่มของบริษัทฯ	อันได้แก่	ผู้ถือหุ้น	พนักงาน	คู่ค้า	เจ้าหนี้	

ลูกค้า	คู่แข่งขัน	สังคม	และสิ่งแวดล้อม
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กำรปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยยึดหลักดังนี้
 ผู้ถือหุ้น

	 คณะกรรมการบริษัท	 ได้ยึดถือการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างซ่ือสัตย	์

โปร่งใส	 เพ่ือประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นท้ังหมดในการท่ีจะรักษาและ

เสริมสร้างมูลค่าระยะยาวต่อผู้ถือหุ้น	 ข้อมูลท่ีส�าคัญท้ังหมดซ่ึงอาจ 

ส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นของบรษัิทฯ	และ/หรอื	การตดัสนิใจของผูถ้อืหุ้น 

จะต้องได้รับการเปิดเผยโดยครบถ้วนในเวลาที่เหมาะสม	

 พนักงำน

	 บุคลากรของบรษัิทฯ	ทุกคนเป็นส่วนส�าคญัท่ีสดุในการด�าเนนิธรุกจิ	

บรษัิทฯ	จงึให้ความส�าคญักบัพนกังานทุกคน	โดยปราศจากการเลอืกปฏบัิติ	 

ให้ความม่ันใจในคุณภาพชีวติการท�างานอย่างเท่าเทียมกนั	เสมอภาค	 

และให้ผลตอบแทนอย่างยุติธรรมและเหมาะสม	 บริษัทฯ	 ส่งเสริมให้ 

บุคลากร	รู้รัก	สามัคคี	ไว้เนื้อเชื่อใจกัน	ไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่าย	ปฏิบัติต่อ

กันอย่างสุภาพ	 และเคารพในศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์	 โดยการสร้าง

สภาพแวดล้อมในการท�างานที่ดี	 มีความปลอดภัย	 จ่ายค่าตอบแทน

ที่เหมาะสมกับการท�างาน	 มีสวัสดิการที่ดีให้กับพนักงาน	 และจัดหา

นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ	มาสนับสนุนการท�างาน	รวมทั้งไม่ให้

เกิดกรณีที่มีลักษณะเป็นการคุกคามทางเพศ	บริษัทฯ	ส่งเสริมการใช้

สิทธิของลูกจ้างตามกฎหมายแรงงานสัมพันธ์	

	 บรษัิทฯ	มคีวามเช่ือม่ันว่า	การเจรญิเตบิโตขององค์กรข้ึนอยูก่บั

พนักงานที่มีคุณภาพ	ดังนั้น	บริษัทฯ	จึงมีนโยบายมุ่งเน้นที่จะพัฒนา

และปรับปรุงระบบการบริหารและระบบการพัฒนาบุคคลให้มีความ 

ทันสมัย	 สอดคล้องกับเทคโนโลยี	 และเป็นไปตามมาตรฐานสากล	 

เพื่อท่ีจะเสริมสร้างและพัฒนาให้พนักงานเป็นท้ังคนดีและคนเก่ง	 

ตลอดจนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและ	ช่วยเหลือสังคมส่วนรวม	และ 

มุ่งเน้นให้พนักงานเป็นกลไกหลักในการพัฒนาให้บริษัทฯ	 ก้าวไปสู่

ความเป็นองค์กรแห่งความเป็นเลศิ	(High	Performance	Organization)	 

เพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขัน	และตอบสนองต่อการเปลีย่นแปลง 

ขององค์กร

แนวปฏิบัติ

1.	 บรษัิทฯ	ปฏบัิตต่ิอบุคลากรทุกคนโดยเสมอภาคกนั	ไม่เลอืกปฏบัิติ	

ไม่แบ่งแยกถิน่ก�าเนดิ	เช้ือชาต	ิเพศ	อาย	ุสผีวิ	ศาสนา	ความพกิาร	

ฐานะ	ชาติตระกูล	สถานศึกษา	หรือสถานะอื่นใดที่มิได้เกี่ยวข้อง

โดยตรงกับการปฏิบัติงาน

2.	 บริษัทฯ	ให้โอกาสบุคลากรทุกคนแสดงความสามารถอย่างเต็มที่

โดยจดัผลตอบแทนท่ีเหมาะสม	และสร้างแรงกระตุน้ในการท�างาน	

ท้ังในรปูของเงนิเดอืนและโบนสั	และค่าใช้จ่ายในการด�าเนนิงานท่ี

เหมาะสมตามระเบียบของบริษัทฯ	และการอบรมทั้งระยะสั้นและ

ระยะยาว

3.	 บุคลากรทุกคนต้องปฏบัิตหิน้าท่ีในความรบัผดิชอบด้วยตนเองอย่าง

สดุความสามารถ	มจีติส�านกึท่ีด	ีซ่ือสตัย์สจุรติ	เท่ียงธรรม	ยึดม่ัน

ในคุณธรรมและจริยธรรม	และมีความรับผิดชอบ	ไม่มอบหมาย 

หน้าท่ีของตนให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งท�าแทน	 ไม่ว่าทางตรงหรือ

ทางอ้อม	เว้นแต่จะเป็นการจ�าเป็น	หรือเพื่อความสะดวกรวดเร็ว

ในงานที่ไม่ต้องใช้ความสามารถเฉพาะของตน

4.	 บุคลากรต้องปฏบัิตงิานตามสายบังคับบัญชา	รบัค�าสัง่และรบัผดิชอบ 

โดยตรงต่อผู้บังคับบัญชาของตน	 ไม่ข้ามสายการบังคับบัญชา	 

หากไม่มีความจ�าเป็น	หลกีเลีย่งการวพิากษ์วจิารณ์ผูบั้งคับบัญชา

และผู้ร่วมงานที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลนั้น	หรือต่อ

บรษัิทฯ	ท้ังนีบุ้คลากรของบรษัิทฯ	ควรเปิดโอกาสและเปิดใจรบัฟัง 

ความคดิเห็นของผูใ้ต้บังคบับญัชา	ผูบั้งคบับัญชา	และเพือ่นร่วมงาน	 

อย่างมีสติ	ปราศจากอคติ	และรับฟังด้วยเหตุและผล

5.	 บุคลากรของบรษัิทฯ	สามารถใช้ทรพัยากร	แรงงาน	สถานท่ี	และ

สิ่งอ�านวยความสะดวกของบริษัทฯ	ในหน้าที่อย่างเต็มที่	ห้ามใช้

ทรัพยากร	แรงงาน	สถานที่	และสิ่งอ�านวยความสะดวกไปในการ

อื่น	นอกจากการปฏิบัติหน้าที่หรือสวัสดิการที่ตนมีสิทธิโดยชอบ

6.	 บุคลากรของบรษัิทฯ	ต้องมีกริยิามารยาทสภุาพ	แต่งกายเหมาะสม 

ต่อกาลเทศะ	และประพฤตตินเหมาะสมกบัหน้าท่ีการงาน	ธรรมเนยีม

ท้องถิ่น	โดยไม่สร้างความเสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์บริษัทฯ

7.	 บุคลากรของบรษัิทฯ	สามารถใช้ช่ือและต�าแหน่งของตนเพือ่เรีย่ไร 

เงินเพื่อการกุศลท่ีบริษัทฯ	 เป็นผู้จัด	 แต่ห้ามใช้ช่ือของบริษัทฯ	 

หรอืต�าแหน่งในบรษัิทฯ	ในการเรีย่ไรเงนิเป็นการส่วนตวัไม่ว่าด้วย 

วัตถุประสงค์ใด

8.	 บุคลากรของบริษัทฯ	 ควรให้ความร่วมมือในกิจกรรมท่ีบริษัทฯ	 

จดัข้ึนเพือ่สร้างความสามคัค	ีช่วยเหลอืเกือ้กลูกนั	รวมท้ังกจิกรรม

เพื่อสังคมที่บริษัทฯ	จัดขึ้น

9.	 ห้ามบุคลากรของบรษัิทฯ	กระท�าการท่ีก่อความเดอืดร้อน	ร�าคาญ	

บ่ันทอนก�าลังใจผู้อ่ืน	 ก่อให้เกิดความเป็นปฏิปักษ์	 หรือรบกวน 

การปฏบัิตงิาน	ท่ีมีลกัษณะเป็นการคุกคามทางเพศ	ไม่ว่าต่อบุคลากร 

ของบรษัิทฯ	หรอืบุคคลภายนอกท่ีเข้ามาตดิต่อธรุกจิ	ท้ังนีร้วมถงึ 

การล่วงละเมิดทางเพศ	การเกีย้วพาราส	ีการลวนลาม	การอนาจาร	 

และการมีไว้ซึ่งภาพลามกอนาจาร

10.	บรษัิทฯ	ส่งเสรมิการใช้สทิธิของลกูจ้างตามกฎหมายแรงงานสมัพนัธ์	

โดยบริษัทฯ	 จะไม่กระท�าการอันใดท่ีเป็นการกระท�าอันขัดต่อ

กฎหมาย	จรยิธรรมและจรรยาบรรณธรุกจิท่ีร้ายแรง	หรอืก่อความ

เสียหายอย่างร้ายแรงต่อบริษัทฯ
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 คู่ค้ำ

	 บรษัิทฯ	ให้ความส�าคญักบัคูค้่า	อันเป็นผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีส�าคญั

ที่ช่วยเหลือในการด�าเนินธุรกิจซึ่งกันและกัน		โดยบริษัทฯ	จะปฏิบัติ

ต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคบนพื้นฐานของการแข่งขันที่เป็นธรรม	เคารพ

สิทธิซึ่งกันและกัน	 สร้างความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดี	 ปฏิบัติ

ตามสัญญาอย่างเคร่งครัด	 และให้ความส�าคัญในกระบวนการจัดซ้ือ

จัดหา	 ซ่ึงเป็นกระบวนการส�าคัญในการควบคุมค่าใช้จ่าย	 คุณภาพ

สินค้าและบริการท่ีบริษัทฯ	 จะน�ามาใช้ด�าเนินกิจการ	 มีการก�าหนด

ข้ันตอนการจัดหาพัสดุเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้	 และก่อ

ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

แนวปฏิบัติ

1.	 หน่วยงานของบรษัิทฯ	ท่ีต้องจดัหาพสัด	ุต้องค�านงึถงึความต้องการ	 

ความคุ้มค่า	 ราคา	 และคุณภาพของสินค้าและบริการ	 กระบวน 

การจัดหาพัสดุต้องด�าเนินการถูกต้องตามระเบียบ	 ข้อก�าหนด	

และหลกัเกณฑ์ต่างๆ	ท่ีบรษัิทฯ	ก�าหนดไว้อย่างโปร่งใส	ให้ข้อมลู

แก่ผู้ค้าอย่างเท่าเทียม	 ถูกต้อง	 ไม่มีอคติ	 ไม่เลือกปฏิบัติต่อ 

คู่ค้า	สร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมระหว่างคู่ค้า	วิธีการจัดหาพัสดุ

ควรอ้างอิงแนวทางปฏิบัติที่เป็นสากล	 มีความรัดกุม	 สอดคล้อง

กับสถานการณ์	และต้องปฏิบัติตามกฎหมาย	ข้อบังคับ	ค�าสั่งที่

เกี่ยวข้อง	ที่ใช้ก�ากับหน่วยงานภาครัฐอย่างเคร่งครัด

2.	 บริษัทฯ	สนับสนุนการปฏิบัติอย่างเสมอภาคต่อผู้ค้าของบริษัทฯ	

ท้ังการปฏิบัติระหว่างผู ้ค้าเองและการปฏิบัติระหว่างผู ้ค้ากับ 

บรษัิทฯ	หน่วยงานของบรษัิทฯ	ท่ีต้องจดัหาพสัดไุม่ควรด�าเนนิการ 

ในระยะเวลากระชั้นจนเกินไป	 ควรให้เวลาผู้ค้าอย่างพอเพียงใน

การจัดเตรียมเอกสารหลักฐาน	 และเอกสารการเสนอราคาต่างๆ		

ข้อก�าหนดหรือเงื่อนไขรายละเอียดของสัญญาไม่ควรเป็นการ 

เอารัดเอาเปรียบจนเกินไป

3.	 บุคลากรของบรษัิทฯ		ต้องไม่เรยีกรบัประโยชน์จากการจดัหาพสัดุ	 

ต้องวางตวัเป็นกลาง	ไม่ใกล้ชดิผูค้้า	จนท�าให้ผูค้้ามอิีทธพิลต่อการ 

ตัดสินใจ	 และปฏิบัติตามข้อปฏิบัติในจรรยาบรรณว่าด้วยการ 

มีส่วนได้เสียและผลประโยชน์ขัดกันอย่างเคร่งครัด

4.	 หน่วยงานหรือบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดหาพัสด	ุ 

ต้องเกบ็เอกสารหลกัฐานต่างๆ	เช่น	การอนมัุต	ิเอกสารการเสนอ

ราคา	การเจรจา	สญัญา	หรอืการปฏบัิตติามสญัญาไว้เป็นหลกัฐาน 

อ้างอิงตามสมควรแก่ความจ�าเป็นตามระยะเวลาที่ก�าหนด

5.	 บรษัิทฯ	ต้องปฏบัิติตามข้อสญัญาอย่างเคร่งครดั	หากพบว่าบรษัิทฯ	

ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา	หรือผู้ค้าไม่อาจปฏิบัติตามสัญญา	

หรือเหตุอื่นใดท่ีท�าให้ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้	 หากเป็น

ไปได้และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ	 ให้ยุติการติดต่อ

กบัผูค้้าทันที	ให้รายงานผูบั้งคบับัญชาเพือ่ปรกึษาในทันทีและหา

แนวทางแก้ไขต่อไป

6.	 บุคลากรของบริษัทฯ	ที่ด�าเนินการจัดหาพัสดุ	มีหน้าที่ก�ากับดูแล

ให้ผู้ค้าปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติอย่างย่ังยืนของผู้ค้าอย่าง

เคร่งครัด

 เจ้ำหนี้

	 บริษัทฯ	 จะปฏิบัติตัวเป็นลูกหนี้ท่ีดี	 ค�านึงถึงผลประโยชน ์

ทั้งสองฝ่าย	และปฏิบัติตามเงื่อนไขของเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด

แนวปฏิบัติ

1.	 ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาท่ีมีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด	 โปร่งใส	

และเท่าเทียมกันท้ังในแง่การช�าระเงินและเงื่อนไขอื่นใดท่ีได้ท�า

ข้อตกลงไว้กับเจ้าหนี้

2.	 เปิดเผยข้อมูลฐานะทางการเงนิแก่เจ้าหนี	้ตามข้อก�าหนดในสญัญา

อย่างถูกต้องครบถ้วน	ตรงตามก�าหนดเวลา

3.	 แจ้งให้เจ้าหนี้ทราบในกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขใน

สัญญา	และร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว

ลูกค้ำ

	 บรษัิทฯ	 ค�านงึถงึความพงึพอใจสงูสดุของลกูค้า	 ซ่ึงเป็นผูท่ี้ซ้ือ

สนิค้าและบรกิารจากบรษัิทฯ		ด้วยราคาท่ีเป็นธรรม	มีคณุภาพ	มุ่งมัน่

พฒันาสนิค้า	และให้บรกิารอย่างปลอดภยั	ครบวงจร	รวดเรว็	มคีณุภาพ	

เพือ่ตอบสนองความต้องการของลกูค้า	และผูบ้รโิภคอย่างต่อเนือ่ง

	 บริษัทฯ	 น�าระบบการบริหารงานด้านคุณภาพ	 ความมั่นคง

ปลอดภยัอาชีวอนามยัและสิง่แวดล้อม	มาใช้ในการด�าเนนิงานเพือ่มุ่ง

เน้นการบรหิารคุณภาพด้วยกระบวนการท�างานท่ีมีประสทิธภิาพ	เพือ่

ส่งมอบผลติภณัฑ์และบรกิารท่ีสร้างความพงึพอใจให้แก่ลกูค้า	และถอื

ความปลอดภยัเป็นหัวใจในการปฏบัิตงิาน	โดยการน�ามาตรฐานต่างๆ		

อาทิ	ISO	9001:2008	/	CSA	/	UL	มาปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

	 บรษัิทฯ	ด�าเนนิการบรหิารจดัการลกูค้าและการตลาด	ท่ีมีบรบิท

สอดคล้องตามวสิยัทัศน์และพนัธกจิของบรษัิทฯ	เพือ่ตอบสนองความ

ต้องการและความคาดหวังที่หลากหลายของลูกค้า	

	 บรษัิทฯ	 มกีระบวนการในการรบัฟังลกูค้า	3	 รปูแบบ	 คอื	1)	

การตดิต่อโดยตรง	มีช่องทาง	เช่น	การเข้าพบ	การประชุม	การอบรม	

การสมัมนา	เป็นต้น		2)	การตดิต่อผ่านสือ่สารสนเทศ	มีช่องทาง	เช่น	

โทรศพัท์	โทรสาร	เวบ็ไซต์	และSocial	Network	เป็นต้น	3)	การส�ารวจ

ความพงึพอใจ	ครอบคลมุทุกกลุม่ลกูค้า	โดยก�าหนดความถีใ่นการรบัฟัง

ลกูค้าท่ีแตกต่างกนัในแต่ละช่องทางซ่ึงจะน�าข้อมูลท่ีได้จากลกูค้ามาแปลง

เป็นสารสนเทศ	ท่ีท�าให้บรษัิทฯ	ทราบความต้องการของลกูค้า	เพือ่น�า

มาออกแบบผลติภณัฑ์และบรกิาร	หรอืสร้างนวตักรรมท่ีตรงใจลกูค้า	
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	 บริษัทฯ	 มีกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนในกรณีท่ีลูกค้าเกิด

ความไม่พึงพอใจเกี่ยวกับการให้บริการหรือผลิตภัณฑ์ของ	 บริษัทฯ	

โดยมีช่องทางรับข้อร้องเรียน	ข้อเสนอแนะจากลูกค้า	ผู้บริโภค	และ

ประชาชนทั่วไป	ตามช่องทางทั้ง	3	รูปแบบดังกล่าวข้างต้น	ข้อร้อง

เรียนท้ังหมดของลูกค้าจะได้รับการตอบสนองเบ้ืองต้นภายใน	7	 วัน	

และจะแจ้งกลบัลกูค้าถงึแนวทางและระยะเวลาในการด�าเนนิการแก้ไข

ปัญหาให้แล้วเสรจ็	พร้อมท้ังแจ้งความก้าวหน้าในการด�าเนนิการแก้ไข

ให้ทราบเป็นระยะ	 เมื่อแก้ไขแล้วเสร็จ	 จะแจ้งปิดเรื่องให้ลูกค้าทราบ

ทันที	เพื่อรักษาความเชื่อมั่นที่ลูกค้ามีต่อบริษัทฯ

คู่แข่งขัน

	 บรษัิทฯ	ยึดหลกัการด�าเนนิธรุกจิตามกรอบกตกิาของการแข่งขัน 

อย่างยุติธรรม	 และไม่กระท�าการใดๆ	 ท่ีเป็นการละเมิดสิทธิของ 

คูแ่ข่งขันทางการค้า	โดยคูแ่ข่งทางการค้าเป็นบุคคลภายนอกท่ีบรษัิทฯ	

ต้องแข่งขันตามวิถีทุนนิยม	เสรีในการท�าธุรกิจ	การแข่งขันย่อมต้อง

ด�าเนินไปอย่างเป็นธรรม	ไม่บิดเบือนข้อมูล	หลอกลวง	หรือใช้วิธีอื่น

ใดที่ไม่ถูกต้องตามครรลองของการแข่งขันที่ดี

แนวปฏิบัติ

1.	 บริษัทฯ	ด�าเนินธุรกิจบนการแข่งขันเสรี	การด�าเนินธุรกิจจะต้อง

ค�านงึถงึการแข่งขนัอย่างเป็นธรรม	ไม่ใส่ร้ายป้ายส	ีไม่จูโ่จมคูแ่ข่ง

โดยปราศจากข้อมูลอย่างสมเหตุสมผล

2.	 บริษัทฯ	 ให้การสนับสนุนการร่วมมือกับคู่แข่งทางการค้าท่ีเป็น

ไปเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภค	ความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ	กับ

บรษัิทคูแ่ข่งจะต้องมใิช่เป็นไปเพ่ือการผกูขาดการจดัสรรรายได้และ

ส่วนแบ่งการตลาด	การลดคณุภาพของสนิค้าและบรกิาร	และการ

ก�าหนดราคาสนิค้าและบรกิาร	อนัจะก่อให้เกดิผลเสยีต่อผูบ้รโิภค

ในภาพรวม		บุคลากรของบรษัิทฯ	ต้องระมดัระวงัในการตดิต่อกบั

คูแ่ข่ง	และบุคลากรของคูแ่ข่งทุกกรณไีป	ไม่เปิดเผยหรอืละเลยให้

ความลับของบริษัทฯ	ตกอยู่ในมือของคู่แข่ง

ชุมชนและสังคม

	 บรษัิทฯ	เป็นส่วนหนึง่ของสงัคม	จงึมีพนัธกจิรบัผดิชอบการพฒันา

และคืนก�าไรสู่ชุมชนและสังคมโดยรวม	 เพ่ือให้บริษัทฯ	 เจริญเติบโต 

อย่างย่ังยืนตามการพัฒนาของสังคม	 บริษัทฯ	 ถือเป็นหน้าท่ีและ

นโยบายหลักในการให้ความส�าคัญกับกิจกรรมของชุมชน	 และสังคม	

โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาสังคม	 ชุมชน	 สิ่งแวดล้อม	 ท�านุบ�ารุง

ศาสนา	สร้างสรรค์	และอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต	ิรวมท้ังสนบัสนนุ 

การศึกษาแก่เยาวชน	 และสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่

ชุมชน	เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็ง	และพึ่งพาตนเองได้

กำรเคำรพกฎหมำยและหลักสิทธิมนุษยชนสำกล
	 บรษัิทฯ	ก�าหนดให้กรรมการ	ผูบ้รหิาร	และพนกังานของบรษัิทฯ	 

ทกุคนตอ้งเคารพกฎหมาย	ขนบธรรมเนยีม	ประเพณี	และวฒันธรรม

ท่ีแตกต่างกันในแต่ละประเทศท่ีบริษัทฯ	 เข้าไปลงทุน	 และเคารพ 

หลักสิทธิมนุษยชนสากลอย่างเคร่งครัดตามหลักปฏิญญาสากล 

ว่าด้วยสทิธมินษุยชนโดยน�ามาเป็นส่วนหนึง่ในการปฏบัิตงิาน	รวมท้ัง

ไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนสากล

แนวปฏิบัติ

1.	 บุคลากรของบริษัทฯ	ต้องท�าความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ

หน้าท่ีและความรับผิดชอบของตนโดยตรงให้ถี่ถ้วน	 และปฏิบัติ

ตามอย่างเคร่งครัด

2.	 บุคลากรของบรษัิทฯ	ท่ีต้องไปปฏบัิตงิานในต่างประเทศ	ควรศกึษา

กฎหมาย	ขนบธรรมเนียม	ประเพณี	และวัฒนธรรมของประเทศ

ปลายทางก่อนการเดินทาง	เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้า	ตัวอย่างสินค้า	

และอุปกรณ์ที่น�าเข้าไปด้วย	เอกสารในการเดินทาง	วัตถุประสงค์

ของการเดินทาง	และการปฏิบัติงานในประเทศปลายทาง	ไม่ผิด

กฎหมาย	ไม่ขัดต่อขนบธรรมเนยีม	ประเพณ	ีและวฒันธรรมของ

ประเทศปลายทาง

3.	 บริษัทฯ	 ต้องปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนสากลอย่างเคร่งครัด	

ให้ความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัหลกัสทิธมินษุยชนสากลแก่พนกังาน	

เพื่อน�าไปปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งในการด�าเนินงาน	และไม่สนับสนุน

กิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนสากล

ทรัพย์สินทำงปัญญำหรือลิขสิทธิ์ และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ

และกำรสื่อสำร

	 บรษัิทฯ	สนบัสนนุให้บุคลากรของบรษัิทฯ	ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	

และการสือ่สารของบรษัิทฯ	ในการเสรมิสร้างความเข้าใจต่อบุคคลภายนอก	 

เพือ่ประโยชน์ของบรษัิทฯ	โดยต้องมคีวามรอบคอบ	ระมดัระวงัในการ

ใช้งาน	ต้องเคารพลขิสทิธิข์องเจ้าของทรพัย์สนิทางปัญญา

แนวปฏิบัติ

1.	 บริษัทฯ	 ส่งเสริมให้บุคลากรของบริษัทฯ	 ใช้สื่ออินเตอร์เน็ตเพื่อ

ประโยชน์ในการท�างาน	บุคลากรของบริษัทฯ	ต้องไม่กระท�าการ
อันเป็นการรบกวนระบบคอมพิวเตอร์	 และอินเตอร์เน็ตของผู้อื่น
ในส�านกังาน	ไม่ใช้ระบบคอมพวิเตอร์ของบรษัิทฯ	เผยแพร่ข้อมูล
ท่ีไม่เหมาะสมในทางศลีธรรม	ขนบธรรมเนยีมและจารตีประเพณ	ี
หรือละเมิดกฎหมาย	เช่น	การสร้างความเสียหายแก่ชื่อเสียงและ
ทรัพย์สิน	 การมีไว้ซ่ึงสื่อลามกอนาจาร	 การส่งต่อ	mail	 ท่ีเป็น 
การรบกวน	สร้างความร�าคาญ	หรอืท่ีเป็นการโฆษณาสนิค้า	ธรุกจิ
และบริการนอกเหนือจากสินค้าและบริการของบริษัทฯ	 และการ
ส่ง	Spam	mail	เป็นต้น
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2.	 บุคลากรของบรษัิทฯ	ต้องปฏบัิตงิานโดยใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์ท่ี
มลีขิสทิธิถ์กูต้อง	หากปฏบัิตหิน้าท่ีบนเครือ่งคอมพวิเตอร์ภายนอก
ส�านักงาน	 ให้ตรวจสอบลิขสิทธิ์	 และปรึกษาผู้บังคับบัญชาก่อน 

ทุกครั้ง	 ห้ามติดต้ัง	 และใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีลิขสิทธิ์ 

ไม่ถูกต้องในบริษัทฯ	โดยเด็ดขาด

3.	 บุคลากรของบรษัิทฯ	ต้องเกบ็รกัษารหัสผ่านของตนให้เป็นความลบั	 

ไม่บอกบุคคลอืน่เพือ่ป้องกนัไม่ให้บุคคลอืน่เข้าถงึรหัสผ่านของตน	 

รวมท้ังไม่ใช้อินเตอร์เนต็เข้าไปยังเวบ็ไซต์ท่ีไม่คุน้เคย	และอาจจะ 

เป็นอันตรายต่อระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ

4.	 กรณท่ีีบุคลากรของบรษัิทฯ	ขออนญุาตให้ผูป้ฏบัิตงิานสมทบหรอื 

พนกังานของผูร้บัจ้างใช้ระบบสารสนเทศของบรษัิทฯ	บุคลากรของ 

บริษัทฯ	 ผู้ขอต้องควบคุมการใช้งานของผู้ปฏิบัติงานสมทบหรือ

พนกังานของผูร้บัจ้าง	และต้องรบัผดิชอบต่อความเสยีหายท่ีอาจ

จะเกิดขึ้นกับบริษัทฯ	จากการใช้ระบบสารสนเทศนั้น

5.	 บริษัทฯ	จะเข้าตรวจสอบ	ค้นหา	ติดตาม	สอบสวน	และควบคุม

การใช้ระบบสารสนเทศของบุคลากรของบรษัิทฯ	เพือ่ป้องกนัความ

ปลอดภัยในระบบสารสนเทศของบริษัทฯ	

ควำมมั่นคง ควำมปลอดภัย และอำชีวอนำมัย

	 บริษัทฯ	 ได้ตระหนักถึง	 สวัสดิภาพและความปลอดภัยของ

พนักงานเป็นหลักในการปฏิบัติงาน	 ดังนั้นในการด�าเนินกิจการนอก 

เหนอืจากการจดัสวัสดกิารประกนัภยัเพ่ือคุม้ครองสขุภาพของพนกังาน

โดยทั่วไป	และการจัดสวัสดิการประกันภัยส�าหรับพนักงานที่เสี่ยงภัย

แล้ว	 บริษัทยังก�าหนดให้พนักงานท่ีจะต้องปฏิบัติหน้าท่ีในพื้นท่ีท่ีมี

ความเสี่ยงและผู้บังคับบัญชาในทุกระดับของทุกหน่วยงานท้ังองค์กร	

มีภารกิจที่จะต้องเข้ารับการอบรมเรื่อง	ความปลอดภัยในการท�างาน	

โดยให้เป็นตามหลักเกณฑข์องกฎหมายความปลอดภัยในการท�างาน

ของกระทรวงแรงงาน	ท้ังนี	้เพือ่ส่งเสรมิให้พนกังานและผูบั้งคบับญัชา

ของหน่วยงานต่างๆ	 ได้ตระหนัก	 และบริหารบุคลากรในหน่วยงาน

ให้ท�างานด้วยความปลอดภัยเพ่ือให้เป็นองค์กรท่ีปราศจากอุบัติเหตุ

หรือโรคท่ีเกิดจากการท�างาน	 และปัจจุบัน	 บริษัทฯ	 มีการจัดตั้ง 

คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีว	 อนามัยและสภาพแวดล้อม 

ในการท�างาน	 ประกอบด้วย	 เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยระดับวิชาชีพ	 

เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยระดับบริหาร	 และเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัย 

ระดับหัวหน้างาน	ซึ่งคณะกรรมการทุกคนจะต้องผ่านการอบรมเรื่อง 

ความปลอดภัยตามหลักสูตรของกระทรวงแรงงานฯ	โดยจะท�าหน้าที่ 

ประสานงาน	สนบัสนนุและส่งเสรมิงานด้านความปลอดภยัให้แก่พนกังาน	

อีกท้ังยังมีการจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ	 

เพื่อร่วมดูแลความเป็นอยู่ด้านสวัสดิการให้กับพนักงาน	และประสาน

ความเข้าใจระหว่างบรษัิทฯ	กบัพนกังาน		รวมถงึการเข้าร่วมเป็นสมาชิก

โครงการโรงงานสขีาว	เพือ่แสดงเจตนารมณ์ในการแก้ปัญหายาเสพตดิ

แพร่ระบาดในสถานประกอบการ	ตามการส่งเสรมิของกระทรวงแรงงาน

กำรรับ กำรให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด

	 การรับและการให้ตามประเพณี	และศีลธรรมจรรยา	เป็นเรื่อง

ปกติที่บุคลากรของบริษัทฯ	 พึงปฏิบัติเพื่อแสดงออกถึงความกตัญญู

กตเวที	อย่างไรกดี็	การให้และการรบัของขวญั	ทรพัย์สนิ	หรอืประโยชน์

อ่ืนใดท่ีไม่เหมาะสม	 อาจน�ามาซ่ึงความล�าบากใจในภายหลัง	 อาจมี

ผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าท่ี	 และอาจท�าให้บริษัทฯ	

เสยีประโยชน์ในท่ีสดุ	บรษัิทฯ	ไม่สนบัสนนุการให้สนิบนอย่างเด็ดขาด	

ทั้งนี้โดยให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

แนวปฏิบัติ

1	 ในกรณีท่ีผู ้รับมีข้อสงสัยในการรับ	 หรือกรณีการรับของขวัญ	

ทรพัย์สนิ	หรอืประโยชน์อืน่ใดจากบุคคลอืน่ในลกัษณะท่ีฟุ่มเฟือย	

หรอืผดิศลีธรรม	ประเพณอีนัดงีาม	และกฎหมายในท้องถิน่นัน้	นบั

เป็นสิง่ไม่สมควรกระท�า	โดยหากการรบันัน้ไม่เหมาะสม	ให้ส่งคนื	 

หากการส่งคนืไม่สามารถท�าได้หรอืไม่เหมาะสม	ต้องส่งมอบให้ฝ่าย

ธรุการเพือ่ด�าเนนิการรวบรวมสิง่ของดงักล่าว	น�าไปเป็นของรางวลั

ให้กบัพนกังานในเทศกาลส�าคญั	หรอืขออนมุตัดิ�าเนนิการบรจิาคให้

บุคคลหรอืหน่วยงานภายนอกเพือ่การกศุลหรอืสาธารณประโยชน์

ต่อไปตามความเหมาะสม

2.	 การรบัของขวญัหรอืทรพัย์สนิควรเป็นการรบัทรพัย์สนิหรอืประโยชน์

อ่ืนใดโดยธรรมจรรยา	อาจเป็นการรบัจากผูเ้กีย่วข้อง	คนรูจ้กั	การ

รับควรรับในลักษณะที่เป็นการทั่วไป	ไม่เฉพาะเจาะจง	มูลค่าพอ

สมควร	ไม่เป็นการรับทรัพย์สินอย่างผิดกฎหมาย	และของขวัญ

หรือทรัพย์สินนั้นต้องไม่ใช่สิ่งผิดกฎหมาย

3.	 ห้ามบุคลากรของบริษัทฯ	 และครอบครัว	 เรียกร้องหรือรับ 

ของขวญั	ทรพัย์สนิหรอืประโยชน์อืน่ใดจากผูร้บัเหมาผูร้บัเหมาช่วง 

ลูกค้า	 คู่ค้า	 หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	 ไม่ว่า 

กรณีใด	 อันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าท่ี 

ด้วยความล�าเอียงหรือล�าบากใจหรือเป็นประโยชน์ขัดกันได้

4.	 บุคลากรของบริษัทฯ	มีหน้าที่รายงานการรับของขวัญ	ทรัพย์สิน

หรือประโยชน์อื่นใด	บริษัทฯ	จะประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับเหมา	ผู้รับ

เหมาช่วง	ลูกค้า	คู่คา้	หรือผูม้สี่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษทัฯ	

ทราบถึงนโยบายการรับของขวัญ	 ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด

อย่างสม�่าเสมอ
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5.	 บุคลากรของบรษัิทฯ	ต้องไม่ให้สนิบน	หรอืผลประโยชน์ตอบแทน

ใดท่ีมีลกัษณะคล้ายคลงึกนัแก่บุคลากรของบรษัิทฯ	เอง	หรอืบุคคล 

ภายนอก	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าท่ีของรัฐ	 การให้ของขวัญ	 

ทรพัย์สนิ	หรอืประโยชน์อืน่ใดแก่เจ้าหน้าท่ีของรฐั	ท้ังในประเทศไทย	

และต่างประเทศ	ต้องให้แน่ใจว่าการให้นัน้ไม่ขัดต่อกฎหมาย	และ

จารีตประเพณีท้องถิ่น

กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส (Disclosure and 
Transparency)
กำรรำยงำนของคณะกรรมกำรทั้งที่เป็นกำรเงินและไม่ใช่กำรเงิน

	 บริษัทฯ	ให้ความส�าคัญเรื่องการเปิดเผยสารสนเทศ	เนื่องจาก

เป็นเรื่องท่ีมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย	 

จงึมคีวามจ�าเป็นท่ีต้องมีการควบคมุ	และก�าหนดมาตรการในการเปิดเผย 

สารสนเทศ	ทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงิน	และที่ไม่ใช่ทางการเงิน 

ให้ถกูต้องตามท่ีกฎหมายก�าหนด	โดยมสีาระส�าคญัครบถ้วนเพยีงพอ	 

เชื่อถือได้	 และทันเวลา	ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	 โดยเปิดเผย

ข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ	SET	Community	Portal	 ของตลาด

หลักทรัพย์ฯ	 และในเว็บไซต์ของบริษัท	 โดยบริษัทยึดถือปฏิบัติตาม 

กฎหมาย	 กฎเกณฑ์	 ข้อบังคับต่างๆ	 ท่ีก�าหนดโดยส�านักงาน 

คณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	ตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย	และหน่วยงานอ่ืนของรฐั	อย่างเคร่งครดัและติดตาม

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างสม�่าเสมอ	เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากฎหมาย		 

กฎเกณฑ์	 ข้อบังคับที่บริษัทฯ	ถือปฏิบัตินั้นมีความถูกต้อง	 และเป็น

หลักประกันให้ผู้ถือหุ้นเชื่อม่ันในการด�าเนินธุรกิจท่ีโปร่งใสถูกต้อง 

ตรงไปตรงมา	 รวมท้ังสร้างกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนท่ีเหมาะสม

และเป็นธรรมส�าหรับผู้ร้องเรียน	และผู้ถูกร้องเรียน	เช่น

1.	 เปิดเผยข้อมูลการเงนิและข้อมลูท่ีมิใช่ข้อมูลการเงนิอย่างถกูต้อง	

ครบถ้วน	ทันเวลา

2.	 จดัท�ารายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทาง 

การเงิน	และแสดงไว้คู่กับรายงานผู้สอบบัญชีในรายงานประจ�าปี

3.	 ก�าหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการมีส่วน

ได้เสียของตนและบุคคลท่ีมีความเกี่ยวข้อง	 ซ่ึงเป็นส่วนได้เสียท่ี

เกีย่วข้องกบัการบรหิารจดัการกจิการของบรษัิทฯ	หรอืบรษัิทย่อย	

โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการรายงาน	ดังนี้

  • รายงานเมื่อเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารครั้งแรก

  • รายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย

  •  รายงานเป็นประจ�าทุกสิ้นปี

  •  ในกรณท่ีีกรรมการพ้นจากต�าแหน่งและได้กลบัเข้าด�ารงต�าแหน่ง

กรรมการใหม่โดยต่อเนื่อง	 กรรมการท่านนั้นไม่ต้องยื่นแบบ

รายงานใหม่หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย

  •  ให้กรรมการและผู้บริหารส่งแบบรายงานการมีส่วนได้เสียแก่

เลขานกุารบรษัิท	และเลขานกุารบรษัิทจะต้องส่งส�าเนารายงาน

การมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการ	 และประธานกรรมการ

ตรวจสอบภายใน	7	วันท�าการนับแต่วันที่ได้รับรายงาน

4.	 เปิดเผยข้อมลูการปฏบัิตหิน้าท่ีของคณะกรรมการและจ�านวนครัง้

การเข้าประชุมเป็นรายบุคคล

5.	 เปิดเผยโครงสร้างการด�าเนนิงานและการลงทุนในบรษัิทย่อยและ

บริษัทร่วมอย่างชัดเจน

6.	 เปิดเผยข้อมลูค่าตอบแทนท่ีกรรมการแต่ละคนได้รบัจากการเป็น

กรรมการเป็นรายบุคคล

7.	 เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผูบ้รหิารระดบั

สูง	รวมทั้งรูปแบบ	ลักษณะ	และจ�านวนค่าตอบแทนที่กรรมการ

แต่ละคนได้รับจากการเป็นกรรมการ

8.	 รายงานนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการและผลการปฏบัิตติามนโยบาย

9.	 เปิดเผยโครงการลงทุนท่ีส�าคญัต่างๆ	และผลกระทบท่ีมีต่อโครงการ

ลงทุน	โดยเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ	SET	Community	

Portal	 ของตลาดหลักทรัพย์ฯ	 และเว็บไซต์ของบริษัทฯ	 เพื่อให้ 

ผู้ถือหุ้น	นักลงทุน	สื่อมวลชน	และผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูล

ที่ถูกต้อง	ทั่วถึง	และโปร่งใส

ควำมสัมพันธ์กับผู้ลงทุน
	 ฝ่ายบริหารกลางโดยกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ	 

ท�าหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ	ของบริษัท	และเป็นผู้รับผิดชอบ 

ในการติดต่อกับนักวิเคราะห์และนักลงทุนท่ีเกี่ยวข้อง	 ท้ังนี้บริษัทฯ	 

ได้ให้ความส�าคญักบัการเปิดเผยข้อมลูท่ีถกูต้อง	ครบถ้วน	โปร่งใส	และ 

ท่ัวถงึเพือ่เป็นประโยชน์ต่อผูล้งทุน	ผ่านทางเวบ็ไซต์ของตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย	และเว็บไซต์ของบริษัทที่	http://www.coilinter.com			

หากมีข้อสงสยัเกีย่วกบัข้อมูลท่ีได้เปิดเผย	หรอืต้องการข้อมูลเพิม่เตมิ 

ได้ท่ีฝ่ายบริหารกลางของบริษัทฯ	 ท่ีโทร.02-976-5290-9	 หรือท่ี	 

e-mail	address:	secretary@coilinter.com	

กำรแจ้งข้อร้องเรียนและกำรเข้ำถึงข้อมูล
	 ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ ่มสามารถใช้กลไกในการติดต่อ	 

การรับทราบข้อมูล	การแจ้งข่าว/	เบาะแส	โดยผ่าน	ช่องทางเว็บไซต์,	

โทรศพัท์,	หนงัสอืแจ้ง	และอีเมลแจ้งหน่วยงาน	เลขานกุารบรษัิท	ดงันี้

  •  โทรศัพท์:	0-2976-5290

  •  เว็บไซต์:	www.coilinter.com

  •  เลขานุการบริษัท:	secretary@coilinter.com
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	 ซึ่งข้อค�าถาม	ข้อติชม	และข้อเสนอแนะต่างๆ	จะถูกส่ง	ต่อให้ 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด�าเนินการแก้ไขปรับปรุง	 ผ่านระบบการจัด 

การเรือ่งร้องเรยีน	โดยมีการตดิตามความคบืหน้า	หากแล้วเสรจ็หน่วย

งานที่รับผิดชอบจะแจ้งผลการด�าเนินงานให้ผู้ติดต่อทราบ	

	 ส�าหรบัการร้องเรยีน	บรษัิทฯ	เปิดโอกาสให้บุคคลท่ัวไป	สามารถ

ร้องเรียนเม่ือพบพฤติกรรมของกรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงาน	 

ท่ีไม่เหมาะสมหรือขัดต่อจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ	 ต่อส�านัก

ตรวจสอบภายใน	และเลขานุการบริษัท	โดยบริษัทฯ	จะรับฟังทุกข้อ

ร้องเรียนอย่างเสมอภาค	โปร่งใส	เอาใจใส่	และให้ความเป็นธรรมแก่

ทุกฝ่าย	 มีการก�าหนดระยะเวลาด�าเนินการท่ีเหมาะสม	 มีการรักษา

ความลับและคุ้มครองผู้ร้องเรียน	 โดยผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนและบุคคล

ท่ีเกีย่วข้องให้ได้รบัความเป็นธรรมหรอืไม่ถกูกลัน่แกล้งในทุกลกัษณะ	

โดยผ่านช่องทาง	ดังนี้

  •	 เว็บไซต์:	www.coilinter.com

  •	 Email	:	เลขานุการบริษัท:	secretary@coilinter.com

	 	 ส�านักตรวจสอบภายใน	:	internalaudit@coilinter.com

	 •	 ไปรษณีย์หรือยื่นส่งโดยตรง	:

	 	 ส�านักเลขานุการบริษัท

	 	 บริษัท	ซี.ไอ.กรุ๊ป	จ�ากัด	(มหาชน)

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

	 ทั้งนี้ในปี	2561	ไม่ปรากฏว่ามีข้อร้องเรียนด้านจริยธรรมใดๆ

ควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำร (Board Responsibility)
กำรแยกต�ำแหน่งประธำนกรรมกำรบริษัทและประธำนกรรมกำร

บริหำร/กรรมกำรผู้จัดกำร

	 เพ่ือให้การแบ่งแยกหน้าท่ีในเรือ่งการก�าหนดนโยบายของบรษัิทฯ	 

และการบรหิารงานประจ�าของบรษัิทฯ	ออกจากกนั	และเพือ่ให้กรรมการ 

ท�าหน้าท่ีสอดส่องดูแล	 และประเมินผลการบริหารงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ	 บริษัทฯ	 จึงก�าหนดให้	 ประธานกรรมการบริษัท	 และ

ประธานกรรมการบริหาร/	 กรรมการผู้จัดการ	 เป็นคนละบุคคลกัน

เสมอ	 ประธานกรรมการบริษัทฯ	 ต้องคอยสอดส่องดูแลการบริหาร

จัดการของฝ่ายบริหาร	 คอยให้ค�าแนะน�า	 ช่วยเหลือ	 แต่ต้องไม่ม ี

ส่วนร่วม	และไม่ก้าวก่ายในการบริหารงานปกติประจ�าวัน	โดยให้เป็น

หน้าที่ของประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ	 ภายใต้กรอบ

อ�านาจที่ได้รับจากคณะกรรมการ

	 นอกจากนี	้ประธานกรรมการบรษัิทต้องมีภาวะผู้น�า	ดแูลกรรมการ

มใิห้อยู่ภายใต้อิทธพิลของฝ่ายบรหิาร	โดยท�าหน้าท่ีประธานในท่ีประชุม

ท้ังในการประชุมคณะกรรมการ	และการประชุมผูถ้อืหุ้นอย่างเป็นธรรม	

มปีระสทิธภิาพ	สนบัสนนุ	และผลกัดนัให้ผูเ้ข้าร่วมประชุมใช้สทิธอิอก

เสียง	ปฏิบัติตาม	หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด

กำรประชุมของคณะกรรมกำร
	 บรษัิทฯ	มีนโยบายให้คณะกรรมการของบรษัิทต้องประชุมอย่าง

น้อย	3	เดอืนต่อครัง้	โดยก�าหนดการประชุมคณะกรรมการฯ	ไว้อย่างเป็น

ทางการล่วงหน้าตลอดปี	และอาจมีการประชุมพเิศษเพ่ิมเตมิตามความ

จ�าเป็น	โดยการประชมุแต่ละครัง้ได้มกีารก�าหนดวาระในการประชุมอย่าง

ชัดเจนและมกีารส่งหนงัสอืนดัประชุมพร้อมรายละเอยีดล่วงหน้า	7	วนั	

เพือ่ให้คณะกรรมการบรษัิทได้มีเวลาศกึษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้า

ร่วมประชมุ	จ�านวนองค์ประชุมข้ันต�า่	ณ	ขณะท่ีคณะกรรมการจะลงมติ

ในท่ีประชุม	ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า	2	ใน	3	ของจ�านวนกรรมการ

ท้ังหมด	รวมท้ังได้มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลกัษณ์อักษร	และ
จัดเก็บรายงานการประชุมท่ีผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท	
พร้อมให้คณะกรรมการบรษัิทและผูท่ี้เกีย่วข้องตรวจสอบได้
	 ท้ังนี้ในปี	2561	คณะกรรมการบรษัิทมกีารประชุมท้ังสิน้	6	ครัง้	

(รวมการประชุมคณะกรรมการบริษัท	5	ครั้ง	การประชุมสามัญผู้ถือ 

หุ้น	1	 ครั้ง)	 กรรมการมีการเสนอความคิดเห็นอย่างเปิดเผยและเสรี	 

โดยในวาระใดหากกรรมการพิจารณาเห็นว่าตนเองอาจเข้าข่ายมี 

ผลประโยชน์ท่ีอาจขัดแย้งกบัผลประโยชน์ของบรษัิทฯ	กรรมการดงักล่าว 

จะของดออกเสียง	หรือขอไม่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้นๆ

กำรประชุมของกรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร
	 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการท่ีไม่เป็น 

ผูบ้รหิารประชุมระหว่างกนัได้ตามความจ�าเป็น	และ/หรอืประชุมร่วมกบั 

ผู้สอบบัญชี	 เพ่ืออภิปรายปัญหาต่างๆ	 เกี่ยวกับการจัดการท่ีอยู่ใน 

ความสนใจโดยไม่มีฝ่ายบรหิารเข้าร่วมด้วย	โดยในปี	2561	คณะกรรมการ 

ตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกัน	 โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมด้วย	

จ�านวน	5	ครั้ง

กำรประเมินผลตนเองของคณะกรรมกำร
	 บริษัทฯ	ก�าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของ

คณะกรรมการ	(Board	Self-Assessment)	 เป็นประจ�าทุกปี	 โดยได้

ก�าหนดแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ	 เพื่อให้สอดคล้องกับ

หลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี	 ตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย	 ซ่ึงได้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการ

จ�านวน	3	 ชุด	 ดังนี้	1.)	 การประเมินตนเองของกรรมการท้ังคณะ	 

2.)	การประเมินตนเองของกรรมการเป็นรายบุคคล	3.)	การประเมิน 

ตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ	1	ชุด	คอื	คณะกรรมการ 

ตรวจสอบ	โดยมุง่เน้นการน�าผลประเมิน	ไปใช้ประโยชน์	เพือ่การปรบัปรงุ 

การปฏบัิตหิน้าท่ีของคณะกรรมการ	สามารถน�าไปใช้อ้างอิงในการท�า	 

CG	Rating	และเพือ่ให้มีการประเมนิผลคณะกรรมการได้ครบทุกคณะ	 

ส�าหรับใช้เป็นข้อมูลในการรับการตรวจสอบ/	 ประเมินจากหน่วยงาน

ภายนอก	



63
รายงานประจำาปี 2561

 กำรประเมินผลตนเองของคณะกรรมกำรบริษัท	 แบบประเมิน

ท่ีบริษัทน�ามาประเมินตนเอง	 มี	2	 แบบ	 คือ	 แบบประเมินผลคณะ

กรรมการท้ังคณะ	 และ	 แบบประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล	

(ประเมินตนเอง)	โดยแบบประเมินผลมีเกณฑ์การประเมินผลคิดเป็น

ร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อทั้งหมด	ดังนี้

	 มากกว่า	 85%	=	 ดีเยี่ยม

	 มากกว่า	 75%	=	 ดีมาก

	 มากกว่า	 65%	=	 ดี

	 มากกว่า	 50%	=	 พอใช้

	 ต�่ากว่า	 50%	=	 ควรปรับปรุง

แบบประเมินผลคณะกรรมการทั้งคณะ ประกอบด้วย	4	หัวข้อ	คือ	

1.	 โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

2.	 การประชุมคณะกรรมการ	

3.	 บทบาท	หน้าท่ี	และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ	การพฒันา

ตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

4.	 เรื่องอื่นๆ	เช่น	ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ	

กระบวนการในการประเมิน 

1.	 ด�าเนนิการประเมินประสทิธภิาพในการด�าเนนิงานของคณะกรรมการ

บรษัิทแบบท้ังคณะ	อย่างน้อยปีละ	1	ครัง้เป็นประจ�าทุกปี	เพือ่ช่วยให้ 

คณะกรรมการได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน	 ประเด็นและ

อุปสรรคต่างๆ	 ในระหว่างปีท่ีผ่านมา	 เพื่อเพิ่มประสิทธิผล 

การท�างานของคณะกรรมการตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

2.	 เลขานุการบริษัทน�าส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ 

คณะกรรมการบริษัทแบบท้ังคณะ	 ส่งให้คณะกรรมการทุกคน 

ประเมินผลการปฏบัิตงิานประจ�าปี	และรวบรวมผลคะแนนประเมิน

ของกรรมการแต่ละคน	สรปุผลวเิคราะห์การประเมนิการปฏบัิติงาน

ของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี	 และรายงานให้คณะกรรมการ

บริษัทเพื่อพิจารณาผลประเมินและแนวทางการพัฒนาปรับปรุง

ประสิทธิภาพการด�าเนินงานของคณะกรรมการบริษัท

	 สรุปผลการประเมินผลคณะกรรมการทั้งคณะ	ส�าหรับปี	2561	 

ในภาพรวม	4	หัวข้อ	เห็นว่าการด�าเนนิการส่วนใหญ่จดัท�าได้ดีมคีะแนน

เฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม	เท่ากับ	ร้อยละ	95.69

แบบประเมนิผลคณะกรรมการรายบุคคล	(ประเมินตนเอง)	ประกอบด้วย 

3	หัวข้อ	คือ	

1.	 โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

2.	 การประชุมคณะกรรมการ	

3.	 บทบาท	หน้าที่	และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

กระบวนการในการประเมิน 

1.	 กรรมการบรษัิทประเมินตนเองเป็นรายบุคคลอย่างน้อยปีละ	1	ครัง้	 

เป็นประจ�าทุกปี	 เพื่อช่วยให้กรรมการบริษัทได้มีการพิจารณา

ทบทวนผลงาน	ประเด็นและอุปสรรคต่างๆ	ในระหว่างปีที่ผ่านมา	 

เพื่อเพิ่มประสิทธิผลการท�างานของคณะกรรมการตามหลักการ

ก�ากับดูแลกิจการที่ดี

2.	 เลขานุการบริษัทน�าส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ 

คณะกรรมการบริษัทแบบรายบุคคล	 (ประเมินตนเอง)	 ส่งให ้

คณะกรรมการทุกคนประเมนิผลการปฏบัิตงิานประจ�าปี	และรวบรวม 

ผลคะแนนประเมินของกรรมการแต่ละคน	 สรุปผลวิเคราะห์

การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบป	ี 

และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาผลประเมินและ 

แนวทางการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการด�าเนินงาน

	 สรปุผลการประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล	(ประเมนิตนเอง)	

ส�าหรับปี	2561	ในภาพรวม	3	หัวข้อ		เห็นว่าการด�าเนินการส่วนใหญ่ 

ถือปฏิบัติเป็นประจ�า	 มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเย่ียม	 เท่ากับ	 

ร้อยละ	95.45

กำรประเมนิผลกำรปฏบัิตงิำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
	 เพือ่ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และแนวทางปฏบัิตขิองคณะกรรมการ

ตรวจสอบ	พ.ศ.	2555	เรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงาน	ประกอบ 

กับคู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ	 เพื่อการก�ากับ 

ดแูลกจิการท่ีดขีองตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	ตอนท่ี	1.1	ภาระ

หน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ	ก�าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ

ต้องประเมินผลการปฏบัิตงิานโดยการประเมนิตนเองอย่างน้อยปีละครัง้	 

โดยการประเมนิผลการปฏบัิตงิานตรวจสอบเป็นรายบุคคลหรอืประเมนิ

ผลงานในภาพรวมของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ	และรายงาน

ผลการประเมินพร้อมท้ังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานท่ีเป็นเหตุ

ให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดต้ังคณะกรรมการ

ตรวจสอบ	ให้คณะกรรมการบรษัิททราบทุกปี	ดงันัน้ส�าหรบัปี	2561	ท่ี

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบฯ	ครัง้ท่ี	1/2561	วนัท่ี	8	มนีาคม	2561	 

มีมติเห็นชอบให้ใช้แบบประเมินผลคณะกรรมการเช่นเดียวกับป	ี

2560	เนือ่งจากมคีวามเหมาะสมและสอดคล้องกบัแนวปฏบัิตท่ีิดขีอง

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	(ตลท.)	โดยขอยกเว้นการประเมิน

กรรมการท่านอ่ืน	(แบบไขว้)	 เนื่องจากคณะกรรมการตรวจสอบฯ	 

มเีพยีง	3	ท่าน	และท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบฯ	ครัง้ท่ี	1/2562 

เมือ่วนัท่ี	27	กมุภาพันธ์	2562	มีมตเิห็นชอบการประเมินผลการปฏบัิตงิาน 

ของคณะกรรมการตรวจสอบฯ	ประจ�าปี	2561	ผลสรุปเป็นดังนี้
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	 การประเมินกรรมการท้ังคณะ	 ประกอบด้วยหัวข้อ	 ท่ีประเมิน	

:	โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการ	ตรวจสอบ/	บทบาท

และความรบัผดิชอบ/	ความสมัพนัธ์กับ	ผูต้รวจสอบภายในและผูส้อบ

บัญชี/	ความสมัพันธ์กบัฝ่าย	บรหิาร/	การรายงาน/	การรกัษาคณุภาพ

	 โดยมีเกณฑ์การประเมิน	 คือ	3	=	 ปฏิบัติครบถ้วนเหมาะสม 

2	=	ปฏิบัติบางส่วน		1	=	ยังไม่ได้ด�าเนินการ

	 โดยสรปุผลการประเมินกรรมการตรวจสอบท้ังคณะ	โดยรวมอยู่

ในเกณฑ์ปฏิบัติครบถ้วนเหมาะสม

ค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบริษัทและผู้บริหำร
	 บริษัทฯ	 มีการก�าหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร 

ในระดบัท่ีเหมาะสม	และอยู่ในระดบัเดยีวกบัอุตสาหกรรม	ไม่มกีารจ่าย

ค่าตอบแทนท่ีเกนิควร	โดยการพจิารณาจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ

จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดอืน	และเบ้ียประชุมตามจ�านวนครัง้ท่ีเข้า

ประชุมโดยจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของ 

บริษัทฯ	 ในส่วนของค่าตอบแทนผู้บริหาร	 บริษัทฯ	 จะพิจารณาจ่าย

ตามผลงานของผูบ้รหิารแต่ละท่าน	ประกอบกบัผลการด�าเนนิงานของ 

บรษัิทฯ	ซ่ึงบรษัิทฯ	เช่ือว่าค่าตอบแทนดงักล่าวเพยีงพอท่ีจะจงูใจและ

รักษาบุคลากรที่มีคุณภาพไว้ได้

ค่ำตอบแทนกรรมกำร
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2561	เมื่อวันจันทร์ที่	23	เมษายน	2561	มีมติอนุมัติ	ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและ

กรรมการตรวจสอบประจ�าปี	2561	ในวงเงินรวมไม่เกิน	8,000,000	บาทต่อปี		โดยมีรายละเอียดดังนี้:

ต�าแหน่ง ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท ค่าเบี้ยประชุม 5,000 บาท/ท่าน/ครั้ง

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

ค่าเบ้ียประชุมจ่ายให้กบักรรมการท่ีเข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการจ�านวน	2	ชุดคอื	คณะกรรมการบรษัิท	

และกรรมการตรวจสอบ

แผนสืบทอดต�ำแหน่งงำนของผู้บริหำร (Succession Planning)

	 บริษัทฯ	 มีแผนการคัดเลือกบุคลากรท่ีจะเข้ามารับผิดชอบใน

ต�าแหน่งงานบริหารท่ีส�าคัญทุกระดับให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและ

โปร่งใส	 มีการก�าหนดแผนพัฒนารายบุคคลทั้งระยะสั้นและระยะยาว	

(Individual	Development	Plan)	 โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทั้งทางด้าน

ความรู้	 ความสามารถในงาน	 ทักษะการบริหารจัดการ	 บุคลิกภาพ	

และพฤติกรรมการท�างานร่วมกับผู้อ่ืนตามค่านิยมและวัฒนธรรม

องค์กร	 เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารและความเป็นผู้น�าองค์กรให้

กับผู้สืบทอดต�าแหน่งงาน	ให้มีคุณสมบัติพร้อมที่จะด�ารงต�าแหน่งได้

ตามก�าหนดเวลาหรือกรณีที่มีต�าแหน่งงานว่างลง

	 บริษัทฯ	 มีแนวทางในการด�าเนินการสืบทอดต�าแหน่งงานใน

ระดับดังต่อไปนี้

1.	 ระดับกรรมการผู้จัดการ

	 	 บริษัทฯ	 มีการก�าหนดแผนสืบทอดต�าแหน่งของกรรมการ 

ผูจ้ดัการ	เพือ่ให้บรษัิทมีความพร้อมหากต�าแหน่งผูบ้รหิารระดบักรรมการ 

ผูจั้ดการ	ว่างลงหรอืไม่สามารถปฏบัิตหิน้าท่ีได้	ตลอดจนลดความเสีย่ง

หรอืผลกระทบจากการขาดความต่อเนือ่งในการบรหิารจดัการบรษัิท	 

โดยมุ่งเน้นกลุม่ผูบ้รหิารท่ีมีศกัยภาพสงูระดบัผู้ช่วยกรรมการผูจ้ดัการ

ขึ้นไป	เพื่อพัฒนาขีดความสามารถและเตรียมความพร้อมเพื่อที่

จะเข้ารับการคัดเลือกให้สืบทอดต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการ	หรือ

อาจมีการสรรหาและคดัเลอืกบุคคลท่ีมคีณุสมบัตติามหลกัเกณฑ์ 

ท่ีบรษัิทฯ	ก�าหนด	และต้องเป็นผูท่ี้มีวสิยัทัศน์	ความรูค้วามสามารถ	 

และประสบการณ์	ความเหมาะสมกบัวฒันธรรมองค์กร	โดยประธาน

กรรมการบรหิารน�าเสนอ	ผูท่ี้มศีกัยภาพทดแทนฯจ�านวนหนึง่ต่อ

คณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาคัดเลือกในเบ้ืองต้น	 และน�า

เสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้ท่ีมี

ความเหมาะสมให้ด�ารงต�าแหน่งแทนต่อไป

2.	 ระดับผู้บริหาร

	 	 บรษัิทฯ	มีการจดัท�าแผนสบืทอดต�าแหน่งบรหิาร	(Succession	

Planning)	เพือ่ทดแทนต�าแหน่งระดบัผูบ้รหิารตัง้แต่รองกรรมการ

ผู้จัดการ	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	 หรือผู้อ�านวยการสายงาน	 

ท่ีว่างลงหรอืผูอ้ยูใ่นต�าแหน่งไม่สามารถปฏบัิติหน้าท่ีในต�าแหน่งได้	 

กรรมการผู้จัดการรับผิดชอบในการคัดเลือกผู้สืบทอดต�าแหน่ง

บริหาร	โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ	ความรู้	ความสามารถ	และ

ประสบการณ์ท่ีต้องการตามต�าแหน่งงานนั้น	 และเมื่อได้รายช่ือ 

ผูส้บืทอดต�าแหน่งงานนัน้ๆ	แล้ว	บรษัิทฯ	จะมีการก�าหนดแผนพฒันา

รายบุคคลท้ังระยะสัน้และระยะยาวเพือ่ให้ผูท่ี้เป็นผูส้บืทอดต�าแหน่ง

นัน้ๆ	มคีวามพร้อมท่ีจะด�ารงต�าแหน่งได้ตามก�าหนดเวลาท่ีต้องการ
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	 ท้ังนี	้การวางแผนการสบืทอดต�าแหน่งของบรษัิทฯ	ระดบัผูบ้รหิาร 

มีกระบวนการ	ดังนี้

a.	 วิเคราะห์สถานการณ์	การประกอบธรุกจิของบรษัิทฯ	ในด้านนโยบาย	 

กลยุทธ์	แผนการลงทุน	แผนงานการขยายตัว

b.	 ประเมินความพร้อมของก�าลงัคนให้สอดคล้องกบักลยทุธ์ของบรษัิทฯ	 

ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

c.	 ก�าหนดแผนสร้างความพร้อมของก�าลงัคน	โดยจะพฒันาพนกังาน

หรือสรรหาพนักงานเพื่อเตรียมทดแทนคนที่ออก

d.	 สร้างแผนสรรหาพนักงาน	(Recruitment)	 และพัฒนาฝึกอบรม

พนักงาน	(Employee	Training	and	Development)	ไว้ล่วงหน้า	

ก่อนพนักงานจะเกษียณหรือออกจากต�าแหน่งก่อนเวลา

e.	 ก�าหนดความสามารถ	(Competencies)	 ซ่ึงหมายถึง	 ความรู้	

ทักษะ	 บุคลิกภาพ	 และทัศนคติท่ีพึงปรารถนาของพนักงานใน

ต�าแหน่งนั้นๆ	 และจัดท�าแผนพัฒนาเป็นรายบุคคล	(Individual	

Development	Plan)

f.	 คดัเลอืก	ประเมินผลงาน	และประเมนิศกัยภาพของพนกังานเพือ่

พิจารณาความเหมาะสม	เพื่อสืบทอดต�าแหน่งที่ว่าง

g.	 ใช้เครื่องมือทดสอบและประเมินบุคลากรเพ่ือวิเคราะห์ศักยภาพ

ของพนักงาน

h.	 ระบุผูส้บืทอดต�าแหน่ง	จากการประเมนิและวเิคราะห์ศกัยภาพ	ผลงาน 

ของพนกังาน	ต้องมกีารแจ้งให้พนกังานทราบล่วงหน้า	เพือ่เตรยีม

รับมอบและเรียนรู้งาน	และก�าหนดหาผู้สืบทอดต�าแหน่งส�ารอง

i.	 พัฒนาและประเมนิพนกังานท่ีคาดว่าจะเป็นผูส้บืทอดต�าแหน่งว่า

จะสามารถมีพัฒนาการ	 และสร้างผลงานตามท่ีคาดหวังได้จริง	

หากไม่เป็นตามคาดหมาย	การเปลี่ยนตัวย่อมสามารถท�าได้

นโยบำยกำรไปด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรท่ีอ่ืนของกรรมกำร
และผู้บริหำร
	 ในปี	2561	 บริษัทฯ	 มีบริษัทในกลุ่มท่ีไปลงทุนและถือหุ้น	 

รวม	3	บรษัิท	ดงันัน้	บรษัิทฯ	จงึได้ให้ความส�าคญั	และก�าหนดรปูแบบ 

การบริหารจัดการในลักษณะกลุ่มบริษัทฯ	 เพ่ือสร้างให้เกิดพลังร่วม 

และมีประสิทธิภาพในการด�าเนินธุรกิจร่วมกัน	 ด้วยการเสนอแต่งตั้ง

ให้กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ	 ไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย	

เพื่อก�ากับดูแลให้บริษัทดังกล่าวก�าหนดนโยบายและด�าเนินธุรกิจ	 

ท่ีสอดคล้องกบันโยบายของบรษัิทฯ	ให้เกดิประโยชน์และสร้างมลูค่าเพิม่ 

ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม	 ท้ังนี้	 วัตถุประสงค์	 ของการเสนอ 

บุคคลเพื่อไปเป็นกรรมการในบริษัทอื่น	มีดังนี้

1)	 เพือ่ก�ากบัดแูลการบรหิารจดัการให้เป็นไปตาม	นโยบายของบรษัิท

ย่อย	และตดิตามประเมนิผล	ภาพรวมการด�าเนนิธรุกจิของบรษัิท

ย่อย	ให้สอดคล้องกบันโยบายของบรษัิทฯ	เป็นไปในทิศทางเดยีวกนั

และมีมาตรฐานใกล้เคียงกัน

2)	 เป็นการสร้าง	Synergy	 ให้กับธุรกิจของบริษัทย่อย	 เพื่อให้เกิด

การประสานประโยชน์และการสร้าง	มูลค่าเพิ่มให้กับทุกองค์กรที่

เกี่ยวข้อง

3)	 เพือ่น�าประสบการณ์ความสามารถเฉพาะด้านไป	ช่วยเหลอืธรุกจิ	

เช่น	การน�าความรู้ด้านการเงินไปช่วยปรับปรุง	พัฒนาด้านบัญชี

การเงนิ	ให้บรษัิทนัน้ๆ	ด�าเนนิธรุกจิได้เตบิโต	ต่อไปอย่างเข้มแขง็	

ซ่ึงรวมถงึการไปช่วยเหลอืบรษัิทท่ีไม่ได้อยู่ในกลุม่	รวมท้ังสามารถ

น�าความรู้และประสบการณ์ท่ีได้ไปท�าหน้าท่ีเป็นกรรมการก�ากับ

ดูแลบริษัทช้ันน�าเหล่านั้น	 ให้กลับมาช่วยเสริมประโยชน์ให้กับ

บรษัิทฯ	และเป็นการสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดี	เพือ่เสรมิสร้างเครอืข่าย 

พันธมิตรทางธุรกิจให้กับบริษัทฯ	ด้วย

4)	 ถอืเป็นหน้าท่ีหนึง่ในการปฏบัิตหิน้าท่ีของกรรมการ	และผูบ้รหิาร

	 ท้ังนี	้ปัจจบัุนบรษัิทฯ	มกีรรมการท่ีอยู่ในบัญชีรายช่ือ	Director’s	

Pool	รวม	3	ราย	และบริษัทฯ	ได้ก�าหนดนโยบายการจ�ากัดจ�านวน

บริษัทจดทะเบียนท่ีกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารจะไปด�ารงต�าแหน่ง

กรรมการ	เพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุดในการที่กรรมการบริษัท

สามารถอุทิศเวลาส�าหรับการปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

บรษัิทจงึก�าหนดเป็นนโยบายให้กรรมการบรษัิทด�ารงต�าแหน่งในบรษัิท

จดทะเบียนรวมไม่เกนิ	3	บรษัิท	เพ่ือลดความเสีย่งด้านการขัดกนัทาง

ผลประโยชน์	และ	ก�ากับดูแลให้มกีารปฏิบตัิตามกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง	

กำรพัฒนำกรรมกำร
	 คณะกรรมการบริษัท	และผู้บริหารระดับสูง	ให้ความส�าคัญต่อ 

การเข้าร่วมอบรมสมัมนาหลกัสตูรท่ีเกีย่วข้องกบัการพฒันาความรูค้วาม

สามารถในการปฏบัิตหิน้าท่ีกรรมการอย่างสม�า่เสมอ	(ดงัรายละเอียด

ตามข้อมูลในประวัติของแต่ละท่าน)	 โดยกรรมการบริษัทส่วนใหญ่มี

ประวตัเิข้ารบัการอบรมกบัสมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย	

(IOD)	แล้ว	โดยบริษัทฯ	ให้การสนับสนุนและด�าเนินการให้กรรมการ

พิจารณาเข้ารับการอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

ไทย	และสถาบันอื่นๆ	ในทุกหลักสูตรที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องตลอด

ปี	รวมถึงการจัดให้คณะกรรมการได้ดูงานจากหน่วยงาน	หรือองค์กร

อื่นตามความเหมาะสม	ท�าให้เกิดมุมมองความคิดที่เป็นประโยชน์มา

ประยุกต์ใช้กับธุรกิจของบริษัท
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กำรเข้ำท�ำรำยกำรท่ีเกีย่วโยงกนั หรอืกำรได้มำหรอืจ�ำหน่ำย
ไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท
	 ในกรณท่ีีบรษัิทฯ	และบรษัิทย่อยมีรายการเกีย่วโยงกนัหรอืการ

ได้มาหรือจ�าหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สินซ่ึงอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง 

ผลประโยชน์		ดงันัน้	เพือ่ให้เกดิความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผูถ้อืหุ้น 

ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน	 บริษัทฯ	 จึงก�าหนดมาตรการท�ารายการ	

โดยยึดหลักดังนี้

1.	 เป็นรายการท่ีค�านึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ	 เสมือนการท�า

รายการกับบุคคลภายนอก

2.	 เป็นรายการท่ีผ่านการแสดงความเห็นในการเข้าท�ารายการ	ความ

สมเหตสุมผล	และความเหมาะสมด้านราคาของรายการนัน้ๆ	จาก

คณะกรรมการตรวจสอบ

3.	 เป็นรายการท่ีผ่านการอนมัุตจิากคณะกรรมการบรษัิท	อย่างโปร่งใส	

โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

4.	 มีการเผยแพร่ข้อมูลให้ผู ้มีส ่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบอย่าง 

เท่าเทียมกัน

นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล 
	 บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ	50	

ของก�าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะภายหลังจากการหักทุนส�ารอง

ต่างๆ	 ทุกประเภทตามท่ีได้ก�าหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตาม

กฎหมาย	ทั้งนี้	การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด

ของบรษัิท	แผนการลงทุนของบรษัิท	และบรษัิทในเครอื	ความจ�าเป็น

และความเหมาะสมอื่นๆ	ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
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รำยกำรระหว่ำงกัน

รำยละเอียดรำยกำรระหว่ำงกัน 

	 ในระหว่างปี	2559	-	2561	บรษัิทฯ	และบรษัิทย่อย	มรีายการธรุกจิท่ีส�าคญักบับุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	และมีความจ�าเป็น	 

รวมถึงความสมเหตุสมผลของการท�ารายการต่างๆ	ดังนี้	

บุคคล/นิติบุคคล  
ที่เกี่ยวข้องกัน

ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ
มูลค่ารายการ  

ระหว่างกัน  
*(ล้านบาท)*

ความจ�าเป็นและ 
ความสมเหตุสมผล  

ของรายการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

1.	บริษัท	ซีไอจี	 

ดีเวลลอปเม้นท์	

จ�ากัด	/	ธุรกิจประมูล	

รับเหมาก่อสร้าง	

และ	ธุรกิจโรงแรม

บริษัท	ซี.ไอ.กรุ๊ป	จ�ากัด	(มหาชน)	 

ถอืหุ้นสามญัในบรษัิท	เดอ	ละไม	จ�ากดั 

อัตราร้อยละ	99.97	ของทุนจดทะเบียน 

ที่ออกและช�าระแล้ว	โดยมีกรรมการ

และผู้บริหารร่วมกัน

เงนิให้กูย้มืระยะยาว

ดอกเบี้ยค้างรับ

เงนิให้กูย้มืระยะสัน้

ดอกเบี้ยค้างรับ

183.50

1.39

2.76

-

182.50

4.13

10.76

0.07

182.50

6.86

22.26

0.30

เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในบริษัท

2.	บรษัิท	ฟ้าขวัญทิพย์	 

จ�ากดั

บริษัท	ซี.ไอ.กรุ๊ป	จ�ากัด	(มหาชน)	

ถือหุ้นสามัญในบริษัท	ซีไอจี	

(ประเทศไทย)	จ�ากัด	อัตราร้อยละ	

99.98	ของทุนจดทะเบียนที่ออก	และ

ช�าระแล้ว	โดยร่วมทุน	ในบริษัท	 

ฟ้าขวัญทิพย์	จ�ากัด	อัตราร้อยละ	

29.67

เงนิให้กูย้มืระยะสัน้

ดอกเบี้ยค้างรับ

10.00

0.03

18.00

0.31

14.00

2.28

เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในบริษัท

3.	บริษัท	ซีไอจี	

(ประเทศไทยจ�ากัด)

บริษัท	ซี.ไอ.กรุ๊ป	จ�ากัด	(มหาชน)	 

ถือหุ้นสามัญใน	บริษัท	ซีไอจี	

(ประเทศไทยจ�ากัด)	อัตราร้อยละ	

99.98	ของทุนจดทะเบียนที่ออกและ

ช�าระแล้ว

เงนิให้กูย้มืระยะสัน้

ดอกเบี้ยค้างรับ

0.25

-

0.25

-

21.00

0.07

เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในบริษัท

4.	บรษัิท	สยามเรลเวย์					

ดเีวลลอปเม้นท์	จ�ากดั

บริษัท	ซี.ไอ.กรุ๊ป	จ�ากัด	(มหาชน)	 

ถือหุ้นสามัญในบริษัท	สยามเรลเวย์	 

ดเีวลลอปเม้นท์	จ�ากดั	อัตราร้อยละ	100	 

ของทุนจดทะเบียน	ท่ีออกและช�าระแล้ว

เงนิให้กูย้มืระยะสัน้

ดอกเบี้ยค้างรับ

-

-

8.25

0.03

38.00

0.43

เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในบริษัท
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มำตรกำรหรอืข้ันตอนกำรอนมัุตกิำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกนั
	 ในการท�ารายการระหว่างกนั	จะต้องมคีวามจ�าเป็นและมีความ 

สมเหตสุมผลของการท�ารายการเพือ่ก่อให้เกดิประโยชน์สงูสดุของบรษัิท	 

และจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ	 โดยใน

กรณีที่มีรายการดังกล่าวเกิดขึ้น	คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณา

ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	 และแจ้งความเห็น 

ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

นโยบำยกำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกันในอนำคต
	 รายการระหว่างกันท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตนั้น	 คณะกรรมการ

บริษัทจะต้องไม่อนุมัติรายการใดๆ	 ท่ีตนเองหรือบุคคลอาจมีความ 

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอืน่ใดกบับรษัิท	และจะต้องเปิดเผย

รายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	เพ่ือพิจารณาให้ความเห็น	

ว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่เป็นไปตามลักษณะธุรกิจทั่วไป	และ

เป็นไปในราคายุติธรรม	และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

	 ท้ังนี	้บรษัิทฯ	จะยดึแนวทางปฏบัิตใิห้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย 

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	และข้อบังคับ	ประกาศ	ค�าสั่ง	หรือ 

ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	รวมถงึการปฏบัิตติาม 

ข้อก�าหนดในการเปิดเผยข้อมลูการท�ารายการท่ีเกีย่วโยง	และการได้มา 

หรือจ�าหน่ายทรัพย์สินที่ส�าคัญของบริษัท	หรือบริษัทย่อย
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รำยงำนควำมรับผิดชอบของ 
คณะกรรมกำรต่อรำยงำนทำงกำรเงิน

	 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทฯ	 และบริษัทย่อย	 และสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงาน 

ประจ�าปี	งบการเงินดังกล่าวจัดท�าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชทีี่รับรองทัว่ไปในประเทศไทย	โดยเลือกใช้นโยบายบญัชทีี่เหมาะสมและถือปฏบิตัิ

อย่างสม�า่เสมอ	และใช้ดลุพนิจิอย่างระมัดระวงัและประมาณการท่ีดท่ีีสดุในการจดัท�า	รวมท้ังการเปิดเผยข้อมลูส�าคญัอย่างเพยีงพอในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน	เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป

	 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีและด�ารงรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล	เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผล

ว่าข้อมูลทางการบัญชีมีความถูกต้อง	ครบถ้วน	และเพียงพอที่จะด�ารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน	ตลอดจนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการ

ด�าเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระส�าคัญ

	 ท้ังนี	้คณะกรรมการบรษัิทได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงเป็นกรรมการอสิระ	ดแูลรบัผดิชอบเกีย่วกบัคณุภาพของรายงานทางการ

เงนิและระบบควบคมุภายใน	และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่วกบัเรือ่งนีป้รากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงแสดงไว้ใน

รายงานประจ�าปีนี้แล้ว

	 คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับท่ีน่าพอใจ	 และสามารถสร้างความเช่ือมั่นอย่าง 

มีเหตุผลต่อความน่าเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561

	 	 	พลต�ารวจเอก

	 		(ปรุง		บุญผดุง)	 (นายอารีย์			พุ่มเสนาะ)

	 ประธานกรรมการบริษัท	 ประธานกรรมการบริหาร
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ค�ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์งบกำรเงิน

ค�ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ฐำนะ 
กำรเงิน และผลกำรด�ำเนินงำน
ค�าอธิบายผลการด�าเนินงานประจ�าปี	2561 

		 ผลการด�าเนินงานต่อไปนี้	เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน

ตามงบการเงินรวมของซี.ไอ.กรุ๊ปและบริษัทย่อย	 โดยงบการเงินรวม

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	 ธันวาคม	2561	 ได้รวมบัญชีของซีไอจีและ

บริษัทย่อย	(รวมเรียกว่า	“บริษัท”)	ตามที่ระบุไว้ในหมายเหตุประกอบ

งบการเงิน	ข้อ	1.	ข้อมูลทั่วไป

บทสรุปผู้บริหำร
สรุปภำวะเศรษฐกิจอุตสำหกรรมไทย ปี 2561 และแนวโน้ม ปี 2562

	 ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในปี	2561	เมื่อพิจารณาจากดัชนี

ผลผลิตอุตสาหกรรม	(MPI)	 คาดว่าจะขยายตัว	 ร้อยละ	3.0	 จากป	ี

2560	ที่	MPI	ขยายตัวร้อยละ	2.5

แนวโน้ม ปี 2562
	 ประมาณการอัตราการขยายตัวของดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม	

(MPI)	ปี	2562	คาดว่าจะขยายตัวในช่วงร้อยละ	2.0	-	3.0	โดยมีปัจจัย

บวกจากความชัดเจนของการเลือกตั้ง	 ซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับ 

นกัลงทุนค่อนข้างมาก	แรงขับเคลือ่นจากการลงทุนภาครฐัจากความคบื 

หน้าของโครงการลงทุนที่ส�าคัญๆ	 รวมถึงการด�าเนินงานภายใต้แผน

งานพฒันาระเบียงเศรษฐกจิภาคตะวนัออก	(EEC)	ท่ีโครงการก่อสร้าง

โครงสร้างพืน้ฐานส�าคญัภายใต้แผนงานพฒันาระเบียงเศรษฐกจิพเิศษ

ภาคตะวันออกมีความคืบหน้ามากขึ้นตามล�าดับ

	 กลุม่เครือ่งใช้ไฟฟ้า	คาดว่า	จะมกีารผลติและการส่งออกท่ีเพิม่ข้ึน	 

ร้อยละ	4.0	และ	5.0	ตามล�าดบั	เม่ือเทียบกบัปีก่อน	จากปัจจยับวกท้ัง

ภายในและภายนอกประเทศ	เช่น	มาตรการกระตุ้นความต้องการซื้อ

สินค้าของภาครัฐในช่วงปลายปี	2561	และการจัดเลือกตั้งในปี	2562	

ซ่ึงคาดว่ารัฐบาลใหม่จะมีมาตรการอัดฉีดท�าให้เศรษฐกิจขยายตัว 

ต่อเนื่อง

แนวโน้มกำรส่งออก
	 ภาพรวมการส่งออกในปี	2561	 ขยายตัวตั้งแต่เดือนมกราคม	

2561	เป็นต้นมา	และมีแนวโน้มเติบโตได้ต่อเนื่อง	โดยการส่งออกใน

ปี	2561	ขยายตัวร้อยละ	8.2	ซึ่งเป็นไปตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ

และปริมาณการค้าโลก	 สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจในประเทศคู่

ค้าส�าคัญของไทย	 อาทิ	 อาเซียน	 จีน	 สหรัฐอเมริกา	 สหภาพยุโรป	 

(27	ประเทศ)	และญ่ีปุ่น	ท่ีขยายตวัอยู่ในเกณฑ์ด	ีสะท้อนได้จากการส่ง 

ออกสินค้าหลายรายการยังคงปรับตัวสูงข้ึน	 โดยเฉพาะยานพาหนะ	

อุปกรณ์และส่วนประกอบ	เครื่องใช้ไฟฟ้า	และอิเล็กทรอนิกส์	ส�าหรับ

แนวโน้มการส่งออกในปี	2562	คาดว่าจะทยอยปรบัตวัเพิม่ขึน้ตามภาวะ

เศรษฐกจิและปรมิาณการค้าโลกท่ีมีทิศทางการขยายตวัอย่างต่อเนือ่ง

ท้ังนี	้กระทรวงพาณชิย์คาดการณ์ว่าการส่งออก	ในปี	2562	จะขยายตวั 

ไม่ต�่ากว่าร้อยละ	8.0	อย่างไรก็ตาม	ความไม่แน่นอนของราคาน�้ามัน	

ความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่น	มาตรการกดีกนัทางการค้าระหว่าง

สหรัฐฯ	กับจีน	และการตอบโต้จากประเทศคู่ค้า	อาจส่งผลให้ทิศทาง

การค้า	การผลิต	การลงทุนระหว่างประเทศเปลี่ยนแปลงไป	และอาจ

เป็นปัจจัยกดดันให้การส่งออกไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

	 อย่างไรกต็าม	ยังคงมปัีจจยัท่ีต้องตดิตาม	เช่น	ความผนัผวนของ

ราคาน�า้มนัและอตัราแลกเปลีย่นนโยบายปฏริปูระบบภาษีของสหรฐัฯ	 

ท่ีก่อให้เกิดสงครามทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ	 กับจีน	 ประกอบกับ

สหรัฐฯ	อาจด�าเนินการกับประเทศต่างๆ	 เพิ่มเติม	มาตรการตอบโต้

ทางการค้าของจีนหรือประเทศท่ีได้รับผลกระทบ	 ความเสี่ยงด้าน

ภูมิรัฐศาสตร์จากความไม่แน่นอนทางการเมือง	 เสถียรภาพทาง

เศรษฐกิจ	 เช่น	Brexit	 กลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่	 ซ่ึงอาจส่งผลให้

เศรษฐกิจโลกขยายตัวได้ไม่เต็มที่

	 ส�าหรับภาพรวมเศรษฐกิจ	 และอุตสาหกรรมไทยปี	2561	

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ	 หรือ	GDP	 มีอัตราการเจริญเติบโต

ร้อยละ	4.1	เพิ่มขึ้นจากปี	2560	ที่มีอัตราการเจริญเติบโตร้อยละ	4.0	

อุตสาหกรรมการผลติสนิค้าประเภทเครือ่งใช้ไฟฟ้าในปี	2561	ทรงตวั

เมื่อเทียบกับปี	2560	โดยลดลงเล็กน้อยร้อยละ	1.6	จากสินค้าเครื่อง

ชักผ้า	มอเตอร์ไฟฟ้า	และตู้เย็น	ที่ปรับตัวลดลง	ในขณะที่เครื่องปรับ

อากาศมมีลูค่าการส่งออกเพิม่ข้ัน	ในตลาดอาเซียน	สหภาพยุโรป	และ

ญี่ปุ่น

	 ในขณะท่ีสนิค้าท่ีมีการปรบัตวัเพิม่ข้ึน	ได้แก่	เครือ่งปรบัอากาศ

แบบแยกส่วนคอนเดนซิ่งยูนิต	คอมเพรสเซอร์	4.4,	3.5,	1.5	เนื่องจา

กการจ�าหน่ายในประเทศเพิม่ข้ึน	ประกอบกบัค�าสัง่ซ้ือ	จากต่างประเทศ

เพิ่มขึ้น	โดยเฉพาะเครื่องปรับอากาศมีการ	ส่งออกไปตลาดอาเซียน	

สหภาพยุโรป	และญี่ปุ่นมากขึ้น		ในขณะที่สินค้าเครื่องปรับอากาศมี

มูลค่าการส่งออก	เพิ่มขึ้นร้อยละ	5.2	เมื่อเทียบกับปีก่อน	จากการส่ง

ออกไป	ตลาดญี่ปุ่น	อาเซียน	และสหภาพยุโรปเพิ่มขึ้น	
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แนวโน้มอุตสำหกรรมไฟฟ้ำของปี 2562 
	 ในปี	2562	คาดว่า	จะมีการผลิตและการส่งออกที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	4.0	และ	5.0	ตามล�าดับ	เมื่อเทียบกับปีก่อน	จากปัจจัยบวกทั้งภายใน

และภายนอกประเทศ	

ผลการด�าเนินงาน

(1)	ภาพรวมผลการด�าเนินงานที่ผ่านมา

	 ผลการด�าเนนิงานส�าหรบัปี	2561	บรษัิทฯและบรษัิทย่อย	มขีาดทุนสทุธิจากการด�าเนนิงานในปี	2561	และ	ปี	2560	เท่ากบั	(39.60)	ล้านบาท	 

และ	(33.17)	ล้านบาท	ตามล�าดับ	โดยในปี	2561	รายได้จากการขายเท่ากับ	943.25	ล้านบาท	เมื่อเปรียบเทียบกับปี	2560	บริษัทฯและบริษัท

ย่อยมีอัตราก�าไรขั้นต้นลดลงเท่ากับร้อยละ	0.04%	และมีต้นทุนขายต่อรายได้จากการขายเพิ่มขึ้นจากร้อยละ	86.37	เป็นร้อยละ	86.41

	 โดยภาพรวมต้นทุนขายท่ีเพ่ิมข้ึนเกิดจากต้นทุนการจัดซ้ือวัตุดิบส่งผลให้ต้นทุนวัตถุดิบและค่าใช้จ่ายในการผลิตเพิ่มข้ึน	 กอปรกับมี 

ค่าใช้จ่ายต่างๆ	เพิ่มขึ้น	อาทิ	ค่าแรงงาน	เงินเดือน	และค่าล่วงเวลา	และการลงทุนในบุคคลากรเพื่อรองรับธุรกิจใหม่

ดัชนีผลผลิต มูลค่ำกำรน�ำเข้ำ และมูลค่ำกำรส่งออกของเครื่องใช้ไฟฟ้ำ
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(2)	ผลการด�าเนินงานที่ผ่านมาของแต่ละสายธุรกิจ

 1. รายได้

	 	 บริษัทฯ	 มีรายได้รวมจ�านวน	1,104.42	 ล้านบาท	 เพิ่มข้ึนจ�านวน	204.18	 ล้านบาท	 หรือร้อยละ	22.68	 เมื่อเทียบกับปี	2560	 

ซึ่งมีรายได้รวมจ�านวน	900.24	ล้านบาท	โดยแยกรายได้ตามประเภทธุรกิจได้ดังนี้	

รำยได้แยกตำมประเภทธุรกิจ
หน่วย	:	ล้านบาท

ปี 2561 ปี 2560 การเปลี่ยนแปลง

จ�านวน ร้อยละ

ธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรมการผลิต	 943.25 832.95 110.30 13.24

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 129.83 22.14 107.69 486.40

ธุรกิจโรงแรม 17.31 15.71 1.60 10.18

ธุรกิจ	Trading - - - -

	 โดยรายได้จากธุรกิจหลักการผลิต	และจ�าหน่ายคอยล์เพิ่มขึ้นจาก	110.30	ล้านบาท	หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ	13.24	จากธุรกิจรับเหมา

ก่อสร้างเพิ่มขึ้น	107.69	ล้านบาท	หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ	486.40	ธุรกิจโรงแรมเพิ่มขึ้น	1.60	ล้านบาท	หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ	10.18	ท�าให้

รายได้รวมเพิ่มขึ้น	219.58	ล้านบาท	หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ	25.22	

รำยได้จำกกำรขำยและให้บริกำร
หน่วย	:	ล้านบาท

ปี 2561 ปี 2560 การเปลี่ยนแปลง

จ�านวน ร้อยละ

รายได้จากการขายและให้บริการ 1,090.39 870.81 219.58 13.24

	 -	รายได้จากการขายในประเทศ 707.94 540.74 167.20 486.40

	 -	รายได้จากการขายต่างประเทศ 382.45 330.07 52.38 10.18

 หัก	ต้นทุนขายและบริหาร 942.22 752.10 190.12 21.83

ก�ำไรขั้นต้น 148.17 118.71 29.46 3.38

 

 2. ต้นทุนขายและอัตราก�าไรขั้นต้น

	 	 ต้นทุนขายขายในปี	2561	มจี�านวน	795.26	ล้านบาท	เพิม่ขึน้	 

43.16	 ล้านบาท	 หรือในอัตราร้อยละ	4.96	 เม่ือเปรียบเทียบกับป	ี

2560	 ซึ่งมีต้นทุนขายจ�านวน	752.10	 ล้านบาท	 ซึ่งต้นทุนขายเพิ่ม

ขึ้นเนื่องจากยอดขายที่เพิ่มขึ้น	 จึงท�าให้อัตราก�าไรขั้นต้นในปี	2561		

เพิ่มขึ้นร้อยละ	3.36	จากอัตราก�าไรขั้นต้นในปี	2560

 3. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

	 	 ค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิารในปี	2561	มจี�านวน	191.52	

ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจ�านวน	15.72	ล้านบาท	หรือในอัตราร้อยละ	8.94	

เมื่อเทียบกับปี	2560	ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเป็นจ�านวน	

175.80	ล้านบาท	ท้ังนีเ้พราะบรษัิทมค่ีาส่วนลดส่งเสรมิการขายเพิม่ข้ึน	 

6.29	ล้านบาท	และค่านายหน้าเพิ่มขึ้น	6.25	ล้านบาท	
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 4. ดอกเบี้ยจ่าย

	 	 บริษัทฯ	 มีดอกเบ้ียจ่ายในปี	2561	 จ�านวน	8.84	 ล้านบาท	 เพิ่มข้ึนจ�านวน	1.86	 ล้านบาท	 หรือเพ่ิมขึ้นในอัตราร้อยละ	26.64	 

เมื่อเทียบกับปี	2560	ซึ่งมีดอกเบี้ยจ่ายเป็นจ�านวน	6.98	ล้านบาท	เนื่องจากมีการเงินกู้ระยะสั้นเพิ่มขึ้น	

รายการ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

อัตรำส่วนแสดงควำมสำมำรถในกำรท�ำก�ำไร 

อัตราก�าไรขั้นต้น	(%) 15.64 13.63 13.59

อัตราก�าไรจากการด�าเนินงาน	(%) 0.47 (3.98) (3.61)

อัตราส่วนเงินสดต่อการท�าก�าไร	(%) 128.87 106.38 132.60

อัตราก�าไรสุทธิ	(%) (0.21) (3.68) (3.59)

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	(%) (0.25) (4.31) (5.41)

อัตรำส่วนแสดงประสิทธิภำพในกำรด�ำเนินงำน

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	(%) (0.17) (2.93) (3.39)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	(%) 12.89 6.58 8.13

อัตราการหมุนของสินทรัพย์	(เท่า) 12.89 0.79 0.95

	 อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม	(ROA)	ลดลงจากร้อยละ	(2.93)	ณ	ปี	2560	มาเป็นร้อยละ	(3.39)	ในปี	2561	และอัตราผลตอบแทน 

ผู้ถือหุ้น	(ROE)	 ลดลงจากร้อยละ	(4.31)	มาเป็นร้อยละ	(5.41)	 ในปี	2561	 เนื่องมาจากบริษัทมีผลประกอบการที่ลดลงจากผลขาดทุนสุทธิ

จ�านวน	(33.17)	ลา้นบาทในปี	2560		มาเป็นผลขาดทนุสทุธิจ�านวน	(39.60)	ลา้นบาท	ในปี	2561	สาเหตทุีบ่ริษทัมผีลประกอบการเปลี่ยนแปลง	 

มาจากปัจจัยต่างๆ	ดังต่อไปนี้

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อกำรเปลีย่นแปลงควำมสำมำรถในกำรท�ำ
ก�ำไรของบริษัทฯในปี 2561

1.	 ราคาวัตถุดิบที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตามตลาดโลก	

	 	 จากการท่ีราคาวตัถดุบิหลกัโดยเฉลีย่ปรบัตวัเพิม่ขึน้จากปี	2561	

และราคาขายสนิค้าของบรษัิทจะมีการอ้างอิงกบัราคาวตัถดุบิของ

ตลาดโลก	แต่ด้วยพื้นฐานของอุตสาหกรรมจักต้องท�าการส�ารอง

วัตถุดิบคงคลังไว้ไม่ต�่ากว่า	2	เดือน	จึงท�าให้เกิดผลต่างระหว่าง

ราคาขายและต้นทุนจรงิ	บรษัิทฯจงึเพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิาร

การซ้ือวัตถุดิบและการจัดการคลังวัตถุดิบอย่างต่อเนื่อง	 รวมไป

ถึงด�าเนินการปรับนโยบายด้านราคาให้เหมาะสมกับความเสี่ยง

ดังกล่าว

2.	 ต้นทุนขาย

	 	 ต้นทุนขายเพิ่มข้ึนเนื่องจากยอดขายท่ีเพิ่มขึ้น	 กอปรกับม ี

ค่าใช้จ่ายต่างๆ	เพิม่ขึน้	อาทิ	ค่าแรงงาน	เงนิเดอืน	และค่าล่วงเวลา	 

จึงส่งผลต่อก�าไรของบริษัทเช่นกัน

3.	 อัตราแลกเปลี่ยน

	 	 เนื่องจากวัตถุดิบหลักได้รับการลดหย่อนเรื่องภาษีน�าเข้า	

บริษัทจึงปรับนโยบายการซ้ือวัตถุดิบโดยด�าเนินการจัดซ้ือจาก 

ต่างประเทศ	โดยเฉพาะในประเทศจนีมากข้ึน	จงึท�าให้ราคาวตัถดุบิ

นอกจาก	ปรับตามตลาด	commodity	แล้วยังปรับตามอัตราแลก

เปลีย่นอีกด้วยเช่นกนั	ในการส่งออกไปขายต่างประเทศราคาขาย

และก�าไรจกัข้ึนอยู่กบัอัตราแลกเปลีย่นด้วยเช่นกนั	ดงันัน้หากยอด

ขายต่างประเทศ	 และยอดซ้ือวัตถุดิบสมดุลย์กันจักท�าให้บริษัท

สามารถรกัษาสมดลุจากการเปลีย่นแปลงของอัตราแลกเปลีย่นได้
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ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลกำรด�ำเนินงำนในอนำคต

1.	 ค่าแรง

	 	 หลังจากท่ีรัฐบาลก�าหนดค่าแรงข้ันต�่า	 นั้นส่งผลกระทบต่อ

การเคลื่อนย้ายแรงงาน	 พนักงานส่วนใหญ่เป็นคนต่างจังหวัด 

ท่ีมิจ�าเป็นต้องท�างานในกรุงเทพฯ	 หรือเขตปริมณฑลอีกต่อไป	

เพราะสามารถท�างานใกล้บ้านท่ีให้ค่าแรงท่ีเท่าเทียมกนั	อีกท้ังยัง

ท�าให้ค่าใช้จ่ายในการผลติของบรษัิท	เพิม่มากข้ึนจากเดมิอกีด้วย	

บริษัทได้แก้ไขโดยใช้แรงงานต่างด้าวผสมผสาน	และ	บริษัทเร่ง

พิจารณาลดการใช้แรงงานคนโดยไปใช้เทคโนโลย	ีเช่น	เครือ่งจกัรกล 

อัตโนมัติแทน

2.	 อัตราแลกเปลี่ยน

	 	 หากเงนิบาทต่อดอลล่าร์สหรฐั	มกีารแกว่งตวั	จะส่งผลให้บรษัิทฯ	 

อาจมยีอดขายลดลงหรอืเพิม่ขึน้	และค�าสัง่ซ้ือวตัถดุบิอาจจะชะลอ

หรอืเพิม่ข้ึนตาม	ท้ังนีเ้นือ่งจาก	ทองแดงและอลมิูเนยีมเป็นวตัถดุบิ

ท่ีมสีดัส่วนอย่างมนียัส�าคญัในต้นทุนสนิค้า	จงึส่งผลให้การขาดทุน	

หรอืก�าไรจากอตัราแลกเปลีย่นมนียัส�าคญัต่อก�าไรสทุธ	ิท้ังนีบ้รษัิทฯ	

มกีระบวนการคดัเลอืกเครือ่งมอืทางการเงนิท่ีใช้ในการบรหิารเพือ่ลด

ความเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่น	เช่นการท�า	Forward;	การจดัการ	 

balance	ยอดซื้อวัตถุดิบจากต่างประเทศให้มีสัดส่วนไม่แตกต่าง

จากยอดรายได้จากการขายต่างประเทศ	เป็นต้น

ค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
	 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจ�าปี	2559	-	2561	มีรายละเอียดดังนี้

(บาท) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี	(Audit	Fee) 1,325,000 1,325,000 1,100,000

ค่าบริการอื่นๆ	(Non-Audit	Fee)	 	143,312 	366,390 692,032

* หมำยเหตุ	 ค่าบริการอื่นๆ	เช่น	ค่าจัดท�างบการเงินเพิ่ม,	ค่าพาหนะ,	ค่าไปรษณีย์	,ค่าโทรศัพท์	,ค่าบริการปฏิบัติงานล่วงเวลา	(Overtime)	 

	 	 รวมถึง	ค่าที่พัก	และ	ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงาน
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ ผูถื้อหุน้บริษทั ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 
ความเห็น 

 

ขำ้พเจำ้ไดต้รวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษทั ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
และบริษทัยอ่ย (กลุ่มบริษทั) และของเฉพำะบริษทั ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) (บริษทั) ตำมล ำดบั ซ่ึงประกอบดว้ย 
งบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 งบก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จรวมและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จเฉพำะกิจกำร งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุ้นรวมและ
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุ้นเฉพำะกิจกำร และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสด
เฉพำะกิจกำร ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั และหมำยเหตุเร่ืองอ่ืน ๆ 

 

ขำ้พเจำ้เห็นว่ำ ยกเวน้ผลกระทบท่ีอำจเกิดข้ึนตำมท่ีกล่ำวไวใ้นวรรคเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็น
อย่ำงมีเง่ือนไข งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรขำ้งตน้น้ีแสดงฐำนะกำรเงินรวมและฐำนะกำรเงิน
เฉพำะกิจกำรของบริษทั ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย และของบริษทั ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และผลกำรด ำเนินงำนรวมและผลกำรด ำเนินงำนเฉพำะกิจกำรและกระแสเงินสดรวม
และกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำร ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเง่ือนไข 
 

ตำมท่ีกล่ำวในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ท่ี 9 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 บริษทัมีเงินให้กูย้มื
แก่บุคคลภำยนอก เงินตน้จ ำนวน 26.88 ลำ้นบำท และดอกเบ้ียคำ้งรับจ ำนวน 12.03 ลำ้นบำท เน่ืองจำกลูกหน้ี
ผดินดัช ำระหน้ี บริษทัไดฟ้้องร้องด ำเนินคดี โดยศำลมีค  ำพิพำกษำให้ลูกหน้ีช ำระหน้ีดงักล่ำวให้บริษทั หำกไม่ช ำระ
ใหบ้งัคบัหลกัประกนัช ำระหน้ี และหำกไม่พอใหบ้งัคบัจำกทรัพยสิ์นส่วนตวัของลูกหน้ีต่อไป ปัจจุบนับริษทัได้
ติดตำมบงัคบัทรัพยสิ์นส่วนตวัอื่นของลูกหน้ีแลว้ คือ ห้องชุด และท่ีดิน 2 แปลง ส ำหรับหุ้นของบริษทัจ ำกดั
ท่ีส่งมอบมำเป็นหลกัประกนั บริษทัเก็บรักษำไวเ้พื่อรอบงัคบัคดีกบัหุ้นดงักล่ำว ซ่ึงปัจจุบนัยงัไม่ไดข้อ้ยุติของ
มูลค่ำทรัพยสิ์นท่ีจะไดรั้บจำกกำรบงัคบัคดี เพื่อพิจำรณำในกำรตั้งค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของเงินให้กูย้ืมและ
ดอกเบ้ียคำ้งรับดงักล่ำว 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน)
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ตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ท่ี 12 ขำ้พเจำ้ไม่สำมำรถตรวจสอบให้ไดห้ลกัฐำนท่ีเพียงพอ
ในมูลค่ำของบญัชีเงินลงทุนในบริษทัร่วม ท่ีแสดงในงบกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 จ ำนวน 46.58 
ลำ้นบำท สืบเน่ืองจำกบริษทัร่วมดงักล่ำวไดอ้อกจำกแผนฟ้ืนฟูเม่ือวนัท่ี 31 กรกฎำคม 2561 และบริษทัเร่ิมน ำวิธี
ส่วนไดเ้สียมำถือปฏิบติั จำกเดิมท่ีบนัทึกโดยวิธีรำคำทุน ปัจจุบนับริษทัอยูร่ะหว่ำงกำรประเมินมูลค่ำยติุธรรม
ของอำคำรระหว่ำงก่อสร้ำงและเคร่ืองจกัรระหว่ำงติดตั้งตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อประเมิน
มูลค่ำให้เสร็จภำยในหน่ึงปี ท ำให้บริษทับนัทึกเงินลงทุนในบริษทัร่วมตำมวิธีส่วนไดเ้สียในงบกำรเงินรวม 
โดยรับรู้ส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วม ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 จ ำนวน 1.22 ลำ้นบำท 
โดยใชสิ้นทรัพยสุ์ทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561ของบริษทัร่วม อยำ่งไรกต็ำม งบกำรเงินของบริษทัร่วม
ท่ีบริษทัน ำมำใชรั้บรู้รำยกำรดงักล่ำว ขำ้พเจำ้ไดต้รวจสอบและเสนอรำยงำนอยำ่งมีเง่ือนไขเก่ียวกบักำรไม่สำมำรถ
ตรวจสอบรำคำทุนของอำคำรระหว่ำงก่อสร้ำงจ ำนวน 74.29 ลำ้นบำท และเคร่ืองจกัรระหว่ำงติดตั้งจ ำนวน 
283.02 ลำ้นบำท เน่ืองจำกฝ่ำยบริหำรช้ีแจงว่ำ บริษทัไดเ้ร่ิมเขำ้มำปรับปรุงโรงงำนหลงัจำกท่ีเคร่ืองจกัรไดติ้ดตั้ง
ไวแ้ลว้ก่อนปี 2557 ท ำให้ไม่มีเอกสำรหลกัฐำนกำรจ่ำยเงิน ซ่ึงเร่ืองดงักล่ำวอำจส่งผลให้มูลค่ำเงินลงทุนใน
บริษทัร่วมและส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วมเปล่ียนแปลงไปหำกกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของ
สินทรัพยท่ี์ระบุไดแ้ลว้เสร็จ จำกเร่ืองดงักล่ำวท ำให้ขำ้พเจำ้ไม่สำมำรถใชว้ิธีกำรตรวจสอบอ่ืนใหเ้ป็นท่ีพอใจต่อ
มูลค่ำเงินลงทุนในบริษทัร่วมและส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วมดงักล่ำว 

 

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ควำมรับผิดชอบของขำ้พเจำ้ได้
กล่ำวไวใ้นวรรคควำมรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ขำ้พเจ้ำมีควำมเป็นอิสระจำกกลุ่มบริษทัและบริษทัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณของ
ผูป้ระกอบวิชำชีพบญัชีท่ีก  ำหนดโดยสภำวิชำชีพบญัชี ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร และขำ้พเจ้ำได้ปฏิบัติตำมควำมรับผิดชอบด้ำนจรรยำบรรณอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นไปตำม
ขอ้ก ำหนดเหล่ำน้ี ขำ้พเจำ้เช่ือว่ำหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีขำ้พเจำ้ไดรั้บเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑ์
ในกำรแสดงควำมเห็นอยำ่งมีเง่ือนไขของขำ้พเจำ้ 

 
เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ 

 

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบคือเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีมีนยัส ำคญัท่ีสุดตำมดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวิชำชีพ
ของขำ้พเจำ้ในกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรส ำหรับงวดปัจจุบนั ขำ้พเจำ้ไดน้ ำเร่ือง
เหล่ำน้ีมำพิจำรณำในบริบทของกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยรวมและในกำรแสดง
ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ทั้งน้ีขำ้พเจำ้ไม่ไดแ้สดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกส ำหรับเร่ืองเหล่ำน้ี 
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กำรรับรู้รำยไดจ้ำกกำรรับเหมำก่อสร้ำง 
 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 กลุ่มบริษทัมีรำยไดจ้ำกกำรรับเหมำก่อสร้ำงจ ำนวน 
129.83 ลำ้นบำท โดยกลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยนโยบำยกำรรับรู้รำยไดจ้ำกกำรรับเหมำก่อสร้ำง ประมำณตน้ทุน
โครงกำรก่อสร้ำงไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 4.14.3 ซ่ึงผูบ้ริหำรตอ้งใชดุ้ลยพินิจในกำรพิจำรณำ
กำรประเมินขั้นควำมส ำเร็จของงำนก่อสร้ำงและควำมน่ำจะเป็นของโอกำสที่จะเกิดผลขำดทุนและวดัมูลค่ำ 
ผลขำดทุนท่ีอำจจะเกิดข้ึน ซ่ึงท ำใหเ้กิดควำมเส่ียงเก่ียวกบัมูลค่ำและกำรรับรู้รำยไดจ้ำกกำรรับเหมำก่อสร้ำงและ
ประมำณผลขำดทุนท่ีอำจจะเกิดข้ึนจำกกำรก่อสร้ำง 

 

กำรตอบสนองควำมเส่ียงโดยผูส้อบบญัชี 
 

ขำ้พเจำ้ไดต้รวจสอบกำรรับรู้รำยไดจ้ำกกำรรับเหมำก่อสร้ำงและประมำณกำรตน้ทุน
โครงกำรก่อสร้ำง โดยกำรประเมินและทดสอบระบบกำรควบคุมภำยในเก่ียวกบักำรบนัทึกรับรู้รำยไดแ้ละตน้ทุน
งำนรับเหมำก่อสร้ำงกำรประมำณกำรตน้ทุนโครงกำรก่อสร้ำง และกำรประมำณกำรขั้นควำมส ำเร็จของงำนและ
ผลขำดทุนท่ีอำจจะเกิดข้ึนจำกโครงกำรก่อสร้ำง โดยกำรสอบถำมผูรั้บผิดชอบ ท ำควำมเขำ้ใจและเลือกตวัอยำ่ง
มำสุ่มทดสอบกำรปฏิบติัตำมกำรควบคุมท่ีกลุ่มบริษทัออกแบบไว ้อ่ำนสัญญำก่อสร้ำงเพื่อพิจำรณำเง่ือนไขเก่ียวกบั
กำรรับรู้รำยได ้สอบถำมผูบ้ริหำรท่ีรับผิดชอบและท ำควำมเขำ้ใจกระบวนกำรท่ีใชใ้นกำรประเมินขั้นควำมส ำเร็จ
ของงำนและกำรประมำณตน้ทุนโครงกำรก่อสร้ำงตรวจสอบควำมเหมำะสมประมำณกำรตน้ทุนโครงกำรก่อสร้ำง 
ตรวจสอบตน้ทุนในกำรรับเหมำก่อสร้ำงท่ีเกิดข้ึนจริงกบัเอกสำรประกอบรำยกำร ทดสอบกำรค ำนวณขั้นควำม
ส ำเร็จของงำนจำกตน้ทุนก่อสร้ำงท่ีเกิดข้ึนจริง วิเครำะห์เปรียบเทียบอตัรำก ำไรขั้นตน้ของงำนก่อสร้ำง วิเครำะห์
เปรียบเทียบขั้นควำมส ำเร็จของงำนท่ีประมำณโดยวิศวกรกบัตน้ทุนก่อสร้ำงท่ีเกิดข้ึนจริง สังเกตกำรณ์โครงกำร
ท่ีอยูร่ะหว่ำงก่อสร้ำง ณ วนัส้ินปีและประเมินกำรประมำณผลขำดทุนท่ีอำจจะเกิดข้ึนของผูบ้ริหำร 
 

เร่ืองอ่ืน 
 

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 ของบริษทั 
ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพำะของบริษทั ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) ตำมล ำดบั ท่ีแสดง
เป็นขอ้มูลเปรียบเทียบตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน ซ่ึงไดแ้สดงควำมเห็นอยำ่งมีเง่ือนไขเก่ียวกบักำรไม่สำมำรถ
ประมำณค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญของเงินใหกู้ย้มืแก่บุคคลอ่ืนท่ีผดินดั ตำมรำยงำนลงวนัท่ี 12 มีนำคม 2561 

 

ข้อมูลอ่ืน 
 

ผูบ้ริหำรเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบด้วย ขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรำยงำน
ประจ ำปี แต่ไม่รวมถึงงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรและรำยงำนของผูส้อบบญัชีท่ีอยู่ในรำยงำน
ประจ ำปีนั้น ขำ้พเจำ้คำดว่ำขำ้พเจำ้จะไดรั้บรำยงำนประจ ำปีภำยหลงัวนัท่ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชีน้ี 
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ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืน
และขำ้พเจำ้ไม่ไดใ้หค้วำมเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน 

 

ควำมรับผดิชอบของขำ้พเจำ้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบักำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำร คือ กำรอ่ำนและพิจำรณำว่ำขอ้มูลอ่ืนมีควำมขดัแยง้ท่ีมีสำระส ำคญักบังบกำรเงินรวมและงบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำรหรือกบัควำมรู้ท่ีไดรั้บจำกกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ หรือปรำกฏว่ำขอ้มูลอ่ืนมีกำรแสดงขอ้มูล
ท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ 

 

เม่ือขำ้พเจำ้ไดอ่้ำนรำยงำนประจ ำปีของกลุ่มบริษทั หำกขำ้พเจำ้สรุปไดว้่ำมีกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดั
ต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้ตอ้งส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำวกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลเพื่อให้ผูมี้หน้ำท่ี
ในกำรก ำกบัดูแลด ำเนินกำรแกไ้ขขอ้มูลท่ีแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริง 

 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดูแลต่องบการเงิน 
 

ผูบ้ริหำรมีหนำ้ท่ีรับผดิชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนองบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เหล่ำน้ี โดยถูกตอ้งตำมท่ีควรตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบักำรควบคุมภำยใน
ท่ีผูบ้ริหำรพิจำรณำว่ำจ ำเป็นเพื่อใหส้ำมำรถจดัท ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรท่ีปรำศจำกกำรแสดง
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผดิพลำด 

 

ในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ผูบ้ริหำรรับผิดชอบในกำรประเมิน
ควำมสำมำรถของกลุ่มบริษทัและบริษทัในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 
(ตำมควำมเหมำะสม) และกำรใชเ้กณฑ์กำรบญัชีส ำหรับกำรด ำเนินกำรต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหำรมีควำมตั้งใจท่ี
จะเลิกกลุ่มบริษทัและบริษทัหรือหยดุด ำเนินงำนหรือไม่สำมำรถด ำเนินงำนต่อเน่ืองต่อไปได ้

 

ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลมีหนำ้ท่ีในกำรสอดส่องดูแลกระบวนกำรในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงิน
ของกลุ่มบริษทัและบริษทั 

 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 
 

กำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ไดค้วำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลว่ำ งบกำรเงินรวม
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยรวมปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จริง อนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ 
ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผดิพลำด และเสนอรำยงำนของผูส้อบบญัชี ซ่ึงรวมควำมเห็นของขำ้พเจำ้อยูด่ว้ย 
ควำมเช่ือมั่นอย่ำงสมเหตุสมผลคือควำมเช่ือมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นกำรรับประกันว่ำกำรปฏิบัติงำน
ตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชีจะสำมำรถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัท่ีมีอยู่
ไดเ้สมอไป 
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ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอำจเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำดและถือว่ำมีสำระส ำคญัเม่ือ
คำดกำรณ์อยำ่งสมเหตุสมผลไดว้่ำรำยกำรที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรำยกำรหรือทุกรำยกำรรวมกนัจะมีผลต่อ
กำรตดัสินใจทำงเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรจำกกำรใชง้บกำรเงินรวมและ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเหล่ำน้ี 

 

ในกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ขำ้พเจำ้ใชดุ้ลยพินิจและกำรสังเกต
และสงสัยเยีย่งผูป้ระกอบวิชำชีพตลอดกำรตรวจสอบ กำรปฏิบติังำนของขำ้พเจำ้รวมถึง 

 

 ระบุและประเมินควำมเส่ียงจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงินรวม
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด ออกแบบและปฏิบตัิงำนตำมวิธี 
กำรตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อควำมเส่ียงเหล่ำนั้น และไดห้ลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมำะสม 
เพื่อเป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ควำมเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญั 
ซ่ึงเป็นผลมำจำกกำรทุจริตจะสูงกว่ำควำมเส่ียงที่เกิดจำกขอ้ผิดพลำด เน่ืองจำกกำรทุจริตอำจเกี่ยวกบั 
กำรสมรู้ร่วมคิด กำรปลอมแปลงเอกสำรหลกัฐำน กำรตั้งใจละเวน้กำรแสดงขอ้มูล กำรแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรง
ตำมขอ้เทจ็จริงหรือกำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน 
 

 ท ำควำมเขำ้ใจในระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบท่ีเหมำะสม
กบัสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยใน
ของกลุ่มบริษทัและบริษทั 
 

 ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชีท่ีผูบ้ริหำรใชแ้ละควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบญัชี
และกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท ำข้ึนโดยผูบ้ริหำร 
 

 สรุปเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของกำรใชเ้กณฑ์กำรบญัชีส ำหรับกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองของผูบ้ริหำรและจำก
หลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปว่ำมีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์
ท่ีอำจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อควำมสำมำรถของกลุ่มบริษทัและบริษทัในกำรด ำเนินงำน
ต่อเน่ืองหรือไม่ ถำ้ขำ้พเจำ้ไดข้อ้สรุปว่ำมีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้ตอ้งกล่ำวไวใ้นรำยงำนของ
ผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้โดยให้ขอ้สังเกตถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลในงบกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถำ้กำรเปิดเผย
ดงักล่ำวไม่เพียงพอ ควำมเห็นของขำ้พเจำ้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขำ้พเจำ้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐำนกำรสอบบญัชี
ท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ อยำ่งไรกต็ำม เหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ในอนำคต
อำจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งหยดุกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 
 

 ประเมินกำรน ำเสนอ โครงสร้ำงและเน้ือหำของงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยรวม รวมถึง
กำรเปิดเผยขอ้มูลว่ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ที่ท  ำให้มี  
กำรน ำเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรหรือไม่ 
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 ไดรั้บหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเหมำะสมอยำ่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินของกิจกำรภำยในกลุ่มหรือ
กิจกรรมทำงธุรกิจภำยในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินรวม ขำ้พเจ้ำรับผิดชอบต่อกำรก ำหนด
แนวทำง กำรควบคุมดูแล และกำรปฏิบติังำนตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียว
ต่อควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 
 

ขำ้พเจำ้ไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลในเร่ืองต่ำงๆท่ีส ำคญัซ่ึงรวมถึงขอบเขตและ
ช่วงเวลำของกำรตรวจสอบตำมท่ีไดว้ำงแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส ำคญัท่ีพบจำกกำรตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่อง
ท่ีมีนยัส ำคญัในระบบกำรควบคุมภำยใน หำกขำ้พเจำ้ไดพ้บในระหว่ำงกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ 

 

ขำ้พเจ้ำได้ให้ค  ำรับรองแก่ผูมี้หน้ำท่ีในกำรก ำกับดูแลว่ำขำ้พเจ้ำได้ปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนด
จรรยำบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัควำมเป็นอิสระและไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลเก่ียวกบัควำมสัมพนัธ์
ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืน ซ่ึงขำ้พเจำ้เช่ือว่ำมีเหตุผลท่ีบุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำว่ำกระทบต่อควำมเป็นอิสระ
ของขำ้พเจำ้และมำตรกำรท่ีขำ้พเจำ้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้ำ้พเจำ้ขำดควำมเป็นอิสระ 

 

จำกเร่ืองท่ีส่ือสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแล ขำ้พเจำ้ไดพ้ิจำรณำเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีมีนยัส ำคญั
มำกท่ีสุดในกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรในงวดปัจจุบนัและก ำหนดเป็นเร่ืองส ำคญั
ในกำรตรวจสอบ ขำ้พเจำ้ไดอ้ธิบำยเร่ืองเหล่ำน้ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมำยหรือขอ้บงัคบัไม่ให้
เปิดเผยต่อสำธำรณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่ำว หรือในสถำนกำรณ์ท่ียำกท่ีจะเกิดข้ึน ขำ้พเจำ้พิจำรณำว่ำไม่ควรส่ือสำร
เร่ืองดงักล่ำวในรำยงำนของขำ้พเจำ้เพรำะกำรกระท ำดงักล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ไดอ้ย่ำงสมเหตุสมผลว่ำจะมี
ผลกระทบในทำงลบมำกกว่ำผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสำธำรณะจำกกำรส่ือสำรดงักล่ำว 

 
 

ผูส้อบบญัชีท่ีรับผดิชอบงำนสอบบญัชีและกำรน ำเสนอรำยงำนฉบบัน้ีคือ 
 

บริษทั ส ำนกังำน เอ เอม็ ซี จ ำกดั 
 
 

(นำยอ ำพล  จ ำนงคว์ฒัน์) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขท่ี 4663 

 

กรุงเทพมหำนคร 
วนัท่ี 26 กุมภำพนัธ์ 2562 
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม  2560 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม  2560

                  สินทรัพย์
สินทรัพยห์มนุเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 6 20,658,357        31,920,295        15,244,595        29,007,587        
เงินลงทนุชัว่คราว 7 -                     660,000             -                     660,000             
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 5.1 และ 8 199,248,746      203,540,630      205,618,579      207,017,440      
รายไดท่ี้ยงัไมไ่ดเ้รียกช าระ 34,232,980        -                     34,232,980        -                     
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5.1 14,000,000        18,000,000        95,261,500        37,261,500        
เงินใหกู้ย้มืแก่บคุคลอ่ืนท่ีผิดนดัช าระ 9 38,910,289        38,910,289        38,910,289        38,910,289        
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการอ่ืน 6,200,000          -                     -                     -                     
สินคา้คงเหลือ 10 179,383,026      178,131,003      179,116,387      177,852,409      
สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 14,631,171        8,378,661          13,723,047        8,166,255          
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย -                     1,355,020          -                     1,355,020          

          รวมสินทรัพยห์มนุเวียน 507,264,569      480,895,898      582,107,377      500,230,500      
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียน
เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 11 -                     -                     30,556,359        53,984,700        
เงินลงทนุในบริษทัร่วม 12 46,582,733        -                     -                     -                     
เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน 13 20,460,503        66,630,400        20,460,503        36,630,400        
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5.1 -                     -                     102,059,223      132,500,000      
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ 14 146,943,398      61,055,610        146,943,398      61,055,610        
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 15 427,580,201      502,274,120      281,332,122      376,549,941      
สิทธิการใชแ้ละเช่าท่ีดินรอตดับญัชี 16 10,949,400        12,423,077        -                     -                     
สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 17 5,287,038          3,064,262          4,904,786          3,001,615          
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 18 15,710,556        15,929,823        49,905,793        44,556,747        
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 586,895             11,936,772        242,759             4,882,394          

          รวมสินทรัพยไ์มห่มนุเวียน 674,100,724      673,314,064      636,404,943      713,161,407      
               รวมสินทรัพย์ 1,181,365,293   1,154,209,962   1,218,512,320   1,213,391,907   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม

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

งบการเงินเฉพาะกจิการ

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561

งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



82
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)

8

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม  2560 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม  2560

                  หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น
หน้ีสินหมนุเวียน

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 19 97,921,280        110,692,839      97,921,280        110,692,839      
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการอ่ืน 20 51,998,728        25,723,638        51,998,728        25,723,638        
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 21 247,873,893      206,518,631      239,073,808      201,834,874      
เงินรับล่วงหนา้คา่ก่อสร้าง 21,591,702        9,746,005          21,591,702        9,746,005          
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน
ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 22 1,292,611          1,476,943          1,292,611          1,476,943          

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีดิน
ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 889,000             889,000             -                     -                     

หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 2,757,726          3,504,910          1,199,841          1,762,516          
          รวมหน้ีสินหมนุเวียน 424,324,940      358,551,966      413,077,970      351,236,815      

หน้ีสินไมห่มนุเวียน
หน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน 22 21,000               1,235,081          21,000               1,235,081          
หน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีดิน 4,444,000          5,333,000          -                     -                     
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 23 40,197,756        37,121,945        40,060,176        37,061,416        
หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน 80,000               80,000               3,000                 3,000                 

          รวมหน้ีสินไมห่มนุเวียน 44,742,756        43,770,026        40,084,176        38,299,497        
               รวมหน้ีสิน 469,067,696      402,321,992      453,162,146      389,536,312      

ส่วนของผูถื้อหุ้น
ทนุเรือนหุ้น 24
    ทนุจดทะเบียน
        หุ้นสามญั 1,297,174,248 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 0.50 บาท 648,587,124      648,587,124      648,587,124      648,587,124      
    ทนุท่ีออกและช าระแลว้
        หุ้นสามญั 864,786,382 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 0.50 บาท 432,393,391      432,393,191      432,393,391      432,393,191      
ส่วนเกินมลูคา่หุ้นสามญั 565,027,151      565,026,751      565,027,151      565,026,751      
ส่วนเกินจากการขายหุ้นทนุซ้ือคืน 15,534,581        15,534,581        15,534,581        15,534,581        
ก าไร(ขาดทนุ)สะสม
    จดัสรรแลว้
        ทนุส ารองตามกฎหมาย 12,707,000        12,707,000 12,707,000 12,707,000
    ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร (313,364,526)     (273,759,726)     (260,311,949)     (201,805,928)     

          รวมส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่ 712,297,597      751,901,797 765,350,174 823,855,595
ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม -                     (13,827)              -                     -                     

          รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 712,297,597      751,887,970 765,350,174 823,855,595
               รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 1,181,365,293   1,154,209,962   1,218,512,320   1,213,391,907   

0 0 0 0
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี -                     -                     -                     -                     

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

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

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561

งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
รายไดจ้ากการด าเนินงาน

รายไดจ้ากการขาย                             943,248,607      832,949,258      940,555,297      832,947,538      
รายไดจ้ากการบริการ 147,141,834      37,851,854        129,827,334      22,138,184        

รวมรายไดจ้ากการด าเนินงาน 1,090,390,441   870,801,112      1,070,382,631   855,085,722      

ตน้ทุนจากการด าเนินงาน
ตน้ทุนขาย (795,259,476)     (712,944,000)     (793,886,505)     (712,997,502)     
ตน้ทุนบริการ (146,967,105)     (39,162,761)       (119,858,379)     (19,964,970)       

รวมตน้ทุนจากการด าเนินงาน 10 (942,226,581)     (752,106,761)     (913,744,884)     (732,962,472)     
ก าไรขั้นตน้ 148,163,860      118,694,351      156,637,747      122,123,250      
รายไดอ่ื้น 14,032,655        29,444,529        16,626,494        31,839,181        
ค่าใชจ่้ายในการขาย (72,935,367)       (58,489,634)       (72,309,063)       (58,151,575)       
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (118,583,496)     (117,307,734)     (155,966,327)     (142,994,428)     
ตน้ทุนทางการเงิน (8,843,918)        (6,983,245)        (8,843,918)        (6,982,464)        
ขาดทุนก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและภาษีเงินได้ (38,166,266)       (34,641,733)       (63,855,067)       (54,166,036)       
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (1,219,267)        -                    -                    -                    
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ (39,385,533)       (34,641,733)       (63,855,067)       (54,166,036)       
รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ 27.1 (219,267)           1,468,274          5,349,046          785,631             
ขาดทุนส าหรับปี (39,604,800)       (33,173,459)       (58,506,021)       (53,380,405)       

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน
รายการท่ีไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นก าไรหรือขาดทุน
        ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 23 -                    (4,542,752)        -                    (4,542,752)        
        ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 27.2 -                    908,550             -                    908,550             
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                    (3,634,202)        -                    (3,634,202)        
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี (39,604,800)       (36,807,661)       (58,506,021)       (57,014,607)       

การแบ่งปันขาดทุนส าหรับปี
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั (39,604,800)       (33,163,985)       (58,506,021)       (53,380,405)       
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -                    (9,474)               -                    -                    

ขาดทุนส าหรับปี (39,604,800)       (33,173,459)       (58,506,021)       (53,380,405)       -                    0 0 0
การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั (39,604,800)       (36,798,187)       (58,506,021)       (57,014,607)       
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -                    (9,474)               -                    -                    

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี (39,604,800)       (36,807,661)       (58,506,021)       (57,014,607)       

ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน  
ส่วนท่ีเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั 28 (0.0458)             (0.0383)             (0.0677)             (0.0617)             จ านวนหุ้นสามญั (หน่วย : หุ้น) 864,786,382 864,786,382 864,786,382 864,786,382

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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12

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกจิการ

2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
ก ำไร(ขำดทนุ)ก่อนภำษีเงินได ้       (39,385,533)    (34,641,733)    (63,855,067)    (54,166,036)    
รำยกำรปรับกระทบก ำไร(ขำดทนุ)ก่อนภำษีเงินไดเ้ป็นเงินสดรับ(จ่ำย)จำกกำรด ำเนินงำน

คำ่เส่ือมรำคำ 66,182,811     67,012,112     55,873,022     57,301,839     
สิทธิกำรใชแ้ละเช่ำท่ีดินตดัจ่ำย 1,473,677       1,309,803       -                  -                  
สินทรัพยไ์มมี่ตวัตนตดัจ่ำย 1,624,737       1,582,433       1,519,667       1,535,377       
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ (131,418)         -                  (736,694)         -                  
โอนอุปกรณ์ระหวำ่งติดตั้งเป็นคำ่ซ่อมแซม -                  5,238              -                  5,238              
หน้ีสงสยัจะสูญ-ลูกหน้ีกำรคำ้(โอนกลบั) 137,195          8,134,525       137,195          3,266,190       
ขำดทนุจำกกำรดอ้ยคำ่ของเงินลงทนุชัว่ครำว 660,000          -                  660,000          -                  
ขำดทนุจำกมลูคำ่สินคำ้คงเหลือลดลง(โอนกลบั) 94,359            (927,642)         94,359            (883,413)         
ขำดทนุจำกกำรเลิกใชสิ้นทรัพย์ -                  689,236          -                  561,954          
ขำดทนุจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพยไ์มห่มนุเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขำย -                  14,764            -                  14,764            
ขำดทนุจำกกำรดอ้ยคำ่สิทธิกำรใชแ้ละเช่ำท่ีดิน -                  5,561,333       -                  -                  
ขำดทนุจำกกำรดอ้ยคำ่ของเงินลงทนุในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                  -                  24,428,341     -                  
หน้ีสงสยัจะสูญ-เงินใหกู้ย้มืระยะยำว -                  -                  30,440,777     50,000,000     
โอนกลบัรำยกำรประมำณกำรคำ่ใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย (4,100,000)      -                  (4,100,000)      -                  
(ก ำไร)ขำดทนุจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ียงัไมเ่กิดข้ึนจริง (79,558)           (267,407)         (79,558)           (267,419)         
ส่วนแบง่ก ำไรจำกเงินลงทนุในบริษทัร่วม 1,219,267       -                  -                  -                  
คำ่ใชจ่้ำยผลประโยชนพ์นกังำน 4,292,041       3,440,245       4,214,990       3,445,182       
ดอกเบ้ียรับ (3,316,554)      (3,024,864)      (6,273,872)      (5,926,124)      
ดอกเบ้ียจ่ำย 8,843,918       6,983,245       8,843,918       6,982,464       

              ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด ำเนินงำน 37,514,942     55,871,288     51,167,078     61,870,016     

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี

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

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561

งบการเงินรวม

งบกระแสเงินสด (1/3)
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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13

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกจิการ

2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน(ต่อ)
สินทรัพยด์ ำเนินงำน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 5,964,918       6,769,781       6,457,364       11,101,027     
รำยไดท่ี้ยงัไมไ่ดเ้รียกช ำระ (34,232,980)    -                  (34,232,980)    -                  
สินคำ้คงเหลือ (1,346,382)      (49,045,236)    (1,358,337)      (50,319,578)    
สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน (6,141,105)      (5,915,978)      (5,445,387)      (5,954,288)      
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 8,409,877       40,561            1,699,635       72,894            

หน้ีสินด ำเนินงำนเพ่ิมข้ึน(ลดลง)
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 32,104,650     58,675,060     27,988,322     59,145,669     
เงินรับล่วงหนำ้คำ่ก่อสร้ำง 11,845,697     -                  11,845,697     
หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน (747,184)         (1,121,222)      (562,675)         (1,484,605)      
ภำระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังำน (1,216,230)      -                  (1,216,230)      -                  
หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน -                  (28,000)           -                  -                  

เงินสดรับจำกกำรด ำเนินงำน 52,156,203     65,246,254     56,342,487     74,431,135     
เงินสดจ่ำยภำษีเงินได้ -                  (5,812,912)      -                  (5,812,161)      

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 52,156,203     59,433,342     56,342,487     68,618,974     

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ
(เพ่ิมข้ึน)ลดลงในเงินฝำกธนำคำรท่ีติดภำระค ้ำประกนั 16,169,897     (36,630,400)    16,169,897     (36,630,400)    
เงินสดจ่ำยในเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (6,200,000)      -                  -                  -                  
เงินสดรับจำกเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 18,000,000     -                  18,250,000     -                  
เงินสดจ่ำยจำกเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (14,000,000)    (8,000,000)      (76,250,000)    (24,250,000)    
เงินสดจ่ำยจำกเงินใหกู้ย้มืระยะยำวจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                  -                  -                  1,000,000       
เงินสดรับดอกเบ้ียรับ 920,334          2,684,542       492,183          2,753,793       
เงินสดจ่ำยในเงินลงทนุในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (17,802,000)    -                  (1,000,000)      (999,700)         
เงินสดจ่ำยในกำรซ้ืออสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทนุ (1,650,000)      -                  (1,650,000)      
เงินสดจ่ำยในกำรซ้ือท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ (58,877,108)    (37,568,817)    (27,438,143)    (37,302,424)    
เงินสดรับจำกกำรจ ำหน่ำยท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 1,206,676       -                  1,206,676       
เงินสดจ่ำยช ำระเงินมดัจ ำท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ -                  (10,259,450)    -                  (4,059,450)      
เงินสดจ่ำยในกำรซ้ือสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน (3,847,513)      (207,500)         (3,422,838)      (177,500)         

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทนุ (66,079,714)    (89,981,625)    (73,642,225)    (99,665,681)    

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี

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

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561

งบการเงินรวม

งบกระแสเงินสด (2/3)
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกจิการ

2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน
เพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (12,401,370)    (4,581,448)      (12,401,370)    (4,581,448)      
เงินสดรับจากการกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัอ่ืน 26,275,090     25,723,638     26,275,090     25,723,638     
เงินสดจ่ายหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (1,398,413)      (1,413,891)      (1,398,413)      (1,413,891)      
เงินสดจ่ายหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีดิน (889,000)         (889,000)         -                  -                  
เงินสดจ่ายในดอกเบ้ียจ่าย (8,854,914)      (6,974,891)      (8,854,914)      (6,974,110)      
เงินสดรับคา่หุ้นเพ่ิมทนุ 600                 -                  600                 -                  
ปรับปรุงส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม 13,827            300                 -                  -                  

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน 2,745,820       11,864,708     3,620,993       12,754,189     

ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนในเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด (84,247)           (4,217)             (84,247)           (4,217)             
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดลดลงสุทธิ (11,261,938)    (18,687,792)    (13,762,992)    (18,296,735)    
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดตน้ปี 31,920,295     50,608,087     29,007,587     47,304,322     
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดปลายปี 20,658,357     31,920,295     15,244,595     29,007,587     

ขอ้มลูเพ่ิมเติมประกอบกระแสเงินสด
รายการท่ีไมก่ระทบกระแสเงินสด  มีดงัน้ี

 - ตดัจ าหน่ายคา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญกบัลูกหน้ีการคา้ 1,495,179       -                  1,260,003       -                  
 - ซ้ือสินทรัพยย์งัไมไ่ดจ่้ายช าระ 13,741,215     412,166          13,741,215     369,179          
-  โอนเงินมดัจ าเป็นอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ 2,940,000       -                  2,940,000       -                  
-  โอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ 85,357,194     -                  85,357,194     -                  
-  โอนเงินลงทนุระยะยาวอ่ืนเป็นเงินลงทนุในบริษทัร่วม 30,000,000     -                  -                  -                  
- โอนสินทรัพยไ์มห่มนุเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขายเป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,243,615       -                  1,243,615       -                  
-  โอนอุปกรณ์ระหวา่งติดตั้งเป็นสินคา้คงเหลือ -                  123,000          -                  123,000          
-  โอนเงินมดัจ าคา่สินทรัพยเ์ป็นอาคารระหวา่งก่อสร้างและอุปกรณ์ -                  5,326,975       -                  5,326,975       
- โอนเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์เป็นสินทรัพยไ์มห่มนุเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย -                  39,945            -                  39,945            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

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

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561

งบการเงินรวม

งบกระแสเงินสด (3/3)
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



89
รายงานประจำาปี 2561

15 

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

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2561 
     

 
1. ขอ้ความทัว่ไป 
 

บริษทั ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (บริษทั) จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทบริษทัจ ากดั 
ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยท์ะเบียนนิติบุคคลเลขท่ี 0107547000133 เม่ือวนัท่ี 20 สิงหาคม 2534 
และแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชน เม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2547 ส านกังานใหญ่ตั้งอยูเ่ลขท่ี 1/1 หมู่ท่ี 7 ถนนบางคูวดั 
ต าบลบางคูวดั อ าเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี ประเทศไทย 

 

บริษทัด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์และช้ินส่วนเคร่ืองปรับอากาศและให้บริการ
รับเหมาก่อสร้าง 

 

บริษทัยอ่ยด าเนินธุรกิจตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 3.1 
 

2. หลกัเกณฑใ์นการจดัท างบการเงิน 

  

2.1 งบการเงินน้ีน าเสนอเพื่อวตัถุประสงคข์องการรายงานเพื่อใชใ้นประเทศไทย และจดัท าเป็นภาษาไทย 
งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษไดจ้ดัท าข้ึนเพื่อความสะดวกของผูอ่้านงบการเงินท่ีไม่คุน้เคยกบัภาษาไทย 

 

2.2 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จดัท าข้ึนตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปภายใต้
พระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 ซ่ึงหมายความถึงมาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินรวมถึงการตีความและแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี ซ่ึงจดัตั้ง
ตามพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 ได้มีมติให้ประกาศใช้แล้ว และตามข้อก าหนดของ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการจดัท าและน าเสนอรายงาน
ทางการเงิน 

 

การแสดงรายการในงบการเงินเป็นไปตามขอ้ก าหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 
ลงวนัท่ี 28 กนัยายน 2554 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

 

งบการเงินน้ีได้จดัท าข้ึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เวน้แต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอ่ืนใน
นโยบายการบญัชี 

 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
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2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 
 

2.3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงท่ีมีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั 
ในระหว่างปีกลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและตีความมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีท่ีออกโดยสภา
วชิาชีพบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 
มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดร้ับการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึน
เพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่
เป็นการปรับปรุงถ้อยค าและค าศพัท์ การตีความและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ช้
มาตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่ง
เป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 

 

2.3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบงัคบัใชใ้นอนาคต 
สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชีที่เร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัที่ 1 มกราคม 2562 และ 2563 กลุ่มบริษทัไม่ไดน้ า
มาตรฐานท่ีปรับปรุงใหม่ดงักล่าวมาถือปฏิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้ซ่ึงมีดงัต่อไปน้ี 

 

อา้งอิงมาตรฐาน 
 

เร่ือง วนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้

มาตรฐานการบญัชี   
ฉบบัท่ี 32 การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 1 มกราคม 2563 
   

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน   
ฉบบัท่ี 1 เร่ือง การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน

มาใชเ้ป็นคร้ังแรก 
1 มกราคม 2562 

ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 1 มกราคม 2563 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 1 มกราคม 2563 
ฉบบัท่ี 15 รายไดจ้ากสญัญาท่ีท ากบัลูกคา้ 1 มกราคม 2562 
   

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิ

ในหน่วยงานต่างประเทศ 
1 มกราคม 2563 

ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 1 มกราคม 2563 
 

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปี
ท่ีเร่ิมน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติั 
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2.4 ในการจดัท างบการเงินให้เป็นไปตามหลกัการบญัชีที่รับรองทัว่ไป ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจ 
การประมาณการและข้อสมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายและ
การรายงานจ านวนเงินท่ีเก่ียวกบัสินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย การประมาณและขอ้สมมติฐาน
มาจากประสบการณ์และปัจจยัต่างๆ ท่ีผูบ้ริหารมีความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลภายใตส้ภาวการณ์
แวดลอ้มนั้น ดงันั้น ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้

 

ประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้นการจดัท างบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอยา่งสม ่าเสมอ
การปรับประมาณการทางบญัชีจะบนัทึกในงวดบญัชีท่ีประมาณการดงักล่าวไดรั้บการทบทวน และ
ในงวดอนาคตท่ีไดรั้บผลกระทบ การใชดุ้ลยพินิจและประมาณการท่ีส าคญัมีดงัน้ี 

 

สัญญาเช่า 
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน

ฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาวา่ บริษทั
ไดโ้อนหรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยท่ี์เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 

 

ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี 
ในการประมาณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจใน

การประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยค านึงถึงประสบการณ์การเก็บเงิน
ในอดีต อายขุองหน้ีท่ีคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้ 

 

การปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ 
ในการประมาณการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ ฝ่ายบริหาร

ไดใ้ช้ดุลยพินิจในการประมาณมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บของสินคา้คงเหลือ โดยจ านวนเงินที่คาดวา่
จะได้รับจากสินค้าคงเหลือพิจารณาจากการเปล่ียนแปลงของราคาขายหรือต้นทุนท่ีเก่ียวข้อง
โดยตรงกบัเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน และฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจใน
การประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจากสินคา้เส่ือมคุณภาพ โดยค านึงถึงอายุของสินคา้
คงเหลือและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น 

 

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 
ในการค านวณค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน อาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหาร

จ าเป็นตอ้งท าการประมาณอายกุารใหป้ระโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใชง้านของอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุน อาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่
หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 
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นอกจากน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งสอบทานการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบนัทึกผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ี
คาดวา่จะไดรั้บคืนต ่ากวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจ
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
กลุ่มบริษทัจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษี

และขาดทุนทางภาษีท่ีไม่ไดใ้ช้เม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบริษทัจะมีก าไรทางภาษี
ในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการน้ีฝ่ายบริหาร
จ าเป็นตอ้งประมาณการวา่กลุ่มบริษทัควรรับรู้จ านวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นจ านวน
เท่าใด โดยพิจารณาถึงจ านวนก าไรทางภาษีท่ีคาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

 

ประมาณการภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 
ภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานประมาณข้ึนตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด 
อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต และอตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน เป็นตน้ 

 

การประมาณการในเร่ืองอื่น ๆ ไดถู้กเปิดเผยในแต่ละส่วนที่เกี่ยวขอ้งของหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินน้ี 

 
3. เกณฑก์ารจดัท างบการเงินรวม 

 

3.1 งบการเงินรวมน้ีจดัท าข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั และบริษทัยอ่ย 3 แห่ง (“กลุ่มบริษทั”) โดยมี
สัดส่วนโครงสร้างของกลุ่มบริษทั ดงัน้ี 

 

ช่ือบริษทั จดัตั้งข้ึนใน 
ประเทศ 

ประเภทกิจการ อตัราร้อยละของการถือหุน้ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

   2561 2560 
บริษทั ซีไอจี (ประเทศไทย) จ  ากดั ไทย ผลิตและจ าหน่ายอุปกรณ์และช้ินส่วนเคร่ืองปรับอากาศ

และเคร่ืองท าความเย็น รวมทั้ งบริการซ่อมแซม 
บ ารุงรักษาและตรวจสอบสินคา้ 

99.98 99.98 

บริษทั ซีไอจี ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั ไทย โรงแรม 99.97 99.97 
บริษทั สยามเรลเวย ์ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั ไทย ซ่อมบ ารุงหวัรถจกัรของการรถไฟและภาคเอกชน 99.97 99.97 

 

3.2 บริษทัยอ่ย เป็นกิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของบริษทั การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือบริษทัมีอ านาจควบคุม
ทั้งทางตรงและทางออ้มในการก าหนดนโยบายทางการเงินและการด าเนินงานของบริษทันั้น เพื่อให้
ไดม้าซ่ึงประโยชน์จากกิจกรรมของบริษทัยอ่ย งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดร้วมอยูใ่นงบการเงินรวม
ของกลุ่มบริษทั นบัแต่วนัท่ีมีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง 
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3.3 งบการเงินรวมจดัท าข้ึนโดยใช้นโยบายการบญัชีเดียวกันส าหรับรายการบญัชีท่ีเหมือนกันหรือ
เหตุการณ์การบญัชีท่ีคลา้ยคลึงกนั 
 

3.4 รอบระยะเวลาบญัชีของบริษทัยอ่ยส้ินสุดวนัเดียวกนักบับริษทั ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
 

3.5 งบการเงินรวมได้รวมรายการบญัชีของกลุ่มบริษทั หลงัจากตดัรายการระหว่างกนั ซ่ึงยอดคงคา้ง
ระหวา่งกลุ่มบริษทั รายการคา้ระหวา่งกนัท่ีมีสาระส าคญัและเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยของบริษทั และ
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ยไดต้ดัออกในขั้นตอนการจดัท างบการเงินรวมแลว้ 

 

3.6 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 99.95 ในการจดัท างบการเงินรวม บริษทัค านวณ
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเสมือนหน่ึงถือหุ้นร้อยละ 100 
 

4. สรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
 

4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั ออมทรัพย  ์
และประจ าไม่เกิน 3 เดือน ท่ีไม่ติดภาระค ้าประกนัและเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง ซ่ึงถึง
ก าหนดจ่ายคืนในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน ซ่ึงปราศจากภาระผูกพนั นบัจากวนัท่ีไดม้าและไม่มีขอ้จ ากดั
ในการเบิกใช ้

 

4.2 เงินลงทุนชัว่คราว 
 

บริษทับนัทึกหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดเพื่อคา้ด้วยราคายุติธรรม ผลต่างของราคา
ยุติธรรมกบัราคาทุน แสดงเป็นค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน บริษทัรับรู้การเปล่ียนแปลงมูลค่าของ
หลกัทรัพยเ์ป็นก าไร(ขาดทุน)ท่ียงัไม่เกิดข้ึนของหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ราคาทุน
ของหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ท่ีจ  าหน่ายในระหวา่งปี  ถือเกณฑร์าคาทุนถวัเฉล่ียของแต่ละหลกัทรัพย ์ณ เวลาท่ีขาย 

 

4.3 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 
 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนแสดงดว้ยมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บช าระ กลุ่มบริษทับนัทึกค่าเผื่อหน้ี
สงสัยจะสูญส าหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได ้ซ่ึงโดยทัว่ไป
พิจารณาจากการวิเคราะห์อายุลูกหน้ีคงคา้ง วิเคราะห์ประวตัิการช าระหน้ี และคาดการณ์เกี่ยวกบั 
การรับช าระหน้ีในอนาคตจากลูกหน้ีแต่ละรายท่ีคาดวา่จะไม่ไดรั้บช าระ และลูกหน้ีจะถูกตดัจ าหน่าย
ออกจากบญัชีเม่ือทราบวา่เป็นหน้ีสูญ 
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4.4 รายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช าระ/รายไดค้่าก่อสร้างรับล่วงหนา้ 
 

รายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช าระประกอบดว้ยตน้ทุนของค่าวสัดุและค่าแรงงาน ค่างานผูรั้บเหมาช่วง 
ค่าบริการและค่าใช้จ่ายอ่ืน รวมทั้งก าไรหรือขาดทุนสุทธิท่ีไดค้  านวณข้ึนหักดว้ยจ านวนท่ีเรียกเก็บ
จากลูกคา้แลว้ 

 

สัญญาท่ีมีมูลค่าของงานเกินกวา่จ านวนเงินท่ีเรียกเก็บจากลูกคา้จะแสดงไวเ้ป็น "รายไดท่ี้ยงั
ไม่ไดเ้รียกช าระ" ภายใตสิ้นทรัพยห์มุนเวียน ส่วนสัญญาท่ีมีการเรียกเก็บเงินลูกคา้มากกวา่มูลค่างาน
จะแสดงไวเ้ป็น “รายไดค้่าก่อสร้างรับล่วงหนา้” ภายใตห้น้ีสินหมุนเวยีน 
 

4.5 สินคา้คงเหลือ 
 

สินคา้คงเหลือบนัทึกตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่อยา่งใดจะต ่ากวา่ โดยราคาทุน
มีการค านวณโดยวธีิเขา้ก่อนออกก่อน 

 

ตน้ทุนของสินคา้ประกอบดว้ย ตน้ทุนสินคา้ที่ซ้ือ ตน้ทุนในการแปลงสภาพ และตน้ทุนอ่ืน
ท่ีเกิดข้ึนเพื่อให้สินคา้อยูใ่นสถานท่ีตั้งและสภาพท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั ในกรณีของสินคา้ส าเร็จรูปและ
สินคา้ระหว่างผลิตท่ีผลิตเอง ตน้ทุนสินคา้ไดร้วมการปันส่วนของค่าโสหุ้ยการผลิตอย่างเหมาะสม 
โดยพิจารณาถึงระดบัก าลงัการผลิตตามปกติ 

 

มูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายได้จากการด าเนินธุรกิจปกติหักด้วย
ประมาณการตน้ทุนท่ีจะผลิตใหเ้สร็จและตน้ทุนท่ีจ าเป็นตอ้งจ่ายไปเพื่อใหข้ายสินคา้นั้นได ้

 

4.6 เงินลงทุนระยะยาว 
 

4.6.1 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ในงบการเงินเฉพาะกิจการบนัทึกบญัชีตามวิธีราคาทุนสุทธิดว้ยค่าเผือ่ 
การดอ้ยค่าและจะบนัทึกรับรู้การเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในก าไรหรือขาดทุนเม่ือจ าหน่าย
เงินลงทุนหรือเงินลงทุนเกิดการดอ้ยค่า 

 

4.6.2 เงินลงทุนในบริษทัร่วม แสดงในงบการเงินรวมตามวธีิส่วนไดเ้สีย 
 

4.7 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
 

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน หมายถึงท่ีดินหรืออาคารหรือส่วนควบอาคารหรือทั้งท่ีดิน
และอาคารท่ีถือครองไวเ้พื่อหาประโยชน์จากรายไดค้่าเช่าหรือจากการเพิ่มข้ึนของมูลค่าของสินทรัพย์
หรือทั้งสองอยา่ง ทั้งน้ีไม่ไดมี้ไวเ้พื่อใชใ้นการผลิตหรือจดัหาสินคา้หรือใหบ้ริการไม่ไดมี้ไวเ้พื่อใชใ้น
การบริหารงานของกิจการ ไม่ไดมี้ไวเ้พื่อขายตามลกัษณะการประกอบธุรกิจตามปกติ 
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กลุ่มบริษทับนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนในราคาทุน หลงัจากนั้น
กลุ่มบริษทัจะบนัทึกอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อ
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

 

ค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนค านวณจากราคาทุนโดยใชว้ิธีเส้นตรงตามอายุ
การใหป้ระโยชน์โดยประมาณ ดงัน้ี  

 

อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 20 ปี 
 

ค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นการค านวณผลการด าเนินงานและไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุนประเภทท่ีดิน และงานระหวา่งก่อสร้าง  

 

กลุ่มบริษทัรับรู้ผลต่างระหว่างจ านวนเงินท่ีได้รับสุทธิจากการจ าหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชี
ของสินทรัพยใ์นก าไรขาดทุนในงวดท่ีตดัรายการอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนออกจากบญัชี 

 

การโอนเปล่ียนประเภทจากอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนไปเป็นท่ีดินและอาคารท่ีมีไวใ้ช้งาน 
ใช้มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงการใช้งานและจะวดัมูลค่าตามนโยบายบญัชีของท่ีดิน
และอาคาร 

 

4.8 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสม และค่าเผือ่ผลขาดทุนจาก
การดอ้ยค่า (ถา้มี) 

 

ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรง ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรัพย ์ตน้ทุนของการก่อสร้าง
สินทรัพยท่ี์กิจการก่อสร้างเอง รวมถึงตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการจดัหาสินทรัพยเ์พื่อให้สินทรัพยน์ั้นอยูใ่นสภาพท่ีพร้อมใชง้านไดต้ามความประสงค์
ตน้ทุนในการร้ือถอน การขนยา้ย การบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพยแ์ละตน้ทุนการกูย้มื 

 

ส่วนประกอบของรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการท่ีมีอายใุห้ประโยชน์ไม่เท่ากนั
ตอ้งบนัทึกแต่ละส่วนประกอบท่ีมีนยัส าคญัแยกต่างหากจากกนั 

 

ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในภายหลงั ตน้ทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของ
มูลค่าตามบญัชีของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ถา้มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีบริษทัจะไดรั้บ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวดัมูลค่าตน้ทุนของรายการนั้นไดอ้ยา่ง
น่าเช่ือถือ ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจ าหน่ายตามมูลค่าตามบญัชี ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในการซ่อม
บ ารุงท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นประจ าจะรับรู้ในก าไรขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
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ค่าเส่ือมราคาบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในก าไรขาดทุน และค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุ
การให้ประโยชน์โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ ประมาณการอายุการ
ใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี 

 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 10-20 ปี 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 5-10 ปี 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์ส านกังาน 3-10 ปี 
ยานพาหนะ 5 ปี 
อ่ืน ๆ 5 ปี 

 

บริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคา ส าหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวา่งก่อสร้าง 
 

ก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ คือผลต่างระหวา่งส่ิงตอบแทนสุทธิ
ท่ีไดรั้บจากการจ าหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิเป็นรายได้อ่ืน
หรือค่าใชจ่้ายอ่ืนในก าไรขาดทุน 

 

การโอนจากอสังหาริมทรัพยที์่มีไวใ้ชง้านไปเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนใชมู้ลค่า
ตามบญัชี ณ วนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงการใชง้าน 

 

4.9 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน แสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า

(ถา้มี) ของสินทรัพยน์ั้น ค่าตดัจ าหน่ายรับรู้ในก าไรขาดทุนโดยวธีิเส้นตรงซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะสะทอ้น
รูปแบบท่ีคาดว่าจะได้รับประโยชน์ในอนาคตจากสินทรัพยน์ั้นตามระยะเวลาท่ีคาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์จากสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน โดยเร่ิมตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือสินทรัพยน์ั้นพร้อม
ท่ีจะใหป้ระโยชน์ในอนาคต ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์แสดงไดด้งัน้ี 

 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์   5  ปี 
ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี 10  ปี 

 

4.10 สัญญาเช่าระยะยาว 
สัญญาเช่าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่

ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนตาม
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า
แลว้แต่มูลค่าใดจะต ่ากวา่ โดยจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายจะแยกเป็นส่วนท่ีเป็นค่าใชจ่้ายทางการเงิน และ
ส่วนท่ีจะหกัจากหน้ีตามสัญญา เพื่อท าให้อตัราดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็นอตัราคงท่ีส าหรับยอดคงเหลือ
ของหน้ีสิน ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบนัทึกโดยตรงในก าไรขาดทุน เม่ือมีการขายและเช่ากลบัคืน
ตามสัญญาเช่าการเงิน ก าไรจากการขายจะถูกทยอยรับรู้ตามระยะเวลาของสัญญาเช่า สินทรัพยท่ี์เกิด
จากสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยน์ั้น 
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สัญญาเช่าสินทรัพยโ์ดยท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ตกอยู่
กบัผูใ้หเ้ช่าจะจดัเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน เงินทั้งหมดท่ีตอ้งจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานจะบนัทึก
ในก าไรขาดทุน โดยใชว้ธีิเส้นตรงตลอดอายขุองสัญญาเช่านั้น  

 

ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจากการยกเลิกสัญญาเช่าด าเนินงานก่อนหมดอายุการเช่า เช่น เบ้ียปรับท่ี
ตอ้งจ่ายใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่า จะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีการยกเลิกนั้นเกิดข้ึน 

 

4.11 การดอ้ยค่าทรัพยสิ์น 
มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ดรั้บการประเมิน ณ ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงานวา่มีขอ้บ่งช้ี

ของการดอ้ยค่าเกิดข้ึนหรือไม่ ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ี จะท าการประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของ
สินทรัพยน์ั้นหรือหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดท่ีมีสินทรัพยท่ี์ก าลงัพิจารณานั้นรวมอยูโ่ดยรับรู้
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนต ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์หรือ
หน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดนั้น 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน ๆ ท่ีมีอายุการใชง้านไม่ทราบแน่นอน และสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนซ่ึง
ยงัไม่พร้อมใชจ้ะมีการทดสอบการดอ้ยค่าทุกปี โดยไม่ค  านึงวา่จะมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าเกิดข้ึน
หรือไม่ 

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในก าไรขาดทุนทนัที 
 

การค านวณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน 
- มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน หมายถึง มูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือหน่วย
สินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด หรือมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยน์ั้น แลว้แต่จ านวนใดจะสูงกวา่ 

- ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย  ์ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดว่าจะ
ไดรั้บจากสินทรัพยจ์ะถูกคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใช้อตัราคิดลดท่ีเป็นอตัราก่อนภาษีเงินไดท่ี้
สะทอ้นมูลค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย ์

- สินทรัพยท่ี์ไม่ก่อให้เกิดเงินสดซ่ึงส่วนใหญ่เป็นหน่วยอิสระแยกจากสินทรัพยอ่ื์น ๆ จะพิจารณา
มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนให้สอดคล้องกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นมี
ความเก่ียวขอ้งดว้ย 

 

การกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
- ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์รับรู้ในงวดก่อน ยกเวน้ค่าความนิยม จะถูกกลบัรายการ 
หากประมาณการท่ีใชใ้นการก าหนดมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนไดเ้ปล่ียนแปลงไปภายหลงัจากรับรู้
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าคร้ังล่าสุดแลว้ เพียงเพื่อให้มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกวา่มูลค่า
ตามบญัชีที่ควรเป็น (สุทธิจากค่าเส่ือมราคาหรือค่าตดัจ าหน่าย) หากไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจาก
การดอ้ยค่าของสินทรัพยน์ั้นมาก่อน 

- การกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกรับรู้เป็นรายไดใ้นก าไรขาดทุนทนัที 
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4.12 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 
 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนแสดงมูลค่าราคาทุน 
 

4.13 ผลประโยชน์พนกังาน 
 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 

- กลุ่มบริษทับนัทึกเงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใช้จ่าย เม่ือเกิด
รายการ 

 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน (โครงการผลประโยชน์) 
- กลุ่มบริษทัมีภาระส าหรับเงินชดเชยท่ีต้องจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือออกจากงานตามกฎหมาย
แรงงาน ซ่ึงกลุ่มบริษทัถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน
ส าหรับพนกังาน 

- กลุ่มบริษทัค านวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน โดยใชว้ธีิคิด
ลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้ (Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระไดท้ าการ
ประเมินภาระผูกพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึงหลกัการประมาณการดงักล่าว
ตอ้งใชข้อ้สมมติท่ีหลากหลาย รวมถึงขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัราคิดลด อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต 
อตัราการหมุนเวยีนพนกังาน อตัราการมรณะ และอตัราเงินเฟ้อ 

- ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (Actuarial gains and 
losses) รับรู้เป็นรายการในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเกิดข้ึน 

- ตน้ทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทั้งจ  านวนในก าไรขาดทุนทนัทีท่ีมีการแกไ้ขโครงการหรือลด
ขนาดโครงการ 

 

4.14 การรับรู้รายได ้
 

4.14.1 รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้ในก าไรขาดทุนเม่ือไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนของ
ความเป็นเจา้ของสินคา้ท่ีมีนยัส าคญัไปให้กบัผูซ้ื้อแลว้ และจะไม่รับรู้รายไดถ้า้ฝ่ายบริหาร
ยงัมีการควบคุมหรือบริหารสินคา้ที่ขายไปแลว้นั้นหรือมีความไม่แน่นอนที่มีนยัส าคญั
ในการไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคา้หรือให้บริการนั้น ไม่อาจวดัมูลค่าของ
จ านวนรายไดแ้ละตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ หรือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอน
ท่ีจะตอ้งรับคืนสินคา้ 

 

4.14.2 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ รับรู้เม่ือไดใ้หบ้ริการเสร็จส้ิน 
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4.14.3 รายไดจ้ากการรับเหมาก่อสร้าง ประกอบดว้ยจ านวนรายได้เม่ือเร่ิมแรกตามท่ีตกลงไวใ้น
สัญญาและรายไดจ้ากงานท่ีเพิ่มตามท่ีตกลงกนัไวใ้นใบเสนอราคา ซ่ึงรับรู้ตามวธีิอตัราส่วน
ของงานท่ีท าเสร็จ อตัราส่วนของงานท่ีท าเสร็จก าหนดข้ึนจากการส ารวจอตัราส่วนของงาน
ก่อสร้างทางกายภาพท่ีท าเสร็จเปรียบเทียบกบังานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญาโดยวิศวกร
ผูค้วบคุมงานก่อสร้าง ในกรณีท่ีมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าต้นทุนทั้งส้ินของ
โครงการเกินกว่ามูลค่ารายไดต้ามสัญญา บริษทัจะรับรู้ประมาณการขาดทุนดงักล่าวเป็น
ค่าใช้จ่ายทนัทีในก าไรขาดทุน รายได้ท่ีรับรู้แล้วตามขั้นความส าเร็จของงานแต่ยงัไม่ถึง
ก าหนดเรียกช าระตามสัญญาแสดงไวเ้ป็น “รายไดท่ี้ยงัไม่เรียกช าระ” ส าหรับรายได้ท่ียงั
ไม่ได้รับรู้ตามขั้นความส าเร็จของงานแต่ได้เรียกช าระเงินตามสัญญาแล้วแสดงไวเ้ป็น 
“เงินรับล่วงหนา้จากผูว้า่จา้งและรายไดค้่าก่อสร้างรับล่วงหนา้” ในงบแสดงฐานะการเงิน 

4.14.4 ดอกเบ้ียรับและรายไดอ่ื้นบนัทึกในก าไรขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง 
 

4.15 การรับรู้ค่าใชจ่้าย 
4.15.1 ค่าใชจ่้ายรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 
4.15.2 รายจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานรับรู้ในก าไรขาดทุน โดยวธีิเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 
4.15.3 ต้นทุนทางการเงิน ได้แก่ ดอกเบ้ียจ่ายและค่าใช้จ่ายในท านองเดียวกันบนัทึกในก าไร

ขาดทุนในงวดท่ีค่าใชจ่้ายดงักล่าวเกิดข้ึน ยกเวน้ในกรณีท่ีมีการบนัทึกเป็นส่วนหน่ึงของ
ตน้ทุนสินทรัพยอ์นัเป็นผลมาจากการใชเ้วลายาวนานในการจดัหา ก่อสร้าง หรือการผลิต
สินทรัพยด์งักล่าวเพื่อใหอ้ยูใ่นสภาพพร้อมใชห้รือเพื่อขาย 

 

4.16 ภาษีเงินได ้
 

ภาษีเงินได ้ประกอบดว้ย ภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดรั้บรู้
ในก าไรขาดทุน เวน้แต่ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนหรือรับรู้
โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้ซ่ึงจะรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนหรือรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุ้น
เช่นเดียวกนั 

 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนั 
กลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจ านวนท่ีคาดวา่จะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บภาษี

ของรัฐโดยค านวณจากก าไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎหมายภาษีอากร 
 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
กลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างราคาตามบญัชี

ของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ี
เก่ียวขอ้งนั้น โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 



100
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน) 26 

กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุก
รายการ แต่รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษี รวมทั้ง
ผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นจ านวนเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะมีก าไร
ทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใช้หักภาษีและผลขาดทุน
ทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 

กลุ่มบริษทัจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกวนัส้ินรอบ
ระยะเวลาท่ีรายงาน และจะท าการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่ 
กลุ่มบริษทัจะไม่มีก าไรทางภาษีเพียงพอต่อการน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือ
บางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี จะแสดงหกักลบกนั
ก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิตามกฎหมายท่ีจะน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบั
หน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั และทั้งสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินได้
รอการตดับญัชีเกี่ยวขอ้งกบัภาษีเงินไดที้่ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนั 
โดยการเรียกเก็บเป็นหน่วยภาษีเดียวกนั หรือหน่วยภาษีต่างกนัซ่ึงตั้งใจจะจ่ายหน้ีสินและสินทรัพย์
ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ 

 

4.17 ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ 
 

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยการหารก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อ
หุ้นสามญั (ไม่รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัท่ีออกและ
เรียกช าระในระหวา่งปี 

 

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลด ค านวณโดยหารก าไร(ขาดทุน)สุทธิส าหรับปีท่ีเป็นส่วนของ
ผูถื้อหุน้ของบริษทัดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุ้นสามญัท่ีออกจ าหน่ายระหวา่งปี หลงัจาก
ท่ีไดป้รับปรุงผลกระทบของหุน้ปรับลด 

 

4.18 เงินตราต่างประเทศ 
รายการท่ีมีมูลค่าเป็นเงินตราต่างประเทศ บนัทึกโดยแปลงค่าเป็นเงินบาทตามอตัราแลกเปล่ียน 

ณ วนัท่ีเกิดรายการ ยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัส้ินปี 
แปลงค่าเป็นเงินบาทตามอตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น ผลก าไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าดงักล่าว
แสดงรวมไวเ้ป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายในก าไรขาดทุนส าหรับปี 
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4.19 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทัหมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุม
บริษทัหรือถูกควบคุมโดยกลุ่มบริษทัไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุม
เดียวกนักบักลุ่มบริษทั นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและ
บุคคลซ่ึงถือหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม และมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระส าคญักบั
กลุ่มบริษทั ผูบ้ริหารท่ีส าคญั กรรมการหรือพนกังานของบริษทัท่ีมีอ านาจในการวางแผนและควบคุม
การด าเนินงานของกลุ่มบริษทั ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่าว ซ่ึงมีอ านาจ
ชกัจูงหรืออาจชกัจูงใหป้ฏิบติัตามบุคคลดงักล่าว และกิจการท่ีบุคคลดงักล่าวมีอ านาจควบคุมหรือมี
อิทธิพลอยา่งเป็นสาระส าคญัไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม 

 

4.20 ขอ้มูลจ าแนกตามส่วนงาน 
 

ขอ้มูลจ าแนกตามส่วนงาน เปิดเผยแยกตามส่วนงานธุรกิจของกลุ่มบริษทั โดยส่วนงานธุรกิจ
เป็นส่วนธุรกิจท่ีจดัหาผลิตภณัฑ์หรือให้บริการท่ีมีความเส่ียงและผลตอบแทนซ่ึงแตกต่างไปจาก
ความเส่ียงและผลตอบแทนของผลิตภณัฑห์รือบริการท่ีใหข้องส่วนธุรกิจอ่ืน 

 

4.21 เคร่ืองมือทางการเงิน 
 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วย เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน หน้ีสินทางการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 
ประกอบดว้ย เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน ซ่ึงนโยบายการบญัชีเฉพาะส าหรับรายการแต่ละรายการ 
ไดเ้ปิดเผยแยกไวแ้ต่ละหวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

4.22 การวดัมูลค่ายติุธรรม 
 

มูลค่ายติุธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่าย
เพื่อโอนหน้ีสินใหผู้อ่ื้นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหวา่งผูซ้ื้อและผูข้าย 
(ผูร่้วมในตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า กลุ่มบริษทัใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดั
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดให้
ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือ
หน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้กลุ่มบริษทั
จะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และ
พยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายุติธรรมนั้น
ใหม้ากท่ีสุด 
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ล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

 

ระดบั 1 ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 
 

ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือ
ทางออ้ม 

 

ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณข้ึน 
 

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะประเมินความจ าเป็นในการโอนรายการระหว่าง
ล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินที่ถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน
ท่ีมีการวดัมูลค่ายติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจ า 

 
5. รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 

บริษทัมีรายการบญัชีท่ีเกิดข้ึนกบับริษทัยอ่ยและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยมีผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั 
หรือมีกรรมการหรือผูบ้ริหารร่วมกนั รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้ และเกณฑ์ตามท่ี
ตกลงร่วมกนัระหวา่งบริษทัและบริษทัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 

5.1 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินระหวา่งกนั 
  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 2561 2560 
ลูกหน้ีอ่ืน     

บริษทั ซีไอจี ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั - - - 9,618 
     

รายไดค้า้งรับ     
บริษทั ซีไอจี ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั - - 1,000 9,000 
บริษทั สยามเรลเวย ์ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั - - 1,000 - 

รวม - - 2,000 9,000 
     

ดอกเบ้ียคา้งรับ     
บริษทั ซีไอจี ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั - - 7,166,051 4,193,547 
บริษทั สยามเรลเวย ์ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั - - 428,787 28,932 
บริษทั ซีไอจี (ประเทศไทย) จ ากดั - - 69,411 - 
บริษทั ฟ้าขวญัทิพย ์จ ากดั 2,278,065 305,002 2,278,065 305,002 

รวม 2,278,065 305,002 9,942,314 4,527,481 
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  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 2561 2560 
     
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น     

บริษทั ซีไอจี (ประเทศไทย) จ ากดั     
ยอดคงเหลือตน้ปี - - 250,000 250,000 
เพ่ิมข้ึน - - 21,000,000 - 
ลดลง - - (250,000) - 
ยอดคงเหลือปลายปี - - 21,000,000 250,000 
     

บริษทั ซีไอจี ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั     
ยอดคงเหลือตน้ปี - - 10,761,500 2,761,500 
เพ่ิมข้ึน - - 11,500,000 8,000,000 
ยอดคงเหลือปลายปี - - 22,261,500 10,761,500 
     

บริษทั สยามเรลเวย ์ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั     
ยอดคงเหลือตน้ปี - - 8,250,000 - 
เพ่ิมข้ึน - - 29,750,000 8,250,000 
ยอดคงเหลือปลายปี - - 38,000,000 8,250,000 

     

บริษทั ฟ้าขวญัทิพย ์จ ากดั     
ยอดคงเหลือตน้ปี 18,000,000 10,000,000 18,000,000 10,000,000 
เพ่ิมข้ึน 14,000,000 15,525,412 14,000,000 15,525,412 
ลดลง (18,000,000) (7,525,412) (18,000,000) (7,525,412) 
ยอดคงเหลือปลายปี 14,000,000 18,000,000 14,000,000 18,000,000 

รวม 14,000,000 18,000,000 95,261,500 37,261,500 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัทั้งจ  านวน 
เป็นการให้กูย้ืมในรูปตัว๋สัญญาใช้เงินอายุ 12 เดือน และเม่ือทวงถาม คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 
1.50-15.00 ต่อปี เท่ากนัทั้งสองปี 
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  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 2561 2560 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาว     
บริษทั ซีไอจี ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั     
ยอดคงเหลือตน้ปี - - 182,500,000 183,500,000 
ลดลง - - - (1,000,000) 
ยอดคงเหลือปลายปี - - 182,500,000 182,500,000 
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ - - (80,440,777) (50,000,000) 

สุทธิ - - 102,059,223 132,500,000 
 

เม่ือวนัท่ี 15 กรกฎาคม 2559 บริษทัยอ่ยไดท้  าสัญญาเงินกูฉ้บบัใหม่ จ านวนเงิน 184.00 ลา้นบาท 
เน่ืองจากไม่สามารถช าระหน้ีไดต้ามสัญญาเงินกูฉ้บบัเดิม ซ่ึงจ านวนเงินตน้รวมดอกเบ้ีย 183.06 
ลา้นบาท ประกอบดว้ย เงินตน้ 175.90 ลา้นบาท ดอกเบ้ียคา้งรับ 7.16 ลา้นบาท ใหถื้อเป็นส่วนหน่ึง
ของเงินตน้ (ค านวณถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559) และกูย้ืมเงินเพิ่มอีก 0.94 ลา้นบาท เพื่อน าไปใช้
หมุนเวียนในกิจการ โดยให้จ่ายช าระตามเง่ือนไขของสัญญาเป็นงวดๆ ละ 3 เดือน เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 
31 สิงหาคม 2559 ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2574 อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.50 ต่อปี 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัยอ่ยไม่สามารถช าระหน้ีตามเง่ือนไขขา้งตน้ได ้
ฝ่ายบริหารจึงพิจารณาค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเงินใหกู้ย้มืดงักล่าว จ านวน 80.44 ลา้นบาท และ 50.00 
ลา้นบาท ตามล าดบั 

 

  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 2561 2560 
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน     
บริษทั ซีไอจี ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั - - 3,000 3,000 
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5.2 รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายระหวา่งกนั 
 

  (หน่วย : บาท) 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 นโยบายการ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 ก าหนดราคา 2561 2560 2561 2560 
รำยกำรธุรกจิกบับริษัทย่อย     
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     

รายไดค้่าเช่า ราคาตามสัญญา - - 24,000 23,000 
ดอกเบ้ียรับ อตัราตามตัว๋สัญญาใชเ้งิน - - 3,466,347 2,907,070 
ซ้ืออะไหล่ ราคาท่ีตกลงร่วมกนั - - - 62,501 
หน้ีสงสัยจะสูญ ตามมูลค่าท่ีคาดวา่จะไม่ไดรั้บช าระ - - 30,440,777 - 
      

รำยกำรธุรกจิกบับริษัทร่วม     
ดอกเบ้ียรับ อตัราตามตัว๋สัญญาใชเ้งิน 2,206,438 2,684,472 2,206,438 2,684,472 

 

5.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 
 

(หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2561 2560 2561 2560 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 2,885,000 2,865,000 2,885,000 2,865,000 

 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารน้ีเป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ายให้แก่กรรมการและผูบ้ริหารของ
บริษทัประกอบดว้ย ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน ไดแ้ก่ เงินเดือน ผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้ง และค่าตอบแทน
กรรมการรวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรูปอ่ืน ทั้งน้ีผูบ้ริหารของบริษทัหมายถึงบุคคลท่ีก าหนด
ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

 

5.4 ลกัษณะความสัมพนัธ์ของบริษทั 
 

ประกอบดว้ย 
 

ช่ือบริษทั 
 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทั ซีไอจี (ประเทศไทย) จ ากดั บริษทัยอ่ย โดยการถือหุน้ และมีผูบ้ริหารร่วมกนั 
บริษทั ซีไอจี ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั บริษทัยอ่ย โดยการถือหุน้ และมีผูบ้ริหารร่วมกนั 
บริษทั สยามเรลเวย ์ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั บริษทัยอ่ย โดยการถือหุน้ และมีผูบ้ริหารร่วมกนั 
บริษทั ฟ้าขวญัทิพย ์จ ากดั บริษทัร่วมของบริษทัยอ่ย 
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6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

ประกอบดว้ย 

  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 2561 2560 
เงินสด 344,688 339,492 170,180 288,591 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์ 8,405,360 9,688,055 3,217,106 6,877,249 
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั 98,387 98,217 47,387 47,216 
เงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจ า 30,669 33,183 30,669 33,183 
เงินฝากธนาคารประเภท FCD 8,321,961 21,246,202 8,321,961 21,246,202 
เช็คในมือ 3,457,292 515,146 3,457,292 515,146 

รวม 20,658,357 31,920,295 15,244,595 29,007,587 
 

7. เงินลงทุนชัว่คราว 
 

ประกอบดว้ย 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 
หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดเพื่อคา้   

ราคาทุน 1,960,000 1,960,000 
หกั  ค่าเผือ่การปรับมูลค่าเงินลงทุน (1,300,000) (1,300,000) 
หกั  ค่าเผือ่การดอ้ยค่าเงินลงทุน (660,000) - 

สุทธิ - 660,000 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดเพื่อคา้รายหน่ึง (บริษทัจดทะเบียน) 
ซ่ึงมีราคาทุนจ านวน 1.96 ล้านบาท และได้บนัทึกค่าเผื่อการลดมูลค่าเงินลงทุนจ านวน 1.30 ล้านบาท 
แสดงยอดสุทธิจ านวน 0.66 ลา้นบาท (ราคาปิด ณ วนัท่ี 15 สิงหาคม 2559) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ไม่มี
ราคาเสนอซ้ือปัจจุบนั เพื่อใชว้ดัมูลค่ายุติธรรม เน่ืองจากบริษทัจดทะเบียนดงักล่าวน าส่งงบการเงินล่าชา้
กวา่ก าหนด จึงถูกสั่งพกัการซ้ือขายโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเป็นเหตุให้เขา้ข่ายอาจถูก
เพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตามขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย บริษทัจึง
บนัทึกค่าเผือ่การดอ้ยค่าเงินลงทุนทั้งจ  านวน 
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8. ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 
 

ประกอบดว้ย 
 

  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 2561 2560 
ลูกหน้ีการคา้กิจการอ่ืน 211,588,059 207,997,662 206,448,964 207,504,877 
ตัว๋เงินรับ 2,742,480 3,324,356 2,242,480 3,324,356 

รวมลูกหน้ีการคา้และตัว๋เงินรับ 214,330,539 211,322,018 208,691,444 210,829,233 
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (25,115,858) (21,473,842) (20,115,858) (21,238,666) 

รวมลูกหน้ีการคา้และตัว๋เงินรับ-สุทธิ 189,214,681 189,848,176 188,575,586 189,590,567 
     

ลูกหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - 9,618 
ลูกหน้ีอ่ืนกิจการอ่ืน 634,377 437,763 354,377 6,186 
รายไดค้า้งรับกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 2,000 9,000 
รายไดค้า้งรับกิจการอ่ืน 32,877 337,825 - 337,825 
ดอกเบ้ียคา้งรับกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,278,065 305,001 9,942,314 4,527,481 
ดอกเบ้ียคา้งรับกิจการอ่ืน 453,053 62,773 429,628 62,772 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 3,497,364 2,543,136 3,207,625 2,468,035 
เงินมดัจ าค่าสินคา้ 1,101,547 7,740,636 1,101,547 7,740,636 
อ่ืนๆ 2,036,782 7,265,320 2,005,502 2,265,320 

รวมลูกหน้ีอ่ืน 10,034,065 18,692,454 17,042,993 17,426,873 
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ - (5,000,000) - - 

รวมลูกหน้ีอ่ืน-สุทธิ 10,034,065 13,692,454 17,042,993 17,426,873 
   รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 199,248,746 203,540,630 205,618,579 207,017,440 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ลูกหน้ีการคา้ส่วนหน่ึงจ านวน 58.21 ลา้นบาท และ 
28.58 ลา้นบาท ตามล าดบั ไดมี้การโอนสิทธิเรียกร้องในการเรียกเก็บหน้ีให้กบับริษทัแห่งหน่ึง ตามหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 20 โดยบริษทัยงัคงตอ้งรับผดิชอบในลูกหน้ีการคา้ หากไม่สามารถเรียกรับช าระหน้ี
จากลูกหน้ีการคา้ดงักล่าวได ้
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ลูกหน้ีการคา้และตัว๋เงินรับ แยกตามอายไุดด้งัน้ี 
 

  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 2561 2560 
ตัว๋เงินรับ 2,742,480 3,324,356 2,242,480 3,324,356 
ลูกหน้ีการคา้     

อยูใ่นก าหนดช าระ 128,986,755 149,425,907 128,920,407 149,015,922 
เกินก าหนดช าระ     
- ไม่เกิน 3 เดือน 54,799,427 33,409,476 54,743,251 33,326,676 
- 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน 726,124 2,628,102 713,553 2,628,102 
- 6 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน 1,659,895 6,342,417 1,655,895 6,342,417 
- มากกวา่ 12 เดือน 25,415,858 16,191,760 20,415,858 16,191,760 

รวม 214,330,539 211,322,018 208,691,444 210,829,233 
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (25,115,858) (21,473,842) (20,115,858) (21,238,666) 

สุทธิ 189,214,681 189,848,176 188,575,586 189,590,567 
 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลาประมาณ 30-120 วนั 
 

รายการเคล่ือนไหวของค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ-ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนกิจการอ่ืนส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
ยอดคงเหลือตน้ปี (26,473,842) (18,339,317) (21,238,666) (17,972,476) 
ตั้งเพิ่มในระหวา่งปี (2,291,390) (8,134,525) (2,291,390) (3,266,190) 
ไดรั้บช าระคืนในระหวา่งปี 2,154,195 - 2,154,195 - 
ตดัหน้ีสูญในระหวา่งปี 1,495,179 - 1,260,003 - 
ยอดคงเหลือปลายปี (25,115,858) (26,473,842) (20,115,858) (21,238,666) 

 

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทเช่ือว่าค่า เผื่อหน้ีสงสัยจะสูญตามท่ีบันทึกไว้เพียงพอใน
สถานการณ์ปัจจุบนัแลว้ 
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9. เงินใหกู้ย้มืแก่บุคคลอ่ืนท่ีผดินดัช าระ 
 

ประกอบดว้ย 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 
เงินตน้ 26,882,892 26,882,892 
ดอกเบ้ียคา้งรับ 12,027,397 12,027,397 

รวม 38,910,289 38,910,289 
 

บริษทัมีเงินใหกู้ย้มืแก่บุคคลภายนอก จ านวน 92.03 ลา้นบาท (เงินตน้จ านวน 80.00 ลา้นบาท 
และดอกเบ้ียคา้งช าระจ านวน 12.03 ล้านบาท) โดยลูกหน้ีจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างซ่ึงตั้งอยู่ใน
จงัหวดัภูเก็ตเป็นหลกัประกนั มีราคาประเมินเป็นเงิน 110.00 ลา้นบาท (ตามรายงานของผูป้ระเมินอิสระ
ลงวนัที่ 25 มีนาคม 2553) นอกจากน้ีลูกหน้ีไดส่้งมอบหุ้นสามญัจ านวน 450,000 หุ้น ของบริษทัจ ากดั
แห่งหน่ึงในจงัหวดัภูเก็ตเป็นหลกัประกนัเพิ่มและเน่ืองจากลูกหน้ีผิดนดัช าระหน้ี บริษทัไดฟ้้องร้องด าเนินคดี
ลูกหน้ี ศาลมีค าพิพากษาให้ลูกหน้ีช าระหน้ีดงักล่าวแก่บริษทั หากไม่ช าระให้บงัคบัหลกัประกนัช าระหน้ี 
และหากไม่พอให้บงัคบัจากทรัพยสิ์นส่วนตวัของลูกหน้ีต่อไป โดยในเดือนมีนาคม 2553 บริษทัไดย้ื่น
ค าขอบงัคบัยึดหลกัประกนัแลว้ เมื่อวนัที่ 14 พฤศจิกายน 2556 บริษทัไดเ้ขา้ร่วมประมูลซ้ือที่ดินและ
ส่ิงปลูกสร้าง โดยเจา้พนกังานบงัคบัคดีไดอ้นุมติัให้บริษทัเป็นผูช้นะประมูลในราคาขาย 60.00 ลา้นบาท 
ต่อมาในเดือนสิงหาคม 2557 บริษทัไดจ้ดทะเบียนรับโอนท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง และบนัทึกบญัชีเป็น 
“อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน” ส าหรับมูลค่าหน้ีคงเหลือ 38.91 ลา้นบาท อยูร่ะหวา่งติดตามบงัคบัทรัพยสิ์น
ส่วนตวัอ่ืนของลูกหน้ีแลว้คือ หอ้งชุด และท่ีดิน 

 

ส าหรับหุ้นท่ีส่งมอบมาเป็นหลกัประกนั ทนายความของบริษทั เก็บรักษาไวเ้พื่อรอบงัคบัคดี
กบัหุน้ดงักล่าว หลงัจากท่ีไดบ้งัคบัคดีกบัทรัพยสิ์นส่วนตวัอ่ืนของลูกหน้ีแลว้คือ หอ้งชุดและท่ีดินจ านวน 
2 แปลง 

 

ในเดือนพฤษภาคม 2559 ศาลลม้ละลายกลางไดมี้ค าสั่งพิทกัษท์รัพยเ์ด็ดขาดลูกหน้ี และเม่ือ
วนัท่ี 15 กรกฎาคม 2559 บริษทัไดย้ืน่ค  าขอรับช าระหน้ีจากกองทรัพยสิ์นของลูกหน้ีเป็นจ านวนเงิน 87.34 
ลา้นบาท 

 

เม่ือวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2560 เจา้พนกังานบงัคบัคดีมีประกาศขายทอดตลาดท่ีดินของลูกหน้ีแลว้ 
และมีการขายทอดตลาดท่ีดินแลว้เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2560 ได้เป็นเงินจ านวน 1.81 ล้านบาท แต่ทาง
บริษทัไม่ไดรั้บเงินดงักล่าว 
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เมื่อวนัที่ 1 สิงหาคม 2560 เจา้พนกังานพิทกัษ์ทรัพยไ์ดม้ีหมายนดัประชุมเจา้หน้ีคร้ังแรก 
แต่ลูกหน้ีมิไดย้ื่นค าขอประนอมหน้ีต่อเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยแ์ต่อยา่งใด เจา้พนกังานพิทกัษ์ทรัพยจึ์ง
รายงานศาลเพื่อขอใหศ้าลมีค าพิพากษาใหลู้กหน้ีลม้ละลายแลว้เม่ือวนัท่ี 5 กนัยายน 2560 

 

ปัจจยัดงักล่าว ท าใหบ้ริษทัยงัไม่สามารถประมาณมูลค่าท่ีจะไดรั้บคืนจากลูกหน้ีอยา่งเหมาะสม
ในขณะน้ี จึงไม่ไดต้ั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ อยา่งไรก็ตามตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2553 เป็นตน้ไป บริษทัหยุด
รับรู้รายไดด้อกเบ้ียรับจากตน้เงินกูจ้  านวน 80.00 ลา้นบาทดงักล่าว โดยจะรับรู้เงินส่วนเกินจากการช าระ
ดอกเบ้ียคา้งรับเป็นรายไดใ้นรอบบญัชีท่ีบริษทัไดรั้บช าระเงิน 

 
10. สินคา้คงเหลือ 

 

ประกอบดว้ย 
  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 2561 2560 
วตัถุดิบ 122,446,974 130,566,074 122,355,569 130,566,074 
งานระหวา่งท า 7,138,033 9,959,327 7,138,033 9,959,327 
สินคา้ส าเร็จรูป 23,383,051 26,602,151 23,383,051 26,471,431 
สินคา้ระหวา่งทาง 12,255,326 17,739,002 12,255,326 17,739,002 
วสัดุส้ินเปลือง 5,160,722 5,130,625 4,985,488 4,982,751 
วตัถุดิบรอโอนเขา้งาน 25,125,426 4,354,689 25,125,426 4,354,689 

รวม 195,509,532 194,351,868 195,242,893 194,073,274 
หกั  ค่าเผื่อมูลค่าสินคา้คงเหลือลดลง (16,126,506) (16,220,865) (16,126,506) (16,220,865) 

สุทธิ 179,383,026 178,131,003 179,116,387 177,852,409 
 
รายการเคล่ือนไหวของค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 

และ 2560 ดงัน้ี 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม (16,220,865) (17,148,507) (16,220,865) (17,104,278) 
โอนกลบัค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือระหวา่งปี 94,359 927,642 94,359 883,413 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม (16,126,506) (16,220,865) (16,126,506) (16,220,865) 
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 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 2561 2560 
ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือท่ีบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายและ
ไดร้วมในบญัชีตน้ทุนขายและบริการ 

    

- ตน้ทุนขายและบริการ 942,320,940 753,034,403 913,839,243 733,845,885 
- โอนกลบัจากการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ (94,359) (927,642) (94,359) (883,413) 

สุทธิ 942,226,581 752,106,761 913,744,884 732,962,472 
 

11. เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัถือหุน้ในบริษทัยอ่ยโดยมีอตัราส่วนดงัน้ี 
 

     (หน่วย : บาท) 
     งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

ช่ือบริษทั 
 

ทุน 
ช าระแลว้ 

 
สดัส่วนร้อยละ 
การลงทุน 

 
วิธีราคาทุน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  

เงินปันผล 
ส าหรับปี 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

- บริษทั ซีไอจี (ประเทศไทย) จ  ากดั 54,000 53,000 99.98 99.98 53,985,000 52,985,000 - - 
- บริษทั ซีไอจี ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั 100,000 100,000 99.97 99.97 146,547,841 146,547,841 - - 
- บริษทั สยามเรลเวย ์ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 1,000 1,000 99.97 99.97 999,700 999,700 - - 

รวม     201,532,541 200,532,541 - - 
หกั  ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของเงินลงทุน     (170,976,182) (146,547,841)   

สุทธิ     30,556,359 53,984,700   
 

บริษทั ซีไอจี (ประเทศไทย) จ ากดั 
เม่ือวนัท่ี 23 มกราคม 2561 ท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั คร้ังท่ี 1/2561 ไดมี้มติอนุมติั

เรียกช าระค่าหุ้นเพิ่มเติมหุ้นละ 10 บาท จากเดิมหุ้นละ 30 บาท เป็นหุ้นละ 40 บาท จ านวน 100,000 หุ้น 
เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 1,000,000 บาท ซ่ึงไดรั้บช าระจากผูถื้อหุน้เรียบร้อยแลว้ในเดือนมกราคม 2561 

 

บริษทั ซีไอจี ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั 
เม่ือวนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2561 ท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั คร้ังท่ี 1/2561 ไดมี้มติเปล่ียนช่ือ

บริษทัจากช่ือเดิม บริษทั เดอ ละไม จ ากดั เป็นบริษทั ซีไอจี ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั บริษทัไดจ้ดทะเบียน
เปล่ียนช่ือบริษทักบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้ เม่ือวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 2561 
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บริษทั สยามเรลเวย ์ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 
เมื่อวนัที่ 16 มกราคม 2560 บริษทัไดล้งทุนในบริษทั สยามเรลเวย ์ดีเวลลอปเมน้ท ์จ  ากดั 

เป็นหุน้สามญัจ านวน 9,997 หุน้ จ  านวนเงิน 999,700 บาท คิดเป็นสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 99.97 
 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัมีไดพ้ิจารณาตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน
ของบริษทั ซีไอจี (ประเทศไทย) จ ากดั และบริษทั สยามเรลเวย ์ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั เน่ืองจากมูลค่าท่ีคาดวา่
จะไดรั้บคืนต ่ากวา่มูลค่าเงินลงทุน จากการท่ีบริษทัยอ่ยดงักล่าวมีผลการด าเนินงานขาดทุน 

 

รายการเคล่ือนไหวของค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษทัย่อยส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 
31 ธนัวาคม 2561 มีดงัน้ี 

 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือตน้ปี (146,547,841) 
เพิ่มข้ึนระหวา่งปี (24,428,341) 
ยอดคงเหลือปลายปี (170,976,182) 

 
12. เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริษทัถือหุน้ในบริษทัร่วม โดยมีอตัราส่วนดงัน้ี 
 

   (หน่วย : บาท) 
   งบการเงินรวม 
   มูลค่าตามบญัชี 
 สัดส่วนเงินลงทุน(%) ตามวธีิส่วนไดเ้สีย 

ช่ือบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 2561 2560 

บริษทั ฟ้าขวญัทิพย ์จ  ากดั 29.67 - 46,582,733 - 
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ขอ้มูลทางการเงินของบริษทัร่วม 
 

ขอ้มูลทางการเงินตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินของบริษทั ฟ้าขวญัทิพย ์จ ากดั โดยสรุปมีดงัน้ี 
 

 (หน่วย : บาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 
สินทรัพยห์มุนเวียน 17,103,185 33,715,854 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 447,168,832 460,533,230 

รวมสินทรัพย ์ 464,272,017 494,249,084 
หน้ีสินหมุนเวียน (323,442,209) (202,990,259) 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน - (125,921,540) 

รวมหน้ีสิน (323,442,209) (328,911,799) 
   สินทรัพยสุ์ทธิ 140,829,808 165,337,285 

 

(หน่วย : บาท) 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 
รายได ้ 90,349,008 416,386,204 
ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปี (68,334,477) 341,681,139 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี - - 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี (68,334,477) 341,681,139 
เงินปันผลรับจากบริษทัร่วมระหวา่งปี - - 

 

กระทบยอดขอ้มูลทางการเงินขา้งตน้กบัมูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียของบริษทั ฟ้าขวญัทิพย ์
จ ากดั ท่ีรับรู้ในงบการเงินรวม มีดงัน้ี 
 (หน่วย : บาท) 
   2561 
สินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัร่วม   140,829,808 
หกั เงินจ่ายเพ่ิมทุน - บริษทั ซีไอจี (ประเทศไทย) จ ากดั   (17,802,000) 

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าหุน้ - บุคคลอ่ืน   (26,025,000) 
สุทธิ   97,002,808 

สดัส่วนการถือหุน้ของกลุ่มบริษทั (ร้อยละ)   29.67 
   28,780,733 
เพ่ิมทุนหุน้สามญั   17,802,000 
มูลค่าตามบญัชีของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วม   46,582,733 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัยอ่ยมีเงินลงทุนในบริษทั ฟ้าขวญัทิพย ์จ  ากดั เป็น
จ านวน 47.80 ลา้นบาท และ 30.00 ลา้นบาท ตามล าดบั 

 

เม่ือวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2559 ผูบ้ริหารแผนของบริษทั ฟ้าขวญัทิพย ์จ  ากดั ไดย้ื่นค าร้องต่อ
ศาลลม้ละลายกลางเพื่อพิจารณาขอ้เสนอขอแกไ้ขแผนฟ้ืนฟู เก่ียวกบัวนัเร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย ์ไม่เกิน
วนัท่ี 2 มกราคม 2560 และการช าระหน้ีให้เจา้หน้ี โดยผูบ้ริหารแผนจะส่งรายงานพร้อมค าช้ีแจง เพื่อเป็น
ขอ้มูลส าหรับศาลในการวเิคราะห์แผนต่อไป 

 

เม่ือวนัท่ี 15 มีนาคม 2560 ศาลลม้ละลายกลางไดมี้ค าสั่งเห็นชอบดว้ยแผนท่ีแกไ้ขตามมติพิเศษ
ของท่ีประชุมใหญ่เจา้หน้ี 

 

เม่ือวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 2561 ผูบ้ริหารแผนของบริษทั ฟ้าขวญัทิพย ์จ  ากดั ไดย้ื่นค าร้องต่อ
ศาลลม้ละลายกลางพิจารณาและมีค าสั่งให้ยกเลิกการฟ้ืนฟูกิจการของบริษทั ฟ้าขวญัทิพย ์จ  ากดั ซ่ึงในวนัท่ี 
31 กรกฎาคม 2561 ศาลลม้ละลายกลางมีค าสั่งใหอ้อกจากการฟ้ืนฟูกิจการของบริษทั ฟ้าขวญัทิพย ์จ  ากดั 
 

ตามรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 2/2561 ลงวนัท่ี 10 กนัยายน 2561 ของบริษทั 
ฟ้าขวญัทิพย ์จ  ากดั (บริษทัร่วม) มีมติอนุมติัให้เพิ่มทุนจดทะเบียน และแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ โดย
การออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 150,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท เป็นจ านวน 150.00 
ลา้นบาท โดยแบ่งเป็นดงัน้ี 

งวดท่ี 1 วนัท่ี 20 กนัยายน 2561 จ านวน 60.00 ลา้นบาท 
งวดท่ี 2 วนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2561 จ านวน 60.00 ลา้นบาท 
งวดท่ี 3 วนัท่ี 20 ธนัวาคม 2561 จ านวน 30.00 ลา้นบาท 

 

ระหว่างปี 2561 บริษทั ฟ้าขวญัทิพย ์จ  ากดั ได้รับเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนจากการซ้ือหุ้นสามัญ
จ านวน 43.83 ลา้นหุน้ ราคาหุน้ละ 1.00 บาท รวมเป็นเงินจ านวน 43.83 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัไดจ้ดทะเบียน
เพิ่มทุนบางส่วนกบักระทรวงพาณิชยแ์ล้ว ท าให้ทุนจดทะเบียนเพิ่มข้ึนจ านวน 17.80 ลา้นบาท ส่วนท่ี
เหลือรับรู้เป็นเงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้จ านวน 26.03 ลา้นบาท 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทั ฟ้าขวญัทิพย ์จ  ากดั ไม่สามารถช าระหน้ีสินภายใตส้ัญญา
ปรับโครงสร้างหน้ีตามเง่ือนไขท่ีระบุในแผนฟ้ืนฟู บริษทั ฟ้าขวญัทิพย ์จ  ากดั จึงจดัประเภทหน้ีสินตามสัญญา
ปรับโครงสร้างหน้ีทั้งจ  านวนเป็นหน้ีสินหมุนเวยีน  
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13. เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 
 

ประกอบดว้ย 
(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 2561 2560 
เงินลงทุนในบริษทัอ่ืน     
- บริษทั ฟ้าขวญัทิพย ์จ ากดั (หมายเหตุ 12) - 30,000,000 - - 
เงินฝากธนาคารติดภาระค ้าประกนั 20,460,503 36,630,401 20,460,503 36,630,400 

รวม 20,460,503 66,630,401 20,460,503 36,630,400 
 

บริษทัไดน้ าเงินฝากธนาคารไปเป็นหลกัประกนัการช าระหน้ีของธนาคารพาณิชย ์และเป็น
หลกัประกนัการออกหนงัสือค ้าประกนัของธนาคารของบริษทัตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 32.1 

 
14. อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ท่ีดินและ 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 
อาคารและ 

ส่วนปรับปรุงอาคาร 
อาคารระหวา่ง

ก่อสร้าง 
รวม 

ราคาทุน :-     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 60,133,158 1,092,055 - 61,225,213 
ซ้ือเพิ่ม - - - - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 60,133,158 1,092,055 - 61,225,213 
ซ้ือเพิ่ม - 1,650,000 - 1,650,000 
รับโอนจากท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 36,173,774 - 49,183,420 85,357,194 
โอนเขา้/โอนออก (39,815,370) 39,815,370 2,940,000 2,940,000 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 56,491,562 42,557,425 52,123,420 151,172,407 

ค่าเส่ือมราคาสะสม :-     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 - (123,460) - (123,460) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - (46,143) - (46,143) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 - (169,603) - (169,603) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - (4,059,406) - (4,059,406) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 - (4,229,009) - (4,229,009) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี :-     
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 60,133,158 922,452 - 61,055,610 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 56,491,562 38,328,416 52,123,420 146,943,398 

ค่าเส่ือมราคาท่ีอยูใ่นก าไรขาดทุนส าหรับปี     
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560    46,143 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561    4,059,406 

 

ในระหวา่งปี 2561 บริษทัมีการรับโอนจากที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุนจ านวน 85.36 ลา้นบาท เน่ืองจากทางบริษทัมีการเปล่ียนแปลงวตัถุประสงคก์ารใชง้าน 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนมีมูลค่ายุติธรรมตาม
รายงานการประเมินราคา จ านวน 235.69 ลา้นบาท และจ านวน 127.70 ลา้นบาท ตามล าดบั ทั้งน้ีมูลค่ายติุธรรมของ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ โดยใชว้ ิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market 
Approach) ส าหรับการประเมินราคาท่ีดิน และวิธีคิดตน้ทุน (Cost Approach) ส าหรับการประเมินราคาอาคาร
และส่ิงปลูกสร้าง ทั้งน้ี มูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนเป็นล าดบัชั้นระดบัท่ี 3 

 
15. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 

 ( หน่วย : บาท ) 
 งบการเงินรวม 

 

ท่ีดินและส่วน
ปรับปรุงท่ีดิน 

อาคารและส่วน
ปรับปรุง 

เคร่ืองจกัรและ
อุปกรณ์ 

เคร่ืองตกแตง่ติดตั้ง
และอุปกรณ์
ส านกังาน 

ระบบโครงสร้าง ยานพาหนะ สินทรัพยร์ะหวา่ง
ติดตั้ง 

รวม 

ราคาทุน :-         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 130,659,633 526,941,872 664,095,241 31,229,463 1,187,830 31,181,944 17,191,251 1,402,487,234 
ซ้ือเพิ่ม - 1,318,627 11,783,582 885,430 29,000 - 29,291,318 43,307,957 
โอนเขา้ - - 944,390 - - 1,468,458 - 2,412,848 
โอนออก - - - - - (1,468,458) (1,072,628) (2,541,086) 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - (649,824) (3,085,881) (2,241,973) (43,089) - - (6,020,767) 
โอนไปสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขาย - - (1,260,492) - - - - (1,260,492) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 130,659,633 527,610,675 672,476,840 29,872,920 1,173,741 31,181,944 45,409,941 1,438,385,694 
ซ้ือเพิ่ม 31,646,260 71,386 23,059,886 1,750,302 42,304 684,386 15,363,799 72,618,323 
รับโอนสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขาย - - 12,176,659 - - - - 12,176,659 
โอนเขา้ 638,550 89,302 3,251,219 21,603 - - - 4,000,674 
โอนออก - - - - - - (4,000,674) (4,000,674) 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย (324,728) (1,460,773) (32,306,521) (4,925,020) (122,056) (1,385,047) - (40,524,145) 
โอนไปอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (36,173,774) - - - - - (49,183,420) (85,357,194) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 126,445,941 526,310,590 678,658,083 26,719,805 1,093,989 30,481,283 7,589,646 1,397,299,337 
คา่เส่ือมราคาสะสม :-         

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 (33,226) (239,297,436) (496,517,057) (23,437,299) (1,046,028) (18,326,017) - (778,657,063) 
คา่เส่ือมราคาส าหรับปี (33,226) (17,386,652) (42,779,870) (1,884,507) (39,492) (4,842,222) - (66,965,969) 
โอนเขา้ - - - - - (842,308) - (842,308) 
โอนออก - - - - - 842,308 - 842,308 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - 528,166 3,704,110 1,084,782 43,083 - - 5,360,141 
โอนไปสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขาย - - 1,220,547 - - - - 1,220,547 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 (66,452) (256,155,922) (534,372,270) (24,237,024) (1,042,437) (23,168,239) - (839,042,344) 
คา่เส่ือมราคาส าหรับปี (33,226) (18,063,026) (37,752,305) (1,601,424) (41,752) (4,631,672) - (62,123,405) 
รับโอนสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขาย - - (10,642,803) - - - - (10,642,803) 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย 74,914 1,200,648 31,860,925 4,865,397 61,958 1,385,045 - 39,448,887 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 (24,764) (273,018,300) (550,906,453) (20,973,051) (1,022,231) (26,414,866) - (872,359,665) 

คา่เผื่อการดอ้ยคา่ :-         
ณ วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2560 - (97,069,230) - - - - - (97,069,230) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 - (97,069,230) - - - - - (97,069,230) 
รับโอนสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขาย - - (290,241) - - - - (290,241) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 - (97,069,230) (290,241) - - - - (97,359,471) 
มูลคา่สุทธิตามบญัชี :-         

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 130,593,181 174,385,523 138,104,570 5,635,896 131,304 8,013,705 45,409,941 502,274,120 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 126,421,177 156,223,060 127,461,389 5,746,754 71,758 4,066,417 7,589,646 427,580,201 
คา่เส่ือมราคาท่ีอยูใ่นงบก าไรขาดทุนส าหรับปี         

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560        66,965,969 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561        62,123,405 
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 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ท่ีดินและส่วน
ปรับปรุงท่ีดิน 

อาคารและส่วน
ปรับปรุง 

เคร่ืองจกัรและ
อุปกรณ์ 

เคร่ืองตกแต่งติดตั้ง
และอุปกรณ์
ส านกังาน 

ยานพาหนะ สินทรัพยร์ะหวา่ง
ติดตั้ง 

รวม 

ราคาทุน :-        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 130,211,149 165,183,091 669,275,139 22,069,646 29,096,168 13,460,275 1,029,295,468 
ซ้ือเพ่ิม - 1,296,861 11,783,582 648,420 - 29,269,715 42,998,578 
โอนเขา้ - - 944,390 - 1,468,458 - 2,412,848 
โอนออก - - - - (1,468,458) (1,072,628) (2,541,086) 
จ าหน่าย/ตดัจ  าหน่าย - (489,666) (3,085,881) (1,013,699) - - (4,589,246) 
โอนไปสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย - - (1,260,492) - - - (1,260,492) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 130,211,149 165,990,286 677,656,738 21,704,367 29,096,168 41,657,362 1,066,316,070 
ซ้ือเพ่ิม 8,061 71,387 23,512,127 1,539,598 684,386 15,363,799 41,179,358 
รับโอนไปสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย - - 12,176,659 - - - 12,176,659 
โอนเขา้ 638,550 89,302 3,251,219 - - - 3,979,071 
โอนออก - - - - - (3,979,071) (3,979,071) 
จ าหน่าย/ตดัจ  าหน่าย - (600,000) (32,306,521) (2,367,925) (1,385,047) - (36,659,493) 
โอนไปอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (36,173,774) - - - - (49,183,420) (85,357,194) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 94,683,986 165,550,975 684,290,222 20,876,040 28,395,507 3,858,670 997,655,400 
        

ค่าเส่ือมราคาสะสม :-        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 - (108,709,318) (494,731,201) (18,106,116) (16,240,244) - (637,786,879) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - (7,905,238) (42,674,219) (1,834,017) (4,842,222) - (57,255,696) 
โอนเขา้ - - - - (842,308) - (842,308) 
โอนออก - - - - 842,308 - 842,308 
โอนไปสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย - - 1,220,547 - - - 1,220,547 
จ าหน่าย/ตดัจ  าหน่าย - 462,967 2,601,636 991,296 - - 4,055,899 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 - (116,151,589) (533,583,237) (18,948,837) (21,082,466) - (689,766,129) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - (7,575,590) (38,204,544) (1,401,810) (4,631,672) - (51,813,616) 
รับโอนไปสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย - - (10,642,803) - - - (10,642,803) 
จ าหน่าย/ตดัจ  าหน่าย - 599,999 31,860,925 2,343,542 1,385,045 - 36,189,511 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 - (123,127,180) (550,569,659) (18,007,105) (24,329,093) - (716,033,037) 
        

ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า :-        
ณ วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2560 - - - - - - - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 - - - - - - - 
รับโอนสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย - - (290,241) - - - (290,241) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 - - (290,241) - - - (290,241) 
        

มูลค่าสุทธิตามบญัชี :-        
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 130,211,149 49,838,697 144,073,501 2,755,530 8,013,702 41,657,362 376,549,941 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 94,683,986 42,423,795 133,430,322 2,868,935 4,066,414 3,858,670 281,332,122 
        

ค่าเส่ือมราคาท่ีอยูใ่นก าไรขาดทุนส าหรับปี        
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560       57,255,696 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561       51,813,616 
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- งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัไดน้ าท่ีดิน พร้อมอาคาร และเคร่ืองจกัร ราคาทุนจ านวน 
475.16 ลา้นบาท มูลค่าตามบญัชี 117.41 ลา้นบาท และท่ีจะมีข้ึนในอนาคตไปค ้าประกนัสินเช่ือท่ีบริษทั
ไดรั้บจากธนาคารพาณิชยแ์ละสถาบนัการเงิน ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 19 และ 32.1 

 
16. สิทธิการใชแ้ละเช่าท่ีดินรอตดับญัชี 

 

ประกอบดว้ย 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 
สิทธิการเช่า-ราคาทุน 22,644,207 32,270,526 
หกั รายการตดัจ าหน่ายสะสม (11,694,807) (14,286,116) 
หกั ค่าเผือ่การดอ้ยค่า - (5,561,333) 

สุทธิ 10,949,400 12,423,077 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สิทธิการเช่าท่ีบนัทึกในบญัชีของบริษทัย่อยจ านวน 
22.00 ล้านบาท เป็นการเช่าท่ีดินโฉนดเลขท่ี 7919 และ 7920 ต าบลมะเร็ด อ าเภอเกาะสมุย จงัหวดั
สุราษฏร์ธานี ตดัจ่ายตามอายสุัญญาเช่าเป็นระยะเวลา 26 ปี (เดือนมิถุนายน 2548 ถึงเดือนมิถุนายน 2574) 
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัยอ่ยยกเลิกสิทธิการเช่าที่ดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างซ่ึงบนัทึก
ในบญัชีจ านวน 10.27 ลา้นบาท และตดัจ่ายค่าเผื่อการดอ้ยค่าสิทธิการเช่าจ านวน 5.56 ลา้นบาท โฉนด
เลขท่ี 24160 พร้อมอาคารโรงแรมเดอะรูม ต าบลบ่อผุด อ าเภอเกาะสมุย จงัหวดัสุราษฏร์ธานี ตดัจ่ายตาม
อายุสัญญาเช่าเป็นระยะเวลา 20 ปี (เดือนมกราคม 2553 ถึงเดือนธันวาคม 2572) เม่ือวนัท่ี 22 ธันวาคม 
2560 บริษทัยอ่ยไดท้  าหนงัสือสัญญาจะซ้ือจะขายสิทธิการเช่าและทรัพยสิ์นโดยผูซ้ื้อเขา้บริหารกิจการได้
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561 ในมูลค่ารวม 1,000,000 บาท โดยช าระในวนัท าสัญญาจ านวน 200,000 บาท 
ส่วนท่ีเหลือแบ่งช าระเป็นรายเดือน เดือนละ 100,000 บาท จ านวน 8 เดือนโดยช าระทุกวนัท่ี 5 ของเดือน 
เร่ิมช าระตั้งแต่วนัที่ 5 กุมภาพนัธ์ 2561 เป็นตน้ไป บริษทัยอ่ยไดร้ับช าระค่าสิทธิการเช่าและทรัพยสิ์น 
งวดแรกในเดือนมีนาคม 2561 
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17. สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
 

ประกอบดว้ย 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม 
 โปรแกรม 

คอมพิวเตอร์ 
ค่าใชจ่้าย 

รอการตดับญัชี 
โปรแกรม 
รอพฒันา 

รวม 

รำคำทุน :-     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 26,630,585 451,000 - 27,081,585 
ซ้ือเพิ่ม 207,500 - - 207,500 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย (120,000) - - (120,000) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 26,718,085 451,000 - 27,169,085 
ซ้ือเพิ่ม 1,797,513 - 2,050,000 3,847,513 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 28,515,598 451,000 2,050,000 31,016,598 

     
ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม :-     

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 (22,242,481) (371,301) - (22,613,782) 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี (1,537,579) (44,854) - (1,582,433) 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย 91,392 - - 91,392 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 (23,688,668) (416,155) - (24,104,823) 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี (1,589,892) (34,845) - (1,624,737) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 (25,278,560) (451,000) - (25,729,560) 

     
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี :-     

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 3,029,417 34,845 - 3,064,262 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 3,237,038 - 2,050,000 5,287,038 

    
ค่ำตัดจ ำหน่ำยทีอ่ยู่ในก ำไรขำดทุนส ำหรับปี    

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560   1,582,433 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561   1,624,737 
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 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 โปรแกรม 

คอมพิวเตอร์ 
โปรแกรม 
รอพฒันา 

รวม 

รำคำทุน :-    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 25,736,720 - 25,736,720 
ซ้ือเพิ่ม 177,500 - 177,500 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย (120,000) - (120,000) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 25,794,220 - 25,794,220 
ซ้ือเพิ่ม 1,372,838 2,050,000 3,422,838 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 27,167,058 2,050,000 29,217,058 

    
ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม :-    

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 (21,348,620) - (21,348,620) 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี (1,535,377) - (1,535,377) 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย 91,392 - 91,392 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 (22,792,605) - (22,792,605) 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี (1,519,667) - (1,519,667) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 (24,312,272) - (24,312,272) 

    
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี :-    

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 3,001,615 - 3,001,615 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 2,854,786 2,050,000 4,904,786 
    

ค่ำตัดจ ำหน่ำยทีอ่ยู่ในก ำไรขำดทุนส ำหรับปี   
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560   1,535,377 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561   1,519,667 
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18. สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 
 

(หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 2561 2560 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 15,710,556 15,929,823 49,905,793 44,556,747 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - - - - 

สุทธิ 15,710,556 15,929,823 49,905,793 44,556,747 
 
รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปี

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 

1 มกราคม 2561 
บนัทึกเป็น 
รายไดห้รือ 
ค่าใชจ่้ายใน 

งบก าไรขาดทุน 
(หมายเหตุ 27.1) 

ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2561 

 ณ วนัท่ี 
1 มกราคม 2561 

บนัทึกเป็น 
รายไดห้รือ 
ค่าใชจ่้ายใน 

งบก าไรขาดทุน 
(หมายเหตุ 27.1) 

ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2561 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี        
เงินลงทุนชัว่คราว 260,000 132,000 392,000  260,000 132,000 392,000 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 4,247,733 (224,561) 4,023,172  4,247,733 (224,561) 4,023,172 
สินคา้คงเหลือ 3,244,173 (18,872) 3,225,301  3,244,173 (18,872) 3,225,301 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนท่ีถือไว้เพ่ือ
ขาย 

82,990 (82,990) -  82,990 (82,990) - 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - -  29,309,568 4,885,669 34,195,237 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - 58,048 58,048  - 58,048 58,048 
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 7,412,283 599,752 8,012,035  7,412,283 599,752 8,012,035 
ขาดทุนภาษียกมาไม่เกิน 5 ปี 682,644 (682,644) -  - - - 

รวม 15,929,823 (219,267) 15,710,556  44,556,747 5,349,046 49,905,793 
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(หน่วย : บาท) 
  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 

1 มกราคม 2560 
บนัทึกเป็น 
รายไดห้รือ 
ค่าใชจ่้ายใน 

งบก าไรขาดทุน 
(หมายเหตุ 27.1) 

บนัทึกเป็น 
รายไดห้รือ 
ค่าใชจ่้ายใน 

งบก าไรขาดทุน 
เบด็เสร็จ 

(หมายเหตุ 27.2) 

ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2560 

 ณ วนัท่ี 
1 มกราคม 2560 

บนัทึกเป็น 
รายไดห้รือ 
ค่าใชจ่้ายใน 

งบก าไรขาดทุน 
(หมายเหตุ 27.1) 

บนัทึกเป็น 
รายไดห้รือ 
ค่าใชจ่้ายใน 

งบก าไรขาดทุน 
เบด็เสร็จ 

(หมายเหตุ 27.2) 

ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2560 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี          
เงินลงทุนชัว่คราว 260,000 - - 260,000  260,000 - - 260,000 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 3,594,495 653,238 - 4,247,733  3,594,495 653,238 - 4,247,733 
สินคา้คงเหลือ 3,420,856 (176,683) - 3,244,173  3,420,856 (176,683) - 3,244,173 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนท่ีถือไว้เ พ่ือ
ขาย 

80,037 2,953 - 82,990  80,037 2,953 - 82,990 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - - -  29,309,568 - - 29,309,568 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 6,028,187 475,546 908,550 7,412,283  6,028,186 475,547 908,550 7,412,283 
ขาดทุนภาษียกมาไม่เกิน 5 ปี - 682,644 - 682,644  - - - - 

รวม 13,383,575 1,637,698 908,550 15,929,823  42,693,142 955,055 908,550 44,556,747 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ตามงบการเงินรวมกลุ่มบริษทัมีผลแตกต่างชัว่คราวท่ี
เกิดจากขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช้ตามงบการเงินรวมจ านวน 283.18 ลา้นบาท และ 140.13 ลา้นบาท 
ตามล าดบั ซ่ึงไม่ได้น าไปรวมในการค านวณสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี เพื่อรับรู้ในงบแสดง
ฐานะการเงิน (เน่ืองจากความไม่แน่นอนท่ีจะใชป้ระโยชน์ทางภาษีจากรายการดงักล่าวในอนาคต) 

 
19. เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 

 

ประกอบดว้ย 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2561 2560 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 24,751,261 10,905,729 
ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 20,000,000 50,000,000 
เจา้หน้ีทรัสตรี์ซีท 53,170,019 49,787,110 

รวม 97,921,280 110,692,839 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริษทัมีวงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร เจา้หน้ีทรัสต์รีซีท
และเลตเตอร์ออฟเครดิต และตัว๋สัญญาใชเ้งินกบัสถาบนัการเงินต่างๆ ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ขอ้ท่ี 32.1 โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ MOR, MOR-1, 4.00-7.42 ต่อปี และ MOR, MOR-1, 3.27-6.48 ต่อปี 
ตามล าดบั 
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(หน่วย : บาท) 
  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 

1 มกราคม 2560 
บนัทึกเป็น 
รายไดห้รือ 
ค่าใชจ่้ายใน 

งบก าไรขาดทุน 
(หมายเหตุ 27.1) 

บนัทึกเป็น 
รายไดห้รือ 
ค่าใชจ่้ายใน 

งบก าไรขาดทุน 
เบด็เสร็จ 

(หมายเหตุ 27.2) 

ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2560 

 ณ วนัท่ี 
1 มกราคม 2560 

บนัทึกเป็น 
รายไดห้รือ 
ค่าใชจ่้ายใน 

งบก าไรขาดทุน 
(หมายเหตุ 27.1) 

บนัทึกเป็น 
รายไดห้รือ 
ค่าใชจ่้ายใน 

งบก าไรขาดทุน 
เบด็เสร็จ 

(หมายเหตุ 27.2) 

ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2560 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี          
เงินลงทุนชัว่คราว 260,000 - - 260,000  260,000 - - 260,000 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 3,594,495 653,238 - 4,247,733  3,594,495 653,238 - 4,247,733 
สินคา้คงเหลือ 3,420,856 (176,683) - 3,244,173  3,420,856 (176,683) - 3,244,173 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนท่ีถือไว้เ พ่ือ
ขาย 

80,037 2,953 - 82,990  80,037 2,953 - 82,990 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - - -  29,309,568 - - 29,309,568 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 6,028,187 475,546 908,550 7,412,283  6,028,186 475,547 908,550 7,412,283 
ขาดทุนภาษียกมาไม่เกิน 5 ปี - 682,644 - 682,644  - - - - 

รวม 13,383,575 1,637,698 908,550 15,929,823  42,693,142 955,055 908,550 44,556,747 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ตามงบการเงินรวมกลุ่มบริษทัมีผลแตกต่างชัว่คราวท่ี
เกิดจากขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช้ตามงบการเงินรวมจ านวน 283.18 ลา้นบาท และ 140.13 ลา้นบาท 
ตามล าดบั ซ่ึงไม่ได้น าไปรวมในการค านวณสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี เพื่อรับรู้ในงบแสดง
ฐานะการเงิน (เน่ืองจากความไม่แน่นอนท่ีจะใชป้ระโยชน์ทางภาษีจากรายการดงักล่าวในอนาคต) 

 
19. เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 

 

ประกอบดว้ย 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2561 2560 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 24,751,261 10,905,729 
ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 20,000,000 50,000,000 
เจา้หน้ีทรัสตรี์ซีท 53,170,019 49,787,110 

รวม 97,921,280 110,692,839 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริษทัมีวงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร เจา้หน้ีทรัสต์รีซีท
และเลตเตอร์ออฟเครดิต และตัว๋สัญญาใชเ้งินกบัสถาบนัการเงินต่างๆ ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ขอ้ท่ี 32.1 โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ MOR, MOR-1, 4.00-7.42 ต่อปี และ MOR, MOR-1, 3.27-6.48 ต่อปี 
ตามล าดบั 
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วงเงินสินเช่ือดงักล่าวค ้ าประกนัโดยการจดจ านองท่ีดิน อาคาร และเคร่ืองจกัรตามหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 15  พร้อมทั้งยกประโยชน์ในสิทธิประกนัภยัทรัพยสิ์นให้แก่ผูใ้ห้กู ้โดยมีบริษทั
และกรรมการของบริษทัค ้าประกนั และภายใตเ้ง่ือนไขสัญญาเจา้หน้ีทรัสต์รีซีท บริษทัไดรั้บสินคา้ท่ีสั่ง
เขา้มาโดยใชเ้ครดิตสถาบนัการเงิน ดงันั้นบริษทัจึงมีภาระผกูพนัต่อสถาบนัการเงินส าหรับค่าสินคา้ดงักล่าว
ทั้งท่ีเก็บไวห้รือจ าหน่ายไป 

 
20. เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการอ่ืน 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เจา้หน้ีแฟคตอร่ิงจ านวน 52.00 ลา้นบาท และ 25.72 
ล้านบาท ตามล าดับ เป็นเงินกู้ยืมจากการท าสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องในลูกหน้ีการค้าตามหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 8 ใหก้บับริษทัแฟคตอร่ิงแห่งหน่ึง คิดดอกเบ้ียร้อยละ 5.50 ต่อปี เท่ากนัทั้งสองปี 

 
21. เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 

 

ประกอบดว้ย 
 

  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 2561 2560 
เจา้หน้ีการคา้ 142,949,440 162,963,870 142,602,710 162,682,651 
เช็คจ่ายล่วงหนา้ 1,616,184 1,860,538 1,078,321 1,831,648 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 13,382,903 17,603,570 11,137,976 14,600,753 
เงินรับล่วงหนา้ 71,396,932 14,750,029 66,375,024 14,130,253 
เจา้หน้ีอ่ืน 18,528,434 9,340,624 17,879,777 8,589,569 

รวม 247,873,893 206,518,631 239,073,808 201,834,874 
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22. หน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน 

 

ประกอบดว้ย 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน 1,353,794 3,057,937 
หกั ดอกเบ้ียรอตดับญัชี (40,183) (345,913) 

มูลค่าปัจจุบนัของหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 1,313,611 2,712,024 
หกั ส่วนของหน้ีสินท่ีถึงก าหนดช าระในหน่ึงปี (1,292,611) (1,476,943) 

สุทธิ 21,000 1,235,081 
 

บริษทัมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าขั้นต ่าตามสัญญาเช่าการเงิน ดงัน้ี 
 (หน่วย : บาท) 
 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561  ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 
 ผลรวมของ 

จ านวนเงิน 
ขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่าย ดอกเบ้ีย 

มูลค่าปัจจุบนัของ 
จ านวนเงินขั้นต ่า 

ท่ีตอ้งจ่าย  

ผลรวมของ 
จ านวนเงิน 

ขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่าย ดอกเบ้ีย 

มูลค่าปัจจุบนัของ 
จ านวนเงินขั้นต ่า 

ท่ีตอ้งจ่าย 
ครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 1,332,686 (40,075) 1,292,611  1,704,144 (227,201) 1,476,943 
ครบก าหนดช าระหลงัจาก 
   หน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 21,108 (108) 21,000  1,353,793 (118,712) 1,235,081 

รวม 1,353,794 (40,183) 1,313,611  3,057,937 (345,913) 2,712,024 
 
23. ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 

 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานมีรายละเอียดดงัน้ี 

  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 2561 2560 
มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัตน้ปี 37,121,945 30,206,398 37,061,416 30,140,932 
ตน้ทุนการใหบ้ริการปัจจุบนั 3,124,392 2,323,279 3,051,896 2,330,161 
ดอกเบ้ียจ่าย 1,167,649 1,116,966 1,163,094 1,115,021 
หกั  ผลประโยชน์จ่ายระหวา่งปี (1,216,230) (1,067,450) (1,216,230) (1,067,450) 
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ขาดทุนจากการประมาณการตาม 
     หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - 4,542,752 - 4,542,752 
มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัปลายปี 40,197,756 37,121,945 40,060,176 37,061,416 

ค่าใชจ้่ายที่รับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 
2560 มีดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
รับรู้ในก าไรขาดทุน 2561 2560 2561 2560 
ตน้ทุนขายและบริการ 1,803,695 1,446,016 1,803,695 1,446,016 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 2,488,346 1,994,229 2,411,295 1,999,166 

รวม 4,292,041 3,440,245 4,214,990 3,445,182 
รับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน     
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - 4,542,752 - 4,542,752 

 

ขอ้สมมติฐานจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีใชค้  านวณประมาณการ
หน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน มีดงัน้ี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
อตัราคิดลด ร้อยละ 2.96-3.32 ร้อยละ 2.96-3.32 ร้อยละ 2.96-3.08 ร้อยละ 2.96-3.08 
อตัราการข้ึนเงินเดือนโดยเฉล่ีย ร้อยละ 2.94-5.00 ร้อยละ 2.94-5.00 ร้อยละ 2.94-4.14 ร้อยละ 2.94-4.14 
อตัราการหมุนเวียนพนกังาน 0-45 % 0-45 % 0-45 % 0-45 % 
อายเุกษียณ 60 ปี 60 ปี 60 ปี 60 ปี 

 

ข้อสมมติเก่ียวกับอตัรามรณะในอนาคตถือตามข้อมูลทางสถิติท่ีเผยแพร่ทัว่ไป และอตัรา
ดอกเบ้ียคิดลดใชอ้ตัราดอกเบ้ียพนัธบตัรรัฐบาลซ่ึงมีระยะเวลาครบก าหนดใกลเ้คียงกบัก าหนดช าระของ
หน้ีสินค่าตอบแทนพนกังาน 

 

การวเิคราะห์ความอ่อนไหว 
การเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยัท่ีอาจเป็นไปไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล ณ วนัท่ีรายงาน โดยถือวา่ขอ้สมมติฐานอ่ืนๆ คงท่ี จะมีผลกระทบ
ต่อภาระผกูพนัผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวเ้ป็นจ านวนเงินดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
อตัราคิดลด เพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.50 1,217,106 1,235,227 1,206,078 1,230,396 
อตัราคิดลด ลดลงร้อยละ 0.50 (1,312,268) (1,329,565) (1,300,001) (1,324,169) 
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อตัราการข้ึนเงินเดือน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.50 (1,399,714) (1,271,336) (1,386,982) (1,266,057) 
อตัราการข้ึนเงินเดือน ลดลงร้อยละ 0.50 1,307,432 1,192,074 1,295,899 1,187,294 
อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.50 1,461,067 1,279,824 1,448,342 1,274,551 
อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน ลดลงร้อยละ 0.50 (1,533,909) (1,343,772) (1,519,709) (1,337,885) 

เม่ือวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2561 สภานิติบญัญติัแห่งชาติไดมี้มติผา่นร่างพระราชบญัญติัคุม้ครอง
แรงงานฉบบัใหม่ ซ่ึงกฎหมายดงักล่าวอยู่ในระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา พระราชบญัญติั
คุม้ครองแรงงานฉบบัใหม่น้ีก าหนดอตัราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจา้งเลิกจา้ง ส าหรับลูกจา้งซ่ึงท างาน
ติดต่อกนัครบ 20 ปีข้ึนไปใหมี้สิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่นอ้ยกวา่ค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนั การเปล่ียนแปลง
ดงักล่าวถือเป็นการแกไ้ขโครงการส าหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน กลุ่มบริษทัจะบนัทึก
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงดงักล่าวโดยรับรู้ตน้ทุนบริการในอดีตเป็นค่าใชจ่้ายทนัทีในก าไรขาดทุน
ในงวดท่ีกฎหมายดงักล่าวมีผลบงัคบัใช ้

 

ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัอยูร่ะหวา่งประเมินผลกระทบ ท่ีจะตอ้งรับรู้ภาระหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน
เพิ่มเติมจากการบงัคบัใชข้องกฎหมายดงักล่าว 

 
24. ทุนเรือนหุน้ 
 

เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2560 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2560 มีมติอนุมติัในเร่ือง ดงัต่อไปน้ี 
 

- พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม 648,576,474 บาท เป็น 
540,489,270 บาท สืบเน่ืองจากใบส าคัญแสดงสิทธิ  CIG-W5 หมดอายุ และพิจารณาอนุมัติแก้ไข
หนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ท่ี 4 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียน 

 

บริษทัไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงลดทุนจดทะเบียนของบริษทักบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 
3 พฤษภาคม 2560 

 

- พิจารณาอนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนจ านวน 216,195,708 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท คิดเป็น
ทุนจดทะเบียนท่ีเพิ่มข้ึนจ านวน 108,097,854 บาท เพื่อส ารองไวร้องรับการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ
ท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัรุ่นท่ี 7 (CIG-W7) และพิจารณาอนุมติัแกไ้ขหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ท่ี 4 
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียน 

 

บริษทัได้จดทะเบียนเปล่ียนแปลงเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทักบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือ
วนัท่ี 4 พฤษภาคม 2560 

 

- มีมติอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 216,195,708 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 
บาท เพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิของ CIG-W7 ทั้งน้ี หากไม่มีการใชสิ้ทธิไม่วา่ดว้ยเหตุอนัใดอนัเป็นผลใหมี้
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หุน้สามญัท่ีจดัสรรไวเ้พื่อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวเหลืออยู ่ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการบริษทัและ/หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ท่ีจะพิจารณาจดัสรร
หุน้สามญัท่ีเหลือดงักล่าวตามท่ีเห็นสมควร 

 

25. ใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้ 
 
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ CIG-W7   
ประเภทของใบส าคญัแสดงสิทธิ : ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั คร้ังท่ี 7 ท่ีจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นสามญั

เดิมของบริษทั (“ใบส าคญัแสดงสิทธิคร้ังท่ี 7” หรือ “CIG-W7”) 
จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออกและเสนอขาย : 216,915,708 หน่วย 
อายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ 
 

: 2 ปี นบัจากวนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ ซ่ึงออกวนัท่ี 3 เมษายน 2560 และ
วนัครบก าหนดอายตุรงกบัวนัท่ี 14 กมุภาพนัธ์ 2562 

ราคาการใชสิ้ทธิ : เท่ากบั 2.00 บาทต่อหุน้ (มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท) 
วนัใชสิ้ทธิคร้ังแรก : 30 มิถุนายน 2560 
วนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย : 14 กมุภาพนัธ์ 2562 
จ านวนคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 : 216,915,708 หน่วย 
   
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ CIG-W6   
ประเภทของใบส าคญัแสดงสิทธิ : ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั คร้ังท่ี 6 ท่ีจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นสามญั

เดิมของบริษทั (“ใบส าคญัแสดงสิทธิคร้ังท่ี 6” หรือ “CIG-W6”) 
จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออกและเสนอขาย : 216,912,158 หน่วย 
อายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ 
 

: 2 ปี นับจากวนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ ซ่ึงออกวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2559 
และวนัครบก าหนดอายตุรงกบัวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2561 

ราคาการใชสิ้ทธิ : เท่ากบั 1.50 บาทต่อหุน้ (มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท) 
วนัใชสิ้ทธิคร้ังแรก : 30 มิถุนายน 2559 
วนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย : 31 พฤษภาคม 2561 
จ านวนใชสิ้ทธิทั้งหมด : 400 หน่วย 

 
การจดัการความเส่ียงในส่วนทุน 

วตัถุประสงค์ของกลุ่มบริษทัในการบริหารทางการเงิน คือ การด ารงไวซ่ึ้งความสามารถใน
การด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง การด ารงไวซ่ึ้งโครงสร้างของทุนท่ีเหมาะสมและการรักษาอตัราส่วนหน้ีสิน
ต่อทุนไม่ใหเ้กินขอ้ก าหนดของสัญญาเงินกูย้มื 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 งบการเงินรวมแสดงอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเป็น 0.66 : 1 
และ 0.54 : 1 ตามล าดบั และงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเป็น 0.59 : 1 และ 0.47 : 1 
ตามล าดบั 
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26. ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 
 

ประกอบดว้ย 
  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 2561 2560 
การเปล่ียนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูปและงานระหวา่งท า (6,040,394) (8,353,840) (5,909,674) (8,353,040) 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 707,984,767 529,357,046 707,984,767 529,357,046 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 2,885,000 2,865,000 2,885,000 2,865,000 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 235,323,900 223,656,292 222,388,821 213,952,354 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 67,807,548 68,594,545 57,392,689 58,837,216 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุน 660,000 - 55,529,118 - 
ค่าขนส่ง 20,434,370 16,456,193 20,434,370 16,456,093 
ค่าส่งเสริมการขาย 21,470,973 13,393,700 20,844,669 13,055,641 
ค่าสารณูปโภค 13,400,242 13,424,759 12,194,492 12,102,074 
ตน้ทุนทางการเงิน 8,843,918 6,983,245 8,843,918 6,982,464 
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานอื่น 69,819,038 68,510,434 48,276,022 95,836,091 

รวม 1,142,589,362 934,887,374 1,150,864,192 941,090,939 

 
27. ค่าใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินได ้

 
27.1 ภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในก าไรขาดทุน 

 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 2561 2560 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั - 169,424 - 169,424 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (หมายเหตุ 18)     
การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว 219,267 (1,637,698) (5,349,046) (955,055) 

ค่าใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินได ้ 219,267 (1,468,274) (5,349,046) (785,631) 
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27.2 ภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 

(หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 2561 2560 
ผลขาดทุนจากการประมาณการตาม 
   หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

 
- 

 
4,542,752 

 
- 

 
4,542,752 

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 
ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน - 908,550 - 908,550 

 
รายการกระทบยอดจ านวนเงินระหวา่งค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดก้บัผลคูณของก าไรทางบญัชีกบั

อตัราภาษีท่ีใชส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สามารถแสดงไดด้งัน้ี 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 
ขาดทุนทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (39,385,533) (34,641,733) (63,855,067) (54,166,036) 
อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 
ขาดทุนทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี (7,877,107) (6,928,347) (12,771,013) (10,833,207) 
     

ผลกระทบทางภาษีของรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไม่ถือ     
เป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายทางภาษี ดงัน้ี     
ค่าเส่ือมราคารถยนตท่ี์มีมูลค่าเกิน 1 ลา้นบาท 167,904 167,850 167,904 167,850 
ขาดทุนจากมูลค่าสินคา้คงเหลือลดลง (18,872) (176,683) (18,872) (176,682) 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุน - - 4,885,668 - 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินใหกู้ย้มื - - 6,088,156 10,653,238 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 599,752 475,546 599,752 475,546 
ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 6,257,544 4,582,546 277,639 - 
อ่ืนๆ 870,779 2,048,512 770,766 (117,321) 

รวม - 169,424 - 169,424 
การเปล่ียนแปลงของผลแตกต่างชัว่คราว 219,267 (1,637,698) (5,349,046) (955,055) 
ค่าใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยู่ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 219,267 (1,468,274) (5,349,046) (785,631) 
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กลุ่มบริษทัใช้อตัราภาษีเงินไดท่ี้ลดลงเหลือร้อยละ 20 ในการวดัมูลค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ตามค าช้ีแจงของสภาวิชาชีพบญัชีท่ีออก
ในปี 2555 

28. ขาดทุนต่อหุน้ 
 

ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารขาดทุนส าหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั (ไม่
รวมก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนหุน้สามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ระหวา่งปี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 2561 2560 
ขาดทุนส าหรับปี (หน่วย : บาท) (39,604,800) (33,163,985) (58,506,021) (53,380,405) 
จ านวนหุน้สามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ (หน่วย : หุน้) 864,786,382 864,786,382 864,786,382 864,786,382 
ขาดทุนต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท/หุน้) (0.0458) (0.0383) (0.0677) (0.0617) 

 

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลดค านวณโดยการหารก าไร(ขาดทุน)สุทธิส าหรับงวดที่เป็นของ
ผูถื้อหุน้สามญัดว้ยจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัท่ีออกและช าระแลว้ปรับปรุงดว้ยจ านวนหุน้สามญั
เทียบเท่าปรับลด ซ่ึงค านวณโดยใชจ้  านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของหุ้นสามญัท่ีบริษทั ตอ้งออกเพื่อแปลง
หุน้สามญัเทียบเท่าปรับลดทั้งส้ินให้เป็นหุ้นสามญั โดยสมมติวา่บริษทัจะน าเงินท่ีไดรั้บจากการใชสิ้ทธิไปซ้ือ
หุน้สามญัจากบุคคลภายนอกคืนมาดว้ยมูลค่ายติุธรรมเพื่อน าหุน้สามญัดงักล่าวมาใชใ้นการแปลงหุน้ ซ่ึงบริษทั
ไม่แสดงก าไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ปรับลดส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เน่ืองจากราคาตลาดถวัเฉล่ีย
ของหุน้สามญัต ่ากวา่ราคาตามสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ 

 
29. การเสนอขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

 

กลุ่มบริษทัประกอบธุรกิจเก่ียวกบัธุรกิจผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑแ์ละช้ินส่วนเคร่ืองปรับอากาศ 
และเคร่ืองท าความเยน็ รวมทั้งบริการซ่อมแซม บ ารุงรักษาและตรวจสอบสินคา้ ธุรกิจก่อสร้างและธุรกิจ
โรงแรม ก าไร(ขาดทุน)จากการด าเนินงานของแต่ละส่วนงานนั้นเกิดข้ึนจากยอดรายไดห้กัตน้ทุนขาย และ
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารท่ีระบุไดข้องส่วนงานธุรกิจนั้น 
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ขอ้มูลเก่ียวกบัการด าเนินงานตามประเภทส่วนงานทางธุรกิจของกลุ่มบริษทัมีดงัน้ี 
 

(หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
 ขายสินคา้ช้ินส่วน ใหบ้ริการ บริการดา้น  
 เคร่ืองปรับอากาศ รับเหมาก่อสร้าง โรงแรม รวม 
รายไดจ้ากการขายและบริการในประเทศ 560,802,846 129,827,334 17,314,500 707,944,680 
รายไดจ้ากการขายและบริการต่างประเทศ 382,445,761 - - 382,445,761 

รวม 943,248,607 129,827,334 17,314,500 1,090,390,441 
ตน้ทุนขายและบริการ (795,259,476) (119,858,379) (27,108,726) (942,226,581) 
ก าไร(ขาดทุน)ขั้นตน้ตามส่วนงาน 147,989,131 9,968,955 (9,794,226) 148,163,860 
ค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน    (191,518,863) 
ขาดทุนจากการด าเนินงาน    (43,355,004) 
รายไดอ่ื้น    14,032,655 
ตน้ทุนทางการเงิน    (8,843,918) 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม    (1,219,267) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้    (219,267) 
ขาดทุนส าหรับปี     (39,604,800) 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน    - 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม    (39,604,800) 
สินทรัพยถ์าวรส่วนงาน    427,580,201 
สินทรัพยส่์วนกลาง    753,785,092 
สินทรัพยร์วม    1,181,365,293 
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 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม 
 ส าหรับปีวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
 ขายสินคา้ช้ินส่วน ใหบ้ริการ บริการดา้น  
 เคร่ืองปรับอากาศ รับเหมาก่อสร้าง โรงแรม รวม 
รายไดจ้ากการขายและบริการในประเทศ 502,884,316 22,138,184 15,713,670 540,736,170 
รายไดจ้ากการขายและบริการต่างประเทศ 330,064,942 - - 330,064,942 

รวม 832,949,258 22,138,184 15,713,670 870,801,112 
ตน้ทุนขายและบริการ (712,944,000) (19,964,970) (19,197,791) (752,106,761) 
ก าไร(ขาดทุน)ขั้นตน้ตามส่วนงาน 120,005,258 2,173,214 (3,484,121) 118,694,351 
ค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน    (175,797,368) 
ขาดทุนจากการด าเนินงาน    (57,103,017) 
รายไดอ่ื้น    29,444,529 
ตน้ทุนทางการเงิน    (6,983,245) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้    1,468,274 
ขาดทุนส าหรับปี    (33,173,459) 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน    (3,634,202) 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม    (36,807,661) 
สินทรัพยถ์าวรส่วนงาน    502,274,120 
สินทรัพยส่์วนกลาง    651,935,842 
สินทรัพยร์วม    1,154,209,962 

 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริษทัมีลูกคา้รายใหญ่ท่ีมูลค่าการขาย
สูงกวา่ร้อยละ 10 ของรายไดจ้ากการขายจ านวน 2 ราย มูลค่าการขายรวม 484.16 ลา้นบาท และจ านวน 3 ราย 
มูลค่าการขายรวม 515.79 ลา้นบาท ตามล าดบั 

 
30. เคร่ืองมือทางการเงิน 

 

นโยบายการบริหารความเส่ียงทางการเงิน 
 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงอนัเก่ียวเน่ืองกบัการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย อตัราแลกเปล่ียน
ในตลาด และจากการท่ีคู่สัญญาไม่ปฏิบติัตามสัญญา ซ่ึงกลุ่มบริษทัจะพิจารณาใช้เคร่ืองมือทางการเงิน
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ท่ีเหมาะสม เพื่อป้องกนัความเส่ียงดงักล่าว อยา่งไรก็ตามกลุ่มบริษทัไม่มีนโยบายท่ีจะถือหรือออกเคร่ืองมือ
ทางการเงินเพื่อการเก็งก าไรหรือเพื่อการคา้ 

 
 

ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือ 
 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบับญัชีลูกหน้ีการคา้ ซ่ึงส่วนใหญ่เกิด
จากการขายและการให้บริการกบัลูกคา้ อย่างไรก็ตามเน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีนโยบายการให้สินเช่ือท่ี
ระมดัระวงั นอกจากน้ีลูกหน้ีของกลุ่มบริษทัประกอบดว้ยลูกหน้ีหลายราย ดงันั้นกลุ่มบริษทัจึงไม่คาดวา่
จะไดรั้บความเสียหายอยา่งเป็นสาระส าคญัจากการเก็บหน้ี 

 

ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย 
 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีเกิดข้ึนจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียในตลาด
ในอนาคต ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั อยา่งไรก็ตามกลุ่มบริษทั
บริหารความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียโดยใชว้ธีิการต่างๆ รวมถึงการจดัสรรเงินกูย้มืท่ีเป็นอตัราดอกเบ้ียคงท่ี 
และลอยตวัใหเ้หมาะสม และสอดคลอ้งกบักิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มบริษทัซ่ึงมีรายละเอียดส่วนใหญ่ ดงัน้ี 

 
  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม 
 วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย ไม่มี รวม อตัรา 
 ภายใน 1 ปี 2 ถึง 5 ปี ปรับข้ึนลง ดอกเบ้ีย  ดอกเบ้ีย 

   ตามราคาตลาด    
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 8,405,360 12,252,997 20,658,357 0.04-1.10 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 14,000,000 - - - 14,000,000 1.50-15.00 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการอื่น 6,200,000 - - - 6,200,000 15.00 
เงินใหกู้ย้มืแก่บุคคลอื่นท่ีผดินดัช าระ - - - 38,910,289 38,910,289 - 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น - - - 199,248,746 199,248,746 - 

รวม 20,200,000 - 8,405,360 250,412,032 279,017,392  
       
หนี้สินทำงกำรเงิน       

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 20,000,000 - 77,921,280 - 97,921,280 0.00-7.42 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการอื่น 51,998,728 - - - 51,998,728 5.50 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 1,292,611 21,000 - - 1,313,611 0.62-4.77 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น - - - 247,873,893 247,873,893 - 

รวม 73,291,339 21,000 77,921,280 247,873,893 399,107,512  
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(หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม 
 วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย ไม่มี รวม อตัรา 
 ภายใน 1 ปี 2 ถึง 5 ปี ปรับข้ึนลง ดอกเบ้ีย  ดอกเบ้ีย 

   ตามราคาตลาด    
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 9,688,055 22,232,240 31,920,295 0.04-1.25 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 18,000,000 - - - 18,000,000 1.50-15.00 
เงินใหกู้ย้มืแก่บุคคลอื่นท่ีผดินดัช าระ - - - 38,910,289 38,910,289 - 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น - - - 203,540,630 203,540,630 - 

รวม 18,000,000 - 9,688,055 264,683,159 292,371,214  
       
หนี้สินทำงกำรเงิน       

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 50,000,000 - 60,692,839 - 110,692,839 0.00-7.42 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการอื่น 25,723,638 - - - 25,723,638 5.50 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 1,476,943 1,235,081 - - 2,712,024 0.62-4.77 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น - - - 206,518,631 206,518,631 - 

รวม 77,200,581 1,235,081 60,692,839 206,518,631 345,647,132  
  
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย ไม่มี รวม อตัรา 
 ภายใน 1 ปี 2 ถึง 5 ปี ปรับข้ึนลง ดอกเบ้ีย  ดอกเบ้ีย 

   ตามราคาตลาด    
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 3,217,106 12,027,489 15,244,595 0.04-1.10 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 95,261,500 - - - 95,261,500 1.50 
เงินใหกู้ย้มืแก่บุคคลอื่นท่ีผดินดัช าระ - - - 38,910,289 38,910,289 - 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น - - - 205,618,579 205,618,579 - 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 102,059,223 - - 102,059,223 1.50 

รวม 95,261,500 102,059,223 3,217,106 256,556,357 457,094,186  
       
หนี้สินทำงกำรเงิน       

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 20,000,000 - 77,921,280 - 97,921,280 0.00-7.42 
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เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการอื่น 51,998,728 - - - 51,998,728 5.50 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 1,292,611 21,000 - - 1,313,611 0.62-4.77 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น - - - 239,073,808 239,073,808 - 

รวม 73,291,339 21,000 77,921,280 239,073,808 390,307,427  
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย ไม่มี รวม อตัรา 
 ภายใน 1 ปี 2 ถึง 5 ปี ปรับข้ึนลง ดอกเบ้ีย  ดอกเบ้ีย 

   ตามราคาตลาด    
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 6,877,249 22,130,338 29,007,587 0.04-1.25 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 37,261,500 - - - 37,261,500 1.50 
เงินใหกู้ย้มืแก่บุคคลอื่นท่ีผดินดัช าระ - 38,910,289 - - 38,910,289 - 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น - - - 207,017,440 207,017,440 - 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 132,500,000 - - 132,500,000 1.50 

รวม 37,261,500 171,410,289 6,877,249 229,147,778 444,696,816  
       

หนี้สินทำงกำรเงิน       
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 50,000,000 - 60,692,839 - 110,692,839 0.00-7.42 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการอื่น 25,723,638 - - - 25,723,638 5.50 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 1,476,943 1,235,081 - - 2,712,024 0.62-4.77 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น - - - 201,834,874 201,834,874 - 

รวม 77,200,581 1,235,081 60,692,839 201,834,874 340,963,375  
 

ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 
 

ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนของกลุ่มบริษทัส่วนใหญ่เก่ียวขอ้งกบัการขายสินคา้และซ้ือ
วตัถุดิบเป็นเงินตราต่างประเทศ โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงไม่ไดท้  าสัญญาป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน ดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2560 
สกุลเงิน (หน่วย : พนั) สินทรัพย ์ หน้ีสิน สินทรัพย ์ หน้ีสิน 

ดอลลาร์สหรัฐ 1,920 2,430 3,203 3,774 
ดอลลาร์ออสเตรเลีย 11 - 61 - 
ยโูร - - - 1 
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มูลค่ายติุธรรม 
เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่จดัอยูใ่นประเภทระยะสั้นและเงินกูย้ืม

มีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราในตลาด ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัจึงเช่ือวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
และหน้ีสินทางการเงินดงักล่าวแสดงมูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่ายติุธรรมอยา่งมีสาระส าคญั 

31. ล าดบัชั้นมูลค่ายติุธรรม 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยบ์างรายการท่ีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม
ไวแ้ยกแสดงตามระดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ไดด้งัน้ี 

(หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
สินทรัพยท่ี์เปิดเผยมูลค่ายติุธรรม         
อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (หมายเหตุ 14) - - 235.69 235.69 - - 127.70 127.70 

 
32. ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
 

นอกจากหน้ีสินตามท่ีปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 
กลุ่มบริษทัยงัมีภาระผกูพนัอ่ืนดงัน้ี 

 

32.1 ภาระผกูพนัจากวงเงินสินเช่ือระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 
 

  งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
 สกลุเงิน 

(หน่วย : ลา้น) 
วงเงิน 
ทั้งส้ิน 

วงเงิน 
ใชไ้ป 

วงเงิน 
คงเหลือ 

วงเงิน 
ทั้งส้ิน 

วงเงิน 
ใชไ้ป 

วงเงิน 
คงเหลือ 

หนงัสือค ้าประกนั บาท 197.46 129.36 68.10 38.30 38.30 - 
วงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิตและทรัสตรี์ซีท ดอลลาร์สหรัฐ 135.00 92.60 42.40 105.00 49.79 55.21 
วงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร บาท 30.00 24.75 5.25 25.00 10.91 14.09 
วงเงินกูย้มืระยะสั้น บาท 20.00 20.00 - 50.00 50.00 - 

 

วงเงินสินเช่ือดงักล่าวขา้งตน้ใชห้ลกัทรัพยค์  ้าประกนัตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 13 
และขอ้ท่ี 15 
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32.2 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุนอนัเก่ียวเน่ืองกบั
สัญญาการสั่งซ้ือเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ เป็นจ านวนเงิน 5.00 ล้านบาท และ 9.27 ล้านบาท 
ตามล าดบั 

 

32.3 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัยอ่ยมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุนอนัเก่ียวเน่ืองกบัสัญญา
การซ้ือท่ีดิน เป็นจ านวนเงิน 23.58 ลา้นบาท 

 

32.4 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าด าเนินงาน สัญญามีอายุ 
3 ถึง 12 ปี โดยมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่า ดงัน้ี 

 

  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 2561 2560 
ภายในหน่ึงปี 1,543,500 480,000 480,000 480,000 
1-5 ปี 1,924,900 760,000 280,000 760,000 

รวม 3,468,400 1,240,000 760,000 1,240,000 
 

33. การอนุมติังบการเงิน 
 

กรรมการผูมี้อ  านาจอนุมติัของบริษทั ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ไดอ้นุมติัให้ออกงบการเงินแลว้
เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2562 
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ชื่อบริษัท บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

ชื่อย่อ CIG

ประเภทธุรกิจหลัก ผลิตชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศ (ประเภทคอยล์)

เลขทะเบียนบริษัท 0107547000133

ทุนจดทะเบียน ทุนจดทะเบียน  648,587,124 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2561)

ทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว 432,393,391.00 บาท

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น 0.50 บาท

ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่ เลขที่ 1/1 หมู่ที่ 7 ถนนบางคูวัด ต�าบลบางคูวัด อ�าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000

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

ที่ตั้งส�ำนักงำนสำขำ เลขที่ 789/75 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง  ต�าบลหนองขาม 

อ�าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

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

ที่ตั้งส�ำนักงำนสำขำ เลขที่ 526/1-3 หมู่ที่ 3 ซอยท่านผู้หญิง ถนนเทพารักษ์  ต�าบลเทพารักษ์  

อ�าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270

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

โฮมเพจ http://www.coilinter.com

บุคคลอ้ำงอิง

นำยทะเบียนหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด 

เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

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

ผู้สอบบัญชี นายอ�าพล จ�านงค์วัฒน์ หรือ นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา หรือนายนริศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชี

รับอนุญาตเลขที่ 4663, 4664 และ 5369 ตามล�าดับ หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ ก.ล.ต.  

ให้ความเห็นชอบ แห่งบริษัท ส�านักงาน เอ เอ็ม ซี จ�ากัด

เลขที่ 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้นที่ 19 ยูนิต 4 ถนนสีลม แขวงสีลม

เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ : 0-2231-3980-7 

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
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บริษัทย่อย

ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจหลัก

เลขทะเบียนบริษัท

ทุนจดทะเบียน

ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่

ที่ตั้งส�ำนักงำนสำขำ

โฮมเพจ

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

ธุรกิจบริการ ประเภท โรงแรม และธุรกิจประมูลงาน รับเหมาก่อสร้าง

0845547005846

ทุนจดทะเบียน 100,000,000.00 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

ทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว 100,000,000.00 บาท 

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

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

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

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

http://www.samayabura.com

ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจหลัก

เลขทะเบียนบริษัท

ทุนจดทะเบียน

ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่

บริษัท ซีไอจี (ประเทศไทย) จ�ากัด 

ผลิตและจ�าหน่ายอุปกรณ์ และชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศและเครื่องท�าความเย็นทุกชนิด

0135554002471

ทุนจดทะเบียน 60,000,000.00 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

ทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว 54,000,000.00 บาท

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

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

โทรสาร :  0-2976-5023, 0-2598-2332

ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจหลัก

เลขทะเบียนบริษัท

ทุนจดทะเบียน

ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่

บริษัท สยามเรลเวย์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด 

ธุรกิจศูนย์ซ่อมรถไฟ

0135560001243

ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

ทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว 1,000,000 บาท

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

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

โทรสาร :  0-2976-5023



บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
1/1 ม.7 ถ.บางคูวัด ต.บางคูวัด 

อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ +66 (02) 976 5290 

แฟกซ์ +66 (02) 976 5023

www.coilinter.com




