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1. นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ 

 จำกควำมต้องกำรท่ีหลำกหลำยของลูกค้ำ ซึ่งแตกต่ำงไปตำมกลุ่มอุตสำหกรรม และในแต่กลุ่มอุตสำหกรรมก็มี
ลักษณะกำรใช้งำนของผลิตภัณฑ์ที่แตกต่ำงไปตำมธุรกิจของลูกค้ำ ท ำให้เกิดควำมซับซ้อนทั้งในด้ำนรูปแบบ คุณภำพ 
มำตรฐำน และปริมำณกำรใช้งำน กำรจัดกำรดังกล่ำวไม่เพียงแค่กำรจัดกำรผลิตภัณฑ์ให้ตรงตำมควำมต้องกำรเท่ำนั้น 
แต่ยังมีบริกำรท่ีลูกค้ำต้องกำรให้จดักำร เพื่อสร้ำงควำมมั่นใจในดำ้นกำรส่งมอบสินค้ำที่ตรงตำมก ำหนด กำรลดภำระกำร
จัดเก็บสินค้ำคงคลังของลูกค้ำ กำรให้ค ำปรึกษำในเรื่องรูปแบบผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุดและคุ้มค่ำ
ส ำหรับลูกค้ำ  

 ซึ่งกลุ่มลูกค้ำของบริษัท ประกอบด้วย ผู้ผลิตเครื่องปรับอำกำศ และลูกค้ำที่อยู่ในตลำดสินค้ำทดแทน เช่น    
ศูนย์ซ่อมเครื่องปรับอำกำศ  ศูนย์ซ่อมเครื่องท ำควำมเย็น เป็นต้น นอกจำกนี้บริษัทยังมีฝ่ำยวิศวกรรมที่จะช่วยให้
ค ำแนะน ำแก่ลูกค้ำในกำรออกแบบผลิตภัณฑ์โดยบริษัทจะช่วยค ำนวณเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่เหมำะกับควำมต้องกำรของ
ลูกค้ำโดยมีคู่แข่งทั้งในและต่ำงประเทศ ได้แก่บริษัทที่รับจ้ำงผลิตคอยล์โดยเฉพำะเช่นเดียวกับบริษัทและบริษัทผู้ผลิต
เครื่องปรับอำกำศที่รับจ้ำงผลิตคอยล์ 
 

 1.1  นโยบำยกำรประกอบธุรกิจในภำพรวม 
 

วิสัยทัศน์  
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ปจ ำกัด (มหำชน) จะเป็นผู้น ำด้ำนกำรผลิตคอยล์ระดับมำตรฐำนสำกลในเอเชีย 
และผลิตภัณฑ์ของซี.ไอ.กรุ๊ปจะเป็นที่ต้องกำรของผู้ใช้ทั่วโลก 

พันธกิจ 
1. มุ่งสร้ำงนวัตกรรม ค้นคว้ำวิจัยกำรผลิตและผลิตภัณฑ์อย่ำงไม่หยุดยั้ง  
2. ได้รับกำรรับรองกระบวนกำรผลิต กำรปฏิบัติงำน และคุณภำพของผลิตภัณฑ์ ตำม

มำตรฐำนสำกล เพื่อพัฒนำและรักษำไว้ซึ่งมำตรฐำนกำรผลิตสินค้ำคุณภำพอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุดตลอดเวลำ 

3. รักษำและเพิ่มส่วนแบ่งกำรตลำดในประเทศและต่ำงประเทศ สร้ำงตลำดใหม่ให้มีควำม
หลำกหลำยมำกขึ้น 

4. บริหำรจัดกำรด้วยหลักธรรมำภิบำล บนข้อมูลที่ ถูกต้องและเป็นปัจจุบันด้วยต้นทุนที่
เหมำะสม 

5. พัฒนำทรัพยำกรมนุษย์  และส่ิงแวดล้อมอย่ำงต่อเนื่อง 
6. สร้ำงผลตอบแทนสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
7. สร้ำง Brand ให้เป็นท่ีรู้จัก 
8. เป็นองค์กรแห่งควำมภำคภูมิใจ (Proud Organization)  

วัตถุประสงค์   
1. สร้ำงแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักและมีสินค้ำที่เป็นที่ต้องกำรของลูกค้ำทั้งในและต่ำงประเทศ

เนื่องจำกเป็นสินค้ำที่มีคุณภำพและมีกำรบริกำรท่ีประทับใจ 
2. กระบวนกำรผลิตทันสมัย ต้นทุนต่ ำ ใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำ 
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3. สร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่โดดเด่นด้ำนนวัตกรรมที่สำมำรถสร้ำงควำมแตกต่ำงและ
ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำได้อย่ำงเกินควำมคำดหมำย 

4. พนักงำนมีประสิทธิภำพ รักองค์กร 
5. เป็นองค์กรที่เป็นท่ีมุ่งหมำยของบุคคลทั่วไปท่ีจะได้เข้ำมำท ำงำน 
6. สร้ำงควำมพึงพอใจให้กับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   

1.2  กำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำกำรที่ส ำคัญ 

บริษัท ซี. ไอ. กรุ๊ป จ ำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 สิงหำคม 2534 จำกกำรรวมตัวกันของกลุ่มผู้บริหำรซึ่งเคย
ร่วมงำนกับบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนเครื่องปรับอำกำศของประเทศสหรัฐอเมริกำ ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรกจ ำนวน 10 ล้ำนบำท 
โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อประกอบธุรกิจผลิตคอยล์เย็น (Evaporator Coil) คอยล์ร้อน (Condenser Coil) และคอยล์น้ ำ
เย็น (Chilled Water Coil) ซึ่งเป็นส่วนประกอบของเครื่องปรับอำกำศ เครื่องท ำควำมเย็น และอุปกรณ์ถ่ำยเทควำมร้อน/
ควำมเย็นประเภทอื่นๆ เพื่อจ ำหน่ำยในประเทศ จนกระทั่งในปี 2541 บริษัทจึงเริ่มผลิตและจ ำหน่ำยไปยังต่ำงประเทศ 
จนกระทั่งในปี 2541 บริษัทจึงเริ่มผลิตและจ ำหน่ำยไปยังต่ำงประเทศ 

 

ปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียน 483.394 ล้ำนบำท และเป็นหนึ่งในผู้ด ำเนินธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยคอยล์รำย
ใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย โดยได้มีกำรปรับแนวทำงกำรด ำเนินธุรกิจที่มุ่งเพิ่มคุณค่ำสร้ำงควำมส ำเร็จให้กับลูกค้ำมำกกว่ำ
กำรจัดจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์อย่ำงเดียว 

 

บริษัทมีส ำนักงำนและโรงงำนแห่งแรกตั้งอยู่ ณ จังหวัดปทุมธำนี ต่อมำได้ขยำยก ำลังกำรผลิตด้วยกำรก่อสร้ำง
โรงงำนผลิตที่ อ ำเภอศรีรำชำ จังหวัดชลบุรี บนเนื้อที่ประมำณ 6 ไร่ และอ ำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปรำกำร บนเนื้อที่
ประมำณ 1 ไร่ ปัจจุบันบริษัทมีส ำนักงำนใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 1/1 หมู่ที่ 7 ถนนบำงคูวัด ต ำบลบำงคูวัด อ ำเภอเมือง จังหวัด
ปทุมธำนี 12000 

 

กำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำกำรที่ส ำคัญเกี่ยวกับกำรประกอบธุรกิจและกำรบริหำรงำนในช่วงที่ผ่ำนมำของบริษัท 
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2543 
 
 
 
 
 
 

 

- สินค้ำของบริษัทได้รับกำรรับรองคุณภำพสินค้ำตำมมำตรฐำนของประเทศแคนำดำจำก  
Canadian Standards Association (“CSA”)* ที่ ระดับควำมดัน สูงสุดไม่ เกิน  420 PSI 
(Pound Per Square Inch) ท ำให้สำมำรถขยำยตลำดต่ำงประเทศไปยังประเทศแคนำดำ  

- ได้รับรำงวัลผู้จัดจ ำหน่ำยชิ้นส่วนเครื่องปรับอำกำศที่มีคุณภำพสูงสุด (Golden Award) จำก
บริษัท เทรน (ประเทศไทย) จ ำกัด 

- ได้รับใบประกำศจำกกรมโรงงำนอุตสำหกรรมในกำรเข้ ำร่วมโครงกำร “Ozone Depleting 
Substance Phaseout” ใ น ก ำ รย ก เลิ ก ก ำ ร ใช้ ส ำ ร  Chlorofluorocarbons (CFC) ใ น
กระบวนกำรผลิตทุกขั้นตอน 

 
2545 - ได้รับกำรรับรองคุณภำพสินค้ำตำมมำตรฐำนของประเทศสหรัฐอเมริกำ จำก Underwriters 

Laboratories Inc. (“UL”) ที่ระดับควำมดันสูงสุดไม่เกิน 500 PSI ท ำให้บริษัทสำมำรถขยำย 
ตลำดต่ำงประเทศได้มำกขึ้น โดยเฉพำะในประเทศสหรัฐอเมริกำ 

- ได้รับรำงวัลผู้จัดจ ำหน่ำยดีเด่น (Best Supplier) จำก บริษัท เทรน (ประเทศไทย) จ ำกัด 
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2546 - ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนระบบคุณภำพ ISO 9001 : 2000 
- ควบรวมกิจกำรกับบริษัท ฮีท อินเทอะเชนจ์ จ ำกัด และจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหม่ ด้วยทุน

จดทะเบียนและเรียกช ำระแล้ว  94 ล้ำนบำท 
- เพิ่มทุนจดทะเบียนจำก 94 ล้ำนบำท เป็น 120 ล้ำนบำท โดยกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุน

จ ำนวน  260,000 หุ้น  มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100 บำท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตำมสัดส่วน 
2547 - ได้กำรรับรองคุณภำพสินค้ำ UL ตำมมำตรฐำนของประเทศสหรัฐอเมริกำส ำหรับสินค้ำของ

บริษัททุกรุ่นท่ีระดับควำมดันสูงสุดไม่เกิน 540 PSI 
- บริษัทได้ด ำเนินกำรแปลงสภำพเป็นบริษัทมหำชน เปล่ียนแปลงมูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้จำกเดิม  

100 บำท เป็น 1 บำท  รวมทั้งเพิ่มทุนจดทะเบียนจำก 120 ล้ำนบำท เป็น 165 ล้ำนบำท 
- ได้รับรำงวัล Best Performance ส ำหรับ  Service & Special Project จำกบริษัท  เทรน 

(ประเทศไทย) จ ำกัด จำกกำรให้บริกำรที่ดี กำรจัดส่งสินค้ำที่ตรงเวลำ คุณภำพสินค้ำ รวมทั้ง
กำรให้ค ำปรึกษำในกำรออกแบบระบบคอยล์ในเครื่องปรับอำกำศขนำดใหญ่ส ำหรับโครงกำร
ต่ำง ๆ 

2548 - เสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจ ำนวน 41  ล้ำนหุ้นต่อประชำชนและจ ำนวน 4 ล้ำนหุ้นต่อ
กรรมกำรและพนักงำนของบริษัท 

- เข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ในวันที่ 27 มกรำคม 2548 
- ได้รับรำงวัลอุตสำหกรรมดีเด่น ประจ ำปี 2548  ประเภทกำรบริหำรอุตสำหกรรมขนำดกลำง

และขนำดย่อม จำกนำยกรัฐมนตรี จัดโดยกรมส่งเสริมอุตสำหกรรม กระทรวงอุตสำหกรรม 
- เพิ่มทุนจดทะเบียนจำก 165 ล้ำนบำท เป็น 247.50 ล้ำนบำท โดยกำรเสนอขำยใบส ำคัญ

แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมจ ำนวนไม่เกิน 82,500,000  หน่วยใน
อัตรำส่วน 2 หุ้นสำมัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบส ำคัญแสดงสิทธิ (เศษที่เกิดจำกกำรค ำนวณให้ปัด
เศษทิ้ง)  

2549 - ได้รับอนุญำตให้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ จำกส ำนักงำน ก.ล.ต. เมื่อวันท่ี 22 ธันวำคม 2549 
2550 - เพิ่มทุนจดทะเบียนจำก 247.50 ล้ำนบำท เป็น 350 ล้ำนบำท โดยกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญ

เพิ่มทุน จ ำนวนไม่เกิน 85.50 ล้ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท ให้แก่ประชำชน (Public 
Offering) และรองรับกำรปรับสิทธิของใบส ำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสำมัญของบริษัท รุ่นที่ 1  

        ที่อำจได้รับผลกระทบจำกกำรเสนอขำยหุ้นกับประชำชนในครั้งนี้จ ำนวน 17.00 ล้ำนหุ้น  
- เปิดด ำเนินกำรโรงงำนใหม่ของบริษัท ที่ตั้งอยู่ ณ นิคมอุตสำหกรรมปิ่นทอง จ.ชลบุรี  
- ได้รับอนุญำตให้เสนอขำยหุ้นสำมัญต่อประชำชน จ ำนวนไม่เกิน 85.50 ล้ำนหุ้น จำก

ส ำนักงำน  ก.ล.ต. เมื่อวันท่ี 26 ตุลำคม 2550     
2551 - บริษัทลงทุนในหุ้นสำมัญของบริษัท เดอ ละไม จ ำกัด ซึ่งท ำธุรกิจโรงแรมที่ อ.เกำะสมุย  

        จ.สุรำษฎร์ธำนี จ ำนวน 999,680 หุ้น เป็นจ ำนวนเงินรวมทั้งส้ิน 144.95 ล้ำนบำท 
–     อนุมัติโครงกำรซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหำรทำงกำรเงิน ( Treasury Stock) ระยะเวลำที่จะซื้อคืน 
        ตั้งแต่วันท่ี 18 พ.ย. 2551 – 17 พ.ค. 2552 
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2552 
 
 
 

- เปล่ียนแปลงมูลค่ำหุ้นของบริษัท  จำกหุ้นละ 1 บำท (หนึ่งบำท) เป็นหุ้นละ 0.50 บำท และ 
        เปล่ียนแปลงจ ำนวนหุ้นสำมัญของบริษัทจำก 350,000,000 หุ้น เป็น 700,000,000 หุ้น    
        ทั้งนี้ จึงส่งผลให้จ ำนวนหุ้นสำมัญที่จ ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดของบริษัทเปล่ียนแปลงไปจำก 
        เดิม คือ จ ำนวน 251,592,417 หุ้น เป็นจ ำนวน  503,184,834  หุ้น  
- บริษัทได้ซื้อหุ้นคืนเป็นจ ำนวนทั้งสิ้น 3,194,800 หุ้น (Par 1 บำท) คิดเป็น 1.27% ของ 
        จ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมด และได้จ ำหน่ำยหุ้นท่ีซื้อคืนไปแล้วทั้งหมดเป็นจ ำนวน  
         6,389,600 หุ้น (Par 0.50) บำท) 
- ได้รับรำงวัล Best Performance ส ำหรับ Service & Special Project  2009  จำกบริษัท  
        เทรน (ประเทศไทย) จ ำกัด จำกกำรให้บริกำรที่ดี กำรจัดส่งสินค้ำที่ตรงเวลำ คุณภำพสินค้ำ  
       รวมทั้งกำรให้ค ำปรึกษำในกำรออกแบบระบบคอยล์ในเครื่องปรับอำกำศขนำดใหญ่ส ำหรับ 
       โครงกำรต่ำง ๆ 
–     ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนระบบคุณภำพ ISO 9001 : 2008 

2553 
 
 
 
 
 
 

- ได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นให้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญ                                            
ของบริษัท เพื่อเสนอขำยให้แก่กรรมกำรและพนักงำนของบริษัท ครั้งที่ 1 (ESOP-1) โดยไม่
คิดมูลค่ำ จ ำนวน 25,100,000 หน่วย 

- ได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นให้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญ       
ของบริษัทรุ่นที่ 2 (CIG-W2) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทโดยไม่คิดมูลค่ำ จ ำนวนไม่เกิน 
219,611,940 หน่วย โดยจัดสรรในอัตรำ 1 หุ้นเดิม : 0.43637118 หน่วย CIG-W2 

2554 - ได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นให้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญ       
ของบริษัทรุ่นที่ 3 (CIG-W3) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทโดยไม่คิดมูลค่ำจ ำนวนไม่เกิน 
3,048,173,915 หน่วย โดยจัดสรรในอัตรำ 1 หุ้นเดิม : 5 หน่วย CIG-W3 

2555 - CIG-W2 หมดอำยุโดยมีจ ำนวนหุ้นคงเหลือ 13,555,079 หุ้น 
- ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำได้โอนภำระหนี้ของบริษัทเดอละไม จ ำกัด ให้บรรษัทบริหำรสินทรัพย์

กรุงเทพเป็นผู้เรียกร้อง 
- CIG-W3 หมดอำยุโดยมีจ ำนวนหุ้นคงเหลือ  213,003,580 หุ้น 

2556 - ได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นให้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสำมัญ       ของ
บริษัทรุ่นที่  4 (CIG-W4) ให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทโดยไม่คิดมูลค่ำจ ำนวนไม่ เกิน 
601,836,915 หน่วย โดยจัดสรรในอัตรำ 1 หุ้นเดิม : 2 หน่วย CIG-W4 

- ESOP-1 หมดอำยุโดยมีจ ำนวนหุ้นคงเหลือ 1,761,399 หุ้น 
- บริษัทย่อย (บ.ซี.ไอ.จี (ประเทศไทย) จ ำกัด) ลงนำมในสัญญำขำยเงินลงทุนในหุ้นสำมัญของ

บริษัท เฉินโจว ซีไอ ฮีทติ้ง แอนด์รีฟริกเกอร์เรชั่น อีควิปเม้นต์ แมนูแฟคเจอร์ จ ำกัด ในรำคำ 
17.55 ล้ำนบำท แก่บริษัทในประเทศไทยที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 
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2557 - 12 พ.ค. : จัดประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2557 
- 29 ต.ค. : CIG-W4 หมดอำยุโดยมีจ ำนวนหุ้นคงเหลือ 38,074,641 หุ้น 
- 9 ม.ค.   :  บริษัทย่อย, บริษัท ซี.ไอ.จี (ประเทศไทย) จ ำกัด, ร่วมลงทุนใน บริษัท ฟ้ำขวัญทิพย์ 

จ ำกัด 
- 7 ส.ค.   :  ปิดคดีแพ่งส ำหรับลูกหนี้รำยนำงสุธำสินี เสตะพันธ์ หรือ มุตตำมระแล้วโดยศำล

ยกค ำร้องของผู้คัดค้ำนคือจ ำเลยในคดีนี้ ทั้งนี้บริษัทได้เข้ำร่วมประมูลทรัพย์ในคดีนี้ที่ศำล
พิจำรณำให้น ำขำยทอดตลำดด้วยมูลค่ำ  60 ล้ำนบำท โดยบริษัทเป็นผู้ชนะกำรประมูล และ 
ได้จดทะเบียนรับโอนทรัพย์ ดังกล่ำวเรียบร้อยแล้ว 

- 19 พ.ย. : บริษัทย่อย, บริษัท เดอ ละไม จ ำกัด, ได้รับควำมเห็นชอบในกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ 
จำก บริษัท บริหำรสินทรัพย์กรุงเทพพำณิชย์ จ ำกัด โดยตกลงให้จ่ำยคืนทั้งส้ิน จ ำนวน 102 
ล้ำนบำท ถือเป็นกำรช ำระหนี้เสร็จสิ้น 

- 29 ธ.ค. : บริษัทฯ ให้ควำมช่วยเหลือบริษัทย่อย, บริษัท เดอ ละไม จ ำกัด, โดยกำรให้กู้ยืมเงิน
จ ำนวน 102 ล้ำนบำท เพื่อน ำไปช ำระหนี้ต่อ บสก. 

 

1.3  โครงสร้ำงกำรถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 บริษัทฯ มีบริษัทย่อย 2 บริษัท ดังนี้: 

 

(1) บริษัท เดอ ละไม จ ำกัด  
บริษัทฯ ถือหุ้นสำมัญในบริษัทย่อย จ ำนวน 999,680 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 100 บำท คิดเป็นร้อยละ 99.97 ของ

ทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกช ำระแล้วของบริษัทย่อย โดยบริษัทย่อยด ำเนินธุรกิจโรงแรมบนเกำะสมุยภำยใต้ชื่อ 
โรงแรมสมญำบุรำ (Samaya Bura Hotel) ที่ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 171/4-9  หมู่ที่ 4 ต.มะเร็ต อ.เกำะสมุย จ.สุรำษฎร์ธำนี ทะเบียน
เลขที่ 0845547005846 โดยมีทุนจดทะเบียน 100,000,000 บำท มูลค่ำหุ้นละ 100 บำท 

 

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 

บริษัท เดอ ละไม จ ำกดั บริษัท ซีไอจี (ประเทศไทย) จ ำกัด 

99.97% 99.94% 

บริษัท ฟ้ำขวัญทพิย ์จ ำกดั 

29.67% 
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(2) บริษัท ซีไอจี (ประเทศไทย) จ ำกัด  
บริษัทฯ ถือหุ้นสำมัญในบริษัทย่อย จ ำนวน 499,700 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 100 บำท คิดเป็นร้อยละ 99.94 

ของทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกช ำระแล้วของบริษัทย่อย โดยบริษัทย่อยด ำเนินธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยอุปกรณ์และ
ชิ้นส่วนของเครื่องปรับอำกำศและเครื่องท ำควำมเย็นรวมไปถึงเป็นตัวกลำงในกำรจัดจ ำหน่ำยสินค้ำหรือบริกำรอื่นตำม
ควำมเหมำะสม บริษัทย่อยตั้งอยู่ ณ เลขที่  1/1 หมู่  7 ถ.บำงคูวัด ต.บำงคูวัด อ.เมือง  จ.ปทุมธำนี ทะเบียนเลขที่ 
0135554002471 โดยมีทุนจดทะเบียน 25,000,000 บำท มูลค่ำหุ้นละ 100 บำท 

บริษัทย่อยทั้ง 2 แห่ง ปัจจุบันมีกรรมกำรบริษัท 3 ท่ำน ได้แก่ นำยอำรีย์ พุ่มเสนำะ, นำยธีระ พุ่มเสนำะ  และนำย
ไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง โดยกรรมกำรซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้คือ กรรมกำรสองคนลงลำยมือชื่อร่วมกันและประทับตรำส ำคัญ
ของบริษัท 

 

 บริษัทร่วม (ลงทุนผ่ำนบริษัทย่อย) ได้แก่ 
 

(1) บริษัท ฟ้ำขวัญทิพย์ จ ำกัด  
 บริษัทฯ ได้เข้ำร่วมลงทุนในบริษัท ฟ้ำขวัญทิพย์ จ ำกัด ในสัดส่วน 29.67% ของทุนจดทะเบียน โดยมีทุน

จดทะเบียนท้ังส้ิน 101,100,000 บำท คิดเป็นเงินลงทุนทั้งสิ้น 30 ล้ำนบำท โดยบริษัท ฟ้ำขวัญทิพย์ จ ำกัด ด ำเนินธุรกิจใน
กลุ่มพลังงำน มีผลิตภัณฑ์หลักคือ เอทำนอล ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 468 หมู่ที่ 4 ถ.สันตัน - วังดินสอ   ต.เขำไม้แก้ว อ.กบินทร์บุรี 
จ.ปรำจีนบุร ี 
 

1.4  ควำมสมัพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่ 
 

  ----- ไม่มี ----- 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 บริษัท ซี. ไอ. กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน)   แบบ 56-1 ประจ ำปี 2557 
 

ส่วนท่ี 1 หน้า 7 

 

2. ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ 
 บริษัทฯประกอบธุรกิจ 3 ประเภท ได้แก่ ธุรกิจกำรผลิต เพื่อขำยและส่งออก(ธุรกิจหลัก) ด ำเนินกำรโดยบริษัทแม่ 
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ำกัด(มหำชน), ธุรกิจโรงแรม ด ำเนินกำรโดย บริษัท เดอ ละไม จ ำกัด และธุรกิจ trading ด ำเนินกำร
โดย บริษัท ซี.ไอ.จี (ไทยแลนด์) จ ำกัด ท่ีซึ่งเป็นธุรกิจย่อย โดยสำมำรถสร้ำงรำยได้ให้กับบริษัท ดังนี้ 
  โครงสร้ำงรำยได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตั้งแตป่ี 2555 – 2557   
          (หน่วย : พันบำท) 

สำยผลิตภัณฑ์/กลุ่มธุรกิจ 
% กำรถือ
หุ้นของ 
บริษัทแม่ 

2557 % 2556 % 2555 % 

รำยได้จำกกำรขำย-บริกำร 
 ในธุรกิจกำรผลิต (CIG) 
 ในธุรกิจโรงแรม  

(De Lamai)  
 ในธุรกิจ trading (CIG 

(Thailand)) 

 
100 

99.97 
 

99.96 

 
936,825.82 

25,660.44 
 

8,276.92 

 
81.12 
2.22 

 
0.71 

 
980,908.00 

24,950.76 
 

9,886.25 

 
92.06 
2.34 

 
0.93 

 
933,661.18 

25,207.71 
 

- 

 
90.48 
2.44 

 
- 

รำยได้อิ่นๆ 
 ในธุรกิจกำรผลิต (CIG) 
 ในธุรกิจโรงแรม  

(De Lamai)  
 ในธุรกิจ trading (CIG 

(Thailand)) 

 
100 

99.97 
 

99.96 

 
36,598.07 

147,469.36 
 

5.35 

 
3.16 

12.76 
 

0.03 

 
46,584.31 

713.62 
 

2,417.73 
 

 
4.37 
0.07 

 
0.23 

 
72,644.07 

326.98 
 

56.33 

 
7.04 
0.03 

 
0.01 

รวม  1,154,835.96 100.00 1,065,460.67 100.00 1,031,896.27 100.00 

หมำยเหตุ : CIG หมำยถึง บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 

          DE LAMAI หมำยถึง บริษัท เดอ ละไม จ ำกัด 
          CIG(THAILAND) หมำยถงึ บรษิัท ซี.ไอ.จี (ประเทศไทย) จ ำกัด 

 
 2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริกำร 

บริษัทแม่ประกอบธุรกจิหลักในกำรผลิตคอยล์เย็น (Evaporator Coil) คอยล์ร้อน (Condenser Coil) และคอยล์
น้ ำเย็น (Chilled Water Coil) ซึ่งเป็นชิ้นส่วนหลักในเครื่องปรับอำกำศ เครื่องท ำควำมเย็น และอุปกรณ์ถ่ำยเทควำมร้อน/
ควำมเย็นประเภทอื่น ๆ    

ลักษณะกำรท ำงำนของคอยล์เย็นและคอยล์ร้อนจะท ำหน้ำที่ต่ำงกัน โดยคอยล์เย็นซึ่งมีสำรท ำควำมเย็น
ไหลเวียนอยู่ภำยใน จะท ำหน้ำที่ดูดควำมร้อนจำกลมที่ผ่ำนคอยล์ ท ำให้ลมที่ผ่ำนออกมำเป็นลมเย็น ในขณะที่คอยล์ร้อน
จะท ำหน้ำที่ระบำยควำมร้อนจำกสำรท ำควำมเย็นที่ไหลเวียนออกจำกคอยล์เย็น ด้วยลมที่ผ่ำนคอยล์ร้อน ส ำหรับคอยล์
น้ ำเย็นจะมีลักษณะกำรท ำงำนเช่นเดียวกับคอยล์เย็น เพียงแต่ใช้น้ ำเย็นเป็นส่ือกลำงแทนสำร ท ำควำมเย็น โดยปกติถ้ำ
เป็นเครื่องปรับอำกำศชนิดแยกส่วน (Split Type) ส่วนที่เป็นคอยล์เย็นซึ่งเป็นส่วนประกอบ ใน Fan Coil Unit จะถูกติด
ตั้งอยู่ภำยในห้องหรืออำคำร ขณะที่คอยล์ร้อนซึ่งเป็นส่วนประกอบอยู่ใน Condensing Unit จะถูกติดตั้งอยู่ภำยนอกห้อง
หรืออำคำร 

ส่วนประกอบหลักที่ใชใ้นกำรผลิตคอยล์เย็น คอยล์ร้อน และคอยล์น้ ำเย็น ประกอบด้วย 
 
1.) ท่อทองแดง : เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เป็นทำงเดินของสำรท ำควำมเย็นส ำหรับคอยล์เย็นและคอยล์ร้อน หรือน้ ำ

เย็นส ำหรับคอยล์น้ ำเย็น  ท่อทองแดงที่ใช้ในกำรผลิตคอยล์แต่ละขนำดจะมีเส้นผ่ำศูนย์กลำงแตกต่ำงกัน 
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ปัจจุบันท่อทองแดงที่ใช้ในกำรผลิตคอยล์ของบริษัทมีตั้งแต่เส้นผ่ำศูนย์กลำงขนำด 5,7 มิลลิเมตร 5/16 นิ้ว 
3/8 นิ้ว 1/2 นิ้ว 5/8 นิ้ว และ 1/4 นิ้ว 
 

2.) อลูมิเนียม : เป็นส่วนประกอบที่น ำมำผลิตเป็นฟิน (Fin) ซึ่งใช้เป็นส่ือกระจำยควำมเย็นหรือควำมร้อน โดย
จะน ำอลูมิเนียมมำผ่ำนเครื่องปั๊มฟิน เพื่อท ำกำรเจำะรูและขึ้นรูปตำมแบบต่ำงๆ เช่น แบบ Supper Slit Fin 
แบบ Corrugated Fin แบบ Wave Slit แบบ Sine Wave และ แบบ Louvered Fin ทั้งนี้ลักษณะของฟินแต่
ละชนิดขึ้นอยู่กับ Specification ของลูกค้ำแต่ละรำย ซึ่งลักษณะที่แตกต่ำงกันจะมีผลต่อคุณสมบัติของ
กำรถ่ำยเทควำมเย็นหรือควำมร้อน  

 

3.) แผ่นเหล็กชุบสังกะสี : เป็นส่วนประกอบที่จะน ำมำตัดเป็นชิ้นเพื่อใช้ส ำหรับปิดหัวและท้ำยของคอยล์ (End 
Plate)  

 

โดยลักษณะผลิตภัณฑ์ของบริษทัแม่สำมำรถแยกได้ตำมขนำดและลักษณะกำรใชง้ำนไดด้ังนี้ 
ผลิตภัณฑ ์ ลักษณะกำรใช้งำน 

1. คอยล์เย็น   
 1.1 ขนำด 1-5 ตัน 
 
 
 
 
 
  
 1.2 ขนำด 5-100 ตัน 
 
 
 
 
 

 
ใช้เป็นส่วนประกอบส ำหรับเครื่องปรับอำกำศขนำดเล็กที่
ใช้ภำยในห้องแบบแยกส่วน ( Split Type)  แบบติด
หน้ำต่ำง  (Window Type)  แบบติดผนัง (Wall Type) 
และแบบตู้ (Package Type)   
 
 
 
ใช้เป็นส่วนประกอบส ำหรับเครื่องปรับอำกำศขนำดใหญ่ 
Air Handling Unit  และห้องเย็น 
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2. คอยล์ร้อน 
 ขนำด 1-5 ตัน 

 
 
 
 
 
 
 

 ขนำด 5-100 ตัน 
 
 
 
 
 
 

 
 
ใช้เป็นส่วนประกอบส ำหรับเครื่องปรับอำกำศขนำดเล็ก   
ที่ใช้ในห้องแบบแยกส่วน (Split Type)  แบบติดหน้ำต่ำง 
(Window Type)  แบบติดผนัง (Wall Type) และแบบ     
ตู้ (Package Type)   
 
 
 
 
ใช้เป็นส่วนประกอบส ำหรับเครื่องปรับอำกำศขนำดใหญ่
ทั้งแบบ แนวนอน และแนวตั้ง  (Horizontal & Vertical 
Type) และตู้ท ำควำมเย็น 

3. คอยล์น้ ำเย็น ขนำด 1 -100 ตนั 
 
 
 
 
 
 

 
ใช้เป็นส่วนประกอบส ำหรับระบบท ำควำมเย็นขนำดใหญ่
ที่ใช้น้ ำเป็นตวักลำงในกำรถำ่ยเทควำมร้อน ซึ่งส่วนใหญ่
จะนิยมใชใ้นอำคำรส ำนกังำนขนำดใหญ่ รวมถึง 
ห้ำงสรรพสินค้ำ และห้องเย็น เปน็ต้น 

4. ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ 
 

เป็นส่วนประกอบของคอยล์ เพื่อใช้ในกำรเชื่อมทำงเดิน
ของสำรท ำควำมเย็น ซึ่งขึ้นอยู่กับแบบที่ลูกค้ำก ำหนด 
เช่น  ท่อทองแดงแบบโค้งครอบ (Return bend หรือ       
U-bend) ที่มีเส้นผ่ำศูนย์กลำงขนำด 5/16 นิ้ว 3/8 นิ้ว   
½ นิ้ว 5/8 นิ้ว ¾ นิ้ว 1/4 นิ้ว และ 7/8 น้ิว และท่อทองแดง
ที่ เป็ น  Header (เพื่ อ เชื่ อมต่อทำงเข้ำออกของสำร        
ท ำควำมเย็น)  ซึ่งมีลักษณะแตกต่ำงกัน เช่น  

แบบ Butterfly  
แบบ Cross-Over  
แบบ Three Ways Cross Over  
แบบ Strainer  
แบบ Distributor 
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บริษัทย่อย 
(1) บริษัท เดอ ละไม จ ำกัด  

บริษัท เดอ ละไม จ ำกัด ประกอบธุรกิจโรงแรม โดยใช้ชื่อว่ำ โรงแรมสมญำบุรำ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 171/4-9    
หมู่ 4 ต.มะเร็ต อ.เกำะสมุย จ.สุรำษฎร์ธำนี เพื่อให้เช่ำที่พักอำศัย จ ำหน่ำยอำหำรและเครื่องดื่ม กำรจัดประชุมและ 
จัดเล้ียง รวมถึงกำรให้บริกำรอื่น ๆ เกี่ยวกับธุรกิจโรงแรม ขนำด 3 ชั้น ประกอบด้วยห้องพักจ ำนวน 67 ห้อง รวมถึง
ห้องจัดเล้ียงและส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกอื่น ๆ บริษัทฯ ได้ขยำยธุรกิจเพื่อเพิ่มรำยได้ โดยกำรเช่ำซื้อโรงแรมเดอะรูม    
ขนำด 4 ชั้น ประกอบด้วยห้องพักจ ำนวน 30 ห้อง ตั้งอยู่บนหำดเฉวง อ.เกำะสมุย จ.สุรำษฎร์ธำนี 

 

ภำวะอุตสำหกรรมท่องเที่ยวของไทย 
 

  จ ำนวนและรำยได้ของนักท่องเที่ยวมกรำคม – ธันวำคม 2557 มีจ ำนวนทั้งส้ิน 24,779,768 คน หดตัวร้อยละ 
6.66 จำกช่วงเวลำเดียวกันของปีที่ผ่ำนมำ  จำกกำรหดตัวของนักท่องเที่ยวเกือบทุกภูมิภำค  โดยภูมิภำคเอเชีย
ตะวันออกหดตัวสูงสุดร้อยละ  8.48 รองลงมำ ได้แก่ โอเชียเนีย เอเชียใต้ ตะวันออกกลำง อเมริกำ และยุโรป 
ตำมล ำดับ ส ำหรับรำยได้จำกนักท่องเที่ยวมีจ ำนวน 1,147,653.49 ล้ำนบำท หดตัวร้อยละ 4.93 โดยภูมิภำคที่รำยได้ 

 

หดตัวสูงสุด คือ โอเชียเนีย รองลงมำ ได้แก ่เอเชียตะวันออก เอเชยีใต ้อเมริกำ ตะวันออกกลำง และยุโรป ตำมล ำดับ 
 สถำนกำรณ์กำรท่องเที่ยว และคำดกำรณ์ กำรท่องเที่ยว ไทยในปี 2558 พบว่ำจำกผลส ำรวจดัชนีควำม
เชื่อมั่น ผู้ประกอบธุรกิจกำร ท่องเที่ยวในประเทศไทย ไตรมำสที่ 4 ปี 2557 และคำดกำรณ์ไตรมำสที่ 1 ปี 2558 ซึ่ง 
สทท. ร่วมกับ ททท. และ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ร่วมด ำเนินกำรซึ่งส ำรวจก่อนเทศกำลปีใหม่ 2558 มีดัชนี ควำม
เชื่อมั่นอยู่ในระดับปกติที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องจำกไตรมำสที่  2 ปี2557 ประกอบกับปัจจัยบวกของ ช่วงเทศกำล ท่องเที่ยว 
แต่ยังคงกังวลต่อสภำพเศรษฐกิจในประเทศและต่ำงประเทศที่ยังชะลอตัว รวมทั้งมีภำวะกำรแข่งขันสูงเพิ่มขึ้น ส่วน
สถำนกำรณ์กำรท่องเที่ยวไทยโดยรวมในปี  2557 มีนักท่องเที่ยวต่ำงชำติ ลดลงจำกปี 2556 ร้อยละ 7.32 และ
คำดกำรณ์นักท่องเที่ยวต่ำงชำติในไตรมำสที่ 1/2558 ว่ำจะมีประมำณ 7.55 ล้ำนคน โดยคำดว่ำในปี 2558 หำกไม่มี
เหตุกำรณ์ผิดปกติใดๆ จะมีนักท่องเที่ยว ต่ำงชำติรวม 28.36 ล้ำนคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.35 จำกปี 2557 มีรำยได้จำก
นักท่องเที่ยวต่ำงชำติ 1.29 ล้ำนล้ำนบำท ในประเทศ 800,000 ล้ำนบำท โดยมีปัจจัยส ำคัญคือกำรเติบโตของ
นักท่องเที่ยวจีน ในขณะที่กำรหดตัว ของจ ำนวนนักท่องเที่ยวจำกยุโรปยังคงเป็นปัจจัยเส่ียงที่ส ำคัญต่อภำพรวมกำร
ท่องเที่ยวของไทยในปี 2558 อย่ำงไรก็ตำมในส่วนของภำคธุรกิจโรงแรม และธุรกิจบริษัทน ำเที่ยวยังได้รับผลกระทบ
อย่ำงมำกจำกกำรลดลง ของนักท่องเที่ยวบำงประเทศ เช่น รัสเซีย 
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จ ำนวนนักท่องเที่ยวต่ำงชำตทิี่เดินทำงมำยังประเทศไทยและรำยได้ด้ำนกำรท่องเที่ยว 
 

ปี นักท่องเที่ยว  
(คน) 

กำรขยำยตัว  
(ร้อยละ) 

รำยได้ท่องเที่ยว 
(ล้ำนบำท) 

กำรขยำยตัว 
(ร้อยละ) 

2555 22,303,065 16.00 926,500 19.40 
2556 26,735,583 19.60 1,171,651.42 19.08 

2557 24,779,768 -7.32 1,147,653.49 -2.09 
 

ท่ีมำ : กรมกำรท่องเท่ียว / กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ กระทรวงกำรท่องเท่ียวและกีฬำ 
หมำยเหตุ : * ประมำณกำรโดย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จ ำกัด 
 

(2) บริษัท ซีไอจี (ประเทศไทย) จ ำกัด  
ภำพรวมของธุรกิจ 
บริษัท ซีไอจี (ประเทศไทย) จ ำกัด ด ำเนินธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยอุปกรณ์และชิ้นส่วนของเครื่องปรับอำกำศ 

และเครื่องท ำควำมเย็นรวมไปถึงเป็นตัวกลำงในกำรจัดจ ำหน่ำยสินค้ำหรือบริกำรอื่น 
ในปี 2557 บริษัท  ซีไอจี (ประเทศไทย) จ ำกัด ได้เข้ำร่วมลงทุนในบริษัท ฟ้ำขวัญทิพย์ จ ำกัด  ในสัดส่วน 

29.67% ของทุนจดทะเบียน โดยมีทุนจดทะเบียนทั้งส้ิน 101,100,000 บำท คิดเป็นเงินลงทุนทั้งส้ิน 30 ล้ำนบำท   
โดยบริษัท ฟ้ำขวัญทิพย์ จ ำกัด ด ำเนินธุรกิจในกลุ่มพลังงำน มีผลิตภัณฑ์หลัก คือเอทำนอล เป็นกำรผลิตด้วยกรรมวิธี
ทำงชีวเคมีที่เรียกว่ำ “ไบโอเอทำนอล (bio-ethanol)” ซึ่งเป็นส่วนประกอบส ำคัญของแก๊สโซฮอล์ ที่ถือเป็นตัวช่วยลด
กำรบริโภคน้ ำมันดิบของโลกลง ขณะนี้อยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำงโรงงำนที่ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 468 หมู่ที่ 4 ถ.สันตัน - วัง
ดินสอ ต.เขำไม้แก้ว อ.กบินทร์บุรี จ.ปรำจีนบุรี ทั้งนี้คำดว่ำจะสำมำรถด ำเนินกำรผลิตเพื่อจ ำหน่ำยได้ภำยในช่วง
ปลำยปี 2558 โดยมีกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยหลักคือ ในประเทศ ได้แก่ กลุ่มผู้ประกอบกำรค้ำน้ ำมัน เช่น ปตท. และ
ประเทศใกล้เคียง อำทิเช่น ลำว และกัมพูชำ เป็นต้น 
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2.2 กำรตลำดและภำวะกำรแข่งขนั 

2.2.1 กลยุทธ์การแข่งขัน 

1. คุณภำพของสินคำ้ 
บริษัทมีนโยบำยที่จะมุ่งเน้นพัฒนำคุณภำพของสินค้ำเพื่อให้ได้มำตรฐำนระดับสำกล ตั้งแต่กำรคัดเลือก

วัตถุดิบที่น ำมำใช้ในกำรผลิต โดยจะมีกำรตรวจสอบคุณภำพของวัตถุดิบท่ีส่ังซื้ออยู่เป็นประจ ำ ตลอดจนมีกำรตรวจสอบ
และควบคุมคุณภำพสินค้ำในทุกขั้นตอนกำรผลิตตั้งแต่เริ่มต้นกำรผลิตจนถึงขั้นตอนสุดท้ำยก่อนท่ีจะส่งมอบสินค้ำให้แก่
ลูกค้ำ เพื่อให้มั่นใจว่ำสินค้ำที่ผลิตได้ของบริษัทมีคุณภำพได้มำตรฐำนและตรงตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ โดยจะเห็น
ได้จำกกำรที่บริษัทได้รับกำรรับรองมำตรฐำนระบบคุณภำพ ISO 9001: 2008 รวมทั้งสินค้ำของบริษัทได้กำรรับรอง
มำตรฐำน CSA และ UL ซึ่งกำรได้รับกำรรับรองมำตรฐำน CSA และ UL ดังกล่ำว ส่งผลท ำให้บริษัทมีข้อได้เปรียบในกำร
ส่งสินค้ำไปขำยยังต่ำงประเทศ โดยเฉพำะในประเทศสหรัฐอเมริกำ และประเทศแคนำดำ เนื่องจำกสินค้ำที่จะสำมำรถ
ส่งไปขำยยังประเทศเหล่ำนี้ได้จะต้องได้รับกำรรับรองมำตรฐำนซึ่งเป็นท่ียอมรับในประเทศนั้น ๆ  นอกจำกนี้ บริษัทยังมี
ควำมได้เปรียบในกำรขำยสินค้ำให้กับผู้ผลิตเครื่องปรับอำกำศในประเทศซึ่งจะต้องใช้ชิ้นส่วนท่ีได้รับกำรรับรองมำตรฐำน
ดังกล่ำว เพื่อประกอบเป็นเครื่องปรับอำกำศและส่งออกไปจ ำหน่ำยยังประเทศดังกล่ำวด้วยเช่นเดียวกัน 

 

2. ควำมสำมำรถในกำรผลิตสินคำ้ตำมที่ลูกค้ำต้องกำรและกำรให้ค ำแนะน ำแก่ลูกคำ้ในกำรออกแบบ
ผลิตภณัฑ ์
บริษัทได้มีกำรปรับปรุงกระบวนกำรผลิตอย่ำงต่อเนื่องเพื่อเพิ่มศักยภำพในกำรผลิตสินค้ำ โดยมีกำรพัฒนำ

ฝีมือและควำมช ำนำญของพนักงำน รวมทั้งมีกำรส่ังซื้อเครื่องจักรใหม่ๆ เพื่อเพิ่มควำมหลำกหลำยในกำรผลิตคอยล์ 
เนื่องจำกเครื่องจักรแต่ละเครื่องมีสมรรถภำพจ ำกัด และสำมำรถผลิตชิ้นส่วนได้บำงชนิดเท่ำนั้น กำรซื้อเครื่องจักรใหม่จะช่วย
ให้บริษัทผลิตสินค้ำได้หลำยประเภทมำกขึ้น ซึ่งจะท ำให้บริษัทตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำได้มำกขึ้นตำมไปด้วย  
นอกจำกนี้ บริษัทยังมีฝ่ำยวิศวกรรมที่จะให้ค ำปรึกษำและค ำแนะน ำในกำรออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยลูกค้ำจะแจ้งถึง
วัตถุประสงค์ในกำรใช้งำนของคอยล์ที่ต้องกำร  บริษัทจะใช้ข้อมูลดังกล่ำวเพื่อค ำนวณขนำดของคอยล์ และขนำดของ  
Header ให้เหมำะกับควำมต้องกำรของลูกค้ำแต่ละรำย ซึ่งกำรให้บริกำรดังกล่ำวจะช่วยอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ลูกค้ำได้
เพิ่มมำกขึ้น 

 

3. กำรเน้นกำรให้บรกิำรใหเ้ป็นที่พึงพอใจแก่ลกูค้ำ 
บริษัทมีกำรรักษำควำมสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้ำ โดยจะมีเจ้ำหน้ำที่ทำงกำรตลำดท ำหน้ำที่ติดต่อกับลูกค้ำ

อย่ำงสม่ ำเสมอ เพื่อรับฟังปัญหำ ให้ค ำแนะน ำ และสอบถำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ  เช่น  ให้ค ำแนะน ำลูกค้ำที่มีปัญหำใน
กำรน ำผลิตภัณฑ์ของบริษัทไปใช้ในกระบวนกำรผลิต  สอบถำมควำมต้องกำรของลูกค้ำที่ต้องกำรผลิตภัณฑ์แบบใหม่ๆ และ
น ำไปพิจำรณำร่วมกับฝ่ำยวิศวกรรม เพื่อช่วยลูกค้ำออกแบบสินค้ำให้ตรงตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ เพื่อให้ลูกค้ำได้รับ
ควำมพึงพอใจสูงสุด รวมทั้งมีกำรให้ลูกค้ำประเมินควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำร เช่น คุณภำพสินค้ำ กำรส่งมอบ รำคำ
สินค้ำ กำรแก้ไขปัญหำให้ลูกค้ำได้รวดเร็วตำมควำมต้องกำร เพื่อบริษัทจะได้น ำข้อมูลมำพิจำรณำเพื่อพัฒนำบริกำรให้ดี
ยิ่งขึ้น  ซึ่งนับเป็นข้อได้เปรียบของบริษัทที่มีเหนือกว่ำสินค้ำของคู่แข่งจำกต่ำงประเทศ ทั้งจำกจีน และมำเลเซีย ที่มีกำร
บริกำรหลังกำรขำยนั้นยังไม่สำมำรถสร้ำงควำมพึงพอใจให้กับลูกค้ำได้มำก 
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4. ควำมรวดเร็วและควำมแน่นอนในกำรส่งสินค้ำ 

บริษัทให้ควำมส ำคัญต่อกำรจัดส่งสินค้ำที่ตรงต่อเวลำ จะเห็นได้จำกที่ผ่ำนมำ บริษัท เทรน (ประเทศ
ไทย) จ ำกัด ได้ท ำกำรประเมินผลงำนของผู้จัดจ ำหน่ำยชิ้นส่วนเครื่องปรับอำกำศ (Supplier Performance Evaluation 
Report) ในด้ำนควำมรวดเร็วในกำรจัดส่งสินค้ำ โดยบริษัทได้รับกำรประเมินให้อยู่ในเกรด  A ซึ่งกำรได้รับกำรประเมิน
จำกผู้ผลิตเครื่องปรับอำกำศที่มีชื่อเสียงดังกล่ำว ส่งผลท ำให้สินค้ำของบริษัทได้รับกำรยอมรับจำกลูกค้ำรำยอื่นเพิ่มมำก
ขึ้นด้วย  ท้ังนี้ บริษัทจะรักษำควำมตรงต่อเวลำในกำรจัดส่งสินค้ำให้แก่ลูกค้ำทุกรำยอย่ำงสม่ ำเสมอ นอกจำกนี้ ในกรณีท่ี
ลูกค้ำของบริษัทมีข้อจ ำกัดในเรื่องกำรเก็บ Stock บริษัทสำมำรถผลิตสินค้ำให้ลูกค้ำได้อย่ำงรวดเร็วตรงตำมเวลำที่ลูกค้ำ
ต้องกำร  ส่งผลท ำให้บริษัทมีข้อได้เปรียบเหนือคู่แข่งขันในอุตสำหกรรมค่อนข้ำงสูง 

2.2.2  ลักษณะลูกค้าและลูกค้าเป้าหมาย 

ลูกค้ำของบริษัทสำมำรถจ ำแนกประเภทได้ดังนี ้
1. ลูกค้ำในประเทศ  

(ก) กลุ่มลูกค้ำทีเ่ป็นผู้ผลิตเครื่องปรับอำกำศ 
 เนื่องจำกคอยล์ที่บริษัทผลิตนั้นจะถูกน ำไปใช้เป็นส่วนประกอบของเครื่องปรับอำกำศเป็นส่วน

ใหญ่ ดังนั้นกลุ่มลูกค้ำหลักของบริษัท คือ ผู้ผลิตเครื่องปรับอำกำศยี่ห้อต่ำงๆ โดยเฉพำะผู้ผลิตที่มีนโยบำยหลักที่จะส่ังซื้อ
ชิ้นส่วนเครื่องปรับอำกำศจำกแหล่งภำยนอก เพื่อน ำมำประกอบเป็นผลิตภัณฑ์ของตัวเอง โดยลูกค้ำรำยใหญ่ของบริษัท
ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ผลิตเครื่องปรับอำกำศยี่ห้อที่เป็นที่รู้จักทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ ได้แก่ ผู้ผลิตเครื่องปรับอำกำศ
ยี่ห้อเทรน (Trane) ผู้ผลิตเครื่องปรับอำกำศยี่ห้อแคร์เรียร์ (Carrier) และผู้ผลิตเครื่องปรับอำกำศยี่ห้อฟูจิตสึ (Fujisu) เป็น
ต้น ซึ่งคุณภำพของสินค้ำและควำมรวดเร็วในกำรจัดส่งสินค้ำถือเป็นปัจจัยที่ส ำคัญในกำรตัดสินใจสั่งซื้อของลูกค้ำกลุ่มนี้  
ดังนั้นกำรที่บริษัทได้รับกำรยอมรับในด้ำนคุณภำพจำกสถำบันรับรองมำตรฐำนต่ำงๆ รวมทั้งควำมสำมำรถในกำรผลิต
และจัดส่งให้แก่ลูกค้ำได้อย่ำงรวดเร็ว ตรงตำมเวลำที่ลูกค้ำต้องกำร  ท ำให้ลูกค้ำกลุ่มนี้ส่ังซื้อสินค้ำจำกบริษัทอย่ำง
ต่อเนื่อง และเป็นลูกค้ำของบริษัทมำนำนกว่ำ 10 ปี ยกเว้น ฟูจิตสึ  ซึ่งเป็นลูกค้ำรำยใหม่ นอกจำกนี้แนวโน้มที่ลูกค้ำกลุ่ม
นี้จะหันมำผลิตชิ้นส่วนเองนั้นมีค่อนข้ำงต่ ำ เนื่องจำกนโยบำยของบริษัทแม่ในต่ำงประเทศของลูกค้ำเหล่ำนี้มีนโยบำยที่
เน้นกำรส่ังซื้อส่วนประกอบของเครื่องปรับอำกำศจำกผู้ผลิตชิ้นส่วนต่ำง ๆ เนื่องจำกจะสำมำรถควบคุมต้นทุนกำรผลิต
และคุณภำพของวัตถุดิบได้ดีกว่ำ  

 
(ข) กลุ่มลูกค้ำที่อยู่ในตลำดสินคำ้ทดแทน (Replacement Market)  

 ลูกค้ำกลุ่มนี้ ได้แก่ กลุ่มบริษัทที่ให้บริกำรด้ำนกำรบ ำรุงรักษำเครื่องปรับอำกำศ เครื่องท ำควำม
เย็น และเครื่องปรับอำกำศในรถยนต์ โดยยอดขำยของบริษัทให้กับลูกค้ำในกลุ่มนี้มีน้อยมำก คิดเป็นร้อยละ 1.00 – 2.00 
เท่ำนั้น 

 
 2.  ลูกค้ำตำ่งประเทศ  
 จำกกำรเกิดวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศไทยเมื่อปี 2540 ส่งผลท ำให้บริษัทต้องกำรลดควำมเส่ียงจำก
กำรพ่ึงพิงตลำดในประเทศเพียงอย่ำงเดียว  บริษัทจึงได้เริ่มท ำกำรขยำยตลำดไปยังต่ำงประเทศ โดยเริ่มต้นจำกกำรเข้ำ
ร่วมงำนแสดงสินค้ำที่จัดขึ้นในประเทศต่ำง ๆ รวมทั้งมีกำรจัดท ำเว็บไซต์ของบริษัท  เพื่อเป็นกำรแนะน ำ บริษัทและ
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ผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้เป็นที่รู้จักของลูกค้ำต่ำงประเทศมำกขึ้น  โดยในปี 2555-2557 บริษัทมีสัดส่วนกำรขำย
ต่ำงประเทศคิดเป็นร้อยละ 21.82,  31.83 และ 41.86 ของรำยได้จำกกำรขำยทั้งหมดตำมล ำดับ 
 โดยจะแบ่งเป็นลูกค้ำที่บริษัทขำยโดยตรง ได้แก่ ลูกค้ำในประเทศมำเลเซีย ประเทศสิงคโปร์ ประเทศเยอรมน ี
และประเทศออสเตรเลีย เป็นต้น และลูกค้ำที่ขำยผ่ำนตัวแทนจ ำหน่ำย โดยมีบริษัทที่เป็นตัวแทนจ ำหน่ำย 1 บริษัท ซึ่งเป็น
บริษัทท่ีไม่มีควำมเกี่ยวข้องกัน เพื่อเป็นตัวแทนจ ำหน่ำยในประเทศแคนำดำ 
 

 ในระยะเวลำ 3 ปีท่ีผ่ำนมำ บริษัทไม่มีสัดส่วนกำรขำยให้แก่ลูกค้ำรำยใดรำยหนึ่งเกินกวำ่ร้อยละ 30 ของรำยได้จำกกำร
ขำยรวมและหำกพิจำรณำยอดจ ำหน่ำยสินค้ำให้แก่ลูกค้ำรำยใหญ่ 5 รำยแรกของบริษัท จะสำมำรถสรุปได้ดังนี้ 

           สัดส่วนกำรจ ำหน่ำยให้แก่ลกูค้ำรำยใหญ่ 5 รำยแรก ในปี  2555 - 2557 
 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

สัดส่วนกำรขำยให้แก่ลูกคำ้รำยใหญ่ 5 รำยแรก* (ร้อยละ) 62.25 71.28 76.58 
* นับรวมลูกค้าที่เป็นตัวแทนจ าหน่ายในต่างประเทศ 

 
โดยลูกค้ำรำยใหญ่เหล่ำนี้ส่วนใหญ่เป็นลูกค้ำที่มีควำมสัมพันธ์ที่ดีกับบริษัทมำเป็นเวลำนำน รวมทั้งบริษัทได้มี

กำรร่วมพัฒนำผลิตภัณฑ์กับลูกค้ำรำยใหญ่ดังกล่ำวมำโดยตลอด และด้วยคุณภำพของ สินค้ำซึ่งได้รับกำรรับรอง
มำตรฐำนจำกสถำบันต่ำงๆ  ควำมสำมำรถในกำรตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำได้อย่ำงรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ 
ท ำให้บริษัทมั่นใจว่ำจะสำมำรถรักษำฐำนลูกค้ำปัจจุบัน รวมทั้งขยำยฐำนลูกค้ำใหม่ได้อย่ำงต่อเนื่อง  

2.2.3 นโยบายราคา 

        บริษัทมีนโยบำยในกำรก ำหนดรำคำสินค้ำจำกต้นทุนและบวกด้วยอัตรำก ำไรขั้นต้นที่เหมำะสม (Cost 
plus margin) โดยจะค ำนึงถึงปริมำณกำรส่ังซื้อและกำรแข่งขันของอุตสำหกรรมเป็นหลัก อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจำกรำคำ
วัตถุดิบหลักของบริษัท คือ ทองแดง และอลูมิเนียม มีกำรเคล่ือนไหวอยู่ตลอดเวลำตำมรำคำในตลำดโลก (London 
Metal Exchange: LME) บริษัทจึงมีกำรป้องกันควำมเส่ียงจำกกำรเปล่ียนแปลงรำคำทองแดงและรำคำอลูมิเนียม
ส ำหรับลูกค้ำรำยใหญ่ซึ่งต้องมีกำรก ำหนดรำคำขำยไว้ล่วงหน้ำ ณ วันที่ท ำสัญญำ โดยมีกำรระบุเงื่อนไขว่ำหำกรำคำ
วัตถุดิบดังกล่ำวมีกำรปรับตัวขึ้นเกินกว่ำระดับรำคำที่ตกลงกันไว้ในสัญญำ บริษัทจะด ำเนินกำรเจรจำและตกลงรำคำ
ขำยใหม่กับลูกค้ำรำยใหญ่ดังกล่ำวเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนวัตถุดิบที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งจะใช้ระยะเวลำประมำณ 1-2 เดือน
ในกำรด ำเนินกำร 

2.2.4  การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย 

  บริษัทมีช่องทำงกำรจ ำหน่ำยสินค้ำของบริษัทผ่ำนทีมงำนกำรตลำดของบริษัทเองและผ่ำนตัวแทน
จ ำหน่ำย โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. กำรจ ำหน่ำยให้แก่ลูกค้ำโดยตรง  ลูกค้ำประเภทนี้  ได้แก่ ผู้ผลิตเครื่องปรับอำกำศทั้งในและ
ต่ำงประเทศ ศูนย์ซ่อมเครื่องปรับอำกำศและเครื่องท ำควำมเย็น ศูนย์ซ่อมรถยนต์ เป็นต้น บริษัท   มี
ทีมกำรตลำดซึ่งท ำหน้ำที่ติดต่อและให้บริกำรลูกค้ำทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ  โดยเจ้ำหน้ำที่
กำรตลำดแต่ละรำยจะมีกลุ่มลูกค้ำที่ตนต้องเป็นผู้รับผิดชอบเพื่อสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้ำ 
ประสำนงำน และให้บริกำรเพื่อให้สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำได้สูงสุด และจำกกำรที่
ผู้บริหำรได้เล็งเห็นถึงช่องทำงกำรจ ำหน่ำยที่จะเพิ่มขึ้นจำกลูกค้ำในต่ำงประเทศ บริษัทจึงได้มีกำร



  
                  บริษัท ซี. ไอ. กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน)                                                                                              แบบ 56-1 ประจ ำปี 2557 

 

ส่วนท่ี 1 หน้า 15 

 

จัดตั้งทีมงำนตลำดต่ำงประเทศขึ้นเพื่อติดต่อกับลูกค้ำโดยตรงและเพื่อติดต่อประสำนงำนในกำรเข้ำ
ร่วมงำนแสดงสินค้ำต่ำงๆ ท่ีเกี่ยวกับเครื่องปรับอำกำศในต่ำงประเทศ 
 

 
2. กำรจ ำหน่ำยผ่ำนตัวแทนจ ำหน่ำย บริษัทมีกำรท ำสัญญำแต่งตั้งตัวแทนจ ำหน่ำยของบริษัทใน

ต่ำงประเทศเพื่อท ำหน้ำที่เป็นช่องทำงในกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้ำอีกทำงหนึ่ง 
รวมทั้งเป็นกำรประหยัดต้นทุนในกำรบริหำรงำน โดยตัวแทนจ ำหน่ำยจะเป็นผู้ติดต่อกับลูกค้ำโดยตรง 
ปัจจุบัน บริษัทมีตัวแทนจ ำหน่ำยเพื่อท ำหน้ำที่จัดจ ำหน่ำยสินค้ำของบริษัท ในประเทศสหรัฐอเมริกำ 
ประเทศแคนำดำ ประเทศออสเตรเลีย และประเทศนิวซีแลนด์ 

   
 สัดส่วนการขายผ่านชอ่งทางการจ าหน่ายแตล่ะประเภท 

 
 

ผลของฤดูกำลที่กระทบต่อกำรด ำเนินธุรกจิ 
 ผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอำกำศจะได้รับผลกระทบโดยตรงจำกฤดูกำล แต่เนื่องจำกบริษัทเป็นผู้ผลิตและจ ำหน่ำย
คอยล์เย็น คอยล์ร้อน และคอยล์น้ ำเย็น ให้กับโรงงำนผู้ผลิตเครื่องปรับอำกำศ โดยผู้ผลิตเหล่ำนี้จะต้องวำงแผน
กระบวนกำรผลิตอย่ำงต่อเนื่องตลอดปี บริษัทจึงยังคงได้รับค ำส่ังซื้อจำกผู้ผลิตเครื่องปรับอำกำศตลอดทั้งปี อย่ำงไรก็
ตำมบริษัทก็ยังคงได้รับผลกระทบจำกฤดูกำลอยู่บ้ำงแตก่็ไม่มำกนัก ซึ่งสะท้อนจำกกำรใช้ก ำลังกำรผลิตของบริษทัท่ีอยูใ่น
ระดับท่ีไม่สูงประมำณร้อยละ 51 ของก ำลังกำรผลิตสูงสุดของบริษัท 
 

2.2.5  ภาวะอตุสาหกรรมและการแขง่ขนั   
 

     อุตสำหกรรมไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนกิส ์
       ภำวะกำรผลิตอุตสำหกรรมไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ในปี 2557 มีดัชนีผลผลิตอยู่ที่ระดับ 278 เพิ่มขึ้นร้อย

ละ 1.10 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมำจำกกลุ่มอุตสำหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.35 เมื่อเทียบกับปีก่อน 
เนื่องจำกมีควำมต้องกำรน ำไปใช้ในอุปกรณ์ส่ือสำรมำกขึ้น ส่วนกลุ่มอุตสำหกรรมไฟฟ้ำ มีกำรปรับตัวลดลงร้อยละ 0.14 
เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจำกในช่วงครึ่งปีแรกก ำลังซื้อในประเทศลดลง และผู้บริโภคมีกำรระมัดระวังกำรใช้จ่ำยมำกขึ้น 
อย่ำงไรก็ตำมตลำดในประเทศเริ่มกลับมำฟื้นตัวตำมควำมเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นในช่วงไตรมำส 3/2557 

ประเภทลูกค้ำ 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 
ในประเทศ       
1. จ ำหน่ำยโดยตรงให้ลูกค้ำ 680.67 78.18 624.96 68.17 537.09 58.14 
2. จ ำหน่ำยผ่ำนตัวแทนจ ำหน่ำย - - - - - - 
รวมยอดขำยในประเทศ 680.67 78.18 624.96 68.17 537.09 58.14 
ต่ำงประเทศ       
1. จ ำหน่ำยโดยตรงให้ลูกค้ำ 166.69 19.15 278.01 30.32 374.89 40.58 
2. จ ำหน่ำยผ่ำนตัวแทนจ ำหน่ำย 23.24 2.67 13.82 1.51 11.79 1.28 
รวมยอดขำยต่ำงประเทศ 189.93 21.82 291.83 31.83 386.68 41.86 
รวมยอดขำย 870.60 100.00 916.79 100.00 923.77 100.00 
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 กำรส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ในปี 2557 มีมูลค่ำ 55,392 ล้ำนเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 
3.84 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยกำรส่งออกไปตลำดหลักปรับตัวเพิ่มขึ้นเกือบทุกตลำด  ได้แก่ อำเซียน สหภำพยุโรป 
สหรัฐอเมริกำ ญี่ปุ่น ยกเว้นจีนที่ปรับตัวลดลงจำกควำมต้องกำร HDD ลดลง 
  ในปี 2558 คำดว่ำอุตสำหกรรมไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์มีกำรผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.2 เมื่อเทียบกับปีก่อน 
โดยอุตสำหกรรมอิเล็กทรอนิกส์คำดว่ำจะเพิ่มขึ้นร้อยละ  0.5-1 เมื่อเทียบกับปีก่อนเนื่องจำกควำมต้องกำรของกลุ่ม
อุปกรณ์ส่ือสำรท่ีเพิ่มขึ้น แต่แนวโน้มกำรขยำยตัวจะไม่สูงมำกเท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำ ส่วนอุตสำหกรรมไฟฟ้ำคำดว่ำจะปรับตัว
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1-2 เมื่อเทียบกับปีก่อน จำกกำรฟ้ืนตัวของตลำดในประเทศและกำรส่งออกตำมภำวะเศรษฐกิจที่ดีขึ้น  

ภำวะกำรผลิต  

ส ำหรับอุตสำหกรรมไฟฟ้ำมีกำรปรับตัวลดลงร้อยละ 0.14 เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้ำที่
ปรับตัวลดลง ได้แก่ ตู้เย็น คอมเพรสเซอร์ หม้อหุงข้ำว และโทรทัศน์  เนื่องจำกก ำลังซื้อในประเทศชะลอตัวลง และ
ผู้บริโภคมีกำรระมัดระวังกำรใช้จ่ำยมำกขึ้น นอกจำกนี้ในส่วนของเครื่องรับโทรทัศน์มีผู้ผลิตบำงรำยย้ำยฐำนกำรผลิตไป
ประเทศในกลุ่มอำเซียน ยกเว้นเครื่องปรับอำกำศแบบแยกส่วนคอนเดนซิ่งยูนิต  เครื่องปรับอำกำศแบบแยกส่วนแฟน
คอยล์ยูนิต มีกำรผลิตเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน จำกกำรจ ำหน่ำยในประเทศเพิ่มขึ้น และกำรส่งออกไปประเทศในกลุ่ม
อำเซียน สหรัฐอเมริกำและสหภำพยุโรปปรับตัวเพิ่มขึ้น อย่ำงไรก็ตำมตั้งแต่ช่วงไตรมำส 3/2557 กำรส่งออกไปสหภำพ
ยุโรปเริ่มชะลอตัวลง ประกอบกับผู้ผลิตบำงรำยมีกำรปรับเปล่ียนกระบวนกำรผลิต เพื่อรองรับสำรท ำควำมเย็นใหม่ R32 
หรือ R410a ท ำให้กำรผลิตชะลอตัวลง 

 ภำวะกำรตลำด 

 กำรจ ำหน่ำยในประเทศ 
ภำวะกำรจ ำหน่ำยเครื่องใช้ไฟฟ้ำในประเทศในปี 2557 เครื่องใช้ไฟฟ้ำที่คำดว่ำจะปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับ

ปีก่อน ได้แก่ คอมเพรสเซอร์ พัดลม เครื่องซักผ้ำ เตำไมโครเวฟ และตู้เย็น ลดลงร้อยละ 2.68  2.53  2.19  6.48 และ 
3.71 เมื่อเทียบกับปีก่อนส ำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้ำที่คำดว่ำจะปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน ได้แก่ เครื่องปรับอำกำศ
แบบแยกส่วนคอนเดนซิ่งยูนิต เครื่องปรับอำกำศแบบแยกส่วนแฟนคอยล์ยูนิต กระติกน้ ำร้อน และหม้อหุงข้ำว ปรับตัว
เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.33 5.02 7.0 และ 6.65 เมื่อเทียบกับปีก่อน (รำยละเอียดดังแสดงในตำรำงที่ 2) 
 

ผลิตภัณฑ์ 2555 2556 
2556 2557 

2557* 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4* 

เครื่องปรับอำกำศ
แบบแยกส่วนคอน
เดนซ่ิงยูนิต (เครื่อง) 

1,398,998 1,515,746 526,917 477,817 263,208 247,804 503,324 508,436 312,737 272,035 1,596,532 

YoY 36.00 8.35 36.65 3.31 15.21 -12.28 -4.48 6.41 18.82 4.85 5.33 

QoQ   86.53 -9.32 -44.91 -5.85 103.11 1.02 -38.49   

เครื่องปรับอำกำศ
แบบแยกส่วน แฟน
คอยล์ยูนิต (เครื่อง) 

1,427,380 1,541,660 528,340 489,440 267,998 255,882 506,864 511,659 321,050 279,526 1,619,099 

YoY 32.68 8.01 33.52 3.76 16.27 -5.46 -4.06 4.54 19.80 4.52 5.02 

QoQ   95.21 -7.36 -45.24 -4.52 98.09 0.95 -37.25   

คอมเพรสเซอร์ 
(เคร่ือง) 

7,230,540 7,330,143 1,809,705 2,075,139 1,861,942 1,583,357 1,953,942 1,822,133 1,725,054 1,632,760 7,133,889 
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YoY 14.30 1.39 33.68 33.39 19.73 10.96 7.97 -12.19 -7.35 -3.72 -2.68 

QoQ   26.82 14.67 -10.27 -14.96 23.41 -6.75 -5.33   

ท่ีมำ : ส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม และสถำบันไฟฟำ้และอเิล็กทรอนิกส ์
หมำยเหตุ  1. ข้อมูลท่ีน ำเสนอเป็นตัวเลขประมำณกำรท่ีค ำนวณจำกข้อมูลจริงประมำณร้อยละ 70-80 

2. ปริมำณขำยในประเทศเป็นข้อมูลปริมำณกำรขำยจำกหน้ำโรงงำนของผู้ผลิตในประเทศ 

 
กำรค้ำระหว่ำงประเทศ 
กำรส่งออก 
กำรส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้ำในปี 2557 คำดว่ำจะมีมูลค่ำ 23,336 ล้ำนเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.08 เมื่อ

เทียบกับปีก่อน โดยกำรส่งออกไปตลำดอำเซียนและสหรัฐอเมริกำเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่องคำดว่ำเพิ่มขึ้นมำกกว่ำร้อยละ 7 
และ 20 เมื่อเทียบกับปีก่อน ตำมล ำดับ ส่วนตลำดจีน สหภำพยุโรป และญี่ปุ่น ค่อนข้ำงทรงตัวเมื่อเทียบกับปีก่อน โดยจีน
ปรับตัวลดลงในช่วงแรกของปี 2557 แต่เริ่มปรับตัวดีขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี 2557 จำกภำวะเศรษฐกิจที่เริ่มดีขึ้น ขณะที่
กำรส่งออกไปสหภำพยุโรปและญี่ปุ่นมีกำรชะลอตัวลงในช่วงครึ่งหลังของปี  2557 ตำมภำวะเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตัว 
สินค้ำส่งออกส ำคัญที่มีกำรปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน  คือ เครื่องปรับอำกำศ จำกกำรส่งออกไปอำเซียนและ
สหรัฐอเมริกำขยำยตัวเพิ่มขึ้น สินค้ำส่งออกส ำคัญที่มีกำรปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน คือ กล้องถ่ำยโทรทัศน์กล้อง
ถ่ำยบันทึกภำพดิจิทัล/กล้องถ่ำยบันทึกวีดีโอ ส่วนหน่ึงมำจำกควำมก้ำวหน้ำทำงด้ำนเทคโนโลยีท ำให้มีสินค้ำอื่นทดแทน 
เช่น SmartPhones Tablet ส่งผลให้ควำมต้องกำรกล้องดิจิตอลในตลำดหลักปรับตัวลดลง เช่น สหรัฐอเมริกำ สหภำพ
ยุโรป ญี่ปุ่น จีน เป็นต้น 
 

กำรน ำเข้ำ 
 กำรน ำเข้ำเครื่องใช้ไฟฟ้ำในปี 2557 คำดว่ำจะมีมูลค่ำ 17,345 ล้ำนเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 7 เมื่อเทียบ
กับปีก่อน แหล่งน ำเข้ำหลักเกือบทั้งหมดปรับตัวลดลง ได้แก่ สหภำพยุโรป จีน สหรัฐอเมริกำ และญี่ปุ่น ลดลงเมื่อเทียบ
กับปีก่อน ยกเว้นกำรน ำเข้ำจำกอำเซียนเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน โดยสินค้ำหลักที่ปรับตัวลดลง เช่น เครื่องอุปกรณ์
ไฟฟ้ำ ส ำหรับตัดต่อป้องกันวงจรไฟฟ้ำ รวมถึงแป้นและแผงควบคุม และส่วนประกอบเครื่องรับโทรทัศน์ 

แนวโน้ม 
อุตสำหกรรมไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ในปี 2558 คำดว่ำส ำหรับอุตสำหกรรมไฟฟ้ำจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 1-2 

เนื่องจำกก ำลังซื้อในประเทศจะเพิ่มขึ้นตำมกำรขยำยตัวของเศรษฐกิจไทย  และนโยบำยกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบำลทั้ง
ด้ำนกำรลงทุน/กำรเร่งกำรใช้จ่ำยของรัฐบำลนอกจำกนี้กำรส่งออกจะปรับตัวดีขึ้นตำมภำวะเศรษฐกิจโลก อย่ำงไรก็ตำม
ยังมีปัจจัยเส่ียงทำงด้ำนภำวะเศรษฐกิจของญี่ปุ่น และสหภำพยุโรปยังมีควำมเปรำะบำงค่อนข้ำงสูง 

2.3 กำรจัดหำผลติภัณฑ ์

2.3.1 การจดัหาวัตถดุิบและแหล่งที่มาของวตัถดุิบ 

วัตถุดิบหลักในกำรผลิตคอยล์ของบริษัท ประกอบด้วย ท่อทองแดง อลูมิเนียม และสังกะสี โดยบริษัทจะท ำ
กำรส่ังซื้อวัตถุดิบจำกผู้จัดจ ำหน่ำยทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ  บริษัทมีสัดส่วนกำรส่ังซื้อวัตถุดิบจำกในประเทศและ
ต่ำงประเทศในช่วงระหว่ำงปี 2555 – 2557  ในอัตรำร้อยละ 45.63 : 54.37,อัตรำร้อยละ 32.20 : 67.80  และ36.82 : 
63.18 ตำมล ำดับ 
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 บริษัทมีกำรพึ่งพิงวัตถุดิบจำกต่ำงประเทศมำกขึ้นโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรน ำวัตถุดิบเข้ำจำกประเทศจีน 
เนื่องจำกมีรำคำที่ถูกกว่ำวัตถุดิบภำยในประเทศ ส่งผลให้สัดส่วนกำรน ำเข้ำวัตถุดิบเพิ่มสูงขึ้น โดยบริษัทมีกำรน ำเข้ำ
วัตถุดิบจำกประเทศจีนเป็นส่วนใหญ่ 

 
 
 
 

ตำรำงแสดงสัดส่วนกำรซื้อวัตถุดิบของบริษัทจำกในประเทศและต่ำงประเทศในปี 2555 – 2557 

  ป ี2555 ปี 2556 ปี 2557 
ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

วัตถุดิบจำกในประเทศ 201.50 45.63 174.62 32.20 189.52 36.82 

วัตถุดิบจำกต่ำงประทศ 239.54 54.37 367.76 67.80 325.17 63.18 

รวม 441.04 100.00 542.38 100.00 514.69 100.00 
 

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบำยในกำรส่ังซื้อวัตถุดิบโดยพิจำรณำจำกปัจจัยต่ำงๆ ดังนี้ 
1. รำคำวัตถุดิบและแนวโน้มของรำคำวัตถุดิบ  โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งรำคำทองแดงและรำคำอลูมิเนียม ซึ่งถือเป็น

สินค้ำ Commodity โดยรำคำจะเปล่ียนแปลงตำมรำคำในตลำดโลก ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบำยในกำรจัดเก็บ
วัตถุดิบล่วงหน้ำเป็นเวลำประมำณ 2 เดือน ปัจจุบันบริษัทมีกำรส่ังซื้อวัตถุดิบจำกผู้จัดจ ำหน่ำยรำยใหญ่
จ ำนวนน้อยรำย โดยแต่ละรำยบริษัทจะสั่งซื้อในจ ำนวนที่มำกเพื่อให้ได้ส่วนลดจำกปริมำณที่ส่ังซื้อ (Volume 
Discount) รวมทั้งเพื่อเพิ่มอ ำนำจกำรต่อรองกับผู้จัดจ ำหน่ำยแต่ละรำย อย่ำงไรก็ตำม บริษัทจะยังคงรักษำ
ควำมสัมพันธ์ที่ดีกับผู้จัดจ ำหน่ำยรำยอื่นอย่ำงสม่ ำเสมอ เพื่อเป็นกำรป้องกันควำมเส่ียงจำกกำรพ่ึงพิงผู้จัด
จ ำหน่ำยรำยใหญ่น้อยรำย 

2. คุณภำพของวัตถุดิบ บริษัทมีหน่วยตรวจสอบคุณภำพวัตถุดิบโดยจะท ำหน้ำที่ในกำรตรวจสอบคุณภำพ
วัตถุดิบที่ส่ังซื้อจำกแหล่งต่ำงๆ เพื่อให้ได้สินค้ำที่มีคุณภำพตรงตำมที่ต้องกำร  

3. อัตรำแลกเปล่ียน เนื่องจำกบริษัทมีกำรซื้อวตัถดุิบจำกต่ำงประเทศบำงส่วน ดังนั้นบริษัทจะมีกำรติดตำมกำร
เคล่ือนไหวของอัตรำแลกเปล่ียนเงินสกุลส ำคัญต่ำงๆ อย่ำงใกล้ชิด เพื่อเป็นกำรป้องกันควำมเส่ียงที่อำจ
เกิดขึ้น 

4. ระยะเวลำในกำรส่งมอบวัตถุดิบ กำรซื้อวัตถุดิบในประเทศจะมีระยะเวลำในกำรส่งมอบสินค้ำประมำณ 1 
เดือน ในขณะที่กำรซื้อวัตถุดิบจำกต่ำงประเทศ จะมีระยะเวลำในกำรส่งมอบสินค้ำประมำณ 2 -3 เดือน 
ดังนั้น โดยส่วนใหญ่บริษัทจะซื้อวัตถุดิบจำกในประเทศ เนื่องจำกมีระยะเวลำกำรส่งมอบที่ส้ันกว่ำท ำให้สำมำรถ
บริหำรสินค้ำคงเหลือได้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น 

5. บริษัทจะเน้นกำรรักษำควำมสัมพันธ์ที่ดีกับผู้จัดจ ำหน่ำยวัตถุดิบทุก  ๆ รำย โดยจะท ำกำรติดต่อกับผู้จัด
จ ำหน่ำยวัตถุดิบอย่ำงสม่ ำเสมอ ทั้งนี้ เพื่อเป็นกำรป้องกันควำมเส่ียงในกำรหำแหล่งวัตถุดิบทดแทนในกรณี
ที่เกิดภำวะขำดแคลนวัตถุดิบ  หรือผู้จัดจ ำหน่ำยปัจจุบันไม่สำมำรถหำวัตถุดิบให้แก่บริษัทได้ตำมปริมำณที่
ส่ังซื้อ และจำกกำรที่เป็นผู้ผลิตคอยล์รำยใหญ่ที่มีปริมำณกำรส่ังซื้อจ ำนวนมำกประกอบกับชื่อเสียงของ
บริษัทในวงกำรเครื่องปรับอำกำศ ส่งผลท ำให้บริษัทมีอ ำนำจต่อรองในกำรส่ังซื้อวัตถุดิบมำกขึ้น 
 

 ปริมำณกำรสั่งซื้อวัตถุดิบของบริษัท สำมำรถสรุปได้ดังนี้ 
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  ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

ท่อทองแดง 300.04 68.10 382.75 70.57 361.19 70.18 

อลูมิเนียม 115.36 26.18 128.33 23.66 122.03 23.71 

แผ่นเหล็กชบุสังกะส ี 25.18 5.72 31.30 5.77 31.47 6.11 

อ่ืน ๆ - - - - - - 
รวม 440.58 100.00 542.38 100.00 514.69 100.00 

จำกตำรำงข้ำงต้นจะเห็นว่ำบริษัทมีวัตถุดิบส ำคัญ 3 ชนิด ได้แก่ ท่อทองแดง แผ่นอลูมิเนียม และแผ่นเหล็กชุบ
สังกะสี  ซึ่งโดยเฉล่ียแล้วกำรจัดซื้อวัตถุดิบของบริษัท จะแบ่งออกเป็น กำรส่ังซื้อท่อทองแดงประมำณร้อยละ 70 และเป็นกำร
ส่ังซื้อแผ่นอลูมิเนียมคิดเป็นประมำณร้อยละ 24 และกำรส่ังซื้อแผ่นเหล็กชุบสังกะสีประมำณร้อยละ 6  ส ำหรับใช้ในกำรผลิต 

รำยละเอียดวตัถุดิบที่ส ำคัญของบริษัท มีดังนี ้
1. ท่อทองแดง  
ท่อทองแดงถือเป็นวัตถุดิบที่ส ำคัญในกำรผลิตคอยล์ โดยท่อทองแดงมีมูลค่ำคิดเป็นร้อยละประมำณ 50.00 

ของต้นทุนวัตถุดิบท้ังหมดที่ใช้ในกำรผลิตคอยล์ หรือคิดเป็นร้อยละ 43.87 ของต้นทุนขำย ทั้งนี้ บริษัทมีปริมำณกำรส่ังซื้อ
ท่อทองแดงของบริษัทในปี 2555 – 2557   คิดเป็นสัดส่วนประมำณร้อยละ 68.10, ร้อยละ  70.57 และร้อยละ70.18 ของ
กำรส่ังซื้อวัตถุดิบทั้งหมด 

 โดยปกติบริษัทส่ังซื้อท่อทองแดงทั้งจำกในประเทศและต่ำงประเทศ โดยพิจำรณำจำกคุณภำพ รำคำทองแดง 
(ซึ่งจะอ้ำงอิงกับรำคำตลำดโลกที่ London Metal Exchange) และระยะเวลำกำรส่งมอบสินค้ำ โดยในปี 2557 รำคำ
ทองแดงได้ลดลงจำก 7,294.89 เหรียญสหรัฐ ในตอนต้นปีไปจนถึง 6,422.95 เหรียญสหรัฐ ในช่วงเดือนธันวำคม หรือ
เท่ำกับลดลง 11.95 เปอเซ็นต์ 

 

ตำรำงท่ี 1 : รำคำเฉล่ียรำยเดือนของทองแดงในตลำดโลก ปี 2557 เปรียบเทียบกับปี 2556 

Monthly Average 
Price ($US) Change from Prior year 

2013 2014 %Increase(Decrease) 
Jan 8,049.27 7,294.89 (9.37) 
Feb 8,070.48 7,152.15 (11.38) 
Mar 7,662.90 6,667.83 (12.99) 
Apr 7,203.36 6,670.83 (7.39) 
May 7,229.17 6,883.88 (4.78) 
Jun 7,004.05 6,806.10 (2.83) 
Jul 6,892.08 7,104.50 3.08 
Aug 7,182.26 7,000.55 (2.53) 
Sep 7,161.43 6,872.23 (4.04) 
Oct 7,188.74 6,739.20 (6.25) 
Nov 7,066.40 6,701.13 (5.17) 
Dec 7,202.95 6,422.95 (10.83) 

          ที่มา : London Metal Exchange 
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เพื่อให้บริษัทได้รับส่วนลดจำกปริมำณที่ส่ังซื้อจ ำนวนมำก บริษัทจึงท ำกำรส่ังซื้อท่อทองแดงจำกผู้จัดจ ำหน่ำย
รำยใหญ่ในประเทศเพียงไม่กี่รำย ในปี 2555 บริษัทส่ังซื้อท่อทองแดงจำกผู้จัดจ ำหน่ำยรำยใหญ่ 3 รำย คิดเป็นยอดกำร
ส่ังซื้อร้อยละ 66.04 ร้อยละ 13.65 และร้อยละ 10.25 ของยอดกำรส่ังซื้อท่อทองแดงทั้งหมด ในปี 2556 บริษัทส่ังซื้อท่อ
ทองแดงจำกผู้จัดจ ำหน่ำยรำยใหญ่ 3 รำย คิดเป็นยอดกำรส่ังซื้อ ร้อยละ 52.29  ร้อยละ 21.58  และร้อยละ 8.47 ของยอด
กำรส่ังซื้อท่อทองแดงทั้งหมดและในปี 2557 บริษัทส่ังซื้อท่อทองแดงจำกผู้จัดจ ำหน่ำยรำยใหญ่ 3  รำย คิดเป็นยอดกำร
ส่ังซื้อ ร้อยละ 35.25 ร้อยละ 33.26 และร้อยละ 16.06 ของยอดกำรส่ังซื้อท่อทองแดงทั้งหมด 

 

จำกกำรด ำเนินนโยบำยกำรส่ังซื้อดังกล่ำวนอกจำกบริษัทจะได้ส่วนลดจำกปริมำณที่ส่ังซื้อจ ำนวนมำกแล้ว ยัง
ส่งผลท ำให้บริษัทมีอ ำนำจต่อรองกับผู้จัดจ ำหน่ำยมำกขึ้น โดยเฉพำะในเรื่องควำมรวดเร็วในกำรจัดส่งสินค้ำ นอกจำกนี้ 
กำรส่ังซื้อท่อทองแดงจำกผู้จัดจ ำหน่ำยรำยใหญ่ซึ่งเป็นผู้ผลิตที่มีชื่อเสียงจะส่งผลท ำให้ลูกค้ำของบริษัทมั่นใจในคุณภำพ
ของวัตถุดิบมำกยิ่งขึ้น  อย่ำงไรก็ตำม บริษัทพยำยำมที่จะรักษำควำมสัมพันธ์กับผู้จัดจ ำหน่ำย  รำยอื่นเพิ่มขึ้น เพื่อ
ป้องกันปัญหำกำรพึ่งพำผู้จัดจ ำหน่ำยวัตถุดิบเพียงรำยเดียว  โดยบริษัทมีกำรกระจำยกำรส่ังซื้อท่อทองแดงจำกผู้จัด
จ ำหน่ำยรำยอื่นที่มีเงื่อนไขทำงกำรค้ำใกล้เคียงกับผู้จัดจ ำหน่ำยรำยใหญ่ดังกล่ำวเพิ่มมำกขึ้นส ำหรับปริมำณวัตถุดิบที่
ต้องซื้อเพิ่มขึ้น  บริษัทก็สำมำรถลดกำรพ่ึงพิงผู้จัดจ ำหน่ำยรำยใหญ่ได้บ้ำงแล้วบำงส่วน โดยกำรน ำเข้ำวัตถุดิบจำกผู้จัด
จ ำหน่ำยรำยหนึ่งในประเทศจีน ซึ่งมีรำคำวัตถุดิบที่ถูกกว่ำวัตถุดิบจำกในประเทศ ผนวกกับ ที่ผ่ำนมำค่ำเงินบำทมีแนวโน้ม
ที่จะแข็งค่ำขึ้นส่งผลให้วัตถุดิบน ำเข้ำมีควำมได้เปรียบในด้ำนรำคำเมื่อเปรียบเทียบกับวัตถุดิบภำยในประเทศ  

 

2. อลูมิเนียม 
อลูมิเนียมถือเป็นวัตถุดิบที่ส ำคัญอีกอย่ำงหนึ่งที่ใช้ในกำรผลิตคอยล์  โดยอลูมิเนียมมีมูลค่ำคิดเป็นร้อยละ

ประมำณ 38 ของต้นทุนวัตถุดิบท้ังหมดที่ใช้ในกำรผลิตคอยล์ หรือคิดเป็นร้อยละ 15.10 ของต้นทุนขำย 
 

ปี 2555 ปริมำณกำรส่ังซื้ออลูมิเนียมของบริษัทคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 26.18 ของกำรส่ังซื้อวัตถุดิบทั้งหมด 
ร้อยละ 23.66 ในปี 2556 และร้อยละ 23.71 ในปี 2557 

 โดยอลูมิเนียมจะถูกน ำมำแปรรูปเป็นแผ่นฟินเพื่อท ำหน้ำที่เป็นส่ือในกำรกระจำยควำมร้อนหรือควำมเย็น  
ส่วนใหญ่บริษัทจะส่ังซื้ออลูมิเนียมจำกผู้จัดจ ำหน่ำยในประเทศเป็นหลัก เนื่องจำกมีคุณภำพใกล้เคียงกับอลูมิเนียมที่
น ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ แต่ใช้ระยะเวลำในกำรส่ังซื้อที่ส้ันกว่ำท ำให้บริหำรสินค้ำคงเหลือได้สะดวกมำกยิ่งขึ้น   

 

ตำรำงท่ี 2 : รำคำเฉล่ียรำยเดือนของอะลูมิเนียมในตลำดโลก ปี 2557 เปรียบเทียบกับปี 2556 
Monthly 
Average 

Price ($US) Change from Prior year 
2013 2014 %Increase(Decrease) 

Jan 2,037.98 1,726.48 (15.28) 
Feb 2,053.43 1,693.85 (17.51) 
Mar 1,913.08 1,703.50 (10.95) 
Apr 1,856.52 1,809.65 (2.52) 
May 1,830.57 1,834.40 0.21 
Jun 1,816.28 1,749.10 (3.70) 
Jul 1,767.63 1,945.41 10.06 
Aug 1,814.76 2,030.23 11.87 
Sep 1,760.40 1,992.48 13.18 
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Oct 1,812.28 1,938.20 6.95 
Nov 1,749.21 2,053.93 17.42 
Dec 1,738.78 1,913.24 10.03 

ที่มา : London Metal Exchange 
 

 บริษัทส่ังซื้ออลูมเินียมจำกผู้จัดจ ำหน่ำยจ ำนวน 3 – 5 รำย โดยเปน็กำรซื้อจำกผูจ้ัดจ ำหน่ำยรำยใหญ่ 1 รำย 
ซึ่งเป็นผู้ผลิตอลูมิเนยีมชนดิเคลือบผิว (Coated Aluminum) เพียงรำยเดียวในประเทศ 

 ท ำให้บริษัทต้องพึ่งพิงผู้ผลิตรำยดังกล่ำว กำรที่บริษัทมีกำรซื้อจำกผู้จัดจ ำหน่ำยรำยใหญ่ดังกล่ำว 
เนื่องจำกกำรส่ังซื้อปริมำณมำกท ำให้บริษัทมีอ ำนำจต่อรองกับผู้จัดจ ำหน่ำยมำกขึ้น ซึ่งหำกเกิดปัญหำกำรขำดแคลน
อลูมิเนียม บริษัทจะได้รับกำรจัดส่งสินค้ำให้ก่อนผู้ส่ังซื้อรำยอื่น อย่ำงไรก็ตำม บริษัทพยำยำมที่จะกระจำยสัดส่วนกำร
ส่ังซื้ออลูมิเนียมชนิดทั่วไป ไปยังผู้จัดจ ำหน่ำยรำยอื่นเพิ่มมำกขึ้นใน 2555 บริษัทมีกำรส่ังซื้ออลูมิเนียมจำกผู้จัดจ ำหน่ำย
รำยใหญ่  3 รำย โดยมียอดกำรส่ังซื้อคิดเป็นร้อยละ 31.46  ร้อยละ 30.40  และร้อยละ 24.20 ของยอดกำรส่ังซื้อ
อลูมิเนียมทั้งหมด, ในปี 2556 บริษัทมีกำรส่ังซื้ออลูมิเนียมจำกผู้จัดจ ำหน่ำยรำยใหญ่ 3 รำย โดยมียอดกำรส่ังซื้อคิดเป็น
ร้อยละ 29.93 ร้อยละ 23.51 และร้อยละ 21.55 ของยอดกำรส่ังซื้ออลูมิเนียมทั้งหมดและในปี 2557 บริษัทมีกำรส่ังซื้อ
อลูมิเนียมจำกผู้จัดจ ำหน่ำยรำยใหญ่ 3 รำย โดยมียอดกำรส่ังซื้อคิดเป็นร้อยละ 41.88 ร้อยละ 40.79  และร้อยละ 8.69 
ของยอดกำรส่ังซื้ออลูมิเนียมทั้งหมด 

 

3. แผ่นเหล็กชุบสังกะส ี
แผ่นเหล็กชุบสังกะสีซึ่งจะถูกน ำมำใช้ปิดส่วนหัวและส่วนท้ำยของคอยล์ โดยแผ่นเหล็กชุบสังกะสีมีมูลค่ำคิด

โดยแผ่นเหล็กชุบสังกะสีมีมูลค่ำคิดเป็นประมำณร้อยละ  7  ของต้นทุนวัตถุดิบทั้งหมดที่ใช้ในกำรผลิตคอยล์    หรือคิด
เป็นร้อยละ 4.26 ของต้นทุนขำย ท้ังนี้บริษัทมีกำรส่ังซื้อแผ่นเหล็กชุบสังกะสีมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 5.72  ร้อยละ 5.77 
และร้อยละ 6.11 ของกำรส่ังซื้อวัตถุดิบทั้งหมดในปี 2555-2557 

 

อย่ำงไรก็ตำม กำรพึ่งพิงผู้จัดจ ำหน่ำยน้อยรำยก็มิได้ก่อให้เกิดควำมเส่ียงกับควำมสำมำรถในกำรจัดหำวัตถุดิบ
ของบริษัทมำกนัก เนื่องจำกเป็นวัตถุดิบท่ีคอ่นข้ำงหำง่ำย และคุณภำพของวัตถุดิบไม่แตกต่ำงกัน จึงท ำให้บริษัทสำมำรถ
เปล่ียนไปส่ังซื้อจำกผู้จัดจ ำหน่ำยรำยอื่นได้ไม่ยำกนัก จึงเป็นกำรง่ำยในกรณีท่ีจะต้องจัดหำผู้จัดจ ำหน่ำยรำยอื่น 

ก าลังการผลิตและปริมาณการผลิต 

รำยละเอียดก ำลังกำรผลิต ปริมำณกำรผลิต และอัตรำกำรใช้ก ำลังกำรผลิตในปี 2555-2557 ของบริษัท
สำมำรถสรุปได้ดงันี ้

ก ำลังกำรผลิต/ปริมำณกำรผลิต ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

ก ำลังกำรผลิต (ตำรำงนิ้วต่อป)ี 
ปริมำณกำรผลิต (ตำรำงนิว้) 
อัตรำกำรใชก้ ำลังกำรผลิต (ร้อยละ) 

1,200,000,000 
607,000,000 

50.58 

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

48.20 

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

46.60 
 

ก ำลังกำรผลิตเต็มที่ต่อปีของบริษัทเป็นกำรประเมินจำกควำมสำมำรถในกำรเดินเครื่องจักรเพื่อผลิตคอยล์ โดย
ไม่ค ำนึงถึงปัจจัยอื่นๆ ได้แก่ ขนำดและแบบของคอยล์ที่ลูกค้ำส่ังผลิตในช่วงนั้นๆ ทักษะและควำมช ำนำญของบุคลำกร 
รวมทั้งระยะเวลำในกำรปรับเครื่องจักร  อย่ำงไรก็ตำม ในกระบวนกำรผลิตที่เกิดขึ้นจริง เครื่องจักรทุกเครื่องไม่ได้
เดินเครื่องผลิตพร้อมกันทุกเครื่อง เนื่องจำกเครื่องจักรแต่ละเครื่องมีข้อจ ำกัดในกำรผลิตคอยล์แต่ละแบบ เช่น เครื่อง
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ปั๊มฟินแต่ละเครื่องก็จะมีควำมสำมำรถในกำรผลิตฟินที่มีลักษณะแตกต่ำงกันออกไป  ได้แก่ ขนำดของช่องที่ใช้ร้อยท่อ
ทองแดง ช่วงห่ำงของท่อทองแดงแต่ละแถว ลักษณะของกำรขึ้นรูป เป็นต้น กอปรกับบริษัทเป็นผู้ผลิตตำมออร์เดอร์ 
ดังนั้น หำกลูกค้ำส่ังสินค้ำแบบเดียวกันจ ำนวนมำกๆ ซึ่งจะต้องใช้เครื่องปั๊มฟินชนิดใดชนิดหน่ึง ก็อำจเกิดปัญหำที่มีกำร
รอกำรผลิตส ำหรับเครื่องจักรชนิดนั้น ในขณะท่ีเครื่องจักรอื่นไม่มีกำรใช้งำน  

 

อย่ำงไรก็ตำมเพื่อให้กำรใช้ก ำลังกำรผลิตของบริษัทมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น บริษัทได้มีกำรปรับเปล่ียน
เครื่องจักรบำงส่วนท่ียังใชง้ำนไม่เตม็ที่ให้สำมำรถผลิตสินค้ำในแบบท่ีเป็นที่ต้องกำรของลูกคำ้ ในขณะเดียวกัน  บริษัทก็มี
นโยบำยที่จะให้ฝ่ำยกำรตลำดร่วมกับฝ่ำยวิศวกรรมติดต่อหำลูกค้ำและให้ค ำแนะน ำในกำรออกแบบผลิตภัณฑ์ที่จะ
สำมำรถผลิตสินค้ำโดยใช้เครื่องจักรที่ยังใช้งำนไม่เต็มที่ได้มำกขึ้น 

 
ด้ำนนโยบำยกำรผลิตนั้น  บริษัทใช้นโยบำยกำรผลิตตำมค ำส่ังของลูกค้ำโดยจะไม่ท ำกำรผลิตล่วงหน้ำ  

เนื่องจำกผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีหลำยขนำดและหลำยรูปแบบ  นอกจำกนี้ ลูกค้ำส่วนใหญ่ของบริษัทซึ่งเป็นผู้ผลิต
เครื่องปรับอำกำศจะไม่สำมำรถท ำกำรยืนยันยอดส่ังซื้อคอยล์จำกบริษัทได้ล่วงหน้ำเป็นระยะเวลำนำน เนื่องจำกผู้ผลิต
อำจต้องมีกำรปรับเปล่ียนและพัฒนำผลิตภัณฑ์เพื่อให้สำมำรถแข่งขันในตลำดได้ อย่ำงไรก็ตำม ด้วยประสิทธิภำพใน
กระบวนกำรผลิตของบริษัท  ท ำให้บริษัทยังสำมำรถผลิตสินค้ำและสำมำรถรักษำควำมน่ำเชื่อถือในเรื่องคุณภำพและ
กำรส่งมอบสินค้ำให้แก่ลูกค้ำได้ตรงตำมเวลำที่ก ำหนด 
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3. ปัจจัยควำมเสี่ยง 
 
 นอกเหนือจำกกำรด ำเนินงำนในธุรกิจของบริษัทฯแล้ว อำจมีเหตุกำรณ์หรือปัจจัยภำยนอกที่ไม่แน่นอนซึ่ง
สำมำรถส่งผลกระทบในด้ำนลบต่อกำรด ำเนินงำนเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยของบริษัทฯ ปัจจัยควำมเส่ียงต่ำงๆ อำจจะมำ
จำกภำยในและภำยนอกบริษัทที่ไม่สำมำรถควบคุมได้ ไม่ว่ำจะเป็นควำมเส่ียงด้ำนภำวะเศรษฐกิจ ด้ำนกำรปฏิบัติงำน
และด้ำนกำรเงิน ดังนั้นกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรรองรับเหตุกำรณ์ที่อำจเกิดขึ้นจึงจ ำเป็นอย่ำงยิ่งต่อกำรด ำเนินงำน
ของบริษัทฯ เพื่อป้องกันควำมเส่ียงและลดควำมเสียหำยที่อำจส่งผลกระทบต่อเป้ำหมำยของบริษัทฯ  
 บริษัทฯ มีคณะกรรมกำรบริหำร กรรมกำรผู้จัดกำร และผู้จัดกำรของฝ่ำยต่ำง ๆ ท ำหน้ำที่ในกำรประเมินและ
วิเครำะห์ควำมเส่ียง รวมทั้งแนวโน้มหรือเหตุกำรณ์ที่อำจเกิดขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อกำรด ำเนินธุรกิจอันมีผลกระทบต่อ
บริษัทฯ โดยมีรำยละเอียดและมำตรกำรในกำรบริหำรควำมเส่ียงของบริษัทฯ ดังนี้ 

1. ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของรำคำวตัถุดิบ 

เนื่องจำกวัตถุดิบในกำรผลิตของบริษัท คือ ท่อทองแดง แผ่นอลูมิเนียม และแผ่นเหล็กเคลือบสังกะสี  
ซึ่งวัตถุดิบดังกล่ำวเป็นสินค้ำ Commodities ซึ่งมีรำคำเปล่ียนแปลงไปตำมรำคำของตลำดโลก ดังนั้น ผลกำรด ำเนินงำน
ของบริษัทจึงมีโอกำสที่จะผันผวนตำมรำคำของวัตถุดิบในตลำดโลก อย่ำงไรก็ตำม บริษัทมีกำรท ำสัญญำร่วมกันระหว่ำง
ผู้ผลิตวัตถุดิบและลูกค้ำแบบไตรภำคี และควำมสัมพันธ์ที่ดีกับผู้จัดจ ำหน่ำยวัตถุดิบท ำให้บริษัทได้รับข่ำวสำรและ
แนวโน้มกำรเปล่ียนแปลงของรำคำอย่ำงใกล้ชิด อีกทั้งผู้บริหำรของบริษัทเป็นผู้ที่มีประสบกำรณ์ในอุตสำหกรรมผลิต
คอยล์มำนำนกว่ำ 20 ปี ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสำมำรถคำดกำรณ์ถึงภำวกำรณ์และควำมเคล่ือนไหวของรำคำทองแดง 
อลูมิเนียม และแผ่นเหล็กชุบสังกะสีได้ในระดับหน่ึง  

นอกจำกนี้ เพื่อเป็นกำรจ ำกัดควำมเส่ียงในขั้นต้น ก่อนกำรก ำหนดรำคำขำยสินค้ำให้แก่ลูกค้ำทุกรำย บริษัทจะ
ตรวจสอบรำคำวัตถุดบิในคลังวัตถุดิบของบริษัทเพื่อทรำบถงึต้นทุนวตัถุดบิท่ีแท้จริงก่อน ซึ่งโดยปกติบริษัทจะมีระดับของ 
Safety Stock ประมำณ 2 เดือน ส ำหรับกรณีที่เป็นลูกค้ำรำยใหญ่ส่วนใหญ่ที่จ ำเป็นที่จะต้องก ำหนดรำคำขำยสินค้ำ
ล่วงหน้ำเป็นรำยปี บริษัทก็ได้มีกำรก ำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมในใบเสนอรำคำว่ำ กรณีที่รำคำวัตถุดิบมีกำรเปล่ียนแปลงเกิน
กว่ำระดับรำคำวัตถุดิบท่ีก ำหนดไว้ บริษัทจะด ำเนินกำรเจรจำและตกลงรำคำขำยใหม่กับลูกค้ำรำยใหญ่ดังกล่ำว เพื่อให้ 
สอดคล้องกับต้นทุนวัตถุดิบที่เพิ่มสูงขึ้น โดยกำรปรับรำคำดังกล่ำวจะใช้ระยะเวลำประมำณ 1 – 2 เดือนในกำร
ด ำเนินกำรซึ่งสอดคล้องกับระยะเวลำ Safety Stock ของบริษัท อย่ำงไรก็ตำมส ำหรับลูกค้ำทั่วไปบริษัทสำมำรถปรับรำคำ
ขำยในทันทีหำกรำคำวัตถุดิบมีกำรเปล่ียนแปลง 
 
2. ควำมเสี่ยงจำกกำรพึง่พิงผู้จัดจ ำหนำ่ยวัตถุดิบรำยใหญห่รือน้อยรำย 

บริษัทมีกำรพ่ึงพิงผู้จัดจ ำหน่ำยวัตถุดิบรำยใหญ่น้อยรำย โดยปี 2557 บริษัทมีสัดส่วนกำรส่ังซื้อท่อทองแดงจำก
ผู้จัดจ ำหน่ำยรำยใหญ่ 3 รำยคิดเป็นร้อยละ 84.58 ของปริมำณกำรส่ังซื้อท่อทองแดงทั้งหมดของบริษัท และในจ ำนวนนั้น
บริษัทพ่ึงพำผู้จัดจ ำหน่ำยท่อทองแดงรำยใหญ่ท่ีสุดสูงถึงร้อยละ 35.25 ของปริมำณกำรส่ังซื้อทองแดงทั้งหมด นอกจำกนี้ 
ในส่วนของกำรจัดหำวัตถุดิบอื่น ๆ ไม่ว่ำจะเป็นแผ่นอลูมิเนียม และแผ่นเหล็กชุบสังกะสีก็มีลักษณะพึ่งพิงผู้จัดจ ำหน่ำย
น้อยรำยเช่นเดียวกัน  ทั้งนี้ เพื่อเป็นกำรประหยัดต้นทุนในกำรจัดซื้อ และเพื่อคงปริมำณกำรส่ังซื้อที่มีต่อผู้จัดจ ำหน่ำยแต่
ละรำยให้อยู่ในระดับที่สูงพอที่บริษัทจะได้ประโยชน์จำกกำรส่ังซื้อสินค้ำในปริมำณมำก (Volume Discount) นอกจำกนี้ 
กำรท่ีบริษัทสำมำรถคงปริมำณกำรส่ังซื้อได้ในระดับท่ีค่อนข้ำงสูงเพื่อสร้ำงอ ำนำจกำรต่อรองของบริษัทให้เพิ่มขึ้น ผนวก
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กับผู้ผลิตและผู้จัดจ ำหน่ำยวัตถุดิบรำยใหญ่ๆ เหล่ำนั้นเป็นคู่ค้ำกับบริษัทมำนำนและมีควำมสัมพันธ์ที่ดีมำโดยตลอด 
ดังนั้นควำมเส่ียงในกำรพ่ึงพิงผู้จัดจ ำหน่ำยวัตถุดิบน้อยรำยจึงลดลงได้ในระดับหน่ึง 

อย่ำงไรก็ตำม บริษัทก็ตระหนักถึงควำมเส่ียงในเรื่องดังกล่ำว และมีควำมพยำยำมที่จะกระจำยกำรส่ังซื้อ
วัตถุดิบของบริษัทให้กับผู้จัดจ ำหน่ำยรำยอื่น ๆ ที่เสนอเงื่อนไขกำรส่ังซื้อที่ใกล้เคียงกับเงื่อนไขที่บริษัทได้จำกผู้จัด
จ ำหน่ำยรำยใหญ่ ซึ่งในปัจจุบัน สัดส่วนกำรพ่ึงพิงผู้จัดจ ำหน่ำยวัตถุดิบรำยใหญ่ลดลง โดยจะเห็นได้จำกกำรท่ีบริษัทเริ่ม
มีกำรส่ังซื้อท่อทองแดงจำกผู้จัดจ ำหน่ำยรำยอื่นๆเพิ่มขึ้น 

 
3. ควำมเสี่ยงจำกกำรขำดวัตถุดบิ 

วัตถุดิบหลักที่บริษัทใช้ในกำรผลิต คือ ทองแดง เป็นวัตถุดิบประเภทที่ไม่อำจเก็บรักษำไว้ได้นำน เมื่อใช้แล้ว
หมดไป แต่ยังสำมำรถน ำมำยุบให้กลับเป็นวัตถุเช่นเดิมแล้วน ำกลับมำประดิษฐ์ขึ้นใหม่ ซึ่งต้องน ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ
เท่ำนั้น จึงอำจส่งผลให้เกิดกำรขำดแคลนและมีรำคำสูงได้ 

ดังนั้น เพื่อลดควำมเส่ียงด้ำนรำคำ และกำรขำดแคลนวัตถุดิบที่อำจเกิดขึ้นในอนำคต บริษัทฯ ได้ด ำเนินกำร
ศึกษำและพัฒนำผลิตภัณฑ์ จนในเบื้องต้นบริษัทฯได้เพิ่มสำยกำรผลิตคอยล์ที่ท ำจำกอลูมิเนียมเพื่อลดต้นทุนให้ทั้งแก่
ลูกค้ำและบริษัทฯ พร้อมกับกำรศึกษำเพื่อหำวตัถดุิบทดแทนท่ีให้คุณสมบัติไม่ต่ำงจำกทองแดง อย่ำงต่อเนื่อง รวมถึงกำร
เข้ำร่วมเป็นสมำชิก ASHRAE (the American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers) 
เป็นองค์กรที่เป็นศูนย์รวมของวิทยำกำรด้ำนระบบกำรท ำควำมร้อน เย็นและระบบปรับอำกำศของสหรัฐอเมริกำ เพื่อ
เข้ำถึงข้อมูล ข่ำวสำรและเทคโนโลยี่กำรผลิตเฉพำะด้ำน เพื่อมั่นใจว่ำบริษัทฯยังคงมีกำรผลิตและผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัยเพื่อ
ลดควำมเส่ียงดังกล่ำวอีกด้วย 

4. ควำมเสี่ยงจำกอตัรำแลกเปลีย่น 

เนื่องจำกบริษัทมีรำยได้จำกกำรส่งออกประมำณร้อยละ 30 ของยอดขำยรวมของบริษัท บริษัทจึงมีโอกำสที่จะ
ได้รับผลกระทบจำกควำมผันผวนของอัตรำแลกเปล่ียนเงินตรำระหว่ำงประเทศ อย่ำงไรก็ตำม บริษัทก็มีกำรส่ังซื้อวัตถุดิบ
บำงส่วนจำกต่ำงประเทศเช่นกัน โดยในช่วงหกเดือนแรก ปี 2557 บริษัทมีรำยได้จำกต่ำงประเทศคิดเป็นร้อยละ 42.47 
ของยอดขำย และมีกำรส่ังซื้อวัตถุดิบจำกต่ำงประเทศคิดเป็นร้อยละ 63.18 ของยอดกำรส่ังซื้อวัตถุดิบ เนื่องจำกรำยได้
และค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นน้ันอ้ำงอิงด้วยสกุลเงินดอลล่ำร์สหรัฐทั้งหมด ดังนั้นบริษัทจึงสำมำรถลดผลกระทบของกำรผันผวน
ของอัตรำแลกเปล่ียนได้ในระดับหน่ึง (Natural Hedge) 

นอกจำกนี้จำกกำรที่บริษัทมีนโยบำยในกำรให้ระยะเวลำช ำระหนี้ส ำหรับลูกค้ำต่ำงประเทศ ประมำณ  
30 – 60 วัน ส่งผลท ำให้ควำมเส่ียงในเรื่องอัตรำแลกเปล่ียนของรำยได้จำกกำรส่งออกดังกล่ำวค่อนข้ำงส้ัน อย่ำงไรก็ตำม 
บริษัทได้เล็งเห็นถึงควำมส ำคัญในกำรป้องกันควำมเส่ียงดังกล่ำว บริษัทจึงมีกำรติดตำมข่ำวสำรและควำมเคล่ือนไหว
ของอัตรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศอย่ำงใกล้ชิด และจะพิจำรณำป้องกันควำมเส่ียงด้วยกำรซื้ออัตรำแลกเปล่ียน
ล่วงหน้ำ (Currency Forward) ตำมสถำนกำรณ์และควำมจ ำเป็น 

 
5. ควำมเสี่ยงจำกนโยบำยกำรเปดิกำรค้ำเสรีและกำรรวมกลุ่มทำงกำรคำ้ 

นโยบำยกำรเปิดกำรค้ำเสรีโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในเขต AEC จะท ำให้กำรแข่งขันในอุตสำหกรรมผลิตคอยล์ของ
ภูมิภำคนีม้ีแนวโน้มที่รุนแรงมำกขึ้น ซึ่งเป็นไปในทิศทำงเดียวกับภำวกำรณ์แข่งขันของอุตสำหกรรม เครื่องปรับอำกำศทั้ง
ในเรื่องของรำคำและกำรออกผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ๆ เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำให้มำกยิ่งขึ้น ส่งผลให้ผู้ผลิต
คอยล์ต้องมีกำรแข่งขันในเรื่องรำคำและคุณภำพเพิ่มมำกขึ้นตำมไปด้วย นอกจำกนี้ยังมีกำรน ำคอยล์จำกผู้ผลิตใน
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ต่ำงประเทศเข้ำมำจ ำหน่ำยในประเทศเพิ่มมำกขึ้น โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งจำกประเทศจีน ซึ่งมีควำมได้เปรียบในด้ำนรำคำ
สินค้ำ ในปัจจุบันบริษัทมีนโยบำย มุ่งเน้นที่จะท ำกำรตลำดกับลูกค้ำที่มีควำมต้องกำรคอยล์ที่มีคุณภำพสูง บริษัทจึงมี
กำรแข่งขันกันในคนละตลำดกบัสินค้ำของประเทศจีนซึง่มีลักษณะกำรผลิตน้อยรูปแบบแต่มีจ ำนวนมำก แต่ละรูปแบบไม่
สำมำรถปรับเปล่ียนได้ตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำที่มีกำรเปล่ียนแปลงตลอดเวลำได้ และด้วยคุณภำพสินค้ำซึ่งได้รับ
กำรรับรองมำตรฐำนทั้งจำกประเทศสหรัฐอเมริกำ และแคนำดำของบริษัทและกำรบริกำร รวมทั้งควำมสัมพันธ์ที่ดีกับ
ลูกค้ำ ถือเป็นส่ิงส ำคัญเพื่อให้มั่นใจในควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของบริษัทได้เป็นอย่ำงดี  

อย่ำงไรก็ตำม ทำงบริษัทฯ ได้ศึกษำผลกระทบดังกล่ำวและเตรียมพร้อมส ำหรับกำรเข้ำมำของคู่แข่งจำก
ต่ำงประเทศ ด้วยกำรปรับปรุงคุณภำพผลิตภัณฑ์ เพิ่มประสิทธิภำพของกระบวนกำรผลิตและขยำยฐำนกำรส่งออกให้
กว้ำงขึ้น โดยเฉพำะประเทศในกลุ่มตะวันออกกลำง  
 

6. ควำมเสี่ยงจำกกำรพึง่พิงลกูคำ้รำยใหญ่ 
ในระยะเวลำ 3 ปีท่ีผ่ำนมำ  บริษัทไม่มีสัดส่วนกำรขำยให้แก่ลูกค้ำรำยใดรำยหนึ่งเกินกว่ำร้อยละ 35 ของรำยได้

จำกกำรขำยรวม  ซึ่งสำมำรถสรุปสัดส่วนกำรจ ำหน่ำยสินค้ำให้ลูกค้ำรำยใหญ่ 5 รำยแรกของบริษัทในปี 2555 – 2557  
ได้ดังนี้ 

 
สัดส่วนกำรจ ำหน่ำยให้แก่ลูกค้ำรำยใหญ่ 5 รำยแรก ในปี 2555 – 2557 
 

 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

สัดส่วนกำรขำยให้แก่ลูกค้ำรำยใหญ่ 5 รำยแรก* 62.25 71.28 76.58 
* นับรวมลูกค้าที่เป็นตัวแทนจ าหน่ายในต่างประเทศ 
 

โดยลูกค้ำรำยใหญ่เหล่ำนี้ส่วนใหญ่เป็นลูกค้ำที่มีควำมสัมพันธ์ที่ดีกับบริษัทมำเป็นเวลำนำน รวมทั้งบริษัทได้มี
กำรร่วมพัฒนำผลิตภัณฑ์กับลูกค้ำรำยใหญ่ดังกล่ำวมำโดยตลอด และด้วยคุณภำพของสินค้ำซึ่งได้รับกำรรับรอง
มำตรฐำนจำกสถำบันต่ำงๆ ควำมสำมำรถในกำรตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำได้อย่ำงรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ 
ท ำให้บริษัทมั่นใจว่ำจะสำมำรถรักษำฐำนลูกค้ำปัจจุบัน รวมทั้งขยำยฐำนลูกค้ำใหม่ได้อย่ำงต่อเนื่อง 
 

7. ควำมเสี่ยงจำกกำรที่กรรมกำรบริหำร และกรรมกำรผู้จัดกำรเป็นบุคคลเดียวกัน 
เนื่องจำก กรรมกำรบริหำร และกรรมกำรผู้จัดกำรของบริษัทเป็นบุคคลคนเดียวกัน คือ นำยอำรีย์ พุ่มเสนำะ ท ำ

ให้บริษัทอำจมีควำมเส่ียงจำกกำรที่ 1 ในคณะกรรมกำรบริหำรเป็นกรรมกำรผู้จัดกำร อย่ำงไรก็ตำม  คณะกรรมกำร
บริหำรของบริษัทมีจ ำนวนทั้งส้ิน 4 รำย กำรควบคุมกำรลงมติในเรื่องต่ำง ๆ ในคณะกรรมกำรบริหำรอำจเป็นไปได้ยำก 
นอกจำกนี้ บริษัทก็ได้มีกำรก ำหนดขอบเขตอ ำนำจและหน้ำที่ของแต่ละต ำแหน่งไว้อย่ำงชัดเจน จึงช่วยลดควำมเส่ียงใน
กำรท่ีบุคคลดังกล่ำวจะมีอ ำนำจเบ็ดเสร็จเด็ดขำดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพำะลงได้ รวมทั้ งอ ำนำจที่มอบหมำยให้กับ
คณะกรรมกำรบริหำร และกรรมกำรผู้จัดกำร ก็ไม่สำมำรถอนุมัติรำยกำรที่ตน หรือ บุคคลที่อำจมีส่วนได้เสียหรืออำจมี
ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ได้ นอกจำกนี้คณะกรรมกำรของบริษัทยังประกอบไปด้วยคณะกรรมกำรตรวจสอบ และ
ส ำนักงำนตรวจสอบภำยในซึ่งจะรำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ  ซึ่งท ำหน้ำที่ติดตำม  และตรวจสอบรำยกำร
ต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้นในบริษัท รวมทั้ง ท ำหน้ำที่ตรวจสอบกำรด ำเนินกำรภำยในของบริษัทให้มีควำมโปร่งใส เหมำะสม รัดกุม 
และเป็นไปตำมขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของกรรมกำรและผู้บริหำรที่ได้รับมอบหมำยจำกบริษัทอยู่แล้ว ซึ่ งก็สำมำรถจ ำกัด
ควำมเส่ียงในเรื่องดังกล่ำวลงได้ 
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8. ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่อง 
ควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่องเกิดจำกกำรท่ีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดมีปริมำณน้อยเมื่อเทียบกับควำม

ต้องกำรเงินสดหมุนเวียน ซึ่งโดยปกติบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้มีกำรติดตำมดูควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่องและรักษำระดับ
สถำนะของเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพื่อให้เพียงพอต่อกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย พร้อมทั้งกำร
ตั้งเป้ำหมำยเพื่อลดควำมเส่ียงจำกควำมผันผวนของกระแสเงินสด อีกทั้งบริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญกับกำรบริหำรจัด
กำรเงินสดโดยกำรสร้ำงสมดุลระหว่ำงเงินสดรับและจ่ำย เพื่อสร้ำงควำมมั่นใจว่ำบริษัทฯ จักมิต้องเผชิญต่อควำมเส่ียง
ด้ำนสภำพคล่อง 

 
9. ควำมเสี่ยงของกำรลงทนุในบริษัทย่อย 

ในกรณีที่บริษัทย่อยไม่สำมำรถหำแหล่งเงินทุนเพื่อสนับสนุนกำรขยำยกำรลงทุน บริษัทฯในฐำนะผู้ถือหุ้นใหญ่ 
จ ำเป็นต้องช่วยเหลือสนับสนุนกำรหำเงินเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนสนับสนุนโครงกำรใหม่ ดังนั้นหำกผลกำรด ำเนินงำนของ
บริษัทย่อยไม่เป็นไปตำมแผน บริษัทฯ ในฐำนะผู้ถือหุ้นอำจได้รับผลกระทบจำกกำรลงทุนและมีควำมเส่ียงที่จะไม่ได้รับ
ผลตอบแทนจำกกำรลงทุนตำมที่ก ำหนดไว้ 

อย่ำงไรกด็ ีปัจจุบันบริษัทย่อย สำมำรถสร้ำงผลตอบแทนได้ตำมแผนเพียงพอท่ีจะดูแลตวัเองได้ จึงไม่กระทบ
ต่อสภำพคล่อง และบริษัทฯ คำดว่ำบริษัทย่อยจะด ำเนินกำรได้อยำ่งเต็มทีใ่นไม่ชำ้นี้ โดยกำรลงทุนของบริษัทฯ จะเน้นใน
กำรขยำยขอบเขตในธุรกิจทีจ่ะสำมำรถส่งเสริมธุรกิจของบริษัทฯในอนำคต 
 
10. ควำมเสี่ยงจำกภัยต่ำงๆ 

จำกเหตุอุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อปี 2554 ท ำให้บริษัทตระหนักถึงภัยธรรมชำติและภัยอื่นๆ ซึ่งอำจส่งผลให้เกิด
ควำมเสียหำยต่อทรัพย์สิน เครื่องจักร และสินทรัพย์ถำวรท่ีจ ำเป็นต่อกำรด ำเนินงำนจนเกิดควำมหยุดชะงักทำงธุรกิจได้ 
บริษัทฯ ได้มีกำรท ำประกันภัยครอบคลุมภัยต่ำงๆ เพื่อเป็นกำรลดควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึ้นได้ นอกจำกนี้กำรที่บริษัทฯ 
มีก ำลังกำรผลิตกระจำยตัวอยู่ตำมโรงงำนของบริษัทถึง 3 แห่ง หำกเกิดเหตุฉุกเฉินหรือเกิดควำมเสียหำยขึ้น ณ โรงงำน
ใดหนึ่ง โรงงำนแห่งอื่นๆ ยังมีควำมสำมำรถรองรับกำรผลิตเพื่อชดเชยโรงงำนที่ไม่สำมำรถท ำกำรผลิตได้ในระดับหนึ่ง 
เพื่อให้กำรตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำเป็นไปอย่ำงรำบรื่นที่สุด  

 
11. ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี 

อีกควำมเส่ียงหน่ึงที่ผู้ประกอบกำรในธุรกิจอุตสำหกรรมอำจจักต้องประสบคือกำรเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีทั้งใน
ส่วนของกระบวนกำรผลิต และ/หรือแม้แต่กับตัวผลิตภัณฑ์เอง ที่ซึ่งบำงอย่ำงอำจส่งผลดีกับผู้ประกอบกำรเองจำก
ควำมสำมำรถในกำรเพิ่มประสิทธิผลกำรผลิตเช่นกำรเปล่ียนแปลงควำมสำมำรถของเครื่องจักรในกำรผลิตบำงประเภทท่ี
สำมำรถลดเวลำและลดกำรใช้แรงงำนซึ่งหมำยถึงกำรลดต้นทุนลงได้อีกด้วย ขณะที่บำงอย่ำงอำจส่งผลกระทบโดยตรง
หำกบริษัทฯ ไม่สำมำรถรองรับกำรปรับเปล่ียนได้อย่ำงทันกำล เช่นกำรเปล่ียนแปลงรูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่ให้คุณสมบัติ
เช่นเดียวหรือดีกว่ำผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯผลิตและจ ำหน่ำยอยู่ในปัจจุบัน  แต่เนื่องจำกผลิตภัณฑ์ heat transfer จักไม่
สำมำรถปรับเปล่ียนรูปแบบได้อย่ำงรวดเร็ว ดังจะเห็นได้ว่ำในรอบ 30 ปีที่บริษัทจัดตั้งขึ้นมำกำรเปล่ียนแปลงทำง
เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นมิเกินไปกว่ำควำมสำมำรถของเครื่องจักรและศักยภำพของบริษัทฯที่จะรองรับได้ อย่ำงไรก็ตำมเพื่อ
ป้องกันควำมเส่ียงดังกล่ำวบริษัทได้เข้ำร่วมเป็นสมำชิก ASHRAE (the American Society of Heating, Refrigerating 
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and Air-Conditioning Engineers) เป็นองค์กรที่เป็นศูนย์รวมของวิทยำกำรด้ำนระบบกำรท ำควำมร้อน เย็นและระบบ
ปรับอำกำศของสหรัฐอเมริกำ เพื่อเข้ำถึงข้อมูล ข่ำวสำรและเทคโนโลยี่กำรผลิตเฉพำะด้ำน เพื่อมั่นใจว่ำบริษัทฯยังคงมี
กำรผลิตและผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัย รวมถึงกำรจัดให้มีฝ่ำยค้นคว้ำและวิจัย เพื่อติดตำมกำรเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้องอยู่ตลอดเวลำเพื่อลดควำมเส่ียงดังกล่ำวอีกด้วย 
 
12. ควำมเสี่ยงจำกผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
 เนื่องจำกบริษัทเป็นผู้ผลิตสินค้ำอุตสำหกรรม ในกระบวนกำรผลิตจ ำเป็นต้องใช้น้ ำมัน น้ ำและสำรเคมีบำงชนิด
ที่ซึ่งอำจก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมโดยรอบหรือต่อผู้ปฏิบัติงำนเอง เพื่อเป็นกำรก ำจัดควำมเส่ียงดังกล่ำวทำง
บริษัทฯจึงได้จัดอุปกรณ์ควำมปลอดภัยส ำหรับกำรปฏิบัติงำนให้กับพนักงำนในสำยกำรผลิต และใช้ระบบปิดใน
กระบวนกำรที่เกี่ยวข้องกับสำรเคมี เช่น กำรพ่นสี เพื่อมั่นใจว่ำจะไม่มีสำรตกค้ำงไปสู่สภำวะแวดล้อมภำยนอก รวมถึง
จัดท ำระบบบ ำบัดน้ ำเสีย เพื่อสำมำรถน ำน้ ำที่ใช้ในกระบวนกำรแล้วกลับมำใช้ได้อีกครั้งและมั่นใจว่ำน้ ำที่ปล่อยสู่ล ำลำง
สำธำรณะปลอดจำกสำรเคมีตกค้ำงอีกด้วย ท้ังนี้บริษัทฯมี safety ในกำรท ำงำนและส่ิงแวดล้อมเพื่อท ำหน้ำที่ตรวจสอบ
อย่ำงสม่ ำเสมอหำกกระบวนกำรผลิตอยู่ในควำมเส่ียงดังกล่ำวจักสำมำรถส่ังกำรให้แก้ไขและปรับปรุงเครื่องมือ อุปกรณ์
และ/หรือกระบวนกำรตำมระดับของผลกระทบอีกด้วย 
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4. ทรัพย์สินท่ีใช้ในกำรประกอบธุรกิจ 
4.1 ลักษณะส ำคัญของทรัพยส์ินถำวรหลัก 

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ทีใ่ชใ้นกำรประกอบธุรกจิดงันี ้
 ก. ที่ดนิ (ซึ่งมีภำระผูกพันอยู่กับสถำบันกำรเงิน)                

ประเภท 
ทรัพย์สิน 

ทีต้ั่ง  ลักษณะ และขนำดพื้นท่ี 
ลักษณะ
กรรมสิทธิ์ 

ภำระ
ผูกพัน 

มูลค่ำสุทธิตำม
งบกำรเงิน
เฉพำะบริษัท 
ณ  31 ธ.ค. 57 

(ล้ำนบำท) 

วัตถุประสงค์ 
ในกำรถือครอง

ทรัพย์สิน 

ก. ท่ีดิน 1/1 ต.บำงคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธำนี    
โฉนด 1 ฉบับ   
เนื้อที่ 4 ไร่  37 ตำรำงวำ 

เป็นเจ้ำของ 
 
 

จดจ ำนองไว้
กับธนำคำร 

 

0.80 ท่ีตั้งโรงงำน 

5/1-3 ต.บำงคูวัด อ.เมือง จ.
ปทุมธำนี    
โฉนด 4 ฉบับ    
เนื้อที่ 1 งำน  56 ตำรำงวำ 

เป็นเจ้ำของ 
 

จดจ ำนองไว้
กับธนำคำร 

 

2.09 ท่ีตั้งส ำนักงำนใหญ่ 
(อำคำร 4 ชั้น) 

526/1 ซ.ท่ำนผู้หญิง จ. 
สมุทรปรำกำร   
โฉนด 6 ฉบับ   
เนื้อที่ 1 ไร่ 1 งำน 12 ตำรำงวำ 

เป็นเจ้ำของ 
 

จดจ ำนองไว้
กับธนำคำร 

 

5.90 ท่ีตั้งโรงงำน  
(สำขำเทพำรักษ์) 

526/2-3 ซ.ท่ำนผู้หญิง จ.
สมุทรปรำกำร 
โฉนด 4 ฉบับ 
เนื่อที่ 3 งำน 99 ตำรำงวำ 

เป็นเจ้ำของ 
 

จดจ ำนองไว้
กับธนำคำร 

 

11.86 ท่ีตั้งโรงงำน  
(สำขำเทพำรักษ์) 

อื่นๆ  
โฉนด 4 ฉบับ 
เนื้อที่  79 ตำรำงวำ 

เป็นเจ้ำของ 
 

ไม่ได้จ ำนอง 
 

0.28 ท่ีตั้งอำคำรพำณิชย์  
ม.อัมรินทร์ (2 ฉบับ) 
ท่ีตั้งอำคำรพำณิชย์  
ม.อำสำเฮ้ำส์ (2 ฉบับ) 

789/75 ม.1 นิคมอุตสำหกรรมปิ่น
ทอง จ.ชลบุรี 
 โฉนด 4 ฉบับ 
เนื้อที่ 6 ไร่ 3 งำน 56.60 ตำรำงวำ 
 

เป็นเจ้ำของ 
 
 

จดจ ำนองไว้
กับธนำคำร 

 

15.85 ท่ีตั้งโรงงำน  
(สำขำป่ินทอง) 

 
 
 
 
 

อ.เมืองปทุมธำนี  จ.ปทุมธำนี 
โฉนด 1 ฉบับ  
เนื้อที่ 9 ไร่ 3 งำน 99.30 ตำรำงวำ 

เป็นเจ้ำของ ไม่ได้จ ำนอง 46.73 ท่ีดินว่ำงเปล่ำ 
ติดกับ บ.ไรซ์  
เอ็นจิเนียริ่งฯ 
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ประเภท 
ทรัพย์สิน 

ทีต้ั่ง  ลักษณะ และขนำดพื้นท่ี 
ลักษณะ
กรรมสิทธิ์ 

ภำระ
ผูกพัน 

มูลค่ำสุทธิตำม
งบกำรเงิน
เฉพำะบริษัท 
ณ  31 ธ.ค. 57 

(ล้ำนบำท) 

วัตถุประสงค์ 
ในกำรถือครอง

ทรัพย์สิน 

 
 
 
 
 

อ.ถลำง  จ.ภูเก็ต 
โฉนด 1 ฉบับ  
เนื้อที่ 5 ไร่ 3 งำน 49.80 ตำรำงวำ 

เป็นเจ้ำของ ไม่ได้จ ำนอง 60.00 ท่ีดินพร้อมสิ่งปลูกสร้ำง 
อำคำรควบคุมไฟฟ้ำ 
บ้ำนพักอำศัยตึกแถว 4 
ชั้น 
บ้ำนพักอำศัยตึก 2 ชั้น 
บ้ำนพักอำศัยตึก 2 ชั้น 
(ไม่มีเลขท่ี) 

 
 
รำยละเอียดของสัญญำเช่ำทรัพย์สินของบริษัท  และบริษัทย่อย 
 ณ. วันที่ 31 ธันวำคม 2557 บริษัทและบริษัทย่อย มีสัญญำเช่ำทรัพย์สินระยะยำว ดังนี ้
 1. สัญญำเช่ำที่ดินระยะยำวจำกนำยเข็งซง สกุลชีพวัฒนำ เพื่อใช้เป็นโกดังสินค้ำ โดยมีก ำหนดระยะเวลำเช่ำ 
12 ปี นับตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎำคม 2551 ถึงวันที่ 17 กรกฎำคม 2563 ด้วยอัตรำค่ำเช่ำคงที่ทุกเดือน เดือนละ 40,000 
บำท 
              2. บริษัท เดอ ละไม จ ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้ท ำสัญญำเช่ำที่ดินระยะยำว จ ำนวน 2 แปลง เลขที่ 7919 และ 
7920 ต.มะเร็ต อ.เกำะสมุย จ.สุรำษฎร์ธำนี จำกนำยสุทิน และนำงวันดี พูลสวัสดิ์ เพื่ อเป็นที่สร้ำงและด ำเนินกิจกำร  
“โรงแรม และรีสอร์ท ชื่อ เดอ ละไม” ร้ำนอำหำร ภัตตำคำร และกิจกำรที่เกี่ยวเนื่องกับกำรท่องเที่ยว โดยมีก ำหนด
ระยะเวลำ 26 ปี นับตั้งแต่วันที่ 30 มิ.ย. 2548  ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2574 โดยมีค่ำเช่ำรวมทั้งส้ิน 22 ล้ำนบำท ก ำหนดช ำระ
ค่ำเช่ำที่ดินเป็นงวด ๆ ตำมสัญญำเช่ำที่ดิน 

3. บริษัท เดอ ละไม จ ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้ท ำสัญญำเช่ำที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้ำงบนโฉนดที่ดินเป็นอำคำร 
4 ชั้น เลขที่ 99/99 จ ำนวน 1 หลัง จำกนำยศักดิ์วิชญ์ แก้วมีศรี เพื่อประกอบธุรกิจโรงแรมอีกแห่งหนึ่ง “ชื่อ เดอะ รูม” 
ก ำหนดระยะเวลำยี่สิบปี (20 ปี) เริ่มตั้งแต่เดือนมกรำคม 2553 ส้ินสุดเดือนธันวำคม 2572 โดยตกลงช ำระค่ำเช่ำเป็นรำย
เดือนสุทธหิลังหักภำษี ณ ท่ีจ่ำย เดือนละ 200,000 บำท และมีกำรปรับอัตรำค่ำเช่ำรำยเดือนเพิ่มขึ้น 10% ทุก ๆ  3 ปี  
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ข. อำคำรและสิ่งปลูกสร้ำง 

 

ประเภท 
ทรัพย์สิน 

 
ทีต้ั่ง  ลักษณะ และขนำดพื้นท่ี 

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์ 

ภำระผูกพัน 

มูลค่ำ
สุทธิตำม
งบกำรเงิน
เฉพำะ
บริษัท 

ณ 31 ธ.ค. 
57 

(ล้ำนบำท) 

วัตถุประสงค์ 
ในกำรถือครอง

ทรัพย์สิน 

ข.อำคำรและ
สิ่งปลูกสร้ำง 

 

 

1/1 หมุ่ 7 ต. บำงคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธำนี  
อำคำร 2 ชั้น 1 หลัง 

เป็นเจ้ำของ จดจ ำนองไว้กับ
ธนำคำร 

ไม่ได้จ ำนอง 

0.00 
 

2.06 

ท่ีตั้งส ำนักงำนใหญ่ 
 

5/1-3 หมู่ 4  ต.บำงคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธำนี 
อำคำร 4 ชั้น 1 หลัง 

เป็นเจ้ำของ จดจ ำนองไว้กับ
ธนำคำร 

5.60 ท่ีตั้งส ำนักงำนใหญ่ 
 

5/10-15  หมู่ 4  ต.บำงคูวัด   อ.เมือง   
จ.ปทุมธำนี 
อำคำร 3 ชั้นครึ่ง จ ำนวน 6 ห้อง 

เป็นเจ้ำของ 

 
ไม่ได้จ ำนอง 10.61 ท่ีตั้งส ำนักงำนใหญ่ 

 

12/2 ต. บำงคูวัด อ. เมือง จ. ปทุมธำนี 
อำคำรเก็บสินค้ำ 1 หลัง 

เป็นเจ้ำของ ไม่ได้จ ำนอง 0.96 เก็บสินค้ำ 

526/1 ซ.ท่ำนผู้หญิง จ. สมุทรปรำกำร เป็นเจ้ำของ จดจ ำนองไว้กับ
ธนำคำร 

2.02 ท่ีตั้งโรงงำน 
 (สำขำเทพำรักษ์) 

526/2-3 ซ.ท่ำนผู้หญิง  
จ.สมุทรปรำกำร 

เป็นเจ้ำของ 
 

จดจ ำนองไว้กับ
ธนำคำร 

ไม่ได้จ ำนอง 

5.50 
 

0.23 

ท่ีตั้งโรงงำน  
(สำขำเทพำรักษ์) 

อื่นๆ  
อำคำร พำณิชย์ 3.5 ชั้น 2 ห้อง 
อำคำร พำณิชย์ 3.5 ชั้น 2 ห้อง 

 ไม่ได้จ ำนอง 0.42 ท่ีตั้งอำคำรพำณิชย์  
ม.อัมรินทร์  
ท่ีตั้งอำคำรพำณิชย์  
ม.อำสำเฮ้ำส์  

789/75 หมู่ 1 ต.หนองขำม จ.ชลบุรี 

 
เป็นเจ้ำของ 

 
จดจ ำนองไว้กับ

ธนำคำร 
ไม่ได้จ ำนอง 

43.10 
 

1.06 

ท่ีตั้งโรงงำน  
(สำขำป่ินทอง) 
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ค.เครื่องจกัร อุปกรณ์ เคร่ืองตกแตง่ตดิตั้ง  เครื่องใช้ส ำนกังำน และยำนพำหนะ 

 

ประเภทของทรัพย์สิน 
ลักษณะ
กรรมสิทธิ์ 

ภำระผูกพัน 

มูลค่ำสุทธิตำม 
งบกำรเงินเฉพำะบริษัท 
ณ วันท่ี 31 ธ.ค.  56 

(ล้ำนบำท) 
เครื่องจักรและอุปกรณ ์ 
เครื่องจักรและอุปกรณ ์

เป็นเจ้ำของ 
เป็นเจ้ำของ 

จดจ ำนองไว้กับธนำคำร 
- 

80.93 
80.10 

เครื่องมือ-เครื่องใช ้
เครื่องมือ-เครื่องใช ้

เป็นเจ้ำของ 
เป็นเจ้ำของ 

จดจ ำนองไว้กับธนำคำร 
- 

0.00 
4.82 

ระบบโครงสร้ำง เป็นเจ้ำของ - 7.19 
เครื่องจักรและอุปกรณ์ – งำนระหว่ำงติดตั้ง เป็นเจ้ำของ - 14.09 

เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และเครือ่งใช้ส ำนักงำน เป็นเจ้ำของ - 3.85 
ยำนพำหนะ เป็นเจ้ำของ - 19.77 
 
สิทธหิรือขอ้จ ำกดัในกำรประกอบธุรกิจ  

 บริษัทฯ ได้รับสิทธิและประโยชน์จำกกำรเปิดโรงงำนท่ีนิคมอุตสำหกรรมปิ่นทอง จังหวัดชลบุรี  ในฐำนะผู้ได้รับ
กำรส่งเสริมกำรลงทุนตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรลงทุน พ.ศ. 2520 ในประเภท 5.3 กิจกำรผลิตชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์
ที่ใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้ำ โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
เลขที่บัตรส่งเสริมกำรลงทุน 1864(2)/2548 
ประเภท กิจกำรผลิตชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ท่ีใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้ำ 
วันท่ีอนุมัต ิ 17 สิงหำคม 2548 
วันท่ีบัตรส่งเสริม 23 กันยำยน 2548 

 
 4.2 นโยบำยกำรลงทนุในบริษัทย่อยและบริษทัร่วม 

นโยบำยกำรลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม จะพิจำรณำลงทุนในธุรกิจที่เกื้อหนุนและเอื้อประโยชน์ต่อกำร
ท ำธุรกิจของบริษัท หรือธุรกิจซึ่งอยู่ในอุตสำหกรรมที่มีแนวโน้มเจริญเติบโต หรือธุรกิจที่บริษัทมีควำมถนัดและช ำนำญ 
โดยจะค ำนึงถึงอัตรำผลตอบแทนที่ได้รับจำกกำรลงทุนน้ันๆ เป็นส ำคัญ ในกรณีที่บริษัท มีกำรลงทุนในบริษัทย่อย บริษัท
จะควบคุมดูแลโดยส่งกรรมกำรเข้ำเป็นตัวแทนในบริษัทยอ่ยตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น และหำกบริษัทย่อยมีกำรด ำเนินธุรกิจ
ที่กระทบต่อบริษัทอย่ำงมีนัยส ำคัญ บริษัทจะก ำหนดวิธีกำรควบคุมดูแล เช่น กำรก ำหนดเรื่องที่จะต้องขออนุมัติจำกที่
ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรและคณะกรรมกำรบริษัท ของบริษัท เป็นต้น ในกรณีท่ีลงทุนในบริษัทร่วม บริษัทจะไม่เข้ำไป
ควบคุมดูแลมำกนัก แต่จะส่งตัวแทนจำกบริษัทเข้ำไปเป็นกรรมกำรในบริษัทนั้นๆ ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัทร่วมนั้น 
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เงินลงทุนของบริษัทในบริษัทย่อย 

 
ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกจิ ทุนช ำระแล้ว กำรถือหุ้นของ

บริษัท 
ต้นทุนเงินลงทุน 

บจ.เดอ ละไม โรงแรม 100 ล้ำนบำท 99.97% 146.55 ล้ำนบำท 

บจ.ซีไอจี (ประเทศไทย) 
ผลิตและจ ำหน่ำย
เครื่องปรับอำกำศ 

25 ล้ำนบำท 99.94% 
24.99 ล้ำนบำท 

 
4.3  กำรเปดิเผยรำคำประเมินทรัพย์สิน 

 

ในปี 2557 บริษัทฯ มิได้กระท ำกำรประเมินรำคำทรัพย์สินแต่อยำ่งไร 
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5. ข้อพิพำททำงกฎหมำย   

บริษัทฯ มีเงินให้กู้แก่บุคคลภำยนอก จ ำนวน 92.03 ล้ำนบำท (รวมดอกเบี้ยค้ำงช ำระจ ำนวน 12.03 ล้ำนบำท) 
โดยลูกหนี้จ ำนองที่ดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดภูเก็ตเป็นหลักประกัน มีรำคำประเมินเป็นเงิน 110 ล้ำนบำท 
(ตำมรำยงำนของผู้ประเมินอิสระลงวันที่ 25 มีนำคม 2553) นอกจำกนี้ลูกหนี้ได้ส่งมอบหุ้นสำมัญจ ำนวน 450,000 หุ้น
ของบริษัทจ ำกัดแห่งหน่ึงซึ่งด ำเนินธุรกิจด้ำนโรงแรมในจังหวัดภูเก็ตเป็นหลักประกันเพิ่ม และเนื่องจำกลูกหน้ีผิดนัดช ำระ
หนี้ บริษัทฯ ได้ฟ้องร้องด ำเนินคดีลูกหนี้ทั้งทำงแพ่งและอำญำ โดยคดีทำงแพ่ง ศำลมีค ำพิพำกษำให้ลูกหนี้ช ำระหนี้ดังกล่ำว
แก่บริษัทฯ หำกไม่ช ำระให้บังคับหลักประกันช ำระหนี้ และหำกไม่พอให้บังคับจำกทรัพย์สินส่วนตัวของลูกหนี้ต่อไป โดยใน
เดือนมีนำคม 2553 บริษัทฯ ได้ยื่นค ำขอบังคับยึดหลักประกันแล้ว รำยละเอียดของคดีแพ่งและคดีอำญำ มีดังนี ้

คดีทำงแพ่ง กรมบังคับคดีได้ออกหมำยบังคับที่ดินหลักประกันเมื่อ 18 พฤษภำคม 2553 โดยเจ้ำพนักงำน
บังคับคดีประเมินรำคำที่ดินเป็นจ ำนวนเงินประมำณ 19.44 ล้ำนบำท และต่อมำเจ้ำพนักงำนบังคับคดีได้ประกำศขำย
ทอดตลำดที่ดินหลักประกัน ซึ่งมีบริษัทจ ำกัดแห่งหนึ่ง(จดทะเบียนในวันท่ี 1 ธันวำคม 2553 มีทุนจดทะเบียน 1 ล้ำนบำท) 
เสนอรำคำซื้อทรัพย์สูงสุดเป็นเงิน  43.20 ล้ำนบำท เมื่อถึงก ำหนดช ำระเงินส่วนที่เหลือในวันที่ 24 มีนำคม 2554  ผู้ซื้อไม่
ได้มำช ำระเงินส่วนที่เหลือเจ้ำพนักงำนบังคับคดีจึงส่ังริบเงินประกันและมีก ำหนดที่จะประกำศขำยทอดตลำดที่ดิน  อีกครั้ง
เมื่อวันที่ 28 มิถุนำยน  2555 บริษัทฯ ได้ยื่นค ำร้องต่อศำลแพ่งเพื่อขอให้ศำลมีค ำส่ังให้ยึดสิ่งปลูกสร้ำงเพิ่มเติม ต่อมำวันที่ 
13 กันยำยน 2555 ศำลมีค ำส่ังให้เจ้ำพนักงำนบังคับคดีขำยทอดตลำดพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงในครำวเดียวกัน เมื่อวันที่ 26 
กันยำยน 2556 เจ้ำพนักงำนบังคับคดี ได้ประกำศก ำหนดวันขำยทอดตลำดที่ดิน และส่ิงปลูกสร้ำงดังกล่ำว  นัดที่ 1 ใน
วันที่ 14 พฤศจิกำยน 2556 นัดที่ 2 ในวันที่ 4 ธันวำคม 2556 นัดที่ 3 ในวันที่ 26 ธันวำคม 2556 นัดที่ 4 ในวันที่  16 
มกรำคม 2557 นัดที่ 5 ในวันที่ 6 กุมภำพันธ์ 2557 และนัดที่ 6 ในวันท่ี 27 กุมภำพันธ์ 2557 โดยก ำหนดรำคำประเมินของ
เจ้ำพนักงำนบังคับคดีเป็นจ ำนวนเงินประมำณ 54.30 ล้ำนบำท เมื่อวันท่ี 14 พฤศจิกำยน 2556 บริษัทฯ ได้เข้ำร่วมประมูล
ซื้อที่ดินและส่ิงปลูกสร้ำง โดยเจ้ำพนักงำนบังคับคดีได้อนุมัติให้บริษัทฯ เป็นผู้ชนะประมูลในรำคำขำย 60 ล้ำนบำท 

ต่อมำ เมื่อวันที่ 7 กุมภำพันธ์ 2557 ลูกหนี้ได้ยื่นคัดค้ำนกำรขำยทอดตลำดต่อศำลแพ่งกรุงเทพฯ ใต้โดยศำล
ได้นัดไถ่สวนในวันที่ 10 กุมภำพันธ์ 2557 ซึ่งลูกหนี้ได้ขอขยำยเวลำออกไป และในวันที่ 31 มีนำคม 2557  ศำลได้มีค ำสั่ง
ยกค ำร้องของดกำรบังคับคดี เนื่องจำกจ ำเลยไม่ได้วำงเงินประกันภำยในเวลำที่ศำลก ำหนด  เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกำยน 
2557 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนรับโอนท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง ในรำคำ 60,000,000 บำท และเจ้ำพนักงำนบังคับคดีได้หักส่วน
ได้ใช้แทน ปรำกฎว่ำนำงสุธำสินี เสตะพันธ์หรือมุตตำมระ ยังมีหนี้ค้ำงช ำระกับบริษัทเป็นเงิน 69,637,018.40 บำท บริษัทฯ 
ได้ให้ทนำยควำมท ำกำรสืบหำทรัพย์สินอื่นของนำงสุธำสินี เสตะพันธ์ หรือมุตตำมระแล้ว ปรำกฎว่ำนำงสุธำสินี เสตะพันธ์
หรือมุตตำมระ ยังถือกรรมสิทธิ์หุ้นในบริษัทฯ ต่ำงๆ อีกหลำยบริษัท ซึ่งทรัพย์สินดังกล่ำวมีมลูค่ำหรือรำคำมำกเพียงพอท่ีจะ
ช ำระหนี้แก่บริษัทฯ ได้ครบ ขณะนี้อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร เพื่อเตรียมบังคับคดีต่อไป 

คดีอำญำ เมื่อ 25 พฤษภำคม 2555 ทนำยจ ำเลยมอบฉันทะให้เสมียนทนำยมำยื่นค ำร้องขอเลื่อนคดี ทนำย
โจทก์แถลงคัดค้ำนศำลสอบจ ำเลยแล้วแถลงว่ำ ยังประสงค์จะเจรจำลดยอดหนี้กับโจทก์ จึงขอเล่ือนไปนัดสืบพยำน  ใน
วันท่ี 27 กรกฎำคม 2555 และยกเลิกวันนัดสืบพยำนจ ำเลยในวันที่ 12 มิถุนำยน 2555 

 เมื่อวันท่ี 27 กรกฎำคม 2555 ทนำยจ ำเลยแถลงต่อศำลไม่ติดใจซักถำมพยำนอีกต่อไป ฝ่ำยจ ำเลยแถลงขอ
เล่ือนไปฟังค ำพิพำกษำประมำณ 4 เดือน เพื่อตกลงเจรจำกับโจทก์อีกครั้ง ศำลให้เล่ือนไปนัดฟังค ำพิพำกษำในวันที่ 17 
ธันวำคม 2555 ซึ่งในวันนัดดังกล่ำวจ ำเลยแถลงขอโอกำสในกำรประนอมหนี้ ศำลได้พิเครำะห์แล้วเห็นว่ำเป็นคดีที่ยอม
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ควำมกันได้หำกทั้งสองฝ่ำยตกลงกันได้จะเป็นประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่ำย จึงให้เล่ือนไปนัดฟังค ำพิพำกษำอีกครั้งในวันที่ 29 
เมษำยน 2556 ซึ่งในวันดังกล่ำวศำลชั้นต้นมีค ำพิพำกษำให้ยกฟ้อง  

 เมื่อวันท่ี 28 พฤษภำคม 2556 บริษัทฯ ได้ยื่นอุทธรณ์ค ำพิพำกษำศำลชั้นต้น โดยในวันที่ 9 ธันวำคม 2556 
ศำลอุทธรณ์ได้พิพำกษำยืนตำมศำลชั้นต้น บริษัทฯจักเตรียมกำรยื่นฎีฎำคัดคำ้นค ำพิพำกษำของศำลอุทธรณ์ต่อไป   

 ปัจจัยดังกล่ำว ท ำให้บริษัทฯ ยังไม่สำมำรถประมำณมูลค่ำที่จะได้รับคืนจำกลูกหน้ีอย่ำงเหมำะสม ในขณะน้ี 
จึงไม่ได้ตั้งค่ำเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญในขณะนี้ อย่ำงไรก็ตำมตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2553 เป็นต้นไปบริษัทฯ หยุดรับรู้รำยได้
ดอกเบี้ยรับจำกต้นเงินกู้จ ำนวน 80 ล้ำนบำทดังกล่ำว โดยจะรับรู้เงินส่วนเกินจำกกำรช ำระดอกเบี้ยค้ำงรับเป็นรำยได้ใน
รอบบัญชีที่บริษัทฯ ได้รับช ำระเงิน 
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ข้อมูลทั่วไปบริษัท 

ชื่อบริษทั บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 
ชื่อย่อ CIG 
ประเภทธุรกิจหลัก ผลิตชิ้นส่วนเครื่องปรับอำกำศ (ประเภทคอยล์) 
เลขทะเบียนบริษทั 0107547000133 
ทุนจดทะเบียน ทุนจดทะเบียน  483,393,859.50 บำท (ณ วันที่ 31 ธันวำคม  2557) 
 ทุนจดทะเบียนช ำระแล้ว 432,384,316.00 บำท 
 มูลค่ำที่ตรำไว้ต่อหุ้น  0.50 บำท 
ที่ตั้งส ำนกังำนใหญ ่ เลขที่ 1/1 หมู่ที่ 7 ถนนบำงควูัด ต ำบลบำงคูวดั อ ำเภอเมือง จังหวัดปทุมธำนี 12000 
 โทรศัพท์ : 0-2976-5290 โทรสำร : 0-2976-5023 
ที่ตั้งส ำนกังำนสำขำ  เลขที่ 789/75 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสำหกรรมปิ่นทอง  ต ำบลหนองขำม  

อ ำเภอศรีรำชำ จงัหวดัชลบุรี 
 โทรศัพท์ : 0-3829-6920-4  โทรสำร : 0-3829-6919 
ที่ตั้งส ำนกังำนสำขำ  เลขที่ 526/1-3 หมู่ที่ 3 ซอยท่ำนผู้หญิง  ถนนเทพำรักษ์  ต ำบลเทพำรักษ์   

อ ำเภอเมอืง จงัหวัดสมุทรปรำกำร 10270 
 โทรศัพท์ : 0-2758-3034-6 โทรสำร : 0-2758-3085 
โฮมเพจ http://www.coilinter.com 

 

บุคคลอ้ำงอิง  

นำยทะเบียนหลักทรัพย ์ บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั  
 เลขที่ 62 อำคำรตลำดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

ถนนรัชดำภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร  10110 
 โทรศัพท์ : 0-2229-2800 โทรสำร : 0-2359-1259 
ผู้สอบบัญช ี นำยชยัยุทธ อังศุวิทยำ และนำงณัฐสรัคร์  สโรชนันท์จีน เลขทะเบียน 3885 และ เลข

ทะเบียน 4563ตำมล ำดับ หรือผู้สอบบัญชีท่ำนอื่นที่ ก.ล.ต. ให้ควำมเห็นชอบแห่ง
ส ำนักงำน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซเิอท 

 ส ำนักงำน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท 
 เลขที่ 491/27 อำคำรสีลมพลำซำ่ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบำงรกั กทม.10500 
 โทรศัพท์ : 0-2234-1676,0-2234-1678  โทรสำร : 0-2237-2133 

 
 
 
 

 

http://www.coilinter.com/
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ข้อมูลทั่วไปบริษัท 

 
บริษัทย่อย 

 

ชื่อบริษทั 
ประเภทธุรกิจหลัก 
เลขทะเบียนบริษทั 
ทุนจดทะเบียน 
 
 

ที่ตั้งส ำนกังำนใหญ ่
 
โฮมเพจ 

บริษัท เดอ ละไม จ ำกัด  
ธุรกิจบริกำร ประเภท โรงแรม 
0845547005846 
ทุนจดทะเบียน  100,000,000.00 บำท (ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2557) 
ทุนจดทะเบียนช ำระแล้ว  100,000,000.00 บำท 
เลขที่ 171/4-9 หมู่ที่ 4 ต ำบลมะเรต็ อ ำเภอเกำะสมยุ จังหวัดสุรำษฏร์ธำน ี 
โทรศัพท ์: 0-7791-3250  โทรสำร : 0-7791-3255  
http://www.samayabura.com 

ชื่อบริษทั 
ประเภทธุรกิจหลัก 

 
เลขทะเบียนบริษทั 
ทุนจดทะเบียน 
 

ที่ตั้งส ำนกังำนใหญ ่

บริษัท  ซีไอจี (ประเทศไทย) จ ำกดั  
ผลิตและจ ำหน่ำยอุปกรณ์ และชิน้ส่วนเครื่องปรับอำกำศและเครือ่งท ำควำม
เย็นทุกชนดิ 
0135554002471 
ทุนจดทะเบียน  25,000,000.00 บำท (ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2557) 
ทุนจดทะเบียนช ำระแล้ว 25,000,000.00 บำท 
เลขที่ 1/1 หมู่ที่ 7 ถนนบำงควูัด ต ำบลบำงคูวดั อ ำเภอเมือง จังหวัดปทุมธำนี 
12000 
โทรศัพท ์: 0-2976-5290 (อัตโนมัติ 10 สำย)  
โทรสำร :  0-2976-5023, 0-2598-2332 
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7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น  

7.1 จ ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนช ำระแล้ว 

หุ้นสำมัญ CIG 
 เมื่อวันที่ 27 กรกฎำคม 2554 บริษัทได้ด ำเนินกำรจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพำณิชย์ จ ำนวน 

275,563,426 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท  ตำมมติที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 14 กรกฎำคม 
2554 โดยมีจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนตำมรำยละเอียดกำรดังนี้ 

1) จัดสรรหุ้นสำมัญจ ำนวน 213,056,322 หุ้น เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิของผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่
จะซื้อหุ้นสำมัญของบริษัทรุ่นท่ี 3 (CIG-W3) 

2) จัดสรรหุ้นสำมัญจ ำนวน 664,339 หุ้น เพื่อรองรับกำรปรับสิทธิ กำรใช้สิทธิของผู้ถือใบส ำคัญ
แสดงสิทธิท่ีจัดสรรให้แก่กรรมกำรและพนักงำน (ESOP-1)  

3) จัดสรรหุ้นสำมัญจ ำนวน 6,889,430 หุ้น เพื่อรองรับกำรปรับสิทธิ กำรใช้สิทธิของผู้ถือใบส ำคัญ
แสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสำมัญของบริษัทรุ่นท่ี 2 (CIG-W2) 

4) จัดสรรหุ้นสำมัญจ ำนวนไม่เกิน 54,953,335 หุ้น เพื่อรองรับกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
แบบมอบอ ำนำจทั่วไป (General Mandate) โดยเสนอขำยให้แก่บุคคลในวงจ ำกัด 

 เมื่อวันที่  14 พฤษภำคม 2556 บริษัทได้ด ำเนินกำรจดทะเบียนลดทุนกับกระทรวงพำณิชย์  จ ำนวน 
603,686,215  หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท  ตำมมติที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันท่ี 24 เมษำยน 
2556 เนื่องจำกจะมีวำระเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับกำรใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญของบริษัทรุ่นที่ 4 (CIG-W4) ทั้งนี้มี
หุ้นสำมัญคงเหลือจำกกำรใช้สิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสำมัญของบริษัทรุ่นที่ 2 (CIG-W2) และ รุ่นท่ี 3 (CIG-W3) ที่หมดอำยุลงเมื่อ 
15 มิถุนำยน 2555 และ 31 สิงหำคม 2555 ตำมล ำดับ และจำกกำรยกเลิกกำรเพิ่มทุนแบบมอบอ ำนำจทั่วไป (General 
Mandate) ที่ได้รับอนุมัติให้เสนอขำยให้แก่บุคคลในวงจ ำกัด คิดเป็นทุนจดทะเบียนท่ีลดลงทั้งหมดจ ำนวน 140,755,997 
บำท เพื่อให้สอดคล้องกับทุนจดทะเบียนที่ช ำระแล้วของบริษัทรวมกับที่ส ำรองไว้รองรับกำรใช้สิทธิของใบส ำคัญแสดง
สิทธิท่ีจัดสรรให้แก่กรรมกำรและพนักงำน ( ESOP-1)   
 เมื่อวันที่  15 พฤษภำคม 2556 บริษัทได้ด ำเนินกำรจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพำณิชย์  จ ำนวน 
302,997,422  หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท  ตำมมติที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556  เมื่อวันที่ 24 เมษำยน 2556 
โดยมีจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนตำมรำยละเอียดกำรดังนี้ 

1) จัดสรรหุ้นสำมัญจ ำนวน 301,843,107 หุ้น เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิของผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่  
จะซื้อหุ้นสำมัญของบริษัทรุ่นท่ี 4 (CIG-W4)  

2) จัดสรรหุ้นสำมัญจ ำนวน 1,154,315 หุ้น เพื่อรองรับกำรปรับสิทธิ กำรใช้สิทธิของผู้ถือใบส ำคัญ
แสดงสิทธิท่ีจัดสรรให้แก่กรรมกำรและพนักงำน (ESOP-1) 

3) จัดสรรหุ้นสำมัญจ ำนวนไม่เกิน 60,104,082 หุ้น เพื่อรองรับกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
แบบมอบอ ำนำจทั่วไป (General Mandate) โดยเสนอขำยให้แก่บุคคลในวงจ ำกัด 

 ท ำให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทเพิ่มขึ้นจำก 301,843,107.50 เป็น  483,393,859.50  ประกอบด้วยหุ้นสำมัญ
จ ำนวน 966,787,719  หุ้น มูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท  

เมื่อวันที่  5 พฤศจิกำยน  2557 บริษัทได้ด ำเนินกำรจดทะเบียนเพิ่มทุนช ำระแล้วกับกระทรวงพำณิชย์ จ ำนวน  
261,571,316  หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท  คิดเป็นทุนจดทะเบียนช ำระแล้วเพิ่มขึ้นทั้งสิ้น  130,785,658 บำท  
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โดยกำรเพิ่มทุนดังกล่ำวมำจำกกำรใช้สิทธิของผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญของบริษัทรุ่นที่ 4 
(CIG-W4) ที่จัดสรรหุ้นสำมัญเพื่อรองรับกำรใช้สิทธิดังกล่ำวไว้ทั้งส้ิน 301,843,107 หุ้น แต่มี ผู้ใช้ สิทธิไปทั้งส้ิน 
262,931,717 หุ้น มูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท ท ำให้ทุนจดทะเบียนช ำระแล้วของบริษัทเพิ่มขึ้นจำก 300,974,908 
บำท เป็น  432,384,316 บำท ประกอบด้วยหุ้นสำมัญจ ำนวน  864,768,632  หุ้น มูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท  
    ในส่วนของใบส ำคัญแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจำกหลักทรัพย์อ้ำงอิงไทย (NVDR: Non-Voting Deposit 
Receipt) ณ วันท่ี 9 มกรำคม 2558 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จ ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ได้มีกำรลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งได้แก่ หุ้นสำมัญ CIG จ ำนวน 8,242,141 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.95 ของจ ำนวน
หุ้นที่ออกและช ำระแล้วทั้งหมดของบริษัท ถึงแม้ว่ำผู้ถือ NVDR จะได้รับสิทธิประโยชน์ทำงกำรเงิน ได้แก่ เงินปันผล และ
สิทธิประโยชน์ในกำรซื้อหุ้นเพิ่มทุน เช่นเดียวกับกำรลงทุนในหุ้นสำมัญของบริษัท แต่ผู้ถือ NVDR จะไม่มีสิทธิในกำรออก
เสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นกำรออกเสียงเพื่อพิจำรณำมติเกี่ยวกับกำรเพิกถอนหลักทรัพย์อ้ำงอิง จำกกำรเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์  จำกสำเหตุดังกล่ำวส่งผลให้สิทธิในกำรออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของผู้ถือ
หุ้นแต่ละรำยเพิ่มมำกขึ้น อย่ำงไรก็ตำม จ ำนวนหุ้นของบริษัทท่ีน ำไปเป็นหลักทรัพย์อ้ำงอิงของ  NVDR อำจเปล่ียนแปลง
ได้ตลอดเวลำ โดยสำมำรถตรวจสอบจ ำนวนหุ้นที่เป็น NVDR ได้จำกเว็บไซด์ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ 
www.set.or.th 
 

7.2   โครงสร้ำงผู้ถือหุ้น 
                  รำยชื่อผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 12 อันดับแรกที่ปรำกฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 9 มกรำคม 2558 สรุปได้
ดังนี ้
    
จ ำนวนผู้ถือหุ้นท้ังหมด 3,471 

   

% Shares in Scripless Holding 99.43  
  

 
Rank Major Shareholders # Shares % Shares 

1. นำยอำรีย์ พุ่มเสนำะ 81,577,200 9.43 

2. นำยสมพงษ์ ชลคดีด ำรงกุล 48,200,000 5.57 
3. นำยทวีศักดิ์ หวังก่อเกียรติ 30,500,000 3.53 

4.          นำยณัฐพัฒน์ รังสรรค์ 25,625,600 2.96 
 

5. กลุ่มแสงน้อย 
นำงอลิสำ  แสงน้อย 
นำยไพโรตร์  แสงน้อย 

 
21,351,600  
20,771,900 

 
2.47 
2.40 

6. นำยเอกรัฐ วงศ์ศุภชำติกุล 20,200,000 2.34 
 

7. กลุ่มจันทร์พิทักษ ์
นำยพำโชค จันทร์พิทักษ ์
นำยพำชัย จันทร์พิทักษ ์

 
20,000,000 
18,000,000 

 
2.31 
2.08 

8.          นำยเขตต์ เจียรนัยศิลำวงศ์ 19,508,600 2.26 
9. นำงสำวพนม วงศ์ประดิษฐ์ 19,507,497 2.26 

http://www.set.or.th/
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10. นำยสุเมธ มโนสุทธิ 16,600,000 1.92 

    
 7.3  กำรออกหลักทรัพย์อื่น 
 

7.3.1 ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญ  CIG-W1  
   (พ้นสภำพจำกกำรเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนำยน 2553 เป็นต้นไป) 

  
                            ตำมที่ บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) ได้จัดสรรใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญให้กับผู้ถือ
หุ้นเดิม (CIG-W1) จ ำนวน 82,499,991 หน่วย  โดยมีก ำหนดกำรใช้สิทธิทุกวันท ำกำรสุดท้ำยของเดือนมีนำคม มิถุนำยน 
กันยำยน และ ธันวำคม ตลอดอำยุของใบส ำคัญแสดงสิทธิ 3 ปี วันแรกและวันสุดท้ำยของกำรใช้สิทธิคือวันที่ 28 
กันยำยน 2550  และวันท่ี 17 มิถุนำยน 2553 ตำมล ำดับ  โดยมีรำยละเอียดและวิธีกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิที่
จะซื้อหุ้นสำมัญของบริษัท ดังนี้ 
 

อัตรำกำรใช้สิทธ ิ :  ใบส ำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสำมัญได้ 1 หุ้น  เว้นแต่จะมีกำรปรับรำคำ  
   กำรใช้สิทธิตำมเงื่อนไขกำรปรับสิทธิ 

รำคำใช้สิทธิ  :  3.00 บำทต่อหุ้น  เว้นแต่จะมีกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิตำมเงื่อนไขกำรปรับสิทธิ 
ก ำหนดกำรใช้สิทธิ  :  ทุกไตรมำส  
 
*มีกำรปรับสิทธิครั้งที่ 1 : หลังจำกกำรเพิ่มทุนของบริษัท ท ำให้สิทธิของใบส ำคัญแสดง สิทธิที่จะซื้อหุ้นเปล่ียนแปลง 

   ไปตำมเงื่อนไขที่ก ำหนด โดยอัตรำกำรใช้สิทธิเปล่ียนจำก 1 : 1 เป็น 1 : 1.04779  และ  
   รำคำใช้สิทธิเปล่ียนจำกหุ้นละ 3.00 บำท เป็น 2.863 บำท 

**มีกำรปรับสิทธิครั้งที่ 2  : หลังกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำหุ้นสำมัญของบริษัท  ท ำให้สิทธิของใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ 

หุ้นเปล่ียนแปลงไปตำมเงื่อนไขที่ก ำหนด โดยอัตรำกำรใช้สิทธิเปล่ียนจำกเดิม 1 : 1.04779 
หุ้น เป็น 1 : 2.09558 หุ้น และรำคำใช้สิทธิเปล่ียนจำกหุ้นละ 2.863  เป็น  1.431  บำท 
 

7.3.2 ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญ  CIG-W2 
   (พ้นสภำพจำกกำรเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนำยน 2555 เป็นต้นไป) 

  
                             ตำมที่ บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) ได้จัดสรรใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญให้กับผู้ถือ
หุ้นเดิม (CIG-W2)  จ ำนวน 219,586,928 หน่วย  โดยมีก ำหนดกำรใช้สิทธิในวันท ำกำรสุดท้ำยของธนำคำรพำณิชย์ทุก
เดือนตลอดอำยุของใบส ำคัญแสดงสิทธิ  2 ปี วันแรกและวันสุดท้ำยของกำรใช้สิทธิคือวันที่  2  สิงหำคม 
2553  (เนื่องจำกวันที่  31  กรกฎำคม 2553 ) ตรงกับวันหยุดของธนำคำรพำณิชย์  และวันที่ 15 มิถุนำยน 2555 (เนื่องจำก              
วันที่ 16 มิถุนำยน 2555 ซึ่งเป็นวันที่ใบส ำคัญแสดงสิทธิมีอำยุครบก ำหนด 2 ปี ตรงกับวันหยุดของธนำคำรพำณิชย์) 
ตำมล ำดับ  โดยมีรำยละเอียดและวิธีกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสำมัญของบริษัท ดังนี้ 
 

อัตรำกำรใช้สิทธิ              :  ใบส ำคัญแสดงสิทธิ 4 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสำมัญได้ 1 หุ้น  เว้นแต่จะมีกำรปรับรำคำ 
      กำรใช้สิทธิตำมเงื่อนไขกำรปรับสิทธิ 
รำคำใช้สิทธิ :  0.50 บำทต่อหุ้น   
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*มีกำรปรับสิทธิครั้งที่ 1       :  หลังจำกกำรออกและเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญของบริษัทรุ่นที่ 3  (CIG-
W3) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม โดยรำคำใช้สิทธิของใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ (CIG-W3) มีค่ำต่ ำกว่ำร้อย
ละ 90ของรำคำตลำดเฉล่ียถ่วงน้ ำหนักต่อหุ้นของหุ้นสำมัญของบริษัท ท ำให้สิทธิของใบส ำคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นเปล่ียนแปลงไปตำมเงื่อนไขที่ก ำหนด โดยอัตรำกำรใช้สิทธิเปล่ียนจำก 4 
หน่วย : 1 หุ้น เป็น 4 หน่วย : 1.07726 หุ้น โดยที่รำคำใช้สิทธิไม่มีกำรเปล่ียนแปลง 

          
7.3.3 ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญที่ออกและเสนอขำยให้แก่กรรมกำร และพนักงำน

    รุ่นที่ 1 (ESOP-1) (หมดอำยุตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนำยน 2556) 
 

                                    ตำมที่ บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ำกัด(มหำชน) ได้จัดสรรใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญให้กับ
กรรมกำรและพนักงำน (ESOP-1)  จ ำนวน 25,100,000 หน่วย  โดยมีก ำหนดกำรใช้สิทธิในวันท ำกำรสุดท้ำยของธนำคำร
พำณิชย์ทุกเดือนตลอดอำยุของใบส ำคัญแสดงสิทธิ 3 ปี วันแรกและวันสุดท้ำยของกำรใช้สิทธิคือวันที่ 2 สิงหำคม 2553 
(เนื่องจำกวันที่ 31 กรกฎำคม 2553) ตรงกับวันหยุดของธนำคำรพำณิชย์  และวันที่ 14 มิถุนำยน 2556 (เนื่องจำกวันที่ 
16 มิถุนำยน  2556 ซึ่งเป็นวันที่ใบส ำคัญแสดงสิทธิมีอำยุครบก ำหนด 3 ปี ตรงกับวันอำทิตย์ซึ่งเป็นวันหยุดของธนำคำร
พำณิชย์) ตำมล ำดับ  โดยมีรำยละเอียดและวิธีกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสำมัญของบริษัท ดังนี้ 
 

อัตรำกำรใช้สิทธิ :  ใบส ำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสำมัญได้ 1 หุ้น  เว้นแต่จะมีกำรปรับรำคำ 
        กำรใช้สิทธิตำมเงื่อนไขกำรปรับสิทธิ 
รำคำใช้สิทธิ :  0.50 บำทต่อหุ้น  เว้นแต่จะมีกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิตำมเงื่อนไขกำรปรับสิทธิ 
*มีกำรปรับสิทธิครั้งที่ 1 :  หลังจำกกำรออกและเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญของบริษัทรุ่นที่ 3  

(CIG- W3) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม โดยรำคำใช้สิทธิของใบส ำคัญแสดงสิทธิ ฯ (CIG-W3) มีค่ำ
ต่ ำกว่ำร้อยละ 90 ของรำคำตลำดเฉล่ียถว่งน้ ำหนักต่อหุ้นของหุ้นสำมัญของบริษัท ท ำให้สิทธิ   
ของใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นเปล่ียนแปลงไปตำมเงื่อนไขที่ก ำหนด โดยอัตรำกำรใช้
สิทธิเปล่ียนจำก 1 หน่วย : 1 หุ้น เป็น 1 หน่วย : 1.07726 หุ้น โดยที่รำคำใช้สิทธิไม่มี            
กำรเปล่ียนแปลง 

**มีกำรปรับสิทธิครั้งที่ 2          : หลังจำกกำรออกและเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญของบริษัทรุ่นที่ 4 (CIG- W4) 
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม โดยรำคำใช้สิทธิของใบส ำคัญแสดงสิทธิ ฯ (CIG-W4) มีค่ำต่ ำกว่ำร้อยละ 
90 ของรำคำตลำดเฉล่ียถ่วงน้ ำหนักต่อหุ้นของหุ้นสำมัญของบริษัท ท ำให้สิทธิของใบส ำคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นเปล่ียนแปลงไปตำมเงื่อนไขที่ก ำหนด โดยอัตรำกำรใช้สิทธิเปล่ียนจำก
เดิม 1 : 1.07726 หุ้น เป็น 1 : 17203  หุ้น และรำคำใช้สิทธิไม่มีกำรเปล่ียนแปลง 

7.3.4 ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญ  CIG-W3 
   (พ้นสภำพจำกกำรเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 31 สิงหำคม 2555 เป็นต้นไป) 

  
                         ตำมที่ บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) ได้จัดสรรใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสำมัญให้กับผู้ถือหุ้น
เดิม (CIG-W3)  จ ำนวน 2,759,066,860 หน่วย  โดยมีก ำหนดกำรใช้สิทธิในวันท ำกำรสุดท้ำยของธนำคำรพำณิชย์ทุก
เดือน ตลอดอำยุของใบส ำคัญแสดงสิทธิ 1 ปี วันแรกและวันสุดท้ำยของกำรใช้สิทธิคือวันท่ี 31 สิงหำคม 2554 และวันที่          
31 สิงหำคม 2555 ตำมล ำดับ  โดยมีรำยละเอียดและวิธีกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญของบริษัท 
ดังนี ้
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อัตรำกำรใช้สิทธิ  :  ใบส ำคัญแสดงสิทธิ 15 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสำมัญได้ 1 หุ้น  เว้นแต่จะมีกำรปรับรำคำ 
      กำรใช้สิทธิตำมเงื่อนไขกำรปรับสิทธิ 
รำคำใช้สิทธิ  :  0.90 บำทต่อหุ้น   

7.3.5  ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญ  CIG-W4 
    (พ้นสภำพจำกกำรเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 30 ตุลำคม 2557 เป็นต้นไป) 
 

       ตำมที่ บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) ได้จัดสรรใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสำมัญให้กับผู้ถือ
หุ้นเดิม (CIG-W4)  จ ำนวน  603,686,215  หน่วย  โดยมีก ำหนดกำรใช้สิทธิในวันท ำกำรสุดท้ำยของธนำคำรพำณิชย์ทุก
เดือน ตลอดอำยุของใบส ำคัญแสดงสิทธิ 1 ปี  6 เดือน วันแรกและวันสุดท้ำยของกำรใช้สิทธิคือวันที่ 29 ตุลำคม  2557 
วิธีกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสำมัญของบริษัท ดังนี้ 
 

อัตรำกำรใช้สิทธิ  :  ใบส ำคัญแสดงสิทธิ 2 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสำมัญได้ 1 หุ้น  เว้นแต่จะมีกำรปรับรำคำ 
      กำรใช้สิทธิตำมเงื่อนไขกำรปรับสิทธิ 
รำคำใช้สิทธิ  :  0.50  บำทต่อหุ้น   

 
7.4  นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล  

7.4.1 นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลบริษัทใหญ่ 
         บริษัทมีนโยบำยจ่ำยเงินปันผลในอัตรำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 ของก ำไรสุทธิของงบกำรเงินเฉพำะ
ภำยหลังจำกกำรหักทุนส ำรองต่ำง ๆ ทุกประเภทตำมที่ได้ก ำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตำมกฎหมำย ทั้งนี้ กำร
จ่ำยเงินปันผลดังกล่ำวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดของบริษัท แผนกำรลงทุนของบริษัท และบริษัทในเครือ ควำมจ ำเป็น
และควำมเหมำะสมอื่นๆ ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทเห็นสมควร 
 

7.4.2 นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลบริษัทย่อย 
       บริษัทย่อยมิได้ก ำหนดอัตรำกำรจ่ำยเงินปันผลไว้  แต่ให้ใช้บังคับตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง และ

ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 19 “กำรจ่ำยเงินปันผลทุกครำว  บริษัทต้องจัดสรรเงินไว้เป็นทุนส ำรองอย่ำงน้อยหนึ่งในยี่สิบ    
ของเงินก ำไรสุทธิ   ซึ่งบริษัทท ำมำหำได้จำกกิจกำรของบริษัทจนกว่ำทุนส ำรองนั้นจะมีจ ำนวนถึงหนึ่งในสิบ ของจ ำนวน
หุ้นของบริษัทหรือมำกกว่ำนั้น” 
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8. โครงสร้ำงกำรจัดกำร 
 โครงสร้ำงองคก์ร 
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คณะกรรมกำรบริษัท 

 

 

คณะกรรมกำรบริหำร 

 

 

กรรมกำรผู้จัดกำร                       
นำยอำรีย์ พุ่มเสนำะ            

 

 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

 

 

เลขำนุกำรบริษัท 
นำงจันทน์กะพ้อ ดิสกุล 

สำยกำรเงินและฝ่ำยพัฒนำธุรกิจใน
กลุ่มบริษัท 

 

 

ส ำนักงำนตรวจสอบภำยใน     
นำงสำววรรณเพ็ญ ขำวสุวรรณ์ 

 

หน่วยงำนควำมปลอดภัยและระบบ
คุณภำพ (QMR&SMR) 

 

 

ส ำนักกรรมกำรผู้จัดกำร            
นำงสำวรัตนกมล พุ่มเสนำะ   

 
 

รองกรรมกำรผู้จัดกำร                   
นำยไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง     

สำยงำนวิศวกรรม                        
นำยไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง                          

 

สำยงำนกำรผลิต                          
นำยเฉลิมชนม์ มะลิสุวรรณ์               

 

สำยงำนบริหำร                              
นำยไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง                 

 

สำยงำนตลำดและขำย                 
นำยไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง 

ฝ่ำย 
บ ำรุง 
รักษำ 

 

ฝ่ำย
วิศวกรรม
และวิจัย
พัฒนำ 

 

ฝ่ำย
ประกัน
และ

ควบคุม
คุณภำพ 

 

ฝ่ำย 
วำง

แผนกำร
ผลิต 

 

ผลิต         
โรงงำน 
 1   
 

ผลิต         
โรงงำน  
2 

ผลิต         
โรงงำน  
3 

ฝ่ำยขนส่ง
และ

คลังสินค้ำ 

 

ฝ่ำย
กำรเงิน 

 

ฝ่ำย
พัฒนำ
ธุรกิจ 

 

ฝ่ำย
เทคโนโลยี
สำรสน 
เทศ 

 

ฝ่ำย
จัดหำ
และ
จัดซื้อ 

 

ฝ่ำย
ทรัพยำ 
กรบุคคล 

 

ฝ่ำย
ธุรกำร 

 

ฝ่ำยขำย
ต่ำง 

ประเทศ 

 

ฝ่ำยขำย
ใน

ประเทศ 

 

ฝ่ำย
กำรตลำด
และลูกค้ำ
สัมพันธ์ 

 

ฝ่ำย
บัญชี 
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8.1 คณะกรรมกำรบริษัท 

คณะกรรมกำรบริษัท ประกอบดว้ยกรรมกำรจ ำนวน 7 ท่ำน ดังมีรำยชื่อต่อไปนี้  
 

ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง 
1. พล.ต.อ. ปรุง         บุญผดุง ประธำนกรรมกำรบริษัท , ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ,กรรมกำรอสิระ 
2. นำยอำรยี์              พุ่มเสนำะ กรรมกำร, รองประธำนกรรมกำรบริษัท 
3. นำยทวศีักดิ์           หวังก่อเกยีรต ิ กรรมกำร  
4. นำยธีระ                พุ่มเสนำะ กรรมกำร 
5. นำงจันทนก์ะพ้อ    ดิสกุล กรรมกำร, เลขำนุกำรบรษิัท 
6. นำยทรงพล     อันนำนนท์ กรรมกำรอิสระ   
7. นำยนฎิศวร ์     รอดเพชร กรรมกำรอิสระ   

ค านิยาม 

กรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร หมำยถึงกรรมกำรท่ีด ำรงต ำแหน่งเป็นผู้บริหำรและมีส่วนเกี่ยวข้องในกำรบริหำรงำน
ประจ ำของบริษัทฯ 
กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร  หมำยถึง กรรมกำรท่ีมิได้ด ำรงต ำแหน่งเป็นผู้บริหำรและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในกำร
บริหำรงำนประจ ำของบริษัทฯ อำจจะเป็นหรือไม่เป็นกรรมกำรอิสระก็ได้ 
กรรมกำรอิสระ  หมำยถึง กรรมกำรผู้ซึ่งเป็นอิสระจำกผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ และเป็นอิสระจำกควำมสัมพันธ์อื่นใด   
ที่จะมำกระทบต่อกำรใช้ดุลพินิจอย่ำงอิสระ และมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้  
 

 (1) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำนที่ปรึกษำที่ได้เงินเดือนประจ ำ 
หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือ
ของผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปีก่อนวันที่ 
ได้รับกำรแต่งตั้ง 
 

 (2) ไม่เป็นบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย ในลักษณะที่เป็น บิดำ
มำรดำ คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอ ำนำจควบคุม      
หรือบุคคลท่ีจะได้รับกำรเสนอให้เป็นผู้บริหำรหรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย 
 

(3) ไม่มีหรือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มี
อ ำนำจควบคุม ในลักษณะที่อำจเป็นกำรขัดขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคย
เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของผู้ที่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่
น้อยกว่ำสองปีก่อนวันที่ได้รับกำรแต่งตั้ง “ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจ” ตำมวรรคหนึ่ง รวมถึงกำรท ำรำยกำร
ทำงกำรค้ำที่กระท ำเป็นปกติ เพื่อประกอบกิจกำร กำรเช่ำหรือให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์ รำยกำรเกี่ยวกับสินทรัพย์
หรือบริกำร หรือกำรให้หรือรับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน ด้วยกำรรับหรือให้กู้ยืม ค้ ำประกัน กำรให้สินทรัพย์
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เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกำรณ์อื่นท ำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญำมีภำระหนี้ที่ต้อง
ช ำระต่ออีกฝ่ำยหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสำมของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้ำนบำทขึ้นไป 
แล้วแต่จ ำนวนใดจะต่ ำกว่ำ   ทัง้นี้ กำรค ำนวณภำระหนี้ดังกล่ำวให้เป็นไปตำมวิธีกำรค ำนวณมูลค่ำของรำยกำร
ที่เกี่ยวโยงกันตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนว่ำด้วยหลักเกณฑ์ในกำรท ำรำยกำรท่ีเกี่ยวโยงกัน โดย
อนุโลม แต่ในกำรพิจำรณำภำระหนี้ดังกล่ำว ให้นับรวมภำระหนี้ที่ เกิดขึ้นในระหว่ำงหนึ่งปีก่อนวันที่ มี
ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 
 

(4) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือ ผู้มีอ ำนำจ
ควบคุม และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ ำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส ำนักงำนสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของ 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุม สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมี
ลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปีก่อนวันท่ีได้รับกำรแต่งตั้ง 
 

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงกำรให้บริกำรเป็นที่ปรึกษำกฎหมำยหรือที่ปรึกษำ
ทำงกำรเงิน ซึ่งได้รับค่ำบริกำรเกินกว่ำสองล้ำนบำทต่อปีจำกบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำย
ใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุม และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ ำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริกำรทำง
วิชำชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้ว ไม่น้อยกว่ำสองปีก่อนวันท่ีได้รับกำรแต่งตั้ง 
 

(6) ไม่เป็นกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมกำรของบริษัท ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือ ผู้ถือ
หุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 
 

(7) ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันที่มีนัยกับกิจกำรของบริษัทใหญ่ หรือบริษัท
ย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้ำงหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน  
ที่ปรึกษำที่รับเงินเดือนประจ ำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น 
ซึ่งประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันที่มีนัยกับกิจกำรของบริษัทใหญ่ หรือบริษัทย่อย 
 

(8) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท ำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของบริษัท 
 

คุณสมบัตขิองกรรมกำรบริษัท 
 จักต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด ได้แก่ 

1. มีอำยุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ 
2. ไม่เป็นกรรมกำรในบริษัท ที่บริษัทฯ  ถือหุ้นมำกกว่ำ 3 แห่ง ทั้งนี้นับรวมกำรเป็นกรรมกำรโดย

ต ำแหน่งและกำรได้รับมอบหมำยให้ปฏิบัติแทนในต ำแหน่งกรรมกำรด้วย 
3. กรรมกำรอิสระต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับควำมเป็นอิสระตำมประกำศตลำดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
4. ไม่เคยได้รับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุก เว้นแต่เป็นโทษส ำหรับควำมผิดที่ได้

กระท ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ 
5. ไม่เป็นข้ำรำชกำรกำรเมือง เว้นแต่เป็นกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรตำมบทบัญญัติแห่งกฎหมำย 
6. ไม่เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งใดในพรรคกำรเมืองหรือเจ้ำหน้ำที่ของพรรคกำรเมือง 
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7. ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจำกงำนเพรำะทุจริตต่อหน้ำที่ 
 
กำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำร  

1.) ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัท และ/หรือนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นได้ไม่เกิน 3 แห่ง 
2.) ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทย่อย

ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 แห่ง ท้ังนี้กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรตำมควำมในข้อ 2 นี้
จะต้องไม่ขัดต่อหลักเกณฑ์ข้อ 1 ด้วย ทั้งนี้ กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรตำมควำมในข้อ 1 และ
ข้อ 2 รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 5 แห่ง 

3.) กรรมกำรบริษัท กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรเฉพำะเรื่อง ไม่สำมำรถด ำรงต ำแหน่งเกิน 9 ปี
ต่อเนื่อง 

 
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 
 กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมผูกพันบริษัท คือ นำยอำรีย์ พุ่มเสนำะ หรือ นำยธี ระ พุ่มเสนำะ หรือ      

นำงจันทน์กะพ้อ ดิสกุล  หรือ นำยทวีศักดิ์ หวังก่อเกียรติ กรรมกำรสองในส่ีคนนี้ลงลำยมือชื่อร่วมกัน และประทับตรำ
บริษัท  

           
 วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 
  ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปีทุกครั้ง ให้กรรมกำรออกจำกต ำแหน่งเป็นอัตรำ 1 ใน 3            
ถ้ำจ ำนวนกรรมกำรที่จะแบ่งออกให้เป็นสำมส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ ำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมกำรที่จะต้อง
ออกจำกต ำแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภำยหลังจดทะเบียนบริษัทน้ันให้จับฉลำกกันว่ำผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้
กรรมกำรที่อยู่ในต ำแหน่งนำนที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจำกต ำแหน่ง กรรมกำรผู้ออกจำกต ำแหน่งไปนั้นอำจเลือกเข้ำรับ
ต ำแหน่งอีกก็ได้ 
 

8.2  ผู้บริหำร 
 

 ผู้บริหาร ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีผู้บริหารจ านวนทัง้ส้ิน  5  ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปน้ี 
 

ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง 
1.  นำยอำรีย์  พุ่มเสนำะ  กรรมกำรผู้จดักำร และประธำนคณะกรรมกำรบริหำร 
2.  นำยไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง รองกรรมกำรผู้จัดกำร และ ประธำนสำยกำรเงินและ

ฝ่ำยพัฒนำธุรกิจในกลุ่มบรษิัท 
3.  น.ส.รัตนกมล  พุ่มเสนำะ ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดักำร   
4. นำยเฉลิมชนม์ มะลิสุวรรณ ผู้อ ำนวยกำรสำยงำนกำรผลิต 
5. นำงเสำวคนธ์     อุดมรัตน์ ผู้จัดกำรฝ่ำยบัญชี   
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ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของกรรมกำรผู้จัดกำร    
 
1. มีอ ำนำจในกำรควบคุมกำรบริหำรงำนของบริษัทและปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมนโยบำย แผนงำน และ

งบประมำณที่ได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัทหรือคณะกรรมกำรบริหำร และรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทหรือคณะกรรมกำรบริหำร ตำมล ำดับ 

2. พิจำรณำกำรจัดสรรงบประมำณประจ ำปีที่ฝ่ำยบริหำรจัดท ำเพื่อน ำเสนอให้คณะกรรมกำรบริหำรพิจำรณำ 
รวมทั้งควบคุมกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปีของแต่ละหน่วยงำน 

3. มีอ ำนำจพิจำรณำอนุมัติกำรจัดซื้อ และกำรใช้จ่ำยเงินส ำหรับกำรปฏิบัติงำนและกำรบริหำรทั่วไปของบริษัทฯ  เป็นจ ำนวน
เงินไม่เกิน 2,000,000 บำท 

4. พิจำรณำประเมินกำรด ำเนินงำนของบริษัทอย่ำงสม่ ำเสมอ เพื่อป้องกันควำมเส่ียงจำกปัจจัยต่ำง ๆ ไม่ว่ำ
จำกภำยใน หรือภำยนอกบริษัท 

5. มีอ ำนำจในกำรส่ังกำร ออกระเบียบ ประกำศ บันทึก เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปตำมนโยบำยหรือ
ผลประโยชน์ของบริษัท 

6. ให้อ ำนำจในกำรมอบอ ำนำจช่วง และ / หรือมอบหมำยให้บุคคลอื่นปฏิบัติงำนเฉพำะอย่ำงแทนได้  
โดยกำรมอบอ ำนำจช่วง และ/หรือ กำรมอบหมำยดังกล่ำว ให้อยู่ภำยใต้ขอบเขตแห่งกำรมอบอ ำนำจตำม
หนังสือมอบอ ำนำจที่ให้ไว้  และ/หรือ ให้เป็นไปตำมระเบียบ ข้อก ำหนด หรือ ค ำส่ังที่กรรมกำรบริษัท และ/
หรือ บริษัทได้ก ำหนดไว้  

7. ปฏิบัติหน้ำที่อื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทหรือคณะกรรมกำรบริหำรเป็นครำว ๆ 
ไป 

 
  ทั้งนี้ กรรมกำรผู้จัดกำรจะไม่สำมำรถอนุมัติรำยกำรท่ีตน หรือบุคคลท่ีอำจมีควำมขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย 
หรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย 

 

โครงสร้ำงกรรมกำรบริษัทย่อย 
 ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2557 คณะกรรมกำรของบริษัทย่อยประกอบด้วยบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ ดังต่อไปนี้ 
 บริษัท เดอ ละไม จ ำกัด  

1. นำยอำรีย์   พุ่มเสนำะ  ประธำนกรรมกำรบริษัท 
2. นำยธีระ      พุ่มเสนำะ  กรรมกำร 
3. นำยไสว      ฉัตรชัยรุ่งเรือง  กรรมกำร/กรรมกำรผู้จัดกำร 
4. นำยสมยศ   นภำแจ่มจันทร์  ผู้จัดกำรท่ัวไป 

 
บริษัท ซี.ไอ.จี (ไทยแลนด์) จ ำกัด 

1. นำยอำรีย์   พุ่มเสนำะ  ประธำนกรรมกำรบริษัท 
2. นำยธีระ      พุ่มเสนำะ  กรรมกำร 
3. นำยไสว      ฉัตรชัยรุ่งเรือง  กรรมกำร/กรรมกำรผู้จัดกำร 
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8.3  เลขำนุกำรบริษัท 

 คณะกรรมกำรบริษัทได้แต่งตั้ง นำงจันทน์กะพ้อ ดิสกุล กำรศึกษำปริญญำโท บริหำรธุรกิจ จำก Emporia State 
University, USA. ด้ำน  Financial  and Marketing โดยผ่ำนกำรฝึกอบรม Company Secretary Program ของสถำบัน 
IOD รุ่นที่ 47/2012 ให้ด ำรงต ำแหน่งเลขำนุกำรบริษัท โดยมีหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบดังนี้ 

1. ให้ค ำแนะน ำแก่กรรมกำรเกี่ยวกับข้อกฎหมำย กฎเกณฑ์ และระเบียบปฏิบัติต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง 
2. ดูแลให้บริษัทมีกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ข้อบังคับบริษทัระเบียบท่ีเกี่ยวข้องและหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี 
3. จัดกำรประชุมตำมที่กฎหมำยและข้อบังคับก ำหนด จัดท ำและเก็บรักษำทะเบียนกรรมกำร หนังสือนัดประชุม

คณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรและรำยงำนประจ ำปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น 
และรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงประสำนงำนให้มีกำรปฏิบัติตำมมติคณะกรรมกำรหรือมติผู้ถือหุ้น
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

4. ดูแลให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลและรำยงำนสำรสนเทศต่อหน่วยงำนท่ีก ำกับดูแล 
5. ติดต่อและส่ือสำรกับผู้ถือหุ้น และหน่วยงำนก ำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง 
6. ส่งเสริมให้มีกำรฝึกอบรมหลักสูตรต่ำงๆ และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ของกรรมกำรใหม่ 
7. ภำรกิจอื่นๆ ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย 

 
8.4  ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร 

บริษัทมีกำรก ำหนดค่ำตอบแทนของกรรมกำรและผู้บริหำรในระดับที่เหมำะสม และอยู่ในระดับเดียวกับ
อุตสำหกรรม ไม่มีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนท่ีเกินควร โดยกำรพิจำรณำจ่ำยค่ำตอบแทนของกรรมกำรจะจ่ำยเป็นค่ำตอบแทน
รำยเดือนและเบี้ยประชุมตำมจ ำนวนครั้งที่เข้ำประชุมโดยจะต้องผ่ำนกำรพิจำรณำอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท 
ในส่วนของค่ำตอบแทนผู้บริหำร บริษัทจะพิจำรณำจ่ำยตำมผลงำนของผู้บริหำรแต่ละท่ำน ประกอบกับผลกำรด ำเนินงำน
ของบริษัท ซึ่งบริษัทเชื่อว่ำค่ำตอบแทนดังกล่ำวเพียงพอที่จะจูงใจและรักษำบุคลำกรที่มีคุณภำพไว้ได้ 
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8.4.1     ค่าตอบแทนที่เป็นตวัเงนิ 
ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรตรวจสอบ  ในปี 2556 และ ปี 2557  มรีำยละเอียด 
ดังต่อไปนี ้

 
 

ชื่อ-นำมสกุล 

 
 

ต ำแหน่ง 

2556 2557 
ค่ำเบี้ย 
ประชุม 
(บำท) 

ค่ำตอบแทน
รำยเดือน 
(บำท) 

จ ำนวน
คร้ังท่ีเข้ำ
ประชุม 

BOD; AC 

ค่ำเบี้ย 
ประชุม 
(บำท) 

ค่ำตอบแทน
รำยเดือน 
(บำท) 

จ ำนวน
คร้ังท่ีเข้ำ
ประชุม 

BOD; AC 
1. พล.ต.อ.ปรุง        บุญผดุง 
 

ประธำนกรรมกำรบริษัท,
กรรมกำรอิสระ, 

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

55,000 540,000 6/6 ; 5/5 40,000 540,000 4/4;4/4 

2. นำย อำรีย์          พุ่มเสนำะ กรรมกำร, 
รองประธำนกรรมกำร 

30,000 300,000 6/6 20,000 300,000 4/4 

3. นำย ทวีศักดิ์    หวังก่อเกียรติ กรรมกำร 30,000 300,000 6/6 20,000 300,000 4/4 

4. นำย ธีระ           พุ่มเสนำะ กรรมกำร 30,000 300,000 6/6 20,000 300,000 4/4 

5. นำย วงษ์สวัสดิ์   วงษส์ว่ำง กรรมกำร - 300,000 6/6 - - - 

6. นำง จันทน์กะพ้อ  ดิสกุล     กรรมกำร,เลขำนุกำรบริษทั 30,000 300,000 6/6 20,000 300,000 4/4 

7. นำยทรงพล        อันนำนนท์ 
 

กรรมกำรอิสระ, 
กรรมกำรตรวจสอบ 

55,000 450,000 6/6 ; 5/5 40,000 450,000 4/4;4/4 

8. นำยนฎิศวร์        รอดเพชร 
 

กรรมกำรอิสระ, 
กรรมกำรตรวจสอบ 

55,000 450,000 6/6 ; 5/5 40,000 450,000 4/4;4/4 

รวม 285,000 2,940,000  200,000 2,640,000  

 
 
คำ่ตอบแทนผู้บริหำร   

ค่ำตอบแทนผู้บริหำร (รวมกรรมกำรบริหำร) ที่ได้รับในปี 2555 – 2557 (ค่ำตอบแทนที่เป็นตวัเงินรวมคำ่ตอบแทนอื่น ๆ) ดังนี้  

* ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จ านวนผู้บริหารมีจ านวน 4 ท่าน และกรรมการบริหาร 4 ท่าน* 
ค่าตอบแทนอื่น ประกอบด้วย ESOP-1 & PROVIDENT FUND 

ประเภทของค่ำตอบแทน ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
เงินเดือน 20,515,500 19,358,000    18,278,000 

เงินชว่ยเหลือพิเศษ - -             364,325 
อื่น ๆ 565,200 494,352          488,352 
รวม 21,080,700 19,852,352        19,130,677 

จ ำนวนผู้บริหำร (ท่ำน) 9 9                8 
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8.4.2 ค่าตอบแทนอื่น  

บริษัทฯ มีกำรให้ผลตอบแทนแก่กรรมกำรและพนักงำนของบริษัทในรูปแบบของกำรเสนอขำยใบส ำคัญแสดง
สิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสำมัญของบริษัทฯ (“ใบส ำคัญแสดงสิทธิ”) ชนิดระบุชือ่ผู้ถือและไม่สำมำรถโอนเปล่ียนมอืได้และ ในรูปแบบ
กองทุนส ำรองเล้ียงชีพ เพื่อเป็นส่ิงจูงใจและเสริมสร้ำงขวัญและก ำลังใจให้แก่กรรมกำรและพนักงำนของบริษัทฯ ที่มีส่วน
ร่วมในควำมส ำเร็จของบริษัทฯ และเพื่อให้พนักงำนเกิดควำมจงรักต่อองค์กร ในช่วงเวลำที่ผ่ำนมำ โดยกรรมกำรและ
พนักงำนของบริษัทได้รับกำรจัดสรรใบส ำคัญแสดงสิทธิ จ ำนวนทั้งส้ิน  25,100,000 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 4.99 ของ
จ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วันท่ี 23 เมษำยน 2553 

 

รำยละเอียดของใบส ำคัญแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุ้นสำมัญของบริษัท ที่ออกและเสนอขำยให้แกก่รรมกำรและ
พนกังำน รุ่นที่ 1 (ESOP-1) 
 

จ ำนวนทีเ่สนอขำย           25,100,000 หน่วย    
มูลค่ำที่ตรำไว ้           หน่วยละ 0.50  บำท          
รำคำเสนอขำยต่อหน่วย         หน่วยละ 0.00  บำท   
มูลค่ำกำรเสนอขำยทั้งหมด     0.00  บำท    
อำย ุ                        3 ปี - เดือน                                
วันท่ีออก      17 มิถุนำยน 2553     
วันท่ีครบอำยใุบส ำคัญแสดงสิทธ ิ   14 มิถุนำยน 2556    
อัตรำกำรใช้สิทธซิื้อหุ้น   ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย สำมำรถใชสิ้ทธิซื้อหุ้นสำมัญเพิม่ทุนได้ 1 หุ้น            
รำคำใช้สิทธ ิ   รำคำหุ้นละ 0.50 บำท   ________ 
จ ำนวนหุ้นทีจ่ัดไวเ้พื่อรองรับกำรใช้สิทธิซื้อหุ้น   25,100,000 หุ้น  ________ 
ระยะเวลำใช้สิทธิซื้อหุ้น   ใช้สิทธิได้ทุกเดือน คือ ในวันท ำกำรสุดท้ำยของธนำคำรพำณิชย์ทกุเดือน ตลอด
อำยุของใบส ำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ วันก ำหนดใช้สิทธิครัง้แรกจะตรงกับวันที่ 2 สิงหำคม 2553 และวันก ำหนดใช้
สิทธิครั้งสุดท้ำยจะตรงกับวันท่ีใบส ำคัญแสดงสิทธมิีอำยคุรบ 3 ปี - เดือน ซึง่ตรงกับวันท่ี 14 มิถุนำยน 2556  

 
รำยงำนผลกำรเสนอขำยหลกัทรัพย์ (ESOP-1) 

รำยกำร 
สิทธทิี่จะซื้อหลักทรัพย ์ ผลกำรจัดสรร 

กรรมกำร พนกังำน รวม กรรมกำร พนกังำน รวม 

จ ำนวนรำย 11 625 636 11 625 636 

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

ร้อยละของจ ำนวน
หลักทรัพย์ที่เสนอขำย

ทั้งหมด 
33.37 66.63 100 33.37 66.63 100 
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กองทุนส ำรองเลี้ยงชพี บริษัทฯได้ออกเป็นข้อก ำหนด เพื่อบงัคับใช้ โดยเริ่มจดัตั้งกองทุนตัง้แตว่ันที่ 1 
กรกฎำคม 2553ดงันี:้ 
กำรจำ่ยเงินสมทบของนำยจ้ำง 

เมื่อสมำชิกคนใดสิ้นสุดสมำชกิภำพลง สมำชิกจะได้รับเงินสมทบของนำยจ้ำงรวมทั้งส่วนเฉล่ียผลประโยชน์สุทธิตำม
เกณท์ดงัต่อไปนี ้

     จ ำนวนปทีีท่ ำงำน     เงินสมทบพร้อมทั้งสว่นเฉลี่ย 
  
                        ผลประโยชน์สุทธ(ิร้อยละ) 
น้อยกวำ่  1  ปี       ไม่มี   
ครบ  1  ปี  แตน่้อยกว่ำ  2  ปี  20 
ครบ  2  ปี  แต่น้อยกว่ำ  3  ปี  30 
ครบ  3  ปี  แต่น้อยกว่ำ  4  ปี  40 
ครบ  4  ปี  แต่น้อยกว่ำ  5  ปี  50 
ครบ  5  ปี  แต่น้อยกว่ำ  5  ปี  60 
ครบ  6  ปี  แต่น้อยกว่ำ  7  ปี  70 
ครบ  7  ปี  แต่น้อยกว่ำ  8  ปี  80 
ครบ  8  ปี  แต่น้อยกว่ำ  9  ปี  90 
ครบ  9  ปี  ขึ้นไป              100 
 
โดยมีผลตอบแทนของกองทุนสะสมจนถึงวันท่ี 31 ธันวำคม 2557 ดังนี ้

ผลตอบแทน / ควำมเสี่ยง  
จ ำนวนหนว่ยรวม 

มูลค่ำ
ทรัพย์สิน 

อัตรำ
ผลตอบแทน 

(หน่วย) สุทธติ่อหนว่ย  
    สุทธสิะสม

(%) 
ผลตอบแทนเฉล่ียระยะยำวค่อนข้ำงสูงรับควำมเส่ียง 
ได้ค่อนข้ำงสูง 

219,727,398.2572 51.2196 5.79 

ผลตอบแทนเฉล่ียระยะยำวในอัตรำปำนกลำงและรับ 
ควำมผันผวนของอตัรำผลตอบแทนได้บ้ำง 

542,522,096.0113 15.1742 4.04 

เพื่อรักษำเงินต้นระยะยำว/รับควำมผันผวนของอตัรำ 
ผลตอบแทนได้ค่อนข้ำงต่ ำ 

197,349,380.4595 20.7149 3.32 

เพื่อรักษำเงินต้นและสำมำรถรับควำมเส่ียงจำกควำม 
ผันผวนของอัตรำผลตอบแทนต่ ำ 

28,358,740.5168 11.3121 2.57 

ผลตอบแทนเฉล่ียระยะยำวในอัตรำสูงและรับสำมำรถ 
รับควำมเส่ียงจำกควำมผันผวนของอัตรำผลตอบแทน
ได้สูง 

109,770,402.1146 20.9060 17.37 
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8.5 บุคลำกร 

  8.5.1 จ านวนพนักงาน 

  ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557  บริษัท มีพนักงำนรวมทั้งส้ิน 485 คน   โดยแบ่งเป็นพนักงำนประจ ำรำย
เดือนจ ำนวน  345 คน  และพนักงำนประจ ำรำยวัน จ ำนวน 140 คน  ดังรำยละเอียดต่อไปน้ี 
 

ฝ่ำย 
พนักงำนประจ ำ 
รำยเดือน (คน) 

พนักงำนประจ ำ
รำยวัน (คน) 

รวมทั้งสิ้น (คน) 

1. ฝ่ำยผลิต / โรงงำน   CI 1,2,3 212 132 344 
2. ฝ่ำยวิศวกรรมและพัฒนำผลิตภัณฑ์ 18  18 
3. ฝ่ำยประกันคุณภำพ 8  8 
4. ฝ่ำยบ ำรุงรกัษำ 14  14 
5. ฝ่ำยโลจิสติกส ์ 24 2 26 
6. ฝ่ำยพัฒนำธุรกิจ 1  1 
7. ฝ่ำยส ำนักงำน 68 6 74 

รวม 345 140 485 
 

8.5.2 ค่าตอบแทนพนักงาน 

ค่ำตอบแทนพนักงำนที่เป็นตัวเงิน และค่ำตอบแทนอื่น (ไม่รวมผู้บริหำร) ในปี 2555 – 2557 สำมำรถสรุปได้ ดังนี้  
 

ประเภทของคำ่ตอบแทน 
2555 

(ล้ำนบำท) 
2556 

(ล้ำนบำท) 
2557 

(ล้ำนบำท) 
เงินเดือน 115.11 105.06 102.93 
โบนัส - - - 
ค่ำล่วงเวลำ 18.70 21.35 16.56 
เงินชว่ยเหลือพิเศษ 5.72 6.5 6.32 
อื่น ๆ 2.22 1.87 1.94 

รวม 141.75 134.78 127.75 

8.5.3 นโยบายการพัฒนาบุคลากร   

บริษัทมีนโยบำยส่งเสริมให้บุคคลสำมำรถพัฒนำควำมรู้ควำมช ำนำญจำกกำรปฎิบัติงำนจริง (On the Job 
Training) โดยพนักงำนที่เข้ำใหม่จะมี Supervisor ในแต่ละสำยงำนท ำหน้ำที่ฝึกสอนงำนในสำยงำนนั้น ทั้งนี้ พนักงำน  
แต่ละคนจะมีระยะเวลำทดลองงำน 4 เดือน ภำยในช่วงเวลำดังกล่ำวบริษัทจะท ำกำรประเมินควำมสำมำรถของพนักงำน 
เพื่อบรรจุเป็นพนักงำนของบริษัทในแผนกที่เหมำะกับควำมสำมำรถและควำมถนัดแต่ละคน 

นอกจำกนี้ บริษัทมีนโยบำยที่จะจัดท ำแผนควำมก้ำวหน้ำของบุคลำกรเพื่อใช้เป็นแผนส ำหรับฝึกอบรมและ
พัฒนำพนักงำนที่เหมำะสม โดยบริษัทจะมีกำรก ำหนด Career Path ที่ชัดเจน และน ำ Key Performance Index (KPI) 
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มำใช้ในกำรวัดผลควำมส ำเร็จของพนักงำนแต่ละคน โดยค่ำควำมส ำเร็จดังกล่ำวจะถูกเปรียบเทียบกับค่ำควำมคำดหวัง  
ทีถู่กตั้งไว้ท ำให้บริษัทสำมำรถวัดผลของควำมส ำเร็จของพนักงำนแต่ละคนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  

8.5.4 ข้อพิพาททางแรงงาน 

         -ไม่ม-ี 
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9.  กำรก ำกับดูแลกิจกำร 
 
 คณะกรรมกำรบริษัท ซี. ไอ. กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) ได้ให้ควำมส ำคัญในเรื่องกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีของบริษัท  
ทั้งนี้ เพื่อให้ธุรกิจของบริษัทมีกำรพัฒนำและเจริญเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงยึดถือและปฏิบัติตำมข้อพึงปฏิบัติที่ดี
ส ำหรับกรรมกำรบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices) ตำมแนวทำงของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
บริษัทฯ ส่งเสริมให้คณะกรรมกำรทุกท่ำนผ่ำนกำรอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ซึ่งจัดโดย
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 
 ในด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรบริษัทจัดให้มีส ำนักงำนตรวจสอบภำยใน เพื่อท ำหน้ำที่ดูแลกำรประกอบธุรกิจของ
บริษัทให้มีกำรด ำเนินงำนที่ถูกต้องและสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ กฎระเบียบต่ำง ๆ  และเป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำลที่ดี 
โปร่งใสมำกยิ่งขึ้น  
 เพื่อใช้ยึดถือเป็นแนวทำงปฏิบัติร่วมกันในองค์กรคณะกรรมกำรบริษัทฯ จึงได้ก ำหนด “นโยบำยกำรก ำกับดูแล
กิจกำร”  และจัดท ำคู่มือ “จรรยำบรรณทำงธุรกิจ  ของกรรมกำร  ผู้บริหำร และพนักงำน”  ขึ้นโดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่   
วันที่ 7 พฤศจิกำยน 2557 ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เผยแพร่นโยบำยฯ ผ่ำนทุกช่องทำงกำรส่ือสำรภำยในของบริษัท อันได้แก่ 
website, บอร์ดประชำสัมพันธ์ และ intranet  เป็นต้น ในส่วนของจรรยำบรรณทำงธุรกิจฯ กรรมกำร ผู้บริหำร และ
พนักงำนทุกคนได้รับคู่มือ ท ำควำมเข้ำใจและเซ็นต์ชื่อรับรองที่จักปฏิบัติตนตำมคู่มือดังกล่ำวอีกด้วย 
 
 9.1 นโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำร 
 
           คณะกรรมกำรของบริษัทมีเจตนำรมณ์ที่จะส่งเสริมให้บริษัทเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภำพในกำรด ำเนินธุรกิจ 
กำรก ำกับดูแลกิจกำร และกำรบริหำรจัดกำรท่ีดี โดยมุ่งเน้นกำรสร้ำงประโยชน์ที่ดี ให้แก่ผู้ถือหุ้น และค ำนึงถึงผู้มีส่วนได้
เสียโดยรวม มีคุณธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจ มีควำมโปร่งใส และตรวจสอบได้ จึงได้ก ำหนดเป็นนโยบำยด้ำนกำรก ำกับ
ดูแลกิจกำรท่ีดี เพื่อให้คณะกรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร และพนักงำน ยึดถือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำน ดังนี้ 

1. คณะกรรมกำรบริษัทจะปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมทุ่มเทและรับผิดชอบ มีควำมเป็นอิสระ และมีกำรจัดแบ่ง
บทบำทหน้ำที่ระหว่ำงประธำนกรรมกำรและประธำนกรรมกำรบริหำร ออกจำกกันอย่ำงชัดเจน 

2. คณะกรรมกำรบริษัทมีบทบำทส ำคัญในกำรก ำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบำยและแผนงำนที่ส ำคัญของ
บริษัท โดยจะต้องพิจำรณำถึงปัจจัยเส่ียงและวำงแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรที่มีควำมเหมำะสม รวมทั้ง
ต้องด ำเนินกำรเพื่อให้มั่นใจว่ำระบบบัญชี รำยงำนทำงกำรเงิน และกำรสอบบัญชี มีควำมน่ำเชื่อถือ 

3. คณะกรรมกำรบริษัทจะต้องเป็นผู้น ำในเรื่องจริยธรรม เป็นตัวอย่ำงในกำรปฏิบัติงำนตำมแนวทำงกำร
ก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัท และสอดส่องดูแลเรื่องกำรจัดกำรแก้ไขปัญหำควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์ และรำยกำรท่ีเกี่ยวโยงกัน 

4. คณะกรรมกำรบริษัทอำจแต่งตั้งคณะกรรมกำรเฉพำะเรื่องขึ้นตำมควำมเหมำะสมเพื่อช่วยพิจำรณำ
กลั่นกรองงำนท่ีมีควำมส ำคัญอย่ำงรอบคอบ 

5. คณะกรรมกำรบริษัทต้องจัดให้มีกำรประเมินผลตนเองรำยปี เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัท 

6. คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้พิจำรณำก ำหนดมำตรฐำนทำงจริยธรรม และจรรยำบรรณของบริษัท เพื่อให้
คณะกรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน รวมถึงลูกจ้ำงทุกคนใช้เป็นแนวทำงในกำรประพฤติปฏิบัติ ควบคู่ไปกับ
ข้อบังคับและระเบียบของบริษัท 
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7. คณะกรรมกำรบริษัทต้องจัดให้มีกำรเปิดเผยสำรสนเทศของบริษัท ท้ังในเรื่องทำงกำรเงินและที่ไม่ใช่เรื่อง
ทำงกำรเงินอย่ำงเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลำ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เ สียของบริษัทได้รับ
สำรสนเทศอย่ำงเท่ำเทียมกัน 

8. คณะกรรมกำรบริษัทต้องให้ผู้ถือหุ้นได้รับกำรปฏิบัติอย่ำงเท่ำเทียมกัน มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูล
สำรสนเทศ และมีช่องทำงที่เหมำะสมในกำรส่ือสำรกับบริษัท 

9. คณะกรรมกำรบริษัทต้องจัดให้มีระบบกำรคัดสรรบุคลำกรที่จะเข้ำมำรับผิดชอบในต ำแหน่งบริหำรที่
ส ำคัญทุกระดับอย่ำงเหมำะสม และมีกระบวนกำรสรรหำที่โปร่งใสเป็นธรรม 

10. ด ำเนินกิจกำรของบริษัทฯ ให้ เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก ำหนดของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
รวมทั้งปฏิบตัิตำมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

11. ป้องกันควำมขัดแย้งของผลประโยชน์ท่ีอำจเกิดขึ้นระหว่ำงบริษัท สร้ำงควำมเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น ภำยใต้
หลักกำรถ่วงดุลอ ำนำจที่โปร่งใส และสำมำรถตรวจสอบได้ 

12. คณะกรรมกำรบริษัทจะต้องประกอบด้วย คณะกรรมกำรอิสระไม่น้อยกว่ำ 3 คน 
13. มีระบบกำรประเมินและกำรควบคุมควำมเส่ียงอย่ำงเหมำะสม 
14. คณะกรรมกำรบริษัทจะต้องมกีำรประชุมโดยสม่ ำเสมอเป็นประจ ำอยำ่งน้อยทุกสำมเดือนต่อครั้ง และอำจ

มีกำรประชุมพิเศษเพิ่มเติมตำมควำมจ ำเป็น  โดยมีกำรก ำหนดกำรประชุมล่วงหน้ำตำมข้อบังคับของ
บริษัท เพื่อให้คณะกรรมกำรบริษัทได้มีเวลำศึกษำข้อมูลอย่ำงเพียงพอก่อนเข้ำร่วมกำรประชุม 

บริษัทฯ เห็นว่ำหลักบรรษัทภิบำลเป็นแนวทำงกำรบริหำรองค์กรที่มีประโยชน์อย่ำงยิ่งจึงให้ควำมส ำคัญใน
หลักกำรและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับควำมรับผิดชอบ และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  เช่น กำรก ำหนดอย่ำงชัดเจน
เกี่ยวกับขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริหำร และกรรมกำร
ผู้จัดกำร 

ภำวะผู้น ำและวิสัยทัศน ์
 คณะกรรมกำรบริษัทซึ่งประกอบด้วยบุคคลที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถและมีควำมเข้ำใจในบทบำทหน้ำที่ควำม
รับผิดชอบเป็นอย่ำงดี  มีบทบำทส ำคัญในกำรก ำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท  มีอ ำนำจ
หน้ำที่ในกำรด ำเนินกิจกำรของบริษัทให้เป็นไปตำมกฎหมำย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต 
รวมทั้งกำรก ำกับดูแลกำรบริหำรจัดกำรของฝ่ำยจัดกำรเป็นไปตำมนโยบำย เป้ำหมำย และงบประมำณที่ก ำหนดอย่ำง     
มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
  

ควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน ์
 บริษัทได้ก ำหนดแนวทำงปฏิบัติส ำหรับกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน เพื่อป้องกันควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์ ดังนี ้

1. ห้ำมมิให้กรรมกำร ประกอบกิจกำร เข้ำเป็นหุ้นส่วนหรือเข้ำเป็นผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลที่มีสภำพอย่ำงเดียวกัน และ
เป็นกำรแข่งขันกับกิจกำรของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นทรำบก่อนมีมติแต่งตั้ง 

2. ห้ำมมิให้ผู้บริหำรและพนักงำนใช้ข้อมูลภำยใน เพื่อประโยชน์ของตนในกำรซื้อขำยหุ้นบริษัท หรือน ำ
ข้อมูลภำยในซึ่งจะก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อผู้ถือหุ้นโดยรวมไปเปิดเผยกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
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3. ไม่ใช้โอกำสหรือข้อมูลที่ได้จำกกำรเป็นผู้บริหำรหรือพนักงำนของบริษัทฯ ในกำรท ำธุรกิจที่แข่งขัน หรือ
ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับบริษัทฯ 

4. กรณีที่บริษัทและบริษัทย่อยมีรำยกำรเกี่ยวโยงกัน หรือกำรได้มำจ ำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สินที่ส ำคัญของ
บริษัทคณะกรรมกำรและฝ่ำยจัดกำรของบริษัทจะต้องจัดให้มีกำรประชุมเพื่อพิจำรณำเรื่องนั้นด้วยควำม
รอบคอบ  ซื่อสัตย์  สุจริต  มีเหตุมีผล  โดยค ำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็น
ส ำคัญ กรรมกำรหรือผู้บริหำรที่มีส่วนได้เสียจำกกำรพิจำรณำในเรื่องนั้นๆ  จะต้องออกจำกที่ประชุม 
กรรมกำรพิจำรณำลงมติอนุมัติรำยกำรแล้วจะต้องเปิดเผยข่ำวสำรตำมช่องทำงต่ำงๆ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้
เสียได้รับทรำบอย่ำงเท่ำเทียมและทั่วถึงกัน 

 

จริยธรรมทำงธุรกิจ 
บริษัทมีนโยบำยที่เปิดเผยกำรด ำเนินธุรกิจ กำรปฏิบัติของกรรมกำร พนักงำน ภำรกิจต่อลูกค้ำ คู่ค้ำ ตลอดจน

สังคม โดยผู้เกี่ยวข้องได้ทรำบกันเป็นอย่ำงดีและยึดถือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมภำรกิจของบริษัทด้วยควำม
ซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม บริษัทมีกำรติดตำมกำรปฏิบัติงำนและเรื่องที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตำมนโยบำย จรรยำบรรณ
ข้ำงต้นอย่ำงสม่ ำเสมอ รวมถึงบทก ำหนดลงโทษทำงวินัยไว้ด้วย 

 

กำรถ่วงดุลกรรมกำรที่ไม่เปน็ผู้บริหำร 
 ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมกำรบริษัทจ ำนวนทั้งส้ิน 7 ท่ำน ประกอบด้วยกรรมกำรที่เป็นผู้บริหำรจ ำนวน 4 ท่ำน  
กรรมกำรอิสระจ ำนวน 3 ท่ำน  ซึ่งมีอิสระอย่ำงแท้จริงจำกฝ่ำยบริหำร  และไม่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจ หรือควำมสัมพันธ์
อื่นใดกับบริษัทฯ  เพื่อให้กำรก ำกับดูแลกิจกำรด ำเนินไปด้วยควำมเป็นอิสระ และเป็นกลำง 

  9.2 คณะกรรมกำรชุดย่อย 

โครงสร้ำงกรรมกำรของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมกำรจ ำนวน 3 ชุด คือ คณะกรรมกำรบริษัท 
คณะกรรมกำรบริหำร และคณะกรรมกำรตรวจสอบ  ซึ่งมีรำยละเอียดดังนี ้

 
1. คณะกรรมกำรบริษัท 

คณะกรรมกำรบริษัท ประกอบดว้ยบุคคลผู้ทรงคุณวฒุิ รวมทัง้ส้ินจ ำนวน 7 ท่ำน ประกอบดว้ย  

 กรรมกำรท่ีเป็นผู้บริหำร (Executive Directors) จ ำนวน 4 ท่ำน 

 กรรมกำรท่ีไมเ่ป็นผู้บริหำร (Non-Executive Directors) จ ำนวน 3 ท่ำน ประกอบด้วย  
กรรมกำรอิสระ (Independent Directors) จ ำนวน 3 ท่ำน คิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 3 หรือเท่ำกับ 
ร้อยละ 42.86 ของจ ำนวนกรรมกำรท้ังคณะ 

หมำยเหตุ รำยชื่อและประวตัิของคณะกรรมกำรแสดงในเอกสำรแนบ 2 

ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัท  
1. จัดกำรบริษัทให้เป็นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยควำมสุจริต 

และระมัดระวังรักษำผลประโยชน์ของบริษัท 
2. มีอ ำนำจมอบหมำยแต่งตั้งกรรมกำรจ ำนวนหนึ่งให้เป็นคณะกรรมกำรบริหำร เพื่อด ำเนินกำรอย่ำงหนึ่ง

อย่ำงใดหรือหลำยอย่ำงเพื ่อปฏิบัติงำนตำมที ่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท  รวมทั ้งมี
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อ ำนำจแต่งตั ้งประธำนกรรมกำรบริหำร และคณะกรรมกำรอื ่นๆ เช่น คณะกรรมกำรตรวจสอบ  
คณะกรรมกำรสรรหำ และคณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน ตำมควำมเหมำะสม 

3. ก ำหนดเป้ำหมำย  แนวทำง นโยบำย แผนงำน และงบประมำณของบริษัท  ควบคุมดูแลกำรบริหำรและ
กำรจัดกำรของคณะกรรมกำรบริหำร หรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมำย ให้เป็นไปตำมนโยบำยที่คณะกรรมกำร
ได้ให้ไว้ 

4. พิจำรณำทบทวนและอนุมัตินโยบำย ทิศทำง กลยุทธ์ แผนงำนกำรด ำเนินธุรกิจ งบประมำณส ำหรับ
ประกอบธุรกิจประจ ำปี  งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี โครงกำรลงทุนขนำดใหญ่ของบริษัท ท่ีเสนอโดย
คณะกรรมกำรบริหำร 

5. ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมแผนงำนและงบประมำณอย่ำงต่อเนื่อง 
6. พิจำรณำและอนุมัติกิจกำรอื่นๆ ที่ส ำคัญอันเกี่ยวกับบริษัท หรือที่เห็นสมควรจะด ำเนินกำรนั้นๆ เพื่อให้เกิด

ประโยชน์แก่บริษัท 
  

เว้นแต่อ ำนำจในกำรด ำเนินกำรดังต่อไปนี้ จะกระท ำได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้ ก ำหนดให้
รำยกำรที่กรรมกำรหรือบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท
หรือบริษัทย่อย ให้กรรมกำรซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น  

(ก) เรื่องที่กฎหมำยก ำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
(ข)  กำรท ำรำยกำรท่ีกรรมกำรมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ำยที่กฎหมำย หรือข้อก ำหนดของตลำด

 หลักทรัพย์ระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น  
 

และในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกที่ประชุมคณะกรรมกำร และที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้ำประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) กำรขำย หรือโอนกิจกำรของบริษัททั้งหมด หรือบำงส่วนท่ีส ำคัญ 
(ข) กำรซื้อหรือรับโอนกิจกำรของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมำเป็นของบริษัท 
(ค) กำรท ำ แก้ไข หรือเลิกสัญญำเกี่ยวกับกำรให้เช่ำกิจกำรของบริษัททั้งหมด หรือบำงส่วนที่ส ำคัญ

กำรมอบหมำยให้บุคคลอื่นเข้ำจดักำรธุรกิจของบริษัท หรือกำรรวมกิจกำรกับบุคคลอื่นโดยมี
วัตถุประสงค์จะแบ่งก ำไรขำดทุนกัน  

(ง) กำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ 
(จ) กำรเพิ่มทุน กำรลดทุน กำรออกหุ้นกู้ กำรควบหรือเลิกบริษัท  

กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 
(ก) กรรมกำรต้องมำประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่งหน่ึงของกรรมกำรท้ังหมดของบริษัทจึงจะครบองค์ประชุม  
(ข) กำรวินิจฉัยชี้ขำดของที่ประชุมคณะกรรมกำรให้ถือเสียงข้ำงมำก 
(ค) กรรมกำรคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในกำรลงคะแนน เว้นแต่กรรมกำรซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มี

สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้ำคะแนนเสียงเท่ำกัน ให้ประธำนในที่ประชุมออกเสียง
เพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชี้ขำด  
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บทบำทหน้ำที่ของประธำนกรรมกำร 
ประธำนกรรมกำรมีหน้ำที่ดังต่อไปนี้  

1. พิจำรณำก ำหนดวำระกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทร่วมกับกรรมกำรผู้จัดกำร และดูแลให้กรรมกำร
บริษัทได้รับข้อมูลอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และทันเวลำก่อนกำรประชุม เพื่อให้กรรมกำรบริษัท
สำมำรถตัดสินใจได้อย่ำงเหมำะสม 

2. เป็นผู้น ำของคณะกรรมกำรบริษัท และเป็นประธำนในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท  
2.1 ด ำเนินกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทตำมระเบียบวำระ ข้อบังคับของบริษัทและกฎหมำย 
2.2 จัดสรรเวลำอย่ำงเพียงพอ และส่งเสริมให้กรรมกำรบริษัททุกคนอภิปรำย แลกเปล่ียนควำมคิดเห็นได้

อย่ำงเต็มที่เป็นอิสระ และใช้ดุลยพินิจอย่ำงรอบคอบ โดยค ำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำยอย่ำงครบถ้วน 
2.3 สรุปมติที่ประชุมและส่ิงที่จะต้องด ำเนินกำรต่อไปอย่ำงชัดเจน 
2.4 ก ำหนดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทโดยไม่มีกรรมกำรบริษัทที่มำจำกฝ่ำยจัดกำร 

3. เป็นผู้น ำในกำรประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตำมระเบียบวำระ ข้อบังคับของบริษัทและกฎหมำย โดยจัดสรร
เวลำให้เหมำะสม รวมทั้งเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงเท่ำเทียมกัน และดูแลให้มีกำรตอบ
ข้อซักถำมของผู้ถือหุ้นอย่ำงเหมำะสมและโปร่งใส 

4. สนับสนุนและเป็นแบบอย่ำงที่ดีในกำรปฏิบัติตำมหลักบรรษัทภิบำลและจรรยำบรรณของบริษัท 
5. เสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงคณะกรรมกำรบริษัทกับฝ่ำยจัดกำร และสนับสนุนกำรปฏิบัติหน้ำที่

ของกรรมกำรผู้จัดกำรและฝ่ำยจัดกำรตำมนโยบำยของบริษัท 
6. ก ำกับดูแลให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลและกำรจัดกำรอย่ำงโปร่งใสในกรณีท่ีมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ 
7. ก ำกับดูแลให้คณะกรรมกำรบริษัทมีโครงสร้ำงและองค์ประกอบที่เหมำะสม 
8. ก ำกับดูแลให้กำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัทโดยรวม คณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ และกรรมกำร

บริษัทแต่ละคนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล 
9. ก ำกับดูแลให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัทโดยรวม และคณะกรรมกำรชุด

ย่อยต่ำงๆ เพื่อน ำผลไปปรับปรุงกำรปฏิบัติหน้ำที่ และเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมสำมำรถของกรรมกำรบริษัท
และกรรมกำรชุดย่อย 

 
2.  คณะกรรมกำรบริหำร 

วันท่ี 31 ธันวำคม 2557 คณะกรรมกำรบริหำร ประกอบด้วยกรรมกำรจ ำนวน  4  ท่ำน ดังมีรำยชื่อ
ต่อไปนี ้

 
 

 
 
 
 
 
 

ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง 
1. นำยอำรยี์  พุ่มเสนำะ ประธำนกรรมกำรบริหำร 
2. นำยทวศีักดิ์ หวังก่อเกียรติ กรรมกำรบริหำร 
3. นำยธีระ พุ่มเสนำะ กรรมกำรบริหำร 
4. นำงจันทนก์ะพ้อ  ดิสกุล กรรมกำรบริหำร 
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ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำร  
1. มีอ ำนำจในกำรจัดกำรและบริหำรกิจกำรของบริษัทให้เป็นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่

ประชุมผู้ถือหุ้น และมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษำ
ผลประโยชน์ของบริษัท 

2. ก ำหนดโครงสร้ำงองค์กร อ ำนำจกำรบริหำรงำนในสำยงำนต่ำงๆของบริษัท โดยให้ครอบคลุมทุก
รำยละเอียดของกำรคัดเลือก กำรฝึกอบรม กำรว่ำจ้ำง กำรโยกย้ำย และกำรเลิกจ้ำง พนักงำนของบริษัท  

3. วำงแผนและก ำหนดแผนธุรกิจ กลยุทธ์ทำงธุรกิจ และงบประมำณส ำหรับประกอบธุรกิจประจ ำปี         
เพื่อเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนุมัติ รวมทั้งพิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรงบประมำณประจ ำปี  
กำรแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี ในกรณีมีควำมจ ำเป็นเร่งด่วน  และให้
น ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรเพื่อทรำบต่อไป  

4. ตรวจสอบติดตำมกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำย  และแนวทำงบริหำรงำนด้ำนต่ำงๆ ของบริษัทที่ก ำหนดไว้
ให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ เอื้อต่อสภำพกำรด ำเนินธุรกิจ  

5. ตรวจสอบติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทที่ก ำหนดไว้ให้เป็นไปตำมแผนธุรกิจที่ได้รับอนุมัติ  
6. พิจำรณำโครงกำรลงทุนขนำดใหญ่ของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนุมัติ 
7. มีอ ำนำจในกำรอนุมัติกำรด ำเนินกำรทำงกำรเงินดังนี้ 

(ก) ในกรณีที่ก ำหนดไว้ในแผนธุรกิจหรืองบประมำณประจ ำปีที่คณะกรรมกำรบริษัทอนุมัติไว้แล้ว  
คณะกรรมกำรบริหำรสำมำรถด ำเนินกำรได้โดยไม่จ ำกัดวงเงิน 

(ข) ในกรณีที่ไม่ได้ก ำหนดไว้ตำมข้อ (ก) ให้คณะกรรมกำรบริหำรของบริษัทมีอ ำนำจในกำรอนุมัติกำร
ด ำเนินกำรทำงกำรเงินในวงเงินไม่เกิน 150 ล้ำนบำท  โดยอ ำนำจอนุมัติทำงกำรเงินดังกล่ำว          
จะรวมถึงกำรอนุมัตคิ่ำใช้จำ่ยต่ำง ๆ   ในกำรด ำเนินกำรตำมปกตธิุรกิจ กำรลงทุนในสินทรัพย์ฝ่ำยทุน 
หรือสินทรัพย์ถำวร กำรกู้ยืมเงิน กำรให้กู้ยืมเงิน กำรจัดหำวงเงินสินเชื่อ รวมถึงกำรให้หลักประกัน 
เป็นต้น และให้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรเพื่อทรำบต่อไป 

8. ปฏิบัติหน้ำที่อื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยในแต่ละช่วงเวลำจำกคณะกรรมกำรบริษัท 
 
ทั้งนี้ ประธำนกรรมกำรบริหำร หรือคณะกรรมกำรบริหำร  จะไม่สำมำรถอนุมัติรำยกำรท่ีตน หรือบุคคลที่

อำจมีควำมขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท หรือ บริษัทย่อย 
 
3.  คณะกรรมกำรตรวจสอบ  
 

 บริษัทมีคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมกำรบริษัทที่เป็นกรรมกำรอิสระจ ำนวน 3 ท่ำน 
มีวำระอยู่ในต ำแหน่งครำวละ 2 ปี ทั้งนี้เมื่อครบก ำหนดออกตำมวำระก็อำจได้รับกำรพิจำรณำแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่ง
ต่อไปอีกได้ โดยกรรมกำรตรวจสอบทุกท่ำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในบทบำทหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อสอบ
ทำนกำรปฏิบัติงำนของบริษัทให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หรือกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจของบริษัท สอบทำนรำยงำนทำงกำรเงินเพื่อน ำเสนอกรรมกำรบริษัท รวมทั้งพิจำรณำเปิดเผยข้อมูลของบริษัทใน
กรณีที่เกิดรำยกำรเกี่ยวโยงกันหรือรำยกำรที่ขัดแย้งทำงผลประโยชน์ให้ถูกต้องและครบถ้วน  ทั้งนี้คณะกรรมกำร
ตรวจสอบสำมำรถปฏิบัติหน้ำที่และแสดงควำมเห็นได้อย่ำงอิสระ โดยมีส ำนักงำนตรวจสอบภำยในท ำหน้ำที่ตรวจสอบ
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บริษัทเป็นประจ ำทุกไตรมำส และรำยงำนผลกำรตรวจสอบต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยตรง  ในปี  2557 
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีกำรประชุมทั้งส้ิน 4 ครั้ง 

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 คณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมกำรจ ำนวน 3 ท่ำน ดังมี
รำยชื่อต่อไปน้ี 

 

ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง 
1. พล.ต.อ. ปรุง        บุญผดุง ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
2. นำยทรงพล    อันนำนนท ์ กรรมกำรตรวจสอบ 
3. นำยนฎิศวร ์    รอดเพชร กรรมกำรตรวจสอบ 

 
 

 กรรมกำรตรวจสอบล ำดับที่ 3 เป็นผู้ที่มีควำมรู้และประสบกำรณ์เพียงพอที่จะสำมำรถท ำหน้ำที่ในกำรสอบทำน
ควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงิน 

ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
1. สอบทำนให้บริษัทมีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้องและเปิดเผยอย่ำงเพียงพอโดยกำรประสำนงำน 

กับผู้สอบบัญชีภำยนอก  และผู้บริหำรท่ีรับผิดชอบจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินท้ังรำยไตรมำสและประจ ำปี คณะกรรมกำร
ตรวจสอบเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทำนหรือตรวจสอบรำยกำรใด ๆ ท่ีเห็นว่ำจ ำเป็นและเป็นเรื่องส ำคัญในระหว่ำงกำร
ตรวจสอบบัญชีของบริษัทกไ็ด้ 

2. สอบทำนให้บริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยใน (Internal Control) และกำรตรวจสอบภำยใน (Internal Audit) 
ที่มีควำมเหมำะสมและมีประสิทธิผล  รวมทั้งเข้ำร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรเข้ำร่วมประชุมด้วยอย่ำง
น้อยปีละ 1 ครั้ง  และพิจำรณำควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน  ตลอดจนให้ควำมเห็นชอบในกำร
พิจำรณำแต่งตั้ง  โยกย้ำย  เลิกจ้ำงหัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน หรือหน่วยงำนอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรตรวจสอบ
ภำยใน 

3. สอบทำนกำรปฏิบัติงำนของบริษัทให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์  
ข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
 4. พิจำรณำ คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เลือกบุคคลซึ่งมีควำมเป็นอิสระเพื่อท ำหน้ำที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท กลับ
เข้ำมำใหม่ และเสนอค่ำตอบแทนของบุคคลดังกล่ำว  รวมถึงกำรเลิกจ้ำง โดยค ำนึงถึงควำมน่ำเชื่อถอื  ควำมเพียงพอของ
ทรัพยำกร  และปริมำณงำนตรวจสอบของส ำนักงำนสอบบัญชี รวมถึงประสบกำรณ์ของบุคลำกรที่ได้รับมอบหมำยให้ท ำกำร
ตรวจสอบบัญชีของบริษัท  

5. พิจำรณำรำยกำรท่ีเกี่ยวโยงกันหรือรำยกำรท่ีอำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ให้เป็นไปตำมกฎหมำย 
และข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ำรำยกำรดังกล่ำวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 

6. จัดท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ ำปีของบริษัท  ซึ่งรำยงำน 
ดังกล่ำวต้องลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ ทั้งนี้ รำยงำนดังกล่ำวจะต้องประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้  

- ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัท 
- ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัท 
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- ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของผู้ตรวจสอบบัญชี   และเหตุผลที่เชื่อว่ำผู้สอบบัญชีของบริษัท    
เหมำะสมที่จะได้รับกำรแต่งตั้งต่อไปอีกวำระหนึ่ง 

- ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ข้อก ำหนดของตลำด
หลักทรัพย์ หรือกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

- ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ 
- จ ำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเข้ำร่วมประชุมของคณะกรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำน 
- ควำมเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมกฏบัตร (Charter)  
- รำยงำนอื่นที่เห็นว่ำผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทรำบภำยใต้ขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่
ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 

                 7. ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยและคณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นชอบด้วย เช่น
ทบทวนนโยบำยกำรบริหำรทำงกำรเงนิและกำรบริหำรควำมเส่ียง   ทบทวนกำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณทำงธุรกิจของกำร
บริหำร ทบทวนร่วมกับผู้บริหำรของบริษัทในรำยงำนส ำคัญ ๆ  ที่ต้องเสนอต่อสำธำรณชนตำมที่กฎหมำยก ำหนด ได้แก่ 
บทรำยงำนและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยบริหำร เป็นต้น 
 

   9.3  กำรสรรหำและกำรแต่งตัง้กรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูงสุด 
 กำรสรรหำกรรมกำร 

1. คณะกรรมกำรบริษัทหรือกรรมกำรบริษัทคนใดคนหนึ่งอำจจะเสนอบุคคลเข้ำรับคัดเลือกเป็นกรรมกำร
บริษัทได้ คณะกรรมกำรบริษัทจะแนะน ำบุคคลดังกล่ำวเพื่อให้ผู้ถือหุ้นคัดเลือกเลขำนุกำรบริษัท จะเป็น    
ผู้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้นั้นก่อนที่จะเสนอต่อผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นจะพิจำรณำเลือกสรรให้สอดคล้อง
กับภำระผูกพันที่บริษัทหรือผู้ถือหุ้นหลักมีต่อบุคคลที่จะเข้ำรับกำรคัดเลือก รวมทั้งจะค ำนึงถึงสัญญำที่
บริษัท มีต่อผู้ถือหุ้นอีกด้วย 

2. มำตรฐำนในกำรเลือกสรรกรรมกำรบริษัท 
บุคคลผู้ที่จะเข้ำรับกำรคัดเลือกเข้ำเป็นกรรมกำรบริษัทนั้น จะได้รับกำรคัดเลือกโดยพิจำรณำจำก
คุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
 ประสบกำรณ์ 
 ควำมรู ้
  ควำมซื่อสัตย์ และควำมเขำ้ใจในภำพรวมของอุตสำหกรรม 

  
อย่ำงไรก็ตำม ในบำงกรณี อำจต้องมีกำรเลือกสรรกรรมกำรท่ีมีควำมเกี่ยวข้องกบัผู้ถือหุ้นซึ่งมีส่วนได้เสียอย่ำงมี

นัยส ำคัญในบริษัท เนื่องจำกเป็นข้อผูกพันตำมสัญญำว่ำผู้ถือหุ้นดังกล่ำวจะต้องมีตัวแทนเข้ำเป็นกรรมกำรในบริษัท กำร
คัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมกำรของบริษัทจะกระท ำผ่ำนกำรประชุมผู้ถือหุ้น เนื่องจำกบริษัทไม่มีคณะกรรมกำรสรรหำ
คัดเลือกบุคคลที่จะด ำรงต ำแหน่งดังกล่ำว โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะท ำกำรเลือกตั้งกรรมกำรตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่
ก ำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทดังต่อไปนี้ 
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1. ผู้ถือหุ้นท่ำนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ำกับจ ำนวนหุ้นท่ีตนถือ 
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละท่ำนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตำมข้อ 1. เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลำยคน

เป็นกรรมกำรก็ได้ แต่จะแบ่งแยกคะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ให้แก่บุคคลใดมำกน้อยเพียงใดไม่ได้ 
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตำมล ำดับลงมำเป็นผู้ได้รับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรเท่ำกับ

จ ำนวนกรรมกำรที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับกำรเลือกตั้งในล ำดับถัด
ลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกันเกินจ ำนวนกรรมกำรท่ีจะพึงมีหรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธำน
ในท่ีประชุมที่เลือกตั้งกรรมกำรครำวนั้นเป็นผู้มีสิทธิออกเสียงชี้ขำด 

กำรสรรหำและกำรแต่งตั้งผู้บริหำร 
 ในกำรสรรหำและกำรแตง่ตัง้ผู้บริหำรของบริษัทฯ ให้เป็นไปตำม ระเบียบอ ำนำจอนมุัติและด ำเนินกำร    
ของบริษัทฯ ดังนี ้ 

1) กำรจ้ำงงำน แต่งตั้งประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และ/หรือ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรสำยธุรกิจ (ระดับ
CEO)  ต้องน ำเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนุมัติ 

2) กำรแต่งตั้งประธำนเจ้ำหน้ำที่กำรเงิน ประธำนเจ้ำหน้ำที่กำรลงทุน และ/หรือประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำรงำนกลำง เป็นอ ำนำจอนุมัติของคณะกรรมกำรบริหำร 

3) กำรแต่งตั้งผู้บริหำรระดับต่ ำกว่ำ ระดับ 2) ข้ำงต้น เป็นอ ำนำจอนุมัติของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและ
ผู้บริหำรระดับรองลงไป แล้วแต่กรณี 

9.4  กำรก ำกับดูแลกำรด ำเนนิงำนของบริษทัย่อยและบริษัทร่วม 
ในกรณีที่บริษัทมีกำรลงทุนในบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม บริษัทจะควบคุมโดยกำรส่งกรรมกำรเข้ำไปเป็น

ตัวแทนตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น 
 
มำตรกำรหรือขั้นตอนกำรอนุมัติกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกัน 

 ในกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกัน จะต้องมีควำมจ ำเป็นและมีควำมสมเหตุสมผลของกำรท ำรำยกำรเพื่อก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดของบริษัท   

 กำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันในอนำคตจะขึ้นอยู่กับเหตุผลและควำมจ ำเป็น กำรจ่ำยและรับค่ำตอบแทนต้อง
เป็นไปตำมรำคำยุติธรรมของตลำด และจะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยในกรณีที่มีรำยกำร
ดังกล่ำวเกิดขึ้น คณะกรรมกำรตรวจสอบจะพิจำรณำควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร และแจ้งควำมเห็น
ต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 
 
นโยบำยกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัในอนำคต 
 รำยกำรระหว่ำงกันที่อำจเกิดขึ้นในอนำคตนั้น คณะกรรมกำรบริษัทจะต้องไม่อนุมัติรำยกำรใดๆ ที่ตนเองหรือ
บุคคลอำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท และจะต้องเปิดเผยรำยกำรดังกล่ำวต่อ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็น ว่ำรำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำรท่ีเป็นไปตำมลักษณะธุรกิจทั่วไป และ
เป็นไปในรำคำยุติธรรม และเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำ 
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 ทั้งนี้ บริษัทฯ จะยึดแนวทำงปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์และข้อบังคับ 
ประกำศ ค ำส่ัง หรือข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงกำรปฏิบัติตำมข้อก ำหนดในกำร เปิดเผย
ข้อมูลกำรท ำรำยกำรท่ีเกี่ยวโยง และกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยทรัพย์สินที่ส ำคัญของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

9.5 กำรดูแลเรื่องกำรใชข้้อมูลภำยใน 
 เพื่อป้องกันกำรแสวงหำผลประโยชน์จำกกำรใช้ข้อมูลภำยในของบริษัทฯ ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสำธำรณชน 

บริษัทฯ มีนโยบำยห้ำมมิให้กรรมกำรและผู้บริหำร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะของบุคคลดังกล่ำวใช้
ข้อมูลภำยในที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสำธำรณชน เพื่อท ำกำรซื้อ ขำย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทก่อนที่ข้อมูลนั้น
จะเปิดเผยต่อสำธำรณชน หรือช่วงเวลำก่อนที่จะเปิดเผยงบกำรเงินต่อสำธำรณชน 1 เดือน  เพื่อให้กำรบริหำรงำนเป็นไป
อย่ำงโปร่งใสและค ำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย 

ทั้งนี้ ในกำร ซื้อ ขำย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท กรรมกำรและผู้บริหำรจะต้องรำยงำนกำรเปล่ียนแปลงกำร
ถือหลักทรัพย์ต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตำมเกณฑ์ที่ส ำนักงำน ก.ล.ต. 
ก ำหนด  รวมทั้งต้องจัดส่งส ำเนำรำยงำนดังกล่ำว จ ำนวน 1 ชุดให้แก่เลขำนุกำรบริษัทเพื่อเก็บเป็นหลักฐำน 
 

รำยงำนกำรถือหลักทรัพย์ของกรรมกำรบริษัทและผู้บริหำร ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 
ล ำดับ
ที ่

รำยชื่อกรรมกำร จ ำนวนหุน้ (หุ้น) หมำยเหตุ 
ณ 31 ธ.ค. 

2556 
ณ 31 ธ.ค. 

2557 
เพิ่ม (ลด) 
ระหว่ำงปี 

กรรมกำรบริษัท 
1 พล.ต.อ.ปรุง  บุญผดุง - - -  
2 นำยอำรีย์  พุ่มเสนำะ 81,577,200 81,577,200 -  
3 นำยทวีศักดิ์  หวังก่อเกียรติ 30,500,000 30,500,000 -  
4 นำยธีระ  พุ่มเสนำะ 12,000,000 12,000,000 -  
5 นำงจันทน์กะพ้อ  ดิสกุล 670,512 705,768 35,256 ใช้สิทธิ์แปลงสภำพ CIG-

W4ได้รับ 335,256 หุ้น 
ขำยออก 300,000 หุ้น 

6 นำยทรงพล  อันนำนนท์ - - -  
7 นำยนฎิศวร์  รอดเพชร - - -  

ผู้บริหำร 
8 นำยไสว  ฉัตรชัยรุ่งเรือง - - -  
9 น.ส.รัตนกมล  พุ่มเสนำะ 100,000 100,000 -  
10 นำยเฉลิมชนม์  มะลิสุวรรณ 22 22 -  
11 นำงเสำวคนธ์ อุดมรัตน์ - - -  
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9.6 ค่ำตอบแทนของผู้สอบบญัชี  

ค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจ ำป ี2555-2557  มีรำยละเอียดดังนี ้
 

(บำท) ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
ค่ำตอบแทนจำกกำรสอบบัญช ี
( Audit Fee) 

990,000 990,000 1,100,000 

ค่ำบริกำรอื่นๆ  
(Non-Audit Fee)  

198,400 118,800      80,000 

    หมำยเหตุ..ค่ำบริกำรอื่น ๆ เช่น ค่ำจัดท ำงบกำรเงินเพิ่ม , ค่ำพำหนะ , ค่ำไปรษณยี์ ,ค่ำโทรศัพท์ ,ค่ำบริกำรปฏิบัติงำนล่วงเวลำ (Overtime) รวมถงึ  
ค่ำท่ีพัก และ ค่ำเบีย้เลี้ยงพนักงำน  

 
9.7 กำรปฏิบัติตำมหลกักำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีในเร่ืองอื่นๆ 

 บริษัทให้ควำมส ำคัญในกำรก ำกับดูแลกิจกำรตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ตำมแนวทำงที่ตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก ำหนดในทุกๆ เรื่อง นอกเหนือจำกที่เปิดเผยไว้ข้ำงต้น ดังจะเห็นได้จำกกระบวนกำรควบคุม
ภำยใน ควำมรับผิดชอบต่อสังคม กำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียง ดังปรำกฏในหัวข้อต่อๆ ไปอีกด้วย 

รวมถึงบริษัทให้ควำมส ำคัญต่อระบบกำรควบคุมภำยใน ส ำหรับทั้งระดับบริหำรและระดับปฏิบัติกำรที่                    
มีประสิทธิภำพ จึงได้ก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีด ำเนินกำรให้มีควำมเหมำะสมชัดเจน มีกำรก ำหนดภำระหน้ำที่ อ ำนำจ
ด ำเนินกำรของผู้ปฏิบัติงำน ผู้บริหำรไว้เป็นลำยลักษณ์อักษรอย่ำงชัดเจน และมีกำรแบ่งแยกหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน ผู้ติดตำม 
ควบคุมและประเมินผลออกจำกกัน เพื่อให้เกิดกำรถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่ำงกันอย่ำงเหมำะสม นอกจำกนี้ยังมี กำร
ควบคุมภำยในเกี่ยวกับระบบกำรเงิน โดยบริษัทจัดให้มีระบบรำยงำนทำงกำรเงินเสนอผู้บริหำรสำยงำนที่รับผิดชอบ     
โดยสรุปสำระส ำคัญกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำร ดังนี้ 
 

9.7.1 สทิธิของผู้ถือหุน้ (Rights of Shareholders) 
 

 บริษัทได้ให้ควำมส ำคัญในกำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกันด้วยวิธีกำรและมำตรฐำนที่เป็นที่
ยอมรับและเชื่อถือได้ โดยให้สิทธิในกำรซื้อ ขำย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่อย่ำงเป็นอิสระ กำรได้รับส่วนแบ่งผลก ำไรจำก
บริษัท  กำรเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้น กำรเสนอวำระกำรประชุมล่วงหน้ำ กำรเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ำรับกำรแต่งตั้งเป็น
กรรมกำรบริษัท กำรแสดงควำมคิดเห็นในที่ประชุมอย่ำงเป็นอิสระ กำรร่วมตัดสินใจในเรื่องส ำคัญของบริษัท เช่น         
กำรเลือกตั้งกรรมกำร กำรอนุมัติธุรกรรมที่ส ำคัญและมีผลต่อทิศทำงในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท กำรแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงตำมจ ำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยแต่ละหุ้นมีสิทธิออก
เสียงหน่ึงเสียง และไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษเหนือผู้ถือหุ้นรำยอื่น 

ในฐำนะเจ้ำของบริษัท ผู้ถือหุ้นย่อมมีสิทธิก ำหนดทิศทำงกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท หรือตัดสินใจใน เรื่องที่       
มีผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อบริษัท กำรประชุมผู้ถือหุ้นจึงเป็นเวทีส ำคัญส ำหรับผู้ถือหุ้นในกำรแสดงควำมคิดเห็น 
ซักถำม พิจำรณำลงคะแนนเสียงชี้ขำด และคัดเลือกคณะกรรมกำรเพื่อท ำหน้ำที่ก ำกับดูแลบริษัทแทนผู้ถือหุ้น  ดังนั้น ผู้
ถือหุ้นจึงมีสิทธิโดยชอบที่จะเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งมีเวลำเพียงพอส ำหรับกำรพิจำรณำและรับทรำบผลกำร
ประชุม 
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กำรประชุมผู้ถือหุ้น 

ก ำหนดกำรจัดประชุมผู้ถือหุ้น 
บริษัทได้ก ำหนดให้มีกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นปีละครั้ง ภำยในเวลำไม่เกิน 4 เดือน นับแต่วันส้ินสุดรอบปีบัญชี

ของบริษัท และในกรณีที่มีควำมจ ำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวำระเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับ
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ กฎหมำยที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับกำรอนุมัติจำกผู้ถือหุ้น 
บริษัทจะเรียกประชุมวิสำมญัผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป ทั้งนี้ในปี 2557 บริษัทฯ ได้จัดกำรประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง คือ กำรประชุม
สำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี เมื่อวันจันทร์ที่ 12 พฤษภำคม 2557 เวลำ 13.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ศูนย์กำรประชุมแห่งชำติ
สิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดำภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 และในระหว่ำงปีไม่มีกำรเรียก
ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น 

 
กำรแจ้งเชิญประชุมล่วงหน้ำ 

ในปี 2557 กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภำพันธ์ 2557 มีมติให้
จัดกำรประชุมสำมัญประจ ำปีผู้ถือหุ้นในวันจันทร์ที่ 28 เมษำยน 2557 โดยได้เปิดเผยมติกำรประชุม วันประชุม ระเบียบ
วำระกำรประชุม และแจ้งข่ำวประกำศในเว็บไซต์ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทรำบล่วงหน้ำใน
วันท่ีคณะกรรมกำรมีมติ ก่อนกำรจัดส่งหนังสือเชิญประชมุโดยบริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด ซึ่งเป็น
นำยทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท เป็นผู้ด ำเนินกำรจัดส่งหนังสือเชิญประชุมที่มีรำยละเอียดวำระกำรประชุม ข้อมูล
ประกอบที่ส ำคัญและจ ำเป็นส ำหรับกำรตัดสินใจ ควำมเห็นของคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชุมที่ผ่ำนมำซึ่งมี
รำยละเอียดครบถ้วน รำยงำนประจ ำปี พร้อมทั้งเอกสำรประกอบกำรประชุม เอกสำรท่ีต้องใช้ในกำรมอบฉันทะ และระบุ
วิธีกำรใช้ไว้ชัดเจนตำมที่บริษัทก ำหนด โดยจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้ำ 7 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และได้ท ำกำรประกำศ
ลงในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุม 3 วัน เพื่อบอกกล่ำวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นกำรล่วงหน้ำเพียงพอ
ส ำหรับกำรเตรียมตัวก่อนมำเข้ำร่วมประชุม 

ทั้งนี้ทำงบริษัทได้มีกำรเล่ือนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2557 เนื่องจำกไม่ครบองค์ประชุม โดยกำร
ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 28 เมษำยน 2557 เวลำ 13.30 น. ปรำกฎว่ำมีผู้ถือหุ้นและผู้รับ
มอบฉันทะมำเข้ำร่วมประชุมเป็นจ ำนวน 162 รำย นับเป็นจ ำนวนหุ้นได้ 197,955,621 หุ้น คิดเป็น 32.88% ของหุ้นช ำระ
แล้วของบริษัทฯ ถือว่ำไม่ครบองค์ประชุม จึงไม่ได้ด ำเนินกำรประชุมต่อ ซึ่งตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชน พ.ศ.2535 
มำตรำ 103 ระบุว่ำ ในกำรประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 25 รำย และ
จ ำนวนหุ้นจะต้องนับรวมได้ไม่น้อยกว่ำ 1 ใน 3 ของทุนช ำระแล้วของบริษัท 

อย่ำงไรก็ตำม ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ได้น ำข้อมูลหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสำรประกอบ
เปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัท ล่วงหน้ำก่อนวันประชุม 30 วัน 

 
กำรด ำเนินกำรประชุมผู้ถือหุ้น 

 ก่อนเริ่มกำรประชุมผู้ถือหุ้น ประธำนที่ประชุมจะแนะน ำคณะกรรมกำร คณะผู้บริหำร ผู้สอบบัญชีของบริษัท 
และที่ปรึกษำด้ำนกำรเงิน ให้ท่ีประชุมรับทรำบ แล้วจึงชี้แจงกติกำทั้งหมด รวมถึงวิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลง
มติ  ในแต่ละวำระตำมข้อบังคับของบริษัท รวมถึงกำรใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวำระอย่ำงชัดเจน และเมื่อมี
กำรให้ข้อมูลตำมระเบียบวำระแล้ว ประธำนฯ จะเปิดโอกำสให้ผู้เข้ำร่วมประชุมทุกรำยแสดงควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ          
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ถำมค ำถำมในแต่ละวำระ และให้เวลำอภิปรำยอย่ำงเหมำะสมเพียงพอ จำกนั้นประธำนฯ และผู้บริหำรจะตอบข้อซักถำม
อย่ำงชัดเจน ตรงประเด็น และให้ควำมส ำคัญกับทุกค ำถำมแล้วจึงให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติในวำระนั้นๆ ส ำหรับวำระ
กำรเลือกตั้งกรรมกำร ประธำนฯ จะด ำเนินกำรให้ผู้ถือหุ้นลงมติเป็นรำยบุคคล 

ประธำนฯ จะด ำเนินกำรประชุมตำมล ำดับวำระกำรประชุม และไม่เพิ่มวำระกำรประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้น
ทรำบล่วงหน้ำ เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปล่ียนล ำดับระเบียบวำระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำมของจ ำนวน   
ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้ำร่วมประชุมหรือผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสำมของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้ทั้งหมดอำจ
ขอให้ ที่ประชุมพิจำรณำเรื่องอื่นนอกจำกที่ก ำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เมื่อที่ประชุมได้พิจำรณำระเบียบวำระที่
ก ำหนดไว้เป็น  ที่เรียบร้อยแล้วตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ ในกำรประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ ำปี 2557 
ไม่มีกำรเปล่ียนล ำดับระเบียบวำระ และไม่มีกำรขอให้ที่ประชุมพิจำรณำเรื่องอื่นท่ีไม่ได้ก ำหนดไว้ในท่ีประชุมอย่ำงใด 

อนึ่ง ในกำรประชุมทุกครั้งจะมีกำรจดบันทึกรำยงำนกำรประชุมอย่ำงถูกต้องครบถ้วน และสรุปด้วยกำรลงมติ 
พร้อมกับนับคะแนนเสียง ซึ่งรวมระยะเวลำที่ใช้ในกำรประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งประมำณ 2 ชั่วโมง ทั้งนี้ในกำรประชุม      
ผู้ถือหุ้นสำมัญประจ ำปี 2557 ได้ก ำหนดกำรประชุมเวลำ 13.30 น. โดยเริ่มรับลงทะเบียนเวลำ 12.00 น. โดย ณ ตอนเปิด
ประชุมมีผู้ถือหุ้นที่มำประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมำประชุมแทนรวม 88 รำย ถือหุ้นรวมกันทั้งส้ินจ ำนวน 
190,772,903 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 31.69  ซึ่งเกินกว่ำ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้ทั้งหมดของบริษัท จ ำนวน
ทั้งสิ้น 601,949,816 หุ้น  

 
กำรเปิดเผยผลกำรประชุมผู้ถือหุ้น 
ในปี 2557 บริษัทได้จัดส่งรำยงำนสรุปผลกำรลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลำดหลักทรัพย์ฯ  และ

คณะกรรมกำร ตลำดหลักทรัพย์  ภำยในช่วงเย็นหลังจำกเสร็จสิ้นกำรประชุม (วันที่ 12 พฤษภำคม 2557)  และจะจัดส่ง
รำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งจดบันทึกรำยงำนกำรประชุมและบันทึกกำรออกเสียง รวมทั้งข้อซักถำมของผู้ถือหุ้นในแต่
ละวำระ อย่ำงละเอียดให้ตลำดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์ ภำยในก ำหนด 14 วัน รวมถึงเผยแพร่
รำยงำนกำรประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท 

9.7.2 กำรปฏิบตัิตอ่ผู้ถือหุน้อย่ำงเท่ำเทียมกนั (Equitable Treatment of Shareholders) 
 
บริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นแต่ละรำยเท่ำเทียมกัน แม้ว่ำจะถือหุ้นไม่เท่ำกันและมีสิทธิออกเสียงไม่เท่ำกัน  ซึ่ง

เป็นไปตำมจ ำนวนหุ้นที่ถือ มีสิทธิพื้นฐำนในฐำนะผู้ถือหุ้นเท่ำเทียมกนั โดยไม่ค ำนึงถึงเพศ อำยุ เชื้อชำติ สัญชำติ ศำสนำ 
ควำมเชื่อ ฐำนะทำงสังคม ควำมพิกำร หรือควำมคิดเห็นทำงกำรเมือง ในกำรประชุมผู้ถือหุ้นบริษัท จะจัดเจ้ำหน้ำที่ไว้
คอยอ ำนวยควำมสะดวก ส่วนกำรจัดกิจกรรมส ำหรับผู้ถือหุ้นของบริษัทก็เปิดโอกำสให้โดยไม่มีข้อจ ำกัด 
 
กำรเสนอวำระกำรประชุมเพิ่มเติม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งต้ังเป็นกรรมกำร 

บริษัทฯ ก ำหนดหลักเกณฑ์ รวมทั้งก ำหนดขั้นตอน แนวทำงกำรพิจำรณำกำรให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอ
วำระ กำรประชุมฯ และ/หรือ ชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมกำร ล่วงหน้ำให้คณะกรรมกำรบริษัท พิจำรณำก ำหนดเป็น
ระเบียบ วำระกำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้น เพื่อให้โอกำสผู้ถือหุ้น มีส่วนร่วมในกำรก ำกับดูแลบริษัท และกำรคัดสรรบุคคลที่
มี คุณสมบัติเหมำะสมและปฏิบัติหน้ำที่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกฝ่ำย โดยให้สิทธิผู้ถือหุ้นรำยเดียว หรือกลุ่มที่ถือหุ้นของบริษัทรวมกันเกินกว่ำ 5% ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยและช ำระ
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แล้วของบริษัทฯ  และเป็นกำรถือหุ้นของบริษัทฯ อย่ำงต่อเนื่องจนถึงวันที่เสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวำระกำรประชุม เป็น
เวลำไม่น้อยกว่ำ 12 เดือน  เสนอวำระกำรประชุมหรือเสนอชื่อบุคคล ที่มีควำมเหมำะสมเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
บริษัท      ก่อน กำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปีในช่วงไตรมำสสุดท้ำยของปี 

ส ำหรับกำรประชุม สำมัญผู้ถือหุ้นปี 2557 บริษัทฯ ได้น ำหลักเกณฑ์ดังกล่ำวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และ
แจ้งข่ำวประกำศในเว็บไซต์ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีระยะเวลำตั้งแต่วันที่ 12 กันยำยน 2556 จนถึง            
วันที่ 30 ธันวำคม 2556 แล้ว อย่ำงไรก็ตำมไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวำระกำรประชุม และไม่มีกำรเสนอชื่อบุคคลเสนอแต่งตั้ง  
เป็นกรรมกำรในระยะเวลำดังกล่ำว ซึ่งเลขำนุกำรบริษัทได้รำยงำนต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทรับทรำบแล้ว 

 
กำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในกำรประชุมผู้ถือหุ้น 

ในกำรจัดกำรประชุมผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2557 บริษัทฯ ได้อ ำนวยควำมสะดวก ให้กับผู้ถือหุ้นทุกรำย ด้วยกำรจัด
ให้มีเจ้ำหน้ำที่คอยดูแล ต้อนรับให้ควำมสะดวกอย่ำงเพียงพอ มีกำรคัดเลือกสถำนที่ประชุม ที่สำมำรถอ ำนวยควำม
สะดวกให้กับผู้เข้ำร่วมกำรประชุม จัดเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบควำมถูกต้องของเอกสำร กำรเปิดรับลงทะเบียนก่อนเวลำ
ประชุม 2 ชั่วโมง กำรขยำยระยะเวลำรับลงทะเบียนจนถึงระยะเวลำก่อนกำรพิจำรณำวำระกำรประชุมสุดท้ำย กำรใช้
ระบบ Barcode ในกำรลงทะเบียนเพื่อควำมสะดวกรวดเร็ว และกำรจัดให้มีกำรเล้ียงรับรองส ำหรับผู้ถือหุ้นที่มำร่วม
ประชุม 

แม้ผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ที่มำเข้ำร่วมกำรประชุมสำมัญประจ ำปีของบริษัทฯ เป็นคนไทย และด ำเนินกำรประชุมผู้ถือ
หุ้นเป็นภำษำไทย แต่บริษัทฯ ได้จัดท ำเอกสำรประกอบกำรประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสำรอื่นที่เกี่ยวข้องเป็น 2 ภำษำ        
คือ ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ ส ำหรับผู้ถือหุ้นชำวไทยและชำวต่ำงชำติ  

กำรมอบฉันทะ 
เพื่อรักษำสิทธิให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้ำประชุมประจ ำปี 2557 ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสำมำรถมอบฉันทะให้ผู้อื่น

หรือกรรมกำรอิสระของบริษัท ท่ำนใดท่ำนหนึ่งจำกกรรมกำรอิสระที่เข้ำร่วมประชุมทั้งหมด ซึ่งบริษัทฯ จะระบุรำยชื่อไว้
ในหนังสือมอบฉันทะตำมแบบที่กระทรวงพำณิชยก์ ำหนด เพื่อให้ผู้เข้ำประชุมและออกเสียงลงมติแทนผู้ถือหุ้นได้โดยไม่มี
เงื่อนไข  ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กับผู้อื่น บริษัทฯ จะให้สิทธิและปฏิบัติต่อผู้รับมอบฉันทะเสมือนเป็นผู้ถือหุ้น
ท่ำนหนึ่ง นอกจำกนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยแบบหนังสือมอบฉันทะ ที่แนบพร้อมทั้งรำยละเอียด และขั้นตอนต่ำงๆ  บน
เว็บไซต์ของบริษัทฯ  ล่วงหน้ำก่อนวันประชุม 30 วัน โดยผู้ถือหุ้นสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้ทั้งทำงโทรศัพท์ หรือ
ช่องทำงอื่นๆ เช่น เว็บไซต์ อีเมล เป็นต้น 
 

9.7.3 บทบำทของผู้มีสว่นได้เสีย (Role of Shareholders) 
 
 บริษัทได้ให้ควำมส ำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม  โดยค ำนึงถึงกำรรักษำผลประโยชน์ของบริษัทควบคู่
ไปกับกำรค ำนึงถึงผลประโยชน์  สิทธิและควำมเท่ำเทียมกันของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัท อันได้แก่     
ผู้ถือหุ้น  พนักงำน  คู่ค้ำ  เจ้ำหน้ี  ลูกค้ำ  คู่แข่งขัน สังคมและส่ิงแวดล้อม 
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9.7.3.1 กำรปฏิบัติต่อผู้มีส่วนไดเ้สีย โดยยึดหลักดงันี ้
ผู้ถือหุ้น 
คณะกรรมกำรบริษัท ได้ยึดถือกำรปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงซื่อสัตย์ โปร่งใส เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นทั้งหมดใน

กำรท่ีจะรักษำและเสริมสร้ำงมูลค่ำระยะยำวต่อผู้ถือหุ้น ข้อมูลท่ีส ำคัญทั้งหมดซึ่งอำจส่งผลกระทบต่อรำคำหุ้นของบริษัท 
และ/หรือ กำรตัดสินใจของผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับกำรเปิดเผยโดยครบถ้วนในเวลำที่เหมำะสม  

พนกังำน 
 บุคลำกรของบริษัทฯ ทุกคนเป็นส่วนส ำคัญที่สุดในกำรด ำเนินธุรกิจ บริษัทฯ จึงให้ควำมส ำคัญกับพนักงำนทุก

คน  โดยปรำศจำกกำรเลือกปฏิบัติ ให้ควำมมั่นใจในคุณภำพชีวิตกำรท ำงำนอย่ำงเท่ำเทียมกัน เสมอภำค และให้
ผลตอบแทนอย่ำงยุติธรรมและเหมำะสม บริษัทฯ ส่งเสริมให้บุคลำกรรู้รักสำมัคคี  ไว้เนื้อเชื่อใจกัน ไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่ำย 
ปฏิบัติต่อกันอย่ำงสุภำพ และเคำรพในคักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ โดยกำรสร้ำงสภำพแวดล้อมใน กำรท ำงำนท่ีดี  มีควำม
ปลอดภัย จ่ำยค่ำตอบแทนท่ีเหมำะสมกับกำรท ำงำน มีสวัสดิกำรท่ีดีให้กับพนักงำน และจัดหำนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ใหม่ๆ มำสนับสนุนกำรท ำงำน รวมทั้งไม่ให้เกิดกรณีที่มีลักษณะเป็นกำรคุกคำมทำงเพศ  บริษัทฯ ส่งเสริมกำรใช้สิทธิของ
ลูกจ้ำงตำมกฎหมำยแรงงำนสัมพันธ์  

บริษัทฯ มีควำมเชื่อมั่นว่ำ กำรเจริญเติบโตขององค์กรขึ้นอยู่กับพนักงำนท่ีมีคุณภำพ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีนโยบำย
มุ่งเน้นท่ีจะพัฒนำและปรับปรุงระบบกำรบริหำรและระบบกำรพัฒนำบุคคลให้มีควำมทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยี  
และเป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล เพื่อที่จะเสริมสร้ำงและพัฒนำให้พนักงำนเป็นทั้งคนดีและคนเก่ง ตลอดจนมีส่วนร่วม   
ในกำรพัฒนำและช่วยเหลือสังคมส่วนรวม และมุ่งเน้นให้พนักงำนเป็นกลไกหลักในกำรพัฒนำให้บริษัทฯ ก้ำวไปสู่ควำม
เป็นองค์กรแห่งควำมเป็นเลิศ  (High Performance Organization) เพื่ อ เพิ่ มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน                 
และตอบสนองต่อกำรเปล่ียนแปลงขององค์กร 

แนวปฏิบัติ 
1.) บริษัทฯ ปฏิบัติต่อบุคลำกรทุกคนโดยเสมอภำคกัน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยกถิ่นก ำเนิด เชื้อชำติ เพศ อำยุ   

สีผิว ศำสนำ ควำมพิกำร ฐำนะ ชำติตระกูล สถำนศึกษำ หรือสถำนะอื่นใดที่มิได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับกำร
ปฏิบัติงำน 

2.) บริษัทฯ ให้โอกำสบุคลำกรทุกคนแสดงควำมสำมำรถอย่ำงเต็มที่โดยจัดผลตอบแทนที่เหมำะสม และสร้ำง
แรงกระตุ้นในกำรท ำงำน ทั้งในรูปของเงินเดือนและโบนัส และค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนที่เหมำะสมตำม
ระเบียบของบริษัทฯ และกำรอบรมทั้งระยะสั้นและระยะยำว 

3.) บุคลำกรทุกคนต้องปฏิบัติหน้ำที่ในควำมรับผิดชอบด้วยตนเองอย่ำงสุดควำมสำมำรถ มีจิตส ำนึกที่ดี 
ซื่อสัตย์สุจริต เที่ยงธรรม ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม และมีควำมรับผิดชอบ ไม่มอบหมำยหน้ำที่ของตน
ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งท ำแทน ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม เว้นแต่จะเป็นกำรจ ำเป็น หรือเพื่อควำมสะดวก
รวดเร็วในงำนท่ีไม่ต้องใช้ควำมสำมำรถเฉพำะของตน 

4.) บุคลำกรต้องปฏิบัติงำนตำมสำยบังคับบัญชำ รับค ำส่ังและรับผิดชอบโดยตรงต่อผู้บังคับบัญชำของตน       
ไม่ข้ำมสำยกำรบังคับบัญชำ หำกไม่มีควำมจ ำเป็น หลีกเล่ียงกำรวิพำกษ์ วิจำรณ์ ผู้บังคับบัญชำและ
ผู้ร่วมงำนที่อำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อบุคคลนั้น หรือต่อบริษัทฯ ทั้งนี้บุคลำกรของบริษัทฯ ควรเปิด
โอกำสและเปิดใจรับฟังควำมคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชำ ผู้บังคับบัญชำ และเพื่อนร่วมงำน อย่ำงมีสติ 
ปรำศจำกอคติ   และรับฟังด้วยเหตุและผล 
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5.) บุคลำกรของบริษัทฯ สำมำรถใช้ทรัพยำกร แรงงำน สถำนที่ และส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกของบริษัทฯ ใน
หน้ำที่อย่ำงเต็มที่ ห้ำมใช้ทรัพยำกร แรงงำน สถำนท่ี และส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกไปในกำรอื่น นอกจำกกำร
ปฏิบัติหน้ำที่หรือสวัสดิกำรท่ีตนมีสิทธิโดยชอบ 

6.)  บุคลำกรของบริษัทฯ ต้องมีกิริยำมำรยำทสุภำพ แต่งกำยเหมำะสมต่อกำลเทศะ และประพฤติตนเหมำะสม
กับหน้ำที่กำรงำน ธรรมเนียมท้องถิ่น โดยไม่สร้ำงควำมเส่ือมเสียต่อภำพลักษณ์บริษัทฯ 

7.) บุคลำกรของบริษัทฯ สำมำรถใช้ชื่อและต ำแหน่งของตนเพื่อเรี่ยไรเงินเพื่อกำรกุศลที่บริษัทฯ เป็นผู้จัด แต่
ห้ำมใช้ชื่อของบริษัทฯ หรือต ำแหน่งในบริษัทฯ ในกำรเรี่ยไรเงินเป็นกำรส่วนตัวไม่ว่ำด้วยวัตถุประสงค์ใด 

8.) บุคลำกรของบริษัทฯ ควรให้ควำมร่วมมือในกิจกรรมที่บริษัทฯ จัดขึ้นเพื่อสร้ำงควำมสำมัคคี ช่วยเหลือ
เกื้อกูลกัน รวมทั้งกิจกรรมเพื่อสังคมที่บริษัทฯ จัดขึ้น 

9.) ห้ำมบุคลำกรของบริษัทฯ กระท ำกำรท่ีก่อควำมเดือดร้อน ร ำคำญ บ่ันทอนก ำลังใจผู้อื่น ก่อให้เกิดควำมเป็น
ปฏิปักษ์ หรือรบกวนกำรปฏิบัติงำน ที่มีลักษณะเป็นกำรคุกคำมทำงเพศ ไม่ว่ำต่อบุคลำกรของบริษัทฯ หรือ
บุคคลภำยนอกที่เข้ำมำติดต่อธุรกิจ ทั้งนี้รวมถึงกำรล่วงละเมิดทำงเพศ กำรเกี้ยวพำรำสี กำรลวนลำม       
กำรอนำจำร และกำรมีไว้ซึ่งภำพลำมกอนำจำร 

10.) บริษัทฯ ส่งเสริมกำรใช้สิทธิของลูกจ้ำงตำมกฎหมำยแรงงำนสัมพันธ์ โดยบริษัทฯ จะไม่กระท ำกำรอันใดที่
เป็นกำรกระท ำอันขัดต่อกฎหมำย จริยธรรมและจรรยำบรรณธุรกิจที่ร้ำยแรง หรือก่อควำมเสียหำยอย่ำง
ร้ำยแรงต่อบริษัทฯ 

คู่ค้ำ 
บริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญกับคู่ค้ำ อันเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส ำคัญที่ช่วยเหลือในกำรด ำเนินธุรกิจซึ่งกันและกัน  

โดยบริษัทฯ  จะปฏิบัติต่อคู่ค้ำอย่ำงเสมอภำคบนพื้นฐำนของกำรแข่งขันที่เป็นธรรม เคำรพสิทธิซึ่งกันและกัน สร้ำง
ควำมสัมพันธ์และควำมร่วมมืออันดี ปฏิบัติตำมสัญญำอย่ำงเคร่งครัด และให้ควำมส ำคัญในกระบวนกำรจัดซื้อจัดหำ   
ซึ่งเป็นกระบวนกำรส ำคัญในกำรควบคุมค่ำใช้จ่ำย คุณภำพสินค้ำและบริกำรที่บริษัทฯ จะน ำมำใช้ด ำเนินกิจกำร มีกำร
ก ำหนดขั้นตอนกำรจัดหำพัสดุเพื่อให้เกิดควำมโปร่งใสตรวจสอบได้ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

แนวปฏิบัติ 
1.) หน่วยงำนของบริษัทฯ ที่ต้องจัดหำพัสดุ ต้องค ำนึงถึงควำมต้องกำร ควำมคุ้มค่ำ รำคำ และคุณภำพของ

สินค้ำและบริกำร กระบวนกำรจัดหำพัสดุต้องด ำเนินกำรถูกต้องตำมระเบียบ ข้อก ำหนด และหลักเกณฑ์
ต่ำงๆ ท่ีบริษัทฯ ก ำหนดไว้อย่ำงโปร่งใส ให้ข้อมูลแก่ผู้ค้ำอย่ำงเท่ำเทียม ถูกต้อง ไม่มีอคติ  ไม่เลือกปฏิบัติต่อ 
คู่ค้ำ สร้ำงกำรแข่งขันที่เป็นธรรมระหว่ำงคู่ค้ำ วิธีกำรจัดหำพัสดุควรอ้ำงอิงแนวทำงปฏิบัติที่เป็นสำกล           
มีควำมรัดกุม สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ และต้องปฏิบัติตำมกฎหมำย ข้อบังคับ ค ำสั่งที่เกี่ยวข้อง ที่ใช้ก ำกับ
หน่วยงำนภำครัฐอย่ำงเคร่งครัด 

2.) บริษัทฯ สนับสนุนกำรปฏิบัติอย่ำงเสมอภำคต่อผู้ค้ำของบริษัทฯ ทั้งกำรปฏิบัติระหว่ำงผู้ค้ำเองและกำร
ปฏิบัติระหว่ำงผู้ค้ำกับบริษัทฯ หน่วยงำนของบริษัทฯ ที่ต้องจัดหำพัสดุไม่ควรด ำเนินกำรในระยะเวลำกระชั้น
จนเกินไป ควรให้เวลำผู้ค้ำอย่ำงพอเพียงในกำรจัดเตรียมเอกสำรหลักฐำน และเอกสำรกำรเสนอรำคำต่ำงๆ  
ข้อก ำหนดหรือเงื่อนไขรำยละเอียดของสัญญำไม่ควรเป็นกำรเอำรัดเอำเปรียบจนเกินไป 
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3.) บุคลำกรของบริษัทฯ  ต้องไม่เรียกรับประโยชน์จำกกำรจัดหำพัสดุ ต้องวำงตัวเป็นกลำง ไม่ใกล้ชิดผู้ค้ำ       
จนท ำให้ผู้ค้ำมีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจ และปฏิบัติตำมข้อปฏิบัติในจรรยำบรรณว่ำด้วยกำรมีส่วนได้เสียและ
ผลประโยชน์ขัดกันอย่ำงเคร่งครัด 

4.) หน่วยงำนหรือบุคลำกรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนกำรจัดหำพัสดุ ต้องเก็บเอกสำรหลักฐำนต่ำงๆ  เช่น กำร
อนุมัติ เอกสำรกำรเสนอรำคำ กำรเจรจำ สัญญำ หรือกำรปฏิบัติตำมสัญญำไว้เป็นหลักฐำนอ้ำงอิงตำม
สมควรแก่ควำมจ ำเป็นตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 

5.) บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตำมข้อสัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกพบว่ำบริษัทฯ ไม่สำมำรถปฏิบัติตำมสัญญำ หรือผู้ค้ำ
ไม่อำจปฏิบัติตำมสัญญำ หรือเหตุอื่นใดที่ท ำให้ไม่สำมำรถปฏิบัติตำมสัญญำได้ หำกเป็นไปได้และไม่
ก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่บริษัทฯ ให้ยุติกำรติดต่อกับผู้ค้ำทันที ให้รำยงำนผู้บังคับบัญชำเพื่อปรึกษำ
ในทันทีและหำแนวทำงแก้ไขต่อไป 

6.) บุคลำกรของบริษัทฯ ท่ีด ำเนินกำรจัดหำพัสดุ มีหน้ำที่ก ำกับดูแลให้ผู้ค้ำปฏิบัติตำมแนวทำงกำรปฏิบัติอย่ำง
ยั่งยืนของผู้ค้ำอย่ำงเคร่งครัด 

เจ้ำหนี้ 
บริษัทฯ จะปฏิบัติตัวเป็นลูกหนี้ที่ดี ค ำนึงถึงผลประโยชน์ทั้งสองฝ่ำย และปฏิบัติตำมเงื่อนไขของเจ้ำหนี้อย่ำง

เคร่งครัด 
แนวปฏิบัติ 
1.) ปฏิบัติตำมเงื่อนไขสัญญำที่มีต่อเจ้ำหนี้อย่ำงเคร่งครัด โปร่งใส และเท่ำเทียมกันทั้งในแง่กำรช ำระเงินและ

เงื่อนไขอื่นใดที่ได้ท ำข้อตกลงไว้กับเจ้ำหน้ี 
2.) เปิดเผยข้อมูลฐำนะทำงกำรเงินแก่เจ้ำหนี้ ตำมข้อก ำหนดในสัญญำอย่ำงถูกต้องครบถ้วน ตรงตำม

ก ำหนดเวลำ 
3.) แจ้งให้เจ้ำหนี้ทรำบในกรณีที่ไม่สำมำรถปฏิบัติตำมเงื่อนไขในสัญญำ และร่วมกันหำแนวทำงแก้ไขปัญหำ

ดังกล่ำว 

ลูกค้ำ 
บริษัทฯ ค ำนึงถึงควำมพึงพอใจสูงสุดของลูกค้ำ ซึ่งเป็นผู้ที่ซื้อสินค้ำและบริกำรจำกบริษัทฯ  ด้วยรำคำที่เป็น

ธรรม มีคุณภำพ มุ่งมั่นพัฒนำสินค้ำ และให้บริกำรอย่ำงปลอดภัย ครบวงจร รวดเร็ว มีคุณภำพ เพื่อตอบสนองควำม
ต้องกำรของลูกค้ำ และผู้บริโภคอย่ำงต่อเนื่อง 

บริษัทฯ น ำระบบกำรบริหำรงำนด้ำนคุณภำพ ควำมมั่นคงปลอดภัยอำชีวอนำมัยและส่ิงแวดล้อม มำใช้ในกำร
ด ำเนินงำนเพื่อมุ่งเน้นกำรบริหำรคุณภำพด้วยกระบวนกำรท ำงำนท่ีมีประสิทธิภำพ เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริกำรที่
สร้ำงควำม พึงพอใจให้แก่ลูกค้ำ และถือควำมปลอดภัยเป็นหัวใจในกำรปฏิบัติงำน โดยกำรน ำมำตรฐำนต่ำงๆ  อำทิ   
ISO 9001:2008 / CSA / UL มำปฏิบัติอย่ำงต่อเนื่อง 

บริษัทฯ ด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรลูกค้ำและกำรตลำด ท่ีมีบริบทสอดคล้องตำมวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ  
เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรและควำมคำดหวังที่หลำกหลำยของลูกค้ำ  

บริษัทฯ มีกระบวนกำรในกำรรับฟังลูกค้ำ 3 รูปแบบ คือ 1) กำรติดต่อโดยตรง มีช่องทำง เช่น ก ำรเข้ำพบ           
กำรประชุม กำรอบรม กำรสัมมนำ เป็นต้น 2) กำรติดต่อผ่ำนส่ือสำรสนเทศ มีช่องทำง เช่น โทรศัพท์โทรสำร เว็บไซต์    
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และSocial Network เป็นต้น 3) กำรส ำรวจควำมพึงพอใจ ครอบคลุมทุกกลุ่มลูกค้ำ โดยก ำหนดควำมถี่ในกำรรับฟัง
ลูกค้ำที่แตกต่ำงกันในแต่ละช่องทำงซึ่งจะน ำข้อมูลที่ได้จำกลูกค้ำมำแปลงเป็นสำรสนเทศ ที่ท ำให้บริษัทฯ ทรำบควำม
ต้องกำรของลูกค้ำ เพื่อน ำมำออกแบบผลิตภัณฑ์และบริกำร หรือสร้ำงนวัตกรรมที่ตรงใจลูกค้ำ  

บริษัทฯ มีกระบวนกำรจัดกำรข้อร้องเรียนในกรณีที่ลูกค้ำเกิดควำมไม่พึงพอใจเกี่ยวกับกำรให้บริกำรหรือ
ผลิตภัณฑ์ของ บริษัทฯ โดยมีช่องทำงรับข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะจำกลูกค้ำ ผู้บริโภค และประชำชนท่ัวไป ตำมช่องทำง
ทั้ง 3 รูปแบบดังกล่ำวข้ำงต้น ข้อร้องเรียนท้ังหมดของลูกค้ำจะได้รับกำรตอบสนองเบื้องต้นภำยใน 7 วัน และจะแจ้งกลับ
ลูกค้ำถึงแนวทำงและระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งแจ้งควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินกำร
แก้ไขให้ทรำบเป็นระยะ เมื่อแก้ไขแล้วเสร็จ จะแจ้งปิดเรื่องให้ลูกค้ำทรำบทันที เพื่อรักษำควำมเชื่อมั่นท่ีลูกค้ำมีต่อบริษัทฯ 

คู่แข่งขัน 
บริษัทฯ ยึดหลักกำรด ำเนินธุรกิจตำมกรอบกติกำของกำรแข่งขันอย่ำงยตุิธรรม และไม่กระท ำกำรใดๆ ที่เป็นกำร

ละเมิดสิทธิของคู่แข่งขันทำงกำรค้ำ โดยคู่แข่งทำงกำรค้ำเป็นบุคคลภำยนอกที่บริษัทฯ ต้องแข่งขันตำมวิถีทุนนิยมเสรีใน
กำรท ำธุรกิจ กำรแข่งขันย่อมต้องด ำเนินไปอย่ำงเป็นธรรม ไม่บิดเบือนข้อมูล หลอกลวง หรือใช้วิธีอื่นใดที่ไม่ถูกต้องตำม
ครรลองของกำรแข่งขันที่ดี 

แนวปฏิบัติ 
1.) บริษัทฯ ด ำเนินธุรกิจบนกำรแข่งขันเสรี กำรด ำเนินธุรกิจจะต้องค ำนึงถึงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม ไม่ใส่ร้ำย

ป้ำยสี ไม่จู่โจมคู่แข่งโดยปรำศจำกข้อมูลอย่ำงสมเหตุสมผล 
2.) บริษัทฯ ให้กำรสนับสนุนกำรร่วมมือกับคู่แข่งทำงกำรค้ำที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภค ควำมร่วมมือ

ระหว่ำงบริษัทฯ กับบริษัทคู่แข่งจะต้องมิใช่เป็นไปเพื่อกำรผูกขำดกำรจัดสรรรำยได้และส่วนแบ่งกำรตลำด 
กำรลดคุณภำพของสินค้ำและบริกำร และกำรก ำหนดรำคำสินค้ำและบริกำร อันจะก่อให้เกิดผลเสียต่อ
ผู้บริโภคในภำพรวม  บุคลำกรของบริษัทฯ ต้องระมัดระวังในกำรติดต่อกับคู่แข่ง และบุคลำกรของคู่แข่ง     
ทุกกรณีไป ไม่เปิดเผยหรือละเลยให้ควำมลับของบริษัทฯ ตกอยู่ในมือของคู่แข่ง 

ชุมชนและสังคม 
บริษัทฯ เป็นส่วนหนึ่งของสังคม จึงมีพันธกิจรับผิดชอบกำรพัฒนำและคืนก ำไรสู่ชุมชนและสังคมโดยรวม 

เพื่อให้บริษัทฯ เจริญเติบโตอย่ำงยั่งยืนตำมกำรพัฒนำของสังคม บริษัทฯ ถือเป็นหน้ำที่และนโยบำยหลักในกำรให้
ควำมส ำคัญกับกิจกรรมของชุมชน และสังคม โดยมุ่งเน้นให้เกิดกำรพัฒนำสังคม ชุมชน ส่ิงแวดล้อม ท ำนุบ ำรุงศำสนำ 
สร้ำงสรรค์  และอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ  รวมทั้ งสนับสนุนกำรศึกษำแก่ เยำวชน และสนับสนุ นกิจกรรม
สำธำรณประโยชน์แก่ชุมชน เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็ง และพึ่งพำตนเองได้ 
 
 

9.7.3.2 กำรเคำรพกฎหมำยและหลักสิทธิมนุษยชนสำกล 
บริษัทฯ ก ำหนดให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัทฯ ทุกคนต้องเคำรพกฎหมำย ขนบธรรมเนียม 

ประเพณี และวัฒนธรรมที่แตกต่ำงกันในแต่ละประเทศที่บริษัทฯ เข้ำไปลงทุน และเคำรพหลักสิทธิมนุษยชนสำกลอย่ำง
เคร่งครัดตำมหลักปฏิญญำสำกลว่ำด้วยสิทธิมนุษยชนโดยน ำมำเป็นส่วนหนึ่งในกำรปฏิบัติงำน รวมทั้งไม่สนับสนุน
กิจกำรท่ีละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนสำกล 
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แนวปฏิบัติ 
1.) บุคลำกรของบริษัทฯ ต้องท ำควำมเข้ำใจกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของตนโดยตรง  

ให้ถี่ถ้วน และปฏิบัติตำมอย่ำงเคร่งครัด 
2.) บุคลำกรของบริษัทฯ ท่ีต้องไปปฏิบัติงำนในต่ำงประเทศ ควรศึกษำกฎหมำย ขนบธรรมเนียม ประเพณี และ

วัฒนธรรมของประเทศปลำยทำงก่อนกำรเดินทำง เพื่อให้แน่ใจว่ำสินค้ำ ตัวอย่ำงสินค้ำ และอุปกรณ์ที่น ำเข้ำ
ไปด้วย เอกสำรในกำรเดินทำง วัตถุประสงค์ของกำรเดินทำง และกำรปฏิบัติงำนในประเทศปลำยทำง ไม่ผิด
กฎหมำย ไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของประเทศปลำยทำง 

3.) บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตำมหลักสิทธิมนุษยชนสำกลอย่ำงเคร่งครัด ให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลักสิทธิ
มนุษยชนสำกลแก่พนักงำน เพื่อน ำไปปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งในกำรด ำเนินงำน และไม่สนับสนุนกิจกำรที่
ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนสำกล 

 
9.7.3.3 ทรัพย์สินทำงปัญญำหรือลิขสิทธิ์ และกำรใชเ้ทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร 
บริษัทฯ สนับสนุนให้บุคลำกรของบริษัทฯ ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรส่ือสำรของบริษัทฯ ในกำรเสริมสร้ำง

ควำมเข้ำใจต่อบุคคลภำยนอก เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ โดยต้องมีควำมรอบคอบ ระมัดระวังในกำรใช้งำน ต้องเคำรพ
ลิขสิทธิ์ของเจ้ำของทรัพย์สินทำงปัญญำ 

แนวปฏิบัติ 
1.) บริษัทฯ ส่งเสริมให้บุคลำกรของบริษัทฯ ใช้สื่ออินเตอร์เน็ตเพื่อประโยชน์ในกำรท ำงำน บุคลำกรของบริษัทฯ 

ต้องไม่กระท ำกำรอันเป็นกำรรบกวนระบบคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตของผู้อื่นในส ำนักงำน ไม่ใช้ระบบ
คอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ เผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เหมำะสมในทำงศีลธรรม ขนบธรรมเนียมและจำรีตประเพณี 
หรือละเมิดกฎหมำย เช่น กำรสร้ำงควำมเสียหำยแก่ชื่อเสียงและทรัพย์สิน กำรมีไว้ซึ่งส่ือลำมกอนำจำร กำร
ส่งต่อ  mail ที่ เป็นกำรรบกวน สร้ำงควำมร ำคำญ หรือที่ เป็นกำรโฆษณำสินค้ำ ธุรกิจและบริกำร
นอกเหนือจำกสินค้ำและบริกำรของบริษัทฯ และกำรส่ง Spam mail เป็นต้น 

2.) บุคลำกรของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติงำนโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มี ลิขสิทธิ์ถูกต้อง หำกปฏิบัติหน้ำที่บน
เครื่องคอมพิวเตอร์ภำยนอกส ำนักงำน ให้ตรวจสอบลิขสิทธิ์ และปรึกษำผู้บังคับบัญชำก่อนทุกครั้ง ห้ำม
ติดตั้ง และใช้งำนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ลิขสิทธิ์ไม่ถูกต้องในบริษัทฯ โดยเด็ดขำด 

3.) บุคลำกรของบริษัทฯ ต้องเก็บรักษำรหัสผ่ำนของตนให้เป็นควำมลับ ไม่บอกบุคคลอื่นเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคล
อื่นเข้ำถึงรหัสผ่ำนของตน รวมทั้งไม่ใช้อินเตอร์เน็ตเข้ำไปยังเว็บไซต์ที่ไม่คุ้นเคย และอำจจะเป็นอันตรำยต่อ
ระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ 

4.) กรณีที่บุคลำกรของบริษัทฯ ขออนุญำตให้ผู้ปฏิบัติงำนสมทบหรือพนักงำนของผู้รับจ้ำงใช้ระบบสำรสนเทศ
ของบริษัทฯ บุคลำกรของบริษัทฯ ผู้ขอต้องควบคุมกำรใช้งำนของผู้ปฏิบัติงำนสมทบหรือพนักงำนของ      
ผู้รับจ้ำงและต้องรับผิดชอบต่อควำมเสียหำยที่อำจจะเกิดขึ้นกับบริษัทฯ จำกกำรใช้ระบบสำรสนเทศนั้น 

5.) บริษัทฯ จะเข้ำตรวจสอบ ค้นหำ ติดตำม สอบสวน และควบคุมกำรใช้ระบบสำรสนเทศของบุคลำกรของ
บริษัทฯ เพื่อป้องกันควำมปลอดภัยในระบบสำรสนเทศของบริษัทฯ 
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9.7.3.4 ควำมมั่นคง ควำมปลอดภัย และอำชีวอนำมัย 
บริษัทฯ ได้ตระหนักถึง สวัสดิภำพและและควำมปลอดภัยของพนักงำนเป็นหลักในกำรปฏิบัติงำน  ดังนั้นในกำร

ด ำเนินกิจกำรนอกเหนือจำกกำรจัดสวัสดิกำรประกันภัยเพื่อคุ้มครองสุขภำพของพนักงำนโดยทั่วไป และกำรจัด
สวัสดิกำรประกันภัยส ำหรับพนักงำนท่ีเส่ียงภัยแล้ว  บริษัทยังก ำหนดให้พนักงำนที่จะต้องปฏิบัติหน้ำที่ในพ้ืนท่ีที่มีควำม
เส่ียงและผู้บังคับบัญชำในทุกระดบัของทุกหน่วยงำนท้ังองค์กร มีภำรกิจที่จะต้องเข้ำรับกำรอบรมเรื่อง ควำมปลอดภัยใน
กำรท ำงำน โดยให้เป็นตำมหลักเกณฑ์ของกฎหมำยควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนของกระทรวงแรงงำน ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริม
ให้พนักงำนและผู้บังคับบัญชำของหน่วยงำนต่ำงๆ ได้ตระหนักและบริหำรบุคลำกรในหน่วยงำน ให้ท ำงำนด้วยควำม
ปลอดภัยเพื่อให้เป็นองค์กรที่ปรำศจำกอุบัติเหตุหรือโรคที่เกิดจำกกำรท ำงำน และปัจจุบัน บริษัทฯ มีกำรจัดตั้ง
คณะกรรมกำรควำมปลอดภัยอำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน  ประกอบด้วย เจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัย
ระดับวิชำชีพ เจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยระดับบริหำร และเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยระดับหัวหน้ำงำน ซึ่งคณะกรรมกำรทุก
คนจะต้องผ่ำนกำรอบรมเรื่องควำมปลอดภัยตำมหลักสูตรของกระทรวงแรงงำนฯ  โดยจะท ำหน้ำที่ประสำนงำน 
สนับสนุนและส่งเสริมงำนด้ำนควำมปลอดภัยให้แก่พนักงำน  อีกทั้งยังมีกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรสวัสดิกำรในสถำน
ประกอบกำร  เพื่อร่วมดูแลควำมเป็นอยู่ด้ำนสวัสดิกำรให้กับพนักงำน และประสำนควำมเข้ำใจระหว่ำงบริษัทฯ กับ
พนักงำน  รวมถึงกำรเข้ำร่วมเป็นสมำชิกโครงกำรโรงงำนสีขำว เพื่อแสดงเจตนำรมณ์ในกำรแก้ปัญหำยำเสพติดแพร่
ระบำดในสถำนประกอบกำร ตำมกำรส่งเสริมของกระทรวงแรงงำน 
  

9.7.3.5 กำรรับ กำรให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด 
กำรรับและกำรให้ตำมประเพณี และศีลธรรมจรรยำ เป็นเรื่องปกติที่บุคลำกรของบริษัทฯ พึงปฏิบัติเพื่อ

แสดงออกถึงควำมกตัญญูกตเวที อย่ำงไรก็ดี กำรให้และกำรรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมำะสม 
อำจน ำมำซึ่งควำมล ำบำกใจในภำยหลัง อำจมีผลกระทบต่อกำรตัดสินใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ และอำจท ำให้บริษัทฯ เสีย
ประโยชน์ในที่สุด บริษัทฯ ไม่สนับสนุนกำรให้สินบนอย่ำงเด็ดขำด ทั้งนี้โดยให้เป็นไปตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 

แนวปฏิบัติ 
1.) ในกรณีที่ผู้รับมีข้อสงสัยในกำรรับ หรือกรณีกำรรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจำกบุคคลอื่นใน

ลักษณะที่ฟุ่มเฟือย หรือผิดศีลธรรม ประเพณีอันดีงำม และกฎหมำยในท้องถิ่นนั้น นับเป็นส่ิงไม่สมควร
กระท ำ โดยหำกกำรรับน้ันไม่เหมำะสม ให้ส่งคืน หำกกำรส่งคืนไม่สำมำรถท ำได้หรือไม่เหมำะสม ให้ส่งมอบ
แก่ส ำนักกรรมกำรผู้จัดกำรและเลขำนุกำรบริษัท เพื่อเก็บรักษำเป็นสมบัติของบริษัทฯ 

2.) กำรรับของขวัญหรือทรัพย์สินควรเป็นกำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยำ อำจเป็นกำรรับ
จำกผู้เกี่ยวข้อง คนรู้จัก กำรรับควรรับในลักษณะที่เป็นกำรท่ัวไป ไม่เฉพำะเจำะจง มูลค่ำพอสมควร ไม่เป็น
กำรรับทรัพย์สินอย่ำงผิดกฎหมำย และของขวัญหรือทรัพย์สินน้ันต้องไม่ใช่สิ่งผิดกฎหมำย 

3.) ห้ำมบุคลำกรของบริษัทฯ และครอบครัวเรียกร้องหรือรับของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจำกผู้รับ
เหมำะ ผู้รับเหมำะช่วง ลูกค้ำ คู่ค้ำ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ไม่ว่ำกรณีใด อันอำจมี
ผลกระทบต่อกำรตัดสินใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมล ำเอียงหรือล ำบำกใจหรือเป็นประโยชน์ขัดกันได้ 

4.) บุคลำกรของบริษัทฯ มีหน้ำที่รำยงำนกำรรับของขวัญ ทรัพย์ สินหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ จะ
ประชำสัมพันธ์ให้ผู้รับเหมำ ผู้รับเหมำช่วง ลูกค้ำ คู่ค้ำ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ทรำบถึง
นโยบำยกำรรับของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอย่ำงสม่ ำเสมอ 
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5.) บุคลำกรของบริษัทฯ ต้องไม่ให้สินบน หรือผลประโยชน์ตอบแทนใดที่มีลักษณะคล้ำยคลึงกันแก่บุคลำกร
ของบริษัทฯ เอง หรือบุคคลภำยนอก โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ กำรให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อื่นใดแก่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ทั้งในประเทศไทย และต่ำงประเทศ ต้องให้แน่ใจว่ำกำรให้นั้นไม่ขัดต่อ
กฎหมำย และจำรีตประเพณีท้องถิ่น 

 
9.7.4 กำรเปดิเผยข้อมลูและควำมโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 
 

9.7.4.1 กำรรำยงำนของคณะกรรมกำรท้ังทีเ่ป็นกำรเงินและไมใ่ชก่ำรเงิน 
 

บริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญเรื่องกำรเปิดเผยสำรสนเทศ เนื่องจำกเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อกำรตัดสินใจของผู้ลงทุน
และผู้มีส่วนได้เสีย จึงมีควำมจ ำเป็นที่ต้องมีกำรควบคุม และก ำหนดมำตรกำรในกำรเปิดเผยสำรสนเทศ ทั้งที่เป็น
สำรสนเทศทำงกำรเงิน และที่ไม่ใช่ทำงกำรเงินให้ถูกต้องตำมที่กฎหมำยก ำหนด โดยมีสำระส ำคัญครบถ้วนเพียงพอ 
เชื่อถือได้ และทันเวลำ ทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ โดยเปิดเผยข้อมูลสำรสนเทศผ่ำนระบบ SET Community Portal 
ของตลำดหลักทรัพย์ฯ และในเว็บไซต์ของบริษัท โดยบริษัทยึดถือปฏิบัติตำมกฎหมำย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่ำงๆ ที่
ก ำหนดโดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
หน่วยงำนอื่นของรัฐ อย่ำงเคร่งครัดและติดตำมกำรแก้ไขเปล่ียนแปลงอยู่อย่ำงสม่ ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ำกฎหมำย 
กฎเกณฑ์ ข้อบังคับที่บริษัทฯ ถือปฏิบัตินั้นมีควำมถูกต้อง และเป็นหลักประกันให้ผู้ถือหุ้นเชื่อมั่นในกำรด ำเนินธุรกิจที่
โปร่งใสถูกต้องตรงไปตรงมำ รวมทั้งสร้ำงกลไกในกำรรับเรื่องร้องเรียนที่เหมำะสมและเป็นธรรมส ำหรับผู้ร้องเรียน และผู้
ถูกร้องเรียน เช่น 
 

1.) เปิดเผยข้อมูลกำรเงินและข้อมูลท่ีมิใช่ข้อมูลกำรเงินอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลำ 
2.) จัดท ำรำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรต่อรำยงำนทำงกำรเงิน และแสดงไว้คู่กับ

รำยงำนผู้สอบบัญชีในรำยงำนประจ ำปี 
3.) ก ำหนดนโยบำยให้กรรมกำรและผู้บริหำรต้องรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีควำม

เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรกิจกำรของบริษัท หรือบริษัทย่ อย     
โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีกำรรำยงำน ดังนี้ 

 รำยงำนเมื่อเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรหรือผู้บริหำรครั้งแรก 

 รำยงำนทุกครั้งเมื่อมีกำรเปล่ียนแปลงข้อมูลกำรมีส่วนได้เสีย 

 รำยงำนเป็นประจ ำทุกส้ินปี 

 ในกรณีที่กรรมกำรพ้นจำกต ำแหน่งและได้กลับเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรใหม่โดย
ต่อเนื่อง กรรมกำรท่ำนนั้นไม่ต้องยื่นแบบรำยงำนใหม่หำกไม่มีกำรเปล่ียนแปลงข้อมูล
กำรมีส่วนได้เสีย 

 ให้กรรมกำรและผู้บริหำรส่งแบบรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียแก่เลขำนุกำรบริษัทและ
เลขำนุกำรบริษัทจะต้องส่งส ำเนำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียให้ประธำนกรรมกำร และ
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบภำยใน 7 วันท ำกำรนับแต่วันท่ีได้รับรำยงำน 

4.) เปิดเผยข้อมูลกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรและจ ำนวนครั้งกำรเข้ำประชุมเป็นรำยบุคคล 
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5.) เปิดเผยโครงสร้ำงกำรด ำเนินงำนและกำรลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่ำงชัดเจน 
6.) เปิดเผยข้อมูลค่ำตอบแทนที่กรรมกำรแต่ละคนได้รับจำกกำรเป็นกรรมกำรเป็นรำยบุคคล 
7.) เปิดเผยนโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนแก่กรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูง รวมทั้งรูปแบบ ลักษณะ 

และจ ำนวนค่ำตอบแทนที่กรรมกำรแต่ละคนได้รับจำกกำรเป็นกรรมกำร 
8.) รำยงำนนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรและผลกำรปฏิบัติตำมนโยบำย 
9.) เปิดเผยโครงกำรลงทุนที่ส ำคัญต่ำงๆ และผลกระทบที่มีต่อโครงกำรลงทุน โดยเปิดเผยข้อมูล

สำรสนเทศผ่ำนระบบ SET Community Portal ของตลำดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ส่ือมวลชน และผู้เกี่ยวข้องได้รับทรำบข้อมูลท่ีถูกต้อง ท่ัวถึง และโปร่งใส 

 
9.7.4.2 ควำมสัมพันธ์กับผู้ลงทุน 

              ฝ่ำยบริหำรกลำงโดยกรรมกำรบริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำร ท ำหน้ำที่ในกำรเปิดเผยข้อมูลต่ำงๆของบริษัท และ
เป็นผู้รับผิดชอบในกำรติดต่อกับนักวิเครำะห์และนักลงทุนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ให้ควำมส ำคัญกับกำรเปิดเผย
ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทั่วถึงเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทที่ http://www.coilinter.com   หำกมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลที่ได้เปิดเผย หรือ
ต้ อ งกำรข้ อมู ล เพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ ฝ่ ำยบ ริห ำ รกลำงของบ ริษั ท ฯ  ที่ โท ร .02-976-5290-9 หรือที่  e-mail address: 
secretary@coilinter.com   
 

9.7.4.3 กำรแจง้ข้อร้องเรียนและกำรเขำ้ถงึข้อมูล 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มสำมำรถใช้กลไกในกำรติดต่อ กำรรับทรำบข้อมูล กำรแจ้งข่ำว/ เบำะแส  โดยผ่ำน 

ช่องทำงเว็บไซต์, โทรศัพท,์ หนังสือแจ้ง และอีเมลแจ้งหน่วยงำน เลขำนุกำรบริษัท ดังนี้ 
• โทรศัพท์: 0-2976-5290 
• เว็บไซต์: www.coilinter.com 
• เลขำนุกำรบริษัท: secretary@coilinter.com 
ซึ่งข้อค ำถำม ข้อติชม และข้อเสนอแนะต่ำงๆ จะถูกส่ง ต่อให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำรแก้ไขปรับปรุง ผ่ำน

ระบบกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน โดยมีกำรติดตำมควำมคืบหน้ำ หำกแล้วเสร็จหน่วยงำนที่รับผิดชอบจะแจ้งผลกำร
ด ำเนินงำนให้ผู้ติดต่อทรำบ  

ส ำหรับกำรร้องเรียน บริษัทฯ เปิดโอกำสให้บุคคลทั่วไป สำมำรถร้องเรียนเมื่อพบพฤตกิรรมของกรรมกำร ผู้บริหำร 
และพนักงำน ที่ไม่เหมำะสมหรือขัดต่อจรรยำบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ต่อส ำนักตรวจสอบภำยใน และเลขำนุกำรบริษัท 
โดยบริษัทฯ จะรับฟังทุกข้อร้องเรียนอย่ำงเสมอภำค โปร่งใส เอำใจใส่ และให้ควำมเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ำย มีกำรก ำหนด
ระยะเวลำด ำเนินกำรที่เหมำะสม มีกำรรักษำควำมลับ และจะด ำเนินกำรอย่ำงระมัดระวัง ตลอดจนมีกำรให้ควำม
คุ้มครองผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนและบุคคลที่เกี่ยวข้องให้ได้รับควำมเป็นธรรมหรือไม่ถูกกล่ันแกล้งในทุกลักษณะ โดยผ่ำน
ช่องทำง ดังนี้ 

• เลขำนุกำรบริษัท: secretary@coilinter.com 
• ส ำนักตรวจสอบภำยใน: internalaudit@coilinter.com 
ทั้งนี้ในปี 2557 ไม่ปรำกฏว่ำมีข้อร้องเรียนด้ำนจริยธรรมใดๆ 
 

http://www.coilinter.com/
mailto:secretary@coilinter.com
http://www.coilinter.com/
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9.7.5 ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร (Board Responsibility) 
 

9.7.5.1 กำรแยกต ำแหน่งประธำนกรรมกำรบรษิัทและประธำนกรรมกำรบริหำร/กรรมกำรผู้จดักำร 
เพื่อให้กำรแบ่งแยกหน้ำที่ในเรื่องกำรก ำหนดนโยบำยของบริษัทฯ  และกำรบริหำรงำนประจ ำของบริษัทฯ ออก

จำกกัน และเพื่อให้กรรมกำรท ำหน้ำที่สอดส่องดูแล และประเมินผลกำรบริหำรงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ บริษัทฯ จึง
ก ำหนดให้ ประธำนกรรมกำรบริษัท และประธำนกรรมกำรบริหำร/ กรรมกำรผู้จัดกำร เป็นคนละบุคคลกันเสมอ ประธำน
กรรมกำรบริษัท ต้องคอยสอดส่องดูแลกำรบริหำรจัดกำรของฝ่ำยบริหำร คอยให้ค ำแนะน ำ ช่วยเหลือ แต่ต้องไม่มีส่วน
ร่วม และไม่ก้ำวก่ำยในกำรบริหำรงำนปกติประจ ำวัน โดยให้เป็นหน้ำที่ของประธำนกรรมกำรบริหำร/กรรมกำรผู้จัดกำร
ภำยใต้กรอบอ ำนำจที่ได้รับจำกคณะกรรมกำร 

นอกจำกนี้ ประธำนกรรมกำรบริษัทต้องมีภำวะผู้น ำ ดูแลกรรมกำรมิให้อยู่ภำยใต้อิทธิพลของฝ่ำยบริหำร โดยท ำ
หน้ำที่ประธำนในที่ประชุมทั้งในกำรประชุมคณะกรรมกำร และกำรประชุมผู้ถือหุ้นอย่ำงเป็นธรรม มีประสิทธิภำพ 
สนับสนุน และผลักดันให้ผู้เข้ำร่วมประชุมใช้สิทธิออกเสียง ปฏิบัติตำม หลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีอย่ำงเคร่งครัด 
 

9.7.5.2 กำรประชุมของคณะกรรมกำร 

 บริษัทมีนโยบำยให้คณะกรรมกำรของบริษัทต้องประชุมอย่ำงน้อย 3 เดือนต่อครั้ง โดยก ำหนดกำรประชุม
คณะกรรมกำรไว้อย่ำงเป็นทำงกำรล่วงหน้ำตลอดปี และอำจมีกำรประชุมพิเศษเพิ่มเติมตำมควำมจ ำเป็น โดยกำร
ประชุมแต่ละครั้งได้มีกำรก ำหนดวำระในกำรประชุมอย่ำงชัดเจนและมีกำรส่ง หนังสือนัดประชุมพร้อมรำยละเอียด
ล่วงหน้ำ 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมกำรบริษัทได้มีเวลำศึกษำข้อมูลอย่ำงเพียงพอก่อนเข้ำร่วมประชุม รวมทั้งได้มีกำรจด
บันทึกกำรประชุมเป็นลำยลักษณ์อักษร และจัดเก็บรำยงำนกำรประชุมที่ผ่ำนกำรรับรองจำกคณะกรรมกำรบริษัท พร้อม
ให้คณะกรรมกำรบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ 
          ทั้งนี้ในปี 2557 คณะกรรมกำรบริษัทมีกำรประชุมทั้งส้ิน  5 ครั้ง (รวมกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 4 ครั้ง    
กำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง) กรรมกำรมีกำรเสนอควำมคิดเห็นอย่ำงเปิดเผยและเสรี โดยในวำระใดหำกกรรมกำร
พิจำรณำเห็นว่ำตนเองอำจเข้ำข่ำยมีผลประโยชน์ที่อำจขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ กรรมกำรดังกล่ำวจะของด
ออกเสียง หรือขอไม่เข้ำร่วมประชุมในวำระน้ันๆ 
 

9.7.5.3 กำรประเมินผลตนเองของคณะกรรมกำรบรษิัท 
บริษัทได้ก ำหนดแบบประเมินตนเองของคณะกรรมกำร เพื่อให้สอดคล้องกับหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี      

ตำมข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมุ่งเน้นกำรน ำผลประเมิน ไปใช้ประโยชน์ เพื่อกำรปรับปรุงกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำร สำมำรถน ำไปใช้อ้ำงอิง ในกำรท ำ CG Rating และเพื่อให้มีกำรประเมินผล
คณะกรรมกำรได้ครบทุกคณะ ส ำหรับใช้เป็นข้อมูลในกำรรับกำรตรวจสอบ/ ประเมินจำกหน่วยงำนภำยนอก โดยแบบ
ประเมินผลมีเกณฑ์กำรประเมินผลคิดเป็นร้อยละจำกคะแนนเต็มในแต่ละข้อ ทั้งหมด ดังนี้ 

มำกกวำ่ 85% = ดีเยี่ยม 
มำกกวำ่ 75% = ดีมำก 
มำกกวำ่ 65% = ดี 
มำกกวำ่ 50% = พอใช ้



  
                  บริษัท ซี. ไอ. กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน)                                                                                               แบบ 56-1 ประจ ำปี 2557 

 

  ส่วนที่ 2 หน้ำ 76 

 

ต่ ำกว่ำ 50% = ควรปรับปรฺง 

โดยสรุปผลกำรประเมินได้ ดังนี้ 
แบบประเมินผลตนเองของคณะกรรมกำร  ประกอบด้วย 6 หัวข้อ คือ 1.) โครงสร้ำงและคุณสมบัติของ

คณะกรรมกำร 2.) บทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร 3.) กำรประชุมคณะกรรมกำร  4.) กำรท ำ
หน้ำที่ของกรรมกำร  5.) ควำมสัมพันธ์กับฝ่ำยจัดกำร  6.) กำรพัฒนำตนเองของกรรมกำรและกำรพัฒนำผู้บริหำร 

สรุปผลกำรประเมินผลคณะกรรมกำรทั้งคณะ ในภำพรวม 6 หัวข้อ เห็นว่ำกำรด ำเนินกำรส่วนใหญ่จัดท ำได้ดีมี
คะแนนเฉล่ียอยู่ในเกณฑ์ดีมำก เท่ำกับ ร้อยละ 76.55 

 กำรประเมินผลกำรปฏิบัติของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
เพื่อให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และแนวทำงปฏิบัติของคณะกรรมกำรตรวจสอบ พ.ศ. 2555  เรื่องกำรประเมินผล

กำรปฏิบัติงำน ประกอบกับคู่มือกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตอนที่ 1.1 ภำระหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ก ำหนดให้คณะกรรมกำรตรวจสอบต้อง
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนโดยกำรประเมินตนเองอย่ำงน้อยปีละครั้ง โดยกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบเป็น
รำยบุคคลหรือประเมินผลงำนในภำพรวมของคณะกรรมกำรตรวจสอบทั้งคณะ และรำยงำนผลกำรประเมิ นพร้อมทั้ง
ปัญหำอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำนที่เป็นเหตุให้กำรปฏิบัติงำนไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ให้คณะกรรมกำรบริษัททรำบทุกปี ดังนั้น ส ำหรับปี 2557 ที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบฯ ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 27 
กุมภำพันธ์ 2557 มีมติเห็นชอบให้ใช้แบบประเมินผลคณะกรรมกำรเช่นเดียวกับปี 2556 เนื่องจำกมีควำมเหมำะสมและ
สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)  โดยขอยกเว้นกำรประเมินกรรมกำรท่ำนอื่น 
(แบบไขว้) เนื่องจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบฯ มีเพียง 3 ท่ำน และที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบฯ ครั้งที่ 1/2558 
เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2558  มีมติเห็นชอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบฯ ประจ ำปี 
2557 ผลสรุปเป็นดังนี ้
 กำรประเมินกรรมกำรท้ังคณะ ประกอบด้วยหัวขอ้ ที่ประเมิน : โครงสร้ำงและองค์ประกอบของคณะกรรมกำร 
ตรวจสอบ/ บทบำทและควำมรับผิดชอบ/ ควำมสัมพันธ์กับ ผู้ตรวจสอบภำยในและผู้สอบบัญชี/ ควำมสัมพันธ์กับฝ่ำย 
บริหำร/ กำรรำยงำน/ กำรรักษำคุณภำพ 

โดยมีเกณฑ์กำรประเมิน คือ 3 = ปฏิบัติครบถ้วนเหมำะสม  2 = ปฏิบัติบำงส่วน  1 = ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 
โดยสรุปผลกำรประเมินกรรมกำรตรวจสอบทั้งคณะ โดยรวมอยูใ่นเกณฑ์ปฏิบัติครบถ้วนเหมำะสม 
 

9.7.5.4 ค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบริษัทและผู้บริหำร 

บริษัทฯ มีกำรก ำหนดค่ำตอบแทนของกรรมกำรและผู้บริหำรในระดับที่เหมำะสม และอยู่ในระดับเดียวกับ
อุตสำหกรรม  ไม่มีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนที่เกินควร โดยกำรพิจำรณำจ่ำยค่ำตอบแทนของกรรมกำรจะจ่ำยเป็นค่ำตอบแทน
รำยเดือน และเบี้ยประชุมตำมจ ำนวนครั้งที่เข้ำประชุมโดยจะต้องผ่ำนกำรพิจำรณำอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
ฯ ในส่วนของค่ำตอบแทนผู้บริหำร บริษัทฯ จะพิจำรณำจ่ำยตำมผลงำนของผู้บริหำรแต่ละท่ำน ประกอบกับผลกำร
ด ำเนินงำนของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ เชื่อว่ำค่ำตอบแทนดังกล่ำวเพียงพอท่ีจะจูงใจและรักษำบุคลำกรที่มีคุณภำพไว้ได้ 
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ค่ำตอบแทนกรรมกำร 
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2557 เมื่อวันจันทร์ที่ 12 พฤษภำคม 2557 มีมติอนุมัติ

ค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัทและกรรมกำรตรวจสอบประจ ำปี 2557 ในวงเงินรวมไม่เกิน 8,000,000 บำทต่อปี โดยมี
รำยละเอียดดังนี้: 

 

 
9.7.5.5 นโยบำยกำรไปด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรท่ีอื่นของกรรมกำรและผู้บริหำร 

ในปี 2557 บริษัทฯ  มีบริษัทในกลุ่มที่ไปลงทุนและถือหุ้น รวม 2 บริษัท ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้ให้ควำมส ำคัญ 
และก ำหนดรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรในลักษณะกลุ่มบริษัทฯ เพื่อสร้ำงให้เกิดพลังร่วมและมีประสิทธิภำพในกำรด ำเนิน
ธุรกิจร่วมกัน ด้วยกำรเสนอแต่งตั้งให้กรรมกำรหรือผู้บริหำรของบริษัทฯ ไปเป็นกรรมกำรในบริษัทย่อย เพื่อก ำกับดูแลให้
บริษัทดังกล่ำวก ำหนดนโยบำยและด ำเนินธุรกิจ ที่สอดคล้องกับนโยบำยของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์และสร้ำง
มูลค่ำเพิ่มให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ ของกำรเสนอบุคคลเพื่อไปเป็นกรรมกำรในบริษัทอื่น มี
ดังนี ้

1) เพื่อก ำกับดูแลกำรบริหำรจัดกำรให้เป็นไปตำม นโยบำยของบริษัทย่อย และติดตำมประเมินผลภำพ รวม
กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย ให้สอดคล้องกับนโยบำยของบริษัทฯ เป็นไปในทิศทำงเดียวกันและมี
มำตรฐำนใกล้เคียงกัน 

2) เป็นกำรสร้ำง Synergy ให้กับธุรกิจของบริษัทย่อย เพื่อให้เกิดกำรประสำนประโยชน์และกำรสร้ำง 
มูลค่ำเพิ่มให้กับทุกองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง 

3) เพื่อน ำประสบกำรณ์ควำมสำมำรถเฉพำะด้ำนไปช่วยเหลือธุรกิจ เช่น กำรน ำควำมรู้ด้ำนกำรเงินไปช่วย
ปรับปรุง พัฒนำด้ำนบัญชีกำรเงิน ให้บริษัทนั้นๆ ด ำเนินธุรกิจได้เติบโตต่อไปอย่ำงเข้มแข็ง ซึ่งรวมถึงกำรไป
ช่วยเหลือบริษัทท่ีไม่ได้อยู่ในกลุ่ม รวมทั้งสำมำรถน ำควำมรู้และประสบกำรณ์ที่ได้ไปท ำหน้ำที่เป็นกรรมกำร
ก ำกับดูแลบริษัทชั้นน ำเหล่ำนั้น ให้กลับมำช่วยเสริมประโยชน์ให้กับบริษทัฯ และเป็นกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์
ที่ดี เพื่อเสริมสร้ำงเครือข่ำยพันธมิตรทำงธุรกิจให้กับบริษัทฯ ด้วย 

4) ถือเป็นหน้ำที่หนึ่งในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของกรรมกำร และผู้บริหำร 
 
ทั้งนี้  ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมกำรที่อยู่ในบัญชีรำยชื่อ Director's Pool รวม 3 รำย และก ำกับดูแลให้ผู้บริหำร 

และบุคคลภำยนอกที่ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัท ที่บริษัทฯ ถือหุ้นไม่เกิน 5 แห่ง เพื่อลดควำมเส่ียงด้ำนกำรขัดกัน
ทำงผลประโยชน์ และ ก ำกับดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 

ต ำแหน่ง 
ค่ำตอบแทนในฐำนะ 
กรรมกำรบริษัท 

ค่ำเบี้ยประชุม 5,000 บำท/ท่ำน/คร้ัง 

ปธ. กรรมกำรบริษัท  
ปธ. กรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมกำรบรษิัท 
กรรมกำรอิสระ  
กรรมกำรตรวจสอบ 

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

ค่ำเบี้ยประชุมจ่ำยให้กับกรรมกำรที่เข้ำ
ร่วมประชุมคณะกรรมกำร จ ำนวน 2 ชุด
คือ คณะกรรมกำรบริษัท และกรรมกำร
ตรวจสอบ 
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9.7.5.6 กำรพัฒนำกรรมกำร 

คณะกรรมกำรบริษัท และผู้บริหำรระดับสูง ให้ควำมส ำคัญต่อกำรเข้ำร่วมอบรมสัมมนำหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ
กำรพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติหน้ำที่กรรมกำรอยำ่งสม ่ำเสมอ (ดังรำยละเอียดตำมข้อมูลในประวัติของแต่
ละท่ำน) โดยกรรมกำรบริษัทส่วนใหญ่มีประวัติเข้ำรับกำรอบรมกับสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 
แล้ว โดยบริษัทฯ ให้กำรสนับสนุนและด ำเนินกำรให้กรรมกำรพิจำรณำเข้ำรับกำรอบรมกับสมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษัทไทย และสถำบันอื่นๆ ในทุกหลักสูตรท่ีเกี่ยวข้องอย่ำงตอ่เนื่องตลอดปี รวมถึงกำรจัดให้คณะกรรมกำรไดดู้
งำนจำกหน่วยงำน หรือองค์กรอื่นตำมควำมเหมำะสม ท ำให้เกิดมุมมองควำมคิดที่เป็นประโยชน์มำประยุกต์ใช้กับธุรกิจ
ของบริษัท ทั้งนี้ ในปี 2557 มีกรรมกำรเข้ำรับกำรอบรม/สัมมนำ ดังนี้ 

 

รำยชื่อกรรมกำร หลักสูตร 
1. พล.ต.อ.ปรุง  บุญผดุง - CG Forum 2/2557 : Corperate Governance in the 

Perspective of Investor  
- CG Forum 3/2557 : Challenging as Expectations of Board 

Engagement on Strategic Risk Management Oversight 
จัดโดย ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 
9.7.5.7 กำรปฐมนเิทศกรรมกำร (Directors Orientation) 

บริษัทฯ ได้จัดให้มีกำรปฐมนเิทศส ำหรับกรรมกำรท่ีเข้ำรับต ำแหน่งใหมใ่นคณะกรรมกำรบริษัท เพือ่ให้กรรมกำร 
ใหม่ได้รับทรำบนโยบำยธุรกจิของบริษัท รวมทัง้ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง เช่น โครงสร้ำงทุน ผู้ถือหุ้น ผลกำรด ำเนินงำน ข้อมูล 
ระบบต่ำงๆ ท่ีใชง้ำนภำยในบริษทั รวมทั้งกฎหมำย และกฎเกณฑต์่ำงๆ  
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10.  ควำมรับผิดชอบต่อสังคม 
  หลักกำรของบริษัทฯ ตั้งอยู่บนฐำนควำมเชื่อที่ว่ำ ธุรกิจกับสังคม จะต้องอยู่ร่วมกัน อย่ำงช่วยเหลือเกื้อกูลเอื้อ

ประโยชน์ซึ่งกันและกัน ช่วยกันลดจุดอ่อนต่อกัน บริษัทฯ จึงมีเจตนำรมณ์ที่จะด ำเนินธุรกิจ ให้เจริญเติบโตบนพื้นฐำน
ของธรรมำภิบำลและกำรดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน รวมทั้งค ำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มี
ส่วนได้เสียทุกกลุ่มเป็นส ำคัญ  
 

10.1 นโยบำยภำพรวม 
พันธกิจด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม 

9. มุ่งสร้ำงนวัตกรรม ค้นคว้ำวิจัยกำรผลิตและผลิตภัณฑ์อย่ำงไม่หยุดยั้ง  
10. ได้รับกำรรับรองกระบวนกำรผลิต กำรปฏิบัติงำน และคุณภำพของผลิตภัณฑ์ตำม

มำตรฐำนสำกล เพื่อพัฒนำและรักษำไว้ซึ่งมำตรฐำนกำรผลิตสินค้ำคุณภำพอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุดตลอดเวลำ 

11. บริหำรจัดกำรด้วยหลักธรรมำภิบำล บนข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันด้วยต้นทุนที่
เหมำะสม 

12. พัฒนำทรัพยำกรมนุษย์  และส่ิงแวดล้อมอย่ำงต่อเนื่อง 
13. สร้ำงผลตอบแทนสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
14. เป็นองค์กรแห่งควำมภำคภูมิใจ (Proud Organization)  

 ในกำรด ำเนินกำรเพื่อให้เป็นไปตำมเจตนำรมณ์และแนวคิดตำมหลักกำรของบริษัทฯดังกล่ำวข้ำงต้น บริษัทฯ
จึงก ำหนดนโยบำยควำมรับผิดชอบต่อสังคม และส่ิงแวดล้อมทีบ่ริษัทและบริษัทย่อยใช้ยึดถือเป็นแนวทำง ดังต่อไปนี ้ 

1. ด ำเนินธุรกิจด้วยควำมสุจริต โปร่งใส เป็นธรรม และสำมำรถตรวจสอบได้ โดยมุ่งเน้นกำรเจริญเติบโตของ
บริษัทฯควบคู่ไปกับกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของพนักงำน ชุมชน และคุณภำพของสังคม และส่ิงแวดล้อมใน
ทุกมิติ รวมทั้งดูแล ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย  

2. ด ำเนินธุรกิจด้วยควำมเคำรพในสิทธิมนุษยชน เห็นคุณค่ำ ซึ่งกันและกัน สร้ำงควำมสัมพันธ์ในลักษณะมนุษย์
สัมผัสมนุษย์ อย่ำงคนที่เท่ำเทียมกัน เห็นอกเห็นใจกัน  

3. ด ำเนินธุรกิจโดยกำรปฏิบัติต่อแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม  ทั้งด้ำนค่ำตอบแทน และสวัสดิกำรต่ำงๆ รวมถึงให้
ควำมส ำคัญกับกำรอบรมและพัฒนำบุคลำกร โดยสนับสนุนให้พนักงำนมีควำมก้ำวหน้ำในสำยงำนและมี
อนำคตในกำรท ำงำน 

4. ด ำเนินธุรกิจโดยให้ควำมส ำคัญต่อมำตรฐำนของสินค้ำและบริกำร รับผิดชอบต่อผู้บริโภค กระบวนกำรผลิต        
ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม กระบวนกำรและผลิตภัณฑ์ได้มำตรฐำน รับรองคุณภำพโดยองค์กรที่
เป็นยอมรับ  

5. ด ำเนินธุรกิจโดยตระหนักถึงกำรรักษำคุณภำพส่ิงแวดล้อม มีกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงคุ้มค่ำ ยึดมั่น
ตำมข้อก ำหนดกฎหมำยในกำรด ำเนินธุรกิจ มุ่งเน้นในกำรป้องกัน ควบคุมและลดปัญหำมลภำวะภำยใต้
หลักลดปริมำณกำรใช้ กำรใช้ซ้ ำน ำกลับมำใช้ใหม่ และลดของเสีย เพื่อรักษำคุณภำพส่ิงแวดล้อมที่ดีของ
องค์กร ชุมชนรอบข้ำงด้วยกำรปฏิบัติงำนบนพ้ืนฐำนของกำรมีจิตส ำนึกด้ำนส่ิงแวดล้อม 
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6. ด ำเนินธุรกิจโดยตระหนักถึงควำมรับผิดชอบต่อชุมชุนและสังคมไม่ก่อควำมร ำคำญหรือสร้ำงควำม
เดือดร้อนให้กับชุมชน พร้อมทั้งให้ควำมช่วยเหลือชุมชนและสังคมตำมควำมสำมำรถเพื่อด ำรงรักษำ
ส่ิงแวดล้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกำรพัฒนำชุมชนให้ยั่งยืน 

10.2  กำรด ำเนินงำนและกำรจัดท ำรำยงำน 

บริษัทได้ด ำเนินกำรศึกษำลักษณะที่ส ำคัญ และบริบทของธุรกิจทั้งภำยในและภำยนอกองค์กรโดยใช้
หลักเกณฑ์ที่ธุรกิจสินค้ำอุตสำหกรรมใช้ทั่วไป 

บริบทภำยใน  ที่น ำมำพิจำรณำประกอบไปด้วย ลักษณะของผู้ถือหุ้น  โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำร โครงสร้ำง
บุคลำกร สถำนท่ีตั้งกิจกำร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ห่วงโซ่อุปทำนของธุรกิจ เป็นต้น 

บริบทภำยนอก ที่น ำมำพิจำรณำประกอบไปด้วย  แนวคิดด้ำนกำรด ำเนินงำนอย่ำงมีควำมรับผิดชอบตอ่สังคม
ในระดับประเทศ และระดับท้องถิ่น มำตรฐำนและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับสำกล 
และระดับท้องถิ่น และกำรด ำเนินงำนอย่ำงมีควำมรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทที่ประสบ
ควำมส ำเร็จในธุรกิจประเภทเดียวกันหรือใกล้เคียง เป็นต้น 

จนเป็นที่มำของกำรก ำหนดพันธกิจด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมในกำรน ำองค์กร ที่ซึ่งฝ่ำยบริหำรมีกำร
ก ำหนดนโยบำยควำมรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม เพื่อใช้เป็นแนวทำงในเบื้องต้น พร้อมกับกำรวิเครำะห์ว่ำ
นโยบำยฯดังกล่ำวสอดคล้องกับบริบททำงธุรกิจอย่ำงเหมำะสมหรือไม่ เพื่อใช้ประกอบกำรพิจำรณำปรับเปล่ียนให้
เหมำะสมอย่ำงต่อเนื่องต่อไป 

ในกำรก ำหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทท่ีเป็นธุรกิจอุตสำหกรรม บริษัทก ำหนดกรอบกำรศึกษำผู้มีส่วน
ได้เสียและประเด็นควำมรับผิดชอบต่อสังคมตำมห่วงโซ่อุปทำน โดยก ำหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียเบื้องต้นของ
กระบวนกำรอันได้แก่ ลูกค้ำ ผู้จัดหำปัจจัยกำรผลิต พนักงำน ชุมชน และ ผู้ถือหุ้น ในปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำร
ส ำรวจประเด็นท่ีเชื่อมโยงกันกับกระบวนกำรประกอบธุรกิจและผลกระทบที่มีระหว่ำงกัน และประเด็นควำมรับผิดชอบ
ต่อสังคมในมิติต่ำงๆทั้งทำงเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดล้อมที่เชื่อมโยงระหว่ำงกันโดยกำรสัมภำษณ์ จัดประชุมกลุ่ม
ย่อย ลงส ำรวจพื้นที่ และกำรศึกษำข้อมูลจำกอุตสำหกรรม เป็นต้น โดยบริษัทฯมีกำรก ำหนดแผนกำรด ำเนินงำนและ
ขอบเขตกำรด ำเนินงำนดังแสดงในเอกสำรแนบ 6 

  10.2.1 กระบวนกำรจัดท ำรำยงำน  
  ขณะนี้บริษัทฯได้ก ำหนดแผนงำนในกำรด ำเนินกำรควำมรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อก ำหนดกรอบและ

ระยะเวลำด ำเนินงำนให้ชัดเจนส ำหรับกำรติดตำมและประเมินแผนงำนฯ ตำมแผนกระบวนกำรจัดท ำรำยงำนจะเกิดขึ้น
เมื่อแผนปฏิบัติกำรฯ ถูกก ำหนดขึ้นและมีกำรวัดผล ประเมินอยู่ในระดับดี เพื่อมั่นใจว่ำกรอบกระบวนกำรสำมำรถชี้วัดถึง
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน และควำมยั่งยืนของธุรกิจได้อย่ำงแท้จริง โดยใช้หลักกำรและขั้นตอนขององค์กำรแห่งควำม
ริเริ่มว่ำด้วยกำรรำยงำนสำกล (GRI) เป็นแม่แบบ 

10.2.2  กำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยควำมรับผิดชอบทำงสังคม 
ในกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยเพื่อสอดคล้องตำมหลักกำรเพื่อก้ำวไปสู่ควำมยั่งยืนไปกับสังคมและ

ส่ิงแวดล้อมบริษัทฯ ได้ด ำเนินงำนก ำหนดแผนปฏิบัติงำนย่อยๆ ในเบื้องต้น ดังนี้ 
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กำรเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ลูกค้ำ 
 บริษัทให้ควำมส ำคัญต่อมำตรฐำนในกำรให้บริกำรลูกค้ำ และมีนโยบำยด้ำนกำรตลำด กำรลงทุนและกำร
น ำเสนอผลิตภัณฑ์และบริกำรท่ีรับผิดชอบต่อสังคม  

 รับผิดชอบต่อสินค้ำและกำรให้บริกำรลูกค้ำ 
 สิทธิท่ีจะได้รับกำรปกป้องรักษำข้อมูลอันเป็นควำมลับของลูกค้ำ 
 ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนของกระบวนกำรและผลิตภัณฑ์จำกสถำบันที่เป็นที่ยอมรับทั้งในและ

ต่ำงประเทศ 

พนักงำน 
 พนักงำนของบริษัทฯ มีหน้ำที่ปฏิบัติงำนให้สอดคล้องกับข้อปฏิบัติและนโยบำยด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม
ของบริษัทฯ นอกจำกนี้บริษัทฯ ยังให้ควำมส ำคัญกับกำรอบรมและพัฒนำบุคลำกร โดยสนับสนุนให้พนักงำนมี
ควำมก้ำวหน้ำในสำยงำนและมีอนำคตในกำรท ำงำน  

 ก ำหนดข้อพึงปฏิบัติในกำรท ำงำน 
 กำรอบรมและพัฒนำบุคลำกร 
 ศึกษำ เปรียบเทียบ และปรับปรุงค่ำแรง และสวัสดิกำรของพนักงำน กับบริษัทในกลุ่มอุตสำหกรรม

เดียวกัน เพื่อมั่นใจถึงควำมเป็นธรรม 

ผู้จัดหำสินค้ำและบริกำร 
 บริษัทส่งเสริมผู้จัดหำสินค้ำและบริกำรท่ีมีควำมรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 

 ร่วมงำนกับผู้จัดหำสินค้ำและบริกำรท่ีมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม 
 ชี้แจงข้อก ำหนดข้อพึงปฏิบัติในกำรท ำงำน ร่วมกับคู่ค้ำอย่ำงโปร่งใส เป็นธรรม 

ชุมชน 
 บริษัทฯ มีกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงเป็นธรรม โดยมุ่งเน้นและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตของคนใน
ชุมชน 

 ให้กำรสนับสนุน โรงเรียน วัด รวมไปถึงหน่วยงำนรำชกำรของชุมชนใกล้เคียง 
 บ ำเพ็ญประโยชน์และเข้ำร่วมกิจกรรมสำธำรณะประโยชน์ต่ำงๆ  

ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน 
บริษัทฯ มีกำรด ำเนินกำรโดยยึดหลักบรรษัทภิบำล และมีกำรส่ือสำรข้อมูลส ำคัญต่ำงๆ กับผู้ถือหุ้นและนัก

ลงทุนอย่ำงโปร่งใส ทันเวลำ และเท่ำเทียมกัน 
 บริษัทด ำเนินกำรอย่ำงโปร่งใสและมีจริยธรรมสำมำรถตรวจสอบได้ 
 เปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนอย่ำงโปร่งใส ทันเวลำ ผ่ำนช่องทำงที่เข้ำถึง

ข้อมูลได้ง่ำยและมีควำมเท่ำเทียมกัน 
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เจ้ำหน้ี 
 บริษัทฯ ปฏิบัติต่อเจ้ำหน้ีด้วยควำมเสมอภำค เป็นธรรม และโปร่งใสตำมเงื่อนไขและสัญญำต่ำงๆ 

 บริษัทฯ ไม่มีประวัติผิดนัดช ำระหนี้ให้แก่เจ้ำหน้ีรำยใด 
 เงื่อนไขและสัญญำต่ำงๆ ถูกจัดท ำขึ้นอย่ำงเป็นธรรมโดยค ำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของทุกฝ่ำย 

หน่วยงำนรำชกำร 
 บริษัทฯ ด ำเนินธุรกรรมกับภำครัฐอย่ำงถูกต้องตำมระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฎหมำยอย่ำงเคร่งครัดและให้ควำม
ร่วมมือกับทำงรำชกำรเป็นอย่ำงดี 

 บริษัทฯ ปฏิบัติตำมกฎระเบียบหรือค ำส่ังต่ำงๆ ท่ีออกโดยหน่วยงำนรำชกำร 
 เข้ำร่วมโครงกำรจัดกำรศึกษำทวิภำคีในสถำนประกอบกำรของสภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อ

สนับสนุนโครงกำรกองทุนกำรศึกษำ โดยให้นักเรียนอำชีวะเข้ำมำศึกษำและเรียนรู้งำนในสถำนกำรณ์
จริง 

ภำคประชำสังคมและนักวิชำกำร 
 บริษัทฯ รับฟังควำมคิดเห็นและร่วมกันด ำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนควบคู่ไปกับกำรพัฒนำชุมชนและสังคม 

 บริษัทฯ ให้ควำมร่วมมือในกำรให้ข้อมูลแก่นักวิจัยของสถำบันกำรศึกษำต่ำงๆ เพื่อประโยชน์ในกำร
พัฒนำ 

 เข้ำร่วมกำรเสวนำ อภิปรำย ให้ข้อมูลเกี่ยวกับภำวะของตลำดและภำวะอุตสำหกรรมร่วมกับนักวิชำกำร
และหน่วยงำนต่ำงๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อกำรวิเครำะห์และพัฒนำอุตสำหกรรม 

คู่แข่ง 
 บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่แข่งอย่ำงยุติธรรมตำมกรอบกำรแข่งขันทำงกำรค้ำที่สุจริต ถูกต้องตำมกฎหมำยและมี
จรรยำบรรณ 

 บริษัทฯ ขำยสินค้ำในรำคำที่เหมำะสมและไม่เป็นกำรท ำลำยหรือท ำให้ตลำดเกิดควำมปั่นป่วน 
 บริษัทฯ ด ำเนินกำรขำยอย่ำงสุจริตและมีจรรยำบรรณ ไม่มีนโยบำยในกำรให้สินบนหรือเสนอ

ผลประโยชน์กับบุคคลใดบุคคลหน่ึงในองค์กรของลูกค้ำ 

กำรก ำกับดูแลกิจกำรและข้อปฏิบัติด้ำนจริยธรรม 
 บริษัทส่งเสริมและปรับปรุงมำตรฐำนดำ้นจริยธรรมในกำรประกอบธุรกิจให้สอดคล้องกับข้อปฏิบัติทำงจริยธรรม
ซึ่งรวมถึงกำรเปิดเผยข้อมูล กำรดูแลและควบคุมกำรใช้ข้อมูลภำยใน กำรรักษำมำตรฐำนกำรก ำกับดู แลกิจกำรท่ีดีของ
บริษัท โดยรวมถึงกลยุทธกำรบริหำรควำมเส่ียงที่มีประสิทธิภำพ 

 กำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีของบริษัทฯ 
 ข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรใช้ข้อมูลภำยใน 
 ควำมโปร่งใส 
 กำรเปิดเผยข้อมูล 
 กำรบริหำรควำมเส่ียง 
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  10.3  กำรด ำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อควำมรับผิดชอบต่อสังคม 
  เนือ่งจำกบริษัทฯด ำเนินธุรกิจอตุสำหกรรมด้ำนกำรผลิต ที่ซึ่งในกระบวนกำรอำจมีกำรใช้น้ ำมัน  สำรหล่อ
ล่ืน และ/หรือสำรเคมีบำงชนิด บริษัทฯจึงให้ควำมส ำคัญเป็นอย่ำงยิ่งต่อกำรก ำหนดแผนกำรป้องกันกำรเกิดผลกระทบ
ในทำงลบต่อส่ิงแวดล้อมและสังคม พร้อมทั้งกำรเฝ้ำระวังอย่ำงเป็นระบบ ดังจะเห็นได้จำกกำรยกเลิกกำรใช้สำร CFC ที่
ซึ่งส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม ท้ังๆที่เป็นสำรหลักที่ใช้โดยทั่วไปในอุตสำหกรรมผลิตชิ้นส่วนเครื่องปรับอำกำศ มำไม่ต่ ำ
กว่ำ 10 ปี แต่กระน้ันบริษัทยังคงเดินหน้ำที่จะพัฒนำคุณภำพท้ังด้ำนกระบวนกำรและผลิตภัณฑ์เพื่อมิให้ส่งผลทำงลบต่อ
สังคมและส่ิงแวดล้อมอย่ำงต่อเนื่องอีกด้วย 
  10.3.1  ข้อพิพำททำงกฎหมำย 

  บริษัทฯและบริษัทย่อย ไม่เคยมีข้อพิพำททำงกฎหมำยด้ำนส่ิงแวดล้อมและ/หรือสังคม หรือแม้แต่ถูก
ตรวจสอบว่ำกำรด ำเนินงำนของบริษัทหรือบริษัทย่อยมีกำรฝ่ำฝืนกฎหมำยในด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม อย่ำงมี
นัยส ำคัญแต่อย่ำงไร 

 10.3.2  ผลกระทบด้ำนลบต่อสังคม และ ส่ิงแวดล้อม 
  กำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัและบริษัทย่อยยังตัง้แต่อดีตจนถึงปลำยปี 2557 ยังไม่พบว่ำส่งผลกระทบใน

ด้ำนลบต่อสังคม ส่ิงแวดล้อมหรือไม่เป็นไปตำมหลักกำร 8 ข้อว่ำด้วยหลักกำรของ CSR แต่อย่ำงไร 

 10.4  กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม   

  ในปี 2557 บริษัทฯได้ด ำเนินกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมในหลำยด้ำน โดยมีกิจกรรม และ
โครงกำรต่ำงๆ เช่น กำรอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและพลังงำนกำรใช้วัตถุดิบในกระบวนกำรผลิตที่ปรำศจำกสำรเคมีที่กระทบ
ต่อสิง่แวดล้อม  กำรลดค่ำใช้จ่ำย ลดต้นทุนในกำรผลิต กำรประหยัดทรัพยำกรธรรมชำติ  กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีกับ
ชุมชน เป็นต้น 

สุขภำพและควำมปลอดภัย 

 บริษัทฯ มีกำรวำงกฎระเบียบ ด้ำนควำมปลอดภัยอย่ำงรัดกุม โดยจัดให้มีอุปกรณ์ Safety ให้พนักงำน
อย่ำงเหมำะสมในกำรปฏิบัติงำน 

 มีกำรจัดอบรมด้ำนควำมปลอดภัยให้พนักงำนทุกคนอยู่เป็นประจ ำ 
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ในปี 2557 บริษัทฯ จัดให้มีกำรอบรมด้ำนควำมปลอดภัย โดยจัดให้มีกำรอบรมภำยใน และภำยนอกบริษัท 
ดังนี้  หลักสูตรดับเพลิงขั้นต้น  หลักสูตรผู้บังคับปั้นจั่น  หลักสูตรเกี่ยวกับควำมปลอดภัยฯ ตำม พรบ.ควำมปลอดภัย 
2554  หลักสูตรขับโฟล์คลิฟท์  หลักสูตร จป.บริหำร  และหลักสูตร คปอ. เป็นต้น 
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กำรบริหำรจัดกำรของเสียและวัสดุเหลือใช้ 

 บริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญต่อกำรอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม โดยจัดให้มีระบบกำรจัดกำรน้ ำเสียที่มีประสิทธิภำพ
ก่อนปล่อยน้ ำลงสู่ระบบระบำยน้ ำสำธำรณะ 

 

 บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงำนท ำไคเซน เพื่อพัฒนำประสิทธิภำพ  และลดต้นทุน ที่ซึ่งในปี 
2557 เฉพำะในสำยกำรผลิต เกิดโปรเจคขึ้น 3 โครงกำร ที่สำมำรถลดปริมำณของเสียและวัสดุเหลือใช้ใน
กระบวนกำรผลิต โดยสำมำรถลดต้นทุนในกำรผลิตได้ปีละ 757,384 บำท ดังนี้ 

 โครงกำร REUSE น้ ำมันขึ้นรูปแผ่นฟิน สำมำรถลดค่ำใช้จ่ำยได้ จ ำนวน 484,000 บำท/ปี                                           
  โครงกำรลด scrap จำกกำรป๊ัมฝำท่อทองแดง สำมำรถลดค่ำใช้จ่ำยได้ จ ำนวน 167,681 บำท/ปี                                                   
 โครงกำรลดของเสียจำกกำรเขียนโปรแกรม CNC เพลท สำมำรถลดค่ำใช้จ่ำยได้ จ ำนวน 105,703 

บำท/ปี 

กำรบริหำรจัดกำรพลังงำน 

 บริษัทฯ มีกำรส่งเสริมกิจกรรมกำรพัฒนำและอนุรักษ์กำรใช้พลังงำน  โดยได้จัดท ำ
โครงกำรประหยัดพลังงำนไฟฟ้ำ ทีต่อบสนองนโยบำยของบริษัทเรื่องกำรประหยัดพลังงำน โครงกำรท่ีจัดท ำขึ้นมี 
3 โครงกำร สำมำรถลดค่ำพลังงำนไฟฟ้ำได้ปีละ 2,701,039.10 บำท ดังนี้  

 โครงกำรปรับปรุงระบบอัดอำกำศ ของสำขำปทุมธำนี สำมำรถลดค่ำใช้จ่ำยพลังงำนไฟฟ้ำได้ 
จ ำนวน 696,267.59 บำท/ปี 

 โครงกำรเปล่ียนหลอดไฟฟ้ำเป็นหลอด LED ทั้ง 3 สำขำ สำมำรถลดค่ำใช้จ่ำยพลังงำนไฟฟ้ำได้ 
จ ำนวน 1,195,193.52 บำท/ปี 

 โครงกำรปรับปรุงระบบอัดอำกำศ ของสำขำปิ่นทอง สำมำรถลดค่ำใช้จ่ำยพลังงำนไฟฟ้ำได้ 
จ ำนวน 809,577.99 บำท/ปี 
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กำรดูแลพนักงำน 

 บริษัทฯ จัดให้มีกำรฝึกอบรมพนักงำนในทุกระดับอย่ำงทั่วถึง เพื่อเป็นกำรเสริมสร้ำง
ควำมรู้และเพิ่มพูนศักยภำพของพนักงำน และเพื่อลดควำมเส่ียงด้ำนกำรขำดแคลนบุคลำกรสำยวิชำชีพได้ใน
อีกทำงหน่ึงด้วย 

ในปี 2557 บริษัทฯ จัดให้มีกำรอบรม ดังนี้    AHU, D – Coat,  Laht CNC, ควำมรู้เกี่ยวกับระบบและ
เครื่องปรับอำกำศ, กำรตรวจติดตำมภำยใน, ยุทธศำสตร์กำรขำย และ ฯลฯ  

 

 
 

 มีกำรตรวจร่ำงกำยประจ ำปีในทุกปีเพื่อลดค่ำใช้จ่ำย และเพื่อสุขภำพท่ีดีของพนักงำน 
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 จัดให้มีงำนท ำบุญเล้ียงพระ และงำนเลี้ยงสังสรรค์ให้พนักงำนได้ผ่อนคลำย และมีก ำลังใจในกำรท ำงำน
อย่ำงเป็นสุข  

  

  

 มีกำรให้ทุนกำรศึกษำแก่บุตรพนักงำน 
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ควำมรับผิดชอบต่อชุมชนและกำรส่งเสริมกำรศึกษำ 
  บริษัทฯ สนับสนุนกิจกรรมและโครงกำรต่ำงๆ ที่สนับสนุนชุมชนและโครงกำรด้ำนกำรศึกษำส ำหรับโรงเรียนใน
ชุมชน อำทิเช่น 

 เข้ำร่วมท ำบุญเพื่อพัฒนำวัดวำอำรำมใกล้เคียงรอบๆ ชุมชน 

   

 มอบตู้หนังสือในโครงกำร “มอบอนำคตมอบหนังสือ 600 โรงเรียน” ร่วมกับ บริษัท นำน
มีบุ๊ค จ ำกัด ให้กับโรงเรียนในชุมชนใกล้เคียง เช่น โรงเรียนวัดบำงคูวัด โรงเรียนอินทำรำม (สงค์วอนอุทิศ) และ
โรงเรียนวัดชิน วรำรำม (เจริญผลวิทยำเวศน์) เป็นต้น 
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 จัดให้มีกำรศึกษำและฝึกงำนของนิสิตนักศึกษำของสถำบันกำรศึกษำต่ำงๆ เช่น วิทยำลัย
เทคโนโลยีแหลมทอง วิทยำลัยเทคนิคปทุมธำนี เป็นต้น ท้ังนี้ ในปี 2557 บริษัทได้เข้ำร่วมโครงกำรจัดกำรศึกษำ
ทวิภำคีในสถำนประกอบกำร ซึ่งเป็นโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 
ร่วมกับสภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย    

    
 

   
 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันท่ี 8 พฤศจิกำยน 2556 คณะกรรมกำรฯ ได้พิจำรณำ
ถึง กำรมีส่วนร่วมในกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น ท่ีซึ่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ส่งเรื่อง
เข้ำมำเพื่อให้บริษัทฯพิจำรณำด ำเนินกำรในกำรสร้ำงมำตรฐำนกำรประกอบธุรกิจโดยกำรแสดงเจตนำรมณ์ที่จะไม่มีส่วน
ร่วมในกำรคอร์รัปชั่น โดยที่ประชุมพิจำรณำแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นควรให้ฝ่ำยบริหำร ศึกษำ วำงแนวทำงและก ำหนด
แผนกำรด ำเนินกำรเพื่อน ำบริษัทฯมุ่งสู่องค์กรที่ปลอดคอร์รัปชั่นอย่ำงเป็นระบบต่อไป 

10.5.1  นโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น 

 คณะกรรมกำรบริษัทมุ่งมั่นที่จะด ำเนินธุรกิจด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม ยึดมั่นในควำมรับผิดชอบต่อ
สังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมถึงปฏิบัติตำมกำรก ำกับดูแลกิจกำรและจรรยำบรรณธุรกิจของกรรมกำร ผู้บริหำร 
และพนักงำน อย่ำงเคร่งครัด และเพื่อมั่นใจว่ำ กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัท จะปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี
ของสังคมและประเทศชำต ิคณะกรรมกำรบริษัท จึงเห็นควรก ำหนดนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตทุกกิจกรรมของบริษัท ดังนี้ 

1. ห้ำมกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัท และบริษัทในสำยธุรกิจ ด ำเนินกำรหรือยอมรับหรือให้

กำรสนับสนุนกำรทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบทั้งทำงตรงและทำงอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกบริษัทย่อย 

รวมถึงผู้รับจ้ำงหรือผู้รับจ้ำงช่วงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และก ำหนดให้มีกำรสอบทำนกำรปฏิบัติตำมนโยบำย

ต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่นนี้อย่ำงสม่ ำเสมอ ตลอดจนมีกำรทบทวนแนวทำงกำรปฏิบัติให้สอดคล้องกับ

นโยบำย ระเบียบปฏิบัติ ข้อก ำหนด ข้อบังคับ ประกำศ กฎหมำย และกำรเปล่ียนแปลงทำงธุรกิจ 

2. มำตรฐำนกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นส่วนหนึ่งของกำรด ำเนินธุรกิจและเป็นหน้ำที่ควำม

รับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร ผู้บังคับบัญชำ พนักงำนทุกคนทุกระดับ ผู้ส่งมอบหรือ

ผู้รับเหมำช่วงที่จะมีส่วนในกำรแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรปฏิบัติเพื่อให้กำรด ำเนินกำรด้ำนกำร

ต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชั่นบรรลุตำมนโยบำยที่ก ำหนด 

3. บริษัทไม่กระท ำหรือสนับสนุนกำรให้สินบนในทุกรูปแบบ ทุกกิจกรรมที่อยู่ภำยใต้กำรดูแล รวมถึงกำร

ควบคุม กำรบริจำคเพื่อกำรกุศล กำรบริจำคให้แก่พรรคกำรเมือง กำรให้ของขวัญทำงธุรกิจ และสนับสนุน

กิจกรรมต่ำงๆ มีควำมโปร่งใสและไม่มีเจตนำเพื่อโน้มน้ำวให้เจ้ำหน้ำที่ภำครัฐหรือเอกชนด ำเนินกำรที่ไม่

เหมำะสม 

4. บริษัทจัดให้มีกำรควบคุมภำยในท่ีเหมำะสม ที่ได้รับกำรทบทวนอย่ำงสม่ ำเสมอเพื่อป้องกันไม่ให้พนักงำน

มีกำรปฏิบัติที่ไม่เหมำะสม โดยเฉพำะงำนขำย กำรตลำด และจัดซื้อ 

5. บริษัทจัดให้ควำมรู้ด้ำนกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รัปชั่นแก่คณะกรรมกำรบริษัท ผู้บริหำรและ

พนักงำนเพื่อส่งเสริมควำมซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบในกำรปฏิบัติตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบรวมถึง

ส่ือให้เห็นควำมมุ่งมั่นของบริษัท 

6. บริษัทจัดให้มีกลไกกำรรำยงำนสถำนะกำรเงินท่ีโปร่งใสและถูกต้องแม่นย ำ 
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7. บริษัทส่งเสริมให้มีกำรส่ือสำรที่หลำกหลำยช่องทำงเพื่อให้พนักงำนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสำมำรถแจ้ง

เบำะแสอันควรสงสัยโดยมั่นใจได้ว่ำผู้แจ้งเบำะแสได้รับกำรคุ้มครอง โดยไม่ถูกลงโทษโยกย้ำยที่ไม่เป็น

ธรรมหรือกลั่นแกล้งด้วยประกำรใด และรวมถึงกำรแต่งตั้งบุคคลเพื่อตรวจสอบติดตำมทุกเบำะแสที่มีกำร

แจ้งเข้ำมำ 

 ทั้งนี้ บริษัทได้ส่งเสริมให้มีกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น  โดยได้เผยแพร่
นโยบำยผ่ำนช่องทำงกำรส่ือสำรในเว็บไซต์ของบริษัท จัดท ำคู่มือจรรยำบรรณธุรกิจของกรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน 
(Code of Conduct) ให้กับกรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำนทุกคนลงนำมรับทรำบและถือปฏิบัติ จัดให้มีกำรอบรมนโยบำย
กำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่นให้แก่พนักงำนใหม่ และก ำหนดให้มีกำรทบทวนนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่นเป็น
ประจ ำทุกป ี 

10.5.2  กำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น 

 คณะกรรมกำรบริษัท มีหน้ำที่และรับผิดชอบในกำรก ำหนดนโยบำยและก ำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่นที่มีประสิทธิภำพ เพื่อให้มั่นใจว่ำฝ่ำยบริหำรได้ตระหนักและให้ควำมส ำคัญกับกำรต่อต้ำน
กำรทุจริตคอร์รัปชั่น และปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร ได้มอบหมำยให้ส ำนักตรวจสอบภำยในท ำกำรประเมินควำม
เส่ียงด้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งข้อมูลที่ได้จำกกำรประเมินจะน ำมำใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรวำง
แผนกำรตรวจสอบภำยในตลอดจนแนวทำงกำรป้องกันกำรทุจริตในกำรปฏิบัติงำน เพื่อให้มีระบบกำรควบคุมภำยในท่ีดี 
จึงได้ก ำหนดแนวทำงปฏิบัติดังนี้ 

1. กรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำนทุกระดับ ต้องปฏิบัติตำมนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่นและ

จรรยำบรรณธุรกิจของบริษัท โดยต้องไม่เข้ำไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชั่น ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม 

2. พนักงำนไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นกำรกระท ำที่เข้ำข่ำยคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ต้องแจ้ง

ให้ผู้บังคับบัญชำ หรือบุคคลที่รับผิดชอบทรำบ และให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงต่ำงๆ หำกมี

ข้อสงสัยหรือข้อซักถำมให้ปรึกษำกับผู้บังคับบัญชำ หรือบุคคลท่ีก ำหนดให้ท ำหน้ำที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกำร

ติดตำมกำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณธุรกิจของบริษัท ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ท่ีก ำหนดไว้ 

3. บริษัทจะให้ควำมเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงำนท่ีปฏิเสธหรือแจ้งเรื่องคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดย

ใช้มำตรกำรคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ควำมร่วมมือในกำรรำยงำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่นตำมที่บริษัท

ก ำหนดไว้ในจรรยำบรรณธุรกิจ 

4. ผู้ที่กระท ำคอร์รัปชั่นเป็นกำรกระท ำผิดจรรยำบรรณธุรกิจ ซึ่งจะต้องได้รับกำรพิจำรณำทำงวินัยตำมระเบียบ

ที่บริษัทก ำหนดไว้ นอกจำกนี้อำจจะได้รับโทษตำมกฎหมำยหำกกำรกระท ำนั้นผิดกฎหมำย 

5. บริษัทตระหนักถึงควำมส ำคัญในกำรเผยแพร่ ให้ควำมรู้ และท ำควำมเข้ำใจกับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้ำที่

เกี่ยวข้องกับบริษัท หรืออำจเกิดผลกระทบต่อบริษัทในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตำมนโยบำยกำรต่อต้ำน

กำรทุจริตคอร์รัปชั่น 
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6. บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้ำงและรักษำวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่ำกำรคอร์รัปชั่นเป็นส่ิงที่ยอมรับไม่ได้ทั้งกำรท ำ

ธุรกรรมกับภำครัฐและภำคเอกชน 

 
 กำรแจ้งเบำะแสและมำตรกำรคุ้มครอง 

 คณะกรรมกำรบริษัทเปิดโอกำสให้พนักงำนและผู้มีส่วนได้เสีย สำมำรถร้องเรียนเมื่อพบพฤติกรรมของ
กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน ที่ไม่เหมำะสมหรือขัดต่อจรรยำบรรณธุรกิจของบริษัท  กำรแสดงควำมเห็น และแจ้ง
เบำะแสกำรกระท ำผิดกฎหมำย โดยบริษัทฯ จะรับฟังทุกข้อร้องเรียนอย่ำงเสมอภำค โปร่งใส เอำใจใส่ และให้ควำมเป็น
ธรรมแก่ทุกฝ่ำย มีกำรก ำหนดระยะเวลำด ำเนินกำรท่ีเหมำะสม มีกำรรักษำควำมลับ และจะด ำเนินกำรอย่ำงระมัดระวัง 
ตลอดจนมีกำรให้ควำมคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนและบุคคลที่เกี่ยวข้องให้ได้รับควำมเป็นธรรมหรือไม่ถูกกล่ันแกล้งใน
ทุกลักษณะ ก ำหนดให้เลขำนุกำรบริษัท และส ำนักตรวจสอบภำยใน ท ำหน้ำที่เป็นหน่วยรับข้อร้องเรียนด้ำนกำรก ำกับ
ดูแลกิจกำรและจรรยำบรรณธุรกิจของบริษัท โดยมีช่องทำงกำรร้องเรียน และกระบวนกำร ดังนี้ 

 
1.) ช่องทำงกำรแจ้งข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ 

 เลขำนุกำรบริษัท: secretary@coilinter.com 

 ส ำนักตรวจสอบภำยใน: internalaudit@coilinter.com 

 

2.) กระบวนกำรด ำเนินกำรเมื่อได้รับข้อร้องเรียน 

บริษัทเปิดโอกำสให้พนักงำนมีช่องทำงกำรร้องเรียนและแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงเป็นอิสระเพื่อเป็น

แนวทำงสู่กำรพัฒนำและสร้ำงควำมยั่งยืนให้กับองค์กร ดังนี้ 

 ผู้รับข้อร้องเรียนรวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกำรฝ่ำฝืน หรือไม่ปฏิบัติตำมจริยธรรม 

 ผู้รับข้อร้องเรียนรำยงำนข้อเท็จจริงต่อกรรมกำรอิสระ ปฏิบัติหน้ำที่สอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อ

พิจำรณำกำรร้องเรียน โดยแยกเรื่องที่เกี่ยวข้องออกเป็นประเด็น ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร ด้ำน

กำรพัฒนำควำมรู้ กำรสอบสวนข้อเท็จจริง เป็นต้น 

 มำตรกำรด ำเนินกำร ผู้รับข้อร้องเรียนน ำเสนอกรรมกำรอิสระเพื่อสอบสวนข้อเท็จจริง และ

ก ำหนดมำตรกำรด ำเนินกำรเพื่อระงับกำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย 

 กำรรำยงำนผล ผู้รับข้อร้องเรียนมีหน้ำที่แจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนทรำบ หำกผู้ร้องเรียน เปิดเผย

ตนเองในกรณี ที่ เป็น เรื่องส ำคัญ  ให้ รำย งำนต่อประธำนกรรมกำรบริษัท  และ/หรือ 

คณะกรรมกำรบริษัททรำบ 
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3.) มำตรกำรคุ้มครองผู้ร้องเรียน 

บริษัทก ำหนดมำตรกำรคุ้มครองผู้ร้องเรียนตำมหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

 ผู้ร้องเรียนสำมำรถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้หำกเห็นว่ำกำรเปิดเผยนั้นจะไม่ปลอดภัย แต่

หำกมีกำรเปิดเผยตนเองก็จะท ำให้องค์กรสำมำรถรำยงำนควำมคืบหน้ำและชี้แจงข้อเท็จจริง

ให้ทรำบ 

 ผู้รับข้อร้องเรียน จะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้เป็นควำมลับ ค ำนึงถึงควำมปลอดภัย โดยได้

ก ำหนดมำตรกำรคุ้มครองพนักงำนที่ร้องเรียน และ/หรือ ผู้ที่ให้ข้อมูล และ/หรือ ควำมร่วมมือ

ในกำรตรวจสอบข้อมูล โดยจะได้รับควำมคุ้มครองจำกกำรปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม เช่น กำร

เปล่ียนต ำแหน่งงำน ลักษณะงำน สถำนที่ท ำงำน ส่ังพักงำน ข่มขู่ รบกวนกำรปฏิบัติงำน เลิก

จ้ำง อันเนื่องมำกจำกสำเหตุแห่งกำรแจ้งข้อร้องเรียน 
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11. กำรควบคุมภำยในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 
  กำรควบคุมภำยในที่มีประสิทธิภำพถือเป็นกลไกที่ส ำคัญของฝ่ำยบริหำรซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงระบบกำร

ก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี  โดยบริษัท ได้เน้นหลัก 5 ประกำร คือ 
 

1. องค์กรและสภำพแวดล้อม (Organizational Control and Environmental Measure) 
2. กำรบริหำรควำมเส่ียง (Risk Management Measure) 
3. กำรควบคุมกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำร (Management Control Activities) 
4. ระบบสำรสนเทศและกำรส่ือสำรข้อมูล (Informational and Communication Measure) 
5. ระบบกำรติดตำม (Monitoring) 

 
ทั้งนี้ ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ส ำนักงำนตรวจสอบภำยใน และประธำนกรรมกำรบริหำร โดยกำร

ประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในท่ีผ่ำนกำรประเมินจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ ได้พิจำรณำและ
อนุมัติแบบประเมินควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยใน ส ำหรับปี 2557 ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 
1/2558 เมี่อวันท่ี 24 กุมภำพันธ์ 2558  
   

11.1 สรุปควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัทเกี่ยวกับระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัท 
 

จำกหลักกำร 5 ข้อ ดังกล่ำว ร่วมกับผลกำรประมินควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยใน  คณะกรรมกำร
บริษัทมีควำมเห็นว่ำบริษัทมีระบบควบคุมภำยในท่ีเพียงพอและเหมำะสม  มีกำรก ำหนดให้ผู้ตรวจสอบภำยในเสนอ
แผนกำรตรวจสอบพร้อมทั้งขั้นตอนวิธีปฏิบัติงำนโดยให้รำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ  รวมทั้งมีระบบกำร
ควบคุมภำยใน  ในเรื่องกำรท ำธุรกรรมกบั ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่  กรรมกำร  ผู้บริหำร  หรือ  ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่ำว 
อย่ำงเพียงพอ นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ฝ่ำยบริหำรด ำเนินกำรพัฒนำคุณภำพของระบบ
กำรควบคุมภำยในอย่ำงต่อเนื่อง เพื่ อ เสริมสร้ำงให้บริษัทมีกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี  (Good Corporate 
Governance) 

 
บริษัทมีกำรจัดท ำระเบียบวิธีปฏิบัติงำนท่ีรัดกุม โดยมีกำรแบ่งแยกหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของแต่ละส่วนงำน 

รวมทั้งมีกำรวำงระบบเพื่อให้สำมำรถสอบทำนกำรด ำเนินงำนภำยในของแต่ละฝ่ำย นอกจำกนี้บริษัทได้มีกำรบริหำร
โดยคณะกรรมกำรตำมระเบียบข้อบังคับและหนังสือรับรองของบริษัท และตำมมติของที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 
โดยกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงชื่อผูกพันบริษัท  คือ  นำยอำรีย์ พุ่มเสนำะ  หรือ นำยธีระ พุ่มเสนำะ หรือ นำงจันทน์กะพ้อ 
ดิสกุล หรือ นำยทวีศักดิ์  หวังก่อเกียรติ  กรรมกำรสองในส่ี  ลงลำยมือชื่อร่วมกันและประทับตรำส ำคัญของบริษัท ซึ่ง
วิธีปฏิบัติดังกล่ำวครอบคลุมถึงกำรส่ังจ่ำยเช็คของบริษัท 

 
นอกจำกนี้ บริษัทยังมีส ำนักงำนตรวจสอบภำยใน ซึ่งจะรำยงำนโดยตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ ท ำ

หน้ำที่ในกำรควบคุมดูแลและตรวจสอบกำรด ำเนินงำนภำยในบริษัท ให้เป็นไปอย่ำงโปร่งใส เหมำะสม รัดกุม และ
เป็นไปตำมอ ำนำจกำรด ำเนินกำรของบริษัท รวมทั้งติดตำมข้อมูลและตรวจสอบรำยกำรต่ำง ๆ ตำมที่คณะกรรมกำร
ตรวจสอบมอบหมำย 
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11.2 ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบในกรณีที่มีควำมเห็นแตกต่ำงจำกควำมเห็นของ

คณะกรรมกำรบริษัท 
 ในปี  2557 ไม่ปรำกฏว่ำมีควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบแตกต่ำงไปจำกควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรบริษัทในเรื่องควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในแต่อย่ำงไร ดังรำยละเอียดปรำกฏใน
เอกสำรแนบท้ำย รำยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 

11.3  หวัหน้ำงำนตรวจสอบภำยในและหัวหน้ำหน่วยงำนก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนของบริษัท 
 
 11.3.1 หัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน 

      ในกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ เมื่อวันที่ 8 สิงหำคม 2556  ครั้งที่   4/2556  ได้แต่งตั้ง  
นำงสำววรรณเพ็ญ ขำวสุวรรณ์ ให้ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำงำนผู้ตรวจสอบภำยในของบริษัทตั้งแต่วันที่ 8 สิงหำคม 
2556 เนื่องจำก มีประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรตรวจสอบภำยใน มำเป็นระยะ 19 ปี เคยเข้ำรับกำรอบรมใน
หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำนด้ำนตรวจสอบภำยใน ได้แก่ กำรตรวจสอบและควบคุมภำยใน  กำรประเมิน
ควำมเส่ียงเพื่อกำรวำงแผนกำรตรวจสอบภำยใน  Tool and techniques for the Audit  Manager  กำรปฏิบัติงำน
ตรวจสอบภำยใน   Audit Report Analysis & Workshop และมีควำมเข้ำใจในกิจกรรมและกำรด ำเนินงำนของบริษัท 
จึงเห็นว่ำ มีควำมเหมำะสมที่จะปฏิบัติหน้ำที่ดังกล่ำวได้อย่ำงเหมำะสมเพียงพอ 
  ทั้งนี ้คุณสมบัติของผู้ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยในปรำกฏในเอกสำรแนบ 3 

 ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบเกี่ยวกับผู้ด ำรงต ำแหน่งหวัหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน 
 คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นต่อกำรปฏิบัติงำนของผู้ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน
ในปัจจุบันว่ำเป็นบุคลำกรที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถที่ดีเหมำะสม และตรงกับภำระควำมรับผิดชอบที่ได้รับจำก
คณะกรรมกำรตรวจสอบ อีกทั้งเป็นอิสระในกำรตรวจสอบหรือกระท ำหน้ำที่ มีควำมละเอียด รอบคอบ และ
ตรงไปตรงมำต่อควำมถูกต้อง ขณะที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ที่ไม่ก่อให้เกิดปัญหำในกำรเข้ำปฏิบัติงำนในหน้ำที่ แต่
อย่ำงไร 

 
 กำรแตง่ตัง้ ถอดถอน และโยกย้ำยผู้ด ำรงต ำแหน่งหัวหนำ้งำนผู้ตรวจสอบภำยใน 
 เนื่องจำก ส ำนักตรวจสอบภำยใน ของบริษัทฯ ขึ้นตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ ดังนั้นในกำร

พิจำรณำและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ำยผู้ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในของบริษัทจะต้ อง
ได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบก่อนเท่ำนั้น หำกมีควำมเห็นเป็นเอกฉันท์ บริษัทฯโดยกรรมกำร
ผู้จัดกำร ผ่ำนฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย์จึงจะสำมำรถด ำเนินกำรตำมมติของคณะกรรมกำรตรวจสอบต่อไปได้  
 
 11.3.2 หัวหน้ำหน่วยงำนก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนของบริษัท  (Compliance) 
      บริษัทฯยังมิได้กระท ำกำรก ำหนดและแต่งตั้งผู้เข้ำมำรับด ำรงต ำแหน่ง หัวหน้ำงำนก ำกับดูแลกำร
ปฏิบัติงำนของบริษัท แต่อย่ำงไร ทั้งนี้ได้มอบหมำยให้ กรรมกำรผู้จัดกำรเป็นผู้รับผิดชอบในกำรก ำกับดูแลกิจกำรและ
กำรปฏิบัติงำนของบริษัทฯโดยต ำแหน่ง 
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12. รำยกำรระหว่ำงกัน 

12.1 รำยละเอียดรำยกำรระหว่ำงกนั ในปี 2555 – 2557 บริษัทมกีำรท ำรำยกำรกับบุคคลหรือ
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกนัโดยมีรำยละเอียดสรุปไดด้ังนี ้

 

หมำยเหตุ:  เม่ือวันที่ 18 มิถุนำยน 2553 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำร ได้อนุมัติปรับโครงสร้ำงหนี้ของบริษัทย่อย เพื่อลดภำระและให้
โอกำสบริษัทย่อยมีสภำพคล่องที่ดีขึ้น ตำมแผนกำรผ่อนช ำระคืนเงินกู้เป็นรำยเดือนระหว่ำงเดือนละ 0.15 ล้ำนบำท ถึงเดือนละ 2.20 
ล้ำนบำท ตำมกระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำนเป็นระยะเวลำรวม 11 ปี โดยเริ่มผ่อนช ำระงวดแรกจ ำนวน 0.15 ล้ำนบำท ในเดือน
 มกรำคม 2555 และยกเว้นไม่คิดดอกเบี้ยเงินกู้ทั้งจ ำนวนเป็นเวลำ 5 ปี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษำยน 2553 เป็นต้นไป ที่จัก
ส่งผลให้บริษัทฯสำมำรถลดภำระที่จักต้องจัดสรรเงินช่วยเหลือบริษัทย่อยที่อำจมำกกว่ำอัตรำดอกเบี้ยที่จะได้รับจำกบริษัทย่อยอีกด้วย  
เม่ือวันที่ 29 ธันวำคม 2557 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรได้อนุมัติให้บริษัทย่อย (บริษัท เดอ ละไม จ ำกัด) กู้เงินเพิ่มขึ้นอีกจ ำนวน 102 
ล้ำนบำท เพ่ือน ำไปเคลียร์หนี้ที่มีต่อบริษัทบริหำรสินทรัพย์ โดยคิดดอกเบี้ยร้อยละ 1.5 ต่อปี ก ำหนดช ำระคืนเป็นรำยไตรมำสเป็นเวลำ 16 
ปี ระหว่ำงไตรมำสละ 1 ล้ำนบำท ถึง ไตรมำสละ 2.625 ล้ำนบำท เริ่มตั้งแต่เดือนมีนำคม 2558 เป็นต้นไป ทั้งนี ้  ดอกเบี้ยให้ตั้งค้ำงจ่ำย
ไว้ โดยให้จ่ำยหลังจำกได้ช ำระคืนเงินต้นแล้วเป็นรำยไตรมำสๆ ละ 3.395 ล้ำนบำท หำกบริษัทย่อยสำมำรถปฏิบัติได้ตำมเงื่อนไขกำร
ช ำระเงิน บริษัทฯ ตกลงยกเว้นกำรช ำระดอกเบี้ยคงค้ำงทั้งหมด ณ วันที่ช ำระเงินต้นเสร็จสิ้น 
 

12.2 มำตรกำรหรือขั้นตอนกำรอนุมัตกิำรท ำรำยกำรระหว่ำงกัน 
  ในกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกัน จะต้องมีควำมจ ำเป็นและมีควำมสมเหตุสมผลของกำรท ำรำยกำร            
เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของบริษัท  และจะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยในกรณีท่ีมี
รำยกำรดังกล่ำวเกิดขึ้น  คณะกรรมกำรตรวจสอบจะพิจำรณำควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร และ
แจ้งควำมเห็น    ต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 
 

12.3 นโยบำยกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันในอนำคต 
  รำยกำรระหว่ำงกันที่อำจเกิดขึ้นในอนำคตนั้น คณะกรรมกำรบริษัทจะต้องไม่อนุมัติรำยกำรใด ๆ 
ที่ตนเองหรือบุคคลอำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท และจะต้องเปิดเผยรำยกำร
ดังกล่ำว                    ต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็น ว่ำรำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำรท่ีเป็นไป
ตำมลักษณะธุรกิจทั่วไป         และเป็นไปในรำคำยุติธรรม และเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำ 

บุคคล/นติิบุคคล 
ที่เกี่ยวข้องกัน 

ควำมสัมพันธ์ ลักษณะรำยกำร 

มูลค่ำรำยกำร 
ระหว่ำงกัน 
*(ล้ำนบำท)* 

ควำมจ ำเป็นและ 
ควำมสมเหตุสมผล 

ของรำยกำร 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

1. บริษัท เดอ ละไม จ ำกัด  
/ ธุรกิจโรงแรม 

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ำกัด
(มหำชน) ถือหุ้นสำมัญใน
บริษัท เดอ ละไม จ ำกัด 
อัตรำร้อยละ 99.97 ของทุน
จดทะเบียนที่ออกและช ำระ
แล้ว  โดยมีกรรมกำรและ
ผู้บริหำรร่วมกัน 

เงินให้กู้ยืมระยะยำว 
 

ดอกเบี้ยค้ำงรับ 
 

81.35 
 

1.98 

79.40 

 
1.98 

179.60 

 
1.98 

เพ่ือใช้เป็นทุน
หมุนเวียนในบริษัท 



 บริษัท ซี. ไอ. กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน)  แบบ 56-1 ประจ ำปี 2557 

 

ส่วนท่ี 3 หน้า  97 

13. ข้อมูลทำงกำรเงินท่ีส ำคัญ 

ตำรำงสรุปงบกำรเงนิของบริษทั 

งบดุลและงบกระแสเงินสด 

รำยกำร  (หน่วย: ล้ำนบำท) 
งบรวม 
ปี 2555 

งบรวม 
ปี 2556 

งบรวม 
ปี 2557 

สินทรัพย์    

สินทรัพย์หมุนเวียน    

เงินสดและเงินฝำกสถำบันกำรเงิน 9.04 13.78 149.19 
เงินลงทุนระยะสั้น 0.90 0.90 1.50 
ลูกหนี้กำรคำ้ – สุทธิ 217.55 313.93 224.28 
ลูกหนี้อื่น – บ.อ่ืน 6.27 5.98 19.23 
สินค้ำคงเหลือ - สุทธ ิ 213.82 188.10 142.85 
ภำษีมูลค่ำเพ่ิมขอคืน - - - 
ลูกหนี้จำกกำรขำยที่ดิน - - - 
ลูกหนี้จำกกำรขำยหุ้นทุนซื้อคืน - - - 
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 12.13 18.93 41.40 
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลภำยนอก 92.03 92.03 38.91 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 551.74 633.65 617.36 
 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

   

เงินลงทุนในบ.ร่วมของบ.ย่อย 15.36 - 9.00 
เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้อง - - - 
ลูกหนี้ค่ำซื้อหุ้นบรษิัทร่วมของบริษัทยอ่ย  16.71 2.37 
อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน - - 60.00 
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ – สุทธิ 629.67 568.49 528.94 
สิทธิกำรใช้และเช่ำที่ดินรอตัดบัญช-ีสุทธิ 24.53 23.22 22.04 
เงินมัดค่ำซื้อที่ดิน - - - 
เงินมัดจ ำค่ำซื้อเครื่องจักร - - - 
เงินฝำกประจ ำที่มีข้อจ ำกัดในกำรใช้ - - - 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ – สุทธิ 12.56 10.53 7.66 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบญัชี 28.43 32.28 15.28 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น    
   - เงินฝำกที่มีภำระผูกพัน - - 38.00 
   - อ่ืนๆ 3.94 5.94 3.22 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 714.51 657.17 686.51 
รวมสินทรัพย์ 1,266.25 1,290.82 1,303.87 
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รำยกำร  (หน่วย: ล้ำนบำท) 
งบรวม 
ปี 2555 

งบรวม 
ปี 2556 

งบรวม 
ปี 2557 

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น    
หนี้สินหมุนเวียน    
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน 219.74 271.14 154.20 
เจ้ำหนี้กำรค้ำ 137.25 185.33 127.79 
เจ้ำหนี้อ่ืน – บริษัทอ่ืน – ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย 15.37 9.05 18.05 
หนี้สินที่ผดินัด 202.16 230.35 - 
หนี้สินตำมสญัญำเช่ำซื้อส่วนที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งป ี 0.29 0.13 5.79 

หนี้สินภำยใต้สัญญำเช่ำที่ดินที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งป ี - - 2.00 
เงินกู้ยืมระยะยำวที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งป ี 72.73 70.82 40.00 
ภำษีเงินได้ค้ำงจ่ำย - - - 
เงินกู้ยืมระยะสั้น 17.24 14.59 120.17 
หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 2.38 0.50 1.93 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 667.16 781.91 469.93 
หนี้สินไม่หมุนเวียน    
หนี้สินตำมสญัญำเช่ำซื้อ–สุทธิจำกส่วนที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งป ี 0.16 0.01 6.96 
เงินกู้ยืมระยะยำว – สุทธิจำกส่วนที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งป ี 128.91 40.00 - 
หนี้สินภำยใต้สัญญำเช่ำที่ดิน 10.00 10.00 8.00 
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน 16.83 20.45 22.26 
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 0.05 0.05 0.05 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 155.95 70.51 37.27 
รวมหน้ีสิน 823.13 852.42 507.20 

ส่วนของผู้ถือหุ้น    
ทุนเรือนหุ้น    

 ทุนจดทะเบียน    

    หุ้นสำมัญ 165,000,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 1 บำท - - - 
    หุ้นสำมัญ 247,500,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 1 บำท - - - 
    หุ้นสำมัญ 700,000,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 0.50 บำท - - - 
    หุ้นสำมัญ  780,002,985 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 0.50 บำท 442.60 442.60 442.60 
 ทุนที่ออกและเรียกช ำระแลว้    
    หุ้นสำมัญ 165,000,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 1 บำท - - - 
   หุ้นสำมัญ 503,184,834 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 0.50 บำท - - - 
   หุ้นสำมัญ 547,568,258 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 0.50 บำท 300.07 300.97 432.38 
ส่วนเกินมูลคำ่หุ้น 433.59 433.61 565.02 
ส่วนเกินมูลคำ่หุ้นทุนซื้อคืน 15.53 15.53 15.53 
ก ำไรขำดทุนสะสม    
  จัดสรรแล้ว - ส ำรองตำมกฎหมำย 12.71 12.71 12.71 
  ยังไม่ได้จัดสรร (ขำดทุนสะสม) (318.80) (324.42) (229.00) 
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 0.02 0.01 0.03 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 443.12 438.41 796.67 
รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,266.25 1,290.82 1,303.87 

 



  บริษัท ซี. ไอ. กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน)  แบบ 56-1 ประจ ำปี 2557 

  ส่วนที่ 3 หน้ำ 99 

 

งบก ำไรขำดทนุ 

รำยกำร  (หน่วย: ล้ำนบำท) 
งบรวม 
ปี 2555 

งบรวม 
ปี 2556 

งบรวม 
ปี 2557 

รำยได้    

รำยได้จำกกำรขำยและให้บริกำร 958.86 1,015.74 970.76 

ปรับปรุงค่ำเผื่อสินค้ำเสื่อมสภำพ 13.81 - - 
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์ -    0.18 1.48 
ก ำไรจำกกำรขำยเงินลงทุนในบริษัทรว่มของบริษัทย่อย -    2.41 -    
ก ำไรจำกกำรปรับโครงสร้ำงหนี ้ -    -    147.16 
รำยได้อ่ืน 59.22 47.13 35.43 
 รวมรำยได้ 1,031.90 1,065.46 1,154.83 

ค่ำใช้จ่ำย    
ต้นทุนขำยและบริกำร 911.34 909.15 860.26 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย 28.95 27.24 35.07 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 120.19 91.93 108.29 
ค่ำใช้จ่ำยและควำมเสียหำยจำกน้ ำท่วม -    -    -    
ต้นทุนทำงกำรเงิน 54.30 46.40 40.91 
 รวมค่ำใช้จ่ำย 1,114.78 1,074.72 1,044.53 

ส่วนแบ่งขำดทนุจำกเงินลงทุนในบรษิทัร่วมของบริษัทย่อย 1.84 0.23 - 

ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษีเงินได ้ (84.72) (9.49) 110.31 

ภำษีเงินได ้ 6.55 3.85 (16.58) 
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรบัป ี (78.17) (5.64) 93.73 

    
กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทนุ)    
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ ่ (78.16) (5.62) 93.70 
ส่วนได้เสยีที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม (0.02) (0.01) 0.03 

    
ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน    
ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นของผู้ถือหุ้นบริษทัใหญ ่ (0.14) (0.01) 0.15 
จ ำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก (หุ้น) 577.64 601.61 643.09 

    
ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นปรับลด    
ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นของผู้ถือหุ้นบริษทัใหญ ่ (10.00) (0.01) 0.15 
จ ำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก (หุ้น) 764.73 603.82 643.09 
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งบก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จ 

รำยกำร  (หน่วย: ล้ำนบำท) 
งบรวม 
ปี 2555 

งบรวม 
ปี 2556 

งบรวม 
ปี 2557 

ก ำไร (ขำดทุน) สุทธสิ ำหรับป ี (78.17) (5.64) 93.73 

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน    

ผลก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรประมำณกำร    

ตำมหลักคณติศำสตร์ประกันภัย 
                              

-    
                              

-    
2.15 

ภำษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับ    

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น 
                              

-    
                              

-    
(0.43) 

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรบัป ี- สุทธิจำกภำษ ี
                              

- 
                              

-    
1.72 

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับป ี (78.17 ) (5.64) 95.45 

    
กำรแบ่งปันก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จรวม    
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ ่ (78.16) (5.62) 95.42 
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม (0.02)  (0.01) 0.03 
 (78.17)  (5.64) 95.45 
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อัตรำส่วนทำงกำรเงนิที่ส ำคัญ 
 

 
รำยกำร 

 
ปี 2555 

 

 
ปี 2556 

 

 
ปี 2557 

 
อัตรำส่วนสภำพคล่อง    

อัตรำส่วนสภำพคล่อง (เท่ำ) 0.72 0.81 1.31 

อัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว (เท่ำ) 0.29 0.42 0.80 

อัตรำส่วนสภำพคล่องกระแสเงินสด (เท่ำ) 0.24 0.13 0.03 

อัตรำส่วนหมุนเวียนลกูหนี้กำรคำ้ (เท่ำ) 3.83 3.32 3.13 

ระยะเวลำเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 94.11 108.29 115.10 

อัตรำส่วนหมุนเวียนสนิค้ำคงเหลือ (เท่ำ) 21.49 29.65 28.85 

ระยะเวลำขำยสินค้ำเฉลี่ย (วัน) 16.75 12.14 12.48 

อัตรำส่วนหมุนเวียนเจ้ำหนี้ (เท่ำ) 6.72 5.64 5.49 

ระยะเวลำช ำระหนี้ (วัน) 53.57 63.87 65.52 

Cash Cycle (วัน) 57.29 56.56 62.06 

อัตรำส่วนแสดงควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร    

อัตรำก ำไรขั้นต้น (%) 4.96 10.49 11.38 

อัตรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน (%) (10.60) (1.24) (3.38) 

อัตรำส่วนเงินสดต่อกำรท ำก ำไร (%) (216.01) (739.31) (52.23) 

อัตรำก ำไรสุทธ ิ(%) (8.21) (0.53) 8.12 

อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) (15.02) (1.28) 15.18 

อัตรำส่วนแสดงประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน    

อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ (%) (5.94) (0.44) 7.22 

อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ถำวร (%) (0.18) 13.27 30.94 

อัตรำกำรหมุนของสินทรัพย์ (เท่ำ) 0.77 0.83 0.89 

อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ี    

อัตรำส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่ำ) 1.98 1.94 0.64 

อัตรำส่วนควำมสำมำรถช ำระดอกเบี้ย (เท่ำ) 5.04 3.00 1.42 

อัตรำส่วนควำมสำมำรถช ำระภำระผูกพัน (เท่ำ) (1.51) 3.98 0.47 

อัตรำกำรจ่ำยเงินปันผล (%) - - - 
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14. กำรวิเครำะห์และค ำอธิบำยของฝ่ำยจัดกำร 
14.1 ค ำอธิบำยและกำรวเิครำะห์ฐำนะกำรเงิน และ ผลกำรด ำเนนิงำน 

 
  ค ำอธิบำยผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2557 

 ในกำรวิเครำะห์ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนต่อไปนี้ เป็นกำรวิเครำะห์ข้อมูลทำงกำรเงินตำมงบ
กำรเงินรวมของซีไอจีและบริษัทย่อย โดยงบกำรเงินรวมส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2557 ได้รวมบัญชีของซีไอจี
และบริษัทย่อย (รวมเรียกว่ำ “บริษัท”) ตำมที่ระบุไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ข้อ 1. ข้อมูลท่ัวไป 

14.1.1   ผลกำรด ำเนินงำน 

(1)  ภาพรวมผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา 
                    ในภำพรวมส ำหรับปี 2557 เศรษฐกิจไทยขยำยตัวเล็กน้อย เป็นผลเนื่องมำจำกเศรษฐกิจโลกที่ยังคงฟื้น
ตัวอย่ำงเชื่องช้ำ และอุปสงค์ภำยในประเทศทั้งกำรบริโภคและกำรลงทุนภำคเอกชนที่ชะลอตัว นอกจำกนี้ ควำมไม่
แน่นอนของเศรษฐกิจและกำรเมอืง ส่งผลต่อภำพรวมอุตสำหกรรมไฟฟำ้ มีกำรชะลอตัวของอุปสงคห์รือควำมต้องกำร
ซื้อในเกือบทุกด้ำน โดยเฉพำะแรงขับเคล่ือนท้ังจำกอุปสงค์ในประเทศและกำรฟ้ืนตวัของภำคกำรส่งออกต่ ำกว่ำที่คำด
ไว้ อุตสำหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์เป็นกลุ่มอุตสำหกรรมที่มีบทบำทในกำรสร้ำงรำยได้เข้ำประเทศใน
ล ำดับต้นๆ  ในช่วง 1-2 ปีข้ำงหน้ำนี้ คำดว่ำอุตสำหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์จะต้องน ำระบบอัตโนมัติมำ
ใช้ในกระบวนกำรผลิตมำกขึ้นเพื่อลดกำรพ่ึงพำแรงงำน ขณะที่อุตสำหกรรมเอสเอ็มอีก็ต้องปรับตัว เช่นเดียวกับกำร
พัฒนำคนท่ีจะต้องมีทักษะ มีขีดควำมสำมำรถในกำรท ำงำนคู่กับเทคโนโลยีใหม่ๆได้  ประเทศไทยระยะหลังเริ่มเผชิญ
กับปัจจัยเส่ียงมำกขึ้น ทั้งแรงงำนขำด ค่ำแรงแพง  และข้อจ ำกัดด้ำนกำรลงทุน   
 สภำวกำรณ์ตลำดทั้งในและต่ำงประเทศ  ยังคงท ำให้บริษัทฯไม่สำมำรถบรรลุตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้ได้
ทั้งหมด แต่ผลประกอบกำรโดยรวมมีกำรปรับตัวดีขึ้นกว่ำปีก่อนๆ โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีก ำไรสุทธิและขำดทุน
สุทธิจำกกำรด ำเนินงำนในปี 2557 และ ปี 2556 เท่ำกับ 93.73 ล้ำนบำท และ (5.64) ล้ำนบำท ตำมล ำดับ โดยในปี 
2557 รำยได้จำกกำรขำยเท่ำกับ 970.76 ล้ำนบำท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2556 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีอัตรำก ำไร
ขั้นต้นเพิ่มขึ้นเท่ำกับร้อยละ 0.98 และมีต้นทุนขำยต่อรำยได้จำกกำรขำยลดลงจำกร้อยละ 89.51 เป็นร้อยละ 88.62 
 โดยภำพรวมต้นทุนขำยที่ลดลงเกิดจำกมีกำรปรับปรุงประสิทธิภำพของกระบวนกำรผลิตส่งผลให้ต้นทุน
วัตถุดิบและค่ำใช้จ่ำยในกำรผลิตลดลง กอปรกับมีค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ  ลดลง อำทิ ดอกเบี้ยจ่ำยลดลงเนื่องจำกมีกำรจ่ำย
คืนเงินต้นให้สถำบันกำรเงินเพื่อลดยอดเงินกู้ยืมเงินระยะสั้นของบริษัท  
 

(2) ผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาของแต่ละสายธุรกิจ 

 1. รำยได ้
บริษัทฯมีรำยได้รวมจ ำนวน 1,154.84 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจ ำนวน 89.38 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 8.39 เมื่อเทียบ

กับปี 2556 ซึ่งมีรำยได้รวมจ ำนวน 1,065.46 ล้ำนบำท โดยแยกรำยได้ตำมประเภทธุรกิจได้ดังนี้  
 
 
 



  บริษัท ซี. ไอ. กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน)  แบบ 56-1 ประจ ำปี 2557 

  ส่วนที่ 3 หน้ำ 103 

 

                                                          รำยได้แยกตำมประเภทธุรกิจ 
                                                              หน่วย : ล้ำนบำท 

       2557     2556  เปลี่ยนแปลง 
ธุรกิจโรงงำนอุตสำหกรรมกำรผลิต     981.70               1,027.49             (4.45%) 
ธุรกิจโรงแรม     173.14                    25.67                   574.48% 
ธุรกิจ Trading        -                    12.30                  (100.00%) 
 

เห็นได้ว่ำรำยได้จำกธุรกิจโรงแรมเพิ่มขึ้นไปจำกปี 2556 เนื่องมำจำกมีรำยกำรก ำไรจำกกำรปรับโครงสร้ำง
หน้ี จ ำนวน 147.16 ล้ำนบำท และมีรำยได้จำกกำรบริกำรเพิ่มขึ้น เนื่องมำจำกกำรเพิ่มช่องทำงในกำรรับลูกค้ำในโซน
เอเซียเพิ่มขึ้น ในงบก ำไรขำดทุนปี 2557 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้ำมีผลกำรด ำเนินงำนที่ดีขึ้น แต่อย่ำงไรก็ตำม
บริษัทฯมิได้นิ่งนอนใจ ยังคงด ำเนินกำรปรับกลยุทธ์กำรบริหำรจัดกำร ลดต้นทุน เพิ่มผลิตภัณฑ์และเพิ่มช่องทำงใน
กำรรับลูกค้ำมำกขึ้นต่อไป  

รำยได้จำกกำรขำยและให้บรกิำร 

       
หน่วย : ล้ำนบำท 

          
ปี 2557 ปี 2556 

กำรเปล่ียนแปลง 

          จ ำนวน ร้อยละ 

รำยได้จำกกำรขำยและให้บริกำร 
  

970.76 1,015.75 (44.99) (4.43) 

- รำยได้จำกกำรขำยในประเทศ 
  

538.76 634.85 (96.09) (15.14) 

- รำยได้จำกกำรขำยตำ่งประเทศ 
  

386.85 308.15 78.70 25.54 

  รำยไดจ้ำกกำรให้บริกำร 
   

  45.15 72.75 (27.60) (37.94) 

หัก ต้นทุนขำยและบริหำร 
   

860.26 909.14 (48.88) (5.38) 

ก ำไรขั้นตน้     
  

110.51 106.61 3.90 3.65 
 

2.  ต้นทุนขำยและอัตรำก ำไรขั้นต้น 
ต้นทนุขำยในปี 2557 มีจ ำนวน  860.26 ล้ำนบำท ลดลงจ ำนวน  48.88  ล้ำนบำท หรือในอัตรำร้อยละ 5.38 

เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2556 ซึ่งมีต้นทุนขำยจ ำนวน 909.14 ล้ำนบำท ซึ่งต้นทุนขำยลดลงจำกกำรปรับปรุงโรงงำนและ
ส่ังซื้อเครื่องจักรใหม่ที่มีประสิทธิภำพมำทดแทนของเดิมส่งผลให้ต้นทุนวัตถุดิบและค่ำใช้จ่ำยในกำรผลิตลดลง จึงท ำ
ให้อัตรำก ำไรขั้นต้นในปี 2557 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.89 จำกอัตรำก ำไรขั้นต้นในปี 2556  

 
3.  ค่ำใช้จำ่ยในกำรขำยและบริหำร 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรในปี 2557 มีจ ำนวน 143.36 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจ ำนวน 24.18 ล้ำนบำท หรือ
ในอัตรำร้อยละ 20.29 เมื่อเทียบกับปี 2556  ซึ่งมีค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรเป็นจ ำนวน 119.18 ล้ำนบำท  ทั้งนี้
เพรำะบริษัทมีสัดส่วนกำรส่งออกเพิ่มขึ้นจึงส่งผลให้เกิดค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งออกสินค้ำเพิ่มขึ้น นอกจำกนี้บริษัทมี
ค่ำใช้จ่ำยกำรลงทุนในทรัพยำกรบุคคลและระบบสำรสนเทศเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับกำรขยำยตัวทำงธุรกิจในอนำคต 
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4.  ดอกเบี้ยจ่ำย 
บริษัทฯ มีดอกเบี้ยจ่ำยในปี 2557 จ ำนวน 40.91 ล้ำนบำท ลดลงจ ำนวน 5.49 ล้ำนบำท หรือลดลงในอัตรำ

ร้อยละ 11.83  เมื่อเทียบกับปี 2556 ซึ่งมีดอกเบี้ยจ่ำยเป็นจ ำนวน  46.40 ล้ำนบำท เนื่องจำกมีกำรช ำระเงินกู้ระยะส้ัน
และหน้ีสินท่ีผิดนัดช ำระ 

 
ปี 2557 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมจ ำนวน 95.45 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 

9.83 ของรำยได้จำกกำรขำย เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2556 ที่ขำดทุนสุทธิ 5.64 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ (0.55) 
ของรำยได้จำกกำรขำย ทั้งนี้เนื่องจำกอัตรำก ำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้นในปี 2557 และมีก ำไรจำกกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ของ
บริษัทย่อย จ ำนวน 147.16 ล้ำนบำท และมีผลก ำไรจำกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยเพิ่มขึ้น จึง
ท ำให้ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมในปี 2557 เพิ่มขึ้นจำกปี 2556 จ ำนวน 101.09 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นอัตรำร้อยละ 
1,792.38 

 

ในปี 2557 ผู้สอบบัญชีแสดงควำมเห็นแบบมีเงื่อนไข และมีข้อสังเกตที่ส ำคัญส ำหรับงบปีส้ินสุด ณ วันที ่31 
ธันวำคม 2557 ดังนี ้
 
กำรเน้นข้อมูลและเหตุกำรณ์ (ข้อสังเกต) 

1. เงินลงทุนในบริษัทย่อย (บริษัท เดอ ละไม จ ำกัด)  
บริษัทฯ  ได้ลงทุนในหุ้นสำมัญของ  บริษัท เดอ ละไม จ ำกัด   ซึ่งด ำเนินธุรกิจด้ำนโรงแรมที่

เกำะสมุย จังหวัดสุรำษฏร์ธำนี โดยบริษัทฯ บันทึกเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย มีมูลค่ำเงินลงทุนตำมวิธี
รำคำทุนจ ำนวนประมำณ 146.55 ล้ำนบำท และนับแต่เริ่มด ำเนินกำรบริษัทย่อยประสบปัญหำขำดทุน
ต่อเนื่อง โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2555 บริษัทย่อยมีขำดทุนเกินทุนเป็นจ ำนวนเงิน 101.97 
ล้ำนบำท และ 64.46 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ (ขำดทุนสะสมจ ำนวน 201.97 ล้ำนบำท และ164.46 ล้ำน
บำท ตำมล ำดับ) บริษัทฯ ได้ทบทวนกำรประเมินมูลค่ำเงินลงทุนในบริษัทย่อยและมูลค่ำของสินทรัพย์ที่
ก่อให้เกิดรำยได้ของบริษัทย่อย โดยวิธีมูลค่ำปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ (Discounted cash flow) 
ตำมแผนกำรบริหำรธุรกิจของบริษัทย่อย และได้บันทึกค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนในงบกำรเงิน
เฉพำะบริษัท และค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรำยได้ของบริษัทย่อยในงบกำรเงินรวม ส ำหรับ
ช่วงเวลำต่ำงๆ ดังนี้ 

 
  ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ (บำท) 

  เงินลงทุน สินทรัพย์ของบริษัทย่อย 

  จ ำนวนเงิน สะสม จ ำนวนเงิน สะสม 

ไตรมำสที่ 4 ปี 2551  - - 28,569,229.96 28,569,229.96 

ไตรมำสที่ 2 ปี 2553  15,000,000 15,000,000 20,500,000.00 49,069,229.96 

ไตรมำสที่ 4 ปี 2553  7,000,000 22,000,000 22,000,000.00 71,069,229.96 

ไตรมำสที่ 3 ปี 2554  20,000,000 42,000,000 26,000,000.00 97,069,229.96 
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ไตรมำสที่ 2 ปี 2556  40,000,000 82,000,000 - 97,069,229.96 

ไตรมำสที่ 2 ปี 2557  64,547,846 146,547,846 - 97,069,229.96 

 
2. เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย (บริษัท เดอ ละไม จ ำกัด) 

2.1 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 และวันที่ 31 ธันวำคม 2556 บริษัทฯ มีเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
ดังกล่ำวเป็นจ ำนวนเงิน 77.60 ล้ำนบำท และ 79.40 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ โดยเมื่อวันที่ 18 
มิถุนำยน 2553 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำร ได้อนุมัติค ำขอปรับโครงสร้ำงหนี้ของบริษัท
ย่อย ตำมแผนกำรผ่อนช ำระคืนเงินกู้เป็นรำยเดือนระหว่ำงเดือนละ 0.15 ล้ำนบำท ถึงเดือนละ 
2.20 ล้ำนบำท ตำมกระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำนเป็นระยะเวลำรวม 11 ปี   โดยเริ่มผ่อน
ช ำระงวดแรกจ ำนวน  0.15  ล้ำนบำท ในเดือนมกรำคม 2555 และยกเว้นไม่คิดดอกเบี้ยเงินกู้
ทั้งจ ำนวนเป็นเวลำ 5 ปี โดยมีผลตั้งแต่วันท่ี 1 เมษำยน 2553 เป็นต้นไป 

2.2 เมื่อวันที่ 29 ธันวำคม 2557 บริษัทฯ ได้ให้บริษัทย่อย (บริษัท เดอ ละไม จ ำกัด) กู้เงินอีก
จ ำนวน 102 ล้ำนบำท เพื่อน ำไปช ำระหนี้ผิดนัดตำมค ำขอของบริษัทย่อยที่ได้รับอนุมัติจำก
บริษัทบริหำรสินทรัพย์ โดยให้เงินกู้จ ำนวน 102 ล้ำนบำทนี้ ได้รับอนุมัติจำกที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริหำร คิดดอกเบี้ยร้อยละ 1.5 ต่อปี ก ำหนดช ำระคืนเป็นรำยไตรมำสตำม
ตำรำงที่ก ำหนดในสัญญำเป็นเวลำ 16 ปี ระหว่ำงไตรมำสละ 1 ล้ำนบำท ถึงไตรมำสละ 
2.625 ล้ำนบำท เริ่มตั้งแต่เดือนมีนำคม 2558 เป็นต้นไป ท้ังนี้ดอกเบี้ยให้ตั้งค้ำงจ่ำยไว้ช ำระ
หลังจำกได้ช ำระเงินต้นแล้วเป็นรำยไตรมำสๆ ละ 3.395 ล้ำนบำท หำกบริษัทย่อยสำมำรถ
ปฏิบัติได้ตำมเงื่อนไขกำรช ำระเงิน บริษัทฯ ตกลงยกเว้นกำรช ำระดอกเบี้ยคงค้ำงทั้งหมด ณ 
วันที่ช ำระเงินต้นเสร็จสิ้น 

3. หน้ีสินท่ีผิดนัดช ำระ 
วันที่ 23 กรกฎำคม 2555 บริษัทย่อย (บริษัท เดอ ละไม จ ำกัด) ได้รับแจ้งจำกสถำบันกำรเงิน

เจ้ำหนี้ว่ำได้โอนหนี้ทั้งหมดที่ยังคงค้ำงกับสถำบันกำรเงินจ ำนวนเงินประมำณ 164.55 ล้ำนบำท พร้อม
หลักประกันให้แก่บริษัทบริหำรสินทรัพย์แห่งหนึ่ง ดังนั้นบริษัทฯ จึงจัดประเภทหนี้สินดังกล่ำวไปแสดง
เป็น “หนี้สินที่ผิดนัดช ำระ” ในงบกำรเงินรวม และเมื่อวันที่ 15 สิงหำคม 2557 บริษัทบริหำรสินทรัพย์
ดังกล่ำวได้อนุมัติให้บริษทัย่อยช ำระเงินจ ำนวน 110 ล้ำนบำท ถือเป็นกำรช ำระหนี้เสร็จสิ้น ต่อมำในวันที่ 
14 ตุลำคม 2557 บริษัทย่อยฯมีหนังสือถึงบริษัทบริหำรสินทรัพย์ เพื่อขอเจรจำลดหน้ีอีกครั้งหนึ่ง โดยขอ
ช ำระหนี้เป็นจ ำนวนเงิน 102 ล้ำนบำท ภำยในปี 2557 ต่อมำเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกำยน 2557 บริษัท
บริหำรสินทรัพย์ได้อนุมัติค ำขอของบริษัทย่อยให้ช ำระหนี้เพียง 102 ล้ำนบำท โดยให้ช ำระงวดแรก10 
ล้ำนบำท ภำยในวันที่  2 ธันวำคม 2557 และส่วนที่เหลือ 92 ล้ำนบำท ช ำระภำยใน 30 ธันวำคม 2557  
ถือเป็นกำรช ำระหนี้เสร็จส้ิน  และเมื่อวันที่ 29 ธันวำคม 2557 บริษัทย่อยได้ช ำระเงินจ ำนวน 102 ล้ำน
บำทแล้ว และได้รับรู้ก ำไรจำกกำรปรับโครงสร้ำงหน้ีจ ำนวน 147.16 ล้ำนบำท ในงบก ำไรขำดทุนปี 2557 
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4. เงินให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่นที่ผิดนัด 
   บริษัทฯ ได้รับหมำยเรียกตำมค ำฟ้องลงวันท่ี 22 ตุลำคม 2557 ของลูกหนี้ที่ผิดนัดช ำระเงินกู้ 

โดยฟ้องบริษัทฯ และกรรมกำรท่ำนหนึ่งของบริษัทฯ  ในคดีแพ่งข้อหำผิดสัญญำร่วมทุน เพิกถอนนิติกรรม
อ ำพรำงที่โมฆะโดยแจ้งว่ำสัญญำกำรกู้ยืมเงินและสัญญำจ ำนองต่ำง ๆ ท่ีท ำขึ้นระหว่ำงกันนั้นเป็นนิติ
กรรมกำรอ ำพรำง โดยขอให้ศำลมีค ำส่ังเพิกถอนนิติกรรมอ ำพรำงสัญญำเงินกู้ฉบับลงวันที่ 27 กุมภำพันธ์ 
2551 และ ฉบับลงวันที่ 30 พฤษภำคม 2551 สัญญำจ ำนองที่ดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงฉบับลงวันที่ 27 
มิถุนำยน 2551 และวันที่ 31 กรกฎำคม 2551 บริษัทฯได้มอบหมำยให้ทนำยยื่นค ำให้กำรต่อสู้คดีและศำล
ให้เล่ือนนัดชี้สองสถำนและก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินคดีหรือสืบพยำนโจทก์ใหม่ในวันที่ 10 มีนำคม 
2558 

14.1.2  ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร 
 

รำยกำร 
 

ปี 2553 
 

ปี 2554 
 

ปี 2555 
 

ปี 2556 
 

ปี 2557 

อัตรำส่วนแสดงควำมสำมำรถใน
กำรท ำก ำไร 
อัตรำก ำไรขั้นต้น (%) 
อัตรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน (%) 
อัตรำก ำไรสุทธิ (%) 
อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 
อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย ์(%) 

 
 

9.28 
(10.90) 
(8.75) 
(16.42) 
(6.58) 

 

 
 

4.64 
(13.18) 
(11.75) 
(24.51) 
(8.59) 

 
 

4.96 
(10.60) 
(8.21) 
(15.02) 
(5.94) 

 
 

10.49 
(1.24) 
(0.53) 
(1.28) 
(0.44) 

 
 

11.38 
(3.38) 
8.12 
15.18 
7.22 

 
อัตรำผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) เพิ่มขึ้นจำกร้อยละ (0.44) ณ ปี 2556 มำเป็นร้อยละ 7.22 ในปี 2557 และ
อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) เพิ่มขึ้นจำกร้อยละ (1.28) มำเป็นร้อยละ 15.18 ในปี 2557 เนื่องมำจำกบริษัท มีผล
ประกอบดีขึ้นจำกผลขำดทุนสุทธิจ ำนวน (5.64) ล้ำนบำท ในปี 2556 มำเป็นผลก ำไรสุทธิจ ำนวน 93.73 ล้ำนบำท ใน
ปี 2557 สำเหตุที่บริษัทมีผลประกอบกำรท่ีดีขึ้นอำจมำจำกปัจจัยต่ำง ๆ ดังต่อไปน้ี 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรเปล่ียนแปลงควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรของบริษัทฯในปี 2557 

1. รำคำวัตถุดิบที่เปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลำตำมตลำดโลก  
จำกกำรที่รำคำวัตถุดิบหลักโดยเฉล่ียปรับตัวลดลงจำกปี 2556 และรำคำขำยสินค้ำของ

บริษัทจะมีกำรอ้ำงอิงกับรำคำวัตถุดิบของตลำดโลก แต่ด้วยพื้นฐำนของอุตสำหกรรมจักต้องท ำกำร
ส ำรองวัตถุดิบคงคลังไว้ไม่ต่ ำกว่ำ 2 เดือน จึงท ำให้เกิดผลต่ำงระหว่ำงรำคำขำยและต้นทุนจริง บริษัทฯ
จึงเพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำรกำรซื้อวัตถุดิบและกำรจัดกำรคลังวัตถุดิบอย่ำงต่อเนื่อง รวมไปถึง
ด ำเนินกำรปรับนโยบำยด้ำนรำคำให้เหมำะสมกับควำมเส่ียงดังกล่ำว 
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2. ต้นทุนขำย 
ต้นทุนขำยลดลงเนื่องจำก บริษัทฯ มีกำรซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์กำรผลิตเพื่อน ำมำ

ปรับปรุงประสิทธิภำพของกระบวนกำรผลิตท ำให้ต้นทุนวัตถุดิบและค่ำใช้จ่ำยในกำรผลิตลดลง จึง
ส่งผลต่อก ำไรของบริษัทเช่นกัน 

 

3. อัตรำแลกเปล่ียน 
  เนื่องจำกวัตถุดิบหลักได้รับกำรลดหย่อนเรื่องภำษีน ำเข้ำบริษัทจึงปรับนโยบำยกำรซื้อ

วัตถุดิบโดยด ำเนินกำรจัดซื้อจำกต่ำงประเทศ โดยเฉพำะในประเทศจีนมำกขึ้น จึงท ำให้รำคำวัตถุดิบ
นอกจำก 

                       ปรับตำมตลำด commodity แล้วยังปรับตำมอัตรำแลกเปล่ียนอีกด้วยเช่นกัน ในกำรส่งออกไปขำย
ต่ำงประเทศรำคำขำยและก ำไรจักขึ้นอยู่กับอัตรำแลกเปล่ียนด้วยเช่นกัน ดังนั้นหำกยอดขำย
ต่ำงประเทศ และยอดซื้อวัตถุดิบสมดุลย์กันจักท ำให้บริษัทสำมำรถรักษำสมดุลจำกกำรเปล่ียนแปลง
ของอัตรำแลกเปล่ียนได้ 

 

4. กำรปรับโครงสร้ำงหน้ีของบริษัทย่อย 
ในปี 2557 บริษัทฯได้มีกำรปรับโครงสร้ำงหน้ีของบริษัทย่อยและมีกำรช ำระหนี้เสร็จสิ้น ส่งผล

ให้บริษัทฯมีอัตรำส่วนทำงกำรเงินที่ดีขึ้นและลดควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่องอย่ำงมีนัยส ำคัญ ซึ่งควำม
เส่ียงทำงกำรเงินท่ีลดลงมีส่วนช่วยให้บริษัทได้ประโยชน์จำกอัตรำดอกเบี้ยเงินกู้ยืมที่ต่ ำลง ท ำให้บริษัท
มีต้นทุนทำงกำรเงินท่ีต่ ำลง 

 

14.1.3 ฐำนะกำรเงิน 

1. สินทรัพย์ 
 ส่วนประกอบของสินทรัพย์ของบริษัทฯประกอบดว้ย 

สินทรัพย์รวมของบริษัทฯในปี 2557 มีจ ำนวน 1,303.87 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น จ ำนวน 13.05 ล้ำนบำท 
หรือเพิ่มขึ้นในอตัรำร้อยละ 1.01 เมื่อเทยีบกับปี 2556 ซึง่มีสินทรัพย์รวมเป็นจ ำนวน 1,290.82 ล้ำน
บำท สำเหตุหลักมำจำกกำรเพิ่มขึ้นของเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

2. หน้ีสิน 
หน้ีสินรวมของบริษัทในปี 2557 มีจ ำนวน 507.21 ล้ำนบำท ลดลง 345.21 ล้ำนบำท หรือลดลงใน
อัตรำร้อยละ 40.50 เมื่อเทียบกบัปี 2556  ซึ่งมีหนี้สินรวมเป็นจ ำนวน 852.42 ล้ำนบำท สำเหตทุี่
ลดลงมำจำกบริษัทมกีำรช ำระหนี้สินท่ีผิดนัดช ำระ และมำจำกกำรลดลงของเจ้ำหน้ีกำรคำ้ 

 
 ควำมสำมำรถในกำรบริหำรสินทรัพย์ 

(ก) สินทรัพย์ 
(i) สินค้ำคงเหลือ – สุทธ ิ

ค่ำเผื่อมูลค่ำสนิค้ำคงเหลือ 
            ล้ำนบำท 

  ยอดคงเหลอืตน้ป ี    11.860 
 เพิ่มขึน้ (ลดลง) ในระหว่ำงปี       - 
 ยอดคงเหลอืปลำยป ี    11.860 
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บริษัทฯและบริษัทย่อยมีสินค้ำคงเหลือสุทธิ ณ ส้ินปี 2557 และ 2556 เท่ำกับ 142.86 ล้ำนบำท 
และ 188.10 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ โดยสินค้ำคงเหลือส่วนใหญ่ประมำณร้อยละ 78.00 จะอยู่ในรูปของ
วัตถดุิบ ซึ่งสำมำรถเก็บรกัษำและน ำไปผลิตเป็นชิ้นส่วนอื่นไดจ้ึงส่งผลให้บรษิัทไม่มีกำรตั้งส ำรองค่ำเผ่ือ
มูลค่ำสินคำ้คงเหลือลดลงในปี 2557 และในส่วนของสินคำ้ส ำเรจ็รูปนั้นก็ไม่มีกำรตัง้ค่ำเผ่ือมูลค่ำสินคำ้
คงเหลือลดลงเช่นกันเนื่องจำกบริษัทจะผลิตสินค้ำตำมค ำส่ังซื้อของลูกค้ำเป็นหลัก 
Note: บริษัทฯมีนโยบำยกำรตั้งคำ่เผ่ือสินค้ำเคลื่อนไหวชำ้เกิน 1 ปีในอัตรำร้อยละ 100   

 
(ii) เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของเงนิลงทุนในบริษทัย่อย (บริษทั เดอ ละไม จ ำกัด) 
 ปี    จ ำนวน (ล้ำนบำท)  สะสม (ล้ำนบำท) 
2555         -          42.00 
2556       40.00       82.00 
2557       64.55                   146.55 
ในปี 2557 บริษัทฯเห็นวำ่ควรบันทึกคำ่เผ่ือกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นอกี

จ ำนวน 64.55 ล้ำนบำท ตำมเหตุผลที่กล่ำวไว้ก่อนหน้ำ 
 

(iii) สินทรัพย์ของบริษัทย่อย 
ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของสนิทรัพย์ของบริษทัย่อย (บริษทั เดอ ละไม จ ำกัด) 

 ปี    จ ำนวน (ล้ำนบำท)  สะสม (ล้ำนบำท) 
2555         -          97.07 
2556         -       97.07 
2557                                     -                                      97.07 
ในปี 2557 บริษัทฯเห็นวำ่ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ของบริษัทย่อยในงบกำรเงินรวมนั้นม ี            

จ ำนวนทเีหมำะสมแล้ว เนื่องจำกผลกำรด ำเนินงำนของบรษิัทย่อยมีแนวโน้มที่ดีขึ้นจำกกำรปรบันโยบำย
และกำรเปล่ียนแปลงกำรบริหำรจัดกำรภำยใน     

(ข) ลูกหนี้ 
 ณ.วันท่ี 31 ธันวำคม 2557 ลูกหนี้กำรคำ้ของบรษิัทฯและบริษัทยอ่ยจ ำแนกตำมอำยุของลูกหนี้ดังนี้ 

  อำยุของลกูหนี ้    ล้ำนบำท    %         
  ยังไม่ครบก ำหนดช ำระ   139.916   52.58 
  เกินวันครบก ำหนดช ำระ      
 น้อยกวำ่ 3 เดือน    56.453   21.22 

 3 – 6 เดือน       0.416     0.11 
 6 – 12 เดือน     10.398     3.91 
 มำกกวำ่ 12 เดือน    58.911     22.14 
 รวม              266.094                       100.00 
 ค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ     41.815   15.71 
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บริษัทมีนโยบำยกำรให้สินเชื่อกับลูกค้ำเกรด A ที่มียอดซื้อสูง และช ำระเงินตรงเวลำ 90 วัน ส ำหรับลูกค้ำ
เกรด B ที่มียอดซื้อระดับกลำงและเป็นลูกค้ำของบริษัทมำไม่น้อยกวำ่ 2 ปี และมีประวัติช ำระเงนิท่ีอยู่ในเกณฑ์ดี 60 
วัน โดยท ำกำรก ำหนดวงเงินเพื่อควบคมุมิใหย้อดคำ้งช ำระมำกเกินที่จกัสำมำรถท ำให้บรษิัทอยู่ในสภำวะเส่ียงไว้อีก
รอบหน่ึงและส ำหรับลูกค้ำเกรดทีต่่ ำกว่ำ หรือเพิง่กระท ำกำรซื้อขำยบริษัทจักขำยเป็นเงินสดจึงท ำให้เห็นไดว้่ำมียอด
ลูกหนี้ท่ียังมิครบก ำหนดช ำระสูงถึง 52.58% และลูกหนี้กำรค้ำทีเ่กินวันครบก ำหนดช ำระน้อยกว่ำ 3 เดือนนั้น ส่วน
ใหญ่เกดิจำกรอบระยะเวลำกำรเรียกเก็บเงินของบริษัทแตกตำ่งจำกรอบระยะเวลำกำรจ่ำยช ำระของลูกค้ำจึงส่งผลให้
บริษัทมีหน้ีที่เกินช ำระน้อยกวำ่ 3 เดือนมีอยู่ร้อยละ 21.22 ทั้งนี้บริษัทมีกระบวนกำรติดตำมหนี้ท่ีมำกกว่ำ 6 เดือนแต่
ไม่เกิน 12 เดือนอย่ำงเป็นระบบโดยมีกำรติดตำมอย่ำงสม่ ำเสมอต่อเนื่องและปรับปรุงโครงสร้ำงหน้ีให้เหมำะสมกับ
ควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ของลูกหนี้ ซึ่งบริษัทฯยงัคงมั่นใจวำ่จักสำมำรถตดิตำมหนี้ก้อนดังกลำ่วได้อยำ่งครบถ้วน
และส ำหรับลูกหนี้กำรคำ้ที่มำกกว่ำ 12 เดือนนั้นเป็นลูกหนี้กำรคำ้ที่เกิดจำกกำรขำยสินค้ำของธุรกิจโรงงำน
อุตสำหกรรมกำรผลิต ซึ่งบริษัทฯได้ด ำเนินกำรฟ้องร้องคดีและยื่นค ำขอรับช ำระหนี้กับลูกหนีก้ำรคำ้ดังกล่ำวแล้ว  
ส ำหรับกำรตัง้ส ำรองค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญบริษัทฯเห็นวำ่เพยีงพอแล้ว 

 
14.1.4 ควำมเพยีงพอของเงินทุน 

 กระแสเงินสด 
ในส่วนงบกระแสเงินสด ในปี 2557 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิที่ได้มำจำกกำรด ำเนินงำน  :  เท่ำกับ 17.16 

ล้ำนบำท  ในส่วนของกิจกรรมกำรลงทุน บริษัทฯ ได้ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ใหม่เพื่อปรับปรุงกระบวนกำรผลิต
ส ำหรับธุรกิจโรงงำนอุตสำหกรรมผลิตจ ำนวน 29.36 ล้ำนบำท รวมเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนทั้งส้ิน 43.35 
ล้ำนบำท ส ำหรับกระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน บริษัทมีกำรรับเงินกู้จำกสถำบันกำรเงินระยะส้ัน จ ำนวน 
105.58 ล้ำนบำท เงินสดรับจำกกำรเพิ่มทุน 262.82 ล้ำนบำท โดยมีเงินสดจ่ำยช ำระดอกเบี้ยจ่ำย 18.83 ล้ำนบำท  
บริษัทมีกำรช ำระเงินเบิกเกินบัญชีธนำคำรและเงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน 116.94 ล้ำนบำท  และช ำระคืน
เงินกู้ยืมระยะยำวจ ำนวน 70.82 ล้ำนบำท ท ำให้บริษัทมีเงินสดสุทธจิำกกิจกรรมจัดหำเงิน 161.63 ล้ำนบำท ดังนั้น ณ 
ส้ินปี 2557 บริษัทฯ มีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเป็นจ ำนวน 149.19 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปีก่อน 135.41 
ล้ำนบำท 

 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 บริษัทฯมีโครงสร้ำงเงินทุนประกอบหนี้สิน 507.21 ล้ำนบำท และส่วนของผู้ถือ
หุน้  796.67 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นอัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.64 เท่ำ 

 

14.2 ปัจจัยหรือรำยกำรส ำคัญที่มีผลตอ่กำรเปลี่ยนแปลงของกระแสเงินสดจำกกิจกรรมต่ำงๆซึ่งอำจ    
มีผลต่อฐำนะกำรเงนิของบริษทัในอนำคต  
ควำมสำมำรถของกำรช ำระคืนหนี้สินระยะสั้น 

บริษัทฯมีหนี้สินหมุนเวียน จ ำนวน 469.93 ล้ำนบำท ในขณะที่มีสินทรัพย์หมุนเวียนจ ำนวน 617.36 ล้ำน
บำท  ท ำให้บริษัทฯมีควำมสำมำรถในกำรจ่ำยคืนหนี้สินระยะสั้นค่อนข้ำงสูง   
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 ควำมเพียงพอของสภำพคลอ่ง 
 

รำยกำร 
 

ปี 2553 
 

ปี 2554 
 

ปี 2555 
 

ปี 2556 
 

ปี 2557 

อัตรำส่วนสภำพคลอ่ง 
อัตรำส่วนสภำพคล่อง (เทำ่) 
อัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเรว็ (เท่ำ) 
อัตรำส่วนสภำพคล่องกระแสเงินสด (เท่ำ) 
อัตรำส่วนหมุนเวยีนลูกหนี้กำรคำ้ (เทำ่) 
ระยะเวลำเก็บหน้ีเฉล่ีย (วัน) 
อัตรำส่วนหมุนเวยีนสินค้ำคงเหลือ (เท่ำ) 
ระยะเวลำขำยสินค้ำเฉล่ีย (วัน) 
อัตรำส่วนหมุนเวยีนเจำ้หน้ี (เท่ำ) 
ระยะเวลำช ำระหนี้ (วัน) 
Cash Cycle (วัน) 

 
1.01 
0.46 

(0.09) 
3.83 
93.98 
23.33 
15.43 
5.60 
64.24 
45.18 

 
0.76 
0.27 
0.02 
3.45 

104.42 
22.79 
15.79 
5.90 
60.97 
59.25 

 
0.72 
0.29 
0.24 
3.83 
94.11 
21.49 
16.75 
6.72 
53.57 
57.29 

 
0.81 
0.42 
0.13 
3.32 

108.29 
29.65 
12.14 
5.64 
63.87 
56.56 

 
1.31 
0.80 
0.03 
3.13 

115.10 
28.85 
12.48 
5.49 
65.52 
62.06 

            
บริษัทฯมีอัตรำส่วนสภำพคล่อง ณ 31 ธันวำคม 2557 เท่ำกับ 1.31 เท่ำเพิ่มขึ้นจำกปี 2556 เนื่องจำก 

หน้ีสินหมุนเวียนลดลงจำกปี 2556 ร้อยละ 39.90 จำกอัตรำส่วนสภำพคล่องนั้นบริษัทฯมีสินทรัพย์หมุนเวียนมำกกว่ำ
หนี้สินหมุนเวียนส่งผลให้บริษัทฯมีสภำพคล่องที่สำมำรถช ำระหนี้สินหมุนเวียนได้ และมีอัตรำส่วนสภำพคล่องหมุน
เร็วเท่ำกับ 0.80 เท่ำเพิ่มขึ้นจำกปี 2556 เนื่องจำกเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึ้นจำกปี 2556 ร้อยละ 
982.87 และมีอัตรำส่วนสภำพคล่องกระแสเงินสดเท่ำกับ 0.03 เท่ำลดลงจำกปี 2556 เนื่องจำกมีกระแสเงินสดจำก
กำรด ำเนินงำนลดลงจำกปีก่อน 

บริษัทฯมี Cash Cycle ณ.วันที่ 31 ธันวำคม 2557 จ ำนวน 62.06 วัน เพิ่มขึ้นจำกปีก่อน จ ำนวน 5.50 วัน 
เนื่องจำกระยะเวลำเก็บหน้ีเฉล่ียเพิ่มขึ้นจำกปีก่อน  6.81 วัน  
 
 ควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ และควำมสำมำรถในกำรปฏิบตัิตำมเงือ่นไขกำรกู้ยืมที่ส ำคญั 

รำยกำร ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ 
อัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่ำ) 
อัตรำส่วนควำมสำมำรถช ำระดอกเบี้ย (เท่ำ) 
อัตรำส่วนควำมสำมำรถช ำระภำระผูกพัน (เท่ำ) 
อัตรำกำรจ่ำยเงินปันผล (%) 

 
1.60 

(1.05) 
    (0.80) 

- 

 
2.18 
1.42 

      0.21 
- 

 
1.98 
5.04 

   (1.51) 
- 

 
1.94 
3.00 

     3.98 
- 

 
0.64 
1.42 
 0.47 

- 
 
บริษัทฯมีอัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 เท่ำกับ 0.64 เท่ำ ลดลงจำก    

ปี 2556 จ ำนวน 1.30 เท่ำ เนื่องจำกบริษัทมีกำรช ำระหนี้สินผิดนัดช ำระท้ังหมด 
เงื่อนไขที่บริษัทต้องปฏิบัติกำรกู้ยืมที่ส ำคัญ ได้แก่ กำรด ำรงอัตรำส่วนทำงกำรเงิน กำรด ำรงอัตรำส่วนของ

หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น และอัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ รวมทั้งกำรไม่เปล่ียนแปลงโครงสร้ำงกำรถือ
หุ้นรำยใหญ่ ที่ซึ่งที่ผ่ำนมำบริษัทยังคงสำมำรถปฏิบัติได้ตำมเงื่อนไขกำรด ำรงอัตรำส่วนของหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 
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โดยมีบำงค่ำที่เบี่ยงเบนไปจำกเงื่อนไขอันสืบเนื่องมำจำกกำรลงทุนของบริษัทในบริษัทย่อย อย่ำงไรก็ตำมบริษัทได้รับ    
กำรผ่อนผันจำกสถำบันกำรเงินส ำหรับกำรบังคับใช้อัตรำส่วนข้ำงต้น 

14.2.2 ภำระผูกพันด้ำนหนี้สิน (หมำยเหตุประกอบงบข้อ 33) 
บริษัทฯ 

- บริษัทฯ มีสัญญำเช่ำที่ดินเพื่อใช้เป็นโกดังเก็บสินค้ำ โดยมีก ำหนดระยะเวลำสิบสอง (12) ปี  ค่ำเช่ำ
รำยปีมีจ ำนวนเงิน 480,000 บำท  

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2557 และ 2556  บริษัทฯ มีภำระผูกพันตำมสัญญำขั้นต่ ำตำมสัญญำ 
ซึ่งต้องจ่ำยในอนำคต ดังต่อไปน้ี :- 

  จ ำนวนเงิน (บำท) 
  ณ วันท่ี  
  31 ธันวำคม 2557  31 ธันวำคม 2556 

ครบก ำหนดช ำระภำยในหนึง่ป ี  480,000.00  480,000.00 
ครบก ำหนดหลังจำก 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี  1,920,000.00  1,920,000.00 
ครบก ำหนดหลังจำก 5 ป ี  280,000.00  760,000.00 

รวม  2,680,000.00  3,160,000.00 
 

- ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2557 และ 2556 บริษัทฯ  มีภำระผูกพันตำมสัญญำ  L/C กับสถำบัน
กำรเงินหลำยแห่ง เป็นจ ำนวนเงินรวม 33.57 ล้ำนบำท และ 102.93 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ 

บริษัทย่อย 

- บริษัทย่อย ได้ท ำสัญญำเช่ำที่ดินเพื่อใช้เป็นท่ีตั้งของโรงแรม ก ำหนดระยะเวลำ 26 ปี ตั้งแต่เดือน
มิถุนำยน 2548 ส้ินสุดเดือนมิถุนำยน 2574 เป็นมูลค่ำ 22 ล้ำนบำท โดยจ่ำยช ำระไปแล้ว 12 
ล้ำนบำท ส่วนที่เหลือจ ำนวน 10 ล้ำนบำท ทยอยจ่ำยตำมที่ก ำหนดในสัญญำทุกเดือนมิถุนำยน 
เริ่มตั้งแต่ปี 2558 ส้ินสุดปี 2567  

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 และวันที่ 31 ธันวำคม 2556 บริษัทฯ มีภำระผูกพันตำม
สัญญำขั้นต่ ำตำมสัญญำ ซึ่งต้องจ่ำยในอนำคต ดังต่อไปน้ี 

  จ ำนวนเงิน (บำท) 
  ณ วันท่ี 
  31 ธันวำคม 2557  31 ธันวำคม 2556 

ครบก ำหนดช ำระภำยในหนึง่ป ี  2,000,000.00  2,000,000.00 
ครบก ำหนดหลังจำก 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี  3,556,000.00  3,556,000.00 
ครบก ำหนดหลังจำก 5 ป ี  4,444,000.00  4,444,000.00 

รวม  10,000,000.00  10,000,000.00 
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- บริษัทย่อย มีสัญญำเช่ำที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้ำงบนโฉนดที่ดินเป็นอำคำร 4 ชั้น เพื่อประกอบธุรกิจ
โรงแรมอีกแห่งหน่ึง ก ำหนดระยะเวลำยี่สิบปี (20 ปี) เริ่มตั้งแต่เดือนมกรำคม 2553 ส้ินสุดเดือน
ธันวำคม 2572 โดยตกลงช ำระค่ำเช่ำเป็นรำยเดือน สุทธิจำกหักภำษี ณ ที่จ่ำย เดือนละ 
200,000 บำท  และมีกำรปรับอัตรำค่ำเช่ำรำยเดือนเพิ่มขึ้น 10% ทุก ๆ  3 ปี  

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 และวันท่ี 31 ธันวำคม 2556  บริษัทย่อย มีภำระผูกพันตำม
สัญญำขั้นต่ ำตำมสัญญำ ซึ่งต้องจ่ำยในอนำคต ดังต่อไปน้ี  

  จ ำนวนเงิน (บำท) 
  ณ วันท่ี 
  31 ธันวำคม 2557  31 ธันวำคม 2556 

ครบก ำหนดช ำระภำยในหนึง่ป ี  2,778,947.37  2,778,947.37 
ครบก ำหนดหลังจำก 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี  12,533,052.63  11,949,473.68 
ครบก ำหนดหลังจำก 5 ป ี  38,978,405.05  42,340,931.37 
 รวม  54,290,405.05  57,069,352.42 

 
14.2.3 ปัจจัยทีม่ีผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต 

1. ค่ำแรง 
 ตำมที่รัฐบำลมีนโยบำยก ำหนดค่ำแรงขั้นต่ ำเท่ำกับ 300 บำท นั้นส่งผลกระทบต่อภำวะกำรณ์ขำดแคลน

แรงงำน เนื่องจำกพนักงำนส่วนใหญ่เป็นคนต่ำงจังหวัดที่มิจ ำเป็นต้องท ำงำนในกรุงเทพฯ หรือเขตปริมณฑลอีกต่อไป 
เพรำะสำมำรถท ำงำนใกล้บ้ำนที่ให้ค่ำแรงที่เท่ำเทียมกัน อีกทั้งยังท ำให้ค่ำใช้จ่ำยในกำรผลิตของบริษัท เพิ่มมำกขึ้น
จำกเดิมอีกด้วย จึงท ำให้บริษัทเร่งพิจำรณำลดกำรใช้แรงงำนคนโดยไปใช้เทคโนโลยี เช่น เครื่องจักรกลแทน 

 
2. อัตรำแลกเปล่ียน 
       หำกเงินบำทต่อดอลล่ำร์สหรัฐ มีกำรแกว่งตัว จะส่งผลให้บริษัทฯ อำจมียอดขำยลดลงหรือเพิ่มขึ้น และ

ค ำส่ังซื้อวัตถุดิบอำจจะชะลอหรือเพิ่มขึ้นตำม ทั้งนี้เนื่องจำก ทองแดงและอลูมิเนียมเป็นวัตถุดิบที่มีสัดส่วนอย่ำงมี
นัยส ำคัญในต้นทุนสินค้ำ จึงส่งผลให้กำรขำดทุน หรือก ำไรจำกอัตรำแลกเปล่ียนมีนัยส ำคัญต่อก ำไรสุทธิ ทั้งนี้บริษัทฯ                
มีกระบวนกำรคัดเลือกเครื่องมือทำงกำรเงินที่ใช้ในกำรบริหำรเพื่อลดควำมเส่ียงจำกอัตรำแลกเปล่ียน เช่นกำรท ำ 
Forward; กำรจัดกำร balance ยอดซื้อวัตถุดิบจำกต่ำงประเทศให้มีสัดส่วนไม่แตกต่ำงจำกยอดรำยได้จำกกำรขำย
ต่ำงประเทศ เป็นต้น 
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กำรรับรองควำมถูกต้องของข้อมูล 

 “ บริษัทได้สอบทำนข้อมูลในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยควำมระมัดระวัง 
บริษัทขอรับรองว่ำ ข้อมูลดังกล่ำวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท ำให้ผู้อื่นส ำคัญผิด  หรือไม่ขำดข้อมูลที่ควร
ต้องแจ้งในสำระส ำคัญ นอกจำกนี้ บริษัทขอรับรองว่ำ 

(1)  งบกำรเงินและข้อมูลทำงกำรเงินท่ีสรุปมำในแบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี ได้แสดงข้อมูล
อย่ำง ถูกต้องครบถ้วนในสำระส ำคัญเกี่ยวกับฐำนะกำรเงิน  ผลกำรด ำเนินงำน และกระแสเงินสดของบริษัท
และบริษัทย่อยแล้ว  

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบกำรเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่ำบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่
เป็นสำระส ำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่ำงถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำม
ระบบดังกล่ำว 

(3)  บริษัทได้จัดให้มีระบบกำรควบคุมภำยในที่ดี  และควบคุมดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำมระบบ
ดังกล่ำว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยใน ณ วันที่ 31 ธันวำคม  2557 ต่อผู้สอบ
บัญชีและกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทแล้ว  ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและกำรเปล่ียนแปลงที่ส ำคัญของ
ระบบกำรควบคุมภำยใน  รวมทั้งกำรกระท ำที่มิชอบที่อำจมีผลกระทบต่อกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินของ
บริษัทและบริษัทย่อย 

 

                       ในกำรนี้ เพื่อเป็นหลักฐำนว่ำเอกสำรทั้งหมดเป็นเอกสำรชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองควำม
ถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมำยให้ นำงจันทน์กะพ้อ  ดิสกุล เป็นผู้ลงลำยมือชื่อก ำกับเอกสำรนี้ไว้ทุกหน้ำด้วย  
หำกเอกสำรใดไม่มีลำยมือชื่อของ นำงจันทน์กะพ้อ  ดิสกุล ก ำกับไว้ บริษัทจะถือว่ำไม่ใชข่้อมูลท่ีบริษัทได้รับรอง
ควำมถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่ำวข้ำงต้น  

          ชื่อ-สกุล                        ต ำแหน่ง                 ลำยมือชื่อ 

 

1.  นำยอำรีย ์ พุ่มเสนำะ   กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม           .....................................................  
                                                                                              

2.  นำยทวีศกัดิ์     หวังก่อเกียรต ิ          กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม           .....................................................               

 

 

     ผู้รับมอบอ ำนำจ    
 

            นำงจันทน์กะพ้อ     ดิสกุล   กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม           ..................................................... 
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รำยละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหำรและผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท 
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รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผู้บริหำรและเลขำนุกำรบริษัท 

ชื่อ-สกุล/ต ำแหนง่ 
อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิำงกำรศึกษำ 
สัดส่วนกำรถอื
หุ้นในบริษทั 

      ควำมสัมพนัธท์ำง 
ครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำนในระยะ 5 ปียอ้นหลัง 

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

66 -      -  พัฒนบริหำรศำสตร์มหำบัณฑิต  
          (รัฐประศำสนศำสตร์)  
          สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ 

 
- หลักสูตร Director Accreditation  
  Program (DAP) รุ่นที่ 90/2011 
- หลักสูตร Role of the Chairman 
  Program(RCP) รุ่นที่ 27/2012 
 

0% 
 0%* 
  0%** 

 
 

- พ.ค.2554 -ปัจจุบัน 
 

2552 – ปัจจุบัน 
ปัจจุบนั 
2557 
2557 

2551 - 2552 
2550 – 2551 

2557 

กรรมกำรอิสระ/ประธำนกรรมกำร
บริษัท/ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
ที่ปรึกษำมลูนธิ ิ
นำยกสมำคมศษิย์เกำ่ 
กรรมกำรสภำ 
ประธำนกรรมกำรสง่เสริมกิจกำร 
หัวหนำ้นำยต ำรวจรำชส ำนักประจ ำ 
รองผู้บัญชำกำรต ำรวจแหง่ชำติ 
อนุกรรมกำรข้ำรำชกำรต ำรวจ 

บมจ. ซี.ไอ.กรุ๊ป  
 
มูลนิธิโรงเรียนนำนำชำติไทย – จีน 
โรงเรียนโยธินบูรณะ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 
ส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำต ิ
ส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ 
ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

ผลติและจ ำหนำ่ยคอยล ์
 
สถำบนักำรศึกษำ 
สถำบนักำรศึกษำ 
สถำบนักำรศึกษำ 
สถำบนักำรศึกษำ 
ส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ 
ส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ 
ส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ 
 2. นำยอำรีย์ พุ่มเสนำะ*** 

รองประธำนกรรมกำรบริษัท / 
ประธำนกรรมกำรบริหำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60 - ปริญญำตรี บริหำรธุรกิจ 
  สำขำวิทยำกำรจัดกำร 
  มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 
 

- หลักสูตร Director Accreditation 
  Program  (DAP) รุ่นที่ 27/2004  
- หลักสูตร Role of the Chairman    
 Program (RCP)  รุ่นที่ 14/2006 
- หลักสูตร Role of the Compensation  
  Committee (RCC) รุ่นที่ 8/2009 
  สมำคมสง่เสริมสถำบันกรรมกำร 
  บริษัทไทย   
 

9.43 % 
0%* 
 0%** 

 
 
 

พี่ชำยนำยธีระ  พุ่มเสนำะ 
(กรรมกำร) และ 
นำงจนัทน์กะพ้อ  ดิสกลุ 
(กรรมกำร) 
บิดำนำงสำวรัตนกมล  
พุ่มเสนำะ  
(ผช.กรรมกำรผูจ้ัดกำร) 

 

ปัจจุบนั 
 
 

ปัจจุบนั 
ก.ย. 2549 - ส.ค. 2550 

2526-2552 
 

2546-2553 
2546-2554 

 
2546-ปัจจุบนั 

 
 
 

ปัจจุบนั 

รองประธำนกรรมกำรบริษัท/ 
ประธำนกรรมกำรบริหำร/ 
กรรมกำรผู้จัดกำร 
ประธำนกรรมกำรบริษัท/ 
ประธำนกรรมกำรบริษัท 
ประธำนกรรมกำร/ประธำน 
 
กรรมกำรบริหำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
 
 
กรรมกำร   

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

ผลติและจ ำหนำ่ยคอยล ์
 
 
ธุรกิจโรงแรม 
ผลติและจ ำหนำ่ยคอยล ์
ผลติและจ ำหนำ่ยแผงรับรังสี
แสงอำทิตย ์
รับเหมำกอ่สร้ำง 
ค้ำอสงัหำริมทรัพย ์
ค้ำอสงัหำริมทรัพย ์
รับเหมำกอ่สร้ำง 
จ ำหนำ่ยอะไหล่และอุปกรณ์
เคร่ืองมือไฟฟำ้สอบเทียบเคร่ืองวดั
และควบคุม 
ผลติและจ ำหนำ่ยอุปกรณ์และ
ชิ้นส่วนของเคร่ืองปรับอำกำศและ
เคร่ืองท ำควำมเย็นทุกชนิด 
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เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 2 

 

ชื่อ-สกุล/ต ำแหนง่ 
อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิำงกำรศึกษำ 
สัดส่วนกำรถอื
หุ้นในบริษทั 

      ควำมสัมพนัธท์ำง 
ครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำนในระยะ 5 ปียอ้นหลัง 

ช่วงเวลำ ต ำแหนง่ ชื่อบริษทั ประเภทธุรกิจ 
3.นำยทวศีักดิ์ หวังกอ่เกียรต*ิ** 
กรรมกำร /กรรมกำรบริหำร 
 
 
 
 
 
 

63 - ปริญญำตรี   
  คณะเทคโนโลยีและกำรอุตสำหกรรม 
  สถำบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลำ้   
  พระนครเหนือ 
 
- หลักสูตร Director Accreditation 
  Program  (DAP) รุ่นที่ 27/2004 
 สมำคมสง่เสริมสถำบันกรรมกำร      
 บริษัทไทย 

3.53% 
0%* 
  0%** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2526-ปัจจุบนั 
 

2551- 2552 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรรมกำร/ รองประธำน
กรรมกำรบริหำร/กรรมกำรบริหำร 
กรรมกำร/ กรรมกำรบริหำร 
 
 
 
 
 
 
 
 

บมจ. ซี.ไอ.กรุ๊ป  
 
บจ.เดอ ละไม  
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลติและจ ำหนำ่ยคอยล ์
 
ธรุกิจโรงแรม 
 
 
 
 
 
 
 
 4. นำยธีระ พุ่มเสนำะ*** 

กรรมกำร / กรรมกำรบริหำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

58 - ปริญญำโท M.B.A. (เกียรตินิยม) 
  สำขำกำรตลำด 
  สถำบนับัณฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ 
 
- หลักสูตร Director Accreditation 
  Program  (DAP)  รุ่นที่ 27/2004 
  สมำคมสง่เสริมสถำบันกรรมกำร 
  บริษัทไทย 
 

1.39% 
0%* 
  0%** 

 

เป็นนอ้งชำย 
นำยอำรีย์  พุ่มเสนำะ 
(ประธำน
กรรมกำรบริหำร) และ
เป็นพีช่ำย 
นำงจนัทน์กะพ้อ  ดิสกลุ  
(กรรมกำร)  

2548-ปัจจุบนั 
2551-ปัจจุบนั 
2535-2548 

 
ธ.ค.2549- 2550 

 
2547-ปัจจุบนั 
2546-2551 

 
2543-ปัจจุบนั 

 
 

 
2542-ปัจจุบนั 

 
ปัจจุบนั 

กรรมกำร/กรรมกำรบริหำร 
กรรมกำร/กรรมกำรบริหำร 
กรรมกำร/กรรมกำรบริหำร/ 
กรรมกำรผู้จัดกำร 
กรรมกำร 
 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
 
กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
 
 
กรรมกำร 
 
กรรมกำร 

บมจ. ซี.ไอ.กรุ๊ป  
บจ.เดอ ละไม 
บมจ. ซี.ไอ.กรุ๊ป  
 
บจ. เอววี ี
 
MDICP Holding Co., Ltd. 
บจ. เอ ซี สแควร์ เอ็นเนอร์ยี่  
 
กลุ่มอตุสำหกรรม 
เคร่ืองปรับอำกำศและท ำควำมเย็น 
สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย 
 
บจ. นอร์ทอสีต์ คอนซลัแตนส์  
 
บจ. ซีไอจี (ประเทศไทย) 

ผลติและจ ำหนำ่ยคอยล ์
ธุรกิจโรงแรม 
ผลติและจ ำหนำ่ยคอยล ์
 
ผลติและจ ำหนำ่ยชิน้สว่น
เคร่ืองปรับอำกำศ 
บริกำรธุรกิจภำยในกลุ่ม 
ผลติและจ ำหนำ่ยแผงรับรังสี
แสงอำทิตย ์
องค์กรอิสระ 
 
 
 
บริกำรให้ค ำปรึกษำ ออกแบบ ทดสอบ 
และส ำรวจงำนดำ้นวิศวกรรม 
ผลติและจ ำหนำ่ยอุปกรณ์และ
ชิ้นส่วนของเคร่ืองปรับอำกำศและ
เคร่ืองท ำควำมเย็นทุกชนิด 
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เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 3 

 

ชื่อ-สกุล/ต ำแหนง่ 
อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิำงกำรศึกษำ 
สัดส่วนกำรถอื
หุ้นในบริษทั 

      ควำมสัมพนัธท์ำง 
ครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำนในระยะ 5 ปียอ้นหลัง 

ช่วงเวลำ ต ำแหนง่ ชื่อบริษทั ประเภทธุรกิจ 
5.นำงจนัทน์กะพ้อ ดสิกุล*** 
กรรมกำร / กรรมกำรบริหำร  
และ  เลขำนุกำรบริษัท 

49 - ปริญญำโท  
  Financial /Economics / 
  Business Administration 
  มหำวิทยำลัย เอ็มโพเรีย สเตท    
  สหรัฐอเมริกำ 
 
- หลักสูตร Director Accreditation 
  Program  (DAP) รุ่นที่ 60/2006 
  สมำคมสง่เสริมสถำบันกรรมกำร 
  บริษัทไทย 
 
 
 

0.08% 
0%* 
  0%** 

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

2549-ปัจจุบนั 
2551-2552 

เม.ย. 2547-2549 
 

2544-เม.ย.2547 
 

2543-2544 
2540-2541 

 

กรรมกำร/กรรมกำรบริหำร 
กรรมกำร/กรรมกำรบริหำร 
ผู้จดักำรทัว่ไป / ผู้จัดกำรฝ่ำย
กำรตลำด / ผู้จดักำรฝ่ำยธุรกำร  
ผู้จดักำรทัว่ไป /  ผู้จัดกำรฝำ่ยธุรกำร / 
ผู้จดักำรฝ่ำยต่ำงประเทศ 
ผู้ชว่ยผูจ้ัดกำรทัว่ไป 
Transportation Executive 

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

ผลติและจ ำหนำ่ยคอยล ์
ธุรกิจโรงแรม 
ผลติและจ ำหนำ่ยคอยล ์
 
ผลติและจ ำหนำ่ยคอยล ์
 
ผลติและจ ำหนำ่ยคอยล ์
บริกำรด้ำนกำรขนสง่ 

6. นำยทรงพล  อันนำนนท ์
กรรมกำรอิสระ /  
กรรมกำรตรวจสอบ 

44 - Master of Science in Administration 
Concentration in international Business, 
Central Michigan, United States 
 
 
- หลักสูตร Director Accreditation  
  Program (DAP) รุ่นที่ 90/2011 

0% 
 0%* 
   0%** 

 

- พ.ค. 2554 - ปัจจุบัน 
ก.พ. 2554 – ปัจจุบัน 
2547 – ปัจจุบัน 

 
2544 – ปัจจุบัน 

กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมกำร 
 
ทนำยควำมอำวุโส 

บมจ.ซี.ไอ.กรุ๊ป 
บมจ. สแกน โกลบอล 
บจ. ส ำนักงำนกฎหมำย 
อันนำนนท ์
บจ. ส ำนักงำนกฎหมำย 
ปุณญฤทธิ ์

ผลติและจ ำหนำ่ยคอยล ์
ให้สินเชือ่เชำ่ซื้อรถยนต ์
ที่ปรึกษำกฎหมำย 
 
ที่ปรึกษำกฎหมำย 
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เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 4 

 

ชื่อ-สกุล/ต ำแหนง่ 
อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิำงกำรศึกษำ 
สัดส่วนกำรถอื
หุ้นในบริษทั 

      ควำมสัมพนัธท์ำง 
ครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำนในระยะ 5 ปียอ้นหลัง 

ช่วงเวลำ ต ำแหนง่ ชื่อบริษทั ประเภทธุรกิจ 
7. นำยนฎศิวร์  รอดเพชร 
กรรมกำรอิสระ /  
กรรมกำรตรวจสอบ 

45 
 

- ปริญญำโท บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต 
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
 
 
- หลักสูตร Director Accreditation  
  Program (DAP) รุ่นที่ 90/2011 
 

0% 
 0%* 
   0%** 

 

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

 
ต.ค. 2551 – ธ.ค. 2552 

 
มี.ค. 2548  – ต.ค. 2551 

 

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

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

ผลติและจ ำหนำ่ยคอยล ์
ให้สินเชือ่เชำ่ซื้อรถยนต ์
ที่ปรึกษำทำงดำ้นเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 
ที่ปรึกษำทำงดำ้นเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 
ด ำเนินกำรดำ้นธุรกิจรถยนต์แบบ
ครบวงจร 

 
 
หมำยเหตุ :  1. * สัดส่วนกำรถือหุ้นของคู่สมรส  

    ** สัดส่วนกำรถือหุ้นของบุตรที่ยังไม่บรรลุนติิภำวะ          
 2.  สัดส่วนกำรถือหุ้น ณ วันที่ 9 มกรำคม 2558        
 3.  *** กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมผูกพันบริษัท ตำมข้อบังคับของบริษัท  
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เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 5 

 

 
คณะผู้บริหำร / Executive Management  

 
1. นำยอำรีย์   พุ่มเสนำะ    
    ต ำแหน่ง                 :   กรรมกำรผู้จัดกำร/ประธำนกรรมกำรบริหำร 
    วุฒิสูงสุดทำงกำรศกึษำ                              :   ปริญญำตรี  บริหำรธุรกิจ สำขำวิทยำกำรจัดกำร 

    มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 
 
2. นำยไสว  ฉัตรชัยรุ่งเรือง   
    ต ำแหน่ง    :  รองกรรมกำรผู้จัดกำร/ประธำนสำยกำรเงินและฝ่ำยพัฒนำธุรกิจ 

   ในกลุ่มบริษัท 
    วุฒิสูงสุดทำงกำรศึกษำ                              :  ปริญญำโท สำขำบัญชี   

   จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
 
 
3. นำงสำวรัตนกมล  พุ่มเสนำะ    
    ต ำแหน่ง                 :  ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร       
    วุฒิสูงสุดทำงกำรศึกษำ                                 :  ปริญญำตรี วิศวกรรมศำสตร์ คอมพิวเตอร์  
                                   มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ 
 
4. นำยเฉลิมชนม์  มะลิสุวรรณ   
     ต ำแหน่ง    : ผู้อ ำนวยกำรสำยงำนกำรผลิต  
     วุฒิสูงสุดทำงกำรศึกษำ                             : ปริญญำตรี คณะวิศวกรรมศำสตร์ ภำควิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร   

   มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์  
 
5. นำงเสำวคนธ์  อุดมรัตน์  
    ต ำแหน่ง                          :  ผู้จัดกำรฝ่ำยบัญชี     
    วุฒิสูงสุดทำงกำรศึกษำ                             :  ปริญญำตรี สำขำบัญชี  

   มหำวิทยำลัยศรีปทุม 
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เอกสำรแนบ 2  
รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำรของบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทท่ีเกี่ยวข้อง 
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เอกสารแนบ 2 หน้า 1 

 

 
รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำรของบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทท่ีเกี่ยวข้อง 
 

รำยช่ือ บริษัท บริษัทย่อย บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน 
 CIG De lamai CIG(TH) ASA1 ASA2 ASA3 V&A SIK 
1.  พล ต.อ. ปรุง            บุญผดุง X , XXXX, //, ///        

2. นำยอำรีย์                  พุ่มเสนำะ  XX, XXX, /,  ////,o  X, / X, / / / / / / 
3. นำยทวีศักดิ์               หวังก่อเกียรติ /, ////        
4. นำยธีระ                    พุ่มเสนำะ /, //// / /      
5. นำงจันทน์กะพ้อ        ดิสกุล /, ////, ooooo        
6 .นำยทรงพล               อันนำนนท์ //, ///        
7. นำยนฎิศวร์               รอดเพชร       //, ///        
         
8.  นำยไสว                   ฉัตรชัยรุ่งเรือง  oo,oooooooo /,o /,o      
9. นำงสำวรัตนกมล     พุ่มเสนำะ ooo        
10. นำยเฉลิมชนม์         มะลิสุวรรณ oooooo        
11. นำงเสำวคนธ์          อุดมรัตน์ ooooooo        

 
 
หมำยเหต ุ
CIG    =   บริษัท ซี. ไอ. กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  De lamai    = บริษัท เดอ ละไม จ ำกัด  
CIG(TH)    =   บริษัท ซีไอจี (ประเทศไทย) จ ำกดั                     
ASA1    =   บริษัท เอ. เอส. เอ. กำรช่ำง จ ำกัด         ASA2     =     บริษัท เอ. เอส. เอ. เรียลเอสเตท 
จ ำกดั  
ASA3    =   บริษัท เอ. เอส. เอ. พร็อพเพอร์ตี้ จ ำกดั  V&A     = บริษัท วี แอนด์ เอ ไฮเทค จ ำกัด 
SIK    =   บริษัท ศิรกร จ ำกัด  
 

X =   ประธำนกรรมกำร    /     = กรรมกำร                           
XX =   รองประธำนกรรมกำร    //     = กรรมกำรอิสระ                   
XXX =   ประธำนกรรมกำรบริหำร                    ///     =  กรรมกำรตรวจสอบ           
XXXX       =   ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ                 ////     = กรรมกำรบริหำร           
o =   กรรมกำรผู้จัดกำร    oo         =        รองกรรมกำรผู้จดักำร 
ooo     =   ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดักำร     oooo        =        ผู้จัดกำรทั่วไป 
ooooo    =   เลขำนุกำรบรษิัท                                  oooooo      =        ผู้อ ำนวยกำรสำยงำนปฎิบัติกำร 
ooooooo   =   ผู้จัดกำรฝ่ำย  
oooooooo =   ประธำนสำยกำรเงินและฝ่ำยพัฒนำธุรกจิในกลุ่มบริษัท 
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รำยละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ำงำนผู้ตรวจสอบภำยใน และ หัวหน้ำงำนก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนของ
บริษัท (Compliance) 
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รำยละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ำงำนผู้ตรวจสอบภำยใน 

ชื่อ-สกุล/ต ำแหน่ง 
อำย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำนในระยะ 5 ปียอ้นหลัง  

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกจิ 
สัดส่วน
กำรถือ
หุ้น 

นำงสำววรรณเพ็ญ ขำวสวุรรณ์ 41 ปริญญำตรี บัญชี
บัณฑิต 
มหำวิทยำลัยกรุงเทพ 

พ.ค. 2556 - ปัจจุบัน 
 
 

พ.ค.2554 - พ.ค. 2556 
 
 
 
 

ก.พ. 2544 - เม.ย 2554 

ผู้จดักำรแผนกตรวจสอบ
ภำยใน 
 
หัวหนำ้สว่นตรวจสอบภำยใน 
 
 
 
 
ผู้ชว่ยผูจ้ัดกำรแผนก
ตรวจสอบภำยใน 

บมจ.ซี.ไอ.กรุ๊ป 
 
 
บมจ.ผลธัญญะ 
 
 
 
 
บจ.สยำมซติี้
ประกันภัย 
 
 

ผลติและจ ำหนำ่ย
คอยล ์
 
น ำเข้ำและจ ำหน่ำย
ผลติภัณฑ์อำชีว 
อนำมัยและควำม
ปลอดภัย 
 
รับประกันวินำศภัย 

0% 

 
หมำยเหตุ :  1. นับรวมสัดส่วนกำรถือหุ้นของคู่สมรสและบตุรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ          

 2.  สัดส่วนกำรถือหุ้น ณ วันที ่9 มกรำคม 2558    
 

รำยละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ำงำนก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนของบริษัท (Compliance) 

 บริษัทฯยังมิได้กระท ำกำรก ำหนดและแต่งตัง้ผู้เขำ้มำรับด ำรงต ำแหน่ง หัวหน้ำงำนก ำกับดแูลกำรปฏิบัติงำนของ
บริษัท แต่อย่ำงไร ท้ังนี้ได้มอบหมำยให้ กรรมกำรผู้จัดกำรเป็นผู้รบัผิดชอบในกำรก ำกับดูแลกจิกำรและกำรปฏิบัติงำนของ
บริษัทฯ โดยต ำแหน่ง 
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รำยละเอียดเกี่ยวกับรำยกำรประเมินรำคำทรัพย์สิน 
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รำยละเอียดเกี่ยวกับรำยกำรประเมินรำคำทรัพย์สิน 
 
 ในปี 2557 บริษัทฯมิได้กระท ำกำรประเมินรำคำทรัพย์สินแต่อย่ำงไร 
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รำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
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รำยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ  
 ในรอบบัญชีปี 2557 คณะกรรมกำรตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้ำที่ตำมขอบเขตที่คณะกรรมกำรบริษัท ได้มอบหมำยให้ก ำกับดูแล
ตำมข้อบังคับว่ำด้วยคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบจัดประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง และคณะกรรมกำรตรวจสอบเข้ำร่วม
ประชุมครบทั้ง 4 ครั้ง สรุปสำระส ำคัญในกำรปฏิบัติหน้ำที่ได้ดังนี้ 

1. สอบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำสและประจ ำปี 2557 ของบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ำกัด ( มหำชน ) กับฝ่ำยบริหำร และส ำนักงำน
ตรวจสอบภำยใน รวมทั้งได้เชิญผู้สอบบัญชีเข้ำร่วมประชุม ชี้แจงข้อซักถำมเกี่ยวกับกำรจัดท ำงบกำรเงินตำมข้อก ำหนด
ของกฏหมำย และมำตรฐำนบัญชี จนเป็นที่พอใจ  ก่อนที่จะให้ควำมเห็นชอบต่องบกำรเงิน 

2. สอบทำนและให้ควำมเห็นต่อรำยกำรท่ีเกี่ยวโยงกันหรือรำยกำรท่ีอำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ รวมถึงกำรเปิดเผย
ข้อมูลรำยกำรดังกล่ำว ตำมข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ รำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำรท่ีสมเหตุสมผล และ
เป็นประโยชน์สูงสุดต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งมีกำรเปิดเผยข้อมูลอย่ำงถูกต้องและครบถ้วน  

3. กำรก ำกับดูแลงำนตรวจสอบภำยใน มีกำรสอบทำนของส ำนักงำนตรวจสอบภำยใน ในกำรปฏิบัติงำนตำมแผนท่ีก ำหนด
ไว้ พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบขอบเขตกำรปฏิบัติงำน  แผนกำรตรวจสอบประจ ำปี และเชื่อว่ำประสิทธิภำพของกำร
ควบคุมภำยในอยู่ในระดับที่สมเหตุสมผล ประกอบกับได้ให้ข้อเสนอแนะและข้อสังเกตเพื่อเป็นประโยชน์ต่อกำร
ตรวจสอบ  รวมทั้งพิจำรณำรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนและควำมเป็นอิสระของส ำนักงำนตรวจสอบภำยในด้วย 

4. สอบทำนให้บริษัทมีกำรก ำกับดูแลติดตำมให้หน่วยงำนผู้รับตรวจแก้ไขตำมแนวทำงปรับปรุงที่ได้ตกลงร่ วมกันภำยใน
ระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ มีกำรก ำกับดูแลกิจกำรด้วยควำมโปร่งใส 

5. ประชุมร่วมกับผู้บริหำรท่ีเกี่ยวข้อง ผู้สอบบัญชีภำยนอก และ ผู้ตรวจสอบภำยใน  เพื่อให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อ
กำรบริหำร  

6. สอบทำนให้บริษัทมีระบบควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยใน ให้มีควำมเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ และเพื่อให้
เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนวิชำชีพของกำรตรวจสอบภำยใน 

7. สอบทำนให้บริษัทปฏิบัติตำมกฎระเบียบและกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หรือกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจของบริษัท 

8. พิจำรณำ คัดเลือก ก ำหนดค่ำตอบแทน  และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ ำปี 2557  โดยพิจำรณำประเมินผลกำรปฏิบัติ
ของผู้สอบบัญชีซึ่งได้ผลเป็นที่พอใจ รวมทั้งได้สอบทำนคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีให้ถูกต้องตำมประกำศของ ก.ล.ต. และ 
ตลท. แล้ว คณะกรรมกำรตรวจสอบจึงมีมติเสนอคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำ และน ำเสนอเพื่อขออนุมัติจำกที่
ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้ง นำยชัยยุทธ อังศุวิทยำ หรือ นำงณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 3885 และ 
4563 ตำมล ำดับ หรือผู้สอบบัญชีท่ำนอื่นท่ี ก.ล.ต. ให้ควำมเห็นชอบ  แห่งส ำนักงำน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท ซึ่งเป็นผู้สอบ
บัญชีเดิมให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ ำปีบัญชี  2557 
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โดยสรุปคณะกรรมกำรตรวจสอบได้ปฏิบัติตำมหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ โดยใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถ และควำมระมัดระวัง 
รอบคอบ มีควำมเป็นอิสระอย่ำงเพียงพอ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่ำงเท่ำเทียมกัน  คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ
รำยงำนข้อมูลทำงกำรเงินของบริษัทฯ มีควำมถูกต้องเชื่อถือได้  สอดคล้องตำมมำตรฐำนกำรบัญชี         
ทีร่ับรองทั่วไป บริษัทฯ มีกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงอย่ำงเพียงพอ  มีระบบกำรควบคุมภำยใน  กำรตรวจสอบภำยในที่เหมำะสมและมี
ประสิทธิผล มีกำรปฏิบัติงำนท่ีสอดคล้องตำมระบบกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี  มีกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำย ข้อก ำหนดและข้อผูกพันต่ำงๆ ที่
เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  พลต ำรวจเอก 

        
         (ปรุง   บุญผดุง) 

 ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
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แผน CSR 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  บริษัท ซี. ไอ. กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน)  แบบ 56-1 ประจ ำปี 2557 

เอกสารแนบ 6 หน้า 1 

 

 
แผนกำรด ำเนินงำนด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม   

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 

ช่ือแผนงำน  แผนงำนวำงระบบด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม                          วัตถุประสงค์  1. เพ่ือสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจและกำรยอมรับจำกสังคมต่อกำรด ำเนินธุรกิจในแง่ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ สร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีท ำให้    
เกิดควำมเช่ือม่ัน 

หน่วยงำนเจ้ำของแผน  ฝ่ำยบริหำร                                             2. เพ่ือสำนและเสริมควำมสัมพันธ์กับกลุ่มผู้มีสว่นได้เสียของธุรกิจ      
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร  ต่อเนื่อง              3. เพ่ือสร้ำงโอกำสและควำมได้เปรียบทำงกำรตลำด      

ที ่ กิจกรรม / ขั้นตอน 
ไตรมำสที ่

ผลส ำเร็จ 1 ผู้รับผิดชอบ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 
กำรก ำหนดพันธสัญญำและกำรน ำ
องค์กร 

            - พันธสัญญำ 
- ระบบกำรก ำกับดแูลกำรปฏิบัตฯิ 

กรรมกำรบริหำรและผู้บริหำรทุกคน 

2 
กำรก ำหนดนโยบำยและก ำหนด
แผนกำรด ำเนินงำนดำ้น CSR 

            - นโยบำยควำมรับผิดชอบต่อสังคม 
- แผนกำรด ำเนินงำนขั้นต้น 

กรรมกำรบริหำรและผู้บริหำรทุกคน 

3 กำรเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้เสีย 
            - ก ำหนดผู้มีส่วนได้เสียของธุรกจิและ

กำรเชื่อมโยง  
กรรมกำรบริหำรและผู้บริหำรทุกคน 

4 
ศึกษำและก ำหนดประเด็นควำม
รับผิดชอบต่อสังคม 

            ประเด็นควำมรับผิดชอบต่อสังคม
เชื่อมโยงผู้มีส่วนได้เสีย 

กรรมกำรผู้จดักำรและผู้บริหำรที่
เกี่ยวข้อง 

5 
กำรพัฒนำแผนปฏิบัติกำรดำ้นควำม
รับผิดชอบต่อสังคม 

            
แผนปฏิบัติกำรย่อยฯ 

ผู้บริหำรที่เกี่ยวข้อง 
 

6 กำรปฏิบัติตำมแผนปฏิบัติกำรฯ             ผลกำรปฏิบัติกำร ผู้บริหำรและพนักงำน 

7 
กำรวดัผล กำรวเิครำะหแ์ละกำร
ประเมินผล 

            
ผลกำรประเมินแผนปฏิบัติกำรยอ่ย ผู้อ ำนวยกำรสำยงำน 

8 กำรจดัท ำรำยงำนฯ หลังจำกมีกำรประเมินแผนปฏิบตัิกำรฯอยู่ในระดับดี  ทีมงำนด้ำน CSR 

ผู้จัดท า              ผู้น าเสนอ                         อนุมัติ                
    ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ                  รองกรรมการผู้จัดการ                                 กรรมการผู้จัดการ 
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แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 
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แบบประเมินนี้จัดท าโดยคณะกรรมการบริษัทซ่ึงเป็นความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับ 
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 
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แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 
 

แนวคิดและวัตถุประสงค์ 

การมีระบบการควบคุมภายในที่ดีมีความส าคัญอย่างยิ่งส าหรับบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทที่มี
ประชาชนเป็นผู้ถือหุ้น โดยระบบที่ดีจะสามารถช่วยป้องกัน บริหาร จัดการความเสี่ยงหรือความเสียหาย
ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทและผู้ที่มีส่วนได้เสียได้เป็นอย่างดี  ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ
บริษัทที่จะต้องด าเนินการให้มั่นใจว่า บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม และเพียงพอในการดูแลการ
ด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมาย ข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
สามารถป้องกันทรัพย์สิน จากการทุจริต เสียหาย รวมทั้งมีการจัดท าบัญชี รายงานที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ 

ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)  ได้รับความร่วมมือ  
เป็นอย่างดีจากไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส ประเทศไทย (PwC Thailand)  ในการพัฒนาแบบประเมิน 
ความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน (“แบบประเมิน”) ฉบับนี้ขึ้น เพื่อเป็นเคร่ืองมือช่วยให้บริษัทใช้เป็น
แนวทางในการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทด้วยตนเอง  

แบบประเมินนี้ ได้จัดท าตามแนวคิดของ COSO1 (The Committee of Sponsoring Organizations of 
the Treadway Commission) ที่ได้ปรับปรุง framework ใหม่ เมื่อเดือนพฤษภาคม 2556 และน ามาปรับให้
เข้าใจง่ายขึ้น รวมทั้งเหมาะสมกับบริษัทจดทะเบียนไทย ซึ่งค าถามหลักยังแบ่งออกเป็น 5 ส่วนเช่นเดียวกับ
แนวทางของ COSO เดิม แต่ได้ขยายความแต่ละส่วนออกเป็นหลักการย่อยรวม 17 หลักการ เพื่อให้เข้าใจ
และเห็นภาพของแต่ละส่วนได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

การน าไปใช้ 

บริษัทควรใช้แบบประเมินนี้เป็นแนวทางในการประเมินหรือทบทวนความเพียงพอของระบบ
ควบคุมภายในอย่างน้อยทุกปี และอาจมีการทบทวนเพิ่มเติมหากเกิดเหตุการณ์ที่ อาจส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยส าคัญ   การประเมินดังกล่าวควรผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทด้วย เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความเห็น มีความเข้าใจตรงกัน และ
สามารถก าหนดแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับบริษัทได้   

การตอบแบบประเมินในแต่ละข้อ ควรอยู่บนพื้นฐานของการปฏิบัติจริง  หากประเมินแล้วพบว่า 
บริษัทยังขาดการควบคุมภายในที่เพียงพอในข้อใด (ไม่ว่าจะเป็นการไม่มีระบบในเร่ืองนั้น หรือมีแล้วแต่ยัง
ไม่เหมาะสม)  บริษัทควรอธิบายเหตุผลและแนวทางแก้ไขประกอบไว้ด้วย  

                                                           
1 เป็นคณะกรรมกำรร่วมของสถำบันวิชำชีพ 5 แห่ง ได้แก่ สถำบันผู้สอบบัญชีรับอนุญำตแห่งสหรัฐอเมริกำ (AICPA)   
สถำบันผู้ตรวจสอบภำยในสำกล (Institute of Internal Auditors หรือ IIA)  สถำบันผู้บริหำรกำรเงิน  (Financial Executives 
Institute หรือ  FEI)  สมำคมนักบญัชีแห่งสหรัฐอเมริกำ  (American Accounting Association หรือ AAA)  และสถำบันนัก
บัญชีเพื่อกำรบริหำร (Institute of  Management Accountants หรือ IMA) 
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การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) 

1. องค์กรแสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง (integrity) และจริยธรรม  

ค าถาม ใช่ ไม่ใช ่
1.1 คณะกรรมการและผู้บริหารก าหนดแนวทาง และมีการปฏิบัติที่อยู่บนหลักความ
ซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณในการด าเนินงาน ที่ครอบคลุมถึง 
       1.1.1  การปฏิบัติหน้าที่ประจ าวัน และการตัดสินใจในเร่ืองต่าง ๆ  
       1.1.2 การปฏิบัติต่อคู่ค้า ลูกค้า และบุคคลภายนอก  

 
 
 

 

 

1.2  มีข้อก าหนดที่เป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความซื่อตรงและรักษาจรรยาบรรณ ที่ครอบคลุมถึง 

       1.2.1  มีขอ้ก าหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (code of conduct) ส าหรับผู้บริหารและ
พนักงาน ที่เหมาะสม 

       1.2.2  มีข้อก าหนดห้ามผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกิจการ ซึ่งรวมถึงการห้ามคอร์รัปชันอันท าให้เกิด
ความเสียหายต่อองค์กร2 

       1.2.3  มีบทลงโทษที่เหมาะสมหากมีการฝ่าฝนืขอ้ก าหนดข้างต้น 

       1.2.4  มีการสื่อสารข้อก าหนดและบทลงโทษข้างต้นให้ผู้บริหารและพนักงาน 
ทุกคนรับทราบ เช่น รวมอยู่ในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่  ให้พนักงานลงนาม
รับทราบข้อก าหนดและบทลงโทษเป็นประจ าทุกปี  รวมทั้งมีการเผยแพร่ code of 
conduct ให้แก่พนักงานและบุคคลภายนอกได้รับทราบ 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

1.3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม Code of Conduct 
      1.3.1 การติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงาน
ก ากับดูแลการปฏิบัติ (compliance unit) 
       1.3.2 การประเมินตนเองโดยผู้บริหารและพนักงาน 
       1.3.3 การประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญที่เป็นอิสระจากภายนอกองค์กร 

 
 

 
 

 

 

 

 
1.4 มีการจัดการอย่างทันเวลา หากพบการไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดเกี่ยวกับความ
ซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณ 
 1.4.1 มีกระบวนการที่ท าให้สามารถตรวจพบการฝ่าฝนืไดภ้ายในเวลาที่เหมาะสม

 

 
 

 

                                                           
2 บริษัทควรก ำหนดกำรควบคุมภำยในตำมมำตรกำรต่อต้ำนคอร์รัปชันให้เหมำะสมกับควำมเสี่ยงของบริษัท 
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช ่
 1.4.2 มีกระบวนการที่ท าให้สามารถลงโทษหรือจัดการกับการฝ่าฝืนได้อย่าง
เหมาะสม และภายในเวลาอันควร  
 1.4.3 มีการแก้ไขการกระท าที่ขัดต่อหลักความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณ
อย่างเหมาะสม และภายในเวลาอันควร 
ค าอธิบาย: บริษัทมีการก าหนดกระบวนการรับแจ้งหากพบการกระท าของกรรมการ 
ผู้บริหารและพนักงานที่ขัดต่อหลักจรรยาบรรณของบริษัท และมีการระบุว่าจะ
ด าเนินการอย่างไร แต่เน่ืองจากยังไม่มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจริงจึงไม่สามารถ
ประเมินได้หากขั้นตอนเหมาะสมแล้วหรือไม่ อย่างไร 

 
 

 

 
 

2. คณะกรรมการมีความเป็นอสิระจากฝ่ายบริหาร และท าหน้าทีก่ ากบัดูแล (Oversight) และ
พฒันาการด าเนินการด้านการควบคุมภายใน 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช ่

2.1  มีการก าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบริหาร โดยได้สงวน
สิทธิ์อ านาจเฉพาะของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน 

  

2.2  คณะกรรมการก ากับดูแลให้มีการก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจที่ชัดเจนและ
วัดผลได้ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน 

  

2.3  คณะกรรมการก ากับดูแลให้บริษัทก าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและ
ผู้บริหารให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎบัตร ซึ่งครอบคลุมบทบาทที่ส าคัญของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้รับผิดชอบต่อรายงาน
ทางการเงิน 

  

2.4  คณะกรรมการเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และมีความเชี่ยวชาญที่เป็น
ประโยชน์ต่อบริษัท หรือสามารถขอค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญในเร่ืองนั้นๆได้ 

  

2.5  คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีความรู้ ความสามารถน่าเชื่อถือ 
และมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่อย่างแท้จริง เช่น ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
กับบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์อื่นใด อันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจและปฏิบัติ
หน้าที่อย่างเป็นอิสระ ในจ านวนที่เหมาะสมเพียงพอ 

  

2.6 คณะกรรมการก ากับดูแลการพัฒนาและปฏิบัติเร่ืองการควบคุมภายใน     
ในองค์กร ซึ่งครอบคลุมทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง 
กิจกรรมการควบคุม ข้อมูลและการสื่อสาร และการติดตาม 
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3. ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การก าหนดอ านาจในการส่ังการและ 
ความรับผดิชอบทีเ่หมาะสมเพ่ือให้องค์กรบรรลุวตัถุประสงค์ ภายใต้การก ากบัดูแล (oversight) ของ
คณะกรรมการ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช ่

3.1 ผู้บริหารระดับสูงก าหนดโครงสร้างองค์กรที่สนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
บริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมทั้งทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการจัดให้มีการ
ควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น แบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานที่ส าคัญ ซึ่งท าให้
เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน  มีงานตรวจสอบภายในที่ขึ้นตรงกับกรรมการ
ตรวจสอบ และมีสายการรายงานที่ชัดเจน เป็นต้น   

  

3.2  ผู้บริหารระดับสูงก าหนดสายการรายงานในบริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม
เกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และการสื่อสารข้อมูล 

  

3.3  มีการก าหนด มอบหมาย และจ ากัดอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบอย่าง
เหมาะสมระหว่างคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และพนักงาน  

  

4. องค์กรแสดงถึงความมุ่งมั่นในการจูงใจ พฒันาและรักษาบุคลากรทีม่ีความรู้ความสามารถ 

 ค าถาม ใช่ ไม่ใช ่

4.1  บริษัทมีนโยบายและวิธีการปฏิบัติเพื่อจัดหา พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู้
และความสามารถที่เหมาะสม  และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบัติ
นั้นอย่างสม่ าเสมอ 

  

4.2  บริษัทมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน การให้แรงจูงใจหรือรางวัลต่อ
บุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดี และการจัดการต่อบุคลากรที่มีผลงานไม่บรรลุเป้าหมาย 
รวมถึง การสื่อสารกระบวนการเหล่านี้ให้ผู้บริหารและพนักงานทราบ 

  

4.3  บริษัทมีกระบวนการแก้ไขปัญหาหรือเตรียมพร้อมส าหรับการขาดบุคลากรที่มี
ความรู้และความสามารถที่เหมาะสมอย่างทันเวลา 

  

4.4  บริษัทมีกระบวนการสรรหา พัฒนา และรักษาผู้บริหารและพนักงานทุกคน เช่น 
การจัดระบบที่ปรึกษา (mentoring) และการฝึกอบรม 

  

 

 



 บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน)                                                                                                   แบบ 56-1 ประจ ำปี 2557 

 

 
 
 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช ่

4.5 บริษัทมีแผนและกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดต าแหน่ง (succession plan) ที่ส าคัญ 

ค าอธิบาย: มีการด าเนินการก าหนดกระบวนการสรรหาและการแต่งต้ังผู้บริหาร และมี
การวางแผนความก้าวหน้าของบุคลากร (Career Path) เพื่อจัดเตรียมความพร้อมของ
บุคลากรที่จะด ารงต าแหน่งที่ว่างลงหรือต าแหน่งงานใหม่ๆ ซึ่งจะเน้นต าแหน่งระดับ
บริหารหรือต าแหน่งงานหลักที่ส่งผลต่อการด าเนินงานขององค์กรแต่ยังมิได้ถูกจัดท า
เป็นแผนงานที่ชัดเจนอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้แผนและกระบวนการสรรหาจัก
ถูกบรรจุและจัดท าขึ้นในปี 2558  

  

5. องค์กรก าหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผดิชอบในการควบคุมภายใน เพ่ือให้บรรลุตาม
วตัถุประสงค์ขององค์กร 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช ่

5.1 คณะกรรมการและผู้บริหารมีกระบวนการและการสื่อสารเชิงบังคับให้บุคลากร 
ทุกคนมีความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน และจัดให้มีการปรับปรุงแก้ไข
กระบวนการปฏิบัติ ในกรณีที่จ าเป็น 

  

5.2  คณะกรรมการและผู้บริหารก าหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน การสร้างแรงจูงใจ 
และการให้รางวัล ที่เหมาะสม โดยพิจารณาทั้งเร่ืองการปฏิบัติตาม Code of Conduct 
และวัตถุประสงค์ในระยะสั้นและระยะยาวของบริษัท 

ค าอธิบาย: บริษัทมีการก าหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์
ของวัตถุประสงค์ระยะสั้นและระยะยาวของบริษัท รวมถึงการปฏิบัติตนภายใต้กรอบ
กติกาของบริษัท แต่เนื่องจาก Code of Conduct เร่ิมที่จะน ามาใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติ
ตนของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานในปี 2558 ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานจึงถูกปรับ
ให้ครอบคลุมถึงการปฏิบัติตาม Code of Conduct ในปี 2558 

  

5.3  คณะกรรมการและผู้บริหารประเมินแรงจูงใจและการให้รางวัลอย่างต่อเนื่อง 
โดยเน้นให้สามารถเชื่อมโยงกับความส าเร็จของหน้าที่ในการปฏิบัติตามการควบคุม
ภายในด้วย 

  

5.4 คณะกรรมการและผู้บริหารได้พิจารณาไม่ให้มีการสร้างแรงกดดันที่มากเกินไป 
ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรแต่ละคน 
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การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

6. องค์กรก าหนดวตัถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพยีงพอ เพ่ือให้สามารถระบุและประเมินความเส่ียงต่าง 
ๆ  ทีเ่กีย่วข้องกบัการบรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กร 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช ่

6.1  บริษัทสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และเหมาะสมกับ
ธุรกิจในขณะนั้น โดยแสดงได้ว่ารายการในรายงานทางการเงินมีตัวตนจริง ครบถ้วน 
แสดงถึงสิทธิหรือภาระผูกพันของบริษัทได้ถูกต้อง  มีมูลค่าเหมาะสม  และเปิดเผย
ข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง 

  

6.2 บริษัทก าหนดสาระส าคัญของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปัจจัยที่ส าคัญ 
เช่น ผู้ใช้รายงานทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโน้มของธุรกิจ 

  

6.3 รายงานทางการเงินของบริษัทสะท้อนถึงกิจกรรมการด าเนินงานของบริษัท 
อย่างแท้จริง 

  

6.4 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อนุมัติและสื่อสารนโยบาย 
การบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ จนเป็น
ส่วนหน่ึงของวัฒนธรรมขององค์กร 

ค าอธิบาย: บริษัทยังไม่มีคณะกรรมการเฉพาะส าหรับการบริหารจัดการความเสี่ยง 
เน่ืองจากบริษัทยังเป็นองค์กรขนาดไม่ใหญ่นัก ดังนั้นคณะกรรมการบริหารจึงมีหน้าที่
ในการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท อย่างไรก็ตาม
บริษัทมีการสื่อสารถึงมาตรการบริหารความเสี่ยงที่ก าหนดไว้เฉพาะกลุ่มพนักงานและ
กลุ่มผู้บริหารที่เกี่ยวข้องในความเสี่ยงนั้นๆ เพื่อรับทราบและด าเนินการต่อไป ทั้งนี้เมื่อ
กระบวนการที่ด าเนินการอยู่ในปัจจุบันเป็นระบบมากขึ้นบริษัทจึงจะพิจารณาให้มี
คณะท างานบริหารความเสี่ยงที่มาจากผู้บริหารในทุกส่วนงานหลักให้มีส่วนร่วมในการ
บริหารและควบคุม รวมไปถึงการสื่อสารนโยบายการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
อย่างทั่วถึงอีกด้วย  
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7. องค์กรระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทท่ีอาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้ 
อย่างครอบคลุมท่ัวทั้งองค์กร  

ค าถาม ใช่ ไม่ใช ่

7.1 บริษัทระบุความเสี่ยงทุกประเภทซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจทั้งระดับ
องค์กร หน่วยธุรกิจ ฝ่ายงาน และหน้าที่งานต่าง ๆ   

  

7.2  บริษัทวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจเกิดจากทั้งปัจจัยภายในและปัจจัย
ภายนอกองค์กร ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การด าเนินงาน การรายงาน  
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ค าอธิบาย: บริษัทจะด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงในทุกด้านในการจัดท าแผนกลยุทธ์
ทุกปี และจักท าการประเมินหากแผนกลยุทธ์ที่ใช้ยังคงสามารถท าให้บริษัทบรรลุตาม
เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ขององค์กรได้หรือไม่ โดยจักพิจารณาประกอบกับปัจจัย
ภายในและภายนอกรวมถึงความเสี่ยงต่างๆที่อาจส่งผลกระทบอีกด้วย ทั้งนี้การ
วิเคราะห์จักเป็นการวิเคราะห์โดยรวมโดยใช้ SWOT ANALYSIS ยังมิถูกแยกการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงออกมาโดยเฉพาะแต่อย่างไร ยกเว้นกรณีมีนัยส าคัญที่มีโอกาสเสี่ยง
ต่อองค์กรโดยตรงจักถูกตั้งเป็นประเด็นเฉพาะขึ้น  

  

7.3  ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง 

ค าอธิบาย: มิได้ถูกระบุไว้อย่างชัดเจนแต่ในการจัดท าแผนกลยุทธ์ผู้บริหารทุกระดับจัก
มีส่วนร่วมในการจัดท าและการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆรวมถึงความเสี่ยงต่างๆ และจักต้อง
เป็นผู้น าไปจัดท าแผนปฏิบัติการและก าหนดเป้าหมายให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ขององค์กร โดยจักต้องเป็นผู้ควบคุมและศึกษาปัจจัยต่างๆ รวมถึงจัดการต่อความเสี่ยง
ที่อาจท าให้ส่วนงานหรือฝ่ายที่ตนรับผิดชอบไม่บรรลุตามเป้าที่ตั้งไว้ เมื่อการ
ด าเนินงานดังกล่าวเดินได้อย่างเป็นระบบ คงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ผู้บริหารทุกระดับจักต้อง
มีส่วนร่วม 

  

7.4  บริษัทได้ประเมินความส าคัญของความเสี่ยง โดยพิจารณาทั้งโอกาสเกิดเหตุการณ์ 
และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น  

ค าอธิบาย: แม้ว่าจักไม่มีกระบวนการที่ชัดเจนที่ระบุเฉพาะด้านความเสี่ยง แต่เมื่อมี
ข้อมูลที่ได้จากการจับตามองตลาด เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี รวมไปถึงข้อมูลอื่นๆ ที่
ส าคัญและเกี่ยวข้องที่มีผลต่อองค์กรทั้งด้านบวกและลบโดยตลอด บริษัทฯจักน ามา
ประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นทั้งบวกและลบ ด้วยเช่นกัน 
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช ่

 

7.5  บริษัทมีมาตรการและแผนปฏิบัติงานเพื่อจัดการความเสี่ยง โดยอาจเป็นการ
ยอมรับความเสี่ยงนั้น (acceptance)  การลดความเสี่ยง (reduction)  การหลีกเลี่ยงความ
เสี่ยง (avoidance)  หรือการร่วมรับความเสี่ยง (sharing) 

ค าอธิบาย: บริษัทฯมีการประเมินความเสี่ยงต่างๆเพื่อวางแผนรับมือ แต่ยังมิได้ท าการ
แบ่งการจัดการตามระดับของความเสี่ยงแต่อย่างไรเน่ืองจากแนวทางการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงยังคงเป็นเร่ืองใหม่ส าหรับบริษัทฯที่อยู่ระหว่างขั้นตอนการประเมินการ
จัดการความเสี่ยงขององค์กรว่าควรพัฒนาหรือปรับปรุงอย่างไร 

  

8. องค์กรได้พิจารณาถึงโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี่ยงท่ีจะบรรลุวัตถุประสงค์
ขององค์กร 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช ่

8.1  บริษัทประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริตขึ้น โดยครอบคลุมการทุจริตแบบต่างๆ 
เช่น การจัดท ารายงานทางการเงินเท็จ  การท าให้สูญเสียทรัพย์สิน  การคอร์รัปชัน   
การที่ผู้บริหารสามารถฝ่าฝืนระบบควบคุมภายใน (management override of internal 
controls)  การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในรายงานที่ส าคัญ  การได้มาหรือใช้ไปซึ่งทรัพย์สิน
โดยไม่ถูกต้อง เป็นต้น 

  

8.2  บริษัทได้ทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาความเป็นไป
ได้ของเป้าหมายที่ก าหนดแล้ว  รวมทั้งได้พิจารณาความสมเหตุสมผลของการให้
สิ่งจูงใจหรือผลตอบแทนแก่พนักงานแล้วด้วยว่า ไม่มีลักษณะส่งเสริมให้พนักงาน
กระท าไม่เหมาะสม  เช่น ไม่ตั้งเป้าหมายยอดขายของบริษัทไว้สูงเกินความเป็นจริง  
จนท าให้เกิดแรงจูงใจในการตกแต่งตัวเลขยอดขาย เป็นต้น 

  

8.3 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบถามผู้บริหารเกี่ยวกับโอกาส 
ในการเกิดทุจริต และมาตรการที่บริษัทด าเนินการเพื่อป้องกันหรือแก้ไขการทุจริต 

  

8.4 บริษัทได้สื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติ           
ที่ก าหนดไว้  
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9. องค์กรสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงท่ีอาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช ่

9.1 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอกองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการ
ด าเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้ก าหนดมาตรการ
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว  

ค าอธิบาย: บริษัทมีการประเมินโดยเฉพาะในช่วงการจัดท าแผนธุรกิจและแผนกลยุทธ์
ขององค์กรทุกปี และจักมีการประเมินอย่างน้อยทุก 3 เดือน ระหว่างนั้นแต่ละฝ่าย
รับผิดชอบในการจับตาดูข้อมูลส าคัญๆที่อาจส่งผลกระทบต่อองค์กรเช่น ฝ่ายการตลาด 
รับผิดชอบในการเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงของตลาด และฝ่ายวิจัยและพัฒนา
รับผิดชอบในส่วนของข้อมูลการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี แม้มิได้มีการก าหนดไว้
เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนแต่ถูกถือปฏิบัติกันมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้บริษัทก าลัง
ด าเนินการวางระบบการรับข้อมูล และการคัดเลือกข้อมูลเพื่อตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงได้อย่างมีศักยภาพ 

  

9.2 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการท าธุรกิจ ที่อาจมีผลกระทบต่อการ
ด าเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้ก าหนดมาตรการ
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว 

ค าอธิบาย: เช่นเดียวกับข้อ 9.1 

  

9.3 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงผู้น าองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ 
การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้ก าหนดมาตรการตอบสนองต่อ
การเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว 

ค าอธิบาย: บริษัทยังไม่ได้ก าหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนในการด าเนินการ
ต่อไปบริษัทฯจักก าหนดเป็นหนึ่งหัวข้อในเร่ืองความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลง
บุคลากรโดยเฉพาะผู้น าองค์กร เพื่อก าหนดและวางมาตรการป้องกัน รวมไปถึง 
succession plan ต่อไป 
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การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) 

10. องค์กรมีมาตรการควบคุมท่ีช่วยลดความเสี่ยงท่ีจะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ให้อยู่ในระดับ
ท่ียอมรับได้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช ่

10.1  มาตรการควบคุมของบริษัทมีความเหมาะสมกับความเสี่ยง และลักษณะเฉพาะ
ขององค์กร เช่น สภาพแวดล้อม ความซับซ้อนของงาน ลักษณะงาน ขอบเขต 
การด าเนินงาน รวมถึงลักษณะเฉพาะอื่น ๆ 

  

10.2  บริษัทมีมาตรการควบคุมภายในที่ก าหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และครอบคลุม
กระบวนการต่างๆ อย่างเหมาะสม  เช่น  มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
ธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ และการบริหารทั่วไป ตลอดจนก าหนดขอบเขต  
อ านาจหน้าที่  และล าดับชั้นการอนุมัติของผู้บริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน 
รัดกุม  เพื่อให้สามารถป้องกันการทุจริตได้  เช่น  มีการก าหนดขนาดวงเงินและอ านาจ
อนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับ  ขั้นตอนในการอนุมัติโครงการลงทุน  ขั้นตอนการ
จัดซื้อและวิธีการคัดเลือกผู้ขาย  การบันทึกข้อมูลรายละเอียดการตัดสินใจจัดซื้อ  
ขั้นตอนการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ หรือ การเบิกใช้เคร่ืองมือต่างๆ เป็นต้น โดยได้จัดให้มี
กระบวนการส าหรับกรณีต่าง ๆ ดังนี้ 
 10.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และ 
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อประโยชน์ใน 
การติดตามและสอบทานการท ารายการระหว่างกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ รวมทั้งมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
 10.2.2 กรณีทีบ่ริษัทอนมุัติธุรกรรมหรือท าสัญญากับผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะ 
ที่มีผลผูกพันบริษัทในระยะยาวไปแล้ว เช่น การท าสัญญาซื้อขายสินค้า การให้กู้ยืม   
การค้ าประกัน  บริษัทได้ติดตามให้มั่นใจแล้วว่า มีการปฏิบัติเป็นไปตามเงื่อนไข 
ที่ตกลงกันไว้ตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพันบริษัท เช่น ติดตามการช าระคืนหน้ีตาม
ก าหนด หรือมีการทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

10.3 บริษัทก าหนดให้การควบคุมภายในมีความหลากหลายอย่างเหมาะสม เช่น  
การควบคุมแบบ manual และ automated หรือการควบคุมแบบป้องกันและติดตาม 

  

10.4 บริษัทก าหนดให้มีการควบคุมภายในในทุกระดับขององค์กร เช่น ทั้งระดับ 
กลุ่มบริษัท หน่วยธุรกิจ สายงาน ฝ่ายงาน แผนก หรือกระบวนการ 
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช ่

10.5 บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ด้านต่อไปนี้ ออกจากกัน 
โดยเด็ดขาด เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน กล่าวคือ  

(1) หน้าที่อนุมัติ  
(2) หน้าที่บันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และ  
(3) หน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน       

  

11. องค์กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมท่ัวไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุน 
การบรรลุวัตถุประสงค์ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช ่

11.1 บริษัทควรก าหนดความเกี่ยวข้องกันระหว่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ                    
ในกระบวนการปฏิบัติงานและการควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศ 

  

11.2 บริษัทควรก าหนดการควบคุมของโครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีให้มี
ความเหมาะสม 

  

11.3 บริษัทควรก าหนดการควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีให้มี             
ความเหมาะสม 

  

11.4  บริษัทควรก าหนดการควบคุมกระบวนการไดม้า การพัฒนา และการบ ารุงรักษา
ระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม 

  

12. องค์กรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้ก าหนดสิ่งที่คาดหวังและขั้นตอนการ
ปฏิบัติ เพื่อให้นโยบายท่ีก าหนดไว้นั้นสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช ่

12.1 บริษัทมีนโยบายที่รัดกุมเพื่อติดตามให้การท าธุรกรรมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติ              
ที่ก าหนด เช่น ข้อบังคับของบริษัท เกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย                 
เกณฑ์ของส านักงาน ฯลฯ เพื่อป้องกันการหาโอกาสหรือน าผลประโยชน์ของบริษัท          
ไปใช้ส่วนตัว 

  

12.2 บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมกระท าโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสีย
ในธุรกรรมนั้น 
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช ่

12.3 บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของ
บริษัทเป็นส าคัญ และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการที่กระท ากับบุคคลภายนอก   
(at arms’ length basis) 

  

12.4 บริษัทมีกระบวนการติดตามดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม 
รวมทั้งก าหนดแนวทางให้บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหาร               
ในบริษัทย่อยหรือร่วมนั้นถือปฏิบัติ  (หากบริษัทไม่มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือ              
บริษัทร่วมไม่ต้องตอบข้อนี้) 

  

12.5  บริษัทก าหนดหนา้ที่และความรับผิดชอบในการน านโยบายและกระบวนการ              
ไปปฏิบัติโดยผู้บริหารและพนักงาน 

  

12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบัติของบริษัทได้รับการน าไปใช้ในเวลาที่เหมาะสม 
โดยบุคลากรที่มีความสามารถ รวมถึงการครอบคลุมกระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาด              
ในการปฏิบัติงาน 

  

12.7 บริษัททบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบัติให้มีความเหมาะสมอยู่เสมอ   
 

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication) 

13. องค์กรข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถด าเนินไปได้
ตามที่ก าหนดไว้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช ่

13.1 บริษัทก าหนดข้อมูลที่ต้องการใช้ในการด าเนินงาน ทั้งข้อมูลจากภายในและ
ภายนอกองค์กร ที่มีคุณภาพและเกี่ยวข้องต่องาน 

  

13.2 บริษัทพิจารณาทั้งต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รับ รวมถึงปริมาณและความถูกต้อง
ของข้อมูล  

ค าอธิบาย: ที่ผ่านมาบริษัทฯยังมิได้พิจารณาที่จะได้ข้อมูลมาโดยมีค่าใช้จ่ายแต่อย่างไร 
บริษัทฯมุ่งเน้นการสร้างสัมพันธ์และสร้างช่องทางการสื่อสารและการเปิดรับข้อมูลที่มี
ค่าใช้จ่ายต่ า และยังขาดระบบการประเมินความถูกต้องของข้อมูล สิ่งที่บริษัทฯเร่ิม
ด าเนินการคือให้ผู้บริหารที่รับผิดชอบประเมินแหล่งของข้อมูล และความเพียงพอ
รวมถึงความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลในเบื้องต้น และน าเสนอเพื่อพิจารณาหากเห็น
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช ่

ว่ามีความจ าเป็นจักต้องได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้โดยจ าเป็นจักต้องมีต้นทุน  

13.3 บริษัทด าเนินการเพื่อให้คณะกรรมการมีข้อมูลที่ส าคัญอย่างเพียงพอส าหรับ               
ใช้ประกอบการตัดสินใจ ตัวอย่างข้อมูลที่ส าคัญ เช่น รายละเอียดของเร่ืองที่เสนอ                         
ให้พิจารณา เหตุผล ผลกระทบต่อบริษัท ทางเลือกต่าง ๆ  

  

13.4 บริษัทด าเนินการเพื่อให้กรรมการบริษัทได้รับหนังสือนัดประชุมหรือเอกสาร
ประกอบการประชุมที่ระบุข้อมูลที่จ าเป็นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุม
ล่วงหน้าอย่างน้อยภายในระยะเวลาขั้นต่ าตามที่กฎหมายก าหนด  

  

13.5 บริษัทด าเนินการเพื่อให้รายงานการประชุมคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควร        
เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของ
กรรมการแต่ละราย เช่น การบันทึกข้อซักถามของกรรมการ ความเห็นหรือข้อสังเกต
ของกรรมการในเร่ืองที่พิจารณา ความเห็นของกรรมการรายที่ไม่เห็นด้วยกับเร่ือง 
ที่เสนอพร้อมเหตุผล เป็นต้น 

  

13.6 บริษัทมีการด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 13.6.1 มีการจัดเก็บเอกสารส าคัญ ไว้อย่างครบถ้วนเป็นหมวดหมู่ 
 13.6.2 กรณีทีไ่ด้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีหรือผู้ตรวจสอบภายในว่ามีข้อบกพร่อง                
ในการควบคุมภายใน บริษัทได้แก้ไขข้อบกพร่องนั้นอย่างครบถ้วนแล้ว 

ค าอธิบาย: บริษัทได้ท าการแก้ไขข้อบกพร่องที่ทางฝ่ายบริหารได้พิจารณาแล้วว่าเป็น
เร่ืองเร่งด่วนก่อน แล้วจึงจะท าการแก้ไขข้อบกพร่องให้ครบถ้วนต่อไป ในบางเร่ืองจึงยัง
ด าเนินการได้ไม่แล้วเสร็จในปีที่ผ่านมา 
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14. องค์กรสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อ 
การควบคุมภายในท่ีจ าเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถด าเนินไปได้ตามที่วางไว้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช ่

14.1 บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลภายในอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทาง              
การสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน  

  

14.2 บริษัทมีการรายงานข้อมูลที่ส าคัญถึงคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ าเสมอ และ             
คณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน หรือ
สอบทานรายการต่าง ๆ ตามที่ต้องการ เช่น การก าหนดบุคคลที่เป็นศูนย์ติดต่อเพื่อให้
สามารถติดต่อขอข้อมูลอ่ืนนอกจากที่ได้รับจากผู้บริหาร รวมทั้งการติดต่อสอบถาม
ข้อมูลจากผู้สอบบัญชี   ผู้ตรวจสอบภายใน  การจัดประชุมระหว่างคณะกรรมการและ
ผู้บริหารตามที่คณะกรรมการร้องขอ การจัดกิจกรรมพบปะหารือระหว่างคณะกรรมการ
และผู้บริหารนอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ  เป็นต้น    

  

14.3 บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้บุคคลต่าง ๆ              
ภายในบริษัทสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตภายในบริษัท 
(whistle-blower hotline) ได้อย่างปลอดภัย 

  

 

15. องค์กรได้สื่อสารกับหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นท่ีอาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช ่

15.1 บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน 
เช่น จัดให้มีเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์  ศูนย์รับเร่ืองร้องเรียน เป็นต้น 

  

15.2 บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสีย
ภายนอกองค์กรสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริต (whistle-
blower hotline) แก่บริษัทได้อย่างปลอดภัย 
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ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 
 

16. องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยังด าเนินไป
อย่างครบถ้วน เหมาะสม 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช ่

16.1 บริษัทจัดให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจและข้อก าหนด
ห้ามฝ่ายบริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง                 
ทางผลประโยชน์ เช่น ก าหนดให้แต่ละส่วนงานติดตามการปฏิบัติ  และรายงาน
ผู้บังคับบัญชา หรือมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบัติ และ
รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  เป็นต้น 

  

16.2 บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้             
โดยการประเมินตนเอง และ/หรือการประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน 

  

16.3 ความถี่ในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของ
บริษัท 

  

16.4 ด าเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยผู้ที่มีความรู้และ
ความสามารถ 

  

16.5 บริษัทก าหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ขึ้นตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ  

  

16.6 บริษัทส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานสากล                         
การปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (International Standards for the 
Professional Practice of Internal Auditing, IIA)  
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17. องค์กรประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่รับผิดชอบ 
ซึ่งรวมถึงผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช ่

17.1 บริษัทประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน และด าเนินการ
เพื่อติดตามแก้ไขอย่างทันท่วงที หากผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นแตกต่างจากเป้าหมาย                              
ที่ก าหนดไว้อย่างมีนัยส าคัญ 

  

2 17.2 บริษัทมีนโยบายการรายงาน ดังนี้ 
 17.2.1 ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน ในกรณีทีเ่กิด
เหตุการณ์หรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริตอย่างร้ายแรง มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย  
หรือมีการกระท าที่ผิดปกติอ่ืน ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัท
อย่างมีนัยส าคัญ 
 17.2.2 รายงานข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคัญ พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา 
(แม้ว่าจะได้เร่ิมด าเนินการจัดการแล้ว) ต่อคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อพิจารณาภายในระยะเวลาอันควร 
 17.2.3 รายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคัญต่อ
คณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


