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วิสัยทัศน์

“บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) 
จะเป็นผู้น�ำด้ำนกำรผลิตคอยล์

ระดับมำตรฐำนสำกลในเอเชีย และ
ผลิตภัณฑ์ของ ซี.ไอ.กรุ๊ป 

จะเป็นที่ต้องกำรของผู้ใช้ทั่วโลก”

พันธกิจ
1.  มุ่งมั่นทุ่มเทเพื่อมาตรฐานสูงสุด ได้รับการรับรองมาตรฐาน

สินค้าในระดับสากล

2. ปรับปรุงพัฒนาระบบการผลิตและการบริหารจัดการอย่าง 
ต่อเนือ่งโดยการท้าทายและเปลี่ยนแปลง ด้วยเทคโนโลยี่และ
ระบบงานสมัยใหม่

3. สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าเพื่อบรรลุการเป็นผู้น�า

4. สร้างความแข็งแกร่งในการปฏบัิตงิาน และส่งเสริมพัฒนาศกัยภาพ 
บุคลากรทุกระดับเพื่อรองรับการบริหารจัดการสมัยใหม่ ให้เกิด
การสร้างนวัตกรรมด้านการผลิต HVAC อย่างต่อเนือ่ง

5. เป็นองค์กรที่ดีของสังคมด�าเนินธุรกิจที่มีการบริหารจัดการ
โปร่งใส ใส่ใจผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล 
และ มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่สังคมชุมชน

6. สร้าง Brand เป็นของตนเองเพื่อให้ลูกค้านึกถึงเมื่อมีความ
ต้องการใช้สินค้าประเภทนี้

7. สร้างองค์กรแห่งความสุข และความภาคภูมิใจ
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CIG CARE
Our experts validate air conditioning system, offer 

maintenance service to maximise system productivity, 

energy consumption rate and cost efficiency.
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วัตถุประสงค์ 

1.	 สร้างแบรนด์ให้เป็นท่ีรู้จักและมีสินค้าท่ีเป็นท่ีต้องการของ

ลกูค้าท้ังในและต่างประเทศ	เนือ่งจากเป็นสนิค้าท่ีมคีณุภาพ

และมีการบริการที่ประทับใจ

2.	 กระบวนการผลติทันสมยั	ต้นทุนต�า่	ใช้ทรพัยากรอย่างคุม้ค่า

3.	 สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ	 ท่ีโดดเด่นด้านนวัตกรรมท่ี

สามารถสร้างความแตกต่างและตอบสนอง	 ความต้องการ

ของลูกค้าได้อย่างเกินความคาดหมาย

4.	 พนักงานมีประสิทธิภาพ	รักองค์กร	เป็นองค์กรที่เป็นที่มุ่ง

หมายของบุคคลทั่วไปที่จะได้เข้ามาท�างาน

5.	 ด�าเนินงานโปร่งใสให้สอดคล้องกับนโยบายการต่อต้าน 

ทุจริตคอร์รัปช่ันซ่ึงเป็นไปตามโครงการ	 “แนวร่วมปฏิบัติ

ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต”

6.	 สร้างความพึงพอใจให้กับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

วัตถุประสงค์ในกำรประกอบธุรกิจ  
และพัฒนาการที่ส�าคัญ

พัฒนำกำรที่ส�ำคัญ

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

จากการรวมตัวกันของกลุ่มผู้บริหารซ่ึงเคยร่วมงานกับบริษัท 

ผู้ผลิตชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศของประเทศสหรัฐอเมริกา	 ด้วย

ทุนจดทะเบียนเริ่มแรกจ�านวน	10	ล้านบาท	 โดยมีวัตถุประสงค์

หลักเพื่อประกอบธุรกิจผลิตคอยล์เย็น	(Evaporator	Coil)	คอยล์

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

ซ่ึงเป็นส่วนประกอบของเครื่องปรับอากาศ	 เครื่องท�าความเย็น	

และอปุกรณ์ถ่ายเทความร้อน/ความเยน็ประเภทอืน่ๆ	เพือ่จ�าหน่าย

ในประเทศ	จนกระทั่งในปี	2541	บริษัทจึงเริ่มผลิตและจ�าหน่าย

ไปยังต่างประเทศ	

ปัจจบัุน	บรษัิทมทุีนจดทะเบียน	648.587	ล้านบาท	และเป็นหนึง่ใน

ผูด้�าเนนิธรุกจิผลติและจ�าหน่ายคอยล์รายใหญ่ท่ีสดุในประเทศไทย	

โดยได้มีการปรบัแนวทางการด�าเนนิธรุกจิท่ีมุง่เพิม่คณุค่าสร้างความ

ส�าเร็จให้กับลูกค้ามากกว่าการจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์อย่างเดียว

บรษัิทมสี�านกังานและโรงงานแห่งแรกตัง้อยู่	ณ	จงัหวดัปทุมธาน	ี

ต่อมาได้ขยายก�าลงัการผลติด้วยการก่อสร้างโรงงานผลติท่ี	อ�าเภอ

ศรีราชา	จังหวัดชลบุรี	บนเนื้อที่ประมาณ	6	ไร่	และอ�าเภอเมือง	

จังหวัดสมุทรปราการ	 บนเนื้อท่ีประมาณ	1	 ไร่	 ปัจจุบันบริษัท

มีส�านักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่	1/1	 หมู่ที่	7	 ถนนบางคูวัด	 ต�าบล 

บางคูวัด	อ�าเภอเมือง	จังหวัดปทุมธานี	12000
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กำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำกำรที่ส�ำคัญ  
เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและการบริหารงาน 

ในช่วงที่ผ่านมาของบริษัท

ปี เหตุกำรณ์ที่ส�ำคัญ

2548 -	 เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน	41	ล้านหุ้นต่อประชาชนและจ�านวน	4	ล้านหุ้นต่อกรรมการและพนักงานของ

บริษัท

-	 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม	เอ	ไอ	ในวันที่	27	มกราคม	2548

-	 ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น	 ประจ�าปี	2548	 ประเภทการบริหารอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม	 

จากนายกรัฐมนตรี	จัดโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม	กระทรวงอุตสาหกรรม

-	 เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก	165	 ล้านบาท	 เป็น	247.50	 ล้านบาท	 โดยการเสนอขายใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

สามัญของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมจ�านวนไม่เกิน	82,500,000		หน่วยในอัตราส่วน	2	หุ้นสามัญเดิม	ต่อ	1	หน่วย

ใบส�าคัญแสดงสิทธิ	(เศษที่เกิดจากการค�านวณให้ปัดเศษทิ้ง)	

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

85.50	 ล้านหุ้น	 มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ	1	 บาท	 ให้แก่ประชาชน	(Public	Offering)	 และรองรับการปรับสิทธิของ 

ใบส�าคญัแสดงสทิธซ้ืิอหุ้นสามญัของบรษัิท	รุน่ท่ี	1	ท่ีอาจได้รบัผลกระทบจากการเสนอขายหุ้นกบัประชาชนในครัง้นี้ 

จ�านวน	17.00	ล้านหุ้น	

-	 เปิดด�าเนินการโรงงานใหม่ของบริษัท	ที่ตั้งอยู่	ณ	นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง	จ.ชลบุรี	

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

999,680	หุ้น	เป็นจ�านวนเงินรวมทั้งสิ้น	144.95	ล้านบาท	

2552 -	 เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นของบริษัท		จากหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาท)	เป็นหุ้นละ	0.50	บาท	และเปลี่ยนแปลงจ�านวน

หุ้นสามัญของบริษัทจาก	350,000,000	หุ้น	เป็น	700,000,000	หุ้น			

-	 ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ	ISO	9001	:	2008

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

ซีไอ	ฮีทติ้ง	แอนด์รีฟริกเกอร์เรชั่น	อีควิปเม้นต์	แมนูแฟคเจอร์	จ�ากัด	ในราคา	17.55	ล้านบาท	ให้แก่บริษัทใน

ประเทศไทยที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

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

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

ในคดีนี้	 ท้ังนี้บริษัทได้เข้าร่วมประมูลทรัพย์ในคดีนี้ท่ีศาลพิจารณาให้น�าขายทอดตลาดด้วยมูลค่า	60	 ล้านบาท	 

โดยบริษัทเป็นผู้ชนะการประมูล	และ	ได้จดทะเบียนรับโอนทรัพย์ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

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

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

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

เพื่อน�าไปช�าระหนี้ต่อ	บสก.
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ปี เหตุกำรณ์ที่ส�ำคัญ

2558 -	 ได้รบัอนมัุตจิากท่ีประชมุสามัญผูถ้อืหุ้นให้ออกใบส�าคญัแสดงสทิธท่ีิจะซ้ือหุ้นสามญัของบรษัิทรุน่ท่ี	5	(CIG-W5)	ให้แก่ 

ผูถ้อืหุ้นเดมิของบรษัิทโดยไม่คดิมูลค่าจ�านวนไม่เกนิ	216,185,556	หน่วย	โดยจดัสรรในอตัรา	4	หุ้นเดมิ	:	1	หน่วย	 

CIG-W5

-	 Rebrand	ของบริษัทฯเพื่อให้ง่ายต่อการจดจ�า	และเป็นสัญญานถึงการเปลี่ยนแปลงสู่สากลมากขึ้น

-	 ลงนามในสญัญาเพือ่เป็นตวัแทนจ�าหน่ายผลติภณัฑ์ของบรษัิท	Kingspan	Insulated	Panel	Pty	จ�ากดั	ผูผ้ลติแผ่นฉนวน 

ส�าเร็จรูป	(Insulation	Panel)	จากประเทศออสเตรเลีย

2559 -	 ได้รบัอนมัุตจิากท่ีประชมุสามัญผูถ้อืหุ้นให้ออกใบส�าคญัแสดงสทิธท่ีิจะซ้ือหุ้นสามญัของบรษัิทรุน่ท่ี	6	(CIG-W6)	ให้แก่ 

ผูถ้อืหุ้นเดมิของบรษัิทโดยไม่คดิมูลค่าจ�านวนไม่เกนิ	216,192,158	หน่วย	โดยจดัสรรในอตัรา	4	หุ้นเดมิ	:	1	หน่วย 

CIG-W6

2560 -	 ได้รบัอนมัุตจิากท่ีประชมุสามัญผูถ้อืหุ้นให้ออกใบส�าคญัแสดงสทิธท่ีิจะซ้ือหุ้นสามญัของบรษัิทรุน่ท่ี	7	(CIG-W7)	ให้แก่ 

ผูถ้อืหุ้นเดมิของบรษัิทโดยไม่คดิมูลค่าจ�านวนไม่เกนิ	216,195,708	หน่วย	โดยจดัสรรในอตัรา	5	หุ้นเดมิ	:	1	หน่วย	 

CIG-W7

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

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

จ�ากัด

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

ออกจากแผนฟื้นฟูกิจการ	 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น	บริษัท	ฟ้าขวัญทิพย์	จ�ากัด	มีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทจาก	

101,100,000	บาท	เป็น	251,100,000	บาท	เมื่อวันที่10	กันยายน	2561	โดยบริษัท	ซี.ไอ.จี	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	

ถือหุ้นฯ	ทั้งสิ้น	74.50	ล้านบาท	หรือคิดเป็น	29.67	เปอร์เซ็นต์

2562 -	 24	เมษายน	:	จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2562

-	 31	ตลุาคม	:	บรษัิท	สยามเรลเวย์	ดเีวลลอปเม้นท์	จ�ากดั	(บรษัิทย่อย)	ได้เพ่ิมทุนจดทะเบียนบรษัิทจาก	1,000,000	บาท	 

เป็น	50,000,000	บาท
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สำรจำก 
ประธานกรรมการ

เรียนท่านผู ้ถือหุ้น	 จากภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตัวท้ังในและ 

ต่างประเทศในปี	2562	ส่งผลกระทบต่อกจิการในภาพรวมพอสมควร	 

ในปีท่ีผ่านมาบรษัิทฯ	เร่ิมรับรู้รายได้จากบรษัิทย่อยและธรุกจิใหม่

ท่ีบริษัทฯ	 เข้าด�าเนินการ	 เช่น	 ธุรกิจรับเหมาและงานโครงการ	

เป็นต้น	แม้ว่าจกัยังไม่สามารถท�าก�าไรให้กบับริษัทฯได้	และมกัจะ 

ขาดทุนในจดุเริม่ต้นอยู่บ่อยครัง้	แต่เป็นธรรมดาของธรุกจิท่ีจกัต้อง 

มีการลงทุนไม่ว่าจะในรูปแบบใด	

ส�าหรับธุรกิจหลัก	อันได้แก่	ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศ	

ประเภทคอยล์	นัน้คงมีแนวโน้มท่ีจะเตบิโตได้จากความสนบัสนนุ

จากภาครัฐ	 โดยข้อมูลจากกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ	

กระทรวงพาณิชย์	 แสดงให้เห็นว่าสินค้าเครื่องปรับอากาศและ

ช้ินส่วนถือเป็นสินค้าส่งออกส�าคัญอันดับต้นท่ีสร้างเม็ดเงิน

เข้าประเทศจ�านวนมาก	 ปัจจุบันไทยเป็นผู้ผลิตและผู้ส่งออก 

เครือ่งปรบัอากาศและช้ินส่วนเป็นอันดบัท่ี	2	ของโลก	(รองจากจนี)	 

คดิเป็นร้อยละ	13.8	ของมลูค่าส่งออกท้ังโลก	โดยท่ีผ่านมา	มลูค่า

การส่งออกเครื่องปรับอากาศและช้ินส่วนของไทยเติบโตอย่าง

ต่อเนื่อง	ถึงแม้ว่าในช่วงครึ่งปีแรกของปี	2562	สภาวะเศรษฐกิจ 

จะชะลอตวั	แต่การส่งออกเครือ่งปรบัอากาศและช้ินส่วนของไทย

ยังขยายตัวต่อเนื่อง	มีมูลค่า	3,105.1	ล้านเหรียญสหรัฐ	เพิ่มขึ้น

จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า	ร้อยละ	0.60	

อย่างไรก็ตามบริษัทฯ	ยึดมั่นที่จะด�าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์	

โปร่งใสโดยยึดหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	ยิ่งไปกว่านั้นบริษัท

ยังคงมุง่มัน่จดัการตวัเองเริม่จากการปรบัภาพลกัษณ์ขององค์กร	

มุ่งเน้นการลดต้นทุน	 พัฒนาประสิทธิภาพ	 เพ่ิมประสิทธิผล

การด�าเนินงาน	 พร้อมกับการค้นคว้าวิจัย	 สร้างนวัตกรรมทาง 

การผลิต	 และผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 บนพื้นฐาน 

ความเชื่อที่ว่าธุรกิจ	กับสังคมจะต้องอยู่ร่วมกัน	อย่างช่วยเหลือ

เกือ้กลู	เอือ้ประโยชน์	ซ่ึงกนัและกนั	รกัษ์และพัฒนาบุคลากรอย่าง

ต่อเนือ่ง	ด้วยความมุ่งม่ันท่ีจะสร้างผลตอบแทนท่ีดีให้กบัผูถ้อืหุ้น

ในนามของคณะกรรมการ	ผูบ้รหิาร	และพนกังานทุกคนขอขอบคณุ

ทุกท่านท่ีให้การสนบัสนนุการด�าเนนิงานของบรษัิทด้วยดเีสมอมา	

บรษัิทจะไม่สามารถบรรลเุป้าหมายได้หากไม่ได้รบัความร่วมมือ

และการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย	 ท้ังลูกค้า	 ผู้ถือหุ้น	 

ผู้ผลิต	พนักงาน	สถาบันการเงินและพันธมิตรทางธุรกิจ	เราเชื่อ

มั่นว่าด้วยคณะกรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงานทุกคนพร้อม

จะทุ่มเท	 และปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถ	 บริษัทฯ	 

จักสามารถก้าวสู่การเจริญเติบโตในอนาคตอย่างยั่งยืนต่อไป

( ปรุง บุญผดุง ) 

ประธานกรรมการบริษัท

พลต�ารวจเอก 
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รำยงำน 
คณะกรรมการตรวจสอบ

ในรอบบัญชีปี	2562	 คณะกรรมการตรวจสอบ	 ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัท	 ได้มอบหมายให้ก�ากับดูแลตาม
ข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ	โดยคณะกรรมการตรวจสอบจัดประชุมทั้งสิ้น	5	ครั้ง	และคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วม
ประชุมครบทั้ง	5	ครั้ง	สรุปสาระส�าคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้

1.	 สอบทานงบการเงนิรายไตรมาสและประจ�าปี	2562	ของบรษัิท	ซี.ไอ.กรุป๊	จ�ากดั	(	มหาชน	)	กบัฝ่ายบรหิาร	และส�านกังานตรวจสอบ 
	 ภายใน	 รวมท้ังได้เชิญผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุม	 ช้ีแจงข้อซักถามเกี่ยวกับการจัดท�างบการเงินตามข้อก�าหนดของกฎหมาย	 
	 และมาตรฐานบัญชี	จนเป็นที่พอใจ	ก่อนที่จะให้ความเห็นชอบต่องบการเงิน

2.	 สอบทานและให้ความเห็นต่อรายการท่ีเกีย่วโยงกนัหรอืรายการท่ีอาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์	รวมถงึการเปิดเผยข้อมูล 
	 รายการดังกล่าว	 ตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ 
	 ตลาดหลักทรัพย์	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า	รายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล	และเป็นประโยชน์สูงสุด 
	 ต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัท	รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วน	

3.	 การก�ากับดูแลงานตรวจสอบภายใน	 มีการสอบทานของส�านักงานตรวจสอบภายใน	 ในการปฏิบัติงานตามแผนท่ีก�าหนดไว้	 
	 พิจารณาให้ความเห็นชอบขอบเขตการปฏิบัติงาน	แผนการตรวจสอบประจ�าปี	และเชื่อว่าประสิทธิภาพของการควบคุมภายใน 
	 อยู่ในระดับท่ีสมเหตุสมผล	 ประกอบกับได้ให้ข้อเสนอแนะและข้อสังเกตเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการตรวจสอบ	 รวมท้ังพิจารณา 
	 รายงานผลการปฏิบัติงานและความเป็นอิสระของส�านักงานตรวจสอบภายในด้วย

4.	 สอบทานให้บรษัิทมีการก�ากบัดแูลตดิตามให้หน่วยงานผูร้บัตรวจแก้ไขตามแนวทางปรบัปรงุท่ีได้ตกลงร่วมกนัภายในระยะเวลา 
	 ที่ก�าหนดไว้	มีการก�ากับดูแลกิจการด้วยความโปร่งใส

5.	 ประชุมร่วมกบัผูบ้ริหารท่ีเกีย่วข้อง	ผูส้อบบัญชีภายนอก	และ	ผูต้รวจสอบภายใน	เพือ่ให้ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการบรหิาร	

6.	 สอบทานให้บริษัทมรีะบบควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน	ให้มคีวามเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ	และเพือ่ให้เป็นไปตาม 
	 มาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพของการตรวจสอบภายใน

7.	 สอบทานให้บรษัิทปฏบัิตติามกฎระเบียบและกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	หรอืกฎหมายท่ีเกีย่วข้องกบัธรุกจิ 
	 ของบริษัท

8.	 พจิารณา	คดัเลอืก	ก�าหนดค่าตอบแทน	และเสนอแต่งตัง้ผูส้อบบัญชปีระจ�าปี	2562	โดยพจิารณาประเมนิผลการปฏบัิตขิองผูส้อบ 
	 บัญชีซึ่งได้ผลเป็นที่พอใจ	 รวมทั้งได้สอบทานคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีให้ถูกต้องตามประกาศของ	 ก.ล.ต.	 และ	 ตลท.	 แล้ว	 
	 คณะกรรมการตรวจสอบจงึมมีตเิสนอคณะกรรมการบรษัิทเพือ่พจิารณา	และน�าเสนอเพือ่ขออนมัุตจิากท่ีประชุมผูถ้อืหุ้น	แต่งตัง้	 
	 นายอ�าพล	จ�านงค์วฒัน์	หรือ	นางสาวประภาศร	ีลลีาสภุา	หรอืนายนรศิ	เสาวลกัษณ์สกลุ	ผูส้อบบัญชีรบัอนญุาตเลขท่ี	4663,	4664	 
	 และ	5369	ตามล�าดับ	หรือ	ผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่	ก.ล.ต.	ให้ความเห็นชอบ	แห่งบริษัท	ส�านักงาน	เอ	เอ็ม	ซี	จ�ากัด	เป็นผู้สอบ 
	 บัญชีของบริษัทฯ	ประจ�าปีบัญชี	2562

โดยสรปุคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏบัิตติามหน้าท่ีและความรบัผดิชอบ	โดยใช้ความรูค้วามสามารถ	และความระมัดระวัง	รอบคอบ	
มคีวามเป็นอิสระอย่างเพียงพอ	เพ่ือประโยชน์ต่อผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยีอย่างเท่าเทียมกนั	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงาน
ข้อมูลทางการเงนิของบริษัทฯ	มคีวามถกูต้องเช่ือถอืได้	สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชี	ท่ีรบัรองท่ัวไป	บรษัิทฯ	มกีารบรหิารจดัการ
ความเสีย่งอย่างเพียงพอ	มีระบบการควบคมุภายใน	การตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมปีระสทิธผิล	มีการปฏบัิตงิานท่ีสอดคล้องตาม
ระบบการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	มีการปฏิบัติตามกฎหมาย	ข้อก�าหนดและข้อผูกพันต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ

( ปรุง บุญผดุง ) 

ประธานกรรมการตรวจสอบ

พลต�ารวจเอก 
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ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ

ภำพรวมในกำรประกอบธุรกิจ

บรษัิทฯ	ประกอบธรุกจิผลติคอยล์เยน็	(Evaporator	Coil)	คอยล์ร้อน	 

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

ช้ินส่วนหลักของอุปกรณ์ถ่ายเทความร้อน/ความเย็นทุกประเภท	

โดยเป็นการผลิตสินค้าตามค�าสั่งของลูกค้า	(Made	to	Order)	 

เพือ่จ�าหน่ายท้ังในประเทศ	และต่างประเทศ	ท้ังนีส้ดัส่วนการขาย

ในประเทศและต่างประเทศของบรษัิทฯ	คดิเป็นประมาณร้อยละ	70	 

และ	30	ตามล�าดับ

ลกูค้าในประเทศของบรษัิทฯ	ประกอบด้วยผูผ้ลติเครือ่งปรบัอากาศ 

ท่ีมีชื่อเสียง	 ท้ังย่ีห้อต่างประเทศและในประเทศ	 โดยเฉพาะ 

ผู ้ผลิตเครื่องปรับอากาศท่ีมีนโยบายหลักท่ีจะสั่งซ้ือชิ้นส่วน

เครื่องปรับอากาศจากแหล่งภายนอก	 และลูกค้าท่ีอยู่ในตลาด

สินค้าทดแทน	 เช่น	 กลุ่มบริษัทท่ีให้บริการด้านการบ�ารุงรักษา

เครื่องปรับอากาศ	 เครื่องท�าความเย็น	 เป็นต้น	 ส�าหรับลูกค้า 

ต่างประเทศ	บรษัิทฯ	จ�าหน่ายโดยตรงไปยังประเทศในทวีปเอเชีย

และทวีปยุโรป	 และจ�าหน่ายผ่านตัวแทนจ�าหน่ายส�าหรับลูกค้า 

ท่ีอยูใ่นประเทศสหรฐัอเมรกิา	ประเทศแคนาดา	ประเทศออสเตรเลยี	

และประเทศนวิซีแลนด์	ปัจจบัุน	บรษัิทฯ	ถอืได้ว่าเป็นผูผ้ลติคอยล์ 

ท่ีมคีณุภาพสงู	โดยบรษัิทฯ	เป็นผูผ้ลติเพยีงรายเดยีวในประเทศไทย

ท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้าจากสถาบันต่างประเทศ	 คือ	

Canadian	Standards	Association	(“CSA”)	ของประเทศแคนาดา	

และ	Underwriters	Laboratories	 Inc.	 (“UL”)	 ของประเทศ

สหรฐัอเมรกิา	ซ่ึงเป็นมาตรฐานท่ีเป็นท่ียอมรบัท่ัวโลก	นอกจากนี้	 

บริษัทยังมีฝ่ายวิศวกรรมท่ีจะช่วยลูกค้าในการให้ค�าแนะน�า 

ในการออกแบบผลิตภัณฑ์

ควำมเป็นมำ

บริษัทฯ	ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่	10	เมษายน	2546	 

ด้วยทุนจดทะเบียน	94,000,000	บาท	อันเป็นผลจากการควบรวมกจิการ

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

ซ่ึงถือหุ ้นโดยผู ้ถือหุ ้นกลุ ่มเดียวกัน	 คือ	 กลุ ่มพุ ่มเสนาะ	 

กลุม่หวงัก่อเกยีรต	ิและกลุม่วงษ์สว่าง	ท่ีมีวตัถปุระสงค์หลกัคอื	เพือ่

ประกอบธุรกิจผลิตคอยล์	ซึ่งเป็นส่วนประกอบเครื่องปรับอากาศ	

เครื่องท�าความเย็น	 และอุปกรณ์ถ่ายเทความร้อน	/	 ความเย็น 

ประเภทอื่นๆ	เพื่อจ�าหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ

บริษัทฯ	มสี�านกังานและโรงงานแห่งแรกตัง้อยู่ท่ีจงัหวดัปทุมธาน	ี

ต่อมาได้ขยายก�าลงัการผลติด้วยการก่อสร้างโรงงานผลติท่ี	อ�าเภอ

ศรีราชา	จังหวัดชลบุรี	บนเนื้อที่ประมาณ	6	ไร่	และอ�าเภอเมือง	

จงัหวดัสมุทรปราการ	บนเนือ้ท่ีประมาณ	1	ไร่	โดยมีส�านกังานใหญ่ 

ตัง้อยู่เลขท่ี	1/1	หมู่ท่ี	7	ถนนบางควูดั	ต�าบลบางควัูด	อ�าเภอเมือง	 

จังหวัดปทุมธานี	12000
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บรษัิทได้ต่อยอดจากการผลติคอยล์ไปสูก่ารผลติเครือ่งปรบัอากาศ

และท�าความเย็น	 โดยใช้ความช�านาญในการออกแบบและผลิต

คอยล์ให้สามารถท�างานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมาเป็นปัจจัย

ส�าคัญในการพัฒนาสินค้าและสร้างการยอมรับจากตลาดส�าหรับ

สนิค้ากลุม่นี	้อันได้แก่	Condensing	Unit,	Air	cooled	condenser,	

Unit	Cooler	และ	Air	Handling	Unit	

บริษัทฯ	ได้ขยายธุรกิจในด้านบริการออกแบบ	ติดตั้ง	ระบบปรับ

อากาศและผนงัฉนวนส�าเรจ็รปู	โดยบรษัิทฯ	เปิดให้บรกิารออกแบบ

ระบบปรับอากาศ	ผนังฉนวนและหลังคา	ประเภท	Polyurethane	

และ	Polyisocyanurate	โดยร่วมมอืกบัผูผ้ลติแผ่นฉนวนส�าเรจ็รปู

ท้ังจากในและต่างประเทศ	 เพื่อให้บริการแบบครบวงจรส�าหรับ

กลุ่มลูกค้าท่ีต้องการ	 การก่อสร้างท่ีรวดเร็ว	 ประหยัดพลังงาน	

และคุณภาพอากาศท่ีดี	 ท้ังนี้	 บริษัทฯ	 ได้ลงนามในสัญญาเพื่อ

เป็นตัวแทนจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัท	Kingspan	Insulated	

Panel	Pty	จ�ากัด	ผู้ผลิตแผ่นฉนวนส�าเร็จรูป	(Insulation	Panel)	

จากประเทศออสเตรเลีย

EGYPT 
GERMANY 

HONG KONG
INDIA 

INDONESIA 
IRELAND

ISRAEL 
ITALY 
JAPAN

MALAYSIA 
MEXICO 

NETHERLAND

NEW CALEDONIA 
NEW ZEALAND 

PAKISTAN
PHILIPPINES 

POLAND 
RUSSIA

SAUDI ARABIA 
SINGAPORE 

SOUTH KOREA
SPAIN 

SRI LANKA 
SWEDEN

TUNISIA 
TURKEY 

UAE
UK 
USA 

VIETNAM

AUSTRALIA 
BAHRAIN 
BRUNEI

CAMBODIA 
CANADA 
CHINA



10 C.I.Group Public Company Limited

ภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ 
ของกลุ่มบริษัท 

โครงสร้ำงกำรลงทุนของบริษัทฯ  

และบริษัทย่อย

บริษัทฯ มีบริษัทย่อย 3 บริษัท คือ

1. บริษัท ซีไอจี ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด (จดทะเบียน 

เปลี่ยนชื่อจำก บริษัท เดอ ละไม จ�ำกัด)

บรษัิทฯ	ถอืหุ้นสามัญในบรษัิทย่อย	จ�านวน	999,680	หุ้น	มลูค่าหุ้นละ	 

100	บาท	คิดเป็นร้อยละ	99.97	ของทุนจดทะเบียนที่ออกและ 

เรยีกช�าระแล้วของบรษัิทย่อย	โดยมทุีนจดทะเบียน	100,000,000	บาท	 

ทะเบียนเลขที่	0845547005846	ส�านักงานของบริษัทมี	2	แห่ง	

คือ	ส�านักงานแห่งใหญ่	ตั้งอยู่	ณ	เลขที่	1/1	หมู่ที่	7	ต.บางคูวัด	

อ.เมืองปทุมธาน	ีจ.ปทุมธาน	ีด�าเนนิธรุกจิเกีย่วกบัการประมูล	และ

รับเหมาก่อสร้าง	และมีส�านักงานสาขา	ตั้งอยู่	ณ	เลขที่	171/4-9	 

หมูท่ี่	4	ต.มะเรต็	อ.เกาะสมุย	จ.สรุาษฎร์ธาน	ีด�าเนนิธรุกจิโรงแรม

บนเกาะสมยุภายใต้ช่ือ	โรงแรมสมญาบุรา	(Samaya	Bura	Hotel)	

ปัจจุบันมีกรรมการบริษัท	3	ท่าน	 ได้แก่	 นายอารีย์	พุ่มเสนาะ,	

นายธีระ	พุ่มเสนาะ	และนายทวีศักดิ์	หวังก่อเกียรติ

2. บริษัท ซีไอจี (ประเทศไทย) จ�ำกัด 

บริษัทฯ	ถือหุ้นสามัญในบริษัทย่อย	จ�านวน	599,850	หุ้น	มูลค่า

หุ้นละ	100	บาท	คิดเป็นร้อยละ	99.98	ของทุนจดทะเบียนที่ออก

และเรยีกช�าระแล้วของบรษัิทย่อย	โดยบรษัิทย่อยด�าเนนิธรุกจิผลติ 

และจ�าหน่ายอุปกรณ์และช้ินส่วนของเครื่องปรับอากาศและ 

เครือ่งท�าความเยน็รวมไปถงึเป็นตวักลางในการจดัจ�าหน่ายสนิค้า

หรอืบรกิารอืน่ตามความเหมาะสม	บรษัิทย่อยตัง้อยู	่ณ	เลขท่ี	1/1	

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

0135554002471	โดยมีทุนจดทะเบียน	60,000,000	บาท	มูลค่าหุ้นละ	

100	บาท	ปัจจบัุนมีกรรมการบรษัิท	3	ท่าน	ได้แก่	นายอารย์ี	พุม่เสนาะ,	 

นายธีระ	พุ่มเสนาะ	และ	นายเศกบุษย์	บัวดวง
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99.99%

โครงสร้ำงกำรลงทุนของบริษัทใหญ่และบริษัทย่อย

บริษัท สยามเรลเวย์  
ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด

บริษัท ซีไอจี  
(ประเทศไทย) จ�ากัด

บริษัท ฟ้าขวัญทิพย์  
จ�ากัด

99.98% 29.67%

บริษัท ซีไอจี ด ี
เวลลอปเม้นท์ จ�ากัด

99.97%

3. บริษัท สยำมเรลเวย์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด

บรษัิทฯ	ถอืหุ้นสามัญในบรษัิทย่อย	จ�านวน	500,000	หุ้น	มลูค่าหุ้นละ	 

100	บาท	คดิเป็นร้อยละ	99.99	ของทุนจดทะเบียนท่ีออกและเรยีกช�าระ 

แล้วของบริษัทย่อย	 โดยบริษัทย่อยด�าเนินธุรกิจศูนย์ซ่อมรถไฟ	 

ท่ีตัง้อยู่	ณ	เลขท่ี	1/1	หมู	่7	ถ.บางควูดั	ต.บางควูดั	อ.เมือง	จ.ปทุมธานี	 

ทะเบียนเลขท่ี	 0135560001243	 โดยมีทุนจดทะเบียน	 

50,000,000	บาท	(เดมิมทุีนจดทะเบียน	1,000,000	บาท	และได้จด

ทะเบียนเพิม่ทุนอีก	49,000,000	บาท	เมือ่วนัท่ี	2	ธนัวาคม	2562)	 

และปัจจบัุนมีกรรมการบรษัิท	4	ท่าน	ได้แก่	นายอารย์ี	พุม่เสนาะ,	

นายธีระ	พุม่เสนาะ,	นายเศกบุษย์	บัวดวง	และ	นายธชัชัย	แสงกลู	 

โดยกรรมการซ่ึงลงช่ือผูกพันบริษัทได้คือ	 กรรมการสองคน 

ลงลายมือชื่อร่วมกัน	และประทับตราส�าคัญของบริษัท

บริษัทร่วม (ลงทุนผ่านบริษัทย่อย) ได้แก่ 

บริษัท ฟ้าขวัญทิพย์ จ�ากัด 

บรษัิทฯ	ได้เข้าร่วมลงทุนในบรษัิท	ฟ้าขวัญทิพย์	จ�ากดั	ในสดัส่วน	 

29.67%	 ของทุนจดทะเบียน	 โดยมีทุนจดทะเบียนท้ังสิ้น	 

251,100,000	 บาท	 คิดเป็นเงินลงทุนท้ังสิ้น	74.50	 ล้านบาท	

โดยบริษัท	 ฟ้าขวัญทิพย์	 จ�ากัด	 ด�าเนินธุรกิจในกลุ่มพลังงาน	 

มีผลิตภัณฑ์หลักคือ	 เอทานอล	 ตั้งอยู่	 ณ	 เลขที่	468	 หมู่ที่	4	 

ถ.สนัตนั	-	วงัดนิสอ	ต.เขาไม้แก้ว	อ.กบินทร์บุร	ีจ.ปราจนีบุร	ีและ

ปัจจุบันมีกรรมการบริษัท	5	ท่าน	 ได้แก่	 นายอารีย์	พุ่มเสนาะ,	 

นายไสว	ฉัตรชัยรุง่เรอืง,	นายณฐั	วฒันศริชัิยพร,	นายรณชัย	จนิวฒันาภรณ์	 

และนายไมเคิล	จางฉงเกา

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป 
จ�ำกัด (มหำชน)
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THE COIL EXPERT
Another choice for material purchasing -  

air conditioning and coil that allow you to select  

and purchase coil via our online system.
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หลกัการของบรษัิทฯ	ตัง้อยู่บนฐานความเชือ่ท่ีว่า	ธรุกจิ	กบัสงัคม	

จะต้องอยู่ร่วมกัน	อย่างช่วยเหลือเกื้อกูลเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและ

กนั	ช่วยกนัลดจดุอ่อนต่อกนั	บริษัทฯ	จงึมเีจตนารมณ์ท่ีจะด�าเนนิ

ธุรกิจ	 ให้เจริญเติบโตบนพื้นฐานของธรรมาภิบาลและการดูแล 

รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	 รวมทั้งค�านึงถึง

ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเป็นส�าคัญ	

พันธกิจด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

1.	 มุ่งมั่นทุ่มเทเพื่อมาตรฐานสูงสุด	 ได้รับการรับรองมาตรฐาน

สินค้าในระดับสากล

2.	 ปรบัปรงุพฒันาระบบการผลติและการบรหิารจดัการอย่างต่อ

เนื่องโดยการท้าทายและเปลี่ยนแปลง	 ด้วยเทคโนโลย่ีและระบบ

งานสมัยใหม่	

3.	 สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าเพื่อบรรลุการเป็นผู้น�า

4.	 สร้างความแข็งแกร่งในการปฏิบัติงาน	 และส่งเสริมพัฒนา

ศกัยภาพบุคลากรทุกระดบัเพ่ือรองรับการบริหารจดัการสมัยใหม่	

ให้เกิดการสร้างนวัตกรรมด้านการผลิต	HVAC	อย่างต่อเนื่อง

5.	 เป็นองค์กรท่ีดีของสังคมด�าเนินธุรกิจท่ีมีการบริหารจัดการ

โปร่งใส	ใส่ใจผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล	และ	

มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่สังคมชุมชน

6.	 สร้าง	Brand	 เป็นของตนเองเพื่อให้ลูกค้านึกถึงเมื่อมีความ

ต้องการใช้สินค้าประเภทนี้

7.	 สร้างองค์กรแห่งความสุข	และความภาคภูมิใจ

ในการด�าเนินการเพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และแนวคิดตาม

หลักการของบริษัทฯดังกล่าวข้างต้น	บริษัทฯจึงก�าหนดนโยบาย

ความรบัผดิชอบต่อสงัคม	และสิง่แวดล้อมท่ีบรษัิทและบรษัิทย่อย

ใช้ยึดถือเป็นแนวทาง	ดังต่อไปนี้	

นโยบำยด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน

สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์

การใช้พลังงานน�้า	เชื้อเพลิง	และกระดาษอย่างมีประสิทธิภาพ

•	 ส่งเสริมและอนุรักษ์การใช้พลังงาน

•	 ติดตามและปฏิบัติตามกฎหมาย	 ข้อบังคับและข้อก�าหนด

ตามมาตรฐานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน

•	 พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตและระบบการจัดการ

ของเสียจากโรงงานเพื่อก�าจัดมลภาวะท่ีมีผลกระทบต่อ 

สิ่งแวดล้อมสู่มาตรฐาน	ISO14000

•	 สร้างจิตส�านึกแก่พนักงานทุกระดับในความรับผิดชอบต่อ

การรกัษาสิง่แวดล้อมท้ังภายในโรงงานและภายนอกโรงงาน

ควำมรับผิดชอบ 
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
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สิทธิมนุษยชนและการปฎิบัติต่อพนักงาน 

ยึดมั่นในวัฒนธรรมของบริษัทฯ	 สนับสนุนและเคารพในการ

ปกป้องสทิธมินษุยชน	ปฏบัิตต่ิอพนกังานอย่างเท่าเทียมและเป็น

ธรรม	ส่งเสรมิให้พนกังานมีส่วนร่วมในการท�าประโยชน์ต่อสงัคม

ทั้งทางตรงและทางอ้อม	

•	 การอบรมและพัฒนาบุคลากร	 พัฒนาทักษะของพนักงาน

ทุกระดับและสร้างองค์ความรู้ภายในองค์กรตามนโยบาย 

ส่งเสรมิการเรยีนรูร้ะดบัองค์กรและการพัฒนาบุคลากรเพือ่

ยกระดับการท�างานของพนักงานอย่างมืออาชีพ

•	 ส่งเสรมิพนกังานให้มส่ีวนร่วมในการแสดงออกถงึความคดิเห็น 

ต่อองค์กร

•	 จัดให้มีสวัสดิการ	ความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่

ท�างาน	รวมถึงพัฒนาระบบการท�างานและสร้างนวัตกรรม

ในองค์กร	

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

มุ่งพฒันาผลติภณัฑ์และบรกิารท่ีไม่ก่อให้เกดิอันตรายต่อผูบ้รโิภค

และผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม	มคีณุภาพตรงตามหรือสงูกว่าความ

คาดหมายของผู้บริโภค	ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรม	และ	

•	 ให้ความส�าคญัต่อมาตรฐานในการให้บรกิารลกูค้า	รบัผดิชอบ 

ต่อการให้บริการลูกค้า	 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ

บริการที่ถูกต้อง	เพียงพอ	ไม่เกินความเป็นจริง

•	 รกัษาความลบัของลกูค้าไม่น�าไปใช้เพ่ือประโยชน์ของตนเอง	

หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

•	 มนีโยบายด้านการตลาด	การลงทุนและการน�าเสนอผลติภณัฑ์

และบริการที่รับผิดชอบต่อสังคม

การก�ากับดูแลกิจการที่ดี

ด�าเนนิธรุกจิอย่างถกูต้องตามกฎหมายและกฏระเบียบท่ีเกีย่วข้อง	

มีความโปร่งใส	เปิดเผยข้อมูลที่ส�าคัญ	ตรวจสอบได้	ปฏิบัติตาม

นโยบายการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี	 โดยค�านึงถึงประโยชน์ท่ีจะ

เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้น	พนักงาน	ชุมชนและสังคม	คู่ค้า	ลูกค้าและ

ประชาชน	คู่แข่งทางการค้า	 เจ้าหนี้	หน่วยงานภาครัฐ	และผู้มี

ส่วนได้เสียทุกฝ่าย	

•	 ส่งเสรมิและปรบัปรงุมาตรฐานด้านจรยิธรรมในการประกอบ

ธรุกจิให้สอดคล้องกบัข้อปฏบัิตทิางจริยธรรมซ่ึงรวมถงึการ

เปิดเผยข้อมูล	การดูแลและควบคุมการใช้ข้อมูลภายใน	

•	 รักษามาตรฐานการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท	

•	 ก�าหนดกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ

ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม 

บริษัทให้ความส�าคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและชุมชนท่ีโรงงาน

ตั้งอยู่	 มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนบริเวณโดยรอบของ

โรงงาน	 โดยจะพัฒนาคนในชุมชน	 ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม	 และ

ส่งเสริมจารีตประเพณีของชุมชน	

•	 ใช้กระบวนการทางธรุกจิเพือ่ประโยชน์ในการพฒันาคณุภาพ

ชีวติ	ช่วยสร้างเศรษฐกจิและความเข้มแข็งให้กบัชุมชนเพือ่น

บ้าน	และสังคมไทย

•	 สนบัสนนุกจิกรรมและโครงการต่างๆ	ท่ีสนบัสนนุชุมชนและ

โครงการด้านการศึกษาส�าหรับโรงเรียนในชุมชน	

•	 ร่วมมอืกบัลกูจ้าง/พนกังาน	ครอบครวัของพนกังาน	ชุมชน

ท้องถิ่น	ตลอดจนสังคมโดยส่วนรวม	เพื่อปรับปรุงคุณภาพ

ชีวติของทุกฝ่ายเหล่านัน้ในวถิทีางท่ีมคีณุค่าท้ังต่อตวัธรุกจิ

และต่อการพัฒนา

กำรด�ำเนนิงำนตำมนโยบำยควำมรับผดิชอบ 

ทำงสังคม

บริษัทได้ด�าเนินการศึกษาลักษณะท่ีส�าคัญ	 และบริบทของธุรกิจ

ท้ังภายในและภายนอกองค์กรโดยใช้หลักเกณฑ์ท่ีธุรกิจสินค้า

อุตสาหกรรมใช้ท่ัวไปจนเป็นท่ีมาของการก�าหนดพันธกิจด้าน

ความรบัผดิชอบต่อสงัคมในการน�าองค์กร	ท่ีซ่ึงฝ่ายบรหิารมีการ

ก�าหนดนโยบายความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม	เพือ่ใช้

เป็นแนวทางในเบ้ืองต้น	 อีกท้ังได้ตั้งคณะท�างานเพ่ือขับเคลื่อน	

ควบคมุและตรวจสอบการด�าเนนิการให้สอดคล้องตามนโยบายฯ

ดังกล่าว	 ปัจจุบันบริษัทฯท�าการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้าน

ความรบัผดิชอบต่อสงัคม	โดยว่าตามหลกัการพฒันาแผนฯ	ดงันี:้

1.	 มุ่งเน้นการลดผลกระทบใดๆ	(หากมี)	ท่ีอาจจะเกดิข้ึนต่อสงัคม

และสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุดเป็นไปตามมาตรฐานสากล	

2.	 มุ่งสร้างความสามารถในการปฏิบัต	ิยกระดบัให้เกดินวตักรรม

ใหม่ๆ	ท่ีเพ่ิมประสทิธภิาพและประสทิธผิลในการด�าเนนิธรุกจิ	เช่น

การประหยัดพลังงาน	การรีไซเคิล	การลดปริมาณการใช้วัตถุดิบ	

เป็นต้น	 โดยเช่ือมโยงกับผู้มีส่วนได้เสียน�าความต้องการของ 

ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกมาสู่การสร้างการมีส่วนร่วมกับพนักงาน

เพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กร	 ผูกโยงกับแนวคิดความรับผิดชอบ

ต่อสงัคมจนเกดิการ	จดัการคณุภาพ	โดยองค์กรก�าลงัด�าเนนิการ 

เพื่อให้ได้รับการรับรอง	 ISO14001	 จากความร่วมมือของ 

ทุกภาคส่วนอีกด้วย	
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3.	 สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในตลาดโลก	 โดยการ

คงสถานะการรับรองตามมาตรฐานคุณภาพสากล	CSA	 และ	

UL	เพื่อสามารถสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าต่างประเทศ	อีกทั้ง

บรษัิทฯได้ลงนามในค�าประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏบัิตขิองภาค

เอกชนไทยในการต่อต้านทุจรติ	คอร์รปัช่ัน	เพ่ือสร้างความโปร่งใส 

ในการด�าเนินงาน	 ท�าให้เกิดความร่วมมือและสนับสนุนธุรกิจ	

สินค้าอุตสาหกรรมของบริษัทฯจากทุกภาคส่วน	

โดยฝ่ายต่างๆ	ในองค์กรได้จดัท�าแผนปฏบัิตกิารโดยว่าตาม	ประเดน็

ส�าคัญ	ที่ได้คัดเลือกไว้ดังนี้:	

สขุภาพและความปลอดภยั	รบัผดิชอบโดยหน่วยงาน	ความปลอดภยั

•	 บรษัิทฯ	มีการวางกฎระเบียบด้านความปลอดภยัอย่างรดักมุ	

•	 มกีารจดัอบรมด้านความปลอดภยัให้พนกังานทุกคนอยูเ่ป็น

ประจ�า

การบริหารจัดการของเสียและวัสดุเหลือใช้	 รับผิดชอบโดย	 

สายงานผลิต

•	 บรษัิทฯ	มรีะบบการจดัการน�า้เสยีท่ีมปีระสทิธภิาพก่อนปล่อย

น�้าลงสู่ระบบระบายน�้าสาธารณะ

•	 มีการพัฒนาการผลิตเพื่อลดปริมาณของเสียและวัสดุเหลือ

ใช้จากกระบวนการผลิต

•	 มกีารน�าเศษวัสดมุาเข้าสูก่ระบวนการเพ่ือน�ากลบัมาใช้ใหม่

สินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 รับผิดชอบโดย	 สาย

งานวิศวกรรม

•	 เข ้าร ่วมโครงการรักษ ์สิ่ งแวดล ้อมก�าจัดสาร	 CFC	 

(Chlorofluorocarbons)	 ท่ีนิยมใช้ในสายการผลิตใน

อุตสาหกรรมไฟฟ้าฯ	 โดยเฉพาะท่ีเกี่ยวข้องกับเครื่อง 

ปรบัอากาศท่ีเป็นสารตวัหลกัในการก่อก�าเนดิมลพษิทางอากาศ

•	 สินค้าของบริษัทเป็นสินค้าท่ีไม่ต้องใช้สารท�าความเย็นท่ีมี

ส่วนผสมของ	CFC

•	 บรษัิทฯ	ให้บรกิารซ่อมบ�ารุงกบัลกูค้าแทนการผลติใหม่เพือ่

ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ความรบัผดิชอบต่อสนิค้าและบริการ	รับผดิชอบโดย	สายงานผลติ	 

และ	หน่วยงานควบคุมคุณภาพ

•	 บริษัทฯ	มีการควบคุมการผลิตให้สินค้าทุกชิ้นมีคุณภาพสูง

ตามความต้องการของลูกค้า

•	 ให้ความส�าคัญต่อก�าหนดการส่งมอบสินค้าตามท่ีมีการ

ตกลงกบัลกูค้า	เพ่ือให้การบรหิารห่วงโซ่อุปทานเป็นไปอย่าง

ประสิทธิภาพสูงสุด

•	 มกีารรบัประกนัคุณภาพสนิค้าทุกช้ินตามเงือ่นไขท่ัวไปในการขาย

•	 บริษัทให้บริการซ่อมบ�ารุงกับลูกค้าด้วยความรวดเร็วเพ่ือ

ตอบสนองความต้องการเร่งด่วนของลูกค้า

การดูแลพนักงาน	รับผิดชอบโดย	สายงานบริหาร/บุคคล

•	 บริษัทฯ	 จัดให้มีการฝึกอบรมให้พนักงานในทุกระดับอย่าง

ท่ัวถึง	 เพ่ือเป็นการเสริมศักยภาพและเพ่ือความก้าวหน้า

ในบริษัท

•	 มีการตรวจร่างกายประจ�าปีในทุกปีเพื่อลดค่าใช้จ่ายของ

พนักงานและเพื่อสุขภาพที่ดีของพนักงาน

•	 จัดให้มีงานเลี้ยงสังสรรค์ให้พนักงานได้ผ่อนคลาย	 และมี

ก�าลังใจในการท�างานอย่างเป็นสุข

•	 มีการให้ทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงาน

การก�ากบัดแูลกจิการและข้อปฏบัิตด้ิานจรยิธรรม	รบัผดิชอบโดย

ส�านักงานตรวจสอบภายในและ	ส�านักงานเลขานุการฯ

บริษัทฯ	 ส่งเสริมและปรับปรุงมาตรฐานด้านจริยธรรมในการ

ประกอบธรุกจิให้สอดคล้องกบัข้อปฏบัิตทิางจรยิธรรม	ซ่ึงรวมถงึ 

การเปิดเผยข้อมูล	 การดูแล	 และควบคุมการใช้ข้อมูลภายใน	 

การรักษามาตรฐาน	 การก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ	 

โดยรวมถึงกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ

•	 การก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

•	 ข้อก�าหนดเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน

•	 ความโปร่งใส

•	 การเปิดเผยข้อมูล

•	 การบริหารความเสี่ยง

ความรบัผดิชอบต่อชุมชนและการส่งเสรมิการศกึษา	รบัผดิชอบโดย	 

ส่วนงานบริหาร

บริษัทฯ	สนับสนุนกิจกรรมและโครงการต่างๆ	ที่สนับสนุนชุมชน

และโครงการด้านการศึกษาส�าหรับโรงเรียนในชุมชน	 รวมถึง 

การช่วยเหลอืบรรเทาทุกข์ผูป้ระสบภัยจากภัยพบัิตทิางธรรมชาติ

และสาธารณภัยอื่นๆ

•	 ให้การสนับสนุนชุมชนในด้านการศึกษาและการฝึกอบรม	

•	 บรษัิทฯ	ให้ทุนการศกึษากบัเดก็ๆ	ในสถาบันการศกึษา	และ

ชุมชนใกล้เคยีง	เช่น	โรงเรยีนวดับางควูดั	หมูบ้่านเอือ้อาทรฯ	 

และ	เทศบาลเมืองบางคูวัด	เป็นต้น	

•	 บรษัิทฯจดัให้มกีารศกึษาและฝึกงานของนสิตินกัศกึษาของ

สถาบันการศกึษาต่างๆ	เช่น	วทิยาลยัเทคโนโลยีแหลมทอง	

และวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี	เป็นต้น

•	 ช่วยเหลอืบรรเทาทุกข์ผูป้ระสบภยัพิบัตแิละสาธารณภยัต่างๆ

ในการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม	

คณะท�างานฯจักท�าการรวบรวมผลการด�าเนินงานตามแผน

อย่างน้อยปีละ	1	 ครั้ง	 เพื่อติดตามและร่วมกันพิจารณาหาก

สมควรเปลีย่นแผนหรอืแนวทางปฏบัิตเิพือ่ให้สามารถสมัฤทธผิล 

ตามเป้าหมายได้มากที่สุด	
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กำรด�ำเนนิธุรกจิท่ีมีผลกระทบต่อ 

ควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม

เนือ่งจากบรษัิทฯ	ด�าเนนิธรุกจิอุตสาหกรรมด้านการผลติ	ท่ีซ่ึงใน

กระบวนการอาจมกีารใช้น�า้มนั	สารหล่อลืน่	และ/หรอืสารเคมบีาง

ชนดิ	บรษัิทฯจงึให้ความส�าคัญเป็นอย่างย่ิงต่อการก�าหนดแผนการ

ป้องกนัการเกดิผลกระทบในทางลบต่อสิง่แวดล้อมและสงัคม	พร้อมท้ัง 

การเฝ้าระวังอย่างเป็นระบบ	 ดังจะเห็นได้จากการยกเลิกการใช้

สาร	CFC	ที่ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	ทั้งๆ	ที่เป็นสารหลัก

ท่ีใช้โดยท่ัวไปในอุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนเครื่องปรับอากาศ	 

มาไม่ต�่ากว่า	10	ปี	แต่กระนั้นบริษัทฯ	ยังคงเดินหน้าที่จะพัฒนา

คุณภาพท้ังด้านกระบวนการและผลติภณัฑ์เพือ่มิให้ส่งผลทางลบ

ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	 โดยน�าเกณฑ์มาตรฐาน	ISO	14001	 

มาเป็นแนวปฎิบัติ	 วัตถุดิบและชิ้นส่วนที่บริษัทคัดสรรต้องได้รับ

ความปลอดภยัได้มาตรฐานสากลรวมถงึเลอืกใช้วัตถดุบิท่ีสามารถ

น�ากลบัมาใช้ใหม่ในส่วนของกระบวนการผลติ	นอกจากนีบ้รษัิทยัง

มีเป้าหมายที่จะใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด	ก่อให้เกิด

ของเสยีน้อยท่ีสดุในระหว่างการผลติ	มกีารแยกของเสยี	กระตุน้ให้

เกดิการน�ากลบัมาใช้ใหม่	และหลกีเลีย่งการซ้ือวตัถดิุบหรือช้ินส่วน 

ที่ยากต่อการย่อยสลายอีกด้วย

ข้อพิพาททางกฎหมาย

บริษัทฯ	 และบริษัทย่อย	 ไม่เคยมีข้อพิพาททางกฎหมายด้าน 

สิง่แวดล้อมและ/หรอืสงัคม	หรอืแม้แต่ถกูตรวจสอบว่าการด�าเนนิ

งานของบรษัิทฯ	หรอืบรษัิทย่อยมีการฝ่าฝืนกฎหมายในด้านความ

รับผิดชอบต่อสังคม	อย่างมีนัยส�าคัญแต่อย่างไร

เราค�านงึถงึชุมชน	สงัคมและสิง่แวดล้อมเพือ่ชีวติท่ีดขีองลกูหลาน 

และสังคมในวันข้างหน้า	 ดังจะเห็นได้จาก	 ประกาศนียบัตรท่ี

เราได้รับจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	 ถึงความมุ่งม่ัน

ตั้งใจในการเข้าร่วมโครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมก�าจัดสาร	CFC	 

(Chlorofluorocarbons)	ท่ีนยิมใช้ในสายการผลติในอุตสาหกรรมไฟ

ฟ้าฯ	โดยเฉพาะท่ีเกีย่วข้องกบัเครือ่งปรบัอากาศท่ีเป็นสารตวัหลกั 

ในการก่อก�าเนดิมลพิษทางอากาศ	ในปี	2543	จดัท�าบ่อบ�าบัดน�า้เสยี 

ก่อนปล่อยลงท่อระบายสาธารณะ	 การน�าน�้าที่ใช้ในกระบวนการ

กลับมาใช้ซ�้าเป็นต้น	 ท่ีถือเป็นจุดเร่ิมต้นในการก้าวเดินต่อไปใน

รูปแบบโรงงานสีเขียว	

ผลกระทบด้านลบต่อสังคม และ สิ่งแวดล้อม

การด�าเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยยังตั้งแต่อดีตจนถึง

ปลายปี	2562	 ยังไม่พบว่าส่งผลกระทบในด้านลบต่อสังคม	 

สิง่แวดล้อมหรอืไม่เป็นไปตามหลกัการ	8	ข้อว่าด้วยหลกัการของ	

CSR	แต่อย่างไร

We received the certificate from  

the Department of Industrial Factory for project 

participation of “Ozone Depleting Substance 

Phase out” for terminating the usage of  

Chlorofluorocarbons (CFC) for all steps of 

production process.
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กิจกรรมเพือ่ประโยชน์ต่อสงัคม 

และส่ิงแวดล้อม  

ในปี	2562	บริษัทฯได้ด�าเนินกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและ

สิ่งแวดล้อมในหลายด้าน	โดยมีกิจกรรม	และโครงการต่างๆ	เช่น	

การอนรุกัษ์สิง่แวดล้อมและพลงังาน	การใช้วตัถดุบิในกระบวนการ

ผลติท่ีปราศจากสารเคมท่ีีกระทบต่อสิง่แวดล้อม	การลดค่าใช้จ่าย	

ลดต้นทุนในการผลติ	การประหยัดทรพัยากรธรรมชาต	ิการสร้าง

ความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน	เป็นต้น

สุขภาพและความปลอดภัย

บริษัทฯ	 มุ่งม่ันในการควบคุม	 ดูแล	 ป้องกันความเสี่ยงด้าน

ความปลอดภัย	 อาชีวอนามัย	 และสภาพแวดล้อมการท�างาน

ของบุคลากรทุกคน	 โดยให้ความส�าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการ

ด�าเนินงานตามกฎหมาย	มาตรฐานสากล	และนโยบายคุณภาพ	 

ความมั่นคง	ความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสิ่งแวดล้อม	เพื่อ

ลดอุบัตเิหตใุห้เป็นศนูย์และลดอัตราการเจบ็ป่วยจากการท�างานใน

ทุกพืน้ท่ีปฏบัิติงาน	ด้วยตระหนกัดว่ีาบุคลากรของบริษัทฯ	ทุกคน	 

รวมถึงคู่ค้า	 และผู้รับเหมาท่ีด�าเนินงานร่วมกับบริษัท	 มีสิทธิ 

ในการท�างานภายใต้สภาพแวดล้อมท่ีม่ันคงปลอดภยั	เพือ่คณุภาพ

ชีวิตที่ดีในการท�างาน	

บริษัทฯ	 ปลูกฝังจิตส�านึกด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

ให้แก่พนักงานในทุกระดับ	 ผ่านการก�ากับดูแลในระดับนโยบาย	

และระดบัการปฏิบัต	ิเช่น	การฝึกอบรม	และการสร้างความเข้าใจ 

เชิงลกึด้วยกจิกรรมและแรงจงูใจ	เพ่ือสนบัสนนุให้เกดิความรบัผดิ

ชอบในเรื่อง	ความปลอดภัยทั่วทั้งองค์กร	

•	 บริษัทฯ	 มีการวางกฎ	 ระเบียบ	 ด้านความปลอดภัยอย่าง

รัดกุม	โดยจัดให้มีอุปกรณ์	Safety	ให้พนักงานอย่างเหมาะ

สมในการปฏิบัติงาน

•	 มกีารจดัอบรมด้านความปลอดภยัให้พนกังานทุกคนอยู่เป็น

ประจ�า
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ในปี	2562	บรษัิทฯ	จดัให้มีการอบรมด้านความปลอดภยั	โดยจดัให้

มกีารอบรมภายใน	และภายนอกบรษัิท	ดงันี	้Safety	Awareness	 

(การปลกูจติส�านกึความปลอดภยัในการท�างาน),	ความปลอดภยั

ในการท�างานเกี่ยวกับสารเคมีและการตอบโต้กรณีเกิดเหตุ

ฉุกเฉิน,	หลกัสตูรดบัเพลงิข้ันต้น,	หลกัสตูร	จป.บริหาร,	หลกัสตูร	

จป.หัวหน้างาน	เป็นต้น
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สรุปสถิติกำรเกิดอุบัติเหตุจำกกำรท�ำงำนถึงขึ้นหยุดงำน รวม 3 สำขำ ในปี 2560 - 2562

สถิติกำรเกิดอุบัติเหตุ รวม 3 สำขำ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

จ�านวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ	(ครั้ง) 7 13 9

จ�านวนพนักงานได้รับอุบัติเหตุ	(คน) 7 13 9

จ�านวนวันหยุดงานของพนักงานรวม	(วัน) 28 66.13 9.75

การบริหารจัดการของเสียและวัสดุเหลือใช้

•	 บรษัิทฯ	ให้ความส�าคญัต่อการอนุรักษ์สิง่แวดล้อม	โดยจดัให้

มีระบบการจดัการน�า้เสยีท่ีมีประสทิธภิาพก่อนปล่อยน�า้ลงสู่

ระบบระบายน�้าสาธารณะ

•	 บรษัิทฯ	ส่งเสรมิให้เกดิโครงการลดต้นทุนและเพ่ิมประสทิธภิาพ

การผลิต	ที่ซึ่งในปี	2562	เฉพาะในสายการผลิต	สามารถ

ลดปรมิาณของเสยีและวสัดเุหลอืใช้ในกระบวนการผลติ	โดย

สามารถลดต้นทุนในการผลติได้ปีละ	1,304,481	บาท/ปี	ดงันี้

 	ลดต้นทุนการสั่งซื้อ		 390,923	บาท/ป ี

	 	 Cross	Over	1/2”x0.61

	 	 โดยใช้	Cross	Hair	pin	ทดแทน	

 	ลดต้นทุนการใช้ท่อ	CU3/8”		 731,017	บาท/ปี

	 	 (Expand	คอยล์แบบลดการหดท่อ	CU3/8”)	Nonshirnk

การบริหารจัดการพลังงาน

บรษัิทฯ	มกีารส่งเสรมิกจิกรรมการพฒันาและอนรุกัษ์การใช้พลงังาน	 

โดยได้จดัท�าโครงการประหยัดพลงังานไฟฟ้า	ท่ีตอบสนองนโยบายของ

บรษัิทเรือ่งการประหยัดพลงังาน	โครงการท่ีจดัท�าข้ึนมี	3	โครงการ	 

สามารถลดค่าพลังงานไฟฟ้าได้ปีละ	1,672,309.58	บาท	ดังนี้	

•	 โครงการปรบัปรงุระบบอัดอากาศ	ของสาขาปทุมธาน	ีสามารถ

ลดค่าใช้จ่ายพลังงานไฟฟ้าได้	จ�านวน	696,267.59	บาท/ปี

•	 โครงการปรบัปรงุระบบอดัอากาศ	ของสาขาป่ินทอง	สามารถ

ลดค่าใช้จ่ายพลังงานไฟฟ้าได้	จ�านวน	809,577.99	บาท/ปี

•	 โครงการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าเป็นหลอด	LED	ทั้ง	3	 สาขา	

สามารถลดค่าใช้จ่ายพลงังานไฟฟ้าได้	จ�านวน	166,464	บาท/ปี

การดูแลพนักงาน

บริษัทฯจัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานในทุกระดับอย่างท่ัวถึง	 

เพือ่เป็นการเสรมิสร้างความรูแ้ละเพิม่พนูศกัยภาพของพนกังาน	

และเพื่อลดความเสี่ยงด้านการขาดแคลนบคุลากรสายวิชาชพีได้

ในอีกทางหนึ่งด้วย
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สรปุตัวเลขกำรพฒันำพนักงำน 

ชั่วโมงต่อคนต่อปี

จ�ำนวนชั่วโมงอบรมต่อคนต่อปี ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

พนักงานและผู้บริหาร 4.22 4.92 5.51 5.42

บาทต่อคนต่อปี

ค่ำใช้จ่ำยอบรมต่อคนต่อปี ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

พนักงานและผู้บริหาร 623.78 919.92 562.35 637.07

ในปี	2562	บริษัทฯ	 จัดให้มีการอบรม	ดังนี้	Process	Flow	&	

Document,	 เทคนิคการวางแผนด้วย	PDCA,	Collaboration	

with	Growth	Mindset,	การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม,	

ระบบท�าความเย็นขนาดเลก็	การใช้	และการบ�ารงุรกัษาเบ้ืองต้น,	

Premier	A/C	Engineer	Training	Program,	วศิวกรระดบัต้น	และ	

ฯลฯ	
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•	 มีการตรวจร่างกายประจ�าปีในทุกปีเพื่อลดค่าใช้จ่าย	 และ

เพื่อสุขภาพที่ดีของพนักงาน

•	 จดัให้มงีานท�าบุญเลีย้งพระ	และงานเลีย้งสงัสรรค์ให้พนกังาน

ได้ผ่อนคลาย	และมีก�าลังใจในการท�างานอย่างเป็นสุข



22 C.I.Group Public Company Limited

•	 มีการให้ทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงาน	 ควำมรบัผดิชอบต่อชมุชนและกำรส่งเสรมิ

กำรศกึษำ

บริษัทฯ	สนับสนุนกิจกรรมและโครงการต่างๆ	ที่สนับสนุนชุมชน

และโครงการด้านการศึกษาส�าหรับโรงเรียนในชุมชน	อาทิเช่น

•	 เข้าร่วมท�าบุญเพ่ือพฒันาวดัวาอารามใกล้เคยีงรอบๆ	ชุมชน
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•	 ให้ทุนการศึกษากับเด็กๆ	 ในสถาบันการศึกษา	 และชุมชน

ใกล้เคียง	เช่น	โรงเรียนวัดบางคูวัด	หมู่บ้านเอื้ออาทรฯและ	

เทศบาลเมืองบางคูวัดร่วมในการแข่งกีฬาต้านยาเสพติด	

เป็นต้น

•	 จดัให้มีการศกึษาและฝึกงานของนสิตินกัศกึษาของสถาบัน

การศกึษาต่างๆ	เช่น	วทิยาลยัเทคโนโลยีแหลมทอง	วทิยาลยั

เทคนิคปทุมธานี	เป็นต้น
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กำรป้องกันกำรมีส่วนเกีย่วข้องกบักำร

คอร์รปัชัน่

บริษัทฯ	 ตระหนักดีว่าการคอร์รัปช่ันส่งผลร้ายและเป็นอุปสรรค

ต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจท่ีส�าคัญ	 เป็นการกระท�าทาง

ธุรกิจที่ไม่ถูกต้องสร้างความไม่เป็นธรรมทางธุรกิจ	ส่งผลเสียต่อ

ชื่อเสียงของบริษัททางด้านจริยธรรมทางธุรกิจ	ความสามารถใน

การแข่งขนัของกจิการ	และท�าให้บริษัทไม่เป็นท่ียอมรับท้ังภายใน

ประเทศและต่างประเทศ	 รวมท้ังลดความเช่ือม่ันของผู้ถือหุ้น	 

ผู้ลงทุน	 และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย	 บริษัทจึงถือเป็นหลักการ

ส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจท่ีจะไม่สนับสนุนกิจการ	 กลุ่มบุคคล	

หรือบุคคลท่ีมีส่วนร่วมกับการแสวงหาผลประโยชน์อันไม่พึงได้

รบัไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อม	จากการใช้อ�านาจหน้าท่ีโดยมชิอบ	

โดยมีแนวทางชดัเจนท่ีจะร่วมมอืและสนบัสนุนกบัภาครัฐบาลและ

ภาคเอกชน	โดยในการประชุมคณะกรรมการบรษัิท	คร้ังท่ี	4/2558	 

เมื่อวันที่	11	 พฤศจิกายน	2558	 คณะกรรมการฯ	 ได้พิจารณา

อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่อต้านทุจริต	คอร์รัปชั่น	ซึ่งเป็นผู้มี

ส่วนส�าคญัในการก�าหนดให้มีระบบ	ส่งเสรมิและสนบัสนนุนโยบาย

ต่อต้านคอร์รัปช่ัน	 เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง

ทุกฝ่าย	 รวมท้ังมีหน้าท่ีในการประเมินความเสี่ยงของกิจกรรม

ที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริต	คอร์รัปชั่น	และก�าหนดการทบทวน 

ความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ	 เพื่อให้สอดคล้อง

กบัการเปลีย่นแปลงของธรุกจิ	ระเบียบ	ข้อบงัคบั	และข้อก�าหนด

ของกฎหมาย	อย่างสม�่าเสมอ	

บริษัทฯ	 ได้ร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์	 “โครงการแนวร่วม

ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต	(Private	Sector	

Collective	Action	Coalition	Against	Corruption	Committee	

:	CAC)”	 เมื่อวันท่ี	22	 ธันวาคม	2559	 และได้ผ่านการรับรอง	 

(Certification)	 เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย

ในการต่อต้านการทุจริต	คอร์รัปชั่น	จากคณะกรรมการแนวร่วม

ปฏิบัติฯ	เมื่อวันที่	17	พฤษภาคม	2561	เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
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นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

เพือ่ม่ันใจได้ว่า	นโยบายต่อต้านทุจริต	คอร์รปัช่ัน	ทันสมยัและเป็น

ปัจจบัุนอยู่เสมอ	คณะกรรมการบรษัิทฯจงึท�าการทบทวนนโยบาย

ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง	 โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัท	

ครั้งที่	4/2560	เมื่อวันที่	11	สิงหาคม	2560	คณะกรรมการฯ	ได้

พจิารณาอนมัุติ	นโยบายต่อต้านทุจริต	คอร์รปัช่ัน	(ฉบับปรบัปรงุ)	

(ท่ีซ่ึงได้รบัอนมัุติในการประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครัง้ท่ี	3/2557	

เมื่อวันที่	19	 สิงหาคม	2557)	 และแนวปฏิบัติตามนโยบายการ

ต่อต้านทุจริต	 คอร์รัปชั่น	 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการควบคุม	

และเป็นแนวทางในการปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น	ดังนี้

1.	 ห้ามกรรมการ	ผู้บริหาร	 และพนักงานของบริษัทและบริษัท

ในสายธรุกจิด�าเนนิการหรือยอมรับหรือให้การสนบัสนนุการทุจรติ

คอร์รปัชัน่ในทุกรูปแบบท้ังทางตรงและทางอ้อม	โดยครอบคลมุถงึ

ทุกบริษัทย่อย	รวมถึงผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง	

และก�าหนดให้มีการสอบทานการปฏบัิตติามนโยบายต่อต้านการ

ทุจรติคอร์รปัชัน่นีอ้ย่างสม�า่เสมอ	ตลอดจนมกีารทบทวนแนวทาง

การปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบาย	 ระเบียบปฏิบัติ	 ข้อก�าหนด	

ข้อบังคับ	ประกาศ	กฎหมาย	และการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ	

2.	 มาตรฐานการต่อต้านการทุจรติคอร์รปัช่ัน	เป็นส่วนหนึง่ของการ

ด�าเนนิธรุกจิและเป็นหน้าท่ีความรบัผดิชอบของคณะกรรมการของ

บรษัิท	ผูบ้รหิาร	ผูบั้งคบับัญชา	พนกังานทุกคนทุกระดบั	ผูส่้งมอบ 

หรือผู้รับเหมาช่วงท่ีจะมีส่วนในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ

การปฏบัิตเิพือ่ให้การด�าเนนิการด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รปัช่ัน 

บรรลุตามนโยบายที่ก�าหนด	

3.	 บริษัทไม่กระท�าหรือสนับสนุนการให้สินบนในทุกรูปแบบ	 

ทุกกิจกรรมที่อยู่ภายใต้การดูแล	รวมถึงการควบคุม	การบริจาค

เพื่อการกุศล	 การบริจาคให้แก่พรรคการเมือง	 การให้ของขวัญ

ทางธุรกิจและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ	 มีความโปร่งใสและไม่มี

เจตนาเพื่อโน้มน้าวให้เจ้าหน้าท่ีภาครัฐหรือเอกชนด�าเนินการ 

ที่ไม่เหมาะสม	

4.	 บรษัิทจดัให้มีการควบคมุภายในท่ีเหมาะสม	ท่ีได้รบัการทบทวน

อย่างสม�า่เสมอเพือ่ป้องกนัไม่ให้พนกังานมีการปฏบิตัท่ีิไม่เหมาะสม	 

โดยเฉพาะงานขาย	การตลาด	และจัดซื้อ	

5.	 บรษัิทจดัให้ความรูด้้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รปัช่ันแก่

คณะกรรมการบรษัิท	ผูบ้รหิารและพนกังานเพือ่ส่งเสรมิความซ่ือสตัย์	

สุจริต	 และรับผิดชอบในการปฏิบัติตามหน้าท่ีความรับผิดชอบ	 

รวมถึงสื่อให้เห็นความมุ่งมั่นของบริษัท	

6.	 บริษัทจัดให้มีกลไกการรายงานสถานะการเงินท่ีโปร่งใสและ

ถูกต้องแม่นย�า

7.	 บริษัทส่งเสริมให้มีการสื่อสารท่ีหลากหลายช่องทางเพ่ือให้

พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถแจ้งเบาะแสอันควรสงสัย

โดยมัน่ใจได้ว่าผูแ้จ้งเบาะแสได้รบัการคุม้ครอง	โดยไม่ให้ถกูลงโทษ	

โยกย้ายที่ไม่เป็นธรรมหรือกลั่นแกล้งด้วยประการใด	และรวมถึง

การแต่งตัง้บุคคลเพือ่ตรวจสอบตดิตามทุกเบาะแสท่ีมกีารแจ้งเข้ามา

การด�าเนินการตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

บรษัิทฯ	ได้ก�าหนดนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการท่ีด	ีและจรรยาบรรณ 

ธุรกิจ	เพื่อให้พนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน	เช่น	 

แนวปฏิบัติในเรื่องการรับ-ให้ของขวัญ	 การเลี้ยงรับรอง	 หรือ

ประโยชน์อืน่ใด	ตามท่ีก�าหนดไว้ในจรรยาบรรณธรุกจิให้เป็นไปใน

แนวทางเดยีวกนั	ตลอดจนสอดคล้องกบันโยบายการต่อต้านทุจรติ	

คอร์รัปชั่น	 โดยจัดพิมพ์ให้	กรรมการ	ผู้บริหาร	และ	พนักงาน	

ทุกคนไว้ใช้เป็นคูม่อืประจ�าตวั	นอกจากนีบ้รษัิทฯ	ได้มีการสือ่สาร

นโยบายการต่อต้านทุจรติ	คอร์รปัช่ัน	และแนวปฏบัิตไิปยังบรษัิทย่อย	

บรษัิทร่วม	คูค้่าทางธรุกจิ	และผูม้ส่ีวนได้เสยี	รวมท้ังสาธารณชน	

ผ่านช่องทางการสื่อสารท่ีหลากหลาย	 เช่น	 จดหมาย	Email	 

บอร์ดประชาสมัพนัธ์	Website	หรอืช่องทางอ่ืนๆ	ตามความเหมาะ

สม	เพ่ือให้ผูมี้ส่วนได้เสยีทุกกลุม่รบัทราบและปฏบัิติให้สอดคล้อง

กับแนวทางท่ีบริษัทฯก�าหนด	 รวมถึงจัดให้มีการสื่อสารและฝึก

อบรมอย่างต่อเนือ่งแก่บุคลากรของบรษัิท	เพือ่ให้เกดิความรูค้วาม

เข้าใจอย่างแท้จรงิเกีย่วกบัมาตรการต่อต้านการคอร์รปัช่ัน	ความ

คาดหวังของบริษัทฯ	 และบทลงโทษ	 เช่น	 การอบรมหัวข้อการ

ก�ากับดแูลกจิการท่ีดแีละการต่อต้านทุจรติ	คอร์รปัชัน่	แก่พนกังาน

ใหม่ผ่านหลกัสตูรการปฐมนเิทศ	อีกท้ังมกีารจดัให้มีการอบรมแก่ 

คณะกรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานทุกคน

บริษัทฯ	 ประกาศนโยบาย	 “งดรับของขวัญ	(No	Gift	Policy)”	

ในทุกเทศกาล	ตั้งแต่ปี	2560	ต่อเนื่องถึงปี	2562	 เพื่อเป็นการ

สร้างมาตรฐานท่ีดีในการปฏิบัติงานของบุคลากร	 โดยมุ่งหวังให้

บุคลากรทุกระดบัปฏบัิตหิน้าท่ีอย่างเตม็ความสามารถ	โดยไม่หวงั

ผลประโยชน์ตอบแทน	มุ่งด�าเนินงานด้วยความโปร่งใส	ค�านึงถึง

สังคม	สิ่งแวดล้อม	และหลักบรรษัทภิบาล	โดยบริษัทฯได้จัดท�า

หนงัสอืแจ้งไปยังบรษัิทคูค้่า	ลกูค้าธรุกจิ	และหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง	

ถงึการงดเว้นการให้ของขวญัแก่ผูบ้รหิารและพนกังานของบรษัิท	

รวมถึงบริษัทในเครือ	ในช่วงเทศกาลปีใหม่หรือในโอกาสอื่นใด



26 C.I.Group Public Company Limited

การแจ้งเบาะแสและมาตรการคุ้มครอง

คณะกรรมการบรษัิทพิจารณาอนมัุต	ินโยบายการแจ้งข้อร้องเรยีน	 

(Whistleblower	Policy)	 และมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน	 

ในการประชุมครั้งที่	4/2560	 เมื่อวันศุกร์ที่	11	 สิงหาคม	2560	 

เพือ่เปิดโอกาสให้พนกังานและผูมี้ส่วนได้เสยี	สามารถร้องเรยีนเมือ่

พบพฤตกิรรมของกรรมการ	ผู้บรหิาร	และพนกังาน	ท่ีไม่เหมาะสม 

หรือขัดต่อจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท	 การแสดงความเห็น	

และแจ้งเบาะแสการกระท�าผิดกฎหมาย	รวมถึงการกระท�าทุจริต	

คอร์รัปชั่น	 อันน�ามาซ่ึงความเสื่อมเสียในทรัพย์สินและช่ือเสียง

ของบริษัท	โดยบริษัทฯ	จะรับฟังทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค	

โปร่งใส	เอาใจใส่	และให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย	มีการก�าหนด

ระยะเวลาด�าเนินการท่ีเหมาะสม	 มีการรักษาความลับ	 และจะ

ด�าเนินการอย่างระมัดระวัง	 ตลอดจนมีการให้ความคุ้มครอง 

ผูแ้จ้งเรือ่งร้องเรยีนและบุคคลท่ีเกีย่วข้องให้ได้รบัความเป็นธรรม 

หรือไม่ถูกกลั่นแกล้งในทุกลักษณะ	 ก�าหนดให้เลขานุการบริษัท	

และส�านักตรวจสอบภายใน	 ท�าหน้าท่ีเป็นหน่วยรับข้อร้องเรียน

ด้านการก�ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท	 

โดยมช่ีองทางการร้องเรยีน	และกระบวนการ	ตามท่ีแสดงรายละเอียด 

ใน	website	ของบริษัทฯ	ได้แก่

ช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียน	 และข้อเสนอแนะ	 สามารถแจ้ง 

ข้อร้องเรียนผ่านช่องทางของบริษัทฯ	ได้	3	ช่องทาง	ดังนี้

	 1.	 เว็บไซต์บริษัท	ฯ	:	http://	www.coilinter.com

	 2.	 Email	:	secretary@coilinter.com

	 	 	 :	internalaudit@coilinter.com
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การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต คอร์รัปชั่น 

คณะกรรมการต่อต้านทุจริต	 คอร์รัปช่ันระดับองค์กรรับผิดชอบ

ในการน�าเสนอข้อมูลผลการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต	

คอร์รัปช่ันในกิจกรรมต่าง	 ๆ	 ของธุรกิจ	 โดยระบุงานท่ีมีความ

เสีย่งสงูและผลกระทบท่ีอาจเกดิข้ึน	รวมท้ังมาตรการป้องกนัหรอื 

ลดความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ	ตลอดจนการติดตามประเมินผล

การปฏบัิตติามมาตรการดงักล่าว	โดยจดัท�าเป็นรายงานเสนอต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ�า

บทลงโทษ 

บริษัทฯ	 ก�าหนดให้บุคลากรทุกระดับต้องลงนามรับทราบคู่มือ

นโยบายการต่อต้านทุจริต	 คอร์รัปชั่น	 คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ

ของกรรมการ	ผูบ้รหิาร	พนกังาน	(Code	of	Conduct)	เพือ่แสดง

ถึงพันธะสัญญาในการน้อมรับหลักการปฏิบัติท่ีดีเป็นแนวทาง

การด�าเนินงาน	 คู่มือดังกล่าวจึงเปรียบเสมือนวินัยท่ีทุกคนต้อง

ปฏิบัติ	ดังนั้นบุคลากรของบริษัทฯต้องท�าความเข้าใจและปฏิบัติ

ตามนโยบายการต่อต้านทุจริต	คอร์รัปชั่นในทุกขั้นตอนของการ

ปฏิบัตงิานอย่างเคร่งครดั	หากฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบัิตติามถอืเป็นการ

กระท�าผดิ	บรษัิทฯจะด�าเนนิการลงโทษตามระเบียบข้อบังคบับรษัิท	

หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ตัวอย่างการสื่อสารนโยบายทุจริต คอร์รัปชั่น

บริษัทฯ	 จัดให้มีการอบรม	 กรรมการ	 ผู้บริหารและพนักงาน 

ในทุกระดับ	เพื่อสร้างความเข้าใจถึง	บทบาท	หน้าที่ของทุกคน

ต่อนโยบายต่อต้านทุจริต	คอร์รัปชั่น	
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ภาพบน	:	การบรรยาย	“Anti-Corruption	for	Executives	:	ภาคธรุกจิกบัการต่อต้านคอร์รปัช่ัน”	เพือ่สร้างความเข้าใจถงึความส�าคญัการ

ป้องกนัการทุจรติคอร์รปัช่ันของหน่วยงานเอกชน	และภาครฐัต่อความสามารถในการแข่งขันอย่างยัง่ยืนขององค์กรกบัคณะกรรมการ	

และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ	โดย	ดร.บัณฑิต	นิจถาวร	กรรมการอ�านวยการ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
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ภาพบน	:	 การอบรมหลักสูตร	 “รวมพลัง	 สร้างโปร่งใส	 ต้านคอร์รัปชั่น”	 เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีความเข้าใจภาพรวม

ของนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	นโยบายการต่อต้านทุจริต	คอร์รัปชั่น	และแนวปฏิบัติตามนโยบายฯ	เพื่อสร้างพื้นฐานการรับรู้	 

ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน	ให้สอดคล้องตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	โดยวิทยากรจากภายนอก



29รายงานประจำาปี 2562

ภำวะอุตสำหกรรม  
และการแข่งขัน

สรุปภำวะเศรษฐกิจอุตสำหกรรมไทย  

ปี 2562 และแนวโน้ม ปี 2563

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในปี	2562	 เม่ือพิจารณาจากดัชนี

ผลผลติอุตสาหกรรม	(MPI)	คาดว่าจะหดตวัร้อยละ	3.8	ในขณะท่ี 

ปี	2561	ที่	MPI	ขยายตัวร้อยละ	3.6	โดย	อุตสาหกรรมส�าคัญ

ท่ีหดตัวในปี	2562	 อาทิ	 ผลิตภัณฑ์ยางอ่ืนๆ	 ท่ีมิใช่ยางล้อ	 

ตามปรมิาณวตัถดุบิท่ีเข้าสูต่ลาดลดลงเนือ่งจากภยัธรรมชาตแิละ

โรคระบาด	การชะลอตัวของตลาดจีน	และความสามารถในการ

แข่งขันด้านราคาท่ีลดลง	 อุตสาหกรรมยานยนต์	 เป็นการลดลง

ของตลาดในประเทศเนือ่งจากภาวะเศรษฐกจิในประเทศท่ีชะลอตวั	 

ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากความเข้มงวดของสถาบันการเงินในการ

อนุมัติสินเชื่อรถยนต์	 และตลาดส่งออกเนื่องจากเศรษฐกิจของ

ประเทศคู่ค้าชะลอตัว	เหล็กและเหล็กกล้า	ลดลงทั้งผลิตภัณฑ์ใน

กลุม่เหลก็ทรงยาว	และเหลก็ทรงแบน	โดยผลติภณัฑ์ในกลุม่เหลก็

ทรงยาวที่ลดลง	เช่น	เหล็กลวด	ลวดเหล็ก	และเหล็กโครงสร้าง

รปูพรรณ	ชนดิรดีร้อน	จากการชะลอตวัของอตุสาหกรรมต่อเนือ่ง	

เช่น	 อุตสาหกรรม	 ก่อสร้าง	 โดยการก่อสร้างท่ีอยู่อาศัยได้รับ 

ผลกระทบจากมาตรการก�ากับดูแลสินเชื่อท่ีอยู่อาศัย	(Loan	to	

Value	:	LTV)	 ซึ่งเริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่	1	 เมษายน	2562	 

ส่งผลให้ยอดจ�าหน่าย	และการก่อสร้างท่ีอยู่อาศยัลดลง	ผลติภณัฑ์

ในกลุ่มเหล็กทรงแบนท่ีลดลง	 เช่น	 เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน	

เหลก็แผ่นเคลอืบดบุีก	และ	เหลก็แผ่นเคลอืบโครเม่ียม	เนือ่งจาก 

ผูผ้ลติในอุตสาหกรรมต่อเนือ่งน�าเข้าสนิค้าราคาถกูจากต่างประเทศ	

เช่น	จีน	และญ่ีปุ่น	ส่วนอตุสาหกรรมท่ีมีการขยายตวัดีในปี	2562	

อาทิ	 เครื่องปรับอากาศ	 โดยเครื่องปรับอากาศมีค�าสั่งซ้ือจาก

ต่างประเทศเพิ่มขึ้น	โดยเฉพาะตลาดสหรัฐอเมริกา	เภสัชภัณฑ์	 

มีค�าสั่งซ้ือท่ีเพิ่มข้ึน	 โดยเฉพาะในส่วนของยาเม็ดและยาผงท่ี 

ผู้ผลิตบางรายสามารถท�าตลาดต่างประเทศได้มากขึ้น	 ท�าให้มี

การผลิตเพื่อส่งออกเพิ่มขึ้น

ภำพรวมอุตสำหกรรมเครื่องปรับอำกำศ

ปี 2562

สืบเนื่องจากภาวะโลกร้อนส่งผลให้ตลาดเครื่องปรับอากาศ 

ท้ังในประเทศและตลาดส่งออกปี	2562	นียั้งคงขยายตวัแต่อาจจกั

ไม่สงูเท่าปีก่อนๆ	คาดจะมมีลูค่ารวมกนัมากกว่า	2.1	แสนล้านบาท 

และมีการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น	โดยการขยายตัวของตลาดใน

ประเทศมีปัจจัยหลักจาก	

1.	 สภาพอากาศ	และ	ฝุ่นละออง	PM	2.5	

2.	 ปัจจัยจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ	 (กฟผ.)	 ได้โปรโมทฉลาก

ประหยัดไฟเบอร์	5	รปูแบบใหม่	จงูใจให้ผูบ้รโิภคในประเทศซ้ือหา 

เครื่องปรับอากาศเพิ่มขึ้น	

ด้านตลาดส่งออกซึ่งคิดเป็นสัดส่วน	90%	 ของการผลิต	(ไทยมี

การผลิตเครื่องปรับอากาศมากกว่า	15	ล้านเครื่องต่อปี)	คาดปีนี้

ไทยจะส่งออกเครื่องปรับอากาศได้เพิ่มขึ้น	5-10%	หรือมีมูลค่า

ประมาณ	180,201-188,782	 ล้านบาท	 จากปี	2561	 ส่งออก	 

171,620	ล้านบาท	ปัจจบัุนไทยเป็นฐานผลติและส่งออกเครือ่งปรบัอากาศ 

อันดับ	2	ของโลกเป็นรองแค่จีนเท่านั้น	ผลจากเอฟทีเอดันมูลค่า

การส่งออกขยายตัวต่อเนื่อง	 โดยเฉพาะอย่างย่ิงการส่งออกไป

ตลาดดาวรุ่งมาแรงอย่างอาเซียนและอินเดีย	ที่มีมูลค่าเติบโตสูง 

เม่ือเปรยีบเทียบกบัก่อนมีเอฟทีเอถงึ	4,017%	และ	1,204%	ตามล�าดบั	 

ตลาดส่งออกส�าคญัและส่วนแบ่งตลาด	ได้แก่	อาเซียน	ร้อยละ	24.11	 

รองลงมาคือ	สหภาพยุโรป	 ร้อยละ	21.35	ญี่ปุ่น	 ร้อยละ	7.86	

สหรัฐฯ	ร้อยละ	7.38	และอินเดีย	ร้อยละ	7.06	เป็นต้น	

ความตกลงการค้าเสรี	หรือเอฟทีเอ	เป็นปัจจัยส�าคัญที่สนับสนุน 

การขยายตวัของการส่งออกเครือ่งปรบัอากาศและช้ินส่วน	โดยปัจจบัุน	 

ประเทศคูเ่อฟทีเอ	15	ประเทศ	ได้แก่	อาเซียน	ญ่ีปุ่น	ออสเตรเลยี	

นวิซีแลนด์	ชิล	ีเปร	ูและฮ่องกง	ไม่เกบ็ภาษีน�าเข้าสนิค้าเครือ่งปรบัอากาศ 

และช้ินส่วนจากไทยแล้ว	เหลอืเพยีง	3	ประเทศ	คอื	เกาหลีใต้	จนี	

และอินเดยี	ท่ีลดเลกิภาษีน�าเข้าให้ไทยบางส่วน	แต่ยงัคงเกบ็ภาษี

น�าเข้าบางรายการ	เช่น	เกาหลีใต้	เกบ็ภาษีเครือ่งปรบัอากาศแบบ

ติดหน้าต่างหรือผนัง	 ร้อยละ	8	 จีน	 เก็บภาษีเครื่องปรับอากาศ 

ในยานยนต์	 ร้อยละ	5	 และอินเดีย	 เก็บภาษีเครื่องปรับอากาศ 

ในยานยนต์	ร้อยละ	5	เป็นต้น	

ที่มา: กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 
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นอกจากนี้ปัจจุบัน	80%	ของเครื่องปรับอากาศแบรนด์หลักหรือ

แบรนด์ดังของโลกทั้งค่ายญี่ปุ่น	เกาหลี	สหรัฐฯได้เข้ามาตั้งฐาน 

การผลิตเพื่อท�าตลาดในไทยและเพื่อส่งออกกันอย่างคึกคัก	 

ขณะท่ีผูป้ระกอบการของไทยกมี็การผลติและสร้างแบรนด์ของตวั

เองเพือ่แข่งขนั	โดยไทยมจีดุเด่นคอืมีอุตสาหกรรมชิน้ส่วนต้นน�า้

และกลางน�้าของเครื่องปรับอากาศที่ครบวงจร

แนวโน้มอุตสำหกรรมไฟฟ้ำและ

อิเล็กทรอนิกส์ปี 2563

ประมาณการอัตราการขยายตัวของดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม

โดยรวมของประเทศ	(MPI)	 ปี	2563	 คาดว่าจะขยายตัวในช่วง

ร้อยละ	2.0	-	3.0	โดยมีปัจจัยบวกจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ

ของรัฐบาลท่ีน่าจะมีออกมาเป็นระยะ	 นักลงทุนมีการย้ายสาย

การผลิตมาลงทุนในประเทศไทยจากผลของสงครามการค้า	 

แรงขับเคลือ่นจากการลงทุนภาครฐัจากความคบืหน้าของโครงการ

ลงทุนท่ีส�าคัญๆ	รวมถงึการด�าเนนิงานภายใต้แผนงานเขตพฒันา

พิเศษภาคตะวันออก	(EEC)

ถึงแม้ว่ายอดส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในปี	2562	

จะมแีนวโน้มลดลง	สบืเนือ่งจากสภาวะตลาดโลกท่ีชะลอตวั	ภาวะ

สงครามทางการค้าระหว่างประเทศ	ความไม่แน่นอนของตลาดโลก	 

และ	 ฯลฯ	 แต่อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยังคงเป็น

อุตสาหกรรมหลักที่ส่งออกเป็นอันดับ	1	ของประเทศ	ในปี	2563	

คาดว่าจะขยายตัวลดลง	แต่ยังคงมีโอกาสส�าหรับอุตสาหกรรมฯ

นี้ของไทยจากสภาวะสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและ

จีนกลับเป็นปัจจัยภายนอกเกื้อหนุนให้นักลงทุนจากสหรัฐฯ	และ	

ยุโรปหันมาใช้ไทยเป็นฐานการผลิตและการลงทุน	รวมถึง	จัดหา

ชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์จากไทยมากขึ้น

และเนื่องด้วยภูมิศาสตร์ทางกายภาพและการเปิดเสรีทางการค้า	 

RCEP	(FTA	Asian	+6)	 ย่ิงสนับสนุนให้ไทยเป็นศูนย์กลาง

ทางการค้าและการผลติมากขึน้	เครือ่งใช้ไฟฟ้า	จะมีการผลติและ

การส่งออกที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย	 ร้อยละ	1.5	 และ	2.0	 ตามล�าดับ	 

เมื่อเทียบกับปีก่อน	 จากปัจจัยบวกท้ังภายในและภายนอก

ประเทศ	เช่น	มาตรการกระตุน้ความต้องการซ้ือสนิค้าของภาครฐั	 

ซ่ึงคาดว่ารฐับาลจะมีมาตรการอดัฉีดท�าให้เศรษฐกจิฟ้ืนตวั	รวมถงึ 

ผูป้ระกอบการมกีารปรบัตวัในการหาตลาดใหม่ในการส่งออกเพ่ิมข้ึน	

ที่มา: สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
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นอกเหนือจากการด�าเนินงานในธุรกิจของบริษัทฯแล้ว	 อาจมี

เหตุการณ์หรือปัจจัยภายนอกท่ีไม่แน่นอนซ่ึงสามารถส่งผลกระ

ทบในด้านลบต่อการด�าเนนิงานเพ่ือให้บรรลเุป้าหมายของบรษัิทฯ	

ปัจจัยความเสี่ยงต่าง	ๆ 	อาจจะมาจากภายในและภายนอกบริษัท 

ท่ีไม่สามารถควบคมุได้	ไม่ว่าจะเป็นความเสีย่งด้านภาวะเศรษฐกจิ	

ด้านการปฏบัิติงานและด้านการเงนิ	ดงันัน้การเตรียมความพร้อม

ในการรองรับเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึนจึงจ�าเป็นอย่างย่ิงต่อการ

ด�าเนินงานของบริษัทฯ	 เพื่อป้องกันความเสี่ยงและลดความเสีย

หายที่อาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมายของบริษัทฯ	

บรษัิทฯ	มีคณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบรหิาร	กรรมการ

ผูจ้ดัการ	และผูจ้ดัการของฝ่ายต่าง	ๆ 	ท�าหน้าท่ีในการประเมินและ

วิเคราะห์ความเสี่ยง	รวมทั้งแนวโน้มหรือเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น

และเป็นอุปสรรคต่อการด�าเนินธุรกิจอันมีผลกระทบต่อบริษัทฯ	

โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	7/2559	เมื่อวันที่	 

11	พฤศจิกายน	2559	มีมติอนุมัตินโยบายการบริหารความเสี่ยง

ของบริษัทฯ	ดังนี้

นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน)

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

ความเสีย่งท่ีมีผลต่อการบรรลวุตัถปุระสงค์องค์กร	ซ่ึงครอบคลมุถงึ	 

การบริหารความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยของ

พนักงาน	 สังคมและชุมชน	 รวมถึงสิ่งแวดล้อม	 การปฏิบัติตาม 

กฎหมายและข้อก�าหนด	ตอบสนองต่อผูมี้ส่วนได้เสยีอย่างเป็นธรรม	 

รวมถงึความเสีย่งต่อการทุจริต	คอร์รัปช่ัน	โดยค�านงึถงึเป้าหมาย

ผลการด�าเนินงาน	และการลงทุนของบริษัทฯ	สอดคล้องกับการ

ก�ากบัดแูลกจิการท่ีด	ีเพือ่ลดความเสีย่งท่ีจะส่งผลกระทบต่อความ

ส�าเรจ็ของบรษัิทฯ	หรอืลดความเสยีหายกรณท่ีีความเสีย่งได้เกดิ

ข้ึน	และ/หรอืการได้มาซ่ึงโอกาสทางธุรกจิ	โดยใช้กรอบการบรหิาร

ความเสี่ยงระดับองค์กร	ตามแนวทาง	COSO-Enterprise	Risk	

Management	Framework	2004

ค�าจ�ากัดความ

ความเสีย่ง	หมายถงึเหตกุารณ์ท่ีมโีอกาสเกดิขึน้และส่งผลกระทบ

ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท

ปัจจัย 
ความเสี่ยง

แนวปฏิบัติ

1.	 บรษัิทฯ	จดัวางระบบและกระบวนการบรหิารความเสีย่งท่ัวท้ัง 

องค์กร	รวมท้ังบรษัิทในเครอื	ให้สอดรบักบั	กลยุทธ์และเป้าหมาย 

ทางธุรกิจ

2.	 บริษัทฯ	 จักบริหารความเสี่ยงให้อยู ่ในระดับท่ียอมรับได	้ 

(Risk	Appetite)	หรือเบี่ยงเบนไม่เกินกว่าระดับที่บริษัทฯยอมรับ

ได้	(Risk	Tolerance)

3.	 คณะกรรมการตรวจสอบ	ท�าหน้าท่ีเสมอืนเป็นคณะกรรมการ

บรหิารความเสีย่ง	โดยจะท�าการก�ากบัดแูลการบรหิารความเสีย่ง 

ของบรษัิทฯ	ให้เป็นไปตามนโยบาย	รวมท้ังให้ข้อคดิเห็น	ข้อเสนอแนะ	 

และติดตาม	 เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล	ตามที่ระบุไว้ในกฏบัตร

4.	 ฝ่ายจดัการจะบรหิารจดัการความเสีย่งของบรษัิทฯ	และบรษัิท

ในเครือในภาพรวม	 และก�ากับดูแลการบริหารจัดการในแต่ละ 

ความเสี่ยงตามหน้าที่ความรับผิดชอบ	หรือตามที่คณะกรรมการ

บรษัิทมอบหมาย	พร้อมท้ังจดัให้มกีารรายงานผลการด�าเนนิงาน 

ด้านบรหิารความเสีย่งต่อคณะกรรมการตรวจสอบฯ	เพือ่ให้ความเห็นชอบ 

หรือข้อเสนอแนะ	อย่างสม�่าเสมอหรือตามความเหมาะสม

5.	 ผูบ้รหิารทุกหน่วยงานของบริษัทฯ	มหีน้าท่ีในการบริหารจดัการ

ความเสี่ยงในระดับองค์กร	 ระดับสายงานและระดับปฏิบัติการ 

ท่ีอยู่ภายใต้ความรบัผดิชอบหรอืท่ีฝ่ายจดัการมอบหมาย	พร้อมท้ัง 

ก�าหนดและส่งเสริมพนักงานให้ตระหนักถึงความส�าคัญของ 

การบริหารความเสี่ยง

6.	 ส�านักงานตรวจสอบภายใน	มีหน้าที่ให้ค�าปรึกษา	ข้อคิดเห็น	

ข้อเสนอแนะ	แนวปฏบัิตใินการบรหิารความเสีย่งแก่หน่วยงานต่างๆ	 

ภายในองค์กร	พร้อมท้ังจดัท�ารายงาน	การบรหิารความเสีย่งของ

องค์กรต่อฝ่ายจดัการ	และเพือ่รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบฯ	 

อย่างสม�่าเสมอหรือตามความเหมาะสม

7.	 พนักงานทุกคนมีหน้าท่ีปฏิบัติตามระบบและกระบวนการ

บริหารความเสี่ยง	 ท้ังในระดับองค์กร	 ระดับสายงาน	 และ

ระดับปฏิบัติการ	 ตามท่ีบริษัทฯ	 ก�าหนดโดยถือเป็นส่วนหนึ่ง 

ของการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ
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การด�าเนินการตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงฉบับน้ีให ้

รวมไปถึงการก�าหนดกรอบแนวทาง	 คู่มือการบริหารความเสี่ยง

และการจดัหาทรพัยากรให้เพียงพอต่อการน�านโยบายการบรหิาร

ความเสี่ยงไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

การทบทวนและปรับปรุงนโยบาย

นโยบายการบรหิารความเสีย่ง	และคูมื่อต่าง	ๆ 	ท่ีเกีย่วข้องจะต้อง

ได้รับการทบทวนและปรับปรุงเป็นประจ�า	 โดยให้มีการรายงาน 

ความเหมาะสมและประสทิธผิลของการน�าไปใช้งานต่อคณะกรรมการ 

ตรวจสอบเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

รำยละเอียดควำมเสี่ยงต่ำงๆ พร้อมกำร

บริหำรจัดกำรของบริษัทมีดังต่อไปนี้

1. ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของรำคำวัตถุดิบ

เนื่องจากวัตถุดิบในการผลิตของบริษัท	 คือ	 ท่อทองแดง	 

แผ่นอลูมิเนียม	และแผ่นเหล็กเคลือบสังกะสี	ซึ่งวัตถุดิบดังกล่าว

เป็นสินค้า	Commodities	 ซ่ึงมีราคาเปลี่ยนแปลงไปตามราคา

ของตลาดโลก	 ดังนั้น	 ผลการด�าเนินงานของบริษัทจึงมีโอกาส

ท่ีจะผันผวนตามราคาของวัตถุดิบในตลาดโลก	 อย่างไรก็ตาม	

บรษัิทมีการท�าสญัญาร่วมกนัระหว่างผูผ้ลติวตัถดุบิและลกูค้าแบบ

ไตรภาค	ีและความสมัพันธ์ท่ีดีกบัผูจ้ดัจ�าหน่ายวตัถดุบิท�าให้บรษัิท

ได้รบัข่าวสารและแนวโน้มการเปลีย่นแปลงของราคาอย่างใกล้ชิด	 

อีกท้ังผู้บริหารของบริษัทเป็นผู้ท่ีมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรม

ผลติคอยล์มานานกว่า	20	ปี	ซ่ึงจะช่วยให้บรษัิทสามารถคาดการณ์ 

ถึงภาวการณ์และความเคลื่อนไหวของราคาทองแดง	อลูมิเนียม	

และแผ่นเหล็กชุบสังกะสีได้ในระดับหนึ่ง	

นอกจากนี	้เพือ่เป็นการจ�ากดัความเสีย่งในข้ันต้น	ก่อนการก�าหนด

ราคาขายสนิค้าให้แก่ลกูค้าทุกราย	บรษัิทจะตรวจสอบราคาวตัถดุบิ

ในคลงัวัตถดุบิของบริษัทเพ่ือทราบถงึต้นทุนวัตถดุบิท่ีแท้จรงิก่อน	

ซ่ึงโดยปกตบิรษัิทจะมรีะดบัของ	Safety	Stock	ประมาณ	2	เดอืน	

ส�าหรบักรณท่ีีเป็นลกูค้ารายใหญ่ส่วนใหญ่ท่ีจ�าเป็นท่ีจะต้องก�าหนด

ราคาขายสนิค้าล่วงหน้าเป็นรายปี	บรษัิทกไ็ด้มีการก�าหนดเงือ่นไข

เพิม่เตมิในใบเสนอราคาว่า	กรณท่ีีราคาวตัถดุบิมกีารเปลีย่นแปลง

เกนิกว่าระดับราคาวตัถดุบิท่ีก�าหนดไว้	บรษัิทจะด�าเนนิการเจรจา

และตกลงราคาขายใหม่กับลูกค้า

รายใหญ่ดังกล่าวเพ่ือให้สอดคล้องกับต้นทุนวัตถุดิบท่ีเพ่ิมสูงข้ึน	

โดยการปรับราคาดังกล่าวจะใช้ระยะเวลาประมาณ	1	-	2	 เดือน

ในการด�าเนินการซึ่งสอดคล้องกับระยะเวลา	Safety	Stock	ของ

บรษัิท	อย่างไรกต็ามส�าหรบัลกูค้าท่ัวไปบรษัิทสามารถปรบัราคา

ขายในทันทีหากราคาวัตถุดิบมีการเปลี่ยนแปลง

2. ควำมเสีย่งจำกกำรพึง่พงิผูจ้ดัจ�ำหน่ำยวตัถดิุบรำยใหญ่

หรือน้อยรำย

บรษัิทมีการพึง่พงิผูจ้ดัจ�าหน่ายวตัถดุบิรายใหญ่น้อยราย	โดยปี	2562	 

บริษัทมีสัดส่วนการสั่งซ้ือท่อทองแดงจากผู้จัดจ�าหน่ายรายใหญ	่ 

3	รายคดิเป็นร้อยละ	80.78	ของปรมิาณการสัง่ซ้ือท่อทองแดงท้ังหมด 

ของบรษัิท	และในจ�านวนนัน้บริษัทพ่ึงพาผูจ้ดัจ�าหน่ายท่อทองแดงรายใหญ่ 

ที่สุดสูงถึงร้อยละ	39.84	ของปริมาณการสั่งซื้อทองแดงทั้งหมด	

นอกจากนี้	 ในส่วนของการจัดหาวัตถุดิบอื่นๆ	 ไม่ว่าจะเป็นแผ่น 

อลมิูเนยีม	และแผ่นเหลก็ชบุสงักะสกีมี็ลกัษณะพึง่พงิผูจ้ดัจ�าหน่าย

น้อยรายเช่นเดยีวกนั	ท้ังนี	้เพ่ือเป็นการประหยัดต้นทุนในการจดัซ้ือ	

และเพือ่คงปรมิาณการสัง่ซ้ือท่ีมีต่อผูจ้ดัจ�าหน่ายแต่ละรายให้อยู่ใน

ระดบัท่ีสงูพอท่ีบรษัิทจะได้ประโยชน์จากการสัง่ซ้ือสนิค้าในปรมิาณมาก	 

(Volume	Discount)	นอกจากนี้	การที่บริษัทสามารถคงปริมาณ

การสัง่ซ้ือได้ในระดบัท่ีค่อนข้างสงูเพือ่สร้างอ�านาจการต่อรองของ

บริษัทให้เพิ่มขึ้น	 ผนวกกับ	 ผู้ผลิตและผู้จัดจ�าหน่ายวัตถุดิบราย

ใหญ่ๆ	เหล่านั้นเป็นคู่ค้ากับบริษัทมานานและมีความสัมพันธ์ที่ดี

มาโดยตลอด	ดงันัน้ความเสีย่งในการพึง่พงิผูจ้ดัจ�าหน่ายวตัถดุบิ

น้อยรายจึงลดลงได้ในระดับหนึ่ง

อย่างไรกต็าม	บรษัิทกต็ระหนกัถงึความเสีย่งในเรือ่งดงักล่าว	และ

มคีวามพยายามท่ีจะกระจายการสัง่ซ้ือวตัถดุบิของบรษัิทให้กบัผู้จดั

จ�าหน่ายรายอืน่ๆ	ท่ีเสนอเงือ่นไขการสัง่ซ้ือท่ีใกล้เคยีงกบัเงือ่นไข

ที่บริษัทได้จากผู้จัดจ�าหน่ายรายใหญ่	ซึ่งในปัจจุบัน	สัดส่วนการ

พึ่งพิงผู้จัดจ�าหน่ายวัตถุดิบรายใหญ่ลดลง	โดยจะเห็นได้จากการ 

ท่ีบรษัิทเริม่มีการสัง่ซ้ือท่อทองแดงจากผูจ้ดัจ�าหน่ายรายอ่ืนๆ	เพิม่ข้ึน
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3. ควำมเสี่ยงจำกกำรขำดวัตถุดิบ

วัตถุดิบหลักท่ีบริษัทใช้ในการผลิต	 คือ	 ทองแดง	 เป็นวัตถุดิบ

ประเภทท่ีไม่อาจเก็บรักษาไว้ได้นาน	 เม่ือใช้แล้วหมดไป	 แต่ยัง

สามารถน�ามายบุให้กลบัเป็นวัตถเุช่นเดมิแล้วน�ากลบัมาประดษิฐ์

ข้ึนใหม่	ซ่ึงต้องน�าเข้าจากต่างประเทศเท่านัน้	จงึอาจส่งผลให้เกดิ

การขาดแคลนและมีราคาสูงได้

ดังนั้น	 เพื่อลดความเสี่ยงด้านราคา	 และการขาดแคลนวัตถุดิบ

ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต	บริษัทฯ	ได้ด�าเนินการศึกษาและพัฒนา

ผลติภณัฑ์	จนในเบ้ืองต้นบรษัิทฯได้เพิม่สายการผลติคอยล์ท่ีท�าจาก 

อลูมิเนียมเพื่อลดต้นทุนให้ท้ังแก่ลูกค้าและบริษัทฯ	 พร้อมกับ 

การศกึษาเพือ่หาวตัถดุบิทดแทนท่ีให้คณุสมบัตไิม่ต่างจากทองแดง	 

อย่างต่อเนือ่ง	รวมถงึการเข้าร่วมเป็นสมาชิก	ASHRAE	(the	American	 

Society	of	Heating,	Refrigerating	and	Air-Conditioning	 

Engineers)	เป็นองค์กรท่ีเป็นศูนย์รวมของวทิยาการด้านระบบการ

ท�าความร้อน	เย็นและระบบปรบัอากาศของสหรฐัอเมรกิา	เพือ่เข้าถงึ 

ข้อมูล	ข่าวสารและเทคโนโลยี่การผลิตเฉพาะด้าน	 เพื่อมั่นใจว่า

บรษัิทฯยังคงมกีารผลติและผลติภณัฑ์ท่ีทันสมยัเพ่ือลดความเสีย่ง 

ดังกล่าวอีกด้วย

4. ควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน

เนื่องจากบริษัทมีรายได้จากการส่งออกประมาณร้อยละ	25.42	

ของยอดขายรวมของบริษัท	บริษัทจงึมีโอกาสท่ีจะได้รบัผลกระทบ 

จากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ	

อย่างไรกต็าม	บริษัทกมี็การสัง่ซ้ือวัตถดิุบบางส่วนจากต่างประเทศ

เช่นกนั	โดยในปี	2562	บรษัิทมรีายได้จากต่างประเทศคดิเป็นร้อยละ	 

25.42	ของยอดขาย	และมีการสั่งซื้อวัตถุดิบจากต่างประเทศคิด

เป็นร้อยละ	44.59	ของยอดการสัง่ซ้ือวตัถดุบิ	เนือ่งจากรายได้และ

ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนนั้นอ้างอิงด้วยสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐท้ังหมด	

ดังนั้นบริษัทจึงสามารถลดผลกระทบของการผันผวนของอัตรา

แลกเปลี่ยนได้ในระดับหนึ่ง	(Natural	Hedge)

นอกจากนีจ้ากการท่ีบรษัิทมีนโยบายในการให้ระยะเวลาช�าระหนี้

ส�าหรบัลกูค้าต่างประเทศ	ประมาณ	30	-	60	วนั	ส่งผลท�าให้ความ

เสี่ยงในเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนของรายได้จากการส่งออกดังกล่าว

ค่อนข้างสัน้	อย่างไรกต็าม	บรษัิทได้เลง็เห็นถงึความส�าคญัในการ

ป้องกนัความเสีย่งดงักล่าว	บรษัิทจงึมีการตดิตามข่าวสารและความ

เคลือ่นไหวของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศอย่างใกล้ชดิ	

และจะพิจารณาป้องกันความเสี่ยงด้วยการซ้ืออัตราแลกเปลี่ยน

ล่วงหน้า	(Currency	Forward)	ตามสถานการณ์และความจ�าเป็น

5. ควำมเสี่ยงจำกนโยบำยกำรเปิดกำรค้ำเสรีและกำรรวม

กลุ่มทำงกำรค้ำ

นโยบายการเปิดการค้าเสรโีดยเฉพาะอย่างยิง่ในเขต	AEC	จะท�าให้ 

การแข่งขันในอุตสาหกรรมผลิตคอยล์ของภูมิภาคนี้มีแนวโน้ม

ท่ีรุนแรงมากข้ึน	 ซ่ึงเป็นไปในทิศทางเดียวกับภาวะการแข่งขัน

ของอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศท้ังในเรื่องของราคาและการ

ออกผลติภณัฑ์รุน่ใหม่	ๆ 	เพือ่ตอบสนองความต้องการของลกูค้า

ให้มากย่ิงข้ึน	ส่งผลให้ผูผ้ลติคอยล์ต้องมีการแข่งขนัในเรือ่งราคา

และคณุภาพเพิม่มากข้ึนตามไปด้วย	นอกจากนียั้งมีการน�าคอยล์

จากผู้ผลิตในต่างประเทศเข้ามาจ�าหน่ายในประเทศเพ่ิมมากข้ึน	

โดยเฉพาะอย่างย่ิงจากประเทศจีน	 ซ่ึงมีความได้เปรียบในด้าน

ราคาสินค้า	ในปัจจุบันบริษัทมีนโยบาย	มุ่งเน้นที่จะท�าการตลาด

กับลูกค้าท่ีมีความต้องการคอยล์ท่ีมีคุณภาพสูง	 บริษัทจึงมีการ

แข่งขันกันในคนละตลาดกับสินค้าของประเทศจีนซ่ึงมีลักษณะ

การผลิตน้อยรูปแบบแต่มีจ�านวนมาก	 แต่ละรูปแบบไม่สามารถ

ปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าท่ีมีการเปลี่ยนแปลง

ตลอดเวลาได้	และด้วยคณุภาพสนิค้าซ่ึงได้รบัการรบัรองมาตรฐาน

ท้ังจากประเทศสหรัฐอเมริกา	 และแคนาดาของบริษัทและ 

การบรกิาร	รวมท้ังความสมัพันธ์ท่ีดกีบัลกูค้า	ถอืเป็นสิง่ส�าคญัเพือ่ให้ 

มั่นใจในความสามารถในการแข่งขันของบริษัทได้เป็นอย่างดี	

อย่างไรกต็าม	ทางบรษัิทฯ	ได้ศกึษาผลกระทบดงักล่าวและเตรยีม

พร้อมส�าหรับการเข้ามาของคู่แข่งจากต่างประเทศ	 ด้วยการ

ปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์	 เพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการ

ผลิตและขยายฐานการส่งออกให้กว้างขึ้น	 โดยเฉพาะประเทศใน

กลุ่มตะวันออกกลาง	
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6. ควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพิงลูกค้ำรำยใหญ่

ในระยะเวลา	3	 ปีท่ีผ่านมา	 บริษัทไม่มีสัดส่วนการขายให้แก่ลูกค้ารายใดรายหนึ่งเกินกว่าร้อยละ	30	 ของรายได้จากการขายรวม	 

ซึ่งสามารถสรุปสัดส่วนการจ�าหน่ายสินค้าให้ลูกค้ารายใหญ่	5	รายแรกของบริษัทในปี	2560	-	2562	ได้ดังนี้

สัดส่วนการจ�าหน่ายให้แก่ลูกค้ารายใหญ่ 5 รายแรก ในปี 2560 - 2562

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

สัดส่วนการขายให้แก่ลูกค้ารายใหญ่	5	รายแรก* 65.94 58.94 40.23

*	นับรวมลูกค้าที่เป็นตัวแทนจ�าหน่ายในต่างประเทศ

โดยลกูค้ารายใหญ่เหล่านีส่้วนใหญ่เป็นลกูค้าท่ีมคีวามสมัพนัธ์ท่ีดกีบั

บรษัิทมาเป็นเวลานาน	รวมท้ังบรษัิทได้มีการร่วมพฒันาผลติภณัฑ์

กบัลกูค้ารายใหญ่ดงักล่าวมาโดยตลอด	และด้วยคณุภาพของสนิค้า

ซ่ึงได้รบัการรบัรองมาตรฐานจากสถาบันต่างๆ	ความสามารถในการ 

ตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้อย่างรวดเรว็และมีประสทิธภิาพ	

ท�าให้บรษัิทม่ันใจว่าจะสามารถรกัษาฐานลกูค้าปัจจบัุน	รวมท้ังขยาย 

ฐานลูกค้าใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง

7. ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่อง

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องเกิดจากการท่ีเงินสดและรายการ

เทียบเท่าเงินสดมีปริมาณน้อยเมื่อเทียบกับความต้องการเงินสด

หมุนเวียน	ซึ่งโดยปกติบริษัทฯ	และบริษัทย่อยได้มีการติดตามดู

ความเสีย่งด้านสภาพคล่องและรักษาระดบัสถานะของเงนิสดและ

รายการเทียบเท่าเงินสดเพื่อให้เพียงพอต่อการด�าเนินงานของบ

รษัิทฯ	และบรษัิทย่อย	พร้อมท้ังการต้ังเป้าหมายเพือ่ลดความเสีย่ง

จากความผนัผวนของกระแสเงนิสด	อีกท้ังบริษัทฯให้ความส�าคญั

กับการบริหารจัดการเงินสดโดยการสร้างสมดุลระหว่างเงินสด 

รับและจ่าย	 เพื่อสร้างความม่ันใจว่าบริษัทฯจักมิต้องเผชิญต่อ

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

8. ควำมเสี่ยงของกำรลงทุนในบริษัทย่อย

ในกรณท่ีีบรษัิทย่อยไม่สามารถหาแหล่งเงนิทุนเพือ่สนบัสนนุการ

ขยายการลงทุน	บรษัิทฯในฐานะผูถ้อืหุ้นใหญ่	จ�าเป็นต้องช่วยเหลอื

สนบัสนนุการหาเงนิเพือ่เป็นแหล่งเงนิทุนสนบัสนนุโครงการใหม่	

ดังนั้นหากผลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยไม่เป็นไปตามแผน	

บริษัทฯในฐานะผู้ถือหุ้นอาจได้รับผลกระทบจากการลงทุนและ 

มคีวามเสีย่งท่ีจะไม่ได้รบัผลตอบแทนจากการลงทุนตามท่ีก�าหนดไว้

อย่างไรกด็	ีปัจจบัุนบรษัิทย่อย	บรษัิท	ซีไอจ	ีดเีวลลอปเม้นท์	จ�ากดั	

(บรษัิท	เดอ	ละไม	จ�ากดั)	ขยายธรุกจิสูธ่รุกจิรบัเหมาก่อสร้างเพือ่

กระจายความเสีย่งของธรุกจิ	รวมถงึสามารถต่อยอดจนครอบคลมุ

ถงึงานระบบปรบัอากาศท่ีสามารถเสรมิธรุกจิของบรษัิทแม่ได้อีก

ด้วย	และเพือ่ป้องกนัความเสีย่งในระดบัหนึง่การรบังานของบรษัิท

ย่อยจกัเน้นเป็นผูป้ระมูลงานโดยส่งงานท่ีได้รบัออกไปยังบรษัิทท่ี

มคีวามช�านาญในงานนัน้	ๆ 	ท้ังนีก้ารลงทุนในบรษัิทย่อย	บรษัิทฯ

จะเน้นในการขยายขอบเขตในธรุกจิท่ีจะสามารถส่งเสรมิธรุกจิของ 

บริษัทฯในอนาคต
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9. ควำมเสี่ยงจำกภัยต่ำงๆ

จากเหตุอุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อปี	2554	 ท�าให้บริษัทตระหนักถึง

ภัยธรรมชาติและภัยอ่ืนๆซ่ึงอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อ

ทรัพย์สิน	 เครื่องจักร	 และสินทรัพย์ถาวรที่จ�าเป็นต่อการด�าเนิน

งานจนเกิดความหยุดชะงักทางธุรกิจได้	 บริษัทฯได้มีการท�า

ประกันภัยครอบคลุมภัยต่าง	 ๆ	 เพื่อเป็นการลดความเสียหายที่

อาจเกิดขึ้นได้	นอกจากนี้	การที่บริษัทฯมีก�าลังการผลิตกระจาย

ตัวอยู่ตามโรงงานของบริษัทถึง	3	 แห่ง	 หากเกิดเหตุฉุกเฉิน

หรือเกิดความเสียหายข้ึน	 ณ	 โรงงานใดหนึ่ง	 โรงงานแห่งอ่ืนๆ	 

ยังมคีวามสามารถรองรับการผลติเพือ่ชดเชยโรงงานท่ีไม่สามารถ

ท�าการผลิตได้ในระดับหนึ่ง	 เพื่อให้การตอบสนองความต้องการ

ของลูกค้าเป็นไปอย่างราบรื่นที่สุด	

10. ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี

อีกความเสีย่งหนึง่ท่ีผูป้ระกอบการในธรุกจิอตุสาหกรรมอาจจกัต้อง

ประสบคอืการเปลีย่นแปลงเทคโนโลยีท้ังในส่วนของกระบวนการ

ผลติ	และ/หรอืแม้แต่กบัตวัผลติภณัฑ์เอง	ท่ีซ่ึงบางอย่างอาจส่งผล

ดกีบัผูป้ระกอบการเองจากความสามารถในการเพิม่ประสทิธผิลการ

ผลติเช่นการเปลีย่นแปลงความสามารถของเคร่ืองจกัรในการผลติ

บางประเภทท่ีสามารถลดเวลาและลดการใช้แรงงานซ่ึงหมายถึง 

การลดต้นทุนลงได้อีกด้วย	ขณะท่ีบางอย่างอาจส่งผลกระทบโดยตรง

หากบริษัทฯไม่สามารถรองรับการปรับเปลี่ยนได้อย่างทันกาล	 

เช่นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของผลิตภัณฑ์ท่ีให้คุณสมบัติเช่น

เดยีวหรอืดกีว่าผลติภณัฑ์ท่ีบริษัทฯผลติและจ�าหน่ายอยู่ในปัจจบัุน	 

แต่เนื่องจากผลิตภัณฑ์	heat	transfer	จักไม่สามารถปรับเปลี่ยน

รปูแบบได้อย่างรวดเร็ว	ดงัจะเห็นได้ว่าในรอบ	30	ปีท่ีบรษัิทจดัตัง้ 

ข้ึนมาการเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยีท่ีเกดิข้ึนมิเกนิไปกว่าความ

สามารถของเครื่องจักรและศักยภาพของบริษัทฯท่ีจะรองรับได	้

อย่างไรก็ตามเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวบริษัทได้เข้าร่วม

เป็นสมาชิก	ASHRAE	(the	American	Society	of	Heating,	

Refrigerating	and	Air-Conditioning	Engineers)	เป็นองค์กรที่

เป็นศูนย์รวมของวิทยาการด้านระบบการท�าความร้อน	 เย็นและ

ระบบปรับอากาศของสหรัฐอเมริกา	 เพ่ือเข้าถึงข้อมูล	 ข่าวสาร

และเทคโนโลย่ีการผลิตเฉพาะด้าน	 เพื่อมั่นใจว่าบริษัทฯยังคงมี

การผลิตและผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัย	รวมถึงการจัดให้มีฝ่ายค้นคว้า

และวิจัย	เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

อยู่ตลอดเวลาเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวอีกด้วย

11. ควำมเสี่ยงจำกผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

เนือ่งจากบรษัิทเป็นผูผ้ลติสนิค้าอุตสาหกรรม	ในกระบวนการผลติ

จ�าเป็นต้องใช้น�้ามัน	 น�้าและสารเคมีบางชนิดท่ีซ่ึงอาจก่อให้เกิด 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรอบหรือต่อผู ้ปฏิบัติงานเอง	 

เพ่ือเป็นการก�าจดัความเสีย่งดงักล่าวทางบรษัิทฯจงึได้จดัอุปกรณ์

ความปลอดภัยส�าหรับการปฏิบัติงานให้กับพนักงานในสายการ

ผลิต	และใช้ระบบปิดในกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี	เช่น	

การพ่นสี	 เพื่อม่ันใจว่าจะไม่มีสารตกค้างไปสู่สภาวะแวดล้อม

ภายนอก	 รวมถึงจัดท�าระบบบ�าบัดน�้าเสีย	 เพ่ือสามารถน�าน�้าท่ี

ใช้ในกระบวนการแล้วกลบัมาใช้ได้อกีครัง้และม่ันใจว่าน�า้ท่ีปล่อย

สู่ล�าลางสาธารณะปลอดจากสารเคมีตกค้างอีกด้วย	ทั้งนี้บริษัทฯ

มคีณะกรรมการความปลอดภยั	อาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อม

ในการท�างาน	(คปอ.)	 เพื่อท�าหน้าท่ีตรวจสอบอย่างสม�่าเสมอ	 

หากกระบวนการผลติอยู่ในความเสีย่งดงักล่าวจกัสามารถสัง่การ

ให้แก้ไขและปรบัปรงุเครือ่งมอื	อุปกรณ์และ/หรอืกระบวนการตาม

ระดับของผลกระทบอีกด้วย

12.  ควำมเสี่ยงจำกประธำนกรรมกำรบริหำรเป็นผู้ถือหุ้น

ในบริษัทรับเหมำก่อสร้ำง คู่แข่งของบริษัทย่อย

เนื่องจากบริษัท	ซีไอจี	ดีเวลลอปเม้นท์	จ�ากัด	(บริษัทย่อย)	เข้าสู ่

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง	 ซ่ึงอาจท�าให้เกิด	conflict	of	 interest	 

เนื่องมาจาก	 ประธานกรรมการบริหาร	 ของบริษัทฯ	 ถือหุ้นใน

บริษัท	เอ.เอส.เอ.	การช่าง	จ�ากัด	ซึ่งเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้าง

แห่งหนึ่ง	 เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวบริษัทได้มีการวางนโยบาย

การท�ารายการระหว่างกันป้องกันมิให้ผู้ท่ีมีความเกี่ยวโยงเข้า

ท�ารายการพิจารณาอนุมัติในงานท่ีเกี่ยวข้องในทางใดทางหนึ่ง	

อย่างไรกต็ามเนือ่งมาจาก	บรษัิท	เอ.เอส.เอ	การช่าง	จ�ากดั	ไม่ได้

ด�าเนนิธรุกจิใดๆ	แล้วในปัจจบุนั	จงึสามารถตดัปัญหา	conflict	of	

interest	ของกรรมการบรหิารออกไปได้	ในทางกลบักนัเนือ่งจาก	

ประธานกรรมการบรหิารมีประสบการณ์ในธรุกจิรบัเหมาก่อสร้าง

เป็นอย่างดีซึ่งมีประโยชน์ต่อการด�าเนินธุรกิจนี้อีกต่อหนึ่ง
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ข้อมูลส�ำคัญ
ทางการเงิน

ข้อมูลทำงกำรเงิน (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร)  

ของบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน)

หน่วย	:	ล้านบาท

รำยกำร

จ�ำนวนเงิน

 31 ธันวำคม 2560
31 ธันวำคม 2561

(ปรับปรุงใหม่)
 31 ธันวำคม 2562

สินทรัพย์รวม 1,213 1,219 957

หนี้สินรวม 390 453 510

ส่วนของผู้ถือหุ้น 824 765 447

รายได้รวม 887 1,087 1,537

ก�าไร	(ขาดทุน)	ขั้นต้น 122 157 63

ก�าไร	(ขาดทุน)	สุทธิ (53) (59) (311)

ก�าไร	(ขาดทุน)	ต่อหุ้น (0.06) (0.07) (0.36)

ข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรุปของบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน)  

บริษัทย่อยและกิจกำรที่ควบคุมร่วมกัน

หน่วย	:	ล้านบาท

รำยกำร

จ�ำนวนเงิน

31 ธันวำคม 2560
31 ธันวำคม 2561

(ปรับปรุงใหม่)
 31 ธันวำคม 2562

สินทรัพย์รวม 1,154 1,168 1,022

หนี้สินรวม 402 469 529

ส่วนของผู้ถือหุ้น 752 699 493

รายได้รวม 900 1,104 1,556

ก�าไร	(ขาดทุน)	ขั้นต้น 119 148 61

ก�าไร	(ขาดทุน)	สุทธิ (33) (53) (199)

ก�าไร	(ขาดทุน)	ต่อหุ้น (0.038) (0.06) (0.23)
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โครงสร้ำงกำรถือหุ้น 
และการจัดการ

โครงสร้ำงกำรถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรกที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สรุปได้ดังนี้

จ�านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 2,420

%	Shares	in	Scripless	Holding 83.52

Rank Major Shareholders # Shares % Shares

1. กลุ่มพุ่มเสนาะ
	 นายอารีย์	พุ่มเสนาะ
	 นางสาวอริสา	พุ่มเสนาะ
	 นางสาวอนัญญา	พุ่มเสนาะ	

99,979,500
104,616,901
	3,580,000

 
11.56
12.10
 0.41

2. นายสุรจิตต์	ปานจันทร์ 	37,698,800 4.36

3. กลุ่มหวังก่อเกียรติ
	 นายทวีศักดิ์	หวังก่อเกียรติ
	 นายณัฐพัชร์	หวังก่อเกียรติ

	30,500,000
	4,600,000

3.53
0.53

4. กลุ่มแสงน้อย
	 นายไพโรตร์	แสงน้อย
	 นางอลิสา	แสงน้อย

	33,686,800
	360,000

3.90
0.04

5. นายโกวิท	หรรษ์หิรัญ 	16,424,582 1.90

6. บริษัท	ไทยเอ็นวีดีอาร์	จ�ากัด 	13,889,610 1.61

7. นางจินตนา	ลีกิจวัฒนะ 	12,600,000 1.46

8.	 นายธีระ	พุ่มเสนาะ 	12,000,000 1.39

9. นายสุรัตน์	ปราณีนรารัตน์ 	11,866,000 1.37

10. นายไพโรจน์	เตชดนัย 	11,500,000 1.33
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โครงสร้ำงกำรจัดกำร

การจัดการ

ประกอบด้วยคณะกรรมการ จ�านวน 3 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ  

มีรายละเอียดดังนี้ 

1. คณะกรรมกำรบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน	7	ท่าน	ดังนี้

ชื่อ-นำมสกุล ต�ำแหน่ง

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

2.	นายอารีย์	พุ่มเสนาะ กรรมการ	/	รองประธานกรรมการบริษัท

3.	นายทวีศักดิ์	หวังก่อเกียรติ กรรมการ	

4.	นายธีระ	พุ่มเสนาะ กรรมการ

5.	นางจันทน์กะพ้อ	ดิสกุล กรรมการ

6.	นายทรงพล	อันนานนท์ กรรมการอิสระ	/	กรรมการตรวจสอบ

7.	นายนฎิศวร์	รอดเพชร กรรมการอิสระ	/	กรรมการตรวจสอบ

ค�ำนิยำม

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	 หมายถึงกรรมการที่ด�ารงต�าแหน่งเป็น

ผูบ้รหิารและมีส่วนเกีย่วข้องในการบริหารงานประจ�าของบรษัิทฯ

กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้รหิาร	หมายถงึกรรมการท่ีมิได้ด�ารงต�าแหน่งเป็น

ผูบ้รหิารและไม่มส่ีวนเกีย่วข้องในการบรหิารงานประจ�าของบริษัทฯ	 

อาจจะเป็นหรือไม่เป็นกรรมการอิสระก็ได้

กรรมการอสิระ	หมายถงึกรรมการผูซ่ึ้งเป็นอิสระจากผูถ้อืหุ้นรายใหญ่	 

และเป็นอิสระจากความสัมพันธ์อื่นใด	 ท่ีจะมากระทบต่อการ 

ใช้ดุลพินิจอย่างอิสระ	และมีคุณสมบัติ	ดังต่อไปนี้	

1.	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน	

ลูกจ้าง	 พนักงานท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจ�า	 หรือผู้มีอ�านาจ

ควบคุมของ	บริษทัใหญ่	บริษทัย่อย	บริษทัร่วม	บริษทัย่อยล�าดับ

เดียวกัน	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือของผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท	

เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 

สองปีก่อนวันที่	ได้รับการแต่งตั้ง

2.	 ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต	 หรือโดยการ 

จดทะเบียนตามกฎหมาย	ในลกัษณะท่ีเป็น	บิดามารดา	คูส่มรส	พีน้่อง	 

และบุตร	รวมทั้งคู่สมรสของบุตร	ของผู้บริหาร	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	

ผูม้อี�านาจควบคุม	หรือบคุคลทีจ่ะได้รับการเสนอให้เป็นผูบ้ริหาร

หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท	หรือบริษัทย่อย

3.	 ไม่มีหรือเคยมคีวามสมัพันธ์ทางธรุกจิกบั	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	 

บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอ�านาจควบคุม	ในลักษณะ 

ท่ีอาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน	 

รวมท้ังไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถ้อืหุ้นท่ีมีนยั	หรอืผูม้อี�านาจควบคมุของ

ผูท่ี้มีความสมัพนัธ์ทางธรุกจิกบั	บรษัิทใหญ่	บรษัิทย่อย	บรษัิทร่วม	 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท	เว้นแต่จะได้

พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัท่ีได้

รับการแต่งตั้ง	“ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ”	ตามวรรคหนึ่ง	รวมถึง

การท�ารายการทางการค้าที่กระท�าเป็นปกติ	เพื่อประกอบกิจการ	

การเช่าหรอืให้เช่าอสงัหารมิทรพัย์	รายการเกีย่วกบัสนิทรพัย์หรอื

บรกิาร	หรอืการให้หรอืรบัความช่วยเหลอืทางการเงนิ	ด้วยการรบั

หรือให้กู้ยืม	 ค�้าประกัน	 การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน	 

รวมถงึพฤตกิารณ์อืน่ท�านองเดยีวกนั	ซ่ึงเป็นผลให้บรษัิทหรอืคูส่ญัญา 

มภีาระหนีท่ี้ต้องช�าระต่ออกีฝ่ายหนึง่	ตัง้แต่ร้อยละสามของสนิทรพัย์

ท่ีมีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ย่ีสิบล้านบาทข้ึนไป	 แล้วแต่

จ�านวนใดจะต�า่กว่า	ท้ังนี	้การค�านวณภาระหนีด้งักล่าวให้เป็นไปตาม 

วิธกีารค�านวณมลูค่าของรายการท่ีเกีย่วโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการ 

ก�ากบัตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการท�ารายการท่ีเกีย่วโยงกนั	

โดยอนโุลม	แต่ในการพจิารณาภาระหนีด้งักล่าว	ให้นบัรวมภาระหนี ้

ท่ีเกิดข้ึนในระหว่างหน่ึงปีก่อนวันท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ

บุคคลเดียวกัน
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4.	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทใหญ่	 บริษัทย่อย	 

บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือ	ผู้มีอ�านาจควบคุม	และไม่เป็น 

ผู้ถอืหุ้นท่ีมีนยั	ผูมี้อ�านาจควบคมุ	หรือหุ้นส่วนของส�านกังานสอบ

บัญชี	 ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของ	 บริษัทใหญ่	 บริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอ�านาจควบคุม	สังกัดอยู่	 เว้นแต่จะได้

พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันท่ี

ได้รับการแต่งตั้ง

5.	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ	 ซ่ึงรวมถึง

การให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน	 

ซ่ึงได้รบัค่าบรกิารเกนิกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทใหญ่	บรษัิทย่อย	 

บริษัทร่วม	 ผู ้ถือหุ้นรายใหญ่	 หรือผู ้มีอ�านาจควบคุม	 และ	 

ไม่เป็นผูถ้อืหุ้นท่ีมนียั	ผูมี้อ�านาจควบคมุ	หรอืหุ้นส่วนของผูใ้ห้บรกิาร

ทางวิชาชีพนั้นด้วย	 เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว 

มาแล้ว	ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง	

6.	 ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้งข้ึนเพื่อเป็นตัวแทนของ

กรรมการของบริษัท	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 หรือ	 ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่

เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

7.	 ไม่ประกอบกจิการท่ีมีสภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขัน

ที่มีนัยกับกิจการของบริษัทใหญ่	หรือบริษัทย่อย	หรือไม่เป็นหุ้น

ส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน	 หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการ

บรหิารงาน	ลกูจ้าง	พนกังาน	ท่ีปรกึษาท่ีรบัเงนิเดอืนประจ�า	หรอื

ถอืหุ้นเกนิร้อยละหนึง่ของจ�านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงท้ังหมดของ

บรษัิทอ่ืน	ซ่ึงประกอบกจิการท่ีมีสภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการ

แข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทใหญ่	หรือบริษัทย่อย

8.	 ไม่มีลักษณะอ่ืนใดท่ีท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็น

อิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัท

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม

กรรมการผูมี้อ�านาจลงนามผกูพนับรษัิท	คอื	นายอารีย์	พุม่เสนาะ	

หรือ	 นายธีระ	 พุ่มเสนาะ	 หรือ	 นางจันทน์กะพ้อ	 ดิสกุล	 หรือ	 

นายทวีศักดิ์	หวังก่อเกียรติ	ลงลายมือชื่อร่วมกันรวมเป็นสองคน

และประทับตราส�าคัญของบริษัท	

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 

1.	จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย	วัตถุประสงค์	ข้อบังคับ	

มติของท่ีประชุมผู้ถือหุ้น	 ด้วยความสุจริต	 และระมัดระวังรักษา

ผลประโยชน์ของบริษัท

2.	 มีอ�านาจมอบหมายแต่งตั้งกรรมการจ�านวนหนึ่งให้เป็นคณะ

กรรมการบรหิาร	เพ่ือด�าเนนิการอย่างหนึง่อย่างใดหรอืหลายอย่าง

เพื่อปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท	 

รวมท้ังมีอ�านาจแต่งต้ังประธานกรรมการบริหาร	และคณะกรรมการอ่ืนๆ	 

เช่น	 คณะกรรมการตรวจสอบ	 คณะกรรมการสรรหา	 และ 

คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน	ตามความเหมาะสม

3.	 ก�าหนดเป้าหมาย	แนวทาง	นโยบาย	แผนงาน	และงบประมาณ 

ของบริษัท	 ควบคุมดูแลการบริหารและการจัดการของ 

คณะกรรมการบริหาร	 หรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมาย	 ให้เป็นไป

ตามนโยบายที่คณะกรรมการได้ให้ไว้

4.	 พิจารณาทบทวน	อนมัุต	ิและก�ากบัดูแลนโยบาย	ทิศทาง	กลยุทธ์	 

แผนงานการด�าเนนิธรุกจิ	งบประมาณส�าหรบัประกอบธรุกจิประจ�าปี	

งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี	โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบรษัิท	

ที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหาร	โดยสนับสนุนการน�านวัตกรรม

และเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่กิจการ	

5.	 ติดตามผลการด�าเนินงานให้เป ็นไปตามแผนงานและ 

งบประมาณอย่างต่อเนื่อง

6.	 พิจารณาและอนุมัติกิจการอ่ืนๆ	 ท่ีส�าคัญอันเก่ียวกับบริษัท	

หรอืท่ีเห็นสมควรจะด�าเนนิการนัน้ๆ	เพือ่ให้เกดิประโยชน์แก่บรษัิท

7.	 ก�ากบัดแูลด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ	และก�ากบัดแูลให้บรษัิท

มีนโยบายการเปิดเผยข้อมูล	 การจัดการข้อมูลลับเพื่อไม่ให้เกิด

ข้อมูลรั่วไหล	 การรักษาความลับของข้อมูลและข้อมูลท่ีอาจมี 

ผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์	(market	sensitive	information)

8.	 ดแูลความเพยีงพอของสภาพคล่องทางการเงนิและความสามารถ 

ในการช�าระหนีแ้ละกลไกท่ีจะสามารถกอบกูฐ้านะการด�าเนนิงาน

ได้ในกรณีกิจการประสบปัญหาทางการเงิน	 ตลอดจนการดูแล

ให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการเงิน	 และ

กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

เว้นแต่อ�านาจในการด�าเนินการดังต่อไปนี้	 จะกระท�าได้ก็ต่อเม่ือ

ได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นก่อน	 ท้ังน้ี	 ก�าหนดให้รายการ 

ท่ีกรรมการหรอืบุคคลท่ีอาจมคีวามขัดแย้ง	มส่ีวนได้เสยี	หรอือาจ

มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย	 

ให้กรรมการซ่ึงมีส่วนได้เสียในเรื่องนั้น	 ไม่มีสิทธิออกเสียง 

ลงคะแนนในเรื่องนั้น	

(ก)	 เรื่องที่กฎหมายก�าหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น	

(ข)	 การท�ารายการท่ีกรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายท่ี

กฎหมาย	 หรือข้อก�าหนดของตลาด	 หลักทรัพย์ระบุให้

ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	

และในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุม

คณะกรรมการ	และท่ีประชุมผูถ้อืหุ้นด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า	 

3	ใน	4	ของจ�านวนเสยีงท้ังหมดของผูถ้อืหุ้นท่ีเข้าประชุม	และมสีทิธ ิ

ออกเสียงลงคะแนน

(ก)	 การขาย	หรอืโอนกจิการของบรษัิทท้ังหมด	หรอืบางส่วน 

ที่ส�าคัญ

(ข)	 การซ้ือหรอืรบัโอนกจิการของบรษัิทอ่ืน	หรอืบรษัิทเอกชน

มาเป็นของบริษัท
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(ค)	 การท�า	แก้ไข	หรอืเลกิสญัญาเกีย่วกบัการให้เช่ากจิการของ 

บรษัิทท้ังหมด	หรอืบางส่วนท่ีส�าคญั	การมอบหมายให้บุคคล

อ่ืนเข้าจดัการธรุกจิของบริษัท	หรือการรวมกจิการกบับุคคลอ่ืน 

โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งก�าไรขาดทุนกัน	

(ง)	 การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ	หรือข้อบังคับ

(จ)	 การเพิม่ทุน	การลดทุน	การออกหุ้นกู	้การควบหรอืเลกิบรษัิท

วาระการด�ารงต�าแหน่ง

	 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีทุกครั้ง	 ให้กรรมการ

ออกจากต�าแหน่งเป็นอัตรา	1	 ใน	3	 ถ้าจ�านวนกรรมการท่ีจะ

แบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้	 ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้ท่ีสุดกับ

ส่วน	1	 ใน	3	 กรรมการท่ีจะต้องออกจากต�าแหน่งในปีแรกและ 

ปีท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับฉลากกันว่าผู ้ใด 

จะออก	ส่วนปีหลงั	ๆ 	ต่อไปให้กรรมการท่ีอยู่ในต�าแหน่งนานท่ีสดุนัน้ 

เป็นผู้ออกจากต�าแหน่ง	 กรรมการผู้ออกจากต�าแหน่งไปนั้น 

อาจเลือกเข้ารับต�าแหน่งอีกก็ได้	

การสรรหากรรมการ

การคัดเลือกบุคคลท่ีจะแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทจะกระท�า

ผ่านการประชุมผูถ้อืหุ้น	เนือ่งจากบรษัิทไม่มีคณะกรรมการสรรหา

คัดเลือกบุคคลที่จะด�ารงต�าแหน่งดังกล่าว	 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น

จะท�าการเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก�าหนด

ไว้ในข้อบังคับบริษัทดังต่อไปนี้

1.	 ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจ�านวนหุ้นที่ตนถือ

2.	 ผู้ถือหุ้นแต่ละท่านจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ท้ังหมดเลือกตั้ง

บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้แต่จะแบ่งแยก

คะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ให้แก่บุคคลใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

3.	 บุคคลซ่ึงได้รบัคะแนนเสยีงสงูสดุตามล�าดบัลงมาเป็นผูไ้ด้รบั

การเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจ�านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือ

จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น	 ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงได้รับการเลือกตั้งใน

ล�าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�านวนกรรมการท่ีจะพึง

มหีรอืพงึจะเลอืกตัง้ในคร้ังนัน้ให้ผูเ้ป็นประธานในท่ีประชมุท่ีเลอืก

ตั้งกรรมการคราวนั้นเป็นผู้มีสิทธิออกเสียงชี้ขาด

การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

 การสรรหากรรมการ

	 คณะกรรมการบริษัทหรอืกรรมการบริษัทคนใดคนหนึง่อาจจะ

เสนอบุคคลเข้ารบัคดัเลอืกเป็นกรรมการบรษัิทได้	คณะกรรมการ

บรษัิทจะแนะน�าบุคคลดงักล่าวเพือ่ให้ผูถ้อืหุ้นคดัเลอืกเลขานกุาร

บรษัิท	จะเป็นผูต้รวจสอบคณุสมบัตขิองผูน้ัน้ก่อนท่ีจะเสนอต่อผูถ้อื

หุ้น	โดยผูถื้อหุ้นจะพจิารณาเลอืกสรรให้สอดคล้องกบัภาระผกูพนั

ท่ีบรษัิทหรอืผูถ้อืหุ้นหลกัมต่ีอบุคคลท่ีจะเข้ารบัการคดัเลอืก	รวม

ทั้งจะค�านึงถึงสัญญาที่บริษัทมีต่อผู้ถือหุ้นอีกด้วย

 มาตรฐานในการเลือกสรรกรรมการบริษัท

บุคคลผู้ที่จะเข้ารับการคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการบริษัทนั้น	จะได้

รับการคัดเลือกโดยพิจารณาจากคุณสมบัติดังต่อไปนี้

•	 ประสบการณ์

•	 ความรู้

•	 ความซ่ือสตัย์	และความเข้าใจในภาพรวมของอุตสาหกรรม

อย่างไรก็ตาม	 ในบางกรณี	 อาจต้องมีการเลือกสรรกรรมการ

ท่ีมีความเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นซ่ึงมีส่วนได้เสียอย่างมีนัยส�าคัญ 

ในบริษัท	 เน่ืองจากเป็นข้อผูกพันตามสัญญาว่าผู้ถือหุ้นดังกล่าว

จะต้องมีตัวแทนเข้าเป็นกรรมการในบริษัท

 การสรรหาและการแต่งตั้งผู้บริหาร

ในการสรรหาและการแต่งตั้งผู้บริหารของบริษัทฯ	ให้เป็นไปตาม	

ระเบียบอ�านาจอนุมัติและด�าเนินการ	ของบริษัทฯ	ดังนี้	

1.	 การจ้างงาน	 แต่งตั้งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร	 และ/หรือ	

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจ	(ระดับ	CEO)	 ต้องน�าเสนอ

ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

2.	 การแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่การเงิน	ประธานเจ้าหน้าที่การ

ลงทุน	 และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานกลาง	 เป็นอ�านาจ

อนุมัติของคณะกรรมการบริหาร

3.	 การแต่งตัง้ผูบ้รหิารระดบัต�า่กว่า	ระดบั	2)	ข้างต้น	เป็นอ�านาจอนมุตัิ 

ของประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิารและผูบ้รหิารระดบัรองลงไป	แล้วแต่กรณี

การพัฒนากรรมการ

คณะกรรมการบริษัท	 และผู้บริหารระดับสูง	 ให้ความส�าคัญ 

ต่อการเข้าร่วมอบรมสัมมนาหลักสูตรท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนา

ความรูค้วามสามารถในการปฏบัิตหิน้าท่ีกรรมการอย่างสม�า่เสมอ	 

(ดงัรายละเอยีดตามข้อมูลในประวัตขิองแต่ละท่าน)	โดยกรรมการ

บรษัิทส่วนใหญ่มปีระวัตเิข้ารบัการอบรมกบัสมาคมส่งเสรมิสถาบัน

กรรมการบรษัิทไทย	(IOD)	แล้ว	โดยบรษัิทฯ	ให้การสนบัสนนุและ

ด�าเนินการให้กรรมการพิจารณาเข้ารับการอบรมกับสมาคมส่ง

เสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย	และสถาบันอ่ืนๆ	ในทุกหลกัสตูร 

ท่ีเกีย่วข้องอย่างต่อเนือ่งตลอดปี	รวมถงึการจดัให้คณะกรรมการ 

ได้ดงูานจากหน่วยงาน	หรอืองค์กรอ่ืนตามความเหมาะสม	ท�าให้เกดิ

มมุมองความคดิท่ีเป็นประโยชน์มาประยุกต์ใช้กบัธรุกจิของบรษัิท

การปฐมนิเทศกรรมการ (Directors Orientation)

บรษัิทฯ	ได้จดัให้มกีารปฐมนเิทศส�าหรบักรรมการท่ีเข้ารบัต�าแหน่ง

ใหม่ในคณะกรรมการบริษัท	เพ่ือให้กรรมการใหม่ได้รับทราบนโยบาย

ธรุกจิของบรษัิท	รวมท้ังข้อมลูท่ีเกีย่วข้อง	เช่น	โครงสร้างทุน	ผูถ้อืหุ้น	 

ผลการด�าเนินงาน	 ข้อมูล	 ระบบต่างๆ	 ท่ีใช้งานภายในบริษัท	 

รวมทั้งกฎหมาย	และกฎเกณฑ์ต่างๆ	
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2. คณะกรรมกำรบริหำร ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน	4	ท่าน	ดังนี้

ชื่อ-นำมสกุล ต�ำแหน่ง

1.	นายอารีย์	พุ่มเสนาะ ประธานกรรมการบริหาร

2.	นายทวีศักดิ์	หวังก่อเกียรติ กรรมการบริหาร

3.	นายธีระ	พุ่มเสนาะ กรรมการบริหาร

4.	นางจันทน์กะพ้อ	ดิสกุล กรรมการบริหาร

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 

1.	 มีอ�านาจในการจัดการและบริหารกิจการของบริษัทฯ	 

ให้เป็นไปตาม	กฎหมาย	วตัถปุระสงค์	ข้อบังคบั	มตท่ีิประชมุผูถ้อืหุ้น	 

และมตท่ีิประชุมคณะกรรมการบรษัิทด้วยความซ่ือสตัย์สจุรติ	และ

ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ

2.	 ก�าหนดโครงสร้างองค์กร	อ�านาจการบรหิารงานในสายงานต่างๆ	 

ของบริษัทฯ	 โดยให้ครอบคลุมทุก	 รายละเอียดของการคัดเลือก	

การฝึกอบรม	การว่าจ้าง	การโยกย้าย	และการเลิกจ้าง	พนักงาน

ของบริษัทฯ	

3.	 วางแผนและก�าหนดแผนธรุกจิ	กลยุทธ์ทางธรุกจิ	และงบประมาณ

ส�าหรบัประกอบธรุกจิประจ�าปี	เพือ่	เสนอให้คณะกรรมการบรษัิท

พิจารณาอนุมัติ	 รวมท้ังพิจารณาอนุมัติการจัดสรรงบประมาณ

ประจ�าปี	 การแก้ไข	 เปลี่ยนแปลง	 เพิ่มเติมงบประมาณรายจ่าย

ประจ�าปี	ในกรณมีีความจ�าเป็นเร่งด่วน	และให้น�าเสนอต่อท่ีประชมุ

คณะกรรมการเพื่อทราบต่อไป	

4.	 ตรวจสอบติดตามการด�าเนินการตามนโยบาย	 และแนวทาง

บริหารงานด้านต่างๆ	ของบริษัทฯ	ที่ก�าหนดไว้ให้เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ	เอื้อต่อสภาพการด�าเนินธุรกิจ	

5.	 ตรวจสอบตดิตามผลการด�าเนนิงานของบรษัิทฯ	ท่ีก�าหนดไว้

ให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่ได้รับอนุมัติ

6.	 พิจารณาโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษัทฯ	เพื่อเสนอให้

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

7.	 มีอ�านาจในการอนุมัติการด�าเนินการทางการเงินดังนี้

(1)	 ในกรณท่ีีก�าหนดไว้ในแผนธรุกจิหรอืงบประมาณประจ�าปี

ท่ีคณะกรรมการบรษัิทอนมัุตไิว้แล้วคณะกรรมการบรหิาร

สามารถด�าเนินการได้โดยไม่จ�ากัดวงเงิน

(2)	 ในกรณีท่ีไม่ได้ก�าหนดไว้ตามข้อ	(1)	 ให้คณะกรรมการ

บริหารของบริษัทมีอ�านาจในการอนุมัติการด�าเนินการ

ทางการเงินในวงเงินไม่เกิน	150	 ล้านบาท	 โดยอ�านาจ

อนุมัติทางการเงินดังกล่าวจะรวมถึงการอนุมัติค่าใช้

จ่ายต่างๆ	 ในการด�าเนินการตามปกติธุรกิจ	 การลงทุน 

ในสินทรัพย์ฝ่ายทุน	 หรือสินทรัพย์ถาวร	 การกู้ยืมเงิน	 

การให้กู้ยืมเงิน	 การจัดหาวงเงินสินเชื่อ	 รวมถึงการให ้

หลกัประกนั	เป็นต้น	และให้เสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริษัทเพื่อทราบต่อไป

8.	 ปฏิบัติหน้าที่อื่น	ๆ	ตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละช่วงเวลา

จากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้	ประธานกรรมการบริหาร	หรือคณะกรรมการบริหาร	จะไม่ 

สามารถอนุมัติรายการท่ีตน	 หรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง	 

มส่ีวนได้เสยี	หรอือาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะ

อื่นใดกับบริษัท	หรือ	บริษัทย่อย	
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3. คณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�านวน	3	ท่านดังนี้

ชื่อ-นำมสกุล ต�ำแหน่ง

1.	พล.ต.อ.ปรุง	บุญผดุง ประธานกรรมการตรวจสอบ

2.	นายทรงพล	อันนานนท์ กรรมการตรวจสอบ

3.	นายนฎิศวร์	รอดเพชร กรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบล�าดับที่	3	เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์

เพียงพอท่ีจะสามารถท�าหน้าท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือ

ของงบการเงิน

เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ	คอื	นางสาววรรณเพ็ญ	ขาวสวุรรณ์

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย	

3	คน	 โดยมีวาระอยู่ในต�าแหน่งคราวละ	2	ปี	 บริษัทมีนโยบาย

ในการสรรหากรรมการตรวจสอบ	 ให้มีคุณสมบัติสอดคล้อง

ตามท่ีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ก�าหนดไว้	 บริษัทฯ 

ได้ก�าหนดคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบไว้ดังนี้

1.	 ถอืหุ้นไม่เกนิร้อยละ	1	ของทุนช�าระแล้วของบรษัิท	บรษัิทในเครอื	 

บริษัทร่วม	 หรือบริษัทท่ีเกี่ยวข้องท้ังนี้ให้นับรวมหุ้นท่ีถือโดย 

ผู้เกี่ยวข้องด้วย

2.	 ไม่มีส่วนร่วมในการบรหิารงานในบรษัิทฯ	บรษัิทในเครอื	บรษัิท

ร่วม	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	หรือผู้ถือหุ้นราย	ใหญ่ของบรษิทัฯ	รวมทัง้

ไม่เป็นลกูจ้าง	พนกังาน	หรอืท่ีปรกึษาท่ีได้รับเงนิเดอืนประจ�าจาก 

บริษัทฯ	 บริษัทในเครือ	 บริษัทร่วม	 บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง	 หรือ 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

3.	 ไม่มีผลประโยชน์	หรือส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าทางตรงหรือทาง

อ้อมทั้งในด้านการเงิน	และการบริหารงาน	ของบริษัทฯ	บริษัท

ในเครือ	บริษัทร่วม	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่	และ

รวมถึงไม่มี	ผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวใน

เวลา	2	ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	ตรวจสอบ	ยกเว้น

คณะกรรมการของบรษัิทพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่าการมี

ผลประโยชน์หรือ	 ส่วนได้เสยีนัน้จะไม่มผีลกระทบต่อการปฏบัิติ

หน้าท่ีและการให้ความคดิเห็นท่ีเป็นอิสระของกรรมการ	ตรวจสอบ

4.	 ไม่ใช่ผูเ้กีย่วข้องหรอืญาตสินทิของผูบ้รหิารหรอืผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ 

ของบริษัทฯ

5.	 ไม่ได้รับการแต่งตั้งข้ึนเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์

ของกรรมการของบริษัท	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซ่ึงเป็น 

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

6.	 สามารถปฏิบัติหน้าท่ีและแสดงความคิดเห็นหรือรายงานผล

การปฏบัิตงิานตามหน้าท่ีท่ีได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการของ

บริษัทได้อย่างอิสระ	โดยไม่อยู่ภายใต้ความควบคุมของผู้บริหาร

หรอืผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ของบรษัิทหรอืญาตสินทิของบุคคลดงักล่าว

7.	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบัญชขีองบริษัท	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	

8.	 ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้ห้บรกิารทางวชิาชีพใด	ๆ 	ซ่ึงรวมถงึการ

ให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน	ซึ่งได้

รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี

9.	 ไม่ประกอบกจิการท่ีมีสภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขัน

ที่มีนัยกับบริษัท	/	บริษัทย่อย

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1.	 สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง

และเปิดเผยอย่างเพียงพอโดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชี

ภายนอก	และผูบ้ริหารท่ีรับผดิชอบจดัท�ารายงานทางการเงนิท้ังราย	 

ไตรมาสและประจ�าปี	คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแนะให้ผูส้อบ

บัญชีสอบทานหรอืตรวจสอบรายการใดๆ	ท่ีเห็นว่าจ�าเป็นและเป็น

เรื่องส�าคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทก็ได้

2.	สอบทานให้บรษัิทมีระบบการควบคมุภายใน	(Internal	Control)	

และการตรวจสอบภายใน	(Internal	Audit)	 ท่ีมีความเหมาะสม

และมีประสิทธิผล	รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่ม ี

ฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ	1	ครัง้	และพจิารณา

ความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน	ตลอดจนให้ความ

เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง	 โยกย้าย	 เลิกจ้างหัวหน้างาน

ตรวจสอบภายใน	 หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับการ

ตรวจสอบภายใน

3.	สอบทานการปฏบัิตงิานของบรษัิทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย

หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์	

และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
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4.	พิจารณา	คัดเลือก	 เสนอแต่งตั้ง	 เลือกบุคคลซึ่งมีความเป็น

อิสระเพื่อท�าหน้าท่ีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	 กลับเข้ามาใหม	่

และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว	 รวมถึงการเลิกจ้าง	 

โดยค�านึงถึงความน่าเชื่อถือ	 ความเพียงพอของทรัพยากร	 และ

ปรมิาณงานตรวจสอบของส�านกังานสอบบัญชี	รวมถงึประสบการณ์

ของบุคลากรท่ีได้รบัมอบหมายให้ท�าการตรวจสอบบัญชขีองบรษัิท	

5.	 พจิารณารายการท่ีเกีย่วโยงกนัหรอืรายการท่ีอาจมคีวามขัดแย้ง 

ทางผลประโยชน์	 ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�าหนดของ

ตลาดหลกัทรพัย์	ท้ังนีเ้พือ่ให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตสุมผล 

และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6.	 จัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ใน

รายงานประจ�าปีของบริษัท	ซึ่งรายงาน	 ดังกล ่าวต ้องลงนาม 

โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	ท้ังนีร้ายงานดงักล่าวจะต้อง

ประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้	

•	 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง	ครบถ้วน	 เป็นที่เชื่อถือได้

ของรายงานทางการเงินของบริษัท

•	 ความเห็นเกีย่วกบัความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน

ของบริษัท

•	 ความเห็นเกีย่วกบัความเหมาะสมของผูต้รวจสอบบัญชี	และ

เหตุผลที่เชื่อว่าผู้สอบบัญชีของ	 บริษัทเหมาะสมที่จะได้รับ

การแต่งตั้งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

•	 ความเห็นเกีย่วกบัการปฏบัิตติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์

และตลาดหลักทรัพย์ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์	หรือ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

•	 ความเห็นเกี่ยวกับรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทาง 

ผลประโยชน์

•	 จ�านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	และการเข้าร่วม

ประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

•	 ความเห็นหรอืข้อสงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ

ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฏบัตร	(charter)	

•	 รายงานอ่ืนท่ีเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนท่ัวไปควรทราบ 

ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผดิชอบท่ีได้รับมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษัท

7.	 ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายและ

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย	 เช่นทบทวนนโยบาย

การบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง	 ทบทวน 

การปฏบัิตติามจรรยาบรรณทางธรุกจิของการบรหิาร	ทบทวนร่วมกบั 

ผูบ้รหิารของบรษัิทในรายงานส�าคญัๆ	ท่ีต้องเสนอต่อสาธารณชน

ตามที่กฎหมายก�าหนด	ได้แก่	บทรายงานและการวิเคราะห์ของ

ฝ่ายบริหาร	เป็นต้น

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ 

1.	 มีอ�านาจในการควบคมุการบรหิารงานของบรษัิทฯ	และปฏบัิตงิาน

ให้เป็นไปตามนโยบาย	แผนงาน	และงบประมาณท่ีได้รบัอนมัุตจิาก

คณะกรรมการบรษัิทหรอืคณะกรรมการบรหิาร	และรายงานผลการ 

ด�าเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหาร	

ตามล�าดับ

2.	 พิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจ�าปีท่ีฝ่ายบริหารจัดท�า

เพื่อน�าเสนอให้คณะกรรมการบริหารพิจารณา	 รวมท้ังควบคุม

การใช้จ่ายงบประมาณประจ�าปีของแต่ละหน่วยงาน

3.	 มีอ�านาจพจิารณาอนมัุตจิดัซ้ือ	และการใช้จ่ายเงนิส�าหรบัการ

ปฏบัิตงิานท่ัวไป	ตามท่ีก�าหนดในอ�านาจการอนมุตั	ิ(Authority	Table)	 

ของบริษัทฯ

4.	 พจิารณาประเมนิการด�าเนนิงานของบรษัิทฯ	อย่างสม�า่เสมอ	

เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆ	 ไม่ว่าจากภายใน	 หรือ	 

ภายนอกบริษัทฯ

5.	 มีอ�านาจในการสั่งการ	ออกระเบียบ	ประกาศ	บันทึก	เพื่อให้ 

การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายหรือผลประโยชน์ของบริษัทฯ

6.	 ให้อ�านาจในการมอบอ�านาจช่วง	 และ/หรือมอบหมายให้

บุคคลอ่ืนปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้	 โดยการมอบอ�านาจ 

ช่วง	และ/หรอื	การมอบหมายดงักล่าว	ให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่ง

การมอบอ�านาจตามหนงัสอืมอบอ�านาจท่ีให้ไว้	และ/หรอื	ให้เป็นไป 

ตามระเบียบ	ข้อก�าหนด	หรือ	ค�าสั่งที่กรรมการบริษัท	และ/หรือ	 

บริษัทฯ	ได้ก�าหนดไว้	

7.	 ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนๆตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

บริษัทหรือคณะกรรมการบริหารเป็นคราวๆ	ไป

ท้ังนี้	 กรรมการผู้จัดการจะไม่สามารถอนุมัติรายการท่ีตน	 หรือ

บุคคลท่ีอาจมคีวามขัดแย้ง	มส่ีวนได้เสยี	หรอือาจมคีวามขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย	

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบรษัิทได้แต่งตัง้	นางจนัทน์กะพ้อ	ดสิกลุ	การศกึษา

ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	จาก	Emporia	State	University,	USA.	

ด้าน	Financial	and	Marketing	โดยผ่านการฝึกอบรม	Company	

Secretary	Program	ของสถาบัน	IOD	รุ่นที่	47/2012	ให้ด�ารง

ต�าแหน่งเลขานุการบริษัท	โดยมีหน้าที่
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ขอบเขตอ�านาจหน้าที่เลขานุการบริษัท

1.		ให้ค�าแนะน�าแก่กรรมการเกีย่วกบัข้อกฎหมาย	กฎเกณฑ์	และ

ระเบียบปฏิบัติต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง

2.		ดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมาย	 ข้อบังคับบริษัท	

ระเบียบที่เกี่ยวข้องและหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

3.		จดัการประชมุตามท่ีกฎหมายและข้อบังคบัก�าหนด	จดัท�าและ 

เก็บรักษาทะเบียนกรรมการ	 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ	

รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจ�าปีของ

บรษัิท	หนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุ้น	และรายงานการประชุมผูถ้อืหุ้น	 

รวมถงึประสานงานให้มีการปฏบัิตติามมตคิณะกรรมการหรอืมติ

ผู้ถือหุ้นอย่างมีประสิทธิภาพ

4.		ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อ 

หน่วยงานที่ก�ากับดูแล

5.		ติดต่อและสื่อสารกับผู ้ถือหุ้น	 และหน่วยงานก�ากับดูแล 

ที่เกี่ยวข้อง

6.		ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ	และให้ข้อมูลที่เป็น

ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่

7.		ภารกิจอื่นๆ	ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริษัทและกรรมกำรตรวจสอบ

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบที่ได้รับในปี 2561 และปี 2562 (ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน) ดังนี้ 

ชื่อ-นำมสกุล ต�ำแหน่ง

2561 2562

ค่ำเบี้ย 
ประชุม 
(บำท)

ค่ำตอบแทน
รำยเดือน

(บำท)

จ�ำนวนครัง้
ท่ีเข้ำประชุม 
BOD; AC

ค่ำเบี้ย 
ประชุม 
(บำท)

ค่ำตอบแทน
รำยเดือน

(บำท)

จ�ำนวนครัง้
ท่ีเข้ำประชมุ 
BOD; AC

1.	พล.ต.อ.ปรุง	บุญผดุง

ประธานกรรมการบริษัท,	 

กรรมการอิสระ,	ประธาน 

กรรมการตรวจสอบ

50,000 540,000 5/5;5/5 60,000 540,000 7/7;5/5

2.	นาย	อารีย์	พุ่มเสนาะ
กรรมการ,	 

รองประธานกรรมการ
25,000 300,000 5/5 30,000 300,000 6/7

3.	นาย	ทวีศักดิ์	หวังก่อเกียรติ กรรมการ 25,000 300,000 5/5 35,000 300,000 7/7

4.	นาย	ธีระ	พุ่มเสนาะ กรรมการ 25,000 300,000 5/5 35,000 300,000 7/7

5.	นาง	จันทน์กะพ้อ	ดิสกุล	
กรรมการ,	 

เลขานุการบริษัท
20,000 300,000 4/5 35,000 300,000 7/7

6.	นายทรงพล	อันนานนท์
กรรมการอิสระ, 

กรรมการตรวจสอบ
50,000 450,000 5/5;5/5 60,000 450,000 7/7;5/5

7.	นายนฎิศวร์	รอดเพชร
กรรมการอิสระ, 

กรรมการตรวจสอบ
50,000 450,000 5/5;5/5 45,000 450,000 5/7;4/5

รวม 245,000 2,640,000 300,000 2,640,000
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ค่ำตอบแทนผู้บริหำร

ค่าตอบแทนผู้บริหาร (รวมกรรมการบริหาร) ที่ได้รับในปี 2560 - 2562 (ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน รวมค่าตอบแทนอื่นๆ) ดังนี้:

ประเภทของค่ำตอบแทน ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

เงินเดือน 25,160,000 25,334,850 27,172,452

เงินช่วยเหลือพิเศษ 2,110,000 - -

อื่น	ๆ 682,800 688,097 753,264

รวม 27,952,800 26,022,947 27,925,716

จ�ำนวนผู้บริหำร (ท่ำน) 9 9 10

* ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จ�านวนผู้บริหารมีจ�านวน 6 ท่าน และกรรมการบริหาร 4 ท่าน*

ค่าตอบแทนอื่น ประกอบด้วย ESOP-1 & PROVIDENT FUND

บริษัทฯ	จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ประธานคณะกรรมการบริหาร	(CEO)	ในรูปของเงินเดือน	และเงินรางวัลประจ�าปี	ซึ่งจะผันแปรตาม

ผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ	โดยจ่ายค่าตอบแทน	ในปี	2562	ทั้งสิ้น	7,500,000	บาท
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ฝ่ายบ�ารุงรักษา 

ฝ่ายวิศวกรรม
และวิจัย
พัฒนา 

 

โครงสร้ำงกำรบริหำร บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน)

C.I. Group Public Company Limited

คณะกรรมการตรวจสอบเลขานุการบริษัท 

ส�านักกรรมการผู้จัดการ 
นายเศกบุษย์	บัวดวง	

หน่วยงานความปลอดภัย 
และระบบคุณภาพ (QMR & SMR)

ส�านักงานตรวจสอบภายใน 
นางสาววรรณเพ็ญ	ขาวสุวรรณ์

สายการเงินและฝ่ายพัฒนา 
ธุรกิจในกลุ่มบริษัท

คณะกรรมกำรบริษัท

คณะกรรมกำรบริหำร

กรรมกำรผู้จัดกำร

รองกรรมกำรผู้จัดกำร

นายไสว	ฉัตรชัยรุ่งเรือง	

นางสาวรัตนกมล	พุ่มเสนาะ	

ผลิตโรงงาน 1 

ผลิตโรงงาน 2

ผลิตโรงงาน 3

ฝ่ายขนส่ง
และคลังสินค้า

ฝ่ายขาย
ต่างประเทศ 

ฝ่ายขาย
ในประเทศ 

ฝ่ายระบบปรับอากาศ
และท�าความเย็น

ฝ่ายบัญชี
 

ฝ่ายการเงิน

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 

ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ฝ่ายจัดหาและจัดซื้อ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ฝ่ายธุรการ

สายงานบริหาร 
นางสาวรัตนกมล	พุ่มเสนาะ

สายงานการผลิต 
นายบุญเยือน	เอี่ยมสอาด	

ฝ่าย
ประกัน
และ

ควบคุม
คุณภาพ 

ฝ่ายวาง
แผนการ
ผลิต 

โครงสร้ำง 
องค์กร

สายงานวิศวกรรม 
นายจิรดุลย์	พิทักษ์ธรรม	

สายงานตลาดและการขาย 
นายวรพงศ์ วิบูลย์เจริญกิจจา

อนุมัติโดย............................		 วันที่ปรับปรุง	:	04/02/2019

	ประธานกรรมการบริหาร	 REV.45
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คณะกรรมกำรและผู้บริหาร
คณะกรรมกำรบริษัท

ต�าแหน่ง :	ประธานกรรมการบริษัท	

กรรมการอิสระ	และประธานกรรมการตรวจสอบ

สัดส่วนการถือหุ้น :	-ไม่มี-

จ�านวนหุ้น CIG ที่ถือครอง ณ 31 ธ.ค. 2562 : 

ตนเอง	:	ไม่มี	

คู่สมรส/บุตร	(ไม่บรรลุนิติภาวะ)	:	ไม่มี

ไม่มีการซื้อ/ขายหุ้น	CIG	ในระหว่างปี	2562

วุฒิสูงสุดทางการศึกษา :	ปริญญาเอก	ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	 

(การบริหารการพัฒนา)	มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ :	13	พฤษภาคม	2554

ประวัติการท�างาน: 

หัวหน้านายต�ารวจราชส�านักประจ�า	 	

รองผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติ	:	ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

ผู้บัญชาการต�ารวจสันติบาล	:	ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

ผู้บัญชาการต�ารวจภูธรภาค	9	 :	ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

ผู้บัญชาการต�ารวจภูธรภาค	5	 :	ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	

กรรมการสภา	:	มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ	:	มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

อนุกรรมการข้าราชการต�ารวจ	:	ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

ประธานอนุกรรมการจริยธรรม	:	สภาผู้แทนราษฎร

พลต�ำรวจเอกปรุง บุญผดุง 

อายุ	70	ปี

ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน 

ประธานกรรมการบริษัท	และประธานกรรมการตรวจสอบ	:	 

บริษัท	ซี.ไอ.กรุ๊ป	จ�ากัด	(มหาชน)	

ที่ปรึกษา	:	มูลนิธิโรงเรียนนานาชาติไทย-จีน

นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา	:	มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบัน 

กรรมการบริษัทไทย (IOD):

-	Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่นที่	90/2011

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

-	Ethical	Leadership	Program	(ELP)	รุ่นที่	2/2015

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

-	Driving	Company	Success	with	IT	Governance	(ITG)	 

	 รุ่นที่	1/2016

-	Family	Business	Governance	(FBG)	รุ่นที่	5/2016

-	Successful	Formulation	&	Execution	of	Strategy	(SFE)	 

	 รุ่นที่	27/2016

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

-	Risk	Management	Program	for	Corporate	Leaders	(RCL)	 

	 รุ่นที่	6/2017

-	Directors	Certification	Program	(DCP)	รุ่นที่	240/2017

-	Directors	Certification	Program	(DCP)	รุ่นที่	240/2017



48 C.I.Group Public Company Limited

นำยอำรีย์ พุ่มเสนำะ

อายุ	64	ปี

นำยทวีศักดิ์ หวังก่อเกียรติ

อายุ	67	ปี

ต�าแหน่ง :	รองประธานกรรมการบริษัท	 
และประธานกรรมการบริหาร

สัดส่วนการถือหุ้น :	11.56%

จ�านวนหุ้น CIG ที่ถือครอง ณ 31 ธ.ค. 2562 : 
ตนเอง	:	99,979,500	หุ้น
คู่สมรส/บุตร	(ไม่บรรลุนิติภาวะ)	:	ไม่มี
ในระหว่างปี	2562	มีการซื้อหุ้น	CIG	จ�านวน	3,170,900	หุ้น

วุฒิสูงสุดทางการศึกษา :	ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ	 
สาขาวิทยาการจัดการ	มหาวิทยาลัย	สุโขทัยธรรมาธิราช

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ :	16	กุมภาพันธ์	2547

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

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

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

ต�าแหน่ง :	กรรมการบริษัท	และกรรมการบริหาร

สัดส่วนการถือหุ้น :	3.53%

จ�านวนหุ้น CIG ที่ถือครอง ณ 31 ธ.ค. 2562 : 
ตนเอง	:	30,500,000	หุ้น	
คู่สมรส/บุตร	(ไม่บรรลุนิติภาวะ)	:	ไม่มี
ไม่มีการซื้อ/ขายหุ้น	CIG	ในระหว่างปี	2562

วุฒิสูงสุดทางการศึกษา :	ปริญญาตรี	คณะเทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรม	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า	พระนครเหนือ

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ :	16	กุมภาพันธ์	2547

ประวัติการท�างาน: 
กรรมการและกรรมการบริหาร	:	บริษัท	เดอ	ละไม	จ�ากัด

ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน 
กรรมการและกรรมการบรหิาร	:	บรษัิท	ซี.ไอ.กรุป๊	จ�ากดั	(มหาชน)	
กรรมการและกรรมการบรหิาร	:	บรษัิท	ซีไอจ	ีดเีวลลอปเม้นท์	จ�ากดั

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบัน 
กรรมการบริษัทไทย (IOD):
-	Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่นที่	27/2004
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นำยธีระ พุ่มเสนำะ

อายุ	62	ปี

นำงจันทน์กะพ้อ ดิสกุล

อายุ	53	ปี

ต�าแหน่ง :	กรรมการและกรรมการบริหาร

สัดส่วนการถือหุ้น :	1.39%

จ�านวนหุ้น CIG ที่ถือครอง ณ 31 ธ.ค. 2562 : 
ตนเอง	:	12,000,000	หุ้น
คู่สมรส/บุตร	(ไม่บรรลุนิติภาวะ)	:	ไม่มี
ไม่มีการซื้อ/ขายหุ้น	CIG	ในระหว่างปี	2562

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

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ :	16	กุมภาพันธ์	2547

ประวัติการท�างาน: 
กรรมการผู้จัดการ	:	บริษัท	ซี.ไอ.กรุ๊ป	จ�ากัด	(มหาชน)
กรรมการ	:	บริษัท	เอวีวี	จ�ากัด
กรรมการ	:	บริษัท	เอ	ซี	สแควร์	เอ็นเนอร์ยี่	จ�ากัด
กรรมการ	:	บริษัท	นอร์ทอีสต์	คอนซัลแตนส์	จ�ากัด

ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน 
กรรมการและกรรมการบริหาร	:	บริษัท	ซี.ไอ.กรุ๊ป	จ�ากัด	(มหาชน)
กรรมการและกรรมการบริหาร	:	บริษัท	ซีไอจี	ดีเวลลอปเม้นท์	
จ�ากัด
กรรมการ	:	บริษัท	เอ็มดิกส์	โฮลดิ้งส์	จ�ากัด
กรรมการและเลขานุการ	:	กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ 
และท�าความเย็น	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
กรรมการ	:	บริษัท	ซีไอจี	(ประเทศไทย)	จ�ากัด
กรรมการ	:	บริษัท	กรีนเนอริค	จ�ากัด
กรรมการ	:	บริษัท	สยามเรลเวย์	ดีเวลลอปเม้นท์	จ�ากัด

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบัน 
กรรมการบริษัทไทย (IOD):
-	Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่นที่	27/2004	

ต�าแหน่ง :	กรรมการ/กรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท

สัดส่วนการถือหุ้น :	0.08%

จ�านวนหุ้น CIG ที่ถือครอง ณ 31 ธ.ค. 2562 : 
ตนเอง	:	705,768	หุ้น	
คู่สมรส/บุตร	(ไม่บรรลุนิติภาวะ)	:	ไม่มี
ไม่มีการซื้อ/ขายหุ้น	CIG	ในระหว่างปี	2562

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

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ :	13	มีนาคม	2549

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

ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน 
กรรมการและกรรมการบรหิาร	:	บรษัิท	ซี.ไอ.กรุป๊	จ�ากดั	(มหาชน)
เลขานกุารบรษัิท	:	บรษัิท	ซี.ไอ.กรุป๊	จ�ากดั	(มหาชน)

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

อายุ	48	ปี

นำยนฎิศวร์ รอดเพชร

อายุ	49	ปี

ต�าแหน่ง :	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

สัดส่วนการถือหุ้น :	ไม่มี

จ�านวนหุ้น CIG ที่ถือครอง ณ 31 ธ.ค. 2562 : 
ตนเอง	:	ไม่มี
คู่สมรส/บุตร	(ไม่บรรลุนิติภาวะ)	:	ไม่มี
ไม่มีการซื้อ/ขายหุ้น	CIG	ในระหว่างปี	2562

วุฒิสูงสุดทางการศึกษา :	MSA	in	International	Business,	 
Central	Michigan	University

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ :	23	มีนาคม	2554

ประวัติการท�างาน: 
หุ้นส่วน	:	ส�านักงานกฎหมาย	ดร.อุกฤษ	มงคลนาวิน
ทนายความอาวโุส	:	ส�านกังานกฎหมาย	เดชอุดม	แอนด์	แอสโซซิเอท
ทนายความ	:	ส�านักงานกฎหมายและบัญชี	จองชัย	เที่ยงธรรม
ทนายความ	:	ส�านักงานกฎหมาย	ชัยระพี
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	:	บริษัท	สแกนโกลบอล	จ�ากัด	
(มหาชน)

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

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบัน 
กรรมการบริษัทไทย (IOD):
-	Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่นที่	90/2011

ต�าแหน่ง :	กรรมการบริษัท	และกรรมการบริหาร

สัดส่วนการถือหุ้น :	ไม่มี

จ�านวนหุ้น CIG ที่ถือครอง ณ 31 ธ.ค. 2562 : 
ตนเอง	:	ไม่มี
คู่สมรส/บุตร	(ไม่บรรลุนิติภาวะ)	:	ไม่มี
ไม่มีการซื้อ/ขายหุ้น	CIG	ในระหว่างปี	2562

วุฒิสูงสุดทางการศึกษา :	ปริญญาโท	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ :	23	มีนาคม	2554

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

ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน 
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	:	บรษัิท	ซี.ไอ.กรุป๊	จ�ากดั	(มหาชน)
Financial	Controller	:	บรษัิท	เนตเิซนท์	จ�ากดั

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบัน 
กรรมการบริษัทไทย (IOD):
-	Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่นที่	90/2011



51รายงานประจำาปี 2562

นายอารีย์ พุ่มเสนาะ

ต�าแหน่ง
ประธานกรรมการบริหาร

วุฒิสูงสุดทางการศึกษา 
ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ	สาขาวิทยาการจัดการ	 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

จ�านวนหุ้น CIG ที่ถือครอง ณ 31 ธ.ค. 2562
ตนเอง	:	99,979,500	หุ้น	 	
คู่สมรส/บุตร	(ไม่บรรลุนิติภาวะ)	:	ไม่มี
ในระหว่างปี	2562	มีการซ้ือหุ้น	CIG	จ�านวน	3,170,900	หุ้น

นางสาวรัตนกมล พุ่มเสนาะ

ต�าแหน่ง
รองกรรมการผู้จัดการ

วุฒิสูงสุดทางการศึกษา 
ปริญญาตรี	วิศวกรรมศาสตร์	คอมพิวเตอร์	 	
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

จ�านวนหุ้น CIG ที่ถือครอง ณ 31 ธ.ค. 2562 
ตนเอง	:	100,000	หุ้น	
คูส่มรส/บุตร	(ไม่บรรลนุติภิาวะ)	:	ไม่มี
ไม่มีการซ้ือ/ขายหุ้น	CIG	ในระหว่างปี	2562

นายไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง

ต�าแหน่ง
กรรมการผู้จัดการ	และ	ประธานสายงานบริหาร	 	
การเงินในกลุ่มบริษัท

วุฒิสูงสุดทางการศึกษา 
ปริญญาโท	สาขาบริหารธุรกิจ	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จ�านวนหุ้น CIG ที่ถือครอง ณ 31 ธ.ค. 2562 
ตนเอง	:	ไม่มี	
คูส่มรส/บุตร	(ไม่บรรลนุติภิาวะ)	:	ไม่มี
ไม่มีการซ้ือ/ขายหุ้น	CIG	ในระหว่างปี	2562

คณะผู้บริหำร
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นายเศกบุษย์ บัวดวง
ต�าแหน่ง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
วุฒิสูงสุดทางการศึกษา 
ปริญญาโท	สาขาจุลชีววิทยาคลีนิค	คณะแพทย์ศาสตร์	
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จ�านวนหุ้น CIG ที่ถือครอง ณ 31 ธ.ค. 2562
ตนเอง	:	ไม่มี	
คูส่มรส/บุตร	(ไม่บรรลนุติภิาวะ)	:	ไม่มี
ไม่มีการซ้ือ/ขายหุ้น	CIG	ในระหว่างปี	2562

นายจิรดุลย์ พิทักษ์ธรรม
ต�าแหน่ง
ผู้อ�านวยการสายงานวิศวกรรม
วุฒิสูงสุดทางการศึกษา 
ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	(การเงิน)	
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
จ�านวนหุ้น CIG ที่ถือครอง ณ 31 ธ.ค. 2562 
ตนเอง	:	226,000	หุ้น	
คูส่มรส/บุตร	(ไม่บรรลนุติภิาวะ)	:	ไม่มี
ไม่มีการซ้ือ/ขายหุ้น	CIG	ในระหว่างปี	2562

นายบุญเยือน เอี่ยมสอาด
ต�าแหน่ง
ผู้อ�านวยการสายงานการผลิต
วุฒิสูงสุดทางการศึกษา 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	คอมพิวเตอร์ธุรกิจ	 
วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมทอง
จ�านวนหุ้น CIG ที่ถือครอง ณ 31 ธ.ค. 2562 
ตนเอง	:	ไม่มี	
คูส่มรส/บุตร	(ไม่บรรลนุติภิาวะ)	:	ไม่มี
ไม่มีการซ้ือ/ขายหุ้น	CIG	ในระหว่างปี	2562
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นายวรพงศ์ วิบูลย์เจริญกิจจา 
ต�าแหน่ง
ผู้อ�านวยการสายงานขายเครื่องปรับอากาศ
และเครื่องท�าความเย็น
วุฒิสูงสุดทางการศึกษา 
ปริญญาโท	วิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า	พระนครเหนือ
จ�านวนหุ้น CIG ที่ถือครอง ณ 31 ธ.ค. 2562
ตนเอง	:	ไม่มี	
คูส่มรส/บุตร	(ไม่บรรลนุติภิาวะ)	:	ไม่มี
ไม่มีการซ้ือ/ขายหุ้น	CIG	ในระหว่างปี	2561

นายปิยะพจน์ แก้วจ�าลอง
ต�าแหน่ง
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
วุฒิสูงสุดทางการศึกษา 
ปริญญาตรี	สาขาบัญชี	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
จ�านวนหุ้น CIG ที่ถือครอง ณ 31 ธ.ค. 2562 
ตนเอง	:	ไม่มี	
คูส่มรส/บุตร	(ไม่บรรลนุติภิาวะ)	:	ไม่มี
ไม่มีการซ้ือ/ขายหุ้น	CIG	ในระหว่างปี	2562
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กำรก�ำกับดูแล
กิจการ

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

ในเรือ่งการก�ากบัดแูลกจิการท่ีดขีองบรษัิทฯ	ท้ังนี	้เพือ่ให้ธรุกจิของ 

บรษัิทฯ	มกีารพฒันาและเจรญิเตบิโตอย่างต่อเนือ่ง	บรษัิทฯ	จงึยึดถอื

และปฏบิตัติามข้อพงึปฏบัิตท่ีิดสี�าหรบักรรมการบริษัทจดทะเบียน	

(Code	of	Best	Practices)	 ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย ์

แห่งประเทศไทย	และบริษัทฯ	ส่งเสริมให้คณะกรรมการทุกท่าน

ผ่านการอบรมหลกัสตูร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	

ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ในด้านการก�ากับดูแลกิจการบริษัทฯมุ่งเน้นการควบคุมภายใน 

ท่ีมปีระสทิธภิาพถอืเป็นกลไกท่ีส�าคัญของฝ่ายบริหารซ่ึงจะสะท้อน

ให้เห็นถึงระบบการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	โดยบริษัท	ได้เน้นหลัก	

5	ประการ	คือ

1.	 องค์กรและสภาพแวดล้อม	(Organizational	Control	and	

Environmental	Measure)

2.	 การบริหารความเสี่ยง	(Risk	Management	Measure)

3.	 การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร	(Management	

Control	Activities)

4.	 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล	(Informational	and	

Communication	Measure)

5.	 ระบบการติดตาม	(Monitoring)

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจว่าการด�าเนินงานของ 

บรษัิทฯจะบรรลวุตัถปุระสงค์ของการควบคมุภายในด้านประสทิธภิาพ

ของการด�าเนินงาน	 การใช้ทรัพยากร	 การดูแลรักษาทรัพย์สิน	 

การป้องกันหรือลดความผิดพลาด	 ความเสียหาย	 การรั่วไหล	 

การสิน้เปลอืง	ความเช่ือถอืได้ของรายงานทางการเงนิการบัญชีและ

รายงานอ่ืนๆ	รวมถงึ	การปฏบัิตติามกฎหมาย	ระเบียบ	ข้อบังคบั	 

มติคณะรัฐมนตรีและนโยบาย	รวมทั้งระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ	

เพ่ือประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น	 และเพ่ือให้แน่ใจว่าสิทธิของ 

ผู้ถือหุ้นจะได้รับการคุ้มครอง	จัดให้มีส�านักงานตรวจสอบภายใน	

เพ่ือท�าหน้าท่ีดแูลการประกอบธรุกจิของบรษัิทฯ	ให้มกีารด�าเนนิงาน 

ท่ีถกูต้องและสอดคล้องกบักฎเกณฑ์	กฎระเบียบต่างๆ	และเป็นไป 

ตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี	โปร่งใสมากยิ่งขึ้น

เพ่ือใช้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกันในองค์กรคณะกรรมการ 

บรษัิทฯ	จงึได้ก�าหนด	“นโยบายการก�ากบัดแูลกจิการ”	และจดัท�า 

คูม่อื	“จรรยาบรรณทางธรุกจิ	ของกรรมการ	ผูบ้รหิาร	และพนกังาน”	 

ขึ้นโดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่	 วันที่	7	 พฤศจิกายน	2557	 โดยได้

ด�าเนินการปรับปรุงเพื่อม่ันใจว่าบริษัทฯมีการด�าเนินงานอย่าง

เปิดเผย	โปร่งใส	สามารถตรวจสอบได้	และมีจรรยาบรรณในการ

ด�าเนนิธรุกจิ	เพือ่ประโยชน์ในการสร้างคณุค่าให้กจิการอย่างย่ังยืน	 

สร้างความน่าเชือถือให้กับ	 ผู้ถือหุ้น	 ลูกค้า	 และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง	 

โดยบังคับใช้ฉบับปรับปรุงตั้งแต่วันท่ี	11	 พฤศจิกายน	2558	 

ท้ังนี้บริษัทฯ	 ได้เผยแพร่นโยบายฯ	 ผ่านทุกช่องทางการสื่อสาร

ภายในของบริษัท	อันได้แก่	website,	บอร์ดประชาสัมพันธ์	และ	

intranet	เป็นต้น	ในส่วนของจรรยาบรรณทางธุรกิจฯ	กรรมการ	 

ผูบ้รหิาร	และพนกังานทุกคนได้รับคูมื่อ	ท�าความเข้าใจ	และเซ็นต์ช่ือ 

รับรองที่จักปฏิบัติตนตามคู่มือดังกล่าวอีกด้วย

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	7/2562	เมื่อวันที่	12	

พฤศจิกายน	2562	ที่ประชุมพิจารณาทบทวนการน�า	CG	CODE	

ตามหลกัการก�ากับดแูลกจิการท่ีด	ีส�าหรับบริษัทจดทะเบียน	ปี	2560	 

เพื่อเป็นหลักปฏิบัติส�าหรับคณะกรรมการบริษัทฯ	 มาปรับใช้ 

โดยพบว่าบริษัทฯได้ด�าเนินการตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวไป 

ระดับหนึ่งแล้ว	 แต่ยังคงมีบางหัวข้อเช่น	 การพิจารณาจัดตั้ง 

คณะกรรมการสรรหา	 และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	

ท่ีบริษัทฯอาจยังไม่ได้น�ามาปรับใช้อันเนื่องมาจากบริบทของ

ธุรกิจเอง	แต่ก็มีการก�าหนดหลักเกณฑ์ในการสรรหาและแต่งตั้ง

กรรมการอย่างชัดเจน	อีกทั้งค่าตอบแทนกรรมการ	จะพิจารณา

จ่ายในระดับท่ีเหมาะสม	 อยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม	 

อย่างไรก็ตามบริษัทฯจักจัดท�าแผนการด�าเนินการภายใต  ้

วัตถุประสงค์ท่ีจะน�าหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีฯ	 มาปรับใช ้

อย่างครบถ้วน	ท้ังนีค้ณะกรรมการฯจะพจิารณาทบทวนความเหมาะสม 

ของแผนการน�าหลกัการก�ากบัดแูลกจิการท่ีด	ี(CG	CODE)	ดงักล่าว 

ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัทฯ	 อย่างต่อเนื่อง	 

อย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง
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นโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำร 

คณะกรรมการของบริษัทฯ	 มีเจตนารมณ์ท่ีจะส่งเสริมให้บริษัทฯ	 

เป็นองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพในการด�าเนินธุรกิจ	 การก�ากับดูแล

กิจการ	และการบริหารจัดการที่ดี	โดยมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์

ท่ีดี	ให้แก่ผูถ้อืหุ้น	และค�านงึถงึผูมี้ส่วนได้เสยีโดยรวม	มคีณุธรรม 

ในการด�าเนนิธรุกจิ	มีความโปร่งใส	และตรวจสอบได้	จงึได้ก�าหนด 

เป็นนโยบายด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	เพื่อให้คณะกรรมการ

บริษัท	 ผู ้บริหาร	 และพนักงาน	 ยึดถือเป็นแนวทางในการ 

ปฏิบัติงาน	ดังนี้

1.	 คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความทุ่มเทและ 

รับผิดชอบ	 มีความเป็นอิสระ	 และมีการจัดแบ่งบทบาทหน้าท่ี

ระหว่างประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร	

ออกจากกันอย่างชัดเจน

2.	 คณะกรรมการบรษัิทมีบทบาทส�าคญัในการก�าหนดวสิยัทัศน์	

กลยุทธ์	 นโยบายและแผนงานท่ีส�าคัญของบริษัทฯ	 โดยจะต้อง

พิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงและวางแนวทางการบริหารจัดการท่ีมี

ความเหมาะสม	รวมท้ังต้องด�าเนนิการเพือ่ให้ม่ันใจว่าระบบบัญชี	

รายงานทางการเงิน	และการสอบบัญชี	มีความน่าเชื่อถือ

3.	 คณะกรรมการบริษัทจะต้องเป็นผู ้น�าในเร่ืองจริยธรรม	 

เป็นตัวอย่างในการปฏิบัติงานตามแนวทางการก�ากับดูแลกิจการ

ท่ีดีของบริษัทฯ	 และสอดส่องดูแลเรื่องการจัดการแก้ไขปัญหา 

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์	และรายการที่เกี่ยวโยงกัน

4.	 คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตัง้คณะกรรมการเฉพาะเรือ่งขึน้ 

ตามความเหมาะสมเพ่ือช่วยพิจารณากลั่นกรองงานท่ีมีความ

ส�าคัญอย่างรอบคอบ

5.	 คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประเมินผลตนเองรายป	ี 

เพื่อใช ้ เป ็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติหน ้า ท่ีของ 

คณะกรรมการบริษัท

6.	 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาก�าหนดมาตรฐานทาง

จริยธรรม	 และจรรยาบรรณของบริษัท	 เพื่อให้คณะกรรมการ	 

ผู้บริหาร	 พนักงาน	 รวมถึงลูกจ้างทุกคนใช้เป็นแนวทางในการ

ประพฤติปฏิบัติ	ควบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบของบริษัทฯ

7.	 คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการเปิดเผยสารสนเทศ

ของบริษัท	 ท้ังในเรื่องทางการเงินและท่ีไม่ใช่เรื่องทางการเงิน 

อย่างเพียงพอ	 เช่ือถือได้	 และทันเวลา	 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มี 

ส่วนได้เสียของบริษัทฯ	ได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน

8.	 คณะกรรมการบริษัทต้องให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติอย่าง 

เท่าเทียมกนั	มีสทิธิในการเข้าถงึข้อมลูสารสนเทศ	และมีช่องทาง

ที่เหมาะสมในการสื่อสารกับบริษัทฯ

9.	 คณะกรรมการบรษัิทต้องจดัให้มีระบบการคดัสรรบุคลากรท่ีจะ

เข้ามารบัผดิชอบในต�าแหน่งบรหิารท่ีส�าคญัทุกระดบัอย่างเหมาะสม	 

และมีกระบวนการสรรหาที่โปร่งใสเป็นธรรม

10.	ด�าเนินกิจการของบริษัทฯ	 ให้เป็นไปตามกฎหมาย	 ระเบียบ	

ข้อบังคับ	 ข้อก�าหนดของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ 

หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย	รวมทั้งปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

11.	ป้องกันความขัดแย้งของผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดข้ึนระหว่าง

บริษัท	 สร้างความเช่ือมั่นให้กับผู ้ถือหุ ้น	 ภายใต้หลักการ 

ถ่วงดุลอ�านาจที่โปร่งใส	และสามารถตรวจสอบได้

12.	คณะกรรมการบรษัิทจะต้องประกอบด้วย	คณะกรรมการอสิระ

ไม่น้อยกว่า	3	คน

13.	มรีะบบการประเมนิและการควบคมุความเสีย่งอย่างเหมาะสม	

14.	คณะกรรมการบริษัทจะต้องมีการประชุมโดยสม�่าเสมอ 

เป็นประจ�าอย่างน้อยทุกสามเดือนต่อครั้ง	 และอาจมีการประชุม

พิเศษเพิ่มเติมตามความจ�าเป็น	 โดยมีการก�าหนดการประชุม 

ล่วงหน้าตามข้อบังคับของบริษัท	 เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัท 

ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมการประชุม

15.	โครงสร้างคณะกรรมการบรษัิทต้องประกอบด้วยกรรมการท่ีมี

คณุสมบัตหิลากหลาย	ท้ังด้านทักษะ	ประสบการณ์	ความสามารถ

เฉพาะด้านท่ีเป็นประโยชน์กับบริษัท	 เพศ	 และควรมีกรรมการ 

ท่ีไม่ได้เป็นกรรมการบริหารอย่างน้อย	1	 คนท่ีมีประสบการณ์ 

ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทด�าเนินกิจการอยู่

บริษัทฯ	เหน็ว่าหลักบรรษัทภิบาลเป็นแนวทางการบริหารองค์กร 

ท่ีมปีระโยชน์อย่างย่ิงจงึให้ความส�าคญัในหลกัการและแนวปฏบัิต ิ

ท่ีเกี่ยวกับความรับผิดชอบ	 และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	

เช่น	การก�าหนดอย่างชัดเจนเกี่ยวกับขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของ 

คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบรหิาร	 

และกรรมการผู้จัดการ

ภำวะผู้น�ำและวิสัยทัศน ์

คณะกรรมการบรษัิทซ่ึงประกอบด้วยบุคคลท่ีมคีวามรูค้วามสามารถ

และมีความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบเป็นอย่างด	ี 

มบีทบาทส�าคญัในการก�ากบัดแูล	ตรวจสอบ	และประเมินผลการ

ด�าเนินงานของบริษัทฯ	มีอ�านาจหน้าที่ในการด�าเนินกิจการของ 

บรษัิทฯ	ให้เป็นไปตามกฎหมาย	ข้อบังคบั	และมตท่ีิประชุมผูถ้อืหุ้น

ด้วยความซ่ือสตัย์	สจุรติ	รวมท้ังการก�ากบัดแูลการบรหิารจดัการ

ของฝ่ายจัดการเป็นไปตามนโยบาย	 เป้าหมาย	และงบประมาณ 

ที่ก�าหนดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	
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ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน ์

บริษัทฯ	ได้ก�าหนดแนวทางปฏบัิตสิ�าหรบักรรมการ	ผูบ้ริหาร	และ

พนักงาน	เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ดังนี้

1.	 ห้ามมิให้กรรมการ	 ประกอบกิจการ	 เข้าเป็นหุ้นส่วนหรือ 

เข้าเป็นผูถ้อืหุ้นในนติบุิคคลท่ีมสีภาพอย่างเดยีวกนั	และเป็นการ

แข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ	เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทราบก่อนมีมติแต่งตั้ง

2.	 ห้ามมิให้ผู้บรหิารและพนกังานใช้ข้อมลูภายใน	เพ่ือประโยชน์

ของตนในการซ้ือขายหุ้นบรษัิทฯ	หรอืน�าข้อมูลภายในซ่ึงจะก่อให้เกดิ 

ความเสยีหายต่อผูถ้อืหุ้นโดยรวมไปเปิดเผยกบับุคคลท่ีเกีย่วข้อง

3.	 ไม่ใช้โอกาสหรอืข้อมูลท่ีได้จากการเป็นผูบ้รหิารหรือพนกังาน

ของบริษัทฯ	 ในการท�าธุรกิจท่ีแข่งขัน	 หรือธุรกิจท่ีเกี่ยวเนื่อง 

กับบริษัทฯ

4.	 กรณท่ีีบรษัิทฯ	และบรษัิทย่อยมรีายการเกีย่วโยงกนั	หรอืการ

ได้มาจ�าหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สนิท่ีส�าคญัของบริษัทฯ	คณะกรรมการ

และฝ่ายจดัการของบรษัิทจะต้องจดัให้มกีารประชุมเพือ่พิจารณา

เรือ่งนัน้ด้วยความรอบคอบ	ซ่ือสตัย์	สจุรติ	มเีหตมุผีล	โดยค�านงึถงึ 

ผลประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ	 และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นส�าคัญ	

กรรมการหรอืผูบ้รหิารท่ีมีส่วนได้เสยีจากการพจิารณาในเรือ่งนัน้ๆ	

จะต้องออกจากท่ีประชมุกรรมการพจิารณาลงมตอินมุตัริายการแล้ว

จะต้องเปิดเผยข่าวสารตามช่องทางต่างๆ	 เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสีย 

ได้รับทราบอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงกัน

จริยธรรมทำงธุรกิจ 

บริษัทฯ	 มีนโยบายท่ีเปิดเผยการด�าเนินธุรกิจ	 การปฏิบัติของ

กรรมการ	 พนักงาน	 ภารกิจต่อลูกค้า	 คู่ค้า	 ตลอดจนสังคม	 

โดยผู้เกี่ยวข้องได้ทราบกันเป็นอย่างดีและยึดถือเป็นแนวทาง

ในการปฏิบัติหน้าท่ีตามภารกิจของบริษัทฯ	 ด้วยความซ่ือสัตย	์

สุจริต	 และเท่ียงธรรม	 บริษัทฯ	 มีการติดตามการปฏิบัติงาน

และเรื่องที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามนโยบาย	 จรรยาบรรณข้างต้น 

อย่างสม�่าเสมอ	รวมถึงบทก�าหนดลงโทษทางวินัยไว้ด้วย	

กำรถ่วงดุลกรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร 

ปัจจบัุนบรษัิทฯ	มีกรรมการบรษัิทจ�านวนท้ังสิน้	7	ท่าน	ประกอบด้วย 

กรรมการท่ีเป็นผู ้บริหารจ�านวน	4	 ท่าน	 กรรมการอิสระ 

จ�านวน	3	ท่าน	ซึ่งมีอิสระอย่างแท้จริงจากฝ่ายบริหาร	และไม่มี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ	 หรือความสัมพันธ์อ่ืนใดกับบริษัทฯ	 

เพื่อให้การก�ากับดูแลกิจการด�าเนินไปด้วยความเป็นอิสระ	 

และเป็นกลาง

กำรก�ำกบัดแูลกำรด�ำเนนิงำนของบริษทัย่อยและบรษิทัร่วม

ในกรณท่ีีบรษัิทฯ	มกีารลงทุนในบรษัิทย่อย	หรอืบรษัิทร่วม	บรษัิท

จะควบคุมโดยการส่งกรรมการเข้าไปเป็นตัวแทนตามสัดส่วน 

การถือหุ้น

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกัน

ในการท�ารายการระหว่างกัน	 จะต้องมีความจ�าเป็นและมีความ

สมเหตุสมผลของการท�ารายการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ของบริษัทฯ

การท�ารายการระหว่างกันในอนาคตจะข้ึนอยู่กับเหตุผลและ 

ความจ�าเป็น	การจ่ายและรบัค่าตอบแทนต้องเป็นไปตามราคายุตธิรรม 

ของตลาด	 และจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ

โดยในกรณีที่มีรายการดังกล่าวเกิดขึ้น	คณะกรรมการตรวจสอบ

จะพิจารณาความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	 

และแจ้งความเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

นโยบายการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต

รายการระหว่างกันท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตนั้น	 คณะกรรมการ

บริษัทจะต้องไม่อนุมัติรายการใดๆ	 ท่ีตนเองหรือบุคคลอาจ

มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในลักษณะอ่ืนใดกับบริษัท	 

และจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	 

เพื่อพิจารณาให้ความเห็น	 ว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการ 

ท่ีเป็นไปตามลักษณะธุรกิจท่ัวไป	 และเป็นไปในราคายุติธรรม	 

และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

ท้ังนี้	 บริษัทฯ	 จะยึดแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่า

ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 และข้อบังคับประกาศ	 

ค�าสั่ง	 หรือข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 

รวมถงึการปฏิบัตติามข้อก�าหนดในการเปิดเผยข้อมูลการท�ารายการ 

ท่ีเกี่ยวโยงและการได้มาหรือจ�าหน่ายทรัพย์สินท่ีส�าคัญของ 

บริษัทฯ	หรือบริษัทย่อย
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กำรดูแลเรื่องกำรใช้ข้อมูลภำยใน

บริษัทฯ	 ได้ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการใช้ข้อมูลภายใน	 

โดยกรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงานทุกคน	 รวมท้ังพนักงาน 

ในบรษัิทย่อย	บรษัิทร่วม	ถอืปฏบัิตติามอย่างเคร่งครดัโดยท่ัวกนั	

โดยก�าหนดให้กรรมการ	ผูบ้ริหาร	และพนกังานทุกคน	ต้องไม่น�า 

ข้อมูลภายในของบริษัทฯ	 หรือคู่ค้าทางธุรกิจ	 ไปซ้ือหรือขาย	 

หรือเสนอซ้ือ	 หรือเสนอขาย	 หรือชักชวนให ้ บุคคลอ่ืน 

ซ้ือ	 หรือขาย	 หรือเสนอซ้ือ	 หรือเสนอขายหลักทรัพย์ของ 

บริษัทฯ	หรือคู่ค้าทางธุรกิจ	เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือบุคคล

อ่ืน	 หรือท�าธุรกิจท่ีแข่งขันกับบริษัทฯ	 หรือธุรกิจท่ีเกี่ยวเนื่อง	 

แม้ว่าบริษัทฯ	 อาจไม่เสียประโยชน์ใดก็ตาม	 และต้องปฏิบัต ิ

ตามกฎหมายท่ีเกีย่วข้องอย่างเคร่งครดั	ซ่ึงกรรมการ	และผูบ้รหิาร 

มีหน้าที่	ดังนี้

•	 รายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	 ครั้งแรก	 และ

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์	 ซ่ึงนับรวมถึง	

คู่สมรส	 และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ	 ตลอดจนบุคคลท่ี

เกี่ยวข้อง	ตามมาตรา	59	แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์

และตลาดหลกัทรพัย์	พ.ศ.2535	ภายใน	3	วันท�าการ	นบัจาก

วันที่ซื้อ	ขาย	โอน	หรือรับโอน	ต่อส�านักงานคณะกรรมการ

ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	รวมทั้งห้ามซื้อขาย

หลักทรัพย์ของบริษัทฯ	 ในช่วง	1	 เดือนก่อนที่จะเผยแพร่ 

งบการเงินต่อสาธารณชน

•	 รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อส�านักงาน 

คณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	(ก.ล.ต.)	

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

ส�าเนารายงานดงักล่าว	จ�านวน	1	ชุดให้แก่เลขานกุารบรษัิท	

ในวนัเดยีวกบัวนัท่ีรายงานต่อส�านกังานคณะกรรมการก�ากบั

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพื่อเก็บเป็นหลักฐาน

•	 เม่ือได้รับทราบข้อมูลภายในท่ีเป็นสาระส�าคัญท่ีมีผล 

ต่อการเปลีย่นแปลงราคาหลกัทรัพย์	จะต้องระงบัการซือ้ขาย 

หลักทรัพย์ของบริษัทฯ	 ในช่วง	1	 เดือนก่อนท่ีงบการเงิน 

หรอืข้อมลูภายในนัน้จะเปิดเผยต่อสาธารณชน	และห้ามเปิด

เผยข้อมูลที่เป็นสาระส�าคัญนั้นต่อบุคคลอื่น

•	 รายงานการถอืหลกัทรพัย์ของบรษัิทให้คณะกรรมการบรษัิท

ทราบผ่านคณะกรรมการตรวจสอบทุกสิน้ไตรมาส	โดยคณะ

กรรมการตรวจสอบจะพิจารณาการถอืครองหลกัทรพัย์ของ

กรรมการและรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบภายใต้

กิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส

กำรปฏิบัติตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีในเรื่องอื่นๆ 

บรษัิทฯ	ให้ความส�าคญัในการก�ากบัดแูลกจิการตามหลกัการก�ากบั

ดูแลกิจการที่ดี	ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ก�าหนดในทุกๆ	 เรื่อง	 นอกเหนือจากท่ีเปิดเผยไว้ข้างต้น	 ดังจะ

เห็นได้จากกระบวนการควบคมุภายใน	ความรบัผดิชอบต่อสงัคม	

การบริหารจัดการความเสี่ยง	ดังปรากฏในหัวข้อต่อๆ	ไปอีกด้วย

รวมถงึบรษัิทฯ	ให้ความส�าคญัต่อระบบการควบคมุภายใน	ส�าหรบั

ท้ังระดบับรหิารและระดบัปฏบัิตกิารท่ีมปีระสทิธภิาพ	จงึได้ก�าหนด

หลักเกณฑ์และวิธีด�าเนินการให้มีความเหมาะสมชัดเจน	 มีการ

ก�าหนดภาระหน้าที่	อ�านาจด�าเนินการของผู้ปฏิบัติงาน	ผู้บริหาร

ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน	 และมีการแบ่งแยกหน้าท่ี 

ผูป้ฏบัิตงิาน	ผูต้ดิตาม	ควบคมุและประเมินผลออกจากกนั	เพือ่ให้

เกดิการถ่วงดลุและตรวจสอบระหว่างกนัอย่างเหมาะสม	นอกจากนี้ 

ยังมีการควบคุมภายในเกี่ยวกับระบบการเงิน	 โดยบริษัทจัดให้

มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารสายงานท่ีรับผิดชอบ	 

โดยสรปุสาระส�าคญัการด�าเนนิการด้านการก�ากบัดแูลกจิการ	ดงันี้

สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders) 

บริษัทฯ	 ได้ให้ความส�าคัญในการปฏิบัติต่อผู ้ถือหุ ้นทุกราย 

อย่างเท่าเทียมกัน	ด้วยวิธีการและมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ	และ

เชื่อถือได้	โดยให้สิทธิในการซื้อ	ขาย	โอน	หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่

อย่างเป็นอิสระ	การได้รบัส่วนแบ่งผลก�าไรจากบรษัิทฯ	การเข้าร่วม

ประชุมผู้ถือหุ้น	การเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า	การเสนอชื่อ

บุคคลเพือ่เข้ารบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการบรษัิท	การแสดงความ

คดิเห็นในท่ีประชมุอย่างเป็นอสิระ	การร่วมตดัสนิใจในเรือ่งส�าคญั

ของบรษัิท	เช่น	การเลอืกตัง้กรรมการ	การอนมุตัธิรุกรรมท่ีส�าคญั

และมีผลต่อทิศทางในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	 การแก้ไข

หนังสือบริคณห์สนธิ	 และข้อบังคับของบริษัทฯ	 ท้ังนี้	 ผู้ถือหุ้น 

ทุกคนมสีทิธอิอกเสยีงตามจ�านวนหุ้นท่ีถอือยู่	โดยแต่ละหุ้นมีสทิธิ

ออกเสยีงหนึง่เสยีง	และไม่มีหุ้นใดมสีทิธพิเิศษเหนอืผูถ้อืหุ้นรายอืน่

ในฐานะเจ้าของบริษัทฯ	 ผู้ถือหุ้นย่อมมีสิทธิก�าหนดทิศทางการ

ด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	 หรือตัดสินใจในเรื่องท่ีมีผลกระทบ 

อย่างมีนยัส�าคญัต่อบรษัิทฯ	การประชุมผูถ้อืหุ้นจงึเป็นเวทีส�าคญั

ส�าหรับผู้ถือหุ้นในการแสดงความคิดเห็น	 ซักถาม	 พิจารณา 

ลงคะแนนเสียงช้ีขาด	 และคัดเลือกคณะกรรมการเพื่อท�าหน้าท่ี 

ก�ากับดูแลบริษัทแทนผู ้ถือหุ ้น	 ดังนั้น	 ผู ้ถือหุ ้นจึงมีสิทธิ 

โดยชอบท่ีจะเข้าร่วมประชุมผูถ้อืหุ้น	รวมท้ังมเีวลาเพยีงพอส�าหรบั 

การพิจารณาและรับทราบผลการประชุม
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กำรประชุมผู้ถือหุ้น

ก�าหนดการจัดประชุมผู้ถือหุ้น

บรษัิทฯ	ได้ก�าหนดให้มีการประชุมสามัญผูถ้อืหุ้นปีละคร้ัง	ภายใน

เวลาไม่เกิน	4	เดือน	นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท	และ

ในกรณีท่ีมีความจ�าเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ	 

ซ่ึงเป็นเรื่องท่ีกระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์	 กฎหมายท่ีใช้บังคับ 

ที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น	บริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญ

ผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป	ทั้งนี้ในปี	2562	บริษัทฯ	 ได้จัดการประชุม 

ผู ้ถือหุ ้น	 1	 ครั้ง	 คือ	 การประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจ�าปี	 

เมื่อวันพุธที่	24	เมษายน	2562	เวลา	13.30	น.	ณ	ห้องธาราเทพ	

ชั้น	2	อาคารธาราเทพฮอล์ล	โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค	เลขที่	247	

ถนนรัชดาภิเษก	 แขวงดินแดง	 เขตดินแดง	 กรุงเทพมหานคร	

10400	และในระหว่างปีไม่มีการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

การแจ้งเชิญประชุมล่วงหน้า

ในปี	2562	 การประชุมคณะกรรมการบริษัท	 ครั้งท่ี	1/2562	 

เมื่อวันพุธที่	27	กุมภาพันธ์	2562	มีมติให้จัดการประชุมสามัญ

ประจ�าปีผู้ถือหุ้นในวันพุธท่ี	24	 เมษายน	2562	 โดยได้เปิดเผย

มติการประชุม	วันประชุม	ระเบียบวาระการประชุม	และแจ้งข่าว

ประกาศในเวบ็ไซต์ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	เพือ่ให้

ผู้ถือหุน้ทราบล่วงหน้าในวันทีค่ณะกรรมการมมีติ	กอ่นการจัดสง่

หนงัสอืเชิญประชุมโดยบรษัิท	ศนูย์รบัฝากหลกัทรพัย์	(ประเทศไทย)	

จ�ากดั	ซ่ึงเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย์ของบริษัท	เป็นผูด้�าเนนิการ

จัดส่งหนังสือเชิญประชุมที่มีรายละเอียดวาระการประชุม	ข้อมูล

ประกอบท่ีส�าคัญและจ�าเป็นส�าหรับการตัดสินใจ	 ความเห็นของ 

คณะกรรมการ	 รายงานการประชุมท่ีผ่านมาซ่ึงมีรายละเอียด

ครบถ้วน	รายงานประจ�าปี	พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุม	

เอกสารท่ีต้องใช้ในการมอบฉันทะ	และระบุวธิกีารใช้ไว้ชัดเจนตามท่ี 

บรษัิทก�าหนด	โดยจดัส่งให้ผูถ้อืหุ้นล่วงหน้า	7	วันก่อนวนัประชุม 

ผูถ้อืหุ้น	และได้ท�าการประกาศลงในหนงัสอืพมิพ์ตดิต่อกนั	3	วนั	

ก่อนวนัประชมุ	3	วนั	เพ่ือบอกกล่าวเรยีกประชมุผูถ้อืหุ้นเป็นการ

ล่วงหน้าเพียงพอส�าหรับการเตรียมตัวก่อนมาเข้าร่วมประชุม

อย่างไรก็ตาม	ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ได้น�าข้อมูลหนังสือ

เชิญประชุมผูถ้อืหุ้น	และเอกสารประกอบเปิดเผย	ในเว็บไซต์ของ

บริษัท	ล่วงหน้าก่อนวันประชุม	30	วัน

การด�าเนินการประชุมผู้ถือหุ้น

	 ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น	 ประธานท่ีประชุมจะแนะน�า 

คณะกรรมการ	คณะผูบ้รหิาร	ผูส้อบบัญชีของบรษัิทฯ	และท่ีปรกึษา

ด้านการเงิน	 ให้ท่ีประชุมรับทราบ	 แล้วจึงชี้แจงกติกาท้ังหมด	 

รวมถึงวิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นท่ีต้องลงมติในแต่ละวาระ

ตามข้อบังคบัของบรษัิทฯ	รวมถงึการใช้สทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

ในแต่ละวาระอย่างชัดเจน	และเมือ่มีการให้ข้อมูลตามระเบียบวาระแล้ว	 

ประธานฯ	จะเปิดโอกาสให้ผูเ้ข้าร่วมประชุมทุกรายแสดงความคดิเห็น	 

ข้อเสนอแนะ	 ถามค�าถามในแต่ละวาระ	 และให้เวลาอภิปราย

อย่างเหมาะสมเพียงพอ	จากนั้นประธานฯ	และผู้บริหารจะตอบ

ข้อซักถามอย่างชัดเจน	 ตรงประเด็น	 และให้ความส�าคัญกับ 

ทุกค�าถามแล้วจงึให้ท่ีประชุมออกเสยีงลงมติในวาระนัน้ๆ	ส�าหรบั

วาระการเลือกตั้งกรรมการ	 ประธานฯ	 จะด�าเนินการให้ผู้ถือหุ้น 

ลงมติเป็นรายบุคคล

ประธานฯ	 จะด�าเนินการประชุมตามล�าดับวาระการประชุม	 

และไม่เพ่ิมวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า	

เว้นแต่ท่ีประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนล�าดับระเบียบวาระด้วยคะแนน

เสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ�านวนผูถ้อืหุ้นซ่ึงเข้าร่วมประชมุ

หรอืผูถ้อืหุ้นซ่ึงถอืหุ้นรวมกนัไม่น้อยกว่าหนึง่ในสามของจ�านวนหุ้น 

ท่ีจ�าหน่ายได้ท้ังหมด	อาจขอให้ท่ีประชมุพจิารณาเรือ่งอืน่นอกจาก

ท่ีก�าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม	 เม่ือท่ีประชุมได้พิจารณา

ระเบียบวาระท่ีก�าหนดไว้เป็นท่ีเรียบร้อยแล้วตามท่ีก�าหนด

ไว้ในข้อบังคับของบริษัท	 ท้ังนี้	 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ 

ประจ�าปี	2562	ไม่มกีารเปลีย่นล�าดบัระเบียบวาระ	และไม่มกีารขอให้ 

ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นที่ไม่ได้ก�าหนดไว้ในที่ประชุมอย่างใด

อนึ่ง	ในการประชุมทุกครั้งจะมีการจดบันทึกรายงาน	การประชุม 

อย่างถูกต้องครบถ้วน	 และสรุปด้วยการลงมติ	 พร้อมกับ 

นับคะแนนเสียง	 ซ่ึงรวมระยะเวลาท่ีใช้ในการประชุม	 ผู้ถือหุ้น

แต่ละครั้งประมาณ	2	 ชั่วโมง	 ทั้งนี้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ

ประจ�าปี	2562	 ได้ก�าหนดการประชุมเวลา	13.30	 น.	 โดยเริ่ม 

รับลงทะเบียนเวลา	12.00	น.	โดย	ณ	ตอนเปิดประชุมมีผู้ถือหุ้น

ท่ีมาประชุมด้วยตนเอง	 และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน 

รวม	29	 ราย	 ถือหุ้นรวมกันท้ังสิ้นจ�านวน	347,482,742	 หุ้น	 

หรือคิดเป็นร้อยละ	40.18	 ซึ่งเกินกว่า	1	 ใน	3	 ของจ�านวนหุ้น 

ที่จ�าหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท	จ�านวนทั้งสิ้น	864,786,782	หุ้น
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การเปิดเผยผลการประชุมผู้ถือหุ้น

ในปี	2562	 บริษัทได้จัดส่งรายงานสรุปผลการลงมติในที่ประชุม 

ผูถ้อืหุ้นให้ตลาดหลกัทรัพย์ฯ	และคณะกรรมการ	ตลาดหลกัทรพัย์	

ภายในช่วงเย็นหลงัจากเสรจ็สิน้การประชมุ	(วนัท่ี	24	เมษายน	2562)	 

และจัดส่งรายงานการประชุมผู ้ถือหุ้น	 ซ่ึงจดบันทึกรายงาน 

การประชุมและบันทึกการออกเสียง	 รวมท้ังข้อซักถามของ 

ผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ	 อย่างละเอียดให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ	 และ

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์	ภายในก�าหนด	14	วัน	 รวมถึง

เผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท

กำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน  

(Equitable Treatment of Shareholders)

บริษัทฯ	ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นแต่ละรายเท่าเทียมกัน	แม้ว่าจะถือหุ้น

ไม่เท่ากนัและมีสทิธอิอกเสยีงไม่เท่ากนั	ซ่ึงเป็นไปตามจ�านวนหุ้น

ที่ถือ	มีสิทธิพื้นฐานในฐานะผู้ถือหุ้นเท่าเทียมกัน	โดยไม่ค�านึงถึง

เพศ	อายุ	เชื้อชาติ	สัญชาติ	ศาสนา	ความเชื่อ	ฐานะทางสังคม	

ความพกิาร	หรอืความคดิเห็นทางการเมือง	ในการประชุมผูถ้อืหุ้น	 

บริษัทฯ	 จะจัดเจ้าหน้าท่ีไว้คอยอ�านวยความสะดวก	 ส่วน 

การจัดกิจกรรมส�าหรับผู ้ถือหุ้นของบริษัทฯ	 ก็เปิดโอกาสให้ 

โดยไม่มีข้อจ�ากัด

กำรเสนอวำระกำรประชุมเพิ่มเติม และเสนอชื่อบุคคล 

เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมกำร

บริษัทฯ	 ก�าหนดหลักเกณฑ์	 รวมท้ังก�าหนดขั้นตอน	 แนวทาง 

การพจิารณาการให้สทิธผิูถ้อืหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระ	การประชมุฯ	 

และ/หรือ	 ช่ือบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ	 ล่วงหน้าให ้

คณะกรรมการบริษัท	 พิจารณาก�าหนดเป็นระเบียบ	 วาระ 

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	 เพื่อให้โอกาสผู้ถือหุ้น	 มีส่วนร่วม 

ในการก�ากับดูแลบริษัท	 และการคัดสรรบุคคลท่ีมี	 คุณสมบัติ

เหมาะสมและปฏบัิตหิน้าท่ีได้อย่างมีประสทิธภิาพ	เพือ่ประโยชน์

สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย	 โดยให้สิทธ ิ

ผู้ถอืหุ้นรายเดยีว	หรือกลุม่ท่ีถอืหุ้นของบรษัิทรวมกนัเกนิกว่า	5%	

ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายและช�าระแล้วของบริษัทฯ	และเป็นการ

ถือหุ้นของบริษัทฯ	 อย่างต่อเนื่องจนถึงวันที่เสนอเรื่องเพื่อบรรจุ 

ในวาระการประชุม	 เป็นเวลาไม่น้อยกว่า	12	 เดือน	 เสนอวาระ 

การประชุมหรอืเสนอชือ่บุคคล	ท่ีมคีวามเหมาะสมเข้าด�ารงต�าแหน่ง

กรรมการบริษัท	ก่อน	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีในช่วง

ไตรมาสสุดท้ายของปี

ส�าหรบัการประชุมสามัญผูถ้อืหุ้นปี	2562	บรษัิทฯ	ได้น�าหลกัเกณฑ์ 

ดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ	 และแจ้งข่าวประกาศ 

ในเวบ็ไซต์ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	โดยมีระยะเวลา

ตั้งแต่วันที่	6	กันยายน	2561	จนถึงวันที่	28	ธันวาคม	2561	แล้ว	 

อย่างไรก็ตามไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม	 และไม่มีการ

เสนอช่ือบุคคลเสนอแต่งตั้ง	 เป็นกรรมการในระยะเวลาดังกล่าว	

ซ่ึงเลขานุการบริษัทได้รายงานต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท

รับทราบแล้ว

กำรอ�ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในกำรประชุมผู้ถือหุ้น

ในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2562	บริษัทฯ	 ได้อ�านวย

ความสะดวก	 ให้กับผู้ถือหุ้นทุกราย	 ด้วยการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ี 

คอยดูแล	 ต้อนรับให้ความสะดวกอย่างเพียงพอ	 มีการคัดเลือก 

สถานท่ีประชุม	 ท่ีสามารถอ�านวยความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วม

การประชุม	 จัดเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร	 

การเปิดรับลงทะเบียนก่อนเวลาประชุม	2	ช่ัวโมง	การขยายระยะเวลา 

รับลงทะเบียนจนถึงระยะเวลาก่อนการพิจารณาวาระการประชุม

สดุท้าย	การใช้ระบบ	Barcode	ในการลงทะเบียนเพือ่ความสะดวก 

รวดเรว็	และการจดัให้มีการเลีย้งรบัรองส�าหรบัผูถ้อืหุ้นท่ีมาร่วมประชุม

แม้ผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ท่ีมาเข้าร่วมการประชุมสามัญประจ�าปีของ 

บรษัิทฯ	เป็นคนไทย	และด�าเนนิการประชมุผูถ้อืหุ้นเป็นภาษาไทย	 

แต่บริษัทฯ	 ได้จัดท�าเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น	 และ

เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องเป็น	2	 ภาษา	 คือ	 ภาษาไทย	 และภาษา

อังกฤษ	ส�าหรับผู้ถือหุ้นชาวไทยและชาวต่างชาติ

กำรมอบฉันทะ

เพื่อรักษาสิทธิให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าประชุมประจ�า	 ปี	2562	

ด้วยตนเอง	ผูถ้อืหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผูอ่ื้นหรอืกรรมการอสิระ

ของบริษัท	ท่านใดท่านหนึ่งจากกรรมการอิสระที่เข้าร่วมประชุม

ท้ังหมด	ซ่ึงบรษัิทฯ	จะระบุรายช่ือไว้ในหนงัสอืมอบฉันทะตามแบบ

ที่กระทรวงพาณิชย์ก�าหนด	 เพื่อให้ผู้เข้าประชุมและออกเสียงลง

มติแทนผู้ถือหุ้นได้โดยไม่มีเงื่อนไข	ทั้งนี้	 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบ

ฉันทะให้กบัผูอ้ืน่	บรษัิทฯ	จะให้สทิธแิละปฏบัิตต่ิอผูร้บัมอบฉันทะ

เสมือนเป็นผูถ้อืหุ้นท่านหนึง่	นอกจากนี	้บรษัิทฯ	ได้เปิดเผยแบบ

หนงัสอืมอบฉันทะ	ท่ีแนบพร้อมท้ังรายละเอียด	และขัน้ตอนต่างๆ	

บนเวบ็ไซต์ของบรษัิทฯ	ล่วงหน้าก่อนวันประชุม	30	วนั	โดยผูถ้อืหุ้น 

สามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเตมิได้ท้ังทางโทรศพัท์	หรือช่องทางอ่ืนๆ	 

เช่น	เว็บไซต์	อีเมล	เป็นต้น

ในปี	2562	บริษัทฯได้รบัการประเมนิจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย	 

ตามโครงการประเมนิคณุภาพการจดัประชุมสามัญผูถ้อืหุ้น	ร้อยละ	100
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บทบำทของผู้มีส่วนได้เสีย (Role of Shareholders)

	 บริษัทฯ	ได้ให้ความส�าคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	

โดยค�านึงถึงการรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ	ควบคู่ไปกับการ

ค�านงึถงึผลประโยชน์	สทิธแิละความเท่าเทียมกนัของผูถ้อืหุ้น	และ

ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัทฯ	อันได้แก่	ผู้ถือหุ้น	พนักงาน	

คู่ค้า	เจ้าหนี้	ลูกค้า	คู่แข่งขัน	สังคม	และสิ่งแวดล้อม

กำรปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย	โดยยึดหลักดังนี้

ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบรษัิท	ได้ยดึถอืการปฏบัิตหิน้าท่ีอย่างซ่ือสตัย์	โปร่งใส	

เพ่ือประโยชน์สงูสดุแก่ผูถ้อืหุ้นท้ังหมดในการท่ีจะรกัษาและเสรมิ

สร้างมูลค่าระยะยาวต่อผู้ถือหุ้น	ข้อมูลที่ส�าคัญทั้งหมดซึ่งอาจส่ง

ผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทฯ	 และ/หรือ	 การตัดสินใจของ 

ผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับการเปิดเผยโดยครบถ้วนในเวลาที่เหมาะสม	

พนักงาน

บุคลากรของบรษัิทฯ	ทุกคนเป็นส่วนส�าคญัท่ีสดุในการด�าเนนิธรุกจิ	 

บริษัทฯ	 จึงให้ความส�าคัญกับพนักงานทุกคน	 โดยปราศจาก

การเลือกปฏิบัติ	 ให้ความม่ันใจในคุณภาพชีวิตการท�างานอย่าง 

เท่าเทียมกัน	 เสมอภาค	 และให้ผลตอบแทนอย่างยุติธรรมและ

เหมาะสม	 บริษัทฯ	 ส่งเสริมให้บุคลากร	 รู้รัก	 สามัคคี	 ไว้เนื้อ 

เช่ือใจกัน	 ไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่าย	 ปฏิบัติต่อกันอย่างสุภาพ	 และ

เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	 โดยการสร้างสภาพแวดล้อม 

ในการท�างานท่ีด	ีมีความปลอดภยั	จ่ายค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกบั 

การท�างาน	 มีสวัสดิการที่ดีให้กับพนักงาน	 และจัดหานวัตกรรม

และเทคโนโลยีใหม่ๆ	 มาสนับสนุนการท�างาน	 รวมท้ังไม่ให้เกิด 

กรณีท่ีมีลักษณะเป็นการคุกคามทางเพศ	 บริษัทฯ	 ส่งเสริม 

การใช้สิทธิของลูกจ้างตามกฎหมายแรงงานสัมพันธ์	

บริษัทฯ	มีความเชื่อมั่นว่า	การเจริญเติบโตขององค์กรขึ้นอยู่กับ

พนักงานท่ีมีคุณภาพ	 ดังนั้น	 บริษัทฯ	 จึงมีนโยบายมุ่งเน้นท่ีจะ

พฒันาและปรบัปรงุระบบการบริหารและระบบการพฒันาบุคคลให้

มีความทันสมัย	สอดคล้องกบัเทคโนโลยี	และเป็นไปตามมาตรฐาน

สากล	เพือ่ท่ีจะเสรมิสร้างและพฒันาให้พนกังานเป็นท้ังคนดแีละ

คนเก่ง	 ตลอดจนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและ	 ช่วยเหลือสังคม 

ส่วนรวม	 และมุ่งเน้นให้พนักงานเป็นกลไกหลักในการพัฒนา

ให้บริษัทฯ	 ก้าวไปสู ่ความเป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศ	 

(High	Performance	Organization)	 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ

ในการแข่งขัน	และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์กร

 แนวปฏิบัติ

1.	 บริษัทฯ	ปฏิบัติต่อบุคลากรทุกคนโดยเสมอภาคกัน	ไม่เลือก

ปฏิบัติ	ไม่แบ่งแยกถิ่นก�าเนิด	เชื้อชาติ	เพศ	อายุ	สีผิว	ศาสนา	

ความพิการ	 ฐานะ	 ชาติตระกูล	 สถานศึกษา	 หรือสถานะอื่นใด 

ที่มิได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน

2.	 บริษัทฯ	 ให้โอกาสบุคลากรทุกคนแสดงความสามารถอย่าง

เต็มท่ีโดยจัดผลตอบแทนท่ีเหมาะสม	 และสร้างแรงกระตุ ้น 

ในการท�างาน	 ท้ังในรูปของเงินเดือนและโบนัส	 และค่าใช้จ่าย 

ในการด�าเนนิงานท่ีเหมาะสมตามระเบยีบของบรษัิทฯ	และการอบรม 

ทั้งระยะสั้นและระยะยาว

3.	 บุคลากรทุกคนต้องปฏบัิตหิน้าท่ีในความรบัผดิชอบด้วยตนเอง

อย่างสดุความสามารถ	มจีติส�านกึท่ีด	ีซ่ือสตัย์สจุรติ	เท่ียงธรรม	ยึด

ม่ันในคณุธรรมและจรยิธรรม	และมคีวามรบัผดิชอบ	ไม่มอบหมาย 

หน้าท่ีของตนให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งท�าแทน	 ไม่ว่าทางตรงหรือ

ทางอ้อม	เว้นแต่จะเป็นการจ�าเป็น	หรือเพื่อความสะดวกรวดเร็ว

ในงานที่ไม่ต้องใช้ความสามารถเฉพาะของตน

4.	 บุคลากรต้องปฏิบัติงานตามสายบังคับบัญชา	 รับค�าสั่งและ 

รับผิดชอบโดยตรงต่อผู ้ บังคับบัญชาของตน	 ไม่ข ้ามสาย 

การบังคับบัญชา	 หากไม่มีความจ�าเป็น	 หลีกเลี่ยงการวิพากษ์

วจิารณ์ผูบั้งคบับัญชาและผูร่้วมงานท่ีอาจก่อให้เกดิความเสยีหาย 

ต่อบุคคลนั้น	 หรือต ่อบริษัทฯ	 ท้ังนี้ บุคลากรของบริษัทฯ	 

ควรเปิดโอกาสและเปิดใจรบัฟังความคดิเห็นของผูใ้ต้บังคบับัญชา	

ผูบั้งคบับัญชา	และเพือ่นร่วมงาน	อย่างมีสต	ิปราศจากอคต	ิและ

รับฟังด้วยเหตุและผล

5.	 บุคลากรของบริษัทฯ	สามารถใช้ทรัพยากร	แรงงาน	สถานที่	 

และสิง่อ�านวยความสะดวกของบรษัิทฯ	ในหน้าท่ีอย่างเตม็ท่ี	ห้ามใช้ 

ทรัพยากร	แรงงาน	สถานท่ี	และสิง่อ�านวยความสะดวกไปในการอ่ืน	 

นอกจากการปฏิบัติหน้าที่หรือสวัสดิการที่ตนมีสิทธิโดยชอบ

6.	 บุคลากรของบริษัทฯ	 ต้องมีกิริยามารยาทสุภาพ	 แต่งกาย

เหมาะสมต่อกาลเทศะ	และประพฤตตินเหมาะสมกบัหน้าท่ีการงาน	 

ธรรมเนยีมท้องถิน่	โดยไม่สร้างความเสือ่มเสยีต่อภาพลกัษณ์บรษัิทฯ

7.	 บุคลากรของบริษัทฯ	 สามารถใช้ช่ือและต�าแหน่งของตน

เพื่อเรี่ยไรเงินเพื่อการกุศลที่บริษัทฯ	เป็นผู้จัด	แต่ห้ามใช้ชื่อของ 

บรษัิทฯ	หรอืต�าแหน่งในบรษัิทฯ	ในการเรีย่ไรเงนิเป็นการส่วนตวั

ไม่ว่าด้วยวัตถุประสงค์ใด

8.	 บุคลากรของบรษัิทฯ	ควรให้ความร่วมมอืในกจิกรรมท่ีบรษัิทฯ	

จดัข้ึนเพือ่สร้างความสามัคค	ีช่วยเหลอืเกือ้กลูกนั	รวมท้ังกจิกรรม

เพื่อสังคมที่บริษัทฯ	จัดขึ้น
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9.	 ห้ามบุคลากรของบริษัทฯ	 กระท�าการท่ีก่อความเดือดร้อน	

ร�าคาญ	บั่นทอนก�าลังใจผู้อื่น	ก่อให้เกิดความเป็นปฏิปักษ์	หรือ

รบกวนการปฏบัิตงิาน	ท่ีมีลกัษณะเป็นการคกุคามทางเพศ	ไม่ว่า

ต่อบุคลากรของบรษัิทฯ	หรอืบุคคลภายนอกท่ีเข้ามาตดิต่อธรุกจิ	

ท้ังนีร้วมถงึการล่วงละเมิดทางเพศ	การเกีย้วพาราส	ีการลวนลาม	

การอนาจาร	และการมีไว้ซึ่งภาพลามกอนาจาร

10.	บรษัิทฯ	ส่งเสริมการใช้สทิธขิองลกูจ้างตามกฎหมายแรงงาน 

สัมพันธ์	 โดยบริษัทฯ	 จะไม่กระท�าการอันใดท่ีเป็นการกระท�า 

อันขัดต่อกฎหมาย	 จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจท่ีร้ายแรง	

หรือก่อความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อบริษัทฯ

คู่ค้า

บริษัทฯ	 ให้ความส�าคัญกับคู ่ค้า	 อันเป็นผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ส�าคัญท่ีช่วยเหลือในการด�าเนินธุรกิจซ่ึงกันและกัน	 โดยบริษัทฯ	 

จะปฏบัิตต่ิอคูค้่าอย่างเสมอภาคบนพ้ืนฐานของการแข่งขันท่ีเป็น

ธรรม	เคารพสทิธซ่ึิงกนัและกนั	สร้างความสมัพันธ์และความร่วม

มืออันดี	 ปฏิบัติตามสัญญาอย่างเคร่งครัด	 และให้ความส�าคัญ

ในกระบวนการจัดซ้ือจัดหา	 ซ่ึงเป็นกระบวนการส�าคัญในการ

ควบคมุค่าใช้จ่าย	คณุภาพสนิค้าและบรกิารท่ีบรษัิทฯ	จะน�ามาใช้ 

ด�าเนินกิจการ	 มีการก�าหนดข้ันตอนการจัดหาพัสดุเพื่อให้เกิด

ความโปร่งใสตรวจสอบได้	และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด	รวมถึง

การส่งเสรมิและสนบัสนนุให้คูค้่าร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รปัชัน่	 

โดยเรยีนรูจ้ดุแข็งของกนัและกนัเพือ่น�าไปสูก่ารพฒันาธรุกจิร่วมกนั 

ให้มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้น

 แนวปฏิบัติ

1.	 หน่วยงานของบริษัทฯ	 ท่ีต้องจัดหาพัสดุ	 ต้องค�านึงถึง 

ความต้องการ	 ความคุ้มค่า	 ราคา	 และคุณภาพของสินค้าและ

บรกิาร	กระบวนการจดัหาพัสดตุ้องด�าเนนิการถกูต้องตามระเบียบ	 

ข้อก�าหนด	และหลกัเกณฑ์ต่างๆ	ท่ีบริษัทฯ	ก�าหนดไว้อย่างโปร่งใส	

ให้ข้อมูลแก่ผูค้้าอย่างเท่าเทียม	ถกูต้อง	ไม่มอีคต	ิไม่เลอืกปฏบัิติ

ต่อคูค้่า	สร้างการแข่งขันท่ีเป็นธรรมระหว่างคู่ค้า	วิธีการจดัหาพสัดุ

ควรอ้างอิงแนวทางปฏิบัติที่เป็นสากล	มีความรัดกุม	สอดคล้อง

กับสถานการณ์	 และต้องปฏิบัติตามกฎหมาย	 ข้อบังคับ	 ค�าสั่ง 

ที่เกี่ยวข้อง	ที่ใช้ก�ากับหน่วยงานภาครัฐอย่างเคร่งครัด

2.	 บริษัทฯ	 สนับสนุนการปฏิบัติอย่างเสมอภาคต่อผู้ค้าของ 

บรษัิทฯ	ท้ังการปฏบัิตริะหว่างผูค้้าเองและการปฏบัิตริะหว่างผูค้้า 

กบับรษัิทฯ	หน่วยงานของบรษัิทฯ	ท่ีต้องจดัหาพสัดไุม่ควรด�าเนนิการ 

ในระยะเวลากระชั้นจนเกินไป	 ควรให้เวลาผู้ค้าอย่างพอเพียง 

ในการจดัเตรยีมเอกสารหลกัฐาน	และเอกสารการเสนอราคาต่างๆ	

ข้อก�าหนดหรือเงื่อนไขรายละเอียดของสัญญาไม่ควรเป็นการ 

เอารัดเอาเปรียบจนเกินไป

3.	 บุคลากรของบริษัทฯ	 ต้องไม่เรียกรับประโยชน์จากการ

จัดหาพัสดุ	ต้องวางตัวเป็นกลาง	ไม่ใกล้ชิดผู้ค้า	จนท�าให้ผู้ค้ามี

อิทธพิลต่อการตดัสนิใจ	และปฏบัิตติามข้อปฏบัิติในจรรยาบรรณ 

ว่าด้วยการมีส่วนได้เสียและผลประโยชน์ขัดกันอย่างเคร่งครัด

4.	 หน่วยงานหรอืบคุลากรท่ีเกีย่วข้องกบักระบวนการจดัหาพสัดุ	 

ต้องเก็บเอกสารหลักฐานต่างๆ	 เช่น	 การอนุมัติ	 เอกสาร 

การเสนอราคา	การเจรจา	สญัญา	หรอืการปฏบัิตติามสญัญาไว้เป็น

หลกัฐานอ้างองิตามสมควรแก่ความจ�าเป็นตามระยะเวลาท่ีก�าหนด

5.	 บริษัทฯ	ต้องปฏิบัติตามข้อสัญญาอย่างเคร่งครัด	หากพบว่า 

บริษัทฯ	 ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา	 หรือผู้ค้าไม่อาจปฏิบัติ

ตามสญัญา	หรอืเหตอุืน่ใดท่ีท�าให้ไม่สามารถปฏบัิตติามสญัญาได้	 

หากเป็นไปได้และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ	 ให้ยุติ 

การติดต่อกับผู้ค้าทันที	 ให้รายงานผู้บังคับบัญชาเพ่ือปรึกษา 

ในทันทีและหาแนวทางแก้ไขต่อไป

6.	 บุคลากรของบริษัทฯ	ที่ด�าเนินการจัดหาพัสดุ	มีหน้าที่ก�ากับ

ดูแลให้ผู้ค้าปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติอย่างย่ังยืนของผู้ค้า

อย่างเคร่งครัด

เจ้าหนี้

บริษัทฯ	จะปฏิบัตติวัเป็นลกูหนีท่ี้ด	ีค�านงึถงึผลประโยชน์ท้ังสองฝ่าย	 

และปฏิบัติตามเงื่อนไขของเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด

 แนวปฏิบัติ

1.	 ปฏบัิตติามเงือ่นไขสญัญาท่ีมต่ีอเจ้าหนีอ้ย่างเคร่งครดั	โปร่งใส	

และเท่าเทียมกันท้ังในแง่การช�าระเงินและเงื่อนไขอ่ืนใดท่ีได้ท�า 

ข้อตกลงไว้กับเจ้าหนี้

2.	 เปิดเผยข้อมูลฐานะทางการเงินแก่เจ้าหนี้	 ตามข้อก�าหนด 

ในสัญญาอย่างถูกต้องครบถ้วน	ตรงตามก�าหนดเวลา

3.	 แจ้งให้เจ้าหนี้ทราบในกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข 

ในสัญญา	และร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว
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ลูกค้า

บริษัทฯ	 ค�านึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า	 ซ่ึงเป็นผู้ท่ีซ้ือ

สินค้าและบริการจากบริษัทฯ	 ด้วยราคาท่ีเป็นธรรม	 มีคุณภาพ	 

มุ่งม่ันพัฒนาสินค้า	 และให้บริการอย่างปลอดภัย	 ครบวงจร	

รวดเร็ว	มีคุณภาพ	เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า	และ

ผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง

บรษัิทฯ	น�าระบบการบรหิารงานด้านคณุภาพ	ความม่ันคงปลอดภยั

อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม	มาใช้ในการด�าเนินงานเพื่อมุ่งเน้น

การบริหารคุณภาพด้วยกระบวนการท�างานท่ีมีประสิทธิภาพ	 

เ พ่ือส ่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการท่ีสร ้างความพึงพอใจ 

ให้แก่ลูกค้า	 และถือความปลอดภัยเป็นหัวใจในการปฏิบัติงาน	 

โดยการน�ามาตรฐานต่างๆ	อาทิ	ISO	9001:2015	/	CSA	/	UL	

มาปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯ	ด�าเนินการบริหารจัดการลูกค้าและการตลาด	ที่มีบริบท

สอดคล้องตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ	เพื่อตอบสนอง

ความต้องการและความคาดหวังที่หลากหลายของลูกค้า	

บริษัทฯ	มีกระบวนการในการรับฟังลูกค้า	3	รูปแบบ	คือ	

	 1)	การตดิต่อโดยตรง	มช่ีองทาง	เช่น	การเข้าพบ	การประชุม	

การอบรม	การสัมมนา	เป็นต้น	

	 2)	 การติดต่อผ่านสื่อสารสนเทศ	มีช่องทาง	 เช่น	 โทรศัพท์	

โทรสาร	เว็บไซต์	และSocial	Network	เป็นต้น	

	 3)	การส�ารวจความพึงพอใจ	ครอบคลุมทุกกลุ่มลูกค้า	 โดย

ก�าหนดความถี่ในการรับฟังลูกค้าท่ีแตกต่างกันในแต่ละช่องทาง 

ซ่ึงจะน�าข้อมูลท่ีได้จากลกูค้ามาแปลงเป็นสารสนเทศ	ท่ีท�าให้บริษัทฯ	

ทราบความต้องการของลกูค้า	เพือ่น�ามาออกแบบผลติภณัฑ์และ

บริการ	หรือสร้างนวัตกรรมที่ตรงใจลูกค้า	

บรษัิทฯ	มกีระบวนการจดัการข้อร้องเรยีนในกรณท่ีีลกูค้าเกดิความ

ไม่พึงพอใจเกี่ยวกับการให้บริการหรือผลิตภัณฑ์ของ	 บริษัทฯ	 

โดยมีช่องทางรับข้อร้องเรียน	 ข้อเสนอแนะจากลูกค้า	 ผู้บริโภค	

และประชาชนทั่วไป	ตามช่องทางทั้ง	3	รูปแบบดังกล่าวข้างต้น	 

ข้อร้องเรียนท้ังหมดของลูกค้าจะได้รับการตอบสนองเบ้ืองต้น

ภายใน	7	วนั	และจะแจ้งกลบัลกูค้าถงึแนวทางและระยะเวลาในการ

ด�าเนินการแก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จ	พร้อมทั้งแจ้งความก้าวหน้า

ในการด�าเนินการแก้ไขให้ทราบเป็นระยะ	 เม่ือแก้ไขแล้วเสร็จ	 

จะแจ้งปิดเรือ่งให้ลกูค้าทราบทันที	เพือ่รักษาความเช่ือมัน่ท่ีลกูค้า

มีต่อบริษัทฯ

คู่แข่งขัน

บรษัิทฯ	ยึดหลกัการด�าเนนิธรุกจิตามกรอบกตกิาของการแข่งขัน

อย่างยุติธรรม	 และไม่กระท�าการใดๆ	 ที่เป็นการละเมิดสิทธิของ

คู่แข่งขันทางการค้า	 โดยคู่แข่งทางการค้าเป็นบุคคลภายนอก

ท่ีบริษัทฯ	 ต้องแข่งขันตามวิถีทุนนิยม	 เสรีในการท�าธุรกิจ	 

การแข่งขันย่อมต้องด�าเนินไปอย่างเป็นธรรม	 ไม่บิดเบือน

ข้อมูล	 หลอกลวง	 หรือใช้วิธีอื่นใดท่ีไม่ถูกต้องตามครรลองของ 

การแข่งขันที่ดี

 แนวปฏิบัติ

1.	 บริษัทฯ	 ด�าเนินธุรกิจบนการแข่งขันเสรี	 การด�าเนินธุรกิจ 

จะต้องค�านึงถึงการแข่งขันอย่างเป็นธรรม	 ไม่ใส่ร้ายป้ายสี	 

ไม่จู่โจมคู่แข่งโดยปราศจากข้อมูลอย่างสมเหตุสมผล

2.	 บริษัทฯ	 ให้การสนับสนุนการร่วมมือกับคู่แข่งทางการค้า 

ท่ีเป็นไปเพือ่ประโยชน์ของผูบ้รโิภค	ความร่วมมือระหว่างบรษัิทฯ	

กับบริษัทคู่แข่งจะต้องมิใช่เป็นไปเพื่อการผูกขาดการจัดสรร 

รายได้และส่วนแบ่งการตลาด	การลดคณุภาพของสนิค้าและบรกิาร	

และการก�าหนดราคาสินค้าและบริการ	 อันจะก่อให้เกิดผลเสีย 

ต่อผู้บริโภคในภาพรวม	 บุคลากรของบริษัทฯ	 ต้องระมัดระวัง 

ในการตดิต่อกบัคูแ่ข่ง	และบุคลากรของคูแ่ข่งทุกกรณีไป	ไม่เปิดเผย 

หรือละเลยให้ความลับของบริษัทฯ	ตกอยู่ในมือของคู่แข่ง

ชุมชนและสังคม

บรษัิทฯ	เป็นส่วนหนึง่ของสงัคม	จงึมพัีนธกิจรบัผดิชอบการพฒันา

และคนืก�าไรสูช่มุชนและสงัคมโดยรวม	เพ่ือให้บรษัิทฯ	เจรญิเตบิโต 

อย่างย่ังยืนตามการพัฒนาของสังคม	 บริษัทฯ	 ถือเป็นหน้าท่ี 

และนโยบายหลกัในการให้ความส�าคญักบักจิกรรมของชุมชน	และสงัคม	 

โดยมุ่งเน้นให้เกดิการพัฒนาสงัคม	ชุมชน	สิง่แวดล้อม	ท�านบุ�ารงุ

ศาสนา	สร้างสรรค์	และอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาต	ิรวมท้ังสนบัสนนุ

การศึกษาแก่เยาวชน	 และสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน ์

แก่ชุมชน	เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็ง	และพึ่งพาตนเองได้

การเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนสากล

บริษัทฯ	ก�าหนดให้กรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานของบริษัทฯ	 

ทุกคนต้องเคารพกฎหมาย	ขนบธรรมเนยีม	ประเพณ	ีและวัฒนธรรม

ท่ีแตกต่างกนัในแต่ละประเทศท่ีบรษัิทฯ	เข้าไปลงทุน	และเคารพ

หลักสิทธิมนุษยชนสากลอย่างเคร่งครัดตามหลักปฏิญญาสากล 

ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนโดยน�ามาเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงาน	 

รวมทั้งไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนสากล
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 แนวปฏิบัติ

1.	 บุคลากรของบรษัิทฯ	ต้องท�าความเข้าใจกฎหมายท่ีเกีย่วข้อง

กบัหน้าท่ีและความรับผดิชอบของตนโดยตรงให้ถีถ้่วน	และปฏบัิติ

ตามอย่างเคร่งครัด

2.	 บุคลากรของบริษัทฯ	 ท่ีต้องไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ	

ควรศึกษากฎหมาย	 ขนบธรรมเนียม	 ประเพณี	 และวัฒนธรรม

ของประเทศปลายทางก่อนการเดินทาง	 เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้า	

ตวัอย่างสนิค้า	และอุปกรณ์ท่ีน�าเข้าไปด้วย	เอกสารในการเดนิทาง	 

วตัถปุระสงค์ของการเดนิทาง	และการปฏบัิตงิานในประเทศปลายทาง	 

ไม่ผดิกฎหมาย	ไม่ขัดต่อขนบธรรมเนยีม	ประเพณ	ีและวฒันธรรม

ของประเทศปลายทาง

3.	 บรษัิทฯ	ต้องปฏบัิตติามหลกัสทิธมินษุยชนสากลอย่างเคร่งครดั	

ให้ความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัหลกัสทิธมินษุยชนสากลแก่พนกังาน	

เพือ่น�าไปปฏบัิตเิป็นส่วนหนึง่ในการด�าเนนิงาน	และไม่สนบัสนนุ

กิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนสากล

ทรพัย์สนิทางปัญญาหรอืลขิสทิธิ ์และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร

บรษัิทฯ	สนบัสนนุให้บุคลากรของบริษัทฯ	ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	

และการสือ่สารของบริษัทฯ	ในการเสริมสร้างความเข้าใจต่อบุคคล

ภายนอก	 เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ	 โดยต้องมีความรอบคอบ	

ระมดัระวังในการใช้งาน	ต้องเคารพลขิสทิธิข์องเจ้าของทรพัย์สนิ

ทางปัญญา

 แนวปฏิบัติ

1.	 บริษัทฯ	 ส่งเสริมให้บุคลากรของบริษัทฯ	 ใช้สื่ออินเตอร์เน็ต

เพื่อประโยชน์ในการท�างาน	บุคลากรของบริษัทฯ	ต้องไม่กระท�า

การอันเป็นการรบกวนระบบคอมพิวเตอร์	 และอินเตอร์เน็ต 

ของผู้อ่ืนในส�านักงาน	 ไม่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ	 

เผยแพร่ข้อมูลท่ีไม่เหมาะสมในทางศลีธรรม	ขนบธรรมเนยีมและ

จารตีประเพณี	หรอืละเมิดกฎหมาย	เช่น	การสร้างความเสยีหายแก่

ช่ือเสยีงและทรพัย์สนิ	การมีไว้ซ่ึงสือ่ลามกอนาจาร	การส่งต่อ	mail	 

ท่ีเป็นการรบกวน	สร้างความร�าคาญ	หรือท่ีเป็นการโฆษณาสนิค้า	

ธรุกจิและบรกิารนอกเหนอืจากสนิค้าและบรกิารของบรษัิทฯ	และ

การส่ง	Spam	mail	เป็นต้น

2.	 บุคลากรของบริษัทฯ	ต้องปฏบัิตงิานโดยใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์

ท่ีมีลขิสทิธิถ์กูต้อง	หากปฏบัิตหิน้าท่ีบนเครือ่งคอมพวิเตอร์ภายนอก

ส�านักงาน	 ให้ตรวจสอบลิขสิทธิ์	 และปรึกษาผู้บังคับบัญชาก่อน 

ทุกครั้ง	 ห้ามติดตั้ง	 และใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีลิขสิทธิ์

ไม่ถูกต้องในบริษัทฯ	โดยเด็ดขาด

3.	 บุคลากรของบริษัทฯ	 ต้องเก็บรักษารหัสผ่านของตนให้เป็น

ความลับ	 ไม่บอกบุคคลอื่นเพ่ือป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นเข้าถึง

รหัสผ่านของตน	 รวมท้ังไม่ใช้อินเตอร์เน็ตเข้าไปยังเว็บไซต์ท่ี 

ไม่คุน้เคย	และอาจจะเป็นอันตรายต่อระบบคอมพวิเตอร์ของบรษัิทฯ

4.	 กรณท่ีีบุคลากรของบรษัิทฯ	ขออนญุาตให้ผูป้ฏบัิตงิานสมทบ

หรอืพนกังานของผูร้บัจ้างใช้ระบบสารสนเทศของบรษัิทฯ	บุคลากร

ของบริษัทฯ	 ผู้ขอต้องควบคุมการใช้งานของผู้ปฏิบัติงานสมทบ

หรือพนักงานของผู้รับจ้าง	 และต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย

ที่อาจจะเกิดขึ้นกับบริษัทฯ	จากการใช้ระบบสารสนเทศนั้น

5.	 บริษัทฯ	 จะเข้าตรวจสอบ	 ค้นหา	 ติดตาม	 สอบสวน	 

และควบคุมการใช้ระบบสารสนเทศของบุคลากรของบริษัทฯ	 

เพื่อป้องกันความปลอดภัยในระบบสารสนเทศของบริษัทฯ	

ความมั่นคง ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย

บรษัิทฯ	ได้ตระหนกัถงึ	สวสัดภิาพและความปลอดภยัของพนกังาน

เป็นหลักในการปฏิบัติงาน	ดังนั้นในการด�าเนินกิจการนอกเหนือ

จากการจดัสวสัดกิารประกนัภยัเพ่ือคุม้ครองสขุภาพของพนกังาน

โดยท่ัวไป	 และการจัดสวัสดิการประกันภัยส�าหรับพนักงาน 

ท่ีเสีย่งภยัแล้ว	บรษัิทยังก�าหนดให้พนกังานท่ีจะต้องปฏบัิตหิน้าท่ี 

ในพืน้ท่ีท่ีมคีวามเสีย่งและผูบั้งคบับัญชาในทุกระดบัของทุกหน่วยงาน 

ท้ังองค์กร	มภีารกจิท่ีจะต้องเข้ารบัการอบรมเรือ่ง	ความปลอดภยั 

ในการท�างาน	โดยให้เป็นตามหลกัเกณฑ์ของกฎหมายความปลอดภยั 

ในการท�างานของกระทรวงแรงงาน	 ท้ังนี้	 เพ่ือส่งเสริมให ้

พนักงานและผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานต่างๆ	 ได้ตระหนัก	

และบริหารบุคลากรในหน่วยงานให้ท�างานด้วยความปลอดภัย 

เพ่ือให้เป็นองค์กรท่ีปราศจากอบัุตเิหตหุรอืโรคท่ีเกดิจากการท�างาน	

และปัจจุบัน	 บริษัทฯ	 มีการจัดต้ังคณะกรรมการความปลอดภัย

อาชีว	 อนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างาน	 ประกอบด้วย	

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

ระดับบริหาร	 และเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน	 

ซ่ึงคณะกรรมการทุกคนจะต้องผ่านการอบรมเรือ่งความปลอดภยั

ตามหลกัสตูรของกระทรวงแรงงานฯ	โดยจะท�าหน้าท่ีประสานงาน	 

สนับสนุนและส่งเสริมงานด้านความปลอดภัยให้แก่พนักงาน	 

อีกท้ังยังมกีารจดัตัง้คณะกรรมการสวสัดกิารในสถานประกอบการ	 

เพื่อร่วมดูแลความเป็นอยู่ด้านสวัสดิการให้กับพนักงาน	 และ

ประสานความเข้าใจระหว่างบริษัทฯ	 กับพนักงาน	 รวมถึง 

การเข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการโรงงานสขีาว	เพือ่แสดงเจตนารมณ์

ในการแก้ปัญหายาเสพติดแพร่ระบาดในสถานประกอบการ	 

ตามการส่งเสริมของกระทรวงแรงงาน
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การรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด

การรับและการให้ตามประเพณี	 และศีลธรรมจรรยา	 เป็นเร่ือง

ปกติท่ีบุคลากรของบริษัทฯ	 พึงปฏิบัติเพื่อแสดงออกถึงความ

กตัญญูกตเวที	อย่างไรก็ดี	การให้และการรับของขวัญ	ทรัพย์สิน	 

หรือประโยชน์อื่นใดท่ีไม่เหมาะสม	 อาจน�ามาซ่ึงความล�าบากใจ

ในภายหลัง	 อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่	 

และอาจท�าให้บรษัิทฯ	เสยีประโยชน์ในท่ีสดุ	บริษัทฯ	ไม่สนบัสนนุ 

การให้สินบนอย่างเด็ดขาด	 ท้ังน้ีโดยให้เป็นไปตามกฎหมาย 

ที่เกี่ยวข้อง

 แนวปฏิบัติ

1.	 ในกรณีที่ผู้รับมีข้อสงสัยในการรับ	หรือกรณีการรับของขวัญ	

ทรพัย์สนิ	หรอืประโยชน์อืน่ใดจากบุคคลอ่ืนในลกัษณะท่ีฟุม่เฟือย	

หรือผิดศีลธรรม	 ประเพณีอันดีงาม	 และกฎหมายในท้องถิ่นนั้น	 

นับเป็นสิ่งไม่สมควรกระท�า	 โดยหากการรับนั้นไม่เหมาะสม	 

ให้ส่งคืน	 หากการส่งคืนไม่สามารถท�าได้หรือไม่เหมาะสม	 

ต้องส่งมอบให้ฝ่ายธรุการเพ่ือด�าเนนิการรวบรวมสิง่ของดงักล่าว	

น�าไปเป็นของรางวัลให้กบัพนกังานในเทศกาลส�าคญั	หรอืขออนมัุติ

ด�าเนินการบริจาคให้บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกเพื่อการกุศล

หรือสาธารณประโยชน์ต่อไปตามความเหมาะสม

2.	 การรับของขวัญหรือทรัพย์สินควรเป็นการรับทรัพย์สินหรือ

ประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยา	 อาจเป็นการรับจากผู้เกี่ยวข้อง	

คนรูจ้กั	การรบัควรรบัในลกัษณะท่ีเป็นการท่ัวไป	ไม่เฉพาะเจาะจง	 

มูลค่าพอสมควร	 ไม่เป็นการรับทรัพย์สินอย่างผิดกฎหมาย	 

และของขวัญหรือทรัพย์สินนั้นต้องไม่ใช่สิ่งผิดกฎหมาย

3.	 ห้ามบุคลากรของบริษัทฯ	 และครอบครัว	 เรียกร้องหรือรับ 

ของขวญั	ทรพัย์สนิหรอืประโยชน์อืน่ใดจากผูร้บัเหมาผูร้บัเหมาช่วง	 

ลูกค้า	 คู ่ค ้า	 หรือผู ้ มีส ่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	 

ไม่ว่ากรณีใด	 อันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติ

หน้าท่ีด้วยความล�าเอียงหรือล�าบากใจหรอืเป็นประโยชน์ขัดกนัได้

4.	 บุคลากรของบรษัิทฯ	มหีน้าท่ีรายงานการรบัของขวญั	ทรพัย์สนิ

หรือประโยชน์อื่นใด	 บริษัทฯ	 จะประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับเหมา	 

ผู้รับเหมาช่วง	 ลูกค้า	 คู่ค้า	 หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของ 

บรษัิทฯ	ทราบถงึนโยบายการรบัของขวัญ	ทรัพย์สนิหรือประโยชน์

อื่นใดอย่างสม�่าเสมอ

5.	 บุคลากรของบริษัทฯ	 ต้องไม่ให้สินบน	 หรือผลประโยชน์

ตอบแทนใดท่ีมีลกัษณะคล้ายคลงึกนัแก่บุคลากรของบรษัิทฯ	เอง	 

หรือบุคคลภายนอก	 โดยเฉพาะอย่างย่ิงเจ้าหน้าท่ีของรัฐ	 

การให้ของขวญั	ทรพัย์สนิ	หรือประโยชน์อ่ืนใดแก่เจ้าหน้าท่ีของรฐั	 

ท้ังในประเทศไทย	 และต่างประเทศ	 ต้องให้แน่ใจว่าการให้นั้น 

ไม่ขัดต่อกฎหมาย	และจารีตประเพณีท้องถิ่น

กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส  

(Disclosure and Transparency)

การรายงานของคณะกรรมการท้ังท่ีเป็นการเงนิและไม่ใช่การเงนิ

บริษัทฯ	 ให้ความส�าคัญเรื่องการเปิดเผยสารสนเทศ	 เนื่องจาก 

เป็นเรือ่งท่ีมีผลกระทบต่อการตดัสนิใจของผูล้งทุนและผูมี้ส่วนได้เสยี	 

จึงมีความจ�าเป็นท่ีต้องมีการควบคุม	 และก�าหนดมาตรการ 

ในการเปิดเผยสารสนเทศ	 ท้ังท่ีเป็นสารสนเทศทางการเงิน	 

และท่ีไม่ใช่ทางการเงินให้ถูกต้องตามท่ีกฎหมายก�าหนด	 โดยมี

สาระส�าคญัครบถ้วนเพยีงพอ	เช่ือถอืได้	และทันเวลา	ท้ังภาษาไทย 

และภาษาอังกฤษ	 โดยเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ	 

SET	Community	Portal	ของตลาดหลักทรัพย์ฯ	และในเว็บไซต์

ของบริษัท	 โดยบริษัทยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย	 กฎเกณฑ์	 

ข้อบังคับต่างๆ	ที่ก�าหนดโดยส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลัก

ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	

และหน่วยงานอ่ืนของรัฐ	 อย่างเคร่งครัดและติดตามการแก้ไข

เปลี่ยนแปลงอยู่อย่างสม�่าเสมอ	 เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากฎหมาย	 

กฎเกณฑ์	ข้อบังคับที่บริษัทฯ	ถือปฏิบัตินั้นมีความถูกต้อง	และ

เป็นหลักประกันให้ผู้ถือหุ้นเช่ือม่ันในการด�าเนินธุรกิจท่ีโปร่งใส

ถกูต้องตรงไปตรงมา	รวมท้ังสร้างกลไกในการรบัเรือ่งร้องเรยีนท่ี

เหมาะสมและเป็นธรรมส�าหรบัผูร้้องเรยีน	และผูถ้กูร้องเรยีน	เช่น

1.	 เปิดเผยข้อมูลการเงนิและข้อมูลท่ีมใิช่ข้อมลูการเงนิอย่างถกูต้อง	 

ครบถ้วน	ทันเวลา

2.	 จดัท�ารายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงาน

ทางการเงนิ	และแสดงไว้คูก่บัรายงานผูส้อบบัญชีในรายงานประจ�าปี

3.	 ก�าหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการมี

ส่วนได้เสียของตนและบุคคลท่ีมีความเกี่ยวข้อง	 ซ่ึงเป็นส่วนได้

เสยีท่ีเกีย่วข้องกบัการบรหิารจดัการกจิการของบรษัิทฯ	หรอืบรษัิท

ย่อย	โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการรายงาน	ดังนี้

•	 รายงานเมือ่เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการหรอืผูบ้รหิารครัง้แรก

•	 รายงานทุกคร้ังเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วน 

ได้เสีย

•	 รายงานเป็นประจ�าทุกสิ้นปี

•	 ในกรณีท่ีกรรมการพ้นจากต�าแหน่งและได้กลับเข้าด�ารง

ต�าแหน่งกรรมการใหม่โดยต่อเนื่อง	 กรรมการท่านนั้น 

ไม่ต้องย่ืนแบบรายงานใหม่หากไม่มกีารเปลีย่นแปลงข้อมูล

การมีส่วนได้เสีย

•	 ให้กรรมการและผู้บริหารส่งแบบรายงานการมีส่วนได้เสีย

แก่เลขานุการบริษัท	 และเลขานุการบริษัทจะต้องส่งส�าเนา

รายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการ	และประธาน

กรรมการตรวจสอบภายใน	7	 วันท�าการนับแต่วันท่ีได้รับ

รายงาน
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4.	 เปิดเผยข้อมลูการปฏบัิตหิน้าท่ีของคณะกรรมการและจ�านวน

ครั้งการเข้าประชุมเป็นรายบุคคล

5.	 เปิดเผยโครงสร้างการด�าเนนิงานและการลงทุนในบรษัิทย่อย

และบริษัทร่วมอย่างชัดเจน

6.	 เปิดเผยข้อมูลค่าตอบแทนท่ีกรรมการแต่ละคนได้รบัจากการ

เป็นกรรมการเป็นรายบุคคล

7.	 เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผูบ้รหิาร

ระดับสูง	 รวมท้ังรูปแบบ	 ลักษณะ	 และจ�านวนค่าตอบแทนท่ี

กรรมการแต่ละคนได้รับจากการเป็นกรรมการ

8.	 รายงานนโยบายการก�ากับดูแลกิจการและผลการปฏิบัต ิ

ตามนโยบาย

9.	 เปิดเผยโครงการลงทุนท่ีส�าคัญต่างๆ	 และผลกระทบท่ีมี

ต่อโครงการลงทุน	 โดยเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ	 

SET	Community	Portal	ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ	และเวบ็ไซต์ของ 

บริษัทฯ	เพื่อให้ผู้ถือหุ้น	นักลงทุน	สื่อมวลชน	และผู้เกี่ยวข้องได้

รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง	ทั่วถึง	และโปร่งใส

ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

ฝ่ายบริหารกลางโดยกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ	 

ท�าหน้าท่ีในการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ	 ของบริษัท	 และเป็น 

ผูร้บัผดิชอบในการตดิต่อกบันกัวิเคราะห์และนกัลงทุนท่ีเกีย่วข้อง	

ท้ังนี้บริษัทฯ	 ได้ให้ความส�าคัญกับการเปิดเผยข้อมูลท่ีถูกต้อง	 

ครบถ้วน	 โปร่งใส	 และท่ัวถึงเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู ้ลงทุน	 

ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 และ

เว็บไซต์ของบริษัทที่	http://www.coilinter.com	หากมีข้อสงสัย

เกี่ยวกับข้อมูลท่ีได้เปิดเผย	 หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ี

ฝ่ายบริหารกลางของบริษัทฯ	 ท่ีโทร.	02-976-5290-9	 หรือท่ี	 

e-mail	address:	secretary@coilinter.com	

การแจ้งข้อร้องเรียนและการเข้าถึงข้อมูล

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มสามารถใช้กลไกในการติดต่อ	การรับ

ทราบข้อมูล	การแจ้งข่าว/	 เบาะแส	 โดยผ่าน	ช่องทางเว็บไซต์,	

โทรศัพท์,	 หนังสือแจ้ง	 และอีเมลแจ้งหน่วยงาน	 เลขานุการ

บริษัท	ดังนี้

•	 โทรศัพท์:	0-2976-5290

•	 เว็บไซต์:	www.coilinter.com

•	 เลขานุการบริษัท:	secretary@coilinter.com

ซ่ึงข้อค�าถาม	 ข้อติชม	 และข้อเสนอแนะต่างๆ	 จะถูกส่งต่อให ้

หน่วยงานท่ีเกีย่วข้องด�าเนนิการแก้ไขปรบัปรงุ	ผ่านระบบการจดัการ 

เรื่องร้องเรียน	 โดยมีการติดตามความคืบหน้า	 หากแล้วเสร็จ

หน่วยงานที่รับผิดชอบจะแจ้งผลการด�าเนินงานให้ผู้ติดต่อทราบ	

ส�าหรบัการร้องเรยีน	บรษัิทฯ	เปิดโอกาสให้บุคคลท่ัวไป	สามารถ

ร้องเรยีนเม่ือพบพฤตกิรรมของกรรมการ	ผูบ้รหิาร	และพนกังาน	

ท่ีไม่เหมาะสมหรอืขัดต่อจรรยาบรรณธรุกจิของบรษัิทฯ	ต่อส�านกั

ตรวจสอบภายใน	และเลขานุการบริษัท	โดยบริษัทฯ	จะรับฟังทุก

ข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค	 โปร่งใส	 เอาใจใส่	และให้ความเป็น

ธรรมแก่ทุกฝ่าย	 มีการก�าหนดระยะเวลาด�าเนินการท่ีเหมาะสม	

มีการรักษาความลับและคุ้มครองผู้ร้องเรียน	 โดยผู้แจ้งเรื่องร้อง

เรยีนและบุคคลท่ีเกีย่วข้องให้ได้รบัความเป็นธรรมหรอืไม่ถกูกลัน่

แกล้งในทุกลักษณะ	โดยผ่านช่องทาง	ดังนี้

•	 เว็บไซต์:	www.coilinter.com

•	 Email	:	เลขานุการบริษัท:	secretary@coilinter.com

	 ส�านักตรวจสอบภายใน	:	internalaudit@coilinter.com

•	 ไปรษณีย์หรือยื่นส่งโดยตรง	:

	 	 ส�านักเลขานุการบริษัท

	 	 บริษัท	ซี.ไอ.กรุ๊ป	จ�ากัด	(มหาชน)

	 	 1/1	หมู่	7	ถ.บางคูวัด	ต.บางคูวัด	อ.เมือง	

	 	 จ.ปทุมธานี	12000

ทั้งนี้ในปี	2562	ไม่ปรากฏว่ามีข้อร้องเรียนด้านจริยธรรมใดๆ

ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร  

(Board Responsibility)

การแยกต�าแหน่งประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการ

บริหาร/กรรมการผู้จัดการ

เพ่ือให้การแบ่งแยกหน้าท่ีในเรือ่งการก�าหนดนโยบายของบรษัิทฯ	

และการบริหารงานประจ�าของบริษัทฯ	 ออกจากกัน	 และเพื่อให้

กรรมการท�าหน้าที่สอดส่องดูแล	และประเมินผลการบริหารงาน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	บริษัทฯ	จึงก�าหนดให้	ประธานกรรมการ

บรษัิท	และประธานกรรมการบรหิาร/	กรรมการผูจ้ดัการ	เป็นคนละ

บุคคลกนัเสมอ	ประธานกรรมการบรษัิทฯ	ต้องคอยสอดส่องดแูล

การบริหารจัดการของฝ่ายบริหาร	 คอยให้ค�าแนะน�า	 ช่วยเหลือ	 

แต่ต้องไม่มส่ีวนร่วม	และไม่ก้าวก่ายในการบรหิารงานปกตปิระจ�าวัน	 

โดยให้เป็นหน้าท่ีของประธานกรรมการบริหาร/กรรมการ 

ผู้จัดการ	ภายใต้กรอบอ�านาจที่ได้รับจากคณะกรรมการ

นอกจากนี	้ประธานกรรมการบรษัิทต้องมีภาวะผูน้�า	ดแูลกรรมการ

มิให้อยู่ภายใต้อิทธิพลของฝ่ายบริหาร	 โดยท�าหน้าท่ีประธาน 

ในท่ีประชุมท้ังในการประชุมคณะกรรมการ	และการประชุมผูถ้อืหุ้น 

อย่างเป็นธรรม	มีประสทิธภิาพ	สนบัสนนุ	และผลกัดนัให้ผูเ้ข้าร่วม 

ประชุมใช้สิทธิออกเสียง	 ปฏิบัติตาม	 หลักการก�ากับดูแลกิจการ

ที่ดีอย่างเคร่งครัด
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การประชุมของคณะกรรมการ

บริษัทฯ	 มีนโยบายให้คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่าง

น้อย	3	 เดือนต่อครั้ง	 โดยก�าหนดการประชุมคณะกรรมการฯ	 

ไว้อย่างเป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี	และอาจมกีารประชุมพเิศษ

เพิม่เตมิตามความจ�าเป็น	โดยการประชุมแต่ละครัง้ได้มีการก�าหนด

วาระในการประชุมอย่างชัดเจนและมีการส่งหนังสือนัดประชุม

พร้อมรายละเอียดล่วงหน้า	7	 วัน	 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท 

ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม	จ�านวน

องค์ประชุมขั้นต�่า	 ณ	 ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม	 

ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า	2	 ใน	3	 ของจ�านวนกรรมการ

ท้ังหมด	รวมท้ังได้มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลกัษณ์อักษร	 

และจดัเกบ็รายงานการประชุมท่ีผ่านการรบัรองจากคณะกรรมการ

บรษัิท	พร้อมให้คณะกรรมการบรษัิทและผูท่ี้เกีย่วข้องตรวจสอบได้

ทั้งนี้ในปี	2562	คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมทั้งสิ้น	8	ครั้ง	 

(รวมการประชุมคณะกรรมการบริษัท	7	ครั้ง	การประชุมสามัญ 

ผู้ถือหุ้น	1	ครั้ง)	กรรมการมีการเสนอความคิดเห็นอย่างเปิดเผย 

และเสรี	 โดยในวาระใดหากกรรมการพิจารณาเห็นว่าตนเอง 

อาจเข้าข่ายมีผลประโยชน์ท่ีอาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ของ 

บริษัทฯ	กรรมการดังกล่าวจะของดออกเสียง	หรือขอไม่เข้าร่วม

ประชุมในวาระนั้นๆ

การประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบรษัิทมีนโยบายส่งเสรมิให้กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้รหิาร

ประชุมระหว่างกันได้ตามความจ�าเป็น	 และ/หรือประชุมร่วมกับ 

ผู้สอบบัญชี	 เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ	 เกี่ยวกับการจัดการท่ีอยู่

ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมด้วย	 โดยในปี	2562	 

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกัน	 โดยไม่มี 

ฝ่ายบริหารเข้าร่วมด้วย	จ�านวน	5	ครั้ง

การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการ

บริษัทฯ	 ก�าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของ

คณะกรรมการ	(Board	Self-Assessment)	 เป็นประจ�าทุกป	ี 

โดยได้ก�าหนดแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ	 เพ่ือให้

สอดคล้องกับหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 ตามข้อก�าหนดของ

ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	ซ่ึงได้มกีารประเมนิตนเองของ

คณะกรรมการจ�านวน	3	ชุด	ดังนี้	

	 1)	การประเมินตนเองของกรรมการทั้งคณะ	

	 2)	การประเมินตนเองของกรรมการเป็นรายบุคคล	

	 3)	การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย ่อยแบบ 

รายคณะ	1	ชุด	คือ	คณะกรรมการตรวจสอบ	โดยมุ่งเน้นการน�า

ผลประเมนิ	ไปใช้ประโยชน์	เพือ่การปรบัปรงุการปฏบัิตหิน้าท่ีของ

คณะกรรมการ	สามารถน�าไปใช้อ้างอิงในการท�า	CG	Rating	และ

เพื่อให้มีการประเมินผลคณะกรรมการได้ครบทุกคณะ	ส�าหรับใช้

เป็นข้อมลูในการรบัการตรวจสอบ/	ประเมนิจากหน่วยงานภายนอก	

การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษัท 

แบบประเมินที่บริษัทน�ามาประเมินตนเอง	มี	2	แบบ	คือ	แบบ

ประเมินผลคณะกรรมการท้ังคณะ	 และ	 แบบประเมินผลคณะ

กรรมการรายบุคคล	 (ประเมินตนเอง)	 โดยแบบประเมินผลมี

เกณฑ์การประเมินผลคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อ

ทั้งหมด	ดังนี้

	 มากกว่า	 85%	 =	 ดีเยี่ยม

	 มากกว่า	 75%	 =	 ดีมาก

	 มากกว่า	 65%	 =	 ดี

	 มากกว่า	 50%	 =	 พอใช้

	 ต�่ากว่า	 50%	 =	 ควรปรับปรุง

 แบบประเมินผลคณะกรรมการทั้งคณะ 

ประกอบด้วย	4	หัวข้อ	คือ	

1.	 โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

2.	 การประชุมคณะกรรมการ	

3.	 บทบาท	หน้าท่ี	และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	

4.	 เรือ่งอืน่ๆ	เช่น	ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการการพฒันาตนเอง

ของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

 กระบวนการในการประเมิน 

1.	 ด�าเนินการประเมินประสิทธิภาพในการด�าเนินงานของคณะ

กรรมการบรษัิทแบบท้ังคณะ	อย่างน้อยปีละ	1	ครัง้เป็นประจ�าทุกปี	

เพือ่ช่วยให้คณะกรรมการได้มีการพจิารณาทบทวนผลงาน	ประเดน็

และอุปสรรคต่างๆ	ในระหว่างปีท่ีผ่านมา	เพือ่เพิม่ประสทิธผิลการ

ท�างานของคณะกรรมการตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

2.	 เลขานุการบริษัทน�าส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ 

คณะกรรมการบริษัทแบบท้ังคณะ	 ส่งให้คณะกรรมการทุกคน 

ประเมนิผลการปฏบัิตงิานประจ�าปี	และรวบรวมผลคะแนนประเมิน

ของกรรมการแต่ละคน	สรปุผลวเิคราะห์การประเมนิการปฏบัิตงิาน

ของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี	และรายงานให้คณะกรรมการ

บริษัทเพ่ือพิจารณาผลประเมินและแนวทางการพัฒนาปรับปรุง

ประสิทธิภาพการด�าเนินงานของคณะกรรมการบริษัท
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สรุปผลการประเมินผลคณะกรรมการท้ังคณะ	 ส�าหรับปี	2562	 

ในภาพรวม	4	หัวข้อ	เห็นว่าการด�าเนินการส่วนใหญ่จัดท�าได้ดีมี

คะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม	เท่ากับ	ร้อยละ	95.80

 แบบประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล	(ประเมินตนเอง)	

ประกอบด้วย	3	หัวข้อ	คือ	

1.	 โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	

2.	 การประชุมคณะกรรมการ	

3.	 บทบาท	หน้าท่ี	และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

 กระบวนการในการประเมิน 

1.	 กรรมการบริษัทประเมินตนเองเป็นรายบุคคลอย่างน้อยปีละ	 

1	 ครั้ง	 เป็นประจ�าทุกปี	 เพ่ือช่วยให้กรรมการบริษัทได้มีการ

พจิารณาทบทวนผลงาน	ประเดน็และอปุสรรคต่างๆ	ในระหว่างปี 

ท่ีผ่านมา	 เพื่อเพิ่มประสิทธิผลการท�างานของคณะกรรมการ 

ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

2.	 เลขานุการบริษัทน�าส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการบริษัทแบบรายบุคคล	(ประเมินตนเอง)	 ส่งให ้

คณะกรรมการทุกคนประเมินผลการปฏิบัติงานประจ�าป	ี 

และรวบรวมผลคะแนนประเมินของกรรมการแต่ละคน	 สรุปผล

วิเคราะห์การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท 

ในรอบปี	 และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา 

ผลประเมินและแนวทางการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพ 

การด�าเนินงาน

สรปุผลการประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล	(ประเมินตนเอง)	

ส�าหรับปี	2562	ในภาพรวม	3	หัวข้อ	เห็นว่าการด�าเนินการส่วน

ใหญ่ถือปฏิบัติเป็นประจ�า	 มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเย่ียม	

เท่ากับ	ร้อยละ	90.50

กำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ

เพือ่ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และแนวทางปฏบัิตขิองคณะกรรมการ

ตรวจสอบ	 พ.ศ.	2555	 เรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงาน	 

ประกอบกับคู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ	 

เพือ่การก�ากบัดแูลกจิการท่ีดขีองตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	

ตอนที่	1.1	ภาระหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ	ก�าหนดให้

คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการ

ประเมินตนเองอย่างน้อยปีละครัง้	โดยการประเมินผลการปฏบัิตงิาน 

ตรวจสอบเป็นรายบุคคลหรือประเมินผลงานในภาพรวมของ 

คณะกรรมการตรวจสอบท้ังคณะ	และรายงานผลการประเมนิพร้อมท้ัง 

ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานท่ีเป็นเหตุให้การปฏิบัติงาน 

ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ในการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ	 

ให้คณะกรรมการบรษัิททราบทุกปี	ดงันัน้ส�าหรบัปี	2562	ท่ีประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบฯ	ครัง้ท่ี	1/2563	วนัท่ี	25	กมุภาพนัธ์	2563	 

มีมติเห็นชอบให้ใช้แบบประเมินผลคณะกรรมการเช่นเดียวกับ 

ปี	2561	เนือ่งจากมคีวามเหมาะสมและสอดคล้องกบัแนวปฏบัิตท่ีิดี 

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	(ตลท.)	 โดยขอยกเว้น 

การประเมินกรรมการท่านอ่ืน	(แบบไขว้)	เนือ่งจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบฯ	มีเพยีง	3	ท่าน	และท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบฯ	 

ครั้งท่ี	1/2563	 เม่ือวันท่ี	25	 กุมภาพันธ์	2563	 มีมติเห็นชอบ 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบฯ	

ประจ�าปี	2562	ผลสรุปเป็นดังนี้

การประเมินกรรมการท้ังคณะ	 ประกอบด้วยหัวข้อ	 ท่ีประเมิน	:	 

โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการ	ตรวจสอบ/	บทบาท

และความรับผิดชอบ/	 ความสัมพันธ์กับ	 ผู้ตรวจสอบภายใน

และผู้สอบบัญชี/	 ความสัมพันธ์กับฝ่าย	 บริหาร/	 การรายงาน/	 

การรักษาคุณภาพ

โดยมีเกณฑ์การประเมิน	 คือ	3	=	 ปฏิบัติครบถ้วนเหมาะสม	 

2	=	ปฏิบัติบางส่วน	1	=	ยังไม่ได้ด�าเนินการ

โดยสรุปผลการประเมินกรรมการตรวจสอบท้ังคณะ	 โดยรวม 

อยู่ในเกณฑ์ปฏิบัติครบถ้วนเหมาะสม

ค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบริษัทและผู้บริหำร

บริษัทฯ	 มีการก�าหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร 

ในระดับที่เหมาะสม	 และอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม	 ไม่มี 

การจ่ายค่าตอบแทนท่ีเกนิควร	โดยการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทน

ของกรรมการจะจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดอืน	และเบ้ียประชุมตาม

จ�านวนคร้ังท่ีเข้าประชุมโดยจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจาก 

ท่ีประชุมผูถ้อืหุ้นของบรษัิทฯ	ในส่วนของค่าตอบแทนผูบ้รหิาร	บรษัิทฯ	

จะพิจารณาจ่ายตามผลงานของผู้บริหารแต่ละท่าน	 ประกอบกับ 

ผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ	 ซ่ึงบริษัทฯ	 เช่ือว่าค่าตอบแทน

ดังกล่าวเพียงพอที่จะจูงใจและรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพไว้ได้
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ค่ำตอบแทนกรรมกำร

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2562	เมื่อวันพุธที่	24	เมษายน	2562	มีมติอนุมัติ	ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

และกรรมการตรวจสอบประจ�าปี	2562	ในวงเงินรวมไม่เกิน	8,000,000	บาทต่อปี	โดยมีรายละเอียดดังนี้	:

ต�ำแหน่ง ค่ำตอบแทนในฐำนะกรรมกำรบริษัท ค่ำเบี้ยประชุม 5,000 บำท/ท่ำน/ครั้ง

ปธ.	กรรมการบริษัท	

ปธ.	กรรมการตรวจสอบ

กรรมการบริษัท

กรรมการอิสระ	

กรรมการตรวจสอบ

30,000	บาท/เดือน

15,000	บาท/เดือน

25,000	บาท/เดือน

25,000	บาท/เดือน

12,500	บาท/เดือน

ค่าเบ้ียประชุมจ่ายให้กับกรรมการท่ีเข้า

ร่วมประชุมคณะกรรมการจ�านวน	2	ชุดคือ	 

คณะกรรมการบรษัิท	และกรรมการตรวจสอบ

แผนสืบทอดต�ำแหน่งงำนของผู้บริหำร  

(Succession Planning)

บริษัทฯ	 มีแผนการคัดเลือกบุคลากรท่ีจะเข้ามารับผิดชอบใน

ต�าแหน่งงานบรหิารท่ีส�าคญัทุกระดบัให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและ

โปร่งใส	มีการก�าหนดแผนพฒันารายบุคคลท้ังระยะสัน้และระยะยาว	 

(Individual	Development	Plan)	โดยมุ่งเน้นการพัฒนาท้ังทางด้าน

ความรู	้ความสามารถในงาน	ทักษะการบริหารจดัการ	บุคลกิภาพ	

และพฤตกิรรมการท�างานร่วมกบัผูอื้น่ตามค่านยิมและวัฒนธรรม

องค์กร	เพือ่เพิม่ศกัยภาพในการบรหิารและความเป็นผูน้�าองค์กร 

ให้กบัผูส้บืทอดต�าแหน่งงาน	ให้มคีณุสมบัตพิร้อมท่ีจะด�ารงต�าแหน่ง

ได้ตามก�าหนดเวลาหรือกรณีที่มีต�าแหน่งงานว่างลง

บรษัิทฯ	มแีนวทางในการด�าเนนิการสบืทอดต�าแหน่งงานในระดบั

ดังต่อไปนี้

1. ระดับกรรมการผู้จัดการ

บรษัิทฯ	มกีารก�าหนดแผนสบืทอดต�าแหน่งของกรรมการผูจ้ดัการ	

เพ่ือให้บริษัทมีความพร้อมหากต�าแหน่งผู้บริหารระดับกรรมการ 

ผู ้จัดการ	 ว่างลงหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้	 ตลอดจน 

ลดความเสี่ยงหรือผลกระทบจากการขาดความต่อเนื่องในการ

บรหิารจัดการบรษัิท	โดยมุ่งเน้นกลุม่ผู้บริหารท่ีมีศักยภาพสงูระดบั

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป	 เพื่อพัฒนาขีดความสามารถและ

เตรยีมความพร้อมเพ่ือท่ีจะเข้ารับการคดัเลอืกให้สบืทอดต�าแหน่ง

กรรมการผู้จัดการ	 หรืออาจมีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลท่ีมี

คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีบริษัทฯ	 ก�าหนด	 และต้องเป็นผู้ท่ีมี

วสิยัทัศน์	ความรูค้วามสามารถ	และประสบการณ์	ความเหมาะสม 

กับวัฒนธรรมองค์กร	 โดยประธานกรรมการบริหารน�าเสนอ	 

ผู้ท่ีมีศักยภาพทดแทนฯจ�านวนหนึ่งต่อคณะกรรมการบริหาร

เพ่ือพิจารณาคัดเลือกในเบ้ืองต้น	 และน�าเสนอให้คณะกรรมการ

บริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้ท่ีมีความเหมาะสมให้ด�ารง

ต�าแหน่งแทนต่อไป

2. ระดับผู้บริหาร

บริษัทฯ	 มีการจัดท�าแผนสืบทอดต�าแหน่งบริหาร	(Succession	

Planning)	เพือ่ทดแทนต�าแหน่งระดบัผูบ้รหิารตัง้แต่รองกรรมการ

ผู้จัดการ	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	 หรือผู้อ�านวยการสายงาน	 

ท่ีว่างลงหรอืผูอ้ยู่ในต�าแหน่งไม่สามารถปฏบัิตหิน้าท่ีในต�าแหน่ง

ได้	กรรมการผูจ้ดัการรบัผดิชอบในการคดัเลอืกผูส้บืทอดต�าแหน่ง

บริหาร	โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ	ความรู้	ความสามารถ	และ

ประสบการณ์ท่ีต้องการตามต�าแหน่งงานนั้น	 และเม่ือได้รายช่ือ 

ผู้สืบทอดต�าแหน่งงานนั้นๆแล้ว	 บริษัทฯจะมีการก�าหนดแผน

พฒันารายบุคคลท้ังระยะสัน้และระยะยาวเพือ่ให้ผูท่ี้เป็นผูส้บืทอด

ต�าแหน่งนัน้ๆ	มคีวามพร้อมท่ีจะด�ารงต�าแหน่งได้ตามก�าหนดเวลา 

ที่ต้องการ

ท้ังนี	้การวางแผนการสบืทอดต�าแหน่งของบรษัิทฯ	ระดบัผูบ้รหิาร

มีกระบวนการ	ดังนี้

a.	วเิคราะห์สถานการณ์	การประกอบธรุกจิของบรษัิทฯ	ในด้าน 

นโยบาย	กลยุทธ์	แผนการลงทุน	แผนงานการขยายตัว

b.	ประเมินความพร้อมของก�าลังคนให้สอดคล้องกับกลยุทธ ์

ของบริษัทฯ	ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

c.	ก�าหนดแผนสร้างความพร้อมของก�าลังคน	 โดยจะพัฒนา

พนักงานหรือสรรหาพนักงานเพื่อเตรียมทดแทนคนที่ออก

d.	สร้างแผนสรรหาพนักงาน	(Recruitment)	 และพัฒนาฝึก

อบรมพนักงาน	(Employee	Training	and	Development)	

ไว้ล่วงหน้า	ก่อนพนักงานจะเกษียณหรือออกจากต�าแหน่ง

ก่อนเวลา

e.	ก�าหนดความสามารถ	(Competencies)	ซ่ึงหมายถงึ	ความรู	้

ทักษะ	บุคลกิภาพ	และทัศนคตท่ีิพงึปรารถนาของพนกังาน

ในต�าแหน่งนั้นๆ	 และจัดท�าแผนพัฒนาเป็นรายบุคคล	 

(Individual	Development	Plan)
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f.	 คดัเลอืก	ประเมินผลงาน	และประเมินศกัยภาพของพนกังาน

เพื่อพิจารณาความเหมาะสม	เพื่อสืบทอดต�าแหน่งที่ว่าง

g.	ใช้เครื่องมือทดสอบและประเมินบุคลากรเพื่อวิเคราะห์

ศักยภาพของพนักงาน

h.	ระบุผูส้บืทอดต�าแหน่ง	จากการประเมินและวเิคราะห์ศกัยภาพ	

ผลงานของพนกังาน	ต้องมีการแจ้งให้พนกังานทราบล่วงหน้า	 

เพื่อเตรียมรับมอบและเรียนรู้งาน	และก�าหนดหาผู้สืบทอด

ต�าแหน่งส�ารอง

i.	 พฒันาและประเมินพนกังานท่ีคาดว่าจะเป็นผูส้บืทอดต�าแหน่งว่า

จะสามารถมพีฒันาการ	และสร้างผลงานตามท่ีคาดหวงัได้จรงิ	 

หากไม่เป็นตามคาดหมาย	การเปลีย่นตวัย่อมสามารถท�าได้

นโยบำยกำรไปด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรทีอ่ืน่ของกรรมกำร

และผู้บริหำร

ในปี	 2562	 บริษัทฯ	 มีบริษัทในกลุ ่มท่ีไปลงทุนและถือหุ้น	 

รวม	3	บริษัท	ดังนั้น	บริษัทฯ	จึงได้ให้ความส�าคัญ	และก�าหนด

รปูแบบการบรหิารจดัการในลกัษณะกลุม่บริษัทฯ	เพ่ือสร้างให้เกดิ 

พลังร ่วมและมีประสิทธิภาพในการด�าเนินธุรกิจร ่วมกัน	 

ด้วยการเสนอแต่งตัง้ให้กรรมการหรอืผูบ้ริหารของบรษัิทฯ	ไปเป็น 

กรรมการในบริษัทย่อย	 เพื่อก�ากับดูแลให้บริษัทดังกล่าวก�าหนด

นโยบายและด�าเนินธุรกิจ	 ท่ีสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ	 

ให้เกดิประโยชน์และสร้างมลูค่าเพิม่ให้กบัผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยีทุกกลุม่	 

ท้ังนี้	 วัตถุประสงค์	 ของการเสนอบุคคลเพื่อไปเป็นกรรมการ 

ในบริษัทอื่น	มีดังนี้

1.	 เพื่อก�ากับดูแลการบริหารจัดการให้เป็นไปตาม	นโยบายของ

บรษัิทย่อย	และตดิตามประเมินผล	ภาพรวมการด�าเนนิธรุกจิของ

บรษัิทย่อย	ให้สอดคล้องกบันโยบายของบริษัทฯ	เป็นไปในทิศทาง

เดียวกันและมีมาตรฐานใกล้เคียงกัน

2.	 เป็นการสร้าง	Synergy	ให้กบัธรุกจิของบรษัิทย่อย	เพ่ือให้เกดิการ 

ประสานประโยชน์และการสร้าง	มลูค่าเพิม่ให้กบัทุกองค์กรท่ีเกีย่วข้อง

3.	 เพ่ือน�าประสบการณ์ความสามารถเฉพาะด้านไป	 ช่วยเหลือ

ธุรกิจ	 เช่น	 การน�าความรู้ด้านการเงินไปช่วยปรับปรุง	 พัฒนา

ด้านบัญชีการเงิน	 ให้บริษัทนั้นๆ	 ด�าเนินธุรกิจได้เติบโตต่อไป 

อย่างเข้มแข็ง	ซ่ึงรวมถงึการไปช่วยเหลอืบรษัิทท่ีไม่ได้อยู่ในกลุม่	

รวมท้ังสามารถน�าความรู้และประสบการณ์ท่ีได้ไปท�าหน้าท่ีเป็น

กรรมการก�ากับดูแลบริษัทช้ันน�าเหล่านั้น	 ให้กลับมาช่วยเสริม

ประโยชน์ให้กับบริษัทฯ	และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี	เพื่อ

เสริมสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจให้กับบริษัทฯ	ด้วย

4)	 ถือเป็นหน้าท่ีหนึ่งในการปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการ	 และ 

ผู้บริหาร

ทั้งนี้	ปัจจุบันบริษัทฯ	มีกรรมการที่อยู่ในบัญชีรายชื่อ	Director's	

Pool	 รวม	3	 ราย	 และบริษัทฯ	 ได้ก�าหนดนโยบายการจ�ากัด

จ�านวนบริษัทจดทะเบียนท่ีกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารจะไป

ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ	 เพ่ือให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุดใน

การท่ีกรรมการบริษัทสามารถอุทิศเวลาส�าหรับการปฏิบัติหน้าท่ี

ได้อย่างมีประสทิธภิาพ	บรษัิทจงึก�าหนดเป็นนโยบายให้กรรมการ

บรษัิทด�ารงต�าแหน่งในบรษัิทจดทะเบียนรวมไม่เกนิ	3	บรษัิท	เพือ่

ลดความเสีย่งด้านการขัดกนัทางผลประโยชน์	และ	ก�ากบัดแูลให้

มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	

กำรพัฒนำกรรมกำร

คณะกรรมการบริษัท	 และผู้บริหารระดับสูง	 ให้ความส�าคัญต่อ

การเข้าร่วมอบรมสัมมนาหลักสูตรท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนา

ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการอย่างสม�่า

เสมอ	(ดังรายละเอียดตามข้อมูลในประวัติของแต่ละท่าน)	 โดย

กรรมการบริษัทส่วนใหญ่มีประวัติเข้ารับการอบรมกับสมาคมส่ง

เสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย	(IOD)	แล้ว	โดยบรษัิทฯ	ให้การ

สนบัสนนุและด�าเนนิการให้กรรมการพจิารณาเข้ารบัการอบรมกบั

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	และสถาบันอื่นๆ	ใน

ทุกหลักสูตรท่ีเกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องตลอดปี	 รวมถึงการจัดให้

คณะกรรมการได้ดูงานจากหน่วยงาน	 หรือองค์กรอ่ืนตามความ

เหมาะสม	ท�าให้เกิดมุมมองความคิดที่เป็นประโยชน์มาประยุกต์

ใช้กับธุรกิจของบริษัท
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ทั้งนี้	ในปี	2562	มีกรรมการเข้ารับการอบรม/สัมมนา	ดังนี้

รำยชื่อกรรมกำร หลักสูตร

1.	พล.ต.อ.ปรุง	บุญผดุง โดย	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

•	 Audit	Committee	Forum	:	“Strategic	Audit	Committee	:	Beyond	

Figure	and	Compliance”

•	 Director	Conference	2019

โดย	สภาวิชาชีพบัญชี

•	 ก้าวทันมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ท่ีจะน�ามาใช้ 

ในปี	2562	และ	2563	รุ่นที่	3/2562

กำรเข้ำท�ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั หรอืกำรได้มำหรอืจ�ำหน่ำย

ไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท

ในกรณท่ีีบรษัิทฯ	และบริษัทย่อยมรีายการเกีย่วโยงกนัหรอืการได้

มาหรอืจ�าหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สนิซ่ึงอาจก่อให้เกดิความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์	 ดังนั้น	 เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้

ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน	บริษัทฯ	จึงก�าหนดมาตรการท�า

รายการ	โดยยึดหลักดังนี้

1.	 เป็นรายการท่ีค�านึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ	 เสมือน 

การท�ารายการกับบุคคลภายนอก

2.	 เป็นรายการท่ีผ่านการแสดงความเห็นในการเข้าท�ารายการ	

ความสมเหตสุมผล	และความเหมาะสมด้านราคาของรายการนัน้ๆ	

จากคณะกรรมการตรวจสอบ

3.	 เป็นรายการท่ีผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท	 

อย่างโปร่งใส	โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

4.	 มีการเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบอย่าง 

เท่าเทียมกัน

นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล 

บรษัิทมนีโยบายจ่ายเงนิปันผลในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ	50	ของ

ก�าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะภายหลังจากการหักทุนส�ารอง

ต่างๆ	 ทุกประเภทตามท่ีได้ก�าหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท

และตามกฎหมาย	 ทั้งนี้	 การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับ 

กระแสเงนิสดของบรษัิท	แผนการลงทุนของบรษัิท	และบรษัิทในเครอื	 

ความจ�าเป็นและความเหมาะสมอืน่ๆ	ตามท่ีคณะกรรมการบรษัิท

เห็นสมควร
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รำยกำร 
ระหว่างกัน

รำยละเอียดรำยกำรระหว่ำงกัน  

ในระหว่างปี	2560	-	2562	บริษัทฯ	 และบริษัทย่อย	มีรายการธุรกิจที่ส�าคัญกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 และมี

ความจ�าเป็น	รวมถึงความสมเหตุสมผลของการท�ารายการต่างๆ	ดังนี้		

บุคคล/นิติบุคคล

ที่เกี่ยวข้องกัน
ควำมสัมพันธ์ ลักษณะรำยกำร

มูลค่ำรำยกำรระหว่ำงกัน

*(ล้ำนบำท)*

ควำมจ�ำเป็นและ

ควำมสมเหตสุมผล

ของรำยกำรปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

1. บริษัท	ซีไอจี	 
ดีเวลลอปเม้นท์	 

จ�ากัด/	ธุรกิจประมูล	

รับเหมาก่อสร้าง	

และ	ธุรกิจโรงแรม

บริษัท	ซี.ไอ.กรุ๊ป	จ�ากัด	 

(มหาชน)	ถือหุ้นสามัญ 

ในบริษัท	เดอ	ละไม	จ�ากัด	

อัตราร้อยละ	99.97	ของทุน

จดทะเบียนที่ออกและช�าระ

แล้ว	โดยมีกรรมการและ 

ผู้บริหารร่วมกัน

เงนิให้กูย้มืระยะยาว

ดอกเบี้ยค้างรับ

182.50

4.13

182.50

6.86

182.50

7.54

เพื่อใช้เป็น

ทุนหมุนเวียน 

ในบริษัท

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น

ดอกเบี้ยค้างรับ

10.76

0.07

22.26

0.30

38.04

0.38

2.	บริษัท	ฟ้า

ขวัญทิพย์	จ�ากัด

บริษัท	ซี.ไอ.กรุ๊ป	จ�ากัด	 

(มหาชน)	ถือหุ้นสามัญใน

บริษัท	ซีไอจี	(ประเทศไทย)	 

จ�ากัด	อัตราร้อยละ	99.98	 

ของทุนจดทะเบียนที่ออก	

และช�าระแล้ว	โดยร่วมทุนใน

บริษัท	ฟ้าขวัญทิพย์	จ�ากัด	

อัตราร้อยละ	29.67

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น

ดอกเบี้ยค้างรับ

18.00

0.31

14.00

2.28

19.00

2.85

เพื่อใช้เป็น

ทุนหมุนเวียน 

ในบริษัท

3.	บริษัท	ซีไอจี	

(ประเทศไทย)	จ�ากัด

บริษัท	ซี.ไอ.กรุ๊ป	จ�ากัด	

(มหาชน)	ถือหุ้นสามัญใน	

บริษัท	ซีไอจี	(ประเทศไทย)	

จ�ากัด	อัตราร้อยละ	99.98	

ของทุนจดทะเบียนที่ออกและ

ช�าระแล้ว

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น

ดอกเบี้ยค้างรับ

0.25

-

21.00

0.07

32.00

0.76

เพื่อใช้เป็น

ทุนหมุนเวียน 

ในบริษัท

4.	บริษัท	 

สยามเรลเวย์	 

ดีเวลลอปเม้นท์	

จ�ากัด

บริษัท	ซี.ไอ.กรุ๊ป	จ�ากัด	

(มหาชน)	ถือหุ้นสามัญใน

บริษัท	สยามเรลเวย์	ดีเวล	

ลอปเม้นท์	จ�ากัด	อัตรา

ร้อยละ	99.99	ของทุนจด

ทะเบียน	ที่ออกและช�าระแล้ว

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น

ดอกเบี้ยค้างรับ

8.25

0.03

38.00

0.43

-

-

เพื่อใช้เป็น

ทุนหมุนเวียน 

ในบริษัท
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มำตรกำรหรอืขัน้ตอนกำรอนมัุตกิำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกนั

ในการท�ารายการระหว่างกนั	จะต้องมีความจ�าเป็นและมีความสม

เหตุสมผลของการท�ารายการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของ

บรษัิท	และจะต้องได้รบัความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ	 

โดยในกรณีที่มีรายการดังกล่าวเกิดขึ้น	คณะกรรมการตรวจสอบ

จะพจิารณาความจ�าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ	และ

แจ้งความเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

นโยบำยกำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกันในอนำคต

รายการระหว่างกันท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตนั้น	 คณะกรรมการ

บริษัทจะต้องไม่อนุมัติรายการใดๆ	 ท่ีตนเองหรือบุคคลอาจมี

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอ่ืนใดกับบริษัท	 และ

จะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	 

เพือ่พิจารณาให้ความเห็น	ว่ารายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเป็นไป

ตามลกัษณะธรุกจิท่ัวไป	และเป็นไปในราคายตุธิรรม	และเสนอต่อ 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

ท้ังนี	้บรษัิทฯ	จะยดึแนวทางปฏบัิติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 และข้อบังคับ	 ประกาศ	 ค�าสั่ง	 

หรอืข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	รวมถงึการ

ปฏบัิตติามข้อก�าหนดในการเปิดเผยข้อมูลการท�ารายการท่ีเกีย่วโยง	 

และการได้มาหรือจ�าหน่ายทรัพย์สินท่ีส�าคัญของบริษัท	 หรือ

บริษัทย่อย
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คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทฯ	 และบริษัทย่อย	 และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงาน
ประจ�าปี	 งบการเงินดังกล่าวจัดท�าข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปในประเทศไทย	 โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีท่ีเหมาะสม
และถือปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ	 และใช้ดุลพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดท�า	 รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญ 
อย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน	เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป

คณะกรรมการบรษัิทได้จดัให้มีและด�ารงรักษาไว้ซ่ึงระบบการควบคมุภายในท่ีเหมาะสมและมปีระสทิธผิล	เพือ่ให้มัน่ใจได้อย่างมเีหตผุลว่า 
ข้อมลูทางการบัญชีมคีวามถกูต้อง	ครบถ้วน	และเพียงพอท่ีจะด�ารงรกัษาไว้ซ่ึงทรพัย์สนิ	ตลอดจนเพือ่ป้องกนัไม่ให้เกดิการทุจรติหรอื
การด�าเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระส�าคัญ

ท้ังนี้	 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงเป็นกรรมการอิสระ	 ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงาน 
ทางการเงนิและระบบควบคมุภายใน	และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่วกบัเรือ่งนีป้รากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�าปีนี้แล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับท่ีน่าพอใจ	 และสามารถสร้างความเชื่อมั่น 
อย่างมีเหตุผลต่อความน่าเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562

( นายอารีย์   พุ่มเสนาะ )

ประธานกรรมการบริหาร

( ปรุง บุญผดุง ) 

ประธานกรรมการบริษัท

พลต�ารวจเอก 

รำยงำนควำมรับผิดชอบ 
ของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
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ค�ำอธิบำย
และการวิเคราะห์งบการเงิน

ค�ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ฐำนะกำรเงิน 

และผลกำรด�ำเนินงำน  

ค�าอธิบายผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2562 

ผลการด�าเนนิงานต่อไปนี	้เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงนิตาม

งบการเงินรวมของซี.ไอ.กรุ๊ปและบริษัทย่อย	 โดยงบการเงินรวม

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	 ธันวาคม	2562	 ได้รวมบัญชีของซีไอจ ี

และบริษัทย่อย	(รวมเรียกว่า	“บริษัท”)	ตามที่ระบุไว้ในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน	ข้อ	1.	ข้อมูลทั่วไป

บทสรุปผู้บริหำร

สรุปภำวะเศรษฐกิจอุตสำหกรรมไทย ปี 2562  

และแนวโน้ม ปี 2563

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในปี	2562	 เม่ือพิจารณาจากดัชนี

ผลผลติอุตสาหกรรม	(MPI)	หดตวัน้อยลงเมือ่เทียบจากช่วงเดยีวกนั

ของปีก่อนท่ีระดับร้อยละ	4.35	 โดยอุตสาหกรรมส�าคัญท่ีหดตัว

ในปี	2562	อาทิ	ผลิตภัณฑ์ยางอื่นๆ	ที่มิใช่ยางล้อ	ตามปริมาณ

วัตถุดิบท่ีเข้าสู่ตลาดลดลงเนื่องจากภัยธรรมชาติและโรคระบาด	

การชะลอตัวของตลาดจีน	 และความสามารถในการแข่งขันด้าน

ราคาท่ีลดลง	 เป็นการลดลงของตลาดในประเทศเนื่องจากภาวะ

เศรษฐกิจในประเทศท่ีชะลอตัว	 ส่วนอุตสาหกรรมท่ีมีการขยาย

ตัวดีในปี	2562	 อาทิ	 เครื่องปรับอากาศ	 โดยเครื่องปรับอากาศ 

มคี�าสัง่ซ้ือจากต่างประเทศเพ่ิมข้ึน	โดยเฉพาะตลาดสหรัฐอเมรกิา	

ท�าให้มีการผลิตเพื่อส่งออกเพิ่มขึ้น

แนวโน้ม ปี 2563

ประมาณการอัตราการขยายตวัของดชันผีลผลติอตุสาหกรรม	(MPI)	

ปี	2563	คาดว่าจะขยายตัวในช่วงร้อยละ	2.0	-	3.0	โดยมีปัจจัย

บวกจากนโยบายกระตุน้เศรษฐกจิของรัฐบาลท่ีน่าจะมอีอกมาเป็น

ระยะ	นกัลงทุนมกีารย้ายสายการผลติมาลงทุนในประเทศไทยจาก

ผลของสงครามการค้า	 แรงขับเคลื่อนจากการลงทุนภาครัฐจาก

ความคืบหน้าของโครงการลงทุนท่ีส�าคญัๆ	รวมถงึการด�าเนนิงาน

ภายใต้แผนงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	(EEC)

กลุม่เครือ่งใช้ไฟฟ้า	คาดว่าจะมีการผลติและการส่งออกท่ีเพิม่ข้ึน

เลก็น้อย	ร้อยละ	1.5	และ	2.0	ตามล�าดบั	เมือ่เทียบกบัปีก่อน	จาก

ปัจจัยบวกทั้งภายในและภายนอกประเทศ	เช่น	มาตรการกระตุ้น

ความต้องการซ้ือสนิค้าของภาครฐั	ซ่ึงคาดว่ารฐับาลจะมมีาตรการ

อัดฉีดท�าให้เศรษฐกจิฟ้ืนตวั	รวมถงึผูป้ระกอบการมีการปรบัตวัใน

การหาตลาดใหม่ในการส่งออกเพิ่มขึ้น

แนวโน้มกำรส่งออก

การส่งออกไทยในปี	2562	 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ชะลอตัวลงท้ังในภาพรวมและภาคอุตสาหกรรม	 ส่วนหนึ่งเป็น 

ผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างสหรฐัฯ	และจนี	ท่ียังคงยดืเย้ือ 

มาตัง้แต่ปี	2561	ซ่ึงสร้างความวติกกงัวลในหลายประเทศท่ัวโลก	

เป็นสาเหตุให้ปริมาณการค้าในตลาดโลกชะลอตัวลง	 สะท้อนได ้

จากประเทศคู่ค้าส�าคัญของไทย	 อาทิ	 อาเซียน	(9)	 สหภาพ

ยุโรป	(27)	จีน	และญี่ปุ่น	มีอัตราการขยายตัวลดลง	อย่างไรก็ดี	 

การส่งออกไทยไปยงัสหรฐัอเมรกิายังคงมอัีตราการขยายตวัเพิม่ข้ึน

ภาพรวมการส่งออกไทยในระยะข้างหน้ายังคงเผชิญปัจจยักดดนั

จากภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีมีทิศทางชะลอตัวลงเกือบทุกภูมิภาค	

เนื่องจากความไม่แน่นอนทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ	 และจีนท่ี

ยังไม่ได้ข้อยุติ	 ซ่ึงบ่ันทอนความเช่ือม่ันภาคธุรกิจ	 การวางแผน

การลงทุนในตลาดโลก	โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมการผลติและ 

การส่งออก	 ซ่ึงมาตรการกีดกันทางการค้าระหว่าง	2	 ประเทศ	

ย่อมส่งผลให้ต้นทุนทางการค้าสูงข้ึนจากก�าแพงภาษี	 และการ

การค้าโลกที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานการผลิตชะลอตัวลง	นอกจากนี้	

ปัจจัยกดดันภาวะเศรษฐกิจด้านอ่ืน	 ๆ	 เช่น	 ทิศทางค่าเงินบาท

ท่ีมีระดับแข็งค่าขึ้น	 อยู่ในช่วง	30-31	 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ	 

ความผันผวนของราคาน�้ามันดิบ	 ความไม่แน่นอนทางการเมือง	

ความเสีย่งด้านภมูริฐัศาสตร์	ในกลุม่ประเทศสหภาพยุโรป	ฮ่องกง	

ความขัดแย้งระหว่างญ่ีปุ่นและเกาหลใีต้	อาจส่งผลให้การส่งออกไทย 

มีแนวโน้มเติบโตอยู่ในกรอบที่จ�ากัด
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การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าปี	2562	ทรงตัวเมื่อเทียบกับปีก่อน	โดย

มีดัชนีผลผลิตอยู่ที่	95.9	เพิ่มขึ้นร้อยละ	1.7	ทั้งนี้เครื่องใช้ไฟฟ้า

ปรับตัวเพิ่มขึ้น	ได้แก่	 เครื่องปรับอากาศ	ตู้เย็น	และสายเคเบิ้ล	 

เพิม่ข้ึนร้อยละ	15.0,	8.0	และ	6.6	ตามล�าดบั	โดยเครือ่งปรบัอากาศ

มีค�าสัง่ซ้ือจากต่างประเทศเพ่ิมข้ึน	โดยเฉพาะตลาดสหรฐัอเมรกิา	

ส่วนตู้เย็นและสายเคเบ้ิลมกีารผลติเพ่ิมข้ึนจากค�าสัง่ซ้ือจากตลาด

สหรฐัอเมรกิา	จนี	และญีปุ่่น	ในขณะท่ีสนิค้าท่ีมีการปรบัตวัลดลง	

ได้แก่	หม้อแปลงไฟฟ้า	กระติกน�้าร้อน	สายไฟฟ้า	เครื่องซักผ้า	

เตาไมโครเวฟ	หม้อหุงข้าว	พดัลมตามบ้าน	คอมเพรสเซอร์	และ

มอเตอร์ไฟฟ้า	ลดลงร้อยละ	27.6,	25.5,	23.2,	15.2,	9.9,	7.9,	

5.5,	2.4	และ	1.6	ตามล�าดบั	เน่ืองจากการจ�าหน่ายในประเทศและ 

ค�าสัง่ซ้ือจากต่างประเทศลดลง	โดยเฉพาะเครือ่งซักผ้า	หม้อแปลงไฟฟ้า	 

และสายไฟฟ้า	 ท่ีมีการส่งออกไปตลาดอาเซียน	 สหรัฐอเมริกา	

จีน	และญี่ปุ่นลดลง

การส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้า	ในปี	2562	เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ	

2.3	 จากการส่งออกสินค้าไปตลาดสหรัฐอเมริกาเพิ่มข้ึน	 ได้แก	่ 

ตูเ้ยน็	และเครือ่งปรบัอากาศ	ในขณะท่ีสนิค้าเครือ่งซักผ้ามีมูลค่า

การส่งออก	ลดลงร้อยละ	10.0	เมือ่เทียบกบัปีก่อน	จากการส่งออก

ไปตลาดจีน	ญ่ีปุ่น	อาเซียน	สหรฐัอเมรกิาและสหภาพยุโรปลดลง

ดัชนีผลผลิต มูลค่ำกำรน�ำเข้ำ และมูลค่ำกำรส่งออกของ

เครื่องใช้ไฟฟ้ำ

120.0

118.0

116.0

114.0

112.0

110.0

108.0

106.0

104.0

102.0
2558 2559 2560 2561 2562*

108.5

112.0
112.9

114.5

118.1

30,000.0

25,000.0

20,000.0

15,000.0

10,000.0

5,000.0

-
2558 2559 2560 2561 2562*

15,506.1

21,415.0

15,524.2

21,906.3

15,094.6

23,703.6

16,062.4

23,371.7

15,936.0

23,899.1

มูลค่าการน�าเข้า มูลค่าการส่งออก

ที่มา	:	 ส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	 และสถาบันไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์

*	ตัวเลขคาดการณ์
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แนวโน้มอุตสำหกรรมไฟฟ้ำของปี 2563 

อุตสาหกรรมไฟฟ้าในปี	2563	คาดว่า	จะมกีารผลติและการส่งออก

ที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย	ร้อยละ	1.5	และ	2.0	ตามล�าดับ	เมื่อเทียบกับ 

ปีก่อน	จากปัจจยับวกท้ังภายในและภายนอกประเทศ	เช่น	มาตรการ

กระตุ้นความต้องการซ้ือสินค้าของภาครัฐในช่วงปลายปี	2562	 

ซ่ึงคาดว่ารฐับาลจะมีมาตรการอดัฉีดท�าให้เศรษฐกจิฟ้ืนตัว	รวมถงึ 

ผูป้ระกอบการมกีารปรบัตวัในการหาตลาดใหม่ในการส่งออกเพ่ิมข้ึน	

ผลการด�าเนินงาน

(1) ภำพรวมผลกำรด�ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ

ผลการด�าเนินงานส�าหรับปี	2562	 บริษัทฯ	 และบริษัทย่อย	 

มีขาดทุนสทุธจิากการด�าเนนิงานในปี	2562	และ	ปี	2561	เท่ากบั	

(198.57)	ล้านบาท	และ	(52.87)	ล้านบาท	ตามล�าดบั	โดยในปี	2562	 

รายได้จากการขายเท่ากับ	887.61	 ล้านบาท	 เมื่อเปรียบเทียบ 

กบัปี	2561	บรษัิทฯและบริษัทย่อยมีอัตราก�าไรข้ันต้นลดลงเท่ากบั

ร้อยละ	9.40	 และมีต้นทุนขายต่อรายได้จากการขายลดลงจาก 

ร้อยละ	86.41	เป็นร้อยละ	95.81

โดยภาพรวมต้นทุนขายที่เพิ่มขึ้นเกิดจากต้นทุนการจัดซื้อวัตุดิบ 

ส่งผลให้ต้นทุนวตัถดุบิและค่าใช้จ่ายในการผลติเพ่ิมข้ึน	กอปรกบัมี

ค่าใช้จ่ายต่างๆ	เพิม่ขึน้	อาทิ	ค่าแรงงาน	เงนิเดอืน	และค่าล่วงเวลา	 

และการลงทุนในบุคคลากรเพื่อรองรับธุรกิจใหม่

(2) ผลกำรด�ำเนินงำนที่ผ่ำนมำของแต่ละสำยธุรกิจ

1. รายได้

บริษัทฯ	มีรายได้รวมจ�านวน	1,555.75	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจ�านวน	

451.33	 ล้านบาท	 หรือร้อยละ	39.20	 เม่ือเทียบกับปี	2561	 

ซึ่งมีรายได้รวมจ�านวน	1,104.42	ล้านบาท	โดยแยกรายได้ตาม

ประเภทธุรกิจได้ดังนี้	

รายได้แยกตามประเภทธุรกิจ

หน่วย	:	ล้านบาท

ปี 2562 ปี 2561
กำรเปลี่ยนแปลง

จ�ำนวน ร้อยละ

ธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรมการผลิต	

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

ธุรกิจโรงแรม

ธุรกิจ	Trading

875.75

571.84

11.88

-

943.25

129.83

17.31

-

(67.50)

442.01

(5.43)

-

7.16

340.45

31.37

-

โดยรายได้จากธุรกิจหลักการผลิต	 และจ�าหน่ายคอยล์ลดลง	

67.50	ล้านบาท	หรอืคดิเป็นอัตราร้อยละ	7.16	จากธรุกจิรบัเหมา 

ก่อสร้างเพิ่มขึ้น	442.01	 ล้านบาท	 หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ	

340.45	 ธุรกิจโรงแรมลดลง	5.43	 ล้านบาท	 หรือคิดเป็นอัตรา

ร้อยละ	31.37	ท�าให้รายได้รวมเพิ่มขึ้น	369.08	ล้านบาท	หรือ

คิดเป็นอัตราร้อยละ	31.37	

รายได้จากการขายและให้บริการ

หน่วย	:	ล้านบาท

ปี 2562 ปี 2561
กำรเปลี่ยนแปลง

จ�ำนวน ร้อยละ

รายได้จากการขายและให้บริการ

-	 รายได้จากการขายในประเทศ

-	 รายได้จากการขายต่างประเทศ

หัก	ต้นทุนขายและบริหาร	

1,466.63

887.61

579.03

1,405.17

1,090.39

707.94

382.45

942.22

376.24

179.67

196.58

462.95

34.51

25.38

51.40

49.13

ก�ำไรขั้นต้น 61.47 148.17 (86.71)
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2. ต้นทุนขายและอัตราก�าไรขั้นต้น

ต้นทุนขายขายในปี	2562	 มีจ�านวน	731.91	 ล้านบาท	 ลดลง	

63.35	ล้านบาท	หรือในอัตราร้อยละ	7.96	เมื่อเปรียบเทียบกับ 

ปี	2561	ซ่ึงมีต้นทุนขายจ�านวน	795.26	ล้านบาท	ซ่ึงต้นทุนขายลดลง 

เนื่องจากยอดขายท่ีลดลง	 จึงท�าให้อัตราก�าไรข้ันต้นในปี	2562	

ลดลงร้อยละ	9.40	จากอัตราก�าไรขั้นต้นในปี	2561

3. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิารในปี	2562	มจี�านวน	325.42	ล้านบาท	 

เพิ่มขึ้นจ�านวน	133.90	 ล้านบาท	 หรือในอัตราร้อยละ	69.92	 

เม่ือเทียบกับปี	2561	 ซ่ึงมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเป็น

จ�านวน	191.52	ล้านบาท	สาเหตุหลักที่ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร

เพ่ิมข้ึน	เนือ่งจากทางบรษัิทตัง้ส�ารองหนีส้งสยัจะสญูและเงนิด้อยค่า 

จากการลงทุนเพิม่ข้ึนจากปีก่อน	112.24	ล้านบาท	และค่าใช้จ่าย

ในการบรหิารทีส่งูขึน้เพือ่ขยายธุรกจิงานบรกิารรบัเหมากอ่สร้าง	

4. ดอกเบี้ยจ่าย

บรษัิทฯ	มดีอกเบ้ียจ่ายในปี	2562	จ�านวน	19.12	ล้านบาท	เพิม่ขึน้ 

จ�านวน	10.28	ล้านบาท	หรอืเพิม่ข้ึนในอตัราร้อยละ	116.29	เมือ่

เทียบกับปี	2561	 ซึ่งมีดอกเบี้ยจ่ายเป็นจ�านวน	8.84	 ล้านบาท	

เนือ่งจากทางบรษัิทมีการใช้วงเงนิสนิเช่ือจากสถาบันการเงนิเพ่ิมข้ึน 

เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ	

 

รำยกำร ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท�าก�าไร

	 อัตราก�าไรขั้นต้น	(%)

	 อัตราก�าไรจากการด�าเนินงาน	(%)

	 อัตราส่วนเงินสดต่อการท�าก�าไร	(%)

	 อัตราก�าไรสุทธิ	(%)

	 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	(%)

13.63

(3.98)

106.38

(3.68)

(4.31)

13.59

(3.61)

132.60

(3.59)

(5.41)

4.19

(13.22)

240.68

(12.76)

(33.31)

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน

	 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	(%)

	 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	(%)

	 อัตราการหมุนของสินทรัพย์	(เท่า)

(2.93)

6.58

0.79

(3.39)

8.13

0.95

(18.14)

(32.01)

1.42

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม	(ROA)	 ลดลงจากร้อยละ	

(3.39)	ณ	ปี	2561	มาเป็นร้อยละ	(18.14)	ในปี	2562	และอัตรา

ผลตอบแทนผูถ้อืหุ้น	(ROE)	ลดลงจากร้อยละ	(5.41)	มาเป็นร้อย

ละ	(33.31)	ในปี	2562	เนือ่งมาจากบรษัิทมีผลประกอบการท่ีลดลง

จากผลขาดทุนสทุธจิ�านวน	(193.96)	ล้านบาทในปี	2561	มาเป็น

ผลขาดทุนสุทธิจ�านวน	(198.57)	ล้านบาท	ในปี	2562	สาเหตุที่

บรษัิทมผีลประกอบการเปลีย่นแปลง	มาจากปัจจยัต่างๆ	ดงัต่อไปนี้

ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงควำมสำมำรถ 

ในกำรท�ำก�ำไรของบริษัทฯในปี 2562

1. ราคาวัตถุดิบที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตามตลาดโลก 

จากการที่ราคาวัตถุดิบหลักโดยเฉลี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปี	2562	

และราคาขายสินค้าของบริษัทจะมีการอ้างอิงกับราคาวัตถุดิบ

ของตลาดโลก	 แต่ด้วยพ้ืนฐานของอุตสาหกรรมจักต้องท�าการ

ส�ารองวัตถุดิบคงคลังไว้ไม่ต�่ากว่า	2	 เดือน	 จึงท�าให้เกิดผลต่าง

ระหว่างราคาขายและต้นทุนจริง	 บริษัทฯจึงเพิ่มประสิทธิภาพ 

ในการบริหารการซ้ือวัตถุดิบและการจัดการคลังวัตถุดิบอย่าง 

ต่อเนือ่ง	รวมไปถงึด�าเนนิการปรบันโยบายด้านราคาให้เหมาะสม

กับความเสี่ยงดังกล่าว
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2. ต้นทุนขาย

ต้นทุนขายและต้นทุนบริการเพ่ิมข้ึนเนื่องจากต้นทุนของงาน

โครงการท่ีเพิม่ขึน้จากการด�าเนนิงาน	กอปรกบัมีค่าใช้จ่ายต่าง	ๆ 	 

เพิ่มขึ้น	อาทิ	ค่าแรงงาน	เงินเดือน	และค่าล่วงเวลา	จึงส่งผลต่อ

ก�าไรของบริษัทเช่นกัน

3. อัตราแลกเปลี่ยน

เนือ่งจากวัตถดุบิหลกัได้รับการลดหย่อนเร่ืองภาษีน�าเข้า	บรษัิทจงึ 

ปรบันโยบายการซ้ือวัตถดุบิโดยด�าเนินการจดัซือ้จากต่างประเทศ	

โดยเฉพาะในประเทศจีนมากขึ้น	 จึงท�าให้ราคาวัตถุดิบนอกจาก	

ปรับตามตลาด	commodity	 แล้วยังปรับตามอัตราแลกเปลี่ยน

อีกด้วยเช่นกัน	 ในการส่งออกไปขายต่างประเทศราคาขาย

และก�าไรจักข้ึนอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนด้วยเช่นกัน	 ดังนั้นหาก 

ยอดขายต่างประเทศ	และยอดซ้ือวตัถดุบิสมดลุย์กนัจกัท�าให้บรษัิท

สามารถรกัษาสมดลุจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นได้

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลกำรด�ำเนินงำนในอนำคต

1. ค่าแรง

หลงัจากท่ีรฐับาลก�าหนดค่าแรงข้ันต�า่	นัน้ส่งผลกระทบต่อการเคลือ่น

ย้ายแรงงาน	พนกังานส่วนใหญ่เป็นคนต่างจงัหวดัท่ีมิจ�าเป็นต้อง

ท�างานในกรุงเทพฯ	หรือเขตปริมณฑลอีกต่อไป	เพราะสามารถ

ท�างานใกล้บ้านท่ีให้ค่าแรงท่ีเท่าเทียมกนั	อีกท้ังยังท�าให้ค่าใช้จ่าย

ในการผลติของบรษัิท	เพิม่มากขึน้จากเดมิอีกด้วย	บรษัิทได้แก้ไข

โดยใช้แรงงานต่างด้าวผสมผสาน	และ	บรษัิทเร่งพจิารณาลดการ

ใช้แรงงานคนโดยไปใช้เทคโนโลยี	เช่น	เครือ่งจกัรกลอัตโนมัตแิทน

2. อัตราแลกเปลี่ยน

หากเงนิบาทต่อดอลล่าร์สหรฐั	มกีารแกว่งตวั	จะส่งผลให้บรษัิทฯ	

อาจมียอดขายลดลงหรือเพิ่มขึ้น	 และค�าสั่งซ้ือวัตถุดิบอาจจะ

ชะลอหรือเพ่ิมขึ้นตาม	 ท้ังนี้เนื่องจาก	 ทองแดงและอลูมิเนียม

เป็นวัตถุดิบท่ีมีสัดส่วนอย่างมีนัยส�าคัญในต้นทุนสินค้า	 จึงส่ง

ผลให้การขาดทุน	 หรือก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนมีนัยส�าคัญต่อ 

ก�าไรสุทธิ	ทั้งนี้บริษัทฯ	มีกระบวนการคัดเลือกเครื่องมือทางการ

เงินท่ีใช้ในการบริหารเพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน	

เช่น	การท�า	Forward;	การจัดการ	balance	ยอดซื้อวัตถุดิบจาก 

ต่างประเทศให้มีสัดส่วนไม่แตกต่างจากยอดรายได้จากการขาย

ต่างประเทศ	เป็นต้น

ค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจ�าปี	2560	-	2562	มีรายละเอียดดังนี้

(บำท) ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

(Audit	Fee)
1,325,000 1,100,000 1,120,000

ค่าบริการอื่นๆ	

(Non-Audit	Fee)	
			366,390 692,032 143,646

หมายเหตุ :	 ค่าบริการอื่นๆ	 เช่น	 ค่าจัดท�างบการเงินเพ่ิม,	 ค่าพาหนะ,	 ค่าไปรษณีย์,	 ค่าโทรศัพท์,	 ค่าบริการปฏิบัติงานล่วงเวลา										

(Overtime)	รวมถึง	ค่าที่พัก	และ	ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงาน	
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รายงานของผู้้�สอบบัญชีีรัับอนุุญาต
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 
เสนอ ผูถื้อหุน้และคณะกรรมการบริษทั ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
 
ความเห็น 

 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
และบริษทัยอ่ย (กลุ่มบริษทั) และของเฉพาะบริษทั ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (บริษทั) ตามล าดบั ซ่ึงประกอบดว้ย 
งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 งบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุ้นรวมและ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสด
เฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
เฉพาะกิจการ รวมถึงสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 

 

ขา้พเจา้เห็นว่า ยกเวน้ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนตามท่ีกล่าวไวใ้นวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็น
อยา่งมีเง่ือนไข งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษทั ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และของบริษทั ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการและกระแสเงินสดรวม
และกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน 

 
เกณฑ์ในการให้ข้อสรุปอย่างมีเง่ือนไข 
 

ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 15 ขา้พเจา้ไม่สามารถตรวจสอบให้ไดห้ลกัฐานท่ีเพียงพอ
ในมูลค่าของบญัชีเงินลงทุนในบริษทัร่วม ท่ีแสดงในงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 
จ านวน - ลา้นบาท (สุทธิจากการตั้งค่าเผื่อดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัร่วม จ านวน 12.21 ลา้นบาท) และจ านวน 
33.31 ลา้นบาท ตามล าดบั สืบเน่ืองจากบริษทัร่วมดงักล่าวไดอ้อกจากแผนฟ้ืนฟูเม่ือวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2561 และ
บริษทัเร่ิมน าวิธีส่วนไดเ้สียมาถือปฏิบติั จากเดิมท่ีบนัทึกโดยวิธีราคาทุน โดยบริษทัร่วมไดป้ระเมินมูลค่ายติุธรรม
ของท่ีดินและอาคารโรงงานระหว่างก่อสร้างเสร็จแลว้ โดยมีมูลค่ายุติธรรมตามรายงานประเมินราคาจ านวน 
43.42 ลา้นบาท มีราคาทุนต ่ากว่ามูลค่ายติุธรรมจ านวน 40.39 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัรับรู้ส่วนไดเ้สียจากผลขาดทุน
ดงักล่าวในก าไรสะสมตน้งวดจ านวน 13.27 ลา้นบาท และส่วนเคร่ืองจกัรระหว่างติดตั้งอยูร่ะหว่างการประเมิน 
โดยบริษัทบันทึกเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสียในงบการเงินรวม โดยรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจาก
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เงินลงทุนในบริษทัร่วม ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 จ านวน 21.10 ลา้นบาท โดยใชสิ้นทรัพยสุ์ทธิ
ตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ของบริษทัร่วม อยา่งไรก็ตาม งบการเงินของบริษทัร่วมท่ีบริษทัน ามาใช้
รับรู้รายการดงักล่าว ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบและเสนอรายงานอย่างมีเง่ือนไขเก่ียวกบัการไม่สามารถตรวจสอบ
ราคาทุนของเคร่ืองจกัรระหว่างติดตั้งจ านวน 283.02 ลา้นบาท เน่ืองจากฝ่ายบริหารช้ีแจงว่า บริษทัไดเ้ร่ิมเขา้มา
ปรับปรุงโรงงานหลงัจากที่เคร่ืองจกัรไดต้ิดตั้งไวแ้ลว้ก่อนปี 2557 ท าให้ไม่มีเอกสารหลกัฐานการจ่ายเงิน 
ซ่ึงเร่ืองดังกล่าวอาจส่งผลให้มูลค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วมและส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
เปล่ียนแปลงไปหากการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยที์่ระบุได้แลว้เสร็จ จากเร่ืองดังกล่าวท าให้ขา้พเจ้า
ไม่สามารถใชว้ิธีการตรวจสอบอ่ืนให้เป็นท่ีพอใจต่อมูลค่าเงินลงทุนในบริษทัร่วมและส่วนแบ่งก าไรจากเงิน
ลงทุนในบริษทัร่วมดงักล่าว 

 

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

 
ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น 

 

ในปี 2561 ขา้พเจ้าเคยรายงานอย่างมีเง่ือนไขเก่ียวกบัเงินให้กูย้ืมแก่บุคคลภายนอก เงินตน้
จ านวน 26.88 ลา้นบาท และดอกเบ้ียคา้งรับจ านวน 12.03 ลา้นบาท ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 11 
เน่ืองจากลูกหน้ีผดินดัช าระหน้ีและบริษทัไดฟ้้องร้องด าเนินคดี โดยศาลมีค  าพิพากษาใหลู้กหน้ีช าระหน้ีใหบ้ริษทั 
หากไม่ช าระใหบ้งัคบัหลกัประกนัช าระหน้ี ซ่ึงปัจจุบนัยงัไม่ไดข้อ้ยติุของมูลค่าทรัพยสิ์นท่ีจะไดรั้บจากการบงัคบัคดี 
บริษทัไดพ้ิจารณาตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของเงินให้กูย้ืมและดอกเบ้ียคา้งรับดงักล่าวแลว้ทั้ งจ านวน ท าให้
ความเห็นของขา้พเจา้ต่อเร่ืองดงักล่าวเป็นแบบไม่มีเง่ือนไขในปี 2562 
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เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ 
 

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

 

การรับรู้รายไดจ้ากการรับเหมาก่อสร้าง 
 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากการรับเหมาก่อสร้างจ านวน 
571.84 ลา้นบาท โดยกลุ่มบริษทัได้เปิดเผยนโยบายการรับรู้รายไดจ้ากการรับเหมาก่อสร้าง ประมาณตน้ทุน
โครงการก่อสร้างไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ที่ 5.14.2 และ 5.15.1 ตามล าดบั ซ่ึงผูบ้ริหารตอ้งใช้
ดุลยพินิจในการพิจารณาการประเมินขั้นความส าเร็จของงานก่อสร้างและความน่าจะเป็นของโอกาสที่จะ
เกิดผลขาดทุนและวดัมูลค่า ผลขาดทุนท่ีอาจจะเกิดข้ึน ซ่ึงท าใหเ้กิดความเส่ียงเก่ียวกบัมูลค่าและการรับรู้รายได้
จากการรับเหมาก่อสร้างและประมาณผลขาดทุนท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการก่อสร้าง 

 

การตอบสนองความเส่ียงโดยผูส้อบบญัชี 
 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบการรับรู้รายไดจ้ากการรับเหมาก่อสร้างและประมาณการตน้ทุนโครงการ
ก่อสร้าง โดยการประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกบัการบนัทึกรับรู้รายได้และตน้ทุน
งานรับเหมาก่อสร้าง การประมาณการตน้ทุนโครงการก่อสร้าง และการประมาณการขั้นความส าเร็จของงาน
และผลขาดทุนท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากโครงการก่อสร้าง โดยการสอบถามผูรั้บผิดชอบ ท าความเขา้ใจและเลือก
ตวัอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบติัตามการควบคุมท่ีกลุ่มบริษทัออกแบบไว ้อ่านสัญญาก่อสร้างเพื่อพิจารณา
เง่ือนไขเกี่ยวกบัการรับรู้รายได้ สอบถามผูบ้ริหารที่รับผิดชอบและท าความเขา้ใจกระบวนการที่ใช้ใน
การประเมินขั้นความส าเร็จของงานและการประมาณตน้ทุนโครงการก่อสร้างตรวจสอบความเหมาะสมประมาณการ
ตน้ทุนโครงการก่อสร้าง ตรวจสอบตน้ทุนในการรับเหมาก่อสร้างท่ีเกิดข้ึนจริงกบัเอกสารประกอบรายการ 
ทดสอบการค านวณขั้นความส าเร็จของงานจากตน้ทุนก่อสร้างท่ีเกิดข้ึนจริง วิเคราะห์เปรียบเทียบอตัราก าไร
ขั้นตน้ของงานก่อสร้าง วิเคราะห์เปรียบเทียบขั้นความส าเร็จของงานท่ีประมาณโดยวิศวกรกบัตน้ทุนก่อสร้างท่ี
เกิดข้ึนจริง สังเกตการณ์โครงการท่ีอยูร่ะหว่างก่อสร้าง ณ วนัส้ินปีและประเมินการประมาณผลขาดทุนท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนของผูบ้ริหาร 
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ข้อมูลอ่ืน 
 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบด้วย ขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงาน
ประจ าปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยู่ในรายงาน
ประจ าปีนั้น ขา้พเจา้คาดว่าขา้พเจา้จะไดรั้บรายงานประจ าปีภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 

 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืน
และขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน 
 

ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ คือ การอ่านและพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏว่าขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูล
ท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ 

 

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจ าปีของกลุ่มบริษทั หากขา้พเจา้สรุปไดว้่ามีการแสดงขอ้มูลท่ี
ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจ้าตอ้งส่ือสารเร่ืองดังกล่าวกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลเพื่อให้
ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลด าเนินการแกไ้ขขอ้มูลท่ีแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริง 

 
ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดูแลต่องบการเงิน 

 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
เหล่าน้ี โดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายใน
ท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้สามารถจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดง
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญั ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด 

 

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

 

ผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลมีหน้าท่ีในการก ากบัดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงิน
ของกลุ่มบริษทัและบริษทั 
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ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 
 

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

 

ขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคญั
เม่ือคาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผลไดว้่ารายการที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผล
ต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใชง้บการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี 

 

ในการตรวจสอบของขา้พเจ้าตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกต
และสงสัยเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

 

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

 ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสม
กบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุม
ภายในของกลุ่มบริษทัและบริษทั 
 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี
และการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าข้ึนโดยผูบ้ริหาร 

 
 

 



84 C.I.Group Public Company Limited

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

 ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึง
การเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ที่ท  าให้มี 
การน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 

 

 ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือ
กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจ้ารับผิดชอบต่อการก าหนด
แนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบแต่เพียงผูเ้ดียว
ต่อความเห็นของขา้พเจา้ 
 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่างๆท่ีส าคญัซ่ึงรวมถึงขอบเขตและ
ช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่อง
ท่ีมีนยัส าคญัในระบบการควบคุมภายใน หากขา้พเจา้ไดพ้บในระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

 

ขา้พเจ้าได้ให้ค  ารับรองแก่ผูมี้หน้าท่ีในการก ากับดูแลว่าขา้พเจ้าได้ปฏิบัติตามขอ้ก าหนด
จรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์
ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืน ซ่ึงขา้พเจา้เช่ือว่ามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระ
ของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
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จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัส าคญั
มากท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญั
ในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้
เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควรส่ือสาร
เร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่าจะมี
ผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว 

 
 
 

ผูส้อบบญัชีท่ีรับผดิชอบงานสอบบญัชีและการน าเสนอรายงานฉบบัน้ีคือ 
 

บริษทั ส านกังาน เอ เอม็ ซี จ ากดั 
 
 

(นายอ าพล  จ านงคว์ฒัน์) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 4663 

 
 
กรุงเทพมหานคร 
วนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2563 
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8

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม  2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม  2561
(ปรับปรุงใหม่)

                  สินทรัพย์
สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 9,914,788             20,608,357        9,101,781          15,244,595         
เงินลงทุนชัว่คราว 8 -                       -                     -                     -                     
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 6.1 และ 9 196,704,626         199,298,746       195,723,311       205,618,579       
รายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช าระ 10 107,956,559         34,232,980        107,956,559       34,232,980         
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6.1 -                       14,000,000        -                     95,261,500         
เงินใหกู้ย้ืมแก่บุคคลอ่ืนท่ีผิดนดัช าระ 11 -                       38,910,289        -                     38,910,289         
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการอ่ืน 12 -                       6,200,000          -                     -                     
สินคา้คงเหลือ 13 124,165,890         179,383,026       123,952,398       179,116,387       
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 20,322,872           14,631,171        19,575,212        13,723,047         

          รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 459,064,735         507,264,569       456,309,261       582,107,377       
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 14 -                       -                     28,894,827        30,556,359         
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 15 -                       33,313,426        -                     -                     
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 16 20,561,543           20,460,503        20,460,504        20,460,503         
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6.1 -                       -                     -                     102,059,223       
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 17 54,527,562           146,943,398       54,527,562        146,943,398       
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 18 399,502,397         427,580,201       260,209,194       281,332,122       
สิทธิการใชแ้ละเช่าท่ีดินรอตดับญัชี 19 10,111,249           10,949,400        -                     -                     
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 20 3,328,640             5,287,038          3,037,322          4,904,786           
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 21 34,026,968           15,710,556        93,404,722        49,905,793         
เงินประกนัผลงาน 22,737,783           -                     22,737,783        -                     
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 17,885,263           586,895             17,580,127        242,759              

          รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 562,681,405         660,831,417       500,852,041       636,404,943       
               รวมสินทรัพย์ 1,021,746,140      1,168,095,986    957,161,302       1,218,512,320    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม

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

งบการเงินเฉพาะกจิการ

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562

8

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม  2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม  2561
(ปรับปรุงใหม่)

                  สินทรัพย์
สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 9,914,788             20,608,357        9,101,781          15,244,595         
เงินลงทุนชัว่คราว 8 -                       -                     -                     -                     
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 6.1 และ 9 196,704,626         199,298,746       195,723,311       205,618,579       
รายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช าระ 10 107,956,559         34,232,980        107,956,559       34,232,980         
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6.1 -                       14,000,000        -                     95,261,500         
เงินใหกู้ย้ืมแก่บุคคลอ่ืนท่ีผิดนดัช าระ 11 -                       38,910,289        -                     38,910,289         
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการอ่ืน 12 -                       6,200,000          -                     -                     
สินคา้คงเหลือ 13 124,165,890         179,383,026       123,952,398       179,116,387       
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 20,322,872           14,631,171        19,575,212        13,723,047         

          รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 459,064,735         507,264,569       456,309,261       582,107,377       
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 14 -                       -                     28,894,827        30,556,359         
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 15 -                       33,313,426        -                     -                     
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 16 20,561,543           20,460,503        20,460,504        20,460,503         
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6.1 -                       -                     -                     102,059,223       
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 17 54,527,562           146,943,398       54,527,562        146,943,398       
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 18 399,502,397         427,580,201       260,209,194       281,332,122       
สิทธิการใชแ้ละเช่าท่ีดินรอตดับญัชี 19 10,111,249           10,949,400        -                     -                     
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 20 3,328,640             5,287,038          3,037,322          4,904,786           
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 21 34,026,968           15,710,556        93,404,722        49,905,793         
เงินประกนัผลงาน 22,737,783           -                     22,737,783        -                     
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 17,885,263           586,895             17,580,127        242,759              

          รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 562,681,405         660,831,417       500,852,041       636,404,943       
               รวมสินทรัพย์ 1,021,746,140      1,168,095,986    957,161,302       1,218,512,320    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม

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

งบการเงินเฉพาะกจิการ

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562งบแสดงฐานุะการัเงิินุ

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

ณ วัันที� 31 ธัันวั�คม 2562
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม  2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม  2561
(ปรับปรุงใหม่)

                  หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น
หน้ีสินหมุนเวียน

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 22 117,321,189         97,921,280        117,321,189       97,921,280         
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอ่ืน 23 88,230,111           51,998,728        86,180,111        51,998,728         
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6.1 2,150,000             -                     -                     -                     
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 6.1 และ 24 226,915,481         247,873,893       219,343,772       239,073,808       
รายไดค้่าก่อสร้างรับล่วงหนา้ 10 7,748,789             -                     7,748,789          -                     
ตน้ทุนงานท่ียงัไม่ไดเ้รียกช าระ 7,877,416             21,591,702        7,877,416          21,591,702         
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน
ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 25 250,315                1,292,611          250,315             1,292,611           

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

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 2,084,278             1,653,335          1,072,494          1,199,841           
          รวมหน้ีสินหมุนเวียน 453,466,579         423,220,549       439,794,086       413,077,970       

หน้ีสินไม่หมุนเวียน
หน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน 25 800,773                21,000               800,773             21,000                
หน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีดิน 3,555,000             4,444,000          -                     -                     
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 26 69,629,929           40,197,756        69,447,446        40,060,176         
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 1,158,390             1,184,391          3,000                 3,000                  

          รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 75,144,092           45,847,147        70,251,219        40,084,176         
               รวมหน้ีสิน 528,610,671         469,067,696       510,045,305       453,162,146       

ส่วนของผูถื้อหุ้น
ทุนเรือนหุ้น 27
    ทุนจดทะเบียน

   หุ้นสามญั 1,297,174,248 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท -                       648,587,124       -                     648,587,124       
        หุ้นสามญั 864,786,782 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท 432,393,391         -                     432,393,391       -                     
    ทุนท่ีออกและช าระแลว้
        หุ้นสามญั 864,786,782 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท 432,393,391         432,393,391       432,393,391       432,393,391       
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 565,027,151         565,027,151       565,027,151       565,027,151       
ส่วนเกินจากการขายหุ้นทุนซ้ือคืน 15,534,581           15,534,581        15,534,581        15,534,581         
ก าไร(ขาดทุน)สะสม
    จดัสรรแลว้
        ทุนส ารองตามกฎหมาย 12,707,000           12,707,000 12,707,000 12,707,000
    ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (532,526,654)        (326,633,833)     (578,546,126)     (260,311,949)      

          รวมส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่ 493,135,469         699,028,290 447,115,997 765,350,174
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -                       -                     -                     -                     

          รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 493,135,469         699,028,290 447,115,997 765,350,174
               รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 1,021,746,140      1,168,095,986    957,161,302       1,218,512,320    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี -                       -                     -                     -                     

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

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

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562

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

ณ วัันที� 31 ธัันวั�คม 2562
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10                  

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
(ปรับปรุงใหม่)

รายไดจ้ากการด าเนินงาน
รายไดจ้ากการขาย                             887,606,476     943,248,607    875,749,370      940,555,297    
รายไดจ้ากการบริการ 579,027,113     147,141,834    571,835,485      129,827,334    

รวมรายไดจ้ากการด าเนินงาน 1,466,633,589  1,090,390,441 1,447,584,855   1,070,382,631 

ตน้ทุนจากการด าเนินงาน
ตน้ทุนขาย (731,907,778)    (795,259,476)   (727,973,290)     (793,886,505)   
ตน้ทุนบริการ (673,258,496)    (146,967,105)   (656,261,580)     (119,858,379)   

รวมตน้ทุนจากการด าเนินงาน 13 (1,405,166,274) (942,226,581)   (1,384,234,870)  (913,744,884)   
ก าไรขั้นตน้ 61,467,315       148,163,860    63,349,985        156,637,747    
รายไดอ่ื้น 89,113,763       14,032,655      89,089,634        16,626,494      
ค่าใชจ่้ายในการขาย (69,499,395)      (72,935,367)     (69,032,245)       (72,309,063)     
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (110,989,104)    (92,324,317)     (90,587,803)       (74,838,030)     
หน้ีสงสยัจะสูญ (100,029,198)    -                   (248,733,260)     (30,440,777)     
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (12,209,551)      -                   (47,141,532)       (24,428,341)     
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารท่ีส าคญั 6.3 (32,688,353)      (26,259,179)     (30,888,353)       (26,259,179)     
ตน้ทุนทางการเงิน (19,121,029)      (8,843,918)       (18,583,608)       (8,843,918)       
ขาดทุนก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและภาษีเงินได้ (193,955,552)    (38,166,266)     (352,527,182)     (63,855,067)     
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (21,103,875)      (14,488,574)     -                     -                   
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ (215,059,427)    (52,654,840)     (352,527,182)     (63,855,067)     
(ค่าใชจ่้าย)รายไดภ้าษีเงินได้ 30.1 16,486,451       (219,267)          41,657,744        5,349,046        
ขาดทุนส าหรับปี (198,572,976)    (52,874,107)     (310,869,438)     (58,506,021)     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

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

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2562

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม

8

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม  2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม  2561
(ปรับปรุงใหม่)

                  สินทรัพย์
สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 9,914,788             20,608,357        9,101,781          15,244,595         
เงินลงทุนชัว่คราว 8 -                       -                     -                     -                     
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 6.1 และ 9 196,704,626         199,298,746       195,723,311       205,618,579       
รายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช าระ 10 107,956,559         34,232,980        107,956,559       34,232,980         
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6.1 -                       14,000,000        -                     95,261,500         
เงินใหกู้ย้ืมแก่บุคคลอ่ืนท่ีผิดนดัช าระ 11 -                       38,910,289        -                     38,910,289         
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการอ่ืน 12 -                       6,200,000          -                     -                     
สินคา้คงเหลือ 13 124,165,890         179,383,026       123,952,398       179,116,387       
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 20,322,872           14,631,171        19,575,212        13,723,047         

          รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 459,064,735         507,264,569       456,309,261       582,107,377       
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 14 -                       -                     28,894,827        30,556,359         
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 15 -                       33,313,426        -                     -                     
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 16 20,561,543           20,460,503        20,460,504        20,460,503         
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6.1 -                       -                     -                     102,059,223       
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 17 54,527,562           146,943,398       54,527,562        146,943,398       
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 18 399,502,397         427,580,201       260,209,194       281,332,122       
สิทธิการใชแ้ละเช่าท่ีดินรอตดับญัชี 19 10,111,249           10,949,400        -                     -                     
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 20 3,328,640             5,287,038          3,037,322          4,904,786           
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 21 34,026,968           15,710,556        93,404,722        49,905,793         
เงินประกนัผลงาน 22,737,783           -                     22,737,783        -                     
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 17,885,263           586,895             17,580,127        242,759              

          รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 562,681,405         660,831,417       500,852,041       636,404,943       
               รวมสินทรัพย์ 1,021,746,140      1,168,095,986    957,161,302       1,218,512,320    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม

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

งบการเงินเฉพาะกจิการ

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562งบกำำาไรขาดทุุนเบ็ดเสรั็จ

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

สำำ�หรัิบปีสิำ�นส๊ำดวัันที� 31 ธัันวั�คม 2562
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11                  

(หน่วย : บาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการท่ีไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นก าไรหรือขาดทุน

ผลขาดทุนจากการประมาณการ
     ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 26 (9,149,806)         -                   (9,205,924)         -                   
ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 30.2 1,829,961          -                   1,841,185           -                   

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี (7,319,845)         -                   (7,364,739)         -                   
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี (205,892,821)     (52,874,107)     (318,234,177)     (58,506,021)     

การแบ่งปันขาดทุนส าหรับปี
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั (198,572,976)     (52,874,107)     (310,869,438)     (58,506,021)     
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -                     -                   -                     -                   

ขาดทุนส าหรับปี (198,572,976)     (52,874,107)     (310,869,438)     (58,506,021)     
-                     0 -                     0

การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั (205,892,821)     (52,874,107)     (318,234,177)     (58,506,021)     
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -                     -                   -                     -                   

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี (205,892,821)     (52,874,107)     (318,234,177)     (58,506,021)     

ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน  
ส่วนท่ีเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั 31 (0.2296)              (0.0611)            (0.3595)              (0.0677)            

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

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

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2562

8

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม  2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม  2561
(ปรับปรุงใหม่)

                  สินทรัพย์
สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 9,914,788             20,608,357        9,101,781          15,244,595         
เงินลงทุนชัว่คราว 8 -                       -                     -                     -                     
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 6.1 และ 9 196,704,626         199,298,746       195,723,311       205,618,579       
รายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช าระ 10 107,956,559         34,232,980        107,956,559       34,232,980         
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6.1 -                       14,000,000        -                     95,261,500         
เงินใหกู้ย้ืมแก่บุคคลอ่ืนท่ีผิดนดัช าระ 11 -                       38,910,289        -                     38,910,289         
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการอ่ืน 12 -                       6,200,000          -                     -                     
สินคา้คงเหลือ 13 124,165,890         179,383,026       123,952,398       179,116,387       
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 20,322,872           14,631,171        19,575,212        13,723,047         

          รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 459,064,735         507,264,569       456,309,261       582,107,377       
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 14 -                       -                     28,894,827        30,556,359         
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 15 -                       33,313,426        -                     -                     
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 16 20,561,543           20,460,503        20,460,504        20,460,503         
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6.1 -                       -                     -                     102,059,223       
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 17 54,527,562           146,943,398       54,527,562        146,943,398       
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 18 399,502,397         427,580,201       260,209,194       281,332,122       
สิทธิการใชแ้ละเช่าท่ีดินรอตดับญัชี 19 10,111,249           10,949,400        -                     -                     
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 20 3,328,640             5,287,038          3,037,322          4,904,786           
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 21 34,026,968           15,710,556        93,404,722        49,905,793         
เงินประกนัผลงาน 22,737,783           -                     22,737,783        -                     
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 17,885,263           586,895             17,580,127        242,759              

          รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 562,681,405         660,831,417       500,852,041       636,404,943       
               รวมสินทรัพย์ 1,021,746,140      1,168,095,986    957,161,302       1,218,512,320    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม

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

งบการเงินเฉพาะกจิการ

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562งบกำำาไรขาดทุุนเบ็ดเสรั็จ

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

สำำ�หรัิบปีสิำ�นส๊ำดวัันที� 31 ธัันวั�คม 2562
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(หน่วย : บาท)
งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
ขาดทนุก่อนภาษีเงินได ้       (215,059,427) (52,654,840)   (352,527,182) (63,855,067)   
รายการปรับกระทบขาดทนุก่อนภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากการด าเนินงาน

คา่เส่ือมราคา 54,304,261    66,349,467    43,166,829    55,873,022    
สิทธิการใชแ้ละเช่าท่ีดินตดัจ่าย 1,516,451      1,473,677      -                 -                 
สินทรัพยไ์มมี่ตวัตนตดัจ่าย 2,357,398      1,624,737      2,266,464      1,519,667      
ก าไรจากการจ าหน่ายอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ (76,165,324)   -                 (76,165,324)   -                 
(ก าไร)ขาดทนุจากการจ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 692,854         (131,418)        682,650         (736,694)        
โอนสินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้างเป็นคา่ใชจ่้าย 64,969           -                 64,969           -                 
หน้ีสงสยัจะสูญ-ลูกหน้ีการคา้ 4,569,039      137,195         12,966,825    137,195         
ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของเงินลงทนุชัว่คราว -                 660,000         -                 660,000         
หน้ีสงสยัจะสูญ-เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                 -                 102,059,223  30,440,777    
หน้ีสงสยัจะสูญ-เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 19,000,000    -                 89,037,143    -                 
หน้ีสงสยัจะสูญ-เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการอ่ืน 74,971,759    -                 42,910,289    -                 
หน้ีสงสยัจะสูญ-รายไดท่ี้ยงัไมไ่ดเ้รียกช าระ 1,759,780      -                 1,759,780      -                 
ขาดทนุจากมลูคา่สินคา้คงเหลือลดลง(โอนกลบัรายการ) (5,708,198)     94,359           (5,708,198)     94,359           
โอนกลบัรายการประมาณการคา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย -                 (4,100,000)     -                 (4,100,000)     
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไมเ่กิดข้ึนจริง (224,964)        (79,558)          (224,964)        (79,558)          
ขาดทนุจากการดอ้ยคา่เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย -                 -                 47,141,532    24,428,341    
ขาดทนุจากการดอ้ยคา่เงินลงทนุในบริษทัร่วม 12,209,551    -                 -                 -                 
ส่วนแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในบริษทัร่วม 21,103,875    14,488,574    -                 -                 
คา่ใชจ่้ายผลประโยชนพ์นกังาน 22,061,629    4,292,041      21,960,608    4,214,990      
ดอกเบ้ียรับ (2,127,580)     (3,316,554)     (3,694,724)     (6,273,872)     
ดอกเบ้ียจ่าย 19,121,029    8,843,918      18,583,608    8,843,918      

              ก าไร(ขาดทนุ)จากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน (65,552,898)   37,681,598    (55,720,472)   51,167,078    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

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

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2562

งบการเงนิรวม

8

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม  2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม  2561
(ปรับปรุงใหม่)

                  สินทรัพย์
สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 9,914,788             20,608,357        9,101,781          15,244,595         
เงินลงทุนชัว่คราว 8 -                       -                     -                     -                     
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 6.1 และ 9 196,704,626         199,298,746       195,723,311       205,618,579       
รายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช าระ 10 107,956,559         34,232,980        107,956,559       34,232,980         
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6.1 -                       14,000,000        -                     95,261,500         
เงินใหกู้ย้ืมแก่บุคคลอ่ืนท่ีผิดนดัช าระ 11 -                       38,910,289        -                     38,910,289         
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการอ่ืน 12 -                       6,200,000          -                     -                     
สินคา้คงเหลือ 13 124,165,890         179,383,026       123,952,398       179,116,387       
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 20,322,872           14,631,171        19,575,212        13,723,047         

          รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 459,064,735         507,264,569       456,309,261       582,107,377       
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 14 -                       -                     28,894,827        30,556,359         
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 15 -                       33,313,426        -                     -                     
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 16 20,561,543           20,460,503        20,460,504        20,460,503         
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6.1 -                       -                     -                     102,059,223       
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 17 54,527,562           146,943,398       54,527,562        146,943,398       
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 18 399,502,397         427,580,201       260,209,194       281,332,122       
สิทธิการใชแ้ละเช่าท่ีดินรอตดับญัชี 19 10,111,249           10,949,400        -                     -                     
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 20 3,328,640             5,287,038          3,037,322          4,904,786           
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 21 34,026,968           15,710,556        93,404,722        49,905,793         
เงินประกนัผลงาน 22,737,783           -                     22,737,783        -                     
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 17,885,263           586,895             17,580,127        242,759              

          รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 562,681,405         660,831,417       500,852,041       636,404,943       
               รวมสินทรัพย์ 1,021,746,140      1,168,095,986    957,161,302       1,218,512,320    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม

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

งบการเงินเฉพาะกจิการ

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562

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

สำำ�หรัิบปีสิำ�นส๊ำดวัันที� 31 ธัันวั�คม 2562
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(หน่วย : บาท)
งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน(ต่อ)
สินทรัพยด์ าเนินงาน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (2,141,462)     5,914,918      (885,497)        6,457,364      
รายไดท่ี้ยงัไมไ่ดเ้รียกช าระ (75,483,359)   (34,232,980)   (75,483,359)   (34,232,980)   
สินคา้คงเหลือ 60,824,745    (1,346,382)     60,771,598    (1,358,337)     
สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน (6,961,906)     (6,141,105)     (7,080,576)     (5,445,387)     
เงินประกนัผลงาน (22,737,783)   -                 (22,737,783)   -                 
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน (3,447,661)     8,409,877      (3,486,661)     1,699,635      

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน(ลดลง)
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (21,729,610)   32,104,650    (20,460,234)   27,988,322    
รายไดรั้บล่วงหนา้คา่งานก่อสร้าง 7,748,789      11,845,697    7,748,789      11,845,697    
ตน้ทนุงานท่ียงัไมไ่ดเ้รียกช าระ (13,714,286)   -                 (13,714,286)   -                 
หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 430,943         (747,184)        (127,347)        (562,675)        
หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน (26,001)          -                 -                 -                 
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน (1,779,262)     (1,216,230)     (1,779,262)     (1,216,230)     

เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมด าเนินงาน (144,569,751) 52,272,859    (132,955,090) 56,342,487    
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (13,203,630)   -                 (13,203,630)   -                 

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมด าเนินงาน (157,773,381) 52,272,859    (146,158,720) 56,342,487    

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ
(เพ่ิมข้ึน)ลดลงในเงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค ้าประกนั (101,040)        16,169,897    (1)                   16,169,897    
เงินสดจ่ายจากการใหกู้ย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (5,000,000)     -                 (55,275,643)   -                 
เงินสดรับจากเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                 18,000,000    61,500,000    18,250,000    
เงินสดจ่ายจากเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                 (14,000,000)   -                 (76,250,000)   
เงินสดรับจากการใหกู้ย้มืระยะสั้นจากกิจการอ่ืน 23,098,630    -                 98,630           -                 
เงินสดจ่ายใหกู้ย้มืระยะสั้นจากกิจการอ่ืน (51,519,691)   (6,200,000)     (4,000,000)     -                 
เงินสดรับดอกเบ้ียรับ 1,105,105      920,334         1,661,425      492,183         
เงินสดจ่ายในเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย -                 (17,802,000)   (45,480,000)   (1,000,000)     
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ 165,000,000  -                 165,000,000  -                 
เงินสดจ่ายในการซ้ืออสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ (1,431,779)     (1,650,000)     (1,431,779)     (1,650,000)     
เงินสดจ่ายในการซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (19,837,342)   (59,043,764)   (15,686,376)   (27,438,143)   
เงินสดรับจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 8,411             1,206,676      8,411             1,206,676      
เงินสดจ่ายในสิทธิการเช่าท่ีดิน (678,300)        -                 -                 -                 
เงินสดจ่ายในการซ้ือสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน (399,000)        (3,847,513)     (399,000)        (3,422,838)     

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมลงทนุ 110,244,994  (66,246,370)   105,995,667  (73,642,225)   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

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

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2562

งบการเงนิรวม

8

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม  2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม  2561
(ปรับปรุงใหม่)

                  สินทรัพย์
สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 9,914,788             20,608,357        9,101,781          15,244,595         
เงินลงทุนชัว่คราว 8 -                       -                     -                     -                     
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 6.1 และ 9 196,704,626         199,298,746       195,723,311       205,618,579       
รายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช าระ 10 107,956,559         34,232,980        107,956,559       34,232,980         
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6.1 -                       14,000,000        -                     95,261,500         
เงินใหกู้ย้ืมแก่บุคคลอ่ืนท่ีผิดนดัช าระ 11 -                       38,910,289        -                     38,910,289         
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการอ่ืน 12 -                       6,200,000          -                     -                     
สินคา้คงเหลือ 13 124,165,890         179,383,026       123,952,398       179,116,387       
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 20,322,872           14,631,171        19,575,212        13,723,047         

          รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 459,064,735         507,264,569       456,309,261       582,107,377       
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 14 -                       -                     28,894,827        30,556,359         
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 15 -                       33,313,426        -                     -                     
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 16 20,561,543           20,460,503        20,460,504        20,460,503         
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6.1 -                       -                     -                     102,059,223       
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 17 54,527,562           146,943,398       54,527,562        146,943,398       
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 18 399,502,397         427,580,201       260,209,194       281,332,122       
สิทธิการใชแ้ละเช่าท่ีดินรอตดับญัชี 19 10,111,249           10,949,400        -                     -                     
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 20 3,328,640             5,287,038          3,037,322          4,904,786           
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 21 34,026,968           15,710,556        93,404,722        49,905,793         
เงินประกนัผลงาน 22,737,783           -                     22,737,783        -                     
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 17,885,263           586,895             17,580,127        242,759              

          รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 562,681,405         660,831,417       500,852,041       636,404,943       
               รวมสินทรัพย์ 1,021,746,140      1,168,095,986    957,161,302       1,218,512,320    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม

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

งบการเงินเฉพาะกจิการ

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562

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

สำำ�หรัิบปีสิำ�นส๊ำดวัันที� 31 ธัันวั�คม 2562
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(หน่วย : บาท)
งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน
เพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 19,399,909    (12,401,370)   19,399,909    (12,401,370)   
เงินสดรับจากการกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอ่ืน 93,550,000    26,275,090    91,500,000    26,275,090    
เงินสดจ่ายจากการกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอ่ืน (56,500,000)   -                 (56,500,000)   -                 
เงินสดรับจากการกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,675,350      -                 -                 -                 
เงินสดจ่ายจากการกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั (2,525,350)     -                 -                 -                 
เงินสดจ่ายหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (1,450,791)     (1,398,413)     (1,450,791)     (1,398,413)     
เงินสดจ่ายจากการกูย้มืระยะสั้นกิจการอ่ืน (818,617)        -                 (818,617)        -                 
เงินสดจ่ายหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีดิน (889,000)        (889,000)        -                 -                 
เงินสดจ่ายในดอกเบ้ียจ่าย (18,574,896)   (8,854,914)     (18,078,475)   (8,854,914)     
เงินสดรับคา่หุน้เพ่ิมทุน -                 600                 -                 600                 
ปรับปรุงส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -                 13,827           -                 -                 

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน 36,866,605    2,745,820      34,052,026    3,620,993      

ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (31,787)          (84,247)          (31,787)          (84,247)          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (10,693,569)   (11,311,938)   (6,142,814)     (13,762,992)   
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 20,608,357    31,920,295    15,244,595    29,007,587    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 9,914,788      20,608,357    9,101,781      15,244,595    

ขอ้มูลเพ่ิมเติมประกอบกระแสเงินสด
   รายการท่ีไม่กระทบกระแสเงินสด  มีดงัน้ี

 - ตดัจ าหน่ายคา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญกบัลูกหน้ีการคา้ -                 1,495,179      -                 1,260,003      
 - ซ้ือสินทรัพยย์งัไม่ไดจ่้ายช าระ 230,425         13,741,215    230,425         13,741,215    
-  ซ้ือสินทรัพยภ์ายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 1,188,268      -                 1,188,268      -                 
-  โอนลูกหน้ีอ่ืนเป็นเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการอ่ืน 1,440,409      -                 98,630           -                 
- โอนวสัดุส้ินเปลืองเป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 100,589         -                 100,589         -                 
-  โอนเงินมดัจ าเป็นอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน -                 2,940,000      -                 2,940,000      
-  โอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน -                 85,357,194    -                 85,357,194    
-  โอนเงินลงทุนระยะยาวอ่ืนเป็นเงินลงทุนในบริษทัร่วม -                 30,000,000    -                 -                 
- โอนสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขายเป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ -                 1,243,615      -                 1,243,615      
- โอนสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืนป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 41,794           -                 -                 
- โอนเงินมดัจ าเป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 581,334         -                 581,334         -                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

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

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2562

งบการเงนิรวม

8

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม  2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม  2561
(ปรับปรุงใหม่)

                  สินทรัพย์
สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 9,914,788             20,608,357        9,101,781          15,244,595         
เงินลงทุนชัว่คราว 8 -                       -                     -                     -                     
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 6.1 และ 9 196,704,626         199,298,746       195,723,311       205,618,579       
รายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช าระ 10 107,956,559         34,232,980        107,956,559       34,232,980         
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6.1 -                       14,000,000        -                     95,261,500         
เงินใหกู้ย้ืมแก่บุคคลอ่ืนท่ีผิดนดัช าระ 11 -                       38,910,289        -                     38,910,289         
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการอ่ืน 12 -                       6,200,000          -                     -                     
สินคา้คงเหลือ 13 124,165,890         179,383,026       123,952,398       179,116,387       
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 20,322,872           14,631,171        19,575,212        13,723,047         

          รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 459,064,735         507,264,569       456,309,261       582,107,377       
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 14 -                       -                     28,894,827        30,556,359         
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 15 -                       33,313,426        -                     -                     
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 16 20,561,543           20,460,503        20,460,504        20,460,503         
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6.1 -                       -                     -                     102,059,223       
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 17 54,527,562           146,943,398       54,527,562        146,943,398       
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 18 399,502,397         427,580,201       260,209,194       281,332,122       
สิทธิการใชแ้ละเช่าท่ีดินรอตดับญัชี 19 10,111,249           10,949,400        -                     -                     
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 20 3,328,640             5,287,038          3,037,322          4,904,786           
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 21 34,026,968           15,710,556        93,404,722        49,905,793         
เงินประกนัผลงาน 22,737,783           -                     22,737,783        -                     
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 17,885,263           586,895             17,580,127        242,759              

          รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 562,681,405         660,831,417       500,852,041       636,404,943       
               รวมสินทรัพย์ 1,021,746,140      1,168,095,986    957,161,302       1,218,512,320    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม

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

งบการเงินเฉพาะกจิการ

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562

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

สำำ�หรัิบปีสิำ�นส๊ำดวัันที� 31 ธัันวั�คม 2562
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หมายเหตุุปรัะกอบงิบการัเงิินุ
บริิษััท ซีี.ไอ.กร๊ิ�ป จำำ�กัด (มห�ชน) และบริิษััทย่่อย่ 

สำำ�หรัิบปีสิำ�นส๊ำดวัันที� 31 ธัันวั�คม 2562
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บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2562 
     

 
1. ขอ้มูลทัว่ไป 
 

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

 

บริษทัด ำเนินธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์และช้ินส่วนเคร่ืองปรับอำกำศและให้บริกำร
รับเหมำก่อสร้ำง 

 

บริษทัยอ่ยด ำเนินธุรกิจตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ท่ี 3.1 
 

2. หลกัเกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงิน 

  

2.1 งบกำรเงินน้ีน ำเสนอเพื่อวตัถุประสงคข์องกำรรำยงำนเพื่อใชใ้นประเทศไทย และจดัท ำเป็นภำษำไทย 
งบกำรเงินฉบบัภำษำองักฤษไดจ้ดัท ำข้ึนเพื่อควำมสะดวกของผูอ่้ำนงบกำรเงินท่ีไม่คุน้เคยกบัภำษำไทย 

 

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

 

กำรแสดงรำยกำรในงบกำรเงินเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดในประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ 
ลงวนัท่ี 11 ตุลำคม 2559 ออกตำมควำมในพระรำชบญัญติักำรบญัชี พ.ศ. 2543 

 

งบกำรเงินน้ีได้จดัท ำข้ึนโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิม เวน้แต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่ำงอ่ืนใน
นโยบำยกำรบญัชี 
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2.3 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 
 

2.3.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีออกและปรับปรุงท่ีมีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั 
ในระหวำ่งปีกลุ่มบริษทัไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและตีควำมมำตรฐำน

กำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่ รวมถึงแนวปฏิบติัทำงบญัชี
ท่ีออกโดยสภำวิชำชีพบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 
1 มกรำคม 2562 มำถือปฏิบติั มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือ
จดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ 
โดยส่วนใหญ่เป็นกำรปรับปรุงถอ้ยค ำและค ำศพัท์ กำรตีควำมและกำรให้แนวปฏิบติัทำงกำร
บญัชีกับผูใ้ช้มำตรฐำน กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวมำถือปฏิบัติน้ีไม่มี
ผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของกลุ่มบริษทั 

 

2.3.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีจะมีผลบงัคบัใชใ้นอนำคต 
ในระหวำ่งปีปัจจุบนั สภำวชิำชีพบญัชีไดป้ระกำศใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน

และกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบบัใหม่ 
รวมถึงแนวปฏิบตัิทำงบญัชีจ  ำนวนหลำยฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส ำหรับงบกำรเงินที่มี
รอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2563 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินระหวำ่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทำงกำรบญัชี
และกำรให้แนวปฏิบติัทำงบญัชีกบัผูใ้ช้มำตรฐำน และปรับปรุงอนัเน่ืองมำจำกมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงเงินฉบับใหม่ ฝ่ำยบริหำรของบริษัทเช่ือว่ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับ
ปรับปรุงดงักล่ำวส่วนใหญ่จะไม่มีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินเม่ือน ำมำถือปฏิบติั 
ยกเวน้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ดงัต่อไปน้ีท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงหลกักำรส ำคญั 

 

อำ้งอิงมำตรฐำน 
 

เร่ือง 

มำตรฐำนกำรบญัชี  
ฉบบัท่ี 32 กำรแสดงรำยกำรเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
  

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  
ฉบบัท่ี 7 กำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 16 สญัญำเช่ำ 
  

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 16 กำรป้องกนัควำมเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำน

ต่ำงประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 กำรช ำระหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยตรำสำรทุน 
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ฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัอยูร่ะหวำ่งกำรประเมินผลกระทบท่ีอำจมีต่องบกำรเงินในปี
ท่ีเร่ิมน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวมำถือปฏิบติั 

 

2.4 ในกำรจดัท ำงบกำรเงินให้เป็นไปตำมหลกักำรบญัชีที่รับรองทัว่ไป ผูบ้ริหำรตอ้งใช้ดุลยพินิจ 
กำรประมำณกำรและขอ้สมมติฐำนหลำยประกำร ซ่ึงมีผลกระทบต่อกำรก ำหนดนโยบำยและ
กำรรำยงำนจ ำนวนเงินท่ีเก่ียวกบัสินทรัพย ์หน้ีสิน รำยได ้และค่ำใช้จ่ำย กำรประมำณและขอ้สมมติฐำน
มำจำกประสบกำรณ์และปัจจยัต่ำง ๆ ท่ีผูบ้ริหำรมีควำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลภำยใตส้ภำวกำรณ์
แวดลอ้มนั้น ดงันั้น ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอำจแตกต่ำงจำกท่ีประมำณไว ้

 

ประมำณกำรและขอ้สมมติฐำนท่ีใชใ้นกำรจดัท ำงบกำรเงินจะไดรั้บกำรทบทวนอยำ่งสม ่ำเสมอ
กำรปรับประมำณกำรทำงบญัชีจะบนัทึกในงวดบญัชีที่ประมำณกำรดงักล่ำวไดรั้บกำรทบทวน 
และในงวดอนำคตท่ีไดรั้บผลกระทบ กำรใชดุ้ลยพินิจและประมำณกำรท่ีส ำคญัมีดงัน้ี 

 

สัญญำเช่ำ 
ในกำรพิจำรณำประเภทของสัญญำเช่ำว่ำเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนหรือสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน

ฝ่ำยบริหำรไดใ้ช้ดุลยพินิจในกำรประเมินเงื่อนไขและรำยละเอียดของสัญญำเพื่อพิจำรณำว่ำ 
กลุ่มบริษทัไดโ้อนหรือรับโอนควำมเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยท่ี์เช่ำดงักล่ำวแลว้หรือไม่ 

 

ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี 
ในกำรประมำณค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจใน

กำรประมำณกำรผลขำดทุนท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนจำกลูกหน้ีแต่ละรำย โดยค ำนึงถึงประสบกำรณ์กำรเก็บเงิน
ในอดีต อำยขุองหน้ีท่ีคงคำ้งและสภำวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้ 

 

กำรปรับลดรำคำทุนของสินคำ้คงเหลือใหเ้ป็นมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ 
ในกำรประมำณกำรปรับลดรำคำทุนของสินคำ้คงเหลือให้เป็นมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ ฝ่ำยบริหำร

ไดใ้ช้ดุลยพินิจในกำรประมำณมูลค่ำสุทธิที่จะไดรั้บของสินคำ้คงเหลือ โดยจ ำนวนเงินที่คำดว่ำ
จะได้รับจำกสินค้ำคงเหลือพิจำรณำจำกกำรเปล่ียนแปลงของรำคำขำยหรือต้นทุนท่ีเก่ียวข้อง
โดยตรงกบัเหตุกำรณ์ที่เกิดข้ึนภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน และฝ่ำยบริหำรไดใ้ชดุ้ลยพินิจใน
กำรประมำณกำรผลขำดทุนท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนจำกสินคำ้เส่ือมคุณภำพ โดยค ำนึงถึงอำยุของสินคำ้
คงเหลือและสภำวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น 

 

ค่ำเผือ่มูลค่ำสินคำ้ลดลงในสินคำ้เส่ือมสภำพและสินคำ้ไม่เคล่ือนไหว 
ค่ำเผื่อมูลค่ำสินคำ้ลดลงในสินคำ้เส่ือมสภำพและสินคำ้ไม่เคล่ือนไหว ประมำณจำกสินคำ้

แต่ละชนิดท่ีเส่ือมสภำพและสินคำ้ไม่เคล่ือนไหว 
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ประมำณกำรตน้ทุนโครงกำรก่อสร้ำง 
กำรประมำณกำรตน้ทุนกำรก่อสร้ำงงำนโครงกำร ประมำณกำรจำกรำยละเอียดของงำนก่อสร้ำง 

ค ำนวณปริมำณและมูลค่ำวสัดุก่อสร้ำงที่ตอ้งใชใ้นโครงกำร รวมถึงค่ำแรง ค่ำโสหุ้ยที่ตอ้งใชใ้น
กำรให้บริกำรก่อสร้ำงจนแลว้เสร็จ ประกอบกบัพิจำรณำถึงแนวโนม้ของกำรเปล่ียนแปลงท่ีอำจเกิดข้ึน 
และทบทวนประมำณกำรตน้ทุนอย่ำงสม ่ำเสมอหรือทุกครำวท่ีตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริงแตกต่ำงจำก
ประมำณกำรอยำ่งเป็นสำระส ำคญั 

 

อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน ท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ และค่ำเส่ือมรำคำ 
ในกำรค ำนวณค่ำเส่ือมรำคำของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน อำคำรและอุปกรณ์ ฝ่ำยบริหำร

จ ำเป็นตอ้งท ำกำรประมำณอำยกุำรให้ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือเม่ือเลิกใชง้ำนของอสังหำริมทรัพย์
เพื่อกำรลงทุน อำคำรและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอำยุกำรให้ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือใหม่
หำกมีกำรเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

นอกจำกน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งสอบทำนกำรด้อยค่ำของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน 
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลำและบนัทึกผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำหำกคำดว่ำ
มูลค่ำที่คำดว่ำจะไดรั้บคืนต ่ำกวำ่มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้ง
ใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรคำดกำรณ์รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยในอนำคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 
กลุ่มบริษทัจะรับรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษี

และขำดทุนทำงภำษีที่ไม่ไดใ้ชเ้มื่อมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่วำ่กลุ่มบริษทัจะมีก ำไรทำงภำษี
ในอนำคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวและขำดทุนนั้น ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำร
จ ำเป็นตอ้งประมำณกำรว่ำกลุ่มบริษทัควรรับรู้จ ำนวนสินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีเป็น
จ ำนวนเท่ำใด โดยพิจำรณำถึงจ ำนวนก ำไรทำงภำษีท่ีคำดวำ่จะเกิดในอนำคตในแต่ละช่วงเวลำ 

 

ประมำณกำรภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 
ภำระผูกพนัตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำนประมำณข้ึนตำมหลกั

คณิตศำสตร์ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอำศยัขอ้สมมติฐำนต่ำง ๆ ในกำรประมำณกำรนั้น เช่น อตัรำคิดลด 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือนในอนำคต และอตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน เป็นตน้ 

กำรประมำณกำรในเร่ืองอ่ืน ๆ ไดถู้กเปิดเผยในแต่ละส่วนท่ีเก่ียวขอ้งของหมำยเหตุประกอบ
งบกำรเงินน้ี 
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คดีควำม 
กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินที่อำจจะเกิดข้ึนจำกกำรถูกฟ้องร้องเรียกค่ำเสียหำย ซ่ึงฝ่ำยบริหำรไดใ้ช้

ดุลยพินิจในกำรประเมินผลของคดีท่ีถูกฟ้องร้อง และประมำณกำรควำมเสียหำยท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน 
กำรประมำณกำรในเร่ืองอ่ืนๆ ไดถู้กเปิดเผยในแต่ละส่วนท่ีเก่ียวขอ้งของหมำยเหตุประกอบ

งบกำรเงินน้ี 
 

3. เกณฑก์ำรจดัท ำงบกำรเงินรวม 
 

3.1 งบกำรเงินรวมน้ีจดัท ำข้ึนโดยรวมงบกำรเงินของบริษทั และบริษทัย่อย 3 แห่ง (“กลุ่มบริษทั”) 
โดยมีสัดส่วนโครงสร้ำงของกลุ่มบริษทั ดงัน้ี 
 

ช่ือบริษทั จดัตั้งข้ึนใน 
ประเทศ 

ประเภทกิจกำร อตัรำร้อยละของกำรถือหุน้ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

   2562 2561 
บริษทั ซีไอจี (ประเทศไทย) จ ำกดั ไทย ผลิตและจ ำหน่ำยอุปกรณ์และช้ินส่วนเคร่ืองปรับอำกำศ

และเคร่ืองท ำควำมเย็น  รวมทั้ งบริกำรซ่อมแซม 
บ ำรุงรักษำและตรวจสอบสินคำ้ 

99.98 99.98 

บริษทั ซีไอจี ดีเวลลอปเมนท ์จ ำกดั ไทย โรงแรม 99.97 99.97 
บริษทั สยำมเรลเวย ์ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั ไทย ซ่อมบ ำรุงหวัรถจกัรของกำรรถไฟและภำคเอกชน 99.99 99.97 

 

3.2 บริษทัยอ่ย เป็นกิจกำรท่ีอยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมของบริษทั กำรควบคุมเกิดข้ึนเม่ือบริษทัมีอ ำนำจควบคุม
ทั้งทำงตรงและทำงออ้มในกำรก ำหนดนโยบำยทำงกำรเงินและกำรด ำเนินงำนของบริษทันั้น เพื่อให้
ไดม้ำซ่ึงประโยชน์จำกกิจกรรมของบริษทัย่อย งบกำรเงินของบริษทัยอ่ยไดร้วมอยู่ในงบกำรเงินรวม
ของกลุ่มบริษทั นบัแต่วนัท่ีมีกำรควบคุมจนถึงวนัท่ีกำรควบคุมส้ินสุดลง 

 

3.3 งบกำรเงินรวมจดัท ำข้ึนโดยใช้นโยบำยกำรบญัชีเดียวกนัส ำหรับรำยกำรบญัชีท่ีเหมือนกันหรือ
เหตุกำรณ์กำรบญัชีท่ีคลำ้ยคลึงกนั 

 

3.4 รอบระยะเวลำบญัชีของบริษทัยอ่ยส้ินสุดวนัเดียวกนักบับริษทั ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 

3.5 งบกำรเงินรวมไดร้วมรำยกำรบญัชีของกลุ่มบริษทั หลงัจำกตดัรำยกำรระหวำ่งกนั ซ่ึงยอดคงคำ้ง
ระหว่ำงกลุ่มบริษทั รำยกำรคำ้ระหว่ำงกนัท่ีมีสำระส ำคญัและเงินลงทุนในบริษทัย่อยของบริษทั 
และส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ยไดต้ดัออกในขั้นตอนกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมแลว้ 

 

3.6 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัถือหุน้ตั้งแต่ร้อยละ 99.95 ในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม บริษทัค ำนวณ
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเสมือนหน่ึงถือหุน้ร้อยละ 100 
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4. กำรแกไ้ขขอ้ผดิพลำดและกำรจดัประเภทรำยกำร 
 

4.1 กำรแกไ้ขขอ้ผดิพลำด 
เงินลงทุนในบริษทัร่วมตำมงบกำรเงินรวมจำกเดิมที่บนัทึกโดยวิธีรำคำทุน ซ่ึง ณ วนัท่ี 

31 ธนัวำคม 2562 บริษทัร่วมไดด้ ำเนินกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของท่ีดินและอำคำรโรงงำนระหวำ่ง
ก่อสร้ำง เม่ือวนัท่ี 8 กรกฎำคม 2562 ซ่ึงจำกกำรประเมินดงักล่ำวกลุ่มบริษทัตอ้งปรับงบกำรเงินรวม
ยอ้นหลงังบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 ท่ีน ำมำแสดงเปรียบเทียบเพื่อให้
เป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของมำตรฐำนดงักล่ำว ซ่ึงแสดงผลกระทบไดด้งัน้ี 

 

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ก่อนกำร 

ปรับปรุงใหม่ 
ปรับปรุงใหม่ 
เพ่ิม(ลด) 

หลงักำร 
ปรับปรุงใหม่ 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561    
เงินลงทุนในบริษทัร่วมลดลง 46,582,733 (13,269,307) 33,313,426 
ขำดทุนสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรเพ่ิมข้ึน 313,364,526 13,269,307 326,633,833 
    

งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561   
ส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วมเพ่ิมข้ึน 1,219,267 13,269,307 14,488,574 
ขำดทุนส ำหรับปีเพ่ิมข้ึน 39,604,800 13,269,307 52,654,840 
ขำดทุนต่อหุ้นเพ่ิมข้ึน 0.0458 0.0153 0.0611 

 

4.2 กำรจดัประเภทรำยกำร 
รำยกำรบำงรำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 ไดมี้กำรจดัประเภท

รำยกำรใหม่ เพื่อให้สอดคลอ้งกบักำรน ำเสนองบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 ซ่ึงไม่มี
ผลกระทบต่อก ำไรขำดทุนส ำหรับปีหรือส่วนของผูถื้อหุ้นตำมท่ีรำยงำนไปแล้ว โดยประกอบด้วย
รำยกำรดงัต่อไปน้ี 
 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ก่อนกำร 

จดัประเภทใหม่ 
จดัประเภทใหม่ 

เพ่ิม(ลด) 
หลงักำร 

จดัประเภทใหม่ 
งบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561    
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 20,658,357 (50,000) 20,608,357 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 199,248,746 50,000 199,298,746 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 2,757,726 (1,104,391) 1,653,335 
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 80,000 1,104,391 1,184,391 
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5. สรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั 
 

5.1 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดรวมเงินฝำกธนำคำรประเภทกระแสรำยวนั ออมทรัพย ์
และประจ ำไม่เกิน 3 เดือน ท่ีไม่ติดภำระค ้ำประกนัและเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภำพคล่องสูง ซ่ึงถึง
ก ำหนดจ่ำยคืนในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือน ซ่ึงปรำศจำกภำระผูกพนั นบัจำกวนัท่ีไดม้ำและไม่มีขอ้จ ำกดั
ในกำรเบิกใช ้

 

5.2 เงินลงทุนชัว่ครำว 
 

บริษทับนัทึกหลักทรัพยใ์นควำมตอ้งกำรของตลำดเพื่อคำ้ด้วยรำคำยุติธรรม ผลต่ำงของรำคำ
ยุติธรรมกบัรำคำทุน แสดงเป็นค่ำเผื่อกำรปรับมูลค่ำเงินลงทุน บริษทัรับรู้กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำของ
หลกัทรัพยเ์ป็นก ำไร(ขำดทุน)ท่ียงัไม่เกิดข้ึนของหลกัทรัพยเ์พื่อคำ้ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ รำคำทุน
ของหลกัทรัพยเ์พื่อคำ้ท่ีจ  ำหน่ำยในระหวำ่งปี  ถือเกณฑร์ำคำทุนถวัเฉล่ียของแต่ละหลกัทรัพย ์ณ เวลำท่ีขำย 

 

5.3 ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 
 

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืนแสดงดว้ยมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บช ำระ กลุ่มบริษทับนัทึกค่ำเผื่อหน้ี
สงสัยจะสูญส ำหรับผลขำดทุนโดยประมำณท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำรเก็บเงินจำกลูกหน้ีไม่ได ้ซ่ึงโดยทัว่ไป
พิจำรณำจำกกำรวิเครำะห์อำยุลูกหน้ีคงคำ้ง วิเครำะห์ประวตัิกำรช ำระหน้ี และคำดกำรณ์เกี่ยวกบั 
กำรรับช ำระหน้ีในอนำคตจำกลูกหน้ีแต่ละรำยท่ีคำดวำ่จะไม่ไดรั้บช ำระ และลูกหน้ีจะถูกตดัจ ำหน่ำย
ออกจำกบญัชีเม่ือทรำบวำ่เป็นหน้ีสูญ 

 

5.4 รำยไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช ำระ/รำยไดค้่ำก่อสร้ำงรับล่วงหนำ้ 
 

รำยไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช ำระประกอบดว้ยตน้ทุนของค่ำวสัดุและค่ำแรงงำน ค่ำงำนผูรั้บเหมำช่วง 
ค่ำบริกำรและค่ำใช้จ่ำยอ่ืน รวมทั้งก ำไรหรือขำดทุนสุทธิท่ีได้ค  ำนวณข้ึนหักดว้ยจ ำนวนท่ีเรียกเก็บ
จำกลูกคำ้แลว้ 

 

สัญญำท่ีมีมูลค่ำของงำนเกินกวำ่จ ำนวนเงินท่ีเรียกเก็บจำกลูกคำ้จะแสดงไวเ้ป็น “รำยไดท่ี้ยงั
ไม่ไดเ้รียกช ำระ” ภำยใตสิ้นทรัพยห์มุนเวียน ส่วนสัญญำท่ีมีกำรเรียกเก็บเงินลูกคำ้มำกกวำ่มูลค่ำงำน
จะแสดงไวเ้ป็น “รำยไดค้่ำก่อสร้ำงรับล่วงหนำ้” ภำยใตห้น้ีสินหมุนเวยีน 
 

5.5 สินคำ้คงเหลือ 
 

สินคำ้คงเหลือบนัทึกตำมรำคำทุนหรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่อยำ่งใดจะต ่ำกวำ่ โดยรำคำทุน
มีกำรค ำนวณโดยวธีิเขำ้ก่อนออกก่อน 
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ตน้ทุนของสินคำ้ประกอบดว้ย ตน้ทุนสินคำ้ที่ซ้ือ ตน้ทุนในกำรแปลงสภำพ และตน้ทุนอ่ืน
ท่ีเกิดข้ึนเพื่อให้สินคำ้อยูใ่นสถำนท่ีตั้งและสภำพท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั ในกรณีของสินคำ้ส ำเร็จรูปและ
สินคำ้ระหว่ำงผลิตท่ีผลิตเอง ตน้ทุนสินคำ้ไดร้วมกำรปันส่วนของค่ำโสหุ้ยกำรผลิตอย่ำงเหมำะสม 
โดยพิจำรณำถึงระดบัก ำลงักำรผลิตตำมปกติ 

 

มูลค่ำสุทธิท่ีจะได้รับเป็นกำรประมำณรำคำท่ีจะขำยได้จำกกำรด ำเนินธุรกิจปกติหักด้วย
ประมำณกำรตน้ทุนท่ีจะผลิตใหเ้สร็จและตน้ทุนท่ีจ ำเป็นตอ้งจ่ำยไปเพื่อใหข้ำยสินคำ้นั้นได ้

 

5.6 เงินลงทุนระยะยำว 
 

5.6.1 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรบนัทึกบญัชีตำมวิธีรำคำทุนสุทธิดว้ยค่ำเผื่อ 
กำรดอ้ยค่ำและจะบนัทึกรับรู้กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำเงินลงทุนในก ำไรหรือขำดทุนเม่ือจ ำหน่ำย
เงินลงทุนหรือเงินลงทุนเกิดกำรดอ้ยค่ำ 

 

5.6.2 เงินลงทุนในบริษทัร่วม แสดงในงบกำรเงินรวมตำมวธีิส่วนไดเ้สีย 
 

5.7 อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน 
 

อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน หมำยถึงท่ีดินหรืออำคำรหรือส่วนควบอำคำรหรือทั้งท่ีดิน
และอำคำรท่ีถือครองไวเ้พื่อหำประโยชน์จำกรำยไดค้่ำเช่ำหรือจำกกำรเพิ่มข้ึนของมูลค่ำของสินทรัพย์
หรือทั้งสองอยำ่ง ทั้งน้ีไม่ไดม้ีไวเ้พื่อใชใ้นกำรผลิตหรือจดัหำสินคำ้หรือให้บริกำรไม่ไดม้ีไวเ้พื่อใช้
ในกำรบริหำรงำนของกิจกำร ไม่ไดมี้ไวเ้พื่อขำยตำมลกัษณะกำรประกอบธุรกิจตำมปกติ 

 

กลุ่มบริษทับนัทึกมูลค่ำเร่ิมแรกของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนในรำคำทุน หลงัจำกนั้น
กลุ่มบริษทัจะบนัทึกอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนดว้ยรำคำทุนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสมและค่ำเผื่อ
ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 

 

ค่ำเส่ือมรำคำของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนค ำนวณจำกรำคำทุนโดยใชว้ิธีเส้นตรงตำมอำยุ
กำรใหป้ระโยชน์โดยประมำณ ดงัน้ี  

 

อำคำรและส่ิงปลูกสร้ำง 10 ปี 
 

ค่ำเส่ือมรำคำรวมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำนและไม่มีกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำอสังหำริมทรัพย์
เพื่อกำรลงทุนประเภทท่ีดิน และงำนระหวำ่งก่อสร้ำง 

 

กลุ่มบริษทัรับรู้ผลต่ำงระหว่ำงจ ำนวนเงินท่ีได้รับสุทธิจำกกำรจ ำหน่ำยกบัมูลค่ำตำมบญัชี
ของสินทรัพยใ์นก ำไรขำดทุนในงวดท่ีตดัรำยกำรอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนออกจำกบญัชี 

 

กำรโอนเปล่ียนประเภทจำกอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนไปเป็นท่ีดินและอำคำรท่ีมีไวใ้ช้งำน 
ใช้มูลค่ำตำมบญัชี ณ วนัท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงกำรใชง้ำนและจะวดัมูลค่ำตำมนโยบำยบญัชีของท่ีดิน
และอำคำร 

 

25 

5.8 ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 
 

ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์แสดงดว้ยรำคำทุนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสม และค่ำเผือ่ผลขำดทุนจำก
กำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 

 

รำคำทุนรวมถึงตน้ทุนทำงตรง ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรไดม้ำของสินทรัพย ์ตน้ทุนของกำรก่อสร้ำง
สินทรัพยท่ี์กิจกำรก่อสร้ำงเอง รวมถึงตน้ทุนของวสัดุ แรงงำนทำงตรง และตน้ทุนทำงตรงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบักำรจดัหำสินทรัพยเ์พื่อใหสิ้นทรัพยน์ั้นอยูใ่นสภำพท่ีพร้อมใชง้ำนไดต้ำมควำมประสงคต์น้ทุนใน
กำรร้ือถอน กำรขนยำ้ย กำรบูรณะสถำนท่ีตั้งของสินทรัพยแ์ละตน้ทุนกำรกูย้มื 

 

ส่วนประกอบของรำยกำรท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์แต่ละรำยกำรท่ีมีอำยุให้ประโยชน์ไม่เท่ำกนั
ตอ้งบนัทึกแต่ละส่วนประกอบท่ีมีนยัส ำคญัแยกต่ำงหำกจำกกนั 

 

ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในภำยหลงั ตน้ทุนในกำรเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของ
มูลค่ำตำมบญัชีของรำยกำรท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ ถำ้มีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ท่ีบริษทัจะไดรั้บ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตจำกรำยกำรนั้น และสำมำรถวดัมูลค่ำตน้ทุนของรำยกำรนั้นไดอ้ยำ่ง
น่ำเช่ือถือ ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจ ำหน่ำยตำมมูลค่ำตำมบญัชี ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในกำรซ่อม
บ ำรุงท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นประจ ำจะรับรู้ในก ำไรขำดทุนเม่ือเกิดข้ึน 

 

ค่ำเส่ือมรำคำบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในก ำไรขำดทุน และค ำนวณโดยวิธีเส้นตรงตำมเกณฑ์อำยุ
กำรให้ประโยชน์โดยประมำณของส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรำยกำร ประมำณกำรอำยุ
กำรใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี 

 

อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร 10-20 ปี 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 5-10 ปี 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์ส ำนกังำน 3-10 ปี 
ยำนพำหนะ 5 ปี 
อ่ืน ๆ 5 ปี 
 

กลุ่มบริษทัไม่คิดค่ำเส่ือมรำคำ ส ำหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวำ่งก่อสร้ำง 
 

ก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ คือผลต่ำงระหวำ่งส่ิงตอบแทนสุทธิ
ท่ีไดรั้บจำกกำรจ ำหน่ำยกบัมูลค่ำตำมบญัชีของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิเป็นรำยไดอ่ื้น
หรือค่ำใชจ่้ำยอ่ืนในก ำไรขำดทุน 

 

กำรโอนจำกอสังหำริมทรัพยที์่มีไวใ้ชง้ำนไปเป็นอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนใชมู้ลค่ำ
ตำมบญัชี ณ วนัท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงกำรใชง้ำน 
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5.8 ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 
 

ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์แสดงดว้ยรำคำทุนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสม และค่ำเผือ่ผลขำดทุนจำก
กำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 

 

รำคำทุนรวมถึงตน้ทุนทำงตรง ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรไดม้ำของสินทรัพย ์ตน้ทุนของกำรก่อสร้ำง
สินทรัพยท่ี์กิจกำรก่อสร้ำงเอง รวมถึงตน้ทุนของวสัดุ แรงงำนทำงตรง และตน้ทุนทำงตรงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบักำรจดัหำสินทรัพยเ์พื่อใหสิ้นทรัพยน์ั้นอยูใ่นสภำพท่ีพร้อมใชง้ำนไดต้ำมควำมประสงคต์น้ทุนใน
กำรร้ือถอน กำรขนยำ้ย กำรบูรณะสถำนท่ีตั้งของสินทรัพยแ์ละตน้ทุนกำรกูย้มื 

 

ส่วนประกอบของรำยกำรท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์แต่ละรำยกำรท่ีมีอำยุให้ประโยชน์ไม่เท่ำกนั
ตอ้งบนัทึกแต่ละส่วนประกอบท่ีมีนยัส ำคญัแยกต่ำงหำกจำกกนั 

 

ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในภำยหลงั ตน้ทุนในกำรเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของ
มูลค่ำตำมบญัชีของรำยกำรท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ ถำ้มีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ท่ีบริษทัจะไดรั้บ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตจำกรำยกำรนั้น และสำมำรถวดัมูลค่ำตน้ทุนของรำยกำรนั้นไดอ้ยำ่ง
น่ำเช่ือถือ ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจ ำหน่ำยตำมมูลค่ำตำมบญัชี ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในกำรซ่อม
บ ำรุงท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นประจ ำจะรับรู้ในก ำไรขำดทุนเม่ือเกิดข้ึน 

 

ค่ำเส่ือมรำคำบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในก ำไรขำดทุน และค ำนวณโดยวิธีเส้นตรงตำมเกณฑ์อำยุ
กำรให้ประโยชน์โดยประมำณของส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรำยกำร ประมำณกำรอำยุ
กำรใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี 

 

อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร 10-20 ปี 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 5-10 ปี 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์ส ำนกังำน 3-10 ปี 
ยำนพำหนะ 5 ปี 
อ่ืน ๆ 5 ปี 
 

กลุ่มบริษทัไม่คิดค่ำเส่ือมรำคำ ส ำหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวำ่งก่อสร้ำง 
 

ก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ คือผลต่ำงระหวำ่งส่ิงตอบแทนสุทธิ
ท่ีไดรั้บจำกกำรจ ำหน่ำยกบัมูลค่ำตำมบญัชีของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิเป็นรำยไดอ่ื้น
หรือค่ำใชจ่้ำยอ่ืนในก ำไรขำดทุน 

 

กำรโอนจำกอสังหำริมทรัพยที์่มีไวใ้ชง้ำนไปเป็นอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนใชมู้ลค่ำ
ตำมบญัชี ณ วนัท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงกำรใชง้ำน 
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5.9 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหกัค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ
(ถำ้มี) ของสินทรัพยน์ั้น ค่ำตดัจ ำหน่ำยรับรู้ในก ำไรขำดทุนโดยวิธีเส้นตรงซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะสะทอ้น
รูปแบบท่ีคำดว่ำจะได้รับประโยชน์ในอนำคตจำกสินทรัพยน์ั้นตำมระยะเวลำท่ีคำดว่ำจะได้รับ
ประโยชน์จำกสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน โดยเร่ิมตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือสินทรัพยน์ั้นพร้อม
ท่ีจะใหป้ระโยชน์ในอนำคต ระยะเวลำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บประโยชน์แสดงไดด้งัน้ี 

 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์   5  ปี 
ค่ำใชจ่้ำยรอกำรตดับญัชี 10  ปี 

 

5.10 สัญญำเช่ำระยะยำว 
 

สัญญำเช่ำท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่
ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่ำถือเป็นสัญญำเช่ำกำรเงิน สัญญำเช่ำกำรเงินจะบนัทึกเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนตำม
มูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่ำหรือมูลค่ำปัจจุบนัสุทธิของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำ
แลว้แต่มูลค่ำใดจะต ่ำกวำ่ โดยจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยจะแยกเป็นส่วนท่ีเป็นค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงิน และ
ส่วนท่ีจะหกัจำกหน้ีตำมสัญญำ เพื่อท ำให้อตัรำดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็นอตัรำคงท่ีส ำหรับยอดคงเหลือ
ของหน้ีสิน ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินจะบนัทึกโดยตรงในก ำไรขำดทุน เม่ือมีกำรขำยและเช่ำกลบัคืน
ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน ก ำไรจำกกำรขำยจะถูกทยอยรับรู้ตำมระยะเวลำของสัญญำเช่ำ สินทรัพยท่ี์เกิด
จำกสัญญำเช่ำกำรเงินจะคิดค่ำเส่ือมรำคำตลอดอำยกุำรใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยน์ั้น 

 

สัญญำเช่ำสินทรัพยโ์ดยท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่ตกอยู่
กบัผูใ้ห้เช่ำจะจดัเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำน เงินทั้งหมดท่ีตอ้งจ่ำยภำยใตส้ัญญำเช่ำด ำเนินงำนจะบนัทึก
ในก ำไรขำดทุน โดยใชว้ธีิเส้นตรงตลอดอำยขุองสัญญำเช่ำนั้น  

 

ค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดข้ึนจำกกำรยกเลิกสัญญำเช่ำด ำเนินงำนก่อนหมดอำยุกำรเช่ำ เช่น เบ้ียปรับท่ี
ตอ้งจ่ำยใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่ำ จะบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในรอบระยะเวลำบญัชีท่ีกำรยกเลิกนั้นเกิดข้ึน 

 

5.11 กำรดอ้ยค่ำทรัพยสิ์น 
 

มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยไ์ดรั้บกำรประเมิน ณ ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนวำ่มีขอ้บ่งช้ี
ของกำรดอ้ยค่ำเกิดข้ึนหรือไม่ ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ี จะท ำกำรประมำณมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนของ
สินทรัพยน์ั้นหรือหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดท่ีมีสินทรัพยท่ี์ก ำลงัพิจำรณำนั้นรวมอยูโ่ดยรับรู้
ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำเม่ือมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนต ่ำกว่ำมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยห์รือ
หน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดนั้น 
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สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน ๆ ที่มีอำยุกำรใชง้ำนไม่ทรำบแน่นอน และสินทรัพยที์่ไม่มีตวัตน 
ซ่ึงยงัไม่พร้อมใชจ้ะมีกำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำทุกปี โดยไม่ค  ำนึงวำ่จะมีขอ้บ่งช้ีของกำรดอ้ยค่ำเกิดข้ึน
หรือไม่ 

 

ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยในก ำไรขำดทุนทนัที 
 

กำรค ำนวณมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืน 
- มูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืน หมำยถึง มูลค่ำยุติธรรมหักตน้ทุนในกำรขำยของสินทรัพยห์รือหน่วย
สินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด หรือมูลค่ำจำกกำรใชข้องสินทรัพยน์ั้น แลว้แต่จ ำนวนใดจะสูงกวำ่ 

- ในกำรประเมินมูลค่ำจำกกำรใช้ของสินทรัพย  ์ประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคตท่ีคำดว่ำจะ
ไดรั้บจำกสินทรัพยจ์ะถูกคิดลดเป็นมูลค่ำปัจจุบนัโดยใช้อตัรำคิดลดท่ีเป็นอตัรำก่อนภำษีเงินไดท่ี้
สะทอ้นมูลค่ำท่ีอำจประเมินไดใ้นตลำดปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตำมเวลำและควำมเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย ์

- สินทรัพยท่ี์ไม่ก่อให้เกิดเงินสดซ่ึงส่วนใหญ่เป็นหน่วยอิสระแยกจำกสินทรัพยอ่ื์น ๆ จะพิจำรณำ
มูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนให้สอดคลอ้งกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นมี
ควำมเก่ียวขอ้งดว้ย 

 

กำรกลบัรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ 
- ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสินทรัพยท่ี์รับรู้ในงวดก่อน ยกเวน้ค่ำควำมนิยม จะถูกกลบัรำยกำร 
หำกประมำณกำรท่ีใชใ้นกำรก ำหนดมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนไดเ้ปล่ียนแปลงไปภำยหลงัจำกรับรู้
ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำคร้ังล่ำสุดแลว้ เพียงเพื่อให้มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกวำ่มูลค่ำ
ตำมบญัชีที่ควรเป็น (สุทธิจำกค่ำเส่ือมรำคำหรือค่ำตดัจ ำหน่ำย) หำกไม่เคยรับรู้ผลขำดทุนจำก
กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยน์ั้นมำก่อน 

- กำรกลบัรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำจะถูกรับรู้เป็นรำยไดใ้นก ำไรขำดทุนทนัที 
 

5.12 เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 
 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืนแสดงมูลค่ำรำคำทุน 
 

5.13 ผลประโยชน์พนกังำน 
 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 

- กลุ่มบริษทับนัทึกเงินเดือน ค่ำจำ้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่ำใชจ่้ำย เม่ือเกิด
รำยกำร 

 

ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำน (โครงกำรผลประโยชน์) 
- กลุ่มบริษัทมีภำระส ำหรับเงินชดเชยท่ีต้องจ่ำยให้แก่พนักงำนเม่ือออกจำกงำนตำมกฎหมำย
แรงงำน ซ่ึงกลุ่มบริษัทถือว่ำเงินชดเชยดังกล่ำวเป็นโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำน
ส ำหรับพนกังำน 
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- กลุ่มบริษทัค ำนวณหน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำน โดยใชว้ธีิคิด
ลดแต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชำญอิสระไดท้ ำกำร
ประเมินภำระผูกพนัดงักล่ำวตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั ซ่ึงหลกักำรประมำณกำรดงักล่ำว
ตอ้งใชข้อ้สมมติท่ีหลำกหลำย รวมถึงขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัรำคิดลด อตัรำกำรข้ึนเงินเดือนในอนำคต 
อตัรำกำรหมุนเวยีนพนกังำน อตัรำกำรมรณะ และอตัรำเงินเฟ้อ 

- ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั (Actuarial gains and 
losses) รับรู้เป็นรำยกำรในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ในรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเกิดข้ึน 

- ตน้ทุนบริกำรในอดีตจะถูกรับรู้ทั้งจ  ำนวนในก ำไรขำดทุนทนัทีท่ีมีกำรแก้ไขโครงกำรหรือลด
ขนำดโครงกำร 

 

5.14 รำยไดรั้บรู้เม่ือลูกคำ้มีอ ำนำจควบคุมในสินคำ้หรือบริกำรดว้ยจ ำนวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ี 
คำดวำ่จะมีสิทธิไดรั้บโดยไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม แสดงสุทธิจำกส่วนลดกำรคำ้ โดยมีนโยบำยดงัน้ี 

 

5.14.1 รำยไดจ้ำกกำรขำยและให้บริกำร รับรู้เม่ือบริษทัไดโ้อนอ ำนำจควบคุมในสินคำ้หรือบริกำร
ใหแ้ก่ลูกคำ้แลว้ ซ่ึงโดยทัว่ไปเกิดข้ึนเม่ือมีกำรส่งมอบสินคำ้และบริกำรใหก้บัลูกคำ้ 
 

5.14.2 รำยได้จำกกำรรับเหมำก่อสร้ำง ประกอบด้วยจ ำนวนรำยไดเ้ม่ือเร่ิมแรกตำมท่ีตกลงไวใ้น
สัญญำและรำยไดจ้ำกงำนท่ีเพิ่มตำมท่ีตกลงกนัไวใ้นใบเสนอรำคำ ซ่ึงรับรู้ตำมวิธีอตัรำส่วน
ของงำนท่ีท ำเสร็จ อตัรำส่วนของงำนท่ีท ำเสร็จก ำหนดข้ึนจำกกำรส ำรวจอตัรำส่วนของงำน
ก่อสร้ำงทำงกำยภำพท่ีท ำเสร็จเปรียบเทียบกบังำนก่อสร้ำงทั้งหมดตำมสัญญำโดยวิศวกร
ผูค้วบคุมงำนก่อสร้ำง ในกรณีท่ีมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่นอนว่ำต้นทุนทั้งส้ินของ
โครงกำรเกินกว่ำมูลค่ำรำยได้ตำมสัญญำ บริษทัจะรับรู้ประมำณกำรขำดทุนดงักล่ำวเป็น
ค่ำใช้จ่ำยทนัทีในก ำไรขำดทุน รำยได้ท่ีรับรู้แล้วตำมขั้นควำมส ำเร็จของงำนแต่ยงัไม่ถึง
ก ำหนดเรียกช ำระตำมสัญญำแสดงไวเ้ป็น “รำยได้ท่ียงัไม่เรียกช ำระ” ส ำหรับรำยได้ท่ียงั
ไม่ได้รับรู้ตำมขั้นควำมส ำเร็จของงำนแต่ได้เรียกช ำระเงินตำมสัญญำแล้วแสดงไวเ้ป็น 
“เงินรับล่วงหนำ้จำกผูว้ำ่จำ้งและรำยไดค้่ำก่อสร้ำงรับล่วงหนำ้” ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
 

5.14.3 รำยไดค้่ำเช่ำ ส ำหรับสัญญำเช่ำด ำเนินงำนรับรู้ในก ำไรขำดทุนโดยวธีิเส้นตรงตลอดอำยสุัญญำเช่ำ 
 

5.14.4 ดอกเบ้ียรับ รับรู้ตำมเกณฑค์งคำ้ง โดยค ำนึงถึงอตัรำผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 
 

5.14.5 เงินปันผลรับถือเป็นรำยไดเ้ม่ือมีสิทธิในกำรรับเงินปันผล 
 

5.14.6 รำยไดอ่ื้นบนัทึกตำมเกณฑค์งคำ้ง 
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5.15 กำรรับรู้ค่ำใชจ่้ำย 
 

5.15.1 ตน้ทุนจำกกำรรับเหมำก่อสร้ำง ประกอบดว้ย ตน้ทุนค่ำแรง ค่ำบริกำรและค่ำใชจ่้ำยอ่ืน ซ่ึง
ค ำนวณตำมส่วนของงำนท่ีแล้วเสร็จ สัญญำท่ีมีต้นทุนงำนก่อสร้ำงท่ีจ่ำยจริงมำกกว่ำ
จ ำนวนท่ีควร ถือเป็นตน้ทุนในกำรให้บริกำรตำมส่วนของงำนท่ีแลว้เสร็จ แต่ยงัไม่มีกำร
เรียกช ำระเงินและตน้ทุนของสัญญำท่ียงัไม่เร่ิมรับรู้รำยไดจ้ะแสดงไวเ้ป็น “สินคำ้คงเหลือ” 
ภำยใตสิ้นทรัพยห์มุนเวยีนในงบแสดงฐำนะกำรเงิน และสัญญำท่ีมีตน้ทุนในกำรใหบ้ริกำร
จำกกำรค ำนวณตำมส่วนของงำนท่ีแลว้เสร็จมำกกวำ่ตน้ทุนงำนก่อสร้ำงท่ีจ่ำยจริงจะแสดง
ไวเ้ป็น “ตน้ทุนงำนท่ียงัไม่เรียกช ำระ” ภำยใตห้น้ีสินหมุนเวยีนในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
 

5.15.2 ค่ำใชจ่้ำยรับรู้ตำมเกณฑค์งคำ้ง 
 

5.15.3 รำยจ่ำยภำยใตส้ัญญำเช่ำด ำเนินงำนรับรู้ในก ำไรขำดทุน โดยวธีิเส้นตรงตลอดอำยสุัญญำเช่ำ 
 

5.15.4 ต้นทุนทำงกำรเงิน ได้แก่ ดอกเบ้ียจ่ำยและค่ำใช้จ่ำยในท ำนองเดียวกันบนัทึกในก ำไร
ขำดทุนในงวดท่ีค่ำใช้จ่ำยดงักล่ำวเกิดข้ึน ยกเวน้ในกรณีท่ีมีกำรบนัทึกเป็นส่วนหน่ึงของ
ตน้ทุนสินทรัพยอ์นัเป็นผลมำจำกกำรใชเ้วลำยำวนำนในกำรจดัหำ ก่อสร้ำง หรือกำรผลิต
สินทรัพยด์งักล่ำวเพื่อใหอ้ยูใ่นสภำพพร้อมใชห้รือเพื่อขำย 
 

5.15.5 ค่ำใชจ่้ำยอ่ืนบนัทึกตำมเกณฑค์งคำ้ง 
 

5.16 ภำษีเงินได ้
 

ภำษีเงินได ้ประกอบดว้ย ภำษีเงินไดปั้จจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี ภำษีเงินไดรั้บรู้
ในก ำไรขำดทุน เวน้แต่ภำษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัรำยกำรท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนหรือรับรู้
โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้ซ่ึงจะรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนหรือรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุ้น
เช่นเดียวกนั 

 

ภำษีเงินไดปั้จจุบนั 
กลุ่มบริษทับนัทึกภำษีเงินไดปั้จจุบนัตำมจ ำนวนท่ีคำดว่ำจะจ่ำยให้กบัหน่วยงำนจดัเก็บภำษี

ของรัฐโดยค ำนวณจำกก ำไรทำงภำษีตำมหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร 
 

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 
กลุ่มบริษทับนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชัว่ครำวระหว่ำงรำคำตำมบญัชี

ของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนกบัฐำนภำษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ี
เก่ียวขอ้งนั้น โดยใชอ้ตัรำภำษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 
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กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชัว่ครำวที่ตอ้งเสียภำษี 
ทุกรำยกำร แต่รับรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชั่วครำวท่ีใช้หักภำษี 
รวมทั้งผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ช้ในจ ำนวนเท่ำท่ีมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทั
จะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวที่ใช้หักภำษีและ
ผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 

กลุ่มบริษทัจะทบทวนมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทุกวนัส้ินรอบ
ระยะเวลำท่ีรำยงำน และจะท ำกำรปรับลดมูลค่ำตำมบญัชีดงักล่ำว หำกมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่วำ่ 
กลุ่มบริษทัจะไม่มีก ำไรทำงภำษีเพียงพอต่อกำรน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทั้งหมดหรือ
บำงส่วนมำใชป้ระโยชน์ 

 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีและหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี จะแสดงหกักลบกนั
ก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิตำมกฎหมำยท่ีจะน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมำหักกลบกบั
หน้ีสินภำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั และทั้งสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีและหน้ีสินภำษีเงินได้
รอกำรตดับญัชีเกี่ยวขอ้งกบัภำษีเงินไดที้่ประเมินโดยหน่วยงำนจดัเก็บภำษีหน่วยงำนเดียวกนั 
โดยกำรเรียกเก็บเป็นหน่วยภำษีเดียวกนั หรือหน่วยภำษีต่ำงกนัซ่ึงตั้งใจจะจ่ำยหน้ีสินและสินทรัพย์
ภำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ 

 

5.17 ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุน้ 
 

ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไร(ขำดทุน)ส ำหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อ
หุ้นสำมญั (ไม่รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยจ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัท่ีออกและ
เรียกช ำระในระหวำ่งปี 

 

5.18 เงินตรำต่ำงประเทศ 
 

รำยกำรท่ีมีมูลค่ำเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ บนัทึกโดยแปลงค่ำเป็นเงินบำทตำมอตัรำแลกเปล่ียน 
ณ วนัท่ีเกิดรำยกำร ยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ ณ วนัส้ินปี 
แปลงค่ำเป็นเงินบำทตำมอตัรำแลกเปล่ียน ณ วนันั้น ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรแปลงค่ำดงักล่ำว
แสดงรวมไวเ้ป็นรำยไดห้รือค่ำใชจ่้ำยในก ำไรขำดทุนส ำหรับปี 
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5.19 บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 

บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทัหมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรท่ีมีอ ำนำจควบคุม
กลุ่มบริษทัหรือถูกควบคุมโดยกลุ่มบริษทัไม่วำ่จะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม หรืออยูภ่ำยใต้
กำรควบคุมเดียวกนักบักลุ่มบริษทั นอกจำกน้ีบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกนัยงัหมำยรวมถึง
บริษทัร่วมและบุคคลซ่ึงถือหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่วำ่ทำงตรงหรือทำงออ้ม และมีอิทธิพลอยำ่งเป็น
สำระส ำคญักบักลุ่มบริษทั ผูบ้ริหำรท่ีส ำคญั กรรมกำรหรือพนกังำนของบริษทัท่ีมีอ ำนำจในกำรวำงแผน
และควบคุมกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษทั ตลอดทั้งสมำชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่ำว 
ซ่ึงมีอ ำนำจชกัจูงหรืออำจชกัจูงให้ปฏิบัติตำมบุคคลดงักล่ำว และกิจกำรท่ีบุคคลดงักล่ำวมีอ ำนำจ
ควบคุมหรือมีอิทธิพลอยำ่งเป็นสำระส ำคญัไม่วำ่โดยทำงตรงหรือทำงออ้ม 

 

5.20 ขอ้มูลจ ำแนกตำมส่วนงำน 
 

ขอ้มูลจ ำแนกตำมส่วนงำน เปิดเผยแยกตำมส่วนงำนธุรกิจของกลุ่มบริษทั โดยส่วนงำนธุรกิจ
เป็นส่วนธุรกิจท่ีจดัหำผลิตภณัฑ์หรือให้บริกำรท่ีมีควำมเส่ียงและผลตอบแทนซ่ึงแตกต่ำงไปจำก
ควำมเส่ียงและผลตอบแทนของผลิตภณัฑห์รือบริกำรท่ีใหข้องส่วนธุรกิจอ่ืน 

 

5.21 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงินประกอบด้วย เงินสดและรำยกำร
เทียบเท่ำเงินสด ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน หน้ีสินทำงกำรเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
ประกอบดว้ย เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน ซ่ึงนโยบำยกำรบญัชีเฉพำะส ำหรับรำยกำรแต่ละรำยกำร 
ไดเ้ปิดเผยแยกไวแ้ต่ละหวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

5.22 กำรวดัมูลค่ำยติุธรรม 
 

มูลค่ำยติุธรรม หมำยถึง รำคำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บจำกกำรขำยสินทรัพยห์รือเป็นรำคำท่ีจะตอ้งจ่ำย
เพื่อโอนหน้ีสินใหผู้อ่ื้นโดยรำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรท่ีเกิดข้ึนในสภำพปกติระหวำ่งผูซ้ื้อและผูข้ำย 
(ผูร่้วมในตลำด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่ำ กลุ่มบริษทัใชร้ำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องในกำรวดั
มูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งก ำหนดให้
ตอ้งวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลำดท่ีมีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพยห์รือ
หน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องได ้กลุ่มบริษทั
จะประมำณมูลค่ำยุติธรรมโดยใช้เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำท่ีเหมำะสมกบัแต่ละสถำนกำรณ์ และ
พยำยำมใชข้อ้มูลท่ีสำมำรถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ำยุติธรรมนั้น
ใหม้ำกท่ีสุด 
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ล ำดบัชั้นของมูลค่ำยุติธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่ำและเปิดเผยมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ในงบกำรเงินแบ่งออกเป็นสำมระดบัตำมประเภทของขอ้มูลท่ีน ำมำใชใ้นกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี 

 

ระดบั 1 ใชข้อ้มูลรำคำเสนอซ้ือขำยของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนัในตลำดท่ีมีสภำพคล่อง 
 

ระดบั 2 ใช้ขอ้มูลอ่ืนท่ีสำมำรถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วำ่จะเป็นขอ้มูลทำงตรงหรือ
ทำงออ้ม 

 

ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สำมำรถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนำคตท่ีกิจกำรประมำณข้ึน 
 

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริษทัจะประเมินควำมจ ำเป็นในกำรโอนรำยกำรระหวำ่ง
ล ำดบัชั้นของมูลค่ำยุติธรรมส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินที่ถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน
ท่ีมีกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจ ำ 

 
6. รำยกำรธุรกิจกบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 

บริษทัมีรำยกำรบญัชีท่ีเกิดข้ึนกบับริษทัยอ่ยและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยมีผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 
หรือมีกรรมกำรหรือผูบ้ริหำรร่วมกนั รำยกำรธุรกิจดงักล่ำวเป็นไปตำมเง่ือนไขทำงกำรคำ้ และเกณฑ์ตำมท่ี
ตกลงร่วมกนัระหวำ่งบริษทัและบริษทัเหล่ำนั้น ซ่ึงเป็นไปตำมปกติธุรกิจโดยสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

 

6.1 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินระหวำ่งกนั 
 

  (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2562 2561 2562 2561 
รำยไดค้ำ้งรับ     
บริษทั ซีไอจี ดีเวลลอปเมนท ์จ ำกดั - - 1,000 1,000 
บริษทั สยำมเรลเวย ์ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั - - 1,000 1,000 

รวม - - 2,000 2,000 
     

ดอกเบ้ียคำ้งรับ     
บริษทั ซีไอจี (ประเทศไทย) จ ำกดั - - 759,123 69,411 
บริษทั ซีไอจี ดีเวลลอปเมนท ์จ ำกดั - - 7,918,663 7,166,051 
บริษทั สยำมเรลเวย ์ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั - - - 428,787 
บริษทั ฟ้ำขวญัทิพย ์จ ำกดั 2,847,232 2,278,065 2,847,232 2,278,065 

รวม 2,847,232 2,278,065 11,525,018 9,942,314 
หกั  ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (2,847,232) - (11,525,018) - 

ดอกเบ้ียคำ้งรับ-สุทธิ - 2,278,065 - 9,942,314 
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รำยกำรเคล่ือนไหวของค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ-ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน-กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 
ยอดคงเหลือตน้ปี - - - - 
ตั้งเพ่ิมในระหวำ่งปี 2,847,232 - 11,525,018 - 
ยอดคงเหลือปลำยปี 2,847,232 - 11,525,018 - 

 
 (หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 

1 มกรำคม 2562 เพ่ิมข้ึน ลดลง 
ณ วนัท่ี 

31 ธนัวำคม 2562 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น     
บริษทั ฟ้ำขวญัทิพย ์จ ำกดั 14,000,000 5,000,000 - 19,000,000 
หกั  ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ - (19,000,000) - (19,000,000) 

สุทธิ 14,000,000 (14,000,000) - - 
 

(หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 

1 มกรำคม 2562 เพ่ิมข้ึน ลดลง 
ณ วนัท่ี 

31 ธนัวำคม 2562 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น     
บริษทั ซีไอจี (ประเทศไทย) จ ำกดั 21,000,000 11,000,000 - 32,000,000 
บริษทั ซีไอจี ดีเวลลอปเมนท ์จ ำกดั 22,261,500 38,775,643 (23,000,000) 38,037,143 
บริษทั สยำมเรลเวย ์ดีเวลลอปเมนท ์จ ำกดั 38,000,000 500,000 (38,500,000) - 
บริษทั ฟ้ำขวญัทิพย ์จ ำกดั 14,000,000 5,000,000 - 19,000,000 

รวม 95,261,500 55,275,643 (61,500,000) 89,037,743 
หกั  ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ - (89,037,143) - (89,037,143) 

สุทธิ 95,261,500 (33,761,500) (61,500,000) - 
     

เงินใหกู้ย้มืระยะยำว     
บริษทั ซีไอจี ดีเวลลอปเมนท ์จ ำกดั 182,500,000 - - 182,500,000 
หกั  ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (80,440,777) (102,059,223) - (182,500,000) 

สุทธิ 102,059,223 (102,059,223) - - 
 
 



112 C.I.Group Public Company Limited

34 

(หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 

1 มกรำคม 2561 เพ่ิมข้ึน ลดลง 
ณ วนัท่ี 

31 ธนัวำคม 2561 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น     
บริษทั ฟ้ำขวญัทิพย ์จ ำกดั 18,000,000 14,000,000 (18,000,000) 14,000,000 
     
   (หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 

1 มกรำคม 2561 เพ่ิมข้ึน ลดลง 
ณ วนัท่ี 

31 ธนัวำคม 2561 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น     
บริษทั ซีไอจี (ประเทศไทย) จ ำกดั 250,000 21,000,000 (250,000) 21,000,000 
บริษทั ซีไอจี ดีเวลลอปเมนท ์จ ำกดั 10,761,500 11,500,000 - 22,261,500 
บริษทั สยำมเรลเวย ์ดีเวลลอปเมนท ์จ ำกดั 8,250,000 29,750,000 - 38,000,000 
บริษทั ฟ้ำขวญัทิพย ์จ ำกดั 18,000,000 14,000,000 (18,000,000) 14,000,000 

รวม 37,261,500 76,250,000 (18,250,000) 95,261,500 
     

เงินใหกู้ย้มืระยะยำว     
บริษทั ซีไอจี ดีเวลลอปเมนท ์จ ำกดั 182,500,000 - - 182,500,000 
หกั ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (50,000,000) (30,440,777) - (80,440,777) 

สุทธิ 132,500,000 (30,440,777) - 102,059,223 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีกำรตั้งค่ำเผื่อ
หน้ีสงสัยจะสูญเป็นกำรให้กูย้ืมในรูปตัว๋สัญญำใชเ้งินอำยุ 12 เดือน และเมื่อทวงถำม คิดดอกเบ้ีย
ในอตัรำร้อยละ 1.50-15.00 ต่อปี เท่ำกนัทั้งสองงวด ทั้งน้ีบริษทัไดห้ยุดรับรู้รำยไดด้อกเบ้ียรับตั้งแต่
วนัท่ี 1 เมษำยน 2562 เป็นตน้ และไดบ้นัทึกค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของวงเงินให้กูย้ืมระยะสั้นท่ีมี
ควำมไม่แน่นอนในกำรรับช ำระ อยำ่งไรก็ตำม บริษทัยอ่ยยงัคงมีภำระผกูพนัท่ีจะตอ้งช ำระดอกเบ้ีย
ตำมท่ีก ำหนดในสัญญำกูย้มืเงินระหวำ่งกนั และบริษทัจะรับรู้รำยไดเ้ม่ือไดรั้บช ำระดอกเบ้ีย 

 

เม่ือวนัท่ี 15 กรกฎำคม 2559 บริษทัยอ่ยไดท้  ำสัญญำเงินกูฉ้บบัใหม่จ  ำนวนเงิน 184.00 ลำ้นบำท 
เน่ืองจำกไม่สำมำรถช ำระหน้ีไดต้ำมสัญญำเงินกูฉ้บบัเดิม ซ่ึงจ ำนวนเงินตน้รวมดอกเบ้ีย 183.06 
ลำ้นบำท ประกอบดว้ย เงินตน้ 175.90 ลำ้นบำท ดอกเบ้ียคำ้งรับ 7.16 ลำ้นบำท ให้ถือเป็นส่วนหน่ึง
ของเงินตน้ (ค ำนวณถึงวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2559) และกูย้ืมเงินเพิ่มอีก 0.94 ลำ้นบำท เพื่อน ำไปใช้
หมุนเวียนในกิจกำร โดยให้จ่ำยช ำระตำมเง่ือนไขของสัญญำเป็นงวด ๆ ละ 3 เดือน เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 
31 สิงหำคม 2559 ถึงวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2574 อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 1.50 ต่อปี 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 บริษทัย่อยไม่สำมำรถช ำระหน้ีตำมเง่ือนไขขำ้งตน้ได ้
ฝ่ำยบริหำรจึงพิจำรณำค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเงินให้กูย้ืมดงักล่ำวจ ำนวน 182.50 ลำ้นบำท และ 80.44 
ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ทั้งน้ีบริษทัไดห้ยุดรับรู้รำยไดด้อกเบ้ียรับตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษำยน 2562 เป็นตน้ไป 
เน่ืองจำกมีควำมไม่แน่นอนในกำรรับช ำระ อย่ำงไรก็ตำม บริษทัยอ่ยยงัคงมีภำระผูกพนัท่ีจะตอ้ง
ช ำระดอกเบ้ียตำมท่ีก ำหนดในสัญญำกูย้ืมเงินระหวำ่งกนั และบริษทัจะรับรู้รำยไดเ้ม่ือไดรั้บช ำระ
ดอกเบ้ีย 

(หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 

1 มกรำคม 2562 เพ่ิมข้ึน ลดลง 
ณ วนัท่ี 

31 ธนัวำคม 2562 
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 4,675,350 (2,525,350) 2,150,000 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัทั้งจ  ำนวน เป็นเงินกูย้ืม
ระยะเวลำ 3 เดือน ครบก ำหนดช ำระภำยในปี 2563 อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 15.00 ต่อปี 

 

  (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2562 2561 2562 2561 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย     
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,857,118 - - - 
     

หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน     
บริษทั ซีไอจี ดีเวลลอปเมนท ์จ ำกดั - - 3,000 3,000 

 

6.2 รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยระหวำ่งกนั 
 

  (หน่วย : บำท) 
  งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 นโยบำยกำร ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 ก ำหนดรำคำ 2562 2561 2562 2561 
รำยกำรธุรกจิกบับริษัทย่อย     
(ตดัออกจำกงบกำรเงินรวมแลว้)     

รำยไดค้่ำเช่ำ รำคำตำมสญัญำ - - 24,000 24,000 
ดอกเบ้ียรับ อตัรำตำมตัว๋สญัญำใชเ้งิน - - 2,014,460 3,466,347 
หน้ีสงสยัจะสูญ  - - 172,096,366 30,440,777 
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  (หน่วย : บำท) 
  งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 นโยบำยกำร ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 ก ำหนดรำคำ 2562 2561 2562 2561 
รำยกำรธุรกจิกบับุคคลและกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั     

ดอกเบ้ียรับ อตัรำตำมตัว๋สญัญำใชเ้งิน - 2,206,438 569,178 2,206,438 
ดอกเบ้ียจ่ำย อตัรำตำมตัว๋สญัญำใชเ้งิน - - 156,247 - 
ค่ำใชจ่้ำยอ่ืน รำคำตำมสญัญำ 1,800,000 - - - 
หน้ีสงสยัจะสูญ  21,847,232 - 21,847,232 - 

 

6.3 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำรส ำคญั 
 

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 2562 2561 2562 2561 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 26,940,000 25,079,000 25,140,000 25,079,000 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 5,748,353 1,180,179 5,748,353 1,180,179 

รวม 32,688,353 26,259,179 30,888,353 26,259,179 
 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำรน้ีเป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ำยให้แก่กรรมกำรและผูบ้ริหำรของ
บริษทัประกอบดว้ย ค่ำตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน ไดแ้ก่ เงินเดือน ผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้ง และค่ำตอบแทน
กรรมกำรรวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรูปอ่ืน ทั้งน้ีผูบ้ริหำรของบริษทัหมำยถึงบุคคลท่ีก ำหนด
ตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์

 

6.4 ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ของบริษทั 
 

ประกอบดว้ย 
 

ช่ือบริษทั 
 

ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 

บริษทั ซีไอจี (ประเทศไทย) จ ำกดั บริษทัยอ่ย โดยกำรถือหุน้ และมีผูบ้ริหำรร่วมกนั 
บริษทั ซีไอจี ดีเวลลอปเมนท ์จ ำกดั บริษทัยอ่ย โดยกำรถือหุน้ และมีผูบ้ริหำรร่วมกนั 
บริษทั สยำมเรลเวย ์ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั บริษทัยอ่ย โดยกำรถือหุน้ และมีผูบ้ริหำรร่วมกนั 
บริษทั ฟ้ำขวญัทิพย ์จ ำกดั บริษทัร่วมของบริษทัยอ่ย 
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั ประธำนกรรมกำรบริหำร 
 กรรมกำรของบริษทัยอ่ย 
 ผูถื้อหุน้บริษทั ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ำกดั(มหำชน) 
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7. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 

ประกอบดว้ย 

  (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2562 2561 2562 2561 
เงินสด 368,390 294,688 277,084 170,180 
เงินฝำกธนำคำรประเภทออมทรัพย ์ 7,016,139 8,405,360 6,345,138 3,217,106 
เงินฝำกธนำคำรประเภทกระแสรำยวนั 98,260 98,387 47,560 47,387 
เงินฝำกธนำคำรประเภทเงินฝำกประจ ำ 140,349 30,669 140,349 30,669 
เงินฝำกธนำคำรประเภท FCD 1,949,265 8,321,961 1,949,265 8,321,961 
เช็คในมือ 342,385 3,457,292 342,385 3,457,292 

รวม 9,914,788 20,608,357 9,101,781 15,244,595 
 
8. เงินลงทุนชัว่ครำว 

 

ประกอบดว้ย 
 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2562 2561 
หลกัทรัพยใ์นควำมตอ้งกำรของตลำดเพื่อคำ้   

รำคำทุน 1,960,000 1,960,000 
หกั  ค่ำเผือ่กำรปรับมูลค่ำเงินลงทุน (1,300,000) (1,300,000) 
หกั  ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำเงินลงทุน (660,000) (660,000) 

สุทธิ - - 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 หลกัทรัพยใ์นควำมตอ้งกำรของตลำดเพื่อคำ้รำยหน่ึง 
(บริษัทจดทะเบียน) ซ่ึงมีรำคำทุนจ ำนวน 1.96 ล้ำนบำท และได้บันทึกค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำเงินลงทุน
จ ำนวน 1.30 ลำ้นบำท แสดงยอดสุทธิจ ำนวน 0.66 ลำ้นบำท (รำคำปิด ณ วนัท่ี 15 สิงหำคม 2559) ณ วนัท่ี 
31 ธนัวำคม 2562 ไม่มีรำคำเสนอซ้ือปัจจุบนั เพื่อใชว้ดัมูลค่ำยติุธรรม เน่ืองจำกบริษทัจดทะเบียนดงักล่ำว
น ำส่งงบกำรเงินล่ำชำ้กวำ่ก ำหนด จึงถูกสั่งพกักำรซ้ือขำยโดยตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเป็น
เหตุใหถู้กเพิกถอนจำกกำรเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตำมขอ้บงัคบัของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
บริษทัจึงบนัทึกค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำเงินลงทุนทั้งจ  ำนวน 
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9. ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 
 

ประกอบดว้ย 
 

  (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2562 2561 2562 2561 
ลูกหน้ีกำรคำ้กิจกำรอ่ืน 187,617,095 211,588,059 182,160,114 206,448,964 
ตัว๋เงินรับ 23,437,702 2,742,480 23,437,703 2,242,480 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้และตัว๋เงินรับ 211,054,797 214,330,539 205,597,817 208,691,444 
หกั  ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (26,557,665) (25,115,858) (21,557,665) (20,115,858) 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้และตัว๋เงินรับ-สุทธิ 184,497,132 189,214,681 184,040,152 188,575,586 
     

ลูกหน้ีอ่ืนกิจกำรอ่ืน 569,427 634,377 289,427 354,377 
รำยไดค้ำ้งรับกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 2,000 2,000 
รำยไดค้ำ้งรับกิจกำรอ่ืน 1,052 32,877 - - 
ดอกเบ้ียคำ้งรับกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,847,232 2,278,065 11,525,018 9,942,314 
ดอกเบ้ียคำ้งรับกิจกำรอ่ืน 882,223 453,053 882,223 429,628 
เงินทดรองจ่ำย 547,532 50,000 280,267 - 
ค่ำใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหนำ้ 3,310,762 3,497,364 3,070,244 3,207,625 
เงินมดัจ ำค่ำสินคำ้ 2,169,517 1,101,547 2,169,517 1,101,547 
อ่ืนๆ 5,006,981 2,036,782 4,989,481 2,005,502 

รวมลูกหน้ีอ่ืน 15,334,726 10,084,065 23,208,177 17,042,993 
หกั  ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (3,127,232) - (11,525,018) - 

รวมลูกหน้ีอ่ืน-สุทธิ 12,207,494 10,084,065 11,683,159 17,042,993 
   รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 196,704,626 199,298,746 195,723,311 205,618,579 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 ลูกหน้ีกำรคำ้ส่วนหน่ึงจ ำนวน 57.85 ลำ้นบำท และ 58.21 
ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ไดมี้กำรโอนสิทธิเรียกร้องในกำรเรียกเก็บหน้ีให้กบับริษทัแห่งหน่ึง ตำมหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินขอ้ท่ี 23 โดยบริษทัยงัคงตอ้งรับผดิชอบในลูกหน้ีกำรคำ้ หำกไม่สำมำรถเรียกรับช ำระหน้ี
จำกลูกหน้ีกำรคำ้ดงักล่ำวได ้
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ลูกหน้ีกำรคำ้และตัว๋เงินรับ แยกตำมอำยไุดด้งัน้ี 
 

  (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2562 2561 2562 2561 
ตัว๋เงินรับ 23,437,702 2,742,480 23,437,702 2,242,480 
ลูกหน้ีกำรคำ้     

อยูใ่นก ำหนดช ำระ 96,617,310 128,986,755 96,541,644 128,920,407 
เกินก ำหนดช ำระ     
- ไม่เกิน 3 เดือน 62,288,419 54,799,427 61,907,105 54,743,251 
- 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน 2,136,388 726,124 2,136,388 713,553 
- 6 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน 70,428 1,659,895 70,428 1,655,895 
- มำกกวำ่ 12 เดือน 26,504,550 25,415,858 21,504,550 20,415,858 

รวม 211,054,797 214,330,539 205,597,817 208,691,444 
หกั  ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (26,557,665) (25,115,858) (21,557,665) (20,115,858) 

สุทธิ 184,497,132 189,214,681 184,040,152 188,575,586 
 

โดยปกติระยะเวลำกำรใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคำ้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลำประมำณ 15-120 วนั 
 

รำยกำรเคล่ือนไหวของค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ-ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืนกิจกำรอ่ืนส ำหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 
ยอดคงเหลือตน้ปี (25,115,858) (26,473,842) (20,115,858) (21,238,666) 
ตั้งเพิ่มในระหวำ่งปี (6,200,719) (2,291,390) (14,598,505) (2,291,390) 
ไดรั้บช ำระคืนในระหวำ่งปี 1,631,680 2,154,195 1,631,680 2,154,195 
ตดัหน้ีสูญในระหวำ่งปี - 1,495,179 - 1,260,003 
ยอดคงเหลือปลำยปี (29,684,897) (25,115,858) (33,082,683) (20,115,858) 

 

ฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษัทเช่ือว่ำค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญตำมท่ีบันทึกไว้เพียงพอใน
สถำนกำรณ์ปัจจุบนัแลว้ 
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10. รำยไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช ำระ/รำยไดค้่ำก่อสร้ำงรับล่วงหนำ้ 
 

ประกอบดว้ย 
(หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2562 2561 
รำยไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช ำระ   
มูลค่ำงำนตำมสญัญำ 645,062,459 248,733,175 
กำรรับรู้รำยไดต้ำมอตัรำส่วนของงำนท่ีท ำเสร็จ 602,659,363 127,322,396 
หกั  มูลค่ำงำนก่อสร้ำงท่ีเรียกเกบ็ (492,943,024) (93,089,416) 
รำยไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช ำระ 109,716,339 34,232,980 
หกั  ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (1,759,780) - 

รวมรำยไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช ำระ-สุทธิ 107,956,559 34,232,980 
   

เงินรับล่วงหนำ้ค่ำก่อสร้ำง   
มูลค่ำงำนตำมสญัญำ 21,054,343 - 
มูลค่ำงำนก่อสร้ำงท่ีเรียกเกบ็ 19,284,498 - 
หกั  กำรรับรู้รำยไดต้ำมอตัรำส่วนของงำนท่ีท ำเสร็จ (11,535,709) - 
รำยไดค่้ำก่อสร้ำงรับล่วงหนำ้ 7,748,789 - 

 

บริษทัมีขอ้มูลเก่ียวกบัสัญญำก่อสร้ำงท่ีอยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร ดงัน้ี 
 (หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2562 2561 
ตน้ทุนกำรก่อสร้ำงท่ีเกิดข้ึนสะสมและก ำไรท่ีรับรู้   
   (หกัขำดทุนท่ีรับรู้) จนถึงปัจจุบนั 614,195,072 127,322,396 
หกั  มูลค่ำงำนก่อสร้ำงท่ีเรียกเกบ็ (512,227,522) (93,089,416) 

รวม 101,967,550 34,232,980 
หกั  ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (1,759,780) - 

สุทธิ 100,207,770 34,232,980 
   

จ ำนวนเงินท่ีรับรู้เป็นสินทรัพย/์หน้ีสินในงบแสดงฐำนะกำรเงิน   
-  รำยไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช ำระ 107,956,559 34,232,980 
-  รำยไดค่้ำก่อสร้ำงรับล่วงหนำ้ (7,748,789) - 

สุทธิ 100,207,770 34,232,980 
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รำยกำรเคล่ือนไหวของค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ-รำยไดท่ี้ยงัไม่เรียกช ำระ ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 

 

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 
ยอดคงเหลือตน้ปี - - 
ตั้งเพิ่มในระหวำ่งปี (1,759,780) - 
ยอดคงเหลือปลำยปี (1,759,780) - 

 
11. เงินใหกู้ย้มืแก่บุคคลอ่ืนท่ีผดินดัช ำระ 

 

ประกอบดว้ย 
 

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2562 2561 
เงินตน้ 26,882,892 26,882,892 
ดอกเบ้ียคำ้งรับ 12,027,397 12,027,397 
หกั  ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (38,910,289) - 

รวม - 38,910,289 
 

รำยกำรเคล่ือนไหวของค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ-เงินให้กูย้ืมแก่บุคคลอ่ืนท่ีผิดนดัช ำระ ส ำหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 

 

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 
ยอดคงเหลือตน้ปี - - 
ตั้งเพิ่มในระหวำ่งปี (38,910,289) - 
ยอดคงเหลือปลำยปี (38,910,289) - 
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บริษทัมีเงินใหกู้ย้มืแก่บุคคลภำยนอก จ ำนวน 92.03 ลำ้นบำท (เงินตน้จ ำนวน 80.00 ลำ้นบำท 
และดอกเบ้ียค้ำงช ำระจ ำนวน 12.03 ล้ำนบำท) โดยลูกหน้ีจ ำนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงซ่ึงตั้ งอยู่ใน
จงัหวดัภูเก็ตเป็นหลกัประกนั มีรำคำประเมินเป็นเงิน 110.00 ลำ้นบำท (ตำมรำยงำนของผูป้ระเมินอิสระ
ลงวนัที่ 25 มีนำคม 2553) นอกจำกน้ีลูกหน้ีไดส่้งมอบหุ้นสำมญัจ ำนวน 450,000 หุ้น ของบริษทัจ ำกดั
แห่งหน่ึงในจงัหวดัภูเก็ตเป็นหลกัประกนัเพิ่มและเน่ืองจำกลูกหน้ีผิดนดัช ำระหน้ี บริษทัไดฟ้้องร้องด ำเนินคดี
ลูกหน้ี ศำลมีค ำพิพำกษำให้ลูกหน้ีช ำระหน้ีดงักล่ำวแก่บริษทั หำกไม่ช ำระให้บงัคบัหลกัประกนัช ำระหน้ี 
และหำกไม่พอให้บงัคบัจำกทรัพยสิ์นส่วนตวัของลูกหน้ีต่อไป โดยในเดือนมีนำคม 2553 บริษทัไดย้ื่น
ค ำขอบงัคบัยึดหลกัประกนัแลว้ เมื่อวนัที่ 14 พฤศจิกำยน 2556 บริษทัไดเ้ขำ้ร่วมประมูลซ้ือที่ดินและ
ส่ิงปลูกสร้ำง โดยเจำ้พนกังำนบงัคบัคดีไดอ้นุมติัให้บริษทัเป็นผูช้นะประมูลในรำคำขำย 60.00 ลำ้นบำท 
ต่อมำในเดือนสิงหำคม 2557 บริษทัได้จดทะเบียนรับโอนท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง และบนัทึกบญัชีเป็น 
“อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน” ส ำหรับมูลค่ำหน้ีคงเหลือ 38.91 ลำ้นบำท อยูร่ะหวำ่งติดตำมบงัคบัทรัพยสิ์น
ส่วนตวัอ่ืนของลูกหน้ีแลว้คือ หอ้งชุดและท่ีดินจ ำนวนหลำยแปลง 

 

ส ำหรับหุ้นท่ีส่งมอบมำเป็นหลกัประกนั ทนำยควำมของบริษทั เก็บรักษำไวเ้พื่อรอบงัคบัคดี
กบัหุ้นดงักล่ำว หลงัจำกท่ีไดบ้งัคบัคดีกบัทรัพยสิ์นส่วนตวัอ่ืนของลูกหน้ีแลว้คือ หอ้งชุดและท่ีดินจ ำนวน 
หลำยแปลง 

 

ในเดือนพฤษภำคม 2559 ศำลลม้ละลำยกลำงไดมี้ค ำสั่งพิทกัษท์รัพยเ์ด็ดขำดลูกหน้ี และเม่ือ
วนัท่ี 15 กรกฎำคม 2559 บริษทัไดย้ืน่ค  ำขอรับช ำระหน้ีจำกกองทรัพยสิ์นของลูกหน้ีเป็นจ ำนวนเงิน 87.34 
ลำ้นบำท 

 

เม่ือวนัท่ี 20 กุมภำพนัธ์ 2560 เจำ้พนกังำนบงัคบัคดีมีประกำศขำยทอดตลำดท่ีดินของลูกหน้ีแลว้ 
และมีกำรขำยทอดตลำดท่ีดินแลว้บำงส่วนเม่ือวนัท่ี 20 เมษำยน 2560 

 

เมื่อวนัที่ 1 สิงหำคม 2560 เจำ้พนกังำนพิทกัษ์ทรัพยไ์ดม้ีหมำยนดัประชุมเจำ้หน้ีคร้ังแรก 
แต่ลูกหน้ีมิไดย้ื่นค ำขอประนอมหน้ีต่อเจำ้พนกังำนพิทกัษ์ทรัพยแ์ต่อยำ่งใด เจำ้พนกังำนพิทกัษ์ทรัพยจึ์ง
รำยงำนศำลเพื่อขอใหศ้ำลมีค ำพิพำกษำใหลู้กหน้ีลม้ละลำยแลว้เม่ือวนัท่ี 5 กนัยำยน 2560 

 

อย่ำงไรก็ตำมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2553 เป็นตน้ไป บริษทัหยุดรับรู้รำยไดด้อกเบ้ียรับจำก
ตน้เงินกูจ้  ำนวน 80.00 ลำ้นบำท ดงักล่ำว โดยจะรับรู้เงินส่วนเกินจำกกำรช ำระดอกเบ้ียคำ้งรับเป็นรำยได้
ในรอบบญัชีท่ีบริษทัไดรั้บช ำระเงินและบริษทัไดท้  ำกำรตั้งค่ำเผื่อของเงินให้กูย้ืมแก่บุคคลภำยนอกแลว้
ทั้งจ  ำนวน 
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12. เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจกำรอ่ืน 
 

  (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2562 2561 2562 2561 
ยอดคงเหลือตน้ปี 6,200,000 - - - 
กูเ้พิ่มระหวำ่งปี 51,519,691 6,200,000 4,000,000 - 
ดอกเบ้ียทบตน้ 1,440,409 - 98,630 - 
รับช ำระระหวำ่งปี (23,098,630) - (98,630) - 
ยอดคงเหลือปลำยปี 36,061,470 6,200,000 4,000,000 - 
หกั  ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (36,061,470) - (4,000,000) - 

สุทธิ - 6,200,000 - - 
 
รำยกำรเคล่ือนไหวของค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ-เงินให้กูย้ืมระยะสั้ นแก่กิจกำรอ่ืนส ำหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 
 

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 
ยอดคงเหลือตน้ปี - - - - 
ตั้งเพิ่มในระหวำ่งปี (36,160,100) - (4,098,630) - 
ไดรั้บช ำระคืนในปี 98,630 - 98,630 - 
ยอดคงเหลือปลำยปี (36,061,470) - (4,000,000) - 
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ตำมงบกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 เงินให้กู ้ยืมระยะสั้ นแก่กิจกำรอ่ืน
จ ำนวน 10.52 ลำ้นบำท และ 3.00 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั (ตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 
จ ำนวน 4.00 ลำ้นบำท) เป็นเงินให้กูย้ืมในรูปของสัญญำกูย้ืมเงินระยะเวลำ 3 เดือน เม่ือครบก ำหนดช ำระผูกู้ ้
ไม่สำมำรถช ำระหน้ีตำมก ำหนดได ้บริษทัจึงขยำยเวลำในกำรจ่ำยช ำระหน้ีออกไปดงัน้ี 

 

วงเงินกู ้  อนุมติัโดย เม่ือวนัท่ี จ ำนวนเงิน ครบก ำหนด 
(หน่วย : ลำ้นบำท)    (หน่วย : พนับำท)  

4.00 คร้ังท่ี 1 สญัญำให้กูย้มืเงิน 2 ม.ค. 2562 4,000.00 2 มี.ค. 2562 
 คร้ังท่ี 2 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริหำรคร้ังท่ี 6/2562 6 มี.ค. 2562 4,000.00 2 พ.ค. 2562 
 คร้ังท่ี 3 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริหำรคร้ังท่ี 7/2562 9 เม.ย. 2562 4,000.00 2 มิ.ย. 2562 
 คร้ังท่ี 4 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริหำรคร้ังท่ี 9/2562 4 มิ.ย. 2562 4,000.00 31 ส.ค. 2562 
 คร้ังท่ี 5 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริหำรคร้ังท่ี 14/2562 2 ก.ย. 2562 4,000.00 30 พ.ย. 2562 

3.11 คร้ังท่ี 1 สญัญำให้กูย้มืเงิน 13 ธ.ค. 2561 3,000.00 13 มี.ค. 2562 
 คร้ังท่ี 2 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัยอ่ยคร้ังท่ี 2/2562 10 มี.ค. 2562 3,112.79 13 มิ.ย. 2562 
 คร้ังท่ี 3 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัยอ่ยคร้ังท่ี 4/2562 27 พ.ค. 2562 3,112.79 13 ก.ย. 2562 
 คร้ังท่ี 4 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัยอ่ยคร้ังท่ี 11/2562 16 ก.ย. 2562 3,112.79 13 ธ.ค. 2562 

1.00 สญัญำท่ี 2 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัยอ่ยคร้ังท่ี 5/2562 21 มิ.ย. 2562 1,000.00 24 ก.ย. 2562 
  ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัยอ่ยคร้ังท่ี 13/2562 2 ธ.ค. 2562 1,000.00 23 มี.ค. 2563 

1.08 สญัญำท่ี 3 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัยอ่ยคร้ังท่ี 9/2562 22 ก.ค. 2562 1,075.35 24 ต.ค. 2562 
  ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัยอ่ยคร้ังท่ี 12/2562 30 ต.ค. 2562 1,075.35 24 ม.ค. 2563 

1.33 สญัญำท่ี 4 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัยอ่ยคร้ังท่ี 9/2562 22 ก.ค. 2562 1,332.15 24 ต.ค. 2562 
  ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัยอ่ยคร้ังท่ี 12/2562 30 ต.ค. 2562 1,332.15 24 ต.ค. 2563 

10.52      
 

โดยกำรกูย้มืดงักล่ำวผูกู้ย้ืมน ำเช็คจ่ำยล่วงหนำ้มูลค่ำ 11.05 ลำ้นบำท เป็นหลกัทรัพยค์  ้ำประกนั 
พร้อมกรรมกำรของบริษทัดงักล่ำวลงนำม ค ้ำประกนั อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 15.00 ต่อปี เท่ำกนัทั้งสองงวด
แต่เน่ืองจำกลูกหน้ีเงินให้กูย้ืมคำ้งช ำระดอกเบ้ียและเงินตน้ตำมท่ีก ำหนดเกิน 6 เดือน จึงมีควำมไม่แน่นอน
ในกำรรับช ำระและบริษทัไดพ้ิจำรณำตั้งส ำรองค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญทั้งจ  ำนวน ทั้งน้ี บริษทัไดห้ยุดรับรู้
รำยได้ดอกเบ้ียรับ ตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษำยน 2562 เป็นตน้ไป เน่ืองจำกมีควำมไม่แน่นอนในกำรรับช ำระ 
อย่ำงไรก็ตำมบริษทัดงักล่ำวยงัคงมีภำระผูกพนัท่ีจะตอ้งช ำระดอกเบ้ียตำมท่ีก ำหนดในสัญญำกู้ยืมเงิน
ระหวำ่งกนั และบริษทัจะรับรู้รำยไดเ้ม่ือไดรั้บช ำระดอกเบ้ีย 

 

ตำมงบกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 เงินให้กูย้ืมระยะสั้ นแก่กิจกำรอ่ืน
จ ำนวน 14.54 ลำ้นบำท เป็นกำรกูย้ืมตำมสัญญำเงินกู ้ก ำหนดจ่ำยคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียภำยใน 3 เดือน 
อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 15.00 ต่อปี ทั้งน้ีบริษทัได้หยุดรับรู้รำยได้ดอกเบ้ียรับตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษำยน 2562 
เป็นตน้ไป และไดบ้นัทึกค่ำเผือ่หน้ีสัยจะสูญทั้งจ  ำนวน เน่ืองจำกมีควำมไม่แน่นอนในกำรรับช ำระ 
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13. สินคำ้คงเหลือ 
 

ประกอบดว้ย 
  (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2562 2561 2562 2561 
วตัถุดิบ 87,559,166 122,446,974 87,428,831 122,355,569 
งำนระหวำ่งท ำ 7,954,135 7,138,033 7,954,135 7,138,033 
สินคำ้ส ำเร็จรูป 15,397,514 23,383,051 15,397,514 23,383,051 
สินคำ้ระหวำ่งทำง 4,406,075 12,255,326 4,406,075 12,255,326 
วสัดุส้ินเปลือง 4,525,669 5,160,722 4,442,512 4,985,488 
วตัถุดิบรอโอนเขำ้งำน 14,741,639 25,125,426 14,741,639 25,125,426 

รวม 134,584,198 195,509,532 134,370,706 195,242,893 
หกั  ค่ำเผือ่มูลค่ำสินคำ้คงเหลือลดลง (10,418,308) (16,126,506) (10,418,308) (16,126,506) 

สุทธิ 124,165,890 179,383,026 123,952,398 179,116,387 
 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 ค่ำเผือ่มูลค่ำสินคำ้คงเหลือลดลงมีรำยกำร
เคล่ือนไหวดงัน้ี 

(หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 
ค่ำเผือ่มูลค่ำสินคำ้คงเหลือลดลง-ตน้ปี (16,126,506) (16,220,865) (16,126,506) (16,220,865) 
โอนกลบัระหวำ่งปี 5,708,198 94,359 5,708,198 94,359 
ค่ำเผือ่มูลค่ำสินคำ้คงเหลือลดลง-ปลำยปี (10,418,308) (16,126,506) (10,418,308) (16,126,506) 

  

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2562 2561 2562 2561 
ตน้ทุนของสินคำ้คงเหลือท่ีบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำย 
   และไดร้วมในบญัชีตน้ทุนขำยและบริกำร 

    

- ตน้ทุนขำยและบริกำร 1,410,874,472 942,320,940 1,389,943,068 913,839,243 
- โอนกลบัจำกกำรลดมูลค่ำสินคำ้คงเหลือ (5,708,198) (94,359) (5,708,198) (94,359) 

สุทธิ 1,405,166,274 942,226,581 1,384,234,870 913,744,884 
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14. เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 บริษทัถือหุน้ในบริษทัยอ่ยโดยมีอตัรำส่วนดงัน้ี 
 

     (หน่วย : บำท) 
     งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 

ช่ือบริษทั 
 

ทุน 
ช ำระแลว้ 

 
สดัส่วนร้อยละ 
กำรลงทุน 

 
วิธีรำคำทุน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  

เงินปันผล 
ส ำหรับปี 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

- บริษทั ซีไอจี (ประเทศไทย) จ  ำกดั 54,000 54,000 99.98 99.98 58,485,000 53,985,000 - - 
- บริษทั ซีไอจี ดีเวลลอปเมนท ์จ ำกดั 100,000 100,000 99.97 99.97 146,547,841 146,547,841 - - 
- บริษทั สยำมเรลเวย ์ดีเวลลอปเมน้ท ์จ  ำกดั 41,180 1,000 99.99 99.97 41,979,700 999,700 - - 

รวม     247,012,541 201,532,541 - - 
หกั  ค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุน     (218,117,714) (170,976,182)   

สุทธิ     28,894,827 30,556,359   
 

บริษทั ซีไอจี (ประเทศไทย) จ  ำกดั 
 

เม่ือวนัท่ี 1 กรกฎำคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี 7/2562 ไดมี้มติอนุมติัเรียก
ช ำระค่ำหุ้นสำมญัเพิ่มเติมหุ้นละ 15.00 บำท จำกเดิมหุ้นละ 40.00 บำท เป็นหุ้นละ 55.00 บำท จ ำนวน 
100,000 หุ้น เป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ิน 1.50 ล้ำนบำท ซ่ึงได้รับช ำระจำกผูถื้อหุ้นเรียบร้อยแล้วเมื่อวนัท่ี 
24 กรกฎำคม 2562 และบริษทัไดจ้ดทะเบียนกบักระทรวงพำณิชยแ์ลว้ เม่ือวนัท่ี 8 สิงหำคม 2562 

 

เม่ือวนัท่ี 22 กรกฎำคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี 9/2562 ไดมี้มติอนุมติัเรียก
ช ำระค่ำหุ้นสำมญัเพิ่มเติมหุ้นละ 15.00 บำท จำกเดิมหุ้นละ 55.00 บำท เป็นหุ้นละ 70.00 บำท จ ำนวน 
100,000 หุ้น เป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ิน 1.50 ลำ้นบำท ซ่ึงไดรั้บช ำระจำกผูถื้อหุ้นเรียบร้อยแลว้เม่ือวนัท่ี 2 สิงหำคม 
2562 และบริษทัไดจ้ดทะเบียนกบักระทรวงพำณิชยแ์ลว้ เม่ือวนัท่ี 8 สิงหำคม 2562 

 

เม่ือวนัท่ี 22 สิงหำคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี 10/2562 ไดมี้มติอนุมติัเรียก
ช ำระค่ำหุ้นสำมญัเพิ่มเติมหุ้นละ 20.00 บำท จำกเดิมหุ้นละ 70.00 บำท เป็นหุ้นละ 90.00 บำท จ ำนวน 
100,000 หุ้น เป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ิน 2.00 ลำ้นบำท ซ่ึงบริษทัไดรั้บช ำระจำกผูถื้อหุ้น จ ำนวน 1.50 ลำ้นบำท 
และบริษทัไดจ้ดทะเบียนกบักระทรวงพำณิชยแ์ลว้ เม่ือวนัท่ี 11 ตุลำคม 2562 และวนัท่ี 2 ธนัวำคม 2562 

 

เม่ือวนัท่ี 23 มกรำคม 2561 ท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นของบริษทั คร้ังท่ี 1/2561 ไดมี้มติอนุมติั
เรียกช ำระค่ำหุ้นเพิ่มเติมหุ้นละ 10 บำท จำกเดิมหุ้นละ 30 บำท เป็นหุ้นละ 40 บำท จ ำนวน 100,000 หุ้น 
เป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ิน 1.00 ลำ้นบำท ซ่ึงไดรั้บช ำระจำกผูถื้อหุ้นเรียบร้อยแลว้ในเดือนมกรำคม 2561 และ
บริษทัไดจ้ดทะเบียนกบักระทรวงพำณิชยแ์ลว้ เม่ือวนัท่ี 16 กุมภำพนัธ์ 2561 
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บริษทั ซีไอจี ดีเวลลอปเมนท ์จ ำกดั 
 

เม่ือวนัท่ี 6 กุมภำพนัธ์ 2561 ท่ีประชุมวสิำมญัผูถื้อหุน้ของบริษทั คร้ังท่ี 1/2561 ไดมี้มติเปล่ียนช่ือ
บริษทัจำกช่ือเดิม บริษทั เดอ ละไม จ ำกดั เป็นบริษทั ซีไอจี ดีเวลลอปเมนท์ จ ำกดั บริษทัไดจ้ดทะเบียน
เปล่ียนช่ือบริษทักบักระทรวงพำณิชยแ์ลว้ เม่ือวนัท่ี 14 กุมภำพนัธ์ 2561 

 

บริษทั สยำมเรลเวย ์ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั 
 

เม่ือวนัท่ี 29 มีนำคม 2562 ท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นของบริษทัคร้ังท่ี 1/2562 ไดมี้มติอนุมติั
เพิ่มทุนจดทะเบียนจำกจ ำนวน 1.00 ลำ้นบำท เป็นจ ำนวน 50.00 ลำ้นบำท โดยเรียกช ำระค่ำหุ้นทั้งจ  ำนวน 
และได้รับช ำระค่ำหุ้นมูลค่ำหุ้นละ 83.63บำท เป็นจ ำนวนเงิน 40.98 ล้ำนบำท รวมเป็นทุนท่ีช ำระแล้ว
จ ำนวน 41.98 ลำ้นบำท ซ่ึงบริษทัไดจ้ดทะเบียนกบักระทรวงพำณิชยแ์ลว้ เม่ือวนัท่ี 11 เมษำยน 2562 

 

รำยกำรเคลื่อนไหวของค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำเงินลงทุนในบริษทัย่อยส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 

 

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 
ยอดคงเหลือตน้ปี (170,976,182) (146,547,841) 
เพิ่มข้ึนระหวำ่งปี (47,141,532) (24,428,341) 
ยอดคงเหลือปลำยปี (218,117,714) (170,976,182) 

 
15. เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัถือหุน้ในบริษทัร่วม โดยมีอตัรำส่วนดงัน้ี 
 

   (หน่วย : บำท) 
   งบกำรเงินรวม 
   มูลค่ำตำมบญัชี 
 สัดส่วนเงินลงทุน(%) ตำมวธีิส่วนไดเ้สีย 

ช่ือบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2562 2561 2562 2561 

บริษทั ฟ้ำขวญัทิพย ์จ ำกดั 29.67 29.67 12,209,551 33,313,426 
หกั  ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำเงินลงทุน   (12,209,551) - 

สุทธิ   - 33,313,426 
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รำยกำรเคลื่อนไหวของค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำเงินลงทุนในบริษทัร่วมส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 2562 2561 
ยอดคงเหลือตน้งวด - - 
ตั้งเพิ่มในระหวำ่งงวด (12,209,551) - 
ยอดคงเหลือปลำยงวด (12,209,551) - 
 

ขอ้มูลทำงกำรเงินของบริษทัร่วม 
 

ขอ้มูลทำงกำรเงินตำมท่ีแสดงอยูใ่นงบกำรเงินของบริษทั ฟ้ำขวญัทิพย ์จ ำกดั โดยสรุปมีดงัน้ี 
 

 (หน่วย : บำท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2562 2561 
สินทรัพยห์มุนเวยีน 19,717,138 17,103,185 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 412,447,466 402,445,855 

รวมสินทรัพย ์ 432,164,604 419,549,040 
หน้ีสินหมุนเวยีน (391,125,752) (323,442,209) 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน (16,060,686) - 

รวมหน้ีสิน (407,186,438) (323,442,209) 
   สินทรัพยสุ์ทธิ 24,978,166 96,106,831 

 
(หน่วย : บำท) 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2562 2561 
รำยได ้ 130,265,210 90,349,008 
ขำดทุนส ำหรับปี (71,128,665) (68,334,477) 
ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส ำหรับปี - - 
ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวมส ำหรับปี (71,128,665) (68,334,477) 
เงินปันผลรับจำกบริษทัร่วมระหวำ่งปี - - 
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กระทบยอดขอ้มูลทำงกำรเงินขำ้งตน้กบัมูลค่ำตำมบญัชีของส่วนไดเ้สียของบริษทั ฟ้ำขวญัทิพย ์
จ  ำกดั ท่ีรับรู้ในงบกำรเงินรวม มีดงัน้ี 
 (หน่วย : บำท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2562 2561 
สินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัร่วม 24,978,166 96,106,831 
หกั เงินจ่ำยเพิ่มทุน - บริษทั ซีไอจี (ประเทศไทย) จ  ำกดั (17,802,000) (17,802,000) 

เงินจ่ำยล่วงหนำ้ค่ำหุน้ - บุคคลอ่ืน (26,025,000) (26,025,000) 
สุทธิ (18,848,834) 52,279,831 

สัดส่วนกำรถือหุน้ของกลุ่มบริษทั (ร้อยละ) 29.67 29.67 
 (5,592,449) 15,511,426 
เพิ่มทุนหุน้สำมญั 17,802,000 17,802,000 
มูลค่ำตำมบญัชีของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วม 12,209,551 33,313,426 

 

เม่ือวนัท่ี 14 กุมภำพนัธ์ 2561 ผูบ้ริหำรแผนของบริษทั ฟ้ำขวญัทิพย ์จ  ำกดั ได้ยื่นค ำร้องต่อ
ศำลลม้ละลำยกลำงพิจำรณำและมีค ำสั่งให้ยกเลิกกำรฟ้ืนฟูกิจกำรของบริษทั ฟ้ำขวญัทิพย ์จ  ำกดั ซ่ึงในวนัท่ี 
31 กรกฎำคม 2561 ศำลลม้ละลำยกลำงมีค ำสั่งใหอ้อกจำกกำรฟ้ืนฟูกิจกำรของบริษทั ฟ้ำขวญัทิพย ์จ  ำกดั 
 

ตำมรำยงำนกำรประชุมวิสำมญัผูถ้ือหุ ้น คร้ังที่ 2/2561 ลงวนัที่ 10 กนัยำยน 2561 ของ
บริษทั ฟ้ำขวญัทิพย ์จ  ำกดั (บริษทัร่วม) มีมติอนุมติัใหเ้พิ่มทุนจดทะเบียน และแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ 
โดยกำรออกหุ้นสำมญัเพิ่มทุนจ ำนวน 150,000,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 1.00 บำท เป็นจ ำนวน 150.00 
ลำ้นบำท โดยแบ่งเป็นดงัน้ี 

 

งวดท่ี 1 วนัท่ี 20 กนัยำยน 2561 จ ำนวน 60.00 ลำ้นบำท 
 

งวดท่ี 2 วนัท่ี 20 พฤศจิกำยน 2561 จ ำนวน 60.00 ลำ้นบำท 
 

งวดท่ี 3 วนัท่ี 20 ธนัวำคม 2561 จ ำนวน 30.00 ลำ้นบำท 
 

ต่อมำเม่ือวนัท่ี 24 กนัยำยน 2561 บริษทั ฟ้ำขวญัทิพย ์จ  ำกดั มีมติแต่งตั้งกรรมกำรผูมี้อ  ำนำจของ
บริษทั ซีไอจี (ประเทศไทย) จ ำกดั เขำ้เป็นกรรมกำรผูจ้ดักำรและเป็นส่วนหน่ึงของคณะกรรมกำรบริหำร
ของบริษทั ฟ้ำขวญัทิพย ์จ  ำกดั ตลอดจนเปล่ียนหนงัสือรับรองของกรมพฒันำธุรกำรคำ้ท ำใหบ้ริษทั ซีไอจี 
(ประเทศไทย) จ  ำกดั มีอิทธิพลอย่ำงมีนยัส ำคญัต่อ บริษทั ฟ้ำขวญัทิพย ์จ  ำกดั ส่งผลให้บริษทัมีอิทธิพล
ทำงออ้มต่อบริษทั ฟ้ำขวญัทิพย ์จ  ำกดั และเปล่ียนสถำนะจำกบริษทัอ่ืนเป็นบริษทัร่วมตั้งแต่ไตรมำส 3 ปี 2561 
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ระหว่ำงปี 2561 บริษัท ฟ้ำขวญัทิพย  ์จ ำกดั ได้รับเงินค่ำหุ้นเพิ่มทุนจำกกำรซ้ือหุ้นสำมญั
จ ำนวน 43.83 ลำ้นหุ้น รำคำหุน้ละ 1.00 บำท รวมเป็นเงินจ ำนวน 43.83 ลำ้นบำท ซ่ึงบริษทัไดจ้ดทะเบียน
เพิ่มทุนบำงส่วนกบักระทรวงพำณิชยแ์ลว้ ท ำให้ทุนจดทะเบียนเพิ่มข้ึนจ ำนวน 17.80 ลำ้นบำท ส่วนท่ีเหลือ
รับรู้เป็นเงินรับล่วงหนำ้ค่ำหุน้จ ำนวน 26.03 ลำ้นบำท 

 

เงินลงทุนในบริษทั ฟ้ำขวญัทิพย ์จ ำกดั เดิมเป็นเงินลงทุนทัว่ไป ต่อมำบริษทั ฟ้ำขวญัทิพย ์จ ำกดั 
ไดอ้อกจำกแผนฟ้ืนฟูกิจกำรเมื่อวนัที่ 31 กรกฎำคม 2561 ท ำให้เงินลงทุนดงักล่ำวเปล่ียนเป็นเงินลงทุน
ในบริษทัร่วม ดงันั้นบริษทัจึงไดน้ ำวธีิส่วนไดเ้สียมำถือปฏิบติั จำกเดิมท่ีบนัทึกโดยวธีิรำคำทุน ซ่ึง ณ วนัท่ี 
31 ธนัวำคม 2562 บริษทัร่วมไดด้ ำเนินกำรประเมินมูลค่ำยติุธรรมของท่ีดินและอำคำรโรงงำนระหวำ่งก่อสร้ำง 
เม่ือวนัท่ี 8 กรกฎำคม 2562 โดยมีรำยละเอียด ดงัน้ี 

 

 (หน่วย : บำท) 
 รำคำทุน ณ วนัที่ 

31 กรกฎำคม 2561 
มูลค่ำ 
ยติุธรรม 

ก ำไร 
(ขำดทุน) 

สัดส่วน 
กำรถือหุน้ของบริษทั 

รับรู้ใน 
ก ำไรสะสมตน้งวด 

ท่ีดิน 927,459 940,000 12,541 29.67 3,721 
ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำง 82,882,830 42,480,000 (40,402,830) 29.67 (11,987,520) 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม-อำคำรโรงงำน - - -  (1,285,508) 

รวม 83,810,289 43,420,000 (40,390,289)  (13,269,307) 
เคร่ืองจกัรระหวำ่งติดตั้ง 358,514,012 อยูร่ะหวำ่งกำรประเมินมูลค่ำยติุธรรม 

รวมทั้งหมด 442,324,301  
 

ปัจจุบนัท่ีดินและอำคำรโรงงำนระหว่ำงก่อสร้ำงมีมูลค่ำยุติธรรมตำมรำยงำนประเมินรำคำ 
จ ำนวน 43.42 ลำ้นบำท มีรำคำทุนต ่ำกวำ่มูลค่ำยุติธรรม จ ำนวน 40.39 ลำ้นบำท และบริษทัไดโ้อนอำคำร
โรงงำนระหว่ำงก่อสร้ำงเป็นทรัพยสิ์นและคิดค่ำเส่ือมรำคำตั้งแต่วนัท่ีทรัพยสิ์นพร้อมใช้งำนจ ำนวน 4.33 
ลำ้นบำท ซ่ึงบริษทัรับรู้ส่วนไดเ้สียจำกผลขำดทุนดงักล่ำวในก ำไรสะสมตน้งวดจ ำนวน 13.27 ลำ้นบำท 
ทั้งน้ี มูลค่ำยุติธรรมของท่ีดินและอำคำรโรงงำนระหวำ่งก่อสร้ำงประเมินโดยผูป้ระเมินรำคำอิสระท่ีไดรั้บ
ควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์โดยใชว้ิธีเปรียบเทียบ
รำคำตลำด (Market App roach) ส ำหรับกำรประเมินรำคำท่ีดิน และวิธีต้นทุนทดแทน (Cost Approach) 
ส ำหรับกำรประเมินรำคำท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำง โดยมูลค่ำยุติธรรมของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน
เป็นล ำดบัชั้นระดบัท่ี 3 และบริษทัอยูร่ะหวำ่งกำรประเมินมูลค่ำยติุธรรมของเคร่ืองจกัรระหวำ่งติดตั้ง 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 บริษทั ฟ้ำขวญัทิพย ์จ ำกดั ไม่สำมำรถช ำระหน้ีสินภำยใต้
สัญญำปรับโครงสร้ำงหน้ีตำมเง่ือนไขท่ีระบุในแผนฟ้ืนฟู บริษทั ฟ้ำขวญัทิพย ์จ ำกดั จึงจดัประเภทหน้ีสิน
ตำมสัญญำปรับโครงสร้ำงหน้ีทั้งจ  ำนวนเป็นหน้ีสินหมุนเวยีน 
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16. เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั 
 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 บริษทัได้น ำเงินฝำกธนำคำรไปเป็นหลกัประกนั
กำรช ำระหน้ีของธนำคำรพำณิชย ์และเป็นหลกัประกนักำรออกหนงัสือค ้ำประกนัของธนำคำรของบริษทั
ตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ท่ี 35.1 

 
17. อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน 

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ท่ีดินและ 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 
อำคำรและ 

ส่วนปรับปรุงอำคำร 
อำคำรระหวำ่ง

ก่อสร้ำง 
รวม 

รำคำทุน :-     
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2561 60,133,158 1,092,055 - 61,225,213 
ซ้ือเพ่ิม - 1,650,000 - 1,650,000 
รับโอนจำกท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 36,173,774 - 49,183,420 85,357,194 
โอนเขำ้/โอนออก (39,815,370) 39,815,370 2,940,000 2,940,000 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 56,491,562 42,557,425 52,123,420 151,172,407 
ซ้ือเพ่ิม - - 1,431,779 1,431,779 
ขำย (36,173,774) (53,555,199) - (89,728,973) 
โอนเขำ้/โอนออก - 53,555,199 (53,555,199) - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 20,317,788 42,557,425 - 62,875,213 

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม :-     
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2561 - (169,603) - (169,603) 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - (4,059,406) - (4,059,406) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 - (4,229,009) - (4,229,009) 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - (5,012,939) - (5,012,939) 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสมของตน้ทุนสินทรัพยท่ี์ขำย - 894,297 - 894,297 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 - (8,347,651) - (8,347,651) 

มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี :-     
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 56,491,562 38,328,416 52,123,420 146,943,398 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 20,317,788 34,209,774 - 54,527,562 

ค่ำเส่ือมรำคำท่ีอยูใ่นก ำไรขำดทุนส ำหรับปี     
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561    4,059,406 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562    5,012,939 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนมีมูลค่ำยุติธรรมตำมรำยงำน
กำรประเมินรำคำ จ ำนวน 75.69 ลำ้นบำท และจ ำนวน 235.69 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ทั้งน้ีมูลค่ำยุติธรรมของ
อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนประเมินโดยผูป้ระเมินรำคำอิสระท่ีได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์โดยใช้วิธีเปรียบเทียบรำคำตลำด (Market Approach) 
ส ำหรับกำรประเมินรำคำท่ีดิน และวิธีคิดตน้ทุน (Cost Approach) ส ำหรับกำรประเมินรำคำอำคำรและ
ส่ิงปลูกสร้ำง ทั้งน้ี มูลค่ำยติุธรรมของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนเป็นล ำดบัชั้นระดบัท่ี 3 
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18. ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 
 

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 
ท่ีดินและส่วน
ปรับปรุงท่ีดิน 

อำคำร 
และส่วนปรับปรุง 

เคร่ืองจกัร 
และอุปกรณ์ 

เคร่ืองตกแตง่ติดตั้งและ 
อุปกรณ์ส ำนกังำน 

ระบบ 
โครงสร้ำง 

ยำนพำหนะ สินทรัพย ์
ระหวำ่งติดตั้ง 

รวม 

รำคำทุน :-         
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2561 130,659,633 527,610,675 677,656,738 29,872,920 1,173,742 31,181,944 41,678,965 1,439,834,617 
ซ้ือเพิ่ม 31,646,260 71,387 23,512,127 1,750,302 42,304 684,386 15,363,799 73,070,565 
รับโอนสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขำย - - 12,176,659 - - - - 12,176,659 
โอนเขำ้ 638,550 89,302 3,251,219 21,603 - - - 4,000,674 
โอนออก - - - - - - (4,000,674) (4,000,674) 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย (324,729) (1,460,774) (32,306,521) (4,925,020) (122,056) (1,385,047) - (40,524,147) 
โอนไปสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขำย (36,173,773) - - - - - (49,183,420) (85,357,193) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 126,445,941 526,310,590 684,290,222 26,719,805 1,093,990 30,481,283 3,858,670 1,399,200,501 
ซ้ือเพิ่ม - 782,115 15,551,410 1,267,894 349,761 1,121,402 2,183,454 21,256,036 
โอนเขำ้ - 205,276 4,266,197 653,149 37,462 - 621,643 5,783,727 
โอนออก - (34,230) - (538,146) - - (4,552,604) (5,124,980) 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - (3,234,676) (3,409,364) (12,000) - - (6,656,040) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 126,445,941 527,263,751 700,873,153 24,693,338 1,469,213 31,602,685 2,111,163 1,414,459,244 

         

คำ่เส่ือมรำคำสะสม :-         
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2561 (66,452) (256,045,074) (535,821,191) (24,237,026) (1,042,437) (23,168,239) - (840,380,419) 
คำ่เส่ือมรำคำส ำหรับปี (33,226) (18,174,393) (37,807,592) (1,601,425) (41,753) (4,631,672) - (62,290,061) 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย 74,915 1,200,648 31,860,925 4,865,915 61,958 1,385,045 - 39,449,406 
โอนไปสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขำย - - (11,039,755) - - - - (11,039,755) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 (24,763) (273,018,819) (552,807,613) (20,972,536) (1,022,232) (26,414,866) - (874,260,829) 
คำ่เส่ือมรำคำส ำหรับปี (8,254) (17,486,605) (27,982,553) (1,439,864) (73,514) (2,300,532) - (49,291,322) 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - 2,554,943 3,393,885 5,947 - - 5,954,775 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 (33,017) (290,505,424) (578,235,223) (19,018,515) (1,089,799) (28,715,398) - (917,597,376) 

         

คำ่เผื่อกำรดอ้ยคำ่ :-         
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2561 - (97,069,230) - - - - - (97,069,230) 
รับโอนสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขำย - - (290,241) - - - - (290,241) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 - (97,069,230) (290,241) - - - - (97,359,471) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 - (97,069,230) (290,241) - - - - (97,359,471) 

         

มูลคำ่สุทธิตำมบญัชี :-         
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 126,421,178 156,222,541 131,192,368 5,747,269 71,758 4,066,417 3,858,670 427,580,201 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 126,412,924 139,689,097 122,347,689 5,674,823 379,414 2,887,287 2,111,163 399,502,397 

         

คำ่เส่ือมรำคำท่ีอยูใ่นงบก ำไรขำดทุนส ำหรับปี         
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561        62,290,061 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562        49,291,322 
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 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
ท่ีดินและส่วน
ปรับปรุงท่ีดิน 

อำคำรและ 
ส่วนปรับปรุง 

เคร่ืองจกัร 
และอุปกรณ์ 

เคร่ืองตกแต่งติดตั้ง 
และอุปกรณ์ส ำนกังำน 

ยำนพำหนะ สินทรัพย ์
ระหวำ่งติดตั้ง 

รวม 

รำคำทุน :-        
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2561 130,211,149 165,990,286 677,656,738 21,704,367 29,096,168 41,657,362 1,066,316,070 
ซ้ือเพ่ิม 8,061 71,387 23,512,127 1,539,598 684,386 15,363,799 41,179,358 
รับโอนไปสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขำย - - 12,176,659 - - - 12,176,659 
โอนเขำ้ 638,550 89,302 3,251,219 - - - 3,979,071 
โอนออก - - - - - (3,979,071) (3,979,071) 
จ ำหน่ำย/ตดัจ  ำหน่ำย - (600,000) (32,306,521) (2,367,925) (1,385,047) - (36,659,493) 
โอนไปอสังหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน (36,173,774) - - - - (49,183,420) (85,357,194) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 94,683,986 165,550,975 684,290,222 20,876,040 28,395,507 3,858,670 997,655,400 
ซ้ือเพ่ิม - - 12,851,410 948,805 1,121,402 2,107,691 17,029,308 
โอนเขำ้ - 205,276 4,266,197 76,440 - 697,406 5,245,319 
โอนออก - - - - - (4,552,604) (4,552,604) 
จ ำหน่ำย/ตดัจ  ำหน่ำย - - (3,234,676) (3,253,534) - - (6,488,210) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 94,683,986 165,756,251 698,173,153 18,647,751 29,516,909 2,111,163 1,008,889,213 
        

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม :-        
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2561 - (116,151,589) (533,583,237) (18,948,837) (21,082,466) - (689,766,129) 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - (7,575,590) (38,204,544) (1,401,810) (4,631,672) - (51,813,616) 
โอนไปสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขำย - - (10,642,803) - - - (10,642,803) 
จ ำหน่ำย/ตดัจ  ำหน่ำย - 599,999 31,860,925 2,343,542 1,385,045 - 36,189,511 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 - (123,127,180) (550,569,659) (18,007,105) (24,329,093) - (716,033,037) 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - (6,851,175) (27,797,622) (1,204,561) (2,300,532) - (38,153,890) 
จ ำหน่ำย/ตดัจ  ำหน่ำย - - 2,554,943 3,242,206 - - 5,797,149 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 - (129,978,355) (575,812,338) (15,969,460) (26,629,625) - (748,389,778) 
        

ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ :-        
ณ วนัท่ี 1 ธนัวำคม 2561 - - - - - - - 
รับโอนสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขำย - - (290,241) - - - (290,241) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 - - (290,241) - - - (290,241) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 - - (290,241) - - - (290,241) 
        

มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี :-        
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 94,683,986 42,423,795 133,430,322 2,868,935 4,066,414 3,858,670 281,332,122 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 94,683,986 35,777,896 122,070,574 2,678,291 2,887,284 2,111,163 260,209,194 
        

ค่ำเส่ือมรำคำท่ีอยูใ่นก ำไรขำดทุนส ำหรับปี        
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561       51,813,616 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562       38,153,890 
 

- งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 บริษทัไดน้ ำท่ีดิน พร้อมอำคำร และเคร่ืองจกัร รำคำทุน
จ ำนวน 637.57 ลำ้นบำท และจ ำนวน 475.16 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั มูลค่ำตำมบญัชีจ ำนวน 171.09 ลำ้นบำท 
และจ ำนวน 117.41 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ท่ีจะมีข้ึนในอนำคตไปค ้ ำประกนัสินเช่ือท่ีบริษทัไดรั้บจำก
ธนำคำรพำณิชย,์ สถำบนักำรเงินและกิจกำรอ่ืน ตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ท่ี 22 และ 35.1 
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19. สิทธิกำรใชแ้ละเช่ำท่ีดินรอตดับญัชี 

 

ประกอบดว้ย 
 

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2562 2561 
สิทธิกำรเช่ำ-รำคำทุน 23,322,507 22,644,207 
หกั รำยกำรตดัจ ำหน่ำยสะสม (13,211,258) (11,694,807) 

สุทธิ 10,111,249 10,949,400 
 

19.1 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 สิทธิกำรเช่ำท่ีบนัทึกในบญัชีของบริษทัยอ่ยจ ำนวน 22.00 ลำ้นบำท 
เป็นกำรเช่ำที่ดินโฉนดเลขที่ 7919 และ 7920 ต ำบลมะเร็ด อ ำเภอเกำะสมุย จงัหวดัสุรำษฏร์ธำนี 
ตดัจ่ำยตำมอำยสุัญญำเช่ำเป็นระยะเวลำ 26 ปี (เดือนมิถุนำยน 2548 ถึงเดือนมิถุนำยน 2574) 

 

19.2 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 บริษทัยอ่ยยกเลิกสิทธิกำรเช่ำท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงซ่ึงบนัทึกในบญัชีจ ำนวน 
10.27 ลำ้นบำท และตดัจ่ำยค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำสิทธิกำรเช่ำจ ำนวน 5.56 ลำ้นบำท โฉนดเลขท่ี 24160 
พร้อมอำคำรโรงแรมเดอะรูม ต ำบลบ่อผุด อ ำเภอเกำะสมุย จงัหวดัสุรำษฏร์ธำนี ตดัจ่ำยตำมอำยุ
สัญญำเช่ำเป็นระยะเวลำ 20 ปี (เดือนมกรำคม 2553 ถึงเดือนธนัวำคม 2572) เม่ือวนัท่ี 22 ธันวำคม 2560 
บริษทัยอ่ยไดท้  ำหนงัสือสัญญำจะซ้ือจะขำยสิทธิกำรเช่ำและทรัพยสิ์นโดยผูซ้ื้อเขำ้บริหำรกิจกำรได้
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2561 ในมูลค่ำรวม 1,000,000 บำท โดยช ำระในวนัท ำสัญญำจ ำนวน 200,000 บำท 
ส่วนท่ีเหลือแบ่งช ำระเป็นรำยเดือน เดือนละ 100,000 บำท จ ำนวน 8 เดือนโดยช ำระทุกวนัท่ี 5 ของเดือน 
เร่ิมช ำระตั้งแต่วนัท่ี 5 กุมภำพนัธ์ 2561 เป็นตน้ไป บริษทัยอ่ยไดรั้บช ำระค่ำสิทธิกำรเช่ำและทรัพยสิ์น 
งวดแรกในเดือนมีนำคม 2561 
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20. สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

 

ประกอบดว้ย 
 

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 โปรแกรม 

คอมพิวเตอร์ 
ค่ำใชจ่้ำย 

รอกำรตดับญัชี 
โปรแกรม 
รอพฒันำ 

รวม 

รำคำทุน :-     
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2561 26,718,085 451,000 - 27,169,085 
ซ้ือเพิ่ม 1,797,513 - 2,050,000 3,847,513 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 28,515,598 451,000 2,050,000 31,016,598 
ซ้ือเพิ่ม 399,000 - - 399,000 
โอนเขำ้/โอนออก 2,050,000 - (2,050,000) - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 30,964,598 451,000 - 31,415,598 
     

ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม :-     
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2561 (23,688,668) (416,155) - (24,104,823) 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี (1,589,892) (34,845) - (1,624,737) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 (25,278,560) (451,000) - (25,729,560) 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี (2,357,398) - - (2,357,398) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 (27,635,958) (451,000) - (28,086,958) 
     

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี :-     
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 3,237,038 - 2,050,000 5,287,038 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 3,328,640 - - 3,328,640 
    

ค่ำตัดจ ำหน่ำยทีอ่ยู่ในก ำไรขำดทุนส ำหรับปี    
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561   1,624,737 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562   2,357,398 
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 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 โปรแกรม 

คอมพิวเตอร์ 
โปรแกรม 
รอพฒันำ 

รวม 

รำคำทุน :-    
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2561 25,794,220 - 25,794,220 
ซ้ือเพิ่ม 1,372,838 2,050,000 3,422,838 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 27,167,058 2,050,000 29,217,058 
ซ้ือเพิ่ม 399,000 - 399,000 
โอนเขำ้/โอนออก 2,050,000 (2,050,000) - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 29,616,058 - 29,616,058 

    

ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม :-    
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2561 (22,792,605) - (22,792,605) 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี (1,519,667) - (1,519,667) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 (24,312,272) - (24,312,272) 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี (2,266,464) - (2,266,464) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 (26,578,736) - (26,578,736) 

    

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี :-    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 2,854,786 2,050,000 4,904,786 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 3,073,322 - 3,037,322 
    

ค่ำตัดจ ำหน่ำยทีอ่ยู่ในก ำไรขำดทุนส ำหรับปี   
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561   1,519,667 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562   2,266,464 
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21. สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 
 

(หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2562 2561 2562 2561 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 34,026,968 15,710,556 93,404,722 49,905,793 
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี - - - - 

สุทธิ 34,026,968 15,710,556 93,404,722 49,905,793 
 

รำยกำรเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหวำ่งปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 

 (หน่วย : บำท) 
  งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 

1 มกรำคม 
2562 

บนัทึกเป็น 
รำยไดห้รือ 
ค่ำใชจ่้ำยใน 

งบก ำไรขำดทุน 
(หมำยเหตุ 30.1) 

บนัทึกเป็นรำยได ้
หรือค่ำใชจ่้ำยใน 
งบก ำไรขำดทุน 

เบ็ดเสร็จ 
(หมำยเหตุ 30.2) 

ณ วนัท่ี 
31 ธนัวำคม 

2562 

 ณ วนัท่ี 
1 มกรำคม 
2562 

บนัทึกเป็น 
รำยไดห้รือ 
ค่ำใชจ่้ำยใน 

งบก ำไรขำดทุน 
(หมำยเหตุ 30.1) 

บนัทึกเป็นรำยได้
หรือค่ำใชจ่้ำยใน 
งบก ำไรขำดทุน 

เบ็ดเสร็จ 
(หมำยเหตุ 30.2) 

ณ วนัท่ี 
31 ธนัวำคม 

2562 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี          
เงินลงทุนชัว่ครำว 392,000 - - 392,000  392,000 - - 392,000 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 4,023,172 1,209,763 - 5,232,935  4,023,172 2,945,321 - 6,968,493 
เงินใหกู้ยื้มระยะสั้น - 12,382,058 - 12,382,058  - 26,389,487 - 26,389,487 
สินคำ้คงเหลือ 3,225,301 (1,141,639) - 2,083,662  3,225,301 (1,141,639) - 2,083,662 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - - -  34,195,237 9,428,306 - 43,623,543 
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 58,048 - - 58,048  58,048 - - 58,048 
ภำระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังำน 8,012,035 4,036,269 1,829,961 13,878,265  8,012,035 4,036,269 1,841,185 13,889,489 

รวม 15,710,556 16,486,451 1,829,961 34,026,968  49,905,793 41,657,744 1,841,185 93,404,722 
 

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 

1 มกรำคม 
2561 

บนัทึกเป็นรำยได ้
หรือค่ำใชจ่้ำยใน 
งบก ำไรขำดทุน 
(หมำยเหตุ 30.1) 

ณ วนัท่ี 
31 ธนัวำคม 

2561 

 ณ วนัท่ี 
1 มกรำคม 
2561 

บนัทึกเป็นรำยได ้
หรือค่ำใชจ่้ำยใน 
งบก ำไรขำดทุน 
(หมำยเหตุ 30.1) 

ณ วนัท่ี 
31 ธนัวำคม 

2561 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี        
เงินลงทุนชัว่ครำว 260,000 132,000 392,000  260,000 132,000 392,000 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 4,247,733 (224,561) 4,023,172  4,247,733 (224,561) 4,023,172 
สินคำ้คงเหลือ 3,244,173 (18,872) 3,225,301  3,244,173 (18,872) 3,225,301 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขำย 82,990 (82,990) -  82,990 (82,990) - 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - -  29,309,568 4,885,669 34,195,237 
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ ์ - 58,048 58,048  - 58,048 58,048 
ภำระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังำน 7,412,283 599,752 8,012,035  7,412,283 599,752 8,012,035 
ขำดทุนภำษียกมำไม่เกิน 5 ปี 682,644 (682,644) -  - - - 

รวม 15,929,823 (219,267) 15,710,556  44,556,747 5,349,046 49,905,793 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 ตำมงบกำรเงินรวมกลุ่มบริษทัมีผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีเกิด
จำกขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ได้ใช้ตำมงบกำรเงินรวมจ ำนวน 241.39 ล้ำนบำท และ 283.18 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดบั ซ่ึงไม่ได้น ำไปรวมในกำรค ำนวณสินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี เพื่อรับรู้ในงบแสดง
ฐำนะกำรเงิน (เน่ืองจำกควำมไม่แน่นอนท่ีจะใชป้ระโยชน์ทำงภำษีจำกรำยกำรดงักล่ำวในอนำคต) 

 
22. เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 

 

ประกอบดว้ย 
 

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

 2562 2561 
เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำร 12,769,139 24,751,261 
ตัว๋สัญญำใชเ้งิน 20,000,000 20,000,000 
เช็ครับล่วงหนำ้ขำยลด 22,751,841 - 
เจำ้หน้ีทรัสตรี์ซีท 61,800,209 53,170,019 

รวม 117,321,189 97,921,280 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัมีวงเงินเบิกเกินบญัชีธนำคำร เจำ้หน้ีทรัสตรี์ซีท
เลตเตอร์ออฟเครดิต เช็ครับล่วงหน้ำขำยลด และตัว๋สัญญำใช้เงินกบัสถำบนักำรเงินต่ำงๆ ตำมหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินข้อท่ี 35.1 โดยมีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ MOR, MOR-1, 3.38-6.25 ต่อปี และ MOR, 
MOR-1, 4.00-7.42 ต่อปี ตำมล ำดบั 

 

วงเงินสินเช่ือดังกล่ำวค ้ ำประกันโดยกำรจดจ ำนองท่ีดิน อำคำร และเคร่ืองจกัรตำมหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินขอ้ท่ี 18 พร้อมทั้งยกประโยชน์ในสิทธิประกนัภยัทรัพยสิ์นให้แก่ผูใ้ห้กู ้โดยมีบริษทั
และกรรมกำรของบริษทัค ้ำประกนั และภำยใตเ้ง่ือนไขสัญญำเจำ้หน้ีทรัสตรี์ซีท บริษทัไดรั้บสินคำ้ท่ีสั่ง
เขำ้มำโดยใชเ้ครดิตสถำบนักำรเงิน ดงันั้นบริษทัจึงมีภำระผูกพนัต่อสถำบนักำรเงินส ำหรับค่ำสินคำ้ดงักล่ำว
ทั้งท่ีเก็บไวห้รือจ ำหน่ำยไป 
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23. เงินกูย้มืระยะสั้นจำกบุคคลและกิจกำรอ่ืน 
 

ประกอบดว้ย 
  (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2562 2561 2562 2561 
เจำ้หน้ีแฟคตอร่ิงกิจกำรอ่ืน 51,611,162 52,385,696 51,611,162 52,385,696 
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกบุคคลอ่ืน 37,050,000 - 35,000,000 - 
ดอกเบ้ียรอตดัจ่ำย (431,051) (386,968) (431,051) (386,968) 

รวม 88,230,111 51,998,728 86,180,111 51,998,728 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 เจำ้หน้ีแฟคตอร่ิง เป็นเงินกูย้ืมจำกกำรท ำสัญญำโอน
สิทธิเรียกร้องในลูกหน้ีกำรค้ำตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ท่ี 9 ให้กบับริษทัแฟคตอร่ิงแห่งหน่ึง 
อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 5.75-6.25 ต่อปี และอตัรำร้อยละ 5.50 ต่อปี ตำมล ำดบั 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 ตำมงบกำรเงินรวมเงินกู้ยืมระยะสั้ นจำกบุคคลอ่ืนเป็นกำรกู้ยืม 
ตำมสัญญำเงินกู ้ก ำหนดจ่ำยคืนเงินตน้ภำยใน 3-12 เดือน อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 12.00-15.00 ต่อปี 

 
24. เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 

 

ประกอบดว้ย 
  (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2562 2561 2562 2561 
เจำ้หน้ีกำรคำ้กิจกำรอ่ืน 147,340,852 142,949,440 146,938,011 142,602,710 
เช็คจ่ำยล่วงหนำ้กิจกำรอ่ืน 475,038 1,616,184 - 1,078,321 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำยบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,857,118 - - - 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำยกิจกำรอ่ืน 16,597,813 13,382,903 15,260,822 11,137,976 
เงินรับล่วงหนำ้ 3,894,668 71,396,932 1,895,151 66,375,024 
เจำ้หน้ีอ่ืน 55,749,992 18,528,434 55,249,788 17,879,777 

รวม 226,915,481 247,873,893 219,343,772 239,073,808 
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25. หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน 
 

ประกอบดว้ย 
 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2562 2561 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน 1,131,531 1,353,794 
หกั ดอกเบ้ียรอตดับญัชี (80,443) (40,183) 

สุทธิ 1,051,088 1,313,611 
หกั ส่วนของหน้ีสินท่ีถึงก ำหนดช ำระในหน่ึงปี (250,315) (1,292,611) 

สุทธิ 800,773 21,000 
 

บริษทัมีภำระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ำยค่ำเช่ำขั้นต ่ำตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน ดงัน้ี 
 (หน่วย : บำท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 
 ผลรวมของ 

จ ำนวนเงิน 
ขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำย ดอกเบ้ีย 

มูลค่ำปัจจุบนัของ 
จ ำนวนเงินขั้นต ่ำ 

ท่ีตอ้งจ่ำย  

ผลรวมของ 
จ ำนวนเงิน 

ขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำย ดอกเบ้ีย 

มูลค่ำปัจจุบนัของ 
จ ำนวนเงินขั้นต ่ำ 

ท่ีตอ้งจ่ำย 
ครบก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 282,384 (32,069) 250,315  1,332,686 (40,075) 1,292,611 
ครบก ำหนดช ำระหลงัจำก 
   หน่ึงปีแต่ไม่เกินหำ้ปี 849,147 (48,374) 800,773  21,108 (108) 21,000 

รวม 1,131,531 (80,443) 1,051,088  1,353,794 (40,183) 1,313,611 
 

26. ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 
 

ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำนมีรำยละเอียดดงัน้ี 

  (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2562 2561 2562 2561 
มูลค่ำปัจจุบนัของภำระผกูพนัตน้ปี 40,197,756 37,121,945 40,060,176 37,061,416 
ตน้ทุนกำรใหบ้ริกำรปัจจุบนั 5,491,206 3,124,392 5,408,573 3,051,896 
ตน้ทุนบริกำรในอดีต 14,229,753 - 14,217,805 - 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 2,148,935 1,167,649 2,142,495 1,163,094 
กำรวดัมูลค่ำของผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืน 191,735 - 191,735 - 
หกั  ผลประโยชน์จ่ำยระหวำ่งปี (1,779,262) (1,216,230) (1,779,262) (1,216,230) 
ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั 9,149,806 - 9,205,924 - 
มูลค่ำปัจจุบนัของภำระผกูพนัปลำยปี 69,629,929 40,197,756 69,447,446 40,060,176 
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ค่ำใช้จ่ำยท่ีรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 
มีดงัน้ี 

 
 (หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
รับรู้ในก ำไรขำดทุน 2562 2561 2562 2561 
ตน้ทุนขำยและบริกำร 11,242,735 1,803,695 11,242,735 1,803,695 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย 1,731,583 295,250 1,731,583 295,250 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 3,338,958 1,012,917 3,237,937 935,866 
ค่ำตอบแทนผูบ้ริหร 5,748,353 1,180,179 5,748,353 1,180,179 

รวม 22,061,629 4,292,041 21,960,608 4,214,990 
     
รับรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน     
ผลขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั     
ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมุติฐำนทำงกำรเงิน (436,413) - (435,876) - 
ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมุติฐำนทำงประชำกรศำสตร์ 10,323,791 - 10,323,791 - 
ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงกำรปรับปรุงจำกประสบกำรณ์ (737,572) - (681,991) - 

รวม 9,149,806 - 9,205,924 - 
 
ขอ้สมมติฐำนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัท่ีใชค้  ำนวณประมำณกำร

หน้ีสินผลประโยชน์พนกังำน มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 
อตัรำคิดลด ร้อยละ 3.13-3.23 ร้อยละ 2.96-3.32 ร้อยละ 3.13-3.23 ร้อยละ 2.96-3.08 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือนโดยเฉล่ีย ร้อยละ 4.29-5.40 ร้อยละ 2.94-5.00 ร้อยละ 4.29-5.40 ร้อยละ 2.94-4.14 
อตัรำกำรหมุนเวียนพนกังำน ร้อยละ 0-45 ร้อยละ 0-45 ร้อยละ 0-45 ร้อยละ 0-45 
อำยเุกษียณ 60 ปี 60 ปี 60 ปี 60 ปี 
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กำรวเิครำะห์ควำมอ่อนไหว 
 

กำรเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติฐำนท่ีเก่ียวขอ้งในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์
ประกนัภยัท่ีอำจเป็นไปไดอ้ยำ่งสมเหตุสมผล ณ วนัท่ีรำยงำน โดยถือวำ่ขอ้สมมติฐำนอ่ืนๆ คงท่ี จะมีผลกระทบ
ต่อภำระผกูพนัผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไวเ้ป็นจ ำนวนเงินดงัต่อไปน้ี 

 

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 
อตัรำคิดลด เพิ่มข้ึนร้อยละ 0.50 2,578,705 1,217,106 2,570,902 1,206,078 
อตัรำคิดลด ลดลงร้อยละ 0.50 (2,801,981) (1,312,268) (2,794,127) (1,300,001) 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน เพิ่มข้ึนร้อยละ 0.50 (2,686,911) (1,399,714) (2,678,670) (1,386,982) 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน ลดลงร้อยละ 0.50 2,500,393 1,307,432 2,493,056 1,295,899 
อตัรำกำรหมุนเวียนของพนกังำน เพิ่มข้ึนร้อยละ 0.50 2,497,034 1,461,067 2,488,519 1,448,342 
อตัรำกำรหมุนเวียนของพนกังำน ลดลงร้อยละ 0.50 (3,012,630) (1,533,909) (3,002,959) (1,519,709) 

 
เม่ือวนัท่ี 13 ธันวำคม 2561 สภำนิติบญัญติัแห่งชำติได้มีมติผ่ำนร่ำงพระรำชบญัญติัคุม้ครอง

แรงงำนฉบบัใหม่ พระรำชบญัญติัคุม้ครองแรงงำนได้ประกำศลงในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยมีผลบงัคบัใช้
ตั้งแต่วนัท่ี 5 พฤษภำคม 2562 พระรำชบญัญติัคุม้ครองแรงงำนฉบบัดงักล่ำว ก ำหนดอตัรำค่ำชดเชยเพิ่มเติม
กรณีนำยจำ้งเลิกจำ้ง ส ำหรับลูกจำ้งซ่ึงท ำงำนติดต่อกนัครบ 20 ปีข้ึนไปให้มีสิทธิไดรั้บค่ำชดเชยไม่น้อยกว่ำ
ค่ำจำ้งอตัรำสุดทำ้ย 400 วนั กำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวถือเป็นกำรแกไ้ขโครงกำรส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์
หลงัออกจำกงำน และมีผลกระทบให้กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินภำระผูกพนัผลประโยชน์พนกังำนเพิ่มข้ึน ทั้งน้ี
กลุ่มบริษทัไดบ้นัทึกผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวโดยรับรู้ตน้ทุนบริกำรในอดีตเป็นค่ำใชจ่้ำย
ในในระหวำ่งปีแลว้ 
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27. ทุนเรือนหุน้ 
 

กำรเปล่ียนแปลงของทุนเรือนหุ้นส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 
 

   งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 รำคำตำม  2562  2561 
 มูลค่ำหุน้  จ ำนวนหุ้น มูลค่ำ  จ ำนวนหุ้น มูลค่ำ 
 (บำท)  (พนัหุน้) (พนับำท)  (พนัหุน้) (พนับำท) 

ทุนจดทะเบียน        
หุน้สำมญัตน้งวด 0.50  1,297,174 648,587  1,297,174 648,587 
หกั  ลดทุน 0.50  (432,388) (216,194)  - - 
หุน้สำมญัส้ินงวด 0.50  864,786 432,393  1,297,174 648,587 
        

ทุนทีอ่อกและเรียกช ำระ        
หุน้สำมญัตน้งวด 0.50  864,786 432,393  864,786 432,393 
หกั  ลดทุน 0.50  - -  - - 
หุน้สำมญัส้ินงวด 0.50  864,786 432,393  864,786 432,393 

 

ตำมรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2562 ของบริษทั ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
เม่ือวนัท่ี 24 เมษำยน 2562 มีมติใหล้ดทุนจดทะเบียนของบริษทัจำกเดิมหุ้นสำมญัจ ำนวน 1,297.17 ลำ้นหุ้น 
มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 0.50 บำท คิดเป็นทุนจดทะเบียนจ ำนวน 648.59 ลำ้นบำท และมีทุนท่ีช ำระแล้ว
จ ำนวน 432.39 ลำ้นบำท เปล่ียนเป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 864.79 ลำ้นหุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 0.50 บำท คิดเป็น
ทุนจดทะเบียน และทุนท่ีช ำระแลว้จ ำนวน 432.39 ลำ้นบำท ตลอดจนเปล่ียนแปลงหนงัสือบริคณห์สนธิ
ของบริษทั เพื่อให้สอดคล้องกบักำรเปล่ียนแปลงทุนจดทะเบียนดงักล่ำว ทั้งน้ีบริษทัไดจ้ดทะเบียนกบั
กระทรวงพำณิชยเ์รียบร้อยแลว้เม่ือวนัท่ี 8 พฤษภำคม 2562 

 

ในระหวำ่งปี 2562 บริษทัมีใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทั CIG-W7 จ ำนวน 
172,956,992 หุ้น มูลค่ำหุ้นท่ีตรำไวหุ้้นละ 0.50 บำท เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิของ CIG-W7 ทั้งน้ีใบส ำคญั
แสดงสิทธิ CIG-W7 ท่ีไม่ไดใ้ชสิ้ทธิไดห้มดอำยใุนงวดแลว้ทั้งจ  ำนวน เม่ือวนัท่ี 14 กุมภำพนัธ์ 2562 
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28. ใบส ำคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้ 
 

ใบส ำคญัแสดงสิทธิ CIG-W7   
ประเภทของใบส ำคญัแสดงสิทธิ : ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญั คร้ังท่ี 7 ท่ีจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นสำมญั

เดิมของบริษทั (“ใบส ำคญัแสดงสิทธิคร้ังท่ี 7” หรือ “CIG-W7”) 
จ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีออกและเสนอขำย : 172,956,992 หน่วย 
อำยขุองใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
 

: 2 ปี นับจำกวนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ ซ่ึงออกวนัท่ี 3 เมษำยน 2560 และ
วนัครบก ำหนดอำยตุรงกบัวนัท่ี 14 กมุภำพนัธ์ 2562 

รำคำกำรใชสิ้ทธิ : เท่ำกบั 2.00 บำทต่อหุน้ (มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 1.00 บำท) 
วนัใชสิ้ทธิคร้ังแรก : 30 มิถุนำยน 2560 
วนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ย : 14 กมุภำพนัธ์ 2562 

 

กำรจดักำรควำมเส่ียงในส่วนทุน 
วตัถุประสงค์ของกลุ่มบริษทัในกำรบริหำรทำงกำรเงิน คือ กำรด ำรงไวซ่ึ้งควำมสำมำรถใน

กำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเน่ือง กำรด ำรงไวซ่ึ้งโครงสร้ำงของทุนท่ีเหมำะสมและกำรรักษำอตัรำส่วนหน้ีสิน
ต่อทุนไม่ใหเ้กินขอ้ก ำหนดของสัญญำเงินกูย้มื 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 งบกำรเงินรวมแสดงอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเป็น 1.07 : 1 
และ 0.67 : 1 ตำมล ำดบั และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเป็น 1.14 : 1 และ 0.59 : 1 
ตำมล ำดบั 

 
29. ค่ำใชจ่้ำยตำมลกัษณะ 

 

ประกอบดว้ย 
  (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2562 2561 2562 2561 
กำรเปล่ียนแปลงในสินคำ้ส ำเร็จรูปและงำนระหวำ่งท ำ (7,169,434) (6,040,394) (7,169,434) (5,909,674) 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 1,137,574,208 707,984,767 1,137,574,208 707,984,767 
ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำร 26,940,000 2,885,000 25,140,000 2,885,000 
ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัพนกังำน 174,883,650 235,323,900 166,633,096 222,388,821 
ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 56,661,659 67,974,204 45,433,293 57,392,689 
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12,209,551 - 47,141,532 24,428,341 
หน้ีสงสัยจะสูญ 100,029,198 - 248,733,260 30,440,777 
ค่ำขนส่ง 22,202,019 20,434,370 22,202,019 20,434,370 
ค่ำส่งเสริมกำรขำย 14,014,736 21,470,973 13,547,585 20,844,669 
ค่ำสำรณูปโภค 12,889,358 13,400,242 11,835,772 12,194,492 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน 19,121,029 8,843,918 18,583,608 8,843,918 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินงำนอื่น 180,346,931 70,312,382 159,546,732 48,936,022 

รวม 1,749,702,905 1,142,589,362 1,889,201,671 1,150,864,192 
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30. ค่ำใชจ่้ำย(รำยได)้ภำษีเงินได ้
 

30.1 ภำษีเงินไดท่ี้รับรู้ในก ำไรขำดทุน 
(หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2562 2561 2562 2561 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั - - - - 
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี (หมำยเหตุ 21)     

กำรเปล่ียนแปลงของผลต่ำงชัว่ครำว (16,486,451) 219,267 (41,657,744) (5,349,046) 
ค่ำใชจ่้ำย(รำยได)้ภำษีเงินได ้ (16,486,451) 219,267 (41,657,744) (5,349,046) 

 

30.2 ภำษีเงินไดท่ี้รับรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 (หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2562 2561 2562 2561 
ภำษีเงินไดเ้ก่ียวกบัก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (1,829,961) - (1,841,185) - 

 

รำยกำรกระทบยอดจ ำนวนเงินระหวำ่งค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดก้บัผลคูณของก ำไรทำงบญัชีกบั
อตัรำภำษีท่ีใชส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 สำมำรถแสดงไดด้งัน้ี 
 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562 2561 2562 2561 
ขำดทุนทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล (215,059,427) (52,654,840) (352,527,182) (63,855,067) 
อตัรำภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 
ขำดทุนทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัรำภำษี (43,011,885) (10,530,968) (70,505,437) (12,771,013) 
     

ผลกระทบทำงภำษีของรำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยท่ีไม่ถือ     
เป็นรำยไดห้รือค่ำใชจ่้ำยทำงภำษี ดงัน้ี     
ค่ำเส่ือมรำคำรถยนตท่ี์มีมูลค่ำเกิน 1 ลำ้นบำท 148,868 167,904 148,868 167,904 
ขำดทุนจำกมูลค่ำสินคำ้คงเหลือลดลง (1,139,244) (18,872) (1,141,640) (18,872) 
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำเงินลงทุน 9,560,400 - 29,840,151 4,885,668 
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำเงินใหกู้ย้มื 20,005,839 - 29,334,808 6,088,156 
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 4,056,473 599,752 4,036,269 599,752 
ขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 8,259,670 6,257,544 6,322,619 277,639 
อ่ืนๆ 2,119,879 3,524,640 1,964,362 770,766 

รวม - - - - 
กำรเปล่ียนแปลงของผลแตกต่ำงชัว่ครำว (16,486,451) 219,267 (41,657,744) (5,349,046) 
ค่ำใชจ่้ำย(รำยได)้ภำษีเงินไดท่ี้แสดงอยู่ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (16,486,451) 219,267 (41,657,744) (5,349,046) 
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31. ขำดทุนต่อหุน้ 
 

ขำดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนค ำนวณโดยหำรขำดทุนส ำหรับปีที่เป็นของผูถ้ือหุน้ของบริษทั 
(ไม่รวมก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ ำนวนหุน้สำมญัท่ีออกจ ำหน่ำยแลว้ระหวำ่งปี 

 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2562 2561 2562 2561 
ขำดทุนส ำหรับปี (หน่วย : บำท) (198,572,976) (52,874,107) (310,869,438) (58,506,021) 
จ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีออกจ ำหน่ำยแลว้ (หน่วย : หุ้น) 864,786,382 864,786,382 864,786,382 864,786,382 
ขำดทุนต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน (บำท/หุ้น) (0.2296) (0.0611) (0.3595) (0.0677) 

 
32. กำรเสนอขอ้มูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 

 

กลุ่มบริษทัประกอบธุรกิจเก่ียวกบัธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์และช้ินส่วนเคร่ืองปรับอำกำศ 
และเคร่ืองท ำควำมเยน็ รวมทั้งบริกำรซ่อมแซม บ ำรุงรักษำและตรวจสอบสินคำ้ ธุรกิจก่อสร้ำงและธุรกิจ
โรงแรม ก ำไร(ขำดทุน)จำกกำรด ำเนินงำนของแต่ละส่วนงำนนั้นเกิดข้ึนจำกยอดรำยไดห้กัตน้ทุนขำย และ
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำรท่ีระบุไดข้องส่วนงำนธุรกิจนั้น 

 

ขอ้มูลเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนตำมประเภทส่วนงำนทำงธุรกิจของกลุ่มบริษทัมีดงัน้ี 
 

(หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 
 ขำยสินคำ้ช้ินส่วน ธุรกิจ บริกำรดำ้น  
 เคร่ืองปรับอำกำศ ก่อสร้ำง โรงแรม รวม 
รำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำรในประเทศ 519,658,043 572,162,588 6,864,525 1,098,685,156 
รำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำรต่ำงประเทศ 367,948,433 - - 367,948,433 

รวม 887,606,476 572,162,588 6,864,525 1,466,633,589 
ตน้ทุนขำยและบริกำร (731,907,778) (656,393,232) (16,865,264) (1,405,166,274) 
ก ำไร(ขำดทุน)ขั้นตน้ตำมส่วนงำน 155,698,698 (84,230,644) (10,000,739) 61,467,315 
ค่ำใชจ่้ำยท่ีไม่ไดปั้นส่วน    (325,415,601) 
ขำดทนุจำกกำรด ำเนินงำน    (263,948,286) 
รำยไดอ่ื้น    89,113,763 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน    (19,121,029) 
ส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วม    (21,103,875) 
รำยไดภ้ำษีเงินได ้    16,486,451 
ขำดทุนส ำหรับปี     (198,572,976) 
ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน    (7,319,845) 
ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวม    (205,892,821) 
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์    399,502,397 
สินทรัพยส่์วนกลำง    622,243,743 
สินทรัพยร์วม    1,021,746,140 

 



145รายงานประจำาปี 2562
67 

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ส ำหรับปีวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 
 ขำยสินคำ้ช้ินส่วน ใหบ้ริกำร บริกำรดำ้น  
 เคร่ืองปรับอำกำศ รับเหมำก่อสร้ำง โรงแรม รวม 
รำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำรในประเทศ 560,802,846 129,827,334 17,314,500 707,944,680 
รำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำรต่ำงประเทศ 382,445,761 - - 382,445,761 

รวม 943,248,607 129,827,334 17,314,500 1,090,390,441 
ตน้ทุนขำยและบริกำร (795,259,476) (119,858,379) (27,108,726) (942,226,581) 
ก ำไร(ขำดทุน)ขั้นตน้ตำมส่วนงำน 147,989,131 9,968,955 (9,794,226) 148,163,860 
ค่ำใชจ่้ำยท่ีไม่ไดปั้นส่วน    (191,518,863) 
ขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำน    (43,355,003) 
รำยไดอ่ื้น    14,032,655 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน    (8,843,918) 
ส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วม    (14,488,574) 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้    (219,267) 
ขำดทุนส ำหรับปี    (52,874,107) 
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน    - 
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม    (52,874,107) 
สินทรัพยถ์ำวรส่วนงำน    427,580,201 
สินทรัพยส่์วนกลำง    740,515,785 
สินทรัพยร์วม    1,168,095,986 

 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัมีลูกคำ้รำยใหญ่ท่ีมูลค่ำกำรขำย
สูงกวำ่ร้อยละ 10 ของรำยไดจ้ำกกำรขำยจ ำนวน 3 รำย มูลค่ำกำรขำยรวม 705.03 ลำ้นบำท และจ ำนวน 2 รำย 
มูลค่ำกำรขำยรวม 484.16 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

 
33. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 

นโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน 
 

กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงอนัเก่ียวเน่ืองกบักำรเปล่ียนแปลงของอตัรำดอกเบ้ีย อตัรำแลกเปล่ียน
ในตลำด และจำกกำรท่ีคู่สัญญำไม่ปฏิบติัตำมสัญญำ ซ่ึงกลุ่มบริษทัจะพิจำรณำใช้เคร่ืองมือทำงกำรเงิน
ท่ีเหมำะสม เพื่อป้องกนัควำมเส่ียงดงักล่ำว อยำ่งไรก็ตำมกลุ่มบริษทัไม่มีนโยบำยท่ีจะถือหรือออกเคร่ืองมือ
ทำงกำรเงินเพื่อกำรเก็งก ำไรหรือเพื่อกำรคำ้ 
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ควำมเส่ียงดำ้นกำรใหสิ้นเช่ือ 
 

กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงดำ้นกำรให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบับญัชีลูกหน้ีกำรคำ้ ซ่ึงส่วนใหญ่เกิด
จำกกำรขำยและกำรให้บริกำรกบัลูกค้ำ อย่ำงไรก็ตำมเน่ืองจำกกลุ่มบริษทัมีนโยบำยกำรให้สินเช่ือท่ี
ระมดัระวงั นอกจำกน้ีลูกหน้ีของกลุ่มบริษทัประกอบดว้ยลูกหน้ีหลำยรำย ดงันั้นกลุ่มบริษทัจึงไม่คำดวำ่
จะไดรั้บควำมเสียหำยอยำ่งเป็นสำระส ำคญัจำกกำรเก็บหน้ี 

 

ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ีย 
 

กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียท่ีเกิดข้ึนจำกควำมผนัผวนของอตัรำดอกเบ้ียในตลำด
ในอนำคต ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั อยำ่งไรก็ตำมกลุ่มบริษทั
บริหำรควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียโดยใชว้ธีิกำรต่ำงๆ รวมถึงกำรจดัสรรเงินกูย้ืมท่ีเป็นอตัรำดอกเบ้ียคงท่ี 
และลอยตวัใหเ้หมำะสม และสอดคลอ้งกบักิจกรรมต่ำงๆ ของกลุ่มบริษทัซ่ึงมีรำยละเอียดส่วนใหญ่ ดงัน้ี 

 

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 วนัที่ 31 ธนัวำคม 2562 
 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย ไม่มี รวม อตัรำ 
 ภำยใน 1 ปี 2 ถึง 5 ปี ปรับข้ึนลง ดอกเบ้ีย  ดอกเบ้ีย 

   ตำมรำคำตลำด    
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน       

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - 9,105,753 809,035 9,914,788 0.04-1.10 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 196,704,626 196,704,626 - 

รวม - - 9,105,753 197,513,661 206,619,414  
       
หนี้สินทำงกำรเงิน       

เงินกูย้มืระยะส้ันจำกสถำบนักำรเงิน 20,000,000 - 88,345,739 8,975,450 117,321,189 0.25-6.25 
เงินกูย้มืระยะส้ันจำกบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,150,000 - - - 2,150,000 15.00 
เงินกูย้มืระยะส้ันจำกบุคคลและกิจกำรอ่ืน 88,230,111 - - - 88,230,111 5.75-12.00 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - 226,915,481 226,915,481 - 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 250,315 800,773 - - 1,051,088 0.33-0.36 

รวม 110,630,426 800,773 88,345,739 235,890,931 435,667,869  
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 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 
 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย ไม่มี รวม อตัรำ 
 ภำยใน 1 ปี 2 ถึง 5 ปี ปรับข้ึนลง ดอกเบ้ีย  ดอกเบ้ีย 

   ตำมรำคำตลำด    
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน       
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - 8,405,360 12,202,997 20,608,357 0.04-1.10 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอื่น - - - 199,298,746 199,298,746 - 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 14,000,000 - - - 14,000,000 1.50-15.00 
เงินใหกู้ย้มืแก่บุคคลอื่นท่ีผดินดัช ำระ - - - 38,910,289 38,910,289 - 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจกำรอื่น 6,200,000 - - - 6,200,000 15.00 

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

หนี้สินทำงกำรเงิน       
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 20,000,000 - 77,921,280 - 97,921,280 0.00-7.42 
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกกิจกำรอื่น 51,998,728 - - - 51,998,728 5.50 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอื่น - - - 247,873,893 247,873,893 - 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 1,292,611 21,000 - - 1,313,611 0.62-4.77 

รวม 73,291,339 21,000 77,921,280 247,873,893 399,107,512  
  
 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเฉพำะกิจกำร 
 วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 
 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย ไม่มี รวม อตัรำ 
 ภำยใน 1 ปี 2 ถึง 5 ปี ปรับข้ึนลง ดอกเบ้ีย  ดอกเบ้ีย 

   ตำมรำคำตลำด    
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน       
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - 8,434,752 667,029 9,101,781 0.04-1.10 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอื่น - - - 195,723,311 195,723,311 - 

รวม - - 8,434,752 196,390,340 204,825,092  
       

หนี้สินทำงกำรเงิน       
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 20,000,000 - 88,345,739 8,975,450 117,321,189 0.25-6.25 
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกกิจกำรอื่น 86,180,111 - - - 86,180,111 5.75-12.00 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอื่น - - - 219,343,772 219,343,772 - 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 250,315 800,773 - - 1,051,088 0.33-0.36 

รวม 106,430,426 800,773 88,345,739 228,319,222 423,896,160  
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 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 
 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย ไม่มี รวม อตัรำ 
 ภำยใน 1 ปี 2 ถึง 5 ปี ปรับข้ึนลง ดอกเบ้ีย  ดอกเบ้ีย 

   ตำมรำคำตลำด    
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน       
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - 3,217,106 12,027,489 15,244,595 0.04-1.10 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอื่น - - - 205,618,579 205,618,579 - 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 95,261,500 - - - 95,261,500 1.50 
เงินใหกู้ย้มืแก่บุคคลอื่นท่ีผดินดัช ำระ - - - 38,910,289 38,910,289 - 
เงินใหกู้ย้มืระยะยำวจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 102,059,223 - - 102,059,223 1.50 

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

หนี้สินทำงกำรเงิน       
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 20,000,000 - 77,921,280 - 97,921,280 0.00-7.42 
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกกิจกำรอื่น 51,998,728 - - - 51,998,728 5.50 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอื่น - - - 239,073,808 239,073,808 - 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 1,292,611 21,000 - - 1,313,611 0.62-4.77 

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

ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียน 
 

ควำมเส่ียงดำ้นอตัรำแลกเปล่ียนของกลุ่มบริษทัส่วนใหญ่เก่ียวขอ้งกบักำรขำยสินคำ้และซ้ือ
วตัถุดิบเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ ซ่ึงไม่ไดท้  ำสัญญำป้องกนัควำมเส่ียงดำ้นอตัรำแลกเปล่ียน ดงัน้ี 

 

 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 

สกุลเงิน (หน่วย : พนั) สินทรัพย ์ หน้ีสิน สินทรัพย ์ หน้ีสิน 
ดงเวยีดนำม 10,532 - - - 
ดอลลำร์สหรัฐ 1,668 2,268 1,920 2,430 
รูปีของปำกีสถำน 20 - - - 
ดอลลำร์ออสเตรเลีย 18 - 11 - 

 

มูลค่ำยติุธรรม 
เน่ืองจำกสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินส่วนใหญ่จดัอยูใ่นประเภทระยะสั้นและเงินกูย้ืม

มีอตัรำดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัรำในตลำด ฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัจึงเช่ือวำ่มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพย์
และหน้ีสินทำงกำรเงินดงักล่ำวแสดงมูลค่ำไม่แตกต่ำงจำกมูลค่ำยติุธรรมอยำ่งมีสำระส ำคญั 
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34. ล ำดบัชั้นมูลค่ำยติุธรรม 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยบ์ำงรำยกำรท่ีเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม
ไวแ้ยกแสดงตำมระดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม ไดด้งัน้ี 

(หน่วย : ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
สินทรัพยท่ี์เปิดเผยมูลค่ำยติุธรรม         
อสังหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน (หมำยเหตุ 17) - - 75.69 75.69 - - 235.69 235.69 

 
35. ภำระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอำจจะเกิดข้ึน 
 

นอกจำกหน้ีสินตำมท่ีปรำกฏในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 
กลุ่มบริษทัยงัมีภำระผกูพนัอ่ืนดงัน้ี 

 

35.1 ภำระผกูพนัจำกวงเงินสินเช่ือระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 
 

  งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 
 สกลุเงิน 

(หน่วย : ลำ้น) 
วงเงิน 
ทั้งส้ิน 

วงเงิน 
ใชไ้ป 

วงเงิน 
คงเหลือ 

วงเงิน 
ทั้งส้ิน 

วงเงิน 
ใชไ้ป 

วงเงิน 
คงเหลือ 

หนงัสือค ้ำประกนั บำท 197.76 158.34 39.42 197.46 129.36 68.10 
วงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิตและทรัสตรี์ซีท บำท 135.00 98.59 36.41 135.00 92.60 42.40 
วงเงินเบิกเกินบญัชีธนำคำร บำท 30.00 12.77 17.23 30.00 24.75 5.25 
วงเงินกูย้มืระยะสั้น บำท 20.00 20.00 - 20.00 20.00 - 
บตัรเครดิตน ้ำมนั บำท 0.80 0.39 0.41 0.80 0.11 0.69 

 

วงเงินสินเช่ือดงักล่ำวขำ้งตน้ใชห้ลกัทรัพยค์  ้ำประกนัตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ท่ี 16 
และขอ้ท่ี 18 

 

35.2 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 25651 บริษทัมีภำระผกูพนัเก่ียวกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุนอนัเก่ียวเน่ืองกบัสัญญำ
กำรสั่งซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ โดยมีรำยละเอียด ดงัน้ี 
 (หน่วย : ลำ้นบำท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 
 มูลค่ำ 

ตำมสัญญำ  ภำระผกูพนั 
คงเหลือ 

มูลค่ำ 
ตำมสัญญำ  ภำระผกูพนั 

คงเหลือ 
บำท -  - 11.86  5.00 
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35.3 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัมีภำระผูกพนัตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำน สัญญำมีอำย ุ
3 ถึง 12 ปี โดยมีจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยในอนำคตทั้งส้ินภำยใตส้ัญญำเช่ำ ดงัน้ี 

 

  (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2562 2561 2562 2561 
ภำยในหน่ึงปี 1,428,024 1,603,500 308,000 528,000 
1-5 ปี 1,023,186 1,952,900 - 308,000 

รวม 2,451,210 3,556,400 308,000 836,000 
 

35.4 คดีฟ้องร้อง 
 

(ก) ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 บริษทัมีคดีควำมจำกกำรถูกเจำ้หน้ีฟ้องร้องเพื่อใช้ช ำระหน้ีจำกกำรซ้ือ
สินคำ้ เป็นจ ำนวนรวม 0.15 ลำ้นบำท ซ่ึงประกอบดว้ยมูลหน้ีเงินตน้ จ ำนวน 0.12 ลำ้นบำท และ
ดอกเบ้ียจ ำนวน 0.03 ลำ้นบำท พร้อมคิดดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 7.50 ต่อปี นบัตั้งแต่วนัถดัจำก
วนัฟ้องร้องจนกว่ำจะไดช้ ำระหน้ีเสร็จส้ิน ปัจจุบนับริษทัไดย้ื่นฎีกำต่อศำลฎีกำ คดีอยู่ระหว่ำง
กำรพิจำรณำของศำลซ่ึงยงัไม่ทรำบผลท่ีแน่นอน อยำ่งไรก็ตำมบริษทัไดบ้นัทึกมูลหน้ีดงักล่ำว
ในงบกำรเงินแลว้ทั้งจ  ำนวน 

 

(ข) ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 บริษทัยอ่ยเป็นโจทก์ฟ้องร้องเร่ืองผิดสัญญำกำรช ำระหน้ีกบั
บริษทัแห่งหน่ึงและผูบ้ริหำรโรงแรมท่ำนหน่ึง เน่ืองจำกโจทก์ไดท้  ำสัญญำจะซ้ือจะขำยโรงแรม
กบัจ ำเลย โดยจ ำเลยไดส้ั่งจ่ำยใหต้ำมสัญญำจะซ้ือจะขำยสิทธิกำรเช่ำและทรัพยสิ์นบนท่ีดินท่ีเช่ำ
ไดป้ฏิเสธกำรจ่ำยเงิน โจทกจึ์งยืน่ฟ้องจ ำเลยทั้งสอง เป็นคดีหมำยเลขด ำท่ี 90/2561 

 

เม่ือวนัท่ี 17 ตุลำคม 2561 ศำลมีค ำพิพำกษำ โดยพิพำกษำให้จ  ำเลยทั้งสองร่วมกนั
ช ำระเงิน 5.00 ลำ้นบำท พร้อมดอกเบ้ียอตัรำร้อยละ 7.50 ต่อปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 3 เมษำยน 2560 
เป็นตน้ไปจนกวำ่จะช ำระเสร็จ โดยค ำนวณดอกเบ้ียถึงวนัฟ้อง (วนัท่ี 27 มีนำคม 2561) ตอ้งไม่เกิน 
0.37 ลำ้นบำท โดยใหจ้  ำเลยทั้งสองช ำระค่ำธรรมเนียมแทนโจทก ์
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36. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 
 

36.1 ตำมรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรคร้ังท่ี 14/2562 เม่ือวนัท่ี 2 กันยำยน 2562 มีมติให้
จดัตั้งบริษทัยอ่ยเพื่อรับงำนวจิยัดำ้นระบบปรับอำกำศ ไดแ้ก่ บริษทั อิลลสัโตร จ ำกดั ซ่ึงจดทะเบียนจดัตั้ง
บริษทัเม่ือวนัท่ี 21 มกรำคม 2563 มีทุนจดทะเบียน 1,000,000.00 บำท โดยแบ่งเป็น 100 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 
10,000.00 บำท โดยบริษทัถือหุน้ในบริษทั อิลลสัโตร จ ำกดั ร้อยละ 97.00 

 

36.2 ตำมรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี 25 กุมภำพนัธ์ 2563 มีมติเห็นชอบ
ใหเ้สนอต่อท่ีประชุมสำมญัประจ ำปีผูถื้อหุน้ เพื่อขออนุมติั ดงัน้ี 

 

36.2.1 ขออนุมติัออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทั (CIG-W8) โดยไม่คิด
มูลค่ำ จ ำนวนไม่เกิน 432,393,391 หน่วย เสนอขำยให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตำมสัดส่วน
จ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีถืออยูใ่นอตัรำ 1:1 สำมำรถใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นเพิ่มทุนได ้1 หุ้น ในรำคำหุ้นละ 
1.00 บำท ยกเวน้มีกำรปรับสิทธิตำมเง่ือนไขกำรปรับสิทธิจ ำนวนไม่เกิน 432,393,391 หุ้น 
มูลค่ำหุน้ละ 0.50 บำท คิดเป็นร้อยละ 50 ของหุน้ท่ีเรียกช ำระแลว้ทั้งหมด 

 

36.2.2 ขออนุมติัเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั จ ำนวน 216,196,695.50 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิม 
432,393,391.00 บำท เป็นทุนจดทะเบียนจ ำนวน 648,590,086.50 บำท 

 

36.3 บริษทัยอ่ยถูกพนกังำนที่พน้สภำพฟ้องร้อง เร่ืองไม่ปฏิบติัตำมสัญญำจำ้งแรงงำน ซ่ึงเป็นค่ำจำ้งท่ี
คำ้งจ่ำยพร้อมดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วนัผิดนดัจนถึงวนัฟ้องจนกว่ำจะช ำระเสร็จ 
รวมเป็นเงิน 0.42 ล้ำนบำท และกรณีท่ีบริษทัไม่จ่ำยเงินแก่พนักงำนท่ีพ้นสภำพจึงขอให้บริษัท
จ่ำยเงินเพิ่มร้อยละ 15 ของเงินท่ีคำ้งจ่ำยทุกงวดระยะเวลำ 7 วนั เป็นเงินจ ำนวน 1.22 ลำ้นบำท รวมถึง
ให้บริษทัจ่ำยเงินค่ำหุ้นที่หกัไปพร้อมดอกเบ้ียตั้งแต่วนัที่ผิดนดัจนถึงวนัท่ีฟ้องเป็นเงินจ ำนวน 2.35 
ลำ้นบำท รวมเป็นเงินท่ีถูกฟ้องร้องทั้งส้ิน 3.99 ลำ้นบำท โดยบริษทัยอ่ยไดบ้นัทึกหน้ีสินไวใ้นงบกำรเงิน
แลว้ทั้งจ  ำนวน 

 
37. กำรอนุมติังบกำรเงิน 

 

กรรมกำรผูมี้อ  ำนำจอนุมติัของบริษทั ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) ไดอ้นุมติัให้ออกงบกำรเงินแลว้
เม่ือวนัท่ี 25 กุมภำพนัธ์ 2563 
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ข้อมูลทั่วไป 
ของบริษัท

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

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

ชื่อย่อ CIG

ประเภทธุรกิจหลัก ผลิตชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศ	(ประเภทคอยล์)

เลขทะเบียนบริษัท 0107547000133

ทุนจดทะเบียน ทุนจดทะเบียน	432,393,391	บาท	(ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562)

ทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว	432,393,391.00	บาท

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น	0.50	บาท

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

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

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

อ�าเภอศรีราชา	จังหวัดชลบุรี

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

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

อ�าเภอเมือง	จังหวัดสมุทรปราการ	10270

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

โฮมเพจ http://www.coilinter.com

บุคคลอ้ำงอิง

นำยทะเบียนหลักทรัพย์ บริษัท	ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	

เลขที่	93	อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	

ถนนรัชดาภิเษก	เขตดินแดง	เขตดินแดง	กรุงเทพมหานคร	10400

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

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

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

ให้ความเห็นชอบ	แห่งบริษัท	ส�านักงาน	เอ	เอ็ม	ซี	จ�ากัด

เลขที่	191	อาคารสีลมคอมเพล็กซ์	ชั้นที่	19	ยูนิต	4	ถนนสีลม	แขวงสีลม

เขตบางรัก	กรุงเทพฯ	10500

โทรศัพท์	:	0-2231-3980-7		
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บริษัทย่อย

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

ประเภทธุรกิจหลัก ธุรกิจบริการ	ประเภท	โรงแรม	และธุรกิจประมูลงาน	รับเหมาก่อสร้าง

เลขทะเบียนบริษัท 0845547005846

ทุนจดทะเบียน ทุนจดทะเบียน	100,000,000.00	บาท	(ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562)

ทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว		100,000,000.00	บาท	

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

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

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

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

โฮมเพจ http://www.samayabura.com

ชื่อบริษัท บริษัท		ซีไอจี	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	

ประเภทธุรกิจหลัก ผลิตและจ�าหน่ายอุปกรณ์	และชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศและเครื่องท�าความเย็นทุกชนิด

เลขทะเบียนบริษัท 0135554002471

ทุนจดทะเบียน ทุนจดทะเบียน		60,000,000.00	บาท	(ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562)

ทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว		58,500,000.00	บาท	

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

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

โทรสาร	:	0-2976-5023,	0-2598-2332

ชื่อบริษัท บริษัท	สยามเรลเวย์	ดีเวลลอปเม้นท์	จ�ากัด

ประเภทธุรกิจหลัก ธุรกิจศูนย์ซ่อมรถไฟ

เลขทะเบียนบริษัท 0135560001243

ทุนจดทะเบียน ทุนจดทะเบียน	50,000,000	บาท	(ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562)

ทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว	41,980,000	บาท

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

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

โทรสาร	:	0-2976-5023
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