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วิสัยทัศน์

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จะเป็นผู้นำ�ด้�นก�รผลิตคอยล์ระดับม�ตรฐ�นส�กลในเอเชีย และ ผลิตภัณฑ์
ของ ซี.ไอ.กรุ๊ปจะเป็นที่ต้องก�รของผู้ใช้ทั่วโลก

พันธกิจ

1. มุ่งสร้�งนวัตกรรม ค้นคว้�วิจัยก�รผลิตและผลิตภัณฑ์อย่�งไม่หยุดยั้ง 

2. ได้รับก�รรับรองกระบวนก�รผลิต ก�รปฏิบัติง�น และคุณภ�พของผลิตภัณฑ์ต�ม
ม�ตรฐ�นส�กล เพื่อพัฒน�และรักษ�ไว้ซึ่งม�ตรฐ�นก�รผลิตสินค้�คุณภ�พ อย่�งม ี
ประสิทธิภ�พและประสิทธิผลสูงสุดตลอดเวล�

3. รักษ�และเพิ่มส่วนแบ่งก�รตล�ดในประเทศและต่�งประเทศ สร้�งตล�ดใหม่ให้มีคว�ม 
หล�กหล�ยม�กขึ้น

4. บริห�รจัดก�รด้วยหลักธรรม�ภิบ�ล บนข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันด้วยต้นทุน
ที่เหม�ะสม

5. พัฒน�ทรัพย�กรมนุษย์  และสิ่งแวดล้อมอย่�งต่อเนื่อง

6. สร้�งผลตอบแทนสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

7. สร้�ง Brand ให้เป็นที่รู้จัก

8. เป็นองค์กรแห่งคว�มภ�คภูมิใจ (Proud Organization) 
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วัตถุประสงค์ 
ในการประกอบธุรกิจและพัฒนาการที่สำาคัญ

วัตถุประสงค์
1.	 สรา้งแบรนด์ใหเ้ปน็ทีรู่จ้กัและมสีนิคา้ทีเ่ปน็ทีต่อ้งการของลกูคา้ทัง้ในและตา่งประเทศ	เนือ่งจากเปน็สนิคา้ทีม่คีณุภาพ

และมีการบริการที่ประทับใจ

2.	 กระบวนการผลิตทันสมัย	ต้นทุนตํ่า	ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

3.	 สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ	 ที่โดดเด่นด้านนวัตกรรมที่สามารถสร้างความแตกต่างและตอบสนองความต้องการ 

ของลูกค้าได้อย่างเกินความคาดหมาย

4.	 พนักงานมีประสิทธิภาพ	รักองค์กร

5.	 เป็นองค์กรที่เป็นที่มุ่งหมายของบุคคลทั่วไปที่จะได้เข้ามาทํางาน

6.	 สร้างความพึงพอใจให้กับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย		

พัฒน�ก�รที่สำ�คัญ
บริษัท	ซี.	ไอ.	กรุ๊ป	จํากัด	ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่	20	สิงหาคม	2534	จากการรวมตัวกันของกลุ่มผู้บริหารซึ่งเคยร่วมงาน

กับบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศของประเทศสหรัฐอเมริกา	ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรกจํานวน	10	ล้านบาท	โดยมี 

วตัถปุระสงคห์ลกัเพือ่ประกอบธรุกจิผลติคอยลเ์ยน็	(Evaporator	Coil)	คอยลร์อ้น	(Condenser	Coil)	และคอยลน์ํา้เยน็		(Chilled	

Water	Coil)	ซึ่งเป็นส่วนประกอบของเครื่องปรับอากาศ	เครื่องทําความเย็น	และอุปกรณ์ถ่ายเทความร้อน/ความเย็นประเภท

อื่นๆ	เพื่อจําหน่ายในประเทศ	จนกระทั่งในปี	2541	บริษัทจึงเริ่มผลิตและจําหน่ายไปยังต่างประเทศ	

ปัจจุบัน	บริษัทฯ	มีทุนจดทะเบียน	483.394	ล้านบาท	และเป็นหนึ่งในผู้ดําเนินธุรกิจผลิต	และจําหน่ายคอยล์รายใหญ่

ที่สุดในประเทศไทย	 โดยได้มีการปรับแนวทางการดําเนินธุรกิจที่มุ่งเพิ่มคุณค่าสร้างความสําเร็จให้กับลูกค้ามากกว่าการ 

จัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์อย่างเดียว

บรษิทัฯ	มสีาํนกังานและโรงงานแหง่แรกตัง้อยู่	ณ	จงัหวดัปทมุธานี	ตอ่มาไดข้ยายกาํลงัการผลติดว้ยการกอ่สรา้งโรงงาน

ผลิตที่	อําเภอศรีราชา	จังหวัดชลบุรี	บนเนื้อที่ประมาณ	6	ไร่	และอําเภอเมือง	จ.สมุทรปราการ	บนเนื้อที่ประมาณ	1	ไร่	

ปัจจุบันบริษัทฯ	มีสํานักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่	1/1	หมู่ที่	7	ถนนบางคูวัด	ตําบลบางคูวัด	อําเภอเมือง	จังหวัดปทุมธานี	12000



ก�รเปลี่ยนแปลงและพัฒน�ก�รที่สำ�คัญเกี่ยวกับก�รประกอบธุรกิจและก�รบริห�รง�นในช่วง
ที่ผ่�นม�ของบริษัท
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ปี เหตุการณ์ที่สําคัญ

2543  - สินค้าของบริษัทได้รับการรับรองคุณภาพสินค้าตามมาตรฐานของประเทศแคนาดาจาก	Canadian	

Standards	Association	(“CSA”)*	ที่ระดับความดันสูงสุดไม่เกิน	420	PSI	(Pound	Per	Square	

Inch)	ทําให้สามารถขยายตลาดต่างประเทศไปยังประเทศแคนาดา	

 - ได้รับรางวัลผู้จัดจําหน่ายชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศที่มีคุณภาพสูงสุด	(Golden	Award)	จากบริษัท	

เทรน	(ประเทศไทย)	จํากัด

 - ไดร้บัใบประกาศจากกรมโรงงานอตุสาหกรรมในการเขา้รว่มโครงการ	“Ozone	Depleting	Substance	

Phaseout”	ในการยกเลิกการใช้สาร	Chlorofluorocarbons	(CFC)	ในกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน

2545  - ได้รับการรับรองคุณภาพสินค้าตามมาตรฐานของประเทศสหรัฐอเมริกา	 จาก	Underwriters 

Laboratories	Inc.	(“UL”)	ที่ระดับความดันสูงสุดไม่เกิน	500	PSI	ทําให้บริษัทสามารถขยายตลาด

ต่างประเทศได้มากขึ้น	โดยเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกา

 - ได้รับรางวัลผู้จัดจําหน่ายดีเด่น	(Best	Supplier)	จาก	บริษัท	เทรน	(ประเทศไทย)	จํากัด

2546  - ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ	ISO	9001	:	2000

 - ควบรวมกิจการกับบริษัท	 ฮีท	 อินเทอะเชนจ์	 จํากัด	 และจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหม่	 ด้วยทุน 

จดทะเบียนและเรียกชําระแล้ว	94	ล้านบาท

 - ได้รับการประเมินจากบริษัท	เทรน	(ประเทศไทย)	จํากัด	ด้วยคะแนนดีเยี่ยมจากกลุ่มผู้จัดจําหน่าย

ชิน้สว่นเครือ่งปรบัอากาศ	ในเรือ่งของคณุภาพสนิคา้	การจดัสง่สนิคา้ทีต่รงเวลา	ราคาสนิคา้	บรกิาร	

รวมถึงความปลอดภัยของสินค้า	

 - เพิม่ทนุจดทะเบยีนจาก	94	ลา้นบาท	เปน็	120	ลา้นบาท	โดยการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทนุจาํนวน	

260,000	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	100	บาท	ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน

2547  - ได้การรับรองคุณภาพสินค้า	UL	 ตามมาตรฐานของประเทศสหรัฐอเมริกาสําหรับสินค้าของบริษัท

ทุกรุ่นที่ระดับความดันสูงสุดไม่เกิน	540	PSI

 - บริษัทได้ดําเนินการแปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชน	 เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากเดิม	 

100	บาท	เป็น	1	บาท	รวมทั้งเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก	120	ล้านบาท	เป็น	165	ล้านบาท

 - ไดร้บัรางวลั	Best	Performance	สาํหรบั	Service	&	Special	Project	จากบรษิทั	เทรน	(ประเทศไทย)	

จํากัด	 จากการให้บริการที่ดี	 การจัดส่งสินค้าที่ตรงเวลา	 คุณภาพสินค้า	 รวมทั้งการให้คําปรึกษา 

ในการออกแบบระบบคอยล์ในเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่สําหรับโครงการต่างๆ

2548  - เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน	41	 ล้านหุ้นต่อประชาชนและจํานวน	4	 ล้านหุ้นต่อกรรมการ 

และพนักงานของบริษัท

 - เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม	เอ	ไอ	ในวันที่	27	มกราคม	2548

 - ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น	 ประจําปี	2548	 ประเภทการบริหารอุตสาหกรรมขนาดกลางและ 

ขนาดย่อม	จากนายกรัฐมนตรี	จัดโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม	กระทรวงอุตสาหกรรม

 - เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก	165	 ล้านบาท	 เป็น	247.50	 ล้านบาท	 โดยการเสนอขายใบสําคัญแสดง

สทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทัฯ	ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิจาํนวนไมเ่กนิ	82,500,000	หนว่ยในอตัราสว่น 

2	หุ้นสามัญเดิม	ต่อ	1	หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิ	(เศษที่เกิดจากการคํานวณให้ปัดเศษทิ้ง)	
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ปี เหตุการณ์ที่สําคัญ

2549  - บริษัทฯ	ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท	 เอวีวี	จํากัด	ซึ่งเป็นลูกค้าของบริษัท	จํานวน	14,000	หุ้น	

เป็นจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น	11.80	ล้านบาท

 - ได้รับอนุญาตให้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิฯ	จากสํานักงาน	ก.ล.ต.	เมื่อวันที่	22	ธันวาคม	2549

2550  - เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก	247.50	ล้านบาท	เป็น	350	ล้านบาท	โดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน	

จํานวนไม่เกิน	85.50	ล้านหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1	บาท	ให้แก่ประชาชน	(Public	Offering)	และ

รองรับการปรับสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท	รุ่นที่	1	ที่อาจได้รับผลกระทบ

จากการเสนอขายหุ้นกับประชาชนในครั้งนี้จํานวน	17.00	ล้านหุ้น	

 - เปิดดําเนินการโรงงานใหม่ของบริษัทฯ	ที่ตั้งอยู่	ณ	นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง	จ.ชลบุรี	

 - ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชน	 จํานวนไม่เกิน	85.50	 ล้านหุ้น	 จากสํานักงาน	

ก.ล.ต.	เมื่อวันที่	26	ตุลาคม	2550

 - ขายหุ้นสามัญบริษัท	เอวีวี	จํากัด	จํานวน	14,000	หุ้น

2551  - บริษัทลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท	 เดอ	 ละไม	 จํากัด	 ซึ่งทําธุรกิจโรงแรมที่	 อ.เกาะสมุย	

จ.สุราษฎร์ธานี	จํานวน	999,680	หุ้น	เป็นจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น	144.95	ล้านบาท

 - อนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน	(	Treasury	Stock)	ระยะเวลาที่จะซื้อคืน	ตั้งแต่วัน

ที่	18	พ.ย.	2551	-	17	พ.ค.	2552	

2552  - เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นของบริษัทฯ	 จากหุ้นละ	1	 บาท	(หนึ่งบาท)	 เป็นหุ้นละ	0.50	 บาท	 และ

เปลี่ยนแปลงจํานวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ	จาก	350,000,000	หุ้น	เป็น	700,000,000	หุ้น	ทั้งนี้	จึง

สง่ผลใหจ้าํนวนหุน้สามญัทีจ่าํหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทัฯ	เปลีย่นแปลงไปจากเดมิ	คอื	จาํนวน	

251,592,417	หุ้น	เป็นจํานวน	503,184,834	หุ้น	

 - บริษัทฯ	ได้ซื้อหุ้นคืนเป็นจํานวนทั้งสิ้น	3,194,800	หุ้น	(Par	1	บาท)	คิดเป็น	1.27%	ของจํานวน

หุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมด	และได้จําหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนไปแล้วทั้งหมดเป็นจํานวน	6,389,600	หุ้น	

(Par	0.50)	บาท)

 - ได้รับรางวัล	Best	Performance	 สําหรับ	Service	&	Special	Project	2009	 จากบริษัทเทรน	

(ประเทศไทย)	จํากัด	จากการให้บริการที่ดี	การจัดส่งสินค้าที่ตรงเวลา	คุณภาพสินค้า	รวมทั้งการ

ให้คําปรึกษาในการออกแบบระบบคอยล์ในเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่สําหรับโครงการต่าง	ๆ

 - ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ	ISO	9001	:	2008

2553  - ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นให้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ	 ของบริษัทฯ	

เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบรษิัทฯ	ครั้งที่	1	(ESOP-1)	โดยไม่คิดมูลค่า	จํานวน	

25,100,000	หน่วย

 - ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นให้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ	 ของบริษัทฯ	

รุ่นที่	2	(CIG-W2)	 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ	 โดยไม่คิดมูลค่า	 จํานวนไม่เกิน	219,611,940	

หน่วย	โดยจัดสรรในอัตรา	1	หุ้นเดิม	:	0.43637118	หน่วย	CIG-W2

 - เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม	350	ล้านบาท	เป็น	390	ล้านบาท	มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ	0.50	บาท

 - จ้างผู้เชี่ยวชาญชาวเยอรมันซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมการผลิตคอยล์มาช่วยให้ 

คําปรึกษาเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีของบริษัทฯให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2554  - ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นให้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ	 ของบริษัท 
รุ่นที่	3	(CIG-W3)	 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ	 โดยไม่คิดมูลค่าจํานวนไม่เกิน	3,048,173,915	
หน่วย	โดยจัดสรรในอัตรา	1	หุ้นเดิม	:	5	หน่วย	CIG-W3

 - ลดและเพิม่ทนุจดทะเบยีนจากเดมิ	390	ลา้นบาท	เปน็	442	ลา้นบาท	มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ	0.50	บาท



07ร�ยง�นประจำ�ปี 2556
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)

ปี เหตุการณ์ที่สําคัญ

2555  - CIG-W2	หมดอายุโดยมีจํานวนหุ้นคงเหลือ	13,555,079	หุ้น

 - ธนาคารกรงุศรอียธุยาไดโ้อนภาระหนีข้องบรษิทัเดอละไม	จาํกดั	ใหบ้รรษทับรหิารสนิทรพัยก์รงุเทพ

เป็นผู้เรียกร้อง

 - CIG-W3	หมดอายุโดยมีจํานวนหุ้นคงเหลือ	213,003,580	หุ้น

2556  - 24	เม.ย.	:	จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี	2556

 - 24	 เม.ย.	 :	 ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ 

ของบรษิทัรุน่ที	่4	(CIG-W4)	ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัโดยไมค่ดิมลูคา่จาํนวนไมเ่กนิ	601,836,915	

หน่วย	โดยจัดสรรในอัตรา	1	หุ้นเดิม	:	2	หน่วย	CIG-W4

 - 14	มิ.ย.	:	ESOP-1	หมดอายุโดยมีจํานวนหุ้นคงเหลือ	1,761,399	หุ้น

 - 30	มิ.ย.	:	บริษัทย่อย	(บ.ซี.ไอ.จี	(ประเทศไทย)	จํากัด)	ลงนามในสัญญาขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญ

ของบริษัท	เฉินโจว	ซีไอ	ฮีทติ้ง	แอนด์รีฟริกเกอร์เรชั่น	อีควิปเม้นต์	แมนูแฟคเจอร์	จํากัด	ในราคา	

17.55	ล้านบาทแก่บริษัทในประเทศไทยที่ไม่เกี่ยวข้องกัน



แม้ว่าในปีที่ผ่านมาภาพรวมภาวะอุตสาหกรรมไทย	 มีการชะลอตัวของอุปสงค์หรือความต้องการซื้อในเกือบทุกด้าน 

โดยเฉพาะแรงขับเคลื่อนทั้งจากอุปสงค์ในประเทศและการฟื้นตัวของภาคการส่งออกตํ่ากว่าที่คาดไว้	 แต่ผลการดําเนินงาน 

ของบริษัทฯปรับตัวดีขึ้นโดยเฉพาะธุรกิจหลัก	 ได้แก่	 ธุรกิจการผลิต	 เพื่อขายและส่งออก	 อันเป็นผลมาจากการที่บริษัท 

ได้ทําการปรับปรุงโรงงานและสายการผลิต	รวมถึงประสิทธิภาพในการดําเนินงานในทุกด้าน	

อย่างไรก็ตามจากผลกระทบที่บริษัทได้รับเมื่อปลายปี	2554	 กอปรกับสภาวการณ์ตลาดทั้งในและต่างประเทศ	 ยังคง 

ทาํให้บรษิทัฯไม่สามารถบรรลตุามเป้าหมายทีว่างไว้ได้ทัง้หมดแต่เรามไิด้นิง่นอนใจ	บรษิทัฯดาํเนนิการปรบักลยทุธ์เพือ่จดัการ

กับปัญหา	อุปสรรคและความเสี่ยงต่างๆ	อย่างต่อเนื่อง	

สําหรับการดําเนินธุรกิจในป	ี2557	 บริษัทมุ่งเน้นการลดต้นทุน	 พัฒนาประสิทธิภาพ	 เพิ่มประสิทธิผลการดําเนินงาน	

พร้อมปรบักลยทุธ์อย่างทนัท่วงทเีมือ่จาํเป็น	รกัษาฐานลกูค้าเก่าและขยายฐานลกูค้าใหม่ที่ให้ผลตอบแทนสงู	รกัษ์และพฒันา

บุคลากรอย่างต่อเนื่อง	ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้น

ในนามของคณะกรรมการบรษิทั	ใคร่ขอถอืโอกาสนี	้ขอบคณุท่านผูถ้อืหุน้	ลกูค้า	พนัธมติรทางธรุกจิ	และผูม้ส่ีวนเกีย่วข้อง

ในทุกภาคส่วน	ที่ให้การสนับสนุน	พร้อมกําลังใจที่ดี	ตลอดจนความมุ่งมั่นทุ่มเทในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน

ทุกระดับ	และขอให้เชื่อมั่นว่า	บริษัทจะพัฒนาธุรกิจของบริษัทให้มีความเจริญเติบโตต่อไป

08 ร�ยง�นประจำ�ปี 2556
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)

สารจากประธานกรรมการ

“คว�มมุ่งมั่นทุ่มเทในก�รปฏิบัติง�น
ของผู้บริห�รและพนักง�นทุกระดับ และขอให้เชื่อมั่นว่�

บริษัทจะพัฒน�ธุรกิจของบริษัทให้มีคว�มเจริญเติบโตต่อไป”

(ปรุง	บุญผดุง)

ประธานกรรมการบริษัท

พลตํารวจเอก



09ร�ยง�นประจำ�ปี 2556
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

ในรอบบญัชปีี	2556	คณะกรรมการตรวจสอบดาํเนนิการในดา้นตา่งๆ	ตามขอบเขตทีค่ณะกรรมการบรษิทั	ไดม้อบหมาย 

ให้กํากับดูแลตามข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ	 โดยใช้ความรู้	 ความสามารถ	 และความระมัดระวัง	 รอบคอบ 

มีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ	เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น

ว่ารายงานข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ	มีความถูกต้อง	เชื่อถือได้สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป	บริษัทฯ	

มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอ	มีระบบการควบคุมภายใน	 การตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล 

มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องตามระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดี	 มีการปฏิบัติตามกฎหมาย	ข้อกําหนด	และข้อผูกพันต่างๆ	

ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่จัดประชุมทั้งสิ้น	5	 ครั้ง	 และคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม 

ครบทั้ง		5	ครั้ง	สรุปสาระสําคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้

1.	 สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและประจําปี	2556	 ของบริษัท	 ซี.ไอ.กรุ๊ป	 จํากัด	(มหาชน)	 กับฝ่ายบริหาร	 และ

สาํนกังานตรวจสอบภายใน	รวมทัง้ไดเ้ชญิผูส้อบบญัชเีขา้รว่มประชมุ	ชีแ้จงขอ้ซกัถามเกีย่วกบัการจดัทาํงบการเงนิ

ตามข้อกําหนดของกฎหมาย	และมาตรฐานบัญชี	จนเป็นที่พอใจ	ก่อนที่จะให้ความเห็นชอบต่องบการเงินดังกล่าว	

2.	 การกํากับดูแลงานตรวจสอบภายใน	 มีการสอบทานของสํานักงานตรวจสอบภายใน	 ในการปฏิบัติงานตามแผนที่

กําหนดไว้	พิจารณาให้ความเห็นชอบขอบเขตการปฏิบัติงาน	แผนการตรวจสอบประจําปี	และเชื่อว่าประสิทธิภาพ

ของการควบคุมภายในอยู่ในระดับที่สมเหตุสมผล	 ประกอบกับได้ให้ข้อเสนอแนะและข้อสังเกตเพื่อเป็นประโยชน์ 

ตอ่การตรวจสอบ	รวมทัง้พจิารณารายงานผลการปฏบิตังิานและความเปน็อสิระของสาํนกังานตรวจสอบภายในดว้ย

3.	 สอบทานให้บริษัทฯ	 มีการกํากับดูแลติดตามให้หน่วยงานผู้รับตรวจแก้ไขตามแนวทางปรับปรุงที่ได้ตกลงร่วมกัน

ภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้	มีการกํากับดูแลกิจการด้วยความโปร่งใส

4.	ประชมุรว่มกบัผูบ้รหิารทีเ่กีย่วขอ้ง	ผูส้อบบญัชภีายนอก	และ	ผูต้รวจสอบภายใน	เพือ่ใหข้อ้เสนอแนะทีเ่ปน็ประโยชน์

ต่อการบริหาร	

5.	 สอบทานให้บริษัทฯ	 มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	 ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพของการตรวจสอบภายใน

6.	 สอบทานให้บริษัทฯ	 ปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 หรือกฎหมาย 

ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

7.	 พิจารณา	 คัดเลือก	 กําหนดค่าตอบแทน	 และเสนอแต่งต้ังผู้สอบบัญชีประจําปี	2556	 โดยพิจารณาประเมินผล 

การปฏิบัติของผู้สอบบัญชี	ซ่ึงได้ผลเป็นท่ีพอใจ	รวมท้ังได้สอบทานคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีให้ถูกต้องตามประกาศของ	

ก.ล.ต.	และ	ตลท.	แล้ว	คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีมติเสนอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา	และนําเสนอเพ่ือขอ

อนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น	แต่งต้ัง	นายชัยยุทธ	อังศุวิทยา	หรือ	นางณัฐสรัคร์	สโรชนันท์จีน	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี	

3885	และ	4563	ตามลําดับ	หรือ	ผู้สอบบัญชีท่านอ่ืนท่ี	ก.ล.ต.	ให้ความเห็นชอบ	แห่งสํานักงาน	เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท 

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	ประจําปี	2556

(ปรุง	บุญผดุง)

ประธานกรรมการบริษัท

พลตํารวจเอก



10 ร�ยง�นประจำ�ปี 2556
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

คว�มเป็นม�
บริษัทฯ	ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่	10	เมษายน	2546	ด้วยทุนจดทะเบียน	94,000,000	บาท	อันเป็นผลจาก

การควบรวมกิจการของบริษัท	ซี.ไอ.กรุ๊ป	 จํากัด	 และบริษัท	 ฮีท	 อินเทอะเชนจ์	 จํากัด	ซึ่งถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน 

คือ	 กลุ่มพุ่มเสนาะ	 กลุ่มหวังก่อเกียรติ	 และกลุ่มวงษ์สว่าง	 ที่มีวัตถุประสงค์หลักคือ	 เพื่อประกอบธุรกิจผลิตคอยล์	 ซึ่งเป็น

ส่วนประกอบเครื่องปรับอากาศ	 เครื่องทําความเย็น	 และอุปกรณ์ถ่ายเทความร้อน	/	 ความเย็นประเภทอื่นๆ	 เพื่อจําหน่าย 

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

บริษัทฯ	มีสํานักงานและโรงงานแห่งแรกตั้งอยู่ที่จังหวัดปทุมธานี	ต่อมาได้ขยายกําลังการผลิตด้วยการก่อสร้างโรงงาน

ผลิตที่	อําเภอศรีราชา	จังหวัดชลบุรี	บนเนื้อที่ประมาณ	6	ไร่	และอําเภอเมือง	จ.สมุทรปราการ	บนเนื้อที่ประมาณ	1	ไร่ 

โดยมีสํานักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่	1/1	หมู่ที่	7	ถนนบางคูวัด	ตําบลบางคูวัด	อําเภอเมือง	จังหวัดปทุมธานี	12000

ภ�พรวมในก�รประกอบธุรกิจ
บริษัทฯ	ประกอบธุรกิจผลิตคอยล์เย็น	(Evaporator	Coil)	 คอยล์ร้อน	(Condenser	Coil)	 และคอยล์นํ้าเย็น	(Chilled	

Water	Coil)	 ซึ่งเป็นชิ้นส่วนหลักของอุปกรณ์ถ่ายเทความร้อน/ความเย็นทุกประเภท	 โดยเป็นการผลิตสินค้าตามคําสั่งของ

ลูกค้า	(Made	to	Order)	 เพื่อจําหน่ายทั้งในประเทศ	และต่างประเทศ	ทั้งนี้สัดส่วนการขายในประเทศและต่างประเทศของ 

บริษัทฯ	คิดเป็นประมาณร้อยละ	70	และ	30	ตามลําดับ

ลูกค้าในประเทศของบริษัทฯ	ประกอบด้วยผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศที่มีชื่อเสียง	ทั้งยี่ห้อต่างประเทศและในประเทศ	โดย

เฉพาะผูผ้ลติเครือ่งปรบัอากาศทีม่นีโยบายหลกัทีจ่ะสัง่ซือ้ชิน้สว่นเครือ่งปรบัอากาศจากแหลง่ภายนอก	และลกูคา้ทีอ่ยู่ในตลาด

สินค้าทดแทน	เช่น	กลุ่มบริษัทที่ให้บริการด้านการบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	เครื่องทําความเย็น	เป็นต้น	สําหรับลูกค้า

ต่างประเทศ	 บริษัทฯ	 จําหน่ายโดยตรงไปยังประเทศในทวีปเอเชียและทวีปยุโรป	 และจําหน่ายผ่านตัวแทนจําหน่ายสําหรับ

ลูกค้าที่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา	ประเทศแคนาดา	ประเทศออสเตรเลีย	และประเทศนิวซีแลนด์	ปัจจุบัน	บริษัทฯ	ถือได้ว่า 

เป็นผู้ผลิตคอยล์ที่มีคุณภาพสูง	 โดยบริษัทฯ	 เป็นผู้ผลิตเพียงรายเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้า 

จากสถาบันต่างประเทศ	 คือ	Canadian	Standards	Association	(“CSA”)	 ของประเทศแคนาดา	 และ	Underwriters 

Laboratories	 Inc.	 (“UL”)	 ของประเทศสหรัฐอเมริกา	 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลก	 นอกจากนี้	 บริษัทยังมี 

ฝ่ายวิศวกรรมที่จะช่วยลูกค้าในการให้คําแนะนําในการออกแบบผลิตภัณฑ์
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ภ�พรวมก�รประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
บริษัทฯ	มีบริษัทย่อย	2	บริษัท	คือ	

1. บริษัท เดอ ละไม จำ�กัด 

บริษัทฯ	ถือหุ้นสามัญในบริษัทย่อย	จํานวน	999,680	หุ้น	มูลค่า

หุ้นละ	100	บาท	คิดเป็นร้อยละ	99.97	ของทุนจดทะเบียนที่ออกและ

เรียกชําระแล้วของบริษัทย่อย	 โดยบริษัทย่อยดําเนินธุรกิจโรงแรม 

บนเกาะสมุย	จ.สุราษฎร์ธานี	ภายใต้ชื่อ	โรงแรมสมญาบุรา	(Samaya	

Bura	Hotel)	ที่ตั้งอยู่	ณ	เลขที่	171/4-9	หมู่ที่	4	ต.มะเร็ต	อ.เกาะสมุย	

จ.สรุาษฏรธ์าน	ีทะเบยีนเลขที	่0845547005846	โดยมทีนุจดทะเบยีน	

100,000,000	 บาท	 และปัจจุบันมีกรรมการบริษัท	3	 ท่าน	 ได้แก่ 

นายอารีย์	พุ่มเสนาะ	,นายธีระ	พุ่มเสนาะ	และนายไสว	ฉัตรชัยรุ่งเรือง

2. บริษัท ซีไอจี (ประเทศไทย) จำ�กัด 

บริษัทฯ	ถือหุ้นสามัญในบริษัทย่อย	จํานวน	499,700	หุ้น	มูลค่า

หุ้นละ	100	บาท	คิดเป็นร้อยละ	99.94	ของทุนจดทะเบียนที่ออกและ

เรียกชําระแล้วของบริษัทย่อย	 โดยบริษัทย่อยดําเนินธุรกิจผลิตและ

จาํหนา่ยอปุกรณแ์ละชิน้สว่นของเครือ่งปรบัอากาศและเครือ่งทาํความ

เย็น	 รวมไปถึงเป็นตัวกลางในการจัดจําหน่ายสินค้าหรือบริการอื่น 

ตามความเหมาะสม	บริษัทย่อยตั้งอยู่	ณ	เลขที่	1/1	หมู่	7	ถ.บางคูวัด 

ต.บางคูวัด	 อ.เมือง	 จ.ปทุมธานี	 ทะเบียนเลขที่	0135554002471	

และปัจจุบันมีกรรมการบริษัท	3	 ท่าน	 ได้แก่	 นายอารีย์	 พุ่มเสนาะ, 

นายธีระ	พุ่มเสนาะ	และนายไสว	ฉัตรชัยรุ่งเรือง	โดยมีทุนจดทะเบียน	50,000,000	บาท

บริษัทร่วม (ลงทุนผ่านบริษัทย่อย) ได้แก่
บริษัทฯได้ทําการขายหุ้นในบริษัท	 เฉินโจว	 ซีไอ	 ฮีทติ้ง	 แอนด์รีฟริกเกอร์เรชั่น	 อีควิปเม้นต์	 แมนูแฟคเจอร์	 จํากัด	

ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายอุปกรณ์และชิ้นส่วนของเครื่องปรับอากาศและเครื่องทําความเย็น	(คอยล์)	ตั้งอยู่	ณ	เลขที่	73 

ถ.อูห่ลงิ	อาคารจาวชาง	หอ้ง	593	เมอืงเฉนิโจว	มณฑลหหูนาน	สาธารณรฐัประชาชนจนี	โดยบรษิทัยอ่ยถอืหุน้ในอตัรารอ้ยละ 

25	ของทุนจดทะเบียน	โดยมีทุนจดทะเบียน	100,000,000	หยวน	(ประมาณ	500,000,000	บาท)	ให้แก่บริษัทในประเทศไทย

ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน	ในราคา	17.55	ล้านบาท	ในวันที่	30	มิถุนายน	2556	แล้ว

99.97% 99.94%

บริษัท	ซี.ไอ.กรุ๊ป	จํากัด	(มหาชน)

บริษัท	เดอ	ละไม	จํากัด บริษัท	ซีไอจี	(ประเทศไทย)	จํากัด

โครงสร้�งก�รลงทุนของบริษัทใหญ่และบริษัทย่อย
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ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
(Corporate Social Responsibility : CSR)

หลกัการของบรษิทัฯ	ตัง้อยูบ่นฐานความเชือ่ทีว่่า	ธรุกจิ	กบัสงัคม	จะต้องอยูร่่วมกนั	อย่างช่วยเหลอืเกือ้กลูเอือ้ประโยชน์

ซึง่กนัและกนั	ช่วยกนัลดจดุอ่อนต่อกนั	บรษิทัฯ	จงึมเีจตนารมณ์ทีจ่ะดาํเนนิธรุกจิ	ให้เจรญิเตบิโตบนพืน้ฐานของธรรมาภบิาล

และการดแูลรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อมอย่างยัง่ยนื	รวมทัง้คาํนงึถงึผลประโยชน์ของผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุกลุม่เป็นสาํคญั	

นโยบ�ยภ�พรวม
	ในการดาํเนนิการเพือ่ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และแนวคดิตามหลกัการของบรษิทัฯ	ดงักล่าวข้างต้น	บรษิทัฯ	จงึกาํหนด

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม	และสิ่งแวดล้อม	ที่บริษัทฯ	และ	บริษัทย่อยจักต้องยึดถือเป็นแนวทาง	ดังต่อไปนี้	

1.	 ดําเนินธุรกิจด้วยความสุจริต	โปร่งใส	เป็นธรรม	และสามารถตรวจสอบได้	โดยมุ่งเน้นการเจริญเติบโตของบริษัทฯ

ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน	ชุมชน	และคุณภาพของสังคม	และสิ่งแวดล้อมในทุกมิติ	รวมทั้ง

ดูแล	ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย	

2.	 ดาํเนนิธรุกจิด้วยความเคารพในสทิธมินษุยชน	เหน็คณุค่า	ซึง่กนัและกนั	สร้างความสมัพนัธ์ในลกัษณะมนษุย์สมัผสั

มนุษย์	อย่างคนที่เท่าเทียมกัน	เห็นอกเห็นใจกัน	

3.	 ดาํเนนิธรุกจิโดยการปฏบิตัต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม	ทัง้ด้านค่าตอบแทน	และสวสัดกิารต่างๆ	รวมถงึให้ความสาํคญั

กับการอบรมและพัฒนาบุคลากร	โดยสนับสนุนให้พนักงานมีความก้าวหน้าในสายงานและมีอนาคตในการทํางาน

4.	 ดาํเนนิธรุกจิโดยให้ความสาํคญัต่อมาตรฐานของสนิค้าและบรกิาร	รบัผดิชอบต่อผูบ้รโิภค	กระบวนการผลติไม่ก่อให้

เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	กระบวนการและผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐาน	รับรองคุณภาพโดยองค์กรที่เป็นที่ยอมรับ	

5.	 ดําเนินธุรกิจโดยตระหนักถึงการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม	 มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า	 ยึดมั่นตาม 

ข้อกาํหนดกฎหมายในการดาํเนนิธรุกจิ	มุง่เน้นในการป้องกนั	ควบคมุและลดปัญหามลภาวะ	ภายใต้หลกั	ลดปรมิาณ

การใช้	การใช้ซํ้า	นํากลับมาใช้ใหม่	และลดของเสีย	เพื่อรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีขององค์กร	ชุมชนรอบข้าง	

ด้วยการปฏิบัติงานบนพื้นฐานของการมีจิตสํานึกด้านสิ่งแวดล้อม

6.	 ดําเนินธุรกิจโดยตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อ	 ชุมชนและสังคม	 ไม่ก่อความรําคาญหรือสร้างความเดือดร้อน 

ให้กับชุมชน	พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือชุมชนและสังคมตามความสามารถ	เพื่อดํารงรักษาสิ่งแวดล้อม	ร่วมเป็น

ส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชนให้ยั่งยืน

ขณะนี้บริษัทฯ	 อยู่ระหว่างร่วมมือกันพัฒนากรอบและแนวปฏิบัติในการจัดทํารายงานความยั่งยืนเพื่อให้สอดคล้อง

กับนโยบายและวัตถุประสงค์หลักขององค์กรอย่างเป็นระบบ	 ขั้นต่อขั้นเพื่อมั่นใจว่าฐานในการปฏิบัติถูกวางไว้อย่างถูกต้อง 

แขง็แรง	เพือ่จกัก้าวไปสูค่วามยัง่ยนืได้อย่างแท้จรงิโดยใช้หลกัการและขัน้ตอนขององค์การแห่งความรเิริม่ว่าด้วยการรายงาน

สากล	(GRI)	เป็นแม่แบบ

ก�รดำ�เนินง�นต�มนโยบ�ยคว�มรับผิดชอบท�งสังคม
ในการดําเนินการตามนโยบายเพื่อสอดคล้องตามหลักการเพื่อก้าวไปสู่ความยั่งยืนไปกับสังคมและสิ่งแวดล้อม	บริษัทฯ	

ได้ดําเนินงานกําหนดแผนปฏิบัติงานย่อยๆในเบื้องต้น	ดังนี้
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การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
•	 บริษัทสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์การใช้พลังงานนํา้	 เชื้อเพลิง	 และกระดาษ 

อย่างมีประสิทธิภาพ

•	 ดําเนินนโยบายให้สอดคล้องกับข้อกําหนดตามมาตรฐานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน

•	 ส่งเสริมและอนุรักษ์การใช้พลังงาน

พนักงาน
พนักงานของบริษัทฯ	 มีหน้าที่ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับข้อปฏิบัติ	 และนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ 

บริษัทฯ	 นอกจากนี้	 บริษัทฯ	 ยังให้ความสําคัญกับการอบรมและพัฒนาบุคลากร	 โดยสนับสนุนให้พนักงานมีความก้าวหน้า 

ในสายงานและมีอนาคตในการทํางาน

•	 กําหนดข้อพึงปฏิบัติในการทํางาน

•	 การอบรมและพัฒนาบุคลากร

•	 ศึกษา	 เปรียบเทียบ	 และปรับปรุงค่าแรง	 และสวัสดิการของพนักงาน	 กับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน 

เพื่อมั่นใจถึงความเป็นธรรม

ลูกค้า
บริษัทฯ	 ให้ความสําคัญต่อมาตรฐานในการให้บริการลูกค้า	 และมีนโยบายด้านการตลาด	 การลงทุนและการนําเสนอ

ผลิตภัณฑ์และบริการที่รับผิดชอบต่อสังคม	

•	 รับผิดชอบต่อสินค้าและการให้บริการลูกค้า

•	 สิทธิที่จะได้รับการปกป้องรักษาข้อมูลอันเป็นความลับของลูกค้า

•	 ได้รับการรับรองมาตรฐานของกระบวนการและผลิตภัณฑ์จากสถาบันที่เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ

ผู้จัดหาสินค้าและบริการ
บริษัทฯ	ส่งเสริมผู้จัดหาสินค้าและบริการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

•	 ร่วมงานกับผู้จัดหาสินค้าและบริการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม

•	 ชี้แจงข้อกําหนด	ข้อพึงปฏิบัติในการทํางาน	ร่วมกับคู่ค้าอย่างโปร่งใส	เป็นธรรม

ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน
บริษัทฯ	สื่อสารกับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนอย่างโปร่งใส	ทันเวลา	และเท่าเทียมกัน

•	 เปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนอย่างโปร่งใส	 ทันเวลา	 ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูล 

ได้ง่ายและมีความเท่าเทียมกัน

การก�ากับดูแลกิจการและข้อปฏิบัติด้านจริยธรรม
บริษัทฯ	 ส่งเสริมและปรับปรุงมาตรฐานด้านจริยธรรมในการประกอบธุรกิจให้สอดคล้องกับข้อปฏิบัติทางจริยธรรม 

ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูล	 การดูแลและควบคุมการใช้ข้อมูลภายใน	 การรักษามาตรฐาน	 การกํากับดูแลกิจการที่ดี 

ของบริษัทฯ	โดยรวมถึงกลยุทธการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ

•	 การกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

•	 ข้อกําหนดเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน

•	 ความโปร่งใส

•	 การเปิดเผยข้อมูล

•	 การบริหารความเสี่ยง
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ความรับผิดชอบต่อชุมชนและการส่งเสริมการศึกษา
บริษัทฯ	 สนับสนุนกิจกรรมและโครงการต่างๆ	 ที่สนับสนุนชุมชนและโครงการด้านการศึกษาสําหรับโรงเรียนในชุมชน	

รวมถึงการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติและสาธารณภัยอื่นๆ

•	 ให้การสนับสนุนชุมชนในด้านการศึกษาและการฝึกอบรม

•	 ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติและสาธารณภัยต่างๆ

ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	6/2556	เมื่อวันที่	8	พฤศจิกายน	2556	คณะกรรมการฯ	ได้พิจารณาถึง 

การมีส่วนร่วมในการต่อต้านการคอร์รัปชั่น	 ที่ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการกํากับตลาดหลักทรัพย์	(กลต.)	 ได้ส่งเรื่องเข้ามา

เพื่อให้บริษัทฯ	 พิจารณาดําเนินการในการสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจโดยการแสดงเจตนารมณ์ที่จะไม่มีส่วนร่วม 

ในการคอร์รปัชัน่	โดยทีป่ระชมุพจิารณาแล้วมมีตเิป็นเอกฉนัท์	เหน็ควรให้ฝ่ายบรหิาร	ศกึษา	วางแนวทางและกาํหนดแผนการ

ดําเนินการเพื่อนําบริษัทฯ	มุ่งสู่องค์กรที่ปลอดคอร์รัปชั่นอย่างเป็นระบบต่อไป

การด�าเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม
เนื่องจากบริษัทฯ	ดําเนินธุรกิจอุตสาหกรรมด้านการผลิต	ที่ซึ่งในกระบวนการอาจมีการใช้นํ้ามัน	สารหล่อลื่น	และ/หรือ 

สารเคมีบางชนิด	 บริษัทฯจึงให้ความสําคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการกําหนดแผนการป้องกันการเกิดผลกระทบในทางลบต่อ 

สิง่แวดล้อมและสงัคม	พร้อมทัง้การเฝ้าระวงัอย่างเป็นระบบ	ดงัจะเหน็ได้จากการยกเลกิการใช้สาร	CFC	ทีซ่ึง่ส่งผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อม	ทั้งๆ	ที่เป็นสารหลักที่ใช้โดยทั่วไปในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศ	มาไม่ตํ่ากว่า	10	ปี	แต่กระนั้น

บริษัทฯ	ยังคงเดินหน้าที่จะพัฒนาคุณภาพทั้งด้านกระบวนการและผลิตภัณฑ์เพื่อมิให้ส่งผลทางลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

อย่างต่อเนื่องอีกด้วย

ข้อพิพ�ทท�งกฎหม�ย

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่เคยมีข้อพิพ�ทท�งกฎหม�ยด้�นสิ่งแวดล้อมและ/หรือสังคม หรือแม้แต่ถูกตรวจสอบว่� 

ก�รดำ�เนนิง�นของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อยมกี�รฝ่�ฝืนกฎหม�ยในด้�นคว�มรบัผดิชอบต่อสงัคม อย่�งมนียัสำ�คญัแต่อย่�งไร

เราคํานึงถึงชุมชน	 สังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิตที่ดีของลูกหลานและสังคมในวันข้างหน้า	 ดังจะเห็นได้จาก	

ประกาศนียบัตรที่เราได้รับจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	 ถึงความมุ่งมั่นตั้งใจในการเข้าร่วมโครงการรักษ์ 

สิง่แวดล้อมกาํจดัสาร	CFC	(Chlorofluorocarbons)	ทีน่ยิมใช้ในสายการผลติในอตุสาหกรรมไฟฟ้าฯ	โดยเฉพาะทีเ่กีย่วข้องกบั 

เครือ่งปรบัอากาศทีเ่ป็นสารตวัหลกัในการก่อกาํเนดิมลพษิทางอากาศในปี	2543	จดัทาํบ่อบาํบดันํา้เสยีก่อนปล่อยลงท่อระบาย

สาธารณะ	การนาํนํา้ที่ใช้ในกระบวนการกลบัมาใช้ซํา้เป็นต้น	ทีถ่อืเป็นจดุเริม่ต้นในการก้าวเดนิต่อไปในรปูแบบโรงงานสเีขยีว	

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.

เรามีการกําหนดแนวนโยบายการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	(“CSR”)	 อย่างต่อเนื่อง	 และมีคณะทํางาน

ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนพนักงานจากทุกสายงานในองค์กรเป็นตัวขับเคลื่อนโครงการเพื่อให้เกิดความมีส่วนร่วมและการซึมซับความตระหนัก

ถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในระดับพนักงานอย่างแท้จริง	
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กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  
	ในปี	2556	 บริษัทฯ	 ได้ดําเนินกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในหลายด้าน	 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

และพลังงาน

•	 บริษัทฯ	 ให้ความสําคัญต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	 โดยการจัดทําบ่อบําบัดนํ้าเสีย	 ก่อนส่งนํ้าที่ถูกบําบัดแล้วลงสู่ 

ท่อระบายนํ้าสาธารณะ

•	 จัดให้มีอุปกรณ์	safety	ให้พนักงานอย่างเหมาะสมในการปฏิบัติงาน	

•	 ดําเนินการเปลี่ยนแปลงหลอดไฟทั้งสํานักงาน	เพื่อเป็นหลอดไฟประหยัดพลังงาน	

•	 นํากระดาษที่ใช้แล้วกลับมาใช้ซํ้า	เพื่อลดปริมาณกระดาษที่ใช้ในการดําเนินงาน	รวมถึงนํากระดาษที่ใช้แล้วทั้งสอง

ด้านไปบริจาคให้โรงเรียนสอนคนตาบอดที่ต้องการกระดาษไปจัดทําบทเรียนให้เด็กตาบอดได้ใช้ต่อไป

พนักงาน
•	 บริษัทฯ	จัดให้มีการฝึกอบรมให้พนักงานในทุกระดับอย่างทั่วถึง	เพื่อเสริมศักยภาพและเพื่อความก้าวหน้าในหน้าที่	

ยกตัวอย่างเช่น	เทคนิคการเป็นวิทยากร	KAIZEN	ศักยภาพการขาย	การเชื่อมแล่นประสาน	การอ่านแบบฯ
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•	 จัดให้มีการตรวจร่างกายประจําปีในทุกปี	เพื่อลดค่าใช้จ่ายของพนักงานและเพื่อสุขภาพที่ดีของพนักงาน

•	 จัดให้มีงานเลี้ยงสังสรรค์ให้พนักงานได้ผ่อนคลาย	 และมีกําลังใจในการทํางานอย่างเป็นสุข	 ความรับผิดชอบต่อ

ชุมชนและการส่งเสริมการศึกษา	

•	 บริษัทฯ	เข้าร่วมกับอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี	และสํานักงานแรงงานจังหวัด	เพื่อเข้าร่วมทําบุญเพื่อพัฒนาวัด	

วาอารามใกล้เคียงหลังจากประสบกับอุทกภัยครั้งใหญ่
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•	 บริษัทฯ	ให้ทุนการศึกษากับเด็กๆ	ในสถาบันการศึกษา	และชุมชนใกล้เคียง	เช่น	โรงเรียนบางคูวัด	หมู่บ้านเอื้ออา

ทรฯ	และ	เทศบาลเมืองบางคูวัด	เป็นต้น

•	 บริษัทฯ	 จัดให้มีการศึกษาและฝึกงานของนิสิตนักศึกษาของสถาบันการศึกษาต่างๆ	 เช่น	 วิทยาลัยเทคโนโลยี

แหลมทอง	และวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี	เป็นต้น
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

อุตส�หกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้�และอิเล็กทรอนิกส์
อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในป	ี2556	 อยู่ในภาวะชะลอตัวเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีก่อน	 โดยมาจากทั้งกลุ่ม

อุตสาหกรรมไฟฟ้าและกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่ปรับตัวลดลง	 เนื่องจากผู้บริโภคในประเทศมีการระมัดระวังการ

ใช้จ่ายมากขึ้น	 จากการใช้เงินล่วงหน้าไปแล้วกับนโยบายของภาครัฐ	 ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงความต้องการเทคโนโลยี 

ของโลกในการใช้แทบ็เลต็/สมาร์ทโฟน	แทนการใช้คอมพวิเตอร์	ทาํให้ความต้องการ	HDD/ชิน้ส่วนอเิลก็ทรอนกิส์ลดลง	ส่งผลให้ 

การส่งออกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ไปจีนลดลงอย่างมาก	เนื่องจากจีนเป็นฐานการผลิตคอมพิวเตอร์เพื่อส่งออกไปตลาดโลก

แนวโน้มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ปี	2557	คาดว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยร้อยละ	2-3	 เมื่อเทียบปีก่อน	

โดยอุตสาหกรรมไฟฟ้าจะขยายตัวร้อยละ	1	 ซึ่งมาจากการส่งออกไปตลาดอาเซียนและเอเชีย	 จะปรับตัวดีขึ้น	 แต่ตลาด 

ในประเทศยังคงชะลอตัวลง	 ส่วนอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์คาดว่าจะเพิ่มขึ้นร้อยละ	3	 เนื่องจากตลาดสหรัฐอเมริกายังมี

ความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 นอกจากนี้ดัชนีผลผลิตของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของญี่ปุ่นมีแนวโน้มดีขึ้นในช่วง

ปลายปี	2556	ซึ่งเป็นสัญญาณที่จะส่งผลดีให้ในปี	2557	จะปรับตัวได้ดีขึ้น				

อุตส�หกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้�
อตุสาหกรรมเครือ่งใช้ไฟฟ้า	หลายสนิค้ามยีอดการผลติทีห่ดตวัในปี	2556	และทาํให้ภาคอตุสาหกรรมเครือ่งใช้ไฟฟ้าโดย

รวมหดตวัในปี	2556	คาดว่าในปี	2557	ทศิทางการฟ้ืนตวัคงไม่ง่ายนกั	เนือ่งจากเศรษฐกจิโลกยงัไม่ฟ้ืนตวั	ขณะเดยีวกนั	ปัญหา

ความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย	ทําให้มีหลายสินค้าที่อาจมีการย้ายฐานการผลิตออกจากประเทศไทย		

ภ�วะก�รผลิต 

สาํหรบัอตุสาหกรรมไฟฟ้ามภีาวะการผลติปรบัตวัลดลงร้อยละ	0.76	เมือ่เทยีบกบัปีก่อนโดยการผลติในช่วงต้นปีค่อนข้าง

ดี	ทําให้ในไตรมาส	1/2556	เพิ่มขึ้นร้อยละ	4.07	เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน	แต่เริ่มปรับตัวลดลงมาตั้งแต่ไตรมาส	

2/2556	และลดลงมาอย่างต่อเนื่องในช่วงครึ่งหลังของปี	2556	 เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านที่ปรับตัวลดลง	 ได้แก่	พัดลม	ตู้เย็น	

กระติกนํ้าร้อน	 โทรทัศน์	 ซึ่งเป็นเพราะภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่มีการชะลอตัวลงและผู้บริโภคในประเทศมีการระมัดระวัง

การใช้จ่ายมากขึ้น	รวมถึงภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟื้นตัวทําให้ตลาดส่งออกชะลอตัวลงเช่นกัน	ยกเว้นเครื่องปรับอากาศที่

ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของโครงการก่อสร้างที่อยู่อาศัย	(บ้าน	คอนโดมิเนียม)	ในประเทศ	และการส่งออกไปตลาด

อาเซยีน	สหภาพยโุรป	รวมถงึสายไฟฟ้าทีม่กีารปรบัตวัเพิม่ขึน้	จากการทีภ่าครฐัมกีารปรบัปรงุระบบจาํหน่ายไฟฟ้าในประเทศ

ภ�วะก�รตล�ด

การส่งออกอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในปี	2556	มีมูลค่า	53,524.72	ล้านเหรียญสหรัฐ	ลดลง	ร้อยละ	1.17	

เมือ่เทยีบกบัปีก่อน	โดยอตุสาหกรรมไฟฟ้ามมีลูค่าส่งออก	22,726.23	ล้านเหรยีญสหรฐั	ลดลงร้อยละ	0.45	และอตุสาหกรรม

อิเล็กทรอนิกส์มีมูลค่าส่งออก	30,798.49	ล้านเหรียญสหรัฐ	ลดลงร้อยละ	1.69	เมื่อเทียบกับปีก่อน	เนื่องจากความต้องการ

ในตลาดหลักชะลอตัวลง	โดยเฉพาะจีนและญี่ปุ่น

ก�รจำ�หน่�ยในประเทศ

เครือ่งใช้ไฟฟ้าทีม่กีารจาํหน่ายในประเทศเพิม่ขึน้เมือ่เทยีบกบัปีก่อน	ได้แก่	เครือ่งปรบัอากาศแบบแยกส่วนคอนเดนซิง่

ยูนิต	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแฟนคอยล์ยูนิต	คอมเพรสเซอร์	เตาไมโครเวฟ	เพิ่มขึ้นร้อยละ	16.33		17.41	26.98	

และ	12.76	ตามลําดับ	สําหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีการจําหน่ายในประเทศลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน	คือ
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พัดลม	ตู้เย็น	หม้อหุงข้าว	เครื่องรับโทรทัศน์ตํ่ากว่า	20	นิ้ว	และเครื่องรับโทรทัศน์มากกว่า	20	นิ้ว	ลดลงร้อยละ	5.15	

11.30	7.62	17.26	และ	83.08	ตามลําดับ

ก�รส่งออก

	การส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้าในปี	2556	มีมูลค่า	22,726.23	ล้านเหรียญสหรัฐ	ลดลงร้อยละ	0.45	 เมื่อเทียบกับปีก่อน 

ซึ่งตลาดหลักที่มีการปรับตัวลดลง	ได้แก่	สหรัฐอเมริกา	ญี่ปุ่น	ขณะที่อาเซียนและสหภาพยุโรปปรับตัวเพิ่มขึ้น

ก�รนำ�เข้�

	การนําเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในปี	2556	มีมูลค่า	45,513.7	ล้านเหรียญสหรัฐ	ปรับตัวลดลงร้อยละ	4.06	

เมื่อเทียบกับปีก่อน	โดยการนําเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าในปี	2556	มีมูลค่า	19,232.06	ล้านเหรียญสหรัฐ	ลดลงร้อยละ	4.95	เมื่อ

เทียบกับปีก่อน	ส่วนการนําเข้าอิเล็กทรอนิกส์ในปี	2556	มีมูลค่า	26,281.64	ล้านเหรียญสหรัฐ	ลดลงร้อยละ	3.40	ปีก่อน

ซึ่งเป็นไปตามสถานการณ์ภาวะการผลิตที่ชะลอตัวลง	ทําให้การนําเข้าชิ้นส่วน/ส่วนประกอบลดลงตามไปด้วย

ผลิตภัณฑ์ 2554 2555
2555 2556

2556
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
คอนเดนซิ่งยูนิต	(เครื่อง)

1,028,653 1,359,028 385,592 462,500 228,450 282,486 526,917 467,101 256,717 1,317,481 1,580,977

YoY -16.2 32.12 -9.61 63.44 24.51 108.31 36.65 0.99 12.37 14.57 16.33

QoQ 184.35 19.95 -50.61 23.65 86.53 -11.35 -45.04

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	
แฟนคอยล์ยูนิต	(เครื่อง)

1,075,841 1,368,593 395,710 471,723 230,502 270,568 528,340 478,659 261,507 1,339,089 1,606,907

YoY -13.54 27.21 -8.83 56.41 17 88.98 33.52 1.47 13.45 15.92 17.41

QoQ 176.3 19.21 -51.14 17.42 95.21 -9.4 -45.37

คอมเพรสเซอร์	(เครื่อง) 6,326,149 6,931,315 1,592,626 1,830,267 1,829,607 1,678,815 2,129,065 2,441,340 2,147,920 7,334,293 8,801,152

YoY -9.47 9.57 -20.91 -0.97 17.21 85.88 33.68 33.39 17.4 25.83 26.98

QoQ 76.33 14.92 -0.04 -8.24 26.82 14.67 -12.02

ที่มา	:	สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	และสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

หมายเหตุ		 1.	ข้อมูลที่นําเสนอเป็นตัวเลขประมาณการที่คํานวณจากข้อมูลจริงประมาณร้อยละ	70-80

		 	 	 2.	ปริมาณขายในประเทศเป็นข้อมูลปริมาณการขายจากหน้าโรงงานของผู้ผลิตในประเทศ
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ปัจจัยความเสี่ยง

	ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ	 อาจมีเหตุการณ์ที่ไม่แน่นอนเกิดขึ้น	 ส่งผลกระทบในด้านลบต่อการบรรลุเป้าหมาย 

ของบริษัทฯ	 โดยมีโอกาสเกิดขึ้นได้จากปัจจัยภายในและภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได	้ ไม่ว่าเป็นความเสี่ยงด้านกลยุทธ	์

ด้านการปฏิบัติงานและด้านการเงิน	 ดังนั้นการเตรียมความพร้อมในการรองรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงที่จะทํา 

ให้เกิดความเสียหายและผลกระทบต่อเป้าหมายของบริษัทฯ	จึงจําเป็นอย่างยิ่งต่อการดําเนินงานของบริษัทฯ

	บริษัทฯ	มีคณะกรรมการบริหาร	กรรมการผู้จัดการ	และผู้จัดการของฝ่ายต่าง	ๆ	ทําหน้าที่ในการประเมินและวิเคราะห์

ความเสี่ยง	รวมทั้งแนวโน้มหรือเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อการดําเนินธุรกิจอันมีผลกระทบต่อบริษัทฯ	โดยมี

รายละเอียดของความเสี่ยงและมาตรการในการจัดการของบริษัทฯ	ดังนี้

1. คว�มเสี่ยงจ�กคว�มผันผวนของร�ค�วัตถุดิบ
เนื่องจากวัตถุดิบในการผลิตของบริษัทฯ	 คือ	 ท่อทองแดง	 แผ่นอลูมิเนียม	 และแผ่นเหล็กเคลือบสังกะสี	 ซึ่งวัตถุดิบ 

ดังกล่าวเป็นสินค้า	Commodities	 ซึ่งมีราคาเปลี่ยนแปลงไปตามราคาของตลาดโลก	 ดังนั้น	 ผลการดําเนินงาน 

ของบริษัทฯ	 จึงมีโอกาสที่จะผันผวนตามราคาของวัตถุดิบในตลาดโลก	 อย่างไรก็ตามบริษัทฯ	 มีความสัมพันธ์ที่ดีกับ 

ผู้จัดจําหน่ายวัตถุดิบ	 ทําให้บริษัทฯ	 ได้รับข่าวสารและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของราคาอย่างใกล้ชิด	 อีกทั้ง	 ผู้บริหาร 

ของบริษัทฯ	 เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมผลิตคอยล์มานานกว่า	20	 ปี	 ซึ่งช่วยให้บริษัทฯ	 สามารถคาดการณ์ 

ถึงภาวการณ์และความเคลื่อนไหวของราคาทองแดง	อลูมิเนียม	และแผ่นเหล็กชุบสังกะสีได้ดีในระดับหนึ่ง	

	นอกจากนีเ้พือ่เปน็การจาํกดัความเสีย่งในขัน้ตน้	บรษิทัฯ	ไดว้างนโยบายการกาํหนดราคาขายแปรผนัตามราคาวตัถดุบิ

หลักรวมถึงทําการควบคุมและตรวจสอบราคาวัตถุดิบในคลังวัตถุดิบของบริษัทฯ	 ตลอดเวลาเพื่อให้มั่นใจว่าต้นทุนวัตถุดิบ

ที่แท้จริงของบริษัทฯ	ไม่สูงกว่าราคาตลาด	ซึ่งโดยปกติบริษัทฯ	จะมีระดับของ	Safety	Stock	ประมาณ	2	เดือน	สําหรับกรณี

ที่เป็นลูกค้ารายใหญ่ที่จําเป็นต้องกําหนดราคาขายสินค้าล่วงหน้าเป็นรายป	ี บริษัทฯ	 ได้มีการกําหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมในใบ

เสนอราคาว่า	กรณีที่ราคาวัตถุดิบมีการเปลี่ยนแปลงเกินกว่าระดับราคาวัตถุดิบที่กําหนดและตกลงร่วมกันไว้บริษัทฯ	จําเป็น

ต้องทําการปรับราคาขายดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนวัตถุดิบที่เพิ่มสูงขึ้น	 โดยการปรับราคาดังกล่าวจะใช้ระยะเวลา

ประมาณ	1	-	2	เดือน	ในการดําเนินการซึ่งสอดคล้องกับระยะเวลา	Safety	Stock	ของบริษัทฯ	อย่างไรก็ตามสําหรับลูกค้า

ทั่วไปบริษัทฯ	สามารถปรับราคาขายในทันทีหากราคาวัตถุดิบมีการเปลี่ยนแปลง

2. คว�มเสี่ยงจ�กก�รพึ่งพิงผู้จัดจำ�หน่�ยวัตถุดิบร�ยใหญ่หรือน้อยร�ย
บริษัทฯ	 มีการพึ่งพิงผู้จัดจําหน่ายวัตถุดิบรายใหญ่น้อยราย	 โดยในช่วง	6	 เดือนแรกของปี	2556	 บริษัทฯ	 มีสัดส่วน 

การสั่งซื้อท่อทองแดงจากผู้จัดจําหน่ายรายใหญ	่3	 ราย	 คิดเป็นร้อยละ	82.34	 ของปริมาณการสั่งซื้อท่อทองแดงทั้งหมด 

ของบริษัทฯ	 และในจํานวนนั้นบริษัทฯ	 พึ่งพาผู้จัดจําหน่ายท่อทองแดงรายใหญ่ที่สุดสูงถึงร้อยละ	52.29	 ของปริมาณการ 

สั่งซื้อทองแดงทั้งหมด

	นอกจากนี้	 ในส่วนของการจัดหาวัตถุดิบอื่นๆ	ไม่ว่าจะเป็นแผ่นอลูมิเนียม	และแผ่นเหล็กชุบสังกะสีก็มีลักษณะพึ่งพิง

ผู้จัดจําหน่ายน้อยรายเช่นเดียวกัน	 ทั้งนี้	 เพื่อเป็นการประหยัดต้นทุนในการจัดซื้อ	 และเพื่อคงปริมาณการสั่งซื้อที่มีต่อผู้จัด

จําหน่ายแต่ละรายให้อยู่ในระดับที่สูงพอที่บริษัทฯ	 จะได้ประโยชน์จากการสั่งซื้อสินค้าในปริมาณมาก	(Volume	Discount)	

นอกจากนี้	 การที่บริษัทฯ	 สามารถคงปริมาณการสั่งซื้อได้ในระดับที่ค่อนข้างสูงเพื่อสร้างอํานาจการต่อรองของบริษัทฯ 

ใหเ้พิม่ขึน้	รวมถงึบรษิทัฯ	สามารถมัน่ใจในคณุภาพของวตัถดุบิทีบ่รษิทัฯ	จกัไดร้บัลดโอกาสของความสญูเสยี	ผนวกกบั	ผูผ้ลติ

และผูจ้ดัจาํหนา่ยวตัถดุบิรายใหญ่ๆ 	เหลา่นัน้เปน็คูค่า้กบับรษิทัฯ	มานานและมคีวามสมัพนัธท์ีด่มีาโดยตลอด	ดงันัน้ความเสีย่ง 

ในการพึ่งพิงผู้จัดจําหน่ายวัตถุดิบน้อยรายก็ลดลงได้ในระดับหนึ่ง
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อย่างไรก็ตาม	บริษัทฯ	ก็ตระหนักถึงความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าว	และพยายามที่จะกระจายการสั่งซื้อวัตถุดิบของบริษัทฯ	

ให้กับผู้จัดจําหน่ายรายอื่น	ๆ	ซึ่งมีเงื่อนไขการสั่งซื้อและคุณภาพสินค้าที่ใกล้เคียงกับเงื่อนไขที่บริษัทฯ	ได้จากผู้จัดจําหน่าย

รายใหญ่	ซึ่งในปัจจบุัน	สัดส่วนการพึง่พิงผู้จัดจําหน่ายวัตถุดิบรายใหญ่ลดลง	โดยจะเห็นได้จากการที่บริษัทฯ	เริ่มมกีารสั่งซื้อ

ท่อทองแดงจากผู้จัดจําหน่ายรายอื่นๆ	เพิ่มขึ้น

3. คว�มเสี่ยงจ�กก�รข�ดวัตถุดิบ
วัตถุดิบหลักที่บริษัทฯ	ใช้ในการผลิต	คือ	ทองแดง	เป็นวัตถุดิบประเภทที่ไม่อาจรักษาไว้ได้	เมื่อใช้แล้วหมดไป	แต่ยัง 

สามารถนํามายุบให้กลับเป็นวัตถุเช่นเดิม	 แล้วนํากลับมาประดิษฐ์ขึ้นใหม่	 ซึ่งต้องนําเข้าจากต่างประเทศเท่านั้น	 จึงอาจ 

ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนและมีราคาสูงได้

ดังนั้น	 เพื่อลดความเสี่ยงด้านราคา	 และการขาดแคลนวัตถุดิบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต	 บริษัทฯ	 ได้ดําเนินการศึกษา

และพัฒนาผลิตภัณฑ์	 จนในเบื้องต้นบริษัทฯ	 ได้เพิ่มสายการผลิตคอยล์ที่ทําจากอลูมิเนียมเพื่อลดต้นทุนให้ทั้งแก่ลูกค้าและ

บริษัทฯ	พร้อมกับการศึกษาเพื่อหาวัตถุดิบทดแทนที่ให้คุณสมบัติไม่ต่างจากทองแดง	อย่างต่อเนื่อง	รวมถึงการเข้าร่วมเป็น

สมาชิก	ASHRAE	(the	American	Society	of	Heating,	Refrigerating	and	Air-Conditioning	Engineers)	เป็นองค์กรที่เป็น

ศนูยร์วมของวทิยาการดา้นระบบการทาํความรอ้น	เยน็และระบบปรบัอากาศของสหรฐัอเมรกิา	เพือ่เขา้ถงึขอ้มลู	ขา่วสารและ

เทคโนโลยกีารผลติเฉพาะดา้น	เพือ่มัน่ใจวา่บรษิทัฯ	ยงัคงมกีารผลติและผลติภณัฑท์ีท่นัสมยัเพือ่ลดความเสีย่งดงักลา่วอกีดว้ย

4. คว�มเสี่ยงจ�กอัตร�แลกเปลี่ยน
เนื่องจากบริษัทฯ	มีรายได้จากการส่งออกประมาณร้อยละ	30	ของยอดขายรวมของบริษัทฯ	บริษัทฯ	จึงมีโอกาสที่จะ

ได้รับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ	อย่างไรก็ตามบริษัทฯ	ก็มีการสั่งซื้อวัตถุดิบ 

บางส่วนจากต่างประเทศเช่นกัน	โดยในช่วงปี	2556	บริษัทฯ	มีรายได้จากต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ	31.83	ของยอดขายรวม

และมีการสั่งซื้อวัตถุดิบจากต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ	40.11	ของยอดขายรวม

เนือ่งจากรายไดแ้ละคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้นัน้อา้งองิดว้ยสกลุเงนิดอลลา่รส์หรฐัทัง้หมด	อกีทัง้มอีตัราที่ใกลเ้คยีงกนั	บรษิทัฯ	

จึงสามารถลดผลกระทบของการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนลงได้ในระดับหนึ่ง	(Natural	Hedge)

นอกจากนีจ้ากการทีบ่รษิทัฯ	มนีโยบายในการใหร้ะยะเวลาชาํระหนีส้าํหรบัลกูคา้ตา่งประเทศ	ประมาณ	30	-	60	วนั	สง่ผล 

ทําให้ความเสี่ยงในเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนของรายได้จากการส่งออกดังกล่าวค่อนข้างสั้น	 อย่างไรก็ตาม	 บริษัทฯ	 ได้เล็งเห็น 

ถึงความสําคัญในการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว	บริษัทฯ	จึงมีการติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยน

เงินตราต่างประเทศอย่างใกล้ชิด	 และจะพิจารณาป้องกันความเสี่ยงด้วยการซื้ออัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าตามสถานการณ์ 

และความจําเป็น	

5. คว�มเสี่ยงจ�กนโยบ�ยก�รเปิดก�รค้�เสรีและก�รรวมกลุ่มท�งก�รค้�
	 นโยบายการเปิดการค้าเสรีจะทําให้การแข่งขันในอุตสาหกรรมผลิตคอยล์มีแนวโน้มที่รุนแรงมากขึ้น	 ซึ่งเป็นไป 

ในทิศทางเดียวกับภาวะการแข่งขันของอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศทั้งในเรื่องของราคาและการออกผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ๆ 

เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มากยิ่งขึ้น	 ส่งผลให้ผู้ผลิตคอยล์ต้องมีการแข่งขันในเรื่องราคาและคุณภาพเพิ่ม 

มากขึ้นตามไปด้วย	นอกจากนี้ยังมีการนําคอยล์จากผู้ผลิตในต่างประเทศเข้ามาจําหน่ายในประเทศเพิ่มมากขึ้น	 โดยเฉพาะ

อยา่งยิง่จากประเทศจนี	ซึง่มคีวามไดเ้ปรยีบในดา้นราคาสนิคา้	ในปจัจบุนับรษิทัฯ	มนีโยบาย	มุง่เนน้ทีจ่ะทาํการตลาดกบัลกูคา้

ทีม่คีวามตอ้งการคอยลท์ีม่คีณุภาพสงู	ซึง่มกีารแขง่ขนักนัในคนละตลาดกบัสนิคา้ของประเทศจนี	ซึง่มลีกัษณะการผลติจาํนวน 

มากๆ	ในแตล่ะแบบไมส่ามารถปรบัเปลีย่นไดต้ามความตอ้งการของลกูคา้ทีม่กีารเปลีย่นแปลงตลอดเวลาได้	และดว้ยคณุภาพ

สนิคา้ซึง่ไดร้บัการรบัรองมาตรฐานทัง้จากประเทศสหรฐัอเมรกิา	และแคนาดาของบรษิทัฯ	และการบรกิาร	รวมทัง้ความสมัพนัธ ์

ที่ดีกับลูกค้า	ถือเป็นสิ่งสําคัญเพื่อให้มั่นใจในความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ	ได้เป็นอย่างดี	



22 ร�ยง�นประจำ�ปี 2556
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)

อย่างไรก็ตาม	 ทางบริษัทฯ	 ได้ศึกษาผลกระทบดังกล่าวและเตรียมพร้อมสําหรับการเข้ามาของคู่แข่งจากต่างประเทศ	

ด้วยการปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์	 เพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตและขยายฐานการส่งออกให้กว้างขึ้น	 อีกทั้ง 

ร่วมออกแบบผลิตภัณฑ์กับลูกค้าที่ทําให้เป็นการยากที่จะหาสินค้าทดแทนได้อีกด้วย

6. คว�มเสี่ยงจ�กก�รพึ่งพิงลูกค้�ร�ยใหญ่
ในระยะเวลา	3	ปีที่ผ่านมา	บริษัทฯ	ไม่มีสัดส่วนการขายให้แก่ลูกค้ารายใดรายหนึ่งเกินกว่าร้อยละ	30	ของรายได้จาก

การขายรวม	ซึ่งสามารถสรุปสัดส่วนการจําหน่ายสินค้าให้ลูกค้ารายใหญ่	5	รายแรกของบริษัทฯ	ในปี	2554	-	2556	ได้ดังนี้

สัดส่วนการจ�าหน่ายให้แก่ลูกค้ารายใหญ่ 5 รายแรก ในปี 2554 - 2556

โดยลูกค้ารายใหญ่เหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นลูกค้าที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับบริษัทฯ	 มาเป็นเวลานาน	 รวมทั้งบริษัทฯ	 ได้มี

การร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์กับลูกค้ารายใหญ่ดังกล่าวมาโดยตลอด	 และด้วยคุณภาพของสินค้าซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน 

จากสถาบันต่างๆ	 ความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ	 ทําให้บริษัทฯ	

มั่นใจว่าจะสามารถรักษาฐานลูกค้าปัจจุบัน	รวมทั้งขยายฐานลูกค้าใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง

7. คว�มเสี่ยงจ�กก�รที่ประธ�นกรรมก�รบริห�ร และกรรมก�รผู้จัดก�รเป็นบุคคลเดียวกัน
	เนื่องจาก	ประธานกรรมการบริหาร	และกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ	เป็นบุคคลคนเดียวกัน	คือ	นายอารีย์	พุ่มเสนาะ	

ทาํใหบ้รษิทัฯ	อาจมคีวามเสีย่งจากการมอีาํนาจเบด็เสรจ็เดด็ขาด	แตค่ณะกรรมการบรหิารของบรษิทัฯ	มจีาํนวนทัง้สิน้	5	ราย 

ในการลงมติในเรื่องต่าง	 ๆ	 ที่ซึ่งต้องมาจากจํานวนเสียงที่มากกว่ากึ่งหนึ่ง	 จึงเห็นได้ว่าการคุมอํานาจการพิจารณาใน 

คณะกรรมการบรหิารเปน็ไปไดย้าก	นอกจากนี	้บรษิทัฯ	ก็ไดม้กีารกาํหนดขอบเขตอาํนาจและหนา้ทีข่องแตล่ะตาํแหนง่ไวอ้ยา่ง

ชัดเจน	จึงช่วยลดความเสี่ยงในการที่บุคคลดังกล่าวจะมีอํานาจกระทําการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะลงได้	รวมทั้งอํานาจ 

ที่มอบหมายให้กับคณะกรรมการบริหาร	และกรรมการผู้จัดการ	ก็ไม่สามารถอนุมัติรายการที่ตน	หรือ	บุคคลที่อาจมีส่วนได้

เสียและอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้	นอกจากนี้คณะกรรมการของบริษัทฯ	ยังประกอบไปด้วยคณะกรรมการตรวจ

สอบ	 และสํานักงานตรวจสอบภายในซึ่งจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	 ทําหน้าที่ติดตามและตรวจสอบรายการ

ต่างๆ	ที่เกิดขึ้นในบริษัทฯ	รวมทั้ง	ทําหน้าที่ตรวจสอบการดําเนินการภายในของบริษัทฯ	ให้มีความโปร่งใส	เหมาะสม	รัดกุม	

และเป็นไปตามขอบเขตอํานาจหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ	 อยู่แล้ว	 ซึ่งก็สามารถจํากัด

ความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าวลงได้

8. คว�มเสี่ยงด้�นสภ�พคล่อง
	ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องเกิดจากการที่เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดบกพร่อง	 ซึ่งโดยปกติบริษัทฯ	 และบริษัท

ยอ่ยไดม้กีารตดิตามดคูวามเสีย่งดา้นสภาพคลอ่งและรกัษาระดบัสถานะของเงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดเพือ่ใหเ้พยีงพอ 

ต่อการดําเนินงานของบริษัทฯ	 และบริษัทย่อย	 โดยหนึ่งในนโยบายของบริษัทฯ	 ที่ได้ดําเนินการแล้วคือการนําบริษัทเข้าจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เพื่อเพิ่มโอกาสในการระดมทุนได้มากขึ้น	พร้อมทั้งการตั้งเป้าหมายเพื่อลดความเสี่ยงจากความ

ผนัผวนของกระแสเงนิสด	อกีทัง้บรษิทัฯ	ใหค้วามสาํคญักบัการบรหิารจดัการเงนิสดโดยการสรา้งสมดลุระหวา่งเงนิสดรบัและ

จ่าย	เพื่อสร้างความมั่นใจว่าบริษัทฯ	จักมิต้องเผชิญต่อความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

*	นับรวมลูกค้าที่เป็นตัวแทนจําหน่ายในต่างประเทศ

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556

สัดส่วนการขายให้แก่ลูกค้ารายใหญ่	5	รายแรก* 63.59 62.25 71.28
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9. คว�มเสี่ยงของก�รลงทุนในบริษัทย่อย
ในกรณีที่บริษัทย่อยไม่สามารถหาแหล่งเงินทุนเพื่อสนับสนุนการขยายการลงทุน	บริษัทฯ	ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่	จําเป็น

ต้องช่วยเหลือสนับสนุนการหาเงินเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนสนับสนุนโครงการใหม่	ดังนั้นหากผลการดําเนินงานของบริษัทย่อย

ไม่เป็นไปตามแผน	 บริษัทฯ	 ในฐานะผู้ถือหุ้นอาจได้รับผลกระทบจากการลงทุนและมีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับผลตอบแทน 

จากการลงทุนตามที่กําหนดไว้

อยา่งไรกด็	ีปจัจบุนับรษิทัยอ่ย	สามารถสรา้งผลตอบแทนไดต้ามแผนเพยีงพอทีจ่ะดแูลตวัเองได้	จงึไมก่ระทบตอ่สภาพคลอ่ง 

และบริษัทฯ	คาดว่าบริษัทย่อยจะดําเนินการได้อย่างเต็มที่ในไม่ช้านี้	โดยการลงทุนของบริษัทฯ	จะเน้นในการขยายขอบเขต

ในธุรกิจที่จะสามารถส่งเสริมธุรกิจของบริษัทฯ	ในอนาคต
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ข้อมูลสำาคัญทางการเงิน

ข้อมูลท�งก�รเงินโดยสรุปของบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)

ข้อมูลท�งก�รเงินโดยสรุปของบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน) บริษัทย่อยและกิจก�รที่ควบคุม
ร่วมกัน

          

รายการ จ�านวนเงิน

 31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2556

สินทรัพย์รวม 1,441 1,228 1,238

หนี้สินรวม 840 601 604

ส่วนของผู้ถือหุ้น 601 628 634

รายได้รวม 1,113 1,006 1,027

กําไร	(ขาดทุน)	ขั้นต้น 48 47 109

กําไร	(ขาดทุน)	สุทธิ (87) (28) 5

กําไร	(ขาดทุน)	ต่อหุ้น	 (0.16) (0.04) 0.01

รายการ จ�านวนเงิน

 31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2556

สินทรัพย์รวม 1,511 1,266 1,291

หนี้สินรวม 1,036 823 852

ส่วนของผู้ถือหุ้น 475 443 438

รายได้รวม 1,139 1,032 1,065

กําไร	(ขาดทุน)	ขั้นต้น 50 48 107

กําไร	(ขาดทุน)	สุทธิ (134) (78) (6)

กําไร	(ขาดทุน)	ต่อหุ้น	 (0.24) (0.14) (0.01)

หน่วย	:	ล้านบาท

หน่วย	:	ล้านบาท



25ร�ยง�นประจำ�ปี 2556
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)

โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

โครงสร้�งผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่	12	อันดับแรก	ณ	วันที่	17	มีนาคม	2557	สรุปได้ดังนี้

จํานวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด	 2,630

%	Shares	in	Scrip	less	Holding	 99.09

 
โครงสร้�งก�รจัดก�ร 

ก�รจัดก�ร

ประกอบด้วยคณะกรรมการ	จํานวน	3	ชุด	คือ	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหาร	และคณะกรรมการตรวจสอบ 

มีรายละเอียดดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 8 ท่าน ดังนี้

Rank Major Shareholders # Shares % Shares

1. กลุ่มพุ่มเสนาะ

นายอารีย์		พุ่มเสนาะ

นายธีระ		พุ่มเสนาะ

81,577,200

12,000,000

13.55

2.00

2. นายทวีศักดิ์		หวังก่อเกียรติ 30,500,000 5.07

3. นางลินจง		พิจิตรพงศ์ชัย 13,026,224 2.16

4. นายฤทธิ์ณรงค์		คุณวัฒนาการ 12,000,000 1.99

5. กลุ่มถิรางกูร

นายชูรินทร์		ถิรางกูร

นางกุลวรรณ		ถิรางกูร

11,277,200

5,152,800

1.87

0.86

6. กลุ่มแสงน้อย

นายไพโรตร์		แสงน้อย

นางอลิสา		แสงน้อย

7,148,900

5,652,200

1.19

0.94

7. นายสรรพาวุฒิ		สุวรรณพงษ์ 6,955,400 1.15

8. บริษัท	ไทยเอ็นวีดีอาร์	จํากัด 6,265,906 1.04

9. นางอําไพ	หาญไกรวิไลย์ 6,000,000 1.00

ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง

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

2.	นายทวีศักดิ์		หวังก่อเกียรติ กรรมการ	/	รองประธานกรรมการบริษัท

3.	นายอารีย์		พุ่มเสนาะ กรรมการ

4.	นายธีระ		พุ่มเสนาะ กรรมการ

5.	นายวงษ์สวัสดิ์		วงษ์สว่าง กรรมการ

6.	นางจันทน์กะพ้อ		ดิสกุล กรรมการ

7.	นายทรงพล		อันนานนท์ กรรมการอิสระ	/	กรรมการตรวจสอบ

8.	นายนฎิศวร์		รอดเพชร กรรมการอิสระ	/	กรรมการตรวจสอบ
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กรรมก�รผู้มีอำ�น�จลงน�ม

	กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท	คือนายอารีย์	พุ่มเสนาะ	หรือนาย	ธีระ	พุ่มเสนาะ	หรือนางจันทน์กะพ้อ	ดิสกุล	

ลงลายมือชื่อร่วมกับ	นายทวีศักดิ์	หวังก่อเกียรติ	หรือนายวงษ์สวัสดิ์	วงษ์สว่าง	คนใดคนหนึ่งรวมเป็นสองคนและประทับตรา

สําคัญของบริษัท	

ขอบเขตอำ�น�จหน้�ที่ของคณะกรรมก�รบริษัท 

1.	 จดัการบรษิทัให้เป็นไปตามกฎหมาย	วตัถปุระสงค์	ข้อบงัคบั	มตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้	ด้วยความสจุรติ	และระมดัระวงั

รักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ

2.	 มอีาํนาจมอบหมายแต่งตัง้กรรมการจาํนวนหนึง่ให้เป็นคณะกรรมการบรหิาร	เพือ่ดาํเนนิการอย่างหนึง่อย่างใดหรอื

หลายอย่างเพือ่ปฏบิตังิานตามที่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั	รวมทัง้มอีาํนาจแต่งตัง้ประธานกรรมการ

บริหาร	 และคณะกรรมการอื่นๆ	 เช่น	 คณะกรรมการตรวจสอบ	 คณะกรรมการสรรหา	 และคณะกรรมการกําหนด 

ค่าตอบแทน	ตามความเหมาะสม

3.	 กําหนดเป้าหมาย	แนวทาง	นโยบาย	แผนงาน	และงบประมาณของบริษัท	ควบคุมดูแลการบริหารและการจัดการ

ของคณะกรรมการบริหาร	หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย	ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการได้ให้ไว้

4.	 พิจารณาทบทวนและอนุมัตินโยบาย	ทิศทาง	กลยุทธ์	แผนงานการดําเนินธุรกิจ	งบประมาณสําหรับประกอบธุรกิจ

ประจําปี	งบประมาณรายจ่ายประจําปี	โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษัท	ที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหาร

5.	 ติดตามผลการดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง

6.	 พจิารณาและอนมุตักิจิการอืน่ๆ	ทีส่าํคญัอนัเกีย่วกบับรษิทั	หรอืทีเ่หน็สมควรจะดาํเนนิการนัน้ๆ	เพือ่ให้เกดิประโยชน์

แก่บริษัท

เว้นแต่อํานาจในการดําเนินการดังต่อไปนี้	จะกระทําได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน	ทั้งนี้	กําหนดให้
รายการทีก่รรมการหรอืบคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง	มส่ีวนได้เสยี	หรอือาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์อืน่ใดกบับรษิทัหรอื
บริษัทย่อย	ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องนั้น	ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น	

	(ก)		 เรื่องที่กฎหมายกําหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น	
	(ข)		 การทํารายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมาย	หรือข้อกําหนดของตลาด	 	 	

	 หลักทรัพย์ระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	

และในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ	 และที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียง 
ไม่น้อยกว่า	3	ใน	4	ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม	และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

	(ก)	 การขาย	หรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด	หรือบางส่วนที่สําคัญ
	(ข)	 การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น	หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
	(ค)		 การทํา	แก้ไข	หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด	หรือบางส่วนที่สําคัญ		 	

	 การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท	 หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกําไร 
	 ขาดทุนกัน	

	(ง)		 การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ	หรือข้อบังคับ
	(จ)		 การเพิ่มทุน	การลดทุน	การออกหุ้นกู้	การควบหรือเลิกบริษัท

ว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่ง
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปีทุกครั้ง	ให้กรรมการออกจากตําแหน่งเป็นอัตรา	1	ใน	3	ถ้าจํานวนกรรมการที่จะ

แบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้	ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที่สุดกับส่วน	1	ใน	3	กรรมการที่จะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและ
ปีทีส่องภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทันัน้	ให้จบัฉลากกนัว่าผูใ้ดจะออก	ส่วนปีหลงั	ๆ 	ต่อไปให้กรรมการทีอ่ยู่ในตาํแหน่งนานทีส่ดุ
นั้นเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง	กรรมการผู้ออกจากตําแหน่งไปนั้นอาจเลือกเข้ารับตําแหน่งอีกก็ได้

ก�รสรรห�กรรมก�ร
การคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทจะกระทําผ่านการประชุมผู้ถือหุ้น	 เนื่องจากบริษัทไม่มีคณะ

กรรมการสรรหาคัดเลือกบุคคลที่จะดํารงตําแหน่งดังกล่าว	 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะทําการเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กําหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทดังต่อไปนี้
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	1.	ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุ้นที่ตนถือ

	2.		ผูถ้อืหุน้แต่ละท่านจะใช้คะแนนเสยีงทีม่อียูท่ัง้หมดเลอืกตัง้บคุคลคนเดยีวหรอืหลายคนเป็นกรรมการก็ได้	แต่จะแบ่ง

แยกคะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ให้แก่บุคคลใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

	3.	 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจํานวนกรรมการที่จะ

พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น	 ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน

จํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมที่เลือกตั้งกรรมการคราวนั้นเป็น

ผู้มีสิทธิออกเสียงชี้ขาด

การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
ก�รสรรห�กรรมก�ร

คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการบริษัทคนใดคนหนึ่งอาจจะเสนอบุคคลเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทได้	 คณะ

กรรมการบริษัทจะแนะนําบุคคลดังกล่าวเพื่อให้ผู้ถือหุ้นคัดเลือก	เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้นั้นก่อน

ที่จะเสนอต่อผู้ถือหุ้น	 โดยผู้ถือหุ้นจะพิจารณาเลือกสรรให้สอดคล้องกับภาระผูกพันที่บริษัทหรือผู้ถือหุ้นหลักมีต่อบุคคลที่จะ

เข้ารับการคัดเลือก	รวมทั้งจะคํานึงถึงสัญญาที่บริษัทมีต่อผู้ถือหุ้นอีกด้วย

ม�ตรฐ�นในก�รเลือกสรรกรรมก�รบริษัท

บุคคลผู้ที่จะเข้ารับการคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการบริษัทนั้น	จะได้รับการคัดเลือกโดยพิจารณาจากคุณสมบัติดังต่อไปนี้

-	 ประสบการณ์

-	 ความรู้

-	 ความซื่อสัตย์	และความเข้าใจในภาพรวมของอุตสาหกรรม

อย่างไรกต็ามในบางกรณ	ีอาจต้องมกีารเลอืกสรรกรรมการทีม่คีวามเกีย่วข้องกบัผูถ้อืหุน้ซึง่มส่ีวนได้เสยีอย่างมนียัสาํคญั 

ในบริษัท	เนื่องจากเป็นข้อผูกพันตามสัญญาว่าผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะต้องมีตัวแทนเข้าเป็นกรรมการในบริษัท

การคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทจะกระทําผ่านการประชุมผู้ถือหุ้น	 เนื่องจากบริษัทไม่มีคณะ

กรรมการสรรหาคัดเลือกบุคคลที่จะดํารงตําแหน่งดังกล่าว	 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะทําการเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์

และวิธีการที่กําหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทดังต่อไปนี้

1.	ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุ้นที่ตนถือ

2.	ผู้ถือหุ้นแต่ละท่านจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ	1.	เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการ

ก็ได้	แต่จะแบ่งแยกคะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ให้แก่บุคคลใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

3.	บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจํานวน

	 กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น	ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามี		

คะแนนเสยีงเท่ากนัเกนิจาํนวนกรรมการทีจ่ะพงึมหีรอืพงึจะเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ให้ผูเ้ป็นประธานในทีป่ระชมุทีเ่ลอืก

ตั้งกรรมการคราวนั้นเป็นผู้มีสิทธิออกเสียงชี้ขาด

ก�รสรรห�และก�รแต่งตั้งผู้บริห�ร

ในการสรรหาและการแต่งตัง้ผูบ้รหิารของบรษิทัฯ	ให้เป็นไปตาม	ระเบยีบอาํนาจอนมุตัแิละดาํเนนิการ	ของบรษิทัฯ	ดงันี้	

1.	 การจ้างงาน	แต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	และ/หรือ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจ	(ระดับ	CEO)	ต้องนํา

เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

2.	 การแต่งตัง้ประธานเจ้าหน้าทีก่ารเงนิ	ประธานเจ้าหน้าทีก่ารลงทนุ	และ/หรอืประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารงานกลาง	เป็น

อํานาจอนุมัติของคณะกรรมการบริหาร

3.	 การแต่งตัง้ผูบ้รหิารระดบัตํ่ากว่า	ระดบั	2)	ข้างต้น	เป็นอาํนาจอนมุตัขิองประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและผูบ้รหิารระดบั

รองลงไป	แล้วแต่กรณี

ก�รพัฒน�กรรมก�ร

คณะกรรมการบริษัท	 และผู้บริหารระดับสูง	 ให้ความสําคัญต่อการเข้าร่วมอบรมสัมมนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการ

พฒันาความรูค้วามสามารถในการปฏบิตัหิน้าทีก่รรมการอย่างสมํา่เสมอ	(ดงัรายละเอยีดตามข้อมลูในประวตัขิองแต่ละท่าน) 
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โดยกรรมการบรษิทัส่วนใหญ่มปีระวตัเิข้ารบัการอบรมกบัสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย	(IOD)	แล้ว	โดยบรษิทัฯ	
ให้การสนับสนุนและดําเนินการให้กรรมการพิจารณาเข้ารับการอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	 และ
สถาบันอื่นๆ	 ในทุกหลักสูตรที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องตลอดป	ี รวมถึงการจัดให้คณะกรรมการได้ดูงานจากหน่วยงาน	 หรือ
องค์กรอื่นตามความเหมาะสม	ทําให้เกิดมุมมองความคิดที่เป็นประโยชน์มาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของบริษัท

ก�รปฐมนิเทศกรรมก�ร (Directors Orientation)
บริษัทฯ	 ได้จัดให้มีการปฐมนิเทศสําหรับกรรมการที่เข้ารับตําแหน่งใหม่ในคณะกรรมการบริษัท	 เพื่อให้กรรมการใหม่

ได้รับทราบนโยบายธุรกิจของบริษัท	รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	เช่น	โครงสร้างทุน	ผู้ถือหุ้น	ผลการดําเนินงาน	ข้อมูล	ระบบ
ต่างๆ	ที่ใช้งานภายในบริษัท	รวมทั้งกฎหมาย	และกฎเกณฑ์ต่างๆ	

2. คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 5 ท่าน ดังนี้

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 
1.	 มีอํานาจในการจัดการและบริหารกิจการของบริษัทฯ	ให้เป็นไปตามกฎหมาย	วัตถุประสงค์	ข้อบังคับมติ	ที่ประชุม 

ผูถ้อืหุน้	และมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัด้วยความซือ่สตัย์สจุรติ	และระมดัระวงัรกัษาผลประโยชน์ของบรษิทัฯ

2.	 กําหนดโครงสร้างองค์กร	 อํานาจการบริหารงานในสายงานต่างๆของบริษัทฯ	 โดยให้ครอบคลุมทุกรายละเอียด 

ของการคัดเลือกการฝึกอบรม	การว่าจ้าง	การโยกย้าย	และการเลิกจ้าง	พนักงานของบริษัทฯ	

3.	 วางแผนและกําหนดแผนธุรกิจ	 กลยุทธ์ทางธุรกิจ	 และงบประมาณสําหรับประกอบธุรกิจประจําปี	 เพื่อเสนอให้ 

คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนมุตัิ	รวมทัง้พจิารณาอนมุตักิารจดัสรรงบประมาณประจาํปี	การแก้ไข	เปลีย่นแปลง	

เพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายประจําปี	ในกรณีมีความจําเป็นเร่งด่วน	และให้นําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อ

ทราบต่อไป	

4.	 ตรวจสอบติดตามการดําเนินการตามนโยบาย	และแนวทางบริหารงานด้านต่างๆ	ของบริษัทฯ	ที่กําหนดไว้ให้เป็น

ไปอย่างมีประสิทธิภาพ	เอื้อต่อสภาพการดําเนินธุรกิจ	

5.	 ตรวจสอบติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทฯ	ที่กําหนดไว้ให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่ได้รับอนุมัติ

6.	 พิจารณาโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษัทฯ	เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

7.	 มีอํานาจในการอนุมัติการดําเนินการทางการเงินดังนี้

1)	ในกรณทีีก่าํหนดไว้ในแผนธรุกจิหรอืงบประมาณประจาํปีทีค่ณะกรรมการบรษิทัอนมุตัไิว้แล้วคณะกรรมการบรหิาร

สามารถดําเนินการได้โดยไม่จํากัดวงเงิน

2)	ในกรณีที่ไม่ได้กําหนดไว้ตามข้อ	(1)	 ให้คณะกรรมการบริหารของบริษัทมีอํานาจในการอนุมัติการดําเนินการ

ทางการเงินในวงเงินไม่เกิน	150	 ล้านบาท	 โดยอํานาจอนุมัติทางการเงินดังกล่าวจะรวมถึงการอนุมัติค่าใช้จ่าย

ต่างๆ	ในการดําเนินการตามปกติธุรกิจ	การลงทุนในสินทรัพย์ฝ่ายทุน	หรือสินทรัพย์ถาวร	การกู้ยืมเงิน	การให้ 

กูย้มืเงนิ	การจดัหาวงเงนิสนิเชือ่	รวมถงึการให้หลกัประกนั	เป็นต้น	และให้เสนอต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั

เพื่อทราบต่อไป

8.	ปฏิบัติหน้าที่อื่น	ๆ	ตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการบริษัท

ทัง้นี	้ประธานกรรมการบรหิาร	หรอืคณะกรรมการบรหิาร	จะไม่สามารถอนมุตัริายการทีต่น	หรอืบคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง 

มีส่วนได้เสีย	หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท	หรือ	บริษัทย่อย	

ชื่อ-นามสกุล ตําแหน่ง

1.	นายอารีย์		พุ่มเสนาะ ประธานกรรมการบริหาร

2.	นายทวีศักดิ์		หวังก่อเกียรติ กรรมการบริหาร

3.	นายธีระ		พุ่มเสนาะ กรรมการบริหาร

4.	นายวงษ์สวัสดิ์		วงษ์สว่าง กรรมการบริหาร

5.	นางจันทน์กะพ้อ		ดิสกุล กรรมการบริหาร
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3. คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�านวน 3 ท่านดังนี้

  

กรรมการตรวจสอบลําดับที่	1	 เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทําหน้าที่ในการสอบทานความ

น่าเชื่อถือของงบการเงิน

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ	คือ	นางสาววรรณเพ็ญ	ขาวสุวรรณ์

คุณสมบัติของกรรมก�รอิสระ / กรรมก�รตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย	3	คน	โดยมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละ	2	ปี	บริษัทมี 

นโยบายในการสรรหากรรมการตรวจสอบ	 ให้มีคุณสมบัติสอดคล้องตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กําหนดไว้	

บริษัทฯได้กําหนดคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบไว้ดังนี้

1.	 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ	1	ของทุนชําระแล้วของบริษัท	บริษัทในเครือ	บริษัทร่วม	หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง	ทั้งนี้ให้นับ

รวมหุ้นที่ถือโดยผู้เกี่ยวข้องด้วย

2.	 ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัทฯ	 บริษัทในเครือ	 บริษัทร่วม	 บริษัทที่เกี่ยวข้อง	 หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

ของบริษัทฯ	 รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง	 พนักงาน	 หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจําจากบริษัทฯ	 บริษัทในเครือ 

บริษัทร่วม	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

3.	 ไม่มีผลประโยชน์	หรือส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงิน	และการบริหารงานของบริษัทฯ	

บริษัทในเครือ	บริษัทร่วม	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่	และรวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียใน

ลกัษณะดงักล่าวในเวลา	2	ปีก่อนได้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการตรวจสอบ	ยกเว้นคณะกรรมการของบรษิทัพจิารณา

อย่างรอบคอบแล้วเหน็ว่าการมผีลประโยชน์หรอืส่วนได้เสยีนัน้จะไม่มผีลกระทบต่อการปฏบิตัหิน้าทีแ่ละการให้ความ

คิดเห็นที่เป็นอิสระของกรรมการตรวจสอบ

4.	 ไม่ใช่ผู้เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

5.	 ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัท	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่ง

เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

6.	 สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะ

กรรมการของบริษัทได้อย่างอิสระ	 โดยไม่อยู่ภายใต้ความควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือ

ญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

7.	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	

8.	 ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้ห้บรกิารทางวชิาชพีใด	ๆ 	ซึง่รวมถงึการให้บรกิารเป็นทีป่รกึษากฎหมายหรอืทีป่รกึษาทางการ

เงิน	ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี

9.	 ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับบริษัท	/	บริษัทย่อย

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1.	 สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอโดยการประสานงานกับผู้สอบ

บญัชภีายนอก	และผูบ้รหิารทีร่บัผดิชอบจดัทาํรายงานทางการเงนิทัง้รายไตรมาสและประจาํปี	คณะกรรมการตรวจ

สอบเสนอแนะให้ผูส้อบบญัชสีอบทานหรอืตรวจสอบรายการใด	ๆ 	ทีเ่หน็ว่าจาํเป็นและเป็นเรือ่งสาํคญัในระหว่างการ

ตรวจสอบบัญชีของบริษัทก็ได้

2.	 สอบทานให้บรษิทัมรีะบบการควบคมุภายใน	(Internal	Control)	และการตรวจสอบภายใน	(Internal	Audit)	ทีม่คีวาม

เหมาะสมและมีประสทิธผิล	รวมทัง้เข้ารว่มประชมุกบัผูส้อบบัญชีโดยไมม่ฝีา่ยจดัการเข้ารว่มประชมุด้วยอยา่งน้อย

ปีละ	1	ครั้ง	และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน	ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา

ชื่อ-นามสกุล ตําแหน่ง

1. พล.ต.อ.ปรุง  บญุผดงุ ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายทรงพล  อนันานนท์ กรรมการตรวจสอบ

3. นายนฎิศวร์  รอดเพชร กรรมการตรวจสอบ
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แต่งตัง้	โยกย้าย	เลกิจ้างหวัหน้างานตรวจสอบภายใน	หรอืหน่วยงานอืน่ใดทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบัการตรวจสอบภายใน

3.	 สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 ข้อกําหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์	และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

	4.	พิจารณา	คัดเลือก	เสนอแต่งตั้ง	เลือกบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทําหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	กลับเข้า

มาใหม่	และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว	รวมถึงการเลิกจ้าง	โดยคํานึงถึงความน่าเชื่อถือ	ความเพียงพอ

ของทรัพยากร	 และปริมาณงานตรวจสอบของสํานักงานสอบบัญชี	 รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบ

หมายให้ทําการตรวจสอบบัญชีของบริษัท	

5.	 พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 ให้เป็นไปตามกฎหมายและ 

ข้อกาํหนดของตลาดหลกัทรพัย์	ทัง้นีเ้พือ่ให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทั

6.	 จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท	 ซึ่งรายงานดังกล่าวต้อง 

ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	ทั้งนี้	รายงานดังกล่าวจะต้องประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้	

-	 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง	ครบถ้วน	เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

-	 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท

-	 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้ตรวจสอบบัญช	ี และเหตุผลที่เชื่อว่าผู้สอบบัญชีของบริษัท	 เหมาะสม 

ที่จะได้รับการแต่งตั้งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

-	 ความเหน็เกีย่วกบัการปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ข้อกาํหนดของตลาดหลกัทรพัย์	

หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

-	 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

-	 จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

-	 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฏบัตร	(charter)	

-	 รายงานอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ 

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

	7.	ปฏบิตักิารอืน่ใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเหน็ชอบด้วย	เช่นทบทวนนโยบาย

การบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง	 ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของการบริหาร	

ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทในรายงานสําคัญๆ	 ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกําหนด	 ได้แก่ 

บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร	เป็นต้น

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ 
1.	 มอีาํนาจในการควบคมุการบรหิารงานของบรษิทัฯ	และปฏบิตังิานให้เป็นไปตามนโยบาย	แผนงาน	และงบประมาณ

ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหาร	 และรายงานผลการดําเนินงานต่อคณะกรรมการ

บริษัทหรือคณะกรรมการบริหาร	ตามลําดับ

2.	 พิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจําปีที่ฝ่ายบริหารจัดทําเพื่อนําเสนอให้คณะกรรมการบริหารพิจารณา	 รวมทั้ง

ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีของแต่ละหน่วยงาน

3.	 มีอํานาจพิจารณาอนุมัติจัดซื้อ	 และการใช้จ่ายเงินสําหรับการปฏิบัติงานทั่วไป	 ตามที่กําหนดในอํานาจการอนุมัติ	

(Authority	Table)	ของบริษัทฯ

4.	 พจิารณาประเมนิการดาํเนนิงานของบรษิทัฯ	อย่างสมํา่เสมอ	เพือ่ป้องกนัความเสีย่งจากปัจจยัต่างๆ	ไม่ว่าจากภายใน	

หรือ	ภายนอกบริษัทฯ

5.	 มีอํานาจในการสั่งการ	 ออกระเบียบ	 ประกาศ	 บันทึก	 เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายหรือผลประโยชน์ 

ของบริษัทฯ

6.	 ให้อํานาจในการมอบอํานาจช่วง	 และ/หรือ	 มอบหมาย	 ให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้	 โดยการมอบ

อํานาจช่วง	 และ/หรือ	 การมอบหมายดังกล่าว	 ให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอํานาจตามหนังสือมอบอํานาจ 

ที่ให้ไว้	และ/หรือ	ให้เป็นไปตามระเบียบ	ข้อกําหนด	หรือ	คําสั่งที่กรรมการบริษัท	และ/หรือ	บริษัทฯ	ได้กําหนดไว้	
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7.	 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารเป็นคราวๆ	ไป

ทั้งนี้	กรรมการผู้จัดการจะไม่สามารถอนุมัติรายการที่ตน	หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	มีส่วนได้เสีย	หรืออาจมีความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย	

เลข�นุก�รบริษัท

คณะกรรมการบรษิทัได้แต่งตัง้	นางจนัทน์กะพ้อ	ดสิกลุ	การศกึษาปรญิญาโท	บรหิารธรุกจิ	จาก	Emporia	State	University	

USA.	ด้าน	Financial	and	Marketing	โดยผ่านการฝึกอบรม	Company	Secretary	Program	ของสถาบัน	IOD	รุ่นที่	47/2012	

ให้ดํารงตําแหน่งเลขานุการบริษัท	โดยมีหน้าที่

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่เลขานุการบริษัท
1.	 ให้คําแนะนําแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย	กฎเกณฑ์	และระเบียบปฏิบัติต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง

2.	 ดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมาย	ข้อบังคับบริษัท	ระเบียบที่เกี่ยวข้องและหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี

3.	 จัดการประชุมตามที่กฎหมายและข้อบังคับกําหนด	จัดทําและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ	หนังสือนัดประชุมคณะ

กรรมการ	รายงานการประชมุคณะกรรมการและรายงานประจาํปีของบรษิทั	หนงัสอืนดัประชมุผูถ้อืหุน้	และรายงาน

การประชุมผู้ถือหุ้น	รวมถึงประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการหรือมติผู้ถือหุ้นอย่างมีประสิทธิภาพ

4.	 ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กํากับดูแล

5.	 ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้น	และหน่วยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวข้อง

6.	 ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ	และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่

7.	 ภารกิจอื่นๆ	ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
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ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษิทั	และกรรมการตรวจสอบที่ได้รบัในปี	2555	และปี	2556	(ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ)	ดงันี้	

ค่�ตอบแทนผู้บริห�ร

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร	(รวมกรรมการบรหิาร)	ที่ได้รบัในปี	2554	-	2556	(ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ	รวมค่าตอบแทนอืน่ๆ) 

ดังนี้:

ประเภทของค่าตอบแทน (บาท) ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556

เงินเดือน 17,994,000 20,515,500 19,358,000

เงินช่วยเหลือพิเศษ - - -

อื่นๆ 	511,200 565,200 494,352

รวม 18,505,200 21,080,700 19,852,352

จำ�นวนผู้บริห�ร (ท่�น) 9 9 9

 

*	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	จํานวนผู้บริหารมีจํานวน	4	ท่าน	และกรรมการบริหาร	5	ท่าน*

		 ค่าตอบแทนอื่น	ประกอบด้วย	ESOP-1	&	PROVIDENT	FUND

ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง

2555 2556

ค่าเบี้ย
ประชุม
(บาท)

ค่า
ตอบแทน
รายเดือน
(บาท)

จ�านวน
ครั้งที่เข้า
ประชุม

ค่าเบี้ย
ประชุม
(บาท)

ค่า
ตอบแทน
รายเดือน
(บาท)

จ�านวน
ครั้งที่ 
เข้า

ประชุม
BOD; AC

1.	พล.ต.อ.ปรุง	บุญผดุง ประธานกรรมการบริษัท,
กรรมการอิสระ,
ประธานกรรมการตรวจสอบ

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

2.	นาย	อารีย์	พุ่มเสนาะ กรรมการ,	
รองประธานกรรมการ

15,000 300,000 4/5 30,000 300,000 6/6

3.	นาย	ทวศีกัดิ	์หวงักอ่เกยีรติ กรรมการ 20,000 300,000 5/5 30,000 300,000 6/6

4.	นาย	ธีระ	พุ่มเสนาะ กรรมการ 20,000 300,000 5/5 30,000 300,000 6/6

5.	นาย	วงษ์สวัสดิ์	วงษ์สว่าง กรรมการ 15,000 300,000 4/5 - 300,000 6/6

6.	นาง	จันทน์กะพ้อ	ดิสกุล	 กรรมการ,เลขานุการบริษัท 20,000 300,000 5/5 30,000 300,000 6/6

7.	นายทรงพล	อันนานนท์ กรรมการอิสระ,
กรรมการตรวจสอบ

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

8.	นายนฎิศวร์	รอดเพชร กรรมการอิสระ,
กรรมการตรวจสอบ

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

รวม 210,000 2,940,000 285,000 2,940,000



สายงานการผลิต สายงานบริหาร สายงานตลาดและการขาย

โครงสรางการบริหาร (Organization Chart)
บริษัท ซี.ไอ.กรุป จำกัด (มหาชน)

C.I.Group Public Company Limited

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

กรรมการผูจัดการ

รองกรรมการผูจัดการ

เลขานุการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ

สายงานการเงินและฝายพัฒนาธุรกิจ
ในกลุมบริษัท

สำนักงานตรวจสอบภายใน

หนวยงานความปลอดภัยและระบบคุณภาพ

(QME&SMR)
สำนักกรรมการผูจัดการ

สายงานวิศวกรรม

ฝายบำรุง
รักษา

ฝายวิศวกรรม
และวิจัยพัฒนา

ฝายประกัน
และ

ควบคุม
คุณภาพ

ฝายวางแผน
การผลิต

ฝายขนสง
และคลังสินคา

ฝาย
บัญชี

ฝาย
การเงิน

ฝาย
พัฒนาธุรกิจ

ฝาย
ระบบและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ฝาย
จัดหา

และจัดซื้อ

ฝาย
ทรัพยากร
บุคคล

ฝาย
ธุรการ

ฝายขาย
ตางประเทศ

ฝายขาย
และตลาด
ในประเทศ

ฝายการตลาด
และลูกคาสัมพันธ

ผลิต
โรงงาน

1

ผลิต
โรงงาน

2

ผลิต
โรงงาน

3

3
3

รายงานประจำาปี 2556
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)

โครงสร้างองค์กร



34 ร�ยง�นประจำ�ปี 2556
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)
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บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)

สัดส่วนการถือหุ้น	:	-ไม่มี-
วุฒิสูงสุดทางการศึกษา	:	 ปริญญาโท	 พัฒนบริหารศาสตร์
มหาบัณฑิต	(รัฐประศาสนศาสตร์)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	(นิด้า)

ประวัติการท�างาน 
 - หัวหน้านายตํารวจราชสํานักประจํา  
 - รองผูบ้ญัชาการตาํรวจแหง่ชาต	ิ:	สาํนกังานตาํรวจแหง่ชาติ
 - ผู้บัญชาการตํารวจสันติบาล	:	สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
 - ผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค	9	:	สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
 - ผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค	5	:	สํานักงานตํารวจแห่งชาติ

ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน 
 - ประธานกรรมการบริษัท	 และประธานกรรมการตรวจสอบ	 
	:	บริษัท	ซี.ไอ.กรุ๊ป	จํากัด	(มหาชน)

 - ที่ปรึกษา	:	มูลนิธิโรงเรียนนานาชาติไทย-จีน
 - กรรมการสภา	:	มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
 - ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ	:	 มหาวิทยาลัยราชภัฎ 
	สวนสุนันทา

 - อนุกรรมการข้าราชการตํารวจ	:	ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
 - นายกสมาคมศิษย์เก่า	:	โรงเรียนโยธินบูรณะ

การผา่นหลกัสตูรอบรมของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD) : 
 - Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่นที่	90/2011
 - Role	of	the	Chairman	Program	(RCP)	รุ่นที่	27/2012

สัดส่วนการถือหุ้น	:	13.55	%

วุฒิสูงสุดทางการศึกษา	 :	 ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ	 สาขา

วิทยาการจัดการ	มหาวิทยาลัย	สุโขทัยธรรมาธิราช

ประวัติการท�างาน  
 - ประธานกรรมการบริษัท	 และกรรมการผู้จัดการ	:	 บริษัท	
ซี.ไอ.กรุ๊ป	จํากัด	(มหาชน)		

 - กรรมการ	:	บริษัท	ศิรกร	จํากัด
 - กรรมการ	:	บริษัท	เอ	ซี	สแควร์	เอ็นเนอร์ยี่	จํากัด

ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน
 - ประธานกรรมการบริหาร	:	บริษัท	ซี.ไอ.กรุ๊ป	จํากัด	(มหาชน)
 - ประธานกรรมการบริษัท	:	บริษัท	เดอ	ละไม	จํากัด
 - กรรมการ	:	บริษัท	เอ	เอส	เอ	การช่าง	จํากัด
 - กรรมการ	:	บริษัท	เอ	เอส	เอ	พร็อพเพอร์ตี้	จํากัด
 - กรรมการ	:	บริษัท	เอ	เอส	เอ	เรียลเอสเตท	จํากัด
 - กรรมการ	:	บริษัท	วี	แอนด์	เอ	ไฮเทค	จํากัด
 - กรรมการ	:	บริษัท	ซีไอจี	(ประเทศไทย)	จํากัด

การผา่นหลกัสตูรอบรมของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (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

พลต�ารวจเอกปรุง บุญผดุง
อายุ	65	ปี
ประธานกรรมการบริษัท 
กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ

นายอารีย์ พุ่มเสนาะ
อายุ	59	ปี
รองประธานกรรมการบริษัท
และประธานกรรมการบริหาร

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

นายทวีศักดิ์ หวังก่อเกียรติ 
อายุ	62	ปี

กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร

นายวงษ์สวัสดิ์ วงษ์สว่าง
อายุ	63	ปี

กรรมการและกรรมการบริหาร

สัดส่วนการถือหุ้น	:	5.07	%	

วุฒิสูงสุดทางการศึกษา	:	 ปริญญาตรี	 คณะเทคโนโลยีและ

อุตสาหกรรมสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า	พระนครเหนือ

ประวัติการท�างาน
 - กรรมการและกรรมการบริหาร	:	บริษัท	เดอ	ละไม	จํากัด

ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน
 - กรรมการบริษัทและ	:	บริษัท	ซี.ไอ.กรุ๊ป	จํากัด	(มหาชน)
 - กรรมการบริหาร		

การผา่นหลกัสตูรอบรมของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD) :
 - Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่นที่	27/2004

สัดส่วนการถือหุ้น	:	0.80	%

วุฒิสูงสุดทางการศึกษา	 :	 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ	 สาขา 

ช่างยนต์	โรงเรียนอาชีวะดอนบอสโก

ประวัติการท�างาน :  
กรรมการ	:	บริษัท	เอวีวี	จํากัด

กรรมการและกรรมการบริหาร	:	บริษัท	เดอ	ละไม	จํากัด

ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน  
กรรมการบริหาร	:	บริษัท	ซี.ไอ.กรุ๊ป	จํากัด	(มหาชน)

การผา่นหลกัสตูรอบรมของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD) :
 - Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่นที่	27/2004
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บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)

นางจันทน์กะพ้อ ดิสกุล
อายุ 48 ปี

กรรมการ/กรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท

นายธีระ พุ่มเสนาะ 
อายุ 57 ปี

กรรมการและกรรมการบริหาร

 - สัดส่วนการถือหุ้น : 1.99 %
 - วุฒิสูงสุดทางการศึกษา : ปริญญาโท M.B.A. (เกียรตินิยม) 
สาขาการตลาด สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประวัติการทำางาน 
 - กรรมการผู้จัดการ : บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)
 - กรรมการ : บริษัท เอวีวี จำากัด
 - กรรมการ : บริษัท เอ ซี สแควร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำากัด

ตำาแหน่งอื่นในปัจจุบัน
 - กรรมการบริหาร : บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)
 - กรรมการ : บริษัท เดอ ละไม จำากัด
 - กรรมการ : บริษัท เอ็มดิกส์ โฮลดิ้งส์
 - กรรมการและเลขานุการ : กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับ
อากาศและทำาความเยน็ สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย

 - กรรมการ : บริษัท นอร์ทอีสต์ คอนซัลแตนท์ จำากัด
 - กรรมการ : บริษัท ซีไอจี (ประเทศไทย) จำากัด

การผา่นหลกัสตูรอบรมของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD) :
 - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 27/2004 

 - สัดส่วนการถือหุ้น : 0.11%
 - วฒุสิงูสดุทางการศกึษา : ปรญิญาโท Financial/ Economics/ 
Business Administration Emporia State University, 
USA

ประวัติการทำางาน
 - ผูจ้ดัการทัว่ไป/ ผูจ้ดัการฝา่ยการตลาด/ผูจ้ดัการฝา่ยธรุการ 
: บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)

 - กรรมการ และกรรมการบริหาร : บริษัท เดอ ละไม จำากัด

ตำาแหน่งอื่นในปัจจุบัน
 - กรรมการบริหาร : บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)

การผา่นหลกัสตูรอบรมของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD) :
 - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 60/2006
 - Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 47/2012
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บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)

นายนฎิศวร์ รอดเพชร
อายุ	44	ปี

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

นายทรงพล อันนานนท์
อายุ	43	ปี

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

 - สัดส่วนการถือหุ้น	:	-ไม่มี-
 - วุฒิสูงสุดทางการศึกษา	:	MSA	in	International	Business,	
Central	Michigan	University

ประวัติการท�างาน
 - หุ้นส่วน	:	สํานักงานกฎหมาย	ดร.อุกฤษ	มงคลนาวิน
 - ทนายความอาวุโส	:	สํานักงานกฎหมาย	เดชอุดม	แอนด์	
แอสโซซิเอท

 - ทนายความ	 :	 สํานักงานกฎหมายและบัญชี	 จองชัย 
เที่ยงธรรม

 - ทนายความ	:	สํานักงานกฎหมาย	ชัยระพี

ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน
 - 		กรรมการตรวจสอบ	:	บริษัท	ซี.ไอ.กรุ๊ป	จํากัด(มหาชน)
 - 		กรรมการตรวจสอบ	:	บรษิทั	สแกนโกลบอล	จาํกดั(มหาชน)
 - 		กรรมการ		 :	สํานักงานกฎหมายอันนานนท์
 - 		ทนายความอาวุโส	:	สํานักงานกฎหมายปุณญฤทธิ์	

การผา่นหลกัสตูรอบรมของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD) : 
 - Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่นที่	90/2011

 - สัดส่วนการถือหุ้น	:	-ไม่มี-
 - วุฒิสูงสุดทางการศึกษา	:	ปริญญาโท	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการท�างาน
 - Country	Finance	Manager	:	บรษิทั	อวานาด	(ประเทศไทย)	
จํากัด

 - ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน	&Financial	Controller	 :	
มิลเลี่ยนเนี่ยน	ออโต้	กรุ๊ป

 - Finance	Director	:	บริษัท	ส่งเสริมการค้า	SME	จํากัด
 - Business	Manager	:	บริษัท	เมโทร	อินฟิเนียม	(ประเทศไทย)	
จํากัด

ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน 
 - กรรมการตรวจสอบ	:	บริษัท	ซี.ไอ.กรุ๊ป	จํากัด	(มหาชน)
 - กรรมการตรวจสอบ	:	บริษัท	สแกนโกลบอล	จํากัด	(มหาชน)
 - Financial	Controller	:	บริษัท	เนติเซน	จํากัด

การผา่นหลกัสตูรอบรมของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD) :
 - 	Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่นที่	90/2011
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บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)

นายไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง นางสาวรัตนกมล พุ่มเสนาะ

นายอารีย์ พุ่มเสนาะ

 - ต�าแหน่ง	:	กรรมการผู้จัดการ	และ	ประธานคณะกรรมการ
บริหาร	

 - วุฒิสูงสุดทางการศึกษา :	ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ	สาขา
วิทยาการจัดการ	มหาวิทยาลัย	สุโขทัยธรรมาธิราช

 - ต�าแหน่ง	:	 รองกรรมการผู้จัดการ	 และ	 ประธานสายงาน
บริหารการเงินในกลุ่มบริษัท	

 - วุฒิสูงสุดทางการศึกษา	:	ปริญญาโท	สาขาบัญชี	จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

 - ต�าแหน่ง :	ตําแหน่ง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	
 - วุฒิสูงสุดทางการศึกษา	:	 ปริญญาตรี	 วิศวกรรมศาสตร์	
คอมพิวเตอร์	มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

คณะผู้บริหาร
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นางเสาวคนธ์ อุดมรัตน์นายเฉลิมชนม์ มะลิสุวรรณ

 - ต�าแหน่ง	:	ผู้อํานวยการสายงานปฏิบัติการ
 - วุฒิสูงสุดทางการศึกษา	:	ปริญญาตรี	คณะวิศวกรรมศาสตร์	
ภาควิชาวิศวกรรม	อุตสาหการ	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 - ต�าแหน่ง :	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
 - วุฒิสูงสุดทางการศึกษา :	ปริญญาตรี	สาขาบัญชีมหาวิทยาลัย
ศรีปทุม
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การกำากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท	ซี.	ไอ.	กรุ๊ป	จํากัด	(มหาชน)	ได้ให้ความสําคัญในเรื่องการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ	ทั้งนี้	

เพือ่ให้ธรุกจิของบรษิทัฯ	มกีารพฒันาและเจรญิเตบิโตอย่างต่อเนือ่ง	บรษิทัฯ	จงึยดึถอืและปฏบิตัติามข้อพงึปฏบิตัทิีด่สีาํหรบั

กรรมการบริษัทจดทะเบียน	(Code	of	Best	Practices)	 ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 และบริษัทฯ 

ส่งเสริมให้คณะกรรมการทุกท่านผ่านการอบรมหลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย

ในด้านการกํากับดูแลกิจการบริษัทฯ	 จัดให้มีสํานักงานตรวจสอบภายใน	 เพื่อทําหน้าที่ดูแลการประกอบธุรกิจของบ

รษิทัฯ	ให้มกีารดาํเนนิงานทีถ่กูต้องและสอดคล้องกบักฎเกณฑ์	กฎระเบยีบต่างๆ	และเป็นไปตามหลกัธรรมาภบิาลทีด่	ีโปร่งใส 

มากยิ่งขึ้น

นโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร
คณะกรรมการของบริษัทฯ	 มีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมให้บริษัทฯ	 เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจ 

การกํากับดูแลกิจการ	และการบริหารจัดการที่ดี	โดยมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ที่ดี	ให้แก่ผู้ถือหุ้น	และคํานึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย

โดยรวม	มคีณุธรรมในการดาํเนนิธรุกจิ	มคีวามโปร่งใส	และตรวจสอบได้	จงึได้กาํหนดเป็นนโยบายด้านการกาํกบัดแูลกจิการ

ที่ดี	เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท	ผู้บริหาร	และพนักงาน	ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน	ดังนี้

1.	 คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทและรับผิดชอบ	 มีความเป็นอิสระ	 และมีการจัดแบ่งบทบาท

หน้าที่ระหว่างประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร	ออกจากกันอย่างชัดเจน

2.	 คณะกรรมการบรษิทัมบีทบาทสาํคญัในการกาํหนดวสิยัทศัน์	กลยทุธ์	นโยบายและแผนงานทีส่าํคญัของบรษิทัฯ	โดย

จะต้องพิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงและวางแนวทางการบริหารจัดการที่มีความเหมาะสม	 รวมทั้งต้องดําเนินการเพื่อให้

มั่นใจว่าระบบบัญชี	รายงานทางการเงิน	และการสอบบัญชี	มีความน่าเชื่อถือ

3.	 คณะกรรมการบริษัทจะต้องเป็นผู้นําในเรื่องจริยธรรม	 เป็นตัวอย่างในการปฏิบัติงานตามแนวทางการกํากับดูแล

กิจการที่ดีของบริษัทฯ	 และสอดส่องดูแลเรื่องการจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน	์ และรายการ 

ที่เกี่ยวโยงกัน

4.	 คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องขึ้นตามความเหมาะสมเพื่อช่วยพิจารณากลั่นกรองงาน 

ที่มีความสําคัญอย่างรอบคอบ

5.	 คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประเมินผลตนเองรายปี	 เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ 

ของคณะกรรมการบริษัท

6.	 คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูพ้จิารณากาํหนดมาตรฐานทางจรยิธรรม	และจรรยาบรรณของบรษิทั	เพือ่ให้คณะกรรมการ	

ผู้บริหาร	 พนักงาน	 รวมถึงลูกจ้างทุกคนใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ	 ควบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบ 

ของบริษัทฯ

7.	 คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัท	 ทั้งในเรื่องทางการเงินและที่ไม่ใช่เรื่องทางการ

เงินอย่างเพียงพอ	 เชื่อถือได้	 และทันเวลา	 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ	 ได้รับสารสนเทศอย่าง 

เท่าเทียมกัน

8.	 คณะกรรมการบริษัทต้องให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน	มีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ	และมี

ช่องทางที่เหมาะสมในการสื่อสารกับบริษัทฯ

9.	 คณะกรรมการบรษิทัต้องจดัให้มรีะบบการคดัสรรบคุลากรทีจ่ะเข้ามารบัผดิชอบในตาํแหน่งบรหิารทีส่าํคญัทกุระดบั

อย่างเหมาะสม	และมีกระบวนการสรรหาที่โปร่งใสเป็นธรรม

10.	 ดาํเนนิกจิการของบรษิทัฯ	ให้เป็นไปตามกฎหมาย	ระเบยีบ	ข้อบงัคบั	ข้อกาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั
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หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย	์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 รวมทั้งปฏิบัติตามมติที่ประชุม 

ผู้ถือหุ้น

11.	ป้องกันความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างบริษัท	สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น	ภายใต้หลักการ

ถ่วงดุลอํานาจที่โปร่งใส	และสามารถตรวจสอบได้

12.	คณะกรรมการบริษัทจะต้องประกอบด้วย	คณะกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า	3	คน

13.	มีระบบการประเมินและการควบคุมความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

14.	คณะกรรมการบริษัทจะต้องมีการประชุมโดยสมํ่าเสมอเป็นประจําอย่างน้อยทุกสามเดือนต่อครั้ง	 และอาจมีการ

ประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจําเป็น	โดยมีการกําหนดการประชุมล่วงหน้าตามข้อบังคับของบริษัท	เพื่อให้คณะ

กรรมการบริษัทได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมการประชุม

บริษัทฯ	เห็นว่าหลักบรรษัทภิบาลเป็นแนวทางการบริหารองค์กรที่มีประโยชน์อย่างยิ่งจึงให้ความสําคัญในหลักการและ

แนวปฏบิตัทิีเ่กีย่วกบัความรบัผดิชอบ	และเป็นธรรมต่อผูม้ส่ีวนเกีย่วข้อง	เช่น	การกาํหนดอย่างชดัเจนเกีย่วกบัขอบเขตอาํนาจ

หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหาร	และกรรมการผู้จัดการ

ภ�วะผู้นำ�และวิสัยทัศน์
คณะกรรมการบริษัทซึ่งประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ

เป็นอย่างดี	 มีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแล	 ตรวจสอบ	 และประเมินผลการดําเนินงานของบริษัทฯ	 มีอํานาจหน้าที่ใน

การดําเนินกิจการของบริษัทฯ	ให้เป็นไปตามกฎหมาย	ข้อบังคับ	และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์	สุจริต	รวมทั้ง 

การกาํกบัดแูลการบรหิารจดัการของฝ่ายจดัการเป็นไปตามนโยบาย	เป้าหมาย	และงบประมาณทีก่าํหนดอย่างมปีระสทิธภิาพ

และประสิทธิผล

คว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์
บรษิทัฯ	ได้กาํหนดแนวทางปฏบิตัสิาํหรบักรรมการ	ผูบ้รหิาร	และพนกังาน	เพือ่ป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์	ดงันี้

1.	 ห้ามมิให้กรรมการ	 ประกอบกิจการ	 เข้าเป็นหุ้นส่วนหรือเข้าเป็นผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลที่มีสภาพอย่างเดียวกัน	 และ

เป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ	เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนมีมติแต่งตั้ง

2.	 ห้ามมิให้ผูบ้รหิารและพนกังานใช้ข้อมลูภายใน	เพือ่ประโยชน์ของตนในการซือ้ขายหุน้บรษิทัฯ	หรอืนาํข้อมลูภายใน

ซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยรวมไปเปิดเผยกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

3.	 ไม่ใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ	 ในการทําธุรกิจที่แข่งขัน	 หรือธุรกิจที่ 

เกี่ยวเนื่องกับบริษัทฯ

4.	 กรณีที่บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยมีรายการเกี่ยวโยงกัน	 หรือการได้มาจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สําคัญของบริษัทฯ 

คณะกรรมการและฝ่ายจดัการของบรษิทัจะต้องจดัให้มกีารประชมุเพือ่พจิารณาเรือ่งนัน้ด้วยความรอบคอบ	ซือ่สตัย์	

สุจริต	มีเหตุมีผล	โดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ	และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสําคัญ	กรรมการหรือผู้บริหาร

ที่มีส่วนได้เสียจากการพิจารณาในเรื่องนั้นๆ	 จะต้องออกจากที่ประชุมกรรมการพิจารณาลงมติอนุมัติรายการแล้ว 

จะต้องเปิดเผยข่าวสารตามช่องทางต่างๆ	เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงกัน

จริยธรรมท�งธุรกิจ
บริษัทฯ	มีนโยบายที่เปิดเผยการดําเนินธุรกิจ	การปฏิบัติของกรรมการ	พนักงาน	ภารกิจต่อลูกค้า	คู่ค้า	ตลอดจนสังคม	

โดยผู้เกี่ยวข้องได้ทราบกันเป็นอย่างดีและยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทฯ	 ด้วยความซื่อสัตย์	

สุจริต	และเที่ยงธรรม	บริษัทฯ	มีการติดตามการปฏิบัติงานและเรื่องที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามนโยบาย	จรรยาบรรณข้างต้น

อย่างสมํํ่าเสมอ	รวมถึงบทกําหนดลงโทษทางวินัยไว้ด้วย
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ก�รถ่วงดุลกรรมก�รที่ไม่เป็นผู้บริห�ร
ปัจจุบันบริษัทฯ	มีกรรมการบริษัทจํานวนทั้งสิ้น	8	ท่าน	ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหารจํานวน	5	ท่าน	กรรมการ

อิสระจํานวน	3	 ท่าน	 ซึ่งมีอิสระอย่างแท้จริงจากฝ่ายบริหาร	 และไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ	 หรือความสัมพันธ์อื่นใด 

กับบริษัทฯ	เพื่อให้การกํากับดูแลกิจการดําเนินไปด้วยความเป็นอิสระ	และเป็นกลาง

ก�รกำ�กับดูแลก�รดำ�เนินง�นของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
ในกรณีที่บริษัทฯ	 มีการลงทุนในบริษัทย่อย	 หรือบริษัทร่วม	 บริษัทจะควบคุมโดยการส่งกรรมการเข้าไปเป็นตัวแทน 

ตามสัดส่วนการถือหุ้น

ม�ตรก�รหรือขั้นตอนก�รอนุมัติก�รทำ�ร�ยก�รระหว่�งกัน

ในการทํารายการระหว่างกัน	จะต้องมีความจําเป็นและมีความสมเหตุสมผลของการทํารายการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์

สูงสุดของบริษัทฯ	

การทํารายการระหว่างกันในอนาคตจะขึ้นอยู่กับเหตุผลและความจําเป็น	 การจ่ายและรับค่าตอบแทนต้องเป็นไป 

ตามราคายุติธรรมของตลาด	และจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

โดยในกรณีที่มีรายการดังกล่าวเกิดขึ้น	 คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาความจําเป็นและความสมเหตุสมผล 

ของรายการ	และแจ้งความเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

นโยบ�ยก�รทำ�ร�ยก�รระหว่�งกันในอน�คต

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น	 คณะกรรมการบริษัทจะต้องไม่อนุมัติรายการใดๆ	 ที่ตนเองหรือบุคคล

อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท	 และจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจ

สอบ	เพื่อพิจารณาให้ความเห็น	ว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่เป็นไปตามลักษณะธุรกิจทั่วไป	และเป็นไปในราคายุติธรรม 

และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

ทัง้นี	้บรษิทัฯ	จะยดึแนวทางปฏบิตัิให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	และข้อบงัคบั	ประกาศ	

คําสั่ง	 หรือข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกําหนดในการเปิดเผยข้อมูลการทํา

รายการที่เกี่ยวโยง	และการได้มาหรือจําหน่ายทรัพย์สินที่สําคัญของบริษัทฯ	หรือบริษัทย่อย

ก�รดูแลเรื่องก�รใช้ข้อมูลภ�ยใน
เพื่อป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์จากการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ	 ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน	 บริษัทฯ	

มีนโยบายห้ามมิให้กรรมการและผู้บริหาร	 รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวใช้ข้อมูลภายใน

ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน	 เพื่อทําการซื้อ	 ขาย	 โอน	หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	 ก่อนที่ข้อมูลนั้นจะเปิดเผย 

ต่อสาธารณชน	หรือช่วงเวลาก่อนที่จะเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน	1	เดือน	เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใส

และคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

ทั้งนี้	 ในการ	ซื้อ	ขาย	 โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	กรรมการและผู้บริหารจะต้องรายงานการเปลี่ยนแปลง

การถือหลักทรัพย์ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	(ก.ล.ต.)	ตามเกณฑ์ที่สํานักงาน	ก.ล.ต.	

กําหนด	รวมทั้งต้องจัดส่งสําเนารายงานดังกล่าว	จํานวน	1	ชุด	ให้แก่เลขานุการบริษัทเพื่อเก็บเป็นหลักฐาน

ก�รปฏิบัติต�มหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีในเรื่องอื่นๆ
บริษัทฯ	 ให้ความสําคัญในการกํากับดูแลกิจการตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี	 ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์ 

แห่งประเทศไทยกําหนดในทุกๆ	 เรื่อง	 นอกเหนือจากที่เปิดเผยไว้ข้างต้น	 ดังจะเห็นได้จากกระบวนการควบคุมภายใน 

ความรับผิดชอบต่อสังคม	การบริหารจัดการความเสี่ยง	ดังปรากฏในหัวข้อต่อๆ	ไปอีกด้วย

รวมถงึบรษิทัฯ	ให้ความสาํคญัต่อระบบการควบคมุภายใน	สาํหรบัทัง้ระดบับรหิารและระดบัปฏบิตักิารทีม่ปีระสทิธภิาพ	จงึได้ 

กาํหนดหลกัเกณฑ์และวธิดีาํเนนิการให้มคีวามเหมาะสมชดัเจน	มกีารกาํหนดภาระหน้าที	่อาํนาจดาํเนนิการของผูป้ฏบิตังิาน 

ผู้บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน	 และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	 ผู้ติดตาม	 ควบคุมและประเมินผล 
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ออกจากกัน	เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม	นอกจากนี้ยังมีการควบคุมภายในเกี่ยวกับระบบ

การเงิน	 โดยบริษัทจัดให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบ	 โดยสรุปสาระสําคัญการดําเนินการ

ด้านการกํากับดูแลกิจการ	ดังนี้

สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)
บริษัทฯ	 ได้ให้ความสําคัญในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน	 ด้วยวิธีการและมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ	

และเชื่อถือได้	โดยให้สิทธิในการซื้อ	ขาย	โอน	หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่อย่างเป็นอิสระ	การได้รับส่วนแบ่งผลกําไรจากบริษัทฯ	

การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น	การเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า	การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท	

การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมอย่างเป็นอิสระ	 การร่วมตัดสินใจในเรื่องสําคัญของบริษัท	 เช่น	 การเลือกตั้งกรรมการ 

การอนุมัติธุรกรรมที่สําคัญและมีผลต่อทิศทางในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ	 การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ	 และข้อบังคับ

ของบริษัทฯ	 ทั้งนี้	 ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงตามจํานวนหุ้นที่ถืออยู่	 โดยแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง	 และไม่มี 

หุ้นใดมีสิทธิพิเศษเหนือผู้ถือหุ้นรายอื่น

ในฐานะเจ้าของบรษิทัฯ	ผูถ้อืหุน้ย่อมมสีทิธกิาํหนดทศิทางการดาํเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ	หรอืตดัสนิใจในเรือ่งทีม่ผีลกระทบ

อย่างมีนัยสําคัญต่อบริษัทฯ	การประชุมผู้ถือหุ้นจึงเป็นเวทีสําคัญสําหรับผู้ถือหุ้นในการแสดงความคิดเห็น	ซักถาม	พิจารณา

ลงคะแนนเสยีงชีข้าด	และคดัเลอืกคณะกรรมการเพือ่ทาํหน้าทีก่าํกบัดแูลบรษิทัแทนผูถ้อืหุน้	ดงันัน้	ผูถ้อืหุน้จงึมสีทิธโิดยชอบ

ที่จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น	รวมทั้งมีเวลาเพียงพอสําหรับการพิจารณาและรับทราบผลการประชุม

การประชุมผู้ถือหุ้น
กำ�หนดก�รจัดประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ	ได้กําหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละครั้ง	ภายในเวลาไม่เกิน	4	เดือน	นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของ 

บริษัทฯ	 และในกรณีที่มีความจําเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ	 ซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับ 

ผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้หรอืเกีย่วข้องกบัเงือ่นไขหรอืกฎเกณฑ์	กฎหมายที่ใช้บงัคบัทีต้่องได้รบัการอนมุตัจิากผูถ้อืหุน้	บรษิทัฯ 

จะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป	ทั้งนี้ในปี	2556	บริษัทฯ	ได้จัดการประชุมผู้ถือหุ้น	1	ครั้ง	คือ	การประชุมสามัญ

ผู้ถือหุ้นประจําปี	เมื่อวันพุธที่	24	เมษายน	2556	เวลา	13.30	น.	ณ	ห้องทิวลิป	ชั้น	1	โรงแรมรามาการ์เด้นส์	เลขที่	9/9 

ถนนวิภาวดีรังสิต	เขตหลักสี่	กรุงเทพฯ	10210	และในระหว่างปีไม่มีการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

ก�รแจ้งเชิญประชุมล่วงหน้�

ในปี	2556	การประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	1/2556	เมื่อวันศุกร์ที่	1	มีนาคม	2556	มีมติให้จัดการประชุมสามัญ

ประจําปีผู้ถือหุ้นในวันที่	24	เมษายน	2556	โดยได้เปิดเผยมติการประชุม	วันประชุม	ระเบียบวาระการประชุม	และแจ้งข่าว

ประกาศในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าในวันที่คณะกรรมการมีมติ	ก่อนการ

จัดส่งหนังสือเชิญประชุมโดยบริษัท	ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จํากัด	ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท	

เป็นผูด้าํเนนิการจดัส่งหนงัสอืเชญิประชมุทีม่รีายละเอยีดวาระการประชมุ	ข้อมลูประกอบทีส่าํคญัและจาํเป็นสาํหรบัการตดัสนิ

ใจ	 ความเห็นของคณะกรรมการ	 รายงานการประชุมที่ผ่านมาซึ่งมีรายละเอียดครบถ้วน	 รายงานประจําปีพร้อมทั้งเอกสาร

ประกอบการประชุมเอกสารที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะ	 และระบุวิธีการใช้ไว้ชัดเจนตามที่บริษัทฯ	 กําหนด	 โดยจัดส่งให้ผู้ถือ

หุ้นล่วงหน้า	7	วัน	ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น	และได้ทําการประกาศลงในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน	3	วัน	ก่อนวันประชุม	3	วัน 

เพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าเพียงพอสําหรับการเตรียมตัวก่อนมาเข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้	 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	 ได้นําข้อมูลหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น	 และเอกสารประกอบเปิดเผยในเว็บไซต์ 

ของบริษัทฯ	ล่วงหน้าก่อนวันประชุม	30	วัน

ก�รดำ�เนินก�รประชุมผู้ถือหุ้น

ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น	 ประธานที่ประชุมจะแนะนําคณะกรรมการ	 คณะผู้บริหาร	 ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	 และ 

ที่ปรึกษาด้านการเงิน	 ให้ที่ประชุมรับทราบ	 แล้วจึงชี้แจงกติกาทั้งหมด	 รวมถึงวิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติ 

ในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ	 รวมถึงการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระอย่างชัดเจน	 และเมื่อมีการให้

ข้อมลูตามระเบยีบวาระแล้ว	ประธานฯ	จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชมุทกุรายแสดงความคดิเหน็	ข้อเสนอแนะ	ถามคาํถาม

ในแต่ละวาระ	 และให้เวลาอภิปรายอย่างเหมาะสมเพียงพอ	 จากนั้นประธานฯ	 และผู้บริหารจะตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน 
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ตรงประเดน็	และให้ความสาํคญักบัทกุคาํถามแล้วจงึให้ทีป่ระชมุออกเสยีงลงมติในวาระนัน้ๆ	สาํหรบัวาระการเลอืกตัง้กรรมการ	

ประธานฯ	จะดําเนินการให้ผู้ถือหุ้นลงมติเป็นรายบุคคล

ประธานฯ	 จะดําเนินการประชุมตามลําดับวาระการประชุม	 และไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ 

ล่วงหน้า	เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลําดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนผู้ถือหุ้นซึ่ง 

เข้าร่วมประชุมหรือผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ทั้งหมดอาจขอให้ที่ประชุม

พิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กําหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม	เมื่อที่ประชุมได้พิจารณาระเบียบวาระที่กําหนดไว้เป็นที่เรียบร้อย

แล้วตามที่กําหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ	 ทั้งนี้	 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี	2556	 ไม่มีการเปลี่ยนลําดับ

ระเบียบวาระ	และไม่มีการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นที่ไม่ได้กําหนดไว้ในที่ประชุมอย่างใด

อนึง่	ในการประชมุทกุครัง้จะมกีารจดบนัทกึรายงาน	การประชมุอย่างถกูต้องครบถ้วน	และสรปุด้วยการลงมติ	พร้อมกบั

นับคะแนนเสียง	ซึ่งรวมระยะเวลาที่ใช้ในการประชุม	ผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งประมาณ	2	ชั่วโมง	ทั้งนี้ในการประชุม	ผู้ถือหุ้นสามัญ

ประจําปี	2556	ได้กําหนดการประชุมเวลา	13.30	น.	โดยเริ่มรับลงทะเบียนเวลา	12.00	น.	โดย	ณ	ตอน	เปิดประชุมมีผู้ถือ

หุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง	และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนรวม	69	ราย	ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้นจํานวน	217,317,080	หุ้น	

หรือคิดเป็นร้อยละ	36.11	ซึ่งเกินกว่า	1	ใน	3	ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท	จํานวนทั้งสิ้น	601,861,915	หุ้น	

ก�รเปิดเผยผลก�รประชุมผู้ถือหุ้น

ในปี	2556	 บริษัทฯ	 ได้จัดส่งรายงานสรุปผลการลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ	 และคณะกรรมการ	

ตลาดหลักทรัพย์	 ภายในช่วงเย็นหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม	(วันที่	24	 เมษายน	2556)	 และจะจัดส่งรายงานการประชุม 

ผู้ถือหุ้น	ซึ่งจดบันทึกรายงานการประชุมและบันทึกการออกเสียง	รวมทั้งข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ	อย่างละเอียด

ให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ	 และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย	์ ภายในกําหนด	14	 วัน	 รวมถึงเผยแพร่รายงานการประชุมบน

เว็บไซต์ของบริษัทฯ

ก�รปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่�งเท่�เทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)
บริษัทฯ	ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นแต่ละรายเท่าเทียมกัน	แม้ว่าจะถือหุ้นไม่เท่ากันและมีสิทธิออกเสียงไม่เท่ากัน	ซึ่งเป็นไปตาม

จํานวนหุ้นที่ถือ	มีสิทธิพื้นฐานในฐานะผู้ถือหุ้นเท่าเทียมกัน	โดยไม่คํานึงถึงเพศ	อายุ	เชื้อชาติ	สัญชาติ	ศาสนา	ความเชื่อ	

ฐานะทางสังคม	ความพิการ	หรือความคิดเห็นทางการเมือง	ในการประชุมผู้ถือหุ้น	บริษัทฯ	จะจัดเจ้าหน้าที่ไว้คอยอํานวย

ความสะดวก	ส่วนการจัดกิจกรรมสําหรับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	ก็เปิดโอกาสให้โดยไม่มีข้อจํากัด

ก�รเสนอว�ระก�รประชุมเพิ่มเติม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมก�ร
บริษัทฯ	 กําหนดหลักเกณฑ์	 รวมทั้งกําหนดขั้นตอน	 แนวทางการพิจารณาการให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระ 

การประชุมฯ	 และ/หรือ	 ชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ	 ล่วงหน้าให้คณะกรรมการบริษัท	 พิจารณากําหนดเป็นระเบียบ	

วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	เพื่อให้โอกาสผู้ถือหุ้น	มีส่วนร่วมในการกํากับดูแลบริษัท	และการคัดสรรบุคคลที่มี	คุณสมบัติ

เหมาะสมและปฏบิตัหิน้าที่ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	เพือ่ประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหุน้และผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทกุฝ่าย	โดยให้สทิธิ

ผู้ถือหุ้นรายเดียว	หรือกลุ่มที่ถือหุ้นของบริษัทรวมกันเกินกว่า	5%	ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายและชําระแล้วของบริษัทฯ	และ

เป็นการถือหุ้นของบริษัทฯ	อย่างต่อเนื่องจนถึงวันที่เสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุม	 เป็นเวลาไม่น้อยกว่า	12	 เดือน	

เสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคล	 ที่มีความเหมาะสมเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท	 ก่อน	 การประชุมสามัญ 

ผู้ถือหุ้นประจําปีในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี

สาํหรบัการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี	2556	บรษิทัฯ	ได้นาํหลกัเกณฑ์ดงักล่าวเผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของ	บรษิทัฯ	และ

แจ้งข่าวประกาศในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ตั้งแต่วันที่	27	กันยายน	2555	จนถึงวันที่	31	ธันวาคม	

2555	เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมฯ	และ/หรือ	ชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า	และสําหรับการประชุม	

สามัญผู้ถือหุ้นปี	2557	บริษัทฯ	ได้นําหลักเกณฑ์ดังกล่าวเผยแพร่	บนเว็บไซต์ของ	บริษัทฯ	และแจ้งข่าวประกาศในเว็บไซต์

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	โดยมีระยะเวลาตั้งแต่วันที่	12	กันยายน	2556	จนถึงวันที่	30	ธันวาคม	2556	แล้ว	

อย่างไรก็ตามไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม	และไม่มีการเสนอชื่อบุคคลเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการในระยะเวลาดังกล่าว	

ซึ่งเลขานุการบริษัทได้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบแล้ว



46 ร�ยง�นประจำ�ปี 2556
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)

ก�รอำ�นวยคว�มสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในก�รประชุมผู้ถือหุ้น
ในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นประจําปี	2556	 บริษัทฯ	 ได้อํานวยความสะดวก	 ให้กับผู้ถือหุ้นทุกราย	 ด้วยการจัดให้มี 

เจ้าหน้าที่คอยดูแล	 ต้อนรับให้ความสะดวกอย่างเพียงพอ	 มีการคัดเลือกสถานที่ประชุม	 ที่สามารถอํานวยความสะดวกให้

กับผู้เข้าร่วมการประชุม	จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร	การเปิดรับลงทะเบียนก่อนเวลาประชุม	2	ชั่วโมง	

การขยายระยะเวลารับลงทะเบียนจนถึงระยะเวลาก่อนการพิจารณาวาระการประชุมสุดท้าย	 การใช้ระบบ	Barcode	 ในการ 

ลงทะเบียนเพื่อความสะดวกรวดเร็ว	และการจัดให้มีการเลี้ยงรับรองสําหรับผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม

แม้ผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ที่มาเข้าร่วมการประชุมสามัญประจําปีของบริษัทฯ	 เป็นคนไทย	 และดําเนินการประชุมผู้ถือหุ้น 

เป็นภาษาไทย	 แต่บริษัทฯ	 ได้จัดทําเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น	 และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องเป็น	2	 ภาษา	 คือ 

ภาษาไทย	และภาษาอังกฤษ	สําหรับผู้ถือหุ้นชาวไทยและชาวต่างชาติ	

ก�รมอบฉันทะ
เพื่อรักษาสิทธิให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าประชุมประจําปี	2556	 ด้วยตนเอง	 ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่น 

หรือกรรมการอิสระของบริษัท	 ท่านใดท่านหนึ่งจากกรรมการอิสระที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด	 ซึ่งบริษัทฯ	 จะระบุรายชื่อไว้

ในหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กําหนด	 เพื่อให้ผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงมติแทนผู้ถือหุ้นได้โดยไม่มี

เงื่อนไข	 ทั้งนี้	 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กับผู้อื่น	 บริษัทฯ	 จะให้สิทธิและปฏิบัติต่อผู้รับมอบฉันทะเสมือนเป็นผู้ถือหุ้น

ท่านหนึ่ง	นอกจากนี้	บริษัทฯ	ได้เปิดเผยแบบหนังสือมอบฉันทะ	ที่แนบพร้อมทั้งรายละเอียด	และขั้นตอนต่างๆ	บนเว็บไซต์

ของบริษัทฯ	ล่วงหน้าก่อนวันประชุม	30	วัน	 โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทั้งทางโทรศัพท์	หรือช่องทาง 

อื่นๆ	เช่น	เว็บไซต์	อีเมล	เป็นต้น

บทบ�ทของผู้มีส่วนได้เสีย (Role of Shareholders)
	บริษัทฯ	 ได้ให้ความสําคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	 โดยคํานึงถึงการรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ	 ควบคู่

ไปกับการคํานึงถึงผลประโยชน์	 สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น	 และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัทฯ	 อันได้แก่ 

ผู้ถือหุ้น	พนักงาน	คู่ค้า	เจ้าหนี้	ลูกค้า	คู่แข่งขัน	สังคม	และสิ่งแวดล้อม

ก�รปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยยึดหลักดังนี้

ผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัท	 ได้ยึดถือการปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์	 โปร่งใส	 เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นทั้งหมดในการ 

ที่จะรักษาและเสริมสร้างมูลค่าระยะยาวต่อผู้ถือหุ้น	 ข้อมูลที่สําคัญทั้งหมดซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทฯ 

และ/หรือ	การตัดสินใจของผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับการเปิดเผยโดยครบถ้วนในเวลาที่เหมาะสม	

พนักงาน
บุคลากรของบริษัทฯ	 ทุกคนเป็นส่วนสําคัญที่สุดในการดําเนินธุรกิจ	 บริษัทฯ	 จึงให้ความสําคัญกับพนักงานทุกคน 

โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ	 ให้ความมั่นใจในคุณภาพชีวิตการทํางานอย่างเท่าเทียมกัน	 เสมอภาค	 และให้ผลตอบแทน 

อย่างยตุธิรรมและเหมาะสม	บรษิทัฯ	ส่งเสรมิให้บคุลากรรูร้กั	สามคัค	ีไว้เนือ้เชือ่ใจกนั	ไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่าย	ปฏบิตัต่ิอกนัอย่างสภุาพ 

และเคารพในคักดิ์ศรีความเป็นมนุษย	์ โดยการสร้างสภาพแวดล้อมในการทํางานที่ดี	 มีความปลอดภัย	 จ่ายค่าตอบแทนที่

เหมาะสมกับการทํางาน	 มีสวัสดิการที่ดีให้กับพนักงาน	 และจัดหานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ	 มาสนับสนุนการทํางาน 

รวมทัง้ไม่ให้เกดิกรณทีีม่ลีกัษณะเป็นการคกุคามทางเพศ	บรษิทัฯ	ส่งเสรมิการใช้สทิธขิองลกูจ้างตามกฎหมายแรงงานสมัพนัธ์	

บรษิทัฯ	มคีวามเชือ่มัน่ว่า	การเจรญิเตบิโตขององค์กรขึน้อยูก่บัพนกังานทีม่คีณุภาพ	ดงันัน้	บรษิทัฯ	จงึมนีโยบายมุง่เน้น 

ที่จะพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารและระบบการพัฒนาบุคคลให้มีความทันสมัย	 สอดคล้องกับเทคโนโลยี	 และเป็นไป 

ตามมาตรฐานสากล	เพื่อที่จะเสริมสร้างและพัฒนาให้พนักงานเป็นทั้งคนดีและคนเก่ง	ตลอดจนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและ	

ช่วยเหลือสังคมส่วนรวม	และมุ่งเน้นให้พนักงานเป็นกลไกหลักในการพัฒนาให้บริษัทฯ	ก้าวไปสู่ความเป็นองค์กรแห่งความ

เป็นเลิศ	(High	Performance	Organization)	 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน	และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง

ขององค์กร
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แนวปฏิบัติ

1.)	บริษัทฯ	ปฏิบัติต่อบุคลากรทุกคนโดยเสมอภาคกัน	ไม่เลือกปฏิบัติ	ไม่แบ่งแยกถิ่นกําเนิด	เชื้อชาติ	เพศ	อายุ	สีผิว	

ศาสนา	ความพิการ	ฐานะ	ชาติตระกูล	สถานศึกษา	หรือสถานะอื่นใดที่มิได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน

2.)	บรษิทัฯ	ให้โอกาสบคุลากรทกุคนแสดงความสามารถอย่างเตม็ที่โดยจดัผลตอบแทนทีเ่หมาะสม	และสร้างแรงกระตุน้

ในการทํางาน	ทั้งในรูปของเงินเดือนและโบนัส	และค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานที่เหมาะสมตามระเบียบของบริษัทฯ	

และการอบรมทั้งระยะสั้นและระยะยาว

3.)	บุคลากรทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบด้วยตนเองอย่างสุดความสามารถ	มีจิตสํานึกที่ดี	ซื่อสัตย์สุจริต	

เที่ยงธรรม	ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม	และมีความรับผิดชอบ	ไม่มอบหมายหน้าที่ของตนให้บุคคลใดบุคคล

หนึ่งทําแทน	ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม	เว้นแต่จะเป็นการจําเป็น	หรือเพื่อความสะดวกรวดเร็วในงานที่ไม่ต้องใช้

ความสามารถเฉพาะของตน

4.)	บุคลากรต้องปฏิบัติงานตามสายบังคับบัญชา	รับคําสั่งและรับผิดชอบโดยตรงต่อผู้บังคับบัญชาของตน	ไม่ข้ามสาย

การบังคับบัญชา	 หากไม่มีความจําเป็น	 หลีกเลี่ยงการวิพากษ์วิจารณ์ผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงานที่อาจก่อให้เกิด

ความเสียหายต่อบุคคลนั้น	หรือต่อบริษัทฯ	ทั้งนี้บุคลากรของบริษัทฯ	ควรเปิดโอกาสและเปิดใจรับฟังความคิดเห็น

ของผู้ใต้บังคับบัญชา	ผู้บังคับบัญชา	และเพื่อนร่วมงาน	อย่างมีสติ	ปราศจากอคติ	และรับฟังด้วยเหตุและผล

5.)	บุคลากรของบริษัทฯ	 สามารถใช้ทรัพยากร	 แรงงาน	 สถานที่	 และสิ่งอํานวยความสะดวกของบริษัทฯ	 ในหน้าที่ 

อย่างเต็มที่	ห้ามใช้ทรัพยากร	แรงงาน	สถานที่	และสิ่งอํานวยความสะดวกไปในการอื่น	นอกจากการปฏิบัติหน้าที่

หรือสวัสดิการที่ตนมีสิทธิโดยชอบ

6.)	บุคลากรของบริษัทฯ	 ต้องมีกิริยามารยาทสุภาพ	 แต่งกายเหมาะสมต่อกาลเทศะ	 และประพฤติตนเหมาะสม 

กับหน้าที่การงาน	ธรรมเนียมท้องถิ่น	โดยไม่สร้างความเสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์บริษัทฯ

7.)	บุคลากรของบริษัทฯ	สามารถใช้ชื่อและตําแหน่งของตนเพื่อเรี่ยไรเงินเพื่อการกุศลที่บริษัทฯ	 เป็นผู้จัด	 แต่ห้ามใช้

ชื่อของบริษัทฯ	หรือตําแหน่งในบริษัทฯ	ในการเรี่ยไรเงินเป็นการส่วนตัวไม่ว่าด้วยวัตถุประสงค์ใด

8.)	บุคลากรของบริษัทฯ	 ควรให้ความร่วมมือในกิจกรรมที่บริษัทฯ	 จัดขึ้นเพื่อสร้างความสามัคคี	 ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน	

รวมทั้งกิจกรรมเพื่อสังคมที่บริษัทฯ	จัดขึ้น

9.)	ห้ามบคุลากรของบรษิทัฯ	กระทาํการทีก่่อความเดอืดร้อน	ราํคาญ	บัน่ทอนกาํลงัใจผูอ้ืน่	ก่อให้เกดิความเป็นปฏปัิกษ์	

หรือรบกวนการปฏิบัติงาน	ที่มีลักษณะเป็นการคุกคามทางเพศ	ไม่ว่าต่อบุคลากรของบริษัทฯ	หรือบุคคลภายนอก

ที่เข้ามาติดต่อธุรกิจ	ทั้งนี้รวมถึงการล่วงละเมิดทางเพศ	การเกี้ยวพาราสี	การลวนลาม	การอนาจาร	และการมีไว้

ซึ่งภาพลามกอนาจาร

10.)	บริษัทฯ	 ส่งเสริมการใช้สิทธิของลูกจ้างตามกฎหมายแรงงานสัมพันธ์	 โดยบริษัทฯ	 จะไม่กระทําการอันใดที่เป็น 

การกระทาํอนัขดัต่อกฎหมาย	จรยิธรรมและจรรยาบรรณธรุกจิทีร้่ายแรง	หรอืก่อความเสยีหายอย่างร้ายแรงต่อบรษิทัฯ

คู่ค้า
บรษิทัฯ	ให้ความสาํคญักบัคูค้่า	อนัเป็นผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีสาํคญัทีช่่วยเหลอืในการดาํเนนิธรุกจิซึง่กนัและกนั	โดยบรษิทัฯ	

จะปฏบิตัต่ิอคูค้่าอย่างเสมอภาคบนพืน้ฐานของการแข่งขนัทีเ่ป็นธรรม	เคารพสทิธซิึง่กนัและกนั	สร้างความสมัพนัธ์และความ

ร่วมมืออันดี	 ปฏิบัติตามสัญญาอย่างเคร่งครัด	 และให้ความสําคัญในกระบวนการจัดซื้อจัดหา	 ซึ่งเป็นกระบวนการสําคัญใน

การควบคุมค่าใช้จ่าย	คุณภาพสินค้าและบริการที่บริษัทฯ	จะนํามาใช้ดําเนินกิจการ	มีการกําหนดขั้นตอนการจัดหาพัสดุเพื่อ

ให้เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้	และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

แนวปฏิบัติ

1.)	หน่วยงานของบริษัทฯ	ที่ต้องจัดหาพัสดุ	ต้องคํานึงถึงความต้องการ	ความคุ้มค่า	ราคา	และคุณภาพของสินค้าและ

บรกิาร	กระบวนการจดัหาพสัดตุ้องดาํเนนิการถกูต้องตามระเบยีบ	ข้อกาํหนด	และหลกัเกณฑ์ต่างๆ	ทีบ่รษิทัฯ	กาํหนด

ไว้อย่างโปร่งใส	ให้ข้อมูลแก่ผู้ค้าอย่างเท่าเทียม	ถูกต้อง	ไม่มีอคติ	 ไม่เลือกปฏิบัติต่อคู่ค้า	สร้างการแข่งขันที่เป็น

ธรรมระหว่างคู่ค้า	วิธีการจัดหาพัสดุควรอ้างอิงแนวทางปฏิบัติที่เป็นสากล	มีความรัดกุม	สอดคล้องกับสถานการณ์	

และต้องปฏิบัติตามกฎหมาย	ข้อบังคับ	คําสั่งที่เกี่ยวข้อง	ที่ใช้กํากับหน่วยงานภาครัฐอย่างเคร่งครัด
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2.)	บรษิทัฯ	สนบัสนนุการปฏบิตัอิย่างเสมอภาคต่อผูค้้าของบรษิทัฯ	ทัง้การปฏบิตัริะหว่างผูค้้าเองและการปฏบิตัริะหว่าง

ผู้ค้ากับบริษัทฯ	 หน่วยงานของบริษัทฯ	 ที่ต้องจัดหาพัสดุไม่ควรดําเนินการในระยะเวลากระชั้นจนเกินไป	 ควรให้

เวลาผู้ค้าอย่างพอเพียงในการจัดเตรียมเอกสารหลักฐาน	และเอกสารการเสนอราคาต่างๆ	ข้อกําหนดหรือเงื่อนไข 

รายละเอียดของสัญญาไม่ควรเป็นการเอารัดเอาเปรียบจนเกินไป

3.)	บุคลากรของบริษัทฯ	 ต้องไม่เรียกรับประโยชน์จากการจัดหาพัสดุ	 ต้องวางตัวเป็นกลาง	 ไม่ใกล้ชิดผู้ค้า	 จนทําให้ 

ผู้ค้ามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ	และปฏิบัติตามข้อปฏิบัติในจรรยาบรรณว่าด้วยการมีส่วนได้เสียและผลประโยชน์ขัด

กันอย่างเคร่งครัด

4.)	หน่วยงานหรอืบคุลากรทีเ่กีย่วข้องกบักระบวนการจดัหาพสัดุ	ต้องเกบ็เอกสารหลกัฐานต่างๆ	เช่น	การอนมุตั	ิเอกสาร

การเสนอราคา	การเจรจา	สัญญา	หรือการปฏิบัติตามสัญญาไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงตามสมควรแก่ความจําเป็นตาม

ระยะเวลาที่กําหนด

5.)	บริษัทฯ	 ต้องปฏิบัติตามข้อสัญญาอย่างเคร่งครัด	 หากพบว่าบริษัทฯ	 ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา	 หรือผู้ค้า 

ไม่อาจปฏบิตัติามสญัญา	 หรอืเหตอุืน่ใดทีท่าํให้ไม่สามารถปฏบิตัติามสญัญาได้	 หากเป็นไปได้และไม่ก่อให้เกดิความ 

เสยีหายแก่บรษิทัฯ	ให้ยตุกิารตดิต่อกบัผูค้้าทนัท	ีให้รายงานผูบ้งัคบับญัชาเพือ่ปรกึษาในทนัทแีละหาแนวทางแก้ไขต่อไป

6.)	บุคลากรของบริษัทฯ	 ที่ดําเนินการจัดหาพัสดุ	 มีหน้าที่กํากับดูแลให้ผู้ค้าปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืน

ของผู้ค้าอย่างเคร่งครัด

เจ้าหนี้
บริษัทฯ	จะปฏิบัติตัวเป็นลูกหนี้ที่ดี	คํานึงถึงผลประโยชน์ทั้งสองฝ่าย	และปฏิบัติตามเงื่อนไขของเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด

แนวปฏิบัติ

1.)	ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด	 โปร่งใส	 และเท่าเทียมกันทั้งในแง่การชําระเงินและเงื่อนไข

อื่นใดที่ได้ทําข้อตกลงไว้กับเจ้าหนี้

2.)	เปิดเผยข้อมูลฐานะทางการเงินแก่เจ้าหนี้	ตามข้อกําหนดในสัญญาอย่างถูกต้องครบถ้วน	ตรงตามกําหนดเวลา

3.)	แจ้งให้เจ้าหนี้ทราบในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญา	และร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว

ลูกค้า
บริษัทฯ	 คํานึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า	 ซึ่งเป็นผู้ที่ซื้อสินค้าและบริการจากบริษัทฯ	 ด้วยราคาที่เป็นธรรม 

มีคุณภาพ	 มุ่งมั่นพัฒนาสินค้า	 และให้บริการอย่างปลอดภัย	 ครบวงจร	 รวดเร็ว	 มีคุณภาพ	 เพื่อตอบสนองความต้องการ 
ของลูกค้า	และผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯ	 นําระบบการบริหารงานด้านคุณภาพ	 ความมั่นคงปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม	 มาใช้ในการดําเนิน
งานเพื่อมุ่งเน้นการบริหารคุณภาพด้วยกระบวนการทํางานที่มีประสิทธิภาพ	 เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่สร้างความ
พึงพอใจให้แก่ลูกค้า	 และถือความปลอดภัยเป็นหัวใจในการปฏิบัติงาน	 โดยการนํามาตรฐานต่างๆ	 อาทิ	ISO	9001:2008/	
CSA	/	UL	มาปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯ	 ดําเนินการบริหารจัดการลูกค้าและการตลาด	 ที่มีบริบทสอดคล้องตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ 
เพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังที่หลากหลายของลูกค้า	

บริษัทฯ	มีกระบวนการในการรับฟังลูกค้า	3	รูปแบบ	คือ
1)	 การติดต่อโดยตรง	มีช่องทาง	เช่น	การเข้าพบ	การประชุม	การอบรม	การสัมมนา	เป็นต้น
2)	 การติดต่อผ่านสื่อสารสนเทศ	มีช่องทาง	เช่น	โทรศัพท์โทรสาร	เว็บไซต์	และSocial	Network	เป็นต้น
3)	 การสาํรวจความพงึพอใจ	ครอบคลมุทกุกลุม่ลกูค้า	โดยกาํหนดความถีใ่นการรบัฟังลกูค้าทีแ่ตกต่างกนัในแต่ละช่องทาง 

ซึ่งจะนําข้อมูลที่ได้จากลูกค้ามาแปลงเป็นสารสนเทศ	 ที่ทําให้บริษัทฯ	 ทราบความต้องการของลูกค้า	 เพื่อนํามา
ออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ	หรือสร้างนวัตกรรมที่ตรงใจลูกค้า	

บริษัทฯ	 มีกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนในกรณีที่ลูกค้าเกิดความไม่พึงพอใจเกี่ยวกับการให้บริการหรือผลิตภัณฑ์ 
ของ	บริษัทฯ	โดยมีช่องทางรับข้อร้องเรียน	ข้อเสนอแนะจากลูกค้า	ผู้บริโภค	และประชาชนทั่วไป	ตามช่องทางทั้ง	3	รูปแบบ
ดังกล่าวข้างต้น	ข้อร้องเรียนทั้งหมดของลูกค้าจะได้รับการตอบสนองเบื้องต้นภายใน	7	วัน	และจะแจ้งกลับลูกค้าถึงแนวทาง
และระยะเวลาในการดาํเนนิการแก้ไขปัญหาให้แล้วเสรจ็	พร้อมทัง้แจ้งความก้าวหน้าในการดาํเนนิการแก้ไขให้ทราบเป็นระยะ	
เมื่อแก้ไขแล้วเสร็จ	จะแจ้งปิดเรื่องให้ลูกค้าทราบทันที	เพื่อรักษาความเชื่อมั่นที่ลูกค้ามีต่อบริษัทฯ
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คู่แข่งขัน
บริษัทฯ	ยึดหลักการดําเนินธุรกิจตามกรอบกติกาของการแข่งขันอย่างยุติธรรม	และไม่กระทําการใดๆ	ที่เป็นการละเมิด

สิทธิของคู่แข่งขันทางการค้า	 โดยคู่แข่งทางการค้าเป็นบุคคลภายนอกที่บริษัทฯ	 ต้องแข่งขันตามวิถีทุนนิยม	 เสรีในการทํา

ธุรกิจ	การแข่งขันย่อมต้องดําเนินไปอย่างเป็นธรรม	ไม่บิดเบือนข้อมูล	หลอกลวง	หรือใช้วิธีอื่นใดที่ไม่ถูกต้องตามครรลอง

ของการแข่งขันที่ดี

แนวปฏิบัติ

1.)	บริษัทฯ	ดําเนินธุรกิจบนการแข่งขันเสรี	การดําเนินธุรกิจจะต้องคํานึงถึงการแข่งขันอย่างเป็นธรรม	ไม่ใส่ร้ายป้ายสี	

ไม่จู่โจมคู่แข่งโดยปราศจากข้อมูลอย่างสมเหตุสมผล

2.)	บริษัทฯ	ให้การสนับสนุนการร่วมมือกับคู่แข่งทางการค้าที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภค	ความร่วมมือระหว่าง 

บริษัทฯ	กับบริษัทคู่แข่งจะต้องมิใช่เป็นไปเพื่อการผูกขาดการจัดสรรรายได้และส่วนแบ่งการตลาด	การลดคุณภาพ

ของสนิค้าและบรกิาร	และการกาํหนดราคาสนิค้าและบรกิาร	อนัจะก่อให้เกดิผลเสยีต่อผูบ้รโิภคในภาพรวม	บคุลากร 

ของบริษัทฯ	ต้องระมัดระวังในการติดต่อกับคู่แข่ง	และบุคลากรของคู่แข่งทุกกรณีไป	ไม่เปิดเผยหรือละเลยให้ความ

ลับของบริษัทฯ	ตกอยู่ในมือของคู่แข่ง

ชุมชนและสังคม
บริษัทฯ	 เป็นส่วนหนึ่งของสังคม	 จึงมีพันธกิจรับผิดชอบการพัฒนาและคืนกําไรสู่ชุมชนและสังคมโดยรวม	 เพื่อให้

บริษัทฯ	 เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนตามการพัฒนาของสังคม	 บริษัทฯ	 ถือเป็นหน้าที่และนโยบายหลักในการให้ความสําคัญ 

กับกิจกรรมของชุมชน	 และสังคม	 โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาสังคม	 ชุมชน	 สิ่งแวดล้อม	 ทํานุบํารุงศาสนา	 สร้างสรรค์	

และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	 รวมทั้งสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชน	 และสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชน 

เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็ง	และพึ่งพาตนเองได้

ก�รเค�รพกฎหม�ยและหลักสิทธิมนุษยชนส�กล
บริษัทฯ	กําหนดให้กรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานของบริษัทฯ	ทุกคนต้องเคารพกฎหมาย	ขนบธรรมเนียม	ประเพณี	

และวัฒนธรรมที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศที่บริษัทฯ	 เข้าไปลงทุน	 และเคารพหลักสิทธิมนุษยชนสากลอย่างเคร่งครัด

ตามหลักปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนโดยนํามาเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงาน	 รวมทั้งไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิด 

หลักสิทธิมนุษยชนสากล

แนวปฏิบัติ

1.)	บคุลากรของบรษิทัฯ	ต้องทาํความเข้าใจกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของตนโดยตรงให้ถีถ้่วน	

และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

2.)	บุคลากรของบริษัทฯ	 ที่ต้องไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ	 ควรศึกษากฎหมาย	 ขนบธรรมเนียม	 ประเพณี	 และ

วฒันธรรมของประเทศปลายทางก่อนการเดนิทาง	เพือ่ให้แน่ใจว่าสนิค้า	ตวัอย่างสนิค้า	และอปุกรณ์ทีน่าํเข้าไปด้วย	

เอกสารในการเดนิทาง	วตัถปุระสงค์ของการเดนิทาง	และการปฏบิตังิานในประเทศปลายทาง	ไม่ผดิกฎหมาย	ไม่ขดั 

ต่อขนบธรรมเนียม	ประเพณี	และวัฒนธรรมของประเทศปลายทาง

3.)	บริษัทฯ	ต้องปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนสากลอย่างเคร่งครัด	 ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสิทธิมนุษยชน

สากลแก่พนกังาน	เพือ่นาํไปปฏบิตัเิป็นส่วนหนึง่ในการดาํเนนิงาน	และไม่สนบัสนนุกจิการทีล่ะเมดิหลกัสทิธมินษุยชน 

สากล

ทรัพย์สินท�งปัญญ�หรือลิขสิทธิ์ และก�รใช้เทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร
บริษัทฯ	สนับสนุนให้บุคลากรของบริษัทฯ	ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	และการสื่อสารของบริษัทฯ	ในการเสริมสร้างความ

เข้าใจต่อบุคคลภายนอก	 เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ	 โดยต้องมีความรอบคอบ	 ระมัดระวังในการใช้งาน	 ต้องเคารพลิขสิทธิ์

ของเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา
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แนวปฏิบัติ

1.)	บริษัทฯ	ส่งเสริมให้บุคลากรของบริษัทฯ	ใช้สื่ออินเตอร์เน็ตเพื่อประโยชน์ในการทํางาน	บุคลากรของบริษัทฯ	ต้อง

ไม่กระทาํการอนัเป็นการรบกวนระบบคอมพวิเตอร์	และอนิเตอร์เนต็ของผูอ้ืน่ในสาํนกังาน	ไม่ใช้ระบบคอมพวิเตอร์

ของบริษัทฯ	เผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เหมาะสมในทางศีลธรรม	ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณี	หรือละเมิดกฎหมาย	

เช่น	การสร้างความเสยีหายแก่ชือ่เสยีงและทรพัย์สนิ	การมไีว้ซึง่สือ่ลามกอนาจาร	การส่งต่อ	mail	ทีเ่ป็นการรบกวน	

สร้างความรําคาญ	หรือที่เป็นการโฆษณาสินค้า	ธุรกิจและบริการนอกเหนือจากสินค้าและบริการของบริษัทฯ	และ

การส่ง	Spam	mail	เป็นต้น

2.)	บุคลากรของบริษัทฯ	 ต้องปฏิบัติงานโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง	 หากปฏิบัติหน้าที่บนเครื่อง

คอมพวิเตอร์ภายนอกสาํนกังาน	ให้ตรวจสอบลขิสทิธิ์	และปรกึษาผูบ้งัคบับญัชาก่อนทกุครัง้	ห้ามตดิตัง้	และใช้งาน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ลิขสิทธิ์ไม่ถูกต้องในบริษัทฯ	โดยเด็ดขาด

3.)	บุคลากรของบริษัทฯ	 ต้องเก็บรักษารหัสผ่านของตนให้เป็นความลับ	 ไม่บอกบุคคลอื่นเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลอื่น

เข้าถึงรหัสผ่านของตน	 รวมทั้งไม่ใช้อินเตอร์เน็ตเข้าไปยังเว็บไซต์ที่ไม่คุ้นเคย	 และอาจจะเป็นอันตรายต่อระบบ

คอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ

4.)	กรณีที่บุคลากรของบริษัทฯ	 ขออนุญาตให้ผู้ปฏิบัติงานสมทบหรือพนักงานของผู้รับจ้างใช้ระบบสารสนเทศของ 

บริษัทฯ	 บุคลากรของบริษัทฯ	 ผู้ขอต้องควบคุมการใช้งานของผู้ปฏิบัติงานสมทบหรือพนักงานของผู้รับจ้าง	 และ

ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับบริษัทฯ	จากการใช้ระบบสารสนเทศนั้น

5.)	บริษัทฯ	จะเข้าตรวจสอบ	ค้นหา	ติดตาม	สอบสวน	และควบคุมการใช้ระบบสารสนเทศของบุคลากรของบริษัทฯ	

เพื่อป้องกันความปลอดภัยในระบบสารสนเทศของบริษัทฯ

คว�มมั่นคง คว�มปลอดภัย และอ�ชีวอน�มัย
บริษัทฯ	ได้ตระหนักถึง	สวัสดิภาพและและความปลอดภัยของพนักงานเป็นหลักในการปฏิบัติงาน	ดังนั้นในการดําเนิน

กจิการนอกเหนอืจากการจดัสวสัดกิารประกนัภยัเพือ่คุม้ครองสขุภาพของพนกังานโดยทัว่ไป	และการจดัสวสัดกิารประกนัภยั

สําหรับพนักงานที่เสี่ยงภัยแล้ว	 บริษัทยังกําหนดให้พนักงานที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงและผู้บังคับบัญชา 

ในทุกระดับของทุกหน่วยงานทั้งองค์กร	มีภารกิจที่จะต้องเข้ารับการอบรมเรื่อง	ความปลอดภัยในการทํางาน	โดยให้เป็นตาม

หลักเกณฑ์ของกฎหมายความปลอดภัยในการทํางานของกระทรวงแรงงาน	ทั้งนี้	เพื่อส่งเสริมให้พนักงานและผู้บังคับบัญชา

ของหน่วยงานต่างๆ	ได้ตระหนกั	และบรหิารบคุลากรในหน่วยงานให้ทาํงานด้วยความปลอดภยัเพือ่ให้เป็นองค์กรทีป่ราศจาก

อบุตัเิหตหุรอืโรคทีเ่กดิจากการทาํงาน	และปัจจบุนั	บรษิทัฯ	มกีารจดัตัง้คณะกรรมการความปลอดภยัอาชวีอนามยัและสภาพ

แวดล้อมในการทํางาน	 ประกอบด้วย	 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ	 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหาร	 และ 

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน	 ซึ่งคณะกรรมการทุกคนจะต้องผ่านการอบรมเรื่องความปลอดภัยตามหลักสูตร

ของกระทรวงแรงงานฯ	โดยจะทาํหน้าทีป่ระสานงาน	สนบัสนนุและส่งเสรมิงานด้านความปลอดภยัให้แก่พนกังาน	อกีทัง้ยงัมี

การจดัตัง้คณะกรรมการสวสัดกิารในสถานประกอบการ	เพือ่ร่วมดแูลความเป็นอยูด้่านสวสัดกิารให้กบัพนกังาน	และประสาน

ความเข้าใจระหว่างบริษัทฯ	กับพนักงาน	รวมถึงการเข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการโรงงานสีขาว	เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการ

แก้ปัญหายาเสพติดแพร่ระบาดในสถานประกอบการ	ตามการส่งเสริมของกระทรวงแรงงาน

ก�รรับ ก�รให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด
การรับและการให้ตามประเพณี	 และศีลธรรมจรรยา	 เป็นเรื่องปกติที่บุคลากรของบริษัทฯ	 พึงปฏิบัติเพื่อแสดงออก 

ถึงความกตัญญูกตเวที	 อย่างไรก็ดี	 การให้และการรับของขวัญ	 ทรัพย์สิน	 หรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสม	 อาจนํามา 

ซึง่ความลาํบากใจในภายหลงั	อาจมผีลกระทบต่อการตดัสนิใจในการปฏบิตัหิน้าที่	และอาจทาํให้บรษิทัฯ	เสยีประโยชน์ในทีส่ดุ 

บริษัทฯ	ไม่สนับสนุนการให้สินบนอย่างเด็ดขาด	ทั้งนี้โดยให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

แนวปฏิบัติ

1.)	ในกรณีที่ผู้รับมีข้อสงสัยในการรับ	หรือกรณีการรับของขวัญ	ทรัพย์สิน	หรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นในลักษณะ

ที่ฟุ่มเฟือย	หรือผิดศีลธรรม	ประเพณีอันดีงาม	และกฎหมายในท้องถิ่นนั้น	นับเป็นสิ่งไม่สมควรกระทํา	 โดยหาก 
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การรับนั้นไม่เหมาะสม	 ให้ส่งคืน	 หากการส่งคืนไม่สามารถทําได้หรือไม่เหมาะสม	 ให้ส่งมอบแก่สํานักกรรมการ 

ผู้จัดการและเลขานุการบริษัท	เพื่อเก็บรักษาเป็นสมบัติของบริษัทฯ

2.)	การรับของขวัญหรือทรัพย์สินควรเป็นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา	 อาจเป็นการรับจากผู้

เกีย่วข้อง	คนรูจ้กั	การรบัควรรบัในลกัษณะทีเ่ป็นการทัว่ไป	ไม่เฉพาะเจาะจง	มลูค่าพอสมควร	ไม่เป็นการรบัทรพัย์สนิ

อย่างผิดกฎหมาย	และของขวัญหรือทรัพย์สินนั้นต้องไม่ใช่สิ่งผิดกฎหมาย

3.)	ห้ามบุคลากรของบริษัทฯ	และครอบครัวเรียกร้องหรือรับของขวัญ	ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้รับเหมาผู้รับ

เหมาช่วง	ลูกค้า	คู่ค้า	หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	ไม่ว่ากรณีใด	อันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจ

ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความลําเอียงหรือลําบากใจหรือเป็นประโยชน์ขัดกันได้

4.)	บุคลากรของบริษัทฯ	มีหน้าที่รายงานการรับของขวัญ	ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด	บริษัทฯ	จะประชาสัมพันธ์ให้

ผู้รับเหมา	ผู้รับเหมาช่วง	ลูกค้า	คู่ค้า	หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	ทราบถึงนโยบายการรับของขวัญ	

ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอย่างสมํ่าเสมอ

5.)	บคุลากรของบรษิทัฯ	ต้องไม่ให้สนิบน	หรอืผลประโยชน์ตอบแทนใดทีม่ลีกัษณะคล้ายคลงึกนัแก่บคุลากรของบรษิทัฯ	

เอง	หรือบุคคลภายนอก	โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐ	การให้ของขวัญ	ทรัพย์สิน	หรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้า

หน้าที่ของรัฐ	ทั้งในประเทศไทย	และต่างประเทศ	ต้องให้แน่ใจว่าการให้นั้นไม่ขัดต่อกฎหมาย	และจารีตประเพณี

ท้องถิ่น

ก�รเปิดเผยข้อมูลและคว�มโปร่งใส (Disclosure and Transparency)
การรายงานของคณะกรรมการทั้งที่เป็นการเงินและไม่ใช่การเงิน
บรษิทัฯ	ให้ความสาํคญัเรือ่งการเปิดเผยสารสนเทศ	เนือ่งจากเป็นเรือ่งทีม่ผีลกระทบต่อการตดัสนิใจของผูล้งทนุและผูม้ี

ส่วนได้เสยี	จงึมคีวามจาํเป็นทีต้่องมกีารควบคมุ	และกาํหนดมาตรการในการเปิดเผยสารสนเทศ	ทัง้ทีเ่ป็นสารสนเทศทางการ

เงิน	และที่ไม่ใช่ทางการเงินให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกําหนด	โดยมีสาระสําคัญครบถ้วนเพียงพอ	เชื่อถือได้	และทันเวลา	ทั้ง

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	โดยเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ	SET	Community	Portal	ของตลาดหลักทรัพย์ฯ	และ

ในเว็บไซต์ของบริษัท	โดยบริษัทยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย	กฎเกณฑ์	ข้อบังคับต่างๆ	ที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการ

กาํกบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	และหน่วยงานอืน่ของรฐั	อย่างเคร่งครดัและตดิตาม

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างสมํ่าเสมอ	เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากฎหมาย	กฎเกณฑ์	ข้อบังคับที่บริษัทฯ	ถือปฏิบัตินั้นมีความถูก

ต้อง	และเป็นหลกัประกนัให้ผูถ้อืหุน้เชือ่มัน่ในการดาํเนนิธรุกจิที่โปร่งใสถกูต้องตรงไปตรงมา	รวมทัง้สร้างกลไกในการรบัเรือ่ง

ร้องเรียนที่เหมาะสมและเป็นธรรมสําหรับผู้ร้องเรียน	และผู้ถูกร้องเรียน	เช่น

1.)	เปิดเผยข้อมูลการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลการเงินอย่างถูกต้อง	ครบถ้วน	ทันเวลา

2.)	จัดทํารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน	 และแสดงไว้คู่กับรายงานผู้สอบบัญชี 

ในรายงานประจําปี

3.)	กําหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง	ซึ่งเป็น

ส่วนได้เสยีทีเ่กีย่วข้องกบัการบรหิารจดัการกจิการของบรษิทัฯ	หรอืบรษิทัย่อย	โดยมหีลกัเกณฑ์และวธิกีารรายงาน	

ดังนี้

•	 รายงานเมื่อเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารครั้งแรก

•	 รายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย

•	 รายงานเป็นประจําทุกสิ้นปี

•	 ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตําแหน่งและได้กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการใหม่โดยต่อเนื่อง	 กรรมการท่านนั้น 

ไม่ต้องยื่นแบบรายงานใหม่หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย

•	 ให้กรรมการและผู้บริหารส่งแบบรายงานการมีส่วนได้เสียแก่เลขานุการบริษัท	 และเลขานุการบริษัทจะต้อง 

ส่งสําเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการ	 และประธานกรรมการตรวจสอบภายใน	7	 วันทําการ 

นับแต่วันที่ได้รับรายงาน

4.)	เปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและจํานวนครั้งการเข้าประชุมเป็นรายบุคคล
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5.)	เปิดเผยโครงสร้างการดําเนินงานและการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างชัดเจน

6.)	เปิดเผยข้อมูลค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับจากการเป็นกรรมการเป็นรายบุคคล

7.)	เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูง	 รวมทั้งรูปแบบ	 ลักษณะ	 และจํานวน 

ค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับจากการเป็นกรรมการ

8.)	รายงานนโยบายการกํากับดูแลกิจการและผลการปฏิบัติตามนโยบาย

9.)	เปิดเผยโครงการลงทุนที่สําคัญต่างๆ	และผลกระทบที่มีต่อโครงการลงทุน	โดยเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ	

SET	Community	Portal	ของตลาดหลักทรัพย์ฯ	และเว็บไซต์ของบริษัทฯ	 เพื่อให้ผู้ถือหุ้น	นักลงทุน	สื่อมวลชน	

และผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง	ทั่วถึง	และโปร่งใส

คว�มสัมพันธ์กับผู้ลงทุน
	 ฝ่ายบริหารกลางโดยกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ	 ทําหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ	 ของบริษัท	 และ

เป็นผู้รับผิดชอบในการติดต่อกับนักวิเคราะห์และนักลงทุนที่เกี่ยวข้อง	 ทั้งนี้บริษัทฯ	 ได้ให้ความสําคัญกับการเปิดเผยข้อมูล 

ที่ถูกต้อง	ครบถ้วน	โปร่งใส	และทั่วถึงเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน	ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	

และเว็บไซต์ของบริษัทที่	http://www.coilinter.com	หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลที่ได้เปิดเผย	หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

ได้ที่ฝ่ายบริหารกลางของบริษัทฯ	ที่โทร.02-976-5290-9	หรือที่	e-mail	address:	secretary@coilinter.com		

ก�รแจ้งข้อร้องเรียนและก�รเข้�ถึงข้อมูล
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มสามารถใช้กลไกในการติดต่อ	การรับทราบข้อมูล	การแจ้งข่าว/	เบาะแส	โดยผ่าน	ช่องทาง

เว็บไซต์,	โทรศัพท์,	หนังสือแจ้ง	และอีเมลแจ้งหน่วยงาน	เลขานุการบริษัท	ดังนี้

•	โทรศัพท์:	0-2976-5290

•	เว็บไซต์:	www.coilinter.com

•	เลขานุการบริษัท:	secretary@coilinter.com

ซึ่งข้อคําถาม	ข้อติชม	และข้อเสนอแนะต่างๆ	จะถูกส่ง	ต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการแก้ไขปรับปรุง	ผ่านระบบ 

การจัดการเรื่องร้องเรียน	 โดยมีการติดตามความคืบหน้า	 หากแล้วเสร็จหน่วยงานที่รับผิดชอบจะแจ้งผลการดําเนินงาน 

ให้ผู้ติดต่อทราบ

สําหรับการร้องเรียน	 บริษัทฯ	 เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไป	 สามารถร้องเรียนเมื่อพบพฤติกรรมของกรรมการ	 ผู้บริหาร	

และพนักงาน	ที่ไม่เหมาะสมหรือขัดต่อจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ	ต่อสํานักงานตรวจสอบภายใน	และเลขานุการบริษัท 

โดยบริษัทฯ	จะรับฟังทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค	โปร่งใส	เอาใจใส่	และให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย	มีการกําหนดระยะ

เวลาดําเนินการที่เหมาะสม	มีการรักษาความลับและคุ้มครองผู้ร้องเรียน	โดยผ่านช่องทาง	ดังนี้

•	 เลขานุการบริษัท:	secretary@coilinter.com

•	 สํานักงานตรวจสอบภายใน:	internalaudit@coilinter.com

ทั้งนี้ในปี	2556	ไม่ปรากฏว่ามีข้อร้องเรียนด้านจริยธรรมใดๆ

คว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�ร (Board Responsibility)
การแยกต�าแหน่งประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ
เพื่อให้การแบ่งแยกหน้าที่ในเรื่องการกําหนดนโยบายของบริษัทฯ	และการบริหารงานประจําของบริษัทฯ	ออกจากกัน 

และเพื่อให้กรรมการทําหน้าที่สอดส่องดูแล	 และประเมินผลการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 บริษัทฯ	 จึงกําหนดให้	

ประธานกรรมการบริษัท	 และประธานกรรมการบริหาร/	 กรรมการผู้จัดการ	 เป็นคนละบุคคลกันเสมอ	 ประธานกรรมการ 

บริษัทฯ	 ต้องคอยสอดส่องดูแลการบริหารจัดการของฝ่ายบริหาร	 คอยให้คําแนะนํา	 ช่วยเหลือ	 แต่ต้องไม่มีส่วนร่วม	 และ

ไม่ก้าวก่ายในการบริหารงานปกติประจําวัน	โดยให้เป็นหน้าที่ของประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ	ภายใต้กรอบ

อํานาจที่ได้รับจากคณะกรรมการ
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นอกจากนี้	ประธานกรรมการบริษัทต้องมีภาวะผู้นํา	ดูแลกรรมการมิให้อยู่ภายใต้อิทธิพลของฝ่ายบริหาร	โดยทําหน้าที่

ประธานในที่ประชุมทั้งในการประชุมคณะกรรมการ	และการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม	มีประสิทธิภาพ	สนับสนุน	และ

ผลักดันให้ผู้เข้าร่วมประชุมใช้สิทธิออกเสียง	ปฏิบัติตาม	หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด

ก�รประชุมของคณะกรรมก�ร
บริษัทฯ	 มีนโยบายให้คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย	3	 เดือนต่อครั้ง	 โดยกําหนดการประชุม 

คณะกรรมการฯ	ไว้อย่างเป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี	และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจําเป็น	โดยการประชุม

แต่ละครั้งได้มีการกําหนดวาระในการประชุมอย่างชัดเจนและมีการส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมรายละเอียดล่วงหน้า	7	 วัน 

เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม	 รวมทั้งได้มีการจดบันทึกการประชุม 

เป็นลายลกัษณ์อกัษร	และจดัเกบ็รายงานการประชมุทีผ่่านการรบัรองจากคณะกรรมการบรษิทั	พร้อมให้คณะกรรมการบรษิทั 

และผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

ทั้งนี้ในปี	2556	 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมทั้งสิ้น	7	 ครั้ง	 (รวมการประชุมคณะกรรมการบริษัท	6	 ครั้ง 

การประชมุสามญัผูถ้อืหุน้	1	ครัง้)	กรรมการมกีารเสนอความคดิเหน็อย่างเปิดเผยและเสรี	โดยในวาระใดหากกรรมการพจิารณา

เห็นว่าตนเองอาจเข้าข่ายมีผลประโยชน์ที่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ	กรรมการดังกล่าวจะของดออกเสียง	หรือ 

ขอไม่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้นๆ

ก�รประเมินผลตนเองของคณะกรรมก�รบริษัท
บรษิทัฯ	ได้กาํหนดแบบประเมนิตนเองของคณะกรรมการ	เพือ่ให้สอดคล้องกบัหลกัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่	ีตามข้อกาํหนด 

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 โดยมุ่งเน้นการนําผลประเมิน	 ไปใช้ประโยชน์	 เพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ 

ของคณะกรรมการ	สามารถนําไปใช้อ้างอิงในการทํา	CG	Rating	และ	เพื่อให้มีการประเมินผลคณะกรรมการได้ครบทุกคณะ	

สําหรับใช้เป็นข้อมูลในการรับการตรวจสอบ/	 ประเมินจากหน่วยงานภายนอก	 โดยแบบประเมินผลมีเกณฑ์การประเมินผล 

คิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อ	ทั้งหมด	ดังนี้

มากกว่า	 85%	=	 ดีเยี่ยม

มากกว่า	 75%	=	 ดีมาก

มากกว่า	 65%	=	 ดี

มากกว่า	 50%	=	 พอใช้

ตํํ่ากว่า	 50%	=	 ควรปรับปรฺง

โดยสรุปผลการประเมินได้ ดังนี้
แบบประเมินผลตนเองของคณะกรรมการ	ประกอบด้วย	6	หัวข้อ	คือ

1.)	โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

2.)	บทบาท	หน้าที่	และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

3.)	การประชุมคณะกรรมการ

4.)	การทําหน้าที่ของกรรมการ

5.)	ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ

6.)	การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

สรุปผลการประเมินผลคณะกรรมการทั้งคณะ	ในภาพ	รวม	6	หัวข้อ	เห็นว่าการดําเนินการส่วนใหญ่จัดทําได้ดี	มีคะแนน

เฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดี	เท่ากับ	ร้อยละ	73.58

ก�รประเมินผลก�รปฏิบัติของคณะกรรมก�รตรวจสอบ
เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ	 พ.ศ.	2555	 เรื่องการประเมินผล 

การปฏบิตังิาน	ประกอบกบัคูม่อืการปฏบิตังิานของคณะกรรมการตรวจสอบ	เพือ่การกาํกบัดแูลกจิการทีด่ขีองตลาดหลกัทรพัย์
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แห่งประเทศไทย	 ตอนที่	1.1	 ภาระหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ	 กําหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผล 

การปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเองอย่างน้อยปีละครั้ง	 โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นรายบุคคลหรือ

ประเมินผลงานในภาพรวมของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ	และรายงานผลการประเมินพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการ

ปฏบิตังิานทีเ่ป็นเหตใุห้การปฏบิตังิานไม่บรรลวุตัถปุระสงค์ในการจดัตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ	ให้คณะกรรมการบรษิทัทราบ

ทุกปี	ดังนั้น	สําหรับปี	2556	ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบฯ	ครั้งที่	1/2557	วันที่	27	กุมภาพันธ์	2557	มีมติเห็นชอบ 

ให้ใช้แบบประเมนิผลคณะกรรมการ	โดยมคีวามเหมาะสมและสอดคล้องกบัแนวปฏบิตัทิีด่ขีองตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	

(ตลท.)	โดยขอยกเว้นการประเมินกรรมการท่านอื่น	(แบบไขว้)	เนื่องจากคณะกรรมการตรวจสอบฯ	มีเพียง	3	ท่าน	และที่

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบฯ	ครั้งที่	1/2557	เมื่อวันที่	27	มกราคม	2557	มีมติเห็นชอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของคณะกรรมการตรวจสอบฯ	ประจําปี	2556	ผลสรุปเป็นดังนี้

•	 การประเมินกรรมการทั้งคณะ	 ประกอบด้วยหัวข้อที่ประเมิน	 :	 โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการ 

ตรวจสอบ/	บทบาทและความรับผิดชอบ/	ความสัมพันธ์กับ	ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี/	ความสัมพันธ์กับ

ฝ่ายบริหาร/	การรายงาน/	การรักษาคุณภาพ

โดยมีเกณฑ์การประเมิน	คือ	3	=	ปฏิบัติครบถ้วนเหมาะสม	2=	ปฏิบัติบางส่วน	1	=	ยังไม่ได้ดําเนินการ

โดยสรุปผลการประเมินกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ	โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ปฏิบัติครบถ้วนเหมาะสม

ค่�ตอบแทนของคณะกรรมก�รบริษัทและผู้บริห�ร
บริษัทฯ	มีการกําหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารในระดับที่เหมาะสม	และอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม	

ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนที่เกินควร	 โดยการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการจะจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน	 และ

เบี้ยประชุมตามจํานวนครั้งที่เข้าประชุมโดยจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	 ในส่วนของ 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร	บริษัทฯ	จะพิจารณาจ่ายตามผลงานของผู้บริหารแต่ละท่าน	ประกอบกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ	

ซึ่งบริษัทฯ	เชื่อว่าค่าตอบแทนดังกล่าวเพียงพอที่จะจูงใจและรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพไว้ได้

ค่�ตอบแทนกรรมก�ร
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี	2556	เมื่อวันพุธที่	24	เมษายน	2556	มีมติอนุมัติ	ค่าตอบแทน

กรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบประจําปี	2556	ในวงเงินรวมไม่เกิน	8,000,000	บาทต่อปี	โดยมีรายละเอียดดังนี้	:

นโยบ�ยก�รไปดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รที่อื่นของกรรมก�รและผู้บริห�ร

ในปี	2556	บริษัทฯ	มีบริษัทในกลุ่มที่ไปลงทุนและถือหุ้น	รวม	2	บริษัท	ดังนั้น	บริษัทฯ	จึงได้ให้ความสําคัญ	และกําหนด

รูปแบบการบริหารจัดการในลักษณะกลุ่มบริษัทฯ	 เพื่อสร้างให้เกิดพลังร่วมและมีประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจร่วมกัน 

ด้วยการเสนอแต่งตั้งให้กรรมการหรือผู ้บริหารของบริษัทฯ	 ไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย	 เพื่อกํากับดูแลให้บริษัท 

ดังกล่าวกําหนดนโยบายและดําเนินธุรกิจ	ที่สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ	ให้เกิดประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้มี 

ส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม	ทั้งนี้	วัตถุประสงค์	ของการเสนอบุคคลเพื่อไปเป็นกรรมการในบริษัทอื่น	มีดังนี้

ต�าแหน่ง
ค่าตอบแทนในฐานะ

กรรมการบริษัท
ค่าเบี้ยประชุม 5,000 บาท 

/ท่าน/ครั้ง

ปธ.	กรรมการบริษัท	 30,000	บาท/เดือน

ค่าเบี้ยประชุมจ่ายให้กับกรรมการ 
ที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 

จํานวน	2	ชุดคือ	คณะกรรมการบริษัท 
และกรรมการตรวจสอบ

ปธ.	กรรมการตรวจสอบ 15,000	บาท/เดือน

กรรมการบริษัท 25,000	บาท/เดิอน

กรรมการอิสระ	 25,000	บาท/เดือน

กรรมการตรวจสอบ 12,500	บาท/เดือน
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1)	 เพือ่กาํกบัดแูลการบรหิารจดัการให้เป็นไปตาม	นโยบายของบรษิทัย่อย	และตดิตามประเมนิผล	ภาพรวมการดาํเนนิ

ธุรกิจของบริษัทย่อย	ให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ	เป็นไปในทิศทางเดียวกันและมีมาตรฐานใกล้เคียงกัน

2)	 เป็นการสร้าง	Synergy	ให้กับธุรกิจของบริษัทย่อย	เพื่อให้เกิดการประสานประโยชน์และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ

ทุกองค์กรที่เกี่ยวข้อง

3)	 เพื่อนําประสบการณ์ความสามารถเฉพาะด้านไป	 ช่วยเหลือธุรกิจ	 เช่น	 การนําความรู้ด้านการเงินไปช่วยปรับปรุง	

พฒันาด้านบญัชกีารเงนิ	ให้บรษิทันัน้ๆ	ดาํเนนิธรุกจิได้เตบิโต	ต่อไปอย่างเข้มแขง็	ซึง่รวมถงึการไปช่วยเหลอืบรษิทั

ที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่ม	รวมทั้งสามารถนําความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปทําหน้าที่เป็นกรรมการกํากับดูแลบริษัทชั้นนํา

เหล่านั้น	 ให้กลับมาช่วยเสริมประโยชน์ให้กับบริษัทฯ	และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี	 เพื่อเสริมสร้างเครือข่าย 

พันธมิตรทางธุรกิจให้กับบริษัทฯ	ด้วย

4)	 ถือเป็นหน้าที่หนึ่งในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ	และผู้บริหาร

ทั้งนี้	ปัจจุบันบริษัทฯ	มีกรรมการที่อยู่ในบัญชีรายชื่อ	Director’s	Pool	รวม	3	ราย	และกํากับดูแลให้ผู้บริหาร	และบุคคล

ภายนอกทีด่าํรงตาํแหน่งกรรมการในบรษิทั	ทีบ่รษิทัฯ	ถอืหุน้ไม่เกนิ	5	แห่ง	เพือ่ลดความเสีย่งด้านการขดักนัทางผลประโยชน์	

และ	กํากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ก�รพัฒน�กรรมก�ร
คณะกรรมการบริษัท	 และผู้บริหารระดับสูง	 ให้ความสําคัญต่อการเข้าร่วมอบรมสัมมนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการ

พัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างสมํ่าเสมอ	(ดังรายละเอียดตามข้อมูลในประวัติของแต่ละ

ท่าน)	 โดยกรรมการบริษัทส่วนใหญ่มีประวัติเข้ารับการอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	 แล้ว 

โดยบริษัทฯ	ให้การสนับสนุนและดําเนินการให้กรรมการพิจารณาเข้ารับการอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

ไทย	และสถาบนัอืน่ๆ	ในทกุหลกัสตูรทีเ่กีย่วข้องอย่างต่อเนือ่งตลอดปี	รวมถงึการจดัให้คณะกรรมการได้ดงูานจากหน่วยงาน 

หรือองค์กรอื่นตามความเหมาะสม	ทําให้เกิดมุมมองความคิดที่เป็นประโยชน์มาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของบริษัท

ก�รเข้�ทำ�ร�ยก�รที่เกี่ยวโยงกัน หรือก�รได้ม�หรือจำ�หน่�ยไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท
ในกรณีที่บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีรายการเกี่ยวโยงกันหรือการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินซึ่งอาจก่อให้เกิดความ

ขดัแย้งทางผลประโยชน์	ดงันัน้	เพือ่ให้เกดิความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผูถ้อืหุน้ทกุรายอย่างเท่าเทยีมกนั	บรษิทัฯ	จงึกาํหนด

มาตรการทํารายการ	โดยยึดหลักดังนี้

1.	 เป็นรายการที่คํานึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ	เสมือนการทํารายการกับบุคคลภายนอก

2.	 เป็นรายการที่ผ่านการแสดงความเห็นในการเข้าทํารายการ	 ความสมเหตุสมผล	 และความเหมาะสมด้านราคา 

ของรายการนั้นๆ	จากคณะกรรมการตรวจสอบ

3.	 เป็นรายการที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท	อย่างโปร่งใส	โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

4.	 มีการเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างเท่าเทียมกัน

ก�รควบคุมดูแลบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม
	ในกรณีที่บริษัทมีการลงทุนในบริษัทย่อย	 หรือบริษัทร่วม	 บริษัทฯ	 จะควบคุมโดยการส่งกรรมการเข้าไปเป็นตัวแทน 

ตามสัดส่วนการถือหุ้น
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รายการระหว่างกัน

ร�ยละเอียดร�ยก�รระหว่�งกัน 
ในระหว่างปี	2554	 –	2556	 บริษัทฯ	 และบริษัทย่อย	 มีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทาง 

ผลประโยชน์	และมีความจําเป็น	รวมถึงความสมเหตุสมผลของการทํารายการต่างๆ	ดังนี้	

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกัน
ในการทํารายการระหว่างกัน	จะต้องมีความจําเป็นและมีความสมเหตุสมผลของการทํารายการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์

สูงสุดของบริษัท	 และจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ	 โดยในกรณีที่มีรายการดังกล่าวเกิดขึ้น 

คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาความจําเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	 และแจ้งความเห็นต่อที่ประชุม 

คณะกรรมการบริษัท

นโยบายการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต
รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น	 คณะกรรมการบริษัทจะต้องไม่อนุมัติรายการใดๆ	 ที่ตนเอง	 หรือบุคคล

อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอืน่ใดกบับรษิทั	และจะตอ้งเปดิเผยรายการดงักลา่วตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ	

เพื่อพิจารณาให้ความเห็น	ว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่เป็นไปตามลักษณะธุรกิจทั่วไป	และเป็นไปในราคายุติธรรม	และ

เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

	ทั้งนี้	 บริษัทฯ	 จะยึดแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 และข้อบังคับ 

ประกาศ	คําสั่ง	หรือข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกําหนดในการเปิดเผยข้อมูล

การทํารายการที่เกี่ยวโยง	และการได้มาหรือจําหน่ายทรัพย์สินที่สําคัญของบริษัท	หรือบริษัทย่อย

บุคคล	/	นิติบุคคล
ที่เกี่ยวข้องกันและอาจ

มีความขัดแย้ง
ความสัมพันธ์

ลักษณะ
รายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน 
*(ล้านบาท)*

ความจําเป็น 
และความสมเหตสุมผล

ของรายการปี	2554 ปี	2555 ปี	2556

1.	บริษัท	เดอ	ละไม	
จํากัด	/	ธุรกิจโรงแรม

บริษัท	ซี.ไอ.กรุ๊ป	
จํากัด(มหาชน)	ถือหุ้น

สามัญในบริษัท 
เดอ	ละไม	จํากัด 
อัตราร้อยละ	99.97 
ของทุนจดทะเบียน 
ที่ออกและชําระแล้ว 
โดยมีกรรมการและ 
ผู้บริหารร่วมกัน

เงินให้กู้ยืม 
ระยะยาว

ดอกเบี้ย 
ค้างรับ

83.00

2.24

81.35

1.98

79.40

1.98

เพื่อใช้เป็น
ทุนหมุนเวียน 
ในบริษัท
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
ต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูร้บัผดิชอบต่องบการเงนิรวมของบรษิทัฯ	และบรษิทัย่อย	และสารสนเทศทางการเงนิทีป่รากฏ

ในรายงานประจําป	ี งบการเงินดังกล่าวจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย	 โดยเลือกใช้นโยบาย

บัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสมํ่าเสมอ	และใช้ดุลพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทํา	รวมทั้ง

การเปิดเผยข้อมูลสําคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน	 เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือ

หุ้นและนักลงทุนทั่วไป

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีและดํารงรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล	 เพื่อให้มั่นใจ

ได้อย่างมีเหตุผลว่าข้อมูลทางการบัญชีมีความถูกต้อง	 ครบถ้วน	 และเพียงพอที่จะดํารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน	 ตลอดจนเพื่อ

ป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดําเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสําคัญ

	ทั้งนี้	 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระ	 ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพ

ของรายงานทางการเงนิและระบบควบคมุภายใน	และความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่วกบัเรือ่งนีป้รากฏในรายงาน

คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจําปีนี้แล้ว

	คณะกรรมการบรษิทัมคีวามเหน็ว่าระบบควบคมุภายในของบรษิทัโดยรวมอยู่ในระดบัทีน่่าพอใจ	และสามารถสร้างความ

เชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความน่าเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556

(นายอารีย์	พุ่มเสนาะ)

ประธานกรรมการบริหาร
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(ปรุง	บุญผดุง)

ประธานกรรมการบริษัท

พลตํารวจเอก
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คำาอธิบายและการวิเคราะห์งบการเงินของฝ่ายบริหารฯ

คำ�อธิบ�ยและก�รวิเคร�ะห์ฐ�นะก�รเงิน และ ผลก�รดำ�เนินง�น
ค�าอธิบายผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2556
ในการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานต่อไปนี้	 เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินตามงบการเงินรวม 

ของซีไอจีและบริษัทย่อย	 โดยงบการเงินรวมสําหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2556	ได้รวมบัญชีของซีไอจีและบริษัทย่อย	

(รวมเรียกว่า	“บริษัท”	ตามที่ระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน	ข้อ	1.	ข้อมูลทั่วไป

 ผลก�รดำ�เนินง�น

(1) ภ�พรวมผลก�รดำ�เนินง�นที่ผ่�นม�

ในปี	2556	 ที่ผ่านมาภาพรวมอุตสาหกรรมไฟฟ้า	 มีการชะลอตัวของอุปสงค์หรือความต้องการซื้อในเกือบทุกด้าน 

โดยเฉพาะแรงขับเคลื่อนทั้งจากอุปสงค์ในประเทศและการฟื้นตัวของภาคการส่งออกตํ่ากว่าที่คาดไว้	 อุตสาหกรรมเครื่อง 

ใช้ไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนกิส์เป็นกลุม่อตุสาหกรรมทีม่บีทบาทในการสร้างรายได้เข้าประเทศในลาํดบัต้นๆ	โดยปัจจบุนัมมีลูค่า

ส่งออกและขายในประเทศประมาณ	2	ล้านล้านบาทต่อปี	ในจาํนวนนีส่้วนใหญ่เป็นการผลติเพือ่ส่งออก	1.6-1.7	ล้านล้านบาท

ในช่วง	1-2	 ปีข้างหน้านี้	 คาดว่าอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จะต้องนําระบบอัตโนมัติมาใช้ 

ในกระบวนการผลิตมากขึ้นเพื่อลดการพึ่งพาแรงงาน	ขณะที่อุตสาหกรรมเอสเอ็มอีก็ต้องปรับตัว	เช่นเดียวกับการพัฒนาคน 

ทีจ่ะต้องมทีกัษะ	มขีดีความสามารถในการทาํงานคูก่บัเทคโนโลยีใหม่ๆ	ได้	ประเทศไทยระยะหลงัเริม่เผชญิกบัปัจจยัเสีย่งมาก

ขึ้น	ทั้งขาดแรงงาน	ค่าแรงแพง	ปัญหาอุทกภัย	และข้อจํากัดด้านการลงทุน	จะเห็นชัดเจนจากบทเรียนนํ้าท่วมใหญ่ปลาย

ปี	2554	ที่โรงงานผลิตในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ได้รับความเสียหายจากนํ้าท่วมมากถึง	30%	ทําให้ 

ผู้ประกอบการหลายรายต้องเสียโอกาสการค้าให้กับประเทศเพื่อนบ้าน	 เนื่องจากลูกค้าหันไปสั่งออร์เดอร์กับประเทศคู่แข่ง 

แทน	จนถึงขณะนี้ยังมีออร์เดอร์ที่ไหลออกไป	แม้ผู้ประกอบการสามารถกลับมาเดินการผลิตได้ตามปกติแล้วก็ตาม	

เช่นกันจากผลกระทบที่บริษัทฯ	 ได้รับเมื่อปลายปี	2554	 กอปรกับสภาวการณ์ตลาดทั้งในและต่างประเทศ	 ยังคงทํา

ให้บริษัทฯ	 ไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ได้ทั้งหมด	 แต่ผลประกอบการโดยรวมมีการปรับตัวดีขึ้นกว่าปีก่อนๆ 

โดยบรษิทัฯ	และบรษิทัย่อยมผีลขาดทนุสทุธจิากการดาํเนนิงานในปี	2556	และ	ปี	2555	เท่ากบั	(5.64)	ล้านบาท	และ	(78.17)	

ล้านบาท	ตามลําดับ	โดยในปี	2556	รายได้จากการขายเท่ากับ	1,015.75	ล้านบาท	เมื่อเปรียบเทียบกับปี	2555	บริษัทฯ	และ

บรษิทัย่อยมอีตัรากาํไรขัน้ต้นเพิม่ขึน้เท่ากบัร้อยละ	5.53	และมต้ีนทนุขายต่อรายได้ลดลงจากร้อยละ	95.04	เป็นร้อยละ	89.51	

โดยภาพรวมต้นทุนขายที่ลดลงเกิดจากมีการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตและยอดขายกับยอดการผลิต

ที่เพิ่มขึ้นทําให้มีความสามารถในการจัดการกับต้นทุนคงที่	(fix	cost)	ได้ดี	กอปรกับมีค่าใช้จ่ายต่างๆ	ลดลง	อาทิ	เงินเดือน

และค่าจ้างแรงงาน	ค่าเสื่อมราคา	ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย	หนี้สงสัยจะสูญ	และดอกเบี้ยจ่ายลดลงเนื่องจากมีการจ่ายคืน

เงินต้นให้สถาบันการเงินเพื่อลดยอดเงินกู้ยืมเงินระยะสั้นของบริษัทฯ	เป็นต้น	

(2) ผลก�รดำ�เนินง�นที่ผ่�นม�ของแต่ละส�ยธุรกิจ

1. รายได้
บริษัทฯ	มีรายได้รวมจํานวน	1,065.461	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจํานวน	33.565	ล้านบาท	หรือร้อยละ	3.25	เมื่อเทียบกับ 

ปี	2555	ซึ่งมีรายได้รวมจํานวน	1,031.896	ล้านบาท	โดยแยกรายได้ตามประเภทธุรกิจได้ดังนี้	
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เห็นได้ว่ารายได้จากทั้งสองธุรกิจเพิ่มขึ้นไปจากปี	2555	เนื่องมาจากในส่วนของอุตสาหกรรมการผลิต

ดําเนินการปรับปรุงโรงงานหลักที่ตั้งอยู่ที่จังหวัดปทุมธาน	ี ที่ได้รับผลกระทบจากนํ้าท่วมใหญ่ปลายป	ี2554	 แล้วเสร็จ

พร้อมรับคําสั่งผลิตของลูกค้า	 จึงทําให้เริ่มที่จะผลิตได้แม้จะยังไม่เต็มกําลังนัก	 จากการที่ได้เสียลูกค้าไปบางส่วน	กอปรกับ

ภาวะเศรษฐกิจโลกยังคงอยู่ในภาวะเฝ้าระวังอีกด้วย	สําหรับในส่วนของธุรกิจโรงแรม	หลังจากที่บริษัท	เดอ	ละไม	จํากัด	ได้

จดัทาํสญัญากบั	agents	หลายราย	พร้อมกบัสภาวะอากาศของสมยุค่อนข้างด	ีจงึทาํให้สามารถดงึดดูนกัท่องเทีย่วได้มากขึน้ 

จงึส่งผลต่อรายได้ของธรุกจิของโรงแรมของบรษิทัฯ	เมือ่เปรยีบเทยีบกบัปีก่อนหน้ามผีลการดาํเนนิงานทีด่ขีึน้	แต่อย่างไรกต็าม

บรษิทัฯ	มไิด้นิง่นอนใจ	ยงัคงดาํเนนิการปรบักลยทุธ์การบรหิารจดัการ	ลดต้นทนุและเพิม่ช่องทางในการรบัลกูค้ามากขึน้ต่อไป	

2. ต้นทุนขายและอัตราก�าไรขั้นต้น
	ต้นทุนขายขายในปี	2556	 มีจํานวน	909.12	 ล้านบาท	 ลดลงจํานวน	2.20	 ล้านบาทหรือในอัตราร้อยละ	0.25	 เมื่อ

เปรียบเทียบกับปี	2555	ซึ่งมีต้นทุนขายจํานวน	911.34	ล้านบาท	ซึ่งต้นทุนขายลดลงมาจากสาเหตุมีการปรับปรุงโรงงาน

และเครื่องจักรบางส่วน	เพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต	จึงทําให้อัตรากําไรขั้นต้นในปี	2556	ร้อยละ	10.49	เพิ่มขึ้น

ร้อยละ	5.53	จากอัตรากําไรขั้นต้นในปี	2555	เท่ากับร้อยละ	4.96	

3. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
	ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี	2556	มีจํานวน	119.18	ล้านบาท	ลดลงจํานวน	29.96	ล้านบาท	หรือในอัตรา 

ร้อยละ	20.09	เมื่อเทียบกับปี	2555	ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเป็นจํานวน	149.14	ล้านบาท	เนื่องจากมีค่าใช้จ่าย

ต่างๆ	ลดลง	อาทิ	เงินเดือนและค่าจ้างแรงงาน	ค่าเสื่อมราคา	ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย	และหนี้สงสัยจะสูญ	เป็นต้น	

4. ดอกเบี้ยจ่าย
	บริษัทฯ	มีดอกเบี้ยจ่ายในปี	2556	จํานวน	46.40	ล้านบาท	ลดลงจํานวน	7.90	ล้านบาท	หรือลดลงในอัตราร้อยละ	

14.55	เมื่อเทียบกับปี	2555	ซึ่งมีดอกเบี้ยจ่ายเป็นจํานวน	54.30	ล้านบาท	เนื่องจากมีการชําระเงินกู้ระยะยาว

ปี 2556 ปี 2555 เปลี่ยนแปลง

ธุรกิจโรงงาน 
อุตสาหกรรมการผลิต

1,027.492 1,006.305 2.10%

ธุรกิจโรงแรม  25.665 25.535 	0.51%

ธุรกิจ Trading 	12.304 0.056 218.71%

หน่วย	:	ล้านบาท

หน่วย	:	ล้านบาท
รายได้จากการขายและให้บริการ

ปี 2556 ปี 2555
การเปลี่ยนแปลง

จ�านวน ร้อยละ

รายได้จากการขายและให้บริการ 1,015.75 958.86 56.89 5.93

รายได้จากการขายในประเทศ 634.85 680.67 (45.82) (6.73)

รายได้จากการขายต่างประเทศ 308.15 200.44 107.71 53.74

รายได้จากการให้บริการ 72.75 77.75 (5.00) (6.43)

หัก	ต้นทุนขายและบริหาร 909.14 911.34 (2.20) (0.24)

กําไรขั้นต้น 106.61 	47.52 59.09 124.35
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อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม	(ROA)	เพิ่มขึ้นจากร้อยละ	(5.94)	ณ	ปี	2555	มาเป็นร้อยละ	(0.44)	ในปี	2556	และ

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	(ROE)	เพิ่มขึ้นจากร้อยละ	(15.02)	มาเป็นร้อยละ	(1.28)	ในปี	2556	เนื่องมาจากบริษัทฯ	มีผล

ประกอบการดีขึ้นจากผลขาดทุนสุทธิจํานวน	(78.17)ล้านบาทในปี	2555	มาเป็นผลขาดทุนสุทธิจํานวน	(5.64)ล้านบาทในปี	

2556	สาเหตุที่บริษัทฯ	มีผลประกอบการที่ดีขึ้นอาจมาจากปัจจัยต่างๆ	ดังต่อไปนี้

ปัจจัยที่ส่งผลการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการทํากําไรของบริษัทฯ	ในปี	2556	

ราคาวัตถุดิบที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตามตลาดโลก 
ราคาวตัถดุบิหลกัโดยเฉลีย่ปรบัตวัลดลงจากปี	2555	จงึส่งผลให้บรษิทัฯ	จาํเป็นทีจ่กัต้องลดราคาให้ลกูค้า	แต่ด้วยพืน้ฐาน 

ของอุตสาหกรรมจักต้องทําการสํารองวัตถุดิบคงคลังไว้ไม่ตํ่ากว่า	2	 เดือนจึงทําให้คงมีวัตถุดิบคงคลังที่มีราคาต้นทุนสูงกว่า

ราคาปัจจบุนัไม่ตํํา่กว่าร้อยละ	10	จงึทาํให้เกดิผลต่างระหว่างราคาขายและต้นทนุจรงิ	แต่ในไตรมาส	3	และ	4	บรษิทัฯ	สามารถ	

balance	ความแตกต่างดังกล่าวได้ดีขึ้น	กอปรกับราคาวัตถุดิบหลักปรับตัวลดลงจึงทําให้อัตรากําไรขั้นต้นสูงกว่าปีก่อนหน้า	

บริษัทฯจึงดําเนินการปรับนโยบายด้านราคา	การซื้อวัตถุดิบและการจัดการคลังอย่างต่อเนื่อง

ยอดขาย
ยอดขายที่เพิ่มขึ้นย่อมทําให้มีความสามารถในการจัดการกับต้นทุนคงที่	(fix	cost)	เพิ่มขึ้นจึงส่งผลต่อกําไรของบริษัทฯ	

เช่นกัน	ยอดขายที่เพิ่มขึ้นในปี	2556	มาจากการเริ่มผลิตและส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้าต่างประเทศตามสัญญา	LTA

อัตราแลกเปลี่ยน
เนื่องจากวัตถุดิบหลักได้รับการลดหย่อนเรื่องภาษีนําเข้าบริษัทฯ	จึงปรับนโยบายการซื้อวัตถุดิบโดย

ดําเนินการจัดซื้อจากต่างประเทศ	 โดยเฉพาะในประเทศจีนมากขึ้น	 จึงทําให้ราคาวัตถุดิบนอกจากปรับตามตลาด 

commodity	แล้วยงัปรบัตามอตัราแลกเปลีย่นอกีด้วย	เช่นกนัในการส่งออกไปขายต่างประเทศ	ราคาขายและกาํไรจกัขึน้อยูก่บั 

อัตราแลกเปลี่ยนด้วยเช่นกัน	ดังนั้นหากยอดขายต่างประเทศ	และยอดซื้อวัตถุดิบสมดุลกัน	จักทําให้บริษัทฯ	สามารถรักษา

สมดุลจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนได้

ฐานะการเงิน
สินทรัพย์

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ของบริษัทฯ	ประกอบด้วย

สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ	 ในปี	2556	มีจํานวน	1,290.82	ล้านบาท	 เพิ่มขึ้น	 จํานวน	24.57	ล้านบาท	หรือเพิ่มขึ้น 

ในอัตราร้อยละ	1.94	 เมื่อเทียบกับปี	2555	ซึ่งมีสินทรัพย์รวมเป็นจํานวน	1,266.25	ล้านบาท	สาเหตุหลักมาจากการเพิ่ม

ขึ้นของลูกหนี้การค้า

หนี้สิน

หนี้สินรวมของบริษัทฯ	ในปี	2556	มีจํานวน	852.42	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	29.30	ล้านบาท	หรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ	

3.56	 เมื่อเทียบกับปี	2555	 ซึ่งมีหนี้สินรวมเป็นจํานวน	823.13	 ล้านบาท	 สาเหตุหลักมาจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบัน 

การเงินเพิ่มขึ้น	ซึ่งมีวัตถุประสงค์การกู้ยืมเพื่อใช้ในการหมุนเวียนของกิจการ

ความสามารถในการท�าก�าไร

รายการ ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทํากําไร

อัตรากําไรขั้นต้น	(%)

อัตรากําไรจากการดําเนินงาน	(%)

อัตรากําไรสุทธิ	(%)

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	(%)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	(%)

5.90

(12.59)

(4.72)

(6.24)	

(2.57)

9.28

(10.90)

	(8.75)

(16.42)	

(6.58)

4.64

(13.18)

(11.75)

(24.51)	

(8.59)

4.96

(10.60)

(8.21)

(15.02)	

(5.94)

10.49

(1.24)

(0.53)

(1.28)

(0.44)
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ความสามารถในการบริหารสินทรัพย์

(ก) สินทรัพย์
(i)	สินค้าคงเหลือ	-	สุทธิ

    ค่�เผื่อมูลค่�สินค้�คงเหลือ

		 	 	 	 	 	 ล้านบาท

ยอดคงเหลือต้นปี	 	 	 11.860

เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในระหว่างปี   -

ยอดคงเหลือปลายปี	 	 	 11.860

บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีสินค้าคงเหลือสุทธิ	ณ	สิ้นปี	2555	และ	2554	เท่ากับ	192.92	ล้านบาท	และ	213.82	ล้านบาท	

ตามลาํดบั	โดยสนิค้าคงเหลอืส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ	82.37	จะอยู่ในรปูของวตัถดุบิ	ซึง่สามารถเกบ็รกัษาและนาํไปผลติเป็น

ชิน้ส่วนอืน่ได้	จงึส่งผลให้บรษิทัฯ	ไม่มกีารตัง้สาํรองค่าเผือ่มลูค่าสนิค้าคงเหลอืลดลงในปี	2556	และในส่วนของสนิค้าสาํเรจ็รปู

นั้นก็ไม่มีการตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลงเช่นกัน	เนื่องจากบริษัทฯ	จะผลิตสินค้าตามคําสั่งซื้อของลูกค้าเป็นหลัก

Note:	บริษัทฯ	มีนโยบายการตั้งค่าเผื่อสินค้าเคลื่อนไหวช้าเกิน	1	ปีในอัตราร้อยละ	100	

(ii)	เงินลงทุนในบริษัทย่อย

    ค่�เผื่อก�รด้อยค่�ของเงินลงทุนในบริษัทย่อย (บริษัท เดอ ละไม จำ�กัด)

 ปี    จ�านวน (ล้านบาท)   สะสม (ล้านบาท)
2554		 	 	20.00	 	 	 	 	42.00

2555		 	 	-	 	 	 		 	42.00

2556		 	 	40.00	 	 	 	 	82.00

ในปี	2556	 บริษัทฯ	 เห็นว่าควรบันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นอีกจํานวน	40	 ล้านบาท 

ตามเหตุผลที่กล่าวไว้ก่อนหน้า

(iii)	สินทรัพย์ของบริษัทย่อย

ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ของบริษัทย่อย	(บริษัท	เดอ	ละไม	จํากัด)

 ปี    จ�านวน (ล้านบาท)   สะสม (ล้านบาท)
2554		 	 	26.00	 	 	 	 	97.07

2555		 	 	-	 	 	 		 	97.07

2556		 	 	-	 	 	 	 	97.07

ในปี	2556	 บริษัทฯ	 เห็นว่าค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ของบริษัทย่อยในงบการเงินรวมนั้นมีจํานวนที่เหมาะสม

แล้ว	เนือ่งจากผลการดาํเนนิงานของบรษิทัย่อยมแีนวโน้มทีด่ขีึน้จากการปรบันโยบายและการเปลีย่นแปลงการบรหิารจดัการ

ภายใน	 	 	 	

(ข) ลูกหนี้
	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	ลูกหนี้การค้าของบริษัทฯ	และบริษัทย่อยจําแนกตามอายุของลูกหนี้ดังนี้

  อายุของลูกหนี้ ล้านบาท %
		 ยังไม่ครบกําหนดชําระ	 212.742	 59.99

		 เกินวันครบกําหนดชําระ	 	 	 	

		 น้อยกว่า	3	เดือน	 79.976	 22.55

		 3	-	6	เดือน	 	3.257	 	0.92

		 6	-	12	เดือน	 	0.511	 	0.14

		 มากกว่า	12	เดือน	 58.156	 16.40

  รวม 354.643  100.00
	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	 40.711	 11.48
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บริษัทฯ	มีนโยบายการให้สินเชื่อกับลูกค้าเกรด	A	ที่มียอดซื้อสูง	และชําระเงินตรงเวลา	90	วัน	สําหรับลูกค้าเกรด	B 

ทีม่ยีอดซือ้ระดบักลางและเป็นลกูค้าของบรษิทัฯ	มาไม่น้อยกว่า	2	ปี	และมปีระวตัชิาํระเงนิทีอ่ยู่ในเกณฑ์ดี	60	วนั	โดยทาํการ

กาํหนดวงเงนิเพือ่ควบคมุมิให้ยอดค้างชาํระมากเกนิทีจ่กัสามารถทาํให้บรษิทัฯ	อยู่ในสภาวะเสีย่งไว้อกีกรอบหนึง่และสาํหรบั

ลูกค้าเกรดที่ตํา่กว่า	 หรือเพิ่งกระทําการซื้อขายบริษัทฯ	 จักขายเป็นเงินสดจึงทําให้เห็นได้ว่ามียอดลูกหนี้ที่ยังมิครบกําหนด

ชําระสูงถึง	60%	และลูกหนี้การค้าที่เกินวันครบกําหนดชําระน้อยกว่า	3	เดือนนั้น	ส่วนใหญ่เกิดจากรอบระยะเวลาการเรียก

เก็บเงินของบริษัทฯ	แตกต่างจากรอบระยะเวลาการจ่ายชําระของลูกค้าจึงส่งผลให้บริษัทฯ	มีหนี้ที่เกินชําระน้อยกว่า	3	มีอยู่

ร้อยละ	22.55	ทั้งนี้บริษัทฯ	มีกระบวนการติดตามหนี้ที่มากกว่า	6	 เดือนอย่างเป็นระบบ	 โดยมีการติดตามอย่างสมํ่าเสมอ 

ต่อเนื่องและปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้เหมาะสมกับความสามารถในการชําระหนี้ของลูกหนี้	 ซึ่งบริษัทฯ	 ยังคงมั่นใจว่า 

จกัสามารถตดิตามหนีก้้อนดงักล่าวได้อย่างครบถ้วน	สาํหรบัการตัง้สาํรองค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูบรษิทัฯ	เหน็ว่าเพยีงพอแล้ว

เนื่องจากยอดดังกล่าวมากกว่ายอดลูกหนี้ที่มีอายุมากกว่า	12	เดือนแล้วอีกด้วย

ความเพียงพอของเงินทุน
กระแสเงินสด

ในส่วนงบกระแสเงินสด	ในปี	2556	บริษัทฯ	มีกระแสเงินสดสุทธิที่ได้มาจากการดําเนินงาน	:	เท่ากับ	92.97	ล้านบาท 

ในส่วนของกจิกรรมการลงทนุ	บรษิทัฯ	ได้ซือ้เครือ่งจกัรและอปุกรณ์ใหม่จาํนวน	23.58	ล้านบาท	และซือ้โปรแกรมคอมพวิเตอร์	

จํานวน	1.42	ล้านบาท	รวมเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนทั้งสิ้น	24.82	ล้านบาท	สําหรับกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหา

เงิน	บริษัทฯ	มีการชําระเงินกู้สถาบันการเงินระยะสั้น	จํานวน	2.65	ล้านบาท	เงินสดรับจากการเพิ่มทุน	0.91	ล้านบาท	โดยมี

เงินสดจ่ายชําระดอกเบี้ยจ่าย	21.96	ล้านบาท	เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	51.40	ล้าน

บาท	และชําระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจํานวน	90.83	ล้านบาท	ทําให้บริษัทฯ	มีเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน	63.44	ล้านบาท 

ดังนั้น	ณ	สิ้นปี	2556	บริษัทฯ	มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเป็นจํานวน	13.77	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากปีก่อน	4.73	

ล้านบาท

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	บริษัทฯ	มีโครงสร้างเงินทุนประกอบหนี้สิน	852.42	ล้านบาทและส่วนของผู้ถือห้น	438.40	

ล้านบาทหรือคิดเป็นอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	1.94	เท่า

ปัจจัยหรือรายการสําคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสเงินสดจากกิจกรรมต่างๆซึ่งอาจมีผลต่อฐานะการเงิน 

ของบริษัทฯ	ในอนาคต	

ความสามารถของการชําระคืนหนี้สินระยะสั้น

บริษัทฯ	มีหนี้สินหมุนเวียน	จํานวน	781.91	ล้านบาท	ในขณะที่มีสินทรัพย์หมุนเวียนจํานวน	633.65	ล้านบาท	ทําให้ 

บริษัทฯ	 มีความสามารถในการจ่ายคืนหนี้สินระยะสั้นค่อนข้างตํ่า	 ซึ่งบริษัทฯ	 อยู่ในระหว่างการเจรจากับสถาบันการเงิน 

เพื่อปรับโครงสร้างเงินกู้จากระยะสั้นเป็นเงินกู้ระยะยาว	ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ	มีความเสี่ยงทางการเงินที่ลดลง

ความเพียงพอของสภาพคล่อง

รายการ ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556

อัตราส่วนสภาพคล่อง

อัตราส่วนสภาพคล่อง	(เท่า)

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	(เท่า)

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	(เท่า)

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	(เท่า)

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	(วัน)

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	(เท่า)

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	(วัน)

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	(เท่า)

ระยะเวลาชําระหนี้	(วัน)

Cash	Cycle	(วัน)

1.01

0.43

0.24

2.66

135.30

18.10

19.89

4.67

77.01

78.18

1.01

0.46

(0.09)

3.83

93.98

23.33

15.43

5.60

64.24

45.18

0.76

0.27

0.02

3.45

104.42

22.79

15.79

5.90

60.97

59.25

0.72

0.29

0.24

3.83

94.11

21.49

16.75

6.72

53.57

57.29

0.81

0.42

0.13

3.32

108.29

29.65

12.14

5.64

63.87

56.56
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บริษัทฯ	มีอัตราส่วนสภาพคล่อง	ณ	31	ธันวาคม	2556	เท่ากับ	0.81	เท่า	เพิ่มขึ้นจากปี	2555	เนื่องจากมีสินทรัพย์

หมุนเวียนเพิ่มขึ้นร้อยละ	14.84	มีหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นร้อยละ	17.20	และมีอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วเท่ากับ	0.42	

เท่าเพิ่มขึ้นจากปี	2555	เนื่องจากสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นร้อยละ	20.50	และมีอัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสดเท่ากับ	0.13	

เท่าลดลงจากปี	2555	เนื่องจากมีเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานลดลงจากปีก่อน

บริษัทฯมี	Cash	Cycle	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	จํานวน	56.56	วัน	ลดลงจากปีก่อน	จํานวน	0.73	วัน	เนื่องจาก

ระยะเวลาหมุนเวียนสินค้าสําเร็จรูปลดลง	4.61	วัน	ระยะเวลาชําระหนี้เฉลี่ยเพิ่มขึ้น	10.30	วัน

บริษัทฯมี	อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	เท่ากับ	1.94	เท่า	ลดลงจากปี	2555	

จํานวน	0.04	 เท่า	 เนื่องจากมีหนี้สินรวมเพิ่มขึ้นจากปีก่อน	และมีอัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบี้ยลดลงเท่ากับ	3.00	

เท่า	เนื่องจากมีเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานลดลงจากปีก่อน

	บริษัทฯ	มีอัตราส่วนความสามารถในการชําระภาระผูกพันเพิ่มขึ้นจาก	(1.51)	เท่าในปี	2555	มาเป็น	3.98	เท่า	ในปี	

2556	เนื่องจากมี	EBITDA	เพิ่มขึ้นจากปี	2555

	เงื่อนไขที่บริษัทฯ	 ต้องปฏิบัติการกู้ยืมที่สําคัญ	 ได้แก่	 การดํารงอัตราส่วนทางการเงิน	 การดํารงอัตราส่วนของหนี้สิน 

ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	 และอัตราส่วนความสามารถในการชําระหนี้	 รวมทั้งการไม่เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นรายใหญ่ 

ที่ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทยังคงสามารถปฏิบัติได้ตามเงื่อนไขการดํารงอัตราส่วนของหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	 โดยมีบางค่าที่ 

เบี่ยงเบนไปจากเงื่อนไขอันสืบเนื่องมาจากการลงทุนของบริษัทฯ	 ในบริษัทย่อย	 อย่างไรก็ตามบริษัทฯ	 ได้รับการผ่อนผัน 

จากสถาบันการเงินสําหรับการบังคับใช้อัตราส่วนข้างต้น

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลก�รดำ�เนินง�นในอน�คต

ค่าแรง
ตามที่รัฐบาลมีนโยบายกําหนดค่าแรงขั้นตํ่าเท่ากับ	300	บาท	ต่อวันเท่ากันทั่วประเทศในปี	2556	นั้นส่งผลกระทบต่อ	

ภาวะการณ์ขาดแคลนแรงงาน	 เนื่องจากพนักงานส่วนใหญ่เป็นคนต่างจังหวัดที่มิจําเป็นต้องทํางานในกรุงเทพฯ	 หรือเขต

ปริมณฑลอีกต่อไป	เพราะสามารถทํางานใกล้บ้านที่ให้ค่าแรงที่เท่าเทียมกัน	อีกทั้งยังทําให้ค่าใช้จ่ายในการผลิตของบริษัทฯ	

เพิ่มมากขึ้นจากเดิมอีกด้วย	จึงทําให้บริษัทฯ	เร่งพิจารณาลดการใช้แรงงานคนโดยไปใช้เทคโนโลยี	เช่น	เครื่องจักรกลแทน

หนี้สินที่ผิดนัดช�าระ 
	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	บริษัทย่อยมีหนี้สินที่ผิดนัดชําระจํานวน	เงินประมาณ	164.55	ล้านบาทพร้อมหลักประกัน

ให้แก่บริษัทบริหารสินทรัพย์แห่งหนึ่ง	และบริษัทใหญ่มีภาระผูกพันเป็นผู้คํ้าประกันหนี้สินดังกล่าวทั้งจํานวน	ทั้งนี้บริษัทย่อย

อยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อปรับโครงสร้างหนี้กับบริษัทบริหารสินทรัพย์

อัตราแลกเปลี่ยน
หากเงนิบาทต่อดอลล่าร์สหรฐั	มกีารแกว่งตวั	จะส่งผลให้บรษิทัฯ	อาจมยีอดขายลดลงหรอืเพิม่ขึน้	และคาํสัง่ซือ้วตัถดุบิ

อาจจะชะลอหรือเพิ่มขึ้นตาม	 ทั้งนี้เนื่องจาก	 ทองแดงและอลูมิเนียมเป็นวัตถุดิบที่มีสัดส่วนอย่างมีนัยสําคัญในต้นทุนสินค้า	

จงึส่งผลให้การขาดทนุ	หรอืกาํไรจากอตัราแลกเปลีย่นมนียัสาํคญัต่อกาํไรสทุธ	ิทัง้นีบ้รษิทัฯ	มกีระบวนการคดัเลอืกเครือ่งมอื 

ทางการเงินที่ใช้ในการบริหารเพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน	 เช่นการทํา	Forward;	 การจัดการ	balance	 ยอดซื้อ

วัตถุดิบจากต่างประเทศให้มีสัดส่วนไม่แตกต่างจากยอดรายได้จากการขายต่างประเทศ	เป็นต้น

รายการ ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556

อัตราส่วนความสามารถในการชําระหนี้
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(เท่า)
อัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบี้ย	(เท่า)
อัตราส่วนความสามารถชําระภาระผูกพัน	(เท่า)
อัตราการจ่ายเงินปันผล	(%)

1.40
5.51
3.04
-

1.60
(1.05)
(0.80)

-

2.18
1.42
0.21
-

1.98
5.04
(1.51)

-

1.94
3.00
3.98
-

ความสามารถในการช�าระหนี้ และความสามารถในการปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมที่ส�าคัญ
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ค่�ตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจ�าปี 2554 - 2556 มีรายละเอียดดังนี้

หมายเหตุ..	 ค่าบริการอื่นๆ	เช่น	ค่าจัดทํางบการเงินเพิ่ม,	ค่าพาหนะ,	ค่าไปรษณีย์,	ค่าโทรศัพท์,	ค่าบริการปฏิบัติงาน 

	 	 	 	 ล่วงเวลา	(Overtime)	รวมถึง	ค่าที่พัก	และ	ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงาน	

(บาท) ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี	(Audit	Fee) 990,000 990,000 990,000

ค่าบริการอื่นๆ	(Non-Audit	Fee)	 59,400 198,400 118,800
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รำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 

เสนอ ผูถื้อหุน้และคณะกรรมการของ บริษทั ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
 
(1) ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของ  บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ปจ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยซ่ึงประกอบด้วย                        

งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวม งบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวม และ งบกระแสเงินสดรวม ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั
และหมายเหตุเร่ืองอ่ืนๆ และไดต้รวจสอบงบการเงินเฉพาะของ บริษทั ซี.ไอ. กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ดว้ยเช่นเดียวกนั 

(2) ควำมรับผดิชอบของผู้บริหำรต่องบกำรเงนิ 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและการน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงาน           
ทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็น เพื่อให้สามารถจดัท างบการเงิน          
ท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 

(3) ควำมรับผดิชอบของผู้สอบบัญชี 

ขา้พเจ้าเป็นผูรั้บผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้ ซ่ึงขา้พเจา้ได้
ปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ซ่ึงก าหนดให้ขา้พเจา้ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดดา้นจรรยาบรรณ รวมถึง
วางแผนและปฏิบติังานตรวจสอบเพ่ือให้ไดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่ งบการเงินปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดั
ต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  

การตรวจสอบรวมถึงการใชว้ิธีการตรวจสอบเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงหลกัฐานการสอบบญัชีเก่ียวกบัจ านวนเงินและการเปิดเผย
ขอ้มูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใชข้ึ้นอยูก่บัดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี ซ่ึงรวมถึงการประเมินความเส่ียงจาก
การแสดงขอ้มูล ท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัของงบการเงินไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด  ในการ
ประเมินความเส่ียงดงักล่าว ผูส้อบบญัชีพิจารณาการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัท าและการน าเสนองบการเงิน
โดยถูกตอ้งตามท่ีควรของกิจการ เพ่ือออกแบบวธีิการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์น
การแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ  การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสม
ของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีท่ีจดัท าข้ึนโดยผูบ้ริหาร รวมทั้งการ
ประเมินการ น าเสนองบการเงินโดยรวม  

ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของ
ขา้พเจา้ 
 
 
 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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(4) เกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นอย่ำงมเีงือ่นไข 

4.1 ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีเงินให้กู้แก่
บุคคลภายนอก จ านวน 92.03 ลา้นบาท (รวมดอกเบ้ียคา้งช าระจ านวน 12.03 ลา้นบาท) โดยลูกหน้ีจ านองท่ีดิน
พร้อมส่ิงปลูกสร้างซ่ึงตั้งอยูใ่นจงัหวดัภูเก็ตเป็นหลกัประกนั มีราคาประเมินเป็นเงิน 110 ลา้นบาท (ตามรายงาน
ของผูป้ระเมินอิสระลงวนัท่ี 25 มีนาคม 2553) นอกจากน้ีลูกหน้ีไดส่้งมอบหุ้นสามญัจ านวน 450,000 หุ้นของ
บริษทัจ ากดัแห่งหน่ึงซ่ึงด าเนินธุรกิจดา้นโรงแรมในจงัหวดัภูเก็ตเป็นหลกัประกนัเพ่ิม และเน่ืองจากลูกหน้ีผิด
นดัช าระหน้ี  บริษทัฯ ไดฟ้้องร้องด าเนินคดีลูกหน้ีทั้งทางแพ่งและอาญา โดยคดีทางแพ่ง ศาลมีค าพิพากษาให้
ลูกหน้ีช าระหน้ีดงักล่าวแก่บริษทัฯ หากไม่ช าระให้บังคบัหลกัประกนัช าระหน้ี และหากไม่พอให้บงัคบัจาก
ทรัพยสิ์นส่วนตวัของลูกหน้ีต่อไป  โดยในเดือนมีนาคม 2553 บริษทัฯ ไดย้ืน่ค  าขอบงัคบัยดึหลกัประกนัแลว้  

ในคดีทางแพง่ เม่ือ 18 พฤษภาคม 2553 กรมบงัคบัคดีไดอ้อกหมายบงัคบัท่ีดินหลกัประกนั โดยเจา้พนกังานบงัคบัคดี
ประเมินราคาท่ีดินเป็นจ านวนเงินประมาณ 19.44 ลา้นบาท  ต่อมาเจา้พนกังานบงัคบัคดีไดป้ระกาศขายทอดตลาดท่ีดิน
หลกัประกนั นดัท่ี 1 ในวนัท่ี 2 ธนัวาคม 2553 นดัท่ี 2 ในวนัท่ี 9 ธนัวาคม 2553 นดัท่ี 3 ในวนัท่ี 16 ธนัวาคม 2553 และ
นัดท่ี 4 ในวนัท่ี 23 ธันวาคม 2553 และเม่ือวนัท่ี 2 ธันวาคม 2553 ซ่ึงมีบริษทัจ ากดัแห่งหน่ึง(จดทะเบียนในวนัท่ี 1 
ธนัวาคม 2553 มีทุนจดทะเบียน 1 ลา้นบาท) เสนอราคาซ้ือทรัพยสู์งสุดเป็นเงิน 43.20 ลา้นบาท บริษทัฯ คดัคา้นราคา 
เจา้พนักงานบงัคบัคดีจึงให้เล่ือนการขายทอดตลาดไปในวนัท่ี 9 ธันวาคม 2553 โดยก าหนดให้บริษทัท่ีเสนอราคา
สูงสุดผกูพนัราคาท่ีเสนอไว ้ต่อมาในวนัท่ี 9 ธนัวาคม 2553 ไม่มีผูใ้ดให้ราคาสูงกวา่ราคา 43.20 ลา้นบาท เจา้พนกังาน
บงัคบัคดีจึงมีค าสัง่ขายท่ีดินหลกัประกนัในราคา 43.20 ลา้นบาท และให้บริษทัผูซ้ื้อช าระราคาจ านวน 43.15 ลา้นบาท 
(มูลค่าทรัพยท่ี์ประมูล 43.20 ลา้นบาท หักเงินมดัจ า 5 หม่ืนบาท) ภายใน 15 วนั ซ่ึงต่อมาผูซ้ื้อขอขยายระยะเวลาช าระ
เงินท่ีเหลือออกไปอีก 90 วนั และเจา้พนกังานบงัคบัคดีไดอ้นุญาตแลว้ โดยครบก าหนดในวนัท่ี 24 มีนาคม 2554 ต่อมา
เม่ือถึงก าหนดช าระเงินส่วนท่ีเหลือในวนัท่ี 24 มีนาคม 2554 ผูซ้ื้อไม่ไดม้าช าระเงินส่วนท่ีเหลือ  เจา้พนกังานบงัคบัคดี
จึงสัง่ริบเงินประกนัและมีก าหนดท่ีจะประกาศขายทอดตลาดท่ีดินอีกคร้ังในเดือนมิถุนายน 2554 อยา่งไรก็ตามในเดือน
มิถุนายน 2554 ยงัไม่มีการประกาศขายทอดตลาดท่ีดินดงักล่าว ต่อมาเม่ือวนัท่ี 4 สิงหาคม 2554 บริษทัฯ ไดย้ื่นค าขอยึด
ทรัพยส่ิ์งปลูกสร้างบนท่ีดินดงักล่าวเพ่ิมเติม เจา้พนกังานบงัคบัคดีจึงรายงานขอ้เท็จจริงให้ศาลทราบเพ่ือมีค าสั่งต่อไป 
ซ่ึงต่อมาศาลมีค าสั่งให้ปลดเปล้ืองเพ่ือไม่ให้เจา้พนักงานบงัคบัคดีตอ้งรับผิดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่ง อยา่งไรก็ตามบริษทัฯ อยูร่ะหวา่งการประสานกบัเจา้พนกังานบงัคบัคดีเพ่ือยึดทรัพยส่ิ์งปลูกสร้างขายทอดตลาด
ต่อไป เม่ือวนัท่ี 28 มิถุนายน 2555 บริษทัฯไดย้ืน่ค  าร้องต่อศาลแพง่เพ่ือขอใหศ้าลมีค าสัง่ให้ยึดส่ิงปลูกสร้างเพ่ิมเติม ซ่ึง
ศาลมีค าสั่งรับค าร้องไวแ้ลว้  ต่อมาวนัท่ี 13 กนัยายน 2555 ศาลมีค าสั่งให้เจา้พนกังานบงัคบัคดียึดส่ิงปลูกสร้างและ
ท่ีดินแลว้ ต่อมา เม่ือวนัท่ี 26 กนัยายน 2556 เจา้พนกังานบงัคบัคดี ไดป้ระกาศก าหนดวนัขายทอดตลาดท่ีดินและส่ิง
ปลูกสร้างดงักล่าว   นดัท่ี 1 ในวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2556 นดัท่ี 2 ในวนัท่ี 4 ธนัวาคม 2556 นดัท่ี 3 ในวนัท่ี 26 ธนัวาคม 
2556 นดัท่ี 4 ในวนัท่ี 16 มกราคม 2557 นดัท่ี 5 ในวนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2557 และนดัท่ี 6 ในวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2557 
โดยก าหนดราคาประเมินของเจา้พนกังานบงัคบัคดีเป็นจ านวนเงินประมาณ 54.30 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 
2556 บริษทัฯ ไดเ้ขา้ร่วมประมูลซ้ือท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง โดยเจา้พนกังานบงัคบัคดีไดอ้นุมติัให้บริษทัฯ เป็นผูช้นะ
ประมูลในราคาขาย 60 ลา้นบาท  
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ต่อมา เม่ือวนัท่ี 7 กมุภาพนัธ์ 2557 ลูกหน้ีไดย้ืน่คดัคา้นการขายทอดตลาดต่อศาลแพง่กรุงเทพฯ ใต ้โดยศาลไดน้ดั
ไถ่สวนในวนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 2557 ซ่ึงลูกหน้ีไดข้อขยายเวลาออกไป และศาลไดก้ าหนดนดัไต่สวนในวนัท่ี 31 
มีนาคม 2557 
นอกจากน้ีหุ้นท่ีส่งมอบมาเป็นหลกัประกนัและทรัพยสิ์นส่วนตวัอ่ืนของลูกหน้ี บริษทัฯ ไดแ้ถลงขอน ายึดหุ้น
ดงักล่าวต่อเจา้พนักงานบงัคบัคดีเม่ือวนัท่ี 8 มีนาคม 2554 แต่เจา้พนกังานบงัคบัคดีแจง้ให้งดการยึดหุ้นไวก่้อน
เน่ืองจากทรัพยจ์ านองในคดียงัขายทอดตลาดไม่ได ้
ส าหรับคดีอาญา ศาลมีค าสั่งเม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2553 ให้นดัเล่ือนถามคา้นพยานโจทก์และสืบพยานจ าเลยเป็น
วนัท่ี 2 สิงหาคม 2553 และต่อมาใหเ้ล่ือนสืบพยานจ าเลยเป็นวนัท่ี 19 และ 20 ตุลาคม 2553 ต่อมา ทนายจ าเลยยื่น
ต่อศาลขอถอนตวัออกจากการเป็นทนายจ าเลย ดงันั้นในวนัท่ี 19 ตุลาคม 2553 จ าเลยจึงแถลงศาลขอเล่ือนนัด
สืบพยานจ าเลยไปเป็นวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2554 และในวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2554 ทนายจ าเลยแถลงศาลขอเล่ือน
การสืบพยานจ าเลย ซ่ึงศาลอนุญาตให้เลื่อนนดัสืบพยานจ าเลยในวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2554  ซ่ึงในวนันดัจ าเลย
แถลงต่อศาลขอเล่ือนการสืบพยานจ าเลยออกไป ศาลมีค าสั่งให้เล่ือนการสืบพยานจ าเลยเป็นวนัท่ี 1 สิงหาคม 
2554 และ 11 สิงหาคม 2554 และ 25 สิงหาคม 2554 และ 5 กนัยายน 2554  
อยา่งไรก็ตามในวนัท่ี 1 สิงหาคม 2554 ทนายจ าเลยขอเล่ือนนดัสืบพยานจ าเลย ศาลไดอ้นุญาตโดยให้น าพยาน
มาสืบภายในวนัท่ีก าหนดท่ีเหลือ 
เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2554 ทนายจ าเลยได้สืบพยานจ าเลย และศาลนดัสืบพยานถดัไปตามก าหนดเดิมในวนัท่ี 
25 สิงหาคม 2554 และ 5 กนัยายน 2554 

เม่ือวนัท่ี 12 กนัยายน 2554 ทนายจ าเลยไดย้ื่นค าร้องขอพิจารณาคดีลบัหลงัจ าเลยและขออนุญาตเล่ือนคดี  ศาล
มีค าสั่งไม่อนุญาตให้พิจารณาคดีลบัหลงัจ าเลย  และให้ออกหมายจบัจ าเลย ต่อมาจ าเลยมารายงานตวัต่อศาล 
โดยศาลนดัพร้อมเพ่ือก าหนดวนันดัสืบพยานจ าเลยใหม่ในวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2554 แต่เน่ืองจากเกิดภาวะน ้ า
ท่วมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประธานศาลฎีกาจึงมีค าสั่งให้ศาลท่ีถูกน ้ าท่วมหยดุท าการ ส่งผลให้
การสืบพยานจ าเลยในวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2554 ตอ้งงดไปโดยปริยาย และศาลนดัพิจารณาคดีใหม่ในวนัท่ี 24 
มกราคม 2555 และเม่ือวนัท่ี 24 มกราคม 2555 ทนายจ าเลยแถลงต่อศาลขออนุญาตนดัสืบพยานจ าเลยเพิ่มอีก 2 
นดั ศาลไดอ้นุญาตให้นดัสืบพยานจ าเลยเพ่ิมในวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2555 และ 12 มิถุนายน 2555 

เมื่อวนัที่ 25 พฤษภาคม 2555 ทนายจ าเลยมอบฉันทะให้เสมียนทนายมายื่นค าร้องขอเลื่อนคดี ทนายโจทก์
แถลงคดัคา้น ศาลสอบจ าเลยแลว้แถลงวา่ ยงัประสงคจ์ะเจรจาลดยอดหน้ีกบัโจทก์ จึงขอเล่ือนไปนดัสืบพยาน
ในวนัท่ี 27 กรกฎาคม  2555 และยกเลิกวนันดัสืบพยานจ าเลยในวนัท่ี 12 มิถุนายน 2555  
เม่ือวนัท่ี 27 กรกฎาคม 2555 ทนายจ าเลยแถลงต่อศาลไม่ติดใจซกัถามพยานอีกต่อไป ฝ่ายจ าเลยแถลงขอเล่ือน
ไปฟังค าพิพากษา ประมาณ 4 เดือน เพ่ือตกลงเจรจากบัโจทก์อีกคร้ัง ศาลให้เล่ือนไปนดัฟังค าพิพากษาในวนัท่ี 
17 ธนัวาคม 2555 ซ่ึงในวนันดัดงักล่าวจ าเลยแถลงขอโอกาสในการประนอมหน้ี ศาลไดพ้ิเคราะห์แลว้เห็นวา่
เป็นคดีท่ียอมความกนัไดห้ากทั้งสองฝ่ายตกลงกนัไดจ้ะเป็นประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่าย จึงให้เล่ือนไปนดัฟังค า
พิพากษาอีกคร้ังในวนัท่ี 29 เมษายน 2556 ซ่ึงในวนัดงักล่าวศาลชั้นตน้มีค าพิพากษาให้ยกฟ้อง ต่อมาเม่ือวนัท่ี 
28 พฤษภาคม 2556 บริษทัฯ ไดย้ื่นอุทธรณ์ค าพิพากษาศาลชั้นตน้ โดยในวนัท่ี 9 ธนัวาคม 2556 ศาลอุทธรณ์ได้
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พิพากษายืนตามศาลชั้นตน้ บริษทัฯ ไดย้ื่นฎีกาคดัคา้นค าพิพากษาของศาลอุทธรณ์ ขณะน้ีคดีอยูร่ะหวา่งการ
ด าเนินการในชั้นฎีกา 
ปัจจัยดังกล่าว ท าให้บริษทัฯ ยงัไม่สามารถประมาณมูลค่าท่ีจะได้รับคืนจากลูกหน้ีอย่างเหมาะสมในขณะน้ี       
จึงไม่ไดต้ั้งค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ อยา่งไรก็ตามตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2553 เป็นตน้ไป บริษทัฯ หยดุรับรู้รายได้
ดอกเบ้ียรับจากตน้เงินกูจ้  านวน 80 ลา้นบาทดงักล่าว โดยจะรับรู้เงินส่วนเกินจากการช าระดอกเบ้ียคา้งรับเป็น
รายไดใ้นรอบบญัชีท่ี บริษทัฯ ไดรั้บช าระเงิน  
ดว้ยเหตุน้ี ขา้พเจา้จึงไม่สามารถตรวจสอบบญัชี “เงินให้กูย้ืมแก่บุคคลอ่ืนท่ีผิดนดั” ดงักล่าวได ้และไม่สามารถ
ใชว้ธีิการตรวจสอบอ่ืนใหเ้ป็นท่ีพอใจในมูลค่าของ “เงินให้กูย้ืมแก่บุคคลอ่ืนท่ีผิดนดั” ได ้ซ่ึงเหตุการณ์ดงักล่าว
ถือเป็นการถูกจ ากดัขอบเขตโดยสถานการณ์ 

4.2 ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 12.2 ขา้พเจา้ไม่ไดต้รวจสอบงบการเงินของ บริษทั เฉิน
โจว ซีไอ ฮีทติ้ง แอนด์รีฟริกเกอร์เรชัน่ อีควิปเมน้ต ์แมนูแฟคเจอร์ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมของบริษทัยอ่ย 
(บริษทั ซีไอจี (ประเทศไทย) จ ากดั) ท่ีจดัตั้งข้ึนในสาธารณรัฐประชาชนจีน เม่ือวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2554  

ส าหรับไตรมาสท่ี 1 ปี 2556 บริษทัยอ่ย ไดร้ับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
2556 เป็นจ านวนเงิน 228,550.66 บาท (แสดงในงบการเงินรวม) โดยงบการเงินส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 ของบริษทัร่วมดงักล่าวจดัท าโดยผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยและยงัไม่ไดต้รวจสอบโดย
ผูส้อบบญัชี 

ในระหวา่งไตรมาสท่ี 2 ปี 2556 บริษทัยอ่ย ไดล้งนามในสัญญาขายเงินลงทุนดงักล่าวทั้งหมด (หุ้นสามญัของ 
บริษทั เฉินโจว ซีไอ ฮีทติ้ง แอนด์รีฟริกเกอร์เรชัน่ อีควิปเมน้ต ์แมนูแฟคเจอร์ จ ากดั) ในราคา 17.55 ลา้นบาท 
แก่บริษทัในประเทศไทยท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง โดยก าหนดการช าระราคาให้แลว้เสร็จภายใน 3 ปี โดยผู ้
ซ้ือยินยอมให้บริษทัยอ่ยหักค่าซ้ือหุ้นจากเงินค่าเคร่ืองจกัรท่ีบริษทัฯ (บมจ. ซี.ไอ. กรุ๊ป) จะซ้ือจากบริษทัใน
ประเทศไทยดงักล่าว คร้ังละไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 20 ของราคาเคร่ืองจกัรจนครบจ านวน ทั้งน้ีบริษทัในประเทศ
ไทยผูซ้ื้อหุ้นดงักล่าวไม่ตอ้งรับผิดชอบต่อการช าระราคาค่าหุ้นเม่ือครบก าหนด 3 ปีตามเง่ือนไขแลว้ 

ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2556 บริษทัยอ่ยไดบ้นัทึกการขายเงินลงทุน โดยตั้งบริษทัผูซ้ื้อหุ้นเป็นลูกหน้ีอื่น และ
รับรู้ก าไรจากการขายเงินลงทุนเป็นจ านวนเงิน 2.19 ลา้นบาทในไตรมาสท่ี 2 ปี 2556 แลว้ 

(5) ควำมเห็นอย่ำงมเีงือ่นไข 
ยกเวน้ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนตามท่ีกล่าวในวรรค (4) เกณฑใ์นการแสดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไข ดงัน้ี 

5.1 มูลค่าท่ีจะไดรั้บคืนจากเงินใหกู้ย้มืแก่บุคคลอ่ืนท่ีผิดนดั 
5.2 รายการปรับปรุงท่ีอาจมีข้ึนต่องบการเงินของบริษทั เฉินโจว ซีไอ ฮีทติ้ง แอนดรี์ฟริกเกอร์เรชัน่ อีควปิเมน้ต ์

แมนูแฟคเจอร์ จ ากดั หากงบการเงินดงักล่าวไดรั้บการตรวจสอบแลว้ 
ขา้พเจ้าเห็นว่า งบการเงินขา้งต้นน้ีแสดงฐานะการเงินของ บริษทั ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย            
และเฉพาะของ บริษทั ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั ของ บริษทั ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพาะของ บริษทั ซี.ไอ.กรุ๊ป 
จ ากดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
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(6) กำรเน้นข้อมูลและเหตุกำรณ์ 

โดยมิได้เป็นเง่ือนไขในการแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ข้าพเจ้าขอให้สังเกตเร่ืองท่ีกล่าวไวใ้น         
หมายเหตุประกอบงบการเงินดงัต่อไปน้ี 

6.1 หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 12.1.1 และ 13 วา่ ในเดือนกรกฎาคม 2551 บริษทัฯ ไดล้งทุนในหุ้นสามญัของ 
บริษทั เดอ ละไม จ ากดั ซ่ึงด าเนินธุรกิจดา้นโรงแรมท่ีเกาะสมุย จงัหวดัสุราษฏร์ธานี โดยบริษทัฯ บนัทึกเป็น      
เงินลงทุนในบริษทัย่อย มีมูลค่าเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนจ านวนประมาณ 146.55 ลา้นบาท  และนับแต่เร่ิม
ด าเนินการบริษทัย่อยประสบปัญหาขาดทุนต่อเน่ือง โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษทัย่อยมี
ขาดทุนเกินทุนเป็นจ านวนเงิน 101.97 ลา้นบาท และ 64.46 ลา้นบาท ตามล าดบั (ขาดทุนสะสมจ านวน 201.97 
ลา้นบาทและ 164.46  ลา้นบาทตามล าดบั) บริษทัฯ ไดท้บทวนการประเมินมูลค่าเงินลงทุนในบริษทัย่อย  และ
มูลค่าของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดรายไดข้องบริษทัย่อย โดยวิธีมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดสุทธิ (Discounted 
cash flow) ตามแผนการบริหารธุรกิจของบริษทัยอ่ย และไดบ้นัทึกค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในงบการเงิน
เฉพาะบริษทั และค่าเผื่อการดอ้ยค่าสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดรายไดข้องบริษทัยอ่ยในงบการเงินรวม ส าหรับช่วงเวลา
ต่างๆ ดงัน้ี 

  ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (บาท) 
  เงินลงทุน สินทรัพยข์องบริษทัยอ่ย 
  จ านวนเงิน สะสม จ านวนเงิน สะสม 

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

ไตรมาสท่ี 2 ปี 2553  15,000,000 15,000,000 20,500,000.00 49,069,229.96 
ไตรมาสท่ี 4 ปี 2553  7,000,000 22,000,000 22,000,000.00 71,069,229.96 
ไตรมาสท่ี 3 ปี 2554  20,000,000 42,000,000 26,000,000.00 97,069,229.96 
ไตรมาสท่ี 2 ปี 2556  40,000,000 82,000,000 - 97,069,229.96 

ดงันั้น ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะ
บริษทั มีจ านวนเงินรวม 82  ลา้นบาท และ 42 ลา้นบาทตามล าดบั และค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์ก่อให ้   
เกิดรายไดข้องบริษทัยอ่ยในงบการเงินรวมมีจ านวนเงินรวม 97.07 ลา้นบาทเท่ากนั 

6.2 หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 5.2 วา่ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 บริษทัฯ มีเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ย
ดงักล่าวเป็นจ านวนเงิน 79.40 ลา้นบาท และ 81.35 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยเม่ือวนัท่ี 18 มิถุนายน 2553             
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร ไดอ้นุมติัค าขอปรับโครงสร้างหน้ีของบริษทัยอ่ย ตามแผนการผอ่นช าระคืนเงินกู้
เป็นรายเดือนระหวา่งเดือนละ 0.15 ลา้นบาท ถึงเดือนละ 2.20 ลา้นบาท ตามกระแสเงินสดจากการด าเนินงานเป็น
ระยะเวลารวม 11 ปี โดยเร่ิมผอ่นช าระงวดแรกจ านวน 0.15 ลา้นบาท ในเดือนมกราคม 2555 และยกเวน้ไม่คิด
ดอกเบ้ียเงินกูท้ั้งจ านวนเป็นเวลา 5 ปี โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2553 เป็นตน้ไป  

 



72 รายงานประจำาปี 2556
บริษัท ซี.ไอ. กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)

  

6.3 หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 16 ว่า เม่ือวนัท่ี 23 กรกฎาคม 2555 บริษทัย่อย (บริษทั เดอ ละไม จ ากดั)    
ไดรั้บแจง้จากสถาบนัการเงินเจา้หน้ีวา่ไดโ้อนหน้ีทั้งหมดท่ียงัคงคา้งกบัสถาบนัการเงินจ านวนเงินประมาณ 
164.55 ลา้นบาทพร้อมหลกัประกนัใหแ้ก่บริษทับริหารสินทรัพยแ์ห่งหน่ึง ดงันั้นบริษทัฯ จึงจดัประเภทหน้ีสิน
ดงักล่าวไปแสดงเป็น “หน้ีสินท่ีผิดนัดช าระ” ในงบการเงินรวม และฝ่ายบริหารอยู่ระหว่างการเจรจาเพ่ือ     
ปรับโครงสร้างหน้ีต่อไป 

(7) เร่ืองอืน่ๆ 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ของ บริษทั ซี.ไอ. กรุ๊ป จ ากดั 
(มหาชน) และบริษทัย่อย ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีท่านอ่ืนในส านักงานเดียวกนักบัขา้พเจา้ตามมาตรฐานการ  
สอบบญัชีและเสนอรายงานไวอ้ย่างมีเง่ือนไขตามรายงานลงวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2556 โดยยกเวน้ผลกระทบท่ี      
อาจเกิดข้ึนของมูลค่าท่ีจะไดรั้บคืนจากเงินใหกู้ย้มืแก่บุคคลภายนอก จ านวน 92.03 ลา้นบาท หากสามารถตรวจสอบ
ให้ไดห้ลกัฐานเพ่ือประมาณมูลค่าท่ีจะไดรั้บคืนจากลูกหน้ีอย่างเหมาะสม และรายการปรับปรุงท่ีอาจมีข้ึนต่องบ
การเงินของบริษัท เฉินโจว ซีไอ ฮีทติ้ง แอนด์รีฟริกเกอร์เรชั่น อีควิปเม้นต์ แมนูแฟคเจอร์ จ ากัด หากได้รับ            
งบการเงินของบริษทัร่วมของบริษทัยอ่ยดงักล่าวท่ีตรวจสอบแลว้และรายงานของผูส้อบบญัชีอ่ืน  

 
 
 
 
 
 

    (นายชยัยทุธ  องัศุวทิยา) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
ทะเบียนเลขท่ี  3885 

 
 
 
 
 
 
ส านกังาน เอ.เอม็.ที. แอสโซซิเอท  
กรุงเทพมหานคร  
วนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2557 



73รายงานประจำาปี 2556
บริษัท ซี.ไอ. กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบก�รเงินนี้

สํานักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555

(ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม)

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 6 13,777,031.90        9,046,313.66           7,911,955.48             9,395,137.71          6,552,348.33          6,035,773.74           

เงินลงทุนชั่วคราว 7 900,000.00             900,000.00              600,000.00                900,000.00             900,000.00             600,000.00              

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น 

ลูกหนี้การคา - สุทธิ  8.1 313,932,072.65      217,544,110.89       255,091,326.78         309,887,038.82      215,582,195.71      253,475,522.13       

ลูกหนี้อื่น - บริษัทอื่น 8.2 5,977,919.05          6,274,650.39           19,608,361.51           5,860,831.81          5,878,295.03          19,320,016.62         

                 - บริษัทที่เกี่ยวของกัน 5.1 -                         -                          -                            1,976,317.20          1,981,317.20          2,236,849.30           

สินคาคงเหลือ - สุทธิ 9 192,918,959.02      213,817,848.09       342,075,460.96         192,717,268.86      213,486,381.85      341,684,548.12       

เงินใหกูยืมแกบุคคลอื่นที่ผิดนัด 10 92,027,397.26        92,027,397.26         92,027,397.26           92,027,397.26        92,027,397.26        92,027,397.26         

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 11 14,113,835.38        12,134,175.53         15,369,522.41           4,202,275.24          888,795.27             6,494,533.44           

            รวมสินทรัพยหมุนเวียน 633,647,215.26      551,744,495.82       732,684,024.40         616,966,266.90      537,296,730.65      721,874,640.61       

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน 5.2 -                         -                          -                            79,400,000.00        81,350,000.00        83,000,000.00         

เงินลงทุนในบริษัทยอย - สุทธิ 12.1 -                         -                          -                            89,535,841.00        127,535,841.00      124,535,841.00       

เงินลงทุนในบริษัทรวมของบริษัทยอย 12.2 -                         15,363,188.29         17,206,675.71           -                          -                         -                          

ลูกหนี้คาซื้อหุนบริษัทรวมของบริษัทยอย 12.2 16,706,200.00        -                          -                            -                          -                         -                          

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ - สุทธิ  13 568,493,672.80      629,671,907.04       715,196,643.06         388,546,458.42      430,417,196.18      496,626,304.33       

สิทธิการใชและเชาที่ดินรอตัดบัญชี - สุทธิ 14 23,223,622.09        24,533,425.07         25,843,228.05           -                          -                         -                          

สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 15 10,529,093.73        12,560,430.91         13,985,307.86           10,286,440.36        12,176,923.77        13,424,850.21         

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 3.3, 26 32,286,941.50        28,434,183.62         21,884,173.90           48,406,264.46        36,834,183.62        30,284,173.90         

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 5,938,204.80          3,944,735.30           6,539,519.89             5,048,722.30          3,056,252.80          2,009,752.42           

            รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 657,177,734.92      714,507,870.23       800,655,548.47         621,223,726.54      691,370,397.37      749,880,921.86       

            รวมสินทรัพย 1,290,824,950.18   1,266,252,366.05    1,533,339,572.87      1,238,189,993.44   1,228,667,128.02   1,471,755,562.47    

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ซี.ไอ.กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

สินทรัพย

- 1 -



74 รายงานประจำาปี 2556
บริษัท ซี.ไอ. กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบก�รเงินนี้

สํานักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555

(ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม)

หนี้สินและสวนของผูถือหุน

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้น

จากสถาบันการเงิน 16 271,139,277.59      219,738,248.70       575,995,615.26         271,139,277.59      219,738,248.70      575,995,615.26       

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น

เจาหนี้การคา - บริษัทอื่น 185,336,502.92      137,253,477.33       165,707,348.83         179,238,087.48      133,974,841.56      162,420,291.96       

เจาหนี้อื่น - บริษัทอื่น 17 9,056,179.52          15,372,161.60         21,102,918.87           7,779,593.97          10,145,752.94        18,808,631.37         

                - บริษัทที่เกี่ยวของกัน 6.3 -                         -                          -                            -                          -                          

หนี้สินที่ผิดนัด 16 230,346,908.69      202,161,362.01       178,077,931.42         -                         -                          

เงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป  16 70,820,506.00        72,737,557.00         26,091,295.00           70,820,506.00        72,737,557.00        26,091,295.00         

หนี้สินภายใตสัญญาเชาซื้อ -

ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 16, 18 127,642.79             289,944.86              268,199.00                -                          -                         -                          

เงินกูยืมระยะสั้น 16 14,589,101.46        17,235,563.15         -                            14,589,101.46        17,235,563.15        -                          

ภาษีเงินไดคางจาย -                         -                          -                            -                          -                         -                          

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 19 498,743.68             2,380,876.33           1,403,145.54             496,887.79             1,227,377.61          -                          

            รวมหนี้สินหมุนเวียน 781,914,862.65      667,169,190.98       968,646,453.92         544,063,454.29      455,059,340.96      783,315,833.59       

หนี้สินไมหมุนเวียน

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ 16 40,000,000.00        128,917,617.00       43,752,285.00           40,000,000.00        128,917,617.00      43,752,285.00         

หนี้สินภายใตสัญญาเชาซื้อ - สุทธิ 16, 18 9,110.45                 158,618.32              470,428.26                -                          -                         -                          

หนี้สินภายใตสัญญาเชาที่ดิน - สุทธิ 32.4 10,000,000.00        10,000,000.00         10,000,000.00           -                          -                         -                          

 ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 20 20,448,564.00        16,828,242.00         13,205,174.00           20,425,199.00        16,812,469.00        13,200,479.00         

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 50,000.00               52,500.00                58,146.00                  -                          -                         -                          

            รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 70,507,674.45        155,956,977.32       67,486,033.26           60,425,199.00        145,730,086.00      56,952,764.00         

            รวมหนี้สิน 852,422,537.10      823,126,168.30       1,036,132,487.18      604,488,653.29      600,789,426.96      840,268,597.59       

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ซี.ไอ.กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

- 2 -



75รายงานประจำาปี 2556
บริษัท ซี.ไอ. กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบก�รเงินนี้

สํานักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555

(ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม)

สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน - มูลคาหุนละ 0.50 บาท

ทุนจดทะเบียน 22

   หุนสามัญ 885,198,209 หุน 442,599,104.50      442,599,104.50       442,599,104.50         442,599,104.50      442,599,104.50      442,599,104.50       

ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว

   ณ  31 ธันวาคม 2554  หุนสามัญ 552,002,812 หุน 276,001,406.00         276,001,406.00       

   ณ  31 ธันวาคม 2555  หุนสามัญ 600,148,239 หุน 300,074,119.50       300,074,119.50      

   ณ  31 ธันวาคม 2556  หุนสามัญ  601,949,816 หุน 300,974,908.00      300,974,908.00      

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 433,605,805.69      433,593,305.19       433,572,208.39         433,605,805.69      433,593,305.19      433,572,208.39       

สวนเกินทุนจากการขายหุนทุนซื้อคืน 15,534,581.23        15,534,581.23         15,534,581.23           15,534,581.23        15,534,581.23        15,534,581.23         

กําไรสะสม

    จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 23 12,707,000.00        12,707,000.00         12,707,000.00           12,707,000.00        12,707,000.00        12,707,000.00         

    ยังไมไดจัดสรร (324,425,424.26)     (318,801,293.04)      (240,642,050.20)        (129,120,954.77)     (134,031,304.86)     (106,328,230.74)      

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน -                         -                          -                            -                          -                         -                          

            รวมสวนของบริษัทใหญ 438,396,870.66      443,107,712.88       497,173,145.42         633,701,340.15      627,877,701.06      631,486,964.88       

             สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 5,542.42                 18,484.87                33,940.27                  -                          -                         -                          

            รวมสวนของผูถือหุน 438,402,413.08      443,126,197.75       497,207,085.69         633,701,340.15      627,877,701.06      631,486,964.88       

            รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 1,290,824,950.18   1,266,252,366.05    1,533,339,572.87      1,238,189,993.44   1,228,667,128.02   1,471,755,562.47    

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

- 3 -

บริษัท ซี.ไอ.กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556



76 รายงานประจำาปี 2556
บริษัท ซี.ไอ. กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2556

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบก�รเงินนี้

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นสํานักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท

ทุนเรือนหุน องคประกอบอื่นของ สวนไดเสียที่

ที่ออกและ มูลคาหุนสามัญ จากการขาย จัดสรรแลว ที่ยังไมได สวนของผูถือหุนกําไร ไมมีอํานาจ รวม

หมายเหตุ ชําระแลว หุนทุนซื้อคืน สํารองตามกฎหมาย จัดสรร ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ควบคุม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 276,001,406.00      433,572,208.39     15,534,581.23      12,707,000.00          (262,526,224.10)      -                                33,940.27              475,322,911.79       

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี

- เกี่ยวกับภาษีเงินได 3.3 -                           -                          -                         -                            21,884,173.90         -                                -                         21,884,173.90         

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 ที่ปรับปรุงแลว 276,001,406.00      433,572,208.39     15,534,581.23      12,707,000.00          (240,642,050.20)      -                                33,940.27              497,207,085.69       

การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนสําหรับป

เพิ่มทุน 22 24,072,713.50        21,096.80               -                         -                            -                           -                                -                         24,093,810.30         

สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม -                           -                          -                         -                            -                           -                                -                         -                           

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับป -                           -                          -                         -                            (78,159,242.84)        -                                (15,456.00)             (78,174,698.84)        

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 300,074,119.50      433,593,305.19     15,534,581.23      12,707,000.00          (318,801,293.04)      -                                18,484.27              443,126,197.15       

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 300,074,119.50      433,593,305.19     15,534,581.23      12,707,000.00          (347,235,476.66)      -                                18,484.87              414,692,014.13       

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี

- เกี่ยวกับภาษีเงินได 3.3 -                           -                          -                         -                            28,434,183.62         -                                -                         28,434,183.62         

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 ที่ปรับปรุงแลว 300,074,119.50      433,593,305.19     15,534,581.23      12,707,000.00          (318,801,293.04)      -                                18,484.87              443,126,197.75       

การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนสําหรับป

เพิ่มทุน 22 900,788.50              12,500.50               -                         -                            -                           -                                -                         913,289.00              

สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม -                           -                          -                         -                            -                           -                                -                         -                           

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับป -                           -                          -                         -                            (5,624,131.22)          -                                (12,942.45)             (5,637,073.67)          

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 300,974,908.00      433,605,805.69     15,534,581.23      12,707,000.00          (324,425,424.26)      -                                5,542.42                438,402,413.08       

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

สวนเกินทุน กําไร (ขาดทุน) สะสม

- 4 -

บริษัท ซี.ไอ.กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

บาท

งบการเงินรวม



77รายงานประจำาปี 2556
บริษัท ซี.ไอ. กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2556

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบก�รเงินนี้

สํานักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท

ทุนเรือนหุน องคประกอบอื่น

ที่ออกและ มูลคาหุนสามัญ จากการขาย จัดสรรแลว - ที่ยังไมได ของสวนของผูถือหุน รวม

หมายเหตุ ชําระแลว หุนทุนซื้อคืน สํารองตามกฎหมาย จัดสรร กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 276,001,406.00        433,572,208.39        15,534,581.23        12,707,000.00             (136,612,404.64)         -                                       601,202,790.98           

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี

- เกี่ยวกับภาษีเงินได 3.3 -                            -                            -                           -                                30,284,173.90             -                                       30,284,173.90             

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 ที่ปรับปรุงแลว 276,001,406.00        433,572,208.39        15,534,581.23        12,707,000.00             (106,328,230.74)         -                                       631,486,964.88           

การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนสําหรับป

เพิ่มทุน 22 24,072,713.50          21,096.80                 -                           -                                -                               -                                       24,093,810.30             

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป -                            -                            -                           -                                (27,703,074.12)           -                                       (27,703,074.12)           

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 300,074,119.50        433,593,305.19        15,534,581.23        12,707,000.00             (134,031,304.86)         -                                       627,877,701.06           

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 300,074,119.50        433,593,305.19        15,534,581.23        12,707,000.00             (170,865,488.48)         -                                       591,043,517.44           

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี

- เกี่ยวกับภาษีเงินได 3.3 -                            -                            -                           -                                36,834,183.62             -                                       36,834,183.62             

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 ที่ปรับปรุงแลว 300,074,119.50        433,593,305.19        15,534,581.23        12,707,000.00             (134,031,304.86)         -                                       627,877,701.06           

การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนสําหรับป

เพิ่มทุน 22 900,788.50               12,500.50                 -                           -                                -                               -                                       913,289.00                  

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป -                            -                            -                           -                                4,910,350.09               -                                       4,910,350.09               

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 300,974,908.00        433,605,805.69        15,534,581.23        12,707,000.00             (129,120,954.77)         -                                       633,701,340.15           

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

สวนเกินทุน กําไร (ขาดทุน) สะสม

- 5 -

บริษัท ซี.ไอ.กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท



78 รายงานประจำาปี 2556
บริษัท ซี.ไอ. กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2556

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบก�รเงินนี้

สํานักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท

หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555

(ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม)

รายได

รายไดจากการขายและใหบริการ 1,015,745,014.89     958,868,882.38       980,908,006.11        933,661,175.67      

ปรับปรุงคาเผื่อสินคาเสื่อมสภาพ -                             13,808,005.98         -                            13,808,005.98        

กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนในบ.ยอย 2,411,562.37             -                           -                            -                           

รายไดอื่น 47,304,096.13           59,219,378.65         46,584,308.38          58,836,064.88        

     รวมรายได 1,065,460,673.39     1,031,896,267.01    1,027,492,314.49     1,006,305,246.53   

คาใชจาย

ตนทุนขายและบริการ 909,142,709.88         911,335,361.85       872,499,855.89        887,139,352.16      

คาใชจายในการขาย 27,244,002.62           28,952,737.41         26,526,043.22          26,948,147.05        

คาใชจายในการบริหาร 91,933,603.42           120,188,679.29       73,194,126.34          96,301,712.07        

ขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุนในบริษัทยอย 12.1.1 -                             -                           40,000,000.00          -                           

ตนทุนทางการเงิน 25 46,401,638.36           54,300,709.60         21,934,019.79          30,169,119.09        

     รวมคาใชจาย 1,074,721,954.28     1,114,777,488.15    1,034,154,045.24     1,040,558,330.37   

สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวมของบริษัทยอ 12.2 228,550.66                1,843,487.42           -                            -                           

กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได (9,489,831.55)           (84,724,708.56)        (6,661,730.75)           (34,253,083.84)       

รายได (คาใชจาย) ภาษีเงินได 3.3, 26 3,852,757.88             6,550,009.72           11,572,080.84          6,550,009.72           

กําไร (ขาดทุน) สําหรับป (5,637,073.67)           (78,174,698.84)        4,910,350.09            (27,703,074.12)       

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป -                             -                           -                            -                           

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป (5,637,073.67)           (78,174,698.84)        4,910,350.09            (27,703,074.12)       

การแบงปนกําไร (ขาดทุน)

สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ (5,624,131.22)           (78,159,242.84)        4,910,350.09            (27,703,074.12)       

สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม (12,942.45)                (15,456.00)               -                            -                           

การแบงปนกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จ

สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ (5,624,131.22)           (78,159,242.84)        4,910,350.09            (27,703,074.12)       

สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม (12,942.45)                (15,456.00)               -                            -                           

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนของผูถือหุนบริษัทใหญ 30 (0.01)                          (0.14)                        0.01                           (0.05)                        

จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (หุน) 601,610,997              577,637,602            601,610,997             577,637,602            

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนปรับลด

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนของผูถือหุนบริษัทใหญ 30 (0.01) (0.10) 0.01 (0.04)

จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (หุน) 603,823,919              764,731,353            603,823,919             764,731,353            

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ซี.ไอ.กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
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79รายงานประจำาปี 2556
บริษัท ซี.ไอ. กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2556

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบก�รเงินนี้

สํานักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท

หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555

(ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไร(ขาดทุน) สําหรับป (5,637,073.67)              (78,174,698.84)        4,910,350.09           (27,703,074.12)            

ปรับกระทบกําไร (ขาดทุน)สําหรับงวดเปนเงินสดรับ (จาย)

คาเสื่อมราคาและรายจายตัดบัญชี 13, 14, 15 89,514,059.31             92,969,716.95         68,669,168.50         71,610,381.99             

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 8.1 1,839,428.45               11,820,559.98         1,745,428.45           11,820,559.98             

คาเผื่อสินคาเสื่อมสภาพ 9 -                              (13,808,005.98)        -                           (13,808,005.98)            

ผลประโยชนพนักงาน 20 3,620,322.00               3,617,422.00           3,612,730.00 3,611,990.00               

ขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุนในบริษัทยอย 12.1.1 -                              -                           40,000,000.00 -                              

ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง 1,485,426.42               (1,403,907.40)          1,485,426.42           (1,403,907.40)              

ขาดทุน (กําไร) จากเงินลงทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง 7 -                              (300,000.00)             -                           (300,000.00)                

ขาดทุน (กําไร) จากเงินลงทุนในบริษัทรวม ของบริษัทยอย (1,571,562.37)              -                           -                           -                              

ขาดทุน (กําไร) จากการจําหนายสินทรัพย (177,153.33)                131,717.02              (177,153.33)             131,717.02                  

สวนแบงขาดทุน (กําไร) จากเงินลงทุน -

ในบริษัทรวมของบริษัทยอย  12.2 228,550.66                  1,843,487.42           -                           -                              

ดอกเบี้ยจาย 25 62,487,389.45             54,300,709.60         21,934,019.79         30,169,119.09             

คาใชจายภาษีเงินไดของปปจจุบัน 26 -                              -                           -                           -                              

คาใชจาย (รายได) ภาษีตัดบัญชี (3,852,757.88)              (6,550,009.72)          (11,572,080.84)        (6,550,009.72)              

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย

และหนี้สินดําเนินงาน 147,936,629.04           64,446,991.03         130,607,889.08       67,578,770.86             

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน

สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

ลูกหนี้การคา (93,538,300.95)            25,386,010.92         (91,361,182.30)        25,732,121.45             

ลูกหนี้อื่น - บริษัทอื่น 296,731.34                  13,333,711.12         17,463.22                13,441,721.59             

ลูกหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวของกัน -                              -                           5,000.00                  255,532.10                  

สินคาคงเหลือ 20,898,889.07             142,065,618.85       20,769,112.99         142,006,172.25           

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น (3,973,129.35)              3,235,400.88 (5,305,949.47)          5,605,738.17               

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น -                              2,594,784.59 -                           (1,046,500.38)              

หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

เจาหนี้การคา 41,889,243.01             (26,709,319.11)        39,069,463.34         (26,700,898.01)            

เจาหนี้อื่น 6,675,303.19               16,758,173.55         6,552,216.36           (8,662,878.43)              

หนี้สินหมุนเวียนอื่น (27,212,403.88)            (21,601,878.94)        (9,626,005.65)          1,397,464.46               

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น (2,500.00)                    -                           -                           -                              

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงานกอนภาษีเงินได 92,970,461.47             219,509,492.89       90,728,007.57         219,607,244.06           

ชําระภาษีเงินได -                              -                           -                           -                              

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 92,970,461.47             219,509,492.89       90,728,007.57         219,607,244.06           

บริษัท ซี.ไอ.กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31  ธันวาคม สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31  ธันวาคม
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บริษัท ซี.ไอ. กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2556

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบก�รเงินนี้

สํานักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท

หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555

(ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

รับชําระจากเงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทยอย 5.2 -                              -                           1,950,000.00           1,650,000.00               

เงินลงทุนในบริษัทยอย 12.1 -                              -                           (2,000,000.00)          (3,000,000.00)              

ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 13 (23,584,457.27)            (2,150,133.62)          (23,497,719.69)        (1,638,865.02)              

ขายอุปกรณ 190,000.00                  60,000.00                190,000.00              60,000.00                    

ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร 15 (1,423,074.31)              (2,751,884.40)          (1,423,074.31)          (2,706,199.40)              

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (24,817,531.58)            (4,842,018.02)          (24,780,794.00)        (5,635,064.42)              

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

ชําระดอกเบี้ยจาย (21,962,856.81)            (31,721,099.27)        (21,956,879.29)        (30,339,205.94)            

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้น

จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 51,401,028.89             (198,662,866.79)      51,401,028.89         (200,257,366.56)          

เงินสดรับ (ชําระ) เงินกูยืมระยะสั้น (2,646,461.69)              17,235,563.15         (2,646,461.69)          17,235,563.15             

ชําระคืนเงินกูยืมระยะยาว (90,834,668.00)            (24,188,460.00)        (90,834,668.00)        (24,188,406.00)            

ชําระคืนหนี้สินตามสัญญาเชาซื้อ 18 (311,809.94)                (290,064.08)             -                           -                              

เงินสดรับจากการเพิ่มทุน 22 913,289.00                  24,093,810.30         913,289.00              24,093,810.30             

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (63,441,478.55)            (213,533,116.69)      (63,123,691.09)        (213,455,605.05)          

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 19,266.90                    -                           19,266.90                -                              

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 4,730,718.24               1,134,358.18           2,842,789.38           516,574.59                  

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป 6 9,046,313.66               7,911,955.48           6,552,348.33           6,035,773.74               

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นป 6 13,777,031.90             9,046,313.66           9,395,137.71           6,552,348.33               

ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม:

รายการที่มิใชเงินสด: -

สินทรัพยไมมีตัวตนเพิ่มขึ้นโดยรับโอนจากเงินมัดจํา -                              2,650,232.00           -                           2,650,232.00               

เงินลงทุนในบริษัทรวมของบริษัทยอย ลดลง 15,363,188.29             -                           -                           -                              

ลูกหนี้อื่น - คาซื้อเงินลงทุน เพิ่มขึ้น 15,363,188.29             -                           -                           -                              

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ซี.ไอ.กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด

- 8 -

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31  ธันวาคม สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31  ธันวาคม



81รายงานประจำาปี 2556
บริษัท ซี.ไอ. กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)

ส ำนกังำน เอ. เอม็. ท.ี แอสโซซิเอท 
 

- 9 - 
 

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

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2556 

1. ข้อมูลทัว่ไป 
บริษทัฯ ไดจ้ดัตั้งข้ึนเป็นบริษทัจ ำกดัภำยใตป้ระมวลกฎหมำยแพง่และพำณิชยข์องประเทศไทยเม่ือ วนัท่ี 10 เมษำยน 2546 
และไดจ้ดทะเบียนแปรสภำพเป็นบริษทัมหำชนจ ำกดัตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยบริษทัมหำชนจ ำกดั เม่ือวนัท่ี 1 มีนำคม 2547 
โดยมีส ำนกังำนใหญ่และโรงงำน ตั้งอยูเ่ลขท่ี 1/1 หมู่ท่ี 7 ถนนบำงคูวดั อ ำเภอเมือง จงัหวดัปทุมธำนี บริษทั ประกอบ
กิจกำรในประเทศไทย โดยด ำเนินธุรกิจหลกัในกำรผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภณัฑแ์ละช้ินส่วนเคร่ืองปรับอำกำศ 

2.    เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงิน 
งบกำรเงินของบริษทัฯ ไดจ้ดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน รวมถึงแนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีท่ีประกำศใช้
โดยสภำวชิำชีพบญัชีฯ 

งบกำรเงินน้ีไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใชเ้กณฑร์ำคำทุนเดิม  เวน้แต่ท่ีไดเ้ปิดเผยเป็นอยำ่งอ่ืนในนโยบำยกำรบญัชี 

งบกำรเงินรวมน้ีไดจ้ดัท ำข้ึนโดยรวมงบกำรเงินของ บริษทั ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)   บริษทั เดอ ละไม จ ำกดั และ
บริษทั ซีไอจี (ประเทศไทย) จ ำกดั  หลงัจำกไดต้ดัยอดคงเหลือและรำยกำรระหวำ่งกนัท่ีมีนยัส ำคญัออกแลว้ 

และตำมท่ีกล่ำวในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 12.2 ในไตรมำสท่ี 2 ปี 2556 บริษัทย่อยได้ขำยเงินลงทุนใน        
บริษทั เฉินโจว ซีไอ ฮีทติ้ง แอนด์ รีฟริกเกอร์เรชัน่ อีควิปเมน้ต์ แมนูแฟคเจอร์ จ ำกดั  ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมของบริษทัยอ่ย 
ให้แก่บริษทัในประเทศไทยท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง บริษทัฯ จึงไม่ไดรั้บรู้ส่วนแบ่งก ำไร(ขำดทุน) ในงบกำรเงินรวม
ตั้งแต่ไตรมำสท่ี 2 ปี 2556 

งบกำรเงินฉบบัภำษำองักฤษ จดัท ำข้ึนจำกงบกำรเงินท่ีเป็นภำษำไทย ในกรณีท่ีมีเน้ือควำมขดัแยง้กนัหรือมีกำรตีควำมใน
สองภำษำแตกต่ำงกนัใหใ้ชง้บกำรเงินฉบบัภำษำไทยเป็นหลกั 

กิจกำรท่ีถูกควบคุมโดยบริษทัฯ หรือกิจกำรท่ีอยู่ภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ โดยทำงตรงหรือทำงออ้มและ
กิจกำรท่ีเป็นบริษทัในเครือเดียวกนั โดยมีผูถื้อหุน้หรือกรรมกำรร่วมกนัมีดงัน้ี 
 

       ร้อยละกำรถือหุน้ 
       ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31 

บริษทั   ประเภทธุรกิจ  ลกัษณะควำมสมัพนัธ์  ธนัวำคม 2556  ธนัวำคม 2555 
บริษัทย่อย          
บริษทั เดอ ละไม จ ำกดั    โรงแรม  ถือหุน้และมีกรรมกำรร่วม  99.97  99.97 
บริษทั ซีไอจี (ประเทศไทย) จ ำกดั   ผลิตและจ ำหน่ำย  ถือหุน้และมีกรรมกำรร่วม  99.94  99.94 
   เคร่ืองปรับอำกำศ       

บริษัทร่วมของบริษัทย่อย *          
บริษทั เฉินโจว ซีไอ ฮีทติ้ง แอนด ์   ผลิตและจ ำหน่ำย   ถือหุน้ทำงออ้มและ                -  - 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2556



82 รายงานประจำาปี 2556
บริษัท ซี.ไอ. กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)

ส ำนกังำน เอ. เอม็. ท.ี แอสโซซิเอท 
 

- 10 - 
 

       ร้อยละกำรถือหุน้ 
       ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31 

บริษทั   ประเภทธุรกิจ  ลกัษณะควำมสมัพนัธ์  ธนัวำคม 2556  ธนัวำคม 2555 
    รีฟริกเกอร์เรชัน่ อีควปิเมน้ต ์   อุปกรณ์และ  มีกรรมกำรร่วม     
    แมนูแฟคเจอร์ จ ำกดั     ช้ินส่วนของ       
   เคร่ืองปรับอำกำศ       
   และเคร่ืองท ำ       
   ควำมเยน็ (คอยล)์       

*    ตั้งแต่ไตรมำสท่ี 2 ปี 2556 เป็นตน้ไป บริษทัยอ่ยไดข้ำยเงินลงทุนใหแ้ก่บริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั    บริษทัฯ จึงไม่จดั
บริษทัร่วมของบริษทัยอ่ยดงักล่ำวเป็นกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัอีกต่อไป 

 
3. กำรประกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

3.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั  
 

ในระหว่ำงปี บริษทัฯ ได้ปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับปรับปรุงและมำตรฐำนกำรบัญชีใหม่ท่ีออกโดยสภำ
วิชำชีพบญัชีฯ และมีผลบงัคบัใชต้ั้ งแต่รอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2556 ซ่ึงฉบับท่ี
เก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ มีดงัต่อไปน้ี 

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 12 เร่ือง ภำษีเงินได ้
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลง 

  ของอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 8 เร่ือง ส่วนงำนด ำเนินงำน 

กำรปฏิบติัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวขำ้งตน้ในปีปัจจุบนั ไม่มีผลกระทบต่องบกำรเงินท่ีมีนยัส ำคญั 

3.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ท่ียงัไม่มีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั 

ตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบนั สภำวชิำชีพบญัชีฯ ไดอ้อกและปรับปรุงมำตรฐำนกำรบญัชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงิน กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่รอบ
ระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม ในปีดงัต่อไปน้ี 

 ปีท่ีมีผลบงัคบัใช ้
มาตรฐานการบัญชี  

ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง กำรน ำเสนองบกำรเงิน 2557 
ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง ภำษีเงินได ้ 2557 
ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง สญัญำเช่ำ 2557 
ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง รำยได ้ 2557 
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 ปีท่ีมีผลบงัคบัใช ้
ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบั 2557 

บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วม 2557 
ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง ส่วนไดเ้สียในกำรร่วมคำ้ 2557 
ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง งบกำรเงินระหวำ่งกำล 2557 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  
ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง กำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 2557 
ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง กำรรวมธุรกิจ 2557 
ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง สญัญำประกนัภยั 2559 
ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พ่ือขำย  

และกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก 2557 
ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง ส่วนงำนด ำเนินงำน 2557 

การตคีวามมาตรฐานการบัญชี  
ฉบบัท่ี 15 เร่ือง ส่ิงจูงใจสญัญำเช่ำด ำเนินงำน 2557 
ฉบบัท่ี 27 เร่ือง กำรประเมินเน้ือหำของรำยกำรท่ีเก่ียวกบัรูปแบบของกฎหมำยตำม

สญัญำเช่ำ 
2557 

ฉบบัท่ี 29 เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทำนบริกำร 2557 
ฉบบัท่ี 32 เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์ 2557 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  
ฉบบัท่ี 1 เร่ือง กำรเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจำกกำรร้ือถอน  กำรบูรณะ  

และหน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลำ้ยคลึงกนั 2557 
ฉบบัท่ี 4เร่ือง กำรประเมินวำ่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญำเช่ำหรือไม่ 2557 
ฉบบัท่ี 5 เร่ือง สิทธิในส่วนไดเ้สียจำกกองทุนกำรร้ือถอน กำรบูรณะและ  

กำรปรับปรุงสภำพแวดลอ้ม 2557 
ฉบบัท่ี 7 เร่ือง กำรปรับปรุงยอ้นหลงัภำยใตม้ำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 29  

เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพเศรษฐกิจท่ีมีภำวะเงินเฟ้อ
รุนแรง 

2557 
ฉบบัท่ี 10 เร่ือง งบกำรเงินระหวำ่งกำลและกำรดอ้ยค่ำ 2557 
ฉบบัท่ี 12 เร่ือง ขอ้ตกลงสมัปทำนบริกำร 2557 
ฉบบัท่ี 13 เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคำ้ 2557 
ฉบบัท่ี 17 เร่ือง กำรจ่ำยสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จำ้ของ 2557 
ฉบบัท่ี 18 เร่ือง กำรโอนสินทรัพยจ์ำกลูกคำ้ 2557 
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ฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯ ไดป้ระเมินแลว้เห็นวำ่มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2555), ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 
2555), ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2555), ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2555), ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2555), ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2555) 
และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2555) จะไม่มีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงิน
เม่ือน ำมำถือปฏิบติั ส่วนมำตรฐำนกำรบญัชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีและ 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินอ่ืนๆ ไม่เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทัฯ ดงันั้นจึงไม่มีผลกระทบต่อ    
งบกำรเงินเม่ือน ำมำถือปฏิบติั 

3.3 ผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชี 
ในปีปัจจุบัน บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้เปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบัญชีเร่ืองภำษีเงินได้ เน่ืองจำกบริษัทฯน ำ
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 12 เร่ืองภำษีเงินได ้มำถือปฏิบติัโดยกำรปรับปรุงยอ้นหลงักบังบกำรเงินงวดก่อนท่ีน ำมำ
แสดงเปรียบเทียบเสมือนวำ่บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ไดบ้นัทึกภำษีเงินไดแ้ละภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีมำโดยตลอด 
จ ำนวนเงินของรำยกำรปรับปรุงท่ีมีผลกระทบต่อรำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2555 และ       
1 มกรำคม 2555 มีดงัน้ี 

 งบกำรเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2555  ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2555 
   ผลกระทบจำก      ผลกระทบจำก   
   กำรเปล่ียนแปลง      กำรเปล่ียนแปลง   
 ตำมท่ีเคยรำยงำน  นโยบำยกำรบญัชี  ปรับปรุงใหม่  ตำมท่ีเคยรำยงำน  นโยบำยกำรบญัชี  ปรับปรุงใหม่ 
สินทรัพย์            
สินทรัพยภ์ำษีเงินได ้            

-ร อ ก ำ ร ตัด บัญ ชี -
สุทธิ 

-  28,434,183.62  28,434,183.62  -  21,884,173.90  21,884,173.90 

ส่วนของผู้ถือหุ้น            
ก ำไรสะสม            

-ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (347,235,476.66)  28,434,183.62  (318,801,293.04)  (262,526,224.10)  21,884,173.90  (240,642,050.20) 
            

            
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2555  ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2555 
   ผลกระทบจำก      ผลกระทบจำก   
   กำรเปล่ียนแปลง      กำรเปล่ียนแปลง   
 ตำมท่ีเคยรำยงำน  นโยบำยกำรบญัชี  ปรับปรุงใหม่  ตำมท่ีเคยรำยงำน  นโยบำยกำรบญัชี  ปรับปรุงใหม่ 
สินทรัพย์            
สินทรัพยภ์ำษีเงินได ้            
รอกำรตดับญัชี-สุทธิ -  36,834,183.62  36,834,183.62  -  30,284,173.90  30,284,173.90 

ส่วนของผู้ถือหุ้น            
ก ำไรสะสม            

-ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (170,865,488.48)  36,834,183.62  (134,031,304.86)  (136,612,404.64)  30,284,173.90  (106,328,230.74) 
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จ ำนวนเงินของรำยกำรปรับปรุงท่ีมีผลกระทบต่อรำยกำรในงบก ำไรขำดทุน ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2555 มีดงัน้ี 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2555 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   ผลกระทบจำก      ผลกระทบจำก   
 ตำมท่ีเคย  กำรเปล่ียนแปลง    ตำมท่ีเคย  กำรเปล่ียนแปลง   
 รำยงำน  นโยบำยกำรบญัชี  ปรับปรุงใหม่  รำยงำน  นโยบำยกำร

บญัชี 
 ปรับปรุงใหม่ 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้ -  (6,550,009.72)  (6,550,009.72)  -  (6,550,009.72)  (6,550,009.72) 
ก ำไร(ขำดทุน)ส ำหรับปี (84,724,708.56)  6,550,009.72  (78,174,698.84)  (34,253,083.84)  6,550,009.72  (27,703,074.12) 
ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้น (0.01)  -  ( 0.01)  (0.01)  -  (0.01) 

 
ผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชีท่ีมีต่องบก ำไรขำดทุนและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวำมคม 2556 มีดงัน้ี 
 

  บำท 
  ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปี     

ก่อนกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชี  (9,483,831.55)  (6,661,730.75) 
ภำษีเงินได(้เพ่ิมข้ึน) ลดลง  3,852,757.88  11,572,080.84 
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปี     

หลงักำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชี  (5,631,073.67)  4,910,350.09 
ก ำไรต่อหุน้ลดลง (บำท)  0.01  0.02 
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4. สรุปนโยบำยกำรบัญชีทีส่ ำคัญ 
4.1 กำรรับรู้รำยได้และค่ำใช้จ่ำย 

บริษทัฯ บนัทึกรำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยตำมเกณฑค์งคำ้ง 

- รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้ รับรู้เม่ือบริษทัฯไดโ้อนควำมเส่ียงและผลตอบแทนท่ีเป็นสำระส ำคญัของควำมเป็นเจำ้ของ
สินคำ้ใหก้บัผูซ้ื้อแลว้ รำยไดจ้ำกกำรขำยแสดงมูลค่ำตำมรำคำในใบก ำกบัสินคำ้โดยไม่รวม
ภำษีมูลค่ำเพ่ิม ส ำหรับสินคำ้ท่ีไดส่้งมอบหลงัจำกหกัส่วนลดแลว้ 

- รำยไดค้่ำบริกำร   รับรู้เป็นรำยไดเ้ม่ือไดใ้หบ้ริกำรแลว้ 

- ดอกเบ้ียรับ      บริษทับนัทึกดอกเบ้ียรับในงบก ำไรขำดทุนตำมเกณฑค์งคำ้ง 

4.2 เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 
 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดและเงินฝำกธนำคำร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภำพคล่องสูง 

ซ่ึงถึงก ำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือนนบัจำกวนัท่ีไดม้ำและไม่มีขอ้จ ำกดัในกำรเบิกใช ้

4.3 เงนิลงทุนช่ัวครำว 
 เงินลงทุนในตัว๋สญัญำใชเ้งินกบัสถำบนักำรเงินแสดงในรำคำทุน 

 เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคำ้ แสดงตำมมูลค่ำยุติธรรม บริษทัฯบนัทึกกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำของหลกัทรัพย์
เป็นรำยกำรก ำไรหรือขำดทุนในงบก ำไรขำดทุน 

 มูลค่ำยติุธรรมของหลกัทรัพยใ์นควำมตอ้งกำรของตลำดค ำนวณจำกรำคำเสนอซ้ือหลงัสุด ณ ส้ินวนัท ำกำรสุดทำ้ย
ของปีของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

4.4   ลูกหนีแ้ละตัว๋เงนิรับกำรค้ำ 
   บริษทัฯ แสดงลูกหน้ีและตัว๋เงินรับกำรคำ้สุทธิจำกค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 

ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญพิจำรณำจำกลูกหน้ีเป็นรำยๆ จำกจ ำนวนเงินท่ีคำดว่ำจะเรียกเก็บไม่ได้ของลูกหน้ี 
โดยประมำณจำกประสบกำรณ์กำรเรียกเก็บหน้ีในอดีต และกำรวเิครำะห์ฐำนะของลูกหน้ีในปัจจุบนั 

4.5 สินค้ำคงเหลอื 
  บริษทัฯ แสดงสินคำ้คงเหลือในรำคำทุนตำมวธีิเขำ้ก่อนออกก่อนหรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกวำ่ 
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4.6  ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ 
- ท่ีดิน แสดงในรำคำทุน 

- อำคำรและอุปกรณ์แสดงในรำคำทุนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสมและขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี)  

-  ค่ำเส่ือมรำคำบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำย ค ำนวณโดยวิธีเส้นตรงตำมเกณฑอ์ำยกุำรใชง้ำนโดยประมำณของสินทรัพย์
แต่ละรำยกำร ประมำณกำรอำยกุำรใชง้ำนของสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี 

 จ ำนวนปี 
อำคำร 20 
ส่วนปรับปรุงอำคำร 10 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 5-10 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์ส ำนกังำน 3, 5, 10 
ยำนพำหนะ 5 

4.7 ทีด่นิทีย่งัไม่ได้ใช้ในกำรด ำเนินงำน 
ท่ีดินท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นกำรด ำเนินงำนแสดงในรำคำทุน หรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกวำ่ 

4.8 สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ในรำคำทุนสุทธิจำกค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมและขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในงบก ำไรขำดทุน ค ำนวณโดยวิธีเส้นตรงตำมเกณฑ์ระยะเวลำท่ีคำดว่ำจะ
ไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเป็นเวลำหำ้ (5) ปี 

4.9 ค่ำควำมนิยม 
ค่ำควำมนิยมติดลบเกิดจำกส่วนของมูลค่ำยติุธรรมของเงินลงทุน ณ วนัท่ีซ้ือกิจกำรสูงกว่ำรำคำทุนของกำรซ้ือ
กิจกำร ค่ำควำมนิยมติดลบรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนทนัที 

4.10 กำรด้อยค่ำสินทรัพย์ 
ยอดสินทรัพยค์งเหลือตำมบญัชีของบริษทัฯ ไดรั้บกำรทบทวน ณ ทุกวนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน วำ่ มีขอ้บ่งช้ี
เร่ืองกำรดอ้ยค่ำหรือไม่ ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะท ำกำรประมำณมูลค่ำสินทรัพยท่ี์คำดวำ่จะไดรั้บคืน 
กำรรับรู้ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำเม่ือมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย ์หรือมูลค่ำตำมบัญชีของหน่วยสินทรัพยท่ี์
ก่อใหเ้กิดเงินสด สูงกวำ่มูลค่ำท่ีจะไดรั้บคืน ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำบนัทึกในงบก ำไรขำดทุน 
กำรค ำนวณมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืน 
มูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนของสินทรัพยอ่ื์น หมำยถึงรำคำขำยสุทธิของสินทรัพย ์หรือมูลค่ำจำกกำรใช้ของ
สินทรัพย ์แลว้แต่มูลค่ำใดจะสูงกวำ่ ในกำรประเมินมูลค่ำจำกกำรใชสิ้นทรัพย ์ประมำณกำรกระแสเงินสดท่ีจะ
ไดรั้บในอนำคตจะคิดลดเป็นมูลค่ำเป็นปัจจุบนัโดยใชอ้ตัรำคิดลดก่อนค ำนึงถึงภำษีเงินไดเ้พ่ือให้สะทอ้นมูลค่ำท่ี
อำจประเมินได้ในตลำดปัจจุบันซ่ึงแปรไปตำมเวลำและควำมเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย ์ส ำหรับสินทรัพยท่ี์ไม่
ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจำกสินทรัพยอ่ื์นให้พิจำรณำมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนให้สอดคลอ้งกบั
หน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นมีควำมเก่ียวขอ้งดว้ย 
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กำรกลบัรำยกำรดอ้ยค่ำ 

บริษทัจะกลบัรำยกำรบญัชีขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ หำกมีกำรเปล่ียนแปลงประมำณกำรท่ีใชใ้นกำรค ำนวณมูลค่ำท่ี
คำดวำ่จะไดรั้บคืน 
บริษทัจะกลบัรำยกำรบญัชีขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำเพียงเพ่ือให้มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกวำ่มูลค่ำตำม
บญัชีภำยหลงัหกัค่ำเส่ือมรำคำหรือค่ำตดัจ ำหน่ำยเสมือนหน่ึงไม่เคยมีกำรบนัทึกขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำมำก่อน 

4.11 เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ืน่ 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืนแสดงในรำคำทุน 

4.12 กำรใช้ดุลยพนิิจและประมำณกำรทำงบัญชี 
ในกำรจดัท ำงบกำรเงินให้เป็นไปตำมมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ในบำงกรณีฝ่ำยบริหำรตอ้งใช้    
กำรประมำณและตั้งขอ้สมมติฐำนหลำยประกำร ซ่ึงมีผลกระทบต่อจ ำนวนเงินท่ีเก่ียวกับรำยได ้ ค่ำใช้จ่ำย    
สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน และกำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีอำจจะเกิดข้ึน ซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนจริงใน
ภำยหลงัอำจแตกต่ำงไปจำกจ ำนวนท่ีประมำณไว ้

4.13 ประมำณกำรหนีสิ้น 
กำรประมำณกำรหน้ีสินจะรับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินก็ต่อเม่ือบริษทัมีภำระหน้ีสินเกิดข้ึนจำกขอ้พิพำททำง
กฎหมำยหรือภำระผกูพนัซ่ึงเป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์จำกอดีต และมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่นอนวำ่ประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ำยไปเพ่ือช ำระภำระหน้ีสินดงักล่ำว โดยจ ำนวนภำระหน้ีสินดงักล่ำวสำมำรถประมำณ
จ ำนวนเงินไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ 

4.14 หุ้นทุนซื้อคนื 

หุน้ทุนซ้ือคืนแสดงมูลค่ำในงบแสดงฐำนะกำรเงินดว้ยรำคำทุนเป็นรำยกำรหกัจำกส่วนของผูถื้อหุน้ทั้งหมด หำก
รำคำขำยของหุน้ทุนซ้ือคืนสูงกวำ่รำคำซ้ือ บริษทัฯ จะรับรู้ผลต่ำงเขำ้บญัชีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นทุนซ้ือคืน และหำก
รำคำขำยของหุ้นทุนซ้ือคืนต ่ำกวำ่รำคำซ้ือ บริษทัฯ จะน ำผลต่ำงหักจำกส่วนเกินมูลค่ำหุ้นทุนซ้ือคืนให้หมดไป
ก่อน แลว้จึงน ำผลต่ำงท่ีเหลืออยูไ่ปหกัจำกบญัชีก ำไรสะสม 

4.15 ค่ำใช้จ่ำย 
สญัญำเช่ำด ำเนินงำน 

รำยจ่ำยภำยใตส้ัญญำเช่ำด ำเนินงำนบนัทึกในงบก ำไรขำดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอำยุสัญญำเช่ำ ประโยชน์ท่ี
ไดรั้บตำมสญัญำเช่ำจะรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนเป็นส่วนหน่ึงของค่ำเช่ำทั้งส้ินตำมสัญญำ   ค่ำเช่ำท่ีอำจเกิดข้ึนจะ
บนัทึกในงบก ำไรขำดทุนในรอบบญัชีท่ีมีรำยกำรดงักล่ำว 
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รำยจ่ำยทำงกำรเงิน 

ดอกเบ้ียจ่ำยและค่ำใชจ่้ำยในท ำนองเดียวกนับนัทึกในงบก ำไรขำดทุนในงวดท่ีค่ำใชจ่้ำยดงักล่ำวเกิดข้ึน  ยกเวน้
ในกรณีท่ีมีกำรบันทึกเป็นตน้ทุนส่วนหน่ึงของสินทรัพย ์อนัเป็นผลมำจำกกำรใช้เวลำยำวนำนในกำรจัดหำ
ก่อสร้ำง หรือกำรผลิตสินทรัพย์ดังกล่ำวก่อนท่ีจะน ำมำใช้เองหรือเพ่ือขำย ดอกเบ้ียซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของ            
ค่ำงวดตำมสญัญำเช่ำกำรเงินบนัทึกในงบก ำไรขำดทุนโดยใชว้ธีิอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

ค่ำใชจ่้ำยอ่ืน 

ค่ำใชจ่้ำยอ่ืนบนัทึกในงบก ำไรขำดทุนในงวดท่ีค่ำใชจ่้ำยดงักล่ำวเกิดข้ึน 

4.16 รำยกำรบัญชีทีเ่ป็นเงนิตรำต่ำงประเทศ 
รำยกำรบญัชีท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศบนัทึกบญัชีเป็นเงินบำทโดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรำยกำร 

ทรัพยสิ์นและหน้ีสินท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศท่ีมียอดคงเหลือ ณ วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน บริษทัแปลงค่ำ
ยอดคงเหลือของทรัพยสิ์นและหน้ีสินดงักล่ำวเป็นเงินบำทโดยอตัรำแลกเปล่ียนท่ีธนำคำรพำณิชยรั์บซ้ือและขำย 
ณ วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงินตำมล ำดบั ก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรแปลงค่ำเงินตรำต่ำงประเทศดงักล่ำวได้
บนัทึกเขำ้เป็นรำยไดห้รือค่ำใชจ่้ำยในงวดปัจจุบนั 

4.17 ภำษีเงนิได้ 
บริษทัฯ บนัทึกภำษีเงินไดโ้ดยค ำนวณจำกก ำไรสุทธิทำงภำษีตำมประมวลรัษฎำกร 

ภำษีเงินไดปั้จจุบนั 
ภำษีเงินไดปั้จจุบนั ไดแ้ก่ ภำษีท่ีคำดวำ่จะจ่ำยหรือรับช ำระโดยค ำนวณจำกก ำไรหรือขำดทุนประจ ำปีท่ีตอ้งเสีย
ภำษี โดยใชอ้ตัรำภำษีท่ีประกำศใชห้รือท่ีคำดวำ่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรำยงำน ตลอดจนกำรปรับปรุงทำงภำษีท่ี
เก่ียวขอ้งกบัรำยกำรในปีก่อนๆ 

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีบนัทึก โดยค ำนวณจำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีเกิดข้ึนระหวำ่งมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพย์
และหน้ีสิน และจ ำนวนท่ีใช้เพ่ือควำมมุ่งหมำยทำงภำษี ภำษีเงินได้รอกำรตดับัญชีจะไม่ถูกรับรู้เม่ือเกิดจำกผล
แตกต่ำงชัว่ครำวต่อไปน้ี กำรรับรู้ค่ำควำมนิยมในคร้ังแรก กำรับรู้สินทรัพยห์รือหน้ีสินในคร้ังแรกซ่ึงเป็นรำยกำรท่ี
ไม่ใช่กำรรวมธุรกิจและรำยกำรนั้นไม่มีผลกระทบต่อก ำไรทำงบญัชีหรือก ำไรทำงภำษี  และผลแตกต่ำงท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย และกิจกำรร่วมคำ้ หำกเป็นไปไดว้ำ่จะไม่มีกำรกลบัรำยกำรในอนำคตอนัใกล ้ภำษีเงินได้
รอกำรตดับัญชีวดัมูลค่ำโดยใช้อตัรำภำษีท่ีคำดว่ำจะใช้กบัผลแตกต่ำงชัว่ครำว เม่ือมีกำรกลบัรำยกำรโดยอิงกับ
กฎหมำยท่ีประกำศใชห้รือท่ีคำดว่ำมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรำยงำน สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีและหน้ีสิน
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจะหกักลบรำยกำรไดต้่อเม่ือ มีสิทธิตำมกฎหมำยท่ีจะหักกลบรำยกำรสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ภำษีเงินไดปั้จจุบนั ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักำรเรียกเก็บภำษีเงินไดจ้ำกหน่วยงำนจดัเก็บภำษีเดียวกนัและเป็นหน่วยภำษี
เดียวกนัหรือหน่วยภำษีต่ำงกนั แต่มีควำมตั้งใจท่ีจะช ำระโดยกำรสุทธิหน้ีสินภำษีเงินไดปั้จจุบนัและสินทรัพยภ์ำษี
เงินไดปั้จจุบนั โดยกำรหกักลบหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ำยช ำระหน้ีสินในเวลำเดียวกนั 
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สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี จะบนัทึกต่อเม่ือมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่นอนว่ำก ำไรเพ่ือเสียภำษีใน
อนำคตจะมีจ ำนวนเพียงพอกบักำรใชป้ระโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวดงักล่ำว สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี
จะถูกทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรำยงำนและจะถูกปรับลดลงเท่ำท่ีประโยชน์ทำงภำษีจะมีโอกำสถูกใชจ้ริง 

4.18 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 
บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัหมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรท่ีมีอ ำนำจควบคุมบริษทั ถูกควบคุมโดยบริษทัไม่วำ่จะ
เป็นทำงตรงหรือทำงออ้ม หรืออยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนักบับริษทั รวมถึงบริษทัท่ีท ำหนำ้ท่ีถือหุ้น บริษทั
ยอ่ย และกิจกำรท่ีเป็นบริษทัย่อยในเครือเดียวกนั นอกจำกน้ีบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมำยรวมถึง
บริษทัร่วมและบุคคลซ่ึงถือหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่วำ่ทำงตรงหรือทำงออ้มและมีอิทธิพลอยำ่งเป็นสำระส ำคญักบั
บริษทัผูบ้ริหำรส ำคญั กรรมกำรหรือพนกังำนของบริษทัตลอดทั้งสมำชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่ำว 
และกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลเหล่ำนั้น 

ในกำรพิจำรณำควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัแต่ละรำยกำร บริษทัค ำนึงถึง
เน้ือหำของควำมสมัพนัธ์มำกกวำ่รูปแบบทำงกฎหมำย 

4.19 ผลประโยชน์ของพนักงำน 
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยรับรู้ เงินเดือน ค่ำจำ้ง โบนสั เงินสมทบกองทุนประกนัสังคมและกองทุนส ำรอง    เล้ียง
ชีพ และผลประโยชน์อ่ืนๆ เป็นค่ำใชจ่้ำยเม่ือเกิดรำยกำร 
เงินชดเชยเม่ือออกจำกงำนของพนักงำนตำมท่ีก ำหนดไวใ้นกฎหมำยของประเทศไทย บนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยใน
ส่วนของก ำไรขำดทุนตลอดอำยกุำรท ำงำนของพนกังำน ภำระผูกพนัของบริษทัเก่ียวกบัผลประโยชน์พนกังำน
หลงัออกจำกงำนน้ีค ำนวณโดยนกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั โดยใช ้วิธีคิดลดแต่ละ
หน่วยท่ีประมำณกำรไว ้อยำ่งไรก็ตำม ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนที่เกิดข้ึนจริงนั้นอำจแตกต่ำงไปจำกท่ี
ประมำณไว ้
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยรับรู้ก ำไรขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัทั้งหมดท่ีเกิดข้ึน
ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จในงวดท่ีเกิดรำยกำร 

4.20 ต้นทุนกำรกู้ยมื 
ดอกเบ้ียจ่ำยท่ีเกิดจำกเงินกูย้ืมท่ีน ำไปใชใ้นโครงกำรงำนระหว่ำงติดตั้งเคร่ืองจกัรไดน้ ำไปรวมเป็นรำคำทุนของ
งำนระหวำ่งติดตั้งเคร่ืองจกัรจนกวำ่เคร่ืองจกัรจะอยูใ่นสภำพพร้อมท่ีจะใชง้ำนไดต้ำมประสงค ์บริษทัมีนโยบำยท่ี
จะรวมตน้ทุนกำรกูย้มืเป็นรำคำทุนของสินทรัพยส์ ำหรับงำนติดตั้งเคร่ืองจกัรทุกโครงกำร แต่จะบนัทึกตน้ทุนกำร
กูย้มืเป็นค่ำใชจ่้ำยระหวำ่งงวดส ำหรับกำรจดัหำสินทรัพยป์ระเภทอ่ืน 

4.21 ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 

ก ำไร(ขำดทุน) ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไร(ขำดทุน)สุทธิดว้ยจ ำนวนหุน้ถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัของ
หุน้สำมญัท่ีออกและเรียกช ำระแลว้  ณ  วนัส้ินงวดบญัชี 

 

 



91รายงานประจำาปี 2556
บริษัท ซี.ไอ. กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)

ส ำนกังำน เอ. เอม็. ท.ี แอสโซซิเอท 
 

- 19 - 
 

5. รำยกำรบัญชีกบักจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 
รำยกำรบัญชีส่วนหน่ึงของบริษทัฯ เป็นรำยกำรท่ีเกิดข้ึนกบับริษทัย่อย งบกำรเงินเฉพำะของบริษทัฯได้รวมผลของ
รำยกำรเหล่ำน้ีตำมมูลฐำนท่ีตกลงร่วมกนัระหวำ่งบริษทัฯ กบับริษทัยอ่ยดงักล่ำว บริษทัเหล่ำน้ีเก่ียวขอ้งกนัโดยกำรท่ี
บริษทัฯ ถือหุ้นและมีกรรมกำร ผูบ้ริหำรร่วมกนั ทั้งน้ีบริษทัฯ มีนโยบำยก ำหนดรำคำส ำหรับกำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนั
โดยพิจำรณำรำคำตลำดหรือรำคำยติุธรรมเป็นเกณฑใ์นกำรก ำหนดรำคำดงักล่ำว 

ยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหน้ีสิน รำยกำรบัญชีและรำยกำรค้ำท่ีมีกับบริษทัย่อยซ่ึงแสดงรวมเป็นส่วนหน่ึงใน           
งบแสดงฐำนะกำรเงิน วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 และ 2555 มีดงัน้ี 

สินทรัพย์  

 บำท 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะบริษทั 
  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
  31 ธนัวำคม 2556  31 ธนัวำคม 2555  31 ธนัวำคม 2556  31 ธนัวำคม 2555 
5.1  ลูกหนีอ้ืน่         

ดอกเบ้ียคำ้งรับ         
- บริษทั เดอ ละไม จ ำกดั  -  -  1,976,317.20  1,976,317.20 
เงินทดรองจ่ำย         
- บริษทั ซีไอจี (ประเทศไทย) จ ำกดั  -  -  -  5,000.00 

รวม  -  -  1,976,317.20  1,981,317.20 
         
5.2  เงนิให้กู้ยมืระยะยำว         

บริษทั เดอ ละไม จ ำกดั  -  -  79,400,000.00  81,350,000.00 
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รำยกำรเปล่ียนแปลงของเงินใหกู้ย้มืระยะยำวส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 เป็นดงัน้ี 
  บำท   
  งบกำรเงินเฉพำะบริษทั    
  ยอดคงเหลือ                                        ยอดคงเหลือ                                    นโยบำยกำรคิด 
  ณ  วนัท่ี       ณ  วนัท่ี   ตน้ทุนกูย้มื 
  31 ธนัวำคม 2555  เพ่ิมข้ึน  ลดลง  31 ธนัวำคม 2556  ระหวำ่งกนั 

บริษทั เดอ ละไม จ ำกดั  81,350,000.00  -  1,950,000.00  79,400,000.00  ร้อยละ 0 ต่อปี ตั้งแต่ 
เมษำยน 2553 เป็นตน้
ไปเป็นเวลำ 5 ปี และ 

          หลงัจำกนั้น ร้อยละ 

          2.88 และ 4.75 ต่อปี 

เม่ือวนัท่ี 18 มิถุนำยน 2553 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริหำร ไดอ้นุมติัค ำขอปรับโครงสร้ำงหน้ีของบริษทัยอ่ย ตำมแผนกำร
ผอ่นช ำระคืนเงินกูเ้ป็นรำยเดือนระหวำ่งเดือนละ 0.15 ลำ้นบำท ถึงเดือนละ 2.20 ลำ้นบำท ตำมกระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำน
เป็นระยะเวลำรวม 11 ปี โดยเร่ิมผอ่นช ำระงวดแรกจ ำนวน 0.15 ลำ้นบำท ในเดือนมกรำคม 2555 และยกเวน้ไม่คิดดอกเบ้ีย
เงินกูท้ั้งจ ำนวนเป็นเวลำ 5 ปี โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษำยน 2553 เป็นตน้ไป 

5.3 รำยกำรค้ำทีส่ ำคญักบับริษัททีเ่กีย่วข้องกนั  ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 และ  2555 มีดงัน้ี 
  บำท   
  ส ำหรับปีส้ินสุด    นโยบำยกำรคิดตน้ทุน 
  วนัท่ี 31 ธนัวำคม   ระหวำ่งกนั 
    2556  2555       

ดอกเบ้ียรับ      ร้อยละ 0 ต่อปี ตั้งแต่ เมษำยน 
 บริษทั เดอ ละไม จ ำกดั -  -   2553 เป็นตน้ไปเป็นเวลำ 5 ปีและ 

       หลงัจำกนั้น ร้อยละ 

       2.88 และ 4.75 ต่อปี 

ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2556 และ 2555 บริษัทฯ และบริษทัย่อย มีค่ำใช้จ่ำย
ผลประโยชน์พนกังำนของกรรมกำรและผูบ้ริหำร ดงัน้ี : 

 
 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะบริษทั 
 2556  2555  2556  2555 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 6,822,908.00  4,637,333.32  3,140,000.00  3,140,000.00 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 1,689,681.50  1,592,480.50  1,479,147.00  1,377,825.00 
ผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืน -  -  -  - 

รวม 8,512,589.50  6,229,813.82  4,619,147.00  4,517,825.00 
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6. เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 และ 2555 ประกอบดว้ย 
 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะบริษทั 
 2556  2555  2556  2555 
เงินสด 354,228.70  267,782.13  203,412.20  145,029.85 
เงินฝำกธนำคำรประเภทออมทรัพย ์ 11,088,891.48  6,275,696.89  6,908,813.79  3,934,287.70 
เงินฝำกธนำคำรประเภทกระแสรำยวนั 2,333,911.72  2,502,834.64  2,282,911.72  2,473,030.78 
 รวม 13,777,031.90  9,046,313.66  9,395,137.71  6,552,348.33 

เงินฝำกออมทรัพยมี์อตัรำดอกเบ้ียลอยตวัตำมอตัรำท่ีธนำคำรก ำหนด 
 
7. เงินลงทุนช่ัวครำว 

เงินลงทุนชัว่ครำว ประกอบดว้ยเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคำ้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 และ 2555 มีรำยละเอียดดงัน้ี 
 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะบริษทั 
 2556  2555  2556  2555 

หลกัทรัพย์เพือ่ค้ำ - หุ้นสำมญั        
  รำคำตำมบญัชีตน้งวด – สุทธิ 900,000.00  600,000.00  900,000.00  600,000.00 
  ยอดซ้ือหลกัทรัพยร์ะหวำ่งปี -  -  -  - 
  ยอดขำยหลกัทรัพยร์ะหวำ่งปี -  -  -  - 
  ก ำไร (ขำดทุน) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจำก-        
        กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำเงินลงทุน -  300,000.00  -  300,000.00 
  รำคำตำมบญัชีปลำยปี – สุทธิ 900,000.00  900,000.00  900,000.00  900,000.00 

รวมเงนิลงทุนช่ัวครำว   900,000.00  900,000.00  900,000.00  900,000.00 
 
8. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ้ืน่ 

8.1 ลูกหนีก้ำรค้ำ – สุทธิ 
ลูกหน้ีกำรคำ้ - สุทธิของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 และ 2555 ประกอบดว้ย 

 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะบริษทั 
 31 ธนัวำคม 2556  31 ธนัวำคม 2555  31 ธนัวำคม 2556  31 ธนัวำคม 2555 
ลูกหน้ีกำรคำ้ – บริษทัอ่ืน 354,643,673.59  256,416,283.38  349,216,721.56  253,166,450.00 
หกั ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (40,711,600.94)  ( 38,872,172.49)  (39,329,682.74)  (37,584,254.29) 
ลูกหน้ีกำรคำ้  - สุทธิ 313,932,072.65  217,544,110.89  309,887,038.82  215,582,195.71 

 



94 รายงานประจำาปี 2556
บริษัท ซี.ไอ. กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)

ส ำนกังำน เอ. เอม็. ท.ี แอสโซซิเอท 
 

- 22 - 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 และ 2555 ลูกหน้ีกำรคำ้ ของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย จ ำแนกตำมอำยขุองลูกหน้ี ไดด้งัน้ี 
 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะบริษทั 
 31 ธนัวำคม 2556  31 ธนัวำคม 2555  31 ธนัวำคม 2556  31 ธนัวำคม 2555 
ยงัไม่ครบก ำหนดช ำระ 212,742,168.23  154,255,653.91  209,665,127.61  153,059,291.26 
เกินวนัครบก ำหนดช ำระ        
 นอ้ยกวำ่ 3 เดือน 79,976,708.91  39,230,254.88  79,776,929.82  39,071,513.88 
 3 – 6 เดือน 3,257,395.22  7,585,936.28  3,184,432.48  7,357,554.28 
 6 - 12 เดือน 511,005.26  20,837,758.78  420,165.26  20,605,858.78 
 มำกกวำ่ 12 เดือน 58,156,395.97  34,506,679.53  56,170,066.39  33,072,231.80 
  รวม     354,643,673.59  256,416,283.38   349,216,721.56  253,166,450.00 
หกั ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ    (40,711,600.94)  (38,872,172.49)  (39,329,682.74)  (37,584,254.29) 

สุทธิ     313,932,072.65  217,544,110.89  309,887,038.82  215,582,195.71 

กำรเปล่ียนแปลงของค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ - ลูกหน้ีกำรคำ้ ระหวำ่งปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 มีดงัน้ี 
  บำท 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะบริษทั 
ยอดคงเหลือตน้ปี  38,872,172.49  37,584,254.29 
ลดลงในระหวำ่งปี  1,839,428.45  1,745,428.45 
ยอดคงเหลือปลำยปื   40,711,600.94  39,329,682.74 

 
8.2 ลูกหนีอ้ืน่ 

ลูกหน้ีอ่ืนของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 และ 2555 ประกอบดว้ย 
 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะบริษทั 
 ณ วนัท่ี   ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวำคม 2556 

25562556222200
25562556 

 31 ธนัวำคม 2555  31 ธนัวำคม 2556 
25562556222200
25562556 

 31 ธนัวำคม 2555 
บริษทัอ่ืน        
ค่ำใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหนำ้ 1,537,816.24  2,464,376.19  1,420,729.00  2,088,020.83 
เงินมดัจ ำค่ำสินคำ้ และอ่ืนๆ 4,440,102.81  3,810,274.20  4,440,102.81  3,790,274.20 

รวม 5,977,919.05  6,274,650.39  5,860,831.81  5,878,295.03 

 

 



95รายงานประจำาปี 2556
บริษัท ซี.ไอ. กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)

ส ำนกังำน เอ. เอม็. ท.ี แอสโซซิเอท 
 

- 23 - 
 

9. สินค้ำคงเหลอื - สุทธิ 
 สินคำ้คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 และ 31 ธนัวำคม 2555 ประกอบดว้ย:- 

 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะบริษทั 
 31 ธนัวำคม 2556  31 ธนัวำคม 2555  31 ธนัวำคม 2556  31 ธนัวำคม 2555 
วตัถุดิบ 132,411,471.76  147,783,768.22  132,411,471.76  147,783,768.22 
งำนระหวำ่งท ำ 12,521,191.31  44,987,395.30  12,521,191.31  44,987,395.30 
สินคำ้ส ำเร็จรูป 33,514,730.89  27,812,736.15  33,313,040.73  27,481,269.91 
สินคำ้ระหวำ่งทำง 26,331,583.16  5,093,966.52  26,331,583.16  5,093,966.52 
 รวม 204,778,977.12  225,677,866.19  204,577,286.96  225,346,399.95 
หกั ค่ำเผื่อมูลค่ำสินคำ้
ลดลง 

(11,860,018.10)  (11,860,018.10)  (11,860,018.10)  (11,860,018.10) 
สินคำ้คงเหลือ – สุทธิ 192,918,959.02  213,817,848.09  192,717,268.86  213,486,381.85 

กำรเปล่ียนแปลงของค่ำเผื่อมูลค่ำท่ีลดลงของสินคำ้คงเหลือ ระหวำ่งปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 มีดงัน้ี 
  บำท 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะบริษทั 
ยอดคงเหลือตน้ปี  11,860,018.10  11,860,018.10 
เพ่ิมข้ึน (ลดลง) ในระหวำ่งปี  -  - 
ยอดคงเหลือปลำยปี  11,860,018.10  11,860,018.10 

ในเดือนตุลำคม 2554 เกิดอุทกภยัอยำ่งร้ำยแรงในหลำยพ้ืนท่ีของประเทศไทย โดยน ้ ำไดเ้ขำ้ท่วมพ้ืนท่ีตั้งของโรงงำนและ
ส ำนกังำนของบริษทัฯ  ท ำให้บริษทัฯ ตอ้งหยดุกำรผลิตชัว่ครำว ส่งผลให้วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองไดรั้บควำมเสียหำย 
บริษทัฯ ได้บันทึกค่ำเผื่อมูลค่ำสินคำ้คงเหลือลดลงจำกน ้ ำท่วมเป็นจ ำนวนเงินประมำณ 17.09 ลำ้นบำท นอกจำกน้ี      
บริษทัฯ ยงัไดจ่้ำยเงินเพ่ือป้องกนัน ้ ำท่วมจ ำนวนเงินประมำณ 1.37 ลำ้นบำท ซ่ึงรวมบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยและควำมเสียหำย
จำกน ้ ำท่วมในปี 2554 รวมประมำณ 18.46 ลำ้นบำท อยำ่งไรก็ตำมบริษทัฯ ไดรั้บกำรคุม้ครองจำกประกนัภยัควำมเส่ียงภยั
ทุกชนิด ซ่ึงไดบ้นัทึกรับรู้รำยไดเ้งินชดเชยควำมเสียหำยจำกบริษทัผูรั้บประกนัภยัในไตรมำส 1 ปี 2556 แลว้ 

10. เงินให้กู้ยมืแก่บุคคลอืน่ทีผ่ดินัด 
 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะบริษทั 
 31 ธนัวำคม 2556  31 ธนัวำคม 2555  31 ธนัวำคม 2556  31 ธนัวำคม 2555 

เงินกูย้มื 80,000,000.00  80,000,000.00  80,000,000.00  80,000,000.00 
ดอกเบ้ียคำ้งรับ 12,027,397.26  12,027,397.26  12,027,397.26  12,027,397.26 

รวม 92,027,397.26  92,027,397.26  92,027,397.26  92,027,397.26 

เม่ือวนัท่ี 27 กุมภำพนัธ์ 2551 บริษทัฯ ไดใ้ห้เงินกูย้ืมระยะสั้นแก่บุคคลภำยนอกในวงเงิน 80 ลำ้นบำท  ตำมมติท่ีประชุม
คณะกรรมกำรบริหำรคร้ังท่ี  5/2551  เม่ือวนัท่ี  26  กมุภำพนัธ์ 2551 โดยมีกำรท ำสญัญำระหวำ่งกนัในอตัรำดอกเบ้ีย 7.5%                                                                        
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ต่อปี ก ำหนดกำรช ำระคืนภำยในวนัท่ี 30 กนัยำยน 2551โดยบริษทัฯ ไดรั้บจดทะเบียนจ ำนองท่ีดินในจงัหวดัภูเก็ต ซ่ึง
ประเมินรำคำโดยบริษทั ทีเอพี แวลูเอชัน่ จ ำกดั  ณ วนัส ำรวจ (วนัท่ี 30 เมษำยน 2551) มีรำคำประเมินตำรำงวำละ 18 ,750 
บำท ส่วนส่ิงปลูกสร้ำงเป็นเงิน 91,051,600 บำท รวมรำคำประเมินของท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำงเป็นเงิน 136,610,350 บำท 
เป็นหลกัทรัพยค์  ้ำประกนั (รำคำประเมินโดยผูป้ระเมินอิสระรำยดงักล่ำว ณ วนัท่ี 25 มีนำคม 2553 เป็นจ ำนวนเงินรวม
ประมำณ 110 ลำ้นบำท ) นอกจำกน้ีผูกู้ย้งัไดส่้งมอบหุน้สำมญัจ ำนวน 450,000 หุ้นของบริษทัจ ำกดัแห่งหน่ึงซ่ึงจะด ำเนิน
ธุรกิจดำ้นโรงแรมในจงัหวดัภูเก็ต เป็นหลกัประกนัเพ่ิม  
ต่อมำเม่ือถึงก ำหนดช ำระคืนเงินกูใ้นวนัท่ี 30 กนัยำยน 2551 ผูกู้ไ้ม่สำมำรถช ำระคืนเงินกูไ้ด ้ในเดือนธนัวำคม 2551 บริษทัฯ  
จึงไดย้ืน่ฟ้องผูกู้ต้่อศำลทั้งทำงแพง่และทำงอำญำ เรียกเงินกูจ้  ำนวนดงักล่ำวคืนพร้อมดอกเบ้ีย และในวนัท่ี 29 ตุลำคม 2552 
ศำลแพง่มีค ำพิพำกษำใหลู้กหน้ีช ำระคืนเงินกูท้ั้งจ ำนวน พร้อมดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 10 ต่อปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 28 มิถุนำยน 
2551 เป็นตน้ไป ใหแ้ลว้เสร็จภำยใน 30 วนั หำกลูกหน้ีไม่ปฏิบติัตำมใหย้ดึท่ีดิน พร้อมส่ิงปลูกสร้ำงท่ีเป็นหลกัประกนั ออก
ขำยทอดตลำด และน ำเงินมำช ำระหน้ีให้แก่บริษทัฯ หำกไม่พอให้ยึดทรัพยสิ์นอ่ืนๆ ของลูกหน้ีบงัคบัช ำระหน้ีแก่บริษทัฯ 
จนครบ โดยในเดือนมีนำคม 2553 บริษทัฯ ไดย้ืน่ค  ำขอบงัคบัยดึหลกัประกนัแลว้  
ในคดีทางแพ่ง เม่ือ 18 พฤษภำคม 2553 กรมบงัคบัคดีไดอ้อกหมำยบงัคบัท่ีดินหลกัประกนั โดยเจำ้พนกังำนบงัคบัคดี
ประเมินรำคำท่ีดินเป็นจ ำนวนเงินประมำณ 19.44 ลำ้นบำท  ต่อมำเจำ้พนักงำนบงัคบัคดีไดป้ระกำศขำยทอดตลำดท่ีดิน
หลกัประกนั นดัท่ี 1 ในวนัท่ี 2 ธนัวำคม 2553 นดัท่ี 2 ในวนัท่ี 9 ธนัวำคม 2553 นดัท่ี 3 ในวนัท่ี 16 ธนัวำคม 2553 และนดั
ท่ี 4 ในวนัท่ี 23 ธนัวำคม 2553 และเม่ือวนัท่ี 2 ธนัวำคม 2553 ซ่ึงมีบริษทัจ ำกดัแห่งหน่ึง(จดทะเบียนในวนัท่ี 1 ธนัวำคม 
2553 มีทุนจดทะเบียน 1 ลำ้นบำท) เสนอรำคำซ้ือทรัพยสู์งสุดเป็นเงิน 43.20 ลำ้นบำท บริษทัฯ คดัคำ้นรำคำ เจำ้พนกังำน
บงัคบัคดีจึงใหเ้ล่ือนกำรขำยทอดตลำดไปในวนัท่ี 9 ธนัวำคม 2553 โดยก ำหนดให้บริษทัท่ีเสนอรำคำสูงสุดผูกพนัรำคำท่ี
เสนอไว ้ต่อมำในวนัท่ี 9 ธนัวำคม 2553 ไม่มีผูใ้ดใหร้ำคำสูงกวำ่รำคำ 43.20 ลำ้นบำท เจำ้พนกังำนบงัคบัคดีจึงมีค ำสั่งขำย
ท่ีดินหลกัประกนัในรำคำ 43.20 ลำ้นบำท และให้บริษทัผูซ้ื้อช ำระรำคำจ ำนวน 43.15 ลำ้นบำท (มูลค่ำทรัพยท่ี์ประมูล 
43.20 ลำ้นบำท หักเงินมดัจ ำ 5 หม่ืนบำท) ภำยใน 15 วนั ซ่ึงต่อมำผูซ้ื้อขอขยำยระยะเวลำช ำระเงินท่ีเหลือออกไปอีก 90 
วนั และเจำ้พนกังำนบงัคบัคดีไดอ้นุญำตแลว้ โดยครบก ำหนดในวนัท่ี 24 มีนำคม 2554 ต่อมำเม่ือถึงก ำหนดช ำระเงินส่วน
ท่ีเหลือในวนัท่ี 24 มีนำคม 2554 ผูซ้ื้อไม่ไดม้ำช ำระเงินส่วนท่ีเหลือ  เจ้ำพนักงำนบังคบัคดีจึงสั่งริบเงินประกนัและมี
ก ำหนดท่ีจะประกำศขำยทอดตลำดท่ีดินอีกคร้ังในเดือนมิถุนำยน 2554 อยำ่งไรก็ตำมในเดือนมิถุนำยน 2554 ยงัไม่มีกำร
ประกำศขำยทอดตลำดท่ีดินดงักล่ำว ต่อมำเม่ือวนัท่ี 4 สิงหำคม 2554 บริษทัฯ ไดย้ื่นค ำขอยึดทรัพยส่ิ์งปลูกสร้ำงบนท่ีดิน
ดงักล่ำวเพ่ิมเติม เจำ้พนักงำนบงัคบัคดีจึงรำยงำนขอ้เท็จจริงให้ศำลทรำบเพ่ือมีค ำสั่งต่อไป ซ่ึงต่อมำศำลมีค ำสัง่ให้ปลด
เปล้ืองเพ่ือไม่ให้เจำ้พนกังำนบงัคบัคดีตอ้งรับผิดตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่ง อย่ำงไรก็ตำมบริษทัฯ อยู่
ระหวำ่งกำรประสำนกบัเจำ้พนกังำนบงัคบัคดีเพ่ือยึดทรัพยส่ิ์งปลูกสร้ำงขำยทอดตลำดต่อไป เม่ือวนัท่ี 28 มิถุนำยน 2555 
บริษทัฯไดย้ื่นค ำร้องต่อศำลแพ่งเพ่ือขอให้ศำลมีค ำสั่งให้ยึดส่ิงปลูกสร้ำงเพ่ิมเติม ซ่ึงศำลมีค ำสั่งรับค ำร้องไวแ้ลว้  ต่อมำ
วนัท่ี 13 กนัยำยน 2555 ศำลมีค ำสั่งให้เจำ้พนักงำนบงัคบัคดียึดส่ิงปลูกสร้ำงและท่ีดินแลว้ ทั้งน้ีบริษทัฯ ไดป้ระสำนไป    
ยงัเจำ้พนกังำนบงัคบัคดีเพ่ือยดึส่ิงปลูกสร้ำงเพ่ิมเติม พร้อมประกำศขำยทอดตลำดท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำงต่อไป  
ต่อมำ เม่ือวนัท่ี 26 กนัยำยน 2556 เจ้ำพนักงำนบังคบัคดี ไดป้ระกำศก ำหนดวนัขำยทอดตลำดท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง
ดงักล่ำว   นดัท่ี 1 ในวนัท่ี 14 พฤศจิกำยน 2556 นดัท่ี 2 ในวนัท่ี 4 ธนัวำคม 2556 นดัท่ี 3 ในวนัท่ี 26 ธนัวำคม 2556 นดัท่ี 
4 ในวนัท่ี 16 มกรำคม 2557 นดัท่ี 5 ในวนัท่ี 6 กมุภำพนัธ์ 2557 และนดัท่ี 6 ในวนัท่ี 27 กมุภำพนัธ์ 2557 โดยก ำหนดรำคำ
ประเมินของเจำ้พนกังำนบงัคบัคดีเป็นจ ำนวนเงินประมำณ 54.30 ลำ้นบำท  
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เม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกำยน 2556 บริษทัฯ ไดเ้ขำ้ร่วมประมูลซ้ือท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง โดยเจำ้พนกังำนบงัคบัคดีไดอ้นุมติัให้
บริษทัฯ เป็นผูช้นะประมูลในรำคำขำย 60 ลำ้นบำท  
ต่อมำ เม่ือวนัท่ี 7 กมุภำพนัธ์ 2557 ลูกหน้ีไดย้ืน่คดัคำ้นกำรขำยทอดตลำดต่อศำลแพ่งกรุงเทพฯ ใต ้โดยศำลไดน้ดัไถ่สวน
ในวนัท่ี 10 กมุภำพนัธ์ 2557 ซ่ึงลูกหน้ีไดข้อขยำยเวลำออกไป และศำลไดก้ ำหนดนดัไต่สวนในวนัท่ี 31 มีนำคม 2557 
นอกจำกน้ีหุน้ท่ีส่งมอบมำเป็นหลกัประกนัและทรัพยสิ์นส่วนตวัอ่ืนของลูกหน้ี บริษทัฯ ไดแ้ถลงขอน ำยึดหุ้นดงักล่ำวต่อ
เจำ้พนกังำนบงัคบัคดีเม่ือวนัท่ี 8 มีนำคม 2554 แต่เจำ้พนกังำนบงัคบัคดีแจง้ใหง้ดกำรยดึหุน้ไวก่้อนเน่ืองจำกทรัพยจ์ ำนอง
ในคดียงัขำยทอดตลำดไม่ได ้
ส าหรับคดีอาญา ศำลมีค ำสั่งเม่ือวนัท่ี 27 เมษำยน 2553 ให้นดัเล่ือนถำมคำ้นพยำนโจทก์และสืบพยำนจ ำเลยเป็นวนัท่ี 2 
สิงหำคม 2553 และต่อมำใหเ้ล่ือนสืบพยำนจ ำเลยเป็นวนัท่ี 19 และ 20 ตุลำคม 2553 ต่อมำ ทนำยจ ำเลยยื่นต่อศำลขอถอน
ตวัออกจำกกำรเป็นทนำยจ ำเลย ดงันั้นในวนัท่ี 19 ตุลำคม 2553 จ ำเลยจึงแถลงศำลขอเล่ือนนดัสืบพยำนจ ำเลยไปเป็นวนัท่ี 
28 กมุภำพนัธ์ 2554 และในวนัท่ี 28 กุมภำพนัธ์ 2554 ทนำยจ ำเลยแถลงศำลขอเล่ือนกำรสืบพยำนจ ำเลย ซ่ึงศำลอนุญำต
ให้เลื่อนนดัสืบพยำนจ ำเลยในวนัที่ 9 พฤษภำคม 2554  ซ่ึงในวนันดัจ ำเลยแถลงต่อศำลขอเลื่อนกำรสืบพยำนจ ำเลย
ออกไป ศำลมีค ำสัง่ใหเ้ล่ือนกำรสืบพยำนจ ำเลยเป็นวนัท่ี 1 สิงหำคม 2554 และ 11 สิงหำคม 2554 และ 25 สิงหำคม 2554 
และ 5 กนัยำยน 2554  
อยำ่งไรก็ตำมในวนัที่ 1 สิงหำคม 2554 ทนำยจ ำเลยขอเล่ือนนดัสืบพยำนจ ำเลย ศำลไดอ้นุญำตโดยให้น ำพยำนมำสืบ
ภำยในวนัท่ีก ำหนดท่ีเหลือ 
เมื่อวนัที่ 11 สิงหำคม 2554 ทนำยจ ำเลยไดสื้บพยำนจ ำเลย และศำลนดัสืบพยำนถดัไปตำมก ำหนดเดิมในวนัที่ 25 
สิงหำคม 2554 และ 5 กนัยำยน 2554 

เม่ือวนัท่ี 12 กนัยำยน 2554 ทนำยจ ำเลยไดย้ื่นค ำร้องขอพิจำรณำคดีลบัหลงัจ ำเลยและขออนุญำตเล่ือนคดี  ศำลมีค ำสั่ง
ไม่อนุญำตให้พิจำรณำคดีลบัหลงัจ ำเลย  และให้ออกหมำยจบัจ ำเลย ต่อมำจ ำเลยมำรำยงำนตวัต่อศำล โดยศำลนดัพร้อม
เพื ่อก ำหนดวนันดัสืบพยำนจ ำเลยใหม่ในวนัที่ 18 พฤศจิกำยน 2554 แต่เนื่องจำกเกิดภำวะน ้ ำท่วมในเขต
กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล ประธำนศำลฎีกำจึงมีค ำสั่งให้ศำลท่ีถูกน ้ ำท่วมหยดุท ำกำร ส่งผลให้กำรสืบพยำนจ ำเลย
ในวนัท่ี 18 พฤศจิกำยน 2554 ตอ้งงดไปโดยปริยำย และศำลนดัพิจำรณำคดีใหม่ในวนัท่ี 24 มกรำคม 2555 และเม่ือ
วนัที่ 24 มกรำคม 2555 ทนำยจ ำเลยแถลงต่อศำลขออนุญำตนดัสืบพยำนจ ำเลยเพิ่มอีก 2 นดั ศำลไดอ้นุญำตให้นดั
สืบพยำนจ ำเลยเพ่ิมในวนัท่ี 25 พฤษภำคม 2555 และ 12 มิถุนำยน 2555    

เม่ือวนัท่ี 25 พฤษภำคม 2555 ทนำยจ ำเลยมอบฉันทะให้เสมียนทนำยมำยื่นค ำร้องขอเล่ือนคดี ทนำยโจทก์แถลงคดัคำ้น 
ศำลสอบจ ำเลยแลว้แถลงวำ่ ยงัประสงคจ์ะเจรจำลดยอดหน้ีกบัโจทก์ จึงขอเล่ือนไปนดัสืบพยำนในวนัท่ี 27 กรกฎำคม  
2555 และยกเลิกวนันดัสืบพยำนจ ำเลยในวนัท่ี 12 มิถุนำยน 2555  
เม่ือวนัท่ี 27 กรกฎำคม 2555 ทนำยจ ำเลยแถลงต่อศำลไม่ติดใจซกัถำมพยำนอีกต่อไป ฝ่ำยจ ำเลยแถลงขอเล่ือนไปฟังค ำ
พิพำกษำ ประมำณ 4 เดือน เพื่อตกลงเจรจำกบัโจทก์อีกคร้ัง ศำลให้เลื่อนไปนดัฟังค ำพิพำกษำในวนัที่ 17 ธนัวำคม 
2555 ซ่ึงในวนันดัดงักล่ำวจ ำเลยแถลงขอโอกำสในกำรประนอมหน้ี ศำลไดพิ้เครำะห์แลว้เห็นวำ่เป็นคดีท่ียอมควำมกนั
ไดห้ำกทั้งสองฝ่ำยตกลงกนัไดจ้ะเป็นประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่ำย จึงให้เลื่อนไปนดัฟังค ำพิพำกษำอีกคร้ังในวนัที่ 29 
เมษำยน 2556 ซ่ึงในวนัดงักล่ำวศำลชั้นตน้มีค ำพิพำกษำให้ยกฟ้อง ต่อมำเม่ือวนัท่ี 28 พฤษภำคม 2556 บริษทัฯ ไดย้ื่น
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อุทธรณ์ค ำพิพำกษำศำลชั้นตน้ โดยในวนัท่ี 9 ธนัวำคม 2556 ศำลอุทธรณ์ไดพ้ิพำกษำยืนตำมศำลชั้นตน้ บริษทัฯ ไดย้ื่น
ฎีกำคดัคำ้นค ำพิพำกษำของศำลอุทธรณ์ ขณะน้ีดคีอยูร่ะหวำ่งกำรด ำเนินกำรในชั้นฎีกำ 
ปัจจยัดงักล่ำว ท ำให้บริษทัฯ ยงัไม่สำมำรถประมำณมูลค่ำท่ีจะไดรั้บคืนจำกลูกหน้ีอยำ่งเหมำะสมในขณะน้ี จึงไม่ไดต้ั้ง    
ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ อยำ่งไรก็ตำมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2553 เป็นตน้ไป บริษทัฯ หยดุรับรู้รำยไดด้อกเบ้ียรับจำก  
ตน้เงินกูจ้  ำนวน 80 ลำ้นบำทดังกล่ำว โดยจะรับรู้เงินส่วนเกินจำกกำรช ำระดอกเบ้ียคำ้งรับเป็นรำยได้ในรอบบัญชีท่ี   
บริษทัฯ ไดรั้บช ำระเงิน  

11. สินทรัพย์หมุนเวยีนอืน่ 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 และ 2555 ประกอบดว้ย  

 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะบริษทั 
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวำคม 2556  31 ธนัวำคม 2555  31 ธนัวำคม 2556  31 ธนัวำคม 2555 
ภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7,713,281.08  8,595,151.25  2,509,409.81  370,536.45 
ภำษีถูกหกั ณ ท่ีจ่ำย 1,121,826.60  -  1,692,865.43  - 
อ่ืนๆ  5,278,727.70  3,539,024.28  -  518,258.82 

รวม 14,113,835.38  12,134,175.53  4,202,275.24  888,795.27 
 
12. เงินลงทุนในบริษัททีเ่กีย่วข้องกนั 

12.1  เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 และ 2555 บริษทัฯ  มีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยดงัน้ี:- 

        ลำ้นบำท 
        เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  

ช่ือบริษทั  ประเภท
กิจกำร 

 ทุนช ำระแลว้  
(ลำ้นบำท) 

 สดัส่วนกำรถือหุน้ 
(%) 

 รำคำทุน  มูลค่ำตำมบญัชี  

    31 ธ.ค.  31 ธ.ค.  31 ธ.ค.  31 ธ.ค..   31 ธ.ค.  31 ธ.ค.  31 ธ.ค.  31 ธ.ค.  
    56  55  56  55  56  55  56  55  
                    
บริษทั เดอ ละไม จ ำกดั  โรงแรม  100  100  99.97  99.97  146.55  146.55  (82.46)  (64.49)  
บริษทั ซีไอจี (ประเทศไทย) จ ำกดั  ผลิตและจ ำหน่ำย

เคร่ืองปรับอำกำศ 
 

25  23  99.96  99.96  24.99  22.99  18.16  17.75 
 

หกั ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยสะสม          (82.00)  (42.00)      
รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย – สุทธิ          89.54  127.54      

12.1.1 บริษทัฯ ไดล้งทุนในหุ้นสำมญัของ บริษทั เดอ ละไม จ ำกดั ซ่ึงด ำเนินธุรกิจดำ้นโรงแรมท่ีเกำะสมุย จงัหวดั
สุรำษฏร์ธำนี ในเดือนกรกฎำคม 2551 โดยบริษทัฯ บนัทึกเป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย มีมูลค่ำเงินลงทุนตำม
วิธีรำคำทุนจ ำนวนประมำณ 146.55 ลำ้นบำท  และนบัแต่เร่ิมด ำเนินกำรบริษทัย่อยประสบปัญหำขำดทุน
ต่อเน่ือง โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2556 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2555 บริษทัย่อยมีขำดทุนเกินทุนเป็น     
จ ำนวนเงิน 101.97 ลำ้นบำท และ 64.46 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั (ขำดทุนสะสมจ ำนวน 201.97 ลำ้นบำทและ 
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164.46  ลำ้นบำทตำมล ำดบั) บริษทัฯ ไดท้บทวนกำรประเมินมูลค่ำเงินลงทุนในบริษทัย่อย  และมูลค่ำของ
สินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดรำยไดข้องบริษทัยอ่ย โดยวิธีมูลค่ำปัจจุบนัของกระแสเงินสดสุทธิ (Discounted cash 
flow) ตำมแผนกำรบริหำรธุรกิจของบริษทัยอ่ย และไดบ้นัทึกค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุน ในงบกำรเงิน
เฉพำะบริษทั และค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดรำยไดข้องบริษทัย่อยในงบกำรเงินรวม ส ำหรับ
ช่วงเวลำต่ำงๆ ดงัน้ี    

 

  ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (บำท) 
  เงินลงทุน สินทรัพยข์องบริษทัยอ่ย 
  จ ำนวนเงิน สะสม จ ำนวนเงิน สะสม 

ไตรมำสท่ี 4 ปี 2551  - - 28,569,229.96 28,569,229.96 
ไตรมำสท่ี 2 ปี 2553  15,000,000 15,000,000 20,500,000.00 49,069,229.96 
ไตรมำสท่ี 4 ปี 2553  7,000,000 22,000,000 22,000,000.00 71,069,229.96 
ไตรมำสท่ี 3 ปี 2554  20,000,000 42,000,000 26,000,000.00 97,069,229.96 
ไตรมำสท่ี 2 ปี 2556  40,000,000 82,000,000 - 97,069,229.96 

ดงันั้น ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2556 และ 2555 ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนในบริษทัย่อยในงบกำรเงิน
เฉพำะบริษทั มีจ ำนวนเงินรวม 82  ลำ้นบำท และ 42 ลำ้นบำทตำมล ำดบั 

12.1.2 บริษทัฯ มีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (บริษทั ซีไอจี (ประเทศไทย) จ ำกดั) ซ่ึงด ำเนินธุรกิจดำ้นผลิตและจ ำหน่ำย
อุปกรณ์และช้ินส่วนของเคร่ืองปรับอำกำศและเคร่ืองท ำควำมเย็นทุกชนิด รวมทั้ งบริกำรซ่อมแซม 
บ ำรุงรักษำ และตรวจสอบสินคำ้  จดทะเบียนในประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 11 กุมภำพนัธ์ 2554 มีทุนจดทะเบียน 
50 ลำ้นบำท เรียกช ำระแลว้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2554 เป็นเงิน 20 ลำ้นบำท (ร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียน)  
ต่อมำในเดือนมกรำคม 2555  พฤษภำคม 2555และ ตุลำคม 2555ไดเ้รียกช ำระทุนเพ่ิมอีกคร้ังละ 1 ลำ้นบำท 
รวมเป็นทุนท่ีเพ่ิมข้ึนในปี 2555 จ ำนวน 3 ลำ้นบำท ดงันั้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2555 บริษทัยอ่ยจึงมีทุนเรียก
ช ำระแลว้เป็นจ ำนวนเงินรวม 23 ลำ้นบำท (คิดเป็นร้อยละ 46 ของทุนจดทะเบียน) ต่อมำในเดือนมีนำคม  
2556 ไดเ้รียกช ำระทุนเพ่ิมอีก 2 ลำ้นบำท  บริษทัยอ่ยจึงมีทุนเรียกช ำระแลว้เป็นจ ำนวนเงินรวม 25 ลำ้นบำท 
(คิดเป็นร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน) บริษทัฯ ถือหุ้นในบริษทัดงักล่ำวร้อยละ 99.97 กำรลงทุนในบริษทั
ยอ่ยดงักล่ำวไดรั้บอนุมติัจำกท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริหำร  บริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 4 กมุภำพนัธ์  2554 

12.2 เงนิลงทุนในบริษัทร่วมของบริษัทย่อย 
วนัท่ี 5 พฤษภำคม 2554 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษทัยอ่ย (บริษทั ซีไอจี (ประเทศไทย) จ ำกดั) มีมติอนุมติัให้
บริษทัย่อยร่วมทุนกบั บริษทั Chenzhou OMS Investment จ ำกดั โดยจดัตั้งบริษทัจ ำกดัช่ือ “เฉินโจว ซีไอ ฮีทติ้ง 
แอนด์ รีฟริกเกอร์เรชัน่ อีควิปเมน้ต์ แมนูแฟคเจอร์” (Chenzhou XIAI Heating & Refrigeration Equipment 
Manufacture) ในสำธำรณรัฐประชำชนจีน มีทุนจดทะเบียน 100 ลำ้นหยวน เพื่อด ำเนินธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำย 
อุปกรณ์และช้ินส่วนของเคร่ืองปรับอำกำศและเคร่ืองท ำควำมเยน็ (คอยล)์ โดยบริษทัยอ่ยถือหุ้นในอตัรำร้อยละ 25 
ของทุนจดทะเบียน 
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เม่ือวนัท่ี 6 พฤษภำคม 2554 บริษทัยอ่ย (บริษทั ซีไอจี(ประเทศไทย) จ ำกดั) ไดโ้อนเงินจ ำนวน 17,546,200 บำท 
(เทียบเท่ำ 579,933 เหรียญสหรัฐอเมริกำ) ไปยงับญัชีเงินฝำกเพื่อจดทะเบียนจดัตั้งบริษทัในประเทศสำธำรณรัฐ
ประชำชนจีน ต่อมำวนัท่ี 18 พฤษภำคม 2554 บริษทั เฉินโจว ซีไอ ฮีทติ้ง แอนด์ รีฟริกเกอร์เรชัน่ อีควิปเมน้ต ์แมนู
แฟคเจอร์ จ ำกดั ไดรั้บอนุญำตใหจ้ดัตั้งเป็นนิติบุคคล โดยมีส ำนกังำนตั้งอยูเ่ลขท่ี 73 ถนนอู่หลิง อำคำรจำวชำง ห้อง 
593 เมืองเฉินโจว มณฑลหูหนำน สำธำรณรัฐประชำชนจีน มีอำยรุะยะเวลำของกิจกำรส้ินสุดวนัท่ี 9 พฤษภำคม 2564 
ในปี 2554 บริษทัฯ ไดรั้บรู้ส่วนแบ่งขำดทุนจ ำนวนเงิน 339,524.29 บำท ในงบกำรเงินรวม โดยงบกำรเงินส ำหรับ
งวดตั้งแต่วนัท่ี 18 พฤษภำคม 2554 ถึงวนัท่ี 31 ธันวำคม 2554 ของบริษทัร่วมดงักล่ำวจดัท ำโดยผูบ้ริหำรของ   
บริษทัยอ่ยและยงัไม่ไดต้รวจสอบโดยผูส้อบบญัชี ซ่ึงต่อมำในเดือนพฤษภำคม 2555 บริษทัฯ ไดร้ับงบกำรเงิน
ของบริษทัร่วมของบริษทัยอ่ยดงักล่ำวซ่ึงผ่ำนกำรตรวจสอบของผูส้อบบญัชีในสำธำรณรัฐประชำชนจีนแลว้ ซ่ึงไม่
แตกต่ำงอยำ่งมีสำระส ำคญักบังบกำรเงินท่ีจดัท ำโดยผูบ้ริหำรท่ีน ำมำรวมในงบกำรเงินส ำหรับปี 2554   
ในปี 2555 บริษทัฯ ไดรั้บรู้ส่วนแบ่งขำดทุนส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2555 เป็นจ ำนวนเงิน 1,843,487.42 
บำท (แสดงในงบกำรเงินรวม) โดยงบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2555 ของบริษทัร่วมดงักล่ำวจดัท ำ
โดยผูบ้ริหำรของบริษทัยอ่ยและยงัไม่ไดต้รวจสอบโดยผูส้อบบญัชี 
ส ำหรับไตรมำสท่ี 1 ปี 2556 บริษทัฯ ไดรั้บรู้ส่วนแบ่งขำดทุนส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2556 
เป็นจ ำนวนเงิน 228,550.66 บำท (แสดงในงบกำรเงินรวม) โดยงบกำรเงินส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 
มีนำคม 2556 ของบริษทัร่วมดงักล่ำวจดัท ำโดยผูบ้ริหำรของบริษทัยอ่ยและยงัไม่ไดต้รวจสอบโดยผูส้อบบญัชี 
ในระหวำ่งไตรมำสที่ 2 ปี 2556 บริษทัยอ่ย ไดล้งนำมในสัญญำขำยเงินลงทุนดงักล่ำวทั้งหมด (หุ้นสำมญัของ 
บริษทั เฉินโจว ซีไอ ฮีทติ้ง แอนดรี์ฟริกเกอร์เรชัน่ อีควิปเมน้ต ์แมนูแฟคเจอร์ จ ำกดั) ในรำคำ 17.55 ลำ้นบำท แก่
บริษทัในประเทศไทยที่ไม่เก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง โดยก ำหนดกำรช ำระรำคำให้แลว้เสร็จภำยใน 3 ปี โดยผูซ้ื้อ
ยินยอมให้บริษทัยอ่ยหักค่ำซ้ือหุ้นจำกเงินค่ำเคร่ืองจกัรท่ีบริษทัฯ (บมจ. ซี.ไอ. กรุ๊ป) จะซ้ือจำกบริษทัในประเทศ
ไทยดงักล่ำว คร้ังละไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 20 ของรำคำเคร่ืองจกัรจนครบจ ำนวน ทั้งน้ีบริษทัในประเทศไทยผูซ้ื้อ
หุ้นดงักล่ำวไม่ตอ้งรับผิดชอบต่อกำรช ำระรำคำค่ำหุ้นเม่ือครบก ำหนด 3 ปีตำมเง่ือนไขแลว้ 
ดงันั้น ในเดือนมิถุนำยน 2556 บริษทัยอ่ยไดบ้นัทึกกำรขำยเงินลงทุน โดยตั้งบริษทัผูซ้ื้อหุ้นเป็นลูกหน้ีอื่นเป็น
จ ำนวนเงิน 17.55 ลำ้นบำท  และรับรู้ก ำไรจำกกำรขำยเงินลงทุนเป็นจ ำนวนเงิน 2.19 ลำ้นบำทในไตรมำสท่ี 2 ปี 
2556 แลว้ รำยละเอียดเงินลงทุนในบริษทัร่วมของบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 และ 2555 มีดงัน้ี; 

        ลำ้นบำท 
        เงินลงทุนในบริษทัร่วม  

ช่ือบริษทั  ประเภท
กิจกำร 

 ทุนช ำระแลว้  
(ลำ้นบำท) 

 สดัส่วนกำรถือ
หุ้น (%) 

 รำคำทุน  วิธีส่วนไดเ้สีย  

            
    31 ธ.ค.  31 ธ.ค.  31 ธ.ค.  31 ธ.ค.  31 ธ.ค.  31 ธ.ค.  31 ธ.ค.  31 ธ.ค.  
    2556  2555  2556  2555  2556  2555  2556  2555  
บริษทั  เฉินโจว ซีไอ ฮีทติ้ง 

แอนด ์รีฟริกเกอร์เรชัน่ 
อีควิปเมน้ต ์แมนูแฟค
เจอร์ จ ำกดั 

 ผลิตและจ ำหน่ำย
อุปกรณ์และ
ช้ินส่วนของ
เคร่ืองปรับอำกำ
ศและเคร่ืองท ำ
ควำมเยน็ (คอยล)์ 

 

20  20  

25 
ผำ่น
บริษทั
ยอ่ย  

25 
ผำ่น
บริษทั
ยอ่ย  -  17.55  -  15.36 

 

รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วม – สุทธิ          -  17.55  -  15.36  
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13. ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ 
 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2556 และ 2555 ประกอบดว้ย 

 บำท 
 งบกำรเงินรวม 
  อำคำร เครื่องจกัร เครื่องตกแต่ง   เครื่องจกัร  
  สิ่งปลูกสร้ำง และ ติดตั้งและ ระบบ  ระหวำ่ง  
 ที่ดิน และส่วนปรับปรุง อุปกรณ์ อุปกรณ์ส ำนกังำน โครงสร้ำง ยำนพำหนะ ติดตั้ง รวม 

รำคำทุน         
ยอดตำมบญัชี ณ 31 ธ.ค. 55 83,964,441.89 554,334,042.18 655,567,978.19 34,982,123.54 1,435,985.06 20,240,904.02 262,681.97 1,350,788,156.85 
เพิ่มขึ้น                -   340,206.18 2,611,200.56 1,053,611.60         10,690.65 3,064,422.15 16,921,103.12 24,001,234.26 
รับโอน          - - 3,574,759.90 - -          - - 3,574,759.90 
โอนออก/ตดัจ ำหน่ำย          - -         (15,575.00) (46,149.93) - (5,895,401.86)    (3,574,759.90)   (9,531,886.69) 
รำคำทุนตำมบญัชี ณ 31 ธ.ค. 56 83,964,441.89 554,674,248.36 661,738,363.65 35,989,585.21 1,446,675.71 17,409,924.31 13,609,025.19 1,368,832,264.32 
หัก ค่ำเสื่อมรำคำสะสม         
ยอดตำมบญัชี ณ 31 ธ.ค. 55          - (172,010,733.69) (402,493,021.88) (29,553,413.52) (1,240,121.54) (18,749,729.18)          - (624,047,019.81) 
เพิ่มขึ้น          - (26,591,724.64) (54,018,687.85) (3,224,466.48) (154,659.64) (1,129,991.20)          - (85,119,529.81) 
โอนออก/ตดัจ ำหน่ำย          -          - 1,354.96 444.28          -      5,895,388.86          - 5,897,188.10 
ยอดตำมบญัชี ณ 30 ธ.ค. 56          - (198,602,458.33) (456,510,354.77) (32,777,435.72) (1,394,781.18) (13,984,331.52)          - (703,269,361.52) 
ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ         
ยอดตำมบญัชี ณ 31 ธ.ค. 55          - (97,069,230.00)          -          -          -          -          - (97,069,230.00) 
เพิ่มขึ้น           -          -          -          -          -          -          - - 
ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ ณ 31 ธ.ค. 56          - (97,069,230.00)          -          -          -          -          - (97,069,230.00) 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี         
31 ธนัวำคม 2555 83,964,441.89 285,254,078.49  253,074,956.31  5,428,710.02    195,863.52  1,491,174.84  262,681.97 629,671,907.04 
31 ธนัวำคม 2556 83,964,441.89 259,002,560.03 205,228,008.88 3,212,149.49 51,894.53 3,425,592.79 13,609,025.19 568,493,672.80 
ค่ำเสื่อมรำคำ ส ำหรับปีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 55       83,538,333.07 

                                                31 ธ.ค. 56       85,124,439.21 
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 บำท 
 งบกำรเงินเฉพำะบริษทั 
  อำคำร เครื่องจกัร เครื่องตกแต่ง  เครื่องจกัร  
  สิ่งปลูกสร้ำง และ ติดตั้งและ  ระหวำ่ง  
 ที่ดิน  และส่วนปรับปรุง อุปกรณ์ อุปกรณ์ส ำนกังำน ยำนพำหนะ ติดตั้ง รวม  
รำคำทุน        
ยอดตำมบญัชี ณ 31 ธ.ค. 55 83,515,957.92 163,995,286.07 649,274,237.78 26,701,929.52 18,192,354.19 262,681.97 941,942,447.45 
เพิ่มขึ้น - - 2,521,397.75 1,024,695.25 3,027,196.26 16,921,103.12 23,494,392.38 
ลดลง - - (14,000.00) - (5,895,401.86) - (5,909,401.86) 
รับโอน - - 3,574,759.90 - - - 3,574,759.90 
โอนออก/ตดัจ ำหน่ำย - - (1,575.00) (640.00)  - (3,574,759.90) (3,576,974.90) 
รำคำทุนตำมบญัชี ณ 31 ธ.ค. 56 83,515,957.92 163,995,286.07 655,354,820.43 27,725,984.77 15,324,148.59 13,609,025.19 959,525,222.97 
หัก ค่ำเสื่อมรำคำสะสม        
ยอดตำมบญัชี ณ 31 ธ.ค. 55 - (74,403,102.80) (397,237,515.87) (22,981,404.40) (16,903,228.20) - (511,525,251.27) 
เพิ่มขึ้น -  (9,334,022.17)  (53,129,603.73) (1,966,801.40) (920,274.08) - (65,350,701.38) 
ลดลง - - - 444.28 5,895,388.86 - 5,895,833.14 
รับโอน - - - - - - - 
โอนออก/ตดัจ ำหน่ำย - - 1,354.96 - - - 1,354.96 
ค่ำเสื่อมรำคำสะสมตำมบญัชี ณ 31 ธ.ค. 56 - (83,737,124.97) (450,365,764.64) (24,947,761.52) (11,928,113.42) - (570,978,764.55) 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี              
31 ธนัวำคม 2555 83,515,957.92  89,592,183.27  252,036,721.91   3,720,525.12  1,289,125.99  262,681.97  430,417,196.18  
31 ธนัวำคม 2556 83,515,957.92 80,258,161.10 204,989,055.79 2,778,223.25 3,396,035.17 13,609,025.19 388,546,458.42 

ค่ำเสื่อมรำคำ ส ำหรับปีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 55      67,656,256.15 

                                                   31 ธ.ค. 56      65,355,610.78 
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ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 และ 2555  แสดงไวใ้น ตน้ทุนขำย  ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำร ดงัน้ี : 

  บำท 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะบริษทั 
  2556  2555  2556  2555 
ตน้ทุนขำย  83,318,968.10  80,245,527.62  63,974,251.10  64,904,790.01 
ค่ำใชจ่้ำยขำยและบริหำร  1,805,471.11  3,292,805.45  1,381,359.68  2,751,466.14 
           รวม  85,124,439.21  83,538,333.07  65,355,610.78  67,656,256.15 

บริษทัฯ ไม่มีดอกเบ้ียท่ีบนัทึก เป็นส่วนหน่ึงของเคร่ืองจกัรระหวำ่งติดตั้ง ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 และ 2555 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 และ 2555 รำคำทุนก่อนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสมส ำหรับสินทรัพยซ่ึ์งหักค่ำเส่ือมรำคำทั้งจ ำนวนแลว้ แต่
ยงัคงใชง้ำนซ่ึงบนัทึกอยูใ่นงบกำรเงินมีจ ำนวนรวมประมำณ 166.77 ลำ้นบำทและ156.48  ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 บริษทัฯไดจ้ดจ ำนองส่วนหน่ึงของท่ีดิน อำคำรพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงและส่วนปรับปรุงและเคร่ืองจกัรเพื่อใช้
เป็นหลกัทรัพยค์  ้ำประกนัเงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงินหลำยแห่ง ตำมท่ีกล่ำวในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 16 ในวงเงินจ ำนองรวม 
ประมำณ  1,282.60  ลำ้นบำท  
จำกผลกำรทบทวนมูลค่ำเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย และมูลค่ำของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดรำยรำยของบริษทัยอ่ย โดยวิธีมูลค่ำปัจจุบนั
ของกระแสเงินสดสุทธิตำมกล่ำวในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 12.1.1 บริษทัฯ ไดบ้นัทึกค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำสินทรัพยข์อง
บริษทัยอ่ยในงบกำรเงินรวม ส ำหรับช่วงเวลำต่ำงๆ ท ำให้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 และ 2555 ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย์
ของบริษทัยอ่ยในงบกำรเงินรวมมี จ ำนวนเงินรวม 97.07 ลำ้นบำทเท่ำกนั 

 

14. สิทธิกำรใช้และเช่ำทีด่ินรอตัดบัญชี-สุทธิ 

สิทธิกำรใชแ้ละเช่ำท่ีดินรอตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 และ 2555 ประกอบดว้ย 

 บำท 
 งบกำรเงินรวม 
 31 ธนัวำคม 2556  31 ธนัวำคม  2555 
สิทธิกำรเช่ำท่ีดิน-รำคำทุน 32,270,526.30  32,270,526.30 
หกั  รำยกำรตดัจ ำหน่ำยสะสม (9,046,904.21)  (7,737,101.23) 
สิทธิกำรเช่ำ – สุทธิ 23,223,622.09  24,533,425.07 

สิทธิกำรเช่ำซ่ึงบนัทึกในบญัชีของบริษทัยอ่ยจ ำนวน 22 ลำ้นบำท ตดัจ่ำยตำมอำยสุัญญำเช่ำเป็นระยะเวลำ 26 ปี และสิทธิกำรเช่ำ
จ ำนวน 10.27 ลำ้นบำท ตดัจ่ำยตำมอำยุสัญญำเช่ำเป็นระยะเวลำ 20 ปี บริษทัยอ่ยไดน้ ำสิทธิกำรเช่ำจ ำนวน 22  ลำ้นบำทไปเป็น
หลกัทรัพยค์  ้ำประกนัเงินกูย้มืของบริษทัยอ่ยจำกสถำบนักำรเงินแห่งหน่ึง 
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15. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ประกอบดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ณ  วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 และ 2555 ดงัน้ี 

 บำท 
 งบกำรเงินรวม 
 ยอดตำมบญัชี   จ ำนวนท่ี  จ ำนวนท่ี  ยอดตำมบญัชี  
 ณ 31 ธ.ค.55  เพ่ิมข้ึน  ลดลง  ณ 31 ธ.ค.56 
รำคำทุน        
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 27,445,407.00  362,625.00  -  27,808,032.00 
งำนระหวำ่งพฒันำโปรแกรม 5,764,182.00  1,060,449.31  -  6,824,631.31 
 รวม 33,209,589.00  1,423,074.31  -  34,632,663.31 
หกั ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (20,909,010.97)  (3,409,311.49)  -  (24,318,322.46) 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ – สุทธิ 12,300,578.03  (1,986,237.18)  -  10,314,340.85 
        
รำคำทุน        
อ่ืนๆ 451,000.00  -  -  451,000.00 
หกั ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (191,147.12)  (45,100.00)  -  (236,247.12) 
อ่ืนๆ – สุทธิ 259,852.88  (45,100.00)  -  214,752.88 
รวมสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน – สุทธิ 12,560,430.91  (2,031,337.18)  -  10,529,093.73 

 
 บำท 

 งบกำรเงินเฉพำะบริษทั 
 ยอดตำมบญัชี   จ ำนวนท่ี  จ ำนวนท่ี  ยอดตำมบญัชี  
 ณ 31 ธ.ค.55  เพ่ิมข้ึน  ลดลง  ณ 31 ธ.ค.56 
รำคำทุน        
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 26,551,542.40  362,625.00  -  26,914,167.40 
งำนระหวำ่งพฒันำโปรแกรม 5,764,182.00  1,060,449.31  -  6,824,631.31 
 รวม 32,315,724.40  1,423,074.31  -  33,738,798.71 
หกั ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (20,138,800.63)  (3,313,557.72)  -  (23,452,358.35) 
รวมสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน – สุทธิ 12,176,923.77  (1,890,483.41)  -  10,286,440.36 
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16. หนีสิ้นทีม่ีภำระดอกเบีย้ 
 หน้ีสินท่ีมีภำระดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 และ 2555  ประกอบดว้ย:- 

 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะบริษทั 
 2556  2555  2556  2555 
ส่วนทีห่มุนเวยีน        
เงนิเบิกเกนิบัญชีธนำคำร        
 - ส่วนท่ีมีหลกัประกนั 417,540.64  7,753,195.28  417,540.64  7,753,195.28 
 - ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั -            -  -            - 

รวม 417,540.64  7,753,195.28  417,540.64  7,753,195.28 
เงนิกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ        
 - ส่วนท่ีมีหลกัประกนั 158,000,000.00  136,000,000.00  158,000,000.00  136,000,000.00 
 - ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั -  -  -  - 

รวม 158,000,000.00  136,000,000.00  158,000,000.00  136,000,000.00 
หนีสิ้นภายใต้สัญญาทรัสต์รีซีทส์  112,721,736.95  75,985,053.42  112,721,736.95  75,985,053.42 
รวมเงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ระยะส้ัน -        
จากสถาบันการเงิน 271,139,277.59  219,738,248.70  271,139,277.59  219,738,248.70 
เงนิกู้ยมืระยะส้ันจากบริษัทอืน่        
 - ส่วนท่ีมีหลกัประกนั 14,589,101.46  17,235,563.15  14,589,101.46  17,235,563.15 
 - ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั -  -  -  - 
รวมเงินกู้ยมืระยะส้ันจากบริษทัอื่น 14,589,101.46  17,235,563.15  14,589,101.46  17,235,563.15 
        
รวมเงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ระยะส้ัน        
จากสถาบันการเงินและบริษทัอื่น 285,728,379.05  236,973,811.85  285,728,379.05  236,973,811.85 
     

 
   

 เงนิกู้ยมืระยะยาวทีถ่ึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี        
 - ส่วนท่ีมีหลกัประกนั 70,820,506.00  72,737,557.00  70,820,506.00  72,737,557.00 
 - ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั           -            -            -            - 
 70,820,506.00  72,737,557.00  70,820,506.00  72,737,557.00 
        
หนีสิ้นทีผ่ดินัด       
 - ส่วนท่ีมีหลกัประกนั 230,346,908.69  202,161,362.01            -            - 
 - ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั           -            -            -            - 
 230,346,908.69  202,161,362.01           -            - 
        
หนีสิ้นตามสัญญาเช่าซ้ือทีถ่ึงก าหนดช าระ
ภายในหนึ่งปี 127,642.79  289,944.86 

 
- 

 
- 

รวมส่วนทีห่มุนเวยีน 587,023,436.53  512,162,675.72  356,548,885.05  309,711,368.85 
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 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะบริษทั 
 2556  2555  2556  2555 
ส่วนไม่หมุนเวยีน        
เงนิกู้ยมืระยะยำวจำกสถำบันกำรเงนิ        
 - ส่วนท่ีมีหลกัประกนั 40,000,000.00  128,917,617.00  40,000,000.00  128,917,617.00 
 - ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั           -            -            -            - 
 40,000,000.00  128,917,617.00  40,000,000.00  128,917,617.00 
หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำซ้ือ 9.110.45  158,618.32            -            - 
รวมส่วนไม่หมุนเวยีน 40,009,110.45  129,076,235.32  40,000,000.00  128,917,617.00 
รวมทั้งส้ิน - หนีสิ้นทีม่ภีำระดอกเบีย้ 627,032,546.98  641,238,911.04  396,548,885.05  438,628,985.85 
        

 
หน้ีสินท่ีมีภำระดอกเบ้ียแยกแสดงตำมระยะเวลำครบก ำหนดกำรจ่ำยช ำระไดด้งัน้ี 
 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะบริษทั 
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวำคม 2556  31 ธนัวำคม 

2555 
 31 ธนัวำคม 

2556 
 30 ธนัวำคม 

2555 
ครบก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 587,023,436.53  512,162,675.72  356,548,885.05  309,711,368.85 
ครบก ำหนดหลงัจำก 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี   40,009,110.45  129,076,235.32  40,000,000.00  128,917,617.00 
ครบก ำหนดหลงัจำก 5 ปี                  -                   -                   -                   - 
 รวม 627,032,546.98  641,238,911.04  396,548,885.05  438,628,985.85 
        
 

หน้ีสินท่ีมีภำระดอกเบ้ียส่วนท่ีมีหลกัประกนัค ้ำประกนั มีรำยละเอียดของหลกัประกนัซ่ึงเป็นสินทรัพยด์งัน้ี 
 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะบริษทั 
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวำคม 2556  31 ธนัวำคม 2555  31 ธนัวำคม 2556  31 ธนัวำคม 2555 
ท่ีดิน 36,505,969.50  36,505,969.50  36,505,969.50  36,505,969.50 
สิทธิกำรเช่ำ 23,223,622.09  24,533,425.07  -  - 
อำคำรและโรงงำน 240,847,275.28  262,402,976.91  61,702,148.63  67,645,970.44 
เคร่ืองจกัร 97,220,465.46  129,230,848.24  97,220,465.46  129,230,848.24 
 รวม 397,797,332.33  452,673,219.72  195,428,583.59  233,382,788.18 
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บริษัทฯ 

ในเดือน พฤกษภำคม 2555  บริษทัฯ ไดท้ ำขอ้ตกลงเปล่ียนแปลงเง่ือนไขเงินกูโ้ดยตัว๋สญัญำใชเ้งินวงเงิน 200 ลำ้นบำทกบัธนำคำร
แห่งหน่ึง โดยออกตัว๋สัญญำใช้เงินระยะสั้นเป็นประกันเงินกู้รวมจ ำนวน 192 ลำ้นบำท  อตัรำดอกเบ้ียตำมอตัรำเงินกู้ข ั้นต ่ำ 
(MOR) บวกร้อยละ 1 ต่อปีของธนำคำรดงักล่ำว  โดยใหบ้ริษทัฯ ช ำระคืนเงินกูเ้ดือนละไม่นอ้ยกวำ่ 4 ลำ้นบำท เป็นเวลำ 48 เดือน 
ตั้งแต่เดือน พฤกษภำคม 2555 จนถึงเดือน เมษำยน 2559 และเม่ือบริษทัฯไดช้ ำระเงินครบตำมสญัญำแลว้ ธนำคำรจึงจะโอนวงเงิน
ท่ีไดช้ ำระคืนเงินแลว้กลบัไปเป็นส่วนหน่ึงของวงเงินกู ้200 ลำ้นบำท ซ่ึงบริษทัฯ สำมำรถเบิกใชห้มุนเวยีนไดต้ำมเง่ือนไขเดิม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 และ 2555 บริษทัฯ มีเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงินในประเทศหลำยแห่ง 
โดยมีอตัรำดอกเบ้ียระหว่ำงร้อยละ 1.75 ต่อปี ถึงร้อยละ 7.375 ต่อปี เงินกูย้ืมและวงเงินเบิกเกินบญัชีและวงเงินสินเช่ืออ่ืนๆ 
ดงักล่ำวค ้ำประกนัโดยกำรจดจ ำนองท่ีดิน  ส่วนหน่ึงของท่ีดินและอำคำรพร้อมส่ิงปลูกสร้ำง และส่วนปรับปรุงเคร่ืองจกัร 

ภำยใตส้ญัญำเงินกูย้มื บริษทัฯ ตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขทำงกำรเงินบำงประกำร เช่น กำรด ำรงอตัรำส่วนทำงกำรเงิน กำรด ำรงอตัรำส่วน
ของหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น และอตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ี รวมทั้งตอ้งไม่เปล่ียนแปลงโครงสร้ำงกำรถือหุ้น   
รำยใหญ่   
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 และ 2555 บริษทัฯ มีวงเงินสินเช่ือซ่ึงยงัมิไดเ้บิกใชเ้ป็นจ ำนวนเงินรวม 204.75 ลำ้นบำท และ 190.24 
ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

บริษัทย่อย 

บริษทัยอ่ยไดท้ ำสญัญำกูเ้งินจ ำนวน 150 ลำ้นบำทกบัสถำบนักำรเงินแห่งหน่ึงในอตัรำดอกเบ้ียปีท่ี 1 เท่ำกบั MLR ลบดว้ยร้อยละ 
1.5 ต่อปี ปีท่ี 2 เท่ำกบั MLR ลบดว้ยร้อยละ 1 ต่อปี และปีท่ี 3 เป็นตน้ไป อตัรำดอกเบ้ีย MLR โดยบริษทัยอ่ยตอ้งจ่ำยช ำระคืนเงิน
ตน้ ภำยในระยะเวลำ 10 ปี 6 เดือน เร่ิมช ำระงวดแรกในเดือนกรกฎำคม 2553 และต่อมำ บริษทัยอ่ยไดข้อเจรจำขยำยระยะเวลำกำร
ผ่อนช ำระออกไป ซ่ึงสถำบนักำรเงินไดอ้นุมติัให้ขยำยงวดกำรผ่อนช ำระออกไป โดยเร่ิมช ำระงวดแรกในเดือนมกรำคม 2554 
ต่อมำในเดือนมกรำคม 2554 บริษทัยอ่ยไดย้ื่นขอเปล่ียนแปลงตำรำงกำรช ำระหน้ีใหม่ และเม่ือวนัท่ี 23 มีนำคม 2554  บริษทัยอ่ย
ไดล้งนำมในสญัญำปรับโครงสร้ำงหน้ี จ ำนวน 162.15 ลำ้นบำท กบัสถำบนักำรเงิน ดงักล่ำว โดยมีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1. ใหย้กเลิกกำรใชว้งเงิน และ งดคิดอตัรำดอกเบ้ียทบตน้ส ำหรับวงเงินเบิกเกินบญัชี 

2. ใหค้  ำนวณอตัรำดอกเบ้ียใหม่ ในอตัรำดอกเบ้ีย  MLR  ลบดว้ยร้อยละ 1.00 ต่อปี   โดยให้น ำดอกเบ้ียท่ีเกิดข้ึนในแต่ละเดือน
ไปตั้งพกัไว ้เพ่ือรอกำรช ำระหน้ี 

3. ใหผ้อ่นช ำระคืนเงินตน้ เป็นรำยเดือน  จ ำนวน 12 งวด โดยเร่ิมตั้งแต่ส้ินเดือนมีนำคม 2554 เป็นตน้ไป 

-   วงเงินเบิกเกินบญัชี           ช ำระงวดละ    57,700  บำท 
-   วงเงินตัว๋สญัญำใชเ้งิน       ช ำระงวดละ    19,000  บำท 
-   วงเงินกูร้ะยะยำว               ช ำระงวดละ  847,000  บำท 

หำกบริษทัยอ่ยสำมำรถปฏิบติัไดต้ำมเง่ือนไขในตำรำงกำรช ำระหน้ีใหม่โดยช ำระเสร็จส้ินภำยใน 1 ปี  ในเดือน กุมภำพนัธ์  2555
สถำบนักำรเงินตกลงยกเวน้ดอกเบ้ียคงคำ้งจ ำนวนร้อยละ 50 ณ วนัท่ีช ำระหน้ีเสร็จส้ิน   
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เน่ืองจำกสถำนกำรณ์ของธุรกิจกำรท่องเท่ียวโดยทัว่ไปของประเทศไทยยงัประสพกบัปัญหำควำมเช่ือมัน่ของชำวต่ำงประเทศใน
หลำยช่วงเวลำ ส่งผลให้ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2555 บริษัทย่อยผิดนัดกำรช ำระหน้ีต่อธนำคำรหลำยงวดเป็นจ ำนวนเงิน 
7,300,000.00  บำท ซ่ึงฝ่ำยจดักำรไดข้อเจรจำผอ่นผนัจำกธนำคำรและคำดวำ่จะไดรั้บกำรสนองตอบต่อไป 
เม่ือวนัท่ี 23 กรกฎำคม 2555 บริษทัยอ่ยไดรั้บแจง้จำกสถำบนักำรเงินดงักล่ำววำ่  ไดโ้อนหน้ีทั้งหมดท่ียงัคงคำ้งกบัสถำบนักำรเงิน
ประมำณ 164.55 ลำ้นบำทพร้อมหลกัประกนัให้แก่บริษทับริหำรสินทรัพยแ์ห่งหน่ึง ดงันั้นบริษทัฯจึงจดัประเภทหน้ีสินดงักล่ำว
ไปแสดงเป็น “หน้ีสินท่ีผิดนดัช ำระ” ในงบกำรเงินรวม อยำ่งไรก็ตำมฝ่ำยบริหำรอยูร่ะหวำ่งกำรเจรจำเพ่ือปรับโครงสร้ำงหน้ีต่อไป  

17. เจ้ำหนีอ้ืน่ 
เจำ้หน้ีอ่ืนของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 และ 2555 ประกอบดว้ย 

 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะบริษทั 
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวำคม 2556  31 ธนัวำคม 2555  31 ธนัวำคม 2556  31 ธนัวำคม 2555 
บริษัทอืน่        

เงินรับล่วงหนำ้จำกกำรขำย 1,750,238.69  521,304.05  1,750,238.69  521,304.05 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 7,300,959.49  12,130,844.07  6,029,355.28  9,461,714.89 
เจำ้หน้ีอ่ืน 4,981.34  2,720,013.48  -  162,734.00 

รวม 9,056,179.52  15,372,161.60  7,779,593.97  10,145,752.94 
 
18. หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำซ้ือ 

หน้ีสินจำกสญัญำเช่ำซ้ือ  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 และ 2555   และ ประกอบดว้ย 
  บำท 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะบริษทั 
  31 ธนัวำคม 2556  31 ธนัวำคม 2555  31 ธนัวำคม 2556  31 ธนัวำคม 2555 
เงินตน้หน้ีสินจำกสญัญำเช่ำซ้ือ  3,417,744.00  3,417,744.00  -  - 
หกั :  ดอกเบ้ียรอตดับญัชี  -  (24,920.82)  -  - 
หน้ีสินจำกสญัญำเช่ำซ้ือ  3,417,744.00  3,392,823.18  -  - 
หกั :  เงินตน้ช ำระแลว้  (3,280,990.76)  (2,944,260.00)  -  - 
คงเหลือ  136,753.24  448,563.18  -  - 
หกั:  หน้ีสินจำกสญัญำเช่ำซ้ือ-         

ท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี  (127,642.79)  (289,944.86)  -  - 
               รวม  9,110.45  158,618.32  -  - 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 และ 2555   บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำซ้ือ โดยมีรำยละเอียดของจ ำนวนเงินท่ีตอ้ง
จ่ำยช ำระ มีดงัน้ี 

  บำท 
  งบกำรเงินรวม 
  31 ธนัวำคม 2556   31 ธนัวำคม 2555 
   

เงินตน้ 
 ดอกเบ้ียจ่ำย 

รอตดับญัชี 
  

รวม 
  

เงินตน้ 
 ดอกเบ้ียจ่ำย 

รอตดับญัชี 
  

รวม 
ถึงก ำหนดกำรจ่ำยช ำระภำยในหน่ึงปี  136,753.24  -  136,753.24  289,944.86  22,414.06  312,358.92 
ถึงก ำหนดกำรจ่ำยช ำระเกินหน่ึงปีแต่ไม่เกินห้ำปี  -  -  -  158,618.32  2,506.76  161,125.08 

รวม  136,753.24  -  136,753.24  448,563.18  24,920.82  473,484.00 

ภำยใตเ้ง่ือนไขของสญัญำบำงฉบบัขำ้งตน้ บริษทั และบริษทัยอ่ยมีสิทธิในกำรเลือกท่ีจะซ้ือทรัพยสิ์นตำมสญัญำเช่ำเม่ือส้ินสุดตำม
สญัญำเช่ำ ทั้งน้ีบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจะตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขและขอ้จ ำกดัต่ำงๆ  ท่ีก ำหนดไวใ้นสญัญำดงักล่ำว 

19. หนีสิ้นหมุนเวยีนอืน่ 
  บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะบริษทั 
 31 ธนัวำคม 2556  31 ธนัวำคม 2555  31 ธนัวำคม 2556  31 ธนัวำคม 2555 
ภำษีมูลค่ำเพ่ิม  -  191,376.98  -  - 
ภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 498,743.68  2,189,499.35  496,887.79  1,227,377.61 

รวม 498,743.68  2,380,876.33  496,887.79  1,227,377.61 

 
20. ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน 

กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 และ 2555 มีดงัน้ี 
 บำท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
 31 ธนัวำคม 2556  31 ธนัวำคม 2555  31 ธนัวำคม 2556  31 ธนัวำคม 2555 
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน -        
ณ วนัตน้ปี 16,828,242.00  13,210,820.00  16,812,469.00  13,200,479.00 
ผลประโยชน์ท่ีจ่ำยแลว้ -  -  -  - 
ตน้ทุนบริกำรปัจจุบนัและตน้ทุนดอกเบ้ีย 3,620,322.00  3,617,422.00  3,612,730.00  3,611,990.00 
ผลก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรประมำณกำร        
          ตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั -  -  -  - 
ภำระผกูพนัผลประโยชน์ ณ วนัส้ินปี 20,448,564.00  16,828,242.00  20,425,199.00  16,812,469.00 
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ค่ำใชจ่้ำยท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 และ 2555  มีดงัน้ี 

 บำท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2556  2555  2556  2555 
ตน้ทุนบริกำรปัจจุบนั 3,129,988.00  3,099,653.00  3,123,008.00  3,094,585.00 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 490,334.00  517,769.00  489,722.00  517,405.00 
รวม 3,620,322.00  3,617,422.00  3,612,730.00  3,611,990.00 

 
ขอ้สมมติในกำรประมำณกำรตำมหลกักำรคณิตศำสตร์ประกนัภยัท่ีส ำคญัท่ีใชใ้นกำรค ำนวณภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน         
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 มีดงัต่อไปน้ี 
  
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
อตัรำคิดลด 3.40 %  3.40 % 
อตัรำกำรเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน 5.00 %  5.00 % 
สดัส่วนของพนกังำนท่ีเลือกลำออกก่อนเกษียณอำย ุ 0-30.60 %*  0-30.60 %* 
อตัรำมรณะ TMO 1997 **  TMO 1997 ** 

*   ข้ึนอยูก่บัอตัรำถวัเฉล่ียของกลุ่มอำยขุองพนกังำน 
**  อำ้งอิงตำมตำรำงมรณะไทย 2540 ประเภทสำมญั (TMO 1997 : Thai Mortality Ordinary Tables of 1997) 
 

21. ใบส ำคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้น 
บริษทัฯ มีใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ซ่ึงไดรั้บอนุมติัจำกท่ีประชุมผูถื้อหุน้และจดัสรรแลว้ดงัน้ี; 

21.1 ใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ESOP-1 
บริษทัฯ ไดอ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 17 มิถุนำยน 2553 จ ำนวน 25.10 ลำ้นหุ้นให้แก่
กรรมกำร พนกังำน ตำมโครงกำร ESOP-1 มีอำย ุ3 ปี จำกวนัท่ี 17 มิถุนำยน 2553 และสำมำรถใชสิ้ทธิคร้ังแรกตรงกบัวนัท่ี 
2 สิงหำคม 2553 และวนัสุดทำ้ยของธนำคำรพำณิชยทุ์กเดือนเร่ิมจำกวนัท่ี 2 สิงหำคม 2553 ถึงวนัท่ี 14 มิถุนำยน 2556  

21.2 ใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ CIG-W4 
เม่ือวนัท่ี 24 เมษำยน 2556 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2556 ของบริษทัฯ มีมติให้ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น
สำมญัของบริษทัฯ แก่ผูถื้อหุน้เดิม จ ำนวนไม่เกิน 603,686,215 หน่วย โดยไม่มีรำคำเสนอขำย โดยจะจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นเดิม
ในอตัรำส่วน 1 หุน้เดิมต่อ 1 หน่วยของ CIG-W4 โดยไม่คิดมูลค่ำ ซ่ึง CIG-W4 2 หน่วย สำมำรถใชสิ้ทธิโดยมีรำคำใชสิ้ทธิซ้ือ
หุน้สำมญัเพ่ิมทุนได ้1 หุน้ในรำคำหุน้ละ 1 บำท 
บริษทัฯ ไดอ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 30 เมษำยน 2556 จ ำนวน 601,836,915 หน่วย โดย
ไม่มีรำคำเสนอขำย โดยจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมในอตัรำส่วน 1 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยของ CIG-W4   มีอำยุ  1  ปี 6 เดือน
สำมำรถใชสิ้ทธิคร้ังแรกตรงกบัวนัท่ี 31 พฤษภำคม 2556 และวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ยตรงกบัวนัท่ี 29 ตุลำคม 2557  



111รายงานประจำาปี 2556
บริษัท ซี.ไอ. กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)

ส ำนกังำน เอ. เอม็. ท.ี แอสโซซิเอท 
 

- 40 - 
 

ในไตรมำสท่ี 4 ปี 2556 ไม่มีผู ้ใช้สิทธิแปลงใบส ำคัญแสดงสิทธิเป็นหุ้นสำมัญ ท ำให้ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2556                     
มีใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีใชแ้ลว้และคงเหลือ ดงัน้ี;   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
22. ทุนเรือนหุ้น   

22.1 เม่ือวนัท่ี 18 มิถุนำยน 2556 บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนช ำระแลว้กบักระทรวงพำณิชย ์จ ำนวนเงิน 12,306 บำท (หุ้น
สำมญั 24,612 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 0.50 บำท) จำกกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นของใบส ำคญัแสดงสิทธิ ESOP-1 ในไตรมำส 2 ปี 2556 
จ ำนวน 21,000 หน่วย ในรำคำหุน้ละ 0.50 บำท 

22.2 เม่ือวนัท่ี 5 มิถุนำยน 2556 บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนกบักระทรวงพำณิชย ์จ ำนวนเงิน 44,144.50 บำท (หุ้นสำมญั 88,289 
หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 0.50 บำท)  จำกกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุน้ของใบแสดงสิทธิ CIG-W4 ในไตรมำส 2 ปี 2556 จ ำนวน 50,000 หน่วย ใน
รำคำหุน้ละ 0.50 บำท และใชสิ้ทธิซ้ือหุน้ของใบส ำคญัแสดงสิทธิ  ESOP-1 จ ำนวน 54,000 หน่วย ในรำคำหุน้ละ 0.50 บำท 

22.3 เม่ือวนัท่ี 2 เมษำยน 2556 บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนช ำระแลว้กบักระทรวงพำณิชย ์จ ำนวนเงิน 398,045 บำท (หุ้นสำมญั 
796,090 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 0.50 บำท) จำกกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นของใบส ำคญัแสดงสิทธิ ESOP-1 ในไตรมำส 2 ปี 2556 จ ำนวน 
739,000 หน่วย ในรำคำหุน้ละ 0.50 บำท 

22.4 เม่ือวนัท่ี 5 มีนำคม 2556 บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนช ำระแลว้กบักระทรวงพำณิชย ์จ ำนวนเงิน 44,706 บำท (หุ้นสำมญั 
89,412 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 0.50 บำท) จำกกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นของใบส ำคญัแสดงสิทธิ ESOP-1 ในไตรมำส 1 ปี 2556 จ ำนวน 
83,000 หน่วย ในรำคำหุน้ละ 0.50 บำท 

22.5 เม่ือวนัท่ี 5 กุมภำพนัธ์ 2556 บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนช ำระแลว้กบักระทรวงพำณิชย ์จ ำนวนเงิน 401,587 บำท (หุ้น
สำมญั 803,174 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 0.50 บำท) จำกกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นของใบส ำคญัแสดงสิทธิ ESOP-1 ในไตรมำส 1 ปี 2556 
จ ำนวน 745,579 หน่วย ในรำคำหุน้ละ 0.50 บำท 

 จ ำนวนหน่วย 

 CIG-W4  ESOP-1 
ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจดัสรรแลว้ 601,836,915  25,100,000 

หกั : ใชสิ้ทธิแปลงเป็นหุน้สำมญัแลว้    
จนถึง วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 (  50,000)  (23,859,486) 

คงเหลือใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจดัสรรแลว้ 601,786,915  1,240,514 

 
 

  
อำยขุองใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 ปี 6 เดือน  1 ปี 

อตัรำกำรใชสิ้ทธิ (หน่วย : หุน้) 2:1  01:01.1 
รำคำใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญั 1 หุน้ 1 บำท  0.50 บำท 
วนัท่ีเร่ิมใชสิ้ทธิไดค้ร้ังแรก 31-พ.ค.-56  2-ส.ค.-53 
วนัท่ีสุดทำ้ยในกำรใชสิ้ทธิ 29-ต.ค.-57  14-มิ.ย.-56 
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22.6 เม่ือวนัท่ี 4 ธนัวำคม 2555 บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนช ำระแลว้กบักระทรวงพำณิชย ์จ ำนวนเงิน 24,500 บำท (หุ้นสำมญั 
49,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 0.50 บำท) จำกกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นของใบส ำคญัแสดงสิทธิ ESOP-1 ในไตรมำส 4 ปี 2555 จ ำนวน
45,486 หน่วย ในรำคำหุน้ละ 0.50 บำท 

22.7 เม่ือวนัท่ี 2 พฤศจิกำยน 2555 บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนช ำระแลว้กบักระทรวงพำณิชย ์จ ำนวนเงิน 26,931.50 บำท (หุ้น
สำมญั 53,863 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 0.50 บำท) จำกกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นของใบส ำคญัแสดงสิทธิ ESOP-1  ในไตรมำส 4 ปี 2555 
จ ำนวน 50,000 หน่วย ในรำคำหุน้ละ 0.50 บำท 

22.8 เม่ือวนัท่ี 5 กนัยำยน 2555 บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนช ำระแลว้กบักระทรวงพำณิชย ์จ ำนวนเงิน 26,371 บำท (หุ้นสำมญั 
52,742 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 0.50 บำท) จำกกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นของใบส ำคญัแสดงสิทธิ CIG-W3 ในไตรมำส 3 ปี 2555 จ ำนวน 
791,150 หน่วย ในรำคำหุน้ละ 0.90 บำท 

22.9 เม่ือวนัท่ี 21 มิถุนำยน 2555 บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนช ำระแลว้กบักระทรวงพำณิชย ์จ ำนวนเงิน 23,720,727.50 บำท 
(หุน้สำมญั 47,441,455 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 0.50 บำท) จำกกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุน้ของใบส ำคญัแสดงสิทธิ CIG-W2 ในไตรมำส 2 ปี 
2555 จ ำนวน 176,156,337 หน่วย ในรำคำหุน้ละ 0.50 บำท 

22.10 เม่ือวนัท่ี 5 เมษำยน 2555 บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนช ำระแลว้กบักระทรวงพำณิชย ์จ ำนวนเงิน 126,060.50 บำท (หุ้น
สำมญั 252,121 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 0.50 บำท) จำกกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นของใบส ำคญัแสดงสิทธิ CIG-W2 ในไตรมำส 2 ปี 2555 
จ ำนวน 936,158 หน่วย ในรำคำหุน้ละ 0.50 บำท 

22.11 เม่ือวนัท่ี 7 กุมภำพนัธ์ 2555 บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนช ำระแลว้กบักระทรวงพำณิชย ์จ ำนวนเงิน 148,123 บำท (หุ้น
สำมญั 296,246 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 0.50 บำท)  จำกกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นของใบส ำคญัแสดงสิทธิ CIG-W2 เม่ือวนัท่ี 31 มกรำคม 
2555 จ ำนวน 1,100,000 หน่วย ในรำคำหุน้ละ 0.50 บำท 

23. ส ำรองตำมกฎหมำย 
ตำมบทบญัญติัแห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ.2535 มำตรำ 116 บริษทัจะตอ้งจดัสรรทุนส ำรองตำมกฎหมำย อยำ่ง
นอ้ยร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปีหลงัจำกหกัขำดทุนสะสมยกมำ (ถำ้มี) จนกวำ่ส ำรองดงักล่ำวมีจ ำนวนไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 10 
ของทุนจดทะเบียนเงินส ำรองน้ีจะน ำไปจ่ำยเป็นเงินปันผลไม่ได ้

24. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 
บริษทัฯ มีกำรน ำเสนองบกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำนธุรกิจและตำมส่วนงำนทำงภูมิศำสตร์ดงัต่อไปน้ี 

1.  ส่วนงำนธุรกิจ 
1.1   ผลิตและจ ำหน่ำยช้ินส่วนเคร่ืองปรับอำกำศ 
1.2  บริกำรดำ้นโรงแรม 
1.3  ซ้ือมำขำยไป 

2.  ส่วนงำนตำมภูมิศำสตร์ 

 2.1   ส่วนงำนในประเทศ 
 2.2  ส่วนงำนต่ำงประเทศ 
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งบก ำไรขำดทุน จ ำแนกตำมส่วนงำนธุรกิจส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 และ 2555 มีดงัน้ี 
 บำท 
 งบกำรเงินรวม 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 ผลิตช้ินส่วนเคร่ืองปรับอำกำศ  บริกำรดำ้นโรงแรม  งบกำรเงินรวม 
 รำยไดจ้ำกกำรขำย  รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำร  รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำร  
 2556 2555  2556 2555  2556 2555  2556 2555 
รำยไดจ้ำกกำรขำยในประเทศ 634,850,001.14 680,673,723.39  47,789,686.00 52,545,929.00  24,950,767.78 25,207,706.71  707,590,454.92 758,427,359.10 
รำยไดจ้ำกกำรขำยต่ำงประเทศ 308,154,559.97 200,441,523.28  - -  - -  308,154,559.97 200,441,523.28 
รวม 943,004,561.11 881,115,246.67  47,789,686.00 52,545,929.00  24,950,767.78 25,207,706.71  1,015,745,014.89 958,868,882.38 

ปรับปรุงค่ำเผื่อสินคำ้เส่ือมสภำพ         - 13,808,005.98 
ก ำไรจำกกำรขำยเงินลงทุนของบริษทัยอ่ย         2,411,562.37 - 
ค่ำใชจ่้ำยและควำมเสียหำยจำกน ้ำท่วม          - - 
รำยไดอ่ื้น          47,304,096.13 59,219,378.65 
ตน้ทุนขำยและใหบ้ริกำร          (909,142,709.88) (911,335,361.85) 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย          (27,244,002.62) (28,952,737.41) 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร          (91,933,602.49) (120,188,679.29) 
ส่วนแบ่งก ำไร(ขำดทุน)จำกเงินลงทุนในบริษทัร่วมของบริษทัยอ่ย      (228,550.66) (1,843,487.42) 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน          (46,401,638.36) (54,300,709.60) 
รำยได(้ค่ำใชจ่้ำย)ภำษีเงินได ้          3,865,700.33 6,550,009.72 
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ          (5,624,130.29) (78,174,698.84) 

 
งบก ำไรขำดทุน จ ำแนกตำมส่วนงำนธุรกิจในงบกำรเงินเฉพำะบริษทัส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 และ 2555 มีดงัน้ี 

 บำท 
 งบกำรเงินเฉพำะบริษทั 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 ผลิตช้ินส่วนเคร่ืองปรับอำกำศ  บริกำรดำ้นโรงแรม  งบกำรเงินเฉพำะบริษทั 
 รำยไดจ้ำกกำรขำย  รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำร  รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำร   
 2556 2555  2556 2555  2556 2555  2556 2555 
รำยไดจ้ำกกำรขำยในประเทศ 624,963,760.14 680,673,723.39  47,789,686.00 52,545,929.00  - -  672,753,446.14 733,219,652.39 
รำยไดจ้ำกกำรขำยต่ำงประเทศ 308,154,559.97 200,441,523.28  - -  - -  308,154,559.97 200,441,523.28 

รวม 933,118,320.11 881,115,246.67  47,789,686.00 52,545,929.00  - -  980,908,006.11 933,661,175.67 
ปรับปรุงค่ำเผื่อสินคำ้เส่ือมสภำพ         - 13,808,005.98 
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำเงินลงทุนในบ.ยอ่ย         (40,000,000.00) - 
รำยไดอ่ื้น          46,584,308.38 58,836,064.88 
ตน้ทุนขำยและใหบ้ริกำร          (872,499,855.89) (887,139,352.16) 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย          (26,526,043.22) (26,948,147.05) 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร      (73,194,126.34)    (96,301,712.07)   (18,501,479.17) (96,301,712.07) 
ส่วนแบ่งก ำไร(ขำดทุน) จำกเงินลงทุนในบริษทัร่วมของบริษทัยอ่ย        - - - - 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน          (21,934,019.79) (30,169,119.09) 
รำยได(้ค่ำใชจ่้ำย)ภำษีเงินได ้            11,572,080.84 6,550,009.72 
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ          4,910,350.09 (27,703,074.12) 
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ข้อมูลเกีย่วกบัลูกค้ำรำยใหญ่ 
บริษทัฯ มีรำยไดจ้ำกส่วนงำน”ผลิตช้ินส่วนเคร่ืองปรับอำกำศ” ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 จำกลูกคำ้ จ ำนวน 3 รำย เป็น
จ ำนวนเงินรวมประมำณ  644.84 ลำ้นบำท จำกยอดรำยไดร้วมของบริษทัฯ 

25. ต้นทุนทำงกำรเงิน 
 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะบริษทั 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2556  2555  2556  2555 
ดอกเบ้ียจ่ำยสถำบนักำรเงิน 46,401,638.36  54,300,709.60  21,934,019.79  30,169,119.09 
ตน้ทุนทำงกำรเงินท่ีบนัทึก        
 - เป็นรำคำทุนของสินทรัพย ์ -  -    - 

รวม 46,401,638.36  54,300,709.60  21,934,019.79  30,169,119.09 
 

26. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 
บริษทัฯ และบริษทัย่อยไดค้  ำนวณก ำไร (ขำดทุน) สุทธิทำงภำษีโดยกำรน ำรำยกำรท่ีมิให้ถือเป็นรำยจ่ำยทำงภำษี และรำยกำรส่วนท่ี
ไดรั้บกำรลดหยอ่นหรือยกเวน้ภำษีมำบวกหรือหกัตำมหลกัเกณฑแ์ห่งประมวลรัษฎำกรแลว้  
อตัรำท่ีใชใ้นกำรค ำนวณภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลในปี 2554 และ 2555 ในอตัรำร้อยละ 30 และร้อยละ 23 ตำมล ำดบั   อตัรำร้อยละ 20 
ในปี 2556 และปีถดัไป 
บริษทัฯ ไดรั้บลดหย่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับกำรลงทุนในโครงกำรผลิต ผลิตแผงคอยล์  ส ำหรับโรงงำนท่ีจงัหวดัชลบุรี    
ในอตัรำร้อยละ 100 ของอตัรำปกติ มีก ำหนด 7 ปี นบัจำกปี 2551 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 และ 2555 ประกอบดว้ย 
 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2556  2555  2556  2555 
        
ภำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั -  -  -  - 
ค่ำใชจ่้ำย(รำยได)้ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี        

จำกกำรเกิดผลแตกต่ำงชัว่ครำว (3,852,757.88)  -  (11,572,080.84)  - 
ผลกระทบต่อภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจำก        

กำรเปล่ียนแปลงอตัรำภำษี -  -  -  - 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้-        

ท่ีแสดงอยูใ่นงบก ำไรขำดทุน (3,852,757.88)  -  (11,572,080.84)  - 
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รำยกำรกระทบยอดจ ำนวนเงินระหวำ่งค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดก้บัผลคูณของก ำไรทำงบญัชีกบัอตัรำภำษีท่ีใชส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2556 และ 2555 สำมำรถแสดงไดด้งัน้ี 

 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2556  2555  2556  2555 
        
ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล (9,489,831.55)  (84,724,708.56)  (6,661,730.75)  (34,253,083.84) 
อตัรำภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20%  23%  20%  23% 
ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล        

คูณอตัรำภำษี -  -  -  - 
ผลกระทบต่อภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี        

จำกกำรเปล่ียนแปลงอตัรำภำษี -  -  -  - 
ผลกระทบทำงภำษีของท่ีไม่สำมำรถน ำมำหกั        

ในกำรค ำนวณก ำไร:        
-รำยไดท่ี้ไม่รวมคิดภำษีเงินได ้ -  -  -  - 
-ค่ำใชจ่้ำยตอ้งหำ้ม (3,852,757.88)  -  (11,572,080.84)  - 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดท่ี้แสดงในงบก ำไรขำดทุน (3,852,757.88)  -  (11,572,080.84)  - 
 

ส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีประกอบดว้ยรำยกำรดงัต่อไปน้ี 

 

 บำท 
 งบกำรเงินรวม 
 ณ วนัท่ี   ณ วนัท่ี   ณ วนัท่ี  
 31 ธนัวำคม 2556  31 ธนัวำคม 2555  1 มกรำคม 2555 
สินทรัพย์ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี      

ก ำไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจำกเงินลงทุนเพ่ือคำ้ 212,000.00  212,000.00       272,000.00 
ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 7,909,608.44  7,516,850.86  5,479,932.75 
ค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสินคำ้คงเหลือ 2,372,003.62  2,372,003.62  5,133,604.82 
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 3,908,696.80  3,362,493.80  2,640,095.80 
ผลประโยชน์จำกขำดทุนสะสมทำงภำษี 17,703,996.24  14,970,835.34  8,358,540.53 

รวม 32,106,305.10  28,434,183.62  21,884,173.90 

หนีสิ้นภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี -  -  - 

รวม 32,106,305.10  28,434,183.62  21,884,173.90 
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27. ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 

ค่ำใชจ่้ำยส ำคญั ๆ ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 และ 2555 ซ่ึงจ ำแนกตำมลกัษณะไดด้งัน้ี 

 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะบริษทั 
 2556  2555  2556  2555 

กำรเปล่ียนแปลงในสินคำ้ส ำเร็จรูป-        
และงำนระหวำ่งท ำ 26,634,433.17  42,212,294.17  26,634,433.17  42,212,294.17 

วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 84,502,158.51  648,409,007.91  84,372,382.43  645,791,966.19 
ค่ำใชจ่้ำยพนกังำน (ไม่รวมกรรมกำรและผูบ้ริหำร) 146,290,591.60            177,717,915.81  141,475,243.70  167,250,649.72 
ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำร 26,460,379.00  6,991,207.48  23,036,352.00  3,150,000.00 
ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำใชจ่้ำยตดับญัชี 83,596,553.21  87,987,328.05  68,669,168.50  71,610,381.99 
ค่ำขนส่ง 2,147,240.44  2,456,763.31  2,129,540.44  2,409,897.31 
ค่ำโฆษณำ 81,020.00  205,317.94  10,400.00  163,417.94 
หน้ีสงสยัจะสูญ 581,869.70  1,473,074.42  581,869.70  1,473,074.42 
ก ำไร(ขำดทุน)ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจำก-        

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคำ้ -  (300,000.00)  -  (300,000.00) 
 
 

 บำท 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี   ณ วนัท่ี   ณ วนัท่ี  
 31 ธนัวำคม 2556  31 ธนัวำคม 2555  1 มกรำคม 2555 
สินทรัพย์ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี      

ก ำไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจำกเงินลงทุนเพ่ือคำ้ 212,000.00  212,000.00  272,000.00 
ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 7,633,224.80  7,516,850.86  5,479,932.75 
ค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสินคำ้คงเหลือ 2,372,003.62  2,372,003.62  5,133,604.82 
ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุน 16,400,000.00  8,400,000.00  8,400,000.00 
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 4,085,039.80  3,362,493.80  2,640,095.80 
ผลประโยชน์จำกขำดทุนสะสมทำงภำษี 17,703,996.24  14,970,835.34  8,358,540.53 

รวม 48,406,264.46  36,834,183.62  30,284,173.90 

หนีสิ้นภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี -  -  - 

รวม 48,406,264.46  36,834,183.62  30,284,173.90 
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28. กำรรำยงำนรำยได้ส ำหรับผู้ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุน 
ตำมประกำศของส ำนกังำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนท่ี ป. 14/2541 เร่ืองก ำหนดวิธีกำรรำยงำนรำยไดส้ ำหรับผูไ้ดรั้บกำร
ส่งเสริมกำรลงทุน ลงวนัท่ี 30 ธนัวำคม 2541 โดยให้บริษทัแสดงยอดรำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรให้บริกำรแยกเป็นส่วนท่ีไดรั้บ
กำรส่งเสริมและไม่ไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุน ส ำหรับปีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 รำยกำรดงักล่ำวมีดงัน้ี 

 
  บำท 
  งบกำรเงินเฉพำะบริษทั 

  ธุรกิจท่ีไดรั้บกำร
ส่งเสริมกำรลงทุน 

ไดรั้บสิทธิยกเวน้ภำษี
เงินไดนิ้ติบุคคล 

  
 

ธุรกิจท่ีไม่ไดรั้บกำร
ส่งเสริมกำรลงทุน 

  
 
 

รวม 
รำยได ้       
 รำยไดจ้ำกกำรขำย  276,986,102.31  703,921,903.80  980,908,006.11 
 รำยไดอ่ื้น  32,907,516.91  13,676,791.47  46,584,308.38 
  รวมรำยได ้  309,893,619.22  717,598,695.27  1,027,492,314.49 

 
29.  สิทธิพเิศษจำกกำรส่งเสริมกำรลงทุน 
 ในเดือนสิงหำคม 2548 คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนอนุมติัให้กบับริษทัไดรั้บสิทธิประโยชน์หลำยประกำร  ผูไ้ด้รับกำร

ส่งเสริมกำรลงทุนตำมพระรำชบญัญติัส่งเสริมกำรลงทุน 2520 เพ่ือให้สิทธิพิเศษจำกกำรส่งเสริมกำรลงทุนแก่บริษทัในกิจกำร
ผลิตแผงคอยล์ประเภทกิจกำรผลิตช้ินส่วนหรืออุปกรณ์ท่ีใช้กับเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำส ำหรับโรงงำนท่ีจังหวดัชลบุรี ซ่ึงพอสรุป
สำระส ำคญัไดด้งัน้ี 

ก) ใหไ้ดรั้บยกเวน้อำกรขำเขำ้ส ำหรับเคร่ืองจกัรท่ีน ำเขำ้จำกต่ำงประเทศตำมท่ีคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนอนุมติั 

ข) ใหไ้ดรั้บยกเวน้อำกรขำเขำ้ส ำหรับวตัถุดิบท่ีน ำเขำ้เพ่ือใชใ้นกำรผลิตเพ่ือกำรส่งออกเป็นเวลำหน่ึง นบัแต่วนัท่ีน ำเขำ้คร้ังแรก 

ค) ใหไ้ดรั้บยกเวน้กำรเสียภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิท่ีไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำรท่ีไดรั้บกำรส่งเสริมมีก ำหนดเวลำ
เจ็ดปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมรำยไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำรนั้น 

เน่ืองจำกเป็นบริษทัท่ีไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุน บริษทัจะตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขและขอ้จ ำกดัตำมท่ีก ำหนดไวใ้นบตัรส่งเสริมกำรลงทุน 
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30. ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น  
ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐำน ค ำนวณโดย กำรหำรก ำไร(ขำดทุน) สุทธิดว้ยจ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัท่ีออกจ ำหน่ำย
แลว้  ดงัน้ี 

  ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะบริษทั 
  2556  2555  2556  2555 

ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ (บำท)   (5,624,130.29)  (78,159,242.84)  4,910,350.09  (27,703,074.12) 
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกั (หุน้)  601,610,997  577,637,602  601,610,997  577,637,602 
ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐำน (บำท)  (0.01)  (0.14)  0.01  (0.05) 
 
ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นปรับลด 

  งบกำรเงินรวม 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 ก ำไร(ขำดทุน)สุทธิ จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ีย  
  (บำท) ถ่วงน ้ำหนกั (หุน้) ก ำไร(ขำดทุน) ต่อหุน้(บำท) 
  2556 2555 2556 2555 2556 2555 

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน           
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ (5,624,130.29) (78,159,242.84) 601,610,997 577,637,602 (0.01) (0.14) 

ผลกระทบของหุ้นสำมัญเทียบเท่ำปรับลด       
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ       
2556 : จ ำนวน 2,054,514 หน่วย - - 2,212,922    
2555 : จ ำนวน 2,761,254,289 หน่วย - - - 187,093,751   

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นปรับลด       
ก ำไร (ขำดทุน) ท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สำมญั       
(สมมุติวำ่มีกำรแปลงหุน้สำมญัเทียบเท่ำ       
เป็นหุน้สำมญั) (5,624,130.29) (84,724,708.56) 603,823,919 764,731,353 (0.01) (0.10) 
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 งบกำรเงินเฉพำะบริษทั 
 ส ำหรับงวดปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 
 ก ำไร(ขำดทุน)สุทธิ จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ีย  
  (บำท) ถ่วงน ้ำหนกั (หุน้) ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุน้ 

(บำท) 
  2556 2555 2556 2555 2556 2555 

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน             
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ 4,910,350.09 (27,703,074.12) 601,610,997 577,637,602 0.01 (0.05) 

ผลกระทบของหุ้นสำมัญเทียบเท่ำปรับลด       
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ       
2556 : จ ำนวน 2,054,514 หน่วย - - 2,212,922    
2555 : จ ำนวน 2,761,254,289 หน่วย - - - 187,093,751   

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นปรับลด       
ก ำไร (ขำดทุน) ท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สำมญั        

(สมมุติวำ่มีกำรแปลงหุน้สำมญัเทียบเท่ำ       

เป็นหุน้สำมญั) 4,910,350.09 (34,253,083.84) 603,823,919 764,731,353 0.01 (0.04) 

 
31. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

นโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงทำงกำรเงนิ 
บริษทัฯ มีควำมเส่ียงจำกควำมผนัผวนของอตัรำดอกเบ้ีย อตัรำแลกเปล่ียน และมีควำมเส่ียงจำกกำรท่ีคู่สัญญำไม่ปฏิบติัตำมสัญญำ 
บริษทัไม่มีนโยบำยประกอบธุรกรรมตรำสำรอนุพนัธ์ทำงกำรเงินเพ่ือกำรเก็งก ำไรหรือเพ่ือกำรคำ้ 
ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ีย 
ควำมเส่ียงดำ้นอตัรำดอกเบ้ีย หมำยถึง ควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงของอตัรำดอกเบ้ียในตลำดในอนำคต ซ่ึงส่งผลกระทบ
ต่อกำรด ำเนินงำนและกระแสเงินสดของบริษทัฝ่ำยบริหำรเช่ือวำ่บริษทัไม่มีควำมเส่ียงในอตัรำดอกเบ้ียท่ีเป็นสำระส ำคญั ดงันั้น 
บริษทัฯ จึงไม่ไดท้ ำสญัญำเพ่ือป้องกนัควำมเส่ียงดงักล่ำว 
ควำมเส่ียงจำกเงินตรำต่ำงประเทศ 
บริษทัฯ มีควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ ซ่ึงเกิดจำกกำรซ้ือสินคำ้และกำรขำยสินคำ้ที่เป็นเงินตรำ
ต่ำงประเทศ ฝ่ำยบริหำรเช่ือว่ำบริษทัฯ ไม่มีควำมเส่ียงในอตัรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศที่เป็นสำระส ำคญั ดงันั้น 
บริษทัจึงไม่ไดใ้ชอ้นุพนัธ์ทำงกำรเงินเพ่ือป้องกนัควำมเส่ียงดงักล่ำว 
ควำมเส่ียงดำ้นสินเช่ือ 
ควำมเส่ียงทำงดำ้นสินเช่ือ คือ ควำมเส่ียงท่ีลูกคำ้หรือคู่สญัญำไม่สำมำรถช ำระหน้ีแก่บริษทัตำมเง่ือนไขท่ีตกลงไวเ้ม่ือครบก ำหนด 
ฝ่ำยบริหำรไดก้ ำหนดนโยบำยทำงดำ้นสินเช่ือเพ่ือควบคุมควำมเส่ียงทำงดำ้นสินเช่ือดงักล่ำวอย่ำงสม ่ำเสมอ โดยกำรวิเครำะห์
ฐำนะทำงกำรเงินของลูกคำ้โดยไม่มีควำมเส่ียงจำกสินเช่ือท่ีเป็นสำระส ำคญั ณ วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ควำมเส่ียงทำงดำ้น
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สินเช่ือแสดงไวใ้นรำคำตำมบญัชีของสินทรัพยท์ำงกำรเงินแต่ละรำยกำร ณ วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน อย่ำงไรก็ตำม ฝ่ำย
บริหำรไม่คำดวำ่จะเกิดผลเสียหำยท่ีมีสำระส ำคญัจำกกำรเก็บหน้ีไม่ได ้
ควำมเส่ียงดำ้นสภำพคล่อง 
บริษทัฯ มีกำรควบคุมควำมเส่ียงจำกกำรขำดสภำพคล่องโดยกำรรักษำระดบัของเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดให้
เพียงพอต่อกำรด ำเนินงำนของกิจกำรและเพ่ือท ำให้ผลกระทบจำกควำมผนัผวนของกระแสเงินสดลดลง 
มูลค่ำยติุธรรม 
มูลค่ำยติุธรรม หมำยถึง จ ำนวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ำยตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยห์รือช ำระหน้ีสินกนั ในขณะท่ีทั้งสองฝ่ำยมีควำม
รอบรู้และเต็มใจในกำรแลกเปล่ียนกนัในรำคำตลำด ในกำรพิจำรณำมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำง  
กำรเงิน บริษัทฯ มีกำรพิจำรณำสถำนกำรณ์ปัจจุบันและต้นทุนท่ีเกิดจำกกำรแลกเปล่ียนหรือช ำระหน้ีสินภำยใต้เคร่ืองมือ           
ทำงกำรเงิน 
บริษทัฯ ใชว้ธีิกำรและสมมติฐำนดงัต่อไปน้ีในกำรประมำณมูลค่ำยติุธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด และลูกหน้ี มีรำคำตำมบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ำยติุธรรม เน่ืองจำกเคร่ืองมือทำงกำรเงินเหล่ำน้ีจะ
ครบก ำหนดในระยะเวลำอนัสั้น 
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน และเจำ้หน้ีมีรำคำตำมบญัชีของหน้ีสินทำงกำรเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่ำ
ยติุธรรมเน่ืองจำกเคร่ืองมือทำงกำรเงินเหล่ำน้ีจะครบก ำหนดในระยะเวลำอนัสั้น 
เงินกูย้มืระยะยำวท่ีมีอตัรำดอกเบ้ียลอยตวัซ่ึงเป็นอตัรำทอ้งตลำด มีรำคำตำมบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ำยติุธรรม 
เงินกูย้มืระยะยำวท่ีมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีในปีท่ี 1 และปีท่ี 2 รำคำตำมบญัชีของเงินกูย้มืระยะยำวใกลเ้คียงกบัมูลค่ำยติุธรรม 
 

32. ภำระผูกพนั 
บริษัทฯ 

32.1 บริษทัฯ มีภำระผกูพนัตำมสญัญำค่ำนำยหนำ้กบับริษทัต่ำงประเทศแห่งหน่ึงโดยบริษทัดงักล่ำวสัญญำจะให้ควำมช่วยเหลือ
ทำงดำ้นกิจกรรมทำงกำรตลำดเพ่ือเป็นกำรตอบแทน  บริษทัฯ ผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ำยค่ำนำยหนำ้ในอตัรำร้อยละของส่วนเพ่ิม
รำคำขำยตำมท่ีระบุในสญัญำ 

32.2 บริษทัฯ มีสญัญำเช่ำท่ีดินเพ่ือใชเ้ป็นโกดงัเก็บสินคำ้ โดยมีก ำหนดระยะเวลำสิบสอง (12) ปี ค่ำเช่ำรำยปีมีจ ำนวนเงิน 480,000 บำท  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 และ 2555  บริษทัฯ มีภำระผกูพนัตำมสญัญำขั้นต ่ำตำมสญัญำ ซ่ึงตอ้งจ่ำยในอนำคต ดงัต่อไปน้ี :- 
  จ ำนวนเงิน (บำท) 
  ณ วนัท่ี  
  31 ธนัวำคม 2556  31 ธนัวำคม 2555   

ครบก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี  480,000.00  480,000.00 
ครบก ำหนดหลงัจำก 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี  1,920,000.00  1,920,000.00 
ครบก ำหนดหลงัจำก 5 ปี  760,000.00  1,600,000.00 

รวม  3,160,000.00  4,000,000.00 
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32.3 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 และ 2555  บริษทัฯ มีภำระผูกพนัตำมสัญญำ L/C กบัสถำบนักำรเงินหลำยแห่ง เป็นจ ำนวนเงิน
รวม 102.93 ลำ้นบำท และ 37.27  ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

บริษัทย่อย 

32.4 บริษทัย่อย ไดท้ ำสัญญำเช่ำท่ีดินเพ่ือใชเ้ป็นท่ีตั้งของโรงแรม ก ำหนดระยะเวลำ 26 ปี ตั้งแต่เดือนมิถุนำยน 2548 ส้ินสุด
เดือนมิถุนำยน 2574 เป็นมูลค่ำ 22 ลำ้นบำท โดยจ่ำยช ำระไปแลว้ 12 ลำ้นบำท ส่วนท่ีเหลือจ ำนวน 10 ลำ้นบำท ทยอยจ่ำย
ตำมท่ีก ำหนดในสญัญำทุกเดือนมิถุนำยน เร่ิมตั้งแต่ปี 2558 ส้ินสุดปี 2567  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 และ 2555  บริษทัฯ มีภำระผกูพนัตำมสญัญำขั้นต ่ำตำมสญัญำ ซ่ึงตอ้งจ่ำยในอนำคต ดงัต่อไปน้ี 
  จ ำนวนเงิน (บำท) 
  ณ วนัท่ี 
  31 ธนัวำคม 2556  31 ธนัวำคม 2555   

ครบก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี  2,000,000.00  - 
ครบก ำหนดหลงัจำก 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี  3,556,000.00  3,778,000.00 
ครบก ำหนดหลงัจำก 5 ปี  4,444,000.00  6,222,000.00 

รวม  10,000,000.00  10,000,000.00 
 
32.5 บริษทัย่อย มีสัญญำเช่ำท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงบนโฉนดท่ีดินเป็นอำคำร 4 ชั้น เพ่ือประกอบธุรกิจโรงแรมอีกแห่งหน่ึง 

ก ำหนดระยะเวลำยี่สิบปี (20 ปี) เร่ิมตั้งแต่เดือนมกรำคม 2553 ส้ินสุดเดือนธันวำคม 2572 โดยตกลงช ำระค่ำเช่ำเป็นรำย
เดือน สุทธิจำกหกัภำษี ณ ท่ีจ่ำย เดือนละ 200,000 บำท  และมีกำรปรับอตัรำค่ำเช่ำรำยเดือนเพ่ิมข้ึน 10% ทุก ๆ  3 ปี  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 และ 2555 บริษทัยอ่ย มีภำระผกูพนัตำมสญัญำขั้นต ่ำตำมสญัญำ ซ่ึงตอ้งจ่ำยในอนำคต ดงัต่อไปน้ี  
  จ ำนวนเงิน (บำท) 
  ณ วนัท่ี 
  31 ธนัวำคม 2556  31 ธนัวำคม 2555 

ครบก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี  2,778,947.37  2,778,947.37 
ครบก ำหนดหลงัจำก 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี  11,949,473.68  14,728,421.05 
ครบก ำหนดหลงัจำก 5 ปี  42,340,931.37  42,340,931.37 
 รวม  57,069,352.42  59,848,299.79 

 
33. หนีสิ้นทีอ่ำจเกดิขึน้ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 บริษทัฯ มีหน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึนในภำยหนำ้ดงัน้ี 
33.1 สถำบนักำรเงินออกหนงัสือค ้ำประกนับริษทัฯ ค่ำไฟฟ้ำใหแ้ก่หน่วยงำนรัฐบำล จ ำนวน 1.62 ลำ้นบำท 
33.2 สถำบนักำรเงินออกหนงัสือค ้ำประกนับริษทัฯ ค่ำอำกรน ำเขำ้วตัถุดิบจำกต่ำงประเทศใหแ้ก่หน่วยงำนรัฐบำล จ ำนวน 0.56 ลำ้นบำท 
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34. กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

 ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2553 บริษทัและพนกังำนไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพส ำหรับพนักงำนข้ึนภำยใตก้ำรอนุมติัจำก
กระทรวงกำรคลงัตำมพระรำชบญัญติักองทุนส ำรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 เงินกองทุนน้ีประกอบดว้ยเงินส่วนท่ีพนกังำนจ่ำยสมทบ
ในอตัรำร้อยละ 3 ของเงินเดือนพนกังำนและส่วนท่ีบริษทัฯ จ่ำยสมทบให้ในอตัรำเดียวกนั พนกังำนจะไดรั้บเงินจำกกองทุนใน
กรณีท่ีออกจำกงำนตำมระเบียบของกองทุนดงักล่ำว กองทุนส ำรองเล้ียงชีพน้ีบริหำรโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุน ทิสโก ้
จ ำกดั  

35. กำรอนุมัติงบกำรเงิน  
งบกำรเงินน้ีอนุมติัใหอ้อกโดยกรรมกำรผูมี้อ ำนำจของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 27 กมุภำพนัธ์ 2557 
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ชื่อบริษัท บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)

ชื่อย่อ CIG

ประเภทธุรกิจหลัก ผลิตชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศ (ประเภทคอยล์)

เลขทะเบียนบริษัท 0107547000133

ทุนจดทะเบียน ทุนจดทะเบียน 483,393,859.50 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556)

ทุนจดทะเบียนชำาระแล้ว 300,974,908 บาท

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น 0.50 บาท

ที่ตั้งสำ�นักง�นใหญ่ เลขที่ 1/1 หมู่ที่ 7 ถนนบางคูวัด ตำาบลบางคูวัด อำาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000

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

ที่ตั้งสำ�นักง�นส�ข� เลขที่ 789/75 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ตำาบลหนองขาม 

อำาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

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

ที่ตั้งสำ�นักง�นส�ข� เลขที่ 526/1-3 หมู่ที่ 3 ซอยท่านผู้หญิง ถนนเทพารักษ์ ตำาบลเทพารักษ์ 

อำาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270

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

โฮมเพจ http://www.coilinter.com

บุคคลอ้�งอิง

น�ยทะเบยีนหลกัทรพัย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด 

เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ : 0-2229-2800 โทรสาร : 0-2359-1259

ผู้สอบบัญชี นายชัยยุทธ อังศุวิทยา หรือ นางณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885 

และ 4563 ตามลำาดับ หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ แห่งสำานักงาน 

เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท 

สำานักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท

เลขที่ 491/27 อาคารสีลมพลาซ่า ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม.10500

โทรศัพท์ : 0-2234-1676,0-2234-1678 โทรสาร : 0-2237-2133
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ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจหลัก

เลขทะเบียนบริษัท

ทุนจดทะเบียน

ที่ตั้งสำ�นักง�นใหญ่

โฮมเพจ

บริษัท เดอ ละไม จำ�กัด 

ธุรกิจบริก�ร ประเภท โรงแรม

0845547005846

ทุนจดทะเบียน  100,000,000.00 บ�ท (ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556)

ทุนจดทะเบียนชำ�ระแล้ว  100,000,000.00 บ�ท 

เลขที่ 171/4-9 หมู่ที่ 4 ตำ�บลมะเร็ต อำ�เภอเก�ะสมุย จังหวัดสุร�ษฏร์ธ�นี 

โทรศัพท์ : 0-7791-3250  โทรส�ร : 0-7791-3255 

http://www.samayabura.com

ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจหลัก

เลขทะเบียนบริษัท

ทุนจดทะเบียน

ที่ตั้งสำ�นักง�นใหญ่

บริษัท  ซีไอจี (ประเทศไทย) จำ�กัด 

ผลิตและจำ�หน่�ยอุปกรณ์ และชิ้นส่วนเครื่องปรับอ�ก�ศและเครื่องทำ�คว�มเย็นทุกชนิด

0135554002471

ทุนจดทะเบียน  25,000,000.00 บ�ท (ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556)

ทุนจดทะเบียนชำ�ระแล้ว  25,000,000.00 บ�ท

เลขที่ 1/1 หมู่ที่ 7 ถนนบ�งคูวัด ตำ�บลบ�งคูวัด อำ�เภอเมือง จังหวัดปทุมธ�นี 12000

โทรศัพท์ : 0-2976-5290 (อัตโนมัติ 10 ส�ย) 

โทรส�ร :  0-2976-5023, 0-2598-2332



C.I.Group Public Company Limited
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)

1/1Moo7, Bangkoowad Rd., Bangkoowad, A, Muang, Pathumthani 12000 Thailand

Tel. +66-(02)-976-5290, Fax. +66-(02)-976-5023 

1/1 ม.7 ถนนบ�งคูวัด ต.บ�งคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธ�นี 12000

โทรศัพท์ : (66) 0-2976-5290 แฟกซ์ : (66) 0-2976-5023

www.coilinter.com
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