สารบัญ
• จุดเด่นทางการเงิน
• ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
• สารจากประธานกรรมการ
• นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
• ลักษณะการประกอบธุรกิจ
• วิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำ�เนินงาน
• รายการระหว่างกัน
• ปัจจัยความเสี่ยง
• ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
• นโยบายการจ่ายเงินปันผล
• โครงสร้างการจัดการ
• การกำ�กับดูแลกิจการ
• ความรับผิดชอบต่อสังคม
• การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
• รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
• รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
• งบการเงินประจำ�ปีและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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6		
7
8
9
11
16
16
17
17
18
25
31
36
37
38
39

จุดเด่นทางการเงิน
2557 2556 2555
งบกำ�ไรขาดทุน
รายได้จากการขาย
กำ�ไร ก่อนหักต้นทุนการเงิน ภาษีเงินได้
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น
และรายได้อน่ื ทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับการดำ�เนินงาน (EBITDA)
กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิ
งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นสามัญ
จำ�นวนหุ้นสามัญที่ออกและชำ�ระเต็มมูลค่า
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น
กำ�ไรสุทธิต่อหุ้น
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น
อัตราการจ่ายเงินปัลผลต่อกำ�ไรสุทธิ
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตรากำ�ไรสุทธิต่อยอดขายสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อ EBITDA

(ล้านบาท)

2,289.36 1,836.08 1,736.97
128.90 104.43
68.38

(ล้านบาท)

88.96

65.90

39.22

1,471.50 1,274.18 1,144.31
446.26 280.41 170.24
1,025.24 993.77 974.07
(ล้านหุ้น)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(ร้อยละ)

26.40
38.83
3.37
2.50
74.19

26.40
37.64
2.50
2.00
80.12

26.40
36.90
1.49
1.75
117.80

(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
(เท่า)
(เท่า)

3.89
8.81
6.48
0.44
3.46

3.59
6.70
5.45
0.28
2.69

2.26
4.04
3.45
0.17
2.49
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งบแสดงฐานะการเงิน

อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)
8.81

2557

6.7

2556

4.04
2555

อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
(เท่่า)
0.44

2557

4

0.28

2556

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ร้อยละ)
6.48

2557

0.17
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2556

3.45
2555

อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อ EBITDA (เท่่า)
3.46

2555

5.45

2557

2.69

2556

2.49
2555

รายได้จากการขาย

กำ�ไรสุทธิ
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ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
ชื่อบริษัท
บริษัท ซี.พี.แอล.กรุ๊พ จำ�กัด (มหาชน)
ชื่อย่อ
ซีพีแอล / CPL
เลขทะเบียนบริษัท
0107537000289
ประเภทธุรกิจ
ธุรกิจฟอกหนังสำ�หรับผลิตรองเท้าและสินค้าเครื่องหนังทุกประเภท
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ทุนจดทะเบียน
263,999,950 บาท
ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 26,399,995 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท
ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่
700 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำ�บลบางปูใหม่ อำ�เภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ 02 709 5633 - 8
โทรสาร 02 709 6033, 02 709 6044
ฝ่ายเลขานุการ
โทรศัพท์ 02 709 5633 - 8 ต่อ 401
อีเมล์ secretary@cpl.co.th
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์ 02 709 5633 - 8 ต่อ 302
อีเมล์ ir.dept@cpl.co.th
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------บุคคลอ้างอิง
นายทะเบียนหลักทรัพย์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ที่ปรึกษากฎหมาย
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บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ
โทรศัพท์ 02 359 1200 2 โทรสาร 02 359 1059
บริษัท เอส เค แอคเคาน์แต็นท์ เซอร์วิสเซส จำ�กัด
นางสาววรรญา พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4387		
128/150 - 153 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 14 กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ 02 216 6464 โทรสาร 02 215 4772
สำ�นักงานพายัพ ขำ�อาจ ทนายความ
49/154 หมู่ 1 ตำ�บลบางระทึก อำ�เภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
โทรศัพท์ 081 8140793
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สารจากประธานกรรมการ
ในปี 2557 ที่ผ่านมา นับว่าบริษัทฯ ได้ผ่านบททดสอบทางธุรกิจ
อย่างงดงามอีกปีหนึ่ง ทั้งทีมผู้บริหารและพนักงานต่างมุ่งมั่นท�ำงาน
อย่างเต็มทีแ่ ละเต็มความสามารถ อีกทัง้ เป็นปีทรี่ าคาวัตถุดบิ ขึน้ มากกว่า
ทุกๆ ปี โดยเฉพาะราคาหนังดิบที่ไม่มีทีท่าว่าจะลดลง ดังนั้น บริษัทฯ
ต้องวางแผนและให้ความส�ำคัญกับกระบวนการผลิตทุกขัน้ ตอนการบริหาร
จัดการที่แม่นย�ำมากขึ้น เพื่อลดต้นทุนจากปัจจัยอื่นๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น
ตามมาจากการบริหารจัดการที่มุ่งมั่นและใส่ใจทุกกระบวนการ ส่งผลให้
ปีนี้บริษัทฯมียอดขายสูงมากกว่าทุกๆ ปีที่ผ่านมา
อย่างไรก็ตามทางบริษัทฯจะท�ำงานอย่างเต็มที่และเตรียมพร้อม
รับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างเข้มแข็งเต็มความ
สามารถสูง เพื่อให้บริษัทมีความได้เปรียบทางการแข่งขัน สามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังสามารถลดต้นทุนในการด�ำเนินงานในระยะยาวให้
ต�่ำลงได้อีกด้วย และจะพัฒนาศักยภาพบุคลากร กระบวนการท�ำงาน
การบริหาร เพื่อการเติบโตยิ่งๆ ขึ้นไป
ในขณะที่ธุรกิจของบริษัทมีความเจริญก้าวหน้าและมุ่งมั่นด�ำเนิน
งานอย่างต่อเนื่อง ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมยังเป็น
นโยบายทีส่ �ำคัญของบริษทั ทีต่ อ้ งด�ำเนินการควบคูไ่ ปกับการด�ำเนินธุรกิจ
ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านให้ความส�ำคัญ ส่งเสริม และให้ความร่วม
มือ ให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมสม�่ำเสมอตลอดหลาย
ปีที่ผ่านมา และจะไม่มีวันหยุดลง ตราบใดที่ยังด�ำเนินธุรกิจอยู่ในสังคม
บริษัทฯ จะท�ำให้ธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมเติบโตไปด้วยกัน
ท้ายสุดนีใ้ นนามของประธานกรรมการบริษทั ซี.พี.แอล กรุพ๊ จ�ำกัด
(มหาชน) ขอขอบคุณผูถ้ อื หุน้ และพนักงานทุกท่านทีไ่ ด้รว่ มกันสนับสนุน
การด�ำเนินงานของบริษทั ฯ เป็นอย่างดี และผมขอเรียนยืนยันในความมุง่
มั่นของคณะกรรมการบริษัท จะร่วมกันท�ำงานโดยยึดหลักความโปร่งใส
จรรยาบรรณ และบรรษัทภิบาล เพื่อมุ่งสร้างผลตอบแทนที่ดีที่สุดอย่าง
ยั่งยืนต่อไป

นายมาโนช วงษ์เจริญสิน
ประธานกรรมการ
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษทั ซี.พี.แอล.กรุพ๊ จำ�กัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจโรงงานฟอกหนังครบวงจร คือเริม่ ตัง้ แต่น�ำ หนังวัวดิบหมักเกลือ ผ่านกระบวนการ
ฟอก ย้อม และตบแต่งหนัง ทีอ่ าศัยทักษะความชำ�นาญและประสบการณ์ เพือ่ ให้ได้หนังฟอกสำ�เร็จรูปทีม่ คี ณุ ภาพสูง ซึง่ เป็นวัตถุดบิ ทีส่ �ำ คัญ
ในการผลิตรองเท้าหนัง กระเป๋าหนัง และผลิตภัณฑ์เครื่องหนังทุกประเภท ที่ใช้หนังแท้เป็นส่วนประกอบ
บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง คือ บริษทั ซีพแี อล อินเตอร์เนชัน่ แนล จำ�กัด ซึง่ เป็นการร่วมลงทุนกับพันธมิตรในประเทศจีน 3 ฝ่าย คือ ธุรกิจโรงงานฟอก
หนังและโรงงานผลิตรองเท้าในประเทศจีน เปิดโรงงานฟอกหนังทีเ่ มืองกวางโจว ประเทศจีน เมือ่ ปี พ.ศ. 2544 เพือ่ รองรับคำ�สัง่ ซือ้ ของลูกค้า
ในประเทศจีน เนือ่ งจากประสบปัญหาด้านการบริหารจัดการและกฎหมายท้องถิน่ ทำ�ให้ไม่สามารถดำ�เนินกิจการได้ ปัจจุบนั ได้มกี ารลงนาม
ในบันทึกข้อตกลงระหว่างผูซ้ อื้ รายใหม่ ซึง่ อยูใ่ นระหว่างขัน้ ตอนกฎหมายเพือ่ ตรวจสอบทรัพย์สนิ ของมูลค่าทีด่ นิ และสิง่ ปลูกสร้าง ซึง่ กำ�หนด
เสร็จสิ้นการตรวจสอบทรัพย์สิน ภายใน 30 เมษายน 2558
1.1 วิสยั ทัศน์ บริษทั ฯ มุง่ มัน่ พัฒนาเพือ่ ความเป็นหนึง่ ในวงการฟอกหนังชัน้ นำ�ของโลก ด้วยศักยภาพการบริหารและกระบวนการผลิต
		 ที่มีคุณภาพ, การจัดส่งสินค้าตรงต่อเวลา, สร้างมิตรภาพและความไว้ใจให้กับลูกค้าและให้ความสำ�คัญกับสิ่งแวดล้อม
1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำ�คัญ
		 เดือน ธันวาคม 2556 ได้รบั การรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 14001 : 2004 ด้าน Leather Tanning จาก United Registrar
		 of System เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพของโรงงานฟอกหนังในประเทศไทย ให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับจากทั่วโลก
		 เข้าร่วมโครงการ Eco Industril Town กับ สำ�นักงานอุตสหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ ได้รับการรับรองเป็นโรงงาน
		 อุตสาหกรรมสีเขียว Green Industry ระดับ 3 กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม
1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
		 กลุม่ ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ แบ่งเป็นกลุม่ เจริญสิน และ กลุม่ ตระกูลเฉิน ในสัดส่วนร้อยละ 51 และ ร้อยละ 14 ตามลำ�ดับ (ข้อมูลจาก บริษทั
		 ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ปทท) จำ�กัด ณ วันปิดสมุดทะเบียน ปี 2558)
1.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่
		 บริษทั อีเกิล้ เคมีคอล อินดัสตรี จำ�กัด หมายเลขทะเบียนบริษทั 0115533000711 ตัง้ เมือ่ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2533 ผลิต
		 และจำ�หน่ายสีอตุ สาหกรรม,เคมีภณั ฑ์ ตัง้ อยูท่ ี่ 888/18 หมู่ 6 ถนนสุขมุ วิท ตำ�บลบางปูใหม่ อำ�เภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
		 ทุนจดทะเบียน 100,000,000 ล้านบาท ความสัมพันธ์ระหว่างบริษทั ฯ กับ บริษทั อีเกิล้ เคมีคอล อินดัสตรี จำ�กัด โดยมีกลุม่ ผูถ้ อื หุน้
		 รายใหญ่กลุม่ เดียวกันและกรรมการร่วมกัน จำ�นวน 2 คน โดยบริษทั ฯ ซือ้ สินค้าจากบริษทั อีเกิล้ เคมีคอล อินดัลตรี จำ�กัด คือ
		 เคมีภัณฑ์เพื่อใช้ในการผลิต การซื้อขายในระหว่างบริษัทฯ และ บริษัท อีเกิ้ล เคมีคอล อินดัสตรี จำ�กัด เป็นการดำ�เนินตาม
		 ธรรมเนียมปฎิบตั ปิ กติเหมือนเช่นคูค่ า้ รายอืน่ ๆ ทัว่ ไป ความจำ�เป็นทีต่ อ้ งมีการซือ้ ขายระหว่างกัน เนือ่ งจาก บริษทั อีเกิล้ เคมีคอล
		 อินดัสตรี จำ�กัด เป็นผู้แทนจำ�หน่ายเคมีภัณฑ์ของบริษัทชั้นนำ�จากต่างประเทศแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย อาทิเช่น
		 Lanxess pte.ltd, Alpha Chemical, Vandoni, BASF เป็นต้น
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ลักษณะการประกอบธุรกิจและผลการด�ำเนินงาน
บริษัท ซี.พี.แอล.กรุ๊พ จ�ำกัด (มหาชน) ด�ำเนินธุรกิจ ผู้ผลิตและจ�ำหน่ายหนังวัวฟอกส�ำเร็จรูป กระบวนการผลิตเริ่มต้นจากการ
คัดสรรและน�ำเข้าหนังวัวหมักเกลือที่มีคุณภาพ ส่วนใหญ่น�ำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นหลัก และน�ำเข้าสารเคมีที่ใช้ส�ำหรับฟอก
หนังที่ได้มาตรฐานจากยุโรปและอเมริกา หนังดิบ (หนังวัวหมักเกลือ) และสารเคมี นับเป็นวัตถุดิบหลักในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท
บริษทั ฯ มีบคุ ลากรทีม่ คี วามรูค้ วามเชีย่ วชาญและประสบการณ์ดา้ นการฟอกหนัง เริม่ ต้นจากการฟอกหนัง ย้อมหนัง และตบแต่งหนัง
รวมถึงการน�ำเทคโนโลยีทที่ นั สมัยและเครือ่ งจักรและอุปกรณ์ทมี่ คี ณุ ภาพสูงมาเป็นส่วนช่วยในการท�ำงานท�ำให้กระบวนการผลิตของบริษทั ฯ
มีศักยภาพ ท�ำให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับของลูกค้า
การด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ซี.พี.แอล.กรุพ๊ จ�ำกัด (มหาชน) เป็นการด�ำเนินธุรกิจให้ความใส่ใจในเรือ่ งคุณภาพสินค้าและการพัฒนา
บุคลากรเพื่อเป็นหน่วยสนับสนุนให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน และได้รับการับรองมาตรฐานจากสถาบันที่มีชื่อเสียงทางด้านระบบการ
จัดการคุณภาพการจัดการสิง่ แวดล้อมอาทิเช่น การรับรองจาก URS ในมาตรฐาน ISO9001 : 2008, ISO : TS16949 : 2009, ISO14001 : 2004
และยังได้รับการรับรองจากสถาบันระดับโลกเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมระดับเหรียญทองจาก BLC รวมถึงการรับรองด้านการวิจัย
และพัฒนา การคัดเกรดหนัง จากสถาบัน SATRA มาตรฐานดังกล่าวข้างต้นเป็นระบบที่ทางบริษัทและผู้บริหารมุ่งมั่นและพัฒนาและ
ด�ำเนินการมาอย่างต่อเนื่องทุกปี และจะรักษาและพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้นไป เพื่อเป็นมาตรฐานการด�ำเนินงานต่อไปในอนาคต
สินค้าของบริษัทฯร้อยละ 90 ขายให้กับโรงงานผลิตรองเท้าที่มีชื่อเสียง อาทิ เช่น Adidas, Timberland, Marks & Spencer,
Lacoste, และอื่นๆ ซึ่งเป็นแบรนด์รองเท้าที่ต้องการสินค้าที่มีคุณภาพสูง ก�ำลังการผลิตของบริษัท 2,500,000 ตารางฟุต ต่อเดือน
เป็นก�ำลังการผลิตคงที่เพื่อรักษาและพัฒนาคุณภาพสินค้าต่อไป
ตลาดส่งออกที่ส�ำคัญได้แก่ ประเทศจีน, ประเทศเวียดนาม, ประเทศอินโดนีเซีย, ประเทศอินเดีย, กัมพูชา และบังคลาเทศ เป็นต้น

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ คือหนังวัวฟอกส�ำเร็จรูป ได้แก่ หนังผิวฟอกส�ำเร็จรูป (Full Grain Leather) และหนังท้องฟอกส�ำเร็จรูป
(Suede Split Leather) ผลิตภัณฑ์ของบริษัทผลิตเพื่อส่งให้กับโรงงานรองเท้าทั้งในและต่างประเทศส่วนใหญ่เป็นหนังประเภท
หนังนูบัค, หนังน�้ำมัน, หนังท�ำสี, หนังท้อง และหนังกันน�้ำ บริษัทท�ำการผลิตตามการสั่งซื้อของลูกค้า
ลักษณะการจ�ำหน่ายหนังวัวฟอกส�ำเร็จรูปทุกชนิด มีลักษณะเป็นแผ่น ต้องผ่านการวัดฟุตก่อนท�ำการจ�ำหน่ายทุกครั้ง
หน่วยของการขายสินค้า เป็นหน่วยตารางฟุต
ระยะเวลาการผลิตสินค้าตั้งแต่เริ่มกระบวนการผลิตจนเป็นหนังวัวฟอกส�ำเร็จรูป ประมาณ 23 วัน และท�ำการจัดส่งให้กับ
ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศเป็นล�ำดับต่อไป

รายงานประจำ�ปี 2557 l บริษัท ซี.พี.แอล กรุ๊พ จำ�กัด (มหาชน)
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โครงสร้างรายได้
ประเภทรายได้
รายได้จากการขาย
รายได้อื่นๆ
		 กำ�ไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
		 ดอกเบี้ยรับ
		 รายได้ชดเชยภาษีอาการ
		 อื่นๆ		
รวม

ปี 2557
ล้านบาท
2,289.37

%

ปี 2556
ล้านบาท
99.08 1,836.08

15.98
1.67
3.32
0.08
2,310.42

0.69
4.97
0.07
2.80
0.14
2.75
0.02
0.19
100 1,768.85

%
99.42

ปี 2555
ล้านบาท
1,736.97

%
99.00

0.27
0.15
0.14
0.02
100

10.58
2.44
4.09
1.31
1,777.74

0.60
0.14
0.23
0.03
100

การตลาดและการแข่งขัน
ในปี 2557 ก็ยงั คงคาดการณ์ประมาณยอดผลิตหนังฟอกส�ำเร็จรูปที่ 30 ล้านตารางฟุต โดยในปีนคี้ วามต้องการหนังเพือ่ ผลิตรองเท้า
ได้เปลีย่ นไปจากปี 2556 โดยในปี 2556 ราคาหนังดิบมีการปรับตัวขึน้ สูง ท�ำให้ลกู ค้าเปลีย่ นวัสดุในการใช้ทำ� รองเท้าจากหนังผิว (FG) เป็น
หนังท้อง (Split) ซึ่งมีราคาถูกกว่า ท�ำให้สัดส่วนการขายหนังท้องมีจ�ำนวนมากขึ้น แต่ในปี 2557 เนื่องจากราคาหนังท้องมีการปรับตัวสูง
ขึน้ และประสบปัญหาหนังท้องขาดตลาด ท�ำให้ลกู ค้ามีการปรับไปใช้วสั ดุที่ไม่ใช่หนังเพิม่ ขึน้ ในจังหวะเดียวกันความต้องการการใช้หนังทีม่ ี
ความหนามาก มีความต้องการสูงขึน้ เนือ่ งมาจากสภาพอากาศเมือ่ สิน้ ปี 2556 มีอากาศเย็นจัดและหนาวเป็นระยะเวลายาวนาน ท�ำให้การใช้
รองเท้าประเภทต่างๆ  ต้องใช้หนังหนาและมีคณุ สมบัตกิ นั น�ำ 
้ และเป็นทีต่ อ้ งการของลูกค้าอย่างมาก ซึง่ โรงงานฟอกหนังทีท่ ำ� หนังหนาและกันน�ำ้
มีจำ� นวนน้อย ท�ำให้ปนี บี้ ริษทั ฯ ได้รบั ค�ำสัง่ ซือ้ หนังผิวประเภทนีม้ ากกว่าปกติ โดยปัจจุบนั มีคำ� สัง่ ซือ้ เต็มก�ำลังการผลิตจนถึงเดือน มิถนุ ายน
ปี 2558
ส�ำหรับคู่แข่งขันในประเทศไม่ค่อยเป็นปัญหามากนัก ทั้งนี้เพราะโรงงานฟอกหนังในประเทศส่วนใหญ่ไม่ได้ซื้อหนังดิบไว้เพื่อสต็อค
สินค้าส�ำหรับผลิตเนื่องจากราคาแพง ท�ำให้ลูกค้าในประเทศท�ำการติดต่อซื้อกับบริษัทฯ แต่เนื่องจากราคาหนังส�ำเร็จรูปที่ขายในประเทศ
ค่อนข้างต�่ำ  ท�ำให้บริษัทฯ ไม่สามารถรับค�ำสั่งซื้อได้ทั้งหมด บริษัทฯ จะรับค�ำสั่งซื้อต่อเมื่อเป็นราคาที่ทางบริษัทฯ เสนอขายและผู้ซื้อ
ในประเทศยอมรับราคาเท่านั้น
ส�ำหรับคูแ่ ข่งขันในต่างประเทศได้ทยอยลดก�ำลังการผลิตลง เนือ่ งจากราคาหนังส�ำเร็จรูปไม่สมั พันธ์กบั ต้นทุนการผลิต โดยส่วนใหญ่
จะลดก�ำลังการผลิตลง 20-30% หรือไม่ก็ต้องซื้อหนังดิบจากแหล่งที่มีราคาถูกแต่จะมีปัญหาเรื่องคุณภาพของหนังส�ำเร็จรูปสูงขึ้น ซึ่งเป็น
ปัญหาของโรงฟอกหนังเกือบทุกโรงงาน
อย่างไรก็ดีการซื้อขายส่วนใหญ่จะด�ำเนินการผ่านแบรนด์สินค้าที่มีชื่อเสียงระดับโลกหากบริษัทยังคงรักษาคุณภาพของสินค้าและ
พัฒนาให้ดียิ่งขึ้นท�ำให้ได้เปรียบคู่แข่ง ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้า ท�ำให้มียอดการสั่งซื้อจากแบรนด์รองเท้าอย่างต่อเนื่อง
และอาจจะเพิ่มมากขึ้นต่อไปในอนาคต
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วิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงาน
บริษัท ซี.พี.แอล.กรุ๊พ จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจเป็นโรงงานฟอกหนังครบวงจร คือเริ่มตั้งแต่น�ำหนังวัวดิบหมักเกลือ
น�ำมาฟอกผ่านขัน้ ตอนการผลิตทีต่ อ้ งอาศัยทักษะความช�ำนาญและประสบการณ์ เพือ่ ให้ได้หนังฟอกส�ำเร็จรูปทีม่ คี ณุ ภาพสูง ซึง่ เป็นวัตถุดบิ
ที่ส�ำคัญในการผลิตรองเท้าหนัง กระเป๋าหนัง และผลิตภัณฑ์เครื่องหนังทุกประเภท
ในปี 2557 ราคาต้นทุนวัตถุดบิ หนังยังคงมีราคาสูงขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง ประกอบกับค่าเงินบาททีแ่ ข็งค่าตลอดปี 2557 มีผลท�ำให้ราคา
ต้นทุนโดยรวมไม่ลดลง เนื่องจากมีค่าแรงสูงสืบเนื่องจากการประกาศของรัฐบาลปีที่แล้ว และมีต้นทุนวัตถุดิบสูงขึ้นทั้งราคาวัตถุดิบและ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเงินดอลล่าร์สหรัฐ ถึงแม้ว่าเมื่อประมาณกลางปี 2557 บริษัทฯ ได้มีการขอความร่วมมือจากลูกค้าในการ
ขอขึ้นราคาสินค้า เพื่อให้เป็นการสอดคล้องกับราคาต้นทุนที่สูงขึ้นก็ตาม

ผลการดำ�เนินงานของบริษัท
รายการ / ปี
รายได้จากการขาย
ต้นทุนขาย
กำ�ไรขั้นต้น

2557 / ล้านบาท
2,289.37
2,055.35
234.01

2556 / ล้านบาท
1,836.08
1,622.24
213.84

เพิ่มขึ้น (ลดลง) / ล้านบาท
453.29
433.11
20.17

บริษัทฯ มีก�ำไรขั้นต้นร้อยละ 10.22 ลดลงจากร้อยละ 11.65 หรือลดลงร้อยละ 12.27 ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ คือหนังฟอก
ส�ำเร็จรูป ใช้เป็นวัตถุดบิ ในการผลิตเครือ่ งหนัง แบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ 2 ประเภทคือหนังผิวและหนังท้อง หน่วยขายเป็นขนาดพืน้ ทีค่ อื
ตารางฟุต วัตถุดิบของสินค้าเริ่มจากหนังวัวหมักเกลือทั้งตัว เมื่อผ่านขบวนการฟอกแล้วสามารถผ่าแยกออกเป็น 2 ส่วนก่อนจะน�ำไป
ย้อม การผ่าแยกชั้นหนังจะได้หนังผิวอยู่ด้านบนซึ่งเป็นส่วนด้านนอกของตัววัว ส่วนหนังท้องอยู่ด้านล่างเป็นส่วนด้านในของตัววัว พื้นที่
ของหนังผิวจะมีขนาดใหญ่กว่าหนังท้อง เนื่องจากส่วนของหนังท้องจะมีส่วนของพังผืดซึ่งต้องตัดทิ้งไป ดังนั้นต้นทุนหนังผิวจึงสูงกว่า
หนังท้องเมือ่ ค�ำนวณตามขนาดพืน้ ทีท่ ไี่ ด้ ราคาขายหนังผิวจึงสูงกว่าหนังท้อง ดังนัน้ สัดส่วนการขายผลิตภัณฑ์จงึ มีผลกับรายได้ของบริษทั ฯ
ในปัจจุบันลูกค้าโดยรวมเป็นผู้ผลิตรองเท้าเป็นส่วนใหญ่ได้แก่แบรนด์เนมTIMBERLAND, MARC STEVEN, ADIDAS, LACOSTE,
SALOMON, DR.MARTENS เป็นต้น โดยมีส่วนแบ่งการตลาดดังนี้

Other 27.06%

Timberland 32.73%

Dr. Martens 3.09%

Salomon 3.24%
Lacost 4.91%
Adidas 12.44%

Marc Steven 16.53%
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11

ในปี 2557 บริษทั ฯได้เปลีย่ นแปลงสัดส่วนการขายจากเดิมมีสดั ส่วนการขายหนังผิวต่อหนังท้อง 76 : 24 มาเป็น 85 : 15 จะเห็นได้วา่ สัดส่วน
ในการขายหนังผิวเพิม่ ขึน้ แทนสัดส่วนหนังท้องทีล่ ดลง จึงเป็นสาเหตุหนึง่ ทีท่ �ำให้ยอดขายเพิม่ ขึน้ นอกจากนีร้ ายได้จากการขายทีเ่ พิม่ ขึน้
ยังมีผลมาจากบริษัทฯ ได้รับออเดอร์จากลูกค้าในปริมาณที่เพิ่มขึ้นและเป็นปริมาณที่ท�ำให้สัดส่วนการขายระหว่างหนังผิวและหนังท้อง
เพิ่มขึ้น
เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ด้วยสาเหตุเหล่านี้ท�ำให้บริษัทฯ มีรายได้จากการขายเพิ่มขึ้น 453.25 ล้านบาท

ด้านต้นทุนขาย
เนือ่ งจากปริมาณขายเพิม่ ขึน้ ต้นทุนขายก็เพิม่ ขึน้ ด้วยโดยเพิม่ จาก 1,622.24 ล้านบาทเป็น 2,055.35 ล้านบาท ต้นทุนทีเ่ พิม่ ขึน้ นอกจาก
เป็นการเพิม่ ขึน้ ตามปริมาณการขายแล้วยังเป็นการเพิม่ ขึน้ ของต้นทุนวัตถุดบิ อย่างต่อเนือ่ งจากปีทผี่ า่ นมาอีกด้วย บริษทั ฯ น�ำเข้าวัตถุดบิ
หนังวัวหมักเกลือหรือเรียกว่าหนังเค็ม เนื่องจากคุณภาพหนังเหมาะสมกับสินค้าที่ลูกค้าต้องน�ำไปผลิตต่อ แต่ก็มีราคาสูงซึ่งเป็นราคา
ก�ำหนดโดยตลาดโลก บริษัทฯ ไม่สามารถต่อรองราคาได้มากนัก อย่างไรก็ตามบางครั้งลูกค้าก็ยอมรับได้ในกรณีบริษัทฯ ขอขึ้นราคา
หากวัตถุดิบมีราคาสูงขึ้น
ในปี 2557 บริษทั ฯ น�ำเข้าวัตถุดบิ หนังมีมลู ค่าทัง้ สิน้ 1,607 ล้านบาท ส่วนปี 2556 มีวตั ถุดบิ หนังน�ำเข้ามูลค่า 1,227 ล้านบาทสูงกว่าเดิม
380 ล้านบาท และมีปริมาณเพิ่มขึ้น 39,894 ตัว ปริมาณที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากมีออเดอร์เพิ่มขึ้นจากลูกค้า แต่ก็มีบางส่วนที่เก็บเป็นสต๊อก
ตามแผนการบริหารของบริษัทฯ เพื่อไม่ให้วัตถุดิบขาดจ�ำนวน ราคาต้นทุนวัตถุดิบหนังเฉลี่ยสูงขึ้นตัวละ 583 บาท ส่วนเคมีมีมูลค่าซื้อ
419.37 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 73.85 ล้านบาท ปริมาณการซือ้ เคมีจะปรับตัวไปตามปริมาณการซือ้ หนัง เนือ่ งจากต้องใช้เคมีเป็นตัวส่วนหนึง่
ในกระบวนการผลิตให้ได้หนังส�ำเร็จรูป ส่วนด้านค่าแรงปรับตัวสูงขึ้นมากทั้งก�ำลังคนที่เพิ่มขึ้นและค่าแรงที่มีผลตามประกาศของรัฐบาล
เมือ่ ปีกอ่ นส่วนต้นทุนการผลิตก็ปรับตัวตามปริมาณการผลิต เมือ่ ปริมาณขายเพิม่ ขึน้ ประกอบกับการปรับตัวสูงขึน้ ของต้นทุนการผลิตต่างๆ
ท�ำให้ต้นทุนขายโดยรวมเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบระหว่างปี 2557 และ 2556 มีส่วนต่างต้นทุนขาย 433.11 ล้านบาท ในขณะเดียวกันเปรียบ
เทียบขายระหว่างปี 2557 และ 2556 มีส่วนต่างรายได้จากการขายเพิ่มขึ้น 453.29 ล้านบาท ถึงแม้ว่าส่วนต่างยอดขายจะมากกว่า
ส่วนต่างต้นทุนที่เพิ่มขึ่น แต่เมื่อเทียบเป็นอัตราก�ำไรขั้นต้น ในปี 2557 มีก�ำไรขั้นต้นร้อยละ 10.22 ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 2556
มีก�ำไรขั้นต้นร้อยละ 11.65
ประเภทรายได้
ก�ำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
รายได้อื่นๆ
รวมรายได้อื่นๆ

ปี 2557 / ล้านบาท

ปี 2556 / ล้านบาท

15.98
5.07
21.05

4.97
5.73
10.71

นอกจากรายได้จากการขายแล้วบริษทั ฯ ยังมีรายได้อนื่ ได้แก่ ดอกเบีย้ จากเงินลงทุนในหุน้ กู้ เงินรับคืนอากร 19 ทวิ ก�ำไรจากอัตรา
แลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ บริษทั ฯ น�ำเข้าวัตถุดบิ และส่งออกสินค้าส�ำเร็จรูปโดยใช้สกุลเงินดอลล่าห์สหรัฐภายใต้เงือ่ นไขระบบเครดิต
ในรูปทรัสต์รซี ที ดังนัน้ ไม่วา่ จะเป็นการน�ำเข้าวัตถุดบิ หรือส่งออกสินค้าส�ำเร็จรูป จะท�ำให้มผี ลต่างของช่วงเวลาในการช�ำระหนี้ เกิดผลต่าง
ของอัตราแลกเปลีย่ นทีเ่ ปลีย่ นแปลงทุกวัน ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงต้องรับรูก้ �ำไรหรือขาดทุนจากการช�ำระหนีอ้ ย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ ในปี 2557 บริษทั ฯ
น�ำเข้าวัตถุดบิ ในปริมาณมากกว่าปี 2556 ส่วนหนึง่ น�ำมาผลิตสินค้าและอีกส่วนหนึง่ น�ำมาเก็บสต๊อค ส่วนปริมาณการส่งออกก็เพิม่ ขึน้ เมือ่
เทียบกับการส่งออกของปีทผี่ า่ นมา บริษทั ฯ มีก�ำไรจากอัตราแลกเปลีย่ นเพิม่ ขึน้ จาก 4.97 ล้านบาทเป็น 15.98 ล้านบาท เป็นผลมาจากความ
แตกต่างอัตราแลกเปลี่ยนด้านรับที่มีผลก�ำไรมากกว่าด้านจ่ายที่มีผลขาดทุน บริษัทฯ ส่งออกในปี 2557 ร้อยละ 85.15 ได้รับคืนเงินอากร
19 ทวิ 1.92 ล้านบาทเนื่องจากน�ำเข้าวัตถุดิบมาผลิตและส่งออก และได้รับดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุนหุ้นกู้และเงินฝากประจ�ำ 1.73
ล้านบาท และในแต่ละเดือนยังมีรายได้จากค่าเช่าสถานที่วางตู้เอทีเอ็มของธนาคารเดือนละ 3,000 บาท
ประเภทรายการ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงิน
ลงทุน
ต้นทุนทางการเงิน
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2557 / ล้านบาท

ร้อยละ

2556 / ล้านบาท

ร้อยละ

38.14
88.52
9.37

1.67
3.87
0.41

48.14
82.60
3.67

2.62
4.50
0.20

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ล้านบาท
(10.00)
5.92
5.70

7.29

0.32

4.24

0.23

3.05
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บริษทั ฯ น�ำเข้าวัตถุดบิ เพิม่ ขึน้ ท�ำให้มคี า่ ใช้จา่ ยต้นทุนทางการเงินเพิม่ ขึน้ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมธนาคารในการขอเปิดแอลซี ดอกเบีย้
จากการท�ำทรัสรีซีตค่าธรรมเนียมโอนเงินระหว่างธนาคาร ในปี 2557 ต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้นจาก 4.24 ล้านบาทเป็น 7.29 ล้านบาท
คิดเป็นเพิม่ ขึน้ 3.05 ล้านบาท เมือ่ คิดเป็นร้อยละของยอดขายเท่ากับ 0.32 เพิม่ ขึน้ จาก 0.23 เมือ่ เทียบกับปีทผี่ า่ นมา เพิม่ ขึน้ เนือ่ งจากมีการ
น�ำเข้าวัตถุดบิ ในปริมาณเพิม่ ขึน้ และมีมลู ค่าสูงขึน้ ตามราคาวัตถุดบิ บริษทั ฯ จึงมีภาระดอกเบีย้ และค่าธรรมเนียมธนาคารเพิม่ สูงขึน้ บริษทั ฯ
มีคา่ ใช้จา่ ยขายลดลง 10 ล้านบาท เป็นผลมาจากปีทผี่ า่ นมามีการเจรจาต่อรองเรือ่ งค่าใช้จา่ ยการส่งออกเพือ่ ขจัดปัญหาค่าใช้จา่ ยซำ�้ ซ้อน
และมีการบริหารจัดการจ�ำนวนเที่ยวการขนส่งสินค้าเพื่อลดต้นทุนการด�ำเนินงาน ท�ำให้สามารถลดต้นทุนได้ถึง 7.79 ล้านบาท
นอกจากนี้ ค่าใช้จ่าย อื่นๆ ก็ลดลง เช่น ค่าชดเชยค่าใช้จ่ายส่งสินค้าล่าช้า ค่าใช้จ่ายเดินทางพบลูกค้าค่าใช้จ่ายด้านขนส่ง จะมีเพียง
ค่าใช้จ่ายบางประเภทที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ ค่าน�้ำมันรถเพิ่มขึ้นเพราะราคาน�้ำมันสูงขึ้น ค่าประกันสินค้าเนื่องจากส่งสินค้าเพิ่มขึ้น ค่ารับรอง
ลูกค้าเพราะหาลูกค้าเพิ่มขึ้น แต่ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเหล่านี้ก็สมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายที่ลดลงแล้วมีจ�ำนวนน้อยกว่า จึงท�ำให้
ค่าใช้จ่ายขายรวมลดลง ส่วนค่าใช้จ่ายบริหารมีจ�ำนวนเพิ่มขึ้น เนื่องจากเงินเดือนเพิ่มขึ้นทุกปี ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานก็เพิ่มขึ้นด้วย
ได้แก่ค่าเบี้ยประกันสังคม ค่าสวัสดิการต่างๆ
ในปี 2557 บริษัทมุ่งพัฒนาบุคคลากรในองค์กรให้มีคุณภาพมีความรู้ความสามารถสามารถแข่งขันกับผู้อื่นได้ เพื่อสามารถ
ขับเคลื่อนบริษัทฯ ก้าวไปข้างหน้าพร้อมกัน ให้รู้จักอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีคุณค่า เอาใจใส่สิ่งแวดล้อมที่เป็นอยู่โดยไม่ท�ำลาย
และอนุรักษ์ให้ดีขึ้น มีส่วนร่วมในสังคม เช่น สนับสนุนพนักงานให้มีการบริจาคโลหิต ให้มีส่วนร่วมในการปลูกป่า บริษัทจึงมีรายจ่าย
เหล่านี้เพิ่มขึ้น ได้แก่รายจ่ายเกี่ยวกับการอบรมสัมมนา การบริจาค รายจ่ายค่าสมาชิกต่างๆ เช่นสมาชิกเครื่องหนังโลก ซึ่งเน้น
คุณภาพสินค้าที่ดีและไม่ท�ำลายสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ก็ยังคงมีนโยบายควบคุมค่าใช้จ่ายเพื่อลดการสูญเสีย ด้านรายได้จาก
การด�ำเนินงาน ได้แก่ การดูแลทรัพย์สินให้มีสภาพพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา ดังนั้นทรัพย์สินที่มีอายุการใช้งานมานานต้องซ่อมอยู่
ตลอดเวลาก็จะพิจารณาให้เปลี่ยนใหม่เพื่อลดค่าใช้จ่าย ช่วยให้การท�ำงานมีประสิทธิภาพ แต่มีค่าใช้จ่ายที่บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้
ในทันทีต้องใช้เวลาได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการด้อยค่าการลงทุน เนื่องจากบริษัทฯได้ลงทุนในธุรกิจแห่งหนึ่งในต่างประเทศ แต่ปัจจุบัน
ก�ำลังอยู่ในขั้นตอนด�ำเนินการขายสินทรัพย์ที่มีอยู่ ซึ่งต้องอาศัยเวลาตามขั้นตอนตามกฎหมาย ซึ่งท�ำให้บริษัทฯมีผลขาดทุนจากการ
ด้อยค่าเงินลงทุน 9.37 ล้านบาทสูงกว่าปีที่ผ่านมา มีด้อยค่า 3.67 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.70 ล้านบาท ทั้งนี้เนื่องจากการลงทุนใน
ต่างประเทศเป็นเงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐ การค�ำนวณตั้งค่าเผื่อต้องแปลงหน่วยเป็นค่าเงินบาท ในปี 2557 ค่าเงินบาทต่อสกุลเงินดอลล่าร์
สหรัฐแข็งค่ากว่าปี 2556 ท�ำให้การค�ำนวณตั้งค่าเผื่อการด้อยค่ามีผลเพิ่มขึ้นด้วยเพราะมูลค่าปัจจุบันสูงตามมูลค่าอัตราแลกเปลี่ยน
ณ สิ้นปี

ผลของการด�ำเนินงานแสดงถึงความสามารถในการหาก�ำไร
ประเภทรายการ
รายได้จากการขาย
ต้นทุนขาย
ก�ำไรขั้นต้น
รายได้อื่นๆ
รวมรายได้
ค่าใช้จ่ายการขายและบริหาร
ก�ำไรจากการด�ำเนินงาน
ภาษีเงินได้
ก�ำไรสุทธิ
ผลขาดทุนจากประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย
ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จ

2557 / ล้านบาท
2,289.37
2,055.35
234.01
21.06
2,310.43
143.31
111.76
22.80
88.96
4.69
84.27

2556 / ล้านบาท
1,836.08
1,622.24
213.84
10.71
1846.79
138.64
75.20
19.99
65.90
65.90
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ผลการด�ำเนินงานปี 2557 บริษทั ฯ มีก�ำไรขัน้ ต้น 234.01 ล้านบาทคิดเป็นอัตราก�ำไรขัน้ ต้นร้อยละ 10.22 เทียบกับปี 2556 มีก�ำไร
ขัน้ ต้น 213.84 ล้านบาทคิดเป็นอัตราก�ำไรขัน้ ต้นร้อยละ 11.65 แสดงถึงความสามารถในการหาก�ำไรลดลงร้อยละ 12.27 คิดเป็นมูลค่า 20.17
ล้านบาท ก�ำไรจากการด�ำเนินงาน ปี 2557 มีมลู ค่า 111.76 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 4.88 ส่วน ปี 2556 ก�ำไรจากการด�ำเนินงานเท่ากับ 85.90
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.68 เมือ่ เทียบก�ำไรจากการด�ำเนินงานระหว่าง ปี 2557 กับ ปี 2556 ต่างกันเล็กน้อย แสดงให้เห็นความสามารถ
ในการหารายได้จากการขายสุทธิไม่ได้ลดลงจากปีทผี่ า่ นมา บริษทั ฯ มีการควบคุมดูแลค่าใช้จา่ ยขายและบริหาร แม้วา่ จะเพิม่ จาก 138.64
ล้านบาทเป็น 143.31 ล้านบาทก็ตาม แต่เมือ่ คิดเป็นร้อยละของรายได้ ค่าใช้จา่ ยขายและบริหารของปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 6.26 น้อยกว่า
ปี 2556 ซึง่ มีคา่ ใช้จา่ ยขายและบริหาร ร้อยละ 7.55 ของรายได้ แสดงถึงความสามารถในการหาก�ำไรดีขนึ้ ส�ำหรับในปี 2557 บริษทั ฯ รับรู้
จากผลขาดทุนจากประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 4.69 ล้านบาท ซึ่งการค�ำนวณประมาณการจะเปลี่ยนทุกสามรอบปี และ
ในปีนเี้ ป็นปีครบรอบสามปีซงึ่ ต้องใช้สมมติฐานมากมาย เมือ่ เวลาผ่านไปสมมติฐานก็เปลีย่ นไปด้วย ค่าใช้จา่ ยทีป่ ระมาณการไว้จงึ เปลีย่ นแปลงไป
ท�ำให้ก�ำไรสุทธิจากการด�ำเนินงานลดลง
จากประมาณการทีเ่ ปลีย่ นไป บริษทั ฯ มีก�ำไรสุทธิส�ำหรับปี 2557 จ�ำนวน 88.96 ล้านบาท มีก�ำไรเบ็ดเสร็จ 84.27 ล้านบาท ผูถ้ อื หุน้
ได้รับผลตอบแทนจากก�ำไรสุทธิคิดเป็นร้อยละ 8.68

ฐานะการเงิน
สินทรัพย์
เงินสด
ลูกหนี้การค้าสุทธิ
สินค้าคงเหลือสุทธิ
เงินลงทุนระยะยาว
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนสุทธิ
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ
สินทรัพย์รวม

2557 / ล้านบาท

2556 / ล้านบาท

69.17
118.92
967.65
38.29
124.59
124.26
1,442.88

77.42
94.12
754.42
65.65
119.06
128.14
1,275.18

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษทั ฯ มีสนิ ทรัพย์รวมมูลค่า 1,442.88 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จาก 1,275.18 ล้านบาท จากปีกอ่ นซึง่ มีมลู ค่า
เพิม่ ขึน้ 167.70 ล้านบาท การเพิม่ ขึน้ ของสินทรัพย์เป็นการเพิม่ ขึน้ ของสินค้าคงคลังและอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน ในปี 2557 บริษทั ฯ
มีสินทรัพย์หมุนเวียน 1,155.86 ล้านบาท มีหนี้สินหมุนเวียน 410.06 ล้านบาท ท�ำให้บริษัทฯ มีสภาพคล่อง 2.82 เท่า เทียบกับปี 2556
มีสินทรัพย์หมุนเวียน 936.09 ล้านบาท หนี้สินหมุนเวียน 252.95 ล้านบาท มีสภาพคล่อง 3.70 เท่า บริษัทฯ มีสภาพคล่องลดลง
เนือ่ งจากมีสต๊อกวัตถุดบิ มากกว่าปีกอ่ น แต่วตั ถุดบิ เหล่านีก้ จ็ ะลดจ�ำนวนลงในเวลาต่อมาตามปริมาณออเดอร์ลกู ค้าในปีหน้า ในปีนบี้ ริษทั ฯ
มีการจ�ำหน่ายสินค้าในประเทศอัตราร้อยละ 15 ของยอดขาย ส่วนการส่งออกสินค้าคิดเป็นร้อยละ 85 ของยอดขาย เฉลี่ยระยะเวลาการ
ช�ำระหนี้ของลูกหนี้ต่างประเทศประมาณ 15 วัน ส่วนลูกค้าในประเทศมีก�ำหนดช�ำระหนี้ประมาณ 30-60 วัน
ในปี 2556 สัดส่วนการขายในประเทศและต่างประเทศเป็น 76 : 24 จากการหาอัตราหมุนเวียนของลูกค้าในปี 2557 เป็น
21 เท่ามากกว่า ปี 2556 มีอัตราการหมุนเวียนลูกหนี้ 17.92 เท่า นั่นย่อมหมายถึงความสามารถในการช�ำระหนี้ของลูกหนี้ดีขึ้น
จะเห็นได้จากระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ยเร็วขึ้นจาก 20 วันเป็น 16 วัน ปริมาณสินค้าคงเหลือรวมทั้งหมดเพิ่มสูงขึ้นจาก 754.42
ล้านบาทเป็น 967.65 ล้านบาท เนื่องจากมีการซื้อวัตถุดิบเพิ่มขึ้นและราคาวัตถุดิบหนังสูงขึ้น บริษัทฯ จึงมีภาระกับสถาบันการเงิน
ในรูปทรัสต์รีซีทเพิ่ม ท�ำให้อัตราการหมุนเวียนเจ้าหนี้ลดลงจาก 8.45 เท่าเป็น 6.42 เท่า ซึ่งหมายถึงการช�ำระหนี้ช้าลงจาก 42 วัน
เป็น 56 วัน แต่ก็ไม่เกินก�ำหนดระยะเวลาการจ่ายช�ำระสินเชื่อทรัสต์รีซีทซึ่งก�ำหนดไว้ภายใน 120 วัน เงินลงทุนระยะยาว ในปี 2557
ถึงก�ำหนดอายุไถ่ถอน บริษัทฯ ได้ไถ่ถอนเงินลงทุนตราสารหนี้ 18 ล้านบาท เงินลงทุนชั่วคราว 10 ล้านบาท บริษัทฯ มีการตั้งส�ำรอง
ด้อยค่าเงินลงทุนทั่วไป 9.37 ล้านบาทมีผลท�ำให้เงินลงทุนลดลงจาก 65.65 ล้านบาทเป็น 38.29 ล้านบาท อสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
ลงทุนเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเนื่องจากมีการปรับแต่งถมที่ดินที่ซื้อเมื่อปี 2556 ซึ่งปัจจุบันก�ำลังก่อสร้างโครงสร้างอาคารโดยใช้พื้นที่บางส่วน
ของที่ดินทั้งหมด เพื่อขยายพื้นที่ท�ำงานให้สะดวกมากขึ้นในอนาคตที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิลดลงจาก128.14 ล้านบาทเป็น
124.26 ล้านบาท ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการค�ำนวณค่าเสื่อมมูลค่า 18.46 ล้านบาท นอกจากนั้นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
บางส่วนถูกน�ำมาใช้เป็นพื้นที่ในการผลิตแล้ว และบริษัทฯ ซื้อรถยนต์เพิ่มเพื่ออ�ำนวยความสะดวกในการติดต่อธุรกิจ แต่มูลค่าของการ
เพิ่มขึ้นจากการซื้อรถยนต์และโอนที่ดินจากอสังหาริมทรัพย์มาในส่วนของที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิมีมูลค่าน้อยกว่าค่าเสื่อมราคาที่
เกิดขึ้น จึงท�ำให้มูลค่าที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิลดลงเพียง 3.88 ล้านบาท โดยภาพรวมแล้วสินทรัพย์ที่บริษัทฯ มีอยู่มีประสิทธิภาพ
การด�ำเนินงานดีจะเห็นได้จากอัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ปี 2557 อยู่ที่ร้อยละ 6.48 ส่วนปี 2556 คิดเป็นร้อยละ 5.45 ส่วนสินทรัพย์
ถาวรก็มีประสิทธิภาพดีเช่นเดียวกันดูจากอัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 51.06 เป็นร้อยละ 72.97 ซึ่งนับว่า
บริษัทฯ ใช้สินทรัพย์ที่มีอยู่เพื่อผลิตยอดขายมีประสิทธิภาพขึ้นเห็นได้จากอัตราหมุนของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 1.53 เท่าเป็น
1.68 เท่า
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หนี้สินและแหล่งที่มาของเงินทุน
หนี้สิน
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้า
หนี้สินอื่นๆ
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า)
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (เท่า)

2557 / ล้านบาท
169.94
226.51
13.61
36.20
446.26
1,025.25
1.471.50
3.30
0.44

2556 / ล้านบาท
98.21
146.09
8.64
27.46
280.40
993.77
1,274.18
0.22
0.28

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเกิดจากการซื้อวัตถุดิบน�ำเข้าจากต่างประเทศ โดยบริษัทฯ ท�ำสัญญาทรัสต์รีซีทไว้กับ
ธนาคารมีเงื่อนไขระยะเวลาการช�ำระหนี้ภายใน 120 วัน แต่ตามปกติเมื่อบริษัทฯ ได้รับช�ำระหนี้จากลูกหนี้แล้วก็จะท�ำการเลือกช�ำระ
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทก่อนถึงเวลาครบก�ำหนดเพื่อลดภาระดอกเบี้ย ในปี 2557 บริษัทฯ มียอดเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น
จาก 98.21 ล้านบาทเป็น 169.94 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯมีการน�ำเข้าวัตถุดิบที่มีปริมาณมากกว่าเดิมและมีมูลค่าสูงขึ้น ในขณะที่
ระยะเวลาการขายสินค้าเมื่อเทียบระหว่าง ปี 2557 และ 2556 คือ 150 วัน : 151 วัน ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลง ท�ำให้ระยะเวลาการช�ำระหนี้
ช้าลงเดิม 42 วัน มาเป็น 56 วัน ท�ำให้หนี้สินเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินคงค้าง ณ สิ้นปีเพิ่มสูงขึ้นจากปีก่อน แต่ไม่เกินก�ำหนดระยะ
เวลาสัญญาที่ท�ำไว้กับสถาบันการเงิน เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้นเป็นไปทิศทางเดียวกับการซื้อวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นการซื้อวัตถุดิบ
ทางอ้อมซึ่งต้องเข้าสู่กระบวนการผลิตพร้อมกับวัตถุดิบหนัง ถึงแม้หนี้สินรวมจะเพิ่มขึ้นจาก 280.40 ล้านบาทเป็น 446.26 ล้านบาท
ก็ตาม แต่การเพิ่มขึ้นเป็นหนี้สินที่ก่อให้เกิดรายได้ อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้นส�ำหรับปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 43.53 แสดงให้
เห็นว่าเจ้าหนี้ได้รับความคุ้มครองจากส่วนผู้ถือหุ้น สถานภาพของบริษัทฯ ไม่มีความเสี่ยงในการด�ำเนินงาน เนื่องจากอัตราหนี้สินรวม
ต่อสินทรัพย์รวมเท่ากับ 0.30 ซึ่งหมายถึงบริษัทฯมีสินทรัพย์มากกว่าหนี้สิน ท�ำให้ผลประกอบการปี 2557 มีก�ำไรสุทธิ 88.96 ล้านบาท
มีก�ำไรเบ็ดเสร็จ 84.27 ล้านบาท ในระหว่างปี 2557 บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากการด�ำเนินงานปี 2556 อัตราหุ้นละ 2 บาท ผลการ
ด�ำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ส่วนผู้ถือหุ้นเพิ่มจาก 993.77 เป็น 1,025.25 ล้านบาท และจากการประชุมคณะกรรมการ
บริษทั ฯ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 มติทปี่ ระชุมมีความเห็นให้จา่ ยเงินปันผลจากผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี 2557 ในอัตราหุน้ ละ 2.50 บาท
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รายการระหว่างกัน
บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นรายการซื้อขายสินค้าตามธุรกิจปกติและเป็นไปตามราคาตลาด
ทั้งนี้ได้เปิดเผย ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 26

ปัจจัยความเสี่ยง
ความเสี่ยงด้านวัตถุดิบและคุณภาพของวัตถุดิบ
หลังจากปี 2555 ราคาหนังวัวดิบเริ่มสูงขึ้นและสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่หยุดจนกระทั่งปี 2557 ก็ยังสูงอยู่และเริ่มชะลอตัว
เนื่องจากเป็นราคาติดเพดานแล้วโดยเฉลี่ยราคาประมาณตัวละ 110 เหรียญสหรัฐจนถึง 120 เหรียญสหรัฐต่อตัว ซึ่งนับว่าเป็นราคา
ที่สูงที่สุดนับตั้งแต่ประกอบธุรกิจฟอกหนังจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ราคาหนังวัวดิบซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักของบริษัทฯ มีช่วงการเปลี่ยนแปลง
ของราคาจนถึงเพดานสูงสุดแล้วไม่น่าที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคามากเท่าไหร่ ดังนั้นความเสี่ยงในเรื่องของราคาวัตถุดิบ บริษัทฯ
ได้พิสูจน์แล้วว่าสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนี้ได้เป็นอย่างดี แต่เพื่อความไม่ประมาทบริษัทฯ มีการติดตามและเฝ้าระวังอย่าง
ใกล้ชิดเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถควบคุมได้ตลอดเวลา และมีวิธีที่ลดความเสี่ยงโดยการก�ำหนดปริมาณสินค้าคงคลังอย่างเหมาะสมกับ
สถานการณ์เพื่อเฉลี่ยต้นทุนวัตถุดิบไม่ให้สูงจนเกินไป และในขณะเดียวกันก็มีการปรับราคาสินค้าขึ้นอย่างยุติธรรมและสมเหตุสมผล
แต่อย่างไรก็ตามยังมีความเสี่ยงในด้านคุณภาพวัตถุดิบที่ยังคงเป็นปัญหาส�ำคัญของการสั่งซื้อหนังวัวดิบในแต่ละครั้ง เนื่องจาก
ไม่สามารถตรวจเช็คสภาพหนังดิบที่ซื้อมาได้ครบถ้วนและทันที ในการสั่งซื้อแต่ละครั้งก็ไม่สามารถควบคุมคุณภาพได้ บริษัทฯ จึงต้อง
แบกรับความเสี่ยงในเรื่องคุณภาพของวัตถุดิบที่สั่งซื้อในแต่ละครั้งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ความเสี่ยงจากการคืนสินค้าและส่งล่าช้า
เนือ่ งจากการผลิตหนังส�ำเร็จรูปนัน้ เป็นการผลิตตามค�ำสัง่ ซือ้ (Made to order) คือ ลูกค้าเป็นผูก้ �ำหนดลักษณะพิเศษของสินค้า เช่น สี
และลาย ในบางครัง้ อาจต้องใช้เวลาในการผลิตมากขึน้ จึงมีความเสีย่ งในเรือ่ งการส่งล่าช้ากว่าก�ำหนดและเรือ่ งคุณภาพทีเ่ สีย่ งกับการทีล่ กู ค้า
ไม่ยอมรับสินค้าหรือส่งคืนสินค้าเนื่องจากไม่เป็นไปตามที่ลูกค้าก�ำหนด ท�ำให้ส่งผลกระทบต่อผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
ความเสี่ยงในเรื่องทักษะของพนักงาน
ในการด�ำเนินงานในโรงงานฟอกหนังสิ่งส�ำคัญไม่ใช่เพียงการมีเครื่องจักรและวัตถุดิบในการผลิตเท่านั้น แต่ต้องอาศัยทักษะและ
ประสบการณ์ของพนักงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการท�ำงาน ดังนั้นหากพนักงานที่มีความช�ำนาญไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ในการผลิต ก็นบั ว่าเป็นความเสีย่ งอีกรูปแบบหนึง่ แต่บริษทั ฯได้วางแนวทางในการแก้ไขปัญหาในเรือ่ งการขาดแคลนแรงงานทีม่ ฝี มี อื โดย
การจัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานในต�ำแหน่งที่ต้องใช้ทักษะความสามารถ และความช�ำนาญเป็นพิเศษอย่างต่อเนื่อง
ความเสี่ยงในด้านอัตราแลกเปลี่ยน
เนือ่ งจากการซือ้ และจัดหาวัตถุดบิ และเคมี ส่วนใหญ่เป็นการน�ำเข้าจากต่างประเทศการซือ้ จึงเป็นเงินสกุลต่างประเทศและในขณะนี้
การซื้อขายสิ้นค้าส่วนใหญ่ร้อยละ 90 เป็นการขายแบบส่งออกต่างประเทศ บริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงในเรื่องผลก�ำไร ขาดทุนในอัตรา
แลกเปลีย่ น เพือ่ เป็นการป้องกันในเรือ่ งดังกล่าวบางครัง้ บริษทั ฯได้ใช้เครือ่ งมือทางการเงินแทรกแซงเพือ่ ให้เหมาะสมหากอัตราแลกเปลีย่ น
เงินตราต่างประเทศมีความผันผวนมาก
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ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
บริษทั มีทนุ จดทะเบียน 263,999,950 บาท เรียกชำ�ระแล้วเต็มจำ�นวน แบ่งเป็นหุน้ สามัญ 26,399,995 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10.00 บาท

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก
รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

จำ�นวนหุ้น (หุ้น)

สัดส่วนการถือหุ้น

1. บริษัท เจริญสินโฮลดิ้ง จำ�กัด *
2. MR. CHEN, JUI YING
3. บริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์ จำ�กัด
4. นางสาวนุชนภา วงษ์เจริญสิน
5. นายเฉิน ยุ่ย เถิง
6. นายวิวัฒน์ วงษ์เจริญสิน
7. MR.LAI CHI HSIANG
8. นางสาววลัยรัตน์ ศิลปะชีวะกิจจา
9. นายกัว ซือ ลุ๋น
10. นายวิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต

10,032,200
2,834,700
2,528,420
1,013,020
841,500
720,000
669,057
464,900
462,000
450,000

38.00
10.738
9.577
3.838
3.188
2.727
2.534
1.761
1.750
1.705

หมายเหตุ * 1. บริษัท เจริญสินโฮลดิ้ง จำ�กัด ดำ�เนินธุรกิจให้เช่าและขายอสังหาริมทรัพย์ ผู้ถือหุ้นทั้งหมดคือ กลุ่มครอบครัว
วงษ์เจริญสิน

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี ในอัตราร้อยละ 60 ของกำ�ไรสุทธิประจำ�ปี ตามข้อมูลการ
จ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 5 ปีที่ผ่านมา
ปี

อัตรากำ�ไรสุทธิต่อหุ้น
เงินปันผลจ่าย

เงินปันผลต่อหุ้น

อัตราการจ่ายปัน
ผลต่อกำ�ไรสุทธิ

เงินปันผลจ่าย
ล้านบาท

2553
2554
2555
2556
2557

2.50
3.10
1.49
2.50
3.37

1.75
2.00
1.75
2.00
2.50

70
64
117
80
74

46.20
52.80
46.20
52.80
66.00

อย่างไรก็ตามบริษัทฯ อาจมีการจ่ายเงินปันผลน้อยกว่านโยบายที่กำ�หนดข้างต้นได้ ขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง และ
ความจำ�เป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนหรือขยายกิจการในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเห็นสมควรและอนุมัติโดย
จะเสนอให้มีการจ่ายเงินปันผลในการประชุมสามัญประจำ�ปี ถัดจากปีที่ดำ�เนินการ

รายงานประจำ�ปี 2557 l บริษัท ซี.พี.แอล กรุ๊พ จำ�กัด (มหาชน)
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โครงสร้างการจัดการ

นาย ไล่ จี เซียง
• กรรมการผู้จัดการ

นายกัว ซือ ลุ๋น
• กรรมการ
• รองกรรมการผู้จัดการ

นายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน
• กรรมการ
• รองกรรมการผู้จัดการ
• เลขานุการบริษัท

นายมาโนช วงษ์เจริญสิน
• ประธานกรรมการ
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นายภูวสิษฏ์ วงษ์เจริญสิน
• กรรมการ

นายก�ำธ ร วรรธ นะเลาหะ
• กรรมการ
• กรรมการอิสระ
• ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

นายมงคล เหล่าวรพงศ์
• กรรมการ
• กรรมการอิสระ
• กรรมการตรวจสอบ

นายกิติชัย วงษ์เจริญสิน
• กรรมการ
• ผู้อ�ำนวยการฝ่ายการขายและการตลาด

นายสุโข วุฑฒิโชติ
• กรรมการ
• กรรมการอิสระ
• กรรมการตรวจสอบ

รายงานประจำ�ปี 2557 l บริษัท ซี.พี.แอล กรุ๊พ จำ�กัด (มหาชน)
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คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ โดยเป็นผู้มีบทบาทส�ำคัญในการก�ำหนด
นโยบายและภาพรวมขององค์กร รวมทั้งมีบทบาทส�ำคัญในการก�ำกับดูแล ตรวจสอบ ประเมินผลการด�ำเนินงานของบริษัทให้เป็นไป
ตามแผนที่วางไว้ ตลอดจนด�ำเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งการก�ำกับดูแล
ให้การบริหารจัดการของฝ่ายบริหารเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่ได้ก�ำหนดไว้ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น
โครงสร้างคณะกรรมการของบริษทั ประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้ คณะ ซึง่ จะท�ำให้เกิดการถ่วงดุล
ในการออกเสียงในการพิจารณาเรื่องต่างๆ และมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน
ปัจจุบนั คณะกรรมการบริษทั มีจ�ำนวน 9 คน ประกอบด้วย กรรมการทีเ่ ป็นตัวแทนของผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่จ�ำนวน 6 คน และกรรมการ
อิสระจ�ำนวน 3 คน และ ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ ทัง้ นี้ จ�ำนวนกรรมการอิสระของบริษทั เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทสี่ �ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก�ำหนดไว้ให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด
ตามข้อบังคับของบริษัทก�ำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจ�ำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากต�ำแหน่งอย่างน้อยจ�ำนวน
หนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจ�ำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม
กรรมการที่จะต้องออกจากต�ำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป
ให้กรรมการทีอ่ ยูใ่ นต�ำแหน่งนานทีส่ ดุ เป็นผูอ้ อกจากต�ำแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการผูอ้ อกจากต�ำแหน่งไปนัน้ อาจจะเลือกเข้ารับต�ำแหน่ง
อีกก็ได้
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วยคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ ซึ่งคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวมีสิทธิหน้าที่
ตามที่ได้ก�ำหนดไว้ในอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะต่างๆ ดังต่อไปนี้
คณะกรรมการบริษัท
		
ชื่อ - สกุล
1. นายมาโนช
2. นายสุวัชชัย
3. นายไล่
4. นายกัว
5. นายกิติชัย
6 นายภูวสิษฏ์
7. นายก�ำธร
8. นายสุโข
9. นายมงคล

วงษ์เจริญสิน
วงษ์เจริญสิน
จี เซียง
ซือ ลุ๋น
วงษ์เจริญสิน
วงษ์เจริญสิน
วรรธนะเลาหะ
วุฑฒิโชติ
เหล่าวรพงศ์

ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

นางสาวอาจารีย์ ศุภสินวงศ์ชัย เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
วาระการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในการประชุมสามัญประจ�ำปีทกุ ครัง้ กรรมการจะต้องออกจากต�ำแหน่งอย่างน้อยจ�ำนวนหนึง่ ในสาม
โดยอัตรา ถ้าจ�ำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนใกล้ทสี่ ดุ กับส่วนหนึง่ ในสาม กรรมการทีจ่ ะต้องออกจาก
ต�ำแหน่งในปีแรกและปีทสี่ องภายหลังจดทะเบียนบริษทั นัน้ ให้จบั สลากว่าผูใ้ ดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการทีอ่ ยูใ่ นต�ำแหน่งนาน
ที่สุดเป็นผู้ออกจากต�ำแหน่ง ซึ่งกรรมการที่ออกจากต�ำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับต�ำแหน่งอีกก็ได้
ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
1. ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเว้น แต่ในเรื่องที่
		 ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการด�ำเนินการ เช่น เรื่องที่กฎหมายก�ำหนดให้ ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
		 การท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และการซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่ส�ำคัญตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ
		 ตามที่หน่วยงานราชการอื่นๆ ก�ำหนด เป็นต้น
2. ก�ำหนด หรือเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท
3. ก�ำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และทิศทางการด�ำเนินงานของบริษัทและการก�ำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารด�ำเนินการให้เป็นไปตาม
		 นโยบาย กลยุทธ์ และทิศทางที่ก�ำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น
		 และการเติบโตอย่างยั่งยืน
4. พิจารณาตัดสินใจในเรือ่ งทีม่ สี าระส�ำคัญ เช่น แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ อ�ำนาจการบริหาร และรายการ
		 อื่นใดตามที่กฎหมายก�ำหนด
5. ประเมินผลการปฏิบัติงานและก�ำหนดค่าตอบแทนของฝ่ายบริหารปฏิบัติงาน
7. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการ ประเมินความ
		 เหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การบริหารการจัดการความเสี่ยง
		 การรายงานทางการเงิน และการติดตามผล
8. ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท
9. ก�ำกับดูแลกิจการให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม
10. ก�ำหนดข้อบังคับหรือระเบียบภายในของบริษัทในเรื่องต่างๆ
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11. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในการจัดท�ำรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบ
		 บัญชีไว้ในรายงานประจ�ำปี และครอบคลุมเรื่องส�ำคัญๆ ตามนโยบายข้อพึงปฏิบัติที่ดี ส�ำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน
		 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ. วันที่ 1 มีนาคม 2558 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจ�ำนวน 3 ท่านประกอบด้วย
		
ชื่อ - สกุล
ต�ำแหน่ง
1. นายก�ำธร วรรธนะเลาหะ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
2. นายสุโข วุฑฒิโชติ		
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
3. นายมงคล เหล่าวรพงศ์
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
กรรมการทัง้ 3 ท่านเป็นกรรมการอิสระ โดยนายก�ำธร วรรธนะเลาหะ และ นายมงคล เหล่าวรพงศ์ เป็นผูม้ คี วามรูป้ ระสบการณ์เพียงพอ
ที่จะท�ำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน และนางสาวอาจารีย์ ศุภสินวงศ์ชัย เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมกาตรวจสอบ คราวละ 3 ปี
ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและมีเหตุผล
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน,การตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมาย
		 ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท
5. พิจารณาเปิดเผยข้อมูลของบริษทั ในกรณีทเี่ กิดรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน หรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ให้มคี วาม
		 ถูกต้องและครบถ้วน
6. จัดท�ำรายงานการก�ำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปี ซึง่ รายงานดังกล่าวต้องลงนาม
		 โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
7. ปฏิบัติอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
8. ในกรณีทพ่ี บหรือมีขอ้ สงสัยว่ามีรายการหรือการกระท�ำดังต่อไปนี้ ซึง่ อาจมีผลกระทบอย่างมีนยั ส�ำคัญต่อฐานะการเงินและผลการ
		 ด�ำเนินงานของบริษทั ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษทั เพือ่ ด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลา
		 ที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
		 (ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
		 (ข) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่ส�ำคัญในระบบควบคุมภายใน
		 (ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
			 ธุรกิจของบริษัท
คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 1 มีนาคม 2558 คณะกรรมการบริหาร มีจ�ำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย
ชื่อ - สกุล
1. นายมาโนช
2. นายไล่
3. นายสุวัชชัย
4. นายกัว
5. นายกิติชัย

วงษ์เจริญสิน
จี เซียง
วงษ์เจริญสิน
ซือ ลุ๋น		
วงษ์เจริญสิน

ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการบริหาร
กรรมการบริหารมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการบริหารซึ่งพ้นจากต�ำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกเข้ามาด�ำรง
ต�ำแหน่งใหม่ได้อกี คณะกรรมการบริหารรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทั โดยตรง และมีอ�ำนาจหน้าที่ และความรับผิดขอบตามทีไ่ ด้รบั
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
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ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
1. ก�ำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานหลักในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทที่ให้สอดคล้องและสนับสนุน
		 ต่อสภาพเศรษฐกิจและการแข่งขันที่ได้ก�ำหนดและแถลงไว้ต่อผู้ถือหุ้นเพื่อเสนอให้ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ
2. ก�ำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอ�ำนาจการบริหารต่างๆ ของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ
3. ก�ำหนดโครงสร้างองค์กรและการก�ำหนดนโยบายด้านก�ำลังคน โดยให้ครอบคลุมถึงภาพรวมในการ คัดเลือก การฝึกอบรม
		 การว่าจ้าง การสร้างผู้บริหารทดแทน รวมถึงการประเมินผลและหลักเกณฑ์การพิจารณาก�ำหนดผลตอบแทนของพนักงาน
		 ทุกระดับ
4. ตรวจสอบ ติดตามนโยบาย และแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัทที่ก�ำหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เอื้อต่อ
		 สภาพการด�ำเนินธุรกิจ
5. ตรวจสอบติดตามผลการด�ำเนินงานของบริษัทที่ก�ำหนดให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่ได้รับอนุมัติไว้
6. ด�ำเนินการจัดท�ำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินในการเปิดบัญชี กู้ยืม จ�ำน�ำ จ�ำนอง ค�้ำประกันและการอื่น รวมถึงการ
		 ซือ้ ขายและจดทะเบียนกรรมสิทธิท์ ดี่ นิ ใดๆ ตามวัตถุประสงค์ เพือ่ ประโยชน์ในการด�ำเนินกิจการของบริษทั ภายใต้อ�ำนาจวงเงิน
		 ที่ได้ก�ำหนดไว้
7. ติดตามผลการพัฒนาระบบการจัดการ และด�ำเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
เลขานุการบริษัท
การประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2551 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2551 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งนายสุวัชชัย
วงษ์เจริญสิน ด�ำรงต�ำแหน่งเลขานุการบริษทั ตามมาตรา 89/15 ของพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขโดย
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2551 โดยก�ำหนดขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
1.
		
2.
		
3.
		
		
		
		
		

ให้ค�ำแนะน�ำเบือ้ งต้นแก่กรรมการเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ข้อก�ำหนด กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษทั และติดตาม
ดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้องและสม�่ำเสมอ
ดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลและรายงานสนเทศในส่วนทีร่ บั ผิดชอบตามระเบียบและข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
จัดท�ำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
3.1 ทะเบียนกรรมการ
3.2 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการ
3.3 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
3.4 รายงานประจ�ำปีของบริษัท
3.5 รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร ผู้บริหาร

ณ วันที่ 1 มีนาคม 2558 มีคณะผู้บริหาร มีจ�ำนวน 9 ท่านประกอบด้วย
รายชื่อ
1. นายมาโนช
2. นายไล่
3. นายกัว
4. นายสุวัชชัย
5. นายกิติชัย
6. นายสิงห์
8. นางสาวชุติมา
9. นางธัณยพร
10. นางสาวอาจารีย์

วงษ์เจริญสิน		
จี เซียง		
ซือ ลุ๋น 		
วงษ์เจริญสิน		
วงษ์เจริญสิน		
วงศ์รุจิไพโรจน์
กิติธรากุล		
อภิชาติวิเชียรโชติ
ศุภสินวงศ์ชัย 		

ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการ
รองกรรมการผู้จัดการ
รองกรรมการผู้จัดการ / เลขานุการบริษัท
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายขายและการตลาด
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
ผู้จัดการฝ่ายการตลาดต่างประเทศ
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
ผู้จัดการฝ่ายการเงิน / เลขานุการคณะกรรมการ

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร
การสรรหาคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นกรรมการของบริษทั นัน้ บริษทั ได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอบุคคลทีม่ คี ณุ สมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์
ศักยภาพเหมาะสมเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษทั ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เป็นประจ�ำทุกปี ผูถ้ อื หุน้ แต่ละรายจะใช้คะแนนเสียงทีม่ อี ยู่
เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเข้าเป็นกรรมการได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ โดยจะพิจารณาให้
ความส�ำคัญต่อผู้มีทักษะ ประสบการณ์ที่มีความจ�ำเป็นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยจะพิจารณาจากคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. มีคุณสมบัติสอดคล้องตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ กฎของ
		 คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
		 ของบริษัท			
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2. มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์และเพิ่มมูลค่าให้แก่บริษัท
3. มีคณุ ลักษณะทีส่ นับสนุนและส่งเสริมการด�ำเนินงานด้านการก�ำกับดูแลกิจการ เพือ่ สร้างคุณค่าให้แก่บริษทั ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความ
		 รับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์ (Accountability, Care and Loyalty) อุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่
การเลือกและแต่งตั้งกรรมการเป็นไปตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท และกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจะต้องได้รับ
อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
1. คณะกรรมการของบริษทั มีจ�ำนวนไม่นอ้ ยกว่า 5 คน และกรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ ของจ�ำนวนกรรมการทัง้ หมดต้องมีถนิ่ ทีอ่ ยูใ่ น
		 ราชอาณาจักรและกรรมการของบริษทั จะต้องเป็นผูม้ คี ณุ สมบัตติ ามทีก่ ฏหมายว่าด้วยบริษทั มหาชนจ�ำกัด และกฏหมายว่าด้วย
		 หลักทรัพย์ก�ำหนด
2. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวีธีการดังต่อไปนี้
		 (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจ�ำนวนหุ้นที่ตนถือ
		 (2) ผูถ้ อื หุน้ แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงทีม่ อี ยูท่ งั้ หมดตาม (1) เลือกตัง้ บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่ง
			 คะแนนเสียให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
		 (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�ำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็น กรรมการเท่าจ�ำนวนกรรมการที่จะพึงมี
			 หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล�ำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�ำนวน
			 กรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
3. ในการประชุมสามัญประจ�ำปีทกุ ครัง้ ให้กรรมการออกจากต�ำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจ�ำนวนกรรมการทีจ่ ะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วน
		 ไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3
กรรมการทีจ่ ะต้องออกจากต�ำแหน่งในปีแรกและปีทสี่ องภายหลังจดทะเบียนบริษทั นัน้ ให้จบั สลากกันว่าผูใ้ ดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป
ให้กรรมการคนที่อยู่ในต�ำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต�ำแหน่งกรรมการผู้ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาด�ำรงต�ำแหน่งใหม่ก็ได้
4.
		
		
		
5.
6.
		
		
		
		
7.
		
		

กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บ�ำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทน
ในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้หุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจก�ำหนดเป็นจ�ำนวนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และ
จะก�ำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและ
สวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท
กรรมการคนใดจะลาออกจากต�ำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท
ในกรณีที่ต�ำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า
2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในต�ำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทนมติ
ของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ�ำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต�ำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในสี่ของจ�ำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวน
หุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

กรรมการอิสระบริษัทก�ำหนดองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ�ำนวน
กรรมการทั้งหมดของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ก�ำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดังนี้
1.
		
2.
		
		
3.
		
		
4.
		
		
		
		

ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1.0 ของจ�ำนวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือ
ผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน พนักงาน ทีป่ รึกษาทีไ่ ด้เงินเดือนประจ�ำ หรือผูม้ อี �ำนาจควบคุมของบริษทั
บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยล�ำดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือของผูม้ อี �ำนาจควบคุมของบริษทั เว้นแต่จะได้
พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการอิสระ
ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร
รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือ
ผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุม
ของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย
หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้า
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการอิสระ
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5.
		
		
		
6.
		
		
		
7.
		
8.
		
		
		
9.

ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี �ำนาจควบคุมของบริษทั และ
ไม่เป็นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั ผูม้ อี �ำนาจควบคุมหรือหุน้ ส่วนของส�ำนักงานสอบบัญชี ซึง่ มีผสู้ อบบัญชีของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย
บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี �ำนาจควบคุมของบริษทั สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าว มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า
2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการอิสระ
ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงการให้บริการเป็นทีป่ รึกษากฎหมายหรือทีป่ รึกษาทางการเงิน ซึง่ ได้รบั
ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี �ำนาจควบคุมของบริษทั
และไม่เป็นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั ผูม้ อี �ำนาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการอิสระ
ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่
เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วน
ที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ�ำ หรือถือหุ้น
เกินร้อยละ 1.0 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ
แข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัท

กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 ท่าน เพื่อท�ำหน้าที่ในการเป็นกรรมการ
ตรวจสอบของบริษทั กรรมการตรวจสอบแต่ละรายต้องเป็นกรรมการอิสระ และต้องไม่เป็นกรรมการทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษทั ให้ตดั สินใจในการด�ำเนินกิจการของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยล�ำดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี �ำนาจ
ควบคุมของบริษทั และไม่เป็นกรรมการของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ย่อยล�ำดับเดียวกัน เฉพาะทีเ่ ป็นบริษทั จดทะเบียน โดยกรรมการ
ตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ / หรือระเบียบของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ก�ำหนดว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการด�ำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินที่
เพียงพอที่จะสามารถท�ำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน รวมถึงการท�ำหน้าที่อื่นในฐานะกรรมการตรวจสอบได้
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การก�ำกับดูแลกิจการ
บริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญต่อระบบการบริหารจัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ซึง่ จะท�ำให้เกิดความเชือ่ มัน่
กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและส่งผลให้ธุรกิจมีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้การด�ำเนินงานอย่างมีจรรยาบรรณและเป็นไปตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงได้ก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อยกระดับการด�ำเนินการที่มีอยู่แล้วให้มีความเป็นระบบมาตรฐาน
ที่ชัดเจน และกระจายการปฏิบัติไปสู่พนักงานของบริษัททุกระดับชั้น อันเป็นการเสริมสร้างให้เกิดวัฒนธรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
อย่างแท้จริง โดยบริษัทได้รับเอาแนวทางการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียน (Good Corporate Governance) ปี 2549
ตามที่ก�ำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นแนวทางในการก�ำกับดูแลกิจการ
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท คือ ระบบที่จัดให้มีโครงสร้างและกระบวนการของความสัมพันธ์กันกับผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกกลุ่มขององค์กรนั่นคือ คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย ต้องได้รับการปฏิบัติอย่าง ยุติธรรม (Fairness) และ
เสมอภาค
นอกจากนี้การก�ำกับดูแลกิจการ ยังรวมถึงระบบการบริหาร และควบคุมการด�ำเนินงานภายในของบริษัท เพื่อให้บริษัทสามารถ
บรรลุถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยยึดหลัก 4 ประการเพื่อสร้างความ เชื่อมั่นแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายและเป็นรากฐานของการเติบโตที่ยั่งยืนของธุรกิจได้แก่ความ โปร่งใส (Transparency) ความซื่อสัตย์ (Integrity) ความรับผิด
ชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ (Accountability) และความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness) โดยมีแนวทางในการปฏิบัติ
แบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น (Right of Shareholders)
บริษัทฯ ตระหนักและให้ความส�ำคัญในสิทธิพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ทั้งในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพย์และในฐานะเจ้าของ
บริษัท จึงสามารถมีส่วนร่วมในการก�ำหนดนโยบายและทิศทางในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท โดยผ่านคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นกลุ่ม
บุคคลที่ผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง ให้ท�ำหน้าที่แทนตนและมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการ เปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญของบริษัท ดังนั้นคณะกรรมการ
จึงส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิขั้นพื้นฐานของตน
1. ด้านสิทธิขั้นพื้นฐาน
		 1.1 คณะกรรมการของบริษทั ก�ำหนดนโยบายในการก�ำกับดูแลกิจการโดยได้ค�ำนึงถึงสิทธิของผูถ้ อื หุน้ ตามทีก่ ฎหมายก�ำหนดไว้
			 อันประกอบด้วย
			 1.1.1 สิทธิในการได้รบั ใบหุน้ และสิทธิการโอน สิทธิการได้รบั การปฏิบตั ทิ เี่ ท่าเทียมในการซือ้ หุน้ คืนโดยบริษทั และได้รบั ข้อมูล
				 สารสนเทศทีเ่ พียงพอทันเวลาโดยผ่านช่องทางติดต่อสือ่ สารทีบ่ ริษทั ได้เปิดไว้เพือ่ ผูถ้ อื หุน้ สามารถตัดสินใจถึงผลกระทบ
				 ที่อาจเกิดขึ้นทั้งต่อตนเองและบริษัท
			 1.1.2 สิทธิในการเข้าร่วมประชุม ซึง่ ผูถ้ อื หุน้ สามารถแสดงความเห็น ให้ขอ้ เสนอแนะ และร่วมพิจารณาในวาระต่างๆ ของ
				 บริษัทฯ ในการประชุมผู้ถือหุ้น
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			 1.1.3 สิทธิในการเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการบริษัทฯ และให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีอิสระ
			 1.1.4 สิทธิในส่วนแบ่งก�ำไรร่วมกันอย่างเท่าเทียม
2. ด้านสิทธิในการรับข้อมูลและเสนอความเห็นในการประชุมผู้ถือหุ้น
		 2.1 ด้วยตระหนักถึงผูถ้ อื หุน้ ทีม่ ที งั้ ชาวไทยและชาวต่างชาติ บริษทั จึงจัดท�ำเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องกับการประชุมและสารสนเทศทัง้
			 ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
		 2.2 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอวาระที่ต้องการน�ำเสนอเข้าที่ประชุมหรือส่งค�ำถามที่ต้องการให้ตอบในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
			 ผ่านช่องทางเว็บไซต์บริษัทที่ www.cpl.co.th ล่วงหน้าก่อนวันสิ้นสุดรอบปีบัญชี
		 2.3 ในการประชุมผู้ถือหุ้น กรรมการและผู้บริหารด้านการเงินของ บริษัทฯ รวมทั้งผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระจะเข้าร่วมประชุม
			 ด้วย โดยในระหว่างการประชุมประธานประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดง
			 ความคิดเห็น และซักถามโดยให้เวลาอย่างเหมาะสมและให้กรรมการที่เกี่ยวข้องชี้แจง / ให้ข้อมูลต่างๆแก่ผู้ถือหุ้นอย่าง
			 ครบถ้วนและเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านช่องทางเว็บไซต์บริษัทฯ ที่ www.cpl.co.th ภายใน 14 วัน นับจาก
			 วันที่ได้ประชุม
		 2.4 ค่าตอบแทนทุกรูปแบบของกรรมการได้รบั การอนุมตั ิ จากผูถ้ อื หุน้ เป็นประจ�ำทุกปี บริษทั จะแจ้ง ประเภทค่าตอบแทน พร้อมทัง้
			 ข้อมูลเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในปีที่ผ่านมา
		 2.5 ในการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการจะเป็นการลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล
		 2.6 บริษัทมีการก�ำหนดวาระการประชุมเป็นเรื่องๆ อย่างชัดเจนและจะไม่มีการเพิ่มวาระการประชุม โดยไม่แจ้งผู้ถือหุ้นทราบ
			 ล่วงหน้า
2. การปฏิบัติต่อผู้หุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)
คณะกรรมการของบริษัทตระหนักดีถึงผู้ถือหุ้นทุกรายไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือรายย่อย ผู้ถือหุ้นชาวไทยและชาวต่างชาติ
ซึ่งบริษัทยึดมั่นในการก�ำกับดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน
การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
1. บริษทั ฯ เผยแพร่เอกสารการประชุมล่วงหน้าไว้ในเว็บไซต์ www.cpl.co.th ล่วงหน้า 30 วันก่อนจัดประชุม และส่งเอกสารทัง้ ฉบับ
		 ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยบริษทั มอบให้บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ซึง่ เป็นนายทะเบียนหุน้ ของบริษทั
		 เป็นผู้จัดส่งเอกสารทั้งหมดให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม
2. ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้ค�ำนึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทุกคน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานที่จัด
		 ประชุมที่เดินทางได้สะดวก การเข้าถึงข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์บริษัท บริษัทฯ ได้แจ้งรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นน�ำเอกสาร
		 หลักฐานที่จ�ำเป็นมาให้ครบถ้วนในวันประชุมเพื่อรักษาสิทธิในการเข้าร่วมประชุมตามข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้อง
		 กับการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งแนบหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนได้
		 เลือกที่จะมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมแทนอีกทั้งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลด
		 หนังสือมอบฉันทะได้ทางเว็บไซต์ที่ www.cpl.co.th
3. จัดให้มชี อ่ งทางส�ำหรับผูถ้ อื หุน้ ในการเสนอชือ่ บุคคลเพือ่ เป็นกรรมการของบริษทั ได้โดยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดหลักเกณฑ์
		 และวิธีปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ www.cpl.co.th
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4. ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ทุกครัง้ ประธานจะแจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ได้ทราบถึงวิธกี ารลงคะแนนเสียงและจ�ำนวนองค์ประชุมทัง้ ยังเปิดโอกาส
ให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการสอบถามแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ รวมทั้งใช้บัตรลงคะแนนและแจ้งผลการ
นับคะแนนในแต่ละวาระ
5. บริษทั ฯ ให้สทิ ธิผถู้ อื หุน้ ทีม่ าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ ภายหลังเริม่ การประชุมแล้วโดยให้สทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระทีอ่ ยูใ่ น
		 ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ
3. การค�ำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Role of Stakeholders)
ผูม้ สี ว่ นได้เสียจะได้รบั การดูแลจากบริษทั ตามสิทธิทมี่ ตี ามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง บริษทั จัดให้มกี ระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ
ระหว่างองค์กรกับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่งคั่ง ทางการเงินและความยั่งยืนของกิจการ
บริษัทได้ตระหนักถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย โดยได้ก�ำหนดไว้เป็นส่วนหนึ่งในจริยธรรมและจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจ
โดยสรุปได้ดังนี้
การปฏิบัติต่อพนักงาน
พนักงานของบริษัทถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง และเป็นหัวใจส�ำคัญที่เกื้อกูลให้การด�ำเนินธุรกิจประสบผลส�ำเร็จตาม
เป้าหมาย บริษทั มีการจัดระบบค่าจ้าง ค่าตอบแทน สวัสดิการทีเ่ ป็นธรรมเหมาะสม รวมทัง้ สวัสดิการต่างๆ เช่น เครือ่ งแบบพนักงาน การ
ตรวจสุขภาพประจ�ำปี ห้องพยาบาล ประกันสุขภาพ กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทยังมุ่งพัฒนาเสริมสร้างความรู้
ความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่องและสม�่ำเสมอ บริษัทยังได้ค�ำนึงถึงคุณภาพชีวิตของพนักงานและครอบครัว โดยมีการ
สนับสนุนด้านการศึกษาแก่พนักงาน และให้ความส�ำคัญในการดูแลความปลอดภัยพนักงาน โดยจัดให้มีการซ้อมหนีไฟ จัดให้มีระบบ
ป้องกันภัยกิจกรรมงานความปลอดภัยและ 5 ส วัตถุประสงค์ดังนี้
1.
2.
		
3.
		
4.
		
5.
		
6.
		
		

บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเคารพในเกียรติและศักดิ์ศรี
บริษทั ฯ จะคัดเลือกบุคคลเพือ่ ว่าจ้างให้ด�ำรงต�ำแหน่งต่างๆ ด้วยความเป็นธรรม โดยค�ำนึงถึงคุณสมบัตขิ องแต่ละต�ำแหน่ง คุณวุฒิ
ทางการศึกษา ประสบการณ์ และข้อก�ำหนดอื่นๆ ที่จ�ำเป็นกับงานโดยไม่มีข้อกีดกันเรื่อง เพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา
บริษัทฯ ก�ำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงานอย่างเป็นธรรมตามความเหมาะสมกับสภาพและลักษณะของงาน
ผลการปฏิบัติงานและความสามารถของบริษัทในการจ่ายค่าตอบแทนนั้น
บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานได้รับการฝึกอบรมและพัฒนา เพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพในการท�ำงาน และเพื่อเปิดโอกาส
ให้พนักงานก้าวหน้าในการท�ำงานต่อไป
บริษัทฯ ตระหนักว่าการสื่อสารที่ดีจะน�ำมาซึ่งประสิทธิภาพและความสัมพันธ์อันดีในการท�ำงานร่วมกัน ดังนั้นบริษัทจะ
ส่งเสริมให้พนักงานได้รับข่าวสารที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอตามโอกาสอันควรและเท่าที่จะท�ำได้
บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางสื่อสาร เสนอแนะและร้องทุกข์ ในเรื่องคับข้องใจเกี่ยวกับการท�ำงานซึ่งข้อเสนอ
ต่างๆ จะได้รับการพิจารณาอย่างจริงจัด และก�ำหนดวิธีการแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย และสร้างความสัมพันธ์
อันดีในการท�ำงานร่วมกัน

การปฏิบัติต่อลูกค้า
1. ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรมและตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่
		 เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย
2. พนักงานบริษัทต้องทุ่มเท มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการให้มีคุณภาพและมีราคาที่สมเหตุสมผลทันต่อสถานการณ์ มีคุณภาพ
		 ไม่จ�ำกัดสิทธิของผู้บริโภคและมีเงื่อนไขที่เป็นธรรมส�ำหรับผู้บริโภค
3. ปฏิบตั ติ ามสัญญา หรือเงือ่ นไขต่างๆ ทีต่ กลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีทไ่ี ม่สามารถปฏิบตั ติ าม เงือ่ นไขข้อใดข้อหนึง่ ต้องรีบแจ้งให้
		 คู่ค้า และ / หรือเจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข
4. พึงรักษาความลับของลูกค้าอย่างจริงจังเว้นแต่ลกู ค้ายินยอมให้เปิดเผยเป็นลายลักษณ์อกั ษรหรือเป็นไปตามกฎหมายรวมทัง้ ไม่น�ำ
		 ข้อมูลมาใช้ เพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง
การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า
1. ประพฤติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันทีด่ ไี ม่บดิ เบือนข้อมูลหลอกลวง หรือใช้วธิ อี นื่ ใดทีไ่ ม่ถกู ต้องตามครรลอง ของการแข่งขัน
		 ที่ดี
2. ไม่แสวงหาข้อมูลทีเ่ ป็นความลับของคูแ่ ข่งทางการค้าด้วยวิธกี ารทีไ่ ม่สจุ ริต หรือไม่เหมาะสม เช่นการจ่ายสินจ้างให้แก่พนักงานของ
		 คู่แข่ง เป็นต้น
3. ไม่ท�ำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางร้ายไม่โจมตีคู่แข่งโดยปราศจากข้อมูลอย่างสมเหตุสมผล
การปฏิบัติต่อคู่ค้า 
1. การจัดซื้อ จัดหาต้องมีขั้นตอนที่ตรวจสอบได้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และก่อประโยชน์สูงสุด
2. บริษัทต้องปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคบนพื้นฐานของการแข่งขันที่เป็นธรรม
รายงานประจำ�ปี 2557 l บริษัท ซี.พี.แอล กรุ๊พ จำ�กัด (มหาชน)
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3.
		
4.
		
5.
		
6.
		

พนักงานบริษัทต้องจัดซื้อจัดหาสินค้าและบริการโดยค�ำนึงถึงความต้องการความคุ้มค่าราคาและคุณภาพ มีการให้ข้อมูลแก่
คู่ค้าอย่างเท่าเทียมถูกต้องไม่มีอคติไม่เลือกปฏิบัติต่อคู่ค้ารวมทั้งมีการจัดซื้อ จัดหาที่มีความรัดกุมสอดคล้องกับสถานการณ์
ในการติดต่อคู่ค้าให้ผู้ติดต่อเก็บเอกสารหลักฐานการเจรจาการร่างสัญญาการท�ำสัญญาและการปฏิบัติตามสัญญาไว้เป็น
หลักฐานเผื่อใช้ตามระยะเวลาที่ก�ำหนด
พนักงานบริษัทจะต้องไม่เรียกรับประโยชน์จากการจัดซื้อจัดหาต้องวางตัวเป็นกลาง ไม่ใกล้ชิดกับคู่ค้าจนท�ำให้คู่ค้ามีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจจนเกินไป
ปฏิบตั ติ ามข้อสัญญาอย่างเคร่งครัดเมือ่ พบว่าไม่สามารถปฏิบตั ติ ามสัญญาหรือคูค่ า้ ไม่อาจปฏิบตั ติ ามสัญญาหรือเหตุอนื่ ใดทีท่ �ำให้
ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้ให้รายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อปรึกษาในทันทีและหาแนวทางแก้ไขต่อไป

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนและสร้างความสามารถในการแข่งขันเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
ผู้ถือหุ้นในระยะยาวโดย
1.
		
		
2.
		
		
3.
		

มีการก�ำหนดนโยบายการจ่ายปันผลไม่ต�่ำกว่า 60% ของก�ำไรสุทธิหลังหักส�ำรองตามกฎหมายให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่ง ปัจจุบัน
บริษัทด�ำรงเงินส�ำรองครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทตามกฎหมายแล้ว ทั้งนี้การจ่ายปันผลดังกล่าวอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลการด�ำเนินงานฐานะการเงินและแผนงานการลงทุนของบริษัท
จัดตั้งคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย เป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการก�ำหนดทิศทางเป้าหมายทาง ธุรกิจ
แผนธุรกิจและงบประมาณประจ�ำปี รวมถึงเป็นผู้สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องโดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถรายงานหรือร้องเรียนเรื่องที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ต่อคณะกรรมการ
ผ่านเลขานุการบริษัท ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

		
		
		
		

ส�ำนักเลขานุการบริษัท
บริษัท ซี.พี.แอล.กรุ๊พ จ�ำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ 700 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท ต�ำบลบางปูใหม่ อ�ำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ 02 709 - 5633 - 8 โทรสาร 02 709 - 6033 อีเมล์ secretary@cpl.co.th

เลขานุการบริษัทฯ จะรวบรวมรายงานหรือเรื่องร้องเรียนที่ผู้ถือหุ้นส่งให้คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้รับ
รายงานหรือเรื่องร้องเรียน ท�ำการสอบสวนและรายงานต่อคณะกรรมการ
การปฏิบัติต่อเจ้าหนี้
บริษัทฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลงและให้ข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้องรวมทั้งมีการจ่ายช�ำระหนี้ตรงตามเวลา
ทุกครั้งและปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัดกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง บริษัท
จะรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางการแก้ไขในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจพึงละเว้น การเรียกรับหรือ
จ้างผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้า
4. การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)
บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
ทันเวลา โปร่งใส มีความเท่าเทียมกันผ่านทั้งทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์และของบริษัทฯ
ด้านข้อมูล และรายงาน
1. บริษัทฯ ได้ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับกิจการทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่นๆ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
		 โปร่งใส ทั่วถึง และทันเวลาตามข้อก�ำหนดของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ
		 ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยนอกจากจะเปิดเผยข้อมูลผ่านแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำ ปี
		 (แบบ 56-1) และรายงานประจ�ำปี (แบบ 56-2) แล้วและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งช่วยให้ผู้ถือหุ้น ลูกค้า และผู้ที่สนใจสามารถ
		 เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและเชื่อถือได้
2. คณะกรรมการบริษัทก�ำหนดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อเป็นตัวแทนบริษัทฯ ในการสื่อสาร
		 ข้อมูลข่าวสารต่อผู้ลงทุนนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลของบริษัทฯ อย่างเท่าเทียมกันกับ
		 คณะกรรมการบริษัท โดยสามารถติดต่อกับหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ได้ที่
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บริษัท ซี.พี.แอล.กรุ๊พ จ�ำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ 700 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท ต�ำบลบางปูใหม่ อ�ำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ 02 709 5633 8 โทรสาร 02 709 6033 อีเมล์ ir.dept@cpl.co.th

รายงานประจำ�ปี 2557 l บริษัท ซี.พี.แอล กรุ๊พ จำ�กัด (มหาชน)

3. บริษทั ฯ จัดท�ำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินและเปิดเผยการท�ำหน้าทีข่ องคณะกรรมการและ
		 คณะกรรมการชุดย่อย
		 บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง (รายละเอียด เพิ่มเติม โครงสร้างการจัดการ)
5. ความรับผิดขอบของคณะกรรมการ (Responsibilites of the Board of Directors)
คณะกรรมการมีบทบาทหน้าที่ในการชี้แนะทิศทางการด�ำเนินงานของบริษัทการติดตามดูแลการท�ำงานของฝ่ายจัดการและการ
แสดงความรับผิดชอบตามหน้าที่ (Accountability) ของคณะกรรมการที่มีต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น
1. โครงสร้างคณะกรรมการ
		 1.1 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ โดยเป็นผู้มีบทบาทส�ำคัญในการ
			 ก�ำหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร รวมทั้งมีบทบาทส�ำคัญในการก�ำกับดูแล ตรวจสอบ ประเมินผลการด�ำเนินงาน
			 ของบริษัทให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ตลอดจนด�ำเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับและมติที่ประชุม
			 ผู้ถือหุ้น รวมทั้งการก�ำกับดูแลให้การบริหารจัดการของฝ่ายบริหารเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่ได้ก�ำหนดไว้ และ
			 ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น
		 1.2 โครงสร้างคณะกรรมการของบริษทั ประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้ คณะ ซึง่ จะท�ำให้เกิดการ
			 ถ่วงดุลในการออกเสียงในการพิจารณาเรื่องต่างๆ และมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน
		 1.3 คณะกรรมการบริษัทมีจ�ำนวน 9 คน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่จ�ำนวน 6 คน และ
			 กรรมการอิสระจ�ำนวน 3 คน และ ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ จ�ำนวนกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไป
			 ตามหลักเกณฑ์ที่ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก�ำหนดไว้ให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย
			 หนึ่งในสามของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด
		 1.4 ตามข้อบังคับของบริษทั ก�ำหนดไว้วา่ ในการประชุมสามัญประจ�ำปีทกุ ครัง้ กรรมการจะต้องออกจากต�ำแหน่งอย่างน้อยจ�ำนวน
			 หนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจ�ำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน
			 หนึง่ ในสาม กรรมการทีจ่ ะต้องออกจากต�ำแหน่งในปีแรก และปีทสี่ องภายหลังจดทะเบียนบริษทั นัน้ ให้จบั สลากว่าผูใ้ ดจะออก
			 ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการทีอ่ ยูใ่ นต�ำแหน่งนานทีส่ ดุ เป็นผูอ้ อกจากต�ำแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการผูอ้ อกจากต�ำแหน่ง
			 ไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับต�ำแหน่งอีกก็ได้
		 1.5 คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วยคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ
			 คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหาร เพือ่ ปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ฉพาะเรือ่ งและเสนอเรือ่ งให้คณะกรรมการบริษทั
			 พิจารณาหรือรับทราบ ซึง่ คณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวมีสทิ ธิหน้าทีต่ ามทีไ่ ด้ก�ำหนดไว้ในอ�ำนาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการ
			 ชุดย่อยแต่ละคณะ
		 1.6 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
			 ตลาดหลักทรัพย์ (รายชื่อเลขานุการบริษัทและหน้าที่ความรับผิดชอบได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ 7 ข้อ 7.3)
2. คุณสมบัติของกรรมการ
		 2.1 กรรมการต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถมีจริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจและอุทิศเวลาความรู้ความสามารถ
			 รวมทั้งมีความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ
		 2.2 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ�ำกัดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
		 2.3 มีความเป็นอิสระตามข้อก�ำหนดของส�ำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
3. คณะกรรมการชุดย่อย
		 นอกจากคณะกรรมการบริษทั แล้วบริษทั ยังมีคณะกรรมการชุดย่อย 2 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน และได้มีการก�ำหนดอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่างๆพร้อมทั้งก�ำหนดวาระการด�ำรงต�ำแหน่งดังนี้
		 3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ มีทั้งหมด 3 ท่าน โดยทุกท่านเป็นกรรมการอิสระและด�ำรงต�ำแหน่งคณะกรรมการบริษัทซึ่ง
			 อย่างน้อย 1 ท่านเป็นผู้มีความรู้ด้านบัญชี-การเงินและกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระมีวาระ
			 การด�ำรงต�ำแหน่งวาระละ 3 ปี
		 3.2 คณะกรรมการสรรหาก�ำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล มีทงั้ หมด 3 ท่าน โดยทุกท่านเป็นกรรมการอิสระ และมีวาระการ
			 ด�ำรงต�ำแหน่งวาระละ 3 ปี
4. การประชุมคณะกรรมการ
		 ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั แต่ละครัง้ บริษทั จะส่งจดหมายนัดประชุมคณะกรรมการและเอกสารประกอบวาระการประชุม
ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 7 วันก่อนวันประชุมโดยกรรมการทุกท่านสามารถเสนอวาระเข้าทีป่ ระชุมได้และหากมีเหตุจ�ำเป็นไม่สามารถเข้าร่วม
ประชุมได้กรรมการจะแจ้งบริษทั ฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมประมาณ 1-2 วัน ซึง่ การประชุมคณะกรรมการจะจัดสรรเวลาให้มกี ารอภิปราย
และแสดงความเห็นอย่างเพียงพอรวมทัง้ ให้ผบู้ ริหารระดับสูงชีแ้ จงข้อมูลในฐานะผูเ้ กีย่ วข้องกับปัญหาโดยตรงผ่านกรรมการบริหารและมี
การจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร
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5. ค่าตอบแทนกรรมการ
		 ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท มีการก�ำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการโดยคณะกรรมการสรรหาก�ำหนดค่าตอบแทน
เป็นผู้พิจารณาและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติซึ่งการพิจารณาค่าตอบแทนบริษัทได้ค�ำนึงถึงผลการ
ด�ำเนินงานของบริษทั ฯ และประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รบั จากคณะกรรมการโดยค่าตอบแทนดังกล่าวอยูใ่ นระดับทีเ่ ทียบเคียงได้กบั อุตสาหกรรม
เดียวกัน และสูงเพียงพอที่จะรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ต้องการ ซึ่งบริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนกรรมการโดยแบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุม
และค่าบ�ำเหน็จกรรมการ
6. รายงานคณะกรรมการ
		 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทฯ โดยงบการเงินดังกล่าวจัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี
ที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่มีความเหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอและใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังรวมทั้งประมาณ
การที่ดีที่สุดในการจัดท�ำ ซึ่งมีการเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้
รับผิดชอบในสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ�ำปี และคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่มีความเป็น
อิสระจะเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินระบบการควบคุมภายใน และความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซึ่งจะปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจ�ำปี
7. แผนการสืบทอดต�ำแหน่ง
		 คณะกรรมการก�ำหนดให้มีแผนการสืบทอดต�ำแหน่งของกรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูงโดยในแต่ละปีบริษัทได้มีการ
ประชุมแผนงานซึ่งมีการแลกเปลี่ยนความรู้และถ่ายทอดงานอย่างมีระบบ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ จะมีการด�ำเนินงานและการสืบทอด
ต�ำแหน่งผู้บริหารแต่ละฝ่ายได้อย่างต่อเนื่อง
8. การอบรมและพัฒนาความรู้กรรมการและผู้บริหาร
		 กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่จะได้รับทราบหลักเกณฑ์ที่ส�ำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
รวมทั้งนโยบายและข้อมูลที่ส�ำคัญเกี่ยวกับบริษัทฯ โดยบริษัทส่งเสริมให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่
เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่จัดโดยหน่วยงานกากับดูแลองค์กรของรัฐหรือองค์กรอิสระเช่นหลักสูตรกรรมการบริษัทของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยที่สานักงาน ก.ล.ต. ก�ำหนดให้กรรมการของบริษัทจดทะเบียนต้องผ่านการอบรมอย่างน้อยหนึ่ง
หลักสูตรซึ่งได้แก่ Directors Certification Program (DCP), Directors Accreditation Program (DAP) และ Audit Committee
Program (ACP) ทั้งนี้เพื่อน�ำความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาองค์กรต่อไป
9. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
		 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผลมากทีส่ ดุ อีกทัง้ เพือ่ เป็นกรอบในการทบทวนและปรับปรุงพัฒนาการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการให้ดยี งิ่ ขึน้ ไป ตามหลักการ
ก�ำกับดูแลกิจการบริษทั ฯ จึงก�ำหนดให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการทัง้ คณะ และมีการประเมินผลการปฏิบตั หิ น้าทีข่ อง
คณะกรรมการชุดย่อยโดยคณะกรรมการบริษัท
การประเมินทัง้ หมดจะสรุปผลและบรรจุเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการ ครัง้ ที่ 1 ของทุกปี เพือ่ น�ำผลการประเมินมาวิเคราะห์และ
แสดงความเห็นในแต่ละประเด็นร่วมกัน
การเปิดเผยข้อมูลของการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการชุดอื่นๆ
จ�ำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ การเข้าร่วมประชุม
จ�ำนวนครั้งที่ประชุม
พิจารณาค่าตอบแทน
ผูถ้ ือหุ้น
1. นายมาโนช วงษ์เจริญสิน
4/4
1/1
2. นายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน
4/4
2/2
1/1
3. นายกิติชัย วงษ์เจริญสิน
4/4
1/1
4. นายภูวสิษฎ์ วงษ์เจริญสิน
3/4
1/1
5. นายไล่
จี เซียง
4/4
2/2
1/1
6. นายกัว
ซือ ลุ๋น
4/4
2/2
1/1
7. นายก�ำธร วรรธนะเลาหะ
4/4
3/4
-/1
8. นายสุโข วุฑฒิโชติ
4/4
4/4
1/1
9. นายมงคล เหล่าวรพงศ์
4/4
4/4
1/1
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ความรับผิดชอบต่อสังคม
(Corporate Social Responsibilities : CSR)
บริษทั ฯ ซี.พี.แอล กรุพ๊ จ�ำกัด (มหาชน) มีนโนบายด�ำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility
CSR) ด�ำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรม และการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ประกอบ
ธุรกิจและจัดท�ำกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อน�ำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
ของกิจการและสังคมโดยรวม ค�ำนึงถึงผลกระทบที่อาจจะมีผลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ชุมชนที่บริษัทฯ ประกอบ
กิจการอยู่ ลูกค้า คู่ค้า และหน่วยงานภาครัฐตลอดจนถึงสังคมและประเทศชาติ
การจัดท�ำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษทั ฯ จัดท�ำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมให้สอดคล้องกับแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการโดยตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย โดยเน้นหลัก ท�ำในสิ่งที่เขียนและเขียนในสิ่งที่ท�ำ โดยยึดมั่นในวิสัยทัศน์ “มุ่งมั่นพัฒนาเพื่อความเป็นหนึ่งในวงการ
ฟอกหนังชั้นน�ำของโลก ด้วยศักยภาพการบริหารและกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ, การจัดส่งสินค้าตรงต่อเวลา,สร้างมิตรภาพและ
ความไว้ใจให้กับลูกค้าและให้ความส�ำคัญกับสิ่งแวดล้อม” จึงได้ก�ำหนดแนวทางในการด�ำเนินธุรกิจตามหลักการความรับผิดต่อสังคมโดย
ด�ำเนินการตามหลักการ 8 ข้อดังนี้
(1) การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม บริษัทฯ มุ่งมั่นเป็นต้นแบบที่ดีของโรงงานฟอกหนังในประเทศไทย โดยการสร้างความ
		 น่าเชือ่ ถือให้กบั ผูล้ งทุนและผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียต่อการด�ำเนินธุรกิจ มุง่ มัน่ พัฒนาและบริหารจัดการธุรกิจตามหลักการก�ำกับดูแล
		 กิจการที่ดี สร้างมาตรฐานที่เป็นสากล เป็นที่ยอมรับทั่วโลก เพื่อเป็นสิ่งยืนยันการท�ำงาน และศักยภาพของบริษัทฯ ให้มีความ
		 น่าเชื่อถือ และยอมรับกันในสังคมวงกว้าง ให้ความเป็นธรรม โปร่งใส ให้ข้อมูลที่ชัดเจนและถูกต้องพร้อมเปิดเผยข้อมูล
(2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น การทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นปัญหาใหญ่ของประเทศไทยมาช้านานแล้ว บริษัทฯ ตระหนัก
		 ในปัญหาใหญ่ของประเทศเป็นอย่างดี จึงได้มีการก�ำหนดนโยบาย และแนวทางปฏิบัติไว้เป็นส่วนหนึ่งของหลักการก�ำกับดูแล
		 กิจการ
(3) - (4) การเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม บริษัทฯ เคารพในเกียรติของพนักงาน ในสถานที่
		 ท�ำงานของเราก�ำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเข้าร่วมในการเคารพสิทธิมนุษยชนและสิทธิในการท�ำงาน ทั้งระบบ
		 ขององค์กรมีนโยบายที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน และหลักการเกี่ยวกับมนุษยชนขั้นพื้นฐาน
		 ตามเกณฑ์สากล โดยไม่แบ่งแยกถิ่นก�ำเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา ความพิการ ฐานะ ชาติตระกูล สถานศึกษา
		 ส่งเสริมความเสมอภาค ไม่ใช้แรงงานเด็ก โดยมีข้อก�ำหนดดังนี้
		 1.
			
			
		 2.
			

ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน (Forced labour) หรือ แรงงานนักโทษและไม่ใช้การลงโทษทางกายหรือการคุกคามจาก
การถูกกระท�ำรุนแรง หรือรูปแบบอืน่ ๆของการข่มเหงทางกาย เพศ จิตใจ หรือทางวาจา เป็นมาตรการด้านระเบียบวินยั หรือ
การควบคุม
ต่อต้านและไม่ใช้แรงงานเด็ก (Child labour) โดยการไม่ว่าจ้างบุคคลอายุต�่ำกว่า 15 ปี ไม่ว่าในจุดประสงค์ใดทั้ง แบบงาน
ประจ�ำหรืองานนอกเวลา รวมทั้งการท�ำงานแบบมีค่าจ้างและไม่มีค่าจ้าง
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		 3. การว่าจ้างแรงงานต่างด้าวบริษัทฯ กระท�ำอย่างถูกต้องตามกฎหมายภายใต้กฎหมายแรงงาน
		 4. บริษทั ฯ จะคัดเลือกบุคคลเพือ่ ว่าจ้างให้ด�ำรงต�ำแหน่งต่างๆ ด้วยความเป็นธรรมโดยค�ำนึงถึงคุณสมบัตขิ องแต่ละต�ำแหน่งงาน
			 คุณวุฒทิ างการศึกษาประสบการณ์และข้อก�ำหนดอืน่ ๆ ทีจ่ �ำเป็นกับงานและปฏิบตั ติ อ่ พนักงานทุกคนโดยเสมอภาคกัน ไม่เลือก
			 ปฏิบัติไม่มีข้อกีดกันเรื่องเพศ อายุเชื้อชาติศาสนา สถานศึกษา หรือสถานะอื่นใดที่มิได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการ ปฏิบัติงาน
		 5. บริษทั ฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญของพนักงานด้วยทราบดีวา่ พนักงานเป็นทรัพยากรอันมีคา่ และเป็นปัจจัยสูค่ วามส�ำเร็จของ
			 บริษัทฯ จึงให้ความส�ำคัญและดูแลให้พนักงานมีทักษะในการท�ำงานและมีความมั่นคง โดย
			 5.1 ให้ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ
			 5.2 จัดงานปฐมนิเทศและมอบคูม่ อื พนักงานให้พนักงานใหม่ทกุ ท่านได้รบั ทราบและเข้าใจถึงสิทธิทพี่ นักงาน พึงได้รบั ตามการ
				 ว่าจ้างที่เป็นธรรม จริยธรรมในด้านต่างๆ และยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานอย่างเคร่งครัด
			 5.3 มุง่ พัฒนาและจัดให้มกี ารอบรมให้ความรูแ้ ก่พนักงานอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ เพิม่ ศักยภาพในการท�ำงานให้มปี ระสิทธิภาพ และ
				 ส่งเสริมให้พนักงานมีความก้าวหน้าในอาชีพ โดยมีการพิจารณาผลงานเพื่อเลื่อนต�ำแหน่งในแต่ละปี
			 5.4 จัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงานเพื่อสนับสนุนให้พนักงานออมเงินระยะยาวไว้ส�ำหรับตนเอง และครอบครัว
				 เมื่อลาออกจากงาน เกษียณอายุ ทุพพลภาพหรือเสียชีวิต
		 6. จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยเพื่อดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการท�ำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของ
			 พนักงานอยู่เสมอ
		 7. บริษทั ฯ จะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน เช่น ประวัตสิ ว่ นบุคคล ประวัตสิ ขุ ภาพ ประวัตกิ ารท�ำงาน ฯลฯ การเปิดเผย
			 หรือการถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของพนักงานสู่สาธารณะจะท�ำได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากพนักงานผู้นั้น ทั้งนี้
			 การล่วงละเมิด
		 ถือเป็นความผิดทางวินัยเว้นแต่ได้กระท�ำไปตามระเบียบบริษัทฯ หรือตามกฎหมาย
(5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค หมายถึง ความรับผิดชอบต่อคุณภาพและคุณสมบัติ ของสินค้าที่บริษัทฯ ผลิต ว่าต้องไม่เป็น
		 อันตรายและมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค หรือ ผู้ใช้สินค้านั้นๆ ตลอดจนไม่ท�ำลายสังคม ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม สินค้า
		 ของบริษทั ฯ ได้ผา่ นการผลิตทีเ่ ป็นมาตรฐานสากลได้รบั การตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบจากต่างประเทศหลายหน่วยงาน
		 ซึ่งเข้มงวดเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งเป็นข้อก�ำหนดโดยตรงจากบริษัทฯ คู่ค้า และลูกค้าของบริษัทฯ
(6) การดูแลรักษาสิง่ แวดล้อม บริษทั ฯ ได้จดั ท�ำระบบการจัดการสิง่ แวดล้อมพร้อมกับก�ำหนดนโยบายสิง่ แวดล้อมและประกาศอย่าง
		 ชัดเจน มีทีมงานสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการเพื่อท�ำหน้าที่สนับสนุนและด�ำเนินการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
		 ทั้งภายในและภายนอกองค์กร พนักงานรับทราบและตระหนักถึงความส�ำคัญของสิ่งแวดล้อม โดยให้ความร่วมมือและใส่ใจกับ
		 การด�ำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง
บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO : 14001 : 2008 จากสถาบัน URS ซึ่งเป็นระบบการจัดการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
ที่มีมาตรฐาน และยังได้รับการรับรองมาตรฐานเหรียญทองจากสถาบัน BLC Leather Technology Centre Ltd ซึ่งเป็นสถาบันที่
ตรวจสอบระบบและจัดอันดับด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงงานฟอกหนังระดับโลก ได้รับการรับรองรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ
3 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมจากค�ำรับรองของสถาบันต่างๆ เป็นสิง่ ทีส่ ามารถยืนยันได้วา่ บริษทั ฯ ยึดมัน่ กับการรักษา ใส่ใจและปกป้อง
สิ่งแวดล้อมโดยแท้จริง และจะด�ำเนินการอย่างต่อเนื่องและตลอดไปและสิ่งที่ส�ำคัญที่สุดคือ “สิ่งแวดล้อมดี พนักงานมีความสุข”
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(7) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม บริษัทฯ ตั้งอยู่ในเขตชุมชนจึงเข้าใจปัญหาและความต้องการของชุมชนเป็นอย่างดี ผู้บริหาร
		 มีนโยบายช่วยเหลือสังคมหลายๆ ด้าน อาทิ เช่น ด้านการศึกษา วัฒนธรรม สังคม ศาสนาทางบริษัทฯได้มีส่วนช่วยเหลือและ
		 มีสว่ นร่วม รวมถือเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลต่างๆ ทัง้ ด้านการบริจาคเงิน สิง่ ของ และก�ำลังแรงงานในการพัฒนาชุมชน
		 โดยส่งตัวแทนของบริษัทฯเข้าร่วมและช่วยเหลือทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน ตามสมควรและความ
		 ต้องการอย่างแท้จริง
(8) การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรม ซึ่งได้ด�ำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทฯ
		 ได้ลงทุนติดตัง้ เครือ่ งบีบอัดตะกอนเพือ่ สกัดตะกอนทีม่ สี ารเคมีในนำ�้ ก่อนปล่อยนำ�้ เสียลงสูบ่ อ่ บ�ำบัด ตะกอนทีส่ กัดได้แล้วส่งคืน
		 ไปให้บริษัทฯเคมีภัณฑ์ (ผู้ขาย) เพื่อสามารถน�ำกลับมาใช้ใหม่ได้ ทั้งนี้ อยู่ในระหว่างการทดลองและศึกษาวิจัยผลการท�ำงาน
โครงการที่บริษัทฯ จัดท�ำ (CSR in Process)

•

โครงการหุ้นปันผลเด่น บริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจด้วยความเป็นมืออาชีพและเพื่อความมั่นคงในการธุรกิจเพื่อเป็นการตอบแทน
		 กับ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยการจ่ายเงินปันผลอย่างสม�่ำเสมอและต่อเนื่อง โดยจ่ายในอัตราที่สูง และได้รับการคัดเลือกจาก
		 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นหุ้นปันผลเด่น จ่ายปันผลจากผลประกอบการต่อเนื่องติดต่อกันเป็นเวลา 5 ปี

•

โครงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า บริษัทฯ สนับสนุนในการน�ำวัสดุกลับมาใช้ใหม่ เช่น การใช้กระดาษสองหน้า การปิดเครื่อง
		 ท�ำความเย็นและปิดไฟในช่วงพักกลางวัน การใช้รถร่วมกันในการเดินทางทางเดียวกัน การใช้น�ำในการผลิตล้างพื้นโรงงาน
		 รณรงค์การปิดน�้ำปิดไฟทุกครั้งที่เลิกใช้ การก�ำหนดการเปิดสวิตช์เครื่องจักรในตอนเช้าก่อนเริ่มงานด้วยระบบดีเลย์ 1 นาที
		 เพื่อลดปัญหาไฟกระชากและท�ำให้มิเตอร์ไฟวิ่งเร็ว

•

การท�ำโครงการดังกล่าวอาจจะไม่เห็นผลทางด้านตัวเลขค่าพลังงานหรือตัวเลขค่าใช้จา่ ยลดลงชัดเจน แต่เป็นการปลูกจิตส�ำนึกและ
		 ฝึกพนักงานให้ติดเป็นนิสัยส่วนตัวและน�ำกลับไปใช้ในชีวิตประจ�ำวันของครอบครัวเพื่อเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม

•

โครงการลดของเสียที่เป็นวัตถุอันตราย ด้วยการร่วมกับผู้จัดจ�ำหน่ายเคมีภัณฑ์ ด้วยการใช้ภาชนะบรรจุหมุนเวียน อาทิเช่น
		 ถังพลาสติก, ถุงพลาสติก เป็นต้น นอกจากเป็นการใช้ภาชนะอย่างคุม้ ค่าแล้ว เป็นการลดปริมาณของเสียเพิม่ ขึน้ ด้วย เนือ่ งจาก
		 ภาชนะที่บรรจุเคมีภัณฑ์บางชนิดร้ายแรง ผู้น�ำกลับไปใช้ใหม่อาจจะมีอันตรายจากการใช้ไม่ถูกวิธี ดังจะเห็นได้จากที่เป็นข่าว
		 อยู่ต่อเนื่อง ทั้งนี้ บริษัทฯ สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้ด้วยเช่นกัน

•

		
		
		
		

โครงการครอบครัวเดียวกัน บริษทั ฯ มุง่ มัน่ ทีจ่ ะสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างผูบ้ ริหาร และ พนักงานในทุกระดับ เพือ่ การท�ำงาน
เป็นทีม ด้วยการจัดงานเลี้ยงบริษัทฯ สังสรรค์เนื่องในโอกาสต่างๆ หรือ การท่องเที่ยวประจ�ำปี ตลอดจนช่วงปิดภาคเรียน
เปิดโอกาสให้บตุ รหลานพนักงาน เข้ามาท�ำงานฝึกงานเพือ่ ช่วยเหลือแบ่งเบาภาระครอบครัวและเป็นการหาประสบการณ์ท�ำงาน
รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ตลอดจนการเลี้ยงอาหารกลางวันพนักงานเป็นประจ�ำทุก 3 เดือน เพื่อแสดงการขอบคุณ
ต่อพนักงาน
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•

โครงการส่งเสริมสุขภาพพนักงาน บริษทั ฯ จัดการตรวจสุขภาพประจ�ำปีแก่พนักงานและผูบ้ ริหาร จัดให้มปี ระกันอุบตั เิ หตุให้กบั
		 พนักงานนอกเหนือจากประกันสังคม และดูแลมิให้มีการใช้สารเสพติดใดๆ ในกลุ่มพนักงาน

•

โครงการบริจาคโลหิต ในสถานประกอบการและบริเวณชุมชนโดยรอบ บริษทั ฯ จัดให้มกี ารจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเป็นประจ�ำ
		 ทุกปี โดยมีการประชาสัมพันธ์ผ่านสมาคมฟอกหนัง ลูกค้า คู่ค้า ตลอดจนชุมชนบริเวณค้างเคียง เพื่อร่วมกับบริจาคโลหิต
		 ให้ได้ในปริมาณที่มาก เนื่องจากเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า ความต้องการใช้โลหิตมีมากขึ้นทุกปี

•

โครงการกิจกรรมวันเด็ก บริษทั ฯ จัดกิจกรรมวันเด็กเป็นประจ�ำทุกปี โดยมีอาหาร ขนมและนำ�้ ดืม่ แจกให้กบั เด็กๆ พร้อมทัง้ อุปกรณ์
		 การเรียน และเกมส์การแข่งขัน เพื่อให้เด็กสนุกสนานและกล้าแสดงออกตลอดจนให้การสนับสนุนจัดงานกิจกรรมวันเด็ก
		 กับสถานีต�ำรวจในชุมชน
กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (After process)

•

โครงการร่วมรณรงค์การใช้ถงุ ผ้าเพือ่ รักษาสิง่ แวดล้อม บริษทั ฯ ท�ำของช�ำร่วยให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ในการประชุมสามัญประจ�ำปี และ
		 ให้เป็นของขวัญปีใหม่แก่พนักงานทุกคน ด้วยการแจกถุงผ้าส�ำหรับใช้ใส่สิ่งของส่วนตัว เพื่อสามารถน�ำกลับไปใช้ได้ในชีวิต
		 ประจ�ำวัน

•

โครงการสนับสนุนให้นักศึกษาท�ำงานเพื่อสังคมผ่านค่ายอาสา บริษัทฯ เห็นว่าการปลูกฝังเยาวชนให้มีจิตส�ำนึกถึงการท�ำงาน
		 อาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือสังคม ท�ำให้เด็กมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ จึงมีนโยบายสนับสนุนโครงการ
		 ค่ายอาสาของมหาวิทยาลัยต่างๆ เช่น โครงงานค่ายอาสามหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ ห้องเรียน
		 ห้องสุขา โรงเรียนบ้านช่องกลิ้งช่องกรด ต�ำบลหนองนกแก้ว อ�ำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี

•

โครงการปลูกป่า คืนออกซิเจนให้กบั โลก และ คืนธรรมะสูห่ วั ใจคน ร่วมกับวัดป่าสุขใจ อ�ำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ เมือ่
		 วันที่ 20 มิถุนายน 2557 ด้วยการปลูกต้นจั๋ง จ�ำนวน 3,000 ต้น ด้วยความร่วมมือระหว่างบริษัทฯคู่ค้า ลูกค้า ผู้บริหาร และ
		 พนักงาน นอกจากได้รับความสนุกสนานในการออกก�ำลังกายปลูกต้นไม้แล้ว ยังเป็นการเพิ่มออกซิเจนให้กับโลกจากต้นไม้
		 ที่จะคงอยู่ไปกับวัดตลอดไป
		
		
		
		
		
		
		

การบริจาคเพื่อสังคมในปี 2557
บริจาคเพื่อสภากาชาด
บริจาคสร้างเสนาสนะวัด
บริจาคสร้างโรงพยาบาลในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
สนับสนุนและร่วมกิจกรรม แรลลี่ต้านอัคคีภัย ช่วยตลาดโบราณบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
สนับสนุนกิจการการกุศลร่วมกับหอการค้าจังหวัด
นอกจากนี้ยังร่วมบ�ำรุงพุทธศาสนา โดยร่วมงานผ้าป่า กฐิน ตามโอกาส

การป้องกันการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการคอร์รัปชั่น บริษัทฯได้ประกาศนโยบายต่อต้านทุจริต คอร์รัปชั่น ให้ทราบทั้งองค์กร
ตลอดจน ลงนามในค�ำประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต แนวทางในการปฏิบัติงานตาม
นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
1. ห้ามกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ฯ ด�ำเนินการหรือยอมรับหรือให้การสนับสนุนการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ในทุกรูปแบบ
		 ทั้งทางตรงและทางอ้อม และก�ำหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นนี้อย่างสม�่ำเสมอ
		 ตลอดจนมีการทบทวนแนวทางการปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ ข้อก�ำหนด ข้อบังคับ ประกาศ กฎหมาย
		 และการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ
2. มาตรฐานการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ เป็นส่วนหนึง่ ของการด�ำเนินธุรกิจและเป็นหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของคณะกรรมการ
		 ของบริษทั ฯ ผูบ้ ริหาร ผูบ้ งั คับบัญชา พนักงานทุกคนทุกระดับ จะมีสว่ นในการแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับการปฏิบตั เิ พือ่ ให้การ
		 ด�ำเนินการด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นบรรลุตามนโยบายที่ก�ำหนด
3. บริษัทฯพัฒนามาตรการการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่นให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงหลักปฏิบัติด้านศีลธรรม
		 โดยจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหรือสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตและคอร์รัปชั่นและน�ำมาจัดท�ำเป็นคู่มือ
		 แนวทางในการปฏิบัติแก่ผู้เกี่ยวข้อง
4. บริษทั ฯไม่กระท�ำหรือสนับสนุนการให้สนิ บนในทุกรูปแบบ ทุกกิจกรรมทีอ่ ยูภ่ ายใต้การดูแล รวมถึงการควบคุม การบริจาคเพือ่
		 การกุศล การบริจาคให้แก่พรรคการเมือง การให้ของขวัญทางธุรกิจและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ มีความโปร่งใสและไม่มเี จตนา
		 เพื่อโน้มน้าวให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือเอกชนด�ำเนินการที่ไม่เหมาะสม
5. บริษัทฯ จัดให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสม สม�่ำเสมอเพื่อป้องกันไม่ให้พนักงานมีการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะ
		 งานขาย การตลาด จัดซื้อ
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6.
		
7.
8.
		
		

บริษทั ฯ จัดให้ความรูด้ า้ นการต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชัน่ แก่คณะกรรมการบริษทั ฯ ผูบ้ ริหารและพนักงานเพือ่ ส่งเสริมความ
ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบในการปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมถึงสื่อให้เห็นความมุ่งมั่นของบริษัทฯ
บริษัทฯ จัดให้มีกลไกลการรายงานสถานะการเงินที่โปร่งใสและถูกต้องแม่นย�ำ
บริษัทฯส่งเสริมให้มีการสื่อสารที่หลากหลายช่องทางเพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถแจ้งเบาะแสอันควรสงสัย
โดยมั่นใจได้ว่าผู้แจ้งเบาะแสได้รับการคุ้มครอง โดยไม่ให้ถูกลงโทษ โยกย้ายที่ไม่เป็นธรรมหรือกลั่นแกล้งด้วยประการใด และ
รวมถึงการแต่งตั้งบุคคลเพื่อตรวจสอบติดตามทุกเบาะแสที่มีการแจ้งเข้ามา

มาตรการการแจ้งเบาะแสและการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
บริษัทฯ ก�ำหนดให้ผู้บริหารทุกระดับในองค์กร ดูแลรับผิดชอบและถือเป็นเรื่องส�ำคัญที่จะด�ำเนินการให้พนักงาภายใต้สายบังคับ
บัญชาของตนทราบ เข้าใจ และปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบาย / ระเบียบปฏิบัติ / ข้อก�ำหนดของบริษัทฯ หลักการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี รวมทั้งกฎหมายต่างๆ อย่างจริงจัง และได้ก�ำหนดแนวปฏิบัติในการพิจารณาและสอบสวนเรื่องราวร้องทุกข์หรือร้องเรียนที่
เป็นระบบ โปร่งใส และตรวจสอบได้
เพื่อให้ผู้ร้องทุกข์หรือผู้ร้องเรียนไว้วางใจและเชื่อมั่นในกระบวนการสอบสวนที่เป็นธรรม เพื่อให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกันและมีความเป็นธรรม บริษัทฯ ได้จดั ให้มชี อ่ งทางรับแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน หรือข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอ
แนะใดที่แสดงว่าผู้มีส่วนได้เสียได้รับผลกระทบ หรือมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
จากการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ หรือจากการปฏิบตั ขิ องพนักงานของบริษทั ฯเกีย่ วกับการท�ำผิดกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือจรรยา
บรรณทางธุรกิจ รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจิต การปฏิบัติที่ไม่เท่าเทียมกัน หรือการกระท�ำที่ขาดความระมัดระวังและขาดความ
รอบครอบ โดยผู้ร้องทุกข์หรือผู้ร้องเรียนสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน พร้อมส่งรายละเอียดหลักฐานต่างๆ ได้ในช่องทาง ดังนี้
คณะกรรมการตรวจสอบ หรือ
เลขานุการบริษัทฯ
บริษัทฯ ซี.พี.แอล.กรุ๊พ จ�ำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ 700 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท ต�ำบลบางปูใหม่ อ�ำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ [662] 709 5633 8 โทรสาร [662] 709 6033 อีเมล์ secretary@cpl.co.th
โดยผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนทั้งที่เป็นพนักงาน ลูกค้า บุคคลที่รับจ้างท�ำงานให้แก่บริษัทฯ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มอื่น
ที่เป็นผู้แจ้งเบาะแส จะได้รับการปกป้องและคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย หรือตามแนวทางที่บริษัทฯ ได้ก�ำหนดไว้
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
บริษทั ฯ มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอิสระของบริษทั ซึง่ ท�ำหน้าทีต่ รวจสอบการปฏิบตั งิ านของทุกหน่วยงานให้เป็น
ไปตามระเบียบที่วางไว้รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของการควบคุมภายในของหน่วยงานนั้นๆ ซึ่งช่วยให้ฝ่ายบริหาร
เกิดความมั่นใจว่าระบบการควบคุมที่มีอยู่นั้นมีการปฏิบัติจริงอย่างสม�่ำเสมอและเป็นไปอย่างเหมาะสม รวมทั้งช่วยค้นหาข้อบกพร่อง
จุดอ่อนและพัฒนาระบบการด�ำเนินงานที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยแผนกตรวจสอบภายในสามารถท�ำหน้าที่ตรวจสอบและ
ถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ เนือ่ งจากสามารถรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษทั โดยให้คณะกรรมการทุกท่านใช้แบบประเมินความเพียงพอของ
ระบบควบคุมภายในของส�ำนักงาน กลต. เป็นต้นแบบเพือ่ ประกอบการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทั ด้วย
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแบบที่
ส�ำนักงาน กลต. ก�ำหนด ส�ำหรับการประเมินระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ�ำปี 2557 และมีความเห็น
ว่า บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในอย่างเพียงพอ
คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นเช่นเดียวกับคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้ ตามรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แต่งตั้ง นายสิงห์ วงศ์รุจิไพโรจน์ ให้ด�ำรงต�ำแหน่ง หัวหน้างานตรวจสอบภายในของ
บริษัทฯ เนื่องจากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบ และเข้าใจในกิจกรรมและการด�ำเนินงานของบริษัทฯ เป็นอย่างดี
จึงเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ และ บริษัทฯ มอบหมายให้นายสุริยันต์ ศรีสมุทร ด�ำรง
ต�ำแหน่งเป็นหัวหน้างานก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน เพื่อท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่ก�ำกับดูแล
การประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ การพิจารณาและการอนุมตั ิ แต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้ายผูด้ �ำรงต�ำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
ของบริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติ (หรือได้ความเห็นชอบ) จากคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ในรอบระยะเวลาบัญชีประจ�ำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วย
นายก�ำธร วรรธนะเลาหะ ประธานกรรมการตรวจสอบ นายสุโข วุฑฒิโชติ และ นายมงคล เหล่าวรพงศ์ กรรมการตรวจสอบ ได้จัดให้
มีการประชุมรวม 4 ครัง้ ในการประชุมแต่ละครัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้เชิญกรรมการบริหารของบริษทั ฯ และเจ้าหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้อง
กับเรื่องที่พิจารณาเข้าร่วมประชุมด้วย
สาระส�ำคัญของผลการประชุมมีดังนี้
1.
		
		
		

การจัดท�ำงบการเงินประจ�ำปี
งบการเงินของบริษัทฯ ได้จัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่ก�ำหนดโดยพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 มาตรฐานการ
บัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นผู้เสนอแนะ งบการเงินมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ หากมีข้อสังเกต
จากผู้สอบบัญชีในเรื่องใดก็ได้ปรับปรุงการบันทึกบัญชีให้ถูกต้องและเหมาะสม

2.
		
		
		
		

ระบบการควบคุมภายใน
บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ ตรวจสอบตามแผนงานที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ก�ำหนดไว้แต่ละปี มีการ
ประเมินผลการควบคุมภายในของบริษัทฯ ตามแบบประเมินที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเสนอแนะ ซึ่งประกอบด้วย
การควบคุมภายในองค์กร, การบริหารความเสี่ยง, การควบคุมการปฏิบัติ, ระบบสารสนเทศและการ การสื่อสาร และระบบ
การติดตาม ซึ่งปรากฏว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีพอสมควร

3.
		
		
		
		

การบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประสานงานกับฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ซึ่งได้ชี้แจงให้ทราบถึงความเสี่ยงในด้านการเงิน
ด้านการปฏิบัติงาน ด้านธุรกิจ และจากภายนอกซึ่งบริษัทฯไม่มีอ�ำนาจควบคุมเพื่อหาทางลดหรือบ�ำบัดความเสี่ยงให้อยู่ใน
ระดับทีย่ อมรับได้ และให้ฝา่ ยบริหารติดตามผลการด�ำเนินงานตามแผนงานทีไ่ ด้ก�ำหนดไว้โดยเฉพาะจากเหตุภายนอกทีค่ วบคุม
ได้ยาก เช่น ราคาวัตถุดิบ

4.
		
		
		

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและค่าตอบแทน
ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอให้แต่งตั้ง นางสาววรรญา พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชี หมายเลข 4387 และหรือ
นายเชิดสกุล อ้นมงคล ผู้สอบบัญชีหมายเลข 7195 จากบริษัท แอคเคานท์แต็นท์ เซอร์วิสเซส ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ประจ�ำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 โดยมีค่าตอบแทน 520,000 บาท

นายก�ำธร วรรธนะเลาหะ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัทฯเป็นผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน ของบริษัท ซี.พี.แอล. กรุ๊พ จ�ำกัด (มหาชน) รวมถึงข้อมูลต่างๆ
ที่ปรากฏในรายงานประจ�ำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) ส�ำหรับงบการเงิน ได้มีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชี
ที่เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม�่ำเสมอและเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งได้มีการเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญอย่างเพียงพอ
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย
งบการเงินของบริษัทฯ ได้รับการตรวจสอบโดยจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคือ บริษัท เอส.เค แอ็คเคานท์เต็นท์ เซอร์วิสเซส จ�ำกัด
โดยการตรวจสอบนั้น คณะกรรมการได้สนับสนุนข้อมูลและเอกสาต่างๆ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นได้ตาม
มาตรฐานการสอบบัญชี โดยความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชี
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหารท�ำหน้าที่สอบทานนโยบาย
การบัญชีและรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง ตลอดจนการแต่งตั้งและก�ำหนดค่าตอบแทนผู้สอบ
บัญชีบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า การบริหารงานและระบบความควบคุมภายในโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และผลการ
สอบบัญชีของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯที่ไม่มีเงื่อนไขและไม่มีข้อสังเกต ท�ำให้เชื่อถือได้ว่า งบการเงินของบริษัท ซี.พี.แอล.กรุ๊พ จ�ำกัด
(มหาชน) ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ได้แสดงฐานะการเงินและกระแสเงินสดถูกต้องตามที่ความในสาระส�ำคัญตาม
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และได้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย

ในนามคณะกรรมการบริษัท

นายไล่ จี เซียง
กรรมการผู้จัดการ
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งบการเงินประจำ�ปี
และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการของบริษัท ซี.พี.แอล.กรุ๊พ จ�ำกัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ซี.พี.แอล.กรุ๊พ จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบ ด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557 และงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่น ๆ
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�ำและน�ำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน และ
รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�ำเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�ำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญไม่ว่าจะเกิดการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งก�ำหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อก�ำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงาน
ตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจ�ำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลใน
งบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับการใช้ดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูล
ทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญของงบการเงินไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสีย่ งดังกล่าว ผูส้ อบ
บัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�ำและน�ำเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการ
ตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ
การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี
ที่จัดท�ำขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการน�ำเสนองบการเงินโดยรวม
ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของบริษัท ซี.พี.แอล.กรุ๊พ จ�ำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ผลการด�ำเนินงานและกระแสเงินสด ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน

(นางสาววรรญา พุทธเสถียร)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4387

บริษัท เอส. เค. แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเซส จ�ำกัด
กรุงเทพมหานคร
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558
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บริษัท ซี.พี.แอล.กรุ๊พ จ�ำกัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
หมายเหตุ
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาว - สุทธิ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น - สุทธิ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

31 ธันวาคม 2557

31 ธันวาคม 2556

บาท

บาท

6
9
7
8

69,171,966.86
118,922,116.41
967,648,988.31
120,519.76
1,155,863,591.34

77,419,190.81
10,000,000.00
94,120,745.26
754,424,550.53
128,669.63
936,093,156.23

9
10
11
12
13

38,285,203.01
124,590,482.42
124,259,739.25
8,792,219.84
19,630,049.37
74,522.74
315,632,216.63
1,471,495,807.97

65,653,209.85
119,057,713.00
128,143,815.36
8,833,254.73
16,394,556.26
7,522.74
338,090,071.94
1,274,183,228.17

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้		
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บริษัท ซี.พี.แอล.กรุ๊พ จ�ำกัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
หมายเหตุ
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 26,399,995 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท
ทุนที่ออกและชำ�ระแล้ว
หุ้นสามัญ 26,399,995 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
กำ�ไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสำ�รองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้		
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รายงานประจำ�ปี 2557 l บริษัท ซี.พี.แอล กรุ๊พ จำ�กัด (มหาชน)

31 ธันวาคม 2557

31 ธันวาคม 2556

บาท

บาท

15
16
17

169,936,247.03
226,505,162.39
2,492,162.95
11,121,850.04
410,055,422.41

98,212,919.09
146,094,664.98
1,657,855.69
6,980,495.78
252,945,935.54

17
18

1,032,247.51
35,167,439.00
36,199,686.51
446,255,108.92

1,004,576.04
26,459,806.00
27,464,382.04
280,410,317.58

19

263,999,950.00

263,999,950.00

263,999,950.00
198,000,000.00

263,999,950.00
198,000,000.00

28,940,744.21
534,300,004.84
1,025,240,699.05

28,940,744.21
502,832,216.38
993,772,910.59

1,471,495,807.97

1,274,183,228.17

บริษัท ซี.พี.แอล.กรุ๊พ จ�ำกัด (มหาชน)
งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
หมายเหตุ
รายได้จากการขาย
ต้นทุนขาย
กำ�ไรขั้นต้น
กำ�ไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนระยะยาว
ต้นทุนทางการเงิน
กำ�ไรก่อนภาษีเงินได้
(ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้
กำ�ไรสำ�หรับปี
กำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
ผลขาดทุนจากการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิจากภาษี
กำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปี - สุทธิจากภาษี
กำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี
กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

22

31 ธันวาคม 2557

31 ธันวาคม 2556

บาท
2,289,368,157.02
(2,055,354,303.77)
234,013,853.25
15,984,105.52
5,073,790.07
(38,140,670.94)
(88,516,226.19)
(9,368,006.84)
(7,289,438.53)
111,757,406.34
(22,796,663.08)
88,960,743.26

บาท
1,836,080,673.48
(1,622,239,663.84)
213,841,009.64
4,968,059.91
5,739,104.34
(48,138,598.26)
(82,603,078.09)
(3,666,619.38)
(4,236,185.25)
85,903,692.91
(19,999,498.15)
65,904,194.76

(4,692,964.80)
(4,692,964.80)
84,267,778.46

-   
65,904,194.76

3.37

2.50

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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20

20

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
เงินปันผลจ่าย
กำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
เงินปันผลจ่าย
กำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับงวด

หมายเหตุ
198,000,000.00
198,000,000.00
198,000,000.00

263,999,950.00
263,999,950.00

บาท

บาท
263,999,950.00
-

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้นสามัญ

ทุนที่ออก
และชำ�ระแล้ว

28,940,744.21
28,940,744.21

28,940,744.21
-

จัดสรรแล้ว
ทุนสำ�รองตาม
กฎหมาย
บาท

974,068,707.08
(46,199,991.25)

บาท

รวม

65,904,194.76
65,904,194.76
502,832,216.38 993,772,910.59
(52,799,990.00) (52,799,990.00)
84,267,778.46
84,267,778.46
534,300,004.84 1,025,240,699.05

483,128,012.87
(46,199,991.25)

บาท

ยังไม่ได้จัดสรร

กำ�ไรสะสม

บริษัท ซี.พี.แอล.กรุ๊พ จ�ำกัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

บริษัท ซี.พี.แอล.กรุ๊พ จ�ำกัด (มหาชน)
งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
กำ�ไรก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับกระทบกำ�ไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จาก
กิจกรรมดำ�เนินงาน
ค่าเสื่อมราคา
ค่าตัดจำ�หน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าตัดจ่าย
หนี้สูญ
ประมาณการลดหนี้จากการรับคืนสินค้าและส่วนลดจ่าย (โอนกลับ)
ประมาณการสินค้ารับคืน(โอนกลับ)
ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง (โอนกลับ)
กำ�ไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
กำ�ไรจากการจำ�หน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ขาดทุนจากการตัดจำ�หน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนระยะยาว
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่าย
กำ�ไรจากการดำ�เนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน
ดำ�เนินงาน
สินทรัพย์ดำ�เนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินดำ�เนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำ�เนินงาน
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำ�เนินงาน (ต่อ)
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำ�เนินงาน

31 ธันวาคม 2557
บาท

31 ธันวาคม 2556
บาท

111,757,406.34

85,903,692.91

18,462,469.82
1,524,434.89
853,470.79
102,124.22
(2,238,685.20)
340,510.92
737,861.68
(158,876.50)
11,564.52
9,368,006.84
2,841,427.00
(1,727,766.18)
7,289,438.53
149,163,387.67

19,768,506.97
1,048,965.18
856,412.86
2,945,008.17
(548,103.69)
(3,087,877.67)
1,486,007.44
(3,026.46)
41,505.82
3,666,619.38
2,748,264.00
(2,754,031.71)
1,127,147.55
113,199,090.75

(23,620,402.31)
(213,564,948.70)
8,149.87
(67,000.00)

8,081,408.76
(140,346,740.05)
20,588.99
4,800.00

75,702,530.24
(12,378,283.23)

5,824,976.73
(13,215,874.82)

104,140.27
(20,717,560.73)
(32,991,703.69)

328,044.46
(18,777,117.50)
5,345,405.57
(26,319,542.29)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกระแสเงินสด
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
หมายเหตุ

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากการไถ่ถอนเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่ครบกำ�หนด
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
เงินสดรับจากการจำ�หน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
เงินสดรับในดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือ
จนครบกำ�หนด
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายในเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
เงินสดจ่ายในเงินปันผลจ่าย
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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31 ธันวาคม
2557
บาท

31 ธันวาคม
2556
บาท

28,000,000.00
(12,032,769.42)
(3,302,815.23)
158,878.50
(1,483,400.00)
1,889,000.02

30,000,000.00
(78,378,295.00)
(4,498,181.59)
46,728.97
(1,637,900.00)
2,425,367.45

13,228,893.87

(52,042,280.17)

1,513,940,387.81 809,134,540.11
(1,438,644,038.61) (713,309,414.41)
(848,812.28)
(4,062,569.00)
(729,135.00)
(7,289,400.61)
(795,998.62)
(52,799,990.00) (46,199,991.25)
11,144,389.59
47,251,188.55

6

371,196.28
(8,247,223.95)
77,419,190.81
69,171,966.86

1,556,565.54
(29,554,068.37)
106,973,259.18
77,419,190.81

บริษัท ซี.พี.แอล. กรุ๊พ จ�ำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2557
1. ข้อมูลทั่วไป

บริษัทฯ จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2537 ทะเบียนนิติบุคคล เลขที่ 0107537000289 ตั้งอยู่เลขที่ 700 หมู่ 6
ถนนสุขมุ วิท ต�ำบลบางปูใหม่ อ�ำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ประเทศไทย บริษทั ฯ ด�ำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมผลิตและ
จัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์หนังส�ำเร็จรูป

2. เกณฑ์การจัดท�ำงบการเงิน
2.1
		
		
2.2
		
2.3
		
		
2.4
		

งบการเงินนี้จัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางบัญชี
ที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
การจัดรายการในงบการเงินเป็นไปตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง ก�ำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ.
2554 ลงวันที่ 28 กันยายน 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
ในการจัดท�ำงบการเงินเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารของบริษัทฯ ต้องใช้การประมาณการ
และข้อสมมติหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจ�ำนวนเงินที่เกี่ยวกับรายได้ ค่าใช้จ่าย สินทรัพย์และหนี้สิน และการเปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจ�ำนวนที่ได้ประมาณการไว้
รายงานทางการเงินฉบับภาษาไทยเป็นรายงานทางการเงินฉบับที่บริษัทฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย รายงานทางการเงิน
ฉบับภาษาอังกฤษแปลจากรายงานทางการเงินฉบับภาษาไทย

3. การน�ำนโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติ

บริษทั ฯ ได้น�ำมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และแนวปฏิบัติทางบัญชีใหม่ ที่มีผลบังคับใช้ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2557
มาถือปฏิบัติโดยไม่มีผลกระทบต่อรายงานทางการเงินงวดปัจจุบัน

4. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ที่ยังไม่มีผลบังคับใช้

กรอบแนวคิดส�ำหรับการรายงานทางการเงิน มาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ การตีความมาตรฐาน
การบัญชีใหม่ และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ที่มีผลบังคับใช้ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2558 และ 2559 บริษัทฯ ยังไม่ได้น�ำมาถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ มีดังต่อไปนี้

มีผลบังคับใช้ทันทีตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2557
กรอบแนวคิดส�ำหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557)
		
มีผลบังคับใช้ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558
		
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557)			การน�ำเสนองบการเงิน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557)			สินค้าคงเหลือ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2557)			งบกระแสเงินสด
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557)			นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
							และข้อผิดพลาด
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557)			เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2557)			สัญญาก่อสร้าง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2557)			ภาษีเงินได้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2557)			ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557)			สัญญาเช่า
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557)		รายได้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557)			ผลประโยชน์ของพนักงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2557)			การบัญชีส�ำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูล
							เกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2557)		ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2557)		ต้นทุนการกู้ยืม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2557)		การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2557)		การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557)		งบการเงินเฉพาะกิจการ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2557)		เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557)		การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2557)		ก�ำไรต่อหุ้น
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2557)		งบการเงินระหว่างกาล
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2557)		การด้อยค่าของสินทรัพย์
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2557)		ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์
						ที่อาจเกิดขึ้น
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2557)		สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2557)		อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 		การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
(ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 		การรวมธุรกิจ
(ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 		สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการด�ำเนินงานที่ยกเลิก
(ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6 		การส�ำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
(ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 		ส่วนงานด�ำเนินงาน
(ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10		งบการเงินรวม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11		การร่วมการงาน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12		การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13		การวัดมูลค่ายุติธรรม
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10		ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง
(ปรับปรุง 2557)		อย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมด�ำเนินงาน
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15		สัญญาเช่าด�ำเนินงาน-สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า
(ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25		ภาษีเงินได้การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ		
(ปรับปรุง 2557)		หรือของผู้ถือหุ้น
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27		การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ท�ำขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย
(ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29		การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
(ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31		รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา
(ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32		สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์
(ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1		การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ
(ปรับปรุง 2557) 		และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4		การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
(ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 		สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน
(ปรับปรุง 2557)		การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7		การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 		
(ปรับปรุง 2557) 		(ปรับปรุง 2557) เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพ
						เศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10		งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
(ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12		ข้อตกลงสัมปทานบริการ
(ปรับปรุง 2557)
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13		โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
(ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 14		ข้อจ�ำกัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อก�ำหนด
						เงินทุนขั้นต�่ำและปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้ ส�ำหรับ
						มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15		สัญญาส�ำหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
(ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17		การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
(ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18		การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า
(ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 20		ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตส�ำหรับเหมืองผิวดิน
				
มีผลบังคับใช้ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2557) สัญญาประกันภัย
ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาและประเมินผลกระทบต่อรายงานทางการเงินเมื่อน�ำมาตรฐานการรายงานทางการ
เงินใหม่ข้างต้นมาถือปฏิบัติในงวดที่มีผลบังคับใช้

5. นโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ

5.1 เกณฑ์การวัดมูลค่าที่ใช้จัดท�ำงบการเงิน
		 เกณฑ์การวัดมูลค่าที่ใช้จัดท�ำงบการเงิน คือ เกณฑ์ราคาทุนเดิม โดยใช้ร่วมกับเกณฑ์อื่นๆ ส�ำหรับสินทรัพย์และหนี้สินบาง
		 ประเภทที่มีการใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าอื่นได้เปิดเผยเกณฑ์การวัดมูลค่าที่ใช้ในนโยบายการบัญชีที่เกี่ยวข้อง
5.2 เงินตราต่างประเทศ
		 รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ บันทึกรายการโดยแปลงค่าเป็นเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
		 ยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันสิ้นงวด แปลงค่าเป็นเงินบาทตามอัตราปิด ณ
		 วันสิ้นงวด ผลก�ำไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่านี้แสดงเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในงวดนั้น
5.3 เครื่องมือทางการเงิน
		 สินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุน ลูกหนี้
		 การค้าและลูกหนี้อื่น หนี้สินทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบด้วย เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน เจ้าหนี้
		 การค้าและเจ้าหนี้อื่น หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน ซึ่งนโยบายการบัญชีเฉพาะส�ำหรับรายการแต่ละรายการได้เปิดเผย
		 แยกไว้ในแต่ละหัวข้อที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ ได้ท�ำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความ
		 ผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนโดยสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจะก�ำหนดอัตราแลกเปลี่ยนในอนาคตที่สินทรัพย์
		 และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ จะได้รับหรือต้องจ่ายช�ำระ โดยสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ณ วันสิ้นงวด
		 จะค�ำนวณหามูลค่ายุติธรรม และแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และก�ำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจริงจากสัญญาซื้อขาย
		 เงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจะถูกบันทึกในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
5.4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
		 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน ออมทรัพย์และประจ�ำไม่เกิน 3 เดือน ที่ไม่ติด
		 ภาระค�้ำประกัน
5.5 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
		 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นแสดงด้วยมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
5.6 สินค้าคงเหลือ
		 สินค้าคงเหลือแสดงในราคาทุนตามวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่อย่างใดจะต�่ำกว่า
5.7 เงินลงทุนชั่วคราวและระยะยาว
		 - เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดที่ถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป แสดงด้วยราคาทุน และปรับลดด้วย
			 ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) บริษทั ฯ จะรับรูก้ ารเปลีย่ นแปลงมูลค่าเงินลงทุนในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเมือ่ มีการ
			 จ�ำหน่ายเงินลงทุนหรือเงินลงทุนเกิดการด้อยค่า
		 - เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�ำหนดแสดงด้วยราคาทุนตัดจ�ำหน่าย
5.8 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
		 อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนของบริษทั ฯ เป็นทีด่ นิ ทีบ่ ริษทั ฯ ถือครองไว้โดยทีป่ จั จุบนั ยังมิได้ระบุวตั ถุประสงค์ของการใช้งาน
		 ในอนาคต และ / หรือมีไว้เพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่า หรือจากการเพิ่มมูลค่าของสินทรัพย์ บริษัทฯ วัดมูลค่าอสังหา
		 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยราคาทุนหักผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี)
5.9 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
		 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ บันทึกตามราคาทุน ณ วันเริ่มรายการหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม และผลขาดทุนจากการด้อยค่า
		 สะสม (ถ้ามี) ค่าเสื่อมราคาค�ำนวณตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้
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		 - อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง
20 ปี				
		 - ส่วนปรับปรุงอาคาร
5 ปี
		 - เครื่องจักรและอุปกรณ์
10 ปี
		 - เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้ส�ำนักงาน 5 และ 10 ปี
		 - ยานพาหนะ
5 ปี
		 - บ่อบ�ำบัดน�้ำเสีย
10 ปี
5.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
		 สิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
		 สิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยที่ซื้อมามีลักษณะเฉพาะบันทึกเป็นสินทรัพย์โดยค�ำนวณจากต้นทุนในการได้มาและการ
		 ด�ำเนินการให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นนั้ สามารถน�ำมาใช้งานได้ตามประสงค์ โดยจะตัดจ�ำหน่ายตลอดอายุการให้ประโยชน์โดย
		 ประมาณ 5 ปี
5.11 การด้อยค่า
		 มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ได้รับการประเมิน ณ ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานว่ามีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้นหรือไม่
		 ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้ จะท�ำการประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์นั้นหรือหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่มี
		 สินทรัพย์ทกี่ �ำลังพิจารณานัน้ รวมอยูโ่ ดยรับรูผ้ ลขาดทุนจากการด้อยค่าเมือ่ มูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนต�ำ่ กว่ามูลค่าตามบัญชีของ
		 สินทรัพย์หรือหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดนั้น
ผลขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในก�ำไรหรือขาดทุนทันที
การค�ำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
		 - มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน หมายถึง มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด
			 หรือมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์นั้น แล้วแต่จ�ำนวนใดจะสูงกว่า
		 - ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์ จะถูก
			 คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดที่เป็นอัตราก่อนภาษีเงินได้ที่สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซึ่ง
			 แปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อสินทรัพย์
		 - สินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดเงินสดซึ่งส่วนใหญ่เป็นหน่วยอิสระแยกจากสินทรัพย์อื่นๆ จะพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนให้
			 สอดคล้องกับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์นั้นมีความเกี่ยวข้องด้วย
การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า
		 - ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่รับรู้ในงวดก่อนจะถูกกลับรายการ หากประมาณการที่ใช้ในการก�ำหนดมูลค่าที่
			 คาดว่าจะได้รับคืนได้เปลี่ยนแปลงไปภายหลังจากรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าครั้งล่าสุดแล้ว เพียงเพื่อให้มูลค่าตามบัญชี
			 ของสินทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีทคี่ วรเป็น (สุทธิจากค่าเสือ่ มราคาสะสมหรือค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม) หากไม่เคยรับรูผ้ ล
			 ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์นั้นมาก่อน
		 - การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกรับรู้เป็นรายได้ในก�ำไรหรือขาดทุนทันที
5.12 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
		 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น แสดงในราคาทุน
5.13 ผลประโยชน์ของพนักงาน
		 ผลประโยชน์ระยะสั้น
		 - บริษัทฯ บันทึกเงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคม และกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิด
			 รายการ
		 ผลประโยชน์ระยะยาว
		 - บริษัทฯ บันทึกรับรู้ผลประโยชน์ของพนักงานหลังการเลิกจ้างหรือเกษียณอายุเพื่อจ่ายให้แก่พนักงานตามกฎหมายแรงงาน
			 ของประเทศไทย ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานค�ำนวณโดยผู้เชี่ยวชาญทางคณิตศาสตร์ประกันภัยด้วยเทคนิคการ
			 ประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial Technique) และคิดลดผลประโยชน์โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วย
			 ที่ประมาณการไว้ (Project Unit Credit Method) กระแสเงินสดที่คาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคต ประมาณการจากเงินเดือน
			 พนักงาน อัตราการลาออก อัตราการตาย อายุงาน และปัจจัยอื่น บริษัทฯ แสดงภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเป็น
			 หนี้สินไม่หมุนเวียน ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของพนักงานจะรับรู้ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเพื่อกระจาย
			 ต้นทุนดังกล่าวตลอดระยะเวลาของการจ้างงาน
5.14 ประมาณการหนี้สิน
		 บริษัทฯ จะบันทึกประมาณการหนี้สินเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ของการเกิดภาระผูกพันในปัจจุบันตามกฎหมายหรือ
		 จากการอนุมานอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาระผูกพันดังกล่าวคาดว่าจะส่งผลให้ต้องเกิดการไหลออกของ
		 ทรัพยากรเพื่อจ่ายช�ำระภาระผูกพันและจ�ำนวนที่ต้องจ่ายสามารถประมาณการได้อย่างน่าเชื่อถือ รายจ่ายที่จะได้รับคืนบันทึก
		 เป็นสินทรัพย์แยกต่างหากก็ต่อเมื่อการได้รับคืนคาดว่าจะได้รับอย่างแน่นอนเมื่อได้จ่ายช�ำระประมาณการหนี้สินไปแล้ว
5.15 การรับรู้รายได้
		 - รายได้จากการขาย รับรู้เมื่อโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนในความเป็นเจ้าของสินค้าให้แก่ผู้ซื้อ
		 - รายได้จากการให้เช่า รับรู้ตามระยะเวลาเช่าตลอดอายุของสัญญาเช่า
		 - รายได้ดอกเบี้ย รับรู้ตามวิธีอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง
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		 - รายได้จากการได้รับคืนภาษีอากร รับรู้เมื่อมีสิทธิ์ได้รับ
		 - รายได้เงินปันผล รับรู้เมื่อมีสิทธิ์ได้รับ
5.16 การรับรู้ค่าใช้จ่าย
		 - ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
5.17 ภาษีเงินได้
		 ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้รับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุน เว้นแต่ภาษี
		 เงินได้ที่เกี่ยวข้องกับรายการที่รับรู้ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหรือรับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้นซึ่งจะรับรู้ในก�ำไรขาดทุน
		 เบ็ดเสร็จอื่นหรือรับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้นเช่นเดียวกัน
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน
		 บริษทั ฯ บันทึกภาษีเงินได้ปจั จุบนั ตามจ�ำนวนทีค่ าดว่าจะจ่ายให้กบั หน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยค�ำนวณจากก�ำไรทางภาษี
		 ตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดในกฎหมายภาษีอากรโดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
		 บริษัทฯ บันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยวิธีหนี้สินตามงบแสดงฐานะการเงินซึ่งค�ำนวณจากผลแตกต่างชั่วคราวระหว่าง
		 มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น
		 โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าก�ำไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมีจ�ำนวน
		 เพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีดงั กล่าว ทัง้ นีส้ นิ ทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกปรับ
		 ลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง
5.18 ก�ำไรต่อหุ้น
		 ก�ำไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐานค�ำนวณโดยการหารก�ำไรหรือขาดทุนส�ำหรับงวดด้วยจ�ำนวนถัวเฉลีย่ ถ่วงน�ำ้ หนักของหุน้ สามัญทีอ่ อกและ
		 เรียกช�ำระแล้วระหว่างงวด ซึ่งไม่ได้ค�ำนวณก�ำไรต่อหุ้นปรับลด เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีหุ้นสามัญเทียบเท่า
5.19 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่ส�ำคัญ
		 ในการจัดท�ำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการ
		 ในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจ�ำนวนเงินที่แสดงในงบ
		 การเงินและข้อมูลทีแ่ สดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลทีเ่ กิดขึน้ จริงอาจแตกต่างไปจากจ�ำนวนทีป่ ระมาณการไว้ การใช้
		 ดุลยพินิจและการประมาณการที่ส�ำคัญมีดังนี้
สัญญาเช่า 
		 ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าด�ำเนินงานหรือสัญญาเช่าการเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการ
		 ประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริษัทฯ ได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนในสินทรัพย์
		 ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
		 ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการ
		 ผลขาดทุนทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ จากลูกหนีแ้ ต่ละราย โดยค�ำนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนีท้ คี่ งค้างและสภาวะ
		 เศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น
ค่าเผื่อการลดหนี้จากการรับคืนสินค้าและส่วนลดจ่าย
		 ในการประมาณการค่าเผือ่ การลดหนีจ้ ากการรับคืนสินค้าและส่วนลดจ่าย ฝ่ายบริหารได้ใช้ดลุ ยพินจิ ในการประมาณการค่าเผือ่ การ
		 ลดหนี้จากการรับคืนสินค้าและส่วนลดจ่ายจากสินค้าของบริษัทฯ ซึ่งไม่เป็นไปตามคุณสมบัติที่ลูกค้าก�ำหนดไว้ โดยบริษัทฯ
		 ค�ำนวณขึ้นจากอัตราการลดหนี้และอัตราการรับคืนสินค้าต่อยอดขายโดยถัวเฉลี่ยคูณกับยอดขายสินค้าที่เกิดขึ้นทุก 3 เดือน
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
		 ในการประมาณการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิทจี่ ะได้รบั ฝ่ายบริหารได้ใช้ดลุ ยพินจิ ในการประมาณมูลค่าสุทธิทจี่ ะได้รบั
		 ของสินค้าคงเหลือ โดยจ�ำนวนเงินที่คาดว่าจะได้รับจากสินค้าคงเหลือพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงของราคาขายหรือต้นทุน
		 ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ประมาณการสินค้ารับคืน
		 ในการประมาณการสินค้ารับคืน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการสินค้ารับคืนจากสินค้าของบริษัทฯ ซึ่งไม่เป็นไป
		 ตามคุณสมบัติที่ลูกค้าก�ำหนดไว้ โดยบริษัทฯ ค�ำนวณจากอัตราต้นทุนขายถัวเฉลี่ยคูณกับยอดประมาณการค่าเผื่อการลดหนี้
		 ที่เกิดจากการรับคืนสินค้า
การด้อยค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์
		 บริษทั ฯ จะรับรูผ้ ลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในตราสารหนีท้ จี่ ะถือจนครบก�ำหนดช�ำระและเงินลงทุนทัว่ ไปเมือ่ มูลค่า
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ยุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระส�ำคัญ และเป็นระยะเวลานานหรือมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า การที่จะสรุป
ว่าเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระส�ำคัญหรือเป็นระยะเวลานานหรือไม่นั้นจ�ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา
		 ในการค�ำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องท�ำการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่า
		 คงเหลือเมือ่ เลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลีย่ นแปลง
		 เกิดขึน้ นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและรับรูผ้ ลขาดทุน
		 จากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต�่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้อง
		 ใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และค่าตัดจ�ำหน่าย
		 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนจะตัดจ�ำหน่ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณและจะพิจารณาการด้อยค่าหากมีข้อ
		 บ่งชี้
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน
		 หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งข้อสมมติ
		 ในการประมาณการดังกล่าวประกอบด้วย อัตราคิดลด จ�ำนวนเงินเดือนที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในอนาคต อัตรามรณะ และปัจจัย
		 ทีเ่ กีย่ วข้องในเชิงประชากรศาสตร์ ในการก�ำหนดอัตราคิดลดผูเ้ ชีย่ วชาญทางคณิตศาสตร์ประกันภัยได้พจิ ารณาถึงอัตราดอกเบีย้
		 ที่สะท้อนถึงสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน ส่วนอัตรามรณะใช้ข้อมูลตารางอัตรามรณะที่เปิดเผยทั่วไปในประเทศไทย
		 อย่างไรก็ตาม ผลประโยชน์หลังการเลิกจ้างงานที่เกิดขึ้นจริงนั้นอาจแตกต่างไปจากที่ประมาณการไว้

6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ประกอบด้วย

เงินสด
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
เงินฝากธนาคารประเภทฝากประจ�ำไม่เกิน 3 เดือน
เช็คในมือ
รวม

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557
บาท
1,313,375.10
10,699,503.68
55,651,125.34
150,923.60
1,357,039.14

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2556
บาท
6,512,593.41
3,289,556.32
67,468,208.84
148,832.24
-

69,171,966.86

77,419,190.81

7. การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิลูกหนี้
ประกอบด้วย

ลูกหนี้การค้าในประเทศ
ลูกหนี้การค้าต่างประเทศ
ตั๋วเงินรับ
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อการลดหนี้จากการรับคืนสินค้าและส่วนลดจ่าย
ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ - สุทธิ
ลูกหนี้อื่น
รวม
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ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557
บาท
32,071,479.19
101,436,860.29
1,824,309.42
(21,978,403.34)
(3,785,372.79)
109,568,872.77
9,353,243.64

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2556
บาท
17,686,714.23
74,985,576.37
7,610,666.41
(21,978,403.34)
(6,024,057.99)
72,280,495.68
21,840,249.58

118,922,116.41

94,120,745.26

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับแยกตามอายุได้ดังนี้

อยู่ในกำ�หนดชำ�ระ
เกินกำ�หนดชำ�ระ 1 - 30 วัน
เกินกำ�หนดชำ�ระ 31 - 60 วัน
เกินกำ�หนดชำ�ระ 61 - 90 วัน
เกินกำ�หนดชำ�ระ 91 - 180 วัน
เกินกำ�หนดชำ�ระ 181 - 365 วัน
เกินกำ�หนดชำ�ระ 366 วันขึ้นไป
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อการลดหนี้จากการรับคืนสินค้าและส่วนลดจ่าย
สุทธิ

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557
บาท
44,086,551.30
52,729,719.40
11,255,775.51
1,572,113.70
2,922,861.94
165,506.71
22,600,120.34
135,332,648.90
(21,978,403.34)
(3,785,372.79)
109,568,872.77

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2556
บาท
43,033,168.76
29,004,020.99
2,623,938.55
774,163.14
476,243.87
1,658,232.37
22,713,189.33
100,282,957.01
(21,978,403.34)
(3,785,372.79)
72,280,495.68

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557
บาท
1,262,534.22
244,078.55
5,925,876.24
1,920,754.63
9,353,243.64

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2556
บาท
2,116,005.01
509,452.66
15,507,896.19
3,706,895.72
21,840,249.58

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ลูกหนี้อื่น ประกอบด้วย

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
ดอกเบี้ยค้างรับ
ลูกหนี้กรมสรรพากร
ลูกหนี้อื่น
รวม

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทฯ มีรายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อการลดหนี้จากการรับคืนสินค้าและ
ส่วนลดจ่าย ดังนี้

ยอดคงเหลือต้นงวด
เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด
โอนกลับในระหว่างงวด
ยอดคงเหลือปลายงวด

สำ�หรับปี
สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2557
บาท
(6,024,057.99)
(18,998,811.46)
21,237,496.66
(3,785,372.79)

สำ�หรับปี
สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2556
บาท
(3,079,049.82)
(19,275,855.35)
16,330,847.18
(6,024,057.99)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ลูกหนีก้ ารค้าต่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้องกันเกินก�ำหนดช�ำระหนี้ ตัง้ แต่ 366 วันขึน้ ไป ไม่สามารถ
ปฏิบัติตามแผนการช�ำระหนี้ที่ก�ำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้รับรู้ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแล้วทั้งจ�ำนวน ซึ่งผู้บริหารของบริษัทฯ
จะด�ำเนินการติดตามการช�ำระหนี้จากลูกหนี้การค้ารายดังกล่าวอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ น้อยที่สุด
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8. สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
ประกอบด้วย

สินค้าสำ�เร็จรูป
วัตถุดิบ
สินค้าระหว่างผลิต
สารเคมี
วัสดุสิ้นเปลือง
สินค้าระหว่างทาง
รวม
หัก ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง
บวก ประมาณการสินค้ารับคืน
สุทธิ

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557
บาท
209,585,588.34
6,671,429.59
546,843,154.50
45,396,284.54
1,632,536.35
160,471,979.74
970,600,973.06
(3,783,373.73)
831,388.98
967,648,988.31

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2556
บาท
124,631,451.67
12,550,565.62
460,839,744.02
46,013,510.62
1,983,632.36
111,017,120.07
757,036,024.36
(3,783,373.73)
1,171,899.90
754,424,550.53

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทฯ มีรายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง ดังนี้

ยอดคงเหลือต้นงวด
เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด
โอนกลับในระหว่างงวด
ยอดคงเหลือปลายงวด

สำ�หรับปี
สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2557
บาท
(3,783,373.73)
(3,783,373.73)

สำ�หรับปี
สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2556
บาท
(6,871,251.40)
3,087,877.67
(3,783,373.73)

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทฯ มีรายการเคลื่อนไหวของประมาณการสินค้ารับคืน ดังนี้

ยอดคงเหลือต้นงวด
เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด
โอนกลับในระหว่างงวด
ยอดคงเหลือปลายงวด

สำ�หรับปี
สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2557
บาท
1,171,899.90
3,608,284.39
(3,948,795.31)
831,388.98

สำ�หรับปี
สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2556
บาท
623,796.21
3,608,904.29
(3,060,800.60)
1,171,899.90

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทฯ ได้ท�ำประกันภัยวัตถุดิบ สินค้าระหว่างผลิต สินค้าส�ำเร็จรูป และวัสดุสิ้นเปลือง
มูลค่าทุนเอาประกัน จ�ำนวนเงิน 614.00 ล้านบาท เท่ากันทั้งสองงวด โดยยกผลประโยชน์จากการประกันภัยให้กับสถาบันการเงิน
แห่งหนึ่ง ตามหมายเหตุ 14
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รวมเงินลงทุนทั่วไป
9.2 เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำ�หนด:
ตราสารหนี้ที่จะครบกำ�หนดภายใน 2 - 5 ปี
ตราสารหนี้ที่จะครบกำ�หนดภายใน 6 - 10 ปี
รวมเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจน
ครบกำ�หนด
รวมเงินลงทุนระยะยาว
9.3 เงินลงทุนชั่วคราว:
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะครบกำ�หนด
ภายใน 1 ปี
รวมเงินลงทุนชั่วคราว

9.1 เงินลงทุนทั่วไป:
C.P.L. INTERNATIONAL
COMPANY LIMITED
บวก เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มทุน
หัก ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
สุทธิ
บริษัท สิรินรัตน์ จำ�กัด

ประกอบด้วย

ไทย

บาท
15,000,000.00
3

ร้อยละ

ดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา

ให้เช่าอาคาร
สำ�นักงาน

สัดส่วน
เงินลงทุน

ทุน
ชำ�ระแล้ว

15
15

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

ลงทุน
British Virgin
ในกิจการอื่น
Islands
8,000,000.00
1,000,000.00

ประเภท
กิจการ

9. เงินลงทุนชั่วคราว / เงินลงทุนระยะยาว - สุทธิ

16,000,000.00
18,000,000.00
34,000,000.00
65,653,209.85
10,000,000.00
10,000,000.00

16,000,000.00
16,000,000.00
38,285,203.01
-

-

-

-

-

รายได้เงินปันผล
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556
บาท
บาท
บาท
บาท
เงินลงทุน ณ วันที่

1,200,000.00 51,483,750.00 51,483,750.00
150,000.00 4,618,500.00
4,618,500.00
(34,267,046.99) (24,899,040.15)
21,835,203.01 31,203,209.85
บาท
450,000.00
450,000.00
450,000.00
22,285,203.01 31,653,209.85

ดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา

เงินลงทุน
ราคาทุน

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทฯ มีรายการเคลื่อนไหวของผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสมของเงินลงทุน
ทั่วไป ดังนี้
สำ�หรับปี
สำ�หรับปี
สิ้นสุดวันที่
สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2557
31 ธันวาคม 2556
บาท
บาท
ยอดคงเหลือต้นงวด
(24,899,040.15)
(21,232,420.77)
เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด
(9,368,006.84)
(3,666,619.38)
ยอดคงเหลือปลายงวด
(34,267,046.99)
(24,899,040.15)
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�ำหนด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ส่วนหนึ่งจ�ำนวนเงิน 16.00 ล้านบาท เป็นเงินลงทุนในหุ้นกู้ชนิดไม่มีประกัน ไม่ด้อยสิทธิ
โดยหุ้นกู้มีอายุ 6 ปี 9 เดือน 19 วัน นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2555 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 อัตรา
ดอกเบี้ย ปีที่ 1 - 4 ร้อยละ 4.00 ต่อปี ปีที่ 5 - 6 ร้อยละ 4.40 ต่อปี และตั้งแต่ปีที่ 6 จนครบก�ำหนด ร้อยละ 5.50 ต่อปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ส่วนหนึ่งจ�ำนวนเงิน 10.00 ล้านบาท เป็นเงินลงทุนในหุ้นกู้ชนิดระบุผู้ถือ ไม่มีหลักประกัน ไม่ด้อยสิทธิ
โดยหุ้นกู้มีอายุ 4 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2557 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.85
ต่อปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ส่วนหนึ่งจ�ำนวนเงิน 18.00 ล้านบาท เป็นเงินลงทุนในหุ้นกู้ด้อยสิทธิชนิดไม่มีประกัน ไม่แปลงสภาพ
โดยหุ้นกู้มีอายุ 10 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2552 ถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2562 อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 - 5
ร้อยละ 4.80 ต่อปี และปีที่ 6-10 ร้อยละ 6.00 ต่อปี และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนก�ำหนดเมื่อครบ 5 ปี ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม
2557 ผู้ออกหุ้นกู้ได้ใช้สิทธิไถ่ถอนก่อนครบก�ำหนดแล้ว

10. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ
ประกอบด้วย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ราคาทุน
มูลค่าตามบัญชี
รายการระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
ซื้อสินทรัพย์
มูลค่าตามบัญชีปลายปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ราคาทุน
มูลค่าตามบัญชี
รายการระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
ซื้อสินทรัพย์
โอนออก
มูลค่าตามบัญชีปลายปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ราคาทุน
มูลค่าตามบัญชี

ที่ดิน
บาท
40,679,418.00
40,679,418.00
78,378,295.00
119,057,713.00
119,057,713.00
119,057,713.00
12,032,769.42
(6,500,00.00)
124,590,482.42
124,590,482.42
124,590,482.42

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนของบริษทั ฯ เป็นทีด่ นิ ทีบ่ ริษทั ฯ ถือครองไว้โดยทีป่ จั จุบนั ยังมิได้
ระบุวัตถุประสงค์ของการใช้งานในอนาคต และมีไว้เพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่า ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 อสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุนมีมูลค่ายุติธรรม จ�ำนวนเงิน 135.42 ล้านบาท
56
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49,485,352.00
49,485,352.00
49,485,352.00

ราคาทุน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
มูลค่าตามบัญชี

153,167,503.04
(132,826,208.90)
20,341,294.14

20,341,294.14

(3,092,195.39)

-

153,167,503.04
(129,734,013.51)
23,433,489.53

บาท

อาคาร สิ่งปลูกสร้าง

49,485,352.00
49,485,352.00

ที่ดิน และ ส่วน
ปรับปรุงที่ดิน
บาท

มูลค่าตามบัญชีปลายปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
มูลค่าตามบัญชี
รายการระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
ซื้อสินทรัพย์
รับโอน(โอนออก)
จำ�หน่าย/ตัดจำ�หน่ายสินทรัพย์
ค่าเสื่อมราคาประจำ�ปี
ค่าเสื่อมราคาสะสมสำ�หรับส่วนที่จำ�หน่าย/
ตัดจำ�หน่าย

ประกอบด้วย

11. อาคาร ที่ดิน และอุปกรณ์ - สุทธิ

242,337,852.40
(193,357,023.96)
48,980,828.44

48,980,828.44

412,633.49

1,674,637.39
(456,336.00)
(13,880,091.57)

241,119,551.01
(179,889,565.88)
61,229,985.13

เครื่องจักร
และอุปกรณ์
บาท

35,079,360.76
(27,527,504.65)
7,551,856.11

7,551,856.11

-

5,550,000.00
(2,051,602.30)

29,529,360.76
(25,475,902.35)
4,053,458.41

บาท

ยานพาหนะ

7,635,596.54
(5,851,113.98)
1,784,482.56

1,784,482.56

14,101.66

603,544.20
(55,607.48)
(744,617.71)

7,087,659.82
(5,120,597.93)
1,967,061.89

เครื่องตกแต่ง
และเครื่องใช้สำ�นักงาน
บาท

6,250,000.00
(6,249,997.89)
2.11

2.11

-

-

6,250,000.00
(6,249,997.89)
2.11

บาท

บ่อบำ�บัดน้ำ�เสีย

สินทรัพย์
ระหว่างก่อสร้าง
บาท

-

-

-

-

-

493,955,664.74
(365,811,849.38)
128,143,815.36

128,143,815.36

426,735.15

7,828,181.59
(511,943.48)
(19,768,506.97)

486,639,426.63
(346,470,077.56)
140,169,349.07

บาท

รวม

58

รายงานประจำ�ปี 2557 l บริษัท ซี.พี.แอล กรุ๊พ จำ�กัด (มหาชน)
55,985,352.00
55,985,352.00
55,985,352.00

ราคาทุน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
มูลค่าตามบัญชี

155,252,746.96
(135,951,053.84)
19,301,693.12

19,301,693.12

2,085,243.92
(3,124,844.94)

6,500,000.00
-

153,167,503.04
(132,826,208.90)
20,341,294.14

บาท

อาคาร สิ่งปลูกสร้าง

49,485,352.00
49,485,352.00

ที่ดิน และ ส่วน
ปรับปรุงที่ดิน
บาท

มูลค่าตามบัญชีปลายปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
มูลค่าตามบัญชี
รายการระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
ซื้อสินทรัพย์
รับโอน (โอนออก)
จำ�หน่าย / ตัดจำ�หน่ายสินทรัพย์
ค่าเสื่อมราคาประจำ�ปี
ค่าเสื่อมราคาสะสมสำ�หรับส่วนที่จำ�หน่าย/
ตัดจำ�หน่าย

ประกอบด้วย

242,587,852.40
(205,389,910.05)
37,197,942.35

37,197,942.35

412,633.49

250,000.00
(12,032,886.09)

242,337,852.40
(193,357,023.96)
48,980,828.44

เครื่องจักร
และอุปกรณ์
บาท

38,464,854.76
(28,648,603.15)
9,816,251.61

9,816,251.61

1,453,998.00

4,839,494.00
(1,454,000.00)
(2,575,096.50)

35,079,360.76
(27,527,504.65)
7,551,856.11

บาท

ยานพาหนะ

7,945,006.28
(6,493,231.22)
1,451,775.06

1,451,775.06

87,525.05

408,499.31
(99,089.57)
(729,642.29)

7,635,596.54
(5,851,113.98)
1,784,482.56

เครื่องตกแต่ง
และเครื่องใช้สำ�นักงาน
บาท

6,250,000.00
(6,249,997.89)
2.11

2.11

-

-

6,250,000.00
(6,249,997.89)
2.11

บาท

บ่อบำ�บัดน้ำ�เสีย

-

506,723.00
506,723.00

506,723.00

-

506,723.00
-

สินทรัพย์
ระหว่างก่อสร้าง
บาท

506,992,535.40
(382,732,796.15)
124,259,739.25

124,259,739.25

1,541,523.05

8,089,960.23
6,500,000.00
(1,553,089.57)
(18,462,469.82)

493,955,664.74
(365,811,849.38)
128,143,815.36

บาท

รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทฯ ได้น�ำที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักรและอุปกรณ์บางส่วน ซึ่งมีมูลค่าตามบัญชี
จ�ำนวนเงิน 95.87 ล้านบาท และจ�ำนวนเงิน 108.68 ล้านบาท ตามล�ำดับ ไปจดจ�ำนองเป็นหลักทรัพย์ เพื่อค�้ำประกันหนี้สินทุกประเภท
กับสถาบันการเงิน และได้ยกประโยชน์จากการประกันภัยในวงเงินตามสัญญาประกันภัย จ�ำนวนเงิน 216.00 ล้านบาท เท่ากันทัง้ สองงวด
ให้สถาบันการเงิน ตามหมายเหตุ 14
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ที่คิดค่าเสื่อมราคาเต็มมูลค่าแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ โดยมีราคาทุน
จ�ำนวนเงิน 262.67 ล้านบาท และจ�ำนวนเงิน 235.29 ล้านบาท ตามล�ำดับ มูลค่าตามบัญชีจ�ำนวนเงิน 810 บาท และจ�ำนวนเงิน 775
บาท ตามล�ำดับ

12. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น - สุทธิ
ประกอบด้วย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
มูลค่าตามบัญชี
รายการระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
ซื้อสินทรัพย์
ค่าตัดจำ�หน่ายประจำ�ปี
มูลค่าตามบัญชีปลายปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
มูลค่าตามบัญชี
รายการระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
ซื้อสินทรัพย์
ค่าตัดจำ�หน่ายประจำ�ปี
มูลค่าตามบัญชีปลายปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
มูลค่าตามบัญชี

สิทธิการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
บาท
9,724,616.00
(1,480,296.09)
8,244,319.91
1,637,900.00
(1,048,965.18)
8,833,254.73
11,362,516.00
(2,529,261.27)
8,833,254.73
1,483,400.00
(1,524,434.89)
8,792,219.84
12,845,916.00
(4,053,696.16)
8,792,219.84
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13. ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ค�ำนวณจากผลแตกต่างชั่วคราวทั้งจ�ำนวนตามวิธีหนี้สินโดยใช้อัตราภาษีร้อยละ 20 ส�ำหรับปี 2556
เป็นต้นไป ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นรายการผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างมูลค่าตามบัญชีและฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินของ
บริษัทฯ สรุปได้ดังนี้
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2556
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สินค้าคงเหลือ
เงินลงทุนระยะยาว
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวม

ส่วนที่รับรู้
ในกำ�ไร (ขาดทุน)
เบ็ดเสร็จอื่น
บาท

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557

บาท

ส่วนที่รับรู้
ในกำ�ไร (ขาดทุน)
สำ�หรับงวด
บาท

5,600,492.27
522,294.77
4,979,808.03
5,291,961.19
16,394,556.26

(447,737.04)
68,102.18
1,873,601.37
568,285.40
2,062,251.91

1,173,241.20
1,173,241.20

5,152,755.23
590,396.95
6,853,409.40
7,033,487.79
19,630,049.37

บาท

14. สินเชื่อและการค�้ำประกัน
บริษทั ฯ ได้รบั วงเงินสินเชือ่ จากสถาบันการเงินหลายแห่งในรูปวงเงินเบิกเกินบัญชี ทรัสต์รซี ตี เงินกูย้ มื ระยะสัน้ และหนังสือค�ำ้ ประกัน
วงเงินส�ำหรับท�ำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีวงเงินรวมจ�ำนวนเงิน 1,165.00
ล้านบาท เท่ากันทั้งสองงวด วงเงินสินเชื่อเงินตราต่างประเทศ จ�ำนวนเงิน 3.00 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เท่ากันทั้งสองงวด ซึ่งค�้ำ
ประกันโดยการจดจ�ำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักร และอุปกรณ์ของบริษัทฯ ผลประโยชน์จากการประกันภัยในสินค้าคงเหลือ
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักร และอุปกรณ์ดังกล่าว ตามหมายเหตุ 8 และ 11

15. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ทัง้ จ�ำนวนเป็นเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงินในรูปทรัสต์รซี ตี โดยมีอตั ราดอกเบีย้ ร้อยละ
1.82 - 1.85 ต่อปี ภายใต้เงื่อนไขสัญญาทรัสต์รีซีต บริษัทฯ ได้รับสินค้าที่สั่งเข้ามาโดยการใช้สินเชื่อของสถาบันการเงิน ดังนั้น บริษัทฯ
จึงมีภาระผูกพันต่อสถาบันการเงินส�ำหรับค่าสินค้าดังกล่าวทั้งที่เก็บไว้หรือจ�ำหน่ายไป
เงินกู้ยืมดังกล่าวข้างต้น มีหลักทรัพย์ค�้ำประกัน ตามหมายเหตุ 14

16. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ประกอบด้วย

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557
บาท
71,544,574.65
131,379,715.76
2,140.00
202,926,430.41

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2556
บาท
58,670,799.30
66,581,333.64
23,540.00
125,275,672.94

เจ้าหนี้อื่น

23,578,731.98

20,818,992.04

รวม

226,505,162.39

146,094,664.98

เจ้าหนี้การค้าในประเทศ
เจ้าหนี้การค้าต่างประเทศ
ตั๋วเงินจ่าย
เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 เจ้าหนี้อื่น ประกอบด้วย
ประกอบด้วย
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557
บาท
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
15,363,868.91
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
5,383,841.17
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
132,217.39
เจ้าหนี้อื่น
2,698,804.51
รวม
23,578,731.98

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2556
บาท
14,016,898.85
2,985,663.47
269,582.20
3,546,847.52
20,818,992.04

17. หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
ประกอบด้วย

จำ�นวนเงินขั้นต่ำ�ที่ต้องจ่ายภายใต้สัญญา
เช่าการเงิน
หัก ดอกเบี้ยเช่าการเงินรอตัดบัญชี
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
หัก ส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี
สุทธิ

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557
บาท
3,648,289.00

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2556
บาท
2,770,713.00

(123,878.54)
3,524,410.46
(2,492,162.95)
1,032,247.51

(108,281.27)
2,662,431.73
(1,657,855.69)
1,004,576.04

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 จ�ำนวนเงินขั้นต�่ำที่ต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่าการเงินแยกตามก�ำหนดช�ำระได้ดังนี้
ประกอบด้วย

ไม่เกิน 1 ปี
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
รวม

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557
บาท
1,051,000.00
2,597,289.00
3,648,289.00

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2556
บาท
1,749,924.00
1,020,789.00
2,770,713.00
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18. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทฯ มีรายการเคลื่อนไหวของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ดังนี้
ประกอบด้วย

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพัน ณ วันที่ 1 มกราคม
ต้นทุนบริการปัจจุบัน
ดอกเบี้ยจ่าย
ผลขาดทุนจากการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557
บาท
26,459,806.00
1,998,135.00
843,292.00

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2556
บาท
23,711,542.00
1,869,692.00
878,572.00

5,866,206.00
35,167,439.00

26,459,806.00

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 รายการที่ถูกรวมไว้ในก�ำไรหรือขาดทุน ประกอบด้วย
ประกอบด้วย

ต้นทุนบริการปัจจุบัน
ดอกเบี้ยจ่าย
รวม

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557
บาท
1,998,135.00
843,292.00
2,841,427.00

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2556
บาท
1,869,692.00
878,572.00
2,748,264.00

ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุนข้างต้นแสดงรวมในรายการดังต่อไปนี้
ประกอบด้วย

ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
รวม

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557
บาท
1,144,116.00
225,713.00
1,471,598.00
2,841,427.00

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2556
บาท
1,533,652.00
221,396.00
993,216.00
2,748,264.00

ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย มีดังนี้
อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือนโดยเฉลี่ย
อัตรามรณะ
อัตราการทุพพลภาพ
อัตราการลาออก
เกษียณอายุ
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2557
ร้อยละ 3.51 ต่อปี
ร้อยละ 3.00 ต่อปี
อัตรามรณะจากตารางมรณะไทย ปี 2551
ร้อยละ 5.00 ของอัตรามรณะ
ร้อยละ 2.00 - 49.00 ต่อปี
60 ปี
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2556
ร้อยละ 3.78 ต่อปี
ร้อยละ 4.66 ต่อปี
อัตรามรณะจากตารางมรณะไทยปี 2551
ร้อยละ 5.00 ของอัตรามรณะ
ร้อยละ 2.00 - 49.00 ต่อปี
60 ปี

19. ทุนเรือนหุ้น
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทฯ มีรายการเคลื่อนไหวของทุนเรือนหุ้น ดังนี้
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญต้นงวด
หุ้นสามัญปลายงวด

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

มูลค่าหุ้นต่อหุ้น
บาท

จำ�นวนหุ้น
หุ้น

จำ�นวนเงิน
บาท

จำ�นวนหุ้น
หุ้น

จำ�นวนเงิน
บาท

10.00
10.00

26,399,995
26,399,995

263,999,950.00
263,999,950.00

26,399,995
26,399,995

263,999,950.00
263,999,950.00

10.00
10.00

26,399,995
26,399,995

263,999,950.00
263,999,950.00

26,399,995
26,399,995

263,999,950.00
263,999,950.00

ทุนที่ออกและชำ�ระแล้ว
หุ้นสามัญต้นงวด
หุ้นสามัญปลายงวด

20. เงินปันผลจ่าย
ตามรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2557 เมือ่ วันที่ 29 เมษายน 2557 ทีป่ ระชุมได้มมี ติอนุมตั ใิ ห้จดั สรรก�ำไรสะสมประจ�ำ
ปี 2556 เป็นเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น จ�ำนวน 26.39 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท รวมเป็นจ�ำนวนเงิน 52.80 ล้านบาท โดยก�ำหนด
จ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2557
ตามรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2556 เมือ่ วันที่ 25 เมษายน 2556 ทีป่ ระชุมได้มมี ติอนุมตั ใิ ห้จดั สรรก�ำไรสะสมประจ�ำ
ปี 2555 เป็นเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น จ�ำนวน 26.39 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 1.75 บาท รวมเป็นจ�ำนวนเงิน 46.20 ล้านบาท โดยก�ำหนด
จ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2556

21. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ในการบริหารจัดการทุน คือ การด�ำรงไว้ซึ่งความสามารถในการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่องและการด�ำรงไว้
ซึ่งโครงสร้างของทุนที่เหมาะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 งบการเงินแสดงอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเป็น 0.44 : 1 และ 0.28 : 1 ตามล�ำดับ

22. (ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในก�ำไร (ขาดทุน) ส�ำหรับงวด ประกอบด้วย
ประกอบด้วย
(ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้ปัจจุบัน
(ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้ของปีปัจจุบัน
(ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้ของปีก่อน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
(ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ผลกระทบจากการเปลี่ยนอัตราภาษีเงินได้
(ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกำ�ไร (ขาดทุน) สำ�หรับงวด

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2557
บาท
(24,726,277.38)
(132,637.61)
(24,858,914.99)
2,062,251.91
2,062,251.91
22,796,663.08

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2556
บาท
(18,856,814.05)
(18,856,814.05)
1,144,782.03
(2,287,466.13)
(1,142,684.10)
(19,999,498.15)
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ผลต่างระหว่าง (ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้ที่ค�ำนวณจากก�ำไรทางบัญชีด้วยอัตราภาษีที่ใช้ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
และ 2556 ร้อยละ 20 แสดงได้ดังนี้
ประกอบด้วย
กำ�ไรก่อนภาษีเงินได้
(ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้คำ�นวณด้วย อัตราร้อยละ 20
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ที่ไม่สามารถหักภาษีเงินได้
(ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้ของปีก่อน
ผลกระทบจากการเปลี่ยนอัตราภาษีเงินได้
(ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกำ�ไร (ขาดทุน) สำ�หรับงวด
ผลกระทบจากการเปลี่ยนอัตราภาษีเงินได้
(ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกำ�ไร (ขาดทุน) สำ�หรับงวด

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2557
บาท
111,757,406.34
(22,351,481.27)
(312,544.20)
(132,637.61)
(22,796,663.08)
2,062,251.91
22,796,663.08

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2556
บาท
85,903,692.91
(17,180,738.58)
(405,855.90)
(125,437.54)
(2,287,466.13)
(19,999,498.15)
(1,142,684.10)
(19,999,498.15)

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น ประกอบด้วย
จำ�นวนเงิน
ก่อนภาษี
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
ผลขาดทุนจากการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

บาท

รายได้ (ค่าใช้จ่าย)
ภาษีเงินได้
สำ�หรับงวด
บาท

จำ�นวนเงิน
สุทธิจากภาษี
เบ็ดเสร็จอื่น
บาท

(5,866,206.00)

1,173,241.20

(4,692,964.80)

21. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
ประกอบด้วย
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำ�เร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิต
วัตถุดิบ และสารเคมีใช้ไป
ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง(โอนกลับ)
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ค่าเสื่อมราคา
ค่าตัดจำ�หน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
หนี้สูญ และหนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับ)
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนระยะยาว
ค่าขนส่ง
ค่าใช้จ่ายในการผลิตอื่น
ค่าใช้จ่ายอื่น
              รวม
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สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2557
บาท
(170,957,547.15)
2,032,914,154.20
149,914,895.79
31,504,312.00
18,462,469.82
1,524,434.89
102,124.22
9,368,006.84
5,853,639.40
81,946,983.38
30,745,734.35
2,191,379,207.74

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2556
บาท
(99,617,403.17)
1,568,661,617.89
(3,087,877.67)
114,927,692.32
32,168,658.00
19,768,506.67
1,048,965.18
3,666,619.38
13,949,748.98
73,221,468.88
31,939,963.11
1,756,647,959.57

24. ส่วนงานด�ำเนินงาน
บริษัทฯ ด�ำเนินกิจการในส่วนงานธุรกิจเดียว คือธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์หนังส�ำเร็จรูป และด�ำเนินธุรกิจในส่วนงานทาง
ภูมิศาสตร์ 2 ส่วนงาน คือ ในประเทศและต่างประเทศ ดังนั้นรายได้ ก�ำไรและสินทรัพย์ทั้งหมดที่แสดงในรายงานทางการเงินจึงเกี่ยวกับ
ส่วนงานธุรกิจ และส่วนงานทางภูมิศาสตร์ตามที่กล่าวไว้
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ข้อมูลจ�ำแนกตามส่วนงานแสดงได้ดังนี้

รายได้จากการขาย
กำ�ไร (ขาดทุน) ขั้นต้น
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง
ต้นทุนทางการเงิน
กำ�ไรก่อนภาษีเงินได้
(ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้
กำ�ไรสำ�หรับงวด
สินทรัพย์ถาวร
สินทรัพย์อื่น
สินทรัพย์รวม

ในประเทศ
2557
2556
พันบาท
พันบาท
254,937 233,401
(20,147)
(3,140)

ต่างประเทศ
2557
พันบาท
2,034,431
254,161

รวม

2556
พันบาท
1,602,679
216,981

2557
พันบาท
2,289,368
234,014
21,058
(136,025)
(7,289)
111,758
(22,797)
88,961
124,260
1,347,236
1,471,496

2556
พันบาท
1,836,080
213,841
10,707
(134,409)
(4,236)
85,903
(19,999)
65,904
128,144
1,146,039
1,274,183

25. เครื่องมือทางการเงิน
25.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
		 บริษัทฯ มีความเสี่ยงอันเกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งบริษัทฯ จะพิจารณา
		 ใช้เครื่องมือทางการเงินที่เหมาะสมเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว อย่างไรก็ตาม บริษัทฯไม่มีนโยบายที่จะถือหรือออก
		 เครื่องมือทางการเงินเพื่อการเก็งก�ำไรหรือเพื่อการค้า
25.2 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย
		 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในอนาคต ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการด�ำเนินงานและ
		 กระแสเงินสดของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีสินทรัพย์และหนี้สินที่มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย ดังนี้
จ�ำนวนเงิน
ณ วันที่
31 ธันวาคม2557
ล้านบาท
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
เงินฝากธนาคารประเภทประจำ�
เงินลงทุนชั่วคราว
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือ
จนครบกำ�หนด
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีต

55.65
0.15
16.00
169.94

ณ วันที่
31 ธันวาคม2556
ล้านบาท
67.47
0.15
10.00
34.00
98.21

อัตราดอกเบี้ยต่อปี
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม2557 31 ธันวาคม2556
ร้อยละ
ร้อยละ
0.55 - 1.275
1.625
4.00
1.82 - 1.86

0.55 - 1.275
1.625
3.85
4.00 - 6.00
1.85
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25.3 ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
		 บริษัทฯ มีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการซื้อวัตถุดิบ เครื่องจักร และการขายสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ โดย
		 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ทางการเงิน และหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนี้
สินทรัพย์ทางการเงิน
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556
182.00
182.00
2,850.00
2,850.00
810.00
1,700.00
4,597,741.56
3,570,549.60

สกุลเงิน
ปอนด์สเตอลิงอังกฤษ
รูปีอินเดีย
ยูโร
หยวนจีน
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

หนี้สินทางการเงิน
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556
9,172,482.79
5,046,505.06

ณ วันที่ 31ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทฯ ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่เกิดจากการซื้อวัตถุดิบ
และขายสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ โดยการท�ำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ดังนี้
ประกอบด้วย
วงเงินสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
จำ�นวนเงินที่ทำ�สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
มูลค่าตามสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศ
มูลค่ายุติธรรม

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557
บาท
120.00 ล้านบาท

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2556
บาท
120.00 ล้านบาท

0.14 ล้าน
4.56 ล้านบาท
4.58 ล้านบาท

-

มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าค�ำนวณโดยใช้อัตราที่ก�ำหนดโดยธนาคารคู่สัญญาเหล่านั้น ณ
วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
25.4 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
		 บริษัทฯ ไม่มีความเสี่ยงที่เป็นสาระส�ำคัญจากการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้า เนื่องจากบริษัทฯ มีการขายสินค้า
		 ต่างประเทศ ซึ่งเป็นการขายโดยการเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต หรือให้ลูกค้าจ่ายเงินล่วงหน้าค่าสินค้า ส่วนการขายในประเทศ
		 เป็นการขายให้กับกิจการที่มีความมั่นคงทางการเงิน มีความสามารถในการช�ำระหนี้ดี เนื่องจากบริษัทฯ ได้ติดต่อค้าขายกับ
		 ลูกค้าเหล่านี้มานาน จึงเชื่อว่าบริษัทฯ ไม่มีความเสี่ยงที่เป็นสาระส�ำคัญจากการที่ลูกหนี้จะไม่ช�ำระหนี้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ
		 ได้พิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส�ำหรับลูกหนี้การค้าอย่างเพียงพอแล้ว
25.5 มูลค่ายุติธรรม
		 เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่จัดอยู่ในประเภทระยะสั้น เงินลงทุนในตราสารหนี้ และเงินกู้ยืม มีอัตรา
		 ดอกเบีย้ ใกล้เคียงกับอัตราตลาด ฝ่ายบริหารของบริษทั ฯ จึงเชือ่ ว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนีส้ นิ ทางการเงินดังกล่าว
		 แสดงมูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระส�ำคัญ

26. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทฯ มีรายการธุรกิจที่ส�ำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลง
ร่วมกันระหว่างบริษัทฯ กับกิจการเหล่านั้นซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้
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26.1 รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกัน
นโยบาย
การกำ�หนดราคา
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
มูลค่าการขายสินค้า
มูลค่าการขายวัตถุดิบ
มูลค่าการซื้อวัตถุดิบ

ราคาปกติธุรกิจที่เทียบ
เคียงได้กับบุคคลภายนอก
ราคาต้นทุนบวกกำ�ไรส่วน
เพิ่มประมาณร้อยละ 20
ราคาที่ตกลงร่วมกัน

สำ�หรับปี
สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2557
บาท

สำ�หรับปี
สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2556
บาท

19,051,227.65

21,551,555.40

46,400.00

21,000.00

105,962,378.00

92,119,928.20

26.2 สินทรัพย์และหนี้สินระหว่างกัน
สำ�หรับปี
สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2557
บาท
ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- C.P.L. Marketing Company Limited
- บริษัท มิตรนิยม (แมนวูด) จำ�กัด
- บริษัท รองเท้าเซฟตี้ จำ�กัด
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ
ลูกหนี้อื่น
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท มิตรนิยม (แมนวูด) จำ�กัด
บริษัท รองเท้าเซฟตี้ จำ�กัด
รวม
เจ้าหนี้การค้า
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- บริษัท อีเกิล เคมีคอล อินดัสเตรียล จำ�กัด

สำ�หรับปี
สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2556
บาท

21,978,403.34
896,285.39
5,393,499.46
28,268,188.19
(21,978,403.34)
6,289,784.85

21,978,403.34
1,169,856.46
23,148,259.80
(21,978,403.34)
1,169,856.46

71,369.27
8,560.00
79,929.27

43,630.05
43,630.05

37,678,876.21

30,836,484.08

26.3 ค่าตอบแทนบริหารที่ส�ำคัญ

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

สำ�หรับปี
สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2557
บาท
31,148,600.00
355,712.00
31,504,312.00

สำ�หรับปี
สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2556
บาท
31,811,450.00
357,208.00
32,168,658.00
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26.4 ลักษณะความสัมพันธ์ของบริษัทฯ
รายชื่อกิจการ
C. P.L. Marketing Company Limited
บริษัท อีเกิ้ล เคมีคอล อินดัสเตรียล จำ�กัด
บริษัท มิมิ อินดัสเตรียล จำ�กัด
บริษัท มิตรนิยม (แมนวูด) จำ�กัด
บริษัท รองเท้าเซฟตี้ จำ�กัด

ลักษณะความสัมพันธ์
กิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยบริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน C.P.L.
International Company Limited
กิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยมีกลุ่มผู้ถือหุ้นและผู้บริหารร่วมกัน
กิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยมีกลุ่มผู้ถือหุ้นและผู้บริหารร่วมกัน
กิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยมีกลุ่มผู้ถือหุ้นและผู้บริหารร่วมกัน
กิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยมีผู้บริหารร่วมกัน

27. รายการที่ไม่กระทบกระแสเงินสด
ประกอบด้วย

โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์
ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน

สำ�หรับปี
สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2557
บาท
6,500,000.00

สำ�หรับปี
สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2556
บาท
-

4,787,145.00

3,330,000.00

28. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
นอกจากหนี้สินที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ2556 บริษัทฯ ยังมีภาระผูกพันและหนี้สิน
ที่อาจเกิดขึ้นกับสถาบันการเงิน ดังนี้
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557
ล้านบาท
เลตเตอร์ออฟเครดิต
วงเงิน 730.00 ล้านบาท วงเงินที่ยังไม่ได้ใช้
วงเงิน 3.00 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา วงเงินที่ยังไม่ได้ใช้
หนังสือค�้ำประกันที่ออกโดยธนาคาร
เพื่อค�้ำประกันการใช้ไฟฟ้า

400.18
99.34
3.91

29. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยกรรมการผู้มีอ�ำนาจของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558
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ณ วันที่
31 ธันวาคม 2556
ล้านบาท
437.48
98.85
3.91
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Creative Performance Leather
700 หมู 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280
Tel : (66) 0 2709 5633-38 โทรสาร : (66) 0 2709 6033, (66) 0 2709 6044
E-mail : contact@cpl.co.th, secretary@cpl.co.th
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