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1.	จุดเด่นทางการเงิน

ข้อมูลจากงบการเงิน
2559

ล้านบาท
2558

ล้านบาท
2557

ล้านบาท

สินทรัพย์รวม 1,514.11 1,543.82 1,471.50

หนี้สินรวม 611.94 549.41 446.26

ส่วนของผู้ถือหุ้น 902.17 994.41 1,025.24

รายได้จากการขาย 1,769.03 2,315.50 2,289.37

รายได้รวม 1,779.33 2,323.02 2,310.43

กำาไรสุทธิ (56.48) 35.17 88.96

กำาไรเบ็ดเสร็จ  (52.64) 35.17 84.27

กำาไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) (2.14) 1.33 3.37 

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 34.17 37.67 38.83

อัตราส่วนทางการเงิน
31 ธ.ค.
2559

31 ธ.ค.
2558

31 ธ.ค.
2557

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.06 2.36 2.82

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.20 0.30 0.46

อัตราส่วนหมุนเวียนลุกหนี้การค้า (เท่า) 16.39 18.37 21.49

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย วัน 22.27 19.87 16.75

อัตราหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 1.58 2.08 6.15

ระยะเวลาขายสินค้า วัน 227.85 173.08 58.54

อัตรากำาไรสุทธิ (%) (3.19) 1.52 3.64

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) (6.26) 3.54 8.81

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) (3.73) 2.88 6.48

เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) - 1.50 2.50



รายงานประจำาปี 2559
บริษัท ซี.พี.แอล.กรุ๊พ จำากัด (มหาชน) 5

2.	ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

ชื่อบริษัท บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)

ชื่อย่อ	 ซีพีแอล / CPL

เลขทะเบียนบริษัท 0107537000289

ประเภทธุรกิจ ธุรกิจฟอกหนังสำาหรับผลิตรองเท้าและสินค้าเครื่องหนังทุกประเภท

ทุนจดทะเบียน 263,999,950 บาท 

ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 26,399,995 หุ้น มูลค่า หุ้นละ 10.00 บาท 

ที่ตั้งสำานักงานใหญ ่ 700 หมู่ 6 ถนนสขุมุวิท ตำาบลบางปูใหม่ อำาเภอเมอืง จงัหวัดสมทุรปราการ 10280

 โทรศัพท์ 02 709 5633 - 8 

 โทรสาร  02 709 6044 

Web Site www.cpl.co.th

ฝ่ายเลขานุการ โทรศัพท์ 02 709 5633 ต่อ 401

 อีเมล์ secretary@cpl.co.th

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ ์ โทรศัพท์ 02 709 5633 ต่อ 402

 อีเมล์ ir.dept@cpl.co.th

บุคคลอ้างอิง

นายทะเบียนหลักทรัพย์		 บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด 

 93 ถนน รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง  กรุงเทพ 10400 

 โทรศัพท์ 02 009 9000  โทรสาร 02 009 9991  

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำากัด 

 นายเชิดสกุล อ้นมงคล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7195  

 นางสาวรรญา พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4387

 นางสาววราภรณ์ อินทรประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7881  

 128/150 -153 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 14  กรุงเทพ 10400

 โทรศัพท์ 02 216 6464 โทรสาร 02 215 4772 

ที่ปรึกษากฎหมาย สำานักงานพายัพ ขำาอาจ ทนายความ

 49/154 หมู่ 1 ตำาบลบางระทึก อำาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

 โทรศัพท์ 081 814 0793
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 ปี 2559 นับเป็นปีแห่งความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่
สำาหรบัพสกนกิรชาวไทย จากประกาศสำานกัพระราชวงั เมือ่
วันที่ 13 ตุลาคม เรื่อง “การสวรรคตของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ด้วยสำานึกในพระ
มหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการ 
ผูบ้รหิาร และพนกังานบรษัิท ซพีแีอล กรุป๊ จำากดั (มหาชน) 
ขอมุ่งม่ันสืบสานพระราชปณิธาน เจริญรอยเบื้องพระ
ยุคลบาทสืบไป และขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย
พระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ในปี 2559 เศรษฐกิจโลกมีความเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยทั้ง
ภาคการเมืองและเศรษฐกิจหลายประการ ได้แก่ การออก
จากสมาชกิสหภาพยโุรปของสหราชอาณาจกัร ผลการเลอืก
ตั้งของประเทศสหรัฐอเมริกา ผลการเลือกตั้งในภูมิภาค
อาเซียน ตลอดจนการดำาเนินนโยบายปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจของประเทศจีน สำาหรับประเทศไทย ร ่าง
รัฐธรรมนูญได้ผ่านการลงประชามติเห็นชอบ ทำาให้กรอบ
ระยะเวลาและขั้นตอนทางด้านการเมืองของรัฐบาลในเรื่อง
นี้มีความชัดเจนมากขึ้น ส่วนด้านเศรษฐกิจได้มีการริเร่ิม 
ปฎิรูปเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมในหลายด้าน ซึ่งจะ 
นำาไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการ
เติบโตต่อไป อย่างไรก็ตามในปีที่ผ่านมาผลการดำาเนินงาน
ของบริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) นับว่าเป็นปีที่
บรษิทัฯ ได้เผชญิกบับททดสอบทีส่ำาคญัทางธรุกจิ เนือ่งจาก
คูค้่าหลกัของเราได้รบัผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกจิ ทำาให้
เราได้รับผลกระทบตามไปด้วย แต่เราก็ได้รับความร่วมมือ
เป็นอย่างดีจากทั้งทีมบริหารและพนักงานที่ร่วมแรงร่วมใจ
ฟันผ่าอุปสรรค ถึงแม้ว่าผลการดำาเนินงานจะตำ่ากว่า 
เป้าหมายที่ได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้าเป็นอย่างมาก แต่ทว่า
ทางทีมงานก็มีแผนกลยุทธ์ที่จะหายอดขายเพิ่มเติมให้กับ

นายมาโนช วงษ์เจริญสิน
ประธานกรรมการ

3.	สารจากประธานกรรมการ

ทางบริษัทฯเพื่อสามารถกลับไปมียอดขายในระดับเดิม  
ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมอย่างยิ่ง 

 สำาหรับปีนี้ บริษัทฯได้พัฒนาและปรับปรุงการ
บริหารงานภายในองค์กรมาอย่างต่อเนื่อง ทำาให้บริษัทฯ 
มีความมั่นใจว่าสามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างแน่นอน  
ไม่ว่าในด้านการขาย การผลิต คุณภาพผลิตภัณฑ์ ระบบ
ขนส่ง ระบบสารสนเทศ บัญชีการเงิน ทรัพยากรมนุษย์  
อีกทั้งในด้านเทคโนโลยีก็มีการพัฒนาและปรับปรุงในด้าน
ของเคร่ืองจกัรซึง่ส่งผลทำาให้เกดิประสทิธภิาพในการทำางาน
สงูขึน้ในทกุๆด้าน ซึง่คาดหมายว่าจะส่งผลต่อผลการดำาเนนิ
งานของปีและที่สำาคัญยิ่งกว่านั้นผมคาดหมายว่าสิ่งเหล่านี้
จะเป็นการวางรากฐานในการส่งผ่านธรุกจิไปยงัคนรุ่นต่อไป
ที่จะทำาให้บริษัทฯของเราเติบโตอย่างย่ังยืน นอกจากนี้
บริษัทฯยังมีนโยบายหลักที่ให้ความสำาคัญและส่งเสริมให้มี
การจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมต่อชุมชน 
สาธารณะอื่นๆ อย่างสมำ่าเสมอตลอดหลายปีที่ผ่านมา และ
จะเป็นอย่างนี้ต่อไปตราบที่ทางบริษัทฯยังดำาเนินธุรกิจอยู่ 
เพือ่ท่ีจะทำาให้ธรุกจิ สงัคม และสิง่แวดล้อมเตบิโตไปด้วยกนั

 ท้ายสุดนี้ในนามของประธานกรรมการบริษัท  
ซีพีแอล กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) ผมขอเรียนยืนยันในความ
มุ่งม่ันของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่จะร่วมกันทำางานโดย 
ยึดหลักความโปร่งใส จรรยาบรรณ และบรรษัทภิบาท เพื่อ
สร้างผลตอบแทนทีด่ทีีส่ดุอย่างยัง่ยนืต่อไปอกีทัง้ขอขอบคุณ
ผูถ้อืหุน้ และขอชืน่ชมคณะผูบ้ริหารและพนกังานทุกๆ ท่าน 
ที่ได้ร่วมตั้งใจทำางานมาด้วยกัน และฟันฝ่าอุปสรรคในปีท่ี
ผ่านมาจนส่งผลให้มีผลการดำาเนินงานที่ดีและสร้างชุมชน
ให้ดีขึ้น
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 เม่ือวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2537 บริษัท ซี.พี.แอล.กรุ๊พ จำากัด ได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ด้วยทุน 
จดทะเบยีน 180 ล้านบาท  โดยบคุคลในตระกลูวงษ์เจริญสิน Pan oversea Corporation และ Lien Dah Ltd. มีวตัถปุระสงค์
เพื่อประกอบธุรกิจโรงงานฟอกหนังครบวงจร คือเริ่มตั้งแต่นำาหนังวัวดิบหมักเกลือ   นำามาฟอก ผ่านขั้นตอนการผลิตที่
ต้องอาศยัทกัษะความชำานาญและประสบการณ์ เพือ่ให้ได้หนงัฟอกสำาเรจ็รูปทีม่คีณุภาพสงู  ซึง่เป็นวตัถดุบิทีส่ำาคญัในการ
ผลติรองเท้าหนงั กระเป๋าหนงั และผลติภณัฑ์เครือ่งหนงัทกุประเภท ที่ใช้หนงัแท้เป็นส่วนประกอบ  เมือ่วันที ่19 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2537 บรษิทัฯ ได้รบัอนมุติัให้เข้าเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเมือ่วนัที ่27 มกราคม 
พ.ศ. 2537 ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำากัด โดยเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท ซี.พี.แอล.กรุ๊พ จำากัด (มหาชน)” และเพิ่ม
ทุนจดทะเบียนเป็น 264 ล้านบาท ในปัจจุบันได้มีการแก้ไขชื่อบริษัทเป็น “บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)”

 ในปี พ.ศ. 2544 บรษิทัฯ ได้ขยายการทำาธรุกจิโดยได้ร่วมลงทนุกบัพนัธมติรในประเทศจนี 3 ฝ่าย คอื ธรุกจิโรงงาน
ฟอกหนัง และ โรงงานผลิตรองเท้า ในประเทศจีน เปิดโรงงานฟอกหนังที่เมืองกวางโจว ประเทศจีน คือ บริษัท ซีพีแอล 
อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด เพื่อรองรับคำาสั่งซื้อของลูกค้าในประเทศจีน แต่เนื่องจากประสบปัญหาด้านการบริหารจัดการ
และกฏหมายท้องถิ่น ทำาให้ไม่สามารถดำาเนินกิจการได้ ปัจจุบันได้มีการพูดคุยกับทางผู้ที่จะซื้อกิจการรายใหม่ 
ในประเทศจีน

 ในปี พ.ศ. 2558 บริษัทฯ ร่วมลงทุนกับพันธมิตรที่เป็นบริษัทในฮ่องกง จัดตั้งบริษัทอินทิเกรเต็ด เลเธอร์  
เน็ตเวอร์ค จำากัด ซึ่งดำาเนินธุรกิจในการประกอบธุรกิจเพื่อนำาเข้าและจำาหน่ายหนังสัตว์ทุกประเภท โดยบริษัทฯ ถือหุ้น 
ในสัดส่วนร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียน เนื่องจากบริษัทฯได้เล็งเห็นช่องทางการทำาธุรกิจเกี่ยวกับการซื้อขายหนังและ
เป็นการลดข้อจำากัดในเรื่องของเกรดหนังที่จะนำามาใช้ในกระบวนการผลิต

4.	นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
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4.1	 วิสัยทัศน์	พันธกิจ	จุดประสงค์และเป้าหมาย	 
     
 วิสัยทัศน์
       บรษิทัฯ มุง่มัน่พฒันาเพือ่ความเป็นหนึง่ในวงการฟอกหนังชัน้นำาของโลก ด้วยศกัยภาพการบริหารและกระบวนการ 
ผลติทีมี่คณุภาพ, การจดัส่งสนิค้าตรงต่อเวลา,สร้างมติรภาพและความไว้ใจให้กบัลูกค้าและให้ความสำาคญักบัส่ิงแวดล้อม  
   
 พันธกิจ
 • พัฒนาธุรกิจในอุตสาหกรรมฟอกหนัง เพื่อก้าวไปสู่ความเป็นผู้นำาในภูมิภาคเอเชีย
 • สร้างความหลากหลายและกระจายการลงทุนไปในธุรกิจที่ช่วยสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
 • จัดสรรผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพและมีความหลากหลาย โดยเน้นการรักษาพันธสัญญา 
  การมีความน่าเชื่อถือและความยืดหยุ่นต่อลูกค้า
 • ดำาเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
 • สร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนให้กับผู้ถือหุ้น ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ พนักงาน ชุมชน และดำารงตนเป็นพลเมืองที่ดี 
  ของทุกประเทศที่เราดำาเนินธุรกิจ

 วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
 สำาหรับการดำาเนินธุรกิจในปี 2559-2564 บริษัทฯได้ติดตามสถานการณ์และแนวโน้มเศรษฐกิจในประเทศไทยและ 
 เศรษฐกิจโลกอย่างสมำ่าเสมอ เพื่อนำามาวิเคราะห์สถานการณ์การใช้หนัง เพื่อใช้ในการวางแผนการดำาเนินงาน 
 ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการสร้างความสมดุลใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดซื้อและ 
 ปริมาณสำารอง ด้านการผลิตและคุณภาพ และด้านการขาย และมีการกำาหนดเป้าหมาย ดังนี้

 • ด้านการจัดซื้อและปริมาณสำารอง: บริษัทมีนโยบายในการรักษาระดับปริมาณหนังดิบและหนังกึ่งสำาเร็จรูป 
  ในปริมาณไม่ตำ่ากว่า 4 เดือน เนื่องจากเป็นการซื้อหนังดิบหรือหนังกึ่งสำาเร็จรูปจากต่างประเทศซึ่งจะต้องใช้ 
  ระยะเวลาในการขนส่ง อย่างไรก็ตามการสำารองหนังดังกล่าวน้ีจะลดลงในอนาคต เน่ืองจากบริษัทฯสามารถ 
  ซือ้หนงัผ่านทางบรษิทัร่วม ทำาให้ระยะเวลาลดลง รวมถงึบรษิทัสามารถจดัหาลักษณะหนงัได้ตรงกบัความต้องการ 
  ของ ลูกค้าได้ด้วย

 • ด้านการผลติและคณุภาพ: จากแผนการดำาเนนิงานของบรษิทัในปัจจบุนั โดยเน้นในเรือ่งระดบัการผลติและกลยทุธ์ 
  เพ่ือการเติบโตในอนาคต เน่ืองจากสภาวะเศรษฐกิจตกตำ่าและกำาลังซื้อในปีท่ีผ่านมาทำาให้กำาลังการผลิตลดลง 
  เหลอื 21-22 ล้านตารางฟตุ อย่างไรกต็ามในปี 2564 บริษทัฯคาดว่าจะมกีำาลงัการผลิตกลบัไปทีจ่ดุเดมิทีป่ระมาณ  
  24-25 ล้านตารางฟุต ทั้งน้ี เพ่ือให้ปรับปรุงระบบการดำาเนินงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อันจะนำามา 
  ซึ่งการเติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคงขององค์กร

 • ด้านการขาย: บรษัิทฯมเีป้าหมายทีจ่ะขยายตลาดในต่างประเทศอย่างต่อเนือ่ง โดยเฉพาะกลุม่ลกูค้าจากประเทศ 
  จนีทีม่ปีรมิาณการใช้หนังมาก อย่างไรกต็ามบริษัทฯยงัคงเน้นกลุ่มลูกค้า Brand โดยคาดหมายว่าจะสามารถเพิม่ 
  ยอดขายตามแนวโน้มเศรษฐกิจที่ดีข้ึน ในส่วนของราคาขายนั้นไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเพราะทางบริษัทฯ สามารถ 
  ต่อรองราคากับทางคู่ค้าเพื่อปรับราคาขายให้สอดคล้องกับสภาวะราคาหนังดิบในตลาดโลกได้

 กลยุทธ์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว บริษัทฯมีแผนการด�าเนินการเชิงกลยุทธ์ ดังนี้

 • เพิม่ปรมิาณแหล่งจัดหาหนังดบิและหนังกึง่สำาเร็จรูปและขัน้ตอนในการคดักรองหนงั เพ่ือทีจ่ะได้หนงัท่ีมคีณุภาพ 
  ตามความต้องการตรงตามคำาสั่งซื้อของลูกค้า 
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 •  กลยุทธ์การเติบโตและสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน ได้แก่ การสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืน และการบริหารผู้มี 
  ส่วนได้ส่วนเสียทุกด้านอย่างสมดุล การดำาเนินงานอย่างเป็นมิตรต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม บรรษัทภิบาล และ 
  การขยายการลงทุน โดยเน้นการลงทุนในธุรกิจที่มีความสำาคัญในเชิงกลยุทธ์ 

 •  การสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ ลดต้นทุน เพิ่มผลตอบแทนในการลงทุน โดยการพัฒนาขีดความสามารถของ 
  องค์กร เนื่องจากความสามารถขององค์กรเป็นปัจจัยสำาคัญอย่างยิ่งต่อการนำาแผนกลยุทธ์ของบริษัทไปสู่การ 
  ดำาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเร่งพัฒนาความสามารถขององค์กรในด้านต่าง ๆ ดังนี้
 
  - ด้านการจัดหาเงนิทุนและการบรหิารความเส่ียงทางการเงิน บริษทัฯได้วางแผนการจดัหาเงนิทนุให้สอดคล้อง 
   กับแผนการลงทุน โดยคำานึงถึงการบริหารการจัดหาเงินและการลงทุนให้สัดส่วนทางการเงินต่างๆ เช่น  
   หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ที่เหมาะสม เพื่อที่จะรักษาอันดับความน่าเชื่อถือให้อยู่ในระดับสูง และบริหาร 
   ความเสี่ยงทางการเงินทั้งทางด้านอัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย และสภาพคล่องของบริษัทตลอดจน 
   การพัฒนาศักยภาพการบริหารเงินและบัญชีเพื่อก้าวไปสู่ระดับโลก

  - การเร่งพฒันาองค์ความรู ้เทคโนโลยีและความสามารถด้านงานวจัิยพัฒนาขององค์กรให้สอดคล้องกบัแผนการ 
   เติบโตของบริษัทฯ โดยจัดทำาแผนการพัฒนาขีดความสามารถและเทคโนโลยี เพื่อรองรับงานสำาคัญที่ม ี
   ผลกระทบต่อเป้าหมายการเจริญเติบโตตามแผนกลยุทธ์ และ ส่วนงานวิจัยและพัฒนาเพื่อเป็นแหล่งในการ 
   ค้นคว้าวิจัยขององค์กร รวมถึงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ Enterprise Resource Planning  
   (ERP) เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว 

  - ด้านการพัฒนาระบบ กระบวนการทำางาน และโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และแผนธุรกิจที่ 
   จะมีการลงทุนและดำาเนินงานในต่างประเทศ เช่น การจัดโครงสร้างและโมเดลสำาหรับการดำาเนินธุรกิจใน 
   ต่างประเทศ

  - ด้านบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาองค์กรให้มีขีดความสามารถที่แข่งขันได้ในระดับสากล  
   โดยการเตรยีมจัดหาบุคลากรให้เพยีงพอ การพฒันาความสามารถของบคุลากรและภาวะผูน้ำา รวมไปถงึการ 
   รักษาบุคลากรให้ปฏิบัติงานกับองค์กรอย่างต่อเน่ืองด้วยการสร้างความผูกพันของพนักงานท่ีมีต่อองค์กร  
   การกำาหนดโครงสร้างและรูปแบบการทำางานขององค์กรให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อรองรับการเติบโต 
   ของธุรกิจและเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรอย่างยั่งยืน ตลอดจนปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของ 
   องค์กรให้มีความสอดคล้องกับค่านิยม ซึ่งถือเป็นรากฐานที่สำาคัญต่อการพัฒนาและเจริญเติบโตอย่าง 
   มีประสิทธิภาพ 

  - ด้านการบริหารการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยตระหนักถึง บทบาทขององค์กรต่อการตอบแทนต่อสังคม ชุมชน  
   และสิ่งแวดล้อม ผ่านความรับผิดชอบต่อสังคมและคุณภาพชีวิต การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน  
   และความปลอดภยั ม่ันคง อาชีวอนามยั และสิง่แวดล้อม และเป็นองค์กรท่ีคำานงึถงึผลกระทบทางสิง่แวดล้อม 
   ด้านการใช้นำ้า การปล่อยของเสีย และมลภาวะสู่อากาศ ดิน  ซึ่งได้รับการยอมรับและปกป้องจากทางสังคม 
   ในทุกๆ พื้นที่ปฏิบัติการ โดยใช้มาตรวัดผลการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กรในระดับสากล

4.2	 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำาคัญ

 • เม่ือวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลใน 
  อัตราหุ้นละ 2.50 บาทซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลสำาหรับผลการดำาเนินงาน ประจำาปี 2557 งวด 1 มกราคม –  
  31 ธันวาคม 2557
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 • เม่ือวันที ่20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษทัได้มมีตอินมุตัใิห้บริษทัฯ ร่วมลงทนุกบัพนัธมติร 
  ท่ีเป็นบรษิทัในฮ่องกง จดัตัง้บรษิทัอนิทเิกรเตด็ เลเธอร์ เนต็เวอร์ค จำากดั ซึง่จะดำาเนนิธรุกจิในการประกอบธรุกจิ 
  เพื่อนำาเข้าและจำาหน่ายหนังสัตว์ทุกประเภท โดยบริษัทฯถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียน  
  เน่ืองจากบริษัทฯ ได้เล็งเห็นช่องทางการทำาธุรกิจเกี่ยวกับการซื้อขายหนังและเป็นการลดข้อจำากัดในเรื่องของ 
  เกรดหนังที่จะนำามาใช้ในกระบวนการผลิต

 • เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาการรับโอนกิจการของบริษัท  
  แพงโกลิน เซฟตี้ โปรดักส์ จำากัด รวมทั้งการลงนามในสัญญาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่ง 
  ทรัพย์สินและรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท รวมทั้งพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของ 
  บริษัท จำานวน 15,489,942 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ในราคาหุ้นละ 34.28 บาท รวมเป็นมูลค่า 
  ทั้งสิ้น 530 ล้านบาท ให้แก่บุคคลในวงจำากัด ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการเกี่ยวโยงกัน เพื่อเป็นการชำาระค่าตอบแทน 
  ให้กับ บริษัทแพงโกลิน เซฟตี้ โปรดักส์ จำากัด แทนการชำาระด้วยเงินสด

 • เม่ือวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทได้มีมติอนุมัติการรับโอนกิจการ 
  ของบริษัท แพงโกลิน เซฟตี้ โปรดักส์ จำากัด* รวมทั้งการลงนามในสัญญาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการ 
  ได้มาซึ่งทรัพย์สินและรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท รวมท้ังพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ 
  บริษัท จำานวน 15,489,942 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ในราคาประมาณหุ้นละ 34.28 บาท รวมเป็น 
  มูลค่าทั้งสิ้น 530,995,211.76 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำากัด ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการเกี่ยวโยงกัน เพื่อเป็นการ 
  ชำาระค่าตอบแทนให้กับ บริษัทแพงโกลิน เซฟตี้ โปรดักส์ จำากัด แทนการชำาระด้วยเงินสด
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 * บริษัท แพงโกลิน เซฟตี้ โปรดักส์ จำากัด เป็นบริษัทในเครือกลุ่มเจริญสิน (ผู้นำาธุรกิจอุตสาหกรรมฟอกหนัง)  
  ได้ขยายเครือข่ายเข้าสู่ธุรกิจผลิตภัณฑ์รองเท้านิรภัยในนามของ “บริษัท รองเท้าเซฟต้ี จำากัด” เมื่อวันที่  
  1 มิถุนายน พ.ศ. 2526 ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท ต่อมาธุรกิจมีผลตอบรับการเติบโตอย่างรวดเร็ว 
  จึงได้เพิ่มกำาลังการผลิต ด้วยทุนจดทะเบียนเพิ่มเป็น 80 ล้านบาทเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2545 ในปี  
  พ.ศ. 2549 ได้ขยายสายการผลิตเข้าสู่หมวกนิรภัย ภายใต้แบรนด์ แพงโกลิน โดยได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ ์
  อุตสาหกรรมมอก.368-2538 ด้วยความมุ่งมั่นในการทำางานที่มีประสบการณ์อันยาวนานของทีมบริหารและ 
  เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายประกอบกับแรงสนับสนุนจากลูกค้าในอุตสาหกรรมภาคต่างๆจึงทำาให้บริษัทเติบโต อย่าง 
  ต่อเนื่องและยั่งยืน จนเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2554 ได้ขยายกิจการโดยจัดตั้ง “ บริษัท แพงโกลิน เซฟตี้  
  โปรดักส์ จำากัด ” ด้วยทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท เพื่อก้าวสู่การเป็น “ ผู้ผลิตและจำาหน่ายอุปกรณ์เซฟตี้  
  อุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคลครบวงจรตามมาตรฐานสากล ผลิตภัณฑ์รองเท้านิรภัยเสริมหัวเหล็ก PSP เป็น 
  บรษิทัแรกในประเทศไทยทีไ่ด้รบัการรบัรองมาตรฐานผลิตภณัฑ์ อุตสาหกรรม มอก.523-2528 , มาตรฐานระบบ 
  บรหิารคณุภาพ ISO 9001:2008 จากองค์กรชัน้นำา Bureau Veritasและเป็นสมาชกิของศนูย์เทคโนโลยี SATRA  
  ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการยอมรับในคุณภาพผลิตภัณฑ์ อีกทั้งยังเป็นผู ้นำาตลาดในการผลิตและจัดจำาหน่าย  
  นอกจากน้ีแพงโกลนิจะเป็นผูผ้ลติอุปกรณ์นริภยัแล้ว แพงโกลินยงัได้รับความเช่ือมัน่ให้เป็นตวัแทนจำาหน่ายอย่าง 
  เป็นทางการจากผู้ผลิตอุปกรณ์นิรภัยระดับโลกเช่น Sundstrom, Singing Rock, 3M ปัจจุบันแพงโกลิน 
  ได้จำาหน่ายให้กับกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ และรัฐวิสาหกิจทั่วประเทศอีกทั้งบริษัทยังมีตัวแทนจำาหน่าย 
  อย่างเป็นทางการในภูมิภาคอินโดจีนรวมทั้งส่งออกสินค้าไปหลายประเทศทั่วโลก

4.3	 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

 กกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ แบ่งเป็น กลุ่มเจริญสิน และกลุ่มตระกูลเฉิน ในสัดส่วนร้อยละ  53.60 และ  
ร้อยละ 11.11   ตามลำาดับ (ข้อมูลจาก บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ปทท) จำากัด ณ วันปิดสมุดทะเบียน วันที่ 27 
มกราคม ปี 2560 ) โดยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯเป็นดังนี้

ล�าดับ ชื่อบริษัท สัดส่วน การร่วมทุน ความสัมพันธ์

1. บริษัทอินทิเกรเต็ด เลเธอร์ เน็ตเวอร์ค จำากัด 40% บริษัทร่วม

2. บริษัท ซีพีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด 15% เงินลงทุนทั่วไป

บริษัท	ซีพีแอล	กรุ๊ป	จำากัด	(มหาชน)

บริษัทอินทิเกรเต็ด	เลเธอร์	เน็ตเวอร์ค	จำากัด บริษัท	ซีพีแอล	อินเตอร์เนชั่นแนล	จำากัด
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ล�าดับ
บุคคล/

นิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
ความสัมพันธ์ ลักษณะธุรกิจ

1.
บริษัท อินทิเกรเต็ด เลเธอร์ 
เน็ตเวอร์ค จำากัด

บริษัทร่วมของกิจการ ซึ่งกิจการถือหุ้น 
ร้อยละ 40.00 และมีกรรมการของบริษัท
เป็นกรรมการ และ/หรือผู้บริหาร

ผู้นำาเข้าและจัดจำาหน่ายหนังสัตว์
ทุกประเภท

2.
บริษัท อีเกิ้ล เคมีคอล 
อินดัสตรี้ จำากัด

มีกรรมการของบริษัทเป็นกรรมการ 
และ/หรือผู้บริหาร

ผู้จัดจำาหน่ายเคมีภัณฑ์เพื่อใช้ในการ
อุตสาหกรรม  

3.
บริษัท แมนวูด อินเตอร์เทรด 
จำากัด

มีกรรมการของบริษัทเป็นกรรมการ 
และ/หรือผู้บริหาร

ผู้ผลิตและจัดจำาหน่ายรองเท้าแฟชั่น

4.
บริษัท แอ็พพลาย ดีบี 
อินดัสเตรียล จำากัด

มีกรรมการ และ/หรือผู้บริหาร
ของบริษัทเป็นผู้ถือหุ้น

ผู้ผลิตและจัดจำาหน่ายกาวซิลิโคน 
อเนกประสงค์ ใช้ในงานยึดพื้นผิวw

5.
บริษัท แพงโกลิน เซฟตี้
โปรดักส์ จำากัด

มีกรรมการของบริษัทเป็นกรรมการ 
และ/หรือผู้บริหาร

ผู้ผลิตและจัดจำาหน่ายอุปกรณ์เซฟตี้ 
อุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคลครบวงจร

6.
บริษัท ไทย เทคนิคคอล 
นันวูเว่น จำากัด

มีกรรมการของบริษัทเป็นกรรมการ 
และ/หรือผู้บริหาร

ผู้ผลิตและจัดจำาหน่ายเส้นใยสังเคราะห์
และผ้านันวูเว่น

7.
Paramount Hide & Leather 
H.K. Limited

กิจการที่เกี่ยวข้องกันกับผู้ถือหุ้นใหญ่
ในบริษัทร่วม

ผู้จัดจำาหน่ายหนังสัตว์ทุกประเภท

4.4	 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

 ธุรกิจฟอกหนังของบริษัทฯเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มธุรกิจของกลุ่มเจริญสิน ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีการลงทุน
ตลอดห่วงลูกโซ่ตั้งแต่ต้นนำ้าจนปลายนำ้าซึ่งประกอบด้วยธุรกิจที่ดำาเนินเองและธุรกิจที่ลงทุนผ่านบริษัทในกลุ่มเจริญสิน

 ในปี 2559 บริษัทฯมีการจัดหาวัตถุดิบให้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ได้แก่ บริษัท แพงโกลิน เซฟตี้ โปรดักส์ จำากัด   
และบริษัท แมนวูด อินเตอร์เทรด จำากัด ซึ่งมีเง่ือนไขและราคาที่ยุติธรรมเหมาะสม และ/หรือ เท่าเทียมกับธุรกรรม 
ที่ทำากับบุคคลภายนอก (Arm’s length basis) นอกจากน้ีทางบริษัทฯ ได้ทำาสัญญาให้กู ้ยืมเงินระยะส้ันแก่บริษัท 
อนิทิเกรเตด็ เลเธอร์ เน็ตเวอร์ค จำากดั ส่วนในเรือ่งของการจดัซือ้วตัถดุบิที่ใช้ในกระบวนการผลิตกบัทางบริษทัทีเ่ก่ียวข้อง
กัน ทางบริษัทฯได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกับการทำารายการท่ีเกี่ยวโยงกันอย่างเคร่งครัด เพื่อความชัดเจนและ
โปร่งใส โดยบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ได้แก่
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 บรษิทั ซพีีแอล กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) ดำาเนินธรุกจิ เป็นผูผ้ลติและจดัจำาหน่ายหนงัววัฟอกสำาเรจ็รปู โดยกระบวนการ
ผลติเริม่ต้นจากการคดัสรรและนำาเข้าหนงัววัหมกัเกลอืทีม่คีณุภาพ ซึง่ส่วนใหญ่นำาเข้าจากประเทศสหรฐัอเมรกิาเป็นหลกั 
และมกีารนำาเข้าสารเคมีที่ใช้สำาหรบัฟอกหนังที่ได้มาตรฐานจากประเทศในแถบทวปียโุรป และประเทศสหรัฐอเมริกา หนงั
ดิบ (หนังวัวหมักเกลือ) และสารเคมี จึงถือเป็นวัตถุดิบหลักในการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ

 บริษัทฯ มีบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในด้านการฟอกหนัง โดยกระบวนการเร่ิมต้นจาก
การฟอกหนัง ย้อมหนัง และตบแต่งหนัง รวมถึงการนำาเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีคุณภาพสูง 
มาเป็นส่วนช่วยในการทำางานทำาให้กระบวนการผลิตของบริษัทมีศักยภาพ ทำาให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับ
ของลูกค้า

 การดำาเนนิธรุกจิของบรษิทั ซพีแีอล กรุป๊ จำากดั (มหาชน) เป็นการดำาเนนิธรุกจิให้ความใส่ใจในเร่ืองคณุภาพสินค้า
และการพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นหน่วยสนับสนุนให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน และได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบันที่
มีชื่อเสียงทางด้านระบบการจัดการคุณภาพ การจัดการสิ่งแวดล้อมอาทิเช่น การรับรองจาก URS ในมาตรฐาน 
ISO9001:2008, ISO: TS16949: 2009, ISO14001:2004 และยังได้รับการรับรองจากสถาบนัระดบัโลกเกีย่วกบัการจดัการ
สิง่แวดล้อมระดบัเหรยีญทองจาก BLC รวมถงึการรับรองด้านการวจิยัและพฒันา การคดัเกรดหนงั จาก สถาบนั SATRA 
โดยมาตรฐานดังกล่าวข้างต้นเป็นระบบที่ทางบริษัทฯและผู้บริหารมุ่งมั่นและพัฒนาและดำาเนินการมาอย่างต่อเนื่องทุกปี 
และจะรักษาและพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้นไป เพื่อเป็นมาตรฐานการดำาเนินงานต่อไปในอนาคต 

 สินค้าของบริษัทฯ ร้อยละ 90 ขายให้กับโรงงานผลิตรองเท้าที่มีชื่อเสียง อาทิเช่น Adidas, Timberland,  
Marks & Spencer, Lacoste และอื่นๆ ซึ่งเป็นแบรนด์รองเท้าที่ต้องการสินค้าที่มีคุณภาพสูง โดยที่กำาลังการผลิตสูงสุด
ของบริษัทฯ ในปัจจุบันอยู่ที่ 2,500,000 ตารางฟุต ต่อเดือน ซึ่งโครงสร้างรายได้ย้อนหลัง 3 ปีของบริษัทฯ สามารถสรุป 
ได้ดังนี้

โครงสร้างรายได้	

5.	ลักษณะการประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน

ประเภทรายได้
ปี 2559
ล้านบาท

%
ปี 2558
ล้านบาท

%
ปี 2557
ล้านบาท

%

รายได้จากการขาย 1,769.03 99.66 2,315.50 100.32 2,289.37 99.08

รายได้อื่นๆ

   กำาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน (4.33) (0.24) (15.02) (0.65) 15.98 0.69

   ดอกเบี้ยรับ 2.48 0.14 0.05 0.00 1.67 0.07

   รายได้ชดเชยภาษีอาการ 5.35 0.30 6.13 0.27 3.32 0.14

   อื่น ๆ 2.47 0.14 1.34 0.06 0.08 0.02

 รวม 1,775.00 100 2,308.00 100 2,310.42 100

 รายได้หลักของบริษัทฯคือรายได้จากการจำาหน่ายหนังฟอกสำาเร็จรูป โดยตลาดส่งออกที่สำาคัญได้แก่ ประเทศจีน, 
ประเทศเวียดนาม, ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศอินเดีย กัมพูชา และบังคลาเทศ  เป็นต้น
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	 5.1	 ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ

   ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ คือหนังวัวฟอกสำาเร็จรูป ได้แก่ หนังผิวฟอกสำาเร็จรูป (Full Grain Leather) และ 
หนังท้องฟอกสำาเร็จรูป (Suede Split Leather) ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ผลิตเพื่อส่งให้กับโรงงานรองเท้าทั้งในและ 
ต่างประเทศส่วนใหญ่เป็นหนังประเภท หนังนูบัค, หนังนำ้ามัน, หนังทำาสี, หนังท้อง และหนังกันนำ้า โดยที่บริษัทฯ ทำาการ
ผลิตตามการสั่งซื้อของลูกค้า

   ลักษณะการจำาหน่าย หนังวัวฟอกสำาเร็จรูปทุกชนิด มีลักษณะเป็นแผ่น ต้องผ่านการวัดฟุตก่อนทำาการ 
จัดจำาหน่ายทุกครั้ง หน่วยของการขายสินค้า เป็นหน่วยตารางฟุต

   ระยะเวลาการผลิตสินค้าเริ่มตั้งแต่กระบวนการผลิตจนเป็นหนังวัวฟอกสำาเร็จรูป รวมเวลาท้ังสิ้นประมาณ  
23 วัน  และจะทำาการจัดส่งให้กับลูกค้าทั้งในและต่างประเทศเป็นลำาดับต่อไป

	 5.2	 การตลาดและการแข่งขัน

   ในปี 2559 บริษัทฯ ยังคงมีกำาลังระดับการผลิตหนังฟอกสำาเร็จรูปสูงสุดที่ระดับ 30 ล้านตารางฟุตเช่นเดิม  
แต่อย่างไรก็ตาม ในปีนี้ปริมาณการใช้หนังท่ัวโลกมีระดับลดลง เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจ อีกทั้งราคาหนังดิบในตลาด 
ซื้อขายได้มีการปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน ทำาให้ราคาขายได้ถูกปรับลดลงมาเช่นกัน ถึงแม้ว่าลูกค้าบางส่วนจะเริ่ม
กลบัมาให้ความสนใจการใช้หนงัผวิและหนงัท้องเพิม่มากขึน้ เนือ่งจากสภาพภมูอิากาศท่ีหนาวซึง่ยังคงเป็นหนึง่ในปัจจยั
สำาคัญที่ทำาให้การใช้รองเท้าประเภทต่างๆ โดยเฉพาะหนังที่มีคุณสมบัติที่หนาและกันนำ้า ซ่ึงเป็นที่ต้องการของลูกค้า 
อย่างมาก แต่ภาพรวมยอดคำาสั่งซื้อยังมีปริมาณที่ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีปกติ 

  สำาหรับคู่แข่งขันในต่างประเทศ ซ่ึงส่วนใหญ่อยู่ในประเทศจีน ก็ได้ลดกำาลังการผลิตลงเช่นกัน โดยสาเหตุ 
ก็มาจากเศรษฐกิจโลก ถึงแม้ว่าต้นทุนการผลิตส่วนใหญ่จะลดลงเนื่องจากราคาหนังดิบก็ตาม ลูกค้าบางส่วนก็ได้ย้ายฐาน
การผลิต หรือย้ายโรงงานไปยังประเทศอื่นๆ ยกตัวอย่างเช่น โรงงานในประเทศจีนได้ย้ายไปตั้งโรงงานใหม่ที่เวียดนาม 
กัมพูชา และพม่า ทำาให้มีโรงงานคู่แข่งของเราจำานวนหนึ่ง ต้องปิดตัวลงเนื่องจากต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆ เพิ่มสูงขึ้น 
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อย่างไรก็ดีการซื้อขายท่ีมีปริมาณมากๆ ส่วนใหญ่จะดำาเนินการผ่านแบรนด์สินค้าที่มีชื่อเสียงระดับโลก หากบริษัทฯ  
ยังคงรักษาคุณภาพของสินค้าและพัฒนาให้ดีย่ิงขึ้นก็จะทำาให้ได้เปรียบคู่แข่ง เพราะโรงงานตั้งอยู่ในประเทศไทยซึ่ง 
ค่อนข้างได้เปรียบกว่าคู่แข่งขันที่ส่วนใหญ่อยู่ในประเทศจีน และความมีเสถียรภาพของประเทศไทย ก็ถูกมองว่าดีกว่า
หลายประเทศในแถบเอเซีย

  สำาหรับคู่แข่งขันในประเทศก็ยังไม่ค่อยเป็นปัญหามากนักเหมือนเช่นเคย ทั้งน้ีเพราะกำาลังการผลิตของโรงงาน
ฟอกหนังในประเทศ ส่วนใหญ่มีขนาดเล็ก และทำาธุรกิจส่วนใหญ่ขายให้กับลูกค้าในประทศ จึงใช้วัตถุดิบส่วนใหญ่มาจาก
ในประเทศ หรือซื้อจากประเทศในแถบเอเซีย ซ่ึงคุณภาพของสินค้าเม่ือทำาเสร็จแล้วไม่ได้มาตรฐานสากล และราคา 
ค่อนข้างตำ่า ซึ่งจะเหมาะสมกับลูกค้าที่สั่งในจำานวนหรือปริมาณที่ไม่มากนัก ทางบริษัทฯจึงไม่ได้มุ่งเน้น หรือขายให้กับ
ลูกค้าในประเทศ

  ตามทีก่ล่าวมาข้างต้น กลุม่ลกูค้าท่ีทางบรษิทัฯยงัคงให้ความสำาคญั คอืลูกค้ากลุ่มโรงงานผลิตรองเท้าทีม่ชีือ่เสยีง 
อาทิเช่น Adidas, Timberland, Marks & Spencer, Lacoste และอื่นๆ ซึ่งเป็นแบรนด์รองเท้าที่ต้องการสินค้าที่ม ี
คุณภาพสูง แต่เนื่องจากความต้องการของลูกค้าแบรนด์ในปีที่ผ่านมาลดลง ทำาให้บริษัทฯจึงต้องพยายามที่จะหาลูกค้า
ทั่วไปรายใหญ่ที่มีความน่าเชื่อถือ โดยที่สัดส่วนของการจำาหน่ายยังคงเป็นต่างประเทศ 80% และในประเทศ 20%

  สำาหรับแนวโน้มของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคตยังคงอยู่ในอัตราที่สูง เนื่องจากแบรนด์
รองเท้าส่วนใหญ่เริ่มให้ความสนใจในการใช้ผ้า เนื่องจากมีราคาต้นทุนที่ถูกกว่า ทำาให้ยอดปริมาณการใช้หนังอาจจะม ี
แนวโน้มลดลง อย่างไรก็ตามทางบริษัทฯ ได้วางแผนเพื่อรับมือเหตุการณ์ดังกล่าว โดยการจัดหาวัตถุดิบจากแหล่งท่ีมี
คณุภาพน่าเชือ่ถือและตรงกับความต้องการของลกูค้า รวมทัง้เน้นการผลติทีม่ปีระสทิธิภาพเพือ่ลดต้นทนุในการผลติ ทำาให้
คุณภาพของสินค้าและราคาสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้
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 บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)  ประกอบธุรกิจเป็นโรงงานฟอกหนังครบวงจร คือเริ่มตั้งแต่นำาหนังวัวดิบ
หมักเกลอื นำามาฟอกผ่านขัน้ตอนการผลติทีต้่องอาศยัทักษะความชำานาญและประสบการณ์ เพือ่ให้ได้หนงัฟอกสำาเร็จรปู
ที่มีคุณภาพสูง ซ่ึงเป็นวัตถุดิบท่ีสำาคัญในการผลิตรองเท้าหนัง กระเป๋าหนัง และผลิตภัณฑ์เครื่องหนังทุกประเภทที่ใช้ 
หนังแท้เป็นวัตถุดิบ

6.	วิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำาเนินงาน	

รายการ / ปี 2559 (ล้านบาท) 2558 (ล้านบาท) เพิ่มขึ้น (ลดลง) ล้านบาท

รายได้จากการขาย 1,769.03 2,315.50 (546.47)

ต้นทุนขาย 1,666.09 2,095.00 (428.91)

กำาไรขั้นต้น 102.94 220.50 (117.56)

ประเภทรายได้ 2559 (ล้านบาท) 2558 (ล้านบาท)

กำาไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน (4.33) (15.02)

รายได้อื่นๆ 10.30 7.52

รวมรายได้อื่นๆ 5.97 (7.50)

รายได้

 รายได้หลักของบริษัทฯ คือ รายได้จากการขายหนังสำาเร็จรูปซึ่งคิดเป็นสัดส่วนที่มากกว่าร้อยละ 99 ของรายได้
รวมของบรษิทัฯ โดยผลติภณัฑ์ของบรษิทัฯสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ หนังผวิและหนงัท้อง หน่วยขายเป็นขนาด
พ้ืนท่ีคอืตารางฟตุ วัตถดุบิของสนิค้าเริม่จากหนงัววัหมกัเกลอืทัง้ตวั เมือ่ผ่านกระบวนการฟอกแล้วนำามาผ่าแยกออกเป็น 
2 ส่วนก่อนจะนำาไปย้อมส ีการผ่าแยกชัน้หนงัจะได้หนงัผวิอยูด้่านบนซึง่เป็นส่วนด้านนอกของตวัววั และหนงัท้องอยู่ด้าน
ล่างซึง่เป็นส่วนด้านในของตวัววั หนงัผวินัน้สามารถนำาไปอดัลายผวิ ย้อมส ีตกแต่งให้สวยงาม เพือ่นำาไปเป็นวตัถดุบิหลกั
ในการผลิตกระเป๋า รองเท้า หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ต่อไป ทำาให้หนังผิวเป็นที่ต้องการของตลาดมากกว่าหนังท้องและมี 
ราคาขายทีส่งูกว่า ดงัน้ัน สดัส่วนปรมิาณการขายผลิตภณัฑ์จงึมผีลกับรายได้ของบริษทัฯ โดยในปี 2559 บริษทัฯมสัีดส่วน
ปริมาณการขายหนังผิวต่อหนังท้องเท่ากับร้อยละ 87:13 (ปี 2558 เท่ากับร้อยละ 89:11) แต่อย่างไรก็ตาม เน่ืองจาก
ปริมาณการใช้หนังที่ลดลงในปีนี้ ทำาให้ยอดขายทั้งหมดลดลงเหลือ 1,769 ล้านบาท (2558: 2,316 ล้านบาท) โดยลดลง
จากปีก่อนทั้งสิ้น 547 ล้านบาท ทั้งนี้ ในปี 2559 บริษัทฯ ขายหนังในปริมาณที่ลดลงเกือบร้อยละ 21

 นอกจากรายได้จากการขายแล้วบริษัทฯยังมีรายได้อื่นได้แก่ ดอกเบี้ยจากเงินลงทุนหุ้นกู้ เงินชดเชยค่าภาษีอากร
มาตรา 19ทวิ และกำาไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ บริษัทฯ นำาเข้าวัตถุดิบและส่งออกสินค้า
สำาเร็จรูปโดยใช้สกุลเงินดอลล่าห์สหรัฐภายใต้เงื่อนไขระบบเครดิต ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการนำาเข้าวัตถุดิบหรือส่งออกสินค้า
สำาเร็จรูป จะทำาให้มีผลต่างของช่วงเวลาในการชำาระหนี้ เกิดผลต่างของอัตราแลกเปล่ียนที่เปล่ียนแปลงทุกวัน ดังนั้น
บริษัทฯ จึงต้องรับรู้กำาไรหรือขาดทุนจากการชำาระหนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่อย่างไรก็ตามบริษัทฯได้มีการทำาสัญญา 
ซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงกับสถาบันการเงินในจุดนี้ไว้เรียบร้อยแล้ว
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ต้นทุนขาย
 
 ต้นทุนขายของบริษัทฯประกอบด้วยต้นทุนวัตถุดิบหนังวัวหมักเกลือ ต้นทุนวัตถุดิบเคมีภัณฑ์ และต้นทุนอื่น เช่น 
ค่าตอบแทนพนักงานในโรงงาน ค่าเสือ่มราคาโรงงาน อปุกรณ์ และเครือ่งจกัรที่ใช้ในการผลติ เป็นต้น โดยคดิเป็นสดัส่วน
ของต้นทุนขายรวมประมาณร้อยละ 70:20:10 ตามลำาดับ โดยต้นทุนขายของบริษัทฯในปี 2559 ลดลงจาก 2,095  
ล้านบาทเป็น 1,666 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการลดลงเท่ากับร้อยละ 20 เนื่องจากราคาสั่งซื้อวัตถุดิบหนังเค็มเฉลี่ย 
ซึง่อ้างองิราคาตลาดโลกปรบัตัวลดลงจากปีก่อน  และปริมาณการใช้หนงัทีล่ดลงอย่างมสีาระสำาคญัเนือ่งจากปริมาณการ
ขายหนงั โดยในปีนีบ้รษัิทฯมนีโยบายเกบ็สำารองวตัถดุบิไว้บางส่วนเพือ่ไม่เกดิการขาดแคลนวตัถุดบิและเพือ่ใช้ในการผลติ
ในปีถัดไป เมื่อถัวเฉลี่ยมูลค่าวัตถุดิบต้นงวดซึ่งมีต้นทุนที่สูงกับมูลค่าการสั่งซื้อภายในปี 2559 ซึ่งมีต้นทุนตำ่ากว่า ทำาให้
ต้นทุนขายเฉลี่ยในปี 2559 ได้ปรับตัวลดลง 

กำาไรขั้นต้น

 จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ทำาให้อัตรากำาไรขั้นต้นต่อรายได้จากการขายของบริษัทฯลดลงจากร้อยละ 9.5 เป็น
ร้อยละ 5.8 ท้ังนี้ ตั้งแต่ไตรมาสท่ี 4 ปี 2558 จนถึงไตรมาสที่ 3 ปี 2559 บริษัทฯมีการขายหนังที่ผ่านการฟอกแล้ว  
(wetblue) ซึ่งเป็นสินค้าคงคลังที่ถูกเก็บสะสมมานานหลายปีแบบลดราคาในปริมาณมาก (Deep Discount) ทำาให้กำาไร 
ขั้นต้นในปี 2559 ลดลงจากระดับปกติ หากหักรายได้และต้นทุนของสินค้าลดราคาในปริมาณมากนี้ออกไป กำาไรขั้นต้น
ในปี 2559 จะเท่ากับร้อยละ 8.8 นอกจากนี้ทางบริษัทได้ตั้งสำารองการด้อยค่าสินค้ากึ่งสำาเร็จรูปประเภทหนังท้องเพิ่มเติม
อีก 20.5 ล้านบาท เพื่อทำาให้คลายความกังวลต่อเหตุการณ์ขาดทุนจากการขายสินค้าประเภทนี้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้

ประเภทรายการ 2559 (ล้านบาท) ร้อยละ 2558 (ล้านบาท) ร้อยละ เพิ่มขึ้น

ค่าใช้จ่ายในการขาย 45.69 2.58 50.85 2.20 (5.16)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 101.72 5.75 96.72 4.18 5.00

ขาดทุนจากการด้อยค่า

เงินลงทุน
- - 7.25 0.31 (7.25)

ต้นทุนทางการเงิน 12.64 0.71 11.50 0.50 1.14

ค่าใช้จ่าย

 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของบริษัทฯ ได้แก่ 1) ค่าใช้จ่ายการส่งสินค้าซึ่งบริษัทฯได้มีการเจรจาต่อรองกับ 
คู่ค้าเพื่อขจัดปัญหาค่าใช้จ่ายซำ้าซ้อน ตลอดจนบริหารจัดการจำานวนเท่ียวการขนส่ง โดยบริษัทฯมีนโยบายตรงต่อเวลา 
ในการส่งสินค้าให้ลูกค้าและหลีกเล่ียงการส่งสินค้าแบบเร่งด่วนทางเคร่ืองบินเท่าท่ีจะทำาได้เพราะมีค่าใช้จ่ายสูง 2)  
ค่านายหน้า 3) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปต่างประเทศเพื่อพบลูกค้าและหาลูกค้ารายใหม่และดูงานศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ  
เพ่ือนำามาปรับใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำางานแม่นยำาและรวดเร็วย่ิงขึ้น 4) ค่าตอบแทนพนักงานและผู้บริหารและ 
ค่าใช้จา่ยเกี่ยวกับบุคคลากร และค่าใช้จ่ายอืน่ๆ เชน่ ค่าเสื่อมราคาและตัดจำาหน่าย ค่าบำารุงรกัษาซ่อมแซม เป็นต้น ทัง้นี้ 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.33 (2558: ร้อยละ 6.37) ของรายได้ โดยเท่ากับ 147.41  
ล้านบาท (2558: 147.57 ล้านบาท)
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 บรษิทัฯ มีขาดทุนจากการด้อยค่าเงนิลงทุนในประเทศจนี คอื บรษิทั ซพีแีอล อนิเตอร์เนชัน่แนล จำากดั ซึง่บริษัทฯ
มีมูลค่าเงินลงทุนทั้งสิ้น 51.48 ล้านบาท โดยบริษัทฯถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 15 กิจการดังกล่าวประสบปัญหาด้านการ
บรหิารจดัการและกฏหมายท้องถิน่ ทำาให้ไม่สามารถดำาเนนิกจิการได้ ปัจจบุนัมีผูท้ีส่นใจจะซือ้กจิการ ซึง่ปัจจบุนัอยู่ระหว่าง
ขั้นตอนการเจรจา ท้ังนี้เนื่องจากเป็นการลงทุนในต่างประเทศในสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ มูลค่าการตั้งสำารองเผ่ือการ 
ด้อยค่าจึงแปรผันตามอัตราแลกเปลี่ยนในแต่ละปี

 ในปี 2558 บริษัทฯได้ร่วมลงทุนกับพันธมิตรที่เป็นบริษัทในฮ่องกง จัดตั้งบริษัท อินทิเกรเต็ด เลเธอร์ เน็ตเวอร์ค 
จำากัด ซึ่งจะประกอบธุรกิจนำาเข้าและจำาหน่ายหนังสัตว์ทุกประเภท โดยบริษัทฯถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 40 เนื่องจาก 
บริษัทฯ ได้เล็งเห็นช่องทางการทำาธุรกิจเกี่ยวกับการซื้อขายหนังและเป็นการลดข้อจำากัดในเร่ืองของเกรดหนังที่จะ 
นำามาใช้ในกระบวนการผลติ โดยบรษิทัร่วมนี้ได้ติดตัง้ระบบเคร่ืองจักรซึง่สามารถเดนิหน้าการผลิตได้เตม็กำาลงัในช่วงปลาย
ปี 2559 โดยในปี 2559 บริษัทฯมีส่วนแบ่งขาดทุนในบริษัทร่วมเท่ากับ 14.7 ล้านบาท (2558: 1.4 ล้านบาท) อย่างไร
ก็ตามทางบริษัทฯ ได้มีการเพิ่มทุนตามสัดส่วนตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทร่วม ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 
11 กมุภาพันธ์ 2560 โดยได้มมีตอินมุตัิให้เพิม่ทนุจดทะเบียนจากเดมิ จำานวนเงนิ 40,000,000.00 บาท เป็นทนุจดทะเบยีน
ใหม่ จำานวนเงิน 100,000,000.00 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิม่ทนุ จำานวน 6,000,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไว้หุน้ละ 10.00 
บาท ทั้งนี้ทางบริษัทฯ คาดหมายว่าบริษัทร่วมจะสามารถทำากำาไรได้ในปี 2560

 ต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ ได้แก่ ดอกเบี้ยจากการทำาทรัสต์รีซีท (Trust Receipt) ซึ่งเป็นเงินกู้ยืมระยะสั้น 
มเีงือ่นไขระยะเวลาการชำาระหนีจ้ากสถาบนัการเงนิซึง่เกดิจากการซือ้วตัถดิุบนำาเข้าจากต่างประเทศ ค่าธรรมเนยีมธนาคาร
ในการขอเปิดแอลซี และค่าธรรมเนียมโอนเงินระหว่างธนาคาร บริษัทฯมีต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากมูลค่า
การสั่งซื้อวัตถุดิบนำาเข้าจากต่างประเทศที่เพิ่มขึ้น โดยในปี 2559 ต้นทุนทางการเงินเท่ากับ 12.6 ล้านบาท (2558: 11.5 
ล้านบาท)

ผลของการดำาเนินงานแสดงถึงความสามารถในการหากำาไร

ประเภทรายการ 2559 / ล้านบาท 2558 / ล้านบาท

รายได้จากการขาย 1,769.03 2,315.50

ต้นทุนขาย 1,666.09 2,095.00

กำาไรขั้นต้น 102.94 220.50

รายได้อื่น ๆ 5.97 (7.5)

รวมรายได้ 1,779.33 2,308.00

ค่าใช้จ่ายการขายและบริหาร 147.41 167.73

กำาไรจากการดำาเนินงาน (65.80) 45.27

ภาษีเงินได้ (9.33) 10.10

กำาไรสุทธิ (ขาดทุน) (56.48) 35.17
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กำาไรจากการดำาเนินงาน	(EBIT)	และ	กำาไร	(ขาดทุน)	สุทธิ

 บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิในปี 2559 เท่ากับ 56.48 ล้านบาท (2558: กำาไรสุทธิ 35.17 ล้านบาท) หรือคิดเป็นอัตรา
ขาดทุนสุทธิต่อรายได้รวมเท่ากับร้อยละ 3.19 (2558: กำาไรสุทธิต่อรายได้รวมเท่ากับ ร้อยละ 1.51) โดยหากคำานวณ 
กำาไรที่เกิดขึ้นจากการดำาเนินงานหลักของบริษัทฯ ซึ่งคือรายได้จากการขายหักด้วยต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการขาย
และบริหาร โดยไม่นับรวมรายได้และต้นทุนของสินค้ากึ่งสำาเร็จรูปประเภทหนังท้องแล้ว จะทำาให้อัตราขาดทุนจากการ 
ดำาเนินงานต่อรายได้จากการขายของบริษัทฯ ลดลงเหลือ เท่ากับร้อยละ 0.79 (2558: อัตรากำาไรจากการดำาเนินงาน 
ต่อรายได้จากการขายเท่ากับร้อยละ 2.53)

ด้านฐานะการเงิน

สินทรัพย์ 2559 / ล้านบาท 2558 / ล้านบาท

เงินสด 10.95 19.02

ลูกหนี้การค้าสุทธิ 82.67 133.78

สินค้าคงเหลือสุทธิ 1,065.22 1,044.79

เงินลงทุนในบริษัทร่วม - 16.00

เงินลงทุนระยะยาว 30.59 31.04

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนสุทธิ 124.99 124.59

ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 140.13 147.95

อื่นๆ 59.56 26.65

สินทรัพย์รวม 1,514.11 1,543.82

 สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ณ สิ้นปี 2559 เท่ากับ 1,514.11 ล้านบาท (2558:1,543 ล้านบาท) โดยเป็นการลดลง
จากลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 50.51 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯสามารถเก็บหนี้จากลูกหนี้ได้ และเงินลงทุนในบริษัท
ร่วมลดลง 14.58 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทร่วมมีผลขาดทุน ในทางตรงกันข้ามบริษัทฯ มีสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นจาก 
ปีก่อน 20.43 ล้านบาท ซึ่งสินค้าคงเหลือที่เพิ่มข้ึนเกิดจากบริษัทฯ นำาเข้าวัตถุดิบเพื่อการผลิตและสำารองไว้ส่วนหนึ่ง 
โดยมูลค่าการส่ังซื้อวัตถุดิบ และเงินให้กู้ยืมระยะส้ันกับทางบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น 24 ล้านบาท เมื่อพิจารณาสภาพคล่อง
ทางการเงิน บริษัทฯ มีอัตราส่วนสภาพคล่องลดลงอย่างต่อเนื่องจาก 2.36 เท่า ณ สิ้นปี 2558 เป็น 2.06 เท่า ณ สิ้นปี 
2559 ถึงแม้ว่าสภาพคล่องกระแสเงินสดของบริษัทฯจะลดลง แต่ธุรกิจก็มีเงินสดหมุนเวียนจากการขายสินค้าที่สามารถ
เรยีกเกบ็เงินจากลูกค้าได้ ทำาให้มเีงนิหมุนเวยีนในกจิการไม่เกดิปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงิน อย่างไรกต็ามบรษิทัฯ
ได้มีแผนสำารองโดยได้ทำาสญัญาขอวงเงนิสนิเชือ่จากสถาบนัการเงนิหลายแห่งในรปูวงเงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะ
สั้นตลอด 2-3 ปีท่ีผ่านมา เพื่อรองรับสภาพคล่องหากมีความจำาต้องใช้จ่ายในขณะที่มีเงินสดไม่เพียงพอในขณะใด 
ขณะหนึ่ง
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หนี้สิน 2559 / ล้านบาท 2558 / ล้านบาท

เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 464.98 376.63

เจ้าหนี้การค้า 107.13 129.26

หนี้สินอื่นๆ 1.53 2.18

หนี้สินไม่หมุนเวียน 38.30 41.34

หนี้สินรวม 611.94 549.41

ส่วนของผู้ถือหุ้น 902.17 994.41

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,514.11 1,543.82

อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.40 0.36

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (เท่า) 0.68 0.55

ด้านหนี้สินและแหล่งที่มาของเงินทุน

 หนี้สินรวมของบริษัท ณ สิ้นปี 2559 เท่ากับ 611.94 ล้านบาท (2558: 549.41 ล้านบาท) โดยหนี้สินส่วนใหญ่ 
ของบริษัทฯ คือ สัญญาทรัสต์รีซีท (Trust Receipt) ซึ่งเป็นเงินกู้ยืมระยะสั้นมีเงื่อนไขระยะเวลาการชำาระหนี้จากสถาบัน
การเงนิเกดิจากการซือ้วตัถดุบินำาเข้าจากต่างประเทศ ตามปกตเิม่ือบริษทัฯ ได้รับชำาระหน้ีจากลูกหน้ีแล้ว กจ็ะทำาการเลอืก
ชำาระเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทก่อนถึงเวลาครบกำาหนดเพื่อลดภาระดอกเบี้ย ทั้งนี้ อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวมของ 
บรษัิทฯ เพิม่ขึน้จาก 0.36 เท่า เป็น 0.40 เท่า ณ สิน้ปี 2559 การทีอ่ตัราส่วนหนีส้นิรวมต่อสนิทรพัย์รวมเพิม่ขึน้นีเ้ป็นการ
เพิ่มขึ้นจากการดำาเนินงานตามปกติซึ่งเกิดจากการซื้อวัตถุดิบเป็นหลัก
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7.	รายการระหว่างกัน

 คณะกรรมการบริษัทให้ความสำาคัญต่อการพิจารณาอนุมัติการทำารายการระหว่างกัน หรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน
หรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ โดยจรรยาบรรณของบริษทัฯได้กำาหนดนโยบายการทำาธรุกรรมไว้ ดงันี้

 การทำาธุรกรรมระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อย การที่เครือเจริญสินประกอบด้วยบริษัทจำานวนมาก และ
บรษิทัเหล่านัน้ดำาเนนิธรุกิจทีต้่องทำาธรุกรรมระหว่างกนั เช่น การบรกิาร การซือ้ขายวตัถดุบิ ผลติภณัฑ์ การให้ความช่วย
เหลือทางการเงิน การสนับสนุนทางด้านเทคนิคหรือบุคลากร ในการดำาเนินธุรกิจหรือปฏิบัติงานที่เป็นการทำาธุรกรรม
ระหว่างกนัของบรษิทัดงักล่าว ต้องคำานงึถงึกฎหมายและกฎระเบยีบทีอ่อกโดยหน่วยงานของรัฐ รวมถงึระเบยีบและอำานาจ
ดำาเนินการของบริษัทฯ ตลอดจน หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ที่กำาหนดไว้

 การทำาธุรกรรมกับบุคคลภายนอก การทำาธุรกรรมกับบุคคลภายนอกนั้นจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์
และกระบวนการท่ีกำาหนดไว้ตามกฎหมาย กฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐและนโยบายของบริษัทฯรวมถึงได้รับ
การอนุมัติตามอำานาจดำาเนนิการของบรษิทัฯอย่างเคร่งครดั นอกจากนีจ้ะต้องปฏบิติัตามเงือ่นไขที่ได้ตกลงไว้อย่างตรงไป
ตรงมา โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยหลีกเลี่ยงการทำาธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายไม่ว่า 
ต่อบริษัทฯหรือบุคคลภายนอก บริษัทได้กำาหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
กลุ่มต่างๆ โดยกำาหนดให้บริษัทฯปฏิบัติตามกรอบการแข่งขัน โดยพิจารณาราคาซื้อที่เหมาะสมและยุติธรรม โดยคำานึง
ถึงความสมเหตุสมผลด้านราคา คุณภาพ และบริการที่ได้รับรวมถึงสามารถให้เหตผุลที่เหมาะสมได้เมื่อมีการตรวจสอบ 
นอกจากนี้บริษัทฯได้กำาหนดแนวปฏิบัติและกระบวนการในการพิจารณาอนุมัติการทำารายการระหว่างกัน รายการที ่
เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯตามหลักเกณฑ์ 
ที่กฎหมายกำาหนด โดยกรรมการและผู้บริหารจะแจ้งให้บริษัทฯทราบถึงการมีส่วนได้เสียก่อนและบริษัทฯจะพิจารณา
รายการต่างๆ ซ่ึงหากเป็นรายการที่จะต้องขออนุมัติตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนของกฎหมาย ฝ่ายจัดการจะนำาเรื่อง 
ดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมท้ังเปิดเผยข้อมูลให้นักลงทุนทราบอย่างโปร่งใส โดย
กรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติรายการแต่อย่างใด

 รายการระหว่างกันของบริษัทฯ ในอนาคตจะเป็นรายการที่ดำาเนินการตามปกติทางการค้า โดยใช้นโยบาย 
ซื้อขายต่อรองกันตามกลไกราคาตลาดของธุรกิจ โดยไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯกับกิจการหรือบุคคลท่ี
เก่ียวข้อง บรษัิทฯมนีโยบายในการดำาเนนิการตามหลกัเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำากบัตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์
ในการทำารายการที่เกี่ยวโยงกันและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและ
การปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตลอดจนกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ หรือคำาสั่งต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

 ในปี 2559 บริษัทฯ มีการทำาธุรกรรมรายการระหว่างกันกับทางบริษัทในเครือ โดยในรายละเอียดทางบริษัท 
ได้มีการเปิดเผยไว้ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 27
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8.	ปัจจัยความเสี่ยง

  การบรหิารความเสีย่งเป็นกระบวนการสำาคญัทีบ่ริษทัฯ ให้ความสำาคญัในการบริหารจดัการเพือ่ส่งเสริมให้องค์กร
เติบโตอย่างยั่งยืน โดยการบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจขององค์กรอยู่ภายใต้การบริหารของผู้บริหารในทุกระดับ และการ
กำากับดูแลของคณะกรรมการการบริหาร โดยเฉพาะคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) 
มีการจัดประชุมทุกไตรมาส เพื่อติดตามความเสี่ยงและผลการบริหารจัดการตามแผนบรรเทาความเสี่ยง

  รวมทั้งจัดให้มีการรายงานสอบทานการบริหารความเสี่ยงแก่คณะกรรมการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และ
คณะกรรมการบริษัทเป็นประจำาทุกไตรมาส 

  นอกจากน้ีบริษัทฯ ได้ติดตามการดำาเนินการให้เป็นไปตามแผนงานปฏิบัติ วิเคราะห์และบริหารความเสี่ยง 
ในระดับปฏิบัติงาน เพื่อความมั่นใจว่าการบริหารความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นท้ังจากปัจจัยภายในและภายนอกมีการบริหาร
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ ที่ให้ความ
สำาคัญต่อการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ทันต่อสถานการณ์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปอย่างรวดเร็วและ 
ซับซ้อนมากขึ้น

8.1	 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	(Strategic	Risk)

 (ก) ความเสี่ยงจากการกำาหนดแผนกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์
   บริษัทฯ ได้สร้างระบบและกระบวนการในการทบทวนแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ เป็นระยะๆ เพื่อบริหาร 
   ความเสี่ยงจากการกำาหนดแผนกลยุทธ์ที่ ไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ที่อาจเกิดจากการคาดการณ ์
   สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น การประชุมประเมินสถานการณ์และแนวโน้มการ 
   เปลี่ยนแปลงต่างๆ เป็นประจำาทุกเดือน เปรียบเทียบข้อมูลจากสถาบันและแหล่งที่เชื่อถือได้ มีการพัฒนา 
   เครื่องมือที่ช่วยในการคาดการณ์สภาพเศรษฐกิจอย่างเป็นระบบเพื่อประกอบการตัดสินใจ

 (ข) ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงขององค์กร
   บริษัทฯ ให้ความสำาคัญต่อการบริหารความเส่ียงด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กร ซึ่งสามารถส่งผล 
   กระทบที่รวดเร็ว รุนแรงทั้งระยะสั้นและระยะยาว และมิอาจประเมินค่าเป็นตัวเงินได้ บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นการ 
   นำานโยบายการพัฒนาท่ียั่งยืนของบริษัทฯ โดยมีกลยุทธ์ทางธุรกิจที่เหมาะสม ความโปร่งใสและเป็นธรรม 
   ในการดำาเนินธุรกิจ ความปลอดภัยในที่ทำางาน ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม การยอมรับจากชุมชนและ 
   สังคม และท่ีสำาคัญคือการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้เกิดการพัฒนาร่วมกัน และ 
   สร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างย่ังยืน รวมถึงการสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
   ในทุกกลุ่ม

 (ค) ความเสี่ยงด้านคุณภาพของวัตถุดิบ
   ความเส่ียงในด้านคุณภาพวัตถุดิบท่ียังคงเป็นปัญหาสำาคัญของการส่ังซื้อหนังวัวดิบในแต่ละคร้ัง เน่ืองจาก 
   ไม่สามารถตรวจเช็คสภาพหนังดิบที่ซื้อมาได้ครบถ้วนและทันที ในการสั่งซื้อแต่ละครั้งก็ไม่สามารถควบคุม 
   คุณภาพได้ บริษัทฯจึงต้องแบกรับความเส่ียงในเร่ืองคุณภาพของวัตถุดิบที่ส่ังซื้อในแต่ละคร้ังอย่างหลีกเลี่ยง 
   ไม่ได้

 (ง) ความเสี่ยงจากการคืนสินค้าและส่งล่าช้า
   เน่ืองจากการผลิตหนังสำาเร็จรูปนั้นเป็นการผลิตตามคำาสั่งซื้อ ( Made to order ) คือ ลูกค้าเป็นผู้กำาหนด 
   ลกัษณะพเิศษของสนิค้า เช่น ส ีและลาย ในบางครัง้อาจต้องใช้เวลาในการผลติมากขึน้ จงึมคีวามเสีย่งในเรือ่ง 
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   การส่งล่าช้ากว่ากำาหนด และเรื่องคุณภาพที่เสี่ยงกับการที่ลูกค้าไม่ยอมรับสินค้าหรือส่งคืนสินค้าเนื่องจาก 
   ไม่เป็นไปตามที่ลูกค้ากำาหนด ทำาให้ส่งผลกระทบต่อผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ

 (จ) ความเสี่ยงในเรื่องทักษะของพนักงาน
   บรษิทัฯ ได้วางแนวทางในการแก้ไขปัญหาในเรือ่งการขาดแคลนแรงงานทีม่ฝีีมอื โดยการจดัให้มีการฝึกอบรม 
   พนักงานในตำาแหน่งท่ีต้องใช้ทักษะความสามารถ และความชำานาญเป็นพิเศษอย่างต่อเนื่อง เพราะในการ 
   ดำาเนินงานในโรงงานฟอกหนังสิ่งสำาคัญไม่ใช่เพียงการมีเครื่องจักรและวัตถุดิบในการผลิตเท่านั้น แต่ต้อง 
   อาศัยทักษะและประสบการณ์ของพนักงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการทำางาน ดังนั้นหากพนักงานที่ม ี
   ความชำานาญไม่เพียงพอต่อความต้องการในการผลิต ก็นับว่าเป็นความเสี่ยงอีกรูปแบบหนึ่ง

8.2	 ความเสี่ยงทางการเงิน

 (ก) ความเสี่ยงจากการไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้ตามแผนการลงทุน
   บริษัทฯ บริหารความเสี่ยงนี้เพื่อให้แน่ใจว่า บริษัทจะมีเงินทุนหมุนเวียนอย่างเพียงพอ ในสัดส่วนต้นทุนที่ 
   เหมาะสมตามโครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯ และสร้างความเติบโตตามแผนการลงทุนด้วยการจัดทำาแผน 
   กลยุทธ์ทางการเงิน (Financial Strategy) ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ มีการคาดการณ์ภายใต้ 
   สถานการณ์ (Scenario) ต่างๆ กันในเรื่องของแหล่งเงินทุนทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ และเน้นการสร้าง 
   ความสัมพันธ์อันดีกับสถาบันการเงิน เพื่อให้มีแหล่งเงินทุนสำารองอย่างต่อเนื่อง จะทำาให้บริษัทฯ สามารถ 
   บริหารกระแสเงินสดเข้าให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและสมำ่าเสมอ

 (ข) ความเสี่ยงในด้านอัตราแลกเปลี่ยน
   เนื่องจากการซ้ือและจัดหาวัตถุดิบและเคมี ส่วนใหญ่เป็นการนำาเข้าจากต่างประเทศการซื้อจึงเป็นเงินสกุล 
   ต่างประเทศและในขณะนี้การซื้อขายสินค้าส่วนใหญ่ร้อยละ 90 เป็นการขายแบบส่งออกต่างประเทศ บริษัทฯ 
   จึงมีความเสี่ยงในเรื่องผลกำาไร ขาดทุนในอัตราแลกเปล่ียน เพื่อเป็นการป้องกันในเร่ืองดังกล่าวบางครั้ง 
   บริษัทฯ ได้ใช้เครื่องมือทางการเงินแทรกแซงเพื่อให้เหมาะสมหากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
   มีความผันผวนมาก

 (ค) ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
   บริษัทฯ บริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ีย โดยติดตามแนวโน้มของอัตราดอกเบี้ยในตลาดโลกและ 
   ในประเทศไทย จัดสรรเงินกู้ทั้งระยะส้ันและระยะยาวทั้งในส่วนที่เป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่และอัตราดอกเบี้ย 
   ลอยตัว ในสัดส่วนท่ีสอดคล้องกับประเภทการลงทุนของกิจการ รวมถึงมีการพัฒนาการใช้เคร่ืองมือทาง 
   การเงินเพื่อสร้างทางเลือกในการจัดหาแหล่งเงินทุน และการบริหารโครงสร้างหน้ีในทุกประเทศที่ไปลงทุน 
   ให้เหมาะสม เช่น Interest rate swap ซึ่งใช้ในการลดผลกระทบจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยและ 
   สอดคล้องต่อแนวโน้มของสถานการณ์

 (ง) ความเสี่ยงด้านราคาวัตถุดิบ
   หลังจากในปี 2555 ราคาหนังวัวดิบเริ่มสูงขึ้นและสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่หยุดจนกระทั่งปี 2557 ก็ยังสูงอยู่และ 
   เริ่มชะลอตัวเน่ืองจากเป็นราคาติดเพดานแลัวโดยเฉล่ียราคาประมาณตัวละ 110 เหรียญสหรัฐจนถึง  
   120 เหรียญสหรัฐต่อตัวซ่ึงนับว่าเป็นราคาท่ีสูงที่สุดนับตั้งแต่ประกอบธุรกิจฟอกหนังจากอดีต อย่างไรก็ตาม 
   ในปีนี้ราคาหนังวัวดิบ ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักของบริษัทฯ มีการปรับตัวลดลงต่อเนื่อง จากเหตุการณ์ดังกล่าว 
   บริษัทฯ ได้พิสูจน์แล้วว่าสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนี้ได้เป็นอย่างดี แต่เพื่อความไม่ประมาทบริษัทฯ 
   มีการติดตามและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถควบคุมได้ตลอดเวลา และมีวิธีท่ีลดความเสี่ยง 
   โดยการกำาหนดปรมิาณสนิค้าคงคลงัอย่างเหมาะสมกบัสถานะการณ์เพือ่เฉลีย่ต้นทนุวัตถดุบิไม่ให้สงูจนเกนิไป 
   และในขณะเดียวกันก็มีการปรับราคาสินค้าขึ้นอย่างยุติธรรม และสมเหตุสมผล
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9.	ข้อมูลหลักทรัพย์และผุ้ถือหุ้น

 บรษิทัมีทนุจดทะเบยีน 263,999,950 บาท เรียกชำาระแล้วเตม็จำานวน แบ่งเป็นหุน้สามัญ 26,399,995หุ้น  มูลค่า 
หุ้นละ 10.00 บาท

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่	10	รายแรก

รายชื่อผู้ถือหุ้น จ�านวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น

1. บริษัท เจริญสินโฮลดิ้ง จำากัด * 10,032,200 38.00

2. MR. CHEN,JUI YING 2,834,700 10.738

3. บริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์ จำากัด 2,183,190 8.270

4. นางสาวนุชนภา วงษ์เจริญสิน 1,013,220 3.838

5. นายยุ่ยเถิง เฉิน 841,500 3.188

6. นายจีเซียง ไล่ 657,057 2.489

7. นายวิวัฒน์ วงษ์เจริญสิน 600,000 2.273

8. นางสาววลัยรัตน์ ศิลปะชีวะกิจจา 464,990 1.761

9. นายซือลุ๋น กัว 462,000 1.750

10. นายวิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต 450,000 1.705

 หมายเหตุ * 1. บริษัท เจริญสินโฮลดิ้ง จำากัด ดำาเนินธุรกิจให้เช่าและขายอสังหาริมทรัพย์ ผู้ถือหุ้นทั้งหมดคือ  
กลุ่มครอบครัววงษ์เจริญสิน
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10.	นโยบายการจ่ายเงินปันผล	

 บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำาเนินงานประจำาปี ในอัตราร้อยละ 60 ของกำาไรสุทธิประจำาปี  
ตามข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 5 ปีที่ผ่านมา

ปี อัตราก�าไรสุทธิต่อหุ้น เงินปันผลต่อหุ้น
อัตราการจ่ายปันผล

ต่อก�าไรสุทธิ
ร้อยละ
ล้านบาท

2555 1.49 1.75 117 46.20

2556 2.50 2.00 80 52.80

2557 3.37 2.50 74 66.00

2558 1.33 1.50 113 39.60

2559 (2.14) - - -

 อย่างไรก็ตามบริษัทฯ อาจมีการจ่ายเงินปันผลน้อยกว่านโยบายที่กำาหนดข้างต้นได้ ขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงิน 
สภาพคล่อง และความจำาเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียน หรือ ขยายกิจการในอนาคต ตามที่คณะ กรรมการบริษัทฯ และ 
ผู้ถือหุ้น เห็นสมควรและอนุมัติโดยจะเสนอให้มีการจ่ายเงินปันผลในการประชุมสามัญประจำาปี ถัดจากปีที่ดำาเนินการ
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11.	โครงสร้างการจัดการ

1.	นายมาโนช	วงษ์เจริญสิน

	 ประธานกรรมการ

2.	นายจีเซียง	ไล่

	 กรรมการผู้จัดการ	

3.	นายซือลุ๋น	กัว

	 กรรมการ	/	รองกรรมการผู้จัดการ

1

4

2

5

3

5.	นายสุวัชชัย	วงษ์เจริญสิน	

	 กรรมการ	/	รองกรรมการผู้จัดการ	/	เลขานุการบริษัท

6.	นายภูวสิษฏ์		วงษ์เจริญสิน

	 กรรมการ

รายงานประจำาปี 2559
บริษัท ซี.พี.แอล.กรุ๊พ จำากัด (มหาชน)28
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6

9

7 8

6.	นายกิติชัย	วงษ์เจริญสิน

	 กรรมการ	/	ผู้อำานวยการฝ่ายการขายและการตลาด

7.	รศ.	ดร.	รุธิร์	พนมยงค์*

	 ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

8.	 นายสุพพัต	อ่องแสงคุณ**

	 กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	 	

9.		ดร.	มงคล		เหล่าวรพงศ์

	 กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

*ดำารงตำาแหน่งเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559
**ดำารงตำาแหน่งเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2559 
ในระหว่างปี 2559 ทางบริษัทฯได้มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ จำานวน 2 ท่าน คือ
1. นายกำาธร วรรธนะเลาหะ  ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
2. นายสุโข วุฒิโชติ   กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

รายงานประจำาปี 2559
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โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท       

 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลท่ีมีความรู้และประสบการณ์ซึ่งมีบทบาทสำาคัญในการกำาหนดนโยบาย 
และภาพรวมขององค์กรรวมทั้งมีบทบาทสำาคัญในการกำาหนดตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ เพื่อให้
ม่ันใจว่าเป็นไปตามแผน การดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯตามกฎหมายข้อบังคับและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นรวมถึงการกำากับ
ดูแลการบรหิารงานของฝ่ายบรหิารให้เป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางทีก่ำาหนดและก่อให้เกดิประโยชน์สงูสดุแก่บรษิทัฯ 
และผู้ถือหุ้น

 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งหมดซึ่งจะ
รกัษาคะแนนเสยีงในการพจิารณาเรือ่งต่างๆและมคีณะกรรมการตรวจสอบซึง่ประกอบด้วยกรรมการอสิระ 3 ท่าน ปัจจบุนั
คณะกรรมการบริษัท มีจำานวน 9 ท่านประกอบด้วยกรรมการ 6 ท่านซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการ
อิสระ 3 ท่านซึ่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ จำานวนกรรมการอิสระของบริษัทฯเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ 
ก.ล.ต. ซึ่งกำาหนดให้จำานวน 1 ใน 3 ของจำานวนกรรมการทั้งหมดต้องเป็นกรรมการอิสระ

 ในการประชุมสามัญประจำาปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำาแหน่งอย่างน้อยจำานวนหนึ่งในสามโดยอัตรา 
ถ้าจำานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำานวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้อง
ออกจากตำาแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้
กรรมการที่อยู่ในตำาแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำาแหน่ง ซึ่งกรรมการที่ออกจากตำาแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับ
ตำาแหน่งอีกก็ได้ 

 นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการบริหารและคณะ
กรรมการตรวจสอบเพือ่ทำาหน้าท่ีเฉพาะและเสนอต่อคณะกรรมการบรษัิทเพือ่พจิารณาหรอืรบัทราบ ซึง่คณะอนกุรรมการ
ดังกล่าวมีสิทธิตามที่ได้รับมอบหมายตามแต่ละคณะ

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท
 ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560 คณะกรรมการบริษัท มีจำานวน 9 ท่าน ดังต่อไปนี้
  ชื่อ-นามสกุล    ต�าแหน่ง
  1. นายมาโนช วงษ์เจริญสิน  ประธานกรรมการ
  2. นายจีเซียง  ไล่  กรรมการผู้จัดการ
  3. นายสุวัชชัย  วงษ์เจริญสิน  กรรมการ / เลขานุการบริษัท
  4. นายซือลุ๋น  กัว  กรรมการ
  5. นายกิติชัย    วงษ์เจริญสิน  กรรมการ 
  6. นายภูวสิษฏ์   วงษ์เจริญสิน  กรรมการ
  7. รศ. ดร. รุธิร์  พนมยงค์  กรรมการอิสระ
  8. นายสุพพัต  อ่องแสงคุณ  กรรมการอิสระ
  9. ดร. มงคล   เหล่าวรพงศ์  กรรมการอิสระ

วาระการดำารงตำาแหน่งกรรมการ

 ในการประชุมสามัญประจำาปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำาแหน่งอย่างน้อยจำานวนหนึ่งในสามโดยอัตรา 
ถ้าจำานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำานวนใกล้ที่สุดกับหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้อง 
ออกจากตำาแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังการจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปีหลังๆ ต่อไป
ให้กรรมการที่อยู่ในตำาแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำาแหน่ง ซึ่งกรรมการที่ออกจากตำาแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้า 
รับตำาแหน่งอีกก็ได้
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ขอบเขตอำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

 1. ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
  เว้นแต่ในเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำาเนินการ เช่น เรื่องที่กฎหมายกำาหนดให้  
  ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การทำารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่สำาคัญตามกฎ 
  เกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามที่หน่วยงานราชการอื่นๆ กำาหนด เป็นต้น
 2. กำาหนด หรือเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท
 3. กำาหนดนโยบาย กลยุทธ์ และทิศทางการดำาเนินงานของบริษัทและการกำากับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำาเนินการ  
  ให้เป็นไปตามนโยบาย กลยทุธ์ และทิศทางทีก่ำาหนดไว้อย่างมปีระสิทธภิาพและประสิทธผิล เพือ่เพิม่มลูค่า 
  ทางเศรษฐกิจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและการเติบโตอย่างยั่งยืน
 4. พจิารณาตดัสนิใจในเรือ่งท่ีมสีาระสำาคญั เช่น แผนธรุกจิ งบประมาณ โครงการลงทนุขนาดใหญ่ อำานาจการ 
  บริหาร และรายการอื่นใดตามที่กฎหมายกำาหนด
 5. ประเมินผลการปฏิบัติงานและกำาหนดค่าตอบแทนของฝ่ายบริหารปฏิบัติงาน
 7. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมท้ังดูแลให้มีกระบวนการ 
  ในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและ  
  ประสิทธิผล การบริหารการจัดการความเสี่ยง การรายงานทางการเงิน และการติดตามผล
 8. ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท
 9. กำากับดูแลกิจการให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม
 10. กำาหนดข้อบังคับหรือระเบียบภายในของบริษัทในเรื่องต่าง ๆ
 11. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในการจัดทำารายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับ 
  รายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำาปี และครอบคลุมเร่ืองสำาคัญๆ ตามนโยบายข้อพึงปฏิบัต ิ
  ที่ดี สำาหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ
 ณ วันที่  1  มีนาคม  พ.ศ. 2560 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจำานวน 3 ท่านประกอบด้วย 
  ชื่อ - สกุล  ต�าแหน่ง
  1. รศ. ดร. รุธิร์  พนมยงค์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
  2. นายสุพพัต  อ่องแสงคุณ กรรมการตรวจสอบ
  3. ดร. มงคล   เหล่าวรพงศ์ กรรมการตรวจสอบ

 กรรมการท้ัง 3 ท่านเป็นกรรมการอิสระท่ีเป็นผู้มีความรู้ประสบการณ์เพียงพอ ที่จะทำาหน้าที่ในการสอบทาน 
ความน่าเชือ่ถือของงบการเงนิ และนางสาวอาจารย์ี ศภุสนิวงศ์ชยั เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ วาระการดำารง
ตำาแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ คราวละ 3  ปี

 คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งต้ังกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 ท่าน เพื่อทำาหน้าที่ในการเป็นกรรมการ 
ตรวจสอบของบริษัท กรรมการตรวจสอบแต่ละรายต้องเป็นกรรมการอิสระ และต้องไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำาเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำาดับ
เดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีำานาจควบคมุของบริษทั และไม่เป็นกรรมการของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทั
ย่อยลำาดบัเดยีวกนั เฉพาะทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน โดยกรรมการตรวจสอบต้องมีคณุสมบตัติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์
และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่กำาหนดว่าด้วย
คุณสมบัติและขอบเขตการดำาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องเป็น
ผู้มีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินที่เพียงพอที่จะสามารถทำาหน้าที่ในการสอบทาน 
ความน่าเชื่อถือของงบการเงิน รวมถึงการทำาหน้าที่อื่นในฐานะกรรมการตรวจสอบได้
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ขอบเขตอำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

 1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและมีเหตุผล
 2. สอบทานให้มีบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน,การตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
 3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของตลาด  
  หลักทรัพย์หรือกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท
 5. พจิารณาเปิดเผยข้อมลูของบรษิทั ในกรณทีีเ่กดิรายการทีเ่กีย่วโยงกนั หรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทาง  
  ผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
 6. จัดทำารายงานการกำากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปีซึ่ง  
  รายงาน ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
 7. ปฏิบัติอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายด้วยความเห็นชอบจาก คณะกรรมการตรวจสอบ
 8. ในกรณีที่พบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำาดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญต่อ 
  ฐานะการเงินและผลการดำาเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของ 
  บริษัท เพื่อดำาเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
  (ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  (ข) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำาคัญในระบบควบคุมภายใน
  (ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลกัทรพัย์ หรือกฎหมาย 
   ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร
 ณ วันที่  1 มีนาคม พ.ศ.  2560  คณะกรรมการบริหาร  มีจำานวน 5 ท่านประกอบด้วย 
  ชื่อ - สกุล    ต�าแหน่ง
  1. นายมาโนช  วงษ์เจริญสิน  ประธานกรรมการบริหาร
  2. นายจีเซียง  ไล่  กรรมการผู้จัดการ
  3. นายซือลุ๋น  กัว  กรรมการบริหาร
  4. นายสุวัชชัย  วงษ์เจริญสิน  กรรมการบริหาร
  5. นายกิติชัย  วงษ์เจริญสิน  กรรมการบริหาร
 
วาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการบริหาร

 กรรมการบริหารมีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการบริหารซึ่งพ้นจากตำาแหน่งตามวาระอาจได้รับ
เลือกเข้ามาดำารงตำาแหน่งใหม่ได้อีก คณะกรรมการบริหารรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรงและมีอำานาจหน้าที่ 
และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

 1. กำาหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานหลักในการดำาเนินธุรกิจของบริษัทที่ให ้
  สอดคล้องและสนับสนุนต่อสภาพเศรษฐกิจและการแข่งขันท่ีได้กำาหนดและแถลงไว้ต่อผู้ถือหุ้นเพื่อเสนอ 
  ให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ
 2. กำาหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอำานาจการบริหารต่างๆ ของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท 
  เห็นชอบ
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 3. กำาหนดโครงสร้างองค์กรและการกำาหนดนโยบายด้านกำาลังคน โดยให้ครอบคลุมถึงภาพรวมในการ คดัเลอืก   
  การฝึกอบรม การว่าจ้าง การสร้างผู้บริหารทดแทน รวมถึงการประเมินผลและหลักเกณฑ์การพิจารณา 
  กำาหนดผลตอบแทนของพนักงานทุกระดับ 
 4. ตรวจสอบ ติดตามนโยบาย และแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัทที่กำาหนดให้เป็นไปอย่างมี 
  ประสิทธิภาพ เอื้อต่อสภาพการดำาเนินธุรกิจ
 5. ตรวจสอบติดตามผลการดำาเนินงานของบริษัทที่กำาหนดให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่ได้รับอนุมัติไว้
 6. ดำาเนนิการจัดทำาธรุกรรมทางการเงินกบัสถาบนัการเงนิในการเปิดบญัช ี กูย้มื จำานำา จำานอง คำา้ประกนัและ 
  การอ่ืน รวมถึงการซ้ือขายและจดทะเบยีนกรรมสิทธิท์ีด่นิใดๆ ตามวตัถปุระสงค์ เพ่ือประโยชน์ในการดำาเนนิ 
  กิจการของบริษัท ภายใต้อำานาจวงเงินที่ได้กำาหนดไว้
 7. ติดตามผลการพัฒนาระบบการจัดการ และดำาเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
 
เลขานุการบริษัท	 

 การประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2551 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2551 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้ง
นายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน ดำารงตำาแหน่งเลขานุการบริษัท ตามมาตรา 89/15 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขโดยพระราชบญัญติัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฉบบัที ่4  พ.ศ. 2551 โดยกำาหนด
ขอบเขตอำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

 1. ให้คำาแนะนำาเบือ้งต้นแก่กรรมการเกีย่วกบัการปฏบิตัติามกฎหมาย ข้อกำาหนดกฎระเบยีบ และข้อบงัคบัของ 
  บริษัทและติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้องและสมำ่าเสมอ
 2. ดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลและรายงานสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบตามระเบียบและข้อกำาหนดของ 
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 3. จัดทำาและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
  3.1 ทะเบียนกรรมการ
  3.2 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการ
  3.3 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
  3.4 รายงานประจำาปีของบริษัท
  3.5 รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร
 
คณะผู้บริหาร
 ณ วันที่  1 มีนาคม  2560  คณะผู้บริหาร  มีจำานวน 9 ท่านประกอบด้วย 
  ชื่อ-สกุล   ต�าแหน่ง
  1.  นายจีเซียง ไล่  กรรมการผู้จัดการ 
  2.  นายซือลุ๋น กัว  รองกรรมการผู้จัดการ 
  3.  นายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน  รองกรรมการผู้จัดการ 
  4.  นายกิติชัย วงษ์เจริญสิน  ผู้อำานวยการฝ่ายขายและการตลาด
  5.  นายธีรวัจน์ วงษ์เจริญสิน  ผู้อำานายการฝ่ายผลิต
  5.  นายสิงห์ วงศ์รุจิไพโรจน์  ผู้อำานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
  6.  นางสาวชุติมา กิติธรากุล  รองผู้อำานวยการฝ่ายขายและตลาด
  7.  นายนิธีพงษ์ เตชะมนตรีกุล  รองผู้อำานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน 
      และรักษาการผู้จัดการฝ่ายบัญชี
  8. นางสาวอาจารีย์ ศุภสินวงศ์ชัย   ผู้จัดการฝ่ายการเงิน / เลขานุการคณะกรรมการ
 



รายงานประจำาปี 2559
บริษัท ซี.พี.แอล.กรุ๊พ จำากัด (มหาชน)34

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

  การสรรหาคดัเลอืกบุคคลเข้าเป็นกรรมการของบรษิทันัน้  บรษิทัได้เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้เสนอบคุคลทีม่คุีณสมบติั 
คุณวุฒิ ประสบการณ์ ศักยภาพเหมาะสมเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำา 
ทุกปี ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเข้าเป็นกรรมการได้ แต่จะแบ่ง
คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ โดยจะพิจารณาให้ความสำาคัญต่อผู้มีทักษะ ประสบการณ์ที่มีความจำาเป็น 
ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยจะพิจารณาจากคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

 1. มีคณุสมบัตสิอดคล้องตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจำากดั พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 
  กฎของคณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ กฎของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และ 
  การกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท   
 2.  มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์และ 
  เพิ่มมูลค่าให้แก่บริษัท 
 3. มคีณุลกัษณะทีส่นบัสนนุและส่งเสรมิการดำาเนนิงานด้านการกำากบัดแูลกจิการ เพือ่สร้างคณุค่าให้แก่บริษทั 
  ปฏบิตัหิน้าทีด้่วยความรบัผดิชอบ ความระมดัระวงั และความซือ่สตัย์ (Accountability, Care and Loyalty)  
  อุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ 
 
 การเลือกและแต่งตัง้กรรมการเป็นไปตามวธิกีารทีร่ะบไุว้ในข้อบงัคบัของบรษิทั และกรรมการที่ได้รบัการแต่งต้ัง 
จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ 
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ดังนี้

 1. คณะกรรมการของบริษัทมีจำานวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนกรรมการ 
  ทั้งหมดต้องมีถิ่นท่ีอยู่ในราชอาณาจักรและกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฏหมาย 
  ว่าด้วยบริษัทมหาชนจำากัด และกฏหมายว่าด้วยหลักทรัพย์กำาหนด
 2. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวีธีการดังต่อไปนี้ 
     (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำานวนหุ้นที่ตนถือ
  (2) ผูถ้อืหุน้แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสยีงทีม่อียูท่ัง้หมดตาม (1) เลอืกตัง้บคุคลคนเดยีวหรอืหลายคนเป็น 
   กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
  (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำาดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็น กรรมการเท่าจำานวน 
   กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำาดับถัดลงมา  
   มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำานวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็น 
   ผู้ออกเสียงชี้ขาด   
 3. ในการประชุมสามัญประจำาปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำาแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำานวนกรรมการที่จะ 
  แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำานวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจาก 
  ตำาแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ  
  ต่อไปให้กรรมการคนทีอ่ยู่ในตำาแหน่งนานทีสุ่ดเป็นผู้ออกจากตำาแหน่ง กรรมการผู้ออกตามวาระนัน้อาจถกู 
  เลือกเข้ามาดำารงตำาแหน่งใหม่ก็ได้ 
 4. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำาเหน็จ โบนัส หรือ 
  ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอ่ืน ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้หุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำาหนดเป็น 
  จำานวนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำาหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการ 
  เปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท  
 5. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำาแหน่งให้ยืน่ใบลาออกต่อบรษิทั  การลาออกมผีลนบัแต่วนัที่ใบลาออกไปถงึ 
  บริษัท 
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 6. ในกรณีที่ตำาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือก 
  บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด  
  และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการ 
  คราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า  2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว 
  จะอยู่ในตำาแหน่งได้เพยีงเท่าวาระทียั่งเหลืออยู่ของกรรมการทีต่นแทนมตขิองคณะกรรมการตามวรรคหนึง่ 
  ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
 7.   ที่ประชุมผู ้ถือหุ ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วย 
  คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมี 
  หุน้นบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่ากึง่หนึง่ของจำานวนหุน้ทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน
 
กรรมการอิสระ 
 
 บริษัทกำาหนดองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำานวน
กรรมการทั้งหมดของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำาหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดังนี้

 1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1.0 ของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย  
  บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีำานาจควบคมุของบริษทั  ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถอืหุ้นของผู้ทีเ่กีย่วข้อง 
  ของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
 2. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีม่ส่ีวนร่วมบริหารงาน พนักงาน ทีป่รึกษาที่ได้เงินเดอืนประจำา หรือผู้มีอำานาจ 
  ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของ 
  ผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวัน 
  ได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการอิสระ
 3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา  
  คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำานาจควบคุม หรือ 
  บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
 4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ 
  ผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน  
  รวมทัง้ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั หรือผู้มอีำานาจควบคมุของผู้ทีมี่ความสัมพนัธ์ทางธรุกจิกบับริษทั  
  บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มอีำานาจควบคมุของบริษทั  เว้นแต่จะได้พ้นจาก 
  การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการอิสระ
 5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ 
  ผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท  และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ สำานักงาน 
  สอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจ 
  ควบคมุของบรษิทัสงักดัอยู ่เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลัีกษณะดงักล่าว มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัได้รบั 
  แต่งตั้งให้เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการอิสระ
 6. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้ห้บรกิารทางวชิาชพีใด ๆ  ซึง่รวมถงึการให้บรกิารเป็นทีป่รกึษากฎหมายหรอืทีป่รกึษา 
  ทางการเงิน ซ่ึงได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  
  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท  และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำานาจควบคุม หรือ 
  หุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า  
  2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการอิสระ
 7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ 
  ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
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 8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย  
  หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน  
  ที่ปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจำา หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1.0 ของจำานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของ 
  บริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือ 
  บริษัทย่อย
 9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำาเนินงานของบริษัท
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12.	การกำากับดูแลกิจการ
	 และการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน			

 บริษัทฯ ให้ความสำาคัญต่อระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะทำาให้
เกิดความเชื่อมั่นกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและส่งผลให้ธุรกิจมีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้การดำาเนินงาน 
อย่างมีจรรยาบรรณและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงได้กำาหนดนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อยกระดับการ 
ดำาเนินการทีม่อียูแ่ล้ว ให้มคีวามเป็นระบบมาตรฐานทีช่ดัเจน และกระจายการปฏบิตัไิปสู่พนกังานของบริษัททกุระดบัชัน้  
อนัเป็นการเสรมิสร้างให้เกดิวฒันธรรมการกำากบัดแูลกจิการอย่างแท้จริง โดยบริษทัได้รับเอาแนวทางการกำากับดแูลกจิการ
ทีด่สีำาหรบับรษิทัจดทะเบียน (Good Corporate Governance) ปี 2549 ตามทีก่ำาหนดโดยตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย
เป็นแนวทางในการกำากับดูแลกิจการ

นโยบายการกำากับดูแลกิจการ

 การกำากับดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทั คอื ระบบทีจ่ดัให้มโีครงสร้างและกระบวนการของความสมัพนัธ์กนักบัผูม้ ีส่วน
ได้ส่วนเสียทุกกลุ่มขององค์กรนั่นคือ คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย ต้องได้รับการปฏิบัติอย่าง 
ยุติธรรม (Fairness) และเสมอภาค

 นอกจากนี้การกำากับดูแลกิจการ ยังรวมถึงระบบการบริหาร และควบคุมการดำาเนินงานภายในของบริษัท เพื่อให้
บรษิทัสามารถบรรลถุงึเป้าหมายทีต้ั่งไว้เพือ่ประโยชน์สูงสุดของผูถ้อืหุน้ในระยะยาว โดยยดึหลัก 4 ประการเพือ่สร้างความ
เชือ่มัน่แก่ผูท้ีเ่ก่ียวข้องทุกฝ่ายและเป็นรากฐานของการเตบิโตทีย่ัง่ยนืของธรุกจิได้แก่ความ โปร่งใส (Transparency) ความ 
ซื่อสัตย์ (Integrity) ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ (Accountability) และความสามารถในการแข่งขัน 
(Competitiveness) โดยมีแนวทางในการปฏิบัติแบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้ 

 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
 3. การคำานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

12.1	สิทธิของผู้ถือหุ้น	(Right	of	Shareholders) 

 บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำาคัญในสิทธิพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ทั้งในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพย์และ
ในฐานะเจ้าของบริษัท จึงสามารถมีส่วนร่วมในการกำาหนดนโยบายและทิศทางในการดำาเนินธุรกิจของบริษัท โดยผ่าน
คณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลที่ผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง ให้ทำาหน้าที่แทนตนและมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการ 
เปลี่ยนแปลงที่สำาคัญของบริษัท ดังนั้นคณะกรรมการจึงส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิขั้นพื้นฐานของตน 
 
 1. ด้านสิทธิขั้นพื้นฐาน 
  1.1 คณะกรรมการของ บริษัทกำาหนดนโยบายในการกำากับดูแลกิจการโดยได้คำานึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นตามที่ 
    กฎหมาย กำาหนดไว้อันประกอบด้วย 
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    1.1.1 สิทธิในการได้รับใบหุ้นและสิทธิการโอน สิทธิการได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมในการซื้อหุ้นคืนโดย 
     บริษัท และ ได้รับข้อมูลสารสนเทศที่เพียงพอทันเวลาโดยผ่านช่องทางติดต่อส่ือสารที่บริษัทได้ 
     เปิดไว้เพื่อผู้ถือหุ้นสามารถตัดสินใจถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นทั้งต่อตนเองและบริษัท 
    1.1.2 สิทธิในการเข้าร่วมประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความเห็น ให้ข้อเสนอแนะ และร่วมพิจารณา 
     ในวาระต่างๆ ของบริษัทฯ ในการประชุมผู้ถือหุ้น 
    1.1.3 สิทธิในการเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการบริษัทฯ และให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญช ี
     อิสระ 
    1.1.4 สิทธิในส่วนแบ่งกำาไรร่วมกันอย่างเท่าเทียม 

 2. ด้านสิทธิในการรับข้อมูลและเสนอความเห็นในการประชุมผู้ถือหุ้น
      2.1 ด้วยตระหนักถึงผู้ถือหุ้นที่มีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ บริษัท จึงจัดทำาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุม  
    และสารสนเทศทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
      2.2 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอวาระที่ต้องการนำาเสนอเข้าที่ประชุมหรือส่งคำาถามที่ต้องการให้ตอบ 
    ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านช่องทางเว็บไซต์บริษัทที่ www.cpl.co.th ล่วงหน้าก่อนวันสิ้นสุดรอบปีบัญชี 
      2.3 ในการประชุมผู้ถือหุ้น กรรมการและผู้บริหารด้านการเงินของบริษัทฯ รวมท้ังผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ 
    จะเข้าร่วมประชุมด้วย โดยในระหว่างการประชุมประธานประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธ ิ
    อย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น และซักถามโดยให้เวลาอย่างเหมาะสมและให้กรรมการ 
    ที่เกี่ยวข้องชี้แจง / ให้ข้อมูลต่างๆแก่ผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน และเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นผ่าน 
    ช่องทางเว็บไซต์บริษัทฯ ที่ www.cpl.cot.h ภายใน 14 วัน นับจากวันที่ได้ประชุม 
      2.4 ค่าตอบแทนทุกรูปแบบของกรรมการได้รับการอนุมัติ จากผู้ถือหุ้นเป็นประจำาทุกปี บริษัทจะแจ้งประเภท 
    ค่าตอบแทน พร้อมทั้งข้อมูลเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในปีที่ผ่านมา 
      2.5 ในการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการจะเป็นการลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล 
      2.6 บรษิทัมกีารกำาหนดวาระการประชมุเป็นเร่ืองๆ อย่างชดัเจนและจะไม่มีการเพิม่วาระการประชมุ โดยไม่แจ้ง 
   ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
 
12.2	การปฏิบัติต่อผู้หุ้นอย่างเท่าเทียมกัน	(The	Equitable	Treatment	of	Shareholders)

 คณะกรรมการของบริษัทตระหนักดีถึงผู้ถือหุ้นทุกรายไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือรายย่อย ผู้ถือหุ้นชาวไทย  
และชาวต่างชาติ ซึ่งบริษัทยึดมั่นในการกำากับดูแลให้ผู ้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานอย่าง 
เท่าเทียมกัน 

การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น	

 1. บริษัทฯ เผยแพร่เอกสารการประชุมล่วงหน้าไว้ในเว็บไซต์ www.cpl.co.th ล่วงหน้า 30 วันก่อนจัดประชุม และ 
  ส่งเอกสารทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยบริษัทมอบให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)  
  จำากัดซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้จัดส่งเอกสารทั้งหมดให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม  
 2. ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้คำานึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทุกคน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ 
  สถานที่จัดประชุม ที่เดินทางได้สะดวก การเข้าถึงข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์บริษัท บริษัทฯได้แจ้งรายละเอียดให้ 
  ผู้ถือหุ้นนำาเอกสาร หลักฐานท่ีจำาเป็นมาให้ครบถ้วนในวันประชุมเพื่อรักษาสิทธิในการเข้าร่วมประชุมตาม 
  ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งแนบหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ผู้ถือหุ้น 
  ทีป่ระสงค์จะมอบฉันทะให้ผูอ่ื้นมาประชมุแทนได้ เลือกท่ีจะมอบฉนัทะให้บคุคลใดบคุคลหนึง่หรือกรรมการอสิระ 
  ของบรษิทัเข้าประชมุแทนอีกทัง้ผู้ถอืหุน้สามารถดาวน์โหลดหนังสอืมอบฉนัทะได้ทางเว็บไซต์ที ่www.cpl.co.th
 3. จัดให้มีช่องทางสำาหรับ ผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อ บุคคลเพื่อเป็นกรรมการของบริษัท ได้โดยสามารถเข้าไปด ู
  รายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ www.cpl.co.th
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 4. ในการประชมุผูถ้อืหุน้ทกุครัง้ประธานจะแจ้งให้ผู้ถอืหุน้ได้ทราบถงึวธิกีารลงคะแนนเสียงและจำานวนองค์ประชมุ 
  ทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการสอบถามแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ  
  รวมทั้งใช้บัตรลงคะแนนและแจ้งผลการนับคะแนนในแต่ละวาระ 
 5. บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นภายหลังเริ่มการประชุมแล้วโดยให้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 
  ในระเบียบวาระที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ 

12.3	การคำานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย	(Role	of	Stakeholders)	

 ผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการดูแลจากบริษัทตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษัทจัดให้มีกระบวนการส่งเสริม
ให้เกิดความร่วมมือระหว่างองค์กรกับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่งคั่ง ทางการเงินและความยั่งยืนของกิจการ 

 บริษัทได้ตระหนักถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย โดยได้กำาหนดไว้เป็นส่วนหนึ่งใน จริยธรรมและจรรยาบรรณ  
ในการดำาเนินธุรกิจโดยสรุปได้ดังนี้ 

การปฏิบัติต่อพนักงาน

 พนักงานของบริษัทถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง และเป็นหัวใจสำาคัญที่เกื้อกูลให้การดำาเนินธุรกิจประสบ 
ผลสำาเร็จตามเป้าหมาย บริษัทมีการจัดระบบค่าจ้าง ค่าตอบแทน สวัสดิการที่เป็นธรรมเหมาะสม รวมทั้งสวัสดิการต่างๆ 
เช่น เครือ่งแบบพนกังาน การตรวจสขุภาพประจำาปี ห้องพยาบาล ประกนัสุขภาพ กองทุนสำารองเล้ียงชพี เป็นต้น นอกจาก
น้ี บรษิทัยงัมุ่งพัฒนาเสรมิสร้างความรูค้วามสามารถของพนกังานอย่างต่อเนือ่งและสมำา่เสมอ บริษัทยงัได้คำานงึถึงคณุภาพ
ชีวิตของพนักงานและครอบครัว โดยมีการสนับสนุนด้านการศึกษาแก่พนักงาน และให้ความสำาคัญในการดูแล 
ความปลอดภัยพนักงาน โดยจัดให้มีการซ้อมหนีไฟ จัดให้มีระบบป้องกันภัยกิจกรรมงานความปลอดภัยและ 5ส 
วัตถุประสงค์ดังนี้

 1. บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเคารพในเกียรติและศักดิ์ศรี
 2. บริษัทฯ จะคัดเลือกบุคคลเพื่อว่าจ้างให้ดำารงตำาแหน่งต่างๆ ด้วยความเป็นธรรม โดยคำานึงถึงคุณสมบัติของ 
  แต่ละตำาแหน่ง คุณวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ และข้อกำาหนดอื่นๆ ที่จำาเป็นกับงานโดยไม่มีข้อกีดกัน 
  เรื่อง เพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา
 3. บรษัิทฯ กำาหนดค่าตอบแทนและสวสัดกิารแก่พนกังานอย่างเป็นธรรมตามความเหมาะสมกบัสภาพและลกัษณะ 
  ของงาน ผลการปฏิบัติงานและความสามารถของบริษัทในการจ่ายค่าตอบแทนนั้น
  4. บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานได้รับการฝึกอบรมและพัฒนา เพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำางาน และ 
  เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานก้าวหน้าในการทำางานต่อไป
 5. บริษัทฯตระหนักว่าการสื่อสารที่ดีจะนำามาซึ่งประสิทธิภาพและความสัมพันธ์อันดีในการทำางานร่วมกัน ดังนั้น 
  บริษัทจะส่งเสริมให้พนักงานได้รับข่าวสารที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอตามโอกาสอันควรและเท่าที่จะทำาได้
 6. บรษิทัฯ จะเปิดโอกาสให้พนักงานมช่ีองทางส่ือสาร เสนอแนะและร้องทกุข์ ในเร่ืองคบัข้องใจเกีย่วกบัการทำางาน 
  ซึ่งข้อเสนอต่างๆ จะได้รับการพิจารณาอย่างจริงจัด และกำาหนดวิธีการแก้ไข เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย  
  และสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำางานร่วมกัน

การปฏิบัติต่อลูกค้า 

 1. ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรมและตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับ 
  ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย 
 2. พนักงานบริษัทต้องทุ่มเท มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการให้มีคุณภาพและมีราคาที่สมเหตุสมผลทันต่อ 
  สถานการณ์ มีคุณภาพไม่จำากัดสิทธิของผู้บริโภคและมีเงื่อนไขที่เป็นธรรมสำาหรับผู้บริโภค 
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 3. ปฏิบัติตามสัญญา หรือเงื่อนไขต่างๆที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม เงื่อนไขข้อใด 
  ข้อหนึ่ง ต้องรีบแจ้งให้คู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข   
 4. พึงรักษาความลับของลูกค้าอย่างจริงจังเว้นแต่ลูกค้ายินยอมให้เปิดเผยเป็นลายลักษณ์อักษรหรือเป็นไปตาม 
  กฎหมายรวมทั้งไม่นำาข้อมูลมาใช้ เพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า	
 
 1. ประพฤติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดีไม่บิดเบือนข้อมูลหลอกลวง หรือใช้วิธีอ่ืนใดที่ไม่ถูกต้องตาม 
  ครรลอง ของการแข่งขันที่ดี 
 2. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม เช่นการจ่าย 
  สินจ้าง ให้แก่พนักงานของคู่แข่ง เป็นต้น 
 3. ไม่ทำาลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางร้ายไม่โจมตีคู่แข่งโดยปราศจากข้อมูลอย่าง  
  สมเหตุสมผล 
 
การปฏิบัติต่อคู่ค้า 

 1. การจัดซื้อ จัดหาต้องมีขั้นตอนที่ตรวจสอบได้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และก่อประโยชน์สูงสุด 
 2. บริษัทต้องปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคบนพื้นฐานของการแข่งขันที่เป็นธรรม 
 3. พนักงานบริษัทต้องจัดซื้อจัดหาสินค้าและบริการโดยคำานึงถึงความต้องการความคุ้มค่าราคา และคุณภาพ  
  มีการให้ข้อมูลแก่ผู้ค้าอย่างเท่าเทียมถูกต้องไม่มีอคติไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ค้ารวมทั้งมีการจัดซื้อ จัดหาที่มีความ 
  รัดกุมสอดคล้องกับ สถานการณ์
 4. ในการตดิต่อคูค้่าให้ผูต้ดิต่อเกบ็เอกสารหลกัฐานการเจรจาการร่างสญัญาการทำาสญัญาและการปฏบิตัติาม สญัญา 
  ไว้เป็นหลักฐานเผื่อใช้ตามระยะเวลาที่กำาหนด 
 5. พนักงานบริษัทจะต้องไม่เรียกรับประโยชน์จากการจัดซื้อจัดหาต้องวางตัวเป็นกลาง ไม่ใกล้ชิดกับคู่ค้าจนทำาให้ 
  คู่ค้า มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจจนเกินไป 
 6. ปฏิบัติตามข้อสัญญาอย่างเคร่งครัดเมื่อพบว่าไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือคู่ค้าไม่อาจปฏิบัติตามสัญญา  
  หรอืเหตอุืน่ใดทีท่ำาให้ไม่สามารถปฏบิตัติามสญัญาได้ให้รายงานผูบั้งคบับญัชาเพือ่ปรึกษาในทนัทแีละหาแนวทาง 
  แก้ไขต่อไป 

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น	

 บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนและสร้างความสามารถในการแข่งขันเพื่อสร้าง 
มูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาวโดย 

 1. มีการกำาหนดนโยบายการจ่ายปันผลไม่ต่ากว่า 60% ของกำาไรสุทธิหลังหักสำารองตามกฎหมายให้แก่ผู้ถือหุ้น 
  ซึ่งปัจจุบันบริษัทดำารงเงินสำารองครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทตามกฏหมายแล้ว ทั้งนี้การ 
  จ่ายปันผลดังกล่าวอาจมี การเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลการดำาเนินงานฐานะการเงินและแผนงานการลงทุน 
  ของบริษัท 
 2. จดัตัง้คณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชดุย่อย เป็นผู้ให้ความเหน็ชอบในการกำาหนดทศิทางเป้าหมายทาง  
  ธรุกจิแผนธรุกิจและงบประมาณประจำาปี รวมถงึเป็นผู้สอบทานการปฏบิตังิานของบรษัิท ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
  และกฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้องโดยคำานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 3. ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถรายงานหรือร้องเรียนเร่ืองที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท  
  ต่อคณะกรรมการ ผ่านเลขานุการบริษัท ตามรายละเอียดด้านล่างนี้
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     สำานักเลขานุการบริษัท 
     บริษัท ซี.พี.แอล.กรุ๊พ จำากัด (มหาชน) 
     ที่อยู่ 700 หมู่ 6  ถนนสุขุมวิท ตำาบลบางปูใหม่ อำาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280 
     โทรศัพท์ 02 709 5633 - 8 โทรสาร 02 709 6033 อีเมล์ secretary@cpl.co.th

 เลขานุการบริษัทฯ จะรวบรวมรายงานหรือเร่ืองร้องเรียนที่ผู ้ถือหุ้นส่งให้คณะกรรมการสรรหาและกำาหนด 
ค่าตอบแทน เป็นผู้รับรายงานหรือเรื่องร้องเรียน ทำาการสอบสวนและรายงานต่อคณะกรรมการ 

การปฏิบัติต่อเจ้าหนี้	

 บริษัทฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลงและให้ข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้องรวมทั้งมีการจ่ายชำาระหนี้
ตรงตามเวลาทุกครั้งและปฏิบัติตามสัญญาหรือเง่ือนไขต่างๆที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัดกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบัติตาม
เงื่อนไขข้อใด ข้อหน่ึงบริษัทจะรีบแจ้งให้เจ้าหน้ีทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางการแก้ไขในการเจรจาต่อ
รองทางธุรกิจพึงละเว้น การเรียกรับหรือจ้างผลประโยชน์ใดๆที่ไม่สุจริตในการค้า
 
12.4	การเปิดเผยข้อมูล	และความโปร่งใส	(Disclosure	and	Transparency)
 
 บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลสำาคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่าง 
ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส มีความเท่าเทียมกันผ่านทั้งทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์และของบริษัทฯ 

ด้านการเปิดเผยข้อมูลและรายงาน	

 1. บริษัทฯ ได้ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำาคัญที่เกี่ยวข้องกับกิจการทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่นๆ อย่าง 
  ถูกต้อง ครบถ้วนโปร่งใสทั่วถึงและทันเวลาตามข้อกำาหนดของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ 
  ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยนอกจากจะเปิดเผยข้อมูล 
  ผ่านแบบแสดงรายการข้อมูลประจำา ปี(แบบ 56-1) และรายงานประจำาปี(แบบ 56-2) แล้วและเว็บไซต์ของ 
  บริษัทฯ ซึ่งช่วยให้ผู้ถือหุ้น ลูกค้า และผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูล ได้ง่ายมีความเท่าเทียมกันและเชื่อถือได้
 2. คณะกรรมการบริษัทกำาหนดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อเป็นตัวแทนบริษัทฯ  
  ในการสื่อสารข้อมูลข่าวสารต่อผู้ลงทุนนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลของบริษัทฯ  
  อย่างเท่าเทียมกันกับคณะกรรมการบริษัท โดยสามารถติดต่อกับหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ได้ที่ หน่วยงาน 
  นักลงทุนสัมพันธ์  
     บริษัท ซี.พี.แอล.กรุ๊พ จำากัด (มหาชน) 
     ที่อยู่ 700 หมู่ 6  ถนนสุขุมวิท ตำาบลบางปูใหม่ อำาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280 
     โทรศัพท์ 02 709 5633 - 8 โทรสาร 02 709 6033 อีเมล์ ir.dept@cpl.co.th  
 3. บริษัทฯ จัดทำารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินและเปิดเผยการทำาหน้าที่ของ 
  คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย 

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

 ตามที่กล่าวข้างต้น บริษัทฯให้ความสำาคัญกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส โดยได้กำาหนดนโยบายด้านการ
เปิดเผยข้อมูล ความโปร่งใส รายงานทางการเงินและการดำาเนินการไว้ในนโยบายบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ ในการเปิด
เผยสารสนเทศทางการเงนิและข้อมลูอ่ืนๆทีเ่กีย่วข้องกบัการดำาเนนิธรุกจิและผลประกอบการของบรษิทัฯ ในแง่ของความ
ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลาอย่างสมำ่าเสมอ ให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์  
ตลอดจนบุคคลทั่วไป คณะกรรมการบริษัทมุ่งมั่นที่จะดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
เกีย่วกบัการเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด เมือ่กรรมการบริษทัหรือผู้บริหารมกีารเปล่ียนแปลงในการซือ้ 
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ขายหุ้นตามข้อกำาหนดของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ทางบริษัทฯ กำาหนด
ให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานข้อมูลให้กับหน่วยงานกำากับดูแลทราบตลอดเวลาโดยเคร่งครัด 
 
 ในการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯนั้น บริษัทฯได้มีมาตรการป้องกันข้อมูลภายในโดยได้กำาหนดเป็น
ข้อปฏบิตัไิว้ในคูมื่อจริยธรรมธรุกจิ ในหวัข้อความขดัแย้งทางผลประโยชน์และการรักษาข้อมลูอนัเป็นความลับ โดยเฉพาะ
การใช้ข้อมูลของบรษิทัฯ บรษิทัฯถอืว่าเป็นความรบัผดิชอบของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทีจ่ะต้องเกบ็รกัษาข้อมลู
ความลับของบริษัทฯอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือข้อมูลที่มีผล 
กระทบต่อการดำาเนินธุรกิจหรือราคาหุ้น ในส่วนของกรรมการได้มีการกำาหนดข้อปฏิบัติไว้ในแนวทางปฏิบัติของ 
คณะกรรมการบริษัท และกำาหนดไว้ในข้อปฏิบัติจริยธรรมธุรกิจ โดยมีข้อกำาหนดดังนี้

 1. กรรมการผู้บริหาร และพนักงานบริษัททุกระดับต้องไม่ใช้ข้อมูลภายใน (Inside Information) ของบริษัท  
  ที่มี สาระสำาคัญและยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น 
 2. พนักงานบริษัททุกระดับต้องรักษาและปกปิดข้อมูลลูกค้าและข้อมูลทางการค้าไว้เป็นความลับพนักงานบริษัท  
  ต้องไม่เปิดเผยความลบัของลกูค้าทัง้ต่อพนกังานด้วยกนั และบคุคลภายนอกที่ไม่เกีย่วข้องเว้นแต่เป็นข้อบงัคับ  
  โดยกฎหมายให้เปิดเผย การเปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ทางการฟ้องร้องคดีหรือคณะกรรมการบริษัทอนุมัติให ้
  มีการเปิดเผย 
 3. ห้ามกรรมการผูบ้รหิาร พนกังานบรษิทัและบคุคลทีเ่กีย่วข้องกบัข้อมลูเปิดเผย หรอืส่งผ่านข้อมลู หรอืความลบั 
  ของบริษัทไปยังบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงบุคคลในครอบครัว ญาติพี่น้อง เพื่อนฝูง เป็นต้น 
 4. การเปิดเผยข้อมลูต้องเป็นไปโดยพนกังานบริษทัทีม่อีำานาจหน้าที ่พนกังานทัว่ไปไม่มหีน้าทีเ่ปิดเผยข้อมลู เมือ่ 
  ถูกถามให้เปิดเผยข้อมูลที่ตนไม่มีหน้าที่เปิดเผยให้แนะนำาผู้ถามสอบถามผู้ที่ทำาหน้าที่เปิดเผยข้อมูลน้ันเพื่อ 
  ให้การให้ข้อมูลถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 5. ไม่ให้คำาแนะนำาในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท เว้นแต่เป็นเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่การงานที่ได้รับ  
  มอบหมายจากบริษัท 
  6. บริษัทจะมีการออกประกาศแจ้งห้ามซ้ือ/ขายหลักทรัพย์ในช่วงเวลาการจัดทำางบการเงินทั้งรายไตรมาสและ 
  รายปี ผ่านช่องทางการสื่อสารภายในองค์กรต่อกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานบริษัทจนกว่าจะมีการประกาศ 
  ให้ทราบ เป็นลายลักษณ์อักษรถึงวันที่สามารถทำาการซื้อ/ขายได้ตามปกติ 
 7. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานตั้งแต่ระดับผู้จัดการแผนกขึ้นไป เมื่อมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ให้จัดทำา 
  รายงานการซื้อขาย นั้นภายใน 3 วันทำาการ และ รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตนหรือบุคคลที่มีความ 
  เกีย่วข้องตาม หลกัเกณฑ์พระราชบญัญตัหิลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นรายไตรมาสต่อเลขานุการบรษิทัฯ  

 นอกจากนี้บริษัทฯ ได้กำาหนดในนโยบายบรรษัทภิบาลที่จะไม่ให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานใช้โอกาสจากการ
เป็นกรรมการ ผูบ้รหิารหรอืพนกังานบรษิทัฯ แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน โดยห้ามไม่ให้กรรมการประกอบธรุกจิทีแ่ข่งขนั
กบับรษิทัฯ หลกีเลีย่งการทำารายการทีเ่กีย่วโยงท่ีอาจก่อให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษทัฯ  ในกรณท่ีจำาเป็น
ต้องทำารายการดังกล่าว บริษัทฯต้องดูแลให้ทำารายการด้วยความโปร่งใส เที่ยงธรรม เสมอเหมือนการทำารายการกับ 
บคุคลภายนอก ทัง้นี ้กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืพนกังานทีมี่ส่วนได้เสยีในรายการนัน้จะต้องไม่มส่ีวนในการพจิารณาอนมุติั 
หากรายการน้ันเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันภายใต้ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และต้องปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ รวมท้ังเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด นอกจากน้ัน 
ในแนวปฎิบัติของกรรมการบริษัทฯได้มีการกำาหนดแนวทางสำาหรับกรรมการหากได้รับรู้ข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผย 
ต่อสาธารณะและกำาหนดให้ มีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารที่มีการเปลี่ยนแปลง

  ในส่วนของการพัฒนาระบบควบคุมการใช้ข้อมูลภายในบริษัทฯได้นำาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information 
Technology: IT) มาใช้ควบคมุ เช่น ระบบการป้องกนัการเข้าถึงข้อมูลของบริษทัฯจากบคุคลภายนอก ระบบควบคุมระดบั
การเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯของพนักงานในระดับต่างๆ ให้ตรงกับความรับผิดชอบ การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน 
ของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ ได้กำาหนดไว้ในข้อบังคับการทำางานของพนักงานทุกระดับ ในหมวดวินัยและบทลงโทษ  
โดยกำาหนดว่าพนักงานผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนวินัยที่กำาหนดไว้ให้ถือว่าพนักงานผู้นั้นกระทำาผิดวินัยและต้องได้รับ
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โทษตามลักษณะแห่งความผิดโดยมีใจความว่า “เปิดเผยความลับของบริษัทฯเจตนาทำาลายชื่อเสียง ความน่าเชื่อถือหรือ
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯอันเป็นเหตุให้บริษัทฯได้รับความเสียหายหรือสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ” พนักงานผู้กระทำาความผิด
จะได้รับโทษรุนแรงถึงขั้นไล่ออก

12.5	ความรับผิดขอบของคณะกรรมการ	(Responsibilites	of	the	Board	of	Directors)

 คณะกรรมการมีบทบาทหน้าที่ในการชี้แนะทิศทางการดำานินงานของบริษัทการติดตามดูแลการทำางานของฝ่าย
จัดการและการแสดงความรับผิดชอบตามหน้าที่ (Accountability) ของคณะกรรมการที่มีต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น

 1. โครงสร้างคณะกรรมการ
  1.1 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ โดยเป็นผู้มีบทบาท 
    สำาคญัในการกำาหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร รวมทัง้มบีทบาทสำาคญัในการกำากบัดแูล ตรวจสอบ  
    ประเมินผลการดำาเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ตลอดจนดำาเนินกิจการของบริษัทให ้
    เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมท้ังการกำากับดูแลให้การบริหารจัดการของ 
    ฝ่ายบริหารเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่ได้กำาหนดไว้ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและ 
    ผู้ถือหุ้น
  1.2 โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ  
    ซึ่งจะทำาให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงในการพิจารณาเรื่องต่างๆ และมีคณะกรรมการตรวจสอบ 
    ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน
  1.3 คณะกรรมการบริษัทมีจำานวน 9 คน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่จำานวน  
    6 คน และกรรมการอสิระจำานวน 3 คน และ ดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ  ท้ังนี ้จำานวนกรรมการ 
    อิสระของบริษัทเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
    กำาหนดไว้ให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำานวนกรรมการทั้งหมด
  1.4 ตามข้อบงัคบัของบรษิทักำาหนดไว้ว่าในการประชมุสามัญประจำาปีทกุคร้ัง กรรมการจะต้องออกจากตำาแหน่ง 
    อย่างน้อยจำานวนหนึง่ในสามโดยอตัรา ถ้าจำานวนกรรมการทีจ่ะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดย 
    จำานวนใกล้เคยีงทีส่ดุกับส่วนหน่ึงในสาม กรรมการท่ีจะต้องออกจากตำาแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลงั 
    จดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำาแหน่งนานที่สุด 
    เป็นผู้ออกจากตำาแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการผู้ออกจากตำาแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำาแหน่ง 
    อีกก็ได้ 
  1.5 คณะกรรมการบริษทัยงัได้แต่งตัง้คณะกรรมการชดุย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ 
    ตรวจสอบ คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร เพื่อปฏิบัติหน้าท่ีเฉพาะเร่ืองและ 
    เสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ ซึ่งคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวมีสิทธิหน้าที ่
    ตามที่ได้กำาหนดไว้ในอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ
  1.6 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัต ิ
    หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรัพย์  (รายชือ่เลขานกุารบริษทัและหน้าทีค่วามรับผดิชอบได้เปิดเผยไว้ในหวัข้อ  
    7 ข้อ 7.3)

 2. คุณสมบัติของกรรมการ
  2.1 กรรมการต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถมีจริยธรรม ในการดำาเนินธุรกิจและอุทิศเวลาความรู้ 
    ความสามารถรวมทั้งมีความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ
  2.2  มคีณุสมบตัแิละไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษทัมหาชนจำากดัและกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วข้อง 
  2.3 มีความเป็นอิสระตามข้อกำาหนดของสำานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
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 3. คณะกรรมการชุดย่อย
  นอกจากคณะกรรมการบริษัทแล้วบริษัทยังมีคณะกรรมการชุดย่อย 2 ชุดได้แก่คณะกรรมการตรวจสอบและ 
คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนและได้มีการกำาหนดอำานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการชุดต่างๆ พร้อมทั้ง
กำาหนดวาระการดำารงตำาแหน่งดังนี้

  3.1 คณะกรรมการตรวจสอบมทีัง้หมด 3 ท่าน โดยทกุท่านเป็นกรรมการอสิระและดำารงตำาแหน่งคณะกรรมการ 
    บริษัทซ่ึงอย่างน้อย 1 ท่านเป็นผู้มีความรู้ด้านบัญชี-การเงินและกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัต ิ
    เกี่ยวกับความเป็นอิสระมีวาระการดำารงตำาแหน่งวาระละ 3 ปี
  3.2 คณะกรรมการสรรหากำาหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล มีทั้งหมด 3 ท่าน โดยทุกท่านเป็นกรรมการ 
    อิสระและมีวาระการดำารงตำาแหน่งวาระละ 3 ปี

 4. การประชุมคณะกรรมการ
  ในการประชมุคณะกรรมการบรษัิทแต่ละครัง้บริษทัจะส่งจดหมายนดัประชมุคณะกรรมการและเอกสารประกอบ
วาระการประชมุล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชมุโดยกรรมการทกุท่านสามารถเสนอวาระเข้าท่ีประชมุได้และหาก
มีเหตุจำาเป็นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้กรรมการจะแจ้งบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมประมาณ 1-2 วัน ซ่ึงการ
ประชุมคณะกรรมการจะจัดสรรเวลาให้มีการอภิปรายและแสดงความเห็นอย่างเพียงพอรวมท้ังให้ผู้บริหารระดับสูงชี้แจง
ข้อมูลในฐานะผู้เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรงผ่านกรรมการบริหารและมีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร

 5. ค่าตอบแทนกรรมการ
  ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท มีการกำาหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการโดยคณะกรรมการสรรหากำาหนด
ค่าตอบแทน เป็นผูพิ้จารณาและเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัและเสนอผูถื้อหุน้พจิารณาอนุมัตซิึง่การพจิารณาค่าตอบแทน
บรษิทัได้คำานงึถงึผลการดำาเนนิงานของบรษิทัฯ และประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากคณะกรรมการโดยค่าตอบแทนดงักล่าว
อยู่ในระดับที่เทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมเดียวกัน และสูงเพียงพอที่จะรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ต้องการ  
ซึ่งบริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนกรรมการโดยแบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุมและค่าบำาเหน็จกรรมการ
 
 6. รายงานคณะกรรมการ
  คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทฯ โดยงบการเงินดังกล่าวจัดทำาขึ้นตาม
มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีท่ีมีความเหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสมำ่าเสมอและ 
ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังรวมทั้งประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำา ซึ่งมีการเปิดเผยข้อมูลสำาคัญอย่างเพียงพอ 
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงาน
ประจำาปี และคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงประกอบด้วยกรรมการท่ีมคีวามเป็นอสิระจะเป็นผูด้แูลรบัผดิชอบเกีย่วกบัคณุภาพ
ของรายงานทางการเงนิระบบการควบคุมภายใน และความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่จะปรากฎในรายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจำาปี
 
 7. แผนการสืบทอดต�าแหน่ง
  คณะกรรมการกำาหนดให้มีแผนการสืบทอดตำาแหน่งของกรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูงโดยในแต่ละปี
บริษัทได้มีการประชุมแผนงานซ่ึงมีการแลกเปลี่ยนความรู้และถ่ายทอดงานอย่างมีระบบ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ 
จะมีการดำาเนินงานและการสืบทอดตำาแหน่งผู้บริหารแต่ละฝ่ายได้อย่างต่อเนื่อง
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 8. การอบรมและพัฒนาความรู้กรรมการและผู้บริหาร
  กรรมการที่ได้รับการแต่งต้ังใหม่จะได้รับทราบหลักเกณฑ์ที่สำาคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการและคณะกรรมการ 
ชุดย่อยต่างๆ รวมทั้งนโยบายและข้อมูลที่สำาคัญเกี่ยวกับบริษัทฯ โดยบริษัทส่งเสริมให้กรรมการบริษัทและผู้บริหาร 
ระดับสงูเข้าร่วมสมัมนาหลกัสตูรทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการปฎบิตัหิน้าทีท่ีจ่ดัโดยหน่วยงานกากบัดแูลองค์กรของรฐัหรอืองค์กร
อสิระเช่นหลกัสูตรกรรมการบรษิทัของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทยทีส่านกังานก.ล.ต. กำาหนดให้กรรมการ
ของบริษัทจดทะเบียนต้องผ่านการอบรมอย่างน้อยหนึ่งหลักสูตรซึ่งได้แก่ Directors Certification Program (DCP), 
Directors Accreditation Program (DAP) และ Audit Committee Program (ACP) ทั้งนี้เพื่อนำาความรู้และประสบการณ์
มาพัฒนาองค์กรต่อไป

 9. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
  การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากที่สุดอีกทั้งเพื่อเป็นกรอบในการทบทวนและปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานของ 
คณะกรรมการให้ดียิ่งขึ้นไป ตามหลักการกำากับดูแลกิจการบริษัทฯ จึงกำาหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ 
คณะกรรมการทั้งคณะและมีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยโดยคณะกรรมการบริษัท  
การประเมินทั้งหมดจะสรุปผลและบรรจุเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการคร้ังที่ 1 ของทุกปีเพื่อนำาผลการประเมิน 
มาวิเคราะห์และแสดงความเห็นในแต่ละประเด็นร่วมกัน

การเปิดเผยข้อมูลของการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการชุดอื่นๆ 

จ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จ�านวน
ครั้งที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

1. นายมาโนช วงษ์เจริญสิน 7/8 1/1

2. นายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน 8/8 1/1

3. นายกิติชัย วงษ์เจริญสิน 8/8 1/1

4. นายภูวสิษฏ์ วงษ์เจริญสิน 8/8 1/1

5. นายจีเซียง ไล่ 8/8 1/1

6. นายซือลุ๋น กัว  7/8 1/1

7. รศ. ดร. รุธิร์ พนมยงค์* 1/8 1/4

8. นายสุพพัต อ่องแสงคุณ* 1/8 1/4

9. ดร. มงคล  เหล่าวรพงศ์ 6/8 4/4 1/1

10. นายกำาธร  วรรธนะเลาหะ 3/8 3/4 1/1

11. นายสุโข วุฑฒิโชติ  3/8 3/4 1/1
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ความรับผิดชอบต่อสังคม	
(Corporate	Social	Responsibilities	:	CSR)

 บริษัท ซี.พี.แอล กรุ๊พ จำากัด ( มหาชน ) มีนโนบายดำาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social 
Responsibility CSR ) ดำาเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรม และการกำากับดูแลกิจการที่ดีมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
และส่ิงแวดล้อม บริษัทฯประกอบธุรกิจและจัดทำากิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่มีความ 
รับผิดชอบต่อสังคมเพื่อนำาไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนของกิจการและสังคมโดยรวม คำานึงถึงผลกระทบที่อาจจะมีผลต่อ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ชุมชนที่บริษัทฯประกอบกิจการอยู่ ลูกค้า คู่ค้า และหน่วยงานภาครัฐตลอด
จนถึงสังคมและประเทศชาติ

การจัดทำารายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

 บริษัทฯ จัดทำารายงานความรับผิดชอบต่อสังคมให้สอดคล้องกับแนวทางความรับผิดขอบต่อสังคมของกิจการโดย
ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย โดยเน้นหลกั ทำาในทีเ่ขียน และ เขยีนในสิง่ทีท่ำา โดยยดึมัน่ใน วสิยัทศัน์  “มุง่ม่ันพฒันา
เพื่อความเป็นหนึ่งในวงการฟอกหนังชั้นนำาของโลก ด้วยศักยภาพการบริหารและกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ, การ 
จดัส่งสนิค้าตรงต่อเวลา,สร้างมติรภาพและความไว้ใจให้กบัลูกค้าและให้ความสำาคญักบัส่ิงแวดล้อม” จงึได้กำาหนดแนวทาง
ในการดำาเนินธุรกิจตามหลักการความรับผิดต่อสังคมโดยดำาเนินการตามหลัการ 8 ข้อดังนี้ 
 
 (1) การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม บริษัทฯ มุ่งม่ันเป็นต้นแบบที่ดีของโรงงานฟอกหนังในประเทศไทย  
   โดยการสร้างความน่าเชือ่ถอืให้กบัผูล้งทนุและผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสียต่อการดำาเนนิธรุกจิ มุง่มัน่พฒันาและบริหาร 
   จัดการธุรกิจตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี สร้างมาตรฐานที่เป็นสากล เป็นที่ยอมรับทั่วโลก เพื่อเป็น 
   สิง่ยนืยนัการทำางาน และศกัยภาพของบริษทัฯ ให้มคีวามน่าเชือ่ถอื และยอมรับกนัในสังคมวงกว้าง ให้ความ 
   เป็นธรรม โปร่งใส ให้ข้อมูลที่ชัดเจนและถูกต้องพร้อมเปิดเผยข้อมูล 
 (2) การต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชัน่ การทจุริตคอร์รปัชัน่ เป็นปัญหาใหญ่ของประเทศไทยมาช้านานแล้ว บรษิทัฯ  
   ตระหนักในปัญหาใหญ่ของประเทศเป็นอย่างดี จึงได้มีการกำาหนดนโยบาย และแนวทางปฏิบัติไว้เป็น 
   ส่วนหนึ่งของหลักการกำากับดูแลกิจการ  
 (3) - (4) การเคารพสทิธมินษุยชน และการปฏบิตัต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม  บริษทัฯ เคารพในเกยีรตขิองพนกังาน  
   ในสถานที่ทำางานของเรากำาหนดให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมในการเคารพสิทธิมนุษยชนและ 
   สิทธิในการทำางาน ทั้งระบบขององค์กรมีนโยบายที่จะปฏิบัติตามกฏหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ 
   พนักงาน และหลักการเกี่ยวกับมนุษยชนขั้นพื้นฐานตามเกณฑ์สากล โดยไม่แบ่งแยกถ่ินกำาเนิด เชื้อชาติ  
   เพศ อายุ สีผิว ศาสนา ความพิการ ฐานะ ชาติตระกูล สถานศึกษา ส่งเสริมความเสมอภาค ไม่ใช้แรงงาน 
   เด็ก  โดยมีข้อกำาหนดดังนี้ 
 
 1. ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน (Forced Labour) หรือ แรงงานนักโทษและไม่ใช้การลงโทษทางกายหรือการ 
  คุกคามจากการถูกกระทำารุนแรง หรือรูปแบบอื่นๆของการข่มเหงทางกาย เพศ จิตใจ หรือทางวาจา เป็น 
  มาตรการด้านระบียบ วินัยหรือการควบคุม 
 2. ต่อต้านและไม่ใช้แรงงานเด็ก (Child Labour) โดยการไม่ว่าจ้างบุคคลอายุตำ่ากว่า 15 ปี ไม่ว่าในจุดประสงค์ใด 
  ทั้งแบบงานประจำาหรืองานนอกเวลา รวมทั้งการทำางานแบบมีค่าจ้างและไม่มีค่าจ้าง 
 3. การว่าจ้างแรงงานต่างด้าวบริษัทฯ กระทำาอย่างถูกต้องตามกฎหมายภายใต้กฏหมายแรงงาน 
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 4. บริษัทจะคัดเลือกบุคคลเพ่ือว่าจ้างให้ดำารงตำาแหน่งต่างๆ ด้วยความเป็นธรรมโดยคำานึงถึงคุณสมบัติของแต่ละ 
  ตำาแหน่งงานคุณวุฒิทางการศึกษาประสบการณ์และข้อกำาหนดอ่ืนๆ ท่ีจำาเป็นกับงานและปฏิบัติต่อพนักงาน 
  ทกุคนโดยเสมอภาคกนั ไม่เลอืกปฏบิตัไิม่มข้ีอกดีกนัเร่ืองเพศ อายุเชือ้ชาตศิาสนา สถานศกึษา หรือสถานะอ่ืน 
  ใดที่มิได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน 
 5. บริษัทตระหนักถึงความสำาคัญของพนักงานโดยทราบดีว่าพนักงานเป็นทรัพยากรอันมีค่า และ เป็นปัจจัยสู่ 
  ความสำาเร็จของบริษัทฯ จึงให้ความสำาคัญและดูแลให้พนักงานมีทักษะในการทำางานและมีความมั่นคง โดย 
  5.1 ให้ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ 
  5.2 จัดงานปฐมนิเทศและมอบคู่มือพนักงานให้พนักงานใหม่ทุกท่านได้รับทราบและเข้าใจถึงสิทธิที่พนักงาน  
    พึงได้รับตามการว่าจ้างที่เป็นธรรม จริยธรรมในด้านต่างๆ และยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยแรงงาน 
    อย่างเคร่งครัด 
  5.3 มุ่งพัฒนาและจัดให้มีการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำางานให้มี 
    ประสทิธภิาพ และส่งเสรมิให้พนกังานมคีวามก้าวหน้าในอาชพี โดยมกีารพจิารณาผลงานเพือ่เล่ือนตำาแหน่ง 
    ในแต่ละปี 
  5.4 จัดตั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงานเพื่อสนับสนุนให้พนักงานออมเงินระยะยาวไว้สำาหรับตนเอง  
    และครอบครัวเมื่อลาออกจากงาน เกษียณอายุ ทุพพลภาพหรือเสียชีวิต 
 6. จัดต้ังคณะกรรมการความปลอดภัยเพื่อดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทำางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต และ 
  ทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ 
 7. บรษิทัจะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนกังาน เช่น ชวีประวตัปิระวตัสิขุภาพประวตักิารทำางาน ฯลฯ การเปิดเผย  
  หรือการถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของพนักงานสู่สาธารณะจะทำาได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากพนักงานผู้นั้น  
  ทั้งนี้การล่วงละเมิดถือเป็นความผิดทางวินัยเว้นแต่ได้กระทำาไปตามระเบียบบริษัทหรือตามกฎหมาย
  (5)  ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค หมายถึง ความรับผิดชอบต่ออคุณภาพและคุณสมบัติของสินค้าที่บริษัทฯ  
    ผลิต ว่าต้องไม่เป็นอันตรายและมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค หรือ ผู้ใช้สินค้านั้นๆ ตลอดจนไม่ทำาลาย 
    สังคม ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม สินค้าของบริษัทฯ ได้ผ่านการผลิตที่เป็นมาตราฐานสากลได้รับการ 
    ตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบจากต่างประเทศหลายหน่วยงาน ซึ่งเข้มงวดเรื่องความรับผิดชอบ 
    ต่อสังคมเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งเป็นข้อกำาหนดโดยตรงจากบริษัทคู่ค้า และ ลูกค้าของบริษัท
  (6)  การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้จัดทำาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมพร้อมกับกำาหนดนโยบาย 
    สิง่แวดล้อมและประกาศอย่างชดัเจน มทีมีงานส่ิงแวดล้อมที่ได้รับการแต่งตัง้อย่างเป็นทางการเพือ่ทำาหน้าที่ 
    สนับสนุนและดำาเนินการเกีย่วกบัสิง่แวดล้อมทัง้ภายในและภายนอกองค์กร พนกังานรับทราบและตระหนกั 
    ถงึความสำาคญัของสิง่แวดล้อม โดยให้ความร่วมมอืและใส่ใจกบัการดำาเนนิการด้านส่ิงแวดล้อมอย่างจริงจงั

 บรษิทัฯ ได้รบัการรบัรองมาตรฐาน ISO : 14001 : 2008 จากสถาบนั URS ซึง่เป็นระบบการจดัการด้านการจดัการ 
สิ่งแวดล้อมที่มีมาตรฐาน  และยังได้รับการรับรองมาตรฐาน เหรียญทองจากสถาบัน BLC Leather Technology  
Centre Ltd ซึ่งเป็นสถาบันที่ตรวจสอบระบบและจัดอันดับด้านการจัดการส่ิงแวดล้อมของโรงงานฟอกหนังระดับโลก  
ได้รับการรับรองรอง อุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 3 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม จากคำารับรองของสถาบันต่างๆ เป็นสิ่งที ่
สามารถยืนยันได้ว่า บริษัทฯ ยึดมั่นกับการรักษา ใส่ใจ และปกป้องสิ่งแวดล้อมโดยแท้จริง และจะดำาเนินการอย่าง 
ต่อเนื่องและตลอดไปและสิ่งที่สำาคัญที่สุดคือ “สิ่งแวดล้อมดี พนักงานมีความสุข”

  (7)  การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคมบริษัทฯ ตั้งอยู่ในเขตชุมชนจึงเข้าใจปัญหาและความต้องการของชุมชน 
    เป็นอย่างดี ผู้บริหารมีนโยบายช่วยเหลือสังคมหลายๆ ด้าน อาทิ เช่น ด้านการศึกษา วัฒนธรรม สังคม  
    ศาสนา ทางบริษัทได้มีส่วนช่วยเหลือและมีส่วนร่วม ถือเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลต่างๆ  
    ทั้งด้านการบริจาคเงิน สิ่งของ และกำาลังแรงงานในการพัฒนาชุมชน โดยส่งตัวแทนของบริษัทฯ เข้าร่วม 
    และช่วยเหลือทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของภาครัฐ และเอกชน ตามสมควรและความต้องการอย่าง 
    แท้จริง
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  (8)  การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้ดำาเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ส่ิงแวดล้อมและผู้ม ี
    ส่วนได้เสยี บรษิทัฯ ได้ลงทนุติดตัง้เครือ่งบบีอัดตะกอนเพือ่สกดัตะกอนทีม่สีารเคมีในนำา้ การปล่อยนำา้เสยี 
    ลงสู่บ่อบำาบัด ตะกอนที่สกัดได้แล้วส่งคืนไปให้บริษัทเคมีภัณฑ์ (ผู้ขาย) เพื่อสามารถนำากลับมาใช้ใหม่ได้ 
    ทั้งนี้ อยู่ในระหว่างการทดลองและศึกษาวิจัยผลการทำางาน   
 
โครงการที่บริษัทจัดทำา	(CSR	in	Process)

 • โครงการหุ้นปันผลเด่น บรษัิทฯ ดำาเนินธรุกิจด้วยความเป็นมอือาชพีและเพือ่ความมัน่คงในการธรุกจิเพ่ือเป็นการ 
  ตอบแทนกับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยการจ่ายเงินปันผลอย่างสมำ่าเสมอและต่อเนื่อง โดยจ่ายในอัตราที่สูง และ 
  ได้รับการคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นหุ้นปันผลเด่น จ่ายปันผลจากผลประกอบการ 
  ต่อเนื่องติดต่อกันเป็นเวลา 5 ปี 
 
 • โครงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า บริษัทฯ สนับสนุนในการนำาวัสดุกลับมาใช้ใหม่ เช่น การใช้กระดาษสองหน้า  
  การปิดเครื่องทำาความเย็นและปิดไฟในช่วงพักกลางวัน การใช้รถร่วมกันในการเดินทางทางเดียวกัน การใช้นำ้า 
  ในการผลิตล้างพ้ืนโรงงาน รณรงค์การปิดนำ้าปิดไฟทุกคร้ังที่เลิกใช้ การกำาหนดการเปิดสวิตช์เคร่ืองจักร 
  ในตอนเช้าก่อนเริ่มงานด้วยระบบดีเลย์ 1 นาที เพื่อลดปัญหาไฟกระชากและทำาให้มิเตอร์ไฟวิ่งเร็ว การทำา 
  โครงการดงักล่าวอาจจะไม่เหน็ผลทางด้านตวัเลขค่าพลงังานหรอืตวัเลขค่าใช้จ่ายลดลงชดัเจน แต่เป็นการปลกูจิต 
  สำานึกและฝึกพนักงานให้ติดเป็นนิสัยส่วนตัวและนำากลับไปใช้ในชีวิตประจำาวันของครอบครัวเพื่อเป็นพลเมือง 
  ที่ดีของสังคม

 • โครงการลดของเสียทีเ่ป็นวตัถุอนัตราย ด้วยการร่วมกบัผู้จดัจำาหน่ายเคมภีณัฑ์ ด้วยการใช้ภาชนะบรรจหุมนุเวียน  
  อาทิเช่น ถังพลาสติก, ถุงพลาสติก เป็นต้น นอกจากเป็นการใช้ภาชนะอย่างคุ้มค่าแล้ว เป็นการลดปริมาณ 
  ของเสียเพ่ิมขึ้นด้วย เน่ืองจากภาชนะท่ีบรรจุเคมีภัณฑ์บางชนิดร้ายแรง ผู้นำากลับไปใช้ใหม่อาจจะมีอันตราย 
  จากการใช้ไม่ถกูวธิ ีดงัจะเหน็ได้จากทีเ่ป็นข่าวอยูเ่นือ่ง  ทัง้นี ้บริษทัฯ สามารถประหยดัค่าใช้จ่ายได้ด้วยเช่นกนั 

 • โครงการครอบครัวเดียวกัน บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะความสัมพันธ์ ระหว่างผู้บริหาร และ พนักงานในทุกระดับ เพื่อ 
  การทำางานเป็นทีม ด้วยการจัดงานเลี้ยงบริษัทฯ สังสรรค์เนื่องในโอกาสต่างๆ หรือ การท่องเที่ยวประจำาปี  
  ตลอดจนช่วงปิดภาคเรียน เปิดโอกาสให้บุตรหลานพนักงาน เข้ามาทำางานฝึกงานเพื่อช่วยเหลือแบ่งเบาภาระ 
  ครอบครัวและเป็นการหาประสบการณ์ทำางาน รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  ตลอดจนการเลี้ยงอาหาร 
  กลางวันพนักงานเป็นประจำาทุก 3 เดือน เพื่อแสดงการขอบคุณต่อพนักงาน
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 • โครงการส่งเสรมิสขุภาพพนกังาน บรษิทัฯ จดัการตรวจสุขภาพประจำาปีแก่พนักงานและผู้บริหาร จดัให้มีประกนั 
  อุบัติเหตุให้กับพนักงานนอกเหนือจากประกันสังคม และดูแลมิให้มีการใช้สารเสพติดใดๆ ในกลุ่มพนักงาน  

 • โครงการบริจาคโลหิตในสถานประกอบการและบริเวณชุมชนโดยรอบ บริษัทฯ จัดให้มีการจัดกิจกรรมบริจาค 
  โลหิตเป็นประจำาทุกปี โดยมีการประชาสัมพันธ์ผ่านสมาคมฟอกหนัง ลูกค้า คู่ค้า ตลอดจนชมุชนบริเวณ 
  ข้างเคียง เพ่ือร่วมกับบริจาคโลหิตให้ได้ในปริมาณที่มาก เนื่องจากเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า ความต้องการ 
  ใช้โลหิตมีมากขึ้นทุกปี 

 • โครงการกิจกรรมวันเด็ก บริษัทฯ จัดกิจกรรมวันเด็กเป็นประจำาทุกปี โดยมีอาหาร พร้อมขนมและนำ้าดื่ม 
  แจกให้กับเด็กๆ พร้อมทั้งอุปกรณ์การเรียน และเกมส์การแข่งขัน เพื่อให้เด็กสนุกสนานและกล้าแสดงออก 
  ตลอดจนให้การสนับสนุนจัดงานกิจกรรมวันเด็กกับสถานีตำารวจในชุมชน 

 การป้องกันการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการคอร์รัปชั่น บริษัทได้ประกาศนโยบายต่อต้านทุจริต คอร์รัปชั่น ให้ทราบ 
ทั้งองค์กร ตลอจน ลงนามในคำาประกาศเจตนารมณ์แนวร่วปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้างการทุจริต แนวทาง
ในการปฎิบัติงานตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
 
 1. ห้ามกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบริษทัดำาเนินการหรือยอมรับหรือให้การสนับสนุนการทจุริตคอร์รัปชัน่ 
  ในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม และกำาหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริต 
  คอร์รัปชั่นนี้อย่างสมำ่าเสมอ ตลอดจนมีการทบทวนแนวทางการปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ  
  ข้อกำาหนด ข้อบังคับ ประกาศ กฎหมาย และการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ
 2. มาตรฐานการต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชัน่ เป็นส่วนหนึง่ของการดำาเนนิธรุกจิและเป็นหน้าทีค่วามรับผดิชอบของ 
  คณะกรรมการของบริษัท ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา พนักงานทุกคนทุกระดับ จะมีส่วนในการแสดงความคิดเห็น 
  เกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อให้การดำาเนินการด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นบรรลุตามนโยบายที่กำาหนด
 3. บริษัทพัฒนามาตรการการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่นให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงหลักปฏิบัติ 
  ด้านศีลธรรม โดยจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหรือสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตและคอร์รัปชั่น 
  และนำามาจัดทำาเป็นคู่มือแนวทางในการปฏิบัติแก่ผู้เกี่ยวข้อง
 4. บริษัทไม่กระทำาหรือสนับสนุนการให้สินบนในทุกรูปแบบ ทุกกิจกรรมที่อยู่ภายใต้การดูแล รวมถึงการควบคุม  
  การบริจาคเพ่ือการกุศล การบริจาคให้แก่พรรคการเมือง การให้ของขวัญทางธุรกิจและสนับสนุนกิจกรรม 
  ต่างๆ มีความโปร่งใสและไม่มีเจตนาเพื่อโน้มน้าวให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือเอกชนดำาเนินการที่ไม่เหมาะสม
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 5. บริษัทจัดให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสม สมำ่าเสมอเพื่อป้องกันไม่ให้พนักงานมีการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม  
  โดยเฉพาะงานขาย การตลาด จัดซื้อ
 6. บริษัทจัดให้ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นแก่คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน 
  เพ่ือส่งเสรมิความซือ่สตัย์ สจุรติ และรบัผดิชอบในการปฏบิตัติามหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ รวมถงึสือ่ให้เหน็ความ 
  มุ่งมั่นของบริษัท
 7. บริษัทจัดให้มีกลไกลการรายงานสถานะการเงินที่โปร่งใสและถูกต้องแม่นยำา
 8. บริษัทส่งเสริมให้มีการสื่อสารที่หลากหลายช่องทางเพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถแจ้งเบาะแส 
  อันควรสงสัยโดยมั่นใจได้ว่าผู้แจ้งเบาะแสได้รับการคุ้มครอง โดยไม่ให้ถูกลงโทษ โยกย้ายที่ไม่เป็นธรรมหรือ 
  กลั่นแกล้งด้วยประการใด และรวมถึงการแต่งตั้งบุคคลเพื่อตรวจสอบติดตามทุกเบาะแสท่ีมีการแจ้งเข้ามา 
  มาตรการการ แจ้งเบาะแสและการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

 บริษัทกำาหนดให้ผู้บริหารทุกระดับในองค์กร ดูแลรับผิดชอบและถือเป็นเรื่องสำาคัญที่จะดำาเนินการให้พนักงาน 
ภายใต้สายบังคับบัญชาของตนทราบ เข้าใจ และปฎิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบาย/ระเบียบปฎิบัติ/ข้อกำาหนดของ 
บริษัท หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งกฎหมายต่างๆ อย่างจริงจัง และได้กำาหนดแนวปฎิบัติในการพิจารณาและ 
สอบสวนเรื่องราวร้องทุกข์หรือร้องเรียนที่เป็นระบบ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
  
 เพื่อให้ผู้ร้องทุกข์หรือผู้ร้องเรียนไว้วางใจและเชื่อมั่นในกระบวนการสอบสวนที่เป็นธรรม เพื่อให้มีการปฎิบัติต่อ 
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกันและมีความเป็นธรรม บริษัทได้จัดให้มีช่องทางรับแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน 
หรือข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะใดที่แสดงว่าผู้มีส่วนได้เสียได้รับผลกระทบ หรือมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบอันก่อ
ให้เกดิความเสยีหายต่อผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุกลุม่จากการดำาเนนิธรุกจิของบริษทั หรือจากการปฎบิติัของพนกังานของบริษทั
เกี่ยวกับการทำาผิดกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมถึงพฤติกรรมท่ีอาจส่อถึงการทุจิต  
การปฎบิตัทิี่ไม่เท่าเทยีมกนั หรอืการกระทำาทีข่าดความระมดัระวังและขาดความรอบครอบ โดยผูร้้องทกุข์หรอืผูร้้องเรยีน
สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน พร้อมส่งรายละเอียดหลักฐานต่างๆได้ในช่องทาง ดังนี้
    
    คณะกรรมการตรวจสอบ หรือ
    เลขานุการบริษัท
    บริษัท ซี.พี.แอล.กรุ๊พ จำากัด (มหาชน) 
    ที่อยู่ 700 หมู่ 6  ถนนสุขุมวิท ตำาบลบางปูใหม่ อำาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280 
    โทรศัพท์ 02 709 5633 - 8 โทรสาร 02 709 6033 อีเมล์ secretary@cpl.co.th

 โดยผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนท้ังที่เป็นพนักงาน ลูกค้า บุคคลที่รับจ้างทำางานให้แก่บริษัท หรือผู้มีส่วน  
ได้เสียกลุ่มอื่นที่เป็นผู้แจ้งเบาะแส จะได้รับการปกป้องและคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย หรือตามแนวทางที่บริษัทฯ  
ได้กำาหนดไว้
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

 บริษัทฯ มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอิสระของบริษัทซึ่งทำาหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบที่วางไว้รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
ของหน่วยงานน้ันๆ ซ่ึงช่วยให้ฝ่ายบรหิารเกิดความมัน่ใจว่าระบบการควบคุมทีม่อียู่นัน้มกีารปฏบิตัจิริงอย่างสมำา่เสมอและ
เป็นไปอย่างเหมาะสม รวมทั้งช่วยค้นหาข้อบกพร่องและวิธีการพัฒนาระบบการดำาเนินงานที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมาก
ย่ิงข้ึน โดยแผนกตรวจสอบภายในสามารถทำาหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ และสามารถรายงานตรงต่อ 
คณะกรรมการบรษิทั  อกีทัง้ให้คณะกรรมการทกุท่านใช้แบบประเมินความเพยีงพอของระบบควบคมุภายในของสำานักงาน 
กลต. เป็นต้นแบบเพื่อประกอบการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทด้วย 

  คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งรูปแบบการ
บรหิารจดัการความเสีย่ง ตามแบบทีส่ำานกังาน กลต. กำาหนด สำาหรบัการประเมนิระบบการควบคุมภายในและการบรหิาร
จดัการความเสีย่ง ประจำาปี 2559 คณะกรรมการบริษทัฯ มคีวามเหน็ว่าบริษทัฯ ได้ปฏบิตัติามแบบประเมนิความเพยีงพอ
ของระบบควบคมุภายในอย่างเพยีงพอ โดยมหีวัหน้างานตรวจสอบภายในและหวัหน้างานทำาหน้าทีก่ำากบัดแูลการปฏบิตัิ
งานของบริษัท

  ตามรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเหน็เช่นเดยีวกบัคณะกรรมการบริษทัฯ 
โดยในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แต่งตั้ง นายสิงห์ วงค์รุจิไพโรจน์ ให้ดำารงตำาแหน่ง หัวหน้างานตรวจสอบ
ภายในของบรษิทัฯ เนือ่งจากมปีระสบการณ์ในการปฏบิตังิานด้านการตรวจสอบ และเข้าใจในกจิกรรมและการดำาเนนิงาน
ของบริษัทฯเป็นอย่างดี จึงเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ และบริษัทฯ 
มอบหมายให้ นายนิธีพงษ์ เตชะมนตรีกุล ดำารงตำาแหน่งหัวหน้างานกำากับดูแลการปฎิบัติงาน เพื่อทำาหน้าที่กำากับดูแล
การปฏิบัติให้เป็นไปตามกฏเกณฑ์ของหน่วยงานที่กำากับดูแลบริษัทฯ ในขณะที่การพิจารณาและการอนุมัติ แต่งต้ัง 
ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำารงตำาแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติ (หรือได้ความเห็นชอบ) 
จากคณะกรรมการตรวจสอบ 
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

 ในรอบระยะเวลาบัญชีประจำาปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซึ่ง 
ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.รุธิร์ พนมยงค์ ประธานกรรมการตรวจสอบ นายสุพพัต อ่องแสงคุณ และ นาย 
มงคล เหล่าวรพงศ์ กรรมการตรวจสอบ

 สำาหรับ รองศาตราจารย์ ดร.รุธิร์ พนมยงค์ และ นายสุพพัต อ่องแสงคุณ ได้เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบ 
ในไตรมาส 4 ของปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้จดัให้มกีารประชมุรวม 4 คร้ัง ในการประชมุแต่ละครัง้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ ได้เชญิกรรมการบรหิารของบรษิทั และเจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้องกบัเรือ่งทีพ่จิารณาเข้าร่วมประชมุด้วยสาระสำาคัญ 
ของผลการประชุมมีดังนี้

 1. การจัดทำางบการเงินประจำาปี
  งบการเงินของบริษัท ได้จัดทำาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่กำาหนดโดยพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543   
  มาตรฐานการบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นผู้เสนอแนะ งบการเงินมีการเปิดเผยข้อมูล 
  อย่างเพยีงพอหากมข้ีอสงัเกตจากผูส้อบบญัชีในเร่ืองใดก็ได้ปรับปรุงการบนัทึกบญัชีให้ถกูต้องและเหมาะสม
 2. ระบบการควบคุมภายใน
  บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ ตรวจสอบตามแผนงานที่คณะกรรมการตรวจสอบได้กำาหนดไว้ 
  แต่ละปี มีการประเมนิผลการควบคมุภายในของบรษิทั ตามแบบประเมนิทีต่ลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
  เสนอแนะ ซึง่ประกอบด้วย การควบคมุภายในองค์กร, การบริหารความเส่ียง, การควบคมุการปฏบิตั,ิ ระบบ 
  สารสนเทศและการ การสื่อสาร และระบบการติดตาม ซึ่งปรากฏว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีพอสมควร
 3. การบริหารความเสี่ยง
  คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประสานงานกับฝ่ายบริหารของบริษัท ซึ่งได้ชี้แจงให้ทราบถึงความเสี่ยง 
  ในด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติงาน ด้านธุรกิจ และจากภายนอกซึ่งบริษัทไม่มีอำานาจควบคุมเพื่อหาทาง 
  ลดหรอืบำาบดัความเสีย่งให้อยู่ในระดบัทีย่อมรบัได้ และให้ฝ่ายบรหิารตดิตามผลการดำาเนนิงานตามแผนงาน 
  ที่ได้กำาหนดไว้โดยเฉพาะจากเหตุภายนอกที่ควบคุมได้ยาก เช่น ราคาวัตถุดิบ ราคานำ้ามัน ซึ่งมีผลกระทบ 
  ต่อต้นทุนการผลิตสินค้าของบริษัท
 4. การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและค่าตอบแทน
  ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอให้แต่งตั้ง นายเชิดสกุล อ้นมงคล ผู้สอบบัญชีหมายเลข 7195  
  และหรอื นางสาววรรญา พทุธเสถียร ผูส้อบบญัช ีหมายเลข 4387 และหรอื นางสาวจนัทรา วงศ์ศรอีดุมพร  
  ผู้สอบบัญชีหมายเลข 4996 และหรือ นางสาววราภรณ์ อินทรประสิทธิ์ จากบริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี  
  จำากัด สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำาปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560  โดยมีค่าตอบแทน  
  1,750,000 บาท

ลงชื่อ                	

                               ประธานที่ประชุม	
																(รองศาสตราจารย* ดร. รุธิร*   พนมยงค*)	
	

รองศาสตราจารย์ ดร. รุธิร์ พนมยงค์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ต่อรายงานทางการเงิน

 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน ของบริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) รวมถึง 
ข้อมูลต่าง ที่ปรากฏในรายงานประจำาปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี (แบบ 56 -1 ) สำาหรับงบการเงิน ได้มีการ
พิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสมำ่าเสมอและเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีท่ีรับรองทั่วไป  
รวมทั้งได้มีการเปิดเผยข้อมูลสำาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น และ
ผู้มีส่วนได้เสีย

 งบการเงนิของบริษทั ได้รับการตรวจสอบโดยจากผู้สอบบญัชรีบัอนญุาตคอื บริษทั ซ ีดบัเบ้ิลย ูดบัเบิล้ย ูพ ี จำากดั 
โดยการตรวจสอบนั้น คณะกรรมการได้สนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและ 
แสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชี

 คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงเป็นกรรมการอิสระ ที่ไม่เป็นผู้บริหารทำาหน้าท่ี 
สอบทานนโยบายการบัญชีและรายงานทางการเงิน  ระบบการควบคุมภายใน  ระบบบริหารความเส่ียง ตลอดจนการ 
แต่งตั้งและกำาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีบริษัท

 คณะกรรมการบรษิทั มีความเห็นว่า การบรหิารงานและระบบความควบคมุภายในโดยรวมอยู่ในระดบัทีน่่าพอใจ 
และ ผลการสอบบญัชขีองผูส้อบบัญชขีองบรษิทัที่ไม่มเีงือ่นไขและไม่มีข้อสงัเกต ุทำาให้เชือ่ถอืได้ว่า งบการเงนิของบรษิทั 
ซีพีแอล กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) สำาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ได้แสดงฐานะการเงินและการแสเงินสดถูกต้อง
ตามที่ความในสาระสำาคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และได้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย

ในนามคณะกรรมการบริษัท

นายจีเซียง ไล่
กรรมการผู้จัดการ



รายงานประจำาปี 2559
บริษัท ซี.พี.แอล.กรุ๊พ จำากัด (มหาชน)54

17.	งบการเงินประจำาปีและรายงาน
	 	 ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการของบริษัท ซี.พี.แอล.กรุ๊พ จำากัด (มหาชน)

ความเห็น
 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท  
ซี.พี.แอล.กรุ๊พ จำากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่แสดงเงินลงทุนตาม
วิธีส่วนได้เสยีและงบกำาไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็เฉพาะกจิการ งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผูถ้อืหุน้ท่ีแสดงเงนิลงทนุตาม
วิธีส่วนได้เสียและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดที่แสดงเงินลงทุนตาม 
วิธีส่วนได้เสยีและงบกระแสเงินสดเฉพาะกจิการ สำาหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั และหมายเหตปุระกอบงบการเงินท่ีแสดงเงนิ
ลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและหมายเหตุประกอบงบการเงินเฉพาะกิจการ รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำาคัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะทางการ
เงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ซี.พี.แอล.กรุ๊พ จำากัด (มหาชน)  
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2559 และผลการดำาเนนิงานทีแ่สดงเงนิลงทนุตามวธิส่ีวนได้เสยีและผลการดำาเนนิงานเฉพาะกจิการ 
และกระแสเงินสดที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดย 
ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
 ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วน
ของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงิน 
เฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัทฯ ตามข้อกำาหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีที่กำาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในส่วนที่เกี่ยวกับการตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงิน
ลงทนุตามวิธีส่วนได้เสยีและงบการเงนิเฉพาะกจิการ และข้าพเจ้าได้ปฏบิตัติามความรบัผดิชอบด้านจรรยาบรรณอืน่ๆ ซึง่
เป็นไปตามข้อกำาหนดเหล่าน้ี ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลักฐานการสอบบญัชท่ีีข้าพเจ้าได้รบัเพยีงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ 
ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ
 เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำาคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธ ี
ส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการสำาหรับงวดปัจจุบันตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าเร่ืองเหล่านี้ 
ได้ถูกระบุในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม
และในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำาหรับเรื่องเหล่านี้

การทดสอบมูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินค้ากึ่งสำาเร็จรูปประเภทหนังท้อง
 ตามหมายเหตปุระกอบงบการเงนิทีแ่สดงเงนิลงทนุตามวธิส่ีวนได้เสยีและหมายเหตปุระกอบงบการเงินเฉพาะกจิการ 
ข้อ 8 มาตรฐานการรายงานทางการเงินกำาหนดให้บริษัทฯ ต้องมีการทดสอบมูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินค้ากึ่งสำาเร็จรูป
ประเภทหนังท้อง ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ร่วมที่ได้จากกระบวนการผ่าหนังออกเป็นหนังผิวและหนังท้อง โดยในสภาพตลาด
ปัจจุบัน หนังผิวจะมีราคาตลาดและมีความต้องการในตลาดสูงกว่าหนังท้อง ในขณะที่บริษัทฯ ปันส่วนต้นทุนให้แก่หนัง
ผิวและหนังท้องด้วยอตัรามาตรฐาน การทดสอบมลูค่าสทุธทิีจ่ะได้รบัของสนิค้ากึง่สำาเรจ็รูปประเภทหนงัท้องนีม้นียัสำาคญั 
ต่อการตรวจสอบ เนื่องจากสินค้ากึ่งสำาเร็จรูปประเภทหนังท้องแสดงมูลค่าในงบแสดงฐานะการเงินที่แสดงเงินลงทุนตาม
วธิส่ีวนได้เสยีและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกจิการ จำานวนเงิน 163.21 ล้านบาท มสีาระสำาคญัต่องบการเงนิทีแ่สดงเงนิ
ลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ นอกจากนั้น กระบวนการกำาหนดมูลค่าสุทธิที่จะได้รับคืนเกี่ยวข้อง
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กับการประมาณการปรมิาณหนงัผวิและหนงัท้องทีผ่ลติได้ การตดัสนิใจจำาหน่ายในสภาพสนิค้ากึง่สำาเรจ็รูปหรอืนำาไปผลติ
ต่อเป็นสินค้าสำาเร็จรูป และราคาตลาดของสินค้าที่ถูกกระทบโดยสภาพเศรษฐกิจหรือภาวะตลาดในอนาคต

 ดังนั้น วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าได้รวมถึงการทำาความเข้าใจกระบวนการปันส่วนต้นทุนให้แก่หนังผิวและ 
หนังท้องซึง่เป็นผลติภณัฑ์ร่วมที่ได้จากกระบวนการผ่าหนงัด้วยอตัรามาตรฐานของผู้บริหาร การประเมนิความน่าเชือ่ถอื
ของข้อมูลที่ผู้บริหารใช้ในการประมาณการปริมาณหนังผิวและหนังท้องที่ผลิตได้ และราคาตลาดของหนังท้องที่ผู้บริหาร
ใช้ในการตดัสนิใจจำาหน่ายในสภาพสนิค้ากึง่สำาเรจ็รูปหรือนำาไปผลิตต่อเป็นสินค้าสำาเร็จรูป ซึง่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำาคญั
ที่สุดต่อการกำาหนดมูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินค้ากึ่งสำาเร็จรูปประเภทหนังท้อง

การทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
 ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินเฉพาะกิจการ ข้อ 9 มาตรฐานการรายงานทางการเงินกำาหนดให้บริษัทฯ ต้องมี
การทดสอบการด้อยค่าของเงนิลงทนุในบรษิทั อนิทเิกรเตด็ เลเธอร์ เน็ตเวอร์ค จำากัด ซึง่เป็นบริษทัร่วม ทียั่งอยู่ในช่วงเริม่
ต้นการดำาเนินธรุกจิและมผีลขาดทุนจากการดำาเนนิงานอย่างต่อเนือ่ง การทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทนุในบริษทัร่วม
น้ีมีนัยสำาคญัต่อการตรวจสอบ เนือ่งจากเงนิลงทนุในบริษทัร่วมแสดงมลูค่าในงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ จำานวน
เงิน 16.00 ล้านบาท ในขณะที่แสดงมูลค่าในงบแสดงฐานะการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียเป็นประมาณการ
หนี้สินในบริษัทร่วม จำานวนเงิน 0.08 ล้านบาท และเป็นข้อบ่งชี้ว่าอาจเกิดการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม มีสาระ
สำาคัญต่องบการเงินเฉพาะกิจการ นอกจากนั้น กระบวนการกำาหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนเกี่ยวข้องกับการประเมิน
แผนการดำาเนินงานในอนาคตของผู้บริหารซ่ึงต้องใช้ดุลยพินิจค่อนข้างมาก และขึ้นอยู่กับข้อสมมติโดยเฉพาะอย่างย่ิง
การคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่าย และอัตราคิดลดที่ถูกกระทบโดยสภาพเศรษฐกิจหรือภาวะตลาดในอนาคตที่ใช้ในการ
จัดทำาประมาณการกระแสเงินสดคิดลดตามแผนการดำาเนินงานในอนาคตของผู้บริหาร

 ดังนั้น วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าได้รวมถึงการทำาความเข้าใจกระบวนการจัดทำาประมาณการกระแสเงินสดคิด
ลดของผู้บริหาร การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ใช้ในการจัดทำาประมาณการและความเหมาะสมของข้อสมมติ
และวิธีการที่ผู้บริหารใช้ โดยเฉพาะการคาดการณ์การเติบโตของรายได้และค่าใช้จ่าย และอัตราคิดลดที่ใช้ในการจัดทำา
ประมาณการกระแสเงินสดคิดลดตามแผนการดำาเนินงานในอนาคตของผู้บริหาร ซึ่งมีผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญที่สุดต่อ
การกำาหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับของเงินลงทุนในบริษัทร่วม

ข้อมูลอื่น
 ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำาปี แต่ไม่รวมถึง 
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงาน
ประจำาปีนั้น ซึ่งคาดว่ารายงานประจำาปีจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

 ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุม
ถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

 ความรบัผดิชอบของข้าพเจ้าทีเ่กีย่วเนือ่งกบัการตรวจสอบงบการเงินทีแ่สดงเงนิลงทนุตามวธิส่ีวนได้เสยีและงบการ
เงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำาคัญกับงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตาม
วิธส่ีวนได้เสยีและงบการเงนิเฉพาะกจิการหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมลูอืน่มี
การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่

 เม่ือข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำาปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระสำาคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแล
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ความรบัผิดชอบของผูบ้รหิารและผูม้หีน้าทีใ่นการกำากบัดแูลต่องบการเงนิทีแ่สดงเงนิลงทนุตามวธิส่ีวนได้เสยีและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
 ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำาและนำาเสนองบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงิน
เฉพาะกิจการเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุม
ภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำาเป็นเพ่ือให้สามารถจัดทำางบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงิน
เฉพาะกิจการทีป่ราศจากการแสดงข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระสำาคญัไม่ว่าจะเกดิจากการทจุรติหรอืข้อผดิพลาด
ในการจัดทำางบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการ
ประเมินความสามารถของบริษัทฯ ในการดำาเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดำาเนินงานต่อเนื่อง (ตามความ 
เหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำาหรับการดำาเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่เลิกบริษัทฯ หรือหยุด
ดำาเนินงานหรือไม่สามารถดำาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
 ผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำารายงานทางการเงินของบริษัทฯ

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการ
เงินเฉพาะกิจการ
 การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญ
หรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทจุริตหรอืข้อผดิพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซึง่รวมความเหน็ของข้าพเจ้าอยูด้่วย  
ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อม่ันในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำาคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการ
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใช้งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้
 ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยง 
ผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง
 • ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญในงบการเงินที่แสดงเงิน 
  ลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและ 
  ปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอ 
  และเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเส่ียงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง 
  อนัเป็นสาระสำาคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทจุริตจะสูงกว่าความเส่ียงทีเ่กิดจากข้อผดิพลาด เนือ่งจากการทจุริตอาจ 
  เกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ 
  ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
 • ทำาความเข้าใจในระบบการควบคมุภายในทีเ่กีย่วข้องกบัการตรวจสอบ เพือ่ออกแบบวธีิการตรวจสอบทีเ่หมาะสม 
  กับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายใน 
  ของบริษัทฯ
 • ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญช ี
  และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำาขึ้นโดยผู้บริหาร
 • สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำาหรับการดำาเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และจาก 
  หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ 
  ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำาคัญต่อความสามารถของบริษัทฯ ในการดำาเนินงานต่อเนื่องหรือไม่  
  ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำาคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของ 
  ข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยที่เกี่ยวข้องในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
  หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับ 



รายงานประจำาปี 2559
บริษัท ซี.พี.แอล.กรุ๊พ จำากัด (มหาชน)58

  หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือ 
  สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทฯ ต้องหยุดการดำาเนินงานต่อเนื่อง
 • ประเมินการนำาเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงิน 
  เฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่างบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงิน 
  เฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ที่ทำาให้มีการนำาเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร
 • ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือ 
  กิจกรรมทางธรุกจิภายในกลุม่บริษัทเพือ่แสดงความเหน็ต่องบการเงนิทีแ่สดงเงนิลงทนุตามวธิส่ีวนได้เสยี ข้าพเจ้า 
  รับผิดชอบต่อการกำาหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็น 
  ผู้รับผิดชอบแต่ผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

 ข้าพเจ้าได้สือ่สารกบัผูม้หีน้าที่ในการกำากบัดูแลเกีย่วกบัขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้  
ประเด็นทีม่นียัสำาคญัทีพ่บจากการตรวจสอบรวมถงึข้อบกพร่องทีม่นียัสำาคญัในระบบการควบคมุภายในซึง่ข้าพเจ้าได้พบ
ในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

 ข้าพเจ้าได้ให้คำารบัรองแก่ผูม้หีน้าที่ในการกำากบัดแูลว่าข้าพเจ้าได้ปฏบิตัติามข้อกำาหนดจรรยาบรรณทีเ่กีย่วข้องกบั
ความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้า 
เช่ือว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อ
ป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

 จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ  ที่มีนัยสำาคัญมากที่สุดในการตรวจ
สอบงบการเงินทีแ่สดงเงนิลงทนุตามวธิส่ีวนได้เสยีและงบการเงินเฉพาะกจิการในงวดปัจจบุนัและกำาหนดเป็นเร่ืองสำาคัญ
ในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผย 
ต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าว 
ในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำาดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบ
มากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

(นายเชิดสกุล อ้นมงคล)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7195

บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำากัด
กรุงเทพมหานคร
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
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บริษัท	ซี.พี.แอล.กรุ๊พ	จำากัด	(มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559

หมาย

เหตุ

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558

บาท บาท บาท บาท 

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6  10,951,114.88  19,022,434.42  10,951,114.88  19,022,434.42 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 7  82,674,086.68  133,175,688.61  82,674,086.68  133,175,688.61 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น 27.3  24,000,000.00  -    24,000,000.00  -   

สินค้าคงเหลือ 8  1,065,217,408.76  1,044,794,271.17  1,065,217,408.76  1,044,794,271.17 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  114,723.27  106,640.60  114,723.27  106,640.60 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  1,182,957,333.59  1,197,099,034.80  1,182,957,333.59  1,197,099,034.80 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 9  -    14,584,265.54  16,000,000.00  16,000,000.00 

เงินลงทุนระยะยาว 10  30,585,409.72  31,035,409.72  30,585,409.72  31,035,409.72 

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 11  124,988,568.42  124,988,568.42  124,988,568.42  124,988,568.42 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 12  140,130,217.62  147,950,231.32  140,130,217.62  147,950,231.32 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น 13  5,622,609.87  6,692,420.03  5,622,609.87  6,692,420.03 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการ

ตัดบัญชี

14  29,759,002.68  21,391,575.72  29,759,002.68  21,391,575.72 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  69,574.26  76,571.26  69,574.26  76,571.26 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  331,155,382.57  346,719,042.01  347,155,382.57  348,134,776.47 

รวมสินทรัพย์  1,514,112,716.16  1,543,818,076.81  1,530,112,716.16  1,545,233,811.27 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้  

 

บริษัท		ซี.พี.แอล.กรุ๊พ	จำากัด	(มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน	(ต่อ)
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559

หมาย

เหตุ

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558

บาท บาท บาท บาท 

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจาก
สถาบันการเงิน

16  464,977,408.57  376,633,425.32  464,977,408.57  376,633,425.32 

เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 17  107,133,771.59  129,259,634.47  107,133,771.59  129,259,634.47 

ส่วนของหน้ีสินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน

ที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี 18  1,529,341.63  2,179,292.60  1,529,341.63  2,179,292.60 

รวมหนี้สินหมุนเวียน  573,640,521.79  508,072,352.39  573,640,521.79  508,072,352.39 

หนี้สินไม่หมุนเวียน 

ประมาณการหนี้สินในบริษัทร่วม 9  81,718.41  -    -    -   

หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 18  2,295,906.20  3,383,379.18  2,295,906.20  3,383,379.18 

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 19  35,923,299.00  37,955,844.00  35,923,299.00  37,955,844.00 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  38,300,923.61  41,339,223.18  38,219,205.20  41,339,223.18 

รวมหนี้สิน  611,941,445.40  549,411,575.57  611,859,726.99  549,411,575.57 

ส่วนของผู้ถือหุ้นตัดบัญชี

ทุนเรือนหุ้น 20

ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามัญ 26,399,995 หุ้น 
มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท

 263,999,950.00  263,999,950.00  263,999,950.00  263,999,950.00 

ทุนที่ออกและชำาระแล้ว

หุ้นสามัญ 26,399,995 หุ้น 
มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท

 263,999,950.00  263,999,950.00  263,999,950.00  263,999,950.00 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ  198,000,000.00  198,000,000.00  198,000,000.00  198,000,000.00 

กำาไรสะสม

จัดสรรแล้ว

ทุนสำารองตามกฎหมาย  28,940,744.21  28,940,744.21  28,940,744.21  28,940,744.21 

ยังไม่ได้จัดสรร  411,230,576.55  503,465,807.03  427,312,294.96  504,881,541.49 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  902,171,270.76  994,406,501.24  918,252,989.17  995,822,235.70 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น  1,514,112,716.16  1,543,818,076.81  1,530,112,716.16  1,545,233,811.27 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้  

 

บริษัท		ซี.พี.แอล.กรุ๊พ	จำากัด	(มหาชน)
งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2559

หมาย

เหตุ

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558

บาท บาท บาท บาท 

รายได้จากการขาย  1,769,029,387.34  2,315,504,666.37  1,769,029,387.34  2,315,504,666.37 

ต้นทุนขาย (1,666,086,395.16) (2,094,996,559.54) (1,666,086,395.16) (2,094,996,559.54)

ก�าไรขั้นต้น  102,942,992.18  220,508,106.83  102,942,992.18  220,508,106.83 

รายได้อื่น  10,299,267.66  7,516,258.87  10,299,267.66  7,516,258.87 

ค่าใช้จ่ายในการขาย  (45,685,973.91)  (50,849,920.20)  (45,685,973.91)  (50,849,920.20)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  (101,717,849.74)  (96,719,893.24)  (101,717,849.74)  (96,719,893.24)

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน  (4,334,215.63)  (15,023,137.71)  (4,334,215.63)  (15,023,137.71)

ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาว  (1,230.00)  (7,249,793.29)  (1,230.00)  (7,249,793.29)

ต้นทุนทางการเงิน  (12,641,125.55)  (11,499,369.15)  (12,641,125.55)  (11,499,369.15)

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม  (14,665,983.95)  (1,415,734.46)  -    -   

ก�าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้  (65,804,118.94)  45,266,517.65  (51,138,134.99)  46,682,252.11 

(ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงินได้ 23  9,327,717.76  (10,100,727.96)  9,327,717.76  (10,100,727.96)

ก�าไร (ขาดทุน) ส�าหรับปี  (56,476,401.18)  35,165,789.69  (41,810,417.23)  36,581,524.15 

ก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น 23

รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน

ก�าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลกำาไร(ขาดทุน)จากการประมาณการ

ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

สำาหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน - 

สุทธิจากภาษี
 3,841,163.20  -    3,841,163.20  -   

รวมรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน  

ก�าไรหรือขาดทุน ในภายหลัง - สุทธิจากภาษี

3,841,163.20 - 3,841,163.20 -

รวมก�าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปี - 

สุทธิจากภาษี

3,841,163.20  -   3,841,163.20  -   

ก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี (52,635,237.98) 35,165,789.69    (37,969,254.03) 36,581,524.15

กำาไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน  (2.14)  1.33  (1.58)  1.39
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บริษัท		ซี.พี.แอล.กรุ๊พ	จำากัด	(มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559

 
หมาย
เหตุ

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

 ทุนที่ออก 
 และช�าระแล้ว 

 ส่วนเกิน 
 มูลค่าหุ้น 

 ก�าไรสะสม  รวม 

 จัดสรรแล้ว 
 ทุนส�ารอง 

 ตามกฎหมาย

 ยังไม่ได้จัดสรร

 บาท  บาท  บาท  บาท  บาท

 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558  263,999,950.00  198,000,000.00  28,940,744.21  534,300,004.84 1,025,240,699.05 

 ก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี 

กำาไร (ขาดทุน) สำาหรับปี  -    -    -    35,165,789.69  35,165,789.69 

 กำาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปี  -    -    -    -    -   

รวมก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
ส�าหรับปี 

 -    -    -    35,165,789.69  35,165,789.69 

 รายการกับผู้เป็นเจ้าของ 

เงินทุนที่ได้รับและการจัดสรรส่วนทุน

เงินปันผลจ่าย 21.2  -    -    -   (65,999,987.50 (65,999,987.50

รวมเงินทุนที่ได้รับและการจัดสรร
ส่วนทุน 

 -    -    -    (65,999,987.50)  (65,999,987.50)

 รวมรายการกับผู้เป็นเจ้าของ  -    -    -    (65,999,987.50)  (65,999,987.50)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558  263,999,950.00  198,000,000.00  28,940,744.21  503,465,807.03  994,406,501.24 

ก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี 

กำาไร (ขาดทุน) สำาหรับปี  -    -    -    (56,476,401.18)  (56,476,401.18)

กำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปี  -    -    -    3,841,163.20  3,841,163.20 

รวมก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
ส�าหรับปี 

 -    -    -    (52,635,237.98)  (52,635,237.98)

รายการกับผู้เป็นเจ้าของ 

เงินทุนที่ได้รับและการจัดสรรส่วนทุน 

เงินปันผลจ่าย 21.1  -    -    -    (39,599,992.50)  (39,599,992.50)

รวมเงินทุนที่ได้รับและการจัดสรร
ส่วนทุน 

 -    -    -    (39,599,992.50)  (39,599,992.50)

รวมรายการกับผู้เป็นเจ้าของ  -    -    -    (39,599,992.50)  (39,599,992.50)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559  263,999,950.00  198,000,000.00  28,940,744.21  411,230,576.55  902,171,270.76 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้  
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บริษัท		ซี.พี.แอล.กรุ๊พ	จำากัด	(มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559

 
หมาย
เหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 ทุนที่ออก 
 และช�าระแล้ว 

 ส่วนเกิน 
 มูลค่าหุ้น 

 ก�าไรสะสม  รวม 

 จัดสรรแล้ว 
 ทุนส�ารอง 

 ตามกฎหมาย

 ยังไม่ได้จัดสรร

 บาท  บาท  บาท  บาท  บาท

 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558  263,999,950.00  198,000,000.00  28,940,744.21  534,300,004.84 1,025,240,699.05 

 ก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี 

กำาไร (ขาดทุน) สำาหรับปี  -    -    -    36,581,524.15  36,581,524.15 

 กำาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปี  -    -    -    -    -   

รวมก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
ส�าหรับปี 

 -    -    -    36,581,524.15  36,581,524.15 

 รายการกับผู้เป็นเจ้าของ                                 

เงินทุนที่ได้รับและการจัดสรรส่วนทุน

เงินปันผลจ่าย 21.2  -    -    -    (65,999,987.50)  (65,999,987.50)

รวมเงินทุนที่ได้รับและการจัดสรร
ส่วนทุน 

 -    -    -    (65,999,987.50)  (65,999,987.50)

 รวมรายการกับผู้เป็นเจ้าของ  -    -    -    (65,999,987.50)  (65,999,987.50)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558  263,999,950.00  198,000,000.00  28,940,744.21  504,881,541.49  995,822,235.70 

ก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี 

กำาไร (ขาดทุน) สำาหรับปี  -    -    -    (41,810,417.23)  (41,810,417.23)

กำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปี  -    -    -    3,841,163.20  3,841,163.20 

รวมก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
ส�าหรับปี 

 -    -    -    (37,969,254.03)  (37,969,254.03)

รายการกับผู้เป็นเจ้าของ 

เงินทุนที่ได้รับและการจัดสรรส่วนทุน 

เงินปันผลจ่าย 21.1  -    -    -    (39,599,992.50)  (39,599,992.50)

รวมเงินทุนที่ได้รับและการจัดสรร
ส่วนทุน 

 -    -    -    (39,599,992.50)  (39,599,992.50)

รวมรายการกับผู้เป็นเจ้าของ  -    -    -    (39,599,992.50)  (39,599,992.50)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559  263,999,950.00  198,000,000.00  28,940,744.21  427,312,294.96  918,252,989.17 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้  
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้		 	

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน

ตามวิธีส่วนได้เสีย
งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมาย

เหตุ

31 ธันวาคม

2559

31 ธันวาคม

2558

31 ธันวาคม 

2559

 31 ธันวาคม

2558

บาท บาท บาท บาท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน

กำาไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้

รายการปรับกระทบกำาไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้เป็น

เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำาเนินงาน

ค่าเสื่อมราคา

ค่าตัดจำาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าตัดจ่าย

หนี้สงสัยจะสูญ

ประมาณการลดหนี้จากการรับคืนสินค้าและส่วนลดจ่าย

ประมาณการสินค้ารับคืน(โอนกลับ)

ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง(โอนกลับ)

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง

กำาไรจากการจำาหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

ขาดทุนจากการตัดจำาหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาว

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน

ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยจ่าย

กำาไร(ขาดทุน)จากการดำาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง

ในสินทรัพย์และหนี้สินดำาเนินงาน

สินทรัพย์ดำาเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

สินค้าคงเหลือ

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

หนี้สินด�าเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)  

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 

เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมด�าเนินงาน 

เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ 

เงินสดจ่ายในภาษีเงินได้  

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด�าเนินงาน

 

(65,804,118.94)

 

17,557,007.18 

 1,214,810.16 

 4,644,589.85 

 1,223,136.00 

 27,675,062.48 

 (20,690,836.05)

 20,457,161.68 

 2,161,862.32 

 (695,319.04)

 72,655.76 

 1,230.00 

 14,665,983.95 

 3,011,741.00 

 (2,480,619.15)

 10,665,632.37 

 13,679,979.57 

 

17,306,329.57 

 (20,189,463.22)

 (8,082.67)

 7,000.00 

 (23,783,256.49)

 (242,832.00)

 (13,230,325.24)

 46,541.54 

 (163,615.70)

 (13,347,399.40)

 45,266,517.65 

 

15,918,910.63 

 2,324,799.81 

 4,271,998.45 

 -   

 890,350.40 

 303,082.21 

 (2,423,999.17)

 23,007.19 

 (566,853.17)

 134,091.75 

 7,249,793.29 

 1,415,734.46 

 2,788,405.00 

 (714,038.67)

 11,499,369.15 

 88,381,168.98 

(15,331,844.49)

 (75,970,786.35)

 13,879.16 

 (600.00)

 (98,505,208.70)

 -   

 (101,413,391.40)

 74,101.45 

 (27,223,137.44)

 (128,562,427.39)

  

(51,138,134.99)

 

17,557,007.18 

 1,214,810.16 

 4,644,589.85 

 1,223,136.00 

 27,675,062.48 

 (20,690,836.05)

 20,457,161.68 

 2,161,862.32 

 (695,319.04)

 72,655.76 

 1,230.00 

 -   

 3,011,741.00 

 (2,480,619.15)

 10,665,632.37 

 13,679,979.57 

 

17,306,329.57 

 (20,189,463.22)

 (8,082.67)

 7,000.00 

 (23,783,256.49)

 (242,832.00)

 (13,230,325.24)

 46,541.54 

 (163,615.70)

 (13,347,399.40)

 

46,682,252.11 

 

15,918,910.63 

 2,324,799.81 

 4,271,998.45 

 -   

 890,350.40 

 303,082.21 

 (2,423,999.17)

 23,007.19 

 (566,853.17)

 134,091.75 

 7,249,793.29 

 -   

 2,788,405.00 

 (714,038.67)

 11,499,369.15 

 88,381,168.98 

 

(15,331,844.49)

 (75,970,786.35)

 13,879.16 

 (600.00)

 (98,505,208.70)

 -   

 (101,413,391.40)

 74,101.45 

 (27,223,137.44)

 (128,562,427.39)

บริษัท		ซี.พี.แอล.กรุ๊พ	จำากัด	(มหาชน)
งบกระแสเงินสด	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2559
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้		 	

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน

ตามวิธีส่วนได้เสีย
งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมาย

เหตุ

31 ธันวาคม

2559

31 ธันวาคม

2558

31 ธันวาคม 

2559

 31 ธันวาคม

2558

บาท บาท บาท บาท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน  

เงินสดจ่ายในเงินให้กู้ยืมระยะสั้น  

เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์  

เงินสดรับจากการจำาหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น  

เงินสดรับจากเงินรับล่วงหน้าค่าสินทรัพย์  

เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม  

เงินสดรับจากเงินลงทุนทั่วไป  

เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ  

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชี 

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

เงินสดจ่ายในเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์  

เงินสดจ่ายในหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 

เงินสดจ่ายในดอกเบี้ยจ่าย  

เงินสดจ่ายเงินปันผลจ่าย  

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน 

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน

ในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 6

 

 (24,000,000.00)

 (9,378,555.12)

 1,009,707.82 

 (145,000.00)

 1,944,440.88 

 -   

 448,770.00 

 2,227,275.21 

 (27,893,361.21)

 31,262,012.24 

 1,356,179,273.39 

(1,301,236,660.73)

 (371,290.00)

 (2,613,368.00)

 (10,193,680.99)

 (39,938,224.95)

 33,088,060.96 

 81,380.11 

(8,071,319.54)

 19,022,434.42 

 10,951,114.88 

  -   

 (33,338,544.52)

 566,869.17 

 (225,000.00)

 -   

 (16,000,000.00)

 -   

 640,000.00 

 (48,356,675.35)

 1,147,760.70 

 2,565,539,915.14 

(2,360,345,934.98)

 -   

 (2,985,045.00)

 (10,881,757.45)

 (65,999,737.50)

 126,475,200.91 

 294,369.39 

 

(50,149,532.44)

 69,171,966.86 

 19,022,434.42 

  

 (24,000,000.00)

 (9,378,555.12)

 1,009,707.82 

 (145,000.00)

 1,944,440.88 

 -   

 448,770.00 

 2,227,275.21 

 (27,893,361.21)

 31,262,012.24 

 1,356,179,273.39 

(1,301,236,660.73)

 (371,290.00)

 (2,613,368.00)

 (10,193,680.99)

 (39,938,224.95)

 33,088,060.96 

 81,380.11 

 (8,071,319.54)

 19,022,434.42 

 10,951,114.88 

 

 -   

 (33,338,544.52)

 566,869.17 

 (225,000.00)

 -   

 (16,000,000.00)

 -   

 640,000.00 

 (48,356,675.35)

 1,147,760.70 

 2,565,539,915.14 

(2,360,345,934.98)

 -   

 (2,985,045.00)

 (10,881,757.45)

 (65,999,737.50)

 126,475,200.91 

 294,369.39 

 (50,149,532.44)

 69,171,966.86 

 19,022,434.42 

บริษัท		ซี.พี.แอล.กรุ๊พ	จำากัด	(มหาชน)
งบกระแสเงินสด	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2559
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บริษัท	ซี.พี.แอล.กรุ๊พ	จำากัด	(มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2559	

1.	 ข้อมูลทั่วไป

  บริษัทฯ จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทจำากัดตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2537 และ
แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำากัดตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2537 ทะเบียน
นิติบุคคลเลขที่ 0107537000289 สำานักงานแห่งใหญ่ต้ังอยู่เลขที่ 700 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำาบลบางปูใหม่ อำาเภอเมือง
สมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ ประเทศไทย โดยผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษัิทฯ คอื กลุม่ตระกลูวงษ์เจรญิสนิ บรษัิทฯ ดำาเนนิ
ธุรกิจอุตสาหกรรมผลิตและจัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์หนังสำาเร็จรูป 
 

2.	 เกณฑ์การจัดทำางบการเงิน

 2.1 งบการเงนินีจ้ดัทำาขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย รวมถงึการตคีวามและแนวปฏบิตัทิางบญัช ี
  ที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ 
  ตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
 2.2 การจัดรายการในงบการเงินเป็นไปตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำาหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน  
  พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 28 กันยายน 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
 2.3 ในการจัดทำางบการเงินเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารของบริษัทฯ ต้องใช้การประมาณ 
  การและข้อสมมติหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำานวนเงินที่เกี่ยวกับรายได้ ค่าใช้จ่าย สินทรัพย์และหนี้สิน และการ 
  เปิดเผยข้อมลูเกีย่วกบัสินทรพัย์และหนีส้นิท่ีอาจเกดิข้ึน ซึง่ผลท่ีเกดิขึน้จรงิอาจแตกต่างไปจากจำานวนที่ได้ประมาณการไว้
 2.4 รายงานทางการเงนิฉบบัภาษาไทยเป็นรายงานทางการเงินฉบบัทีบ่ริษทัฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย รายงานทางการ 
  เงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากรายงานทางการเงินฉบับภาษาไทย

3.	 การนำามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบัติ
 
  บริษัทฯ ได้นำากรอบแนวคิดสำาหรับการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทาง 
การเงินใหม่ การตีความมาตรฐานการบัญชีใหม่ การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และแนวปฏิบัติทางการบัญชี
ใหม่ ที่มีผลบังคับใช้สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2559 มาถือปฏิบัติโดยไม่มีผลกระทบ 
ต่อรายงานทางการเงินงวดปัจจุบัน

4.	 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ที่ยังไม่มีผลบังคับใช้
  มาตรฐานการบัญช ีมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตคีวามมาตรฐานการบญัช ีการตีความมาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงิน และแนวปฏบิตัทิางการบัญชีใหม่ทีป่ระกาศใช้แล้วแต่ยงัไม่มผีลบังคบัใช้ในรอบระยะเวลารายงานปัจจบุนั ซึง่บริษัทฯ  
ยังไม่ได้นำามาถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้มีดังต่อไปนี้
  มีผลบังคับใช้สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560
  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559) การนำาเสนองบการเงิน
  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2559) สินค้าคงเหลือ
  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2559) งบกระแสเงินสด
  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559) นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลง
    ประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559) เหตกุารณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน
  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2559) สัญญาก่อสร้าง
  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559) ภาษีเงินได้
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  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2559) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2559) สัญญาเช่า
  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2559) รายได้
  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2559) ผลประโยชน์ของพนักงาน
  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2559) การบัญชีสำาหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
    และการเปิดเผยข้อมูล
    เกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2559) ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของอตัรา
    แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2559) ต้นทุนการกู้ยืม
  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2559) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือ
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2559) การบัญชีและการรายงานโครงการ
    ผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559) งบการเงินเฉพาะกิจการ
  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559) เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2559) การรายงานทางการเงนิในสภาพเศรษฐกจิ
    ที่เงินเฟ้อรุนแรง
  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2559) กำาไรต่อหุ้น
  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2559) การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2559) การด้อยค่าของของสินทรัพย์
  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2559) ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 
    และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2559) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2559) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2559) เกษตรกรรม
  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2559) การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2559) การรวมธุรกิจ
  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2559) สัญญาประกันภัย
  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2559) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
    และการดำาเนินงานที่ยกเลิก
  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2559) การสำารวจและประเมินค่า
    แหล่งทรัพยากรแร่
  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559) ส่วนงานดำาเนินงาน
  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559) งบการเงินรวม
  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2559) การร่วมการงาน
  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสีย
    ในกิจการอื่น
  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2559) การวัดมูลค่ายุติธรรม
  การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559) ความช่วยเหลอืจากรฐับาล – กรณทีี่ไม่มี
    ความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจง
    กับกิจกรรมดำาเนินงาน
  การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2559) สัญญาเช่าดำาเนินงาน – สิ่งจูงใจที่ให้แก่
    ผู้เช่า
  การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2559) ภาษเีงนิได้ – การเปลีย่นแปลงสถานภาพ
    ทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น
  การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559) การประเมนิเนือ้หาสญัญาเช่าทีท่ำาขึน้ตาม
    รูปแบบกฎหมาย
  การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2559) การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทาน
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    บริการ
  การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2559) รายได้ – รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับ
    บริการโฆษณา
  การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2559) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – ต้นทุนเว็บไซต์
  การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559) การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจาก
    การร้ือถอน การบรูณะและหนีสิ้นทีมี่ลกัษณะ
    คล้ายคลึงกัน
  การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2559) การประเมนิว่าข้อตกลงประกอบด้วยสญัญา
    เช่าหรือไม่
  การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2559) สทิธิในส่วนได้เสยีจากกองทนุการรือ้ถอน 
    การบรูณะและการปรับปรงุสภาพแวดล้อม

  การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2559) การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐาน
    การบญัช ีฉบบัที ่29 (ปรับปรุง 2559) เรือ่ง 
    การรายงานทางการเงนิในสภาพเศรษฐกจิ
    ที่เงินเฟ้อรุนแรง
  การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559) การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและ
    การด้อยค่า
  การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559) ข้อตกลงสัมปทานบริการ
  การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2559) โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
  การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2559)  ข้อจำากัดสินทรัพย์ตามโครงการ
    ผลประโยชน์ ข้อกำาหนดเงนิทนุขัน้ตำา่และ
    ปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้ สำาหรับ
    มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 
    (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ผลประโยชน์
    ของพนักงาน
  การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2559) สญัญาสำาหรบัการก่อสร้างอสงัหารมิทรพัย์
  การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2559) การจ่ายสนิทรพัย์ที่ไม่ใช่เงนิสดให้เจ้าของ
  การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2559) การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า
  การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2559) ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิต 
    สำาหรับเหมืองผิวดิน
  การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2559) เงินที่นำาส่งรัฐ
  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 104 (ปรับปรุง 2559) การบัญชีสำาหรับการปรับโครงสร้างหนี้
    ที่มีปัญหา
  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 105 (ปรับปรุง 2559) การบัญชีสำาหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้
    และตราสารทุน
  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107 (ปรับปรุง 2559) การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูล
    สำาหรับเครื่องมือทางการเงิน
 แนวปฏิบัติทางการบัญชีสำาหรับการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน
 ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เช่ือว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินข้างต้นจะไม่มีผลกระทบต่อรายงานทางการเงินอย่างเป็น
สาระสำาคัญเมื่อนำามาถือปฏิบัติในงวดที่มีผลบังคับใช้

5.	 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำาคัญ
 
 5.1 เกณฑ์การวัดมูลค่าที่ใช้จัดทำางบการเงิน
  เกณฑ์การวัดมูลค่าที่ใช้จัดทำางบการเงิน คือ เกณฑ์ราคาทุนเดิม โดยใช้ร่วมกับเกณฑ์อื่นๆ สำาหรับสินทรัพย์และหนี้สิน 
  บางประเภทที่มีการใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าอื่นได้เปิดเผยเกณฑ์การวัดมูลค่าที่ใช้ในนโยบายการบัญชีที่เกี่ยวข้อง



รายงานประจำาปี 2559
บริษัท ซี.พี.แอล.กรุ๊พ จำากัด (มหาชน) 69

 5.2 เงินตราต่างประเทศ
  รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ บันทึกรายการโดยแปลงค่าเป็นเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ  
  ยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันส้ินงวด แปลงค่าเป็นเงินบาทตามอัตราปิด ณ  
  วันสิ้นงวด ผลกำาไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่านี้แสดงเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในกำาไรหรือขาดทุนของงวดนั้น
 5.3 เครื่องมือทางการเงิน
  สินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุน  
  ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น และเงินให้กู้ยืม หนี้สินทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบด้วย เงินเบิก 
  เกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ และหนีสิ้นภายใต้สัญญาเช่าการเงิน ซึง่นโยบาย 
  การบัญชีเฉพาะสำาหรับรายการแต่ละรายการได้เปิดเผยแยกไว้ในแต่ละหัวข้อที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ ได้ทำาสัญญาซื้อขาย 
  เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพ่ือป้องกันความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนโดยสัญญาซื้อขายเงินตรา 
  ต่างประเทศล่วงหน้าจะกำาหนดอัตราแลกเปลี่ยนในอนาคตที่สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศจะได้รับหรือ 
  ต้องจ่ายชำาระ โดยสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ณ วันสิ้นงวดจะคำานวณหามูลค่ายุติธรรม และแสดง 
  ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และกำาไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจริงจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจะ 
  ถูกบันทึกในกำาไรหรือขาดทุนของงวดนั้น
 5.4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน ออมทรัพย์ และประจำาไม่เกิน 3 เดือน  
  ที่ไม่ติดภาระคำ้าประกัน
 5.5 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
  ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นแสดงด้วยมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
 5.6 สินค้าคงเหลือ
  สินค้าคงเหลือแสดงในราคาทุนตามวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้าหนักหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่อย่างใดจะตำ่ากว่า
 5.7 เงินลงทุนในบริษัทร่วม
  เงินลงทุนในบริษัทร่วมแสดงในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียโดยใช้วิธีส่วนได้เสีย และแสดงในงบ 
  การเงินเฉพาะกิจการโดยใช้วิธีราคาทุนหักผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี)
 5.8 เงินลงทุนระยะยาว
  - เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดที่ถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป แสดงด้วยราคาทุน และปรับ 
   ลดด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม (ถ้าม)ี บรษิทัฯ  จะรับรูก้ารเปลีย่นแปลงมลูค่าเงนิลงทนุในกำาไรหรอืขาดทุน 
   เมื่อมีการจำาหน่ายเงินลงทุนหรือเงินลงทุนเกิดการด้อยค่า
  - เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำาหนดแสดงด้วยราคาทุนตัดจำาหน่าย
 5.9 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
  อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริษัทฯ เป็นที่ดินและส่วนปรับปรุงท่ีดินที่บริษัทฯ ถือครองไว้โดยที่ปัจจุบันยังมิได้ 
  ระบุวัตถุประสงค์ของการใช้งานในอนาคต และ/หรือมีไว้เพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่า หรือจากการเพิ่มมูลค่าของ 
  สินทรัพย์ บริษัทฯ วัดมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยราคาทุนหักผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี)
 5.10 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
  ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ บันทึกตามราคาทุน ณ วันเริ่มรายการหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม และผลขาดทุนจากการ 
  ด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ค่าเสื่อมราคาคำานวณตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้
  - อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง 20 ปี
  - ส่วนปรับปรุงอาคาร 5 ปี
  - เครื่องจักรและอุปกรณ์ 10 ปี
  - เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำานักงาน 5 และ 10 ปี
  - ยานพาหนะ 5 ปี
  - บ่อบำาบัดนำ้าเสีย 10 ปี

  ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นในงวดระยะเวลาที่นำามาใช้ผลิตสินทรัพย์ถาวรอ่ืน นำามารวมคำานวณเป็นส่วนหนึ่ง
ของราคาทุนของสินทรัพย์ชนิดอ่ืนน้ัน โดยจะหยุดบันทึกเม่ือสินทรัพย์ถาวรอ่ืนน้ันพร้อมใช้งานตามประสงค์บริษัทฯ ไม่คิดค่า 
เสื่อมราคาสำาหรับที่ดิน ส่วนปรับปรุงที่ดิน และสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง ต้นทุนของการเปลี่ยนแทนจะถูกรับรู้เป็นส่วนหนึ่ง
ของมลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์เมือ่มคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ทีบ่ริษทัฯ จะได้รับประโยชน์เชงิเศรษฐกจิในอนาคตจากรายการ
นั้น และสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ ต้นทุนของการเปลี่ยนแทนจะถูกคิดค่าเสื่อมราคาตามเกณฑ์
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อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ ค่าซ่อมแซมและบำารุงรักษาจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในกำาไรหรือขาดทุนสำาหรับงวดบัญชีที ่
เกิดรายการกำาไรหรือขาดทุนจากการจำาหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ คำานวณจากผลต่างระหว่างเงินสดรับสุทธิกับมูลค่าตาม
บัญชีและรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในกำาไรหรือขาดทุนของงวดนั้น
 5.11 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
  สิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
  สิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยที่ซื้อมามีลักษณะเฉพาะบันทึกเป็นสินทรัพย์โดยคำานวณจากต้นทุนในการได้มา 
  และการดำาเนินการให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นสามารถนำามาใช้งานได้ตามประสงค์ โดยจะตัดจำาหน่ายตลอดอายุการ 
  ให้ประโยชน์โดยประมาณ 5 ปี
 5.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์
  มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ได้รับการประเมิน ณ ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานว่ามีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้น 
  หรือไม่ ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้ จะทำาการประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์นั้นหรือหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้ 
  เกิดเงินสดที่มีสินทรัพย์ที่กำาลังพิจารณานั้นรวมอยู่โดยรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน 
  ตำ่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดนั้น ผลขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เป็น 
  ค่าใช้จ่ายในกำาไรหรือขาดทุนทันที

	 การคำานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
  - มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน หมายถึง มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือหน่วยสินทรัพย์ที่ 
   ก่อให้เกิดเงินสด หรือมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์นั้น แล้วแต่จำานวนใดจะสูงกว่า
  - ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์ 
   จะถูกคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดที่เป็นอัตราก่อนภาษีเงินได้ที่สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ 
   ในตลาดปัจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อสินทรัพย์
  - สินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดเงินสดซึ่งส่วนใหญ่เป็นหน่วยอิสระแยกจากสินทรัพย์อื่นๆ จะพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได ้
   รับคืนให้สอดคล้องกับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด ที่สินทรัพย์นั้นมีความเกี่ยวข้องด้วย

	 การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า
  - ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่รับรู้ในงวดก่อนจะถูกกลับรายการ หากประมาณการที่ใช้ในการกำาหนด 
   มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนได้เปลี่ยนแปลงไปภายหลังจากรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าครั้งล่าสุดแล้ว เพียงเพื่อให ้
   มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีที่ควรเป็น (สุทธิจากค่าเส่ือมราคาหรือค่าตัดจำาหน่าย)  
   หากไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์นั้นมาก่อน
  - การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกรับรู้เป็นรายได้ในกำาไรหรือขาดทุนทันที
 5.13 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
  เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นแสดงในราคาทุน
 5.14 ผลประโยชน์ของพนักงาน
  ผลประโยชน์ระยะสั้น
  - บริษัทฯ รับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ เป็นค่า 
   ใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
 
	 ผลประโยชน์ระยะยาว
  - บริษัทฯ รับรู้ผลประโยชน์ของพนักงานหลังการเลิกจ้างหรือเกษียณอายุเพื่อจ่ายให้แก่พนักงานตามกฎหมายแรงงา 
   ของประเทศไทยซึง่เป็นโครงการผลประโยชน์ทีก่ำาหนดไว้ ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานคำานวณโดยผู้เชีย่วชาญ 
   ทางคณติศาสตร์ประกนัภยัด้วยเทคนคิการประมาณการตามหลกัคณติศาสตร์ประกนัภยั และคดิลดผลประโยชน์โดย 
   ใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ กระแสเงินสดที่คาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคตประมาณการจากเงินเดือน 
   พนักงาน อตัราการลาออก อตัราการเสยีชวีติ อายุงาน และปัจจยัอืน่ บริษทัฯ แสดงภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 
   เป็นหนี้สินไม่หมุนเวียน ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของพนักงานจะรับรู้ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
   เพื่อกระจายต้นทุนดังกล่าวตลอดระยะเวลาของการจ้างงาน
 5.15 ประมาณการหนี้สิน
  ประมาณการหนี้สินจะรับรู้เมื่อบริษัทฯ มีภาระผูกพันในปัจจุบันตามกฎหมายหรือจากการอนุมานอันเป็นผลสืบเนื่อง 
  มาจากเหตกุารณ์ในอดตี ซึง่มคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะส่งผลให้ต้องเกดิการไหลออกของทรพัยากรเพือ่จ่ายชำาระ 
  ภาระผูกพันและจำานวนที่ต้องจ่ายสามารถประมาณการได้อย่างน่าเชื่อถือ รายจ่ายที่จะได้รับชดเชยรับรู้เป็นสินทรัพย ์
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  แยกต่างหากก็ต่อเมื่อมีความเสมือนแน่นอนว่าหลังจากที่จ่ายชำาระภาระผูกพันแล้ว บริษัทฯ น่าจะได้รับรายจ่ายนั้นคืน  
  แต่ไม่เกินจำานวนประมาณการหนี้สินที่เกี่ยวข้อง
 5.16 การจัดสรรทุนสำารองตามกฎหมาย
  การจัดสรรทุนสำารองตามกฎหมายเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 โดยบริษัทฯ จะจัดสรร 
  ทุนสำารองตามกฎหมายเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทุนสำารองตามกฎหมายนี้ไม่สามารถนำาไปจ่ายเงิน 
  ปันผลได้
 5.17 การรับรู้รายได้
  - รายได้จากการขายรับรู้เมื่อโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนในความเป็นเจ้าของสินค้าให้แก่ผู้ซื้อ
  - รายได้จากการให้เช่ารับรู้ตามระยะเวลาเช่าตลอดอายุของสัญญาเช่า
  - ดอกเบี้ยรับรับรู้ตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
  - รายได้จากการได้รับคืนภาษีอากร รับรู้เมื่อมีสิทธิ์ได้รับคืนภาษีอากร
  - รายได้เงินปันผลรับรู้เมื่อมีสิทธิ์ได้รับเงินปันผล
 5.18 การรับรู้ค่าใช้จ่าย
  - ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
 5.19 ภาษีเงินได้
  ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้รับรู ้ในกำาไรหรือขาดทุน 
  เว้นแต่ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับรายการที่รับรู้ในกำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นหรือรับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้นซึ่ง 
  จะรับรู้ในกำาไร (ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นหรือรับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้นเช่นเดียวกัน

	 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน
  บริษัทฯ บันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำานวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำานวณจากกำาไร 
ทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนดในกฎหมายภาษีอากรโดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

	 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
  บริษัทฯ บันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยวิธีหนี้สินตามงบแสดงฐานะการเงินซึ่งคำานวณจากผลแตกต่างชั่วคราว 
ระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที ่
เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 
  สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากำาไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมี
จำานวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีดังกล่าว ทั้งนี้ สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะ
ถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง
 5.20 กำาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น
  กำาไร (ขาดทนุ) ต่อหุน้ขัน้พืน้ฐานคำานวณโดยการหารกำาไร(ขาดทนุ)สำาหรับงวดด้วยจำานวนถวัเฉล่ียถ่วงนำา้หนกัของหุน้ 
  สามัญที่ออกและชำาระแล้วระหว่างงวด ซึ่งไม่ได้คำานวณกำาไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลด เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีหุ้นสามัญ 
  เทียบเท่า
 5.21 การวัดมูลค่ายุติธรรม
  มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือจะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินในรายการที่เกิดขึ้นในสภา 
  ปกตริะหว่างผู้ร่วมตลาด ณ วนัทีว่ดัมลูค่า บรษิทัฯ ใช้ราคาเสนอซือ้ขายในตลาดทีม่สีภาพคล่องในการวดัมลูค่ายติุธรรม 
  ของสินทรัพย์และหนี้สินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำาหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม  
  ยกเว้นในกรณทีี่ไม่มตีลาดที่มสีภาพคล่องสำาหรับสินทรัพย์หรอืหนี้สนิที่มลีกัษณะเดยีวกนัหรอืไมส่ามารถหาราคาเสนอ 
  ซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริษัทฯ จะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับ 
  แต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมลูท่ีสามารถสงัเกตได้ทีเ่กีย่วข้องกบัสนิทรพัย์หรอืหนีส้นิทีจ่ะวดัมลูค่ายตุธิรรมนัน้ 
  ให้มากที่สุด 

  ลำาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่งออกเป็น 
สามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นำามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
  ข้อมูลระดับ 1 เป็นราคาเสนอซือ้ขายในตลาดทีม่สีภาพคล่องของสินทรัพย์หรือหนีสิ้นอย่างเดียวกนั และบริษทัฯ สามารถ
เข้าถึงตลาดนั้น ณ วันที่วัดมูลค่า
  ข้อมูลระดับ 2 เป็นข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมสำาหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น
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นอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1
  ข้อมูลระดับ 3 เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้สำาหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น 
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ จะประเมินความจำาเป็นในการโอนรายการระหว่างลำาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสำาหรับ
สินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำา
 5.22 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำาคัญ
  ในการจัดทำางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการ 
  ในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำานวนเงินและการ 
  เปิดเผยข้อมูลที่แสดงในงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำานวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและ 
  การประมาณการที่สำาคัญมีดังนี้

	 สัญญาเช่า
  ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดำาเนินงานหรือสัญญาเช่าการเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจ 
ในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริษัทฯ ได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนใน
สินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่

	 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
  ในการประมาณค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสญูของลกูหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องใช้ดลุยพนิจิในการประมาณ
การผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคำานึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ท่ีคงค้างและ
สภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น

	 ค่าเผื่อการลดหนี้จากการรับคืนสินค้าและส่วนลดจ่าย
  ในการประมาณการค่าเผือ่การลดหนีจ้ากการรบัคนืสนิค้าและส่วนลดจ่าย ฝ่ายบรหิารได้ใช้ดลุยพนิจิในการประมาณการ
ค่าเผื่อการลดหนี้จากการรับคืนสินค้าและส่วนลดจ่ายจากสินค้าของบริษัทฯ ซึ่งไม่เป็นไปตามคุณสมบัติที่ลูกค้ากำาหนดไว้ โดย
บริษัทฯ คำานวณขึ้นจากอัตราการลดหน้ีและอัตราการรับคืนสินค้าต่อยอดขายโดยถัวเฉลี่ยคูณกับยอดขายสินค้าที่เกิดขึ้นทุก  
3 เดือน

	 ประมาณการสินค้ารับคืน
  ในการประมาณการสนิค้ารบัคนื ฝ่ายบรหิารได้ใช้ดลุยพนิิจในการประมาณการสินค้ารับคนืจากสินค้าของบริษทัฯ ซึง่ไม่
เป็นไปตามคุณสมบัติที่ลูกค้ากำาหนดไว้ โดยบริษัทฯ คำานวณจากอัตราต้นทุนขายถัวเฉลี่ยคูณกับยอดประมาณการค่าเผื่อการลด
หนี้ที่เกิดจากการรับคืนสินค้า

	 การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
  ในการประมาณการปรบัลดสนิค้าคงเหลอืเป็นมลูค่าสุทธทิีจ่ะได้รับ ฝ่ายบริหารได้ใช้ดลุยพนิจิในการประมาณมลูค่าสทุธิ
ที่จะได้รับของสินค้าคงเหลือ โดยจำานวนเงินที่คาดว่าจะได้รับจากสินค้าคงเหลือพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงของราคาขายหรือ
ต้นทุนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

	 การด้อยค่าของเงินลงทุน
  บริษัทฯ จะรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในตราสารหน้ีที่จะถือจนครบกำาหนดชำาระและเงินลงทุนทั่วไป
เมื่อมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสำาคัญและเป็นระยะเวลานานหรือมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า การที่
จะสรุปว่าเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสำาคัญหรือเป็นระยะเวลานานหรือไม่นั้นจำาเป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร

	 ที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์	
  ในการคำานวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องทำาการประมาณอายุการให้ประโยชน์และ
มูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการ
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและ
รบัรูผ้ลขาดทนุจากการด้อยค่าหากคาดว่ามลูค่าทีค่าดว่าจะได้รับคนืตำา่กว่ามลูค่าตามบญัชขีองสนิทรัพย์นัน้ ในการนี ้ฝ่ายบรหิาร
จำาเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น
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	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
  สินทรัพย์ไม่มีตัวตนจะตัดจำาหน่ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณและจะพิจารณาการด้อยค่า 
หากมีข้อบ่งชี้

	 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน
  หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งข้อ
สมมติในการประมาณการดังกล่าวประกอบด้วย อัตราคิดลด อัตราเงินเดือนที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในอนาคต อัตราการลาออก และ
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในเชิงประชากรศาสตร์ ในการกำาหนดอัตราคิดลด ฝ่ายบริหารได้พิจารณาถึงอัตราดอกเบี้ยที่สะท้อนถึงสภาพ
การณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ผลประโยชน์หลังออกจากงานเกิดขึ้นจริงนั้นอาจแตกต่างไปจากที่ประมาณการไว้

	 มูลค่ายุติธรรม
  ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินท่ีไม่มีการซื้อขายในตลาดและ 
ไม่สามารถหาราคาได้ในตลาดที่มีสภาพคล่อง ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการ
เงินดังกล่าว โดยใช้เทคนิคและแบบจำาลองในการประเมินมูลค่า ซึ่งตัวแปรที่ใช้ในแบบจำาลองได้มาจากการเทียบเคียงกับตัวแปร
ที่มีอยู่ในตลาด โดยคำานึงถึงความเสี่ยงด้านเครดิต สภาพคล่อง ข้อมูลความสัมพันธ์ และการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของ 
เครือ่งมือทางการเงนิในระยะยาว การเปลีย่นแปลงของข้อสมมติท่ีเกีย่วข้องกับตวัแปรท่ีใช้ในการคำานวณอาจมผีลกระทบต่อมลูค่า
ยุติธรรมที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินและการเปิดเผยลำาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

6.	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

 ประกอบด้วย

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่

31 ธันวาคม 2558

บาท บาท

เงินสด 359,546.06 1,073,028.95

เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน 79,968.89 835,680.99

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ 10,511,599.93 16,961,212.42

เงินฝากธนาคารประเภทฝากประจำาไม่เกิน 3 เดือน - 152,512.06

รวม 10,951,114.88 19,022,434.42
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7.	 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

 ประกอบด้วย

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่

31 ธันวาคม 2558

บาท บาท

ลูกหนี้การค้าในประเทศ 34,009,529.11 36,541,416.93

ลูกหนี้การค้าต่างประเทศ 58,731,978.05 89,401,545.97

ตั๋วเงินรับ 3,391,167.44 12,749,905.52

ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ 96,132,674.60 138,692,868.42

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (21,978,403.34) (21,978,403.34)

ค่าเผื่อการลดหนี้จากการรับคืนสินค้าและส่วนลดจ่าย (32,350,785.67) (4,675,723.19)

ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ – สุทธิ 41,803,485.59 112,038,741.89

ลูกหนี้อื่น 42,093,737.09 21,136,946.72

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (1,223,136.00) -

ลูกหนี้อื่น – สุทธิ 40,870,601.09 21,136,946.72

รวม 82,674,086.68 133,175,688.61

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่

31 ธันวาคม 2558

บาท บาท

อยู่ในกำาหนดชำาระ 43,837,523.10 86,645,925.36

เกินกำาหนดชำาระ      1 – 30 วัน 26,343,609.34 27,616,235.05

เกินกำาหนดชำาระ     31 – 60 วัน 1,927,969.91 1,478,171.55

เกินกำาหนดชำาระ    61 – 90 วัน 211,666.07 398,943.68

เกินกำาหนดชำาระ   91 – 180 วัน 1,833,502.84 575,189.44

เกินกำาหนดชำาระ  181 – 365 วัน - -

เกินกำาหนดชำาระ 366 วันขึ้นไป 21,978,403.34 21,978,403.34

รวม 96,132,674.60 138,692,868.42

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (21,978,403.34) (21,978,403.34)

ค่าเผื่อการลดหนี้จากการรับคืนสินค้าและส่วนลดจ่าย (32,350,785.67) (4,675,723.19)

สุทธิ 41,803,485.59 112,038,741.89

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับแยกตามอายุได้ดังนี้
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งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่

31 ธันวาคม 2558

บาท บาท

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 1,087,081.99 1,170,847.90

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า 20,313,029.34 10,665,470.88

ดอกเบี้ยค้างรับ 450,818.17 244,015.77

ลูกหนี้กรมสรรพากร 7,877,204.23 2,015,230.66

ภาษีเงินได้จ่ายล่วงหน้า 4,402,648.79 4,239,033.09

ลูกหนี้อื่น 7,962,954.57 2,802,348.42

รวม 42,093,737.09 21,136,946.72

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (1,223,136.00) -

สุทธิ 40,870,601.09 21,136,946.72

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ลูกหนี้อื่น ประกอบด้วย

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯ มีรายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ดังนี้

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2558

บาท บาท

ยอดคงเหลือต้นปี (21,978,403.34) (21,978,403.34)

ตั้งเพิ่มในระหว่างปี (1,223,136.00) -

โอนกลับในระหว่างปี - -

ยอดคงเหลือปลายปี (23,201,539.34) (21,978,403.34)

 สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯ มีรายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อการลดหนี้จากการ
รับคืนสินค้าและส่วนลดจ่าย ดังนี้

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2558

บาท บาท

ยอดคงเหลือต้นปี (4,675,723.19) (3,785,372.79)

ตั้งเพิ่มในระหว่างปี (55,371,394.77) (28,667,668.15)

โอนกลับในระหว่างปี 27,696,332.29 27,777,317.75

ยอดคงเหลือปลายปี (32,350,785.67) (4,675,723.19)
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 สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯ มีรายการเคลื่อนไหวของประมาณการสินค้ารับคืน 
ดังนี้

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ลูกหนี้การค้าที่เกินกำาหนดชำาระหนี้ ตั้งแต่ 366 วันขึ้นไป เป็นลูกหนี้การ
ค้าต่างประเทศ – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งไม่สามารถปฏิบัติตามแผนการชำาระหนี้ที่กำาหนดไว้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ 
ได้รับรู้ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแล้วทั้งจำานวน โดยผู้บริหารของบริษัทฯ จะดำาเนินการติดตามการชำาระหนี้จากลูกหนี้การ
ค้ารายดังกล่าวอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ น้อยที่สุด

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2558

บาท บาท

ยอดคงเหลือต้นปี 528,306.77 831,388.98

ตั้งเพิ่มในระหว่างปี 28,887,803.59 5,428,769.44

โอนกลับในระหว่างปี (8,196,967.54) (5,731,851.65)

ยอดคงเหลือปลายปี 21,219,142.82 528,306.77

8.	 สินค้าคงเหลือ

 ประกอบด้วย

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่

31 ธันวาคม 2558

บาท บาท

สินค้าสำาเร็จรูป 248,912,605.49 212,779,935.87

สินค้ากึ่งสำาเร็จรูปประเภทหนังผิว 540,025,321.20 418,186,393.24

สินค้ากึ่งสำาเร็จรูปประเภทหนังท้อง 163,212,248.31 255,365,367.52

สินค้าระหว่างผลิต - 48,301,251.90

วัตถุดิบ 25,197,630.28 16,449,159.76

สารเคมี 55,737,443.64 41,314,364.58

วัสดุสิ้นเปลือง 3,627,922.28 3,331,326.87

สินค้าระหว่างทาง 29,101,630.98 49,897,539.22

รวม 1,065,814,802.18 1,045,625,338.96

บวก ประมาณการสินค้ารับคืน 21,219,142.82 528,306.77

หัก   ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง (21,816,536.24) (1,359,374.56)

สุทธิ 1,065,217,408.76 1,044,794,271.17
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ชื่อกิจการ

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน

ตามวิธีส่วนได้เสีย

วิธีส่วนได้เสีย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

วิธีราคาทุน
ทุนที่ช�าระแล้ว

สัดส่วนการ

ลงทุน

31 ธันวาคม

2559

31 ธันวาคม

2558

31 ธันวาคม

2559

31 ธันวาคม

2558

31 ธันวาคม

2559

31 ธันวาคม

2558

31 ธันวาคม

2559

31 ธันวาคม

2558

บาท บาท ร้อยละ ร้อยละ บาท บาท บาท บาท

บริษัท
อินทิเกรเต็ด
เลเธอร์
เน็ตเวอร์ค 
จำากัด

40,000,000.00 40,000,000.00 40.00 40.00 (81,718.41) 14,584,265.54 16,000,000.00 16,000,000.00

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯ ได้ทำาประกันภัยสินค้าสำาเร็จรูป สินค้ากึ่งสำาเร็จรูป สินค้า
ระหว่างผลิต วัตถุดิบ สารเคมี และวัสดุสิ้นเปลือง มูลค่าทุนเอาประกัน จำานวนเงิน 800.00 ล้านบาท และจำานวนเงิน 
634.00 ล้านบาท ตามลำาดับ โดยยกผลประโยชน์จากการประกันภัยให้กับสถาบันการเงิน ตามหมายเหตุ 15

 สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯ มีรายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคง
เหลือลดลง ดังนี้

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2558

บาท บาท

ยอดคงเหลือต้นปี (1,359,374.56) (3,783,373.73)

ตั้งเพิ่มในระหว่างปี (25,542,986.68) (4,603,024.53)

โอนกลับในระหว่างปี 5,085,825.00 7,027,023.70

ยอดคงเหลือปลายปี (21,816,536.24) (1,359,374.56)

9.	 เงินลงทุนในบริษัทร่วม/ประมาณการหนี้สินในบริษัทร่วม

 9.1 รายละเอียดของบริษัทร่วม
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 9.2 ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วม
  ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทร่วมที่มีสาระส�าคัญ มีดังนี้

บริษัท อินทิเกรเต็ด เลเธอร์ เน็ตเวอร์ค จ�ากัด

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่

31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558

บาท บาท

สินทรัพย์หมุนเวียน 120,838,899.32 34,274,135.45

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 42,896,717.63 3,647,909.36

หนี้สินหมุนเวียน   (155,537,796.24) (1,461,380.98)

หนี้สินไม่หมุนเวียน (8,682,933.26) -

สินทรัพย์สุทธิ (485,112.55) 36,460,663.83

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่

31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558

บาท บาท

รายได้ 92,521,045.71 2,392,796.51

กำาไร(ขาดทุน)สำาหรับปี (36,945,776.39) (3,539,336.15)

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปี - -

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี (36,945,776.39) (3,539,336.15)

เงินปันผลรับจากบริษัทร่วมระหว่างปี - -

 การกระทบยอดข้อมูลทางการเงินข้างต้นกับมูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียในบริษัทร่วมที่รับรู้ในงบการเงินที่
แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียแสดงได้ดังนี้

บริษัท อินทิเกรเต็ด เลเธอร์ เน็ตเวอร์ค จ�ากัด

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558

บาท บาท

สินทรัพย์สุทธิ (485,112.55) 36,460,663.83

สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละ) 40.00 40.00

สินทรัพย์สุทธิตามสัดส่วนการลงทุน (194,045.02) 14,584,265.54

(กำาไร)ขาดทุนในสินทรัพย์ปลายงวด 112,326.61 -

มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน (81,718.41) 14,584,265.54
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 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2558 ได้มีมติอนุมัติร่วมทุน
จัดตั้งบริษัทใหม่กับบริษัทต่างประเทศแห่งหนึ่งในชื่อ “บริษัท อินทิเกรเต็ด เลเธอร์ เน็ตเวอร์ค จำากัด” ซึ่งมีวัตถุประสงค์
ในการประกอบธุรกิจเพ่ือนำาเข้าและจำาหน่ายหนังสัตว์ทุกประเภทโดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 40 ของทุนจด
ทะเบียน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการทำาสัญญาร่วมทุนแล้ว เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 และได้มีการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
ดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558

 เม่ือวันที่ 3 ตุลาคม 2558 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทร่วม ครั้งที่ 1/2558 ได้มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุน 
จดทะเบียนจากเดิม จำานวนเงิน 1,000,000.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำานวนเงิน 40,000,000.00 บาท โดยการ
ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำานวน 3,900,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท ซึ่งได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2558

 ต่อมา เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทร่วม ครั้งที่ 2/2560 ได้มีมติอนุมัต ิ
ให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม จำานวนเงิน 40,000,000.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำานวนเงิน 100,000,000.00 
บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุน จำานวน 6,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท ซึ่งได้จดทะเบียน 
เพิ่มทุนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 โดยบริษัทฯ ได้ลงทุนเพิ่มในบริษัท
ร่วมตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม จำานวน 2,400,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท คิดเป็นเงินลงทุนเพิ่ม จำานวนเงิน 
24,000,000.00 บาท ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้จ่ายชำาระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนแล้วทั้งจำานวน
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 ในระหว่างงวด บริษัทฯ รับรู้รายได้เงินปันผลจากเงินลงทุนทั่วไปในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้
เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ ดังนี้

 สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯ มีรายการเคลื่อนไหวของผลขาดทุนจากการด้อยค่า
สะสมของเงินลงทุนทั่วไป ดังนี้

เงินลงทนุในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�าหนด

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำาหนดทั้งจำานวนเป็นเงินลงทุน
ในหุ้นกู้ชนิดไม่มีประกัน ไม่ด้อยสิทธิ โดยหุ้นกู้มีอายุ 6 ปี 9 เดือน 19 วัน นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ระยะเวลาตั้งแต่วันท่ี  
27 มกราคม 2555 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 อัตราดอกเบี้ย ปีที่ 1 – 4 ร้อยละ 4.00 ต่อปี ปีที่ 5 – 6 ร้อยละ  
4.40 ต่อปี และตั้งแต่ปีที่ 6 จนครบกำาหนด ร้อยละ 5.50 ต่อปี และมีมูลค่ายุติธรรม จำานวนเงิน 16.86 ล้านบาท และ
จำานวนเงิน 17.20 ล้านบาท ตามลำาดับ ทั้งน้ี บริษัทฯ มีการวัดมูลค่ายุติธรรมโดยใช้มูลค่าที่ประกาศจากสมาคมตลาด
ตราสารหนี้ไทย ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ซึ่งเป็นข้อมูลระดับ 2

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2558

บาท บาท

C.P.L. International Company Limited - -

บริษัท สิรินรัตน์ จำากัด - -

          รวม - -

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2558

บาท บาท

ยอดคงเหลือต้นปี (41,516,840.28) (34,267,046.99)

ตั้งเพิ่มในระหว่างปี - (7,249,793.29)

ยอดคงเหลือปลายปี (41,516,840.28) (41,516,840.28)
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 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริษัทฯ เป็นที่ดินและส่วนปรับปรุง
ที่ดินที่บริษัทฯ ถือครองไว้โดยที่ปัจจุบันยังมิได้ระบุวัตถุประสงค์ของการใช้งานในอนาคต และมีไว้เพื่อหาประโยชน์จาก
รายได้ค่าเช่า มีมูลค่ายุติธรรม จำานวนเงิน 141.17 ล้านบาท และจำานวนเงิน 135.83 ล้านบาท ตามลำาดับ 

11.	 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

 ประกอบด้วย

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน

บาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ราคาทุน 124,590,482.42

มูลค่าตามบัญชี 124,590,482.42

รายการระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ซื้อสินทรัพย์ -

รับโอน 398,086.00

มูลค่าตามบัญชีปลายปี 124,988,568.42

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ราคาทุน 124,988,568.42

มูลค่าตามบัญชี 124,988,568.42

รายการระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ซื้อสินทรัพย์ -

รับโอน -

มูลค่าตามบัญชีปลายปี 124,988,568.42

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ราคาทุน 124,988,568.42

มูลค่าตามบัญชี 124,988,568.42
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 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯ ได้นำาที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักร และอุปกรณ์บางส่วน 
ซึง่มีมูลค่าตามบญัช ีจำานวนเงนิ 73.73 ล้านบาท และจำานวนเงนิ 84.14 ล้านบาท ตามลำาดับ ไปจดจำานองเป็นหลกัทรัพย์
เพื่อคำ้าประกันหนี้สินทุกประเภทกับสถาบันการเงิน และได้ยกประโยชน์จากการประกันภัยในวงเงินตามสัญญาประกันภัย 
จำานวนเงิน 275.00 ล้านบาท และจำานวนเงิน 210.00 ล้านบาท ตามลำาดับ ให้กับสถาบันการเงิน ตามหมายเหตุ 15

13.	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น

 ประกอบด้วย

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

บาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ราคาทุน 12,845,916.00

หัก ค่าตัดจำาหน่ายสะสม (4,053,696.16)

มูลค่าตามบัญชี 8,792,219.84

รายการระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ซื้อสินทรัพย์ 225,000.00

ตัดจำาหน่ายสินทรัพย์ (1,483,400.00)

ค่าตัดจ�าหน่ายที่แสดงในก�าไร(ขาดทุน)ส�าหรับปี (2,324,799.81)

ค่าตัดจ�าหน่ายสะสมส�าหรับส่วนที่ตัดจ�าหน่าย 1,483,400.00

มูลค่าตามบัญชีปลายปี 6,692,420.03

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ราคาทุน 11,587,516.00

หัก ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม (4,895,095.97)

มูลค่าตามบัญชี 6,692,420.03

รายการระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ซื้อสินทรัพย์ 145,000.00

ค่าตัดจ�าหน่ายที่แสดงในก�าไร(ขาดทุน)ส�าหรับปี (1,214,810.16)

มูลค่าตามบัญชีปลายปี 5,622,609.87

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ราคาทุน 11,732,516.00

หัก ค่าตัดจำาหน่ายสะสม (6,109,906.13)

มูลค่าตามบัญชี 5,622,609.87
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15.	 สินเชื่อและการคำ้าประกัน

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ ได้รับวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินหลายแห่งในรูปวงเงินเบิกเกินบัญชี  
เลตเตอร์ออฟเครดติและทรสัต์รซีตี เงนิกูย้มืระยะส้ัน หนงัสือคำา้ประกนั และวงเงินสัญญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วง
หน้า วงเงินรวม จำานวนเงิน 1,690.00 ล้านบาท วงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิต จำานวนเงิน 3.00 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 
และวงเงินบัตรเครดิต จำานวนเงิน 1.00 ล้านบาท
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ ได้รับวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินหลายแห่งในรูปวงเงินเบิกเกินบัญชี  
เลตเตอร์ออฟเครดิตและทรัสต์รีซีต เงินกู้ยืมระยะสั้น หนังสือคำ้าประกัน และวงเงินสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ 
ล่วงหน้า วงเงินรวม จำานวนเงิน 1,595.00 ล้านบาท วงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิต จำานวนเงิน 3.00 ล้านดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 วงเงินสินเชื่อข้างต้นคำ้าประกันโดยการจดจำานองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 
เครื่องจักร และอุปกรณ์ของบริษัทฯ ผลประโยชน์จากการประกันภัยในสินค้าคงเหลือ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักร 
และอุปกรณ์ดังกล่าว ตามหมายเหตุ 8 และ 12

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558

ส่วนที่รับรู้
ในก�าไร (ขาดทุน)

ส�าหรับงวด

ส่วนที่รับรู้
ในก�าไร (ขาดทุน)

เบ็ดเสร็จอื่น

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559

บาท บาท บาท บาท

  สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 5,330,825.31 5,779,639.69 - 11,110,465.00

สินค้าคงเหลือ 166,213.56 (46,734.87) - 119,478.69

เงินลงทุนระยะยาว 8,303,368.06 - - 8,303,368.06

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 7,591,168.79 (406,509.00) - 7,184,659.79

ขาดทุนทางภาษี - 3,041,031.14 - 3,041,031.14

รวม 21,391,575.72 8,367,426.96 - 29,759,002.68

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558

ส่วนที่รับรู้
ในก�าไร (ขาดทุน)

ส�าหรับงวด

ส่วนที่รับรู้
ในก�าไร (ขาดทุน)

เบ็ดเสร็จอื่น

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559

บาท บาท บาท บาท

  สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 5,152,755.23 178,070.08 - 5,330,825.31

สินค้าคงเหลือ 590,396.95 (424,183.39) - 166,213.56

เงินลงทุนระยะยาว 6,853,409.40 1,449,958.66 - 8,303,368.06

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 7,033,487.79 557,681.00 - 7,591,168.79

รวม 19,630,049.37 1,761,526.35 - 21,391,575.72

14.	 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

 ประกอบด้วย

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคำานวณจากผลแตกต่างชั่วคราวทั้งจำานวนตามวิธีหนี้สินตาม งบแสดงฐานะการเงิน
โดยใช้อตัราภาษร้ีอยละ 20 ภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชเีป็นรายการผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างมลูค่าตามบญัชแีละฐานภาษี
ของสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทฯ สรุปได้ดังนี้
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16.	 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

 ประกอบด้วย

17.	 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

 ประกอบด้วย

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินทั้งจำานวนเป็นเงินกู้ยืมในรูปทรัสต์
รีซีตและตั๋วสัญญาใช้เงิน โดยมีอัตราดอกเบ้ียร้อยละ 1.94 – 3.30 ต่อปี และร้อยละ 0.65 – 3.35 ต่อปี ตามลำาดับ  
ภายใต้เง่ือนไขสัญญาทรัสต์รีซีต บริษัทฯ ได้รับสินค้าที่สั่งเข้ามาโดยการใช้สินเชื่อของสถาบันการเงิน ดังนั้น บริษัทฯ  
จึงมีภาระผูกพันต่อสถาบันการเงินสำาหรับค่าสินค้าดังกล่าวทั้งที่เก็บไว้หรือจำาหน่ายไป
เงินกู้ยืมดังกล่าวข้างต้น มีหลักทรัพย์คำ้าประกัน ตามหมายเหตุ 15

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่

31 ธันวาคม 2558

บาท บาท

เงินเบิกเกินบัญชี 32,409,772.94 1,147,760.70

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 432,567,635.63 375,485,664.62

รวม 464,977,408.57 376,633,425.32

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่

31 ธันวาคม 2558

บาท บาท

เจ้าหนี้การค้าในประเทศ 55,283,289.35 65,875,360.00

เจ้าหนี้การค้าต่างประเทศ 23,698,395.20 31,193,574.35

ตั๋วเงินจ่าย - 5,564.00

เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย 78,981,684.55 97,074,498.35

เจ้าหนี้อื่น 28,152,087.04 32,185,136.12

รวม 107,133,771.59 129,259,634.47
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18.	 หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน

 ประกอบด้วย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เจ้าหนี้อื่น ประกอบด้วย

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 จำานวนเงินขั้นตำ่าที่ต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่าการเงินแยกตามกำาหนด
ชำาระได้ดังนี้

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่

31 ธันวาคม 2558

บาท บาท

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 13,870,940.37 18,667,840.36

เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า 3,560,952.87 5,706,431.13

เงินรับล่วงหน้าค่าสินทรัพย์ 3,333,329.76 1,388,888.88

ดอกเบี้ยค้างจ่าย 838,030.10 590,022.77

เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์ 93,485.90 371,290.00

เงินปันผลค้างจ่าย 667,176.20 1,005,408.65

เจ้าหนี้อื่น 5,788,171.84 4,455,254.33

รวม 28,152,087.04 32,185,136.12

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่

31 ธันวาคม 2558

บาท บาท

จำานวนเงินขั้นตำ่าที่ต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 4,070,492.00 5,997,292.00

หัก ดอกเบี้ยเช่าการเงินรอตัดบัญชี (245,244.17) (434,620.22)

หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 3,825,247.83 5,562,671.78

หัก ส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี (1,529,341.63) (2,179,292.60)

สุทธิ 2,295,906.20 3,383,379.18

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่

31 ธันวาคม 2558

บาท บาท

ไม่เกิน 1 ปี 1,676,796.00 2,384,512.00

เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 2,393,696.00 3,612,780.00

รวม 4,070,492.00 5,997,292.00
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19.	 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

	 สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯ มีรายการเคลื่อนไหวของภาระผูกพันผลประโยชน์
พนักงาน ดังนี้

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานที่รวมอยู่ในกำาไร(ขาดทุน)สำาหรับปี ประกอบด้วย

ค่าใช้จ่ายข้างต้นแสดงรวมอยู่ในรายการดังต่อไปนี้

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่

31 ธันวาคม 2558

บาท บาท

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพัน ณ วันที่ 1 มกราคม 37,955,844.00 35,167,439.00

ต้นทุนบริการปัจจุบัน 1,824,921.00 2,011,769.00

ดอกเบี้ยจ่าย 1,186,820.00 776,636.00

ผล (กำาไร) ขาดทุนจากการประมาณการ

ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (4,801,454.00) -

ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี (242,832.00) -

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 35,923,299.00 37,955,844.00

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่

31 ธันวาคม 2558

บาท บาท

ต้นทุนบริการปัจจุบัน 1,824,921.00 2,011,769.00

ดอกเบี้ยจ่าย 1,186,820.00 776,636.00

รวม 3,011,741.00 2,788,405.00

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่

31 ธันวาคม 2558

บาท บาท

ต้นทุนขาย 1,370,249.00 1,261,462.00

ค่าใช้จ่ายในการขาย 263,662.00 245,415.00

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 1,377,830.00 1,281,528.00

รวม 3,011,741.00 2,788,405.00
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 ผลกำาไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู้ในกำาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงานเกิดขึ้นจาก

ข้อสมมติหลักที่ใช้ในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยมีดังนี้

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่  31 ธันวาคม 2559

บาท

ข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์ (5,064,154.00)

2,803,940.00

(2,541,240.00)

(4,801,454.00)

ข้อสมมติทางการเงิน

การปรับปรุงจากประสบการณ์

รวม

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2558

บาท บาท

อัตราคิดลด ร้อยละ 1.81 ต่อปี ร้อยละ 3.51 ต่อปี

อัตราการขึ้นเงินเดือนโดยเฉลี่ย ร้อยละ 3.00 ต่อปี ร้อยละ 3.00 ต่อปี

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย/

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่

31 ธันวาคม 2559

บาท

อัตราคิดลด 

เพิ่มขึ้นอัตราร้อยละ 1.00 (1,281,194.00)

ลดลงอัตราร้อยละ 1.00 1,457,454.00

อัตราการขึ้นเงินเดือนโดยเฉลี่ย

เพิ่มขึ้นอัตราร้อยละ 1.00 1,283,752.00

ลดลงอัตราร้อยละ 1.00 (1,152,821.00)

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว

 การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติที่เก่ียวข้องในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่อาจเป็นไปได้
อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน โดยถือว่าข้อสมมติอื่น ๆ คงที่ จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กำาหนด
ไว้เป็นจำานวนเงินดังต่อไปนี้

 แม้ว่าการวิเคราะห์น้ีไม่ได้คำานึงการกระจายตัวแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดท่ีคาดหวังภายใต้โครงการ 
ดังกล่าว แต่ได้แสดงประมาณการความอ่อนไหวของข้อสมมติต่าง ๆ
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20.	 ทุนเรือนหุ้น

	 สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯ มีรายการเคลื่อนไหวของทุนเรือนหุ้น ดังนี้

21.	 เงินปันผลจ่าย

	 21.1 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำาปี 2559 ได้มีมติให้จัดสรรกำาไร 
   สุทธิประจำาปี 2558 เป็นเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น จำานวน 26.40 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท  
   รวมเป็นจำานวนเงิน 39.60 ล้านบาท
 21.2 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำาปี 2558 ได้มีมติให้จัดสรรกำาไร 
   สุทธิประจำาปี 2557 เป็นเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น จำานวน 26.40 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 2.50 บาท รวมเป็น 
   จำานวนเงิน 66.00 ล้านบาท

22.	 การบริหารจัดการทุน

	 วัตถปุระสงค์ของบรษิทัฯ ในการบรหิารจดัการทนุ คอื การดำารงไว้ซึง่ความสามารถในการดำาเนนิงานอย่างต่อเนือ่ง
และการดำารงไว้ซึ่งโครงสร้างของทุนที่เหมาะสม
 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียแสดงอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
เป็น 0.68:1 และ 0.55:1 ตามลำาดับ และงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเป็น 0.67:1 และ 0.55:1 
ตามลำาดับ

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2558มูลค่าหุ้น

ต่อหุ้น จ�านวนหุ้น
หุ้น

จ�านวนเงิน
บาท

จ�านวนหุ้น
หุ้น

จ�านวนเงิน
บาทบาท

ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามัญต้นปี 10.00 26,399,995 263,999,950.00 26,399,995 263,999,950.00

หุ้นสามัญปลายปี 10.00 26,399,995 263,999,950.00 26,399,995 263,999,950.00

ทุนที่ออกและชำาระแล้ว

หุ้นสามัญต้นปี 10.00 26,399,995 263,999,950.00 26,399,995 263,999,950.00

หุ้นสามัญปลายปี 10.00 26,399,995 263,999,950.00 26,399,995 263,999,950.00
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23.	 (ค่าใช้จ่าย)	รายได้ภาษีเงินได้

	 ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกำาไร(ขาดทุน)สำาหรับปี ประกอบด้วย

 ผลต่างระหว่าง (ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้ที่คำานวณจากกำาไร(ขาดทุน)ทางบัญชีด้วยอัตราภาษีท่ีใช้สำาหรับ 
ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ร้อยละ 20 แสดงได้ดังนี้

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกำาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น ประกอบด้วย

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่

31 ธันวาคม 2558

บาท บาท

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

(ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้ในปีปัจจุบัน - (11,862,254.31)

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

(ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 9,327,717.76 1,761,526.35

(ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกำาไร(ขาดทุน)

สำาหรับปี
9,327,717.76 (10,100,727.96)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่

31 ธันวาคม 2558

บาท บาท

กำาไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ (65,804,118.94) 45,266,517.65

(ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงินได้คำานวณด้วยอัตราร้อยละ 20 13,160,823.79 (9,053,303.53)

รายได้(ค่าใช้จ่าย)ที่ไม่สามารถหักภาษีเงินได้ (3,833,106.03) (1,047,424.43)

(ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกำาไร(ขาดทุน)

สำาหรับปี
9,327,717.76 (10,100,727.96)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/ งบการเงินเฉพาะกิจการ

จ�านวนเงิน
ก่อนภาษี

รายได้(ค่าใช้จ่าย)
ภาษีเงินได้

จ�านวนเงิน
สุทธิจากภาษี

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ผลกำาไร(ขาดทุน)จากการประมาณการ

ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

สำาหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน 4,801,454.00 (960,290.80) 3,841,163.20
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24.	 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

	 ประกอบด้วย

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2558

บาท บาท

การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำาเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิต (17,517,226.47) (178,204,205.69)

วัตถุดิบ และสารเคมีใช้ไป 896,743,742.12 978,410,064.66

ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง(โอนกลับ) 20,457,161.68 (2,423,999.17)

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 4,334,215.63 15,023,137.71

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน 143,015,261.76 158,912,385.14

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 31,906,435.00 30,926,219.00

ค่าเสื่อมราคา 17,557,007.18 15,918,910.63

ค่าตัดจำาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น 1,214,810.16 2,324,799.81

หนี้สงสัยจะสูญ 1,223,136.00 -

ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาว 1,230.00 7,249,793.29

ค่าขนส่ง 7,880,987.77 9,518,634.24

ค่าใช้จ่ายในการผลิตอื่น 663,945,544.56 1,185,406,330.67

ค่าใช้จ่ายอื่น 47,063,359.05 41,777,233.69

รวม 1,817,825,664.44 2,264,839,303.98
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25.	 ส่วนงานดำาเนินงาน

	 บริษัทฯ ดำาเนินกิจการในส่วนงานธุรกิจเดียว คือ ธุรกิจผลิตและจำาหน่ายผลิตภัณฑ์หนังสำาเร็จรูป และดำาเนินธุรกิจ
ในส่วนงานทางภูมิศาสตร์ 2 ส่วนงาน คือ ในประเทศและต่างประเทศ ดังนั้น รายได้ กำาไรหรือขาดทุน และสินทรัพย์และ
หนี้สินทั้งหมดที่แสดงในรายงานทางการเงินจึงเกี่ยวกับส่วนงานธุรกิจ และส่วนงานทางภูมิศาสตร์ตามที่กล่าวไว้
 
 สำาหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 งบการเงนิทีแ่สดงเงินลงทนุตามวิธส่ีวนได้เสยีแสดงข้อมลูจำาแนก
ตามส่วนงานได้ ดังนี้

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

ในประเทศ ต่างประเทศ รวม

2559 2558 2559 2558 2559 2558

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

รายได้จากการขาย

บุคคลภายนอก 360,271 382,398 1,408,758 1,933,107 1,769,029 2,315,505

ระหว่างส่วนงาน - - - - - -

รวม 360,271 382,398 1,408,758 1,933,107 1,769,029 2,315,505

กำาไร(ขาดทุน)ขั้นต้น 23,187 (660) 79,756 221,168 102,943 220,508

ดอกเบี้ยรับ 2,481 714

รายได้อื่น 7,818 6,802

ค่าใช้จ่ายในการขาย (45,686) (50,850)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (101,718) (96,720)

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน (4,334) (15,023)

ขาดทุนจากการด้อยค่าของ (1) (7,250)

เงินลงทุนระยะยาว (12,641) (11,499)

ต้นทุนทางการเงิน

ส่วนแบ่งขาดทุนจาก (14,666) (1,416)

เงินลงทุนในบริษัทร่วม (65,804) 45,266

กำาไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ 9,328 (10,100)

(ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงินได้ (56,476) 35,166

กำาไร(ขาดทุน)สำาหรับปี

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย 18,772 18,244

สินทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 1,514,113 1,543,818

หนี้สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 611,941 549,412
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26.	 เครื่องมือทางการเงิน

	 26.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
  บริษัทฯ มีความเสี่ยงอันเกี่ยวเนื่องกับการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปล่ียน ซึ่งบริษัทฯ  
  จะพิจารณาใช้เคร่ืองมือทางการเงินท่ีเหมาะสมเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ 
  ไม่มีนโยบายที่จะถือหรือออกเครื่องมือทางการเงินเพื่อการเก็งกำาไรหรือเพื่อการค้า
 26.2 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
  ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในอนาคต ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการ 
  ดำาเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่เปิด 
  ต่อความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย ดังนี้

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

มีอัตราดอกเบี้ย
ลอยตัว

มีอัตราดอกเบี้ย
คงที่

ไม่มีดอกเบี้ย รวม อัตราดอกเบี้ย

บาท บาท บาท บาท ร้อยละต่อปี

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 16,961,212.42 152,512.06 1,908,709.94 19,022,434.42 0.25 - 1.00

เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกำาหนด

ครบกำาหนดไถ่ถอนเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่

เกิน 5 ปี

- 16,000,000.00 - 16,000,000.00 4.00 - 4.40 

หน้ีสินทางการเงิน

เงินเบิกเกินบัญชี 1,147,760.70 - - 1,147,760.70 7.375 - 7.80

เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน

สกุลเงินบาทไทย 55,525,449.99 - - 55,525,449.99 2.40 - 3.35

สกุลเงินตราต่างประเทศ 319,960,214.63 - - 319,960,214.63 1.77 - 2.01

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

มีอัตราดอกเบี้ย
ลอยตัว

มีอัตราดอกเบี้ย
คงที่

ไม่มีดอกเบี้ย รวม อัตราดอกเบี้ย

บาท บาท บาท บาท ร้อยละต่อปี

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 16,961,212.42 152,512.06 1,908,709.94 19,022,434.42 0.25 – 1.00

เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำาหนด

ครบกำาหนดไถ่ถอนเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่

เกิน 5 ปี

- 16,000,000.00 - 16,000,000.00 4.00 – 4.40 

หนี้สินทางการเงิน

เงินเบิกเกินบัญชี 1,147,760.70 - - 1,147,760.70 7.38 – 7.80

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

สกุลเงินบาทไทย 55,525,449.99 - - 55,525,449.99 2.40 – 3.35

สกุลเงินตราต่างประเทศ 319,960,214.63 - - 319,960,214.63 1.77 – 2.01
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 26.3 ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
  บริษัทฯ มีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการซื้อวัตถุดิบ เครื่องจักร และการขายสินค้าเป็นเงินตรา 
  ต่างประเทศ โดยบริษัทฯ มีสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนี้

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯ ป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศที่ 
เกิดจากการซือ้วตัถดุบิและขายสนิค้าเป็นเงนิตราต่างประเทศ โดยการทำาสญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า ดงันี้

 มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคำานวณโดยใช้อัตราที่กำาหนดโดยธนาคารคู่สัญญา
เหล่านั้น ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ซึ่งเป็นข้อมูลระดับ 2 

 26.4 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
  บริษัทฯ ไม่มีความเสี่ยงที่เป็นสาระสำาคัญจากการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหน้ีการค้า เนื่องจากบริษัทฯ  
  มีการขายสินค้าต่างประเทศ ซึ่งเป็นการขายโดยการเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต หรือให้ลูกค้าจ่ายเงินล่วงหน้า 
  ค่าสนิค้า ส่วนการขายในประเทศเป็นการขายให้กบักจิการท่ีมคีวามมัน่คงทางการเงิน มคีวามสามารถในการ 
  ชำาระหนี้ดี เนื่องจากบริษัทฯ ได้ติดต่อค้าขายกับลูกค้าเหล่านี้มานาน บริษัทฯ จึงเชื่อว่าไม่มีความเสี่ยงที่เป็น 
  สาระสำาคญัจากการทีล่กูหนีจ้ะไม่ชำาระหนี ้อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ ได้พจิารณาตัง้ค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูสำาหรับ 
  ลูกหนี้การค้าอย่างเพียงพอแล้ว
 26.5 มูลค่ายุติธรรม
  เน่ืองจากสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่จัดอยู่ในประเภทระยะสั้น เงินลงทุนใน 
  ตราสารหนี้ และเงินกู้ยืม มีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราตลาด ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ จึงเชื่อว่ามูลค่า 
  ตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินดังกล่าวแสดงมูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรม 
  อย่างมีสาระสำาคัญ

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

สกุลเงิน สินทรัพย์ทางการเงิน หนี้สินทางการเงิน

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558

ปอนด์สเตอลิงอังกฤษ - 978.00 - -

รูปีอินเดีย 2,850.00 2,850.00 - -

ยูโร 1,138.00 1,229.00 - -

หยวนจีน 12,591.00 58,460.00 - -

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 1,176,887.64 3,055,854.94 11,165,390.98 10,676,667.38

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่

31 ธันวาคม 2558

บาท บาท

วงเงินสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 600.00 ล้านบาท 505.00 ล้านบาท

จำานวนเงินที่ทำาสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

        ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 7.23 ล้าน 10.85 ล้าน

มูลค่าตามสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศ 256.80 ล้านบาท 428.46 ล้านบาท

มูลค่ายุติธรรม  259.10 ล้านบาท 392.31 ล้านบาท
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 26.6 ลำาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินท่ีเปิดเผย 
  มูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลำาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

มูลค่าตามบัญชี ข้อมูลระดับ 1 ข้อมูลระดับ 2 ข้อมูลระดับ 3 รวม

บาท  บาท บาท บาท บาท

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 10,951,114.88 - 10,951,114.88 - 10,951,114.88

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 82,674,086.68 - 82,674,086.68 - 82,674,086.68

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำาหนด

ครบกำาหนดไถ่ถอนเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 16,000,000.00 - 16,864,988.48 - 16,864,988.48

หนี้สินทางการเงินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชี 32,409,772.94 - 32,409,772.94 - 32,409,772.94

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 432,567,635.63 432,567,635.63 - 432,567,635.63

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 107,133,771.59 - 107,133,771.59 - 107,133,771.59

หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน

ที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี 1,529,341.63 1,529,341.63 - 1,529,341.63

หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียน

หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน

กำาหนดชำาระเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 2,295,906.20 - 2,295,906.20 - 2,295,906.20

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

มูลค่าตามบัญชี ข้อมูลระดับ 1 ข้อมูลระดับ 2 ข้อมูลระดับ 3 รวม

บาท  บาท บาท บาท บาท

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 19,022,434.42 - 19,022,434.42 - 19,022,434.42

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 133,175,688.61 - 133,175,688.61 - 133,175,688.61

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำาหนด

ครบกำาหนดไถ่ถอนเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 16,000,000.00 - 17,195,544.80 - 17,195,544.80

หนี้สินทางการเงินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชี 1,147,760.70 1,147,760.70 1,147,760.70

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 375,485,664.62 - 375,485,664.62 - 375,485,664.62

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 129,259,634.47 - 129,259,634.47 - 129,259,634.47

หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน

ที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี 2,179,292.60 - 2,179,292.60 - 2,179,292.60

หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียน

หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน

กำาหนดชำาระเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 3,383,379.18 - 3,383,379.18 - 3,383,379.18
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งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

ส�าหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�าหรับปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

นโยบายการก�าหนดราคา 2559 2558

บาท บาท

รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม

รายได้จากการให้บริการ ราคาต้นทุนบวกกำาไรส่วนเพิ่ม 2,300,987.40 245,963.00

รายได้ค่าเช่า ราคาที่ตกลงร่วมกัน 1,140,000.00 285,000.00

ดอกเบี้ยรับ อัตราร้อยละ 9.00 ต่อปี 1,712,219.18 -

ซื้อวัตถุดิบ ราคาที่ตกลงร่วมกัน 43,837,408.48 -

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

รายได้จากการขาย ราคาปกติธุรกิจที่เทียบเคียงได้

กับบุคคลภายนอก

25,402,937.78 47,703,039.15

รายได้จากการให้บริการ ราคาที่ตกลงร่วมกัน 522,446.18 -

ซื้อวัตถุดิบ ราคาที่ตกลงร่วมกัน 165,966,401.90 101,023,082.00

ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง ราคาที่ตกลงร่วมกัน 159,309.91 -

27.	 รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

	 บริษัทฯ มีรายการธุรกิจที่สำาคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและ
เกณฑ์ตามที่ตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ กับกิจการเหล่านั้นซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้ 

 27.1 ลักษณะความสัมพันธ์ของบริษัทฯ
 
  รายชื่อบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน  ลักษณะความสัมพันธ์
  บริษัท อินทิเกรเต็ด เลเธอร์ เน็ตเวอร์ค จำากัด บริษัทร่วมโดยการถือหุ้นทางตรง
  C.P.L. Marketing Company Limited  กิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยการถือหุ้นทางอ้อมผ่าน 
        C.P.L. International Company Limited
  บริษัท แพงโกลิน เซฟตี้ โปรดักส์ จำากัด  กิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยมีกลุ่มผู้ถือหุ้นและผู้บริหาร 
        ร่วมกัน (ตั้งขึ้นจากการควบรวมระหว่าง
        บริษัท แพงโกลิน เซฟตี้ โปรดักส์ จำากัด กับบริษัท  
        รองเท้าเซฟตี้ จำากัด เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558)
  บริษัท อีเกิ้ล เคมีคอล อินดัสตรี จำากัด  กิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยมีกลุ่มผู้ถือหุ้น
        และผู้บริหารร่วมกัน
  บริษัท มิมิ อินดัสเทรียล จำากัด   กิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยมีกลุ่มผู้ถือหุ้น
        และผู้บริหารร่วมกัน
  บริษัท แอ็พพลาย ดีบี อินดัสเตรียล จำากัด  กิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยมีกลุ่มผู้ถือหุ้น
        และผู้บริหารร่วมกัน
  Paramount Hide & Leather H.k. Limited  กิจการที่เกี่ยวข้องกันกับผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทร่วม  
 
 27.2 รายการค้าระหว่างกัน
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งบการเงินที่แสดง

เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่

31 ธันวาคม 2559

ณ วันที่

31 ธันวาคม 2558

บาท บาท

ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

C.P.L. Marketing Company Limited 21,978,403.34 21,978,403.34

บริษัท แพงโกลิน เซฟตี้ โปรดักส์ จำากัด 4,074,091.35 2,332,580.88

รวม 26,052,494.69 24,310,984.22

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (21,978,403.34) (21,978,403.34)

สุทธิ 4,074,091.35 2,332,580.88

ลูกหนี้อื่น

   บริษัทร่วม

บริษัท อินทิเกรเต็ด เลเธอร์ เน็ตเวอร์ค จำากัด 96,050.00 80,867.60

ดอกเบี้ยค้างรับ

   บริษัทร่วม

บริษัท อินทิเกรเต็ด เลเธอร์ เน็ตเวอร์ค จำากัด 183,452.05 -

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น

   บริษัทร่วม

บริษัท อินทิเกรเต็ด เลเธอร์ เน็ตเวอร์ค จำากัด

            ยอดคงเหลือต้นปี - -

            ให้กู้ยืมเพิ่มระหว่างปี 24,000,000.00 -

            รับชำาระคืนระหว่างปี - -

            ยอดคงเหลือปลายปี 24,000,000.00 -

เจ้าหนี้การค้า

   กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท อีเกิ้ล เคมีคอล อินดัสตรี จำากัด 25,569,201.51 31,947,632.00

บริษัท แอ็พพลาย ดีบี อินดัสเตรียล จำากัด 2,568.00 95,016.00

บริษัท แพงโกลิน เซฟตี้ โปรดักส์ จำากัด 8,250.98 -

รวม 25,580,020.49 32,042,648.00

 27.3 ยอดคงค้างระหว่างกัน

 ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2559 เงนิให้กูย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัร่วมทัง้จำานวนเป็นเงนิให้กูย้มืในรปูสญัญาเงนิกูย้มื กำาหนด
ให้ผู้กู้ต้องทยอยจ่ายชำาระคืนหลังจากดำาเนินงานเต็มรูป โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 9.00 ต่อปี
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 27.4 การคำ้าประกันระหว่างกัน
  เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2559 ได้มีมติให้บริษัทฯ  
  คำา้ประกนัการขอใช้วงเงนิสนิเชือ่ของบรษิทัร่วม กบัสถาบนัการเงนิแห่งหนึง่ในวงเงนิ 49.80 ล้านบาท ซึง่เป็น 
  ไปตามสัดส่วนการลงทุน

 27.5 ค่าตอบแทนผู้บริหารสำาคัญ

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2558

บาท บาท

ผลประโยชน์ระยะสั้น 31,676,600.00 30,714,600.00

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 229,835.00 211,619.00

รวม 31,906,435.00 30,926,219.00

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2558

บาท บาท

โอนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - 146,086.00

โอนลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - 252,000.00

โอนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 3.00 1,448.52

โอนสินค้าคงเหลือเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - 946,420.45

ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 652,000.00 5,234,790.00

ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เป็นเงินเชื่อ 93,485.90 371,290.00

ผลกำาไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์

ประกันภัยสำาหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน

ที่รับรู้ในกำาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น 3,841,163.20 -

28.	 รายการที่ไม่กระทบกระแสเงินสด

	 ประกอบด้วย
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งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

วงเงินทั้งสิ้น วงเงินใช้ไป วงเงินคงเหลือ

หนังสือคำ้าประกัน

ล้านบาท 8.50 4.01 4.49

เลตเตอร์ออฟเครดิต/ทรัสต์รีซีต

ล้านบาท 1,055.00 374.99 680.01

ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 3.00 2.54 0.46

ตั๋วสัญญาใช้เงิน

ล้านบาท 35.00 35.00 -

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

ล้านบาท 600.00 256.80 343.20

บัตรเครดิต

ล้านบาท 1.00 - 1.00

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

วงเงินทั้งสิ้น วงเงินใช้ไป วงเงินคงเหลือ

หนังสือคำ้าประกัน

ล้านบาท 8.50 4.01 4.49

เลตเตอร์ออฟเครดิต/ทรัสต์รีซีต

ล้านบาท 1,055.00 329.70 725.30

ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 3.00 0.59 2.41

ตั๋วสัญญาใช้เงิน

ล้านบาท 35.00 - 35.00

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

ล้านบาท 505.00 428.46 76.54

29.	 ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

	 นอกจากหนี้สินที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯ ยังมีภาระ
ผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ดังนี้

 29.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯ มีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นกับสถาบันการเงิน ดังนี้
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 29.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯ มีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าดำาเนินการประชาสัมพันธ์และ 
  นักลงทุนสัมพันธ์ในอนาคตภายใต้สัญญาจ้างบริการกับกิจการอื่น จำานวนเงิน 0.70 ล้านบาท และจำานวนเงิน  
  0.60 ล้านบาท ตามลำาดับ โดยสัญญามีอายุ 1 ปี

30.	 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2560 ได้มีมติที่สำาคัญ ดังนี้

 - อนมุตักิารรบัโอนกจิการทัง้หมดของบริษทั แพงโกลิน เซฟตี ้โปรดกัส์ จำากดั รวมทัง้การเข้าลงนามในสัญญา 
  ที่เกี่ยวข้อง เข้ากับธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อปรับโครงสร้างของกลุ่มบริษัท ภายใต้กระบวนการรับโอนกิจการ 
  ทั้งหมดของบริษัท แพงโกลิน เซฟตี้ โปรดักส์ จำากัด ในมูลค่าทั้งสิ้น จำานวนเงิน 530,995,211.76 บาท โดย 
  การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำานวน 15,489,942 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท แทนการ 
  ชำาระด้วยเงินสด และกำาหนดราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ราคาหุ้นละ 34.28 บาท 
 -  อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำานวนเงิน 154,899,420.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม  
  จำานวนเงิน 263,999,950.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำานวนเงิน 418,899,370.00 บาท โดยออกหุ้นสามัญ 
  เพิ่มทุนจำานวน 15,489,942 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท

31.	 การอนุมัติงบการเงิน

 งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยกรรมการผู้มีอำานาจของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
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