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1. จุดเด่นทางการเงิน

ขอมูลจากงบการเงิน
2561 2560 2559 (ปรับปรุงใหม)

ลานบาท ลานบาท ลานบาท

สินทรัพยรวม 2,819 2,067 2,015

หนี้สินรวม 1,734 992 845

สวนของผูถือหุน 1,085 1,075 1,170

รายไดจากการขาย 2,898 2,275 2,342

รายไดรวม 2,922 2,379 2,397

กําไรสุทธิ 12 (103) 23

กําไรเบ็ดเสร็จ  12 (96) 26

กําไรสุทธิตอหุน (บาท) 0.03 (0.25) 0.05

มูลคาตามบัญชีตอหุน (บาท) 2.47* 25.66 44.35

อัตราสวนทางการเงิน
31 ธ.ค.
2561

31 ธ.ค.
2560

31 ธ.ค.
2559

(ปรับปรุงใหม)

อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 1.60 1.55 0.72

อัตรากําไรสุทธิ (%) 0.41 (4.54) 0.97

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%) 1.10 (9.60) 1.93

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%) 0.42 (4.99) 1.12

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 0.11 0.92 0.72

เงินปนผลตอหุน (บาท) 0.02*** 0.05** -

* 1) เมื่อวันท่ี 25 มกราคม 2561 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2561 ไดมีมติอนุมัติการเปล่ียนแปลง
มูลคาหุนที่ตราไวของบริษัทฯ จากเดิมมูลคาที่ตราไวหุนละ 10.00 บาท เปนมูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท โดยการเพิ่มจํานวน
หุนสามัญ จากเดิมจํานวน 41,889,937 หุน เปนจํานวน 418,899,370 หุน บริษัทฯ ไดจดทะเบียนเปล่ียนแปลงมูลคาหุนที่ตราไว
และจํานวนหุนสามัญกับกรมพัฒนาธุรกจิการคา กระทรวงพาณิชยแลว เม่ือวันที่ 31 มกราคม 2561

** 2) เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2561 ไดมีมติที่สําคัญ
ดังนี้ จายปนผลเปนหุนสามัญในในอัตรา 20 หุนสามัญเดิมตอ 1 หุนปนผล ในราคามูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาทเปนจํานวน
ไมเกิน 20,944,970 หุน คิดเปนอัตราหุนปนผลไมเกินหุนละ 0.05 บาท หรือคิดเปนจํานวนเงินไมเกิน 20,944,970 บาท 

ในกรณีที่ผูถือหุนรายใดมีเศษของหุนจากการคํานวณตามสัดสวนการจัดสรรหุนปนผลดังกลาวแลว บริษัทฯ จะตัดเศษหุน
ดังกลาวท้ิง และจายปนผลเปนเงินสดในอัตราหุนละ 0.00556 บาท หรือคิดเปนจํานวนเงินไมเกิน 2,329,081 บาท และ
จายปนผลเปนเงินสดในอัตราหุนละ 0.00556 บาท หรือคิดเปนจํานวนเงินไมเกิน 2,329,081.00 บาท 

*** 3) เมื่อวันท่ี 27 กุมภาพันธ 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2562 ไดมีมติอนุมัติใหเสนอ
ตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ ประจําป 2562 พิจารณาการอนุมัติการจัดสรรกําไรสําหรับป 2561 เปนทุนสํารองตาม
กฎหมาย จํานวนเงิน 598,848.94 บาท และจายเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.02 บาท รวมจํานวนเงิน 8,796,885.68 บาท โดย

กําหนดรายชื่อผูถือหุนเพื่อสิทธิในการรับเงินปนผลในวันที่ 13 มีนาคม 2562 และจายเงินปนผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562



4Annual Report 2018
CPL Group Public Co.,Ltd.

2. ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

ช่ือบริษัท   บริษัท ซีพีแอล กรุป จํากัด (มหาชน)

ช่ือย่อ     ซีพีแอล / CPL

เลขทะเบียนบริษัท  0107537000289

ประเภทธุรกิจ   ผลิตและจําหนายหนังฟอกสําหรับผลิตรองเทาและสินคาเคร่ืองหนังทุกประเภท และ
    สินคาอุปกรณนิรภัย 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ทุนจดทะเบียน   439,844,340 บาท

ประกอบด้วยหุ้นสามัญ  ชําระแลว 439,844,284 หุน มูลคา หุนละ 1 บาท 

ที่ตัง้สํานักงานใหญ่  700 หมู 6 ถนนสุขุมวิท ตําบลบางปูใหม อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280 
    โทรศัพท 02 709 – 5633 – 8  
    โทรสาร  02 – 709  6033, 02 709 – 6044  

Web Site   www.cpl.co.th

ฝ่ายเลขานุการ   โทรศัพท 02 – 709 – 5633 – 8  ตอ 401 
    อีเมล  secretary@cpl.co.th

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ ์  โทรศัพท 02 – 709 – 5633 – 8  ตอ 103
    อีเมล ir@cpl.co.th

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

บุคคลอ้างอิง
นายทะเบียนหลักทรัพย ์  บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 
    93 ถนน รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพ 10400
    โทรศัพท  02 - 009 9000  โทรสาร 02 – 009 9991   

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  บริษัท ซี ดับเบ้ิลยู ดับเบ้ิลยู พี จํากัด

    นายเชิดสกุล อนมงคล ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7195
    นางสาววรรญา พุทธเสถียร ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4387 

    นางสาววราภรณ อินทรประสิทธิ์ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7881 
    128/180 -181 อาคารพญาไทพลาซา ชั้น 17 กรุงเทพ 10400 
           โทรศัพท 02 – 216 -2268 – 9  โทรสาร 02 – 216 - 2286   

ที่ปรึกษากฎหมาย  สํานักงานพายัพ ขําอาจ ทนายความ

    49/154 หมู 1 ตําบลบางระทึก อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
    โทรศัพท 081 – 814 -0793
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นายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน
ประธานกรรมการ
นายสุวัชชัย ว
ประธานกรรม

3. สารจากประธานกรรมการ

ประเด็นสาํคญัทีท่าํใหผลการดําเนินงานของบริษทัฯ 
กลับมามีกําไรอีกครั้งในป 2561 ปผ านมาจะเป นป
ที่ไม ดีนักสําหรับอุตสาหกรรมฟอกหนัง คือ การที่เรา
คาดการณแนวโนมของอุตสาหกรรมลวงหนาไดอยาง
คอนขางแมนยํา และเตรียมรับมือกับการชะลอตัวของ
อุตสาหกรรมไวแลว ทําใหในชวงหลายปที่ผานมา บริษัทฯ 

จึงเนนในเร่ืองของการลงทุน ทั้งการปรับปรุงโรงงาน 
เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักร พัฒนาคุณภาพการผลิต 

รวมถึงขยายกําลังการผลิต โดยเฉพาะในสวนงานผลิตหนัง
สําเร็จรูป ที่เพ่ิมขึ้นจากระดับสูงสุดเฉลี่ย 1.8 ลานตารางฟุต 
เปนเฉล่ีย 2.35 ลานตารางฟุต ตอเนื่องไปถึงการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการสงมอบสินคา รวมถึงการเสริมทีมการ

ตลาดใหแข็งแกรงขึ้น
 

เชนเดียวกับธุรกิจฟอกหนังท่ีบริษัทฯ ไดลงทุนเพิ่ม
เคร่ืองจักรขยายกําลงัการผลิต ตัง้แตไตรมาสท่ี 2 ของป 2561 

จนทําใหสามารถฟอกหนังวัวและหนังหมูไดตามกําลังผลิต
ที่คาดการณไว ขณะท่ีธุรกิจผลิตและจําหนายอุปกรณ
ปองกันภัยสวนบุคคลหรือเซฟตี้ โปรดักส ภายใตแบรนด 
“แพงโกลิน” ในปที่ผานมา ก็มีรายไดเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง 
โดยนอกจากยอดขายรองเทานิรภัยและอุปกรณปองกันภัย

เพ่ิมสูงขึ้นแลว บริษัทฯ ยังมีรายไดจากการใหเชาอุปกรณ
นิรภัยเพ่ิมขึ้นอีกชองทางหนึ่งดวย

การขับเคลื่อนการลงทุนอยางตอเนื่องของบริษัทฯ 
จะยังคงดําเนินตอไปในระยะขางหนา ทัง้น้ี เพือ่เตรียมรองรับ
กบัโอกาสในอนาคต ซึง่เรามัน่ใจวา อตุสาหกรรมหนงั ซึง่เปน
วตัถดุบิทีม่รีาคา มคีวามคงทนและยงัเปนท่ีตองการของตลาด 
จะยังคงมีแนวโนมเติบโตได โดยเฉพาะเมื่อเศรษฐกิจโลก
ฟนตัวขึ้นจากมาตรการกระตุนเศรษฐกิจของนานาประเทศ
ทั่วโลก แมจะมีความทาทายจากความผันผวนดานการคา
และเศรษฐกิจรออยู อยางไรก็ตาม ในทุกการตัดสินใจเกี่ยว
กับการลงทุนของบริษัทฯ จะผานการพิจารณากล่ันกรอง
อยางรอบคอบ เพื่อใหมั่นใจวา ผลลัพธที่ไดรับกลับมาจาก
การลงทุนนั้น จะคุมคาและเปนการเพิ่มศักยภาพใหบริษัทฯ 
ไดเดินหนาตอไปอยางแข็งแกรง

ในนามของผูบรหิารและพนักงาน บรษิทั ซพีแีอล กรุป 
จํากัด (มหาชน) ผมขอขอบคุณทานผูถือหุน ทานผูเกี่ยวของ 

ไมวาจะเปนผูมีสวนไดเสีย พันธมิตรทางธุรกิจและลูกคา
ของเรา ที่ไววางใจและพรอมที่เติบโตไปขางหนากับเรา

นายสุวัชชัย วงษเจริญสิน
ประธานกรรมการ
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4. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2537 บริษัท ซี.พี.แอล.กรุพ จํากัด ไดรับการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ดวยทุนจดทะเบียน 
180 ลานบาท  โดยบุคคลในตระกลูวงษเจรญิสนิ  Pan oversea Corporation และ Lien Dah Ltd. มวีตัถปุระสงคเพือ่ประกอบธรุกจิ
โรงงานฟอกหนังครบวงจร คอืเร่ิมตัง้แตนาํหนังววัดบิหมักเกลือ  นาํมาฟอก ผานข้ันตอนการผลิตทีต่องอาศัยทกัษะความชํานาญ
และประสบการณ เพื่อใหไดหนังฟอกสําเร็จรูปท่ีมีคุณภาพสูง ซึ่งเปนวัตถุดิบที่สําคัญในการผลิตรองเทาหนัง กระเปาหนัง และ
ผลิตภณัฑเคร่ืองหนังทกุประเภท ทีใ่ชหนงัแทเปนสวนประกอบ  เมือ่วนัที ่19 ธนัวาคม พ.ศ. 2537 บรษิทัฯ ไดรบัอนุมตัใิหเขาเปน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2537 ไดแปรสภาพเปนบริษัทมหาชน
จํากัด โดยเปลี่ยนช่ือเปน “บริษัท ซี.พี.แอล.กรุพ จํากัด (มหาชน)” และเพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 264 ลานบาท ในปจจุบันไดมี
การแกไขชื่อบริษัทเปน “บริษัท ซีพีแอล กรุป จํากัด (มหาชน)”

ในป พ.ศ. 2544 บรษิทัฯ ไดขยายการทําธุรกิจโดยไดรวมลงทุนกบัพนัธมติรในประเทศจีน 3 ฝาย คอื ธรุกจิโรงงานฟอกหนัง 
และ โรงงานผลิตรองเทา ในประเทศจีน เปดโรงงานฟอกหนังที่เมืองกวางโจว ประเทศจีน คือ บริษัท ซีพีแอล อินเตอรเนช่ันแนล 
จํากัด เพ่ือรองรับคําสั่งซื้อของลูกคาในประเทศจีน แตเนื่องจากประสบปญหาดานการบริหารจัดการและกฎหมายทองถิ่น ทําให
ไมสามารถดําเนินกิจการได ปจจุบันไดมีการขายธุรกิจใหกับทางผูซื้อกิจการรายใหมในประเทศจีน

ในป พ.ศ. 2558 บรษิทัฯ รวมลงทุนกบัพนัธมติรทีเ่ปนบรษิทัในฮองกง จดัตัง้บรษิทัอนิทเิกรเตด็ เลเธอร เนต็เวอรค จาํกดั 
ซึง่จะดําเนินธุรกิจในการประกอบธุรกิจเพ่ือนาํเขาและจําหนายหนังสัตวทกุประเภท โดยบริษทัฯถือหุนในสัดสวนรอยละ 40 ของ
ทุนจดทะเบียน เนื่องจากบริษัทฯไดเล็งเห็นชองทางการทําธุรกิจเกี่ยวกับการซื้อขายหนังและเปนการลดขอจํากัดในเรื่องของ
เกรดหนังทีจ่ะนาํมาใชในกระบวนการผลิต ปจจบุนับรษิทัฯไดมกีารเปล่ียนแปลงรูปแบบทางธุรกจิโดยเนนหนักไปท่ีการใหบรกิาร
ที่เกี่ยวกับการจัดการหนังฟอกสําเร็จรูป

ในป 2560  บริษัทฯ ไดรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท 
แพงโกลิน เซฟตี้ โปรดักส จํากัด รวมทั้งการเขาลงนามในสัญญา
ที่เกี่ยวของ เขากับธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อปรับโครงสรางของ
กลุ มบริษัท ภายใตกระบวนการรับโอนกิจการท้ังหมดของ
บริษัท แพงโกลิน เซฟตี้ โปรดักส จํากัด 

ในป 2561 ทางบริษัทฯไดมีการปรับโครงสรางภายในโดย
แบงกลุมธุรกิจออกเปน 3 สวนดังนี้

4.1 วิสัยทัศน์และพันธกิจ  

    วิสัยทัศน์
บริษัทฯ มุงมั่นพัฒนาเพื่อความเปนหนึ่งในวงการฟอกหนังชั้นนํา รองเทานิรภัยและอุปกรณนิรภัยของโลก ดวยศักยภาพ

การบริหารและกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ, การจัดสงสินคาตรงตอเวลา,สรางมิตรภาพและความไวใจใหกับลูกคาและใหความ

สําคัญกับสิ่งแวดลอม โดยมีวิสัยทัศนดังนี้ 

“ตอบโจทยดวยนวัตกรรม  เติบโตรวมกันอยางยั่งยืน 
ไลฟสไตลดานแฟชั่นและความปลอดภัย คุณภาพที่คัดสรรมาเพื่อคุณ”  หรือ 

”Innovative Solutions to your Sustainable Growth
 Creative Performance Lifestyles in Leather & Safety Products”

1. กลุมธุรกิจผลิตและจําหนายหนังสําเร็จรูป 
2. กลุมธุรกิจการใหบริการฟอกหนัง 
3. กลุมธุรกิจรองเทานิรภัยและอุปกรณนิรภัย
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พันธกิจ
 • พัฒนาธุรกิจในอุตสาหกรรมฟอกหนัง รองเทานิรภัยและอุปกรณนิรภัย เพื่อกาวไปสูความเปนผูนําในภูมิภาคเอเชีย
 • สรางความหลากหลายและกระจายการลงทุนไปในธุรกิจที่ชวยสรางศักยภาพในการแขงขัน
 • จดัสรรผลิตภณัฑและบรกิารท่ีมคีณุภาพและมคีวามหลากหลาย โดยเนนการรกัษาพนัธสญัญา การมคีวามนาเชือ่ถอื
  และความยืดหยุนตอลูกคา
 • ดําเนินธุรกิจอยางมีจริยธรรม และมีความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม
 • สรางคุณคาอยางย่ังยนืใหกบัผูถอืหุน ลกูคา พนัธมิตรทางธุรกจิ พนกังาน ชมุชน และดํารงตนเปนพลเมืองท่ีดขีองทุก
  ประเทศท่ีเราดําเนินธุรกิจ

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

สําหรับการดําเนินธุรกิจในป 2561-2564 บริษัทฯไดติดตามสถานการณและแนวโนมเศรษฐกิจในประเทศไทยและ
เศรษฐกิจโลกอยางสมํ่าเสมอ เพื่อนํามาวิเคราะหสถานการณการใชหนัง รองเทานิรภัยและอุปกรณนิรภัย เพื่อใชในการวางแผน
การดําเนินงานใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีวัตถุประสงคหลักในการสรางความสมดุลใน 3 ดาน ไดแก ดานการจัดซื้อและ
ปริมาณสํารอง ดานการผลิตและคุณภาพ และดานการขาย มีการกําหนดเปาหมาย ดังนี้

• ดานการจัดซื้อและปริมาณสํารอง :  บริษัทฯมีเปาหมายในการรักษาระดับปริมาณหนังกึ่งสําเร็จรูปในปริมาณตํ่า 
เนื่องจากปจจุบันบริษัทฯสามารถซ้ือหนังผานทางบริษัทรวม ทําใหระยะเวลาลดลง รวมถึงบริษัทฯสามารถจัดหา 
ตรงกับความของลูกคาไดดวย แตอยางไรก็ตามบริษัทฯยังคงวางแผนในการซ้ือหนังกึ่งสําเร็จรูปจากทางตางประเทศ
บางสวน เพื่อไมใหเปนการผูกขาดกับคูคาเพียงรายเดียว สวนของรองเทานิรภัยและอุปกรณนิรภัย บริษัทฯไดมีการ
กําหนดสินคาคงเหลือขั้นตํ่าเพื่อจะใชเปนตัวกําหนดการส่ังซื้อของ

• ดานการผลิตและคุณภาพ : จากแผนการดําเนินงานของบริษัทฯในปจจุบัน โดยเนนในเรื่องระดับการผลิตและ
กลยุทธเพ่ือการเติบโตในอนาคต ทําใหบริษัทฯ พิจารณาท่ีจะปรับเพ่ิมกําลังการผลิตจาก 24 ลานตารางฟุต เปน 
27 ลานตารางฟุต อยางไรก็ตามในป 2564 บริษัทฯคาดวาจะมีกําลังการผลิตที่ประมาณ 30 ลานตารางฟุต ทั้งน้ี 
เพื่อใหปรับปรุงระบบการดําเนินงานเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งรวมถึงการปรับปรุงเคร่ืองจักรในจุดตางๆ 
อนัจะนํามาซ่ึงการเติบโตอยางย่ังยนืและม่ันคงขององคกร สวนรองเทานริภยัไดมกีารคาดการณวาจะสามารถผลิตได
ในระดับ 600,000 – 800,000 คูตอป ดวยโอกาสทางการตลาดท่ีเติบโตอยางมากในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งจะเปนอีก
หนึง่จดุยทุธศาสตรเศรษฐกจิหลกัของโลก จากการขยายฐานลกูคาไปยงัตางประเทศ ทางบรษิทัฯคาดหวงัวาจะทาํให
การขายอุปกรณนิรภัยตางๆนั้นจะไดอานิสงสจากการขยายตลาดในคร้ังนี้ดวย

• ดานการขาย : บริษัทฯ มีเปาหมายที่จะขยายตลาดในตางประเทศอยางตอเน่ือง โดยเฉพาะกลุมลูกคาจากประเทศ
 จีน ที่มีปริมาณการใชหนังมาก อยางไรก็ตามบริษัทฯ ยังคงเนนกลุมลูกคา Brand โดยคาดหมายวาจะสามารถเพ่ิม 

ยอดขายตามแนวโนมเศรษฐกจิทีด่ขีึน้ ในสวนของราคาขายน้ันไมนาเปนหวงเพราะทางบริษทัฯ สามารถตอรองราคา
กับทางคูคาเพื่อปรับราคาขายใหสอดคลองกับสภาวะราคาหนังดิบในตลาดโลกได ในดานรองเทานิรภัยและอุปกรณ

นิรภัยตางๆ ทางบริษัทฯไดมีแผนการณที่จะมุงเติบโตในกลุมประเทศ CLMV ซึ่งบริษัทฯมุงหวังที่จะเปนผูนําอันดับ
หนึ่งในตลาดกลุมประเทศ CLMV ภายใน 5 ป  และอยูในอันดับ Top 5 ของอาเซียน

กลยุทธ ์ เพื่อใหบรรลุเปาหมายดังกลาว บริษัทฯ มีแผนการดําเนินการเชิงกลยุทธ ดังนี้

 • เพ่ิมปริมาณแหลงจดัหาหนังก่ึงสาํเร็จรูปและข้ันตอนในการคัดกรองหนัง เพ่ือทีจ่ะไดหนงัทีม่คีณุภาพตามความตองการ

  ตรงตามคําสั่งซื้อของลูกคา 

 • กลยุทธการเติบโตและสรางมูลคาเพิ่มอยางยั่งยืน ไดแก การสรางความเติบโตอยางยั่งยืน และการบริหารผูมีสวนได

  สวนเสยีทุกดานอยางสมดลุ การดาํเนนิงานอยางเปนมิตรตอสังคมและสิง่แวดลอม บรรษทัภบิาล และการขยายการลงทนุ 
  โดยเนนการลงทุนในธุรกิจที่มีความสําคัญในเชิงกลยุทธ 
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 • การสรางมูลคาเพิ่มทางธุรกิจ ลดตนทุน เพิ่มผลตอบแทนในการลงทุน โดยการพัฒนาขีดความสามารถขององคกร 
  เนื่องจากความสามารถขององคกรเปนปจจัยสําคัญอยางยิ่งตอการนําแผนกลยุทธของบริษัทไปสูการดําเนินการได
  อยางมีประสิทธิภาพ โดยเรงพัฒนาความสามารถขององคกรในดานตาง ๆ ดังนี้

  ดานการจัดหาเงินทุนและการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน บริษัทฯ ไดวางแผนการจัดหาเงินทุนใหสอดคลอง
กับแผนการลงทุน โดยคํานึงถึงการบริหารการจัดหาเงินและการลงทุนใหสัดสวนทางการเงินตางๆ เชน หนี้สิน
ตอสวนของผูถือหุน ที่เหมาะสม เพ่ือที่จะรักษาอันดับความนาเช่ือถือใหอยูในระดับสูง และบริหารความเส่ียง
ทางการเงินทัง้ทางดานอัตราแลกเปล่ียน อตัราดอกเบ้ีย และสภาพคลองของบริษทั ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ
การบริหารเงินและบัญชีเพื่อกาวไปสูระดับโลก

  การเรงพัฒนาองคความรู เทคโนโลยีและความสามารถดานงานวิจัยพัฒนาขององคกรใหสอดคลองกับแผนการ
เตบิโตของบรษิทัฯ โดยจดัทาํแผนการพฒันาขดีความสามารถและเทคโนโลย ีเพือ่รองรบังานสาํคญัทีม่ผีลกระทบ
ตอเปาหมายการเจริญเติบโตตามแผนกลยุทธ และสวนงานวิจัยและพัฒนาเพ่ือเปนแหลงในการคนควาวิจัย
ขององคกร รวมถึงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ Enterprise Resource Planning (ERP) เพือ่ใหทนั
ตอการเปลี่ยนแปลงไดอยางรวดเร็ว 

  ดานการพัฒนาระบบ กระบวนการทํางาน และโครงสรางองคกรใหสอดคลองกับกลยุทธและแผนธุรกิจท่ีจะมี
การลงทนุและดําเนนิงานในตางประเทศ เชน การจดัโครงสรางและโมเดลสาํหรบัการดาํเนนิธุรกจิในตางประเทศ

  ดานบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาองคกรใหมีขีดความสามารถที่แขงขันไดในระดับสากล
โดยการเตรียมจัดหาบุคลากรใหเพียงพอ การพัฒนาความสามารถของบุคลากรและภาวะผูนํา รวมไปถึงการ
รักษาบุคลากรใหปฏิบัติงานกับองคกรอยางตอเน่ืองดวยการสรางความผูกพันของพนักงานท่ีมีตอองคกร การ
กาํหนดโครงสรางและรูปแบบการทํางานขององคกรใหเปนมาตรฐานเดียวกัน เพือ่รองรับการเติบโตของธุรกจิและ
เสริมสรางศักยภาพขององคกรอยางยั่งยืน ตลอดจนปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมขององคกรใหมี
ความสอดคลองกับคานิยม ซึ่งถือเปนรากฐานที่สําคัญตอการพัฒนาและเจริญเติบโตอยางมีประสิทธิภาพ

 

  ดานการบริหารการพัฒนาอยางยั่งยืน โดยตระหนักถึง บทบาทขององคกรตอการตอบแทนตอสังคม ชุมชน 
และสิ่งแวดลอม ผานความรับผิดชอบตอสังคมและคุณภาพชีวิต การใชทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน และ
ความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม และเปนองคกรที่คํานึงถึงผลกระทบทางสิ่งแวดลอม
ดานการใชนํ้า การปลอยของเสีย และมลภาวะสูอากาศ ดิน ซึ่งไดรับการยอมรับและปกปองจากทางสังคม

ในทุกๆ พื้นท่ีปฏิบัติการ โดยใชมาตรวัดผลการพัฒนาอยางยั่งยืนขององคกรในระดับสากล

4.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการท่ีสําคัญ
  

• เมื่อวันท่ี 25 มกราคม 2561 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2561 ไดมีมติอนุมัติการเปล่ียนแปลง
มูลคาหุนท่ีตราไวของบริษัทฯ จากเดิมมูลคาที่ตราไวหุนละ 10.00 บาท เปนมูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท โดย

การเพ่ิมจาํนวนหุนสามัญ จากเดมิจาํนวน 41,889,937 หุน เปนจาํนวน 418,899,370 หุน บรษิทัฯ ไดจดทะเบียน
เปลี่ยนแปลงมูลคาหุนท่ีตราไวและจํานวนหุนสามัญกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชยแลว เม่ือวันที่ 
31 มกราคม 2561

• ในป 2561 ภายหลังจากที่บริษัทฯไดมีการรับโอนกิจการของบริษัท แพงโกลิน เซฟตี้ โปรดักส จํากัด รวมทั้งการ
ลงนามในสัญญาท่ีเกี่ยวของ ซึ่งเขาขายเปนรายการไดมาซ่ึงทรัพยสินและรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท ในป

ที่ผานมานั้น ทางบริษัทฯไดมีการปรับโครงสรางภายในโดยแบงกลุมธุรกิจออกเปน 3 สวนดังนี้ 1. กลุมธุรกิจ

ผลติและจาํหนายหนงัสาํเรจ็รปู 2. กลุมธรุกจิการใหบรกิารฟอกหนัง 3. กลุมธรุกจิรองเทานริภัยและอปุกรณนริภยั
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• ในป 2561 กลุมธุรกิจรองเทานิรภัยและอุปกรณนิรภัย เปนกลุมธุรกิจที่สามารถทําผลงานไดโดดเดนที่สุด แต
อยางไรทางบริษัทฯยังคงคาดหวังวาธุรกิจผลิตและจําหนายหนังสําเร็จรูปจะสามารถผานพนวิกฤตจากการที่
ตลาดโลกซบเซาและราคาหนังที่ปรับตัวลดลงตลอดท้ังปไปไดในระยะเวลาอันใกล

• ในป 2561 กลุมธุรกิจการใหบริการฟอกหนังเปนชวงที่กําลังกอสราง เพื่อรองรับการฟอกหนัง โดยการขยาย
กาํลงัการผลิตดงักลาวแลวเสรจ็ในชวงไตรมาสท่ี 2 โดยในชวงครึง่ปหลงันัน้ กลุมธรุกจินีส้ามารถสรางรายไดใหกบั
บริษัทฯ เพิ่มขึ้นอยางเปนสาระสําคัญเมื่อเทียบกับเม่ือปกอน ทางบริษัทฯคาดหมายวากลุมธุรกิจนี้จะสามารถ
โตอยางกาวกระโดดไดในป 2562 

• เมื่อวันท่ี 27 กุมภาพันธ 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2562 ไดมีมติอนุมัติใหเสนอ
ตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ ประจําป 2562 พิจารณาการอนุมัติการจัดสรรกําไรสําหรับป 2561 เปน
ทุนสํารองตามกฎหมาย จํานวนเงิน 598,848.94 บาท และจายเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.02 บาท รวมจํานวน
เงิน 8,796,885.68 บาท โดยกําหนดรายช่ือผูถือหุนเพื่อสิทธิในการรับเงินปนผลในวันที่ 13 มีนาคม 2562 และ
จายเงินปนผลในวันท่ี 21 พฤษภาคม 2562

4.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

 กลุมผูถือหุนใหญของบริษัทฯ แบงเปน กลุมเจริญสิน และกลุมตระกูลเฉิน ในสัดสวนรอยละ 73.11  และรอยละ 
15.14  ตามลําดับ (ขอมูลจาก บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ปทท) จํากัด ณ วันปดสมุดทะเบียน 28 ธันวาคม 2561) 
โดยโครงสรางการถือหุนของบริษัทฯเปนดังนี้

 4.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

 ในป 2561 บริษัทฯ มีรายการธุรกิจที่สําคัญกับกิจการที่เกี่ยวของกัน รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเง่ือนไขทางการ
คาและเกณฑตามทีต่กลงรวมกนัระหวางบรษิทัฯ กบักจิการเหลานัน้ซ่ึงเปนไปตามปกตธิรุกจิ ทางบรษิทัฯไดปฏิบตัติามกฎเกณฑ
ที่เกี่ยวของกับการทํารายการที่เก่ียวโยงกันอยางเครงครัดเพื่อความชัดเจนและโปรงใสดวยโดยบริษัทที่เกี่ยวของกัน ธุรกิจฟอก

หนังของบริษัทฯเปนสวนหน่ึงของกลุมธุรกิจของกลุมเจริญสิน ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญที่มีการลงทุนตลอดหวงลูกโซตั้งแตตนนํ้า
จนปลายนํ้า ซึ่งประกอบดวยธุรกิจที่ดาํเนินเองและธุรกิจที่ลงทุนผานบริษัทในกลุมเจริญสิน

รายการสําคัญในป 2561 ไดแก บริษัทฯมีการจัดหาวัตถุดิบใหแกบริษัทที่เกี่ยวของกัน คือ บริษัท แมนวูด อินเตอรเทรด 
จํากัด ซึ่งมีเงื่อนไขและราคาที่ยุติธรรมเหมาะสม และ/หรือ เทาเทียมกับธุรกรรมที่ทํากับบุคคลภายนอก (Arm’s length basis) 
สวนในเร่ืองของการจัดซือ้วตัถดุบิทีใ่ชในกระบวนการผลิตกบัทางบริษทัทีเ่กีย่วของกนัเ เชน บรษิทั อนิทเิกรเต็ด เลเธอร เนต็เวอรค 
จํากัด และบริษัท อีเกิ้ล เคมีคอล อินดัสตรี้ จํากัด
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ลําดับ
บุคคล/นิติบุคคล
ที่เกี่ยวข้องกัน

ความสัมพันธ์ ลักษณะธุรกิจ

1. บริษัท อินทิเกรเต็ด เลเธอร 
เน็ตเวอรค จํากัด

บรษิทัรวมของกิจการ โดยการถอืหุนทางตรง 
รอยละ 40.00 และมีกรรมการของบริษทั
เปนกรรมการ และ/หรอืผูบรหิาร

ผูนําเขาและจัดดูแลจัดการหนังวัวดิบ
และหนังวัวฟอกกึ่งสําเร็จรูป

2. บริษัท อีเกิ้ล เคมีคอล 
อินดัสตรี้ จํากัด

มีกรรมการของบริษทัเปนกรรมการ 
และ/หรือผูบริหาร

ผูจัดจําหนายเคมีภัณฑเพื่อใชในการ
อุตสาหกรรม  

3. บริษัท แอ็พพลาย ดีบี 
อินดัสเตรียล จํากัด

มีกรรมการ และ/หรือผูบริหารของบริษัท
เปนผูถือหุน

ผูผลิตและจัดจําหนายกาวซิลิโคน 
อเนกประสงค ใชในงานยึดพื้นผิว

4. บริษัท แมนวูด อินเตอรเทรด 
จํากัด

มีกรรมการของบริษัทเปนกรรมการ 
และ/หรือผูบริหาร

ผูผลิตและจัดจําหนายรองเทาแฟชั่น

5. บรษิทัไทย ไวริง่ ซสิเตม็ จาํกดั มีกรรมการของบริษัทเปนกรรมการ 
และ/หรือผูบริหาร

ผูผลิตลวด เคเบิล และของทีท่าํจากลวด

6. บริษัท ไทย เทคนิคคอล 
นันวูเวน จํากัด

มีกรรมการของบริษัทเปนกรรมการ 
และ/หรือผูบริหาร

ผูผลิตและจัดจําหนายเสนใย
สังเคราะหและผานันวูเวน

7. บริษัท ซี เอส รับเบอร 
อินดัสทรี่ จํากัด

มีกรรมการของบริษัทเปนกรรมการ 
และ/หรือผูบริหาร

ผูผลิต นําเขา-สงออก ผลิตภัณฑยาง

8. บรษิทั เจรญิสนิ แอสเสท จาํกดั มีกรรมการของบริษัทเปนกรรมการ 
และ/หรือผูบริหาร

ผูซื้อและขายอสังหาริมทรัพย

9. บรษิทั เจรญิสนิ โฮลดิง้ จาํกดั มีกรรมการของบริษัทเปนกรรมการ 
และ/หรือผูบริหาร

ผูใหเชาและดําเนินการเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย

10. บริษัท เจริญสินธานี จํากัด มีกรรมการของบริษัทเปนกรรมการ 
และ/หรือผูบริหาร

ผูซื้อและขายอสังหาริมทรัพย

11. บริษัท เจริญสิน 
คอนโดทาวน จํากัด

มีกรรมการของบริษัทเปนกรรมการ 
และ/หรือผูบริหาร

ผูใหเชาและดําเนินการเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย

12. บริษัท วี ที บราเดอร จํากัด มีกรรมการของบริษัทเปนกรรมการ 
และ/หรือผูบริหาร

ผูผลิตผลิตภัณฑคอนกรีตเพื่อใช
ในการกอสราง

13. บริษัท ฟูราโน แอร จํากัด มีกรรมการของบริษัทเปนกรรมการ 
และ/หรือผูบริหาร

ผูจัดจําหนาย บริการ ติดตั้ง ดูแล 
ซอมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 

14. บริษัท อุตสาหกรรมฟอกหนัง

เจริญสิน จํากัด

มีกรรมการของบริษัทเปนกรรมการ 

และ/หรือผูบริหาร
ผูขายสงและผลิตใยเทียมและใย
สังเคราะห

15. บริษัท สมารท เซนส 

อินดัสเตรียล ดีไซน จํากัด

มีกรรมการของบริษัทเปนกรรมการ 

และ/หรือผูบริหาร

ผูใหบรกิารออกแบบทางอีเล็คทรอนกิส
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บริษัท ซีพีแอล กรุป จํากัด (มหาชน) ดําเนินธุรกิจ เปนผูผลิตและจัดจําหนายหนังวัวฟอกสําเร็จรูป โดยกระบวนการ
ผลิตเร่ิมตนจากการคัดสรรและนําเขาหนังวัวหมักเกลือที่มีคุณภาพ ซึ่งสวนใหญนําเขาจากประเทศสหรัฐอเมริกาเปนหลัก และมี
การนําเขาสารเคมีที่ใชสําหรับฟอกหนังที่ไดมาตรฐานจากประเทศในแถบทวีปยุโรป และประเทศสหรัฐอเมริกา หนังดิบ(หนังวัว
หมักเกลือ) และสารเคมี จึงถือเปนวัตถุดิบหลักในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ มีบุคลากรท่ีมีความรูความเช่ียวชาญและ
ประสบการณในดานการฟอกหนัง โดยกระบวนการเริ่มตนจากการฟอกหนัง ยอมหนัง และตบแตงหนัง รวมถึงการนําเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยและเคร่ืองจักรและอุปกรณที่มีคุณภาพสูงมาเปนสวนชวยในการทํางานทําใหกระบวนการผลิตของบริษัทมีศักยภาพ 
ทําใหไดสินคาที่มีคุณภาพและเปนที่ยอมรับของลูกคา สินคาของบริษัทฯรอยละ 90 ขายใหกับโรงงานผลิตรองเทาที่มีชื่อเสียง 
อาทิ เชน  Adidas, Timberland, Marks & Spencer, Lacoste, และอื่นๆ ซึ่งเปนแบรนดรองเทาที่ตองการสินคาที่มีคุณภาพ
สูง โดยที่กําลังการผลิตสูงสดุของบริษัทฯในปจจุบันอยูที่ 2,500,000 ตารางฟุต ตอเดือน

ปจจุบันบริษัทฯไดขยายธุรกิจไปยังการรับจางฟอกหนังวัว โดยไดเล็งเห็นวาตลาดฟอกหนังในประเทศไทยกําลังเปน
กระแสท่ีมาแรง ทาํใหบรษิทัฯไดลงทุนเพ่ิมเคร่ืองจักรเพ่ือขยายกําลงัการผลิต และมีการปรับวางเคร่ืองจักรใหม โดยเคร่ืองจักรใหม
นี้สามารถเดินหนาทําการผลิตไดมากกวากําลังผลิตปจจุบันถึง 2 เทา ในสวนของการฟอกหนังหมูก็เชนกัน ไดมีการสรางโรงงาน
ใหมซึ่งอยูใกลกับโรงงานปจจุบันเพื่อทําการฟอกหนังหมูเต็มกําลัง โดยปจจุบันสามารถดําเนินการผลิตไดเต็มกําลัง

นอกจากนั้นบริษัทฯไดรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท แพงโกลิน เซฟตี้ โปรดักส จํากัด รวมทั้งการเขาลงนามในสัญญา
ที่เกี่ยวของ บริษทั แพงโกลิน เซฟตี้ โปรดักส จํากัด เปนบริษัทในเครือกลุมเจริญสิน (ผูนําธุรกิจอุตสาหกรรมฟอกหนัง) ไดขยาย
เครือขายเขาสูธุรกิจผลิตภัณฑรองเทานิรภัยในนามของ “บริษัท รองเทาเซฟตี้ จํากัด” เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2526
ดวยทุนจดทะเบียน 10 ลานบาท ตอมาธุรกิจมีผลตอบรับการเติบโตอยางรวดเร็วจึงไดเพิ่มกําลังการผลิต ดวยทุนจดทะเบียน
เพ่ิมเปน 80 ลานบาทเม่ือวันท่ี 2 ตุลาคม พ.ศ. 2545 ในป พ.ศ. 2549 ไดขยายสายการผลิตเขาสูหมวกนิรภัย ภายใต
แบรนด แพงโกลิน โดยไดรับมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมมอก.368-2538 ดวยความมุงมั่นในการทํางานที่มีประสบการณ
อนัยาวนานของทีมบริหารและเจาหนาทีท่กุฝายประกอบกับแรงสนับสนุนจากลูกคาในอุตสาหกรรมภาคตางๆจงึทาํใหบรษิทัเตบิโต
อยางตอเนือ่งและยัง่ยนื จนเมือ่วันที ่1 กนัยายน พ.ศ. 2554 ไดขยายกจิการโดยจัดต้ัง “ บรษิทั แพงโกลนิ เซฟตี ้โปรดกัส จาํกดั ” 
ดวยทุนจดทะเบียน 20 ลานบาท เพื่อกาวสูการเปนผูผลิตและจําหนายอุปกรณเซฟตี้ อุปกรณนิรภัยสวนบุคคลครบวงจร
ตามมาตรฐานสากล ผลิตภัณฑรองเทานิรภัยเสริมหัวเหล็ก แบรนดเปนบริษัทแรกในประเทศไทยที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ อุตสาหกรรม มอก. 523-2528 , มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001: 2008 จากองคกรชั้นนํา Bureau Veritas
และเปนสมาชิกของศูนยเทคโนโลยี SATRA ซึ่งแสดงใหเห็นถึงการยอมรับในคุณภาพผลิตภัณฑแบรนดอีกท้ังยังเปนผูนําตลาด
ในการผลิตและจัดจําหนาย นอกจากน้ีแพงโกลินจะเปนผูผลิตอุปกรณนิรภัยแลว แพงโกลินยังไดรับความเช่ือมั่นใหเปน

ตัวแทนจําหนายอยางเปนทางการจากผูผลิตอุปกรณนิรภัยระดับโลกเชน Sundstrom , Singing Rock , 3M ปจจุบันแพงโกลิน
ไดจําหนายใหกับกลุมโรงงานอุตสาหกรรมตางๆและรัฐวิสาหกิจทั่วประเทศอีกทั้งบริษัทยังมีตัวแทนจําหนายอยางเปนทางการ

ในภูมิภาคอินโดจนีรวมท้ังสงออกสินคาไปหลายประเทศทั่วโลก

การดําเนินธุรกิจของบริษัท ซีพีแอล กรุป จํากัด (มหาชน) เปนการดําเนินธุรกิจใหความใสใจในเรื่องคุณภาพสินคาและ
การพัฒนาบุคลากรเพื่อเปนหนวยสนับสนุนใหองคกรเติบโตอยางยั่งยืน และไดรับการรับรองมาตรฐานจากสถาบันที่มีชื่อเสียง
ทางดานระบบการจัดการคุณภาพ การจัดการส่ิงแวดลอมอาทิเชน การรับรองจาก URS ในมาตรฐาน ISO9001:2008,

ISO: TS16949: 2009, ISO14001:2004 และยังไดรับการรับรองจากสถาบันระดับโลกเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดลอมระดับ
เหรียญเงินจาก BLC รวมถึงการรับรองดานการวิจัยและพัฒนา การคัดเกรดหนัง จาก สถาบัน SATRA โดยมาตรฐานดังกลาวขาง
ตนเปนระบบที่ทางบริษัทฯและผูบริหารมุงมั่นและพัฒนาและดําเนินการมาอยางตอเน่ืองทุกป และจะรักษาและพัฒนาระบบให

ดียิ่งขึ้นไป เพ่ือเปนมาตรฐานการดําเนินงานตอไปในอนาคต

5. ลักษณะการประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน
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 โครงสรางรายไดยอนหลัง 3 ปของบริษัทฯสามารถสรุปไดดังนี้

โครงสร้างรายได้

ประเภทรายได
ป 2561
ลานบาท

 %
ป 2560
ลานบาท

%
ป 2559
ลานบาท
(ปรับปรุง)

%

รายไดจากการขายและบริการ 2,897.55 99.27 2,275.80 96.59 2,342.07 97.69

รายไดอื่น ๆ

กําไรจากอัตราแลกเปล่ียน - 34.26 1.45 - -

ดอกเบี้ยรับ 0.92 0.02 2.20 0.1 2.61 0.11

รายไดชดเชยภาษีอาการ 1.71 0.06 12.68 0.56 - -

อื่น ๆ 18.73 0.65 31.26 1.30 52.75 2.20

รวม 2,918.91 100 2,356.20 100 2,397.43 100

รายไดหลกัของบรษิทัฯคอืรายไดจากการจาํหนายหนงัฟอกสาํเรจ็รปู โดยตลาดสงออกท่ีสาํคญัไดแก ประเทศจนี, ประเทศ
เวยีดนาม, ประเทศอนิโดนีเซีย ประเทศอินเดีย ประเทศกมัพชูา และประเทศบงัคลาเทศ  เปนตน นอกจากนีบ้รษิทัฯยงัมีรายไดใน
ประเทศจากการขายรองเทานริภัยและอุปกรณนริภัย โดยมีสวนแบงตลาดเปนอนัดบัตนๆของประเทศ อยางไรก็ตามการท่ีบรษิทัฯ
มีชองทางการขายไดตางประเทศเปนทุนเดิมอยูแลวนั้น ในอนาคตอันใกลทางผูบริหารคาดหมายวาจะสามารถสงผลิตภัณฑ
รองเทานิรภัยและอุปกรณนิรภัยไปแขงขันกับประเทศใกลเคียงได

5.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ

ผลิตภัณฑของบริษัทฯ คือหนังวัวฟอกสําเร็จรูป ไดแก หนังผิวฟอกสําเร็จรูป (Full Grain Leather) และหนังทองฟอก
สําเร็จรูป (Suede Split Leather) ผลิตภัณฑของบริษัทฯ ผลิตเพื่อสงใหกับโรงงานรองเทาทั้งในและตางประเทศ สวนใหญเปน
หนังประเภท หนังนูบัค. หนังนํ้ามัน. หนังทําสี,หนังทอง,และหนังกันนํ้า  โดยที่บริษัทฯทําการผลิตตามการส่ังซื้อของลูกคา

ลกัษณะการจาํหนาย หนงัววัฟอกสาํเร็จรปูทกุชนดิ มลีกัษณะเปนแผน ตองผานการวดัพืน้ทีก่อนทาํการจดัจาํหนายทกุครัง้ 
หนวยของการขายสินคา เปนหนวยตารางฟุต ระยะเวลาการผลิตสินคาเริ่มตั้งแตกระบวนการผลิตจนเปนหนังวัวฟอกสําเร็จรูป 
รวมเวลาท้ังสิ้นประมาณ 23 วัน  และจะทําการจัดสงใหกับลูกคาทั้งในและตางประเทศเปนลําดับตอไป

นอกจากนีบ้รษิทัฯเปนผูผลติและจดัจาํหนายผลติภณัฑเพือ่ความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอมในการทาํงาน 
ทั้งนี้บริษัทแบงกลุมสินคาหลักออกเปน 2 กลุมสินคาโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. กลุ่มสินค้ารองเท้านิรภัย (Safety Shoes)  ซึ่งเปนผลิตภัณฑที่บริษัทฯผลิตขึ้นเองโดยโรงงานแพงโกลิน เซฟตี้ 
 โปรดักส จํากัด แบงเปน 3 กลุม 

1.1 Premium เปนรองเทานริภยัทีน่อกจากความทนทานและความสบายในการสวมใสและการใชงานแลวยงัมีความ
สวยงามในรูปทรงและสสีนัรวมทัง้เนือ้วัสดุทีเ่พิม่คณุภาพ ราคาอยูในระดบัสูงกวา Medium และ Standard ไดแก
รุน Harrier, Soft Plus

1.2 Medium เปนรองเทานริภยัทีใ่หความทนทานและเพิม่ความสบายในการสวมใส เหมาะกบักลุมลูกคาทีต่องการ
จูงใจพนักงานใหสวมใส ราคาอยูในระดับปานกลาง ไดแกรุน Lady Sizzler, Heavy, Sport
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1.3 Standard เปนรองเทานิรภัยที่ใหความทนทาน เหมาะกับลูกคาที่ตองการประหยัดงบ มีปริมาณการใชจํานวน
มาก ราคาระดับตํ่าสุดใน 3 กลุม ไดแกรุน Standard, Safety Plus, Classic, Safelight

2. กลุ่มสินค้าอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment - PPE) เปนผลิตภัณฑ
ทีบ่ริษทัฯ ผลติและซ้ือมา-ขายไป ทัง้จากนําเขาจากตางประเทศและหาซ้ือภายในประเทศ รวมท้ังเปนสินคาทีจ่างผลิต 
(OEM: original equipment manufacturer) ตีแบรนด แพงโกลิน 

   ผลิตภัณฑกลุมนี้เปนอุปกรณที่บุคคลหรือผูปฏิบัติงานใชสวมใสบนอวัยวะสวนใดสวนหนึ่งของรางกายหรือ
หลายสวนรวมกันในขณะทํางาน  เพื่อปองกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากสภาวะแวดลอมในการทํางาน  เชน  อันตราย
จากความรอน,  แสง,  เสียง,  สารพิษ,  สารเคมี  เปนตน  โดยสินคาในหมวดอุปกรณนิรภัยสวนบุคคลน้ี  สามารถแบง
เปนอุปกรณที่ใชปกปองรางกายตั้งแตศรีษะจรดเทา  11 ประเภท ไดแก  

2.1 อุปกรณปองกันศีรษะและใบหนา (Head & Face Protection)
2.2 อุปกรณปองกันระบบการไดยิน (Hearing Protection)
2.3 อุปกรณปองกันดวงตา (Eye Protection)
2.4 อุปกรณปองกันมือ (Hand Protection)
2.5 อุปกรณปองกันระบบทางเดินหายใจ (Respiratory Protection)
2.6 ชุดปองกันรางกาย (Safety Clothing)
2.7 อุปกรณปองกันเทา (Foot Protection)
2.8 อุปกรณปองกันการตกจากที่สูง (Fall Protection)
2.9 เครื่องมือตรวจวัดแกส (Gas Detector)
2.10 อุปกรณเพื่อความปลอดภัยในสถานที่ทํางาน (Workplace Safety)
2.11 ปายความปลอดภัยและงานจราจร (Safety Sign & Traffic)

5.2 การตลาดและการแข่งขัน

ภาพรวมในปนี้ปริมาณการใชหนังทั่วโลกมีระดับทรงตัว เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจ ราคาขายยังคงไดรับผลกระทบจาก
อตัราแลกเปลีย่น ทาํใหยอดขายและราคาขายถกูปรบัลดลง ถงึแมวาลกูคาบางสวนจะเริม่กลบัมาใหความสนใจการใชหนงัผิวและ
หนังทองเพิ่มมากขึ้น แตอยางไรก็ตามทางบริษัทฯสามารถขายหนังสําเร็จรูปไดสูงกวาปกอน

 

สาํหรบัคูแขงขนัในตางประเทศ ซึง่สวนใหญอยูในประเทศจนี ภาพรวมยงัไมมกีารเปลีย่นแปลงอยางเดนชัดจากเมือ่ปกอน 
โดยสาเหตหุลกัมาจากเศรษฐกจิโลก ถงึแมวาตนทนุการผลติสวนใหญจะลดลงเนือ่งจากราคาหนงัดบิกต็าม อยางไรกด็ ีการซือ้ขาย
ที่มีปริมาณมากๆ สวนใหญจะดําเนินการผานแบรนดสินคาที่มีชื่อเสียงระดับโลก หากบริษัทฯยังคงรักษาคุณภาพของสินคา
และพัฒนาใหดียิ่งขึ้นก็จะทําใหไดเปรียบคูแขง เพราะโรงงานต้ังอยูในพื้นที่ที่คอนขางไดเปรียบกวาคูแขงขันที่สวนใหญอยูใน

ประเทศจีน และความมีเสถียรภาพของประเทศไทย ก็ถูกมองวาดีกวาหลายประเทศในแถบเอเซีย

สําหรับคูแขงขันในประเทศก็ยังไมคอยเปนปญหามากนักเหมือนเชนเคย ทั้งน้ีเพราะกําลังการผลิตของโรงงานฟอกหนัง
ในประเทศ สวนใหญมีขนาดเล็ก และทําธุรกิจสวนใหญขายใหกับลูกคาในประเทศ จึงใชวัตถุดิบสวนใหญมาจากในประเทศ หรือ

ซือ้จากประเทศในแถบเอเซยี ซึง่คณุภาพของสนิคาเมือ่ทาํเสรจ็แลวไมคอยไดมาตรฐานสากล และราคาคอนขางตํา่ ซึง่จะเหมาะสม

กับลูกคาที่สั่งในจํานวนหรือปริมาณท่ีไมมากนักทางบริษัทฯจึงไมไดมุงเนน หรือขายใหกับลูกคาในประเทศ

ตามท่ีกลาวมาขางตน กลุมลูกคาที่ทางบริษัทฯยังคงใหความสําคัญ คือลูกคากลุมโรงงานผลิตรองเทาที่มีชื่อเสียง อาทิ 
เชน  Adidas, Timberland, Puma, Marks & Spencer, Lacoste, และอื่นๆ ซึ่งเปนแบรนดรองเทาที่ตองการสินคาที่มีคุณภาพ
สูง แตเนื่องจากความตองการของลูกคาแบรนดในปที่ผานมาลดลง ทําใหบริษัทฯจึงตองพยายามที่จะหาลูกคาทั่วไปรายใหญ ที่มี

ความนาเช่ือถือ โดยที่สัดสวนของการจําหนายยังคงเปนตางประเทศ 80% และในประเทศ 20%
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สําหรับแนวโนมของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแขงขันในอนาคตยังคงอยูในอัตราที่สูง เนื่องจากแบรนดรองเทา
สวนใหญเริ่มใหความสนใจในการใชผา เน่ืองจากมีราคาตนทุนที่ถูกกวา ทําใหยอดปริมาณการใชหนังอาจจะมีแนวโนมลดลง 
อยางไรก็ตามทางบริษัทฯไดวางแผนเพื่อรับมือเหตุการณดังกลาว โดยการจัดหาวัตถุดิบจากแหลงที่มีคุณภาพนาเชื่อถือและตรง
กับความตองการของลูกคา รวมท้ังเนนการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือลดตนทุนในการผลิต ทําใหคุณภาพของสินคาและราคา
สามารถแขงขันกับคูแขงได

สําหรับธุรกิจผลิตภัณฑรองเทานิรภัยและอุปกรณนิรภัยไดรับอานิสงสจากการฟนตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศ 
ทําใหภาพรวมของยอดขายน้ันสูงกวาเม่ือปกอน โดยแพงโกลินแบงชองทางการขายเปน 4 ชองทาง ซึ่งมีสัดสวนตามยอดขาย
ดังนี้ 1.ขายในประเทศ 2.ขายโชวรูมสาขา 3.ขายตางประเทศ และ 4.ขายธุรกิจคาปลีกสมัยใหม (Modern trade) โดยชองทาง
การขายที่สามารถทําอัตราการเติบโตของยอดขายไดสูงสุด คือ ขายตางประเทศในกลุมสินคา Safety Shoes จากตลาดพมา 
รองลงมาเปนชองทางขายในประเทศ ซึง่การเตบิโตดงักลาว จะมาจากเปาหมายการเนนหาลกูคาใหม และการรกัษาและเพิม่ยอดขาย
จากลูกคารายเดิม 5 กลุมลูกคาที่มียอดขายเยอะในปนี้จะเปนกลุมโรงงานอุตสาหกรรมพื้นท่ีจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัด
ชลบุรี จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดระยอง ซึ่งยอดขายที่เพิ่มขึ้นเกิดจากการเพิ่มพนักงานขายใหเนนเขาถึงลูกคามากขึ้น
ในพื้นที่ดังกลาว กลุมลูกคาแบงตามประเภทธุรกิจอันดับหน่ึง มาจากกลุมซ้ือมาขายไปและตัวแทนจําหนาย ลําดับรองลงมาอีก
4 ลําดับ จะเปน ยานยนต ผลิตวัสดุกอสราง อาหารและเกษตร และโลหะ สินคากลุม Safety Shoes จาก กลุม Premium 
เชน รุน 0283UZG,2001C,2012C,0282UG เปนตน และ Medium ซึ่งยังคงเปนรุนยอดนิยม คือ 9501U.

สินคากลุม PPE  เติบโต จากการเนนการขายนอกเหนือจากขายเพียงอุปกรณเปนการนําเสนอพรอมการขายแบบบริการ
แกปญหา( Solution & Service) ไดแก การขายพรอมสํารวจติดตั้ง Safety Shower, การใหเชาอุปกรณเคร่ืองตรวจวัดแกส
ระยะยาว 4 ป (INET) , การขาย สํารวจพรอมติดตั้งอุปกรณกันตกทั้งบนบันไดและแนวระนาบ, การติดตั้งระบบตรวจจับ
แกสแบบติดกับที่(Fixed System) การสาธิต การอบรมการใชงานทั้งกอนและหลังการขาย และการจัดอบรมสัมมนา ทําให
เกิดการรับรูในกลุมลุกคามากข้ึน ลูกคาเช่ือม่ันในผลิตภัณฑและบริการของแพงโกลินมากข้ึน กลุมสินคาอีกกลุมท่ีเนนทําตลาด
คือ กลุมสินคา OEM ภายใตแบรนด PANGOLIN ซึ่งไดเนนหนักใหทีมขายตองเนนนําเสนอโดยมีสินคาเดนในปนี้ คือสินคา
ในกลุมถงุมอื 2 ประเภทท่ีสามารถทําตลาดไดดใีนกลุมลูกคาประกอบยานยนต คอืถงุมอืงานท่ัวไป PLPU และอกีประเภทคือถงุมอื
กันบาด กลุมถุงมือ Pango Family



15Annual Report 2018
CPL Group Public Co.,Ltd.

6. วิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

รายการ / ป 2561 (ลานบาท) 2560 (ลานบาท) เพิ่มขึ้น (ลดลง) ลานบาท

รายไดจากการขาย 2,898 2,276 622

ตนทุนขาย (2,484) (2,135) (349)

กําไรข้ันตน 414 141 273

ประเภทรายได 2561 (ลานบาท) 2560 (ลานบาท)

โอนกลับหนี้สงสัยจะสูญ - 23

กําไรจากการจําหนายเงินลงทุน - 20

กําไรจากอัตราแลกเปล่ียน 3 34

รายไดอื่นๆ 21 26

รวมรายไดอื่นๆ 24 103

รายได้

บริษทัฯ ประกอบธุรกิจ  3 ประเภทหลัก ไดแก สวนแรกคือการผลิตและจําหนายหนังสําเร็จรปูซึง่คิดเปนสดัสวนท่ีรอยละ 
67 ของรายไดรวมของบรษิทัฯ โดยผลติภณัฑหนงัของบรษิทัฯสามารถแบงไดเปน 2 ประเภท คอื หนงัผิวและหนงัทอง หนวยขาย
เปนขนาดพื้นที่คือตารางฟุต สวนที่สองคือการรับจางฟอกหนังซึ่งแบงเปนการฟอกหนังวัวและการฟอกหนังหมูคิดเปนสัดสวน
ที่รอยละ 9 ของรายไดรวมของบริษัทฯ และสวนสุดทายคือการผลิตและจําหนายรองเทานิรภัยและอุปกรณนิรภัย คิดเปนรอยละ 
24 ของรายไดรวมของบริษัทฯ 

1.1 การผลิตและจําหน่ายหนังสําเร็จรูป
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 บริษัทฯมียอดขายหนังเพิ่มขึ้น 415 ลานบาทเม่ือเทียบกับปกอน โดยคิด

เปนรายได 1,971 ลานบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2560: 1,556 ลานบาท) สาเหตุหลักเกิดจากการที่บริษัทฯไดมีการปรับปรุงพัฒนา
ในสวนของทรัพยากรบุคคลและเปล่ียนแปลงเคร่ืองจกัรในบางสวน ทาํใหบรษิทัฯสามารถขยายกําลังการผลิตไดเพิม่ขึน้เมือ่เทยีบ
กับปกอน โดยระดับการผลิตไดปรับตัวสูงขึ้นจากเฉล่ีย 1.8 ลานตารางฟุตเปนเฉล่ีย 2.1 ลานตารางฟุต

1.2 การฟอกหนัง
สําหรับธุรกิจการฟอกหนัง ในปนี้บริษัทฯไดเล็งเห็นวาตลาดฟอกหนังในประเทศไทยกําลังเปนกระแสท่ีมาแรง ทําให

บรษิทัฯไดลงทนุเพิม่เครือ่งจกัรเพือ่ขยายกาํลงัการผลติ โดยตัง้แตกลางไตรมาส 2  จนถงึปจจบุนั บรษิทัฯสามารถเดนิหนาทาํการ
ฟอกหนังวัวและหนังหมูไดตามกําลังผลิตที่คาดการณ 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 บริษัทฯมียอดบริการฟอกหนังเพิ่มขึ้นเม่ือเทียบกับปกอน โดยการฟอกหนัง
ทํารายได 271 ลานบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 : 108 ลานบาท)

 

1.3 การผลิตและจําหน่ายรองเท้านิรภัยและอุปกรณ์นิรภัย
บริษทัฯมรีายไดทีเ่พิม่ข้ึนอยางตอเนือ่งจากรองเทานริภยัและอปุกรณนริภยั โดยยอดขายสาํหรบัปสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2561 เพ่ิมขึ้นเปน  698 ลานบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2560: 630 ลานบาท)  โดยสาเหตุหลักมาจากการขายรองเทานิรภัย
และอปุกรณปองกันความปลอดภยัเพิม่มากขึน้ รวมทัง้ไดมกีารใหเชาอปุกรณนริภยัซึง่เปนการเพิม่รายไดอกีชองทางหนึง่ของบรษิทั

1.4 รายได้อื่น
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นอกจากรายไดจากการขายแลวบริษัทฯยังมีรายไดอื่นไดแก ดอกเบี้ยจากเงินลงทุนหุนกู เงินชดเชยคาภาษีอากรมาตรา 
19ทวิ และกําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ บริษัทฯนําเขาวัตถุดิบและสงออกสินคาสําเร็จรูปโดยใช
สกุลเงินดอลลาหสหรัฐภายใตเงื่อนไขระบบเครดิต ดังนั้นไมวาจะเปนการนําเขาวัตถุดิบหรือสงออกสินคาสําเร็จรูป จะทําใหมี
ผลตางของชวงเวลาในการชําระหนี้ เกิดผลตางของอัตราแลกเปล่ียนที่เปล่ียนแปลงทุกวัน แตอยางไรก็ตามบริษัทฯไดมีการทํา
สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาเพื่อปองกันความเส่ียงกับสถาบันการเงินในจุดนี้ไวเรียบรอยแลว สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 บรษิทัฯมกีาํไรจากรายการรายไดอืน่ขางตนทัง้หมด 24 ลานบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 : 103 ลานบาท) 
โดยสาเหตุที่ลดลงเนื่องจากในปกอนบริษัทฯไดมีการรับรูกําไรจากการขายเงินลงทุนและการโอนกลับหนี้สงสัยจะสูญจํานวน 
43 ลานบาท และกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 34 ลานบาท

ต้นทุนขาย

ตนทุนขายของธุรกิจการผลิตและจําหนายหนังสําเร็จรูปประกอบดวยตนทุนวัตถุดิบหนังวัวหมักเกลือ ตนทุนวัตถุดิบ
เคมีภัณฑ และตนทุนอื่น เชน คาตอบแทนพนักงานในโรงงาน คาเส่ือมราคาโรงงาน อุปกรณ และเคร่ืองจักรท่ีใชในการผลิต 
เปนตน โดยคิดเปนสัดสวนของตนทุนขายรวมประมาณรอยละ 70:20:10 ตามลําดับ โดยในปที่ผานมาน้ีบริษัทฯไดมีการซื้อหนัง
เขามาถัวเฉล่ียในระบบ ทาํใหตนทุนการผลิตไดปรบัตัวลดลงอยางตอเน่ือง โดยปจจุบนัโครงสรางราคาตนทนุลดลงมาอยูในระดับ
ที่ใกลเคียงกับระดับท่ีเหมาะสม ซึ่งจะทําใหกําไรขั้นตนสะทอนภาพธุรกิจมากขึ้นกวาปกอน 

ตนทุนขายของธุรกิจการผลิตและจําหนายรองเทานิรภัยประกอบดวยตนทุนหนังรองเทา ตนทุนพื้นรองเทา และตนทุน
อืน่ เชนเดยีวกบัการผลติและจําหนายหนังสาํเรจ็รปู โดยคดิเปนสดัสวนของตนทนุขายรวมประมาณรอยละ 55:20:25 ตามลาํดบั 
สาํหรบัอปุกรณนริภยัทางบรษิทัฯเปนตวัแทนจาํหนายอยางเปนทางการจากผูผลติอปุกรณนริภยัระดบัโลกเชน 3M, Sundstrom, 
Drager, Singing Rock, Industrial Scientific เปนตน ในสวนของตนทุนการผลิตรองเทานิรภัยและตนทุนสินคาอุปกรณนิรภัย
นั้นอยูในเกณฑปกติที่ระดับประมาณ 60 %

 

กําไรขัน้ต้น

อัตรากําไรขั้นตนตอรายไดจากการขายของบริษัทฯเพิ่มขึ้นจากรอยละ 6  เปนรอยละ 14 เน่ืองจากปที่ผานมามีการตั้ง
การดอยคาหนงัทองเพิม่ข้ึนจาํนวน 139 ลานบาท ซึง่สาเหตดุงักลาวไดรบัผลกระทบมาจากอตัราแลกเปลีย่นและราคาขาย ทีท่าง
บริษัทฯไดมีการตอรองกับทางลูกคาเม่ือปกอน โดยในปนี้ทางผูบริหารของทางบริษัทฯหาทางลดตนทุนการผลิตสินคา โดยการ
วางแผนการผลิตใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงการพิจารณาปรับปรุงระบบเครื่องจักรเพื่อตอบโจทยในระยะยาว

ค่าใช้จ่าย

ประเภทรายการ 2561 (ลานบาท) รอยละ
2560 (ลานบาท)
ปรับปรุงใหม

รอยละ
เพิ่มขึ้น
(ลดลง)

คาใชจายในการขาย 186 44 143 41 3

คาใชจายในการบริหาร 201 48 181 52 (4)

ตนทุนทางการเงิน 36 8 23 7 1

คาใชจายในการขายและบริหารของบริษัทฯ ไดแก 1) คาใชจายการสงสินคาซึ่งบริษัทฯไดมีการเจรจาตอรองกับคูคา

เพ่ือขจดัปญหาคาใชจายซํา้ซอน ตลอดจนบรหิารจดัการจาํนวนเทีย่วการขนสง โดยบรษิทัฯมนีโยบายตรงตอเวลาในการสงสินคา
ใหลูกคาและหลีกเลี่ยงการสงสินคาแบบเรงดวนทางเครื่องบินเทาที่จะทําไดเพราะมีคาใชจายสูง 2) คานายหนา 3) คาใชจาย
เดนิทางไปตางประเทศเพ่ือพบลูกคาและหาลูกคารายใหมและดูงานศึกษาเทคโนโลยีใหมๆ  เพือ่นาํมาปรับใชเพือ่เพ่ิมประสิทธภิาพ
การทํางานแมนยําและรวดเร็วยิ่งขึ้น 4) คาตอบแทนพนักงานและผูบริหารและคาใชจายเกี่ยวกับบุคคลากร และคาใชจายอื่นๆ 
เชน คาเส่ือมราคาและตัดจําหนาย คาบํารุงรักษาซอมแซม เปนตน
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สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 คาใชจายในการขายคิดเปนสัดสวนรอยละ 6.41 (31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 : 
รอยละ 6.28) ของรายได โดยในปนี้ยอดคาใชจายในการขายเพ่ิมขึ้นในภาพรวมเน่ืองมาจากคาใชจายในการขายเพ่ิมขึ้นจาก
คาใชจายในการทาํการตลาด และคาใชจายในการสงของใหลกูคาแบบเรงดวน สวนคาใชจายในการบรหิารคิดเปนสัดสวนรอยละ 
6.95 (31 ธันวาคม พ.ศ. 2560: รอยละ 7.96) ของรายได ยอดคาใชจายที่เพิ่มขึ้นเกิดจากการจางที่ปรึกษาชาวตางชาติ เพื่อชวย
พัฒนาปรับปรุงระบบการผลิตใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นซึ่งสงผลใหกับปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้นในปจจุบัน ซึ่งปจจุบันผลจากการ
ลงทุนในรายการท่ีกลาวไปในขางตนก็เริ่มสงผลใหเห็นผลการดําเนินงานในทิศทางที่ดีขึ้นตามลําดับ

ในป 2558  บริษัทฯไดรวมลงทุนกับพันธมิตรที่เปนบริษัทในฮองกง จัดตั้งบริษัท อินทิเกรเต็ด เลเธอร เน็ตเวอรค จํากัด 
ซึง่จะประกอบธุรกจินาํเขาและจําหนายหนังสตัวทกุประเภท โดยบริษทัฯถือหุนในสัดสวนรอยละ 40 เนือ่งจากบริษทัฯไดเลง็เห็น
ชองทางการทําธรุกจิเก่ียวกับการซือ้ขายหนงัและเปนการลดขอจาํกดัในเรือ่งของเกรดหนังทีจ่ะนาํมาใชในกระบวนการผลิต โดย
บริษัทรวมนี้ไดติดตั้งระบบเครื่องจักรซ่ึงสามารถเดินหนาการผลิตไดเต็มกําลังแลวในป 2560 ทางบริษัทใหญตองการใหบริษัท 
อนิทเิกรเต็ด เลเธอร เนต็เวอรค จาํกดั เปนบริษทัทีใ่หบรกิารเพียงอยางเดียว จงึไดตดัสินใจขายหนังทีม่อียูในระบบออกไปท้ังหมด 
รวมไปถึงบรษิทัฯไดปรบัเปลีย่นวิธกีารคิดคาบรกิารซ่ึงจะเร่ิมใชในชวงไตรมาส 4 ของปท่ีผานมา สาํหรบัปสิน้สดุวันที ่31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2561 บริษัทยังมีสวนแบงกําไรในบริษัทรวมเทากับ 1 ลานบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 :  สวนแบงขาดทุน 20 ลานบาท)

 

ตนทุนทางการเงินของบริษัทฯ ไดแก ดอกเบี้ยจากการทําทรัสตรีซีท (trust receipt) ซึ่งเปนเงินกูยืมระยะสั้นมีเงื่อนไข
ระยะเวลาการชําระหน้ีจากสถาบันการเงินซึง่เกิดจากการซ้ือวตัถดุบินาํเขาจากตางประเทศ เงนิกูยมืระยะยาวและหน้ีสนิจากสัญญา
เชาการเงิน คาธรรมเนียมธนาคารในการขอเปดแอลซี และคาธรรมเนียมโอนเงินระหวางธนาคาร บริษัทฯมีตนทุนทางการเงิน
ที่เพ่ิมขึ้นจากมูลคาการสั่งซ้ือวัตถุดิบนําเขาจากตางประเทศที่เพิ่มขึ้น และอันเนื่องมาจากการขยายปรับเปลี่ยนในสวนของ
แผนกผลติ สาํหรบัปสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 ตนทนุทางการเงินเทากบั 36 ลานบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 : 23 ลานบาท)

ผลของการดําเนินงานแสดงถึงความสามารถในการหากําไร

ประเภทรายการ 2561 / ลานบาท 2560 / ลานบาท

รายไดจากการขาย 2,898 2,276

ตนทุนขาย (2,484) (2,135)

กําไรข้ันตน 414 141

รายไดอื่น ๆ 24 104

รวมรายได 438 245

คาใชจายการขายและบริหาร (387) (324)

สวนแบงขาดทุนจากบริษัทรวม 1 (21)

ตนทุนทางการเงิน (36) (23)

กําไรจากการดําเนินงาน 16 (122)

ภาษีเงินได (4) 20

กําไรสุทธิ (ขาดทุน) 12 (103)
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กําไรจากการดําเนินงาน (EBIT) และ กําไร(ขาดทุน)สุทธิ

บรษิทัฯมกีาํไรสทุธใินสาํหรบัปสิน้สดุวันที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 เทากบั 12 ลานบาท (2560 : ขาดทนุสุทธ ิ103 ลานบาท) 
หรอืคดิเปนอัตรากาํไรสทุธติอรายไดรวมเทากับรอยละ 0.41 (2560 : อตัราขาดทนุสุทธติอรายได รอยละ 0.45) โดยเพ่ิมขึน้เทากบั 
115 ลานบาท เม่ือเทียบกับปกอน โดยสรุปแลวปจจัยที่ทําใหผลประกอบการปรับตัวเพิ่มขึ้นเม่ือเทียบกับปที่ผานมาน้ัน มาจาก
ปจจัยหลักดังตอไปน้ี  ปริมาณการขายในภาพรวมเพ่ิมขึ้น การที่ไมมีการดอยคาของสินคาคงเหลือเหมือนในปที่ผานมา และการ
รบัรูสวนแบงกาํไร(ขาดทนุ)ในบรษิทัรวม โดยในปทีแ่ลวถงึแมวาจะมรีายไดกาํไรพเิศษในสวนของกาํไรจากการจาํหนายเงนิลงทนุ
ทั่วไปและผลกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนในฝงของขาซื้อมาชวยชดเชยก็ตาม

การวิเคราะห์งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ด้านฐานะการเงิน

สินทรัพย
2561

ลานบาท
2560

ลานบาท

เงินสด 146 109

ลูกหนี้การคาสุทธิและลูกหนี้อื่น 706 257

สินคาคงเหลือสุทธิ 1,130 1,023

เงินลงทุนในบริษัทรวม 4 4

เงินลงทุนระยะยาว - -

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนสุทธิ 125 125

ที่ดินอาคารและอุปกรณสุทธิ 631 458

อื่นๆ 77 90

สินทรัพยรวม 2,819 2,066

สินทรัพยรวมของบริษัทฯสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เทากับ 2,819 ลานบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2560: 2,066 
ลานบาท) โดยเปนการเพิ่มขึ้นจากเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 37 ลานบาท ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น 449 ลานบาท 

สินคาคงเหลือ 107 ลานบาท ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 173 ลานบาท โดยลูกหนี้ที่เพิ่มขึ้นเกิดจากการขยายธุรกรรมการคา
ที่มากข้ึน อยางไรก็ตามหลังวันสิ้นงวดบริษัทสามารถตามเก็บเงินจากลูกหน้ีได สวนสินคาคงเหลือที่เพ่ิมข้ึนเกิดจากการ

เตรียมสินคาเพ่ือใหเพียงพอตอการขยายธุรกิจกับทางคูคา รวมทั้งการปรับปรุงและเพิ่มเติมเครื่องจักรเพื่อใหพรอมรองรับการ
ขยายตัว เมื่อพิจารณาสภาพคลองทางการเงิน บริษัทฯมีอัตราสวนสภาพคลองลดลงจาก 1.55 เทา ณ สิ้นป 2560 เปน 1.22  เทา 
ถึงแมวาสภาพคลองกระแสเงินสดของบริษัทฯจะลดลง แตธุรกิจก็มีเงินสดหมุนเวียนจากการขายสินคาที่สามารถเรียกเก็บเงิน

จากลูกคาได ทําใหมีเงินหมุนเวียนในกิจการไมเกิดปญหาขาดสภาพคลองทางการเงิน อยางไรก็ตามบริษัทฯไดมีแผนสํารอง
โดยไดทาํสญัญาขอวงเงนิสนิเชือ่จากสถาบนัการเงนิหลายแหงในรูปวงเงนิเบกิเกนิบัญชแีละเงนิกูยมืระยะส้ันตลอด 2-3  ปทีผ่านมา 
เพ่ือรองรับสภาพคลองหากมีความจําตองใชจายในขณะที่มีเงินสดไมเพียงพอในขณะใดขณะหนึ่ง
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หนี้สิน 2561 / ลานบาท
2560 / ลานบาท

ปรับปรุงใหม

เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน 1,200 649

เจาหนี้การคา 387 250

หนี้สินอื่น ๆ 24 11

หนี้สินไมหมุนเวียน 122 82

หนี้สินรวม 1,734 992

สวนของผูถือหุน 1,085 1,074

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 2,819 2,066

อัตราสวนหนี้สินรวมตอสินทรัพยรวม (เทา) 0.62 0.48

อัตราสวนหนี้สินตอทุน (เทา) 1.60 0.92

ด้านหนี้สินและแหล่งที่มาของเงินทุน

หนีส้นิรวมของบรษิทัฯ สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 เทากบั 1,734 ลานบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560: 992 ลานบาท) 
โดยหนี้สินสวนใหญของบริษัทฯ คือ สัญญาทรัสตรีซีท (trust receipt) ซึ่งเปนเงินกูยืมระยะสั้นมีเงื่อนไขระยะเวลาการชําระหนี้
จากสถาบันการเงินเกิดจากการซ้ือวตัถดุบินาํเขาจากตางประเทศ จาํนวน 1,200 ลานบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ.2560 : 649 ลานบาท) 
และเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น จํานวน 387 ลานบาท (31 ธันวาคม พ.ศ.2560: 250 ลานบาท) โดยตามปกติเม่ือบริษัทฯ
ไดรบัชาํระหนีจ้ากลกูหนีแ้ลว กจ็ะทาํการเลอืกชาํระเจาหนีท้รสัตรซีทีกอนถงึเวลาครบกาํหนดเพือ่ลดภาระดอกเบีย้ อยางไรกต็าม
สาเหตุที่หนี้สินเพิ่มขึ้นอยางเปนสาระสําคัญในงวดนี้ เกิดจากการประกอบธุรกิจปกติและการลงทุนที่มีการขยายตัวทั้งในดาน
ของสินทรพัย ทาํใหหนีส้นิปรบัตวัสงูขึน้ตามไปดวย แตทัง้น้ี อตัราสวนหน้ีสนิรวมตอสินทรพัยรวมของบริษทัฯเพ่ิมขึน้จาก 0.48 เทา 

เปน 0.62 เทา การที่อัตราสวนหน้ีสินรวมตอสินทรัพยรวมเพิ่มขึ้นนี้มาจากการดําเนินงานตามปกติซึ่งเกิดจากรายการซ้ือวัตถุดิบ
และการลงทุนในระหวางป
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7. รายการระหว่างกัน

คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญตอการพิจารณาอนุมัติการทํารายการระหวางกัน หรือรายการท่ี
เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน โดยจรรยาบรรณของบริษัทฯไดกําหนดนโยบาย
การทําธุรกรรมไว ดังนี้

การทําธรุกรรมระหวางกันของบรษิทัและบรษิทัยอย การทีเ่ครอืเจรญิสินประกอบดวยบรษิทัจาํนวนมาก 
และบริษัทเหลาน้ันดําเนินธุรกิจที่ตองทําธุรกรรมระหวางกัน เชน การบริการ การซ้ือขายวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ 
การใหความชวยเหลือทางการเงิน การสนับสนุนทางดานเทคนิคหรือบุคลากร ในการดําเนินธุรกิจหรือปฏิบัติงานที่เปนการทํา
ธุรกรรมระหวางกันของบริษัทดังกลาว ตองคํานึงถึงกฎหมายและกฎระเบียบที่ออกโดยหนวยงานของรัฐ รวมถึงระเบียบและ
อํานาจดําเนินการของบริษัทฯ ตลอดจน หลักเกณฑและเงื่อนไขตางๆ ที่กําหนดไว

การทําธุรกรรมกับบุคคลภายนอกนั้นจะตองปฏิบัติให ถูกต องตามหลักเกณฑและกระบวนการที่กําหนดไว 
ตามกฎหมาย กฎระเบียบท่ีออกโดยหนวยงานของรัฐและนโยบายของบริษัทฯ รวมถึงไดรับการอนุมัติตามอํานาจดําเนินการ
ของบริษัทฯอยางเครงครัด นอกจากน้ีจะตองปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีไดตกลงไวอยางตรงไปตรงมา โปรงใสและสามารถตรวจ
สอบได โดยหลีกเล่ียงการทําธุรกรรมท่ีอาจกอใหเกิดความเดือดรอนเสียหายไมวาตอบริษัทฯ หรือบุคคลภายนอก บริษัทได
กําหนดนโยบายการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียและแนวปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ โดยกําหนดใหบริษัทฯปฏิบัติตามกรอบ
การแขงขัน โดยพิจารณาราคาซื้อที่เหมาะสมและยุติธรรม โดยคํานึงถึงความสมเหตุสมผลดานราคา คุณภาพและบริการที่
ไดรับรวมถึงสามารถใหเหตผุลที่เหมาะสมไดเม่ือมีการตรวจสอบ นอกจากน้ีบริษัทฯไดกําหนดแนวปฏิบัติและกระบวนการ
ในการพิจารณาอนุมัติการทํารายการระหวางกัน รายการท่ีเกี่ยวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนเพื่อ
ใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯตามหลักเกณฑที่กฎหมายกําหนด โดยกรรมการและผูบริหารจะแจงใหบริษัทฯทราบถึงการ
มีสวนไดเสียกอนและบริษัทฯจะพิจารณารายการตางๆ ซึ่งหากเปนรายการท่ีจะตองขออนุมัติตามหลักเกณฑและข้ันตอนของ
กฎหมาย ฝายจดัการจะนาํเรือ่งดงักลาวเสนอตอคณะกรรมการบรษิทัหรอืทีป่ระชมุผูถอืหุน รวมทัง้เปดเผยขอมูลใหนกัลงทนุทราบ
อยางโปรงใส โดยกรรมการหรือผูบริหารที่มีสวนไดเสียจะไมมีสวนรวมในการพิจารณาอนุมัติรายการแตอยางใด

รายการระหวางกันของบริษัทฯในอนาคตจะเปนรายการที่ดําเนินการตามปกติทางการคา โดยใชนโยบายซ้ือขายตอรอง

กันตามกลไกราคาตลาดของธุรกิจ โดยไมมีการถายเทผลประโยชนระหวางบริษัทฯกับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวของ บริษัทฯ
มีนโยบายในการดําเนินการตามหลักเกณฑของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑในการทํารายการ

ทีเ่กีย่วโยงกันและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรือ่งการเปดเผยขอมลูและการปฏิบตักิารของบริษทั
จดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตลอดจนกฎหมาย ขอบังคับ ประกาศ หรือคําส่ังตางๆที่เกี่ยวของอยางเครงครัด

ในป 2561 บริษัทฯมีการทําธุรกรรมรายการระหวางกันกับทางบริษัทในเครือ โดยในรายละเอียดทางบริษัทไดมีการ

เปดเผยไวตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 30

การทําธุรกรรมกับบุคคลภายนอก
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8. ปัจจัยความเสี่ยง

การบริหารความเส่ียงเปนกระบวนการสําคัญที่บริษัทฯ ใหความสําคัญในการบริหารจัดการเพ่ือสงเสริมใหองคกรเติบโต
อยางยั่งยืน โดยการบริหารความเส่ียงทางธุรกิจขององคกรอยูภายใตการบริหารของผูบริหารในทุกระดับ และการกํากับดูแล
ของคณะกรรมการการบริหาร โดยเฉพาะคณะกรรมการบริหารความเส่ียง (Risk Management Committee) มีการจัดประชุม
ทุกไตรมาส เพ่ือติดตามความเสี่ยงและผลการบริหารจัดการตามแผนบรรเทาความเสี่ยงรวมทั้งจัดใหมีการรายงานสอบทาน
การบริหารความเสี่ยงแกคณะกรรมการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และคณะกรรมบริษัทเปนประจําทุกไตรมาส

 

นอกจากนีบ้รษิทัฯ ไดตดิตามการดาํเนนิการใหเปนไปตามแผนงานปฏบิตั ิวเิคราะหและบรหิารความเสีย่งในระดบัปฏบิตังิาน 
เพ่ือความมั่นใจวาการบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากปจจัยภายในและภายนอกมีการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ
รวมถึงควบคุมใหอยูในระดับท่ียอมรับได เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายของบริษัทฯ ที่ใหความสําคัญตอการบริหารจัดการ
ความเส่ียงใหทันตอสถานการณและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงท่ีเปนไปอยางรวดเร็วและซับซอนมากขึ้น

8.1 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)

(ก) ความเสี่ยงจากการกําหนดแผนกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์
บริษัทฯ ไดสรางระบบและกระบวนการในการทบทวนแผนกลยุทธของบริษัทฯ เปนระยะๆ เพ่ือบริหารความเส่ียงจาก

การกาํหนดแผนกลยุทธทีไ่มเหมาะสมกบัสภาพการณทีอ่าจเกดิจากการคาดการณสถานการณทางเศรษฐกจิและธุรกิจทีเ่กีย่วของ 
เชน การประชมุประเมนิสถานการณและแนวโนมการเปลีย่นแปลงตางๆ เปนประจาํทุกเดอืน เปรยีบเทยีบขอมลูจากสถาบนัและ
แหลงที่เชื่อถือได มีการพัฒนาเครื่องมือที่ชวยในการคาดการณสภาพเศรษฐกิจอยางเปนระบบเพื่อประกอบการตัดสินใจ

(ข)ความเสี่ยงด้านช่ือเสียงขององค์กร
 บริษัทฯ ใหความสําคัญตอการบริหารความเสี่ยงดานช่ือเสียงและภาพลักษณขององคกร ซึ่งสามารถสงผลกระทบ

ที่รวดเร็ว รุนแรงทั้งระยะสั้นและระยะยาว และมิอาจประเมินคาเปนตัวเงินได บริษัทฯ ไดมุงเนนการนํานโยบายการพัฒนา
ทีย่ัง่ยนืของบรษิทัฯ โดยมกีลยทุธทางธรุกิจทีเ่หมาะสม ความโปรงใสและเปนธรรมในการดําเนนิธรุกจิ ความปลอดภัยในท่ีทาํงาน 
ความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม การยอมรับจากชุมชนและสังคม และที่สําคัญคือการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอยางตอเนื่อง 
เพ่ือใหเกิดการพัฒนารวมกัน และสรางคุณคาใหกับผูมีสวนไดเสียทุกฝายอยางยั่งยืน รวมถึงการสรางสัมพันธภาพท่ีดีตอผูมีสวน
ไดสวนเสียในทุกกลุม

(ค) ความเสี่ยงด้านคุณภาพของวัตถุดิบ
ความเสีย่งในดานคณุภาพวัตถดุบิทีย่งัคงเปนปญหาสาํคญัของการส่ังซือ้หนังววัดบิในแตละครัง้ เนือ่งจากไมสามารถตรวจเชค็

สภาพหนังดิบที่ซื้อมาไดครบถวนและทันที ในการส่ังซื้อแตละคร้ังก็ไมสามารถควบคุมคุณภาพได บริษัทฯจึงตองแบกรับความ
เสี่ยงในเรื่องคุณภาพของวัตถุดบิท่ีสั่งซื้อในแตละครั้งอยางหลีกเล่ียงไมได

(ง) ความเสี่ยงจากการคืนสินค้าและส่งล่าช้า
เนื่องจากการผลิตหนังสําเร็จรูปน้ันเปนการผลิตตามคําส่ังซื้อ ( Made to order ) คือ ลูกคาเปนผูกําหนดลักษณะพิเศษ

ของสินคา เชน สี และลาย ในบางครั้งอาจตองใชเวลาในการผลิตมากข้ึน จึงมีความเสี่ยงในเรื่องการสงลาชากวากําหนด และ
เรื่องคุณภาพที่เสี่ยงกับการที่ลูกคาไมยอมรับสินคาหรือสงคืนสินคาเนื่องจากไมเปนไปตามที่ลูกคากําหนด ทําใหสงผลกระทบ

ตอผลการดําเนินงานของบริษัทฯ

(จ) ความเสี่ยงในเร่ืองทักษะของพนักงาน
บริษัทฯไดวางแนวทางในการแกไขปญหาในเร่ืองการขาดแคลนแรงงานท่ีมีฝมือ โดยการจัดใหมีการฝกอบรมพนักงาน

ในตําแหนงที่ตองใชทักษะความสามารถ และความชํานาญเปนพิเศษอยางตอเนื่อง เพราะในการดําเนินงานในโรงงานฟอกหนัง
สิ่งสําคัญไมใชเพียงการมีเครื่องจักรและวัตถุดิบในการผลิตเทาน้ัน แตตองอาศัยทักษะและประสบการณของพนักงานที่มีความรู
ความเช่ียวชาญในการทํางาน ดงันัน้หากพนักงานท่ีมคีวามชํานาญไมเพยีงพอตอความตองการในการผลิต กน็บัวาเปนความเส่ียง

อีกรูปแบบหนึ่ง
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8.2 ความเส่ียงทางการเงิน

(ก) ความเสี่ยงจากการไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้ตามแผนการลงทุน
บริษัทฯ บริหารความเส่ียงน้ีเพื่อใหแนใจวา บริษัทจะมีเงินทุนหมุนเวียนอยางเพียงพอ ในสัดสวนตนทุนที่เหมาะสม

ตามโครงสรางเงินทุนของบริษัทฯและสรางความเติบโตตามแผนการลงทุนดวยการจัดทําแผนกลยุทธทางการเงิน (Financial 
Strategy) ทีส่อดคลองกับแผนกลยทุธทางธรุกจิ มีการคาดการณภายใตสถานการณ (Scenario) ตางๆ กนัในเรือ่งของแหลงเงนิทนุ
ทัง้ภายในและภายนอกบรษิทัฯ และเนนการสรางความสัมพนัธอนัดกีบัสถาบนัการเงนิ เพือ่ใหมแีหลงเงนิทนุสํารองอยางตอเนือ่ง  
จะทําใหบริษัทฯสามารถบริหารกระแสเงินสดเขาใหเปนไปอยางตอเน่ืองและสม่ําเสมอ

(ข) ความเสี่ยงในด้านอัตราแลกเปล่ียน
เนื่องจากการซ้ือและจัดหาวัตถุดิบและเคมี สวนใหญเปนการนําเขาจากตางประเทศการซ้ือจึงเปนเงินสกุลตางประเทศ

และในขณะนี้การซื้อขายสินคาสวนใหญรอยละ 90 เปนการขายแบบสงออกตางประเทศ บริษัทฯจึงมีความเส่ียงในเรื่องผลกําไร
ขาดทุนในอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเปนการปองกันในเรื่องดังกลาวบางครั้งบริษัทฯไดใชเครื่องมือทางการเงินแทรกแซง
เพ่ือใหเหมาะสมหากอัตราแลกเปลี่ยนมีความผันผวนมาก

(ค)ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ีย
บริษัทฯ บริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย โดยติดตามแนวโนมของอัตราดอกเบี้ยในตลาด จัดสรรเงินกูทั้งระยะสั้น

และระยะยาวทั้งในสวนที่เปนอัตราดอกเบี้ยคงที่และอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ในสัดสวนที่สอดคลองกับประเภทการลงทุน
ของกิจการ รวมถึงมีการพัฒนาการใชเครือ่งมือทางการเงินเพ่ือสรางทางเลือกในการจัดหาแหลงเงนิทนุ และการบริหารโครงสรางหน้ี
ในทุกประเทศที่ไปลงทุนใหเหมาะสม เชน Interest rate swap ซึ่งใชในการลดผลกระทบจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
และสอดคลองตอแนวโนมของสถานการณ

(ง) ความเสี่ยงด้านราคาวัตถุดิบ
หลงัจากในป 2555 ราคาหนงัววัดบิเริม่สงูขึน้และสงูขึน้อยางตอเนือ่งไมหยดุจนกระทัง่ป 2557 และเริม่ชะลอตวัเน่ืองจาก

เปนราคาติดเพดานแลัวโดยเฉลี่ยราคาประมาณตัวละ 110 - 120 เหรียญสหรัฐตอตัวซึ่งนับวาเปนราคาที่สูงที่สุดนับตั้งแต
ประกอบธุรกิจฟอกหนังจากอดีต อยางไรก็ตามหลังจากนั้นราคาหนังวัวดิบซ่ึงเปนวัตถุดิบหลักของบริษัทฯมีการปรับตัวลดลง
ตอเน่ือง บริษัทฯมีการติดตามและเฝาระวังอยางใกลชิดเพ่ือใหแนใจวาสามารถควบคุมไดตลอดเวลา และมีวิธีที่ลดความเส่ียง
โดยการกําหนดปริมาณสนิคาคงคลงัอยางเหมาะสมกับสถานะการณเพือ่เฉลีย่ตนทนุวตัถดุบิไมใหสงูจนเกินไป และในขณะเดียวกนั

ก็มีการปรับราคาสินคาขึ้นอยางยุติธรรม และสมเหตุสมผล
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9. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

บริษัทมีทุนจดทะเบียน  439,844,340 หุน ชําระแลว 439,844,284 หุน แบงเปนหุนสามัญ  439,844,284 หุน  มูลคา
หุนละ 1.00 บาท  ณ วันท่ี  31 มกราคม  2562

รายช่ือผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก

รายชื่อผูถือหุนใหญ จํานวนหุน (หุน) สัดสวนการถือหุน

1.บริษัท เจริญสินโฮลดิ้ง จํากัด * 1,145,997,103 33.193

2.นายวิวัฒน วงษเจริญสิน 35,739,060 8.125

3.MR. CHEN,YU YU 29,767,350 6.767

4.นายอิสระ วงษเจริญสิน 26,118,907 5.938

5.นายสุวัชชัย วงษเจริญสิน 21,556,458 4.901

6.นายภูวสิษฏ วงษเจริญสิน 19,822,228 4.507

7.บริษัทไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด 15,908,965 3.617

8.นายณัฏฐกิตติ์ วงษเจริญสิน 9,401,364 2.137

9. MR. CHEN RUI TENG** 8,835,750 2.009

10. นายวีระชัย วงษเจริญสิน 8,425,357 1.916

หมายเหตุ   *  1.  บริษัท เจริญสินโฮลดิ้ง จํากัด ดําเนินธุรกิจใหเชาและขายอสังหาริมทรัพย ผูถือหุน ทั้งหมดคือ 

   กลุมครอบครัววงษเจริญสิน
               **   2.  จํานวนหุน MR.CHEN RUI TENG รวมอยูใน บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด จํานวน 14,422,100 หุน 
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10. นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

บรษิทัฯ มนีโยบายการจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานประจําป ในอัตรารอยละ 60  ของกําไรสุทธปิระจําป  ตามขอมลู
การจายเงินปนผลยอนหลัง 5 ปที่ผานมา

ป อัตรากําไรสุทธิตอหุน เงินปนผลตอหุน อัตราการจายปนผลตอกําไรสุทธิ เงินปนผลจายลานบาท

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) - - -

2560* (0.25) 0.05* - 20.94

2561 0.03 0.02** 67 8.80

* 1) เมือ่วนัท่ี 26 กมุภาพนัธ 2561 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัของบรษิทัฯ ครัง้ที ่1/2561 ไดมมีตทิีส่าํคัญดงันีจ้ายปนผล
เปนหุนสามญัในในอตัรา 20 หุนสามญัเดมิตอ 1 หุนปนผล ในราคามลูคาทีต่ราไวหุนละ 1 บาทเปนจาํนวนไมเกนิ 20,944,970 หุน 
คิดเปนอัตราหุนปนผลไมเกินหุนละ 0.05 บาท หรือคิดเปนจํานวนเงินไมเกิน 20,944,970 บาท ในกรณีที่ผูถือหุนรายใดมีเศษ
ของหุนจากการคํานวณตามสัดสวนการจัดสรรหุนปนผลดังกลาวแลว บริษทัฯ จะตัดเศษหุนดังกลาวท้ิง และจายปนผลเปนเงินสด
ในอัตราหุนละ 0.00556 บาท หรอืคดิเปนจาํนวนเงินไมเกนิ 2,329,081 บาท และ จายปนผลเปนเงินสดในอัตราหุนละ 0.00556 บาท 
หรือคิดเปนจํานวนเงินไมเกิน 2,329,081.00 บาท 

** 2) เมื่อวันท่ี 27 กุมภาพันธ 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2562 ไดมีมติอนุมัติใหเสนอ
ตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ ประจําป 2562 พิจารณาการอนุมัติการจัดสรรกําไรสําหรับป 2561 เปนทุนสํารอง
ตามกฎหมาย จํานวนเงิน 598,848.94 บาท และจายเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.02 บาท รวมจํานวนเงิน 8,796,885.68 บาท 

โดยกําหนดรายช่ือผูถือหุนเพื่อสิทธิในการรับเงินปนผลในวันที่ 13 มีนาคม 2562 และจายเงินปนผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562
 

อยางไรกต็ามบรษิทัฯ อาจมกีารจายเงินปนผลนอยกวานโยบายท่ีกาํหนดขางตนได ขึน้อยูกบัฐานะทางการเงนิ สภาพคลอง 
และความจําเปนในการใชเงินทุนหมุนเวียน หรือ ขยายกิจการในอนาคต ตามที่คณะ กรรมการบริษัทฯ และ ผูถือหุน เห็นสมควร
และอนุมัติโดยจะเสนอใหมีการจายเงินปนผลในการประชุมสามัญประจําป ถัดจากปที่ดําเนินการ
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11. โครงสร้างการจัดการ

3. นายจีเซียง ไล่
   กรรมการ

2. นายภูวสิษฏ์  วงษ์เจริญสิน 
   ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. นายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน
   ประธานกรรมการ

4. นายซือลุ๋น กัว
   กรรมการ / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

1

23
4

3

1

2

4
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8. นายสุพพัต อ่องแสงคุณ
   กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

6. นายวิวัฒน์  วงษ์เจริญสิน   
   กรรมการ

7. รศ. ดร. รุธิร์ พนมยงค์
   ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

5. นายกิติชัย  วงษ์เจริญสิน
   กรรมการ / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

9. ดร. มงคล  เหล่าวรพงศ์
   กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

5 6

7

988

5 6

7

6

9
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โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยบุคคลท่ีมีความรูและประสบการณซึ่งมีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายและ
ภาพรวมขององคกรรวมท้ังมีบทบาทสําคัญในการกําหนดตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ เพื่อใหมั่นใจวาเปน
ไปตามแผน การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯตามกฎหมายขอบังคับและมติที่ประชุมผูถือหุนรวมถึงการกํากับดูแลการบริหารงาน
ของฝายบริหารใหเปนไปตามเปาหมายและแนวทางที่กําหนดและกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกบริษัทฯและผูถือหุน

โครงสรางคณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการอิสระมากกวา 1 ใน 3 ของคณะกรรมการท้ังหมดซ่ึงจะรักษา
คะแนนเสียงในการพิจารณาเรื่องตางๆและมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบดวยกรรมการอิสระ 3 ทาน ปจจุบัน
คณะกรรมการบริษัท มีจํานวน 9 ทานประกอบดวยกรรมการ 6 ทานซึ่งเปนตัวแทนของผูถือหุนรายใหญและกรรมการอิสระ 
3 ทานซึง่เปนกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ จาํนวนกรรมการอสิระของบรษิทัฯเปนไปตามหลกัเกณฑของ ก.ล.ต. ซึง่กาํหนด
ใหจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการท้ังหมดตองเปนกรรมการอิสระ

ในการประชมุสามญัประจาํปทกุครัง้ กรรมการจะตองออกจากตาํแหนงอยางนอยจาํนวนหนึง่ในสามโดยอตัรา ถาจาํนวน
กรรมการจะแบงออกใหเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนง
ในปแรก และปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหจับสลากวาผูใดจะออก สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการท่ีอยูในตําแหนง
นานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนง ซึ่งกรรมการที่ออกจากตําแหนงไปนั้นอาจจะเลือกเขารับตําแหนงอีกก็ได

 

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการซึ่งประกอบดวยคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อทําหนาท่ีเฉพาะและเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาหรือรับทราบ ซึ่งคณะอนุกรรมการดังกลาวมีสิทธิ
ตามที่ไดรับมอบหมายตามแตละคณะ

รายช่ือคณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562 คณะกรรมการบริษัท มีจํานวน 9 ทาน ดังตอไปนี้

 ช่ือ-นามสกุล  ตําแหน่ง
1. นายสุวัชชัย วงษเจริญสิน ประธานกรรมการ 
2. นายภูวสิษฏ   วงษเจริญสิน ประธานเจาหนาที่บริหาร
3. นายจีเซียง ไล กรรมการ
4. นายซือลุน กัว กรรมการ

5. นายกิติชัย   วงษเจริญสิน กรรมการ 
6. นายวิวัฒน  วงษเจริญสิน กรรมการ

7. รศ. ดร. รุธิร พนมยงค                    กรรมการอิสระ
8. นายสุพพัต อองแสงคุณ กรรมการอิสระ
9. ดร. มงคล  เหลาวรพงศ กรรมการอิสระ

วาระการดํารงตําแหน่งกรรมการ

ในการประชมุสามญัประจาํปทกุครัง้ กรรมการจะตองออกจากตาํแหนงอยางนอยจาํนวนหนึง่ในสามโดยอตัรา ถาจาํนวน
กรรมการจะแบงออกใหเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับหนึ่งในสาม กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนง

ในปแรกและปทีส่องภายหลังการจดทะเบียนบริษทันัน้ใหจบัสลากวาผูใดจะออก สวนในปหลงัๆตอไปใหกรรมการท่ีอยูในตําแหนง
นานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนง ซึ่งกรรมการที่ออกจากตําแหนงไปนั้นอาจจะเลือกเขารับตําแหนงอีกก็ได
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ขอบเขตอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. ตองปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู ถือหุ น
เวนแตในเรื่องที่ตองไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนกอนการดําเนินการ เชน เรื่องที่กฎหมายกําหนดให ตองไดรับ
มติที่ประชุมผู ถือหุ น การทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการซ้ือหรือขายสินทรัพยที่สําคัญตามกฎเกณฑ
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือตามที่หนวยงานราชการอ่ืน ๆ กําหนด เปนตน

2. กําหนด หรือเปลี่ยนแปลงช่ือกรรมการผูมีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท
3  กาํหนดนโยบาย กลยทุธ และทิศทางการดาํเนนิงานของบรษิทัและการกํากบัดูแลใหฝายบริหารดาํเนนิการ ใหเปนไป

ตามนโยบาย กลยทุธ และทศิทางทีก่าํหนดไวอยางมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล เพือ่เพิม่มลูคาทางเศรษฐกจิสงูสดุ
แกผูถือหุนและการเติบโตอยางยั่งยืน

4. พิจารณาตัดสินใจในเรื่องที่มีสาระสําคัญ เชน แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงการลงทุนขนาดใหญ อํานาจการบริหาร 
และรายการอื่นใดตามท่ีกฎหมายกําหนด

5. ประเมินผลการปฏิบัติงานและกําหนดคาตอบแทนของฝายบริหารปฏิบัติงาน
6.   รับผิดชอบตอผลประกอบการและการปฏิบัติงานของฝาย โดยมีความต้ังใจและความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน 
7. จดัใหมรีะบบบญัช ีการรายงานทางการเงนิและการสอบบญัชีทีเ่ชือ่ถอืได รวมทัง้ดแูลใหมกีระบวนการในการ  ประเมนิ

ความเหมาะสมของการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในใหมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล การบริหาร
การจัดการความเสี่ยง การรายงานทางการเงิน และการติดตามผล

8.   ดูแลไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางผูมีสวนไดสวนเสียกับบริษัท
9. กํากับดูแลกิจการใหมีการปฏิบัติงานอยางมีจริยธรรม
10. กําหนดขอบังคับหรือระเบียบภายในของบริษัทในเรื่องตาง ๆ
11. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในการจัดทํารายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคูกับรายงาน

ของผูสอบบัญชีไวในรายงานประจําป และครอบคลุมเรื่องสําคัญ ๆ ตามนโยบายขอพึงปฏิบัติที่ดี  สําหรับกรรมการ
บริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

รายช่ือคณะกรรมการตรวจสอบ

ณ. วันที่  31  มกราคม  พ.ศ. 2562  คณะกรรมการตรวจสอบ มีจํานวน 3 ทานประกอบดวย 

ช่ือ – สกุล  ตําแหน่ง
1. รศ. ดร. รุธิร พนมยงค ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายสุพพัต อองแสงคุณ กรรมการตรวจสอบ
3. ดร. มงคล  เหลาวรพงศ กรรมการตรวจสอบ

กรรมการทัง้ 3 ทานเปนกรรมการอสิระทีเ่ปนผูมคีวามรูประสบการณเพยีงพอ ทีจ่ะทาํหนาทีใ่นการสอบทานความนาเชือ่ถอื

ของงบการเงิน และนางสาววลัยรัตน ศิลปชีวะกิจจา เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ วาระการดํารงตําแหนง

ของคณะกรรมการตรวจสอบ  คราวละ 3  ป
คณะกรรมการบริษัท เปนผูแตงตั้งกรรมการตรวจสอบอยางนอย 3 ทาน เพื่อทําหนาที่ในการเปนกรรมการตรวจสอบ

ของบริษัท กรรมการตรวจสอบแตละรายตองเปนกรรมการอิสระ และตองไมเปนกรรมการที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท ใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ 
หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท และไมเปนกรรมการของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทยอยลําดับเดียวกัน เฉพาะที่เปน

บริษัทจดทะเบียน โดยกรรมการตรวจสอบตองมีคุณสมบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมถึงประกาศ 
ขอบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่กําหนดวาดวยคุณสมบัติและขอบเขตการดําเนินงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 ทาน ตองเปนผูมีความรูความเขาใจหรือมีประสบการณ
ดานการบญัชหีรอืการเงินทีเ่พยีงพอทีจ่ะสามารถทําหนาทีใ่นการสอบทานความนาเช่ือถอืของงบการเงนิ รวมถงึการทาํหนาทีอ่ืน่
ในฐานะกรรมการตรวจสอบได
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ขอบเขตอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานรายงานทางการเงินเพือ่ใหมัน่ใจวา มคีวามถูกตองและเช่ือถอืได รวมถึงการเปดเผยขอมลูอยางเพียงพอ โดยการ
ประสานงานกับผูสอบบัญชภีายนอก และผูบรหิารทีร่บัผิดชอบจดัทาํรายงานทางการเงินทัง้รายไตรมาสและประจําป

2. สอบทานใหบรษิทัมรีะบบการควบคมุภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน  (Internal Audit)  ใหมี
ความเหมาะสมและมีประสิทธิผล   และพจิารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน  ตลอดจนใหความ
เหน็ชอบในการพจิารณาแตงตัง้  โยกยาย  เลกิจางหวัหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน  หรอืหนวยงานอ่ืนใดท่ีรบัผิดชอบ
เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน และอาจเสนอแนะ ใหมีการสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นวาจําเปนและ
เปนสิง่สาํคญั พรอมท้ังนาํขอเสนอแนะเก่ียวกับการปรับปรุงแกไขระบบการควบคุมภายในท่ีสาํคัญและจําเปนเสนอ
คณะกรรมการบริษัท โดยสอบทานรวมกับผูสอบบัญชีภายนอก และผูจัดการแผนกตรวจสอบระบบงานภายใน

3. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ 
นโยบาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท

4. พิจารณาคัดเลือก และเสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพื่อทําหนาที่เปนผูสอบบัญชี รวมถึงพิจารณาเสนอ
คาตอบแทนของผูสอบบัญชี ของบริษัทตอคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งเขารวมประชุม กับผูสอบบัญชีโดยไมมี
ฝายจัดการเขารวมประชุมดวยอยางนอยปละ 1 ครั้ง

5. สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริษัท ตามวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป 
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตามกฎหมาย และ

ขอกาํหนดของตลาดหลักทรัพย ตลอดจนการเปดเผยขอมูลของบริษทัในเร่ืองดังกลาวใหมคีวามถูกตองและครบถวน 
ทั้งนี้เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท

7. สอบทานใหบริษัทมีระบบการบริหารความเส่ียงที่เหมาะสมและมีประสทิธิภาพ
8. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ใหคณะกรรมการบริษัททราบอยางนอยปละ 4 ครั้ง
9. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท ซึ่งรายงานดังกลาว

ตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตองประกอบดวยขอมูลอยางนอยดังตอไปนี้
 (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง  ครบถวน  เปนที่เช่ือถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัท
 (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 (ค) ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของ
  ตลาดหลักทรัพย  หรือกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
 (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี
 (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
 (ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน
 (ช) ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตร
 (ซ) รายการอื่นท่ีเห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับ

  มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
10. รวมใหความเห็นในการพิจารณาแตงตั้ง ถอดถอน ประเมินผลงานของเจาหนาที่ของหนวยงานตรวจสอบภายใน
11. ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหนาที่ ใหคณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจเชิญใหฝายจัดการผูบริหาร หรือพนักงาน

ของบริษัทท่ีเกี่ยวของมาใหความเห็น เขารวมประชุมหรือสงเอกสารที่เห็นวาเกี่ยวของหรือจําเปน
12. ใหมอีาํนาจวาจางท่ีปรกึษา หรอืบคุคลภายนอกตามระเบียบของบริษทัมาใหความเห็นหรือใหคาํปรึกษา ในกรณีจาํเปน

13. คณะกรรมการตรวจสอบตองประเมินผลการปฏิบตังิานโดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมิน พรอมท้ัง
ปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่อาจเปนเหตุใหการปฏิบัติงานไมบรรลุ วัตถุประสงคในการจัดตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบใหคณะกรรมการบริษัททราบทุกป

14. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 
15. ปฏบิตังิานอืน่ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมายภายในขอบเขตหนาทีแ่ละความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายชื่อกรรมการ ตําแหนง

1. นายภูวสิษฏ  วงษเจริญสิน ประธานเจาหนาที่บริหาร

2. นายกิติชัย วงษเจริญสิน กรรมการบริหาร

3. นายซือลุน กัว  กรรมการบริหาร

4. นายสิงห วงศรุจิไพโรจน กรรมการบริหาร

5. นางศรีภา  สุริยปทมาลัย กรรมการบริหาร

รายช่ือคณะกรรมการบริหาร

วาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการบริหาร

กรรมการบริหารมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป กรรมการบริหารซ่ึงพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับเลือก
เขามาดํารงตําแหนงใหมไดอีก คณะกรรมการบริหารรับผิดชอบตอคณะกรรมการบริษัทโดยตรงและมีอํานาจหนาที่ และความ
รับผิดชอบตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ขอบเขตอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
1. กําหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ และโครงสรางการบริหารงานหลักในการดําเนินธุรกิจของบริษัทที่ใหสอดคลอง

และสนับสนุนตอสภาพเศรษฐกิจและการแขงขันที่ไดกําหนดและแถลงไวตอผูถือหุนเพื่อเสนอให คณะกรรมการ
บริษัทเห็นชอบ

2.   กําหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอํานาจการบริหารตางๆ ของบริษัท เพื่อเสนอใหคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ
3. กาํหนดโครงสรางองคกรและการกําหนดนโยบายดานกาํลังคน โดยใหครอบคลมุถงึภาพรวมในการคัดเลือก   การฝกอบรม 
 การวาจาง การสรางผูบริหารทดแทน รวมถึงการประเมินผลและหลักเกณฑการพิจารณากําหนดผลตอบแทน

ของพนักงานทุกระดับ 
4. ตรวจสอบ ตดิตามนโยบาย และแนวทางการบริหารงานดานตางๆ ของบริษทัทีก่าํหนดใหเปนไปอยางมีประสิทธภิาพ 

เอื้อตอสภาพการดําเนินธุรกิจ
5. ตรวจสอบติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทที่กําหนดใหเปนไปตามแผนธุรกิจที่ไดรับอนุมัติไว
6. ดําเนินการจัดทําธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินในการเปดบัญชี  กูยืม จํานํา จํานอง คํ้าประกันและการอ่ืน 

รวมถงึการซือ้ขายและจดทะเบยีนกรรมสทิธิท์ีด่นิใดๆ ตามวตัถปุระสงค เพือ่ประโยชนในการดาํเนนิกจิการของบรษิทั 

ภายใตอํานาจวงเงินท่ีไดกําหนดไว
7. ติดตามผลการพัฒนาระบบการจัดการ และดําเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

เลขานุการบริษัท 
 

การประชมุคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่7/2560 เมือ่วนัที ่11 สงิหาคม 2560  คณะกรรมการบรษิทัไดมมีตแิตงตัง้นางสาว
อาจารีย ศุภสินวงศชัย ดํารงตําแหนงเลขานุการบริษัท ตามมาตรา 89/15  ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

พ.ศ. 2535 แกไขโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ฉบับที่ 4  พ.ศ. 2551 โดยกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่
และความรับผิดชอบดังนี้
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รายชื่อผูบริหาร ตําแหนง

1. นายภูวสิษฏ วงษเจริญสิน ประธานเจาหนาที่บริหาร

2. นายซือลุน กัว รองประธานเจาหนาที่บริหารสายงานการตลาด ผลิตภัณฑหนัง 

3. นายกิติชัย วงษเจริญสิน รองประธานเจาหนาที่บริหารสายงานปฏิบัติการ 

4. นางศรีภา  สุริยปทมาลัย รองประธานเจาหนาที่บริหารสายงานผลิตภัณฑรองเทา และอุปกรณนิรภัย

5. นายสิงห วงศรุจิไพโรจน ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน

6. นางสาวชุติมา กิติธรากุล ผูชวยผูอํานวยการฝายตางประเทศ

7. นายธีรวัจน วงษเจริญสิน ผูชวยผูอํานวยการฝายการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ

8. นายนิธีพงษ เตชะมนตรีกุล ผูชวยผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน และรักษาการผูจัดการฝายบัญชี

9. นางสาวอาจารีย ศุภสินวงศชัย เลขานุการบริษัท

1. ใหคําแนะนําเบื้องตนแกกรรมการเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ขอกําหนดกฎระเบียบ และขอบังคับของบริษัท
และติดตามดูแลใหมีการปฏิบัติอยางถูกตองและสม่ําเสมอ

2. ดูแลใหการเปดเผยขอมูลและรายงานสนเทศในสวนที่รับผิดชอบตามระเบียบและขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

3. จัดทําและเก็บรักษาเอกสารดังตอไปน้ี
 3.1 ทะเบียนกรรมการ
 3.2 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการ
 3.3 หนังสือนัดประชุมผูถือหุนและรายงานการประชุมผูถือหุน
 3.4 รายงานประจําปของบริษัท
 3.5 รายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการและผูบริหาร

คณะผู้บริหาร

 ณ.วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562 บริษัทฯ มีผูบริหาร จํานวน 9 ทานดังนี้

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

การสรรหาคดัเลอืกบคุคลเขาเปนกรรมการของบรษิทัน้ัน  บริษทัไดเปดโอกาสใหผูถอืหุนเสนอบุคคลทีมคีณุสมบัต ิคณุวุฒิ 
ประสบการณ ศักยภาพเหมาะสมเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท  ในการประชุมสามัญผูถือหุนเปนประจําทุกป ผูถือหุนแตละ
รายจะใชคะแนนเสียงที่มีอยู เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเขาเปนกรรมการได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอย
เพียงใดไมได   โดยจะพิจารณาใหความสําคัญตอผูมีทักษะ ประสบการณที่มีความจําเปนตอการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยจะ
พิจารณาจากคุณสมบัติ ดังตอไปน้ี

1. มีคุณสมบัติสอดคลองตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
กฎของคณะกรรมการกํากับหลกัทรพัยและตลาดหลักทรพัย กฎของตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย และการกํากบั
ดูแลกิจการที่ดีของบริษัท   
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2.  มีความรู ความสามารถ และประสบการณที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพตางๆ ที่จะเปนประโยชนและเพิ่มมูลคา
ใหแกบริษัท 

3.  มีคุณลักษณะท่ีสนับสนุนและสงเสริมการดําเนินงานดานการกํากับดูแลกิจการ เพื่อสรางคุณคาใหแกบริษัท ปฏิบัติ
หนาที่ดวยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซ่ือสัตย (Accountability, Care and Loyalty) อุทิศเวลา
ไดอยางเต็มท่ี 

การเลือกและแตงตั้งกรรมการเปนไปตามวิธีการที่ระบุไวในขอบังคับของบริษัท และกรรมการที่ไดรับการ แตงตั้งจะตอง
ไดรบัอนมุตัจิากทีป่ระชมุผูถอืหุน มตทิีป่ระชมุผูถอืหุนใหถอืคะแนนเสยีงขางมากของผูถอืหุนซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลง
คะแนน  ดังนี้

1.  คณะกรรมการของบริษัทมีจํานวนไมนอยกวา 5 คน และกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการท้ังหมด
ตองมถีิน่ทีอ่ยูในราชอาณาจักร และ กรรมการของบริษทัจะตองเปนผูมคีณุสมบตัติามทีก่ฏหมายวาดวยบรษิทัมหาชน
จํากัด และกฏหมายวาดวยหลักทรัพยกําหนด

2.  ที่ประชุมผูถือหุนเปนผูแตงตั้งกรรมการโดยใชเสียงขางมากตามหลักเกณฑและวีธีการดังตอไปนี้ 
 (1) ผูถือหุนคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเทาจาํนวนหุนที่ตนถือ
 (2) ผูถอืหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสยีงทีม่อียูทัง้หมดตาม (1) เลอืกตัง้บคุคลคนเดยีวหรือหลายคน

 เปนกรรมการก็ได  แตจะแบงคะแนนเสียใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
 (3)  บคุคลซ่ึงไดรบัคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดบัลงมา เปนผูไดรบัการเลือกต้ังเปน กรรมการเทาจาํนวน
  กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับ

 ถดัลงมา มคีะแนนเสยีงเทากนัเกนิจาํนวนกรรมการท่ีจะพงึม ีหรอืจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ใหผูเปน
  ประธานเปนผูออกเสียงช้ีขาด   

3.  ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนง 1 ใน 3 ถาจํานวนกรรมการท่ีจะแบงออกใหตรง
เปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวน 1 ใน 3 กรรมการท่ีจะตองออกจากตําแหนงในปแรก และป
ทีส่องภายหลังจดทะเบียนบริษทันัน้ ใหจบัสลากกันวาผูใดจะออก สวนปหลงัๆ ตอไปใหกรรมการคนท่ีอยูในตาํแหนง
นานท่ีสุดเปนผูออกจากตําแหนง กรรมการผูออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมก็ได 

4.  กรรมการมีสิทธิไดรับคาตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บําเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน
ตอบแทนในลักษณะอ่ืน ตามขอบงัคับหรือตามท่ีประชุมผูหุนจะพิจารณา ซึง่อาจกําหนดเปนจาํนวนหรือวางเปนหลัก
เกณฑ และจะกําหนดไวเปนคราว ๆ ไป หรือจะใหมีผลตลอดไปจนกวาจะมีการเปล่ียนแปลงก็ได และนอกจากน้ัน
ใหไดรับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการตาง ๆ ตามระเบียบของบริษัท  

5. กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหนงใหยื่นใบลาออกตอบริษัท  การลาออกมีผลนับแตวันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท
6.  ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลซึ่งมี

คุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และกฎหมายวาดวย

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยเขาเปนกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวนแตวาระของ
กรรมการจะเหลือนอยกวา  2 เดือน บุคคลซ่ึงเขาเปนกรรมการแทนดังกลาวจะอยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระท่ี
ยังเหลืออยูของกรรมการท่ีตนแทนมติของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึงตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา

สามในสี่ของจํานวนกรรมการท่ียังเหลืออยู
7. ทีป่ระชุมผูถอืหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระไดดวยคะแนนเสียงไมนอย

กวาสามในสีข่องจาํนวนผูถอืหุนซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน และมหีุนนบัรวมกนัไดไมนอยกวากึง่หนึง่
ของจํานวนหุนท่ีถือโดยผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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กรรมการอิสระ
 

บริษทัฯ กาํหนดองคประกอบคณะกรรมการบริษทัใหประกอบดวยกรรมการอิสระอยางนอย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมดของบริษัท  ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดังนี้

1.  ถอืหุนไมเกนิรอยละ 1.0 ของจาํนวนหุนทีม่สีทิธอิอกเสียงทัง้หมดของบริษทับรษิทัใหญ บรษิทัยอย บรษิทัรวม ผูถอืหุน
 รายใหญ หรอืผูมอีาํนาจควบคมุของบรษิทั ทัง้นี ้ใหนบัรวมการถอืหุนของผูทีเ่กีย่วของของกรรมการอสิระรายนัน้ ๆ  ดวย
2.  ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงาน พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา หรือผูมีอํานาจควบคุม

ของบรษิทั บรษิทัใหญ บรษิทัยอย บรษิทัรวม บรษิทัยอยลาํดบัเดยีวกนั ผูถอืหุนรายใหญ หรอืของผูมอีาํนาจควบคมุ
ของบรษิทั  เวนแตจะไดพนจากการมลีกัษณะดงักลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวนัไดรบัแตงตัง้ใหเขาดาํรงตาํแหนง
กรรมการอิสระ

3. ไมมีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปนบิดา มารดา คูสมรส พี่นอง 
และบุตร  รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรับการเสนอ
ใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษทัยอย

4.  ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอยบริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนหรือ
เคยเปนผูถือหุนท่ีมีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย 
บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท  เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลว
ไมนอยกวา 2 ปกอนวันไดรับแตงตั้งใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ

5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษทั บรษิทัใหญ บรษิทัยอย บรษิทัรวม ผูถอืหุนรายใหญ หรอืผูมอีาํนาจควบคุม
ของบริษัท  และไมเปนผูถือหุนท่ีมีนัยผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของ  สํานักงานสอบบัญชี  ซึ่งมีผูสอบบัญชี
ของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู  เวนแต
จะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาว มาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันไดรับแตงตั้งใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ

6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงนิ ซึง่ไดรบัคาบรกิารเกนิกวา 2 ลานบาทตอปจากบรษิทั  บรษิทัใหญ บรษิทัยอย บรษิทัรวม ผูถอืหุนรายใหญ 
หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท  และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการ
ทางวิชาชีพน้ันดวย  เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันไดรับแตงต้ังใหเขา
ดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ

7. ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพ่ือเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปน
ผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ

8. ไมประกอบกิจการท่ีมสีภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขนัทีม่นียักบักจิการของบริษทัหรือบริษทัยอย หรอืไมเปน
หุนสวนท่ีมีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาท่ีรับเงินเดือน
ประจํา หรอืถือหุนเกนิรอยละ 1.0 ของจาํนวนหุนทีม่สีทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษทัอ่ืน  ซึง่ประกอบกจิการทีม่สีภาพ

อยางเดียวกันและเปนการแขงขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย
9. ไมมีลักษณะอ่ืนใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท



34Annual Report 2018
CPL Group Public Co.,Ltd.

12. การกํากับดูแลกิจการและการดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน

นโยบายการกํากับดูแลกิจการ

บริษัท ซีพีแอล กรุป จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทที่ไดใหความสําคัญกับการดําเนินธุรกิจตามหลักการกํากับดูแลกิจการ
ที่ดี โดยมุงสรางความเช่ือมั่นในทุกดานใหกับ นักลงทุน ผูมีสวนไดเสีย ตลอดจนผูมีสวนเก่ียวของ ดวยการบริหารจัดการธุรกิจ
ซึง่เปนการผลติและจาํหนายหนงัฟอกสาํเรจ็รปูตลอดจนอปุกรณนริภยัสวนบคุคล ดวยการคาํนงึถงึผลประกอบการทีด่ใีนระยะยาว
และความย่ังยืนทางธุรกิจ จากเหตุผลดังกลาวขางตน คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรใหนําหลักการกํากับกิจการท่ีดี 
สําหรับบริษัทจดทะเบียนป 2560 (Corporate Code Policy หรือ  GC Code) ซึ่งออกโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลกัทรพัยและตลาดหลกัทรพัย มากาํหนดเปนนโยบายในการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ีโดยไดผานการอนมุตัจิากคณะกรรมการบรษิทั 
ครั้งที่ 1/2562 เม่ือวันท่ี 27 กุมภาพันธ 2562 ดังนี้ 

หลักการปฏิบัติที่ 1 ตระหนักถงึบทบาทและความรับผดิชอบของคณะกรรมการในฐานะผูนาํองคกรท่ีสรางคุณคา
 ใหกิจการอยางยั่งยืน
หลักการปฏิบัติที่ 2 กําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายทางธุรกิจของกิจการที่เปนไปเพื่อความย่ังยืน
หลักการปฏิบัติที่ 3 เสริมสรางคณะกรรมการท่ีมีประสิทธิผล
หลักการปฏิบัติที่ 4 สรรหาและพัฒนาผูบริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
หลักการปฏิบัติที่ 5 สงเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบ
หลักการปฏิบัติที่ 6 ดูแลใหมีระบบบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม
หลักการปฏิบัติที่ 7 รักษาความนาเชื่อถือทางการเงินและการเปดเผยขอมูล

หลักการปฏิบัติที่ 8 สนับสนุนการมีสวนรวมและการส่ือสารกับผูถือหุน

หลักการปฏิบัติที่ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผดิชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นาํองค์กรท่ีสร้างคุณคา่
 ให้กิจการอย่างยั่งยืน

หลักการปฏิบัติ 1.1 บทบาทหนาทีแ่ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการทีม่ตีองการสรางคุณคาใหกจิการอยางยัง่ยนื
คณะกรรมการบรษิทั เปนผูมบีทบาทสาํคญัในการกาํกบัดแูลกจิการใหมกีารบรหิารจดัการทีด่เีพือ่ใหบรษิทัมคีวามมัง่คงในระยะยาว 
คณะกรรมการควรเขาใจบทบาทและตระหนกัถงึความรบัผดิชอบในฐานะผูนาํทีต่องกาํกบัดแูลให องคกรมกีารบรหิารจดัการทีด่ี
ซึ่งครอบคลุมถึง  

(1)  กําหนดวัตถุประสงคและเปาหมาย ดวยการดําเนินธุรกิจ
(2)  กําหนดกลยุทธ นโยบายการดําเนินงาน เพื่อเปนกรอบใหองคกรดําเนินไปสูวัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไว

ตลอดจนใหความสําคัญในการจัดสรรทรัพยากรอยางคุมคาและกอใหเกิดประโยชนสูงสุด 
(3)  มุงปรับปรุงคุณภาพอยางตอเนื่อง โดยการสรางมูลคาเพ่ิมในผลิตภัณฑ และดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพ
(4)  ยึดมั่นในบรรษัทภิบาล และมีความรับผิดชอบตอสังคม

(5)  มกีารติดตามประเมินผล ทบทวนกลยุทธ นโยบายการดําเนินงานอยางสม่ําเสมอและดูแลการรายงานผลการดําเนินงาน
เพ่ือกอใหเกิดประโยชนสูงสุดกับบริษัทและผูมีสวนไดเสียทุกคน

หลักการปฏิบัติ 1.2 หนาที่ของคณะกรรมการบริษัทในกํากับดูแลและสรางคุณคาใหแกกิจการอยางมั่งคงและยั่งยืน
ในระยะยาว

(1)  คณะกรรมการบรษิทั จะใหความสาํคญัตอผลประกอบการของบรษิทั โดยการยดึถอืปฏิบตัยิดึม่ันในกรอบการแขงขนั

ทีเ่ปนไปตามกตกิาทางการคาและจรยิธรรมทางธรุกจิทีส่อดคลองกบัของกฎหมายและหลกัของความโปรงใสและเปนธรรม

(2) คณะกรรมการบริษัท ใหความสําคัญในการกํากับดูแลใหกรรมการดํารงตนเปนแบบอยางที่ดี ในฐานะผูนําและเปน
ผูมีบทบาทในการสรางและขับเคลื่อนวัฒนธรรมในองคกร โดยยึดหลักการประกอบธุรกิจอยางมีจริยธรรม ใหความ
เคารพตอสิทธิ ความรับผิดชอบตอผูถือหุน และผูมีสวนไดเสีย รวมถึงยึดถือหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี เพื่อให
บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายในการสรางคุณคาใหแกกิจการอยางยั่งยืน
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(3)  เพือ่ใหการดําเนินธรุกจิเปนไปโดยไมมผีลกระทบตอสังคมสวนรวม คณะกรรมการบริษทัจงึจดัใหมนีโยบายจริยธรรม
ทางธุรกิจ เพื่อใชเปนหลักในการปฏิบัติสําหรับกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน

(4)  เพ่ือใหการดาํเนินธรุกิจสามารถปรบัตวัไดตามปจจยัทีเ่ปล่ียนแปลงอยางรวดเรว็ คณะกรรมการบรษิทัจงึไดมกีารกาํกบั
ดูแลส่ือสารในใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนเขาใจ และการเตรียมความพรอม ของการเปล่ียนแปลง
ที่อาจจะเกิดขึ้น และมีการติดตามผลการปฏิบัติและทบทวนนโยบายอยางสม่ําเสมอ

หลักการปฏิบัติ 1.3 หนาที่ในการกํากับดูแลของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัท มีหนาที่ดูแลใหกรรมการ ผูบริหาร ตลอดจนพนักงานทุกระดับ ปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ

ตามบทบาทหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย มีความระมัดระวังและมีความซื่อสัตยสุจริตจากการปฏิบัติหนาที่ที่มีตอองคกร โดยปฏิบัติ
ใหสอดคลองกับขอบังคับ กฎหมาย และกฎเกณฑตางๆ ที่เกี่ยวของ ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุน 

 

หลักการปฏิบัติ 1.4 ขอบเขตความรับผิดชอบและการมอบหมายงาน
คณะกรรมการบรษิทั เขาใจขอบเขตหนาทีแ่ละความรบัผดิชอบของตนเอง และเปนผูกาํหนดขอบเขตการมอบหมายหนาที่ 

และความรับผิดชอบใหประธานเจาหนาที่บริหาร และฝายจัดการ ตลอดจนติดตามดูแลใหปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย 

หลักการปฏิบัติที่ 2 กําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจของกิจการที่เป็นไปเพ่ือความยั่งยืน

หลักการปฏิบัติ 2.1 จัดการดูแลใหเปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายหลักของกิจการเปนไปเพื่อความย่ังยืน
คณะกรรมการบริษทักาํหนดใหบรษิทัมเีปาหมายขององคกรในการดําเนนิงานในกิจการมคีวามมัง่คงเปนทีน่าเชือ่ถอืและ

ไดรบัการยอมรบัจากลกูคาท่ัวโลก (Global Brand) พฒันาสินคาใหมพรอมท้ังคณุสมบัตทิีด่เียีย่ม เพือ่มุงม่ันเปนหนึง่ในธรุกจิหนงั
ฟอกสําเร็จโดยมีวิสัยทัศน คือ “ตอบโจทยดวยนวัตกรรม  เติบโตรวมกันอยางยั่งยืน ไลฟสไตลดานแฟชั่นและความปลอดภัย 
คุณภาพที่คัดสรรมาเพ่ือคุณ”  หรือ .”Innovative Solutions to your Sustainable Growth Creative Performance 
Lifestyles in Leather & Safety Products”

ซึ่งบริษัทมีนโยบายดานตาง ๆ เพื่อปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทํางานใหรวดเร็วและถูกตองโดยการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัยมาสรางสรรคผลิตภัณฑใหตรงตามกลุมลูกคา ตลอดจนมีการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพ อีกทั้งมุงมั่น
ปรบัปรงุคณุภาพอยางตอเนือ่ง โดยการสรางมลูคาเพิม่ในผลติภณัฑทีต่อบสนองความตองการของลกูคา และสรางผลติภณัฑ และ
สรางผลตอบแทนท่ีนาพอใจแกผูถอืหุน โดยคํานึงถึงหลกัธรรมภิบาลและความรับผดิชอบตอสังคม อนันาํมาสูความย่ังยนืของกิจการ

หลักการปฏิบัติ 2.2 กํากับดูแลใหมั่นใจวา วัตถุประสงคและเปาหมาย ตลอดจนกลยุทธของกิจการใหสอดคลองกับ
วัตถุประสงคเปาหมายหลักของกิจการ  โดยมีการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชอยางเหมาะสมและปลอดภัย

คณะกรรมการบริษัทกํากับดูแลใหมีการกําหนดเปาหมายที่ดําเนินดวยความนาเชื่อถือและไววางใจของลูกคามาโดย
ตลอดและรักษามาตรฐานของคุณภาพผลิตภัณฑและมุงตอบสนองความตองการของลูกคาเปนสําคัญ สรางผลตอบแทนใหกับ
ผูถือหุน ดวยการพัฒนาดานกระบวนการผลิต ลดขั้นตอนและคาใชจายในการทํางาน โดยวิธีพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ใหสามารถใชสนับสนุนงานฝายผลิต 

หลักการปฏิบัติที่ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการท่ีมีประสิทธิผล

หลักการปฏิบัติ 3.1 ความรบัผดิชอบในการกาํหนดและทบทวนโครงสรางของคณะกรรมการบรษิทัใหมคีวามเหมาะสม
เพ่ือนําองคกรไปสูวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไว 

(1) ดานคุณสมบัติ คณะกรรมการบริษัทเปนบุคคลท่ีมีคุณสมบัติที่หลากหลาย และเหมาะสมท้ังในดานความรู ทักษะ 

ประสบการณ และความสามารถ และคุณสมบัติเฉพาะที่เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท คือ ทักษะความรูและ
ความเช่ียวชาญดานการฟอกหนัง และธุรกิจที่เกี่ยวเน่ือง มีความเขาใจในธุรกิจขององคกร มีวิสัยทัศนที่กวางไกล 

สามารถใหความเห็นท่ีเปนอิสระ และแนวทางในการดําเนินธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพ 
(2)  ดานโครงสราง คณะกรรมการของบริษัท ตองเปนไปตามขอบังคับของบริษัทกําหนดไวคือ บริษัทตองมีกรรมการ

อยางนอย 5 คน และความไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจํานวนกรรมการท้ังหมดน้ันตองมีถิ่นพํานักอยูในประเทศไทย  

เพ่ือความเหมาะสมในการพิจารณาทบทวนนโยบายตาง ๆ และสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ  
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(3)  ดานการถวงดุลอาํนาจ คณะกรรมการบริษทั กรรมการท่ีเปนผูบรหิารและไมเปนผูบรหิาร ในสัดสวน 1 ใน 3 ซึง่ถือวา
เปนการสะทอนอํานาจความถวงดุลที่เหมาะสม

(3.1) กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร สามารถใหความชอบเก่ียวกับการทํางานของฝายบริหารไดอยางอิสระ
(3.2)  กรรมการอสิระของบริษทัมีจาํนวน 3 คน ซึง่เปนไปตามขอบังคับของบริษทั คอื มกีรรมการอิสระอยางนอย 

1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการท้ังหมดและมีจํานวนไมนอยกวา 3 คน และมีคุณสมบัติครบถวนตรงตาม
หลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ ตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย ซึ่งกรรมการอิสระสามารถทํางานรวมกับคณะกรรมการบริษัททั้งหมดไดอยาง
มปีระสิทธิภาพ และสามารถแสดงความเห็นไดอยางอิสระ

(4)  ดานการเปดเผยขอมูล คณะกรรมการบริษัทไดเปดเผยโครงสรางของคณะกรรมการบริษัท พรอมทั้งรายละเอียด
ขอมูลกรรมการ อายุ เพศ ประวัติการศึกษา ประสบการณ สัดสวนการถือหุน จํานวนปที่ดํารงตําแหนงกรรมการ 
และการดํารงตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไวในรายงานประจําป

หลักการปฏิบัติ 3.2 การพิจารณาเลือกประธานกรรมการ การแบงแยกหนาทีค่วามรับผิดชอบท่ีเปนอสิระกับประธาน
เจาหนาที่บริหาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจ 

ประธานกรรมการบริษัท ไมเปนบุคคลเดียวกันกับประธานเจาหนาที่บริหาร เพ่ือเปนการแบงแยกหนาที่ในการกําหนด
นโยบายและการบริหารงานประจํา และเพ่ือใหความเห็นไดอยางเปนอิสระ ประธานกรรมการเปนบุคคลท่ีมีความรู ทักษะ 
ความสามารถ และประสบการณ ในการท่ีจะนาํพาองคกรไปสูวตัถปุระสงคและเปาหมายไดอยางมปีระสทิธภิาพ ซึง่คณะกรรมการ
บริษัทไดกําหนดบทบาทหนาที่ของประธานกรรมการและประธานเจาหนาที่บริหารไวดังนี้ 

(1)  บทบาทหนาที่ของประธานกรรมการในฐานะผูนําของคณะกรรมการบริษัท
(1.1)  กํากับ ติดตาม และดูการการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

และบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายหลักขององคกร
(1.2)  ดูแลและสงเสริมใหกรรมการทุกคนมีสวนรวมในการสงเสริมใหเกิดวัฒนธรรมในองคกรที่มีจริยธรรม

และมีการกํากับดูแลกิจการที่ดี
(1.3)  หารือรวมกับประธานเจาหนาที่บริหารในการกําหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท และมี

มาตรการในการกํากับดูแลใหเรื่องสําคัญไดถูกบรรจุเปนวาระการประชุม
(1.4)  มีการจัดสรรและควบคุมเวลาใหเพียงพอและเหมาะสม สําหรับใหฝายจัดการเสนอเร่ืองและเหมาะสม
 สําหรับกรรมการท่ีจะอภิปรายในประเด็นที่สําคัญอยางทั่วถึงและสงเสริมใหกรรมการไดใชดุลพินิจ

ที่รอบคอบและใหความเห็นไดอยางอิสระ
(1.5)  ใหความสําคัญในการเสริมสรางความสัมพันธอนัดีระหวางกรรมการท่ีเปนผูบริหารและกรรมการท่ีไมเปน

ผูบริหาร และระหวางคณะกรรมการและฝายบริหาร
(2)  บทบาทหนาที่ของประธานเจาหนาที่บริหาร

(2.1)  ประธานเจาหนาที่บริหารรายงานตรงกับคณะกรรมการบริษัท
(2.2)   ประธานเจาหนาที่บริหารเปนสมาชิกของคณะกรรมการบริหาร
(2.3)   มีอํานาจในการบริหารงาน ควบคุม อนุมัติ และรับผิดชอบการดําเนินงานตามท่ีไดกําหนดไวในแผน

และกลยุทธทางธุรกิจ การบริหารงบประมาณ การปฏิบัติงาน การลงทุนและการดําเนินการตางๆ 

เพื่อปลดเปลื้องภาระของบริษัท
(2.4)  มอีํานาจในการดําเนินการตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
(2.5)  มีอํานาจในการแตงตั้งคณะกรรมการในระดับปฏิบัติการชุดตาง ๆ ตามความเหมาะสมของงาน

(2.6)  มอีาํนาจในการอนุมตัแิละจดัการคาใชจายในจาํนวนเงินทีก่าํหนดไวในอาํนาจอนุมตั ิไมเกนิอาํนาจหนาที่
ที่ไดรับมอบหมาย 

(3)  คณะกรรมการไดพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอย เพื่อใหเร่ืองสําคัญไดรับการพิจารณาอยางรอบคอบ 
และกล่ันกรองขอมูลและเสนอแนวทางพิจารณากอนเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบตอไป
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หลักการปฏิบัติ 3.3  กาํกบัดแูลใหการสรรหาและคัดเลือกกรรมการท่ีมคีวามโปรงใสและชัดเจน เพือ่ใหไดคณะกรรมการ
ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมตามท่ีกําหนดไว

(1)  คณะกรรมการบริษทัมหีนาท่ีพจิารณาแตงต้ังหรืออนุมตับิคุคลท่ีมคีวามเหมาะสมเพ่ือเปนกรรมการบริษทั จงึไดจดัตัง้
คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกกรรมการ โดยมีกระบวนการที่โปรงใส และชัดเจน เพื่อใหไดบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ
ครบถวนสอดคลองกับองคประกอบท่ีกําหนด และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแตงตั้งหรืออนุมัติ

(2)  คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ไดมีการจัดประชุมเพื่อพิจารณาหลักเกณฑ และวิธีการสรรหาบุคคล
เพือ่ใหไดกรรมการท่ีมคีณุสมบัตทิีจ่ะทําใหคณะกรรมการบริษทัมอีงคประกอบท่ีเหมาะสมและพิจารณาประวัตบิคุคล
ที่ทําการสรรหา และเสนอความเห็นตอกรรมการบริษทั กอนที่นําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนใหแตงตั้งเปนกรรมการ
ตอไป และไดเปดเผยประวัติกรรมการท่ีจะเสนอแตงตั้งใหที่ประชุมผูถือหุนไดรับทราบอยางเพียงพอเพ่ือประกอบ
การตัดสินใจ

(3)  คณะกรรมการสรรหาไดมกีารทบทวนหลักเกณฑและวิธกีารสรรหากรรมการ เพือ่เสนอแนะตอคณะกรรมการบริษทั

กอนท่ีจะมีการสรรหากรรมการท่ีครบวาระ และไดคาํนึงถงึผลการปฏิบตัหินาทีข่องกรรมการรายเดิมทีไ่ดเสนอใหตอวาระ

หลักการปฏิบัติ 3.4 การพิจารณาคาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท
(1)  คณะกรรมการบริษทัมหีนาทีใ่นการพิจารณาคาตอบแทนคณะกรรมการบริษทัใหมโีครงสรางและอัตราคาตอบแทน

ที่มีความเหมาะสมกับสภาวะอุตสาหกรรมเดียวกัน และเหมาะสมกับความรับผิดชอบเพื่อเปนแรงจูงใจให
คณะกรรมการบริษัทนําพาองคกรใหดําเนินธุรกิจไดตามเปาหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว

(2)  คณะกรรมการบรษิทัไดจดัตัง้ใหมคีณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคาตอบแทน ทาํหนาท่ีเปนผูพจิารณาคาตอบแทน
ในเบื้องตนและนําเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและขออนุมัติตอที่ประชุมผู ถือหุ น 
โดยคาตอบแทนจะอยูในระดับที่เหมาะสม ซึ่งสามารถเทียบเคียงไดกับอุตสาหกรรมเดียวกัน และจะคํานึงถึง
ความเหมาะสมและสอดคลองกับภาระหนาทีค่วามรบัผดิชอบและเพียงพอท่ีจะรักษากรรมการท่ีมคีณุสมบัตทิีต่องการ
ไวได แตในขณะเดียวกันก็ตองคํานึงถึงผลการดําเนินงานของบริษัทดวย

(3)  ผูถอืหุนจะเปนผูอนมุตัอิตัราคาตอบแทนกรรมการ ทัง้รปูแบบทีเ่ปนตวัเงนิและไมใชตวัเงนิ โดยคณะกรรมการบรษิทั
จะเปนผูพิจารณาคาตอบแทนแตละรูปแบบใหมีความเหมาะสมท้ังคาตอบแทนในอัตราคงที่และคาตอบแทนตาม
ผลดําเนินงานของบริษัท

(4)  คณะกรรมการบริษัทไดมีการเปดเผยหลักเกณฑการกําหนดคาตอบแทนกรรมการที่สะทอนถึงภาระหนาที่และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแตละคน รวมทั้งรูปแบบและจํานวนคาตอบแทนดวย 

หลักการปฏิบัติ 3.5  การควบคุมและดูแลความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่และการจัดสรรเวลาของกรรมการ
ที่เหมาะสมเพ่ือกอใหเกิดประโยชนแกบริษัทและผูมีสวนเกี่ยวของทุกคน

(1)  คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนและสงเสริมใหคณะกรรมการเขาใจในบทบาทหนาที่ของตนเอง
(2)  คณะกรรมการบริษัทจัดใหมีการรายงานการดํารงตําแหนงอื่นของกรรมการและเปดเผยไวในรายงานประจําป

(3)  คณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีมาตรการควบคุมดูแลการใชขอมูลภายในเปนลายลักษณอักษรเพื่อมิใหผูบริหาร

และพนักงานนําขอมลูภายในไปใชเพือ่ประโยชนตนเอง หรอืผูอืน่ในทางมิชอบกอนทีข่อมลูนัน้จะถูกเปดเผยตอสาธารณชน
(4) กรรมการแตละคนเขารวมประชุมไมนอยกวารอยละ 75 ของจํานวนการประชุมคณะกรรมการบริษัทท้ังหมด

ที่จัดใหมีขึ้นในรอบป
 

หลักการปฏิบัติ 3.6 จัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการบริษัททั้งแบบรายคณะและแบบ

รายบุคคล เพ่ือนําผลกาประเมินไปพัฒนาการปฏิบัติหนาที่ตอไป 
คณะกรรมการบริษทั จดัใหมกีารประเมินการปฏิบตัหินาทีข่องคณะกรรมการบริษทัทัง้คณะและรายบุคคลเปนประจําทกุป 

โดยใชวิธีประเมินดวยตนเอง เพื่อใหมีการพิจารณาทบทวน ประมวลขอคิดเห็นในประเด็นตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับบทบาท
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท โดยเห็นชอบใหใชแบบประเมินที่ปรับปรุงของศูนยพัฒนาการกํากับดูแลกิจการ
ของบรษิทัจดทะเบยีนตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทยและไดเปดเผยไวในการประเมนิไวในรายงานประจาํป ซึง่ผลการประเมนิ

ของคณะกรรมการถูกนําไปใชประกอบการพิจารณาความเหมาะสมขององคประกอบคณะกรรมการ
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หลักการปฏิบัติ 3.7 สงเสรมิใหกรรมการบรษิทัมีความรูความเขาใจในบทบาทหนาทีข่องธุรกจิและกฎหมายท่ีเกีย่วของ 
และสนับสนุนใหกรรมการบริษัทไดรับการเสริมสรางทักษะ และความรูสําหรับการปฏิบัติหนาที่กรรมการบริษัท 

กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม บริษัทไดจัดใหมีเอกสารคูมือกรรมการและขอมูลที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติ
หนาที่ของกรรมการใหม ตลอดจนกฎระเบียบขอบังคับ และกฎหมายท่ีเกี่ยวของ และจัดใหมีการใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
ธุรกิจของบริษัท เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการ และใหเขาใจถึงบทบาทหนาที่

บริษัทมีนโยบายสงเสริมใหกรรมการ ผูบริหาร และเลขานุการบริษัท ไดรับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรูจากสถาบัน
ภายนอก เชน สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors หรือ IOD) และการจัดอบรมภายใน
บริษัท เพ่ือใหมีการปรับปรุงการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น และทันตอสถานการณในปจจุบัน โดยเปดเผยขอมูลการฝก
อบรมและพัฒนาความรูอยางตอเนื่องของคณะกรรมการบริษัทในรายงานประจําป 

หลักการปฏิบัติ 3.8 ควบคุมดูแลการดําเนินงานของกรรมการบริษัทใหเปนไปดวยความเรียบรอย และแตงตั้ง
เลขานุการบริษัท เพื่อเปนการสนับสนุนการเขาถึงขอมูลที่สําคัญของคณะกรรมการบริษัท

(1)  คณะกรรมการบริษัท กําหนดใหมีประชุมคณะกรรมการไมนอยกวา 6 ครั้งตอป และไดสงหนังสือเชิญประชุมพรอม
ระเบียบวาระการประชุมกอนการประชุมลวงหนาอยางนอย 7 วัน กรณีที่กรรมการบริษัทไมสามารถเขารวมประชุม
ไดใหแจงสาเหตุใหเลขานุการ ทราบกอนการประชุมในคร้ังนั้น ๆ และเลขานุการบริษัทจะตองแจงผลการประชุม
ใหกรรมการบริษัทท่ีไมไดเขารวมประชุมไดรับทราบ

(2)  คณะกรรมการบริษัท สนับสนุนใหประธานเจาหนาท่ีบริหารเชิญผูบริหารระดับสูงเขารวมประชุมเพ่ือใหขอมูล
รายละเอียดเพ่ิมเติมในฐานะท่ีเก่ียวของกับปญหาโดยตรง และเพ่ือเปนโอกาสในการพิจารณาแผนการสืบทอดตําแหนง

(3) คณะกรรมการบริษัท สามารถเขาถึงสารสนเทศท่ีสําคัญและขอมูลที่จําเปนได จากประธานเจาหนาที่บริหาร 
เลขานุการบริษัท และผูบริหารที่ไดรับมอบหมาย

คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งเลขานุการบริษัท ซึ่งเปนผูมีคุณสมบัติ ประสบการณที่จําเปน และเหมาะสมในการปฏิบัติ
หนาท่ี โดยใหคําแนะนําเก่ียวกับกฎหมายและกฎเกณฑตาง ๆ ที่คณะกรรมการตองทราบเพ่ือเปนสนับสนุนการดําเนินงาน
ของคณะกรรมการบริษัท และไดเปดเผยคุณสมบัติและประสบการณของเลขานุการบริษัทไวในรายงานประจําป 

เลขานุการบริษทัไดรบัการสนับสนุนใหมกีารพัฒนาความรูอยางตอเน่ือง สม่ําเสมอ เพือ่เปนประโยชนตอการปฏิบตัหินาท่ี 

หลักการปฏิบัติที่ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

หลักการปฏิบัติ 4.1 การดําเนินสรรหาพัฒนาประธานเจาหนาทีบ่รหิาร และผูบรหิารระดับสงูทีจ่าํเปนตอการขับเคล่ือน
องคกรไปสูเปาหมาย

(1) คณะกรรมการบริษัทจะมอบหมายให คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ทําหนาที่ดําเนินการพิจารณา
หลักเกณฑตามกระบวนการสรรหาท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ เพื่อใหไดบุคคลท่ีมีคุณสมบัติที่เหมาะสม

เพ่ือดํารงตําแหนงประธานเจาหนาที่บริหาร และติดตามใหประธานเจาหนาที่บริหารพิจารณาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ
เหมาะสมตามหลักเกณฑมาเปนผูบริหารระดับสูง 

(2) บริษัทไดจัดทําแนวทางแผนการสืบทอดตําแหนง เพ่ือใหนโยบายการบริหารจัดการมีความตอเน่ืองในตําแหนง

ผูบริหารระดับสูง และพนักงานในตําแหนงสําคัญรับทราบวา ตนมีหนาที่ตองสงแผนการโอนงาน ตามกรอบเวลา
ที่บริษัทกําหนด ซึ่งประกอบดวยกระบวนการและขั้นตอนการทํางาน รายละเอียดของงานที่คาง วิธีการติดตอ
สื่อสารเพื่อขอขอมูลในงานรับโอน โดยแจงใหบริษัทรับทราบ เม่ือตนเองจะพนจากตําแหนง ทั้งนี้ บริษัทมีระบบการ

คัดสรรบุคลากรที่จะเขามารับผิดชอบ ในตําแหนงงานท่ีสําคัญทุกระดับอยางเหมาะสมและสามารถทํางานไดอยาง
มีประสิทธิภาพ เพื่อสรางความเชื่อม่ันใหกับนักลงทุน ผูถือหุน ตลอดจนพนักงาน วาการดําเนินงานของบริษัท

จะไดรับการสานตออยางทันทวงที 
(3) คณะกรรมการบริษทั มกีารสงเสริมและสนับสนุนใหประธานเจาหนาทีบ่ริหารและผูบริหารระดับสูง ไดรบัการอบรม

และพัฒนา เพิ่มพูนความรูและประสบการณที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน
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หลักการปฏิบัติ 4.2 กําหนดโครงสรางคาตอบแทนและการประเมินผลท่ีเหมาะสมกับบุคคลกรในองคกร
(1)  คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดโครงสรางคาตอบแทน ที่เปนเครื่องจูงใจใหประธานเจาหนาที่บริหาร ผูบริหาร

ระดับสูง และบุคลากรทุกระดับในองคกร เพื่อการปฏิบัติหนาที่ไดอยางเหมาะสม และสอดคลองกับวัตถุประสงค 
เปาหมายหลักขององคการ และสอดคลองกับผลประโยชนของกิจการในระยะยาว ซึ่งรวมถึง

(1.1)   การพิจารณาความเหมาะสมของสัดสวนคาตอบแทนรายเดือนและโบนัส
(1.2)   การกําหนดนโยบายเกี่ยวกับคาตอบแทน คณะกรรมการบริษัทจะคํานึงถึงปจจัยคาตอบแทนในระดับ

ที่ใกลเคียงกันอุตสาหกรรมเดียวกัน ควบคูไปกับผลการดําเนินการของบริษัท 
(2) คณะกรรมการบริษทัเปนผูมบีทบาทเก่ียวกบัการกําหนดคาตอบแทนและการประเมินผลงานของประธานกรรมการ

ในเรื่องดังนี้
(2.1) เหน็ชอบในหลกัเกณฑการประเมนิประธานเจาหนาทีบ่รหิาร โดยเกณฑการประเมนิผลงานเปนทีน่าพอใจ

ตอการบริหารงาน โดยสอดคลองตามวัตถุประสงคเปาหมายกลยุทธและเปาหมายหลักขององคกร 
และสอดคลองกับผลประโยชนของกิจการในระยะยาว 

(2.2) มีการประเมินผลงานประธานเจาหนาที่บริหารเปนประจําทุกป
(2.3) อนุมัติคาตอบแทนประจําปของประธานเจาหนาที่บริหาร โดยพิจารณาจากผลการประเมินการปฏิบัติ

หนาที่และปจจัยอื่นประกอบควบคูกันไป
(3)  คณะกรรมการบริษัท เปนผูใหความเห็นชอบหลักเกณฑและปจจัยในการประเมินผลงาน และอนุมัติ คาตอบแทน

ของประธานเจาหนาที่บริหาร ตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนนําเสนอ พรอมท้ังมอบหมาย
ใหประธานเจาหนาที่บริหารเปนผูพิจารณาโครงสรางคาตอบแทนของพนักงานทั้งองคกร

หลักการปฏิบัติ 4.3 สรางความเขาใจในโครงสรางและความสัมพันธของผูถือหุน ที่อาจจะมีผลกระทบตอการบริหาร
และการดําเนินงานของกิจการ 

คณะกรรมการบริษทัเขาใจในโครงสรางและความสัมพนัธของผูถอืหุน ซึง่อาจจะอยูในรูปแบบของขอตกลงภายในกิจการ
ครอบครัวไมวาจะเปนลายลักษณอักษรหรือไม ขอตกลงผูถือหุน หรือนโยบายของกลุมบริษัทแม ซึ่งมีผลกระทบตออํานาจในการ
ควบคุมการบริหารจัดการกิจการ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะคอยดูแลไมใหขอตกลงดังกลาวเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติหนาที่
ของคณะกรรมการบริษัท และควบคุมดูแลเปดเผยขอมูลตาง ๆ ตามที่มีผลกระทบตอการควบคุมกิจการ

หลักการปฏิบัติ 4.4 ติดตามและดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ทักษะ ประสบการณและแรงจูงใจ

ที่เหมาะสม เพ่ือประโยชนตอการพัฒนาองคกร
คณะกรรมการบริษัทไดใหความสําคัญกับทรัพยากรบุคล ซึ่งถือเปนทรัพยากรที่สําคัญของบริษัท โดยสนับสนุนใหมีการ

พฒันาบคุลากร ใหมคีวามรู ทักษะ และเปนการเพิม่ประสบการณในการทาํงาน เพือ่ใหสอดคลองกบัหนาทีค่วามรบัผดิชอบ ตลอดจน
ทิศทาง กลยุทธขององคกร และสภาพแขงขันทางธุรกิจ เพื่อท่ีจะไดนําความรูความสามารถมาพัฒนาตนเอง และองคกรใหมี
ประสทิธภิาพยิง่ขึน้ และมกีารจดัตัง้กองทนุสาํรองเลีย้งชพี เพือ่ใหพนกังานมกีารออมเงนิอยางเพยีงพอสําหรบัรองรบัการเกษยีณ 

พรอมทั้งสนับสนุนใหพนักงานมีความรูความสามารถในการบริหารจัดการเงิน

หลักการปฏิบัติที่ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

หลักการปฏิบัติ 5.1 ควรใหความสาํคญัและสนบัสนนุการสรางนวตักรรมทีก่อใหเกดิมลูคาแกธรุกจิควบคูไปกนักบัการ
สรางคุณประโยชนตอลูกคาหรือผูที่เกี่ยวของ และมีความรับผิดขอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม

คณะกรรมการบริษัท สงเสริมการสรางผลิตภัณฑใหมที่มีคุณภาพและมุงตอบสนองความตองการของลูกคาระดับโลก 
(Global Brand) พัฒนาศักยภาพในดานการผลิตสินคาใหมีคุณภาพและไมเปนอันตรายตอผูใชผลิตภัณฑ  บริษัทเปนสมาชิก
หนวยงานตรวจสอบระดบัสากลของโลกคอื Leather Working Group ซึง่ตองผานการตรวจสอบตามมาตรฐานสากล ดานส่ิงแวดลอม

ทุกระบบ ตลอดจน ไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 ดานโรงงานฟอกหนังรายแรกของประเทศไทย
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หลักการปฏิบัติ 5.2 ฝายจัดการประกอบธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม และสะทอน
อยูในแผนการดําเนินการ (Operational Plan) เพื่อใหมั่นใจวาทุกฝายขององคกรไดดําเนินการสอดคลองกับวัตถุประสงค 
เปาหมายหลัก และแผนกลยุทธของกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ตองเปดเผยการปฏิบัติตามนโยบายแบบนี้ใหผูมีสวนไดเสียรับทราบ โดยการจัดทํานโยบาย
ความรบัผดิชอบตอสงัคมเพือ่การพฒันาองคกรอยางยัง่ยนื โดยอางองิตามกรอบการรายงานตามมาตรฐานสากล หรอื GRI (Global 
Reporting Initiative)  โดยมีแนวทางการจัดทํารายงานความรับผิดชอบตอสังคม ดังนี้

(1) การเคารพสิทธมินุษยชนและการปฏิบตัติอแรงงานอยางเปนธรรม ไมสนับสนนุการบงัคบัใชแรงงาน (forced labor) 
หรือ แรงงานนกัโทษและไมใชการลงโทษทางกายหรือการคุกคามจากการถูกกระทํารนุแรง หรือรปูแบบอ่ืน ๆ  ของการ
ขมเหงทางกาย เพศ จติใจ หรอืทางวาจา เปนมาตรการดานระเบยีบ วนิยัหรอืการควบคุม ตอตานและไมใชแรงงานเดก็  
(child labor) โดยการไมวาจางบุคคลอายุตํ่ากวา 15 ป ไมวาในจุดประสงคใด ๆ ทั้งแบบงานประจําหรือ
งานนอกเวลา รวมท้ังการทํางานแบบมีคาจางและไมมีคาจาง  

  การวาจางแรงงานตางดาวบริษทัฯ กระทําอยางถูกตองตามกฎหมายภายใตกฎหมายแรงงาน คดัเลือกบุคคล
เพื่อวาจางใหดํารงตําแหนงตางๆ ดวยความเปนธรรมโดยคํานึงถึงคุณสมบัติของแตละตําแหนงงานคุณวุฒิ
ทางการศึกษาประสบการณและขอกําหนดอ่ืนๆ ที่จําเปนกับงานและปฏิบัติตอพนักงานทุกคนโดยเสมอภาคกัน 
ไมเลือกปฏิบัติไมมีขอกีดกันเรื่องเพศ อายุเชื้อชาติศาสนา สถานศึกษา หรือสถานะอื่นใดที่มิไดเกี่ยวของโดยตรง
กับการปฏิบัติงาน ตระหนักถึงความสําคัญของพนักงาน ดวยทราบดีวาพนักงานเปนทรัพยากรอันมีคาและ
เปนปจจัยสูความสําเร็จขององคกร จึงใหความสําคัญและดูแลใหพนักงานมีทักษะในการทํางานและมีความมั่นคง  
โดยใหคาตอบแทนท่ีเปนธรรม และเหมาะสมกับหนาทีแ่ละความรับผิดชอบ จดังานปฐมนิเทศและมอบคูมอืพนกังาน
ใหพนักงานใหมทุกทานไดรับทราบและเขาใจถึงสิทธิที่พนักงาน พึงไดรับตามการวาจางที่เปนธรรม จริยธรรม
ในดานตางๆ และยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยแรงงานอยางเครงครัด มุงพัฒนาและจัดใหมีการอบรมใหความรู
แกพนักงานอยางตอเน่ือง เพือ่เพิม่ศกัยภาพในการทาํงานใหมปีระสิทธภิาพ และสงเสรมิใหพนกังานมคีวามกาวหนา
ในอาชีพ โดยมีการพิจารณาผลงานเพ่ือเล่ือนตําแหนงในแตละป จัดต้ังกองทุนสํารองเล้ียงชีพใหแกพนักงาน
เพ่ือสนับสนุนใหพนักงานออมเงินระยะยาวไวสําหรับตนเอง และครอบครัวเม่ือลาออกจากงาน เกษียณอายุ 
ทุพพลภาพหรือเสียชีวิต จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย เพื่อดูแลรักษาสภาพแวดลอมการทํางานใหมี
ความปลอดภัยตอชีวิต และทรัพยสินของพนักงานอยูเสมอ รักษาขอมูลสวนบุคคลของพนักงาน เชน ชีวประวัติ 
ประวัติสุขภาพ ประวัติการทํางาน ฯลฯ การเปดเผย หรือการถายโอนขอมูลสวนตัวของพนักงานสูสาธารณะ 
จะทําไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากพนักงานผูนั้น ทั้งนี้การลวงละเมิดถือเปนความผิดทางวินัย เวนแตไดกระทํา
ไปตามระเบียบบริษัทหรือตามกฎหมาย 

(2)  การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม ประพฤติภายใตกรอบกติกาของการแขงขันที่ดีไมบิดเบือนขอมูลหลอกลวง 
หรือใชวิธีอื่นใดที่ไมถูกตองตามครรลองของการแขงขันที่ดี ไมแสวงหาขอมูลที่เปนความลับของคูแขงทางการคา
ดวยวิธีการท่ีไมสุจริต หรือไมเหมาะสม เชน การจายสินจาง ใหแกพนักงานของคูแขง เปนตน ไมทําลายช่ือเสียง
ของคูแขงทางการคา ดวยการกลาวหาในทางรายไมโจมตีคูแขงโดยปราศจากขอมูลอยางสมเหตุสมผล

(3) ความรับผิดชอบตอลูกคา บริษัทใหความสําคัญและเอาใจใสกับลูกคาดวยความรับผิดชอบสูงสุด โดยมุงมั่นท่ีจะ

ใหลูกคาไดรับความพึงพอใจสูงสุดทั้งดานคุณภาพและความคุมคาราคา โดยการควบคุมดูแลสินคาและบริการ
ใหมีคุณภาพ นอกจากน้ี ยังมุงพัฒนาสินคารวมถึงรักษาสัมพันธภาพท่ียั่งยืนกับลูกคา ดวยการสงมอบผลิตภัณฑ
ที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานภายใตเงื่อนไขที่เปนธรรมและตั้งอยูบนพ้ืนฐานของการไดรับผลตอบแทนที่เปนธรรม

ตอทั้งสองฝาย ทุมเท มุงมั่นพัฒนาสินคา และบริการใหมีคุณภาพและมีราคาท่ีสมเหตุสมผลทันตอสถานการณ 
มีคุณภาพไมจํากัดสิทธิของผูบริโภคและมีเงื่อนไขท่ีเปนธรรมสําหรับผูบริโภค ปฏิบัติตามสัญญา หรือเง่ือนไขตางๆ

ที่ตกลงกันไวอยางเครงครัด กรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตาม เงื่อนไขขอใดขอหนึ่ง ตองรีบแจงใหคูคา และ/หรือเจาหน้ี
ทราบลวงหนา เพื่อรวมกันพิจารณาหาแนวทางแกไข รักษาความลับของลูกคาอยางจริงจังเวนแตลูกคายินยอม
ใหเปดเผยเปนลายลักษณอักษร หรือเปนไปตามกฎหมายรวมท้ังไมนําขอมูลมาใช เพื่อประโยชนของตนเองและ

ผูที่เกี่ยวของ 
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(4)  ความรบัผดิชอบตอคูคา  โดยการจดัซือ้ จดัหาตองมีขัน้ตอนทีต่รวจสอบได เพือ่ใหเกดิความโปรงใส และกอประโยชน
สงูสุด ตองปฏบิตัติอคูคาอยางเสมอภาคบนพืน้ฐานของการแขงขนัทีเ่ปนธรรม พนักงานบรษิทัตองจดัซือ้จดัหาสนิคา

และบริการโดยคํานึงถึงความตองการความคุมคาราคา และคุณภาพมีการใหขอมูลแกผูคาอยางเทาเทียมถูกตอง
ไมมีอคติ ไมเลือกปฏิบัติตอผูคารวมทั้งมีการจัดซื้อ จัดหาที่มีความรัดกุมสอดคลองกับสถานการณในการติดตอคูคา
ใหผูตดิตอเกบ็เอกสารหลกัฐานการเจรจาการรางสญัญา การทาํสัญญาและการปฏบิตัติามสญัญาไวเปนหลกัฐาน เผ่ือใช
ตามระยะเวลาที่กําหนด  จะตองไมเรียกรับประโยชนจากการจัดซ้ือจัดหาตองวางตัวเปนกลาง ไมใกลชิดกับคูคา
จนทําใหคูคามีอิทธิพลตอการตัดสินใจจนเกินไป ปฏิบัติตามขอสัญญาอยางเครงครัดเมื่อพบวาไมสามารถปฏิบัติ
ตามสัญญาหรือคูคาไมอาจปฏิบัติตามสัญญา หรือเหตุอื่นใดที่ทําใหไมสามารถปฏิบัติตามสัญญาไดใหรายงาน
ผูบังคับบัญชาเพื่อปรึกษาในทันทีและหาแนวทางแกไขตอไป 

(5) ความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม ชุมชนและสังคมโดยรวม สนับสนุนในดานการดูแลส่ิงแวดลอม การศึกษา ศาสนา 
ศลิปะ วฒันธรรมตลอดจนขนบธรรมเนยีม ประเพณ ีทองถิน่ทีอ่งคกรตัง้อยู ดาํเนนิกจิกรรมเพือ่รวมสรางสรรคสงัคม 
ชุมชน และสิ่งแวดลอมอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหชุมชนท่ีตั้งอยูมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งที่ดําเนินการเองและรวมมือ
กับรัฐ และชุมชน ปองกันอุบัติเหตุและควบคุมการปลอยของเสียใหอยูในระดับคามาตรฐานที่ยอมรับได ปลูกฝง
จิตสํานึกในเรื่องความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมใหเกิดขึ้นในบุคลากร ปองกันและควบคุมสารตองหาม
ในผลิตภัณฑ ตามมาตรฐานท่ีลูกคากําหนดอยางเครงครัด จะดําเนินตามวัตถุประสงคเปาหมายท่ีกําหนดข้ึน
อยางเครงครัดเพื่อปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดลอมทั้งภายในและบริเวณโดยรอบ

หลักการปฏิบัติ 5.3 จัดใหมีการกํากับดูแลและการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองคกร รวมท้ังดูแลใหมีการ
นาํเทคโนโลยีและสารสนเทศของบริษทัท้ังหมดมาใชในการเพ่ิมโอกาสทางธุรกจิและพฒันาการดําเนินงาน การบริหารความเส่ียง 
เพ่ือใหกิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงค และเปาหมายหลักขององคกร

(1)  คณะกรรมการบริษัท จัดใหมีการบริหารความเสี่ยงขององคกรครอบคลุมถึงการบริหารและจัดการดานความเสี่ยง
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ จดัทาํรายงานความเส่ียงดานเทคโนโลยีรายงานตอคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเปนประจํา

(2) คณะกรรมการบริษัท จัดใหมีนโยบายความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศและนโยบายคุมครองขอมูลสวนบุคคล 
เพือ่ใชเปนมาตรการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัของระบบสารสนเทศ  ในการใชขอมลูขาวสารขององคกรในการรกัษา
ความลบั และความพรอมใชของขอมูล  รวมท้ังปองกนัไมใหมกีารนาํขอมลูไปใชในทางมชิอบหรอืเปล่ียนแปลงแกไข
ขอมูลโดยไมไดรับอนุญาต  

หลักการปฏิบัติที่ 6 ดูแลให้มีระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

หลักการปฏิบัติ 6.1 บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่จะทําใหบรรลุวัตถุประสงค
อยางมีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติใหเปนตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีเกี่ยวของ

คณะกรรมการบริษทั กาํกบัดแูลใหบรษิทัมกีารระบุความเส่ียง ทีอ่าจจะสงผลกระทบอยางรายแรงตอบรษิทัทัง้การประเมิน
ความเส่ียง ผลกระทบและโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง และมีวิธีจัดการความเส่ียงที่เหมาะสม ตลอดจนการติดตามและทบทวน
การบริหารความเสี่ยงของบริษัท โดยมอบหมายใหคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เปนผูกําหนดนโยบายการบริหารความเส่ียง

กลยุทธการบริหารความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไดเสนอตอคณะกรรมการบริษัท และรายงานผลการบริหาร
ความเส่ียงตอคณะกรรมการบริษัท และใหทุกหนวยงานทําการทบทวนประเมินความเส่ียง ปละ 1 คร้ัง เพ่ือรวบรวมและ
สรุปรายงานตอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการบริษัท

 

หลักการปฏิบัติ 6.2 จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบท่ีสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางอิสระ

คณะกรรมการบริษัทไดจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการอิสระ
อยางนอย 3 ทาน กรรมการอิสระทานหนึง่ทีไ่ดรบัการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริษทัทาํหนาทีป่ระธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาที่และความรับผิดชอบตาม กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีคุณสมบัติและหนาท่ี
ครบถวนตามหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ไดมีการกําหนดหนาที่และ
ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบไวเปนลายลักษณอกัษร ตามแนวปฏิบตัขิองหลกัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ีซึง่กาํหนดใหมี

การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบตามปกตปิละ 4 ครัง้ และมวีาระการดาํรงตาํแหนงคราวละ  และคณุสมบตัติองมคีวามเปนอสิระ 
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หลักการปฏิบัติ 6.3 คณะกรรมการบริษัท ควรติดตามดูแลและจัดการความขัดแยงของผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้น
ในบริษัท รวมถึงการปองกันการใชประโยชนอันมิควรในทรัพยสิน และการทําธุรกรรมกับผูมีความสัมพันธเกี่ยวโยงกับบริษัท
ในลักษณะที่ไมสมควร

(1) คณะกรรมการบริษัท จัดใหมีระบบรักษาความปลอดภัยของขอมูล โดยมีมาตรการควบคุมดูแลการใชภายในเปน
ลายลักษณอักษร เพื่อมิใหผูบริหาร และพนักงาน นําขอมูลภายในไปใชเพื่อประโยชนของตนเอง หรือผูอื่นในทาง
มิชอบกอนที่ขอมูลนั้นจะถูกเปดเผยตอสาธารณะชน ซึ่งเปนการเอาเปรียบผูถือหุนและกําหนดใหกรรมการและผู
บริหาร รายงานการถือหลักทรัพยของบริษัทในสวนของตนรวมถึงคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุตอสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลกัทรพัยและตลาดหลกัทรพัย ตามมาตรา 59 แหงพระราชบญัญตัหิลักทรพัยและตลาดหลกัทรพัย 
พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วัน นับจากวันท่ีมีการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพยและสงสําเนารายงานการถือหลักทรัพย
ใหสาํนกัเลขานกุารบรษิทัจดัเกบ็ไวเปนขอมลูสําหรบัจดัทาํรายงานการเปลีย่นแปลงและสรปุจาํนวนหุนของกรรมการ
เปนรายบคุคลเพือ่นาํเสนอใหคณะกรรมการบรษิทัทราบในการประชมุคณะกรรมการ เมือ่มกีารเปลีย่นแปลงการถอื
หลักทรัพยและการประชุมคณะกรรมการในคร้ังแรกของป และไดเปดเผยไวในรายงานประจําป และ แบบ 56-1 

(2)  คณะกรรมการบริษทั จดัใหมนีโยบายความมัน่คงปลอดภัยสําหรบัระบบสารสนเทศ และนโยบายคุมครองขอมลูสวน
ตวั นาํมาใชเพือ่การสนบัสนนุการดาํเนนิงานหลกัของบรษิทัใหปฏบิตักิฎหมายกาํหนดและเปนไปเพือ่ประโยชนของ
บรษิทัและผูถอืหุน ตลอดจนตดิตามตรวจสอบการกระทาํทีก่อใหเกดิความขดัแยงทางผลประโยชน รวมทัง้ปฏบิตัติาม
หลกัเกณฑของ สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลักทรพัยและตลาดหลกัทรพัยและตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทย 
เร่ือง รายการไดมาและจําหนายไปซ่ึงสินทรัพยและรายการที่เกี่ยวโยงกัน

หลักการปฏิบัติ 6.4 คณะกรรมการบริษัท กํากับดูแลใหมีการจัดทํานโยบายการตอตานคอรรัปช่ันและส่ือสาร
ในทุกระดับของบริษัท และตอบุคคลภายนอกเพื่อใหเกิดการนําไปปฏิบัติไดจริง

คณะกรรมการบริษทั กาํกับดแูลใหมจีดัทํานโยบายดานการตอตานคอรรปัช่ัน เพือ่ใชปองกันและควบคุมความเส่ียงท่ีเกิดจาก
การทจุริตคอรรปัชัน่ รวมถงึผลกระทบตอชือ่เสยีงและความนาเชือ่ถอืในเรือ่งความซือ่สตัยใหแกบรษิทัในการดาํเนนิธรุกจิ มาปรบัใช
กับการบริหารทรัพยากรบุคคล ตั้งแตกระบวนการสรรหาหรือการคัดเลือกพนักงาน โดยพนักงานที่ไดรับการคัดเลือก ตองไม
กระทําความผิดทางวินัยหรือตองโทษในความผิดที่เก่ียวกับการทุจริตคอรรัปชั่น นอกจากน้ีการเล่ือนตําแหนง การประเมินผล
การปฏิบตังิาน และการใหผลตอบแทน บรษิทัตองพิจารณาผลการปฏิบตังิานใหสอดคลองกับนโยบาย และไมมปีระวัตกิารกระทํา
ทจุรติคอรรปัชัน่ หรอืความประพฤติทีข่ดัขวางตอการปฏิบตัติามนโยบายฉบับนี ้ตลอดจนส่ือสารนโยบายและสรางความตระหนัก 
เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจเกี่ยวกับมาตรการตอตานคอรรัปชั่น โดยการปฐมนิเทศใหแกพนักงานใหมและมีกระบวนการ

ฝกอบรมทดสอบความรูเกี่ยวกับนโยบาย

หลักการปฏิบัติ 6.5 คณะกรรมการบริษัท กํากับดูแลใหบริษัท มีกลไกในเร่ืองรับเรื่องรองเรียนและการดําเนินการ 
กรณีมีการช้ีเบาะแสการทุจริตคอรรัปช่ัน

(1) คณะกรรมการบริษัท กํากับดูแลใหมีกระบวนการรับขอรองเรียนของผูมีสวนไดเสีย โดยมีชองทางการแจงเบาะแส
และขอรองเรียนเก่ียวกับการคอรรัปชั่นในหลายชองทาง รวมทั้งเปดเผยชองทางรับรองเรื่องรองเรียนในเว็บไซด 
หรือรายงานประจําปของบริษัท พรอมทั้งเปดรับขอเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการตอตานการคอรรัปชั่นจากพันธมิตร
และผูมีสวนไดเสียอยางโปรงใส

(2) คณะกรรมการบริษัท กํากับดูแลใหมีการจัดการขอรองเรียนอยางเปนระบบ เพื่อคุมครองสิทธิของผูรองเรียนและ
ผูใหขอมูลที่กระทําโดยเจตนาสุจริต โดยหามการเปดเผยขอมูแกบุคคลอื่นที่ไมมีหนาที่เกี่ยวของ เวนแตเปนการ

เปดเผย ตามคําสั่งโดยชอบดวยกฎหมาย ตามคําส่ังศาลหรือหนวยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวของ
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หลักการปฏิบัติที่ 7 รักษาความน่าเช่ือถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

หลักการปฏิบัติ 7.1   คณะกรรมการบริษัทดูแลและรับผิดชอบใหการจัดทํารายงานทางการเงินและการเปดเผยขอมูล
ตาง ๆ ถูกตอง เพียงพอ ทันเวลา และเปนไปตามกฎเกณฑ มาตรฐานและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ 

(1) คณะกรรมการบรษิทั ดแูลใหมบีคุลากรทีม่คีวามรู มปีระสบการณทีเ่หมาะสมกบัหนาทีค่วามรบัผดิชอบ และมจีาํนวน
ทีเ่พยีงพอใหสวนทีเ่ก่ียวของกับการจัดทาํและเปดเผยขอมูล ในการใหความเห็นชอบการเปดเผยขอมูล คณะกรรมการ
บริษัทคํานึงถึงปจจัยที่เกี่ยวของ ดังนี้

(1.1) ผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
(1.2) ความเหน็ของผูสอบบญัชใีนรายงานทางการเงนิและขอสังเกตของผูสอบบญัชทีีเ่กีย่วกบัระบบควบคมุภายใน 
(1.3)  ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
(1.4)  ความสอดคลองของวัตถุประสงค เปาหมายหลัก กลยุทธ และนโยบายของบริษัท

(2) คณะกรรมการบริษัท ดูแลใหมีการเปดเผยขอมูล ซึ่งรวมถึงงบการเงิน รายงานประจําป และ แบบ 56-1 ที่สะทอน
ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานอยางเพียงพอ พรอมทั้งสนับสนุนใหมีคําอธิบายและการวิเคราะหของ
ฝายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปดเผยงบการเงิน

หลักการปฏิบัติ 7.2 การติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคลองทางการเงินและความสามารถในการชําระหนี้
(1) คณะกรรมการบริษัท ดูแลใหฝายจัดการติดตามและประเมินฐานะทางการเงินของกิจการ และรายงานตอ

คณะกรรมการอยางสม่ําเสมอ พรอมท้ังรวมกันหาแนวทางแกไขอยางรวดเร็ว หากมีสญัญาณบงชีป้ญหาสภาพคลอง
ทางการเงิน 

(2)  คณะกรรมการบริษัท ดูแลใหมีการเสนอรายการ หรือความเห็นสําหรับใหท่ีประชุมผูถือหุนอนุมัติ คณะกรรมการ
บริษัทม่ันใจแลววาจะมีผลกระทบตอความตอเนื่องในการดําเนินกิจการหรือสภาพคลองทางการเงิน

หลักการปฏิบัติ 7.3 การจัดทําแผนและกลไกการแกปญหาทางการเงิน หากกิจการประสบปญหาทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัท มีการติดตามดูแลใหกิจการประกอบธุรกิจดวยความระมัดระวังอยางใกลชิด ในกรณีที่กิจการ

มีแนวโนมจะประสบปญหา หรือมีแนวโนมมีปญหาทางการเงิน โดยจัดใหมีระบบการบริหารความเส่ียงในการดําเนินงานทุกดาน
ของบริษทั โดยมอบหมายใหคณะกรรมการบริหารความเส่ียงทําหนาทีก่าํหนดนโยบายบริหารความเส่ียงเสนอคณะกรรมการบริษทั 
พรอมทั้งกํากับดูแล ทบทวน และใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบาย วิธีปฏิบัติมาตรฐานกลยุทธ และการชี้วัดความเส่ียงโดยรวม
ทีค่รอบคลมุทัง้องคกร  ประเมนิผลการปฏิบตัติามนโยบายบรหิารความเสีย่งทีก่าํหนดเพือ่ใหมัน่ใจวาความเส่ียงตาง ๆ  อยูในกรอบ

ความเส่ียงที่ยอมรับไดของบริษัท และรายงานใหคณะกรรมการบริษัททราบเปนประจํา

หลักการปฏิบัติ 7.4 การจัดทํารายงานความย่ันยืน ตามความเหมาะสมของบริษัท 
คณะกรรมการบริษทั พจิารณาใหจดัทํานโยบายความรับผดิชอบตอสงัคมเพ่ือการพัฒนาองคกรอยางย่ังยนื สอดคลองกับ

วิสัยทัศนขององคกร คือ “ตอบโจทยดวยนวัตกรรม  เติบโตรวมกันอยางยั่งยืน ไลฟสไตลดานแฟช่ันและความปลอดภัย คุณภาพ
ที่คัดสรรมาเพ่ือคุณ”  หรือ .”Innovative Solutions to your Sustainable Growth Creative Performance Lifestyles 
in Leather & Safety Products” ไดถูกนําไปเชื่อมโยงกับการบวนการทํางานของฝายตาง ๆ ในองคกร เพื่อเปนแรงหนุนและ
ขบัเคลือ่นกระบวนการสรางความยัง่ยนืใหองคกร โดยการการดําเนนิกจิการดวยความรับผดิชอบตอสังคม และรายงานความย่ังยนื
ที่มีความเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งยึดหลักการเปดเผยขอมูลการปฏิบัติตามกฎหมาย จรรยาบรรณ นโยบาย
ตอตานคอรรัปชั่น การปฏิบัติตอพนักงาน และผูมีสวนไดเสีย อยางเปนธรรม รวมทั้งความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม 

หลักการปฏิบัติ 7.5 จัดใหมีหนวยงานนักลงทุนสัมพันธเพื่อทําหนาที่ตัวอยางในการติดตอ สื่อสารระหวางบริษัท 
กับผูถือหุน และผูมีสวนไดเสีย 

คณะกรรมการบรษิทั จดัใหมนีโยบายสือ่สารและนโยบายการเปดเผยขอมลูตอบคุคลภายนอกเปนอยางเหมาะสม เทาเทยีม 
ทนัเวลา และใชชองทางทีเ่หมาะสม ปกปองขอมูลลับทีอ่าจจะมผีลตอราคาหลกัทรพัยและมอบหมายใหประธานเจาหนาทีบ่รหิาร 
และผูบรหิารสงูสุดดานการเงนิของบรษิทั เปนผูใหขอมูลกบับคุคลภายนอก และยงัไดใหฝายจดัการกาํหนดทศิทางและสนบัสนนุ
งานดานนักลงทุนสัมพันธเพื่อใหการสื่อสารและการเปดเผยขอมูลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
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หลักการปฏิบัติ 7.6 สงเสริมใหนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชการเผยแพรขอมูลของบริษัท
คณะกรรมการบริษัท พิจารณาใหมีการเปดเผยขอมูลตอผูมีสวนไดเสียทั้งภายในและภายนอกองคกร ซึ่งประกอบดวย

ขอมูลที่เปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยผานชองทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเว็บไซดของบริษัท 
โดยสมํ่าเสมอเพื่อใหขอมูลเปนปจจุบัน

หลักการปฏิบัติที่ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการส่ือสารกับผู้ถือหุ้น

หลักการปฏิบัติ 8.1 การเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสวนรวมในการตัดสินใจในเรื่องสําคัญของบริษัท 
(1) คณะกรรมการบรษิทัดแูลและใหความสาํคญัในทกุประเดน็ทีส่าํคญั ทัง้ประเดน็ทีถ่กูกาํหนดในกฎหมายและประเดน็

ที่อาจมีผลกระทบตอทิศทางการดําเนินงานของกิจการ จะถูกบรรจุเปนวาระการประชุมผูถือหุน เพื่อใหที่ประชุม
ผูถอืหุนพิจารณา และ/หรือ อนุมัติในเรื่องสําคัญนั้น ๆ 

(2)  คณะกรรมการบริษัทมีการสนับสนุนการมีสวนรวมตาง ๆ ของผูถือหุน ดังนี้
(2.1) เปดโอกาสและกําหนดหลักเกณฑใหผู ถือหุ นสวนนอยสามารถเสนอวาระการประชุมลวงหนา

กอนวันประชุม โดยคณะกรรมการบริษัทจะเปนผูพิจารณาเรื่องที่ผูถือหุนเสนอ วาควรบรรจุเปนวาระ
การประชุมหรือไม ถาไมสมควร จะชี้แจงเปนลายลักษณอักษรไปยังผูถือหุนที่ไดทําการเสนอวาระ
เขามาและเปดเผยไวในเว็บไซดของบริษัท

(2.2)  เปดโอกาสและกําหนดหลักเกณฑใหผูถือหุนสวนนอยเสนอชื่อบุคคล เพื่อเขาดํารงตําแหนงกรรมการ
เปนการลวงหนา ซึ่งหลักเกณฑไดเปดเผยไวบนเว็บไซดของบริษัทใหผูถือหุนทราบเปนการลวงหนา 

(3) คณะกรรมการบริษทั ดแูลใหจดัทาํหนงัสือเชิญประชุมผูถอืหุนทีม่ขีอมลูถกูตอง ครบถวนและเพียงพอตอการใชสทิธิ
ของผูถือหุน

(4) คณะกรรมการบริษัทดูแลใหสงเอกสารการประชุมพรอมเอกสารท่ีเกี่ยวของ ใหผูถอืหุนลวงหนาไมนอยกวา 14 วัน 
พรอมท้ังเผยแพรบนเว็บไซดของบริษทัเปนเวลา 15 วนักอนการประชุม และไมนอยกวา 7 วนักอนการประชุม สาํหรบั
เอกสารการประชุมภาษาอังกฤษ 

(5) คณะกรรมการบริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนสงคําถามลวงหนากอนวันประชุม โดยกําหนดหลักเกณฑการสงคําถาม
ลวงหนา และไดเผยแพรไวบนเว็บไซดของบริษัท

(6) หนงัสอืเชญิประชุมผูถอืหุนและเอกสารท่ีเกีย่วของ ไดมกีารจัดทาํเปนทัง้ภาษาองักฤษ และเผยแพรบนเวบ็ไซดบรษิทั

หลักการปฏิบัติ 8.2 ดแูลใหการดาํเนนิเกีย่วกับการจดัประชมุผูถอืหุนเปนไดดวยความเรยีบรอย โปรงใส และเอือ้ตอการใช
สทิธขิองผูถอืหุน 

(1) คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดวันเวลาที่เหมาะสม และเพียงตอการอภิปราย และกําหนดสถานท่ีประชุมที่สะดวก
ตอการเดินทาง 

(2)  ไมมกีารจํากัดโอกาสในการเขารวมประชมุหรอืสรางภาระใหกบัผูถอืหุน คอืไมมกีารกาํหนดใหผูถอืหุน หรอืผูรบัมอบ
ฉันทะตองนําเอกสารหรือหลักฐานแสดงตนเกินกวาที่กําหนดไว

(3)  คณะกรรมการบริษทัสงเสริมใหใชบตัรลงคะแนนเสียง และนําเทคโนโลยีมาใชในการประชุมสามัญผูถอืหุนดวยการใช 

Barcode ในการลงทะเบียน การลงคะแนนเสียง การนับคะแนน และแสดงผล เพือ่ความสะดวกรวดเร็ว ถกูตองแมนยาํ 
(4)  ประธานกรรมการเปนประธานทีป่ระชมุผูถอืหุน ทาํหนาทีด่แูลใหการประชมุเปนไปตามกฎหมาย กฎเกณฑทีเ่กีย่วของ 

และขอบังคับบริษัท พรอมท้ังเปนผูจัดสรรเวลาสําหรับแตละวาระอยางเหมาะสม และเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดง

ความเห็นและตั้งคําถามตอที่ประชุมในเร่ืองที่เกี่ยวของกับบริษัทได 
(5)  ไมมีการเพิ่มวาระการประชุมนอกเหนือจากที่ระบุไวในหนังสือเชิญประชุม หรือแจกเอกสารเพ่ิมเติมในที่ประชุม 

ซึ่งถือวาเปนการริดรอนสิทธิของผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเองได
(6) กรรมการ ผูบริหาร ผูสอบบัญชี และสักขีพยานในการตรวจนับคะแนน รวมประชุมสามัญผูถือหุนเปนประจําทุกป
(7)  กอนเร่ิมการประชุม ที่ประชุมจะแจงจํานวน สัดสวนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมดวยตนเอง และของผูถือหุน

ที่มอบฉันทะ วิธีการประชุม การลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง



45Annual Report 2018
CPL Group Public Co.,Ltd.

(8) ในวาระการเลือกตั้งกรรมการ ประธานที่ประชุมจะใหสิทธิผูถือหุนในการแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคล
(9) มีการใชบัตรลงคะแนนเสียง และมีบุคคลท่ีเปนอิสระเปนสักขีพยานในการตรวจนับคะแนน และเปดเผยผล

การลงคะแนนเสียงท่ีเห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง และบัตรเสียในแตละวาระใหที่ประชุมรับทราบพรอมท้ัง
บันทึกไวในรายงานการประชุม 

หลักการปฏิบัติ 8.3 ดูแลใหมีการเปดเผยมติที่ประชุม และรายงานการประชุมเปนไปอยางถูกตองและครบถวน
(1) คณะกรรมการบริษัทดูแลใหมีการเปดเผยมติที่ประชุมพรอมผลการลงคะแนนเสียงภายในวันถัดไปหลังวันประชุม

ผูถือหุน ผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพยและบนเว็บไซตของบริษัท
(2)  สงสําเนารายงานการประชุมผูถือหุนใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผูถือหุน
(3) ดูแลใหรายงานการประชุมมีการบันทึกขอมูลที่สําคัญดังนี้

(3.1) รายชื่อกรรมการ และผูบริหารที่เขารวมประชุม และสัดสวนกรรมการที่เขารวมประชุมและที่ไมได
เขารวมประชุม

(3.2)  วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน มติที่ประชุม และผลการลงคะแนนของแตละวาระ
(3.3)  ประเด็นคําถามคําตอบในที่ประชุม รวมทั้งชื่อ-นามสกุลของผูถามและผูตอบ 

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
ตามที่กลาวขางตน บริษัทฯใหความสําคัญกับการเปดเผยขอมูลและความโปรงใส โดยไดกําหนดนโยบายดานการ

เปดเผยขอมลู ความโปรงใส รายงานทางการเงนิ การเปดเผยสารสนเทศทางการเงนิและขอมูลอืน่ๆทีเ่กีย่วของกับการดาํเนนิธรุกจิ
และผลประกอบการของบริษัทฯ ในแงของความถูกตอง ครบถวน เพียงพอ เช่ือถือได และทันเวลาอยางสมํ่าเสมอ ใหกับ
ผูถอืหุน นกัลงทนุ นกัวเิคราะหหลกัทรพัย ตลอดจน บคุคลทัว่ไป คณะกรรมการบรษิทัมุงมัน่ทีจ่ะดแูลใหมกีารปฏบิตัติามกฎหมาย
ขอบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวของเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลและความโปรงใสอยางเครงครัด  เม่ือกรรมการบริษัทหรือผูบริหาร
มีการเปลี่ยนแปลงในการซื้อขายหุนตามขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) 
ทางบริษัทฯกําหนดใหกรรมการและผูบริหารตองรายงานขอมูลใหกับหนวยงานกํากับดูแลทราบตลอดเวลาโดยเครงครัด 

ในการดูแลเรือ่งการใชขอมลูภายในของบริษทัฯน้ัน บรษิทัไดมมีาตรการปองกันขอมูลภายในโดยไดกาํหนดเปนขอปฏบิตัิ
ไวในคูมือจริยธรรมธุรกิจ ในหัวขอความขัดแยงทางผลประโยชนและการรักษาขอมูลอันเปนความลับ โดยเฉพาะการใชขอมูล
ของบริษทัฯ บริษทัถือวาเปนความรับผดิชอบของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานท่ีจะตองเก็บรักษาขอมูลความลับของบริษทัฯ
อยางเครงครัด โดยเฉพาะอยางย่ิงขอมูลภายในที่ยังไมเปดเผยตอสาธารณะ หรือขอมูลที่มีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจ
หรือราคาหุน ในสวนของกรรมการไดมีการกําหนดขอปฏิบัติไวในแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัท และกําหนดไว
ในขอปฏิบัติจริยธรรมธุรกิจ โดยมีขอกําหนดดังนี้

1.  กรรมการผูบริหาร และพนักงานบริษัททุกระดับตองไมใชขอมูลภายใน (Inside Information) ของบริษัท ที่มี
สาระสําคัญและยังไมไดเปดเผยตอสาธารณชนเพื่อประโยชนของตนเองหรือผูอื่น 

2.  พนักงานบริษัททุกระดับตองรักษาและปกปดขอมูลลูกคาและขอมูลทางการคาไวเปนความลับ พนักงานบริษัท 
ตองไมเปดเผยความลับของลูกคาท้ังตอพนักงานดวยกัน และบุคคลภายนอกที่ไมเกี่ยวของเวนแตเปนขอบังคับ 
โดยกฎหมายใหเปดเผย การเปดเผยเพือ่วตัถปุระสงคทางการฟองรองคดหีรอืคณะกรรมการบรษิทัอนมุตัใิหมีการเปดเผย 

3.  หามกรรมการผูบริหาร พนักงานบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวของกับขอมูลเปดเผย หรือสงผานขอมูล หรือความลับ
ของบริษัทไปยังบุคคลที่ไมเกี่ยวของ ซึ่งรวมถึงบุคคลในครอบครัว ญาติพี่นอง เพื่อนฝูง เปนตน 

4.  การเปดเผยขอมลูตองเปนไปโดยพนกังานบรษิทัทีม่อีาํนาจหนาที ่พนกังานทัว่ไปไมมหีนาทีเ่ปดเผยขอมูล เมือ่ถกูถาม
ใหเปดเผยขอมูลที่ตนไมมีหนาที่เปดเผยใหแนะนําผูถามสอบถามผูที่ทําหนาที่เปดเผยขอมูลนั้นเพื่อใหการใหขอมูล
ถูกตองและเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

5.  ไมใหคําแนะนําในการซ้ือขายหลักทรัพยของบริษัท เวนแตเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับหนาที่การงานที่ไดรับ มอบหมาย
จากบริษัท 

6.  บริษัทจะมีการออกประกาศแจงหามซื้อ/ขายหลักทรัพยในชวงเวลาการจัดทํางบการเงินทั้งรายไตรมาสและรายป 
ผานชองทางการส่ือสารภายในองคกรตอกรรมการ ผูบริหารและพนักงานบริษัทจนกวาจะมีการประกาศใหทราบ 
เปนลายลักษณอักษรถึงวันท่ีสามารถทําการซื้อ/ขายไดตามปกติ 
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7.  กรรมการ ผูบริหาร พนักงานตั้งแตระดับผูจัดการแผนกขึ้นไป เมื่อมีการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัท ใหจัดทํา
รายงานการซ้ือขาย นัน้ภายใน 3 วนัทาํการ และ รายงานการถือครองหลักทรัพยของตนหรือบคุคลท่ีมคีวามเก่ียวของ
ตามหลักเกณฑพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เปนรายไตรมาสตอเลขานุการบริษัทฯ  

นอกจากนี้บริษัทฯไดกําหนดในนโยบายบรรษัทภิบาลที่จะไมใหกรรมการ ผูบริหารและพนักงานใชโอกาสจากการเปน
กรรมการ ผูบริหารหรือพนักงานบริษทัฯ แสวงหาผลประโยชนสวนตน โดยหามไมใหกรรมการประกอบธุรกิจท่ีแขงขนักับบริษทัฯ 
หลีกเลี่ยงการทํารายการที่เกี่ยวโยงที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทฯ  ในกรณที่จําเปนตองทํารายการ
ดงักลาว บริษทัฯตองดูแลใหทาํรายการดวยความโปรงใส เทีย่งธรรม เสมอเหมือนการทํารายการกับบคุคลภายนอก ทัง้นี ้กรรมการ 
ผูบริหาร หรือพนักงานท่ีมีสวนไดเสียในรายการน้ันจะตองไมมีสวนในการพิจารณาอนุมัติ หากรายการน้ันเขาขายเปนรายการ
ที่เกี่ยวโยงกันภายใตประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ รวมทั้งเปดเผยขอมูล
รายการท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนอยางเครงครัด นอกจากน้ันในแนวปฎิบัติของกรรมการบริษัทฯไดมีการกําหนด
แนวทางสําหรับกรรมการหากไดรับรูขอมูลที่ยังไมไดเปดเผยตอสาธารณะและกําหนดให มีการรายงานการถือครองหลักทรัพย
ของกรรมการและผูบริหารที่มีการเปลี่ยนแปลง

ในสวนของการพัฒนาระบบควบคุมการใชขอมูลภายในบริษัทฯไดนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information 
Technology: IT) มาใชควบคุม เชน ระบบการปองกนัการเขาถงึขอมลูของบริษทัฯจากบุคคลภายนอก ระบบควบคุมระดบัการเขาถงึ

ขอมูลของบริษัทฯของพนักงานในระดับตางๆ ใหตรงกับความรับผิดชอบ การดูแลเร่ืองการใชขอมูลภายในของบริษัทนั้น บริษัท
ไดกําหนดไวในขอบังคับการทํางานของพนักงานทุกระดับ ในหมวดวินัยและบทลงโทษ โดยกําหนดวาพนักงานผูใดไมปฏิบัติตาม
หรือฝาฝนวินัยที่กําหนดไวใหถือวาพนักงานผูนั้นกระทําผิดวินัยและตองไดรับโทษตามลักษณะแหงความผิดโดยมีใจความวา 
“เปดเผยความลับของบริษัทฯเจตนาทําลายช่ือเสียง ความนาเชื่อถือหรือผลิตภัณฑของบริษัทอันเปนเหตุใหบริษัทฯไดรับ
ความเสียหายหรือสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ” พนักงานผูกระทําความผิดจะไดรับโทษรุนแรงถึงขั้นไลออก

การเปิดเผยข้อมูลของการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการแต่ละชุด

จํานวนครั้งที่เขารวมประชุม/
จํานวนครั้งที่ประชุม

คณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน

การเขารวมประชุมผูถือหุน

1. นายสุวัชชัย วงษเจริญสิน 6/6  2/2

2. นายกิติชัย   วงษเจริญสิน 5/6 1/2

3. นายภูวสิษฎ  วงษเจริญสิน 6/6 1/1 2/2

4. นายจีเซียง ไล 4/6 2/2

5. นายซือลุน  กัว  6/6 2/2

6. นายวิวัฒน วงษเจริญสิน 6/6 1/1 2/2

7. รศ.ดร. รุธิร พนมยงค 5/6 4/4 2/2

8. นายสุพพัต อองแสงคุณ 6/6 4/4 2/2

9. ดร.มงคล  เหลาวรพงศ 6/6 4/4 1/1 2/2
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ความรับผิดชอบต่อสังคม 
(Corporate Social Responsibilities : CSR)

นโยบายและภาพรวม 
บริษัท ซีพีแอล กรุป จํากัด (มหาชน) มีนโยบายดําเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social 

Responsibility CSR ) ดาํเนนิธรุกจิภายใตหลกัจรยิธรรม และการกาํกบัดแูลกจิการทีด่มีคีวามรบัผิดชอบตอสงัคมและสิง่แวดลอม  
บริษทัฯประกอบธุรกิจและจดัทาํกิจกรรมตางๆ ทีส่งเสรมิใหพนกังานมีสวนรวมในกิจกรรมท่ีมคีวามรับผดิชอบตอสงัคมเพ่ือนาํไปสู
การเติบโตอยางย่ังยนืของกิจการและสังคมโดยรวม คาํนงึถึงผลกระทบท่ีอาจจะมีผลตอผูมสีวนไดสวนเสีย ไดแก ผูถอืหุน พนกังาน 
ชุมชนที่บริษัทฯประกอบกิจการอยู ลูกคา คูคา และหนวยงานภาครัฐตลอดจนถึงสังคมและประเทศชาติ 

บริษทัฯ มไิดจดัทาํรายงานความรบัผดิชอบตอสังคม แตไดดาํเนนิการและปฏบิตัดิานความรบัผดิชอบตอสังคม โดยแสดงถงึ
กรอบการดาํเนนิงานความรับผดิชอบตอสงัคมอยางมแีบบแผน โดยยดึมัน่ในวสิยัทศัน  “ตอบโจทยดวยนวัตกรรม  เติบโตรวมกัน
อยางย่ังยืน ไลฟสไตลดานแฟชั่นและความปลอดภัย คุณภาพที่คัดสรรมาเพื่อคุณ” จึงไดกําหนดแนวทางในการดําเนินธุรกิจ
ตามหลักการความรับผิดตอสังคมโดดําเนินการตามหลักการ 8 ขอดังนี้

(1) การประกอบธุรกิจดวยความเปนธรรม บริษัทฯมุงมั่นเปนตนแบบท่ีดีของโรงงานฟอกหนังในประเทศไทย โดยการ
สรางความนาเช่ือถือใหกับผูลงทุนและผูมีสวนไดสวนเสียตอการดําเนินธุรกิจ มุงมั่นพัฒนาและบริหารจัดการธุรกิจ
ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี สรางมาตรฐานที่เปนสากล เปนที่ยอมรับทั่วโลก เพื่อเปนส่ิงยืนยันการทํางาน 
และศักยภาพของบริษัทฯ ใหมีความนาเช่ือถือ และยอมรับกันในสังคมวงกวาง ใหความเปนธรรม โปรงใส ใหขอมูล
ที่ชัดเจนและถูกตองพรอมเปดเผยขอมูล 

(2) การตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาอนุมัตินโยบายการตอตานคอรรัปชั่น ในการ
ประชุมคร้ังที ่4 เม่ีอวนัที ่14 สงิหาคม 2561 และไดประกาศใช เมือ่วนัที ่1 กนัยายน 2561 พรอมท้ังกาํกบัทกุหนวยงาน
ที่เก่ียวของใหยึดถือปฏิบัติ และไดระบุไวในคูมือจรรยาบรรณธุรกิจ ดังนี้ 

1) หามเรียกรองส่ิงของหรือผลประโยชนอื่นใดจากบุคคลอ่ืนที่มีหนาที่หรือธุรกิจ ที่เกี่ยวของ ท้ังนี้ไมวากับ
 โดยตนเองหรือผูอื่น  
2) หามรับสิง่ของหรือผลประโยชนอืน่ใดจากบุคคลอ่ืนทีม่หีนาทีห่รือธรุกิจเก่ียวของกับองคกรเวนแตในโอกาส 
 หรือเทศกาลอันเปนประเพณีนิยมที่คนทั่วไปพึงปฏิบัติตอกันโดยสิ่งของหรือประโยชนอื่นใด  ทั้งนี้การรับ
 ดังกลาวตองไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจอยางหนึ่งอยางใดโดยไมเปนธรรมตอการปฏิบัติหนาที่

3) การรับสิ่งของหรือประโยชนอื่นใดที่ไมเปนไปตามหลักเกณฑในขอ 2) โดยความจําเปนอยางยิ่งเพื่อรักษา
 ความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล ใหผูรับรายงานผูบังคับบัญชาของตนทราบ

4) การรับสิ่งของหรือประโยชนอื่นใดท่ีใหแกกันในกิจกรรมตางๆ ระหวางองคกร หรือเปนการ
เชื่อมสัมพันธไมตรีระหวางองคกรใหผูรับรายงานผูบังคับบัญชาของตนทราบ

บริษัทฯ เปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสียสามารถแจงเบาะแสผาน E-mail และกําหนดมาตรการคุมครองผูแจงแบะแส ไวใน

นโยบายตอตานคอรรัปชั่น ซึ่งมีรายละเอียดข้ันตอนของการรับเร่ืองรองเรียน และการพิจารณาขอรองเรียน โดยไดประกาศใช
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2561 

(3) – (4)  การเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม  บริษัทฯ เคารพในเกียรติของพนักงาน 

  ในสถานที่ทํางานของเรากําหนดใหกรรมการ ผูบริหารและพนักงานเขารวมในการเคารพสิทธิมนุษยชนและ

   สทิธใินการทาํงาน ทัง้ระบบขององคกรมนีโยบายทีจ่ะปฏบิตัติามกฏหมาย และขอบงัคับทีเ่กีย่วของกบัพนักงาน 
   และหลักการเก่ียวกับมนุษยชนขั้นพื้นฐานตามเกณฑสากล โดยไมแบงแยกถิ่นกําเนิด เช้ือชาติ เพศ อายุ สีผิว 
   ศาสนา ความพิการ ฐานะ ชาตติระกูล สถานศึกษา สงเสรมิความเสมอภาค ไมใชแรงงานเด็ก  โดยมีขอกาํหนด
   ดังนี้ 
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• ไมสนับสนุนการบังคับใชแรงงาน (forced labour) หรือ แรงงานนักโทษและไมใชการลงโทษทางกาย
 หรือการคุกคามจากการถูกกระทํารุนแรง หรือรูปแบบอื่นๆของการขมเหงทางกาย เพศ จิตใจ หรือทาง
 วาจา เปนมาตรการดานระบียบ วินัยหรือการควบคุม 
• ตอตานและไมใชแรงงานเด็ก (child labour) โดยการไมวาจางบคุคลอายตุํา่กวา 15 ป ไมวาในจดุประสงคใด
 ทั้งแบบงานประจําหรืองานนอกเวลา รวมทั้งการทํางานแบบมีคาจางและไมมีคาจาง 
• การวาจางแรงงานตางดาวบริษัทฯ กระทําอยางถูกตองตามกฎหมายภายใตกฏหมายแรงงาน 
• บริษัทจะคัดเลือกบุคคลเพื่อวาจางใหดํารงตําแหนงตางๆ ดวยความเปนธรรมโดยคํานึงถึงคุณสมบัติ
 ของแตละตาํแหนงงาน คณุวฒุทิางการศึกษาประสบการณและขอกาํหนดอ่ืนๆ ทีจ่าํเปนกบังาน และปฏิบตั
 ตอพนักงานทุกคนโดยเสมอภาคกัน ไมเลือกปฏิบตัไิมมขีอกดีกนัเร่ืองเพศ อายุเช้ือชาติศาสนา สถานศึกษา 
 หรือสถานะอื่นใดท่ีมิไดเกี่ยวของโดยตรงกับการ ปฏิบัติงาน 
• บริษัทตระหนักถึงความสําคัญของพนักงานดวยทราบดีวาพนักงานเปนทรัพยากรอันมีคา และเปนปจจัย
 สูความสําเร็จของบริษทัฯ จงึใหความสําคัญและดูแลใหพนกังานมีทกัษะในการทํางานและมีความม่ันคง  โดย 

o ใหคาตอบแทนท่ีเปนธรรมและเหมาะสมกับหนาที่และความรับผิดชอบ 
o จดัใหมกีารตรวจสขุภาพพนกังานเปนประจาํปทกุป เพือ่ใหพนกังานสามารถทราบไดวาปจจบุนั สุขภาพ

ของตวัเองเปนอยางไร และไดรบัการรกัษาหรอืปองกนัไดอยางทนัทวงท ีและยงัสรางความ  ตระหนกั
ใหพนักงานดูแลสุขภาพไดอยางมีประสิทธิภาพ

o จัดงานปฐมนิเทศและมอบคูมือพนักงานใหพนักงานใหมทุกทานไดรับทราบและเขาใจถึงสิทธิ
ที่พนักงานพึงไดรับตามการวาจางที่เปนธรรม จริยธรรมในดานตางๆ และยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมาย
วาดวยแรงงานอยางเครงครัด 

o มุงพัฒนาและจัดใหมีการอบรมใหความรูแกพนักงานอยางตอเนื่อง  เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทํางาน
ใหมีประสิทธิภาพ และสงเสริมใหพนักงานมีความกาวหนาในอาชีพ โดยมีการพิจารณาผลงาน
เพื่อเลื่อนตําแหนงในแตละป 

o จดัต้ังกองทุนสาํรองเล้ียงชีพใหแกพนกังานเพ่ือสนับสนุนใหพนกังานออมเงินระยะยาวไว สาํหรับตนเอง 
และครอบครัวเมื่อลาออกจากงาน เกษียณอายุ ทุพพลภาพหรือเสียชีวิต

 

• จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย และกําหนดนโยบายความปลอดภัยในสถานประกอบการ

 คณะกรรมการปลอดภัย (คปอ) เพ่ือดูแลรักษาสภาพแวดลอมการทํางานใหมคีวามปลอดภัยตอชีวติ และ
 ทรัพยสินของพนักงาน ไดมีการจัดประชุมและจัดทํารายงานทุกเดือน จัดใหมีการวางแผนและฝกอบรม

 ระบบปองกันอัคคีภัย และซอมหนีไฟใหกับพนักงานเปนประจําทุกป ปละ 2 ครั้ง นอกจากน้ียังไดวาจาง
 ทีมวิศวกรรมควบคุมตามกฏหมายซึ่งผานการขึ้นทะเบียนเปนผูตรวจสอบอาคารและอุปกรณ ใหมา

ดําเนินการตรวจสอบอาคารและอุปกรณประกอบอาคารเปนประจําทุกป

• จดัตัง้คณะกรรมการสวัสดกิารในสถานประกอบการ เพือ่เปนเสมือนส่ือกลางในการถายทอดความตองการ
 ดานสวัสดิการของลูกจางใหนายจางทราบและรวมปรึกษาใหขอเสนอแนะตลอดจนดูแลจัดการ

ดานสวัสดกิารภายสถานประกอบการ ซึง่เห็นวาพนักงานไดรบัประโยชนและมีขวญักาํลังใจในการทํางาน

สนับสนุนใหมีอุปกรณ เครื่องมือเคร่ืองใช เคร่ืองอํานวยความสะดวกในการทํางานและสรางส่ิงแวดลอม
 ที่ดีตามที่คณะกรรมการสวัสดิการนําเสนอ
• บริษัทจะรักษาขอมูลสวนบุคคลของพนักงาน เชน ชีวประวัติประวัติสุขภาพประวัติการทํางาน ฯลฯ 
 การเปดเผย หรือการถายโอนขอมูลสวนตวัของพนักงานสูสาธารณะจะทําไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบ
 จากพนักงานผูนั้น ทั้งน้ีการลวงละเมิดถือเปนความผิดทางวินัยเวนแตไดกระทําไปตามระเบียบบริษัท

หรือตามกฎหมาย
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(5) ความรับผิดชอบตอผูบริโภค หมายถึง ความรับผิดชอบตออคุณภาพและคุณสมบัติ ของสินคาที่บริษัทฯ ผลิต 
 วาตองไมเปนอนัตรายและมคีวามปลอดภยัตอผูบรโิภค หรอื ผูใชสนิคานัน้ๆ ตลอดจนไมทาํลายสงัคม ธรรมชาตแิละ

 สิ่งแวดลอม  สินคาของบริษัทฯ ไดผานการผลิตที่เปนมาตราฐานสากลไดรับการตรวจสอบจากหนวยงานตรวจสอบ
จากตางประเทศหลายหนวยงาน ซึง่เขมงวดเรือ่งความรบัผดิชอบตอสงัคมเปนอยางยิง่ ซึง่เปนขอกาํหนดโดยตรงจาก
บริษัทคูคา และ ลูกคาของบริษัท

  ในปที่ 2561 บริษัทฯ ไดเขารวมกับองคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก เพื่อลดปริมาณในการปลอย
 กาซเรอืนกระจกโดยการขึน้ทะเบยีนผลติภณัฑของบรษิทั คอื หนงัววัฟอกสาํเรจ็ ประเภท Nature Back เพือ่ลดตนทุน

การผลติจากการพฒันากระบวนการผลติใหมปีระสทิธภิาพดขีึน้ เพิม่การใชพลังงานหมุนเวยีนและแสดงเจตนารมณ
ในการรับผิดชอบตอสังคม และสรางภาพลักษณที่ดีใหบริษัท โดยไดรับอนุญาติใหใชเคร่ืองหมายฉลากคารบอน
ฟุตพริ้นต ตั้งแตวันท่ี 31 กรกฏาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กรกฏาคม 2563 

 

(6) การดูแลรักษาส่ิงแวดลอม บริษัทฯ ไดจัดทําระบบการจัดการส่ิงแวดลอมพรอมกับกําหนดนโยบายส่ิงแวดลอม
และประกาศอยางชัดเจน มีทีมงานส่ิงแวดลอมท่ีไดรับการแตงตั้งอยางเปนทางการเพื่อทําหนาท่ีสนับสนุนและ
ดําเนินการเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมทั้งภายในและภายนอกองคกร พนักงานรับทราบและตระหนักถึงความสําคัญของ
สิ่งแวดลอม โดยใหความรวมมือและใสใจกับการดําเนินการดานส่ิงแวดลอมอยางจริงจัง

  บริษัทฯ ไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO : 14001 : 2008 จากสถาบัน URS ซึ่งเปนระบบการจัดการ
ดานการจัดการสิ่งแวดลอมท่ีมีมาตรฐาน  และยังไดรับการรับรองมาตรฐาน เหรียญทองจากสถาบัน  BLC Leather 

 Technology Centre Ltd ซึ่งเปนสถาบันที่ตรวจสอบระบบและจัดอันดับดานการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงงาน
 ฟอกหนังระดบัโลก ไดรับการรับรองรอง อุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 3 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม  จากคํารับรอง

ของสถาบันตางๆ  เปนสิง่ทีส่ามารถยืนยนัไดวา บรษิทัฯ  ยดึมัน่กบัการรักษา ใสใจ และปกปองสิง่แวดลอมโดยแทจรงิ 
และจะดําเนินการอยางตอเนื่องและตลอดไปและสิ่งที่สําคัญที่สุดคือ “สิ่งแวดลอมดี พนักงานมีความสุข”

(7)  การรวมพัฒนาชุมชนหรือสังคม  บริษัทฯ ตั้งอยูในเขตชุมชนจึงเขาใจปญหาและความตองการของชุมชนเปนอยางดี 
 ผูบริหารมีนโยบายชวยเหลือสังคมหลายๆ ดาน อาทิ เชน ดานการศึกษา วัฒนธรรม สังคม ศาสนา ทางบริษัท
 ไดมีสวนชวยเหลือและมีสวนรวม เปนศูนยกลางในการรวบรวมขอมูลตางๆ ทั้งดานการบริจาคเงิน สิ่งของ และ

กาํลงัแรงงานในการพฒันาชมุชน โดยสงตวัแทนของบรษิทัฯเขารวมและชวยเหลอืทกุครัง้ไมวาจะเปนหนวยงานของ
ภาครัฐ และเอกชน ตามสมควรและความตองการอยางแทจริง

(8) การมีนวัตกรรมและเผยแพรนวัตกรรมซึ่งไดดําเนินงานที่มีความรับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอมและผูมีสวนไดเสีย  

บริษทัฯ ไดลงทุนติดต้ังเครือ่งบบีอัดตะกอนเพือ่สกัดตะกอนท่ีมสีารเคมใีนนํา้ การปลอยน้ําเสยีลงสูบอบําบัด ตะกอน
ที่สกัดไดแลวนํากับไปใหบริษัทเคมีภัณฑ (ผูขาย) เพื่อสามารถนํากลับมาใชใหมได

โครงการท่ีบริษัทจัดทํา  (CSR in Proceeds)

1. โครงการใชทรัพยากรอยางคุมคา บริษัทฯ สนับสนุนในการนําวัสดุกลับมาใชใหม เชน การใชกระดาษสองหนา 
การปดเครื่องทําความเย็นและปดไฟในชวงพักกลางวัน การใชรถรวมกันในการเดินทางทางเดียวกัน การใชนํ้าใน

การผลิตลางพ้ืนโรงงาน รณรงคการปดน้ําปดไฟทุกคร้ังท่ีเลิกใช  การกําหนดการเปดสวิตชเคร่ืองจักรในตอนเชา
กอนเริ่มงานดวยระบบดีเลย 1 นาที เพื่อลดปญหาไฟกระชากและทําใหมิเตอรไฟวิ่งเร็ว   การทําโครงการดังกลาว

อาจจะไมเหน็ผลทางดานตัวเลขคาพลงังานหรอืตวัเลขคาใชจายลดลงชัดเจน แตเปนการปลกูจติสาํนกึและฝกพนกังาน
ใหติดเปนนิสัยสวนตัวและนํากลับไปใชในชีวิตประจําวันของครอบครัวเพื่อเปนพลเมืองที่ดีของสังคม

2. โครงการลดของเสียที่เปนวัตถุอันตราย ดวยการรวมกับผูจัดจําหนายเคมีภัณฑ ดวยการใชภาชนะบรรจุหมุนเวียน 

อาทิเชน ถังพลาสติก, ถุงพลาสติก ไมพาเสล เปนตน นอกจากเปนการใชภาชนะอยางคุมคาแลว เปนการลดปริมาณ
ของเสียเพิม่ข้ึนดวย  เนือ่งจากภาชนะท่ีบรรจุเคมีภณัฑบางชนิดรายแรง ผูนาํกลับไปใชใหมอาจจะมีอนัตรายจากการ

ใชไมถูกวิธี ดังจะเห็นไดจากที่เปนขาวอยูเน่ือง  ทั้งนี้ บริษัทฯ สามารถประหยัดคาใชจายไดดวยเชนกัน 
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3. โครงการครอบครัวเดียวกัน บริษัทฯ มุงม่ันที่จะความสัมพันธ ระหวางผูบริหาร และพนักงานในทุกระดับ เพื่อการ
ทํางานเปนทีม ดวยการจัดงานเลี้ยงบริษัทฯ สังสรรคเน่ืองในโอกาสตาง ๆ  หรือ การทองเที่ยวประจําป ตลอดจนการ
เลี้ยงอาหารกลางวันพนักงานเปนประจําทุก 3 เดือน เพื่อแสดงการขอบคุณตอพนักงาน

4. โครงการบริจาคโลหิตในสถานประกอบการและบริเวณชุมชนโดยรอบ บริษัทฯ จัดใหมีการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต
เปนประจาํทุกป  โดยมกีารประชาสมัพนัธผานสมาคมฟอกหนงั ลกูคา คูคา ตลอดจนชมชุนบรเิวณคางเคยีง เพือ่รวม
กันบริจาคโลหิตใหไดในปริมาณท่ีมาก เนื่องจากเปนที่ทราบกันดีอยูแลววา ความตองการใชโลหิตมีมากขึ้นทุกป 

5.  โครงการกิจกรรมวันเด็ก  บริษัทฯ จัดกิจกรรมวันเด็กเปนประจําทุกป โดยมีอาหาร พรอมขนมและน้ําดื่มแจกใหกับ
เด็กๆ พรอมทั้งอุปกรณการเรียน และเกมสการแขงขัน เพื่อใหเด็กสนุกสนานและเพื่อสงเสริมใหเด็กและเยาวชน
ไดรูจักการแสดงออกอยางถูกตองและเหมาะสม ไดตระหนักถึงความสําคัญของตนเอง รูจักการแบงปน และการมี
ระเบียบวินัย

การดําเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม 
บริษัทฯ มิไดถูกตรวจสอบหรืออยูระหวางการตรวจสอบโดยหนวยงานที่มีอํานาจวามีการฝาฝนกฏหมายในเร่ืองเกี่ยวกับ

หลักการ 8 ขอ

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม (After process) 
1.   บริษัทฯ บริจาคขาวสารอาหารแหงใหกับ สถานสงเคระหและโรงเรียนบริเวณใกลเคียง 
2.   บริษัทฯ สนับสนุนของรางวัล กิจกรรมวันเด็กกับชุมชนรอบขาง
3   บริษัทฯ สนับสนุนผลิตภัณฑของบริษัทฯ เพื่อเปนของรางวัลในงานกาชาดประจําป 2561  
4.   บริษัทฯ สนับสนุนงบประมาณจัดซื้อสลากกาชาด ประจําป 2561 
5.  บริษัทฯ สนับสนุนรองเทานิรภัยเพื่อใชในกิจกรรมสาธาณะกับหนวยงานตางๆ  
6.  บรษิทัฯ บรจิาคหนากากกันฝุนละออง ใหกบัชมุชนใกลเคียง ซึง่เปนผลติภณัฑของบรษิทัฯ เน่ืองจากปญหาหมอกควันพษิ 
7.  บริษัทฯ บริจาคเงินการกุศลใหแกวัดและสาธารณสถานตามเทศกาลตาง ๆ 
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษทัฯ มหีนวยงานตรวจสอบภายในเปนหนวยงานอิสระของบริษทัซ่ึงทําหนาท่ีตรวจสอบการปฏิบตังิานของทุกหนวยงาน
ใหเปนไปตามระเบียบที่วางไว รวมท้ังประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของหนวยงาน
นั้นๆ ซึ่งชวยใหฝายบริหารเกิดความมั่นใจวาระบบการควบคุมที่มีอยู นั้น มีการปฏิบัติจริงอยางสมํ่าเสมอและเปนไป
อยางเหมาะสม รวมท้ังชวยคนหาขอบกพรองและวิธกีารพัฒนาระบบการดําเนินงานท่ีมอียูใหมปีระสิทธภิาพมากย่ิงขึน้ โดยแผนก
ตรวจสอบภายในสามารถทําหนาที่ตรวจสอบและถวงดุลไดอยางเต็มที่ และสามารถรายงานตรงตอคณะกรรมการบริษัท  อีกท้ัง
ใหคณะกรรมการทุกทานใชแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของสํานักงาน กลต. เปนตนแบบเพื่อประกอบ
การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทดวย

 

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดใชแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งรูปแบบการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง ตามแบบที่สํานักงาน กลต. กําหนด สําหรับการประเมินระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 
ประจําป 2561  คณะกรรมการบริษทัฯ มคีวามเห็นวาบริษทัฯ ไดปฏบิตัติามแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
อยางเพียงพอ โดยมีหัวหนางานตรวจสอบภายในและหัวหนางานทําหนาที่กํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

ตามรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นเชนเดียวกับคณะกรรมการบริษัทฯ 
โดยในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ไดแตงตัง้ นางสาววลัยรตัน ศลิปะชีวะกจิจา ใหดาํรงตาํแหนง หวัหนางานตรวจสอบภายใน
ของบริษัทฯ เนื่องจากมีประสบการณในการปฏิบัติงานดานการตรวจสอบ และเขาใจในกิจกรรมและการดําเนินงานของบริษัทฯ
เปนอยางดี  จึงเห็นวามีความเหมาะสมท่ีจะปฏิบัติหนาที่ดังกลาวไดอยางเหมาะสมเพียงพอ เพื่อทําหนาที่กํากับดูแลการปฏิบัติ
ใหเปนไปตามกฏเกณฑของหนวยงานท่ีกํากับดูแลบริษัทฯ ในขณะท่ีการพิจารณาและการอนุมัติ แตงตั้ง ถอดถอน โยกยาย
ผูดาํรงตาํแหนงหวัหนางานตรวจสอบภายในของบรษิทัจะตองผานการอนมุตั ิ(หรอืไดความเหน็ชอบ) จากคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท  ซีพีแอล กรุป จํากัด (มหาชน)  ประกอบดวยกรรมการอิสระ จํานวน 3 ทาน ดังน้ี

1. รศ. ดร.รุธิร พนมยงค   ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายสุพพัต อองแสงคุณ      กรรมการตรวจสอบ
3. ดร.มงคล เหลาวรพงศ   กรรมการตรวจสอบ

ไดปฏิบัติภารกิจตามขอบเขตหนาท่ีความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  และตามขอบังคับ
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยในรอบป 2561 คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการประชุมรวม 4 ครั้ง เพื่อพิจารณา
เร่ืองตาง ๆ โดยมีขอสรุปดังตอไปน้ี

1. การสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและประจําป กอนเสนอใหคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ โดยคณะ
กรรมการตรวจสอบไดใหความสําคัญกับการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่เปนที่ยอมรับโดยท่ัวไป การเปดเผย
ขอมูลอยางเพียงพอ  โดยเฉพาะรายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน

2. ทบทวนความเพียงพอและความเหมาะสมกระบวนการควบคุมภายใน โดยมีความเห็นวาระบบการควบคุมภายใน
ของบริษัทมีความเหมาะสมและเพียงพอตอการดําเนินธุรกิจ ทั้งน้ีบริษัทมีการจัดทําแผนตรวจสอบระบบควบคุม
ภายในและสอบทานรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบรายไตรมาส

3. ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาทบทวนกฎบัตร 
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ เพือ่พิจารณาปรับปรุงและแกไขเก่ียวกับคณุสมบัต ิบทบาทหนาที ่และอํานาจ
ของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหสอดคลองกับหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติกับหลักการกํากับกิจการทีดี และ
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ สาํนกังานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

4. ทบทวนนโยบายการกํากับดแูลกจิการ นโยบายประมวลจริยธรรมธุรกจิ นโยบายเผยแพรขอมูล นโยบายการตอตาน
คอรรัปชั่น นโยบายการใหความคุ มครองผู ใหขอมูลและการสอบสวนเรื่องรองเรียน เพื่อใหสอดคลองกับ
การปฏิบัติงาน และขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย

5. จดัใหมกีารประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบท้ังคณะ แสดงใหเห็นวาคณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบตัหินาท่ี
ครบถวนตามท่ีไดรบัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั และมกีารปฏิบตังิานทีส่อดคลองกบัแนวทางปฏิบตัทิีด่ี

6. พจิารณารายการท่ีเกีย่วโยงกัน หรอืรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนของบริษทัฯ  เพือ่พจิารณาใหเปนไป

ตามกฎหมาย และกฎระเบยีบตามทีค่ณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ และหนวยงานอืน่ๆ ทีเ่กีย่วของกาํหนดเพือ่ใหมัน่ใจ
วารายการดังกลาวสมเหตุสมผล โปรงใส และมีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ และเปนประโยชนสูงสุด
ตอบริษัทฯ ดวยเงื่อนไขและราคาที่สมเหตุสมผล ดังเชนที่ทํากับบุคคลภายนอกท่ัวไป

7.    คณะกรรมการตรวจสอบไดกาํกับดูแลใหการดาํเนนิธุรกจิเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรพัยและตลาดหลกัทรพัย 
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยหรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท สําหรับป 2561 นี้คณะกรรมการตรวจ
สอบไดพิจารณาและเสนอตอคณะกรรมการบริษัทใหแตงตั้ง นายเชิดสกุล อนมงคล ผูสอบบัญชีหมายเลข 7195 

และหรือ นางสาววรรญา พุทธเสถียร ผูสอบบัญชี หมายเลข 4387  และหรือ นางสาววราภรณ อินทรประสิทธิ์ 
จากบริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จํากัด  สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562  

โดยมีคาตอบแทน 1,740,000 บาท  เปนผูสอบบัญชีของบริษัท โดยการแตงตั้งผูสอบบัญชีและคาสอบบัญชี
ขึ้นอยูกับการอนุมัติของผูถือหุนในการประชุมสามัญประจําป 2562 นี้

รองศาสตราจารย ดร. รุธิร พนมยงค
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตอรายงานทางการเงิน ของบริษัท ซีพีแอล กรุป จํากัด (มหาชน) รวมถึงขอมูล
ตางที่ปรากฏในรายงานประจําป แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1 ) สําหรับงบการเงิน ไดมีการพิจารณาเลือกใช
นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสมํ่าเสมอและเปนไปตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งไดมีการเปดเผยขอมูล
สําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อใหเปนประโยชนตอผูถือหุน และผูมีสวนไดเสีย

งบการเงินของบริษัท ไดรับการตรวจสอบโดยจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตคือ บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จํากัด 
โดยการตรวจสอบน้ัน คณะกรรมการไดสนับสนุนขอมูลและเอกสารตาง ๆ เพื่อใหผู สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและ
แสดงความเห็นไดตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยความเห็นของผูสอบบัญชีไดปรากฏในรายงานของผูสอบบัญชี

คณะกรรมการบริษัท ไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเปนกรรมการอิสระ ที่ไมเปนผูบริหารทําหนาที่สอบทาน
นโยบายการบัญชีและรายงานทางการเงิน  ระบบการควบคุมภายใน  ระบบบริหารความเส่ียง ตลอดจนการแตงตั้งและกําหนด
คาตอบแทนผูสอบบัญชีบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นวา การบริหารงานและระบบความควบคุมภายในโดยรวมอยูในระดับที่นาพอใจ 
และผลการสอบบัญชีของผูสอบบัญชีของบริษัทที่ไมมีเงื่อนไขและไมมีขอสังเกตุ ทําใหเชื่อถือไดวา งบการเงินของบริษัท 
ซีพีแอล กรุป จํากัด (มหาชน) สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ไดแสดงฐานะการเงินและการแสเงินสดถูกตอง
ตามที่ความในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และไดปฏิบัติถูกตองตามกฎหมาย

นายภูวสิษฏ  วงษเจริญสิน
ประธานเจาหนาที่บริหาร

ในนามคณะกรรมการบริษัท



บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
{ เดิมชื่อบริษัท ซี.พี.แอล.กรุ๊พ จำกัด (มหาชน) }
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560



 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอต่อผูถื้อหุน้และคณะกรรมการของบริษทั ซีพีแอล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

 

ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินของบริษทั ซีพีแอล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสด 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 

ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินของบริษทั ซีพีแอล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

และผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสด สําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสําคญัตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน 

 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจ ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของขา้พเจ ้าได้กล่าวไวใ้น

วรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากบริษทัฯ 

ตามข้อกาํหนดจรรยาบรรณของผู ้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กาํหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่ เ ก่ียวข้องกับ

การตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่าน้ี 

ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

 

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ 

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้

ในการตรวจสอบงบการเงินสาํหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวม

และในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับเร่ืองเหล่าน้ี 

มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บของสินคา้คงเหลือ 

ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 8 บริษทัฯ มีสินค้าคงเหลือท่ีแสดงมูลค่าในงบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 จาํนวนเงิน 1,129.87 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นสินคา้คงเหลือตามราคาทุน จาํนวนเงิน 1,152.43 ลา้นบาท 

สุทธิจากค่าเผื่อมูลค่าสินคา้คงเหลือลดลง ณ วนัเดียวกนั จาํนวนเงิน 22.56 ลา้นบาท บริษทัฯ ไดท้าํการวดัมูลค่าสินคา้คงเหลือ

ดว้ยราคาทุนตามวิธีถวัเฉลี่ยถ่วงนํ้ าหนกัหรือมูลค่าสุทธิที่จะไดรั้บแลว้แต่มูลค่าใดจะตํ่ากวา่ โดยมูลค่าสุทธิที่จะไดร้ับ

ของสินคา้คงเหลือแต่ละรายการกาํหนดจากราคาโดยประมาณท่ีคาดว่าจะขายไดต้ามลกัษณะการประกอบธุรกิจตามปกติ

หักด้วยประมาณการต้นทุนในการผลิตสินค้านั้ นให้เสร็จและต้นทุนที่จาํเป็นต้องจ่ายไปเพื่อให้ขายสินค้านั้ นได้ 

ตามขอ้กาํหนดของมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สินคา้คงเหลือ 

 

ขา้พเจา้ให้ความสนใจในเร่ืองการประมาณการมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บของสินคา้คงเหลือ เน่ืองจากสินคา้คงเหลือ

ของบริษทัฯ ส่วนใหญ่เป็นสินคา้คงเหลือในส่วนงานธุรกิจอุตสาหกรรมฟอกหนังของบริษทัฯ ท่ีราคาขายมีความผนัผวน

ในสภาพตลาดปัจจุบนัซ่ึงผูบ้ริหารของบริษทัฯ ตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการกาํหนดราคาโดยประมาณที่คาดวา่จะขายได ้



2 

 

รวมถึงการแสดงมูลค่าของสินคา้คงเหลือในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 จาํนวนเงิน 1,129.87 ลา้นบาท 

ท่ีมีสาระสาํคญัต่องบการเงิน 

ดงันั้น วธีิการตรวจสอบของขา้พเจา้ไดร้วมถึงวิธีการตรวจสอบซ่ึงมีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีสุดต่อการประเมิน

ความเพียงพอและเหมาะสมของหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บเก่ียวกบัมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บของสินคา้คงเหลือดงัต่อไปน้ี 

- การทาํความเขา้ใจกระบวนการประมาณมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บของสินคา้คงเหลือท่ีจดัทาํข้ึนโดยผูบ้ริหารของบริษทัฯ 

- การประเมินความเหมาะสมของวธีิการท่ีผูบ้ริหารของบริษทัฯ ใชใ้นการประมาณการมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ 

- การตรวจสอบราคาที่คาดวา่จะขายไดข้องสินคา้คงเหลือที่ผูบ้ริหารของบริษทัฯ ใชใ้นการประมาณการ

มูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับโดยการตรวจสอบหลักฐานประกอบราคาขายตามสัญญาท่ีแน่นอนและราคาขาย

ภายหลงัวนัส้ินรอบระยะเวลารายงานตามลกัษณะการประกอบธุรกิจตามปกติ 

- การทดสอบการคาํนวณประมาณการมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บของสินคา้คงเหลือท่ีจดัทาํข้ึนโดยผูบ้ริหาร 

- การตรวจสอบความถูกตอ้งของการรับรู้ผลขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือโดยการเปรียบเทียบราคาทุน

ของสินคา้คงเหลือกบัมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บของสินคา้นั้น 

- การประเมินความเพียงพอของการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 

ข้อมูลอ่ืน 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ย ขอ้มูลซ่ึงรวมอยูใ่นรายงานประจาํปี แต่ไม่รวมถึง

งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยู่ในรายงานประจาํปีนั้น ซ่ึงคาดวา่รายงานประจาํปีจะถูกจดัเตรียมให้ขา้พเจา้

ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน 

ความรับผิดชอบของขา้พเจ้าท่ีเก่ียวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืน

มีความขดัแยง้ท่ีมีสาระสาํคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืน

มีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ 

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้า่ขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญั 

ขา้พเจา้ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแล 

 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มหีน้าทีใ่นการกาํกบัดูแลต่องบการเงนิ 

ผูบ้ริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็นเพ่ือให้สามารถจัดทาํ

งบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 

ในการจดัทาํงบการเงิน ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษทัฯ ในการดาํเนินงานต่อเน่ือง 

เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานตอ่เน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเน่ือง

เวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกบริษทัฯ หรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้

ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทัฯ 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิ 

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตัถุประสงค์เพ่ือให้ได้ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวม

ปราศจากการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 



3 

 

และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูง

แต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริง

อนัเป็นสาระสาํคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือวา่มีสาระสาํคญั

เม่ือคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อ

การตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัย

เยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงิน ไม่วา่จะเกิดจาก

การทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวธีิการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น 

และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจ้า 

ความเส่ียงที่ไม่พบขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่า

ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน 

การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบ

ท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผล

ของการควบคุมภายในของบริษทัฯ 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี

และการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัทาํข้ึนโดยผูบ้ริหาร 

• สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหาร 

และจากหลกัฐานการสอบบญัชีที่ไดร้ับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคญัที่เก่ียวกบัเหตุการณ์

หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสําคัญต่อความสามารถของบริษัทฯ ในการ

ดาํเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้น

รายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยใหข้อ้สงัเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้การ

เปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยู่กับ

หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์

หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหบ้ริษทัฯ ตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเน่ือง 

• ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลวา่งบการเงิน

แสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีทาํใหมี้การนาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 

• ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีที่เหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่ม

หรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัฯ เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบ

ต่อการกาํหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทัฯ ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบ

แต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลในเร่ืองต่าง ๆ  ท่ีสาํคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ

ตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัสาํคญัท่ีพบจากการตรวจสอบ รวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัสาํคญัในระบบการควบคุมภายใน 

หากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
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ขา้พเจา้ไดใ้หค้าํรับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ทั้งหมด ตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือวา่

มีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการที่ขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนั

ไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาเร่ืองต่าง ๆ  ท่ีมีนยัสาํคญัมากท่ีสุดในการตรวจสอบ

งบการเงินในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชี

เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดข้ึน 

ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่

จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว 

 

 

 

 

 (นายเชิดสกลุ อน้มงคล) 

 ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7195 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษทั ซี ดบัเบ้ิลย ูดบัเบ้ิลย ูพี จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร 

วนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2562 
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หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 1 มกราคม 2560

บาท บาท บาท

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 145,638,243.37         109,170,886.43         51,176,051.43           

เงินลงทุนชั�วคราว -                            16,000,000.00           -                            

ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�หมุนเวียนอื�น 7 706,272,704.43         256,754,056.95         171,860,797.85         

เงินให้กู้ยืมระยะสั�น -                            -                            24,000,000.00           

สินค้าคงเหลือ 8 1,129,868,606.97      1,023,061,052.66      1,243,841,683.66      

สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน 661,662.61                7,446,148.44             163,615.69                

สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น 143,581.63                117,764.62                310,804.21                

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,982,584,799.01      1,412,549,909.10      1,491,352,952.84      

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากสถาบันการเงินที�ติดภาระคํ�าประกัน -                            -                            1,669,789.68             

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 9 4,438,208.60             3,997,735.34             -                            

เงินลงทุนระยะยาวอื�น -                            -                            30,585,409.72           

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงาน 141,147.00                266,035.71                207,246.67                

อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน 10 124,988,568.42         124,988,568.42         124,988,568.42         

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 11 630,999,885.87         458,401,244.02         317,995,839.26         

สิทธิการเช่า 250,224.80                450,844.47                670,824.40                

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื�น 6,439,288.52             6,864,974.62             8,142,485.84             

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 12 54,914,054.68           57,433,241.59           34,475,404.74           

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น

สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดก่อน 7,446,148.44             163,615.69                4,239,033.10             

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์ 4,483,752.00             -                            -                            

อื�น ๆ 1,926,659.46             1,749,066.06             1,427,537.26             

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 836,027,937.79         654,315,325.92         524,402,139.09         

รวมสินทรัพย์ 2,818,612,736.80      2,066,865,235.02      2,015,755,091.93      

บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 1 มกราคม 2560

บาท บาท บาท

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี�สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน 14 1,200,386,786.29      649,082,803.45         584,137,538.72         

เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�หมุนเวียนอื�น 15 387,374,505.94         250,423,400.57         177,580,196.34         

ส่วนของหนี�สินระยะยาวที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี

เงินกู้ยืมระยะยาว 16 13,404,000.00           8,004,000.00             4,628,649.41             

หนี�สินตามสัญญาเช่าการเงิน 17 10,916,045.67           2,527,237.66             3,901,417.36             

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย -                            -                            14,290,567.78           

รวมหนี�สินหมุนเวียน 1,612,081,337.90      910,037,441.68         784,538,369.61         

หนี�สินไม่หมุนเวียน 

หนี�สินในบริษัทร่วม -                            -                            81,718.41                  

เงินกู้ยืมระยะยาว 16 41,108,000.00           30,662,000.00           2,708,699.91             

หนี�สินตามสัญญาเช่าการเงิน 17 25,119,296.23           3,369,711.81             3,281,465.89             

หนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 12 1,952,896.32             -                            -                            

ประมาณการหนี�สินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน 18 53,561,969.99           47,477,149.00           53,958,448.00           

หนี�สินไม่หมุนเวียนอื�น 221,500.00                305,500.00                335,500.00                

รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน 121,963,662.54         81,814,360.81           60,365,832.21           

รวมหนี�สิน 1,734,045,000.44      991,851,802.49         844,904,201.82         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 1 มกราคม 2560

บาท บาท บาท

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 19

ทุนจดทะเบียน

    หุ้นสามัญ 439,844,340 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท 439,844,340.00         -                            -                            

    หุ้นสามัญ 41,889,937 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท -                            418,899,370.00         -                            

หุ้นสามัญ 26,399,995 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท -                            -                            263,999,950.00         

ทุนที�ออกและชําระแล้ว

    หุ้นสามัญ 439,844,284 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท 439,844,284.00         -                            -                            

    หุ้นสามัญ 41,889,937 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท -                            418,899,370.00         -                            

หุ้นสามัญ 26,399,995 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท -                            -                            263,999,950.00         

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 574,095,791.76         574,095,791.76         198,000,000.00         

ส่วนตํ�ากว่าทุนจากการรวมกิจการภายใต้การควบคุมเดียวกัน (242,518,625.38)       (242,518,625.38)       (290,972,563.90)       

เจ้าหนี�เงินลงทุนจากการรับโอนกิจการทั�งหมด -                            -                            530,995,211.76         

กําไรสะสม

จัดสรรแล้ว

    ทุนสํารองตามกฎหมาย 20 28,940,744.21           28,940,744.21           28,940,744.21           

ยังไม่ได้จัดสรร 284,295,561.37         295,596,151.94         439,887,548.04         

องค์ประกอบอื�นของส่วนของผู้ถือหุ้น (90,019.60)                -                            -                            

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,084,567,736.36      1,075,013,432.53      1,170,850,890.11      

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,818,612,736.80      2,066,865,235.02      2,015,755,091.93      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560

บาท บาท

รายได้จากการขายและการให้บริการ 2,897,548,258.28      2,275,804,205.91      

ต้นทุนขายและบริการ (2,483,561,309.94)    (2,135,118,987.70)    

กําไรขั�นต้น 413,986,948.34         140,685,218.21         

กําไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี�ยน 3,000,278.90             34,258,770.21           

รายได้อื�น 23 21,358,834.18           69,335,877.54           

ต้นทุนในการจัดจําหน่าย (185,587,028.56)       (143,024,028.09)       

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (201,311,357.99)       (181,173,870.05)       

ต้นทุนทางการเงิน (35,528,225.61)         (23,116,009.38)         

ส่วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 530,492.86                (19,920,546.25)         

กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ 16,449,942.12           (122,954,587.81)       

(ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงินได้ 26.1 (4,472,963.23)           19,746,559.00           

กําไร(ขาดทุน)สําหรับปี 11,976,978.89           (103,208,028.81)       

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื�น 26.2

รายการที�อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ส่วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื�นในบริษัทร่วม - สุทธิจากภาษี (90,019.60)                -                            

รวมรายการที�อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุน

ในภายหลัง - สุทธิจากภาษี (90,019.60)                -                            

รายการที�จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลกําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงาน

ที�กําหนดไว้ - สุทธิจากภาษี (3,520.00)                  7,370,571.23             

รวมรายการที�จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุน

ในภายหลัง - สุทธิจากภาษี (3,520.00)                  7,370,571.23             

รวมกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี - สุทธิจากภาษี (93,539.60)                7,370,571.23             

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 11,883,439.29           (95,837,457.58)         

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน 27 0.03                           (0.23)                         

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2561

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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ทุนที�ออกและชําระแล้ว ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ ส่วนตํ�ากว่าทุนจาก เจ้าหนี�เงินลงทุน รวม

การรวมกิจการภายใต้ จากการรับโอน จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้จัดสรร ส่วนแบ่งกําไร(ขาดทุน) รวมองค์ประกอบอื�น

หมายเหตุ การควบคุมเดียวกัน กิจการทั�งหมด ทุนสํารองตามกฎหมาย เบ็ดเสร็จอื�นในบริษัทร่วม ของส่วนของผู้ถือหุ้น

บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วันที� 1 มกราคม 2561 (ตามที�รายงานไว้เดิม) 418,899,370.00         574,095,791.76         (290,972,563.90)       -                            28,940,744.21           344,050,090.46         -                            -                            1,075,013,432.53      

ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดทางการบัญชี 33 -                            -                            48,453,938.52           -                            -                            (48,453,938.52)         -                            -                            -                            

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วันที� 1 มกราคม 2561 (ปรับปรุงใหม)่ 418,899,370.00         574,095,791.76         (242,518,625.38)       -                            28,940,744.21           295,596,151.94         -                            -                            1,075,013,432.53      

รายการกับผู้เป็นเจ้าของ

เงินทุนที�ได้รับและการจัดสรรส่วนทุน

เงินปันผลจ่าย 21 20,944,914.00           -                            -                            -                            -                            (23,274,049.46)         -                            -                            (2,329,135.46)           

รวมเงินทุนที�ได้รับและการจัดสรรส่วนทุน 20,944,914.00           -                            -                            -                            -                            (23,274,049.46)         -                            -                            (2,329,135.46)           

รวมรายการกับผู้เป็นเจ้าของ 20,944,914.00           -                            -                            -                            -                            (23,274,049.46)         -                            -                            (2,329,135.46)           

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

กําไร(ขาดทุน)สําหรับปี -                            -                            -                            -                            -                            11,976,978.89           -                            -                            11,976,978.89           

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี -                            -                            -                            -                            -                            (3,520.00)                  (90,019.60)                (90,019.60)                (93,539.60)                

รวมกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี -                            -                            -                            -                            -                            11,973,458.89           (90,019.60)                (90,019.60)                11,883,439.29           

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561 439,844,284.00         574,095,791.76         (242,518,625.38)       -                            28,940,744.21           284,295,561.37         (90,019.60)                (90,019.60)                1,084,567,736.36      

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วันที� 1 มกราคม 2560 263,999,950.00         198,000,000.00         (290,972,563.90)       530,995,211.76         28,940,744.21           439,887,548.04         -                            -                            1,170,850,890.11      

รายการกับผู้เป็นเจ้าของ

เงินทุนที�ได้รับและการจัดสรรส่วนทุน

ออกหุ้นสามัญเพื�อชําระเจ้าหนี�เงินลงทุน

จากการรับโอนกิจการทั�งหมด (ปรับปรุงใหม่) 19 154,899,420.00         376,095,791.76         48,453,938.52           (530,995,211.76)       -                            (48,453,938.52)         -                            -                            -                            

รวมเงินทุนที�ได้รับและการจัดสรรส่วนทุน 154,899,420.00         376,095,791.76         48,453,938.52           (530,995,211.76)       -                            (48,453,938.52)         -                            -                            -                            

รวมรายการกับผู้เป็นเจ้าของ 154,899,420.00         376,095,791.76         48,453,938.52           (530,995,211.76)       -                            (48,453,938.52)         -                            -                            -                            

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

กําไร(ขาดทุน)สําหรับปี -                            -                            -                            -                            -                            (103,208,028.81)       -                            -                            (103,208,028.81)       

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี -                            -                            -                            -                            -                            7,370,571.23             -                            -                            7,370,571.23             

รวมกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี -                            -                            -                            -                            -                            (95,837,457.58)         -                            -                            (95,837,457.58)         

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 (ปรับปรุงใหม)่ 418,899,370.00         574,095,791.76         (242,518,625.38)       -                            28,940,744.21           295,596,151.94         -                            -                            1,075,013,432.53      

บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2561

กําไรสะสม องค์ประกอบอื�นของส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560

บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ 16,449,942.12           (122,954,587.81)       

รายการปรับกระทบกําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากดําเนินงาน

ค่าเสื�อมราคา 60,421,861.58           46,601,800.73           

ค่าตัดจําหน่ายสิทธิการเช่า 200,619.67                219,979.93                

ค่าตัดจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื�น 1,755,336.10             1,547,511.22             

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าตัดจ่าย 12,182,177.91           10,251,630.44           

หนี�สูญ 8,753.16                    -                            

(โอนกลับ)หนี�สงสัยจะสูญ 302,756.06                (23,029,321.77)         

(โอนกลับ)ประมาณการลดหนี�จากการรับคืนสินค้าและส่วนลดจ่าย (5,563,656.53)           (23,083,080.49)         

โอนกลับ(ประมาณการสินค้ารับคืน) 4,486,566.13             15,772,506.53           

(โอนกลับ)ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง (143,001,898.35)       138,201,913.72         

(กําไร)ขาดทุนจากการจําหน่ายเงินลงทุนทั�วไป -                            (19,687,599.06)         

(กําไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี�ยนที�ยังไม่เกิดขึ�นจริง (446,720.06)              (443,349.17)              

(กําไร)ขาดทุนจากการจําหน่ายที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ (1,933,047.39)           (383,168.58)              

ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 2,726,987.27             288,555.97                

ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดก่อน 163,615.69                -                            

ส่วนแบ่ง(กําไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (530,492.86)              19,920,546.25           

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน 6,226,520.99             6,269,015.04             

รายได้ดอกเบี�ย (923,120.33)              (2,201,288.66)           

ค่าใช้จ่ายดอกเบี�ย 32,659,822.40           19,476,715.52           

กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี�สินดําเนินงาน (14,813,976.44)         66,767,779.81           

สินทรัพย์ดําเนินงาน(เพิ�มขึ�น)ลดลง

ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�หมุนเวียนอื�น (462,660,603.74)       (45,466,051.10)         

สินค้าคงเหลือ 31,707,777.91           59,114,181.50           

สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น (25,817.01)                193,039.59                

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น 80,662.90                  (321,527.80)              

หนี�สินดําเนินงานเพิ�มขึ�น(ลดลง)

เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�หมุนเวียนอื�น 141,412,196.67         63,013,386.21           

ประมาณการหนี�สินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน (146,100.00)              (3,537,100.00)           

หนี�สินไม่หมุนเวียนอื�น (84,000.00)                (30,000.00)                

เงินสดรับ(จ่าย)จากการดําเนินงาน (304,529,859.71)       139,733,708.21         

เงินสดรับจากดอกเบี�ย 137,112.86                446,644.80                

เงินสดจ่ายในภาษีเงินได้ (661,662.61)              (26,790,636.89)         

เงินสดรับจากภาษีเงินได้ -                            4,239,033.10             

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน (305,054,409.46)       117,628,749.22         

บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560

บาท บาท

บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

(เพิ�มขึ�น)ลดลงในเงินฝากสถาบันการเงินที�ติดภาระคํ�าประกัน -                            1,669,789.68             

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อเงินลงทุนในบริษัทร่วม -                            (24,000,000.00)         

เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทุนทั�วไป 3,178,108.50             31,094,900.28           

เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั�น -                            24,000,000.00           

เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะสั�น 16,000,000.00           -                            

เงินสดจ่ายในเงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน (245,000.00)              (385,000.00)              

เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน 369,888.71                326,210.96                

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ (230,651,982.96)       (166,395,025.95)       

เงินสดรับจากการจําหน่ายที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 2,022,968.32             383,177.58                

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื�น (577,900.00)              (270,000.00)              

เงินสดจ่ายในเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์ (4,483,752.00)           -                            

เงินสดรับจากเงินรับล่วงหน้าค่าสินทรัพย์ -                            1,166,664.00             

เงินสดรับจากดอกเบี�ย 1,054,106.08             1,937,363.42             

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน (213,333,563.35)       (130,471,920.03)       

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เพิ�มขึ�น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชี (452,490.80)              (23,509,507.96)         

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน 2,605,856,035.96      2,007,385,064.31      

เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน (2,051,880,346.94)    (1,918,544,735.58)    

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 27,000,000.00           44,628,649.41           

เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (11,154,000.00)         (13,299,998.73)         

เงินสดรับจากการขายและเช่ากลับคืนตามสัญญาเช่าการเงิน 33,329,652.89           -                            

เงินสดจ่ายในหนี�สินตามสัญญาเช่าการเงิน (7,490,325.88)           (6,329,933.78)           

เงินสดจ่ายในเจ้าหนี�ค่าสินทรัพย์ (8,736,246.40)           (424,060.20)              

เงินสดจ่ายในดอกเบี�ย (30,335,440.55)         (19,002,243.56)         

เงินสดจ่ายในเงินปันผล (1,982,479.01)           -                            

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน 554,154,359.27         70,903,233.91           

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น(ลดลง)สุทธิก่อนผลกระทบของอัตราแลกเลี�ยน 35,766,386.46           58,060,063.10           

ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงของอัตราแลกเปลี�ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 700,970.48                (65,228.10)                

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น(ลดลง)สุทธิ 36,467,356.94           57,994,835.00           

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 109,170,886.43         51,176,051.43           

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 6 145,638,243.37         109,170,886.43         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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บริษัท ซีพแีอล กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2561 

 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

บริษทัฯ จดทะเบียนจดัตั้งข้ึนเป็นบริษทัจาํกดัตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 

27 มกราคม 2537 และแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจาํกดัตามพระราชบญัญตัิบริษทัมหาชนจาํกดั 

พ.ศ. 2535 เม่ือวนัท่ี 19 ธันวาคม 2537 ทะเบียนนิติบุคคลเลขท่ี 0107537000289 สํานักงานแห่งใหญ่

ตั้งอยู่เลขท่ี 700 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท ตาํบลบางปูใหม่ อาํเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ 

ประเทศไทย โดยผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ คือ กลุ่มตระกลูวงษเ์จริญสิน 

บริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจอุตสาหกรรมผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑ์หนงัสาํเร็จรูป ให้บริการฟอกหนงั 

และผลิตและจาํหน่ายอุปกรณ์นิรภยัส่วนบุคคล 

 

2. เกณฑ์การจัดทาํงบการเงิน 

2.1 งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย รวมถึงการตีความ

และแนวปฏิบติัทางบญัชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ์ กฎระเบียบ

และประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 

2.2 การจดัรายการในงบการเงินเป็นไปตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกาํหนด

รายการยอ่ท่ีตอ้งมีในงบการเงิน 

2.3 ในการจดัทาํงบการเงินเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารของบริษทัฯ 

ตอ้งใชก้ารประมาณการและขอ้สมมติหลายประการซ่ึงมีผลกระทบต่อจาํนวนเงินท่ีเก่ียวกบัรายได ้

ค่าใชจ่้าย สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน และการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 

ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนเงินท่ีไดป้ระมาณการไว ้

2.4 รายงานทางการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นรายงานทางการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯ ใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย 

รายงานทางการเงินฉบบัภาษาองักฤษแปลจากรายงานทางการเงินฉบบัภาษาไทย 

 

3. การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงมาถือปฏิบัติ 

บริษทัฯ ไดน้าํมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชี 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบติัทางการบญัชีฉบบัใหม่และฉบบัปรับปรุง

ที่มีผลบงัคบัใชส้ําหรับรอบระยะเวลาบญัชีที่เร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัที่ 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบติั

โดยไม่มีผลกระทบต่อรายงานทางการเงินงวดปัจจุบนั 
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4. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงที่ประกาศใช้แล้วแต่ยงัไม่มีผลบังคับใช้ 

มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชี และการตีความ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรับปรุงท่ีประกาศใช้แลว้แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช้

ในรอบระยะเวลารายงานปัจจุบนัซ่ึงบริษทัฯ ยงัไม่ไดน้าํมาถือปฏิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใชมี้ดงัน้ี 

มีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การนาํเสนองบการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง สินคา้คงเหลือ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง งบกระแสเงินสด 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการ

ทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ภาษีเงินได ้

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง สญัญาเช่า 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การบญัชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและ

การ เปิดเผยข ้อมูล เกี่ยวก ับความช่วยเหลือ

จากรัฐบาล 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ตน้ทุนการกูย้มื 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับบุคคลหรือกิจการ

ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์

เม่ือออกจากงาน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วม และการร่วมคา้ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อ

รุนแรง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง กาํไรต่อหุน้ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และ

สินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 
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มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 41 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง เกษตรกรรม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 1 เร่ือง การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้

เป็นคร้ังแรก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนที่ถือไวเ้พื่อขายและ

การดาํเนินงานท่ียกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 6 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การสาํรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ส่วนงานดาํเนินงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง งบการเงินรวม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การร่วมการงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การวดัมูลค่ายติุธรรม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายไดจ้ากสญัญาท่ีทาํกบัลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล – กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้ง

อยา่งเฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมดาํเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง สญัญาเช่าดาํเนินงาน – ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 25 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ภาษีเงินได ้– การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษี

ของกิจการหรือผูถื้อหุน้ 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การป ระเมิน เน้ื อห าสัญ ญ าเช่าท่ี ทําข้ึน ตาม

รูปแบบกฎหมาย 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน – ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี  1 

(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน 

การบูรณะ และหน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี  4 

(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง การประเมินว่าขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่า

หรือไม่ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี  5 

(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน 

การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี  7 

(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชี 

ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การรายงาน

ทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 10 

(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 12 

(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 14 

(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง ขอ้จํากัดสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน์ 

ข้อกําหนดเงินทุนขั้นตํ่ าและปฏิสัมพันธ์ของ

รายการเหล่าน้ีสาํหรับมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 

(ปรับปรุง 2561) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 17 

(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 20 

(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง ตน้ทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตสําหรับ

เหมืองผิวดิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 21 

(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง เงินท่ีนาํส่งรัฐ 

มีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32 เร่ือง การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง การป้องกันความเส่ียงของเงินลงทุนสุท ธิ

ในหน่วยงานต่างประเทศ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 19 เร่ือง การชาํระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

ผูบ้ริหารของบริษทัฯ เช่ือวา่มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรับปรุงขา้งตน้

จะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่อรายงานทางการเงินเม่ือนาํมาถือปฏิบติัในงวดท่ีมีผลบงัคบัใช ้

 

5. สรุปนโยบายการบัญชีทีสํ่าคัญ 

5.1 เกณฑก์ารวดัมูลค่าท่ีใชจ้ดัทาํงบการเงิน 

เกณฑก์ารวดัมูลค่าท่ีใชจ้ดัทาํงบการเงิน คือ เกณฑร์าคาทุนเดิม โดยใชร่้วมกบัเกณฑอ่ื์น ๆ 

สาํหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินบางประเภทท่ีมีการใชเ้กณฑ์การวดัมูลค่าอ่ืนไดเ้ปิดเผยเกณฑ์การวดั

มูลค่าท่ีใชใ้นนโยบายการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง 

5.2 เงินตราต่างประเทศ 

รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศรับรู้เม่ือเร่ิมแรกดว้ยการแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้

อตัราแลกเปล่ียนทนัที ณ วนัท่ีเกิดรายการ 

รายการท่ีเป็นตวัเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัส้ินงวดแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้

อตัราปิด 

ผลต่างของอตัราแลกเปลี่ยนที่เกิดข้ึนจากการชาํระเงินของรายการที่เป็นตวัเงิน

หรือจากการแปลงค่าของรายการท่ีเป็นตวัเงินรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนสาํหรับงวดท่ีเกิดรายการ 
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5.3 เคร่ืองมือทางการเงิน 

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีมิใช่อนุพันธ์ทางการเงินจะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน 

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นอนุพนัธ์ทางการเงินจะไม่ไดรั้บรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินประกอบดว้ย เงินสดและรายการ

เทียบเท่าเงินสด เงินลงทุน ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน หน้ีสินทางการเงินท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน

ประกอบดว้ย เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น  

และหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน ซ่ึงนโยบายการบญัชีเฉพาะสําหรับรายการแต่ละรายการ

ไดเ้ปิดเผยแยกไวใ้นแต่ละหวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้ง 

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ถูกใชเ้พื่อป้องกนัความเส่ียงจากความผนัผวน

ของอตัราแลกเปล่ียนโดยสัญญาซ้ือขายเงินต่างประเทศล่วงหนา้จะกาํหนดอตัราแลกเปล่ียนในอนาคต

ท่ีสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศจะไดรั้บหรือตอ้งจ่ายชาํระ มูลค่ายุติธรรมของ

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ณ วนัส้ินงวดจะแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

และผลกาํไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจริงจากสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจะถูกรับรู้

ในกาํไรหรือขาดทุนสาํหรับงวดท่ีไดรั้บหรือจ่ายชาํระ 

5.4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมเงินฝากสถาบนัการเงินประเภทกระแสรายวนั 

ออมทรัพย ์และประจาํไม่เกิน 3 เดือน ที่ไม่ติดภาระคํ้าประกนั โดยไม่รวมเงินเบิกเกินบญัชี

ซ่ึงแสดงเป็นหน้ีสินหมุนเวยีน 

5.5 เงินลงทุน 

เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกาํหนดแสดงดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย 

เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาดท่ีถือเป็นเงินลงทุนทัว่ไป

แสดงดว้ยราคาทุนหกัผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) 

5.6 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนแสดงดว้ยมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ 

ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญประมาณการจากลูกหน้ีแต่ละรายท่ีคาดวา่จะไม่ไดรั้บชาํระหน้ี 

5.7 สินคา้คงเหลือ 

สินคา้คงเหลือแสดงดว้ยราคาทุนตามวิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ

แลว้แต่มูลค่าใดจะตํ่ากวา่ 
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5.8 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

เงินลงทุนในบริษทัร่วมแสดงตามวิธีส่วนได้เสียซ่ึงรับรู้เมื่อเร่ิมแรกด้วยราคาทุน

และปรับปรุงภายหลงัวนัท่ีไดม้าดว้ยการรับรู้ส่วนแบ่งกาํไรหรือขาดทุนหรือกาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืน

ในบริษทัร่วมตามสัดส่วนที่บริษทัฯ มีส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมนั้นโดยส่วนทุนหรือเงินปันผล

ท่ีไดรั้บจากบริษทัร่วมจะถูกนาํไปหกัจากมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนในบริษทัร่วมนั้น 

หากส่วนแบ่งขาดทุนของบริษทัฯ ในบริษทัร่วมมีจาํนวนเงินเท่ากบัหรือสูงกวา่ส่วนไดเ้สีย

ของบริษทัฯ ในบริษทัร่วมนั้น (รวมถึงส่วนไดเ้สียระยะยาวใด ๆ ซ่ึงโดยเน้ือหาแลว้ถือเป็นส่วนหน่ึง

ของเงินลงทุนสุทธิของบริษทัฯ ในบริษทัร่วมนั้น) บริษทัฯ จะหยุดรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนท่ีเกินกวา่

ส่วนไดเ้สียของบริษทัฯ ในบริษทัร่วมนั้น เม่ือส่วนไดเ้สียของบริษทัฯ มีมูลค่าลดลงจนเป็นศูนยแ์ลว้ 

บริษทัฯ จะรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนเพิ่มเติมเป็นหน้ีสินก็ต่อเม่ือมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือ

มีภาระผูกพนัจากการอนุมานหรือไดมี้การจ่ายเงินเพื่อชาํระภาระผูกพนัแทนบริษทัร่วมไปแล้ว 

หากในเวลาต่อมา บริษัทร่วมมีกาํไร บริษัทฯ จะเร่ิมรับรู้ส่วนแบ่งกาํไรของบริษทัฯ อีกคร้ัง

หลงัจากท่ีส่วนแบ่งกาํไรมีจาํนวนเงินเท่ากบัส่วนแบ่งขาดทุนท่ีบริษทัฯ ยงัไม่ไดน้าํมารับรู้ 

5.9 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนเป็นท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดินท่ีบริษทัฯ ถือครองไว้

โดยท่ีปัจจุบนัยงัมิไดร้ะบุวตัถุประสงคข์องการใชง้านในอนาคตและ/หรือมีไวเ้พื่อหาประโยชน์

จากรายได้ค่าเช่าหรือจากการเพิ่มมูลค่าของสินทรัพย์ แสดงด้วยราคาทุนเมื่อเร่ิมแรก

หกัค่าเส่ือมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) ค่าเส่ือมราคาคิดตามวธีิเส้นตรง

ตลอดอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณ 10 – 30 ปี 

5.10  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงดว้ยราคาทุนเม่ือเร่ิมแรกหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและผลขาดทุน

จากการดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) ค่าเส่ือมราคาคิดตามวิธีเส้นตรงตลอดอายกุารให้ประโยชน์โดยประมาณ

ดงัน้ี 

- อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 3 – 20 ปี 

- เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 5 – 20 ปี 

- เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ 5 ปี 

- เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้าํนกังาน 3 – 10 ปี 

- ยานพาหนะ 5 – 7 ปี 

- บ่อบาํบดันํ้าเสีย 10 ปี 

ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน และสินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้าง 
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ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยท่ี์เกิดข้ึนในงวดระยะเวลาท่ีนาํมาใชผ้ลิตสินทรัพยอ่ื์นนาํมารวม

เป็นส่วนหน่ึงของราคาทุนของสินทรัพยอ่ื์นนั้นโดยจะหยุดรวมเป็นราคาทุนเม่ือสินทรัพยอ่ื์นนั้น

พร้อมใชง้านตามประสงค ์

ตน้ทุนของการเปลี่ยนแทนจะถูกรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์

เม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีบริษทัฯ จะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น

และสามารถวดัมูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้อย่างน่าเช่ือถือ ต้นทุนของการเปล่ียนแทน

จะถูกคิดค่าเส่ือมราคาตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ ค่าซ่อมแซมและบาํรุงรักษา

จะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุนสาํหรับงวดท่ีเกิดรายการ 

ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์คาํนวณจากผลต่างระหวา่ง

ส่ิงตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจาํหน่ายสินทรัพย ์(ถ ้ามี) กบัมูลค่าตามบญัชีและรับรู้ใน

กาํไรหรือขาดทุนสาํหรับงวดท่ีเกิดรายการ 

5.11 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีได้มาแยกต่างหากซ่ึงมีอายุการให้ประโยชน์ท่ีทราบได้แน่นอน

แสดงดว้ยราคาทุนเม่ือเร่ิมแรกหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) 

ค่าตดัจาํหน่ายคิดตามวธีิเส้นตรงตลอดอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณดงัน้ี 

- สิทธิการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ 5 – 10 ปี 

5.12 การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ดรั้บการประเมิน ณ ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงานวา่

มีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าเกิดข้ึนหรือไม่ ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ี จะทาํการประมาณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน

ของสินทรัพยน์ั้นหรือหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดท่ีมีสินทรัพยท่ี์กาํลงัพิจารณานั้นรวมอยู่

โดยรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนตํ่ากวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์

หรือหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดนั้น 

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนทนัที 

มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน 

มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน หมายถึง มูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขายของสินทรัพย์

หรือหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดหรือมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยน์ั้นแลว้แต่จาํนวนใดจะสูงกวา่ 

ในการประเมินมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพย ์ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดวา่

จะไดรั้บจากสินทรัพยจ์ะถูกคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดท่ีเป็นอตัราก่อนภาษีเงินได้

ท่ีสะทอ้นมูลค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย ์

สินทรัพยที์่ไม่ก่อให้เกิดเงินสดซ่ึงส่วนใหญ่เป็นหน่วยอิสระแยกจากสินทรัพยอื์่น ๆ 

จะพจิารณามูลค่าคาดวา่จะไดรั้บคืนใหส้อดคลอ้งกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้น

มีความเก่ียวขอ้งดว้ย 
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การกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่ค่าความนิยมท่ีรับรู้ในงวดก่อนจะถูกกลบัรายการ

หากประมาณการท่ีใช้ในการกาํหนดมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนไดเ้ปล่ียนแปลงไปภายหลงัจาก

รับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าคร้ังล่าสุดแลว้ มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยที์่ไม่ใช่ค่าความนิยม

ท่ีเพิ่มข้ึนจากการกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าตอ้งไม่สูงกวา่มูลค่าตามบญัชีท่ีกาํหนดไว ้

(สุทธิจากค่าตดัจาํหน่ายหรือค่าเส่ือมราคา) โดยไม่รับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยน์ั้น

ในงวดก่อน 

การกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนทนัที 

5.13 สัญญาเช่าระยะยาว 

- บริษทัฯ เป็นผูเ้ช่า 

สัญญาระยะยาวเพื่อเช่าสินทรัพย ์ที่โอนความเส่ียงและผลตอบแทนทั้งหมด

หรือเกือบทั้งหมดท่ีผูเ้ป็นเจา้ของพึงไดรั้บจากสินทรัพยไ์ปใหแ้ก่ผูเ้ช่าจดัเป็นสัญญาเช่าการเงิน 

สัญญาเช่าการเงินจะรับรู้เป็นสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดว้ยจาํนวนเงินเท่ากบัมูลค่ายุติธรรม

ของสินทรัพยที์่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า

แลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากวา่ซ่ึงพิจารณา ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญาเช่า จาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่าย

ต้องนํามาแยกเป็นค่าใช้จ่ายทางการเงินและส่วนที่นาํไปลดหน้ีสินที่ยงัไม่ได้ชาํระ

เพื่อทาํให้ไดอ้ตัราดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็นอตัราคงท่ีสําหรับยอดคงเหลือของหน้ีสินท่ีเหลืออยู่

แต่ละงวด ค่าใช้จ่ายดอกเบ้ียจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในกาํไรหรือขาดทุนตลอดอายุสัญญาเช่า 

สินทรัพยต์ามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ

ของสินทรัพยท่ี์เช่า แต่หากไม่มีความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลท่ีผูเ้ช่าจะเป็นเจา้ของสินทรัพย์

เมื่อสัญญาเช่าส้ินสุดอายุจะคิดค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยใ์ห้หมดภายในอายุสัญญาเช่า

หรืออายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์ที่ เช่าแล้วแต่อายุใดจะสั้ นกว่า 

ค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึนจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุนสาํหรับงวดท่ีเกิดรายการ 

สัญญาระยะยาวเพื่อเช่าสินทรัพยท่ี์ไม่ได้โอนความเส่ียงและผลตอบแทนทั้งหมด

หรือเกือบทั้งหมดท่ีผูเ้ป็นเจา้ของพึงไดรั้บจากสินทรัพยไ์ปใหแ้ก่ผูเ้ช่าจดัเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน 

จาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าดาํเนินงาน (สุทธิจากส่ิงตอบแทนจูงใจท่ีไดรั้บจากผูใ้ห้เช่า) 

จะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุนตามวธีิเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่านั้น 

5.14 ผลประโยชน์ของพนกังาน 

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน 

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังานรับรู้เป็นค่าใชจ้่ายในกาํไรหรือขาดทุนสําหรับงวด

ท่ีเกิดรายการ 

 



 

 

 

20  

 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 

- โครงการสมทบเงินท่ีกาํหนดไว ้

เงินสมทบสาํหรับผลประโยชน์หลงัออกจากงานท่ีเป็นโครงการสมทบเงินท่ีกาํหนดไว้

รับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุนสาํหรับงวดท่ีเกิดรายการ 

- โครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว ้

ประมาณ การหน้ีสินสําหรับผลประโยชน์หลังออกจากงานท่ี เป็นโครงการ

ผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวก้าํหนดมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัดว้ยเทคนิคการประมาณการ

ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัโดยใชว้ธีิคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้

ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์หลงัออกจากงานท่ีเป็นโครงการผลประโยชน์

ท่ีกาํหนดไวรั้บรู้เป็นค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุน 

 ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่สําหรับผลประโยชน์หลงัออกจากงาน

จะรับรู้ในกาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวดท่ีเกิดรายการ และตอ้งไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่

ในกาํไรหรือขาดทุนในงวดต่อมาโดยรวมเขา้ในกาํไร(ขาดทุน)สะสมทนัที 

5.15 ประมาณการหน้ีสิน 

ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้เม่ือบริษทัฯ มีภาระผูกพนัในปัจจุบนัตามกฎหมายหรือจากการอนุมาน

ซ่ึงเป็นผลจากเหตุการณ์ในอดีตท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่จะสูญเสียทรัพยากรท่ีมีประโยชน์

เชิงเศรษฐกิจเพื่อจ่ายชาํระภาระผกูพนัและสามารถประมาณการจาํนวนเงินของภาระผกูพนันั้นได้

อยา่งน่าเช่ือถือ รายจ่ายท่ีจะไดรั้บชดเชยรับรู้เป็นสินทรัพยแ์ยกต่างหากก็ต่อเม่ือมีความเสมือนแน่นอนวา่

หลงัจากท่ีจ่ายชาํระภาระผกูพนัแลว้บริษทัฯ น่าจะไดรั้บรายจ่ายนั้นคืนอยา่งแน่นอน แต่ไม่เกินจาํนวนเงิน

ของประมาณการหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้ง 

5.16 การจดัสรรทุนสาํรองตามกฎหมาย 

การจดัสรรทุนสํารองตามกฎหมายเป็นไปตามพระราชบญัญติัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 

โดยจะจดัสรรเม่ือไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ทุนสํารองตามกฎหมายน้ีไม่สามารถนาํไป

จ่ายเงินปันผลได ้

5.17 การรับรู้รายได ้

- รายไดจ้ากการขายรับรู้เม่ือโอนความเส่ียงและผลตอบแทนในความเป็นเจา้ของสินคา้ใหแ้ก่ผูซ้ื้อ 

- รายไดจ้ากการใหบ้ริการรับรู้ตามขั้นความสาํเร็จของการใหบ้ริการ 

- รายไดจ้ากการใหเ้ช่ารับรู้ตามวธีิเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 

- รายไดด้อกเบ้ียรับรู้ตามวธีิอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

- รายไดจ้ากการไดรั้บคืนภาษีอากรรับรู้เม่ือมีสิทธ์ิไดรั้บคืนภาษีอากร 

- รายไดเ้งินปันผลรับรู้เม่ือมีสิทธ์ิไดรั้บเงินปันผล 

- รายไดอ่ื้นรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 
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5.18 การรับรู้ค่าใชจ่้าย 

- ค่าใชจ่้ายรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

5.19 ภาษีเงินได ้

ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

ภาษีเงินไดรั้บรู้ในกาํไรหรือขาดทุน เวน้แต่ภาษีเงินไดท่ี้เกิดจากการรวมธุรกิจหรือเก่ียวขอ้งกบั

รายการที่รับรู้ในกาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืนหรือรับรู้โดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นซ่ึงจะรับรู้

ในกาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืนหรือรับรู้โดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้เช่นเดียวกนั 

ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 

ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัรับรู้ตามจาํนวนเงินท่ีตอ้งชาํระแก่หรือสามารถขอคืนไดจ้าก

หน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐซ่ึงคาํนวณจากกาํไร(ขาดทุน)ทางภาษีตามหลกัเกณฑ์ที่กาํหนด

ในกฎหมายภาษีอากรโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ตามวิธีหน้ีสินตามงบแสดงฐานะการเงินซ่ึงคาํนวณจาก

ผลแตกต่างชัว่คราวระหวา่งมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน

กบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้นโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบ

ระยะเวลารายงาน 

สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีจะรับรู้ก็ต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ว่า

จะมีกําไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์ทางภาษีได้ มูลค่าตามบัญชีของ

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกทบทวนทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงานใหเ้ท่ากบัจาํนวนเงิน

ท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่จะมีกาํไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์ทางภาษีได ้

5.20 กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ 

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรหรือขาดทุนสําหรับงวด

ท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัฯ ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของหุ้นสามญัท่ีถือโดยผูถื้อหุ้น

ระหวา่งงวด 

ไม่มีการคาํนวณกาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ปรับลดเน่ืองจากไม่มีตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็น

หุน้สามญัปรับลด 
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5.21 การวดัมูลค่ายติุธรรม 

มูลค่ายติุธรรม หมายถึง ราคาท่ีจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือจะจ่ายเพื่อโอนหน้ีสิน

ในรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหว่างผูร่้วมตลาด ณ วนัท่ีวดัมูลค่า ในการวดัมูลค่ายุติธรรม

ของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนดให้ตอ้งวดัมูลค่า

ดว้ยมูลค่ายุติธรรมจะใช้ราคาเสนอซ้ือขายในตลาดที่มีสภาพคล่อง ยกเวน้ในกรณีที่ไม่มีตลาด

ท่ีมีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขาย

ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องไดจ้ะใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมในสถานการณ์นั้นและมีขอ้มูล

ท่ีเพียงพอในการวดัมูลค่ายติุธรรมโดยใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสิน

ท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด 

ลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน

ในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรมดงัน้ี 

ขอ้มูลระดบั 1 เป็นราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน

อยา่งเดียวกนัและบริษทัฯ สามารถเขา้ถึงตลาดนั้น ณ วนัท่ีวดัมูลค่า 

ข้อมูลระดับ 2 เป็นข้อมูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตได้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม

สาํหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 

ขอ้มูลระดบั 3 เป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตไดส้าํหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น 

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯ จะประเมินความจาํเป็นในการโอนรายการ

ระหวา่งลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมสําหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน

ท่ีมีการวดัมูลค่ายติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจาํ 

5.22 การใชดุ้ลยพินิจและประมาณการทางบญัชีท่ีสาํคญั 

ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารของบริษัทฯ 

จาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจ

และการประมาณการดงักล่าวส่งผลกระทบต่อจาํนวนเงินและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีแสดงในงบการเงิน 

ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนเงินท่ีประมาณการไว ้

การใชดุ้ลยพินิจท่ีสาํคญั 

ขอ้มูลเก่ียวกบัการใชดุ้ลยพินิจท่ีสําคญัในกระบวนการนาํนโยบายการบญัชีไปถือปฏิบติั

ซ่ึงมีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อจาํนวนเงินท่ีรับรู้ในงบการเงินมีดงัน้ี 

- สัญญาเช่าระยะยาว 

ผูบ้ริหารของบริษทัฯ ไดใ้ช้ดุลยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของ

สัญญาเช่าเพื่อพิจารณาจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าการเงินหรือสัญญาเช่าดาํเนินงาน 
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ขอ้สมมติท่ีสาํคญัและความไม่แน่นอนของการประมาณการ 

ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้สมมติท่ีสาํคญัและความไม่แน่นอนของการประมาณการซ่ึงมีความเส่ียง

อยา่งมีนยัสาํคญัท่ีจะส่งผลใหมี้การปรับปรุงท่ีมีสาระสาํคญัในมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน

ภายในปีบญัชีถดัไปมีดงัน้ี 

- ค่าเผือ่การลดหน้ีจากการรับคืนสินคา้และส่วนลดจ่าย 

ในการขายสินคา้ บริษทัฯ มีนโยบายในการรับคืนสินคา้หรือให้ส่วนลดจ่ายสําหรับ

การส่งมอบสินค้าท่ีลูกค้ามีข้อโต้แยง้ด้านคุณภาพซ่ึงส่วนใหญ่จะเกิดข้ึนภายใน 3 เดือน

หลงัจากส่งมอบสินคา้ 

ผูบ้ริหารของบริษทัฯ ได้ใช้อตัราการรับคืนสินคา้และการให้ส่วนลดจ่ายท่ีเกิดข้ึน

จากยอดขาย สําหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายนของแต่ละปีเป็นขอ้สมมติท่ีสาํคญั

ในการประมาณการมูลค่าของค่าเผือ่การลดหน้ีจากการรับคืนสินคา้และส่วนลดจ่าย 

- ประมาณการสินคา้รับคืน 

ในการรับคืนสินคา้ บริษทัฯ มีการรับคืนสินคา้จากลูกคา้ท่ีมีขอ้โตแ้ยง้ดา้นคุณภาพ

ซ่ึงส่วนใหญ่จะเกิดข้ึนภายใน 3 เดือนหลงัจากส่งมอบสินคา้ 

ผูบ้ริหารของบริษทัฯ ไดใ้ชอ้ตัราตน้ทุนสินคา้ท่ีรับคืนท่ีเกิดข้ึนจากตน้ทุนสินคา้ท่ีขาย 

สาํหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายนของแต่ละปีเป็นขอ้สมมติท่ีสําคญัในการประมาณการ

มูลค่าของประมาณการสินคา้รับคืน 

- มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บของสินคา้คงเหลือ 

ในการขายสินคา้ บริษทัฯ มีการกาํหนดราคาขายเป็นเงินตราต่างประเทศตามราคาตลาด

ซ่ึงมีความผนัผวนจากสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจและอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 

ณ ขณะนั้น 

ผูบ้ริหารของบริษทัฯ ไดใ้ชร้าคาขายและตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัรายการขายสินคา้

ท่ีเกิดข้ึนภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีเกิดรายการนั้น 

และอตัราตน้ทุนในการจดัจาํหน่ายต่อยอดขายสาํหรับปีเป็นขอ้สมมติท่ีสาํคญัในการประมาณการ

มูลค่าของมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บของสินคา้คงเหลือ 

- สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีรับรู้ 

ในการรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี บริษทัฯ ตอ้งมีการพิจารณาจาํนวนเงิน

ท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่จะมีกาํไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์ทางภาษี

จากสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีไดซ่ึ้งจะถูกทบทวนทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

ผูบ้ริหารของบริษทัฯ ไดใ้ชป้ระมาณการผลการดาํเนินงานในอนาคตเป็นขอ้สมมติท่ีสาํคญั

ในการประมาณการมูลค่าของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีรับรู้ 
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- ประมาณการหน้ีสินสาํหรับผลประโยชน์หลงัออกจากงานท่ีเป็นโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว ้

ในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วย

ท่ีประมาณการไว ้บริษทัฯ ตอ้งตั้งขอ้สมมติในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

ซ่ึงเป็นประมาณการท่ีดีท่ีสุดเก่ียวกบัอตัราเงินเดือนท่ีเพิ่มข้ึน อตัราการเสียชีวิต อตัราการหมุนเวยีน

ของพนกังาน และอตัราเงินเฟ้อท่ีใชใ้นการประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายในอนาคต 

และอตัราคิดลดท่ีใชใ้นการกาํหนดมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายในอนาคต 

ผูบ้ริหารของบริษทัฯ ไดใ้ชอ้ตัราดอกเบ้ียของพนัธบตัรรัฐบาลท่ีครบกาํหนดในเวลา

ใกลเ้คียงกบักาํหนดชาํระผลประโยชน์หลงัออกจากงานซ่ึงสะทอ้นถึงสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ

ในปัจจุบนัเป็นอตัราคิดลดและการคาดการณ์อตัราเงินเดือนท่ีเพิ่มข้ึนโดยเฉล่ียตลอดการจา้งงาน

เป็นขอ้สมมติท่ีสาํคญัในการประมาณการมูลค่าของประมาณการหน้ีสินสาํหรับผลประโยชน์

หลงัออกจากงานท่ีเป็นโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว ้

 

6. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

ประกอบดว้ย 

 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2561  31 ธนัวาคม 2560 

 บาท  บาท 

เงินสด 1,355,657.60  738,750.65 

เงินฝากสถาบนัการเงินประเภทกระแสรายวนั 82,368,727.59  69,687,884.96 

เงินฝากสถาบนัการเงินประเภทออมทรัพย ์ 61,913,858.18  38,744,250.82 

รวม 145,638,243.37  109,170,886.43 
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7. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 

ประกอบดว้ย 

 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2561  31 ธนัวาคม 2560 

 บาท  บาท 

ลูกหน้ีการคา้    

ลูกหน้ีการคา้ในประเทศ 105,364,502.49  121,170,121.86 

ลูกหน้ีการคา้ต่างประเทศ 354,238,129.66  94,454,968.75 

ตัว๋เงินรับ 14,160,043.22  4,490,241.25 

ลูกหน้ีเช็คคืน 100,146.65  - 

รวม 473,862,822.02  220,115,331.86 

ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (474,973.63)  (172,217.57) 

ค่าเผื่อการลดหน้ีจากการรับคืนสินคา้และส่วนลดจ่าย (3,704,048.65)  (9,267,705.18) 

สุทธิ 469,683,799.74  210,675,409.11 

ลูกหน้ีอ่ืน 236,588,904.69  46,078,647.84 

รวม 706,272,704.43  256,754,056.95 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ลูกหน้ีการคา้แยกตามอายไุดด้งัน้ี 

 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2561  31 ธนัวาคม 2560 

 บาท  บาท 

ยงัไม่ออกใบแจง้หน้ี 868,771.87  169,219.05 

อยูใ่นกาํหนดชาํระ 155,872,810.08  138,824,353.70 

เกินกาํหนดชาํระ    

1 – 30 วนั 140,461,423.62  61,984,761.85 

31 – 60 วนั 104,504,538.58  16,224,860.36 

61 – 90 วนั 35,179,715.69  1,625,900.60 

91 – 180 วนั 27,269,100.07  1,096,962.41 

181 – 365 วนั 8,710,726.66  189,273.89 

มากกวา่ 365 วนั 995,735.45  - 

รวม 473,862,822.02  220,115,331.86 

ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (474,973.63)  (172,217.57) 

ค่าเผื่อการลดหน้ีจากการรับคืนสินคา้และส่วนลดจ่าย (3,704,048.65)  (9,267,705.18) 

สุทธิ 469,683,799.74  210,675,409.11 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ลูกหน้ีอ่ืนประกอบดว้ย 

 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2561  31 ธนัวาคม 2560 

 บาท  บาท 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 3,831,056.85  4,122,445.83 

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้ 215,789,669.54  12,950,854.71 

ดอกเบ้ียคา้งรับ -  268,098.61 

ลูกหน้ีกรมสรรพากร 11,100,259.22  21,083,589.11 

ลูกหน้ีจากการจาํหน่ายเงินลงทุนทัว่ไป -  3,178,108.50 

อ่ืน ๆ 5,867,919.08  4,475,551.08 

รวม 236,588,904.69  46,078,647.84 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญมีรายการเคล่ือนไหวดงัน้ี 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2561  31 ธนัวาคม 2560 

 บาท  บาท 

ยอดคงเหลือตน้ปี (172,217.57)  (23,201,539.34) 

ตั้งเพ่ิม (395,636.12)  (172,217.57) 

โอนกลบั 92,880.06  23,201,539.34 

ยอดคงเหลือปลายปี (474,973.63)  (172,217.57) 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ค่าเผือ่การลดหน้ีจากการรับคืนสินคา้และส่วนลดจ่าย

มีรายการเคล่ือนไหวดงัน้ี 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2561  31 ธนัวาคม 2560 

 บาท  บาท 

ยอดคงเหลือตน้ปี (9,267,705.18)  (32,350,785.67) 

ตั้งเพ่ิม (18,773,135.60)  (16,636,091.91) 

โอนกลบั 24,336,792.13  39,719,172.40 

ยอดคงเหลือปลายปี (3,704,048.65)  (9,267,705.18) 
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8. สินค้าคงเหลือ 

ประกอบดว้ย 

 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2561  31 ธนัวาคม 2560 

 บาท  บาท 

สินคา้สาํเร็จรูป 376,639,322.24  317,198,019.09 

สินคา้ก่ึงสาํเร็จรูปประเภทหนงัผิว 372,286,024.95  476,996,030.51 

สินคา้ก่ึงสาํเร็จรูปประเภทหนงัทอ้ง 43,204,431.61  117,233,958.66 

สินคา้ก่ึงสาํเร็จรูปประเภทอุปกรณ์นิรภยัส่วนบุคคล 25,928,419.27  27,405,209.01 

สินคา้ระหวา่งผลิต 205,245,171.92  92,381,557.63 

วตัถุดิบ 51,005,202.12  73,099,954.53 

สารเคมี 27,831,191.39  57,176,871.99 

วสัดุส้ินเปลือง 13,785,804.98  9,160,732.72 

สินคา้ระหวา่งทาง 35,546,381.26  12,527,393.51 

รวม 1,151,471,949.74  1,183,179,727.65 

ประมาณการสินคา้รับคืน 960,070.16  5,446,636.29 

ค่าเผื่อมูลค่าสินคา้คงเหลือลดลง (22,563,412.93)  (165,565,311.28) 

สุทธิ 1,129,868,606.97  1,023,061,052.66 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ประมาณการสินคา้รับคืนมีรายการเคล่ือนไหวดงัน้ี 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2561  31 ธนัวาคม 2560 

 บาท  บาท 

ยอดคงเหลือตน้ปี 5,446,636.29  21,219,142.82 

ตั้งเพ่ิม 6,935,448.60  12,251,373.77 

โอนกลบั (11,422,014.73)  (28,023,880.30) 

ยอดคงเหลือปลายปี 960,070.16  5,446,636.29 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ค่าเผื่อมูลค่าสินคา้คงเหลือลดลงมีรายการเคล่ือนไหว

ดงัน้ี 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2561  31 ธนัวาคม 2560 

 บาท  บาท 

ยอดคงเหลือตน้ปี (165,565,311.28)  (27,363,397.56) 

ตั้งเพ่ิม (68,257,949.98)  (171,426,538.89) 

โอนกลบั 211,259,848.33  33,224,625.17 

ยอดคงเหลือปลายปี (22,563,412.93)  (165,565,311.28) 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯ ไดท้าํประกนัภยัสินคา้สาํเร็จรูป สินคา้ก่ึงสาํเร็จรูป 

สินคา้ระหวา่งผลิต วตัถุดิบ สารเคมี และวสัดุส้ินเปลือง มูลค่าทุนเอาประกนั จาํนวนเงิน 1,175.00 ลา้นบาท 

และจาํนวนเงิน 1,102.00 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยยกผลประโยชน์จากการประกนัภยัใหก้บัสถาบนัการเงิน 

ตามหมายเหตุ 13 

 

9. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

9.1 รายละเอียดของบริษทัร่วม 
ช่ือกิจการ ลกัษณะธุรกิจ ประเทศท่ี สัดส่วนการลงทุนและสิทธิออกเสียง  วธีิส่วนไดเ้สีย 

  จดทะเบียนจดัตั้ง ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 

   31 ธนัวาคม 2561  31 ธนัวาคม 2560  31 ธนัวาคม 2561  31 ธนัวาคม 2560 

   ร้อยละ  ร้อยละ  บาท  บาท 

บริษทั อินทิเกรเตด็ เลเธอร์          

เน็ตเวอร์ค จาํกดั ศูนยก์ระจายสินคา้ประเภทหนงั ไทย 40.00  40.00  4,438,208.60  3,997,735.34 

รวม       4,438,208.60  3,997,735.34 

เงินลงทุนในบริษทัร่วมขา้งตน้วดัมูลค่าในงบการเงินดว้ยวธีิส่วนไดเ้สีย 

9.2 ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทัร่วม 

ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทัร่วมท่ีมีสาระสาํคญัแสดงดงัน้ี 

 บริษทั อินทิเกรเตด็ เลเธอร์ เน็ตเวอร์ค จาํกดั 

 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2561  31 ธนัวาคม 2560 

 บาท  บาท 

สินทรัพยห์มุนเวยีน 72,782,457.62  15,604,524.77 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 48,553,616.14  50,272,954.35 

หน้ีสินหมุนเวยีน (108,079,825.11)  (49,036,368.59) 

หน้ีสินไม่หมุนเวยีน (3,520,402.54)  (6,937,852.84) 

สินทรัพยสุ์ทธิ 9,735,846.11  9,903,257.69 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2561  31 ธนัวาคม 2560 

 บาท  บาท 

รายได ้ 579,947,209.77  559,369,473.00 

    

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับปี 57,637.42  (49,611,629.76) 

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืนสาํหรับปี (225,049.00)  - 

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี (167,411.58)  (49,611,629.76) 

    

เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม -  - 
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การกระทบยอดขอ้มูลทางการเงินขา้งตน้กบัมูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วม

ท่ีรับรู้ในงบการเงินแสดงไดด้งัน้ี 

 บริษทั อินทิเกรเตด็ เลเธอร์ เน็ตเวอร์ค จาํกดั 

 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2561  31 ธนัวาคม 2560 

 บาท  บาท 

สินทรัพยสุ์ทธิ 9,735,846.11  9,903,257.69 

    

สดัส่วนการลงทุน (ร้อยละ) 40.00  40.00 

    

สินทรัพยสุ์ทธิตามสดัส่วนการลงทุน 3,894,338.44  3,961,303.07 

(กาํไร)ขาดทุนในสินทรัพยป์ลายปี 543,870.16  36,432.27 

มูลค่าค่าตามบญัชีของเงินลงทุนในบริษทัร่วม 4,438,208.60  3,997,735.34 
 

เม่ือวนัท่ี 11 กุมภาพนัธ์ 2560 ท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัร่วม คร้ังท่ี 2/2560 ไดมี้มติ

อนุมติัการเพิ่มทุนจากทุนจดทะเบียนเดิม จาํนวนเงิน 40,000,000.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 

จาํนวนเงิน 100,000,000.00 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทุน จาํนวน 6,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้

หุน้ละ 10.00 บาท ซ่ึงไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 

17 กุมภาพนัธ์ 2560 บริษทัฯ ไดล้งทุนเพิ่มในบริษทัร่วมตามสัดส่วนการลงทุนเดิม จาํนวน 2,4000,000 หุ้น 

ในราคาหุน้ละ 10.00 บาท รวมจาํนวนเงิน 24,000,000.00 บาท 
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10. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

ประกอบดว้ย 

 ท่ีดินและ 

 ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 

 บาท 

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วนัที ่1 มกราคม 2560  

ราคาทุน 124,988,568.42 

มูลค่าตามบญัชี 124,988,568.42 

รายการระหว่างปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560  

มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 124,988,568.42 

มูลค่าตามบญัชีปลายปี 124,988,568.42 

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560  

ราคาทุน 124,988,568.42 

มูลค่าตามบญัชี 124,988,568.42 

รายการระหว่างปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561  

มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 124,988,568.42 

มูลค่าตามบญัชีปลายปี 124,988,568.42 

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561  

ราคาทุน 124,988,568.42 

มูลค่าตามบญัชี 124,988,568.42 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนทั้งจาํนวนเป็นท่ีดินและ

ส่วนปรับปรุงท่ีดินท่ีบริษทัฯ ถือครองไวโ้ดยท่ีปัจจุบนัยงัมิไดร้ะบุวตัถุประสงคข์องการใชง้านในอนาคต 

และมีไวเ้พื่อหาประโยชน์จากรายไดค้่าเช่า มีมูลค่ายติุธรรม จาํนวนเงิน 141.17 ลา้นบาท เท่ากนัทั้งสองปี 

ทั้งน้ี บริษทัฯ มีการวดัมูลค่ายุติธรรมจากผลการประเมินราคาโดยผูป้ระเมินอิสระตามวิธีราคาตลาด

และวธีิราคาทุนตามรายงานลงวนัท่ี 4 กรกฎาคม 2559 ซ่ึงเป็นขอ้มูลระดบั 3 
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11. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 

ประกอบดว้ย 
 ท่ีดินและ  อาคารและ  เคร่ืองจกัรและ  เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้  เคร่ืองตกแต่งและ  ยานพาหนะ  บ่อบาํบดันํ้ าเสีย  สินทรัพย ์  สินทรัพย ์  รวม 

 ส่วนปรับปรุงท่ีดิน  ส่วนปรับปรุงอาคาร  อุปกรณ์    เคร่ืองใชส้าํนกังาน      ระหวา่งก่อสร้าง  ระหวา่งทาง   

 บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันท่ี 1 มกราคม 2561                    

ราคาทุน 100,628,816.68  316,226,077.66  453,325,478.72  6,759,179.83  52,930,827.98  89,865,317.78  6,250,000.00  106,921,254.66  -  1,132,906,953.31 

ค่าเส่ือมราคาสะสม -  (216,670,234.15)  (341,375,709.48)  (5,605,592.81)  (41,340,921.26)  (63,263,253.70)  (6,249,997.89)  -  -  (674,505,709.29) 

มูลค่าตามบญัชี 100,628,816.68  99,555,843.51  111,949,769.24  1,153,587.02  11,589,906.72  26,602,064.08  2.11  106,921,254.66  -  458,401,244.02 

รายการระหว่างปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561                    

มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 100,628,816.68  99,555,843.51  111,949,769.24  1,153,587.02  11,589,906.72  26,602,064.08  2.11  106,921,254.66  -  458,401,244.02 

ซ้ือสินทรัพย ์ -  366,883.96  91,795,559.36  1,115,022.43  6,684,305.59  7,657,570.10  -  121,089,398.21  8,138,678.28  236,847,417.93 

รับโอน(โอนออก) -  81,643,063.25  123,499,868.61  -  46,905.00  -  -  (205,704,226.58)  (568,358.36)  (1,082,748.08) 

จาํหน่ายสินทรัพย ์ -  -  (5,190.14)  -  (84,726.79)  (4.00)  -  -  -  (89,920.93) 

ตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์ -  -  (28,991.76)  (2,791.87)  (361,941.20)  (2.00)  -  (2,333,260.44)  -  (2,726,987.27) 

ค่าเส่ือมราคาท่ีรับรู้ในกาํไร(ขาดทุน)สาํหรับปี -  (13,865,281.09)  (32,451,711.70)  (401,555.77)  (5,176,448.70)  (8,454,122.54)  -  -  -  (60,349,119.80) 

มูลค่าตามบญัชีปลายปี 100,628,816.68  167,700,509.63  294,759,303.61  1,864,261.81  12,698,000.62  25,805,505.64  2.11  19,973,165.85  7,570,319.92  630,999,885.87 

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561                    

ราคาทุน 100,628,816.68  398,236,024.87  621,514,668.44  6,988,243.54  56,610,603.80  89,342,887.88  6,250,000.00  19,973,165.85  7,570,319.92  1,307,114,730.98 

ค่าเส่ือมราคาสะสม -  (230,535,515.24)  (326,755,364.83)  (5,123,981.73)  (43,912,603.18)  (63,537,382.24)  (6,249,997.89)  -  -  (676,114,845.11) 

มูลค่าตามบญัชี 100,628,816.68  167,700,509.63  294,759,303.61  1,864,261.81  12,698,000.62  25,805,505.64  2.11  19,973,165.85  7,570,319.92  630,999,885.87 
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 ท่ีดินและ  อาคารและ  เคร่ืองจกัรและ  เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้  เคร่ืองตกแต่งและ  ยานพาหนะ  บ่อบาํบดันํ้ าเสีย  สินทรัพย ์  รวม 

 ส่วนปรับปรุงท่ีดิน  ส่วนปรับปรุงอาคาร  อุปกรณ์    เคร่ืองใชส้าํนกังาน      ระหวา่งก่อสร้าง   

 บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันท่ี 1 มกราคม 2560                  

ราคาทุน 78,543,101.68  311,203,652.36  418,322,046.09  6,254,292.14  49,638,068.20  85,305,179.69  6,250,000.00  453,375.06  955,969,715.22 

ค่าเส่ือมราคาสะสม -  (206,302,856.55)  (325,171,432.72)  (5,583,516.11)  (37,403,755.12)  (57,262,317.57)  (6,249,997.89)  -  (637,973,875.96) 

มูลค่าตามบญัชี 78,543,101.68  104,900,795.81  93,150,613.37  670,776.03  12,234,313.08  28,042,862.12  2.11  453,375.06  317,995,839.26 

รายการระหว่างปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560                  

มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 78,543,101.68  104,900,795.81  93,150,613.37  670,776.03  12,234,313.08  28,042,862.12  2.11  453,375.06  317,995,839.26 

ซ้ือสินทรัพย ์ 22,085,715.00  1,094,720.89  31,978,091.37  774,209.65  4,713,865.39  6,345,645.82  -  112,611,494.09  179,603,742.21 

รับโอน(โอนออก) -  3,927,704.41  9,640,606.99  -  267,331.34  -  -  (6,143,614.49)  7,692,028.25 

จาํหน่ายสินทรัพย ์ -  -  (4.00)  -  -  (5.00)  -  -  (9.00) 

ตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์ -  -  (16,009.50)  (4,425.82)  (268,118.65)  (2.00)  -  -  (288,555.97) 

ค่าเส่ือมราคาท่ีรับรู้ในกาํไร(ขาดทุน)สาํหรับปี -  (10,367,377.60)  (22,803,528.99)  (286,972.84)  (5,357,484.44)  (7,786,436.86)  -  -  (46,601,800.73) 

มูลค่าตามบญัชีปลายปี 100,628,816.68  99,555,843.51  111,949,769.24  1,153,587.02  11,589,906.72  26,602,064.08  2.11  106,921,254.66  458,401,244.02 

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560                  

ราคาทุน 100,628,816.68  316,226,077.66  453,325,478.72  6,759,179.83  52,930,827.98  89,865,317.78  6,250,000.00  106,921,254.66  1,132,906,953.31 

ค่าเส่ือมราคาสะสม -  (216,670,234.15)  (341,375,709.48)  (5,605,592.81)  (41,340,921.26)  (63,263,253.70)  (6,249,997.89)  -  (674,505,709.29) 

มูลค่าตามบญัชี 100,628,816.68  99,555,843.51  111,949,769.24  1,153,587.02  11,589,906.72  26,602,064.08  2.11  106,921,254.66  458,401,244.02 
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ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯ ไดน้ําที่ดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง เคร่ืองจกัร 

และอุปกรณ์บางส่วน ซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชี จาํนวนเงิน 165.51 ลา้นบาท และจาํนวนเงิน 122.54 ลา้นบาท 

ตามลาํดบั ไปจดจาํนองเป็นหลกัทรัพยเ์พื่อคํ้าประกนัหน้ีสินทุกประเภทกบัสถาบนัการเงิน และไดย้ก

ผลประโยชน์จากการประกนัภยัในวงเงินตามสัญญาประกนัภยั จาํนวนเงิน 1,775.00 ล้านบาท 

และจาํนวนเงิน 949.00 ลา้นบาท ตามลาํดบั ใหก้บัสถาบนัการเงิน ตามหมายเหตุ 13 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯ มีสินทรัพยบ์างส่วนเป็นสินทรัพยที์่ได้มา

ตามสัญญาเช่าการเงิน โดยมีราคาทุน จาํนวนเงิน 54.04 ล้านบาท และจาํนวนเงิน 13.51 ล้านบาท 

ตามลาํดบั มูลค่าตามบญัชี จาํนวนเงิน 48.73 ลา้นบาท และจาํนวนเงิน 9.46 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

 

12. สินทรัพย์(หนีสิ้น)ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

ประกอบดว้ย 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 ยอดคงเหลือตน้ปี  ส่วนท่ีรับรู้ใน  ส่วนท่ีรับรู้ใน  ยอดคงเหลือปลายปี 

 ณ วนัท่ี  กาํไร(ขาดทุน)  กาํไร(ขาดทุน)  ณ วนัท่ี 

 1 มกราคม 2561  สาํหรับปี  เบด็เสร็จอ่ืน  31 ธนัวาคม 2561 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี        

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 1,887,984.55  (1,052,180.09)  -  835,804.46 

สินคา้คงเหลือ 32,023,735.00  (27,703,066.45)  -  4,320,668.55 

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียน        

สาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 9,495,429.79  1,216,084.21  880.00  10,712,394.00 

ขาดทุนทางภาษี 14,026,092.25  25,019,095.42  -  39,045,187.67 

รวม 57,433,241.59  (2,520,066.91)  880.00  54,914,054.68 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี        

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน -  (1,952,896.32)  -  (1,952,896.32) 

รวม -  (1,952,896.32)  -  (1,952,896.32) 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 ยอดคงเหลือตน้ปี  ส่วนท่ีรับรู้ใน  ส่วนท่ีรับรู้ใน  ยอดคงเหลือปลายปี 

 ณ วนัท่ี  กาํไร(ขาดทุน)  กาํไร(ขาดทุน)  ณ วนัท่ี 

 1 มกราคม 2560  สาํหรับปี  เบด็เสร็จอ่ืน  31 ธนัวาคม 2560 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี        

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 11,110,465.00  (9,222,480.45)  -  1,887,984.55 

สินคา้คงเหลือ 1,228,850.95  30,794,884.05  -  32,023,735.00 

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 8,303,368.06  (8,303,368.06)  -  - 

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียน        

สาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 10,791,689.59  546,383.01  (1,842,642.81)  9,495,429.79 

ขาดทุนทางภาษี 3,041,031.14  10,985,061.11  -  14,026,092.25 

รวม 34,475,404.74  24,800,479.66  (1,842,642.81)  57,433,241.59 
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13. สินเช่ือและการคํา้ประกนั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯ ไดรั้บวงเงินสินเช่ือจากสถาบนัการเงินหลายแห่ง

ในรูปวงเงินเบิกเกินบญัชี เลตเตอร์ออฟเครดิตและทรัสตรี์ซีต เงินกูย้ืมระยะสั้น หนงัสือคํ้าประกนั และวงเงิน

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า วงเงินรวม จาํนวนเงิน 2,402.05 ลา้นบาท และจาํนวนเงิน 

2,715.00 ลา้นบาท ตามลาํดบั และไดรั้บวงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิต จาํนวนเงิน 3.00 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 

และวงเงินบตัรเครดิต จาํนวนเงิน 1.60 ลา้นบาท เท่ากนัทั้งสองปี 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 วงเงินสินเช่ือขา้งตน้คํ้ าประกันโดยการจดจาํนองท่ีดิน

พร้อมส่ิงปลูกสร้าง เคร่ืองจกัร และอุปกรณ์ของบริษทัฯ การยกผลประโยชน์จากการประกนัภยัในสินคา้คงเหลือ 

ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง และอุปกรณ์ ตามหมายเหตุ 8 และ 11 และกรรมการของบริษทัฯ ร่วมคํ้าประกนั 

 

14. เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

ประกอบดว้ย 

 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2561  31 ธนัวาคม 2560 

 บาท  บาท 

เงินเบิกเกินบญัชี 8,447,774.18  8,900,264.98 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 1,191,939,012.11  640,182,538.47 

รวม 1,200,386,786.29  649,082,803.45 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เงินกูย้ืมระยะสั้ นจากสถาบนัการเงินทั้งจาํนวนเป็นเงิน

กู้ยืมในรูปทรัสต์รีซีตและตัว๋สัญญาใช้เงิน อัตราดอกเบ้ียร้อยละ 1.50 – 7.68 ต่อปี เท่ากันทั้ งสองปี 

ภายใตเ้ง่ือนไขสัญญาทรัสต์รีซีต บริษทัฯ ไดรั้บสินคา้ท่ีสั่งเขา้มาโดยการใช้สินเช่ือของสถาบนัการเงิน 

ดงันั้น บริษทัฯ จึงมีภาระผกูพนัต่อสถาบนัการเงินสาํหรับค่าสินคา้ดงักล่าวทั้งท่ีเก็บไวห้รือจาํหน่ายไป 

เงินกูย้มืดงักล่าวขา้งตน้มีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั ตามหมายเหตุ 13 
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15. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 

ประกอบดว้ย 

 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2561  31 ธนัวาคม 2560 

 บาท  บาท 

เจา้หน้ีการคา้และตัว๋เงินจ่าย    

เจา้หน้ีการคา้ในประเทศ 217,946,921.38  101,547,882.67 

เจา้หน้ีการคา้ต่างประเทศ 47,313,598.01  61,877,135.79 

ตัว๋เงินจ่าย 7,322,434.23  6,370,070.70 

รวม 272,582,953.62  169,795,089.16 

เจา้หน้ีอ่ืน 114,791,552.32  80,628,311.41 

รวม 387,374,505.94  250,423,400.57 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 เจา้หน้ีอ่ืนประกอบดว้ย 

 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2561  31 ธนัวาคม 2560 

 บาท  บาท 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 51,359,213.19  35,884,832.10 

เงินรับล่วงหนา้ค่าสินคา้ 22,445,185.93  7,395,005.08 

เงินรับล่วงหนา้ค่าสินทรัพย ์ 4,499,993.76  4,499,993.76 

เจา้หน้ีค่าสินทรัพย ์ 1,944,738.13  8,736,246.40 

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 3,653,848.97  1,329,467.12 

เงินปันผลคา้งจ่าย 1,013,832.65  667,176.20 

เงินชดเชยเกษียณอายกุรณีพิเศษคา้งจ่าย 12,675,000.00  5,070,000.00 

อ่ืน ๆ 17,199,739.69  17,045,590.75 

รวม 114,791,552.32  80,628,311.41 
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16. เงินกู้ยืมระยะยาว 

ประกอบดว้ย 

 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2561  31 ธนัวาคม 2560 

 บาท  บาท 

ส่วนท่ีหมุนเวยีน    

กาํหนดชาํระไม่เกิน 1 ปี 13,404,000.00  8,004,000.00 

รวมส่วนท่ีหมุนเวยีน 13,404,000.00  8,004,000.00 

ส่วนท่ีไม่หมุนเวยีน    

กาํหนดชาํระเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 41,108,000.00  30,662,000.00 

รวมส่วนท่ีไม่หมุนเวยีน 41,108,000.00  30,662,000.00 

รวม 54,512,000.00  38,666,000.00 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 เงินกูย้มืระยะยาวมีเง่ือนไขการกูย้มืดงัน้ี 
วงเงินท่ี วงเงินรวม  ยอดคงเหลือ เง่ือนไขการกูย้มื 

 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  

 31 ธนัวาคม 2561  31 ธนัวาคม 2560  31 ธนัวาคม 2561  31 ธนัวาคม 2560  

 บาท  บาท  บาท  บาท  

1 40,000,000.00  40,000,000.00  30,662,000.00  38,666,000.00 จ่ายชําระเงินต้นและดอกเบ้ียทุกเดือน โดยชําระคืนเงินต้น 

จาํนวนเงิน 667,000.00 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 5 ปี อตัรา

ดอกเบ้ียร้อยละ MLR – 1.00 ต่อปี 

2 27,000,000.00  -  23,850,000.00  - จ่ายชําระเงินต้นและดอกเบ้ียทุกเดือน โดยชําระคืนเงินต้น 

จาํนวนเงิน 450,000.00 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 5 ปี อตัรา

ดอกเบ้ียร้อยละ MLR – 1.00 ต่อปี 

รวม 67,000,000.00  40,000,000.00  54,512,000.00  38,666,000.00  

วงเงินกูย้มืระยะยาวดงักล่าวขา้งตน้มีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั ตามหมายเหตุ 13 
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17. หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงิน 

ประกอบดว้ย 
 จาํนวนเงินขั้นตํ่า  ดอกเบ้ียรอตดับญัชี  มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่า 

 ท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าการเงิน    ท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าการเงิน 

 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2561  31 ธนัวาคม 2560  31 ธนัวาคม 2561  31 ธนัวาคม 2560  31 ธนัวาคม 2561  31 ธนัวาคม 2560 

 บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 

ส่วนท่ีหมุนเวยีน            

กาํหนดชาํระไม่เกิน 1 ปี 12,315,432.76  2,784,036.00  (1,399,387.09)  (256,798.34)  10,916,045.67  2,527,237.66 

รวมส่วนท่ีหมุนเวยีน 12,315,432.76  2,784,036.00  (1,399,387.09)  (256,798.34)  10,916,045.67  2,527,237.66 

ส่วนท่ีไม่หมุนเวยีน            

กาํหนดชาํระเกิน 1 ปี            

แต่ไม่เกิน 5 ปี 26,631,493.86  3,576,298.00  (1,512,197.63)  (206,586.19)  25,119,296.23  3,369,711.81 

รวมส่วนท่ีไม่หมุนเวยีน 26,631,493.86  3,576,298.00  (1,512,197.63)  (206,586.19)  25,119,296.23  3,369,711.81 

รวม 38,946,926.62  6,360,334.00  (2,911,584.72)  (463,384.53)  36,035,341.90  5,896,949.47 

 

18. ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสําหรับ

ผลประโยชน์พนกังานมีรายการเคล่ือนไหวดงัน้ี 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2561  31 ธนัวาคม 2560 

 บาท  บาท 

ยอดคงเหลือตน้ปี 47,477,149.00  53,958,448.00 

ส่วนท่ีรับรู้ในกาํไร(ขาดทุน)สาํหรับปี    

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 5,243,836.95  5,086,751.00 

ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 982,684.04  1,182,264.04 

รวมส่วนท่ีรับรู้ในกาํไร(ขาดทุน)สาํหรับปี 6,226,520.99  6,269,015.04 

ส่วนท่ีรับรู้ในกาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน    

ผล(กาํไร)ขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่    

ของผลประโยชน์พนกังานท่ีกาํหนดไว ้    

เกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์ -  (424,728.00) 

เกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน -  (869,131.00) 

เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ 4,400.00  (7,919,355.04) 

รวมส่วนท่ีรับรู้ในกาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน 4,400.00  (9,213,214.04) 

ผลประโยชน์ท่ีจ่าย (146,100.00)  (3,537,100.00) 

ยอดคงเหลือปลายปี 53,561,969.99  47,477,149.00 
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สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ขอ้สมมติหลกัที่ใชใ้นการประมาณการ

ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสรุปไดด้งัน้ี 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2561  31 ธนัวาคม 2560 

อตัราคิดลด ร้อยละ 3.32 ต่อปี  ร้อยละ 3.32 ต่อปี 

อตัราการข้ึนเงินเดือนโดยเฉล่ีย ร้อยละ 3.00 ต่อปี  ร้อยละ 3.00 ต่อปี 

อายเุกษียณ 60 ปี  60 ปี 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของแต่ละขอ้สมมติหลกั

ในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยโดยสมมติให้ข้อสมมติอ่ืน ๆ คงท่ีซ่ึงแสดง

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีเก่ียวขอ้ง

ท่ีอาจเป็นไปไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลต่อภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน

สรุปไดด้งัน้ี 

 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2561  31 ธนัวาคม 2560 

 บาท  บาท 

อตัราคิดลด    

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.00 (2,561,090.00)  (2,310,093.00) 

ลดลงร้อยละ 1.00 2,905,156.00  2,622,662.00 

อตัราการข้ึนเงินเดือนโดยเฉล่ีย    

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.00 3,120,977.00  2,346,291.00 

ลดลงร้อยละ 1.00 (2,809,328.00)  (2,107,995.00) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 การครบกาํหนดของภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์

มีระยะเวลาถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั จาํนวน 23.21 ปี และจาํนวน 24.14 ปี ตามลาํดบั 

แมว้่าการวิเคราะห์น้ีไม่ไดค้าํนึงการกระจายตวัแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดท่ีคาดหวงั

ภายใตโ้ครงการดงักล่าว แต่ไดแ้สดงประมาณการความอ่อนไหวของขอ้สมมติต่าง ๆ 

ปัจจุบนั ประเทศไทยอยูร่ะหวา่งการบญัญติักฎหมายคุม้ครองแรงงานใหม่ท่ีกาํหนดให้บริษทัฯ 

ตอ้งจ่ายเงินชดเชยเม่ือเลิกจา้งให้แก่พนกังานท่ีมีอายงุานครบ 20 ปีข้ึนไป ไม่นอ้ยกวา่ค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 

จาํนวน 400 วนั โดยบริษทัฯ จะแกไ้ขโครงการเมื่อกฎหมายดงักล่าวมีผลบงัคบัใช้ซ่ึงจะส่งผลให้

ภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เพิ่มข้ึน จาํนวนเงิน 15.42 ลา้นบาท 
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19. ทุนเรือนหุ้น 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ทุนเรือนหุน้มีรายการเคล่ือนไหวดงัน้ี 
 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 มูลค่าหุ้นท่ีตราไว ้  จาํนวนหุ้น  จาํนวนเงิน  มูลค่าหุ้นท่ีตราไว ้  จาํนวนหุ้น  จาํนวนเงิน 

 บาทต่อหุ้น  หุ้น  บาท  บาทต่อหุ้น  หุ้น  บาท 

ทุนจดทะเบียน            

หุ้นสามญัตน้ปี 10.00  41,889,937  418,899,370.00  10.00  26,399,995  263,999,950.00 

ออกหุ้นสามญัเพื่อชาํระเจา้หน้ีเงินลงทุน            

จากการรับโอนกิจการทั้งหมด -  -  -  10.00  15,489,942  154,899,420.00 

เพิ่มหุ้นสามญัจากการเปล่ียนแปลง            

มูลค่าหุ้นท่ีตราไว ้ 1.00  377,009,433  -  -  -  - 

ออกหุ้นสามญัเพื่อจ่ายหุ้นปันผล 1.00  20,944,970  20,944,970.00  -  -  - 

หุ้นสามญัปลายปี 1.00  439,844,340  439,844,340.00  10.00  41,889,937  418,899,370.00 

ทุนท่ีออกและชําระแล้ว            

หุ้นสามญัตน้ปี 10.00  41,889,937  418,899,370.00  10.00  26,399,995  263,999,950.00 

ออกหุ้นสามญัเพื่อชาํระเจา้หน้ีเงินลงทุน            

จากการรับโอนกิจการทั้งหมด -  -  -  10.00  15,489,942  154,899,420.00 

เพิ่มหุ้นสามญัจากการเปล่ียนแปลง            

มูลค่าหุ้นท่ีตราไว ้ 1.00  377,009,433  -  -  -  - 

ออกหุ้นสามญัเพื่อจ่ายหุน้ปันผล 1.00  20,944,914  20,944,914.00  -  -  - 

หุ้นสามญัปลายปี 1.00  439,844,284  439,844,284.00  10.00  41,889,937  418,899,370.00 

เม่ือวนัท่ี 25 มกราคม 2561 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2561 ไดมี้มติอนุมติั

การเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ท่ีตราไวข้องบริษทัฯ จากมูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 10.00 บาท เป็นมูลค่าหุน้ท่ีตราไว้

หุน้ละ 1.00 บาท โดยการเพิ่มจาํนวนหุน้สามญั จากจาํนวน 41,889,937 หุน้ เป็นจาํนวน 418,899,370 หุ้น 

บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไวแ้ละจาํนวนหุ้นสามญักบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ 

กระทรวงพาณิชยแ์ลว้ เม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2561 

เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2561 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ประจาํปี 2561 ไดมี้มติอนุมติั

การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม จาํนวนเงิน 418,899,370.00 บาท แบ่งเป็น

หุ้นสามญั จาํนวน 418,899,370 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จาํนวนเงิน 

439,844,340.00 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั จาํนวน 439,844,340 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท 

เพื่อรองรับการจ่ายหุน้ปันผล บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงจาํนวนหุน้สามญักบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ 

กระทรวงพาณิชยแ์ลว้ เม่ือวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2561 
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20. ทุนสํารองตามกฎหมาย 

ตามพระราชบญัญติัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯ ตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไว้

เป็นทุนสํารองไม่น้อยกวา่ร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหลงัหักดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) 

จนกว่าทุนสํารองน้ีจะมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทุนสํารองตามกฎหมายน้ี

ไม่สามารถนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลได ้

เม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2562 ไดมี้มติ

อนุมติัให้เสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ประจาํปี 2562 พิจารณาการอนุมติัการจดัสรร

กาํไรสาํหรับปี 2561 เป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย จาํนวนเงิน 598,848.94 บาท ตามหมายเหตุ 34 

 

21. เงินปันผลจ่าย 

เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2561 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ประจาํปี 2561 ไดมี้มติอนุมติั

การจดัสรรกาํไรสะสมจ่ายปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ดงัน้ี 

- จ่ายปันผลเป็นหุน้สามญัในอตัรา 20 หุน้สามญัเดิมต่อ 1 หุน้ปันผล ในราคามูลค่าหุน้ท่ีตราไว้

หุ้นละ 1.00 บาท เป็นจาํนวนไม่เกิน 20,944,970 หุ้น คิดเป็นอตัราหุ้นปันผลไม่เกินหุ้นละ 0.05 บาท 

หรือคิดเป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 20,944,970.00 บาท ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นรายใดมีเศษของหุน้จากการคาํนวณ

ตามสัดส่วนการจดัสรรหุน้ปันผลดงักล่าวแลว้ บริษทัฯ จะตดัเศษหุน้ดงักล่าวทิ้ง 

- จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ  0.00556 บาท หรือคิดเป็นจํานวนเงินไม่ เกิน 

2,329,081.00 บาท 

 

22. การจัดการส่วนทุน 

วตัถุประสงคข์องบริษทัฯ ในการจดัการส่วนทุน คือ การดาํรงไวซ่ึ้งความสามารถในการดาํเนินงาน

อยา่งต่อเน่ืองและโครงสร้างเงินทุนท่ีเหมาะสม 

บริษทัฯ กาํกบัดูแลส่วนทุนโดยใช้อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนซ่ึงคาํนวณโดยการหารหน้ีสิน

ตามงบแสดงฐานะการเงินดว้ยส่วนของผูถื้อหุน้ตามงบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนแสดงไดด้งัน้ี 

 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2561  31 ธนัวาคม 2560 

หน้ีสิน (บาท) 1,734,045,000.44  991,851,802.49 

ส่วนของผูถื้อหุน้ (บาท) 1,084,567,736.36  1,075,013,432.53 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน (เท่า) 1.60  0.92 
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ภายใต้เง่ือนไขการกู้ยืมของเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินท่ีสําคัญ บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตาม

ขอ้กาํหนดในการรักษาอตัราส่วนทางการเงินดงัน้ี 

- อตัราส่วนความสามารถในการชาํระหน้ีไม่นอ้ยกวา่ 1.25 เท่า 

- อตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อทุนไม่เกิน 1.50 เท่า 

- อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนไม่เกิน 2 เท่า 

บริษทัฯ สามารถปฏิบติัตามขอ้กาํหนดในการรักษาอตัราส่วนทางการเงินดงักล่าวขา้งตน้ได้

ตลอดรอบระยะเวลารายงาน 

 

23. รายได้อ่ืน 

ประกอบดว้ย 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2561  31 ธนัวาคม 2560 

 บาท  บาท 

โอนกลบัหน้ีสงสยัจะสูญ -  23,201,539.34 

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนทัว่ไป -  19,687,599.06 

กาํไรจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,637,533.39  383,168.58 

รายไดด้อกเบ้ีย 923,120.33  2,201,288.66 

รายไดค้่าเช่าและค่าบริการ 7,525,903.02  4,979,736.19 

รายไดค้่าท่ีปรึกษา 4,751,010.60  4,311,195.41 

รายไดเ้งินชดเชยภาษีอากร 1,705,514.58  12,677,211.03 

อ่ืน ๆ 4,815,752.26  1,894,139.27 

รวม 21,358,834.18  69,335,877.54 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนทัว่ไปทั้งจาํนวน

เป็นกาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนใน CPL International Company Limited ท่ีบริษทัฯ ถืออยูใ่นสัดส่วน

ร้อยละ 15.00 จาํนวน 1,200,000 หุ้น ให้กบั Guang Dong Zhong Rui Hua Yan Enterprise Company Limited 

ในราคา จาํนวนเงิน 864,000.00 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เม่ือวนัท่ี 24 ตุลาคม 2560 ตามมติท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษทัของบริษทัฯ คร้ังท่ี 2/2558 เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2558 
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24. กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 

บริษทัฯ และพนกังานของบริษทัฯ ไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพภายใตพ้ระราชบญัญติั

กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังานจ่ายสะสมและเงินท่ีบริษทัฯ จ่ายสมทบ

เขา้กองทุน และจะจ่ายใหก้บัพนกังานในกรณีท่ีออกจากงานตามระเบียบของกองทุน 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯ ได้รับรู้เงินสมทบเป็นค่าใช้จ่าย 

จาํนวนเงิน 3.41 ลา้นบาท และจาํนวนเงิน 3.18 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

 

25. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

ประกอบดว้ย 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2561  31 ธนัวาคม 2560 

 บาท  บาท 

การเปล่ียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูปและสินคา้ระหวา่งผลิต 7,911,404.91  49,421,509.98 

วตัถุดิบและสารเคมีใชไ้ป 2,185,852,566.64  1,653,635,681.01 

(โอนกลบั)ขาดทุนจากมูลค่าสินคา้คงเหลือลดลง (143,001,898.35)  138,201,913.72 

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังาน 371,186,531.75  286,320,204.50 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 49,810,309.00  39,868,325.00 

ค่าเส่ือมราคา 60,421,861.58  46,601,800.73 

ค่าตดัจาํหน่ายสิทธิการเช่า 200,619.67  219,979.93 

ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 1,755,336.10  1,547,511.22 

หน้ีสูญ 8,753.16  - 

หน้ีสงสยัจะสูญ 302,756.06  172,217.57 

ค่าขนส่ง 33,017,930.59  13,701,919.71 

ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมการขาย 29,406,759.74  26,371,800.25 

ค่าบริการอ่ืน 28,582,529.60  27,924,325.88 

ค่าใชจ่้ายในการผลิตอ่ืน 168,670,040.72  107,494,422.22 

ค่าเช่าและค่าสาธารณูปโภค 12,939,816.65  13,280,905.46 

ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง 25,901,912.10  18,303,881.41 

อ่ืน ๆ 37,492,466.57  36,250,487.25 

รวม 2,870,459,696.49  2,459,316,885.84 
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26. (ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงินได้ 

26.1 (ค่าใชจ่้าย)รายไดภ้าษีเงินไดท่ี้รับรู้ในกาํไร(ขาดทุน)สาํหรับปี 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2561  31 ธนัวาคม 2560 

 บาท  บาท 

ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั    

(คา่ใชจ่้าย)รายไดภ้าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั -  (5,053,920.66) 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี    

(ค่าใชจ่้าย)รายไดภ้าษีเงินไดข้องผลแตกต่างชัว่คราว    

ท่ีเกิดข้ึนหรือท่ีกลบัรายการ (4,472,963.23)  24,800,479.66 

รวม (4,472,963.23)  19,746,559.00 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ความสัมพนัธ์ระหว่าง(ค่าใช้จ่าย)

รายไดภ้าษีเงินไดก้บักาํไร(ขาดทุน)ทางบญัชีในรูปแบบการกระทบยอดระหวา่ง(ค่าใชจ่้าย)รายได้

ภาษีเงินไดก้บัผลคูณของกาํไร(ขาดทุน)ทางบญัชีกบัอตัราภาษีท่ีใช ้ร้อยละ 20 แสดงไดด้งัน้ี 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2561  31 ธนัวาคม 2560 

 บาท  บาท 

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได ้ 16,449,942.12  (122,954,587.81) 

    

(ค่าใชจ่้าย)รายไดภ้าษีเงินไดต้ามอตัราภาษีท่ีใช ้ร้อยละ 20 (3,289,988.42)  24,590,917.56 

ค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถหกัได ้ (1,289,073.38)  (860,249.31) 

ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีไม่ไดรั้บรู้เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินได ้    

รอการตดับญัชี 106,098.57  (3,984,109.25) 

รวม (4,472,963.23)  19,746,559.00 

26.2 (ค่าใชจ่้าย)รายไดภ้าษีเงินไดท่ี้รับรู้ในกาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน 
 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 จาํนวนเงิน  (ค่าใชจ่้าย)รายได ้  จาํนวนเงิน  จาํนวนเงิน  (ค่าใชจ่้าย)รายได ้  จาํนวนเงิน 

 ก่อนภาษี  ภาษีเงินได ้  สุทธิจากภาษี  ก่อนภาษี  ภาษีเงินได ้  สุทธิจากภาษี 

 บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 

ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืน            

ในบริษทัร่วม (90,019.60)  -  (90,019.60)  -  -  - 

ผลกาํไร(ขาดทุน)จากการวดัมูลค่าใหม่            

ของผลประโยชน์พนกังานท่ีกาํหนดไว ้ (4,400.00)  880.00  (3,520.00)  9,213,214.04  (1,842,642.81)  7,370,571.23 

รวม (94,419.60)  880.00  (93,539.60)  9,213,214.04  (1,842,642.81)  7,370,571.23 
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26.3 ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีท่ีไม่ไดรั้บรู้เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2561  31 ธนัวาคม 2560 

 บาท  บาท 

ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษี    

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 35,561,791.40  36,002,264.66 

รวม 35,561,791.40  36,002,264.66 

ผลแตกต่างชัว่คราวที่ใช้หักภาษีที่ไม่ไดรั้บรู้เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี

ไม่มีวนัส้ินสุดประโยชน์ทางภาษีภายใตก้ฎหมายภาษีอากรปัจจุบนั 

บริษทัฯ ไม่ไดรั้บรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเก่ียวกบัเงินลงทุนในบริษทัร่วม

เน่ืองจากบริษทัฯ ยงัไม่มีความตั้งใจจะจาํหน่ายเงินลงทุนน้ี 

 

27. กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณจาก

กาํไร(ขาดทุน)สําหรับปีส่วนที่เป็นของผูถ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ และจาํนวนถวัเฉลี่ยถ่วงนํ้ าหนกั

ของหุ้นสามญัที่ถือโดยผูถ้ือหุ้นระหว่างปีที่มีการปรับปรุงจาํนวนหุ้นสามญัเพื่อสะทอ้นผลกระทบ

ของการออกหุ้นสามญัเพื่อชาํระเจา้หน้ีเงินลงทุนจากการรับโอนกิจการทั้งหมด การเพิ่มหุ้นสามญั

จากการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไว ้และการออกหุ้นสามญัเพื่อจ่ายหุ้นปันผล ตามหมายเหตุ 19 

เสมือนวา่เหตุการณ์ดงักล่าวไดเ้กิดข้ึนตั้งแต่วนัท่ีเร่ิมตน้ของงวดแรกสุดท่ีเสนอรายงานดงัน้ี 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2561  31 ธนัวาคม 2560 

กาํไร(ขาดทุน)ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัฯ (บาท) 11,976,978.89  (103,208,028.81) 

    

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัหลงัปรับปรุง (หุน้)    

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั 400,708,775  39,173,892 

ผลกระทบของการออกหุน้สามญัเพ่ือชาํระเจา้หน้ีเงินลงทุน    

จากการรับโอนกิจการทั้งหมด -  2,716,045 

ผลกระทบของการเพ่ิมหุน้สามญัจากการเปล่ียนแปลง    

มูลค่าหุน้ท่ีตราไว ้ 30,987,077  377,009,433 

ผลกระทบของการออกหุน้สามญัเพ่ือจ่ายหุน้ปันผล 8,148,432  20,944,914 

รวม 439,844,284  439,844,284 

    

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 0.03  (0.23) 
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28. ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน 

28.1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัส่วนงาน 

บริษทัฯ ไดก้าํหนดส่วนงานท่ีรายงานจากโครงสร้างระบบการบริหารจดัการและขอ้มูล

ทางการเงินภายในของบริษทัฯ ตามประเภทของผลิตภณัฑแ์ละบริการซ่ึงเป็นส่วนงานดาํเนินงาน

ที่ผูบ้ริหารของบริษทัฯ มีการใช้กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินไดต้ามส่วนงานในการสอบทาน

ผลการดาํเนินงานอยา่งสมํ่าเสมอดงัน้ี 

- ส่วนงานอุตสาหกรรมฟอกหนงัซ่ึงมีรายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑ์หนงัสําเร็จรูป

และรายไดจ้ากการใหบ้ริการฟอกหนงัทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

- ส่วนงานอุปกรณ์นิรภยัส่วนบุคคลซ่ึงมีรายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑ์อุปกรณ์นิรภยั

ส่วนบุคคลทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

28.2 ขอ้มูลเก่ียวกบักาํไรหรือขาดทุนตามส่วนงาน 

รายการระหวา่งส่วนงานท่ีรายงานกาํหนดราคาตามเกณฑ์ราคาปกติธุรกิจกบับุคคลภายนอก

และไดต้ดัออกจากงบการเงินของบริษทัฯ แลว้ 

รายได ้และกาํไรหรือขาดทุนตามส่วนงานเป็นรายการท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงหรือท่ีสามารถ

ปันส่วนให้กบัส่วนงานที่รายงานไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลซ่ึงมีการวดัมูลค่าเช่นเดียวกบัรายได ้

และกาํไรหรือขาดทุนในงบการเงินของบริษทัฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

46  

 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ขอ้มูลจาํแนกตามส่วนงานท่ีรายงาน

แสดงไดด้งัน้ี 
 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 ส่วนงานท่ีรายงาน  รายการตดับญัชี  รวม 

 อุตสาหกรรมฟอกหนงั  อุปกรณ์นิรภยั     

 หนงัสาํเร็จรูป  ฟอกหนงั  รวม  ส่วนบุคคล     

 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 

รายไดจ้ากการขายและให้บริการ            

ลูกคา้ภายนอก            

ในประเทศ 179,790  -  179,790  674,383  -  854,173 

ต่างประเทศ 1,762,703  256,770  2,019,473  23,902  -  2,043,375 

ระหว่างส่วนงาน 28,928  14,484  43,412  -  (43,412)  - 

รวม 1,971,421  271,254  2,242,675  698,285  (43,412)  2,897,548 

กาํไร(ขาดทุน)ขั้นตน้ 116,906  10,788  127,694  286,293  -  413,987 

กาํไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปล่ียน     (197)  3,197  -  3,000 

รายไดด้อกเบ้ีย     813  110  -  923 

รายไดอ่ื้น     11,627  8,809  -  20,436 

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย     (70,433)  (115,154)  -  (185,587) 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร     (138,232)  (63,079)  -  (201,311) 

ค่าใช้จ่ายดอกเบ้ีย     (29,027)  (3,633)  -  (32,660) 

ตน้ทุนทางการเงินอ่ืน     (2,200)  (668)  -  (2,868) 

ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน            

ในบริษทัร่วม     530  -  -  530 

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได ้     (99,425)  115,875  -  16,450 

(ค่าใช้จ่าย)รายไดภ้าษีเงินได ้           (4,473) 

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับปี           11,977 

            

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย           62,177 
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 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 ส่วนงานท่ีรายงาน  รายการตดับญัชี  รวม 

 อุตสาหกรรมฟอกหนงั  อุปกรณ์นิรภยั     

 หนงัสาํเร็จรูป  ฟอกหนงั  รวม  ส่วนบุคคล     

 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 

รายไดจ้ากการขายและให้บริการ            

บุคคลภายนอก            

ในประเทศ 210,870  -  210,870  600,851  -  811,721 

ต่างประเทศ 1,327,604  107,754  1,435,358  28,725  -  1,464,083 

ระหว่างส่วนงาน 17,676  -  17,676  -  (17,676)  - 

รวม 1,556,150  107,754  1,663,904  629,576  (17,676)  2,275,804 

กาํไร(ขาดทุน)ขั้นตน้ (129,565)  17,246  (112,319)  253,004  -  140,685 

กาํไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปล่ียน     31,010  3,249  -  34,259 

โอนกลบัหน้ีสงสัยจะสูญ     23,201  -  -  23,201 

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนทัว่ไป     19,688  -  -  19,688 

รายไดด้อกเบ้ีย     1,832  369  -  2,201 

รายไดอ่ื้น     18,550  5,696  -  24,246 

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย     (38,871)  (104,153)  -  (143,024) 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร     (117,931)  (63,243)  -  (181,174) 

ค่าใช้จ่ายดอกเบ้ีย     (15,276)  (4,201)  -  (19,477) 

ตน้ทุนทางการเงินอ่ืน     (1,930)  (1,709)  -  (3,639) 

ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน            

ในบริษทัร่วม     (19,921)  -  -  (19,921) 

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได ้     (211,967)  89,012  -  (122,955) 

(ค่าใช้จ่าย)รายไดภ้าษีเงินได ้           19,747 

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับปี           (103,208) 

            

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย           48,149 

28.3 ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคา้รายใหญ่ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ข้อมูลเก่ียวกบัลูกคา้ภายนอกท่ีมี

มูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 10 ของรายไดใ้นงบการเงินของบริษทัฯ แสดงไดด้งัน้ี 
 สดัส่วนต่อรายได ้  รายได ้

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2561  31 ธนัวาคม 2560  31 ธนัวาคม 2561  31 ธนัวาคม 2560 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

ลูกคา้ต่างประเทศรายท่ีหน่ึง 13.35  4.73  386,837,020.48  107,538,318.36 

ลูกคา้ต่างประเทศรายท่ีสอง 11.68  14.21  338,402,652.25  323,503,968.84 

รวม 25.03  18.94  725,239,672.73  431,042,287.20 
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29. เคร่ืองมือทางการเงิน 

29.1 นโยบายการบริหารความเส่ียงทางการเงิน 

บริษทัฯ มีสถานะเปิดต่อความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 

และความเส่ียงจากการใหสิ้นเช่ือ ซ่ึงบริษทัฯ จะพจิารณาใชเ้คร่ืองมือทางการเงินท่ีเหมาะสมเพื่อบริหาร

ความเส่ียงดงักล่าว อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ ไม่มีนโยบายท่ีจะถือหรือออกเคร่ืองมือทางการเงิน

ท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์เพื่อการเก็งกาํไรหรือเพื่อการคา้ 

29.2 ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย 

ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียเป็นความเส่ียงท่ีมูลค่ายุติธรรมหรือกระแสเงินสดในอนาคต

ของเคร่ืองมือทางการเงินจะมีความผนัผวนอนัเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียตลาด 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯ มีสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน

ซ่ึงเปิดต่อความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียดงัน้ี 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 มีดอกเบ้ีย  ไม่มีดอกเบ้ีย  รวม  อตัราดอกเบ้ีย 

 อตัราลอยตวั  อตัราคงท่ี      ต่อปี 

 บาท  บาท  บาท  บาท  ร้อยละ 

สินทรัพย์ทางการเงิน          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 61,913,858.18  -  83,724,385.19  145,638,243.37  0.125-0.750 

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่พนกังาน -  141,147.00  -  141,147.00  6.00 

หน้ีสินทางการเงิน          

เงินเบิกเกินบญัชี 8,447,774.18  -  -  8,447,774.18  7.675 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน          

สกุลเงินบาทไทย 621,857,571.15  -  -  621,857,571.15  3.00 – 4.00 

สกุลเงินตราต่างประเทศ 570,081,440.96  -  -  570,081,440.96  1.50 – 4.14 

เงินกูย้มืระยะยาว 54,120,000.00  -  -  54,120,000.00  5.00-5.25 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน -  36,035,341.90  -  36,035,341.90  0.31-2.75 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 มีดอกเบ้ีย  ไม่มีดอกเบ้ีย  รวม  อตัราดอกเบ้ีย 

 อตัราลอยตวั  อตัราคงท่ี      ต่อปี 

 บาท  บาท  บาท  บาท  ร้อยละ 

สินทรัพย์ทางการเงิน          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 38,744,250.82  -  70,426,635.61  109,170,886.43  0.13 – 0.75 

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

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่พนกังาน -  266,035.71  -  266,035.71  6.00 

หน้ีสินทางการเงิน          

เงินเบิกเกินบญัชี 8,900,264.98  -  -  8,900,264.98  7.12 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน          

สกุลเงินบาทไทย 401,562,432.66  -  -  401,562,432.66  3.00 – 4.00 

สกุลเงินตราต่างประเทศ 238,620,105.81  -  -  238,620,105.81  1.50 – 4.02 

เงินกูย้มืระยะยาว 38,666,000.00  -  -  38,666,000.00  5.25 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน -  5,896,949.47  -  5,896,949.47  0.39 – 0.83 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯ ไม่ไดใ้ชเ้คร่ืองมือทางการเงินใดเพื่อบริหาร

ความเส่ียงดงักล่าว 
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29.3 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 

ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเป็นความเส่ียงท่ีมูลค่ายุติธรรมหรือกระแสเงินสดในอนาคต

ของเคร่ืองมือทางการเงินจะมีความผนัผวนอนัเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศ ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนของบริษทัฯ เก่ียวเน่ืองกบัการซ้ือวตัถุดิบ

และเคร่ืองจกัร และการขายสินคา้เป็นเงินตราต่างประเทศ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯ มีสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน

ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศซ่ึงเปิดต่อความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนดงัน้ี 

สกุลเงิน สินทรัพยท์างการเงิน  หน้ีสินทางการเงิน 

 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2561  31 ธนัวาคม 2560  31 ธนัวาคม 2561  31 ธนัวาคม 2560 

ปอนดส์เตอร์ลิงองักฤษ -  -  1,760.00  2,126.00 

รูปีอินเดีย -  2,850.00  -  - 

ยโูร 2,240.00  5,991.20  306,350.50  314,396.50 

หยวนจีน -  694,169.00  -  - 

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 10,780,174.40  2,628,208.59  11,573,320.63  7,113,824.04 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯ มีการบริหารความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน

โดยการทาํสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ดงัน้ี 

 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2561  31 ธนัวาคม 2560 

 ลา้นบาท  ลา้นบาท 

สญัญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ – ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา    

มูลค่าตามสญัญา -  48.75 

มูลค่ายติุธรรม -  48.23 

สญัญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ – ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา    

มูลค่าตามสญัญา 94.02  11.39 

มูลค่ายติุธรรม 93.55  11.40 

มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคาํนวณโดยใช้อตัรา

ท่ีกาํหนดโดยสถาบนัการเงินคู่สัญญาเหล่านั้น ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน ซ่ึงเป็นขอ้มูลระดบั 2 
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29.4 ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือ 

ความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือเป็นความเส่ียงท่ีคู่สัญญาของเคร่ืองมือทางการเงินฝ่ายหน่ึง

จะทาํให้เกิดผลขาดทุนทางการเงินต่อคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงโดยการท่ีไม่สามารถจ่ายชาํระผูกพนั 

ความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือของบริษทัฯ เก่ียวเน่ืองกบัการกระจุกตวัของการให้สินเช่ือและ

การไม่ไดรั้บชาํระหน้ีจากเงินฝากสถาบนัการเงิน เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกาํหนด และลูกหน้ี 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯ มีการบริหารความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือ

ตามกลุ่มสินทรัพยท์างการเงินดงัน้ี 

- สําหรับเงินฝากสถาบนัการเงิน บริษทัฯ มีการพิจารณาอนัดบัความน่าเชื่อถือ

ของสถาบนัการเงินและการใหสิ้นเช่ือกบับริษทัฯ 

- สําหรับเงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกําหนด บริษัทฯ มีการพิจารณา

อนัดบัความน่าเช่ือถือของผูอ้อกตราสารหน้ีตลอดระยะเวลาการลงทุน 

- สําหรับลูกหน้ี บริษทัฯ มีการพิจารณาคุณภาพสินเช่ือของลูกหน้ีจากฐานะการเงิน

และประสบการณ์การชาํระหน้ีในอดีต และการกาํหนดให้ลูกคา้บางรายตอ้งเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต

หรือจ่ายเงินล่วงหนา้ค่าสินคา้  

29.5 มูลค่ายติุธรรม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่

จดัอยูใ่นประเภทระยะสั้น และเงินใหกู้ย้ืมและเงินกูย้ืมมีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียตลาด 

ผูบ้ริหารของบริษทัฯ จึงเช่ือว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน

แสดงมูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่ายติุธรรมอยา่งมีสาระสาํคญั 

29.6 ลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน

ในงบแสดงฐานะการเงินแสดงไดด้งัน้ี 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 มูลค่าตามบญัชี  มูลค่ายติุธรรม 

   ขอ้มูลระดบั 1  ขอ้มูลระดบั 2  ขอ้มูลระดบั 3  รวม 

 บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 

สินทรัพย์ท่ีไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม          

แต่มีการเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม          

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 124,988,568.42  -  -  141,170,000.00  141,170,000.00 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 มูลค่าตามบญัชี  มูลค่ายติุธรรม 

   ขอ้มูลระดบั 1  ขอ้มูลระดบั 2  ขอ้มูลระดบั 3  รวม 

 บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 

สินทรัพย์ท่ีไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม          

แต่มีการเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม          

เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกาํหนด          

ครบกาํหนดไถ่ถอนภายใน 1 ปี 16,000,000.00  -  16,533,872.48  -  16,533,872.48 

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 124,988,568.42  -  -  141,170,000.00  141,170,000.00 
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30. รายการธุรกจิกบับุคคลและกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

บริษทัฯ มีรายการธุรกิจท่ีสาํคญักบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตาม

เง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงร่วมกนัระหวา่งบริษทัฯ กบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น

ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

30.1 ลกัษณะความสัมพนัธ์ของบริษทัฯ 

ช่ือบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

บริษทั อินทิเกรเตด็ เลเธอร์ เน็ตเวอร์ค จาํกดั บริษทัร่วมโดยการถือหุ้นทางตรง 

บริษทั อีเก้ิล เคมีคอล อินดสัตรี จาํกดั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีกลุ่มผูถื้อหุ้นและผูบ้ริหารร่วมกนั 

บริษทั แอพ็พลาย ดีบี จาํกดั (มหาชน) กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีกลุ่มผูถื้อหุ้นและผูบ้ริหารร่วมกนั 

บริษทั แมนวดู อินเตอร์เทรด จาํกดั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีกลุ่มผูถื้อหุ้นและผูบ้ริหารร่วมกนั 

บริษทั ไทย ไวร์ร่ิง ซิสเตม็ จาํกดั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีกลุ่มผูถื้อหุ้นและผูบ้ริหารร่วมกนั 

บริษทั ไทย เทคนิคคอล นนัวเูวน่ จาํกดั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีกลุ่มผูถื้อหุ้นและผูบ้ริหารร่วมกนั 

บริษทั ซี เอส รับเบอร์ อินดสัทร่ี จาํกดั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีกลุ่มผูถื้อหุ้นและผูบ้ริหารร่วมกนั 

บริษทั เจริญสิน แอสเสท จาํกดั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีกลุ่มผูถื้อหุ้นและผูบ้ริหารร่วมกนั 

บริษทั เจริญสิน โฮลด้ิง จาํกดั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีกลุ่มผูถื้อหุ้นและผูบ้ริหารร่วมกนั 

บริษทั เจริญสินธานี จาํกดั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีกลุ่มผูถื้อหุ้นและผูบ้ริหารร่วมกนั 

บริษทั เจริญสินธานี คอนโดทาวน์ จาํกดั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีกลุ่มผูถื้อหุ้นและผูบ้ริหารร่วมกนั 

บริษทั วี ที บราเดอร์ จาํกดั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีกลุ่มผูถื้อหุ้นและผูบ้ริหารร่วมกนั 

บริษทั ฟรูาโน่ แอร์ จาํกดั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีกลุ่มผูถื้อหุ้นและผูบ้ริหารร่วมกนั 

บริษทั อุตสาหกรรมฟอกหนงัเจริญสิน จาํกดั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีกลุ่มผูถื้อหุ้นและผูบ้ริหารร่วมกนั 

บริษทั สมาร์ท เซนส์ อินดสัเตรียล ดีไซน์ จาํกดั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีกลุ่มผูถื้อหุ้นและผูบ้ริหารร่วมกนั 

คุณภูวสิษฏ ์วงษเ์จริญสิน บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยเป็นกรรมการและผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 

คุณณฐัจกัร์ วงษเ์จริญสิน บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยเป็นกรรมการและผูถื้อหุ้นของกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

52  

 

30.2 รายการคา้ระหวา่งกนั 

 นโยบายการกาํหนดราคา สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

  31 ธนัวาคม 2561  31 ธนัวาคม 2560 

  บาท  บาท 

รายการธุรกจิกบับริษทัร่วม     

รายไดจ้ากการขาย ราคาปกติธุรกิจท่ีเทียบเคียงไดก้บับุคคลภายนอก 1,798,423.40  156,640.20 

รายไดค้่าท่ีปรึกษา ราคาตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิม 4,751,010.60  4,311,195.41 

รายไดค้่าเช่า ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 130,625.00  780,000.00 

รายไดด้อกเบ้ีย อตัราร้อยละ 9.00 ต่อปี -  266,301.37 

รายไดอ่ื้น ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 80,000.00  - 

ซ้ือวตัถุดิบ ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 484,074,863.41  365,457,317.62 

ซ้ือวสัดุส้ินเปลือง ราคาท่ีตกลงร่วมกนั -  40,000.00 

มูลค่าการซ้ือสินทรัพย ์ ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 2,255,053.29  - 

รายการธุรกจิกบักจิการที่เกีย่วข้องกนั     

รายไดจ้ากการขาย ราคาปกติธุรกิจท่ีเทียบเคียงไดก้บับุคคลภายนอก 3,630,203.66  1,461,801.24 

รายไดอ่ื้น ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 420,742.32  1,092,647.45 

ซ้ือวตัถุดิบ ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 376,754,225.03  114,891,384.06 

ซ้ือวสัดุส้ินเปลือง ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 2,271,850.00  1,611,000.00 

ค่าเช่า ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 5,939,170.51  5,011,254.00 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 1,045,627.44  1,267,508.33 

รายการธุรกจิกบับุคคลที่เกีย่วข้องกนั     

ค่าเช่า ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 532,663.43  180,000.00 
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30.3 ยอดคงคา้งระหวา่งกนั 

 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2561  31 ธนัวาคม 2560 

 บาท  บาท 

ลูกหนีก้ารค้าและตัว๋เงนิรับ    

บริษทัร่วม 41,173.60  2,837.64 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,593,055.80  369,341.96 

รวม 1,634,229.40  372,179.60 

ลูกหนีอ่ื้น    

บริษทัร่วม 43,468.75  579,726.00 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,206.19  2,206.19 

รวม 45,674.94  581,932.19 

เงนิจ่ายล่วงหน้า    

บริษทัร่วม 7,848,458.82  - 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 720,000.00  - 

รวม 8,568,458.82  - 

เงนิให้กู้ยืมระยะส้ัน    

บริษทัร่วม    

ยอดคงเหลือตน้ปี -  24,000,000.00 

ใหกู้ย้มืเพ่ิม -  - 

รับชาํระคืน -  (24,000,000.00) 

ยอดคงเหลือปลายปี -  - 

เจ้าหนีก้ารค้าและตัว๋เงนิจ่าย    

บริษทัร่วม 2,512,821.80  2,537,480.00 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 151,748,552.10  47,048,967.40 

รวม 154,261,373.90  49,586,447.40 

เจ้าหนีอ่ื้น    

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 168,641.18  37,236.00 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 10,284.00  39,788.54 

รวม 178,925.18  77,024.54 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย    

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 36,280.50  - 

รวม 36,280.50  - 
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30.4 การคํ้าประกนัระหวา่งกนั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯ ไดใ้หก้ารคํ้าประกนัการขอใชว้งเงินสินเช่ือ

ของบริษทั อินทิเกรเต็ด เลเธอร์ เน็ตเวอร์ค จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัร่วม กบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง 

ในวงเงิน 40.00 ลา้นบาท  

30.5 ภาระผกูพนัระหวา่งกนั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯ ตามสัญญาเช่าท่ีดินและสัญญาเช่าอาคาร

กบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ตามหมายเหตุ 32.2 และ 32.3 

30.6 ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2561  31 ธนัวาคม 2560 

 บาท  บาท 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 40,808,300.00  33,616,250.00 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน    

โครงการสมทบเงินท่ีกาํหนดไว ้ 568,464.00  460,454.00 

โครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว ้ 828,545.00  721,621.00 

เงินชดเชยเกษียณอายกุรณีพิเศษ 7,605,000.00  5,070,000.00 

รวม 49,810,309.00  39,868,325.00 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของบริษทัฯ คร้ังท่ี 6/2560 เม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2560 

ไดม้ีมติอนุมตัิให้จ่ายเงินชดเชยเกษียณอายุกรณีพิเศษให้กบัผูเ้ร่ิมก่อตั้งบริษทั จาํนวน 5 คน 

โดยจะจ่ายเม่ือผูเ้ร่ิมก่อตั้งบริษทัแต่ละคนเกษียณอายกุารทาํงาน 
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31. ข้อมูลเกีย่วกบักระแสเงินสด 

31.1 รายการท่ีไม่กระทบกระแสเงินสด 

ประกอบดว้ย 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2561  31 ธนัวาคม 2560 

 บาท  บาท 

ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์โดยยงัไม่ไดจ่้ายชาํระ    

มูลค่าสินทรัพย ์ 1,896,369.55  8,164,716.26 

ภาษีมูลค่าเพ่ิม 48,368.58  571,530.14 

ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ตามสญัญาเช่าการเงิน 4,299,065.42  5,044,000.00 

ลูกหน้ีอ่ืนเพ่ิมข้ึนจากการจาํหน่ายเงินลงทุนทัว่ไป -  3,178,108.50 

โอนสินคา้คงเหลือเป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ -  7,692,029.25 

โอนสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั    

เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดก่อน 7,446,148.44  163,615.69 

โอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 751,750.00  - 

โอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 330,998.08  1.00 

ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม 90,019.60  - 

ผลกาํไร(ขาดทุน)จากการวดัมูลค่าใหม่    

ของผลประโยชน์พนกังานท่ีกาํหนดไว ้    

ท่ีรับรู้ในกาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน 4,400.00  9,213,214.04 

31.2 การเปล่ียนแปลงของหน้ีสินท่ีเกิดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 การเปล่ียนแปลงของหน้ีสินท่ีเกิดจาก

กิจกรรมจดัหาเงินมีรายการเคล่ือนไหวดงัน้ี 
 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 ยอดคงเหลือตน้ปี  การเปล่ียนแปลง  การเปล่ียนแปลง  การเปล่ียนแปลงอ่ืน  ยอดคงเหลือปลายปี 

 ณ วนัท่ี  จากกระแสเงินสด  จากอตัราแลกเปล่ียน    ณ วนัท่ี 

 1 มกราคม 2561  จากการจดัหาเงิน  เงินตราต่างประเทศ    31 ธนัวาคม 2561 

 บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 649,082,803.45  553,523,198.22  (2,219,215.38)  -  1,200,386,786.29 

เงินกูย้มืระยะยาว          

ส่วนท่ีหมุนเวยีน 8,004,000.00  (11,154,000.00)  -  16,554,000.00  13,404,000.00 

ส่วนท่ีไม่หมุนเวยีน 30,662,000.00  27,000,000.00  -  (16,554,000.00)  41,108,000.00 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน          

ส่วนท่ีหมุนเวยีน 2,527,237.66  (7,490,325.88)  -  15,879,133.89  10,916,045.67 

ส่วนท่ีไม่หมุนเวยีน 3,369,711.81  33,329,652.89  -  (11,580,068.47)  25,119,296.23 

เจา้หน้ีค่าสินทรัพย ์ 8,736,246.40  (8,736,246.40)  -  1,944,738.13  1,944,738.13 

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 1,329,467.12  (30,335,440.55)  -  32,659,822.40  3,653,848.97 

เงินปันผลคา้งจ่าย 667,176.20  (1,982,479.01)  -  2,329,135.46  1,013,832.65 

รวม 704,378,642.64  554,154,359.27  (2,219,215.38)  41,232,761.41  1,297,546,547.94 
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 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 ยอดคงเหลือตน้ปี  การเปล่ียนแปลง  การเปล่ียนแปลง  การเปล่ียนแปลงอ่ืน  ยอดคงเหลือปลายปี 

 ณ วนัท่ี  จากกระแสเงินสด  จากอตัราแลกเปล่ียน    ณ วนัท่ี 

 1 มกราคม 2560  จากการจดัหาเงิน  เงินตราต่างประเทศ    31 ธนัวาคม 2560 

 บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 584,137,538.72  65,330,820.77  (385,556.04)  -  649,082,803.45 

เงินกูย้มืระยะยาว          

ส่วนท่ีหมุนเวยีน 4,628,649.41  (13,299,998.73)  -  16,675,349.32  8,004,000.00 

ส่วนท่ีไม่หมุนเวยีน 2,708,699.91  44,628,649.41  -  (16,675,349.32)  30,662,000.00 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน          

ส่วนท่ีหมุนเวยีน 3,901,417.36  (6,329,933.78)  -  4,955,754.08  2,527,237.66 

ส่วนท่ีไม่หมุนเวยีน 3,281,465.89  -  -  88,245.92  3,369,711.81 

เจา้หน้ีค่าสินทรัพย ์ 424,060.20  (424,060.20)  -  8,736,246.40  8,736,246.40 

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 854,995.16  (19,002,243.56)  -  19,476,715.52  1,329,467.12 

เงินปันผลคา้งจ่าย 667,176.20  -  -  -  667,176.20 

รวม 600,604,002.85  70,903,233.91  (385,556.04)  33,256,961.92  704,378,642.64 

 

32. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

นอกจากหน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯ มีภาระผกูพนั

และหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนดงัน้ี 

32.1 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯ มีภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนกบัสถาบนัการเงิน

ดงัน้ี 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 วงเงินทั้งส้ิน  วงเงินใชไ้ป  วงเงินคงเหลือ  วงเงินทั้งส้ิน  วงเงินใชไ้ป  วงเงินคงเหลือ 

หนงัสือคํ้าประกนั            

ลา้นบาท 15.00  (7.26)  7.74  15.00  (6.14)  8.86 

เลตเตอร์ออฟเครดิต/ทรัสตรี์ซีต            

ลา้นบาท 1,111.20  (847.79)  263.41  1,380.00  (442.05)  937.95 

ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 3.00  (2.10)  0.90  3.00  -  3.00 

เงินเบิกเกินบญัชี            

ลา้นบาท 100.00  (8.45)  91.55  100.00  (8.90)  91.10 

ตัว๋สัญญาใชเ้งิน            

ลา้นบาท 525.85  (234.08)  291.77  590.00  (303.31)  286.69 

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้            

ลา้นบาท 650.00  (94.02)  555.98  630.00  (60.14)  569.86 

บตัรเครดิต            

ลา้นบาท 1.60  (0.28)  1.32  1.60  (0.22)  1.38 
 

32.2 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯ มีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าท่ีดินในอนาคต

ตามสัญญาเช่าท่ีดินซ่ึงจดัเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สัญญามีระยะเวลา 15 ปี 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 เมษายน 2575 อตัราค่าเช่า จาํนวนเงิน 0.06 ลา้นบาทต่อเดือน โดยผูใ้ห้เช่ามีสิทธ์ิ

ปรับเพิ่มอตัราค่าเช่าไดไ้ม่เกินร้อยละ 10 ทุก 3 ปี 
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32.3 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯ มีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าอาคารในอนาคต

ตามสัญญาเช่าอาคารซ่ึงจดัเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงัน้ี 

 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2561  31 ธนัวาคม 2560 

 ลา้นบาท  ลา้นบาท 

ภายใน 1 ปี 5.56  4.68 

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 8.04  - 

รวม 13.60  4.68 

32.4 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯ มีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าอาคารและค่าเช่า

เคร่ืองใช้สํานกังานในอนาคตตามสัญญาเช่าอาคารและสัญญาเช่าเคร่ืองใช้สํานักงานซ่ึงจดัเป็น

สัญญาเช่าดาํเนินงานกบับุคคลภายนอกดงัน้ี 

 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2561  31 ธนัวาคม 2560 

 ลา้นบาท  ลา้นบาท 

ภายใน 1 ปี 2.86  2.36 

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 3.41  2.67 

รวม 6.27  5.03 

32.5 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯ มีภาระผูกพนัที่จะตอ้งจ่ายค่าบริการในอนาคต

ตามสัญญาบริการกบับุคคลภายนอกดงัน้ี 

 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2561  31 ธนัวาคม 2560 

 ลา้นบาท  ลา้นบาท 

ภายใน 1 ปี 10.39  6.21 

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 3.82  4.01 

รวม 14.21  10.22 

32.6 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯ มีภาระผูกพนัที่จะตอ้งจ่ายค่าก่อสร้างโรงงาน

และเคร่ืองจกัรในอนาคตตามสัญญาจา้งก่อสร้างกบับุคคลภายนอก จาํนวนเงิน 9.96 ล้านบาท 

และจาํนวนเงิน 35.86 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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32.7 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯ มีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าสินทรัพยใ์นอนาคต

กบับุคคลภายนอกดงัน้ี 

 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2561  31 ธนัวาคม 2560 

ลา้นบาท 5.53  1.11 

ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 0.01  0.16 

ลา้นยโูร 0.17  - 

 

33. รายการแก้ไขข้อผดิพลาดทางบัญชีของงวดก่อน 

บริษทัฯ ไดแ้กไ้ขขอ้ผิดพลาดทางบญัชีของงบการเงิน สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

เกี่ยวกบัการออกหุ้นสามญัเพื่อชาํระเจา้หน้ีเงินลงทุนจากการรับโอนกิจการทั้งหมดที่มีการบนัทึก

ส่วนตํ่ากว่าทุนจากการรวมกิจการภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัสูงไปโดยการปรับงบการเงินยอ้นหลงั

เสมือนหน่ึงขอ้ผดิพลาดดงักล่าวไม่เคยเกิดข้ึนซ่ึงมีผลกระทบต่องบการเงินดงัน้ี 

 ตามท่ีรายงานไวเ้ดิม  รายการปรับปรุง  ตามท่ีรายงานใหม่ 

 บาท  บาท  บาท 

งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560      

ส่วนตํ่ากวา่ทุนจากการรวมกิจการภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั (290,972,563.90)  48,453,938.52  (242,518,625.38) 

กาํไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร 344,050,090.46  (48,453,938.52)  295,596,151.94 

 

34. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

เม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2562 ไดมี้มติ

อนุมติัให้เสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ประจาํปี 2562 พิจารณาการอนุมติัการจดัสรร

กาํไรสําหรับปี 2561 เป็นทุนสํารองตามกฎหมาย จาํนวนเงิน 598,848.94 บาท และจ่ายเงินปันผล

ในอตัราหุ้นละ 0.02 บาท รวมจาํนวนเงิน 8,796,885.68 บาท โดยกาํหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นเพื่อสิทธิ

ในการรับเงินปันผลในวนัท่ี 13 มีนาคม 2562 และจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2562  

 

35. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัของบริษทั ซีพีแอล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

เม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2562 

______________________________ 
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