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สารจากประธานกรรมการ 
 

 ป 2556 กลุมบริษัท ผลิตภัณฑคอนกรีตชลบุรี จํากัด (มหาชน) มีการเติบโตจากป 2555 
อยางตอเน่ือง   ดังปรากฏในงบการเงินรวมป 2556 มีกําไรสุทธิ 394.57 ลานบาท มีรายไดรวม 
2,906.56 ลานบาท   เมื่อเทียบกับป 2555 ซ่ึงมีกําไรสุทธิ 195.22 ลานบาท และมีรายไดรวม  
2,372.01 ลานบาท  ซ่ึงกําไรสุทธิเทียบป 2555 และป 2556 เพ่ิมข้ึน  222.58  ลานบาท 
 ในป 2556 บริษัทยอย คือ บริษัท ชลบุรีกันยง จํากัด ไดตัดสินใจขายสิทธิการซ้ือคืน
ที่ดินและอาคารของสาขาพัทยาใหกับบุคคลภายนอก โดยไดรับกําไรสุทธิเต็มเทาจํานวน 
282.5 ลานบาท โดยสาขาพัทยาปดดําเนินการต้ังแตไตรมาสที่ 2 ของป 2556  ปจจุบันคงเหลือ

รานกันยงโฮมสโตรสาขาเดียวที่อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี  แตปรากฎวาบริษัทยังคงสามารถรับรูรายไดใกลเคียงกับปที่ผานมา
ที่ดําเนินการอยูทั้ง 2 สาขา และคาใชจายตางๆ ไดลดลงอยางชัดเจน  ดังจะไดเห็นจากตัวเลขการรับรูรายไดและผลกําไรสุทธิ
จากการดําเนินงานของป 2556 และยังมั่นใจวาบริษัท ชลบุรีกันยง จํากัด จะสามารถทํากําไรสุทธิเพ่ิมข้ึนไดอยางแนนอน จาก
แผนธุรกิจที่เนนการทําตลาดสินคาที่มีกําไรตอหนวยสูงกวากอปรกับคาใชจายที่ลดลงอยางเห็นไดชัดเจน 
 ป 2556 งานภาครัฐยังมีการพัฒนาอยางตอเน่ือง เชน การสรางระบบปองกันอุทกภัย  โครงการรถไฟฟาขนสงมวลชน  
งานสาธารณูปโภคในกรุงเทพมหานคร ไดมีการดําเนินการอยางตอเน่ือง และในปเดียวกันไดเกิดอุทกภัยในพ้ืนที่ภาค
ตะวันออกและอีสาน  ชลบุรี  ฉะเชิงเทรา  นครนายก  ปราจีนบุรี  จากปญหาอุทกภัยตางๆ สงผลทําใหเกิดการพัฒนาปรับปรุง
และงานปองกัน ซ่ึงเปนงานอนาคตตอเน่ืองทั้งป 2557 ถึงป 2558  อันจะเปนผลบวกกับบริษัทโดยตรงและเปนพ้ืนที่ที่บริษัทมี
ศักยภาพสูง 

ภาคอุตสาหกรรม พ้ืนที่ในภาคตะวันออก  ชลบุรี  ฉะเชิงเทรา  ระยอง  ปราจีนบุรี  เปนพ้ืนที่ที่ไดรับการสงเสริมการ
ลงทุนอยางตอเน่ือง และเปนพ้ืนที่ที่มีนิคมอุตสาหกรรมระดับมาตรฐานมากท่ีสุดในประเทศไทย  ผลพวงจากอุทกภัยที่เกิดข้ึน
ทางภาคกลางของประเทศไทย เมื่อป 2554 ภาคอุตสาหกรรมไดยายฐานการผลิตเขามาในพื้นที่อยางมาก  นิคมฯตางๆ ไดมี
การขยายพ้ืนที่เพ่ือรองรับการพัฒนาพ้ืนที่สาธารณูปโภคตางๆ เชน  ถนน  และการระบายนํ้า และจัดภูมิทัศน ประกอบกับป 
2556 ไดเกิดอุทกภัยในพ้ืนที่ตะวันออก  ชลบุรี  ฉะเชิงเทรา  ระยอง  ปราจีนบุรี  เปนเหตุใหทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  รวมทั้ง
ในนิคมฯตางๆ และสวนราชการทองถิ่น เชน องคการบริหารสวนจังหวัด และองคการบริหารสวนตําบลตางๆ ไดมีโครงการ
ใหมๆ เกิดข้ึนเพ่ือปองกันปญหาอุทกภัยซ่ึงอาจจะเกิดข้ึนไดอีกและโครงการซอมสรางถนนเพ่ือปองกันปญหาขางตน ซ่ึง
โครงการตางๆ ขางตนจะเปนประโยชนกับบริษัทโดยตรง 

ภาคการทองเท่ียว การท่ีอุตสาหกรรมตางๆ ไดขยายฐานการผลิตมายังพ้ืนที่ตามท่ีกลาวขางตน  จํานวนคนที่เขามา
ในพ้ืนที่มากมายมหาศาล  แหลงทองเท่ียวที่สําคัญของภาคตะวันออก  เชน บางแสน  พัทยา  ระยอง  บางสวนไดมีการขยาย
พ้ืนที่ทองเท่ียวและหองพักอยางมากมาย และจํานวนนักทองเท่ียวจากตางประเทศ  ซ่ึงภาครัฐประมาณการจะมีถึง 14 ลานคน  
พรอมปองกันที่อยูอาศัย  ที่พักโรงแรม  รีสอรทตางๆ  ตลอดจนการกอสรางเพ่ือรองรับ  AEC  หรือประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ซ่ึงจะเกิดข้ึนในปหนา  คาดวาจะมีนักทองเท่ียวและนักธุรกิจเขามาอีกมากมาย  จึงไดมีการกอสรางเพ่ือรองรับ ดังจะ
เห็นไดจาก   อาคารคอนโด  โรงแรม  ทั้งบางแสน  พัทยา  ระยอง  ไดเกิดข้ึนมากมาย ซ่ึงโครงการตางๆ จะสงผลตอผล
ประกอบการของบริษัทโดยตรง  ทั้งในป  2557 – 2558 อยางตอเน่ือง 
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กลุมบริษัทไดมีการพัฒนาเพ่ือลดตนทุนและเสริมศักยภาพใหกับการผลิตโดย บริษัท ผลิตภัณฑคอนกรีตชลบุรี 
จํากัด(มหาชน)  ไดมีการปรับปรุงเครื่องจักรและพื้นที่การผลิตในโรงงานปจจุบันใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน และไดส่ังซ้ือ
เครื่องจักร  เพ่ือออกผลิตภัณฑใหมมารองรับการตลาด  ซ่ึงคาดวาจะสามารถนําเสนอผลิตภัณฑใหมออกสูตลาดไดในไตร
มาสที่ 3 ของป 2557 และบริษัท สมารทคอนกรีต จํากัด (มหาชน)  ไดเพ่ิมการผลิตจากเดิม 3 ลานตารางเมตรตอป  เปน  4.5 
ลานตารางเมตรตอป  และเริ่มผลิตและรับรูรายได ในไตรมาสท่ี 4 ของป 2556   ปจจุบันสามารถใชกําลังการผลิตไดถึง  80 % 
ของกําลังผลิตใหม และจะสามารถเพ่ิมกําลังการผลิตและรับรูรายไดเต็ม 100%  คือ  4.5  ลานตารางเมตร ภายในไตรมาสที่ 2 
ของป 2557 และบริษัท ชลบุรีกันยง จํากัด ซ่ึงปจจุบันเหลือเพียงสาขาเดียว ยังคงสามารถรักษายอดรายไดและกําไรสุทธิโดย
การนําเขาสินคาจากตางประเทศนําเสนอเขาสูโครงการตางๆโดยตรง โดยไดเริ่มไปบางแลวในไตรมาสที่ 4 ของป 2556 และ
ในป 2557 จะมีการขยายการนําเขาสินคาใหมเพ่ิมข้ึน 

สุดทายน้ีจากขอมูลขางตน ผม คณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร และผูบริหารบริษัทยอย ขอใหผูถือหุนมั่นใจวา
คณะผูบริหารจะดําเนินการทุกส่ิงเพ่ือประโยชนของผูถือหุนและผูเกี่ยวของอยางสูงสุด จะบริหารธุรกิจดวยความซ่ือสัตย
สุจริต และขอขอบคุณ ผูถือหุนทุกทานและผูเกี่ยวของที่ใหความไววางใจ  คณะผูบริหารดวยดีมาตลอด 

 
 
 

.................................................. 
(นายประทปี    ทีปกรสุขเกษม) 
         ประธานกรรมการ 
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Message from the Chairman 
 

In 2013, Chonburi Concrete Product Public Company Limited and its subsidiaries 
has consecutively growth from 2012 as shown in the financial statementfor the year 2013, 
with net profit of 402.99million baht, total revenue of 2,906.56million baht, while in 2012 
the net profit of 180.41 million baht, total revenue is 2,372.01 million baht. As the result, the 
net profit was increased222.58million baht from the year 2012. 

In year 2013, a subsidiary, ChonburiKanyong Co., Ltd., has decided to sell the right 
to buy back the land andbuilding of Pattaya branch to outsider. The net profit of 282.5 
million baht came from selling Pattaya branch and closing down since quarter 2 year 2013 

and remaining only one branch at AmphurMuang, ChonburiProvince which revenue maintained as operate of 2 branches in 
the past year and expenses are reduced. As shown in revenue and net profit from the operating result of the year 2013, this 
can ensure that ChonburiKanyong Co.,Ltd. will certainly increase net profit due to emphasis on high profit margin product 
and expenses reduction. 

In year 2013, public sectorwas being developed continuously for instance, flood-precaution system project, MRT 
project and public utility in Bangkok. In the same year, the eastern and northeastern zone has flooded in Chonburi, 
Chachoengsao, NakhonNayok and Prachinburi. Because of the flood problem influence, it must be improved and 
protected, which are the future projects in year 2014 to year 2015. Therefore, this would be positive for the Company like 
competency area. 

For industrial sector, areas in the eastern Chonburi, Chachoengsao, Rayong, and Prachinburiarethe area that has 
been promoted steadily and there are the most standardized industrial areas in Thailand. The aftermath of flooding that 
occurs every region in the country in year 2011, cause huge relocation of industry to the eastern zone. Many industrial 
estate has expanded area to support public utilities such as roads, drainage and landscaping. In addition, year 2013 has 
flood in the eastern Chonburi , Chachoengsao , Rayong, and Prachinburi motivated both private and public sector, 
industrial estate and local government, the Provincial Administration and the Administrative District, have come up with 
new projects to protect flood problem which might be occur again and project of rebuilding of the roads to prevent the said 
problem. The above project will be positivefor the Company directly. 

For tourism sector, the expanded industry cause the higher number of people coming into area. The major 
attractions of the East, such as Bang Saen, Pattaya, Rayong, has expanded greatly some tourist areas and guest rooms. The 
expected number of tourist by public sector is 14 million people and prevents accommodation, hotel, and resort as well as 
construction to support the ASEAN Economic Community (AEC). This will happen next year, it is expected that there will 
be many tourists and businesses coming. It has been constructed a number of condo buildings, hotels in Bang Saen, 
Pattaya, Rayong. The projects will impact the Company’s performance directly in year 2014-2015. 
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Chonburi Concrete Product PCL and its subsidiaries has developed to reduce costs and enhance the capacity by 
the Company has been improved machineries and manufacturing areamore efficiency and purchase new machine to 
produce new product. The new product approximatelybeen launched in quarter 3 of the year 2014. Smart Concrete PCL 
has increased the capacity from 3 million square meters per year to 4.5 million square meters per year, and started 
production and revenue recognition in quarter 4 of the year 2013. The utilization reach 80% of the new capacity and it can 
increase to 100% of total new capacity within quarter 2 of the year 2014. ChonburiKanyongCo., Ltd., which has one 
branch for maintaining, recognizedrevenue and net profit from import of foreign goods and directly sale to the projects 
since quarter 4 of the year 2013.The year 2014 new products will be imported. 

Lastly, from the above information, I and the board of directors and executive management of subsidiaries would 
like to assure shareholders that management team will operate all things for maximize the benefit of shareholders and 
stakeholders with honestly. Thank you to all shareholders for the trust fully in management team as usual. 
 
 
 
  .................................................. 
(Mr. Pratheep Theepakornsukkasem) 
Chairman of the Board of Director 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
เรียน ทานผูถือหุน 
 คณะกรรมการตรวจสอบ 3 ทาน คือ นายอนุพงษ เนตรพิศาลวนิช  นายปรีชา รัทยา
นนท  และ ผมในฐานะประธานกรรมการไดประชุมตรวจสอบงบการเงินของบริษัท 
ผลิตภัณฑคอนกรีตชลบุรี จํากัด(มหาชน) และบริษัทยอย ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 
หลังจากผานการตรวจสอบจากบริษัทผูสอบบัญชี คือ บริษัท เอ็ม อาร แอนด แอสโซซิเอท 
จํากัด แลว ในรอบปที่ผานมาคณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 4 ครั้ง เพ่ือพิจารณา
ผลประกอบการและขอพ่ึงปฎิบัติตามกฏเกณฑของตลาดหลักทรัพย ทุกไตรมาสไดพิจารณา

การต้ังขอสังเกตของผูสอบบัญชีภายหลังที่ไดรับรองงบการเงินแลว  ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการ
ตรวจสอบทุกทานตางวิเคราะหงบการเงินอยางเปนอิสระ หากมีขอบกพรองหรือประเด็นการต้ังขอสังเกตของผูสอบบัญชี
ภายในหรือผูตรวจสอบภายนอก ที่ประชุมก็จะหารือและนําขอสรุปเสนอตอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือทราบและวางแผน
แกไขมิใหผิดระเบียบของตลาดหลักทรัพยฯ  ผลการประกอบการของบริษัทและบริษัทยอยในรอบป 2556 ทุกบริษัทมีผล
ประกอบการเปนที่นาพอใจ กลาวคือ มีผลกําไรทุกบริษัท โดยเฉพาะอยางย่ิงประสิทธิภาพในการบริหาร คือ มียอดขายท่ี
เพ่ิมข้ึนแตคาใชจายในการบริหารเทียบสัดสวนกับปกอนๆ มีอัตราคาใชจายที่ลดลง  สําหรับผลประกอบการในปน้ี ถึงแม
ปจจุบันมีปญหาภาวะทางการเมืองที่ยุงเหยิง เช่ือวาอาจกระทบตอภาวะการทองเท่ียว แตสําหรับสินคาของบริษัทซ่ึงเปนปจจัย 
4 ในการดํารงชีวิต เช่ือวาคงจะมีอัตราการเติบโตที่เพ่ิมข้ึน 
 ภาวะระบบเศรษฐกิจของประเทศที่ผานมาในป 2556 มีความเคลื่อนไหวในทางท่ีลดลงโดยเฉพาะ ตลาดหลักทรัพยใน
ประเทศ มีการเคลื่อนไหวท่ีไมคงที่และผันแปรอยางนาเปนหวง ปจจัยที่สําคัญ คือ ปญหาความขัดแยงทางการเมือง
ภายในประเทศ และตลาดหลักทรัพยในตางประเทศโดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกาที่จะชลอการใช QE (QUANTITATIVE 
EASING) ที่ลดลงหรืออาจจะหยุดใช QE เลย ซ่ึงมีผลตอตลาดหลักทรัพยของโลกและในประเทศไทยอยางมาก แตก็เปนที่
นายินดีวาประเทศสหรัฐ ยังใช QE อยางตอเน่ืองจากเดิม เดือนละ 85,000 ลานเหรียญสหรัฐ  ในปจจุบันไดอัดฉีด QE ใน
ประเทศ 75,000 ลานเหรียญสหรัฐตอเดือน  ตลาดหลักทรัพยในประเทศผูลงทุนตางชาติในรอบปที่ผานมา มีดุลขายสุทธิ
มากกวา 100,000 ลานบาท  แตความแข็งแกรงของเศรษฐกิจในประเทศจึงยังทําใหดัชนีของหุนไมลดตํ่าจนนาตกใจ เช่ือวาใน
ป 2557 ถาการเมืองมีความสงบน่ิงตลาดหลักทรัพยฯนาจะมีดัชนีที่สูงข้ึน อันมีผลตอหุนของบริษัทจดทะเบียนตอตลาด
หลักทรัพยทุกบริษัทในประเทศ 
 คณะกรรมการตรวจสอบขอยืนยันวาจะปฎิบัติหนาที่การตรวจสอบ อยางรอบคอบ อิสระ แสดงความคิดเห็นอยาง
ตรงไปตรงมา เพ่ือประโยชนสูงสุดขององคกรโดยไมมีขอจํากัดในการรับรองขอมูล นอกจากน้ีคณะกรรมการตรวจสอบได
ประเมินผลการปฎิบัติหนาที่ของตนเองเพ่ือใหเกิดความม่ันใจวาการปฎิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิภาพ  
ประสิทธิผล เพ่ือประโยชนสูงสุดตอองคกรใหมีความกาวหนามั่นคงในตลาดหลักทรัพยฯเพ่ือประโยชนสูงสุดตอผูถือหุน
โดยตรง 

    
     
  (นายสุรพล  สุขะมงคล) 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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Audit Committee’s Report 
To The shareholders 
 The Audit Committees consists of 3 persons who are Mr.Anupong Natpisanwanit, 
Mr.Preecha Ratthayanon, and I. on behalf of chairman held the meeting to reviewed the 
financial statements ending December 31, 2013 of Chonburi Concrete Product Public 
Company Limited and its subsidiaries which audited by, M.R. and Associates Co., Ltd. In 
recent years, the Committee has convened 4 times to consider the results of operations 
internal control and the regulation of Stock Exchange of Thailand. Quarterly, the audit 
committees attend all meetings and analyzed independently. If any errors or issues from the 

observations of the internal auditors or the auditors of financial statements, there will be a meeting to discussed and 
presented to the Board of Directors for resolved the said issues. Operating results of the Company and its subsidiaries for 
the year 2013 were successful and satisfy by generate profit in every company especially administrative efficiencies which 
is increase in sale, but the cost of administration decrease relative proportion to previous years. Even the political problem 
in nowadays might affect tourism industry, but the Company believe that the product of the Company has higher growth 
rate because it is one of the four requisites. 
 The economy of the year 2013 has decline in movement especially in the Stock Exchange of Thailand which is too 
vary because of political disputes in Thailand and the foreign stock exchange. Specially the stock exchange of United State 
of America tend to slow down or stop using QE (Quantitative Easing) which mainly affect stock exchange of the world and 
Thailand. However, it is worthwhile to note that the United States of America has continued to use the QE from 85,000 
million USD per month to 75,000 million USD per month. The net sale of foreign investor in SET is more than 100,000 
million Baht but the strength of the domestic economy can make an index not too much lower. In year 2014, we believe 
that if the Thai political is stabilized, SET would be have higher index that result to the listed companies in SET. 
 The audit committee would like to promise that we will work independently and express our opinion to improve 
and taking care of the company best interest without any information restriction. Also, we will always review our duty to 
ensure that we work efficiently and achieve the company objectives for maximize benefit to the Company for sustainable 
growth in SET for maximizing benefit to the shareholder directly. 
 
 
 
     
(Mr. Surapon Sukamongkol) 
Chairman of the Audit Committee 
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การควบคุมภายใน 
 

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2557 โดยมีกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระทั้ง 3 ทาน  เขารวมประชุมดวย คณะกรรมการบริษัทไดประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยการ
ซักถามขอมูลจากฝายบริหารแลวสรุปไดวา  จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในดานตางๆ  5  
องคประกอบคือการควบคุมภายในองคกร  การประเมินความเส่ียง  การควบคุมการปฏิบัติการ  ระบบสารสนเทศและการ
ส่ือสารขอมูล  และระบบการติดตาม  คณะกรรมการเห็นวา ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีเพียงพอและเหมาะสม  โดย
บริษัทไดจัดใหมีบุคลากรอยางเพียงพอที่จะดําเนินการตามระบบไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในใน
เรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยให สามารถปองกันทรัพยสินของบริษัทและบริษัทยอยจากการท่ี
กรรมการหรือผูบริหารนําไปใชโดยมิชอบหรือโดยไมมีอํานาจ  รวมถึงการทําธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงและ
บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน  อยางเพียงพอแลว  สําหรับการควบคุมภายในในหัวขออ่ืน  คณะกรรมการเห็นวาบริษัทมีการควบคุม
ภายในที่เพียงพอแลวเชนกัน 

การประเมินระบบการควบคุมภายในในเรื่องขางตน  คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ไดสอบทาน
ความถูกตองของงบการเงินทุกไตรมาส ประเมินประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯและบริษัทยอยเห็นวา
ทุกบริษัทมีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและรัดกุม  เห็นไดจากผลประกอบการของบริษัทฯและบริษัทยอย  มีผล
ประกอบการดีข้ึนทุกดานโดยเฉพะผลกําไร  เปนการพิสูจนวาผูบริหารมิอาจนําบริษัทไปใชโดยมิชอบ เพ่ือผลประโยชนของ
ตนเอง ไมใชอํานาจเกินขอบเขตที่ไดรับมอบมาย  ผูบริหารของบริษัทไดใชความสุจริตและจริยธรรมในการบริหารตอองคกร  
ไปสูความกาวหนาดียิ่งข้ึน 

นอกจากน้ี  ผูสอบบัญชีของบริษัท คือ นายเมธี  รัตนศรีเมธา  จากบริษัท เอ็มอาร แอนด แอสโซซิเอท จํากัด  ซ่ึงเปน
ผูตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาสและประจําป 2556  ไดใหความเห็นในรายงานการสอบบัญชีวาบริษัทมีระบบการควบคุม
ภายในที่มีประสิทธิภาพ โดยท่ีผูบริหารมิอาจนําไปใชโดยมิชอบเพ่ือประโยชนสวนตน  ไมใชอํานาจเกินขอบเขตท่ีไดรับ
มอบหมายกลาวคือ ผูบริหารของบริษัทฯ  ไดใชความสุจริต และ จริยธรรมในการบริหารองคกรไปสูความกาวหนา 

บริษัทฯ ไดจางผูเช่ียวชาญ คือ สํานักงานสอบบัญชีศิวพลและเพ่ือน วางแผนการควบคุมจัดทําระบบการควบคุม
ภายในอยางมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการตรวจสอบไมพบขอบกพรองในการดําเนินงานอันเปนสาระสําคัญที่ผิดกฎเกณฑ
ของตลาดหลักทรัพยฯ 
 
 
 
                                                                                                                     
                                                                                                        ............................ .............................. 
                (นายสุรพล   สุขะมงคล) 
           ประธานกรรมการการตรวจสอบ 
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Internal Control 
 

 The audit committee’s meeting no.1/2014 held on February 28, 2014 consists of all 3 audit committees and 
independent directors. The audit committees have assessed the Company’s internal control system by ask the information 
from management. To conclude that from 5 components of internal control system which are internal control, risk 
assessment, operational control, information systems and data communications, and monitoring systems, the audit 
committees have an opinion on the internal control system of Chonburi Concrete Product PCL that the Company's internal 
control systems are adequate and appropriate by manage staff sufficiently including having internal control to monitor the 
operations of their subsidiaries to prevent directors and managements from using the Company’s and its subsidiaries’ 
resources improperly or without authority and have no conflict of interest on connected transactions. For another aspect of 
internal control system, the Committees deem that it was sufficient. 
 The audit committees have verified the financial statement for every quarter and the efficiency of internal control 
system of the Company and its subsidiaries that internal control is efficient. Thus the operation result of the Company and 
its subsidiaries is increasing in every part especially net profit. It proved that the managements have no misuse of the 
Company’s resources for their own benefit and no over-right of authorization. The Company's management team has the 
honesty and ethics in management to lead the organization move forward. 
Moreover, the external auditor of the Company is Mr.Methee Ratanasrimetha from M.R. and Associates Co., Ltd., who 
audited the Company’s quarterly and annual financial statements for the year 2013, has an opinion that the Company has 
an efficient internal control system. 
 The Company also has hired experts to examine the internal control system which is Sivapol and Associated Office, 
the internal audit team for planning to control a system efficiently. The audit committees had not found any significant flaw 
that would cause the company to not align with regulation of Stock and Exchange of Thailand. 
 
 
 
 
                                                                                                                     

      ............................ ............................ 
      (Mr. Surapon Sukamongkol) 

       Chairman of the Audit Committ 
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คณะกรรมการและผูบริหารของบริษทั 
Board of Directors and Management Team 

คณะกรรมการบริษัท  Board of Directors 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายประทปี  ทปีกรสุขเกษม 
ประธานกรรมการ 

Mr. Pratheep Theepakornsukkasem 
Chairman of  the Board of Director 

 
  

นายอาทิตย  ทีปกรสุขเกษม 
กรรมการ  
Mr. Artit Teepakornsukkasem 
Director 

นางชลธิชา ทปีกรสุขเกษม 
กรรมการ 

Mrs.Cholticha Teepakornsukkasem 
Director 

 

นายสุรพล  สุขะมงคล 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการอิสระ 
Mr. Surapon Sukamongkol 
Chairman of Audit Committee  
and  Independent Director 

นายอนุพงษ  เนตรพิศาลวนิช  
กรรมการตรวจสอบและ 

กรรมการอิสระ  
Mr Anupong Natpisarnwanit 

Audit Committee and  
Independent Director 

นายปรีชา  รัทยานนท 
กรรมการตรวจสอบและ 
กรรมการอิสระ 
Mr. Preecha Ratthayanon 
Audit Committee and 
Independent Director 

นายณรงค  บานเย็น 
กรรมการ 

Mr. Narong Banyen 
Director 
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คณะผูบริหาร  Management Team 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายอาทิตย  ทีปกรสุขเกษม 
กรรมการผูจัดการ 

Mr. Artit Teepakornsukkasem 
Managing  Director 

นายณรงค  บานเย็น 
ผูอํานวยการอาวุโสฝายขายคอนกรีต
สําเร็จรูป 
Mr. Narong  Banyen 
Senior Vice President  of  Precast 
Concrete  Product  Sale 

นายสมาน  เช้ือจีน 
ผูอํานวยการฝายบริการและจัดสง 

Mr. Saman  Chuajeen 
Vice President of  Logistic System 

นายศิริศักดิ์  พุทธิปทีป 
ผูอํานวยการอาวุโสฝายผลิต
สินคาสําเร็จรูป 
Mr. Sirisak Phutthipateep 
Senior Vice President  of 
Precast Concrete Production 

นายวิษณุ  แสวงทอง 
ผูอํานวยการฝายขายคอนกรีต 
Mr. Wisanu  Sawaengthong 

Vice President of  Ready Mixed 
Concrete Product  Sale and 

Marketing 

นางพลอยนภัส  วานิจสรรพ 
ผูจัดการฝายการเงิน 

Ms.Proynapat  Vanichsan 
Manager of  Financial 

นายทนง  เกษมศักกริน 
ผูอํานวยการฝายผลิต 
Mr. Thanong  Kasemsakkarin 
Vice President of  Ready  Mixed 
Concrete Product Manufacturing 

นายไพชยนต  แกวมงคล 
ผูจัดการฝายบัญชี 
Mr.Paichayon  Kaewmongkol 
Manager of Accounting 

นางสาววดี  แสงไผแกว 
ผูจัดการฝายสินเช่ือ 

Ms.Wadee  Sangpaikaew 
Manager of  Credit  
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รายละเอียดคณะกรรมการ 
 
นายประทีป  ทีปกรสุขเกษม             คณุวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 
ประธานกรรมการ ประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบานเนินโมกการุณราชอุปถัมภ 
อายุ 65 ป ประกาศนียบัตรหลักสูตร Directors Certification Program (DCP) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 ประสบการณทํางาน 
 ปจจุบัน                          ประธานกรรมการ บมจ. ผลิตภัณฑคอนกรีตชลบุรี 
 2526 - 29 ธ.ค. 2549      ประธานกรรมการ และกรรมการผูจัดการ บมจ. ผลิตภัณฑคอนกรีตชลบุรี 
 2526 – ปจจุบัน              กรรมการและกรรมการผูจัดการ บจก. ชลบุรีกันยง 
 2531 – ปจจุบัน              กรรมการและกรรมการผูจัดการ บจก.ตะวันออกการขนสง 
 2545 – ปจจุบัน              กรรมการและกรรมการผูจัดการ บจก. ชลประทีปสินทรัพย จํากัด 
 2545 – ปจจุบัน              กรรมการและกรรมการผูจัดการ บจก. ทีปกรโฮลด้ิงส 
 สัดสวนการถือหุนในบริษัท :  2.22% และเปนผูถือหุนสัดสวน  37.26 %ในบริษัท ทีปกรโฮลดิ้ง จํากัด ซึ่งเปนผูถือหุน 

                                               รายใหญของบริษัท 
 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร : คูสมรสของคุณชลธิชา ทีปกรสุขเกษม 

 
 

นายอาทิตย  ทีปกรสุขเกษม         คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 
กรรมการ ปริญญาโท  สาขาการเงิน มหาวิทยาลัย Clark สหรัฐอเมริกา  
กรรมการผูจัดการ ปริญญาตรี สาขาบริหารการจัดการ  มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ 
อายุ 39 ป ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director  Accredation Program(DAP) 
 ประสบการณทํางาน 
 2556-ปจจุบัน                  กรรมการและกรรมการผูจัดการ บมจ. ผลิตภัณฑคอนกรีตชลบุรี 
 2544 – 2556                    กรรมการและกรรมการผูจัดการบริษัท ชลบุรีกันยง จํากัด 
 2546 – 2556                    กรรมการและกรรมการผูจัดการบริษัท ตะวันออกการขนสง จํากัด 
 2543 - 2546                     กรรมการและรองกรรมการผูจัดการบริษัท ผลิตภัณฑคอนกรีตชลบุรี จํากัด                  
 สัดสวนการถือหุนในบริษัท: 0.41% และเปนผูถือหุนสัดสวน  5.73% ในบริษัท ทีปกรโฮลด้ิง จํากัด ซึ่งเปนผูถือหุน 

                                               รายใหญของบริษัท 
 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร : บุตรของคณุประทีป  ทีปกรสุขเกษม 
 

 

นางชลธิชา ทีปกรสุขเกษม คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 
กรรมการ มัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนพัฒนศิลป 
อายุ 66 ป ประสบการณทํางาน 
 2545 - ปจจุบัน                  กรรมการและกรรมการผูจัดการ บจก.ชลประทีปสินทรัพย   
 2526 - 2545                       กรรมการและรองกรรมการผูจัดการ บจก.ชลบุรีกันยง 
 สัดสวนการถือหุนในบริษัท :  ไมมีการถือหุนของบริษัทฯ โดยตรง แตเปนผูถือหุนใหญสัดสวน 28.99% ในบริษัท 

ทีปกร  โฮลด้ิง จํากัด ซึ่งเปนผูถือหุนใหญของบริษัทฯ    
 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร :  คูสมรสคณุประทีป ทีปกรสุขเกษม 

 
 

นายสุรพล   สุขะมงคล คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 
ประธานกรรมการตรวจสอบ และ ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
กรรมการอิสระ 
อายุ 76 ป 

ประกาศนียบัตรหลักสูตร Directors Certification Program (DCP) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD) 

 ประกาศนียบัตรหลักสูตร Audit Committee Program (ACP) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 ประสบการณทํางาน 
 2546 – ปจจุบัน                  ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บมจ. ผลิตภัณฑคอนกรีตชลบุรี 
 2541 – ปจจุบัน                  กรรมการบริหารบจก. ศิลารมย 
 สัดสวนการถือหุนในบริษัท :  ไมมี 
 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร : ไมมี 
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นายปรีชา  รัทยานนท คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 
กรรมการตรวจสอบ และ ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
กรรมการอิสระ ประกาศนียบัตรหลกัสูตร Directors Certification Program (DCP) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
อายุ 71 ป ประสบการณทํางาน 
 2546 – ปจจุบัน                   กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บมจ. ผลิตภัณฑคอนกรีตชลบุรี 
 2515 – 2544                       พาณิชยจังหวัด 7 จังหวัด (เพชรบูรณ  อางทอง สิงหบุรี  ภูเก็ต  จันทบุรี  สมุทรปราการ  ชลบุรี) 
 2512 – 2515                       ขาราชการแผนกเศรษฐการ  จ.ระยอง 
 สัดสวนการถือหุนในบริษัท :  ไมมี 
 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร : ไมมี 
 

นายอนุพงษ เนตรพิศาลวนิช คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 
กรรมการตรวจสอบ และ ปริญญาโท  สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
กรรมการอิสระ ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
อายุ 55 ป ประกาศนียบัตรหลกัสูตร Directors Certification Program (DCP) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 ประสบการณทํางาน 
 2552 –-ปจจุบัน                  หัวหนากองบัญชีและการเงินโรงไฟฟาพระนครใต 

2546 – ปจจุบัน                  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บมจ. ผลิตภัณฑคอนกรีตชลบุรี 
 2526 – ปจจุบัน                  นักบัญชีระดับ 9 ฝายบริหารและการเงิน การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
 สัดสวนการถือหุนในบริษัท :  ไมมี 
 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร : ไมมี 

 

นายณรงค  บานเยน็ คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 
กรรมการ วุฒิประกาศนียบัตร วิชาชีพสาขาการบัญชีวิทยาลัยพานิชยการ ธนบุรี 
อายุ 61 ป ประสบการณทํางาน 
 2534 - ปจจุบัน                    ผูอํานวยการอาวุโสฝายขายผลิตภัณฑสําเร็จรูป บมจ. ผลิตภัณฑคอนกรีตชลบุรี 
 สัดสวนการถือหุนในบริษัท :  ไมมี 
 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร : ไมมี 
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Detail summary of the Board of Directors 
Mr.Pratheep Theepakornsukkasem    Educational Credential 
Chairman of the Board Directors Grade 4, Baan Nern Mok Karun 
Age 65 Directors Certification Program (DCP) , Thai Institute of Directors Association (IOD) 
 Work experience 
 current                         Chairman of the Board of Chonburi Concrete Product Plc. 
 1983 - 29 Dec 2006     Chairman of the Board Director and Managing  Director of Chonburi Concrete Product Plc. 
 1983 -  current              Director and President of Chonburi Kanyong Co., Ltd. 
 2002 – current              Director and President of Eastern Transport Co., Ltd. 
 1998 – current              Director and President of Chonpratheep Property Co.,Ltd. 
 2002 – current              Director and President of Theepakorn Holding Co., Ltd. 
 % of Shareholding :  2.22% and hold 37.26% of Theepakorn Holding Co.,Ltd. which is the major share 

holder of the Company . 
 Relationship with Management:  Spouse of Mrs.Cholticha  Theepakornsukkasem 

 
 

 

 

Mr.Artit  Theepakornsukkasem 
Director 
Managing  Director   
Age 39 

Educational Credential 
Master Of Science in Finance,Clark University.USA 
BBA (Managerment) ,Chulalongkon University 
Director Accredation Progran(DAP) 

 Work experience 
 2013 -  current             Director and Managing Director of  Chonburi Concrete Product Plc. 
 2001 – 2013                Director and  Managing Director of Chonburi Kanyong Co., Ltd. 

2003 – 2013                 Director and Managing Director of Eastern Transport Co.,Ltd., 
2000 – 2003                 Director and Deputy Managing Director Chonburi Concrete Product Plc. 

 % of Shareholding :  0.41% and hold 5.73% of Theepakorn Holding Co.,Ltd. which is the major share holder 
of the Company. 

 Relationship with Management: Son of  Mr.Pratheep Theepakornsukkasem  
  

Mrs.Cholticha  
Theepakornsukkasem 

Educational Credential 
Junior Secondary School of Pattanasilp School 

Director Work experience 
Age 66 2002 -  current             Director and Managing Director of  Chonpratheep Property Co.,Ltd. 
 1983 – 2002                Director and Deputy Managing Director of Chonburi Kanyong Co., Ltd. 
 % of Shareholding :   Not directly hold shareholding stake in the Company, but hold 28.99% in Theepakorn 

Holding Co., Ltd. which is the major shareholder of the Company.    
 Relationship with Management:  Spouse of  Mr.Pratheep Theepakornsukkasem  
  

Mr. Surapon Suksamongkol Educational Credential 
Chairman of Audit Committee and  BBA/Commerce and Accounting, Thammasat University 
Independent Director  Directors Certification Program (DCP) , Thai Institute of Directors Association (IOD) 
Age 76 Audit Committee Program (ACP) , Thai Institute of Directors Association (IOD) 
 Work experience 
 2003 – current              Chairman of Audit Committee and Independent of Chonburi Concrete Product Plc. 
 2002 – current               Executive Director of S.Villa BangPra Co., Ltd. 

1999 – current              Consultant of Pattanayon Chonburi Co.,Ltd  
 % of Shareholding :   None 
 Relationship with Management:  None 
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Mr. Preecha Rathayanon Educational Credential 
Audit Committee and  Independent 
Director  

BA/ Economics, Thammasat University 
Directors Certification Program (DCP) , Thai Institute of Directors Association (IOD) 

Age 71 Work experience 
 2003 – current               Audit Committee and Independent Director of Chonburi Concrete Product Plc. 
 1972-2001                     Provincial Commercial Officer of 7 provinces  (Phetchabool, Angthong, Singburi,   
                                       Phuket,Chanthaburi, Samutprakarn, Chonburi) 
 1989-1972                    Government Official in Economics Affairs of Rayong 
 % of Shareholding :   None 
 Relationship with Management:  None 

 
 

Mr. Anupong Natpisarnwanit Educational Credential 
Audit Committee and  Independent MBA/Business  Administration, Kasetsart University 
Director  BA/ Economics, Thammasat University 
Age 55 Directors Certification Program (DCP) , Thai Institute of Directors Association (IOD) 
 Work experience 
 2009 – current              Head of Accunting and Financial Department of South Bangkok Power Plant. 

2003 – current              Audit Committee and Independent Director of Chonburi Concrete Product Plc. 
 1983 – current               Management and Finance Department of  EGAT 
 % of Shareholding :   None 
 Relationship with Management:  None 
 
 
Mr Narong Banyen 

     
    
Educational Credential 

Director Certificate in Accounting, Thonburi Commerce College 
Age 61 Work experience 
 1991 -  current              Senior Vice President of  Precast Concrete Sale of Chonburi Concrete Product Plc. 
  % of Shareholding :   None 
 
 

 Relationship with Management:  None 
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รายละเอียดคณะผูบริหาร 
  
นายอาทิตย  ทีปกรสุขเกษม         คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 
กรรมการผูจัดการ ปริญญาโท  สาขาการเงิน มหาวิทยาลัย Clark สหรัฐอเมริกา  
อายุ 39 ป ปริญญาตรี สาขาบริหารการจัดการ  มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ 
 ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director  Accredation Program(DAP) 
 ประสบการณทํางาน 
 2556-ปจจุบัน                    กรรมการและกรรมการผูจัดการ บมจ. ผลิตภัณฑคอนกรีตชลบุรี 
 2544 – 2556                      กรรมการและกรรมการผูจัดการบริษัท ชลบุรีกันยง จํากัด 
 2546 – 2556                      กรรมการและกรรมการผูจัดการบริษัท ตะวันออกการขนสง จํากัด 
 2543 - 2546                       กรรมการและรองกรรมการผูจัดการบริษัท ผลิตภัณฑคอนกรีตชลบุรี จํากัด                  
 สัดสวนการถือหุนในบริษัท : 0.41% และเปนผูถือหุนสัดสวน  5.73% ในบริษัท ทีปกรโฮลดิ้ง จํากัด ซึ่งเปนผูถือหุน

รายใหญของบริษัท 
 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร : บุตรของคณุประทีป  ทีปกรสุขเกษม 

 

นายณรงค  บานเยน็ คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 
ผูอํานวยการอาวุโสฝายขาย
ผลิตภัณฑสําเร็จรูป 

วุฒิประกาศนียบัตร วิชาชีพสาขาการบัญชีวิทยาลัยพานิชยการ ธนบุรี 
ประสบการณทํางาน 

อายุ 61 ป 2534 -  ปจจุบัน                 ผูอํานวยการอาวุโสฝายขายผลิตภัณฑสําเร็จรูป  บมจ. ผลิตภัณฑคอนกรีตชลบุรี 
 สัดสวนการถือหุนในบริษัท :  ไมมี 
 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร : ไมมี 

 

นายศิริศักด์ิ  พุทธิปทีป คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 
ผูอํานวยการอาวุโสฝายผลิต
สินคาสําเร็จรูป   
อายุ 57 ป                

ปริญญาตรี สาขาการบริหารและการจัดการงานกอสราง  มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช 
ประสบการณทํางาน 
19 ต.ค 2553 – ปจจุบัน      ผูอํานวยการอาวุโสฝายผลิตสินคาสําเร็จรูป 

 2539 -  18 ต.ค 2553          ผูอํานวยการสายการผลิต 1  บมจ. ผลิตภัณฑคอนกรีตชลบุรี 
 สัดสวนการถือหุนในบริษัท :  ไมมี 
 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร : ไมมี 
 
นายสมาน  เชื้อจีน 
ผูอํานวยการฝายบริการและ
จัดสง 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบร 
ม มัธยมศึกษาตอนตน       โรงเรียนทิพประสาทสุนทร 
ประสบการณทํางาน 

อายุ 66 ป 2535 -  ปจจุบัน                 ผูอํานวยการฝายบริการและจัดสง บมจ. ผลิตภัณฑคอนกรีตชลบุรี 
 สัดสวนการถือหุนในบริษัท :  ไมมี 
 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร : ไมมี 

 
 

นายทนง  เกษมศักกริน คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 
ผูอํานวยการฝายผลิตคอนกรีต ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ผสมเสร็จ ประสบการณทํางาน 
อายุ 41  ป 25496– ปจจุบัน                ผูอํานวยการฝายผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ  บมจ. ผลิตภัณฑคอนกรีตชลบุรี 
 2553 -  2555                     ผูชวยผูอํานวยการฝายผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ บมจ.ผลิตภัณฑคอนกรีตชลบุรี 
 2552 – 2553                      ผูจัดการฝายผลิตและคุณภาพคอนกรีต  บมจ.ผลิตภัณฑคอนกรีตชลบุรี 
 สัดสวนการถือหุนในบริษัท :  ไมมี 
 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร : ไมมี 
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นายวิษณุ  แสวงทอง คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 
ผูอํานวยการฝายขายคอนกรีต ปริญญาตรี สาขาโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต 
ผสมเสร็จ ประสบการณทํางาน 
อายุ 41 ป 2555 – ปจจุบัน                ผูอํานวยการฝายขายคอนกรีตผสมเสร็จ บมจ.ผลิตภัณฑคอนกรีตชลบุรี 
 2553 – 2554                     ผูจัดการขายคอนกรีตผสมเสร็จ บมจ.ผลิตภัณฑคอนกรีตชลบุรี 
 2540 – 2552                     ผูจัดการเขตภาคเหนือและใต บริษัท บอรอล คอนกรีต(ประเทศไทย) จํากัด 
 2536 – 2539                     วิศวกรโครงการ  บริษัท ซีฟโก จํากัด(มหาชน) 

 
 

นายไพชยนต  แกวมงคล คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 
ผูจัดการฝายบัญช ี
อายุ 34  ป 

ปริญญาโท  บัญชีมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยบูรพา 
ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจบัญฑิต(การบัญชี) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 ประสบการณทํางาน 
 2556 - ปจจุบัน                 ผูจัดการฝายบัญชี บมจ. ผลิตภัณฑคอนกรีตชลบุรี 

2554-2555                       บริษัท ชลบุรีกันยง จํากัด 
2552-2553                       บริษัท เจอีพี พรีซิซั่น เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด 
2543-2551                       บริษัท กรีนไฟเบอรเทค จํากัด 

 สัดสวนการถือหุนในบริษัท :  ไมมี 
 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร : ไมมี 
 
 
 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท :  ไมมี 
 

นางสาววดี  แสงไผแกว คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 
ผูจัดการฝายสินเชื่อ ปริญญาตรี  สาขารัฐศาสตร  คณะรัฐศาสตร  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
อายุ 49 ป ประสบการณทํางาน 
 2555 – ปจจุบัน               ผูจัดการฝายสินเชื่อ  บมจ.ผลิตภัณฑคอนกรีตชลบุรี 
 2547 – 2555                    ผูชวยผูจัดการฝายสินเชื่อ  บมจ.ผลิตภัณฑคอนกรีตชลบุรี 
 2532 – 2547                    เจาหนาท่ีบัญชีลูกหนี้  บมจ.ผลิตภัณฑคอนกรีตชลบุรี 
 สัดสวนการถือหุนในบริษัท :  ไมมี 
 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร : ไมมี 
 
นางพลอยนภัส  วานิชสรรพ คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 
ผูจัดการฝายการเงิน ปริญญาตรี  สาขาการเงินการธนาคาร  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
อายุ 45 ป ประสบการณทํางาน 
 2555 – ปจจุบัน                ผูจัดการฝายการเงิน บมจ.ผลิตภัณฑคอนกรีตชลบุรี 
 2547 – 2554                     ผูชวยผูจัดการฝายการเงิน  บมจ.ผลิตภัณฑคอนกรีตชลบุรี 
 2540 – 2546                     เจาหนาท่ีฝายการเงิน 
 สัดสวนการถือหุนในบริษัท :  ไมมี 
 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร : ไมมี 
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Detail summary of Management Team 

 

 
Mr Sirisak Phutthipateep                      Educational Credential 
Senior Vice President of                           Bachelor of Business  Administration and Construction Management, Sukothai Thamatiraj Open 
Precast Concrete                                        University 
Age 57                                                      Work experience       
                                                                  19 Oct  2010 – Current      Senior Vice President of Precast  Concrete  Preduction            
                                                                  1996 -  18 Oct  2010          Vice President of Production 1 of Chonburi Concrete Product Plc. 
                                                                  % of Shareholding :   None 
                                                                  Relationship with Management:  None     
 
Mr. Saman Chuajeen Eucational Credential 
Vice President of  Logistic System Junior High School, Thipprasart  Soonthorn School 
Age 66 Work experience 
 1992 - current                    Vice President of  Logistic System of Chonburi Concrete Product Plc. 
 % of Shareholding :    None 
 Relationship with Management:  None 
 
Mr. Thanong  Kasemsakkarin Eucational  Credential 
Vice President of  Production Bachelor of  Law ,  Ramkhamhaeng   University 
Age 41 Work experience 
 2012  -  current  Vice President of  Ready Mixed Concrete Product Manufacturing of Chonburi Concrete  

Product Plc. 
2010 – 2012         Deputy of Vice President of Ready Mixed Concrete Product Manufacturing Chonburi    
                             Concrete Product Plc. 
2009  - 2010         Manager of Ready Mixed Concrete Product Manufacturing Chonburi Concrete Product Plc. 

 % of Shareholding :    None 
 Relationship with Management:  None 

 

Mr.Artit   Theepakornsukkasem 
Managing  Director 
Age 39 

Educational Credential 
Master Of Science in Finance,Clark University.USA 
BBA (Managerment) ,Chulalongkon University 
Director Accredation Progran(DAP) 

 Work experience 
 2013 -  current          Director and Managing Director of  Chonburi Concrete Product Plc. 
 2001 – 2013              Director and  Managing Director of Chonburi Kanyong Co., Ltd. 

2003 – 2013               Director and Managing Director of Eastern Transport Co.,Ltd., 
2000 – 2003               Director and Deputy Managing Director Chonburi Concrete Product Plc. 

 % of Shareholding :  0.41% and Hold 5.73% of Theepakorn Holding Co.,Ltd, which is the major share holder 
of the Company. 

 Relationship with Management: Son of  Mr.Pratheep Theepakornsukkasem  
  

Mr Narong Banyen  Educational Credential 
Director  Certificate in Accounting, Thonburi Commerce College 
Age 61  Work experience 
  1991 -  current                   Senier Vice President of  Precast Concrete Sale of Chonburi Concrete Product Plc. 
   % of Shareholding :   None 
 
 

  Relationship with Management:  None 
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Mr. Wisanu  Sawaengthong Eucational  Credential 
Senior Vice President of Ready – 
Mixed Concrete Product Sale and 
Marketing 
 Age 41 

Bachelor of  Civil Engineering ,  Rangsit  University  
Work experience 
2012 - current     Vice  President  of Ready Mixed  Concrete Product Sale and Marketion of Chonburi   
                            Concrete   Product Plc. 

 2010 – 2011        Manager of  Ready  Mixed  Concrete  Product Sale and Marketion  Chonburi  
                            Concrete Product Plc. 
1997  - 2009       Manager of North and South of boral concrete (Thailand) Co.,Ltd. 
1993 – 1996       Project Engineer Of Seafco Co.,Ltd. 

 % of Shareholding :    None 
 Relationship with Management:  None 

 

Mr. Paichayon  Kaewmongkol Eucational  Credential 
Manager Of Accounting 
Age 34 

Master Of Accountion  ,  Burapha  University 
BBA(Managemant),Mahasarakham University 

 Work experience 
 2013 - current    Manager of Accounting  Chonburi Concrete   Product Plc. 

2011 – 2012       Chonburi Kanyoung Co.,Ltd. 
1999  - 2010       JEP Precision Engineering  Co.,Ltd. 
2000 – 2008        Green Fiber Tech  Co.,Ltd. 

 % of Shareholding :    None 
 Relationship with Management:  None 
 
Ms.Wadee  Sangpaikaew Eucational  Credential 
Manager Of Credit  
Age 49 

Bachelor of  Political  Science, Ramkhamhaeng University 

 Work experience 
 2012 - current    Manager of Credit  Chonburi Concrete   Product Plc. 

2011 – 2012       Deputy of Mananger of Credit  Chonburi Concrete Product Plc. 
1989  - 2004       Accounts Receivable officer Chonburi Concrete Product Plc. 

 % of Shareholding :    None 
 Relationship with Management:  None 
 
Ms. Proynapat   Vanichsa Eucational  Credential 
Manager Of  Financial 
Age 45 

BBA (Finance and Banking) , Ramkhamhaeng University 
Work experience 

 2012 - current    Manager of  Financial. Chonburi Concrete   Product Plc. 
2004 – 2011       Deputy of Mananger of  Financial. Chonburi Concrete Product Plc. 
1997  - 2003       Finance  Office  Chonburi Concrete Product Plc. 

 % of Shareholding :    None 
 Relationship with Management:  None 
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ขอมูลสําคัญทางการเงิน 

    

   (หนวย : พันบาท) 

                   2556                      2555                 2554 

สินทรัพยรวม 2,369.96 2,523.06          2,305.23 

หนี้สินรวม 1,266.42 1,886.37          1,917.56 

ทุนจดทะเบียน 642.99 465.00 465.00 

ทุนที่ออกและชําระแลว 486.64 363.80 310.00 

สวนของผูถือหุน 1,103.54 636.69 387.67 

สวนของผูถือหุนถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก-ขั้นพื้นฐาน 435.74 310.59 310.00 

                   2556 

 

                    2555              2554 

รายไดจากการขายหรือการใหบริการ 2,593.19 2,272.92 2,246.23 

รายไดรวม 2,906.56 2,372.01 2,264.99 

ตนทุนขาย 2,175.73 1,900.87 1,934.92 

คาใชจายในการขายและบริหาร 166.29 159.80 197.82 

กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงาน                     567.01 313.67 131.87 

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 394.57 195.22 39.41 

มูลคาตามบัญชีตอหุน (บาท) 2.27 1.75 1.25 

กําไรตอหุน (บาท) 0.91 0.63 0.13 

    

 

อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ 

    

 

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

      2556 2555  2556 2555 

         

อัตราสวนแสดงความสามารถในการทํากําไร  (Profitability Ratio)        

 อัตรากําไรขั้นตน (%)        16.10   16.37     13.56 12.36 

 อัตรากําไรสุทธิ (%)        13.58     8.23  6.82 8.25 

 อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (%)      35.75   30.66  13.66 20.12 

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency Ratio)        
 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%)         16.65     7.74  7.22 8.66 

 อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา)         1.09     0.90  1.04 0.98 

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (Financial Ratio)        

 อัตราสวนสินทรัพยคลองตัวตอสินทรัพยรวม (%)          20.60    17.30  19.63 23.06 

 อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา)          1.15     2.96     0.89 1.32 
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ขอมูลท่ัวไป 
 

 

ชื่อบริษัท : บริษัท ผลิตภัณฑคอนกรีตชลบุรี จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจผลิตและจัดจําหนายผลิตภัณฑคอนกรีตทุกประเภท ภายใตช่ือ “CCP” 
ประกอบดวย 3 ผลิตภัณฑหลัก ไดแก คอนกรีตผสมเสร็จ คอนกรีตสําเร็จรูปสําหรับงาน
โครงสรางงานระบบ และคอนกรีตสําเร็จรูปสําหรับงานตกแตง  
นอกจากน้ี บริษัทฯ มีบริษัทยอย 5 แหง ซึ่งประกอบธุรกิจเก่ียวเน่ือง ที่ชวยสนับสนุน
ศักยภาพในการดําเนินงานของท้ังบริษัทฯ และบริษัทยอย ไดแก 
-     บริษัท ชลบุรีกันยง จํากัด  ประกอบธุรกิจรานจําหนายวัสดุกอสรางในรูปแบบรานคา

ปลีกสมัยใหม ภายใตช่ือ “กันยงโฮมสโตร” 
-     บริษัท สมารทคอนกรีต จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายคอนกรตีมวล

เบา ภายใตช่ือ  “สมารท บล็อกเย็น" 
-     บริษัท ตะวันออกการขนสง จํากัด ประกอบธุรกิจใหเชายานพาหนะแกบริษัทในเครือ  
-     บริษัท ชลประทีปสินทรัพย จํากัด ประกอบธุรกิจใหเชาทรัพยสินแกบริษัทในเครือ 
-     บริษัท ซีซีพี เพว่ิงสโตนส จํากัด ประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายผลิตภัณฑคอนกรีต 

ท่ีต้ังสํานักงานใหญ : 39/1 หมูที่ 1  ถนนสุขุมวิท ตําบลหวยกะป อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 

เลขทะเบียนบริษัท : ทะเบียนเลขท่ี 0107546000261(เดิมเลขที่  40854600027) 

โทรศัพท : 0-3826-5400-99 

โทรสาร : 0-38282-834 

Web Page Address : www.ccp.co.th 

จํานวนทุนจดทะเบียน : 642,991,583 บาท 

จํานวนทุนท่ีเรียกชําระแลว : 486,645,499 บาท 
จํานวนหุนสามัญ : 486,645,499 หุน 
มูลคาตอหุนที่ตราไว : 1 บาท 

นายทะเบียนหลักทรัพย : บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 
อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
เลขท่ี 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110 
โทรศัพท 0-2229-2800 โทรสาร 0-2359-1259 

ผูสอบบัญชี : บริษัท เอ็ม อาร แอนด แอสโซซิเอท จํากัด 
หอง 705-706 อาคารเจาพระยาทาวเวอร 89 ซอยวัดสวนพลู ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก กทม.
10500    โทรศัพท 0-2630-7500 โทรสาร 0-2630-7506 

ผูตรวจสอบภายใน : สํานักงานสอบบัญชีศิวพลและเพ่ือน 
เลขท่ี 808/60 หมู 10 ซอยนวมินทร 143 ถนนนวมินทร แขวงคลองกุม เขตบึงกุม กทม.     
โทรศัพท 0-2948-8631 

บริษัทท่ีถือหุนเกินกวา 10% : บริษัท ชลอินเตอร จํากัด ประกอบธุรกิจโรงแรม 
โดยบริษัทฯ ถือหุนทางออมผาน บจก.ชลประทีปสินทรัพย ในสัดสวนรอยละ 45.50 
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 

บริษัท ผลิตภัณฑคอนกรีตชลบุรี จํากัด (มหาชน) กอต้ังขึ้นเมื่อวันที่ วันที่ 19 เมษายน 2526 เริ่มตนจากการเปนบริษัทผูผลิตและ
จําหนายผลิตภัณฑคอนกรีตที่เก่ียวของกับงานสาธารณูปโภค ตอมาไดขยายงานในธุรกิจคอนกรีต และมีผลดําเนินงานเติบโต
กาวหนามาอยางตอเน่ือง จนปจจุบัน เปนหน่ึงในผูผลิตและจําหนายผลิตภัณฑคอนกรีตอยางครบวงจรรายใหญของประเทศ และ
รายใหญที่สุดในภาคตะวันออก โดยมีโรงงานผลิตต้ังกระจายอยูในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก กรุงเทพฯ และปริมณฑล  กวา 24  
แหง มีกําลังการผลิต 1,084,200  คิวตอป ที่พรอมผลิตและจัดสงผลิตภัณฑคอนกรีตใหแกลูกคาทั่วประเทศ  
 
บริษัท ผลิตภัณฑคอนกรีตชลบุรี จํากัด (มหาชน) ผูประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายผลิตภัณฑคอนกรีตผสมเสร็จ และผลิตภัณฑ
คอนกรีตสําเร็จรูปอยางครบวงจร ผลิตภัณฑคอนกรีตของบริษัทฯ ภายใตเครื่องหมายการคา “CCP” ทุกประเภทผลิตดวย
เครื่องจักรทันสมัย ภายใตโรงงานที่ไดรับการรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานโลก ISO 9001:2000, ISO 9001: 2008 
และมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) ซึ่งสามารถแบงเปน 3 ผลิตภัณฑหลัก ไดแก 
 
1.    คอนกรีตผสมเสร็จ  
       มีหลากหลายชนิดสําหรับงานกอสรางทุกประเภท ทุกขนาด ต้ังแตงานกอสรางขนาดเล็ก จนถึงโครงการกอสรางขนาดใหญ

ระดับ ประเทศ  
 
2.    คอนกรีตสําเร็จรูปสําหรับงานโครงสรางงานระบบ  
        เปนผลิตภัณฑคอนกรีตสําหรับงานโครงสราง และงานสาธารณูปโภค ประเภทถนนทางหลวง ระบบระบายนํ้า และโครงการ

กอสรางตาง ๆ ของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  โดยผลิตภัณฑคอนกรีตสําเร็จรูปสําหรับงานโครงสราง ไดแก แผนพ้ืน บล็อก
กอผนัง ตัวก้ันถนน  สําหรับผลิตภัณฑคอนกรีตสําเร็จรูปสําหรับงานระบายนํ้า ไดแก ทอระบายนํ้ารูปแบบตาง ๆ  ทอดันลอด 
บอพัก รางระบายนํ้า ช้ินสวนอาคาร และช้ินสวนรถไฟ 

 
3.     คอนกรีตสําเร็จรูปสําหรับงานตกแตง 
       เปนผลิตภัณฑคอนกรีตสําหรับงานตกแตงพ้ืนถนน และลานอเนกประสงคตาง ๆ ไดแก บล็อกประสานปูพ้ืน แผนทางเทา 

บล็อกหญา และขอบคันหิน  
 
นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังรับผลิตคอนกรีตที่มีรูปแบบและคุณสมบัติเฉพาะตามคําสั่งลูกคา (Made to order) อีกดวย โดยปจจุบัน 
บริษัทฯ มีโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ (Ready-mixed Concrete Plant) จํานวน 24 แหง ต้ังกระจายอยูในภาคกลาง และภาค
ตะวันออก เชน หนองขางคอก, อางศิลา, หนองไผแกว, Segment , ศรีราชา, พัทยา, พานทอง, หนองขาม,  บอวิน, มาบตาพุด, มาบ
ยางพร, เชียงราก, ลาดกระบัง, ทานํ้านนท, พระราม 9, รัตนาธิเบศร เปนตน และมีโรงงานผลิตผลิตภัณฑคอนกรีตสําเร็จรูป 
(Precast Concrete Plant) ทั้งหมด 3 แหงต้ังอยูในอําเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี 
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ทั้งน้ี นอกจากธุรกิจผลิตและจัดจําหนายคอนกรีต บริษัทฯ ยังลงทุนจัดต้ังบริษัทยอย 5 แหง ประกอบธุรกิจที่เก่ียวเน่ือง เพ่ือ
สนับสนุนการดําเนินงานบริษัทภายในกลุม ไดแก  
1. บริษัท ชลบุรีกันยง จํากัด กอต้ังเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2526  ประกอบธุรกิจรานจําหนายสินคาวัสดุกอสรางและอุปกรณ

ตกแตงบาน  ทั้งคาปลีกและคาสง ภายใตช่ือ “กันยงโฮมสโตร” 
2. บริษัท ตะวันออกการขนสง จํากัด ประกอบธุรกิจใหเชายานพาหนะแกบริษัทในเครือ เพ่ือขนสงวัสดุกอสราง อาทิ หิน ปูน 

ทราย คอนกรีต 
3. บริษัท ชลประทีปสินทรัพย จํากัด ประกอบธุรกิจใหเชาทรัพยสินที่ดิน อาคารสํานักงานและโรงงานแกบริษัทในเครือ 
4. บริษัท สมารทคอนกรีต จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายคอนกรีตมวลเบา ระบบอบไอนํ้าภายใตความดันสูง 

(Autoclaved Aerated Concrete: AAC) ภายใตช่ือ “สมารท บล็อกเย็น” 
5. บริษัท ซีซีพี เพว่ิงสโตน จํากัด ประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายผลิตภัณฑคอนกรีต 

โครงสรางรายไดยอนหลัง 3 ป(งบการเงินรวม) 

สายผลิตภัณฑ/กลุมธุรกิจ 
ดําเนินการ 

โดย 

การถือหุนของ

บริษัทฯ (%) 

ป 2556 ป  2555 ป  2554 

(ลานบาท) รอยละ (ลานบาท) รอยละ (ลานบาท) รอยละ 

1.   รายไดจากธุรกิจผลิตภัณฑคอนกรีต บริษัทฯ - 1,550.60 53.35 1,391.62 58.67 1,139.08 50.29 

    - ผลิตภัณฑคอนกรีตผสมเสร็จ 

    - ผลิตภัณฑสําเร็จรูป 

 
 

1,013.30 

520.38 

34.86 

17.91 

914.99 

469.88 

38.57 

19.82 

793.19 

336.30 

35.02 

14.85 

    - ผลิตภัณฑอ่ืน* 

 

 
 

16.92 0.58 6.75 0.28 9.59 0.42 

2.  รายไดจากธุรกิจรานคา วัสดุกอสราง 
ตกแตง และ ซอมแซมบาน 
 
3.   รายไดจากธุรกิจคอนกรีต   มวลเบา 

บจก. ชลบุรี 
กันยง 

 
บมจ. สมารท  
คอนกรีต 

99.78 *** 
 
 

96.70**** 

668.34 
 
 

379.32 

22.99 
 
 

13.05    

508.99 
 
 

373.16 

21.46 
 
 

15.73 

737.47 
 
 

369.10 

32.56 
 
 

16.30 

 
4. รายไดอ่ืน**  

 
บริษัทฯ 

 
- 

 
308.29 

 
10.61 

 
98.24 

 
4.14 

 
19.34 

 
0.85 

รวม   2,906.55 100.00 2,372.01 100.00 2,264.99 100 

หมายเหตุ     *      ผลิตภัณฑอื่น มาจากรายการรายไดจากสินคาที่มิใชสินคาหลัก ซึ่งมีการแบงคํานวณรายไดดังน้ี  
(1) หินและทราย เพ่ือขายใหแกผูรับเหมาที่ผลิตหินควบแนน ซึ่งเปนวัตถุดิบของผลิตภัณฑคอนกรีต 

 ผสมเสร็จ 
(2) แหวนยาง และเหล็ก ซึ่งเปนสวนประกอบระหวางรอยตอของทอแตละทอน โดยเปนการขายควบกับทอ 

 คอนกรีตใหแกลูกคา 
                     **       รายไดอื่น มาจากรายการรายไดที่มาจากการทํากิจกรรมอื่น ที่มิไดมาจากสินคาที่ผลิต 
                    ***      บริษัทฯ ถือหุนบริษัท ชลบุรีกันยง จํากัด ทางออม ผานบริษัท ตะวันออกขนสง จํากัด 
                   ****   บริษัทฯ ถือหุนบริษัท สมารท  คอนกรีต จํากัด (มหาชน) ทางตรงและทางออม ผานบริษัท ชลประทีป     

สินทรัพย จํากัด 
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รายงานผลการดําเนินงานในรอบป 
 
ป 2556 เปนอีกปที่กลุมบริษัท ผลิตภัณฑคอนกรีตชลบุรี จํากัด (มหาชน) มีผลประกอบการไปในทางที่ดีอยางตอเน่ือง จากสภาวะ
ที่ประเทศมีการขยายตัวอยางมากในทุกๆ ดาน ทั้งดาน การลงทุนจากภาครัฐบาลใน โครงการพ้ืนฐานขนาดใหญของประเทศเชน 
รถไฟฟาสายตางๆ การยายฐานการผลิตของภาคอุตสาหกรรมจากเหตุการณนํ้าทวม ซึ่งนํามาซึ่งการลงทุนของภาคท่ีอยูอาศัย งาน
สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน งานดานพาณิชยกรรม และสํานักงานตางๆ และที่สําคัญที่สุดคือการทําใหเกิดการจางงานในวงกวาง ซึ่ง
นอกจากจะทําใหเกิดการกระจายตัวของ รายได และการบริโภคท่ีเพ่ิมขึ้น ยังกอใหเกิด แนวโนมใหมในอุตสาหกรรมกอสราง คือ
การขาดแคลนแรงงานอยางมากจน ทําใหเกิดโอกาสสําหรับสินคาทดแทนแรงงานขนานใหญในอุตสาหกรรมวัสดุกอสราง 
 
จากโอกาสและแนวโนมตลาดที่มีการเปล่ียนแปลง สงผลใหผลประกอบการของกลุมบริษัท มีการปรับตัวที่ดีขึ้นอยางเห็นได
ชัดเจน จากรายไดรวมของกลุม จาก 2,372.02 ลานบาท ในป 2555 เติบโตขึ้นเปน 2,906.55 ลานบาท ในป 2556  คิดเปนการ
เติบโต 22.53% กําไรข้ันตน มีการปรับตัวจาก 372.04 ลานบาท ในป 2555 เปน 417.47 ลานบาท ในป 2556 คิดเปนการเติบโต 
12.21% (ไมรวมรายการพิเศษ จากการขายที่ดิน CCP ในป 2555 และขายสิทธิ์ในการซื้อคืนที่ดินของ บจก.ชลบุรีกันยง ในป 2556) 
กําไรจากการดําเนินงานกอนคาเสื่อม ภาษีและดอกเบี้ย มีการปรับตัวจาก 467.80 ลานบาท ในป 2555 เปน 671.45 ในป 2556 คิด
เปนการเติบโต 43.53%  และผลประกอบการสุทธิหลังภาษี มีการปรับตัวจาก 195.22 ลานบาท ในป 2555 เปน 394.57 ในป 2556 
คิดเปนการเติบโต 102.11% ซึ่งในป 2556 น้ัน บริษัทไดมีรายการพิเศษจากการขาย สิทธิในการซื้อคืนที่ดินของบริษัทในเครือ 
(บริษัท ชลบุรีกันยง จํากัด) ใหกับนักลงทุน คิดเปนรายไดทั้งสิ้น 282.50 ลานบาท ซึ่งจากผลการประกอบการจากการดําเนินงาน
ปกติและรายการพิเศษ ทําใหสถานะการเงินของบริษัท มีการปรับตัวที่ดีขึ้น โดยหน้ีสินรวมจาก 1,886.37 ลานบาท ในป 2555 มา
อยูที่ 1,266.42 ลานบาท ในป 2556 สัดสวนหน้ีสินตอทุนลดลงจาก 2.96 เทาในป 2555 เหลือ 1.15 เทาในป 2556 
 

บริษัทมีการจัดเก็บหน้ีที่ดี โดยจะเห็นไดจากยอดขายที่เพ่ิมขึ้นในป 2556 แตอัตราการเก็บหน้ีเฉล่ียยังคงที่จาก 50 วัน ในป 2555 
คงที่เทาเดิมเปน 50 วัน ในป 2556 
 
สําหรับในป 2557 ที่จะถึงน้ี เน่ืองจากปญหาทางดานการเมืองของประเทศ ที่เริ่มต้ังแตปลายป 2556  มีผลกระทบใหการลงทุนจาก
งบประมาณประจําปของภาครัฐบาล และการลงทุนจากตางประเทศชะลอตัวลง แตแนวโนมการลงทุนของภาคอุตสาหกรรมใน
เขตภาคตะวันออกยังดีอยู นอกจากน้ีการลงทุนของภาคการปกครองสวนทองถ่ินซึ่งมีรายไดจากทองถ่ิน และไมไดพ่ึงงบประมาณ
จากสวนกลาง จะยังมีอยูอยางตอเน่ือง ทําใหทางบริษัทเช่ือวาปน้ีทางบริษัทจะยังสามารถสรางผลประกอบการที่ดีอีกปหน่ึง 
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ภาวะตลาดและการแขงขนั 
 

•  ธุรกิจคอนกรีต 
ธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จและคอนกรีตช้ินสวนสําเร็จรูปใน ป 2556 ผลพวงเหตุการณ ป 2555 และการขยายตัวของ

อุตสาหกรรม ในทุกๆดาน ไดสงผลใหมีการขาดแคลนแรงงานอยางรุนแรง ไดสรางความเปล่ียนแปลงกับธุรกิจกอสรางทุกสวน
โดยเฉพาะผลกระทบจากแรงงานภาคสนาม ซึ่งผลดังกลาวเปนตัวกระตุนใหการกอสรางไดมีการเปลี่ยนแปลง วิธีการกอสราง 
เพ่ือรักษาเวลาและตนทุนการกอสรางจึงไดหันมาใชสินคาสําเร็จรูปอยางเชน คาน เสา งานระบายนํ้า ซึ่งเปนช้ินสวนสําเร็จมา
ประกอบ สวนทางคอนกรีตผสมเสร็จ ก็ยังคงมีความตองการเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง 

ถึงแมราคาวัตถุดิบ หิน ทราย ปูนซีเมนต และเหล็กเสน จะเพ่ิมขึ้นแตเน่ืองจากบริษัทผลิตภัณฑคอนกรีตชลบุรี จํากัด 
(มหาชน )  สวนใหญจะใชเครื่องจักรในการผลิตดังน้ันผลกระทบจากแรงงานจึงไมมากนัก 

สําหรับผูรับเหมาโครงการตางๆ เพ่ือตองการยนระยะเวลาและตนทุนการกอสรางจึงหันมาใชช้ินสวนสําเร็จรูปในการ
ประกอบติดต้ังซึ่งลดตนทุนในระดับหน่ึง 

ประกอบกับภาคอุตสาหกรรมมีการยายฐานการผลิตมาภาคตะวันออก เพ่ือหลีกเล่ียงปญหาอุทกภัย ซึ่งภาคตะวันออก
เปนพ้ืนที่ ที่บริษัท ผลิตภัณฑคอนกรีตชลบุรี จํากัด (มหาชน) มีฐานการผลิตสินคาคอนกรีตสําเร็จรูปและคอนกรีตผสมเสร็จ
ไดเปรียบกวาคูแข็ง โดยเฉพาะบริษัทมีขบวนรถขนสงเปนของตัวเอง ต้ังแต 6 ลอ 10 ลอ 18 ลอ จนถึงรถสงคอนกรีตผสมเสร็จ 
รวมกันมากกวา 250 คัน จึงสามารถสนองความตองการของผูรับเหมาและเจาของโครงการอยางเต็มที่ และจากประสบการณเช่ือ
วาจะยังเปนเชนน้ีตอเน่ืองอีกหลายป 
 

•  ธุรกิจรานคาวัสดุกอสราง ตกแตง และซอมแซมบาน 
ในปที่ผานมาทางบริษัทไดมีการขายสิทธิในการซื้อคืนที่ดินในสาขาพัทยา ใหนักลงทุนรายหน่ึงสงผลใหบริษัทมีสถานะ

การเงินที่แข็งแรงขึ้นอยางมาก และเน่ืองจากทางบริษัทมีการปรับเปล่ียนวิธีการแขงขันทําใหบริษัทยังคงสามารถในการแขงขันได 
และโดยรวมความสามารถในการทํากําไรยังสูงขึ้นดวย 

 

•  ธุรกิจคอนกรีตมวลเบา 
จากปญหาตนทุนคาแรงงานท่ีเพ่ิมขึ้นประกอบกับการเติบโตของที่อยูอาศัยทั้งแนวราบและแนวสูง อิฐมวลเบาจึง

สามารถตอบโจทยดังกลาวได ซึ่งเปนสินคากอนใหญและน้ําหนักเบา ประกอบกับที่ผานมาไดมีการทําการตลาดใหผูใชไดรูจัก
มากขึ้น และมีผูผลิตรายอื่นออกผลิตภัณฑเพ่ือสนับสนุนการใช อิฐมวลเบา มากขึ้น เชนปูนกอที่มีความหลากหลาย ทั้งราคาและ
คุณสมบัติ จึงทําใหการใชอิฐมวลเบา เปนที่แพรหลายมากขึ้น 
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ปจจัยความเสี่ยง 
ปจจัยความเสี่ยงท่ีอาจสงผลกระทบตอการดําเนินงานของบริษัทฯ มีดังน้ี 
1.   ความเส่ียงจากการประกอบธุรกิจ 
      1.1  ความเสี่ยงจากการเปล่ียนแปลงกฎหมาย และนโยบายของรัฐบาล 

เน่ืองจากธุรกิจของบริษัทฯ  เปนธุรกิจที่มีลักษณะเก่ียวเน่ืองกับการพัฒนาประเทศท้ังโครงสราง สาธารณูปโภคตางๆ 
และการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมและที่อยูอาศัยและการทองเท่ียวธุรกิจของบริษัทมีความตอเน่ืองกับการพัฒนาขางตน
โดยตรงหากภาครัฐ มีการเปล่ียนแปลงนโยบายหรือกฎหมาย ยอมมีผลกระทบตอบริษัท 
       1.2  ความเสี่ยงเก่ียวกับการจัดการวัตถุดิบ 

ความเสี่ยงราคาวัตถุดิบ เชน ปูนซีเมนต หินกอสราง ทรายกอสราง มีผลโดยตรงตอตนทุนของบริษัท แตดวย พฤติกรรม
การขายของตลาดเปล่ียนไป ทุกบริษัทไดมีการยืนราคาขายที่สั้นลงซึ่งสะทอนตนทุนที่เปนจริงของวัตถุดิบมากขึ้น จึงทําใหมีการ
ถายโอน ความเสี่ยงไปสูลูกคามากขึ้น  ราคานํ้ามันซึ่งเปนปจจัยหลักของการขนสงทั้งวัตถุดิบและการสงมอบสินคาสําเร็จรูปของ
บริษัท บริษัทจะไมรับความเสี่ยงโดยการเสนอราคาขายอางอิงคาขนสงตามราคาขาย ณ ขณะนั้น และอาจมีการปรับเปล่ียนราคาได
ตามราคานํ้ามันเช้ือเพลิง 

1.3  ความเสี่ยงเก่ียวกับการผิดนัดชําระหน้ี 

จะเห็นไดวา ในป 2555 บริษัทฯ มีรายไดจากการขายและใหบริการรวม  2,272,924,000  บาท มีลูกหน้ีทั้งกลุม ณ สิ้นป  
2555 รวม  362,677,000 บาท ในขณะที่ ในป 2556  บริษัทฯ มีรายไดจากการขายและใหบริการรวม 2,593,202,000 บาท มีลูกหน้ีทั้ง
กลุม ณ สิ้นป 2556 รวม 362,589,000 บาท จากรายไดที่เพ่ิมขึ้น 320,278,000 บาท แตระยะเวลาอายุลูกหน้ีโดยเฉล่ียยังคงที่เทาเดิม คือ
ในป 2555 เทากับ 50 วัน ตอมาในป 2556 คงที่อยูที่ 50 วัน เน่ืองจากบริษัทฯ ไดมีการบริหารความเสี่ยงเก่ียวกับการผิดนัดชําระหน้ี
อยางมีประสิทธิภาพโดยจะเห็นไดจากอายุลูกหน้ีที่ลดลงโดยการเรียกหลักประกันการชําระหน้ีจากลูกคา และสําหรับลูกคาที่มี
ประวัติการซื้อขายมายาวนาน บริษัทก็จะกําหนดวงเงินที่เหมาะสมและระยะเวลาเครดิตที่เหมาะสมใหกับลูกคา 

1.4  ความเสี่ยงจากการแขงขันดานราคา 
ป 2556 เน่ืองจากปริมาณความตองการของสินคาสูงมาก บริษัทสามารถปรับราคาขายเพิ่มขึ้นอยางมีเหตุผลและ

โดยเฉพาะนโยบายการขาย บริษัทจึงไมรับความเสี่ยงที่ไมชัดเจน เชน ราคานํ้ามันเช้ือเพลิง และราคาวัตถุดิบ โดยต้ังราคาสินคาให
เหมาะสมกับราคาวัตถุดิบในชวงเดียวกันและยืนราคาขายที่สั้นลง ประกอบกับความพรอมของบริษัทที่เปนผูผลิตที่มีช่ือเสียง
ยาวนาน และมีการขยายงานอยางตอเน่ือง จึงมีศักยภาพที่จะรับงานที่มีการขยายตัวอยางรวดเร็ว จึงทําใหบริษัทคอนขางไดเปรียบ 
คูแขงในดานการตอรองราคา 

1.5  ความเสี่ยงจากกระบวนการขนสงสินคา 

บริษัทฯ มีความเส่ียงจากการสงสินคาใหทันเวลา ทั้งน้ี ปญหาทางธรรมชาติ เชน ฝนตกหนัก นํ้าทวม อาจทําใหการสง
สินคาไปตางจังหวัดลาชา ซึ่งทําใหสงผลกระทบตอรายได และกระแสเงินสดของบริษัทฯ ตามมา อยางไรก็ตาม สภาพปญหา
ขางตนน้ัน บริษัทฯ สามารถเจรจากับลูกคาตามสภาพความเปนจริงซึ่งเกิดธรรมชาติโดยไมกอใหเกิดตนทุนทางการเงินใหแก
บริษัทได 
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2.   ความเส่ียงทางการเงิน 

การเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบี้ยอาจสงผลกระทบตอภาระตนทุนทางการเงินของบริษัทฯ ดังน้ัน บริษัทฯ จึงกําหนด
นโยบายการบริหารความเสี่ยงดังกลาว โดยจัดโครงสรางทางการเงินที่เหมาะสมกับลักษณะของเงินทุน กลาวคือ กรณีรายจาย
ตางๆ ของการขยายโครงการ บริษัทฯ จะใชแหลงเงินทุนระยะยาว และบริษัทฯ จะใชแหลงเงินกูระยะสั้น ในกรณีเงินทุน
หมุนเวียน 

 

ณ สิ้นป 2556 กลุมบริษัทฯ มีเงินกูยืมระยะสั้นทั้งสิ้นจากสถาบันการเงิน และบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน 239.60 ลาน
บาท และมีเงินกูยืมระยะยาวสุทธิ 304.63 ลานบาท โดยมียอดหน้ีสินโดยรวมลดลง 291.86 ลานบาท โดยสาเหตุเน่ืองจากการที่
บริษัทมีการจายชําระหน้ีอยางตอเน่ืองตลอด และความต้ังใจท่ีจะลดหน้ีสินโดยรวมประกอบกับบริษัทมีผลประกอบการกลับมามี
กําไรจากการดําเนินการปกติ และกําไรพิเศษ ทําใหอัตราหน้ีสินตอทุนของบริษัทลดลงมาอยูที่ 1.15 เทา ในป 2556 จากอัตรา
หน้ีสินตอทุนของบริษัท 2.96 เทา ในป 2555 
 
3.   ความเส่ียงจากการถือครองหุนสวนใหญโดยกลุมทีปกรสุขเกษม 

บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากการถือหุนของกลุมทีปกรสุขเกษมจํานวนมากกวารอยละ 50% ซึ่งจะทําใหกลุมทีปกรสุขเกษม
สามารถควบคุมมติที่ประชุมผูถือหุนไดเกือบทั้งหมด ยกเวนเรื่องกฎหมาย หรือขอบังคับบริษัท ซึ่งกําหนดใหตองไดรับเสียง 3 ใน 
4 สวน ของที่ประชุมผูถือหุน ดังน้ัน ผูถือหุนรายอื่นจึงไมอาจรวบรวมคะแนนเสียง เพ่ือตรวจสอบและถวงดุลเรื่องที่ผูถือหุนใหญ
เสนอได 

อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายถวงดุลอํานาจโดยจัดต้ังใหมีคณะกรรมการตรวจสอบที่เปนกรรมการอิสระ โดย
คณะกรรมการชุดดังกลาวจะตองไมมีสวนไดสวนเสียตอบริษัทฯ และเปนผูดําเนินการตรวจสอบการดําเนินงาน รวมถึงมีอํานาจ
พิจารณาเรื่องตางๆ ตามท่ีไดกําหนดเพ่ือผลประโยชนของผูถือหุนทุกคน 
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โครงสรางการถือหุน 
ผูถือหุน 
(1) รายชื่อผูถือหุนใหญ  : ณ วันท่ี   31  ธันวาคม 2556 
(ก) กลุมผูถือหุนที่ถือหุนสูงสุด 10 รายแรก 

                            ท่ีมา  : บริษัท ศูนยรับฝากหลกัทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ข) กลุมผูถือหุนรายใหญที่โดยพฤติการณมีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดําเนินงานของบริษัทอยางมี
นัยสําคัญ (เชน มีการสงบุคคลเขาเปนกรรมการท่ีมีอํานาจจัดการ (authorized director)) 
       -ไมมี- 
(2) รายช่ือผูถือหุน กลุมทีปกรสุขเกษม และบริษัท ทีปกรโฮลด้ิง จํากัด ถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่  31 ธันวาคม  2556 ดังตอไปน้ี 

ลําดับท่ี รายช่ือ จํานวน(หุน) สัดสวนการถือหุน(%) 
1. บริษัท ทปีกรโฮลดิ้ง จํากัด   174,727,129 38.694 
2. นายประทีป    ทีปกรสุขเกษม * 9,922,584 2.197 
3. นายรังสี    ทีปกรสุขเกษม * 8,534,271 1.890 

กลุมทีปกรสุขเกษมถือหุนในบริษัทฯ รวมทั้งส้ิน 193,183,984 42.781 

             * ถือหุนในนาม บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝาก 

                    บริษัท ทีปกรโฮลด้ิง จํากัด ถือหุนโดยบุคคล ณ วันที่  31 ธันวาคม  2556  ดังตอไปน้ี 
ลําดับท่ี รายช่ือ จํานวนหุน(หุน) สัดสวนการถือหุน 

1. นายประทีป   ทปีกรสุขเกษม 6,501,000 37.26 
2. นางชลธิชา   ทีปกรสุขเกษม 4,899,000 28.07 
3. นายอาทิตย  ทีปกรสุขเกษม 1,000,000 5.73 
4. นายรังสี   ทีปกรสุขเกษม 1,000,000 5.73 
5. บริษัท ชลบุรีสงวนวงศธุรกิจ จํากัด 4,050,000 23.21 

กลุมทีปกรสุขเกษมถือหุนในบริษัท ทีปกรโฮลด้ิง จํากัด รวมทั้งส้ิน 17,450,000 100.00 

 

(3)  ขอตกลงระหวางกันของกลุมผูถือหุนรายใหญ (Shareholding Agreement) เก่ียวกับเรื่องผลกระทบของการออกหลักทรัพย
และเสนอขายหลักทรัพย หรือการบริหารงานของบริษัทฯ โดยที่ขอตกลงดังกลาวมีบริษัทฯ รวมลงนามดวย 

            - ไมมี – 

ลําดับท่ี รายช่ือ จํานวนหุน(หุน) สัดสวนการถือหุน 
1. บริษัท ทปีกรโฮลดิ้ง จํากัด 174,727,129 38.694 
2. นายประทีป   ทปีกรสุขเกษม 9,922,584 2.197 
3. นายรังสี  ทีปกรสุขเกษม 8,534,271 1.890 
4. นายพีรเจต  สุวรรณนภาศรี 7,886,800 1.747 
5. นายเกียรตินันท  เดนไพศาล 7,670,436 1.699 
6. นายสุวรรณ  พรมีไชย 6,416,815 1.421 
7. HSBC (SINGAPORE ) NOMINEES PTE LTD 6,227,049 1.379 
8. บริษัท ไทยเอ็นวดีีอาร จํากัด  4,540,376 1.005 
9. นายเกษม  อุดมสิทธิพัฒนา 4,428,600 0.981 

10. นายจีรเมธ  พรพฒันาจิรพนัธ 3,700,000 0.819 
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การออกหลักทรัพยอ่ืน 
บริษัทฯ มีการออกและเสนอขายหลักทรัพยแปลงสภาพ ดังน้ี 
1. ใบสําคัญแสดงสิทธในการซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุน ครั้งที่ 1 (CCP-W1) 

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท ผลิตภัณฑคอนกรีตชลบุร ี จํากัด (มหาชน) ครั้งที ่ 1 (“CCP-W1”) 

ออกโดยบริษัท ผลิตภัณฑคอนกรีตชลบุรี จํากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “CCP” หรือ “ผูออกใบสําคัญแสดงสิทธ”ิ) ตามมติที่
ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2554 ในวันที่ 16 กันยายน 2554 
ลักษณะสําคัญและรายละเอียดเก่ียวกับ CCP-W1 
(ศึกษาขอมูลเพ่ิมเติมไดจากเอกสารขอกําหนดสิทธิ จากเว็บไซตของบริษัทหรือเว็บไซตของตลาดหลักทรัพยฯ) 
ประเภทหลักทรัพยที่จดทะเบียน : ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนของ บริษัท ผลิตภัณฑคอนกรีต

ชลบุรี จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (“CCP-W1”) 
ชนิดของใบสําคัญแสดงสิทธ ิ : ระบุช่ือผูถือ และสามารถโอนเปล่ียนมือได 
ตลาดรอง : ตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย 
วันที่เปนหลักทรัพยจดทะเบียน : เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2554 
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ : 154,991,583 หนวย 
จํานวนหุนที่รองรับการใชสิทธิ : 155,000,000 หุน (มูลคาที่ตราไว 1 บาทตอหุน)-กอนการปรับสิทธิ- 
สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธ ิ : เน่ืองจากมีการปรับสิทธิของ CCP-W1 ปจจุบันใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย มี

สิทธิซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทได 1.334 หุน (อัตราการใชสิทธิ) ในราคา
หุนละ 1 บาท (ราคาใชสิทธิ) โดยอัตราการใชสิทธิและราคาใชสิทธิอาจมีการ
เปล่ียนแปลงในภายหลังตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ 

กําหนดการใชสิทธิ : สามารถใชสิทธิแปลงสภาพเปนหุนสามัญของบริษัทฯ ไดทุกวันทําการสุดทาย
ของไตรมาส เริ่มใชสิทธิครั้งแรกวันที่ 28 ธันวาคม 2555 จนกวาจะครบอายุของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 

อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ : 3 ป นับแตวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ (วันที่ 30 กันยายน 2554 (วันที่ออก
ใบสําคัญแสดงสิทธิ) ถึงวันที่ 29 กันยายน 2557 (วันหมดอายุใบสําคัญแสดง
สิทธิ และเปนวันใชสิทธิครั้งสุดทาย)) 

**CCP-W1 จํานวนและมูลคาที่ยังไมไดใชสิทธิแปลงสภาพ : 49,343,483 หนวย  (ขอมูล ณ 31 ธันวาคม 2556) 
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2. ใบสําคัญแสดงสิทธในการซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุน ครั้งที่ 2 (CCP-W2) 

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท ผลิตภัณฑคอนกรีตชลบุร ีจํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (“CCP-W2”) 

ออกโดยบริษัท ผลิตภัณฑคอนกรีตชลบุรี จํากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “CCP” หรือ “ผูออกใบสําคัญแสดงสิทธ”ิ) ตามมติที่
ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2556 ในวันที่ 10 กันยายน 2556 
ลักษณะสําคัญและรายละเอียดเก่ียวกับ CCP-W2 
(ศึกษาขอมูลเพ่ิมเติมไดจากเอกสารขอกําหนดสิทธิ จากเว็บไซตของบริษัทหรือเว็บไซตของตลาดหลักทรัพยฯ) 
ประเภทหลักทรัพยที่จดทะเบียน : ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนของ บริษัท ผลิตภัณฑคอนกรีต

ชลบุรี จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (“CCP-W2”) 
ชนิดของใบสําคัญแสดงสิทธ ิ : ระบุช่ือผูถือ และสามารถโอนเปล่ียนมือได 
ตลาดรอง : ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
วันที่เปนหลักทรัพยจดทะเบียน : เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2556 
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ : 99,995,555 หนวย 
จํานวนหุนที่รองรับการใชสิทธิ : 100,000,000 หุน (มูลคาที่ตราไว 1 บาทตอหุน) 
สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธ ิ : ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย มีสิทธิซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทได 1 หุน 

(อัตราการใชสิทธิ) ในราคาหุนละ 1 บาท (ราคาใชสิทธิ) โดยอัตราการใชสิทธิ
และราคาใชสิทธิอาจมีการเปล่ียนแปลงในภายหลังตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ 

กําหนดการใชสิทธิ : สามารถใชสิทธิแปลงสภาพเปนหุนสามัญของบริษัทฯ ไดทุกวันทําการสุดทาย
ของไตรมาส เริ่มใชสิทธิครั้งแรกวันที่ 30 ธันวาคม 2556 จนกวาจะครบอายุของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 

อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ : 3 ป นับแตวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ (วันที่ 1 ตุลาคม 2556 (วันที่ออก
ใบสําคัญแสดงสิทธิ) ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 (วันหมดอายุใบสําคัญแสดง
สิทธิ และเปนวันใชสิทธิครั้งสุดทาย)) 

**CCP-W2 จํานวนและมูลคาที่ยังไมไดใชสิทธิแปลงสภาพ : 86,606,683  หนวย  (ขอมูล ณ 31 ธันวาคม 2556) 
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นโยบายการจายเงินปนผล 
1.    นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัท ผลิตภัณฑคอนกรีตชลบุรี จํากัด (มหาชน) 
        ในป 2556 บริษัทฯ มีนโยบายการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราประมาณรอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักสํารอง

ตามกฎหมายและสํารองอื่น ๆ (ถามี) ทั้งน้ี การจายเงินปนผลแตละคราวตองผานการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน 
2.   นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทยอย 

        ในป 2556 บริษัท ชลบุรีกันยง จํากัด บริษัท ตะวันออกการขนสง จํากัด บริษัท ชลประทีปสินทรัพย จํากัด และบริษทั 
สมารทคอนกรีต จํากัด (มหาชน) จะพิจารณานโยบายการจายปนผลตามที่คณะกรรมการบริษัทน้ัน ๆ นําเสนอ โดยพิจารณา
จากความเหมาะสมตามผลประกอบการของแตละบริษัท 

ขอมูลการจายเงินปนผลยอนหลัง 5 ป 
ป 2552 2553 2554 2555 2556 

อัตรากําไรสุทธิตอหุน (บาท/หุน)            -              -              -               - 0.2364/1 

อัตราปนผลตอหุน (บาท/หุน)            -             -              -               - 0.1926/2 
อัตราการจายปนผลตอกําไรสุทธิ (%)           -             -              -              - 81.46 

หมายเหตุ : - อัตราตอหุนคํานวณดวยจํานวนหุนสามัญที่ออกและชําระแลว ณ สิ้นป (31 ธ.ค. 2556 เทากับ 486,645,499 หุน) 

  /1 กําไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ) 

  /2 การจายปนผลจากผลประกอบการป 2556 ยังมีความไมแนนอน เนื่องจากตองรออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 
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โครงสรางการจัดการ 
 โครงสรางการจัดการของบริษัท ประกอบดวย คณะกรรมการจํานวน 2 ชุด ไดแก คณะกรรมการบริษัท และ
คณะกรรมการตรวจสอบ  ซึ่งคณะกรรมการแตละคณะมีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังน้ี 
1. คณะกรรมการบริษัท  มี 2 ชุด คือ กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

รายช่ือกรรมการ ตําแหนง การประชุมคณะกรรมการ (ครั้ง) 
  จํานวนคร้ังที่จัด จํานวนคร้ังที่เขารวม 

นายประทีป  ทีปกรสุขเกษม ประธานกรรมการ 6 6 
นายอาทิตย  ทีปกรสุขเกษม กรรมการ 6 6 
นางชลธิชา  ทีปกรสุขเกษม กรรมการ 6 5 
นายณรงค  บานเย็น กรรมการ 6 6 
นายสุรพล  สุขะมงคล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 6 6 
นายปรีชา  รัทยานนท กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 6 6 
นายอนุพงษ  เนตรพิศาลวนิช กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 6 6 

 

กรรมการผูมีอํานาจลงนามแทนบริษัท   
    กรรมการผูมีอํานาจลงนามแทนบริษัท คือ นายประทีป ทีปกรสุขเกษม ลงลายมือช่ือและประทับตราสําคัญของบริษัท หรือนาย
อาทิตย ทีปกรสุขเกษม นางชลธิชา ทีปกรสุขเกษม นายณรงค บานเย็น กรรมการสองในสามคนนี้ ลงลายมือช่ือรวมกัน และ
ประทับตราสําคัญของบริษัท 

 
ขอบเขตอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
    ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2546 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2546 มีมติกําหนดขอบเขตและอํานาจของกรรมการบริษัทฯ  
ไวชัดเจนเพ่ือความโปรงใสในการบริหาร ดังตอไปน้ี 
1) กําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงานของบริษัทฯ และกํากับดูแลฝายจัดการใหดําเนินงานเปนไปตามนโยบาย 

ตลอดจนการดําเนินการใหมีระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ และมีความต้ังใจท่ีจะดําเนินธุรกิจอยางตอเน่ือง 
2) ปฏิบัติหนาที่เปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุนดวยความซื่อสัตย 

สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัทฯ 
3) รับผิดชอบในการจัดทํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัทฯ ใหมีความถูกตองและแสดงถึง

ฐานะของบริษัทฯ ที่เปนจริงและถูกตอง ซึ่งไดปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ซึ่งไดมีการตรวจสอบโดย
ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ เพ่ือนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปเพ่ือพิจารณาและอนุมัติ 

4) ใหความสําคัญตอหนาที่การเปดเผยสารสนเทศของบริษัทฯ ตามขอบังคับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง 
หลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการเปดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใดๆของบริษัทจดทะเบียน เพ่ือเปดเผยสารสนเทศ
ที่สําคัญและจําเปนตอการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพยใหประชาชนทราบ 

5) คณะกรรมการอาจแตงต้ังบุคคลอื่นขึ้น เพ่ือใหดําเนินกิจการของบริษัทฯ ภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการหรือ
กรรมการผูจัดการ หรืออาจมอบอํานาจเพ่ือใหบุคคลดังกลาวมีอํานาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และภายในเวลาท่ี
คณะกรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน หรือเปล่ียนแปลงแกไขอํานาจน้ันได ทั้งน้ี การมอบ
อํานาจดังกลาวจะไมเปนการมอบอํานาจที่ทําใหผูรับมอบอํานาจสามารถอนุมัติรายการที่ผูรับมอบอํานาจหรือบุคคลที่อาจ
มีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นกับบริษัทฯหรือบริษัทยอย และหากมี
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การมอบอํานาจใหบุคคลใด ตองเปนไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ที่มีกรรมการตรวจสอบเขารวมประชุม
ดวย 

6) พิจารณาและใหความเห็นชอบตอการเพ่ิมทุน การออกหุนกู และการควบและรวมกิจการที่ผานการพิจารณา และนําเสนอ
โดยกรรมการบริหาร เพ่ือนําเสนออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนตอไป 

7) พิจารณาอนุมัติคาใชจายในการดําเนินงานในวงเงินที่เกินอํานาจกรรมการผูจัดการ ใหนําเสนอขออนุมัติหรือขอสัตยาบัน
ตอที่ประชุมกรรมการบริษัทฯ ตอไป แลวแตความเรงดวนและความจําเปนในการดําเนินงาน 

ทั้งน้ีอํานาจในการดําเนินการดังกลาวขางตนไมรวมถึงการดําเนินการเก่ียวกับรายการท่ีเก่ียวโยงกันและรายการไดมาหรือจําหนาย
ไปซึ่งทรัพยสินที่สําคัญของบริษัทจดทะเบียน ตามกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยและบริษัทฯจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎ 
ระเบียบ และขอบังคับของตลาดหลักทรัพยที่เก่ียวกับเรื่องน้ันๆ นอกจากน้ี อํานาจดังกลาวขางตนไมรวมถึงเรื่องอื่นๆ ที่ขอบังคับ
บริษัทกําหนดใหตองขออนุมัติจากมติที่ประชุมผูถือหุน 
 
องคประกอบและการสรรหากรรมการ 
ขอบังคับบริษัทกําหนดให บริษัทฯ มีคณะกรรมการคณะหน่ึง ประกอบดวยกรรมการอยางนอย 5 คน และไมมากกวา 15 คน ให
คณะกรรมการเลือกต้ังกรรมการดวยกันเปนประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ กรรมการผูจัดการและ
ตําแหนงอื่นตามที่เห็นเหมาะสมดวยก็ได และกรรมการไมนอยนอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวนกรรมการท้ังหมดตองมีถ่ินที่อยูใน
ราชอาณาจักร และผูเปนกรรมการของบริษัทฯ ไมจําเปนจะตองเปนผูถือหุนของบริษัทฯ 
 
การแตงต้ังกรรมการบริษัทฯ 
วิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะเปนกรรมการบริษัทฯน้ัน มิไดผานคณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) แตตองผานขั้นตอน
ที่ประชุมผูถือหุนเพ่ือเลือกต้ังคณะกรรมการตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปน้ี 
(1) ผูถือหุนคนหน่ึง มีคะแนนเสียงเทากับหน่ึงหุนตอเสียงหน่ึง 
(2) ใหผูถือหุนออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคลไป 
(3) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกต้ังเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะ

พึงเลือกต้ังในครั้งน้ัน  ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกต้ังในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากัน เกินจํานวนกรรมการท่ีจะ
พึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในครั้งน้ันใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงช้ีขาด 

 
การถอดถอนกรรมการ 
(1) ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง กรรมการจะตองออกจากตําแหนงอยางนอยจํานวนหน่ึงในสาม (1/3) โดยอัตรา ถา

จํานวนกรรมการจะแบงออกใหเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลเคียงที่สุดกับสวนหน่ึงในสาม (1/3) กรรมการ ผู
ออกจากตําแหนงไปน้ัน อาจจะเลือกเขารับตําแหนงอีกก็ได 

(2) นอกจากการพนตําแหนงตามวาระแลว กรรมการอาจพนตําแหนงเมื่อ 1) ตาย 2) ลาออก 3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะ
ตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด  4) ที่ประชุมผูถือหุนลงมติใหออก 5) ศาลมีคําสั่งใหออก 

(3) กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหนง ใหยื่นใบลาออกตอบริษัทฯ การลาออกมีผลนับแตวันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ   
กรรมการซึ่งลาออก จะแจงการลาออกของตนใหนายทะเบียนทราบดวยก็ได 

(4) ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ 
และไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด เขาเปนกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราว
ตอไป เวนแตวาระของกรรมการเหลือนอยกวาสองเดือน บุคคลซึ่งเขาเปนกรรมการแทนดังกลาวจะอยูในตําแหนงกรรมการ
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ไดเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการท่ีตนแทนมติของคณะกรรมการ ตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามใน
สี่ของจํานวนกรรมการท่ียังเหลืออยู 

(5) ที่ประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระได ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา
สามในสี่ของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวนหุนที่
ถือโดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 
2.   คณะกรรมการตรวจสอบ 
       รายช่ือคณะกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

รายช่ือกรรมการ ตําแหนง การประชุมคณะกรรมการ (ครั้ง) 
  จํานวนคร้ังที่จัด จํานวนคร้ังที่เขารวม 
นายสุรพล  สุขะมงคล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ    4 4 
นายปรีชา  รัทยานนท กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 4 4 
นายอนุพงษ  เนตรพิศาลวนิช กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 4 4 

ทั้งน้ีกรรมการทุกทานไมมีประวัติการกระทําผิดทางกฎหมายและไมมีลักษณะตองหามตามขอ17 แหงประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยที่ กจ.12 /2543 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม 
 

ขอบเขตอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
    เพ่ือใหคณะกรรมการตรวจสอบสามารถปฏิบัติงานไดตามหนาที่ที่คณะกรรมการบริษัทไดรับมอบหมาย คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีอํานาจ บทบาท และการปฏิบัติงานดังตอไปน้ี 

1. กําหนดใหมีการประสานความเขาใจใหอยูในแนวทางเดียวกันระหวางผูสอบบัญชีคณะกรรมการบริษัทและผูตรวจสอบ
ภายใน 

2. สอบทานและแกไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเปนปกติปละครั้ง เพ่ือใหทันสมัยและเหมาะสมกับสภาพแวดลอมของ
องคกร 

3. เสนอรายชื่อผูสอบบัญชีแกคณะกรรมการบริษัท พรอมทั้งผลตอบแทนในการสอบบัญชีประจําปเพ่ือขอรับการแตงต้ังจากที่
ประชุมใหญผูถือหุนและเปนผูสอบทานกับประเมินผลการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชี 

4. ใหความเห็นชอบในการแตงต้ัง ถอดถอน โยกยายหรือเลิกจางผูอํานวยการผูตรวจสอบภายใน 
5. ใหความเช่ือมั่นและยืนยันในความมีอิสระของผูตรวจสอบภายในและผูสอบบัญชี 
6. สอบทานงานบริการและงานที่ปรึกษาอื่นที่ผูสอบบัญชีหรือสํานักสอบบัญชีเปนผูใหบริการ นอกจากน้ียังตองกําหนดอัตรา

คาจางในงานที่ใหผูสอบบัญชีดําเนินการ 
7. สอบถามถึงระดับความเสี่ยงที่สําคัญ ตลอดจนวิธีบรรเทาความเสี่ยงใหลดนอยลงจากผูบริหาร ผูอํานวยการ ผูตรวจสอบ

ภายใน และผูสอบบัญชี 
8. ปรึกษาหารือ และพิจารณาถึงขอบเขตการตรวจสอบ แผนการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายในและของผูสอบบัญชีใหมี

ความสัมพันธและเก้ือกูลกันในสวนที่เก่ียวกับการตรวจสอบดานการเงิน (Financial Auditing) 
9. หารือกับฝายจัดการ เพ่ือใหบริษัทรับประโยชนอื่นจากการสอบบัญชี นอกเหนือจากความมีอิสระของผูสอบบัญชีเพียงประการ

เดียว 
10. สอบทานกับผูอํานวยการผูตรวจสอบภายในและผูสอบบัญชีครอบคลุมถึงเรื่องตางๆ ที่จะตรวจสอบเพ่ือลดความซ้ําซอนของ

งานตรวจสอบและประสิทธิผลที่จะไดรับจากทรัพยากรของผูตรวจสอบภายใน และผูสอบบัญชี 
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11. สอบทานและพิจารณารวมกับผูสอบบัญชี ผูอํานวยการและผูตรวจสอบภายในเพ่ือยืนยันความเพียงพอของ 
-   ระบบการควบคุมภายใน  ซึ่งรวมถึงระบบการควบคุมภายในโดยใชคอมพิวเตอร 
-   ขอบกพรองสําคัญที่ผูสอบบัญชี ผูตรวจสอบภายในและฝายจัดการมีความเห็นรวมกัน 

12. สอบทานกับฝายจัดการและผูสอบบัญชีเมื่อการตรวจสอบประจําปเสร็จสิ้นลงเพ่ือพิจารณาในประเด็นตอไปน้ี 
  -  งบการเงินประจําปและหมาเหตุประกอบงบการเงิน 
  -  รายงานของผูสอบบัญชี 
  -  ขอสังเกตและขอเสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกับแผนการตรวจสอบของผูสอบบัญชี 
  -  ความยุงยากหรือขอขัดแยงที่มีนัยสําคัญกับฝายจัดการในระหวางที่ผูสอบบัญชีปฏิบัติงานอยู 
  -  สาระสําคัญอื่นๆ ที่เก่ียวของกับมาตรฐานการตรวจท่ีคณะกรรมการตรวจสอบควรจะทําความเขาใจกับผูสอบบัญชี 
13. สอบทานและพิจารณารวมกับฝายจัดการและผูอํานวยการผูตรวจสอบภายในในหัวขอตอไปน้ี 
  -   ขอบกพรองสําคัญที่ตรวจพบในระหวางป และการสนองตอบจากฝายจัดการ 
  -  ความยุงยากที่เกิดขึ้นในระหวางตรวจสอบซึ่งอาจจะรวมถึงขอบเขตการปฏิบัติงานหรือการเขาถึงขอมูลที่จําเปน

สําหรับ การตรวจสอบ 
  -  การเปล่ียนแปลงขอบเขตการตรวจสอบใหแตกตางจากขอบเขตที่กําหนดไวในแผนการตรวจสอบ 
  -  งบประมาณและอัตรากําลังของผูตรวจสอบภายใน 
  -  กฎบัตรของผูตรวจสอบภายใน 
  -  มาตรฐานการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายในควรสอดคลองกับมาตรฐานการปฏิบัติงานที่สมาคมผูตรวจสอบ

ภายในแหงประเทศไทย และ / หรือที่สถาบันผูตรวจสอบภายในสหรัฐอเมริกา (Institute of Internal Auditors, U.S.A.) 
14. สอบทานขอมูลที่สงใหหนวยงานกํากับดูแล (Regulators) เชน สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลัก 

ทรัพย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ธนาคารแหงประเทศไทย ฯลฯ ควรสอดคลอง และตรงกับขอมูลที่เปดเผยในงบ
การเงิน 

15. สอบทานงบการเงินระหวางปรวมกับผูสอบบัญชีและผูอํานวยการผูตรวจสอบภายในกอนที่จะนําสงใหหนวยกํากับดูแล 
16. สอบทานนโยบายและวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการเบิกจายของเจาหนาที่บริษัท ตลอดจนการใชทรัพยสินของบริษัท รวมถึงพิจารณา

ผลการตรวจสอบที่ผูตรวจสอบภายในหรือผูสอบบัญชีไดทําไว 
17. สอบทานรวมกับผูอํานวยการ ผูตรวจสอบภายใน และผูสอบบัญชีถึงมาตรการกํากับดูแลของบริษัทวามีความสอดคลองกับ

ขอบังคับของบริษัทที่กําหนดไวมากนอยเพียงใด 
18. สอบทานนัยทางกฎหมายและการกํากับดูแลวา มีความสําคัญที่จะสงผลกระทบถึงงบการเงิน การปฏิบัติตามนโยบายที่กําหนด

ไว 
19. ประชุมรวมกับผูอํานวยการตรวจสอบภายใน ผูสอบบัญชีและฝายจัดการเฉพาะกิจถึงประเด็นที่คณะกรรมการตรวจสอบ 

หรือที่ประชุมมีความเห็นวาควรจะมีการประชุมเปนการเฉพาะกับคณะกรรมการตรวจสอบดวย 
20. จัดทํารายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอคณะกรรมการบริษัท 
21. จัดทํารายงานแสดงถึงความรับผิดชอบและการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อสนองเปนสวนหน่ึงในรายงาน

ประจําปของบริษัทฯ 
22. คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจในการตรวจสอบและสอบสวนผูที่เก่ียวของและเรื่องที่เก่ียวของภายในขอบเขตของอํานาจ

หนาที่ คณะกรรมการตรวจสอบตองมีอํานาจในการวาจางหรือนําเอาผูเช่ียวชาญเฉพาะดานมาชวยงานตรวจสอบและ
สอบสวนไดตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาวาเหมาะสม 
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23. คณะกรรมการตรวจสอบตองประชุมกันอยางนอยปละ 3 ครั้ง หรือมากกวาเมื่อมีความจําเปน คณะกรรมการตรวจสอบอาจ
เชิญฝายจัดการหรือผูที่เก่ียวของเขารวมประชุมและใหขอมูลในสวนที่เก่ียวของได 

24. คณะกรรมการตรวจสอบจะปฏิบัติหนาที่อื่นนอกเหนือจากที่กําหนดไวในกฎบัตรน้ีไมได เวนแตมีขอบังคับ หรือกฎหมาย 
หรือคําสั่งของคณะกรรมการบริษัทใหปฏิบัติเปนอยางอื่น 

25. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบควรไดรับการแตงต้ังจากคณะกรรมการบริษัทหรือหากวาบริษัทประสงคจะใหกรรมการท่ี
ไดรับแตงต้ังจากคณะกรรมการบริษัทเลือกประธานกันเองก็เปนอีกทางเลือกหน่ึง 

26. คณะกรรมการตรวจสอบตองมีจํานวนอยางนอย 3 ทาน และตองเปนกรรมการที่ไมไดดํารงตําแหนงกรรมการบริหาร 
(Executive Director) 

27. กรรมการบริษัทไมไดดํารงตําแหนงกรรมการบริหาร หากไดรับแตงต้ังใหเปนกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบแลว 
บทบาทและหนาที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบตองเปนสวนที่เพ่ิมเติมจากบทบาทและหนาที่ของกรรมการบริษัทดวย 

คณะผูบริหาร 
ณ วันที่  31 ธันวาคม  2556  บริษัทมีผูบริหารจํานวน  9 ทาน  ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอบเขตอํานาจหนาท่ีของกรรมการผูจัดการ 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2544 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2544 มีมติกําหนดขอบเขตและอํานาจของกรรมการผูจัดการ
ไวดังตอไปน้ี 
(1) กําหนดและเสนอกลยุทธและแผนการทางธุรกิจตอคณะกรรมการ 
(2) ดําเนินการตามกลยุทธและแผนทางธุรกิจที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ 
(3) แสวงโอกาสทางธุรกิจที่เก่ียวของกับทางธุรกิจของกลุมบริษัทฯ รวมท้ังธุรกิจใหมที่มีความเปนไปได เพ่ือเพ่ิมรายไดใหแก

บริษัทฯและพนักงานของบริษัทฯ เพ่ือนําเสนอคณะกรรมการพิจารณา 
(4) ดําเนินการและปฏิบัติภารกิจที่คณะกรรมการมอบหมายภายใตนโยบายของคณะกรรมการ 
(5) สั่งการ ออกระเบียบ/ ประกาศ/ บันทึก เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปตามนโยบาย 
(4) อนุมัติและ/หรือมอบหมายการทํานิติกรรมเพื่อผูกพันบริษัทฯ สําหรับธุรกรรมปกติของบริษัทฯ ภายในวงเงินไมเกิน 100 ลาน

บาท (แกไขครั้งสุดทายดวยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2547 วันที่ 31 พฤษภาคม 2547) 
(7) ประสานงาน ผูบริหารและพนักงาน เพ่ือปฏิบัติตามนโยบายและทิศทางธุรกิจที่ไดรับจากคณะกรรมการ 
(8) ดูแลการทํางานของพนักงานใหเปนไปตามนโยบาย และกฎระเบียบตาง ๆ  รวมถึงการปฏิบัติงานดวยหลักธรรมาภิบาลใน

การทําธุรกิจ 
 

รายชื่อผูบริหาร ตําแหนง 
นายอาทิตย      ทีปกรสุขเกษม กรรมการผูจัดการ 
นายณรงค        บานเย็น ผูอํานวยการฝายขายผลิตภัณฑคอนกรีตสําเร็จรูป 
นายศิริศักด์ิ      พุทธิปทีป ผูอํานวยฝายขายคอนกรีตผสมเสร็จ 
นายสมาน        เช้ือจีน ผูอํานวยการฝายบริการและจัดสง 
นายวิษณุ         แสงทอง ผูอํานวยการฝายขายคอนกรีตผสมเสร็จ 
นายทนง           เกษมศักกริน ผูอํานวยการฝายผลิตและคุณภาพคอนกรีต 
นายไพชยนต     แกวมงคล ผูจัดการฝายบัญชี 
นางพลอยนภัส วานิชสรรพ ผูจัดการฝายการเงิน 
นางสาววดี        แสงไผแกว ผูจัดการฝายสินเช่ือ 
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(9) สงเสริมพัฒนาความรูความสามารถและศักยภาพของพนักงาน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพขององคกร 
(10) พิจารณาผลประกอบการของบริษัทฯ และการเงินปนผลทั้งประจําปและระหวางกาล นําเสนอใหแกคณะกรรมการอนุมัติ 
(11) พิจารณาการนําสิทธิและทรัพยสินของบริษัทฯไปกอภาระผูกพันใดกับบุคคล บริษัท หางราน หรือสถาบันการเงิน เพ่ือ

นําเสนอคณะกรรมการอนุมัติ (แกไขครั้งสุดทายดวยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2544 วันที่ 18 ตุลาคม 2544) 
 
ทั้งน้ี การมอบอํานาจดังกลาวขางตนใหแกกรรมการผูจัดการ จะไมสามารถอนุมัติรายการใดๆ ที่ตนเองหรือบุคคลที่มีความขัดแยง
ทางผลประโยชน มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯหรือบริษัทยอย 
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โครงสรางองคกร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

หมายเหตุ  สวนตรวจสอบภายใน ทําหนาที่และปฏิบัติงานโดยสํานักงานบัญชี ศิวพลและเพ่ือน 

 

เลขานุการบริษัท 
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 มาตรา 89/15 กําหนดใหคณะกรรมการตองจัดใหมี

เลขานุการบริษัทรับผิดชอบดําเนินการในนามบริษัทหรือคณะกรรมการ ดังน้ันในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2551 
คณะกรรมการจึงไดมีมติแตงต้ังใหนางสาววธูสิริ  สกุลกิตติวัฒน  ทําหนาที่ในตําแหนงเลขานุการบริษัท โดยมีผลต้ังแตเมื่อวันที่ 
13  สิงหาคม 2551  เปนตนไป 
 
 
 
 

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

สวนตรวจสอบภายใน 

กรรมการผูจัดการ 

แผนกสนับสนุนงาน 
สํานักกรรมการ 

สายงานผลิตภัณฑคอนกรีต
ผสมเสร็จ 

- ฝายขาย 
- ฝายผลิต 
- ฝายควบคุมคุณภาพ 

กลุมสายงานสนับสนุน 
- ฝายการเงิน       -     ฝายบริการและจัดสง 
- ฝายซอมบํารุง           -     ฝายทรัพยากรบุคคล 
- ฝายจัดซื้อ                  -     ฝายควบคุมสินเช่ือ 

สายงานผลิตภัณฑคอนกรีต
สําเร็จรูป 

- ฝายขาย 
- ฝายผลิต 
- ฝายควบคุมคุณภาพ 

    สายงานบัญชี 
 -ฝายบัญชี 

ประธานกรรมการ 
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คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 
(1)คาตอบแทนท่ีเปนตัวเงิน 
คาตอบแทนกรรมการ  ประกอบดวยเบี้ยประชุม ดังน้ึ 

รายช่ือกรรมการ ตําแหนง คาตอบแทนกรรมการ(บาท) 

กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ รวม 

นายประทีป  ทีปกรสุขเกษม ประธานกรรมการ    120,000        - 120,000 

นายอาทิตย  ทีปกรสุขเกษม กรรมการ      40,000        -   40,000 

นางชลธิชา  ทีปกรสุขเกษม กรรมการ      50,000        -   50,000 

นายณรงค  บานเยน็ กรรมการ      40,000        -   40,000 

นายสุรพล  สุขะมงคล ประธานกรรมการตรวจสอบ      40,000     48,000 108,000 

นายปรีชา  รัทยานนท กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ      40,000     40,000 100,000 

นายอนุพงษ  เนตรพิศาลวนิช กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ      40,000     40,000 100,000 
 
คาตอบแทนผูบริหาร : ในป  2556  บริษัทไดจายคาตอบแทนประกอบดวยคาตอบแทนเงินเดือนและโบนัส ใหกับผูบริหารจํานวน  
9  ราย  รวมทั้งสิ้น  17,069,760.32 บาท 
(2)   คาตอบแทนอื่น 

คาตอบแทนอื่นของกรรมการ 
 -ไมมี- 

คาตอบแทนอื่นของผูบริหาร 
 -เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
บริษัทไดจัดใหมีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพโดยบริษัทไดสมทบในอัตราสวนรอยละ 2 ของเงินเดือน  โดยในป 2556 บริษัทได

จายเงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพสําหรับผูบริหารจํานวน  9 ราย  จํานวนเงิน 182,642 บาท 
บริษัทไดจัดใหมีเงินสมทบกองทุนประกันสังคม  โดยบริษัทไดสมทบในอัตรารอยละ 4 ของเงินเดือน  โดยในป 2556  

บริษัทไดจายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม สําหรับผูบริหาร 9  ราย จํานวนเงิน  66,352 บาท 
บุคลากร  

บริษัทมีพนักงานทั้งหมด  883 คน โดยในป 2556 บริษัทจายผลตอบแทนใหแกพนักงานจํานวนทั้งสิ้น  174,595,000  บาท 
ซึ่งผลตอบแทนไดแก  เงินเดือน คาลวงเวลา เงินชวยเหลือคาครองชีพ เงินโบนัสเงินชวยเหลือพิเศษ เงินประกันสังคม และเงิน
สมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพ เปนตน นอกจากนี้บริษทัยอยไดจายคาตอบแทนใหแกพนักงานในลักษณะเดียวกันกับบริษัทรวม  
75,355,879 บาท  
จํานวนพนักงาน และผลตอบแทน 

ป 2556 บริษัทฯ บจก.ชลบุรีกันยง บจก.ตะวันออก

การขนสง 

บจก.ชลประทีป

สินทรัพย 

บมจ.สมารทคอนกรีต 

พนักงานปฏิบัติการ/บริการ(คน)          744               98                 -               -                 89 

พนักงานบริหาร(คน)            24               14                -                 1                    4 

พนักงานในสํานักงานใหญ(คน)            91               25               1                 1                  24 

รวม(คน)          883             137               1                  2                119 

คาตอบแทนพนักงาน(บาท) 174,595,000 34,676,000     195,475.00       421,404.00   40,063,000 
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การเปล่ียนแปลงจํานวนพนักงานอยางมีนัยสําคัญในระยะ 3 ปท่ีผานมา 
 - ไมมี – 
ขอพิพาทดานแรงงานที่สําคัญในระยะ 3 ปท่ีผานมา 
 - ไมมี  - 
นโยบายในการพัฒนาพนักงาน 
บริษัทตระหนักถึงความสําคัญของบุคคลากรภายในองคการอันเปนปจจัยสําคัญที่สงเสริมใหองคกรดําเนินงานอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยบริษัทมุงเนนที่จะพัฒนา และยกระดับการฝมือแรงงานของบุคคลากรในองคกรใหมีมาตรฐานสอดคลอง 
และทัดเทียมกับกลุมเศรษฐกิจอาเซียนที่กําลังเกิดขึ้น รวมถึงเพ่ิมพูนทักษะ ความรูเก่ียวกับเทคโนโลยีที่ใชในการทํางานตางๆ  
ตลอดเวลา  บริษัทจึงไดจัดใหมีการฝกอบรมพัฒนาทักษะความรูตางๆ  ใหกับบุคคลากรอยางตอเน่ือง  นอกจากน้ีบริษัทยังมีการ
สรางวัฒนธรรมแหงการเรียนรู (Learning Organization) ใหเกิดขึ้นภายในอังคกร เพ่ือทําใหองคกรและบุคคลากรมีกระบวนการ
ทํางานที่มีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผลเพ่ิมมากยิ่งขึ้น  โดยมีการเช่ือมโยงรูปแบบของการทํางานเปนทีม สรางกระบวนการ
เรียนรู และความเขาใจเพ่ือเตรียมรับการเปล่ียนแปลง พรอมทั้งเปดโอกาสใหทีมงานกลาคิด กลาตัดสินใจ  อันเปนการสงเสริมให
เกิดบรรยากาศของการคิดริเริ่ม (Initiative) และการสรางนวัตกรรม (Innovation) ใหมๆ  ใหเกิดขึ้นแกองคกร  สงผลใหองคกรเกิด
ความยั่งยืน และแข็งแกรง เปนผูนําในดานผลิตภัณฑคอนกรีตผสมเสร็จและคอนกรีตสําเร็จรูป  พรอมเผชิญกับสภาวะการแขงขัน
ตอไป 
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รายการระหวางกัน 
การทํารายการระหวางกันของบริษัทฯ 

บริษัทฯ มีนโยบายทํารายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง โดยการปฏิบัติอยางเทาเทียมกันเสมือนการทํา
รายการกับบุคคลภายนอก และในกรณีที่นอกเหนือจากการคาปกติ บริษัทฯ จะทํารายการไดก็ตอเมื่อไดรับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยบุคคลที่เก่ียวของดังกลาวจะตองไมมีสวนในการอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแยง 
โดยนโยบายที่สําคัญในการกําหนดราคาสําหรับแตละประเภทมีดังน้ี 
ประเภทรายการ     นโยบายกําหนดราคา      
รายไดจากการขายสินคา    ราคาตลาดหรือราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด 
รายไดจากการท่ีใหเชาและบริการ   ราคาตลาด 
ดอกเบี้ยรับ     อัตราดอกเบี้ย MLR 
รายไดอื่น      ราคาตามสัญญา 
ซื้อสินคา      ราคาเทียบเคียงราคาตลาด 
คาเชาจาย      ราคาตามสัญญา 
คาที่ปรึกษา     ราคาตามสัญญา 
ดอกเบี้ยจาย     อัตราดอกเบี้ย MLR หรืออางอิงตนทุนทางการเงินของผูใหกู 
คาใชจายอื่น     อางอิงอัตราคาธรรมเนียมของธนาคารพานิชย / ราคาตลาด 
คาตอบแทนผูบริหารสําคัญ    จํานวนตามท่ีตกลงกัน 
 
ในระหวางป 2556 บริษัทฯ ไมมีการทํารายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง โดยรายการระหวางกันอื่น  ๆ  ดูเพ่ิมเติม
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
2.   มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติรายการระหวางกันของบริษัทฯ 
 คณะกรรมการไดรวมกันพิจารณาและมีมติเปนเอกฉันทวา รายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจขัดแยงกันในอนาคต 
จะตองผานการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะตองเห็นชอบดวยกับรายการระหวางกันน้ัน  
ทั้งน้ี การอนุมัติการทํารายการระหวางกันจะคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ ความยุติธรรม ความสมเหตุสมผลของรายการ
และราคาที่เปนไปตามราคาตลาด  นอกจากน้ี  ผูมีสวนไดสวนเสียหรืออาจขัดแยงทางผลประโยชนในรายการระหวางกันจะไม
สามารถเขามามีสวนรวมอนุมัติรายการระหวางกันในลักษณะดังกลาวได และหากเปนรายการระหวางกันที่เขาขายตามขอบังคับ
ประกาศ คําสั่ง  ขอกําหนด  หรือกฎของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย บริษัทฯ จะปฏิบัติตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย 
3.   นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต 
 นโยบายการทํารายการระหวางกันที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  จะกําหนดตามลักษณะการคาทั่วไปโดยอางอิงกับราคาและ
เง่ือนไขตลาดที่เหมาะสมและกอใหเกิดประโยชนตอบริษัทฯ โดยกรรมการตรวจสอบจะเปนผูตรวจสอบความจําเปนและความ
สมเหตุสมผลของรายการระหวางกันดังกลาว ทั้งน้ี ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชํานาญในการพิจารณารายการ
ระหวางกันที่อาจเกิดขึ้น คณะกรรมการตรวจสอบสามารถใหผูเช่ียวชาญทางวิชาชีพอิสระหรือผูสอบบัญชีของบริษัทฯ เปนผูให
ความเห็นเก่ียวกับรายการระหวางกันดังกลาวเพื่อนําไปใชประกอบการพิจารณาอนุมัติรายการระหวางกันของคณะกรรมการ
บริษัทฯ หรือผูถือหุนตามแตกรณี 
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การกํากบักิจการที่ด ี
การกํากับดูแลกิจการ: 

ตลอดการดําเนินงานที่ผานมา บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบที่มีตอผูมีสวนไดเสียทุกฝาย โดยคณะผูบริหารและ
เจาหนาที่ทุกฝายไดปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของบริษัท ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย อยางเครงครัด  อีกทั้ง คณะกรรมการบริษัทฯ ไดจัดทํานโยบายการปฏิบัติตามขอพึงปฏิบัติที่ดี 
(Code of Best Practice) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพ่ือเปนกรอบกําหนดแนวทางบริหารงานของบริษัทฯ 
สําคัญอีกประการหน่ึง ที่จะนํามาซึ่งการบริหารงานที่โปรงใส เปดเผย และตรวจสอบไดของคณะ กรรมการ อันเปนหลักประกันที่
สรางความเช่ือมั่นแกผูมีสวนไดเสียทุกฝายวา ภารกิจของบริษัทฯ จะสามารถดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค 
อยูในแนวทางท่ีผูถือหุนเห็นชอบ และถูกตองตามกฎหมาย โดยมีรายละเอียดดังน้ี  

 
นโยบายเก่ียวกับการกํากับดูแล 

คณะกรรมการของบริษัทฯ คํานึงถึงความสําคัญของนโยบายเก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดีโดยกําหนดเปนนโยบาย
เพ่ือใหการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ เปนไปอยางโปรงใสสามารถตรวจสอบได และเพ่ิมความเช่ือมั่นใหแกผูลงทุน บริษัทฯ จะ
เปดเผยขอมูลใหกับสาธารณะและผูถือหุนอยางสม่ําเสมอ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังใหความสําคญัตอระบบการควบคุมและการ
ตรวจสอบภายใน สวนการบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ ควบคุมและบริหารความเสี่ยงอยางใกลชิดและคํานึงถึงเรื่องจริยธรรมใน
การดําเนินธุรกิจ โดยดํารงไวซึ่งความเปนธรรมตอคูคา ผูถือหุน และผูมีสวนไดเสียทุก ๆ กลุม  
สิทธิของผูถือหุน 
บริษัทฯ จะใหความสําคัญกับสิทธิของผูถือหุนทุกๆ ทานใหเปนไปอยางเทาเทียม เชน การแจงความคืบหนาของการดําเนินงานให
ผูถือหุนทราบโดยตรงหรือผานทางตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอยางสมํ่าเสมอ การจัดสงหนังสือเชิญประชุมและขอมูล
ประกอบการประชุมวาระตางๆ ใหผูถือหุนทราบลวงหนากอนวันประชุม 7 วัน การกําหนดใหมีความเห็นของคณะกรรมการ
ประกอบในแตละวาระและการกําหนดใหจดบันทึกการประชุมอยางถูกตองและครบถวน  เพ่ือใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบได 
นอกจากน้ี บริษัทฯ จะจัดใหกรรมการอิสระอยางนอย 1 ทาน เปนผูรับมอบฉันทะในการประชุมผูถือหุน ซึ่งตามปกติ บริษัทฯ จะ
จัดประชุมสามัญผูถือหุนอยางนอยปละ 1 ครั้ง แตหากมีวาระที่สําคัญที่ตองใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณา บริษัทฯ จะดําเนินการ
เรียกประชุมวิสามัญผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป 
สิทธิของผูมีสวนไดเสีย 

บริษัทฯ ไดใหความสําคัญ ตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
- ปฏิบัติกับพนักงานอยางเปนธรรมและใหผลตอบแทนที่เหมาะสม 
- การซื้อสินคาและบริการจากคูคาเปนไปตามเง่ือนไขทางการคา  รวมถึงปฏิบัติตามสัญญาตอคูคา 
- ปฏิบัติตามเง่ือนไขการกูยืมตามขอตกลง 
- การเอาใจใสและรับผิดชอบตอลูกคา ทั้งในดานคุณภาพของผลิตภัณฑและการใหบริการหลังการขายที่ดี การรักษา

ความลับของลูกคา และการจัดบุคคลากรรับขอรองเรียนจากลูกคา 
- การประพฤติตามกติกาและการหลีกเล่ียงวิธีการทุจริตเพ่ือทําลายคูแขง 
- การรับผิดชอบตอสภาพแวดลอมของชุมชน และสังคม 

การประชุมผูถือหุน 
บริษัทฯ มีนโยบายสงเสริมใหกรรมการทุกทานเขารวมประชุมในการประชุมผูถือหุน และขอรับรองวาประธานในที่ประชุมจะ
เปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิเทาเทียมกันในการตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัทฯ โดยจะกําหนดเวลาในการประชุมใหผูถือ
หุนใหมีโอกาสสอบถามหรือแสดงความเห็นและขอเสนอแนะตางๆ ไดอยางเต็มที่รวมท้ังจะจัดขอมูลใหเพียงพอในการพิจารณา 
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นอกจากน้ีจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะสําหรับผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมได และจัดเตรียมสถานที่ เพ่ือความสะดวกตอ
การเดินทางโดยในป 2556 บริษทัฯไดจัดการประชุมสามัญผูถือหุน 1 ครั้งและประชุมวิสามัญผูถือหุน 1 ครั้ง 
ภาวะผูนํา และวิสัยทัศน 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทสําคัญในการทําหนาที่เพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐานการกํากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่อง
ตอไปน้ี 

- การกําหนดวิสัยทัศน  ภารกิจ  กลยุทธ เปาหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัทฯ 
- การกํากับดูแล และติดตามผลการปฏิบัติของฝายบริหารอยางสมํ่าเสมอใหเปนไปตามแผนงาน เพ่ือใหบรรลุ

เปาหมายท่ีวางไว 
- การดูแลระบบควบคุมภายในใหมีประสิทธิภาพและเพียงพอโดยการติดตามอยางสม่ําเสมอ อน่ึง บริษัทฯ ไดวาจาง

ผูเช่ียวชาญตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน คือ สํานักงานบัญชี ศิวพลและเพ่ือน เพ่ือตรวจสอบและจัดทําระบบ
ตรวจสอบการควบคุมภายในของบริษัทฯ นอกจากน้ัน บริษัทฯ ยังวาจาง บริษัท เอ็น อาร แอนด แอสโซซิเอท 
จํากัด เพ่ือตรวจสอบระบบบัญชีของบริษัทฯ  

- การดูแลใหมีมาตรการบริหารความเสี่ยงใหมีความเหมาะสม เพ่ือใหบริษัทฯ ไดรับประโยชนสูงสุด 
ความขัดแยงทางผลประโยชน 

เพ่ือปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน คณะกรรมการไดดูแลอยางรอบคอบ โดยการกําหนดนโยบาย และวิธีการดูแล
ไมใหผูบริหารและผูที่เก่ียวของนําขอมูลภายในของบริษัทฯ ไปใชเพ่ือประโยชนสวนตนดังน้ี 

- รายการที่อาจขัดแยงทางผลประโยชน 
จะตองผานการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะตองเห็นชอบดวยกับรายการ
ระหวางกันน้ัน ทั้งน้ี การอนุมัติการทํารายการระหวางกันจะคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ  ความยุติธรรม  
ความสมเหตุสมผลของรายการ และราคาตลาด นอกจากนี้ ผูมีสวนไดสวนเสียหรืออาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชนในรายการระหวางกัน จะไมมีอํานาจอนุมัติรายการระหวางกันในลักษณะดังกลาวได  ทั้งน้ีเพ่ือความ
เปนธรรมและเพ่ือผลประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ  ซึ่งหากเปนรายการระหวางกันที่เขาขายตามขอบังคับ  ประกาศ  
คําสั่ง ขอกําหนด หรือกฎของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย บริษัทฯ จะปฏิบัติตามขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย 

- การดูแลการใชขอมูลภายใน 
บริษัทฯ มีนโยบาย และถือปฏิบัติโดยเครงครัดในการจัดการขอมูลภายใน โดยจัดใหรับทราบเฉพาะผูที่เก่ียวของ
เทาน้ัน การรายงานหรือเผยแพรขอมูลภายในจะสามารถทําไดเฉพาะบุคคลที่ไดรับมอบหมายเทาน้ัน โดยทั้งน้ี 
กรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ ทุกทานทราบถึงภาระหนาที่และความรับผิดชอบตอขอมูลภายในที่จะไม
นํามาใชเพ่ือประโยชนสวนตน รวมท้ังเพ่ือการซื้อขายหลักทรัพย โดยบริษัทฯ ไดกําหนดบทลงโทษทางวินัยไว
หากมีใครฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามและบริษัทฯ กําหนดใหผูบริหารรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย ตอ
สํานักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 

จริยธรรมธรุกิจ 
 บริษัทฯ อยูระหวางการกําหนดขอพึงปฏิบัติเก่ียวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝายจัดการและพนักงาน เพ่ือให 
ผูเก่ียวของยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจของบริษัทฯ ดวยความซื่อสัตยสุจริต เที่ยงธรรม และ 
รับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสีย ผูถือหุน และทุกฝายที่เก่ียวของ ซึ่งขอพึงปฏิบัติเก่ียวกับจรรยาบรรณจะรวมถึงการกําหนดบทลงโทษ
ทางวินัยดวย 
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การถวงดุลของกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 
 บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งมีความเปนอิสระทั้งสิ้นจํานวน 3 ทาน จากจํานวนคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด 
7 ทาน ซึ่งมากกวา 1 ใน 3 ของคณะกรรมการท้ังชุด 
การรวมหรือแยกตําแหนง 
 โครงสรางคณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบดวยกรรมการตรวจสอบซึ่งเปนอิสระมากกวา 1 ใน 3 ของคณะกรรมการ
ทั้งชุด จึงทําใหสามารถถวงดุลและสอบทานการบริหารงานได นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ ของ
คณะกรรมการและกรรมการผูจัดการไวอยางชัดเจน ทําใหประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการไมมีอํานาจเบ็ดเสร็จ แตหาก
โดนถวงดุลในมติที่สําคัญซึ่งจะตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการจากบริษัทฯ หรือที่ประชุมผูถือหุน รวมทั้ง อํานาจที่มอบ
ใหกรรมการผูจัดการ หรือคณะกรรมการบริษัทฯ จะไมสามารถอนุมัติรายการใดๆ ที่ตนเองหรือบุคคลที่มีความขัดแยงทาง
ผลประโยชน มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ บริษัทรวม  หรือบริษัทยอยได 
คาตอบแทนกรรมการ และผูบริหาร 
 สําหรับคาตอบแทนผูบริหารเปนไปตามหลักการและนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ กําหนด โดยเช่ือมโยงกับผลการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ และผลการดําเนินงานของผูบริหารแตละทาน ปจจุบัน บริษัทฯ ยังไมมีคณะอนุกรรมการกําหนด
คาตอบแทน แตมีกระบวนการพิจารณาคาตอบแทนท่ีเหมาะสม โดยใชขอมูลคาตอบแทนของบริษัทฯ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน 
และมีขนาดใกลเคียงกัน รวมทั้งผลประกอบการของบริษัทฯ ประกอบการพิจารณา โดยคํานึงถึงหลักความยุติธรรม และเปน
คาตอบแทนที่สามารถรักษาผูบริหารท่ีมีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯ ตองการ รวมทั้งสรางแรงจูงใจใหมีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ
และมาตรฐานที่ดีเหมาะสมกับหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย 
หมายเหตุ คาตอบแทนกรรมการและผูบริหารจะถูกเปดเผยในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) ที่นําสงสํานักงาน 

ก.ล.ต. ภายใน 3 เดือน นับแตวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี รวมท้ังแบบรายงานประจําป (แบบ 56-2) ที่จัดสงใหผูถือหุน
พรอมหนังสือนัดประชุมสามัญประจําป ภายใน 120 วัน นับแตวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี 

การประชุมคณะกรรมการ 
 ในป 2556 บริษัทไดจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมด 4 ครั้ง จากนโยบายที่บริษัทฯ กําหนดใหจัดการประชุม
คณะกรรมการอยางนอย 3 เดือนตอครั้ง และมีการประชุมพิเศษเพ่ิมตามความจําเปน โดยมีการกําหนดวาระชัดเจนลวงหนา และมี
วาระพิจารณาติดตามผลการดําเนินงานเปนประจํา โดยมีการจัดสงหนังสือเชิญประชุมพรอมระเบียบวาระประชุมและเอกสารกอน
การประชุมเปนระยะเวลาลวงหนา 7 วันกอนวันประชุม เพ่ือใหคณะกรรมการไดมีเวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนเขารวม
ประชุม 
รายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตอการดําเนินธุรกิจที่สําคัญและการกํากับดูแลกิจการ งบการเงินรวมของบริษัทฯ 
และบริษัทยอย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏตอสาธารณะชน ในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป และรายงานประจําป 
โดยการจัดทํางบการเงินดังกลาวจะเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกนโยบายบัญชีที่
เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ และใชดุลยพินิจอยางระมัดระวังและประมาณการท่ีดีที่สุดในการจัดทํา รวมท้ังเปดเผย
ขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในการแจงผลการดําเนินงานของบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหระบบควบคุมภายในเปนไปอยางมีประสิทธิผล เพ่ือใหมั่นใจไดวาการบันทึกขอมูลทาง
บัญชีมีความถูกตอง ครบถวนและเพียงพอตอการรักษาทรัพยสิน  และปองกันไมใหเกิดความทุจริต หรือการดําเนินการที่ผิดปกติ 
อยางมีสาระสําคัญ 

ในการน้ีคณะกรรมการบริษัทไดแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งไมไดเปนผูบริหาร และเปนอิสระอยางเพียงพอ 
เปนผูดูแลรับผิดชอบเก่ียวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบควบคุมภายใน 
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คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวาระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยูในระดับที่นาพอใจ และสามารถสราง
ความเช่ือมั่นไดอยางมีเหตุผลตอความเช่ือถือไดของงบการเงินของบริษัท 
ความสัมพันธกับผูลงทุน 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีวาการเปดเผยขอมูลของบริษัทฯ ทั้งที่เก่ียวกับการเงินและที่ไมใชการเงิน ลวนมีผลตอ
กระบวนการตัดสินใจของผูลงทุนและผูที่มีสวนไดเสียของบริษัทฯ จึงมีนโยบายเปดเผยขอมูลที่ครบถวน ตรงตอความเปน 
จริง เช่ือถือได สม่ําเสมอ และทันเวลา ใหแกสาธารณชน ทั้งรายงานผานผูถือหุนโดยตรง และเผยแพรทางสื่อของตลาดหลักทรัพย 
ในสวนของงานดานผูลงทุนสัมพันธน้ัน บริษัทฯ ไดจัดต้ังหนวยงานเฉพาะขึ้นมาเพ่ือดูแลการติดตอสื่อสารกับผูลงทุน ผูถือหุน 
รวมท้ังนักวิเคราะห และผูที่เก่ียวของ โดยสามารถติดตอไดที่หมายเลขโทรศัพทของบริษัทฯ คือ (038) 245400 ตอ 440-2 หรือ  
อีเมลล  vathusiri@ccp.co.th หรือ secretary.cm@ccp.co.th 
 
คณะกรรมการชุดยอย 
 (1) บริษัทฯ ไดแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบจํานวน 4 ทาน เพ่ือชวยกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ดวยและในป 2556 
บริษัทไดจัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งหมด 4 ครั้ง ตามหลักที่จะตองจัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเปน
ประจําอยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง  

ทั้งน้ี ปจจบุันบริษัทฯ ยังไมมีคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน แตมีกระบวนการสรรหากรรมการและ
ผูบริหารระดับสูง รวมท้ังมีกระบวนการพิจารณาคาตอบแทนเบื้องตนที่เหมาะสม โดยใชขอมูลคาตอบแทนของบริษัทใน
อุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกลเคียงกัน รวมท้ังผลประกอบการของบริษัทฯ ประกอบการพิจารณากําหนด กอนนําเสนอ
ความเห็นตอที่ประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาตัดสินใจขั้นสุดทาย 
 บริษัทฯ ใหความสําคัญตอระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงานเพ่ือใหมีประสิทธิภาพ  ดังน้ัน
บริษัทฯ จึงกําหนดอํานาจหนาที่ การดําเนินการของผูปฏิบัติงาน  ผูบริหาร ไวเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน นอกจากน้ียัง
ควบคุมดูแลการใชทรัพยสินของบริษัทฯ ใหเกิดประโยชน และแบงแยกหนาที่ผูปฏิบัติงาน ผูติดตามควบคุม  และประเมินผลออก
จากกัน เพ่ือใหเกิดการถวงดุล  และตรวจสอบระหวางกันอยางเหมาะสม นอกจากน้ี  ยังมีการควบคุมภายในที่เก่ียวกับระบบ
การเงิน โดยบริษัทฯ ไดจัดใหมีระบบรายงานทางการเงินเสนอผูบริหารสายงานที่รับผิดชอบ รวมทั้งบริษัทฯ ไดวาจางผูเช่ียวชาญ
ในการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน คือ สํานักงานสอบบัญชีศิวพลและเพ่ือน เพ่ือทําหนาที่ตรวจสอบและจัดทําระบบ
ตรวจสอบการควบคุมภายในสําหรับการปฏิบัติงาน และกิจกรรมทางการเงินที่สําคัญ นอกจากน้ัน บริษัทยังวาจาง บริษัท เอ็มอาร  
แอนด แอสโซซิเอท จํากัด เพ่ือสอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งไมพบขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญใดๆ  

(2) นายสุรพล  สุขะมงคล ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ,นายปรีชา  รัทยานนท  กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ  และนายอนุพงษ  เนตรพิศาลวนิจ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  เปนผูมีความรูความสามารถและ
มีประสบการณในการสอบทานงบการเงินของบริษัท 
 
การสรรหาและแตงต้ังกรรมการและผูบริหารระดับสูงสุด 
(1) กรรมการอิสระ 
หลักเกณฑในการคัดเลือกกรรมการอิสระ 
 บริษัทมีหลักเกณฑคัดเลือกกรรมการอิสระ โดยสรรหาผูที่มีความรู ความสามารถ มีประสบการณ เขาใจในธุรกิจของ
บริษัท ทั้งยังเปนผูมีวิสัยทัศน มีเวลาเพียงพอในการปฏิบัติหนาที่ มีคุณสมบัติตามนิยาม “กรรมการอิสระ” ซึ่งบริษัทเห็นวา
กรรมการอิสระขางตนสามารถใชความรู ความสามารถที่เปนประโยชนอยางเหมาะสมตอธุรกิจของบริษัท 

คํานิยามของกรรมการอิสระเทียบเทากับขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
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กรรมการอิสระ  หมายความถึง กรรมการท่ีมีคุณสมบัติครบถวนดังน้ี 
(1) ถือหุนไมเกิน 1% ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจ

มีความขัดแยง โดยใหนับรวมการถือหุนของผูที่เก่ียวของกับกรรมการอิสระรายน้ันๆ ดวย 
(2) ไมเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรกึษาที่ไดเงินเดือนประจํา ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัท

ใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทั้งในปจจุบันและกอนเปนกรรมการ
ไมนอยกวา 2 ป ไมรวมกรณีเคยเปนขาราชการ ที่ปรึกษาของสวนขาราชการซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุม 

(3) ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรอืโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปนบิดามารดา คูสมรส พ่ี
นอง และบุตร รวมท้ังคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอให
เปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทยอย 

(4) ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ในลักษณะที่อาจ
เปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตนทั้งในปจจุบันและกอนเปนกรรมการอิสระไมนอยกวา 2 ป  
4.1 ไมเปนผูสอบบัญชี ทั้งน้ีใหรวมถึงการไมเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการท่ีไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวน

ผูจัดการของสํานักงานสอบบัญชีตนสังกัด 
4.2 ไมเปนผูใหบริการทางวิชาชีพอื่นๆ เชน ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ผูประเมินราคาทรัพยสิน เปนตน ที่มีมูลคา

การใหบริการทางวิชาชีพอื่นเกินกวา 2 ลานบาทตอป แกบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง ทั้งน้ีใหรวมถึงการไมเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการท่ีไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการของ
ผูใหบริการทางวิชาชีพอื่นๆ 

4.3 ไมไดรับประโยชนทั้งทางตรงและทางออม หรือมีสวนไดเสีย จากการทําธุรกรรมทางการคาหรือธุรกิจ ไดแก รายการที่
เปนธุรกิจปกติ รายการเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเก่ียวกับสินทรัพยหรือบริการ หรือรายการใหความ
ชวยเหลือทางการเงินบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ที่มีมูลคาต้ังแต 20 ลานบาท หรือต้ังแต 3% ของ
สินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท แลวแตจํานวนใดจะตํ่ากวา โดยใหนับรวมมูลคารายการในระหวาง 1 ป กอนวันที่มี
ความสัมพันธทางธุรกิจ ทั้งน้ีใหรวมถึงการไมเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการท่ีไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือ
หุนสวนผูจัดการของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจดังกลาว 

(5) ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงต้ังขึ้นเพ่ือเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูที่
เก่ียวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท 

(6) ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทยอย หรือไมเปนหุนสวน
ที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา หรือถือ
หุนเกิน 1% ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่ไมมีลักษณะอื่นใดท่ีมีสภาพอยาง
เดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทยอย  

(7) ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัท ทั้งน้ี ภายหลังไดรับการ
แตงต้ังใหเปนกรรมการอิสระที่มีลักษณะเปนไปตามคุณสมบัติขอ (1) ถึง (7) แลว กรรมการอิสระอาจไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการ ใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษทัใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน หรือ
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงโดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององคคณะ (Collective Decision) ได 
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(2) การสรรหากรรมการและผูบริหารระดับสูงสุด 
การสรรหากรรมการ  
การแตงต้ังคณะกรรมการบริษัท 

ขอบังคับกําหนดใหบริษัทมีคณะกรรมการบริษัทไมนอยกวา 5 คน   และจํานวนไมนอยกวาครึ่งหน่ึงตองอยูในประเทศ
ไทย  ซึ่งการแตงต้ังกรรมการน้ัน ผูถือหุนแตละคนมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ถือ  และจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูเลือกบุคคล
เดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหผูใดมากนอยเพียงใดไมได ซึ่งบุคคลที่ไดรับคะแนนเสียงสูงสุด
ตามลําดับลงมาจะไดรับเลือกต้ังเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการของบริษัท หรือจํานวนที่ตองการในการเลือกต้ังครั้งน้ัน และ
ในกรณีที่มีบุคคลที่ไดรับคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการท่ีตองการแลว ประธานจะเปนผูออกเสียงช้ีขาด 
กรรมการอิสระมีคุณสมบัติตามท่ีสํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด  

บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอวาระและเสนอรายช่ือบุคคลเขารับการพิจารณาเลือกต้ังเปนกรรมการ 
การถอดถอนกรรมการบริษัท 

ที่ประชุมผูถือหุนลงมติใหออกดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออก
เสียง และมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวนหุนที่ถือ โดยผูถือหุนที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง หรือศาลมี
คําสั่งใหออก หรอืกรรมการคนดังกลาวขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 
อํานาจหนาที่คณะกรรมการบริษัท 
 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2544 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2544 มีมติกําหนดขอบเขตและอํานาจของกรรมการ
บริษัทฯใหชัดเจนเพ่ือความโปรงใสในการบริหาร (ศึกษารายละเอียดไดในหัวขอขอบเขตอํานาจหนาที่กรรมการบริษัท ในหนา 
33-34) 
 
การเลือกต้ังกรรมการผานท่ีประชุมผูถือหุน 
การแตงต้ังกรรมการมีหลักเกณฑและวิธิการดังตอไปน้ี 
1.ในการลงคะแนนเสียงเลือกต้ังกรรมการใหถือวาผผูถือหุนแตละคนมีคะแนนเสียงเทากับหน่ึงหุนตอหน่ึงเสียง 
2.ในการลงคะแนนเสียงเลือกต้ังกรรมการ ใหลงคะแนนเสียงเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคลโดยใหผูถือหุนลงคะแนนเสียง
ทั้งหมดที่ตนมีอยูเลือกบุคคลที่ไดรับการเสนอช่ือเปนกรรมการท่ีละคน 
3.บุคคลที่ไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เปนผูไดรับเลือต้ังเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการท่ีจะพึงเลือกต้ังในครั้งน้ัน  
ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับเลือกต้ังในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมี ใหประธานท่ีประชุมออก
เสียงไดเพ่ิมขึ้นอีกหน่ึงเสียงเปนเสียงช้ีขาด 

กรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเน่ืองจากเหตุอื่นนอกจาการครบวาระออกจากตําแหนงกรรมการ ใหคณะกรรมการ
พิจารณาแตงต้ังบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายเขาเปนกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการ
คราวถัดไป เวนแตวาระของกรรมการที่พนจากตําแหนงจะเหลือนอยกวา 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเขาเปนกรรมการแทนจะอยูใน
ตําแหนงกรรมการไดเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการซึ่งตนแทน ทั้งน้ีมติการแตงต้ังบุคคลเขาเปนกรรมการแทนดังกลาว
ตองไดรับคะแนนเสียง ไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนกรรมการท่ียังเหลืออยู 
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การสรรหาผูบริหารระดับสูงสุด 
ในการสรรหาผูมาดํารงตําแหนงประธานกรรมการ คณะกรรมการบริหารจะเปนผูพิจารณาเบื้องตน ในการกล่ันกรองสรรหา
บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวนเหมาะสม มีความรูความสามารถ ทักษะ และประสบการณืที่เปนประโยชนตอการดําเนินงานของ
บริษัทและเขาใจในธุรกิจของบริษัทเปนอยางดี และประสบการณที่เปนประโยชนตอการดําเนินงานของบริษัทและเขาใจในธุรกิจ
ของบริษัทเปนอยางดี  และนําเสนอตอคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนพิจารณาอนุมัติ และเสนอตอคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาอนุมัติตอไป 
 
อํานาจหนาที่ของกรรมการผูจัดการ 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2544 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2544 มีมติกําหนดขอบเขตและอํานาจของกรรมการผูจัดการ  
(ศึกษารายละเอียดไดในหัวขอขอบเขตอํานาจหนาที่กรรมการบริษัท ในหนา 37-38) 
 
การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม 

ที่ผานมาการเสนอช่ือ และใชสิทธิออกเสียงแตงต้ังบุคคลเปนกรรมการในบริษัทยอยดําเนินการโดยฝายจัดการ แตต้ังแตป 
2557 เปนตนไป การเสนอช่ือและใชสิทธิออกเสียงดังกลาวตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทดวย โดยบุคคลที่ไดรับ
แตงต้ังใหเปนกรรมการในบริษัทยอย มีหนาที่ดําเนินการเพื่อประโยชนที่ดีที่สุดของบริษัทยอยน้ัน (ไมใชตอบริษัท) และบริษัทได
กําหนดใหบุคคลที่ไดรับแตงต้ังน้ัน ตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทกอนที่จะไปลงมติ หรือใชสิทธิออกเสียงในเรื่อง
สําคัญในระดับเดียวกับที่ตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ หากเปนการดําเนินการโดยบริษัทเอง 

นอกจากน้ีในกรณีเปนบริษัทยอย บุคคลที่ไดรับแตงต้ังจากบริษัทน้ัน ตองดูแลใหบริษัทยอยมีขอบังคับในเรื่องการทํา
รายการเก่ียวโยงท่ีสอดคลองกับบริษัท มีการจัดเก็บขอมูล และการบันทึกบัญชีใหบริษัทสามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทํา
งบการเงินรวมไดทันกําหนดดวย 
 
การดูแลเร่ืองการใชขอมูลภายใน 

บริษัทฯ มีนโยบายและถือปฏิบัติโดยเครงครัดในการจัดการขอมูลภายใน โดยจัดใหรับทราบเฉพาะผูที่เก่ียวของเทาน้ัน 
การรายงานหรือเผยแพรขอมูลภายในจะสามารถปฏิบัติไดเฉพาะบุคคลที่ไดรับมอบหมายเทาน้ัน โดยกรรมการและผูบริหารของ
บริษัทฯ ทุกทานทราบถึงภาระหนาที่และความรับผิดชอบตอขอมูลภายในไมนํามาใชเปนประโยชนสวนตน รวมท้ังเพ่ือการซื้อ
ขายหลักทรัพย  ทั้งน้ี บริษัทฯ ไดกําหนดบทลงโทษทางวินัยไวสําหรับผูที่ฝาฝนดวยการตักเตือนเปนหนังสือ หักคาจาง พักงาน
ช่ัวคราวโดยไมไดรับคาจาง หรือใหออกจากงาน ซึ่งการลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทําและความรายแรงของ
ความผิดน้ันๆ 

ทั้งน้ี บริษัทฯ กําหนดใหผูบริหารรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพยตอสํานักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แหง
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 
 คาตอบแทนผูสอบบัญชี 

บริษัทฯ ไดแตงต้ังผูสอบบัญชี คือ นายเมธี รัตนศรีเมธา และ/หรือ นายพิศิษฐ  ชีวะเรืองโรจน บริษัท เอ็ม อาร แอนด แอส
โซซิเอท จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท โดยมีผลต้ังแต มกราคม 2554 โดยใหตรวจสอบบริษัทฯ บริษัทยอยจํานวน 5 บริษัท ( 
บจก.ชลบุรีกันยง , บมจ.สมารทคอนกรีต , บจก.ชลประทีปสินทรัพย ,บจก.ตะวันออกการขนสง ,บจก.ซีซีพี เพว่ิงสโตนส) โดยมี
คาตอบแทนรวมจากการสอบบัญชีประจําป 2556  
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(1)คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) จํานวน  3,310,000  บาท 
(2) คาบริการอ่ืนๆ(non-audit fee) จํานวน .........ไมมี.............บาท 
 

ขอมูลเปรียบเทียบคาตอบแทนผูสอบบัญชี 

รายการ ป 2554 ป 2555 ป 2556 
1.คาสอบบัญชี 2,795,000* 2,95,000 3,310,000 
2.คาบริการอื่น  -   -   -  

รวม 2,795,000  2,950,000  3,310,000 
หมายเหตุ    * ป 2554-2555 มีบริษัทยอย 4 บริษัท 

                                               *ป 2556  มีบริษัทยอย 5 บริษัท 
การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีในเร่ืองอ่ืนๆ 

ที่ผานมาบริษัทมีการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนตามแนวทางท่ีตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยกําหนดในเรื่องอื่นๆ นอกจากการเผยแพรขอมูลตามเกณฑที่กําหนดและผานชองทางตลาดหลักทรัพยฯ  บริษัทฯ
ยังใหมีการเปดเผยขอมูลภาษาไทย ทาง  website ของบริษัทอีกดวย 
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การวิเคราะหของฝายจัดการ 
 

รายได 
ป 2556 กลุมบริษัทฯ มีรายไดจากการขายและใหบริการทั้งส้ิน  2,593.2 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 320.2 ลานบาท หรือเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 14.1 เน่ืองมาจากการท่ีบริษัทฯ เริ่มสงงานและรับรูรายไดจากโครงการภาครัฐและภาคเอกชนเพ่ิมข้ึน นอกจากน้ีธุรกิจ
ของบริษัทในกลุม ทั้งธุรกิจวัสดุกอสรางและอิฐมวลเบาไดรับปจจัยหนุนจากความตองการที่เพ่ิมข้ึนจึงสงผลใหรายไดในงบ
การเงินของบริษัทฯ เพ่ิมข้ึน  โดยในป 2556 CCP และ SMART มีรายไดจากการขายและใหบริการ 1,653.4 ลานบาท และ 
416.5 ลานบาท ตามลําดับหรือเพ่ิมข้ึนจากปกอนรอยละ 9.5 และรอยละ 3.0 ตามลําดับ นอกจากน้ี CKY ยังมีรายไดจากการ
ขายและบริการเพ่ิมข้ึนจากปกอน จํานวน 156.5 ลานบาท หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 28.1 เน่ืองมาจากไดเปลี่ยนแปลงนโยบายการ
ขายวัสดุกอสรางโดยการเนนกลุมสินคาที่มีความตองการซ้ือของลูกคาและมีอัตรากําไรตอหนวยสูงกวา 
 
อัตราการทํากําไร 

ป 2556 บริษัทฯ มีตนทุนขายและบริการรวมจํานวน 2,175.7 ลานบาท คิดเปนอัตรากําไรข้ันรอยละ 16.1 ลดลงจากปที่
แลวที่มีอัตรากําไรข้ันตนรอยละ 16.4 เน่ืองจาก SMART ซ่ึงเปนบริษัทในเครือมีอัตรากําไรข้ันตนลดลงจากรอยละ 25.0 ในป 
2555 เหลือรอยละ 20 ในป 2556 เน่ืองจากมีการหยุดผลิตเพ่ือเชื่อมตอระบบการผลิตในการเพ่ิมกําลังการผลิตเปน 4.5 ลาน
ตารางเมตรตอป กอปรกับ CKY ก็มีอัตรากําไรข้ันตนลดลงจากรอยละ 15.8 ในป 2555 เหลือรอยละ 15.0 ในป 2556 แตจะ
ทยอยเพ่ิมข้ึนจากการเนนทําการตลาดกลุมสินคาที่มีอัตรากําไรตอหนวยสูงข้ึน 

ในป 2556 บริษัทฯและบริษัทยอยมีคาใชจายในการขายเพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับป 2555 จํานวน 0.2 ลานบาท หรือเพ่ิมข้ึน
รอยละ 0.6 และมีคาใชจายในการบริหารเพ่ิมข้ึน 6.3 ลานบาท หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 5.1 ในขณะท่ีตนทุนทางการเงินลดลง 14.7 
ลานบาท หรือลดลงรอยละ 21.3 อยางไรก็ตามบริษัทฯและบริษัทยอยมีภาษีเงินไดนิติบุคคลจายเพ่ิมข้ึนจํานวน 45.5 ลานบาท 
หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 71.2 จากปกอนหนาเน่ืองจากผลประกอบการที่ดีข้ึนและบริษัทยอยมีภาระภาษีจากกําไรจากการขายสิทธิ
การซ้ือคืนที่ดิน 
 
สินทรัพยรวม 

สินทรัพยรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอย ณ 31 ธันวาคม 2556 เทากับ  2,369.9  ลานบาท ลดลง 153.0 ลานบาท หรือ
ลดลง รอยละ 6.1 เน่ืองจากการขายสิทธิในการซ้ือคืนที่ดินของบริษัทยอย ซ่ึงทางบัญชีบันทีกรารเปนทรัพยสินไว 
 
หน้ีสินรวม 

หน้ีสินรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอย ณ 31 ธันวาคม 2556 เทากับ 1,266.4  ลานบาท ลดลง 619.9 ลานบาท หรือ
ลดลง รอยละ 32.8 เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปกอนหนา สวนหน่ึงมาจากการชําระเงินกูสถาบันการเงิน และ
ผลกระทบจากรายการขายสิทธิในการซ้ือคืนที่ดินของบริษัทยอย ซ่ึงทางบัญชีบันทึกเปนรายการเปนหน้ีสินไว 
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สวนของผูถือหุน 
สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ และบริษัทยอย ณ 31 ธันวาคม 2556 เทากับ 1,103.5 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 466.8  ลานบาท 

คิดเปนรอยละ 73.3 โดยสาเหตุสวนใหญเปนผลมาจากกําไรสุทธิของกลุมบริษัทตามผลการดําเนินงานที่ปรับตัวดีข้ึน และ
กําไรจากรายการพิเศษ ประกอบกับมกีารทยอยเพ่ิมทุนชําระแลวจากการใชสิทธิของ CCP-W1 และ CCP-W2 
 
สภาพคลองและโครงสรางเงินทุน 

ในป 2556 บริษัทฯ และบริษัทยอย มีสภาพคลองทางการเงินคอนขางดี โดยมีกระแสเงินสดสุทธิจากการดําเนินงาน
จํานวน 243.5 ลานบาท มีอัตราสวนสภาพคลองตามงบการเงินรวม 0.8 เทา โครงสรางเงินทุนมีความเขมแข็งมากข้ึน โดยมีอัด
ราสวนหน้ีสินตอทุนลดลงเหลือ 1.2 เทา ณ ส้ินป 2556 

ในป 2556 บริษัทฯ สามารถจายปนผลใหแกผูถือหุน โดยมีการจายปนผลท้ังในรูปหุนปนผลและเงินสดปนผล รวม
ทั้งส้ิน 93.72 ลานบาท คิดเปนอัตราเงินปนผลตอกําไรสุทธิ(งบเฉพาะกิจการ) เทากับรอยละ 81.46 ของกําไรสุทธิ ทั้งน้ีบริษัท
ฯ มีการจายเปนเงินปนผลระหวางกาลไปบางสวน สวนท่ีเหลือจะจายหลังจากไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2557 ซ่ึงจะจัดข้ึนในเดือนเมษายน 2557 ตอไป 
 
ปจจัยที่อาจมีอิทธิพลตอการดําเนินธุรกิจในอนาคต 
1. ผลกระทบจากแนวโนมธรุกจิ 

จากผลกระทบของอุทกภัยในชวงปลายปที่ผานมา สงผลใหเกิดการยายฐานการผลิตมายังพ้ืนที่ที่ไมไดรับผลกระทบ
อยางเชนทางภาคตะวันออก รวมทั้งนิคมอุตสาหกรรมมีการฟนฟูและบรูณะพรอมทั้งหาแนวทางการปองกันนํ้าทวมที่อาจ
เกิดข้ึนในอนาคตขางหนา จึงทําใหวัสดุกอสรางยังเปนมีความตองการสูงอยู รวมไปถึงโครงลงทุนขนาดใหญของทางภาครัฐ 
(Mega Project) รถไฟฟาสายตางๆ ที่เริ่มดําเนินการกอสราง และอยูในข้ันตอนของการยื่นประมูล ยังมีความชัดเจนข้ึน 
นอกจากน้ีวัสดุกอสรางโดยเฉพาะอิฐมวลเบา จะมีการขยายตัวเพ่ิมมากข้ึนทั้งน้ี เปนเพราะเหตุผลที่กลาวมาขางตนและ
คุณสมบัติของอิฐมวลเบาเอง ซ่ึงใชแรงงานคนนอย ระบายความรอนไดดีกวา มีตนทุนคาใชจายตอตารางเมตรถูกกวาอิฐมอญ
และอิฐบล็อก จึงทําใหอิฐมวลเบาจะเปนวัสดุกอผนังที่ไดรับความนิยมเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง 

 
2. การลดลงของกําไรตอหุนเน่ืองจากจํานวนหุนสามัญที่เพ่ิมข้ึนจากการใชสิทธิของ CCP-W1 และ CCP-W2 

บริษัทฯ มีการออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิในการซ้ือหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 หรือ 
CCP-W1 และ CCP-W2 ซ่ึงยังคงมีจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ที่ยังไมใชสิทธิคงเหลืออยูจํานวนหน่ึง และระยะเวลาใชสิทธิ
จะหมดในป 2557 และป 2559 ตามลําดับ ดังน้ัน อาจสงผลใหอัตรากําไรตอหุนของบริษัทฯ ที่จะเกิดข้ึนในอนาคตลดลงได 
หากบริษัทฯ ไมสามารถสรางรายไดและกําไรสุทธิใหมีอัตราเติบโตมากกวาอัตราการเพ่ิมข้ึนของจํานวนหุนสามัญที่จะเกิด
จากการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ดังกลาว 
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รายงานของผูสอบบัญชี 
 

เสนอ  ผูถือหุนและคณะกรรมการบรษิัท ผลิตภัณฑคอนกรีตชลบุรี จํากัด (มหาชน) 
 
ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินรวมของบรษิัท ผลิตภัณฑคอนกรีตชลบุรี จํากดั (มหาชน) และบรษิัทยอย ซ่ึงประกอบดวยงบ
แสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที ่31 ธันวาคม 2554 และงบกําไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถอื
หุนรวมและงบกระแสเงินสดรวมสําหรบัปส้ินสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญและหมายเหตุ
เรื่องอ่ืน ๆ และขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ผลิตภัณฑคอนกรีตชลบรุี จํากดั (มหาชน) ซ่ึง
ประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็ งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวน
ของผูถือหุนและงบกระแสเงินสดสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญและหมายเหตุ
เรื่องอ่ืน ๆ  
 
ความรบัผิดชอบของผูบริหารตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

 
ผูบริหารเปนผูรบัผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการเหลาน้ีโดยถูกตองตามที่
ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในที่ผูบรหิารพิจารณาวาจําเปนเพ่ือให
สามารถจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไม
วาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด 
 
ความรบัผิดชอบของผูสอบบัญชี 
 
ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการดังกลาวจากผลการตรวจสอบ
ของขาพเจา ขาพเจาไดปฏบิติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซ่ึงกําหนดใหขาพเจาปฏิบติัตามขอกําหนดดาน
จรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพือ่ใหไดความเช่ือมั่นอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินปราศจากการ
แสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม 
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การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธกีารตรวจสอบเพื่อใหไดมาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกบัจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูล
ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ วิธกีารตรวจสอบท่ีเลือกใชข้ึนอยูกับดุลยพินิจของผูสอบบัญชี ซ่ึงรวมถึงการ
ประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ไมวาจะเกดิจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ในการประเมินความเส่ียงดังกลาวผูสอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่
เกี่ยวของกับการจัดทําและการนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการโดยถูกตองตามท่ีควรของกจิการ เพ่ือ
ออกแบบวิธีการตรวจสอบทีเ่หมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพ่ือวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอประสิทธผิลของ
การควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีทีผู่บรหิารใชและความ
สมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทาํข้ึนโดยผูบริหารรวมท้ังการประเมินการนําเสนองบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกจิการโดยรวม 
 
ขาพเจาเช่ือวาหลักฐานการสอบบัญชีที่ขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของ
ขาพเจา 
 
ความเห็น 
 
ขาพเจาเห็นวา งบการเงินรวมขางตนน้ีแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท ผลติภัณฑคอนกรตีชลบุร ี จํากดั (มหาชน) และ
บริษัทยอย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554 และผลการดําเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวมสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกัน และและ
งบการเงินเฉพาะกิจการขางตนน้ีแสดงฐานะการเงินของบริษัท ผลิตภัณฑคอนกรีตชลบุรี จาํกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2554 และผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปส้ินสุดวันเดยีวกัน โดยถกูตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
 
 
 
 
(นายเมธี  รัตนศรีเมธา) 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 3425 
บริษัท เอ็ม อาร แอนด แอสโซซิเอท จํากดั 
กรุงเทพมหานคร 
28 กุมภาพันธ 2557 
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งบการเงิน 
บรษิัท ผลิตภัณฑคอนกรตีชลบุร ีจํากัด (มหาชน) และบรษิัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 และวันท่ี 1 มกราคม 2555 

สินทรพัย

                                                                        งบการเงินรวม (พันบาท)

31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 1 มกราคม 2555

หมายเหตุ "ปรับปรุงใหม" "ปรับปรุงใหม"

สินทรัพยหมนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเทาเงนิสด 104,578           72,707             20,609             

เงนิลงทนุชั่วคราว 21,075             1,052               -                      

ลกูหนีก้ารคา 

   - กจิการทีเ่กีย่วของกัน 4 17                   74                   26                   

   - บริษัทอืน่ - สุทธิ 5 362,589           362,677           262,791           

ดอกเบีย้คางรับจากบคุคลอืน่ 1,965               1,965               -                  

ลกูหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วของกนั 4 -                  626                  -                  

สินคาคงเหลอื - สุทธิ 6 250,119           282,184           237,281           

สินทรัพยหมุนเวียนอืน่ 84,660             59,745             77,082             

รวมสินทรัพยหมนุเวียน 825,003           781,030           597,789           

สินทรัพยไมหมนุเวียน

เงนิฝากสถาบนัการเงนิทีมี่ภาระค้ําประกนั 34,664             40,598             8,463               

เงนิลงทนุในบริษัทรวม 8 27,854             49,949             55,870             

สินทรัพยเพื่อใหเชา - สุทธิ 11 321,375           327,134           335,321           

ทีด่ิน อาคารและอปุกรณ - สุทธิ 9 1,102,447        1,228,031        1,186,014        

สินทรัพยไมหมุนเวียนอืน่

   - สินทรัพยภาษีเงนิไดรอการตัดบญัชี 2, 24 44,691             81,296             104,763           

   - โปรแกรมคอมพิวเตอร - สุทธิ 10 9,097               11,722             10,514             

   - อืน่ ๆ 4,831               3,299               6,504               

รวมสินทรัพยไมหมนุเวียน 1,544,959        1,742,029        1,707,449        

รวมสินทรัพย 2,369,962 2,523,059 2,305,238
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บรษิัท ผลิตภัณฑคอนกรตีชลบุร ีจํากัด (มหาชน) และบรษิัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 และวันท่ี 1 มกราคม 2555 

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน

                                                                      งบการเงินรวม (พันบาท)

31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 1 มกราคม 2555

หมายเหตุ "ปรับปรุงใหม" "ปรับปรุงใหม"

หนีสิ้นหมนุเวียน

เงนิเบกิเกินบญัชีและเงนิกูยืมระยะส้ัน

   จากสถาบนัการเงนิ 13 113,654           308,152           359,438           

เจาหนีก้ารคา

   - กจิการทีเ่กีย่วของกัน 4 -                  8                     -                  

   - บริษัทอืน่ 457,547           546,795           544,838           

เจาหนีอ้ืน่กจิการทีเ่ก่ียวของกนั 4 1,146               2,387               2,343               

คาตอบแทนสิทธกิารเชารับลวงหนาสวนทีจ่ะรับรู

   เปนรายไดภายในหนึง่ป 17 3,194               3,194               3,194               

สวนของหน้ีสินทีป่รับโครงสรางหนีท้ีถ่งึกําหนด

   ชําระภายในหนึง่ป 15 -                      23,250             18,500             

สวนของเงนิกูยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ

   ทีถ่งึกําหนดชําระภายในหนึง่ป 16 68,380             41,280             34,185             

สวนของเงนิกูยืมระยะยาวและดอกเบีย้คางจายแก

   บคุคลอืน่ทีถ่งึกําหนดชําระภายในหนึง่ป 35 -                      185,500           -                  

เงนิกูยืมระยะส้ันและดอกเบีย้คางจายแก

   บคุคลและกจิการทีเ่กีย่วของกนั 4 135,641           283,231           315,851           

เงนิกูยืมระยะส้ันจากกจิการอืน่ 14 1,782               12,749             13,780             

ภาษีเงนิไดคางจาย 60,863             33,406             -                  

คาใชจายคางจายและหนีสิ้นหมุนเวียนอืน่ 18 92,320             113,404           72,172             

รวมหนีสิ้นหมนุเวียน 934,527           1,553,356        1,364,301        
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บรษิัท ผลิตภัณฑคอนกรตีชลบุร ีจํากัด (มหาชน) และบรษิัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 และวันท่ี 1 มกราคม 2555 

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน (ตอ)

                                                                         งบการเงินรวม (พันบาท)

31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 1 มกราคม 2555

หมายเหตุ "ปรับปรุงใหม" "ปรับปรุงใหม"

หนีสิ้นไมหมนุเวียน

คาตอบแทนสิทธกิารเชารับลวงหนา - สุทธิ 17 72,779             75,973             79,151             

หนีสิ้นทีป่รับโครงสรางหนี ้- สุทธิ 15 -                  37,986             66,636             

หนีสิ้นภายใตสัญญาเชาทางการเงนิ 2,995               3,780               -                  

เงนิกูยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ 16 233,260           196,096           218,792           

เงนิกูยืมระยะยาวและดอกเบีย้คางจายแกบคุคลอืน่ 35 -                  -                  173,500           

หนีสิ้นผลประโยชนของพนกังานหลังออกจากงาน 19 22,860             19,180             15,186             

รวมหนีสิ้นไมหมนุเวียน 331,894           333,015           553,265           

รวมหนีสิ้น 1,266,421        1,886,371        1,917,566        

สวนของผูถือหุน

ทนุเรือนหุน

   ทนุจดทะเบยีน 20, 21 642,992           465,000           465,000           

   ทนุทีอ่อกและชําระแลว 21 486,645           363,798           310,000           

สวนเกนิมูลคาหุน 22 274,137           274,137           274,137           

สวนลดทนุ (13,570)           (13,570)           (13,570)           

กําไรสะสม

   จัดสรรเปนสํารองตามกฎหมาย 20, 23 19,286             13,533             13,533             

   ยังไมไดจัดสรร (ขาดทนุสะสม) 294,925           (36,593)           (229,360)         

รวมสวนของผูถือหุนบริษัทใหญ 1,061,423        601,305           354,740           

สวนไดเสียทีไ่มมีอํานาจควบคุม 42,118             35,383             32,932             

รวมสวนของผูถือหุน 1,103,541        636,688           387,672           

รวมหนีสิ้นและสวนของผูถือหุน 2,369,962        2,523,059        2,305,238        
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บรษิัท ผลิตภัณฑคอนกรตีชลบุร ีจํากัด (มหาชน) และบรษิัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 และวันท่ี 1 มกราคม 2555 

สินทรพัย

                                                                   งบการเงนิเฉพาะกจิการ (พันบาท)

31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 1 มกราคม 2555

หมายเหตุ "ปรับปรุงใหม" "ปรับปรุงใหม"

สินทรัพยหมนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเทาเงนิสด 49,961             58,506             12,045             

เงนิลงทนุชั่วคราว 15                   15                   -                      

ลกูหนีก้ารคา 

   - กจิการทีเ่กีย่วของกัน 4 21,645             46,310             17,811             

   - บริษัทอืน่ - สุทธิ 5 241,180           248,652           151,201           

เงนิใหกูยืมระยะสั้นและดอกเบีย้คางรับจาก

กิจการทีเ่กีย่วของกนั 4 26,520             32,107             30,168             

ลกูหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วของกนั 4 1,347               1,587               -                  

สินคาคงเหลอื - สุทธิ 6 121,235           105,871           89,324             

สินทรัพยหมุนเวียนอืน่ 61,102             48,225             65,709             

รวมสินทรัพยหมนุเวียน 523,005           541,273           366,258           

สินทรัพยไมหมนุเวียน

เงนิฝากสถาบนัการเงนิทีมี่ภาระค้ําประกนั 30,340             33,002             6,266               

เงนิลงทนุในบริษัทยอย - สุทธิ 7 628,329           584,193           584,193           

ทีด่ิน อาคารและอปุกรณ - สุทธิ 9 386,412           347,811           341,742           

สินทรัพยไมหมุนเวียนอืน่

   - สินทรัพยภาษีเงนิไดรอการตัดบญัชี 2, 24 24,113             23,762             25,464             

   - โปรแกรมคอมพิวเตอร - สุทธิ 10 877                  1,096               751                  

   - อืน่ ๆ 1,490               1,692               1,592               

รวมสินทรัพยไมหมนุเวียน 1,071,561        991,556           960,008           

รวมสินทรัพย 1,594,566        1,532,829        1,326,266        
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บรษิัท ผลิตภัณฑคอนกรตีชลบุร ีจํากัด (มหาชน) และบรษิัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 และวันท่ี 1 มกราคม 2555 

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน
                                                                         งบการเงินเฉพาะกจิการ (พันบาท)

31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 1 มกราคม 2555

หมายเหตุ "ปรับปรุงใหม" "ปรับปรุงใหม"

หนีสิ้นหมนุเวียน

เงนิเบกิเกินบญัชีและเงนิกูยืมระยะส้ัน

   จากสถาบนัการเงนิ 13 68,664             113,414           138,672           

เจาหนีก้ารคา

   - กจิการทีเ่กีย่วของกัน 4 7,216               15,360             8,045               

   - บริษัทอืน่ 316,838           370,384           394,730           

เจาหนีอ้ืน่กจิการทีเ่ก่ียวของกนั 4 1,884               665                  2,717               

สวนของหน้ีสินทีป่รับโครงสรางหนีท้ีถ่งึกําหนด

   ชําระภายในหนึง่ป 15 -                      11,500             9,250               

สวนของเงนิกูยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ

   ทีถ่งึกําหนดชําระภายในหนึง่ป 16 31,460             4,384               2,185               

เงนิกูยืมระยะส้ันและดอกเบีย้คางจายแก

   บคุคลและกจิการทีเ่กีย่วของกนั 4 109,974           175,175           177,532           

เงนิกูยืมระยะส้ันจากกจิการอืน่ 14 1,782               12,749             13,780             

ภาษีเงนิไดคางจาย 19,808             33,237             -                  

คาใชจายคางจายและหนีสิ้นหมุนเวียนอืน่ 18 64,369             71,655             42,183             

รวมหนีสิ้นหมนุเวียน 621,995           808,523           789,094           
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บรษิัท ผลิตภัณฑคอนกรตีชลบุร ีจํากัด (มหาชน) และบรษิัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 และวันท่ี 1 มกราคม 2555 

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน (ตอ)
                                                                            งบการเงนิเฉพาะกจิการ (พันบาท)

31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 1 มกราคม 2555

หมายเหตุ "ปรับปรุงใหม" "ปรับปรุงใหม"

หนีสิ้นไมหมนุเวียน

หนีสิ้นทีป่รับโครงสรางหนี ้- สุทธิ 15 -                      22,568             33,318             

หนีสิ้นภายใตสัญญาเชาทางการเงนิ 2,995               3,780               -                  

เงนิกูยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ 16 108,700           22,313             17,867             

หนีสิ้นผลประโยชนของพนกังานหลังออกจากงาน 19 18,486             15,581             12,508             

รวมหนีสิ้นไมหมนุเวียน 130,181           64,242             63,693             

รวมหนีสิ้น 752,176           872,765           852,787           

สวนของผูถือหุน

ทนุเรือนหุน

   ทนุจดทะเบยีน 20, 21 642,992           465,000           465,000           

   ทนุทีอ่อกและชําระแลว 21 486,645           363,798           310,000           

สวนเกนิมูลคาหุน 22 274,137           274,137           274,137           

กําไรสะสม

   จัดสรรเปนสํารองตามกฎหมาย 20, 23 19,286             13,533             13,533             

   ยังไมไดจัดสรร (ขาดทนุสะสม) 62,322             8,596               (124,191)         

รวมสวนของผูถือหุน 842,390           660,064           473,479           

รวมหนีสิ้นและสวนของผูถือหุน 1,594,566        1,532,829        1,326,266        
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บรษิัท ผลิตภัณฑคอนกรตีชลบุร ีจํากัด (มหาชน) และบรษิัทยอย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็
สําหรบัปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2556 2555 2556 2555

หมายเหตุ "ปรับปรุงใหม" "ปรับปรุงใหม"

การดําเนนิงานตอเนือ่ง

รายได 4

รายไดจากการขาย 2,571,687        2,258,605        1,640,464        1,498,492        

รายไดจากการใหเชาและการใหบริการ 21,515             14,319             12,919             10,259             

รายไดอืน่ 33 313,355           99,087             33,463             100,934           

รวมรายได 2,906,557        2,372,011        1,686,846        1,609,685        

คาใชจาย 25

ตนทนุขายและตนทนุการใหบริการ 4 2,175,729        1,900,872        1,429,105        1,322,216        

คาใชจายในการขาย 36,144             35,938             13,426             12,904             

คาใชจายในการบริหาร 4 130,147           123,862           74,708             69,736             

ตนทนุทางการเงนิ 4 54,604             69,340             23,760             30,313             

รวมคาใชจาย 2,396,624        2,130,012        1,540,999        1,435,169        

กําไรกอนสวนแบงกําไรจากเงนิลงทุน

   ในบริษัทรวม และภาษีเงนิได 509,933           241,999           145,847           174,516           

สวนแบงกําไรจากเงนิลงทนุในบริษัทรวม 8 2,473               2,329               -                  -                  

กําไรกอนภาษีเงนิได 512,406           244,328           145,847           174,516           

ภาษีเงนิได 2, 24 109,408           63,917             30,791             41,729             

กําไรสําหรับปจากการดําเนนิงานตอเนือ่ง 402,998           180,411           115,056           132,787           

การดําเนนิงานที่ยกเลิก

กําไร (ขาดทนุ) สุทธจิากการดําเนนิงานทีย่กเลกิ 35 (8,422)             14,807             -                  -                  

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับป -                  -                  -                  -                  

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป 394,576           195,218           115,056           132,787           
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บรษิัท ผลิตภัณฑคอนกรตีชลบุร ีจํากัด (มหาชน) และบรษิัทยอย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็ (ตอ)
สําหรบัปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2556 2555 2556 2555

หมายเหตุ "ปรับปรุงใหม" "ปรับปรุงใหม"

การแบงปนกําไร (ขาดทุน) และกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ

      กําไรสําหรับปจากการดําเนนิงานตอเนือ่ง 401,244           177,960           115,056           132,787           

      กําไร (ขาดทนุ) สําหรับปจากการดําเนนิงานทีย่กเลกิ (8,403)             14,807             -                  -                  

      กําไรสําหรับปสวนทีเ่ปนของผูถอืหุนบริษัทใหญ 392,841           192,767           115,056           132,787           

สวนที่เปนของผูถือหุนที่ไมมอํีานาจควบคุม

      กําไรสําหรับปจากการดําเนนิงานตอเนือ่ง 1,754               2,418               -                  -                  

      กําไร (ขาดทนุ) สําหรับปจากการดําเนนิงานทีย่กเลกิ (19)                  33                   -                  -                  

      กําไรสําหรับปสวนทีเ่ปนของผูถอืหุนที่

          ไมมีอํานาจควบคุม 1,735               2,451               -                  -                  

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานของผูถือหุนบริษัทใหญ (บาท) 26

      กําไรจากการดําเนนิงานตอเนือ่ง 0.921               0.573               0.264               0.428               

      กําไร (ขาดทนุ) จากการดําเนนิงานทีย่กเลกิ (0.019)             0.048               -                      -                      

      กําไรสวนทีเ่ปนของผูถอืหุนบริษัทใหญ 0.902               0.621               0.264               0.428               

กําไรตอหุนปรับลดของผูถือหุนบริษัทใหญ (บาท) 26

      กําไรจากการดําเนนิงานตอเนือ่ง 0.659               0.388               0.189               0.290               

      กําไร (ขาดทนุ) จากการดําเนนิงานทีย่กเลกิ (0.014)             0.032               -                      -                      

      กําไรสวนทีเ่ปนของผูถอืหุนบริษัทใหญ 0.645               0.420               0.189               0.290               
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 บรษิัท ผลิตภัณฑคอนกรตีชลบุร ีจํากัด (มหาชน) และบรษิัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวม

สําหรบัปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555

พันบาท

(ขาดทุน) 

ทุนเรือนหุน จัดสรรเปน ยังไมได รวมสวนของ สวนไดเสีย

ที่ออก สวนเกนิ สํารอง จัดสรร ผูถอืหุน ที่ไมมอีํานาจ รวมสวนของ

หมายเหตุ และชําระแลว มลูคาหุน สวนลดทุน ตามกฎหมาย (ขาดทุนสะสม) บริษัทใหญ ควบคุม ผูถอืหุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 - ตามรายงานครั้งกอน 310,000        274,137        (13,570)        13,533          (332,214)       251,886          31,023          282,909           

รายการปรับปรุง 2 -               -               -               -               102,854        102,854          1,909            104,763           

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 - ปรับปรุงใหม 310,000        274,137        (13,570)        13,533          (229,360)       354,740          32,932          387,672           

หุนสามญัเพิ่มขึ้นจากการใชใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามญั 20, 21 53,798          -               -               -               -                53,798            -                53,798             

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป -               -               -               -               192,767        192,767          2,451            195,218           

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555  363,798        274,137        (13,570)        13,533          (36,593)         601,305          35,383          636,688           

หุนสามญัเพิ่มขึ้นจากการใชใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามญั 20, 21 72,851          -               -               -               -                72,851            -                72,851             

จายปนผลและจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมาย 20 49,996          -               -               5,753            (61,330)         (5,581)             -                (5,581)             

สวนไดเสียที่ไมมอีํานาจควบคุมของบริษัทยอยแหงใหม 2, 7, 20 -               -               -               -               7                   7                     5,000            5,007               

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป -               -               -               -               392,841        392,841          1,735            394,576           

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  486,645        274,137        (13,570)        19,286          294,925        1,061,423       42,118          1,103,541        
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 บริษัท ผลิตภัณฑคอนกรีตชลบุรี จํากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

สําหรับปสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2556 และ 2555

พันบาท

กําไร 

ทุนเรือนหุน จัดสรรเปน ยังไมได

ที่ออก สวนเกิน สํารอง จัดสรร รวมสวนของ

หมายเหตุ และชําระแลว มูลคาหุน ตามกฎหมาย (ขาดทุนสะสม) ผูถือหุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 - ตามรายงานครั้งกอน 310,000         274,137         13,533            (149,655)        448,015         

รายการปรับปรุง 2 -                 -                 -                 25,464           25,464           

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 - ปรับปรุงใหม 310,000         274,137         13,533            (124,191)        473,479         

หุนสามัญเพิ่มขึ้นจากการใชใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญ 20, 21 53,798           -                 -                 -                 53,798           

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป -                 -                 -                 132,787         132,787         

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 363,798         274,137         13,533            8,596             660,064         

หุนสามัญเพิ่มขึ้นจากการใชใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญ 20, 21 72,851           -                 -                 -                 72,851           

จายปนผลและจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมาย 20 49,996           -                 5,753             (61,330)          (5,581)            

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป -                 -                 -                 115,056         115,056         

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 486,645         274,137         19,286            62,322           842,390         
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บริษัท ผลิตภัณฑคอนกรีตชลบุรี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2556 2555 2556 2555

"ปรับปรุงใหม" "ปรับปรุงใหม"

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรสําหรับปจากการดําเนินงานท่ีตอเน่ือง 402,998           180,411           115,056           132,787           

กําไร (ขาดทุน) สําหรับปจากการดําเนินงานท่ียกเลกิ (8,422)             14,807             -                  -                  

รายการปรับปรุง

   คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญเพ่ิมขึ้น (ลดลง) (6,888)             (873)                (75)                  (918)                

   คาเผ่ือสินคาเสื่อมสภาพและเคลือ่นไหวชาเพ่ิมขึ้น (ลดลง) 2,321               (6,787)             703                  (5,627)             

   ขาดทุนท่ียังไมเกิดขึ้นจริงจากเงินลงทุนชั่วคราว -                  7,118               -                  229                  

   คาเผ่ือการดอยคาของสินทรัพยลดลง -                  (12,069)           -                  -                  

   คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย 110,251           121,323           53,910             65,192             

   กําไรจากการจําหนายและตัดจําหนายสินทรัพยถาวร (11,666)           (83,865)           (5,764)             (82,346)           

   กําไรจากการขายสิทธซ้ืิอคืนท่ีดินและส่ิงปลกูสรางกอนคนอืน่ (260,653)         -                  -                  -                  

   สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม (2,473)             (2,329)             -                  -                  

   ตดัจําหนายคาตอบแทนสิทธกิารเชารับลวงหนา (3,194)             (3,194)             -                  -                  

   ขาดทุนจากการตัดจําหนายภาษีถกูหกั ณ ท่ีจาย 963                  482                  -                  -                  

   ขาดทุน (กําไร) จากอตัราแลกเปลีย่นท่ียังไมเกดิขึ้นจริง (99)                  174                  -                  174                  

   กําไรจากการปรับโครงสรางหน้ี (9,676)             -                  (4,831)             -                  

   คาใชจายผลประโยชนของพนักงานหลงัออกจากงาน 3,956               3,994               2,905               3,073               

   ดอกเบ้ียรับ (956)                (450)                (3,657)             (3,264)             

   ดอกเบ้ียจาย 57,221             87,341             19,311             30,313             

   ภาษีเงินได 109,408           63,917             30,791             41,729             

383,091           370,000           208,349           181,342           

   สนิทรัพยดําเนินงานลดลง (เพิ่มข้ึน) : 

   ลกูหน้ีการคา 7,033               (103,074)         32,212             (125,057)         

   สินคาคงเหลอื 29,744             (38,116)           (16,067)           (10,920)           

   สินทรัพยหมนุเวียนอืน่ (25,878)           14,253             (12,877)           15,897             

   ลกูหน้ีอืน่กจิการท่ีเกีย่วของกนั 626                  -                  1,104               -                  

   เงินฝากสถาบันการเงินท่ีมภีาระคํ้าประกัน 5,934               (32,135)           2,662               (26,736)           

   สินทรัพยไมหมนุเวียนอืน่ (1,532)             (134)                202                  (100)                

   หน้ีสนิดําเนินงานเพ่ิมขึ้น (ลดลง)

   เจาหน้ีการคา (89,157)           1,957               (61,690)           (17,039)           

   เจาหน้ีอืน่กจิการท่ีเกีย่วของกนั (1,241)             44                   1,219               (711)                

   คาใชจายคางจายและหน้ีสินหมนุเวียนอืน่ (19,432)           40,752             (7,689)             29,468             

   จายผลประโยชนของพนักงานออกจากงาน (276)                -                  -                  -                  

เงินสดรับจากการดําเนินงาน 288,912           253,547           147,425           46,144             

   จายภาษีเงินได (45,346)           (7,044)             (44,571)           (6,790)             

เงินสดสทุธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 243,566           246,503           102,854           39,354             
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บริษัท ผลิตภัณฑคอนกรีตชลบุรี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับปส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2556 และ 2555

พันบาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2556 2555 2556 2555

"ปรับปรุงใหม" "ปรับปรุงใหม"

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

ดอกเบีย้รับ 956                  450                  3,244               3,025               

เงนิลงทนุชั่วคราวเพ่ิมขึ้น (20,023)           -                  -                  -                      

เงนิใหกูยืมระยะส้ันแกกจิการทีเ่กีย่วของกนัลดลง (เพ่ิมขึ้น) -                  -                  6,000               (1,700)             

เงนิสดรับจากการคืนทนุของเงนิลงทนุในบริษัทรวม 24,568             8,250               -                  -                  

เงนิลงทนุในบริษัทยอยเพ่ิมขึ้น -                  -                  (45,000)           -                  

เงนิสดรับจากการจําหนายสินทรัพยถาวร 13,614             88,305             7,579               86,289             

สินทรัพยเพ่ือใหเชาเพ่ิมขึ้น (2,445)             (53)                  -                  -                  

สินทรัพยถาวรเพ่ิมขึ้น (170,189)         (141,278)         (94,107)           (71,156)           

คาธรรมเนยีมและภาษีในการโอนกรรมสิทธิท์ีดิ่นและสิ่งปลูกสราง (25,760)           -                  -                  -                  

โปรแกรมคอมพิวเตอรเพ่ิมขึ้น 449                  (3,621)             -                  (613)                

เงนิสดรับจากการขายสิทธซ้ืิอคืนทีดิ่นและสิ่งปลูกสรางกอนคนอ่ืน 282,500           -                  -                  -                  

เงินสดสทุธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน 103,670           (47,947)           (122,284)         15,845             

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

จายดอกเบีย้ (44,223)           (74,326)           (19,900)           (31,157)           

เงนิเบกิเกนิบญัชีและเงนิกูยืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงนิลดลง (194,498)         (51,286)           (44,750)           (25,258)           

เงนิกูยืมระยะสั้นจากบคุคลและกจิการทีเ่กีย่วของกนัลดลง (149,873)         (33,727)           (64,209)           (2,850)             

เงนิกูยืมระยะสั้นจากกจิการอ่ืนลดลง (10,967)           (1,031)             (10,967)           (1,031)             

จายชําระคืนหนีส้ินทีป่รับโครงสรางหนี้ (51,560)           (23,900)           (29,237)           (8,500)             

เบกิเงนิกูยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 315,000           20,000             145,000           10,000             

จายชําระคืนเงนิกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิ (250,736)         (35,601)           (31,537)           (3,355)             

จายชําระคืนหนีส้ินตามสัญญาเชาการเงนิ (785)                -                  (785)                -                  

สวนไดเสียทีไ่มมอํีานาจควบคุมของบริษัทยอยแหงใหม 5,007               -                  -                  -                  

จายเงนิปนผล (5,581)             -                  (5,581)             -                  

เงนิสดรับจากการใชสิทธซิื้อหุนสามัญ 72,851             53,798             72,851             53,798             

เงินสดสทุธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (315,365)         (146,073)         10,885             (8,353)             

ผลกระทบจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ

   ของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด -                  (385)                -                  (385)                

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มข้ึน (ลดลง) - สุทธิ 31,871             52,098             (8,545)             46,461             

เงนิสดและรายการเทียบเทาเงนิสด ณ วันตนป 72,707             20,609             58,506             12,045             
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิน้ป 104,578           72,707             49,961             58,506             

ขอมลูงบกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเตมิ

- เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิน้ป

   เงนิสดในมอื 975                  2,675               46                   523                  

   เงนิฝากกระแสรายวันกบัธนาคาร 25,440             14,246             14,047             3,880               

   เงนิฝากออมทรัพยกบัธนาคาร 78,163             55,786             35,868             54,103             
104,578           72,707             49,961             58,506             
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บริษัท ผลิตภณัฑคอนกรีตชลบุรี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 
 
1. ทั่วไป 
 

บริษัท ผลิตภัณฑคอนกรีตชลบุรี จํากัด (มหาชน) “บริษัท” เปนนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนในประเทศไทย และท่ีอยูจด
ทะเบียนต้ังอยูเลขท่ี 39/1 หมู 1 ถนนสุขุมวิท ตําบลหวยกะป อําเภอเมอืง จังหวัดชลบุร ี
 

บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเมื่อวันท่ี 16 ธันวาคม 2546 
 

บริษัทดําเนินธุรกิจหลักเก่ียวกบัการผลิตและจําหนายผลิตภณัฑคอนกรีตและคอนกรีตสําเร็จ 
 
2. เกณฑการจัดทาํงบการเงิน 
 

งบการเงินนี้ไดจัดทําเปนเงินบาทและเปนภาษาไทยตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ท้ังน้ีงบการเงินนี้มี
วัตถุประสงคท่ีจัดทําข้ึนเพ่ือแสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด ตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินเทาน้ัน  
 

งบการเงินรวมของบริษัท ประกอบดวยงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอย (รวมกันเรียกวา “กลุมบริษัท”)  รายละเอียด
บริษัทยอยของบริษัทมีดังตอไปนี้ 
 

    ประเทศท่ี   
    นิติบุคคล  สัดสวนการถือหุน (รอยละ) 

บริษัทยอย  ประเภทธุรกิจ  จัดต้ังข้ึน  2556  2555 
บริษัท ตะวันออก  บริการเชารถขนสง  ประเทศไทย  99.79  99.79 
   การขนสง จํากัด           
บริษัท ชลประทีป   ใหเชาอสังหารมิทรัพย  ประเทศไทย  95.71  95.71 
   สินทรัพย จํากัด           
บริษัท ชลบุรีกันยง จํากัด  จําหนายวัสดุกอสราง  ประเทศไทย  99.78  99.78 
    (ถือหุนโดยบริษัท         
     ตะวันออกการขนสง จํากัด)         
บริษัท สมารทคอนกรีต จํากัด  ผลิตและจําหนายคอนกรีต  ประเทศไทย  94.01  94.01 
    (มหาชน) (ถือหุนทางตรง     มวลเบา       
   และทางออมโดยบริษัท          
    ชลประทีปสินทรัพย จํากัด)         
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 บริษัท ผลิตภณัฑคอนกรีตชลบุรี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 
 
    ประเทศท่ี   
    นิติบุคคล  สัดสวนการถือหุน (รอยละ) 

บริษัทยอย  ประเภทธุรกิจ  จัดต้ังข้ึน  2556  2555 
บริษัท ซีซีพี เพวิ่งสโตนส   ผลิตและจําหนายผลิตภัณฑ  ประเทศไทย  90.00  - 
   จํากัด  คอนกรีตผสม บล็อกประดับ         

 
เม่ือวันท่ี 10 เมษายน 2556 บริษัทยอย – บริษัท สมารทคอนกรีต จํากัด ไดจดทะเบียนแปรสภาพนิติบุคคลตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยเปนนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 
 

เมื่อวันท่ี 19 กันยายน 2556 บริษัทลงทุนในหุนสามัญของบริษัท ซีซีพี เพวิ่งสโตนส จํากัด จํานวน 450,000 หุน (ดูหมาย
เหตุ 7) 
 

รายการท่ีมีนัยสําคัญระหวางบริษัทกับบริษัทยอยไดถูกตัดรายการในการทํางบการเงินรวม 
 

ยกเวนท่ีกลาวไวในนโยบายการบัญชี งบการเงินนี้จัดทําข้ึนโดยถือเกณฑการบันทึกตามราคาทุนเดิม 
 

สภาวิชาชีพบัญชีไดออกและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับซ่ึงเก่ียวของ
กับการดําเนินงานของกลุมบริษัท และมีผลใชบังคับสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2556 
ดังตอไปนี้ 
 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 12 ภาษีเงินได 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา 
    ตางประเทศ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 8 สวนงานดําเนินงาน 
 

ผลกระทบของการใชมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหมดังกลาวขางตน
ไมเปนสาระสําคัญยกเวนมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 12 “ภาษีเงินได” ซึ่งนโยบายการบัญชีท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
และผลกระทบท่ีเกี่ยวของมีดังน้ี 
 

ภาษีเงินไดจากกําไรหรือขาดทุนสําหรับงวดซ่ึงบริษัทรับรูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จคือ ภาษีเงินไดปจจุบันและภาษี
เงินไดรอการตัดบัญชี ซึ่งเดิมบริษัทและบริษัทยอยรับรูเพียงแตภาษีเงินไดปจจุบันเทาน้ัน 
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บริษัท ผลิตภณัฑคอนกรีตชลบุรี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 
 
ภาษีเงินไดปจจุบัน 
 

ภาษีเงินไดปจจุบันไดแก ภาษีท่ีคาดวาจะจายชําระโดยคํานวณจากกําไรสําหรับงวดท่ีตองเสียภาษีโดยใชอัตราภาษีท่ี
ประกาศใช ณ วันท่ีในงบแสดงฐานะการเงินตลอดจนการปรับปรุงภาษีท่ีคางชําระในงวดกอน ๆ (ถามี) 
 

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 
 

บริษัทบันทึกบัญชีโดยคํานวณจากผลแตกตางช่ัวคราวท่ีเกิดข้ึนระหวางมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยและหน้ีสินและ
จํานวนท่ีใชเพื่อความมุงหมายทางภาษี โดยผลตางช่ัวคราวตอไปนี้ไมไดถูกนํามารวมพิจารณาไดแก การรับรูสินทรัพย
และหน้ีสินในครั้งแรกซึ่งไมกระทบตอท้ังกําไรทางบัญชีหรือกําไรทางภาษี หากเปนไปไดวาจะไมมีการกลับรายการใน
ระยะเวลาอันใกล จํานวนภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีพิจารณาจากการเคลื่อนไหวท่ีเกิดข้ึนจริงของสินทรัพยและหน้ีสิน
ตามบัญชีดวยอัตราภาษีสําหรับงวดท่ีคาดวาจะไดรับประโยชนจากสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีหรือในงวดท่ี
คาดวาจะจายชําระหน้ีสินภาษีโดยใชอัตราภาษีท่ีมีการประกาศใช ณ วันท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 
 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะบันทึกตอเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวากําไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคตจะ
มีจํานวนเพียงพอกับการใชประโยชนจากการต้ังสินทรัพยดังกลาว สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะถูกปรับลดลง
เทาท่ีประโยชนทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจริง 
 

ผลกระทบจากการนํามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาถือปฏิบัติ มีดังน้ี 
 

 งบการเงินรวม (พันบาท) 
 31 ธันวาคม 

2556 
 31 ธันวาคม 

2555 
 1 มกราคม 

2555 

งบแสดงฐานะทางการเงิน      
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและ 
กําไรสะสมท่ียังไมไดจัดสรร  44,691  81,296  104,763 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ (พันบาท) 
 31 ธันวาคม 

2556 
 31 ธันวาคม 

2555 
 1 มกราคม 

2555 

งบแสดงฐานะทางการเงิน      
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและ 
กําไรสะสมท่ียังไมไดจัดสรร  24,113  23,762  25,464 
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บริษัท ผลิตภณัฑคอนกรีตชลบุรี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 
 
 เพิ่มข้ึน (ลดลง) (พันบาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556  2555  2556  2555 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ        
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม        
คาใชจายภาษีเงินได 36,605  23,467  (351)  1,702 
กําไรสําหรับป / กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป (36,605)  (23,467)  351  (1,702) 
กําไรตอหุน (บาท)        

- ข้ันพื้นฐาน (0.0840)  (0.0756)  0.0008  (0.0055) 
- ปรับลด (0.0601)  (0.0512)  0.0006  (0.0037) 

 
เพื่อความสะดวกของผูอานงบการเงิน บริษัทไดจัดทํางบการเงินฉบับภาษาอังกฤษข้ึนจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้ 
ซึ่งไดนําเสนอเพ่ือวัตถุประสงคของการรายงานทางการเงินเพื่อใชในประเทศ 
 
3.  สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ 
 

เกณฑในการทํางบการเงินรวม 
 

งบการเงินรวมประกอบดวยงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอย (รวมกันเรียกวา “กลุมบริษัท”) 
 

รายการท่ีมีสาระสําคัญซ่ึงเกิดข้ึนระหวางบริษัทและบริษัทยอยไดถูกตัดรายการในการทํางบการเงินรวม 
 

บริษัทยอย 
 

บริษัทยอยเปนกิจการท่ีอยูภายใตการควบคุมของบริษัท การควบคุมเกิดข้ึนเมื่อบริษัทมีอํานาจควบคุมท้ังทางตรงหรือ
ทางออมในการกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของบริษัทนั้น เพื่อไดมาซ่ึงประโยชนจากกิจกรรมของ
บริษัทยอย  งบการเงินของบริษัทยอยไดรวมอยูในงบการเงินรวมนับแตวันท่ีมีการควบคุมจนถึงวันท่ีการควบคุมส้ินสุด
ลง  
 

วิธีการบัญชีสําหรับการเปลี่ยนแปลงสวนไดเสียในบริษัทยอยภายหลังการไดมาซ่ึงอํานาจควบคุม  
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บริษัท ผลิตภณัฑคอนกรีตชลบุรี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 
 
การเปลี่ยนแปลงสวนไดเสียของผูถือหุนบริษัทใหญในบริษัทยอยโดยท่ีไมไดทําใหกลุมบริษัทสูญเสียอํานาจในการ
ควบคุม กลุมบริษัทบันทึกสวนเปลี่ยนแปลงดังกลาวเปนรายการในสวนของผูถือหุน แตถาการเปล่ียนแปลงมีผลทําให
สูญเสียอํานาจในการควบคุมบริษัทยอย มูลคาของสวนไดเสียคงเหลือท่ีถืออยูจะวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมและรับรู    
ผลกําไรหรือขาดทุนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
 

 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดประกอบดวย เงินสด เงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรียก และเงินลงทุนระยะส้ันท่ีมี
สภาพคลองสูง ซึ่งพรอมท่ีจะเปลี่ยนเปนเงินสดในจํานวนท่ีทราบไดซึ่งครบกําหนดภายในสามเดือนหรือนอยกวา และ
ไมมีขอจํากัดในการเบิกใชและมีความเส่ียงตอการเปลี่ยนแปลงมูลคานอยหรือไมมีนัยสําคัญ 
 

เงินฝากธนาคารท่ีมีขอจํากัดในการเบิกใชไดแยกแสดงไวในบัญชี “เงินฝากสถาบันการเงินท่ีมีภาระคํ้าประกัน” ภายใต
สินทรัพยไมหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน 
 

ลูกหน้ีการคาและคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
 

ลูกหนี้การคาแสดงในราคาตามใบแจงหน้ีหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
 

คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะหประวัติการชําระหน้ี และการคาดการณเกี่ยวกับการชําระหน้ีในอนาคต
ของลูกคา ลูกหนี้จะถูกตัดจําหนายบัญชีเมื่อทราบวาเปนหนี้สูญ 
 

สินคาคงเหลือ 
 

สินคาคงเหลือแสดงในราคาทุน (หลังจากหักคาเผื่อสินคาเสื่อมสภาพและเคลื่อนไหวชา) หรือมลูคาสุทธิท่ีคาดวาจะ
ไดรับแลวแตราคาใดจะตํ่ากวา 
 

ตนทุนสินคาคงเหลือคํานวณโดยวิธีดังน้ี 
 

สินคาซ้ือมาขายไป วัตถุดิบ อะไหล  และวัสดุโรงงาน : ราคาทุนถัวเฉลี่ย 
   

สินคาสําเร็จรูปและสินคาก่ึงสําเร็จรูป : ในราคาตนทุนมาตรฐาน (ซึ่งใกลเคียงกับตนทุนจริงถัวเฉลี่ย) 
 

ตนทุนสินคาประกอบดวยตนทุนท่ีซื้อ ตนทุนในการดัดแปลงหรือตนทุนอื่นเพื่อใหสินคาอยูในสภาพและสถานท่ี
ปจจุบัน ในกรณีของสินคาสําเร็จรูปและสินคาก่ึงสําเร็จรูปท่ีผลิตเอง  ตนทุนสินคารวมการปนสวนของคาโสหุยการ
ผลิตอยางเหมาะสม โดยคํานึงถึงระดับกําลังการผลิตตามปกติ 
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บริษัท ผลิตภณัฑคอนกรีตชลบุรี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 
 
มูลคาสุทธิท่ีจะไดรับเปนการประมาณราคาท่ีจะขายไดจากการดําเนินธุรกิจปกติหักดวยคาใชจายท่ีจําเปนในการขาย 
 

คาเผื่อขาดทุนจากมูลคาสินคาลดลงจะถูกบันทึกข้ึนสําหรับสินคาเสื่อมคุณภาพ เสียหาย ลาสมัยและคางนาน 
 

เงินลงทุนในบริษัทยอย 
 

เงินลงทุนในบริษัทยอยในงบการเงินเฉพาะกิจการบันทึกโดยวิธีราคาทุนสุทธิจากคาเผื่อผลขาดทุนจากการดอยคา (ถา
มี) บริษัทรับรูเงินปนผลเปนรายไดเม่ือมีการประกาศจาย 
 

เงินลงทุนทั่วไป 
 

เงินลงทุนท่ัวไปเปนเงินลงทุนท่ีไมอยูในความตองการของตลาด แสดงในราคาทุนหักคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน 
 

อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน (สินทรัพยเพ่ือใหเชา) 
 

อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน หมายถึง อสังหาริมทรัพยท่ีถือครองเพือ่หาประโยชนจากรายไดคาเชา หรือจากการ
เพิ่มข้ึนของมูลคาของสินทรัพยหรือท้ังสองอยาง กลุมบริษัทเลือกใชวิธีราคาทุนสําหรับการบันทึกบัญชีอสังหาริมทรัพย
เพื่อการลงทุน และไดแสดงแยกตางหากจากท่ีดิน อาคารและอุปกรณ  
 

สินทรัพยเพื่อใหเชาท่ีเปนท่ีดินแสดงในราคาทุนหักขาดทุนจากการดอยคา สวนปรับปรุงท่ีดิน อาคารและสวนปรับปรุง
อาคารแสดงดวยราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอยคา คาเสื่อมราคาของอาคารและสวนปรับปรุง
อาคารคํานวณโดยวิธีเสนตรงตามเกณฑอายุการใชงานโดยประมาณ 5 ป และ 20 ป 
 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 
 

สินทรัพยท่ีเปนกรรมสิทธิ์ของกิจการ 
 

ท่ีดินแสดงในราคาทุนหักขาดทุนจากการดอยคา อาคารและอุปกรณแสดงดวยราคาทุนหักคาเส่ือมราคาสะสมและ
ขาดทุนจากการดอยคา  ตนทุนการรื้อถอน ขนยายและบูรณะสินทรัพยถือเปนตนทุนของสินทรัพยและมีการคิดคาเส่ือม
ราคา 
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บริษัท ผลิตภณัฑคอนกรีตชลบุรี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 
 
สินทรัพยท่ีเชา 
 

สัญญาเชาซ่ึงกลุมบริษัทไดรับความเส่ียงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพยสินท่ีเชาน้ัน ๆ เปนสวนใหญให      
จัดประเภทเปนสัญญาเชาทางการเงิน  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณท่ีไดมาโดยทําสัญญาเชาทางการเงินบันทึกเปนสินทรัพย
ดวยราคายุติธรรมหรือมูลคาปจจุบันของจํานวนเงินข้ันตํ่าท่ีตองจายตามสัญญาเชาแลวแตจํานวนใดจะตํ่ากวา หักดวย      
คาเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอยคา  คาเชาท่ีชําระจะแยกเปนสวนท่ีเปนคาใชจายทางการเงินและสวนท่ีจะ
หักจากหน้ีตามสัญญาเพ่ือใชกําหนดอัตราดอกเบ้ียจากยอดหน้ีสินท่ีคงเหลือ  คาใชจายทางการเงินจะบันทึกโดยตรงใน       
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
 

คาเสื่อมราคา 
 

คาเส่ือมราคาบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ คํานวณโดยวิธีเสนตรงตามเกณฑอายุการใชงาน
โดยประมาณของสินทรัพยแตละรายการ  ประมาณการอายุการใชงานของสินทรัพยแสดงไดดังน้ี 
 ป 
สวนปรับปรุงท่ีดิน 20 
อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร 3, 5, 6, 7, 10, 20 และ 30 
เครื่องจักรและอุปกรณ 3, 5, 7, 10 และ 20 
เครื่องตกแตง ติดต้ังและอุปกรณสํานักงาน 3, 5 และ 10 
ยานพาหนะ 3, 5 และ 7 
 
กลุมบริษัทไมคิดคาเสื่อมราคาสําหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ีอยูระหวางการกอสราง 
 

วิธีการคิดคาเสื่อมราคา อายุการใชประโยชนของสินทรัพยและมูลคาคงเหลือถูกทบทวนอยางนอยท่ีสุดทุกสิ้นรอบป
บัญชีและปรับปรุงตามความเหมาะสม 
 

โปรแกรมคอมพิวเตอร 
 

โปรแกรมคอมพิวเตอรแสดงในราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสมและขาดทุนจากการดอยคา 
 

คาตัดจําหนาย 
คาตัดจําหนายบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ คํานวณโดยวิธีเสนตรงตามเกณฑอายุการใชงาน
โดยประมาณของโปรแกรมคอมพิวเตอรเปนระยะเวลา 3 - 10 ป  
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บริษัท ผลิตภณัฑคอนกรีตชลบุรี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 
 
การดอยคาของสินทรัพย 
 

ยอดสินทรัพยคงเหลือตามบัญชีของกลุมบริษัท ไดรับการทบทวน ณ ทุกวันท่ีในรายงานวามีขอบงช้ีเรื่องการดอยคา
หรือไม  ในกรณีท่ีมีขอบงช้ีจะทําการประมาณมูลคาสินทรัพยท่ีคาดวาจะไดรับคืน (ราคาขายสุทธิของสินทรัพยหรือ
มูลคาจากการใชของสินทรัพยนั้นแลวแตราคาใดจะสูงกวา) โดยท่ีการสอบทานจะพิจารณาจากสินทรัพยแตละรายการ
หรือพิจารณาจากหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดแลวแตกรณี 
 

ในกรณีท่ีราคาตามบัญชีของสินทรัพยสูงกวามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน กลุมบริษัทจะรับรูขาดทุนจากการดอยคา          
โดยการลดมูลคาของราคาตามบัญชีใหเทากับมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนและรับรูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และกลุม
บริษัทจะบันทึกโอนกลับรายการขาดทุนจากการดอยคาโดยถือเปนรายไดอื่น เมื่อมีขอบงช้ีวาการดอยคาดังกลาวไมมีอยู
อีกตอไปหรือยังคงมีอยูแตเปนไปในทางท่ีลดลง 
 

คาตอบแทนสิทธิการเชารับลวงหนา 
 

คาตอบแทนสิทธิการเชารับลวงหนาเปนคาตอบแทนสิทธิการเชาท่ีดินท่ีเรียกเก็บจากลูกคาลวงหนาตามขอกําหนดใน
สัญญาเชา ซึ่งจะทยอยรับรูเปนรายไดตามอายุของสัญญาเชา ซึ่งมีอายุ 30 ป 
 

ผลประโยชนของพนักงาน 
 

คาใชจายเกี่ยวกับเงินเดือน คาจาง โบนัสและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมบันทึกเปนคาใชจายเมื่อเกิดรายการและ
ตามเกณฑคงคาง 
 

ภาระผูกพันสําหรับผลประโยชนหลังออกจากงานประเภทโครงการสมทบเงินซึ่งไดแก กองทุนสํารองเลี้ยงชีพบันทึก
เปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเมื่อมีการจายเงินสมทบไปยังกองทุนตามเกณฑคงคาง 
 

ภาระผูกพันของบริษัทท่ีเกี่ยวของกับผลประโยชนของพนักงานหลังออกจากงานซ่ึงเปนเงินชดเชยตามกฎหมาย
คุมครองแรงงานถูกรับรูเปนหนี้สินและคาใชจายในงบการเงินดวยจํานวนเงินท่ีคํานวณโดยนักคณิตศาสตรประกันภัย
ซึ่งใชวิธีคิดลดแตละหนวยท่ีประมาณการไว คาใชจายจากการประมาณการหน้ีสินผลประโยชนของพนักงานหลังออก
จากงานท่ีถูกรับรูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประกอบดวย ตนทุนบริการปจจุบัน ตนทุนดอกเบ้ีย และกําไร/ขาดทุนตาม
หลักคณิตศาสตรประกันภัย โครงการผลประโยชนของพนักงานน้ีไมไดถูกจัดต้ังเปนกองทุนและไมมีสินทรัพยของ
โครงการเกิดข้ึน 
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บริษัท ผลิตภณัฑคอนกรีตชลบุรี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 
 
ประมาณการหนี้สิน 
 

ประมาณการหนี้สินจะรับรูในงบแสดงฐานะการเงินก็ตอเมื่อกลุมบริษัทมีภาระหน้ีสินเกิดข้ึนจากขอพิพาททางกฎหมาย
หรือภาระผูกพันซ่ึงเปนผลมาจากเหตุการณจากอดีต และมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาประโยชนเชิงเศรษฐกิจ
จะตองถูกจายไปเพื่อชําระภาระหนี้สินดังกลาว  โดยจํานวนภาระหน้ีสินดังกลาวสามารถประมาณจํานวนเงินไดอยาง
นาเช่ือถือ  ถาผลกระทบดังกลาวเปนนัยสําคัญ  ประมาณกระแสเงินสดท่ีจะจายในอนาคตจะคิดลดเปนมูลคาปจจุบัน
โดยใชอัตราคิดลดในตลาดปจจุบันกอนคํานวณภาษีเงินได เพื่อใหสะทอนมูลคาท่ีอาจประเมินไดในตลาดปจจุบันซึ่ง
แปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีตอหนี้สิน   
 

การรับรูรายได 
 

รายไดท่ีรับรูไมรวมภาษีมูลคาเพิ่มและแสดงสุทธิจากสวนลดการคา 
 

รายไดรับรูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเมื่อไดโอนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีเปนสาระสําคัญของความเปนเจาของ
สินคาท่ีมีนัยสําคัญไปใหกับผูซื้อแลว  และจะไมรับรูรายไดถาฝายบริหารยังมีการควบคุมหรือบริหารสินคาท่ีขายไป
แลวนั้นหรือมีความไมแนนอนท่ีมีนัยสําคัญในการไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคาน้ัน ไมอาจวัดมูลคา
ของจํานวนรายไดและตนทุนท่ีเกิดข้ึนไดอยางนาเช่ือถือ หรือมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนท่ีจะตองรับคืนสินคา   
 

รายไดจากการใหบริการรับรูเม่ือมีการใหบริการแกลูกคาแลว 
 

รายไดคาเชาภายใตสัญญาเชาดําเนินงานบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา   
 

ดอกเบ้ียรับและรายไดอื่นรับรูเปนรายไดตามเกณฑคงคาง  
 

คาใชจาย 
 

สัญญาเชาดําเนินงาน 
 

รายจายภายใตสัญญาเชาดําเนินงานบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา  คาเชาท่ีอาจ
เกิดข้ึนจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในรอบบัญชีท่ีมีรายการดังกลาว 
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บริษัท ผลิตภณัฑคอนกรีตชลบุรี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 
 
ตนทุนทางการเงิน 
 

ดอกเบ้ียจายและคาใชจายในทํานองเดียวกันบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในรอบบัญชีท่ีคาใชจายดังกลาวเกิดข้ึน 
ยกเวนในกรณีท่ีมีการบันทึกเปนตนทุนสวนหนึ่งของสินทรัพย อันเปนผลมาจากการใชเวลายาวนานในการจัดหา 
กอสราง หรือการผลิตสินทรัพยดังกลาวกอนท่ีจะนํามาใชเองหรือเพื่อขาย ดอกเบ้ียซึ่งเปนสวนหน่ึงของคางวดตาม
สัญญาเชาการเงินบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยใชวิธีอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริง 
 

การใชประมาณการ 
 

ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปในประเทศไทย ฝายบริหารมีความจําเปนตองใชประมาณ
การและขอสมมติฐานท่ีกระทบตอรายได รายจาย สินทรัพยและหน้ีสิน เพื่อประโยชนในการกําหนดมูลคาของ
สินทรัพย หนี้สิน ตลอดจนหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน ดวยเหตุดังกลาว ผลของรายการเมื่อเกิดข้ึนจริง จึงอาจแตกตางไปจากท่ี
ไดประมาณการไว 
ประมาณการและขอสมมติฐานท่ีใชในการจัดทํางบการเงินจะไดรับการทบทวนอยางสมํ่าเสมอ การปรับประมาณการ
ทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีท่ีการประมาณการดังกลาวไดรับการทบทวนหากการปรับประมาณการกระทบเฉพาะ
งวดบัญชีนั้น ๆ หรือบันทึกในงวดบัญชีท่ีปรับและงวดบัญชีในอนาคตหากการปรับประมาณการกระทบท้ังงวดบัญชีใน
ปจจุบันและอนาคต 
 

รายการบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศ 
 

รายการบัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันท่ีเกิดรายการ  
 

สินทรัพยและหน้ีสินท่ีเปนตัวเงินและเปนเงินตราตางประเทศ ณ วันท่ีรายงาน แปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตรา
แลกเปลี่ยน ณ วันนั้น  กําไรหรือขาดทุนจากการแปลงคาจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ   
 

สินทรัพยและหน้ีสินท่ีไมเปนตัวเงินซึ่งเกิดจากรายการบัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศและบันทึกตามเกณฑราคาทุนเดิม 
แปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันท่ีเกิดรายการ   
 

เคร่ืองมือทางการเงินที่เปนตราสารอนุพันธ 
 

เครื่องมือทางการเงินท่ีเปนตราสารอนุพันธไดถูกนํามาใชเพื่อจัดการความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศและอัตราดอกเบ้ียท่ีเกิดจากกิจกรรมดําเนินงานและจัดหาเงิน เครื่องมือทางการเงินท่ีเปน
ตราสารอนุพันธไมไดมีไวเพื่อการคา อยางไรก็ตาม  ตราสารอนุพันธท่ีไมเขาเงื่อนไขการกําหนดใหเปนเครื่องมือ
ปองกันความเส่ียงจะถือเปนรายการเพ่ือคา 
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บริษัท ผลิตภณัฑคอนกรีตชลบุรี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 
 
เครื่องมือทางการเงินท่ีเปนตราสารอนุพันธจะถูกบันทึกเมื่อเริ่มแรกดวยมูลคายุติธรรม  หลังจากการบันทึกครั้งแรกจะ
วัดคาใหมในมูลคายุติธรรม   กําไรหรือขาดทุนจากการตีราคาใหเปนมูลคายุติธรรมจะบันทึกในงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ   
 

มูลคายุติธรรมของสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนาถือตามราคาตลาดของสัญญาลวงหนา ณ วันท่ีรายงาน       
ถามีราคาตลาด  ในกรณีท่ีไมมีราคาตลาด จะประมาณมูลคายุติธรรมโดยการคิดลดจากผลตางระหวางราคาลวงหนาตาม 
สัญญากับราคาลวงหนาของสัญญาปจจุบัน ณ วันท่ีรายงานท่ีครบกําหนดในวันเดียวกัน โดยใชอัตราดอกเบ้ียประเภทท่ี
ใชกับธุรกรรมการเงินท่ีปลอดความเส่ียง เชน พันธบัตรรัฐบาล 
 
ภาษีเงินได 
 

คาใชจายภาษีเงินไดสําหรับปประกอบดวยภาษีเงินไดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี               
 

ภาษีเงินไดปจจุบันไดแกภาษีท่ีคาดวาจะจายชําระโดยคํานวณจากกําไรประจําปท่ีตองเสียภาษี โดยใชอัตราภาษีท่ี
ประกาศใชหรือท่ีคาดวามีผลบังคับใช ณ วันท่ีรายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีท่ีเกี่ยวกับรายการในปกอนๆ 
 

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีบันทึกโดยคํานวณจากผลแตกตางช่ัวคราวท่ีเกิดข้ึนระหวางมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยและ
หนี้สินและจํานวนท่ีใชเพื่อความมุงหมายทางภาษี  ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีวัดมูลคาโดยใชอัตราภาษีท่ีคาดวาจะใช
กับผลแตกตางช่ัวคราวเมื่อมีการกลับรายการโดยอิงกับกฎหมายท่ีประกาศใชหรือท่ีคาดวามีผลบังคับใช ณ วันท่ีรายงาน 
 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะบันทึกตอเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวากําไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคตจะ
มีจํานวนเพียงพอกับการใชประโยชนจากผลแตกตางช่ัวคราวดังกลาว สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะถูก
ทบทวน  ณ ทุกวันท่ีรายงานและจะถูกปรับลดลงเทาท่ีประโยชนทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจริง 
 
4.  รายการบัญชีและยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 

บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีอยูภายใตการควบคุมของบริษัท  หรือสามารถควบคุม
บริษัทท้ังทางตรงและทางออม หรือมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญในการตัดสินใจดานการเงินหรือการดําเนินงานของ
บริษัท   
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บริษัท ผลิตภณัฑคอนกรีตชลบุรี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 
 
นโยบายการกําหนดราคาสําหรับแตละประเภทรายการมีดังน้ี 
 

ประเภทรายการ  นโยบายการกําหนดราคา 
รายไดจากการขายสินคา  ราคาตลาดหรือราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด 
   

รายไดจากการใหเชาและบริการ  ราคาตลาด 
   

ดอกเบ้ียรับ  อัตราดอกเบ้ีย MLR หรืออางอิงตนทุนทางการเงินของผูใหกู 
   

รายไดอื่น  ราคาตามสัญญา 
   

ซื้อสินคา  ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด 
 

  

คาเชาจาย  ราคาตามสัญญา 
   

คาท่ีปรึกษา  ราคาตามสัญญา 
   

ดอกเบ้ียจาย  อัตราดอกเบ้ีย MLR หรืออางอิงตนทุนทางการเงินของผูใหกู 
   

คาใชจายอื่น   อางอิงอัตราคาธรรมเนียมของธนาคารพาณิชย / ราคาตลาด 
   

คาตอบแทนผูบริหารสําคัญ  จํานวนตามท่ีตกลงกัน 
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บริษัท ผลิตภณัฑคอนกรีตชลบุรี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 
 
รายการบัญชีกับบุคคลและกิจการท่ีเกี่ยวของกันท่ีมีสาระสําคัญท่ีเกิดข้ึนสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 
2555 มีดังน้ี 
 

 พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556  2555  2556  2555 

บริษัทยอย        
รายไดจากการขายสินคา         -          -  119,697  123,889 

ดอกเบ้ียรับ         -         - 2,830 2,914 

รายไดอื่น         -          -  9,470  3,561 

ซื้อสินคา         -         - 47,596 48,353 

คาเชาจาย         -         - 6,273 6,613 

ดอกเบ้ียจาย         -         - 618 175 

คาใชจายอื่น         -         - 2,397 1,525 

     

บริษัทรวมและกิจการที่เกีย่วของกัน     
รายไดจากการขายสินคา 1,197 370         -         - 

รายไดจากการใหเชาและการใหบริการ 146 152         -         - 

ดอกเบ้ียรับ 14         -         -         - 

ซื้อสินคา 83         -         -         - 

คาเชาจาย 1,768 1,770 1,768 1,768 

คาท่ีปรึกษา         -  1,080         -         - 

ดอกเบ้ียจาย 6,626 19,813 1,512 10,014 

คาใชจายอื่น 382 333 246 286 

คาตอบแทนผูบริหารสําคัญ     
- ผลประโยชนระยะส้ัน 31,597 35,748 16,690 18,542 
- ผลประโยชนหลังออกจากงาน            859             693 380 396 
รวม 32,456 36,441 17,070 18,938 
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บริษัท ผลิตภณัฑคอนกรีตชลบุรี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 
 
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 กับบุคคลและกิจการท่ีเกี่ยวของกันมีดังน้ี 
 

 พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556  2555  2556  2555 

ลูกหน้ีการคา        
บริษัทยอย        
บริษัท ชลบุรีกันยง จํากัด         -          -  21,276  31,678 
บริษัท สมารทคอนกรีต จํากัด (มหาชน)         -          -          -  14,632 
บริษัท ซีซีพี เพวิ่งสโตนส จํากัด         -          -           369          - 

         -          -  21,645  46,310 
บริษัทรวม        
บริษัท ชลบุรีอินเตอร จํากัด 2  62          -          - 

  
 

 
 

   

กรรมการ 15  12          -          - 

รวม 17  74  21,645  46,310 

 
แยกตามอายุหนี้ท่ีคางชําระไดดังน้ี 
 

 พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556  2555  2556  2555 
ยังไมถึงกําหนดชําระ 3  64 21,610 27,011 
เกินกําหนดชําระ      
- ไมเกิน 3 เดือน 14  10 35 19,299 
- มากกวา 3 เดือน ถึง 6 เดือน         -          -         -         - 
- มากกวา 6 เดือน ถึง 12 เดือน         -          -         -         - 

รวม 17  74 21,645 46,310 
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บริษัท ผลิตภณัฑคอนกรีตชลบุรี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 
 
 พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556  2555  2556  2555 

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกและดอกเบ้ียคางรับ        
   จากกิจการที่เกี่ยวของกัน        
บริษัทยอย        
บริษัท ชลประทีปสินทรัพย จํากัด        
เงินใหกูยืมระยะสั้น         -          -  23,000  29,000 
ดอกเบ้ียคางรับ         -          -  3,520  3,107 

รวม         -          -  26,520  32,107 

  
 

 
 

   

ลูกหน้ีอื่น        
บริษัทยอย        
บริษัท สมารทคอนกรีต จํากัด (มหาชน)         -          -  1,028  418 
บริษัท ชลบุรีกันยง จํากัด         -          -  293  498 
บริษัท ตะวันออกการขนสง จาํกัด         -          -  26  45 

         -          -  1,347  961 
กรรมการ         -  626          -  626 

รวม         -  626  1,347  1,587 

  
 

 
 

   

เจาหน้ีการคา        
บริษัทยอย        
บริษัท ชลบุรีกันยง จํากัด         -          -  5,025  15,352 
บริษัท สมารทคอนกรีต จํากัด (มหาชน)         -          -  2,191              8 
         -          -  7,216  15,360 
บริษัทรวม        
บริษัท ชลบุรีอินเตอร จํากัด         -  8          -          - 
รวม         -  8  7,216  15,360 
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บริษัท ผลิตภณัฑคอนกรีตชลบุรี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 
 
 พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556  2555  2556  2555 

เจาหน้ีอื่น        
บริษัทยอย        
บริษัท ตะวันออกการขนสง จาํกัด         -          -  323  159 
บริษัท ชลประทีปสินทรัพย จํากัด         -          -  1,030  85 
บริษัท ชลบุรีกันยง จํากัด         -          -          -  12 
         -          -  1,353  256 
บริษัทรวม        
บริษัท ชลบุรีอินเตอร จํากัด 115  77  79  59 
กรรมการ 1,031  2,310  452  350 

 1,146  2,387  531  409 

รวม 1,146  2,387  1,884  665 

  
 

 
 

   

เงินกูยืมระยะส้ันจากและดอกเบ้ียคางจาย        
   แกบุคคลและกิจการที่เกีย่วของกัน        
เงินกูยืมระยะสั้น        
บริษัทยอย        
บริษัท ตะวันออกการขนสง จาํกัด         -          -          -  2,200 
บริษัท ซีซีพี เพวิ่งสโตนส จํากัด         -          -  27,300          - 
บริษัทรวม        
บริษัท ชลบุรีอินเตอร จํากัด         -  32,000          -  4,000 
บุคคลและกิจการท่ีเกี่ยวของกัน        

บริษัท ทีปกรโฮลด้ิง จํากัด * 82,165  68,344  82,165  68,344 
กรรมการ 42,000  173,694          -  99,130 

 124,165  274,038  109,465  173,674 
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บริษัท ผลิตภณัฑคอนกรีตชลบุรี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 
 พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556  2555  2556  2555 
ดอกเบ้ียคางจาย        
บริษัทยอย        
บริษัท ตะวันออกการขนสง จาํกัด         -          -  33  28 
บริษัท สมารทคอนกรีต จํากัด (มหาชน)         -          -          -  4 
บริษัท ชลบุรีกันยง จํากัด         -          -  220          - 
บริษัท ซีซีพี เพวิ่งสโตนส จํากัด         -          -  17          - 
        

บริษัทรวม        
บริษัท ชลบุรีอินเตอร จํากัด         -  50          -  50 
บุคคลและกิจการท่ีเกี่ยวของกัน        

บริษัท ทีปกรโฮลด้ิง จํากัด * 239  826  239  826 
กรรมการ 11,237  8,317          -  593 

 11,476  9,193  509  1,501 

รวม 135,641  283,231  109,974  175,175 
 

* ลักษณะความสัมพันธ : มีผูถือหุนและกรรมการรวมกัน 
 

รายการเคลื่อนไหวระหวางปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 สําหรับเงินใหกูยืมระยะสั้นแกและเงินกูยืมระยะ
สั้นจากบุคคลและกิจการท่ีเกี่ยวของกันมีดังน้ี 
 

 พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556  2555  2556  2555 

เงินใหกูยืมระยะสั้น        
ยอดคงเหลอื ณ วันท่ี 1 มกราคม         -          -  29,000  27,300 
เพิ่มข้ึน 800          -          -  1,700 
ลดลง              (800)          -  (6,000)          - 

ยอดคงเหลอื ณ วันท่ี 31 ธันวาคม         -          -  23,000  29,000 
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บริษัท ผลิตภณัฑคอนกรีตชลบุรี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 
 
 พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556  2555  2556  2555 

เงินกูยืมระยะส้ัน        
ยอดคงเหลอื ณ วันท่ี 1 มกราคม 274,038  307,765  173,674  176,524 
เพิ่มข้ึน 98,700  91,550  161,800  76,850 
ลดลง (248,573)  (125,277)  (226,009)  (79,700) 

ยอดคงเหลอื ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 124,165  274,038  109,465  173,674 

 
การค้ําประกัน 
 

กลุมบริษัทไมมีการคิดคาธรรมเนียมใหแกกรรมการและกิจการท่ีเกี่ยวของกันสําหรับการคํ้าประกันตามท่ีกลาวใน    
หมายเหตุ 12 
 

สัญญาสําคัญกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 

บริษัทไดทําสัญญาเชาระยะยาวจํานวนหาสัญญากับกรรมการบริษัททานหน่ึงซ่ึงเก่ียวกับการเชาท่ีดินเพื่อการพาณิชย 
ซึ่งมีอายุการเชา 3 ป และ 15 ป บริษัทผูกพันท่ีจะจายคาเชาปละประมาณ 1.7 ลานบาท 
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บริษัท ผลิตภณัฑคอนกรีตชลบุรี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 
 
5 ลูกหน้ีการคา - บริษัทอื่น - สุทธิ 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 กลุมบริษัทมียอดลูกหนี้การคา – บริษัทอื่นคงเหลือโดยแยกตามอายุหนี้ท่ีคาง
ชําระไดดังน้ี 

 พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556  2555  2556  2555 
ยังไมถึงกําหนดชําระ 298,592  282,186  212,142  191,172 
เกินกําหนดชําระ        
- ไมเกิน 3 เดือน 62,006  63,305  28,127  42,822 
- มากกวา 3 เดือน ถึง 6 เดือน 1,459  4,538  704  2,871 
- มากกวา 6 เดือน ถึง 12 เดือน 498  11,737  213  10,559 
- มากกวา 12 เดือน ข้ึนไป 108,396  117,932  66,542  69,622 

รวม 470,951  479,698  307,728  317,046 
หัก คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ    (108,362)     (117,021)      (66,548)      (68,394) 

สุทธิ 362,589  362,677  241,180  248,652 

 
6. สินคาคงเหลือ – สุทธ ิ

 พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556  2555  2556  2555 
สินคาซ้ือมาขายไปและสินคาสําเร็จรูป 180,395  206,088  67,269  53,035 
สินคาก่ึงสําเร็จรูป 11,146  15,938  3,147  2,699 
วัตถุดิบ 35,783  41,848  30,483  33,529 
อะไหลและวัสดุโรงงาน 26,382  21,914  25,038  20,607 
สินคาระหวางทาง 4,479  2,141   -   - 

รวม 258,185  287,929  125,937  109,870 
หัก คาเผื่อสินคาเสื่อมสภาพและเคลื่อนไหวชา (8,066)  (5,745)  (4,702)  (3,999) 

สุทธิ 250,119  282,184  121,235  105,871 
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บริษัท ผลิตภณัฑคอนกรีตชลบุรี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ตอ) 
วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 
 

7. เงินลงทุนในบริษัทยอย - สุทธิ 
 

เงินลงทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มรีายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

 พันบาท  (รอยละ)  พันบาท 
 ทุนจดทะเบียน  สัดสวนความเปนเจาของ  วิธีราคาทุน  รายไดเงินปนผล 

 2556  2555  2556  2555  2556  2555  2556  2555 

                
บริษัท ตะวันออกการขนสง จาํกัด 100,000  100,000  99.79  99.79  99,790  99,790   -   - 
บริษัท ชลประทีปสินทรัพย จํากัด 350,000  350,000  95.71  95.71  335,000  335,000   -   - 
บริษัท สมารทคอนกรีต จํากัด (มหาชน) 389,550  530,000  33.96  33.96  179,136  180,000   -   - 
บริษัท ซีซีพี เพวิ่งสโตนส จํากัด 50,000  1,000  90.00   -  45,000   -   -   - 
รวม         658,926  614,790   -   - 
หัก คาเผื่อการลดมูลคาของเงินลงทุน         ( 30,597)  ( 30,597)   -   - 

สุทธิ         628,329  584,193   -   - 
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บริษัท ผลิตภณัฑคอนกรีตชลบุรี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ตอ) 
วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 

 
8. เงินลงทุนในบริษัทรวม 
 

เงินลงทุนในงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มรีายละเอยีดดังตอไปนี้ 
 

 พันบาท  (รอยละ)  พันบาท 
 ทุนจดทะเบียน  สัดสวนความเปนเจาของ  วิธีราคาทุน  วิธีสวนไดเสีย  รายไดเงินปนผล 

 2556  2555  2556  2555  2556  2555  2556  2555  2556  2555 

บริษัท ชลบุรีอินเตอร จํากัด                    
  (ประกอบธุรกิจโรงแรม) 53,997  107,993  45.50  45.50  23,726  47,453  27,854  49,949   -   - 
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บริษัท ผลิตภณัฑคอนกรีตชลบุรี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 
 
  สัดสวนการถือ  พันบาท 
  หุน (รอยละ)  ทุนจดทะเบียน  วิธีราคาทุน  วิธีสวนไดเสีย 
เงินลงทุนในบริษัทรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม         
     2555  45.50  107,993  47,453  49,949 
ลดทุนจดทะเบียนในป 2556  45.50  ( 53,996)  ( 23,727)  ( 24,568) 
  45.50  53,997  23,726  25,381 
ผลการดําเนินงานสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31         
     ธันวาคม 2556  45.50  53,997  -  2,473 
เงินลงทุนในบริษัทรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม          
     2556  45.50  53,997  23,726  27,854 

 
ในการประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทรวมเมื่อวันท่ี 31 มกราคม 2556 ผูถือหุนของบริษัทรวมมีมติอนุมัติใหลด
ทุนของบริษัทรวมครั้งท่ี 2 จากเดิม 107,993,375 บาท (แบงเปน 4,319,735 หุน มูลคาหุนละ 25 บาท) คงเหลือ 
53,996,687 บาท (แบงเปน 4,319,735 หุน มูลคาหุนละ 12.5 บาท) เพื่อคืนทุนใหกับผูถือหุน โดยบริษัทรวมจายคืน
ทุนใหกับผูถือหุนเมื่อวันท่ี 27 มีนาคม 2556 



 

89 
 

บริษัท ผลิตภณัฑคอนกรีตชลบุรี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ตอ) 
วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 
 
9. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ  - สุทธิ 
 
 งบการเงินรวม (พันบาท)   
      เครื่องตกแตง    
 ที่ดิน อาคาร   ติดตั้งและ  สินทรัพย  
 และสวน และสวน  เครื่องจักร อุปกรณ  ระหวาง  
 ปรับปรุงที่ดิน ปรับปรุงอาคาร  และอุปกรณ สํานักงาน ยานพาหนะ กอสราง รวม 
ราคาทุน           
ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 203,358  1,020,645  1,068,278  103,372  451,671  13,918  2,861,242 
เพิ่มขึ้น       -  16,919  12,724  5,227  48,814  68,552  152,236 
โอน - สุทธิ       -  3,224  334        -  257  (3,829)  (14) 
จําหนายและตัดบัญชี (1,567)  (860)  (5,435)  (535)  (16,907)  (7,441)  (32,745) 
ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 201,791  1,039,928  1,075,901  108,064  483,835  71,200  2,980,719 
เพิ่มขึ้น       -  9,849  32,006  833  40,476  74,268  157,432 
โอน - สุทธิ           4,118  33,105  73,874        -  1,931  (113,098)  (70) 
จําหนายและตัดบัญชี (76,590)  (273,662)  (1,554)  (65,527)  (24,640)        -  (441,973) 
ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 129,319  809,220  1,180,227  43,370  501,602  32,370  2,696,108 
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บริษัท ผลิตภณัฑคอนกรีตชลบุรี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ตอ) 
วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 
 
 งบการเงินรวม (พันบาท)   
      เครื่องตกแตง    
 ที่ดิน อาคาร   ติดตั้งและ  สินทรัพย  
 และสวน และสวน  เครื่องจักร อุปกรณ  ระหวาง  
 ปรับปรุงที่ดิน ปรับปรุงอาคาร  และอุปกรณ สํานักงาน ยานพาหนะ กอสราง รวม 
คาเสื่อมราคาสะสม              
ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 4,003  313,288  724,862  97,269  411,065        -  1,550,487 
คาเสื่อมราคาสําหรับป 570  38,134  46,998  2,532  22,209        -  110,443 
โอน - สุทธิ       -        -        -        -        -        -        - 
จําหนายและตัดบัญชี       -  (529)  (5,216)  (511)  (14,658)        -  (20,914) 
ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 4,573  350,893  766,644  99,290  418,616        -  1,640,016 
คาเสื่อมราคาสําหรับป 580  36,932  41,415  2,639  18,420        -  99,986 
โอน - สุทธิ       -        -        -        -        -        -        - 
จําหนายและตัดบัญชี       -  (61,820)  (492)  (65,476)  (23,783)        -  (151,571) 
ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 5,153  326,005  807,567  36,453  413,253        -  1,588,431 
 



 

91 
 

บริษัท ผลิตภณัฑคอนกรีตชลบุรี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ตอ) 
วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 
 
 งบการเงินรวม (พันบาท)   
      เครื่องตกแตง    
 ที่ดิน อาคาร   ติดตั้งและ  สินทรัพย  
 และสวน และสวน  เครื่องจักร อุปกรณ  ระหวาง  
 ปรับปรุงที่ดิน ปรับปรุงอาคาร  และอุปกรณ สํานักงาน ยานพาหนะ กอสราง รวม 
คาเผื่อการดอยคา              
ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 1 มกราคม 2555       -  119,511        -        -        -  5,230  124,741 
ลดลง       -  (12,069)        -        -        -        -  (12,069) 
ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555       -  107,442        -        -        -  5,230  112,672 
ลดลง       -  (107,442)        -        -        -        -  (107,442) 
ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556       -        -        -        -        -  5,230  5,230 
              
มูลคาสุทธิทางบัญชี              
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 197,218  581,593  309,257  8,774  65,219  65,970  1,228,031 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 124,166  483,215  372,660  6,916  88,350  27,140  1,102,447 
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บริษัท ผลิตภณัฑคอนกรีตชลบุรี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ตอ) 
วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 
 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ (พันบาท) 
      เครื่องตกแตง    
  อาคาร   ติดตั้งและ  สินทรัพย  
  และสวน  เครื่องจักร อุปกรณ  ระหวาง  
 ที่ดิน ปรับปรุงอาคาร  และอุปกรณ สํานักงาน ยานพาหนะ กอสราง รวม 
ราคาทุน           
ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 63,804  317,800  662,273  18,157  375,208 1,425  1,438,667 
เพิ่มขึ้น       -  6,809  7,216  4,239  44,794  13,323  76,381 
โอน - สุทธิ       -  3,224  334        -        -  (3,572)  (14) 
จําหนายและตัดบัญชี (1,318)  (276)  (5,435)  (535)  (11,717)  (1,425)  (20,706) 
ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 62,486  327,557  664,388  21,861  408,285  9,751  1,494,328 
เพิ่มขึ้น       -  6,253          30,803  535  37,132  19,383  94,106 
โอน - สุทธิ       -  26,547               745        -        -  (27,292)        - 
จําหนายและตัดบัญชี       -        -  (1,554)  (14,152)  (8,437)        -  (24,143) 
ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 62,486  360,357  694,382  8,244  436,980  1,842  1,564,291 
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บริษัท ผลิตภณัฑคอนกรีตชลบุรี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ตอ) 
วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 
 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ (พันบาท) 
      เครื่องตกแตง    
  อาคาร   ติดตั้งและ  สินทรัพย  
  และสวน  เครื่องจักร อุปกรณ  ระหวาง  
 ที่ดิน ปรับปรุงอาคาร  และอุปกรณ สํานักงาน ยานพาหนะ กอสราง รวม 
คาเสื่อมราคาสะสม              
ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 1 มกราคม 2555       -  152,267  589,987  15,489  339,182        -  1,096,925 
คาเสื่อมราคาสําหรับป       -  18,348  25,869  1,256  19,454        -  64,927 
จําหนายและตัดบัญชี       -  (118)  (5,216)  (511)  (9,490)        -  (15,335) 
ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555       -  170,497  610,640  16,234  349,146        -  1,146,517 
คาเสื่อมราคาสําหรับป       -        17,990  18,283  1,536  15,880        -  53,689 
จําหนายและตัดบัญชี       -        -  (492)  (14,122)  (7,713)        -  (22,327) 
ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556       -  188,487  628,431  3,648  357,313        -  1,177,879 
              
มูลคาสุทธิทางบัญชี              
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 62,486  157,060  53,748  5,627  59,139  9,751  347,811 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 62,486  171,870  65,951  4,596  79,667  1,842  386,412 
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บริษัท ผลิตภณัฑคอนกรีตชลบุรี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 
 
ราคาตามบัญชีกอนหักคาเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพยถาวรของกลุมบริษัทซึ่งหักคาเส่ือมราคาท้ังจํานวนแลว แต
ยังคงใชงานอยู ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังน้ี  
 

  ลานบาท 
  2556  2555 

งบการเงินรวม  1,025  1,098 
     

งบการเงินเฉพาะบริษัท  923  941 
 
บริษัทยอยแหงหน่ึงต้ังคาเผื่อการดอยคาจํานวนประมาณ 5 ลานบาท สําหรับสินทรัพยระหวางกอสรางท่ีต้ังอยูบนท่ีดิน
ท่ีบริษัทยอยจายเงินลวงหนาคาซ้ือท่ีดินดังกลาวจํานวน 35 ลานบาท และไดต้ังคาเผื่อการดอยคาของเงินท่ีจายลวงหนา
ดังกลาวท้ังจํานวนเนื่องจากผูขายไมสามารถโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินตามสัญญาดังกลาวได และบริษัทยอยมีการ
ประนีประนอมยอมความกับผูขาย ปจจุบันอยูระหวางการติดตามทวงถามหน้ีกับผูขาย 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 บริษัทยอยทําการโอนกลับรายการขาดทุนจากการดอยคาจํานวนประมาณ 12.1 ลานบาท 
สําหรับสินทรัพยตามท่ีกลาวในหมายเหตุ 35 เนื่องจากการดอยคาเปนไปในทางท่ีลดลง  
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 กลุมบริษัทไดจดจํานองท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสรางสวนใหญเพื่อคํ้าประกันวงเงินสินเช่ือท่ีกลุม

บริษัทไดรับจากสถาบันการเงินในประเทศบางแหง ตามท่ีกลาวในหมายเหตุ 12 
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บริษัท ผลิตภณัฑคอนกรีตชลบุรี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 
 
10. โปรแกรมคอมพิวเตอร - สุทธ ิ
 

 พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556  2555  2556  2555 
ราคาทุน        

ยอดคงเหลอื ณ วันท่ี 1 มกราคม 43,866  40,095  17,956  17,344 
เพิ่มข้ึน       -  3,771        -  612 
จําหนายและตัดบัญชี       -        -        -        - 

ยอดคงเหลอื ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  43,866  43,866  17,956  17,956 
 

 
 

 
 

 
 

 

คาตัดจําหนายสะสม        
ยอดคงเหลอื ณ วันท่ี 1 มกราคม  32,144  29,581  16,860  16,593 
คาตัดจําหนายสําหรับป 2,703  2,563  219  267 
จําหนายและตัดบัญชี          (78)        -        -        - 
ยอดคงเหลอื ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 34,769  32,144  17,079  16,860 
มูลคาสุทธิทางบัญชี        
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 9,097  11,722  877  1,096 

 

11. สินทรัพยเพ่ือใหเชา - สุทธิ 
 

สินทรัพยเพื่อใหเชา ไดแก ท่ีดิน อาคารและสวนปรับปรุงของบริษัทยอยแหงหน่ึง ซึ่งถือครองไวเพื่อหาประโยชนจาก
รายไดคาเชาตามสัญญาเชาซ่ึงมีอายุระหวาง 1 ป ถึง 30 ป  
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บริษัท ผลิตภณัฑคอนกรีตชลบุรี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 
 งบการเงินรวม (พันบาท) 
   อาคารและสวน   
 ท่ีดิน  ปรับปรุงอาคาร  รวม 
ราคาทุน      

ยอดคงเหลอื ณ วันท่ี 1 มกราคม 2555 257,946  152,332  410,278 
เพิ่มข้ึน       -  131  131 

ยอดคงเหลอื ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 257,946  152,463  410,409 
เพิ่มข้ึน       -  1,732  1,732 

ยอดคงเหลอื ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 257,946  154,195  412,141 

      
คาเสื่อมราคาสะสม      
ยอดคงเหลอื ณ วันท่ี 1 มกราคม 2555 5,038  67,819  72,857 
คาเสื่อมราคาสําหรับป 559  7,759  8,318 

ยอดคงเหลอื ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 5,597  75,578  81,175 
คาเสื่อมราคาสําหรับป 560  7,644  8,204 

ยอดคงเหลอื ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 6,157  83,222  89,379 

      
คาเผื่อการดอยคา      
ยอดคงเหลอื ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 1,651  449  2,100 
ลดลง (574)  (139)  (713) 

ยอดคงเหลอื ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 1,077  310  1,387 

      
มูลคาสุทธิทางบัญชี      
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 250,698  76,436  327,134 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 250,712  70,663  321,375 

 
สินทรัพยใหเชา ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 ประเมินราคาโดยผูประเมินราคาอิสระโดยวิธีตนทุนและวิธีการเปรียบเทียบ
ราคาตลาด มีราคาประเมินเปนจํานวนเงินรวม  558 ลานบาท 
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บริษัท ผลิตภัณฑคอนกรีตชลบุรี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 
 
12. วงเงินสินเชื่อ 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 กลุมบริษัททําสัญญากับสถาบันการเงินในประเทศบางแหงสําหรับวงเงินสินเช่ือ 
ดังตอไปนี้ 

  พันบาท 

  2556  2555 

เงินกูยืมระยะยาว  375,000  390,000 

เงินกูยืมระยะสั้น  299,000  504,240 

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร  62,000  57,000 

หนังสือคํ้าประกันและอาวัลต๋ัวเงิน  347,180  328,470 

รวม  1,083,180  1,279,710 

วงเงินสินเช่ือคํ้าประกันโดย 
 

ก) จดจํานองท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสรางของกลุมบริษัทตามท่ีกลาวในหมายเหตุ 9 
ข) กรรมการบริษัทบางทานและกิจการท่ีเกี่ยวของกันแหงหน่ึง 
ค) ท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสรางของกิจการท่ีเกี่ยวของกันบางแหงและกรรมการบางทาน  
ง) จํานําเครื่องจักรของบริษัทยอยและใบหุนของบริษัทท่ีกิจการท่ีเกี่ยวของกันแหงหน่ึงถอือยู และ 
จ) โอนสิทธิเรียกรองในการรับชําระเงินท่ีมีตอลูกหนี้รายหน่ึงใหกับผูใหกู 
 

วงเงินสินเช่ือมีขอจํากัดบางประการเก่ียวกับการดํารงอัตราสวนทางการเงินและอื่น ๆ 
 
13. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

 พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556  2555  2556  2555 
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร       14,990  40,537        -  9,399 
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 98,664  267,615  68,664  104,015 

รวม 113,654  308,152  68,664  113,414 
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บริษัท ผลิตภณัฑคอนกรีตชลบุรี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 
 
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ประกอบดวยต๋ัวสัญญาใชเงินกับสถาบันการเงินในประเทศหลายแหง ซึ่งมีอัตรา
ดอกเบ้ียระหวางอัตราดอกเบ้ียเงินกูเบิกเกินบัญชีข้ันตํ่า (MOR) ลบรอยละ 1 ถึงอัตราเงินใหกูยืมขั้นตํ่า (MLR) ในป 
2556  และ 2555   
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินดังกลาวขางตน คํ้าประกันโดยหลักทรัพยตามท่ีกลาว 
ในหมายเหตุ 12 
 
14. เงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการอื่น 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการอื่นเปนเงินกูยืมจากบริษัทในประเทศแหงหน่ึง (2555 : บริษัทใน
ประเทศสองแหง) ตามสัญญาใหและขอรับบริการวงเงินเพื่อรับโอนสิทธิเรียกรองการรับเงินภายในวงเงิน 75 ลานบาท 
(2555 : 175 ลานบาท) เงินกูยืมระยะสั้นดังกลาวมีอัตราดอกเบ้ียรอยละ 9.5 ตอป (2555 : รอยละ 9.5 ตอป และ MOR 
ตอป) และคํ้าประกันโดยกรรมการบริษัททานหน่ึง ( 2555 : สวนหนึ่งของเงินกูยืมคํ้าประกันโดยกรรมการบริษัททาน
หนึ่ง)  
ภายใตสัญญาดังกลาวบริษัทจะตองโอนสิทธิเรียกรองในการรับชําระเงินท่ีมีตอลูกหนี้รายหน่ึงใหกับผูใหกู เพ่ือเปน
ประกันการชําระหน้ี และจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีระบุไวในสัญญา   
 
15. หน้ีสินที่ปรับโครงสรางหนี้ 

 พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556  2555  2556  2555 
เงินตน       -  43,900        -  25,400 
ดอกเบ้ียคางจาย       -  17,336        -  8,668 

รวม       -  61,236        -  34,068 
หัก สวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป       -  (23,250)        -       (11,500) 

สุทธิ       -  37,986        -  22,568 

 

ในระหวางป 2553 บริษัทและบริษัทชลบุรีกันยง จํากัด ไดลงนามใน “สัญญาการปรับปรุงโครงสรางหนี้” และ 
“สัญญาประนีประนอมยอมความ” กับสถาบันการเงินในประเทศสองแหง และบริษัทสมารท คอนกรีต จํากัด ไดทํา 
“บันทึกขอตกลงตอทายสัญญาปรับปรุงโครงสรางหนี้ครั้งที่สี่” กับสถาบันการเงินอีกแหงหนึ่ง (หลังจากนี้เรียกวา 
“เจาหน้ี”) โดยครอบคลุมหน้ีสินจากการกูยืมและดอกเบ้ียคางจายท่ีเก่ียวของ โดยมีสาระสําคัญโดยสังเขปดังน้ี 
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บริษัท ผลิตภณัฑคอนกรีตชลบุรี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 
 
สวนของบริษัท 
ก) บริษัทตองจายชําระเงินตนภายหลังการปรับลดจํานวน 64.0 ลานบาท และดอกเบี้ยของเงินตนจํานวน 81.3        

ลานบาท ในอัตราเงินใหกูยืมขั้นตํ่า (MLR) ใหแกเจาหนี้ภายในวันที่ 30 กันยายน 2553 หรือจายชําระเงินตน
ภายหลังการปรับลดจํานวน 72.0 ลานบาท และดอกเบี้ยของเงินตนจํานวน 81.3 ลานบาท ในอัตราเงินใหกูยืม      
ข้ันตํ่า (MLR) ใหแกเจาหน้ีภายในวันท่ี 30 ธันวาคม 2553 

 

 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2553 บริษัทไดจายชําระคืนเงินกูยืมตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้จํานวน 71.0 ลาน
บาท  โดยไดรับยกหนี้จากเจาหนี้ในสวนของเงินตนและดอกเบี้ยคางจายจํานวน 19.0 ลานบาท ซึ่งไดบันทึก
เปนสวนหนึ่งของ “กําไรจากการปรับโครงสรางหน้ี - สุทธิ” ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 

ข) บริษัทตองจายชําระเงินตนจํานวน 41.9 ลานบาท โดยจายชําระคืนเปนรายเดือนเปนจํานวน 60 งวด ในจํานวน
เงินที่แตกตางกันตามที่ระบุไวในสัญญา สิ้นสุดเดือนมกราคม 2558 และดอกเบี้ยในอัตราเงินใหกูยืมขั้นตํ่า 
(MLR) เริ่มต้ังแตเดือนกุมภาพันธ 2553 โดยดอกเบี้ยคางจายภายหลังการปรับลดจํานวนเงินประมาณ 3.7 ลาน
บาท มีกําหนดการจายชําระคืนพรอมกับเงินตนงวดสุดทายในเดือนมกราคม 2558 

 

 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2556 บริษัทไดจายชําระคืนเงินกูยืมตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้พรอมดอกเบี้ยคาง
ชําระเปนจํานวน 21.7  ลานบาท  โดยไดรับยกหนี้จากเจาหนี้ในสวนของดอกเบี้ยคางจายจํานวน 4.8 ลานบาท 
ซึ่งไดบันทึกเปนสวนหนึ่งของ “รายไดอื่น” ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 
 

สวนของบริษัทยอย – บริษัท ชลบุรีกันยง จํากัด 
ก) บริษัทยอยตองจายชําระเงินตนจํานวน 213.0 ลานบาท และดอกเบี้ยของเงินตนจํานวนดังกลาวในอัตราเงินให

กูยืมข้ันตํ่า (MLR) ใหแกเจาหน้ีภายในวันท่ี 30 ธันวาคม 2553 
 

เมื่อวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2553 บริษัทยอยไดจายชําระคืนเงินกูยืมตามสัญญาปรับโครงสรางหน้ีดังกลาวจํานวน 
213 ลานบาท โดยการขายท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสรางสาขาพัทยาจํานวนเงิน 160 ลานบาท (หมายเหตุ 35) และชําระ
เงินสวนท่ีเหลือจํานวน 53 ลานบาท และไดรับยกหนี้จากเจาหนี้ในสวนของดอกเบี้ยคางจายจํานวน 27.6         
ลานบาท ซึ่งแสดงไวเปนสวนหนึ่งของ “กําไรจากการปรับโครงสรางหน้ี - สุทธิ” ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 

ข) บริษัทยอยตองจายชําระเงินตนจํานวน 41.9 ลานบาท โดยจายชําระคืนเปนรายเดือนเปนจํานวน 60 งวด           
ในจํานวนเงินท่ีแตกตางกันตามท่ีระบุไวในสัญญา สิ้นสุดเดือนมกราคม 2558 และดอกเบ้ียในอัตราเงินใหกูยืม
ขั้นตํ่า (MLR) เริ่มตั้งแตเดือนกุมภาพันธ 2553 โดยดอกเบี้ยคางจายภายหลังการปรับลดจํานวนเงินประมาณ 
3.8 ลานบาท มีกําหนดการจายชําระคืนพรอมกับเงินตนงวดสุดทายในเดือนมกราคม 2558 
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บริษัท ผลิตภณัฑคอนกรีตชลบุรี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 
 

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2556 บริษัทยอยไดจายชําระคืนเงินกูยืมตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้พรอมดอกเบี้ย
คางชําระเปนจํานวน 10.4 ลานบาท โดยไดรับยกหนี้จากเจาหนี้ในสวนของดอกเบี้ยคางจายจํานวน 4.8 ลาน
บาท ซึ่งไดบันทึกเปนสวนหนึ่งของ “รายไดอื่น” ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 
สวนของบริษัทยอย – บริษัท สมารท คอนกรีต จํากัด 
 

ก) บริษัทยอยตองจายชําระเงินตนจํานวน 282.68 ลานบาท โดยจายชําระคืนเปนจํานวน 4 งวด ในจํานวนเงินท่ี
แตกตางกันตามท่ีระบุไวในสัญญา สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2553  
 

ณ วันที ่ 29 ธันวาคม  2553 บริษัทยอยไดจ ัดหาแหลงเง ินกู จากสถาบันการเงินในประเทศอีกแหงหนึ่ง          
(ตามที่กลาวในหมายเหตุ 16)  เพื่อจายชําระคืนเจาหนี้จํานวน 213.0 ลานบาท โดยไดรับยกหนี้จากเจาหนี้ใน
สวนของเงินตนและดอกเบี้ยคางจายจํานวน  106.5 ลานบาท ซึ่งไดบันทึกเปนสวนหนึ่งของ “กําไรจากการ
ปรับโครงสรางหน้ี - สุทธิ” ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
 

หนี้สินท่ีปรับโครงสรางหน้ีดังกลาวขางตนคํ้าประกันโดย 
 

ก) จดจํานองท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสรางของกิจการท่ีเกี่ยวของกันแหงหน่ึง 
 

ข) จํานําใบหุนของบริษัทท่ีกิจการท่ีเกี่ยวของกันแหงหน่ึงถืออยู และ 
 

ค) คํ้าประกันโดยกรรมการบางทาน 
 

เงินกูยืมดังกลาวขางตนมีขอจํากัดบางประการเกี่ยวกับการรวมกิจการ การจําหนายทรัพยสินและอื่น ๆ 
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บริษัท ผลิตภณัฑคอนกรีตชลบุรี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 
 
16. เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินในประเทศหลายแหง แยกแสดงตาม
ระยะเวลาครบกําหนดการจายชําระไดดังน้ี 
 

 พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556  2555  2556  2555 
ครบกําหนดภายในหนึ่งป 68,380  41,280  31,460  4,384 
ครบกําหนดหลังจากหน่ึงปแต        
   -  ไมเกินหาป 233,260  191,547  108,700  17,764 
   -   เกินกวาหาป -  4,549  -  4,549 

 233,260  196,096  108,700  22,313 

รวม 301,640  237,376  140,160  26,697 
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บริษัท ผลิตภณัฑคอนกรีตชลบุรี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 
 
รายละเอียดของเงินกูยืมระยะยาวมีดังน้ี 
 

ลาน
บาท 

  
รอยละ 

  
พันบาท 

  
ระยะเวลา 

    กําหนดชาํระ  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  จายชําระคืนตามสัญญา 
วงเงินกูยืม  อัตราดอกเบี้ย  คืนเดือนละ  2556  2555  2556  2555  เร่ิมตน  สุดทาย 
                 

60  MLR  550      -  26,760      -      -  ธันวาคม  ธันวาคม 
              2545  2560 

230  MLR+0.5  3,528      -  173,919      -      -  มกราคม  ธันวาคม 
     (รวมดอกเบี้ย)          2554  2560 

30  MLR  ตามที่ระบ ุ      -  17,867      -  17,867  ตุลาคม  ตุลาคม 
     ในสัญญา          2550  2561 

10  MLR  205      -  8,830      -  8,830  พฤษภาคม  เมษายน 
              2555  2559 

10  MLR   205      -  10,000      -      -  มกราคม  ธันวาคม 
              2556  2560 

170  MLR-1,  2,840  161,480      -      -      -  กันยายน  สิงหาคม 
  MLR            2556  2561 

145  MLR-1,  2,420  140,160      -  140,160      -  ตุลาคม  กันยายน 
  MLR            2556  2561 
รวมเงินกูยืมระยะยาว  301,640  237,376  140,160  26,697   
หัก สวนทีถ่ึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป  (68,380)  (41,280)  (31,460)  (4,384)   
สุทธิ  233,260  196,096  108,700  22,313   

 

ในป 2556 กลุมบริษัทจายชําระตนเงินกูของธนาคารในประเทศหลายแหงคืนกอนกําหนดโดยกูยืมเงินจากบริษัทท่ี
เกี่ยวของกันแหงหนึ่งและสถาบันการเงินในประเทศแหงหนึ่ง สัญญาเงินกูยืมระยะยาวกับสถาบันการเงินฉบับ
ใหมมีดังตอไปน้ี 
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บริษัท ผลิตภณัฑคอนกรีตชลบุรี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 
 
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน – บริษัท ผลิตภณัฑคอนกรีตชลบุรี จํากัด (มหาชน) 
 

เมื่อวันท่ี 11 กันยายน 2556 บริษัททําสัญญากูยืมเงินกับธนาคารในประเทศแหงหน่ึงจํานวนเงิน 145 ลานบาท เงินกูยืมน้ี
มีอัตราดอกเบ้ียรอยละ MLR ลบรอยละ 1 ตอป สําหรับ 2 ปแรก และอัตราดอกเบ้ียรอยละ MLR สําหรับระยะเวลาท่ี
เหลือ และกําหนดชําระคืนตนเงินกูเปนงวดรายเดือนจํานวนเงินงวดละ 2.42 ลานบาท รวม 60 งวด เริ่มชําระงวดแรก

ภายในสิ้นเดือนของเดือนถัดจากเดือนท่ีเบิกรับเงินกูงวดแรก (เดือนตุลาคม 2556) 
 

เงินกูยืมน้ีคํ้าประกันโดย 
 

(ก)  จดจํานองท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสรางของบริษัทท่ีเกี่ยวของกันแหงหน่ึง มูลคาจํานองรวม 330 ลานบาท 
 

(ข)  จดจํานองท่ีดินของบริษัทท่ีเกี่ยวของกันอีกแหงหน่ึง มูลคาจํานอง 25 ลานบาท และ  
 

(ค)  คํ้าประกันโดยกรรมการบริษัททานหน่ึง มูลคาการคํ้าประกัน 355 ลานบาท  
  

เงินกูยืมน้ีมีเงื่อนไขและขอจํากัดบางประการเกี่ยวกับการดํารงอัตราสวนทางการเงินและอืน่ ๆ 

 
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน – บริษัท สมารทคอนกรีต จํากัด (มหาชน) 
 

เม่ือวันท่ี 7 สิงหาคม 2556  บริษัทยอยทําสัญญากูยืมเงินกับธนาคารในประเทศแหงหน่ึงจํานวนเงิน 170 ลานบาท เพ่ือ
จายชําระตนเงินกูของธนาคารในประเทศแหงหน่ึงคืนกอนกําหนด เงินกูยืมน้ีมีอัตราดอกเบ้ียรอยละ MLR ลบรอยละ 1 
ตอป สําหรับ 2  ปแรก และอัตราดอกเบ้ียรอยละ MLR สําหรับระยะเวลาท่ีเหลือ  และกําหนดชําระคืนตนเงินกูเปนงวด
รายเดือนจํานวนเงินงวดละ 2.84 ลานบาท รวม 60 งวด เริ่มชําระงวดแรกภายในส้ินเดือนของเดือนถัดจากเดือนท่ีเบิก
รับเงินกูงวดแรก (เดือนกันยายน 2556) 
 

เงินกูยืมน้ีคํ้าประกันโดย 
 

(ก)  จดจํานองท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสรางของบริษัท และท่ีดินของบุคคลท่ีเกี่ยวของกันทานหนึ่งมูลคาจํานอง
รวม     215 ลานบาท และ 
 

(ข)  คํ้าประกันโดยกรรมการบริษัททานหน่ึง มูลคาการคํ้าประกัน 215 ลานบาท 
  

เงินกูยืมน้ีมีเงื่อนไขและขอจํากัดบางประการเกี่ยวกับการดํารงอัตราสวนทางการเงินและอืน่ ๆ 
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บริษัท ผลิตภณัฑคอนกรีตชลบุรี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 
 
17. คาตอบแทนสิทธิการเชารับลวงหนา 
 

คาตอบแทนสิทธิการเชาท่ีดินรับลวงหนาท่ีบริษัทยอยเรียกเก็บจากลูกคาตามขอกําหนดในสัญญาเชา ซึ่งมีอายุ 30 ป เริ่ม
ต้ังแตเดือนตุลาคม 2550 ถึงตุลาคม 2580 โดยบริษัทยอยจะไดรับคาตอบแทนคาเชาตลอดอายุสัญญารวม 179.4 ลาน
บาท ในจํานวนน้ีเปนคาตอบแทนสิทธิการเชารับลวงหนาจํานวน 99 ลานบาท ท่ีเหลือเปนคาเชารายปตลอดระยะเวลา
ตามสัญญา บริษัทยอยไดโอนสิทธิรับชําระคาเชารายปของสัญญาเชาดังกลาวเพ่ือชําระหน้ีเงินกูยืมระยะยาวของบริษัท 
  
 

เม่ือวันท่ี 23 กันยายน 2556 บริษัทยอยไดยกเลิกการโอนสิทธิรับชําระคาเชารายปดังกลาว เนื่องจากบริษัทจายชําระหนี้
เงินตนท่ีเหลือใหกับสถาบันการเงิน 
 
18. คาใชจายคางจายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น 
 

 พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556  2555  2556  2555 
เงินมัดจํารับลวงหนา 32,102  49,919  26,493  41,894 
เจาหน้ีอื่น 15,856  16,031  10,302  8,341 
คาใชจายคางจาย 33,138  31,287  19,543  15,362 
ดอกเบ้ียคางจาย 1,579  1,231  787  385 
อื่น ๆ 9,645  14,936  7,244  5,673 

รวม 92,320  113,404  64,369  71,655 
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บริษัท ผลิตภณัฑคอนกรีตชลบุรี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 
 
19. หน้ีสินผลประโยชนของพนักงานหลังออกจากงาน 
 

รายการเคลื่อนไหวของหน้ีสนิผลประโยชนของพนักงานหลังออกจากงานสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 
2555 มีดังน้ี 
 

 
สมมติฐานท่ีสําคัญซ่ึงใชในการคํานวณหน้ีสินผลประโยชนของพนักงานหลังออกจากงานมีดังน้ี 
 

อัตราคิดลด รอยละ 4.0 ตอป ในป 2556 (2555 : รอยละ 4.5 ตอป) 
อัตราการข้ึนเงนิเดือน รอยละ 4.5  5.0 และ 5.9 ตอป ในป 2556 (2555 : รอยละ 3 และ 5 ตอป) 
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน รอยละ 4 และ 5 ตอป 
อัตราการเสียชีวิต ตามอัตราของตารางมรณะไทย (ป 2551) 
อัตราการทุพพลภาพ รอยละ 15 ของตารางมรณะไทย (ป 2551) 
 
 
 
 

 พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556  2555  2556  2555 
หนี้สินผลประโยชนของพนักงานหลังออกจากงาน        
ณ วันท่ี 1 มกราคม 19,180  15,186  15,581  12,508 

ตนทุนบริการงวดปจจุบัน 2,246  2,311  1,595  1,767 
ตนทุนดอกเบ้ีย 750  640  601  532 
กําไร (ขาดทุน) ตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย 960  1,043  709  774 

คาใชจายท่ีรับรูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 3,956  3,994  2,905  3,073 

ผลประโยชนของพนักงานจายชําระระหวางป (276)  -  -  - 
หนี้สินผลประโยชนของพนักงานหลังออกจากงาน        
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  22,860  19,180  18,486  15,581 
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บริษัท ผลิตภณัฑคอนกรีตชลบุรี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 
 
20. ทุนเรือนหุน ใบสําคัญแสดงสิทธิ ทุนสํารองตามกฎหมาย และการจายปนผล  
 

ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทเม่ือวันท่ี 16 กันยายน 2554 มีมติอนุมัติ ดังตอไปนี้ 
 

ก)  ใหออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัทครั้งท่ี 1 (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ ครั้งท่ี 1” 
หรือ “CCP-W1”) ชนิดระบุช่ือผูถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได จํานวน 155 ลานหนวย ใหแกผูถือหุนสามัญ
เดิมของบริษัทท่ีมีสิทธิไดรับใบสําคัญแสดงสิทธิโดยไมคิดมูลคา ในอัตรา 2 หุนสามัญเดิม : 1 ใบสําคัญแสดงสิทธิ 
โดยใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย มีสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทได 1 หุน ในราคาหุนละ 1 บาท เงินเพิ่มทุนท่ี
ไดรับจากการใชสิทธิจะนําไปใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ใบสําคัญแสดงสิทธิมีอายุ 3 ปนับจากวันท่ีออก
ใบสําคัญแสดงสิทธิ (วันท่ี 30 กันยายน 2554) ถึง วันท่ี 29 กันยายน 2557 เริ่มใชสิทธิเมื่อครบกําหนด 1 ปนับจาก
วันออกใบสําคัญแสดงสิทธิ (วันท่ี 28 ธันวาคม 2555) โดยใชสิทธิไดทุกวันทําการสุดทายของทุก ๆ ไตรมาส รวม
ท้ังส้ิน 8 ครั้งตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ   

ข)  เพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 155 ลานหุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท และจัดสรรหุนเพิ่มทุนดังกลาวเพ่ือ
รองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัทครั้งท่ี 1 (CCP-W1) และ 

ค)  แกไขหนังสือบรคิณหสนธิใหสอดคลองกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท 
 
บริษัทไดจดทะเบียนมติการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนจากเดิม 310 ลานบาท เปน 465 ลานบาท (แบงเปน 465 ลานหุน
สามัญ มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท) กับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันท่ี 28 กันยายน 2554 
 
 

ในการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 1/2556 เมื่อวันท่ี 10 กันยายน 2556 ผูถือหุนมีมติดังตอไปนี้ 
 

ก) ลดทุนจดทะเบียนจาก 465,000,000 บาท เปน 464,991,583 บาท โดยการตัดหุนสามัญท่ียังไมไดออกจําหนาย
 จํานวน 8,417 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท รวมเปนเงิน 8,417 บาท และแกไขหนังสือบริคณหสนธิให
 สอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียน บริษัทจดทะเบียนการลดทุนดังกลาวกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันท่ี 16 
 กันยายน 2556  
 

ข) จัดสรรเปนทุนสํารองตามกฎหมายและจายปนผลจากผลการดําเนินงานสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 
 มิถุนายน 2556 ดังน้ี 
 

 1. จัดสรรเปนทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 3,060,800 บาท คิดเปนรอยละ 5 ของกําไรสุทธิ  
 2. จายปนผลในอัตรา 0.1414 บาทตอหุน แบงเปน 
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บริษัท ผลิตภณัฑคอนกรีตชลบุรี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 
 
  2.1 จายปนผลเปนหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวนไมเกิน 50 ลานหุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท ใหแกผูถือ
   หุนสามัญของบริษัทในอัตรา 7.8572 หุนเดิม : 1 หุนปนผล คิดเปนอัตราการจายปนผลเปนหุน
    สามัญ 0.1272 บาทตอหุน 
 

  2.2 จายปนผลเปนเงินสดจํานวนไมเกิน 5.6 ลานบาท คิดเปนอัตราการจายปนผล 0.0142 บาทตอหุน 
   

  บริษัทจายหุนปนผลจํานวน  49,996,203 หุน และเงินปนผลจํานวน 5,580,738.96 บาท ใหแกผูถือหุนเม่ือ   
  วันท่ี 25 กันยายน 2556  
 

ค) ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทครั้งท่ี 2 (CCP-W2) ชนิดระบุช่ือผูถือ
 และสามารถโอนเปลี่ยนมือไดจํานวนไมเกิน 100 ลานหนวย ใหแกผูถือหุนสามัญเดิมของบริษัทท่ีมีสิทธิ
 ไดรับใบสําคัญแสดงสิทธิโดยไมคิดมูลคา ในอัตรา 4.4286 หุนสามัญเดิม : 1 ใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยใบสําคัญ 
 แสดงสิทธิ 1 หนวย มีสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทได 1 หุน ในราคาหุนละ 1 บาท ใบสําคัญแสดงสิทธิมีอายุ 3 ป
 นับจากวันท่ีออกใบสําคัญแสดงสิทธิ (วันท่ี 1 ตุลาคม 2556) ถึง วันท่ี 30 กันยายน 2559 เริ่มใชสิทธิครั้งแรกใน
 วันท่ี 30 ธันวาคม 2556 โดยใชสิทธิไดทุกวันทําการสุดทายของทุก ๆ ไตรมาส 
  

ง) เพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 178 ลานบาท โดยการออกหุนสามัญจํานวน 178 ลานหุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท 
โดยจัดสรรเพือ่รองรับการจายหุนปนผล รองรับการปรับสิทธิ CCP-W1 และรองรับการใชสิทธิแปลงสภาพ  
CCP-W2 และแกไขหนังสือบรคิณหสนธิใหสอดคลองกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียน 

 

 บริษัทจดทะเบียนเพิ่มทุนจาก 464,991,583 บาท เปน 642,991,583 บาท แบงเปนหุนสามัญ 642,991,583 หุน มูล
คาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท กับกระทรวงพาณิชยแลวเมื่อวันท่ี 17 กันยายน 2556 และจดทะเบียนการเปลี่ยนแปลง
ทุนชําระแลวเปนจํานวน 442,852,903 บาท กับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันท่ี 23 กันยายน 2556 

 

จากการท่ีผูถือหุนมีมติใหจายปนผลเปนหุนสามัญตามท่ีกลาวในขอ ข) และใหออก CCP-W2 ตามท่ีกลาวในขอ ค) เขา
เงื่อนไขการปรบัสิทธิของ CCP-W1 ตามขอกําหนดสิทธิเพื่อรักษาผลประโยชนของผูถือหุน CCP-W1 เมื่อวันท่ี 13 และ 
24 กันยายน 2556 บริษัททําการปรับราคาใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิ โดยมรีายละเอียดดังน้ี 
 

รายการ  สิทธิเดิม  สิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง 
ราคาใชสิทธิ  1 บาทตอหุน  0.749 บาทตอหุน 
อัตราการใชสิทธิ  1 หุนสามัญ ตอ 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิ  1.334 หุนสามัญ ตอ 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิ 
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บริษัท ผลิตภณัฑคอนกรีตชลบุรี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 
 
เนื่องจากราคาใชสิทธิหลังการปรับสิทธิดังกลาวมีราคาตํ่ากวามูลคาท่ีตราไวตอหุนของบริษัท (1 บาทตอหุน) โดย
บริษัทไมสามารถเสนอขายหุนตํ่ากวามูลคาท่ีตราไวตอหุนไดเนื่องจากขัดตอพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 
2535 มาตรา 52 ดังน้ัน บริษัทมีความจําเปนตองขอแกไขราคาใชสิทธิแปลงสภาพ CCP-W1 ใหถูกตองตามขอกําหนด
ของกฎหมายดังกลาว เมื่อวันท่ี 16 ตุลาคม 2556 บริษัททําการปรับราคาใชสิทธิ (หลังการปรับสิทธิ) เปน 1 บาทตอหุน 
ซึ่งเทากับมูลคาท่ีตราไวตอหุน 
 

การแกไขราคาใชสิทธิตามท่ีกลาวขางตน สงผลกระทบตอราคาซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของผูใชสิทธิแปลงสภาพ CCP-
W1 ครั้งท่ี 4 เมื่อวันท่ี 30 กันยายน 2556 และอาจสงผลกระทบดานการลดลงของราคา CCP-W1 บนกระดานซ้ือขาย
หลักทรัพย (Price Dilution) ในการน้ีประธานกรรมการของบริษัทยินดีจะรับผิดชอบเปนการสวนตัวใหแกผูไดรับ
ผลกระทบจากการแกไขราคาใชสิทธิของ CCP-W1 โดยจะดําเนินการชดเชยแบงเปน 2 กลุมดังน้ี 
 

กลุมท่ี 1  กลุมผูใชสิทธิ CCP-W1 ครั้งท่ี 4 และไดรับจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน  
 

จะไดรับการชดเชยสวนตางของราคาหุนสามัญซึ่งเปนราคาใชสิทธิท่ีแกไขใหถูกตองแลวกบัราคาใชสิทธิท่ีผูใชสิทธิ
ชําระมาแลวเพื่อการใชสิทธิแปลงสภาพ หรอืชดเชยใหเทากับ 0.251 บาทตอหุน เปนจํานวนเงินชดเชยท้ังส้ิน 2.2 ลาน
บาท โดยประธานกรรมการไดดําเนินการโอนเงินชดเชยดงักลาวเขาบัญชีจองซือ้หุนเพิ่มทุนของบริษัทเพ่ือใหจํานวน
เงินชําระคาหุนเพ่ิมทุนครบถวนตามจํานวนเมื่อวันท่ี 15 ตุลาคม 2556  
 

กลุมท่ี 2 กลุมผูถือ CCP-W1 ท่ียังไมไดใชสิทธิ 
  

จะไดรับชดเชยเทากับ 0.251 บาทตอหนวยของ CCP-W1 ท่ีแตละรายถืออยู เปนจํานวนเงินชดเชย 16.5 ลานบาท โดย
ประธานกรรมการจะจายเงินชดเชยดังกลาวเปนเช็คเงินสดของธนาคารระบุช่ือผูรับเงิน คือผูถือ CCP-W1 ท่ีมีรายช่ือ
เปนผูถือหลักทรัพยอยูภายหลงัตลาดหลักทรพัยปดทําการซ้ือขาย ณ วันท่ี 16 ตุลาคม 2556 โดยดําเนินการจายชดเชยให
แลวเสร็จภายในวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2556 
 

 
 



 

109 
 

บริษัท ผลิตภณัฑคอนกรีตชลบุรี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 
 
21. ทุนเรือนหุน 
 

บริษัท ผลิตภัณฑคอนกรีตชลบุรี จํากัด (มหาชน) 
 

- ทุนเรือนหุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัทคร้ังที่ 1 (CCP-W1)  
 

เม่ือวันท่ี 28 ธันวาคม 2555 ใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 53,798,500 หนวย ไดถูกนํามาใชซื้อหุนสามัญจํานวน 
53,798,500 หุน เงินรับจากการใชสิทธิซื้อหุนจํานวน 53.8 ลานบาท บริษัทไดจดทะเบียนการเพิ่มทุนชําระแลวกับ
กระทรวงพาณิชยเมื่อวันท่ี 7 มกราคม 2556 
 

เมื่อวันท่ี 29 มีนาคม 2556 ใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 17,843,400 หนวย ไดถูกนํามาใชซื้อหุนสามัญจํานวน 
17,843,400 หุน เงินรับจากการใชสิทธิซื้อหุนจํานวน 17.8 ลานบาท บริษัทไดจดทะเบียนการเพิ่มทุนชําระแลวกับ
กระทรวงพาณิชยเมื่อวันท่ี 3 เมษายน 2556 
 

เม่ือวันท่ี 28 มิถุนายน 2556 ใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 11,214,800 หนวย ไดถูกนํามาใชซื้อหุนสามัญจํานวน 
11,214,800 หุน เงินรับจากการใชสิทธิซื้อหุนจํานวน 11.2 ลานบาท บริษัทไดจดทะเบียนการเพิ่มทุนชําระแลวกับ
กระทรวงพาณิชยเมื่อวันท่ี 8 กรกฎาคม 2556 
 

เมื่อวันท่ี 30 กันยายน 2556 ใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 6,526,000 หนวย ไดถูกนํามาใชซื้อหุนสามัญจํานวน 8,705,682 
หุน บริษัทไดรับเงินจากการใชสิทธิซื้อหุนจํานวน 6.5 ลานบาท เมื่อวันท่ี 30 กันยายน 2556 และบริษัทไดรับเงินสวนท่ี
เหลือจํานวน 2.2 ลานบาท เมื่อวันท่ี 15 ตุลาคม 2556 (ดูหมายเหตุ 20) บริษัทไดจดทะเบียนการเพ่ิมทุนชําระแลวกับ
กระทรวงพาณิชยเมื่อวันท่ี 18 ตุลาคม 2556 
 

เม่ือวันท่ี 27 ธันวาคม 2556 ใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 16,265,400 หนวย ไดถูกนํามาใชซื้อหุนสามัญจํานวน 
21,698,042 หุน บริษัทไดรับเงินจากการใชสิทธิซื้อหุนจํานวน 21.7 ลานบาท  
 
- ทุนเรือนหุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัทคร้ังที่ 2 (CCP-W2)  
 

เม่ือวันท่ี 27 ธันวาคม 2556 ใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 13,388,872 หนวย ไดถูกนํามาใชซื้อหุนสามัญจํานวน 
13,388,872 หุน บริษัทไดรับเงินจากการใชสิทธิซื้อหุนจํานวน 13.4 ลานบาท  
 
บริษัทไดจดทะเบียนการเพ่ิมทุนชําระแลวของการใชใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญเมื่อวันท่ี 27 ธันวาคม 2556 กับ
กระทรวงพาณิชยเมื่อวันท่ี 6 มกราคม 2557 
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บริษัท ผลิตภณัฑคอนกรีตชลบุรี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 
 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทมีทุนท่ีออกและชําระแลว และใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของ
บริษัทท่ียังไมไดใชสิทธิ ดังตอไปนี้ 

  จํานวน 

  2556  2555 
ทุนท่ีออกและชําระแลว (บาท)  486,645,499  363,798,500 
 

    

ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัท     
    ท่ียังไมไดใชสิทธิ (หนวย)     
- CCP-W1  49,343,483  101,193,083 
- CCP-W2  86,606,683  - 
 
ทุนเรือนหุน – บริษัท สมารทคอนกรีต จํากัด (มหาชน) 
 

ในการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 1/2555 เมื่อวันท่ี 17 ตุลาคม 2555 ผูถือหุนของบริษัท สมารทคอนกรีต จํากัด 
(มหาชน) (“บริษัทยอย”) มีมติอนุมัติแผนการนําบริษัทยอยเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (Spin-off) 
และอนุมัติหลักการในการจัดโครงสรางทุนของบริษัทยอยตามแผน Spin-off อาทิ การลดทุนโดยการเปลี่ยนแปลง
มูลคาหุนท่ีตราไว การเพ่ิมทุน และการแกไขหนังสือบริคณหสนธิ เปนตน 
 

บริษัทยอยมีการลดทุนจํานวน 140.5 ลานบาท จากจํานวน 530,000,000 บาท (53,000,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท) 
เปน 389,550,000 บาท (389,550,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท) เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทยอย ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2555 เปนจํานวนเงิน 137.9 ลานบาท โดยทุนท่ีลดเกินกวาผลขาดทุนสะสมขางตนจํานวนเงินสุทธิ 2.5 ลาน
บาท แสดงรวมอยูในบัญชี “คาใชจายคางจายและหน้ีสินหมุนเวียนอื่น”  ท้ังน้ีบริษัทยอยไดจดทะเบียนลดทุนดังกลาว
กับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันท่ี 18 กุมภาพันธ 2556 
 
ทุนเรือนหุน – บริษัท ซีซีพี เพวิ่งสโตนส จํากัด (เดิมชื่อบริษัท ศรีราชาออรคิด จํากัด) 
 

ในการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 1/2556 และ 2/2556 เมื่อวันท่ี 31 สิงหาคม 2556  และวันท่ี 30 กันยายน 2556 
ตามลําดับ ผูถือหุนของบริษัทยอยมีมติดังตอไปนี้ 
 

ก) เปลี่ยนช่ือบริษัทยอยเปน บริษัท ซีซีพี เพวิ่งสโตนส จํากัด แกใขวัตถุประสงค และหนังสือบริคณหสนธิของ
 บริษัทยอย  
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บริษัท ผลิตภณัฑคอนกรีตชลบุรี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 
 
ข) เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1 ลานบาท (10,000 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท เรียกชําระเต็มมูลคาแลว) เปน 50 ลาน
 บาท (500,000 หุน มูลคาหุนละ 100) โดยเรียกชําระคาหุนสวนท่ีเพิ่มจํานวน 490,000 หุนในอัตรารอยละ 100 
 ของมูลคาหุน 
 
บริษัทยอยจดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงดังกลาวขางตนกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันท่ี 9 กันยายน 2556 
 

บริษัทลงทุนในหุนเพิ่มทุนของบริษัทยอยจํานวน 450,000 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท เปนจํานวนเงิน 45.0 ลานบาท คิด
เปนสัดสวนการถือหุนรอยละ 90  
 
22. สวนเกินมูลคาหุน 
 

ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษัทเสนอขายหุนสูงกวามูลคา
หุนท่ีจดทะเบียนไว  บริษัทตองนําคาหุนสวนเกินนี้ต้ังเปนทุนสํารอง (“สวนเกินมูลคาหุน”) บัญชีทุนสํารองน้ีจะนําไป
จายเปนเงินปนผลไมได  
 
23. สํารองตามกฎหมาย 
 

ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะตองจัดสรรทุนสํารอง (“สํารอง
ตามกฎหมาย”) อยางนอยรอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาสํารองดังกลาว
มีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสํารองน้ีจะนําไปจายเปนเงินปนผลไมได 
 
24. ภาษีเงินไดนิติบุคคล 

 

พระราชบัญญัติออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการลดอัตราและยกเวนรัษฎากรฉบับท่ี 530 พ.ศ. 2554 ลง
วันท่ี 21 ธันวาคม 2554 กําหนดใหลดอัตราภาษีเงินไดสําหรับบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลเปนระยะเวลาสามรอบ
ระยะเวลาบัญชีจากอัตรารอยละ 30 คงเหลือในอัตรารอยละ 23 สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีแรกและรอยละ 20 สําหรับ
สองรอบระยะเวลาบัญชีถัดมาเปนการช่ัวคราว ท้ังน้ี เริ่มต้ังแตรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 
2555  
 

บริษัทใชอัตราภาษีเงินไดรอยละ 20 และรอยละ 23 ในการคํานวณภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 
ธันวาคม 2556 และ 2555 ตามลําดับ 
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บริษัท ผลิตภณัฑคอนกรีตชลบุรี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 
 
ท้ังน้ี ฝายบริหารของบริษัทเช่ือวาอัตราภาษีเงนิไดท่ีจะประกาศใชภายหลังป 2557 จะยังคงเปนอัตรารอยละ 20 ตอไป 
 

ภาษีเงินไดท่ีบันทึกเปนคาใชจายสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบดวยรายการดังตอไปนี้ 
 

  งบการเงินรวม (พันบาท) 

  2556  2555 
ภาษีเงินไดคํานวณจากกําไรทางบัญชีตามอัตราภาษีท่ีประกาศใช     

   (รอยละ 20 ในป 2556 และรอยละ 23 ในป 2555)  103,061  60,704 
ผลกระทบจากรายการท่ีเปนรายจายตองหามทางภาษี  (3,084)  2,714 
ผลกระทบจากรายการท่ีสามารถหักเปนรายจายไดเพิ่มเติม  (315)  (171) 
ผลกระทบจากรายการท่ีสามารถหักเปนรายจายได (ขาดทุนยกมา)  (26,859)  (22,797) 
ภาษีเงินไดคํานวณจากกําไรทางภาษี  72,803  40,450 
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีลดลง  36,605  23,467 
ภาษีเงินไดท่ีแสดงในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  109,408  63,917 

 
 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ (พันบาท) 

  2556  2555 
ภาษีเงินไดคํานวณจากกําไรทางบัญชีตามอัตราภาษีท่ีประกาศใช     

   (รอยละ 20 ในป 2556 และรอยละ 23 ในป 2555)  29,170  40,138 
ผลกระทบจากรายการท่ีเปนรายจายตองหามทางภาษี  2,279  1,005 
ผลกระทบจากรายการท่ีสามารถหักเปนรายจายไดเพิ่มเติม  (307)  (159) 
ผลกระทบจากรายการท่ีสามารถหักเปนรายจายได (ขาดทุนยกมา)  -  (957) 
ภาษีเงินไดคํานวณจากกําไรทางภาษี  31,142  40,027 
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีลดลง (เพ่ิมข้ึน)  (351)  1,702 
ภาษีเงินไดท่ีแสดงในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  30,791  41,729 

 



 

113 
 

บริษัท ผลิตภณัฑคอนกรีตชลบุรี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 
 
รายการเคลื่อนไหวของสินทรพัยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีท่ีเกิดข้ึนในระหวางป    มีดังน้ี 
 

 งบการเงินรวม (พันบาท) 
 ณ วันท่ี 1  รับรูในกําไร  ณ วันท่ี 31  รับรูในกําไร  ณ วันท่ี 31 

 มกราคม 2555  หรือขาดทุน  ธันวาคม 2555  หรือขาดทุน  ธันวาคม 2556 

         

ผลขาดทุนยกมา 58,124  (22,673)  35,451  (32,572)  2,879 
คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 25,876 (2,469)  23,407  (1,734)  21,673 
อื่น ๆ 20,763 1,675  22,438  (2,299)  20,139 

รวม 104,763 (23,467)  81,296  (36,605)  44,691 

 
 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ (พันบาท) 
 ณ วันท่ี 1  รับรูในกําไร  ณ วันท่ี 31  รับรูในกําไร  ณ วันท่ี 31 

 มกราคม 2555  หรือขาดทุน  ธันวาคม 2555  หรือขาดทุน  ธันวาคม 2556 

         

คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 13,917 (236)  13,681  (371)  13,310 
อื่น ๆ 11,547 (1,466)  10,081  722  10,803 

รวม 25,464 (1,702)  23,762  351  24,113 
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บริษัท ผลิตภณัฑคอนกรีตชลบุรี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 
 
25. คาใชจายตามลกัษณะ 
 

รายการคาใชจายแบงตามลักษณะประกอบดวยรายการคาใชจายท่ีสําคัญดังตอไปนี้ 
 

 พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556  2555  2556  2555 
การเปลี่ยนแปลงในสินคาคงเหลือและ     
   สินคาก่ึงสําเร็จรูป 33,300 (36,135) (13,231) (6,904) 
วัตถุดิบ อะไหลและวัสดุโรงงานใชไป 1,094,116 993,336  895,378 797,246 
ซื้อสินคาสําเร็จรูปเพ่ือขาย 496,358 453,913  - - 
เงินเดือน คาแรงและผลประโยชนอื่น      
   ของพนักงาน 248,016 251,014  174,595 170,735 
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 110,251 121,323  53,910 65,192 
 
26. กําไรตอหุน 
 

กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน 
 

กําไรตอหุนข้ันพื้นฐานสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 คํานวณโดยการหารกําไรสําหรับปดวยจํานวน
ถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของหุนสามัญท่ีออกจําหนายแลวระหวางป โดยไดปรับจํานวนหุนตามสัดสวนท่ีเปลี่ยนไปของ
จํานวนหุนสามัญท่ีเกิดจากการใชสิทธิ CCP-W1 ซื้อหุนสามัญของบริษัทโดยใชสิทธิครั้งท่ีหนึ่งเม่ือวันท่ี 28 ธันวาคม 
2555 จํานวน 53.8 ลานหุน ครั้งท่ีสองเม่ือวันท่ี 29 มีนาคม 2556 จํานวน 17.8 ลานหุน ครั้งท่ีสามเม่ือวันท่ี 28 มิถุนายน 
2556 จํานวน 11.2 ลานหุน ครั้งท่ีสี่เมื่อวันท่ี 30 กันยายน 2556 จํานวน 6.5 ลานหุน ครั้งท่ีหาเม่ือวันท่ี 27 ธันวาคม 2556 
จํานวน 16.3 ลานหุน การจายหุนปนผล เมื่อวันท่ี 25 กันยายน 2556 จํานวน 49.9 ลานหุน และการใชสิทธิ CCP-W2 ซื้อ
หุนสามัญของบริษัทโดยใชสิทธิครั้งท่ีหนึ่งเม่ือวันท่ี 27 ธันวาคม 2556 จํานวน 13.4 ลานหุน 
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บริษัท ผลิตภณัฑคอนกรีตชลบุรี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 
 
 พันบาท/พันหุน 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556  2555  2556  2555 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม     
จํานวนหุนสามญัถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก     
ท่ีออก ณ วันท่ี 1 มกราคม 363,799 310,000 363,799 310,000 
ผลกระทบจากหุนท่ีแปลงสิทธิและออกหุนใหม 71,941 588 71,941 588 
จํานวนหุนสามญัถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก                
 (ข้ันพื้นฐาน) 435,740 310,588 435,740 310,588 

 
    

กําไรสําหรับป 392,841 192,767 115,056 132,787 
กําไรตอหุนข้ันพื้นฐาน (บาท) 0.902 0.621 0.264 0.428 
 

    

 
กําไรตอหุนปรับลด 
 

กําไรตอหุนปรับลดสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 คํานวณโดยการหารกําไรสําหรับปดวยจํานวนถัว
เฉลี่ยถวงนํ้าหนักของหุนสามัญท่ีออกจําหนายแลวระหวางป โดยไดปรับจํานวนหุนตามสัดสวนท่ีเปลี่ยนไปของจํานวน
หุนสามัญท่ีเกิดจากการใชสิทธิ CCP-W1 ซื้อหุนสามัญของบริษัทโดยใชสิทธิครั้งท่ีหนึ่งเม่ือวันท่ี 28 ธันวาคม 2555 
จํานวน 53.8 ลานหุน ครั้งท่ีสองเม่ือวันท่ี 29 มีนาคม 2556 จํานวน 17.8 ลานหุน ครั้งท่ีสามเม่ือวันท่ี 28 มิถุนายน 2556 
จํานวน 11.2 ลานหุน ครั้งท่ีสี่เมื่อวันท่ี 30 กันยายน 2556 จํานวน 6.5 ลานหุน และครั้งท่ีหาเม่ือวันท่ี 27 ธันวาคม 2556 
จํานวน 16.3 ลานหุน การจายหุนปนผล เมื่อวันท่ี 25 กันยายน 2556 จํานวน 49.9 ลานหุน และการใชสิทธิ CCP-W2 ซื้อ
หุนสามัญของบริษัทโดยใชสิทธิครั้งท่ีหนึ่งเม่ือวันท่ี 27 ธันวาคม 2556 จํานวน 13.4 ลานหุน และไดปรับปรุงจํานวนหุน
สามัญท่ีใชในการคํานวณกําไรตอหุนของปกอนท่ีนํามาเปรียบเทียบ โดยถือเสมือนวาการใชสิทธิซื้อหุนสามัญไดเกิดข้ึน
ต้ังแตวันเริ่มตนของงวดแรกท่ีเสนอรายงานและปรับปรุงผลกระทบของหุนปรับลด แสดงการคํานวณดังน้ี 
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บริษัท ผลิตภณัฑคอนกรีตชลบุรี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 
 
 พันบาท/พันหุน 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556  2555  2556  2555 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม     
จํานวนหุนสามญัถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก                 
 (ข้ันพื้นฐาน) 435,740 310,588 435,740 310,588 
ผลกระทบจากการใชสิทธิของใบสําคัญแสดง     
สิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญ 173,221 147,490 173,221 147,490 
จํานวนหุนสามญัถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก  (ปรับลด) 608,961 458,078 608,961 458,078 
     

กําไรสําหรับป 392,841 192,767 115,056 132,787 
กําไรตอหุนปรบัลด (บาท) 0.645 0.420 0.189 0.290 
 
27. ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 
 

รายไดจากการขาย รายไดอื่น ตนทุนขาย คาใชจายอื่นและกําไรขาดทุนกอนคาใชจายภาษีเงินไดเปนขอมูลทางการเงินท่ี
สําคัญ และเปนขอมูลหลักซึ่งถูกนําเสนอใหกับผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการดําเนินงานอยางสมํ่าเสมอและถูกใช
ในการประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน กลุมบริษัทดําเนินธุรกิจสวนใหญในประเทศไทยในหลายธุรกิจไดแก 
ธุรกิจผลิตและจําหนายวัสดุกอสราง ธุรกิจใหเชาทรัพยสินและธุรกิจใหบริการขนสง ในระหวางปสิ้นสุดวันท่ี 31 
ธันวาคม 2556 และ 2555 กลุมบริษัทไมมีกิจกรรมท่ีเปนสาระสําคัญในสวนงานธุรกิจใหเชาทรัพยสินและธุรกิจ
ใหบริการขนสง ดังน้ันจึงไมมีการแสดงขอมูลจําแนกตามสวนงานท้ังสวนงานธุรกิจและสวนงานทางภูมิศาสตร 
 
28. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
 

กลุมบริษัทไดจัดต้ังกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับพนักงานของกลุมบริษัทบนพ้ืนฐานความสมัครใจของพนักงานใน
การเปนสมาชิกของกองทุน โดยพนักงานจายเงินสะสมและกลุมบริษัทจายเงินสมทบในอัตราเทากันรอยละ 2 ของ
เงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุนสํารองเล้ียงชีพนี้ไดจดทะเบียนเปนกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามขอกําหนดของ
กระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดยผูจัดการกองทุนท่ีไดรับอนุญาต กลุมบริษัทจายสมทบเขากองทุนสํารองเลี้ยง
ชีพดังน้ี 
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บริษัท ผลิตภณัฑคอนกรีตชลบุรี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 

  พันบาท 
  2556  2555 

งบการเงินรวม  489  293 
     

งบการเงินเฉพาะกิจการ  402  280 
 
29. เคร่ืองมือทางการเงิน 
 

นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางดานการเงิน 
 

กลุมบริษัทมีความเส่ียงจากการดําเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบ้ียและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศ และจากการไมปฏิบัติตามขอกําหนดตามสัญญาของคูสัญญา กลุมบริษัทไมมีการออกเครื่องมือทางการเงิน
ท่ีเปนตราสารอนุพันธเพ่ือการคา 
 

ความเสี่ยงจากเงินตราตางประเทศ 
 

กลุมบริษัทมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ซึ่งเกิดจากการซ้ือและขายท่ีเปนเงินตราตางประเทศ  
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 กลุมบริษัทไมมียอดคงเหลือของสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา โดย
ยอดคงเหลือของสินทรัพยและหน้ีสินท่ีเปนเงินตราตางประเทศท่ีครบกําหนดภายในหนึ่งปท่ีไมไดประกันความเส่ียงมี
ดังน้ี  
 พันบาท 
 2556  2555 
 สินทรัพย  หนี้สิน  สินทรัพย  หนี้สิน 
เหรียญสหรัฐอเมริกา -  138,960  556  69,896 
รูฟญา -  -  -  1,575 
ผูบริหารเช่ือวาความเส่ียงท่ีเกิดจากอัตราแลกเปลี่ยนดังกลาวไมเปนสาระสําคัญ 
 

ความเสี่ยงทางดานสินเชื่อ 
 

ความเส่ียงทางดานสินเช่ือ คือ ความเสี่ยงท่ีลูกคาหรือคูสัญญาไมสามารถชําระหน้ีแกกลุมบริษัทตามเง่ือนไขท่ีตกลงไว
เมื่อครบกําหนด 
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บริษัท ผลิตภณัฑคอนกรีตชลบุรี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 
 
ฝายบริหารไดกําหนดนโยบายทางดานสินเช่ือและการควบคุมความเส่ียงทางดานสินเช่ือดังกลาวโดยสมํ่าเสมอ โดยการ
วิเคราะหฐานะการเงินของลูกคาทุกรายท่ีขอวงเงินสินเช่ือ และคาดวาไมมีความเสี่ยงจากสินเช่ือท่ีเปนสาระสําคัญ ณ 
วันท่ีรายงาน ความเส่ียงทางดานสินเช่ือแสดงไวในราคาตามบัญชีของสินทรัพยทางการเงินแตละรายการ ณ วันท่ี
รายงาน  
 

ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลอง 
 

กลุมบริษัทมีการควบคุมความเส่ียงจากการขาดสภาพคลองโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ใหเพียงพอตอการดําเนินงานของกิจการและเพื่อทําใหผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง 
 

มูลคายุติธรรม 
 

มูลคายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินท่ีผูซื้อและผูขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพยหรือชําระหน้ีสินกัน ในขณะที่ท้ังสอง
ฝายมีความรอบรูและเต็มใจในการแลกเปลี่ยนกันในราคาตลาด ในการพิจารณามูลคายุติธรรมของสินทรัพยทางการเงิน
และหน้ีสินทางการเงิน  กลุมบริษัทมีการพิจารณาสถานการณปจจุบันของตนทุนท่ีเกิดจากการแลกเปลี่ยนหรือชําระ
หนี้สินภายใตเครื่องมือทางการเงิน 
กลุมบริษัทใชวิธีการและสมมติฐานดังตอไปนี้ในการประมาณมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน 
 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นมีราคาตามบัญชีใกลเคียงกับมูลคายุติธรรมเนื่องจาก
เครื่องมือทางการเงินเหลาน้ีจะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้น 
 

เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม ซึ่งไมมีราคาขายในตลาด  ไมสามารถคํานวณมูลคายุติธรรมไดอยางเหมาะสม 
 

เงินกูยืมระยะส้ัน เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่นมีราคาตามบัญชีของหน้ีสินทางการเงินใกลเคียงกับมูลคายุติธรรม 
เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินเหลาน้ีจะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้น 
 

เงินกูยืมระยะยาวสวนใหญมีอัตราดอกเบ้ียลอยตัวตามอัตราตลาดมีราคาตามบัญชีใกลเคียงกับมูลคายุติธรรม 
 
30. การบริหารจัดการทุน 
 

วัตถุประสงคในการบริหารจดัการทุนท่ีสําคัญของกลุมบริษัท คือการจัดใหมีซึ่งโครงสรางทางการเงินท่ีเหมาะสมและ
การดํารงไวซึง่ความสามารถในการดําเนินธุรกิจอยางตอเนือ่ง  
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 กลุมบริษัทมีอัตราสวนหน้ีสินตอทุนเทากับ 1.15 : 1 และ  2.96 : 1 และบริษัทมี
อัตราสวนหนี้สนิตอทุนเทากับ 0.89 : 1   และ  1.32 : 1   ตามลําดับ 
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บริษัท ผลิตภณัฑคอนกรีตชลบุรี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 
 
31. ภาระผูกพัน 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 
 

ก) กลุมบริษัทมีสัญญาเชาท่ีดินหลายฉบับ เปนระยะเวลาตาง ๆ กัน สิ้นสุดเดือนมกราคม 2571 กลุมบริษัทผูกพันท่ี
จะตองจายคาเชาภายใตสัญญาดังกลาวดังน้ี 
 

 พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ภายในระยะเวลาหน่ึงป 3,351  8,173 
ระยะเวลามากกวาหน่ึงปถึงหาป 4,918  8,179 
ระยะเวลามากกวาหาป 4,955  594 

รวม 13,224  16,946 

 
ข) บริษัทยอยมีภาระผูกพันภายใตสัญญากอสรางโรงงานและซ้ือเครื่องจักร เปนจํานวนเงินรวม 3.9 ลานบาท และ 

1.4 ลานเหรียญดอลลารสหรัฐ 
 

32. หน้ีสินที่อาจเกดิขึ้น 
 

ณ  วันท่ี  31 ธันวาคม 2556 กลุมบริษัทมีหนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการท่ีธนาคารในประเทศหลายแหงออกหนังสือคํ้า
ประกันกลุมบริษัทใหกับรัฐวิสาหกิจและบริษัทเอกชนหลายแหงเปนจํานวนเงินรวม 152.1 ลานบาท  
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บริษัท ผลิตภณัฑคอนกรีตชลบุรี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 
 

33. รายไดอ่ืน 
 

รายไดอื่นประกอบดวยรายการรายไดท่ีสําคัญดังตอไปนี้ 
 

 พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556  2555  2556  2555 
     
กําไรจากการขายทรัพยสิน (ดูหมายเหตุ 35) 285,463 85,208* 5,764 82,505* 
กําไรจากการปรับโครงสรางหนี้        
    (ดูหมายเหตุ 15) 9,676 -  4,831 - 
ดอกเบ้ียรับ 956 450  3,657 3,264 
อื่น ๆ 17,260 13,429 19,211 15,165 
รวม 313,355 99,087 33,463 100,934 

 
* เมื่อวันท่ี 28 กันยายน 2555 บริษัท (ผูขาย) ไดดําเนินการโอนกรรมสิทธิท่ี์ดินเปลาจํานวน 1 แปลง มี 5 โฉนด เน้ือ
ท่ีดินติดกันใหกับบุคคอื่น (ผูซื้อ) โดยบริษัทรับรูกําไรจากการขายทรัพยสินดังกลาวจํานวน 78.1 ลานบาท 
 
34. การปรับปรุงและการออกมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินรวมถึงการตีความมาตรฐานใหม 
 

สภาวิชาชีพบัญชีฯ ไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีหลายฉบับซึ่งไดถูกประกาศในราชกิจจานุเบกษาในระหวางป 
2556 และ 2557 เกี่ยวกับการปรับปรุงและการออกมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินรวมถึงการ
ตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหมซึ่งจะมีผลบังคับใชในระยะเวลา
ดังตอไปนี้ 
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บริษัท ผลิตภณัฑคอนกรีตชลบุรี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 
 
ก) มีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มตนในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2557 

 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2555) *  การนําเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2555) * งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2555) * ภาษีเงินได 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2555) * สัญญาเชา 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2555) * รายได 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 2555) * ผลประโยชนของพนักงาน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2555) * ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน 

เงินตราตางประเทศ 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2555) * การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรอืกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 28 (ปรับปรุง 2555)  เงินลงทุนในบริษัทรวม 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 31 (ปรับปรุง 2555) สวนไดเสียในการรวมคา 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2555) * งบการเงินระหวางกาล 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 2555) * สินทรัพยไมมีตัวตน 
มาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2555)  การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 3   
(ปรับปรุง 2555)  

การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 5  
(ปรับปรุง 2555) 

สินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพื่อขายและการดําเนินงาน 
ท่ียกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 8 
(ปรับปรุง 2555) * 

สวนงานดําเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 15 * สิ่งจูงใจสัญญาเชาดําเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 27 *  การประเมินเนื้อหาของรายการท่ีเกี่ยวกับรูปแบบของ
กฎหมายตามสัญญาเชา 

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 29 เรื่อง การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 32 สินทรัพยไมมีตัวตน - ตนทุนเว็บไซต 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 1 *  การเปลี่ยนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน การ
บูรณะ 
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บริษัท ผลิตภณัฑคอนกรีตชลบุรี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 
 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 4 * เรื่อง การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชา
หรือไม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 5 สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและ
การปรับปรุงสภาพแวดลอม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 7 การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 29 
เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีมีเงินเฟอ 
รุนแรง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 10 *  งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 12 เรื่อง ขอตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 13 เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 17 การจายสินทรัพยท่ีไมใชเงินสดใหเจาของ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 18 การโอนสินทรัพยจากลูกคา 

 
ข) มีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มตนในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2559 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 4 สัญญาประกันภัย 
 
ฝายบริหารของบริษัทอยูระหวางการประเมินผลกระทบจากมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงินและ
การตีความมาตรฐานขางตนเฉพาะในสวนท่ีมีความเก่ียวของกับการดําเนินงานของบริษัท (*) ซึ่งเช่ือวาเมือ่นํามาเริ่มถือ
ปฏิบัติจะไมมีผลกระทบท่ีเปนสาระสําคัญตอบริษัท 

 
35. กิจการที่ยกเลิก 
 

เมื่อวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2553 บริษัท ชลบุรีกันยง จํากัด (“บริษัทยอย”) ไดจายชําระคืนเงินกูยืมตามสัญญาปรับ
โครงสรางหน้ีกับสถาบันการเงินในประเทศแหงหน่ึงจํานวน 213 ลานบาท โดยการขายและโอนกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน
พรอมส่ิงปลูกสรางสาขาพัทยาจํานวนเงิน 160 ลานบาท และชําระเงินสวนท่ีเหลือจํานวน 53 ลานบาท บริษัทยอย
บันทึกรับรูขาดทุนจากการขายท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสรางดังกลาวจาํนวน 136.7 ลานบาท สุทธิจากดอกเบ้ียคางจายท่ี
สถาบันการเงินยกหนี้ใหจํานวน 27.6 ลานบาท เปน “ขาดทุนจากการปรับโครงสรางหน้ี – สุทธิ” จํานวน 109.1 ลาน
บาท ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ   
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บริษัท ผลิตภณัฑคอนกรีตชลบุรี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 
 
เม่ือวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2553 (วันเดียวกัน) บริษัทยอยไดทําสัญญาเชาและใหสิทธิซื้อคืนท่ีดินกับผูซื้อซึ่งเปนบุคคลท่ี
ไมเกี่ยวของกัน โดยบุคคลดังกลาวใหสิทธิบริษัทยอยกอนผูอื่น (First right of refusal) ในการซ้ือท่ีดินในราคา 160 ลาน
บาท พรอมตนทุนคาถือครองท่ีดินเดือนละ 1 ลานบาทนับจากวันท่ีบริษัทยอยโอนกรรมสิทธิท่ีดินดังกลาวจนถึงวันท่ี
ซื้อคืน คาธรรมเนียมและคาภาษีของการซ้ือคืนท่ีดินเปนภาระของบริษัทยอย และในระหวางการใหสิทธิซื้อคืน บริษัท
ยอยผูกพันท่ีจะตองจายคาเชาในอัตราดังน้ี  
 

ปท่ี 1 ไมมีคาเชา ปท่ี 2 และ 3 คาเชาปละ 1 ลานบาท 
 

บริษัทยอยไดปรับปรุงงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 ใหมตามคําส่ังของคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ฉบับท่ี 17/2555 ลงวันท่ี 21 กุมภาพันธ 2555 เนื่องจาก ก.ล.ต. พิจารณาเห็น
แลววาการท่ีบรษัิทยอยโอนขายท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสรางสาขาพัทยาใหแกผูซื้อในราคา 160 ลานบาทและเชากลับคืน 
โดยบริษัทยอยมีสิทธิซื้อคืนกอนผูอื่นภายในกําหนดระยะเวลา 3 ป ในราคา 160 ลานบาท บวกตนทุนคาถือครองท่ีดิน
เดือนละ 1 ลานบาทนับจากวันท่ีบริษัทยอยโอนกรรมสิทธิใ์นท่ีดินจนถึงวันท่ีซื้อคืน เนื้อหาทางเศรษฐกิจของรายการ
ขางตนเปนการกูยืมเงินโดยมีทรัพยสินเปนหลกัประกันมิใชเปนการขายขาด เนื่องจากบริษัทยอยมีสิทธิซื้อคืนทรัพยสิน
ดังกลาวในราคาเทากับราคาท่ีขาย รวมท้ังตองจายคาถือครองท่ีดินใหแกผูซื้อเดือนละ 1 ลานบาท (เทียบเทาอัตรา
ดอกเบ้ียรอยละ 7.5 ตอป) นับต้ังแตวันท่ีโอนกรรมสิทธิ์จนถึงวันท่ีซื้อคืน ซึ่งพิจารณาไดวาบริษัทยอยไมไดโอนความ
เสี่ยงและผลประโยชนท่ีมีนัยสําคัญของความเปนเจาของในทรัพยสินดังกลาวใหแกผูซื้อ  
 

สืบเนื่องจากการบันทึกรายการตามคําส่ัง ก.ล.ต. ขางตน บริษัทยอยไดพิจารณาสอบทานการดอยคาของสินทรัพยสาขา
พัทยา (ท่ีดินและสิ่งปลูกสราง) และต้ังคาเผื่อการดอยคาของทรัพยสินดังกลาวจํานวนประมาณ 131.1 ลานบาท ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 2553 เนื่องจากมูลคาสินทรัพยท่ีคาดวาจะไดรับคืนตํ่ากวาราคาตามบัญชีของสินทรัพย 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 คาเผื่อการดอยคามีจํานวนลดลงจํานวน 12.1 ลานบาท และ 11.6 ลานบาท 
ตามลําดับ  
 

เม่ือวันท่ี 15 พฤษภาคม 2556 บริษัทยอย (ผูขาย) ไดทําสัญญาขายสิทธิซื้อคืนท่ีดินและส่ิงปลูกสรางกอนผูอื่นกับบริษัท
แหงหน่ึง (ผูซื้อ) ในราคา 282.5 ลานบาท การโอนกรรมสิทธิ์จะเปนการโอนระหวางเจาของกรรมสิทธิ์คนปจจุบันไปยัง
ผูซื้อ (โอนเมื่อวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2556) โดยผูซื้อชําระคาท่ีดินโดยตรงใหกับเจาของกรรมสิทธ์ิคนปจจุบันและบริษัท
ยอยเปนผูรับผิดชอบคาธรรมเนียมและคาภาษีตาง ๆ ในการโอนกรรมสิทธิ์ท้ังหมด  
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บริษัท ผลิตภณัฑคอนกรีตชลบุรี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 
 
กําไรสุทธิจากการดําเนินงานท่ียกเลิกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 มีดังน้ี 

 
  งบการเงินรวม 
   (พันบาท) 

ผลกําไรจากการจําหนายกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก   
ราคาขาย  282,500 
   

หัก ตนทุนในการขาย คาใชจาย และรายการท่ีเกี่ยวของ :    
     มูลคาตามบัญชีท่ีดินและส่ิงปลูกสราง – สุทธิ  (179,248) 
     สวนปรับปรุงอาคารและระบบสาธารณูปโภค   (14,706) 
      คาธรรมเนียมและภาษีในการโอนกรรมสิทธิ์  (25,760) 
     เงินกูยืมและดอกเบ้ียคางจายบุคคลอื่น  195,867 
     คาเชาท่ีดินคางจาย  2,000 
     รวม  (21,847) 
  260,653 
บวก  รับรูกําไรจากการท่ีบริษัทยอยแหงหน่ึงขายท่ีดินดังกลาวใหกับ    
         บริษัท ชลบุรีกันยง จํากัด ในอดีต  13,500 

กําไรจากการจําหนายกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก  274,153 
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บริษัท ผลิตภณัฑคอนกรีตชลบุรี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 
 
 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 
 (พันบาท) 
 2556  2555 

รายไดและคาใชจายการดําเนนิงานที่ยกเลิก    
รายได    
รายไดจากการขาย 87,679  217,873 
รายไดอื่น 207  12,774 

รวมรายได 87,886  230,647 
    

คาใชจาย    
ตนทุนขาย 69,442  168,438 
คาใชจายในการขาย 1,702  4,312 
คาใชจายในการบริหาร 13,428  25,090 
ตนทุนทางการเงิน 11,736  18,000 

รวมคาใชจาย 96,308  215,840 

กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได (8,422)  14,807 
ภาษีเงินได -  - 

กําไร (ขาดทุน) สุทธิจากการดําเนินงานที่ยกเลิก (8,422)  14,807 

 
36.  เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
 

ในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเม่ือวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2557 คณะกรรมการบริษัทไดมีมติใหเสนอท่ีประชุมสามัญผู
ถือหุนอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2556 จํานวน 5,753,000 บาท เปนเงินสํารองตาม
กฎหมาย และอนุมัติจายปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2556 ใหแกผูถือหุนจํานวน 93,721,375.16 บาท หรือ
คิดเปนอัตราการจายปนผลหลงัจากหักทุนสํารองตามกฎหมาย รอยละ 85.74 โดยแบงเปน  
 

ก)  ปนผลระหวางกาลจากผลการดําเนินงานสําหรับวันท่ี 1 มกราคม 2556 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2556 จํานวน
55,600,000 บาท แบงเปน ปนผลเปนหุน 50,000,000 บาท และปนผลเปนเงินสด 5,600,000 บาท 
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บริษัท ผลิตภณัฑคอนกรีตชลบุรี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 
 
ข)  บริษัทจะจายปนผลเปนเงินสดเพ่ิมเติม 38,121,375.16 บาท หรือคิดเปนอัตรา  0.078335 บาทตอหุน (คํานวน

จากจํานวนหุนสามัญท่ีออกและชําระแลว 486,645,499 หุน โดยจํานวนหุนท่ีออกและชําระแลวอาจมีการ
เปลี่ยนแปลง กรณีท่ีมีผูใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ์ท่ีจะซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทครั้งท่ี 1 (CCP-W1) 
และครั้งท่ี 2 (CCP-W2)  ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2557 (วันกําหนดการใชสิทธิ)โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
ใหกรรมการผูจดัการทําหนาท่ีแจงใหผูถือหุนทราบอัตราการจายปนผลท่ีคํานวนตามจํานวนหุนสามัญท่ี
เปลี่ยนแปลงจากการใชสิทธิ์ดังกลาวผานชองทางของตลาดหลักทรัพยฯ ใหมอีกครั้งโดยเร็วตอไป) เพื่อนําเสนอ
ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนอนุมัติตอไป  

 

อยางไรก็ตาม การจายปนผลดังกลาวยังมีความไมแนนอนเนื่องจากตองผานการอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผูถือหุนกอน 
 
37. การอนุมัติงบการเงิน 
 

งบการเงินนี้ไดรับการอนุมัติใหออกโดยท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2557 
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