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1รายงานประจำาปี 2556 บริษัท ซี.พี.แอล. กรุ๊พ จำากัด (มหาชน)

	 ผมมีความยินดีที่จะเรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่าในปี	 2556	 ที่ผ่านมาเป็นปีที่บริษัท	 ซี.พี.แอล	 กรุ๊พ	 จำากัด	

(มหาชน)	 มีผลการดำาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้คาดไว้ล่วงหน้า	 ทั้งๆ	 ที่ราคาวัตถุดิบคือหนังวัวดิบมีราคาขายสูง

ที่สุดนับตั้งแต่ประกอบกิจการฟอกหนังวัวมากว่า	 30	 ปีซึ่งด้วยราคาสูงอย่างในปัจจุบันนี้เป็นสิ่งที่ยากมากที่บริษัทฯจะทำา

กำาไรได้แต่บริษัทฯก็ยังสามารถทำาได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ได้และยังสามารถทำากำาไรมากว่าป	ี 2555	 มาได้อย่างสวยงาม

ทั้งๆ	ที่ปัจจัยภายนอกไม่เอื้ออำานวยต่อการดำาเนินธุรกิจก็ตาม

	 ปจัจยัหลกัทีท่ำาใหบ้รษิทัสามารถผา่นสถานการณอ์นัยากลำาบากมาไดก้ค็อื	เพิม่ปรมิาณการขายสนิคา้ทีม่อีตัรากำาไร

สูงโดยการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ	ที่มีราคาขายสูง,	เน้นคุณภาพสินค้าเพื่อให้มีการเคลมคืนสินค้าอยู่ในระดับต่ำา,	ควบคุม

ตน้ทนุตา่งๆ	ใหเ้ปน็ไปตามแผนทีว่างไวล้ว่งหนา้ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและใสใ่จปรบัปรงุและวดัผลงานทัง้ในดา้นการผลติ

และด้านอื่นๆ	ให้ดีขึ้นอยู่เสมอตลอดทั้งปี

	 เนือ่งดว้ยผูบ้รหิารและพนกังานในทกุๆ	ระดบัทราบดอียูก่อ่นแลว้วา่จะตอ้งเผชญิกบัความยากลำาบากในปนีีแ้นน่อน

ผู้บริหารและพนักงานทั้งหมดจึงมีความตั้งใจและร่วมมือกันทำางานให้แผนงานต่างๆ	 เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้กำาหนดไว้

ลว่งหนา้เปน็ผลสำาเรจ็รวมทัง้มกีารบรหิารงานอยา่งมธีรรมาภบิาล,	สจุรติ,	โปรง่ใสและมวีนิยัในการทำางานจงึทำาใหบ้รษิทัฯ	

ประสบความสำาเร็จทางธุรกิจดังกล่าว

	 อยา่งทีก่ลา่วไวใ้นหลายปทีีผ่า่นมาวา่กจิการฟอกหนงันัน้เปน็กจิการทีย่ากและลำาบากเนือ่งจากมคีวามซบัซอ้นใน

ดา้นการผลติและการตลาด	จะเหน็ไดว้า่ในรอบหลายปทีีผ่า่นมานีโ้รงงานฟอกหนงัไดท้ยอยเลกิกจิการและลดนอ้ยลงเรือ่ยๆ	

จนปัจจุบันเหลืออยู่ไม่มาก			

	 การทีบ่รษิทัของเราอยูร่อดมาไดแ้ละมผีลการดำาเนนิงานทีด่ใีนปทีีผ่า่นมาทัง้ๆ	ทีเ่ปน็ปทีีย่ากลำาบาก	ผมจงึมคีวาม

ภูมิใจและมั่นใจในศักยภาพ,	ผู้บริหารและพนักงาน	ของบริษัท	ซี.พี.แอล	กรุ๊พ	จำากัด	(มหาชน)	ว่าบริษัทฯ	จะยังคงความ

แข็งแกร่งและสามารถฟันฝ่าอุปสรรคในอนาคตที่ไม่แน่นอนได้อย่างไม่ต้องสงสัย

	 นายมาโนช	วงษ์เจริญสิน

	 ประธานกรรมการ

สารจากประธานกรรมการ
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
	 ในรอบระยะเวลาบัญชีประจำาปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2556	คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท	ซึ่งประกอบด้วย		

นายกำาธร	วรรธนะเลาหะ	ประธานกรรมการตรวจสอบ	นายสุโข	วุฑฒิโชติ	และ	นายมงคล	เหล่าวรพงศ์	กรรมการตรวจสอบ	ได้

จัดให้มีการประชุมรวม	4	ครั้ง	ในการประชุมแต่ละครั้ง	คณะกรรมการตรวจสอบ	ได้เชิญกรรมการบริหารของบริษัท	และเจ้าหน้าที่

ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่พิจารณาเข้าร่วมประชุมด้วย

	 สาระสำาคัญของผลการประชุมมีดังนี้

 1. การจัดทำางบการเงินประจำาปี

	 งบการเงินของบริษัท	ได้จัดทำาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่กำาหนดโดยพระราชบัญญัติการบัญชี	พ.ศ.	2543	มาตรฐานการ

บัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นผู้เสนอแนะ	งบการเงินมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ	หากมีข้อสังเกตจากผู้สอบ

บัญชีในเรื่องใดก็ได้ปรับปรุงการบันทึกบัญชีให้ถูกต้องและเหมาะสม

 2. ระบบการควบคุมภายใน

	 บริษัทฯ	มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ		ตรวจสอบตามแผนงานที่คณะกรรมการตรวจสอบได้กำาหนดไว้แต่ละปี	มีการ

ประเมินผลการควบคุมภายในของบริษัท	ตามแบบประเมินที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเสนอแนะ	ซึ่งประกอบด้วย	การควบคุม

ภายในองค์กร,	การบริหารความเสี่ยง,	การควบคุมการปฏิบัติ,	ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร	และระบบการติดตาม	ซึ่งปรากฏว่า

อยู่ในเกณฑ์ที่ดีพอสมควร

 3. การบริหารความเสี่ยง

	 คณะกรรมการตรวจสอบไดม้กีารประสานงานกบัฝา่ยบรหิารของบรษิทั	ซึง่ไดช้ีแ้จงใหท้ราบถงึความเสีย่งในดา้นการเงนิ	ดา้น

การปฏิบัติงาน	ด้านธุรกิจ	และจากภายนอกซึ่งบริษัทไม่มีอำานาจควบคุมเพื่อหาทางลดหรือบำาบัดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	

และให้ฝ่ายบริหารติดตามผลการดำาเนินงานตามแผนงานที่ได้กำาหนดไว้โดยเฉพาะจากเหตุภายนอกที่ควบคุมได้ยาก	เช่น	ราคาวัตถุดิบ	

ราคาน้ำามัน	ซึ่งมีผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตสินค้าของบริษัท

 4. การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและค่าตอบแทน

	 ในปี	2557	คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอให้แต่งตั้ง	นางสาววรรญา	พุทธเสถียร	ผู้สอบบัญชี	หมายเลข	4387	และหรือ	

นางสาวจันทรา	วงศ์ศรีอุดมพร	ผู้สอบบัญชีหมายเลข	4996	จากบริษัท	เอส	เค	แอคเคานท์แต้นท์	เซอร์วิสเซส	จำากัด	สำาหรับรอบ

ระยะเวลาบัญชีประจำาปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2557	โดยมีค่าตอบแทน	515,000	บาท	ซึ่งเป็นอัตราเดิมจากปีก่อน

 

 นายกำาธร	วรรธนะเลาหะ

	 ประธานกรรมการตรวจสอบ
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ต่อรายงานทางการเงิน
	 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน	ของบริษัท	ซี.พี.แอล.	กรุ๊พ	จำากัด	(มหาชน)	รวมถึงข้อมูลต่าง	

ทีป่รากฏในรายงานประจำาป	ีแบบแสดงรายการขอ้มลูประจำาป	ี(แบบ	56-1)	สำาหรบังบการเงนิ	ไดม้กีารพจิารณาเลอืกใชน้โยบายบญัชี

ทีเ่หมาะสมและถอืปฏบิตัโิดยสม่ำาเสมอและเปน็ไปตามมาตรฐานบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป	รวมทัง้ไดม้กีารเปดิเผยขอ้มลูสำาคญัอยา่งเพยีงพอ

ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน	เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น	และผู้มีส่วนได้เสีย

	 งบการเงินของบริษัท	 ได้รับการตรวจสอบโดยจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคือ	บริษัท	 เอส.เคแอ็คเคานท์แต็นท์	 เซอร์วิสเซส	

จำากดั	โดยการตรวจสอบนัน้	คณะกรรมการไดส้นบัสนนุขอ้มลูและเอกสารตา่ง	ๆ 	เพือ่ใหผู้ส้อบบญัชสีามารถตรวจสอบและแสดงความ

เห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี	โดยความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชี

	 คณะกรรมการบรษิทัฯ	ไดแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ	ซึง่เปน็กรรมการอสิระ	ทีไ่มเ่ปน็ผูบ้รหิารทำาหนา้ทีส่อบทานนโยบาย

การบัญชีและรายงานทางการเงิน	 ระบบการควบคุมภายใน	 ระบบบริหารความเสี่ยง	 ตลอดจนการแต่งตั้งและกำาหนดค่าตอบแทนผู้

สอบบัญชีบริษัทฯ

	 คณะกรรมการบรษิัทฯ		มคีวามเหน็วา่	การบรหิารงานและระบบความควบคมุภายในโดยรวมอยูใ่นระดบัทีน่า่พอใจ	และ	ผล

การสอบบญัชขีองผูส้อบบญัชขีองบรษิทัทีไ่มม่ีเงือ่นไขและไม่มขีอ้สังเกตุ	ทำาใหเ้ชือ่ถอืไดว้า่	งบการเงนิของบรษิทั	ซ.ีพ.ีแอล.	กรุพ๊	จำากดั	

(มหาชน)	สำาหรับปีสิ้นสุด	วันที่	31	ธันวาคม	2556	ได้แสดงฐานะการเงินและงบกระแสเงินสดถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญตาม

หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป	และได้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย

 

 ในนามคณะกรรมการบริษัท

                                                                                             

 

                 

	 นายไล่	จี	เซียง

	 กรรมการผู้จัดการ
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1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
	 บริษัทประกอบธุรกิจโรงงานฟอกหนังครบวงจร	คือเริ่มตั้งแต่นำาหนังวัวดิบหมักเกลือ	นำามาฟอก	ผ่านขั้นตอนการผลิตที่ต้อง

อาศยัทกัษะความชำานาญและประสบการณ์	เพือ่ใหไ้ดห้นงัฟอกสำาเรจ็รปูทีม่คีณุภาพสงู		ซึง่เปน็วตัถดุบิทีส่ำาคญัในการผลติรองเทา้หนงั	

กระเป๋าหนัง	และผลิตภัณฑ์เครื่องหนังทุกประเภท	ที่ใช้หนังแท้เป็นส่วนประกอบ		

	 บริษัทที่เกี่ยวข้อง	คือ	บริษัท	ซีพีแอล	อินเตอร์เนชั่นแนล	จำากัด	ซึ่งเป็นการร่วมลงทุนกับพันธมิตรในประเทศจีน	3	ฝ่าย	

คือ	ธุรกิจโรงงานฟอกหนัง	และ	โรงงานผลิตรองเท้า	ในประเทศจีน	เปิดโรงงานฟอกหนังที่เมืองกวางโจว	ประเทศจีน	เมื่อปี	พ.ศ.	

2544	เพื่อรองรับคำาสั่งซื้อของลูกค้าในประเทศจีน	ปัจจุบันหยุดดำาเนินกิจการแล้ว	และ	อยู่ระหว่างปรับปรุงโครงสร้างกิจการ	

 1.1 วิสัยทัศน์ 	 บริษัทฯ	 มุ่งมั่นพัฒนาเพื่อความเป็นหนึ่งในวงการฟอกหนังชั้นนำาของโลก	 ด้วยศักยภาพการบริหารและ

กระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ,	การจัดส่งสินค้าตรงต่อเวลา,สร้างมิตรภาพและความไว้ใจให้กับลูกค้าและให้ความสำาคัญกับสิ่งแวดล้อม	

 1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำาคัญ  

	 บรษิัทฯ	ไดเ้ขา้รว่มเปน็สมาชกิของสถาบนั	Satra	Technology	center	ประเทศองักฤษซึง่เปน็สถาบนัในการพัฒนาคณุภาพ

ฟอกหนังระดับโลก	ระดับ	Gold	Membership

	 เดือนตุลาคม	2556		ได้รับรางวัลเหรียญทอง	LWG	Environmental	Stewardship	Audit		ซึ่งเป็นสถาบันการตรวจสอบ

โรงงานฟอกหนัง		

	 เดือน	ธันวาคม	2556	ได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน	ISO	14001	:	2004	ด้าน	Leather	Tanning	จาก	United	

Registrar	of	System		เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพของโรงงานฟอกหนังในประเทศไทย	ให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับจากทั่วโลก

 1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท  

	 บรษิทั		ซ	ีพ	ีแอล	กรุพ๊	จำากดั	(มหาชน)	ประกอบธรุกจิฟอกหนงัครบวงจร	คอืเริม่ตน้ผลติตัง้แตน่ำาวตัถดุบิหนงัเขา้สูข่บวนการ

จนกระทั่งสำาเร็จเป็นหนังสำาเร็จรูป	ได้เริ่มก่อตั้งโรงงานตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2532	จากผู้เริ่มก่อสร้าง	3	ฝ่ายด้วยกัน	คือ	กลุ่มเจริญสิน	จาก

ประเทศไทย,บริษัทแพนโอเวอร์ซีส	 และบริษัทเหรียญด้า	 จากประเทศไต้หวัน	 ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านฟอกหนัง

จากต่างประเทศมานานกว่า	40	ปี	และได้มีการขยายงานอย่างต่อเนื่องเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ใน	ปี	พ.ศ.	2537	ด้วยทุนจดทะเบียน	240	ล้านบาท	ในปี	พ.ศ.	2548	ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม	24	ล้านหุ้น	เป็น	26.40	ล้าน

หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	10	บาท	รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น	264	ล้านบาทเพื่อรองรับการออกหุ้นปันผล	

	 ในระหว่างปี	พ.ศ.	2544	และ	ปี	พ.ศ.	2545	บริษัทฯ	ได้มีการร่วมลงทุนกับพันธมิตรจัดตั้งบริษัทใหม่ชื่อว่า	บริษัท	ซี	พี	

แอล	อินเตอร์เนชั่นแนล	จำากัด	ในประเทศฮ่องกง	และบริษัท	ซี	พี	แอล	อินเตอร์เนชั่นแนล	จำากัดได้ลงทุนสร้างโรงงานฟอกหนังที่

เมืองกวางโจว	ด้วยทุนจดทะเบียน	8	ล้านเหรียญสหรัฐ		มีมูลค่าเงินลงทุนทั้งสิ้น	51.48	ล้านบาทคิดเป็นอัตราร้อยละ	15	ของทุน

จดทะเบียนทั้งหมด	ปัจจุบันบริษัทดังกล่าวอยู่ระหว่างปรับปรุงโครงสร้างกิจการ		

	 	ปัจจุบัน	กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่	แบ่งเป็น	กลุ่มเจริญสิน	และ	กลุ่มตระกูลเฉิน	ในสัดส่วนร้อยละ	56	และ	ร้อยละ	14	ตาม

ลำาดับ	(บริษัท	ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	(ปทท)	จำากัด	ปี	2557)	
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 1.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

	 บริษัท	อีเกิ้ล	เคมีคอล	อินดัสตรี	จำากัด		หมายเลขทะเบียนบริษัท	0115533000711	ตั้งเมื่อวันที่	20	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2533	

ผลิตและจำาหน่ายสีอุตสาหกรรม,เคมีภัณฑ์		ตั้งอยู่ที่	888/18	หมู่	6	ถนนสุขุมวิท	ตำาบลบางปูใหม่	อำาเภอเมือง	จังหวัดสมุทรปราการ	

ทุนจดทะเบียน	100,000,000	ล้านบาท		ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ	และ	บริษัทอีเกิ้ล	เคมีคอล	อินดัสตรี	จำากัด		โดยมีกลุ่มผู้ถือ

หุ้นรายใหญ่กลุ่มเดียวกัน	และ	กรรมการร่วมกัน	จำานวน	2	คน	โดยบริษัทฯ	ซื้อสินค้าจากบริษัท	อีเกิ้ล	เคมีคอล	อินดัลตรี	จำากัด	

คือ	เคมีภัณฑ์เพื่อใช้ในการผลิต		การซื้อขายในระหว่างบริษัทฯ	และ	บริษัท	อีเกิ้ล	เคมีคอล	อินดัสตรี	จำากัด	เป็นการดำาเนินตาม		

ธรรมเนียมปฎิบัติปกติ	เหมือนเช่นคู่ค้ารายอื่นๆ	ทั่วไป		ความจำาเป็นที่ต้องมีการซื้อขายระหว่างกัน	เนื่องจาก	บริษัท	อีเกิ้ล	เคมีคอล	

อินดัสตรี	จำากัด	เป็นผู้แทนจำาหน่าย	เคมีภัณฑ์ของบริษัทจากต่างประเทศ	แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย	อาทิเช่น	Lanxess	pte.ltd.,	

Alpha	Chemical,	Vandoni,	BASF	เป็นต้น	
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
	 การผลิตหนังดิบเป็นอุตสาหกรรมต้นน้ำาของอุตสาหกรรมหนังและเครื่องหนัง	 ซึ่งเป็นผลพลอยได้ของการปศุสัตว์โดยในการ

ผลิตหนังดิบจะเป็นเพียงการนำาหนังสัตว์ที่ได้จากโรงงานฆ่าสัตว์ผ่านขบวนการเก็บรักษาซึ่งมีหลายวิธ	ี เช่น	 หนังแช่น้ำาเกลือ	 (Grin	

cure)	หนังหมักเกลือ	(Wet	salted	hide)	หนังตากแห้ง	(Dried	hide)	หนังอาบน้ำายา	(Arsenic	ted	hide)	และหนังแห้งหมักเกลือ	

(Dry	salted	hide)	โดยหนงัทีน่ยิมนำามาเปน็วตัถดุบิในการผลติอตุสาหกรรมหนงัและผลติภณัฑห์นงักค็อื	หนงัววั	(Hides)	เปน็วตัถดุบิ

หลักในการผลิตอุตสาหกรรมหนังและผลิตภัณฑ์	หนังวัวส่วนใหญ่มาจากสหรัฐอเมริกา,	ยุโรป,	อเมริกาใต้,	แอฟริกาและรองลงมาคือ	

อินเดียและจีน	นอกจากนี้ยังมีหนังสัตว์อื่นๆ	อีก	เช่น	หนังแกะและหนังแพะ	หรือ	หนังจระเข้และหนังงู	เป็นต้น

	 อุตสาหกรรมฟอกหนังสัตว์	 คือ	 อุตสาหกรรมกลางน้ำาของอุตสาหกรรมหนังสำาเร็จรูปซึ่งการฟอกหนังเป็นการเปลี่ยนจาก

สภาพหนังดิบ	(Raw	hide)	ให้สามารถนำามาย้อมสีได้และตกแต่งหนังเพื่อนำาไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆได้ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมปลาย

น้ำาคืออุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องหนังเช่น	รองเท้า,	กระเป๋าเดินทาง,	กระเป๋าถือ	เป็นต้น	ผลิตภัณฑ์ต่างๆ	ที่กล่าวมานี้สามารถ

แบ่งระดับสินค้าเป็นระดับบน,	ระดับกลางและระดับล่างตามวัสดุที่ใช้ในการผลิต,	ฝีมือการตัดเย็บ,	การออกแบบหรือแบรนด์เนม	คือ		

แบรนด์เนม	ระดับโลก	เช่น	Adidas,	Nike,	Timberland,	Louis	vuitton	และ	Gucci	เป็นต้น

	 อุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องหนังในระดับโลกนั้นจะเห็นได้ว่าประเทศที่มีค่าแรงงานต่ำาจะได้เปรียบในเรื่องต้นทุนการผลิต	

เช่น	จีน,	อินเดีย,	ไทย	หรือเวียดนาม	ประเทศเหล่านี้ยังไม่สามารถพัฒนาด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี		จึงส่งผลให้

สินค้าที่ผลิตเป็นสินค้าในระดับกลางถึงล่าง		หรือเลียนแบบ

	 แบรนด์ดังๆเท่านั้น	 จึงเป็นเพียงผู้รับจ้างผลิตให้กับแบรนด์ที่มีชื่อเสียงเท่านั้นส่วนประเทศที่มีการพัฒนาทั้งด้านออกแบบ

ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีจะเป็นผู้ผลิตสินค้าในระดับบนและมีราคาแพง	 เช่น	 อิตาลี,	 ฝรั่งเศส,	 ไต้หวันและเกาหลีใต้	 เป็นต้น	 แต่

ประเทศเหล่านี้จะมีค่าแรงงานและต้นทุนสูงด้วยเช่นเดียวกัน

	 บริษัทฯ	 ดำาเนินกิจการในส่วนงานธุรกิจเดียว	 คือ	 ธุรกิจผลิตและจำาหน่ายผลิตภัณฑ์หนังฟอกสำาเร็จรูปและดำาเนินธุรกิจใน

สว่นงานภมูศิาสตรเ์ดยีวคอืประเทศไทย	ดงันัน้รายได	้กำาไรและสนิทรพัยท์ัง้หมดทีแ่สดงในรายงานทางการเงนิจงึเกีย่วกบัสว่นงานทาง

ธุรกิจและส่วนงานทางภูมิศาสตร์ตามที่กล่าวไว้แล้วดังนี้

	 	 	 	 	 	 	 	 									หน่วย	:	ล้านบาท

ประเภท
ในประเทศ ต่างประเทศ รวม

2556 2555 2556 2555 2556 2555

รายได้จากการขาย 233.40 331.11 1,602.68 1,406.86 1,836.08 1.737.97

กำาไรขั้นต้น (3.14) 21.19 216.98 134.13 213.84 155.32



7รายงานประจำาปี 2556 บริษัท ซี.พี.แอล. กรุ๊พ จำากัด (มหาชน)

	 สาเหตุที่กำาไรขั้นต้นจากการขายในประเทศในปี	2556	มีผลขาดทุนจากการขาย	3.14	ล้านบาทมาจากการที่ไม่สามารถขึ้น

ราคาขายเพื่อชดเชยกับต้นทุนวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นได้	 	 เมื่อเทียบกับการขายไปต่างประเทศ	 นอกจากนี้สถานการณ์ของผู้ผลิตรองเท้าใน

ประเทศ	ประสบกบัภาวะดิน้รนอยา่งยากลำาบากเพือ่ใหอ้ยูร่อดไดเ้พราะตน้ทนุการผลติรองเทา้ในประเทศสงูขึน้ไมว่า่ตน้ทนุหนงัวตัถดุบิ,	

แรงงาน,	เคมีหรือต้นทุนอื่นๆ	ส่วนการขายในต่างประเทศ	บริษัทฯสามารถขึ้นราคาขายและชดเชยตามต้นทุนที่สูงดังกล่าวได้

	 ปัจจุบัน	หนังวัวฟอกของบริษัทร้อยละ	90		ผลิตเพื่อจำาหน่ายให้กับโรงงานรองเท้าในกลุ่มประเทศเอเชียซึ่งเป็นกลุ่มผู้ผลิต

รองเท้ารายใหญ่ที่สุดของโลก		โดยผลิตรองเท้าแบรนด์เนมชั้นนำา	ได้แก่	Timberland,	Adidas,	Reebok.	Lacoste,	Dr.Martiens,	

Solomon.	Fred	Perry,	Mark	&	Spencer.	Marc	Steven		เป็นต้น

 โครงสร้างรายได้

ประเภทรายได้
ปี 2556 
ล้านบาท

%
ปี 2555 
ล้านบาท

%
ปี 2554 
ล้านบาท

%

รายได้จากการขาย 1,836.08 99.42 1,736.97 98.20 1,759.32 99.00

รายได้อื่นๆ

			กำาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 4.97 0.27 15.33 0.87 10.58 0.60

			ดอกเบี้ยรับ 2.80 0.15 2.41 0.13 2.44 0.14

			รายได้ชดเชยภาษีอาการ 2.75 0.14 13.90 0.79 4.09 0.23

			อื่น	ๆ	 0.19 0.02 0.24 0.01 1.31 0.03

	รวม 1,846.79 100.00 1,768.85 100.00 1,777.74 100.00

 

 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ   

	 ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ	คือ	หนังวัวฟอกสำาเร็จรูป	ลักษณะการจำาหน่าย	เป็นแผ่น	และวัดพื้นที่หน่วยการขายเป็นตารางฟุต	

ลูกค้าส่วนใหญเ่ป็นบริษัทผลิตรองเท้าในประเทศจีน,	ประเทศอินโดนีเซยี,	ประเทศเวียดนาม	และประเทศอื่นๆ	ในเอเซยีเป็นส่วนใหญ	่	

ซึ่งผลิตรองเท้าส่งให้บริษัทรองเท้ายี่ห้อดังๆ	เช่น	Timberland,	Adidas,	Reebok,	Lacoste,	Dr.	Martiens,	Solomon,	Fred	Perry,	

Mark	&	Spencer,	Marc	Steven	เป็นต้น		ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของแบรนด์ดังๆ	ทั่วโลก

 การตลาดและการแข่งขัน

	 (ก)	ในรอบปีที่ผ่านมาสถานการณ์ทางด้านการตลาดใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา	คือมีปริมาณการขายคงที่	ประมาณ	24	ล้านฟุต

ต่อปี	 ในด้านสัดส่วนการขายระหว่างหนังผิวซึ่งมีราคาสูงและหนังท้องซึ่งมีราคาต่ำานั้นมีปริมาณขายหนังผิวสูงขึ้นเล็กน้อย	ส่วนราคา

ขายก็เพิ่มขึ้นราว	6-9%	จากราคาปีที่แล้วเนื่องจากหนังวัวดิบก็ยังมีราคาสูงขึ้นต่อเนื่องจากปีที่แล้วคือกว่า	100	เหรียญสหรัฐเหมือน

เชน่ปทีีแ่ลว้	ในปหีนา้กย็งัคงคาดการณว์า่	สถานการณธ์รุกจิรองเทา้หนงักย็งัคงมสีภาพทีไ่มแ่ตกตา่งจาก	2	ปทีีผ่า่นมามากนกั	จงึทำาให้

การตลาดไมเ่ปลีย่นแปลงไปจากปทีีแ่ลว้		คอืมปีรมิาณการขายคงเดมิ	สดัสว่นการขายหนงัผวิ,การขายในประเทศและตา่งประเทศและ

หนงัทอ้งคงเดมิ		คงมคีำาถามเพยีงวา่จะหาทางใหก้ารขายในประเทศไมป่ระสบภาวะขาดทนุดงัเชน่ปทีีแ่ลว้		ดว้ยการตอ้งปรบัราคาขาย

ในประเทศใหส้งูขึน้และคณุภาพของสนิคา้ใหม้กีารเคลมสนิคา้ลดลงเพือ่ชดเชยกบัตน้ทนุตา่งๆใหไ้ด	้	สำาหรบัการขายในตา่งประเทศซึง่

มีผลการดำาเนินงานดีอยู่แล้วก็ต้องรักษาผลการดำาเนินงานอย่างน้อยไม่ลดลงกว่าเดิม	จึงจะทำาให้บริษัทฯ	อยู่รอด
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	 (ข)	 โดยทั่วไปสภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมฟอกหนังไม่รุนแรงนัก	 เนื่องจากปัจจัยด้านวัตถุดิบและต้นทุนที่สูงขึ้นอย่าง

ชดัเจนในรอบปทีีผ่า่นมา		สำาหรบัคูแ่ขง่ขนัในประเทศไมค่อ่ยเปน็ปญัหามากนกั	ทัง้นีเ้พราะโรงงานฟอกหนงัสว่นใหญย่งัคงประสบภาวะ

ขาดทุนและดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดต่อไป	ไม่สามารถแข่งขันกับบริษัทฯ	ได้	ส่วนตลาดต่างประเทศการแข่งขันไม่ค่อยรุนแรงเนื่องจาก

ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นการขายโดยแบรนด์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก	 หากบริษัทฯยังคงรักษาคุณภาพของสินค้าให้ได้อย่างน้อยเท่ากับปีที่แล้ว

แบรนด์ระดับโลกเหล่านั้นก็ไม่เปลี่ยนไปซื้อสินค้าจากคู่แข่งขันในประเทศจีน,	 เวียดนามและอินโดนีเซียอย่างแน่นอนทั้งนี้เนื่องจาก

คุณภาพสินค้าต้องผ่านการตรวจสอบมาก่อนล่วงหน้าและโรงงานคู่แข่งของบริษัทฯในประเทศดังกล่าวก็มีการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ

ด้อยกว่าที่บริษัทฯผลิตได้	แต่อย่างไรก็ตามโรงงานคู่แข่งก็ไม่ได้ด้อยกว่ามากนักบริษัทฯ	ก็ยังคงต้องผลิตและพัฒนาในด้านคุณภาพของ

สินค้าอย่างต่อเนื่องต่อไปเพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิมพร้อมขยายฐานลูกค้าให้กว้างขวางยิ่งขึ้น
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3. ปัจจัยความเสี่ยง
 ความเสี่ยงจากการดำาเนินงาน

	 ในรอบ	5	ปีที่ผ่านมาราคาหนังวัวดิบมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมาก	ในปี	2554	หนังวัวดิบมีราคาลดลงอย่างน่าตกใจโดย

มีราคาขายเฉลี่ยอยู่ที่ตัวละ	45-50	เหรียญสหรัฐ	ทั้งนี้เนื่องจากปีก่อนหน้านี้ในสหรัฐได้เกิดวิกฤต	Sub	Prime	เกิดขึ้นทำาให้เศรษฐกิจ

ในสหรัฐมีปัญหามากทำาให้หนังวัวมีราคาถูกมาก	ต่อมาหลังจากนั้นในปี	2555	ราคาหนังวัวดิบ	เริ่มมีราคาขึ้นและขึ้นต่อเนื่องไม่หยุด

จนกระทั่งขณะนี้	 ปี	 2557	 ก็ยังขึ้นอยู่แต่ชะลอตัวลงเนื่องจากเป็นราคาสูงติดเพดานแล้ว	 โดยเฉลี่ยราคาประมาณตัวละ	 100	 กว่า

เหรียญสหรัฐต่อตัว	ซึ่งเป็นราคาสูงที่สุด	นับตั้งแต่ประกอบธุรกิจฟอกหนัง		ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าการเปลี่ยนแปลงราคาหนังวัวดิบซึ่งเป็น

วัตถุดิบของบริษัทฯ	มีช่วงการเปลี่ยนแปลงของราคาที่มีความแตกต่างกันของราคามากเกินกว่า	100-200	%	ของราคาเดิมซึ่งต้องถือ

เป็นความเสี่ยงในการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ	โดยตรง	และส่งผลกระทบต่อต้นทุนวัตถุดิบ	ซึ่งมีโครงสร้างต้นทุนอยู่ในราว	60%	ของ

โครงสรา้งตน้ทนุทัง้หมด	แตอ่ยา่งไรกต็ามบรษิทัฯ	มกีารบรหิารจดัการความเสีย่งในเรือ่งนีโ้ดยกำาหนดปรมิาณสนิคา้คงคลงัอยา่งเหมาะ

สมกับสถานการณ์เพื่อเฉลี่ยต้นทุนวัตถุดิบมิให้สูงเกินไป	และในขณะเดียวกันก็มีการขึ้นราคาสินค้าอย่างยุติธรรมและสมเหตุสมผลกับ

ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง	บริษัทฯ	จึงสามารถรับมือกับสถานการณ์ได้

 ความเสี่ยงในด้านการบุคลากร

	 ในการดำาเนนิงานในโรงงานฟอกหนงัสิง่สำาคญัไมใ่ชเ่พยีงการมเีครือ่งจกัรและสารเคมตีามขัน้ตอนการผลติเทา่นัน้	เนือ่งจากการ

ฟอกหนงัเปน็สิง่ทีอ่าศยัทัง้ศาสตรแ์ละศลิปผ์สมกนัการดำาเนนิงานในโรงงานจงึตอ้งมคีวามละเอยีดและตอ้งอาศยัทกัษะและประสบการณ์

ของผูท้ีม่คีวามรูค้วามเชีย่วชาญสงู	จรงิอยูท่ีว่า่การฝกึอบรมพนกังานในระยะเวลากอ่นการเริม่งานและระยะเวลาในชว่งการทำางานนัน้

อาจชว่ยไดบ้า้ง	แตก่ารมปีระสบการณใ์นการทำางานจรงิในโรงงานฟอกหนงักลบัเปน็สิง่ทีส่ำาคญัไมแ่พก้นั	ดงันัน้หากมพีนกังานผูม้คีวาม

รู้ความชำานาญเกษียณพร้อมกันหลายๆคนจะหาคนใหม่มาแทนนั้นไม่ใช่จะหาได้ง่ายๆ	กว่าจะหาคนมาแทนที่ได้ต้องอาศัยเวลานานพอ

สมควร	จึงจะทดแทนกันได้	จึงนับว่าเป็นความเสี่ยงอีกรูปแบบหนึ่ง	ส่วนการแก้ปัญหาในเรื่องนี้	บริษัทฯได้มีการฝึกอบรมพนักงานใน

ตำาแหน่งที่ต้องใช้ทักษะความชำานาญอย่างต่อเนื่องมายาวนานแล้ว	 เนื่องจากรู้อยู่แล้วว่าตำาแหน่งใดที่ต้องใช้ทักษะและความชำานาญ

เฉพาะด้านไม่ได้ทดแทนกันได้ง่ายๆ	และนอกจากนี้บริษัทฯยังได้มีมาตรการการป้องกันการไหลออกของพนักงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน

ตำาแหน่งที่สำาคัญและต้องอาศัยความชำานาญเฉพาะด้าน	ซึ่งเป็นแผนระยะยาวทางด้านการพัฒนาบุคลากร

 ความเสี่ยงในด้านอัตราแลกเปลี่ยน

	 เนือ่งจากการซือ้และจดัหาวตัถดุบิและเคมภีณัฑส์ว่นใหญเ่ปน็การนำาเขา้จากตา่งประเทศจงึเกดิการซือ้เปน็เงนิสกลุตา่งประเทศ

และในขณะนี้การขายสินค้าส่วนใหญ่ร้อยละ	85	เป็นการขายแบบส่งออกจึงมีเงินตราสกุลต่างประเทศเข้ามาเกี่ยวข้อง	บริษัทฯ	จึงมี

ความเสี่ยงในเรื่องผลกำาไรขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยนเหมือนกัน	เพื่อเป็นการป้องกันในเรื่องนี้	ในบางครั้งบริษัทฯได้ใช้เครื่องมือทางการ

เงนิแทรกแซงเปน็บางครัง้เพือ่ใหเ้หมาะสมหากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศมคีวามผนัผวนมาก	ตามหมายเหตปุระกอบงบการ

เงิน	ข้อ	26.3
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4. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำาคัญอื่น
 ข้อมูลทั่วไป

	 บริษัท	ซี.พี.แอล.	กรุ๊พ	จำากัด	(มหาชน)	สถานที่ตั้งสำานักงานใหญ่	เลขที่	700	หมู่	6	ถนนสุขุมวิทตำาบลบางปูใหม่	อำาเภอ

เมือง	 จังหวัดสมุทรปราการ	 10280	 ดำาเนินธุรกิจฟอกหนังสำาหรับผลิตรองเท้าและสินค้าเครื่องหนังทุกประเภท	 เลขทะเบียนบริษัท	

0107537000289	โทรศัพท์	02-709-5633-8	โทรสาร	02-709-6033,	02-709-6044	Home	Page	www.cpl.co.th		จำานวนและ

ชนดิของหุน้ทีจ่ำาหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทั	ทนุจดทะเบยีนจำานวน	264	ลา้นบาท	ประกอบดว้ยหุน้สามญัทีจ่ำาหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมด

ของบริษัทฯ	จำานวน	26.40	ล้านหุ้น	มูลค่าหุ้นละ	10	บาท	

 

 บุคคลอ้างอิงอื่น ๆ 

 นายทะเบียนหลักทรัพย์   บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด 

	 	 	 	 62	ถนน	รัชดาภิเษก	แขวงคลองเตย	เขตคลองเตย	กรุงเทพ

	 	 	 	 โทร	02-359-1200-2	โทรสาร	02-359-1259

 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท เอส เค แอคเคาน์เต็นท์ เซอร์วิสเซส จำากัด

	 	 	 	 นางสาวรรญา	พุทธเสถียร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขที่	4387

	 	 	 	 นางสาวจันทรา	วงศ์ศรีอุดมพร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขที่	4996

	 	 	 	 128/150-153	อาคารพญาไทพล่าซ่า	ชั้น	14	กรุงเทพ	10400

	 	 	 	 โทรศัพท์	02-216-6464	โทรสาร	02-215-4772	

 ที่ปรึกษากฎหมาย  สำานักงานพายัพ ขำาอาจ ทนายความ

	 	 	 	 49/154	หมู่	1	ตำาบลบางระทึก	อำาเภอสามพราน	จังหวัดนครปฐม

	 	 	 	 โทรศัพท์	081-814-0793
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5. ผู้ถือหุ้น
 ทุนจดทะเบียนและทุนชำาระแล้ว

	 บริษัทมีทุนจดทะเบียน	 263,999,950	 ล้านบาท	 เรียกชำาระแล้วเต็มจำานวน	 แบ่งเป็นหุ้นสามัญ	 26,399,995	 หุ้น	 มูลค่า				

หุ้นละ	10.00	บาท															

 รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่  

	 (ก)	กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด	10	รายแรก	

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ จำานวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น

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

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

3.	บริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์	จำากัด 2,454,480 9.297

4.	นางสาวนุชนภา	วงษ์เจริญสิน 1,002,020 3.796

5.	นายเฉิน	ยุ่ย	เถิง 841,500 3.188

6.	นายวิวัฒน์	วงษ์เจริญสิน 700,000 2.652

7.	Mr.LAI	CHI	HSIANG	 669,057 2.534

8.	นางสาววลัยรัตน์	ศิลปะชีวะกิจจา 464,900 1.761

9.	นายกัว	ซือ	ลุ๋น 462,000 1.750

10.	นายวิเชียร	ศรีมุนินทร์นิมิต 450,000 1.705

หมายเหตุ * 1. บริษัท เจริญสินโฮลดิ้ง จำากัด ดำาเนินธุรกิจให้เช่าและขายอสังหาริมทรัพย์ ผู้ถือหุ้นทั้งหมดคือ กลุ่มวงษ์เจริญสิน

	 (ข)	กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำาหนดนโยบาย	การจัดการหรือการดำาเนินงานของบริษัทอย่างมี

นัยสำาคัญ	

	 	 1.		กลุ่มวงษ์เจริญสิน							

	 	 2.		กลุ่มตระกูลเฉิน
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6. นโยบายการจ่ายเงินปันผล
	 บริษัทฯ	มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำาเนินงานประจำาปี	ในอัตราร้อยละ	60		ของกำาไรสุทธิประจำาปี		ตามข้อมูล

การจ่ายเงินปันผลย้อยหลัง	5	ปีที่ผ่านมา

ปี 2552 2553 2554 2555 2556

อัตรากำาไรสุทธิต่อหุ้น	 3.32 2.50 3.10 1.49 2.50

อัตราเงินปันผลต่อหุ้น 2.50 1.75 2.00 1.75 2.00

อัตราการจ่ายเงินปันผล	ต่อกำาไรสุทธิ	(%) 75 70 64 117 80

 

	 อย่างไรก็ตามบริษัทฯ	อาจมีการจ่ายเงินปันผลน้อยกว่านโยบายที่กำาหนดข้างต้นได้	ขึ้นอยู่กับฐานะการเงิน	สภาพคล่อง	และ

ความจำาเปน็ในการใชเ้งนิทนุหมนุเวยีน	หรอื	ขยายกจิการในอนาคต	ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ	และ	ผูถ้อืหุน้	เหน็สมควรและอนมุตัิ

โดยจะเสนอให้มีการจ่ายเงินปันผลในการประชุมสามัญประจำาปี	ถัดจากปีที่ดำาเนินการ	
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7. โครงสร้างการจัดการ

นายมาโนช   วงษ์เจริญสิน
ประธานกรรมการ

นาย ไล่ จี เซียง
กรรมการผู้จัดการ

นายกัว ซือ ลุ๋น
กรรมการ	/	รองกรรมการผู้จัดการ

นายสุวัชชัย  วงษ์เจริญสิน
กรรมการ	/	รองกรรมการผู้จัดการ

เลขานุการบริษัท
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นายกิติชัย วงษ์เจริญสิน
กรรมการ	/	ผู้อำานวยการฝ่ายการขายและการตลาด

นายภูวสิษฎ์ วงษ์เจริญสิน
กรรมการ

นายกำาธร วรรธนะเลาหะ
กรรมการ	/	กรรมการอิสระ	/	

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

นายสุโข วุฑฒิโชติ
กรรมการ	/	กรรมการอิสระ	/	

กรรมการตรวจสอบ

นายมงคล  เหล่าวรพงศ์
กรรมการ	/	กรรมการอิสระ	/	

กรรมการตรวจสอบ
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	 คณะกรรมการบรษิทัประกอบดว้ยบคุคลซึง่มคีวามรูค้วามสามารถ	และประสบการณ	์	โดยเปน็ผูม้บีทบาทสำาคญัในการกำาหนด

นโยบายและภาพรวมขององค์กร	รวมทั้งมีบทบาทสำาคัญในการกำากับดูแล	ตรวจสอบ	ประเมินผลการดำาเนินงานของบริษัทให้เป็นไป

ตามแผนที่วางไว้	ตลอดจนดำาเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย	ข้อบังคับ	และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น	รวมทั้งการกำากับดูแล

ให้การบริหารจัดการของฝ่ายบริหารเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่ได้กำาหนดไว้	 และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือ

หุ้น

	 โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่า	1	ใน	3	ของกรรมการทั้งคณะ	ซึ่งจะทำาให้เกิดการ

ถ่วงดุลในการออกเสียงในการพิจารณาเรื่องต่างๆ	และมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ	3	คน

	 ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจำานวน	9	คน	ประกอบด้วย	กรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่จำานวน	6	คน	และ

กรรมการอิสระจำานวน	 3	คน	และ	ดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ	ทั้งนี้	 จำานวนกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตามหลัก

เกณฑ์ที่สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำาหนดไว้ให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำานวน

กรรมการทั้งหมด

	 ตามขอ้บงัคบัของบรษิทักำาหนดไวว้า่ในการประชมุสามญัประจำาปทีกุครัง้	กรรมการจะตอ้งออกจากตำาแหนง่อยา่งนอ้ยจำานวน

หนึ่งในสามโดยอัตรา	 ถ้าจำานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้	 ก็ให้ออกโดยจำานวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม	

กรรมการที่จะต้องออกจากตำาแหน่งในปีแรก	และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น	ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก	ส่วนปีหลัง	ๆ	ต่อ

ไปให้กรรมการที่อยู่ในตำาแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำาแหน่ง	 อย่างไรก็ตาม	 กรรมการผู้ออกจากตำาแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับ

ตำาแหน่งอีกก็ได้	

	 นอกจากนี	้คณะกรรมการบรษิทัยงัไดแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการชดุยอ่ย	ประกอบดว้ย	คณะกรรมการบรหิาร	คณะกรรมการตรวจ

สอบ	เพือ่ปฏบิตัหินา้ทีเ่ฉพาะเรือ่งและเสนอเรือ่งใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาหรอืรบัทราบ	ซึง่คณะกรรมการชดุยอ่ยดงักลา่วมสีทิธิ

หน้าที่ตามที่ได้กำาหนดไว้ในอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะต่างๆ	ดังต่อไปนี้

 คณะกรรมการบริษัท

 	 ชื่อ	-	สกุล		 	 	 ตำาแหน่ง

	 1.	นายมาโนช	วงษ์เจริญสิน		 	 ประธานกรรมการ

	 2.	นายสุวัชชัย	วงษ์เจริญสิน		 	 กรรมการ

	 3.	นายไล่	จี	เซียง		 	 	 กรรมการผู้จัดการ

	 4.	นายกัว	ซือ	ลุ๋น		 	 	 กรรมการ

	 5.	นายกิติชัย	วงษ์เจริญสิน		 	 กรรมการ

	 6.	นายภูวสิษฎ์		วงษ์เจริญสิน	 	 กรรมการ

	 7.	นายกำาธร		วรรธนะเลาหะ	 	 กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

	 8.	นายสุโข	วุฑฒิโชติ	 	 	 กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

	 9.	นายมงคล		เหล่าวรพงศ์		 	 กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

	 นางสาวอาจารีย์	ศุภสินวงศ์ชัย			 	 เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
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 วาระการดำารงตำาแหน่งกรรมการ 

	 ในการประชุมสามัญประจำาปีทุกครั้ง	 กรรมการจะต้องออกจากตำาแหน่งอย่างน้อยจำานวนหนึ่งในสามโดยอัตรา	 ถ้าจำานวน

กรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้	 ก็ให้ออกโดยจำานวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม	 กรรมการที่จะต้องออกจากตำาแหน่งในปี

แรก	 และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น	 ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก	 ส่วนปีหลังๆ	 ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำาแหน่งนานที่สุด

เป็นผู้ออกจากตำาแหน่ง	ซึ่งกรรมการที่ออกจากตำาแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำาแหน่งอีกก็ได้	

 ขอบเขตอำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1.				ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย	วัตถุประสงค์	ข้อบังคับของบริษัท	ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเว้น	แต่ใน

เรือ่งทีต่อ้งไดร้บัอนมุตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้กอ่นการดำาเนนิการ	เชน่	เรือ่งทีก่ฎหมายกำาหนดให้	ตอ้งไดร้บัมตทิีป่ระชมุ

ผู้ถือหุ้น	 การทำารายการที่เกี่ยวโยงกัน	 และการซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่สำาคัญตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย	หรือตามที่หน่วยงานราชการอื่นๆ	กำาหนด	เป็นต้น

2.				กำาหนด	หรือเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

3					กำาหนดนโยบาย	กลยุทธ์	และทิศทางการดำาเนินงานของบริษัทและการกำากับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำาเนินการ	ให้	เป็น

ไปตามนโยบาย	 กลยุทธ์	 และทิศทางที่กำาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	 เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ

สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและการเติบโตอย่างยั่งยืน

4.				พิจารณาตัดสินใจในเรื่องที่มีสาระสำาคัญ	เช่น	แผนธุรกิจ	งบประมาณ	โครงการลงทุนขนาดใหญ่	อำานาจการบริหาร	

และรายการอื่นใดตามที่กฎหมายกำาหนด

5.				ประเมินผลการปฏิบัติงานและกำาหนดค่าตอบแทนของฝ่ายบริหาร

6.				รับผิดชอบต่อผลประกอบการและการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร	โดยมีความตั้งใจและความระมัดระวังใน	การปฏิบัติ

งาน

7.				จดัใหม้รีะบบบญัช	ีการรายงานทางการเงนิและการสอบบญัชทีีเ่ชือ่ถอืได้	รวมทัง้ดแูลใหม้กีระบวนการในการ		ประเมนิ

ความเหมาะสมของการควบคุมภายใน	และการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	 การบริหารการ

จัดการความเสี่ยง	การรายงานทางการเงิน	และการติดตามผล

8.				ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท

9.					กำากับดูแลกิจการให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม

10.			กำาหนดข้อบังคับหรือระเบียบภายในของบริษัทในเรื่องต่างๆ

11				รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท	ในการจัดทำารายงานทางการเงิน	โดยแสดงควบคู่กับรายงานของ	

ผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำาปี	และครอบคลุมเรื่องสำาคัญๆ	ตามนโยบายข้อพึงปฏิบัติที่ดี		สำาหรับกรรมการบริษัท

จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 คณะกรรมการตรวจสอบ

	 ณ	วันที่	1	มีนาคม	2557	คณะกรรมการตรวจสอบ	มีจำานวน	3	ท่านประกอบด้วย	

	 	 ชื่อ	-	สกุล		 	 	 ตำาแหน่ง

	 1.	นายกำาธร		วรรธนะเลาหะ	 	 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	/	กรรมการอิสระ

	 2.	นายสุโข	วุฑฒิโชติ	 	 	 กรรมการตรวจสอบ	/	กรรมการอิสระ

	 3.	นายมงคล		เหล่าวรพงศ์		 	 กรรมการตรวจสอบ	/	กรรมการอิสระ
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	 กรรมการทั้ง	 3	 ท่านเป็นกรรมการอิสระ	 โดยนายกำาธร	 วรรธนะเลาหะ	 และ	 นายมงคล	 เหล่าวรพงศ์	 เป็นผู้มีความรู้

ประสบการณเ์พยีงพอ	ทีจ่ะทำาหนา้ทีใ่นการสอบทานความนา่เชือ่ถอืของงบการเงนิ	และนางสาวอาจารยี์	ศภุสนิวงศช์ยั	เปน็เลขานกุาร

คณะกรรมการตรวจสอบ	

 วาระการดำารงตำาแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ

	 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	และ	กรรมการตรวจสอบ	คราวละ	3	ปี

 ขอบเขตอำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1.				สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและมีเหตุผล

2.				สอบทานให้มีบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน,การตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

3.				สอบทานใหบ้รษิทัปฏบิตัติามกฏหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์	ขอ้กำาหนดของตลาด	หลกัทรพัยห์รอืกฏ

หมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4.				พิจารณาคัดเลือก	เสนอแต่งตั้ง	และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท

5.				พิจารณาเปิดเผยข้อมูลของบริษัท	 ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน	 หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง														

ผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน

6.				จัดทำารายงานการกำากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ	 โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปีซึ่ง	 รายงาน														

ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

7.				ปฏิบัติอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท	มอบหมายด้วยความเห็นชอบจาก	คณะกรรมการตรวจสอบ

8.				ในกรณีท่ีพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำาดังต่อไปน้ี	 ซ่ึงอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญต่อฐานะการเงิน	

และผลการดำาเนินงานของบริษัท	 ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัท	 เพื่อดำาเนินการ

ปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

(ก)	 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(ข)	 การทุจริต	หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำาคัญในระบบควบคุมภายใน

(ค)	 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์	 หรือกฎหมายที่

เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

 คณะกรรมการบริหาร

	 ณ	วันที่	1	มีนาคม	2557	คณะกรรมการบริหาร	มีจำานวน	5	ท่านประกอบด้วย	

	 	 	ชื่อ	-	สกุล		 	 	 ตำาแหน่ง

	 1.	นายมาโนช	วงษ์เจริญสิน		 	 ประธานกรรมการบริหาร

	 2.	นายไล่	จี	เซียง		 	 	 กรรมการผู้จัดการ

	 3.	นายกัว	ซือ	ลุ๋น		 	 	 กรรมการบริหาร

	 4.	นายสุวัชชัย	วงษ์เจริญสิน		 	 กรรมการบริหาร

	 5.	นายกิติชัย	วงษ์เจริญสิน		 	 กรรมการบริหาร
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 วาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการบริหาร

	 กรรมการบริหารมีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ	3	ปี	กรรมการบริหารซึ่งพ้นจากตำาแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกเข้ามา

ดำารงตำาแหน่งใหม่ได้อีก	 คณะกรรมการบริหารรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง	 และมีอำานาจหน้าที่	 และความรับผิดชอบ

ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

 ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1.				กำาหนดนโยบาย	ทศิทาง	กลยทุธ	์และโครงสรา้งการบรหิารงานหลกัในการดำาเนนิธรุกจิของบรษิทัทีใ่หส้อดคลอ้ง	และ

สนบัสนนุตอ่สภาพเศรษฐกจิและการแขง่ขนัทีไ่ดก้ำาหนดและแถลงไวต้อ่ผูถ้อืหุน้เพือ่เสนอให	้คณะกรรมการบรษิทัเหน็

ชอบ

2.				กำาหนดแผนธุรกิจ	งบประมาณ	และอำานาจการบริหารต่างๆ	ของบริษัท	เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ

3.	 	 	 กำาหนดโครงสร้างองค์กรและการกำาหนดนโยบายด้านกำาลังคน	 โดยให้ครอบคลุมถึงภาพรวมในการ	 คัดเลือก																								

การฝึกอบรม	 การว่าจ้าง	 การสร้างผู้บริหารทดแทน	 รวมถึงการประเมินผลและหลักเกณฑ์การพิจารณากำาหนดผล

ตอบแทนของพนักงานทุกระดับ	

4.				ตรวจสอบ	ติดตามนโยบาย	และแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ	ของบริษัทที่กำาหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	

เอื้อต่อสภาพการดำาเนินธุรกิจ

5.				ตรวจสอบติดตามผลการดำาเนินงานของบริษัทที่กำาหนดให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่ได้รับอนุมัติไว้

6.				ดำาเนินการจัดทำาธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินในการเปิดบัญชี	กู้ยืม	จำานำา	จำานอง	ค้ำาประกันและการอื่น	

รวมถงึการซือ้ขายและจดทะเบยีนกรรมสทิธิท์ีด่นิใดๆ	ตามวตัถปุระสงค	์เพือ่ประโยชนใ์นการดำาเนนิกจิการของบรษิทั	

ภายใต้อำานาจวงเงินที่ได้กำาหนดไว้

7.				ติดตามผลการพัฒนาระบบการจัดการ	และ	ดำาเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ	

 เลขานุการบริษัท  

	 การประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่	 7/2551	 เมื่อวันที่	 13	 สิงหาคม	 2551	 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้ง														

นายสุวัชชัย	วงษ์เจริญสิน		ดำารงตำาแหน่งเลขานุการบริษัท	ตามมาตรา	89/15	ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	

พ.ศ.	2535	แก้ไขโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	ฉบับที่	 4	พ.ศ.	2551	โดยกำาหนดขอบเขตอำานาจหน้าที่และ

ความรับผิดชอบดังนี้

1.	 ให้คำ�แนะนำ�เบื้องต้นแก่กรรมก�รเกี่ยวกับก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ย	 ข้อกำ�หนด	 กฎระเบียบ	 และข้อบังคับของบริษัท	

และติดต�มดูแลให้มีก�รปฏิบัติอย่�งถูกต้องและสม่ำาเสมอ	

2.	 ดแูลใหก้�รเปดิเผยขอ้มลูและร�ยง�นสนเทศในสว่นทีร่บัผดิชอบต�มระเบยีบและขอ้กำ�หนดของตล�ดหลกัทรพัยแ์หง่

ประเทศไทยและสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์

3.	 จัดทำ�และเก็บรักษ�เอกส�รดังต่อไปนี้	

3.1	 ทะเบียนกรรมก�ร	

3.2	 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมก�รและร�ยง�นก�รประชุมคณะกรรมก�ร	

3.3	 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและร�ยง�นก�รประชุมผู้ถือหุ้น	

3.4	 ร�ยง�นประจำ�ปีของบริษัท	

3.5	 ร�ยง�นก�รมีส่วนได้เสียของกรรมก�รและผู้บริห�ร
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	 ณ	วันที่	1	มีนาคม	2557	มีคณะผู้บริหาร	มีจำานวน	9	ท่านประกอบด้วย	

																รายชื่อ	 	 	 	 ตำาแหน่ง

 1.	นายไล่	จี	เซียง	 กรรมการผู้จัดการ	

	 2.	นายกัว	ซือ	สุ๋น		 รองกรรมการผู้จัดการ	

	 3.	นายสุวัชชัย		 รองกรรมการผู้จัดการ	/	เลขานุการบริษัท	

	 4.	นายกิติชัย	วงษ์เจริญสิน	 	ผู้อำานวยการฝ่ายการขายและการตลาด

	 5.	นายธีรวัจน์	วงษ์เจริญสิน	 ผู้อำานวยการฝ่ายผลิต

	 6.	นายสิงห์	วงศ์รุจิไพโรจน์	 	ผู้อำานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

	 7.	นางสาวชุติมา	กิติธรากุล	 	ผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศ

	 8.	นางธัณยพร		อภิชาติวิเชียรโชติ	 ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

	 9.	นางสาวอาจารีย์		ศุภสินวงศ์ชัย		 ผู้จัดการฝ่ายการเงิน	/	เลขานุการคณะกรรมการ

 

 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

	 การสรรหาคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นกรรมการของบริษัทนั้น	 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัต	ิ คุณวุฒิ	

ประสบการณ์	ศักยภาพเหมาะสมเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท		ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำาทุกปี	ผู้ถือหุ้นแต่ละราย

จะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่	เลือกตั้งบุคคลคนเดียว	หรือหลายคนเข้าเป็นกรรมการได้	แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใด

ไม่ได้	โดยจะพิจารณาให้ความสำาคัญต่อผู้มีทักษะ	ประสบการณ์ที่มีความจำาเป็นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท	โดยจะพิจารณาจาก

คุณสมบัติ	ดังต่อไปนี้

1.	 มีคุณสมบัติสอดคล้องตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด	 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย	์ กฎ

ของคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 กฎของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 และการกำากับ

ดูแลกิจการที่ดีของบริษัท	 	 	

2.	 มคีวามรู	้ความสามารถ	และประสบการณท์ีห่ลากหลายในสาขาวชิาชพีตา่งๆ	ทีจ่ะเปน็ประโยชนแ์ละเพิม่มลูคา่ใหแ้ก่

บริษัท	

3.	 มีคุณลักษณะที่สนับสนุนและส่งเสริมการดำาเนินงานด้านการกำากับดูแลกิจการ	 เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่บริษัท	 ปฏิบัติ

หน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ	ความระมัดระวัง	และความซื่อสัตย์	(Accountability,	Care	and	Loyalty)	อุทิศเวลา

ได้อย่างเต็มที่	

	 การเลือกและแต่งตั้งกรรมการเป็นไปตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท	 และกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจะต้องได้

รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน		

ดังนี้

1.			 คณะกรรมก�รของบรษิทัมจีำ�นวนไมน่อ้ยกว่�	5	คน	และกรรมก�รไมน่อ้ยกว�่กึง่หนึง่ของจำ�นวนกรรมก�รทัง้หมดตอ้ง

มถีิน่ทีอ่ยูใ่นร�ชอ�ณ�จกัร	และ	กรรมก�รของบรษิทัจะตอ้งเปน็ผูม้คีณุสมบตัติ�มทีก่ฏหม�ยว�่ดว้ยบรษิทัมห�ชนจำ�กดั	

และกฏหม�ยว่�ด้วยหลักทรัพย์กำ�หนด

2.			 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมก�รโดยใช้เสียงข้�งม�กต�มหลักเกณฑ์และวีธีก�รดังต่อไปนี้	

(1)		 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่�จำ�นวนหุ้นที่ตนถือ

(2)	 ผูถ้อืหุน้แตล่ะคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสยีงทีม่อียูท่ัง้หมดต�ม	(1)	เลอืกตัง้บคุคลคนเดยีวหรอืหล�ยคนเปน็กรรมก�ร

ก็ได้		แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดม�กน้อยเพียงใดไม่ได้

cpl170
Typewritten Text
วงษ์เจริญสิน 
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(3)	 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดต�มลำ�ดับลงม�	 เป็นผู้ได้รับก�รเลือกตั้งเป็น	 กรรมก�รเท่�จำ�นวนกรรมก�รที่

จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น	ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับก�รเลือกตั้งในลำ�ดับถัดลงม�	มีคะแนนเสียงเท่�กัน

เกินจำ�นวนกรรมก�รที่จะพึงมี	หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น	ให้ผู้เป็นประธ�นเป็นผู้ออกเสียงชี้ข�ด			

3.		 ในก�รประชุมส�มัญประจำ�ปีทุกครั้ง	ให้กรรมก�รออกจ�กตำ�แหน่ง	1	ใน	3	ถ้�จำ�นวนกรรมก�รที่จะแบ่งออกให้ตรง

เป็นส�มส่วนไม่ได้	ก็ให้ออกโดยจำ�นวนใกล้ที่สุดกับส่วน	1	ใน	3	

	 กรรมก�รที่จะต้องออกจ�กตำ�แหน่งในปีแรก	และปีที่สองภ�ยหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น	ให้จับสล�กกันว่�ผู้ใดจะออก	

ส่วนปีหลังๆ	ต่อไปให้กรรมก�รคนที่อยู่ในตำ�แหน่งน�นที่สุดเป็นผู้ออกจ�กตำ�แหน่ง	กรรมก�รผู้ออกต�มว�ระนั้นอ�จ

ถูกเลือกเข้�ม�ดำ�รงตำ�แหน่งใหม่ก็ได้	

4.		 กรรมก�รมสีทิธไิดร้บัค�่ตอบแทนจ�กบรษิทัในรปูของเงนิร�งวลั	เบีย้ประชมุ	บำ�เหนจ็	โบนสั	หรอืผลประโยชนต์อบแทน

ในลกัษณะอืน่	ต�มขอ้บงัคบัหรอืต�มทีป่ระชมุผูหุ้น้จะพจิ�รณ�	ซึง่อ�จกำ�หนดเปน็จำ�นวนหรอืว�งเปน็หลกัเกณฑ	์และ

จะกำ�หนดไวเ้ปน็คร�วๆ	ไป	หรอืจะใหม้ผีลตลอดไปจนกว่�จะมกี�รเปลีย่นแปลงกไ็ด้	และนอกจ�กนัน้ใหไ้ดร้บัเบีย้เลีย้ง	

และสวัสดิก�รต่�งๆ	ต�มระเบียบของบริษัท		

5.		 กรรมก�รคนใดจะล�ออกจ�กตำ�แหน่งให้ยื่นใบล�ออกต่อบริษัท	 ก�รล�ออกมีผลนับแต่วันที่ใบล�ออกไปถึง

บริษัท	

6.		 ในกรณีที่ตำ�แหน่งกรรมก�รว่�งลงเพร�ะเหตุอื่นนอกจ�กถึงคร�วออกต�มว�ระ	 คณะกรรมก�รอ�จเลือกบุคคลซึ่งมี

คณุสมบตั	ิและไมม่ลีกัษณะตอ้งห�้มต�มกฎหม�ยว�่ดว้ยพระร�ชบญัญตับิรษิทัมห�ชนจำ�กดั	และกฎหม�ยว�่ดว้ยหลกั

ทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์เข้�เป็นกรรมก�รแทนในก�รประชุมคณะกรรมก�รคร�วถัดไป	 เว้นแต่ว�ระของกรรมก�ร

จะเหลือน้อยกว่�	2	เดือน	บุคคลซึ่งเข้�เป็นกรรมก�รแทนดังกล่�วจะอยู่ในตำ�แหน่งได้เพียงเท่�ว�ระที่ยังเหลืออยู่ของ

กรรมก�รทีต่นแทนมตขิองคณะกรรมก�รต�มวรรคหนึง่ตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกว่�	3	ใน	4	ของจำ�นวน

กรรมก�รที่ยังเหลืออยู่

7.			 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอ�จลงมติให้กรรมก�รคนใดออกจ�กตำ�แหน่งก่อนถึงคร�วออกต�มว�ระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย

กว่�	 3	 ใน	 4	 ของจำ�นวนผู้ถือหุ้นซึ่งม�ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	 และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว�่กึ่ง

หนึ่งของจำ�นวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่ม�ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

 กรรมการอิสระ	 บริษัทกำาหนดองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย	 1	 ใน	 3	 ของ

จำานวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท	ทั้งนี้	คณะกรรมการบริษัทได้กำาหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ	ดังนี้

1.	 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ	1.0	ของจำ�นวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทบริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้น	ร�ย

ใหญ่	หรือผู้มีอำ�น�จควบคุมของบริษัท	ทั้งนี้	ให้นับรวมก�รถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมก�รอิสระร�ยนั้นๆ	ด้วย

2.	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมก�รที่มีส่วนร่วมบริห�รง�น	 พนักง�น	 ที่ปรึกษ�ที่ได้เงินเดือนประจำ�	 หรือผู้มีอำ�น�จควบคุม

ของบริษัท	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	บริษัทย่อยลำ�ดับเดียวกัน	ผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่	หรือของผู้มีอำ�น�จควบคุม

ของบรษิทั		เวน้แตจ่ะไดพ้น้จ�กก�รมลีกัษณะดงักล�่วม�แลว้ไมน่อ้ยกว�่	2	ปกีอ่นวนัไดร้บัแตง่ตัง้ใหเ้ข�้ดำ�รงตำ�แหนง่

กรรมก�รอิสระ

3.		 ไม่มีคว�มสัมพันธ์ท�งส�ยโลหิต	หรือโดยก�รจดทะเบียนต�มกฎหม�ย	ในลักษณะที่เป็นบิด�	ม�รด�	คู่สมรส	พี่น้อง	

และบุตร		รวมทั้งคู่สมรสของบุตร	ของผู้บริห�ร	ผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่	ผู้มีอำ�น�จควบคุม	หรือบุคคลที่จะได้รับก�รเสนอ

ให้เป็นผู้บริห�รหรือผู้มีอำ�น�จควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

4.		 ไม่มีหรือเคยมีคว�มสัมพันธ์ท�งธุรกิจกับบริษัท	 บริษัทใหญ่	 บริษัทย่อยบริษัทร่วม	 ผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่	 หรือผู้มีอำ�น�จ

ควบคุมของบริษัท	ในลักษณะที่อ�จเป็นก�รขัดขว�งก�รใช้วิจ�รณญ�ณอย่�งอิสระของตน	รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็น			

	 ผู้ถือหุ้นที่มีนัย	 หรือผู้มีอำ�น�จควบคุมของผู้ที่มีคว�มสัมพันธ์ท�งธุรกิจกับบริษัท	 บริษัทใหญ่	 บริษัทย่อย	 บริษัทร่วม						

ผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่	หรือผู้มีอำ�น�จควบคุมของบริษัท	เว้นแต่จะได้พ้นจ�กก�รมีลักษณะดังกล่�วม�แล้วไม่น้อยกว่�	2	ปี

ก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้�ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รอิสระ
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5.		 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่	หรือผู้มีอำ�น�จควบคุม

ของบริษัท		และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำ�น�จควบคุม	หรือหุ้นส่วนของ		สำ�นักง�นสอบบัญชี		ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของ

บริษัท	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่	หรือผู้มีอำ�น�จควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่		เว้นแต่จะได้

พ้นจ�กก�รมีลักษณะดังกล่�ว	ม�แล้วไม่น้อยกว่�	2	ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้�ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รอิสระ

6.	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริก�รท�งวิช�ชีพใดๆ	ซึ่งรวมถึงก�รให้บริก�รเป็นที่ปรึกษ�กฎหม�ยหรือที่ปรึกษ�ท�งก�รเงิน	

ซึ่งได้รับค่�บริก�รเกินกว่�	2	ล้�นบ�ทต่อปีจ�กบริษัท		บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่	หรือผู้มี

อำ�น�จควบคมุของบรษิทั		และไมเ่ปน็ผูถ้อืหุน้ทีม่นียั	ผูม้อีำ�น�จควบคมุ	หรอืหุน้สว่นของผูใ้หบ้รกิ�รท�งวชิ�ชพีนัน้ดว้ย		

เว้นแต่จะได้พ้นจ�กก�รมีลักษณะดังกล่�วม�แล้วไม่น้อยกว่�	 2	 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข�้ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร

อิสระ

7.	 ไม่เป็นกรรมก�รที่ได้รับก�รแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมก�รของบริษัท	ผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่	หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้

ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่

8.	 ไมป่ระกอบกจิก�รทีม่สีภ�พอย�่งเดยีวกนัและเปน็ก�รแขง่ขนัทีม่นียักบักจิก�รของบรษิทัหรอืบรษิทัยอ่ย	หรอืไมเ่ปน็หุน้

ส่วนที่มีนัยในห้�งหุ้นส่วน	หรือเป็นกรรมก�รที่มีส่วนร่วมบริห�รง�น	ลูกจ้�ง	พนักง�น	ที่ปรึกษ�ที่รับเงินเดือนประจำ�	

หรือถือหุ้นเกินร้อยละ	1.0	ของจำ�นวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น		ซึ่งประกอบกิจก�รที่มีสภ�พอย่�ง

เดียวกันและเป็นก�รแข่งขันที่มีนัยกับกิจก�รของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9.		 ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำ�ให้ไม่ส�ม�รถให้คว�มเห็นอย่�งเป็นอิสระเกี่ยวกับก�รดำ�เนินง�นของบริษัท

 กรรมการตรวจสอบ		คณะกรรมการบริษัท		เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย	3	ท่าน	เพื่อทำาหน้าที่ในการเป็น

กรรมการตรวจสอบของบริษัท	กรรมการตรวจสอบแต่ละรายต้องเป็นกรรมการอิสระ	และต้องไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท	 ให้ตัดสินใจในการดำาเนินกิจการของบริษัท	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	บริษัทย่อยลำาดับเดียวกัน	ผู้ถือ

หุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท	และไม่เป็นกรรมการของบริษัท	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	บริษัทย่อยลำาดับ

เดียวกัน	 เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	 โดยกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	

รวมถึงประกาศ	 ข้อบังคับ	 และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่กำาหนดว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำาเนิน

งานของคณะกรรมการตรวจสอบ

	 ทั้งนี้	กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย	1	ท่าน	ต้องเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินที่

เพียงพอที่จะสามารถทำาหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน	รวมถึงการทำาหน้าที่อื่นในฐานะกรรมการตรวจสอบได้
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	 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

	 (1)		ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน			

	 (ก)	ค่าตอบแทนกรรมการ	ประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม	ดังนี้

รายชื่อกรรมการ
คณะกรรมการ 

บริษัท
  คณะกรรมการ 

ตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและ
กำาหนดตอบแทน

1.	นายมาโนช	วงษ์เจริญสิน	 360,000

2.	นายสุวัชชัย	วงษ์เจริญสิน 300,000 300,000

3.	นายกิติชัย			วงษ์เจริญสิน 300,000

4.	นายภูวสิษฎ์		วงษ์เจริญสิน 15,000

5.	นายไล่	จี	เซียง 300,000 300,000

6.	นายกัว	ซือ	ลุ๋น 300,000 300,000

7.	นายกำาธร		วรรธนะเลาหะ 120,000 120000

8.	น�ยสุโข	วุฑฒิโชติ 120,000 120,000

9.	น�ยมงคล		เหล่�วรพงศ์ 120,000 120,000

 หมายเหตุ : นายภูวสิษฎ์ วงษ์เจริญสิน เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2556

		 (ข)	ค่าตอบแทนรวมและจำานวนรายของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

	 ในปี	 2556	 บริษัทฯ	 ได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วย	 เงินดือนและโบนัส	 ให้กับกรรมการบริหาร	 และผู้บริหาร	 จำานวน					

6	ราย	จำานวน	จำานวนรวมทั้งสิ้น	20.65	ล้านบาท	

	 หมายเหตุ	(ในข้อนี้	คำาว่า	“ผู้บริหาร”	ให้หมายความว่า		ผู้จัดการ	ผู้บริหารสี่รายแรกต่อจากผู้จัดการลงมาและผู้บริหารราย

ที่สี่ทุกราย	โดยไม่รวมถึงผู้จัดการฝ่ายบัญชี	หรือการเงินหากตำาแหน่งผู้จัดการฝ่ายไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกันกับผู้บริหารรายที่สี่)	

	 (2)		ค่าตอบแทนอื่น	(ถ้ามี)

 ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการบริหาร 

	 กรรมการบริหารได้รับสิทธิในการเบิกค่ารักษาพยาบาลเท่าจำานวนท่ีจ่ายไปและค่ารักษาฟัน	ตลอดจน	ค่าตรวจสุขภาพประจำาปี	

	 เงินกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ	 บริษัทฯ	 ได้จัดให้มีกองทุนสำารองเลี้ยงชีพให้แก่กรรมการและผู้บริหารโดยบริษัทฯได้สมทบใน

อัตราส่วน	ร้อยละ	3	ของเงินเดือน	
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8. การกำากับดูแลกิจการ
	 บริษัทฯ	ให้ความสำาคัญต่อระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ	โปร่งใส	และสามารถตรวจสอบได้	ซึ่งจะทำาให้เกิดความ

เชื่อมั่นกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและส่งผลให้ธุรกิจมีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน	 ภายใต้การดำาเนินงานอย่างมีจรรยาบรรณและเป็นไป

ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	 จึงได้กำาหนดนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี	 เพื่อยกระดับการดำาเนินการที่มีอยู่แล้ว	 ให้มีความเป็นระบบ

มาตรฐานที่ชัดเจน	และกระจายการปฏิบัติไปสู่พนักงานของบริษัททุกระดับชั้น	อันเป็นการเสริมสร้างให้เกิดวัฒนธรรมการกำากับดูแล

กิจการอย่างแท้จริง	โดยบริษัทได้รับเอาแนวทางการกำากับดูแลกิจการที่ดีสำาหรับบริษัทจดทะเบียน	(Good	Corporate	Governance)	

ปี	2549	ตามที่กำาหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นแนวทางในการกำากับดูแลกิจการ		

 นโยบายการกำากับดูแลกิจการ

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)

	 บริษัทฯ	ตระหนักและให้ความสำาคัญในสิทธิพื้นฐานต่างๆ	ของผู้ถือหุ้น	ทั้งในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพย์และในฐานะ

เจ้าของบริษัท	เช่น	สิทธิในการซื้อ	ขาย	โอน	หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่		สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผลกำาไรจากบริษัท	สิทธิในการได้

รับข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ	 สิทธิต่างๆ	 ในการประชุมผู้ถือหุ้น	 สิทธิในการแสดงความคิดเห็น	 สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่อง

สำาคัญของบริษัท	 เช่น	การจัดสรรเงินปันผล	การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ	การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี	การอนุมัติธุรกรรมที่สำาคัญ

และมีผลต่อทิศทางในการดำาเนินธุรกิจของบริษัท	การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ	ข้อบังคับของบริษัท	เป็นต้น	

	 นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ	ข้างต้นแล้ว	บริษัทมีนโยบายที่จะดำาเนินการในเรื่องต่างๆ	ที่เป็นการส่งเสริม	และอำานวย

ความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น	ดังนี้

1.	 บริษัทสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัท	ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	รวมทั้งผู้สอบบัญชี	เข้าร่วมประชุมผู้ถือ

หุ้นอย่างพร้อมเพรียงกัน

2.	 บริษัทจะจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ	 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้าไม่

น้อยกว่า	7	วันก่อนวันประชุม	หรือเป็นไปตามที่สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยกำาหนด	และใหโ้ฆษณาคำาบอกกลา่วนดัประชมุในหนงัสอืพมิพไ์มน่อ้ยกวา่	3	วนักอ่น

วันประชุม	โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลา	3	วันติดต่อกัน	ทั้งนี้ในแต่ละวาระการประชุมจะมีความเห็นของคณะ

กรรมการประกอบ	และจะเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านทาง	Website	ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาในการศึกษา

ข้อมูลเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม	

3.	 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง	 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการ

อิสระหรือบุคคลใดๆ	 เข้าร่วมประชุมแทนตนได้	 โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อม

กับหนังสือนัดประชุม	

4.	 ก่อนวันประชุม	เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น	สามารถส่งความคิดเห็น	ข้อเสนอแนะ	ข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุม
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5.	 ในการประชมุไดเ้ปดิโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้มสีทิธอิยา่งเทา่เทยีมกนัแสดงความคดิเหน็	ขอ้เสนอแนะ	หรอืตัง้คำาถามในวาระ

ต่างๆ	อย่างอิสระ	ก่อนการลงมติในวาระใดๆ	ทั้งนี้	ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะมีกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้า

รว่มประชมุเพือ่ตอบคำาถามในทีป่ระชมุ	รวมทัง้จะมกีารบนัทกึประเดน็ซกัถามและขอ้คดิเหน็ทีส่ำาคญัไวใ้นรายงานการ

ประชุม	เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

6.	 ในการประชุมเพื่อเลือกตั้งกรรมการ	ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการได้ทีละคน	ซึ่ง

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะเลือกผู้แทนที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาทำาหน้าที่กรรมการเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ของ

ตนเอง	ซึ่งจะทำาให้เกิดความหลากหลายและเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง

7.	 ภายหลังการประชุมแล้วเสร็จบริษัทจะจัดทำารายงานการประชุม	โดยให้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง	ครบถ้วน	เพื่อให้ผู้

ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้		และจะเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านทาง	Website	ของบริษัท

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)

	 บริษัทฯ	มีนโยบายที่จะสร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่ม	โดยเฉพาะกับผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	โดยเปิด

โอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สว่นนอ้ยเสนอระเบยีบวาระการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้และชือ่บคุคลทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสมเขา้ดำารงตำาแหนง่กรรมการ

ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น	พร้อมข้อมูลรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา	และ/หรือ	คุณสมบัติและการให้ความยินยอมของ	

ผูไ้ดร้บัการเสนอชือ่	โดยบรษิทัจะกลัน่กรองระเบยีบวาระทีจ่ะเปน็ประโยชนอ์ยา่งแทจ้รงิ	และคดัสรรบคุคลทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสม	ผา่น

ทางคณะกรรมการตรวจสอบก่อนนำาเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและกำาหนดในระเบียบวาระการประชุมต่อไป

	 ในการดำาเนนิการประชมุแตล่ะครัง้	บรษิทัฯ	จะใหโ้อกาสแกผู่ถ้อืหุน้อยา่งเทา่เทยีมกนัทกุราย	โดยกอ่นเริม่การประชมุ	ประธาน

ที่ประชุมจะชี้แจงการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน	วิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระ		และยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้า

ร่วมประชุมทุกรายแสดงความคิดเห็น	ข้อเสนอแนะ	ซักถามในแต่ละวาระโดยใช้เวลาอย่างเหมาะสมเพียงพอ	โดยประธานที่ประชุม

จะดำาเนนิการประชมุตามลำาดบัวาระการประชมุ	รวมทัง้มนีโยบายทีจ่ะไมเ่พิม่วาระการประชมุในทีป่ระชมุโดยไมไ่ดแ้จง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ

ล่วงหน้า	เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบวาระการประชุมก่อนตัดสินใจ		

	 บริษัทฯ	 มีการกำากับดูแลการใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด	 เพื่อป้องกันการหาประโยชน์จากข้อมูลภายในให้แก่ตนเองหรือ

ผู้อื่นในทางมิชอบ	 เพื่อให้เกิดความยุติธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกราย	 โดยบริษัทได้กำาหนดแนวทางในการเก็บรักษาข้อมูลภายในของ

บริษัท	และแนวทางป้องกันการใช้ข้อมูลภายในแสวงหาประโยชน์ส่วนตนเป็นคำาสั่งที่เป็นลายลักษณ์อักษร	รวมทั้งกำาหนดให้กรรมการ	

ผู้บริหาร	และพนักงานจะต้องไม่ทำาการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยใช้ความลับ	และ/หรือข้อมูลภายใน	และ/หรือเข้าทำานิติกรรม

อื่นใดโดยใช้ความลับ	 และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท	 อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม	 นอกจาก

นี้	กรรมการ	ผู้บริหารและพนักงานที่อยู่ในหน่วยงานที่ได้รับข้อมูลภายในของบริษัทต้องไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าวก่อนเปิดเผยสู่สาธารณชน	

และห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในทำาการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยตนเอง	คู่สมรส	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่ว่าจะ

เป็นการซื้อขายโดยทางตรงหรือทางอ้อม	(เช่น	Nominee	ผ่านกองทุนส่วนบุคคล)	ภายใน	1	เดือน	ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินราย

ไตรมาสและงบการเงินประจำาปี	และหลังการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอย่างน้อย	3	วัน

	 บรษิทัฯ	ไดใ้หข้อ้มลูแกก่รรมการ	และผูบ้รหิารเกีย่วกบัหนา้ทีท่ีต่อ้งรายงานการถอืครองหลกัทรพัยข์องบรษิทั	และบทกำาหนด

โทษตาม	พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.2535	และตามข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และ

ในกรณีที่กรรมการ	หรือผู้บริหารมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท	ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัท	ของตนเอง	คู่สมรส	และ

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตามมาตรา	59	แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.	2535	ภายใน	3	วันทำาการให้

สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป



25รายงานประจำาปี 2556 บริษัท ซี.พี.แอล. กรุ๊พ จำากัด (มหาชน)

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย  (The Role of Stakeholders)

	 บริษัทฯ	ได้ให้ความสำาคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน	ได้แก่	ผู้ถือหุ้น	ผู้บริหารและ

พนักงานของบริษัท	หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก	เช่น	เจ้าหนี้	ลูกค้า	คู่ค้า	คู่แข่ง	ภาครัฐ	สังคม	และชุมชน	เป็นต้น	โดยบริษัทตระหนัก

ดีว่าการสนับสนุนและข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการดำาเนินงานและการพัฒนาธุรกิจของบริษัท	 ดังนั้น	

บริษัทฯ	 จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำาหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวได้รับการดูแลเป็นอย่างด	ี นอกจากนี้	

ในการดำาเนินธุรกิจของบริษัทได้คำานึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย	ตามแนวทางดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น : ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน	รักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น	และไม่กระทำาการใดๆ	อันเป็นการละเมิด

หรอืลดิรอนสทิธขิองผูถ้อืหุน้	ตลอดจนมุง่มัน่ทีจ่ะสรา้งความพงึพอใจสงูสดุใหก้บัผูถ้อืหุน้	โดยคำานงึถงึการเจรญิ

เติบโตของบริษัท	อย่างยั่งยืน	เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม	และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง	รวมทั้งยึดมั่น

การดำาเนินธุรกิจตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี

พนักงาน : ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม	 ทั้งในด้านโอกาส	 ผลตอบแทน	 สวัสดิการ	 และการพัฒนา

ศักยภาพ	โดยถือว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีค่า	และเป็นปัจจัยสำาคัญในการผลักดันองค์กรให้ประสบ

ความสำาเร็จ		และมีความมุ่งมั่นเสริมสร้างวัฒนธรรม	และบรรยากาศการทำางาน	ส่งเสริมการทำางานเป็นทีม	

สง่เสรมิการพฒันาความรูค้วามสามารถของพนกังานใหม้คีวามกา้วหนา้	มคีวามมัน่คงในอาชพี	พรอ้มใหค้วาม

มั่นใจในคุณภาพชีวิต	และความปลอดภัยในการทำางาน	รวมทั้งรักษาสภาพแวดล้อมการทำางาน	

ลูกค้า : มุง่มัน่สรา้งความพงึพอใจ	และความมัน่ใจใหก้บัลกูคา้	เอาใจใสแ่ละรบัผดิชอบตอ่ลกูคา้	โดยลกูคา้จะตอ้งไดร้บั

สินค้า/บริการที่ดี	มีคุณภาพ	ในระดับราคาที่เหมาะสม	และเป็นไปตามมาตรฐานที่ได้กำาหนดไว้	รวมทั้งปฏิบัติ

ตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด	 รักษาสัมพันธภาพที่ดี	 และยั่งยืนกับลูกค้าอย่างจริงจัง	

และสม่ำาเสมอ	รวมถึงไม่นำาข้อมูลของลูกค้ามาใช้เพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้อง

คู่ค้าและเจ้าหนี้ : คำานึงถึงความเสมอภาค	 เป็นธรรม	 ไม่เอารัดเอาเปรียบ	 และมีความซื่อสัตย์ในการดำาเนินธุรกิจ	 รักษาผล

ประโยชน์ร่วมกับคู่ค้าและเจ้าหนี้	โดยการปฏิบัติตามกฎหมาย	และกติกาที่กำาหนดร่วมกันอย่างเคร่งครัด	และ

มจีรรยาบรรณในการดำาเนนิธรุกจิ	ไมเ่รยีก	ไมร่บั	หรอืจา่ยผลประโยชนใ์ดๆ	ทีไ่มส่จุรติในการคา้กบัคูค่า้	ตลอด

จนการปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆอย่างเคร่งครัด	และมีการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม	รวมถึงการชำาระคืน

ตามกำาหนดเวลา	มีการรายงานคู่ค้า	และเจ้าหนี้ล่วงหน้า	หากไม่สามารถ	ปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญา	และ

ร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว

คู่แข่ง : ปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าสอดคล้องกับหลักสากลภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแข่งขัน

ทางการคา้	และยดึถอืกตกิาของการแขง่ขนัทีด่อียา่งเสมอภาคกนั	ไมก่ดีกนัผูอ้ืน่ในการเขา้รว่มแขง่ขนัทางธรุกจิ	

ไม่ทำาลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหา	ให้ร้ายป้ายสี	และโจมตีคู่แข่งโดยปราศจากมูลความ

จริง	หรือมีการกระทำาการใดๆ	ที่ไม่เป็นธรรมต่อการแข่งขัน

สังคม	ชุมชน	

และสิ่งแวดล้อม

: มนีโยบายในการดำาเนนิธรุกจิ	ดว้ยความรบัผดิชอบตอ่ชมุชน	สงัคม	และสิง่แวดลอ้ม	ทัง้ในดา้นความปลอดภยั	

คุณภาพชีวิต	และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ		ตระหนักถึง

คณุภาพชวีติของชมุชนและสงัคม	ตลอดจนคำานงึถงึการดำาเนนิธรุกจิทีจ่ะมผีลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม	การปฏบิตัิ

งานและการตัดสินใจ	 การดำาเนินการใดๆ	 ของบริษัทจะต้องทำาให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์และการประกอบธุรกิจ

ของบริษัททุกอย่างถูกต้องและสอดคล้องกับกฎระเบียบหรือมาตรฐานต่างๆ	 ตลอดจนส่งเสริมให้พนักงานมี

จิตสำานึกและมีความรับผิดชอบต่อชุมชน	สังคมและสิ่งแวดล้อม	รวมทั้งให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ	กับ

ชุมชนที่บริษัทดำาเนินธุรกิจอยู่ตามสมควร
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หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

	 คณะกรรมการบรษิทัใหค้วามสำาคญัตอ่การเปดิเผยขอ้มลูทีม่คีวามถกูตอ้ง	ครบถว้น	ทนัเวลา	และโปรง่ใส	ทัง้การรายงานขอ้มลู

ทางการเงนิและขอ้มลูทัว่ไป	ตามหลกัเกณฑข์องสำานกังานคณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย	์และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่

ประเทศไทย	ตลอดจนขอ้มลูอืน่ๆ	ทีส่ำาคญัทีม่ผีลกระทบตอ่ราคาหลกัทรพัยข์องบรษิทั	ซึง่ลว้นมผีลตอ่กระบวนการตดัสนิใจของผูล้งทนุ	

และผูม้สีว่นไดเ้สยีของบรษิทั		โดยบรษิทัมนีโยบายทีจ่ะเผยแพรข่อ้มลูสารสนเทศของบรษิทัตอ่ผูถ้อืหุน้	นกัลงทนุ	และสาธารณชนผา่น

ช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ	ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และบน	website	ของบริษัท	คณะกรรมการบริษัท

เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท	 และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำาปี	 งบการเงินดังกล่าวจัดทำาขึ้นตาม

มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย	โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำาเสมอ	รวมทั้งมีการเปิด

เผยข้อมูลอย่างครบถ้วนเพียงพอในงบการเงิน	ซึ่งในการนี้คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงิน

และระบบควบคมุภายใน	รวมถงึการเปดิเผยขอ้มลูสำาคญัอยา่งเพยีงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ	และรายงานใหค้ณะกรรมการ

บริษัททราบ

	 ผู้อำานวยการฝ่ายบัญชีและการเงินเป็นผู้รับผิดชอบในการสื่อสารกับนักลงทุนทุกฝ่าย	 บริษัทฯ	 มีนโยบายเปิดเผยข้อมูลที่มี

ความถูกต้อง	ตรงต่อความเป็นจริง	ครบถ้วน	โปร่งใส	ทันเวลา	และโดยเท่าเทียมกัน		เนื่องจากบริษัทฯ	ตระหนักและเข้าใจถึงความ

สำาคัญของการเปิดเผยข้อมูลว่ามีผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน	โดยมีนโยบายจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์กับ	นักลงทุน	นัก

วิเคราะห์	เช่น	การเข้าเยี่ยมชมกิจการบริษัท	และพบผู้บริหาร	เพื่อสอบถามข้อมูล	ข่าวสาร	และกิจกรรมต่างๆ	รวมทั้งการเปิดเผย

ข้อมูลของบริษัทฯ	นักลงทุนสามารถติดต่อเรื่องข้อมูลของบริษัทได้ที่	ไปรษณีย์อีเล็คโทรนิค	secretary@cpl.co.th	และ	singha@cpl.

co.th	หรือทางโทรศัพท์หมายเลข	ที่	02-709-5633-8	โทรสาร	02-709-6033,	02-709-6044	Website	:	www.cpl.co.th

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)

 1. โครงสร้างคณะกรรมการ

	 คณะกรรมการบรษิทัประกอบดว้ยบคุคลซึง่มคีวามรูค้วามสามารถ	และประสบการณ	์	โดยเปน็ผูม้บีทบาทสำาคญัในการกำาหนด

นโยบายและภาพรวมขององค์กร	รวมทั้งมีบทบาทสำาคัญในการกำากับดูแล	ตรวจสอบ	ประเมินผลการดำาเนินงานของบริษัทให้เป็นไป

ตามแผนที่วางไว้	ตลอดจนดำาเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย	ข้อบังคับ	และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น	รวมทั้งการกำากับดูแล

ให้การบริหารจัดการของฝ่ายบริหารเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่ได้กำาหนดไว้	 และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือ

หุ้น

	 โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่า	1	ใน	3	ของกรรมการทั้งคณะ	ซึ่งจะทำาให้เกิดการ

ถ่วงดุลในการออกเสียงในการพิจารณาเรื่องต่างๆ	และมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ	3	คน

	 ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจำานวน	9	คน	ประกอบด้วย	กรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่จำานวน	6	คน	และ

กรรมการอิสระจำานวน	 3	คน	และ	ดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ	ทั้งนี้	 จำานวนกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตามหลัก

เกณฑ์ที่สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำาหนดไว้ให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำานวน

กรรมการทั้งหมด

	 ตามขอ้บงัคบัของบรษิทักำาหนดไวว้า่ในการประชมุสามญัประจำาปทีกุครัง้	กรรมการจะตอ้งออกจากตำาแหนง่อยา่งนอ้ยจำานวน

หนึ่งในสามโดยอัตรา	 ถ้าจำานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้	 ก็ให้ออกโดยจำานวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม	

กรรมการที่จะต้องออกจากตำาแหน่งในปีแรก	 และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น	 ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก	 ส่วนปีหลังๆ	 ต่อ

ไปให้กรรมการที่อยู่ในตำาแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำาแหน่ง	 อย่างไรก็ตาม	 กรรมการผู้ออกจากตำาแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับ

ตำาแหน่งอีกก็ได้	
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	 นอกจากนี้	 คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย	 ประกอบด้วย	 คณะกรรมการบริหาร	 คณะกรรมการ

ตรวจสอบ	 คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร	 เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการ

บริษัทพิจารณาหรือรับทราบ	 ซึ่งคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวมีสิทธิหน้าที่ตามที่ได้กำาหนดไว้ในอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุด

ย่อยแต่ละคณะ

	 ทั้งนี้	คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์	(รายชื่อเลขานุการบริษัทและหน้าที่ความรับผิดชอบได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ	7	หน้าที่	18)

 2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

	 คณะกรรมการบริษัททำาหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำาคัญเกี่ยวกับการดำาเนินงานของบริษัท	 เช่น	 วิสัย

ทัศน์และภารกิจ	กลยุทธ์		ความเสี่ยง	แผนงาน	และงบประมาณ	รวมทั้งกำากับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำาเนินงานตามนโยบายและแผนที่

กำาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	(รายละเอียดอำานาจหน้าที่	และความรับผิดชอบ	ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ	7	โครงสร้าง

การจัดการ)

 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

	 คณะกรรมการบรษิทัไดก้ำาหนดนโยบายเกีย่วกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชนบ์นหลกัการทีว่า่	การตดัสนิใจใดๆ	ในการดำาเนนิ

กิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทำาเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่านั้น	 และควรหลีกเลี่ยงการกระทำาที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผล

ประโยชน์		โดยกรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงาน	ต้องทบทวนและเปิดเผยรายการที่เป็นผลประโยชน์ที่ขัดกันให้บริษัททราบถึงความ

สัมพันธ์	หรือการเกี่ยวโยงของตนในรายการดังกล่าว			และในการพิจารณาการเข้าทำาธุรกรรมต่างๆ	กำาหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือ

เกีย่วโยงกบัรายการทีพ่จิารณา	ตอ้งไมเ่ขา้รว่มการพจิารณา	และไมม่อีำานาจอนมุตัใินธรุกรรมนัน้ๆ	รวมถงึในการทำารายการใหพ้จิารณา

ถึงความเหมาะสม	โดยใช้ราคา	และเงื่อนไข	เสมือนทำารายการกับบุคคลภายนอก

	 คณะกรรมการตรวจสอบจะนำาเสนอคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน	และรายการที่มีความขัดแย้งทางผล

ประโยชน์	ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ	และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		

	 คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท	ซึ่งหมายรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือ

ครองหลกัทรพัยข์องบรษิทั		จะตอ้งแจง้ใหบ้รษิทัทราบ	และรายงานการเปลีย่นแปลงการถอืครองหลกัทรพัยต์อ่สำานกังานคณะกรรมการ

กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 ตามมาตรา	 59	แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.	 2535	ภายใน	3	

วันทำาการนับจากวันที่ซื้อ	ขาย	โอน	หรือรับโอน	รวมทั้งห้ามมิให้กรรมการ	ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผย

ข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง	และซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง	1	เดือน	ก่อนที่งบการเงินจะ

เผยแพร่ต่อสาธารณชน	 และหลังการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวอย่างน้อย	 3	 วัน	 ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้นำาข้อมูลภายในไปใช้ใน

ทางมิชอบ

	 คณะกรรมการบรษิทัไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรบัผดิชอบการสอบทานความเเหมาะสมและความมปีระสทิธภิาพ

ของระบบควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารจัดให้มีขึ้น		รวมทั้งได้จัดทำาและทบทวนระบบการควบคุม	ทั้งด้านการดำาเนินงาน	การรายงาน

ทางการเงิน	การปฏิบัติตามกฎ	ระเบียบ	นโยบาย	และการกำากับดูแลการปฏิบัติงาน	ตลอดจนการจัดการความเสี่ยง	และยังให้ความ

สำาคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการที่ผิดปกติ		

 รายงานของคณะกรรมการ

	 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท	 โดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำาหน้าที่สอบ

ทานรายงานทางการเงนิ	และดแูลใหม้กีารจดัทำารายงานทางการเงนิอยา่งมคีณุภาพและถกูตอ้งตามมาตรฐานทางบญัชทีีเ่ปน็ทีย่อมรบั

โดยทัว่ไป	มกีารเปดิเผยขอ้มลูทีส่ำาคญัของบรษิทัอยา่งโปรง่ใสและเพยีงพอ	โดยมฝีา่ยบญัชแีละ/หรอืผูส้อบบญัชมีาประชมุรว่มกนั	และ

นำาเสนอรายงานทางการเงนิตอ่คณะกรรมการบรษิทัทกุไตรมาส	โดยคณะกรรมการบรษิทัเปน็ผูร้บัผดิชอบตอ่งบการเงนิของบรษิทั	รวม

ทั้งสารสนเทศทางการเงิน	(รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน)	ที่ปรากฏในรายงานประจำาปี	งบการ

เงนิดงักลา่วจดัทำาขึน้ตามมาตรฐานการบญัชรีบัรองและตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชขีองบรษิทั	การเปดิเผยขอ้มลูสารสนเทศทีส่ำาคญั		ทัง้

ข้อมูลทางการเงิน		และไม่ใช่การเงิน		ดำาเนินการบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วน		และสม่ำาเสมอ
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 3. การประชุมคณะกรรมการ

	 คณะกรรมการมกีารกำาหนดการประชมุโดยปกตเิปน็ประจำาทกุ	3	เดอืน	และอาจมกีารประชมุพเิศษเพิม่เตมิตามความจำาเปน็	

โดยมีการกำาหนดวาระที่ชัดเจน	นำาส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม	เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลา

ศึกษาข้อมูลในเรื่องต่างๆ	อย่างเพียงพอก่อนการประชุม	เว้นแต่กรณีมีเหตุจำาเป็นเร่งด่วน	และมีการบันทึกรายงานการประชุมและจัด

เกบ็รวบรวมเอกสารรายงานทีร่บัรองแลว้เพือ่ใชใ้นการอา้งองิและสามารถตรวจสอบได	้นอกจากนีบ้รษิทัไดจ้ดัทำารายงานผลการดำาเนนิ

งานเสนอใหค้ณะกรรมการทราบทกุเดอืนเพือ่ใหค้ณะกรรมการสามารถกำากบัดแูลการปฏบิตังิานของฝา่ยจดัการไดอ้ยา่งตอ่เนือ่งและทนั

ต่อเหตุการณ์	

	 กรรมการทุกคนมีสิทธิที่จะตรวจสอบเอกสารประกอบการประชุม	 และเอกสารสำาคัญอื่นๆ	 และหากกรรมการอิสระหรือ

กรรมการตรวจสอบมขีอ้สงสยัใดๆ	กรรมการอืน่ๆและฝา่ยบรหิารของบรษิทัตอ้งดำาเนนิการตอบขอ้สงสยัดงักลา่วอยา่งรวดเรว็และครบ

ถ้วนเท่าที่จะเป็นไปได้

	 ในการประชมุคณะกรรมการบรษิทัแตล่ะครัง้เลขานกุารบรษิทัไดเ้ขา้รว่มการประชมุดว้ย	โดยเปน็ผูบ้นัทกึรายงานการประชมุ	

และจัดส่งให้ประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง	 โดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองในการประชุมครั้งถัดไป	

รวมทั้งเป็นผู้จัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารเกี่ยวกับการประชุมต่างๆ	 เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง	 โดยปกติคณะกรรมการบริษัทจะเข้า

ร่วมการประชุมทุกคนทุกครั้ง		ยกเว้นแต่มีเหตุจำาเป็น	ซึ่งจะแจ้งเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุม		นอกจากนี้	คณะกรรมการบริษัท

ถือเป็นนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจำาเป็นเพื่ออภิปายปัญหาต่างๆ	เกี่ยวกับการ

จัดการที่อยู่ในความสนใจ	โดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมด้วย			

การเปิดเผยข้อมูลของการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการชุดอื่นๆ					

จำานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/

จำานวนครั้งที่ประชุม

คณะกรรมการ

บริษัท

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

กรรมการสรรหา

และพิจารณา

ค่าตอบแทน

การเข้าร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้น

1.	นายมาโนช		วงษ์เจริญสิน	 6/6 1/1

2.	นายสุวัชชัย		วงษ์เจริญสิน 6/6 2/2 1/1

3.	นายกิติชัย			วงษ์เจริญสิน 6/6 1/1

4.	นายภูวสิษฎ์		วงษ์เจริญสิน 6/6 1/1

5.	นายไล่	จี	เซียง 6/6 2/2 1/1

6.	นายกัว	ซือ	ลุ๋น 6/6 2/2 1/1

7.	นายกำาธร		วรรธนะเลาหะ 6/6 4/4 1/1

8.	นายสุโข	วุฑฒิโชติ 5/6 4/4 0/1

9.	นายมงคล		เหล่าวรพงศ์ 6/6 4/4 1/1
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9. ความรับผิดชอบต่อสังคม 
  (Corporate Social Responsibilities : CSR)
	 ปัจจุบันนี้มีกระแสความต้องการให้บริษัทต่างๆ	 รวมถึงหน่วยงานราชการได้ตระหนักเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมมาก

ขึน้	ไมใ่ชเ่นน้แตค่วามสำาเรจ็จากการดำาเนนิงานอยา่งเดยีว	แตจ่ำาเปน็ตอ้งรวมถงึความรบัผดิชอบตอ่สงัคมทัง้ภายในและสงัคมภายนอก

กิจการด้วย	ซึ่งบางครั้งดูเหมือนว่าจะเป็นภาระต่อองค์กรจึงดูเหมือนว่าไม่ได้ประโยชน์	แต่ความเป็นจริงแล้วจะมีผลทำาให้องค์กรนั้นได้

รับผลประโยชน์ทางอ้อมในระยะยาว	 บริษัทฯ	 ก็ได้ตระหนักถึงเรื่องดังกล่าวเช่นเดียวกัน	 จึงได้มีนโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อ

สังคม	หรือ	CSR	ดังนี้

	 ความรับผิดชอบต่อสังคมภายในองค์กร	 กล่าวคือบริษัทฯ	 มีนโยบายสร้างความม่ันใจและความน่าเช่ือถือให้กับผู้ท่ีเก่ียวข้องทาง			

ธุรกิจของบริษัทฯ	 ซ่ึงเป็นหน่ึงในบทบาทของ	 CSR	 ภายในองค์กรโดยจะมุ่งเน้นในเร่ืองคุณภาพของสินค้าท่ีถึงมือลูกค้าต้องมีคุณภาพท่ีดี			

มีการบรรจุหีบห่อที่ดีและตรงต่อเวลาให้ได้มากที่สุด	 ซึ่งเพิ่มความเชื่อมั่นของลูกค้า	 ว่าทำาการค้ากับบริษัทที่มีประสิทธิภาพและความ

น่าเชื่อถือสูง

	 นอกจากนี้บริษัทฯยังใส่ใจร่วมมือในเรื่องมาตรฐานการใช้เคมีในสินค้าที่ผลิตตามมาตราฐาน	 RSL	 ซึ่งคือกรอบกำาหนดค่า

มาตรฐานการใช้เคมีว่าต้องไม่เกินกำาหนดที่ประกาศใช้ในภาคพื้นยุโรป	โดยสมาคมส่วนกลาง	Leather Working Group (LWG)	ใน

ประเทศอังกฤษ	และ	สมาคมตรวจสอบ	BLC	ที่ตั้งอยู่ในประเทศอังกฤษเช่นเดียวกัน		ทำาให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ	อยู่ในมาตรฐาน

ยโุรป	และเปน็มติรกบัสิง่แวดลอ้มไมส่รา้งภาวะโลกรอ้น	ทำาใหบ้รษิทัฯ	ไดร้บัรางวลัเหรยีญทองเลือ่นชัน้จากรางวลัเหรยีญเงนิกอ่นหนา้

นี้จาก	2	สถาบันดังกล่าว		

	 สว่นในดา้นแรงงานบรษิทัฯไดก้ำาหนดกฎระเบยีบของบรษิทัตา่งๆ	ดว้ยความยตุธิรรมตอ่พนกังานทกุคนและเพือ่ประโยชนข์อง

พนกังานบรษิทัฯ	ไดด้แูลเอาใจใสพ่นกังานในเรือ่งสวสัดกิารและกจิกรรมกฬีาบนัเทงิในเทศกาลตา่งๆของไทยทดัเทยีมไมด่อ้ยกวา่บรษิทั

อืน่ๆ	ตลอดมา	และในบางกรณทีีพ่นกังานหรอืครอบครวัพนกังานประสบกบัเหตกุารณร์า้ยบางอยา่งทีไ่มเ่กีย่วกบัธรุกจิของบรษิทัฯ	เชน่

สมาชิกในครอบครัวประสบอุบัติเหตุหรือป่วยหนัก	 บริษัทฯ	 ก็จะพิจารณาให้ความช่วยเหลือเป็นพิเศษแก่ครอบครัวของพนักงานราย

นั้นๆเพื่อเป็นกำาลังใจและคลายทุกข์แก่พนักงานคนนั้นๆในขณะที่ประสบเหตุร้ายรวมทั้งใส่ใจในเรื่องสุขภาพของพนักงานในระหว่าง

ปฎบิตัหินา้ทีเ่ชน่	คนงานในโรงงานจะตอ้งแตง่กายสะอาด	เรยีบรอ้ยสวมชดุแบบฟอรม์	สวมถงุมอืตลอดเวลาและในสว่นของขัน้ตอนที่

มีการใช้สารเคมี	พนักงานจะต้องมีผ้าปิดปากและผ้ากันเปื้อนเพื่อป้องกันสีและสารเคมีตลอดเวลาขณะปฎิบัติงาน	สิ่งต่างๆ	ที่กล่าวมา

นี้ล้วนเป็นมาตราการที่ทำาให้พนักงานมีความสุขและยินดีในการทำางานให้กับบริษัทฯ	ต่อไปนานๆ	พิสูจน์ได้คือพนักงานส่วนใหญ่เกือบ

ร้อยละ	90	มีช่วงอายุการทำางานกับบริษัทเกินกว่า	15	ปีขึ้นไป	ซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัทฯ	ภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง

	 นอกจากนี้ด้านข้อมูลต่างๆของบริษัทฯก็ถูกจัดอย่างเป็นระเบียบมีประสิทธภาพรวดเร็ว,เปิดเผยและโปร่งใส	 โดยบริษัทได้นำา

ระบบคอมพวิเตอรโ์ปรแกรมสำาเรจ็รปูทีท่นัสมยัมาใชใ้นการจดัการกบัขอ้มลูตา่งๆของบรษิทัฯ	จากทัง้หมดทีไ่ดก้ลา่วมา	สรปุไดว้า่บรษิทัฯ	

ต้องรักษาการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรมต่อคู่ค้าทุกๆรายหรือผู้ที่เกี่ยวข้องตลอดไปซึ่งคือหนึ่งในนโยบายหลักของบริษัทฯ	 อยู่

แล้ว
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	 ส่วนความรับผิดชอบต่อสังคมภายนอกองค์กรนั้น	 บริษัทฯ	 ก็มีการดำาเนินการในเรื่องการรักษาสภาพแวดล้อมในเรื่องการ

บำาบัดน้ำาเสีย	ซึ่งบริษัทฯ	มีนโยบายให้ความสำาคัญกับเรื่องนี้มาตั้งแต่เริ่มต้นประกอบกิจการมา	เนื่องจากเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยตรง

กับกิจการโดยบริษัทฯได้สนับสนุนบ่อบำาบัดน้ำาเสียในเขตอุตสาหกรรมฟอกหนัง	 กม.34	 เพื่อให้มีการดำาเนินการอย่างถูกต้องเหมาะสม

ตามกฎหมายทกุประการถงึแมจ้ะมคีา่ใชจา่ยในการดำาเนนิการสงูกต็าม	บรษิทัฯ	กย็นิดใีหก้ารสนบัสนนุอยา่งเตม็ใจและหากมปีญัหาใดๆ	

บรษิทัฯจะเขา้มามบีทบาทหลกัในการแกป้ญัหานัน้ๆ	ตลอดมาจนเปน็ทีท่ราบกนัดใีนหมูส่มาชกิเพราะเหน็วา่กจิการบำาบดัน้ำาเสยีเปน็สิง่

สำาคำญยิง่ในธรุกจินี	้นอกจากนัน้บรษิทัฯยงัไดเ้ขา้รว่มกบับรษิทัฯทีอ่ยูใ่กลเ้คยีงกนัรว่มกนัทำากจิกรรมสาธารณะประโยชนโ์ดยการรว่มกนั

ปลูกป่าชายเลนและแจกทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนที่ใกล้กับที่ตั้งของบริษัทฯอีกด้วย	อีกทั้งยังมีนโยบายทางด้านภาษีทุกประเภท	โดย

บริษัทฯ	ดำาเนินการเสียภาษีอย่างถูกต้องตรงไปตรงมาและโปร่งใสไม่มีการหลีกเลี่ยงแต่ประการใด

	 แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น	 บริษัทฯ	 ดำาเนินธุรกิจแบบเปิดเผย	 มีการ

ทำางานที่โปร่งใส	สามารตรวจสอบได้		ปัจจุบันบริษัทฯ	ยังไม่มีนโยบายกำาหนดเป็นลายลักษณ์อักษร		แต่ได้กำาหนดเป็นแนวทางปฎิบัติ

งานไว้	ให้กับหน่วยงานที่ต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก	ที่จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรียก	รับ	และจ่ายสินบนใดๆ		โดยการสื่อสาร

ไปในระดับกรรมการ	ผู้บริหารและพนักงานโดยกำาหนดให้ปฏิบัติทุกอย่างให้อยู่ในระเบียบข้อบังคับของกฎหมายอย่างเคร่งครัด	
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10. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
	 บรษิทัฯ	มกีารควบคมุภายในและการบรหิารจดัการความเสีย่ง	เพือ่ใหเ้หมาะสมและเพยีงพอในการดแูลการดำาเนนิงานใหเ้ปน็

ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์	กฎหมาย	และข้อกำาหนดที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ	สามารถป้องกันทรัพย์สิน	จากการทุจริต	

เสียหาย	รวมทั้งมีการจัดทำาบัญชีและรายงานที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ	โดยใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน	รวม

ทั้งบริหารจัดการความเสี่ยง	ตามแบบที่สำานักงาน	กลต.	กำาหนด	โดยมีหัวข้อสำาคัญ	ๆ	แบ่งเป็น	

	 1.	การควบคุมภายในองค์กร		

	 2.	การประเมินความเสี่ยง			

	 3.	การควบคุมการปฏิบัติงาน		

	 4.	ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล		

	 5.	ระบบการติดตาม		

	 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่	10	พฤศจิกายน	2556	ครั้งที่	4/2556	ได้แต่งตั้ง	นายสิงห์	วงค์รุจิไพโรจน์	

ให้ดำารงตำาแหน่ง	 หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ	 เนื่องจากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบ	 และเข้าใจ

ในกิจกรรมและการดำาเนินงานของบริษัทฯเป็นอย่างดี	 จึงเห็นว่า	 มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียง

พอ		และ	บริษัทฯ	มอบหมายให้	นายสุริยันต์	ศรีสมุทร	ดำารงตำาแหน่งเป็นหัวหน้างานกำากับดูแลการปฏิบัติงาน	เพื่อทำาหน้าที่กำากับ

ดูแลการปฏิบัติตามกฏเกณฑข์องหน่วยงานทางการที่กำากับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ		ทั้งนี้	การพิจารณาและการอนุมัติ	แต่ง

ตั้ง	ถอดถอน	โยกย้ายผู้ดำารงตำาแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติ	(หรือได้ความเห็นชอบ)	จากคณะ

กรรมการตรวจสอบ	
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11. รายการระหว่างกัน 
 

	 บริษัทฯ	มีรายการระหว่างกันกับบริษัทฯ	ที่เกี่ยวข้อง	ซึ่งเป็นรายการซื้อขายสินค้าตามธุรกิจปกติ	และเป็นไปตามราคาตลาด	

ทั้งนี้ได้เปิดเผยไว้	งบการเงิน	ข้อ	27	
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12. ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ 

ข้อมูลจากงบการเงิน
2556 

ล้านบาท

2555 

ล้านบาท

2554 

ล้านบาท

สินทรัพย์รวม 1,274.18					 1,144.31 1,126.77

หนี้สินรวม 280.41 170.24 192.68

ส่วนของผู้ถือหุ้น 993.77 974.07 966.63

รายได้จากการขาย 1,836.08 1,736.97 1,759.93

รายได้รวม 1,846.79 1,768.85 1,777.77

กำาไรสุทธิ 65.90	 39.22	 81.82	

กำาไรสุทธิต่อหุ้น	(บาท) 2.50	 1.49	 3.10	

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น	(บาท) 37.64 36.90 36.61

            

อัตราส่วนทางการเงิน
31 ธ.ค. 

2556

31 ธ.ค. 

2555

31 ธ.ค. 

2554

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 3.70 5.85 4.62

อัตรากำาไรสุทธิ (%) 3.59 2.26 4.60

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 6.70 4.04 8.47

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 5.45 3.45 7.06

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.28 0.17 0.20

เงินปันผลต่อหุ้น	 (บาท) 2.00 1.75 2.00
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13. การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management 
Discussion and Analysis: MD&A)
 

	 บริษัท	ซี.พี.แอล.	กรุ๊พ	จำากดั	(มหาชน)	ประกอบธุรกิจเป็นโรงงานฟอกหนังครบวงจร	คือเริ่มตั้งแต่นำาหนังวัวดิบหมักเกลือ			

นำามาฟอกผ่านขั้นตอนการผลิตที่ต้องอาศัยทักษะความชำานาญและประสบการณ์	เพื่อให้ได้หนังฟอกสำาเร็จรูปที่มีคุณภาพสูง		ซึ่งเป็น

วตัถดุบิทีส่ำาคญัในการผลติรองเทา้หนงั	กระเปา๋หนงั	และผลติภณัฑเ์ครือ่งหนงัทกุประเภท	ทีใ่ชห้นงัแทเ้ปน็สว่นประกอบ		ไดเ้ริม่กอ่ตัง้

โรงงานตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2532	ประกอบด้วยผู้มีประสบการณ์มานานกว่า	40	ปี	และได้มีการขยายงานอย่างต่อเนื่อง	เข้าจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ในปี	พ.ศ.	2537	ด้วยทุนจดทะเบียน	240	ล้านบาท	ต่อมาทีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	2548	

มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม	24	ล้านหุ้น	เป็น	26.40	ล้านหุ้น	มูลค่าหุ้นละ	10	บาท	รวมเป็นทุนจด

ทะเบียน	264	ล้านบาท	เพื่อรองรับการออกหุ้นปันผล		

	 บริษัทที่เกี่ยวข้อง	คือ	บริษัท	ซีพีแอล	อินเตอร์เนชั่นแนล	จำากัด	ซึ่งเป็นการร่วมลงทุนกับพันธมิตรในประเทศจีน	3	ฝ่าย	

คือ	ธุรกิจโรงงานฟอกหนัง	และ	โรงงานผลิตรองเท้า	ในประเทศจีน	เปิดโรงงานฟอกหนังที่เมืองกวางโจว	ประเทศจีน	เพื่อรองรับคำา

สั่งซื้อจากลูกค้าในประเทศจีน	เมื่อปี	พ.ศ.	2544	ด้วยทุนจดทะเบียน	7	ล้านเหรียญสหรัฐ	และ	ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น	8	ล้าน

เหรียญสหรัฐ	โดยบริษัทฯ	มีมูลค่าเงินลงทุนทั้งสิ้น	51.48	ล้านบาท	คิดเป็น	ร้อยละ	15	ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด	ปัจจุบัน	บริษัท

ที่เกี่ยวข้องดังกล่าว	ประสบปัญหาในการดำาเนินธุรกิจ	และอยู่ระหว่างปรับโครงสร้าง

	 ในปี	2556	ราคาตน้ทนุวตัถดุบิหนงัยงัคงมรีาคาสงูขึน้อยา่งตอ่เนือ่ง		ประกอบคา่เงนิบาททีแ่ขง็คา่ตลอดปี	2556		นอกจากนี้

รัฐบาลยังประกาศขึ้นค่าแรง	ทำาให้สถานประกอบการฟอกหนังหลายแห่งไม่สามารถตอบสนองนโยบายได้จำาเป็นต้องปิดกิจการไป		ซึ่ง

บางแหง่ยา้ยฐานผลติไปอยูป่ระเทศเพือ่นบา้นเนือ่งจากคา่แรงถกูกวา่		เพราะตอ้งการลดตน้ทนุและสามารถแขง่ขนัในตลาดได้		บรษิทัฯ

ได้มีการประเมินสถานการณ์ที่อาจมีผลกระทบกับต้นทุนเหล่านี้ไว้ล่วงหน้าเมื่อประมาณกลางปี	2555		จึงได้มีการขอความร่วมมือจาก

ลูกค้าในการขอขึ้นราคาสินค้า		เพื่อให้เป็นการสอดคล้องกับราคาต้นทุนที่สูงขึ้น

 ผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ

         

รายการ / ปี 2556 / ล้านบาท 2555 / ล้านบาท เพิ่มขึ้น (ลดลง) / ล้านบาท 

รายได้จาการขาย 1,836.08 1,736.97 99.11

ต้นทุนขาย 1,622.24 1,581.65 40.59

กำาไรขั้นต้น 213.84 155.32 58.52

	 บริษัทฯ	มีกำาไรข้ันต้นร้อยละ	11.65	เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ	8.94	หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ	30.31	ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯแบ่งเป็นประเภท	

ใหญ่ๆ	ได้	2	ประเภทคือหนังผิวและหนังท้อง	หน่วยขายเป็นขนาดพื้นที่คือตารางฟุต	วัตถุดิบของสินค้าเริ่มจากหนังวัวหมักเกลือทั้งตัว	

เมื่อผ่านขบวนการฟอกแล้วสามารถผ่าแยกออกเป็น	2	ส่วนก่อนจะนำาไปย้อม	การผ่าแยกชั้นหนังจะได้หนังผิวอยู่ด้านบนซึ่งเป็นส่วน

ด้านนอกของตัววัว	 ส่วนหนังท้องอยู่ด้านล่างเป็นส่วนด้านในของตัววัว	 พื้นที่ของหนังผิวจะมีขนาดใหญ่กว่าหนังท้อง	 เนื่องจากส่วน

ของหนังท้องจะมีส่วนของพังผืดซึ่งต้องตัดทิ้งไป	ดังนั้นต้นทุนหนังผิวจึงสูงกว่าหนังท้องเมื่อคำานวณตามขนาดพื้นที่ที่ได้	ราคาขายหนัง

ผิวจึงสูงกว่าหนังท้อง	ดังนั้นสัดส่วนการขายผลิตภัณฑ์จึงมีผลกับรายได้ของบริษัทฯ		

	 ในปี	2556	บริษัทฯได้เปลี่ยนแปลงสัดส่วนการขายจากเดิมมีสัดส่วนการขายหนังผิวต่อหนังท้อง	73:27	มาเป็น	76:24	จะ

เห็นได้ว่าสัดส่วนในการขายหนังผิวเพิ่มขึ้นแทนสัดส่วนหนังท้องที่ลดลง	 จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำาให้ยอดขายเพิ่มขึ้น	 นอกจากนี้รายได้

จากการขายที่เพิ่มขึ้นยังมีผลมาจาก		การขอปรับขึ้นราคาสินค้าเมื่อปลายปี2555	ซึ่งมีผลในปีนี้	ประกอบกับค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นมีผล

ทำาให้ราคาขาย	1เหรียญดอลล่าห์สหรัฐมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเมื่อเที่ยบกับปีก่อน		ด้วยสาเหตุเหล่านี้ทำาให้บริษัทฯมีรายได้จากการขายเพิ่มขึ้น	

99.11	ล้านบาท		
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 ด้านต้นทุนขาย	 เนื่องจากเฉลี่ยราคาต้นทุนวัตถุดิบหนังเค็มมีราคาปรับสูงขึ้นประกอบกับปัจจัยด้านวัตถุดิบทางอ้อม	 และ

คา่แรงกเ็พิม่ขึน้	อยา่งไรกต็ามในแตล่ะปบีรษิทัฯ	ยงัตอ้งเกบ็สำารองวตัถดุบิไวบ้างสว่นซึง่เปน็แผนการบรหิารของบรษิทัฯ	เพือ่ไมเ่กดิการ

ขาดแคลนวัตถุดิบ	นโยบายนี้มีผลทำาให้ราคาต้นทุนเฉลี่ยวัตถุดิบถูกลงระหว่างวัตถุดิบต้นงวด	และซื้อใน	ปี	2556	ทำาให้มีราคาไม่สูง

มาก	จากงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่แสดงไว้เปรียบเทียบ	ระหว่าง	ปี	2556	และ	ปี	2555	ต้นทุนขายมีมูลค่าสูงขึ้น	40.59	ล้านบาท	

เนือ่งจากตน้ทนุวตัถดุบิทีส่งูขึน้	และคา่แรงทีป่รบัขึน้ตามประกาศรฐับาล	ปรมิาณการขายลดลงซึง่เปน็การลดลงของการขายผลติภณัฑ์

หนังท้อง	การที่บริษัทฯ	บริหารสัดส่วนการขายผลิตภัณฑ์หนังผิวและหนังท้อง	โดยลดผลิตภัณฑ์หนังท้องแทนที่ด้วยผลิตภัณฑ์หนังผิว

ใน	ปี	2556		ท่ามกลางความไม่แน่นอนของการตลาดทั่วๆ	ไปซึ่งมีความไม่ปกติทางการเมืองและภัยธรรมชาติ	โดยไม่อาจคาดการณ์

ความรุนแรงล่วงหน้าได้		นับว่าเป็นผลดีทำาให้บริษัทฯมีผลการดำาเนินงาน	มีกำาไรขั้นต้น	213.84	ล้านบาทเพิ่มขึ้นจาก	ปี	2555	มีกำาไร

ขั้นต้น	155.32	ล้านบาท	หรือเพิ่มขึ้น	58.52	ล้านบาท

 ด้านรายได้อื่นๆ  

ประเภทรายได้ ปี 2556 / ล้านบาท ปี 2555 / ล้านบาท

กำาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 4.97 15.33

รายได้อื่นๆ 5.73 16.55

รวามรายได้อื่นๆ	 10.71 31.88

	 นอกจากรายได้จากการขายแล้วบริษัทฯ	ยังมีรายได้อื่นได้แก่	ดอกเบี้ยจากเงินลงทุนหุ้นกู้	เงินชดเชยค่าภาษีอากรมาตรา	19	

ทว	ิกำาไรจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ	บรษิทัฯ	นำาเขา้วตัถดุบิและสง่ออกสนิคา้สำาเรจ็รปูโดยใชส้กลุเงนิดอลลา่หส์หรฐัภาย

ใตเ้งือ่นไขระบบเครดติ	ดงันัน้ไมว่า่จะเปน็การนำาเขา้วตัถดุบิหรอืสง่ออกสนิคา้สำาเรจ็รปู		จะทำาใหม้ผีลตา่งของชว่งเวลาในการชำาระหนี	้	

เกิดผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนแปลงทุกวัน	ดังนั้นบริษัทฯ	จึงต้องรับรู้กำาไรหรือขาดทุนจากการชำาระหนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้		

	 ในปี	2556	บริษัทฯ	นำาเข้าวัตถุดิบในปริมาณมากกว่า	ปี	2555	ส่วนหนึ่งนำามาผลิตสินค้าและอีกส่วนหนึ่งนำามาเก็บสำารอง

ไวเ้นือ่งจากราคาวตัถดุบิหนงัมแีนวโนม้ไมล่ดลงในอนาคต	สว่นปรมิาณการสง่ออกลดลงเลก็นอ้ยเมือ่เทยีบกบัการสง่ออกของปทีีผ่า่นมา	

ดงันัน้การชำาระคา่สนิคา้ทีม่ปีรมิาณเพิม่ขึน้และอตัราแลกเปลีย่นทีส่งูขึน้	ในขณะทีป่รมิาณการขายลดลงราคาขายตอ่หนว่ยเพิม่ขึน้และ

อัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้น	เมื่อเทียบกับปีก่อน	ถึงแม้ว่าบริษัทฯจะมียอดขายเพิ่มขึ้นจาก	1,736.97	ล้านบาท	เป็น	1,836.08	ล้านบาท

เพิ่มขึ้น	99.11	ล้านบาท	บริษัทฯ	มีกำาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนลดลงจาก	15.33	ล้านบาทเป็น	4.97	ล้านบาท	เป็นผลมาจากความ

แตกต่างอัตราแลกเปลี่ยนด้านรับที่มีผลกำาไรน้อยกว่าด้านจ่ายที่มีผลขาดทุน	บริษัทฯ	ส่งออกในปี	2556	ร้อยละ	87.29	เงินชดเชยค่า

ภาษีอากรมาตรา	19	ทวิ	จำานวน	2.80	ล้านบาทเนื่องจากนำาเข้าวัตถุดิบมาผลิตและส่งออก	และได้รับดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุนหุ้นกู้

และเงินฝากประจำา	2.75	ล้านบาท
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 ด้านค่าใช้จ่ายดำาเนินงาน

ประเภทค่าใช้จ่าย
2556 / 

ล้านบาท
ร้อยละ

2555 / 

ล้านบาท
ร้อยละ

เพิ่มขึ้น 

(ลดลง)

ขาย 1,836.08 1,736.97 99.11

ค่าใช้จ่ายในการขาย 48.14 2.62 42.67 2.46 5.47

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 82.60 4.50 70.63 4.07 11.99

หนี้สงสัยจะสูญ 0 14.66 0.84 (14.66)

โอนกลับหนี้สงสัยจะสูญ 0 (12.58) (0.72) (12.58)

ขาดทุนจากการด้ยยค่าเงินลงทุน 3.67 0.20 7.06 0.41 (3.39)

ต้นทุนทางการเงิน 4.24 0.23 3.92 0.23 0.32

 

	 บริษัทฯ	 นำาเข้าวัตถุดิบเพิ่มขึ้นทำาให้มีค่าใช้จ่ายต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้นได้แก่	 ค่าธรรมเนียมธนาคารในการขอเปิดแอลซี		

ดอกเบี้ยจากการทำาทรัสต์รีซีท	ค่าธรรมเนียมโอนเงินระหว่างธนาคาร	ในปี	2556	ต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้นจาก	3.92	ล้านบาทเป็น	

4.24	ล้านบาท	คิดเป็นเพิ่มขึ้น	0.32	ล้านบาท	เมื่อคิดเป็นร้อยละของยอดขายเท่ากับ	0.23	เป็นอัตราเดียวกับปีที่ผ่านมา	ค่าใช้จ่าย

ขายเพิ่มขึ้น	5.47	ล้านบาท	ได้แก่ค่าใช้จ่ายการส่งสินค้า	ค่านายหน้า	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปต่างประเทศเพื่อพบลูกค้าและหาลูกค้าราย

ใหม่	รวมทั้งการดูงานศึกษาเทคโนโลยี่ใหม่ๆ	เพื่อนำามาปรับใช้งานในบริษัทฯ	เพื่อประสิทธิภาพการทำางานแม่นยำาขึ้น	รวดเร็วขึ้น	และ

มีผลช่วยลดต้นทุน	อย่างไรก็ตามบริษัทฯ	ก็ได้มีการเจรจาต่อรองเรื่องค่าใช้จ่ายการส่งออกเพื่อขจัดปัญหาค่าใช้จ่ายซ้ำาซ้อน	ตลอดจน

บริหารจัดการจำานวนเที่ยวการขนส่งสินค้าเพื่อลดต้นทุนการดำาเนินงาน	

		 บริษัทฯ	 มีนโยบายตรงต่อเวลาในการส่งสินค้าให้ลูกค้าและหลีกเลี่ยงการส่งสินค้าแบบเร่งด่วนทางเครื่องบินเท่าที่จะทำาได้

เพราะมีค่าใช้จ่ายสูง	ค่าใช้จ่ายบริหารเพิ่มขึ้น	11.99	ล้านบาทเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนและสวัสดิการต่างๆ		ค่าใช้จ่ายเกี่ยว

กับบุคคลากรเพื่อให้มีคุณภาพในการทำางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 แต่ขณะเดียวกันก็มีการลดค่าใช้จ่ายบางรายการเพื่อเป็นการลด

ต้นทุนการดำาเนินงานได้แก่ค่าใช้จ่ายบำารุงรักษาคอมพิวเตอร์	 ซึ่งเป็นเครื่องมือการทำางานเนื่องจากเป็นเครื่องใหม่	 ค่าที่ปรึกษาด้าน

กฎหมายลดลงเนื่องจากไม่มีค่าใช้จ่ายติดตามทวงถามลูกหนี้ที่ค้างชำาระเกินกำาหนด		ซึ่งเป็นสาเหตุของการลดลงของการตั้งสำารองหนี้

สงสัยจะสูญอีกด้วย	สำาหรับการลงทุนในต่างประเทศในอัตราส่วนร้อยละ	15	ซึ่งกิจการประสบปัญหาด้านเงินทุนหมุนเวียน	และได้

มีการตั้งสำารองค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนไว้แล้ว	สำาหรับปี	2556	มีการตั้งสำารองเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน	3.67	ล้านบาท	ซึ่งในปี	

2555	การตั้งสำารองมีมูลค่า	7.16	ล้านบาท	ทั้งนี้เนื่องจากการลงทุนในต่างประเทศเป็นเงินสกุลดอลล่าห์สหรัฐ	การคำานวณตั้งค่าเผื่อ

ต้องแปลงหน่วยเป็นค่าเงินบาท	ในปี	2556	ค่าเงินบาทต่อสกุลเงินดอลล่าห์สหรัฐแข็งค่ากว่าปี	2555	ทำาให้การคำานวณตั้งค่าเผื่อการ

ด้อยค่ามีผลลดลงด้วยเพราะมูลค่าปัจจุบันสูงตามมูลค่าอัตราแลกเปลี่ยน	ณ	สิ้นปี
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 ผลของการดำาเนินงานแสดงถึงความสามารถในการหากำาไร

ประเภทรายการ 2556 / ล้านบาท 2555 / ล้านบาท

รายได้จากการขาย 1,836.08 1,736.97

ต้นทุนขาย 1,622.24 1,581.65

กำาไรขั้นต้น 213.84 155.32

รายได้อื่น	ๆ 10.71 31.88

รวมรายได้ 1846.79 1768.85

ค่าใช้จ่ายการขายและบริหาร 138.64 126.47

กำาไรจากการดำาเนินงาน 75.20 28.85

ภาษีเงินได้ 19.99 21.50

กำาไรสุทธิ 65.90 39.22

	 ผลการดำาเนินงานปี	2556	บริษัทฯมีกำาไรขั้นต้น	213.84	ล้านบาทคิดเป็นอัตรากำาไรขั้นต้นร้อยละ	11.65	เทียบกับปี	2555	

มีกำาไรขั้นต้น	155.32	ล้านบาท	คิดเป็นอัตรากำาไรขั้นต้นร้อยละ	8.94	แสดงถึงความสามารถในการหากำาไรเพิ่มขึ้นร้อยละ	30.31	คิด

เป็นมูลค่า	58.52	ล้านบาท	กำาไรจากการดำาเนินงานปี	2556	มีมูลค่า	75.20	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	4.10	ส่วนปี	2555	กำาไรจาก

การดำาเนินงานเท่ากับ	28.85	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	1.66	เพิ่มขึ้นร้อยละ	146.99	แสดงถึงความสามารถในการบริหารรายได้จาก

การขายสุทธิเพิ่มขึ้น	ถึงแม้ว่าค่าใช้จ่ายขายและบริหารเพิ่มขึ้น		แต่อัตราการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายน้อยกว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้

จากการขายสุทธิ	ทำาให้บริษัทฯ	มีกำาไรสุทธิเพิ่มขึ้นจาก	39.22	ล้านบาทเป็น	65.90	ล้านบาท		คิดเป็นอัตรากำาไรสุทธิร้อยละ	2.22	

และ	3.56	ในปี	2555	และปี	2556	ตามลำาดับ

 ด้านฐานะการเงิน

   

สินทรัพย์ 2556 / ล้านบาท 2555 / ล้านบาท

เงินสด 77.42 106.97

ลูกหนี้การค้าสุทธิ 94.12 110.78

สินค้าคงเหลือสุทธิ 754.42 610.44

เงินลงทุนระยะยาว 65.65 79.32

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนสุทธิ 119.06 40.68

ที่ดินอาคารและอุกรณ์สุทธิ 128.14 140.14

สินทรัพย์รวม 1.275.18 1,144.31

              

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556		บริษัทฯมีสินทรัพย์รวมมูลค่า	1,274.18	ล้านบาท		เพิ่มขึ้นจาก	1,144.31	จากปีก่อนซึ่งมีมูลค่า

เพิ่มขึ้น	129.87	ล้านบาท	การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์เป็นการเพิ่มขึ้นของสินค้าคงคลังและอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนสุทธิ		จากผล

การดำาเนินงานของบริษัทฯ	มีกำาไรก่อนภาษีเพิ่มขึ้น	25.18	ล้านบาท	ในระหว่างปีบริษัทฯ	ได้ซื้อที่ดินที่มีบริเวณใกล้เคียงกับบริษัทฯโดย

คาดการณว์า่ธรุกจิจะขยายในอนาคต	หรอืเพือ่อำานวยความสะดวกในการทำางานอาจจะตอ้งใชพ้ืน้ทีท่ำางานจดัเปน็แผนกเพิม่ขึน้		ทำาให้

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนสุทธิมีมูลค่าเพิ่มขึ้น	78.38	ล้านบาท	เมื่อพิจาราณาสภาพคล่องทางการเงิน	บริษัทฯ	มีสภาพคล่องลด

ลงจาก	5.86	เท่าเป็น	3.70	เท่า		ในขณะเดียวกัน	สินค้าคงเหลือสุทธิมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจาก	610.44	ล้านบาทเป็น	754.42	ล้านบาท		
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เนื่องจากบริษัทฯ	นำาเข้าวัตถุดิบเพื่อการผลิตและสต๊อคไว้ส่วนหนึ่งในขณะที่ปริมาณขายลดลงเล็กน้อย		แต่มูลค่าสินค้าเพิ่มสูงขึ้นมาก

เนื่องมาจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เพิ่มขึ้นและปริมาณสต๊อควัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น	ณ	สิ้นปีเทียบกับปีที่ผ่านมา	ทั้งนี้เนื่องจากราคาวัตถุดิบหนัง

มแีนวโนม้สงูขึน้ประกอบกบัผลของการแขง็คา่ของเงนิบาท	ถงึแมว้า่สภาพคลอ่งกระแสเงนิสดของบรษิทัฯจะลดลง		แตธ่รุกจิกม็เีงนิสด

หมุนเวียนจากการขายสินค้าที่สามารถเรียกเก็บเงินจากลูกค้าได้	 ทำาให้มีเงินหมุนเวียนในกิจการไม่เกิดปัญหาขาดสภาพคล่องทางการ

เงิน		อย่างไรก็ตามบริษัทฯได้มีการสำารองเพื่อรองรับสภาพคล่องหากมีความจำาต้องใช้จ่ายในขณะที่มีเงินสดไม่เพียงพอในขณะใดขณะ

หนึ่ง	 โดยได้ทำาสัญญาขอสินเชื่อและได้รับวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินหลายแห่งในรูปวงเงินเบิกเกินบัญชี	 ทรัสต์รีซีท	 เงินกู้ยืม

ระยะสั้น	ตลอด	2-3	ปีที่ผ่านมา	บริษัทฯ	มีสภาพคล่องทางการเงินมากจึงไม่ต้องกู้เงินจากธนาคารมาหมุนเวียนในบริษัทฯ

 ด้านหนี้สินและแหล่งที่มาของเงินทุน

หนี้สิน 2556 / ล้านบาท 2555 / ล้านบาท

เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 98.21 0.00

เจ้าหนี้การค้า 146.09 139.63

หนี้สินอื่น	ๆ	 8.64 6.90

หนี้สินไม่หมุนเวียน 27.46 23.71

หนี้สินรวม 280.40 170.24

ส่วนของผู้ถือหุ้น 993.77 974.07

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	 1,274.18 1,144.31

อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์สรวม	(เท่า) 0.22 0.15

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน	(เท่า) 0.28 0.17

	 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเกิดจากการซื้อวัตถุดิบนำาเข้าจากต่างประเทศ	 โดยบริษัทฯ	 ทำาสัญญาทรัสต์รีซีทไว้กับ

ธนาคารมีเงื่อนไขระยะเวลาการชำาระหนี้ภายใน	120	วัน	แต่ตามปกติเมื่อบริษัทฯได้รับชำาระหนี้จากลูกหนี้แล้ว	ก็จะทำาการเลือกชำาระ

เจา้หนีท้รสัตร์ซีทีกอ่นถงึเวลาครบกำาหนดเพือ่ลดภาระดอกเบีย้	สว่นหนีส้นิไมห่มนุเวยีนประกอบดว้ย	ภาระผกูพนั	ผลประโยชนพ์นกังาน		

และหนี้สินสัญญาเช่าการเงินซึ่งในปี	2555	บริษัทฯ	ไม่มีหนี้สินประเภทนี้	อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นจาก	0.15	เท่า	

เป็น	0.22	เท่า	การที่สัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็นการเพิ่มขึ้นจากการดำาเนินงานตามปกติ	ซึ่งเกิดจากการซื้อวัตถุดิบ		

สำาหรับปี	2556	โครงสร้างของเงินทุนมาจากหนี้สินร้อยละ	28	ส่วนของทุนร้อยละ	72	พิจารณาอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน	จะเห็นว่า		

เจ้าหนี้ได้รับความคุ้มครองจากส่วนผู้ถือหุ้น	ซึ่งหมายความว่า	บริษัทฯไม่ต้องกู้เงินมาชำาระหนี้	ส่วนผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจาก	974.07	ล้าน

บาทใน	ปี	2555	เป็น	993.77	ล้านบาท	ในปี	2556	ระหว่าง	ปี	2556	บริษัทฯ	จ่ายเงินปันผลจากผลดำาเนินงาน	ปี	2555	อัตราหุ้น

ละ	1.75	บาท	ทำาให้กำาไรสะสมลดลง	46.19	ล้านบาท	และจากผลประกอบการประจำาปี	2556		บริษัทฯ	มีกำาไรสุทธิ	65.90	ล้าน

บาท		มผีลทำาใหส้ว่นผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้มมีลูคา่รวม	993.77	ลา้นบาท	และทัง้นีจ้ากการประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ	วนัที	่20	กมุภาพนัธ	์

2557	มติที่ประชุมมีความเห็นให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำาเนินประจำาปี	2556	ในอัตราหุ้นละ2.00	บาท



39Annual Report 2013 C.P.L. Group Public Company Limited

14.  ข้อมูลอื่นๆ 
                

	 ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี	 (แบบ	 56-1)										

ของบริษัทฯ	ที่แสดงไว้ใน	www.sec.or.th	และ	เว็ปไซด์ของบริษิทฯ	ที่	www.cpl.co.th
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เสนอต่อผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการของบริษัท	ซี.พี.แอล.กรุ๊พ	จำากัด	(มหาชน)

	 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท	ซี.พี.แอล.	กรุ๊พ	จำากัด	(มหาชน)	ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน	ณ	วัน

ที่	31	ธันวาคม	2556	และงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	งบแสดงการเปลี่ยนส่วนของผู้ถือหุ้น	และงบกระแสเงินสด	สำาหรับปีสิ้นสุดวัน

ที่เดียวกัน	รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำาคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

	 ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำาและนำาเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน	

และรบัผดิชอบเกีย่วกบัการควบคมุภายในทีผู่บ้รหิารพจิารณาวา่จำาเปน็เพือ่ใหส้ามารถจดัทำางบการเงนิทีป่ราศจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดั

ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญไม่ว่าจะเกิดการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

	 ขา้พเจ้าเปน็ผูร้บัผดิชอบในการแสดงความเหน็ตอ่งบการเงนิดงักลา่วจากผลการตรวจสอบของขา้พเจ้า	ขา้พเจ้าไดป้ฏบิตังิาน

ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช	ีซึง่กำาหนดใหข้า้พเจา้ปฏบิตัติามขอ้กำาหนดดา้นจรรยาบรรณ	รวมถงึวางแผนและปฏบิตังิานตรวจ

สอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่

	 การตรวจสอบรวมถงึการใชว้ธิกีารตรวจสอบเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่หลกัฐานการสอบบญัชเีกีย่วกบัจำานวนเงนิและการเปดิเผยขอ้มลูใน

งบการเงนิ	วธิกีารตรวจสอบทีเ่ลอืกใชข้ึน้อยูก่บัการใช	้ดลุยพนิจิของผูส้อบบญัช	ีซึง่รวมถงึการประเมนิความเสีย่งจากการแสดงขอ้มลูที่

ขดัตอ่ขอ้เทจ็จรงิอนัเปน็สาระสำาคญัของงบการเงนิไมว่า่จะเกดิจากการทจุรติหรอืขอ้ผดิพลาด	ในการประเมนิความเสีย่งดงักลา่ว	ผูส้อบ

บัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำาและนำาเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ	เพื่อออกแบบวิธีการ

ตรวจสอบทีเ่หมาะสมกบัสถานการณ์	แตไ่มใ่ชเ่พือ่วตัถปุระสงคใ์นการแสดงความเหน็ตอ่ประสทิธผิลของการควบคมุภายในของกจิการ	

การตรวจสอบรวมถงึการประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีีผู่บ้รหิารใชแ้ละความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบญัชี

ที่จัดทำาขึ้นโดยผู้บริหาร	รวมทั้งการประเมินการนำาเสนองบการเงินโดยรวม

	 ขา้พเจา้เชือ่วา่หลกัฐานการสอบบญัชทีีข่า้พเจา้ไดร้บัเพยีงพอและเหมาะสมเพือ่เปน็เกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้

 

ความเห็น

	 ข้าพเจ้าเห็นว่า	งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของบริษัท	ซี.พี.แอล.กรุ๊พ	จำากัด	(มหาชน)	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	

2556	ผลการดำาเนนิงาน	และกระแสเงนิสด	สำาหรบัปสีิน้สดุวนัเดยีวกนั	โดยถกูตอ้งตามทีค่วรในสาระสำาคญัตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน

	 (นางสาววรรญา		พุทธเสถียร)

	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขที่	4387

บริษัท	เอส.	เค.	แอคเคาน์แต้นท์	เซอร์วิสเซส	จำากัด

กรุงเทพมหานคร

วันที่	10	กุมภาพันธ์	2557

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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งบแสดงฐานะการเงิน

หมายเหตุ
ณ วันที่

31 ธันวาคม 2556
ณ วันที่

31 ธันวาคม 2555
ณ วันที่

1 มกราคม 2555

บาท บาท บาท

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

      สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

		เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 	77,419,190.81	 	106,973,259.18	 	36,523,762.58	

		เงินลงทุนชั่วคราว 10 	10,000,000.00	 	30,000,000.00	 	16,000,000.00	

		ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	สุทธิ 8 	94,120,745.26	 	110,781,364.40	 	89,303,759.96	

		สินค้าคงเหลือ	-	สุทธิ 9 	754,424,550.53	 	610,441,829.12	 	746,876,185.71	

		สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 	128,669.63	 	149,258.62	 	125,245.40	

      รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  936,093,156.23  858,345,711.32  888,828,953.65 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

		เงินลงทุนระยะยาว	-	สุทธิ 10 	65,653,209.85	 	79,319,829.23	 	65,865,509.61	

		อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	สุทธิ 11 	119,057,713.00	 	40,679,418.00	 	40,679,418.00	

		ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	-	สุทธิ 12 	128,143,815.36	 	140,169,349.07	 	154,379,964.18	

		สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	-	สุทธิ 13 	8,833,254.73	 	8,244,319.91	 	9,536,875.18	

		สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 14 	16,394,556.26	 	17,537,240.36	 	21,022,744.37	

		สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 	7,522.74	 	12,322.74	 	14,822.74	

      รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  338,090,071.94  285,962,479.31  291,499,334.08 

      รวมสินทรัพย์ 1,274,183,228.17 1,144,308,190.63 1,180,328,287.73 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้	

บริษัท	ซี.พี.แอล.	กรุ๊พ	จำากัด	(มหาชน)
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งบแสดงฐานะการเงิน

หมายเหตุ
ณ วันที่

31 ธันวาคม 2556
ณ วันที่

31 ธันวาคม 2555
ณ วันที่

1 มกราคม 2555

บาท บาท บาท

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

      หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

		เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 16 	98,212,919.09	 - 28,135,866.25	

		เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 17 	146,094,664.98	 	139,627,142.32	 	129,946,672.53	

		หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำาหนดชำาระในหนึ่งปี 18 	1,657,855.69	 - -			

		ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 	6,980,495.78	 	6,900,799.23	 	13,447,936.91	

      รวมหนี้สินหมุนเวียน  252,945,935.54  146,527,941.55  171,530,475.69 

หนี้สินไม่หมุนเวียน	

		หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 18 	1,004,576.04	 -	 -			

		ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 19 	26,459,806.00	 	23,711,542.00	 	21,147,958.00	

      รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  27,464,382.04  23,711,542.00  21,147,958.00 

      รวมหนี้สิน  280,410,317.58  170,239,483.55  192,678,433.69 

ส่วนของผู้ถือหุ้น

		ทุนเรือนหุ้น 20

				ทุนจดทะเบียน

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

				ทุนที่ออกและชำาระแล้ว

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

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

		กำาไรสะสม

				จัดสรรแล้ว

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

				ยังไม่ได้จัดสรร 	502,832,216.38	 	483,128,012.87	 	496,709,159.83	

      รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  993,772,910.59  974,068,707.08  987,649,854.04 

      รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,274,183,228.17 1,144,308,190.63 1,180,328,287.73 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้	

บริษัท	ซี.พี.แอล.	กรุ๊พ	จำากัด	(มหาชน)
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งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัท		ซี.พี.แอล.	กรุ๊พ	จำากัด	(มหาชน)   

สำาหรับปี	สิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2556 

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555

บาท บาท

(ปรับปรุงใหม่)

รายได้จากการขาย 1,836,080,673.48 1,736,968,771.77

ต้นทุนขาย (1,622,239,663.84) (1,581,652,002.45)

กำาไรขั้นต้น 213,841,009.64 155,316,769.32

กำาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 4,968,059.91 15,328,115.62

รายได้อื่น 5,739,104.34 16,553,352.16

ค่าใช้จ่ายในการขาย (48,138,598.26) (42,674,380.35)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (82,603,078.09) (70,628,127.68)

หนี้สงสัยจะสูญ	 	-			 (14,658,751.65)

รายการโอนกลับหนี้สงสัยจะสูญ 	-			 	12,575,810.72

ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนระยะยาว (3,666,619.38) (7,164,180.38)

ต้นทุนทางการเงิน (4,236,185.25) (3,924,892.39)

กำาไรก่อนภาษีเงินได้ 85,903,692.91 60,723,715.37

(ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงินได้ 23 (19,999,498.15) (21,504,872.33)

กำาไรสำาหรับงวด 65,904,194.76 39,218,843.04

กำาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น 	-			 	-

กำาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำาหรับงวด 65,904,194.76 39,218,843.04

กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	 2.50 1.49

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้	
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ทุนที่ออก	

และชำาระแล้ว

ส่วนเกิน	

มูลค่าหุ้น

กำาไรสะสม รวม

หมายเหตุ

จัดสรรแล้ว	

ทุนสำารอง

ตามกฎหมาย

ยังไม่ได้จัดสรร

บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 

(ตามที่รายงานไว้เดิม) 263,999,950.00 198,000,000.00  28,940,744.21  475,686,415.46  966,627,109.67 

ผลกระทบของการนำานโยบายการบัญชีใหม่

มาถือปฏิบัติ

3

-			 -			 -			 	21,022,744.37	 	21,022,744.37	

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 

(ปรับปรุงใหม่) 263,999,950.00 198,000,000.00 28,940,744.21 496,709,159.83 987,649,854.04 

เงินปันผลจ่าย 21 - -			 -			 (52,799,990.00) (52,799,990.00)

กำาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี	

(ปรับปรุงใหม่) -			 - -			 	39,218,843.04	 	39,218,843.04	

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 

(ปรับปรุงใหม่) 263,999,950.00 198,000,000.00 28,940,744.21 483,128,012.87 974,068,707.08 

เงินปันผลจ่าย 21 -			 -			 -			 	(46,199,991.25) 	(46,199,991.25)

กำาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี -			 -			 -			 65,904,194.76	 65,904,194.76	

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 263,999,950.00 198,000,000.00  28,940,744.21 502,832,216.38 993,772,910.59

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
บริษัท		ซี.พี.แอล.	กรุ๊พ	จำากัด	(มหาชน)   

สำาหรับปี	สิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2556 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้	
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งบกระแสเงินสด

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555

บาท บาท

(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน 1,736,968,771.77

		กำาไรก่อนภาษีเงินได้ 85,903,692.91 60,723,715.37

		รายการปรับกระทบกำาไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ	(จ่าย)	จากกิจกรรม	

			ดำาเนินงาน

				ค่าเสื่อมราคา 19,768,506.97 21,574,048.26

				ค่าตัดจำาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น 1,048,965.18 1,472,555.27

				ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าตัดจ่าย 856,412.86 3,489,728.28

				หนี้สงสัยจะสูญ 	-			 2,082,940.93

				ประมาณการลดหนี้จากการรับคืนสินค้าและส่วนลดจ่าย(โอนกลับ) 2,945,008.17 (2,839,549.20)

				ประมาณการรับคืนสินค้า(โอนกลับ) (548,103.69) 2,405,256.01

				ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง(โอนกลับ) (3,087,877.67) 4,805,517.61

				กำาไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง 1,486,007.44 (168,576.83)

				กำาไรจากการจำาหน่ายที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์ (3,026.46) (126,165.23)

				ขาดทุนจากการตัดจำาหน่ายที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์ 	41,505.82	 35,375.34

				ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนทั่วไป 3,666,619.38 7,164,180.38

				ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 2,748,264.00 2,563,584.00

				ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าการเงิน 61,566.73 	-

				ดอกเบี้ยรับ (2,754,031.71) (2,409,234.11)

				ดอกเบี้ยจ่าย 1,065,580.82 1,220,438.76

		กำาไรจากการดำาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำาเนินงาน 113,199,090.75 101,993,814.84

		สินทรัพย์ดำาเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง

				ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 8,081,408.76 (32,044,941.12)

				สินค้าคงเหลือ (140,346,740.05) 129,223,582.97

				สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	 20,588.99 (24,013.22)

				สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	 4,800.00 	2,500.00

		หนี้สินดำาเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)

				เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 5,824,976.73 10,479,540.71

		เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำาเนินงาน (13,215,874.82) 209,630,484.18

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

สำาหรับปี	สิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2556 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้	
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งบกระแสเงินสด

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555

บาท บาท

(ปรับปรุงใหม่)

		เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำาเนินงาน	(ต่อ)

				เงินสดรับดอกเบี้ยรับ 	328,044.46	 205,250.59

				เงินสดรับคืนจากภาษีเงินได้ 	5,345,405.57	 7,407,394.65

				เงินสดจ่ายภาษีเงินได้	 (18,777,117.50) (24,566,506.00)

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำาเนินงาน (26,319,542.29) 192,676,623.42

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

				เงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราว 30,000,000.00 (30,000,000.00)

				เงินสดจ่ายจากการลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำาหนด 	-			 (16,000,000.00)

				เงินสดรับจากการจำาหน่ายเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำาหนด 	-			 16,000,000.00

				เงินสดจ่ายจากการลงทุนในเงินลงทุนทั่วไป 	-			 (4,618,500.00)

				เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (78,378,295.00) 	-			

				เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์ (4,498,181.59) 	(6,549,999.21)

				เงินสดรับจากการจำาหน่ายที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์ 46,728.97 126,168.23

				เงินสดรับในดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำาหนด 2,425,367.45 2,066,120.52

				เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น (1,637,900.00) 	(180,000.00)

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (52,042,280.17)  (39,156,210.46)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

				เงินสดจ่ายในเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน (848,812.28) 	(1,127,500.00)

				เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 809,134,540.11 641,069,196.30

				เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (713,309,414.41) (669,205,062.55)

				เงินปันผลจ่าย 	(46,199,991.25) (52,799,990.00)

				เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย (795,998.62) (1,241,579.66)

				เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน (729,135.00) 	-			

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน 47,251,188.55 (83,304,935.91)

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบ		

เท่าเงินสด 1,556,565.54 234,019.55

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (29,554,068.37) 70,449,496.60

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด 7 106,973,259.18 36,523,762.58

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 7 77,419,190.81 106,973,259.18

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

สำาหรับปี	สิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2556 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้	
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท		ซี.พี.แอล.	กรุ๊พ	จำากัด	(มหาชน)

วันที่	31	ธันวาคม	2556

1. ข้อมูลทั่วไป

	 	 บริษัทฯ	จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่	27	มกราคม	2537	ทะเบียนนิติบุคคล	เลขที่	0107537000289	ตั้งอยู่เลขที่	

700	หมู่	6	ถนนสุขุมวิท	ตำาบลบางปูใหม่	อำาเภอเมือง	จังหวัดสมุทรปราการ	ประเทศไทย	บริษัทฯ	ดำาเนินธุรกิจอุตสาหกรรม

ผลิตและจัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์หนังสำาเร็จรูป	

2. เกณฑ์การจัดทำางบการเงิน

2.1	 งบการเงนินีจ้ดัทำาขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิของประเทศไทย	รวมถงึการตคีวามและแนวปฏบิตัทิางบญัชี

ที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์	 กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง	

2.2	 การจัดรายการในงบการเงินเป็นไปตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	 เรื่อง	 กำาหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน	

พ.ศ.	2554	ลงวันที่	28	กันยายน	2554	ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี	พ.ศ.	2543

2.3	 ในการจัดทำางบการเงินเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 ผู้บริหารของบริษัทฯ	 ต้องใช้การประมาณ

และข้อสมมติฐานหลายประการ	 ซึ่งมีผลกระทบต่อจำานวนเงินที่เกี่ยวกับรายได้	 ค่าใช้จ่าย	 สินทรัพย์และหนี้สิน	 และ

การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับสินทรัพย์และหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน	ซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจำานวนท่ีได้ประมาณไว้

2.4	 เพื่อความสะดวกของผู้ใช้งบการเงินจึงได้มีการแปลงบการเงินเป็นภาษาอังกฤษจากงบการเงินที่จัดทำาเป็นภาษาไทย

3. การนำานโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติ

	 	 บริษัทฯ	ได้นำามาตรฐานการบัญชีใหม่	มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่	การตีความมาตรฐานการบัญชีใหม่	และ

แนวปฏิบัติทางบัญชีใหม่	ที่มีผลบังคับใช้สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่	1	มกราคม	2556	มาถือปฏิบัติ

โดยไม่มีผลกระทบต่อรายงานทางการเงินงวดปัจจุบัน	ยกเว้น

	 	 มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	12	 ภาษีเงินได้



48รายงานประจำาปี 2556 บริษัท ซี.พี.แอล. กรุ๊พ จำากัด (มหาชน)

	 	 มาตรฐานการบัญชีข้างต้นมีผลกระทบต่อรายงานทางการเงิน	ดังนี้

	 ตามที่รายงานไว้เดิม	 รายการปรับปรุง	 ปรับปรุงใหม่

	 บาท	 บาท	 บาท

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	 -	 21,022,744.37	 21,022,744.37

กำาไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร	 475,686,415.46	 21,022,744.37	 496,709,159.83

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	 -	 17,537,240.36	 17,537,240.36

กำาไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร	 465,590,772.51	 17,537,240.36	 483,128,012.87

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำาหรับปี   

  สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555   

(ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงินได้	 (18,019,368.32)	 (3,485,504.01)	 (21,504,872.33)

กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	(บาท)	 1.62	 (0.13)	 1.49

4. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ที่ยังไม่มีผลบังคับใช้

	 	 มาตรฐานการบัญชีใหม่	 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม	่ การตีความมาตรฐานการบัญชีใหม่	 และการตีความ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ที่มีผลบังคับใช้สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่	 1	 มกราคม	 2557	

และ	2559	บริษัทฯ	ยังไม่ได้นำามาถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้	มีดังต่อไปนี้

 มีผลบังคับใช้ในหรือหลังวันที่	1	มกราคม	2557

 มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	1	(ปรับปรุง	2555)		 	 การนำาเสนองบการเงิน

	 มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	7	(ปรับปรุง	2555)		 	 งบกระแสเงินสด

	 มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	12	(ปรับปรุง	2555)	 	 ภาษีเงินได้

	 มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	17	(ปรับปรุง	2555)	 	 สัญญาเช่า

	 มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	18	(ปรับปรุง	2555)	 	 รายได้

	 มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	19	(ปรับปรุง	2555)	 	 ผลประโยชน์พนักงาน

	 มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	21	(ปรับปรุง	2555)	 	 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

	 มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	24	(ปรับปรุง	2555)	 	 การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

	 มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	28	(ปรับปรุง	2555)	 	 เงินลงทุนในบริษัทร่วม

	 มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	31	(ปรับปรุง	2555)	 	 ส่วนได้เสียในการร่วมค้า

	 มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	34	(ปรับปรุง	2555)	 	 งบการเงินระหว่างกาล

	 มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	38	(ปรับปรุง	2555)	 	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

	 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	2	(ปรับปรุง	2555)	 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

	 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	3	(ปรับปรุง	2555)	 การรวมธุรกิจ

	 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	5	(ปรับปรุง	2555)	 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือได้เพื่อขายและการดำาเนินงานที่ยกเลิก

	 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	8	(ปรับปรุง	2555)	 ส่วนงานดำาเนินงาน

	 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	1	 	 การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน			

								 	 	 	 	 	 	 		การบูรณะ	และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

	 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	4	 	 การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่

	 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	5	 	 สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนรื้อถอน	การบูรณะและ

								 	 	 	 	 	 	 		การปรับปรุงสภาพแวดล้อม

	 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	7	 	 การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	29	เรื่อง	

	 	 	 	 	 	 	 	 		การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีเงินเฟ้อรุนแรง

	 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	10	 	 งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า

	 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	12	 	 ข้อตกลงสัมปทานบริการ
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	 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	13	 	 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า

	 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	17	 	 การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ

	 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	18	 	 การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

	 การตีความมาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	15	 	 	 สิ่งจูงใจสัญญาเช่าดำาเนินงาน

	 การตีความมาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	27	 	 	 การประเมินเน้ือหาของรายการท่ีเก่ียวกับรูปแบบของกฎหมายตามสัญญาเช่า

	 การตีความมาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	29	 	 	 การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ

	 การตีความมาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	32	 	 	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์

 มีผลบังคับใช้ในหรือหลังวันที่	1	มกราคม	2559	

	 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	4	 	 	 สัญญาประกันภัย

 

	 	 ฝา่ยบรหิารของบรษิทัฯ	เชือ่วา่มาตรฐานการรายงานทางการเงนิขา้งตน้จะไมม่ผีลกระทบอยา่งเปน็สาระสำาคญัตอ่รายงาน

ทางการเงินเมื่อนำามาถือปฏิบัติในงวดที่มีผลบังคับใช้

5. การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

	 	 ในปี	2556	บริษัทฯ	ได้เปลี่ยนนโยบายการบัญชีของสินค้าคงเหลือ	เพื่อความเหมาะสมกับสภาพธุรกิจของบริษัทฯ	ซึ่ง

ได้รับการอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากรในวันที่	1	มกราคม	2556	แล้ว	ดังนี้

    นโยบายการบัญชีใหม ่ นโยบายการบัญชีเดิม

	 วัตถุดิบ	และวัสดุสิ้นเปลือง	 บันทึกในราคาทุน	 บันทึกในราคาทุน

	 	 	 	 ตามวิธีถัวเฉลี่ย	 ตามวิธีเข้าก่อน-ออกก่อน

	 สินค้าสำาเร็จรูป	 บันทึกในราคาทุน	 บันทึกในราคาทุน

	 	 	 	 ตามวิธีถัวเฉลี่ย	 ตามวิธีเฉพาะเจาะจง

	 	 อย่างไรก็ตาม	การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อรายงานทางการเงินอย่างเป็นสาระสำาคัญ

6. นโยบายการบัญชีที่สำาคัญ

6.1	 เกณฑ์การวัดมูลค่าที่ใช้จัดทำางบการเงิน

	 	 เกณฑ์การวัดมูลค่าที่ใช้จัดทำางบการเงิน	คือ	เกณฑ์ราคาทุนเดิม	โดยใช้ร่วมกับเกณฑ์อื่นๆ	สำาหรับสินทรัพย์และ

หนี้สินบางประเภทที่มีการใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าอื่นได้เปิดเผยเกณฑ์การวัดมูลค่าที่ใช้ในนโยบายการบัญชีที่เกี่ยวข้อง

6.2	 เงินตราต่างประเทศ

	 	 รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ	 บันทึกรายการโดยแปลงค่าเป็นเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยน	 ณ	 วันที่เกิด

รายการ	ยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ	ณ	วันสิ้นงวด	แปลงค่าเป็นเงินบาทตามอัตรา

ปิด	ณ	วันสิ้นงวด	ผลกำาไร(ขาดทุน)จากการแปลงค่านี้แสดงเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในงวด

นั้น

6.3	 เครื่องมือทางการเงิน

	 	 สินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วย	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 เงิน

ลงทุน	ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	หนี้สินทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน	ประกอบด้วย	เงินกู้ยืมระยะสั้น

จากสถาบันการเงิน	 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	 ซึ่งนโยบายการบัญชีเฉพาะสำาหรับรายการแต่ละรายการได้เปิดเผย

แยกไว้ในแต่ละหัวข้อที่เกี่ยวข้อง	บริษัทฯ	ได้ทำาสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	เพื่อป้องกันความเสี่ยงจาก

ความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นโดยสญัญาซือ้ขายเงนิตราตา่งประเทศลว่งหนา้จะกำาหนดอตัราแลกเปลีย่นในอนาคต

ที่สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ	จะได้รับหรือต้องจ่ายชำาระ	โดยสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วง
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หน้า	ณ	วันสิ้นงวดจะคำานวณหามูลค่ายุติธรรม	และแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน	และกำาไร	(ขาดทุน)	ที่เกิด

ขึ้นจริงจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจะถูกบันทึกในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

6.4	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	 	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน	 ออมทรัพย์และประจำาไม่เกิน							

3	เดือน	ที่ไม่ติดภาระค้ำาประกัน

6.5	 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	

	 	 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นแสดงด้วยมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ

6.6	 สินค้าคงเหลือ

	 	 สินค้าคงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่อย่างใดจะต่ำากว่าโดยราคาทุนมีวิธีคำานวณดังนี้	

	 	 -	 วัตถุดิบ	บันทึกในราคาทุนตามวิธีถัวเฉลี่ย	

	 	 -	 สินค้าระหว่างผลิต	บันทึกในราคาทุนที่เกิดขึ้นจริง

	 	 -	 สินค้าสำาเร็จรูป	บันทึกในราคาทุนตามวิธีถัวเฉลี่ย

	 	 -	 วัสดุสิ้นเปลือง	บันทึกในราคาทุนตามวิธีถัวเฉลี่ย

6.7	 เงินลงทุนชั่วคราวและระยะยาว

-	 เงนิลงทนุในตราสารทนุทีไ่มอ่ยูใ่นความตอ้งการของตลาดทีถ่อืเปน็เงนิลงทนุทัว่ไป	แสดงดว้ยราคาทนุ	และ

ปรบัลดดว้ยคา่เผือ่การดอ้ยคา่		บรษิทัฯ		จะรบัรูก้ารเปลีย่นแปลงมลูคา่เงนิลงทนุในงบกำาไรขาดทนุเบด็เสรจ็

เมื่อมีการจำาหน่ายเงินลงทุนหรือเงินลงทุนเกิดการด้อยค่า

-	 เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำาหนดแสดงด้วยราคาทุนตัดจำาหน่าย

6.8	 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

	 	 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริษัทฯ	เป็นที่ดินที่บริษัทฯ	ถือครองไว้โดยที่ปัจจุบันยังมิได้ระบุวัตถุประสงค์

ของการใช้งานในอนาคต	และ/หรือมีไว้เพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่า	หรือจากการเพิ่มมูลค่าของสินทรัพย์	บริษัทฯ	

วัดมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยราคาทุนหักผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม	(ถ้ามี)

6.9	 ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์

	 	 ที่ดิน	ณ	วันเริ่มรายการบันทึกบัญชีตามราคาทุน	อาคาร	และอุปกรณ์	ณ	วันเริ่มรายการบันทึกบัญชีตามราคา

ทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม	และคำานวณค่าเสื่อมราคาตามวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งาน	โดยประมาณดังนี้

	 	 -			อาคาร	และสิ่งปลูกสร้าง														 20	 ปี

	 	 -			ส่วนปรับปรุงอาคาร														 5	 ปี

	 	 -			เครื่องจักร	และอุปกรณ์	 10	 ปี

	 	 -			เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำานักงาน															5,	10	ปี

	 	 -			ยานพาหนะ	 5	 ปี

	 	 -			บ่อบำาบัดน้ำาเสีย	 10	 ปี

6.10	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจำาหน่าย

	 โปรแกรมคอมพิวเตอร์

	 	 สิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยที่ซื้อมามีลักษณะเฉพาะบันทึกเป็นสินทรัพย์โดยคำานวณจากต้นทุนในการ

ไดม้าและการดำาเนนิการใหโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรน์ัน้สามารถนำามาใชง้านไดต้ามประสงค์	โดยจะตดัจำาหนา่ยตลอดอายุ

ประมาณการให้ประโยชน์ภายในระยะเวลาไม่เกิน	5	ปี
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6.11	 การด้อยค่า

	 	 มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ได้รับการประเมิน	ณ	ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานว่ามีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า

เกดิขึน้หรอืไม	่ในกรณทีีม่ขีอ้บง่ชี	้จะทำาการประมาณมลูคา่ทีค่าดวา่จะไดร้บัคนืของสนิทรพัยน์ัน้หรอืหนว่ยสนิทรพัยท์ีก่อ่

ใหเ้กดิเงนิสดทีม่สีนิทรพัยท์ีก่ำาลงัพจิารณานัน้รวมอยูโ่ดยรบัรูผ้ลขาดทนุจากการดอ้ยคา่เมือ่มลูคา่ทีค่าดวา่จะไดร้บัคนืต่ำา

กว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดนั้น

	 	 ผลขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในกำาไรหรือขาดทุนทันที

	 การคำานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

-	 มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน	 หมายถึง	 มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้

เกิดเงินสด	หรือมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์นั้น	แล้วแต่จำานวนใดจะสูงกว่า

-	 ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์	ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์

จะถกูคดิลดเปน็มลูคา่ปจัจบุนัโดยใชอ้ตัราคดิลดทีเ่ปน็อตัรากอ่นภาษเีงนิไดท้ีส่ะทอ้นมลูคา่ทีอ่าจประเมนิไดใ้นตลาด

ปัจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อสินทรัพย์

-	 สินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดเงินสดซึ่งส่วนใหญ่เป็นหน่วยอิสระแยกจากสินทรัพย์อื่นๆ	 จะพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้

รับคืนให้สอดคล้องกับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด	ที่สินทรัพย์นั้นมีความเกี่ยวข้องด้วย

	 การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า

-	 ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่รับรู้ในงวดก่อนจะถูกกลับรายการ	 หากประมาณการที่ใช้ในการกำาหนด

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนได้เปลี่ยนแปลงไปภายหลังจากรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าครั้งล่าสุดแล้ว	เพียงเพื่อให้

มูลคา่ตามบญัชขีองสินทรพัยไ์ม่เกนิกวา่มลูคา่ตามบญัชทีีค่วรเปน็	(สุทธจิากคา่เสื่อมราคาหรอืคา่ตดัจำาหน่าย)	หาก

ไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์นั้นมาก่อน

-	 การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกรับรู้เป็นรายได้ในกำาไรหรือขาดทุนทันที

6.12	 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

	 	 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	แสดงในราคาทุน

6.13	 ผลประโยชน์พนักงาน

	 ผลประโยชน์ระยะสั้น

-	 บริษัทฯ	บันทึกเงินเดือน	ค่าจ้าง	โบนัส	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	และกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ	เป็นค่าใช้จ่าย

เมื่อเกิดรายการ

	 ผลประโยชน์ระยะยาว

-	 บริษัทฯ	 บันทึกรับรู้ผลประโยชน์พนักงานหลังการเลิกจ้างหรือเกษียณอายุเพื่อจ่ายให้แก่พนักงานตามกฎหมาย

แรงงานของประเทศไทย	บริษัทฯ	รับรู้ภาระหนี้สินผลประโยชน์พนักงานคำานวณโดยผู้เชี่ยวชาญทางคณิตศาสตร์

ประกันภัยด้วยเทคนิคการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	 (Actuarial	 Technique)	 และคิดลดผล

ประโยชน์โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้	(Project	Unit	Credit	Method)	กระแสเงินสดที่คาดว่า

จะต้องจ่ายในอนาคตประมาณการจากเงินเดือนพนักงาน	อัตราการลาออก	อัตราการตาย	อายุงาน	และปัจจัยอื่น	

บริษัทฯ	 บันทึกประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานเป็นหนี้สินไม่หมุนเวียน	 ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับผล

ประโยชน์พนักงานจะรับรู้ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเพื่อกระจายต้นทุนดังกล่าวตลอดระยะเวลาของการจ้างงาน
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6.14	 ประมาณการหนี้สิน

	 	 บริษัทฯ	 จะบันทึกประมาณการหนี้สินเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ของการเกิดภาระผูกพันในปัจจุบันตาม

กฎหมายหรือจากการอนุมานอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต	 ภาระผูกพันดังกล่าวคาดว่าจะส่งผลให้ต้อง

เกิดการไหลออกของทรัพยากรเพื่อจ่ายชำาระภาระผูกพันและจำานวนที่ต้องจ่ายสามารถประมาณการได้อย่างน่าเชื่อถือ	

รายจา่ยทีจ่ะไดร้บัคนืบนัทกึเปน็สนิทรพัยแ์ยกตา่งหากกต็อ่เมือ่การไดร้บัคนืคาดวา่จะไดร้บัอยา่งแนน่อนเมือ่ไดจ้า่ยชำาระ

ประมาณการหนี้สินไปแล้ว

6.15	 การรับรู้รายได้	

-	 รายได้จากการขาย	รับรู้เมื่อส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้าเรียบร้อยแล้ว

-	 รายได้จากการให้เช่า	รับรู้ตามระยะเวลาเช่าตลอดอายุของสัญญาเช่า

-	 รายได้ดอกเบี้ย	รับรู้ตามระยะเวลาที่ลงทุนหรือให้กู้ยืม

-	 รายได้จากการได้รับคืนภาษีอากร	บันทึกรับรู้เป็นรายได้อื่น	เมื่อได้รับคืนภาษีอากร

-	 รายได้เงินปันผล	รับรู้เมื่อมีสิทธิพึงได้รับ

6.16	 การรับรู้ต้นทุนขายและค่าใช้จ่าย

-	 ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

6.17	 ภาษีเงินได้

	 	 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในกำาไรหรือขาดทุนตามภาษีเงินได้ที่ต้องชำาระโดยใช้อัตราภาษีเงินได้ที่

ประกาศใช้	ณ	วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

	 	 ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	 ภาษีเงินได้รับรู้ในกำาไรหรือขาดทุน	

เว้นแต่ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับรายการที่รับรู้ในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหรือรับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้นซึ่งจะรับรู้

ในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหรือรับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้นเช่นเดียวกัน

	 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

	 	 บริษัทฯ	 บันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำานวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ	 โดยคำานวณ

จากกำาไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนดในกฎหมายภาษีอากรโดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้	ณ	วันสิ้นรอบระยะเวลา

รายงาน

	 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

	 	 บริษัทฯ	 บันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยวิธีหนี้สินตามงบแสดงฐานะการเงินซึ่งคำานวณจากผลแตกต่าง

ชัว่คราวระหวา่งราคาตามบญัชขีองสนิทรพัยแ์ละหนีส้นิ	ณ	วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษขีองสนิทรพัยแ์ละ

หนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น	โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้	ณ	วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน	

	 	 สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชจีะบนัทกึตอ่เมือ่มคีวามเปน็ไปไดค้อ่นขา้งแนน่อนวา่กำาไรเพือ่เสยีภาษใีนอนาคต

จะมจีำานวนเพยีงพอกบัการใชป้ระโยชนจ์ากสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชดีงักลา่ว	ทัง้นีส้นิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการ

ตัดบัญชีจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง

6.18	 กำาไรต่อหุ้น

	 	 การคำานวณกำาไรต่อหุ้น	คำานวณโดยการหารกำาไรสุทธิ	ด้วยจำานวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนักของหุ้นสามัญที่ออกและ

เรียกชำาระแล้ว	ซึ่งไม่ได้คำานวณกำาไรต่อหุ้นปรับลด	เนื่องจากบริษัทฯ	ไม่มีหุ้นสามัญเทียบเท่า
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6.19	 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำาคัญ

	 	 ในการจดัทำางบการเงนิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ	ฝา่ยบรหิารจำาเปน็ตอ้งใชด้ลุยพนิจิและการประมาณ

การในเรือ่งทีม่คีวามไมแ่นน่อนเสมอ	การใชด้ลุยพนิจิและการประมาณการดงักลา่วนีส้ง่ผลกระทบตอ่จำานวนเงนิทีแ่สดง

ในงบการเงนิและตอ่ขอ้มลูทีแ่สดงในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ	ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอาจแตกตา่งไปจากจำานวนทีป่ระมาณ

การไว้		การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำาคัญมีดังนี้

 สัญญาเช่า 

	 	 ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดำาเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงินฝ่ายบริหารได้ใช้

ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริษัทฯ	 ได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและ

ผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่

 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

	 	 ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการ

ประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย	โดยคำานึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต	อายุของ

หนี้ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น	เป็นต้น

 ค่าเผื่อการลดหนี้จากการรับคืนสินค้าและส่วนลดจ่าย

	 	 ในการประมาณการค่าเผื่อการลดหนี้จากการรับคืนสินค้าและส่วนลดจ่าย	 ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการ

ประมาณการค่าเผื่อการลดหนี้จากการรับคืนสินค้าและส่วนลดจ่ายจากสินค้าของบริษัทไม่เป็นไปตามคุณสมบัติที่ลูกค้า

กำาหนดไว้	 โดยบริษัทฯ	 คำานวณขึ้นจากอัตราการลดหนี้และอัตราการรับคืนสินค้าต่อยอดขายโดยถัวเฉลี่ยคูณกับยอด

ขายสินค้าที่เกิดขึ้นทุก	3	เดือน

 การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ

	 	 ในการประมาณรายการปรบัลดสนิคา้คงเหลอืเปน็มลูคา่สทุธทิีจ่ะไดร้บั	ฝา่ยบรหิารไดใ้ชด้ลุยพนิจิในการประมาณ

มลูคา่สทุธทิีจ่ะไดร้บัของสนิคา้คงเหลอื	โดยจำานวนเงนิทีค่าดวา่จะไดร้บัจากสนิคา้คงเหลอืพจิารณาจากการเปลีย่นแปลง

ของราคาขายหรือต้นทุนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

 ประมาณการรับคืนสินค้า

	 	 ในการประมาณการรับคืนสินค้า	ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการรับคืนสินค้าจากสินค้าของบริษัท

ไม่เป็นไปตามคุณสมบัติที่ลูกค้ากำาหนดไว้	โดยบริษัทฯ	คำานวณจากอัตราต้นทุนขายถัวเฉลี่ยคูณกับยอดประมาณการค่า

เผื่อการลดหนี้ที่เกิดจากการรับคืนสินค้า

 ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์

	 	 บรษิทัฯ	จะตัง้คา่เผือ่การดอ้ยคา่ของเงนิลงทนุในตราสารหนีท้ีจ่ะถอืจนครบกำาหนดชำาระและเงนิลงทนุทัว่ไป	เมือ่

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสำาคัญ	 และเป็นระยะเวลานานหรือมีข้อบงชี้ของการด้อยค่า	

การที่จะสรุปว่าเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสำาคัญหรือเป็นระยะเวลานานหรือไม่นั้นจำาเป็นต้องใช้ดุลยพินิจ

ของฝ่ายบริหาร

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

	 	 ในการคำานวณคา่เสือ่มราคาของอาคารและอปุกรณ์	ฝา่ยบรหิารจำาเปน็ตอ้งทำาการประมาณอายกุารใหป้ระโยชน์

และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ	์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่

หากมกีารเปลีย่นแปลงเกดิขึน้นอกจากนีฝ้า่ยบรหิารจำาเปน็ตอ้งสอบทานการดอ้ยคา่ของทีด่นิ	อาคารและอปุกรณใ์นแตล่ะ

ชว่งเวลาและบนัทกึขาดทนุจากการดอ้ยคา่หากคาดวา่มลูคา่ทีค่าดวา่จะไดร้บัคนืต่ำากวา่มลูคา่ตามบญัชขีองสนิทรพัยน์ัน้	

ในการนี้ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับ

สินทรัพย์นั้น
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 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจำาหน่าย

	 	 สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนจะตดัจำาหนา่ยโดยวธิเีสน้ตรงตามอายกุารใชง้านโดยประมาณและจะพจิารณาการดอ้ยคา่หาก

มีข้อบ่งชี้

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน

	 	 หนีส้นิตามโครงการผลประโยชนห์ลงัออกจากงานของพนกังานประมาณการตามหลกัคณติศาสตรป์ระกนัภยั	ซึง่

ขอ้สมมตฐิานในการประมาณการดงักลา่วประกอบดว้ย	อตัราคดิลด	จำานวนเงนิเดอืนทีค่าดวา่จะเพิม่ขึน้ในอนาคต	อตัรา

มรณะ	และปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งในเชงิประชากรศาสตรใ์นการกำาหนดอตัราคดิลดผูเ้ชีย่วชาญทางคณติศาสตรป์ระกนัภยัได้

พิจารณาถึงอัตราดอกเบี้ยที่สะท้อนถึงสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน	ส่วนอัตรามรณะใช้ข้อมูลตารางอัตรามรณะ

ทีเ่ปดิเผยทัว่ไปในประเทศ	อยา่งไรกต็ามผลประโยชนห์ลงัการเลกิจา้งงานทีเ่กดิขึน้จรงินัน้อาจแตกตา่งไปจากทีป่ระมาณ

ไว้

7.  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	 	 ประกอบด้วย

ณ	วันที่ ณ	วันที่

31	ธันวาคม	2556 31	ธันวาคม	2555

บาท บาท

เงินสด 6,512,593.41 274,035.37

เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน 3,289,556.32 15,083,367.72

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ 67,468,208.84 91,615,856.09

เงินฝากธนาคารประเภทฝากประจำา 148,832.24 -

									รวม 77,419,190.81 106,973,259.18

8. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น – สุทธิ

	 	 ประกอบด้วย

ณ	วันที่ ณ	วันที่

31	ธันวาคม	2556 31	ธันวาคม	2555

บาท บาท

ลูกหนี้การค้าในประเทศ 17,686,714.23 29,038,171.06

ลูกหนี้การค้าต่างประเทศ 74,985,576.37 73,304,338.92

ตั๋วเงินรับ 7,610,666.41 25,274,364.36

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

หัก	ประมาณการลดหนี้จากการรับคืนสินค้าและส่วนลดจ่าย (6,024,057.99) (3,079,049.82)

					ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ	-	สุทธิ 72,280,495.68 102,559,421.18

ลูกหนี้อื่น 21,840,249.58 8,221,943.22

					รวม 94,120,745.26 110,781,364.40
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	 	 ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ		แยกตามอายุได้ดังนี้	

ณ	วันที่ ณ	วันที่

31	ธันวาคม	2556 31	ธันวาคม	2555

บาท บาท

อยู่ในกำาหนดชำาระ 43,033,168.76 68,704,435.41

เกินกำาหนดชำาระ	1	-	30	วัน 29,004,020.99 31,988,952.53

เกินกำาหนดชำาระ	31	-	60	วัน	 2,623,938.55 3,047,726.73

เกินกำาหนดชำาระ	61	-	90	วัน	 774,163.14 1,423,232.38

เกินกำาหนดชำาระ	91	-	180	วัน 476,243.87 417,465.30

เกินกำาหนดชำาระ	181	-	365	วัน 1,658,232.37 56,658.65

เกินกำาหนดชำาระ	366	วันขึ้นไป 22,713,189.33 21,978,403.34

					รวม 100,282,957.01 127,616,874.34

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

หัก	ประมาณการลดหนี้จากการรับคืนสินค้า	และส่วนลดจ่าย (6,024,057.99) (3,079,049.82)

					สุทธิ 72,280,495.68 102,559,421.18

	 	 ลูกหนี้อื่น	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555	ประกอบด้วย

ณ	วันที่ ณ	วันที่

31	ธันวาคม	2556 31	ธันวาคม	2555

บาท บาท

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 2,116,005.01 1,259,592.15

รายได้ค้างรับ 509,452.66 2,470,596.90

ลูกหนี้กรมสรรพากร 15,507,896.19 3,897,071.37

ลูกหนี้อื่น 3,706,895.72 594,682.80

					รวม 21,840,249.58 8,221,943.22

	 	 สำาหรับปี	สิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555	บริษัทฯ	มีรายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	ดังนี้

  
สำาหรับปี	สิ้นสุดวันที่	

31	ธันวาคม	2556 31	ธันวาคม	2555

บาท บาท

ยอดคงเหลือต้นงวด (21,978,403.34) (29,904,335.59)

เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด - (14,658,751.65)

โอนกลับจากการรับชำาระหนี้ระหว่างงวด - 12,575,810.72

โอนกลับจากการตัดจำาหน่ายระหว่างงวด - 10,008,873.18

ยอดคงเหลือปลายงวด (21,978,403.34) (21,978,403.34)
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	 	 สำาหรับปี	สิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555	บริษัทฯ	มีรายการเคลื่อนไหวของประมาณการลดหนี้จากการ

รับคืนสินค้าและส่วนลดจ่าย	ดังนี้

สำาหรับปี	สิ้นสุดวันที่	

31	ธันวาคม	2556 31	ธันวาคม	2555

บาท บาท

ยอดคงเหลือต้นงวด (3,079,049.82) (5,918,599.02)

เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด (19,275,855.35) (11,102,208.32)

ลดลงในระหว่างงวด 16,330,847.18 13,941,757.52

ยอดคงเหลือปลายงวด (6,024,057.99) (3,079,049.82)

	 	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555	ลูกหนี้การค้าต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกันเกินกำาหนดชำาระหนี้	ตั้งแต่	366	วัน

ขึ้นไป	 ไม่สามารถปฏิบัติตามแผนการชำาระหนี้ที่กำาหนดไว้	 อย่างไรก็ตามบริษัทฯ	 ได้รับรู้ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแล้วทั้งจำานวน	

ซึ่งผู้บริหารของบริษัทฯ	จะดำาเนินการติดตามการชำาระหนี้จากลูกหนี้การค้ารายดังกล่าวอย่างใกล้ชิด	เพื่อให้เกิดความเสียหาย

แก่บริษัทฯ	น้อยที่สุด

9. สินค้าคงเหลือ - สุทธิ

	 	 ประกอบด้วย

ณ	วันที่ ณ	วันที่

31	ธันวาคม	2556 31	ธันวาคม	2555

บาท บาท

สินค้าสำาเร็จรูป 124,631,451.67 10,249,426.10

วัตถุดิบ 12,550,565.62 16,345,928.20

สินค้าระหว่างผลิต 460,839,744.02 475,604,366.42

สารเคมี 46,013,510.62 38,010,306.71

วัสดุสิ้นเปลือง 1,983,632.36 2,137,947.70

สินค้าระหว่างทาง 111,017,120.07 74,341,309.18

หัก	ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง (3,783,373.73) (6,871,251.40)

บวก	ประมาณการรับคืนสินค้า 1,171,899.90 623,796.21

					สุทธิ 754,424,550.53 610,441,829.12

	 	 สำาหรับปี	ส้ินสุดวันท่ี	31	ธันวาคม	2556	และ	2555	บริษัทฯ	มีรายการเคล่ือนไหวของค่าเผ่ือมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง	

ดังนี้

สำาหรับปี	สิ้นสุดวันที่	

31	ธันวาคม	2556 31	ธันวาคม	2555

บาท บาท

ยอดคงเหลือต้นงวด (6,871,251.40) (2,065,733.79)

เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด - (8,205,180.69)

โอนกลับระหว่างงวด 3,087,877.67 3,399,663.08

ยอดคงเหลือปลายงวด (3,783,373.73) (6,871,251.40)
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	 	 สำาหรับปี	สิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555	บริษัทฯ	มีรายการเคลื่อนไหวของประมาณการรับคืนสินค้า	ดังนี้

สำาหรับปี	สิ้นสุดวันที่	

31	ธันวาคม	2556 31	ธันวาคม	2555

บาท บาท

ยอดคงเหลือต้นงวด 623,796.21 3,029,052.22

เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด 3,608,904.29 2,944,299.63

ลดลงในระหว่างงวด (3,060,800.60) (5,349,555.64)

ยอดคงเหลือปลายงวด 1,171,899.90 623,796.21

  

	 	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555	บริษัทฯ	ได้ทำาประกันภัยวัตถุดิบ	สินค้าระหว่างผลิต	สินค้าสำาเร็จรูปและวัสดุ

สิ้นเปลือง	มูลค่า	614	ล้านบาท	เท่ากันทั้งสองปี	โดยยกผลประโยชน์จากการประกันภัยให้กับธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง	ตาม

หมายเหตุ	15

 

10. เงินลงทุนชั่วคราว/เงินลงทุนระยะยาว – สุทธิ

	 	 ประกอบด้วย
ประเภท จัดตั้งขึ้น ทุน สัดส่วน เงินลงทุน เงินลงทุน

ณ	วันที่

เงินปันผล

สำาหรับปี	สิ้นสุดวันที่กิจการ ในประเทศ ชำาระแล้ว เงินลงทุน ราคาทุน

31	ธันวาคม	

2556

31	ธันวาคม	

2555

31	ธันวาคม	

2556

31	ธันวาคม	

2555

ดอลล่าร์ ร้อยละ ดอลล่าร์ บาท บาท บาท บาท

10.1	เงินลงทุนทั่วไป	: สหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา

					C.P.L.	INTERNATIONAL	 ลงทุน British	Virgin

							COMPANY	LIMITED ในบริษัทอื่น Islands 8,000,000.00 15 1,200,000.00 51,483,750.00 51,483,750.00 - -

     บวก	เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มทุน	 10,000,000.00 15 150,000.00 4,618,500.00 4,618,500.00 - -

     หัก		ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน (24,899,040.15) (21,232,420.77) - -

										สุทธิ 31,203,209.85 34,869,829.23 - -

					บริษัท	สิรินรัตน์	จำากัด ให้เช่าอาคาร ไทย บาท บาท

สำานักงาน 15,000,000.00 3 450,000.00 450,000.00 450,000.00 - -

          รวมเงินลงทุนทั่วไป 31,653,209.85 35,319,829.23 - -

10.2	เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำาหนด	:             

					ตราสารหนี้ที่จะครบกำาหนดภายใน	2-5	ปี 16,000,000.00 10,000,000.00

					ตราสารหนี้ที่จะครบกำาหนดภายใน	6-10	ปี 18,000,000.00 34,000,000.00

									รวมเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำาหนด 34,000,000.00 44,000,000.00

									รวมเงินลงทุนระยะยาว 65,653,209.85 79,319,829.23

10.3	เงินลงทุนชั่วคราว		:

					เงินลงทุนในเงินฝากประจำาอายุ	4	เดือน - 30,000,000.00

					เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะครบกำาหนดภายใน	1	ปี					 10,000,000.00 -

									รวมเงินลงทุนชั่วคราว 10,000,000.00 30,000,000.00
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	 	 สำาหรับปี	สิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555	บริษัทฯ	มีรายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน

ทั่วไป	ดังนี้

สำาหรับปี	สิ้นสุดวันที่	

31	ธันวาคม	2556 31	ธันวาคม	2555

บาท บาท

ยอดคงเหลือต้นงวด (21,232,420.77) (14,068,240.39)

เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด (3,666,619.38) (7,164,180.38)

ลดลงในระหว่างงวด - -

ยอดคงเหลือปลายงวด (24,899,040.15) (21,232,420.77)

 เงินลงทุนทั่วไป 

	 	 ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการ	 ครั้งที่	 2/2555	 เมื่อวันที่	 19	 มีนาคม	 2555	มีมติเป็นเอกฉันท์ให้เพิ่มทุนใน	

บริษัท	ซี.พี.แอล.อินเตอร์เนชั่นแนล	จำากัด	ในสัดส่วนร้อยละ	15	ของการเพิ่มทุนจดทะเบียน	จำานวน	1.0	ล้านเหรียญสหรัฐ	

คิดเป็นมูลค่า	4.62	ล้านบาท	เนื่องจากบริษัทดังกล่าวประสบปัญหาด้านเงินทุนหมุนเวียน	กระแสเงินสด	และการดำาเนินธุรกิจ	

โดยการเพิ่มทุนมีวัตถุประสงค์เพื่อนำาเงินไปจ่ายเงินชดเชยให้กับพนักงาน	ปัจจุบันการเพิ่มทุนดังกล่าวไม่เป็นผลสำาเร็จ	บริษัทฯ	

ได้พิจารณาตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าในเงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มทุนทั้งจำานวน

 

 เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำาหนด 

	 	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555	ส่วนหนึ่งจำานวน	16.00	ล้านบาท	เป็นเงินลงทุนในหุ้นกู้ชนิดไม่มีประกัน	

ไม่ด้อยสิทธิ	โดยหุ้นกู้มีอายุ	6	ปี	9	เดือน	19	วัน	นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ระยะเวลาตั้งแต่วันที่	27	มกราคม	2555	ถึง	15	

พฤศจิกายน	2561	อัตราดอกเบี้ย	ปีที่	1-4	ร้อยละ	4.00	ต่อปี	ปีที่	5-6	ร้อยละ	4.40	ต่อปี	และตั้งแต่ปีที่	6	จนครบกำาหนด	

ร้อยละ	5.50	ต่อปี

	 	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555	ส่วนหนึ่งจำานวน	18.00	ล้านบาท	เป็นเงินลงทุนในหุ้นกู้ด้อยสิทธิชนิดไม่มี

ประกัน	ไม่แปลงสภาพ	โดยหุ้นกู้มีอายุ	10	ปี	นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ระยะเวลาตั้งแต่วันที่	22	ตุลาคม	2552	ถึง	22	ตุลาคม	

2562	อัตราดอกเบี้ยปีที่	1-5	ร้อยละ	4.80	ต่อปี	และปีที่	6-10	ร้อยละ	6.00	ต่อปี

	 	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555		ส่วนหนึ่งจำานวน	10.00	ล้านบาท	เป็นเงินลงทุนในหุ้นกู้ชนิดระบุผู้ถือ	ไม่มี

หลักประกัน	ไม่ด้อยสิทธิ	โดยหุ้นกู้มีอายุ	4	ปี	นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ระยะเวลาตั้งแต่วันที่	1	ตุลาคม	2553	ถึง	1	ตุลาคม	

2557	อัตราดอกเบี้ยร้อยละ	3.85	ต่อปี	

 

 เงินลงทุนในเงินฝากประจำา 

	 	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2555	จำานวน	30.00	ล้านบาท	เป็นเงินลงทุนในเงินฝากประจำา	4	เดือน	อัตราดอกเบี้ยร้อยละ	

3.05	ต่อปี
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12. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน – สุทธิ

	 	 ประกอบด้วย

 
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

บาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
ราคาทุน 40,679,418.00
ราคาตามบัญชี 40,679,418.00
รายการระหว่างปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
ซื้อสินทรัพย์ -
ราคาตามบัญชีปลายปี 40,679,418.00
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ราคาทุน 40,679,418.00
ราคาตามบัญชี 40,679,418.00
รายการระหว่างปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
ซื้อสินทรัพย์ 78,378,295.00
ราคาตามบัญชีปลายปี 119,057,713.00
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ราคาทุน 119,057,713.00
ราคาตามบัญชี 119,057,713.00

	 	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริษัทฯ	เป็นที่ดินที่บริษัทฯ	ถือครองไว้

โดยทีป่จัจบุนัยงัมไิดร้ะบวุตัถปุระสงคข์องการใชง้านในอนาคต	และมไีวเ้พือ่หาประโยชนจ์ากรายไดค้า่เชา่	ทัง้นีอ้สงัหารมิทรพัย์

เพื่อการลงทุน	มีมูลค่ายุติธรรม	จำานวนเงิน	120.46	ล้านบาท	และจำานวนเงิน	42.08	ล้านบาท	ตามลำาดับ
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12. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ    

	 	 ประกอบด้วย

ที่ดิน	และ
ส่วนปรับปรุงที่ดิน

อาคาร	
สิ่งปลูกสร้าง
และส่วน

ปรับปรุงอาคาร

เครื่องจักร
และอุปกรณ์

ยานพาหนะ เครื่องตกแต่ง
และเครื่องใช้
สำานักงาน

บ่อบำาบัดน้ำาเสีย สินทรัพย์
ระหว่างก่อสร้าง

รวม

บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

ราคาทุน 49,485,352.00 153,167,503.04 232,183,765.65 29,665,902.82 9,494,838.81 6,250,000.00 3,780,947.94 484,028,310.26

หัก	ค่าเสื่อมราคาสะสม - (126,519,801.50) (164,687,581.59) (25,112,197.55) (7,078,767.55) (6,249,997.89) - (329,648,346.08)

ราคาตามบัญชี 49,485,352.00 26,647,701.54 67,496,184.06 4,553,705.27 2,416,071.26 2.11 3,780,947.94 154,379,964.18

รายการระหว่างปี สิ้นสุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2555

ซื้อสินทรัพย์ - - 5,483,997.42 1,345,728.97 569,085.10 - - 7,398,811.49

รับโอน/(โอนออก) - - 3,780,947.94 - - - (3,780,947.94) -

จำาหน่ายสินทรัพย์ - - (329,160.00) (1,479,000.00) - - - (1,808,160.00)

ตัดจำาหน่ายสินทรัพย์ - - - (3,271.03) (2,976,264.09) - - (2,979,535.12)

ค่าเสื่อมราคาประจำาปี - (3,214,212.01) (15,531,143.29) (1,845,972.83) (982,720.13) - - (21,574,048.26)

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับส่วนที่
จำาหน่าย/ตัดจำาหน่าย - - 329,159.00 1,482,268.03 2,940,889.75 - - 4,752,316.78

ราคาตามบัญชีปลายปี 49,485,352.00 23,433,489.53 61,229,985.13 4,053,458.41 1,967,061.89 2.11 - 140,169,349.07

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ราคาทุน 49,485,352.00 153,167,503.04 241,119,551.01 29,529,360.76 7,087,659.82 6,250,000.00 - 486,639,426.63

หัก	ค่าเสื่อมราคาสะสม - (129,734,013.51) (179,889,565.88) (25,475,902.35) (5,120,597.93) (6,249,997.89) - (346,470,077.56)

ราคาตามบัญชี 49,485,352.00 23,433,489.53 61,229,985.13 4,053,458.41 1,967,061.89 2.11 - 140,169,349.07
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ที่ดิน	และ
ส่วนปรับปรุงที่ดิน

อาคาร	
สิ่งปลูกสร้าง
และส่วน

ปรับปรุงอาคาร

เครื่องจักร
และอุปกรณ์

ยานพาหนะ เครื่องตกแต่ง
และเครื่องใช้
สำานักงาน

บ่อบำาบัดน้ำาเสีย สินทรัพย์
ระหว่างก่อสร้าง

รวม

บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ราคาทุน 49,485,352.00 153,167,503.04 241,119,551.01 29,529,360.76 7,087,659.82 6,250,000.00 - 486,639,426.63

หัก	ค่าเสื่อมราคาสะสม - (129,734,013.51) (179,889,565.88) (25,475,902.35) (5,120,597.93) (6,249,997.89) - (346,470,077.56)

ราคาตามบัญชี 49,485,352.00 23,433,489.53 61,229,985.13 4,053,458.41 1,967,061.89 2.11 - 140,169,349.07

รายการระหว่างปี สิ้นสุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2556

ซื้อสินทรัพย์ - - 1,674,637.39 5,550,000.00 603,544.20 - - 7,828,181.59

รับโอน/(โอนออก) - - - - (55,607.48) - - (55,607.48)

จำาหน่ายสินทรัพย์ - - (456,336.00) - - - - (456,336.00)

ค่าเสื่อมราคาประจำาปี - (3,092,195.39) (13,880,091.57) (2,051,602.30) (744,617.71) - - (19,768,506.97)

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับส่วนที่
จำาหน่าย/ตัดจำาหน่าย - - 412,633.49 - 14,101.66 - - 426,735.15

ราคาตามบัญชีปลายปี 49,485,352.00 20,341,294.14 48,980,828.44 7,551,856.11 1,784,482.56 2.11 - 128,143,815.36

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ราคาทุน 49,485,352.00 153,167,503.04 242,337,852.40 35,079,360.76 7,635,596.54 6,250,000.00 - 493,955,664.74

หัก	ค่าเสื่อมราคาสะสม - (132,826,208.90) (193,357,023.96) (27,527,504.65) (5,851,113.98) (6,249,997.89) - (365,811,849.38)

ราคาตามบัญชี 49,485,352.00 20,341,294.14 48,980,828.44 7,551,856.11 1,784,482.56 2.11 - 128,143,815.36
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	 	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555	บริษัทฯ	ได้นำาที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	เครื่องจักรและอุปกรณ์บางส่วน	ซึ่งมี

มูลค่าสุทธิตามบัญชีจำานวน	108.68	ล้านบาท	และ	123.98	ล้านบาท	ตามลำาดับ	ไปจดจำานองเป็นหลักทรัพย์	เพื่อค้ำาประกัน

หนี้สินทุกประเภทกับธนาคารพาณิชย์	และได้ยกประโยชน์จากการประกันภัยในวงเงินตามสัญญาประกันภัย	จำานวน	216.00	

ล้านบาท	เท่ากันทั้งสองปี	ให้ธนาคารพาณิชย์	ตามหมายเหตุ	15

13. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น – สุทธิ

	 	 ประกอบด้วย

 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์

บาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

ราคาทุน 9,809,615.59

หัก	ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม (264,999.59)

หัก	ค่าตัดจำาหน่ายสะสม (7,740.82)

ราคาตามบัญชี 9,536,875.18

รายการระหว่างปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

ซื้อสินทรัพย์ 180,000.00

ตัดจำาหน่ายสินทรัพย์ (264,999.59)

ค่าตัดจำาหน่ายประจำาปี (1,472,555.27)

ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์สำาหรับส่วนที่ตัดจำาหน่าย 264,999.59

ราคาตามบัญชีปลายปี 8,244,319.91

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ราคาทุน 9,724,616.00

หัก	ค่าตัดจำาหน่ายสะสม (1,480,296.09)

ราคาตามบัญชี 8,244,319.91

รายการระหว่างปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ซื้อสินทรัพย์ 1,637,900.00

ค่าตัดจำาหน่ายประจำาปี (1,048,965.18)

ราคาตามบัญชีปลายปี 8,833,254.73

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ราคาทุน 11,362,516.00

หัก	ค่าตัดจำาหน่ายสะสม (2,529,261.27)

ราคาตามบัญชี  8,833,254.73
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14. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

	 	 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	คำานวณจากผลแตกต่างชั่วคราวทั้งจำานวนตามวิธีหนี้สินโดยใช้อัตราภาษีร้อยละ	23	สำาหรับ

ปี	2555	และร้อยละ	20	สำาหรับปี	2556	เป็นต้นไป	ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นรายการผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างมูลค่า

ตามบัญชีและฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทฯ	สรุปได้ดังนี้

ณ	วันที่ ส่วนที่รับรู้ ณ	วันที่

31	ธันวาคม	2555 ในกำาไร(ขาดทุน) 31	ธันวาคม	2556

สำาหรับงวด

บาท บาท บาท

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

		ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 5,619,741.10 (253,628.81) 5,366,112.29

		สินค้าคงเหลือ 1,580,387.82 (823,713.07) 756,674.75

		เงินลงทุนระยะยาว 4,883,456.78 96,351.25 4,979,808.03

		ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 5,453,654.66 (161,693.47) 5,291,961.19

						รวม 17,537,240.36 (1,142,684.10) 16,394,556.26

15. สินเชื่อและการค้ำาประกัน

	 	 บริษัทฯ	ได้รับวงเงินสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์	และสถาบันการเงินหลายแห่ง	ในรูปวงเงินเบิกเกินบัญชี	ทรัสต์รีซีท	

เงินกู้ยืมระยะสั้น	หนังสือค้ำาประกันวงเงินสำาหรับทำาสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าและ	Foreign	Exchange	ณ	

วันที่	วันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555	มีวงเงินรวมจำานวน	1,165.00	ล้านบาท	เท่ากันทั้งสองปี	วงเงินสินเชื่อเงินตรา

ต่างประเทศ	จำานวน	3.00	ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	เท่ากันทั้งสองปี	ซึ่งค้ำาประกันโดยการจดจำานองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	

เครื่องจักร	และอุปกรณ์ของบริษัทฯ	ผลประโยชน์จากการประกันภัยในสินค้าคงเหลือ	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	เครื่องจักร	และ

อุปกรณ์ดังกล่าว	ตามหมายเหตุ	9	และ	12

16. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

	 	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	ทั้งจำานวนเป็นเงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ในรูปเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท	โดยมีอัตราดอกเบี้ย

ร้อยละ	1.85	ต่อปี	ภายใต้เงื่อนไขสัญญาทรัสต์รีซีท	บริษัทฯ	ได้รับสินค้าที่สั่งเข้ามาโดยการใช้สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์	ดัง

นั้น	บริษัทฯ	จึงมีภาระผูกพันต่อธนาคารพาณิชย์สำาหรับค่าสินค้าดังกล่าวทั้งที่เก็บไว้หรือจำาหน่ายไป

	 	 เงินกู้ยืมดังกล่าวข้างต้น	มีหลักทรัพย์ค้ำาประกัน	ตามหมายเหตุ	15
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17. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

	 	 ประกอบด้วย

ณ	วันที่ ณ	วันที่

31	ธันวาคม	2556 31	ธันวาคม	2555

บาท บาท

เจ้าหนี้การค้าในประเทศ 58,670,799.30 62,456,813.21

เจ้าหนี้การค้าต่างประเทศ 66,581,333.64 56,989,899.61

ตั๋วเงินจ่าย 23,540.00 -

						เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย 125,275,672.94 119,446,712.82

เจ้าหนี้อื่น 20,818,992.04 20,180,429.50

						รวม 146,094,664.98 139,627,142.32

	 	 เจ้าหนี้อื่น	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555	ประกอบด้วย

ณ	วันที่ ณ	วันที่

31	ธันวาคม	2556 31	ธันวาคม	2555

บาท บาท

เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน - 848,812.28

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 14,286,481.05 14,087,786.68

เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า 2,985,663.47 2,231,029.87

เจ้าหนี้อื่น 3,546,847.52 3,012,800.67

						รวม 20,818,992.04 20,180,429.50

18. หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน

	 	 ประกอบด้วย

ณ	วันที่ ณ	วันที่

31	ธันวาคม	2556 31	ธันวาคม	2555

บาท บาท

จำานวนเงินขั้นต่ำาที่ต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 2,770,713.00 -

หัก	ดอกเบี้ยเช่าการเงินรอตัดบัญชี (108,281.27) -

หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 2,662,431.73 -

หัก	ส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี (1,657,855.69) -

						สุทธิ 1,004,576.04 -
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	 	 จำานวนเงินขั้นต่ำาที่ต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่าการเงิน	ดังนี้

ณ	วันที่ ณ	วันที่

31	ธันวาคม	2556 31	ธันวาคม	2555

บาท บาท

ไม่เกิน	1	ปี 1,657,855.69 -

เกินกว่า	1	ปี	แต่ไม่เกิน	5	ปี 1,004,576.04 -

						รวม 2,662,431.73 -

19. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

	 	 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานมีรายละเอียดดังนี้

ณ	วันที่ ณ	วันที่

31	ธันวาคม	2556 31	ธันวาคม	2555

บาท บาท

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพัน	ณ	วันที่	1	มกราคม 23,711,542.00 21,147,958.00

ต้นทุนการให้บริการปัจจุบัน 1,869,692.00 1,772,084.00

ดอกเบี้ยจ่าย 878,572.00 791,500.00

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพัน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม 26,459,806.00 23,711,542.00

	 	 ข้อสมมติฐานจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	มีดังนี้

	 	 อัตราคิดลด	 ร้อยละ	3.77	ต่อปี

	 	 อัตราการขึ้นเงินเดือนโดยเฉลี่ย	 ร้อยละ	4.66	ต่อปี

	 	 อัตราการมรณะ	 อัตรามรณะจากตารางมรณะไทยปี	2551

	 	 อัตราการทุพพลภาพ	 ร้อยละ	5.00	ของอัตรามรณะ

	 	 อัตราการลาออก	 ร้อยละ	2.00	-	49.00

	 	 เกษียณอายุ	 60	ปี

20. ทุนเรือนหุ้น
มูลค่าหุ้น
ต่อหุ้น
บาท

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2555

จำานวนหุ้น
หุ้น

จำานวนเงิน
บาท

จำานวนหุ้น
หุ้น

จำานวนเงิน
บาท

ทุนจดทะเบียน

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

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

ทุนที่ออกและชำาระแล้ว

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

หุ้นสามัญปลายงวด 10.00 26,399,995 263,999,950.00 26,399,995 263,999,950.00
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21. เงินปันผลจ่าย

	 	 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	2556	เมื่อวันที่	25	เมษายน	2556	มีมติเป็น	เอกฉันท์ให้จัดสรรกำาไรสะสม

ประจำาปี	2555	เป็นเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น	จำานวน	26.39	ล้านหุ้น	ในอัตราหุ้นละ	1.75	บาท	รวมเป็นจำานวนเงิน	46.20	

ล้านบาท	โดยกำาหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่	20พฤษภาคม	2556	ปัจจุบันบริษัทฯ	ได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้ว

	 	 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	2555	เมื่อวันที่	25	เมษายน	2555	มีมติเป็น	เอกฉันท์ให้จัดสรรกำาไรสะสม

ประจำาปี	2554	เป็นเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น	จำานวน	26.39	ล้านหุ้น	ในอัตราหุ้นละ	2.00	บาท	รวมเป็นจำานวนเงิน	52.79	

ล้านบาท	โดยกำาหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่	15	พฤษภาคม	2555	ปัจจุบันบริษัทฯ	ได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้ว

22. การบริหารจัดการทุน

	 	 วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ	ในการบริหารจัดการทุน	คือ	การดำารงไว้ซึ่งความสามารถในการดำาเนินงานอย่างต่อเนื่องและ

การดำารงไว้ซึ่งโครงสร้างของทุนที่เหมาะสม

	 	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555	งบการเงินแสดงอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเป็น	0.28	:	1	และ	0.17	:	1	ตาม

ลำาดับ

23. (ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้

	 	 ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกำาไร(ขาดทุน)สำาหรับงวด	ประกอบด้วย

สำาหรับปี	

สิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม

2556 2555

บาท บาท

(ค่าใช้จ่าย)	รายได้ภาษีเงินได้ในปีปัจจุบัน (18,856,814.05) (18,019,368.32)

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

		(ค่าใช้จ่าย)	รายได้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 1,144,782.03 1,419,803.01

		ผลกระทบจากการเปลี่ยนอัตราภาษีเงินได้ (2,287,466.13) (4,905,307.02)

(ค่าใช้จ่าย)	รายได้ภาษีเงินได้ที่รับรู้ใน

		กำาไร	(ขาดทุน)	สำาหรับงวด (19,999,498.15) (21,504,872.33)
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	 	 ผลต่างระหว่าง	(ค่าใช้จ่าย)	รายได้ภาษีเงินได้ที่คำานวณจากกำาไรทางบัญชีด้วยอัตราภาษีที่ใช้สำาหรับปี	สิ้นสุดวันที่	31	

ธันวาคม	2556	และ	2555	ร้อยละ	20	และร้อยละ	23	ตามลำาดับ	แสดงไว้ดังนี้

สำาหรับปี	

สิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม

2556 2555

บาท บาท

กำาไร	(ขาดทุน)	ก่อนภาษีเงินได้ 85,903,692.91 60,723,715.37

(ค่าใช้จ่าย)	รายได้คำานวณด้วยภาษีเงินได้

อัตราร้อยละ	20	(ปี	2555	:	ร้อยละ	23) (17,180,738.58) (13,966,454.53)

รายได้(ค่าใช้จ่าย)ที่ไม่สามารถหักภาษีเงินได้ (531,293.44) (2,633,110.78)

ผลกระทบจากการเปลี่ยนอัตราภาษีเงินได้ (2,287,466.13) (4,905,307.02)

(ค่าใช้จ่าย)	รายได้ภาษีเงินได้ที่รับรู้ใน

		กำาไร	(ขาดทุน)	สำาหรับงวด (19,999,498.15) (21,504,872.33)

24. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

	 	 ประกอบด้วย

สำาหรับปี	

สิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม

2556 2555

บาท บาท

การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำาเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิต (99,617,403.17) 117,490,657.78

วัตถุดิบ	และสารเคมีใช้ไป 1,568,661,617.89 1,297,030,959.10

ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง(โอนกลับ) (3,087,877.67) 4,805,517.61

ค่าใช้จ่ายพนักงาน 114,927,692.32 108,861,535.25

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 32,168,658.00 25,492,104.00

ค่าเสื่อมราคา 19,768,506.67 21,574,048.26

หนี้สูญ	และหนี้สงสัยจะสูญ(รายการโอนกลับ) - 2,082,940.93

ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนระยะยาว 3,666,619.38 7,164,180.38

ค่าขนส่ง 13,949,748.98 11,656,858.98

ค่าใช้จ่ายในการผลิตอื่น 73,221,468.88 74,509,448.88

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 32,988,928.29 33,533,380.62

						รวม 1,756,647,959.57 1,704,201,631.79

25. ส่วนงานดำาเนินงาน

	 	 บริษัทฯ	 ดำาเนินกิจการในส่วนงานธุรกิจเดียว	 คือธุรกิจผลิตและจำาหน่ายผลิตภัณฑ์หนังสำาเร็จรูป	 และดำาเนินธุรกิจใน

ส่วนงานทางภูมิศาสตร์เดียวคือในประเทศไทย	ดังนั้นรายได้	กำาไรและสินทรัพย์ทั้งหมดที่แสดงในรายงานทางการเงินจึงเกี่ยว

กับส่วนงานธุรกิจ	และส่วนงานทางภูมิศาสตร์ตามที่กล่าวไว้
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	 	 สำาหรับปี	สิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555	บริษัทฯ	มียอดขายสุทธิในประเทศ	และต่างประเทศ	ดังนี้

ในประเทศ ต่างประเทศ รวม

25556 2555 25556 2555 25556 2555

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

รายได้จากการขาย 233,401 331,111 1,602,679 1,405,858 1,836,080 1,736,969

กำาไรขั้นต้น (3,140) 21,191 216,981 134,126 213,841 155,317

รายได้อื่น 10,707 31,882

ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง (134,409) (122,550)

ต้นทุนทางการเงิน (4,236) (3,925)

กำาไรก่อนภาษีเงินได้ 85,903 60,724

(ค่าใช้จ่าย)	รายได้ภาษีเงินได้ (19,999) (21,505)

กำาไรสำาหรับงวด 65,904 39,219

สินทรัพย์ถาวร 128,144 140,169

สินทรัพย์อื่น 1,146,039 1,004,139

สินทรัพย์รวม 1,274,183 1,144,308

26. เครื่องมือทางการเงิน

26.1	 นโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน	

	 	 บริษัทฯ	มีความเสี่ยงอันเกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน	ซึ่งบริษัทฯ	จะ

พิจารณาใช้เครื่องมือทางการเงินที่เหมาะสมเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว	 อย่างไรก็ตามบริษัทฯไม่มีนโยบายที่จะถือ

หรือออกเครื่องมือทางการเงินเพื่อการเก็งกำาไรหรือเพื่อการค้า

26.2	 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

	 	 ความเสีย่งดา้นอตัราดอกเบีย้เกดิจากการเปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบีย้ในอนาคต	ซึง่จะมผีลกระทบตอ่การดำาเนนิ

งานและกระแสเงินสดของบริษัทฯ	โดยบริษัทฯ	มีสินทรัพย์และหนี้สินที่มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย	ดังนี้		 								

จำานวนเงิน	

ณ	วันที่	31	ธันวาคม

อัตราดอกเบี้ยต่อปี	

ณ	วันที่	31	ธันวาคม

2556 2555 2556 2555

ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ ร้อยละ

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ 67.47 91.62 0.55	-	1.275 0.05	-	0.75

เงินฝากธนาคารประเภทประจำา 0.15 30.00 1.625 3.05

เงินลงทุนชั่วคราว 10.00 - 3.85 -

เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือ

						จนครบกำาหนด 34.00 44.00 4.00	-	6.00 3.85	-	5.75

เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท 98.21 - 1.85 -
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26.3	 ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

	 	 บริษัทฯ	 มีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการซื้อวัตถุดิบ	 เครื่องจักร	 และการขายสินค้าเป็นเงินตรา

ต่างประเทศ	โดยบริษัทฯ	มีสินทรัพย์ทางการเงิน	และหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ	ดังนี้

สกุลเงิน สินทรัพย์ทางการเงิน หนี้สินทางการเงิน

ณ	วันที่ ณ	วันที่

31	ธันวาคม	2556 31	ธันวาคม	2555 31	ธันวาคม	2556 31	ธันวาคม	2555

ปอนด์สเตอลิงอังกฤษ 182.00 182.00 - -

รูปี 2,850.00 2,850.00 - -

ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา 3,570,549.60 2,558,051.04 5,046,505.06 1,914,836.03

	 	 ณ	วันที่	31ธันวาคม	2556	และ	2555	บริษัทฯ	ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ที่เกิดจากการซื้อวัตถุดิบและขายสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ	โดยการทำาสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	

ดังนี้

ณ	วันที่	 ณ	วันที่	

31	ธันวาคม	2555 31	ธันวาคม	2554

วงเงินสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 120.00	ล้านบาท 120.00	ล้านบาท

จำานวนเงินที่ทำาสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า - 0.18	ล้านดอลลาร

สหรัฐอเมริกา

มูลค่าตามสัญญาขายเงินตราต่างประเทศ - 5.67	ล้านบาท

มูลค่ายุติธรรม - 5.66	ล้านบาท

	 	 มูลค่ายตุิธรรมของสัญญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าคำานวณโดยใช้อัตราที่กำาหนดโดยธนาคารคู่สัญญา

เหล่านั้น	ณ	วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน

26.4	 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

	 	 บริษัทฯ	ไม่มีความเสี่ยงที่เป็นสาระสำาคัญจากการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้า	เนื่องจากบริษัทฯ	มีการ

ขายสนิคา้ตา่งประเทศ	ซึง่เปน็การขายโดยการเปดิ	L/C	หรอืใหล้กูคา้จา่ยเงนิลว่งหนา้คา่สนิคา้	สว่นการขายในประเทศ

เป็นการขายให้กับบริษัทที่มีความมั่นคงทางการเงิน	มีความสามารถในการชำาระหนี้ดี	เนื่องจากบริษัท	ได้ติดต่อค้าขาย

กบัลูกค้าเหล่านี้มานาน	จึงเชือ่วา่บริษัทฯ	ไม่มีความเสี่ยงที่เป็นสาระสำาคญัจากการทีลู่กหนี้จะไม่ชำาระหนี้	อย่างไรกต็าม	

บริษัทฯ	ได้พิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำาหรับลูกหนี้การค้าอย่างเพียงพอแล้ว

26.5	 มูลค่ายุติธรรม

	 	 เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่จัดอยู่ในประเภทระยะสั้น	เงินลงทุนในตราสารหนี้	และเงิน

กู้ยืม	มีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราตลาด	ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ	จึงเชื่อว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์	และหนี้

สินทางการเงินดังกล่าวแสดงมูลค่า	ไม่แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสำาคัญ
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27. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

	 	 บริษัทฯ	มีรายการธุรกิจที่สำาคัญกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์

ตามที่ตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ	กับบริษัทเหล่านั้นซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

27.1	 รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกัน

นโยบายการ

การกำาหนดราคา

สำาหรับปี

สิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม

2556 2555

บาท บาท

รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

มูลค่าการขายวัตถุดิบ ราคาต้นทุนบวกกำาไรส่วน

เพิ่มประมาณ	20%

- 169,200.00

มูลค่าการขายสินค้า ราคาปกติธุรกิจที่เทียบเคียง

ได้กับบุคคลภายนอก

8,310,593.90 16,374,596.91

มูลค่าการซื้อวัตถุดิบ ราคาที่ตกลงร่วมกัน 92,119,928.20 91,075,412.00

มูลค่าการซื้อทรัพย์สิน ราคาที่ตกลงร่วมกัน - 154,902.79

ค่าใช้จ่ายอื่น ราคาที่ตกลงร่วมกัน - 332,532.33

27.2	 สินทรัพย์และหนี้สินระหว่างกัน

 
ณ	วันที่ ณ	วันที่

31	ธันวาคม	2556 31	ธันวาคม	2555

บาท บาท

ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

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

-		บริษัท	มิมิ	อินดัสเตรียล	จำากัด 687,194.88 40,885.51

-		บริษัท	มิตรนิยม(แมนวูด)	จำากัด 482,661.58 3,909,868.97

รวม 23,148,259.80 25,929,157.82

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

สุทธิ 1,169,856.46 3,950,754.48

ลูกหนี้อื่น

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

-		บริษัท	มิมิ	อินดัสเตรียล	จำากัด 43,630.05 -

รวม 43,630.05 -

เจ้าหนี้การค้า

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

-		บริษัท	อีเกิล	เคมีคอล	อินดัสเตรียล	จำากัด 30,836,484.08 32,951,347.64

รวม 30,836,484.08 32,951,347.64
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27.3	 ค่าตอบแทนผู้บริหารที่สำาคัญ

สำาหรับปี

สิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม

2556 2555

บาท บาท

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน 31,811,450.00 25,161,600.00

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 357,208.00 330,504.00

										รวม 32,168,658.00 25,492,104.00

	 	 คา่ตอบแทนผูบ้รหิารนีเ้ปน็ผลประโยชนท์ีจ่า่ยใหแ้กผู่บ้รหิารและกรรมการของบรษิทัฯ	ประกอบดว้ยคา่ตอบแทน

ที่เป็นตัวเงิน	 ได้แก่	 เงินเดือน	 ผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง	 ซึ่งรวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรูปอื่นทั้งนี้ผู้บริหารของ

บริษัท	หมายถึง	บุคคลที่กำาหนดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

27.4	 ลักษณะความสัมพันธ์ของบริษัท

รายชื่อบริษัท ลักษณะความสัมพันธ์

C.	P.L.		Marketing	Company	Limited บริษัทที่เกี่ยวข้องกันโดยบริษัทฯ	ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน	

	C.P.L.	International	Company	Limited

บริษัท	อีเกิล	เคมีคอล	อินดัสเตรียล	จำากัด บริษัทที่เกี่ยวข้องกันโดยมีกลุ่มผู้ถือหุ้นและผู้บริหารร่วมกัน

บริษัท	มิมิ	อินดัสเตรียล		จำากัด บริษัทที่เกี่ยวข้องกันโดยมีกลุ่มผู้ถือหุ้นและผู้บริหารร่วมกัน

บริษัท	มิตรนิยม	(แมนวูด)	จำากัด บริษัทที่เกี่ยวข้องกันโดยมีกลุ่มผู้ถือหุ้นและผู้บริหารร่วมกัน

บริษัท	เจริญสิน	แอ็สเซ็ท	จำากัด บริษัทที่เกี่ยวข้องกันโดยมีกลุ่มผู้ถือหุ้นและผู้บริหารร่วมกัน

28. รายการที่ไม่กระทบกระแสเงินสด

	 	 สำาหรับปี

สำ�หรับปี

สิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม

2555 2554

บาท บาท

ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน - 848,812.28

รายการหักกลบหนี้ระหว่างลูกหนี้การค้า	และเจ้าหนี้การค้า

		บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - 486,625.12

ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 3,330,000.00 -
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29. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น

	 	 นอกจากหนี้สินที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินแล้ว	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555	บริษัทฯ	ยังมีภาระ

ผูกพันกับธนาคารและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น	ดังนี้

ณ	วันที่ ณ	วันที่

31	ธันวาคม	2555 31	ธันวาคม	2554

ล้านบาท ล้านบาท

-		Letters	of	Credit

				วงเงิน	730.00	ล้านบาท	วงเงินที่ยังไม่ได้ใช้ 437.48 685.11

				วงเงิน	3.00	ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	วงเงินที่ยังไม่ได้ใช้ 98.85 46.46

-		หนังสือค้ำาประกันที่ออกโดยธนาคาร	

				เพื่อค้ำาประกันการใช้ไฟฟ้า 3.91 3.91

30. การจัดประเภทรายการใหม่

	 	 บรษิทัฯ	ไดจ้ดัประเภทรายการบางรายการในงบการเงนิทีน่ำามาแสดงเปรยีบเทยีบใหม	่เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการจดัประเภท

รายการบัญชีของงวดปัจจุบัน	ซึ่งไม่มีผลต่อกำาไร(ขาดทุน)สุทธิหรือส่วนของผู้ถือหุ้นตามที่ได้รายงานไว้แล้ว	 โดยมีรายละเอียด

ดังนี้

ตามที่รายงานไว้เดิม จัดประเภทใหม่ ตามที่รายงานใหม่

บาท บาท บาท

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2555

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	สุทธิ 39,450,000.00 1,229,418.00 40,679,418.00

ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	-	สุทธิ 155,609,382.18 (1,229,418.00) 154,379,964.18

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	สุทธิ 39,450,000.00 1,229,418.00 40,679,418.00

ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	-	สุทธิ 141,398,767.07 (1,229,418.00) 140,169,349.07

31. การอนุมัติงบการเงิน

	 	 งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยกรรมการผู้มีอำานาจของบริษัท	เมื่อวันที่	10	กุมภาพันธ์	2557
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