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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

บริษทั ชยัวฒันา แทนเนอรี�  กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) เริ�มประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมฟอกหนงัเมื�อวนัที�  17  ตุลาคม 
2515 ดว้ยทุนจดทะเบียน 1.60 ลา้นบาท จดทะเบียนเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั เมื�อวนัที�  7 มิถุนายน 2537 ทั?งนี?  ตลอดระยะเวลาที�ผา่นมา
ตั?งแต่เริ�มก่อตั?งบริษทั จนถึงปัจจุบนั บริษทัฯ ดาํเนินงานและบริหารโดยคนไทย ไม่มีผูร่้วมทุนจากต่างประเทศ และยงัไม่มีการ
เปลี�ยนแปลงอาํนาจในการควบคุมบริษทัฯ แต่อยา่งใด นอกจากนี?บริษทัยงัคงอยูใ่นอุตสาหกรรมประเภทหนงัโค–กระบือที�บริษทัมี
ประสบการณ์และความชาํนาญเท่านั?น  

บริษทัมีสถานที�ตั?งโรงงานอยู ่2 แห่ง ดงันี?  
สถานที� 1  :  โรงานผลิตหนงัฟอกและบริการฟอกหนงั 
 เลขที� 176/1,1480 หมู่ 1 ถนนสุขมุวทิ กม.30 ตาํบลทา้ยบา้นใหม่ อาํเภอเมืองสมุทรปราการ 

จงัหวดัสมุทรปราการ 10280 
สถานที� 2 : โรงงานผลิตของเล่นสตัวเ์ลี?ยง, เฟอร์นิเจอร์หนงั และเบาะหนงัและชิ?นส่วนสาํหรับรถยนต ์ 
  เลขที� 419-120 หมู่ 6 ถนนพทุธรักษา ตาํบลแพรกษา อาํเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดั

สมุทรปราการ 10280 
 

  เป้าหมายการดาํเนินธุรกจิ 
 บริษทัฯ ยงัคงวางเป้าหมายการดาํเนินธุรกิจ โดยมุ่งเนน้ในส่วนของการขยายสดัส่วนของรายไดใ้นส่วนของผลิตภณัฑเ์บาะหนงัและ
ชิ?นส่วนหนงัสาํหรับรถยนต ์ รวมถึงรถประเภทต่างๆ เริ�มจากการเป็นผูน้าํในอุตสาหกรรมผลิตภณัฑเ์บาะหนงัและชิ?นส่วนหนงัสาํหรับ
รถยนตที์�ผลิตภายในประเทศ การขยายส่วนแบ่งทางการตลาดไปในรถประเภทต่างๆ หลายๆ รุ่นและหลายๆ ค่าย ตลอดจนการพฒันา
ความร่วมมือในการพฒันาผลิตภณัฑก์บับริษทัผูผ้ลิตรถยนตห์รือบริษทัผูผ้ลิตชิ?นส่วนใหก้บัผูผ้ลิตรถทุกประเภท  เพื�อยกระดบัของ
บริษทัฯ ใหขึ้?นเป็นคู่คา้ในลาํดบัที� 1 (First Tier Supplier) รวมถึงการขยายสดัส่วนการส่งออกใหค้รอบคลุมในส่วนของภูมิภาคเอเชีย 
สาํหรับในส่วนของผลิตภณัฑอื์�นๆ เช่น ของเล่นสตัวเ์ลี?ยง เฟอร์นิเจอร์หนงั นั?น บริษทัฯ คาดวา่ บริษทัจะขยายส่วนแบ่งทางการตลาด
ของเล่นสตัวเ์ลี?ยงไดเ้พิ�มขึ?น เนื�องจากผูป้ระกอบการในประเทศจีนกาํลงัเผชิญกบัขอ้จาํกดัของรัฐบาลจีนที�มีนโยบายเกี�ยวกบัการจดัการ
อุตสาหกรรมที�อาจจะทาํใหเ้กิดสิ�งแวดลอ้มทางนํ? าเป็นพิษ จึงจาํกดัใบอนุญาตการผลิตและลดสิทธิ ประโยชน์ต่างๆ ทาํใหป้ระเทศคู่คา้
ของจีนหนัมาหาแหล่งผูผ้ลิตรายอื�นแทน 
 
การเปลี�ยนแปลงและพฒันาการที�สําคญั 
 บริษทัฯ มีความเป็นมาและพฒันาการที�สาํคญั ดงันี?  

ปี  เหตุการณ์ที�สําคญั 
ปี 2515 : � วนัที� 16 ตุลาคม 2515 ก่อตั?ง บริษทั โรงงานฟอกหนงัชยัวฒันา จาํกดั ดว้ย

ทุนจดทะเบียน 1,600,000 บาท (หนึ�งลา้นหกแสนบาท)  
ปี 2534 : � วนัที�   29 เมษายน 2534   บริษัทฯ เขา้เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมฟอกหนงั  และเริ�มทาํการ
ซื?อขายวนัแรก เมื�อวนัที� 29 เมษายน 2534  
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ปี 2537 : � วนัที� 7 มิถุนายน 2537 บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียนทั?งสิ?น 225,000,000 บาท 
(สองร้อยยี�สิบหา้ลา้นบาท) แบ่งเป็นหุน้สามญัจาํนวน 45,000,000 หุ้น มูล
ค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 5 บาท 

ปี 2538 : � บริษัทฯ มีนโยบายที�จะขยายการลงทุนรวมทั? งการเพิ�มสายการผลิต
ผลิตภณัฑใ์หม่ที�ทาํจากหนงัสัตวฟ์อก โดยเขา้ลงทุนในบริษทั พลาทรัพย ์
จาํกดั โดยในปัจจุบนับริษทัฯ ถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 100 

ปี 2540 : � วนัที� 15 พฤษภาคม 2540  บริษทัไดด้าํเนินการเปลี�ยนชื�อบริษทัจาก 
บริษทั โรงงานฟอกหนงัชยัวฒันา จาํกดั(มหาชน) เป็น บริษทั ชยัวฒันา 
แทนเนอรี�  กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)  
(CHAI WATANA TANNERY GROUP PUBLIC COMPANY 
LIMITED)  

ปี 2547 : � วนัที� 25 พฤษภาคม 2547 ไดมี้การเพิ�มทุนจดทะเบียนครั? งที� 1 จากทุนจด
ทะเบียน 225,000,000 บาท (สองร้อยยี�สิบหา้ลา้นบาท) เป็น 348,750,000 
(สามร้อยสี�สิบแปดลา้นเจ็ดแสนหา้หมื�นบาท) แบ่งเป็นหุน้สามญัจาํนวน 
69,750,000 หุน้ มูลค่าหุน้ที�ตราไว ้5 บาท โดยเพิ�มทุนเพื�อรองรับการ
แปลงสภาพของใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื?อหุน้สามญัของ บมจ.ชยัวฒันา 
แทนเนอรี�  กรุ๊ป (CWT-W1) 

ปี 2555 : � วนัที� 10 พฤษภาคม 2555 ไดมี้การลดทุนจดทะเบียนในการเปลี�ยนแปลง
ครั? งที� 2 จากทุนจดทะเบียน 348,750,000 (สามร้อยสี�สิบแปดลา้นเจด็แสน
หา้หมื�นบาท) เป็น 328,417,560 (สามร้อยยี�สิบแปดลา้นสี�แสนหนึ�งหมื�น
เจ็ดพนัหา้ร้อยหกสิบบาท) เนื�องจาก ตดัหุน้สามญัจดทะเบียนที�คงเหลือ
จากการใชสิ้ทธิที�ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื?อหุน้สามญัของบริษทั
ตามมติที�ประชุมผูถื้อหุน้เมื�อวนัที� 28 เมษายน 2547 จาํนวน 4,066,488 
หุน้ มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 5 บาท 

� วนัที� 11 พฤษภาคม 2555 จดทะเบียนเปลี�ยนแปลงราคามูลค่าที�ตราไวจ้าก
เดิมหุน้ละ 5 บาทเป็นหุน้ละ 1 บาท ตามมติที�ประชุม 
ผูถื้อหุน้ครั? งที� 1/2555   

� วนัที� 30 กรกฎาคม 2555 ไดร่้วมทุนกบั Toyo Bussan Co.,Ltd. โดยการ
จดัตั?งบริษทัใหม่ ในนาม บริษทั ชยัวฒันา แอนด ์โทโย จาํกดั ( ซึ�งต่อมา
ไดเ้ปลี�ยนชื�อบริษทัใหม่ เป็น บริษทั ชยัวฒันา ทริม จาํกดั) โดยประกอบ
ธุรกิจผลิตเบาะรถยนต ์เพื�อจาํหน่ายในประเทศและต่างประเทศ 

� วนัที� 24 ธนัวาคม 2555 ไดมี้การเพิ�มทุนจดทะเบียนในการเปลี�ยนแปลง
ครั? งที� 3 จากทุนจดทะเบียน 328,417,560 บาท (สามร้อยยี�สิบแปดลา้นสี�
แสนหนึ�งหมื�นเจ็ดพนัหา้ร้อยหกสิบบาท) เป็น 426,942,828 บาท (สี�ร้อย
ยี�สิบหกลา้นเกา้แสนสี�หมื�นสองพนัแปดร้อยยี�สิบแปดบาท) โดยออกหุน้
สามญัเพิ�มทุนจาํนวน 98,525,268 หุน้ มูลค่าตราไว ้1.00 บาท เพื�อรองรับ
การใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื?อหุน้สามญัของบริษทัที�ออก
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม จาํนวน 82,104,390 หุน้ และกรรมการ ผูบ้ริหาร และ
พนกังาน จาํนวน 16,420,878 หุน้ 
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ปี 2556 : � วนัที� 31 มกราคม 2556 บริษทัฯ ไดอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื?อหุน้
สามญัของบริษทัที�ออกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมครั? งที� 2 (CWT-W2) อาย ุ3 ปี 
วนัใชสิ้ทธิครั? งแรกวนัที� 30 ธนัวาคม 2556 วนัหมดอายขุองใบสาํคญั
แสดงสิทธิคือวนัที� 30 มกราคม 2559 

 
� วนัที� 10 พฤษภาคม 2556 ไดมี้การเพิ�มทุนจดทะเบียนในการเปลี�ยนแปลง

ครั? งล่าสุด จากทุนจดทะเบียน 426,942,828 บาท (สี�ร้อยยี�สิบหกลา้นเกา้
แสนสี�หมื�นสองพนัแปดร้อยยี�สิบแปดบาท) เป็น 459,784,584 บาท (สี�
ร้อยหา้สิบเกา้ลา้นเจด็แสนแปดหมื�นสี�พนัหา้ร้อยแปดสิบสี�บาท) เป็น
จาํนวน 32,841,756 หุน้ มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท โดยเพิ�มทุนเพื�อ
รองรับการจ่ายหุน้ปันผล ในอตัราส่วน 10:1 

� วนัที� 20 พฤษภาคม 2556 ไดมี้การจดทะเบียนเปลี�ยนแปลงทุนชาํระแลว้
จาก 328,417,560 บาท เป็น 361,242,497 บาท เนื�องจากจดัสรรหุน้ปันผล
จาํนวน 32,824,937 หุน้ มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท  
 

 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

 
 

 
 
 
         ;y<ok  ทริม  
 

บริษัท พลาทรัพย์ จาํกดั 
� บริษทั พลาทรัพย ์จาํกดั จดทะเบียนจดัตั?งเมื�อวนัที� 1 กรกฎาคม 2539  ตั?งอยูที่� 1087 หมู่ที� 6 ตาํบลบางปูใหม่ อาํเภอ

เมือสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ 10280 ประกอบธุรกิจใหเ้ช่าที�ดิน อาคาร และโรงงาน มีทุนจดทะเบียนแรก
ตั?งเท่ากบั 120,000,000 บาท (หนึ�งร้อยยี�สิบลา้นบาท) โดยในปัจจุบนับริษทัมีทุนจดทะเบียน150,000,000 บาท (หนึ�ง
ร้อยห้าสิบลา้นบาท) แบ่งเป็นหุ้นสามญัจาํนวน 15,000,000 หุ้น มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 10 บาท ซึ� งบริษทั ชยัวฒันา 
แทนเนอรี�  กรุ๊ป ถือหุน้จาํนวน 14,999,993 หุน้ หรือคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 100 

ในปี 2538 บริษทั ชยัวฒันาแทนเนอรี�  กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ไดมี้นโยบายที�จะขยายการลงทุน รวมทั?งการ
เพิ�มสายการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ที�ทําจากหนังสัตว์ฟอก ซึ� งบริษัทได้มีการเริ�มเจรจากับผูผ้ลิตชิ?นส่วนที�ใช้ใน
อุตสาหกรรมรถยนตถึ์งความเป็นไปไดใ้นนโยบายดงักล่าวและไดมี้การทดสอบคุณภาพผลิตภณัฑใ์นเบื?องตน้เป็นที�
เรียบร้อย เพื�อรองรับการขยายการลงทุนดงักล่าว บริษทัจึงไดเ้ริ�มพิจารณาทาํเลที�ตั?งที�จะขยายกาํลงัการผลิต 

ในปี 2539 บริษทั เลทเธอร์ ไลน์ โปรดกัส์ จาํกดั (“เลทเธอร์ ไลน์”)ผูป้ระกอบธุรกิจเกี�ยวกบัหนงัสตัว ์
ทราบข่าววา่ บริษทั พลาอินเตอร์เทรด จาํกดั ซึ�งเป็นบริษทัที�ผลิตหนงัสตัวฟ์อก มีความประสงคที์�จะเลิกกิจการ จึง
ไดมี้การชกัชวนใหท้างบริษทัเขา้ร่วมลงทุน โดยการซื?อสินทรัพยที์�ใชใ้นการประกอบธุรกิจฟอกหนงัจาก   บริษทั 
พลาอินเตอร์เทรด จาํกดั ซึ�งภายหลงัการเขา้ซื?อกิจการในบริษทัดงักล่าว ไดมี้การจดทะเบียนเปลี�ยนแปลงชื�อบริษทั 
เป็น บริษทั พลาทรัพย ์จาํกดั โดยบริษทัถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 60 และ บริษทั เลทเธอร์ ไลน์  โปรดกัส์ จาํกดัถือ
หุน้ในสดัส่วนร้อยละ 40 

 

52.49% 100.00% 

บริษทั ชยัวฒันา แทนเนอรี�  กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั พลาทรัพย ์จาํกดั บริษทั ชยัวฒันา ทริม จาํกดั 
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 ต่อมาในปี 2547 บริษทัไดล้งทุนเพิ�มใน บริษทั พลาทรัพย ์จาํกดั โดยซื?อคืนหุ้นในส่วนที�บริษทั เลทเธอร์
ไลน์ โปรดกัส์ จาํกดั คา้งชาํระเป็นจาํนวนเงินประมาณ 26.40 ลา้นบาท และบริษทัไดซื้?อหุน้สามญัเพิ�มทุนอีกจาํนวน 
3 ลา้นหุ้น มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 10 บาท เป็นจาํนวนเงินรวม 30 ลา้นบาท ทาํให้บริษทัมีสัดส่วนการถือหุ้นใน
สดัส่วนร้อยละ 85.60 
สาํหรับในปี 2548 บริษทั ชยัวฒันา แทนเนอรี�  กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ไดซื้?อเงินลงทุนในบริษทั พลาทรัพย ์จาํกดั 
เพิ�มเติมจากผูถื้อหุน้เดิม บริษทั เลทเธอร์ไลน์ โปรดกัส์ จาํกดั เป็นจาํนวนเงิน 21,599,930 บาท ทั?งนี?บริษทัขออธิบาย
เหตุผลที�มีการลงทุนซื?อหุน้ บริษทั พลาทรัพย ์จาํกดั จากผูถื้อหุน้เดิมจาํนวน 2,159,993 หุน้ ที�ราคาพาร์ (มูลค่าที�ตรา
ไวหุ้น้ละ 10.00 บาท) รวมเป็นเงิน 21,599,930 บาท ดงันี?    
 ภายหลงัจากการปรับเปลี�ยนนโยบายการประกอบธุรกิจสู่การให้บริการฟอกหนงัสัตวส์าํหรับผลิตเบาะ
รถยนต ์ใหก้บับริษทั ชยัวฒันา แทนเนอรี�  กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ประกอบกบัในปี 2547 ธุรกิจอุตสาหกรรมรถยนตมี์
อตัราการเติบโตที�สูงและมีแนวโน้มการเติบโตที�ดีในอนาคตอนัเป็นผลมาจากการเติบโตของเศรษฐกิจโลกและ
มาตรการสนบัสนุนของภาครัฐ จากปัจจยัดงักล่าวไดส่้งผลใหฐ้านะการดาํเนินงานในปี 2547 ของ บริษทั พลาทรัพย ์
จาํกดั มีผลประกอบการที�ดีขึ?น โดยมีกาํไรสุทธิจากการดาํเนินงานจาํนวน 9.23 ลา้นบาท  นอกจากนี?  ในปี 2547 
บริษทั พลาทรัพย ์จาํกดั ไดมี้การเพิ�มทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแลว้ ส่งผลให้ส่วนของผูถื้อหุ้นของ บริษทั พลา
ทรัพย ์จาํกดั ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2547 กลบัมาเป็นบวกได ้  สาํหรับเหตุการณ์ที�อาจส่งผลกระทบฐานะทางการเงิน
และผลการดาํเนินงานภายหลงัก่อนวนัทาํการซื?อขายนั?น มิไดมี้เหตุการณ์ที�มีนยัสาํคญัต่อฐานะทางการเงินและผล
การดาํเนินงานของบริษทัและบริษทั พลาทรัพย ์จาํกดั แต่อยา่งใด ยกเวน้ในเรื�องของการสํารองกาํลงัการผลิตเพื�อ
รองรับการผลิตเบาะหนงัรถยนตที์�คาดวา่จะไดรั้บจากค่ายรถยนตต์่างๆ เพิ�มขึ?นในอนาคต 
 เมื�อพิจารณาถึงผลการดําเนินงานที�มีแนวโน้มที� ดีขึ?นของ บริษทั พลาทรัพย ์จาํกัด ซึ� งได้มีส่วนช่วย
สนบัสนุนการขยายธุรกิจของบริษทัไดเ้ป็นอยา่งดีในช่วงที�ผา่นมา ประกอบกบั ในอดีตที�ผา่นมา บริษทัในฐานะผูถื้อ
หุน้รายใหญ่ซึ�งมีฐานะทางการเงินที�มั�นคงไดมี้ส่วนช่วยสนบัสนุนทางการเงินและการคํ?า-ประกนัเงินกูใ้ห้แก่ บริษทั 
พลาทรัพย ์จาํกัด มาตลอดแต่เพียงผูเ้ดียว เพื�อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่บริษทัทั? งในแง่ของความเสี�ยงและ
ผลตอบแทนแลว้ ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัจึงเห็นควรที�จะเขา้ถือหุน้ในบริษทั พลาทรัพย ์จาํกดั เพิ�มขึ?นจากเดิม
โดยการซื?อหุน้ของ บริษทั พลาทรัพย ์จาํกดั จาํนวน 2,159,993 หุน้ จาก บริษทั เลทเธอร์ไลน์ โปรดกัส์ จาํกดั ที�ราคา
หุ้นละ 10.00 บาท ดงันั?นภายหลงัจากที�ผูบ้ริหารของบริษทัไดท้าํการศึกษาขอ้มูลของบริษทัโอกาสทางธุรกิจใน
อนาคตรวมถึงแนวโนม้ของผลประกอบการที�จะดีขึ?นอยา่งต่อเนื�อง ควบคู่กบัแนวโนม้ของผลตอบแทนในอนาคต
แลว้ จึงไดท้าํการตดัสินใจซื?อหุน้ของ บริษทั พลาทรัพย ์จาํกดั จาก บริษทั เลทเธอร์ไลน์ โปรดกัส์ จาํกดั ที�ราคาหุ้น
ละ 10.00 บาท ซึ� งผลตอบแทนที�คาดว่าจะไดรั้บเมื�อเทียบกบัเงินลงทุนดังกล่าวแลว้ คาดว่าจะเกิดประโยชน์ต่อ
บริษทัในระยะยาว และภายหลงัการลงทุนเพิ�ม ทาํใหบ้ริษทัมีสดัส่วนการถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 100.00 

ทั?งนี?  บริษทั ชยัวฒันา แทนเนอรี�  กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ไดมี้การแต่งตั?งกรรมการของบริษทัจาํนวน 3 ท่าน 
เขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการในบริษทัยอ่ย ผลการดาํเนินงานของ บริษทั พลาทรัพย ์จาํกดั ตั?งแต่จดัตั?งบริษทั ในปี 
2539 บริษทัยอ่ยประสบภาวะขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยนจาํนวน 152.76 ลา้นบาทในปี 2540 ซึ�งเป็นปีที�ประเทศ
ไทยประสบปัญหาทางดา้นเศรษฐกิจและวกิฤติการณ์ทางดา้นการเงิน จากเหตุการณ์ดงักล่าวไดส่้งผลกระทบต่อ
ฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทั โดยบริษทัยอ่ยมีผลขาดทุนสะสมเกินทุนที�ชาํระแลว้รวมถึงการ
ยกเลิกโครงการขยายการลงทุนในผลิตภณัฑเ์บาะหนงัและชิ?นส่วนหนงัรถยนตข์องบริษทัยอ่ยซึ�งส่งผลกระทบต่อ
รายไดที้�คาดวา่จะเกิดขึ?นของบริษทัตลอดจนภาระทางดา้นดอกเบี?ยจ่าย  ทาํใหบ้ริษทัมีผลการดาํเนินงานขาดทุนมา
ตลอด 
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เมื�อกลางปี 2550 บริษทั พลาทรัพย ์จาํกดั ไดเ้ปลี�ยนนโยบายทางธุรกิจ เป็นการให้เช่าพื?นที� โดยปี 2553 บริษทั 
พลาทรัพย ์จาํกดั มีผลประกอบการกาํไร 0.51 ลา้นบาท และปี 2554 มีผลประกอบการขาดทุนสุทธิ 0.70 ลา้นบาท
เนื�องจากในระหวา่งปี 2554 ลูกคา้หลายรายไดรั้บผลกระทบนํ? าท่วมโรงงานทาํให้ตอ้งปิดโรงงานและหยดุการผลิต
ลงจากภาวะวิกฤติการณ์สึนามิและนํ? าท่วม ดงันั?นบริษทั  ชยัวฒันา แทนเนอรี�  กรุ๊ป จาํกดั(มหาชน) จึงเจรจาขอลด
พื?นที�การเช่าลงทาํให้ยอดรายไดข้องบริษทั พลาทรัพย ์จาํกดั ลดลง และปี 2555 แมว้่าบริษทัจะจดัสรรพื?นที�ให้
ผูป้ระกอบการรายอื�นเช่า แต่การเช่ายงัคงใชพื้?นที�นอ้ย จึงทาํใหผ้ลประกอบการยงัคงขาดทุนสุทธิ 0.86 ลา้นบาท  
 

• รายชื�อผูถื้อหุน้ของบริษทั พลาทรัพย ์จาํกดั  
รายชื�อ จาํนวนหุ้น สัดส่วนการถอืหุ้น (%) 

1. บริษทั ชยัวฒันา แทนเนอรี�  กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)          14,999,993  100.00 
2. นางณฐวรรณ์  ไชยธีรัตต ์                             1  0.00 
3. นางนารี  ไชยธีรัตต ์                             1  0.00 
4. นางวนิดา  สิกขมาน                             1  0.00 
5. นางวานิพรรณ  เกษมทองศรี                             1  0.00 
6. นายวรีะพล  ไชยธีรัตต ์                             1  0.00 
7. นางเสาวณี  ไชยธีรัตต ์                             1  0.00 
8. นายอนุพงศ ์ สิกขมาน                             1  0.00 

รวม          15,000,000  100.00 

• รายชื�อกรรมการบริษทั พลาทรัพย ์จาํกดั 
1. นายวรีะพล ไชยธีรัตต ์
2. นางวนิดา  สิกขมาน 
3. นางนารี  เดมีร์ 
4. นายอนุพงศ ์ สิกขมาน 

 

บริษัท ชัยวฒันา ทริม จาํกดั 
� เดิมชื�อ บริษทั ชยัวฒันา แอนด ์โทโย จาํกดั จดทะเบียนจดัตั?งเมื�อวนัที� 28 มิถุนายน 2555 ตั?งอยูที่� 419 หมู่ที� 6 ตาํบล

แพรกษา อาํเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ 10280 ประกอบธุรกิจ ผลิตเบาะรถยนต ์มีทุนจดทะเบียน 
50,000,000 บาท (หา้สิบลา้นบาท) แบ่งเป็นหุน้สามญั 500,000 หุน้ มูลค่าที�ตราไว ้100 บาท  

เมื�อวนัที� 30 กรกฎาคม 2555  บริษทั ชัยวฒันา แทนเนอรี�  กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) ได้ร่วมทุนกับ Toyo 
Bussan Co.,Ltd.  ในนาม   บริษทั ชยัวฒันา แอนด์ โทโย จาํกดั     ( ซึ� งต่อมาไดเ้ปลี�ยนชื�อบริษทัใหม่ เป็น บริษทั   
ชยัวฒันา ทริม จาํกดั) โดยประกอบธุรกิจผลิตเบาะรถยนต์ เพื�อจาํหน่ายในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการ
รับจา้งตดัเยบ็เบาะรถยนต ์  และ จาํหน่ายผลิตภณัฑชิ์?นส่วนรถยนต ์  และเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ที�ทาํดว้ยวสัดุหนงั   และ 
ผา้โดยมีทุนจดทะเบียนและชาํระแลว้ 50,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั 500,000 หุ้น มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 
100 บาท  โดย บริษทัถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 47.50 % โดยมีกรรมการ 4 ท่าน คือ  
1. นายวีระพล  ไชยธีรัตต์          2. นางเสาวณี  ไชยธีรัตต์          3. MR. HASEGAWA  MASAYUKI  
4.  MR. YAMADA TAKEHIKO โดยมีกรรมการ 2 คน ซึ� งประกอบดว้ยตวัแทนกรรมการจาก   บมจ.ชยัวฒันา   
แทนเนอรี�  กรุ๊ป จาํนวน 1 คน และ กรรมการจาก Toyo Bussan Co.,Ltd. จาํนวน 1 คน ลงลายมือชื�อร่วมกนั และ
ประทบัตราสาํคญัของบริษทั เป็นผูมี้อาํนาจลงนาม  
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 ต่อมา เมื�อวนัที� 17 ธนัวาคม 2556 บริษทัฯ ไดมี้การเขา้ทาํรายการซื?อหุน้สามญัของบริษทั ชยัวฒันา ทริม 
จาํกดั เพิ�มอีกจาํนวน 24,999 หุน้ (หรือคิดเป็นร้อยละ 4.9998) มีผลทาํใหบ้ริษทัมีสดัส่วนการถือหุน้รวม 52.4998% 
 

• รายชื�อผูถื้อหุน้ของบริษทั ชยัวฒันา ทริม จาํกดั 

รายชื�อ จาํนวนหุ้น สัดส่วนการถอืหุ้น (%) 

1. บริษทั ชยัวฒันา แทนเนอรี�  กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 262,499  52.49 
2. Toyo Bussan Co.,Ltd.  237,500  47.50 
3. นายวรีะพล ไชยธีรัตต ์ 1  0.01 

รวม          500,000  100.00 

 

• รายชื�อกรรมการบริษทั ชยัวฒันา แอนด ์โทโย จาํกดั  
1.  นายวรีะพล ไชยธีรัตต ์ 
2. นางเสาวณี ไชยธีรัตต ์ 
3. MR. HASEGAWA MASAYUKI  
4.  MR. YAMADA TAKEHIK 
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ผลิตภณัฑ์ของบริษทั ประกอบด้วยผลิตภณัฑ์ 4 ประเภท คือ หนังสัตวฟ์อก และบริการฟอกหนัง, ของเล่นสัตวเ์ลี? ยง 

เฟอร์นิเจอร์หนัง และเบาะหนังและชิ?นส่วนหนังสําหรับรถยนต์ โดยแต่ละสายผลิตภณัฑ์ ประกอบไปด้วยฝ่ายหลกัๆ ได้แก่ ฝ่าย
การตลาด, ฝ่ายผลิต, ฝ่ายบริหารวสัดุ, ฝ่ายประกนัคุณภาพ, ฝ่ายเทคนิค อยูใ่นสายผลิตภณัฑข์องตนเอง เพื�อความรวดเร็วคล่องตวัในการ
บริหารงานและการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ รวมทั?งมีส่วนสาํนกังานกลางซึ�งสนบัสนุนในดา้นต่างๆ เช่น ฝ่ายนาํเขา้-ส่งออก, 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และธุรการทั�วไป, ฝ่ายบญัชี-การเงิน, ฝ่ายพฒันาระบบ เป็นตน้  

โครงสร้างรายได้ 

โครงสร้างรายไดข้องบริษทั จากผลิตภณัฑ ์4 ประเภท สาํหรับปีสิ?นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2556  มีดงันี?  

งบการเงินรวม :                      หน่วย : ลา้นบาท 

สายผลติภัณฑ์ 
ดาํเนินการ 

โดย 

%การถือหุ้น 

ของบริษัท 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

รายได้ % รายได้ % รายได้ % 

ผลิตภณัฑห์นงัสตัวฟ์อก  

และบริการฟอกหนงั 

CWT 100 285 37 430 34 312 34 

ผลิตภณัฑข์องเล่นสตัว์
เลี?ยง 

CWT 100 97 13 94 7 109 12 

ผลิตภณัฑเ์ฟอร์นิเจอร์
หนงั 

CWT 100 40 5 75 6 50 6 

ผลิตภณัฑเ์บาะหนงัและ 

ชิ?นส่วนหนงัสาํหรับ
รถยนต ์

CWT 100 344 45 683 53 435 48 

รวม 766 100 1,282 100 906 100 

 

ลกัษณะผลติภัณฑ์ 

 

1. หนังสัตว์ฟอกและบริการฟอกหนัง  - เป็นผลิตภณัฑที์�นาํไปใชเ้ป็นวตัถุดิบในการผลิตเครื�องหนงัประเภทต่างๆ เช่น กระเป๋า 
รองเทา้ เข็มขดั เป็นตน้ ซึ� งไดจ้ากการนาํหนังดิบของโคหรือกระบือ ผ่านกรรมวิธีการฟอกยอ้มสีและตกแต่งเป็นหนงัผืน
สาํเร็จรูป นอกจากนี? ยงัเป็นวตัถุดิบสาํหรับผลิตเฟอร์นิเจอร์หนงัหนงัเบาะรถยนตแ์ละอุปกรณ์ตกแต่งรถยนตข์องบริษทัซึ� ง
กลุ่มลูกคา้ของ บริษทัไดแ้ก่บริษทัผูผ้ลิตเครื�องหนงัต่างๆ เช่น รองเทา้ เขม็ขดั กระเป๋า เป็นตน้ 
 

2. ของเล่นสัตว์เลีMยง  -  ไดจ้ากหนงัชั?นล่าง (หนงัที�ไม่ใช่ชั?นผิว) และเศษหนงัซึ� งไดจ้ากขั?นเตรียมฟอก (by products)  หรือ
เรียกวา่ “กาว” จากโรงงานฟอกหนงัของบริษทัฯ ผา่นกรรมวธีิการผลิตเป็นของเล่นสัตวเ์ลี?ยงในรูปแบบต่างๆตามความนิยม
ของตลาด เช่น กระดูก ลูกฟุตบอล รองเทา้  เป็นตน้ โดยสินคา้ประเภทนี?บริษทัจะส่งออกเป็นหลกั โดยกลุ่มลูกคา้ที�สาํคญั 
ไดแ้ก่ ประเทศในแถบอเมริกา ญี�ปุ่นและเกาหลี 

 
 

ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
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3. เฟอร์นิเจอร์หนัง – ไดจ้ากการนาํหนังสัตวฟ์อกของบริษทัฯมาเพิ�มมูลค่าโดยการผลิตเป็นเฟอร์นิเจอร์ประเภทต่างๆ เช่น 
เฟอร์นิเจอร์หนัง, โซฟา ซึ� งมีทั? งในรูปแบบของเฟอร์นิเจอร์กึ�งสําเร็จรูป (Cushion) คือบริษทัตดัเยบ็เฉพาะหนังหุ้มตาม
รูปแบบและขนาดที�ลูกคา้ตอ้งการ แลว้ส่งขายใหลู้กคา้และแบบเฟอร์นิเจอร์สาํเร็จรูป (Set) คือการที�บริษทัจดัหาโครงและตดั
เยบ็หนงัหุม้ดว้ย ซึ�งกลุ่มลูกคา้ของบริษทั ไดแ้ก่ บริษทัผูน้าํเขา้ของประเทศต่างๆ  
 

4.  เบาะหนังและชิMนส่วนหนังสําหรับรถยนต์   -  นาํหนงัสัตวฟ์อกมาทาํการเพิ�มมูลค่า โดยการ    ผลิตเป็นหนงัเบาะรถยนตแ์ละ
อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ เช่น เบาะนั�ง แผงขา้งประตู หุ้มพวงมาลยั และหุ้มเกียร์ เป็นตน้ เพื�อส่งจาํหน่ายในตลาด OEM 
(ประมาณร้อยละ 95 ของรายไดจ้ากการขาย) และตลาด After Market (ประมาณร้อยละ 5 ของรายไดจ้ากการขาย) ทั?งในและ
ต่างประเทศ โดยผลิตภณัฑที์�จาํหน่ายมี 3 ชนิดคือ หนงัผืนสาํเร็จรูป (Leather), ชิ?นงานหนงัตดั (Cut Piece)      และหนงัหุ้ม
เบาะรถยนต ์(Cushion Cover) โดยบริษทัจะทาํการตดัเยบ็เบาะหนงัไว ้แลว้นาํไป สวมทบักบัโครงเบาะ กลุ่มลูกคา้ที�สาํคญั 
ไดแ้ก่ บริษทัผูผ้ลิตชิ?นส่วนรถยนตที์�ทาํมาจากหนงัใหก้บับริษทัผูผ้ลิตรถประเภทต่างๆ  

 
 การตลาดและภาวการณ์แข่งขัน 

 

ก) นโยบายและลกัษณะการตลาดของผลติภณัฑ์และบริการที�สําคญั 
 4 สายผลิตภณัฑข์องบริษทั มีกลยทุธ์ในการแข่งขนัที�สาํคญั คือ เนน้ความมีคุณภาพของสินคา้ ดว้ยราคาที�เหมาะสม การ

ส่งมอบสินคา้ตรงเวลา และมีการออกแบบผลิตภณัฑ์ที�ตรงกบัความตอ้งการของตลาด รวมถึงการรับประกนัสินคา้ตามระยะเวลาที�
กาํหนด โดยกลุ่มลูกคา้เป้าหมายของผลิตภณัฑห์นงัสตัวฟ์อกและบริการฟอกหนงั คือกลุ่มอุตสาหกรรมปลายนํ? า ที�นาํสินคา้จากบริษทั
ไปเป็น Manufactured materials and Parts, ผลิตภณัฑเ์ฟอร์นิเจอร์หนงั ไดแ้ก่ กลุ่มผูน้าํเขา้โดยตรง และผูผ้ลิตเฟอร์นิเจอร์, ผลิตภณัฑ์
เบาะหนงัและชิ?นส่วนหนงัสาํหรับรถ ไดแ้ก่ ผูผ้ลิตอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต ์และผลิตภณัฑข์องเล่นสัตวเ์ลี?ยง ไดแ้ก่ กลุ่มผูน้าํเขา้โดยตรง
จากบริษทั Chain Store และ Super Store เป็นตน้ ทั?งนี? ในช่วง 3 ปีที�ผา่นมา บริษทัฯ ไม่มีการพึ�งพิงลูกคา้รายใดเกิน 30% ของรายไดร้วม 
ลกัษณะของความสมัพนัธ์กบัลูกคา้ส่วนใหญ่จะเป็นไปในลกัษณะที�มีการติดต่อคา้ขายกนัมานาน เชื�อมั�นในตวับริษทัและตวัผลิตภณัฑ์
ของบริษทั และเป็นลูกคา้ที�มีฐานะการเงินที�ดี โดยมีช่องทางการจาํหน่ายทั?งโดยตรงกบัผูผ้ลิตและตวัแทนขาย (Agency) หรือคนกลาง 
(Middle man) โดยมีสัดส่วนการจาํหน่ายในประเทศกบัต่างประเทศประมาณ       70 : 30 โดยส่งออกไปยงักลุ่มประเทศต่างๆ  
ดงัต่อไปนี? .- 

ผลิตภณัฑห์นงัสตัวฟ์อกและ          สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และประเทศในแถบเอเชีย 
บริการฟอกหนงั 
ผลิตภณัฑข์องเล่นสตัวเ์ลี?ยง     สหรัฐอเมริกา, แคนาดา,  กลุ่มสหภาพยโุรป และญี�ปุ่น 
ผลิตภณัฑเ์ฟอร์นิเจอร์หนงั     สหรัฐอเมริกา องักฤษ และญี�ปุ่น  
ผลิตภณัฑเ์บาะหนงัและ    ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และอินเดีย 
ชิ?นส่วนหนงัสาํหรับรถยนต ์      
 
การจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย 

บริษทัจาํหน่ายสินคา้ใหแ้ก่ลูกคา้โดยผา่นพนกังานขายของบริษทัเป็นหลกั ยกเวน้ในส่วนของผลิตภณัฑเ์บาะหนงัรถยนตที์�มี
การขายผา่นตวัแทนขายประมาณร้อยละ 90 ส่วนที�เหลือเป็นการขายผา่นทางพนกังานขายของบริษทั ทั?งนี? ผลิตภณัฑท์ั?ง 4 ประเภทของ
บริษทัจะมีพนกังานขายและฝ่ายการตลาดของแต่ละสายผลิตภณัฑเ์พื�อให้เกิดความคล่องตวัและสามารถเขา้ถึงความตอ้งการของกลุ่ม
ลูกคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี  โดยสินคา้ของบริษทัมีทั?งที�ขายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ ทั?งในแถบประเทศ เอเชีย และยโุรป  

 

 
9 



            

 

   

โดยสินคา้ของบริษทัทั?ง 4 ประเภท     มีช่องทางการจาํหน่ายและกลุ่มลูกคา้ที�แตกต่างกนัตามประเภทสินคา้  

 
1. กลุ่มลูกค้าหลกัผลติภัณฑ์หนงัสัตว์ฟอกและบริการฟอกหนงั ไดแ้ก่ บริษทัผูผ้ลิต ผลิตภณัฑเ์ครื�องหนงั เช่น เสื?อ รองเทา้ 

เฟอร์นิเจอร์ทั?งในและต่างประเทศโดยมีสดัส่วนการส่งออกประมาณร้อยละ 60 
 

2. กลุ่มลูกค้าหลกัผลติภัณฑ์ของเล่นสัตว์เลีMยง ไดแ้ก่ บริษทัผูน้าํเขา้ต่างประเทศในแถบยโุรป ญี�ปุ่น  สหรัฐอเมริกา โดยเป็น
การจาํหน่ายใหก้บัลูกคา้ต่างประเทศเกือบทั?งหมดประมาณร้อยละ 70 
 

3. กลุ่มลูกค้าหลกัผลติภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์หนัง ไดแ้ก่ บริษทัผูน้าํเขา้เฟอร์นิเจอร์ของต่างประเทศ โดยมีสดัส่วนส่งออก
ประมาณร้อยละ 4 
 

4. กลุ่มลูกค้าหลกัผลติภัณฑ์เบาะหนังและชิMนส่วนหนังสําหรับรถยนต์  ไดแ้ก่ บริษทัผูผ้ลิตเบาะหนงัรถยนต ์ (First Tier) 
ใหก้บับริษทัผูผ้ลิตรถยนตต์่างๆ ทั?งของญี�ปุ่น และสหรัฐอเมริกา เช่น โตโยตา้ นิสสนั อีซูซุ  จีเอม็ เป็นตน้ และ
บริษทัผูผ้ลิตรถยนตโ์ดยตรง เช่น ฮอนดา้ ซึ�งมีการกระจายฐานการผลิตไปยงัประเทศต่างๆ โดยมีสดัส่วนการส่งออก
ประมาณร้อยละ 7   และยี�หอ้รถยนตห์ลกัที�บริษทัผลิตสินคา้ใหท้ั?งทางตรงและทางออ้ม  ไดแ้ก่  โตโยตา้  ฮอนดา้    และ 
อิซูซุ ซึ�งคิดเป็นยอดรวมมากกวา่ร้อยละ 90 ของยอดผลิตเบาะหนงัรถยนตร์วม 

 

สภาพการแข่งขันโดยรวมภายในอุตสาหกรรม 

 

               แนวโน้มและภาวะอุตสาหกรรม 

เนื�องจากในปัจจุบนัสินคา้ของบริษทัมีทั?งสิ?น 4 ผลิตภณัฑ ์ซึ� งแต่ละผลิตภณัฑมี์ความแตกต่างในตวัสินคา้ค่อนขา้งสูง และ
สามารถแบ่งสัดส่วนของรายไดต้ามประเภทสินคา้ไดเ้ป็น 4 กลุ่มตามชนิดสินคา้ ซึ� งจะเห็นไดว้า่ในปี 2556 รายไดข้องบริษทัที�มาจาก
สินคา้แต่ละผลิตภณัฑ ์ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑห์นงัสตัวฟ์อก  ผลิตภณัฑข์องเล่นสตัวเ์ลี?ยง  ผลิตภณัฑเ์ฟอร์นิเจอร์หนงั และผลิตภณัฑเ์บาะหนงั
และชิ?นส่วนหนงัสาํหรับรถยนต ์มีสัดส่วนต่อรายไดคิ้ดเป็นร้อยละ 34.33, 12.03 , 5.51 และ 47.90 ของรายไดจ้ากการขายของบริษทั
ตามลาํดบั ซึ� งสินคา้ที�สร้างรายไดใ้ห้กบับริษทัทั?ง 4 ผลิตภณัฑ ์อยูใ่นอุตสาหกรรมที�แตกต่างกนั ดงันั?นในการวิเคราะห์แนวโน้มและ
ภาวะอุตสาหกรรมจึงมีความจาํเป็นตอ้งแยกการวเิคราะห์ออกเป็น 4 อุตสาหกรรม ไดแ้ก่ 

1.  อุตสาหกรรมผลติภณัฑ์หนังสัตว์ฟอก และบริการฟอกหนงั 
เนื�องจากหนังสัตวฟ์อกถือเป็นวตัถุดิบสําคญัที�นาํไปใชผ้ลิตสินคา้เครื�องหนังต่างๆ เช่น เข็มขดัรองเทา้ กระเป๋า ทาํให้

อุตสาหกรรมหนงัสตัวฟ์อกมีความสมัพนัธ์กบัอุตสาหกรรมเครื�องหนงัเป็นอยา่งมาก ซึ�งในอดีตที�ผา่นมาอุตสาหกรรมเครื�องหนงันบัได้
วา่เป็นอุตสาหกรรมที�มีความสาํคญักบัประเทศไทย แต่ในปัจจุบนัอุตสาหกรรมการส่งออกหนงัและเครื�องหนงัของไทยตอ้งเผชิญการ
แข่งขนัที�รุนแรงในตลาดโลก โดยเฉพาะผูผ้ลิตจากประเทศจีนซึ�งมีตน้ทุนการผลิตที�ต ํ�ากวา่ ประกอบกบั ผูผ้ลิตในประเทศประสบปัญหา 
ในการผลิตหนงัสตัวฟ์อกไดแ้ก่ปริมาณวตัถุดิบในประเทศไม่เพียงพอทาํใหต้อ้งมีการนาํเขา้จากต่างประเทศ คุณภาพไม่สมํ�าเสมอและตํ�า
กวา่มาตรฐานที�ต่างประเทศตอ้งการ ทาํใหป้ริมาณการส่งออกหนงัและเครื�องหนงัของไทยชะลอตวัลง โดยปกติทั�วไปหนงัสัตวที์�ใชใ้น
อุตสาหกรรมหนงัและเครื�องหนงัจาํแนกตามลกัษณะได ้4 ชนิด ดงันี?  

(1). หนงัสด (Fresh Hides and Skins) หมายถึง หนงัสตัวช์าํแหละ 
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(2). หนงัดิบ (Raw Hides and Skins) หมายถึง หนงัสตัวที์�ไดจ้ากโรงงานฆ่าสัตว ์หรือหนงัสดที�ยงัไม่ไดผ้่านกรรมวิธี
การฟอกหนงัแต่จะผา่นกรรมวธีิการเก็บรักษาในลกัษณะต่างๆ คือ หนงัแช่นํ? าเกลือ (Brine Cure) หนงัหมกัเกลือ 
(Wet Salted Hide) หนงัตากแห้ง (Dried Hides) หนงัอาบนํ? ายา (Arsenicated Hide) และหนงัหมกัเกลือตากแห้ง 
(Dry Salted Hide) 

(3). หนงัฟอกกึ�งสาํเร็จรูป (Wet Blue)หมายถึง หนงัที�ยงัฟอกไม่เสร็จสมบูรณ์ยงัขาดกรรมวิธีการผลิตอีก 1 ช่วง ซึ� ง
ขึ?นอยูก่บักรรมวธีิของแต่ละโรงงานเพื�อผลิตเป็นหนงัฟอกสาํเร็จรูปต่อไป 

(4). หนังฟอกสําเร็จรูป (Leather) หมายถึง หนังดิบที�นําไปแช่ในนํ? าเปลือกไม ้หรือนํ? ายา  เคมี เพื�อเปลี�ยนแปลง
คุณสมบติัภายในของหนงัสตัวใ์หป้ราศจากการเน่าเปื� อยและสามารถนาํมาดดัแปลง เช่น การยอ้มสี อดัลาย เพื�อ
เป็นผลิตภณัฑห์นงัต่างๆ ต่อไป  

 
ในอดีตที�ผา่นมา ตลาดส่งออกที�สาํคญัของผูผ้ลิตไดแ้ก่ สหรัฐอเมริกา  ยโุรป   ญี�ปุ่น ตะวนัออกกลาง จีน และอินโดจีน 

ทั?งนี?  อุตสาหกรรมฟอกหนงัเป็นอุตสาหกรรมที�ตอ้งอาศยัความรู้ความชาํนาญ    และประสบการณ์ที�สูงเพื�อใหไ้ดห้นงัสตัวที์�ฟอกแลว้มี
คุณภาพสมํ�าเสมอ  การแข่งขนัของผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมนี? จึงมีค่อนขา้งจาํกดั      การเขา้มาแข่งขนัของผูป้ระกอบการภายใน 
ประเทศจะทาํไดล้าํบาก    เพราะนอกจากจะพบกบัปัญหาในเรื�องของความชาํนาญแลว้ ยงัมีขอ้จาํกดัในเรื�องของการจดัตั?งโรงงานที�จะ 
ตอ้งอยูเ่ฉพาะในเขตอุตสาหกรรมฟอกหนงัที�ทางการกาํหนดเท่านั?น 

2.  อุตสาหกรรมผลติภณัฑ์ของเล่นสัตว์เลีMยง  
อุตสาหกรรมของเล่นสัตวเ์ลี? ยงเริ�มอยู่ในภาวะที�มีอตัราการเติบโตที�สูงขึ?นต่างกบัในอดีตที�ผ่านมาเนื�องจากในปัจจุบนั

ผูผ้ลิตจากประเทศไทยได้เปรียบคู่แข่งจากต่างประเทศ ในเรื�องค่าแรงที�ถูกกว่า และความไดเ้ปรียบจากการที�รัฐบาลจีนมีนโยบาย
เกี�ยวกบัการจดัการอุตสาหกรรมที�อาจจะก่อใหเ้กิดสิ�งแวดลอ้มทางนํ? าเป็นพิษ โดยจาํกดัใบอนุญาตการผลิตและลดสิทธิประโยชน์ต่างๆ 
ส่งผลใหผู้ป้ระกอบ การในจีนเกิดผลกระทบเป็นอยา่งมาก ทาํใหป้ระเทศคู่คา้ของจีนหนัมาหาแหล่งผลิตรายอื�น และโอกาสนี?บริษทัได้
มีโอกาสรองรับการผลิตจากผลกระทบดงักล่าว ทาํใหบ้ริษทัไดรั้บคาํสั�งซื?อเพิ�มขึ?น 

3.  อุตสาหกรรมผลติภณัฑ์เฟอร์นิเจอร์หนัง 
อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์หนังเป็นส่วนหนึ� งของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ทั? งหมด  ซึ� งประกอบด้วย เฟอร์นิเจอร์ไม ้

เฟอร์นิเจอร์โลหะ ที�นอนหมอนฟูก เฟอร์นิเจอร์อื�นๆ (พลาสติก หนงั หวาย เป็นตน้)และในช่วงที�ผ่านมามีมูลค่าการส่งออกที�เพิ�มขึ?น
อยา่งต่อเนื�อง แมว้า่จะมีสินคา้ราคาถูกจากประเทศจีนจะเขา้มาแข่งขนัแต่ผูป้ระกอบการในประเทศไทยยงัสามารถแข่งขนัไดเ้นื�องจาก
ตลาดที�สาํคญัของประเทศไทย อนัไดแ้ก่ สหรัฐอเมริกา ญี�ปุ่น เป็นตลาดที�ตอ้งการสินคา้ที�มีคุณภาพ ส่งมอบตรงเวลาและไดม้าตรฐาน 
ซึ�งบริษทัคู่แข่งจากประเทศจีนยงัไม่สามารถพฒันาสินคา้ใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของตลาดดงักล่าวได ้ 

4. อุตสาหกรรมเบาะหนังสําหรับรถยนต์   

•••• ปริมาณการผลิตรถยนต์ของประเทศไทยในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2556 (ม.ค.-พ.ย.) ขยายตวัร้อยละ 4.09 เมื�อ
เปรียบเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีที�ผ่านมา เนื�องจากปริมาณการส่งออกขยายตวัไปประเทศแถบโอเชียเนีย ตะวนัออกกลาง แอฟริกา 
ยโุรป อเมริกากลางและอเมริกาใต ้โดยการส่งออกเพิ�มขึ?นร้อยละ 10.13 แต่การจาํหน่ายในประเทศลดลงร้อยละ 5.36 ซึ� งในปี 2556 
ตั?งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนธนัวาคม ประเทศไทยผลิต ผลิตรถยนตไ์ดท้ั?งหมดจาํนวน 2,457,057 คนั เมื�อเปรียบเทียบกบัในปี 2555 ที�
ผลิตไดจ้าํนวน 2,453,717 คนั หรือเพิ�มขึ?นร้อยละ 0.14  

•••• ปริมาณการจาํหน่ายรถยนตข์องประเทศไทยในปี 2556 มีการจาํหน่ายรถยนต์รวมทั?งหมด จาํนวน 1,330,672 คนั 
เมื�อเทียบกบัในปี 2555 ที�มียอดจาํหน่ายรถยนต์รวม 1,436,335 คนั หรือลดลงร้อยละ 7.94 โดยสาเหตุที�ปริมาณการจาํหน่ายรถยนต์
ลดลงจากปีก่อนหนา้ เนื�องจากการลดลงของการส่งมอบรถยนตค์นัแรก ตั?งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคมของปี 2556 ประกอบกบัช่วงปลายปี
ที�ผา่นมา มีการลดการผลิตของรถยนตห์ลายรุ่น เพื�อการแนะนาํรุ่นใหม่ในปีหนา้ 
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•••• ปริมาณการส่งออกรถยนตข์องประเทศในปี 2556 มีปริมาณการส่งออกจาํนวน 754,255  คนั เพิ�มขึ?นจากปี 2555 ที� 
มีปริมาณการส่งออกรถยนตจ์าํนวน 709,816 คนั หรือเพิ�มขึ?นเป็นร้อยละ 6.26 ทั?งนี? ในเดือนมกราคม 2557 มียอดส่งออกรถยนตจ์าํนวน 
56,008 คนั เพื�อขึ?นเลก็นอ้ยจากเดือนมกราคม 2556 ที�มียอดส่งออกเท่ากบั 55,924 คนั  

•••• อุตสาหรรมยานยนต์ไทยในปี 2556 ตอ้งเผชิญกบัความผนัผวนอย่างมาก ทั? งจากผลกระทบโครงการรถคนัแรก 
เศรษฐกิจชะลอตวั และปัญหาทางการเมือง ทาํใหเ้กิดสภาวะยอดขายครึ� งปีแรกกบัช่วงครึ� งปีหลงัมีความผนัผวนอยา่งมาก  แต่อยา่งไรก็
ตาม ภาพรวมการส่งออกของปี 2556 ยงัเพิ�มขึ?นจากปีก่อนหนา้ 
  ทั?งนี?แนวโนม้อุตสาหกรรมยานยนตปี์ 2557 การผลิตจะมีการขยายตวัเมื�อเปรียบเทียบกบัปีที�ผ่านมา โดยคาดวา่จะมี
การผลิตรถยนตป์ระมาณ 2,600,000 คนั เพิ�มขึ?นร้อยละ 5.96 แบ่งเป็นการจาํหน่ายรถยนตใ์นประเทศประมาณ 1,300,000 คนั และ
ส่งออกรถยนตป์ระมาณ 1,300,000 คนั 
      
            ภาวะการแข่งขัน 

 เนื�องจากในปัจจุบนั ตลาดแรงงานในประเทศจีนและเวยีดนามมีอตัราค่าจา้งที�ถูกกวา่ในประเทศไทยส่งผลใหสิ้นคา้ราคาถูก
จากประเทศดงักล่าวไดเ้ขา้มาแข่งขนัในตลาดโลกเพิ�มมากขึ?นในหลายอุตสาหกรรม และธุรกิจฟอกหนังก็เป็นอีกหนึ� งธุรกิจที�ไดรั้บ
ผลกระทบจากสินคา้ราคาถูกจากประเทศจีนเช่นกนั ไม่วา่จะเป็น เฟอร์นิเจอร์หนงั  หนงัสัตวฟ์อก  เครื�องหนงัต่างๆ ทาํให้การดาํเนิน
ธุรกิจในปัจจุบนัมีความยากลาํบากเพิ�มมากขึ?น และบริษทัส่วนใหญ่ไดห้นัมาใชก้ลยทุธ์ดา้นราคาในการแข่งขนัเพิ�มมากขึ?น  ทาํให้อตัรา
กาํไรลดลง ซึ�งผลกระทบดงักล่าวบริษทัในฐานะผูผ้ลิตหนงัฟอก เฟอร์นิเจอร์หนงั และของเล่นสัตวเ์ลี?ยง ก็ไดรั้บผลกระทบดว้ยเช่นกนั 
ทาํใหบ้ริษทัมีการทบทวนนโยบายการดาํเนินธุรกิจใหม่ โดยหันไปพฒันาและผลิตเบาะหนงัสาํหรับรถยนตแ์ละเครื�องตกแต่งที�ทาํมา
จากหนงัซึ�งเป็นสินคา้ที�ตอ้งใชค้วามชาํนาญในการผลิตและสินคา้มีคุณภาพที�สูงขึ?น เพื�อเป็นการสร้างความแตกต่างให้กบัตวัสินคา้ของ
บริษทั และยงัสามารถสร้างมูลค่าเพิ�มและอตัรากาํไรที�สูงขึ?นให้กบัสินคา้ของบริษทัดว้ยประกอบกบัการแข่งขนัในธุรกิจเบาะหนัง
สําหรับรถยนต์นี? ยงัไม่รุนแรงมากนัก เนื�องจากเป็นสินคา้ที�ตอ้งใช้ความชาํนาญในการผลิต และมีมาตรฐานในเรื�องของคุณภาพที�
ค่อนขา้งสูงและตอ้งใชเ้วลานานก่อนที�ลูกคา้จะยอมรับในคุณภาพสินคา้ของบริษทั แต่หากวา่บริษทัสามารถพฒันาสินคา้ให้มีคุณภาพ
และมาตรฐานเป็นที�ยอมรับของบริษทัผูผ้ลิตรถยนต์และไดรั้บความไวว้างใจให้เป็นผูผ้ลิตเบาะหนงัและชิ?นส่วนหนงัสาํหรับรถยนต์
ใหก้บับริษทัผลิตรถยนตแ์ลว้ โอกาสที�ลูกคา้จะเปลี�ยนไปใชผู้ผ้ลิตเบาะหนงัรายอื�นก็เป็นไปไดย้าก เนื�องจากการที�บริษทัผลิตรถยนตจ์ะ
เปลี�ยนผูผ้ลิตสินคา้ในแต่ละครั? งนั?นจะใชเ้วลาค่อนขา้งมากเพราะตอ้งทาํการตรวจสอบคุณภาพสินคา้และมาตรฐานการผลิต เพื�อให้เกิด
ความมั�นใจว่าบริษทันั?นๆสามารถผลิตสินคา้ให้ไดต้ามความตอ้งการ ทาํให้ผูที้�สามารถเขา้มาแข่งขนัในอุตสาหกรรมนี? มีไม่มากนัก 
บริษทั ในฐานะที�เป็นผูผ้ลิตเบาะหนงั และชิ?นส่วนหนงัสาํหรับรถยนตร์ายใหญ่ของประเทศก็ใชร้ะยะเวลานานพอสมควรในการที�จะ
ผลิตสินคา้ใหไ้ดคุ้ณภาพ และมีมาตรฐานเป็นที�ไวว้างใจของลูกคา้ที�เป็นบริษทัผลิตรถยนตท์ั?งของประเทศญี�ปุ่น และสหรัฐอเมริกา ทั?งนี?
สถานะของบริษทัในอุตสาหกรรมการผลิตเบาะหนงัและชิ?นส่วนหนงัสําหรับรถยนตจ์ะมีอยู ่2 สถานะ คือ Tier 1 และ Tier 2 ซึ� งมี
สถานะแตกต่างกนัก็คือ  

� Tier 1  คือ การที�บริษทัมีสถานะเป็นผูผ้ลิตเบาะหนงัและชิ?นส่วนหนงัสาํหรับรถยนตส่์งมอบให้กบับริษทัผูผ้ลิตรถยนต์
โดยตรง ดงันั?น หากเป็นในกรณีนี?  ลูกคา้ของบริษทัก็จะไดแ้ก่ บริษทัผูผ้ลิตรถยนตต์่างๆ 

� Tier 2  คือ การที�บริษทัมีสถานะเป็นผูผ้ลิตเบาะหนงัและชิ?นส่วนหนงัสาํหรับรถยนตส่์งมอบให้แก่บริษทัที�เป็นผูผ้ลิต
เบาะหนงัและชิ?นส่วนหนงัสําหรับรถยนตใ์ห้กบับริษทัผูผ้ลิตรถยนตอี์กต่อหนึ�ง ไม่ไดเ้ป็นการผลิตให้โดยตรง ดงันั?น
ลูกค้าของบริษัทในกรณีนี?  จะได้แก่ บริษัทที� เป็นตัวแทนผลิตเบาะหนังและชิ?นส่วนหนังสําหรับรถยนต์ให้กับ
บริษทัผูผ้ลิตรถยนต ์

โดยในปัจจุบนัการผลิตเบาะหนงัและชิ?นส่วนหนงัสาํหรับรถยนตเ์กือบทั?งหมดของบริษทัจะทาํการผลิตให้กบับริษทัที�เป็น
ผูผ้ลิตเบาะรถยนตเ์พื�อจาํหน่ายใหก้บับริษทัผูผ้ลิตรถยนตต์่างๆอีกต่อหนึ�ง (ไม่ไดเ้ป็นการผลิตให้กบับริษทัผลิตรถยนตโ์ดยตรง) ยกเวน้
การผลิตเบาะหนงัและชิ?นส่วนหนงัสาํหรับรถยนตใ์หก้บั ฮอนดา้ ซึ�งบริษทัมีสถานะเป็น Tier 1 
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ทั?งนี?  เนื�องจากบริษทัเป็นผูผ้ลิตและจาํหน่ายใหก้บัลูกคา้ทั?งในประเทศและต่างประเทศ ทาํให้คู่แข่งขนัทางธุรกิจของบริษทัมี
ทั?งในส่วนของ บริษทัในประเทศ และต่างประเทศ โดยคู่แข่งขนัภายในประเทศไดแ้ก่ บริษทั Fuchi Kawashima Thailand Co., Ltd 
บริษทั Bader จาํกดั และบริษทั อินเตอร์ไฮด์ จาํกดั (มหาชน) สาํหรับตลาดต่างประเทศไดแ้ก่ บริษทั Eagle Otiawa,  บริษทั  Midori 
Anzen,  บริษทั Hokuyo และ บริษทั Garden Stage ซึ� งมีขนาดใหญ่กว่าบริษทั ทาํให้ศกัยภาพการแข่งขนัของบริษทักบัคู่แข่งใน
ตลาดโลกยงัเป็นรองคู่แข่งอยู ่ 

อยา่งไรก็ตาม บริษทัยงัคงผลิตสินคา้ประเภทอื�นของบริษทัต่อไป แมว้า่จะมีการแข่งขนัดา้นราคาสูง แต่เพื�อเป็นการรักษาฐาน
ลูกคา้เดิมซึ�งดาํเนินธุรกิจกบับริษทัมานานแลว้รวมทั?งยงัเป็นการกระจายแหล่งที�มาของรายไดข้องบริษทัอีกทางหนึ�ง หากวา่ในอนาคต
อุตสาหกรรมรถยนตมี์อตัราการเติบโตที�ลดลงและมีการแข่งขนัที�สูงขึ?น 
        ศักยภาพการแข่งขนั 

เนื�องจากบริษทัเป็นผูผ้ลิตและประกอบธุรกิจฟอกหนงัมาเป็นเวลานานกวา่ 38 ปี ส่งผลทาํให้บริษทัมีประสบการณ์และความ
เชี�ยวชาญสามารถผลิตหนงัสัตวฟ์อกซึ�งเป็นวตัถุดิบเริ�มตน้ในการผลิตสินคา้ประเภทอื�นของบริษทัให้มีคุณภาพและไดม้าตรฐานตาม
ความตอ้งการของลูกคา้ ซึ� งจากการที�บริษทัเป็นผูผ้ลิตวตัถุดิบเริ�มตน้ในการผลิตสินคา้ของบริษทัเอง ทาํให้บริษทัสามารถควบคุม
คุณภาพสินคา้ และตน้ทุนในการผลิตสินคา้ของบริษทัไดดี้ยิ�งขึ?น ประกอบกบัชื�อเสียงในอดีตที�ผา่นมาของบริษทัเป็นที�ยอมรับของลูกคา้
และมีความสัมพนัธ์อนัดีกบัลูกคา้ทาํให้สินคา้ของบริษทัสามารถแข่งขนักบัผูป้ระกอบการอื�นได ้โดยเฉพาะอยา่งยิ�งสินคา้เบาะหนัง
รถยนตซึ์� งเป็นสินคา้ที�สร้างรายไดห้ลกัให้กบับริษทัและเป็นสินคา้ที�ตอ้งการคุณภาพและมาตรฐานในการผลิตที�สูง ดงันั?นจึงเป็นการ
ยากที�ผูผ้ลิตเบาะหนงัรถยนตร์ายหนึ�งรายใดจะไดรั้บความเชื�อถือและไวว้างใจให้เป็นผูผ้ลิตเบาะหนงัให้กบัผูผ้ลิตรถยนตต์่างๆ ซึ� งใน
ส่วนของบริษทันั?น ในปัจจุบนัคุณภาพสินคา้ของบริษทัเป็นที�ยอมรับของลูกคา้ ซึ� งไดแ้ก่ บริษทัผูผ้ลิตรถยนต์ของญี�ปุ่น และอเมริกา 
และบริษทัผูผ้ลิตเบาะรถยนตใ์หก้บัผูผ้ลิตรถยนตต์่างๆไดใ้หค้วามไวว้างใจและยอมรับในคุณภาพสินคา้ของบริษทัทาํใหโ้อกาสที�บริษทั
จะสูญเสียลูกคา้กลุ่มอุตสาหกรรมรถยนตไ์ปให้กบัคู่แข่งนั?นเป็นไปไดย้ากเนื�องจากหากบริษทัผูผ้ลิตเหล่านั?นตอ้งการจะเปลี�ยนแหล่ง
วตัถุดิบใหม่จะตอ้งมีการตรวจสอบคุณภาพสินคา้เป็นอยา่งดีและตอ้งใชร้ะยะเวลานานพอสมควรจึงจะไวว้างใจและมีค่าใชจ่้ายเกิดขึ?น
เป็นจาํนวนมาก ดว้ยเหตุผลดงักล่าวโดยปกติแลว้บริษทัผูผ้ลิตเบาะรถยนตใ์หก้บัผูผ้ลิตรถยนตต์่างๆ หรือบริษทัผูผ้ลิตรถยนต ์ไม่นิยมที�
จะเปลี�ยนผูจ้าํหน่ายวตัถุดิบบ่อยครั? งนกั 
การจดัหาผลติภณัฑ์ 

• นโยบายการผลติ 
      -  เลือกใชว้ตัถุดิบที�สามารถจดัหาไดใ้นกลุ่มประเทศเอเชีย และประเทศใกลเ้คียง เช่น ออสเตรเลีย 
      -  ลดความสูญเสีย เพิ�มประสิทธิผลการผลิต เพื�อส่งมอบสินคา้คุณภาพและตรงเวลาใหก้บัลูกคา้ 
 

• กาํลงัการผลติ 
     -  ผลิตภณัฑห์นงัสตัวฟ์อกและบริการฟอกหนงั  2,000,000    ตร.ฟตุ/เดือน 
     -  ผลิตภณัฑข์องเล่นสตัวเ์ลี?ยง                   20    คอนเทนเนอร์/เดือน 
     -  ผลิตภณัฑเ์ฟอร์นิเจอร์หนงั              20    คอนเทนเนอร์/เดือน 
     -  ผลิตภณัฑเ์บาะหนงัและชิ?นส่วนหนงัสาํหรับรถยนต ์      24,000   คนั/เดือน 
 

• วตัถุดบิที�สําคญัต่อการผลติ 
วตัถุดิบที�สาํคญัต่อการผลิต  คือ หนงัโค-กระบือและเคมีภณัฑ ์ โดยมีแหล่งที�มาทั?งในและต่างประเทศซึ�งไม่มีปัญหาในการจดัหา
วตัถุดิบ   โดยวตัถุดิบหนงัมีปัจจยัที�สาํคญั คือ ราคา และ    แหล่งวตัถุดิบที�น่าเชื�อถือทั?งในดา้นของคุณภาพและนํ? าหนกั  จาํนวนผู ้
จาํหน่ายวตัถุดิบนั?นมีอยูม่ากมายทั�วโลก    โดยวตัถุดิบหนงัส่วนใหญ่จะซื?อกบัผูผ้ลิตหนงัเค็มที�มีโรงงานฆ่าสัตวเ์อง   หรือโรงงาน
ที�ซื?อหนงัดิบมาหมกัเกลือ หรือดองเกลือเอง  ซึ�งมีอยูป่ระมาณ 20 ราย ในส่วนของเคมีภณัฑมี์อยู ่     ประมาณ 40 ราย 

 

13 



            

 

   

• สัดส่วนการซืMอวตัถุดบิจากต่างประเทศ 
      หนงัโค  : นาํเขา้ 80-90% จากอเมริกา, องักฤษ, พม่า, ออสเตเลีย, เยอรมนั, เวยีดนาม 
      หนงักระบือ   : นาํเขา้ 10-20% จากเวยีดนาม, พม่า  
      เคมีภณัฑ ์  : นาํเขา้ 5-10% จากสิงคโปร์, เยอรมนั, จีน 
 

• สัญญาซืMอ – ขาย 
หนงัโค-กระบือ : เป็นสญัญาที�ไม่มีการผกูมดัอายขุองสญัญา   จองปริมาณได ้ แต่ไม่ยนืราคา     ราคาตามสภาวะ 

เศรษฐกิจโลก  แต่จะระบุเรื�องคุณภาพของเกรดสินคา้, ขนาด ปริมาณ เงื�อนไขเวลาการส่งมอบ 
เคมีภณัฑ ์  : กาํหนดเรื�องคุณภาพของสินคา้ และการส่งมอบราคาเจรจาตั?งแต่เบื?องตน้ และการยนืราคาของ 

        เคมีภณัฑจ์ะอยูร่ะหวา่ง 1 ปี 

• ปัญหาการขาดแคลนวตัถุดบิ 
ที�ผา่นมาบริษทั ไม่เคยประสบปัญหาการขาดแคลนเคมีภณัฑแ์ต่อยา่งใด  แต่ในส่วนของหนงัโค-กระบือ     จะมีปัญหาบา้งจากความ
ผนัผวนในเรื�องของราคาอนัเนื�องมาจาก  Demand/Supply  ตามฤดูกาล หรือโรคระบาดในสตัว ์เป็นตน้ 
 

• ผู้จดัจาํหน่าย 
บริษทัไม่มีการซื?อสินคา้จากผูจ้ดัจาํหน่ายรายใดเกิน 30% ของยอดซื?อวตัถุดิบรวมทั?งนี? โดยส่วนใหญ่จะเป็น การซื?อเฉลี�ยกนัไป เพื�อ
รักษาผูจ้ดัจาํหน่ายไวร้ะดบัหนึ�ง  และเป็นการกระจายความเสี�ยงในเรื�องการจดัหาวตัถุดิบของบริษทั  แต่ทั?งนี?บริษทัจะดูเรื�องของ
ราคา คุณภาพ และความตรงต่อเวลาในการส่งมอบดว้ย ประกอบกบัผูจ้ดัจาํหน่ายที�บริษทัซื?อวตัถุดิบดว้ยนั?น จะมีความสัมพนัธ์อนัดี
กบัผูบ้ริหารของบริษทั เนื�องจากทาํการซื?อขายกนัมาเป็นเวลานานทาํใหที้�ผา่นมาในอดีตบริษทัไม่เคยประสบปัญหาเรื�องขาดแคลน
วตัถุดิบ  

 

• ความเป็นไปได้ที�จะมสิีนค้าทดแทน 
ตลาดสินคา้ในปัจจุบนั  ยงัไม่มีสินคา้ตวัใดสามารถทดแทนสินคา้ที�เป็นหนังแทไ้ด ้ ถึงแมใ้นปัจจุบนัจะมีการพฒันาเรื�อง  PVC 
SOLE  ให้เขา้มาแทนที�  แต่ก็ไม่สามารถทดแทนได ้ เนื�องจากคุณสมบติัของตวัสินคา้เองที�มีความเป็นธรรมชาติ เช่น คุณภาพ
สวยงาม, ทนทาน, อายกุารใชง้านคงทน, ทาํความสะอาดง่าย เป็นตน้ 

 

• ผลกระทบต่อสิ�งแวดล้อม 
ปัจจยัสาํคญัของโรงงานฟอกหนงั  คือ นํ? าเสีย  โดยนํ? าเสียจากกระบวนการผลิต  จะไดรั้บการบาํบดัก่อนปล่อยทิ?ง  โดยผ่านระบบ
บาํบดันํ? าเสียกลางที�บริษทัตั?งอยู ่ ในที�นี? คือ  เขตอุตสาหกรรมฟอกหนงั  กม.30  และกากโครเมียมที�ไดรั้บจากกระบวนการบาํบดัจะ
ถูกแยกออก  และนาํไปฝังกลบที�ศูนยค์วบคุมมลพิษ   นอกจากนี?   วตัถุดิบที�เหลือใช ้ ไดแ้ก่ เศษหนงั  สามารถขายไดท้ั?งหมด อยา่งไร
ก็ตามปัจจุบนับริษทัไดมี้การผลิตหนงั Chrome-free เพื�อลดผลกระทบต่อสิ�งแวดลอ้ม 
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ความเสี�ยงจากการขาดแคลนวตัถุดิบและความผนัผวนราคาวตัถุดิบ เนื�องจากผลิตภณัฑข์องบริษทัเป็นผลิตภณัฑที์�จาํเป็นตอ้ง
ใชว้ตัถุดิบจากธรรมชาติ ไดแ้ก่ หนังโค และกระบือ มาผ่านกระบวนการผลิตต่างๆ เพื�อให้ออกมาเป็นสินคา้กึ� งสําเร็จรูป และสินคา้
สาํเร็จรูป ดงันั?นบริษทัจึงอาจประสบปัญหาในเรื�องการขาดแคลนวตัถุดิบในการผลิตได ้ซึ�งปัญหาในประเด็นนี?  ทางบริษทัก็ไดต้ระหนกั 
และมีการกาํหนดนโยบาย และมาตรการในการป้องกนัเอาไวเ้พื�อป้องกันปัญหาการขาดแคลนวตัถุดิบ โดยการกระจายแหล่งของ
วตัถุดิบใหมี้ความหลากหลายและกระจายไปตามภูมิภาคต่างๆ เช่น เอเชีย ยโุรป ออสเตรเลีย อเมริกา และอเมริกาใต ้พร้อมทั?งมีการสืบ
เสาะหาแหล่งวตัถุดิบใหม่ๆ เพิ�มขึ?นอยู่เสมอ พร้อมทั?งยงัมีการทาํสัญญาซื?อขายล่วงหน้าในเรื�องของปริมาณ คุณภาพของวตัถุดิบที�
บริษทัตอ้งการ ทาํใหบ้ริษทัสามารถป้องกนัปัญหาในเรื�องของวตัถุดิบได ้และในอดีตที�ผา่นมาบริษทัไม่เคยประสบปัญหาเรื�องของการ
ขาดแคลนวตัถุดิบมาก่อน 

ในเรื�องความผนัผวนของราคาวตัถุดิบในอดีตที�ผา่นมา ราคาวตัถุดิบมีความผนัผวนไม่มากนกั ยกเวน้ในช่วงที�เกิดวิกฤตการณ์ 
เช่นโรคววับา้ซึ� งส่งผลต่อปริมาณวตัถุดิบอย่างมากหรืออาจมีการเปลี�ยนแปลงตามฤดูกาล เช่นในช่วงหน้าฝน ราคาวตัถุดิบจะมีการ
ปรับตวัสูงขึ?น เพื�อลดความเสี�ยงในเรื�องดงักล่าว บริษทัไดว้างมาตรการป้องกนัเอาไวโ้ดยการสั�งซื?อวตัถุดิบมาเก็บไวใ้นช่วงตน้ปีแทน 
นอกจากนี?หากในปีใดที�ราคาวตัถุดิบมีการปรับตวัสูงขึ?นมาก บริษทัสามารถที�จะเจรจากบัลูกคา้เพื�อทาํการปรับราคาสินคา้ได ้ทั? งนี?
ขึ?นอยูก่บัการเจรจาระหวา่งบริษทักบัลูกคา้ อยา่งไรก็ตามในปีที�ผ่านมา บริษทัไม่ประสบปัญหาเรื�องตน้ทุนวตัถุดิบมีการปรับตวัสูงขึ?น
มากนกั เนื�องจากมาตรการในการสาํรองวตัถุดิบ ทาํใหไ้ม่มีการเจรจาเพื�อปรับราคาสินคา้กบัลูกคา้ 

ความเสี�ยงจากการสูญเสียลูกคา้รายใหญ่ในประเทศและในเอเซีย เนื�องจากโครงสร้างรายไดใ้นปัจจุบนัส่วนใหญ่ของบริษทั
มากกวา่ร้อยละ 50 มาจากธุรกิจผลิตภณัฑ์เบาะหนงัสําหรับรถยนต ์ซึ� งลูกคา้ที�สาํคญัของธุรกิจส่วนนี? จะไดแ้ก่ บริษทัผูผ้ลิตเบาะหนัง
รถยนตใ์หก้บับริษทัผูผ้ลิตรถยนต ์และบริษทัผลิตรถยนตช์ั?นนาํของอเมริกาและญี�ปุ่น ไดแ้ก่  Honda  Toyota และ Isuzu ทาํใหร้ายไดใ้น
อนาคตของบริษทัอาจประสบปัญหาได ้หากในอนาคตบริษทัสูญเสียลูกคา้รายสาํคญัของธุรกิจเบาะหนงัรถยนตไ์ป ซึ� งปัญหาในส่วนนี?
บริษทัไดมี้การวางแนวทางในการป้องกนัเอาไวไ้ม่วา่จะเป็นการพยายามกระจายแหล่งรายไดไ้ปยงับริษทัผลิตรถยนตอื์�นๆ เพิ�มมากขึ?น  
การรักษาคุณภาพสินคา้ของบริษทัให้มีคุณภาพที�ดีและสมํ�าเสมอ   การรักษาความสัมพนัธ์อนัดีกบัผูบ้ริหารระดบัสูงและทีมงานของ
บริษทัรถต่างๆ ส่งผลให้ระดบัความสาํคญัและความสัมพนัธ์ของบริษทักบัลูกคา้มีเพิ�มมากขึ?นเป็นลาํดบั ซึ� งโอกาสที�บริษทัจะสูญเสีย
ลูกคา้เหล่านี?ไปมีความเป็นไปไดย้าก 

ความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยน เนื�องจากบริษทัมีการนาํเขา้สินคา้ต่างๆ ทั?งที�เป็นวตัถุดิบและสินคา้สาํเร็จรูปจากหลายประเทศ  
ซึ�งบริษทัตอ้งชาํระค่าสินคา้เป็นเงินตราต่างประเทศ  จึงมีความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยน  อยา่งไรก็ตามบริษทัมีการส่งออกสินคา้และ
รับชาํระค่าสินคา้เป็นเงินตราต่างประเทศจาํนวนหนึ�ง โดยปกติบริษทัจะเก็บเงินตราต่างประเทศที�ไดจ้ากการส่งออกไวใ้นบญัชีเงินตรา
ต่างประเทศ (FOREIGN CURRENCY DEPOSIT หรือ FCD) ที�ธนาคารพาณิชย ์และจะนาํเงินตราต่างประเทศดงักล่าวไปชาํระค่า
สินคา้หรือหนี? เงินตราต่างประเทศ    สาํหรับหนี? เงินตราต่างประเทศที�ไม่ไดค้รอบคลุมโดย FCD ในปัจจุบนับริษทัยงัไม่มีนโยบายที�จะ
ป้องกนัความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนโดยการซื?อเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (FORWARD CONTRACT)  

 
ความเสี�ยงจากการที�มีสินคา้ทดแทนสินคา้ของบริษทั เนื�องจากผลิตภณัฑข์องบริษทัเป็นสินคา้ที�มีสินคา้ทดแทนที�ใกลเ้คียง ซึ�ง

ในอนาคตพฤติกรรมของผูบ้ริโภคอาจจะมีการเปลี�ยนแปลง โดยหันไปนิยมสินคา้ทดแทนอื�นๆ ที�ไดรั้บการพฒันาทางเทคโนโลยีให้มี
คุณสมบัติเทียบเท่าหนังแท้ เช่น หนังเทียม หรือสินคา้อื�นอาจทาํให้บริษทัได้รับผลกระทบดา้นรายได ้แต่บริษทัเชื�อว่าในอนาคต
อนัใกลนี้?จะยงัไม่มีสินคา้ที�สามารถทดแทนหนงัแทไ้ด ้ประกอบกบัปัจจุบนับริษทัผูผ้ลิตรถยนตช์ั?นนาํต่างๆ ไดห้ันมาให้ความสนใจใน
เรื�องสิ�งแวดลอ้มมากขึ?น ทาํใหโ้อกาสที�บริษทัผูผ้ลิตรถยนตจ์ะหนัมาใชห้นงัเทียมแทนหนงัสตัวแ์ทเ้ป็นไปไดน้อ้ยมาก 
 

 
 

ปัจจัยความเสี�ยง 
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ข้อมูลทั�วไปและข้อมูลอื�น 

 
เลขทะเบียนบริษทั  :      0107537002036 (เดิมเลขที� บมจ.450) 
ประกอบธุรกิจประเภท :      ฟอกหนงัโค-กระบือสาํหรับทาํผลิตภณัฑเ์บาะและชิ?นส่วนยานยนต,์ 
          เฟอร์นิเจอร์ และของเล่นสตัวเ์ลี?ยง 
ทุนจดทะเบียน    :      หุน้สามญั 459,784,584 หุน้  มูลคา่หุน้ละ 1 บาท 
ทุนชาํระแลว้  :      หุน้สามญั 361,242,497 หุน้  มูลคา่หุน้ละ 1 บาท 
สาํนกังานใหญ่  :      176/1,1480 หมู่ 1  ซอยฟอกหนงั กม.30  ถนนสุขมุวทิ  ตาํบลทา้ยบา้น   

       อาํเภอเมืองสมุทรปราการ  จงัหวดัสมุทรปราการ  10280 
โทรศพัท ์  :      0-2703-6598-9 
โทรสาร    :      0-2703-6866 
Home Page  :      www.cwt.co.th 
E-mail   :      center@cwt.co.th 
 
 
ข้อมูลของบุคคลอ้างองิอื�นๆ 

 
ผูส้อบบญัชี :       บริษทั อาร์เอสเอม็ ออดิท เซอร์วสิเซส (ประเทศไทย) จาํกดั 
                ชั?นที� 9/1 สาธรซิตี?ทาวเวอร์ 175 ถนนสาธรใต ้ทุ่งมหาเมฆ 
          สาทร กรุงเทพฯ 10120 
          โทรศพัท ์: 0-2670-9002-6 
          โทรสาร   : 0-2670-9027-8 
 
นายทะเบียนหลกัทรัพย ์ : บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
             เลขที� 62 อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก 
             แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
             โทรศพัท ์: 0-2229-2800, 0-2654-5599 
             โทรสาร  : 0-2359-1259 
 

 
 

 
 
  

ข้อมูลทั�วไปและข้อมูลสําคัญอื�นๆ 
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ผู้ถือหุ้น 
(ก) รายชื�อผูถื้อหุน้ที�ถือหุน้สูงสุด 10 รายแรก ณ วนัที� 31 มกราคม 2557      มีดงันี?  

ผู้ถือหุ้น จาํนวนหุ้นที�ถือ ร้อยละของทุนชําระแล้ว 

  1.  นายวรีะพล ไชยธีรัตต ์ 81,259,035 22.492 
 *2.  บริษทั ไชยดียิ�ง จาํกดั 57,547,050 15.929 
  3.  นายวทิยา นราธศัจรรย ์ 8,353,400 2.312 
  4.  นายยทุธนา พนัธ์รัตนมงคล 7,074,100 1.958 
  5.  นายสุรัช   พฒันวงศย์นืยง 6,600,000 1.827 
  6.  นายปัณณกนุท ์ วฒันาอุดม 5,713,600 1.582 
  7.  นายสุทธิพงศ ์ ชลวไิล 5,692,730 1.576 
  8.  นายสาธิต รุ่งเรืองฤทธิ�  4,763,100 1.318 
  9.  นายบุญชยั ไชยธีรัตต ์ 4,521,000 1.251 
10.  นายสมชยั มงคลศรีนิยม 3,523,240 0.975 
* หมายเหต ุ: 
1) ดูรายละเอียดประกอบในขอ้ที� 11 รายการระหวา่งกนัภายใตห้วัขอ้ชื�อบุคคลและความเกี�ยวโยงกนัในแต่ละบริษทั 
2) รายละเอียด   บริษทั ไชยดียิ�ง จาํกดั  ซึ�งถือเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ อนัดบัที�  2  ของบริษทั    ตามรายชื�อผูถื้อหุน้   ณ      
    วนัที� 31 มกราคม 2557  รายละเอียดดงันี?  

2.1 ลกัษณะการประกอบธุรกิจ  :  ใหเ้ช่าที�ดิน 
                    วนัเดือนปีที�จดทะเบียน  :  2 กมุภาพนัธ์ 2531 

      ที�ตั?งบริษทั     :  99/49 หมู่ที� 8 ตาํบลบางเมือง อาํเภอเมือง 
     สมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ 10270 

                                    กรรมการบริษทั   :  1. นาย วรีะพล ไชยธีรัตต ์
      2. นาง กิมไน ้ไชยธีรัตต ์
      3. นาง วนิดา สิกขมาน 
                                     รายชื�อผูถื้อหุน้   :  

รายชื�อผู้ถือหุ้น จาํนวนหุ้น สัดส่วน (%) 

นาย วรีะพล ไชยธีรัตต ์ 3,438,000 76.4000 
นาง วนิดา สิกขมาน 274,000 6.0889 
นาง กิมไน ้ไชยธีรัตต ์ 268,000 5.9556 
นาง วานิพรรณ เกษมทองศรี 180,000 4.0000 
นาง ณฐวรรณ์ ไชยธีรัตต ์ 120,000 2.6667 
นาง นารี ไชยธีรัตต ์ 120,000 2.6667 
นางสาว วารณี ไชยธีรัตต ์ 100,000 2.2222 

รวม 4,500,000 100.000 

(ข)  รายชื�อผูถื้อหุ้นรายใหญ่ที�มีอิทธิพลต่อการกาํหนดนโยบายการจัดการ  หรือการดาํเนินงาน ของบริษทัอย่างมี
นยัสาํคญั 

- ไม่มี 
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
-  บริษทั ชยัวฒันา แทนเนอรี�  กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้    
   ในอตัราประมาณ ร้อยละ 40 ของกาํไรสุทธิในแต่ละปี โดยจ่ายในปีถดัไป ทั?งนี? ขึ?นอยูก่บั  
   ความสามารถในการจ่ายกบัสถานการณ์ในขณะนั?นๆ ดว้ย 
-  บริษทั พลาทรัพย ์จาํกดั (บริษทัยอ่ย) จะจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่บริษทัแม่ ขึ?นอยูก่บัผล  
   ประกอบการ และความสามารถในการจ่ายที�เหมาะสมกบัสถานการณ์ในขณะนั?นๆ 
 

 การจ่ายเงินปันผลของบริษทั ตั?งแต่ปี 2554 ถึง ปี 2556 
 

ปี 2554 2555 2556 

อตัรากาํไรสุทธิต่อหุน้ 0.59 0.26 (0.06) 
อตัราเงินปันผลต่อหุน้ 0.25 0.11 - 
อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อกาํไรสุทธิ (%) 59.32 44.20 - 
 
หมายเหต ุ : ตามมติที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั? งที� 3/2557 เมื�อวนัที� 7 มีนาคม 2557 มีมติอนุมติังดจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการ
ดาํเนินงานปี 2556 สาํหรับผลการดาํเนินงานตั?งแต่วนัที� 1 มกราคม 2556 ถึง 31 ธนัวาคม 2556 และใหน้าํเสนอผูถื้อหุน้เพื�อพิจารณา
ต่อไป ซึ�งมีมติใหเ้รียกประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2557 ในวนัองัคารที� 29 เมษายน 2557. 
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โครงสร้างการจัดการ 

 
 คณะกรรมการบริษัท 
1.  นายวรีะพล  ไชยธีรัตต ์  กรรมการ 
2.  นางวนิดา  สิกขมาน   กรรมการ 
3.  นางเสาวณี  ไชยธีรัตต ์  กรรมการ 
4.  นายธีระวฒัน์  ภู่ไพบูลย ์  ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
5.  นายนพดล  มงักรชยั   กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
6.  นายปารเมษฐ ์  จิรัสยโ์สภณ  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
 

การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที�ผ่านมา 

ลาํดบัที� รายนามคณะกรรมการ 
การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทัMงหมด (ครัMง) 

ปี 2555 ปี 2556 

1 นายบุญชยั ไชยธีรัตต ์ 7 / 9 - 
2 นางกิมไน ้ ไชยธีรัตต ์ 6 / 9 - 
3 นางสมบติั คุณประเสริฐ 9 / 9 1 / 8 
4 นางดวงกมล เฉลิมสาร 6 / 9 - 
5 นายภทัรพล เกิดสุวรรณ 6 / 9 - 
6 นายนพดล มงักรชยั 3 / 9 8 / 8 
7 นายปารเมษฐ ์ จิรัสยโ์สภณ 3 / 9 8 / 8 
8 นายวรีะพล ไชยธีรัตต ์ 9 / 9 8 / 8 
9 นางวนิดา สิกขมาน 9 / 9 6 / 8 
10 นางเสาวณี ไชยธีรัตต ์ 9 / 9 8 / 8 
11 นายธีระวฒัน ์ ภู่ไพบูลย ์ - 6 / 8 

 
 

 ผู้บริหาร 
   1.  นายวรีะพล  ไชยธีรัตต ์                กรรมการผูจ้ดัการ 
   2.  นายอนุพงศ ์ สิกขมาน รองกรรมการผูจ้ดัการ / สายปฏิบติัการ 
   3.  นางวนิดา สิกขมาน รองกรรมการผูจ้ดัการ / สายปฏิบติัการ 
   4.  นางเสาวณี ไชยธีรัตต ์ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ / สายบริหาร 
   5.  นางณฐวรรณ์ ไชยธีรัตต ์ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ / สายบริหาร 
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โครงสร้างการบริษัท (บริหารจดัการของ Organization chart) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เลขานุการบริษัท  
 บริษทัไดจ้ดัใหมี้เลขานุการบริษทั ไดแ้ก่ นางสาววรรณา  ฉนัทกิจโชคไชย ไดรั้บแต่งตั?งเมื�อปี 2555 โดยคุณสมบติัของผูด้าํรง
ตาํแหน่งเป็นเลขานุการบริษทัปรากฏในเอกสารแนบ 1 
 

 

 

 

คณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร 

กรรมการผู้จัดการ 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

รองกรรมการผู้จัดการ 
(สายบริหาร) 

รองกรรมการผู้จัดการ 
(สายปฏิบัตกิาร) 

ผู้จดัการทั�วไป 
 
 

ผู้จดัการทั�วไป 
โรงงานตดัเยบ็ 

ผู้จดัการทั�วไป 
โรงงานฟอกหนัง 

ผู้จดัการทั�วไป 
โรงงานของเล่นสัตว์เลีMยง 

ฝ่ายคอมพิวเตอร์ 

ฝ่ายบญัชีและ
การเงิน 

ฝ่ายทรัพยากร
บุคคล 

ฝ่ายประสานงาน
นกัลงทุน 

ฝ่ายวิศวกรรม 

ฝ่ายวางแผนและ
การตลาด 

ฝ่ายผลิต 

ฝ่ายคุณภาพ 

ฝ่ายซ่อมบาํรุง 

ฝ่ายคลงัและ
ขนส่ง 

 

ฝ่ายจดัซื?อ 

ฝ่ายวิศวกรรม 

ฝ่ายวางแผนและ
การตลาด 

 

ฝ่ายผลิต 

ฝ่ายคุณภาพ 

ฝ่ายซ่อมบาํรุง 

ฝ่ายคลงัและ
ขนส่ง 

 

ฝ่ายจดัซื?อ 

ฝ่ายวิศวกรรม 

ฝ่ายวางแผนและ
การตลาด 

 

ฝ่ายผลิต 

ฝ่ายคุณภาพ 

ฝ่ายซ่อมบาํรุง 

ฝ่ายคลงัและ
ขนส่ง 

ฝ่ายจดัซื?อ 

ฝ่ายวจิยัและ
พฒันาผลิตภณัฑ ์

ฝ่ายวจิยัและ
พฒันาผลิตภณัฑ ์

ฝ่ายวจิยัและ
พฒันาผลิตภณัฑ ์
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โดยกาํหนดหน้าที�และความรับผดิชอบ ดงันีM 
1. ใหค้าํแนะนาํและสนบัสนุนงานของคณะกรรมการบริษทัเกี�ยวกบัขอ้กฎหมาย และระเบียบปฏิบติัต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งเพื�อ

ความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ถูกตอ้งตามกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทัและสอดคลอ้งกบัขอ้พึงปฏิบติัที�ดี 
                2.  ดูแลใหมี้การดาํเนินการตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีรวมทั?งติดตามใหน้โยบายและขอ้แนะนาํของคณะกรรมการ
บริษทัมีผลในการปฏิบติัโดยคาํนึงถึงสิทธิของผูถื้อหุน้และการปฏิบติัที�เป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้ 
                 3.  กาํกบัดูแลใหบ้ริษทั คณะกรรมการและฝ่ายจดัการ ปฏิบติัตามขอ้กฎหมาย  และระเบียบปฏิบติัต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งไดแ้ก่  
พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั  ขอ้บงัคบัและประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
                 4. ติดต่อสื�อสารกบัผูถื้อหุน้และดูแลผูถื้อหุน้อยา่งเหมาะสม 
                 5. ติดต่อสื�อสารกบัหน่วยงานกาํกบัดูแลที�เกี�ยวขอ้ง 
 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 

ก)  ค่าตอบแทนที�เป็นตวัเงนิ 

 

            ค่าตอบแทนกรรมการ 
                   ค่าตอบแทนกรรมการประกอบดว้ย บาํเหน็จและเบี?ยประชุม สรุปไดด้งันี?  
      บริษทั ชยัวฒันา แทนเนอรี�  กรุ๊ป จาํกดั(มหาชน)และบริษทั พลาทรัพย ์จาํกดั (“บริษทั” และ”บริษทัยอ่ย”) 

รายชื�อคณะกรรมการ 
 
 

องค์ประกอบค่าตอบแทน 

รอบปี 2555 รอบปี 2556 

ค่าบาํเหน็จ 
(บาท) 

ค่าเบี?ยประชุม 
(บาท) 

ค่าบาํเหน็จ 
(บาท) 

ค่าเบี?ยประชุม 
(บาท) 

1. นายบุญชยั ไชยธีรัตต ์ 750,000.- 30,000.- - - 
2. นางกิมไน ้ ไชยธีรัตต ์ - 20,000.- - - 
3. นายวรีะพล ไชยธีรัตต ์ 200,000.- 60,000.- 220,000.- 40,000.- 
4. นางวนิดา สิกขมาน 200,000.- 50,000.- 220,000.- 40,000.- 
5. นางเสาวณี ไชยธีรัตต ์ 200,000.- 60,000.- 220,000.- 40,000.- 
6. นางสมบติั คุณประเสริฐ 250,000.- 50,000.- 137,500.- 10,000.- 
7. นายนพดล มงักรชยั 200,000.- 30,000.- 220,000.- 40,000.- 
8. นายปารเมษฐ ์ จิรัสยโ์สภณ 200,000.- 40,000.- 220,000.- 40,000.- 
9. นายธีระวฒัน ์ ภู่ไพบูลย ์ - - 275,000.- 40,000.- 

            ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
 ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร ประกอบดว้ยเงินเดือนและโบนสั โดยสรุปไดด้งันี?  

 รอบปีบญัชี 2555 รอบปีบญัชี 2556 
จาํนวน

ผูบ้ริหาร 
จาํนวนเงิน 
(ลา้นบาท) 

จาํนวน
ผูบ้ริหาร 

จาํนวนเงิน 
(ลา้นบาท) 

บริษทัและบริษทัยอ่ย 8 10.00 8 6.12 
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ข) ค่าตอบแทนอื�นๆ 

� เงนิกองทุนสํารองเลีMยงชีพ 
เมื�อวนัที� 1 สิงหาคม 2549  บริษทัไดจ้ดัตั?งกองทุนสํารองเลี?ยงชีพพนกังานตามพระราชบญัญติักองทุน

สาํรองเลี?ยงชีพใน พ.ศ.2530  ตามระเบียบของกองทุน, พนกังานประจาํมีสิทธิสมคัรเขา้เป็นสมาชิกของกองทุน 
โดยสมาชิกสามารถเลือกอตัราการนาํส่งเงินสะสมกองทุนสาํรองเลี?ยงชีพพนกังานไดคื้อ เลือกนาํส่งเงินสมทบ
ร้อยละ 3 และบริษทัจ่ายสมทบในอตัราร้อยละ 3 อตัราเดียว           ซึ� งพนกังานจะไดผ้ลประโยชน์ดงักล่าวเมื�อ
พน้สภาพจากการเป็นพนกังาน และเมื�อวนัที� 17 มีนาคม 2552 บริษทัไดด้าํเนินการแจง้บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการ
กองทุนเปลี�ยนแปลงการนาํส่งเงินสมทบเป็นร้อยละ 2 และบริษทัจ่ายสมทบในอตัราร้อยละ 2 ของค่าจา้ง
เช่นเดียวกนั ตามระเบียบวา่ดว้ยกองทุนของบริษทั  

โครงการเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซืMอหุ้นสามญัต่อผู้บริหารและพนักงาน (ESOP) 
ที�ประชุมผูถื้อหุน้ครั? งที� 1/2555 เมื�อวนัที� 18 ธนัวาคม พ.ศ.2555 ไดอ้นุมติัใหเ้สนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิ

ที�จะซื?อหุน้สามญัใหแ้ก่ผูบ้ริหารบริษทั โดยมีหลกัเกณฑแ์ละวธีิการจดัสรร ดงันี?   
ใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื?อหุน้สามญัจดัสรรให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน จาํนวน 16,420,878 

หน่วย มีอตัราการใชสิ้ทธิ 1 ใบสาํคญัแสดงสิทธิต่อ 1 หุน้สามญัของบริษทั และมีราคาการใชสิ้ทธิซื?อหุ้น  1.00 
บาท เริ�มการใชสิ้ทธิครั? งแรกวนัที� 30 ธนัวาคม พ.ศ.2556 และครั? งสุดทา้ยในวนัทาํการสุดทา้ยของบริษทัก่อน
วนัที�หมดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ (วนัที�  29 มกราคม พ.ศ.2559) อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ 3 ปี 
นบัตั?งแต่วนัที�ออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ  

บุคลากร 
ในปี 2554 และ ปี2555 บริษทัไดจ่้ายค่าตอบแทนที�เป็นตวัเงินให้แก่พนักงานของบริษทัและ    บริษทัย่อยที�ไม่ใช่ผูบ้ริหาร

ระดบัสูง ไดแ้ก่ เงินเดือน/โบนสั และค่าล่วงเวลารวมเป็นเงิน 137.09  ลา้นบาท และ 204.84 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
        ส่วนในปี 2556 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดจ่้ายค่าตอบแทนดงักล่าวรวมเป็นเงิน 151.90 ลา้นบาท 
                       ตารางแสดงจาํนวนพนกังานและผลตอบแทน 

 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 
จาํนวน
พนกังาน 

จาํนวนเงิน 
(ลา้นบาท) 

จาํนวน
พนกังาน 

จาํนวนเงิน 
(ลา้นบาท) 

จาํนวน
พนกังาน 

จาํนวนเงิน 
(ลา้นบาท) 

บริษทั 687 137.09 811 204.84 611 115 
บริษทัยอ่ย - - - - 220 36.90 

  
                    ตารางแสดงจาํนวนพนกังานแยกตามสายงานหลกั 

บริษทั ชยัวฒันา แทนเนอรี�  กรุ๊ป จาํกดั 
(มหาชน) 

ณ 31 ธนัวาคม 
2554 

ณ 31 ธนัวาคม 
2555 

ณ 31 ธนัวาคม 
2556 

ส่วนงานกลาง 
สาขาของเล่นสตัวเ์ลี?ยง 
สาขาเฟอร์นิเจอร์หนงั 
สาขาเบาะหนงัและชิ?นส่วนหนงัสาํหรับรถยนต ์
สาขาฟอกหนงั 

43 
132 
72 

208 
232 

45 
115 
104 
127 
420 

45 
91 
71 
89 

315 
รวม 687 811 611 
บริษทั พลาทรัพย ์จาํกดั (บริษทัยอ่ย) - - 220 
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   ค่าตอบแทนอื�นๆ 
 

 เมื�อวนัที� 1 สิงหาคม 2549 บริษทัไดจ้ดัตั?งกองทุนสาํรองเลี?ยงชีพพนกังานตามพระราชบญัญติักองทุนสาํรองเลี?ยงชีพใน พ.ศ.
2530  ตามระเบียบของกองทุน, พนกังานประจาํมีสิทธิสมคัรเขา้เป็นสมาชิกของกองทุน โดยสมาชิกสามารถเลือกอตัราการนาํส่งเงิน
สะสมกองทุนสํารองเลี? ยงชีพพนักงานไดคื้อ เลือกนาํส่งเงินสมทบร้อยละ 3 และบริษทัจ่ายสมทบในอตัราร้อยละ 3 อตัราเดียว ซึ� ง
พนกังานจะไดผ้ลประโยชน์ดงักล่าวเมื�อพน้สภาพจากการเป็นพนกังาน และเมื�อวนัที� 17 มีนาคม 2552 บริษทัไดด้าํเนินการแจง้บริษทั
หลักทรัพย์จัดการกองทุนเปลี�ยนแปลงการนําส่งเงินสมทบเป็นร้อยละ 2 และบริษัทจ่ายสมทบในอัตรา   ร้อยละ 2 ของค่าจ้าง
เช่นเดียวกนั 
 

• ในปี พ.ศ.2556 ไม่มีการเปลี�ยนแปลงของพนกังานอยา่งมีนยัสาํคญั   และไม่มีขอ้พิพาทดา้นแรงงานที�สาํคญัในระยะ 3 ปีที�ผา่นมา 
 

• บริษทัมีนโยบายในการพฒันาพนักงาน โดยมีแผนการฝึกอบรมเพื�อพฒันาบุคลากรในดา้นต่างๆ โดยจัดส่งพนักงานไปอบรม
ภายนอก และจดัอบรมภายในอยา่งต่อเนื�อง เช่น การนาํหลกัสูตรการบริหารงานดว้ยระบบ TPS มาใชเ้พื�อฝึกความคิดและทกัษะใน
การทาํงานทางดา้นโรงงานใหแ้ก่พนกังาน 
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การกาํกบัดูแลกจิการ 
การกาํกบัดูแลกจิการ 

บริษทั ชยัวฒันา แทนเนอรี�  กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ตระหนักในความสําคญักบัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี ซึ� งจะส่งผลให้การ
ดาํเนินงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยดาํเนินงานภายใตก้ารกาํกบัดูแลของคณะกรรมการบริษทัซึ�งไดก้าํหนดใหมี้
การปฏิบติัตามขอ้บงัคบัของบริษทักฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั โดย
สอดคลอ้งกบัขอ้พึงปฏิบติัที�ดีสาํหรับกรรมการบริษทัจดทะเบียน (Code of Best Practices for Directors of Listed Companies) ตลอดจน
การปฏิบติัตามหลกัการของการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี 15 ขอ้ ตามแนวทางที�ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดใ้ห้ไว ้ซึ� งส่วนหนึ�งของ
การกาํกบัดูแลกิจการที�ดี เพื�อความมั�งคั�งสูงสุดแก่ผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนเกี�ยวขอ้ง ทั? งนี? ในปัจจุบนับริษทัไดมี้การปฏิบติัตามหลกัการ
ดงักล่าวต่อไปนี?  
 
1.  นโยบายเกี�ยวกบัการกาํกบัดูแลกจิการ 
 คณะกรรมการบริษทัไดมี้การกาํหนดนโยบายและทิศทางการดาํเนินงานของบริษทั เพื�อเพิ�มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดแก่ผูถื้อ
หุ้นและการเติบโตของบริษัทอย่างย ั�งยืน โดยกํากับดูแลให้ฝ่ายบริหาร ดําเนินการให้เป็นนโยบายที�กําหนด รวมทั? งดูแลให้มี
กระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที�มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
2.  สิทธิของผู้ถอืหุ้น 

ในการประชุมผูถื้อหุน้แต่ละครั? ง  บริษทัไดมี้การจดัส่งหนงัสือนดัประชุมพร้อมทั?งขอ้มูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ 
ให้ผูถื้อหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวนัประชุมตามที�กฎหมายกาํหนด และไดมี้การจดัทาํบนัทึกรายงานการประชุมผูถื้อหุ้นอย่างถูกตอ้ง
ครบถว้น พร้อมทั?งเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีสิทธิอยา่งเท่าเทียมกนัในการตรวจสอบการดาํเนินงาน สอบถาม และแสดงความคิดเห็นในที�
ประชุม โดยในแต่ละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการบริษทัประกอบ รวมทั?งเพิ�มทางเลือกให้แก่ผูถื้อหุ้นในกรณีที�ไม่สามารถเขา้
ร่วมประชุมดว้ยตนเองได ้โดยสามารถมอบอาํนาจใหก้รรมการตรวจสอบได ้

 
3.  สิทธิของผู้มส่ีวนได้เสีย 

บริษทัไดใ้ห้ความสาํคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สีย ไม่วา่จะเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียภายใน อนัไดแ้ก่ พนกังานและผูบ้ริหารของ
บริษทั หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอก เช่น เจา้หนี?การคา้ ลูกหนี?การคา้ รวมถึงชุมชนและสงัคม โดยมีรายละเอียดดงันี?  

• คู่คา้  :    สร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบัคู่คา้(ผูข้าย:บริษทั:คู่คา้) บนรากฐานแห่งผลประโยชน์ซึ�งกนัและกนั 

• ลูกคา้  :    สร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้โดยเนน้คุณภาพผลิตภณัฑ ์ราคาที�เหมาะสมการส่งมอบและการบริการที�ดี 

• เจา้หนี?   :    ปฏิบติัตามเงื�อนไขการกูย้มืเงินตามขอ้ตกลง 

• ชุมชนและสงัคม   :   การเขา้สู่มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO เป็นสิ�งที�แสดงใหเ้ห็นถึง การให ้
                                            ความสาํคญักบัสภาพแวดลอ้มและสงัคม โดยดูแลมิใหมี้ผลกระทบต่อสิ�งแวดลอ้ม 
                                            และชุมชน  

4.  การประชุมผู้ถอืหุ้น 
บริษทั ถือวา่   การประชุมผูถื้อหุน้เป็นเหตุการณ์สาํคญั  เพื�อรายงานผลงาน และ  ตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุน้ในประเด็นต่างๆ 

ในการประชุมผูถื้อหุน้ในปี 2555 ที�ผา่นมาประธานในที�ประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีสิทธิอยา่งเท่าเทียมกนัในการตรวจสอบการ
ดาํเนินงานของบริษทั สอบถามและแสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะต่างๆ 
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5.  ภาวะผู้นําและวสัิยทศัน์ 
คณะกรรมการบริษทัเป็นผูก้าํหนดนโยบาย และทิศทางการดาํเนินงานของบริษทั และกาํกบัดูแลให้ฝ่ายบริหารดาํเนินการให้

เป็นไปตามนโยบายที�กาํหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื�อเพิ�มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดแก่ผูถื้อหุ้นและการเติบโตของ
บริษทัอยา่งย ั�งยนื 
6.  ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการบริษทัไดมี้การกาํหนดนโยบายให้รายการที�อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ตอ้งขอความเห็นชอบจากที�
ประชุมกรรมการบริษทัและ/หรือที�ประชุมผูถื้อหุน้ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร  รวมทั?งกาํหนดนโยบายและวธีิการดูแลไม่ใหผู้บ้ริหารและผู ้
ที�เกี�ยวขอ้งนาํขอ้มูลภายในของบริษทัไปใชเ้พื�อประโยชน์ส่วนตน ดงันี?  

กาํหนดใหผู้บ้ริหารรายงานการเปลี�ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพยต์่อสาํนกังานกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตาม
มาตรา 59 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 

หา้มไม่ใหผู้บ้ริหารของบริษทัหรือหน่วยงานที�ไดรั้บทราบขอ้มูลภายในเปิดเผยขอ้มูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที�ไม่
มีหนา้ที�เกี�ยวขอ้งและไม่ซื?อขายหลกัทรัพยข์องบริษทัในช่วง 1 เดือนก่อนที�งบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
7.  จริยธรรมทางธุรกจิ 

บริษทัมิไดมี้การกาํหนดขอ้พึงปฏิบติัเกี�ยวกบัจรรยาบรรณของคณะกรรมการบริษทั ฝ่ายบริหาร เป็นลายลกัษณ์อกัษร แต่
บริษทัถือเป็นหนา้ที�พื?นฐานของกรรมการและพนกังานทุกระดบัที�จะตอ้งปฏิบติัหนา้ที�ตามภารกิจของตนดว้ยความซื�อสัตย ์สุจริต และ
เที�ยงธรรม ทั?งการปฏิบติัต่อบริษทั ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม สาธารณชนและสังคม ซึ� งบทบาทและหนา้ที�ดงักล่าวไดมี้การกาํหนดไวใ้น
ขอบเขตอาํนาจหนา้ที�ของคณะกรรมการบริษทัคณะกรรมการบริหารและกรรมการผูจ้ดัการ รวมทั?งขอ้บงัคบัในการทาํงานของบริษทั 
ซึ�งไดมี้การกาํหนดบทลงโทษทางวนิยัไวด้ว้ย 
8.  การถ่วงดุลของกรรมการที�ไม่เป็นผู้บริหาร 
 คณะกรรมการบริษทัมีทั?งสิ?นจาํนวน 6 ท่าน ประกอบดว้ย 

• กรรมการที�เป็นผูบ้ริหาร  6  ท่าน 

• กรรมการตรวจสอบ  3  ท่าน คิดเป็นร้อยละ 50  ของกรรมการบริษทัทั?งหมด 
9.  การรวมหรือแยกตาํแหน่ง 

โครงสร้างคณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยกรรมการที�เป็นอิสระมากกวา่ 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั?งคณะ ซึ�งจะทาํใหเ้กิด
การถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงาน 
10. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

บริษทัไดก้าํหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหาร ให้อยู่ในระดบัเดียวกบัอุตสาหกรรมและเหมาะสมกบัหน้าที�และ
ความรับผิดชอบที�ไดรั้บมอบหมาย รวมทั?งอยูใ่นระดบัที�สูงเพียงพอที�จะดึงดูดและรักษากรรมการและผูบ้ริหารที�มีคุณสมบติัที�ตอ้งการ
ไดแ้ละไดข้ออนุมติัจากที�ประชุมผูถื้อหุน้แลว้ 
11. การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

บริษทัไดก้าํหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษทัอย่างสมํ�าเสมอ (อย่างนอ้ย 3 เดือนต่อครั? ง) และมีการประชุมพิเศษ
เพิ�มเติมตามความจาํเป็น โดยการประชุมแต่ละครั? งบริษทัไดมี้การกาํหนดวาระในการประชุมอยา่งชดัเจน รวมทั?งไดมี้การจดบนัทึกการ
ประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษร จดัเก็บรายงานการประชุมที�ผา่นการรับรองจากคณะกรรมการบริษทั พร้อมให้คณะกรรมการบริษทัและผู ้
ที�เกี�ยวขอ้งตรวจสอบได ้

 
 
 
 
 
 

25 



            

 

   

12. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 
บริษทัไดใ้หค้วามสาํคญัแก่ระบบการควบคุมภายในทั?งในระดบับริหารและระดบัปฏิบติังาน  โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในซึ�ง

รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นกลไกหลกัในการสร้างเสริมระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน  รวมทั?งติดตาม
ให้มีการปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องที�พบจากการตรวจสอบเพื�อลดความเสี�ยงในการดาํเนินธุรกิจ  และกลไกหลกัที�สาํคญัอีกประการ
หนึ� งคือบริษัทได้จัดให้มีการกําหนดภาระหน้าที�ของฝ่ายปฏิบัติการและของผูบ้ริหารไวอ้ย่างชัดเจน มีการแบ่งแยกหน้าที�ของ
ผูป้ฏิบติังานและผูติ้ดตามประเมินผลออกจากกนัเพื�อใหมี้การถ่วงดุลและตรวจสอบระหวา่งกนัอยา่งเพียงพอ 
13. รายงานของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินของบริษทัและขอ้มูลทางการเงินที�ปรากฏในรายงานประจาํปี  งบการเงิน
ดงักล่าวจดัทาํขึ?นตามมาตรฐานการบญัชีที�รับรองทั�วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบญัชีที�เหมาะสมและถือปฏิบติัอย่าง
สมํ�าเสมอและใชดุ้ลยพินิจอยา่งระมดัระวงัและประมาณการที�ดีที�สุดในการจดัทาํ รวมทั?งมีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน 

นอกจากนี?  คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั?งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ� งประกอบดว้ยกรรมการที�ไม่เป็นผูบ้ริหารเป็นผูดู้แล
รับผิดชอบเกี�ยวกบัคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน 
14. คณะอนุกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัไดมี้การแต่งตั?งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื�อช่วยในการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทั  โดยมีการกาํหนด
อาํนาจหนา้ที�ของคณะกรรมการตรวจสอบไวอ้ย่างชดัเจน อย่างไรก็ตามในปัจจุบนับริษทัยงัไม่มีการจดัตั?งคณะอนุกรรมการกาํหนด
ค่าตอบแทน แต่การพิจารณากาํหนดค่าตอบแทนไดมี้การพิจารณาในเบื?องตน้ที�เห็นวา่เหมาะสม โดยเปรียบเทียบกบับริษทัที�อยู่ใน
อุตสาหกรรมเดียวกนัและมีขนาดใกลเ้คียงกนั รวมทั?งพิจารณาจากผลประกอบการของบริษทั 
15. ความสัมพนัธ์กบัผู้ลงทุน 

บริษทัมีนโยบายในการใหค้วามสาํคญัต่อการเปิดเผยขอ้มูลที�มีความถูกตอ้งครบถว้น ตรงต่อความเป็นจริง สมํ�าเสมอและทนัเวลา 
ซึ�งฝ่ายบริหารของบริษทัไดใ้หค้วาม    สาํคญัและจะยดึถือปฏิบติัไปโดยตลอด ในส่วนของนกัลงทุนสมัพนัธ์นั?น ปัจจุบนับริษทัไดมี้การ
กาํหนดเจา้หนา้ที�และบุคลากรเฉพาะขึ?น เพื�อทาํหนา้ที�ติดต่อสื�อสารกบัผูล้งทุน ผูถื้อหุน้รวมทั?งหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง 
 
คณะกรรมการชุดย่อย 

โครงสร้างการจดัการของบริษทัประกอบดว้ยกรรมการทั?งหมด 3 ชุด ไดแ้ก่ คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบริหาร โดยมีรายชื�อคณะกรรมการแต่ละชุด และขอบเขตอาํนาจหนา้ที� ดงัรายละเอียดต่อไปนี?  

คณะกรรมการบริษัท  

เมื�อวนัที� 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัมีคณะกรรมการบริษทัจาํนวน 6 ท่าน ประกอบดว้ย 
ชื�อ-สกลุ ตาํแหน่ง 

1. นายวรีะพล  ไชยธีรัตต ์ ประธานกรรมการ 
2. นายธีระวฒัน ์                ภู่ไพบูลย ์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
3. นายนพดล  มงักรชยั กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
4. นายปารเมษฐ ์ จิรัสยโ์สภณ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
5. นางวนิดา  สิกขมาน กรรมการ 
6. นางเสาวณี  ไชยธีรัตต ์ กรรมการ 

 
 โดยมีนางสาววรรณา  ฉนัทกิจโชคไชย เป็นเลขานุการบริษทั 
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 กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทั 
    กรรมการซึ�งมีอาํนาจลงลายมือชื�อแทนบริษทัคือนายวีระพล ไชยธีรัตต ์ลงลายมือชื�อและประทบัตราสาํคญัของบริษทัหรือ
กรรรมการอื�นสองคน ลงลายมือชื�อร่วมกนั และ ประทบัตราสาํคญัของบริษทั  
 ขอบเขตและอาํนาจหนา้ที�ของคณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการมีอาํนาจและหนา้ที�จดัการบริษทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงคที์�กาํหนดไวใ้นหนงัสือบริคณห์สนธิและ
ขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนมติของที�ประชุมผูถื้อหุ้นที�ชอบดว้ยกฎหมาย ดว้ยความซื�อสัตยสุ์จริตและระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์
ของบริษทั โดยสรุปอาํนาจหนา้ที�ที�สาํคญัไดด้งันี?  
1) จดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจาํปี ภายใน 4 เดือน นบัแต่วนัครบรอบระยะเวลาบญัชีของบริษทั 
2) จดัใหมี้การประชุมคณะกรรมการอยา่งนอ้ย 3 เดือนต่อครั? ง 
3) จดัใหมี้การจดัทาํงบดุลและงบกาํไรขาดทุนของบริษทั ณ. วนัสิ?นสุดรอบระยะเวลาบญัชีของบริษทั ซึ� งผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ 

และนาํเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้เพื�อพิจารณาและอนุมติั 
4) คณะกรรมการอาจมอบอาํนาจให้คณะกรรมการบริหาร กรรมการคนหนึ� งหรือหลายคน หรือบุคคลอื�นใด ปฏิบติัการอยา่งหนึ� ง

อยา่งใดแทนคณะกรรมการไดโ้ดยอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการ 
 
วาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 
 กรรมการบริษทัมีวาระดาํรงตาํแหน่งจนกวา่จะมีการเปลี�ยนแปลง 
ทั?งนี?การมอบอาํนาจดงักล่าวตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอาํนาจที�ทาํให้คณะกรรมการบริหาร กรรมการคนหนึ�งหรือหลาย

คนหรือบุคคลอื�นใดสามารถพิจารณาและอนุมติัรายการที�ตนหรือบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้มีส่วนไดเ้สียหรือมีความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์อื�นใด (ตามขอ้บงัคบัของบริษทัและตามที�สํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด) กบั
บริษทัและบริษทัยอ่ย 
  

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัมีคณะกรรมการตรวจสอบจาํนวน  3 ท่าน ประกอบดว้ย 
ชื�อ-สกลุ ตาํแหน่ง 

1. นายธีระวฒัน ์                ภู่ไพบูลย ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายนพดล  มงักรชยั กรรมการตรวจสอบ 
3. นายปารเมษฐ ์ จิรัสยโ์สภณ กรรมการตรวจสอบ 

หมายเหตุ :            กรรมการตรวจสอบที�มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื�อถือของงบการเงิน     คือ  
นายธีระวฒัน์ ภู่ไพบูลย ์ โดยสาํเร็จการศึกษาจากมหาวทิยาลยัพิบูลสงคราม พิษณุโลก และเป็นที�มีความรู้และประสบการณ์
ในการสอบทานงบการเงินเป็นอยา่งดี  
 
- คณะกรรมการตรวจสอบ (นายนพดล มงักรชยั , และ นายปารเมษฐ ์จิรัสยโ์สภณ  ไดรั้บการแต่งตั?งจากที�ประชุมสามญั ผูถื้อ
หุน้ ครั? งที� 1/2555  เมื�อวนัที� 27 เ มษายน 2555 และ นายธีระวฒัน์ ภู่ไพบูลย ์ไดรั้บการแต่งตั?งจากที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครั? งที� 
1/2556 เมื�อวนัที� 29 เมษายน 2556 
 
ตามมติที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั? งที� 3/2557 เมื�อวนัที� 7 มีนาคม 2557 มีกรรมการตรวจสอบที�ตอ้งออกจากตาํแหน่ง

ตามวาระ  จาํนวน 2 ท่าน ดงันี? คือ 1. นายธีระวฒัน์  ภู่ไพบูลย ์ 2. นายปารเมษฐ ์ จิรัสยโ์สภณ  
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อนึ�ง บริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอชื�อบุคคลเพื�อรับเลือกตั?งเป็นกรรมการสาํหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 
2556 ของบริษทัล่วงหนา้ทางเวบ็ไซดข์องบริษทั ตั?งแต่วนัที� 28 มกราคม 2557 ถึงวนัที� 28 กมุภาพนัธ์ 2557 ทั?งนี? เพื�อเป็นการส่งเสริม 
การปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีในเรื�องการปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียบกนั ปรากฎวา่ ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอเรื�องดงักล่าว
ล่วงหนา้แต่อยา่งใด 

ที�ประชุมคณะกรรมการจึงมีมติเสนอที�ประชุมผูถื้อหุน้เพื�อพิจารณาและอนุมติัแต่งตั?งกรรมการที�ครบวาระกลบัเขา้ดาํรง
ตาํแหน่งอีกวาระหนึ�ง คือ นายธีระวฒัน์  ภู่ไพบูลย ์และนายปารเมษฐ ์ จิรัสยโ์สภณ เขา้รับเลือกตั?งเป็นกรรมการตรวจสอบ โดยการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2557 จะมีขึ?นในวนัองัคารที� 29 เมษายน 2557 

ขอบเขตและอาํนาจหนา้ที�ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1)  สอบทานใหบ้ริษทัมีการรายงานทางการเงินที�ถูกตอ้งและเพียงพอ  
2)  สอบทานใหบ้ริษทัมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที�เหมาะสม และมี

ประสิทธิผล 
3)  สอบทานใหบ้ริษทัปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์และกฎหมายที�

เกี�ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
4)  พิจารณา คดัเลือก เสนอแตง่ตั?งบุคคลซึ�งมีความเป็นอิสระเพื�อทาํหนา้ที�เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั และเสนอค่าตอบแทนของบุคคล

ดงักล่าว รวมทั?งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครั? ง   
5)  พิจารณารายการเกี�ยวโยงหรือรายการที�อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และขอ้กาํหนดของตลาด

หลกัทรัพย ์ทั?งนี? เพื�อใหม้ั�นใจวา่รายการดงักล่าว 
 สมเหตุสมผลและเป็นประโยชนสู์งสุดต่อบริษทั 
6) จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทั ซึ� งรายงานดงักล่าว ตอ้งลงนามโดย

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและมีความเห็นในเรื�องต่างๆ ตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
7)     ปฏิบติัการอื�นใดตามที�กฎหมายกาํหนดหรือคณะกรรมการบริษทัจะมอบหมาย 

ทั?งนี?นายธีระวฒัน์  ภู่ไพบูลย ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผูที้�มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินเป็น
อยา่งดี 

 
วาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการตรวจสอบ มีวาระดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี โดย 1 ปี ในที�นี?  หมายถึง ช่วงเวลาระหวา่งวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้

ของปีที�ไดรั้บการแต่งตั?ง จนถึงวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ในปีถดัไป กรรมการตรวจสอบซึ�งพน้จากตาํแหน่งตามวาระอาจไดรั้บการ
เสนอชื�อและแต่งตั?งเขา้ดาํรงตาํแหน่งใหม่ได ้

 
คณะกรรมการบริหาร 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัมีคณะกรรมการบริหารจาํนวน  3 ท่าน ประกอบดว้ย 
ชื�อ-สกลุ ตาํแหน่ง 

1.  นายวรีะพล         ไชยธีรัตต ์ ประธานกรรมการบริหาร 
2.  นางวนิดา           สิกขมาน กรรมการบริหาร 
3.  นางเสาวณี         ไชยธีรัตต ์ กรรมการบริหาร 

  
หมายเหตุ : คณะกรรมการบริหาร ไดรั้บการแต่งตั?งจากที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั? งที� 9/2556  
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ขอบเขตอาํนาจหนา้ที�และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 
1)  กาํหนดนโยบาย และกลยุทธ์ทางธุรกิจ ให้สอดคลอ้งกบัสภาพธุรกิจ การแข่งขนั  และโครงสร้างการบริหารงานเพื�อนาํเสนอให้

คณะกรรมการบริษทัเห็นชอบ 
2)  กาํหนดแผนธุรกิจ งบประมาณและอาํนาจการบริหารต่างๆ ของบริษทั เพื�อเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัเห็นชอบ 
3)  ตรวจสอบ ติดตามการดาํเนินนโยบายและแนวทางการบริหารงานดา้นต่างๆ ของบริษทัที�กาํหนดให้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพเอื?อ

ต่อสภาพการดาํเนินธุรกิจ 
4)  ตรวจสอบติดตามผลการดาํเนินงานของบริษทัที�กาํหนดใหเ้ป็นไปตามแผนธุรกิจที�ไดรั้บอนุมติัไว ้
5)  ดาํเนินการอื�นๆ ตามที�คณะกรรมการบริษทัมอบหมายเป็นคราวๆ ไป 
6)  จดัสรรเงินบาํเหน็จรางวลัซึ� งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัแลว้แก่พนกังานหรือลูกจา้งของบริษทัหรือบุคคลใดๆ ที�กระทาํ

การกิจการใหบ้ริษทั 
 
ทั?งนี?อาํนาจของคณะกรรมการบริหารดงักล่าวขา้งตน้จะไม่รวมถึงการอนุมติัการเขา้ทาํรายการที�ทาํให้คณะกรรมการบริหาร

หรือผูรั้บมอบอาํนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมติัรายการที�ตนหรือบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้หรือมีส่วนไดเ้สียหรืออาจมี
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อื�นใด (ตามขอ้บงัคบัของบริษทัและตามที�สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์
กาํหนด) กบับริษทัหรือบริษทัยอ่ย ซึ�งการอนุมติัรายการในลกัษณะดงักล่าวจะตอ้งเสนอต่อที�ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที�ประชุมผู ้
ถือหุน้เพื�อพิจารณาและอนุมติัรายการดงักล่าวตามขอ้บงัคบัของบริษทั หรือกฎหมาย ที�เกี�ยวขอ้งกาํหนด 
 

การสรรหาและแต่งตัMงกรรมการและผู้บริหารระดบัสูง  

บริษทั ไม่มีคณะกรรมการสรรหา (nominating committee)  เพื�อคดัเลือกบุคคลที�จะแต่งตั?งเป็นกรรมการบริษทัและไม่มีการ
กาํหนดสดัส่วนของกรรมการที�เป็นตวัแทนผูถื้อหุน้แต่ละกลุ่มโดยมีวธีิการเลือกตั?งกรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการ ดงัต่อไปนี?  
1.  ผูถื้อหุน้คนหนึ�งมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึ�งหุน้ต่อหนึ�งเสียง 
2.  ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงที�มีอยู่ทั? งหมดตาม (1) เลือกตั?งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการได ้แต่จะแบ่ง

คะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
3.  บุคคลซึ�งไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงจะเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั?งเป็นกรรมการเท่าจาํนวนกรรมการที�จะพึงมี หรือจะพึง

เลือกตั?งในครั? งและในกรณีที�บุคคลซึ�งไดรั้บการเลือกตั?งในลาํดบัลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการที�จะพึงมี หรือจะ
พึงเลือกตั?งในครั? งนั?นใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงชี?ขาด 

   
การกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
การควบคุมดูแลบริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม 

  บริษทัควบคุมดูแลบริษทัยอ่ย  โดยส่งกรรมการเขา้ไปเป็นตวัแทนในบริษทัยอ่ยและควบคุมบริษทัยอ่ยทางดา้นการเงินและ
บญัชีโดยฝ่ายบญัชีการเงินของบริษทัและควบคุมการจดัซื?อดว้ยงบดาํเนินงานและงบลงทุน  ซึ�งตอ้งผา่นคณะกรรมการบริหารของ
บริษทั นอกจากนี?หากบริษทัยอ่ยมีการดาํเนินธุรกิจที�กระทบต่อบริษทัอยา่งมีนยัสาํคญั  บริษทัยอ่ยตอ้งขออนุมติัจากที�ประชุม
คณะกรรมการของบริษทัก่อน 

 

การดูแลเรื�องการใช้ข้อมูลภายใน 
บริษทัมีนโยบายห้ามผูบ้ริหารของบริษทัและบริษทัย่อย นําขอ้มูลภายในไปใชเ้พื�อประโยชน์ส่วนตวั รวมถึงการซื?อขาย

หลกัทรัพยข์องบริษทัในช่วง 1 เดือน ก่อนที�งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน และหากพบว่ามีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบติัตามนโยบาย
ดงักล่าวจะมีมาตรการลงโทษตามระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทั 
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ค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี 
 

1. ค่าตรวจสอบบญัชีประจาํปี (Audit Fee) 
สาํหรับปี 2556 บริษทัไดว้า่จา้งผูส้อบบญัชี ไดแ้ก่ นางสาวเลฮมั ชินพนัธ์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7306  แห่ง
บริษทั อาร์เอสเอม็ ออดิท เซอร์วสิเซส จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัในรอบปี 2556 โดยมีค่าธรรมเนียมและการเรียก
เก็บเงินโดยประมาณเป็นจาํนวนเงินรวม 1,690,000.-. บาท (หนึ�งลา้นหกแสนเกา้หมื�นบาทถว้น) 
 

2. ค่าบริการอื�น (non-audit fee) 
คิดเป็นจาํนวนเงิน ..........-...... บาท 
 
          หมายเหตุ... ค่าตรวจสอบบญัชีประจาํปี 2556 ตามมติจากการประชุมผูถื้อหุน้ครั? งที� 1/2556 เมื�อ 29 เมษายน 2556 
กาํหนดไวไ้ม่เกิน 1,390,000.- บาท แต่เนื�องจากปลายปี 56 บมจ.ชยัวฒันา แทนเนอรี�  กรุ๊ป ไดมี้การลงทุนเพิ�มใน บริษทั 
ชยัวฒันา ทริม จาํกดั ส่งผลใหต้อ้งจดัทาํงบการเงินรวม ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีจึงปรับเพิ�มขึ?น   
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ความรับผดิชอบต่อสังคม 

 ดา้นผูบ้ริหาร: บริษทัฯตระหนกัถึงความสําคญัของผูบ้ริหาร ในฐานะผูที้�มีบทบาทสําคญัในการกาํหนดกลยทุธ์และ
แผนปฏิบติังานต่างๆ รวมทั?งควบคุมการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯใหเ้ป็นไปตามกรอบ ทิศทาง และเป้าหมายทางธุรกิจที�กาํหนดไวโ้ดย
คณะกรรมการบริษทัฯ บริษทัฯจึงเสนอค่าตอบแทนผูบ้ริหารที�มีความเหมาะสม เป็นธรรม อีกทั?งเสนอโครงการ ESOP แก่ผูบ้ริหารเพื�อ
เป็นการตอบแทนและเป็นแรงจูงใจใหผู้บ้ริหารมีความตั?งใจและทุ่มเทใหก้บัการบริหารงานบริษทัฯจนสามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ
ที�กาํหนดไวไ้ด ้

 ดา้นพนกังาน: บริษทัฯตระหนกัถึงความสาํคญัของพนกังานในฐานะผูส้นบัสนุนใหแ้ผนงานต่างๆของบริษทัฯสามารถ
บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที�กาํหนดไวไ้ด ้บริษทัฯจึงปฏิบติัต่อพนกังานของบริษทัฯดว้ยความเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั ดงัต่อไปนี?  

 การใหค้วามสาํคญักบัสภาพแวดลอ้มในการทาํงานที�ดี: บริษทัฯจดัใหมี้การปฐมนิเทศแก่พนกังานใหม่เพื�อปรับทศันคติ
และวสิยัทศัน์ของพนกังานใหม่ใหเ้ขา้กบัวฒันธรรมและวิสัยทศัน์ขององคก์ร รวมทั?งเปิดโอกาสให้พนกังานในทุกๆระดบัชั?นสามารถ
แสดงความคิดเห็นต่างๆที�เป็นประโยชน์ต่อการพฒันาระบบการทาํงานต่างๆไดอ้ยา่งอิสระ เสรีภายใตก้รอบที�เหมาะสม เป็นตน้ 

 การให้ความสําคญักับการพฒันาอย่างต่อเนื�องของบุคลากรของบริษทัฯ: บริษทัฯมีนโยบายในการจดัแผนพฒันา
บุคลากรภายในที�ชดัเจน ซึ� งบริษทัฯตระหนักดีวา่บุคลากรที�มีคุณภาพจะเป็นแรงขบัเคลื�อนที�สําคญัต่อความสําเร็จขององค์กร ดงันั?น
เพื�อให้การปฏิบติังานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บริษทัฯจึงมีนโยบายส่งเสริมให้พนกังานทุกระดบัชั?นตั?งแต่ระดบั
พนักงานจนถึงผูบ้ริหารระดบัสูงไดรั้บการพฒันาให้มีความรู้ความสามารถทั?งดา้นทฤษฎี และควบคู่ไปกบัการปฏิบติังานจริงอย่าง
ต่อเนื�องตลอดเวลา ทั?งนี? เพื�อให้พนกังานเกิดทกัษะในการทาํงานที�มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยบริษทัฯมีสายงานทางดา้นการ
ฝึกอบรมเพื�อพฒันาความรู้และทกัษะเฉพาะดา้นจากคาํแนะนาํของผูที้�มีประสบการณ์ในแต่ละสายงาน และนอกจากนี?  บริษทัฯยงั
ส่งเสริมใหบุ้คลากรของบริษทัฯไดเ้ขา้ร่วมการอบรมสมัมนาตามสายงานที�เกี�ยวขอ้งอยา่งสมํ�าเสมอทั?งในและนอกสถานที� 

 การใหผ้ลตอบแทนที�เป็นธรรมและเหมาะสม: บริษทัฯเสนอผลตอบแทนแก่พนกังานในทุกระดบัชั?นอยา่งเป็นธรรมและ
เหมาะสมโดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถและขอบเขต หน้าที� ความรับผิดชอบของพนักงานในแต่ละตาํแหน่ง และปรับเพิ�ม
ผลตอบแทนของพนกังานตามความเหมาะสมโดยพิจารณาจากผลการประเมินผลงาน ซึ�งบริษทัฯจดัทาํขึ?นเป็นประจาํทุกปี 

 การส่งเสริมความกา้วหน้าในหน้าที�การงาน: บริษทัฯ มีแผนการปฏิบติังานที�ชดัเจน ทาํให้มั�นใจไดว้่าพนักงานของ
บริษทัฯจะไดรั้บการส่งเสริมอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันในความกา้วหน้าในหน้าที�การงาน โดยการปรับตาํแหน่งพนักงานจะ
พิจารณาจากผลการประเมินผลงาน ซึ�งบริษทัฯจดัทาํขึ?นเป็นประจาํทุกปี 

 การให้ความสําคญัในดา้นสวสัดิการของพนักงาน: บริษทัฯมีนโยบายดา้นสวสัดิการพนักงานที�ชดัเจน เช่นกองทุน
สาํรองเลี?ยงชีพ เป็นตน้  

 เจา้หนี? เงินกูย้ืม: บริษทัฯตระหนกัเป็นอยา่งดีถึงบทบาทและความสาํคญัของเจา้หนี? เงินกูย้ืมในฐานะผูส้นบัสนุนทาง
การเงินที�สาํคญัของบริษทัฯ บริษทัฯจึงยึดถือปฏิบติัอยา่งเคร่งครัดในการปฏิบติัตามเงื�อนไขการกูย้ืมเงินต่างๆที�ตกลงร่วมกนัระหวา่ง
เจา้หนี? เงินกูย้มืและบริษทัฯ เช่นการนาํเงินกูย้มืไปใชใ้ห้ตรงกบัวตัถุประสงคก์ารกูย้ืมเงิน การจ่ายชาํระเงินตน้และดอกเบี?ยตามงวดการ
จ่ายชาํระเงิน รวมทั?งการปฏิบติัตามเงื�อนไขทางการเงินอื�นๆ (ถา้มี) 

 ดา้นคู่คา้: บริษทัฯตระหนกัเป็นอยา่งดีถึงความสาํคญัของคู่คา้ของบริษทัฯในการช่วยสนบัสนุนและผลกัดนัใหก้ารดาํเนิน
ธุรกิจของบริษทัฯเป็นไปดว้ยความสะดวกราบรื�น บริษทัฯจึงปฏิบติัต่อคู่คา้ของบริษทัฯดว้ยความเป็นธรรม ตามเงื�อนไขทางการคา้ที�ตก
ลงร่วมกนัอยา่งเคร่งครัด 
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 ดา้นคู่แข่งขนั: บริษทัฯดาํเนินธุรกิจโดยยดึถือกรอบการแข่งขนัทางการคา้ที�เป็นธรรม โดยมุ่งเนน้การพฒันาศกัยภาพการ
แข่งขนัทางการคา้ดว้ยการพฒันาศกัยภาพและคุณภาพของสินคา้และ การใหบ้ริการ และไม่มีนโยบายที�จะทาํลายคู่แข่งดว้ยการพูดพาด
พึงกล่าวร้ายหรือดาํเนินการใดๆที�ไม่สุจริตที�เป็นการทาํลายคู่แข่งของบริษทัฯ 

 ดา้นหุ้นส่วนทางธุรกิจ: บริษทัฯตระหนักเป็นอย่างดีถึงความสําคญัของหุ้นส่วนทางธุรกิจของบริษทัฯในการที�ช่วย
สนบัสนุนและผลกัดนัใหก้ารดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯสามารถเจริญเติบโตและบรรลุเป้าทางธุรกิจที�กาํหนดไวไ้ด ้บริษทัฯจึงปฏิบติัต่อ
หุน้ส่วนทางธุรกิจของบริษทัฯโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ที�เป็นธรรมของทั?งสองฝ่าย และปฏิบติัตามเงื�อนไขขอ้ตกลงทางการคา้ที�ตกลง
ร่วมกนัอยา่งเคร่งครัด 

 ดา้นสิ�งแวดลอ้ม: บริษทัคาํนึงถึงความปลอดภยัของสังคม  สิ�งแวดลอ้ม และคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนชน รวมถึงให้
ความสาํคญัของการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติเพื�อประโยชน์ต่อ ชนรุ่นหลงั ตลอดจนส่งเสริม การใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ 
เพื�อใหเ้กิดการพฒันาอยา่งย ั�งยนื โดยบริษทัฯ กาํหนดแนวทางปฏิบติัดงันี?  

 - การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ บริษทัฯ จะคาํนึงถึงทางเลือกที�มีผลกระทบต่อความเสียหายของสังคม 
สิ�งแวดลอ้มและคุณภาพชีวติของประชาชนใหน้อ้ยที�สุด 

 - ไม่กระทาํการใด ๆ ที�ส่งผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอ้มเกินกวา่ที�กฎหมายกาํหนด 

 ดา้นหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานกาํกบัดูแลอื�นๆที�เกี�ยวขอ้ง: บริษทัฯตระหนกัเป็นอยา่งดีถึงบทบาท หนา้ที�และความ
รับผิดชอบของหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานกาํกบัดูแลที�มีต่อการดาํเนินงานของบริษทัฯ บริษทัฯมีความตั?งใจและใหค้วามร่วมมือใน
การปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั รวมทั?งกฎหมายต่างๆที�เกี�ยวขอ้งกบัการดาํเนินงานของบริษทัฯ  

 
 
  

32 



            

 

   

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี�ยง 

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ     เมื�อวนัที� 10  มกราคม 2556     ครั? งที� 1/2556       ไดแ้ต่งตั?งให ้     บริษทั สาํนกังาน 
เอ.เอ็มที. ออดิท กรุ๊ป จาํกดั ปฎิบติัหน้าที�ผูต้รวจสอบภายในของบริษทัตั?งแต่เดือนมกราคม 2556 ทั?งนี?  บริษทั สํานักงาน เอ.เอ็มที. 
ออดิท กรุ๊ป จาํกดัไดม้อบหมายให ้นายสุพจน์  ปานนอ้ย ตาํแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั สาํนกังาน เอ.เอ็มที. ออดิท กรุ๊ป จาํกดัเป็น
ผูรั้บผิดชอบหลกัในการปฎิบติัหนา้ที�ผูต้รวจสอบภายในของบริษทั 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาคุณสมบติัของ   บริษทั สาํนกังาน เอ.เอม็.ที. ออดิท กรุ๊ป จาํกดั และ นายสุพจน์  ปานนอ้ย 
แลว้เห็นวา่ มีความเหมาะสมเพียงพอกบัการปฎิบติัหนา้ที�ดงักล่าว เนื�องจากมีความเป็นอิสระ และมีประสบการณ์ในการปฎิบติังานดา้น
การตรวจสอบภายใน มาเป็นระยะ 9 ปี  และเคยเขา้รับการอบรมในหลกัสูตรที�เกี�ยวขอ้งกบัการปฎิบติังานดา้นตรวจสอบ ตามที�กล่าวใน
เอกสารแนบที� 3 

โดยบริษทัยงัไดจ้ดัตั?งฝ่ายตรวจสอบภายในเพื�อทาํหนา้ที�ประสานงานกบัผูต้รวจสอบที�วา่จา้งจากภายนอกดว้ย 

ทั?งนี?  การพิจารณาและอนุมติั แต่งตั?ง ถอดถอน โยกยา้ยผูด้าํรงตาํแหน่งหัวหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษทัจะตอ้ง
ผา่นการอนุมติั หรือไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบโดยคุณสมบติัของผูด้าํรงตาํแหน่งหัวหนา้งานตรวจสอบภายใน
ปรากฏในเอกสารแนบ 3                                   

ทั?งนี?  คณะกรรมการตรวจสอบไดร่้วมกนัประเมินระบบการควบคุมภายในโดยการซกัถามขอ้มูลจากฝ่ายบริหารเกี�ยวกบัการ
จดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในอยา่งมีประสิทธิภาพเพียงพอ และเหมาะสมสาํหรับการดาํเนินงานในปี 2556  แลว้สรุปไดว้า่ จากการ
ประเมินระบบควบคุมภายในของบริษทัในดา้นต่างๆ 5 ส่วน คือ องค์กรและสภาพแวดลอ้ม  การบริหารความเสี�ยง  การควบคุมการ
ปฏิบติังานของฝ่ายบริหาร  ระบบสารสนเทศและการสื�อสารขอ้มูล  และระบบการติดตาม  

คณะกรรมการบริษทัเห็นว่า บริษทัและบริษทัย่อย มีระบบการควบคุมภายในและการติดตามควบคุมดูแลการดาํเนินงาน
เพียงพอและเหมาะสมแลว้ที�จะช่วยลดความเสี�ยงในการทาํธุรกิจ สามารถป้องกนัทรัพยสิ์นของบริษทัและบริษทัยอ่ยจากการสูญหาย 
หรือนาํไปใชโ้ดยบุคคลที�ไม่มีอาํนาจหนา้ที� และช่วยใหร้ายงานทางการเงินของบริษทัมีความถูกตอ้งน่าเชื�อถือ 
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รายการระหว่างกัน 

 
บริษทัมีการทาํรายการกบับุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ต่างๆ ซึ� งรายการระหวา่งกนัที�เกิดขึ?นนั?นเป็นการทาํรายการกบับริษทัที�

เกี�ยวขอ้งกนัโดยมีผูบ้ริหารร่วมกนั และรายการดงักล่าวไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินที�ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีของ
บริษทั รวมทั?งหนงัสือแสดงความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ� งสามารถสรุปลกัษณะความสัมพนัธ์และรายละเอียดของรายการ
ระหวา่งกนัดงันี?  
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บริษัท/บุคคลที�
เกี�ยวข้อง 

ลักษณะ
ความสัมพนัธ์ 

สรุปรายการ 
ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 

เงื�อนไข/ความสมเหตุสมผลและความจาํเป็น 
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

บริษัท พลาทรัพย์ จํากดั 
(บริษัทยอ่ยของบริษัท) 

- บริษัทถือหุ้นใน
บริษัท พลาทรัพย์ 
จํากดั  

    ร้อยละ 100.00 

บริษัทให้เงินกู้ยมืระยะสั 'นแก่บริษัท
ยอ่ย 

-    ยอดคงค้าง ณ วนัสิ 'นงวด 
-    จํานวนเงินกู้ ที-เพิ-มขึ 'นระหวา่งงวด 
-    จํานวนเงินกู้ ที-ชําระคืนระหวา่งงวด 
-    ดอกเบี 'ยรับที-เกิดขึ 'นระหวา่งงวด 
 
 

 
 

10.40 
- 
- 

0.89 

 
 

4.00 
- 

6.40 
0.50 

 
 

4.00 
- 
- 

0.31 

-  บริษัทมีการทําสญัญาการกู้และคิดอตัรา
ดอกเบี 'ยร้อยละ 8.00 – 8.25 ตอ่ปีแก่บริษัท
ยอ่ยจํานวน 74.40 ล้านบาท เพื-อชําระคืนเงินกู้
ที-บริษัทยอ่ยมกีบัสถาบนัการเงินจากการซื 'อ
ที-ดินจาก บริษัท ไชยดยีิ-ง จํากดั และจํานวน 
12.00 ล้านบาท สาํหรับการจา่ยคา่เช่า
เครื-องจกัร* 

-  คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่การทํา
รายการดงักลา่วมีความสมเหตสุมผล เพราะ
การลดต้นทนุดอกเบี 'ยของบริษัทยอ่ยทําให้เกิด
ประโยชน์ตอ่กลุม่บริษัทโดยรวมและอตัรา
ดอกเบี 'ยที-คิดเป็นอตัราดอกเบี 'ยที-ใกล้เคยีงกบั
ดอกเบี 'ยที-สถาบนัการเงินคิดกบับริษัท 

  บริษัทมีการขายวตัถดุิบให้บริษัทยอ่ย* 
-    ยอดเคลื-อนไหวระหวา่งงวด  
-    ยอดคงค้าง ณ วนัสิ 'นงวด* 
คา่จ้างผลติ** (บริษัทเปลี-ยนนโยบาย
มาจ้างบริษัทยอ่ยฟอกเมื-อปี 2546) 
คา่เช่า (บริษัทเปลี-ยนนโยบายจากการ
รับจ้างเป็นการเชา่พื 'นที- เมื-อกลางปี 
2550) 

 
- 

62.89 
- 
 
 

11.67 
 

 
- 

40.80 
- 
 
 

2.81 
 

 
- 

39.45 
- 
 
 

2.81 
 

- บริษัททําการซื 'อวตัถดุิบและขายสนิค้ากบั
บริษัทยอ่ย โดยใช้ราคาตลาดในการซื 'อขาย 

- ยอดคงค้างในปี 2547 ที-บริษัทมกีบับริษัท
ยอ่ยเป็นคา่วตัถดุิบที-บริษัทขายให้กบับริษัท
ยอ่ย และค้างชําระเกิน 12 เดือน 

- บริษัทมีการเปลี-ยนนโยบายการซื 'อขาย
วตัถดุิบกบับริษัทยอ่ย โดยเปลี-ยนเป็นการ
จ้างผลติเมื-อปี 2546 และเปลี-ยนเป็นการเช่า
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บริษัท/บุคคลที�
เกี�ยวข้อง 

ลักษณะ
ความสัมพนัธ์ 

สรุปรายการ 
ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 

เงื�อนไข/ความสมเหตุสมผลและความจาํเป็น 
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

 
เงินมดัจําคา่เชา่ 

 
5.50 

 
5.50 

 
5.50 

พื 'นที- เมื-อกลางปี 2550 
- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่ การ

ฟอกหนงัสตัว์ให้ได้คณุสมบตัิที-ต้องการนั 'น มี
ความจําเป็นที-จะต้องใช้สตูรหรือสว่นผสม
ทางเคมีที-กําหนดเฉพาะ ซึ-งถือเป็นความลบั
ทางการค้า บริษัทจงึมีความจําเป็นที-จะต้อง
ใช้บริษัทยอ่ยในการดําเนินการ โดยใช้ราคา
ตลาดเป็นราคาเทียบเคียง 

บริษัท/บุคคลที�
เกี�ยวข้อง 

ลักษณะ
ความสัมพนัธ์ 

สรุปรายการ 
ขนาดของรายการ (ล้านบาท) เงื�อนไข/ความสมเหตุสมผลและความจาํเป็น 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

บริษัท พลาทรัพย์ จํากดั 
(บริษัทยอ่ยของบริษัท) 

- บริษัทถือหุ้นใน
บริษัท พลาทรัพย์ 
จํากดั ร้อยละ 
100.00 

บริษัทคํ 'าประกนัเงินกู้ ให้กบับริษัทยอ่ย  
-    วงเงินคํ 'าประกนั  
-    ยอดคงค้างของเงินกู้  ณ วนัสิ 'นงวด  

 
180.00 
84.74 

 
180.00 
86.07 

 
180.00 
84.41 

- บริษัทได้มีการคํ 'าประกนัเงินกู้ ให้กบัสถาบนั
การเงินแหง่หนึ-งนอกเหนือจากการที-บริษัท
ยอ่ยนําที-ดินไปคํ 'าประกนั  

- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่ การ
เข้าคํ 'า 

- ประกนัเงินกู้ดงักลา่ว เป็นการอํานวยความ
สะดวกในการขอสนิเชื-อจากสถาบนัการเงิน
ให้กบับริษัทยอ่ย ซึ-งจะชว่ยให้บริษัทยอ่ย
สามารถดําเนินธุรกิจได้อยา่งตอ่เนื-อง 
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บริษัท/บุคคลที�
เกี�ยวข้อง 

ลักษณะ
ความสัมพนัธ์ 

สรุปรายการ 
ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 

เงื�อนไข/ความสมเหตุสมผลและความจาํเป็น 
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

บริษัท โนโซมิ เอ็นเตอร์
ไพร์ส (ประเทศไทย) 
จํากดั 

กรรมการของบริษัท
คือ นายวีระพล 
ไชยธีรัตต์ เข้าถือหุ้น
และเป็นกรรมการใน
บริษัท    โนโซมิ เอ็น
เตอร์ไพร์ส (ประเทศ
ไทย) จํากดั โดยถือ
หุ้นร้อยละ 20 

บริษัท โนโซมิ เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศ
ไทย) จํากดั ซื 'อสนิค้าจากบริษัท 
-     รายได้จากการขาย 
-     ลกูหนี 'คงค้าง ณ วนัสิ 'นงวด 
-     คา่นายหน้า 
 

 
 

67.87 
8.17 

- 

 
 

75.21 
16.56 
3.86 

 
 

75.96 
15.67 
5.09 

- บริษัทขายหนงัและชิ 'นสว่นหนงัเบาะรถยนต์
ให้กบับริษัท โนโซมิ เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศ
ไทย) จํากดั ในราคาตลาดทั-วไป ซึ-งบริษัท
ดงักลา่ว กรรมการบริษัทจํานวน 1 ทา่นเป็นผู้
ถือหุ้นและกรรมการของบริษัทด้วย 

 

บริษัท ชยัวฒันา ทริม 
จํากดั 

บริษัทเข้าร่วมลงทนุ 
โดยถือหุ้นในสดัสว่น
ร้อยละ 52.50 และ
แตง่ตั 'งกรรมการจาก
บริษัทเข้าดํารง
ตําแหนง่กรรมการ
ด้วย 

บริษัทจ้างผลติและเย็บเบาะรถยนต์ 
-     ต้นทนุบริการ 
-     คา่บริการ 
-     เจ้าหนี 'คงค้าง ณ วนัสิ 'นงวด 
 
 

 
- 
- 
- 

 
47.29 
1.41 
32.62 

 
 

 
114.68 
1.54 
26.38 

 
 

- บริษัท จ้างบริษัท ชยัวฒันา ทริม จํากดั ผลติ
และเย็บเบาะรถยนต์ โดยอตัราคา่จ้างเป็นไป
ตามสญัญาและราคาตลาดทั-วไปเพื-อลด
ต้นทนุและควบคมุคา่ใช้จา่ยของบริษัท 

  บริษัทจดัสรรพื 'นที-ให้เช่าเพื-อประกอบ
ธุรกิจ 
-     รายได้คา่เช่า 
-     รายได้อื-น 
 

 
 
- 
- 

 
 

1.55 
- 

 
 

3.61 
1.81 

- บริษัทได้ทําสญัญาให้เช่าอาคารโรงงานกบั
บริษัท ชยัวฒันา ทริม จํากดั ในอตัราคา่เชา่
เดือนละ 0.30 ล้านบาท ซึ-งอตัราคา่เช่า
ดงักลา่วเป็นไปตามสญัญาและราคาตลาด
ทั-วไป 

37 



            

 

    

  การคํMาประกนัเงนิกู้ให้กบั บริษัท พลาทรัพย์ จาํกดั 

 
    บริษทัยอ่ยไดมี้การกูย้มืเงินจากสถาบนัการเงินแห่งหนึ�งในประเทศจาํนวน 62.5 ลา้นบาทในวนัที� 31 กรกฎาคม 
2540 และ 107.50 ลา้นบาท ในวนัที� 27 กรกฎาคม 2543 และเงินทุนหมุนเวยีนสาํหรับการดาํเนินธุรกิจของบริษทั รวมวงเงินทั?งสิ?น 
180 ลา้นบาท เพื�อใชส้าํหรับการจ่ายชาํระค่าซื?อสินทรัพย ์ก่อสร้างโรงงาน และเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษทัยอ่ย โดยบริษทัยอ่ย
ไดน้าํที�ดินและสิ�งปลูกสร้างของบริษทัย่อยจาํนองเป็นหลกัประกนัสําหรับเงินกูด้งักล่าว  โดยมีกรรมการของบริษทัและบริษทั 
 ชยัวฒันา แทนเนอรี�  กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) เขา้ร่วมคํ?าประกนั  
 
              สําหรับการเขา้คํ? าประกันเงินกู้ของบริษทัให้กับบริษทัย่อยนั?น เพื�ออาํนวยความสะดวกในการขอสินเชื�อจาก
สถาบนัการเงินของบริษทัย่อย เนื�องจากในช่วงเวลาดงักล่าวเป็นช่วงที�บริษทัยอ่ยเริ�มจดัตั?งและมีผลการดาํเนินงานขาดทุน การ
ขอรับการสนบัสนุนทางการเงินใดๆ จากสถาบนัการเงินในนามของบริษทัยอ่ยนั?นนอกเหนือจากการมีหลกัประกนัเป็นที�ดินและสิ�ง
ปลูกสร้างแลว้ทางสถาบนัการเงินจึงไดมี้การขอใหบ้ริษทัในฐานะผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัยอ่ยเขา้คํ?าประกนัเงินกูด้งักล่าว  
 

ชื�อบุคคล  และความเกี�ยวโยงกนัในแต่ละบริษัท 

 

• ความเกี�ยวขอ้งกนัของบุคคล 
1.  นายวรีะพล  ไชยธีรัตต ์  นอ้งชายของคนที� 2 
2.  นางวนิดา        สิกขมาน   พี�สาวของคนที� 1 
3   นางเสาวณี              ไชยธีรัตต ์               ภรรยาของคนที� 1 

 
 

• ความเกี�ยวโยงกนัในแต่ละบริษทั 
 
 

บริษัท ชัยวฒันา แทนเนอรี� กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ณ วนัที� 31 มกราคม  2557 

 

 
ชื�อ ตาํแหน่ง จาํนวนหุน้ สดัส่วนการถือหุน้(%) 

1.  บริษทั ไชยดียิ�ง จาํกดั - 57,547,050 15.929 
2.  นายวรีะพล   ไชยธีรัตต ์ ประธานกรรมการ 81,259,035 22.492 
3.  นางวนิดา     สิกขมาน กรรมการ 88,200 0.02 
4.  นางเสาวณี   ไชยธีรัตต ์ กรรมการ 108,350 0.03 
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บริษัท พลาทรัพย์ จาํกดั ณ วนัที� 31 ธันวาคม  2556 

 
ชื�อ ตาํแหน่ง จาํนวนหุน้ สดัส่วนการถือหุน้ 

1.  บริษทั ชยัวฒันา แทนเนอรี�  กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) - 14,999,993 99.99% 
2.  นายวรีะพล    ไชยธีรัตต ์ กรรมการ 1 - 
3.  นางวนิดา     สิกขมาน กรรมการ 1 - 
4.  นางเสาวณี   ไชยธีรัตต ์ กรรมการ 1 - 

 
บริษัท ไชยดยีิ�ง จาํกดั ณ วนัที� 31  ธันวาคม  2556 

 
                     ชื�อ ตาํแหน่ง จาํนวนหุน้ สดัส่วนการถือหุน้ 
1.  นายบุญชยั  ไชยธีรัตต ์ กรรมการ 2,330,000 51.78% 
2.  นางวนิดา    สิกขมาน กรรมการ 214,000 4.75% 

 
บริษัท ชัยวฒันา ทริม จาํกดั ณ วนัที� 31  ธันวาคม  2556 

 
                     ชื�อ ตาํแหน่ง จาํนวนหุน้ สดัส่วนการถือหุน้ 
1.  บริษทั ชยัวฒันา แทนเนอรี�  กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) - 262,499 52.50% 
2.  นายวรีะพล    ไชยธีรัตต ์ กรรมการ                 1 0.01 
3.  นางเสาวณี    ไชยธีรัตต ์ กรรมการ                 - - 

 
 

   การอนุมตักิารทาํรายการระหว่างกนั 

 
        ที�ผ่านมารายการระหว่างกนัของบริษทัจะเกิดขึ?นระหว่างบริษทักบับริษทัย่อยและกรรมการของบริษทั  โดย
รายการระหวา่งกนัที�เกิดขึ?นกบับริษทัยอ่ยจะเป็นธุรกรรมจากทางการคา้และการสนบัสนุนทางการเงินเป็นหลกั สาํหรับในส่วนของ
กรรมการของบริษทันั?น จะเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษทั ทั?งนี? การทาํรายการระหว่างกนัที�ผ่านมา บริษทัมีการ
กาํหนดอาํนาจดาํเนินการไวอ้ยา่งชดัเจนในการอนุมติัการทาํรายการระหวา่งกนั โดยไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั พร้อมทั?ง
กาํหนดไม่ให้ผูบ้ริหารมีส่วนในการอนุมติัรายการที�มีส่วนไดเ้สีย ซึ� งการกาํหนดอาํนาจอนุมติัไดมี้การพิจารณาทบทวนสมํ�าเสมอ 
เพื�อใหมี้ความคล่องตวัในการดาํเนินงาน  และมีระบบควบคุมภายในที�เพียงพอและเหมาะสม รวมทั?งบริษทัไดจ้ดัให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบเขา้มาพิจารณาและให้ความเห็นเกี�ยวกบัความเหมาะสมของรายการดงักล่าวดว้ย เพื�อดูแลไม่ให้เกิดความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์  
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  นโยบายการทาํรายการระหว่างกนัในอนาคต 

 

        หากในอนาคตมีรายการระหวา่งกนัเกิดขึ?น บริษทัจะยดึถือนโยบายที�จะดาํเนินการใหร้ายการระหวา่งกนั
ดงักล่าว ตั?งอยูบ่นพื?นฐานของความยติุธรรมและเหมาะสม รวมทั?งเป็นราคาที�ยติุธรรมสามารถเทียบเคียงกบัราคาตลาดที�ใชก้บัลูกคา้
ทั�วไปได ้รวมทั?งจะมีการจดัให ้คณะกรรมการตรวจสอบ ทาํหนา้ที�ในการดูแลใหก้ารทาํรายการระหวา่งกนัในอนาคตของบริษทั
และบริษทัยอ่ย หรือบุคคลที�เกี�ยวโยง หรือรายการที�อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนข์องบริษทัและบริษทัยอ่ย เป็นไปตาม
ลกัษณะการดาํเนินธุรกิจทั�วไป หรือเพื�อสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจของบริษทั โดยมุ่งเนน้เพื�อประโยชน์สูงสุดของบริษทัเป็นสาํคญั 
และผลตอบแทนที�บริษทัและบริษทัยอ่ยจะไดรั้บหรือจ่ายไปเป็นราคายติุธรรม (Fair  Market  value) 
 

ในกรณีที� รายการดงักล่าวกาํหนดใหบ้ริษทัตอ้งจดัทาํรายงานแจง้ต่อตลาดหลกัทรัพย ์และตอ้งขอมติอนุมติัจาก
ที�ประชุมผูถื้อหุ้น และแต่งตั?งที�ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื�อให้ความเห็นต่อผูถื้อหุ้น บริษทัจะดาํเนินการอย่างเคร่งครัด เพื�อให้
เป็นไปตามระเบียบขอ้กาํหนดของ ตลาดหลกัทรัพย ์แห่งประเทศไทย ในส่วนที�เกี�ยวกบัการทาํรายการที�เกี�ยวโยงกนั โดยจะยึด
หลกัการดงันี?  

� เป็นรายการที�ผา่นกระบวนการอนุมติัที�โปร่งใส โดยผูมี้ส่วนไดเ้สียไม่ไดมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจ 
� เป็นรายการที�กระทาํโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของบริษทั เสมือนการทาํรายการกบับุคคลภายนอก 
� มีระบบการติดตามและตรวจสอบที�ทาํใหม้ั�นใจไดว้า่การทาํรายการเป็นไปตามขั?นตอนที�ถูกตอ้ง 
 

      ทั? งนี? บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผูส้อบบัญชีของบริษัท หรือผูเ้ชี�ยวชาญอิสระ ในกรณีที�
คณะกรรมการตรวจสอบหรือผูส้อบบญัชีไม่มีความชาํนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันนั?น พิจารณาตรวจสอบและให้
ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคา ความสมเหตุสมผลของการทาํรายการ ตลอดจนการเปิดเผยขอ้มูลการทาํรายการที�เกี�ยวโยงกนั 
การไดม้าหรือจาํหน่ายทรัพยสิ์นที�สาํคญัของบริษทัหรือบริษทัย่อย เพื�อให้เป็นไปตามขอ้กาํหนดของ กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพยแ์ละขอ้บงัคบั ประกาศ คาํสั�ง หรือขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  รวมทั? งเป็นไปตาม
มาตรฐานการบญัชีที�กาํหนด โดยสมาคมนกับญัชีและผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย 
 

 

 

 

  

40 



            

 

    

  ข้อมูลทางการเงินที�สําคัญ 

 
งบการเงนิ 
 

(ก) สรุปรายงานการสอบบญัชี 
 
• รายงานของผูส้อบบญัชี สาํหรับงบการเงินปี 2554 ซึ� งตรวจสอบโดย นายสุรชยั ดาํเนินวงศ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต

เลขทะเบียน 4721 จากบริษทั อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จาํกัด ไดใ้ห้ความเห็นอย่างไม่มี
เงื�อนไขวา่ งบการเงินไดจ้ดัทาํขึ?นโดยถูกตอ้งตามที�ควรในสาระสาํคญั ตามหลกัการบญัชีที�รับรองทั�วไป และให้
สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1.2 ภายใตห้ัวขอ้ “ความไม่แน่นอนในการดาํเนินงานต่อเนื�อง” และกลุ่ม
บริษทัอยู่ระหว่างการปฏิบัติตามเงื�อนไขและขอ้ตกลงที�ระบุไวใ้นสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี? ตามหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ขอ้ 25 
 

• รายงานของผูส้อบบญัชี สาํหรับงบการเงินปี 2555 ซึ� งตรวจสอบโดย นายสุรชยั ดาํเนินวงศ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 4721 จากบริษทั อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จาํกดั ไดใ้ห้ความเห็นอยา่งมีเงื�อนไข
วา่ งบการเงินไดจ้ดัทาํขึ?นโดยถูกตอ้งตามที�ควรในสาระสําคญั ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ยกเวน้งบ
การเงินของกิจการร่วมคา้ ซึ�งถูกจาํกดัขอบเขตการตรวจสอบโดยสถานการณ์ เนื�องจากงบการเงินของกิจการร่วมคา้
ดงักล่าวยงัไม่ไดรั้บการตรวจสอบบญัชีจากผูส้อบบญัชีตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 13 และใหส้งัเกตหมาย
เหตุประกอบงบการเงินขอ้ 30 “เงินปันผลจ่าย”    และหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 31  “รายการปรับปรุงกาํไร
ต่อหุน้” 
 

• รายงานของผูส้อบบญัชีสาํหรับงบการเงินปี 2556 ซึ�งตรวจสอบโดย นางสาวเลฮมั ชินพนัธ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 7306 จากบริษทั อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จาํกดั ไดใ้ห้ความเห็นอยา่งมีเงื�อนไข
วา่ งบการเงินไดจ้ดัทาํขึ?นโดยถูกตอ้งตามที�ควรในสาระสําคญั ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ยกเวน้งบ
การเงินของบริษทัยอ่ยที�ไม่ไดเ้ขา้สงัเกตการณ์ตรวจนบัสินคา้คงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2555  เนื�องจาก ณ เวลา
ดงักล่าวเป็นวนัที�ก่อนที�จะไดรั้บแต่งตั?งเป็นครั? งแรกใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัยอ่ยจึงไม่สามารถระบุถึงผลของ
รายการปรับปรุงที�อาจจาํเป็นต่อจาํนวนเงินที�แสดงในงบการเงินของบริษทัย่อยสาํหรับรายการดงักล่าว และให้
สงัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 5 เกี�ยวกบัการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชี เนื�องจากการนาํมาตรฐานการ
บญัชีฉบบัที� 12 เรื�องภาษีเงินได ้ 
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 (ข.1)  ตารางสรุปงบการเงินรวมของบริษทั และบริษทัยอ่ย           
  
                           (หน่วย : ลา้นบาท) 

รายการ งบตรวจสอบ งบตรวจสอบ งบตรวจสอบ 
 2554 % 2555 % 2556 % 

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 
ลูกหนี?การคา้และตั�วเงินรับ – สุทธิ 
สินคา้คงเหลือ 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอื�น 
เงินฝากประจาํที�นาํไปคํ?าประกนั 
เงินลงทุนกิจการร่วมคา้ 
เงินลงทุนระยะยาวอื�น  
ที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ 
สินทรัพยอื์�น 
สินทรัพย์รวม 

4.48 
64.13 

359.48 
36.35 
2.20 

- 
0.64 

714.01 
54.36 

1,235.65 

0.36 
5.19 
29.09 
2.94 
0.18 

- 
0.05 
57.78 
4.40 

100.00 

5.50 
260.55 
525.98 
12.27 
2.20 
17.69 
25.48 

718.52 
54.50 

1,622.69 

0.34 
16.06 
32.41 
0.76 
0.14 
1.09 
1.57 
44.28 
3.36 

100.00 

4.11 
138.56 
431.90 
9.07 
2.20 

- 
37.92 
747.20 
57.55 

1,428.50 

0.29 
9.70 
30.23 
0.63 
0.15 

- 
2.65 
52.31 
4.04 

100.00 

เงินเบิกเกินบญัชี และเงินกูย้มืระยะสั?น 
จากสถาบนัการเงิน 
เจา้หนี?การคา้ – อื�นๆ 
หนี? สินระยะยาวที�ครบกาํหนดชาํระในหนึ�งปี 
หนี? สินตามสญัญาเช่าการเงินที�ครบกาํหนด
ชาํระในหนึ�งปี 
หนี? สินหมุนเวยีนอื�น 
หนี? สินหมุนเวยีนรวม 
เงินกูย้มืระยะยาว 
หนี? สินตามสญัญาเช่าการเงินสุทธิ 
หนี? สินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานระยะยาว 
หนีMสินรวม 

 
312.51 
182.26 

1.47 
3.87 

 
0.53 

517.46 
83.38 
6.11 
60.80 
11.21 

682.82 

 
25.29 
14.75 
0.12 
0.31 

 
0.04 
41.88 
6.79 
0.49 
4.92 
0.91 
55.26 

 
330.72 
388.08 

6.95 
4.37 

 
6.89 

737.21 
79.13 
3.55 
64.19 
7.35 

893.22 

 
20.38 
23.92 
0.43 
0.27 

 
0.42 
45.43 
4.88 
0.22 
3.96 
0.45 
55.05 

 
328.87 
202.20 
8.56 
7.95 

 
4.34 

551.93 
75.85 
9.90 
62.05 
9.79 

710.12 

 
23.02 
14.15 
0.60 
0.56 

 
0.30 
38.64 
5.31 
0.69 
4.34 
0.69 
49.71 

ทุนจดทะเบียน 
ทุนที�ออกและเรียกชาํระแลว้ 
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 
องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถื้อหุน้ 
กาํไร(ขาดทุน)สะสม 
ส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 

348.75 
236.34 

1.37 
141.87 
29.86 

- 
552.83   

28.22 
19.13 
0.11 
11.48 
2.42 

- 
44.74 

426.94 
328.42 
163.18 
141.87 
96.01 

- 
729.48  

26.31 
20.24 
10.06 
8.74 
5.92 

- 
44.95 

459.78 
361.24 
163.18 
141.87 
37.56 
14.54 

718.38  

32.19 
25.29 
11.42 
9.93 
2.63 
1.02 
50.29 
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รายการ 
 

งบตรวจสอบ 
2554 

 
% 

งบตรวจสอบ 
2555 

 
% 

งบตรวจสอบ 
2556 

 
% 

รายไดจ้ากการขายและบริการ 
กาํไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปลี�ยน 
กาํไรจากการปรับโครงสร้างหนี?  
รายไดอื้�น 
ตน้ทุนขายและบริการ 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 
ตน้ทุนทางการเงิน 
กาํไร(ขาดทุน) สุทธิ 

766.28 
- 
- 

8.55 
628.91 
83.16 
34.73 
27.68 

100.00 
- 
- 

1.12 
82.07 
10.85 
4.53 
3.61 

1,281.71 
7.51 
3.54 
17.41 

1,097.83 
111.90 
28.44 
85.95 

100.00 
0.59 
0.28 
1.36 
85.65 
8.73 
2.22 
6.71 

904.93 
5.14 

- 
25.54 
830.05 
91.68 
29.83 
-19.78 

100.00 
0.57 

- 
2.82 
91.73 
10.13 
3.30 
-2.19 

หมายเหตุ  :  ปี 2554 และปี 2555 ปรับปรุงใหม่เพื�อแสดงเปรียบเทียบกบัปี 2556 
 

(ข.2)  ตารางสรุปงบกระแสเงินสดของบริษทั และบริษทัยอ่ย              
       (หน่วย : ลา้นบาท) 

รายการ งบตรวจสอบ งบตรวจสอบ งบตรวจสอบ 
 2554 2555 2556 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมการดาํเนินงาน 
กาํไร(ขาดทุน)สุทธิก่อนภาษีเงินไดส้าํหรับงวด 
ปรับกระทบกาํไร(ขาดทุน)สุทธิเป็นเงินสดรับ(จ่าย) 

- ขาดทุน(กาํไร)จากการขายสินทรัพย ์
-    ขาดทุน(กาํไร)จากอตัราแลกเปลี�ยนที�ยงัไม่เกิดจริง 
- หนี? สูญและหนี?สงสยัจะสูญ 

         -   ค่าเสื�อมราคา 
    -   ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินคา้ 
    -   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
    -   กาํไรจากการปรับโครงสร้างหนี?  

การเปลี�ยนแปลงของสินทรัพยด์าํเนินงาน 
(เพิ�มขึ?น)ลดลงในลูกหนี?การคา้และตั�วเงินรับ 
(เพิ�มขึ?น)ลดลงในลูกหนี?กรมสรรพากร 
(เพิ�มขึ?น)ลดลงในสินคา้คงเหลือ-สุทธิ 
(เพิ�มขึ?น)ลดลงในสินทรัพยห์มุนเวยีนอื�น-สุทธิ 
(เพิ�มขึ?น)ลดลงในสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื�น-สุทธิ 
เพิ�มขึ?น(ลดลง)ในเจา้หนี?การคา้และตั�วเงินจ่าย 
เพิ�มขึ?น(ลดลง)ในหนี? สินหมุนเวยีนอื�น 
เงนิสดสุทธิที�ได้รับ(ใช้ไป)จากกจิกรรมดาํเนินงาน 

 
28.03 

 
(1.05) 
(3.20) 
0.47 
26.78 
21.43 

- 
- 
 

96.54 
- 

(28.82) 
1.53 

(0.02) 
(16.13) 

- 
115.52 

 
100.29 

 
(5.04) 

- 
(0.75) 
24.71 

(23.89) 
(24.84) 

3.54 
 

(207.19) 
- 

(142.61) 
(1.92) 

- 
188.29 
(0.093) 
(105.88) 

 
-20.85 

 
0.01 

(0.18) 
(2.94) 
21.13 
17.64 

(12.43) 
- 
 

126.56 
- 

76.44 
3.23 

(2.44) 
(195.44) 

1.78 
19.81 
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รายการ งบตรวจสอบ งบตรวจสอบ งบตรวจสอบ 
 2554 2555 2556 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน 
เงินลงทุนในกิจการร่วมคา้โดยวธีิส่วนไดเ้สียลดลง 
ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมเพิ�มขึ?น 
เงินสดจ่ายจากการซื?อสินทรัพยถ์าวร 
เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถ์าวร 
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน 
เงนิสดสุทธิที�ได้รับ(ใช้ไป)จากกจิกรรมลงทุน 

 
- 
- 

(17.94) 
5.56 

- 
(11.85) 

 
- 
- 

(30.21) 
10.80 
24.84 
15.12 

 
10.61 
14.54 

(44.19) 
6.48 
12.43 
(0.64) 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ 
เงินเบิกเกินบญัชี และเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินเพิ�มขึ?น (ลดลง) 
จ่ายชาํระหนี? เจา้หนี?ตามสญัญาประนีประนอม 
เพิ�มขึ?น(ลดลง) เงินกูย้มืระยะยาว 
เพิ�มขึ?น (ลดลง) เงินกูย้มืระยะสั?นจากบุคคลอื�น  
จ่ายปันผล 
จ่ายคืนหนี? สินตามสญัญาเช่าทางการเงิน 
ออกหุน้สามญั 
เงนิสดสุทธิที�ได้รับ(ใช้ไป)จากกจิกรรมจดัหาเงนิ 

 
(97.56) 

- 
(5.00) 
(8.50) 

- 
(3.00) 

- 
(114.07) 

 
18.38 

- 
(1.54) 

- 
(16.41) 
(4.13) 
110.50 
91.80 

 
(2.99) 

- 
(6.90) 

- 
(36.47) 
(6.89) 
32.82 

(20.43) 

ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงของอตัราแลกเปลี�ยนในเงินสดและเงินฝาก
ธนาคาร 
เงินสดและเงินฝากธนาคารเพิ�มขึ?น(ลดลง)สุทธิ 
เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วนัตน้งวด 
เงนิสดและเงนิฝากธนาคาร ณ วนัสิMนงวด 

 
(0.02) 
(10.40) 
14.90 
4.48 

 
(0.02) 
1.04 
4.48 
5.50 

 
(0.14) 
(1.26) 
5.50 
4.11 

หมายเหตุ :  ปี 2554 และปี 2555 ปรับปรุงใหม่เพื�อแสดงเปรียบเทียบกบัปี 2556 
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               (ค.)  ตารางแสดงอตัราส่วนทางการเงินที�สาํคญั 

 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556  

อตัราส่วนสภาพคล่อง  (Liquidity Ratio) 
อตัราส่วนสภาพคล่อง  
อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว  
อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด 
อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหนี?การคา้  
ระยะเวลาเก็บหนี? เฉลี�ย  
อตัราส่วนหมุนเวยีนสินคา้คงเหลือ  
ระยะเวลาขายสินคา้เฉลี�ย  
อตัราส่วนหมุนเวยีนเจา้หนี?   
ระยะเวลาชาํระหนี?   
Cash Cycle  

 
0.90 
0.14 
0.20 
6.51 
55 

9.27 
39 

4.08 
88 
6 

 
1.10 
0.37 

(0.17) 
7.66 
47 

12.18 
30 

3.86 
93 
- 

 
1.06 
0.26 
0.07 
6.53 
55 

9.30 
39 

4.11 
87 
7 

 
เท่า 
เท่า 
เท่า 
เท่า 
วนั 
เท่า 
วนั 
เท่า 
วนั 
วนั 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร  (Profitability Ratio) 
อตัรากาํไรขั?นตน้  
อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน  
อตัรากาํไรอื�น 
อตัราส่วนเงินสดต่อการทาํกาํไร 
อตัรากาํไรสุทธิ * 
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้  

 
17.93 
14.65 
1.10 

102.92 
3.61 
4.70 

 
14.35 
5.62 
4.67 

(147.10) 
6.71 
12.22 

 
8.27 

(1.86) 
3.70 

123.32 
(2.43) 
(3.04) 

 
% 
% 
% 
% 
% 
% 

อตัราส่วนประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน  (Efficiency Ratio) 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร 
อตัราการหมุนของสินทรัพย ์** 

 
2.18 
7.82 
0.61 

 
6.01 
13.49 
0.94 

 
(1.44) 
(2.64) 
0.59 

 
% 
% 

เท่า 
อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ  (Financial Policy Ratio) 
อตัราส่วนหนี? สินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 
อตัราส่วนความสามารถชาํระดอกเบี?ย  
อตัราการจ่ายเงินปันผล 

 
1.01 
4.34 

- 

 
1.04 

(2.22) 
19 

 
0.99 
0.56 

- 

 
เท่า 
เท่า 
% 

หมายเหตุ :   * อตัรากาํไรสุทธิ = กาํไรสาํหรับปี/รายไดร้วม 
  ** อตัราการหมุนของสินทรัพย ์= รายไดร้วม/สินทรัพยร์วม (เฉลี�ย) 
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       การวเิคราะห์และคําอธิบายของฝ่ายจัดการ 

   
คาํอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

 

ภาพรวมผลการดาํเนินงาน 
ในปี 2556 บริษทัมีรายไดจ้ากการขายและบริการจาํนวน 904.93 ลา้นบาท เปรียบเทียบกบัปี 2555 บริษทัมีรายไดจ้ากการ

ขายและบริการจาํนวน 1,281.71 ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 376.78 ลา้นบาทหรือลดลงร้อยละ 29.40    เนื�องจาก ปี 2554-2555 รัฐบาล
ประกาศนโยบายรถคนัแรก มีการแนะนาํรถยนตรุ่์นใหม่สู่ตลาดรถส่งผลใหบ้ริษทัเร่งการผลิตและส่งมอบสินคา้เพื�อให้ทนัต่อความ
ตอ้งการของลูกคา้ ทาํให้ยอดขายในปี 2555 เพิ�มขึ?นจากปี 2554 คิดเป็นร้อยละ 69  ต่อมาปี 2556 อุตสาหกรรมยายยนตไ์ดเ้กิดการ
ชะลอตวัลง เนื�องจากหมดนโยบายรถคนัแรกประกอบกบัราคาวตัถุดิบหนังและเคมีปรับราคาเพิ�มขึ?น  ส่งผลให้ปี 2556 ผลการ
ดาํเนินงานของบริษทัขาดทุน 
 

การวเิคราะห์ผลการดาํเนินงานที�ผ่านมา  
 

การวเิคราะห์รายได้ 
 รายไดจ้ากการขายและบริการของบริษทัในปี 2556 ลดลงจากปี 2555 โดยบริษทัมีรายไดจ้ากการขายและบริการในปี 2555 
เท่ากบั 1,281 ลา้นบาท   ปี 2556 บริษทัมีรายไดจ้ากการขายเท่ากบั 906 ลา้นบาท  สาเหตุที�รายไดใ้นปี 2556 ลดลง   เนื�องจากการ
รายไดห้ลกัของบริษทักบัรายไดจ้ากธุรกิจผลิตเบาะหนงั  และชิ?นส่วนสาํหรับรถยนตล์ดลงมากกวา่ร้อยละ 35 จากการชะลอตวัของ
อุตสาหกรรมยานยนตห์ลงัจากหมดนโยบายรถคนัแรก  

  ตารางแสดงแหล่งที�มาของรายไดจ้ากการขายแยกตามผลิตภณัฑ ์                 (หน่วย : ลา้นบาท) 

แหล่งที�มาของรายได้ 2554 2555 2556 

ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ 41 75 50 

ธุรกิจผลิตหนงัสตัวฟ์อกและรับจา้งฟอกหนงั 285 430 312 

ธุรกิจผลิตของเล่นสตัวเ์ลี?ยง 98 94 109 

ธุรกิจผลิตเบาะหนงัและชิ?นส่วนหนงัสาํหรับรถยนต ์ 342 683 434 

รวม 766 1,282 905 

 
ต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

 ตน้ทุนขายและบริการของบริษทัเพิ�มขึ?น โดยมีมูลค่าตน้ทุนเท่ากบั  628.91, 1,097.83 และ 830.05 ลา้นบาทในปี 2554, 
2555 และ 2556 ตามลาํดบั ซึ� งจากขอ้มูลขา้งตน้ หากพิจารณาในรูปสัดส่วนต่อรายไดพ้บวา่ ตน้ทุนขายเมื�อเทียบกบัรายไดจ้ากการ
ขายของบริษทัมีสดัส่วนที�เพิ�มขึ?นโดยตน้ทุนขายของบริษทัคิดเป็นร้อยละ 82.07, 85.65 และ 91.73 เมื�อเทียบกบัรายไดจ้ากการขายใน
ปี 2554, 2555 และ 2556 ตามลาํดบั 
 สาเหตุของตน้ทุนที�เพิ�มขึ?น เนื�องจากภาวะเศรษฐกิจส่งผลให้ราคาวตัถุดิบหนังและเคมีซึ� งเป็นวตัถุดิบหลกัในการผลิต
เพิ�มขึ?น บริษทัไดต้ระหนกัถึงปัญหาในขอ้นี?  และไดมี้การวางแนวทางในการแกปั้ญหาเรื�องราคาวตัถุดิบที�ปรับตวัและทรงตวัอยูใ่น
ระดบัสูงโดยการเฝ้าติดตามราคาวตัถุดิบอย่างใกลชิ้ด  และบริษทัจะซื?อวตัถุดิบมาเก็บสํารองไวใ้นช่วงเวลาที�คาดการณ์ว่า ราคา
วตัถุดิบมีแนวโนม้ที�จะปรับตวัสูงขึ?น อีกทั?งบริษทัยงัคงมีการพฒันาและคิดคน้วิธีการประหยดัพลงังานเพี�อควบคุมตน้ทุนรวมถึง
ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพเพิ�มขึ? นตลอดเวลา   อีกทั? งใช้กลยุทธ์ในการเจรจาต่อรองราคาวตัถุดิบอย่างมี
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ประสิทธิภาพมากขึ?น อยา่งไรก็ตามแมม้าตรการต่างๆ จะถูกกาํหนดและใชอ้ยา่งเป็นระบบ แต่ภาวะที�ค่าครองชีพ, ค่าแรงงานและ
เศรษฐกิจโดยรวมปรับตวัเพิ�มขึ?น จึงทาํใหต้น้ทุนการผลิตสินคา้เพิ�มขึ?น  

สาํหรับค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานของบริษทัตั?งแต่ปี 2554, 2555 และ 2556 มีมูลค่าเท่ากบั 83.16, 111.90  และ 91.68 ลา้น
บาทตามลาํดับหรือคิดเป็นร้อยละ 10.85, 8.73 และ 10.13 ของรายไดจ้ากการขาย ทั? งนี? อตัราส่วนร้อยละของค่าใช้จ่ายในการ
ดาํเนินงานของบริษทัต่อรายไดจ้ากการขายและบริการลดลงอยา่งต่อเนื�องตั?งแต่ปี 2552  เนื�องจากบริษทัสามารถควบคุมค่าใชจ่้าย
ต่างๆ ในการบริหารไดดี้ขึ?น โดยมุ่งเน้นการทาํงานเป็นทีมเพิ�มมากขึ?นเพี�อให้พนักงานไดเ้กิดการเรียนรู้ในองค์กรและมีความ
จงรักภกัดีต่อองคก์ร รวมถึงการสื�อสารใหพ้นกังานเขา้ใจถึงภาวะวกิฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้พนกังานทุกคนร่วมมือกนัที�จะ
ฝ่าฟันภาวะวิกฤติการณ์ดงักล่าวให้ผ่านพน้ไปไดด้ว้ยดี อย่างไรก็ตามในปี 2556 บริษทัมีอตัราส่วนค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานต่อ
รายไดจ้ากการขายและบริการเพิ�มขึ?นจากปี2555แต่ลดลงจากปี 2554 

 
อตัรากาํไรขัMนต้น, อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน และกาํไรสุทธิ 

 ในปี 2555 และปี 2556 บริษทัมีอตัราส่วนกาํไรขั?นตน้ร้อยละ 14.35  และ 8.27 ของรายไดจ้ากการขายตามลาํดบั ซึ� งสาเหตุ
หลกัที�อตัรากาํไรขั?นตน้ของบริษทัในปี 2556 ลดลงเนื�องจากราคาวตัถุดิบหนงัและเคมีจึงเป็นวตัถุดิบหลกัที�ใชใ้นการผลิตปรับตวั
เพิ�มขึ?น ส่งผลให้ธุรกิจที�ใชว้ตัถุดิบหนังเป็นวตัถุดิบหลกัมีกาํไรขั?นตน้ลดลง สําหรับธุรกิจของเล่นสัตวเ์ลี? ยงมีอตัรากาํไรขั?นตน้
เพิ�มขึ? นจากปี 2555 โดยอัตรากําไรข้างต้นร้อยละ 16.55  ขณะที�ปี 2556 อัตรากาํไรข้างต้นร้อยละ 22.52 เนื�องจากการปรับ
กระบวนการผลิตและใชเ้ทคโนโลยี�ที�ทนัสมยั ประหยดัพลงังาน 
 

ตารางแสดงอตัรากาํไรขั?นตน้แยกตามผลิตภณัฑข์องบริษทั                  (หน่วย : ร้อยละ) 

ธุรกจิตามผลติภัณฑ์ของบริษัท ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

ธุรกิจผลิตเฟอร์นิเจอร์หนงั 26.76 27.59 18.72 

ธุรกิจผลิตหนงัสตัวฟ์อกและรับจา้งฟอกหนงั 23.58 14.15 2.58 

ธุรกิจผลิตของเล่นสตัวเ์ลี?ยง (0.02) 16.55 22.92 

ธุรกิจผลิตเบาะรถยนตแ์ละชิ?นส่วน 
ของสาํหรับรถยนต ์

17.83 12.71 7.48 

 
 สาํหรับผลการดาํเนินงาน บริษทัมีกาํไรสุทธิในปี 2554 เท่ากบั 27.68 ลา้นบาทหรือคิดเป็นอตัราส่วนกาํไรสุทธิต่อรายได้

เท่ากบัร้อยละ 3.61  และบริษทัมีกาํไรในปี 2555 เท่ากบั 85.95 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราส่วนกาํไรสุทธิต่อรายไดเ้ท่ากบัร้อยละ 
6.71  สาํหรับปี 2556 บริษทัมีขาดทุนสุทธิเท่ากบั 19.78 ลา้นบาทหรือคิดเป็นอตัราส่วนขาดทุนสุทธิต่อรายไดเ้ท่ากบัร้อยละ2.19 ซึ� ง
สาเหตุหลกัที�ทาํให้บริษทัมีผลการดาํเนินงานลดลงในปี 2556 เนื�องจากอุตสาหกรรมยานยนต์เกิดการชะลอตวัลงหลงัจากหมด
นโยบายรถคนัแรก ประกอบกบัตน้ทุนวตัถุดิบหนงัและเคมีซึ�งเป็นวตัถุดิบหลกัในการผลิตปรับราคาเพิ�มขึ?น ส่งผลใหต้น้ทุนขายของ
บริษทัเพิ�มขึ?น โดยในปี 2556 คิดเป็นร้อยละ 91.73 เมื�อเทียบกบัรายไดจ้ากการขาย ซึ�งเพิ�มขึ?นจากปี 2555 ที�มีสดัส่วนตน้ทุนขายเทียบ
กบัรายไดจ้ากการขายอยูที่�ร้อยละ 85.65 ปี 2556 บริษทัมีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารจาํนวน 91.68 ลา้นบาท เปรียบเทียบกบัปี 
2555 บริษทัมีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารจาํนวน 111.90 ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 20.22 ลา้นบาท เนื�องจากค่าใชจ่้ายในการขาย
โดยเฉพาะค่าใชจ่้ายส่งออกลดลง แต่อยา่งไรก็ตามในปี 2556 บริษทัมีอตัราส่วนค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานของบริษทัต่อรายไดจ้าก
การขายและบริการเพิ�มขึ?นจากปีก่อนหนา้เล็กนอ้ย นอกจากนี?บริษทัรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากการลงทุนในกิจการร่วมคา้สาํหรับปี 
2556 และปี 2555 จาํนวน 7.08 ลา้นบาท และ 6.06 ลา้นบาท ตามลาํดบั และเมื�อวนัที� 17 ธนัวาคม 2556 บริษทัไดซื้?อหุ้นสามญัของ
กิจการร่วมคา้ดงักล่าว จากผูถื้อหุน้รายหนึ�งเพิ�มเติม ทาํใหส้ดัส่วนการถือหุน้ของบริษทัในกิจการร่วมคา้เพิ�มขึ?นจากร้อยละ 47.5 เป็น 
ร้อยละ 52.5 และเป็นผลให ้บริษทัดงักล่าวเปลี�ยนสถานะจากกิจการร่วมคา้เป็นบริษทัยอ่ย 
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ฐานะทางการเงนิ 

 

       ส่วนประกอบของสินทรัพย์ 

 
บริษทัและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยร์วม ณ 31 ธนัวาคม 2556 เท่ากบั 1,428.50 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 12 จากปีก่อน  ทั?งนี?

สินทรัพยส่์วนใหญ่ของบริษทั ประกอบดว้ย สินทรัพยถ์าวร ไดแ้ก่ ที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ร้อยละ 52.31 สินคา้คงเหลือร้อยละ 
30.23 และลูกหนี?การคา้ร้อยละ 9.70 ของสินทรัพยท์ั?งหมดโดยรายละเอียดสินทรัพยข์องบริษทัและบริษทัยอ่ยสาํหรับปี 2555 และ 
ปี 2556 มีสดัส่วนตามตารางขา้งล่าง  

 

รายการสินทรัพย์ 

จาํนวนเงนิ  

(ล้านบาท) 

ณ 31 ธันวาคม 2555 

สัดส่วนต่อสินทรัพย์

รวม (%) 

จาํนวนเงนิ  

(ล้านบาท) 

ณ 31 ธันวาคม 2556 

สัดส่วนต่อสินทรัพย์

รวม (%) 

เงินสด 5.50 0.34 4.11 0.29 
ลูกหนี?การคา้  260.55 16.06 138.56 9.70 
สินคา้คงเหลือ 525.98 32.41 431.90 30.23 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอื�น 12.27 0.76 9.07 0.63 
รวมสินทรัพย์หมนุเวยีน 804.30 49.57 583.64 40.85 
เงินลงทุนระยะยาว 25.48 1.57 37.92 2.65 
เงินฝากธนาคารคํ?าประกนั 2.20 0.14 2.20 0.15 
สินทรัพยถ์าวร 718.52 44.28 747.2 52.31 
สินทรัพยอื์�น* 72.19 4.44 57.55 4.04 
รวมสินทรัพย์ 1,622.69 100.00 1,428.50 100.00 

 
• สินทรัพยอื์�น ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2556 ประกอบดว้ยที�ดินที�ไม่ไดใ้ชใ้นการดาํเนินงานเป็นหลกั ซึ�งไดแ้ก่ ที�ดินที�ซื?อจากบุคคล

ที�เกี�ยวขอ้งมูลค่า 53.36 ลา้นบาท และเงินลงทุนในกิจการร่วมคา้สุทธิ 17.69 ลา้นบาท อยา่งไรก็ตาม เมื�อวนัที� 17 ธนัวาคม 2556 
บริษทัไดซื้?อหุน้สามญัในกิจการร่วมคา้ดงักล่าวเพิ�มขึ?นจากร้อยละ 47.5 เป็นร้อยละ 52.5 และเป็นผลใหกิ้จการร่วมคา้เปลี�ยน
สถานะเป็นบริษทัยอ่ย 
 

นอกเหนือจากสินทรัพยร์ายการดงักล่าวขา้งตน้แลว้ บริษทัไดมี้การลงทุนในบริษทัยอ่ย คือ บริษทั พลาทรัพย ์จาํกดั โดย
บริษทัถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 100.00 และบริษทั ชยัวฒันา ทริม จาํกดั ในสดัส่วนร้อยละ 52.5 โดยรายละเอียดมีดงันี?  

 

 บริษัท พลาทรัพย์ จาํกดั 
ในปี 2538 บริษัท ชัยวฒันาแทนเนอรี�  กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ได้มีนโยบายที�จะขยายการลงทุน รวมทั? งการเพิ�ม

สายการผลิตผลิตภณัฑ์ใหม่ที�ทาํจากหนังสัตวฟ์อก ซึ� งบริษทัไดมี้การเริ�มเจรจากบัผูผ้ลิตชิ?นส่วนที�ใชใ้นอุตสาหกรรมรถยนต์ถึง
ความเป็นไปไดใ้นนโยบายดงักล่าวและไดมี้การทดสอบคุณภาพผลิตภณัฑ์ในเบื?องตน้เป็นที�เรียบร้อย เพื�อรองรับการขยายการ
ลงทุนดงักล่าว บริษทัจึงไดเ้ริ�มพิจารณาทาํเลที�ตั?งที�จะขยายกาํลงัการผลิต โดยในปี 2539 บริษทัไดเ้ขา้ถือหุ้นในบริษทัพลาทรัพย ์
จาํกดั ในสดัส่วนร้อยละ 40 
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 ในปี 2547 บริษทัไดล้งทุนเพิ�มใน บริษทั พลาทรัพย ์จาํกดั โดยซื?อหุน้สามญัเพิ�มทุนอีกจาํนวน 3 ลา้นหุ้น มูลค่าที�ตราไว้
หุน้ละ 10 บาท เป็นจาํนวนเงินรวม 30 ลา้นบาท ทาํใหบ้ริษทัมีสดัส่วนการถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 85.60 
 
 สาํหรับในปี 2548    บริษทั ชยัวฒันา แทนเนอรี�  กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)     ไดซื้?อเงินลงทุนในบริษทั พลาทรัพย ์จาํกดั
เพิ�มเติมจากผูถื้อหุน้เดิม   เป็นจาํนวนเงิน 21,599,930 บาท ที�ราคาพาร์ (มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 10.00 บาท)  
 โดยบริษทัพิจารณาถึงผลการดาํเนินงานที�มีแนวโนม้ที�ดีขึ?นของ บริษทั พลาทรัพย ์จาํกดั ซึ�งไดมี้ส่วนช่วยสนบัสนุนการ
ขยายธุรกิจของบริษทัไดเ้ป็นอยา่งดีในช่วงที�ผ่านมา ประกอบกบั ในอดีตที�ผ่านมา บริษทัในฐานะผูถื้อหุ้นรายใหญ่ซึ� งมีฐานะทาง
การเงินที�มั�นคงไดมี้ส่วนช่วยสนบัสนุนทางการเงินและการคํ?า-ประกนัเงินกูใ้ห้แก่ บริษทั พลาทรัพย ์จาํกดั มาตลอดแต่เพียงผูเ้ดียว 
เพื�อใหเ้กิดผลประโยชน์สูงสุดแก่บริษทัทั?งในแง่ของความเสี�ยงและผลตอบแทนแลว้ ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัจึงเห็นควรที�จะ
เขา้ถือหุ้นในบริษทั พลาทรัพย ์จาํกดั เพิ�มขึ?นจากเดิม ดงันั?นภายหลงัจากที�ผูบ้ริหารของบริษทัไดท้าํการศึกษาขอ้มูลของบริษทั
โอกาสทางธุรกิจในอนาคตรวมถึงแนวโน้มของผลประกอบการที�จะดีขึ?นอยา่งต่อเนื�อง ควบคู่กบัแนวโน้มของผลตอบแทนใน
อนาคตแลว้ จึงไดท้าํการตดัสินใจซื?อหุน้ของ บริษทั พลาทรัพย ์จาํกดั จาก บริษทั เลทเธอร์ไลน์ โปรดกัส์ จาํกดั ที�ราคาหุน้ละ 10.00 
บาท ซึ� งผลตอบแทนที�คาดว่าจะไดรั้บเมื�อเทียบกับเงินลงทุนดังกล่าวแลว้ คาดว่าจะเกิดประโยชน์ต่อบริษทัในระยะยาว และ
ภายหลงัการลงทุนเพิ�ม ทาํใหบ้ริษทัมีสดัส่วนการถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 99.99  
 
 เมื�อกลางปี 2550 บริษทัพลาทรัพย ์จาํกดั ไดเ้ปลี�ยนนโยบายทางธุรกิจเป็นการให้เช่าพื?นที�  ซึ� งนโยบายการดาํเนินธุรกิจ
ดงักล่าว  ส่งผลใหบ้ริษทัมีผลการดาํเนินงานที�ดีขึ?น 
 

ทั?งนี?  บริษทั ชยัวฒันา แทนเนอรี�  กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ไดมี้การแต่งตั?งกรรมการของบริษทัจาํนวน 2 ท่าน เขา้ดาํรง
ตาํแหน่งเป็นกรรมการในบริษทัยอ่ย  
 

ฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงานของ บริษทั พลาทรัพย ์จาํกดั                (หน่วย : ลา้นบาท) 

รายการ ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

รายไดค้่าเช่า 11.67 6.86 8.96 
รายไดอื้�น 0.02 4.89 7.50 
รวมรายได ้ - - - 
ตน้ทุนบริการ 4.28 4.38 4.34 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 0.56 1.58 2.67 
ตน้ทุนทางการเงิน 7.20 6.33 5.56 
ภาษีนิติบุคคล 0.35 0.33 1.07 

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิ (0.70) (0.86) 2.81 

สินทรัพยห์มุนเวยีนรวม 43.12 5.40 7.33 
สินทรัพยร์วม 257.51 214.43 208.07 
หนี? สินหมุนเวยีนรวม 107.21 69.25 63.36 
หนี? สินรวม 196.10 153.88 144.71 
ทุนที�ชาํระแลว้ 150.00 150.00 150.00 
กาํไร(ขาดทุนสุทธิ)สะสม (88.59) (89.45) (86.65) 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 61.41 60.55 63.35 
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 ผลการดาํเนินงานของ บริษทั พลาทรัพย ์จาํกดั ตั?งแต่จดัตั?งบริษทั ในปี 2539 บริษทัยอ่ยประสบภาวะขาดทุนจากอตัรา
แลกเปลี�ยนจาํนวน 152.76 ลา้นบาทในปี 2540 ซึ� งเป็นปีที�ประเทศไทยประสบปัญหาทางดา้นเศรษฐกิจและวิกฤติการณ์ทางดา้น
การเงิน จากเหตุการณ์ดงักล่าวไดส่้งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทั โดยบริษทัยอ่ยมีผลขาดทุน
สะสมเกินทุนที�ชาํระแลว้รวมถึงการยกเลิกโครงการขยายการลงทุนในผลิตภณัฑเ์บาะหนงัและชิ?นส่วนหนงัรถยนตข์องบริษทัยอ่ย
ซึ�งส่งผลกระทบต่อรายไดที้�คาดวา่จะเกิดขึ?นของบริษทัตลอดจนภาระทางดา้นดอกเบี?ยจ่าย  ทาํใหบ้ริษทัมีผลการดาํเนินงานขาดทุน
มาตลอดและภายหลงัจากการเปลี�ยนนโยบายทางธุรกิจ เป็นการให้เช่าพื?นที� ตั?งแต่กลางปี 2550ส่งผลให้ผลการดาํเนินงานของ
บริษทัดีขึ?น ปี 2554 มีผลประกอบการขาดทุนสุทธิ 0.70 ลา้นบาทเนื�องจากในระหวา่งปี 2554 ลูกคา้หลายรายไดรั้บผลกระทบนํ? า
ท่วมโรงงานทาํให้ตอ้งปิดโรงงานและหยดุการผลิตลงจากภาวะวิกฤติการณ์สึนามิและนํ? าท่วม ดงันั?นบริษทั  ชยัวฒันา แทนเนอรี�  
กรุ๊ป จาํกดั(มหาชน) จึงเจรจาขอลดพื?นที�การเช่าลงทาํใหย้อดรายไดข้องบริษทั พลาทรัพย ์จาํกดั ลดลง และปี 2555 แมว้า่บริษทัจะ
จดัสรรพื?นที�ให้ผูป้ระกอบการรายอื�นเช่า แต่การเช่ายงัคงใชพื้?นที�น้อย จึงทาํให้ผลประกอบการยงัคงขาดทุนสุทธิ 0.86 ลา้นบาท 
สาํหรับปี 2556 บริษทัมีกาํไรสุทธิ 2.81 ลา้นบาท เนื�องจากการใหเ้ช่าพื?นที�เพิ�มขึ?น 

 
 
 
บริษัท ชัยวฒันา ทริม จาํกดั (ชื�อเดมิคอืบริษัท ชัยวฒันา แอนด์โทโย จาํกดั) 
 
บริษทั ชยัวฒันา แอนด์ โทโย จาํกดั จดทะเบียนจดัตั?งเมื�อวนัที� 28 มิถุนายน 2555 ตั?งอยูที่� 419 หมู่ที� 6 ตาํบลแพรกษา 

อาํเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ 10280 ประกอบธุรกิจ ผลิตเบาะรถยนต ์มีทุนจดทะเบียน 50,000,000 บาท (ห้าสิบ
ลา้นบาท) แบ่งเป็นหุน้สามญั 500,000 หุน้ มูลค่าที�ตราไว ้100 บาท  

 
เมื�อวนัที� 30 กรกฎาคม 2555  บริษทั ชยัวฒันา แทนเนอรี�  กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ไดร่้วมทุนกบั Toyo Bussan Co.,Ltd. โดย

การจดัตั?งบริษทัใหม่ ในนาม บริษทั ชยัวฒันา แอนด์ โทโย จาํกดั ( ซึ� งต่อมาไดเ้ปลี�ยนชื�อบริษทัใหม่ เป็น บริษทั ชยัวฒันา ทริม 
จาํกดั) โดยประกอบธุรกิจผลิตเบาะรถยนต์ เพื�อจาํหน่ายในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการรับจา้งตดัเยบ็เบาะ โดยมีทุนจด
ทะเบียนและชาํระแลว้ 50,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั 500,000 หุ้น มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 100 บาท โดย บริษทัถือหุ้นใน
สัดส่วนร้อยละ 47.50 % โดยมีกรรมการ 4 ท่าน คือ 1. นายวีระพล ไชยธีรัตต์ 2.นางเสาวณี ไชยธีรัตต์ 3.MR. HASEGAWA 
MASAYUKI 4. MR. YAMADA TAKEHIKO โดยมีกรรมการ 2 คน ซึ� งประกอบดว้ยตวัแทนกรรมการจาก บมจ.ชยัวฒันา แทน
เนอรี�  กรุ๊ป จาํนวน 1 คน และ กรรมการจาก Toyo Bussan Co.,Ltd. จาํนวน 1 คน ลงลายมือชื�อร่วมกนั และประทบัตราสาํคญัของ
บริษทั เป็นผูมี้อาํนาจลงนาม  

 
 ต่อมา เมื�อวนัที� 17 ธนัวาคม 2556 บริษทัฯ ซื?อหุน้สามญัของบริษทั ชยัวฒันา ทริม จาํกดั เพิ�มอีกจาํนวน 24,999 หุ้น (หรือ
คิดเป็นร้อยละ 4.9998) มีผลทาํใหบ้ริษทัมีสดัส่วนการถือหุน้เพิ�มขึ?นจากร้อยละ 47.5 เป็นร้อยละ 52.5 และเป็นผลใหบ้ริษทัชยัวฒันา 
ทริม จาํกดั เปลี�ยนสถานะจากกิจการร่วมเป็นบริษทัยอ่ย 
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ฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงานของ บริษทั ชยัวฒันา ทริม จาํกดั          (หน่วย : ลา้นบาท) 
รายการ ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

รายไดจ้ากการรับจา้งผลิต - 48.84 115.86 
โอนกลบัขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ - - - 
รายไดอื้�น - 0.81 1.35 
รวมรายได ้ - - - 
ตน้ทุนขายและบริการ - 54.41 111.37 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร - 4.10 16.05 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ - - - 
หนี?สงสยัจะสูญ - - - 
ดอกเบี?ยจ่าย - 0.02 0.04 
ภาษีนิติบุคคล - - - 

รายการ ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

สินทรัพยห์มุนเวยีนรวม - 58.79 41.65 
สินทรัพยร์วม - 71.22 57.66 
หนี? สินหมุนเวยีนรวม - 29.38 25.32 
หนี? สินรวม - 30.09 26.78 
ทุนที�ชาํระแลว้ - 50.00 50.00 
กาํไร(ขาดทุนสุทธิ)สะสม - (8.87) (19.12) 
ส่วนของผูถื้อหุน้ - 41.13 30.88 

 ลูกหนีMการค้า 
ลูกหนี?การคา้ของบริษทั ณ สิ?นปี  2555 และ 2556 มีมูลค่าลดลงเป็นไปตามยอดขายที�ลดลง รวมถึงลูกหนี?บางรายขอผ่อน

ผนัการชาํระเงินจึงส่งผลใหก้ารเก็บเงินจากลูกหนี?ยาวนานขึ?นจาก 47  วนัเป็น 55 วนั ซึ�งโดยทั�วไปการใหสิ้นเชื�อทางการคา้แก่ลูกคา้
จะขึ?นกับประเภทของลูกคา้และผลิตภณัฑ์ที�จาํหน่าย โดยธุรกิจผลิตเบาะและชิ?นส่วนหนังสําหรับรถยนต์ บริษทัจะให้สินเชื�อ
ทางการคา้ประมาณ 60-90 วนั ส่วนสินคา้ประเภทอื�นอยูที่� 30-60 วนั และจากการพิจารณาตารางแสดงขอ้มูลลูกคา้ของบริษทัพบวา่ 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2556 นั?นประมาณร้อยละ 72.80 ของลูกหนี?การคา้ เป็นลูกหนี? ที�ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระเงิน 
 
          ตารางแสดงลูกหนี?การคา้ของบริษทัและบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 
สภาพบญัชีลูกหนีM จาํนวนเงนิ (ล้านบาท) 

ณ 31 ธันวาคม 2555 

สัดส่วน (%) จาํนวนเงนิ (ล้านบาท) 

ณ 31 ธันวาคม 2556 

สัดส่วน (%) 

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 161.29 62.62 96.31 68.04 
เกินกาํหนดชาํระไม่เกิน 3 เดือน 77.86 30.23 33.14 23.41 
เกินกาํหนดชาํระ 3 -  6 เดือน 7.61 2.96 3.24 2.29 
เกินกาํหนดชาํระ 6 – 12 เดือน 0.25 0.10 1.07 0.75 
เกินกาํหนดชาํระมากกวา่ 12 เดือน 10.54 4.09 7.80 5.51 
รวม 257.55 100.00 141.56 100.00 

หักค่าเผื�อหนีMสงสัยจะสูญ 10.54  9.26  

ลูกหนีMสุทธิ 247.01  132.30  

51 



            

 

    

 
สาํหรับนโยบายในการตั?งค่าเผื�อหนี?สงสยัจะสูญบริษทัมีการตั?งค่าเผื�อหนี?สงสยัจะสูญเท่ากบัจาํนวนหนี? ที�ประมาณวา่จะ

เรียกเก็บไม่ไดจ้ากลูกหนี?ทั?งหมด  โดยการพิจารณาฐานะการเงินปัจจุบนัของลูกหนี?   ซึ� งจะร่วมกนัประเมินระหวา่งฝ่ายการตลาด 
และฝ่ายบริหารของบริษทั ทั?งนี?  สาํหรับลูกหนี? ที�คา้งชาํระเกิน 12 เดือน ณ วนัสิ?นงวดของปี 2555 และ ปี 2556 มียอดรวม 10.54 และ 
7.80 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยบริษทัไดมี้การตั?งสาํรองค่าเผื�อหนี? สูญในส่วนของลูกหนี?การคา้บริษทัอื�นที�คา้งชาํระเกิน 12 เดือน ทั?ง
จาํนวน  

 

ตารางแสดงรายละเอียดลูกหนี?บริษทัอื�นที�ตั?งสาํรองค่าเผื�อหนี?สงสยัจะสูญ ( ณ 31 ธนัวาคม 2556) 

รายการ ปีที�เกิด
รายการ 

ยอดคา้งชาํระ 
(ลา้นบาท) 

สถานะลูกหนี?  

1. Scandinavian Design 2552 0.91 บริษทัอยูร่ะหวา่งการติดตามทวงถาม 

2. Jiangmen Pengjiang 2551 0.93 บริษทัอยูร่ะหวา่งการติดตามทวงถาม 

3. DK Leather (Malaysia) 2551 0.87 บริษทัอยูร่ะหวา่งการติดตามทวงถาม 

4. Eagle Ottawa 2551 0.07 บริษทัอยูร่ะหวา่งการติดตามทวงถาม 

5. สามได แมนชั�น 2553 3.68 บริษทัไม่มีการซื?อ-ขายแลว้ และอยูร่ะหวา่งการ
ฟ้องร้อง 

6.Glory Seuree 2553 0.11 บริษทัอยูร่ะหวา่งการติดตามทวงถาม 
 

ตารางแสดงลูกหนี?ระหวา่งบริษทักบับริษทัยอ่ย 

สภาพบญัชีลูกหนีM 
จาํนวนเงนิ (ล้านบาท) 

ณ 31 ธันวาคม 2555 

จาํนวนเงนิ (ล้านบาท) 

ณ 31 ธันวาคม 2556 
ลูกหนี?การคา้ 48.55 45.16 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั?น 4.00 4.00 
เงินมดัจาํ 5.50 5.50 
รวม 58.05 54.66 

หกัค่าเผื�อหนี?สงสยัจะสูญ 7.75 5.72 

ลูกหนีMสุทธิ 50.30 48.94 
 
ในส่วนของลูกหนี?การคา้และเงินให้กูย้ืมระยะสั?นแก่บริษทัยอ่ย ณ สิ?นปี 2556 ส่วนใหญ่เป็นยอดคา้งชาํระนาน บริษทั

ยอ่ยอยูร่ะหวา่งการขายที�ดินเพื�อชาํระหนี?   
สินค้าคงเหลอืสุทธิ 

สินคา้คงเหลือสุทธิของบริษทัถือเป็นสินทรัพยห์ลกัที�มีสัดส่วนมากเป็นอนัดบั 2 เมื�อเทียบกบัสินทรัพยร์ายการอื�นของ
บริษทั เนื�องมาจากผลิตภณัฑ์ของบริษทัมี 4 ประเภท และสินคา้ทุกชนิดจาํเป็นตอ้งใชห้นังฟอกเป็นวตัถุดิบเริ�มตน้ในการผลิต  
ประกอบกบัการสั�งซื?อหนงัดิบในแต่ละครั? งจาํเป็นที�จะตอ้งใชร้ะยะเวลานาน 60-90 วนั ทาํให้ปริมาณสินคา้ที�บริษทัตอ้งสาํรองไวมี้
ปริมาณค่อนขา้งสูง โดยเฉพาะในช่วงปลายปีและตน้ปี รวมถึงความผนัผวนของราคาวตัถุดิบในช่วงดงักล่าวดว้ยและในการสาํรอง
วตัถุดิบไว ้วตัถุดิบดงักล่าวจะถูกนาํมาผ่านขั?นตอนทางเคมีเพื�อที�จะสามารถเก็บไดน้านทาํให้บริษทัมีสินคา้ระหว่างผลิตอยู่ใน
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ปริมาณที�สูง  ซึ�งในช่วงสิ?นปี 2555 บริษทัมีสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่า 525.98 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 32.41 ของมูลค่าสินทรัพย์
รวม และ ณ สิ?นปี 2556 บริษทัมีสินคา้คงเหลือ 431.90 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 30.23 ของมูลค่าสินทรัพยร์วม โดยในปี 2555 
บริษทัมีระยะเวลาจาํหน่ายสินคา้เท่ากบั 30 วนั และมีอตัราการหมุนของสินคา้คงเหลือในปี 2555 เท่ากบั 12.18 เท่า และ ปี 2556 
บริษทัมีระยะเวลาจาํหน่ายสินคา้เท่ากบั 39 วนั และมีอตัราการหมุนของสินคา้คงเหลือเท่ากบั 9.30 เท่า เนื�องจากปี 2556 ยอดขาย
หนงัและผลิตภณัฑเ์บาะรถยนตล์ดลง ซึ�งเกิดจากอุตสาหกรรมรถยนตช์ะลอตวัลดลง 
            ตารางแสดงรายละเอียดส่วนประกอบของสินคา้คงเหลือ                       หน่วย: ลา้นบาท 

รายการ 2554 2555 2556 

สินคา้สาํเร็จรูป 
สินคา้ระหวา่งผลิต 
วตัถุดิบและวสัดุ 
สินคา้ระหวา่งทาง 

79.38 
250.22 
64.73 
18.22 

100.84 
273.42 
85.31 
95.59 

104.76 
305.21 
58.22 
10.54 

รวม 412.55 555.16 478.72 

หัก ค่าเผื�อการลดลงของมูลค่าสินคา้ (53.07) (29.18) (46.83) 

ยอดสุทธิ 359.48 525.98 431.89 

 
จากตารางขา้งตน้จะเห็นไดว้่า ในส่วนประกอบของสินคา้คงเหลือกวา่ร้อยละ 50 เป็นสินคา้ระหวา่งผลิต ซึ� งเป็นหนัง

สตัวที์�ผา่นขั?นตอนทางเคมีไปแลว้บางส่วนเพื�อใหก้ารเก็บรักษาหนงัสตัวท์าํไดส้ะดวกและเก็บไดเ้ป็นระยะเวลานาน โดยที�หนงัสตัว์
ยงัคงคุณภาพและสามารถใชง้านไดเ้ช่นเดิม สําหรับการตั?งสํารองค่าเผื�อการลดลงของมูลค่าสินคา้เกิดจากที�สินคา้ดังกล่าวไม่
เคลื�อนไหวนานเกินกวา่ 1 ปี ซึ�งประกอบดว้ย สินคา้สาํเร็จรูปและสินคา้ระหวา่งผลิต 

 

สภาพคล่อง 
กระแสเงินสดจากการดาํเนินงานของบริษทัในปี 2554 2555 และปี 2556 มีค่าเท่ากบั  115.52, -105.88  และ 19.81 

ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยแหล่งใชไ้ปที�สาํคญัไดแ้ก่การลดลงของเจา้หนี?การคา้ ในขณะที�แหล่งที�มาของกระแสเงินสดที�สาํคญัในปี 
2556 ไดแ้ก่ การไดรั้บชาํระค่าสินคา้จากลูกหนี?การคา้และลูกหนี? อื�น  

สาํหรับปี 2554 กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนของบริษทัไดม้าจากการขายสินทรัพยถ์าวรจาํนวน 5.56 ลา้นบาท และ
ใชเ้งินลงทุนซื?อเครื�องจกัรและปรับปรุงฐานการผลิตจาํนวน 17.94 ลา้นบาท ปี 2555 กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนของบริษทั
ได้มาจากการขายสินทรัพยถ์าวรประเภทเครื�องจักรจาํนวน 10.80 ลา้นบาท และบริษทัได้ลงทุนซื?อเครื� องจักรเพื�อทดแทน
เครื�องจกัรเก่ารวมถึงปรับปรุงเครื�องจกัรใหมี้ความทนัสมยัเพิ�มขึ?น จาํนวน 30.21 ลา้นบาท และปี 2556 กระแสเงินสดจากกิจกรรม
ลงทุนของบริษทัไดม้าจากการขายสินทรัพยถ์าวรประเภทเครื�องจกัรเก่าจาํนวน 6.48 ลา้นบาท และบริษทัไดใ้ชก้ระแสเงินสดเพื�อ
ปรับปรุงโรงงานใหมี้สภาพแวดลอ้มที�ดีและทนัสมยัจาํนวน 44.19 ลา้นบาท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงินของบริษทัในปี 2554ไดถู้กจ่ายชาํระคืนใหแ้ก่ธนาคารและสถาบนัการเงินจาํนวน 
97.56 ลา้นบาท ปี 2555 บริษทัไดรั้บเงินจากการออกหุ้นสามญั จาํนวน 110.50 ลา้นบาท และจ่ายปันผล จาํนวน 16.41 ลา้นบาท 
และปี 2556 บริษทัไดรั้บเงินจากการออกหุน้สามญั จาํนวน 32.82 ลา้นบาท และจ่ายเงินปันผลจาํนวน 36.47 ลา้นบาท 

สาํหรับอตัราส่วนสภาพคล่องของกลุ่มบริษทั ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2555 และ 2556 มีค่าเท่ากบั 1.10 และ 1.06 เท่า 
ตามลาํดบั นอกจากนี? ปี 2555และ 2556 ระยะเวลาการเก็บหนี? มีค่าเท่ากบั 47 และ 55 วนัตามลาํดบั และบริษทัใชเ้วลาในการจ่าย
ชาํระหนี?ใหก้บัเจา้หนี?  สาํหรับปี 2555 และ 2556 มีค่าเท่ากบั 93 วนัและ 87 วนั และมีระยะเวลาขายสินคา้เฉลี�ย 30 และ 39 วนัในปี 
2555 และ 2556 ตามลาํดบั  
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 แหล่งที�มาของเงนิทุน 

 หนีMสิน 
บริษทัและบริษทัยอ่ยมีหนี? สินรวมปี 2554 เท่ากบั 682.82 ลา้นบาท แบ่งเป็นหนี? สินหมุนเวียน 517.46 ลา้นบาท และ

หนี? สินระยะยาวจาํนวน 165.36 ลา้นบาท โดยหนี? สินหมุนเวียนประกอบดว้ยรายการที�สาํคญัไดแ้ก่ เงินกูย้ืมระยะสั?นจากสถาบนั
การเงินจาํนวน 312.51 ลา้นบาท และเจา้หนี?การคา้จาํนวน 186.26 ลา้นบาท  

ปี 2555 บริษทัและบริษทัย่อยมีหนี? สินรวมเท่ากับ 893.22 ลา้นบาท เพิ�มขึ? นจากปี 2554 จํานวน 210.40 ลา้นบาท 
เนื�องจากบริษทัสั�งซื?อวตัถุดิบเพื�อใชใ้นการผลิตเพิ�มขึ?นสัมพนัธ์กบัยอดขายที�เพิ�มขึ?น โดยหนี? สินรวมดงักล่าวประกอบดว้ย หนี? สิน
หมุนเวยีน จาํนวน 737.21 ลา้นบาท และหนี? สินระยะยาว จาํนวน 156.01 ลา้นบาท หนี? สินหมุนเวียนรวมเพิ�มขึ?นจากเจา้หนี?การคา้
จาํนวน 388.08 ลา้นบาท และเงินกูย้มืระยะสั?นจากสภาพการเงินจาํนวน 330.72 ลา้นบาท ทั?งนี?  หนี? สินของบริษทัและบริษทัยอ่ยที�มี
กบัสถาบนัการเงินนั?น บริษทัไดน้าํสินทรัพยข์องบริษทั เช่น ที�ดิน อาคาร และเครื�องจกัรเขา้คํ?าประกนัเงินกูด้งักล่าวและกรรมการ
บางท่านเขา้ร่วมคํ?าประกนัดว้ย 
 ปี 2556 บริษทัและบริษทัย่อยมีหนี? สินรวม เท่ากบั 710.12 ลา้นบาท  ลดลงจากปี 2555 จาํนวน 183.10 ลา้นบาท โดย
หนี? สินรวมดงักล่าวประกอบดว้ย หนี? สินหมุนเวียน จาํนวน 551.93 ลา้นบาท และหนี? สินระยะยาว จาํนวน 158.19 ลา้นบาท     ซึ� ง
หนี? สินรวมที�ลดลงเกิดจากยอดขายของบริษทัในปี 2556 ที�ลดลงส่งผลใหบ้ริษทัมียอดเจา้หนี?การคา้และเจา้หนี? อื�นลดลง       
 นอกจากนี?  บริษทัไดน้าํมาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 12 เรื�องภาษีเงินไดม้าใช ้ซึ� งมาตราฐานกาํหนดให้ถึงการระบุผลต่าง
ชั�วคราวที�เกิดจากความแตกต่างของมูลค่าสินทรัพยแ์ละหนี? สินระหวา่งเกณฑท์างบญัชีและภาษีอากร เพื�อรับรู้ผลกระทบทางภาษี
เป็นสินทรัพยห์รือหนี? สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตามหลกัเกณฑที์�กาํหนดส่งผลการเปลี�ยนนโยบายการบญัชี เนื�องจากการนาํ
มาตรฐานการบญัชีใหม่มาถือปฎิบติัทาํใหบ้ริษทัรับรู้หนี? สินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี ซึ�งรวมอยูใ่นหนี? สินระยะยาวจาํนวน 64.20 และ 
62.05 ลา้นบาทในปี 2555 และปี 2556 ตามลาํดบั 
 

 ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ส่วนของผูถื้อหุ้น ณ สิ?นปี 2554 2555 และ 2556 มีมูลค่าประมาณ 613.63, 729.48  และ718.39 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

โดยบริษทัมีทุนจดทะเบียน และเรียกชาํระแลว้ 328.42 ลา้นบาท ในปี 2555 และเพิ�มเป็น 361.24 ลา้นบาทในปี 2556 เนื�องจากการ
จดัสรรหุน้ปันผลของบริษทั โดยจดัสรรใหแ้ก่ ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัที�มีรายชื�อปรากฎอยูใ่นสมุดทะเบียนของผูถื้อหุน้ของบริษทั 
ณ วนัที� 8 พฤษภาคม 2556 ซึ� งเป็นวนักาํหนดรายชื�อผูถื้อหุ้น (Record Date) และให้รวบรวมรายชื�อผูถื้อหุ้นตามมาตรา 225 ของ
พระราชบญัญติัหหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมฉบบัแกไ้ขเพิ�มเติม พ.ศ.2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกัการ
โดอนหุน้ในวนัที� 9 พฤษภาคม 2556 ในอตัรา 10 หุน้เดิมต่อ 1 หุ้นปันผล มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 1 บาท ทั?งนี? กาํหนดจ่ายหุ้นปันผล 
วนัที� 20 พฤษภาคม 2556 โดยจาํนวนหุน้ที�จดัสรรทั?งหมด 32,841,756 หุน้ ทั?งนี?บริษทัจดัสรรไม่หมด คงเหลือจาํนวน 16,819 หุ้น 
โดยบริษทัไดด้าํเนินการเกี�ยวกบัหุน้ส่วนที�เหลือดงันี?  บริษทัจะดาํเนินการลดทุนทะเบียน เพื�อตดัหุ้นส่วนที�เหลือทิ?ง บริษทัไดจ้ด
ทะเบียนการเพิ�มทุนชาํระแลว้จาก 328,417,560 บาท เป็น 361,242,497 บาท กบักระทรวงพาณิชยเ์มื�อวนัที� 20 พฤษภาคม 2556 

 
นอกจากนี? ตามรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นครั? งที� 1/2555 เมื�อวนัที� 18 ธันวาคม พ.ศ.2555 ไดมี้มติอนุมติัการ

เพิ�มทุนจดทะเบียนบริษทัจาก 328,417,560 บาท (หุน้สามญัจาํนวน 328,417,560 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท) เป็น 426,942,828 บาท 
(หุน้สามญัจาํนวน 426,942,828 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท) โดยออกหุน้สามญัเพิ�มทุนจาํนวน 98,525,628 หุ้น มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 
1 บาท รวมเป็นจาํนวน 98,525,628 บาท เพื�อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื?อหุ้นสามญัของบริษทัครั? งที� 2 
สาํหรับผูถื้อหุน้เดิม (CWT-W2) และสาํหรับกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทั (CWT-ESOP2) บริษทัไดด้าํเนินการจด
ทะเบียนเพิ�มทุนจดทะเบียนดงักล่าวต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์เมื�อวนัที� 24 ธนัวาคม พ.ศ.2555 

 ส่งผลใหบ้ริษทัมีอตัราส่วนหนี? สินต่อทุนที� 1.04 และ 0.99 เท่าในปี 2555 และ 25556 ตามลาํดบั 
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   ปัจจยัและอทิธิพลที�อาจมผีลต่อการดาํเนินงานหรือฐานะการเงนิในอนาคต 

ผลกระทบจากภาวะอุตสาหกรรมรถยนต์ 

 
เนื�องจากในปัจจุบนัรายไดข้องบริษทัมากกวา่ร้อยละ 50 มาจากธุรกิจเบาะหนงัสาํหรับรถยนต ์ดงันั?น รายไดใ้นอนาคต

ของบริษทัจึงมีอตัราการเติบโตที�สัมพนัธ์กับการเติบโตของธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์ ทาํให้ในอนาคตผลการดาํเนินงานใน
อนาคตของบริษทัอาจไดรั้บผลกระทบและมีอตัราการเติบโตของรายไดล้ดลงหากธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนตมี์อตัราการเติบโตที�
ลดลง 

 
ทั?งนี?บริษทัไดต้ระหนกัถึงปัจจยัขา้งตน้ จึงไดพ้ยายามดาํเนินนโยบายการทาํธุรกิจให้มีความหลากหลายดว้ยการดาํเนิน

ธุรกิจดว้ยผลิตภณัฑที์�หลากหลาย โดยยงัคงผลิตภณัฑเ์ดิมของบริษทั ซึ� งไดแ้ก่ หนังสัตวฟ์อก เฟอร์นิเจอร์ และของเล่นสัตวเ์ลี?ยง 
เพื�อเป็นการลดความเสี�ยงดา้นรายไดข้องบริษทั นอกจากนี? บริษทัยงัวางแผนที�จะเพิ�มสินคา้ในแต่ละกลุ่มผลิตภณัฑ์ให้มีรูปแบบ
หลากหลายเพิ�มขึ?นเพื�อใหส้ามารถรองรับความตอ้งการของลูกคา้ในแต่ละผลิตภณัฑท์ั?ง 4 ประเภทของบริษทั 

 
 ผลกระทบจากผลการดาํเนนิงานและฐานะทางการเงนิของบริษัทย่อย 

 
 จากการที�บริษทัไดมี้การใหค้วามช่วยเหลือแก่บริษทัยอ่ยทั?งในส่วนของธุรกรรมทางการคา้และการสนบัสนุนทางดา้น
การเงิน ซึ�งสามารถสรุปไดด้งันี?  
 

1. การใหค้วามช่วยเหลือทางดา้นการคา้โดยการวา่จา้งใหบ้ริษทัยอ่ยฟอกหนงัสตัวใ์หก้บับริษทัและเปลี�ยนเป็นการ
เช่าโรงงานพร้อมเครื�องจกัรแทน 

 
2. การใหค้วามช่วยเหลือทางดา้นการเงิน แบ่งออกเป็น 

2.1 การใหกู้ย้มืเงินระยะสั?นเพื�อชาํระคืนเงินกูแ้ละจ่ายชาํระค่าเช่าเครื�องจกัรจาํนวน    
      12.00 ลา้นบาท 
2.2 การคํ?าประกนัเงินกูใ้หก้บับริษทัยอ่ยวงเงินรวม 180 ลา้นบาท 
2.3 การลงทุนเพิ�มเติมในบริษทัยอ่ย 

ตารางสรุปธุรกรรมทางการคา้และมูลค่าของการใหค้วามช่วยเหลือแก่บริษทัยอ่ย 
ประเภทของรายการ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2555 

(ล้านบาท) 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2556 

(ล้านบาท) 

ค่าเช่าเครื�องจกัรและอาคาร 2.81 2.81 
ดอกเบี?ยรับ 0.50 0.30 
ลูกหนี?การคา้ 40.80 39.45 
เงินมดัจาํ 5.50 5.50 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาว 4.00 4.00 
เจา้หนี?การคา้ 1.49 0.67 
ภาระหนี? ที�บริษทัยอ่ยมีกบัสถาบนัการเงิน 86.08 84.41 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  150.00 150.00 
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 การให้ความช่วยเหลือดงักล่าวแก่บริษทั พลาทรัพย ์จาํกดั ซึ� งเป็นบริษทัยอ่ยขา้งตน้นั?น แมว้า่จะมีส่วนช่วยให้ฐานะ
ทางการเงินของบริษทัย่อยทั? งในส่วนของภาระหนี? สินที�ลดลงหรือความสามารถในการจ่ายชาํระดอกเบี? ยที�ดีขึ?น รวมถึงผลการ
ดาํเนินงานที�ดีขึ?นจากการปรับเปลี�ยนนโยบายการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ยที�หันมาเนน้ในเรื�องของการฟอกหนงัสัตวแ์ทนอนัจะ
เป็นผลดีต่อกลุ่มบริษทัในทา้ยที�สุดก็ตาม แต่หากผลการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ยประสบผลขาดทุนหรือประสบปัญหาในการชาํระ
หนี?ยอ่มส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษทัได ้        
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                          บริษทั ชัยวฒันา แทนเนอรี� กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

                          และบริษทัย่อย 

 

                            งบการเงิน 

                                                   วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 
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รายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ  ผู้ถือหุ้นของ บริษัท ชัยวฒันา แทนเนอรี� กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัของบริษทั ชยัวฒันา แทนเนอรี�  กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และ 
บริษทัยอ่ย และของเฉพาะของบริษทั ชยัวฒันา แทนเนอรี�  กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ซึ�งประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบ
แสดงฐานะการเงินเฉพาะบริษทั ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะ
บริษทั งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้เฉพาะบริษทั และงบกระแสเงิน
สดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะบริษทัสาํหรับปีสิ?นสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีที�สาํคญัและหมายเหตุ
เรื�องอื�นๆ 
 
ความรับผดิชอบของผู้บริหารต่องบการเงนิ 
 
ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงินเหล่านี?โดยถูกตอ้งตามที�ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และรับผิดชอบเกี�ยวกบัการควบคุมภายในที�ผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็นเพื�อใหส้ามารถจดัทาํงบการเงินที�ปราศจากการแสดงขอ้มูลที�
ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 
 
ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชี 
 
ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบญัชี ซึ�งกาํหนดใหข้า้พเจา้ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบติังานตรวจสอบเพื�อให้
ไดค้วามเชื�อมั�นอยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินปราศจากการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ 
 
การตรวจสอบรวมถึงการใชว้ธีิการตรวจสอบเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งหลกัฐานการสอบบญัชีเกี�ยวกบัจาํนวนเงินและการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน 
วธีิการตรวจสอบที�เลือกใชขึ้?นอยูก่บัดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี           ซึ�งรวมถึงการประเมินความเสี�ยงจากการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เทจ็จริง 
อนัเป็นสาระสาํคญัของงบการเงินไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ในการประเมินความเสี�ยงดงักล่าวผูส้อบบญัชีพิจารณา
การควบคุมภายในที�เกี�ยวขอ้งกบัการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงินโดยถูกตอ้งตามที�ควรของกิจการเพื�อออกแบบวธีิการตรวจสอบ
ที�เหมาะสมกบัสถานการณ์           แต่ไม่ใช่เพื�อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ  
การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที�ผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี
ที�จดัทาํขึ?นโดยผูบ้ริหาร รวมทั?งการประเมินความเหมาะสมเพื�อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงรายการที�นาํเสนอในงบการเงินโดยรวม 
 
ขา้พเจา้เชื�อวา่หลกัฐานการตรวจสอบที�ขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื�อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของการตรวจสอบ 
อยา่งมีเงื�อนไขของขา้พเจา้ 
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เกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมเีงื�อนไข 
 

ขา้พเจา้ไม่ไดเ้ขา้สงัเกตการณ์ตรวจนบัสินคา้คงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 ของบริษทัยอ่ย (บริษทั ชยัวฒันา ทริม จาํกดั (เดิมชื�อ 
“บริษทั ชยัวฒันา แอนด์ โทโย จาํกดั”)) มูลค่า 16.46 ลา้นบาท เนื�องจาก ณ เวลาดงักล่าวเป็นวนัที�ก่อนที�ขา้พเจา้จะไดรั้บแต่งตั?งเป็นครั? ง
แรกให้เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัยอ่ยดงักล่าว ซึ� งขา้พเจา้ไม่สามารถใชว้ิธีการตรวจสอบอื�นให้เป็นที�พอใจในความ ถูกตอ้งและความมี
ตวัตนของยอดสินคา้คงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 ของ บริษทั ชยัวฒันา ทริม จาํกดั ได ้โดยสินคา้คงเหลือตน้งวดมีผลกระทบ
ต่อการแสดง  ผลการดาํเนินงาน ดว้ยเหตุนี?  ขา้พเจา้จึงไม่สามารถระบุถึงผลของรายการปรับปรุงที�อาจจาํเป็นต่อจาํนวนเงินที�แสดงในงบ
การเงินของบริษทัย่อยสําหรับรายการสินคา้คงเหลือและผลขาดทุนสะสม ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ตน้ทุนขายและผลขาดทุน
สาํหรับปีสิ?นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556  
 

ความเห็น 
 

ขา้พเจ้าเห็นว่า ยกเวน้ผลกระทบที�อาจเกิดขึ?นจากเรื�องที�กล่าวในวรรคเกณฑ์การแสดงความเห็นอย่างมีเงื�อนไข งบการเงินรวมและ              
งบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้นี? แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ชยัวฒันา แทนเนอรี�  กรุ๊ป จาํกัด 
(มหาชน) และบริษทัย่อย และของเฉพาะของบริษทั ชยัวฒันา แทนเนอรี�  กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ผลการ
ดาํเนินงานรวมและผลการดาํเนินเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาํหรับปีสิ?นสุดวนัเดียวกนั โดย
ถูกตอ้งตามที�ควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 

ข้อมูลและเหตุการณ์ที�เน้น 
 

ขา้พเจา้ขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 5 เกี�ยวกบัการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชี เนื�องจากการนาํมาตรฐานการ
บญัชี ฉบบัที� 12 เรื�องภาษีเงินได ้มาถือปฏิบติั บริษทัไดป้รับยอ้นหลงังบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาํหรับปีสิ?นสุด
วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ที�แสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบ เพื�อสะทอ้นรายการปรับปรุงจากการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชี
ดงักล่าว และนาํเสนองบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2555 เพื�อเป็น
ขอ้มูลเปรียบเทียบ โดยใชน้โยบายการบญัชีเกี�ยวกบัภาษีเงินไดด้งักล่าวดว้ยเช่นกนั  ทั?งนี?  ขา้พเจา้มิไดแ้สดงความเห็นอยา่งมีเงื�อนไข
ต่อกรณีนี?แต่อยา่งใด 
 

เรื�องอื�น 
 

งบการเงินรวมของบริษทั ชยัวฒันา แทนเนอรี�  กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อยและเฉพาะของบริษทั ชยัวฒันา แทนเนอรี�  กรุ๊ป  
(จาํกดั) มหาชน สาํหรับปีสิ?นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 ที�แสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอื�นในสาํนกังาน
เดียวกบัขา้พเจา้ ซึ� งไดแ้สดงความเห็นอยา่งมีเงื�อนไขตามรายงานลงวนัที� 1 มีนาคม พ.ศ. 2556 จากการถูกจาํกดัขอบเขตการตรวจสอบ
เกี�ยวมูลค่า   เงินลงทุนในกิจการร่วมคา้แห่งหนึ� ง ซึ� งรับรู้ในงบการเงินรวมด้วยวิธีส่วนได้เสียโดยใช้งบการเงินที�ยงัไม่ได้รับการ
ตรวจสอบบญัชีในการบนัทึกเงินลงทุนในกิจการร่วมคา้ดงักล่าว อีกทั?งไดใ้ห้ขอ้สังเกตเกี�ยวกบัรายการปรับปรุงกาํไรต่อหุ้น และการ
จ่ายเงินปันผลที�ไม่สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 

 
เลฮมั ชินพนัธ์ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขที� 7306 
บริษทั อาร์เอสเอม็ ออดิท เซอร์วสิเซส (ประเทศไทย) จาํกดั 
 
กรุงเทพมหานคร 
28 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2557 
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บริษัท ชัยวฒันา แทนเนอรี� กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท 

วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556  
 

หน้า 11 

1. ข้อมูลทั�วไป 
 
1.1 ข้อมูลบริษัท 

 
บริษทั ชยัวฒันา แทนเนอรี�  กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัมหาชนจาํกดัซึ� งจดทะเบียนจดัตั?งมีภูมิลาํเนา
ในประเทศไทย และไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีที�อยูต่ามที�จดทะเบียนไว ้ดงันี?  
 
ตั? งอยู่เลขที� 176/1, 1480 หมู่ที�  1 เขตอุตสาหกรรมฟอกหนัง (ก.ม.30) ถนนสุขุมวิท ตาํบลทา้ยบา้น อาํเภอเมือง 
จงัหวดัสมุทรปราการ 10280 
 
บริษทัเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเพื�อวตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มูลจึงรวมเรียก
บริษทัและบริษทัยอ่ยวา่กลุ่มบริษทั 
 
กลุ่มบริษทัประกอบธุรกิจหลกัฟอกหนงั ของเล่นสุนขั เฟอร์นิเจอร์ และเบาะรถยนตห์นงัสตัว ์
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทันี? ได้รับการอนุมติัจากกรรมการของบริษทัเพื�อให้เผยแพร่เมื�อวนัที� 28 
กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2557 
 

2. เกณฑ์ในการจดัทาํงบการเงนิ 
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัไดจ้ดัทาํขึ?นตามหลกัการบญัชีที�รับรองทั�วไปภายใตพ้ระราชบญัญติัการ
บญัชี พ.ศ. 2543 ซึ� งหมายถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�กาํหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 
และขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการจดัทาํและนาํเสนอรายงานทางการ
เงินภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 

 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัไดจ้ดัทาํขึ?นโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอื�นใน
นโยบายการบญัชี 

 

การจดัทาํงบการเงินใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการบญัชีที�รับรองทั�วไปในประเทศไทยกาํหนดใหฝ่้ายบริหารประมาณการ
และกาํหนดสมมติฐานที�เกี�ยวขอ้งอนัจะมีผลต่อตวัเลขของสินทรัพยแ์ละหนี? สิน รวมทั?งการเปิดเผยขอ้มูลเกี�ยวกบั
สินทรัพยแ์ละหนี? สินที�อาจเกิดขึ?น ณ วนัที�ในงบการเงิน และขอ้มูลรายได้และค่าใชจ่้ายในรอบระยะเวลาที�เสนองบ
การเงินดงักล่าว ตวัเลขที�เกิดขึ?นจริงอาจแตกต่างจากตวัเลขประมาณการ ถึงแมว้า่ฝ่ายบริหารไดจ้ดัทาํตวัเลขประมาณ
การขึ?นจากความเขา้ใจในเหตุการณ์และสิ�งที�ไดก้ระทาํไปในปัจจุบนัอยา่งดีที�สุดแลว้ 
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งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัฉบบัภาษาองักฤษจดัทาํขึ?นจากงบการเงินตามกฎหมายที�เป็นภาษาไทยในกรณีที�
มีเนื?อความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกนัใหใ้ชง้บการเงินตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
 
งบการเงินรวมนี? ไดจ้ดัทาํขึ?นโดยรวมงบการเงินสาํหรับปีสิ?นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 ของ
บริษทั ชยัวฒันา แทนเนอรี�  กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และงบการเงินของบริษทัยอ่ย ดงัต่อไปนี?  
 

  อตัราร้อยละ จัดตัMงขึMนใน 

ร้อยละของสินทรัพย์ที�

รวมอยู่ในสินทรัพย์รวม 

ร้อยละของรายได้ที�รวม 

อยู่ในรายได้รวม สําหรับปี 

ชื�อบริษัท ลกัษณะธุรกจิ การถือหุ้น ประเทศ ณ วนัที� 31 ธันวาคม สิMนสุดวนัที� 31 ธันวาคม 

  พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555  พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 

บริษทั พลาทรัพย ์จาํกดั ใหเ้ช่าอาคารและเช่า
เครื�องจกัรที�ใชใ้นสายงาน

ผลิตหนงัแก่บริษทั 100 100 ไทย 14.52 20.06 1.47 0.08 
บริษทั ชยัวฒันา ทริม จาํกดั ผลิตเบาะรถยนต ์ 52.50 - ไทย 1.92 - - - 

 (เดิมชื�อ “บริษทั ชยัวฒันา แอนด ์โทโย จาํกดั”) 

 
2.1 ในระหวา่งปี พ.ศ. 2556 มีการเปลี�ยนแปลงที�สาํคญัในกลุ่มบริษทั ดงัต่อไปนี?  

 
เมื�อวนัที� 17 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 บริษทั ไดซื้?อหุ้นสามญัของบริษทั ชยัวฒันา ทริม จาํกดั (เดิมชื�อ “บริษทั ชยัวฒันา 
แอนด ์โทโย จาํกดั”) ซึ�งเป็นกิจการร่วมคา้ของบริษทัจากผูถื้อหุน้รายหนึ�ง จาํนวน 24,999 หุน้ ในราคาหุน้ละ 75 บาท 
รวมเป็นมูลค่าจาํนวน 1,874,925 บาท ทาํใหส้ดัส่วนการถือหุน้ของบริษทัในกิจการร่วมคา้ดงักล่าวเพิ�มขึ?นจากร้อยละ 
47.5% เป็นร้อยละ 52.5% และทาํใหบ้ริษทัดงักล่าวเปลี�ยนแปลงจากกิจการร่วมคา้เป็นบริษทัยอ่ย 
 

2.2 ยอดคงคา้งและรายการคา้ระหวา่งกนัที�มีสาระสาํคญัระหวา่งบริษทัและบริษทัยอ่ยไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้ 
 
2.3 ยอดเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในบญัชีของบริษทัไดต้ดักบัส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ยแลว้  
 
2.4 ผลการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ยไดร้วมอยู่ในงบการเงินรวมตั?งแต่วนัที�เขา้ซื?อหุ้นหรือไม่รวมอยูใ่นงบการเงินรวม

ตั?งแต่วนัที�ขายหุน้ 
 
2.5 งบการเงินรวม จดัทาํขึ?นโดยใชน้โยบายการบญัชีเดียวกนัสาํหรับรายการบญัชีที�เหมือนกนัหรือเหตุการณ์ทางบญัชีที�

คลา้ยคลึงกนั  
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3. การปฏิบัตติามมาตรฐานการบัญชีใหม่ในระหว่างปี 

 
สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกมาตรฐานการบญัชี  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนว
ปฏิบัติทางบัญชี ซึ� งมีผลบังคบัใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที�เริ� มตน้ในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2556 ตาม
รายละเอียดขา้งล่างนี?  
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที�  12 เรื�อง ภาษีเงินได ้
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที�  20  

(ปรับปรุง 2552) 
เรื�อง การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยขอ้มูลเกี�ยวกบัความ

ช่วยเหลือจากรัฐบาล 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที�  21  

(ปรับปรุง 2552) 
เรื�อง ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงของอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัที� 8 

เรื�อง ส่วนงานดาํเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 10 เรื�อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที�ไม่มีความเกี�ยวขอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจงกบั
กิจกรรมดาํเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัที�       21 เรื�อง ภาษีเงินได ้- การไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยที์�ไม่ไดคิ้ดค่าเสื�อมราคาที�ตี
ราคาใหม่ 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 25 เรื�อง ภาษีเงินได ้– การเปลี�ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผูถื้อหุน้ 
แนวปฏิบติัทางบญัชีเกี�ยวกบัการโอนและการรับโอนสินทรัพยท์างการเงิน 
 
มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชีและแนวปฏิบติัทางบญัชีขา้งตน้ไม่มี
ผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินนี?  ยกเวน้มาตรฐานการบญัชีดงัต่อไปนี?  
 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที� 12 เรื�อง ภาษีเงินได้ 

 
มาตรฐานการบญัชีฉบับนี? กาํหนดให้กิจการระบุผลต่างชั�วคราวที�เกิดจากความแตกต่างของมูลค่าสินทรัพยแ์ละ
หนี? สินระหวา่งเกณฑท์างบญัชีและภาษีอากร เพื�อรับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็นสินทรัพยห์รือหนี? สินภาษีเงินไดร้อการ
ตดับัญชีตามหลกัเกณฑ์ที�กาํหนด บริษทัไดเ้ปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชีดังกล่าวในปีปัจจุบนัและปรับยอ้นหลงังบ
การเงินของปีก่อนที�แสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบเสมือนวา่บริษทัรับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็นสินทรัพยห์รือหนี? สิน
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีมาโดยตลอด ผลสะสมจากการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวแสดงอยูใ่นหมาย
เหตุประกอบงบการเงินขอ้ 5 
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4. มาตรฐานการบัญชีใหม่ที�ยงัไม่มผีลบังคบัใช้ 

 
ก) การปรับปรุงมาตรฐานการบญัชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ� งมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 

2557 มีดงันี?  
 
มาตรฐานการบัญชี 

 
ฉบบัที� 1 (ปรับปรุง 2555) การนาํเสนองบการเงิน 
ฉบบัที� 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด 
ฉบบัที� 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได ้
ฉบบัที� 17 (ปรับปรุง 2555) สญัญาเช่า 
ฉบบัที� 18 (ปรับปรุง 2555) รายได ้
ฉบบัที� 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชน์ของพนกังาน 
ฉบบัที� 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงของอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ 
ฉบบัที� 24 (ปรับปรุง 2555) การเปิดเผยขอ้มูลเกี�ยวกบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 
ฉบบัที� 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
ฉบบัที� 31 (ปรับปรุง 2555) ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 
ฉบบัที� 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหวา่งกาล 
ฉบบัที� 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไ์ม่มีตน 

  
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  

 
ฉบบัที� 2 (ปรับปรุง 2555) การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
ฉบบัที� 3 (ปรับปรุง 2555) การรวมธุรกิจ 
ฉบบัที� 5 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนที�ถือไวเ้พื�อขายและการดาํเนินงานที�ยกเลิก 
ฉบบัที� 8 (ปรับปรุง 2555) ส่วนงานดาํเนินงาน 

 
การปรับปรุงมาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินขา้งตน้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่อ 
งบการเงินของกลุ่มบริษทั  
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ข) การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการบญัชีใหม่ซึ� งมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัที� 1 
มกราคม พ.ศ. 2557 มีดงันี?  

 
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

 
ฉบบัที� 1 การเปลี�ยนแปลงในหนี? สินที�เกิดขึ?นจากการรื?อถอน การบูรณะ และหนี? สินที�

มีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 
ฉบบัที� 4 การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ 
ฉบบัที� 5 สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื? อถอน การบูรณะและการปรับปรุง

สภาพแวดลอ้ม 
ฉบบัที� 7 การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 29 เรื�อง การรายงาน

ทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที�มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง 
ฉบบัที� 10 งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 
ฉบบัที� 12 ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 
ฉบบัที� 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 
ฉบบัที� 17 การจ่ายสินทรัพยที์�ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 
ฉบบัที� 18 การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

 

การตคีวามมาตรฐานการบญัชี  
 

ฉบบัที� 15 สญัญาเช่าดาํเนินงาน - สิ�งจูงใจที�ใหแ้ก่ผูเ้ช่า 
ฉบบัที� 27 การประเมินเนื?อหาสญัญาเช่าที�ทาํขึ?นตามรูปแบบกฎหมาย 
ฉบบัที� 29 การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 
ฉบบัที� 32 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน – ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

 
ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบที�อาจมีต่องบการเงินในปีที�เริ�มนาํมาตรฐานการ
บญัชีฉบบันี?มาถือปฏิบติั 
 
ค) มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ซึ�งมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2559 มีดงันี?  
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  
 

ฉบบัที� 4 สญัญาประกนัภยั 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 4 ไม่เกี�ยวขอ้งกบัการดาํเนินงานของบริษทั 
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5. ผลสะสมจากการเปลี�ยนนโยบายการบัญชีเนื�องจากการนํามาตรฐานการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัต ิ
 

ในระหว่างปีปัจจุบนั บริษทัไดเ้ปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชีที�สําคญัตามที�กล่าวในหมายเหตุ 3 เนื�องจากบริษทันาํ
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 12 เรื�อง ภาษีเงินได ้มาถือปฏิบติั ผลสะสมของการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าว
แสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ 

 
จาํนวนเงินของรายการปรับปรุงที�มีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงิน และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ       
มีดงันี?  

 
 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 31 ธันวาคม 1 มกราคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม 
 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2555 

     

งบแสดงฐานะการเงนิ     
หนี? สินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีเพิ�มขึ?น 64,189,117 60,800,483 64,189,117 60,800,483 
กาํไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรรลดลง (3,388,634) - (3,388,634) - 
องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถื้อหุน้ลดลง (60,800,483) (60,800,483) (60,800,483) (60,800,483) 

 
 (หน่วย : บาท) 
 สําหรับปีสิMนสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

     

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ   
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดเ้พิ�มขึ?น  3,388,634 3,388,634 
กาํไรสาํหรับปีลดลง  (3,388,634) (3,388,634) 
กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปีลดลง  (3,388,634) (3,388,634) 

   

กาํไรต่อหุน้ขั?นพื?นฐานลดลง (0.01) (0.01) 
   
กาํไรต่อหุน้ปรับลดลดลง (0.01) (0.01) 
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6. สรุปนโยบายการบัญชีที�สําคญั 
 

นโยบายการบญัชีที�สาํคญัซึ�งใชใ้นการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัมีดงัต่อไปนี?  
 

6.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 
 

บริษทัรับรู้รายไดจ้ากการขายเมื�อส่งมอบสินคา้และลูกคา้ยอมรับสินคา้นั?น  
 

บริษทัรับรู้รายไดจ้ากการใหบ้ริการในงวดเดียวกบัที�การใหบ้ริการเสร็จสิ?นลงและตามเกณฑค์งคา้ง 
 

รายไดค้่าเช่าบนัทึกเป็นรายไดต้ามวธีิเสน้ตรงตามงวดระยะเวลาที�ระบุในสญัญาเช่า 
 

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายอื�นบนัทึกตามเกณฑค์งคา้ง 
 

6.2 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั?นที�มีสภาพคล่องสูง  
ซึ�งถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัที�ไดม้าและไม่มีขอ้จาํกดัในการเบิกใช ้
 

6.3 ลูกหนีMการค้าและค่าเผื�อหนีMสงสัยจะสูญ 
 

ลูกหนี?การคา้แสดงตามมูลค่าสุทธิที�จะไดรั้บ กลุ่มบริษทัและบริษทับนัทึกค่าเผื�อหนี?สงสยัจะสูญโดยประมาณขึ?นจาก
จาํนวนหนี? ที�อาจเรียกเก็บเงินจากลูกหนี? ไม่ได ้โดยพิจารณาจากประสบการณ์ในการเก็บเงินและตามสถานะปัจจุบนั
ของลูกหนี?คงคา้ง ณ วนัที�ในงบแสดงฐานะการเงิน หนี? สูญจะถูกตดัจาํหน่ายเมื�อไม่สามารถเรียกเก็บเงินได ้
 

6.4 สินค้าคงหลอื 
 

สินคา้คงเหลือแสดงตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที�คาดวา่จะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ�ากวา่ ราคาทุนของสินคา้คาํนวณ
ดงันี?  
 

สินคา้สาํเร็จรูปและสินคา้ระหวา่งผลิต คาํนวณโดยวธีิถวัเฉลี�ยถ่วงนํ? าหนกั 
 

วตัถุดิบหนงั วตัถุดิบเคมี และวสัดุคงเหลือ คาํนวณราคาทุนโดยวธีิเขา้ก่อน-ออกก่อน  
 

ตน้ทุนในการซื?อประกอบดว้ยราคาซื?อ และค่าใชจ่้ายทางตรงที�เกี�ยวขอ้งกบัการซื?อสินคา้คงเหลือนั?น เช่น ค่าภาษีอากร  
ค่าขนส่ง หกัดว้ยส่วนลดและเงินที�ไดรั้บคืนจากการซื?อสินคา้ ตน้ทุนของสินคา้สาํเร็จรูปประกอบดว้ยค่าวตัถุดิบ ค่าแรง
ทางตรง ค่าใชจ่้ายอื�นทางตรง และค่าโสหุย้ในการผลิต มูลค่าที�จะไดรั้บประมาณจากราคาที�คาดวา่จะขายไดต้ามปกติของ
ธุรกิจหกัดว้ยค่าใชจ่้ายที�จาํเป็นเพื�อใหสิ้นคา้นั?นสาํเร็จรูปและค่าใชจ่้ายในการขายในระหวา่งปี กลุ่มบริษทัและบริษทัได้
ทาํการตั?งค่าเผื�อลดมูลค่าสาํหรับสินคา้เก่า ลา้สมยั หรือเสื�อมคุณภาพ 
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6.5 เงนิลงทุน 
 

- เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
 
บริษทัยอ่ยหมายถึงกิจการ (ซึ� งรวมถึงกิจการเฉพาะกิจ) ที�กลุ่มบริษทัมีอาํนาจในการควบคุมนโยบายการเงินและ
การดาํเนินงาน และโดยทั�วไปแลว้กลุ่มบริษทัจะถือหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงมากกว่ากึ�งหนึ� ง ในการประเมินว่ากลุ่ม
บริษทัมีการควบคุมบริษทัอื�นหรือไม่ กิจการตอ้งพิจารณาถึงการมีอยู่และผลกระทบจากสิทธิในการออกเสียงที�
เป็นไปไดที้�กิจการสามารถใชสิ้ทธิหรือแปลงสภาพตราสารนั?นในปัจจุบนัรวมถึงสิทธิในการออกเสียงที�เป็นไปได้
ซึ�งกิจการอื�นถืออยูด่ว้ย กลุ่มบริษทัรวมงบการเงินของบริษทัยอ่ยไวใ้นงบการเงินรวมตั?งแต่วนัที�กลุ่มบริษทัควบคุม
บริษทัยอ่ยจนกระทั�งอาํนาจควบคุมจะหมดไป 
 
กลุ่มบริษทับนัทึกการซื?อบริษทัยอ่ยดว้ยวิธีการซื?อและแสดงตน้ทุนดว้ยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยที์�จ่ายไปหรือ
ดว้ยมูลค่ายติุธรรมของตราสารทุนที�ออกให ้หรือดว้ยภาระหนี? สินซึ�งกลุ่มบริษทัตอ้งรับผิดชอบตั?งแต่วนัที�ไดบ้ริษทั
ยอ่ยมา รวมถึงตน้ทุนอื�นที�เกี�ยวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าซึ� งบริษทัยอ่ย สินทรัพยแ์ละหนี? สินที�ระบุได ้ซึ� งไดจ้าก
การซื?อบริษทัยอ่ยจะถูกวดัมูลค่าเริ�มแรกในวนัที�ไดรั้บบริษทัย่อยนั?น ที�มูลค่ายติุธรรมโดยรวมส่วนที�เป็นของผูมี้
ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมดว้ย 
 
ตน้ทุนการไดบ้ริษทัย่อยที�สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของส่วนแบ่งของสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัย่อยที�กลุ่มบริษทัจะ
ไดรั้บจะบนัทึกเป็นค่าความนิยม 
 
ตน้ทุนการไดบ้ริษทัยอ่ยที�ต ํ�ากวา่มูลค่ายติุธรรมของส่วนแบ่งของสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ยจะรับรู้ในงบกาํไร
ขาดทุนทนัที 
 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยแสดงในงบการเงินเฉพาะบริษทัโดยแสดงดว้ยวธีิราคาทุนหกัค่าเผื�อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

 
- เงินลงทุนทั�วไป 
 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยที์�ไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั�วไปซึ�งแสดงตามราคาทุนสุทธิจาก 
ค่าเผื�อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

 

บริษทัและบริษทัยอ่ยจะทดสอบการดอ้ยค่าของเงินลงทุนต่อเมื�อมีขอ้บ่งชี?วา่เงินลงทุนนั?นอาจมีการดอ้ยค่าเกิดขึ?น
ถา้ราคาตามบญัชีของเงินลงทุนสูงกวา่มูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บคืน ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าที�เกิดขึ?นบนัทึกในงบกาํไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จทนัที 
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6.6 เงนิลงทุนในกจิการร่วมค้า 
 

ส่วนได้เสียของกลุ่มบริษทัในกิจการที�ควบคุมร่วมกันแสดงในงบการเงินรวมโดยวิธีส่วนได้เสียและแสดงใน 
งบการเงินเฉพาะบริษทัดว้ยราคาทุน กลุ่มบริษทัรับรู้รายการกาํไรหรือรายการขาดทุนในส่วนของกลุ่มบริษทัเมื�อมี
จากการขายสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทัใหแ้ก่กิจการร่วมคา้ กลุ่มบริษทัจะยงัไม่รับรู้ส่วนแบ่งกาํไรหรือขาดทุนของตนที�
อยู่ในรายการซื?อสินทรัพยจ์ากกิจการร่วมคา้จนกว่าผูร่้วมคา้จะขายสินทรัพยน์ั?นให้แก่บุคคลที�สามที�เป็นอิสระ 
อยา่งไรก็ดีกลุ่มบริษทัรับรู้รายการขาดทุนจากการซื?อสินทรัพยจ์ากกิจการร่วมคา้ทนัทีเมื�อมีหลกัฐานแสดงว่ามูลค่า
สุทธิของสินทรัพยน์ั?นลดลงหรือดอ้ยค่า 
 

ในระหวา่งปี พ.ศ. 2556 กลุ่มบริษทัไดเ้ขา้ทาํการซื?อหุน้เพิ�มเติมและกลุ่มบริษทัมีสิทธิออกเสียงมากกวา่กึ�งหนึ�ง ดงันั?น
กลุ่มบริษทัรวมงบการเงินของกิจการร่วมคา้ไวใ้นงบการเงินรวมตั?งแต่วนัที�กลุ่มบริษทัควบคุมกิจการร่วมคา้จนกระ
ทั?งอาํนาจควบคุมจะหมดไป 
 

6.7 ที�ดนิ อาคารและอปุกรณ์ 
 

ที�ดินแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรมที�ขึ?นอยูก่บัราคาประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ การเพิ�มขึ?นราคาตามบญัชีที�เป็นผลมา
จากการตีราคาใหม่ของที�ดินจะแสดงเป็นส่วนเกินทุนจากการตีมูลค่ายุติธรรมแสดงอยูใ่นส่วนของผูถื้อหุ้น การลดลงใน
มูลค่าของที�ดินที�เคยมีการตีราคาเพิ�มจะนาํไปหักส่วนเกินทุนจากการตีมูลค่ายติุธรรมไดไ้ม่เกินจาํนวนซึ�งเคยตีราคา
เพิ�มของที�ดินชนิดเดียวกนั สาํหรับส่วนที�เกินกวา่นั?นจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายทนัทีในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
 

ราคาทุนประกอบดว้ย ราคาซื?อและตน้ทุนทางตรงอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการจดัหาสินทรัพยน์ั?นให้อยูใ่นสถานที�และ
สภาพที�พร้อมจะใชง้านไดต้ามความประสงคข์องฝ่ายบริหาร 
 

ราคาทุนรวมตน้ทุนที�ประมาณในเบื?องตน้สาํหรับการซื?อ การขนยา้ย และการบูรณะสถานที�ตั?งของสินทรัพย ์ซึ� งเป็น
ภาระผูกพนัของกิจการที�เกิดขึ?น เมื�อกิจการไดสิ้นทรัพยน์ั?นมาหรือเป็นผลจากการใชสิ้นทรัพยน์ั?นในช่วงเวลาหนึ� ง
เพื�อวตัถุประสงคต์่างๆ ที�มิใช่เพื�อวตัถุประสงคใ์นการผลิตสินคา้คงเหลือในระหวา่งรอบระยะเวลานั?น 
 

อาคารและอุปกรณ์แสดงในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยราคาทุนหกัค่าเสื�อมราคาสะสมและค่าเผื�อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 
 

ค่าเสื�อมราคาคาํนวณโดยวิธีเส้นตรงเพื�อลดราคาตามบญัชีของทรัพยสิ์นแต่ละชนิดตามอายกุารใชง้านโดยประมาณ
ของสินทรัพยน์ั?นๆ ดงัต่อไปนี?  ยกเวน้ที�ดินซึ�งอายกุารใชง้านไม่จาํกดั 
 

อาคารโรงงาน 20 ปี 
เครื�องจกัร 5-20 ปี 
อุปกรณ์และเครื�องมือเครื�องใช ้ 5 และ10 ปี 
เครื�องตกแต่งและติดตั?งสาํนกังาน 5 และ10 ปี 
ยานพาหนะ 5 และ10 ปี 
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กาํไรขาดทุนจากการจาํหน่ายที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์จะคาํนวณจากมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละบนัทึกเป็น
กาํไรขาดทุนจากการดาํเนินงาน 
 

รายจ่ายเกี�ยวกบัการต่อเติม การต่ออาย ุหรือการปรับปรุงสินทรัพยใ์ห้ดีขึ?น ซึ� งทาํให้ราคาเปลี�ยนแทนในปัจจุบนัของ
สินทรัพยเ์พิ�มขึ?นอยา่งเป็นสาระสาํคญัจะรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย ์ส่วนค่าซ่อมแซมและค่าบาํรุงรักษารับรู้เป็น
ค่าใชจ่้ายในรอบระยะเวลาบญัชีที�เกิดขึ?น 
 

6.8 สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 
 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์แสดงตามราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสม และค่าเผื�อการดอ้ยค่า (ถา้มี) ค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณ
โดยวธีิเสน้ตรงเป็นเวลา 5 และ 10 ปี 
 

6.9 ที�ดนิที�ไม่ได้ใช้ในการดาํเนินงาน 
 

ที�ดินที�ไม่ไดใ้ชใ้นการดาํเนินงานแสดงในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยราคาทุนหกัค่าเผื�อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 
 

6.10 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
 

ทุกวนัที�ในงบแสดงฐานะการเงิน กลุ่มบริษทัและบริษทัจะทาํการประเมินว่ามีขอ้บ่งชี? ซึ� งแสดงว่าสินทรัพยด์อ้ยค่าลง
หรือไม่ หากมีขอ้บ่งชี?ของการดอ้ยค่า กลุ่มบริษทัและบริษทัจะทาํการประมาณมูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์
และหากพบว่าราคาตามบญัชีของสินทรัพยน์ั?นมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าที�คาดว่าจะไดรั้บคืน กลุ่มบริษทัและบริษทัจะลด
มูลค่าของสินทรัพยล์งให้เท่ากบัมูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บคืน และรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยใ์นงบกาํไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ (มูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยห์มายถึงราคาขายสุทธิหรือมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยน์ั?น
แลว้แต่จาํนวนใดจะสูงกวา่) 
 

หลงัจากนั?น หากมีขอ้บ่งชี? วา่การดอ้ยค่าของสินทรัพยไ์ดห้มดไปหรือลดลง กลุ่มบริษทัและบริษทัจะประมาณมูลค่าที�
คาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยน์ั?นใหม่ เพื�อเปรียบเทียบกบัมูลค่าตามบญัชีและโอนกลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ย
ค่าของสินทรัพยที์�เคยรับรู้ในงวดก่อน เพื�อสะทอ้นถึงประมาณการมูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บคืนที�เปลี�ยนแปลงไป 
 

6.11 การบัญชีสําหรับสัญญาเช่าระยะยาว – กรณีที�บริษัทเป็นผู้เช่า 
 

สัญญาเช่าที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที�ความเสี�ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปให้กบัผู ้
เช่าถือเป็นสญัญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนตามมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจาํนวนเงินที�
ตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า โดยจาํนวนเงินที�ตอ้งจ่ายจะปันส่วนระหวา่งหนี? สินและค่าใชจ่้ายทางการเงินเพื�อให้ไดอ้ตัรา
ดอกเบี?ยคงที�ต่อหนี? สินคงคา้งอยู่ ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าหักค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหนี? สินระยะยาว 
ส่วนดอกเบี?ยจ่ายจะบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนตลอดอายขุองสัญญาเช่า สินทรัพยที์�เกิดจากสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่า
เสื�อมราคาตลอดอายกุารใชง้านของสินทรัพยน์ั?น 
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สัญญาเช่าสินทรัพยโ์ดยที�ความเสี�ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ตกอยู่กบัผูใ้ห้เช่า จะจดัเป็น
สญัญาเช่าดาํเนินงาน เงินที�ตอ้งจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานจะบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนโดยใชว้ิธีเส้นตรงตลอด
อายขุองสญัญาเช่านั?น 
 
ค่าใชจ่้ายที�เกิดขึ?นจากการยกเลิกสัญญาเช่าดาํเนินงานก่อนหมดอายกุารเช่า เช่นเบี?ยปรับที�ตอ้งจ่ายให้แก่ผูใ้ห้เช่า จะ
บนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในรอบระยะเวลาบญัชีที�การยกเลิกนั?นเกิดขึ?น 

 

6.12 ผลประโยชน์พนักงาน 
 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน) 

 
กลุ่มบริษทัและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั?งกองทุนสาํรองเลี?ยงชีพ ซึ� งประกอบดว้ยเงินที�พนกังานจ่ายสะสมและเงินที�
กลุ่มบริษทัจ่ายสมทบใหเ้ป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนสาํรองเลี?ยงชีพไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทั 
เงินที�กลุ่มบริษทัจ่ายสมทบกองทุนสาํรองเลี?ยงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีที�เกิดรายการ 
 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์)  

 
กลุ่มบริษทัและบริษทัมีภาระสําหรับเงินชดเชยที�ตอ้งจ่ายให้แก่พนกังานเมื�อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ� ง
กลุ่มบริษทัและบริษทัถือวา่เงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานสาํหรับพนกังาน 
 
กลุ่มบริษทัและบริษทัคาํนวณหนี? สินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานโดยใชว้ธีิคิดลดแต่ละหน่วย
ที�ประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ชี�ยวชาญอิสระได้ทาํการประเมินภาระผูกพนัดังกล่าวตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยั  ซึ�งหลกัการประมาณการดงักล่าวตอ้งใชข้อ้สมมติที�หลากหลาย รวมถึงขอ้สมมติเกี�ยวกบัอตัราคิดลด 
อตัราการขึ?นเงินเดือนในอนาคต อตัราการเปลี�ยนแปลงจาํนวนพนกังาน อตัรามรณะและอตัราเงินเฟ้อ 
 
ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (Actuarial gains and losses) สาํหรับโครงการ
ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
 

6.13 ประมาณการหนีMสิน 
 
กลุ่มบริษทัและบริษทัจะบนัทึกประมาณการหนี? สินไวใ้นงบการเงินเมื�อมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ที�กลุ่มบริษทั
และบริษทัไดเ้กิด ภาระที�จะตอ้งจ่ายเงินตามขอ้ผูกพนัทางกฎหมายอนัเป็นผลสืบเนื�องมาจากเหตุการณ์ในอดีตและ
จาํนวนที�ตอ้งจ่าย สามารถประมาณการไดอ้ยา่งมีเหตุผล 
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6.14 การแปลงค่าเงนิตราต่างประเทศ 
 

กลุ่มบริษทัและบริษทัแปลงค่ารายการบญัชีเป็นเงินตราต่างประเทศที�เกิดขึ?นให้เป็นเงินบาท โดยใชอ้ตัราแลกเปลี�ยน 
ณ วนัที�เกิดรายการ กาํไรขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยนที�เกิดขึ?นรับรู้เป็นรายไดห้รือค่าใช้จ่ายในงบกาํไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ สินทรัพยแ์ละหนี? สินที�เป็นตวัเงินในสกุลเงินตราต่างประเทศ ณ วนัที�ในงบแสดงฐานะการเงินแปลงค่าให้
เป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัที�ในงบแสดงฐานะการเงิน กาํไรขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยนที�ยงัไม่
เกิดขึ?นรับรู้เป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
 

6.15 บุคคลหรือกจิการที�เกี�ยวข้องกนั 
 

บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนักบับริษทัหมายถึงบุคคลหรือกิจการที�มีอาํนาจควบคุมบริษทั หรือถูกควบคุมโดย
บริษทัไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัรวมถึงบริษทัที�ทาํหนา้ที�ถือ
หุ้นบริษทัยอ่ย และกิจการที�เป็นบริษทัย่อยในเครือเดียวกนั นอกจากนี? บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึง
บริษทัร่วมและบุคคลซึ�งถือหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้มและมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญักบั
บริษทั ผูบ้ริหารสาํคญั กรรมการหรือพนกังานของบริษทัตลอดทั?งสมาชิกในครอบครัวที�ใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่าว
และกิจการที�เกี�ยวขอ้งกบับุคคลเหล่านั?น 
 

ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนักบับริษทัแต่ละรายการบริษทัคาํนึงถึงเนื?อหา
ของความสมัพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 
 

6.16 ข้อมูลจาํแนกตามส่วนงาน 
 

ส่วนงานทางธุรกิจเป็นส่วนธุรกิจที�จดัหาผลิตภณัฑห์รือให้บริการที�มีความเสี�ยงและผลตอบแทนซึ�งแตกต่างไปจาก
ความเสี�ยงและผลตอบแทนของผลิตภณัฑห์รือบริการที�ใหข้องส่วนของธุรกิจอื�น 
 

ขอ้มูลจาํแนกตามส่วนงาน เปิดเผยแยกตามส่วนงานธุรกิจของกลุ่มบริษทั 
 

6.17 เครื�องมอืทางการเงนิ 
 

กลุ่มบริษทัและบริษทัไม่มีนโยบายที�จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบแสดงฐานะการเงินที�เป็นตรา
สารอนุพนัธ์เพื�อการเก็งกาํไรหรือเพื�อการคา้ 
 

เครื�องมือทางการเงินที�แสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบดว้ยเงินฝากสถาบนัการเงิน เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและ
เงินกูย้ืมระยะสั?นจากสถาบนัการเงิน ลูกหนี? การคา้ เจา้หนี? การคา้ เงินให้กูย้ืมและเงินกูย้ืมจากบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั  
ซึ�งนโยบายการบญัชีเฉพาะสาํหรับรายการแต่ละรายการไดเ้ปิดเผยแยกไวใ้นแต่ละหวัขอ้ที�เกี�ยวขอ้ง 
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6.18 ภาษีเงนิได้นติบุิคคล 
 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 
 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดซึ้�งเป็นส่วนหนึ�งในการคาํนวณกาํไรหรือขาดทุนสาํหรับปีนั?นประกอบดว้ยจาํนวนรวม
ของภาษีเงินไดใ้นงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
 

ภาษีเงนิได้ในงวดปัจจุบัน 
 

ภาษีเงินไดใ้นงวดปัจจุบนั คือ จาํนวนภาษีเงินไดที้�ตอ้งชาํระโดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีสาํหรับปี กาํไรทางภาษี
แตกต่างจากกาํไรที�แสดงในงบกาํไรขาดทุนเนื�องจากกาํไรทางภาษีไม่ไดร้วมรายการที�ไม่ถือเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้าย
ทางภาษีในปีอื�นๆ และไม่ไดร้วมรายการที�ไม่ถือเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายทางภาษี หนี? สินภาษีเงินไดใ้นงวดปัจจุบนั
คาํนวณโดยใชอ้ตัราภาษี ณ วนัที�ในงบแสดงฐานะการเงิน 
 

ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี  
 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นการรับรู้ผลแตกต่างชั�วคราวระหวา่งมูลค่าทางบญัชีของสินทรัพยแ์ละหนี? สินในงบการเงิน
กบัมูลค่าของสินทรัพยแ์ละหนี? สินที�ใชใ้นการคาํนวณกาํไรทางภาษี (ฐานภาษี) บริษทัรับรู้หนี? สินภาษีเงินไดร้อการตดั
บญัชีสาํหรับผลแตกต่างชั�วคราวทุกรายการ และรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชั�วคราว
เท่าที�มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่กาํไรทางภาษีจะมีจาํนวนเพียงพอที�จะนาํผลแตกต่างชั�วคราวนั?นมาใชป้ระโยชน์
ไดโ้ดยมีการทบทวนมูลค่าตามบญัชี ณ วนัที�ในงบแสดงฐานะการเงิน สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกปรับ
ลดลง เมื�อกาํไรทางภาษีที�จะนาํมาใชป้ระโยชน์ลดลง การกลบัรายการจะทาํเมื�อมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่บริษทั
จะมีกาํไรทางภาษีเพียงพอที�จะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีบางส่วนหรือทั?งหมดมาใชป้ระโยชน์ได ้ 
 

บริษทัจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษีที�เกิดขึ?นเกี�ยวขอ้งกบัรายการที�ได้
บนัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ 
 

บริษทัคาํนวณมูลค่าสินทรัพยแ์ละหนี? สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีดว้ยอตัราภาษีที�มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัที�ในงบแสดง
ฐานะการเงิน 
 

6.19 กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขัMนพืMนฐาน 
 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขัMนพืMนฐาน 
 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั?นพื?นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไร (ขาดทุน) สุทธิสาํหรับปี ดว้ยจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลี�ย
ถ่วงนํ? าหนกัที�ออกจาํหน่ายแลว้ในระหวา่งปี 
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กาํไรต่อหุ้นปรับลด 
 

กาํไรต่อหุน้ปรับลดคาํนวณโดยหารกาํไรสุทธิสาํหรับปีดว้ยผลรวมของจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ? าหนกัที�ออกอยู่
ในระหวา่งปีกบัจาํนวนถวัเฉลี�ยถ่วงนํ? าหนกัของหุน้สามญัที�บริษทัอาจตอ้งออกเพื�อแปลงหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดจาก
การแปลงสภาพตามใบสาํคญัแสดงสิทธิทั?งสิ?นใหเ้ป็นหุน้สามญั โดยสมมติวา่ไดมี้การแปลงเป็นหุ้นสามญั  ณ  วนัตน้ปี
หรือ ณ วนัออกหุน้สามญัเทียบเท่า 
 

6.20 ประมาณการทางบญัชีที�สําคญั ข้อสมมตฐิาน การใช้ดุลยพนิิจ และการจดัการความเสี�ยงในส่วนของทุน 
 

1) ประมาณการทางบัญชีที�สําคญั ข้อสมมตฐิาน และการใช้ดุลยพนิิจ 
 

การใช้ประมาณการทางบัญชี 
 

ในการจดัทาํงบการเงินตามหลกัการบญัชีที�รับรองทั�วไป ในบางกรณีฝ่ายบริหารอาจตอ้งใชก้ารประมาณการ    
รายการบญัชีบางรายการ ซึ�งมีผลกระทบต่อจาํนวนเงินที�แสดงในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ดว้ยเหตุนี?  ผลที�เกิดขึ?นจริงในภายหลงัจึงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนที�ประมาณไว ้

 

ฝ่ายบริหารของบริษทัไดป้ระเมินและทบทวนอยา่งต่อเนื�องในเรื�องของการประมาณการขอ้สมมติฐาน และ
การใช้ดุลยพินิจโดยการประเมินอยู่บนพื?นฐานของประสบการณ์ในอดีตและปัจจัยอื�นๆ ซึ� งรวมถึงการ
คาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตที�ผูบ้ริหารเชื�อวา่กระทาํอยา่งมีเหตุผลภายใตส้ถานการณ์ในขณะนั?น 

 

ค่าเผื�อหนีMสงสัยจะสูญ 
 

กลุ่มบริษทัและบริษทัไดก้าํหนดค่าเผื�อหนี?สงสัยจะสูญเพื�อให้สะทอ้นถึงการดอ้ยค่าลงของลูกหนี? การคา้ซึ� ง
เกี�ยวพนักบัประมาณการผลขาดทุนอนัเป็นผลมาจากการที�ลูกคา้ไม่มีความสามารถในการชาํระหนี?ค่าเผื�อหนี?
สงสยัจะสูญนั?นเป็นผลมาจากการที�บริษทัและบริษทัยอ่ยไดป้ระเมินกระแสเงินสดไหลเขา้ในอนาคต ซึ� งการ
ประเมินนั?นอยูบ่นพื?นฐานเกี�ยวกบัประสบการณ์ในอดีตของการติดตามทวงถาม ความมีชื�อเสียง และการผิดชาํระ
หนี?  และการพิจารณาแนวโนม้ของตลาด 

 

ค่าเผื�อสินค้าล้าสมยั เสื�อมคุณภาพ และราคาขายตํ�ากว่าทุน 
 

กลุ่มบริษทัและบริษทัไดป้ระมาณการค่าเผื�อสินคา้ลา้สมยัและเสื�อมคุณภาพเพื�อให้สะทอ้นถึงการดอ้ยค่าลง
ของสินคา้คงเหลือ โดยการประมาณการนั?นจะพิจารณาจากการหมุนเวียนและการเสื�อมสภาพของสินคา้
คงเหลือแต่ละประเภท นอกจากนี?  กลุ่มบริษทัและบริษทัยงัไดป้ระมาณการค่าเผื�อสาํหรับสินคา้ที�มีราคาขายตํ�า
กว่าทุนเพื�อให้สะท้อนถึงประมาณการผลขาดทุนอนัเป็นผลมาจากสินคา้ที�มีราคาขายตํ�ากว่าทุน โดยการ
ประมาณการนั?นจะพิจารณาจากราคาขายที�ไดมี้การตกลงกบัลูกคา้และแนวโนม้ของราคาขายในตลาด 
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ที�ดนิ อาคาร และอุปกรณ์  
 

ฝ่ายบริหารเป็นผูป้ระมาณการอายกุารใชง้าน และมูลค่าซาก  สาํหรับอาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มบริษทัและ
บริษทัโดยฝ่ายบริหารจะทบทวนค่าเสื�อมราคาเมื�ออายกุารใชง้านมีความแตกต่างไปจากประมาณการเดิม หรือ
ตดัจาํหน่ายสินทรัพยที์�เสื�อมสภาพหรือไม่ไดใ้ชง้านโดยการขายหรือเลิกใช ้
 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ 
 
หนี? สินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานประมาณขึ?นตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
ซึ� งตอ้งอาศัยขอ้สมมติฐานที�หลากหลาย รวมถึงข้อสมมติเกี�ยวกับอัตราคิดลด อัตราการขึ?นเงินเดือนใน
อนาคต  อตัราการเปลี�ยนแปลงในจาํนวนพนกังาน อตัรามรณะ และอตัราเงินเฟ้อ 
 
สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี 
 
กลุ่มบริษทัจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชั�วคราวที�ใชห้กัภาษีและขาดทุนทาง
ภาษีที�ไม่ไดใ้ชเ้มื�อมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที�จะใช้
ประโยชน์จากผลแตกต่างชั�วคราวและขาดทุนนั?น ในการนี? ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการวา่กลุ่มบริษทั
ควรรับรู้จาํนวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีเป็นจาํนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจาํนวนกาํไรทางภาษีที�คาด
วา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 
 
สัญญาเช่า 
 
ในการพิจารณาประเภทของสญัญาเช่าวา่เป็นสญัญาเช่าดาํเนินงานหรือสญัญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารไดใ้ช้
ดุลยพินิจในการประเมินเงื�อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื�อพิจารณาวา่กลุ่มบริษทัไดโ้อนหรือรับโอน
ความเสี�ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพยที์�เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 
 

2) การจดัการความเสี�ยงในส่วนของทุน 
 
วตัถุประสงค์ของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการบริหารทุนของบริษทันั?นเพื�อดาํรงไวซึ้� งความสามารถในการ
ดาํเนินงานอยา่งต่อเนื�องของกลุ่มบริษทัและบริษทัเพื�อสร้างผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้และเป็นประโยชน์ต่อผูที้�มี
ส่วนไดเ้สียอื�น และเพื�อดาํรงไวซึ้�งโครงสร้างของทุนที�เหมาะสมเพื�อลดตน้ทุนทางการเงินของทุน 
 
ในการดาํรงไวห้รือปรับโครงสร้างของทุน กลุ่มบริษทัและบริษทัอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กบัผูถื้อหุ้น 
การคืนทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ การออกหุน้ใหม่หรือการขายทรัพยสิ์นเพื�อลดภาระหนี?  
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7. เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 

     

เงินสดในมือ 77,279 61,871 47,279 61,871 
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื�อทวงถาม 4,033,318 5,440,918 1,274,854 4,784,478 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4,110,597 5,502,789 1,322,133 4,846,349 

 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื�อทวงถามมีอตัราดอกเบี?ยอยูที่�ร้อยละ 0.50 ต่อปี 
(พ.ศ. 2555: ร้อยละ 0.75 – 0.875 ต่อปี) 

 

8. ลูกหนีMการค้าและลูกหนีMอื�น สุทธิ 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 

     

ลูกหนีMการค้าบุคคลหรือกจิการที�เกี�ยวข้องกนั (หมายเหตุ 9)     
แยกตามอายหุนี? ที�คา้งชาํระดงันี?      
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 15,671,968 16,100,312         15,671,968 16,100,312 
เกินกาํหนดชาํระไม่เกิน 3 เดือน - 459,040 - 459,040   
เกินกาํหนดชาํระมากกวา่ 6 เดือนถึง 12 เดือน - - - - 
เกินกาํหนดชาํระมากกวา่ 12 เดือนขึ?นไป - - - - 
ลูกหนี?การคา้บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั  15,671,968   16,559,352 15,671,968 16,559,352 

     

ลูกหนีMการค้าบุคคลหรือกจิการอื�น     
แยกตามอายหุนี? ที�คา้งชาํระดงันี?      
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 80,637,503 145,185,054 78,194,250 143,819,314 
เกินกาํหนดชาํระไม่เกิน 3 เดือน 33,140,405 77,406,284 31,166,868 75,633,182 
เกินกาํหนดชาํระมากกวา่ 3 เดือนถึง 6 เดือน 3,237,366 7,609,895 3,237,366 7,607,780 
เกินกาํหนดชาํระมากกวา่ 6 เดือนถึง 12 เดือน 1,065,761 250,141 1,065,761 250,141 
เกินกาํหนดชาํระมากกวา่ 12 เดือนขึ?นไป 7,803,668 10,540,484 7,803,668 10,540,484 
รวมลูกหนี?การคา้บุคคลหรือกิจการอื�น 125,884,703 240,991,858 121,467,913 237,850,901 
หกั ค่าเผื�อหนี?สงสยัจะสูญ (9,260,463) (10,540,484)  (9,260,463)  (10,540,484) 
ลูกหนี?การคา้บุคคลหรือกิจการอื�น สุทธิ 116,624,240 230,451,374 112,207,450 227,310,417 

รวมลูกหนีMการค้า สุทธิ 132,296,208 247,010,726 127,879,418 243,869,769 
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 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 

     

ลูกหนีMอื�น     
ลูกหนี? อื�นบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 9) - 2,071,145 458,893 2,071,145 
ลูกหนี? อื�น 3,735,366 2,111,148 3,735,366 2,111,148 
เงินทดรองจ่าย 110,182 626,381 110,182 626,379 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 2,423,187 8,734,758 1,525,863 8,672,373 

รวมลูกหนีMอื�น 6,268,735 13,543,432 5,830,304 13,481,045 
รวมลูกหนีMการค้าและลูกหนีMอื�น-สุทธิ 138,564,943 260,554,158 133,709,722 257,350,814 
 
ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 ส่วนหนึ�งของลูกหนี?การคา้ไดน้าํไปขาย
ลดกบัธนาคารพาณิชย ์เป็นจาํนวนเงิน 22.75 ลา้นบาท (พ.ศ. 2555: 100.37 ลา้นบาท) ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ขอ้ 19 
 

9. รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการที�เกี�ยวข้องกนั 
 
กลุ่มบริษทัและบริษทัมีรายการธุรกิจระหวา่งกนักบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 
ไดแ้ก่ บุคคลหรือกิจการต่างๆ ที�มีความเกี�ยวขอ้งกบักลุ่มบริษทั โดยการมีผูถื้อหุน้ร่วมกนัหรือมีกรรมการร่วมกนั  
 
รายละเอียดความสัมพนัธ์ที�กลุ่มบริษทัและบริษทัมีกบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัซึ� งมีการควบคุมหรือควบคุม
ร่วมกนัในบริษทั หรือเป็นบุคคลหรือกิจการที�มีรายการบญัชีกบับริษทั มีดงันี?  
 

ชื�อบริษัท ประเทศที�จดัตัMง  ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
   

บริษทั พลาทรัพย ์จาํกดั ประเทศไทย โดยการถือหุน้ทางตรง 
บริษทั โนโซมิ เอน็เตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จาํกดั ประเทศไทย ผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
บริษทั ชยัวฒันา ทริม จาํกดั* 
(เดิมชื�อ “บริษทั ชยัวฒันา แอนด ์โทโย จาํกดั”) 

ประเทศไทย โดยการถือหุน้ทางตรง 
(พ.ศ. 2555: กิจการร่วมคา้) 

Toyo Bussan Co., Ltd. ประเทศญี�ปุ่น ผูถื้อหุน้บริษทัยอ่ย 
 

*บริษทัไดจ้ดทะเบียนเปลี�ยนแปลงชื�อจากเดิม บริษทั ชยัวฒันา แอนด์ โทโย จาํกดั เป็น บริษทั ชยัวฒันา ทริม จาํกดั 
กบักระทรวงพาณิชยเ์มื�อวนัที� 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 
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นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปนี?  
 

รายการ  นโยบายการกาํหนดราคา 
   

รายไดจ้ากการขาย  ราคาตลาด 
รายไดค้่าเช่าและบริการ  ราคาตามสญัญา 
ดอกเบี?ยรับ  อตัราร้อยละ 7.44 และ 7.75 ต่อปี 
ตน้ทุนบริการ  ราคาตามสญัญา 
ค่าเช่าและค่าบริการ  ราคาตามสญัญา 
ค่านายหนา้  ราคาตามสญัญา 
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนกังาน  ตามที�เกิดขึ?นจริง 
ซื?อสินทรัพย ์  ราคาที�ตกลงร่วมกนั 
ขายสินทรัพย ์  ราคาที�ตกลงร่วมกนั 
 

บริษทัมีรายการธุรกิจกบับริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนัสาํหรับปีสิ?นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 มีดงันี?  
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 

     

บริษัท พลาทรัพย์ จาํกดั     
ค่าเช่า - - 2,808,000 2,808,000 
ดอกเบี?ยรับ - - 301,523 500,066 

     

บริษัท ชัยวฒันา ทริม จาํกดั     
(เดมิชื�อ “บริษัท ชัยวฒันา แอนด์ โทโย จาํกดั)     

รายไดจ้ากการบริการ - 635,347 - 635,347 
รายไดค้่าเช่า 3,610,294 1,546,562 3,610,294 1,546,562 
รายไดอื้�น 1,814,731 - 1,814,731 - 
ตน้ทุนบริการ 114,678,209 47,294,714 114,678,209 47,294,714 
ค่าบริการ 1,514,308 1,407,121 1,544,308 1,407,121 
ขายสินทรัพย ์ - 10,259,560 - 10,259,560 
ซื?อสินทรัพย ์ 27,077 - 27,077 - 

     

บริษัท โนโซม ิเอน็เตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จาํกดั     
รายไดจ้ากการขาย 75,958,905 75,210,946 75,958,905 75,210,946 
ค่านายหนา้ 5,090,187 3,858,787 5,090,187 3,858,787 
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 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 

Toyo Bussan Co., Ltd.     
ดอกเบี?ยรับ 68,496 - - - 
หนี?สงสยัจะสูญ 3,504,709 - - - 

     

กรรมการ     
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนกังาน 2,000,000 - 2,000,000 - 

 
ยอดคงเหลือที�มีสาระสาํคญัที�เกี�ยวขอ้งกบับริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 มีดงันี?  
 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 
     

ลูกหนีMการค้าบริษัทที�เกี�ยวข้องกนั     
บริษทั โนโซมิ เอน็เตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 15,671,968 16,559,352 15,671,968 16,559,352 

     

ลูกหนีMอื�นบริษัทที�เกี�ยวข้องกนั     
บริษทั ชยัวฒันา ทริม จาํกดั     
(เดิมชื�อ “บริษทั ชยัวฒันา แอนด ์โทโย จาํกดั”) - 2,071,145 458,893 2,071,145 

     

ลูกหนีMอื�นบริษัทย่อย - สุทธิ     

บริษทั พลาทรัพย ์จาํกดั - - 45,163,607 48,549,444 
หกั  ค่าเผื�อหนี?สงสยัจะสูญ - - (5,715,177) (7,750,414) 

สุทธิ - - 39,448,430 40,799,030 
     

เงนิให้กู้ยมืแก่บริษัทที�เกี�ยวข้องกนั - สุทธิ     

Toyo Bussan Co., Ltd. 3,504,709 - - - 
หกั ค่าเผื�อหนี?สงสยัจะสูญ (3,504,709) - - - 

สุทธิ - - - - 
     

เงนิให้กู้ยมืระยะยาวแก่บริษัทย่อย*     
บริษทั พลาทรัพย ์จาํกดั  - 4,000,000 4,000,000 

     

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอื�น – เงนิมดัจาํ      
บริษทั พลาทรัพย ์จาํกดั - - 5,505,000 5,505,000 

     

เจ้าหนีMการค้าบริษัทที�เกี�ยวข้องกนั     
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 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 
     

บริษทั ชยัวฒันา ทริม จาํกดั     

(เดิมชื�อ “บริษทั ชยัวฒันา แอนด ์โทโย จาํกดั”) - 32,621,193 26,380,536 32,621,193 
     

เจ้าหนีMอื�นบริษัทที�เกี�ยวข้องกนั     

เงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้     

ผูถื้อหุน้ 32,500 - 32,500 - 
     

เจา้หนี? อื�นบริษทัยอ่ย     

บริษทั พลาทรัพย ์จาํกดั - - 633,380 1,489,685 
 32,500 - 665,880 1,489,685 
     

ค่านายหน้าค้างจ่ายบริษัทที�เกี�ยวข้องกนั     
บริษทั โนโซมิ เอน็เตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 138,871 2,272,925 138,871 2,272,925 

     

หนีMสินไม่หมุนเวยีนอื�น-เงนิมดัจาํ     
บริษทั ชยัวฒันา ทริม จาํกดั     

(เดิมชื�อ “บริษทั ชยัวฒันา แอนด ์โทโย จาํกดั”) - - 900,000 - 
 

*ตามงบการเงินเฉพาะบริษทั สําหรับปีสิ?นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษทัย่อย มีการ
เคลื�อนไหว ดงัต่อไปนี?  
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2555 เพิ�มขึMน ลดลง พ.ศ. 2556 
     
เงนิให้กู้ยมืระยะยาวแก่บริษัทย่อย**     
บริษทั พลาทรัพย ์จาํกดั 4,000,000 - - 4,000,000 

 
**สาํหรับปีสิ?นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ยคิดดอกเบี?ยอตัราร้อยละ 7.44 ต่อปี 
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สญัญาเช่า – บริษทั พลาทรัพย ์จาํกดั 
 
บริษทัไดท้าํสญัญาเช่าอาคารโรงงานและเครื�องจกัรดงักล่าวกบับริษทั พลาทรัพย ์จาํกดั โดยมีกาํหนดอายสุัญญาเช่า  
6 เดือน นับตั?งแต่วนัที� 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 ถึงวนัที� 30 เมษายน พ.ศ. 2555 อตัราค่าเช่าอาคารโรงงานและ
เครื�องจกัรเดือนละ 0.16 ลา้นบาท และ 0.08 ลา้นบาท ตามลาํดบั อย่างไรก็ตาม เมื�อวนัที� 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 
บริษทัไดต้่อสัญญาเช่าเครื�องจกัรและอาคารโรงงานกบับริษทั พลาทรัพย ์จาํกดั ตั?งแต่วนัที� 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 
ถึงวนัที� 30 เมษายน พ.ศ. 2556 โดยคิดอตัราค่าเช่าเท่าเดิม 
 
เมื�อวนัที� 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 บริษทัไดต้่อสัญญาเช่าเครื�องจกัรและอาคารโรงงานกบับริษทั พลาทรัพย ์จาํกดั 
ตั?งแต่วนัที� 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ถึงวนัที� 30 เมษายน พ.ศ. 2557 โดยคิดอตัราค่าเช่าเท่าเดิม 
 
สญัญาเช่า – บริษทั ชยัวฒันา ทริม จาํกดั 
 
บริษทัไดท้าํสัญญาให้เช่าอาคารโรงงานกบับริษทั ชยัวฒันา ทริม จาํกดั (เดิมชื�อ “บริษทั ชยัวฒันา แอนด์ โทโย จาํกดั”) 
ตั?งแต่วนัที� 1 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ถึงวนัที� 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 อตัราค่าเช่าอาคารโรงงานเดือนละ 0.30 ลา้นบาท 
 
เมื�อวนัที� 1 สิงหาคม พ.ศ. 2556 บริษทัไดต้่อสัญญาเช่าเครื�องจกัรและอาคารโรงงานกบับริษทั ชยัวฒันา ทริม จาํกดั 
ตั?งแต่วนัที� 1 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ถึงวนัที� 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557โดยคิดอตัราค่าเช่าเท่าเดิม 
 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 
 
ในปี พ.ศ. 2556 กลุ่มบริษทัมีค่าใชจ่้ายสาํหรับเงินเดือน โบนสั และค่าเบี? ยประชุมของผูบ้ริหาร เป็นจาํนวนเงิน 6.12 
ลา้นบาท (พ.ศ. 2555: จาํนวนเงิน 10.00 ลา้นบาท) 
 
ภาระคํ?าประกนักบักิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 
 
บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาระจากการคํ?าประกนัใหแ้ก่กนัตามที�กล่าวไวใ้น หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 19 และ 22 
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10. สินค้าคงเหลอื สุทธิ 
 

 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงนิรวม 
 ราคาทุน ค่าเผื�อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ สินค้าคงเหลอื - สุทธิ 

  ยอดยกมา   ยอดยกไป  
 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 เพิ�มขึMน ลดลง พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 
         

สินคา้สาํเร็จรูป 104,761,269 100,843,097 (11,123,257) (6,258,736) 814,356 (16,567,637) 88,193,632 89,719,840 
สินคา้ระหว่างผลิต 305,207,285 273,423,326 (18,059,989) (12,199,032) - (30,259,021) 274,948,264 255,363,337 
วตัถุดิบ 58,216,681 85,306,358 - - - - 58,216,681 85,306,358 
สินคา้ระหว่างทาง 10,536,734 95,585,935 - - - - 10,536,734 95,585,935 

รวม 478,721,969 555,158,716 (29,183,246) (18,457,768) 814,356 (46,826,658) 431,895,311 525,975,470 
  

 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 ราคาทุน ค่าเผื�อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ สินค้าคงเหลอื - สุทธิ 

  ยอดยกมา   ยอดยกไป  
 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 เพิ�มขึMน ลดลง พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 
         

สินคา้สาํเร็จรูป 105,280,701 100,843,097 (11,123,257) (6,258,736) 814,356 (16,567,637) 88,713,064 89,719,840 
สินคา้ระหว่างผลิต 303,064,197 273,423,326 (18,059,989) (12,199,032) - (30,259,021) 272,805,176 255,363,337 
วตัถุดิบ 50,975,727 85,306,358 - - - - 50,975,727 85,306,358 
สินคา้ระหว่างทาง 10,536,734 95,585,935 - - - - 10,536,734 95,585,935 

รวม 469,857,359 555,158,716 (29,183,246) (18,457,768) 814,356 (46,826,658) 423,030,701 525,975,470 
 

ค่าเผื�อจากการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือจาํนวน 17.64 ลา้นบาท ไดแ้สดงรวมอยูใ่นตน้ทุนขายในงบกาํไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 

 

11. สินทรัพย์หมุนเวยีนอื�น 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 
     

ภาษีซื?อยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 3,631,605 4,343,802 3,369,809 4,293,677 
ภาษีเงินไดห้กั ณ ที�จ่าย 4,675,124 716,918 994,412 - 
เงินมดัจาํ 535,600 - - - 
ค่าอากรขาเขา้รอขอคืน - 1,310,546 - 1,310,546 
อื�นๆ 229,866 5,894,554 229,866 5,894,554 

รวม 9,072,195 12,265,820 4,594,087 11,498,777 
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12. เงนิฝากธนาคารที�ตดิภาระคํMาประกนั 
 
เงินฝากธนาคารที�ติดภาระคํ? าประกันเป็นเงินฝากกับธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ� ง เพื�อใช้เป็นหลกัทรัพยค์ ํ? าประกัน         
เงินเบิกเกินบญัชีจากธนาคาร ตามที�กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 19 และวงเงินหนงัสือคํ?าประกนัของ
ธนาคาร ตามที�กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 33 
 

13. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย สุทธิ  
 

  (หน่วย : บาท) 

  งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

  ทุนชําระแล้ว สัดส่วนเงนิลงทุน เงนิลงทุนวธีิราคาทุน 

บริษทั ประเภทกจิการ พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 
        

บริษทั พลาทรัพย ์จาํกดั ให้เช่าสงัหาริมทรัพย์
และอสงัหาริมทรัพย ์

150,000,000 150,000,000 100% 100% 150,000,000 
 

150,000,000 
 

บริษทั ชยัวฒันา ทริม จาํกดั ผลิตเบาะรถยนต ์ 50,000,000 - 52.50% - 25,624,925 - 

(เดิมชื�อ “บริษทั ชยัวฒันา แอนด ์โทโย จาํกดั”)      

    175,624,925 150,000,000 

    (102,596,171) (89,454,137) 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย สุทธิ     73,028,754 60,545,863 

 
การเปลี�ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในระหวา่งปีมีดงันี?  

 
 เงนิลงทุนวธีิราคาทุน 
 งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
  
ราคาตามบญัชี สุทธิ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 60,545,863 
จดัประเภทเงินลงทุนในกิจการร่วมคา้ไปเป็นบริษทัยอ่ย 12,482,891 
ราคาตามบญัชีสุทธิ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 73,028,754 
 
เมื�อวนัที� 17 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 บริษทัไดซื้?อหุ้นสามญัของบริษทั ชยัวฒันา ทริม จาํกดั (เดิมชื�อ “บริษทั ชยัวฒันา 
แอนด ์โทโย จาํกดั”) ซึ�งเป็นกิจการร่วมคา้ของบริษทัจากผูถื้อหุน้รายหนึ�ง จาํนวน 24,999 หุน้ ในราคาหุน้ละ 75 บาท 
รวมเป็นจาํนวนเงิน 1,874,925 บาท ทาํให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัในกิจการร่วมคา้ดงักล่าวเพิ�มขึ?นจากร้อยละ 
47.5% เป็นร้อยละ 52.5% และเป็นผลใหบ้ริษทัดงักล่าวเปลี�ยนสถานะจากกิจการร่วมคา้เป็นบริษทัยอ่ย รายการบญัชี
ของบริษทัดงักล่าวเปลี�ยนจากเดิมที�รู้โดยใชว้ิธีส่วนไดเ้สียเป็นงบการเงินรวมแทน ขอ้มูลสินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัที�
เปลี�ยนสถานะ มีดงันี?  
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เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,199,241 
ลูกหนี?การคา้และลูกหนี? อื�น   27,189,015 
สินคา้คงเหลือ 8,922,865 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอื�น 3,875,833 
อุปกรณ์ สุทธิ 13,027,388 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน สุทธิ 33,668 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื�น 1,533,820 
เจา้หนี?การคา้และเจา้หนี? อื�น (23,134,016) 
ส่วนของหนี? สินภายใตส้ญัญาเช่าการเงินที�ถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี (252,739) 
หนี? สินหมุนเวยีนอื�น (1,930,953) 
หนี? สินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน สุทธิ (472,537) 
ประมาณการหนี? สินเกี�ยวกบัผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน (988,645) 
สินทรัพย ์สุทธิ 29,002,940 
เงินลงทุนในกิจการร่วมคา้ – วธีิส่วนไดเ้สีย (14,466,167) 
ส่วนไดเ้สียของส่วนที�ไม่มีอาํนาจควบคุม 14,536,773 

 
14. เงนิลงทุนในกจิการร่วมค้า สุทธิ 
 

   (หน่วย : บาท) 
    งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  จัดตัMงขึMน สัดส่วนการลงทุน เงินลงทุนวธีิส่วนได้เสีย ราคาทุน 

ชื�อบริษทั ประเภทกิจการ ในประเทศ พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 
         

บริษทั ชยัวฒันา ทริม จาํกดั ผลิตเบาะรถยนต ์ ประเทศไทย - 47.50%     
(เดิมชื�อ “บริษทั ชยัวฒันา แอนด ์โทโย จาํกดั”)    - 17,691,758 - 23,750,000 

 

เมื�อวนัที� 9 สิงหาคม พ.ศ. 2555 บริษทัไดเ้ขา้ร่วมลงทุนกบั Toyo Bussan Co., Ltd. (“TBC”) เพื�อประกอบธุรกิจผลิต
เบาะรถยนต ์เพื�อจาํหน่ายในประเทศและต่างประเทศ และรับจา้งตดัเยบ็เบาะรถยนต ์
 

บริษทัรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากการลงทุนในกิจการร่วมคา้สาํหรับปี พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 จาํนวน 7.08 ลา้นบาท 
และ 6.06 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยส่วนแบ่งขาดทุนในกิจการร่วมคา้ที�รับรู้ในปี พ.ศ. 2555 คาํนวณขึ?นจากงบการเงิน 
ซึ�งจดัทาํโดยฝ่ายบริษทัและไม่ไดต้รวจสอบโดยผูส้อบบญัชี บริษทัเชื�อวา่มูลค่าของเงินลงทุนไม่มีความแตกต่างอยา่ง
เป็นสาระสาํคญัหากส่วนแบ่งดงักล่าวคาํนวณจากงบการเงินซึ�งไดรั้บการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี 
 
เมื�อวนัที� 17 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 บริษทัไดซื้?อหุ้นสามญัของบริษทั ชยัวฒันา ทริม จาํกดั (เดิมชื�อ “บริษทั ชยัวฒันา 
แอนด์ โทโย จาํกดั”) จากผูถื้อหุ้นรายหนึ� งเพื�อเติมตามที�เปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 13 ทาํให้สัดส่วนการถือหุ้นของ
บริษทัในกิจการร่วมคา้ดงักล่าเพิ�มขึ?นจากร้อยละ 47.5% เป็นร้อยละ 52.5% และเป็นผลให้บริษทัดงักล่าวเปลี�ยน
สถานะจากกิจการร่วมคา้เป็นบริษทัยอ่ย 
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15. เงนิลงทุนระยะยาวอื�น สุทธิ 
 
  (หน่วย : บาท) 

  งบการเงนิรวม 

ชื�อบริษัท ประเภทกจิการ ทุนชําระแล้ว สัดส่วนการลงทุน เงนิลงทุนวธีิราคาทุน 

  พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 
        

JOYCE SERVICE LIMITED HOLDING USD13,446,128 USD13,446,128 16.23% 16.23% 70,156,976 70,156,976 
บริษทั สหอุตสาหกรรมฟอกหนงัไทย จาํกดั ฟอกหนงั 6,000,000 6,000,000 2.27% 2.27% 390,000 390,000 
บริษทั สหอุตสาหกรรมคา้หนงัสตัว ์จาํกดั คา้หนงัสตัว ์ 27,000,000 27,000,000 2.22% 2.22% 250,000 250,000 
บริษทั นครทองบา้นและที�ดิน จาํกดั รับเหมาก่อสร้าง 18,750,000 18,750,000 0.66% 0.66% 650,000 650,000 
          รวม      71,446,976 71,446,976 
หกั  ค่าเผื�อผลขาดทุนจากการดอ้ยของเงินลงทุน     (33,530,960) (45,962,759) 
          สุทธิ      37,916,016 25,484,217 

 
  (หน่วย : บาท) 

  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ชื�อบริษัท ประเภทกจิการ ทุนชําระแล้ว สัดส่วนการลงทุน เงนิลงทุนวธีิราคาทุน 

  พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 
        

JOYCE SERVICE LIMITED HOLDING USD13,446,128 USD13,446,128 16.23% 16.23% 70,156,976 70,156,976 
บริษทั สหอุตสาหกรรมฟอกหนงัไทย จาํกดั ฟอกหนงั 6,000,000 6,000,000 1.67% 1.67% 300,000 300,000 
บริษทั สหอุตสาหกรรมคา้หนงัสตัว ์จาํกดั คา้หนงัสตัว ์ 27,000,000 27,000,000 2.22% 2.22% 250,000 250,000 
บริษทั นครทองบา้นและที�ดิน จาํกดั รับเหมาก่อสร้าง 18,750,000 18,750,000 0.66% 0.66% 650,000 650,000 

          รวม      71,356,976 71,356,976 
หกั  ค่าเผื�อผลขาดทุนจากการดอ้ยของเงินลงทุน     (33,530,960) (45,962,759) 

          สุทธิ      37,826,016 25,394,217 

 
ผูบ้ริหารบริษทัไดท้าํสัญญาจาํหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามญัของ Joyce Service Limited (“Joyce”) จาํนวน 2,181,947 หุ้น 
ในราคาเสนอขาย USD 2,500,000 ให้กบั Sino Commend Limited ตามสัญญาซื?อขายหุ้น ลงวนัที� 23 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2555 
โดยมีเงื�อนไขการจ่ายชาํระเงินค่าหุน้เป็นรายงวด ดงันี?  
 

งวดที� จาํนวนเงิน (USD) วนัครบกาํหนด 
1 100,000 ณ วนัที�ทาํสญัญาจะซื?อจะขาย  

2 - 9 300,000 ต่องวด ทุกไตรมาส ตั?งแต่วนัที� 20 กนัยายน พ.ศ. 2555 ถึงวนัที� 20 มีนาคม พ.ศ. 2557 
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กรรมสิทธิ� ในหุน้สามญัดงักล่าวจะโอนใหก้บัผูซื้?อเมื�อจ่ายชาํระเงินครบถว้นแลว้  
 

ในปี พ.ศ. 2556 บริษทัไดรั้บชาํระเงินล่วงหนา้ค่าหุ้นจาํนวน USD 400,000 คิดเป็น 12.43 ลา้นบาท โดยบริษทัได้
บนัทึกไวใ้นบญัชีเงินรับล่วงหนา้ค่าหุ้น และไดโ้อนกลบัค่าเผื�อจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนจาํนวน 12.43 ลา้นบาท 
และจาํนวน 24.84 ลา้นบาท ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและเฉพาะกิจการสาํหรับปีสิ?นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 
และ พ.ศ. 2555 ตามลาํดบั 

 
เมื�อวนัที� 22 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2556 บริษทัไดรั้บจดหมายขอผ่อนผนัการจ่ายชาํระเงินค่าหุ้นจาก Sino Commend 
Limited โดยเปลี�ยนแปลงจาํนวนเงินต่องวดที�ตอ้งจ่ายชาํระภายในปี 2556 จาก 300,000 USD ต่องวด เป็น 100,000 USD 
ต่องวด  
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16. ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม 
 

ที�ดนิ อาคาร เครื�องจักร 
อุปกรณ์และ

เครื�องมือเครื�องใช้ 
เครื�องตกแต่งและ

ติดตัMงสํานักงาน ยานพาหนะ 
สินทรัพย์ 

ระหว่างก่อสร้าง รวม 
         

ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 
มูลค่ายตุิธรรม 411,681,700 - - - - - - 411,681,700 
ราคาทุน 131,436,171 270,467,812 325,009,948 91,763,190 21,476,034 26,705,740 19,844,413 886,703,308 
หกั   ค่าเสื�อมราคาสะสม - (243,669,151) (229,218,849) (69,382,474) (17,591,022) (19,987,434) - (579,848,930) 
หกั   ค่าเผื�อการดอ้ยค่า (16,171) - - - - - - (16,171) 

มูลค่าตามบญัชี สุทธิ 543,101,700 26,798,661 95,791,099 22,380,716 3,885,012 6,718,306 19,844,413 718,519,907 
         

สําหรับปีสิMนสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 
มูลค่าตามบญัชีตน้ปี สุทธิ 543,101,700 26,798,661 95,791,099 22,380,716 3,885,012 6,718,306 19,844,413 718,519,907 
ซื?อสินทรัพย ์ - 97,500 160,000 1,652,491 1,484,206 3,908,502 36,697,061 43,999,760 
ขายสินทรัพย ์สุทธิ - - (4,969,566) (50,904) (20,279) (3) - (5,040,752) 
โอนเขา้(โอนออก)สินทรัพย ์สุทธิ - - 25,831,884 2,049,668 - 100,000 (27,981,552) - 
ตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์สุทธิ - - (583,524) - - - (114,592) (698,116) 
ส่วนเพิ�มจากการซื?อบริษทัยอ่ย สุทธิ - - 6,692,234 802,707 1,209,934 2,797,396 - 11,502,271 
ค่าเสื�อมราคา - (3,732,505) (11,142,337) (3,710,742) (606,557) (1,893,215) - (21,085,356) 

มูลค่าตามบญัชีปลายปี สุทธิ 543,101,700 23,163,656 111,779,790 23,123,936 5,952,316 11,630,986 28,445,330 747,197,714 
         

ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 
มูลค่ายตุิธรรม 411,681,700 - - - - - - 411,681,700 
ราคาทุน 131,436,171 270,565,312 331,947,661 95,676,039 24,615,220 32,054,082 28,445,330 914,739,815 
หกั   ค่าเสื�อมราคาสะสม - (247,401,656) (220,167,871) (72,552,103) (18,662,904) (20,423,096) - (579,207,630) 
หกั   ค่าเผื�อการดอ้ยค่า (16,171) - - - - - - (16,171) 

มูลค่าตามบญัชี สุทธิ 543,101,700 23,163,656 111,779,790 23,123,936 5,952,316 11,630,986 28,445,330 747,197,714 
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 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 

ที�ดนิ อาคาร เครื�องจักร 
อุปกรณ์และ

เครื�องมือเครื�องใช้ 
เครื�องตกแต่งและ

ติดตัMงสํานักงาน ยานพาหนะ 
สินทรัพย์ 

ระหว่างก่อสร้าง รวม 
         

ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 
มูลค่ายตุิธรรม 411,681,700 - - - - - - 411,681,700 
ราคาทุน 320,000 229,667,366 261,480,925 86,369,754 17,998,437 26,282,751 19,844,413 641,963,646 
หกั   ค่าเสื�อมราคาสะสม - (213,492,328) (182,022,867) (63,989,263) (14,113,731) (19,564,451) - (493,182,640) 

มูลค่าตามบญัชี สุทธิ 412,001,700 16,175,038 79,458,058 22,380,491 3,884,706 6,718,300 19,844,413 560,462,706 
         

สําหรับปีสิMนสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 
มูลค่าตามบญัชีตน้ปี สุทธิ 412,001,700 16,175,038 79,458,058 22,380,491 3,884,706 6,718,300 19,844,413 560,462,706 
ซื?อสินทรัพย ์ - 97,500 160,000 1,652,491 1,457,206 3,908,502 36,697,061 43,972,760 
ขายสินทรัพย ์สุทธิ - - (1,733,596) (50,904) (20,279) (3) - (1,804,782) 
โอนเขา้(โอนออก)สินทรัพย ์สุทธิ - - 25,831,884 2,049,668 - 100,000 (27,981,552) - 
ตดัจาํหน่าย สุทธิ - - (483,587) - - - (114,592) (598,179) 
ค่าเสื�อมราคา - (1,692,483) (8,739,812) (3,710,742) (602,296) (1,893,215) - (16,638,548) 

มูลค่าตามบญัชีปลายปี สุทธิ 412,001,700 14,580,055 94,492,947 22,321,004 4,719,337 8,833,584 28,445,330 585,393,957 
         

ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 
มูลค่ายตุิธรรม 411,681,700 - - - - - - 411,681,700 
ราคาทุน 320,000 229,764,866 269,973,132 89,210,020 19,421,967 27,792,093 28,445,330 664,927,408 
หกั   ค่าเสื�อมราคาสะสม - (215,184,811) (175,480,185) (66,889,016) (14,702,630) (18,958,509) - (491,215,151) 

มูลค่าตามบญัชี สุทธิ 412,001,700 14,580,055 94,492,947 22,321,004 4,719,337 8,833,584 28,445,330 585,393,957 
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ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 ที�ดิน อาคารและเครื�องจกัร ในงบการเงินรวมราคาตามบญัชี จาํนวน 460.23 
ลา้นบาท (พ.ศ. 2555: 425.56 ลา้นบาท) และในงบการเงินเฉพาะกิจการราคาตามบญัชี จาํนวน 292.82 ลา้นบาท (พ.ศ. 2555: 
293.80 ลา้นบาท) นาํไปเป็นหลกัประกนัเงินกูย้ืมกบัธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ� งตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 19 
และ 22 
 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 อาคาร เครื�องจกัร และอุปกรณ์ ราคาทุน 416.46 ลา้นบาท (พ.ศ. 2555: 
430.65 ลา้นบาท) ในงบการเงินรวม และราคาทุน 394.79 ลา้นบาท (พ.ศ. 2555: 407.84 ลา้นบาท) ในงบการเงินเฉพาะ
กิจการไดต้ดัค่าเสื�อมราคาเตม็จาํนวนแลว้แต่ยงัคงใชง้านอยู ่ 
 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 บริษทัมีสินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาเช่าซื?อ ราคาทุน 25.95 ลา้นบาท (พ.ศ. 2555: 
18.36 ลา้นบาท) ในงบการเงินรวม และราคาทุน 24.61 ลา้นบาท (พ.ศ. 2555: 4.81 ลา้นบาท) ในงบการเงินเฉพาะ
บริษทั  
 

17. สินทรัพย์ไม่มตีวัตน – โปรแกรมคอมพวิเตอร์ สุทธิ 
 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
   

ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555   
ราคาทุน 170,000 170,000 
หกั ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (7,871) (7,871) 

มูลค่าตามบญัชี สุทธิ 162,129 162,129 
   

สําหรับปีสิMนสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556   
มูลค่าตามบญัชีตน้ปี สุทธิ 162,129 162,129 
ซื?อสินทรัพย ์ 613,800 613,800 
ส่วนเพิ�มจากการซื?อบริษทัยอ่ย สุทธิ 42,968 - 
ค่าตดัจาํหน่าย (49,762) (40,462) 

มูลค่าตามบญัชีปลายปี สุทธิ 769,135 735,467 
   

ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556   
ราคาทุน 830,300 783,800 
หกั ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (61,165) (48,333) 

มูลค่าตามบญัชี สุทธิ 769,135 735,467 
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18. ที�ดนิที�ไม่ได้ใช้ดาํเนินงาน สุทธิ 

 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
   

ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555   
ราคาทุน 53,358,210 4,080,480 
หกั   ค่าเผื�อการดอ้ยค่า - - 

มูลค่าตามบญัชี สุทธิ 53,358,210 4,080,480 
   

สําหรับปีสิMนสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556   
มูลค่าตามบญัชีตน้งวด สุทธิ 53,358,210 4,080,480 

มูลค่าตามบญัชีปลายงวด สุทธิ 53,358,210 4,080,480 
   

ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556   
ราคาทุน 53,358,210 4,080,480 
หกั   ค่าเผื�อการดอ้ยค่า - - 

มูลค่าตามบญัชี สุทธิ 53,358,210 4,080,480 
 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 ที�ดินราคาตามบญัชีมูลค่า 50.25 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม และ 0.98 
ลา้นบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการไดถู้กจาํนองเป็นหลกัประกนัวงเงินสินเชื�อของบริษทักบัสถาบนัการเงิน ตาม
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 22 
 

19. เงนิเบิกเกนิบัญชีและเงนิกู้ยมืระยะสัMนจากสถาบันการเงนิ 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 

     

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 37,574,780 17,824,677 37,574,780 14,115,196 
เงินกูย้มืระยะสั?นจากสถาบนัการเงิน     
       - ตั�วสญัญาใชเ้งิน 22,671,510 43,036,482 22,671,510 43,036,482 
       - เงินกูย้มืระยะสั?น 248,151,810 179,526,003 248,151,810 179,526,003 
เงินกูย้มืระยะสั?นตามสญัญาขายลดหนี?  20,474,711 90,333,644 20,474,711 90,333,644 
รวม 328,872,811 330,720,806 328,872,811 327,011,325 
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ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัมีรายละเอียดเงินกูย้มืระยะสั?นจากสถาบนัการเงิน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 มีดงันี?  
 

งบการเงนิรวม 
 (หน่วย : ล้านบาท)   

ประเภทเงนิกู้  วงเงนิ ใช้ไป อตัราดอกเบีMย เงื�อนไขการชําระ 
 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555   

       

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 60 60 37.57 17.82 MOR ต่อปี 
(ร้อยละ 7.375-7.88 ต่อปี) 

ชาํระดอกเบี?ยทุกเดือน 

       

ตั�วสญัญาใชเ้งิน 

635 385 

22.67 43.04 ร้อยละ 5.88 ต่อปี 
(ร้อยละ 5.88-7.38 ต่อปี) 

ชาํระดอกเบี?ยทุกเดือนและเงินตน้จะครบกาํหนดชาํระภายใน 1-3 เดือน  
นบัจากวนัที�ในตั�วสัญญาใชเ้งิน 

     

เงินกูย้มืระยะสั?น 248.15 179.53 ร้อยละ 3.10-6.63  ต่อปี  
(ร้อยละ 3.10-6.88 ต่อปี) 

ชาํระดอกเบี?ยทุกเดือนและเงินตน้จะครบกาํหนดชาํระภายใน 6 เดือน นบั
จากวนัที�ไดร้ับเงินกู ้

       

วงเงินกูส้ินเชื�อหมุนเวียน 40 40 - - ร้อยละ 6.875 ต่อปี ชาํระดอกเบี?ยทุกเดือนและเงินตน้จะครบกาํหนดชาํระภายใน 3-4 เดือน 
นบัจากวนัที�ในตั�วสัญญาใชเ้งิน 

       

เงินกูย้มืตามสญัญาขาย 
ลดหนี?กบัสถาบนัการเงิน* 

280 200 20.47 90.33 MRR – 2.125% ต่อปี  
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งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 (หน่วย : ล้านบาท)   

ประเภทเงนิกู้  วงเงนิ ใช้ไป อตัราดอกเบีMย เงื�อนไขการชําระ 
 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555   
       

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารสอง
แห่ง 

50 50 37.57 14.12 MOR ต่อปี 
(ร้อยละ 7.375-7.88 ต่อปี) 

ชาํระดอกเบี?ยทุกเดือน 

       

ตั�วสญัญาใชเ้งิน 

465 385 

22.67 43.04 ร้อยละ 5.88 ต่อปี 
(ร้อยละ 5.88-7.38 ต่อปี) 

ชาํระดอกเบี?ยทุกเดือนและเงินตน้จะครบกาํหนดชาํระภายใน 1-3 เดือน  
นบัจากวนัที�ในตั�วสัญญาใชเ้งิน 

     

เงินกูย้มืระยะสั?น 248.15 179.53 ร้อยละ 3.10-6.63  ต่อปี  
(ร้อยละ 3.10-6.88 ต่อปี) 

ชาํระดอกเบี?ยทุกเดือนและเงินตน้จะครบกาํหนดชาํระภายใน 6 เดือน   
นบัจากวนัที�ไดร้ับเงินกู ้

       

วงเงินกูส้ินเชื�อหมุนเวียน 40 40 - - ร้อยละ 6.875 ต่อปี ชาํระดอกเบี?ยทุกเดือนและเงินตน้จะครบกาํหนดชาํระภายใน 3-4 เดือน 
นบัจากวนัที�ในตั�วสัญญาใชเ้งิน 

       

เงินกูย้มืตามสญัญาขาย 
ลดหนี?กบัสถาบนัการเงิน* 

280 200 20.47 90.33 MRR – 2.125% ต่อปี  

 

*เงินกูย้มืตามสญัญาขายโอนสิทธิเรียกร้องในลูกหนี?การคา้ บริษทัไดท้าํการขายสิทธิเรียกร้องในลูกหนี?การคา้ซึ�งเป็น “แบบมีสิทธิเรียกร้องความเสียหาย” กบัทางบริษทัไดใ้ห้แก่ธนาคารพาณิชย์
แห่งหนึ�ง ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 8 

 

หลกัทรัพยค์ ํ?าประกนั 
 

ที�ดินพร้อมสิ�งปลูกสร้างและเครื�องจกัรบางส่วนของบริษทั ที�ดินพร้อมสิ�งปลูกสร้างของบริษทัยอ่ย ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 16 และ 18 บวกดว้ยผลประโยชน์จากการประกนั
อคัคีภยัทรัพยส์ินดงักล่าวและสินคา้คงเหลือ เงินฝากประจาํ และกรรมการบริษทั รวมทั?งหา้มนาํเครื�องจกัรของบริษทัไปก่อภาระผกูพนัใดๆ 
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20. เจ้าหนีMการค้าและเจ้าหนีMอื�น 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 
     
เจา้หนี?การคา้บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 9) - 32,621,193 26,380,536 32,621,193 
เจา้หนี?การคา้บุคคลหรือกิจการอื�น 130,489,123 278,178,613 110,031,200 277,150,324 
รวมเจ้าหนีMการค้า 130,489,123 310,799,806 136,411,736 309,771,517 
     
เจ้าหนีMอื�น     
เจา้หนี? อื�นบุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 9) 32,500 - 665,880 1,489,685 
เจา้หนี? อื�นบุคคลหรือกิจการอื�น 10,932,739 15,942,904 10,932,739 15,942,904 
ค่านายหนา้คา้งจ่ายบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 9) 138,871 2,272,925 138,871 2,272,925 
เงินเดือนคา้งจ่าย 6,041,963 6,348,672 6,041,963 6,348,672 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 6,873,252 7,201,966 3,552,696 6,306,796 
เงินรับล่วงหนา้ค่าสินคา้ 724,972 9,426,018 724,972 9,426,018 
เงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้ 37,276,016 24,844,217 37,276,016 24,844,217 
ดอกเบี?ยคา้งจ่าย 1,197,789 911,807 1,197,789 911,807 
ค่านายหนา้คา้งจ่าย 2,324,310 4,245,899 2,324,310 4,245,899 
เงินมดัจาํ 4,000,000 4,000,000 - - 
หนี? สินจากการฟ้องร้อง 2,170,637 2,170,637 2,170,637 2,170,637 
อื�น ๆ 1,700 116,124 - - 
รวมเจ้าหนีMอื�น 71,714,749 77,481,169 65,025,873 73,959,560 
รวมเจ้าหนีMการค้าและเจ้าหนีMอื�น 202,203,872 388,280,975 201,437,609 383,731,077 
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21. หนีMสินตามสัญญาเช่าการเงนิ สุทธิ 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 
     

หนี? สินตามสญัญาเช่าการเงิน 21,048,347 9,283,933 20,271,454 9,283,933 
หกั  ดอกเบี?ยจ่ายรอตดับญัชี (3,202,367) (1,361,697) (3,150,749) (1,361,697) 
หนี? สินตามสญัญาเช่าการเงิน 17,845,980 7,922,236 17,120,705 7,922,236 
หกั  หนี? สินตามสญัญาเช่าการเงินที�ถึงกาํหนดชาํระ

ภายใน 1 ปี (7,950,002) (4,372,159) (7,697,263) (4,372,159) 

หนี? สินตามสญัญาเช่าการเงิน สุทธิ 9,895,978 3,550,077 9,423,442 3,550,077 
 

รายละเอียดหนี? สินตามสญัญาเช่าการเงิน สุทธิ มีดงันี?  
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 
     

ไม่เกิน 1 ปี 7,950,002 4,372,159 7,697,263 4,372,159 
เกินกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 9,895,978 3,550,077 9,423,442 3,550,077 

 17,845,980 7,922,236 17,120,705 7,922,236 
 

22. เงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบันการเงนิ สุทธิ 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 
     

เงินกูย้มืระยะยาว วงเงิน 16.74 ลา้นบาท 12,615,524 13,250,110 - - 
เงินกูย้มืระยะยาว วงเงิน 74.34 ลา้นบาท 71,790,433 72,826,461 - - 

รวม 84,405,957 86,076,571 - - 
หกั ส่วนของหนี? สินระยะยาวที�ถึงกาํหนดชาํระ     
               ภายในหนึ�งปี (8,555,339) (6,949,681) - - 

สุทธิ 75,850,618 79,126,890 - - 
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การเพิ�มขึ?นและลดลงของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน สาํหรับปีสิ?นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 มีดงันี?  
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
   
ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 86,076,571 - 
ดอกเบี?ยจ่ายเพิ�มขึ?นระหวา่งงวด 5,229,386 - 
จ่ายชาํระเงินตน้และดอกเบี?ยจ่ายระหวา่งงวด (6,900,000) - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 84,405,957 - 
   
เงินตน้ 74,598,033 - 
ดอกเบี?ยคา้งจ่าย 9,807,924 - 
รวม 84,405,957 - 
 
รายละเอียดเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 มีดงันี?  
 

 เงนิต้น 
ยอดคงเหลือ  

พ.ศ. 2556 
ยอดคงเหลือ 
พ.ศ. 2555   

วงเงิน (บาท) (บาท) (บาท) อตัราดอกเบีMย เงื�อนไขการชําระ 

      
1 16,741,964 12,615,524 13,250,110 MLR ต่อปี เมื�อวนัที� 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 บริษทัย่อยกบัสถาบนัการเงินแห่งหนึ� งได้

ตกลงแกไ้ขสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี? เพิ�มเติม โดยผ่อนปรนเงื�อนไขการ
ชาํระหนี? ที�คา้งชาํระตั?งแต่งวดเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 เป็นตน้ไป ดงันี?  
 
บริษทัย่อยตกลงชาํระหนี? เงินกูพ้ร้อมดอกเบี?ยในอตัรา MLR นบัตั?งแต่เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 เป็นต้นไปจนกว่าจะชําระหนี? เสร็จสิ?นภายในเดือน 
มีนาคม พ.ศ. 2565 โดยมีเงื�อนไขดงันี?  

- พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 - พฤษภาคม พ.ศ. 2555 งวดละ 50,000 บาท สาํหรับ
ดอกเบี?ยที�เกิดขึ?นในแต่ละเดือนให้ตั?งพกัไว ้เพื�อรอชาํระให้แก่ธนาคารใน
งวดสุดทา้ย 

- มิถุนายน พ.ศ. 2555 - พฤษภาคม พ.ศ. 2556 งวดละ 70,000 บาท สาํหรับ
ดอกเบี? ยในอตัราร้อยละ 1 ต่อปีในแต่ละเดือนให้ตั?งพกัไว ้เพื�อรอชาํระ
ใหแ้ก่ธนาคารในงวดสุดทา้ย 

- มิถุนายน พ.ศ. 2556 - กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2565 งวดละ 150,000 บาท 
 
ทั?งนี?  ดอกเบี?ยตั?งพกัทั?งหมดจะตอ้งชาํระภายในเดือนกนัยายน พ.ศ. 2565 หรือ
งวด ถดัจากวนัที�ชาํระหนี? เงินตน้งวดสุดทา้ยเสร็จสิ?น แลว้แต่เหตุการณ์ใดถึง
กาํหนดก่อน 
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 เงนิต้น 
ยอดคงเหลือ  

พ.ศ. 2556 
ยอดคงเหลือ 
พ.ศ. 2555   

วงเงิน (บาท) (บาท) (บาท) อตัราดอกเบีMย เงื�อนไขการชําระ 

      
2 74,343,774 71,790,433 72,826,461 MLR ต่อปี เมื�อวนัที� 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 บริษทัย่อยกบัสถาบนัการเงินแห่งหนึ�ง

ไดต้กลงแกไ้ขสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี? เพิ�มเติม โดยผ่อนปรนเงื�อนไข
การชาํระหนี? ที�คา้งชาํระตั?งแต่งวดเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 เป็นตน้ไปดงันี?  
 
บริษทัยอ่ยตกลงชาํระหนี? เงินกูพ้ร้อมดอกเบี?ยในอตัรา MLR นบัตั?งแต่เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 เป็นตน้ไปจนกว่าจะชาํระหนี? เสร็จสิ?นภายในเดือน 
มีนาคม พ.ศ. 2565 โดยมีเงื�อนไขดงันี?  

- พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 - พฤษภาคม พ.ศ. 2555 งวดละ 150,000 บาท 
สาํหรับดอกเบี?ยที�เกิดขึ?นในแต่ละเดือนใหต้ั?งพกัไว ้เพื�อรอชาํระให้แก่
ธนาคารในงวดสุดทา้ย 

- มิถุนายน พ.ศ. 2555 - พฤษภาคม พ.ศ. 2556 งวดละ 400,000 บาท 
สาํหรับดอกเบี?ยในอตัราร้อยละ 1 ต่อปีในแต่ละเดือนใหต้ั?งพกัไว ้เพื�อ
รอชาํระใหแ้ก่ธนาคารในงวดสุดทา้ย 

- มิถุนายน พ.ศ. 2556 - พฤษภาคม พ.ศ. 2557 งวดละ 500,000 บาท  
- มิถุนายน พ.ศ. 2557 - พฤษภาคม พ.ศ. 2558 งวดละ 600,000 บาท  
- มิถุนายน พ.ศ. 2558 - พฤษภาคม พ.ศ. 2559 งวดละ 700,000 บาท  
- มิถุนายน พ.ศ. 2559 - พฤษภาคม พ.ศ. 2560 งวดละ 800,000 บาท  
- มิถุนายน พ.ศ. 2560 - พฤษภาคม พ.ศ. 2561 งวดละ 900,000 บาท  
- มิถุนายน พ.ศ. 2561 - พฤษภาคม พ.ศ. 2562 งวดละ 1,000,000 บาท  
- มิถุนายน พ.ศ. 2562 - พฤษภาคม พ.ศ. 2565 งวดละ 1,100,000 บาท  

 
ทั?งนี?  ดอกเบี?ยตั?งพกัทั?งหมดจะตอ้งชาํระภายในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 
หรืองวดถดัจากวนัที�ชาํระหนี? เงินตน้งวดสุดทา้ยเสร็จสิ?น แลว้แต่เหตุการณ์
ใดถึงกาํหนดก่อน 
 

 
หลกัทรัพยค์ ํ?าประกนั 
 
ที�ดินพร้อมสิ�งปลูกสร้างของบริษทัและบริษทัย่อย ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 16 และ 18 รวมทั?งบริษทัและ
กรรมการของบริษทัร่วมกนัคํ?าประกนั  
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23. ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานระยะยาว 
 

 (หน่วย :บาท) 
 งบการเงนิรวม 
 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 

   

มูลค่าตามบญัชีตน้งวด 7,346,595 11,214,369 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานจากการเลิกจา้งหรือเกษียณอาย ุ 1,904,233 807,885 
ตน้ทุนดอกเบี?ย 344,795 464,563 
(กาํไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 2,205,794 (4,217,815) 
กาํไรจากการลดขนาดโครงการลงและการชาํระผลประโยชน์ - (760,407) 
จ่ายชาํระผลประโยชน์พนกังานระหวา่งงวด (2,009,925) (162,000) 

มูลค่าตามบญัชีปลายงวด 9,791,492 7,346,595 
 

รายการเกี�ยวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานที�รับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสรุปไดด้งันี?  
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม 
 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 
   

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานจากการเลิกจา้งหรือเกษียณอาย ุ 1,904,233 807,885 
ตน้ทุนดอกเบี?ย 344,795 464,563 
(กาํไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 2,205,794 (4,217,815) 
กาํไรจากการลดขนาดโครงการการและการชาํระผลประโยชน์ - (760,407) 

 4,454,822 (3,705,774) 
 

 (หน่วย :บาท) 
 งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 

   

มูลค่าตามบญัชีตน้งวด 7,346,595 11,214,369 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานจากการเลิกจา้งหรือเกษียณอาย ุ 915,588 807,885 
ตน้ทุนดอกเบี?ย 344,795 464,563 
(กาํไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 2,205,794 (4,217,815) 
กาํไรขาดทุนจากการลดขนาดโครงการลงและการชาํระผลประโยชน ์ - (760,407) 
จ่ายชาํระผลประโยชน์พนกังานระหวา่งงวด (2,009,925) (162,000) 

มูลค่าตามบญัชีปลายงวด 8,802,847 7,346,595 
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รายการเกี�ยวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานที�รับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะบริษทัสรุปไดด้งันี?  
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 
   

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานจากการเลิกจา้งหรือเกษียณอาย ุ 915,588 807,885 
ตน้ทุนดอกเบี?ย 344,795 464,563 
(กาํไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 2,205,794 (4,217,815) 
กาํไรจากการลดขนาดโครงการการและการชาํระผลประโยชน์ - (760,407) 

 3,466,177 (3,705,774) 
 

ขอ้สมมติฐานจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (Actuarial Technique) ที�สําคญั ณ วนัที�ในงบแสดง
ฐานะการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั มีดงัต่อไปนี?  
 

 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 
 สําหรับพนกังาน 

รายเดอืน 
สําหรับพนกังาน

รายวนั 
สําหรับพนกังาน 

รายเดอืน 
สําหรับพนกังาน

รายวนั 
     

อตัราคิดลด   4.52% 4.54% 4.15% 4.33% 
อตัราการขึ?นเงินเดือน 3.29% 1.46% 2.63% 1.33% 
อตัราการลาออก 0% – 55% 0% – 64% 0% – 57% 0% – 66% 
 

24. ทุนเรือนหุ้น 
 

ตามมติที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ครั? งที� 1/2556 เมื�อวนัที� เมื�อวนัที� 29 เมษายน พ.ศ. 2556  มีมติดงันี?  
 

มีมติอนุมติัใหเ้พิ�มทุนจดทะเบียนเพื�อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลจากจาํนวน 426,942,828 บาท มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 1 บาท 
เป็นจาํนวน 459,784,584 บาท แบ่งออกเป็น 459,784,584 หุ้น มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 1 บาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่
จาํนวน 32,841,756 หุน้ มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 
 

ตามมติที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ครั? งที� 1/2555 เมื�อวนัที� 27 เมษายน พ.ศ. 2555 มีมติดงันี?  
 

1) อนุมติัใหล้ดทุนจดทะเบียน โดยวธีิตดัหุน้สามญัจดทะเบียนที�คงเหลือจากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะ
ซื?อหุน้สามญั จาํนวน 4,066,488 หุน้ มูลค่าที�ตราไว ้หุน้ละ 5 บาท ทั?งนี?  บริษทัไดจ้ดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนแลว้
จาก 69,750,000 หุน้ เป็น 65,683,512 หุน้ กบักระทรวงพาณิชยเ์มื�อวนัที� 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 
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2) อนุมติัให้เปลี�ยนแปลงมูลค่าที�ตราไวจ้ากเดิมหุ้นละ 5 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท ทั?งนี?  บริษทัได้จดทะเบียนการ
เปลี�ยนแปลงมูลค่าที�ตราไวแ้ล้วของทุนจดทะเบียนและทุนที�ออกจําหน่ายและชําระเต็มมูลค่าแล้วจากเดิม 
65,683,512 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท เป็น 328,417,560 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท กบักระทรวงพาณิชยเ์มื�อวนัที� 11 
พฤษภาคม พ.ศ. 2555 

 

25. สํารองตามกฎหมาย 
 

ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัจะตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึ�งไวเ้ป็น
ทุนสํารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหักดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุน
สํารองนี? จะมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเป็น     
เงินปันผลได ้ 
 

26. เงนิปันผลจ่าย 
 
ตามมติที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ครั? งที� 1/2556 เมื�อวนัที� 29 เมษายน พ.ศ. 2556 มีมติการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการ
ดาํเนินงานปี 2555 โดยมีรายละเอียดดงันี?  
 
1) เป็นหุน้สามญัในอตัรา 10 หุน้เดิม ต่อ 1 หุน้ปันผล มูลค่าที�ตราไว ้1 บาท รวมเป็นหุ้นปันผลทั?งสิ?นจาํนวนไม่เกิน 

32,841,756 หุ้น มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 1 บาท คิดเป็นมูลค่าทั?งสิ?นไม่เกิน 32,841,756 บาท หรือคิดเป็นอตัราการ
จ่ายปันผล 0.10 บาทต่อหุน้ ทั?งนี? ในกรณีที�มีเศษหุน้ บริษทัจะจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลใน
อตัราหุน้ละ 0.10 บาท 
 

2) เป็นเงินสดในอตัราหุน้ละ 0.011112 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั?งสิ?นจาํนวนไม่เกิน 3,649,084 บาท 
 

3) การจ่ายหุ้นปันผลและเงินปันผลรวมทั?งสิ?นในอตัราหุ้นละ 0.111112 บาท โดยเงินปันผลทั?งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที�
จ่ายตามอตัราที�กฎหมายกาํหนด 

 
บริษทัจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัที� 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 
 
ตามมติที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ครั? งที� 1/2555 ซึ� งจดัขึ?นเมื�อวนัที� 27 เมษายน พ.ศ. 2555 มีมติการจ่ายเงินปันผลสาํหรับ
ผลการดาํเนินงานปี 2554 โดยมีรายละเอียดดงันี?  
 
อนุมติัให้บริษทัจ่ายเงินปันผลประจาํปี พ.ศ. 2554 ให้แก่ผูถื้อหุ้นที�มีชื�อปรากฏในสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้น ณ วนัที� 27 
มีนาคม พ.ศ. 2555 จาํนวนหุน้ละ 0.25 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั?งสิ?น 16.42 ลา้นบาท บริษทัจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นใน
วนัที� 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 อยา่งไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดงักล่าว เป็นการจ่ายเงินปันผลซึ�งเกินกวา่กาํไรสะสม  
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ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 จาํนวน 3.43 ลา้นบาท โดยบริษทัมีกาํไรสะสม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 จาํนวน 
12.99 ลา้นบาท ซึ� งไม่สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติับริษทัหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 อยา่งไรก็ตาม คณะกรรมการของ
บริษทัไดย้ืนยนัเป็นลายลกัษณ์อกัษรที�จะรับผิดต่อความเสียหายใดๆ ที�อาจเกิดขึ?นอนัเกี�ยวเนื�องกบัการจ่ายเงินปันผล
ดงักล่าว 
 

27. กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น 
 

สาํหรับปีสิ?นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 บริษทัคาํนวณกาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั?นพื?นฐานและกาํไรต่อ
หุน้ปรับลดโดยการหารกาํไร(ขาดทุน)สุทธิสาํหรับปีดว้ยจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ? าหนกัดงันี?  
 
 งบการเงนิรวม และงบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 สําหรับปีสิMนสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 

 ขาดทุนสุทธิสําหรับปี จํานวนหุ้น ขาดทุนต่อหุ้นสําหรับปี 

 งบการเงิน
รวม 

งบการเงิน
เฉพาะบริษัท 

สามัญถวัเฉลี�ย
ถ่วงนํMาหนัก 

งบการเงิน
รวม 

งบการเงิน
เฉพาะบริษัท 

 บาท บาท หุ้น บาท บาท 
      

ขาดทุนต่อหุน้ขั?นพื?นฐาน      
ขาดทุนสุทธิสาํหรับปีส่วนที�เป็นบริษทัใหญ่ (19,776,724) (27,074,103) 348,652,110 (0.06) (0.08) 
 
 งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะบริษัท 

 สําหรับปีสิMนสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 

 กาํไรสุทธิสําหรับปี จํานวนหุ้น กาํไรต่อหุ้นสําหรับปี 

 งบการเงิน
รวม 

งบการเงิน
เฉพาะบริษัท 

สามัญถวัเฉลี�ย
ถ่วงนํMาหนัก 

งบการเงิน
รวม 

งบการเงิน
เฉพาะบริษัท 

 บาท บาท หุ้น บาท บาท 
      

กาํไรสุทธิต่อหุน้ขั?นพื?นฐาน      
กาํไรสุทธิสาํหรับปี (ปรับปรุงใหม่) 82,565,100 97,744,563 318,605,484 0.26 0.31 
ผลกระทบของหุน้สามญัเทียบเท่าปรับลด      
     ใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื?อหุน้สามญั      
        - ใหผู้ถื้อหุน้เดิม - - 13,519,236 (0.01) (0.02) 
กาํไรต่อหุน้ปรับลด      
กาํไรสุทธิที�เป็นของผูถื้อหุน้สามญั      
      สมมติวา่มีการใชสิ้ทธิซื?อหุน้      
         สามญัจากใบสาํคญัแสดงสิทธิ 82,565,100 97,744,563 332,124,720 0.25 0.29 
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28. ใบสําคญัแสดงสิทธิ 
 

ตามมติที�ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น ครั? งที� 1/2555 เมื�อวนัที� 18 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ได้อนุมติัให้บริษทัออกใบสําคญั
แสดงสิทธิที�จะซื?อหุน้สามญัของบริษทั โดยมีรายละเอียดดงันี?  
 
1)  ออกใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื?อหุ้นสามญัของบริษทัครั? งที� 2 ให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทั 

(CWT-ESOP2) จาํนวน 16,420,878 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า มีรายละเอียดของใบสาํคญัแสดงสิทธิดงันี?  
 

อตัราการใชสิ้ทธิ : ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยการซื?อหุน้สามญัได ้1 หุน้  
 

ราคาใชสิ้ทธิต่อหุน้ : 1.00 บาท ต่อหุน้ 
 

ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ : เริ�มการใชสิ้ทธิครั? งแรกวนัที� 30 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 และครั? งสุดทา้ยในวนัทาํการสุดทา้ย
ของบริษทัก่อนวนัที�หมดอายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ (วนัที� 29 มกราคม พ.ศ. 2559) 

 
อายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ : 3 ปี นบัตั?งแต่วนัที�ออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ (วนัที� 31 มกราคม พ.ศ. 2556) 
 

2) ออกใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื?อหุน้สามญัของบริษทัครั? งที� 2 (CWT-W2) ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ใน
อตัราส่วนหุน้สามญัเดิม 4 หุน้ต่อ 1 หน่วย จาํนวน 82,104,390 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ทั?งนี?ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยไดรั้บใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื?อหุน้สามญัของบริษทัครั? งที� 2 (CWT-W2) เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแลว้เมื�อวนัที� 11 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2556 มีรายละเอียดของใบสาํคญัแสดงสิทธิดงันี?  
 
อตัราการใชสิ้ทธิ : ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยการซื?อหุน้สามญัได ้1 หุน้  
 
ราคาใชสิ้ทธิต่อหุน้ : 1.00 บาท ต่อหุน้ 
 
ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ : เริ�มการใชสิ้ทธิครั? งแรกวนัที� 30 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 และครั? งสุดทา้ยในวนัทาํการสุดทา้ย

ของบริษทัก่อนวนัที�หมดอายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ (วนัที� 29 มกราคม พ.ศ. 2559) 
 
อายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ : 3 ปี นบัตั?งแต่วนัที�ออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ (วนัที� 31 มกราคม พ.ศ. 2556) 

 
เมื�อวนัที� 13 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 บริษทัไดแ้จง้เลื�อนวนัใชสิ้ทธิครั? งที� 1 จากเดิมวนัที� 30 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 เป็น วนัที� 
3 มกราคม พ.ศ. 2557 
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29. ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ (รายได้ภาษีเงนิได้)/สินทรัพย์ (หนีMสิน) ภาษีเงนิได้รอตดับัญชี 
 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคาํนวณขึ?นจากกาํไรก่อนภาษีเงินไดส้าํหรับปีคูณดว้ยอตัราภาษี 
 
 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้(รายไดภ้าษีเงินได)้ สาํหรับปีสิ?นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 สรุปไดด้งันี?  
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
  พ.ศ. 2555  พ.ศ. 2555 
 พ.ศ. 2556 (ปรับปรุงใหม่) พ.ศ. 2556 (ปรับปรุงใหม่) 
     

ภาษีเงนิได้ปีปัจจุบัน     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 1,072,527 14,332,080 - 14,006,036 
ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี     
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการ     

เกิดผลแตกต่างชั�วคราวและกลบัรายการ (2,143,551) 3,388,634 (2,143,551) 3,388,634 
(รายได้ภาษีเงนิได้) ภาษีเงนิได้นติบุิคคล 

ที�แสดงในงบกาํไรขาดทุน (1,071,024) 17,720,714 (2,143,551) 17,394,670 
 
 
ส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ละหนี? สินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีที�แสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบดว้ย 

 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท 

 
วนัที� 31 ธันวาคม  

พ.ศ.2556  
วนัที� 31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2555 
วนัที� 1 มกราคม 

พ.ศ. 2555 
  (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) 

    

หนีMสินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี    
ค่าเสื�อมราคา 1,245,082 3,388,634 - 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที�ดิน 60,800,484 60,800,484 60,800,484 
รวม 62,045,566 64,189,118 60,800,484 
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30. ส่วนงานดาํเนินงาน 
 

ข้อมูลส่วนงานดําเนินงานที�นําเสนอนี? สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทที�ผูมี้อาํนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการ
ดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสมํ�าเสมอเพื�อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบัส่วนงานและประเมินผล
การดาํเนินงานของส่วนงาน ทั?งนี?ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานของบริษทัคือกรรมการผูมี้อาํนาจ 

 

เพื�อวตัถุประสงค์ในการบริหารงาน บริษทัและบริษทัย่อยจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยงานธุรกิจตามประเภทของ
ผลิตภณัฑแ์ละบริการ บริษทัมีส่วนงานที�รายงานทั?งสิ?น 4 ส่วนงาน คือ ฟอกหนงั ผลิตของเล่นสุนขั ผลิตเฟอร์นิเจอร์ และ
ผลิตเบาะรถยนต ์ 

 

ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดสอบทานผลการดําเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื�อวตัถุประสงค์ในการ
ตดัสินใจเกี�ยวกบัการจดัสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบติังาน บริษทัประเมินผลการปฏิบติังานโดยใช้
เกณฑเ์ดียวกบัที�ใชใ้นการวดักาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานในงบกาํไรขาดทุนจากการดาํเนินงานในงบการเงิน 
อย่างไรก็ตาม บริษทับริหารงานดา้นการจดัหาเงิน กิจกรรมบริหารและภาษีเงินไดข้องทั?งกลุ่มไม่มีการปันส่วนให ้
แต่ละส่วนงานดาํเนินงาน 

 

ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานสาํหรับปีสิ?นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 เป็นดงันี?   
 

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม 
 สําหรับงวดปีสิMนสุดวนัที� 31 ธันวาคม 

 ฟอกหนัง เบาะรถยนต์ ของเล่นสุนัข เฟอร์นิเจอร์ รวม 
 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 
รายไดจ้ากการขายและบริการ 311,497 429,596 434,375 682,904 108,962 93,855 50,095 75,357 906,113 1,281,712 
ตน้ทุนขายและบริการ (303,473) (368,825) (401,868) (596,120) (83,993) (78,322) (40,719) (54,565) (824,449) (1,097,832) 
กาํไรขั?นตน้ 8,024 60,771 32,507 86,784 24,969 15,533 9,376 20,792 74,876 183,880 
กาํไรจากการขายสินทรัพย ์         626 5,042 
กาํไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปลี�ยน         (5,137) 7,510 
กาํไรจากการปรับโครงสร้างหนี?          - 3,536 
กาํไรจากการประมาณการตามหลกั

หลกัคณิตศาตร์ประกนัภยั         - 3,706 
รายไดอื้�นและรายไดค้่าเช่า         25,535 17,411 
โอนกลบัขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุน       12,432 24,844 
ค่าใชจ่้ายในการขาย         (25,409) (35,919) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร         (60,149) (65,972) 
หนี?สงสยัจะสูญ         (586) 754 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร         (6,122) (10,010) 
ส่วนแบ่งขาดทุนในกิจการร่วมคา้         (7,083) (6,058) 
ตน้ทุนทางการเงิน         (29,831) (28,438) 
กาํไรก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล     (20,848) 100,286 
ภาษีเงินได้นิติบุคคล (รายได้ภาษีเงินได้)       1,071 (17,721) 
กาํไร(ขาดทุน)สุทธิสาํหรับงวด      (19,777) 82,565 
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31.  เครื�องมอืทางการเงนิ 
 

บริษทัและบริษทัยอ่ยไม่มีนโยบายที�จะประกอบธุรกรรมตราสารอนุพนัธ์ทางการเงินเพื�อการเก็งกาํไรหรือการคา้ 
 
31.1     ความเสี�ยงจากอตัราดอกเบีMย 
 

ความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี?ยนี? เกิดจากความผนัผวนของอตัราดอกเบี?ยในตลาดอนาคต ซึ� งจะส่งผลกระทบต่อผลการ
ดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัท  บริษัทมีความเสี�ยงจากอัตราดอกเบี? ยเนื�องจากมีเงินฝากกับธนาคาร             
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร และเงินกูย้มื 

 
สินทรัพยแ์ละหนี? สินทางการเงินดงักล่าวส่วนใหญ่จดัอยูใ่นประเภทระยะสั?นและมีอตัราดอกเบี?ยปรับขึ?นลงตามอตัรา
ตลาด บริษทัมิไดใ้ชต้ราสารอนุพนัธ์ทางการเงินเพื�อป้องกนัความเสี�ยงดงักล่าว 

 

31.2     ความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยน 
 

บริษทัมีความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ  เนื�องจากบริษทัมีเจา้หนี?การคา้และภาระหนี? สินที�อาจจะ
เกิดขึ?นเป็นสกลุเงินตราต่างประเทศ บริษทัมิไดท้าํสญัญาป้องกนัความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนดงักล่าว 

 
บริษทัและบริษทัย่อยมีสินทรัพยแ์ละหนี? สินที�เป็นเงินตราต่างประเทศ ซึ� งไม่ได้มีการทาํสัญญาป้องกันความเสี�ยงจาก   
อตัราแลกเปลี�ยน ดงันี?  

 
 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 
 สินทรัพย์ หนีMสิน สินทรัพย์ หนีMสิน 
     

ดอลล่าร์สหรัฐ 1,104,207 1,704,213 2,894,561 5,103,780 
 
31.3    ความเสี�ยงทางด้านการให้สินเชื�อ 
 

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีความเสี�ยงดา้นการใหสิ้นเชื�อที�เกี�ยวเนื�องกบัลูกหนี?  อยา่งไรก็ตาม เนื�องจากผูบ้ริหารของบริษทั
ไม่คาดวา่จะไดรั้บความเสียหายที�เป็นสาระสาํคญัจากการเก็บหนี? จากลูกหนี? เหล่านี?  ฝ่ายบริหารเชื�อวา่มูลค่าสูงสุดของ
ความเสี�ยงคือมูลค่าตามบญัชีของลูกหนี?การคา้หกัดว้ยค่าเผื�อหนี?สงสยัจะสูญตามที�แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 
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31.4    มูลค่ายุตธิรรม 
 

เนื�องจากสินทรัพยแ์ละหนี? สินทางการเงินส่วนใหญ่จดัอยูใ่นประเภทระยะสั?น  ฝ่ายบริหารของบริษทัจึงเชื�อว่ามูลค่า
ยติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหนี? สินทางการเงินดงักล่าวจะไม่แตกต่างอยา่งเป็นสาระสาํคญักบัมูลค่าตามบญัชี 

 
32. ภาระผูกพนั 
 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 บริษทัมีภาระผูกพนัเกี�ยวกบัสัญญาเช่าสินทรัพยแ์ละสัญญาซื?อ
สินทรัพยแ์ละบริการ ซึ�งมีกาํหนดจ่ายชาํระดงันี?  

 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 
     

สัญญาเช่าโรงงานและเครื�องจกัร     
ภายใน 1 ปี 1,200,000 1,254,000 1,200,000 2,190,000 
ภายใน 1-3 ปี 1,550,000 748,500 1,550,000 748,500 

 2,750,000 2,002,500 2,750,000 2,938,500 
     

สัญญาซืMอสินทรัพย์และบริการ     

ภายใน 1 ปี 550,397 1,447,110 550,397 1,447,110 
ภายใน 1-3 ปี 800,000 800,000 800,000 800,000 

 1,350,397 2,247,110 1,350,397 2,247,110 
     

สัญญาปรับปรุงอาคาร 7,200,000 - 7,200,000 - 
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33. หนีMสินที�อาจจะเกดิขึMน  
 
33.1 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 และพ.ศ. 2555 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีหนี? สินที�อาจจะเกิดขึ?น ดงัต่อไปนี?  
 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
  พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 
     

หนงัสือคํ?าประกนั (ลา้นบาท) 3.70 3.52 3.70 2.63 
เลตเตอร์ออฟเครดิต (ลา้นบาท) 3.49 - 3.49 - 
เลตเตอร์ออฟเครดิต (ดอลล่าร์สหรัฐฯ) 1,064,350 - 1,064,350 - 
เลตเตอร์ออฟเครดิต (ยโูร) 140,000 - 140,000 - 
วงเงินสินเชื�อจากสถาบนัการเงิน (ลา้นบาท) 1,035 537 855 533 
 

33.2 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 บริษทัมียอดคงเหลือสัญญาซื?อเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้กบัธนาคารแห่งหนึ�ง โดย
จาํนวนเงินในสกลุทอ้งถิ�นที�จะตอ้งจ่ายและอตัราแลกเปลี�ยนตามสญัญามีดงันี?  

 
    บาท 
     

สัญญาซืMอเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า     
496,447 ดอลล่าร์สหรัฐ อตัราถวัเฉลี�ย 32.68 บาท    16,229,649 
 

34. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 

     

ค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัพนกังาน 235,001,601 204,839,368 235,001,601 204,839,368 
ค่าเสื�อมราคา 21,085,356 24,697,270 16,638,548 19,631,053 
ค่าเช่าจ่าย 4,663,107 4,253,889 4,663,107 4,253,889 
ค่าธรรมเนียมวชิาชีพและอื�นๆ  4,932,119 10,982,890 4,832,120 10,882,890 
การเปลี�ยนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูป    

และสินคา้ระหวา่งผลิต(เพิ�มขึ?น) ลดลง (33,421,017) (44,666,275) (34,078,474) (44,666,275) 
วตัถุดิบและวสัดุสิ?นเปลืองใชไ้ป 13,691,916 910,429,033 12,414,771 910,429,033 
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35. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลาที�รายงาน  

 
35.1 เมื�อวนัที� 3 มกราคม พ.ศ. 2557 มีผูใ้ชม้าใชสิ้ทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิซื?อหุ้นสามญัจาํนวน 32,500 หุ้น ในราคา  

1 บาทต่อหุ้น บริษทัไดรั้บเงินค่าหุ้น จาํนวน 32,500 บาท โดยบริษทัไดเ้พิ�มทุนชาํระแลว้จาก 361,242,497 บาท เป็น 
361,274,997 บาท เมื�อวนัที� 9 มกราคม พ.ศ. 2557    
 

35.2 ตามที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัยอ่ย (บริษทั พลาทรัพย ์จาํกดั) ครั? งที� 1/2557 เมื�อวนัที� 3 มกราคม พ.ศ. 2557 อนุมติัให้ยื�น
ขอธนาคารปลดภาระจาํนองที�ดินที�ไม่ไดใ้ชง้านราคาทุน 49.27 ลา้นบาท จากธนาคาร เพื�อนาํมาชาํระหนี?ใหบ้ริษทั 
 

36. ข้อมูลเพิ�มเตมิ 
 
ตามมติที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ครั? งที� 1/2555 เมื�อวนัที� 27 เมษายน พ.ศ. 2555 มีมติใหอ้อกหุน้กูเ้ป็นเงินจาํนวน 1,000 ลา้นบาท 
ในปี พ.ศ. 2555 ณ วนัที�รายงานฉบบันี? เรื�องดงักล่าวอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของฝ่ายบริหาร 
 

37. การจดัประเภทรายการบัญชี  
 
บริษทัไดมี้การจดัประเภทรายการทางบญัชีในงบการเงิน ปี พ.ศ. 2555 เพื�อให้สอดคลอ้งกบัการแสดงรายการบญัชี
สิ?นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 ซึ� งไม่มีผลกระทบต่อขาดทุนสุทธิและส่วนของผูถื้อหุ้นตามที�ไดร้ายงานไปแลว้ 
การจดัประเภทรายการใหม่มีดงัต่อไปนี?  
 

 (หน่วย : บาท) 

 ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2556 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

 
การจดัประเภท

รายการใหม่  
ตามที�เคย

รายงานไว้เดมิ 
การจดัประเภท

รายการใหม่ 
ตามที�เคย

รายงานไว้เดมิ 

     

ลูกหนี?การคา้และลูกหนี? อื�น สุทธิ 260,554,158 270,465,630 257,350,814 266,545,368 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอื�น 12,265,820 5,654,348 11,498,777 5,604,223 
ที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ 718,519,907 715,219,907 560,462,706 557,162,706 
เจา้หนี?การคา้และเจา้หนี? อื�น 388,280,975 389,941,357 383,731,077 385,391,458 
หนี? สินหมุนเวยีนอื�น 2,097,082 436,700 2,097,082 436,700 
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Auditor’s Report  
To the Shareholders of Chai Watana Tannery Group Public Company Limited  

and its subsidiaries 

 

 

 

I have audited the accompanying consolidated and company financial statements of Chai Watana Tannery 
Group Public Company Limited and its subsidiaries and of Chai Watana Tannery Group Public Company 
Limited, which comprise the consolidated and company statements of financial position as at 31 December 
2013, and the consolidated and company statements of comprehensive income, the consolidated and 
company statements of changes in shareholders’ equity and the consolidated and company statements of 
cash flows for the reporting year then ended, and a summary of significant accounting policies and other 
explanatory information. 
 
Management’s Responsibility for the Financial Statements 
 

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in 
accordance with Thai Financial Reporting Standards, and for such internal control as management 
determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material 
misstatement, whether due to fraud or error. 

 
Auditor’s Responsibility 
 

My responsibility is to express an opinion on these financial statements based on my audit. I conducted my 
audit in accordance with Thai Standards on Auditing. Those standards require that I comply with ethical 
requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial 
statements are free from material misstatement. 
 
An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the 
financial statements. The procedures selected depend on the auditor’s judgment, including the assessment 
of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making 
those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity’s preparation and fair 
presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the 
circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity’s internal 
control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the 
reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall 
presentation of the financial statements. 
 
I believe that the audit evidence I have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for my 
qualified opinion. 
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Basis for Qualified Opinion 
 

I did not observe the counting of a subsidiary, Chaiwatana Trim Co., Ltd. (formerly known as “Chaiwatana & 
Toyo Co., Ltd.)’s physical inventory as at 31 December 2012 stated at Baht 16.46 million because that date 
was prior to the date that I was first engaged as auditor of the said subsidiary. I was unable to satisfy myself 
in this regard by other audit procedures on the accuracy and existence of inventories as at 31 December 
2012 of Chaiwatana Trim Co., Ltd. Since opening inventories enter into the determination of the financial 
performance.  
 

Accordingly, I am unable to determine whether any consequent adjustments might be necessary to the 
amounts shown in the subsidiary’s financial statements in respect of inventories and deficits at 31 December 
2012; and cost of sales and loss for the year ended 31 December 2013. 
 

Qualified Opinion 
 

In my opinion, except for the possible effects of the matter described in the Basis for Qualified Opinion 
paragraph, the consolidated and company financial statements referred to above present fairly, in all 
material respects, the consolidated and company financial position of Chai Watana Tannery Group Public 
Company Limited and its subsidiaries and of Chai Watana Tannery Group Public Company Limited as at 31 
December 2013 and consolidated and company results of operations and cash flows for the year then ended 
in accordance with Thai Financial Reporting Standards. 
 

Emphasis of matter 
 

I draw attention to Note 5 to the financial statements regarding the change in accounting policy due to the 
adoption of Thai Accounting Standard 12 Income Taxes. The Company has restated the consolidated and 
separate financial statements for the year ended 31 December 2012, presented herein as comparative 
information, to reflect the adjustments resulting from such change. The Company has also presented the 
consolidated and separate statements of financial position as at 1 January 2012 as comparative information, 
using the same accounting policy for income taxes. My opinion is not qualified in respect of this matter.  
 

Other matter 
 

The consolidated financial statements of Chai Watana Tannery Group Public Company Limited and its 
subsidiary and the company financial statements of Chai Watana Tannery Group Public Company Limited 
for the year ended 31 December 2012, presented as comparative information, were audited by the another 
auditor in the same firm as myself, whose report dated 1 March 2013, expressed an qualified opinion on 
those statements in respect of the scope limitation for audit of valuation of a joint venture.  This investment 
has been reflected in the Group Company’s consolidated financial statements using the equity method of 
accounting which was determined based on the unaudited financial statements. Moreover, there were 
emphasis of matters regarding the adjustment on earnings per share and the dividend declaration being 
non-compliance with the terms of the Public Limited Companies Act B.E. 2535. 
 

 

 

 

Lehum Chinnapan 

Certified Public Accountant 

(Thailand) No. 7306 
RSM Audit Services (Thailand) Limited 

 

Bangkok  

28 February 2014 
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1. GENERAL INFORMATION 
 

1.1 The Company’s information 
 
Chai Wattana Tannery Group Public Company Limited (“the Company”) is a public limited 
company, incorporated in Thailand and is registered on the Stock Exchange of Thailand.  The 
address of its registered office is as follows: 
 
176/1, 1480 Moo 1 Tannery Industrial District (K.M. 30), Sukhumwit Road, Thambon Thaiban, 
Amphur Maung Samudprakarn, 10280. 
 
The Company is listed on the Stock Exchange of Thailand. For reporting purposes, the Company 
and its subsidiaries are referred to as the Group.   
 
The principal business of the Group is Tannery hide, Dogchew, Furniture and Automotive leather 
cutting. 
 
The consolidated and company financial statements were approved for announcement by the 
Company’s Director as at 28 February 2014. 
 

2. BASIS OF PREPARATION 

 
The consolidated and company financial statements have been prepared in accordance with Thai 
generally accepted accounting principles under the Accounting Act B.E. 2543, being those Thai 
Accounting Standards issued under the Accounting Profession Act B.E.2547, and the financial 
reporting requirements of the Securities and Exchange Commission under the Securities and 
Exchange Act B.E. 2535. 
 
The consolidated and company financial statements have been prepared under the historical cost 
convention except as disclosed in the accounting policies below. 
 

The preparation of financial statements in conformity with Thai generally accepted accounting 
principles requires management to make estimates and assumptions that affect the reported 
amounts of assets and liabilities, the disclosure of contingent assets and liabilities at the date of the 
financial statements and the amounts of revenues and expenses in the reported periods. Although 
these estimates are based on management’s best knowledge of current events and actions, actual 
results may differ from those estimates. 
 
An English version of the consolidated and company financial statements have been prepared from 
the statutory financial statements that are in the Thai language. In the event of a conflict or a 
difference in interpretation between the two languages, the Thai language statutory financial 
statements shall prevail. 
 
The consolidated financial statements include the financial statements for the years ended 31 
December 2013 and 2012 of Chai Watana Tannery Group Public Company Limited and its 
subsidiaries, details of which are as follows: 
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Company’s 
name 

 
 
 
 

Nature of 
business 

 
 
 
 

Percentage of 
shareholding 

 
 
 
 

Country of 
incorporation 

 
Assets as a 

percentage to the 
consolidated 

total assets as at        
31 December 

Revenues as a 
percentage to the 

consolidated 
total revenues for 
the years ended         

31 December 
  2013 2012  2013 2012 2013 2012 

Pala Assets Co., 
Ltd. 

Lease the plant 
and machinery 
to the Company 100 100 Thailand 14.52 20.06 

 
1.47 0.08 

         
Chai Watana Trim 
Co., Ltd.  

Produce car 
cushion 52.50 - Thailand 1.92 - 0.04 - 

 (Formerly Known as "Chai Watana and Toyo Co., Ltd.") 

   
2.1  During the year 2013, there was the following significant change: 
 

On 17 December 2013, the Company acquired 24,999 ordinary shares of Chai Watana Trim 
Co., Ltd. (formerly known as “Chai Watana and Toyo Co., Ltd.), a joint venture of the 
Company from the existing shareholder at the price of Baht 75 per share, total amounting to 
Baht 1,874,925.  The Company’s shareholding interest in this Company arose from 47.5% to 
52.5% and its status has changed from a joint venture to a subsidiary. 

 

2.2 Material balances and transactions between the Company and its subsidiaries have been 
eliminated from the consolidated financial statements. 

 
2.3 Investments in the subsidiary companies as recorded in the Company’s books of account 

are eliminated against the equity of the subsidiaries. 
 
2.4 Results of operations of the subsidiary companies have been included in or excluded from 

the consolidated financial statements as from their effective dates of acquisition or disposal 
of the investments, respectively. 

 
2.5 The consolidated financial statements have been prepared by applying the same accounting 

policy for the same accounting transaction or similar accounting event. 
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3. Application of new accounting standards during the year 
 
The Federation of Accounting Professions issued the following accounting standards, financial 
reporting standard, accounting standard interpretations and accounting treatment guidance that 
are effective for fiscal years beginning on or after 1 January 2013. 
 

TAS 12  Income Taxes 

TAS 20 (revised 2009) Accounting for Government Grants and  Disclosure of Government 

Assistance 

TAS 21 (revised 2009) The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates 

TFRS 8 Operating Segments 

TSIC 10 Government Assistance - No Specific Relation to Operating Activities 

TSIC 21 Income Taxes - Recovery of Revalued Non-Depreciable Assets 

TSIC 25 Income Taxes - Changes in the Tax Status of an Entity or its Shareholders 

Accounting Treatment Guidance for Transfers of Financial Assets 

 
These accounting standards, financial reporting standard, accounting standard interpretations and 
accounting treatment guidance do not have any significant impact on these financial statements, 
except for the following accounting standard:   
 
TAS 12 Income Taxes 
 
This accounting standard requires an entity to identify temporary differences arising from 
differences between the carrying amount of an asset or liability in the accounting records and its 
tax base in order to recognise the tax effects as deferred tax assets or liabilities subjecting to 
certain recognition criteria. The Company has changed this accounting policy in this current year 
and restated the prior year’s financial statements, presented as comparative information, as though 
the Company had initially recognised the tax effects as deferred tax assets or liabilities. The 
cumulative effect of this change in accounting policy has been presented in Note 5. 
 

4. NEW ACCOUNTING STANDARDS ISSUED DURING THE YEAR AND NOT YET EFFECTIVE 
  

a) Revised accounting standards and financial reporting standards which are effective on 1 January 
2014 are as follows: 

 

Accounting Standards: 
 

TAS 1 (revised 2012)  Presentation of Financial Statements 

TAS 7 (revised 2012) Statement of Cash Flows  

TAS 12 (revised 2012)  Income Taxes 

TAS 17 (revised 2012)  Leases 

TAS 18 (revised 2012)  Revenue 

TAS 19 (revised 2012)  Employee Benefits  

TAS 21 (revised 2012)  The Effects of Changes in Foreign Exchange Rate  

TAS 24 (revised 2012)  Related Party Disclosures 

TAS 28 (revised 2012)  Investments in Associates 
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TAS 31 (revised 2012)  Interests in Joint Ventures 
TAS 34 (revised 2012)  Interim Financial Reporting 

TAS 38 (revised 2012)  Intangible Assets  
 

Financial Reporting Standards: 
 

TFRS 2 (revised 2012) Share-based Payment 

TFRS 3 (revised 2012) Business Combinations 

TFRS 5 (revised 2012)  Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations 

TFRS 8 (revised 2012)  Operating Segments 
The revised above accounting standards and financial reporting standards have no material 
impacts to the Group 
 

b) Interpretations of Thai Financial Reporting Interpretations Committee (TFRIC) and Thai Standard 
Interpretations Committee (TSIC) effective on 1 January 2014 are as follows: 

Financial Reporting Standard Interpretations: 
 

TFRIC 1  Changes in Existing Decommissioning, Restoration and Similar 

Liabilities 

TFRIC 4  Determining whether an Arrangement contains a Lease 

TFRIC 5  Rights to Interests arising from Decommissioning, Restoration and 

Environmental Rehabilitation Funds 

TFRIC 7   Applying the Restatement Approach under TAS 29 Financial 

Reporting in Hyperinflationary Economies 

TFRIC 10  Interim Financial Reporting and Impairment 

TFRIC 12 Service Concession Arrangements 

TFRIC 13 Customer Loyalty Programmes 

TFRIC 17 Distributions of Non-Cash Assets to Owners 

TFRIC 18 Transfers of Assets from Customers 
 

Accounting Standard Interpretations: 
 

TSIC 15 Operating Leases - Incentives 

TSIC 27 Evaluating the Substance of Transactions Involving the Legal 

Form of a Lease 

TSIC 29 Service Concession Arrangements: Disclosures 

TSIC 32 Intangible Assets - Web Site Costs 

 
 
At present, the management is under evaluation of the impact on the financial statements in the 
year when this standard is adopted.  
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c) New financial reporting standard which is effective on 1 January 2016 are as follows: 
 

Financial Reporting Standards: 
 

TFRS 4 Insurance Contracts 

 
This financial reporting standard is not relevant to the business of the Group. 

 
5. CUMULATIVE EFFECT OF THE CHANGE IN ACCOUNTING POLICIES DUE TO THE 

ADOPTION OF NEW ACCOUNTING STANDARD 
  
During the current year, the Company made the change described in Note 3 to its significant 
accounting policy, as a result of the adoption of TAS 12 Income Taxes. The cumulative effect of 
the change in the accounting policy has been separately presented in the statements of changes in 
shareholders’ equity. 
 
The amounts of adjustments affecting the statement of financial position and the statement of 
comprehensive income are summarised below. 

 

 (Unit : Baht) 

 Consolidated The Company 

 31 December 1 January 31 December 1 January 

 2012 2012 2012 2012 

     

Statement of financial position     

Increase in deferred tax liabilities 64,189,117 60,800,483 64,189,117 60,800,483 

Decrease in unappropriated retained earnings (3,388,634) - (3,388,634) - 

Decrease in other components of  

shareholders’ equity (60,800,483) (60,800,483) (60,800,483) (60,800,483) 
 

  

 (Unit : Baht) 

 For the year ended   

31 December 2012  

 Consolidated The Company 

   

Statement of comprehensive income   

Increase in income tax expense  3,388,634 3,388,634 

Decrease in profit for the period  (3,388,634) (3,388,634) 

Decrease in total comprehensive income for the period  (3,388,634) (3,388,634) 

Decrease in basic earnings per share  (0.01) (0.01) 

Decrease in diluted earnings per share  (0.01) (0.01) 
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6. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 
 

The principal accounting policies adopted in the preparation of these consolidated and company 
financial statements are set out below: 
 

6.1  Revenue and expense recognition 
 

Sales are recognised upon delivery of products and customer acceptance. 
 

Services are recognised as revenue in the period in which they are rendered and on an accrual basis.  
 

Revenues from rental are recognised on the straight-line basis over the lease period as specified in 
the lease agreement. 
 

Other income and expense are recognized on accrual basis. 
 

6.2 Cash and cash equivalents 
 

Cash and cash equivalents consist of cash on hand, cash at banks and all highly liquid investments with 
an original maturity of three months or less and not subject to withdrawal restrictions. 
 

6.3 Trade accounts receivable and allowance for doubtful accounts 
 

Trade accounts receivable are stated at the net realisable value.  Allowance for doubtful accounts 
is provided to cover the estimated losses that may be incurred in collection.  The allowance is 
based on collection experience and current status of receivables outstanding at the statements of 
financial position date.  Bad debts will be written off for the accounts considered uncollectible. 
 

6.4 Inventories 
 

Inventories are stated at the lower of cost and net realisable value.  Cost is determined on as follow; 
 

Finished goods and work in process are determined by the weighted average basis.  
 

Tannery and chemical materials and supplies are determined by the first-in first-out method. 
 

The cost of purchases comprises both the purchase price and costs directly attributable to the 
acquisition of the inventory, such as import duties and freight, less all attributable discounts, 
allowances or rebates. The cost of finished goods comprises raw materials, direct labour, other 
direct costs and related production overheads.  Net realisable value is the estimate of the selling 
price in the ordinary course of business, less the costs of completion and selling expenses. 
Provision is made, where necessary, for obsolete, slow-moving and defective inventories. 
 

6.5 Investments 
 

- Investments in subsidiary companies 
 

Subsidiaries are all entities (including special purpose entities) over which the Group has the 
power to govern the financial and operating policies generally accompanying a shareholding of 
more than one half of the voting rights.  The existence and effect of potential voting rights that 
are currently exercisable or convertible, including potential voting rights held by another entity, 
are considered when assessing whether the Group controls another entity.  Subsidiaries are 
consolidated from the date on which control is transferred to the Group and are no longer 
consolidated from the date that control ceases. 
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The purchase method of accounting is used to account for the acquisition of subsidiaries by the 
Group. The cost of an acquisition is measured as the fair value of the assets given, equity 
instruments issued and liabilities incurred or assumed at the date of exchange, plus costs 
directly attributable to the acquisition. Identifiable assets acquired and liabilities and contingent 
liabilities assumed in a business combination are measured initially at their fair values at the 
acquisition date, irrespective of the extent of any minority interest. 

 

The excess of the cost of acquisition over the fair value of the Group’s share of the identifiable 
net assets acquired is recorded as goodwill. 

 

If the cost of acquisition is less than the fair value of the net assets of the subsidiary acquired, 
the difference is recognized directly in the income statement. 
Investments in subsidiary company as presented in the company financial statements are 
accounted for under cost method less provision for impairment (if any). 

 

- Other long - term investments 
 

Investments in non-marketable securities classified as other investment, are valued at cost less 
provision for impairment (if any). 

 

A test for impairment is carried out when there is a factor indicating that such investment might 
be impaired. If the carrying value of the investment is more than its recoverable amount, 
impairment loss is charged to the statements of comprehensive income. 

 

6.6 Investments in joint ventures 
 

The Group’s interests in jointly controlled entities are accounted for using the equity method in the 
consolidated financial statements and cost method in the Company’s financial statement.  The 
Group recognizes the portion of gains or losses on the sale of assets by the Group to the joint 
venture that it is attributable to the other ventures.  The Group does not recognise its share of 
profits or losses from the joint venture that result from purchase of assets by the Group from the 
joint venture until it resells the assets to an independent party.  However, if a loss on the 
transaction provides evidence of a reduction in the net realizable value of current assets or and 
impairment loss, the loss is recognised immediately. 
 

During the year 2013, the Group had additional acquisition of shares in joint venture, therefore, the 
Group has the power to govern the financial and operating policies generally accompanying a 
shareholding of more than one haft of the voting rights.  Joint venture is consolidated from the date 
on which control is transferred to the Group and is no longer consolidated from the date that 
control ceases.  
 

6.7 Property plant and equipment 
 

Land is shown at fair value, based on terminal valuations by external independent valuers. 
Increases in the carrying amount arising on revaluation of land are credited to the fair value 
reserve in shareholders’ equity. Decreases that offset previous increases of the same land are 
charged against that reserve; all other decreases are charged to the statements of comprehensive 
income. 
 

Cost includes acquisition cost and any cost directly attributable to brining the asset or component 
to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by 
management. 

132 



Chai Watana Tannery Group Public Company Limited and its subsidiaries 
Notes to the consolidated and company financial statements  
31 December 2013 

 

Page 18 

 
Cost also includes the initial estimate of the costs of dismantling and removing the item and 
restoring the site on which it is located, the obligation for which an entity incurs either when the 
item is acquired or as a consequence for having used the item during a particular period for 
purposes other than to produce inventories during that period. 
 
Plant and equipment is stated at cost less accumulated depreciation and provision for impairment  
(if any).  
 
Depreciation is calculated on the straight line method to write off the cost or the amount of each 
asset, except for land which is considered to have an indefinite life, to its residual value over the 
estimated useful lives as follows: 
 

Factory Building 20 years 
Machines 5-20 years 
Equipment and tools 5 and10 years 
Furniture and office equipment 5 and10 years 
Vehicles 5 and10 years 

 
Gains and losses on disposal of property, plant and equipment are determined by reference to 
their carrying amount and are taken into account in determining profit/loss from operations. 
 
Expenditures for additions, renewals and improvements, which result in substantial increase in an 
asset’s current replacement value, are capitalised.  Repair and maintenance costs are recognised 
as an expense when incurred. 
 

6.8 Intangible assets 
 
Computer software is stated cost less accumulated amortization and provision for impairment (if any) 
and is amortized as expense on a straight-line basis over a period of 5 and 10 year. 
 

6.9 Land not used in operation 
 
Land not used in operation is stated at cost less provision for impairment (if any).  
 

6.10 Impairment of assets 
 
The Group and the Company assess at each reporting date whether there is an indication that an 
asset may be impaired. If any such indication exists, the Group and the Company make an 
estimate of the asset’s recoverable amount. Where the carrying amount of the asset exceeds its 
recoverable amount, the asset is considered impaired and is written down to its recoverable 
amount. Impairment losses are recognized in the comprehensive income statement. An asset’s 
recoverable amount is the higher of fair value less costs to sell and value in use. 
 
If there is subsequently any indication that previously recognised impairment losses may no longer 
exits or may have decreased, the Group and the Company will make another estimate of the 
asset’s recoverable value, compare this with the book value, and reverse previously recognised 
impairment to reflect the change in recoverable value. 
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6.11 Accounting for leases - where the company is the lessee 
 

Leases of property, plant or equipment which substantially transfer all the risks and rewards of 
ownership are classified as finance leases. Finance leases are capitalised at the inception of the 
lease at the lower of the fair value of the leased property or the present value of the minimum lease 
payments. Each lease payment is allocated to the principal and to the finance charges so as to 
achieve a constant rate on the finance balance outstanding. The outstanding rental obligations, net of 
finance charges, are included in other long-term payables. The interest element of the finance cost is 
charged to the statement of income over the lease period. The property, plant or equipment acquired 
under finance leases is depreciated over the useful life of the asset. 
 
Leases not tansferring a significant portion of the risks and rewards of ownership to the lessee are 
classified as operating leases. Payments made under operating leases (net of any incentives 
received from the lessor) are charged to the statement of income on a straight-line basis over the 
period of the lease. 
 
When an operating lease is terminated before the lease period has expired, any payment required to 

           be made to the lessor by way of penalty is recognised as an expense in the period in which 
 termination takes place 

 
6.12 Employee benefits 

 
Post-employment benefits (Defined contribution plans) 
 
The Group and the Company and its employees have jointly established a provident fund. The 
fund is monthly contributed by employees and by the Group and the Company. The fund’s assets 
are held in a separate trust fund and the Company’s contributions are recognised as expenses 
when incurred. 
 
Post-employment benefits (Defined benefit plans) 
 
The Group and the Company has obligations in respect of the severance payments they must 
make to employees upon retirement under labor law. The Company treats these severance 
payment obligations as a defined benefit plan.  
 
The obligation under the defined benefit plan is determined by a professionally qualified 
independent actuary, using the projected unit credit method. Such determination is made based on 
various assumptions, including discount rate, future salary increase rate, staff turnover rate, 
mortality rate, and inflation rates. 
 
Actuarial gains and losses arising from post-employment benefits are recognised immediately in 
the statements of comprehensive income.  
 

6.13 Provisions for liabilities 
 

Provisions are recognised when the Group and the Company have a present legal or 
constructive obligation as a result of past events, it is probable that an outflow of resources 
embodying economic benefits will be required to settle the obligation, and a reliable estimate of 
the amount of the obligation can be made. 
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6.14 Foreign currency translation 
Transactions denominated in foreign currencies are translated into Baht at the rates of exchange 
ruling on the transaction dates. Realised gains and losses on exchange are recognised as income 
or expense in the statements of comprehensive income as incurred. Monetary assets and liabilities 
at the statements of financial position date denominated in foreign currencies are translated into 
Baht at the rates of exchange ruling at statements of financial position date. Unrealised gains and 
losses on exchange are recognised in the statements of comprehensive income as incurred. 
 

6.15 Related parties  
Enterprises and individuals that directly, or indirectly through one or more intermediaries, control, or 
are controlled by, or are under common control with, the Company, including holding companies, 
subsidiaries and fellow subsidiaries are related parties of the Company.  Associates and individuals 
owning, directly or indirectly, an interest in the voting power of the Company that gives them 
significant influence over the enterprise, key management personnel, including directors and officers 
of the Company and close members of the family of these individuals and companies associated with 
these individuals also constitute related parties. 
 

In considering each possible related party relationship, attention is directed to the substance of the 
relationship, and not merely the legal form. 
 

6.16 Segment reporting 
 

Business segment provides products or services that are subject to risks and returns that are 
different from those of other business segments. 
 

Segment information is presented by business segment of the group. 
 

6.17 Financial instruments 
 

The Group and the Company have no policy to speculate in or engage in the trading of any 
financial derivative instruments. 
 

Financial instruments carried on the statements of financial position include cash and bank 
balances, bank overdraft and short term loan from financial institution, trade receivables, trade 
creditors, loans to and loan from related companies.  The particular recognition methods adopted 
are disclosed in the individual policy statements associated with each item. 
 

6.18 Income tax 
 

Income tax expense 
 

Income tax expense (benefit) represents the sum of the tax currently payable and deferred tax. 
 

Current tax 
 

The tax currently payable is based on taxable profit for the year. Taxable profit differs from profit as 
reported in the statement of income because it excludes items of income or expense that are 
taxable or deductible in other years and it further excludes items that are never taxable or 
deductible. The current tax liability is calculated using tax rates that have been enacted or 
substantively enacted at the statement of financial position date. 
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Deferred tax 
 

Deferred tax is recognized on temporary differences between the carrying amounts of assets and 
liabilities in the financial statements and the corresponding tax bases used in the computation of 
taxable profit (tax base). Deferred tax liabilities are generally recognized for all taxable temporary 
differences, and deferred tax assets are generally recognized for temporary differences to the 
extent that it is probable that taxable profits will be available against which those temporary 
differences can be utilized. The carrying amount of deferred tax assets is reviewed at each 
statement of financial position date. Deferred tax asset shall be reduced to the extent that utilized 
taxable profits decreased. Any such reduction shall be reversed to the extent that it becomes 
probable that sufficient taxable profit will be available to allow total or part of the asset to be 
recovered. 
 

The Company records deferred tax directly to shareholders’ equity if the tax relates to items that 
are recorded directly to shareholders’ equity. 
 

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that have been enacted or 
substantively enacted at the statement of financial position date. 
 

6.19 Basic earnings (loss) per share 
 

Basic earnings (loss) per share 
 

Basic earnings (loss) per share are calculated by dividing the net profit (loss) for the year by the 
weighted average number of ordinary shares outstanding during the year. 
 

Diluted earnings per share 
 

Diluted earnings per share is calculated by dividing net income for the year by the weighted 
average number of ordinary shares in issue during the year plus adjustments of conversion of all 
dilutive potential ordinary shares from the exercise of the warrants provided that the conversion 
carried out at the beginning of the year or issuance of potential ordinary shares. 
 

6.20 Critical accounting estimates, assumption, judgements and capital risk management 
 

1) Critical accounting estimates, assumption and judgements 
 

 Use of accounting estimates  
 

Preparation of financial statements in conformity with generally accepted accounting principles 
requires management to make estimates for certain accounting transactions, affecting amounts 
reported in the financial statements and notes related thereto.  Subsequent actual results may 
differ from these estimates. 

 

Estimates, assumption and judgements are continually evaluated and are based on historical 
experience and other factors, including expectations of future events that are believed to be 
reasonable under the circumstances. 

 

Allowance for doubtful accounts 
 

The Group and the Company maintain an allowance for doubtful accounts to reflect 
impairment of trade receivables relating to estimated losses resulting from the default or 
inability of customers to make required payments. The allowance is based on consideration of 
historical collection experience, known and identified instances of default of each customer. 
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Allowance for obsolete and defective inventories and net realisable value 
 

The Group and the Company maintain an allowance for obsolete and defective inventories to 
reflect impairment of inventories. The allowance is based on consideration of inventory 
turnover and deterioration of each category. In addition, the Group and the Company also 
maintain an allowance for net realisable value to reflect the estimated losses resulting from 
the selling prices of inventories which are less than their costs.  The allowance is based on 
consideration of committed selling prices and the trend of selling prices in the market.  
 
Property, plant and equipment  

 
Management determines the estimated useful lives and residual values for the Group and the 
Company’s property, plant and equipment. Management will revise the depreciation charge 
where useful lives and residual values are different to previously estimated, or it will write off 
or write down technically obsolete or assets that have been abandoned or sold. 
 
Post-employment benefit under defined benefit plans  
 
The obligation under the defined benefit plan is determined based on actuarial techniques.  
Such determination is made based on various assumptions, including discount rate, future 
salary increase rate, mortality rate and staff turnover rate. 
 
Deferred tax assets 
 
Deferred tax assets are recognised for deductible temporary differences and unused tax 
losses to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the 
temporary differences and losses can be utilised. Significant management judgment is 
required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognised, based upon 
the likely timing and level of estimate future taxable profits.  
 
Leases  
 
In determining whether a lease is to be classified as an operating lease or finance lease, the 
management is required to use judgment regarding whether significant risk and rewards of 
ownership of the leased asset has been transferred, taking into consideration terms and 
conditions of the arrangement. 
 

2) Capital risk management 
 

The Group and the Company’s objectives when managing capital are to safeguard the 
Group’s ability to continue as a going concern in order to provide returns for shareholders 
and benefits for other stakeholders and to maintain an optimal capital structure to reduce the 
cost of capital. 

 
In order to maintain or adjust the capital structure, the Group and the Company may adjust 
the amount of dividends paid to shareholders, return capital to shareholders, issue new 
shares or sell assets to reduce debt. 
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7. CASH AND CASH EQUIVALENTS 
 

 (Unit : Baht) 

 Consolidated The Company 

 2013 2012 2013 2012 
     

Cash on hand 77,279 61,871 47,279 61,871 

Deposits held at call with banks 4,033,318 5,440,918 1,274,854 4,784,478 

Cash and cash equivalents 4,110,597 5,502,789 1,322,133 4,846,349 

 
As at 31 December 2013, the interest rate on short-term bank deposit represented 0.50% per 
annum (2012 : 0.75% - 0.875% per annum). 
 

8. TRADE AND OTHER RECEIVABLES – NET 
 

 (Unit : Baht) 

 Consolidated The Company  

 2013 2012 2013 2012 

     

Trade accounts receivable – related parties (Note 9) 

Separate from aging follows:     

Within credit term 15,671,968 16,100,312         15,671,968 16,100,312 

Overdue not more than 3 months - 459,040 - 459,040 

Overdue  over 6 months up to 12 months - - - - 

Overdue over 12 months - - - - 

Total 15,671,968  16,559,352 15,671,968 16,559,352 

     

Trade accounts receivable – other parties     

Separate from aging follows:     

Within credit term 80,637,503 145,185,054 78,194,250 143,819,314 

Overdue not more than 3 months 33,140,405 77,406,284 31,166,868 75,633,182 

Overdue over 3 months up to 6 months 3,237,366 7,609,895 3,237,366 7,607,780 

Overdue over 6 months up to 12 months 1,065,761 250,141 1,065,761 250,141 

Overdue over 12 months 7,803,668 10,540,484 7,803,668 10,540,484 

Total 125,884,703 240,991,858 121,467,913 237,850,901 

Less  Allowance for doubtful debts-trade  

account receivable (9,260,463) 

 

(10,540,484) 

 

(9,260,463) 

 

(10,540,484) 

Net 116,624,240 230,451,374 112,207,450 227,310,417 

Total trade accounts receivable – net 132,296,208 247,010,726 127,879,418 243,869,769 
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 (Unit : Baht) 

 Consolidated The Company  

 2013 2012 2013 2012 

 

     

Other accounts receivable     

Other receivables-related company (Note 9) - 2,071,145 458,893 2,071,145 

Other receivables 3,735,366 2,111,148 3,735,366 2,111,148 

Advance payment 110,182 626,381 110,182 626,379 

Prepaid expenses 2,423,187 8,734,758 1,525,863 8,672,373 

Total other accounts receivable 6,268,735 13,543,432 5,830,304 13,481,045 

Total trade and other accounts  

receivable – net 138,564,943 260,554,158 133,709,722 257,350,814 

 
Certain accounts receivable recorded in the consolidated and company financial statements as at 
31 December 2013 have been pledged for factoring facilities with a commercial bank  amounting to 
Baht 22.75 million (2012: Baht 100.37 million), as described in note 19 to financial statements. 
 

9. RELATED PARTY TRANSACTIONS AND BALANCES 
 
The Group and the Company have transactions with its related companies.  These companies are 
related through common shareholding and/or directorship. 
 
Details of relationship between the Group and the Company and related parties which related 
through control or transaction are as follows: 
 

Company’s name 

Country of 

incorporation Relationship 

   

Pala Assets Co., Ltd. Thailand Direct shareholding 

Nosomi Enterprise (Thailand) Co., Ltd. Thailand Common shareholding 

Chai Watana Trim Co., Ltd.  Thailand Direct shareholding  

(Formerly Known as Chai Watana and Toyo Co., Ltd.)* 

Toyo Bussan Co., Ltd. Japan Shareholder of subsidiary 

 
*The company registered the change of its name from “Chai Watana & Toyo Co., Ltd.” to “Chai Watana 
Trim Co., Ltd.” with the Ministry of Commerce on 17 July 2013. 
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Pricing policies for related transactions are as follows: 

Transactions  Pricing policy 
   

Sales  Market price 

Rental and service income  Contract price 

Interest income  Interest rate at  7.44 and 7.75% per 

annum 

Services cost  Contract price 

Rental and service expenses  Contract price 

Commission expense  Contract price 

Cash paid for employee benefits  Actual cost 

Acquisition of assets  Mutually agreed basis 
Disposal of assets  Mutually agreed basis 
 
Transactions with related parties for the years ended 31 December 2013 and 2012 were as follows: 
 

 (Unit : Baht) 

 Consolidated The Company 

 2013 2012 2013 2012 
     

Pala Assets Co., Ltd.     

Rental expenses - - 2,808,000 2,808,000 

Interest income - - 301,523 500,066 
     

Chai Watana Trim Co., Ltd.      
  (Formerly Known as Chai Watana and Toyo Co., Ltd.)   

Service income - 635,347 - 635,347 

Rental income 3,610,294 1,546,562 3,610,294 1,546,562 

Other income 1,814,731 - 1,814,731 - 

Cost of services 114,678,209 47,294,714 114,678,209 47,294,714 

Service expenses 1,544,308 1,407,121 1,544,308 1,407,121 

Disposal of assets - 10,259,560 - 10,259,560 

Acquisition of assets 27,077 - 27,077 - 
     

Nosomi Enterprise (Thailand) Co., Ltd.     

Sales 75,958,905 75,210,946 75,958,905 75,210,946 

Commission expense 5,090,187 3,858,787 5,090,187 3,858,787 
     

Director     
Cash paid for employee benefits 2,000,000 - 2,000,000 - 
     

Toyo Bussan Co., Ltd.     
Interest income 68,946 - - - 

Doubtful debt 3,504,709 - - - 
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The significant balances with related companies as at 31 December 2013 and 2012 were as follows: 
 

 (Unit : Baht) 

 Consolidated The Company  

 2013 2012 2012 2011 

     

Trade account receivable – related company     

Nosomi Enterprise (Thailand)  Co., Ltd. 15,671,968 16,559,352 15,671,968 16,559,352 

     

Other account receivable – related company     
Chai Watana Trim Co., Ltd.  - 2,071,145 458,893 2,071,145 

(Formerly Known as Chai Watana and Toyo Co., Ltd.)   
    

Amounts due from subsidiary company - net    

Pala Assets Co., Ltd. - - 45,163,607 48,549,444 

Less Allowance for doubtful debt - - (5,715,177) (7,750,414) 

Net - - 39,448,430 40,799,030 
     

Loan to related company, net    

Toyo Bussan Co., Ltd. 3,504,709 - - - 

Less Allowance for doubtful debt (3,504,709) - - - 

Net - - - - 
     

Long - term loans to subsidiary company*    

Pala Assets Co., Ltd. - - 4,000,000 4,000,000 

     

Other non-current asset     

Pala Assets Co., Ltd. - - 5,505,000 5,505,000 

     

Trade account payable – related company     

Chai Watana Trim Co., Ltd.  - 32,621,193 26,380,536 32,621,193 

(Formerly Known as Chai Watana and Toyo Co., Ltd.) 
     

Other accounts payable-related party     

Advances received for share     

Shareholder 32,500 - 32,500 - 
     

Other payable-subsidiary     

Pala Assets Co., Ltd. - - 633,380 1,489,685 

 32,500 - 665,880 1,489,685 
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 (Unit : Baht) 

 Consolidated The Company  

 2013 2012 2012 2011 

     

Accrued commission expense – related company    

Nosomi Enterprise (Thailand)  Co., Ltd. 138,871 2,272,925 138,871 2,272,925 

     

Other non-current liabilities-Deposit     

Chai Watana Trim Co., Ltd.  - - 900,000 - 

(Formerly Known as Chai Watana and Toyo Co., Ltd.) 

 
*The company financial statements for the year ended 31 December 2013 presented movements 
in long-term loans to subsidiary company as follows: 
 

 (Unit : Baht) 

 The Company 

 2012 Increase Decrease 2013 
     

Long - term loans to subsidiary company**    

Pala Assets Co., Ltd. 4,000,000 - - 4,000,000 

 
**As at 31 December 2013, the long-term loans to subsidiary company bear interest at the rate 
7.44% per annum.  
 
Lease agreement – Pala Assets Co., Ltd. 
 
The Company (as a lessee) entered into factory building and machine lease agreements with Pala 
Assets Co., Ltd. for 6 months period commencing from 1 November 2011 to 30 April 2012 at the 
rental fees of Baht 0.16 million and Baht 0.08 million per month respectively. On 1 May 2012, the 
Company renewed the factory building and machine lease agreements with Pala Assets Co., Ltd. 
commencing from 1 May 2012 to 30 April 2013 with the same rental fees. 
 

On 1 May 2013, the Company renewed the factory building and machine lease agreements with 
Pala Assets Co., Ltd. commencing from 1 May 2013 to 30 April 2014 with the same rental fees. 
 
Lease agreement – Chaiwatana Trim Co., Ltd. 
 
The Company (as a lessor) entered into factory building lease agreement with Chai Watana Trim 
Co., Ltd. (Formerly name “Chai Watana and Toyo Co., Ltd.”) commencing from 1 August 2012 and 
31 July 2013 at the rental fees of Baht 0.30 million. 

 

On 1 August 2013, the Company renewed the factory building and machine lease agreements with 
Pala Assets Co., Ltd. commencing from 1 August 2013 to 31 July 2014 with the same rental fees. 
 

142 



Chai Watana Tannery Group Public Company Limited and its subsidiaries 
Notes to the consolidated and company financial statements  
31 December 2013 

 

Page 28 

Management’s remuneration 
 
In 2013, the Company and its subsidiary had salaries, bonuses, and meeting allowances recognised 
as expenses totaling Baht 6.12 million (2012: Baht 10.00 million). 
 
Guarantee obligations with related party 
 
The Company and its subsidiary have outstanding guarantee obligations with each other, as 
described in note 19 and 22 to the financial statements. 

 
10. INVENTORIES – NET 
 

 (Unit : Baht) 

 Consolidated 

 Cost Allowance of diminution in value of inventory Inventories-net 

   Opening balance   Closing balance   

 2013 2012 2012 Increase Decrease 2013 2013 2012 

         
Finished goods 104,761,269 100,843,097 (11,123,257) (6,258,736) 814,356 (16,567,637) 88,193,632 89,719,840 

Works in process 305,207,285 273,423,326 (18,059,989) (12,199,032) - (30,259,021) 274,948,264 255,363,337 

Raw materials 58,216,681 85,306,358 - - - - 58,216,681 85,306,358 

Goods in transit 10,536,734 95,585,935 - - - - 10,536,734 95,585,935 

Total 478,721,969 555,158,716 (29,183,246) 18,457,768) 814,356 (46,826,658) 431,895,311 525,975,470 

 
 

 (Unit : Baht) 

 The Company 

 Cost Allowance of diminution in value of inventory Inventories-net 

   Opening balance   Closing balance   

 2013 2012 2012 Increase Decrease 2013 2013 2012 

         

Finished goods 105,280,701 100,843,097 (11,123,257) (6,258,736) 814,356 (16,567,637) 88,713,064 89,719,840 

Works in process 303,064,197 273,423,326 (18,059,989) (12,199,032) - (30,259,021) 272,805,176 255,363,337 

Raw materials 50,975,727 85,306,358 - - - - 50,975,727 85,306,358 

Goods in transit 10,536,734 95,585,935 - - - - 10,536,734 95,585,935 

Total 469,857,359 555,158,716 (29,183,246) (18,457,768) 814,356 (46,826,658) 423,030,701 525,975,470 

 
Reversal of provision for diminution in value of inventories of Baht 17.64 million was included in costs 
of goods sold in the consolidated and company statements of comprehensive income. 
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11. OTHER CURRENT ASSETS 

 (Unit : Baht) 

 Consolidated The Company 

 2013 2012 2013 2012 

     

Undue input tax 3,631,605 4,343,802 3,369,809 4,293,677 

Withholding Tax 4,675,124 716,918 994,412 - 

Deposit 535,600 - - - 

Refundable import duty  - 1,310,546 - 1,310,546 

Others 229,866 5,894,554 229,866 5,894,554 

Total 9,072,195 12,265,820 4,594,087 11,498,777 

 
12. DEPOSITS AT FINANCIAL INSTITUTION USED AS COLLATERAL  

 
Deposits at financial institution used as collateral represents the fixed deposit with a bank which 
has been pledged as security for bank overdraft as discussed in note 19 to financial statements 
and bank guarantee facilities as discussed in note 33 to the financial statements. 
 

13. INVESTMENTS IN SUBSIDIARY COMPANIES, NET 
 

 (Unit : Baht) 

 The Company 

 

Type o Paid-up Share Capital 
Percentage of 

Shareholding Cost Method 
Company’s Name Business 2013 2012 2013 2012 2013 2012 

        

Pala Assets Co., Ltd. Properties 

Rental 150,000,000 150,000,000 100% 100% 150,000,000 150,000,000 

Chai Watana Trim Co., 

Ltd. 

Produce car 

cushion 50,000,000 - 52.50% - 25,624,925 - 

(Formerly known as “Chai Watana and Toyo Co., Ltd.)     

    175,624,925 150,000,000 

Less : Provision for impairment loss on investments    (102,596,171) (89,454,137) 

Investments in subsidiary companies - net    73,028,754 60,545,863 

 
Change in investment is subsidiaries as follows: 

 
Investment at cost 

method 

 The Company 

Net book value as at 31 December 2012 60,545,863 

Reclassify investment in joint venture to subsidiary 12,482,891 

Net book value as at 31 December 2013 73,028,754 
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On 17 December 2013, the Company acquired 24,999 ordinary shares of Chai Watana Trim Co., Ltd. 
(formerly known as “Chai Watana and Toyo Co., Ltd.), a joint venture of the Company from the existing 
shareholder at the price of Baht 75 per share, total amounting to Baht 1,874,925.  The Company’s 
shareholding interest in this Company arose from 47.5% to 52.5% and its status has changed from a 
joint venture to a subsidiary, its accounts are no longer equity method, but are consolidated in financial 
statements instead.  The net assets as at the additional acquisition date as below: 

 

Cash and cash equivalents 1,199,241 

Trade and other receivables 27,189,015 

Inventories 8,922,865 

Other current assets 3,875,833 

Equipment, net 13,027,388 

Intangible, net 33,668 

Other non-current assets 1,533,820 

Trade and other payables (23,134,016) 

Current portion of finance lease payable (252,739) 

Other current liabilities (1,930,953) 

Finance lease payable (472,537) 

Provision for employee benefit (988,645) 

Net assets 29,002,940 

Owner of the Company (14,466,167) 

Non-controlling interest 14,536,773 

 
14. INVESTMENT IN JOINT VENTURE, NET 
 

  (Unit : Baht) 

  Consolidated and The Company 

  Percentage Consolidated The Company 

Company’s Type of Country of of Shareholding Equity Method Cost Method 

Name Business incorporation 2013 2012 2013 2012 2013 2012 
         

Chai Watana 

Trim Co., Ltd.  

Produce car 

cushion Thailand - 47.50% - 

17,691,75

8 - 

23,750,00

0 

(Formerly Known as Chai Watana and Toyo Co., Ltd.)     

 

On 9 August 2012, the Company invested in a joint venture company, namely Chai Watana and 

Toyo Co., Ltd. in business with Toyo Bussan Co., Ltd. (“TBC”) to produce car cushion to distribute 

both domestic and overseas and its hired cutting and sawing car cushion.   

 
The Company has recognized share of loss from investment in joint venture for the year 2013 and 
2012 amounting to Baht 7.08 million and Baht 6.06 million, respectively.  Share of loss from 
investment in joint venture for the year 2012 was determined based on the unaudited financial 
statements prepared by the managements. The Company believes that the value of the 
investments would not significantly differ if the financial statements had been audited by an auditor. 
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On 17 December 2013, the Company acquired additional ordinary shares of Chai Watana Trim 
Co., Ltd. (formerly known as “Chai Watana and Toyo Co., Ltd) from the existing shareholder as 
described in Note 13.  This resulted to arising of the Company’s shareholding interest in this 
company from 47.5% to 52.5% and its status has changed from a joint venture to a subsidiary. 
 

15. OTHER LONG-TERM INVESTMENTS - NET 

 (Unit : Baht) 

 Consolidated 

 Type of Paid-up Share Capital 

Percentage of 

Shareholding Cost Method 

Company’s Name Business 2013 2012 2013 2012 2013 2012 
        

Joyce Service Limited Holding USD 13,446,128 USD 13,446,128 16.23% 16.23% 70,156,976 70,156,976 

Thai United Hides Co., Ltd. Tannery 6,000,000 6,000,000 2.27% 2.27% 390,000 390,000 

Thai United Tanning Industry Co., Ltd. Tannery 

Trading 

27,000,000 27,000,000 2.22% 2.22% 250,000 250,000 

Nakorn Thong Housing and Land  Co., 

Ltd. 

Construction 

18,750,000 18,750,000 0.66% 0.66% 650,000 650,000 

Total      71,446,976 71,446,976 

Less : Provision for impairment  loss on investments     (33,530,960) (45,962,759) 

Other long-term investments - net     37,916,016 25,484,217 

 

 (Unit : Baht) 

 The Company 

 Type of Paid-up Share Capital 

Percentage of 

Shareholding Cost Method 

Company’s Name Business 2013 2012 2013 2012 2013 2012 

        

Joyce Service Limited 

Holding USD 

13,446,128 

USD 

13,446,128 16.23% 16.23% 70,156,976 70,156,976 

Thai United Hides Co., Ltd. Tannery 6,000,000 6,000,000 1.67% 1.67% 300,000 300,000 

Thai United Tanning Industry Co., Ltd. 

Tannery 

Trading 

27,000,000 27,000,000 

2.22% 2.22% 250,000 250,000 

Nakorn Thong Housing and Land  Co., 

Ltd. 

Construction 

18,750,000 18,750,000 0.66% 0.66% 650,000 650,000 

Total      71,356,976 71,356,976 

Less : Provision for impairment  loss on  investments     (33,530,960) (45,962,759) 

Other long-term investments - net      37,826,016 25,394,217 

 

The Company’s management entered into share sales and purchase agreements on 23 February 
2012 for sale of investment in ordinary shares of Joyce Service Limited (“Joyce”) of 2,181,947 
shares at the offered price of USD 2,500,000 to Sino Commend Limited. 
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In accordance with the terms of payment, the share subscription payable will be settled by installment basis 
as follows: 
 

Period Amount (USD) Due Date 
   

1 100,000 Date of execution of this agreement 

2 - 9 300,000 per installment Quarterly basis effective from 20 June 2012 to 20 March 2014 
 

The entitlement of shares will be transferred to buyer upon completion of payment. 
In 2013, the Company has received advance for shares of USD 400,000 equivalent to Baht 12.43 
million.  The Company recorded advance received for shares and reversed provision for 
impairment of investment in other company in the amount of Baht 12.43 million and Baht 24.84 
million in the consolidated and the company statements of comprehensive income for the year 
ended 31 December 2013 and 2012, respectively. 
 
On 22 February 2013, the Company has received a letter from Sino Commend Limited in respect 
of amendment of the terms of the payment from USD 300,000 per installment to USD 100,000 per 
installment in 2013.   
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16. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT – NET  
 

 (Unit : Baht) 
 Consolidated 

 
 

Land 

 

Factory 

building 
 

Machineries 

Equipment 

and tools 

Furniture and 

office 

equipment 

 

Vehicles 

Construction 

in progress 
 

Total 
         
As at 31 December 2012         

Fair value 411,681,700 - - - - - - 411,681,700 

Cost 131,436,171 270,467,812 325,009,948 91,763,190 21,476,034 26,705,740 19,844,413 886,703,308 

Less   Accumulated depreciation - (243,669,151) (229,218,849) (69,382,474) (17,591,022) (19,987,434) - (579,848,930) 

 Allowance for impairment of asset (16,171) - - - - - - (16,171) 

Net book value 543,101,700 26,798,661 95,791,099 22,380,716 3,885,012 6,718,306 19,844,413 718,519,907 
         
For the year ended 31 December 2013        

Opening net book amount 543,101,700 26,798,661 95,791,099 22,380,716 3,885,012 6,718,306 19,844,413 718,519,907 
Additions - 97,500 160,000 1,652,491 1,484,206 3,908,502 36,697,061 43,999,760 
Disposal - net  - - (4,969,566) (50,904) (20,279) (3) - (5,040,752) 
Transferred in / out - net - - 25,831,884 2,049,668 - 100,000 (27,981,552) - 
Write-off – net - - (583,524) - - - (114,592) (698,116) 
Surplus during acquisition of subsidiary, net - - 6,692,234 802,707 1,209,934 2,797,396 - 11,502,271 
Depreciation - (3,732,505) (11,142,337) (3,710,742) (606,557) (1,893,215) - (21,085,356) 

Closing net book value 543,101,700 23,163,656 111,779,790 23,123,936 5,952,316 11,630,986 28,445,330 747,197,714 
         
As at 31 December 2013         

Fair value 411,681,700 - - - - - - 411,681,700 
Cost 131,436,171 270,565,312 331,947,661 95,676,039 24,615,220 32,054,082 28,445,330 914,739,815 

Less   Accumulated depreciation - (247,401,656) (220,167,871) (72,552,103) (18,662,904) (20,423,096) - (579,207,630) 

 Allowance for impairment of asset (16,171) - - - - - - (16,171) 

Net book value 543,101,700 23,163,656 111,779,790 23,123,936 5,952,316 11,630,986 28,445,330 747,197,714 
 

 (Unit : Baht) 

 The Company 
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Land 

 

Factory 

building 
 

Machineries 

Equipment 

and tools 

Furniture and 

office 

equipment 

 

Vehicles 

Construction 

in progress 
 

Total 

         

As at 31 December 2012         

Fair value 411,681,700 - - - - - - 411,681,700 

Cost 320,000 229,667,366 261,480,925 86,369,754 17,998,437 26,282,751 19,844,413 641,963,646 

Less   Accumulated depreciation - (213,492,328) (182,022,867) (63,989,263) (14,113,731) (19,564,451) - (493,182,640) 

Net book value 412,001,700 16,175,038 79,458,058 22,380,491 3,884,706 6,718,300 19,844,413 560,462,706 

         

For the year ended 31 December 2013        

Opening net book amount 412,001,700 16,175,038 79,458,058 22,380,491 3,884,706 6,718,300 19,844,413 560,462,706 
Additions - 97,500 160,000 1,652,491 1,457,206 3,908,502 36,697,061 43,972,760 
Disposal - net - - (1,733,596) (50,904) (20,279) (3) - (1,804,782) 
Transferred in / out - net - - 25,831,884 2,049,668 - 100,000 (27,981,552) - 
Write-off - net - - (483,587) - - - (114,592) (598,179) 

Depreciation - (1,692,483) (8,739,812) (3,710,742) (602,296) (1,893,215) - (16,638,548) 

Closing net book value 412,001,700 14,580,055 94,492,947 22,321,004 4,719,337 8,833,584 28,445,330 585,393,957 

         

As at 31 December 2013         

Fair value 411,681,700 - - - - - - 411,681,700 
Cost 320,000 229,764,866 269,973,132 89,210,020 19,421,967 27,792,093 28,445,330 664,927,408 

Less  Accumulated depreciation - (215,184,811) (175,480,185) (66,889,016) (14,702,630) (18,958,509) - (491,215,151) 

Net book value 412,001,700 14,580,055 94,492,947 22,321,004 4,719,337 8,833,584 28,445,330 585,393,957 
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For the consolidated financial statements as at 31 December 2013 and 2012, property, plant and 
machinery with the book value of Baht 460.23 million (2012: Baht 425.56 million) and of Baht 292.82 
million (2012: Baht 293.80 million) in the company financial statements have been pledged as 
collateral against credit facilities with the banks as discussed in note 19 and 22 to the financial 
statements. 
 
For the consolidated financial statements as at 31 December 2013 and 2012, building, machineries and 
equipment of Baht 416.46 million (2012: Baht 430.65 million) and of Baht 394.79 million (2012: Baht 
407.84 million) in the company financial statements, have been fully depreciated but they are still in use in 
the operations. 
 
For the consolidated financial statements as at 31 December 2013 and 2012, the Company has 
the assets under the hire-purchase contracts of Baht 25.95 million (2012: 18.36 million) and Baht 
24.61 million (2012: Baht 4.81 million) in the company financial statements. 
 

17. INTANGIBLE ASSETS – COMPUTER SOFTWARE - NET 
 

 (Unit : Baht) 

 Consolidated The Company 

   

As at 31 December  2012   

Cost 170,000 170,000 

Less Accumulated amortization (7,871) (7,871) 

Net book value 162,129 162,129 

   

For the year ended 31 December  2013   

Opening net book value 162,129 162,129 

Acquisition 613,800 613,800 

Surplus during acquisition of subsidiary 42,968 - 

Amortization for the year (49,762) (40,462) 

Closing net book value 769,135 735,467 

   

As at 31 December  2013   

Cost 830,300 783,800 

Less Accumulated amortization (61,165) (48,333) 

Net book value 769,135 735,467 
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18. LAND NOT USED IN OPERATION – NET 
 

 (unit : Baht) 

 Consolidated The Company 

   

As at 31 December 2012   

Cost 53,358,210 4,080,480 

Less   Allowance for impairment of asset - - 

Net book value 53,358,210 4,080,480 

   

For the year ended 31 December 2013   

Opening net book amount 53,358,210 4,080,480 

Closing net book value 53,358,210 4,080,480 

   

As at 31 December 2013   

Cost 53,358,210 4,080,480 

Less  Allowance for impairment of asset - - 

Net book value 53,358,210 4,080,480 

 
As at 31 December 2013 and 2012, the book value of unused land of Baht 50.25 million in the 
consolidated financial statements and of Baht 0.98 million in the company financial statements 
have been mortgaged as collateral against the credit facilities of the Company with a financial 
institution as discussed in note 22 to the financial statements. 
 

19. BANK OVERDRAFTS AND SHORT-TERM LOANS FROM FINANCIAL INSTITUTIONS 
 

 (Unit : Baht) 

 Consolidated The Company 

 2013 2012 2013 2012 
     
Bank overdrafts 37,574,780 17,824,677 37,574,780 14,115,196 

Short-term loans due to financial institutions     

- Promissory notes 22,671,510 43,036,482 22,671,510 43,036,482 

- Short-term loans 248,151,810 179,526,003 248,151,810 179,526,003 

- Short-term loans from factoring 20,474,711 90,333,644 20,474,711 90,333,644 

      Total 328,872,811 330,720,806 328,872,811 327,011,325 
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In accordance with the consolidated and the company financial statements as at 31 December 2013 and 2012, the details of short-term loans from financial 
institutions were as follows: 
 

Consolidated 

 (Unit : Million Baht)   

Type of loans Principal Used Interest Rate Payment conditions 

 2013 2012 2013 2012   
       

Banks overdrafts 

 

60   60 37.57 17.82 MOR per annum 

(7.375% per annum) 

Monthly interest payment. 

       

Promissory notes 

635 385 

22.67 43.04 5.88% per annum  

(5.88-7.38% per annum) 

Monthly interest payment.   Principal due within 1-3 

month in accordance with the date of promissory note. 
     

Short-term loans 248.15 179.53 3.10-6.63% per annum  

(3.10-6.88% per annum) 

Monthly interest payment.   Principal due within 6 

months from the drawdown date. 
       

Revolving credit 

facility 

40 
 

 40 - - 6.87%  per annum  Monthly interest payment.   Principal due within 3-4 

month in accordance with the date of promissory note. 
       

Short-term loans  

on factoring* 

 

280 200 20.47 90.33 MRR – 2.125% per 

annum 
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The Company 

 (Unit : Million Baht)   

Type of loans Principal Used Interest Rate Payment conditions 

 2013 2012 2013 2012   
       

Banks overdrafts   

(2 banks) 

50 50 37.57 14.12 MOR per annum 

(7.375%- 7.88% per 

annum) 

Monthly interest payment. 

       

Promissory notes 

465 385 

22.67 43.04 5.88% per annum  

(5.88-7.38% per annum) 

Monthly interest payment.   Principal due within 1-3 

month in accordance with the date of promissory note. 
     

Short-term loans 248.15 179.53 3.10-6.63% per annum  

(3.10-6.88% per annum) 

Monthly interest payment.  Principal due within 6 

month from the drawdown date. 
       

Revolving credit 

facility 

40 40 - - 6.875%  per annum  Monthly interest payment.  Principal due within 3-4 

month in accordance with the date of promissory note. 
       

Short-term loans  

on factoring* 

280 200 20.47 90.33 MRR – 2.125% per 

annum 

 

 
* This represented loans under a factoring agreement.  The Company was engaged into factoring agreement for its trade accounts receivable on a “with recourse” 

basis to a commercial bank, as discussed in note 8 to the financial statements.   
 
The collaterals 
 

The land, building and partial machinery of the Company and the land and building of the subsidiary as discussed in note 16 and 18 to the financial statements, 
plus indemnification from fire insurance over these assets and inventories, fixed deposits and the Company’s director. In addition, these machinery are not allowed 
to be mutually mortgaged against other loans.  
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20. TRADE AND OTHER PAYABLES 
 

 (Unit : Baht) 

 Consolidated The Company 

 2013 2012 2013 2012 

     

Trade accounts payable     

Trade accounts payable-related 

company(Note 9) - 32,621,193 26,380,536 32,621,193 

Trade accounts payable-other parties 130,489,123 278,178,613 110,031,200 277,150,324 

Total trade accounts payable 130,489,123 310,799,806 136,411,736 309,771,517 

     

Other accounts payable     

Other accounts payable-related 

party(Note 9) 32,500 - 665,880 1,489,685 

Other accounts payable -other parties 10,932,739 15,942,904 10,932,739 15,942,904 

Commission payable – related 

company(Note 9) 138,871 2,272,925 138,871 2,272,925 

Accrued salaries  6,041,963 6,348,672 6,041,963 6,348,672 

Accrued expenses 6,873,252 7,201,966 3,552,696 6,306,796 

Advances received for goods 724,972 9,426,018 724,972 9,426,018 

Advance receipt for shares 37,276,016 24,844,217 37,276,016 24,844,217 

Accrued interest expenses 1,197,789 911,807 1,197,789 911,807 

Commission payable- other parties  2,324,310 4,245,899 2,324,310 4,245,899 

Deposit 4,000,000 4,000,000 - - 

Litigation claim payable 2,170,637 2,170,637 2,170,637 2,170,637 

Others 1,700 116,124 - - 

Total other accounts payable 71,714,749 72,481,169 65,025,873 73,959,560 

Total trade  and other accounts 

payable 202,203,872 388,280,975 201,437,609 383,731,077 
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21. FINANCE LEASE PAYABLE – NET 
 

 (Unit : Baht) 

 Consolidated The Company 

 2013 2012 2013 2012 

     

Liabilities under finance lease payables 21,048,347 9,283,933 20,271,454 9,283,933 

Less : Deferred interest expense (3,202,367) (1,361,697) (3,150,749) (1,361,697) 

Liabilities under finance lease payables 17,845,980 7,922,236 17,120,705 7,922,236 
Less : Current portion of finance lease 

payables (7,950,002) (4,372,159) (7,697,263) (4,372,159) 

Finance lease payable - net 9,895,978 3,550,077 9,423,442 3,550,077 

 
The details of financial lease payables - net were as follow: 
 

 (Unit : Baht) 

 Consolidated The Company 

 2013 2012 2013 2012 

     

Within one year 7,950,001 4,372,159 7,697,263 4,372,159 

More than one year but not more than 

five years 9,895,979 3,550,077 9,423,442 3,550,077 

 17,845,980 7,922,236 17,120,705 7,922,236 

 
22. LONG-TERM LOANS FROM FINANCIAL INSTITUTION – NET 

 

 (Unit : Baht) 

 Consolidated The Company 

 2013 2012 2013 2012 

     

Long-term loan facilities :     

- Baht 16.74 million 12,615,524 13,250,110 - - 
- Baht 74.34 million 71,790,433 72,826,461 - - 

           Total 84,405,957 86,076,571 - - 
Less Current portion of long-term 

loans from financial institutions 

 

(8,555,339) 

 

(6,949,681) 

 
- 

 
- 

             Net 75,850,618 79,126,890 - - 
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Movements in long-term loans from financial institution for the year ended on 31 December 2013 
were as follows: 

 (Unit : Baht) 

 Consolidated The Company 
   
As at 31 December 2012 86,076,571 - 
Increases in interest expense during the year 5,229,386 - 
Repayment during the year (6,900,000) - 
As at 31 December 2013 84,405,957 - 
   

Principal 74,598,033 - 
Interest payable 9,807,924 - 
Total 84,405,957 - 
 

As at 31 December 2013 and 2012, the details of long-term loans from financial institutions were 
as follows: 

 

(Unit : Thousand Baht) 

  Balance as at Balance as at   

Loans  December December   

Facilities Principal 2013 2012 Interest Rate Payment Conditions 

1 16,741,964 12,675,524 13,250,110 MLR per annum On 21 November 2011, the subsidiary company and financial institution 

entered into the restructuring agreement to amend terms of payment for 

the outstanding balances of November 2011 onward.  The subsidiary 

company will settle loans and interest expenses at MLR rate since 

November 2011 until the last installment in March 2022 as detailed 

below: 
 

November 2011 - May 2012, Baht 50,000 per installment.  Interest 

expenses during such period will be accrued in the accounts and 

settled in full in the last installment. 

June 2012 - May 2013, Baht 70,000 per installment.  Interest 

expenses during such period will be accrued at the rate of 1% per 

annum and settled in the last installment. 

June 2013 - February 2022, Baht 150,000 per installment. 

 

All outstanding suspended interests must be settled in full either in 

March 2022 or the earlier period of completion of loan settlements. 

2 74,343,774 71,790,432 72,826,761 MLR per annum On 21 November 2011, the subsidiary company and financial institution 

entered into the restructuring agreement to amend terms of payment for the 

outstanding balances of November 2011 onward.  The subsidiary 

company will settle loans and interest expenses at MLR rate since 

November 2011 until the last installment in March 2022 as detailed 

below: 

 

November 2011 - May 2012, Baht 150,000 per installment.  Interest 

expenses during such period will be accrued in the accounts and 

settled in the last installment. 

June 2012 - May 2013, Baht 400,000 per installment.  Interest 

expenses during such period will be accrued at the rate of 1% per 

annum and settled in the last installment. 

June 2013 - May 2014, Baht 500,000 per installment. 

June 2014 - May 2015, Baht 600,000 per installment. 
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(Unit : Thousand Baht) 

  Balance as at Balance as at   

Loans  December December   

Facilities Principal 2013 2012 Interest Rate Payment Conditions 

June 2015 - May 2016, Baht 700,000 per installment. 

June 2016 - May 2017, Baht 800,000 per installment. 

June 2017 - May 2018, Baht 900,000 per installment. 

June 2018 - May 2019, Baht 1,000,000 per installment. 

June 2018 - February 2022, Baht 1,100,000 per installment. 

 

All suspended interests must be settled in full either in March 2022 or 

the earlier period of completion of loan settlements. 
      

 
The collaterals 
 
The land and unused land of the Company and subsidiary as discussed in the notes 16 and 18 to 
financial statements as well by the Company and the director of the Company mutually guaranteed 
on loans. 
 

23. PROVISION FOR LONG-TERM EMPLOYEE BENEFITS 
 

 (Unit : Baht) 

 Consolidated 

 2013 2012 

   

Beginning balance 7,346,595 11,214,369 

Retirement benefit expenses 1,904,233 807,885 

Interest cost 344,795 464,563 

Actuarial (gain) loss from post-employee benefits 2,205,794 (4,217,815) 

Gains on curtailments and settlements - (760,407) 

Retirement benefit paid during the period (2,009,925) (162,000) 

Closing balance 9,791,492 7,346,595 

 
The amount related to long-term employee benefits recognised in statements of comprehensive income 
are summarised below. 

 

 (Unit : Baht) 

 Consolidated 

 2013 2012 

   

Retirement benefit expenses 1,904,233 807,885 

Interest cost 344,795 464,563 

Actuarial (gain) loss from post-employee benefits 2,205,794 (4,217,815) 

Gains on curtailments and settlements - (760,407) 

Net income recognised in statements of comprehensive income 4,454,822 (3,705,774) 
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 (Unit : Baht) 

 The Company 

 2013 2012 

   

Beginning balance 7,346,595 11,214,369 

Retirement benefit expenses 915,588 807,885 

Interest cost 344,795 464,563 

Actuarial gain from post-employee benefits 2,205,794 (4,217,815) 

Gains on curtailments and settlements - (760,407) 

Retirement benefit paid during the period (2,009,925) (162,000) 

Closing balance 8,802,847 7,346,595 

 

 (Unit : Baht) 

 Consolidated 

 2013 2012 

   

Retirement benefit expenses 915,588 807,885 

Interest cost 344,795 464,563 

Actuarial (gain) loss from post-employee benefits 2,205,794 (4,217,815) 

Gains on curtailments and settlements - (760,407) 

 3,466,177 (3,705,774) 

 
The following table is a summary of the assumptions relating to the actuarial technique as at the 
statement of financial position date: 

 

 Monthly staff Daily staff 

 2013 2012 2013 2012 

     

Discount rate 4,52% 4.54% 4.15% 4.33% 

Salary increase rate 3.29% 1.46% 2.63% 1.33% 

Turnover rate 0%-55% 0%-64% 0%-57% 0%-66% 
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24. SHARE CAPITAL 
At the ordinary shareholders’ meeting no. 1/2013 on 29 April 2013, it was unanimously as per 
details below: 
 
Approved the increase of the registered capital to support the stock dividend payment from Baht 
426,942,828 with a par value of Baht 1 per share to Baht 459,784,584, divided into 459,784,584 shares 
with a par value of Baht 1 per share, by issuing new ordinary shares in the number of 32,841,756 
shares with a par value of Baht 1 per share 
 
At the ordinary shareholders’ meeting no. 1/2555 held on 27 April 2012, it was unanimously resolved as 
follows:  
 
3) Authorisation to reduce the registered share capital by cancellation of the remaining registered 

ordinary shares in respect of the exercising of the rights under CWT-W totaling 4,066,488 
shares at par value of Baht 5 per share. The Company registered the decreased share capital 
from 69,750,000 shares to 65,683,512 shares with the Ministry of Commerce on 10 May 2012. 

 
4) Authorisation to reduce par value from Baht 5 to Baht 1 per share.  The Company registered the 

change in par value of the registered and issued and paid-up share capital from 65,683,512 
shares with a par value of Baht 5 per share to 328,417,560 shares with a par value of Baht 1 per 
share with the Ministry of Commerce on 11 May 2012. 
 

25. LEGAL RESERVE 
 
Pursuant to Section 116 of the Public Limited Companies Act B.E. 2535, the Company is required 
to set aside to a statutory reserve at least 5 percent of its net income after deducting accumulated 
deficit brought forward (if any), until the reserve reaches 10 percent of the registered capital. The 
statutory reserve is not available for dividend distribution. 

 
26. DIVIDEND PAYMENT  

 
At the ordinary shareholders’ meeting no. 1/2013 on 29 April 2013, it was unanimously resolved to 
declare a dividend for the profit of the year 2012 as per details below: 
 

1) In the form of ordinary shares at a ratio of 10 existing shares to 1 stock dividend with par 
value of Baht 1 per share, totaling to the stock dividend of not more than 32,841,756 shares 
with a par value of Baht 1 per share, equivalent to the stock dividend payment of Baht 
32,841,756 or the rate of Baht 0.10 per share, whereby any fraction of existing shares after 
the allocation of stock dividend will be compensated by cash payment at the rate of Baht 
0.10 per share; 
 

2) In the form of cash dividend at Baht 0.011112 per share, totaling to the cash dividend 
payment of not more than Baht 3,649,084; 

 

3) The total stock dividend and cash dividend payment be at Baht 0.111112 per share, whereby 
the dividend payment will be deducted for withholding tax at the rate as stipulated by laws; 

Such dividend were paid on 20 May 2013. 
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At the ordinary shareholders’ meeting no. 1/2012 held on 27 April 2012, it was unanimously 
resolved as follows: 

 
To declare a dividend for the fiscal year of 2011 in the amount of Baht 0.25 per share totaling Baht 
16.42 million to the shareholders whose name were registered on 27 March 2012.  Such dividends 
were paid to the shareholders on 11 May 2012.  However, these dividends were paid in excess of 
retained earnings as at 31 December 2011 of Baht 3.43 million whilst the financial statements 
presented retained earnings of Baht 12.99 million which is not in accordance with the terms of the 
Public Limited Companies Act B.E. 2535. However, the Board of Directors has confirmed in writing 
to reimburse for all damages which might be from such payment to the Company. 

 
27. EARNINGS (LOSS) PER SHARE 
 

For the year ended 31 December 2013 and 2012, the Company calculated basic earnings (loss) per 
share and diluted earning per share by divided profit (loss) for the year ordinary share as follows: 
 

 Consolidated  and The Company 

 for the year ended 31 December 2013 

 Net loss for the year Weighted Loss per share 

   Average Number   

 Consolidated The Company Of Ordinary Shares Consolidated The Company 

 Baht Baht Share Baht Baht 
      

Basic loss per share      

Net loss for the year (19,776,724) (27,074,103) 348,652,110 (0.06) (0.08) 

      

 
 

 Consolidated  and The Company 

 for the year ended 31 December 2012 

 Net profit for the year Weighted Earnings per share 

   Average Number   

 Consolidated The Company Of Ordinary Shares Consolidated The Company 

 Baht Baht Share Baht Baht 
      

Basic earnings per share      

Net profit for the year 82,565,100 97,744,563 318,605,484 0.26 0.31 

Effect of dilutive potential       

          ordinary shares :      

   - CWT-ESOP2 - - 13,519,236 (0.01) (0.02) 

Diluted earnings per share      

Profit of ordinary shareholders       

 Assuming the conversion       

 of warrants to ordinary shares 82,565,100 97,744,563 332,124,720 0.25 0.29 

 
  

160 



Chai Watana Tannery Group Public Company Limited and its subsidiaries 
Notes to the consolidated and company financial statements  
31 December 2013 

 

Page 46 

28. WARRANTS 
 
At the extra-ordinary shareholders’ meeting no.1/2012 held on 18 December 2012, it was 
unanimously resolved to issue the warrants as follows: 
 
1. Issue of the second warrants to purchase the Company’s ordinary shares to the directors, 

managements and staffs of the Company in the numbers of 16,420,878 units (CWT-ESOP2), 
without any charges as detailed below :  

 
Exercised ratio: 1 Unit of warrant to 1 new ordinary share. 
 
Exercised price per share: Baht 1.00 per share  
 
Exercised period: The first exercise date shall be on 30 December 2013 and the 

final exercising date will be in the last working day of the 
Company before the expire date of warrants (29 January 2016).  

 
Period of warrants: 3 years from the issuance date of warrants (31 January 2016). 

 
2. Issue of the second warrants to purchase the Company’s ordinary shares to the existing 

shareholders in the number of 82,104,390 units (CWT-W2) in the proportion of share at the 
ratio of 4 ordinary shares per 1 unit without any charges.  The Stock Exchange of Thailand 
approved for the warrants to be traded on 11 February 2013 as discussed in note 38 to 
financial statements as detailed below : 

 

Exercised ratio: 1 Unit of warrant to 1 new ordinary share. 
 

Exercised price per share: Baht 1.00 per share.  
 

Exercised period: The first exercise date shall be on 30 December 2013 and the 
final exercising date will be in the last working day of the 
Company before the expire date of warrants (29 January 2016).  

Period of warrants: 3 years from the issuance date of warrants (31 January 2013). 
 

On 13 December 2013, the Company has changed the date of 1st exercise from 30 
December 2013 to be 3 January 2014. 
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29. INCOME TAX EXPENSE (INCOME TAX BENEFIT) / DEFERRED TAX ASSETS (LIABILITIES) 
 
Corporate income tax was calculated on profit before income tax for the period, using the effective 
tax rate for the year. 
 
Income tax expense (income tax benefit) for the year 31 December 2013 and 2012 are summarized 
as below: 
 
 (Unit : Baht) 

 Consolidated The Company 

 2013 2012 2013 2012 
  (Restated)  (Restated) 

     
Current income tax:     
Corporate income tax expense 1,072,527 14,332,080 - 14,006,036 

Deferred tax :     
Relating to original and reversal of 

temporary differences (2,143,551) 3,388,634 (2,143,551) 3,388,634 

Income tax expense (income tax benefit) 
reported in the statement of income (1,071,024) 17,720,714 (2,143,551) 17,394,670 

 
The components of deferred tax assets and liabilities as presented in statements of financial 
position consist of: 
 

 (Unit : Thousand Baht) 

 Consolidated and The Company 

 31 December 31 December 1 January 

 2013 2012 2012 

  (Restated) (Restated) 

    

Deferred tax liabilities    

Depreciation 1,245,082 3,388,634 - 

Surplus from land revaluation 60,800,484 60,800,484 60,800,484 

Total 62,045,566 64,189,118 60,800,484 

 
  

162 



Chai Watana Tannery Group Public Company Limited and its subsidiaries 
Notes to the consolidated and company financial statements  
31 December 2013 

 

Page 48 

30. SEGMENT INFORMATION 
 
Operating segment information is reported in a manner consistent with the internal reporting the chief 
operating decision maker has received and regularly reviewed to make decisions about resources to be 
allocated to the segment and assess its performance. The chief operating decision maker has been 
identified as the Company’s authorized director. 
 
For management purposes, the Company and its subsidiaries are organized into business units based 
on its products and services and have four reportable segments in respect of “Tannery hide”, “Dog 
Chewable toys”, “Furniture” and “Automotive leather cutting”.   
 
Chief operating decision maker monitors the operating results of its business units separately for the 
purpose of making decisions about resource allocation and performance assessment. Segment 
performance is evaluated based on operating profit or loss and is measured consistently with operating 
profit or loss.  However, financing activities, administrative activities and income tax are managed on a 
Group basis and are not allocated to operating segments.  
 
The financial information classified by operating segments for the year ended 31 December 2013 
and 2012 are as follows:  

 

 (Unit : Thousand Baht) 

 Consolidated 

 For the years ended 31 December 

  

Tannery 

Automotive leather 

cutting 

 

Dog chewable toy 

 

Furniture 

 

Total 

 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 
           

Revenue from sales and services 311,497 429,596 435,375 682,904 108,962 93,855 50,095 75,357 904,929 1,281,712 

Cost of sales and services (303,473) (368,825) (401,868) (596,120) (83,993) (78,322) (40,719) (54,565) (830,053) (1,097,832) 

Gross profit  8,024 60,771 32,507 86,784 24,969 15,533 9,376 20,792 74,876 183,880 

Gain on disposal assets         626 5,042 

Gain on exchange rate         (5,137) 7,510 

Gain on debt restructuring          - 3,536 

       - 3,706 

Rental income and other income       25,535 17,411 

Reversal of impairment from land revaluation        12,432 24,844 

Selling expenses        (25,409) (35,919) 

Administrative expenses        (60,149) (65,972) 

Reversal (loss) of doubtful debts       (586) 754 

Management’s remuneration         (6,122) (10,010) 

Share of loss from investment in joint venture       (7,083) (6,058) 

Finance costs         (29,831) (28,438) 

Profit before corporate income tax       (20,848) 100,286 

Income Benefits (Corporate income tax)       1,071 (17,721) 

Net profit         (19,777) 82,565 
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31. FINANCIAL INSTRUMENTS 
 
The Company and its subsidiary company do not hold or issue derivative instruments for speculative or 
trading purposes. 
 

31.1 Interest rate risk 
 

The interest rate is the risk that future movements in market interest rates will affect the results of 
the Company’s operations and its cash flows.  The Company’s exposure to interest rate risk relates 
primarily to its deposits with banks and overdrafts and loans from financial institutions. 
 
The majority of these financial assets and liabilities are short-term and carry floating interest rates. 
The Company has not used derivative financial instruments to hedge such risk. 
 

31.2 Foreign currency risk 
 
The Company’s exposure to foreign currency risk relates primarily to trade accounts payable and 
contingent liabilities in foreign currencies, which are currently not hedged by any derivative 
financial instruments.    

 
The Company and its subsidiary company have assets and liabilities denominated in foreign 
currency transaction, which are currently not hedged by any derivative financial instruments as 
follow: 
 

 Consolidated and The Company 

 2013 2012 

 Assets Liabilities Assets Liabilities 

     
US dollars 1,104,207 1,704,213 2,894,561 5,103,780 

 
31.3 Credit risk 

 
The Company and its subsidiary is exposed to credit risk primarily with respect to trade accounts 
receivable.  However, the Company’s does not anticipate material losses from its debt collection.  
The management believes that the Company’s maximum exposure to credit risk is limited to the 
carrying amount of receivables less allowance for doubtful accounts as stated in the statements of 
financial position. 
  

31.4 Fair value 
 
Since the majority of the financial assets and liabilities are short-term and the loans carry interest at 
rates close to market rates, the management believes the fair value of the Company’s financial 
assets and liabilities do not materially differ from their carrying value. 
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32. COMMITMENT 
 

As at 31 December 2013 and 2012, the Company and its subsidiary have commitments in respect 
of lease of assets and purchase of assets and services as follows: 
 

 (Unit: Baht) 

 Consolidated The Company 

 2013 2012 2013 2012 

     

Lease of factory building and machinery    

Within one year 1,200,000 1,254,000 1,200,000 2,190,000 

Within 1 - 3 year 1,550,000 748,500 1,550,000 748,500 

 2,750,000 2,002,500 2,750,000 2,938,500 

     

Purchase of assets and services     

Within one year 550,397 1,447,110 550,397 1,447,110 

Within 1 - 2 year 800,000 800,000 800,000 800,000 

 1,350,397 2,247,110 1,350,397 2,247,110 

     

Building renovation agreements 7,200,000 - 7,200,000 - 

 
33. CONTIGENT LIABILITIES 
 
33.1 As at 31 December 2013 and 2012, the Company and its subsidiary have contingent liabilities in 

respect of the matters as follows: 
 

 Consolidated The Company 

 2013 2012 2013 2012 

     

Letter of guarantee (Million Baht) 3.70 3.52 3.70 2.63 

Letter of credit(Million Baht) 3.49 - 3.49 - 

Letter of credit (Dollar USD) 1,064,350 - 1,064,350 - 

Letter of credit (Yoro) 140,000 - 140,000 - 

Credit facilities from financial institution 

(Million Baht) 

 

1,035 

 

537 

 

855 

 

533 
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33.2 As at 31 December 2013, the Company has the balance forward foreign exchange 
contracts.  The local currency amounts to be paid and contractual exchange rates of the outstanding 
contracts were as follows: 

 

    Baht 
     

Forward contracts     

USD 496,447 at rates averaging Baht 32.68     16,229,649 

 
34. EXPENSES BY NATURE 
 

 (Unit : Baht) 

 Consolidated The Company 

 2013 2012 2013 2012 
     

Salaries and wages and other employee 

benefits 235,001,601 204,839,368 235,001,601 204,839,368 

Depreciation 21,085,356 24,697,270 16,638,548 19,631,053 

Rental expenses 4,663,107 4,253,889 4,663,107 4,253,889 

Professional services fees 4,932,119 10,982,890 4,832,120 10,882,890 

Changes in inventories of finished goods and 

work in progress (increased) decrease (33,421,017) (44,666,275) (34,078,474) (44,666,275) 

Raw materials and supplies used 13,691,916 910,429,033 12,414,771 910,429,033 
 
35. SUBSEQUENT EVENTS  

 
35.1 On 3 January 2014, the warrants were exercised to purchase ordinary shares of 32,500 shares at 

Baht 1 per share. The Company fully received the share subscription of Baht 32,500 and increased 
the authorized paid-up share capital from 361,242,497 to 361,274,997 ordinary shares with a par 
value of Baht 1 per share. The Company registered the increased paid-up share capital from Baht 
361,242,497 to Baht 361,274,997 with the Ministry of Commerce on 9 January 2014. 
  

35.2  On 3 January 2014, the subsidiary’s Board of Directors Meeting approved to redeem its land 
not used in operation amounting of Baht 49.27 million from a financial institution in order to use for 
off-setting with loans of the Company. 
 

36. ADDITIONAL INFORMATION 
 
At the ordinary shareholders’ meeting no. 1/2012 held on 27 April 2012, it was unanimously 
resolved to issue the debentures of Baht 1,000 million in 2012.  Up to the date of this report, this 
matter is under consideration by the management. 
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37. COMPARATIVE FIGURES 
 
The Company reclassified certain items for the 2012 financial statements to conform with 2013 
financial statement presentation.  The reclassification did not affect the previously reported net loss 
and shareholders’ equity.  The reclassifications were as follows: 

 

 (Unit : Baht) 

 Consolidated The Company 

 As As previously As As previously 

 reclassified reported reclassified reported 
     

Statement of financial position     

Trade and other accounts receivable - net 260,554,158 270,465,630 257,350,814 266,545,368 

Other current assets 12,265,820 5,654,348 11,498,777 5,604,223 

Property, plant and equipment 718,519,907 715,219,907 560,462,706 557,162,706 

Trade accounts receivable - net 388,280,975 389,941,357 383,731,077 385,391,458 

Other current assets 2,097,082 436,700 2,097,082 436,700 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

167 



 

 

 

 
      รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

เรียน  ผู้ถือหุ้นบริษัท ชัยวฒันา แทนเนอรี" กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
 

คณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บการแต่งตั�งและมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ชยัวฒันา แทนเนอรี"  กรุ๊ป 
จาํกดั (มหาชน) ใหป้ฏิบติัหนา้ที"และกาํกบัดูแลตามขอ้บงัคบัวา่ดว้ยคณะกรรมการตรวจสอบที"สาํคญัไดแ้ก่ การสอบ
ทานงบการเงิน การสอบทานการกาํกบัดูแลกิจการที"ดี การบริหารความเสี"ยง การสอบทานความเพียงพอและความ
เหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน  คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติังานตามขอบเขตหนา้ที" และความรับผิด 
ชอบรวมทั�งพิจารณาและสอบทานกิจกรรมที"เป็นสาระสาํคญัดงันี�  

• สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและประจาํปีวา่ไดมี้การจดัทาํงบการเงินและรายงานทางการเงินถูกตอ้ง

ครบถว้น  รวมทั�งมีการเปิดเผยรายการที"เกี"ยวโยงกนัหรือรายการที"อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์  

 

• สอบทานระบบควบคุมภายในและการติดตามการแกไ้ขขอ้บกพร่องของระบบงาน  โดยส่วนงานตรวจสอบ

ภายในเสนอแผนการตรวจสอบที"คาํนึงความเสี"ยงของบริษทัเป็นรายปี เพื"อใหค้รอบคลุมความเสี"ยงและทุก

กิจกรรมของบริษทั  และกาํหนดใหมี้มาตรการและขั�นตอนในการอนุมติัการทาํรายการระหวา่งกนั รวมทั�งได้

กาํกบัดูแลการตรวจสอบภายในวา่เป็นไปตามแผนที"ไดว้างไว ้  พร้อมกบัไดติ้ดตามผลการตรวจสอบและใหมี้

การพฒันางานบุคลากรและวิธีการตรวจสอบใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ�น  

         

• สอบทานการถือปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ขอ้กาํหนดของ

ตลาดหลกัทรัพยห์รือกฎหมายที"เกี"ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัและกฎหมายอื"นๆที"เกี"ยวขอ้ง 

 

• เสนอใหมี้การพิจารณาจดัการระบบบริหารสินทรัพย ์ และระบบการรายงานสารสนเทศของบริษทัเพี"อเพิ"ม

ประสิทธิภพของการควบคุมภายใน 

 

• พิจารณาเสนอแต่งตั�งผูส้อบบญัชีและค่าสอบบญัชีประจาํปี 2557 
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 คณะกรรมการตรวจสอบ ไดส้อบทานและพิจารณากิจกรรมต่างๆ โดยขอขอ้มลูไดไ้ม่จาํกดั และสามารถ

ปรึกษาหารือเป็นการเฉพาะกบัฝ่ายจดัการส่วนงานตรวจสอบภายใน  ผูส้อบบญัชี  และ ที"ปรึกษาภายนอกไดอ้ยา่ง
เตม็ที"  คณะกรรมการตรวจสอบ ไดรั้บรายงานจากฝ่ายบริหารที"รับผิดชอบในส่วนเกี"ยวขอ้ง  งบการเงินและรายงาน
ทางการเงินของผูส้อบบญัชี  ประกอบกบับริษทัถือนโยบายการกาํกบัดูแลที"ดีเป็นสาํคญั จึงมีความเห็นวา่  ในรอบปี
บญัชี 2556 สิ�นสุดวนัที" 31 ธนัวาคม 2556  บริษทัมีรายงานทางการเงินที"ถกูตอ้งตามที"ควรในสาระสาํคญัตามหลกัการ
บญัชีที"รับรองทั"วไป และมีการเปิดเผยขอ้มลูอยา่งเพียงพอ  การบริหารความเสี"ยงสอดคลอ้งกบันโยบายของบริษทั
อยา่งมีประสิทธิภาพ  ระบบควบคุมภายในมีความเพียงพอและเหมาะสม  ไม่มีขอ้บกพร่องที"เป็นสาระสาํคญั  การ
ปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์ ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยห์รือกฎหมายที"เกี"ยวขอ้ง
กบัธุรกิจของบริษทัเป็นไปโดยถกูตอ้ง  รายการที"เกี"ยวโยงกนัอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนเ์ป็นรายการจริงทาง
การคา้อนัเป็นธุรกิจปกติทั"วไปและรายการที"ไม่ใช่ธุรกิจปกติไดป้ฏิบติัอยา่งสมเหตุสมผลและเป็นประโยชนสู์งสุดต่อ
บริษทั นอกจากนี�ยงัมีการพฒันาดา้นการกาํกบัดูแลกิจการที"ดีอยา่งต่อเนื"อง คณะกรรมการตรวจสอบพอใจกบัผลการ
ประเมินความเป็นอิสระและความเหมาะสมของผูส้อบบญัชีจึงไดเ้สนอต่อคณะกรรมการบริษทัใหเ้สนอขออนุมติัจาก
ที"ประชุมผูถื้อหุน้แต่งตั�งผูส้อบบญัชีแห่งบริษทั อาร์เอสเอม็ ออดิท เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จาํกดั  เป็นผูส้อบบญัชี
ของบริษทัต่อไปอีกวาระหนึ"งและอนุมติัค่าสอบบญัชีประจาํปี 2557 และรายไตรมาสของบริษทัและบริษทัยอ่ยและ
งบการเงินรวมจาํนวนเงิน  1.95  ลา้นบาท 

 
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 

                    
นายธีระวฒัน ์ภู่ไพบูลย ์

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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