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สารจากประธานกรรมการ
ในปี 2562 บริ ษทั คาสเซ่ อร์ พีคโฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน) ในกลุ่มธุรกิจเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ป มีรายได้จากการส่ งออกใน
สกุลเงินดอลล่าร์ สหรัฐใน ปี 2562 จานวน 47,377,821.38 ดอลล่าร์สหรัฐ เปรี ยบเทียบกับปี 2561 จานวน 47,248,378.27
ดอลล่าร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 129,443.11 ดอลล่าร์สหรัฐ แต่เมื่อคิดเป็ นสกุลเงินบาท มีรายได้รวมจากการขายในปี 2562 จานวน
1,458,770,440.51 บาท เมื่ อเปรี ยบเที ยบกับรายได้รวมในปี 2561 จานวน 1,537,533,390.91 บาท ลดลง 78,762,950.40
บาท หรื อลดลง ร้อยละ 5.12 จากอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น ในด้านต้นทุน บริ ษทั ยังคงมุ่งเน้นการฝึ กฝี มือ
แรงงานที่มีอยูใ่ ห้มีระดับดีเยีย่ ม และผลิตสิ นค้าที่ใช้เทคโนโลยีระดับสู ง ทาให้สินค้าได้รับความสนใจเพิ่มขึ้น
ในกลุ่มธุ รกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ในปี 2562 มีรายได้รวมจากการขายในปี 2562 จานวน 93,528,040.00 บาท
เปรี ยบเทียบกับรายได้รวมจากการขายในปี 2561 จานวน 52,616,668.85 บาท เพิ่มขึ้น 40,911,371.15 บาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 77.75 จากยอดขายบ้านโครงการสิ วารัตน์ 9 โครงการสิ วารัตน์ 10 และโครงการสิ วารัตน์ 11 ที่เพิ่มขึ้นจากมาตรการที่
รัฐบาลช่วยเหลือภาคอสังหาริ มทรัพย์ ได้แก่ มาตรการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสาหรับที่อยูอ่ าศัยหลังแรก ลด
ค่ าธรรมเนี ยมการโอนกรรมสิ ท ธิ์ จาก 2% เหลื อ 0.01 % ลดค่ าธรรมเนี ย มจดจานองจาก 1% เหลื อ 0.01 % และเงิ น
สนับสนุ น (Cashback) จานวน 50,000 บาท อย่างไรก็ตามในปี นี้ บริ ษทั ยังเผชิ ญกับปั จจัยท้าทายเรื่ องราคาวัสดุ ก่อสร้ าง
ค่าแรงและการค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานที่เพิ่มขึ้นของบริ ษทั ย่อยที่ดาเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
สุ ด ท้ายนี้ กระผมในนามของบริ ษัทฯ ขอขอบคุณ ผูถ้ ื อหุ ้น พันธมิ ตรทางธุ รกิ จ คณะกรรมการบริ ษัท รวมถึ ง
พนักงานบริ ษทั และบริ ษทั ในเครื อสาหรับการสนับสนุ นและความไว้วางใจในการดาเนิ นงานของบริ ษทั ด้วยดีเสมอมา
กระผมมีความมัน่ ใจเป็ นอย่างยิง่ ว่าจะสามารถพัฒนาบริ ษทั ฯ สู่ การเติบโตอย่างยัง่ ยืนในอนาคต

(นายบุญชู พงษ์เฉลิม)
ประธานกรรมการ
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบโดยการแต่งตั้งของคณะกรรมการบริ ษทั คาสเซ่ อ ร์ พีคโฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน) ประกอบด้วย
กรรมการอิสระจานวน 3 ท่านกล่าวคือ น.ส.นภาพร ธนวัฒน์ยรรยง น.ส.กัญญาพัชฎ์ ภีรวัชสกูลพงษ์ และนายสมชาย องค์วรารักษ์
โดยมี น.ส.นภาพร ธนวัฒน์ยรรยง เป็ นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ น.ส.พรทิพย์ ศรี พิทักษ์สกุล ผูจ้ ดั การฝ่ ายตรวจสอบ
ภายใน ทาหน้าที่ เลขานุ การคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบทุกท่านมี คุณ สมบัติ ของกรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบครบถ้วนตามข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แ ละตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (ตลท.) ในรอบปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั ิงานอย่างเป็ นอิสระตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั และได้กาหนดไว้ใน “กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ” โดยมีการประชุมรวม 4 ครั้ง ซึ่ ง
กรรมการตรวจสอบได้เข้าร่ วมประชุมครบทั้ง 3 ท่านในครั้งที่ 1,3 และ 4 โดยครั้งที่ 2 น.ส.กัญญาพัชฎ์ ภีรวัชสกูลพงษ์ ไม่ได้เข้าร่ วม
ประชุม เนื่ องจากติดธุ ระ ในการประชุ มทั้ง 4 ครั้งเป็ นการประชุมร่ วมกับฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ผูส้ อบบัญชี รับ
อนุญาตและผูต้ รวจสอบภายใน เพื่อรับฟังการเสนอข้อมูล แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่เป็ นประโยชน์ต่อการบริ หารงาน
สาระสาคัญของภารกิจที่ปฏิบตั ิในรอบปี 2562 สรุ ปได้ดงั นี้ คือ
1. การสอบทานการรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาปี
2562 ของบริ ษทั คาสเซ่ อ ร์ พีคโฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อ ย โดยการสอบถามและรั บฟั งคาชี้ แจงจากฝ่ ายบริ ห าร และ
ข้อเสนอแนะจากผูส้ อบบัญชี เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ของงบการเงิน ตลอดจนถึงการเปิ ดเผยข้อมูล
อย่างเพียงพอ ซึ่ งคณะกรรมการตรวจสอบมี ความเห็ นสอดคล้อ งกับผูส้ อบบัญ ชี ว่า งบการเงินดังกล่าวได้จดั ทาขึ้นอย่างถูกต้อ งใน
สาระสาคัญตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป
2. การสอบทานระบบการควบคุมภายในและประเมินผลการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการได้สอบทานผลการประเมิน
ระบบการควบคุมภายในโดยรวม และผลการตรวจสอบจากฝ่ ายตรวจสอบภายในเป็ นรายไตรมาสและมีความเห็นว่า บริ ษทั ฯ มีระบบ
การควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดาเนิ นธุรกิจของบริ ษทั ฯ และไม่พบข้อบกพร่ องในสาระสาคัญที่จะกระทบต่องบ
การเงินของบริ ษทั ทั้งนี้หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ปฏิบตั ิหน้าที่อย่างเป็ นอิสระและมีประสิ ทธิผล
3. การพิจารณารายการของบริษัทที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ จากรายงานของฝ่ ายบริ หารราย
ไตรมาส คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็ นรายการที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจโดยปกติ และได้ปฏิบตั ิตาม
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างสมเหตุสมผล โดยมีการเปิ ดเผยข้อมูลไว้อย่างถูกต้อง และครบถ้วน
4. การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบว่า มีประเด็นสาคัญเกี่ยวกับการไม่ปฏิบตั ิ ตามกฎหมาย และข้อกาหนด
ดังกล่าว
5. การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกและนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อขอ
อนุ มตั ิจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี ผูถ้ ือหุ้น ให้พิจารณาแต่งตั้งนายเจษฎา หังสพฤกษ์ (ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3759) และ/
หรื อ น.ส.กรรณิ การ์ วิภาณุ รัตน์ (ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลขที่ 7305) และ/หรื อ นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ (ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลขที่
5113) และ/หรื อ น.ส.นงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต (ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4713) และ/หรื อ นางสุมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา (ผูส้ อบบัญชี
รับอนุญาตเลขที่ 5897) แห่งบริ ษทั กริ นทร์ ออดิท จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ ประจาปี 2563
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

(น.ส.นภาพร ธนวัฒน์ยรรยง)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่ อรายงานทางการเงิน
งบการเงินของบริ ษทั คาสเซ่ อร์ พี คโฮลดิ้งส์จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย ที่นามาจัดทางบการเงินรวม ได้จดั ขึ้น
ตามข้อกาหนดพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพ ย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และ
ประกาศกรมทะเบียนการค้า วันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2544 ออกตามความในมาตรา 11 วรรคสามแห่ ง พระราชบัญญัติการ
บัญชีพ.ศ.2543 โดยปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีที่กาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี
คณะกรรมการเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่องบการเงินและงบการเงินรวมของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย และสารสนเทศ ทาง
การเงินที่ปรากฏในรายงานประจาปี งบการเงินดังกล่าวจัดทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย
โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบตั ิอย่างสม่าเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทา รวมทั้ง
การเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้เกิดความโปร่ งใสและเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือ
หุ ้นและนักลงทุนทัว่ ไป ยกเว้นงบการเงินบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ร่ วมแห่ งหนึ่ ง ซึ่ งตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชี อื่น โดยงบ
การเงินของบริ ษทั ย่อยดังกล่าวตั้งอยูใ่ นประเทศจีน ได้ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีที่ถือปฏิบตั ิในประเทศจีน
คณะกรรมการได้จดั ทาระบบบริ หารความเสี่ ยงและการควบคุม ภายในที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ผล เพื่อให้มนั่ ใจ
ได้อย่างมี เหตุผลว่าข้อมูลทางการบัญชี มีค วามถู กต้อง ครบถ้วนเพี ยงพอที่ จะด ารงรั กษาไว้ซ่ ึ งทรั พ ย์สิน ตลอดจนเพื่ อ
ป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริ ตหรื อการดาเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสาคัญ
ทั้งนี้ คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่ งเป็ นกรรมการอิสระ ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพ ของ
รายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน ความเห็ นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ ยวกับเรื่ องนี้ ปรากฏใน รายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจาปี นี้แล้ว
คณะกรรมการมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั โดยรวมอยูใ่ นระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้าง
ความเชื่อมัน่ อย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(นายบุญชู พงษ์เฉลิม)
ประธานกรรมการ
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บริ ษทั คาสเซ่อร์พีค โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน)

ข้ อมูลทั่วไปและข้ อมูลอื่นที่สาคัญ
บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์
ทะเบียนบริ ษทั มหาชน
ที่ต้ งั สานักงาน

E–mail Address
Website
ที่ต้ งั โรงงาน
ประเภทธุรกิจ
หุน้ ที่ออกจาหน่าย
นายทะเบียนหลักทรัพย์

ผูส้ อบบัญชี

ที่ปรึ กษากฎหมาย

บริ ษทั คาสเซ่อร์พีคโฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน)
0107537001056
อาคาร ซี.พี.เอช.ทาวเวอร์ เลขที่ 899 ถนนเพชรเกษม
แขวงบางแค เขตบางแค กรุ งเทพมหานคร 10160
โทรศัพท์ : 02-4550300 โทรสาร: 02-4550358-9
cph@castlepeak.co.th
www.castlepeak.co.th
เลขที่ 697 ถนน เพชรเกษม แขวงบางแค เขตบางแค กรุ งเทพมหานคร
อุตสาหกรรมผลิตเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปเพื่อจาหน่ายต่างประเทศและ
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
หุน้ สามัญ 40,000,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 10 บาท
ทุนจดทะเบียนและเรี ยกชาระแล้ว 400,000,000 บาท
บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 02-009-9000 โทรสาร: 02-009-9991
นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ จาก บริ ษทั กริ นทร์ ออดิท จากัด
72 อาคาร กสท โทรคมนาคม ชั้น 24 ถนนเจริ ญกรุ ง
แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุ งเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : 02-105-4661 โทรสาร: 02-0263760
นายอธิกิจ เจษฎาญานเมธา
อธิกิจทนายความ

บริ ษทั คาสเซ่อร์พีค โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน)
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
• เป้าหมาย
ด้านธุรกิจเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ป
บริ ษทั ฯ มุ่งสู่ ความเป็ นผูน้ าทางด้านเทคโนโลยีในการผลิ ตและส่ งออกเสื้ อกันหนาวคุณ ภาพสู ง พร้อมกับการ
บริ การลูกค้าที่เป็ นเลิศ โดยการลงทุนในเครื่ องจักรที่ ทนั สมัยและมีการพัฒนาฝี มือแรงงาน ทาให้มีประสิ ทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อ
สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
บริ ษทั ฯ มุ่งเน้นการทาโครงการแนวราบในเขตชุ มชนที่มีความเจริ ญ การคมนาคมสะดวกและสิ่ งแวดล้อมที่ ดี
โดยขายบ้านที่คุณภาพดีในราคายุติธรรม
• การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
บริ ษทั คาสเซ่ อร์ พีคโฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน) เริ่ มมาจากห้างหุน้ ส่ วนจากัด คาสเซ่ อร์ พีค เปิ ดดาเนิ นการครั้งแรก
เมื่อเดือนกันยายน 2519 ผลิตเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปเพื่อส่ งออกจาหน่ ายต่างประเทศ ต่อมาได้ขยายกิจการจัดตั้งบริ ษทั ซี .พี.จี.
การ์ เมนท์ จ ากัด สิ น ค้า ที่ ผ ลิ ต คื อ Jacket Coat กางเกงและชุ ด กี ฬ า ผลิ ต จากผ้า ผื น ชนิ ด ผ้า ทอ สิ น ค้า ที่ ผ ลิ ต ภายใต้
เครื่ องหมายการค้าตามจานวนและแบบของผูส้ ั่ งซื้ อ ตลาดส่ งออกที่ สาคัญคือ ประเทศสหรัฐอเมริ กาและประเทศใน
สหภาพยุโรป
ต่อมาปี 2537 บริ ษัทฯได้ข ยายการลงทุน ในธุ รกิ จพัฒ นาอสั งหาริ มทรั พ ย์ ด าเนิ น การก่ อสร้ างบ้านอยู่อ าศัย
ประเภททาวน์เฮาส์ บ้านแฝด บ้านเดี่ยวและอาคารพาณิ ชย์ นับตั้งแต่เริ่ มจนถึงปั จจุบนั โครงการที่ สาเร็ จเรี ยบร้อยแล้ว 7
โครงการ มูลค่ารวม 3,733 ล้านบาท และอยูใ่ นระหว่างดาเนินงาน 3 โครงการ มูลค่ารวม 1,400 ล้านบาท
ในปี 2562 บริ ษทั ซัน พร็ อพเพอร์ต้ ี จากัด ดาเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างให้กบั บริ ษทั คาสเซ่ อร์พีคโฮลดิ้งส์ จากัด
(มหาชน) และบริ ษทั ฯในเครื อ คือโครงการสิ วารัตน์ 10 และ โครงการสิ วารัตน์ 11
• โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
การประกอบธุรกิจของบริ ษทั คาสเซ่อร์พีคโฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อยมี 2 กลุ่มธุรกิจหลักคือ
- กลุ่มธุรกิจเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปดาเนินการโดย บริ ษทั คาสเซ่อร์พคี โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ซี.พี.จี.
การ์เมนท์ จากัด
- กลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ดาเนินการ โดยบริ ษทั คาสเซ่อร์พีคโฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
ซึ่งประกอบด้วยบริ ษทั คาสเซ่อร์พีค เรี ยลเอสเตท จากัด บริ ษทั เอกธนา พร็ อพเพอร์ต้ ี จากัด และบริ ษทั ซัน พร็ อพเพอร์ต้ ี
จากัด
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บริ ษทั คาสเซ่อร์พีค โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน)

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (ต่ อ)
โดยมีการแบ่งการดาเนินงานในกลุ่มดังนี้

* ยังไม่เริ่ มดาเนินธุรกิจ
• ความสั มพันธ์ กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่ - ไม่มี

บริ ษทั คาสเซ่อร์พีค โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน)
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การลงทุน
บริ ษทั คาสเซ่อร์พีคโฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน) ถือหุ้นในกิจการต่างๆ ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจานวนหุ้นที่ออกจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ชื่ อบริษัท

สถานที่ต้งั สานักงาน

บริ ษทั ซี.พี.จี.การ์เมนท์ จากัด

889 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแค
เขตบางแค กทม. 10160
บริ ษทั คาสเซ่อร์พีค เรี ยลเอสเตท
889 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแค
จากัด
เขตบางแค กทม. 10160
บริ ษทั อุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ 889 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแค
คาสเซ่อร์พีค จากัด
เขตบางแค กทม. 10160
บริ ษทั ธานีวฒั นา จากัด
1174/4 ถนนพหลโยธิน แขวง
(ยังไม่เริ่ มดาเนินธุรกิจ)
ลาดยาว เขตจตุจกั ร กทม. 10900

ทุนจดทะเบียน

% ของการถือหุ้น

ลักษณะธุรกิจ

บาท

46,200,000.00

99.94

ผลิตเสื้ อผ้าสาเร็จรู ป

บาท

200,000,000.00

99.99

บาท

100,000,000.00

41.00

บาท

3,750,000.00

49.00

พัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์
ผลิตเยื่อกระดาษและ
กระดาษ
พัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์

บริ ษทั คาสเซ่อร์พีค เรี ยลเอสเตท จากัด (บริ ษทั ย่อย) ถือหุ้นในกิจการอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ชื่ อบริษัท

สถานที่ต้งั สานักงาน

บริ ษทั เอกธนา พร็อพเพอร์ต้ ี จากัด

889 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแค
เขตบางแค กทม. 10160
889 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแค
เขตบางแค กทม. 10160

บริ ษทั ซัน พร็อพเพอร์ต้ ี จากัด
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บริ ษทั คาสเซ่อร์พีค โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน)

ทุนจดทะเบียน

% ของการถือหุ้น

บาท

30,000,000.00

99.99

บาท

3,750,000.00

99.99

ลักษณะธุรกิจ
พัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์
พัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริ ษทั คาสเซ่อร์พีคโฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อยดาเนินธุรกิจหลัก 2 ประเภทคือ
1. ธุรกิจผลิตเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ป
2. ธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
ในปี 2562 บริ ษั ท ฯมี ร ายได้ จ ากธุ ร กิ จ เสื้ อผ้า ส าเร็ จ รู ปร้ อ ยละ 93.97 ของรายได้ ร วม และธุ ร กิ จ พั ฒ นา
อสังหาริ มทรัพย์ร้อยละ 6.03 ของรายได้รวม
โครงสร้ างรายได้
กลุ่มธุรกิจเสื้ อผ้ าสาเร็จรูป
ดาเนินการโดย
% การถือหุน้
ปี 2562
ปี 2561
ปี 2560
ของบริ ษทั
รายได้
%
รายได้
%
รายได้
%
บมจ.คาสเซ่อร์พีคโฮลดิ้งส์
100
บจ.ซี.พี.จี.การ์เมนท์
99.94
รวมรายได้กลุ่มธุรกิจเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ป
กลุ่มธุรกิจพัฒนาอสั งหาริมทรัพย์
ดาเนินการโดย
% การถือหุน้
ของบริ ษทั
บมจ.คาสเซ่อร์พีคโฮลดิ้งส์

856.49
602.28
1,458.77

55.17
38.80
93.97

ปี 2562
รายได้

919.43
618.10
1,537.53

57.82 731.77
38.87 385.48
96.69 1,117.25

ปี 2561
%

รายได้

61.49
32.39
93.88

ปี 2560
%

รายได้

%

100

40.69

2.62

16.21

1.03

48.96

4.11

บจ.คาสเซ่อร์พีค เรี ยลเอสเตท
99.99
บจ.เอกธนา พร็ อพเพอร์ต้ ี *
99.98
รวมรายได้กลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์

50.19
2.65
93.53

3.24
0.17
6.03

34.10
2.30
52.61

2.14
0.14
3.31

13.04
10.85
72.85

1.10
0.91
6.12

1,552.30

100.00

1,590.14

100.00 1,190.10

100.00

รวมรายได้ท้ งั หมด
*ถือหุ ้นทางอ้อมโดย บจ.คาสเซ่อร์พีค เรี ยลเอสเตท

บริ ษทั คาสเซ่อร์พีค โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน)

9

ปัจจัยความเสี่ ยง
กลุ่มธุรกิจเสื้ อผ้ าสาเร็จรูป
- การถูกยกเลิกคาสั่งซื้ อ บริ ษทั ผลิตเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปประเภท Jacket Coat กางเกงและชุดกีฬา ภายใต้เครื่ องหมาย
การค้าและแบบของผูซ้ ้ื อ การส่ งมอบสิ นค้าไม่ทนั ตามกาหนดสัญญาอาจจะเป็ นสาเหตุที่ทาให้ถูกยกเลิกคาสั่งซื้ อในกรณี ที่
ถูกยกเลิกคาสั่งซื้อ บริ ษทั ไม่สามารถนาสิ นค้านั้นไปจาหน่ายให้ผซู ้ ้ื อรายอื่นได้ เพราะเป็ นสิ นค้าที่มีลิขสิ ทธิ์ อย่างไรก็ตาม
หากว่ามีอุปสรรคที่ทาให้การผลิตต้องล่าช้าออกไปไม่ทันตามกาหนดในการส่ งมอบสิ นค้า บริ ษทั จะต้องตัดสิ นใจขนส่ ง
สิ นค้าโดยทางเครื่ องบิ นแทนการขนส่ งโดยทางเรื อแม้ว่าค่าขนส่ งทางเครื่ องบินจะมี ค่าใช้จ่ายที่ ค่อนข้างสู งแต่เป็ นการ
เสี ยหายที่น้อยกว่าการถูกยกเลิกคาสั่งซื้ อ นอกจากนั้นบริ ษทั ฯมีแนวทางป้ องกันโดยมีฝ่ายคลังสิ นค้าที่จะต้องตรวจสอบ
ความถูกต้องทั้งปริ มาณและคุณภาพวัตถุดิบหลังรับสิ นค้าทุกครั้ง อี กทั้งมี แผนก QA ตรวจสอบคุณ ภาพของสิ นค้าใน
ระหว่างการผลิตจนกระทัง่ ผลิตเสร็ จหากเกิดความผิดพลาดจะต้องแก้ไขอย่างทันท่วงที
- ความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ ยนเงิ นตราต่ างประเทศ การขายสิ นค้าเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปของบริ ษัทฯใช้สกุลเงิ น
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กาประมาณร้อยละ 99 ส่ วนการซื้อวัตถุดิบจากต่างประเทศโดยใช้สกุลเงินเหรี ยญสหรัฐอเมริ กาประมาณ
ร้อยละ 88 สัดส่ วนมูลค่าส่ งออกต่อการนาเข้าคือ 100 ต่อ 50 ดังนั้นความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ระหว่างเงินสกุลเหรี ยญสหรัฐอเมริ กาและเงินบาท มีผลต่อรายได้และต้นทุนของบริ ษทั ซึ่ งบริ ษทั ฯมีแนวทางป้ องกันโดย
มอบหมายให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องติดตามบทวิเคราะห์และข่าวสารเกี่ยวกับนโยบายการขึ้นดอกเบี้ยในสหรัฐอเมริ กาและมีการ
จองอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าเพื่อป้องกันความผันผวน
- ต้น ทุ น ค่ า แรงที่ เพิ่ มขึ้ น ในวัน ที่ 1 เมษายน 2562 ได้มี ป ระกาศปรั บ ค่ า แรงขั้น ต่ าในกรุ งเทพมหานครและ
ปริ มณฑลจาก 310 บาทต่อวันเป็ น 325 บาทต่อวัน ส่ งผลให้ต้นทุนการผลิตของบริ ษทั ฯ เพิ่มขึ้น เนื่ องจากอุตสาหกรรม
เครื่ องนุ่มห่มเป็ นอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานคนเป็ นหลัก บริ ษทั ฯจึงต้องเร่ งฝึ กฝนฝี มือแรงงานและลงทุนเครื่ องจักรทันสมัย
เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพและประสิ ทธผลในการผลิต
กลุ่มธุรกิจพัฒนาอสั งหาริมทรัพย์
- ธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์มีการแข่งขันที่รุนแรง เนื่ องจากมีบา้ นที่อยู่ระหว่างก่อสร้างและบ้านพร้อมขายในตลาด
เป็ นจานวนมากในขณะที่ความต้องการของผูซ้ ้ือมีจานวนจากัด
- ปั จจุ บนั ผูซ้ ้ื อที่ อยู่อาศัยมี ขอ้ จากัดในการขอสิ นเชื่ อมาก เนื่ องจากธนาคารเข้มงวดในการปล่อยสิ นเชื่ อ ผูซ้ ้ื อ
จานวนมากมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กาหนด จึงไม่ผา่ นการพิจารณาสิ นเชื่อจากธนาคาร
- ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง อาจเกิดจากบริ ษทั ต้องระดมทุนให้เพียงพอและทันเวลา หากมีบา้ นพร้อมขายแล้ว ผู ้
ซื้อสิ นเชื่อไม่ผา่ นการพิจารณา
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บริ ษทั คาสเซ่อร์พีค โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน)

ผู้ถือหุ้น
บริ ษทั คาสเซ่อร์พีคโฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน)
ผูถ้ ือหุน้ ที่ถือหุ ้นสู งสุ ด 10 รายแรก ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 ของ บริ ษทั คาสเซ่อร์พีคโฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน)
จานวนหุ้น สั ดส่ วนการถือหุ้น
นายบุญชู พงษ์เฉลิม
11,880,048
29.700
บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผูฝ้ าก
11,839,080
29.598
น.ส.วณี เต็มพิทยาคม
3,400,000
8.500
น.ส.กรรณกร จิรายุทธเจริ ญสุ ข
1,972,000
4.930
น.ส.วินิดา กุลสมภพ
1,650,000
4.125
นายพงษ์ชยั พงษ์เฉลิม
1,600,000
4.000
นายอุดมศักดิ์ โชติวิจิตร
1,453,400
3.634
น.ส. เบญจภรณ์ ลิ้มเจริ ญเงิน
1,400,000
3.500
น.ส.พัชมน จิรายุทธเจริ ญสุ ข
1,251,033
3.128
นายภูศกั ดิ์ พงษ์เฉลิม
1,250,000
3.125
นายบุญชู พงษ์เฉลิมและครอบครัว ถือหุน้ รวมกัน 19,736,702 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 49.34 ของจานวนหุน้ ทั้งหมด
บริ ษทั ซี.พี.จี.การ์เมนท์ จากัด
บริ ษทั ซี.พี.จี.การ์เมนท์ จากัด เป็ นบริ ษทั ย่อยที่ประกอบธุรกิจส่ งออกเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปเช่นเดียวกับบริ ษทั คาสเซ่อร์
พีคโฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน) โดยมีทุนจดทะเบียน 46,200,000 บาท ทุนชาระแล้ว 46,200,000 บาท เป็ นหุน้ สามัญ 9,240
หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 5,000 บาท โดยมีผถู ้ ือหุ ้นดังนี้คือ
จานวนหุ้น สั ดส่ วนการถือหุ้น
บริ ษทั คาสเซ่อร์พีค โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน)
9,234
99.94
นาย บุญชู พงษ์เฉลิม
3
0.03
นาย ภูเทพ พงษ์เฉลิม
3
0.03
บริ ษทั คาสเซ่อร์พีค เรี ยลเอสเตท จากัด
บริ ษทั คาสเซ่อร์พีค เรี ยลเอสเตท จากัด เป็ นบริ ษทั ย่อยที่ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เช่นเดียวกับบริ ษทั
คาสเซ่อร์พีคโฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน) โดยมีทุนจดทะเบียน 200,000,000 บาท ทุนชาระแล้ว 200,000,000 บาท เป็ นหุ ้น
สามัญ 20,000,000หุน้ มูลค่าหุ ้นละ 10 บาท โดยมีผถู ้ ือหุน้ ดังนี้คือ
จานวนหุ้น สั ดส่ วนการถือหุ้น
บริ ษทั คาสเซ่อร์พีค โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน)
19,999,988
100.00
นาย บุญชู พงษ์เฉลิม
4
0.00
นาย ภูมิตร์ พงษ์เฉลิม
8
0.00
นโยบายการจ่ ายเงินปันผล
บริ ษทั ฯมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลประมาณร้อยละ 30 ของกาไรสุ ทธิ อย่างไรก็ตามอัตราการจ่ายเงินปันผล
ดังกล่าวจะขึ้นอยูก่ บั กระแสเงินสดและภาระการลงทุนของบริ ษทั ฯรวมถึงข้อจากัดทางกฎหมายและความจาเป็ นอื่น

บริ ษทั คาสเซ่อร์พีค โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน)
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โครงสร้ างการจัดการ
❖ คณะกรรมการบริษัท
รายชื่ อคณะกรรมการ
นายบุญชู พงษ์เฉลิม
นายภูมิตร์ พงษ์เฉลิม
นายลิว ชอ เท้ง
นายวู แมน ฟัน
นางไพลิน จรรยานิวฒั น์
น.ส.นภาพร ธนวัฒน์ยรรยง
น.ส.กัญญาพัชฎ์ ภีรวัชสกูลพงษ์
นายสมชาย องค์วรารักษ์

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

จานวนครั้งการประชุม
กรรมการ
22
22
22
22
22
22
22
22

จานวนครั้งที่เข้ าร่ วม
18
20
22
22
22
22
22
22

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ
1. น.ส.นภาพร ธนวัฒน์ยรรยง
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายสมชาย องค์วรารักษ์
กรรมการตรวจสอบ
3. น.ส.กัญญาพัชฎ์ ภีรวัชสกูลพงษ์
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบที่มีความรู ้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินคือ น.ส.นภาพร ธนวัฒน์ยรรยง
ข้อ มู ล กรรมการบริ ษัท ซี .พี .จี .การ์ เมนท์ จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษัท ย่อ ยที่ ป ระกอบธุ ร กิ จ ส่ งออกเสื้ อ ผ้า ส าเร็ จรู ป
เช่นเดียวกับ บริ ษทั คาสเซ่อร์พีคโฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน)
จานวนครั้ งการประชุ ม
รายชื่อคณะกรรมการ
ตาแหน่ง
จานวนครั้งที่เข้าร่ วม
กรรมการ
นายบุญชู พงษ์เฉลิม
ประธานกรรมการ
7
7
นายภูเทพ พงษ์เฉลิม
รองประธานกรรมการ
7
7
นายภูมิตร์ พงษ์เฉลิม
กรรมการ
7
7
ข้อมูลกรรมการบริ ษทั คาสเซ่อร์พีค เรี ยลเอสเตท จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยที่ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริ ม ทรัพย์ เช่นเดียวกับ บริ ษทั คาสเซ่อร์พีคโฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน)
รายชื่อคณะกรรมการ
นายบุญชู พงษ์เฉลิม
นายภูมิตร์ พงษ์เฉลิม
นายภูเทพ พงษ์เฉลิม
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ตาแหน่ง
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ

บริ ษทั คาสเซ่อร์พีค โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน)

จานวนครั้ง
การประชุมกรรมการ
4
4
4

จานวนครั้ง
ที่เข้าร่ วม
4
4
4

โครงสร้ างการจัดการ (ต่ อ)
❖ ผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั คาสเซ่อร์พีคโฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน) มีผบู ้ ริ หารจานวน 7 ท่านดังนี้
1. นายบุญชู พงษ์เฉลิม
ประธานกรรมการบริ หาร
2. นายภูมิตร์ พงษ์เฉลิม
รองประธานกรรมการบริ หาร
3. นายลิว ชอ เท้ง
รองประธานกรรมการบริ หาร
4. น.ส.วินิดา กุลสมภพ
ผูอ้ านวยการฝ่ ายการเงินและการบัญชี
5. นายภูเทพ พงษ์เฉลิม
ผูอ้ านวยการฝ่ ายบริ หารทัว่ ไปและทรัพยากรมนุษย์
6. นายวู แมน ฟัน
ผูอ้ านวยการฝ่ ายการผลิต
7. น.ส.พรทิพย์ ศรี พิทกั ษ์สกุล
ผูจ้ ดั การฝ่ ายตรวจสอบภายใน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ซี.พี.จี. การ์เมนท์ จากัด มีผบู ้ ริ หารจานวน 5 ท่านดังนี้
1. นายบุญชู พงษ์เฉลิม
ประธานกรรมการบริ หาร
2. นายลิว ชอ เท้ง
รองประธานกรรมการบริ หาร
3. น.ส.วินิดา กุลสมภพ
ผูอ้ านวยการฝ่ ายการเงินและการบัญชี
4. นายภูเทพ พงษ์เฉลิม
ผูอ้ านวยการฝ่ ายบริ หารทัว่ ไปและทรัพยากรมนุษย์
5. นางไพลิน จรรยานิวฒั น์
ผูอ้ านวยการฝ่ ายการผลิต
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั คาสเซ่อร์พีค เรี ยลเอสเตท จากัด มีผบู ้ ริ หารจานวน 4 ท่านดังนี้
1. นายบุญชู พงษ์เฉลิม
ประธานกรรมการบริ หาร
2. นายภูมิตร์ พงษ์เฉลิม
รองประธานกรรมการบริ หาร/ผูอ้ านวยการฝ่ ายการตลาด
3. น.ส.วินิดา กุลสมภพ
ผูอ้ านวยการฝ่ ายการเงินและการบัญชี
4. นายภูศกั ดิ์ พงษ์เฉลิม
ผูอ้ านวยการฝ่ ายงานทัว่ ไป

บริ ษทั คาสเซ่อร์พีค โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน)
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โครงสร้ างการจัดการ (ต่ อ)
แผนภาพแสดงโครงสร้ างภายในของบริษัทคาสเซ่ อร์ พคี โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริ ษทั
คณะกรรมการตรวจสอบ
4

ประธานกรรมการบริ หาร

1

ฝ่ ายตรวจสอบภายใน
7

ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน

รองประธานกรรมการ
ด้านธุรกิจผลิตเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ป

ผูอ้ านวยการฝ่ าย
การผลิต

6

รองประธานกรรมการ
ด้านธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์

3

ผูอ้ านวยการฝ่ ายบริ หาร
ทัว่ ไปและทรัพยากรมนุษย์

5

แผนภาพแสดงโครงสร้ างภายในของบริษัท ซี.พี.จี. การ์ เมนท์ จากัด
คณะกรรมการ
บริ ษทั
ประธานกรรมการบริ หาร

1

รองประธานกรรมการ

2

ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน

3

5
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ผูอ้ านวยการฝ่ าย
การผลิต

บริ ษทั คาสเซ่อร์พีค โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน)

ผูอ้ านวยการฝ่ ายบริ หาร
ทัว่ ไปและทรัพยากรมนุษย์

4

2

โครงสร้ างการจัดการ (ต่ อ)
แผนภาพแสดงโครงสร้ างภายในของบริษัทคาสเซ่ อร์ พคี เรียลเอสเตท จากัด
คณะกรรมการบริ ษทั

3

ประธานกรรมการบริ หาร

1

รองประธานกรรมการ

2

ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน

2

ผูอ้ านวยการฝ่ ายการตลาด

ผูอ้ านวยการฝ่ ายงานทัว่ ไป

4

❖ เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีมติแต่งตั้งให้ น.ส.อรทิชา พงษ์เฉลิม ดารงตาแหน่งเป็ นเลขานุการบริ ษทั
❖ ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
1. ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
(ก) ค่าตอบแทนที่กรรมการบริ ษทั ได้รับในปี 2562
เบี้ยประชุมกรรมการ
นายบุญชู พงษ์เฉลิม
นายลิว ชอ เท้ง
นายภูมิตร์ พงษ์เฉลิม
นายวู แมน ฟัน
นางไพลิน จรรยานิวฒั น์
น.ส.นภาพร ธนวัฒน์ยรรยง
120,000.00
น.ส.กัญญาพัชฎ์ ภีรวัชสกูลพงษ์
120,000.00
นายสมชาย องค์วรารักษ์
120,000.00
รวม
360,000.00

เบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ
40,000.00
20,000.00
20,000.00
80,000.00

รวม (บาท)
160,000.00
140,000.00
140,000.00
440,000.00

ค่าตอบแทนกรรมการของบริ ษทั ย่อย ** ไม่มี **

บริ ษทั คาสเซ่อร์พีค โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน)
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โครงสร้ างการจัดการ (ต่ อ)
(ข) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ หารและผูบ้ ริ หารปี 2562
กลุ่มธุรกิจเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ป จานวนรวม 6 คน
- ได้รับผลตอบแทนในรู ปเงินเดือนและโบนัสรวม 10,635,953 บาท
กลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ จานวน 4 คน
- ได้รับผลตอบแทนในรู ปเงินเดือนและโบนัสรวม 4,232,692 บาท
2. ค่าตอบแทนอื่นๆ - ไม่มี❖ บุคลากร
• จานวนพนักงาน
- กลุ่มธุรกิจเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ป
- กลุม่ ธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
รวม

ปี 2562 (คน)
2,308
68
2,376

ปี 2561 (คน)
2,562
63
2,625

ปี 2560 (คน)
2,219
41
2,260

• ผลตอบแทนรวมและลักษณะผลตอบแทนที่ให้กบั พนักงานในปี 2562
- กลุ่มธุรกิจเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ป 530,520,649 บาท
- กลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ 23,608,970 บาท
- ลักษณะผลตอบแทนที่ให้แก่พนักงานคือ เงินเดือน ค่าแรง และผลประโยชน์อื่นของพนักงาน
• นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
อุตสาหกรรมผลิตเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปเป็ นอุตสาหกรรมที่ตอ้ งใช้แรงงานเป็ นสาคัญ บริ ษทั ฯได้จดั การฝึ กอบรมและ
เพิม่ ทักษะในการทางาน โดยพัฒนาพนักงานเย็บให้มีฝีมือรวดเร็ วขึ้นและสามารถเย็บในลักษณะงานซับซ้อนมากขึ้น โดย
ในปี 2562 บริ ษทั ฯมีการฝึ กอบรมฝี มือแรงงานรวมทั้งหมด 1,020 คน ใน 5 หลักสู ตร และทาง CFO ได้อบรมพัฒนาความรู ้
ด้านบัญชี (Refresh) ตามเกณฑ์ของทางสานักงานกลต. โดยมีรายละเอียดหลักสู ตรดังนี้
ชื่อหลักสู ตร
การบัญชีภาษีเงินได้ ปี 2563
(2020 Deferred Tax) หลักการปัญหาและแนว
ปฏิบตั ิ
TFRS ใหม่ที่ตอ้ งรู ้
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สถาบันอบรม
บจ.เอ็นวาย ซี แมนเนจเมนท์

วันที่สัมมนา
18 ตุลาคม 2562

บจ.เอ็นวาย ซี แมนเนจเมนท์

29 พฤศจิกายน 2562

บริ ษทั คาสเซ่อร์พีค โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน)

ชัว่ โมง CPD
7 ชม

7 ชม

ข้ อมูลของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
นายบุญชู พงษ์ เฉลิม
- กรรมการผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริ ษทั
อายุ 84 ปี
วุฒิการศึกษา ปริ ญญาตรี สาขาคณิ ตศสาตร์ Jinan University China
ตาแหน่ง
ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริ หาร
ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริ หาร
ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริ หาร
ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริ หาร
ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการ
กรรมการ

บมจ.คาสเซ่อร์พีคโฮลดิ้งส์
บจ.ซี.พี.จี.การ์เมนท์
บจ.คาสเซ่อร์พีค เรี ยลเอสเตท
บจ.เอกธนา พร็ อพเพอร์ต้ ี
บจ.ซัน พร็ อพเพอร์ต้ ี
บจ.ธานีวฒั นา
บจ.อุตสาหกรรมเยือ่ และกระดาษ
คาสเซ่อร์พีค
การถือหุน้ ของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จานวน 11,880,048 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 29.70
การเปลี่ยนแปลงการถือหุน้ ในรอบปี 2562 - ไม่เปลี่ยนแปลง
นายภูมิตร์ พงษ์ เฉลิม
- กรรมการผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริ ษทั
อายุ 44 ปี
ความสัมพันธ์ บุตรของนายบุญชู พงษ์เฉลิม
วุฒิการศึกษา ปริ ญญาตรี Bsc. Construction Management – Leeds Metropolitan Universety
ตาแหน่ง
รองประธานกรรมการ/รองประธานกรรมการบริ หาร บมจ.คาสเซ่อร์พีคโฮลดิ้งส์
กรรมการ
บจ.ซี.พี.จี.การ์เมนท์
รองประธานกรรมการ/รองประธานกรรมการบริ หาร บจ.คาสเซ่อร์พีค เรี ยลเอสเตท
รองประธานกรรมการ/รองประธานกรรมการบริ หาร บจ.เอกธนา พร็ อพเพอร์ต้ ี
รองประธานกรรมการบริ หาร
บจ.ซัน พร็ อพเพอร์ต้ ี
กรรมการ
บจ.ธานีวฒั นา
การถือหุน้ ของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จานวน 666 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 0.00
การเปลี่ยนแปลงการถือหุน้ ในรอบปี 2562 - ไม่เปลี่ยนแปลง

บริ ษทั คาสเซ่อร์พีค โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน)
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ข้ อมูลของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร (ต่ อ)
นายลิว ชอ เท้ ง
- กรรมการผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริ ษทั
อายุ 62 ปี
วุฒิการศึกษา ปริ ญญาตรี Social Science Chu Hoi College, DAP (IOD)
ตาแหน่ง
รองประธานกรรมการ/รองประธานกรรมการบริ หาร บมจ.คาสเซ่อร์พีคโฮลดิ้งส์
รองประธานกรรมการบริ หาร
บจ.ซี.พี.จี.การ์เมนท์
การถือหุน้ ของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ** ไม่มี **
การเปลี่ยนแปลงการถือหุน้ ในรอบปี 2562 - ไม่เปลี่ยนแปลง
น.ส.วินิดา กุลสมภพ
อายุ 44 ปี
วุฒิการศึกษา ปริ ญญาตรี สาขาบัญชีสถิติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตาแหน่ง
ผูอ้ านวยการฝ่ ายการเงินและบัญชี
ผูอ้ านวยการฝ่ ายการเงินและบัญชี
ผูอ้ านวยการฝ่ ายการเงินและบัญชี
ผูอ้ านวยการฝ่ ายการเงินและบัญชี
ผูอ้ านวยการฝ่ ายการเงินและบัญชี
การถือหุน้ ของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จานวน 1,659,900 หุน้
การเปลี่ยนแปลงการถือหุน้ ในรอบปี 2562 - ไม่เปลี่ยนแปลง
นายวู แมน ฟัน
อายุ 67 ปี
วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษา Macau, DAP (IOD)
ตาแหน่ง
กรรมการ/ผูอ้ านวยการฝ่ ายการผลิต
การถือหุน้ ของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ** ไม่มี **
การเปลี่ยนแปลงการถือหุน้ ในรอบปี 2562 - ไม่เปลี่ยนแปลง

บมจ.คาสเซ่อร์พีคโฮลดิ้งส์
บจ.ซี.พี.จี.การ์เมนท์
บจ.คาสเซ่อร์พีค เรี ยลเอสเตท
บจ.เอกธนา พร็ อพเพอร์ต้ ี
บจ.ซัน พร็ อพเพอร์ต้ ี
คิดเป็ นร้อยละ 4.15

บมจ.คาสเซ่อร์พีคโฮลดิ้งส์

นางไพลิน จรรยานิวัฒน์
อายุ 57 ปี
วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษา , DAP (IOD)
ตาแหน่ง
กรรมการ
บมจ.คาสเซ่อร์พีคโฮลดิ้งส์
ผูอ้ านวยการฝ่ ายการผลิต
บจ.ซี พี จี การ์เมนท์
การถือหุน้ ของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จานวน 66 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 0.00
การเปลี่ยนแปลงการถือหุน้ ในรอบปี 2562 - ไม่เปลี่ยนแปลง
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บริ ษทั คาสเซ่อร์พีค โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน)

ข้ อมูลของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร (ต่ อ)
น.ส.นภาพร ธนวัฒน์ ยรรยง
อายุ 53 ปี
วุฒิการศึกษา ปริ ญญาโท สาขาการตลาด Leeds University , UK
ปริ ญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
ตาแหน่ง
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
การถือหุน้ ของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ** ไม่มี **
การเปลี่ยนแปลงการถือหุน้ ในรอบปี 2562 - ไม่เปลี่ยนแปลง –

บมจ.คาสเซ่อร์พีคโฮลดิ้งส์
บจ. อาร์เอสเอ็ม (ประเทศไทย)

นางสาวกัญญาพัชฎ์ ภรีวัชสกูลพงษ์
อายุ 31 ปี
วุฒิการศึกษา ปริ ญญาโท สาขาบริ หารการจัดการ มหาวิทยาลัยกรุ งเทพธนบุรี
ปริ ญญาตรี สาขาบริ หารการตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์
ตาแหน่ง
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
บมจ.คาสเซ่อร์พีคโฮลดิ้งส์
การถือหุน้ ของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ** ไม่มี **
การเปลี่ยนแปลงการถือหุน้ ในรอบปี 2562 - ไม่เปลี่ยนแปลง
นายสมชาย องค์ วรารักษ์
อายุ 82 ปี
วุฒิการศึกษา ปริ ญญาตรี สาขาคณิ ตศาสตร์ Jinan University China
ตาแหน่ง
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
บมจ.คาสเซ่อร์พีคโฮลดิ้งส์
การถือหุน้ ของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จานวน 131 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 0.00
การเปลี่ยนแปลงการถือหุน้ ในรอบปี 2562 - ไม่เปลี่ยนแปลง
นายภูเทพ พงษ์ เฉลิม
อายุ 49 ปี
ความสัมพันธ์ บุตรของนายบุญชู พงษ์เฉลิม
วุฒิการศึกษา ปริ ญญาตรี Business Administrative ,Coventry University
Director Accreditation Program (DAP - IOD)
ตาแหน่ง
ผูอ้ านวยการฝ่ ายทัว่ ไปและทรัพยากรมนุษย์
บมจ.คาสเซ่อร์พีคโฮลดิ้งส์
กรรมการ/ผูอ้ านวยการฝ่ ายทัว่ ไปและทรัพยากรมนุษย์ บจ.ซี.พี.จี.การ์เมนท์
กรรมการ
บจ.คาสเซ่อร์พีค เรี ยลเอสเตท
กรรมการ
บจ.เอกธนา พร็ อพเพอร์ต้ ี
การถือหุน้ ของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จานวน 66 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 0.00
การเปลี่ยนแปลงการถือหุน้ ในรอบปี 2562 - ไม่เปลี่ยนแปลง –

บริ ษทั คาสเซ่อร์พีค โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน)
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ข้ อมูลของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร (ต่ อ)
น.ส.พรทิพย์ ศรีพทิ ักษ์ สกุล
อายุ 59 ปี
วุฒิการศึกษา ปริ ญญาโท สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตาแหน่ง
ผูจ้ ดั การฝ่ ายตรวจสอบ
บมจ.คาสเซ่อร์พีคโฮลดิ้งส์
การถือหุน้ ของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จานวน 100 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 0.00
การเปลี่ยนแปลงการถือหุน้ ในรอบปี 2562 - ไม่เปลี่ยนแปลง -

รายการระหว่างกัน
เปิ ดเผยอยูใ่ นหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5 รายการระหว่างกันและข้อ 10 เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม
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บริ ษทั คาสเซ่อร์พีค โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน)

การกากับดูแลกิจการ
❖ นโยบายการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริ ษทั ตระหนักถึงความสาคัญของการกากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่ งเป็ นปั จจัยหลักในการเสริ ม สร้าง
องค์กรให้มีประสิ ทธิภาพ บริ ษทั จึงมุ่งมัน่ ให้การดาเนินกิจการของบริ ษทั เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีพร้อม
กับสร้างความเชื่อมัน่ แก่นกั ลงทุนและผูถ้ ือหุน้ อันจะเป็ นพื้นฐานของการเจริ ญเติบโตที่ยงั่ ยืน
คณะกรรมการได้นาหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริ ษทั จดทะเบียน ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
กาหนด มาปรับใช้ให้ครอบคลุมอย่างรัดกุมเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและสภาพการณ์ของบริ ษทั ดังนี้
1. สิ ทธิของผู้ถือหุ้น
ในปี 2562 บริ ษทั ฯได้จดั ให้มีการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 โดยได้ส่งหนังสื อเชิญ
ประชุ มให้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้นได้แ จ้งวัน เวลา และสถานที่ พ ร้ อมทั้งวาระการประชุ ม และความคิด เห็ นของคณะกรรมการ
รวมทั้งรายงานประจาปี (CD – ROM) และหนังสื อมอบฉันทะให้ผูถ้ ือหุ ้นทุกท่ าน ก่ อนการประชุ ม 14 วัน และลง
ประกาศบนหน้าหนังสื อพิมพ์ก่อนวันประชุมเพื่อให้ทราบโดยทัว่ กัน
การประชุ มสามัญ ผูถ้ ื อหุ ้นประจาปี 2562 มี ผูถ้ ื อหุ ้นและผูร้ ั บมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุ มจานวน 30 ราย นับ
จานวนหุ ้นได้ 28,356,193 หุ ้น หรื อคิดเป็ นร้อยละ 70.89 ของจานวนหุน้ ทั้งหมด กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบ้ ริ หาร
ผูส้ อบบัญชีและฝ่ ายกฎหมายได้เข้าร่ วมประชุม คณะกรรมการบริ ษทั ได้รายงานผลการดาเนินงานของปี ที่ผ่านมาและตอบ
ข้อซักถามของผูถ้ ือหุ ้น รับฟั งข้อเสนอแนะและความคิ ดเห็นของผูถ้ ือหุน้ โดยก่อนการประชุมจะเริ่ มเลขานุการที่ประชุม
ได้อธิ บายถึงวิธีการลงคะแนนเสี ยงและการแจ้งผลการลงคะแนนเมื่ อจบแต่ละวาระ มติ ของที่ ประชุมได้บนั ทึ กไว้ใน
รายงานการประชุม
บริ ษทั ฯมีนโยบายส่ งเสริ มและอานวยความสะดวกให้แก่ผูถ้ ื อหุ ้น รวมถึ งนักลงทุนสถาบันในการเข้าร่ วมการ
ประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยบริ ษทั จัดการประชุมในสถานที่ ที่มีระบบขนส่ งมวลชนเข้าถึงและเพียงพอ
2. ความเท่ าเทียมกันของผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริ ษทั คานึ งถึงสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ ้นตามกฎหมาย ตลอดจนส่ งเสริ มการใช้สิทธิ และไม่ละเมิดหรื อ
ลิดรอนสิ ทธิของผูถ้ ือหุ ้น โดยก่อนการประชุมผูถ้ ือหุ ้น ผูถ้ ือหุ ้นแต่ละรายจะได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนและเพียงพอล่วงหน้า
ก่อนวันเข้าประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน บริ ษทั ฯได้จดั ข้อมูลและประวัติของผูเ้ สนอชื่อเป็ นกรรมการของบริ ษทั ฯ แทนผูท้ ี่
ครบวาระ เพื่ อให้ ที่ ป ระชุ มผู ้ถือ หุ ้ น เลื อกตั้งเข้ารั บ ต าแหน่ ง พร้ อ มทั้งได้ท าการประกาศนัด ประชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้ น ลงใน
หนังสื อพิมพ์รายวันติดต่อกัน 3 วัน และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน เพื่อให้ผูถ้ ือหุ ้นรวมถึงนักลง ทุนสถาบัน มี
เวลาเพียงพอที่จะศึกษาและทาความเข้าใจข้อมูลก่อนการประชุม
ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้น บริ ษทั ฯอานวยความสะดวกแก่ผถู ้ ือหุน้ ที่มาประชุมด้วยตนเองหรื อมอบฉันทะให้สามารถ
ใช้สิทธิ ในการลงคะแนนเสี ยง มีการดาเนิ นการประชุมเป็ นไปตามระเบียบวาระโดยไม่มีการเพิ่มวาระการประชุม มีการ
ใช้บตั รลงคะแนนเสี ยงและแจ้งผลการลงคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระ นอกจากนี้ในการลงคะแนนเสี ยง ผูถ้ ือหุน้ มีสิทธิถาม
คาถาม แสดงความคิดเห็น ให้คาแนะนาหรื อข้อเสนอแนะและลงคะแนนเสี ยง โดยได้มีการเตรี ยมบัตรลงคะแนนใน
วาระสาคัญไว้สาหรับผูถ้ ือหุน้ การประชุมผูถ้ ือหุ ้นจะประชุมตามวาระประชุมที่กาหนดไว้โดยไม่ได้เพิ่มวาระการประชุม
ที่ไม่ได้แจ้งให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบล่วงหน้า
คณะกรรมการบริ ษ ัทและผูบ้ ริ หารให้ความสาคัญ ในการปฏิ บัติตามกฎเกณฑ์ข องรายการที่ เกี่ ยวโยงกันตาม
ข้อกาหนดของสานักงานกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างเคร่ งครัด และรายการระหว่างกันได้กระทาอย่าง
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ยุติธรรมตามราคาตลาดและเป็ นไปตามราคาตลาดและเป็ นไปตามปกติ ธุรกิ จการค้า (Fair and at arms’ length) โดย
รายการระหว่างกันที่สาคัญ จะต้องได้รับการพิจารณาและอนุ มตั ิจากคณะกรรมการ การทารายการที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์หรื อรายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการระหว่างกัน ในกรณี ที่ตอ้ งพิจารณาเรื่ องที่อาจเกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์หรื อรายการเกี่ยวโยงกันหรื อรายการระหว่างกัน กรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องต้องไม่เข้าร่ วมการพิจารณา
อนุมตั ิรายการนั้น
3. บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสี ย
คณะกรรมการบริ ษทั ตระหนักถึงความสาคัญในสิ ทธิ ของผูม้ ีส่วนได้เสี ย และมีนโยบายที่จะปกป้ องสิ ทธิ ของ
บุคคลดังกล่าว ด้วยการปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆที่ใช้บงั คับอย่างเคร่ งครัด เพื่อให้ได้รับการดูแลอย่างเป็ น
ธรรมทุกฝ่ าย
ผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั ฯมุ่งที่จะดาเนิ นกิ จการ เพื่อให้เกิ ดผลประโยชน์สูงสุ ดแก่ผูถ้ ื อหุ ้น พร้อมกับปกป้ องผลประโยชน์และ
ดูแลทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ ด้วยการบริ หารจัดการอย่างมีคุณภาพ ขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ
ลูกค้า
บริ ษทั ฯ มีนโยบายสร้างความพึงพอใจสู งสุ ดให้ลูกค้า โดยสร้างความมัน่ ใจและความเชื่ อถือในคุณภาพของ
สิ นค้าและการบริ การ พัฒนาการผลิตโดยเน้นการใช้เทคโนโลยีที่ทนั สมัย เพื่อให้ผลิ ตภัณฑ์มีความแตกต่างจากคู่แข่ง
บรรลุความต้องการของลูกค้าและการส่ งมอบสิ นค้าตรงตามเวลาที่ลูกค้ากาหนด
พนักงาน
พนักงานของบริ ษทั ฯเป็ นทรัพยากรที่มีความสาคัญ และเป็ นหัวใจสาคัญในอันที่จะนาพาบริ ษทั ให้เจริ ญ ก้าวหน้า
พนักงานจึงได้รับผลตอบแทนและสวัสดิ การต่างๆอย่างเหมาะสมและเป็ นธรรม ในขณะเดี ยวกัน บริ ษทั ฯ ยังคานึ งถึ ง
ความปลอดภัยต่อชี วิต สุ ขภาพ และทรัพย์สินของพนักงาน โดยกาหนดเป็ นนโยบายด้านความปลอดภัย อาชี วอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทางาน พร้อมจัดตั้งคณะกรรมการและหน่วยงานด้านความปลอดภัยในการทางานขึ้นเพื่อดูแล
งานด้านนี้โดยเฉพาะ รวมทั้งติดตามผลการดาเนิ นงานอย่างต่อเนื่ อง ตลอดจนมีการติดป้ ายแสดงสถิติการเกิดอุบตั ิเหตุจาก
การทางานโดยในปี 2562 บริ ษทั ฯ มีพนักงานได้รับอุบตั ิเหตุในงาน 6 ราย
นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมมีดงั นี้
1. ความปลอดภัยและการรักษาสภาพแวดล้อมในการทางานเป็ นหน้าที่ของพนักงานทุกคนทุกระดับที่จะร่ วมมือ
กันปฏิบตั ิเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินทั้งของตนเอง ของบริ ษทั ฯ และของผูอ้ ื่น
2. ให้มีการตรวจสอบและปรับปรุ งสถานที่ทางาน เครื่ องจักร เครื่ องมือ พร้อมทั้งอุปกรณ์คมุ ้ ครองความปลอดภัย
3. ดาเนิ นการปรับปรุ ง และป้ องกันอันตรายจากการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ที่มีระดับความเสี่ ยงเพื่อให้เกิดการ
พัฒ นาด้านอาชี วอนามัยและความปลอดภัยอย่างต่ อเนื่ องและไม่ ก่อให้ เกิ ด ผลกระทบอัน อาจเป็ นอัน ตรายและความ
ปลอดภัยของพนักงานและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
4. จัดให้มีการฝึ กอบรมการป้องกันระงับอัคคีภยั ขั้นต้นปี ละ 1 ครั้ง
5. จัดให้มีการซ้อมอพยพหนีไฟปี ละ 2 ครั้ง
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6. พนักงานระดับผูบ้ งั คับบัญชาทุกคนต้องมีหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบในด้านความปลอดภัยอาชี วอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทางานของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ให้เป็ นไปตามกฎระเบียบความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่กาหนดขึ้น
โดยเคร่ งครัด
7. บริ ษทั ฯ จะสนับสนุนส่ งเสริ มให้มีกิจกรรมความปลอดภัยต่างๆ ที่ จะช่วยกระตุน้ จิตสานึ กของพนักงาน เช่น
การฝึ กอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัย การประชาสัมพันธ์ดา้ นความปลอดภัย เป็ นต้น
คู่คา้
บริ ษทั ฯยึดมัน่ และปฏิบตั ิตามข้อตกลงและเงื่อนไขทางการค้า มีการสร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกัน
และมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกคู่คา้ โดยคานึ งถึง คุณภาพของสิ นค้า ความเชียวชาญและประสบการณ์ ความมีชื่อเสี ยง
ทางธุรกิจ และราคาที่ยตุ ิธรรม
เจ้าหนี้
บริ ษทั ฯ ยึดมัน่ ในการดาเนิ นธุรกิจอย่างมีหลักการและวินัย เพื่อสร้างความเชื่อถือให้กบั เจ้าหนี้ โดยบริ ษทั ได้ยึด
มัน่ ในสัญญาและเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่ งครัด ในการชาระคืนหนี้ เงินกูย้ มื ดอกเบี้ย และมีความรับผิดชอบ
ในหลักประกันต่างๆ หากเกิดกรณี ที่ไม่สามารถปฎิบตั ิตามเงื่ อนไขแห่ งสัญญาที่ตกลงกันไว้ได้ บริ ษทั จะแจ้งให้เจ้าหนี้
ทราบล่วงหน้าเพื่อร่ วมพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา
คู่แข่ง
บริ ษทั ฯดาเนินธุรกิจบนการแข่งขันเสรี มีการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม ไม่ใส่ ร้ายป้ายสี ไม่โจมตีคู่แข่งโดยปราศจาก
ข้อมูลอย่างสมเหตุสมผล
สังคมและสิ่ งแวดล้อม
บริ ษทั ฯดาเนิ นกิ จการโดยคานึ งถึ งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมโดยได้ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดด้านสุ ขอนามัย และ
สิ่ งแวดล้อม ทาให้ชุมชนโดยรอบของบริ ษทั ฯปราศจากมลพิษ และมีการให้ความรู ้และฝึ กอบรมแก่ พนักงานในเรื่ อง
สิ่ งแวดล้อม
โครงการใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า
บริ ษทั ฯ สนับสนุ นการนาวัสดุกลับมาใช้ใหม่เช่นการใช้กระดาษสองหน้า การปิ ดไฟในช่วงพักงาน การเดินขึ้น
ลงบันไดในชั้นไม่สูง
ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรื อลิขสิ ทธิ์
บริ ษทั ฯ มีนโยบายในการปฎิบตั ิเกี่ยวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาหรื อลิขสิ ทธิ์ เนื่ องจากบริ ษทั ฯ ผลิต
สิ นค้าภายใต้เครื่ องหมายการค้าของลูกค้า ซึ่ งบริ ษทั ฯ ทางานด้วยความซื่อตรง ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาโดยการผลิต
สิ นค้าเลียนแบบ ทาให้ได้รับความไว้วางใจมาตลอด
4. การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
คณะกรรมการบริ ษทั รายงานผลการดาเนิ นงานและเปิ ดเผยข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้องครบถ้วนและทันเวลา
อย่างทัว่ ถึง เพื่อให้นกั ลงทุนและผูท้ ี่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน ไม่วา่ จะเป็ นรายงานประจาปี แบบแสดง
รายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ผ่านสื่ อของตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทยและสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยได้แสดงควบคู่กบั รายงานของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
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คณะกรรมการบริ ษทั ฯได้แสดงความรับผิดชอบต่อความถูกต้องของข้อมูล โดยได้จดั ให้มีการทารายงานความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินและรายงานคณะกรรมการตรวจสอบเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี
บริ ษ ัท ฯได้เปิ ดเผยบทบาทหน้ าที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการ จานวนครั้ งของการเข้าประชุ ม ของ
คณะกรรมการแต่ละท่าน คณะกรรมการบริ ษทั ฯมีนโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนโดยขออนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญ ผูถ้ ือ
หุ ้นปี 2562 ดังนี้ ตั้งแต่เมษายน 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2563 อนุ มตั ิค่าเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบเท่านั้น
เป็ นค่าตอบแทนรายเดือนๆละ 10,000 บาทต่อท่าน ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ 10,000 บาทต่อครั้ง และ
กรรมการตรวจสอบ 5,000 บาทต่อครั้ง ส่ วนค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารนั้น บริ ษทั ฯพิจารณาการจ่ายตามความรู ้ความสามารถ
การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสู งในปี ที่ผา่ นมา ได้เปิ ดเผยไว้ในรายงานข้อมูลประจาปี และแบบ 56-1
คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาหนดนโยบายให้กรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หาร ต้องรายงานให้บริ ษทั ฯ รับทราบทุก
ครั้งถึงการมีส่วนได้เสี ยของตนและของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง และเปิ ดเผยข้อมูลการมีส่วนได้เสี ยของกรรมการบริ ษทั
และผูบ้ ริ หารดังกล่าวในจดหมายแจ้งมติที่ประชุมต่อระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
บริ ษทั ฯได้เปิ ดเผยข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมอบหมายให้ฝ่ายนัก
ลงทุนสัมพันธ์ทาหน้าที่ติดต่อสื่ อสารกับผูถ้ ือหุ ้น นักวิเคราะห์และนักลงทุนผ่านทาง E-Mail Address:
cph@castlepeak.co.th และบริ ษทั ฯเผยแพร่ ขอ้ มูลใน www.castlepeak.co.th
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
โครงสร้างของคณะกรรรมการ
ในปี 2562 คณะกรรมการของบริ ษทั มีจานวน 8 คน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร 5 คน และกรรมการ
อิสระ 3 คน กรรมการอิสระทั้ง 3 คน ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ฯ เป็ นผูม้ ีคุณสมบัติ ครบถ้วนตาม
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสานักงานคณะกรรมการกากั บหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่ งมีความเป็ น
อิสระในการลงมติในที่ประชุม และให้คาแนะนาต่อคณะกรรมการบริ หาร
ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเลือกตั้งกรรมการตามข้อบังคับของบริ ษทั กรรมการออกจากตาแหน่ งเป็ นจานวนหนึ่ งในสาม
หรื อออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับอัตราส่ วนหนึ่ งในสาม และเมื่อครบวาระแล้วกรรมการอาจได้รับการเลือกตั้งกลับเข้า
ดารงตาแหน่งต่อไปได้อีก
บริ ษทั ฯมีเลขานุการคณะกรรมการบริ ษทั ทาหน้าที่ประสานงานระหว่างกรรมการบริ ษทั กับฝ่ ายบริ หาร รวม ทั้ง
ดูแลและประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง และดาเนิ นการประสานงานให้มีการปฏิ บัติตามมติของ
คณะกรรมการบริ ษทั
❖ คณะกรรมการชุดย่ อย
บริ ษทั ฯ มีคณะกรรมการชุดย่อย 3 ชุด คือ คณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการ
บริ หาร โดยขอบเขตอานาจหน้าที่มีดงั นี้
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1. คณะกรรมการบริษัท
- ปฏิบตั ิหน้าที่ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริ ษทั และมติที่ประชุมของผูถ้ ือหุ ้น
- ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดและระเบียบของหน่วยงานที่กากับและควบคุม
- รักษาผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุ ้น ผูถ้ ือหุน้ ทุกรายจะได้รับข้อมูลข่าวสารของบริ ษทั อย่างถูกต้องและเท่า เทียม
กัน
- กาหนดนโยบายและแผนงานการดาเนินงาน กากับและควบคุมดูแลฝ่ ายจัดการให้ปฏิบตั ิตามนโยบายที่วาง
ไว้อย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
- อนุมตั ิการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินหรื อภาระผูกพัน มูลค่าตั้งแต่ 50,000,000 บาทขึ้น
ไป
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
- ดูแลรายงานทางการเงินของบริ ษทั ให้ตรงต่อความเป็ นจริ ง ครบถ้วน เพียงพอและเชื่อถือได้
- ดูแลให้บริ ษทั มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิภาพ
- พิจารณาเพื่อเสนอแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั
- ดูแลให้บริ ษทั ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- จัดทารายงานกากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของ
บริ ษทั
- ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริ ษทั มอบหมาย
3. คณะกรรมการบริหาร
- รับนโยบายและแผนงานการดาเนินงานของคณะกรรมการบริ ษทั
- กากับดูแลการดาเนินงานของบริ ษทั อย่างมีประสิ ทธิภาพ และประสิ ทธิผลเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ กาหนดไว้
- เสนอรายงาน แผนงานและรายงานผลการดาเนินงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั
- อนุมตั ิการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินหรื อภาระผูกพัน เพื่อใช้ในการดาเนินกิจการตาม
ปกติ มูลค่าไม่เกิน 50,000,000 บาท โดยผูบ้ ริ หารสู งสุ ดและฝ่ ายจัดการจะร่ วมกันพิจารณา
- ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริ ษทั มอบหมาย
❖ การสรรหา
ก. การสรรหากรรมการอิสระ
หลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการอิสระ เสนอโดยคณะกรรมการบริ ษทั โดยมีคุณสมบัติดงั นี้
(1) เป็ นผูม้ ีความรู ้ ความสามารถและประสบการณ์
(2) เป็ นผูท้ ี่อุทิศเวลาเพื่อบริ ษทั ฯในการเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทา
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงการเสนอข้อเสนอแนะต่างๆ
(3) ไม่เป็ นผูท้ ี่อยูใ่ นระหว่างการถูกศาลสั่งพิทกั ษ์ทรัพย์ หรื อล้มละลาย หรื อเป็ นคนไร้ความสามารถหรื อเสมือน
ไร้ความสามารถ

บริ ษทั คาสเซ่อร์พีค โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน)

25

การกากับดูแลกิจการ (ต่ อ)
(4) ไม่เป็ นผูท้ ี่ถูกดาเนิ นการโดยหน่วยงานราชการ อยูใ่ นระหว่างการถูกกล่าวโทษ หรื อถูกดาเนินคดีอาญาใน
ข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการฉ้อโกงหรื อทุจริ ต
(5) ไม่เป็ นผูท้ ี่มีคุณสมบัติขดั แย้งกับข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลัก
ทรัพย์ในการเป็ นกรรมการอิสระ
ข. การสรรหากรรมการและผู้บริหาร
(1) วิธีการคัดเลือกกรรมการ
เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด ยกเว้นมาตรา 70 โดยบริ ษทั มีขอ้ บังคับกาหนดไวให้
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เลือกตั้งกรรมการ โดยผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่ งหุ ้นต่อหนึ่งเสี ยง ผูถ้ ือหุน้ แต่ละ
คนจะต้องใช้คะแนนเสี ยงที่มีอยู่ท้ งั หมดของตนเลือกตั้งบุคคลเดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสี ยง
ให้ผใู ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- จานวนกรรมการที่มาจากผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่แต่ละกลุ่ม - ไม่กาหนด - สิ ทธิของผูล้ งทุนรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ ผูถ้ ือหุ ้นทุกคนมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่งหุ ้นต่อหนึ่งเสี ยง
(2) วิธีคดั เลือกผูบ้ ริ หาร
พิจารณาจากความรู ้ ความสามารถและประสบการณ์ให้เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ
❖ การประชุมคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัทกาหนดให้ มีการประชุ มอย่างน้ อย 3 เดื อนต่ อครั้ ง และอาจเรี ย กประชุ มเพิ่ มเติ มตามที่
เห็นสมควร โดยกาหนดตารางการประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี โดยจัดส่ งหนังสื อเชิญประชุมและระเบียบวาระการประชุม
พร้อมเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการแต่ละคนมีเวลาพิจารณาและศึกษาข้อมูล
อย่างเพียงพอก่อนเข้าร่ วมประชุมกรรมการทุกคนถือเป็ นหน้าที่ที่ตอ้ งเข้าประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ทุกครั้ง ยกเว้นหาก
ติดภารกิจสาคัญหรื อเจ็บป่ วย ซึ่ งในที่ประชุมประธานกรรมการเปิ ดโอกาสให้กรรมการได้อภิปรายและแสดงความคิดเห็น
อย่างอิ ส ระ โดยกรรมการผู ้มีส่ วนได้เสี ย ในเรื่ องที่ กาลังพิ จารณาไม่ ไ ด้เข้าร่ วมประชุ มและไม่ มี สิ ท ธิ ออกเสี ย ง และ
เลขานุการบริ ษทั เป็ นผูจ้ ดบันทึกการประชุมและจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผา่ นการรับรองแล้วจากคณะกรรมการบริ ษทั
❖ การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ กาหนดให้มีการปฐมนิ เทศกรรมการใหม่ เพื่อสร้างความรู ้ความเข้าใจในธุ รกิจและการ
ดาเนินการด้านต่างๆ ของบริ ษทั ฯ โดยมีเลขนุการบริ ษทั ฯเป็ นผูป้ ระสานงานในเรื่ องต่างๆ ดังนี้
1. เรื่ องที่ควรทราบ: โครงสร้างธุรกิจ โครงสร้างกรรมการ ขอบเขตอานาจหน้าที่ และกฏหมายที่ควรทราบ
2. ความรู ้ทวั่ ไปของธุรกิจ
ขณะเดี ยวกัน มี นโยบายส่ งเสริ มให้ กรรมการทุ กท่านเข้าร่ วมการอบรมหรื อสั มมนา เพื่ อพัฒ นาความรู ้ อย่าง
ต่อเนื่อง
❖ แผนการสื บทอดงาน
บริ ษ ัท ฯ มี แผนการสื บ ทอดงานในตาแหน่ งงานบริ ห ารที่ ส าคัญ โดยเริ่ มจากมี กระบวนการสรรหาคัด เลื อ ก
บุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบให้เป็ นไปอย่างเหมาะสม เพื่อสร้างผูบ้ ริ หารที่มีความรู ้ ความสามารถ นอกจากนี้คณะ
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การกากับดูแลกิจการ (ต่ อ)
กรรมการบริ ษทั ได้ตระหนักถึงความสาคัญในการสร้างผูบ้ ริ หารเพื่อสื บทอดตาแหน่งผูบ้ ริ หารสู งสุ ด โดยมีหลักการดังนี้
1. กาหนดคาอธิบายตาแหน่งผูบ้ ริ หารสู งสุ ด รวมทั้งระบุคุณสมบัติ ความรู ้ และทักษะที่ตอ้ งการ
2. คัดเลือกผูบ้ ริ หารระดับรองที่มีศกั ยภาพและความสามารถ
3. วิเคราะห์และวางแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อส่ งเสริ มการพัฒนาศักยภาพ
❖ การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
- มีการส่ งบุคคลเพื่อเป็ นตัวแทนไปเป็ นกรรมการและผูบ้ ริ หารในบริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ร่ วม โดยเป็ นไปตาม
สัดส่ วนการถือหุน้ โดยผ่านการเห็นชอบจากมติของคณะกรรมการบริ ษทั
- มีการกาหนดขอบเขต อานาจหน้าที่ ของกรรมการและผูบ้ ริ หารดังกล่าวให้มีส่วนร่ วมในการกาหนดนโยบายที่
สาคัญในการดาเนินธุรกิจ
- มีการเปิ ดเผยข้อมูลด้านฐานะการเงิน ผลการดาเนินงานและ บุคคลเกี่ยวโยงอย่างครบถ้วน
❖ การดูแลเรื่ องการใช้ ข้อมูลภายใน
คณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ หาร ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั และบริ ษ ัทย่อย
รับทราบและยึดถือการปฏิบตั ิตามหลักการของสิ ทธิ ความเท่าเทียมกันในการรับรู ้ข่าวสารและข้อมูลของบริ ษทั จะต้อง
ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯและสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
จะต้องไม่นาข้อมูลภายในของบริ ษทั เพื่อหาประโยชน์ส่วนตัวทั้งทางตรงและทางอ้อม
มาตรการลงโทษ นอกจากจะต้องรับโทษตามความผิดที่ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์และตลาด
หลักทรัพย์ระบุไว้แล้ว ผูก้ ระทาผิดจะต้องถูกพิจารณาความผิดจากคณะกรรมการบริ ษทั
❖ การกาหนดการซื้อขายหลักทรัพย์ ของบริษัทฯ
บริ ษ ัทฯ มี การกาหนดเรื่ องการซื้ อขายหลักทรั พ ย์ของบริ ษทั ฯ ไว้ในจริ ยธรรมในการดาเนิ นธุ รกิ จ ห้ามมิ ให้
กรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และพนักงานซึ่ งอยู่ในหน่ วยงานที่ รับทราบข้อมูลภายในทาการซื้ อหรื อขายหลักทรัพย์ของ
บริ ษทั ฯ ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิ ดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน
โดยบริ ษทั ฯ ได้กาหนดให้กรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารมีหน้าที่รายงานการถือหลักทรัพย์ครั้งแรกและรายงาน
การเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตาม
มาตรา 59 แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 นอกจากนี้บริ ษทั ฯ ได้บรรจุวาระรายงานการถือ
ครองหลักทรัพย์บริ ษทั ฯ ของกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารรวมทั้งคู่สมรสเป็ นวาระประจาในการประชุมคณะกรรมการ
บริ ษทั
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การกากับดูแลกิจการ (ต่ อ)
❖ ค่ าตอบแทนผู้ตรวจสอบบัญชี
ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยคือ นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ แห่งบริ ษทั กริ นทร์ ออดิท จากัด ค่าสอบทาน
งบการเงินรายไตรมาสและค่าสอบบัญชีประจาปี 2562 รวมจานวน 2,456,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
บริ ษทั
ค่าสอบทานงบการเงิน ค่าสอบบัญชี
รวม
ไตรมาสที่ 1, 2 และ 3
ประจาปี
บมจ.คาสเซ่อร์พีคโฮลดิ้งส์ (งบการเงินรวม)
270,000.00
290,000.00
560,000.00
บมจ.คาสเซ่อร์พีคโฮลดิ้งส์
345,000.00
630,000.00
975,000.00
บจ.ซี.พี.จี.การ์เมนท์
201,000.00
300,000.00
501,000.00
บจ.คาสเซ่อร์พีค เรี ยลเอสเตท
60,000.00
100,000.00
160,000.00
บจ.เอกธนา พร็ อพเพอร์ต้ ี
45,000.00
70,000.00
115,000.00
บจ.ซัน พร็ อพเพอร์ต้ ี
45,000.00
100,000.00
145,000.00
รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี
2,456,000.00
ค่าบริ การอื่ นๆ - ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินโดยตรงตามที่จ่ายจริ งแต่ไม่เกิน 15,000
บาท สาหรับการสอบทานงบการเงินแต่ละไตรมาส และไม่เกิน 40,000 บาท สาหรับการตรวจสอบงบการเงินประจาปี
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519,279,564.16
652,818,815.15
561,308,990.58

หนี้สินหมุนเวียน

หนี้สินรวม

ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น

190,665,505.86
20,610,033.73

กาไรขั้นต้น

กาไรจากการดาเนินงาน

กาไรสุ ทธิ/หุน้

(5.59)

(223,424,421.98)

1,569,578,313.40

รายได้รวม

กาไรสุ ทธิ

1,552,298,480.51

รายได้จากการขาย

14.03

1,214,127,805.73

สิ นทรัพย์รวม

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ ้น

709,277,593.83

สิ นทรัพย์หมุนเวียน

2562

(0.17)

(6,730,417.04)

15,054,082.17

203,983,704.00

1,595,921,395.48

1,590,150,059.76

19.72

788,624,294.56

777,426,964.55

666,928,983.61

1,566,051,259.11

1,046,887,330.15

2561

งบการเงินรวม

ข้อมูลทางการเงินที่สาคัญ
(1) ตารางสรุปงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

(2.43)

(97,315,037.17)

(58,868,091.51)

83,650,781.94

1,209,647,900.82

1,190,102,659.04

19.88

795,354,711.60

677,002,916.33

555,403,551.32

1,472,357,627.93

897,609,053.02

2560

2562

(5.91)

(236,312,865.35)

(3,726,633.50)

100,412,692.12

926,858,296.11

913,890,071.79

10.84

433,472,152.42

588,217,290.08

510,028,856.85

1,021,689,442.50

447,499,752.73

การวิเคราะห์ และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ

(0.78)

(31,192,445.13)

(7,276,117.96)

107,498,186.07

964,530,037.33

946,779,294.84

16.85

673,946,051.77

654,001,712.04

588,885,083.95

1,327,947,763.81

732,214,647.46

2561

งบการเงินเฉพาะบริษัท

(1.77)

(70,742,672.63)

(32,272,126.16)

60,371,212.06

814,440,145.34

798,210,060.96

17.63

705,138,496.90

555,559,159.67

487,625,238.54

1,260,697,656.57

610,376,160.77

2560

หน่ วย : บาท

การวิเคราะห์ และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ (ต่ อ)
(2) อัตราส่ วนทางการเงิน
งบการเงินรวม
2562

2561

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
2560

2562

2561

2560

อัตราส่วนสภาพคล่อง
- อัตราส่วนสภาพคล่อง

(เท่า)

1.37

1.57

1.62

0.88

1.24

1.25

- อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว

(เท่า)

0.43

0.42

0.36

0.26

0.28

0.20

- อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด

(เท่า)

0.29

(0.09)

(0.04)

0.12

(0.16)

0.10

- อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า

(เท่า)

6.51

7.24

7.35

6.20

7.65

8.56

- ระยะเก็บหนี้เฉลี่ย

(วัน)

55.28

49.76

48.99

58.06

47.08

42.06

-อัตราส่วนหมุนเวียนสิ นค้าคงเหลือ

(เท่า)

19.43

19.52

14.52

37.94

52.90

27.92

- ระยะเวลาขายสิ นค้าเฉลี่ย

(วัน)

18.52

18.44

24.80

9.49

6.80

12.89

- อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้

(เท่า)

24.40

22.40

23.50

19.73

17.98

23.28

- ระยะเวลาชาระหนี้

(วัน)

14.76

16.07

15.32

18.25

20.02

15.46

- Cash Cycle

(วัน)

59.05

52.13

59.64

49.30

33.86

39.50

- อัตรากาไรขั้นต้น

%

12.28

12.83

7.03

10.99

11.35

7.56

- อัตรากาไรจากการดาเนินงาน

%

1.33

0.95

(4.33)

(0.41)

(0.77)

(3.13)

- อัตรากาไรอื่น

%

1.10

0.36

1.62

1.40

1.84

1.99

- อัตราส่วนเงินสดต่อการทากาไร

%

847.96

(366.69)

39.79

(1,780.57)

1,171.38

(193.94)

- อัตรากาไรสุ ทธิ

%

(14.23)

(0.42)

(8.04)

(25.50)

(3.23)

(8.69)

- อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุ้น

%

(33.10)

(0.85)

(12.45)

(42.68)

(4.52)

(10.26)

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาไร

อัตราส่วนแสดงประสิ ทธิภาพในการดาเนินงาน
- อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์

%

(16.07)

(0.44)

(6.93)

(20.11)

(2.41)

(5.80)

- อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ถาวร

%

(43.90)

6.47

(15.54)

(75.99)

(1.22)

(17.05)

(เท่า)

1.13

1.05

0.86

0.79

0.75

0.67

- อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุ้น

(เท่า)

1.16

0.99

0.85

1.36

0.97

0.79

- อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบี้ย

(เท่า)

6.65

(0.73)

0.21

3.31

(1.97)

2.98

- อัตราส่วนความสามารถชาระภาระ
ผูกพัน

(เท่า)

1.99

(0.98)

(0.58)

0.80

(1.93)

1.57

- อัตราการหมุนเวียนของสิ นทรัพย์
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายการเงิน
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การวิเคราะห์ และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ (ต่ อ)
(1) ภาพรวมของการดาเนินธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสาคัญ (Overview)
กลุ่มธุ รกิจเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปมี รายได้จากการส่ งออกในสกุลเงินดอลล่าร์ สหรัฐใน ปี 2562 จานวน 47,377,821.38
ดอลล่าร์สหรัฐ เปรี ยบเทียบกับปี 2561 จานวน 47,248,378.27 ดอลล่าร์ สหรัฐ เพิ่มขึ้น 129,443.11 ดอลล่าร์ สหรัฐ แต่เมื่อคิด
เป็ นสกุลเงินบาทมี รายได้รวมจากการขายในปี 2562 จานวน 1,458,770,440.51 บาท เมื่อเปรี ยบเที ยบกับรายได้รวมในปี
2561 จานวน 1,537,533,390.91 บาท ลดลง 78,762,950.40 บาท หรื อลดลงร้อยละ 5.12 จากอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน
บาทที่แข็งค่าขึ้น ในด้านต้นทุนบริ ษทั ฯสามารถพัฒนาฝี มือคนงานเย็บได้ดีอีกทั้งจากที่บริ ษทั ฯได้ลงทุนเครื่ องจักรที่ทนั สมัย
เพิ่มขึ้น ส่ งผลให้ประสิ ทธิภาพการผลิตเพิ่มขึ้น
ทางด้านกลุ่มบริ ษทั ธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์มีรายได้รวมจากการขายในปี 2562 จานวน 93,528,040.00 บาท
เปรี ยบเทียบกับรายได้รวมจากการขายในปี 2561 จานวน 52,616,668.85 บาท เพิ่มขึ้น 40,911,371.15 บาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 77.75 จากยอดขายบ้านโครงการสิ วารัตน์ 9 โครงการสิ วารัตน์ 10 และโครงการสิ วารัตน์ 11 ที่เพิ่มขึ้นจากมาตรการที่
รัฐบาลช่ วยเหลื อภาคอสังหาริ มทรั พย์ ได้แก่ มาตรการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสาหรั บที่ อยู่อาศัยหลังแรก
มาตรการลดค่าธรรมเนี ยมการโอนกรรมสิ ทธิ์จาก 2% เหลือ 0.01 % และลดค่าธรรมเนี ยมจดจานองจาก 1% เหลือ 0.01 %
และเงินสนับสนุน (Cashback) จานวน 50,000 บาท อย่างไรก็ตามในปี นี้ บริ ษทั ฯยังไม่สามารถควบคุมต้นทุนขาย ค่าใช้จ่าย
ขายและบริ หารได้ดีเท่าที่ควร
บริ ษทั คาสเซ่อร์พีคโฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน) ถือหุน้ ร้อยละ 41 ของทุนจดทะเบียนในบริ ษทั อุตสาหกรรมเยือ่ และ
กระดาษคาสเซ่อร์พีค จากัด (บริ ษทั ร่ วม) โดยบริ ษทั ร่ วมดังกล่าวได้ลงทุนในYueyang Fengli Pulp and Paper Industry Co.,
Ltd. (Yueyang Fengli) ซึ่งทาธุรกิจเกี่ยวกับผลิตเยือ่ และกระดาษในมณฑลหู หนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ในเดือน
กุมภาพันธ์ 2562 บริ ษทั ฯได้รับคืนเงินกูย้ มื จากบริ ษทั อุตสาหกรรมเยือ่ และกระดาษคาสเซ่อร์พีค จากัด จานวน 30,000,000
บาท ต่อมาในไตรมาสที่ 3 ของปี 2562 Yueyang Fengli ได้รับคาสั่งจากหน่วยงานราชการให้หยุดการผลิตบางส่ วนจาก
นโยบายเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทางผูบ้ ริ หาร Yueyang Fengli จึงได้ตดั สิ นใจหยุดการผลิตทั้งหมดเป็ นการชัว่ คราว
หากแต่ยงั มีการดาเนินพาณิ ชยกิจซื้อมาขายไป ต่อมา Yueyang Fengliได้หยุดการดาเนินพาณิ ชยกิจซื้อมาขายไปเป็ นการ
ชัว่ คราวเนื่องจากผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด-19ระบาดในประเทศจีน คาดว่าจะกลับมาดาเนินการผลิตได้เมื่อโรคติดต่อ
สามารถควบคุมได้และการเจรจากับหน่วยงานราชการแล้วเสร็ จ บริ ษทั ฯจึงได้ประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ และบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญสาหรับเงินให้กยู้ ืมแก่บริ ษทั ร่ วมฯ เป็ นเงิน 205,915,000 บาท
(2) ผลการดาเนินงานและความสามารถในการทากาไร (Results of Operations)
ความสามารถในการทากาไรของบริ ษทั ในปี 2562 ลดลงจากปี 2561 โดยอัตรากาไรขั้นต้น (gross profit ratio)
ของงบการเงินรวมเปรี ยบเทียบปี 2562 คิดเป็ นร้อยละ12.28 ปี 2561 คิดเป็ นร้อยละ 12.83 อัตรากาไรขั้นต้นของงบการเงิน
เฉพาะกิจการเปรี ยบเทียบปี 2562 คิดเป็ นร้อยละ 10.99 ปี 2561 คิดเป็ นร้อยละ 11.35 อัตราส่ วนในปี 2562 ลดลงเนื่องจาก
ยอดขายลดลงจากอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น อัตรากาไรจากการดาเนิ นงาน (Operating profit ratio) ของงบ
การเงินรวมเปรี ยบเทียบปี 2562 คิดเป็ นร้อยละ 1.33 ปี 2561 คิดเป็ นร้อยละ 0.95 อัตรากาไรจากการดาเนิ นงานของงบ
การเงินเฉพาะกิจการเปรี ยบเทียบปี 2562 คิดเป็ นร้อยละ (0.41) ปี 2561 คิดเป็ นร้อยละ (0.77) อัตราส่ วนในปี 2562 ดีกว่า
ในปี 2561 เนื่องจากบริ ษทั ฯสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารได้ดีข้ ึน อัตรากาไรสุ ทธิ (Net profit ratio)
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ของงบการเงินรวมเปรี ยบเทียบปี 2562 คิดเป็ นร้อยละ (14.23) ปี 2561 คิดเป็ นร้อยละ (0.42) อัตรากาไรสุ ทธิ ของงบการ
เงินเฉพาะกิจการเปรี ยบเทียบปี 2562 คิดเป็ นร้อยละ (25.50) ปี 2561 คิดเป็ นร้อยละ (3.23) อัตราส่ วนในปี 2562 ลดลง
เนื่ อ งจากมี การบัน ทึ กค่ าเผื่ อหนี้ สงสั ย จะสู ญ ส าหรั บเงิ น ให้ กู้ยืม แก่ บ ริ ษ ัท ร่ วมฯ เป็ นเงิ น 205,915,000 บาท และอัต รา
ผลตอบแทนผูถ้ ือหุ ้น (ROE) ของงบการเงินรวมเปรี ยบเทียบปี 2562 คิดเป็ นร้อยละ (33.10) ปี 2561 คิดเป็ นร้อยละ (0.85)
และอัตราผลตอบแทนผูถ้ ื อหุ ้นของงบเฉพาะกิ จการเปรี ยบเที ยบปี 2562 คิด เป็ นร้ อยละ (42.68) ปี 2561 คิดเป็ นร้ อยละ
(4.52)
คาอธิบายแบ่ งตามลักษณะการประกอบกิจการดังนี้
กลุ่มธุรกิจผลิตเสื้ อผ้ าสาเร็จรูป
กลุ่มธุรกิจเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปมีรายได้จากการขายในปี 2562 จานวน 1,458,770,440.51 บาท เปรี ยบเทียบกับปี 2561
จานวน 1,537,533,390.91 บาท ลดลง 78,762,950.40 บาท หรื อลดลงร้อยละ 5.12 จากอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินบาทที่
แข็ ง ค่ า ขึ้ น ด้ า นต้ น ทุ น ขายปี 2562 จ านวน 1,290,947,268.80 บาท คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 88.50 ของรายได้ จ ากการขาย
เปรี ยบเทียบกับปี 2561 จานวน 1,349,555,652.00 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 87.77 ของรายได้จากการขาย เนื่ องจากมีต้นทุน
วัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น ด้านค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารปี 2562 จานวน 149,094,368.87 บาท เปรี ยบเทียบกับปี 2561 จานวน
160,230,997.35 บาท ลดลง 11,136,628.48 บาท หรื อลดลงร้อยละ 6.95 จากที่บริ ษทั ฯสามารถพัฒนาฝี มือคนงานเย็บได้ดี
ผลิตได้ทนั กาหนดทาให้ค่าระวางการส่ งออกทางเครื่ องบินลดลง 16,370,786.06 บาท และค่าล่วงเวลาที่ลดลง ถึงแม้วา่ ในปี
2562 จะมีการบันทึกประมาณการค่าชดเชยผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้นตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน (ฉบับที่ 7)
พ.ศ.2562 กรณี นายจ้างเลิกจ้างสาหรับลูกจ้างซึ่ งทางานติดต่อกันครบ 20 ปี ขึ้นไป มีสิทธิ รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้าง
อัตราสุ ดท้ายจากเดิม 300 วันเป็ น 400 วัน เพิ่มขึ้น 14,596,334 บาท และค่าบริ จาคการกุศลที่เพิ่มขึ้น ทาให้ผลประกอบการ
ของกลุ่มธุรกิจเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปมีผลกาไรจากการดาเนิ นงานปี 2562 จานวน 35,538,278.37 บาท เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2561
จานวน 33,296,592.77 บาท กาไรจากการด าเนิ น งานเพิ่ มขึ้ น 2,241,685.60 บาท หรื อ เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อยละ 6.73 และปี 2562
บริ ษทั ฯมี การบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ 205,915,000.00 บาท ทาให้บริ ษทั มีผลขาดทุนสุ ทธิ ในปี 2562
จานวน 205,942,034.14 บาท เมื่ อเปรี ยบเที ยบกับปี 2561 มี ผลกาไรสุ ทธิ จานวน 9,741,633.94 บาท ขาดทุ นสุ ทธิ เพิ่มขึ้น
จานวน 215,683,668.08 บาท
กลุ่มธุรกิจพัฒนาอสั งหาริมทรัพย์
กลุ่ ม บริ ษ ั ท ธุ ร กิ จ พัฒ นาอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์มี ร ายได้ ร วมจากการขายในปี 2562 จ านวน 93,528,040.00 บาท
เปรี ยบเทียบกับรายได้จากการขายในปี 2561 จานวน 52,616,668.85 บาท เพิ่มขึ้น 40,911,371.15 บาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ
77.75 จากยอดขายบ้านที่เพิ่มขึ้นจากมาตรการที่รัฐบาลช่วยเหลือภาคอสังหาริ มทรัพย์โดยการลดค่าธรรมเนี ยมการโอน
กรรมสิ ทธิ์ จาก 2% เหลือ 0.01 % และลดค่าธรรมเนี ยมจดจานองจาก 1% เหลือ 0.01 % , มาตรการลดหย่อนภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาสาหรับที่ อยู่อาศัยหลังแรก และเงินสนับสนุ น (Cashback) จานวน 50,000 บาท ด้านต้นทุนขายปี 2562 มี
จานวน 70,685,705.85 บาท คิดเป็ นร้อยละ 75.58 ของรายได้จากการขาย เปรี ยบเทียบกับในปี 2561 จานวน 36,610,703.76
บาท คิ ดเป็ นร้ อยละ 69.58 ของรายได้จากการขาย ค่าใช้จ่ายขายและบริ หารในปี 2562 จานวน 38,240,936.15 บาท เมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับปี 2561 จานวน 34,469,960.20 บาท เพิ่มขึ้น 3,770,975.95 บาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.94 จากปลายปี 2561
มีโครงการเปิ ดใหม่ขายบ้านราคาต่าเพื่อกระตุน้ การขายต่อเนื่ องถึงต้นปี 2562 ประกอบกับราคาวัสดุก่อสร้างและค่าแรงที่
สู งขึ้นอีกทั้งมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมบารุ งบ้านและค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานจากบริ ษทั ย่อยที่ดาเนิ นธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
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เพิ่มขึ้น ทาให้ผลประกอบการกลุ่มธุ รกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ในปี 2562 มีผลขาดทุนสุ ทธิ จานวน 17,482,387.84 บาท
เปรี ยบเทียบกับในปี 2561 มีผลขาดทุนสุ ทธิจานวน 16,472,050.98 ขาดทุนเพิ่มขึ้น 1,010,336.86 บาท
(3) ความสามารถในการบริหารทรัพย์ สิน
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ (ROA) จากงบการเงินรวมในปี 2562 คิดเป็ นร้อยละ (16.07) และในปี 2561
คิดเป็ นร้อยละ (0.44) และงบการเงินเฉพาะกิจการในปี 2562 คิดเป็ นร้อยละ (20.11) และในปี 2561 คิดเป็ นร้อยละ (2.41)
อัตราส่ วนที่ ติดลบในงบเฉพาะกิ จการ แสดงให้เห็ นว่าบริ ษัทยังต้องปรั บปรุ งในส่ วนของความสามารถในการบริ หาร
สิ นทรัพย์ อัตราการหมุนเวียนของทรัพย์สิน (Total asset turnover ) จากงบการเงินรวมในปี 2562 คิดเป็ น 1.13 เท่า ในปี
2561 คิดเป็ น 1.05 เท่า และงบการเงินเฉพาะกิจการ ในปี 2562 คิดเป็ น 0.79 เท่า ในปี 2561 คิดเป็ น 0.75 เท่า และอัตรา
ส่ วนหมุนเวียนลูกหนี้ การค้า (Receivables turnover) จากงบการเงินรวม ในปี 2562 คิดเป็ น 6.51 เท่า ในปี 2561 คิดเป็ น
7.24 เท่า และงบการเงิ นเฉพาะกิจการ ในปี 2562 คิดเป็ น 6.20 เท่า ในปี 2561 คิดเป็ น 7.65 เท่า แสดงให้เห็ นว่าบริ ษทั ฯ
สามารถบริ หารลูกหนี้ให้แปลงสภาพเป็ นเงินสด ในปี 2561 ได้ดีกว่าในปี 2562
งบแสดงฐานะการเงินของงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีสินทรัพย์รวม
จานวน 1,214,127,805.73 บาท และ 1,566,051,259.11 บาท ตามลาดับ ลดลง 351,923,453.38 บาท หรื อคิ ด เป็ นร้ อยละ
22.47 โดยมีรายละเอียดรายการที่สาคัญดังนี้
- ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่นในงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561
มีจานวน 212,584,075.47 บาท และ 282,186,453.81 บาท ตามลาดับ ลดลง 69,602,378.34 หรื อคิดเป็ นร้อยละ 24.67
เนื่องจากมีลูกหนี้การค้าที่ยงั ไม่ถึงวันครบชาระลดลง
- สิ นค้าคงเหลือในกลุ่มธุรกิจผลิตเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปในงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และวันที่ 31
ธันวาคม 2561 จานวน 235,404,613.47 บาท และ 278,347,198.62บาท ตามลาดับ ลดลง 42,942,585.15 หรื อร้อยละ 15.43
จากสิ นค้าสาเร็ จรู ป สิ นค้าระหว่างผลิต วัตถุดิบ และวัตถุดิบระหว่างทางที่ลดลง
- สิ นค้าคงเหลือในกลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ในงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และวันที่ 31
ธันวาคม 2561 มีจานวน 211,703,726.97 บาท และ 241,422,655.40 บาท ตามลาดับ ลดลง 29,718,928.43หรื อคิดเป็ นร้อย
ละ 12.31 เนื่องจากมีการโอนเป็ นต้นทุนขายเพิ่มขึ้น
- เงินให้กยู้ มื ระยะยาวส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี ในงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และวันที่
31 ธันวาคม 2561 มีจานวน 0 บาท และ 30,000,000.00 บาท ตามลาดับ ลดลง 30,000,000.00 บาท เนื่องจากได้รับชาระแล้ว
- เงินให้กูย้ ืมระยะสั้นและเงินทดรองในงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มี
จานวน 24,506,110.00 บาท และ 202,812,768.00 บาท ตามลาดับ ลดลง 178,306,658.00 บาท จากการบันทึ กค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสู ญ
- เงิ น ให้กู้ยืมระยะยาวและลู กหนี้ ไม่ ห มุ นเวียนอื่ นในงบการเงิ นรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และวันที่ 31
ธันวาคม 2561 มีจานวน 0 บาท และ 29,500,000.00 บาท ตามลาดับ ลดลง 29,500,000.00 บาท จากการบันทึ กค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสู ญ
- ที่ ดิ น อาคารและอุปกรณ์ ในงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มี จานวน
359,976,812.88 บาท และ 385,037,897.71 บาท ตามลาดับ ลดลง 25,061,084.83 บาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 6.51 จากการหัก
ค่าเสื่ อมราคาอาคารและเครื่ องจักร
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การวิเคราะห์ และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ (ต่ อ)
รายละเอียดการวิเคราะห์อายุของลูกหนี้การค้าอยูใ่ นหมายเหตุประกอบงบข้อที่ 7
(4) สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุนของบริษัท
แหล่งที่มาและใช้ ไปของเงินทุน
กลุ่มธุรกิจผลิตเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปบริ ษทั ไม่มีการเปลี่ยนแปลงของแหล่งเงินทุนที่มาและใช้ไปจากการดาเนินการอย่าง
มีนยั สาคัญทั้งลูกค้าและผูจ้ าหน่ายวัตถุดิบเป็ นกลุ่มที่บริ ษทั ดาเนินธุรกิจร่ วมกันมานานมีความสัมพันธ์อนั ดี
โครงสร้ างเงินทุน
อัตราส่ วนหนี้ สินต่อส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น (Debt to equity ratio) ในงบการเงินรวมคิดเป็ น 1.16 เท่าในปี 2562 และ
0.99 เท่าในปี 2561 และอัตราส่ วนหนี้ สินต่อส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น (Debt to equity ratio) ในงบการเงินเฉพาะกิ จการ คิดเป็ น
1.36 เท่าในปี 2562 และ 0.97 เท่าในปี 2561
ความเพียงพอของสภาพคล่อง
บริ ษทั ฯ มีอตั ราส่ วนสภาพคล่อง (Current ratio) ของงบการเงินรวม คิดเป็ น 1.37 เท่าในปี 2562 และ 1.57 เท่าในปี
2561 และอัตราส่ วนสภาพคล่องในงบการเงินเฉพาะกิจการคิดเป็ น 0.88 เท่าในปี 2562 และ 1.24 เท่าในปี 2561 แสดงให้
เห็นว่าในปี 2562 บริ ษทั ฯมีสภาพคล่องลดลงจากปี 2561
ด้านธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
มูลค่าที่ขายแล้ว
ชื่อโครงการ

เงินที่ถึงกาหนดชาระสะสม

บาท

เงินที่ชาระแล้วสะสม

ร้อยละของ
มูลค่าที่ขาย
แล้ว

บาท

เงินที่คา้ งชาระสะสม

ร้อยละของ
เงินที่
กาหนด
ชาระสะสม

บาท

สิวารัตน์ 9

586,528,000.00

582,548,000.00

99.32%

582,548,000.00

100.00%

0.00

สิวารัตน์ 10

503,531,501.00

478,283,501.00

94.99%

478,113,501.00

99.96%

170,000.00

สิวารัตน์ 11

63,421,040.00

57,073,140.00

89.99%

57,004,940.00

99.88%

68,200.00

1,153,480,541.00

1,117,904,641.00

รวม

1,117,666,441.00

ร้อยละของ
เงินที่กาหนด
ชาระสะสม

บาท

0.00%

คงเหลือที่ยงั ไม่ถึงกาหนด
ชาระ
ร้อยละ
บาท
ของ
มูลค่าที่
ขายแล้ว

3,980,000.00

0.68%

0.04% 25,248,000.00

5.01%

0.12%

238,200.00

6,347,900.00 10.01%
35,575,900.00

รายละเอียดค้างชาระสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี้
เงินค้างชาระสะสม
ชื่อโครงการ

จานวนราย

ค้างชาระ 1-3 เดือน

บาท

จานวนราย

ค้างชาระ 4-6 เดือน

บาท

จานวนราย

บาท

ค้างชาระ 7-9 เดือน
จานวนราย

บาท

ค้างชาระ 10-12 เดือน
จานวน
ราย

บาท

สิวารัตน์ 9

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

สิวารัตน์ 10

6

170,000.00

6

170,000.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

สิวารัตน์ 11

2

68,200.00

1

58,500.00

0

0.00

1

9,700.00

0

0.00

รวม

8

238,200.00

7

228,500.00

0

0.00

1

9,700.00

0

0.00
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(5) ภาระผูกพันธ์ ด้านหนี้สินและการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล
เปิ ดเผยอยูใ่ นหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 14 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงินข้อ 15
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น และข้อ 16 เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน
(6) อธิบายปัจจัยหรื อเหตุการณ์ที่อาจมีผลต่ อฐานะการเงินหรื อการดาเนินงานอย่ างมีนัยสาคัญในอนาคต
ในปี 2563 ผูบ้ ริ หารคาดการณ์ยอดขายในกลุ่มธุรกิจเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปใกล้เคียงกับในปี 2562 อย่างไรก็ตามเชื้อไวรัส
โควิค-19 ที่ระบาดในช่วงต้นปี 2563 ส่ งผลกระทบต่อการนาเข้าวัตถุดิบสาคัญ เช่น ผ้า จากทางเมืองจีน ทางฝ่ ายจัดซื้อติดต่อ
กับทางผูข้ ายวัตถุดิบจากเมืองจีนอย่างใกล้ชิดและประสานงานกับทางโรงงานหากมีวตั ถุดิบเข้ามาล่าช้า ซึ่ งการผลิตต้องมี
การปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์
ทางด้านกลุ่มพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ บริ ษทั ฯมีนโยบายเพิ่มช่องทางด้านการตลาดใหม่ๆ อย่างต่อเนื่ องเพื่อทาการ
กระตุน้ ยอดขายสาหรับโครงการปั จจุบนั และโครงการที่ยงั อยู่ในระหว่างก่อสร้าง โดยมาตรการที่รัฐบาลช่วยเหลือภาค
อสังหาริ มทรัพย์ในการลดค่าธรรมเนี ยมการโอนกรรมสิ ทธิ์ จาก 2% เหลือ 0.01 % และลดค่าธรรมเนี ยมจดจานองจาก 1%
เหลือ 0.01 % ยังคงมีผลถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2563 ซึ่งคาดว่าจะช่วยกระตุน้ ยอดขายในปี 2563 นี้ได้
ผูล้ งทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ
56-1) ของบริ ษทั ที่แสดงไว้ใน www.set.or.th หรื อเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ www.castlepeak.co.th
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ความรับผิดชอบต่ อสั งคม
1. นโยบายโดยภาพรวม
บริ ษทั คาสเซ่ อร์ พีค โฮลดิ้ งส์ จากัด มหาชน มี นโยบายที่ จะดาเนิ นธุ รกิ จอย่างโปร่ งใส และมี หลักเกณฑ์ค วาม
รับผิดชอบต่อสังคมที่ได้มาตรฐานทั้งในประเทศและสากล โดยมุ่งเน้นในเรื่ อง การประกอบกิจการด้วยความเป็ นธรรม การ
เคารพสิ ทธิมนุษยชน การปฏิบตั ิต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม ความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริ โภค และ การดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อม
2. การดาเนินงานและการจัดทารายงาน
บริ ษทั คาสเซ่อร์พีค โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน) มีการดาเนินการตามระบบทั้งมาตรฐานไทยและมาตรฐานสากลดังนี้
2.1 ระบบงานคุณภาพ ISO 9001: 2015
ระบบงานคุณภาพ ISO 9001: 2015 มุ่งเน้นเรื่ องการประกอบกิจการด้วยความเป็ นธรรม และ ความรับผิดชอบต่อ
ผูบ้ ริ โภค (หลักการข้อ 1และ 5 ของกลต.) บริ ษทั ฯ มี ระบบการบริ หารคุณ ภาพของสิ นค้าที่ ผลิ ตออกจากบริ ษัท เพื่อให้
สอดคล้องกับข้อกาหนดของลูกค้าและเน้นการสร้างความพึงพอใจกับลูกค้าซึ่ งรวมถึงกระบวนการปรับปรุ งอย่างต่อเนื่ อง
ในระบบอย่างมีประสิ ทธิผล
2.2 ระบบมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2553)
ระบบมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2553) มุ่งเน้นเรื่ องการเคารพสิ ทธิ ม นุษยชน (หลักการข้อ 3 ของกลต.)
บริ ษทั ฯ มีกฎเกณฑ์ การปฏิบตั ิการใช้แรงงานเกี่ยวกับสภาพการจ้างและสภาพการทางาน เช่น ค่าจ้าง ชัว่ โมงทางาน วันหยุด
และความปลอดภัยในการทางาน การมี มาตรฐานแรงงาน เพื่ อให้แรงงานได้รั บการคุม้ ครองอย่างทัด เที ยมเสมอภาค
ก่อให้เกิดคุณภาพชีวิต มีความปลอดภัย มีแรงงานสัมพันธ์ที่ดี และมีขวัญกาลังใจในการทางาน
2.3 โครงการโรงงานสี ขาว
โครงการโรงงานสี ขาว มุ่งเน้นเรื่ องการร่ วมพัฒนาชุมชมและสังคม (หลักการข้อ 7 ของกลต.) โดยมีนโยบายให้
การฝึ กอบรมกับเจ้าหน้าที่ ให้ความรู ้ ความเข้าใจแก่พนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม ให้ได้ทราบถึงโทษและพิษภัยของยา
เสพติดและช่วยเหลือชุมชน
2.4 ระบบ Wrap
ระบบ Wrap มุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริ โภค (หลักการข้อ 5 ของกลต.) โดยมีสาระสาคัญ ได้แก่ การปฏิบตั ิ
อันสอดคล้องตามกฎหมายและข้อกาหนดในสถานที่ทางาน เสรี ภาพในการสมาคมและการเจรจา ความผิดฐานการคุมคาม
และล่วงละเมิด ความผิดฐานการเลือกปฏิบตั ิ ความผิดฐานบังคับใช้แรงงาน ความผิดฐานใช้แรงงานเด็ก การชดเชยและ
ผลประโยชน์ ชัว่ โมงการทางาน อนามัยและความปลอดภัย มาตรฐานทางศุลกากร สิ่ งแวดล้อมและความปลอดภัย
2.5 ระบบ C-TPAT
ระบบ C-TPAT โดยมุ่ งเน้ น การประกอบกิ จการด้วยความเป็ นธรรม และ การต่ อต้านการทุ จริ ต คอร์ รั ป ชั่น
(หลักการข้อ 1 และ ข้อ 2 ของกลต.) การต่อต้านภัยก่ อการร้ าย คือให้ค วามร่ วมมื อกันระหว่างภาครัฐและธุ รกิ จ โดยที่
ผูป้ ระกอบการตกลงที่จะพัฒนาการรักษาความปลอดภัยของห่ วงโซ่ อุปทาน เพื่ อที่จะได้รับความสะดวกในการผ่านข้าม
แดน และสิ ทธิพิเศษอื่นๆ โดย ระบบ C-TPAT ประกอบไปด้วย สิ่ งที่จาเป็ นของการเป็ นหุ ้นส่ วนทางธุรกิจ ความปลอดภัย
ของตูล้ าเลียง การควบคุมทางกายภาพความปลอดภัยทางด้านบุคลากร การฝึ กอบรมการรักษาความปลอดภัยและการระวัง
ภัยคุกคามและการรักษาความปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
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3. การดาเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่ อความรับผิดชอบต่ อสั งคม: ไม่ มี
4. กิจกรรมเพื่อประโยชน์ ต่อสั งคมและสิ่ งแวดล้อม (After process)
บริ ษทั ฯได้บริ จาคเงินช่วยเหลือจานวน 1,000,000 บาท แก่ผปู ้ ระสบอุทกภัยจากอิทธิพลจากพายุโพดุลและคาจิกิ
ในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียงโดยผ่านสานักนายกรัฐมนตรี เพื่อช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย
5. การต่ อต้ านการคอร์ รัปชั่น
บริ ษทั ฯ มีนโยบายการต่อต้านทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ซึ่ งได้ผ่านการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ดังนี้ “บริ ษทั ฯ ไม่
ยอมรับการคอร์ รัปชัน่ ใดๆทั้งสิ้ น บริ ษทั ฯ ห้ามการติดสิ นบนทุกรู ปแบบทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะสอบทาน
ขั้นตอนการปฏิบตั ิอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฏหมาย โดยกรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงาน
ทุกคนต้องปฎิบตั ิตามนโยบายนี้”
โดยในระดับพนักงานในโรงงงาน มีการประกาศแนวปฎิบตั ิในการเรื่ ยรายเงิน การขอบริ จาคหรื อการทาบุญอื่นๆ
ว่าบริ ษทั ฯ ไม่มีนโยบายในการพนักงานเรื่ ยรายเงินบริ จาคเอง เนื่ องจากไม่สามารถควบคุมความโปร่ งใสในการรับเงิ น
บริ จาคได้ โดยฝ่ ายบุคคลเป็ นผูต้ ิดประกาศตามบอร์ดและเสี ยงตามสายให้แก่พนักงานทุกคนได้รับทราบ และกาหนดให้ฝ่าย
ควบคุมภายใน รับผิดชอบในการประเมินความเสี่ ยง และติดตามการปฏิบตั ิตามนโยบาย
6. นโยบายการแจ้ งเบาะแสและมาตรการคุ้มครองผู้แจ้ งเบาะแส (Whistle Blowing)
คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาหนดนโยบายเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสการกระทาผิด (Whistle blowing Policy) เพื่อให้ผู ้
แจ้งเรื่ องร้องเรี ยนกับบริ ษทั ฯ ได้รับความคุม้ ครองอย่างเหมาะสมและเป็ นธรรม ตลอดจนได้รับการป้ องกันจากการถูกกลัน่
แกล้งอันเนื่ องมาจากการร้องเรี ยนดังกล่าว ซึ่ งบริ ษทั ฯ จะรับฟั งและดาเนิ นการกับทุกข้อร้องเรี ยนอย่างเสมอภาค โปร่ งใส
และเป็ นธรรม โดยมีมาตรการคุม้ ครองผูร้ ้องเรี ยนที่เป็ นระบบและยุติธรรม
บริ ษทั ฯ จัดให้มีช่องทางสาหรับผูม้ ี ส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มที่ สามารถรายงานหรื อร้องเรี ยนในเรื่ องที่ อาจทาให้เกิ ด
ความเสี ยหายต่อบริ ษทั ฯ ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในที่บกพร่ อง หรื อ
การกระทาผิดกฎหมายและผิดจรรยาบรรณ หรื อในเรื่ องที่ผูม้ ี ส่วนได้เสี ยถูกละเมิดสิ ทธิ หรื อเรื่ องทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ โดย
สามารถติดต่อแจ้งเรื่ องได้โดยตรงที่
หน่ วยงาน
คณะกรรมการตรวจสอบ
เลขานุการบริ ษทั

E-mail Address
Audit@castlepeak.co.th
Seretary@castlepeak.co.th

หรื อส่ งไปรษณี ยล์ งทะเบียนถึง ฝ่ ายคณะกรรมการตรวจสอบ หรื อเลขานุการบริ ษทั
ที่อยู่ : บริ ษทั คาสเซ่อร์พีค โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน)
อาคาร ซี.พี.เอช.ทาวเวอร์
เลขที่ 899 ถนนเพชรเกษม
แขวงบางแค เขตบางแค กรุ งเทพฯ 10160
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ความรับผิดชอบต่ อสั งคม (ต่ อ)
บริ ษ ัท ฯ จะด าเนิ นการตรวจสอบเรื่ องร้ องเรี ยนตามกฎเกณฑ์ อย่างระมัด ระวัง ตามกระบวนการเริ่ มจาก การ
รวบรวมข้อเท็จจริ ง การประมวลผลและกลัน่ กรองข้อมูล โดยใช้กลไกที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อผูแ้ จ้งเบาะแส ซึ่งผลการ
ตรวจสอบจะรายงานผลต่อคณะกรรมการบริ ษทั ทั้งนี้ ขอ้ มูลของผูแ้ จ้งเบาะแสและข้อร้องเรี ยนดังกล่าวจะถูกรักษาไว้เป็ น
ความลับของบริ ษทั ฯ เว้นแต่ในกรณี ที่จะเป็ นที่จะต้องเปิ ดเผยตามกฎหมาย
นอกจากช่ องทางการร้ องเรี ยนข้างต้น แล้ว บริ ษัทฯ ได้จัด ให้มีกระบวนการในการจัดการกับ เรื่ องที่ พ นักงาน
ร้องเรี ยน โดยกาหนดให้พนักงานสามารถยื่ นเรื่ องร้องเรี ยนได้ต่อผูบ้ งั คับบัญชาโดยตรง หรื อในกรณี ที่ไม่สามารถยื่นต่อ
ผูบ้ งั คับบัญชาโดยตรงได้ สามารถนาเรื่ องร้องเรี ยนไปหยอดกล่องแสดงความคิดเห็นที่จดั ไว้ในบริ ษทั ฯ
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ ยง
1. สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบความคุมภายใน
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เมื่อ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการได้ประเมินระบบการควบคุม
ภายใน 5 องค์ประกอบตาม The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission: COSO คือ การ
ควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ ยง การควบคุมการปฏิบตั ิ งาน ระบบสารสนเทศและการสื่ อสารข้อมูล และ
ระบบการติดตามคณะกรรมการ เห็นว่าบริ ษทั มีระบบการควบคุมภายในอย่างพอเพียง
2. คณะกรรมการตรวจสอบได้ ให้ ความเห็นเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในตามรายงานคณะกรรมการ
ตรวจสอบโดยมีความเห็นสรุ ปว่าไม่พบข้อบกพร่ องของการดาเนินงานที่เป็ นสาระสาคัญ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมในปี 2562 จานวน 4 ครั้ง คือ
- ครั้งที่ 1 ประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
- ครั้งที่ 2 ประชุมเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562
- ครั้งที่ 3 ประชุมเมื่อวันที่ 13 สิ งหาคม 2562
- ครั้งที่ 4 ประชุมเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562
3. หัวหน้ างานตรวจสอบภายใน
น.ส.พรทิพย์ ศรี พิทกั ษ์สกุลหัวหน้างานตรวจสอบภายใน เป็ นผูม้ ีคุณสมบัติเหมาะสม สามารถทางานตรวจสอบ
ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและเข้มงวดโดยการแต่งตั้ง ถอดถอนและโยกย้าย ขึ้นอยูก่ บั การอนุมตั ิจากคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผูถ้ ือหุ้นบริ ษทั คาสเซ่อร์พีค โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริ ษทั คาสเซ่ อร์ พีค โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย ซึ่ งประกอบด้วย งบ
แสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและงบ
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ้น
เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบ
การเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
ข้าพเจ้าเห็ นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะ
กิจการของบริ ษทั คาสเซ่อร์พีค โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และของเฉพาะบริ ษทั คาสเซ่อร์ พีค โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน)
ตามลาดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผลการดาเนินงานรวมและผลการดาเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแส
เงินสดเฉพาะกิจการสาหรับปี สิ้นสุ ดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ใ นวรรคของความ
รับ ผิด ชอบของผูส้ อบบัญ ชี ต่ อการตรวจสอบงบการเงิ น ในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามี ค วามเป็ นอิสระจากกลุ่ม บริ ษ ัท ตาม
ข้อกาหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีที่ กาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน
และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆซึ่ งเป็ นไปตามข้อกาหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบ
บัญชีที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสาคัญ ในการตรวจสอบคือเรื่ องต่างๆที่ มีนัยสาคัญ ที่ สุดตามดุ ลยพิ นิจเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชี พของข้าพเจ้าในการ
ตรวจสอบงบการเงินสาหรับงวดปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้นาเรื่ องเหล่านี้มาพิจารณาในบริ บทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและ
ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าทั้งนี้ขา้ พเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสาหรับเรื่ องเหล่านี้ ข้าพเจ้าได้กาหนดเรื่ องที่จะ
กล่าวต่อไปนี้เป็ นเรื่ องสาคัญในการตรวจสอบเพื่อสื่ อสารในรายงานของข้าพเจ้า
ขาดทุนจากการด้อยค่าสิ นทรัพย์
ความเสี่ ยง
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10 บริ ษทั ร่ วมทางอ้อมในต่างประเทศหยุดการผลิตเป็ นการชัว่ คราวตั้งแต่ไตรมาส
3 ปี 2562 มีผลให้ผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั ได้ประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์และบันทึกค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ
สาหรับเงินให้กยู้ ืมแก่บริ ษทั ร่ วมแห่งหนึ่งซึ่งลงทุนในบริ ษทั ร่ วมต่างประเทศดังกล่าวรวมสุ ทธิ 205.92 ล้านบาท ในงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
ข้าพเจ้าให้ ค วามส าคัญ เรื่ อ งนี้ เป็ นพิ เศษ เนื่ อ งจากขาดทุ น จากการด้อ ยค่ าสิ น ทรั พ ย์ที่ ถู ก บัน ทึ ก มี จ านวนเงิ น ที่ เป็ น
สาระสาคัญ และการพิจารณาถึงความเหมาะสมของตัวเลขดังกล่าวขึ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของผูบ้ ริ หารในการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะ
ได้รับคืนของสิ นทรัพย์ในอนาคต
การตอบสนองความเสี่ ยงของข้าพเจ้า
วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ได้รวมถึ งการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบที่ เกี่ ยวข้อง การประเมิ น และการ
สอบถามผูบ้ ริ หารเกี่ยวกับดุลพินิจและข้อสมมุติฐานที่ใช้ในประมาณการ และพิจารณาความสอดคล้องกันของข้อสมมติฐานที่
เกี่ยวข้อง และความเพียงพอของการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการดังกล่าว
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ต่ อ)
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่ไม่ได้บนั ทึก
ความเสี่ ยง
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 17 กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้ทาการบันทึกสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี เป็ นจานวนเงิน
83.70 ล้านบาทในงบการเงินรวม และ 70.51 ล้านบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการ เนื่องจากการรับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัด
บัญชีน้ ีตอ้ งอยู่บนพื้นฐานของโอกาสในการนาไปใช้จริ งที่ตอ้ งอาศัยดุลยพินิจของผูบ้ ริ หาร ความคาดหวังที่จะได้ใช้ประโยชน์จาก
สิ นทรัพย์น้ นั ขึ้นอยู่กบั หลายปั จจัยรวมถึงความเหมาะสมของผลแตกต่างชัว่ คราวทางภาษีและความเพียงพอของกาไรทางภาษีใน
อนาคตเพื่อรองรับการรับรู ้ดงั กล่าว
ข้าพเจ้าให้ ความสาคัญเรื่ องนี้ เป็ นพิเศษ เนื่ องจากสิ นทรั พย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญ ชี ที่กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้ทาการบัน ทึ กมี
จานวนเงินที่เป็ นสาระสาคัญ และการพิจารณาไม่บนั ทึกสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีดงั กล่าว ขึ้นอยูก่ บั ดุลพินิจของผูบ้ ริ หารใน
การประมาณการผลการดาเนินงานในอนาคต
การตอบสนองความเสี่ ยงของข้าพเจ้า
วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ได้รวมถึงการประเมินและการสอบถามผูบ้ ริ หารเกี่ยวกับดุลพินิจและข้อสมมติฐานที่ใช้ใน
ประมาณการ และพิจารณาความสอดคล้องกันของข้อสมมุติฐานที่เกี่ยวข้องซึ่ งรวมถึงการประเมินผลการดาเนินงานในอดีตเทียบ
กับประมาณการผลการดาเนินงานในอนาคต
เรื่ องอื่น
งบการเงินของบริ ษทั คาสเซ่อร์ พีค โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวม
และ งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
เฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบ
กระแสเงิน สดรวมและงบกระแสเงิ น สดเฉพาะกิ จการสาหรั บปี สิ้ น สุ ดวัน ที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ แสดงเป็ นข้อมูลเปรี ยบเที ยบ
ตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีอื่นที่อยู่ในสานักงานเดียวกันและแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์
2562
ข้ อมูลอื่น
ฝ่ ายบริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่ งรวมอยู่ในรายงานประจาปี แต่ไม่รวมถึงงบ
การเงินและรายงานของผูส้ อบบัญชีที่อยูใ่ นรายงานนั้น ซึ่งคาดว่ารายงานประจาปี จะถูกจัดเตรี ยมให้ขา้ พเจ้าภายหลังวันที่ในรายงาน
ของผูส้ อบบัญชีน้ ี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินดังกล่าวไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมัน่ ต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่
มีสาระสาคัญกับงบการเงินหรื อกับความรู ้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรื อปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อ
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจาปี หากข้าพเจ้าสรุ ปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญ ข้าพเจ้า
ต้องสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวกับผูม้ ีหน้าที่ ในการกากับดูแลเพื่อให้ผูม้ ีหน้าที่ ในการกากับดูแลดาเนิ นการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อ
ข้อเท็จจริ ง
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ต่ อ)
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแลต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผบู ้ ริ หารพิจารณาว่าจาเป็ นเพื่อให้สามารถจัดทางบการเงินที่ปราศจากการ
แสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทางบการเงินผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริ ษทั ในการดาเนินงานต่อเนื่อง เปิ ดเผย
เรื่ องที่เกี่ยวกับการดาเนิ นงานต่อเนื่ อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชี สาหรับการดาเนิ นงานต่อเนื่ อง เว้นแต่
ผูบ้ ริ หารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริ ษทั หรื อหยุดดาเนินงานหรื อไม่สามารถดาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการ
แสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาดและเสนอรายงานของผูส้ อบ
บัญชีซ่ ึงรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยูด่ ว้ ยความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมัน่ ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่า
การปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี จะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญที่มีอยู่ได้
เสมอไปข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสาคัญเมื่ อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผล
ว่ารายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินจากการ
ใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชีขา้ พเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ย งผูป้ ระกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง
• ระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ต
หรื อข้อผิดพลาดออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ ยงเหล่านั้นและได้หลักฐานการสอบ
บัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าความเสี่ ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอัน
เป็ นสาระสาคัญซึ่ งเป็ นผลมาจากการทุจริ ตจะสู งกว่าความเสี่ ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่ องจากการทุจริ ตอาจเกี่ยวกับการสมรู ้
ร่ วมคิดการปลอมแปลงเอกสารหลักฐานการตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูลการแสดงข้อมูลที่ ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการ
แทรกแซงการควบคุมภายใน
• ท าความเข้าใจในระบบการควบคุ ม ภายในที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การตรวจสอบเพื่ อ ออกแบบวิธีการตรวจสอบที่ เหมาะสมกับ
สถานการณ์แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริ ษทั
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผบู ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิ ดเผย
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทาขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร
• สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนินงานต่อเนื่องของผูบ้ ริ หารและจากหลักฐานการสอบ
บัญชีที่ได้รับ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ที่อาจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่าง
มีนัยสาคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริ ษทั ในการดาเนินงานต่อเนื่ องหรื อไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มี
สาระสาคัญข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชี ของข้าพเจ้า โดยให้ขอ้ สังเกตถึงการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินที่
เกี่ยวข้อง หรื อถ้าการเปิ ดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไปข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึ้นอยูก่ บั หลักฐาน
การสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าอย่างไรก็ตามเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจ
เป็ นเหตุให้กลุ่มบริ ษทั ต้องหยุดการดาเนินงานต่อเนื่อง
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ต่ อ)
• ประเมินการนาเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมแสดงรายการและ
เหตุการณ์ในรู ปแบบที่ทาให้มีการนาเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรื อไม่
• ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรื อกิจกรรมทางธุรกิจ
ภายในกลุ่ม บริ ษ ัท เพื่ อ แสดงความเห็ น ต่ องบการเงิ น ข้าพเจ้ารั บ ผิ ดชอบต่อ การกาหนดแนวทางการควบคุ ม ดู แลและการ
ปฏิบตั ิงานตรวจสอบกลุ่มบริ ษทั ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลในเรื่ องต่างๆ ที่สาคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที่ได้วางแผนไว้ประเด็นที่มีนยั สาคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ องที่มีนยั สาคัญในระบบการควบคุมภายในหาก
ข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คารับรองแก่ผมู ้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความ
เป็ นอิสระและได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ท้ งั หมดตลอดจนเรื่ องอื่นซึ่ งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่
บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ขา้ พเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความ
เป็ นอิสระ
จากเรื่ องที่สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่ องต่างๆที่มีนยั สาคัญมากที่สุดในการตรวจสอบงบ
การเงินในงวดปัจจุบนั และกาหนดเป็ นเรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่ องเหล่านี้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีเว้นแต่
กฎหมายหรื อข้อบังคับไม่ให้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าวหรื อในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่
ควรสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทาดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบ
ในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสี ยสาธารณะจากการสื่ อสารดังกล่าว
ผูส้ อบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนาเสนอรายงานฉบับนี้คือนายจิโรจ ศิริโรโรจน์

(นายจิโรจ ศิริโรโรจน์)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขที่ 5113
บริ ษทั กริ นทร์ ออดิท จากัด
กรุ งเทพมหานคร
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

บริ ษทั คาสเซ่อร์พีค โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน)
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งบแสดงฐานะการเงิน
บริษทั คาสเซ่ อร์ พีค โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2562

2561

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

6

25,079,067.92

12,118,254.32

7,938,668.90

4,899,733.88

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

7

212,584,075.47

282,186,453.81

130,781,135.59

168,324,146.36

- ธุรกิจตัดเย็บเสื้ อผ้า

8

235,404,613.47

278,347,198.62

156,003,599.67

190,223,299.97

- ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์

5, 9

211,703,726.97

241,422,655.40

110,670,238.57

118,354,699.25

เงินให้กูย้ มื ระยะยาวส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี

5, 10

เงินให้กูย้ มื ระยะสั้นและเงินทดรอง

5, 10

สิ นค้าคงเหลือ

รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน

-

30,000,000.00

-

30,000,000.00

24,506,110.00

202,812,768.00

42,106,110.00

220,412,768.00

709,277,593.83

1,046,887,330.15

447,499,752.73

732,214,647.46

สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น

5, 10

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม

10

เงินลงทุนระยะยาวอื่น

-

29,500,000.00

-

29,500,000.00

3,006,324.14

3,018,325.22

248,007,380.00

248,007,380.00

1,232,155.00

1,209,425.00

1,033,900.00

1,017,600.00

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

11

359,976,812.88

385,037,897.71

213,316,666.10

229,449,352.45

อสังหาริ มทรัพย์เพือ่ การลงทุน

12

57,616,665.68

58,560,552.20

58,018,320.68

58,962,207.20

เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน

13

66,312,098.82

23,219,120.93

45,375,524.73

21,357,243.28

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

17

184,600.25

2,129,537.44

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

16,521,555.13

16,489,070.46

8,437,898.26

7,439,333.42

รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน

504,850,211.90

519,163,928.96

574,189,689.77

595,733,116.35

1,214,127,805.73

1,566,051,259.11

1,021,689,442.50

1,327,947,763.81

รวมสิ นทรัพย์
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บริ ษทั คาสเซ่อร์พีค โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน)

-

-

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษทั คาสเซ่ อร์ พีค โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2562

2561

หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

14

414,263,483.99

515,899,585.74

355,142,787.69

391,951,367.82

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น

15

102,101,435.28

143,989,397.87

60,079,069.16

104,086,716.13

เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี

16

-

เงินกูย้ มื ระยะสั้น

5

-

ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย

2,914,644.89

รวมหนี้สินหมุนเวียน

7,040,000.00
-

94,807,000.00

92,847,000.00

-

-

519,279,564.16

666,928,983.61

510,028,856.85

588,885,083.95

หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

17

60,165,514.99

61,947,385.94

34,792,222.23

37,870,931.09

ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงาน

18

73,373,736.00

48,550,595.00

43,396,211.00

27,245,697.00

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

133,539,250.99

110,497,980.94

78,188,433.23

65,116,628.09

รวมหนีส้ ิ น

652,818,815.15

777,426,964.55

588,217,290.08

654,001,712.04

400,000,000.00

400,000,000.00

400,000,000.00

400,000,000.00

หุน้ สามัญ 40,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท

400,000,000.00

400,000,000.00

400,000,000.00

400,000,000.00

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ

164,000,000.00

164,000,000.00

164,000,000.00

164,000,000.00

31,839,616.42

31,839,616.42

31,839,616.42

31,839,616.42

ยังไม่ได้จดั สรร

(267,112,415.58)

(58,750,674.39)

(293,563,358.81)

(66,623,698.99)

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุน้

232,551,549.74

251,505,112.53

131,195,894.81

144,730,134.34

รวมส่วนของบริ ษทั ใหญ่

561,278,750.58

788,594,054.56

433,472,152.42

673,946,051.77

30,240.00

30,240.00

561,308,990.58

788,624,294.56

433,472,152.42

673,946,051.77

1,214,127,805.73

1,566,051,259.11

1,021,689,442.50

1,327,947,763.81

ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 40,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท
ทุนที่ออกและเรี ยกชาระแล้ว

กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว - ทุนสารองตามกฎหมาย

ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

-

บริ ษทั คาสเซ่อร์พีค โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน)

-
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งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษทั คาสเซ่ อร์ พีค โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
งบการเงินรวม

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
913,890,071.79
946,779,294.84
813,477,379.67
839,281,108.77
100,412,692.12
107,498,186.07

หมายเหตุ
5
5

2562
1,552,298,480.51
1,361,632,974.65
190,665,505.86

2561
1,590,150,059.76
1,386,166,355.76
203,983,704.00

5

1,805,928.23
13,078,595.11
2,395,309.55
207,945,338.75

2,430,890.95
626,399.66
2,714,045.11
209,755,039.72

2,341,065.30
8,959,680.87
1,667,478.15
113,380,916.44

3,968,098.55
13,782,643.94
125,248,928.56

53,929,626.84
133,405,678.18
205,915,000.00
32,766,042.70
426,016,347.72

66,925,100.71
127,775,856.84
33,214,974.74
227,915,932.29

35,528,746.37
81,578,803.57
205,915,000.00
29,749,940.71
352,772,490.65

50,417,788.72
82,107,257.80
29,366,092.21
161,891,138.73

10

12,001.08
(218,083,010.05)

876.50
(18,161,769.07)

(239,391,574.21)

(36,642,210.17)

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
20
กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาไรหรื อขาดทุน :
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริ ษทั ร่ วม
10
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาไรหรื อขาดทุน :
กาไร (ขาดทุน) จากการประมาณตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
18

5,341,411.93
(223,424,421.98)

(11,431,352.03)
(6,730,417.04)

(3,078,708.86)
(236,312,865.35)

(5,449,765.04)
(31,192,445.13)

รายได้จากการขาย
ต้นทุนขาย
กาไรขั้นต้ น
ดอกเบี้ยรับ
กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
รายได้อื่น
กาไรก่ อนค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนในการจัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ขาดทุนจากการด้อยค่าสิ นทรัพย์ - สุทธิ
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้จ่าย
ส่วนแบ่งขาดทุน (กาไร) จากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
กาไร (ขาดทุน) ก่ อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้

12

5
10
5

กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี - สุ ทธิจากค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้

-

-

-

-

(3,890,882.00)

-

(4,161,034.00)

-

(3,890,882.00)

-

(4,161,034.00)

-

กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

(227,315,303.98)

(6,730,417.04)

(240,473,899.35)

(31,192,445.13)

การแบ่ งปันกาไร (ขาดทุน)
ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี

(223,424,421.98)
(223,424,421.98)

(6,730,417.04)
(6,730,417.04)

(236,312,865.35)
(236,312,865.35)

(31,192,445.13)
(31,192,445.13)

การแบ่ งปันกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

(227,315,303.98)
(227,315,303.98)

(6,730,417.04)
(6,730,417.04)

(240,473,899.35)
(240,473,899.35)

(31,192,445.13)
(31,192,445.13)

(5.59)
40,000,000

(0.17)
40,000,000

(5.91)
40,000,000

(0.78)
40,000,000

กาไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
จานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่ วงนา้ หนัก (หุ้น)

46

บริ ษทั คาสเซ่อร์พีค โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน)

บริ ษทั คาสเซ่อร์พีค โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน)

47

251,505,112.53

232,551,549.74
31,839,616.42

-

164,000,000.00

232,551,549.74

400,000,000.00

(267,112,415.58)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(18,953,562.79)
(18,953,562.79)
18,953,562.79
-

-

-

โอนไปกาไรสะสม

561,278,750.58

30,240.00

561,308,990.58

-

(227,315,303.98)
(227,315,303.98)
(227,315,303.98)
-

-

-

รวมกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จสาหรับปี

-

(3,890,882.00)
(3,890,882.00)
(3,890,882.00)
-

-

-

กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่น

-

(223,424,421.98)
(223,424,421.98)
(223,424,421.98)

-

788,624,294.56

-

(6,730,417.04)

-

(6,730,417.04)

-

30,240.00

-

-

-

-

-

788,594,054.56

-

(6,730,417.04)

-

(6,730,417.04)

กาไร (ขาดทุน)

กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จสาหรับปี :

31,839,616.42

-

164,000,000.00

251,505,112.53

400,000,000.00

(58,750,674.39)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(22,110,103.59)
(22,110,103.59)

22,110,103.59

-

-

-

โอนไปกาไรสะสม

-

(6,730,417.04)

-

-

-

-

รวมกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จสาหรับปี

-

-

-

-

-

กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่น

(6,730,417.04)

-

-

-

795,354,711.60
30,240.00
795,324,471.60
-

273,615,216.12

273,615,216.12

(74,130,360.94)

31,839,616.42

164,000,000.00

400,000,000.00

ผูถ้ ือหุน้
ควบคุม
ของบริ ษทั
ส่วนของผูถ้ ือหุน้

ทางอ้อม

และอาคาร

ยังไม่ได้จดั สรร

ตามกฎหมาย

มูลค่าหุน้ สามัญ

และชาระแล้ว

รวมส่วนของ
ที่ไม่มีอานาจ
ของผูถ้ ือหุน้
ของ

ของบริ ษทั ร่ วม

การตีราคาที่ดิน

ทุนสารอง

ส่วนเกิน

ส่วนได้เสีย
รวมส่วน

องค์ประกอบอื่น

แปลงค่างบการเงิน

ส่วนเกินทุนจาก

ทุนที่ออก

กาไรสะสม

ส่วนของ

รวม

หน่วย : บาท

ผลต่างจากการ

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุน้

งบการเงินรวม

กาไร (ขาดทุน)

กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จสาหรับปี :

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

บริษทั คาสเซ่ อร์ พีค โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย

งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
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บริ ษทั คาสเซ่อร์พีค โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน)

433,472,152.42

(13,534,239.53)
131,195,894.81

(13,534,239.53)
131,195,894.81

13,534,239.53
(293,563,358.81)

31,839,616.42

-

โอนไปกาไรสะสม

164,000,000.00

(240,473,899.35)
(240,473,899.35)
-

-

รวมกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จสาหรับปี
400,000,000.00

(4,161,034.00)
(4,161,034.00)
-

-

กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(236,312,865.35)
(236,312,865.35)
-

-

673,946,051.77

-

(31,192,445.13)

-

(31,192,445.13)

705,138,496.90

กาไร (ขาดทุน)

กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จสาหรับปี :

31,839,616.42

144,730,134.34

164,000,000.00

144,730,134.34

400,000,000.00

(66,623,698.99)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(16,690,780.32)
(16,690,780.32)
16,690,780.32
-

-

-

-

โอนไปกาไรสะสม

-

-

-

รวมกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จสาหรับปี

(31,192,445.13)

-

-

-

กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่น

-

161,420,914.66
-

161,420,914.66

ของส่วนของผูถ้ ือหุน้
และอาคาร

-

(31,192,445.13)

(52,122,034.18)

ผูถ้ ือหุน้

องค์ประกอบอื่น
การตีราคาที่ดิน

-

31,839,616.42

ยังไม่ได้จดั สรร

รวมส่วนของ

รวม

หน่วย : บาท

ส่วนเกินทุนจาก

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุน้

-

164,000,000.00

ตามกฎหมาย

มูลค่าหุน้ สามัญ

และชาระแล้ว
400,000,000.00

ทุนสารอง

ส่วนเกิน

ทุนที่ออก

กาไรสะสม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาไร (ขาดทุน)

กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จสาหรับปี :

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

บริษทั คาสเซ่ อร์ พีค โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย

งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่ อ)

งบกระแสเงินสด
บริษทั คาสเซ่ อร์ พีค โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561

2562

2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้

(218,083,010.05)

(18,161,769.07)

(239,391,574.21)

(36,642,210.17)

71,420,816.34

(118,496,377.51)

37,685,076.37

(89,549,290.73)

- ธุรกิจตัดเย็บเสื้ อผ้า

46,584,175.22

(45,691,204.45)

36,613,451.33

(38,406,644.27)

- ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์

29,808,163.50

8,753,259.83

7,684,460.68

(10,474,218.91)

37,226.50

4,541.50

10,881.50

(14,928.50)

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิม่ ขึ้น (ลดลง)

(41,349,719.45)

41,644,265.83

(44,101,756.95)

41,109,016.39

ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงาน

23,371,523.00

7,932,899.00

13,376,880.00

4,119,472.00

ค่าเสื่ อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี

35,475,826.44

38,748,197.97

24,723,250.24

28,352,867.26

ขาดทุน (กาไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้น

407,747.08

4,872,223.60

1,816,741.11

3,478,188.79

ส่วนแบ่งขาดทุน (กาไร) จากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

12,001.08

876.50

(3,641,590.07)

(1,244,354.71)

(2,393,751.03)

1,753,389.96

205,915,000.00

37,072.95

205,915,000.00

37,072.95

ค่าเผื่อ (โอนกลับ) การด้อยค่าเงินลงทุนระยะยาวอื่น

(22,730.00)

310,045.00

(16,300.00)

273,300.00

ขาดทุน (กาไร) จากการขายสินทรัพย์

(54,357.85)

(9,344.79)

(53,720.23)

(9,344.79)

ปรับรายการที่กระทบกาไร (ขาดทุน) เป็ นเงินสดรับ (จ่าย)
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิม่ ขึ้น) ลดลง
สินค้าคงเหลือ (เพิม่ ขึ้น) ลดลง

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิม่ ขึ้น) ลดลง

ค่าเผื่อ (โอนกลับ) การลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ - ธุรกิจตัดเย็บเสื้ อผ้า
ค่าเผื่อ (โอนกลับ) หนี้สงสัยจะสูญ/ หนี้สูญ

กาไรจากการขายอสังหาริ มเพือ่ การลงทุน

-

เงินปันผลรับ

-

ดอกเบี้ยรับ

(167,000.00)

-

-

-

(12,193,869.00)

-

(150,000.00)

(1,805,928.23)

(2,430,890.95)

(2,341,065.30)

(3,974,052.44)

31,287,082.11
179,362,225.62

31,703,047.76
(52,194,511.54)

29,048,634.36
68,576,207.87

28,666,940.01
(83,624,311.45)

จ่ายหนี้สินไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงาน

(2,439,264.00)

(2,514,000.00)

(1,387,400.00)

(1,487,000.00)

ภาษีเงินได้จ่ายออก

(3,186,234.23)

(1,400,268.20)

(833,490.36)

(717,991.49)

ภาษีเงินได้รับคืน

1,028,778.24

906,417.53

174,765,505.63

(55,202,362.21)

ดอกเบี้ยจ่าย
รวมการปรับปรุ งจากการกระทบยอดกาไร (ขาดทุน)
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดาเนินงาน

เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน

66,355,317.51

บริ ษทั คาสเซ่อร์พีค โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน)

597,975.22
(85,231,327.72)
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งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
บริษทั คาสเซ่ อร์ พีค โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562

2561

1,861,280.57

1,813,810.70

2562

2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
รับดอกเบี้ย
รับเงินปันผล

-

เงินให้กูย้ มื และเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

-

167,000.00
-

2,891,093.93
-

3,187,383.14
150,000.00

(29,015,097.58)

(62,214,231.12)

รับคืนเงินให้กยู้ มื และเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

30,000,000.00

40,000,000.00

59,015,097.58

107,421,539.52

เงินสดจ่ายซื้ อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

(9,320,295.07)

(20,490,209.92)

(7,495,992.35)

(13,320,650.59)

54,833.85

9,345.79

54,071.23

9,345.79

เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายซื้ ออสังหาริ มทรัพย์เพือ่ การลงทุน

-

เงินสดรับจากการขายสังหาริ มทรัพย์เพือ่ การลงทุน

-

เงินสดจ่ายซื้ อสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน

(326,992.00)

(22,925.00)
-

-

(22,925.00)

-

24,287,500.00

(326,992.00)

-

เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันลดลง (เพิม่ ขึ้น)

(43,092,977.89)

(17,993,488.47)

(24,018,281.45)

(17,991,795.45)

เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน

(20,824,150.54)

3,483,533.10

1,103,899.36

41,506,166.29

(32,153,998.05)

(31,082,613.02)

(29,143,726.17)

(27,511,507.63)

(101,786,543.44)

73,708,332.90

(37,236,555.68)

78,733,511.80

-

(29,490,000.00)

(53,616,508.57)

-

31,450,000.00

34,216,508.57

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายดอกเบี้ย
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิม่ ขึ้น (ลดลง)
ชาระคืนเงินกูย้ มื และเงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

(7,040,000.00)

รับเงินกูย้ มื และเงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

-

ชานะคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

-

เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

(11,960,000.00)

-

-

(140,980,541.49)

30,665,719.88

(64,420,281.85)

31,822,004.17

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) - สุ ทธิ

12,960,813.60

(21,053,109.23)

3,038,935.02

(11,903,157.26)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้ นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี

12,118,254.32
25,079,067.92

33,171,363.55
12,118,254.32

4,899,733.88
7,938,668.90

16,802,891.14
4,899,733.88

ข้ อมูลงบกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิม่ เติม :
รายการที่ไม่กระทบเงินสด
ปี 2561
บริ ษทั ได้โอนอสังหาริ มทรัพย์เพือ่ การลงทุนมาแสดงไว้ภายใต้สินค้าคงเหลือ -ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์จานวน 49.43 ล้านบาท ในงบการเงินรวม และ 37.34 ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริ ษทั คาสเซ่อร์พีค โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท คาสเซ่ อร์ พคี โฮลดิง้ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
1 ข้ อมูลทั่วไป
บริ ษทั คาสเซ่ อร์ พีค โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) จดทะเบี ยนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2537 ทะเบียนนิ ติบุคคล
ประเภทบริ ษทั มหาชนจากัด เลขที่ 0107537001056 ตั้งอยูเ่ ลขที่ 899 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแค เขตบางแค กรุ งเทพมหานคร
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย (“กลุ่มบริ ษทั ”) ประกอบธุรกิจตัดเย็บเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปเพื่อส่งออกและธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
2 เกณฑ์ ในการจัดทางบการเงินรวม
งบการเงินรวมได้รวมงบการเงินของบริ ษทั คาสเซ่ อร์ พีค โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย (รวมกันเรี ยกว่า “กลุ่ม
บริ ษทั ”) บริ ษทั ย่อยเป็ นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมทั้งทางตรงและทางอ้อมของบริ ษทั การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อบริ ษทั มีอานาจควบคุม
ทั้งทางตรงและทางอ้อมในนโยบายทางการเงินและการดาเนินงาน ดังนี้
จดทะเบียน
อัตราส่วนของการถือหุ้น
บริ ษทั ย่อย
2562
2561
ประเภทธุรกิจ
ในประเทศ
ทางตรง :
บริ ษทั ซี.พี.จี. การ์เมนท์ จากัด

ตัดเย็บเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ป
เพื่อการส่งออก

ไทย

99.94

99.94

บริ ษทั คาสเซ่อร์พีค เรี ยลเอสเตท จากัด
ทางอ้อม :
บริ ษทั ซัน พร็ อพเพอร์ต้ ี จากัด

อสังหาริ มทรัพย์

ไทย

99.99

99.99

อสังหาริ มทรัพย์

ไทย

99.98

99.98

บริ ษทั เอกธนา พร็ อพเพอร์ต้ ี จากัด

อสังหาริ มทรัพย์

ไทย

99.98

99.98

การลงทุนซึ่งบริ ษทั มีอิทธิพลอย่างเป็ นสาระสาคัญจะแสดงเป็ น “เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม” โดยบันทึกตามวิธีส่วนได้เสี ยในงบ
การเงินรวม และบันทึกตามวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ
3 เกณฑ์การจัดทางบการเงิน
3.1 เกณฑ์การถือปฏิบัติ
งบการเงินนี้จดั ทาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ
(“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
ในระหว่างปี กลุ่ มบริ ษทั ได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงิ น และการตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับ
ปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2561) และฉบับใหม่ จานวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหา เท่า
เทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็ นการอธิบายให้ชดั เจนเกี่ยวกับ วิธีปฏิบตั ิทางการบัญชีและ
การให้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน การนามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิน้ ีไม่มีผลกระทบอย่าง
เป็ นสาระสาคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริ ษทั อย่างไรก็ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซ่ ึงได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการ
สาคัญ สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง รายได้จากสัญญาที่ทากับลูกค้า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2560)
เรื่ อง สัญญาก่อสร้าง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2560)

เรื่ อง รายได้

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2560)

เรื่ อง รายได้ – รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริ การ
โฆษณา
เรื่ อง โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้า

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2560)

เรื่ อง สัญญาสาหรับการก่อสร้างอสังหาริ มทรัพย์
เรื่ อง การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า

กิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 กับสัญญาที่ทากับลูกค้าทุกสัญญา ยกเว้นสัญญาที่อยู่ในขอบเขต
ของมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น มาตรฐานฉบับนี้ได้กาหนดหลักการ 5 ขั้นตอนสาหรับการรับรู ้รายได้ที่เกิดขึ้นจากสัญญาที่ทากับลูกค้า
โดยกิจการจะรับรู ้รายได้ในจานวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่ งตอบแทนที่กิจการคาดว่าจะมีสิทธิ ได้รับจากการแลกเปลี่ยนสิ นค้าหรื อบริ การที่
ได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้า และกาหนดให้กิจการต้องใช้ดุลยพินิจและพิจารณาข้อเท็จจริ งและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการพิจารณา
ตามหลักการในแต่ละขั้นตอน
มาตรฐานฉบับนี้ไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสาคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริ ษทั
ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรื อหลัง วันที่ 1 มกราคม
2563
สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่
และฉบับปรับปรุ ง ซึ่ งจะมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็ นการอธิบายให้ชดั เจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบตั ิทางบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน ยกเว้น
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ดงั ต่อไปนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสาคัญซึ่ งสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่ องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่ องมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จานวน 5 ฉบับ ได้แก่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7
การเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน
ฉบับที่ 9
เครื่ องมือทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 32
การแสดงรายการเครื่ องมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16
การป้องกันความเสี่ ยงของเงินลงทุนสุ ทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
ฉบับที่ 19
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กาหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่าเครื่ องมือทาง
การเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรื อราคาทุนตัดจาหน่ ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตาม
สัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการคานวณการด้อยค่าของเครื่ องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิด
ของผลขาดทุน ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิ ดเผย
ข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน และเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้ มีผลบังคับใช้ จะทาให้มาตรฐานการบัญชี การตีความ
มาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีบางฉบับที่มีผลบังคับใช้อยูใ่ นปัจจุบนั ถูกยกเลิกไป
ปัจจุบนั ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั อยูร่ ะหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปี ที่เริ่ มนามาตรฐานกลุ่มดังกล่าว
มาถือปฏิบตั ิ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่ อง สัญญาเช่า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่ อง สัญญาเช่า และการตีความมาตรฐาน
บัญชีที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานฉบับนี้ ได้กาหนดหลักการของการรับรู ้ รายการ การวัดมูลค่า การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลของ
สัญญาเช่า และกาหนดให้ผเู ้ ช่ารับรู ้สินทรัพย์และหนี้สินสาหรับสัญญาเช่าทุกรายการที่มีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่
สิ นทรัพย์อา้ งอิงนั้นมีมูลค่าต่า
การบัญชี สาหรับผูใ้ ห้ เช่ าไม่มีการเปลี่ ย นแปลงอย่างมีสาระสาคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 ผูใ้ ห้เช่ ายังคงต้องจัด
ประเภทสัญญาเช่าเป็ นสัญญาเช่าดาเนินงานหรื อสัญญาเช่าเงินทุนโดยใช้หลักการเช่นเดียวกันกับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17
กลุ่มบริ ษทั คาดว่าจะนามาตรฐานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบตั ิโดยรับรู ้ผลกระทบสะสมของการนามาตรฐานรายงานทาง
การเงินฉบับนี้ มาถื อปฏิบัติใช้ครั้งแรกโดยการปรับปรุ งกับกาไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินปี
ก่อนที่แสดงเปรี ยบเทียบ
ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั คาดว่าการนามาตรฐานการบัญชีดงั กล่าวมาใช้ จะมี ผลกระทบต่องบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 1
มกราคม 2563 คือ สิ นทรัพย์ของกลุ่มบริ ษทั มีจานวนเพิ่มขึ้นรวมทั้งสิ้ นประมาณ 46.21 ล้านบาท และเฉพาะของบริ ษทั ประมาณ 22.99
ล้านบาท และหนี้ สินของกลุ่มบริ ษทั มีจานวนเพิ่มขึ้นรวมทั้งสิ้ นประมาณ 46.21 ล้านบาท และเฉพาะของบริ ษทั ประมาณ 22.99 ล้าน
บาท
3.2 เกณฑ์การวัดมูลค่า
งบการเงิ นได้จัดท าขึ้น โดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน ยกเว้นตามที่ เปิ ดเผยไว้ใน
นโยบายการบัญชี
3.3 สกุลเงินที่ใช้ ในการดาเนินงานและนาเสนองบการเงิน
งบการเงินนี้จดั ทาและแสดงหน่วยเงินตราเป็ นเงินบาทซึ่งเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงานของกลุ่มบริ ษทั
3.4 การประมาณการและใช้ วิจารณญาณ
ในการจัด ทางบการเงิน ให้ เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ผูบ้ ริ ห ารต้องใช้วิจารณญาณ การประมาณและข้อ
สมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการกาหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจานวนเงินที่เกี่ยวกับ สิ นทรัพย์ หนี้สิน รายได้
และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างจากที่ประมาณไว้
ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทางบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะ
บันทึกในงวดบัญชีที่ประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวนและงวดในอนาคตที่ได้รับผลกระทบ
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4 นโยบายการบัญชีที่สาคัญ
4.1 รายได้
4.1.1 ขายสิ นค้าและบริ การ
นโยบายการบัญชีสาหรับการรับรู ้รายได้ในปี 2562
รายได้รับรู ้เมื่อลูกค้ามีอานาจควบคุมในสิ นค้าหรื อบริ การด้วยจานวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่ งตอบแทนที่กลุ่มบริ ษทั คาดว่าจะมี
สิ ทธิได้รับซึ่งไม่รวมจานวนเงินที่เก็บแทนบุคคลที่สาม ภาษีมูลค่าเพิ่มและแสดงสุ ทธิจากส่วนลดการค้า และส่วนลดตามปริ มาณ
รายได้จากการขายสิ นค้ารับรู ้เมื่ อลูกค้ามี อานาจควบคุมในสิ นค้าซึ่ งโดยทั่วไปเกิดขึ้นเมื่ อมีการส่ งมอบสิ นค้าให้กบั ลูกค้า
สาหรับสัญญาที่ให้สิทธิ ลูกค้าในการคืนสิ นค้า รายได้จะรับรู ้ในจานวนที่มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ในระดับสู งมากว่าจะไม่มีการ
กลับรายการอย่างมีนยั สาคัญของรายได้ที่รับรู ้สะสม ดังนั้น รายได้ที่รับรู ้จะปรับปรุ งด้วยประมาณการรับคืนสิ นค้าซึ่ งประมาณการจาก
ข้อมูลในอดีต
รายได้จากการให้บริ การรับรู ้ตลอดช่ วงเวลาหนึ่ ง โดยอ้างอิงกับขั้นความสาเร็ จเมื่อได้ให้บริ การ ขั้นความสาเร็ จของงาน
ประเมินโดยใช้วิธีอตั ราส่ วนของต้นทุนที่เกิดขึ้นแล้วจนถึงปั จจุบนั กับประมาณการต้นทุนทั้งสิ้ น ต้นทุนที่เกี่ยวข้องรับรู ้ในกาไรหรื อ
ขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
นโยบายการบัญชีสาหรับการรับรู ้รายได้ในปี 2561
รายได้จากการขายสิ นค้ารับรู ้เมื่อบริ ษทั ได้โอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนที่เป็ นสาระสาคัญของความเป็ นเจ้าของสิ นค้าให้กบั
ผูซ้ ้ือแล้ว
รายได้จากการให้บริ การรับรู ้เมื่อได้ให้บริ การแล้วเสร็ จ
4.1.2 รายได้จากการขายโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
รายได้จากการขายโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์รับรู ้เมื่องานก่อสร้างเสร็ จตามสัญญาและได้โอนกรรมสิ ทธิ์ให้กบั ผูซ้ ้ือแล้ว
4.1.3 ดอกเบี้ยรับถือเป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคานึงถึงระยะเวลาและอัตราผลตอบแทนที่แท้จริ ง
4.1.4 รายได้ค่าเช่ารับรู ้ตามระยะเวลาของสัญญาเช่า
4.1.5 รายได้เงินปันผลรับรู ้เมื่อมีสิทธิได้รับเงินปันผล
4.1.6 รายได้อื่นรับรู ้ตามเกณฑ์คงค้าง
4.2
ค่าใช้ จ่าย
4.2.1 ค่าใช้จ่ายรับรู ้ตามเกณฑ์คงค้าง
4.2.2 รายจ่ายตามเกณฑ์ภายใต้สัญญาเช่าดาเนินงานบันทึกในกาไรขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
4.2.3 ต้นทุนทางการเงินประกอบด้วยดอกเบี้ยจ่ายของเงินกูย้ ืมและประมาณการหนี้สินส่วนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที่ผา่ นไป และสิ่ ง
ตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่าย ต้นทุนการกูย้ ืมที่ไม่ได้เกี่ยวกับการได้มา การก่อสร้างหรื อการผลิตสิ นทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข รับรู ้ในกาไร
หรื อขาดทุนโดยใช้วิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
4.3
ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับปี ประกอบด้วย ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ของงวด
ปั จจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี รับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนเว้นแต่ในส่ วนที่ เกี่ ยวกับรายการที่ เกี่ยวข้องในการรวมธุ รกิ จ หรื อ
รายการที่รับรู ้โดยตรงในส่วนของผูถ้ ือหุ้นหรื อกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
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ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั ได้แก่ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายชาระหรื อได้รับชาระ โดยคานวณจากกาไรหรื อขาดทุนประจาปี ที่ตอ้ ง
เสี ยภาษี โดยใช้อตั ราภาษีที่ประกาศใช้หรื อที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน ตลอดจนการปรับปรุ งทางภาษีที่เกี่ยวกับรายการในปี
ก่อนๆ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญ ชี บันทึ กโดยคานวณจากผลแตกต่างชั่วคราวที่ เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์และ
หนี้สินและจานวนที่ใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู ้เมื่อเกิดจากผลแตกต่างชัว่ คราวต่อไปนี้ การ
รับรู ้ ค่าความนิ ยมในครั้ งแรก การรับ รู ้สิน ทรั พย์ห รื อหนี้ สิน ในครั้งแรกซึ่ งเป็ นรายการที่ ไม่ใช่ การรวมธุ รกิ จและรายการนั้น ไม่ มี
ผลกระทบต่อกาไรขาดทุนทางบัญชีหรื อทางภาษี และผลแตกต่างที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและกิจการร่ วมค้าหากเป็ นไป
ได้ว่าจะไม่มีการกลับรายการในอนาคตอันใกล้
การวัดมูลค่าของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตอ้ งสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษีที่จะเกิดจากลักษณะวิธีการที่กลุ่มบริ ษทั คาดว่า
จะได้รับผลประโยชน์จากสิ นทรัพย์หรื อจะจ่ายชาระหนี้สินตามมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่สิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวดั มูลค่าโดยใช้อตั ราภาษีที่คาดว่าจะใช้กบั ผลแตกต่างชัว่ คราวเมื่อมีการกลับรายการโดยใช้อตั รา
ภาษีที่ประกาศใช้หรื อที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลบได้เมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายที่
จะนาสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั มาหักกลบกับหนี้ สินภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้น้ ี ประเมินโดยหน่ วยงาน
จัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันสาหรับหน่วยภาษีเดียวกันหรื อหน่วยภาษีต่างกัน สาหรับหน่วยภาษีต่างกันนั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่าย
ชาระหนี้สินและสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั ด้วยยอดสุ ทธิหรื อตั้งใจจะรับคืนสิ นทรัพย์และจ่ายชาระหนี้สินในเวลาเดียวกัน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากาไรเพื่อเสี ยภาษีในอนาคตจะมี
จานวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวดังกล่าว สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่
รายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริ ง
4.4
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วยเงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรี ยก และเงินลงทุนระยะสั้นที่มี
สภาพคล่องสู ง
เงินฝากที่มีขอ้ จากัดในการใช้ แสดงไว้เป็ นสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
4.5
ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ ื่น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นแสดงด้วยมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับภายหลังจากหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญได้
มีการประมาณสาหรับลูกหนี้ที่คา้ งชาระนานและคาดว่าจะเรี ยกเก็บเงินไม่ได้โดยการประเมินของผูบ้ ริ หาร หนี้สูญที่เกิดขึ้นในระหว่างปี
ตัดเป็ นค่าใช้จ่ายทันทีที่เกิดขึ้น
4.6
สินค้าคงเหลือ
ธุรกิจตัดเย็บเสื้ อผ้า
สิ นค้าคงเหลือบันทึกตามราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิที่คาดว่าจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ากว่า โดยราคาทุนคานวณ ดังนี้
- สิ นค้าสาเร็ จรู ปและสิ นค้าระหว่างผลิตบันทึกตามราคาทุนวิธีเฉพาะเจาะจงแต่ละงานสัง่ ผลิต
- วัตถุดิบและวัสดุบนั ทึกตามราคาทุนวิธีถวั เฉลี่ยเคลื่อนที่
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
โครงการอสังหาริ มทรัพย์ระหว่างการพัฒนาบันทึกตามราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่คาดว่าจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ากว่า ราคาทุน
ประกอบด้วยต้นทุนในการได้มาซึ่งที่ดิน ต้นทุนการพัฒนาที่ดิ น ต้นทุนการก่อสร้างโครงการ ระบบสาธารณู ปโภค ค่าบริ หารโครงการ
และต้นทุนการกูย้ ืมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับโครงการโดยตรง
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4.7

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่ วม
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมบันทึ กด้วยวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ และเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมบันทึก
ด้วยวิธีส่วนได้เสี ยในงบการเงินรวม
4.8
เงินลงทุนระยะยาว
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม ผลต่างระหว่างราคาตามบัญชีกบั มูลค่ายุติธรรม จะแสดงเป็ นกาไร
และขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นในส่วนของผูถ้ ือหุ้น
กลุ่มบริ ษทั จะมีการพิจารณาการด้อยค่าของเงินลงทุนเมื่ อมีขอ้ บ่งชี้ ว่าเงินลงทุนนี้ อาจจะมีการด้อยค่าเกิดขึ้น ผลขาดทุนจาก
การ ด้อยค่าที่เกิดขึ้นของเงินลงทุน แสดงเป็ นค่าใช้จ่ายในกาไรหรื อขาดทุนทันที
4.9 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
อุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า
ที่ ดิน และอาคารที่ แสดงด้วยราคาที่ ตีใหม่ ราคาที่ ตีใหม่ห มายถึ งมูลค่ ายุติ ธรรมซึ่ งกาหนดจากการเกณฑ์การใช้งานของ
สิ นทรัพย์ที่มีอยู่จริ ง ณ วันที่มีการตีราคาใหม่หกั ด้วยค่าเสื่ อมราคาสะสมที่คานวณจากมูลค่ายุติธรรมในภายหลังจากนั้นและค่าเผื่อการ
ด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรง ที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสิ นทรัพย์ ต้นทุนของการก่อสร้างสิ นทรัพย์ที่กิจการก่อสร้างเอง
รวมถึงต้นทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสิ นทรัพย์เพื่อให้สิ นทรัพย์น้ นั อยูใ่ นสภาพที่
พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้นทุนในการรื้ อถอน การขนย้าย การบูรณะสถานที่ต้งั ของสิ นทรัพย์และต้นทุนการกูย้ ืม สาหรับ
เครื่ องมือที่ควบคุมโดยลิขสิ ทธิ์ ซอฟแวร์ ซ่ ึงไม่สามารถทางานได้โดยปราศจากลิขสิ ทธิ์ซอฟแวร์น้ นั ให้ถือว่า ลิขสิ ทธิ์ ซอฟแวร์ดงั กล่าว
เป็ นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์
กาไรหรื อขาดทุนจากการจาหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิ่ งตอบแทนสุ ทธิ ที่ได้รับจากการจาหน่ายกับ
มูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรู ้สุทธิเป็ นรายได้อื่นในกาไรขาดทุน เมื่อมีการขายสิ นทรัพย์ที่ตีราคาใหม่ จานวน
เงินที่บนั ทึกอยูใ่ นส่วนเกินทุนจากการตีราคาของสิ นทรัพย์จะถูกโอนไปยังกาไรสะสม
ค่าเสื่ อมราคาจะบันทึกในกาไรหรื อขาดทุน ซึ่ งคานวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสิ นทรัพย์แต่ละ
รายการ ประมาณการอายุการใช้งานของสิ นทรัพย์แสดงได้ดงั นี้
ส่วนปรับปรุ งที่ดิน
20 - 40
ปี
อาคารและส่วนที่ตีราคาเพิ่ม
20 - 40
ปี
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
5 - 10
ปี
เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้สานักงาน
5 - 10
ปี
สิ่ งปลูกสร้างอื่น
20
ปี
ยานพาหนะ
5 - 10
ปี
วิธีการคิดค่าเสื่ อมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยที่สุดทุกสิ้นรอบปี บัญชี
และปรับปรุ งตามความเหมาะสม
4.10 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนได้แก่ อสังหาริ มทรัพย์ที่ถือครองเพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าหรื อจากมูลค่าที่เพิ่มขึ้นหรื อ
ทั้งสองอย่าง ทั้งนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อขายตามปกติธุรกิจหรื อใช้ในการผลิตหรื อจัดหาสิ นค้าหรื อให้บริ การหรื อใช้ในการบริ หารงาน
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อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนแสดงในราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า
ต้นทุนรวมค่าใช้จ่ายทางตรงเพื่อให้ได้มาซึ่ งอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ต้นทุนการก่อสร้างที่กิจการก่อสร้างเองรวมถึง
ต้นทุนวัตถุดิบ ค่าแรงทางตรงและต้นทุนทางตรงอื่นเพื่อให้อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและรวมถึงต้นทุน
การกูย้ ืม
ค่าเสื่ อมราคาจะบันทึกในกาไรหรื อขาดทุน ซึ่ งคานวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสิ นทรัพย์แต่ละ
รายการ ประมาณการอายุการใช้งานของสิ นทรัพย์แสดงได้ดงั นี้
อาคารและสิ่ งปลูกสร้างอื่น
20
ปี
วิธีการคิดค่าเสื่ อมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยที่สุดทุกสิ้นรอบปี บัญชี
และปรับปรุ งตามความเหมาะสม
4.11 การด้ อยค่าของสินทรัพย์
ยอดสิ นทรัพย์คงเหลือตามบัญชีได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่ในรายงานว่ามีขอ้ บ่งชี้ เรื่ องการด้อยค่าหรื อไม่ ในกรณี ที่มีขอ้
บ่งชี้จะทาการประมาณมูลค่าสิ นทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืนโดยจะรับรู ้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์หรื อ
มูลค่าตามบัญชีของหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดสู งกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในกาไรขาดทุน
การคานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงราคาขายของสิ นทรัพย์ หรื อมูลค่าจากการใช้ข องสิ นทรัพย์ แล้วแต่มูลค่าใดจะสู งกว่าใน
การประเมินมูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้อตั ราคิด
ลดก่อนคานวณภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปั จจุบนั ซึ่ งแปรไปตามเวลาและความเสี่ ยงที่มีต่อสิ นทรัพย์
สาหรับสิ นทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดเงินสดซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นหน่ วยแยกอิสระจากสิ นทรัพย์อื่นๆ ให้พิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนให้
สอดคล้องกับหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์น้ นั มีความเกี่ยวข้องด้วย
การกลับรายการด้อยค่า
กลุ่มบริ ษทั จะกลับรายการบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่า หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ในการคานวณมูลค่าที่คาดว่า
จะได้รับคืน
กลุ่มบริ ษทั จะกลับรายการบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าเพียงเพื่อให้มูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชี
ภายหลังหักค่าเสื่ อมราคาหรื อค่าตัดจาหน่ าย เช่ นเดี ยวกับในกรณี ที่ไม่เคยมีการบันทึ กขาดทุน จากการด้อยค่ามาก่ อน รายการกลับ
รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะบันทึกเป็ นรายได้ในกาไรหรื อขาดทุน
4.12 เจ้ าหนีก้ ารค้าและเจ้ าหนีอ้ ื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อนื่ แสดงในราคาทุน
4.13 ผลประโยชน์ พนักงาน
ผลประโยชน์พนักงานของกลุ่มบริ ษทั คานวณโดยการประมาณยอดผลประโยชน์ในอนาคต (เงินชดเชยให้ออกจากงาน เมื่อ
เกษียณอายุ) ที่ เกิ ดจากการทางานของพนักงานในปั จจุบันและงวดก่อนได้บนั ทึ กในงบการเงินคานวณโดยวิธีคิดลดแต่ละหน่ วยที่
ประมาณการไว้ เพื่อให้เป็ นมูลค่าปัจจุบนั ซึ่งคานวณโดยนักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้กาไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักการคณิ ตศาสตร์ประกันภัยทั้งหมดที่เกิดขึ้นในรายการกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น และรับรู ้ค่าใช้จ่ายของโครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้ในกาไรหรื อขาดทุน
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ผลประโยชน์ระยะสั้น
ภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานวัดมูลค่าโดยมิ ได้คิดลดกระแสเงินสดและรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อพนักงาน
ทางานให้
4.14 ประมาณการหนีส้ ิน
ประมาณการหนี้สินจะรับรู ้ก็ต่อเมื่อกลุ่มบริ ษทั มีภาระหนี้สินตามกฎหมายที่เกิดขึ้นในปั จจุบนั หรื อที่ก่อตัวขึ้นอันเป็ นผลมา
จากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อชาระภาระหนี้สินดังกล่าว
ประมาณการหนี้สินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตโดยใช้อตั ราคิดลดในตลาดปัจจุบนั ก่อนคานึงถึงภาษีเงินได้
เพื่อให้สะท้อนจานวนที่อาจประเมินได้ในตลาดปั จจุบนั ซึ่ ง แปรไปตามเวลาและความเสี่ ยงที่มีต่อหนี้ สิน ประมาณการหนี้ สินส่ วนที่
เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที่ผา่ นไปรับรู ้เป็ นต้นทุนทางการเงิน
4.15 รายการบัญชีที่เป็ นเงินตราต่ างประเทศ
รายการบัญชีที่เป็ นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
สิ นทรัพย์และหนี้สินที่เป็ นตัวเงินและเป็ นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่รายงาน แปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน
ณ วันนั้น กาไรหรื อขาดทุนจากการแปลงค่าบันทึกในกาไรหรื อขาดทุน
สิ นทรัพย์และหนี้สินที่ไม่เป็ นตัวเงินซึ่งเกิดจากรายการบัญชีที่เป็ นเงินตราต่างประเทศซึ่งบันทึกตามเกณฑ์ราคาทุนเดิม แปลง
ค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
รายได้และค่าใช้จ่ายของกิจการในต่างประเทศ แปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยนที่ใกล้เคียงกับอัตรา ณ วันที่เกิด
รายการ
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการแปลงค่าบันทึกในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น และแสดงเป็ นรายการผลต่างจากอัตรา
แลกเปลี่ยนในส่วนของผูถ้ ือหุ้น จนกว่ามีการจาหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป
4.16 เครื่ องมือทางการเงิน
สิ นทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินให้กยู้ ืม และลูกหนี้
การค้า หนี้ สิ นทางการเงิน ที่ แสดงในงบแสดงฐานะการเงิ นประกอบด้วยเงิน เบิ กเกิ น บัญ ชี ธนาคาร เจ้าหนี้ การค้า และเงิ นกู้ยืม ซึ่ ง
นโยบายการบัญชีเฉพาะสาหรับรายการแต่ละรายการได้เปิ ดเผยแยกไว้แต่ละหัวข้อที่เกี่ยวข้อง กลุ่มบริ ษทั ได้ทาสัญญาซื้ อขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า เพื่อป้ องกันความเสี่ ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนโดยสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจะ
กาหนดอัตราแลกเปลี่ยนในอนาคตที่สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ จะได้รับหรื อต้องจ่ายชาระ ยอดคงเหลือในสัญญา
ซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่ยงั ไม่ครบกาหนด ณ วันสิ้ นงวด จะถูกปรับมูลค่าให้แสดงในราคาตลาดโดยเปรี ยบเทียบอัตรา
แลกเปลี่ยนตามสัญญากับอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่มีอายุคงเหลือเดียวกัน ณ วันที่ใน
รายงาน กาไรหรื อขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินตราต่างประเทศจะรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน
4.17 กาไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้นขั้นพื้นฐาน
การคานวณกาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน คานวณโดยการหารกาไร (ขาดทุน) สาหรับปี ที่เป็ นส่วนของผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั
ด้วยจานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักที่มีอยูใ่ นระหว่างปี บริ ษทั ไม่มีหุ้นสามัญเทียบเท่าอื่นเพื่อนามาคานวณกาไรต่อหุ้นปรับลด
4.18 รายงานทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน
ผลการดาเนินงานของส่ วนงานที่รายงานต่อคณะกรรมการบริ หารของกลุ่มบริ ษทั (ผูม้ ีอานาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดาเนินงาน)
จะแสดงถึงรายการที่เกิดขึ้นจากส่วนงานดาเนินงานนั้นโดยตรง รวมถึงรายการที่ได้รับการปั นส่วนอย่างสมเหตุสมผล

58

บริ ษทั คาสเซ่อร์พีค โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
4.19

การประมาณมูลค่ายุติธรรม
กลุ่มบริ ษทั ประมาณมูลค่ายุติธรรมสาหรับที่ดิน อาคารและอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน โดยมูลค่ายุติธรรมสามารถจาแนก
ตามวิธีประมาณมูลค่าความแตกต่างของระดับข้อมูลได้ดงั นี้
- ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่างเดียวกัน (ข้อมูลระดับ 1)
- ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้ อขายซึ่ งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1 ทั้งที่สามารถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลราคา)
หรื อโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่คานวณมาจากราคา) สาหรับสิ นทรัพย์น้ นั หรื อหนี้สินนั้น (ข้อมูลระดับที่ 2)
- ข้อมูลสาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินซึ่ งไม่ได้มาจากข้อมูลที่ สามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลที่ ไม่สามารถสังเกตได้)
(ข้อมูลระดับที่ 3)
กลุ่มบริ ษทั ได้เปิ ดเผยวิธีการประมาณมูลค่ายุติธรรมของรายการที่กล่าวข้างต้นไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่เกี่ยวข้อง
5 รายการระหว่างกัน
5.1 ลักษณะความสัมพันธ์ ของกิจการ
ชื่อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลักษณะความสัมพันธ์
บริ ษทั ซี.พี.จี. การ์เมนท์ จากัด
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั คาสเซ่อร์พีค เรี ยลเอสเตท จากัด
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั เอกธนา พร็ อพเพอร์ต้ ี จากัด
บริ ษทั ย่อยโดยการถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริ ษทั
คาสเซ่อร์พีค เรี ยลเอสเตท จากัด
บริ ษทั ซัน พร็ อพเพอร์ต้ ี จากัด
บริ ษทั ย่อยโดยการถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริ ษทั
คาสเซ่อร์พีค เรี ยลเอสเตท จากัด
บริ ษทั อุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ คาสเซ่อร์พีค จากัด
บริ ษทั ร่ วม
Yueyang Fengli Pulp & Paper Industry Co., Ltd.
บริ ษทั ร่ วมโดยการถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริ ษทั
อุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ คาสเซ่อร์พีค จากัด
5.2 รายการระหว่างกันที่มีสาระสาคัญที่เกิดขึน้ ในระหว่างปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังนี้

ขาย - วัตถุดิบและค่าแรง
บริ ษทั ซี.พี.จี. การ์เม้นท์ จากัด
ดอกเบีย้ รับ
บริ ษทั ซี.พี.จี. การ์เมนท์ จากัด
Yueyang Fengli Pulp & Paper Industry Co., Ltd.
รวม

นโยบาย
กาหนด
การ
(1)
ราคา

งบการเงินรวม
2562
2561

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

-

-

16,712,147.34

11,136,470.35

1,627,693.68
1,627,693.68

2,330,964.13
2,330,964.13

575,700.43
1,627,693.68
2,203,394.11

1,564,877.14
2,330,964.1
3,895,841.27

(2)

3

บริ ษทั คาสเซ่อร์พีค โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน)

59

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)

ขาย- ที่ดินภายใต้ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
บริ ษทั เอกธนา พร็ อพเพอร์ต้ ี จากัด

นโยบาย
กาหนด
การ
ราคา
(1)

ซื้อ - สินค้าสาเร็จรูป วัตถุดิบและค่าแรง
บริ
ทั ซีจ.รูพีป.จีวั.ตการ์
ด
ค้าสษาเร็
ถุดเิบมนท์
และค่จาากัแรง

(1)

ค่ารับเหมาก่อสร้ างบ้ าน

(1)

บริ ษทั ซัน พร็ อพเพอร์ ต้ ี จากัด

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

งบการเงินรวม
2562
2561
-

-

-

24,287,500.00

-

-

14,772,164.72

18,167,166.48

-

-

14,667,861.29

5,094,631.03

-

-

1,200,000.00

373,831.78

-

-

5,431,427.19
314,719.87
5,746,147.06

5,588,314.22
5,588,314.22

12,583,543.00

11,106,321.00

(1)

ค่าบริการ
บริ ษทั ซัน พร็ อพเพอร์ต้ ี จากัด
ดอกเบีย้ จ่ าย
บริ ษทั คาสเซ่อร์พีค เรี ยลเอสเตท จากัด
บริ ษทั ซี.พี.จี. การ์เมนท์ จากัด
รวม

(2)

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

14,868,645.0 13,963,242.00
0

นโยบายการกาหนดราคา มีดงั นี้
(1) ราคาทุนบวกกาไรส่วนเพิ่ม
(2) อัตรา MLR / MLR + 0.25 ของธนาคารในประเทศแห่งหนึ่ง / หรื ออัตราต้นทุนที่เกิดขึ้นจริ ง
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5.3 สินทรัพย์และหนีส้ ินระหว่างกันที่มีสาระสาคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดงั นี้
งบการเงินรวม
ลูกหนีก้ ารค้า
บริษัทย่อย
บริ ษทั ซี.พี.จี. การ์เมนท์ จากัด

2562

2561

-

-

3,460,837.73

7,650,251.99

-

25,580.56

520,256.85

611,126.36
56,013,663.96
(56,013,663.96)
611,126.36

558,772.78
56,872,353.40
(56,872,353.40)
584,353.34

611,126.36
56,013,663.96
(56,013,663.96)
1,131,383.21

21,118,568.24
(21,118,568.24)
611,126.36

10,981,655.49
(10,981,655.49)
584,353.34

21,118,568.24
(21,118,568.24)
1,131,383.21

30,000,000.00
30,000,000.00

32,500,000.00
(32,500,000.00)
-

30,000,000.00
30,000,000.00

-

17,600,000.00

17,600,000.00

26,397,768.00
176,415,000.00

24,506,110.00
176,415,000.00

26,397,768.00
176,415,000.00

ลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น
ดอกเบีย้ ค้างรับ
บริษัทย่อย
บริ ษทั ซี.พี.จี. การ์เมนท์ จากัด
บริษัทร่ วม
Yueyang Fengli Pulp & Paper Industry Co., Ltd.
558,772.78
บริ ษทั อุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษคาสเซ่อร์พีค จากัด 56,872,353.40
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ (หมายเหตุ 10)
(56,872,353.40)
สุ ทธิ
558,772.78
ลูกหนีอ้ ื่น
บริษัทร่ วม
บริ ษทั อุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ คาสเซ่อร์พีค จากัด 10,981,655.49
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ (หมายเหตุ 10)
(10,981,655.49)
สุ ทธิ
รวม
558,772.78
เงินให้ กู้ยืมระยะยาวส่ วนที่ถงึ กาหนดชาระภายในหนึ่งปี
บริ ษทั อุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ คาสเซ่อร์พีค จากัด 32,500,000.00
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ (หมายเหตุ 10)
(32,500,000.00)
สุ ทธิ
เงินให้ กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรอง
บริษัทย่อย
บริ ษทั ซี.พี.จี. การ์เมนท์ จากัด
บริษัทร่ วม
Yueyang Fengli Pulp & Paper Industry Co., Ltd.
24,506,110.00
บริ ษทั อุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ คาสเซ่อร์พีค จากัด 176,415,000.00
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ (หมายเหตุ 10)
รวม

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

(176,415,000.00)
24,506,110.00

-

(176,415,000.00)
0๗))
202,812,768.00
42,106,110.00
0000)0)0x)0)๗))
๗)
บริ ษทั คาสเซ่อร์พีค โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน)

220,412,768.00
61

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
งบการเงินรวม

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

2562

2561

-

32,500,000.00
(3,000,000.00)
29,500,000.00

-

32,500,000.00
(3,000,000.00)
29,500,000.00

-

11,162,962.75
(11,162,962.75)
29,500,000.00

-

11,162,962.75
(11,162,962.75)
29,500,000.00

เจ้ าหนีก้ ารค้า
บริ
ัทย่ก้ อารค้
ยา
เจ้ าษหนี
บริ ษทั ซี.พี.จี. การ์เมนท์ จากัด
บริ ษทั ซัน พร็ อพเพอร์ต้ ี จากัด
รวม

-

-

56,358.57
56,358.57

9,188,167.58
3,292,853.21
12,481,020.79

เจ้ าหนีห้ มุนเวียนอื่น- ดอกเบีย้ ค้างจ่ าย
บริษัทย่อย
บริ ษทั คาสเซ่อร์พีค เรี ยลเอสเตท จากัด

-

-

452,106.90

486,944.69

เงินกู้ยืมระยะสั้น
บริษัทย่อย
บริ ษทั คาสเซ่อร์พีค เรี ยลเอสเตท จากัด

-

-

94,807,000.00

92,847,000.00

เงินให้ กู้ยืมระยะยาวและลูกหนีไ้ ม่ หมุนเวียนอื่น
เงินให้ กู้ยืมระยะยาว
บริษัทร่ วม
บริ ษทั อุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษคาสเซ่อร์พีค จากัด
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่า
เงินให้กยู้ ืม - สุ ทธิ
ดอกเบีย้ ค้างรับ
บริษัทร่ วม
บริ ษทั อุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษคาสเซ่อร์พีค จากัด
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ (หมายเหตุ 10)
ดอกเบี้ยค้างรับ- สุ ทธิ
รวม
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5.4 เงินให้ ก้ยู ืมระยะสั้ นและเงินทดรองแก่กจิ การที่เกี่ยวข้ องกัน มีการเคลื่อนไหวในระหว่ างปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี้
หน่วย : บาท

31 ธันวาคม
2561

เพิม่ ขึ้น

เงินให้ ก้ยู ืม :
บริษัทร่ วม
Yueyang Fengli Pulp& Paper
Industry Co., Ltd.
(1, 2) 26,397,768.00
บริ ษทั อุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ
คาสเซ่อร์พีค จากัด
176,415,000.00
รวม
202,812,768.00
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
(หมายเหตุ 10)
(176,415,000.00)
สุทธิ
202,812,768.00 (176,415,000.00)
เงินให้ ก้ยู ืม :
บริษัทย่อย
บริ ษทั ซี.พี.จี. การ์เมนท์ จากัด
17,600,000.00 28,600,000.00
บริษัทร่ วม
Yueyang Fengli Pulp & Paper
Industry Co., Ltd.
(1, 2) 26,397,768.00
บริ ษทั อุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ
คาสเซ่อร์พีค จากัด
176,415,000.00
เงินทดรอง :
บริษัทย่อย
บริ ษทั ซี.พี.จี. การ์เมนท์ จากัด
415,097.58
รวม
220,412,768.00 29,015,097.58
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
(หมายเหตุ 10)
(176,415,000.00)
สุทธิ
220,412,768.00 (147,399,902.42)

งบการเงินรวม
กาไร (ขาดทุน)
จากอัตรา
(ลดลง)
แลกเปลี่ยน

โอนเข้า
(ออก)

31 ธันวาคม
2562

อัตรา
ดอกเบี้ย
(ร้อยละ)

-

(1,891,658.00)

-

-

(1,891,658.00)

-

176,415,000.00
200,921,110.00

-

(1,891,658.00)

-

(176,415,000.00)
24,506,110.00

-

-

17,600,000.00 6.00-6.25

-

(1,891,658.00)

-

24,506,110.00 6.25-6.50

-

-

-

176,415,000.00

6.50

(415,097.58)
(29,015,097.58) (1,891,658.00)

-

218,521,110.00

ไม่คิด

(29,015,097.58) (1,891,658.00)

-

(176,415,000.00)
42,106,110.00

(28,600,000.00)

24,506,110.00 6.25-6.50

บริ ษทั คาสเซ่อร์พีค โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน)

6.50
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
5.5 เงินให้ กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน มีการเคลื่อนไหวในระหว่างปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี้
หน่วย : บาท

31 ธันวาคม 2561
เงินให้ ก้ยู ืม :
บริษัทร่ วม
บริ ษทั อุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ
คาสเซ่อร์พีค จากัด
- ส่วนที่ครบกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
- ส่วนที่ครบกาหนดชาระเกินหนึ่งปี
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
(หมายเหตุ 10)
สุทธิ

งบการเงินรวม/ งบการเงินเฉพาะกิจการ
โอนเข้า
เพิ่มขึ้น
(ลดลง)
(ออก)

30,000,000.00
32,500,000.00
62,500,000.00

-

(30,000,000.00) 32,500,000.00
(32,500,000.00)
(30,000,000.00)
-

(3,000,000.00)
59,500,000.00

(32,500,000.00)
(32,500,000.00)

3,000,000.00
(27,000,000.00)

-

31 ธันวาคม 2562

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละ)

32,500,000.00
32,500,000.00

ไม่คิด

(32,500,000.00)
-

5.6 เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน มีการเคลื่อนไหวในระหว่างปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี้
หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2561
เงินกู้ยืม :
บริษัทย่อย
บริ ษทั คาสเซ่อร์พีค เรี ยลเอสเตท จากัด
เงินทดรอง :
บริษัทย่อย
บริ ษทั ซี.พี.จี. การ์เมนท์ จากัด
รวม

เพิ่มขึ้น

(ลดลง)

31 ธันวาคม 2562

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละ)

92,847,000.00

31,450,000.00

(29,490,000.00)

94,807,000.00

6.00-6.25

92,847,000.00

31,450,000.00

(29,490,000.00)

94,807,000.00

ไม่คิด

(1)

เงินกูย้ ืมจานวน 820,000 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา มีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ MLR+0.25 ต่อปี และมี กาหนดจ่ายชาระเงิ นต้น
พร้ อมดอกเบี้ ยค้างจ่ายภายในวันที่ 24 สิ งหาคม 2563
(2)
บริ ษทั ร่ วมดังกล่าวหยุดการผลิตเป็ นการชัว่ คราว (หมายเหตุ 10)
ยกเว้นตามที่ระบุไว้ขา้ งต้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เงินให้กูย้ ืมและเงินกูย้ ืมจากกิจการที่เกี่ ยวข้องกัน เป็ นการ
กูย้ ืมเงินในรู ปของตัว๋ สัญ ญาใช้เงิน ซึ่ งครบกาหนดชาระคืนเมื่อทวงถาม โดยคิดดอกเบี้ ยในอัตรา MLR หรื อ MLR+0.25 ต่อปี ของ
ธนาคารในประเทศแห่งหนึ่ง
เงินให้กยู้ ืมและเงินกูย้ ืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็ นเงินกูย้ ืมที่ไม่มีหลักประกัน
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5.7 ภาระผูกพันกับกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังนี้
งบการเงินรวม
ภาระผูกพันตามสัญญาเพื่อก่อสร้ างโครงการ
อสังหาริมทรัพย์
บริษัทย่อย
บริ ษทั ซัน พร็ อพเพอร์ต้ ี จากัด

2562

2561

-

-

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

4,266,841.00

12,694,144.79

6 เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
งบการเงินรวม
2562
100,000.00
23,181,428.75
1,797,639.17
25,079,067.92

เงินสด
เงินฝากกระแสรายวัน
เงินฝากออมทรัพย์
รวม

2561
99,990.00
11,195,567.02
822,697.30
12,118,254.32

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
40,000.00
40,000.00
6,517,536.23
4,859,733.88
1,381,132.67
7,938,668.90
4,899,733.88

7 ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
ลูกหนี้การค้า
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- กิจการอื่น
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
ลูกหนี้การค้า - สุ ทธิ
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- กิจการอื่น
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุ ทธิ
รวม

2562

2561

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

5

202,952,005.19
(4,140,355.06)
198,811,650.13

273,764,257.14
(4,207,072.95)
269,557,184.19

3,460,837.73
124,464,161.83
(4,140,355.06)
123,784,644.50

7,650,251.99
159,203,437.65
(4,207,072.95)
162,646,616.69

5

68,412,781.67
13,280,370.45
(67,920,726.78)
13,772,425.34
212,584,075.47

77,743,358.56
12,018,143.26
(77,132,232.20)
12,629,269.62
282,186,453.81

68,438,362.23
6,478,855.64
(67,920,726.78)
6,996,491.09
130,781,135.59

78,263,615.41
4,546,146.46
(77,132,232.20)
5,677,529.67
168,324,146.36

5

บริ ษทั คาสเซ่อร์พีค โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน)

65

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้การค้า มีดงั นี้
งบการเงินรวม
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ภายในกาหนดชาระ
เกินกาหนดชาระ
- ไม่เกิน 3 เดือน
รวม
กิจการอื่น
ภายในกาหนดชาระ
เกินกาหนดชาระ
- ไม่เกิน 3 เดือน
- มากกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน
- มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
รวม

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

2562

2561

-

-

3,460,837.73

7,069,283.17

-

-

3,460,837.73

580,968.82
7,650,251.99

136,497,470.60

225,468,080.29

59,869,007.41

126,993,914.47

62,314,179.53
4,140,355.06
(4,140,355.06)
198,811,650.13

44,259,666.78
4,036,510.07
(4,207,072.95)
269,557,184.19

60,454,799.36
4,140,355.06
(4,140,355.06)
120,323,806.77

28,173,013.11
4,036,510.07
(4,207,072.95)
154,996,364.70

8 สินค้าคงเหลือ- ธุรกิจตัดเย็บเสื้ อผ้า
งบการเงินรวม
สิ นค้าสาเร็ จรู ป
สิ นค้าระหว่างผลิต
วัตถุดิบและวัสดุ
วัตถุดิบระหว่างทาง
รวม
หัก ค่าเผื่อมูลค่าสิ นค้าลดลง
สุ ทธิ

2562
16,329,225.06
120,384,852.14
94,136,927.70
11,767,663.79
242,618,668.69
(7,214,055.22)
235,404,613.47

2561
17,603,281.96
124,682,513.74
112,299,772.10
34,617,276.11
289,202,843.91
(10,855,645.29)
278,347,198.62

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
9,615,636.81
9,752,062.35
79,884,761.73
85,938,826.74
65,666,819.83
79,354,493.36
6,296,020.23
23,031,307.48
161,463,238.60 198,076,689.93
(5,459,638.93)
(7,853,389.96)
156,003,599.67 190,223,299.97

ต้นทุนของสิ นค้าคงเหลือที่บนั ทึกเป็ นค่าใช้จ่ายและได้รวมไว้ในต้นทุนขายสิ นค้าสาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจานวน
เงิน 1,322.43 ล้านบาท (2561 : 1,378.86 ล้านบาท) ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม และ 788.66 ล้านบาท (2561 : 829.40 ล้านบาท) ในงบกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะกิจการ
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ในปี 2562 กลุ่มบริ ษทั รับรู ้การปรับลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือให้เท่ากับมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับเป็ นจานวนเงิน 5.74 ล้านบาท
และรับรู ้การกลับรายการค่าเผื่อมูลค่าสิ นค้าลดลงเป็ นจานวนเงิน 9.38 ล้านบาท (2561 : รับรู ้การปรับลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือให้เท่ากับ
มูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับ จานวน 7.81 ล้านบาท และรับรู ้การกลับรายการค่าเผื่อมูลค่าสิ นค้าลดลง จานวน 9.05 ล้านบาท)
9 สินค้าคงเหลือ - ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
2562
2561
ที่ดิน
218,590,442.00
218,590,442.00
123,100,572.00
123,100,572.00
ค่าพัฒนาที่ดิน
36,113,687.50
35,966,687.50
9,595,552.50
9,497,552.50
งานระหว่างก่อสร้าง
569,668,817.05
545,511,750.79
254,538,764.38
245,647,955.59
งานสาธารณูปโภค
123,793,475.82
116,478,522.95
41,638,825.85
36,843,850.98
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโครงการ
42,576,469.17
37,305,017.42
13,345,150.21
9,995,290.10
อื่นๆ
680,000.00
รวม
990,742,891.54
954,532,420.66
442,218,864.94
425,085,221.17
หัก จานวนสะสมที่โอนเป็ นต้นทุนขาย (779,039,164.57) (713,109,765.26)
(331,548,626.37)
(306,730,521.92)
สุ ทธิ
211,703,726.97
241,422,655.40
110,670,238.57
118,354,699.25
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สิ นค้าคงเหลื อ- ธุ รกิ จอสังหาริ มทรัพย์ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจานวนรวม 144.74 ล้านบาท
(2561 : 138.55 ล้านบาท) ในงบการเงินรวม และ 107.71 ล้านบาท (2561 : 37.46 ล้านบาท) ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ได้นาไปจด
จานองเพื่อเป็ นหลักประกันวงเงินกูย้ ืมระยะยาว (หมายเหตุ 16) และหนังสื อค้ าประกันการก่อสร้างและบารุ งรักษาระบบสาธารณูปโภค
(หมายเหตุ 24)
10 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษทั ร่ วม
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
สัดส่วน
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
ทุนชาระแล้ว เงินลงทุน
ชื่อกิจการ
2562
2561
ประเภทธุรกิจ (พันบาท) (ร้อยละ)
เงินลงทุนในบริษัทร่ วม:บริ ษทั อุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ
ผลิตเยื่อกระดาษ
100,000
41.00
(1)
คาสเซ่
ร์พีควฒั จนา
ากัดจากัด
บริ ษทั อธานี
อสังหาริ มทรัพย์
3,750
49.00
3,006,324.14
3,018,325.22
รวมเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
3,006,324.14
3,018,325.22
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
หน่วย : บาท

ชื่อกิจการ
เงินลงทุนในบริษัทย่อย :บริ ษทั ซี .พี.จี. การ์เมนท์
จากัด
บริ ษทั คาสเซ่อร์พีค
เรี ยลเอสเตท จากัด
เงินลงทุนในบริษัทร่ วม :บริ ษทั อุตสาหกรรมเยื่อและ
กระดาษคาสเซ่อร์พีค จากัด
บริ ษทั ธานีวฒั นา จากัด (1)
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าของ
เงินลงทุน
รวม

ทุนชาระ
แล้ว
(พันบาท)

สัดส่วน
เงินลงทุน
(ร้อยละ)

ตัดเย็บเสื้ อผ้า
สาเร็จรู ป
เพื่อการส่งออก

46,200

99.94

46,170,000.00

46,170,000.00

-

-

อสังหาริ มทรัพย์

200,000

99.99

199,999,880.00

199,999,880.00

-

-

ลงทุน
อสังหาริ มทรัพย์

100,000
3,750

41.00
49.00

41,000,000.00
1,837,500.00

41,000,000.00
1,837,500.00

-

-

(41,000,000.00)
248,007,380.00

(41,000,000.00)
248,007,380.00

-

-

ประเภทกิจการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
เงินปันผลรับ
2562
2561
2562
2561

ยังไม่เริ่ มดาเนินธุรกิจหลัก
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมบันทึกตามวิธีส่วนได้เสี ยในงบการเงินรวม โดยมี ส่วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จในงบกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม สาหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จานวนเงิน 0.00 ล้านบาท (2561 : 0.00 ล้านบาท) ซึ่ งคานวณจากงบ
การเงินที่ยงั ไม่ได้ตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชี
ในเดือนสิ งหาคม 2559 กรรมการท่านหนึ่งซึ่ งเป็ นผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษทั ได้ยื่นหนังสื อแสดงเจตนาขอเสนอซื้ อ/รับโอน
สิ ทธิเรี ยกร้องในหนี้เงินกูย้ ืมทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย รวมถึงหนี้จากการค้ าประกันที่บริ ษทั ร่ วม (บริ ษทั อุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษคาส
เซ่ อ ร์ พี ค จ ากั ด “CPPP”) และบริ ษั ท ร่ วมที่ อ ยู่ ต่ า งประเทศของบริ ษั ท ร่ ว ม (Yueyang Fengli Pulp & Paper Industry Co., Ltd.
“Yueyang”) มีต่อบริ ษทั พร้อมกับการรับโอน/ซื้ อหุ้นของบริ ษทั ร่ วมที่บริ ษทั ถือทั้งหมด 4,100,000 หุ้น โดยมีค่าตอบแทนให้กบั บริ ษทั
เป็ นจานวน 307,552,106 บาท บริ ษทั จึงบันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนจานวน 41.00 ล้านบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ และค่า
เผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญสาหรับลูกหนี้ หมุนเวียนอื่นและลูกหนี้ ไม่หมุนเวียนอื่นรวม 115.55 ล้านบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ โดยแสดงไว้ภายใต้ขาดทุนจากการด้อยค่าสิ นทรัพย์จานวน 115.55 ล้านบาทในงบกาไรขาดทุนรวม และ 156.55 ล้าน
บาทในงบกาไรขาดทุนเฉพาะกิจการสาหรับปี 2559 นอกจากนี้บริ ษทั ยังได้หยุดรับรู ้รายได้ดอกเบี้ยทางบัญชีสาหรับเงินกูย้ ืมดังกล่าว
ตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2559
ในเดือนมกราคม 2561 CPPP ได้ยื่นจดหมายถึงบริ ษทั ขอปรับโครงสร้างหนี้เงินกูต้ ามสัญญากูย้ ืมเงินที่มีกาหนดระยะเวลา และ
กรรมการบริ ษทั ได้นาข้อเสนอปรับโครงสร้างหนี้เงินกูย้ ืมดังกล่าวมาพิจารณาในที่ประชุมเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 และกรรมการ
ท่านที่เคยยื่นคาเสนอซื้อหุน้ สามัญของ CPPP ได้เสนอขอยกเลิกคาขอซื้อ เนื่องจาก CPPP ได้ยื่นข้อเสนอปรับโครงสร้างหนี้ ซึ่งจะทา
ให้บริ ษทั ได้รับคืนเงินภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริ ษทั และยังมีโอกาสที่จะได้รับเงิน
ปันผล ดังนั้นการที่บริ ษทั ถือหุน้ ใน CPPP ต่อไปจะเป็ นประโยชน์ของบริ ษทั ในอนาคต ซึ่งที่ประชุมมีมติให้บริ ษทั ถือหุ้นใน CPPP
ต่อไป
(1)
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เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 บริ ษทั ได้ทาสัญญาปรับโครงสร้างหนี้เงินกูต้ ามสัญญากูย้ ืมเงินที่มีกาหนดระยะเวลากับ CPPP
โดยมีขอ้ ตกลงดังนี้
ข้อ 1 ลูกหนี้จะชาระคืนเงินกูส้ ่วนของเงินต้นจานวน 102,500,000 บาท โดยแบ่งชาระดังนี้
ครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ชาระจานวน 40,000,000 บาท
ครั้งที่ 2 ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562 ชาระจานวน 30,000,000 บาท
ครั้งที่ 3 ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 ชาระจานวน 32,500,000 บาท
ข้อ 2 ระหว่างการผ่อนชาระเงินต้นตามข้อ 1 เจ้าหนี้ไม่คดิ ดอกเบี้ยจากลูกหนี้
ข้อ 3 หากลูกหนี้ชาระเงินต้นแก่เจ้าหนี้ตามข้อ 1 เจ้าหนี้จะปลดหนี้ดอกเบี้ยและภาระหนี้สินค้ าประกันที่คา้ งชาระในสัดส่วนของ
เงินต้นที่ชาระตามข้อ 1
ข้อ 4 หากลูกหนี้ผดิ นัดชาระหนี้งวดใดงวดหนึ่ง ให้เจ้าหนี้มีสิทธิฟ้องบังคับชาระเงินต้นที่ยงั ไม่ได้ชาระ โดยลูกหนี้ตอ้ งรับผิด
ชาระดอกเบี้ยและภาระหนี้สินค้ าประกันที่ยงั ไม่ได้ปลดหนี้ให้ตามข้อ 3 ให้แก่เจ้าหนี้โดยครบถ้วน
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 บริ ษทั ได้รับเงินครั้งที่ 1 จานวน 40.00 ล้านบาท ตามที่ระบุในสัญญาปรับโครงสร้า งหนี้ บริ ษทั จึง
ตัดจาหน่ายดอกเบี้ยค้างรับและลูกหนี้ค่าธรรมเนี ยมค้ าประกันจานวน 13.74 ล้านบาท และ 13.52 ล้านบาท ตามลาดับ และค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสู ญจานวนรวม 27.26 ล้านบาท ในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561
ในเดือนมีนาคม 2562 บริ ษทั ได้รับเงินครั้งที่ 2 จานวน 30.00 ล้านบาท ตามที่ระบุในสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ บริ ษทั จึงตัด
จาหน่ายดอกเบี้ยค้างรับและลูกหนี้ค่าธรรมเนียมค้ าประกันจานวน 10.30 ล้านบาท และ 10.14 ล้านบาท ตามลาดับ และค่าเผื่อหนี้สงสัย
จะสู ญจานวนรวม 20.44 ล้านบาท ในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
จากสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ขา้ งต้น บริ ษทั จึงบันทึกค่าเผื่อการปรับมูลค่าสาหรับเงินให้กยู้ ืมระยะยาวจากการคานวณเงินต้น
ของเงินกูย้ ืมตามมูลค่ายุติธรรมจานวน 3.00 ล้านบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สาหรับปี 2561
ในปี 2562 Yueyang ได้รับคาสั่งจากหน่วยงานราชการให้หยุดการผลิตบางส่ วน มีผลให้ในช่วงไตรมาส 3 ปี 2562 Yueyang
ได้ตดั สิ นใจหยุดการผลิตทั้งหมดเป็ นการชั่วคราว หากแต่ยงั มีการดาเนิ นพาณิ ชยกิจซื้ อมาขายไปในช่วงไตรมาส 4 ปี 2562 และต้นปี
2563 และในปั จจุบนั ได้หยุดการดาเนินพาณิ ชยกิจซื้อมาขายไปเป็ นการชัว่ คราวเนื่องจากผลกระทบจากโรคติดต่อจากเชื้อไวรัสโควิด19 ซึ่ งปั จจุบนั ฝ่ ายบริ หาร Yueyang อยู่ระหว่างการเจรจากับหน่ วยงานราชการ และคาดว่าจะกลับมาดาเนินการผลิตได้เมื่อโรคติดต่อ
สามารถควบคุมได้และเมื่อเจรจากับหน่วยงานราชการแล้วเสร็ จ
การหยุดการผลิตชัว่ คราวดังกล่าวของ Yueyang มีผลให้บริ ษทั ประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของเงินกูท้ ี่ให้แก่บริ ษทั ร่ วม
ทั้งสอง และบริ ษทั ได้พิจารณาตั้งค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญสาหรับเงินให้กยู้ ืมแก่ CPPP ทั้งจานวน 208.92 ล้านบาท (ประกอบด้วยเงินกูย้ ืม
ระยะยาวส่ วนที่ครบกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี 32.50 ล้านบาท และ เงินให้กูย้ ืมระยะสั้น 176.42 ล้านบาท) พร้อมทั้งกลับรายการการปรับ
มูลค่ายุติธรรมของเงินให้กูย้ ืมระยะยาวจานวน 3.00 ล้านบาท (รวมสุ ทธิ 205.92 ล้านบาท) เนื่ องจากบริ ษทั พิจารณาว่า รายได้หลัก
ของ CPPP คือเงินปันผลจาก Yueyang ดังนั้นการหยุดการผลิตของ Yueyang จะมีผลโดยตรงต่อความสามารถในการจ่ายชาระคืนเงินกู้
ของ CPPP อย่างไรก็ตามบริ ษทั ไม่ได้ต้ งั ค่าค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญสาหรับเงินให้กยู้ ืมแก่ Yueyang เนื่องจาก Yueyang มีฐานะการเงินที่
บริ ษทั พิจารณาว่าจะสามารถจ่ายชาระคืนเงินกูไ้ ด้ท้งั จานวน
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
11 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
ยอดคงเหลือ

ยอดคงเหลือ

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561

โอนเข้า

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562

เพิม่ ขึ้น

ลดลง

(ออก)

46,304,335.50

-

-

-

46,304,335.50

ที่ดิน - ส่วนที่ตีราคาเพิม่

232,743,563.20

-

-

-

232,743,563.20

อาคาร

116,839,518.32

-

-

อาคาร - ส่วนที่ตีราคาเพิ่ม

325,155,038.64

-

-

ราคาทุนบวกส่ วนที่ตีราคาเพิ่ม
ที่ดินและส่วนปรับปรุ งที่ดิน

514,018.69

117,353,537.01

-

325,155,038.64

ราคาทุน
เครื่ องจักรและอุปกรณ์

358,111,648.47

7,534,159.49

(2,903,854.47)

-

362,741,953.49

เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้สานักงาน

121,676,842.75

1,194,265.16
-

(3,334,157.27)

-

119,536,950.64

-

-

3,949,846.28

ส่วนปรับปรุ งอาคารเช่า
สิ่ งปลูกสร้างอืน่
ยานพาหนะ
สิ นทรัพย์ระหว่างทาง
รวมราคาทุน

3,949,846.28
355,562.61

-

-

-

355,562.61

36,455,738.42

-

-

-

36,455,738.42

1,241,592,094.19

591,870.42
9,320,295.07

(10,298,398.70)

-

(514,018.69)
-

77,851.73
1,244,674,377.52

-

-

(10,298,398.70)

-

-

(109,994,087.93)

-

-

(267,209,164.65)

(6,238,011.74)

ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ส่วนปรับปรุ งที่ดิน
อาคาร

(108,080,801.29)

(1,913,286.64)

อาคาร - ส่วนที่ตีราคาเพิ่ม

(243,517,211.16)

(23,691,953.49)

เครื่ องจักรและอุปกรณ์

(337,469,941.67)

(7,022,626.08)

2,903,602.47

-

(341,588,965.28)

เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้สานักงาน

(118,778,292.50)

(976,626.27)

-

(116,420,985.50)

(3,919,034.51)

(5,076.00)

3,333,933.27
-

-

(3,924,110.51)

(274,228.07)
(34,216,288.58)

(17,778.12)
(753,557.30)

-

-

-

-

(292,006.19)
(34,969,845.88)

6,237,535.74

-

ส่วนปรับปรุ งอาคารเช่า
สิ่ งปลูกสร้างอืน่
ยานพาหนะ

รวมค่าเสื่ อมราคาสะสม
สุ ทธิ

(856,554,196.48) (34,380,903.90)
385,037,897.71
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ

ยอดคงเหลือ

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561

โอนเข้า

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562

เพิ่มขึ้น

ลดลง

(ออก)

40,104,335.50

-

-

-

144,981,563.20

-

-

90,702,279.19

-

-

209,535,105.28

-

-

ราคาทุนบวกส่ วนที่ตีราคาเพิ่ม
ที่ดินและส่วนปรับปรุ งที่ดิน
ที่ดิน - ส่วนที่ตีราคาเพิ่ม
อาคาร
อาคาร - ส่วนที่ตีราคาเพิ่ม

40,104,335.50

514,018.69

144,981,563.20
91,216,297.88

-

209,535,105.28

ราคาทุน
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้สานักงาน
ยานพาหนะ
สิ นทรัพย์ระหว่างทาง
รวมราคาทุน

232,848,695.31

6,073,369.60 (2,882,094.47)

-

236,039,970.44

74,613,844.03

830,752.33 (2,367,333.47)

-

73,077,262.89

2,907,792.94
795,693,615.45

-

-

591,870.42
7,495,992.35 (5,249,427.94)

(514,018.69)
-

2,907,792.94
77,851.73
797,940,179.86

ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ส่วนปรับปรุ งที่ดิน

(10,298,398.70)

อาคาร

(88,499,164.46)

อาคาร - ส่วนที่ตีราคาเพิ่ม
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้สานักงาน
ยานพาหนะ
รวมค่าเสื่ อมราคาสะสม
สุ ทธิ

-

-

-

(10,298,398.70)

(956,277.59)

-

-

(89,455,442.05)

(173,604,000.55)

(16,917,799.41)

-

-

(190,521,799.96)

(218,679,655.45)

(4,925,711.43)

2,881,910.47

-

(220,723,456.41)

(72,542,192.84)

(681,674.21)

2,367,166.47

-

(70,856,700.58)

(2,620,851.00)

(146,865.06)

-

(2,767,716.06)

(566,244,263.00)

(23,628,327.70)

-

(584,623,513.76)

5,249,076.94

229,449,352.45

213,316,666.10

ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ ดิ น และอาคารส่ ว นใหญ่ ซ่ึ ง มี มูล ค่าสุ ท ธิ ทางบัญ ชี จานวน 331.72 ล้านบาท (2561:356.81
ล้านบาท) ในงบการเงิ น รวม และจานวน 193.23 ล้า นบาท (2561:210.59 ล้านบาท) ในงบการเงิ น เฉพาะกิจการ ได้นาไปจด
จานองเพื่อเป็ นหลักประกันเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินของกลุ่มบริ ษทั (หมายเหตุ 14) และหนังสื อค้ า
ประกันต่อหน่วยงานราชการ (หมายเหตุ 24)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ทรัพย์สินที่ คานวณค่าเสื่ อมราคาหมดแล้วแต่ยงั ใช้งานอยู่ มี ราคาทุน 477.60 ล้านบาท (2561 :
477.12 ล้านบาท) ในงบการเงิ น รวม และ 281.80 ล้านบาท (2561 : 282.01 ล้านบาท) ในงบการเงิ นเฉพาะกิจการ
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
12 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561
ราคาทุน
ที่ดินและส่วนปรับปรุ ง
อาคารและสิ่ งปลูกสร้างอื่น
รวมราคาทุน
ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ส่วนปรับปรุ งที่ดิน
อาคารและสิ่ งปลูกสร้างอื่น
รวมค่าเสื่ อมราคาสะสม
ค่าเผื่อการด้ อยค่าของสินทรัพย์
อาคารและสิ่ งปลูกสร้างอื่น
รวมค่าเผื่อการด้ อยค่าของสินทรัพย์
สุ ทธิ

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562

เพิ่มขึ้น

ลดลง

โอนเข้า
(ออก)

49,644,434.00
37,755,071.56
87,399,505.56

-

-

-

49,644,434.00
37,755,071.56
87,399,505.56

(80,552.01)
(26,422,398.45)
(26,502,950.46)

(943,886.52)
(943,886.52)

-

-

(80,552.01)
(27,366,284.97)
(27,446,836.98)

-

-

(2,336,002.90)
(2,336,002.90)
57,616,665.68

(2,336,002.90)
(2,336,002.90)
58,560,552.20

-

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561
ราคาทุน
ที่ดินและส่วนปรับปรุ ง
อาคาร
รวมราคาทุน
ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ส่วนปรับปรุ งที่ดิน

อาคาร
รวมค่ าเสื่ อมราคาสะสม
สุ ทธิ
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ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562

เพิ่มขึ้น

ลดลง

โอนเข้า
(ออก)

50,046,089.00
33,861,732.66
83,907,821.66

-

-

-

50,046,089.00
33,861,732.66
83,907,821.66

(80,552.01)

-

-

-

(80,552.01)

-

-

(25,808,948.97)
(25,889,500.98)
58,018,320.68

(24,865,062.45) (943,886.52)
(24,945,614.46) (943,886.52)
58,962,207.20
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีมูลค่ายุติธรรมดังนี้

ที่ดิน
ที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง
รวม

งบการเงินรวม
ราคาทุน
มูลค่ายุติธรรม
22,315,321.00
58,738,000.00
35,301,344.68
108,583,344.00
57,616,665.68

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาทุน
มูลค่ายุติธรรม
22,716,976.00
42,000,000.00
35,301,344.68
108,583,344.00
58,018,320.68

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 บริ ษทั ขายที่ดินให้แก่บริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งในราคา 24.29 ล้านบาท (หมายเหตุ 5) ทาให้เกิดกาไรจาก
การขายที่ดินดังกล่าวจานวน 12.19 ล้านบาท ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะกิจการสาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
มูลค่ายุติธรรมใช้ราคาประเมินโดยบริ ษทั ยูเค แวลูเอชัน่ แอนด์ เอเจนซี่ จากัด บริ ษทั ชาเตอร์ แวลูเอชัน่ แอนด์ คอนซัลแตนท์
จากัด และบริ ษทั เอเชีย แอสเซ็ท แอพเพรซัล จากัด ซึ่งเป็ นผูป้ ระเมินราคาอิสระ และราคาประกาศของกรมธนารักษ์ ที่ดินประเมินโดย
ใช้วิธีเปรี ยบเทียบราคาตลาด และสิ่ งปลูกสร้างประเมินโดยวิเคาระห์มูลค่าจากต้นทุน ซึ่งเป็ นมูลค่ายุติธรรมอยูใ่ นระดับ 2 ของลาดับชั้น
มูลค่ายุติธรรม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนซึ่ งมี มู ลค่าสุ ท ธิ ทางบัญชี จานวน 24.45 ล้านบาท (2561 : 25.00
ล้านบาท) ในงบการเงิ นรวมและงบการเงิ น เฉพาะกิจการ ได้นาไปจดจานองเพื่อค้ าประกันเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสั้นจาก
สถาบันการเงินของกลุ่มบริ ษทั (หมายเหตุ 14)
13 เงินฝากธนาคารที่มภี าระผูกพัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันทั้งหมด ใช้ค้ าประกันเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินของบริ ษทั
(หมายเหตุ 14) ใช้ค้ าประกันเพื่ อให้ ธนาคารออกหนังสื อค้ าประกันให้ กับกรมที่ ดิ นเพื่ อค้ าประกันการก่ อสร้ างและบ ารุ งรั กษาระบบ
สาธารณูปโภคของกลุ่มบริ ษทั (หมายเหตุ 24) และใช้ค้ าประกันหนังสื อค้ าประกันต่อกรมศุลกากรของกลุ่มบริ ษทั (หมายเหตุ 24)
14 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
2562
2561
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
5,664,969.30
4,851,955.96
5,664,969.30
958,247.36
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากธนาคาร
- สิ นเชื่อเพื่อการส่งออก
251,278,000.00
335,100,000.00 240,778,000.00
247,700,000.00
- หนี้สินภายใต้สัญญาทรัสต์รีซีท
145,320,514.69
163,947,629.78
96,699,818.39
131,293,120.46
- ตัว๋ สัญญาใช้เงิน
12,000,000.00
12,000,000.00
12,000,000.00
12,000,000.00
รวม
414,263,483.99
515,899,585.74 355,142,787.69
391,951,367.82
ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่ม บริ ษ ทั มีว งเงิน สิ น เชื่ อ กับ ธนาคารหลายแห่ ง จานวนเงิน รวม 852.00 ล้านบาท (2561 :
622.42 ล้านบาท) ในงบการเงินรวม และ 614.00 ล้านบาท (2561 : 464.00 ล้านบาท) ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินกูย้ ืมทั้งหมดค้ า
ประกันโดยการจดจานองที่ดินและอาคาร (หมายเหตุ 11) และอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน (หมายเหตุ 12) และค้ าประกันส่ วนตัวโดย
กรรมการของบริ ษทั บางท่าน

บริ ษทั คาสเซ่อร์พีค โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน)
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15 เจ้ าหนีก้ ารค้าและเจ้ าหนีห้ มุนเวียนอื่น
งบการเงินรวม
เจ้าหนี้การค้า
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- กิจการอื่น
รวมเจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- กิจการอื่น
รวมเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
รวม

2561

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

หมายเหตุ

2562

5

36,765,941.51
36,765,941.51

74,851,250.67
74,851,250.67

56,358.57
20,556,159.84
20,612,518.41

12,481,020.79
49,378,334.53
61,859,355.32

5

65,335,493.77
65,335,493.77
102,101,435.28

69,138,147.20
69,138,147.20
143,989,397.87

452,106.90
39,014,443.85
39,466,550.75
60,079,069.16

486,944.69
41,740,416.12
42,227,360.81
104,086,716.13

16 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
งบการเงินรวม
2562

2561

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

เงินกูย้ ืมระยะยาวส่ วนที่ถึงกาหนด
ชาระภายในหนึ่งปี
7,040,000.00
เงินกูย้ ืมระยะยาว
รวม
7,040,000.00
บริ ษ ัทย่อยแห่ งหนึ่ งมี วงเงินกู้ยืมเพื่อใช้ในโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรั พย์กับธนาคารแห่ งหนึ่ ง จานวนรวม 102.30 ล้านบาท
เงิ นกู้ดังกล่าวมี อ ัตราดอกเบี้ ยร้ อยละ MLR - 1.25 ต่อปี ซึ่ งค้ าประกันโดยที่ ดิ นและสิ่ งปลู กสร้ างของโครงการของบริ ษ ัทย่อย
(หมายเหตุ 9) และค้ าประกันส่ วนตัวโดยกรรมการบางท่าน เงินกูย้ ืมดังกล่าวมีกาหนดชาระคืนโดยการปลอดจานองหลักประกัน
บ้านของแต่ละแปลงตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา ในระหว่างปี 2562 บริ ษทั ย่อยดังกล่าวได้ชาระคืนเงินกูย้ ืมทั้งจานวนแล้ว
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17 ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดงั นี้
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
รวม
การหักลบกลบกันของภาษี
สิ นทรัพย์ (หนี้สิน) ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชีสุทธิ

หนี้สิน

2562
563,600.25
563,600.25
(379,000.00)

2561
5,819,917.84
5,819,917.84
(3,690,380.40)

2562
(60,544,514.99)
(60,544,514.99)
379,000.00

2561
(65,637,766.34)
(65,637,766.34)
3,690,380.40

184,600.25

2,129,537.44

(60,165,514.99)

(61,947,385.94)
หน่วย :

งบการเงินเฉพาะกิจการ
บาท
2562
2561
379,000.00
1,005,414.59
(35,171,222.23)
(38,876,345.68)

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ (หนี้สิน) ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชีสุทธิ

(34,792,222.23)

(37,870,931.09)

รายการเคลื่อนไหวของสิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างปี 2562 มีดงั นี้
หน่วย : บาท
ณ วันที่
1 มกราคม
2562
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
อสั
: งหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ผลขาดทุนทางภาษี
อื่นๆ
รวมสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ที่ดินและอาคาร
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ผลขาดทุนทางภาษี

งบการเงินรวม
บันทึกเป็ น (รายจ่าย) / รายได้ใน
กาไรหรื อ
กาไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2562

77,866.69
1,880,851.95
170,818.80

(29,200.04)
(1,880,851.95)
(34,885.20)

-

48,666.65
135,933.60

2,129,537.44

(1,944,937.19)

-

184,600.25

(236,340.34)
(63,117,252.36)
(2,284,173.64)
2,684,965.81

2,575.51
(233,764.83)
4,901,898.53
(58,215,353.83)
188,777.31
(2,095,396.33)
(2,684,965.81)
บริ ษทั คาสเซ่อร์พีค โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน)
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
หน่วย : บาท

อื่นๆ
รวมหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัด
บัรวมรายได้
ญชี
(รายจ่าย)

ณ วันที่
1 มกราคม
2562
1,005,414.59
(61,947,385.94)

งบการเงินรวม
บันทึกเป็ น (รายจ่าย) / รายได้ใน
กาไรหรื อ
กาไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น
(626,414.59)
1,781,870.95
(163,066.24)
-

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2562
379,000.00
(60,165,514.99)

หน่วย : บาท
ณ วันที่
1 มกราคม
2562
สิ นทรัพย์ (หนี้สิน) ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชี
ที่ดินและอาคาร
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
อื่นๆ
สุ ทธิ

(36,592,172.04)
(2,284,173.64)
1,005,414.59
(37,870,931.09)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
บันทึกเป็ น (รายจ่าย) / รายได้ใน
กาไรหรื อ
กาไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2562

3,516,346.14
188,777.31
(626,414.59)
3,078,708.86

(33,075,825.90)
(2,095,396.33)
379,000.00
(34,792,222.23)

-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้บนั ทึกสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาหรับรายการผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้
หักภาษี และขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้จานวน 83.70 ล้านบาท (2561 : 40.67 ล้านบาท) ในงบการเงิ นรวม และจานวน 70.51 ล้าน
บาท (2561 : 30.18 ล้า นบาท) ในงบการเงิ น เฉพาะกิจ การ เนื่ องจากมี ความไม่แน่ นอนที่ จะใช้ประโยชน์ จากรายการดังกล่าวใน
อนาคต
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18 ประมาณการหนีส้ ินไม่ หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์ พนักงาน
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ มีดงั นี้

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
รับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน :
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั และดอกเบี้ย
ปรับปรุ งต้นทุนบริ การปัจจุบนั และดอกเบี้ยจาก 300 วันเป็ น 400 วัน
ผลประโยชน์จ่ายโดยโครงการ
รับรู ้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน่ :
ขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

งบการเงินรวม
48,550,595.00

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
27,245,697.00

8,380,402.00
14,991,121.00
(2,439,264.00)

4,363,410.00
9,013,470.00
(1,387,400.00)

3,890,882.00
73,373,736.00

4,161,034.00
43,396,211.00

ข้ อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย
ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย ณ วันที่รายงาน (แสดงโดยวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก)
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
อัตราคิดลด
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต

ร้อยละ
งบการเงินเฉพาะกิจการ

1.29 - 1.70
0.00 และ 5.00

1.34
0.00 และ 5.00

ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตรามรณะในอนาคตถือตามข้อมูลทางสถิติที่เผยแพร่ ทว่ั ไปและตารางมรณะ
การวิเคราะห์ ความอ่อนไหว
การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติที่เกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยที่อาจเป็ นไปได้อย่างสมเหตุสมผล ณ
วันที่รายงาน โดยถือว่าข้อสมมติอื่นๆคงที่ จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพันของโครงการประโยชน์เป็ นจานวนเงินดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม
เพิม่ ขึ้น
ลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)
(3,995,885.00)
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1) 5,408,903.00

4,448,178.00
(3,611,012.00)

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิม่ ขึ้น
ลดลง
(2,473,413.00)
3,347,946.00

2,780,527.00
(2,283,010.00)

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 พระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ซึ่ งได้กาหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณี นายจ้างเลิกจ้าง
สาหรับลูกจ้างซึ่งทางานติดต่อกันครบ 20 ปี ขึ้นไปให้มีสิทธิ ได้รับค่าชดเชยไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้างอัตราสุ ดท้าย 400 วัน นั้นได้ประกาศลงในราช
กิจจานุเบกษาเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว โดยกฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้ต้งั แต่วนั ที่ 5 พฤษภาคม 2562 เป็ นต้นไป ซึ่ งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ถือเป็ นการแก้ไขโครงการสาหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน บริ ษทั บันทึกผลกระทบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดย
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
รับรู ้ตน้ ทุนบริ การในอดีตเป็ นค่าใช้จ่ายทันทีในงบกาไร(ขาดทุน) สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จานวน 14.99 ล้านบาท ในงบ
การเงิ นรวม และจานวน 9.01 ล้านบาทในงบการเงิ น เฉพาะกิจการ
19 ค่าใช้ จ่ายตามลักษณะ
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะที่สาคัญสาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดงั นี้
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
2562
2561
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
784,136,519.74 788,229,081.16 477,274,629.84 502,869,251.23
การเปลี่ยนแปลงในสิ นค้าสาเร็ จรู ป
และงานระหว่างทา
5,571,718.50 (16,316,083.52) 6,190,490.55 (13,775,275.46)
โครงการอสังหาริ มทรัพย์ระหว่างพัฒนา
เพิ่มในระหว่างปี
36,890,470.88
73,053,199.84 17,133,643.77
54,832,657.91
การเปลี่ยนแปลงในโครงการอสังหาริ มทรัพย์
ระหว่างการพัฒนา
29,718,928.43 (41,326,631.83) 7,684,460.68 (47,813,114.91)
เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน 554,129,619.00 608,233,610.05 333,564,536.00 357,985,827.00
ค่าเสื่ อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
35,475,826.44 38,552,924.61 24,723,250.24
28,352,867.26
ค่าสาธารณูปโภค
27,088,664.01
29,439,605.11 16,818,868.01
18,044,926.74
ค่าขนส่ง
8,850,680.07 27,229,676.95 5,676,685.66
21,052,136.62
ค่าเช่าและบริ การ
21,681,441.25
21,745,475.56 14,951,752.51
14,979,639.26
ค่าซ่อมแซมและบารุ งรักษา
14,786,061.31
14,640,483.62 10,542,040.45
9,755,793.16
20 ค่าใช้ จ่าย (รายได้ ) ภาษีเงินได้
งบการเงินรวม
2562
2561
ภาษีเงินได้ ที่รับรู้ในกาไรหรื อขาดทุน
ภาษีเงินได้ปัจจุบนั :
สาหรับปี ปัจจุบนั
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชัว่ คราว
ขาดทุนทางภาษีที่สามารถใช้ได้
สุ ทธิ
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หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

5,178,345.69

-

-

(1,717,785.71)
1,880,851.95
163,066.24
5,341,411.93

(6,865,534.27)
(4,565,817.76)
(11,431,352.03)
(11,431,352.03)

(3,078,708.86)
(3,078,708.86)
(3,078,708.86)

บริ ษทั คาสเซ่อร์พีค โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน)

-

(5,449,765.04)
(5,449,765.04)
(5,449,765.04)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริ ง
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม

กาไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

อัตราภาษี
(ร้อยละ)
20

ภาษีเงินได้คานวณตามอัตราภาษีที่ใช้
ผลกระทบทางภาษีของรายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ถือ
เป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่ายทางภาษี - สุ ทธิ
ขาดทุนทางภาษีที่สามารถใช้ได้
กลับรายการสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่ไม่ได้ใช้
สุ ทธิ

2562
(218,083,010.05)

อัตราภาษี
(ร้อยละ)
20

2561
(18,161,769.07)

(43,616,602.01)

(3,632,353.81)

51,796,404.76
(4,562,235.57)
1,723,844.75
5,341,411.93

1,055,734.59
(8,854,732.81)
(11,431,352.03)
หน่วย : บาท

กาไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้คานวณตามอัตราภาษีที่ใช้
ผลกระทบทางภาษีของรายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ถือ
เป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่ายทางภาษี - สุ ทธิ
สุ ทธิ

อัตราภาษี
(ร้อยละ)
20

งบการเงินเฉพาะกิจการ
อัตราภาษี
2562
(ร้อยละ)
(239,391,574.21)
20
(47,878,314.84)

2561
(36,642,210.17)
(7,328,442.03)

44,799,605.98
(3,078,708.86)

1,878,676.99
(5,449,765.04)

21 ข้ อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน
กลุ่มบริ ษทั มี 2 ส่วนงานที่รายงาน ดังรายละเอียดข้างล่าง ซึ่ งเป็ นหน่วยงานธุรกิจที่สาคัญของกลุ่มบริ ษทั หน่วยงานธุรกิจที่สาคัญนี้ผลิต
และขายสิ นค้าที่แตกต่างกัน และมีการบริ หารจัดการแยกต่างหาก ผูม้ ี อานาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดาเนิ นงานสอบทานรายงานการ
จัดการภายในของแต่ละหน่วยงานธุรกิจที่สาคัญอย่างน้อยทุกไตรมาส การดาเนินงานของแต่ละส่ วนงานที่รายงานของกลุ่มบริ ษทั โดย
สรุ ปมีดงั นี้
ส่วนงาน 1
ตัดเย็บเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ป
ส่วนงาน 2
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อขาย

บริ ษทั คาสเซ่อร์พีค โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน)
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
ข้อมูลผลการดาเนิ นงานของแต่ละส่ วนงานที่รายงานได้รวมอยู่ดั งข้างล่างนี้ ผลการดาเนิ นงานวัดโดยใช้กาไรก่อน
ภาษีเงินได้และต้นทุนทางการเงินของส่ วนงาน ซึ่ งนาเสนอในรายงานการจัดการภายในและสอบทานโดยผูม้ ีอานาจตัดสิ นใจ
สู งสุ ดด้านการดาเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั ผูบ้ ริ หารเชื่อว่าการใช้กาไรก่อนภาษีเงินได้และต้นทุนทางการเงินในการวัดผลการ
ดาเนิ นงานนั้นเป็ นข้อมูลที่เหมาะสมในการประเมินผลการดาเนิ นงานของส่ วนงานและสอดคล้องกับกิจการอื่นที่ดาเนิ นธุรกิจ
ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
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(15)

21

1,192

465

1,657

(443)

1,214

36

สุทธิ
1,552
1,552

สินทรัพย์ส่วนงาน

-

รวม
1,552
71
1,623

บวก (หัก)
รายการ
ระหว่างกัน
(71)
(71)

(206)
(33)
(5)
(223)

36

พัฒนา
อสังหา
ริ มทรัพย์
93
40
133

1,553

35

ตัดเย็บ
เสื้อผ้า
สาเร็จรู ป
1,537
29
1,566

งบการเงินรวม

ผลการดาเนินงานส่วนงาน
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ที่ไม่ได้ปันส่วน
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ ส่วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ต้นทุนทางการเงิน
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี

รายได้จากลูกค้าภายนอก
รายได้ระหว่างส่วนงาน
รายได้รวม

ตัดเย็บ
เสื้อผ้า
สาเร็จรู ป
1,459
31
1,490

2562

ข้อมูลทางการเงินจาแนกตามกลุ่มธุรกิจสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดงั นี้

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

456

1

พัฒนา
อสังหา
ริ มทรัพย์
53
8
61

2,009

36

รวม
1,590
37
1,627

2561

(443)

(21)

บวก (หัก)
รายการ
ระหว่างกัน
(37)
(37)

(33)
11
(7)
1,566

-

15

สุทธิ
1,590
1,590

หน่วย : ล้านบาท

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
ส่ วนงานภูมศิ าสตร์
กลุ่มบริ ษทั นาเสนอรายได้ตามส่วนงานแยกตามที่ต้งั ทางภูมิศาสตร์ของลูกค้า อย่างไรก็ตามกลุ่มบริ ษทั ไม่มีสินทรัพย์ในต่างประเทศ
ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนงานภูมิศาสตร์
หน่วย : ล้านบาท
2562
2561
ต่างประเทศ
1,455
1,528
ในประเทศ
97
62
รวมรายได้
1,552
1,590
ลูกค้ารายใหญ่
รายได้จากลูกค้ารายใหญ่ 4 รายจากส่วนงานตัดเย็บเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปของกลุ่มบริ ษทั มีจานวนเงินประมาณ 1,382 ล้านบาท สาหรับ
ปี 2562 (2561 : 3 ราย จานวนเงินประมาณ 1,273 ล้านบาท) จากรายได้รวม
18 ภาระผูกพันจากการพัฒนาโครงการที่ดาเนินงานอยู่
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
2562
2561
มูลค่าซื้อขายที่ได้ทาสัญญาแล้วในระหว่างปี
87.46
58.07
30.45
33.17
มูลค่าซื้อขายที่ได้ทาสัญญาแล้วสะสมทั้งหมด
1,153.48
1,066.02
503.53
473.08
ร้อยละของยอดขายรวมของโครงการที่เปิ ดดาเนินการ (ร้อยละ)
82.46
76.21
94.73
89.78
จานวนโครงการบ้านจัดสรร:
จานวนโครงการที่ดาเนินการอยู่ ณ วันต้นปี
จานวนโครงการที่เปิ ดใหม่
จานวนโครงการที่ปิด
จานวนโครงการที่ดาเนินการอยู่ ณ วันสิ้นปี

4
4

4
4

1
1

1
1

19 เครื่ องมือทางการเงิน
23.1 นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางด้ านการเงิน
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงจากการดาเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และจาก
การไม่ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดตามสัญญาของคู่สัญญา กลุ่มบริ ษทั ไม่มีการถือหรื อออกเครื่ องมือทางการเงินที่เป็ นตราสารอนุพนั ธ์เพื่อการ
เก็งกาไรหรื อการค้า
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
23.2

การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ในการบริ หารจัดการส่วนทุนของกลุ่มบริ ษทั คือ เพื่อดารงไว้ซ่ ึงความสามารถในการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
สร้ างผลตอบแทนต่ อผูถ้ ื อหุ้ น ของกลุ่ มบริ ษ ัท และเป็ นประโยชน์ ต่อ ผูม้ ี ส่วนได้เสี ยอื่น ผูบ้ ริ ห ารได้มี การกาหนดกลยุท ธ์ต่ างๆ เพื่ อ
สนับสนุ นการดาเนิ นธุ รกิจของกลุ่มบริ ษทั ให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น และมีผลประกอบการ และฐานะการเงินที่ ดีและแข็งแกร่ งยิ่งขึ้น
รวมทั้งการบริ หารเงินทุนเพื่อการดารงไว้ซ่ ึงโครงสร้างของทุนและต้นทุนทางการเงินของทุนที่เหมาะสม
23.3 ความเสี่ ย งด้ า นอั ต ราดอกเบี้ย
กลุ่มบริ ษทั อาจมีความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ ยของเงินที่ กลุ่มบริ ษทั กูย้ ืมจากสถาบันการเงิน เนื่ องจากสัญญากู้ยืมทั้งหมดจะ
กาหนดอัตราดอกเบี้ยลอยตัว หากอัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงอาจส่งผลกระทบต่อกลุ่มบริ ษทั ได้
23.4 ความเสี่ ย งจากเงิ น ตราต่ า งประเทศ
กลุ่มบริ ษทั มี ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ ยนเงิ นตราต่างประเทศ เนื่ องจากกลุ่มบริ ษทั มี สินทรั พย์และหนี้ สินเป็ นสกุลเงินตรา
ต่างประเทศซึ่งมิได้ทาสัญญาป้องกันความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ ซึ่ งไม่มีการทาสัญญาป้ องกันความเสี่ ยงด้านอัตรา
แลกเปลี่ยนที่สาคัญในงบการเงิน สรุ ปได้ดงั นี้
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
2562
สิ นทรัพย์
ดอลลาร์สหรัฐ
เหรี ยญฮ่องกง
ปอนด์สเตอร์ลิง

2561
หนี้สิน

231
1
-

สิ นทรัพย์

หนี้สิน

133
26
1

306
-

176
34
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
สิ นทรัพย์
ดอลลาร์สหรัฐ
เหรี ยญฮ่องกง
ปอนด์สเตอร์ลิง

2561
หนี้สิน

148
1
-

สิ นทรัพย์
89
16
1

หนี้สิน
186
-

134
27
-

23.5

ความเสี่ยงทางด้ านสินเชื่ อ
ความเสี่ ยงทางด้านสิ นเชื่ อคือ ความเสี่ ยงที่ ลูกค้าหรื อคู่สัญญาไม่สามารถชาระหนี้ แก่ กลุ่มบริ ษทั ตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้เมื่ อครบ
กาหนด ผูบ้ ริ หารได้กาหนดนโยบายทางด้านสิ นเชื่อเพื่อควบคุมความเสี่ ยงทางด้านสิ นเชื่อดังกล่าวโดยสม่าเสมอ โดยการวิเคราะห์ฐานะทาง
การเงินของลูกค้าทุกรายที่ขอวงเงินสิ นเชื่อ กลุ่มบริ ษทั ไม่มีความเสี่ ยงจากสิ นเชื่อที่เป็ นสาระสาคัญ ณ วันที่รายงาน ความเสี่ ยงทางด้านสิ นเชื่อ
สู งสุ ดคือ ราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์ทางการเงินแต่ละรายการ ณ วันที่รายงาน
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
ความเสี่ ยงด้ านสภาพคล่อง
ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่องหรื อความเสี่ ยงในการระดมทุน คือความเสี่ ยงที่กิจการจะเผชิญกับความยุง่ ยากในการระดม
ทุน ให้เพียงพอและทันเวลาต่อการปฏิบตั ิตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่ องมือ ทางการเงิน ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่องอาจเกิด
จากการที่กิจการไม่สามารถขายสิ นทรัพย์ทางการเงินได้ทนั เวลาด้วยราคาที่ใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม
สิ นทรัพย์ทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั ประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้ และสิ นค้าคงเหลือซึ่ งมี
สภาพคล่องและเปลี่ยนเป็ นเงินได้เร็ วในมูลค่ายุติธรรม
23.7 มูลค่ ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน
เนื่ องจากสิ นทรั พย์และหนี้ สินทางการเงินส่ วนใหญ่ของกลุ่มบริ ษทั จัดอยู่ในประเภทระยะสั้น กลุ่มบริ ษทั จึงประมาณ
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชี ที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน และเงินกูย้ ืม
ระยะยาวจากสถาบันการเงินซึ่ งมีอตั ราดอกเบี้ ยลอยตัวอ้างอิงจากอัตราตามท้องตลาด ราคาตามบัญชี จึงมีจานวนเท่ากับมูลค่า
ยุติธรรมโดยประมาณ ยกเว้นเงินให้กูย้ ืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันแสดงมูลค่ายุติธรรมระดับ 3 ซึ่ งคานวณโดยใช้อตั รา
ผลตอบแทนตามท้องตลาด
24
ภาระผูกพันและหนีส้ ิ นที่อาจเกิดขึน้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
24.1 กลุ่มบริ ษทั มีหนี้ สินที่ อาจเกิ ดขึ้นจากการที่ ธนาคารออกหนังสื อค้ าประกันบริ ษทั ต่อกรมศุลกากรและหน่ วยงานอื่นของ
ราชการจานวนรวม 13.47 ล้านบาท
24.2 กลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันสาหรับเลตเตอร์ออฟเครดิตที่เปิ ดไว้เพื่อสั่งซื้ อสิ นค้าจากต่างประเทศจานวนรวม 14.93 ล้านบาท
24.3 กลุ่มบริ ษทั มีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการที่ธนาคารออกหนังสื อค้ าประกันให้กบั กรมที่ดินเพื่อค้ าประกันการก่อสร้างและ
บารุ งรักษาระบบสาธารณูปโภค จานวนรวม 149.06 ล้านบาท
24.4 กลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันตามสัญญาเพื่อพัฒนาและก่อสร้างโครงการอสังหาริ มทรัพย์กบั ผูร้ ับเหมาจานวนรวม 8.22 ล้าน
บาท
25 การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการของบริ ษทั คาสเซ่อร์พีค โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์
2563
23.6
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