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บริษัท คาสเซ�อร�พีคโฮลดิ้งส� จํากัด (มหาชน) 1

 ในป 2561 บริษัท คาสเซอรพีคโฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน) ในกลุมธุรกิจเสื้อผาสําเร็จรูป มียอดขายที่ปรับตัวสูงขึ้น

อยางมีนัยสําคัญ  โดยมีรายไดรวมจากการขายในปนี้จํานวน 1,537,533,390.91 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับรายไดรวมใน

ป 2560 จํานวน 1,117,248,825.04 บาท เพิ่มขึ้นถึงรอยละ 37.62 จากคําสั่งซ้ือสินคาเพิ่มขึ้นของลูกคาจากประเทศ

สหรัฐอเมรกิา เปนผลมาจากสภาพเศรษฐกจิประเทศสหรฐัอเมรกิาทีข่ยายตวั ซึง่จะเหน็ไดจาก ตวัเลขชีว้ดัทางเศรษฐกจิ

ทีส่าํคญั ไดแก การเพิม่ขึน้ของการจางงาน อกีท้ังบรษิทัยงัคงมุงเนนการฝกฝมอืแรงงานทีม่อียูใหมรีะดบัดเียีย่ม และผลติ

สินคาที่ใชเทคโนโลยีระดับสูง ทําใหสินคาไดรับความสนใจเพิ่มข้ึน  ในปนี้ บริษัทฯ มีการเพิ่มจํานวนคนงาน เพื่อให

สอดคลองกับกําลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น และมีการลงทุนเครื่องจักรที่ทันสมัยเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต

 ในกลุมธรุกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัยในป 2561 ยงัเผชญิกบัปจจยัทาทายหลายประการ ไมวาจะเปนเร่ืองเศรษฐกิจ

ของประเทศไทยที่ยังไมฟนตัว กําลังซื้อภาคประชาชนลดลงโดยเฉพาะกลุมผูมีรายไดนอย และจํานวนที่อยูอาศัยรอขาย

สะสมในตลาดที่อยูในระดับสูง  สงผลใหรายไดรวมจากการขายในป 2561 จํานวน 52,616,668.85 บาท เปรียบเทียบ

กับรายไดรวมจากการขายในป 2560 จํานวน72,853,834.00 บาท ลดลงรอยละ 27.78  แตอยางไรก็ตาม บริษัทฯ         

ไดเพิ่มชองทางดานการตลาดใหมๆ เพื่อกระตุนยอดขาย และใหบริษัทฯในเครือ (บริษัท ซัน พร็อพเพอรตี้ จํากัด)                   

เปนผูรบัเหมากอสรางใหกบับรษิทัพฒันาอสังหาริมทรัพยอืน่ๆ ในกลุม  ทาํใหบริษทัฯ สามารถควบคุมคณุภาพและตนทนุ

ของการกอสรางไดดียิ่งขึ้น

 สุดทายน้ี กระผม ในนามของบริษัทฯ ขอขอบคุณพันธมิตรทางธุรกิจและผูถือหุนสําหรับความไววางใจในการ

สนับสนุนธุรกิจ  และขอขอบคุณคณะกรรมการบริษัท  รวมถึงพนักงานทุกทาน ที่ทุมเทในการปฏิบัติงานอยางเต็มกําลัง

และความสามารถ กระผมมีความมั่นใจเปนอยางยิ่งวาจะสามารถพัฒนาบริษัทฯ สูการเติบโตอยางยั่งยืนในอนาคต 

นายบุญชู พงษเฉลิม

ประธานกรรมการ

สารจากประธานกรรมการ



รายงานประจําป� 25612

 คณะกรรมการตรวจสอบโดยการแตงตั้งของคณะกรรมการบริษัท คาสเซอรพีค โฮลด้ิงส จํากัด (มหาชน) ประกอบดวยกรรมการ

อิสระจํานวน 3 ทานกลาวคือ นางสาวนภาพร ธนวัฒนยรรยง นางสาวกัญญาพัชฎ  ภีรวัชสกูลพงษ  และ นายสมชาย   องควรารักษ              

โดยมีนางสาวนภาพร ธนวัฒนยรรยงเปนประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และนางสาวพรทิพย ศรพีทิกัษสกลุ ผูจดัการฝายตรวจสอบภายใน 

ทําหนาที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบทุกทานมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ          

ครบถวนตามขอกาํหนดของสาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยและตลาดหลกัทรพัย (ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทย 

ในรอบป 2561 คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติงานอยางเปนอิสระตามขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบท่ีไดรับมอบหมายจาก           

คณะกรรมการบริษัท และไดกําหนดไวใน “กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ”  โดยมีการประชุมรวม 4 ครั้ง ซึ่งกรรมการตรวจสอบไดเขา

รวมประชุมครบทั้งสามทานในครั้งที่ 2/2561 และ 3/2561  โดยครั้งที่ 1/2561 และ 4/2561  นายสมชาย   องควรารักษ ขาดประชุม 

เนื่องจากติดธุระสําคัญ  การประชุมท้ัง 4 ครั้งเปนการประชุมรวมกับฝายบริหารของบริษัทฯ และบริษัทยอย ผูสอบบัญชีรับอนุญาต             

และผูตรวจสอบภายใน เพื่อรับฟงการเสนอขอมูล แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอการบริหารงาน

 สาระสําคัญของภารกิจที่ปฏิบัติในรอบป 2561 สรุปไดดังนี้ คือ

 1. การสอบทานการรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจําป 2561 

ของบริษัท คาสเซอรพีค โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  โดยการสอบถามและรับฟงคําช้ีแจงจากฝายบริหาร และขอเสนอแนะ

จากผูสอบบัญชี เพ่ือพจิารณาเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน และเชื่อถือไดของงบการเงิน ตลอดจนถึงการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ 

ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคลองกับผูสอบบัญชวีา งบการเงินดงักลาวไดจดัทาํขึน้อยางถูกตองในสาระสําคญัตามมาตรฐาน

การบัญชีที่รับรองทั่วไป   

 2. การสอบทานระบบการควบคุมภายในและประเมินผลการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการไดสอบทานผลการประเมิน

ระบบการควบคมุภายในโดยรวมและผลการตรวจสอบจากฝายตรวจสอบภายในเปนรายไตรมาส และมีความเห็นวา บรษิทัฯ มรีะบบการ

ควบคุมภายในที่เพียงพอ และเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท ฯ และไมพบขอบกพรองในสาระสําคัญที่จะกระทบตองบการเงิน

ของบริษัท  ทั้งนี้หนวยงานตรวจสอบภายในไดปฏิบัติหนาที่อยางเปนอิสระและมีประสิทธิผล

 3. การพิจารณารายการของบริษัทท่ีเกี่ยวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน จากรายงานของฝาย

บริหารรายไตรมาส คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา รายการดังกลาวเปนรายการท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจโดยปกติ                    

และไดปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวของอยางสมเหตุสมผล โดยมีการเปดเผยขอมูลไวอยางถูกตอง และครบถวน 

 4. การสอบทานการปฏบิตัติามกฎหมายวาดวยหลกัทรพัยและตลาดหลกัทรพัย ขอกาํหนดของตลาดหลักทรพัย และกฎหมาย

ที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบไมพบวา มีประเด็นสําคัญเกี่ยวกับการไมปฏิบัติตามกฎหมาย และขอกําหนด              

ดังกลาว 

 5. การพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาคัดเลือกและนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท                 

เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมใหญสามัญประจําปผูถือหุน  ใหพิจารณาแตงตั้ง นายเจษฎา  หังสพฤกษ  (ผูสอบบัญชีรบัอนุญาตเลขที่ 3759)  

และ/หรือ นางสาวกรรณิการ วิภาณุรัตน (ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305) และ/หรือ นายจิโรจ ศิริโรโรจน (ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

เลขที่ 5113) แหงบริษัท กรินทร ออดิท จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท ฯ ประจําป 2562     

นางสาวนภาพร ธนวัฒนยรรยง
ประธานกรรมการตรวจสอบ

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ



บริษัท คาสเซ�อร�พีคโฮลดิ้งส� จํากัด (มหาชน) 3

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต�อรายงานทางการเงิน
 งบการเงินของบริษัท คาสเซอรพีคโฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย ที่นํามาจัดทํางบการเงินรวม                        

ไดจัดขึ้นตามขอกําหนดพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย                 

พ.ศ.2535 และประกาศกรมทะเบียนการคา วันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2544 ออกตามความในมาตรา 11 วรรคสามแหง

พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 โดยปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี

 คณะกรรมการเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย และสารสนเทศ                  

ทางการเงินทีป่รากฏในรายงานประจําป งบการเงินดงักลาวจัดทาํขึน้ตามมาตรฐานการบัญชทีีร่บัรองท่ัวไปในประเทศไทย  

โดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ และใชดุลยพินิจอยางระมัดระวังในการจัดทํา                   

รวมทัง้การเปดเผยขอมลูสาํคญัอยางเพยีงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ เพือ่ใหเกดิความโปรงใสและเปนประโยชน

ตอผูถือหุนและนักลงทุนทั่วไป ยกเวนงบการเงินของบริษัทยอยของบริษัทรวมแหงหนึ่ง ซึ่งตรวจสอบโดยผูสอบบัญชอีื่น 

โดยงบการเงินของบริษัทยอยในประเทศจีน ไดปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่ถือปฏิบัติในประเทศนั้นๆ

 คณะกรรมการไดจัดใหมีและดํารงรักษาไวซึ่งระบบบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและ                

มีประสิทธิผล เพื่อใหมั่นใจไดอยางมีเหตุผลวาขอมูลทางการบัญชีมีความถูกตอง ครบถวนและเพียงพอที่จะดํารงรักษา

ไวซึ่งทรัพยสิน  ตลอดจนเพ่ือปองกันไมใหเกิดการทุจริตหรือการดําเนินการที่ผิดปกติอยางมีสาระสําคัญ

 ทัง้นีค้ณะกรรมการไดแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงเปนกรรมการอิสระ ดแูลรับผดิชอบเก่ียวกับคุณภาพของ

รายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงาน

คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไวในรายงานประจําปนี้แลว

 คณะกรรมการมีความเห็นวา ระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยูในระดับที่นาพอใจ และสามารถ                

สรางความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลตอความเชื่อถือไดของงบการเงินและงบการเงนิรวมของบริษัทและบริษัทยอย ณ วันท่ี 

31 ธันวาคม 2561

นายบุญชู  พงษเฉลิม

ประธานกรรมการ
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บริษัทที่ออกหลักทรัพย :  

บริษัท คาสเซอรพีคโฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน)  

ทะเบียนบริษัทมหาชน 0107537001056  

ที่ตั้งสํานักงาน อาคาร ซี.พี.เอช.ทาวเวอร เลขที่ 899 ถนนเพชรเกษม

 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

 โทรศัพท : 02-4550300  โทรสาร: 02-4550358-9

E–mail Address cph@castlepeak.co.th

Website www.castlepeak.co.th

ที่ตั้งโรงงาน เลขที่ 697 ถนน เพชรเกษม แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร

ประเภทธุรกิจ อุตสาหกรรมผลิตเสื้อผาสําเร็จรูปเพื่อจําหนายตางประเทศและ

 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรพัย

หุนที่ออกจําหนาย หุนสามัญ 40,000,000 หุน  มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท

 ทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว 400,000,000 บาท

นายทะเบียนหลักทรัพย บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด

 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

 โทรศัพท: 02-009-9000 โทรสาร: 02-009-9991 

ผูสอบบัญชี นายเจษฎา หังสพฤกษ  จาก  บริษัท กรินทร ออดิท จํากัด

 72 อาคาร กสท โทรคมนาคม ชั้น 24 ถนนเจริญกรุง

 แขวงบางรัก  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ 10500

 โทรศัพท : 02-105-4661   โทรสาร: 02-0263760    

ที่ปรึกษากฎหมาย นาย อธิกิจ เจษฎาญานเมธา

 อธิกิจทนายความ

ข�อมูลทั่วไปและข�อมูลอื่นท่ีสําคัญ
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  เปาหมาย
  ดานธุรกิจเสื้อผาสําเร็จรูป
  มุงเนนการผลิตและสงออกเส้ือกนัหนาวท่ีมคีณุภาพสูง เปนเลศิในดานบริการลูกคาและมีการใชเทคโนโลยีทีท่นัสมยั  
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต
  ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย  
  มุงเนนการทําโครงการแนวราบในเขตชุมชนที่มีความเจริญ  การคมนาคมสะดวกและส่ิงแวดลอมที่ดี  โดยขายบาน
ที่คุณภาพดีในราคายุตธิรรม
  การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ
  บริษัท คาสเซอรพีคโฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน)  เริ่มมาจากหางหุนสวนจํากัด คาสเซอรพีค เปดดําเนินการครั้งแรก            
เมือ่เดือนกันยายน 2519  ผลติเส้ือผาสาํเร็จรปูเพ่ือสงออกจําหนายตางประเทศ  ตอมาไดขยายกิจการจัดตัง้บริษทั ซ.ีพ.ีจ.ีการเมนท 
จํากัด  สินคาที่ผลิตคือ Jacket Coat กางเกงและชุดกีฬา ผลิตจากผาผืนชนิดผาทอ  สินคาที่ผลิตภายใตเครื่องหมายการคาตาม
จํานวนและแบบของผูสั่งซื้อ  ตลาดสงออกที่สําคัญคือ ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศในสหภาพยุโรป
  ตอมาป 2537  บริษัทฯไดขยายการลงทุนในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย  ดําเนินการกอสรางบานอยูอาศัยประเภท
ทาวนเฮาส บานแฝด บานเด่ียวและอาคารพาณิชย  นับต้ังแตเร่ิมจนถึงปจจุบัน โครงการที่สําเร็จเรียบรอยแลว 7 โครงการ             
มูลคารวม 3,733 ลานบาท  และอยูในระหวางดําเนินงาน 3 โครงการ มูลคารวม 1,403 ลานบาท  
  ในป 2561 บริษัท ซัน พร็อพเพอรตี้ จํากัด ไดเริ่มดําเนินธุรกิจอีกคร้ังหลังจากบริษัทหยุดดําเนินธุรกิจชั่วคราว                
โดยดําเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพื่อขายบางสวนและเร่ิมธุรกิจรับเหมากอสรางใหกับบริษัทคาสเซอรพีคโฮลด้ิงส จํากัด 
(มหาชน)  และบริษัทฯในเครือ ซ่ึงปจจุบันมีโครงการที่เขาไปกอสรางแลว คือโครงสิวารัตน 10 และ โครงการสิวารัตน 11
  โครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัท
  การประกอบธุรกิจของบริษัท คาสเซอรพีคโฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอยมี 2 กลุมธุรกิจหลักคือ
  -  กลุมธรุกิจเส้ือผาสาํเร็จรูป ดาํเนินการโดยบริษทั คาสเซอรพคีโฮลด้ิงส จาํกัด (มหาชน) และบริษทั ซ.ีพ.ีจ.ี การเมนท จาํกัด
  -  กลุมธรุกจิพฒันาอสงัหารมิทรัพย  ดาํเนนิการโดยบริษทั คาสเซอรพคีโฮลดิง้ส จาํกดั (มหาชน), บรษิทั คาสเซอรพคี 
   เรียลเอสเตท จํากัด,  บริษัท เอกธนา พร็อพเพอรตี้ จํากัด  และบริษัท ซนั พร็อพเพอรตี้ จํากัด  
 โดยมีการแบงการดําเนินงานในกลุมดังนี้

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

*ยังไมเปดกิจการ

บมจ.คาสเซอรพีคโฮลด้ิงส

พัฒนาอสังหาริมทรัพยธุรกิจเส้ือผาสําเร็จรูป

49.00% บจ.ธานีวัฒนา * 

99.99% บจ.เอกธนา พร็อพเพอรตี้  41.00 % บจ.อุตสาหกรรมเยื่อ
และกระดาษ คาสเซอรพีค

99.99% บจ.ซัน พร็อพเพอรตี้

99.99%  บจ.คาสเซอรพีค เรียลเอสเตท99.94% บจ. ซี.พี.จี. การเมนท    

อื่นๆ

  ความสัมพันธกับกลุมธุรกิจของผูถือหุนใหญ
  -  ไมมี
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 บริษัท คาสเซอรพีคโฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน)  และบริษัทยอยดําเนินธุรกิจหลัก 2 ประเภทคือ 

 1.  ธุรกิจสงออกเส้ือผาสําเร็จรูป

 2.  ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย 

  ในป 2561 บรษิทัฯมรีายไดจากธรุกจิเสือ้ผาสาํเรจ็รูปรอยละ 96.69 ของรายไดรวม ธรุกจิพัฒนาอสงัหาริมทรพัย

รอยละ 3.31 ของรายไดรวม  

 โครงสรางรายได
 กลุมธุรกิจเสื้อผาสําเร็จรูป

 กลุมธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย

 *ถือหุนทางออมโดย บจ.คาสเซอรพีค เรียลเอสเตท

ดําเนินการโดย

ดําเนินการโดย

บมจ.คาสเซอรพีคโฮลดิ้งส
บจ.ซี.พี.จี.การเมนท 
รวมรายไดกลุมธุรกิจเสื้อผาสําเร็จรูป

บมจ.คาสเซอรพีคโฮลดิ้งส 
บจ.คาสเซอรพีค เรียลเอสเตท 
บจ.เอกธนา พร็อพเพอรตี้ *  
รวมรายไดกลุมธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย
รวมรายไดทั้งหมด

100.00
99.94

100.00
99.99
99.98

 
 

919.43
618.10

1,537.53

16.21
34.10
2.30

52.61

1,590.14

731.77
385.48

1,117.25

48.96
13.04
10.85
72.85

1,190.10

686.12
474.36

1,160.48

46.77
19.75
40.35

106.87
1,267.35

57.82
38.87
96.69

1.03
2.14
0.14
3.31

100.00

61.49
32.39
93.88

4.11
1.10
0.91
6.12

100.00

54.14
37.43
91.57

3.69
1.56
3.18
8.43

100.00

% การถือหุน
ของบริษัท

% การถือหุน
ของบริษัท

ป 2561

ป 2561

ป 2560

ป 2560

ป 2559

ป 2559

รายได

รายได

รายได

รายได

รายได

รายได

%

%

%

%

%

%

 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
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 บริษัท คาสเซอรพีคโฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน)  ถือหุนในกิจการตางๆ ตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไปของจํานวนหุนที่ออก

จําหนาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

*  ยังไมเปดดําเนินการ

 บริษัท คาสเซอรพีค เรียลเอสเตท จํากัด (บริษัทยอย)  ถือหุนในกิจการอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

บริษัท เอกธนา พร็อพเพอรตี้ จํากัด

บริษัท ซัน พร็อพเพอรตี้ จํากัด

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

บาท

บาท

   30,000,000.00
 

     3,750,000.00 

99.99

99.99

บริษัท ซี.พี.จี.การเมนท จํากัด

บริษัท คาสเซอรพีค เรียลเอสเตท จํากัด

บริษัท อุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ

คาสเซอรพีค จํากัด

บริษทั ธานีวัฒนา จํากัด *

889 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแค 

เขตบางแค กทม. 10160

889  ถนนเพชรเกษม แขวงบางแค

 เขตบางแค กทม. 10160

889 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแค 

เขตบางแค กทม. 10160

1174/4 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว 

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

บาท

บาท

บาท

บาท

   46,200,000.00

 200,000,000.00

 

 100,000,000.00 

   3,750,000.00

99.94

99.99

41.00

49.00

ผลิตเสื้อผา

สําเร็จรูป

พัฒนา

อสังหาริมทรัพย

ผลิตเยื่อกระดาษ

และกระดาษ

พัฒนา

อสังหาริมทรัพย

พัฒนา
อสังหาริมทรัพย

พัฒนา
อสังหาริมทรัพย

ชื่อบริษัท

ชื่อบริษัท

สถานที่ตั้งสํานักงาน

สถานที่ตั้งสํานักงาน

ทุนจดทะเบียน

ทุนจดทะเบียน

% ของการถือหุน

% ของการถือหุน

ลักษณะธุรกิจ

ลักษณะธุรกิจ

การลงทุน
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กลุมธุรกิจเส้ือผาสําเร็จรูป
 • การถูกยกเลิกคําสั่งซื้อ บริษัทผลิตเสื้อผาสําเร็จรูปประเภท Jacket Coat กางเกงและชุดกีฬา ภายใต

เคร่ืองหมายการคาและแบบของผูซื้อ การสงมอบสินคาไมทันตามกําหนดสัญญา อาจจะเปนสาเหตุที่ทําใหถูกยกเลิก            

คําสั่งซ้ือในกรณีที่ถูกยกเลิกคําสั่งซ้ือ บริษัทไมสามารถนําสินคานั้นไปจําหนายใหผูซื้อรายอ่ืนได เพราะเปนสินคาท่ีมี

ลิขสิทธิ์ อยางไรก็ตาม หากวามีอุปสรรคที่ทําใหการผลิตตองลาชาออกไปไมทันตามกําหนดในการสงมอบสินคา บริษัท

จะตองตัดสินใจขนสงสินคาโดยทางเคร่ืองบินแทนการขนสงโดยทางเรือแมวาคาขนสงทางเคร่ืองบินจะมีคาใชจาย                    

ที่คอนขางสูง แตเปนการเสียหายที่นอยกวาการถูกยกเลิกคําสั่งซื้อ นอกจากนั้นบริษัทฯ มีแนวทางปองกัน โดยมี                    

ฝายคลังสินคาที่จะตองตรวจสอบความถูกตองท้ังปริมาณและคุณภาพวัตถุดิบหลังรับสินคาทุกครั้ง อีกทั้งมีแผนก QA 

ตรวจสอบคณุภาพของสนิคา ในระหวางการผลิตจนกระทัง่ผลติเสรจ็ หากเกดิความผิดพลาดจะตองแกไขอยางทนัทวงที

 • ความเส่ียงดานอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ การขายสินคาเส้ือผาสําเร็จรูปของบริษัทฯใชสกุลเงิน

เหรียญสหรัฐอเมรกิาประมาณรอยละ 99 สวนการซือ้วตัถดุบิจากตางประเทศโดยใชสกลุเงนิเหรียญสหรฐัอเมรกิาประมาณ

รอยละ 88 สัดสวนมูลคาสงออกตอการนําเขาคือ 100 ตอ 50 ดังนั้นความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา                     

ตางประเทศระหวางเงนิสกลุเหรยีญสหรฐัอเมรกิาและเงินบาท   มผีลตอรายไดและตนทนุของบรษิทั ซึง่บรษิทัฯ มแีนวทาง

ปองกนั โดยมอบหมายใหฝายท่ีเกีย่วของตดิตามบทวเิคราะหและขาวสารเกีย่วกบันโยบายการขึน้ดอกเบีย้ในสหรฐัอเมรกิา 

และมีการจองอัตราแลกเปลี่ยนลวงหนาเพื่อปองกันความผันผวน

 • ตนทุนคาแรงท่ีเพิ่มขึ้น  ในวันที่ 1 เมษายน 2561 ไดมีประกาศปรับคาแรงข้ันตํ่าในกรุงเทพมหานครและ               

ปรมิณฑลฯ จาก 310 บาทตอวนัเปน 325 บาทตอวนั สงผลใหตนทนุการผลติของบรษิทัฯ เพ่ิมขึน้ เนือ่งจากอตุสาหกรรม

เครือ่งนุมหมเปนอตุสาหกรรมท่ีใชแรงงานคนเปนหลกั บริษทัฯจงึตองเรงฝกฝนฝมอืแรงงาน และลงทนุเครือ่งจักรทนัสมัย 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธผลในการผลิต

กลุมธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย
 • ธุรกิจอสังหาริมทรัพยมีการแขงขันที่รุนแรง เนื่องจากมีบานที่อยูระหวางกอสรางและบานพรอมขายในตลาด

เปนจํานวนมาก ในขณะท่ีความตองการของผูซื้อมีจํานวนจํากัด 

 • ปจจุบันผู ซื้อที่อยู อาศัยมีขอจํากัดในการขอสินเชื่อมาก เนื่องจากธนาคารเขมงวดในการปลอยสินเชื่อ                           

ผูซือ้บางสวนมคีณุสมบัตไิมครบตามท่ีกาํหนด และผูซือ้บางสวนไดรบัอนมุตัวิงเงินสนิเชือ่ไมเพียงพอกบัราคาขายของบาน

 • ความเส่ียงดานสภาพคลอง  หากกิจการดําเนนิงานในสวนการขายไมบรรลุเปาหมายท่ีตัง้ไว  จะสงผลใหบรษิทัฯ

เผชิญกับความยุงยากในการระดมทุนใหเพียงพอและทันเวลา

ป�จจัยความเสี่ยง
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 บริษัท คาสเซอรพีคโฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน)
       ผูถือหุนที่ถือหุนสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 27 เมษายน 2561 ของ บมจ.คาสเซอรพีคโฮลดิ้งส 

 นายบุญชู  พงษเฉลิมและครอบครัว  ถือหุนรวมกัน 19,792,704 หุน  คิดเปนรอยละ 49.48 ของจํานวน                     
หุนทั้งหมด
 บริษัท ซี.พี.จี. การเมนท จํากัด
 บริษัท ซี.พี.จี. การเมนท จํากัด เปนบริษัทยอยที่ประกอบธุรกิจสงออกเสื้อผาสําเร็จรูป เชนเดียวกับบริษัท           
คาสเซอรพีคโฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน) โดยมีทุนจดทะเบียน 46,200,000 บาท ทุนชําระแลว 46,200,000 บาท                       
เปนหุนสามัญ 9,240 หุน  มูลคาหุนละ 5,000 บาท  โดยมีผูถือหุนดังนี้คือ

 บริษัท คาสเซอรพีค เรียลเอสเตท จํากัด
 บรษิทั คาสเซอรพคี เรยีลเอสเตท จาํกดั เปนบรษิทัยอยทีป่ระกอบธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย เชนเดยีวกบับรษิทั 
คาสเซอรพีคโฮลด้ิงส จํากัด (มหาชน) โดยมีทุนจดทะเบียน 200,000,000 บาท ทุนชําระแลว 200,000,000 บาท                
เปนหุนสามัญ 20,000,000หุน  มูลคาหุนละ 10 บาท  โดยมีผูถือหุนดังนี้คือ

 นโยบายการจายเงินปนผล
 บรษิทัฯ มนีโยบายการจายเงินปนผลประมาณรอยละ 30 ของกําไรสุทธ ิอยางไรก็ตามอัตราการจายเงินปนผลดังกลาว 
จะขึ้นอยูกับกระแสเงินสดและภาระการลงทุนของบริษัทฯรวมถึงขอจํากัดทางกฎหมายและความจาํเปนอื่น

จํานวนหุน

จํานวนหุน

จํานวนหุน

สัดสวนการถือหุน

สัดสวนการถือหุน

สัดสวนการถือหุน

นายบุญช ู พงษเฉลมิ
บรษิทั ศนูยรบัฝากหลกัทรพัย (ประเทศไทย) จาํกดั เพ่ือผูฝาก
น.ส.วณ ีเตม็พทิยาคม
น.ส.กรรณกร จริายทุธเจรญิสขุ
น.ส.วนิดิา กลุสมภพ
นายพงษชยั พงษเฉลมิ
นายอุดมศกัดิ ์โชติวจิติร
นายภูศกัดิ ์พงษเฉลมิ
น.ส.เบญจภรณ ลิม้เจรญิเงนิ
น.ส.พชัมน จริายทุธเจรญิสขุ

11,880,048
11,838,068
3,400,000
1,972,000
1,650,000
1,600,000
1,453,466
1,426,266
1,400,000
1,251,566

29.700
29.595
8.500
4.930
4.125
4.000
3.634
3.566
3.500                     
3.129

บริษัท คาสเซอรพีค โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน)
นาย บุญชู พงษเฉลิม
นาย ภูเทพ  พงษเฉลิม

บริษัท คาสเซอรพีค โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน)
นาย บุญชู พงษเฉลิม
นาย ภูมิตร  พงษเฉลิม

9,234
3
3

19,999,988
4
8

99.94
0.03
0.03

100.00  
0.00
0.00

ผู�ถือหุ�น
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คณะกรรมการบริษัท  

 รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ

 1.  น.ส.นภาพร ธนวัฒนยรรยง  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

 2.  นายสมชาย องควรารักษ  กรรมการตรวจสอบ

 3.  น.ส.กัญญาพัชฎ ภีรวัชสกูลพงษ  กรรมการตรวจสอบ

 กรรมการตรวจสอบท่ีมีความรูและประสบการณในการสอบทานงบการเงินคือ น.ส.นภาพร ธนวัฒนยรรยง

 ขอมลูกรรมการบรษิทั ซ.ีพ.ีจ.ีการเมนท จาํกดั ซึง่เปนบริษทัยอยทีป่ระกอบธรุกจิสงออกเสือ้ผาสําเร็จรปู เชนเดยีวกับ 

บริษัท คาสเซอรพีคโฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน) 

จํานวนคร้ังการประชุม
กรรมการ จํานวนคร้ังที่เขารวม

16

13

17

16

17

17

17

15

17

17

17

17

17

17

17

17

ประธานกรรมการ

รองประธานกรรมการ 

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ประธานกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ

นายบุญชู  พงษเฉลิม

นายภูมิตร พงษเฉลิม

นายลิว ชอ เทง

นายวู แมน ฟน

นางไพลิน  จรรยานิวัฒน
น.ส.นภาพร ธนวัฒนยรรยง

น.ส.กัญญาพัชฎ ภีรวัชสกูลพงษ

นายสมชาย องควรารักษ

ตําแหนงรายชื่อคณะกรรมการ

จํานวนคร้ังการประชุม
กรรมการ จํานวนคร้ังที่เขารวม

3

3

3

3

3

3

ประธานกรรมการ

รองประธานกรรมการ 

กรรมการ

นายบุญชู  พงษเฉลิม

นายภูเทพ พงษเฉลิม

นายภูมิตร พงษเฉลิม

ตําแหนงรายชื่อคณะกรรมการ

โครงสร�างการจัดการ
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 ขอมลูกรรมการบริษทั คาสเซอรพคี เรยีลเอสเตท จาํกดั ซึง่เปนบรษิทัยอยทีป่ระกอบธุรกจิพฒันาอสังหาริมทรัพย 

เชนเดียวกับ บริษัท คาสเซอรพีคโฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน) 

จํานวนคร้ังการประชุม
กรรมการ จํานวนคร้ังที่เขารวม

3

3

3

3

3

3

ประธานกรรมการ

รองประธานกรรมการ 

กรรมการ

นายบุญชู  พงษเฉลมิ

นายภูมิตร พงษเฉลิม

นายภูเทพ พงษเฉลิม

ตําแหนงรายชื่อคณะกรรมการ

ผูบริหาร 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทคาสเซอรพีคโฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน) มีผูบริหารจํานวน 7 ทานดังนี้

 1.   นายบุญชู  พงษเฉลิม   ประธานกรรมการบริหาร

 2.   นายภูมิตร พงษเฉลิม   รองประธานกรรมการบริหาร

 3.   นายลิว ชอ เทง   รองประธานกรรมการบริหาร

 4.   น.ส.วินิดา กุลสมภพ   ผูอํานวยการฝายการเงินและการบัญชี

 5.   นายภูเทพ พงษเฉลิม   ผูอํานวยการฝายบริหารทั่วไปและทรัพยากรมนุษย

 6.   นายวู แมน ฟน   ผูอํานวยการฝายการผลิต

 7.   น.ส.พรทิพย ศรีพิทักษสกุล  ผูจัดการฝายตรวจสอบภายใน

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัท ซี.พี.จี. การเมนท จํากัด  มีผูบริหารจํานวน 5 ทานดังนี้

 1.   นายบุญชู  พงษเฉลิม   ประธานกรรมการบริหาร

 2.   นายลิว ชอ เทง   รองประธานกรรมการบริหาร

 3.   น.ส.วินิดา กุลสมภพ   ผูอํานวยการฝายการเงินและการบัญชี
 4.   นายภูเทพ พงษเฉลิม   ผูอํานวยการฝายบริหารทั่วไปและทรัพยากรมนุษย

 5.   นางไพลิน  จรรยานิวัฒน  ผูอํานวยการฝายการผลิต
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัท คาสเซอรพีค เรียลเอสเตท จํากัด  มีผูบริหารจํานวน 4 ทานดังนี้

 1.   นายบุญชู  พงษเฉลิม   ประธานกรรมการบริหาร

 2.   นายภูมิตร พงษเฉลิม   รองประธานกรรมการบริหาร/ผูอํานวยการฝายการตลาด
 3.   น.ส.วินิดา กุลสมภพ   ผูอํานวยการฝายการเงินและการบัญชี

 4.   นายภูศักดิ์ พงษเฉลิม   ผูอํานวยการฝายงานทั่วไป

โครงสร�างการจัดการ (ต�อ)
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แผนภาพแสดงโครงสรางภายในของบริษัทคาสเซอรพีค โฮลด้ิงส จํากัด (มหาชน)

แผนภาพแสดงโครงสรางภายในของบริษัท ซี.พี.จี. การเมนท จํากัด

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการบริหาร

ประธานกรรมการบริหาร

รองประธานกรรมการ

ผูอํานวยการฝายบัญชี
และการเงิน

ผูอํานวยการฝายบัญชี
และการเงิน

รองประธานกรรมการ
ดานธุรกิจผลิตเสื้อผาสําเร็จรูป

ผูอํานวยการ
ฝายการผลิต 

ผูอํานวยการ
ฝายการผลิต 

ผูอํานวยการฝายบริหารทั่วไป
และทรัพยากรมนุษย

ผูอํานวยการฝายบริหารทั่วไป
และทรัพยากรมนุษย

รองประธานกรรมการ
ดานธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ฝายตรวจสอบภายใน1
4

7

3 2

6

5

5

4

1

3

2

โครงสร�างการจัดการ (ต�อ)
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แผนภาพแสดงโครงสรางภายในของบริษัทคาสเซอรพีค เรียลเอสเตท จํากัด

คณะกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการบริหาร

รองประธานกรรมการ

ผูอํานวยการฝายบัญชี
และการเงิน

ผูอํานวยการ
ฝายการตลาด

ผูอํานวยการฝายงานทั่วไป2 4

1

3

2

 เลขานุการบริษัท 
 คณะกรรมการบริษัทไดมีมติแตงตั้งให  นส. อรทิชา พงษเฉลิม ดํารงตําแหนงเปนเลขานุการบริษัท 

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
 1. คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน

  (ก) คาตอบแทนท่ีกรรมการบริษัทไดรับในป 2561 

เบี้ยประชุมกรรมการ
ตรวจสอบ (บาท)

รวม
(บาท)

เบี้ยประชุมกรรมการ
(บาท)

-

-
-

-

-

160,000.00

140,000.00
140,000.00

440,000.00

-

-

-

-

-
40,000.00

20,000.00

20,000.00
80,000.00

-

-

-
-

-

120,000.00
120,000.00

120,000.00

360,000.00

นายบุญชู  พงษเฉลิม
นายลิว ชอ เทง

นายภูมิตร พงษเฉลิม

นายวู แมน ฟน
นางไพลิน จรรยานิวัฒน

นส.นภาพรธนวัฒนยรรยง

น.ส.กัญญาพัชฎ ภีรวัชสกูลพงษ

นายสมชาย องควรารักษ

รวม

โครงสร�างการจัดการ (ต�อ)
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 บุคลากร
  จํานวนพนักงาน

  ผลตอบแทนรวมและลักษณะผลตอบแทนท่ีใหกับพนักงานในป 2561

  - กลุมธุรกิจเสื้อผาสําเร็จรูป 561,064,570 บาท

  - กลุมธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย 16,263,583  บาท

  - ลักษณะผลตอบแทนท่ีใหแกพนักงานคือ เงินเดือน คาแรง และผลประโยชนอื่นของพนักงาน

 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

  อตุสาหกรรมผลิตเสือ้ผาสาํเรจ็รปูเปนอตุสาหกรรมท่ีตองใชแรงงานเปนสาํคญั บรษิทัฯไดจดัการฝกอบรมและเพ่ิม
ทักษะในการทํางาน โดยพัฒนาพนักงานเย็บใหมีฝมือรวดเร็วขึ้นและสามารถเย็บในลักษณะงานซับซอนมากข้ึน                    

โดยในป 2561 บริษัทฯมีการฝกอบรมฝมือแรงงานรวมทั้งหมด 1,148 คน ใน 5 หลักสูตร

ป 2560 (คน) ป 2559 (คน)ป 2561 (คน)

        2,052

             40

        2,092

        2,219

             41

        2,260

        2,562

             63

        2,625

 -   กลุมธุรกิจเส้ือผาสําเร็จรูป

 -   กลุมธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย

รวม

โครงสร�างการจัดการ (ต�อ)

   คาตอบแทนกรรมการของบริษัทยอย   ** ไมมี **

  (ข) คาตอบแทนคณะกรรมการบริหารและผูบริหารป 2561

   - กลุมธุรกิจเสื้อผาสําเร็จรูป  จํานวนรวม 6 คน

   -  ไดรับผลตอบแทนในรูปเงินเดือนและโบนัสรวม 10,171,418 บาท

   -  กลุมธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย  จํานวน 4 คน

   ไดรับผลตอบแทนในรูปเงินเดือนและโบนัสรวม 3,791,824 บาท

  2. คาตอบแทนอื่นๆ     ** ไมมี **
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นายบุญชู  พงษเฉลิม       

- กรรมการผูมีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท   

อายุ 83 ป   

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี  สาขาคณิตศาสตร  Jinan University China 

ตําแหนง  ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร บมจ.คาสเซอรพีคโฮลดิ้งส

   ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร บจ.ซี.พี.จี.การเมนท

   ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร บจ.คาสเซอรพีค เรียลเอสเตท

   ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร บจ.เอกธนา พร็อพเพอรตี้

   ประธนานกรรมการบริหาร บจ.ซัน พร็อพเพอรตี้

   กรรมการ บจ.ธานีวัฒนา

   กรรมการ บจ.อุตสาหกรรมเย่ือและกระดาษ คาสเซอรพีค

การถือหุนของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561   จํานวน 11,880,048 หุน   คิดเปนรอยละ 29.70 

การเปลี่ยนแปลงการถือหุนในรอบป 2561   - ไมเปลี่ยนแปลง   

นายภูมิตร  พงษเฉลิม   

- กรรมการผูมีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท   

อายุ 43 ป   

ความสัมพันธ บุตรของนายบุญชู  พงษเฉลมิ 

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี  Bsc. Construction Management- Leeds Metropolitan University 

ตําแหนง  รองประธานกรรมการ/รองประธานกรรมการบริหาร  บมจ.คาสเซอรพีคโฮลดิ้งส

   กรรมการ  บจ.ซี.พี.จี.การเมนท

   รองประธานกรรมการ/รองประธานกรรมการบริหาร  บจ.คาสเซอรพีค เรียลเอสเตท

   รองประธานกรรมการ/รองประธานกรรมการบริหาร  บจ.เอกธนา พร็อพเพอรตี้

   รองประธานกรรมการบริหาร  บจ.ซัน พร็อพเพอรตี้
   กรรมการ  บจ.ธานีวัฒนา
การถือหุนของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561   จํานวน 666 หุน   คิดเปนรอยละ 0.00 

การเปลี่ยนแปลงการถือหุนในรอบป 2561   - ไมเปลี่ยนแปลง   

ข�อมูลของคณะกรรมการบริษัทและผู�บริหาร
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นายลิว  ชอ  เทง
- กรรมการผูมีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท   

อายุ 61 ป   

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี Social Science Chu Hoi College, DAP (IOD) 

ตําแหนง  รองประธานกรรมการ/รองประธานกรรมการบริหาร บมจ.คาสเซอรพีคโฮลดิ้งส

   รองประธานกรรมการบริหาร บจ.ซี.พี.จี.การเมนท

การถือหุนของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  ** ไมมี ** 

การเปลี่ยนแปลงการถือหุนในรอบป 2561   - ไมเปลี่ยนแปลง  

 

น.ส.วินิดา  กุลสมภพ   
อายุ 43 ป   

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี  สาขาบัญชีสถิติ  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ตําแหนง  ผูอํานวยการบริหารฝายการเงินและบัญชี บมจ.คาสเซอรพีคโฮลดิ้งส

   ผูอํานวยการบริหารฝายการเงินและบัญชี บจ.ซี.พี.จี.การเมนท

   ผูอํานวยการบริหารฝายการเงินและบัญชี บจ.คาสเซอรพีค เรียลเอสเตท

   ผูอํานวยการบริหารฝายการเงินและบัญชี บจ.เอกธนา พร็อพเพอรตี้

   ผูอํานวยการบริหารฝายการเงินและบัญชี บจ.ซัน พร็อพเพอรตี้

การถือหุนของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561   จํานวน 1,659,900 หุน   คิดเปนรอยละ 4.15 

การเปลี่ยนแปลงการถือหุนในรอบป 2561   - ไมเปลี่ยนแปลง -

   

นายวู แมน ฟน   

อายุ 66 ป   

วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษา Macau, DAP (IOD) 
ตําแหนง  กรรมการ/ผูอํานวยการฝายการผลิต บมจ.คาสเซอรพีคโฮลดิ้งส

การถือหุนของบริษัท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561  ** ไมมี ** 
การเปลี่ยนแปลงการถือหุนในรอบป 2561   - ไมเปลี่ยนแปลง   

ข�อมูลของคณะกรรมการบริษัทและผู�บริหาร (ต�อ)
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นางไพลิน  จรรยานิวัฒน   

อายุ 56 ป   

วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษา , DAP (IOD) 

ตําแหนง  กรรมการ  บมจ.คาสเซอรพีคโฮลดิ้งส 

   ผูอํานวยการฝายการผลิต บจ.ซี พี จี การเมนท

การถือหุนของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561   จํานวน 66 หุน   คิดเปนรอยละ 0.00 

การเปลี่ยนแปลงการถือหุนในรอบป 2561   - ไมเปลี่ยนแปลง

   

น.ส.นภาพร ธนวัฒนยรรยง   

อายุ 52 ป   

วฒุิการศึกษา ปริญญาโท - สาขาการตลาด Leeds University , UK 

   ปริญญาตรี สาขาบัญชี  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

ตําแหนง  กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.คาสเซอรพีคโฮลดิ้งส

   กรรมการ บจ. อารเอสเอ็ม (ประเทศไทย) จํากัด

การถือหุนของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  ** ไมมี ** 

การเปลี่ยนแปลงการถือหุนในรอบป 2561   - ไมเปลี่ยนแปลง – 

  

นางสาวกัญญาพัชฎ  ภรีวัชสกูลพงษ   

อายุ 30 ป   

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท - บริหาร-การจัดการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

   ปริญญาตรี - บริหาร-การตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 

ตําแหนง  กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ.คาสเซอรพีคโฮลดิ้งส
การถือหุนของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  ** ไมมี ** 

การเปลี่ยนแปลงการถือหุนในรอบป 2561   - ไมเปลี่ยนแปลง 
   

นายสมชาย  องควรารักษ   

อายุ 81 ป   

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี  สาขาคณิตศาสตร  Jinan University China 

ตําแหนง  กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ.คาสเซอรพีคโฮลดิ้งส

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561   จํานวน 131 หุน   คิดเปนรอยละ 0.00 
การถือหุนของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  ** ไมมี ** 

การเปลี่ยนแปลงการถือหุนในรอบป 2561   - ไมเปลี่ยนแปลง    

   

ข�อมูลของคณะกรรมการบริษัทและผู�บริหาร (ต�อ)
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นายภูเทพ  พงษเฉลิม   

อายุ  48 ป   

ความสัมพันธ บุตรของนายบุญชู  พงษเฉลิม 

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี  Business Administrative ,Coventry University 

   Director Accreditation Program (DAP - IOD) 

ตําแหนง  ผูอํานวยการฝายทั่วไปและทรัพยากรมนุษย บมจ.คาสเซอรพีคโฮลดิ้งส

   กรรมการ/ผูอาํนวยการฝายทัว่ไปและทรัพยากรมนษุย บจ.ซี.พี.จี.การเมนท

   กรรมการ บจ.คาสเซอรพีค เรียลเอสเตท

   กรรมการ บจ.เอกธนา พร็อพเพอรตี้

การถือหุนของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561   จํานวน 66 หุน   คิดเปนรอยละ 0.00 

การเปลี่ยนแปลงการถือหุนในรอบป 2561   - ไมเปลี่ยนแปลง -  

 

น.ส.พรทิพย  ศรีพิทักษสกุล   

อายุ 58 ป   

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท  สาขาบัญชี  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ตําแหนง  ผูจัดการฝายตรวจสอบ บมจ.คาสเซอรพีคโฮลดิ้งส

การถือหุนของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561   จํานวน 100 หุน   คิดเปนรอยละ 0.00 

การเปลี่ยนแปลงการถือหุนในรอบป 2561   - ไมเปลี่ยนแปลง -   

ข�อมูลของคณะกรรมการบริษัทและผู�บริหาร (ต�อ)
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นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
  คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเปนปจจัยหลักในการเสริมสราง

องคกรใหมปีระสทิธภิาพ  บรษิทัจงึมุงมัน่ใหการดาํเนินกจิการของบรษิทัเปนไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกจิการทีด่พีรอม

กับสรางความเช่ือมั่นแกนักลงทุนและผูถือหุน   อันจะเปนพื้นฐานของการเจริญเติบโตที่ยั่งยืน 

  คณะกรรมการไดนําหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน  ที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

กําหนด มาปรับใชใหครอบคลุมอยางรัดกุมเหมาะสมกับสภาพแวดลอมและสภาพการณของบริษัท ดังนี้

1. สิทธิของผูถือหุน
  ในป 2561 บริษัทฯ ไดจัดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 โดยไดสงหนังสือเชิญ

ประชุมใหแกผูถือหุนไดแจงวัน เวลา และสถานท่ีพรอมท้ังวาระการประชุม และความคิดเห็นของคณะกรรมการ               

รวมท้ังรายงานประจําป (CD - ROM) และหนังสอืมอบฉันทะใหผูถอืหุนทกุทาน กอนการประชุม 14 วนั และลงประกาศ 

บนหนาหนังสือพิมพกอนวันประชุมเพื่อใหทราบโดยท่ัวกัน

  การประชุมสามญัผูถอืหุนประจาํป 2561 มผีูถอืหุนและผูรบัมอบฉนัทะเขารวมประชมุจาํนวน 29 ราย นบัจาํนวน

หุนได 28,419,495 หุน หรือคิดเปนรอยละ 71.05 ของจํานวนหุนทั้งหมด กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบริหาร                

ผูสอบบัญชีและฝายกฎหมายไดเขารวมประชุม คณะกรรมการบริษัทไดรายงานผลการดําเนินงานของปที่ผานมาและ

ตอบขอซักถามของผูถือหุน รับฟงขอเสนอแนะและความคิดเห็นของผูถือหุน โดยกอนการประชุมจะเร่ิมเลขานุการ                 

ทีป่ระชมุไดอธบิายถงึวธิกีารลงคะแนนเสยีงและการแจงผลการลงคะแนนเมือ่จบแตละวาระ  มตขิองทีป่ระชมุไดบนัทึกไว 

ในรายงานการประชุม

  บรษิทัฯมนีโยบายสงเสรมิและอาํนวยความสะดวกใหแกผูถอืหุน รวมถงึนกัลงทนุสถาบนัในการเขารวมการประชุม

ผูถือหุน โดยบริษัทจัดการประชุมในสถานที่ ที่มีระบบขนสงมวลชนเขาถึงและเพียงพอ

2. ความเทาเทียมกันของผูถือหุน
  คณะกรรมการบริษทัคาํนงึถงึสทิธขิองผูถอืหุนตามกฎหมาย ตลอดจนสงเสริมการใชสทิธแิละไมละเมดิหรอืลดิรอน

สิทธิของผูถือหุน โดยกอนการประชุมผูถือหุน ผูถือหุนแตละรายจะไดรับขอมูลที่ครบถวนและเพียงพอลวงหนากอนวัน

เขาประชุมไมนอยกวา 14 วนั  บรษิทัฯไดจดัขอมลูและประวัตขิองผูเสนอช่ือเปนกรรมการของบริษทัฯ แทนผูทีค่รบวาระ  

เพื่อใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งเขารับตําแหนง  พรอมทั้งไดทําการประกาศนัดประชุมผูถือหุนลงในหนังสือพิมพรายวัน

ติดตอกัน 3 วัน  และกอนวันประชุมไมนอยกวา 3 วัน  เพื่อใหผูถือหุนรวมถึงนักลง ทุนสถาบัน มีเวลาเพียงพอที่จะศึกษา

และทําความเขาใจขอมูลกอนการประชุม

  ในการประชุมผูถือหุน บริษัทฯอํานวยความสะดวกแกผูถอืหุนที่มาประชุมดวยตนเองหรือมอบฉันทะใหสามารถ

ใชสิทธิในการลงคะแนนเสียง มีการดําเนินการประชุมเปนไปตามระเบียบวาระโดยไมมีการเพ่ิมวาระการประชุม มีการ

ใชบัตรลงคะแนนเสียงและแจงผลการลงคะแนนเสียงในแตละวาระ นอกจากนี้ในการลงคะแนนเสียง  ผูถือหุนมีสิทธิ             

ถามคําถาม แสดงความคิดเห็น  ใหคําแนะนําหรือขอเสนอแนะและลงคะแนนเสียง โดยไดมีการเตรียมบัตรลงคะแนน            

ในวาระสําคญัไวสาํหรับผูถอืหุน  การประชุมผูถอืหุนจะประชุมตามวาระประชุมทีก่าํหนดไวโดยไมไดเพ่ิมวาระการประชุม

ที่ไมไดแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา

การกํากับดูแลกิจการ
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  คณะกรรมการบริษัทและผูบริหารใหความสําคัญในการปฏิบัติตามกฎเกณฑของรายการท่ีเกี่ยวโยงกันตามขอ
กําหนดของสํานักงานกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยอยางเครงครัด การทํารายการที่อาจมีความขัดแยงทางผล
ประโยชนหรือรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการระหวางกัน  ในกรณีที่ตองพิจารณาเรื่องที่อาจเกิดความขัดแยงทางผล
ประโยชนหรอืรายการเกีย่วโยงกนัหรอืรายการระหวางกนั  กรรมการทีม่สีวนเกีย่วของตองไมเขารวมการพจิารณาอนมุตัิ
รายการน้ัน 
3. บทบาทของผูมีสวนไดเสีย
  คณะกรรมการบริษทั  ตระหนักถึงความสําคญัในสิทธขิองผูมสีวนไดเสีย และมีนโยบายท่ีจะปกปองสิทธขิองบุคคล
ดงักลาว  ดวยการปฏิบัตติามกฎหมายและขอบงัคบัตางๆทีใ่ชบงัคบัอยางเครงครดั  เพ่ือใหไดรบัการดแูลอยางเปนธรรมทกุฝาย
  ผูถือหุน
  บริษัทฯมุงที่จะดําเนินกิจการ  เพื่อใหเกิดผลประโยชนสูงสุดแกผูถือหุน พรอมกับปกปองผลประโยชนและดูแล
ทรัพยสินของบริษัทฯ  ดวยการบริหารจัดการอยางมีคุณภาพ ขจัดความขัดแยงทางผลประโยชนอยางรอบคอบ
  ลูกคา
  บริษัทฯมีนโยบายสรางความพึงพอใจสูงสุดใหลูกคา โดยสรางความม่ันใจและความเช่ือถือในคุณภาพของสินคา
และการบริการ พัฒนาการผลิตโดยเนนการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อใหผลิตภัณฑมีความแตกตางจากคูแขง บรรลุ
ความตองการของลูกคาและการสงมอบสินคาตรงตามเวลาที่ลูกคากําหนด
  พนักงาน
  พนักงานของบริษัทฯเปนทรัพยากรที่มีความสําคัญ และเปนหัวใจสําคัญในอันที่จะนําพาบริษัทใหเจริญ กาวหนา  
พนักงานจึงไดรับผลตอบแทนและสวัสดิการตางๆอยางเหมาะสมและเปนธรรม ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังคํานึงถึง
ความปลอดภัยตอชีวิต สุขภาพ และทรัพยสินของพนักงาน โดยกําหนดเปนนโยบายดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดลอมในการทาํงาน พรอมจดัตัง้คณะกรรมการและหนวยงานดานความปลอดภยัในการทาํงานขึน้เพือ่ดแูล
งานดานน้ีโดยเฉพาะ รวมท้ังติดตามผลการดําเนินงานอยางตอเน่ือง ตลอดจนมีการติดปายแสดงสถิติการเกิดอุบัติเหตุ
จากการทํางาน โดยในป 2561 บริษัทฯ มีพนักงานไดรับอุบัติเหตุในงาน 2 ราย 
  นโยบายดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมมีดังนี้
  1. ความปลอดภัยและการรักษาสภาพแวดลอมในการทํางานเปนหนาทีข่องพนักงานทุกคนทุกระดับทีจ่ะรวมมือ
กันปฏิบัติเพื่อใหเกิดความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินทั้งของตนเอง ของบริษัทฯ และของผูอื่น
  2. ใหมกีารตรวจสอบและปรับปรงุสถานท่ีทาํงาน เคร่ืองจกัร เคร่ืองมอื พรอมท้ังอปุกรณคุมครองความปลอดภัย
  3. ดําเนินการปรับปรุง และปองกนัอันตรายจากการดําเนินงานของบริษัทฯ ที่มีระดับความเส่ียงเพื่อใหเกิดการ
พัฒนาดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอยางตอเน่ืองและไมกอใหเกิดผลกระทบอันอาจเปนอันตรายและความ
ปลอดภัยของพนักงานและผูที่เกี่ยวของ
  4. จัดใหมีการฝกอบรมการปองกันระงับอัคคีภัยขั้นตนปละ 1 ครั้ง  
  5. จัดใหมีการซอมอพยพหนีไฟปละ 3  ครั้ง
  6. พนักงานระดับผูบังคับบัญชาทุกคนตองมีหนาที่ดูแลและรับผิดชอบในดานความปลอดภัยอาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทํางานของผูใตบังคับบัญชา ใหเปนไปตามกฎระเบียบความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่กําหนด
ขึ้นโดยเครงครัด
  7. บริษัทฯ จะสนับสนุนสงเสริมใหมีกิจกรรมความปลอดภัยตางๆ ที่จะชวยกระตุนจิตสํานึกของพนักงาน เชน 
การฝกอบรมเก่ียวกับความปลอดภัย การประชาสัมพันธดานความปลอดภัย เปนตน

การกํากับดูแลกิจการ (ต�อ)
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  คูคา
  บริษัทฯยึดมั่นและปฏิบัติตามขอตกลงและเง่ือนไขทางการคา  มีการสรางสัมพันธภาพและความเขาใจท่ีดีตอกัน 
และมหีลกัเกณฑในการคดัเลอืกคูคา โดยคาํนงึถงึ คณุภาพของสินคา  ความเชยีวชาญและประสบการณ ความมชีือ่เสยีง
ทางธุรกิจ และราคาที่ยุติธรรม
  เจาหนี้
  บริษัทฯ ยึดมั่นในการดําเนินธุรกิจอยางมีหลักการและวินัย  เพื่อสรางความเช่ือถือใหกับเจาหนี้ โดยบริษัทไดยึด
มั่นในสัญญาและเงื่อนไขตางๆ ที่ตกลงกันไวอยางเครงครัด ในการชําระคืนหนี้ เงินกูยืม ดอกเบี้ย และมีความรับผิดชอบ
ในหลักประกันตางๆ หากเกิดกรณีที่ไมสามารถปฎิบัติตามเง่ือนไขแหงสัญญาท่ีตกลงกันไวได  บริษัทจะแจงใหเจาหนี้
ทราบลวงหนาเพื่อรวมพิจารณาหาแนวทางแกไขปญหา
  คูแขง
  บริษัทฯดําเนินธุรกิจบนการแขงขันเสรี  มีการแขงขันอยางเปนธรรม ไมใสรายปายสี ไมโจมตีคูแขงโดยปราศจาก
ขอมูลอยางสมเหตุสมผล
  สังคมและสิ่งแวดลอม
  บริษัทฯ ดําเนินกิจการโดยคํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมโดยไดปฏิบัติตามขอกําหนดดานสุขอนามัย                        
และสิ่งแวดลอม ทําใหชุมชนโดยรอบของบรษิัทฯปราศจากมลพิษ
  โครงการใชทรัพยากรอยางคุมคา
  บริษัทฯ สนับสนุนการนําวัสดุกลับมาใชใหมเชนการใชกระดาษสองหนา การปดไฟในชวงพักงาน การเดินขึ้นลง
บันไดในช้ันไมสูง 
  ไมละเมิดทรัพยสินทางปญญาหรือลิขสิทธิ์
  บริษัทฯ มีนโยบายในการปฎิบัติเกี่ยวกับการไมละเมิดทรัพยสินทางปญญาหรือลิขสิทธิ์  เนื่องจากบริษัทฯ ผลิต
สินคาภายใตเคร่ืองหมายการคาของลูกคา  ซึ่งบริษัทฯ ทํางานดวยความซ่ือตรง ไมละเมิดทรัพยสินทางปญญาโดยการ
ผลิตสินคาเลียนแบบ ทําใหไดรับความไววางใจมาตลอด
4. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
  คณะกรรมการบริษัทรายงานผลการดําเนินงานและเปดเผยขอมูลทางการเงินอยางถูกตองครบถวนและทันเวลา
อยางทั่วถึง เพื่อใหนักลงทุนและผูที่เกี่ยวของไดรับทราบขอมูลอยางเทาเทียมกัน ไมวาจะเปนรายงานประจําป                       
แบบแสดงรายการขอมลูประจาํป (แบบ 56-1) ผานสือ่ของตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทยและสาํนกังานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยไดแสดงควบคูกับรายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต   
  คณะกรรมการบริษทัฯไดแสดงความรับผดิชอบตอความถูกตองของขอมลู  โดยไดจดัใหมกีารทํารายงานความรับ
ผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงินและรายงานคณะกรรมการตรวจสอบเปดเผยไวในรายงานประจําป
  บริษัทฯไดเปดเผยบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  จํานวนคร้ังของการเขาประชุมของคณะ
กรรมการแตละทาน คณะกรรมการบริษัทฯมีนโยบายในการจายคาตอบแทนโดยขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุน 
ป 2561 ดังน้ี  ตั้งแตเมษายน 2561 ถึงเดือนมีนาคม 2562 อนุมัติคาเบี้ยประชุมใหแกคณะกรรมการตรวจสอบเทานั้น 
เปนคาตอบแทนรายเดือนๆละ 10,000 บาทตอทาน  คาเบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ 10,000 บาทตอครั้ง 
และกรรมการตรวจสอบ 5,000 บาทตอครั้ง สวนคาตอบแทนผูบริหารนั้น บริษัทฯพิจารณาการจายตามความรูความ
สามารถ การจายคาตอบแทนกรรมการและผูบรหิารระดับสงูในปทีผ่านมา  ไดเปดเผยไวในขอ 8.4 คาตอบแทนกรรมการ
และผูบริหารในรายงานขอมูลประจําป (แบบ 56-1) 

การกํากับดูแลกิจการ (ต�อ)
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  คณะกรรมการบรษิทัไดกาํหนดนโยบายใหกรรมการบรษิทั และผูบรหิาร ตองรายงานใหบรษิทัฯ รบัทราบทกุครัง้

ถงึการมีสวนไดเสยีของตนและของบุคคลท่ีมคีวามเก่ียวของ และเปดเผยขอมลูการมีสวนไดเสยีของกรรมการบริษทั และ

ผูบริหารดังกลาวในจดหมายแจงมติที่ประชุมตอระบบขาวของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

  บริษัทฯไดเปดเผยขอมูลท่ีถูกตองและครบถวนผานตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  และมอบหมายใหฝาย              

นักลงทุนสัมพันธทําหนาที่ติดตอสื่อสารกับผูถือหุน  นักวิเคราะหและนักลงทุน

  โดย E-Mail Address:  cph@castlepeak.co.th  และบริษัทฯเผยแพรขอมูลใน www.castlepeak.co.th

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
  โครงสรางของคณะกรรมการ

  ในป 2561 คณะกรรมการของบริษัทมีจํานวน 8 คน  ประกอบดวยกรรมการท่ีเปนผูบริหาร 5 คน และกรรมการ

อสิระ 3 คน  กรรมการอิสระทั้ง 3 คน ดํารงตําแหนงเปนกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตาม

ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  ซึ่งมีความเปน

อิสระในการลงมติในที่ประชุม  และใหคําแนะนําตอคณะกรรมการบริหาร

  ที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการตามขอบังคับของบริษัท กรรมการออกจากตําแหนงเปนจํานวนหนึ่งในสาม 

หรือออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับอัตราสวนหนึ่งในสาม  และเมื่อครบวาระแลวกรรมการอาจไดรับการเลือกต้ังกลับ                   

เขาดํารงตําแหนงตอไปไดอีก

  บริษัทฯมีเลขานุการคณะกรรมการบริษัททําหนาที่ประสานงานระหวางกรรมการบริษัทกับฝายบริหาร รวมทั้ง

ดูแลและประสานงานดานกฎหมาย  กฎเกณฑตางๆที่เกี่ยวของ  และดําเนินการประสานงานใหมีการปฏิบัติตามมติของ

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการชุดยอย  
  บริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดยอย 3 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจ

สอบ โดยขอบเขตอํานาจหนาที่มีดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท
  -  ปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย  วัตถุประสงค  ขอบังคับของบริษัท  และมติที่ประชุมของผูถือหุน

       -  ปฏิบัติตามขอกําหนดและระเบียบของหนวยงานที่กํากับและควบคุม

       - รกัษาผลประโยชนของผูถอืหุน  ผูถอืหุนทกุรายจะไดรบัขอมลูขาวสารของบริษทัอยางถกูตองและเทาเทยีมกนั

      -  กําหนดนโยบายและแผนงานการดําเนินงาน  กํากับและควบคุมดูแลฝายจัดการใหปฏิบัติตามนโยบายท่ี

        วางไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

      -  อนมุตักิารไดมาหรอืจาํหนายไปซึง่สนิทรพัยหรอืหนีส้นิหรือภาระผูกพนั  มลูคาตัง้แต 50,000,000 บาท ขึน้ไป

2. คณะกรรมการตรวจสอบ
  -  ดูแลรายงานทางการเงินของบริษัท ใหตรงตอความเปนจริง ครบถวน เพียงพอและเช่ือถือได

  -  ดูแลใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

        -  พิจารณาเพื่อเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัท

การกํากับดูแลกิจการ (ต�อ)
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   -  ดูแลใหบริษัทปฏิบัติตามขอกําหนดและกฎหมายที่เกี่ยวของ

        -  ดูแลไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน

        -  จัดทํารายงานกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท

  -  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย

3. คณะกรรมการบริหาร
        - รับนโยบายและแผนงานการดําเนินงานของคณะกรรมการบริษัท

       -  กํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทอยางมีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผลเพื่อบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว

        -  เสนอรายงาน  แผนงานและรายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการบริษัท

        -  อนุมตักิารไดมาหรือจาํหนายไปซ่ึงสนิทรัพยหรือหนีส้นิหรือภาระผูกพนั  เพือ่ใชในการดําเนนิกจิการตามปกติ  

   มูลคาไมเกิน 50,000,000 บาท โดยผูบริหารสูงสุดและฝายจัดการจะรวมกันพิจารณา

       -  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย

การสรรหา
ก. การสรรหากรรมการอิสระ
  หลักเกณฑการคัดเลือกกรรมการอิสระ เสนอโดยคณะกรรมการบริษัท  โดยมีคุณสมบัติดังนี้

  (1) เปนผูมีความรู ความสามารถและประสบการณ

  (2) เปนผูที่อุทิศเวลาเพ่ือบริษัทฯในการเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทํา

   หนาที่ที่ไดรับมอบหมาย รวมถึงการเสนอขอเสนอแนะตาง ๆ

  (3) ไมเปนผูที่อยูในระหวางการถูกศาลส่ังพิทักษทรัพย หรือลมละลาย หรือเปนคนไรความสามารถหรือเสมือน

   ไรความสามารถ

  (4) ไมเปนผูที่ถูกดําเนินการโดยหนวยงานราชการ อยูในระหวางการถูกกลาวโทษ หรือถูกดําเนินคดีอาญา

   ในขอกลาวหาเก่ียวกับการฉอโกงหรือทุจริต

  (5) ไมเปนผูทีม่คีณุสมบัติขดัแยงกบัขอกาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลักทรัพยและตลาดหลกัทรพัย

   ในการเปนกรรมการอิสระ

ข. การสรรหากรรมการและผูบริหาร
  (1) วิธีการคัดเลือกกรรมการ

     เปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด ยกเวนมาตรา 70 โดยบริษัทมีขอบังคับกําหนดไวใหที่ประชุม

ผูถอืหุนเลือกตัง้กรรมการ โดยผูถอืหุนคนหนึง่มคีะแนนเสยีงเทากบัหนึง่หุนตอหนึง่เสยีง ผูถอืหุนแตละคนจะตองใชคะแนน

เสยีงท่ีมอียูทัง้หมดของตนเลือกต้ังบคุคลเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการได  แตจะแบงคะแนนเสียงใหผูใดมากนอยเพียง

ใดไมได

   -   จํานวนกรรมการท่ีมาจากผูถือหุนรายใหญแตละกลุม     ** ไมกําหนด **

   -   สิทธิของผูลงทุนรายยอยในการแตงต้ังกรรมการ ผูถือหุนทุกคนมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง

  (2) วิธีคัดเลือกผูบริหาร

   พิจารณาจากความรู ความสามารถและประสบการณใหเหมาะสมกับหนาที่และความรับผิดชอบ

การกํากับดูแลกิจการ (ต�อ)
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การประชุมคณะกรรมการบริษัท
  คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหมีการประชุมอยางนอย 3 เดือนตอคร้ัง และอาจเรียกประชุมเพ่ิมเติมตามท่ีเห็น

สมควร โดยกําหนดวนัเวลาประชมุลวงหนาตลอดทัง้ปและไดมกีารแจงกาํหนดการประชมุใหกรรมการแตละคนรบัทราบ 

สําหรับวาระการประชุมคณะกรรมการ บริษัท กรรมการแตละคนสามารถที่จะเสนอวาระการประชุมได โดยประธาน

กรรมการบริษัทและกรรมการผูจัดการจะรวมกันพิจารณาเรื่องที่จะนําเขาสูที่ประชุม โดยจัดสงหนังสือเชิญประชุม                 

และระเบียบวาระการประชุม พรอมเอกสารประกอบการประชุมลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน เพื่อใหกรรมการแตละคนมี

เวลาพิจารณาและศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนเขารวมประชุมกรรมการทุกคนถือเปนหนาท่ีที่ตองเขาประชุม                     

คณะกรรมการบริษัททุกครั้ง ยกเวนหากติดภารกิจสาคัญหรือเจ็บปวย ซึ่งในท่ีประชุมประธานกรรมการเปดโอกาส                  

ใหกรรมการไดอภิปรายและแสดงความคิดเห็นอยางอิสระ โดยกรรมการผูมีสวนไดเสียในเรื่องที่กําลังพิจารณาไมได              

เขารวมประชุมและไมมีสิทธิออกเสียง และเลขานุการบริษัทเปนผูจดบันทึกการประชุมและจัดเก็บรายงานการประชุม         

ที่ผานการรับรองแลวจากคณะกรรมการบริษัท

แผนการสืบทอดงาน
  บรษิทัฯ มแีผนการสบืทอดงานในตาํแหนงงานบรหิารทีส่าํคญั โดยเริม่จากมกีระบวนการสรรหาคดัเลอืกบคุลากร

ที่จะเขามารับผิดชอบใหเปนไปอยางเหมาะสม เพื่อสรางผูบริหารท่ีมีความรู ความสามารถ นอกจากนี้คณะกรรมการ

บริษัทไดตระหนักถึงความสําคัญในการสรางผูบริหารเพื่อสืบทอดตําแหนงผูบริหารสูงสุด โดยมีหลักการดังนี้

  1.  กําหนดคําอธิบายตําแหนงผูบริหารสูงสุด รวมทั้งระบุคุณสมบัติ ความรู และทักษะที่ตองการ

  2.  คัดเลือกผูบริหารระดับรองที่มีศักยภาพและความสามารถ

  3.  วิเคราะหและวางแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อสงเสริมการพัฒนาศักยภาพ

การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม
  -  มีการสงบุคคลเพื่อเปนตัวแทนไปเปนกรรมการ และ ผูบริหารในบริษัทยอย และรวม โดยเปนไปตามสัดสวน

   การถือหุน โดยผานการเห็นชอบจากมติของคณะกรรมการบริษัท

   -  มีการกําหนดขอบเขต อํานาจหนาที่ ของกรรมการและผูบริหารดังกลาวใหมีสวนรวมในการกําหนด 

   นโยบายที่สําคัญในการดําเนินธุรกิจ

  -  มีการเปดเผยขอมูลดานฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและ บุคคลเกี่ยวโยงอยางครบถวน

การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน
  คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร ผูบริหารของบริษัทและบริษัทยอย               

รับทราบและยึดถือการปฏิบัติตามหลักการของสิทธิความเทาเทียมกันในการรับรูขาวสารและขอมูลของบริษัท จะตอง

ปฏิบตัติามขอกําหนดกฎเกณฑของตลาดหลักทรพัยฯและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรพัยและตลาดหลักทรพัย  

จะตองไมนําขอมูลภายในของบริษัทเพื่อหาประโยชนสวนตัวทั้งทางตรงและทางออม 

  มาตรการลงโทษ นอกจากจะตองรับโทษตามความผิดที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพยระบุไวแลว  ผูกระทําผิดจะตองถูกพิจารณาความผิดจากคณะกรรมการบริษัท

การกํากับดูแลกิจการ (ต�อ)
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รวมบริษัท
คาสอบทาน
งบการเงิน

ไตรมาส 1, 2 และ 3
คาสอบบัญชี
ประจําป

560,000.00

975,000.00

501,000.00

160,000.00

124,000.00

60,000.00

2,380,000.00 

290,000.00

630,000.00

300,000.00

100,000.00

70,000.00

30,000.00

270,000.00

345,000.00

201,000.00

60,000.00

54,000.00

30,000.00

บมจ.คาสเซอรพีคโฮลดิ้งส (งบการเงินรวม)

บมจ.คาสเซอรพีคโฮลดิ้งส 

บจ.ซี.พี.จี.การเมนท

บจ.คาสเซอรพีค เรียลเอสเตท

บจ.เอกธนา พร็อพเพอรตี้

บจ.ซัน พร็อพเพอรตี้

        รวมคาตอบแทนจากการสอบบัญชี

  คาบริการอื่นๆ - คาใชจายตางๆ ที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบงบการเงินโดยตรงตามที่จายจริงแตไมเกิน                     

15,000 บาท  สําหรับการสอบทานงบการเงินแตละไตรมาส  และไมเกิน 40,000 บาท  สําหรับการตรวจสอบงบ                 

การเงินประจําป  

การกํากับดูแลกิจการ (ต�อ)
การกําหนดการซ้ือขายหลักทรัพยของบริษัทฯ
  บรษิทัฯ  มกีารกําหนดเร่ืองการซ้ือขายหลักทรัพยของบริษทัฯ ไวในจริยธรรมในการดําเนินธรุกจิ หามมิใหกรรมการบริษทั 

ผูบริหาร และพนักงานซึ่งอยูในหนวยงานที่รับทราบขอมูลภายในทําการซื้อหรือขายหลักทรัพยของบริษัทฯ ในชวง                  

1  เดือน กอนการเปดเผยงบการเงินแกสาธารณชน  

  โดยบรษิทัฯ ไดกาํหนดใหกรรมการบรษิทัและผูบรหิารมหีนาทีร่ายงานการถอืหลกัทรพัยครัง้แรกและรายงานการ

เปลีย่นแปลงการถือหลกัทรพัยของบรษิทัฯ ตอสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยและตลาดหลกัทรพัย ตามมาตรา 59 

แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 นอกจากนี้บริษัทฯ ไดบรรจุวาระรายงานการถือครอง

หลกัทรัพยบรษิทัฯ ของกรรมการบริษทัและผูบรหิารรวมท้ังคูสมรสเปนวาระประจําในการประชุมคณะกรรมการบริษทั

คาตอบแทนผูตรวจสอบบัญชี
  (1) คาตอบแทนผูสอบบัญชี

   ผูสอบบัญชีของบริษัทฯคือ นายเจษฎา หังสพฤกษ และบริษัทยอยคือ นางสาวนงลักษณ พัฒนบัณฑิต                      

แหงบริษัท กรินทร ออดิท จํากัด   คาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและคาสอบบัญชีประจําป 2561 รวมจํานวน 

2,380,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
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การวิเคราะห�และคําอธิบายของฝ�ายจัดการ (ต�อ)
(2)  อัตราสวนทางการเงิน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

255925602561255925602561

อัตราสวนสภาพคลอง

 - อัตราสวนสภาพคลอง 

 - อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว

 - อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด

 - อัตราสวนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา

 - ระยะเก็บหนี้เฉลี่ย

 - อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ

 - ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย

 - อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้

 - ระยะเวลาชําระหน้ี

 - Cash Cycle

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร

 - อัตรากําไรข้ันตน

 - อัตรากําไรจากการดําเนินงาน

 - อัตรากําไรอ่ืน

 - อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร

 - อัตรากําไรสุทธิ

 - อัตราผลตอบแทนผูถือหุน

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน

 - อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย

 - อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร

 - อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายการเงิน

 - อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน

 - อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย

 - อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน
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(1) ภาพรวมของการดําเนินธุรกิจและการเปล่ียนแปลงท่ีมีนัยสําคัญ (Overview) 
 กลุมธุรกิจเสื้อผาสําเร็จรูปป 2561 บริษัทยังคงมุงเนนการฝกฝมือแรงงานท่ีมีอยูใหมีระดับดีเยี่ยม และผลิตสินคา

ที่ใชเทคโนโลยีระดับสูง ทําใหสินคาไดรับความสนใจเพิ่มขึ้น สงผลใหปนี้ บริษัทฯ มีรายไดรวมจากการขายเพิ่มขึ้นกวาป 

2560 จํานวน 420,284,565.87 บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 37.62 จากคําสั่งซ้ือสินคาที่เพิ่มขึ้นจาํนวนมากของลูกคาจาก

ประเทศสหรฐัอเมรกิา เปนผลมาจากสภาพเศรษฐกจิของประเทศสหรฐัอเมรกิาทีข่ยายตวั  แตเนือ่งจากบรษิทัฯ        ผลติ

เสื้อผาตามฤดูกาลและเปนประเภท High technology functional outerwear ที่ตองใชฝมือการเย็บขั้นสูง ในชวง 

High Season บรษิทัฯจงึประสบปญหาการขาดแคลนแรงงานไทยทีม่ฝีมอืในการเยบ็ บรษิทัฯจงึตองอาศยัแรงงานตางดาว

โดยผานระบบ MOU ซึ่งบริษัทฯ เปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการดําเนินการขออนุญาตทํางานในประเทศไทยอยางถูก

กฎหมายตามขอตกลง (MOU)  ซึง่จะตองใชระยะเวลาในการดําเนินการขอใบอนุญาต ทาํใหคนงานบางสวนเขามาทํางาน

ลาชากวาที่บริษัทฯวางแผนไว    สวนในดานเครื่องจักร ในปนี้บริษัทลงทุนเครื่องจักรที่ทันสมัยเพิ่มขึ้น สงผลใหบริษัทฯ

มีตนทุนและคาใชจายท่ีเพิ่มขึ้น ทําใหผลประกอบการของกลุมธุรกิจเส้ือผาสําเร็จรูปมีผลกําไรสุทธิในป 2561 จํานวน 

9,741,633.94 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับป 2560 มีผลขาดทุนสุทธิจํานวน 92,962,678.28  บาท มีกําไรสุทธิเพิ่มขึ้น

จํานวน 102,704,312.22  บาท

 ทางดานกลุมบรษิทัธรุกจิพฒันาอสงัหาริมทรพัยมรีายไดรวมจากการขายในป 2561 จาํนวน 52,616,668.85 บาท 

เปรียบเทียบกับรายไดรวมจากการขายในป 2560 จํานวน 72,853,834.00 บาท ลดลง 20,237,165.15 บาท หรือ            

ลดลงรอยละ 27.78 จากยอดขายบานจากโครงการสิวารัตน 9 โครงการสิวารัตน 10 และโครงการสิวารัตน 11 ลดลง 

ตลาดท่ีอยูอาศัยสําหรับผูมีรายนอยหรือปานกลางมีการแขงขันในตลาดอยางรุนแรง มีโครงการบานเปดใหมในทําเล            

ใกลเคียงกับบริษัทฯ อีกทั้งสถาบันการเงินยังคงเขมงวดในการปลอยสินเชื่อที่อยูอาศัย นอกจากนั้นในปนี้ บริษัท                       

ซัน พร็อพเพอรตี้ จํากัด ไดเร่ิมดําเนินธุรกิจอีกคร้ังหลังจากบริษัทหยุดดําเนินธุรกิจช่ัวคราว โดยดําเนินธุรกิจพัฒนา

อสงัหารมิทรพัยเพือ่ขายบางสวนและเริม่ธรุกจิรบัเหมากอสรางใหกบับรษิทัในกลุม ซึง่ปจจบุนัมโีครงการทีเ่ขาไปกอสรางแลว 

คือโครงสิวารัตน 10 และ โครงการสิวารัตน 11 

 บริษัท คาสเซอรพีคโฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน) ถือหุนรอยละ 41 ของทุนจดทะเบียนในบริษัท อุตสาหกรรมเย่ือ 

และกระดาษคาสเซอรพีค จํากัด (บริษัทรวม) โดยบริษัทรวมดังกลาวไดลงทุนในYueyang Fengli Pulp and Paper 

Industry Co., Ltd. ซึ่งทําธุรกิจเก่ียวกับผลิตเย่ือและกระดาษในมณฑลหูหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ในเดือน

กุมภาพันธ 2561 บริษัทฯไดรับคืนเงินกูยืมจากบริษัท อุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษคาสเซอรพีค จํากัด จํานวน 

40,000,000 บาท

(2) ผลการดําเนินงานและความสามารถในการทํากําไร (Results of Operations)
 ความสามารถในการทาํกาํไรของบรษิทัในป 2561 เพิม่ขึน้จากป 2560 โดยอตัรากาํไรขัน้ตน (gross profit ratio)  

ของงบการเงินรวมเปรียบเทียบป 2561  คิดเปนรอยละ 12.83  ป 2560 คิดเปนรอยละ 7.03  อัตรากําไรขั้นตนของงบ

การเงินเฉพาะกิจการเปรียบเทียบป 2561  คิดเปนรอยละ 11.35  ป 2560 คิดเปนรอยละ 7.56  อัตราสวนในป 2561  

เพิ่มข้ึนเนื่องจากคําสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้น อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (Operating profit ratio) ของงบการเงินรวม            

การวิเคราะห�และคําอธิบายของฝ�ายจัดการ (ต�อ)
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การวิเคราะห�และคําอธิบายของฝ�ายจัดการ (ต�อ)
เปรียบเทียบป 2561 คิดเปนรอยละ 0.95 ป 2560 คิดเปนรอยละ (4.95)  อัตรากําไรจากการดําเนินงานของงบการเงิน

เฉพาะกิจการเปรียบเทียบป 2561 คิดเปนรอยละ (0.77) ป 2560 คิดเปนรอยละ (4.04) อัตรากําไรสุทธิ (Net profit 
ratio) ของงบการเงินรวมเปรียบเทียบป 2561 คิดเปนรอยละ (0.42) ป 2560 คิดเปนรอยละ (8.04) อัตรากําไรจาก         

การดําเนินงานของงบการเงินเฉพาะกิจการเปรียบเทียบป 2561  คิดเปนรอยละ (3.23) ป 2559 คิดเปนรอยละ (8.69)   

เนื่องจากบริษัทฯมีคาใชจายสงออกโดยเครื่องบินเพิ่มขึ้นมากในป 2561 และอัตราผลตอบแทนผูถือหุน (ROE)                       

ของงบการเงนิรวมเปรยีบเทียบป 2561 คดิเปนรอยละ (0.85)   ป 2560 คดิเปนรอยละ (12.45)  และ อตัราผลตอบแทน

ผูถือหุนของงบเฉพาะกิจการในเปรียบเทียบป 2561 คิดเปนรอยละ (4.16)  ป 2560 คิดเปนรอยละ (10.26)  

คําอธิบายแบงตามลักษณะการประกอบกิจการดังน้ี
 กลุมธุรกิจผลิตเสื้อผาสําเร็จรูป  
 กลุมธรุกจิเสือ้ผาสาํเรจ็รปู มรีายไดรวมจากการขายในป 2561 จาํนวน 1,537,533,390.91 บาท เมือ่เปรยีบเทยีบ

กับรายไดรวมในป 2560 จํานวน 1,117,248,825.04 บาท เพิ่มขึ้น  420,284,565.87 บาท  หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 37.62 

จากคําส่ังซือ้สนิคาเพ่ิมข้ึนจากลูกคาประเทศสหรัฐอเมริกา ซึง่เปนผลมาจากสภาพเศรษฐกิจประเทศสหรัฐอเมริกาขยาย

ตัว อีกทั้งบริษัทเนนการฝกฝมือแรงงานที่มีอยูใหมีระดับดีเยี่ยม และมุงเนนการผลิตสินคาที่ใชเทคโนโลยีระดับสูง ทําให

สินคาไดรับความสนใจเพิ่มขึ้น  ดานตนทุนขายในป 2561 มีจํานวน 1,349,555,652.00  บาท คิดเปนรอยละ 87.77 

ของรายไดจากการขาย เนือ่งบรษิทัฯ มกีารเพิม่จาํนวนคนงานและเคร่ืองจักร เพ่ือใหสอดคลองกบักาํลงัการผลติทีเ่พิม่ขึน้ 

เปรียบเทียบกับตนทุนขายในป 2560 จํานวน 1,061,355,615.09 บาท คิดเปนรอยละ 95.00 ของรายไดจากการขาย  

ดานคาใชจายในการขายและบริหาร ในป 2561 มีจํานวน 160,230,997.35 บาท เปรียบเทียบกับคาใชจายในการขาย

และบริหารในป 2560 มีจํานวน 129,620,331.82 บาท เพิ่มขึ้น 30,610,665.53บาท หรือคิดเปนรอยละ 23.62 เกิด

จากการปรับเงินเดือนประจําป ,การเพิ่มจํานวนพนักงาน , คาใชจายสงออกโดยเคร่ืองบิน, ตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะ

สญูจากลูกหน้ีการคา และคาเส่ือมราคาจากการตีราคาทรัพยสนิท่ีเพ่ิมขึน้ สงผลใหผลประกอบการของกลุมธรุกิจเส้ือผา

สําเร็จรูปมีผลกําไรสุทธิในป 2561 จํานวน 9,741,633.94 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับป 2560 มีผลขาดทุนสุทธิจํานวน 

92,962,678.28  บาท กําไรสุทธิเพิ่มขึ้นจํานวน 102,704,312.22  บาท 

 กลุมธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย 
 กลุมบรษิทัธรุกจิพฒันาอสังหารมิทรพัยมรีายไดรวมจากการขายในป 2561 จาํนวน 52,616,668.85 บาท เปรียบเทยีบ 

กับรายไดรวมจากการขายในป 2560 จํานวน 72,853,834.00 บาท ลดลง 20,237,165.15 บาท หรือลดลงรอยละ 

27.78 เนื่องจากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยในปนี้มีการแขงขันทางการตลาดสูงและรุนแรงกวาปกอนๆ ผูซื้อบางสวน

ไมผานการพจิารณาขอสนิเชือ่จากสถาบนัการเงนิ อกีทัง้จาํนวนบานทีส่รางเสรจ็เหลอืนอยในแตละโครงการ และโครงการ

บางแหงสวนใหญยงัอยูระหวางกอสราง จงึทาํใหยอดขายในปนีล้ดลง  ดานตนทนุขายในป 2561 มจีาํนวน 36,610,703.76  

บาท คิดเปนรอยละ 69.58 ของรายไดจากการขาย เปรียบเทียบกับตนทุนขายใน ป 2560 จํานวน 45,096,262.01 บาท 

คิดเปนรอยละ 61.90 ของรายได คาใชจายในการขายและบริหารในป 2561 นี้มีจํานวน 32,402,199.05 บาท                        
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เมื่อเปรียบเทียบกับคาใชจายขายและบริหารในป 2560 จํานวน 32,396,729.41 บาท เพ่ิมขึ้นเล็กนอย หรือคิดเปน               

รอยละ 0.02 สงผลใหกลุมธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยในป 2561 มีผลขาดทุนสุทธิจํานวน 14,403,001.55 บาท              

เปรียบเทียบกับในป 2560 มีผลขาดทุนสุทธิจํานวน 4,305,171.15 บาท ขาดทุนเพิ่มขึ้น 10,097,830.40 บาท

 

(3) ความสามารถในการบริหารทรัพยสิน
 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (ROA) จากงบการเงินรวมในป  2561 คิดเปนรอยละ 0.44 และในป 2560            

คิดเปนรอยละ (6.93) และงบการเงินเฉพาะกิจการในป 2561 คิดเปนรอยละ (2.41) และในป 2560 คิดเปนรอยละ 

(5.80) อตัราสวนท่ีตดิลบในงบเฉพาะกิจการ แสดงใหเห็นวาบริษทัยงัตองปรับปรุงในสวนของความสามารถในการบริหาร

สินทรัพย  อัตราการหมุนเวียนของทรัพยสิน (Total asset turnover ) จากงบการเงินรวมในป 2561 คิดเปน 1.05 เทา 

ในป 2560 คดิเปน 0.86 เทา  และงบการเงินเฉพาะกจิการ ในป 2561  คดิเปน 0.75 เทา  ในป 2560 คดิเปน 0.67 เทา   

และอัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา (Receivables turnover) จากงบการเงินรวม ในป 2561 คิดเปน 5.81 เทา               

ในป 2560  คิดเปน 7.18 เทา และงบการเงินเฉพาะกิจการ ในป 2561 คิดเปน 5.67 เทา ในป 2560 คิดเปน 9.88  เทา 

แสดงใหเห็นวาบริษัทฯ สามารถบริหารลูกหนี้ใหแปลงสภาพเปนเงินสด ในป 2560 ไดดีกวาในป 2561

 งบแสดงฐานะการเงินของงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีสินทรัพย

รวมจํานวน 1,566,051,259.11 บาท และ 1,472,357,627.93 บาท ตามลําดับ เพิ่มขึ้น 93,693,631.18 บาท หรือ             

คิดเปนรอยละ 6.36 โดยมรีายละเอียดดังนี้

 -  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดในงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560  

มีจํานวน 12,118,254.32 บาท และ 33,171,363.55 บาท ตามลําดับ ลดลง 21,053,109.23 บาท หรือคิดเปนรอยละ 

63.47 เนื่องจากบริษัทฯ มีเงินฝากกระแสรายวันณ สิ้นปลดลง

 -  ลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นในงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 

2560 มีจํานวน 282,186,453.81 บาท และ 170,177,920.44 บาท ตามลําดับ เพิ่มขึ้น  112,008,533.37 หรือคิดเปน

รอยละ 65.82 เนื่องจากมีลูกหนี้การคาที่ยังไมถึงวันครบชําระเพิ่มขึ้น

 -  สินคาคงเหลือในกลุมธุรกิจผลิตเส้ือผาสําเร็จรูปในงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และวันที่                    

31 ธันวาคม 2560  มีจํานวน 278,347,198.62  บาท และ 231,411,639.46 บาทตามลําดับ เพิ่มขึ้น 46,935,559.16 

หรือรอยละ 20.28 เนื่องจากมสีินคาระหวางผลิตในโรงงานเพ่ิมขึ้น

 -  สินคาคงเหลือในกลุมธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยในงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ วันที่ 31 

ธันวาคม 2560  มีจํานวน  241,422,655.40 บาท และ 200,096,023.57  บาท ตามลําดับ เพิ่มขึ้น 41,326,631.83 

หรือคิดเปนรอยละ 20.65 เนื่องจากมีงานระหวางกอสรางเพิ่มขึ้น

การวิเคราะห�และคําอธิบายของฝ�ายจัดการ (ต�อ)



บริษัท คาสเซ�อร�พีคโฮลดิ้งส� จํากัด (มหาชน) 31

 -  ที่ดิน อาคารและอุปกรณในงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจํานวน          

385,037,897.71 บาท และ 402,181,314.17 บาท ตามลําดับ ลดลง 17,143,416.46 บาท หรือคิดเปนรอยละ 4.26  

จากการหักคาเสื่อมราคาอาคารและเครื่องจักร

 -  อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนในงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560             

มีจํานวน 58,560,552.20 บาท และ 108,914,040.72 บาท ตามลําดับ ลดลง 50,353,488.52 บาท หรือคิดเปน            

รอยละ 46.23  จากการนําที่ดินที่มีอยูมาพัฒนาโครงการเพ่ือขาย 

 ในป 2561 บริษัทฯมีการตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากลูกหนี้การคา จํานวน 4,207,072.95 บาท และ                  

รายละเอียดการวิเคราะหอายุของลูกหนี้การคาอยูในหมายเหตุประกอบงบขอที่ 7

(4) สภาพคลองและความเพียงพอของเงินทุนของบริษัท
  แหลงที่มาและใชไปของเงินทุน

 กลุมธุรกิจผลิตเสื้อผาสําเร็จรูปบริษัทไมมีการเปลี่ยนแปลงของแหลงเงินทุนที่มาและใชไปจากการดําเนินการ             

อยางมีนัยสําคัญ ทั้งลูกคาและผูจําหนายวัตถุดิบเปนกลุมที่บริษัทดําเนินธุรกิจรวมกันมานาน  มีความสัมพันธอันดี 

 โครงสรางเงินทุน 

 บริษัทฯ มีหนี้สินในสัดสวนที่นอยกวาสวนของผูถือหุน โดยอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (Debt to                  

equity ratio) ในงบการเงินรวมคิดเปน 0.99 เทาในป 2561 และ 0.85 เทาในป 2560 และอัตราสวนหนี้สินตอสวน

ของผูถือหุน (Debt to equity ratio) ในงบการเงินเฉพาะกิจการ คิดเปน 0.97 เทาในป 2561 และ 0.79 เทาในป 2560

 ความเพียงพอของสภาพคลอง

 บริษัทฯ มีอัตราสวนสภาพคลอง (Current ratio) ของงบการเงินรวม คิดเปน 1.57 เทาในป 2561 และ 1.62 

เทาในป 2560 และอัตราสวนสภาพคลอง ในงบการเงินเฉพาะกิจการ คิดเปน 1.24 เทาในป 2561 และ 1.25 เทาในป 

2560 แสดงใหเห็นวาในป 2561 บริษัทฯมีสภาพคลองลดลงจากป 2560

การวิเคราะห�และคําอธิบายของฝ�ายจัดการ (ต�อ)
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 ดานธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย 

คงเหลือจํานวนที่ยัง
ไมถึงกําหนดชําระ

เงินที่คาง
ชําระสะสม

เงินที่ชําระ
แลวสะสม

เงินท่ีถึงกําหนด
ชําระสะสม

มูลคาที่
ขายแลว

ชื่อโครงการ
รอยละของ

มูลคา
ที่ขายแลว

รอยละของ
เงินที่กําหนด
ชําระสะสม

รอยละของ
เงินที่กําหนด
ชําระสะสม

รอยละของ
มูลคา

ที่ขายแลว

บาทบาทบาทบาท บาท

0.72 
7.50

11.87

0.00            
0.03
0.00

100
99.97

100

99.28
92.50
88.13

4,087,000.00
35,483,000.00
2,909,000.00

42,479,000.00

0.00  
136,500.00

0.00
136,500.00

564,348,000.00
437,457,001.00
21,598,000.00

1,023,403,001.00

564,348,000.00
437,593,501.00
21,598,000.00

1,023,539,501.00

568,435,000.00
473,076,501.00
24,507,000.00

1,066,018,501.00

สิวารัตน 9 
สิวารัตน 10  
สิวารัตน 11 
รวม

การวิเคราะห�และคําอธิบายของฝ�ายจัดการ (ต�อ)

 รายละเอียดคางชําระสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังนี้

ชื่อโครงการ

0

9

0

9

0                           

8

0

8

0                     

1

0

1

0

0

0                           

0

0                 

0

0

0

จํานวน

ราย

จํานวน

ราย

จํานวน

ราย

จํานวน

ราย

จํานวน

ราย

เงินคางชําระสะสม คางชําระ 1-3 เดือน คางชําระ 4-6 เดือน คางชําระ 7-9 เดือน คางชําระ 10-12 เดือน

0.00

136,500.00

0.00

136,500.00

0.00                              

127,500.00

0.00

127,500.00

     0.00   

9,00.00

0.00

9,000.00

0.00

0.00

0.00                        

0.00

0.00

0.00

0.00                        

0.00

บาท บาท บาท บาท บาท

สิวารัตน 9

สิวารัตน 10

สิวารัตน 11

 รวม 

(5) ภาระผูกพันธดานหนี้สินและการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล 
 เปดเผยอยูในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 14 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน           
ขอ 15 เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น และขอ 16 เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน 

(6) อธิบายปจจัยหรือเหตุการณที่อาจมีผลตอฐานะการเงินหรือการดําเนินงานอยางมีนัยสําคัญในอนาคต
 ในป 2562 ผูบริหารคาดการณยอดขายในกลุมธุรกิจเสื้อผาสําเร็จรูปใกลเคียงกับในป 2561 ในสวนของตนทุน
แรงงาน คาดวาจะสามารถฝกฝนพนกังานใหมทีร่บัเขามาเพ่ิมในป 2561 ใหมปีระสทิธภิาพในการเย็บเพิม่ขึน้ แตอยางไร
กต็ามความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนสกลเุงนิบาทตอดอลลารสหรฐั การเลือกต้ังในประเทศไทยในเดือนมนีาคม 2562 
และการปรับขึ้นคาแรงขั้นตํ่า ยังคงเปนปจจัยที่บริษัทฯตองใหความสําคัญในป 2562
 ทางดานกลุมพฒันาอสงัหารมิทรพัย บรษิทัฯมนีโยบายเพิม่ชองทางดานการตลาดใหมๆ  อยางตอเนือ่ง เพือ่ทาํการ
กระตุ นยอดขายสําหรับโครงการปจจุบันและโครงการที่ยังอยู ในระหวางกอสราง อยางไรก็ตาม ธุรกิจพัฒนา
อสงัหารมิทรพัยในป 2562 ในปจจยัลบทีส่าํคญัคอื ตัง้แต 1 เมษายน 2562 เปนตนไป ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศ
ปรับเกณฑการพิจารณาสินเชื่อผูซื้อใหม โดยกําหนดใหผูกูซื้อบานหลังที่ 2 และ 3 จะตองวางเงินดาวน รอยละ 10-30 
ตามเง่ือนไขของธนาคารแหงประเทศไทย ทาํใหผูซือ้ไดรบัสนิเช่ือจากธนาคารไมเพียงพอ สงผลกระทบโดยตรงกับบริษทัฯ
 ผูลงทุนสามารถศึกษาขอมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพยเพิ่มเติมไดจากแบบแสดงรายการขอมูลประจําป                    
(แบบ 56-1) ของบริษัทท่ีแสดงไวใน www.sec.or.th หรือเว็บไซตของบริษัทฯ www.castlepeak.co.th
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ความรับผิดชอบต�อสังคม

1. นโยบายโดยภาพรวม 
 บริษัทคาสเซอรพีค โฮลด้ิงส จํากัด มหาชน มีนโยบายท่ีจะดําเนินธุรกิจอยางโปรงใส และมีหลักเกณฑ                        
ความรบัผิดชอบตอสงัคมท่ีไดมาตรฐานท้ังในประเทศและสากล โดยมุงเนนในเร่ือง การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม 
การเคารพสทิธมินษุยชน การปฏบิตัติอแรงงานอยางเปนธรรม ความรับผดิชอบตอผูบรโิภค และ การดูแลรกัษาส่ิงแวดลอม

2. การดําเนินงานและการจัดทํารายงาน
 บรษิทัคาสเซอรพคี โฮลดิง้ส จาํกดั (มหาชน) มกีารดาํเนนิการตามระบบทัง้มาตรฐานไทยและมาตรฐานสากลดงันี้
        2.1 ระบบงานคุณภาพ ISO 9001: 2015
   ระบบงานคุณภาพ ISO 9001: 2015 มุงเนนเรื่องการประกอบกิจการดวยความเปนธรรม และ ความรับผิด
ชอบตอผูบริโภค (หลักการขอ 1และ 5 ของกลต.) บริษัทฯ มีระบบการบริหารคุณภาพของสินคาที่ผลิตออกจากบริษัท 
เพื่อใหสอดคลองกับขอกําหนดของลูกคาและเนนการสรางความพึงพอใจกับลูกคาซ่ึงรวมถึงกระบวนการปรับปรุงอยาง
ตอเนื่องในระบบอยางมีประสิทธิผล
 2.2 ระบบมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2553)    
  ระบบมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2553) มุงเนนเร่ืองการเคารพสิทธิมนุษยชน (หลักการขอ 3                  
ของกลต.) บริษัทฯ มีกฎเกณฑ การปฏิบัติการใชแรงงานเก่ียวกับสภาพการจางและสภาพการทํางาน เชน คาจาง ชั่วโมง
ทาํงาน วนัหยดุ และความปลอดภยัในการทาํงาน การมมีาตรฐานแรงงาน เพือ่ใหแรงงานไดรบัการคุมครองอยางทดัเทยีม
เสมอภาค กอใหเกิดคุณภาพชีวิต มีความปลอดภัย มีแรงงานสัมพันธที่ดี และมีขวัญกําลังใจในการทํางาน  
  2.3 โครงการโรงงานสีขาว 
           โครงการโรงงานสีขาว  มุงเนนเรื่องการรวมพัฒนาชุมชมและสังคม (หลักการขอ 7 ของกลต.) โดยมีนโยบาย
ใหการฝกอบรมกบัเจาหนาทีใ่หความรู ความเขาใจแกพนกังานในโรงงานอตุสาหกรรม ใหไดทราบถงึโทษและพษิภัยของ
ยาเสพติดและชวยเหลือชุมชน
 2.4 ระบบ Wrap
            ระบบ Wrap มุงเนนความรับผิดชอบตอผูบริโภค (หลักการขอ 5 ของกลต.) โดยมีสาระสําคัญ ไดแก                 
การปฏิบัติอันสอดคลองตามกฎหมายและขอกําหนดในสถานท่ีทํางาน เสรีภาพในการสมาคมและการเจรจา  ความผิด
ฐานการคุมคามและลวงละเมิด ความผิดฐานการเลือกปฏิบัติ ความผิดฐานบังคับใชแรงงาน ความผิดฐานใชแรงงานเด็ก  
การชดเชยและผลประโยชน ชั่วโมงการทํางาน อนามัยและความปลอดภัย มาตรฐานทางศุลกากร สิ่งแวดลอมและ                 
ความปลอดภัย
 2.5 ระบบ C-TPAT 
    ระบบ C-TPAT  โดยมุงเนนการประกอบกิจการดวยความเปนธรรม และ การตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน 
(หลักการขอ 1 และ ขอ 2 ของกลต.) การตอตานภัยกอการราย คือใหความรวมมือกันระหวางภาครัฐและธุรกิจ โดยที่
ผูประกอบการตกลงที่จะพัฒนาการรักษาความปลอดภัยของหวงโซอุปทาน เพื่อที่จะไดรับความสะดวกในการผานขาม
แดน และสทิธพิเิศษอืน่ๆ โดย ระบบ C-TPAT ประกอบไปดวย สิง่ทีจ่าํเปนของการเปนหุนสวนทางธรุกจิ  ความปลอดภยั
ของตูลําเลียง  การควบคุมทางกายภาพความปลอดภัยทางดานบุคลากร การฝกอบรมการรักษาความปลอดภัย                    
และการระวังภัยคุกคามและการรักษาความปลอดภัยทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

3. การดําเนินธุรกิจที่มีผลกระทบตอความรับผิดชอบตอสังคม : ไมมี
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ความรับผิดชอบต�อสังคม (ต�อ)

4. กิจกรรมเพื่อประโยชนตอสังคมและสิ่งแวดลอม (After process)
 บริษัท ฯไดบริจาคเศษวัตถุดิบประเภทเศษผาบุใยสังเคราะห  เศษใยสังเคราะห และเศษผาขน จํานวน                     

1,500 กิโลกรัม ใหกับกรมราชทัณฑเพื่อนําไปใชในการฝกวิชาชีพประเภทสิ่งประดิษฐแกผูตองขังในเรือนจํา

5. การตอตานการคอรรัปชั่น
 บริษัทฯ มีนโยบายการตอตานทุจริตคอรรัปชั่น ซึ่งไดผานการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

 “บริษัทฯ ไมยอมรับการคอรรัปช่ันใดๆทั้งสิ้น บริษัทฯ หามการติดสินบนทุกรูปแบบทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้

บรษิทัฯ จะสอบทานข้ันตอนการปฏิบตัอิยางสม่ําเสมอ เพ่ือใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงของกฏหมาย โดยกรรมการ 

ผูบริหารและพนักงานทุกคนตองปฎิบัติตามนโยบายนี้” 

 บริษัท ฯ กําหนดใหฝายควบคุมภายใน รับผิดชอบในการประเมินความเสี่ยง และติดตามการปฏิบัติตามนโยบาย

6. นโยบายการแจงเบาะแสและมาตรการคุมครองผูแจงเบาะแส (Whistle Blowing)  

 คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดนโยบายเก่ียวกับการแจงเบาะแสการกระทําผิด (Whistle blowing Policy)               

เพื่อใหผูแจงเรื่องรองเรียนกับบริษัทฯ ไดรับความคุมครองอยางเหมาะสมและเปนธรรม ตลอดจนไดรับการปองกัน                

จากการถูกกล่ันแกลงอันเน่ืองมาจากการรองเรียนดังกลาว ซึ่งบริษัทฯ จะรับฟงและดําเนินการกับทุกขอรองเรียน                

อยางเสมอภาค โปรงใส และเปนธรรม โดยมีมาตรการคุมครองผูรองเรียนที่เปนระบบและยุติธรรม

 บริษัทฯ จัดใหมีชองทางสําหรับผูมีสวนไดเสียทุกกลุมที่สามารถรายงานหรือรองเรียนในเรื่องที่อาจทําใหเกิด                

ความเสียหายตอบริษัทฯ ไมวาจะเปนเร่ืองความถูกตองของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในท่ีบกพรอง             

หรือการกระทําผิดกฎหมายและผิดจรรยาบรรณ หรือในเร่ืองที่ผูมีสวนไดเสียถูกละเมิดสิทธิ หรือเรื่องทุจริตคอรรัปชั่น 

โดยสามารถติดตอแจงเรื่องไดโดยตรงที่

หนวยงาน
ฝายทรัพยากรบคุคล

ฝายตรวจสอบภายใน

เลขานุการบริษัท

E-mail Address

Hr@castlepeak.co.th

Audit@castlepeak.co.th

Seretary@castlepeak.co.th
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ความรับผิดชอบต�อสังคม (ต�อ)

 หรือสงไปรษณียลงทะเบียนถึง ฝายทรัพยากรบุคคล หรือ ฝายตรวจสอบภายใน หรือเลขานุการบริษัท

  ที่อยู : บริษัท คาสเซอรพีคโฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน)

  อาคาร ซี.พี.เอช.ทาวเวอร  เลขที่ 899 ถนนเพชรเกษม  

  แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160

 บริษัทฯ จะดําเนินการตรวจสอบเร่ืองรองเรียนตามกฎเกณฑอยางระมัดระวัง โดยใชกลไกท่ีไมกอใหเกิด                    

ผลกระทบตอผูแจงเบาะแส ซึ่งผลการตรวจสอบจะรายงานตอคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ขอมูลของผูแจงเบาะแส                     

และขอรองเรียนดังกลาวจะถูกรักษาไวเปนความลับของบริษัทฯ เวนแตในกรณีที่จะเปนที่จะตองเปดเผยตามกฎหมาย

 นอกจากชองทางการรองเรียนขางตนแลว บริษัทฯ ไดจัดใหมีกระบวนการในการจัดการกับเร่ืองท่ีพนักงาน                

รองเรียน โดยกําหนดใหพนักงานสามารถย่ืนเรื่องรองเรียนไดตอผูบังคับบัญชาโดยตรง หรือในกรณีที่ไมสามารถยื่นตอ             

ผูบังคับบัญชาโดยตรงได สามารถนําเรื่องรองเรียนไปหยอดกลองแสดงความคิดเห็นที่จัดไวในบริษัทฯ



รายงานประจําป� 256136

1. บริษัท คาสเซอรพีคโฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน)  กับบริษัท อุตสาหกรรมเย่ือและกระดาษ คาสเซอรพีค จํากัด
 ลักษณะรายการ   รวมลงทุน  โดยมีทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท  

 ลักษณะความสัมพันธ บรษิทั คาสเซอรพคีโฮลดิง้ส จาํกดั (มหาชน)  ลงทนุรอยละ 41  ของทนุจดทะเบยีน 

 ความสมเหตุสมผล รวมลงทุนในบริษัทรวม ซึ่งเปนธุรกิจผลิตเยื่อกระดาษและกระดาษในประเทศ

       สาธารณรัฐประชาชนจีน  

  

2. บริษัท คาสเซอรพีคโฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน)  กับบริษัท อุตสาหกรรมเย่ือและกระดาษ คาสเซอรพีค จํากัด
 ลักษณะรายการ   ใหความชวยเหลือและสนับสนุนดานการเงิน ตามสัดสวนการลงทุน 

 ลักษณะความสัมพันธ บรษิทั คาสเซอรพคีโฮลดิง้ส จาํกดั (มหาชน) ใหความชวยเหลอืและสนบัสนนุดาน

       การเงินตามสัดสวนการลงทุน คือไมเกินรอยละ 41

 ความสมเหตุสมผล ใหความชวยเหลือและสนับสนุนดานการเงินในบริษัทรวม ซึ่งเปนธุรกิจผลิต

       เยื่อกระดาษและกระดาษในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

1. สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบความคุมภายใน
 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการไดประเมินระบบการควบคุม
ภายใน 5 องคประกอบตาม The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission: 
COSO คือ การควบคุมภายในองคกร  การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการ
สื่อสารขอมูล และระบบการติดตามคณะกรรมการ  เห็นวาบริษัทมีระบบการควบคุมภายในอยางพอเพียง

2. คณะกรรมการตรวจสอบไดใหความเห็นเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในตามรายงานคณะกรรมการ
 ตรวจสอบ โดยมีความเห็นสรุปวาไมพบขอบกพรองของการดําเนินงานท่ีเปนสาระสําคัญ
 คณะกรรมการตรวจสอบไดประชุมในป 2561 จํานวน 4 ครั้ง คือ
 -  ครั้งที่ 1   ประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2561
 -  ครั้งที่ 2   ประชุมเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561
 -  ครั้งที่ 3   ประชุมเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561
 -  ครั้งที่ 4   ประชุมเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

3. หัวหนางานตรวจสอบภายใน
 น.ส.พรทิพย ศรีพิทักษสกุลหัวหนางานตรวจสอบภายใน เปนผูมีคุณสมบัติเหมาะสม สามารถทํางานตรวจสอบ
ไดอยางมปีระสทิธภิาพและเขมงวด โดยการแตงตัง้ ถอดถอน และโยกยาย ขึน้อยูกบัการอนุมตัจิากคณะกรรมการตรวจสอบ

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 

รายการระหว�างกัน



บริษัท คาสเซ�อร�พีคโฮลดิ้งส� จํากัด (มหาชน) 37

เสนอ ผูถือหุนบริษัท คาสเซอรพีค โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน)
ความเห็น
 ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินของบริษทั คาสเซอรพคี โฮลดิง้ส จาํกดั (มหาชน) และบรษิทัยอย ซึง่ประกอบดวย งบแสดงฐานะการเงินรวม 

และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ            

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนเฉพาะกิจการ  และงบกระแสเงินสดรวมและ                             

งบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม  รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ

 ขาพเจาเห็นวา  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขางตนนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท              

คาสเซอรพีค โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และของเฉพาะบริษัท คาสเซอรพีค โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน) ตามลําดับ ณ วันที่                                 

31 ธันวาคม 2561 ผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับ                    

ปสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑในการแสดงความเห็น 
 ขาพเจาไดปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีความรบัผิดชอบของขาพเจาไดกลาวไวในวรรคของความรบัผิดชอบของผูสอบบญัชี 

ตอการตรวจสอบงบการเงนิในรายงานของขาพเจา ขาพเจามคีวามเปนอิสระจากกลุมบรษิทัตามขอกาํหนดจรรยาบรรณของผูประกอบวชิาชพีบญัชี

ที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในสวนที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบงบการเงินและขาพเจาไดปฏิบัติตามความรับผิดชอบดานจรรยาบรรณอื่น ๆ                 

ซึ่งเปนไปตามขอกําหนดเหลานี้ ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีที่ขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑในการแสดง                          

ความเห็นของขาพเจา

เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ
 เรื่องสําคัญในการตรวจสอบคือเรื่องตางๆที่มีนัยสําคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพของขาพเจาในการตรวจสอบงบการเงิน

สําหรับงวดปจจุบัน ขาพเจาไดนําเรื่องเหลาน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขาพเจาทั้งน้ี

ขาพเจาไมไดแสดงความเห็นแยกตางหากสําหรับเรื่องเหลาน้ี  ขาพเจาไดกําหนดเรื่องที่จะกลาวตอไปนี้เปนเรื่องสําคัญในการตรวจสอบเพ่ือสื่อสาร

ในรายงานของขาพเจา

ขาดทุนจากการดอยคาสินทรัพย

ความเส่ียง

 ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 10 ผูบริหารของกลุมบริษัทไดประเมินมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพย และบันทึก                               

คาเผ่ือการดอยคาเงินลงทุนจํานวน 41.00 ลานบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการ และคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับลูกหนี้อื่นและดอกเบ้ียคางรับ

จํานวนรวม 88.29 ลานบาท และคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญสําหรับเงินใหกูยืมจํานวน 3.00 ลานบาทในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ขาพเจาใหความสําคัญเร่ืองน้ีเปนพิเศษ เนือ่งจากขาดทุนจากการดอยคาสินทรัพยทีถ่กูบนัทกึมีจาํนวนเงินทีเ่ปนสาระสําคญั และการพิจารณา

ถึงความเหมาะสมของตัวเลขดังกลาวขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูบริหารในการประเมินมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยในอนาคต

การตอบสนองความเสี่ยงของขาพเจา

 วธิกีารตรวจสอบของขาพเจา ไดรวมถึงการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบท่ีเก่ียวของ  การประเมินและการสอบถามผูบริหารเก่ียวกับ

ดุลพินิจและขอสมมุติฐานท่ีใชในประมาณการ และพิจารณาความสอดคลองกันของขอสมมติฐานท่ีเกี่ยวของ และความเพียงพอของการเปดเผย

ขอมูลเกี่ยวกับรายการดังกลาว

รายงานของผู�สอบบัญชีรับอนุญาต
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สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่ไมไดบันทึก

ความเส่ียง

 ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 17 กลุมบริษัทไมไดทําการบันทึกสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี เปนจํานวนเงิน 40.67 ลานบาท              

ในงบการเงินรวม และ 30.18  ลานบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการ เนื่องจากการรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีนี้ตองอยูบนพื้นฐานของ

โอกาสในการนําไปใชจริงที่ตองอาศัยดุลยพินิจของผูบริหาร ความคาดหวังที่จะไดใชประโยชนจากสินทรัพยนั้นขึ้นอยูกับหลายปจจัยรวมถึง                      

ความเหมาะสมของผลแตกตางช่ัวคราวทางภาษีและความเพียงพอของกําไรทางภาษีในอนาคตเพ่ือรองรับการรับรูดังกลาว

 ขาพเจาใหความสําคญัเร่ืองน้ีเปนพเิศษ เน่ืองจากสนิทรพัยภาษเีงนิไดรอตดับญัชทีีก่ลุมบรษิทัไมไดทาํการบนัทกึมจีาํนวนเงนิทีเ่ปนสาระสาํคัญ 

และการพิจารณาไมบันทึกสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีดังกลาว ขึ้นอยูกับดุลพินิจของผูบริหารในการประมาณการผลการดําเนินงานในอนาคต

การตอบสนองความเสี่ยงของขาพเจา

 วิธีการตรวจสอบของขาพเจา ไดรวมถึงการประเมินและการสอบถามผูบริหารเกี่ยวกับดุลพินิจและขอสมมติฐานที่ใชในประมาณการ                  

และพิจารณาความสอดคลองกันของขอสมมุตฐิานท่ีเก่ียวของซึง่รวมถึงการประเมินผลการดําเนนิงานในอดีตเทยีบกับประมาณการผลการดําเนินงาน 

ในอนาคต

ขอมูลอื่น 
 ฝายบริหารเปนผูรบัผดิชอบตอขอมลูอ่ืน ขอมลูอืน่ประกอบดวยขอมูลซึง่รวมอยูในรายงานประจําป แตไมรวมถึงงบการเงินและรายงานของ

ผูสอบบัญชีที่อยูในรายงานน้ัน ซึ่งคาดวารายงานประจําปจะถูกจัดเตรียมใหขาพเจาภายหลังวันที่ในรายงานของผูสอบบัญชีนี้

 ความเห็นของขาพเจาตองบการเงินดังกลาวไมครอบคลุมถึงขอมูลอื่นและขาพเจาไมไดใหความเช่ือม่ันตอขอมูลอื่น

 ความรับผิดชอบของขาพเจาท่ีเกีย่วเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงนิคอื การอานและพิจารณาวาขอมูลอืน่มคีวามขดัแยงทีม่สีาระสําคญักับ

งบการเงินหรอืกบัความรูทีไ่ดรบัจากการตรวจสอบของขาพเจา หรอืปรากฏวาขอมลูอืน่มกีารแสดงขอมลูทีข่ดัตอขอเทจ็จรงิอนัเปนสาระสาํคญัหรอืไม 

 เมื่อขาพเจาไดอานรายงานประจําป หากขาพเจาสรุปไดวามีการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ขาพเจาตองสื่อสาร           

เรื่องดังกลาวกับผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลเพื่อใหผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลดําเนินการแกไขขอมูลที่แสดงขัดตอขอเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผูบริหารและผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลตองบการเงิน
 ผูบริหารมีหนาที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหลานี้โดยถูกตองตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน                     

และรับผดิชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีผูบรหิารพิจารณาวาจําเปนเพ่ือใหสามารถจัดทาํงบการเงินทีป่ราศจากการแสดงขอมูลทีข่ดัตอขอเท็จจริง 

อันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด

 ในการจัดทํางบการเงินผูบริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุมบริษัทในการดําเนินงานตอเน่ือง เปดเผยเร่ืองที่เก่ียวกับ

การดําเนินงานตอเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเน่ือง เวนแตผูบริหารมีความต้ังใจท่ีจะเลิก                    

กลุมบริษัทหรอืหยุดดําเนินงานหรือไมสามารถดําเนินงานตอเนื่องตอไปได

 ผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลมีหนาที่ในการสอดสองดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกลุมบริษัท             

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงิน
 การตรวจสอบของขาพเจามีวัตถุประสงคเพื่อใหไดความเช่ือมั่นอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอ

ขอเทจ็จรงิอนัเปนสาระสาํคญัหรอืไมไมวาจะเกิดจากการทุจรติหรอืขอผดิพลาดและเสนอรายงานของผูสอบบญัชซีึง่รวมความเห็นของขาพเจาอยูดวย 

ความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแตไมไดเปนการรับประกันวาการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี             

จะสามารถตรวจพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญที่มีอยูไดเสมอไปขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด

และถือวามีสาระสําคัญเมื่อคาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวารายการท่ีขัดตอขอเท็จจริงแตละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลตอการตัดสิน

ใจทางเศรษฐกิจของผูใชงบการเงินจากการใชงบการเงินเหลานี้

รายงานของผู�สอบบัญชีรับอนุญาต (ต�อ)
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 ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชีขาพเจาไดใชดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพตลอดการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของขาพเจารวมถึง
 • ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงบการเงินไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือ
  ขอผิดพลาดออกแบบและปฏบิตังิานตามวธิกีารตรวจสอบเพือ่ตอบสนองตอความเสีย่งเหลานัน้และไดหลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่พยีงพอ
  และเหมาะสมเพื่อเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจาความเสี่ยงที่ไมพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญซึ่งเปน
  ผลมาจากการทุจริตจะสูงกวาความเส่ียงที่เกิดจากขอผิดพลาดเน่ืองจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรูรวมคิดการปลอมแปลง
  เอกสารหลักฐานการต้ังใจละเวนการแสดงขอมูลการแสดงขอมูลที่ไมตรงตามขอเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
 • ทาํความเขาใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเกีย่วของกับการตรวจสอบเพ่ือออกแบบวิธกีารตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับสถานการณแตไมใช
  เพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุมบริษัท
 • ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปดเผยขอมู
  ลที่เกี่ยวของซ่ึงจัดทําขึ้นโดยผูบริหาร
 • สรปุเกีย่วกบัความเหมาะสมของการใชเกณฑการบญัชีสาํหรบัการดาํเนนิงานตอเนือ่งของผูบรหิารและจากหลกัฐานการสอบบญัชทีีไ่ดรบั 
  สรุปวามีความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญที่เก่ียวกับเหตุการณหรือสถานการณที่อาจเปนเหตุใหเกิดขอสงสัยอยางมีนัยสําคัญตอ
  ความสามารถของกลุมบริษัทในการดําเนินงานตอเน่ืองหรือไม ถาขาพเจาไดขอสรุปวามีความไมแนนอนท่ีมีสาระสําคัญขาพเจา
  ตองกลาวไวในรายงานของผูสอบบญัชีของขาพเจาโดยใหขอสงัเกตถงึการเปดเผยขอมลูในงบการเงนิทีเ่กีย่วของ หรอืถาการเปดเผยดงักลาว
  ไมเพียงพอความเห็นของขาพเจาจะเปลี่ยนแปลงไปขอสรุปของขาพเจาขึ้นอยูกับหลักฐานการสอบบัญชีที่ไดรับจนถึงวันที่ในรายงาน
  ของผูสอบบญัชขีองขาพเจาอยางไรก็ตามเหตุการณหรอืสถานการณในอนาคตอาจเปนเหตใุหกลุมบรษิทัตองหยดุการดาํเนนิงานตอเนือ่ง
 • ประเมินการนําเสนอโครงสรางและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปดเผยขอมลูวางบการเงินรวมแสดงรายการและเหตุการณ
  ในรูปแบบที่ทําใหมีการนําเสนอขอมูลโดยถูกตองตามท่ีควรหรือไม
 • ไดรับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอยางเพียงพอเกี่ยวกับขอมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุมหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายใน
  กลุมบริษัทเพ่ือแสดงความเห็นตองบการเงินขาพเจารับผิดชอบตอการกําหนดแนวทางการควบคุมดูแลและการปฏิบัติงานตรวจสอบ
  กลุมบริษัทขาพเจาเปนผูรับผิดชอบแตเพียงผูเดียวตอความเห็นของขาพเจา

 ขาพเจาไดสือ่สารกบัผูมหีนาทีใ่นการกาํกบัดแูลในเรือ่งตางๆ ทีส่าํคัญ ซึง่รวมถงึขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบตามทีไ่ดวางแผนไว
ประเดน็ทีม่นียัสาํคญัทีพ่บจากการตรวจสอบรวมถงึขอบกพรองทีม่นียัสาํคญัในระบบการควบคมุภายในหากขาพเจาไดพบในระหวางการตรวจสอบ
ของขาพเจา
 ขาพเจาไดใหคํารับรองแกผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลวา ขาพเจาไดปฏิบัติตามขอกําหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวของกับความเปนอิสระ                  
และไดสือ่สารกับผูมหีนาทีใ่นการกํากบัดแูลเก่ียวกับความสัมพนัธทัง้หมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขาพเจาเชือ่วามเีหตผุลทีบ่คุคลภายนอกอาจพิจารณาวา 
กระทบตอความเปนอิสระของขาพเจาและมาตรการท่ีขาพเจาใชเพื่อปองกันไมใหขาพเจาขาดความเปนอิสระ
 จากเร่ืองท่ีสื่อสารกับผูมีหนาที่ในการกํากับดูแล ขาพเจาไดพิจารณาเร่ืองตางๆที่มีนัยสําคัญมากที่สุดในการตรวจสอบงบการเงิน                             
ในงวดปจจุบันและกําหนดเปนเร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ ขาพเจาไดอธิบายเรื่องเหลานี้ในรายงานของผูสอบบัญชีเวนแตกฎหมายหรือขอบังคับ           
ไมใหเปดเผยตอสาธารณะเก่ียวกับเรื่องดังกลาวหรือในสถานการณที่ยากที่จะเกิดขึ้น ขาพเจาพิจารณาวาไมควรส่ือสารเร่ืองดังกลาวในรายงานของ
ขาพเจาเพราะการกระทาํดังกลาวสามารถคาดการณไดอยางสมเหตสุมผลวาจะมผีลกระทบในทางลบมากกวาผลประโยชนตอสวนไดเสยีสาธารณะ
จากการสื่อสารดังกลาว

 ผูสอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนําเสนอรายงานฉบับนี้คือนายเจษฎา หังสพฤกษ

(นายเจษฎา หังสพฤกษ)

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

ทะเบียนเลขที่ 3759

บริษัท กรินทร ออดิท จํากัด

กรุงเทพมหานคร
วันที่ 27 กุมภาพันธ 2562

รายงานของผู�สอบบัญชีรับอนุญาต (ต�อ)
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 16,802,891.14 

 83,902,225.23 

 153,570,045.66 

 70,541,584.34 

 57,700,000.00 

 227,859,414.40 

 610,376,160.77 

 37,500,000.00 

 248,007,380.00 

 1,290,900.00 

 243,404,314.16 

 109,315,695.72 

 3,365,447.83 

 -   

 7,437,758.09 

 650,321,495.80 

 1,260,697,656.57 

 4,899,733.88 

 168,324,146.36 

 190,223,299.97 

 118,354,699.25 

 30,000,000.00 

 220,412,768.00 

 732,214,647.46 

 29,500,000.00 

 248,007,380.00 

 1,017,600.00 

 229,449,352.45 

 58,962,207.20 

 21,357,243.28 

 -   

 7,439,333.42 

 595,733,116.35 

 1,327,947,763.81 

 33,171,363.55 

 170,177,920.44 

 231,411,639.46 

 200,096,023.57 

 57,700,000.00 

 205,052,106.00 

 897,609,053.02 

 37,500,000.00 

 3,019,201.72 

 1,519,470.00 

 402,181,314.17 

 108,914,040.72 

 5,225,632.46 

 218,468.48 

 16,170,447.36 

 574,748,574.91 

 1,472,357,627.93 

 12,118,254.32 

 282,186,453.81 

 278,347,198.62 

 241,422,655.40 

 30,000,000.00 

 202,812,768.00 

 1,046,887,330.15 

 29,500,000.00 

 3,018,325.22 

 1,209,425.00 

 385,037,897.71 

 58,560,552.20 

 23,219,120.93 

 2,129,537.44 

 16,489,070.46 

 519,163,928.96 

 1,566,051,259.11 

บริษัท  คาสเซอรพีค  โฮลดิ้งส  จํากัด  (มหาชน)  และบริษัทยอย 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561         

หนวย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

2561 25612560 2560หมายเหตุ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

ลูกหน้ีการคาและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น  

สินคาคงเหลือ 

- ธุรกิจตัดเย็บเสื้อผา

- ธุรกิจอสังหาริมทรัพย 

เงินใหกูยืมระยะยาวสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป

เงินใหกูยืมระยะสั้นและเงินทดรอง

รวมสินทรัพยหมุนเวียน

สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินใหกูยืมระยะยาวและลูกหนี้ไมหมุนเวียนอื่น

เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 

เงนิลงทุนระยะยาวอื่น 

ที่ดิน  อาคารและอุปกรณ 

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 

เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน

รวมสินทรัพย

6

7

8

5, 9

5, 10

5

5, 10

10

11

12

13

17

งบแสดงฐานะการเงิน
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 515,899,585.74 

 143,989,397.87 

 7,040,000.00 

 -   

 666,928,983.61 

 -   

 61,947,385.94 

 48,550,595.00 

 110,497,980.94 

 777,426,964.55 

 400,000,000.00 

 400,000,000.00 

 164,000,000.00 

 31,839,616.42 

 (58,750,674.39)

 251,505,112.53 

 788,594,054.56 

 30,240.00 

 788,624,294.56 

 1,566,051,259.11 

 442,117,321.00 

 101,286,230.32 

 12,000,000.00 

 -   

 555,403,551.32 

 

7,000,000.00 

 71,467,669.01 

 43,131,696.00 

 121,599,365.01 

 677,002,916.33 

 400,000,000.00 

 400,000,000.00 

 164,000,000.00 

 31,839,616.42 

 (74,130,360.94)

 273,615,216.12 

 795,324,471.60 

 30,240.00 

 795,354,711.60 

 1,472,357,627.93 

 391,951,367.82 

 104,086,716.13 

 -   

 92,847,000.00 

 588,885,083.95 

 -   

 37,870,931.09 

 27,245,697.00 

 65,116,628.09 

 654,001,712.04 

 400,000,000.00 

 400,000,000.00 

 164,000,000.00 

 31,839,616.42 

 (66,623,698.99)

 144,730,134.34 

 673,946,051.77 

 -   

 673,946,051.77 

 1,327,947,763.81 

 313,361,633.10 

 62,016,605.44 

 -   

 112,247,000.00 

 487,625,238.54 

 -   

 43,320,696.13 

 24,613,225.00 

 67,933,921.13 

 555,559,159.67 

 400,000,000.00 

 400,000,000.00 

 164,000,000.00 

 31,839,616.42 

 (52,122,034.18)

 161,420,914.66 

 705,138,496.90 

 -   

 705,138,496.90 

 1,260,697,656.57 

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน

หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน  

เจาหนี้การคาและเจาหนี้หมุนเวียนอื่น

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินสวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป

เงินกูยืมระยะสั้น

รวมหนี้สินหมุนเวียน                     

หน้ีสินไมหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

ประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนสําหรับผลประโยชนพนักงาน

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน

รวมหนี้สิน                     

สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน

ทุนจดทะเบียน

หุนสามัญ 40,000,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท

ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว

หุนสามัญ 40,000,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ

กําไรสะสม

จัดสรรแลว - ทุนสํารองตามกฎหมาย

ยังไมไดจัดสรร

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน

รวมสวนของบริษัทใหญ

สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม

รวมสวนของผูถือหุน

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

บริษัท  คาสเซอรพีค  โฮลดิ้งส  จํากัด  (มหาชน)  และบริษัทยอย 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561         

หนวย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

2561 25612560 2560หมายเหตุ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

14

15

16

5

16

17

18

งบแสดงฐานะการเงิน (ต�อ)
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รายไดจากการขาย

ตนทุนขาย

กําไรข้ันตน

ดอกเบี้ยรับ

กําไรจากอัตราแลกเปล่ียน

รายไดอื่น  

กําไรกอนคาใชจาย

ตนทุนในการจัดจําหนาย

คาใชจายในการบริหาร

ตนทุนทางการเงิน

รวมคาใชจาย

สวนแบงขาดทุน (กําไร) จากเงินลงทุนในบริษัทรวม

กําไร (ขาดทุน) กอนคาใชจายภาษีเงินได

คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินได

กําไร (ขาดทุน) สําหรับป
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
รายการท่ีอาจถูกจัดประเภทรายการใหมเขาไปไวในกําไรหรือขาดทุน :

ผลตางจากการแปลงคางบการเงินของบริษัทรวม

รายการท่ีจะไมถูกจัดประเภทรายการใหมเขาไปไวในกําไรหรือขาดทุน :

การตีมูลคาที่ดินและอาคารใหม

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นกอนคาใชจายภาษีเงินได

คาใชจายภาษีเงินได

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป - สุทธิจากคาใชจายภาษีเงินได
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
การแบงปนกําไร (ขาดทุน)
   สวนท่ีเปนของบริษัทใหญ

   สวนท่ีเปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม

กําไร (ขาดทุน) สําหรับป
การแบงปนกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
   สวนท่ีเปนของบริษัทใหญ

   สวนท่ีเปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก (หุน)

 798,210,060.96 

 737,838,848.90 

 60,371,212.06 

 2,456,547.30 

 11,350,359.56 

 2,423,177.52 

 76,601,296.44 

 31,879,166.09 

 76,994,256.51 

 25,381,002.14 

 134,254,424.74 

 -   

 (57,653,128.30)

 13,089,544.33 

 (70,742,672.63)

 -   

 126,851,149.25 

 126,851,149.25 

 (25,370,229.85)

 101,480,919.40 
 30,738,246.77 

 (70,742,672.63)

 -   

 (70,742,672.63)
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 -   

 30,738,246.77 
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 3,968,098.55 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท  คาสเซอรพีค  โฮลดิ้งส  จํากัด  (มหาชน)  และบริษัทยอย        
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

หนวย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

2561 25612560 2560หมายเหตุ

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
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บริษัท  คาสเซอรพีค  โฮลดิ้งส  จํากัด  (มหาชน)  และบริษัทยอย
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

หนวย : บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 25612560 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 
กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได

ปรบัรายการท่ีกระทบกําไร (ขาดทนุ) เปนเงนิสดรบั (จาย)

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอ่ืน (เพ่ิมขึ้น) ลดลง

สินคาคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง

- ธุรกิจตัดเย็บเส้ือผา

- ธุรกิจอสังหาริมทรัพย

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน (เพ่ิมขึ้น) ลดลง

เจาหนี้การคาและเจาหนี้หมุนเวียนอ่ืนเพิ่มขึ้น (ลดลง)

ประมาณการหน้ีสนิไมหมุนเวียนสาํหรบัผลประโยชนพนักงาน

คาเส่ือมราคาและรายจายตัดบัญชี

ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดข้ึน 

สวนแบงขาดทุน (กําไร) จากเงินลงทุนในบริษัทรวม

คาเผ่ือ (โอนกลับ) การลดมูลคาของสินคาคงเหลือ - 

ธุรกิจตัดเย็บเส้ือผา

คาเผ่ือ (โอนกลับ) หนี้สงสัยจะสูญ/ หนี้สูญ

คาเผ่ือ (โอนกลับ) การดอยคาเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน

ขาดทุน (กําไร) จากการขายสินทรัพย

กําไรจากการขายอสังหาริมเพื่อการลงทุน

ขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพย

เงินปนผลรับ

ดอกเบ้ียรับ

ดอกเบ้ียจาย

รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกําไร (ขาดทุน)

กระแสเงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) การดําเนินงาน

จายหนี้สินไมหมุนเวียนสําหรับผลประโยชนพนักงาน

ภาษีเงินไดจายออก

ภาษีเงินไดรับคืน

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน

 (18,161,769.07)

 (118,496,377.51)

 (45,691,204.45)

 8,753,259.83 

 4,541.50 

 41,644,265.83 

 7,932,899.00 

 38,748,197.97 

 4,872,223.60 

 876.50 

 (1,244,354.71)

 37,072.95 

 310,045.00 

 (9,344.79)

 -   

 -   

 (167,000.00)

 (2,430,890.95)

 31,703,047.76 

 (52,194,511.54)

 (2,514,000.00)

 (1,400,268.20)

 906,417.53 

 (55,202,362.21)

 (36,642,210.17)

 (89,549,290.73)

 (38,406,644.27)

 (10,474,218.91)

 (14,928.50)

 41,109,016.39 

 4,119,472.00 

 28,352,867.26 

 3,478,188.79 

 -   

 1,753,389.96 

 37,072.95 

 273,300.00 

 (9,344.79)

 (12,193,869.00)

 -   

 (150,000.00)

 (3,974,052.44)

 28,666,940.01 

 (83,624,311.45)

 (1,487,000.00)

 (717,991.49)

 597,975.22 

 (85,231,327.72)

 (85,024,720.90)

 (6,500,573.37)

 (24,806,834.41)

 20,857,588.23 

 (17,729.00)

 4,241,302.28 

 7,050,076.00 

 29,317,705.01 

 (3,390,720.74)

 4,421.96 

 11,520,904.00 

 7,300,000.00 

 (180,770.00)

 (74,999.00)

 -   

 46,575.52 

 (74,000.00)

 (1,787,030.96)

 24,737,856.01 

 (16,780,949.37)

 (2,796,500.00)

 (2,291,518.62)

 1,349,882.77 

 (20,519,085.22)

 (57,653,128.30)

 26,283,171.59 

 2,033,590.34 

 23,147,225.56 

 (11,434.00)

 (28,206.58)

 3,607,658.00 

 20,889,690.74 

 (2,757,873.47)

 -   

 6,100,000.00 

 7,300,000.00 

 (151,700.00)

 (74,999.00)

 -   

 -   

 (65,000.00)

 (2,456,547.30)

 24,743,149.23 

 50,905,596.81 

 (1,994,500.00)

 (1,107,331.06)

 626,886.70 

 48,430,652.45 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกระแสเงินสด
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บริษัท  คาสเซอรพีค  โฮลดิ้งส  จํากัด  (มหาชน)  และบริษัทยอย
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

หนวย : บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 25612560 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 
รับดอกเบี้ย
รับเงินปนผล
เงินใหกูยืมและเงินทดรองแกกิจการที่เก่ียวของกัน
รับคืนเงินใหกูยืมและเงินทดรองแกกิจการที่เก่ียวของกัน 
เงินสดจายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ
เงินสดจายซื้ออสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน
เงินสดรับจากการขายสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
เงินสดจายซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผูกพันลดลง (เพ่ิมขึ้น)
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 
จายดอกเบี้ย
เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิเพิม่ข้ึน (ลดลง)
ชาํระคนืเงนิกูยมืและเงนิทดรองจากกจิการทีเ่กีย่วของกนั
รับเงินกูยืมและเงินทดรองจากกิจการที่เก่ียวของกัน
จายชําระหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน
ชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
รับเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

เงนิสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) - สทุธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นป          

ขอมูลงบกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม:
รายการที่ไมกระทบเงินสด
ป 2561        
บริษัทไดโอนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนมาแสดงไวภายใตสินคาคงเหลือ-ธุรกิจอสังหาริมทรัพยจํานวน 49.43  ลานบาท ในงบการเงินรวม และ 
37.34  ลานบาท        
งบการเงินเฉพาะกิจการ     
ป 2560        
บริษทัและบริษทัยอยแหงหนึง่มีการประเมินราคาท่ีดนิและอาคารใหม มผีลใหมลูคาทีด่นิและอาคารเพ่ิมข้ึนจํานวนรวม 156.40 ลานบาท ในงบการ
เงินรวม และ 126.85 ลานบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ

 1,813,810.70 
 167,000.00 

 -   
 40,000,000.00 

 (20,490,209.92)
 9,345.79 

 (22,925.00)
 -   
 -   

 (17,993,488.47)
 3,483,533.10 

 (31,082,613.02)
 73,708,332.90 

 -   
 -   
 -   

 (11,960,000.00)
 -   

 30,665,719.88 

 (21,053,109.23)
 33,171,363.55 
 12,118,254.32 

 3,187,383.14 
 150,000.00 

 (62,214,231.12)
 107,421,539.52 
 (13,320,650.59)

 9,345.79 
 (22,925.00)

 24,287,500.00 
 -   

 (17,991,795.45)
 41,506,166.29 

 (27,511,507.63)
 78,733,511.80 

 (53,616,508.57)
 34,216,508.57 

 -   
 -   
 -   

 31,822,004.17 

 (11,903,157.26)
 16,802,891.14 
 4,899,733.88 

 1,787,030.96 
 74,000.00 

 -   
 -   

 (4,955,069.12)
 75,000.00 

 (55,330.00)
 -   

 (292,980.00)
 (2,959,526.22)

 (6,326,874.38)

 (25,206,147.34)
 56,435,395.56 

 -   
 -   

 (69,877.40)
 -   

 5,000,000.00 
 36,159,370.82 

 9,313,411.22 
 23,857,952.33 
 33,171,363.55 

 2,142,523.34 
 65,000.00 

 (49,352,658.72)
 26,545,350.32 
 (2,689,979.02)

 75,000.00 
 (55,330.00)

 -   
 (292,980.00)

 (3,365,447.83)
 (26,928,521.91)

 (24,842,955.94)
 16,332,515.35 

 (21,000,000.00)
 20,000,000.00 

 -   
 -   
 -   

 (9,510,440.59)

 11,991,689.95 
 4,811,201.19 

 16,802,891.14 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกระแสเงินสด (ต�อ)
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1 ขอมูลท่ัวไป
 บริษัท คาสเซอรพีค โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเม่ือวันที่ 1 เมษายน 2537 ทะเบียนนิติบุคคล
ประเภทบริษัทมหาชนจํากัด เลขท่ี 0107537001056  ตั้งอยูเลขที่ 899 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแค   เขตบางแค  กรุงเทพมหานคร 
 บริษัทและบริษัทยอย (“กลุมบริษัท”) ประกอบธุรกิจตัดเย็บเส้ือผาสําเร็จรูปเพื่อสงออกและธุรกิจอสังหาริมทรัพย

2 เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม
 งบการเงินรวมไดรวมงบการเงินของบริษัท คาสเซอรพีค โฮลด้ิงส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย (รวมกันเรียกวา “กลุมบริษัท”) 
บริษทัยอยเปนกจิการท่ีอยูภายใตการควบคุมทัง้ทางตรงและทางออมของบริษทั การควบคุมเกิดขึน้เม่ือบริษทัมอีาํนาจควบคุมทัง้ทางตรง
และทางออมในนโยบายทางการเงินและการดําเนินงาน ดังนี้

25602561ประเภทธุรกจิบริษัทยอย

อัตราสวนของการถือหุนจดทะเบียน
ในประเทศ

ตัดเย็บเส้ือผาสําเร็จรูป
เพื่อการสงออก
อสังหาริมทรัพย

อสังหาริมทรัพย
อสังหาริมทรัพย

ไทย
ไทย

ไทย
ไทย

99.94
99.99

99.98
99.98

99.94
99.99

99.98
99.98

ทางตรง :  
บริษัท ซี.พี.จี. การเมนท จํากัด

บริษัท คาสเซอรพีค เรียลเอสเตท จํากัด 
ทางออม :
บริษัท ซัน พร็อพเพอรตี้ จํากัด     
บริษัท เอกธนา พร็อพเพอรตี้ จํากัด

บริษัท  คาสเซอรพีค  โฮลดิ้งส  จํากัด  (มหาชน)  และบริษัทยอย
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

 การลงทุนซึ่งบริษัทมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญจะแสดงเปน “เงินลงทุนในบริษัทรวม” โดยบันทึกตามวิธีสวนไดเสียในงบการ
เงินรวม  และบันทึกตามวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ
 

3 เกณฑการจัดทํางบการเงิน
 3.1 เกณฑการถือปฏิบัติ
  งบการเงนินีจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ รวมถงึแนวปฏบิตัทิางการบญัชทีีป่ระกาศใชโดยสภาวชิาชพีบัญชฯี 
(“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่เกี่ยวของ 
  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม
  ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใชในปปจจุบัน
   ในระหวางป กลุมบริษัทไดนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน               

ฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับใหม ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มใน
หรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561  มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวไดรับการปรับปรุงหรือจัดใหมีขึ้นเพื่อใหมีเนื้อหา
เทาเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ โดยสวนใหญเปนการปรับปรุงและอธิบายใหชดัเจนเกี่ยวกับการเปดเผย
ขอมลูในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักลาวมาถอืปฏบิตันิีไ้มมผีลกระทบอยางเปนสาระสาํคญั
ตองบการเงินของกลุมบริษัท 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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  ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 
1 มกราคม 2562
   ในระหวางปปจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีไดประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน                      
การรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีจํานวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช
สําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวไดรับการ
ปรับปรุงหรือจัดใหมีขึ้นเพื่อใหมีเนื้อหาเทาเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ โดยสวนใหญเปนการอธิบายให
ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการใหแนวปฏิบัติทางบัญชีกับผูใชมาตรฐาน 
   ฝายบริหารของกลุมบริษัทเชื่อวามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงดังกลาวสวนใหญจะไมมีผลกระทบ          
อยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินเมื่อนํามาถือปฏิบัติ อยางไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหมซึ่งไดมีการเปล่ียนแปลง
หลักการสําคัญ สามารถสรปุไดดังนี้
   มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15   เรื่อง รายไดจากสัญญาที่ทํากับลูกคา
   มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15  ใชแทนมาตรฐานการบัญชีและการตีความ
      มาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวของตอไปนี้ 
   มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 11 (ปรับปรุง 2560)  เรื่อง สัญญากอสราง
   มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง รายได
   การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง รายได - รายการแลกเปล่ียนเกี่ยวกับ
      บรกิารโฆษณา
   การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา
   การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สัญญาสําหรับการกอสราง
      อสังหาริมทรัพย
   การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การโอนสินทรัพยจากลูกคา
   กิจการตองใชมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 กับสัญญาท่ีทํากับลูกคาทุกสัญญา ยกเวนสัญญาท่ีอยูใน
ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชฉีบบัอืน่ มาตรฐานฉบับนีไ้ดกาํหนดหลักการ 5 ขัน้ตอนสําหรบัการรบัรูรายไดทีเ่กดิขึน้จากสัญญาทีท่าํกบั
ลกูคา โดยกจิการจะรบัรูรายไดในจาํนวนเงนิทีส่ะทอนถงึสิง่ตอบแทนทีก่จิการคาดวาจะมสีทิธไิดรบัจากการแลกเปลีย่นสนิคาหรอืบรกิาร
ที่ได สงมอบใหแกลูกคา และกําหนดใหกิจการตองใชดุลยพินิจและพิจารณาขอเท็จจริงและเหตุการณที่เกี่ยวของทั้งหมดในการพิจารณา                
ตามหลักการในแตละขั้นตอน 
  ฝายบรหิารของกลุมบรษิทัเชือ่วามาตรฐานฉบับดงักลาว จะไมมผีลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินของกลุมบรษัิท
  ค. มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุมเคร่ืองมือทางการเงินที่จะมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลา
บัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 
  ในระหวางปปจจบุนั สภาวชิาชีพบญัชีไดประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุมเครือ่งมอืทางการเงิน ประกอบดวย 
มาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จํานวน 5 ฉบับ ไดแก 

  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
  ฉบับที่ 7 การเปดเผยขอมูลเครื่องมือทางการเงิน
  ฉบับที่ 9 เครื่องมือทางการเงิน

  มาตรฐานการบัญชี
  ฉบับที่ 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน
  การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
  ฉบับที่ 16 การปองกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหนวยงานตางประเทศ
  ฉบับที่ 19 การชําระหนี้สินทางการเงินดวยตราสารทุน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต�อ)
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   มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุมดังกลาวขางตน กําหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลคา              
เครือ่งมอืทางการเงนิดวยมลูคายตุธิรรมหรอืราคาทนุตดัจาํหนายโดยพจิารณาจากประเภทของตราสารทางการเงนิ ลกัษณะของกระแสเงนิสด 
ตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการคํานวณการดอยคาของเครื่องมือทางการเงินโดยใช
แนวคิดของผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีปองกันความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการ
เปดเผยขอมลูเครือ่งมอืทางการเงนิ และเมือ่มาตรฐานการรายงานทางการเงนิกลุมนีม้ผีลบงัคบัใช จะทาํใหมาตรฐานการบญัช ีการตคีวาม
มาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบัติทางการบัญชีบางฉบับที่มีผลบังคับใชอยูในปจจุบันถูกยกเลิกไป
   ปจจุบันฝายบริหารของกลุมบริษัทอยูระหวางการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีตองบการเงินในปที่เริ่มนํามาตรฐาน                     
กลุมดังกลาวมาถือปฏิบัติ
 3.2 เกณฑการวัดมูลคา
  งบการเงินไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมในการวัดมูลคาขององคประกอบของงบการเงิน ยกเวนตามที่เปดเผยไวใน
นโยบายการบัญชี
 3.3 สกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานและนําเสนองบการเงิน
  งบการเงินน้ีจัดทําและแสดงหนวยเงินตราเปนเงินบาทซึ่งเปนสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานของกลุมบริษัท
 3.4 การประมาณการและใชวิจารณญาณ
  ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบริหารตองใชวิจารณญาณ การประมาณ                         
และขอสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบตอการกําหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจํานวนเงินที่เกี่ยวกับ สินทรัพย หน้ีสิน 
รายได และคาใชจาย  ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางจากที่ประมาณไว
  ประมาณการและขอสมมติฐานท่ีใชในการจัดทํางบการเงินจะไดรับการทบทวนอยางตอเน่ือง การปรับประมาณการ               
ทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่ประมาณการดังกลาวไดรับการทบทวนและงวดในอนาคตที่ไดรับผลกระทบ

4 นโยบายการบัญชีที่สําคัญ
 4.1 รายได
  4.1.1 รายไดจากการขายสินคารับรูเมื่อบริษัทไดโอนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีเปนสาระสําคัญของความเปนเจาของ
    สินคาใหกับผูซื้อแลว 
  4.1.2 รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพยรับรู เม่ืองานกอสรางเสร็จตามสัญญาและมีการโอนกรรมสิทธิ์แกผูซื้อแลว
  4.1.3 รายไดจากการใหบริการรับรูเมื่อไดใหบริการแลวเสร็จ
  4.1.4 ดอกเบี้ยรับถือเปนรายไดตามเกณฑคงคางโดยคํานึงถึงระยะเวลาและอัตราผลตอบแทนท่ีแทจริง
  4.1.5 รายไดคาเชารับรูตามระยะเวลาของสัญญาเชา
  4.1.6 รายไดเงินปนผลรับรูเมื่อมีสทิธิไดรับเงินปนผล
  4.1.7 รายไดอื่นรับรูตามเกณฑคงคาง
 4.2 คาใชจาย
  4.2.1 คาใชจายรับรูตามเกณฑคงคาง 
  4.2.2 รายจายตามเกณฑภายใตสัญญาเชาดําเนินงานบันทึกในกําไรขาดทุนโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา
  4.2.3 ตนทุนทางการเงินประกอบดวยดอกเบ้ียจายของเงินกูยมืและประมาณการหน้ีสนิสวนทีเ่พิม่ขึน้เนือ่งจากเวลาท่ีผานไป 
    และสิ่งตอบแทนท่ีคาดวาจะตองจาย ตนทุนการกูยมืที่ไมไดเกี่ยวกับการไดมา  การกอสรางหรือการผลิตสินทรัพย
    ที่เขาเงื่อนไข รับรูในกําไรหรือขาดทุนโดยใชวิธีอัตราดอกเบ้ียที่แทจริง
 4.3 ภาษีเงินได
  คาใชจายภาษีเงินไดสําหรับปประกอบดวย ภาษีเงินไดของงวดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ภาษีเงินไดของงวด
ปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีรับรูในกําไรหรือขาดทุนเวนแตในสวนที่เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวของในการรวมธุรกิจ หรือรายการ 
ที่รับรูโดยตรงในสวนของผูถือหุนหรือกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
  ภาษีเงินไดของงวดปจจุบันไดแกภาษีที่คาดวาจะจายชําระหรือไดรับชําระ โดยคํานวณจากกําไรหรือขาดทุนประจําปที่ตอง
เสียภาษ ีโดยใชอตัราภาษีทีป่ระกาศใชหรอืทีค่าดวามผีลบงัคบัใช ณ วนัทีร่ายงาน ตลอดจนการปรับปรงุทางภาษีทีเ่กีย่วกบัรายการในปกอน ๆ 
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  ภาษีเงนิไดรอการตดับญัชบีนัทกึโดยคาํนวณจากผลแตกตางชัว่คราวทีเ่กดิขึน้ระหวางมลูคาตามบญัชขีองสินทรพัยและหนีส้นิ 
และจํานวนท่ีใชเพ่ือความมุงหมายทางภาษี ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะไมถูกรับรูเม่ือเกิดจากผลแตกตางช่ัวคราวตอไปน้ี การรับรู               
คาความนยิมในครัง้แรก การรบัรูสนิทรพัยหรอืหนีส้นิในครัง้แรกซ่ึงเปนรายการทีไ่มใชการรวมธรุกจิและรายการนัน้ไมมผีลกระทบตอกาํไร
ขาดทุนทางบัญชีหรือทางภาษี และผลแตกตางที่เกี่ยวของกับเงินลงทุนในบริษัทยอยและกิจการรวมคาหากเปนไปไดวาจะไมมีการ                 
กลับรายการในอนาคตอันใกล   
  การวัดมลูคาของภาษีเงนิไดรอการตัดบญัชีตองสะทอนถึงผลกระทบทางภาษีทีจ่ะเกิดจากลักษณะวิธกีารท่ีกลุมบริษทัคาดวา 
จะไดรับผลประโยชนจากสินทรัพยหรือจะจายชําระหนี้สินตามมูลคาตามบัญชี ณ วันที่สิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน 
  ภาษเีงนิไดรอการตดับญัชวีดัมูลคาโดยใชอตัราภาษทีีค่าดวาจะใชกบัผลแตกตางชัว่คราวเมือ่มกีารกลบัรายการโดยใชอตัรา
ภาษีที่ประกาศใชหรือที่คาดวามีผลบังคับใช ณ วันท่ีรายงาน 
  สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสามารถหักกลบไดเมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมาย
ทีจ่ะนาํสนิทรพัยภาษเีงนิไดของงวดปจจบุนัมาหกักลบกบัหนีส้นิภาษเีงนิไดของงวดปจจบุนัและภาษเีงนิไดนีป้ระเมนิโดยหนวยงานจดัเกบ็
ภาษหีนวยงานเดียวกนัสาํหรบัหนวยภาษีเดยีวกันหรอืหนวยภาษีตางกนั สาํหรบัหนวยภาษีตางกนันัน้กจิการมีความต้ังใจจะจายชาํระหน้ี
สินและสินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบันดวยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยและจายชําระหนี้สินในเวลาเดียวกัน 
  สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะบันทึกตอเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวากําไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมี
จาํนวนเพียงพอกับการใชประโยชนจากผลแตกตางช่ัวคราวดังกลาว  สนิทรัพยภาษีเงนิไดรอการตัดบญัชจีะถูกทบทวน ณ ทกุวนัทีร่ายงาน
และจะถูกปรับลดลงเทาที่ประโยชนทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจริง 
 4.4 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ประกอบดวยเงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทเผ่ือเรียก และเงินลงทุนระยะส้ัน              
ที่มีสภาพคลองสูง
  เงินฝากท่ีมีขอจํากัดในการใช แสดงไวเปนสินทรัพยไมหมุนเวียน
 4.5 ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
  ลูกหนี้การคาและลูกหน้ีอื่นแสดงดวยมูลคาที่คาดวาจะไดรับภายหลังจากหักคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ
ไดมีการประมาณสําหรับลูกหนี้ที่คางชําระนานและคาดวาจะเรียกเก็บเงินไมไดโดยการประเมินของผูบริหาร หนี้สูญที่เกิดขึ้นในระหวาง
ปตัดเปนคาใชจายทันทีที่เกิดขึ้น
 4.6 สินคาคงเหลือ
  ธุรกิจตัดเย็บเสื้อผา
  สินคาคงเหลือบันทึกตามราคาทุนหรือมูลคาสุทธิที่คาดวาจะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ํากวา โดยราคาทุนคํานวณ ดังนี้
  - สินคาสําเร็จรูปและสินคาระหวางผลิตบันทึกตามราคาทุนวิธีเฉพาะเจาะจงแตละงานส่ังผลิต
  - วัตถุดิบและวัสดุบันทึกตามราคาทุนวิธีถัวเฉลี่ยเคล่ือนที่
  ธุรกิจอสังหาริมทรัพย
  โครงการอสังหาริมทรัพยระหวางการพัฒนาบันทึกตามราคาทุนหรือมูลคาสุทธิที่คาดวาจะไดรับแลวแตราคาใดจะตํ่ากวา  
ราคาทุนประกอบดวยตนทุนในการไดมาซ่ึงที่ดิน ตนทุนการพัฒนาที่ดิน ตนทุนการกอสรางโครงการ ระบบสาธารณูปโภค คาบริหาร
โครงการ และตนทุนการกูยืมและคาใชจายที่เกี่ยวของกับโครงการโดยตรง
 4.7 เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม
  เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมบันทึกดวยวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ และเงินลงทุนในบริษัทรวมบันทึก
ดวยวิธีสวนไดเสียในงบการเงินรวม
 4.8 เงินลงทุนระยะยาว
  เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายแสดงดวยมูลคายุตธิรรม ผลตางระหวางราคาตามบัญชีกับมูลคายุติธรรม จะแสดงเปนกําไร
และขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นในสวนของผูถือหุน
  กลุมบริษทัจะมีการพิจารณาการดอยคาของเงินลงทุนเม่ือมีขอบงช้ีวาเงินลงทุนนีอ้าจจะมีการดอยคาเกิดขึน้ ผลขาดทุนจากการ   
ดอยคาที่เกิดขึ้นของเงินลงทุน แสดงเปนคาใชจายในกําไรหรือขาดทุนทันที
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 4.9 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
  อุปกรณแสดงดวยราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอยคา 
  ที่ดินและอาคารที่แสดงดวยราคาที่ตีใหม  ราคาที่ตีใหมหมายถึงมูลคายุติธรรมซึ่งกําหนดจากการเกณฑการใชงานของ
สินทรัพยที่มีอยูจริง ณ วันที่มีการตีราคาใหมหักดวยคาเส่ือมราคาสะสมท่ีคํานวณจากมูลคายุติธรรมในภายหลังจากน้ันและคาเผ่ือการ
ดอยคาของสินทรัพย
  ราคาทุนรวมถึงตนทุนทางตรง ที่เกี่ยวของกับการไดมาของสินทรัพย ตนทุนของการกอสรางสินทรัพยที่กิจการกอสรางเอง 
รวมถงึตนทนุของวสัด ุแรงงานทางตรง และตนทนุทางตรงอ่ืน ๆ  ทีเ่กีย่วของกับการจดัหาสินทรพัยเพือ่ใหสนิทรพัยนัน้อยูในสภาพทีพ่รอม
จะใชงานไดตามความประสงค  ตนทนุในการรือ้ถอน การขนยาย การบรูณะสถานทีต่ัง้ของสนิทรพัยและตนทนุการกูยมื สาํหรบัเครือ่งมอื            
ทีค่วบคมุโดยลขิสทิธิซ์อฟแวรซึง่ไมสามารถทํางานไดโดยปราศจากลิขสทิธิซ์อฟแวรนัน้ใหถอืวา ลขิสทิธิซ์อฟแวรดงักลาวเปนสวนหนึง่ของ
อุปกรณ
  กาํไรหรอืขาดทนุจากการจาํหนายทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ คอืผลตางระหวางส่ิงตอบแทนสทุธทิีไ่ดรบัจากการจาํหนายกับ
มลูคาตามบญัชขีองทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ โดยรบัรูสทุธเิปนรายไดอืน่ในกําไรขาดทนุ  เมือ่มกีารขายสนิทรพัยทีต่รีาคาใหม จาํนวนเงนิ
ที่บันทึกอยูในสวนเกินทุนจากการตีราคาของสินทรัพยจะถูกโอนไปยังกําไรสะสม
  คาเส่ือมราคาจะบันทึกในกําไรหรือขาดทุน ซึ่งคํานวณโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานโดยประมาณของสินทรัพย                     
แตละรายการ ประมาณการอายุการใชงานของสินทรัพยแสดงไดดังนี้
  สวนปรับปรุงที่ดิน 20 - 40 ป
  อาคารและสวนท่ีตีราคาเพ่ิม 20 - 40 ป
  เคร่ืองจักรและอุปกรณ 5 - 10 ป
  เคร่ืองตกแตงและเครื่องใชสํานักงาน 5 - 10 ป
  สิ่งปลูกสรางอื่น 20 ป
  ยานพาหนะ  5 - 10 ป
  วิธีการคิดคาเสื่อมราคา อายุการใหประโยชนของสินทรัพย และมูลคาคงเหลือ ถูกทบทวนอยางนอยที่สุดทุกสิ้นรอบปบัญชี 
และปรับปรงุตามความเหมาะสม
 4.10 อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
  อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนไดแก อสังหาริมทรัพยที่ถือครองเพื่อหาประโยชนจากรายไดคาเชาหรือจากมูลคาที่เพิ่มขึ้น
หรือทั้งสองอยาง  ทั้งนี้ไมไดมีไวเพื่อขายตามปกติธุรกิจหรือใชในการผลิตหรือจัดหาสินคาหรือใหบริการหรือใชในการบริหารงาน  
  อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนแสดงในราคาทุนหักคาเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอยคา  
  ตนทุนรวมคาใชจายทางตรงเพ่ือใหไดมาซ่ึงอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน ตนทุนการกอสรางท่ีกิจการกอสรางเองรวมถึง

ตนทนุวตัถดุบิ คาแรงทางตรงและตนทุนทางตรงอ่ืนเพือ่ใหอสังหาริมทรพัยเพือ่การลงทุนอยูในสภาพพรอมใชงานและรวมถึงตนทนุการกูยมื
  คาเสื่อมราคาจะบันทึกในกําไรหรือขาดทุน ซึ่งคํานวณโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานโดยประมาณของสินทรัพยแตละ
รายการ  ประมาณการอายุการใชงานของสินทรัพยแสดงไดดังนี้

  อาคารและส่ิงปลูกสรางอื่น 20  ป
  วิธีการคิดคาเสื่อมราคา อายุการใหประโยชนของสินทรัพย และมูลคาคงเหลือ ถูกทบทวนอยางนอยที่สุดทุกสิ้นรอบปบัญชี 
และปรับปรุงตามความเหมาะสม

 4.11 การดอยคาของสินทรัพย
  ยอดสินทรัพยคงเหลือตามบัญชีไดรับการทบทวน ณ ทุกวันที่ในรายงานวามีขอบงชี้เรื่องการดอยคาหรือไม ในกรณีที่มี              
ขอบงชี้จะทําการประมาณมูลคาสินทรัพยที่คาดวาจะไดรับคืนโดยจะรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาเม่ือมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย        
หรือมูลคาตามบัญชีของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดสูงกวามูลคาที่จะไดรับคืน ขาดทุนจากการดอยคาบันทึกในกําไรขาดทุน
  การคํานวณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน
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  มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนหมายถึงราคาขายของสินทรัพย หรือมูลคาจากการใชของสินทรัพย แลวแตมูลคาใดจะสูงกวา            
ในการประเมินมูลคาจากการใชของสินทรัพย ประมาณการกระแสเงินสดที่จะไดรับในอนาคตจะคิดลดเปนมูลคาปจจุบันโดยใชอัตรา            
คิดลดกอนคํานวณภาษีเงินไดเพื่อใหสะทอนมูลคาท่ีอาจประเมินไดในตลาดปจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีตอสินทรัพย 
สาํหรับสนิทรพัยทีไ่มกอใหเกดิเงนิสดซึง่สวนใหญเปนหนวยแยกอสิระจากสนิทรพัยอืน่ๆ ใหพจิารณามลูคาทีค่าดวาจะไดรบัคืนใหสอดคลอง
กับหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดที่สินทรัพยนั้นมีความเก่ียวของดวย
  การกลับรายการดอยคา
  กลุมบริษัทจะกลับรายการบัญชีขาดทุนจากการดอยคา หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใชในการคํานวณมูลคา                      
ที่คาดวาจะไดรับคืน
  กลุมบรษิทัจะกลบัรายการบญัชขีาดทนุจากการดอยคาเพยีงเพือ่ใหมลูคาตามบญัชขีองสนิทรพัยไมเกนิกวามลูคาตามบญัชี
ภายหลงัหกัคาเสือ่มราคาหรอืคาตดัจาํหนาย เชนเดยีวกบัในกรณทีีไ่มเคยมกีารบนัทกึขาดทนุจากการดอยคามากอน รายการกลบัรายการ
ขาดทุนจากการดอยคาจะบันทึกเปนรายไดในกําไรหรือขาดทุน
 4.12 เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
  เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น แสดงในราคาทุน
 4.13 ผลประโยชนพนักงาน
  ผลประโยชนพนักงานของกลุมบริษัทคํานวณโดยการประมาณยอดผลประโยชนในอนาคต (เงินชดเชยใหออกจากงาน                  
เมื่อเกษียณอายุ) ที่เกิดจากการทํางานของพนักงานในปจจุบันและงวดกอนไดบันทึกในงบการเงินคํานวณโดยวิธีคิดลดแตละหนวยที่
ประมาณการไว เพ่ือใหเปนมูลคาปจจุบนั ซึ่งคํานวณโดยนักคณิตศาสตรประกันภัย
  กลุมบรษิทัรบัรูกาํไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตรประกนัภยัทัง้หมดทีเ่กดิขึน้ในรายการกาํไรขาดทนุ
เบ็ดเสร็จอื่น และรับรูคาใชจายของโครงการผลประโยชนที่กําหนดไวในกําไรหรือขาดทุน
  ผลประโยชนระยะสั้น
  ภาระผูกพันผลประโยชนระยะสั้นของพนักงานวัดมูลคาโดยมิไดคิดลดกระแสเงินสดและรับรูเปนคาใชจายเมื่อพนักงาน
ทํางานให
 4.14 ประมาณการหน้ีสิน
  ประมาณการหนีส้นิจะรบัรูกต็อเมือ่กลุมบรษิทัมภีาระหนีส้นิตามกฎหมายทีเ่กดิขึน้ในปจจบุนัหรอืทีก่อตวัขึน้อนัเปนผลมาจาก 
เหตกุารณในอดตี และมคีวามเปนไปไดคอนขางแนนอนวาประโยชนเชงิเศรษฐกจิจะตองถกูจายไปเพือ่ชาํระภาระหนีส้นิดงักลาว ประมาณ
การหนี้สินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที่จะจายในอนาคตโดยใชอัตราคิดลดในตลาดปจจุบันกอนคํานึงถึงภาษีเงินได เพื่อให

สะทอนจํานวนท่ีอาจประเมินไดในตลาดปจจุบนัซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมตีอหนีส้นิ  ประมาณการหน้ีสนิสวนท่ีเพ่ิมข้ึนเนือ่งจาก
เวลาที่ผานไปรับรูเปนตนทุนทางการเงิน

 4.15 รายการบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศ
  รายการบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันที่เกิดรายการ
  สนิทรพัยและหน้ีสนิทีเ่ปนตวัเงนิและเปนเงนิตราตางประเทศ ณ วนัทีร่ายงาน แปลงคาเปนเงนิบาทโดยใชอตัราแลกเปล่ียน 

ณ วันนั้น  กําไรหรือขาดทุนจากการแปลงคาบันทึกในกําไรหรือขาดทุน
  สินทรัพยและหน้ีสินที่ไมเปนตัวเงินซึ่งเกิดจากรายการบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศซ่ึงบันทึกตามเกณฑราคาทุนเดิม             
แปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันท่ีเกิดรายการ 

  รายไดและคาใชจายของกิจการในตางประเทศ แปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอตัราแลกเปล่ียนทีใ่กลเคียงกับอตัรา ณ วนัทีเ่กดิรายการ
  ผลตางจากอตัราแลกเปลีย่นทีเ่กดิจากการแปลงคาบนัทกึในกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่ และแสดงเปนรายการผลตางจากอตัรา

แลกเปลี่ยนในสวนของผูถือหุน จนกวามีการจําหนายเงินลงทุนนั้นออกไป

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต�อ)
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 4.16 เครื่องมือทางการเงิน
  สินทรัพยทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบดวยเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด เงินใหกูยืม และ             
ลูกหน้ีการคา หน้ีสินทางการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบดวยเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร เจาหน้ีการคา และเงินกูยืม                 
ซึ่งนโยบายการบัญชีเฉพาะสําหรับรายการแตละรายการไดเปดเผยแยกไวแตละหัวขอที่เกี่ยวของ กลุมบริษัทไดทําสัญญาซื้อขายเงินตรา
ตางประเทศลวงหนา เพื่อปองกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนโดยสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา            
จะกาํหนดอตัราแลกเปล่ียนในอนาคตท่ีสนิทรพัยและหน้ีสนิทีเ่ปนเงินตราตางประเทศ จะไดรบัหรอืตองจายชําระ ยอดคงเหลือในสัญญาซือ้ขาย 
เงินตราตางประเทศลวงหนาที่ยังไมครบกําหนด ณ วันสิ้นงวด จะถูกปรับมูลคาใหแสดงในราคาตลาดโดยเปรียบเทียบอัตราแลกเปล่ียน
ตามสัญญากับอัตราแลกเปล่ียนลวงหนาจากสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนาที่มีอายุคงเหลือเดียวกัน ณ วันที่ในรายงาน กําไร
หรือขาดทุนจากการปรับมูลคาเงินตราตางประเทศจะรับรูในกําไรหรือขาดทุน
 4.17 กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน
  การคํานวณกําไร (ขาดทุน) ตอหุนขัน้พ้ืนฐาน คาํนวณโดยการหารกําไร (ขาดทุน) สาํหรบัปทีเ่ปนสวนของผูถอืหุนของบริษทั 
ดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักท่ีมีอยูในระหวางป บริษัทไมมีหุนสามัญเทียบเทาอื่นเพื่อนํามาคํานวณกําไรตอหุนปรับลด
 4.18 รายงานทางการเงินจําแนกตามสวนงาน
  ผลการดําเนนิงานของสวนงานท่ีรายงานตอคณะกรรมการบริหารของกลุมบรษิทั (ผูมอีาํนาจตัดสินใจสูงสุดดานการดําเนนิงาน) 
จะแสดงถึงรายการท่ีเกิดขึ้นจากสวนงานดําเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการที่ไดรับการปนสวนอยางสมเหตุสมผล 
 4.19 การประมาณมูลคายุติธรรม
  กลุมบรษิทัประมาณมลูคายตุธิรรมสาํหรบัทีด่นิ อาคารและอสังหารมิทรพัยเพือ่การลงทนุ โดยมลูคายตุธิรรมสามารถจาํแนก
ตามวิธีประมาณมูลคาความแตกตางของระดับขอมูลไดดังนี้
  - ราคาเสนอซ้ือขาย (ไมตองปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคลองสําหรับสินทรัพยหรือหนี้สินอยางเดียวกัน (ขอมูลระดับ 1)
  - ขอมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซึ่งรวมอยูในขอมูลระดับ 1 ทั้งที่สามารถสังเกตไดโดยตรง (ไดแก ขอมูลราคา)      
   หรือโดยออม (ไดแก ขอมูลที่คํานวณมาจากราคา) สําหรับสินทรัพยนั้นหรือหนี้สินนั้น (ขอมูลระดับที่ 2)
  - ขอมูลสําหรับสินทรัพยหรือหนี้สินซึ่งไมไดมาจากขอมูลที่สามารถสังเกตไดจากตลาด (ขอมูลที่ไมสามารถสังเกตได) 
   (ขอมูลระดับท่ี 3)
  กลุมบรษิทัไดเปดเผยวธิกีารประมาณมลูคายตุธิรรมของรายการทีก่ลาวขางตนไวในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิทีเ่กีย่วของ

5 รายการระหวางกัน
 5.1 ลักษณะความสัมพันธของกิจการ

ชื่อกิจการที่เกี่ยวของกัน ลักษณะความสัมพันธ

บริษัท ซี.พี.จี. การเมนท  จํากัด
บริษัท คาสเซอรพีค เรียลเอสเตท จํากัด
บริษัท เอกธนา พร็อพเพอรตี้ จํากัด

บริษัท ซัน พร็อพเพอรตี้ จํากัด  

บริษัท อุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ คาสเซอรพีค จํากัด
Yueyang Fengli Pulp & Paper  Industry Co., Ltd.

บริษัทยอย
บริษทัยอย
บริษัทยอยโดยการถือหุนทางออมผานบริษัท
คาสเซอรพีค เรียลเอสเตท จํากัด

บริษัทยอยโดยการถือหุนทางออมผานบริษัท
คาสเซอรพีค เรียลเอสเตท จํากัด
บริษัทรวม

บริษัทรวมโดยการถือหุนทางออมผานบริษัท
อุตสาหกรรมเย่ือและกระดาษ คาสเซอรพีค จํากัด

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต�อ)
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ขาย - วัตถุดิบและคาแรง
บริษัท ซี.พี.จี. การเมนท จํากัด

ขาย- อุปกรณ
บริษัท ซี.พี.จี. การเมนท จํากัด

ดอกเบี้ยรับ
บริษัท ซี.พี.จี. การเมนท จํากัด

Yueyang Fengli Pulp & Paper Industry Co., Ltd.

รวม

ขาย- ทีด่นิภายใตอสงัหารมิทรัพยเพือ่การลงทนุ
บริษัท เอกธนา พร็อพเพอรตี้ จํากัด

ซื้อ - สินคาสําเร็จรูป วัตถุดิบและคาแรง
บริษัท ซี.พี.จี. การเมนท จํากัด

คารับเหมากอสรางบาน
บริษัท ซัน พร็อพเพอรตี้ จํากัด  

คาบริหารโครงการ
บริษัท ซัน พร็อพเพอรตี้ จํากัด  

ดอกเบ้ียจาย
บริษัท คาสเซอรพีค เรียลเอสเตท จํากัด

คาตอบแทนผูบริหาร

นโยบายการกําหนดราคา มีดังนี้
 (1) ราคาทุนบวกกําไรสวนเพิ่ม
 (2) อัตรา MLR / MLR + 0.25 ของธนาคารในประเทศแหงหนึ่ง / หรืออัตราตนทุนที่เกิดขึ้นจริง

หนวย : บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 25612560 2560

นโยบาย
การกําหนด

ราคา

(1)

(1)

(2)

(1)

(1)

(1)

(1)

(2)

-

-

-
2,330,964.13

2,330,964.13

-

-

-

-

-

13,963,242.00

11,136,470.35

-

1,564,877.14
2,330,964.13

3,895,841.27

24,287,500.00

18,167,166.48

5,094,631.03

373,831.78

5,588,314.22

11,106,321.00

-

-

-
1,766,362.00

1,766,362.00

-

-

-

-

-

12,894,095.00

17,485,198.00

75,000.00

679,777.39
1,766,362.00

2,446,139.39

-

26,027,573.76

-

-

7,144,204.64

10,254,271.00

 5.2 รายการระหวางกันที่มีสาระสําคัญท่ีเกิดขึ้นในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต�อ)
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 5.3 สินทรัพยและหนี้สินระหวางกันที่มีสาระสําคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังนี้
หนวย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 25612560 2560
ลูกหนี้การคา
บริษัทยอย
บริษัท ซี.พี.จี. การเมนท จํากัด

ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
ดอกเบี้ยคางรับ 
บริษัทยอย
บริษัท ซี.พี.จี. การเมนท จํากัด
บริษัทรวม
บริษัท อุตสาหกรรมเย่ือและกระดาษคาสเซอรพีค จํากัด
หัก คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (หมายเหตุ 10)
สุทธิ
ลูกหนี้อื่น
บริษัทรวม
บริษัท อุตสาหกรรมเย่ือและกระดาษ คาสเซอรพีค จํากัด
หัก คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (หมายเหตุ 10)
สุทธิ
รวม

เงินใหกูยืมระยะยาวสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป
บริษัท อุตสาหกรรมเย่ือและกระดาษ คาสเซอรพีค จํากัด
หัก คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (หมายเหตุ 10)
สุทธิ

เงินใหกูยืมระยะส้ันและเงินทดรอง
บริษัทยอย
บริษัท ซี.พี.จี. การเมนท จํากัด
บริษัทรวม
Yueyang Fengli Pulp & Paper Industry Co., Ltd.
บริษัท อุตสาหกรรมเย่ือและกระดาษ คาสเซอรพีค จํากัด
รวม

เงินใหกูยืมระยะยาวและลูกหน้ีไมหมุนเวียนอื่น
เงินใหกูยืมระยะยาว
บริษัทรวม
บริษัท อุตสาหกรรมเย่ือและกระดาษคาสเซอรพีค จํากัด
หัก คาเผ่ือการปรับมูลคา
เงินใหกูยืม - สุทธิ
ดอกเบี้ยคางรับ
บริษัทรวม
บริษัท อุตสาหกรรมเย่ือและกระดาษคาสเซอรพีค จํากัด
หัก คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสญู (หมายเหตุ 10)
ดอกเบี้ยคางรับ- สุทธิ
รวม

เจาหน้ีการคา
บริษัทยอย
บริษัท ซี.พี.จี. การเมนท จํากัด
บริษัท ซัน พร็อพเพอรตี้ จํากัด  
รวม

เจาหน้ีหมุนเวียนอื่น- ดอกเบี้ยคางจาย
บริษัทยอย
บริษัท คาสเซอรพีค เรียลเอสเตท จํากัด

เงินกูยืมระยะส้ัน
บริษัทยอย
บริษัท คาสเซอรพีค เรียลเอสเตท จํากัด

-

-

56,013,663.96
(56,013,663.96)

-

21,118,568.24
(21,118,568.24)

-
-

30,000,000.00
-

30,000,000.00

-

26,397,768.00
176,415,000.00
202,812,768.00

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

11,162,962.75
(11,162,962.75)

-
29,500,000.00

-
-
-

-

-

7,650,251.99

520,256.85

56,013,663.96
(56,013,663.96)

520,256.85

21,118,568.24
(21,118,568.24)

-
520,256.85

30,000,000.00
-

30,000,000.00

17,600,000.00

26,397,768.00
176,415,000.00
220,412,768.00

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

11,162,962.75
(11,162,962.75)

-
29,500,000.00

9,188,167.58
3,292,853.21

12,481,020.79

486,944.69

92,847,000.00

-

-

72,370,123.53
(72,370,123.53)

-

34,634,451.91
(34,634,451.91)

-
-

65,000,000.00
(7,300,000.00)
57,700,000.00

-

28,637,106.00
176,415,000.00
205,052,106.00

37,500,000.00
-

37,500,000.00

8,545,534.26
(8,545,534.26)

-
37,500,000.00

-
-
-

-

-

4,757,218.26

350,667.80

72,370,123.53
(72,370,123.53)

350,667.80

34,634,451.91
(34,634,451.91)

-
350,667.80

65,000,000.00
(7,300,000.00)
57,700,000.00

22,807,308.40

28,637,106.00
176,415,000.00
227,859,414.40

37,500,000.00
-

37,500,000.00

8,545,534.26
(8,545,534.26)

-
37,500,000.00

2,204,875.66
-

2,204,875.66

587,612.50

112,247,000.00

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต�อ)
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 5.4 เงนิใหกูยมืระยะสัน้และเงนิทดรองแกกจิการทีเ่กีย่วของกนั มกีารเคลือ่นไหวในระหวางปสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ดงันี้

เงินใหกูยืม :
บริษัทยอย
บริษัท ซี.พี.จี. 

การเมนท จํากัด
บริษัทรวม
Yueyang Fengli Pulp 

& Paper Industry 

Co., Ltd.
บริษัท อุตสาหกรรม
เยื่อและกระดาษ

คาสเซอรพีค จํากัด

เงินทดรอง :
บริษัทยอย
บริษัท ซี.พี.จี. 

การเมนท จํากัด

รวม

6.50

6.50

-

-

-

28,637,106.00

176,415,000.00

205,052,106.00

-

-

-

(2,239,338.00)

-

(2,239,338.00)

-

-

-

26,397,768.00

176,415,000.00

202,812,768.00

เงินใหกูยืม :
บริษัทรวม
Yueyang Fengli Pulp 
& Paper Industry 
Co., Ltd.
บริษัท อุตสาหกรรมเยื่อ
และกระดาษ
คาสเซอรพีค จํากัด

สุทธิ

6.25

6.50

6.50

ไมคิด

61,900,000.00

-

-

314,231.12

62,214,231.12

 

 

22,800,000.00

 

 

28,637,106.00

 
176,415,000.00

 

 
7,308.40

227,859,414.40

(1)

 

 

(67,100,000.00)

 

 

-

-
 

 
(321,539.52)

(67,421,539.52)
 

-

(2,239,338.00)

-

-

(2,239,338.00)

-

-

-

-

-

17,600,000.00

26,397,768.00

176,415,000.00

-

220,412,768.00

หนวย : บาท

หนวย : บาท

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

โอนเขา
(ออก)

โอนเขา
(ออก)

อัตรา
ดอกเบี้ย
(รอยละ)

อัตรา
ดอกเบี้ย
(รอยละ)

เพิ่มขึ้น

เพิ่มขึ้น

31 ธันวาคม 
2560

31 ธันวาคม 
2560

31 ธันวาคม 
2561

31 ธันวาคม 
2561

(ลดลง)

(ลดลง)

กําไร (ขาดทุน)
จากอัตรา
แลกเปลี่ยน

กําไร (ขาดทุน)
จากอัตรา
แลกเปลี่ยน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต�อ)
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เงินใหกูยืม :
บริษัทรวม
บริษัท อุตสาหกรรมเยื่อ
และกระดาษ คาสเซอรพีค จํากัด 
-  สวนที่ครบกําหนด
 ชําระภายในหน่ึงป
-  สวนที่ครบกําหนด
 ชําระเกินหนึ่งป
รวม
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
(หมายเหตุ 10)
สุทธิ

 5.5 เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน มีการเคลื่อนไหวในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังนี้

 
 

 

-

-
-

-
-

65,000,000.00

37,500,000.00
102,500,000.00

(7,300,000.00)
95,200,000.00

5,000,000.00

(5,000,000.00)
-

-
-

(40,000,000.00)

-
(40,000,000.00)

4,300,000.00
(35,700,000.00)

30,000,000.00

32,500,000.00
62,500,000.00

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

ไมคิด

หนวย : บาท
งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ

อัตราดอกเบี้ย
(รอยละ)เพิ่มขึ้น

31 ธันวาคม 
2560 (ลดลง)

โอนเขา
(ออก)

31 ธันวาคม 
2561

112,247,000.00

-

112,247,000.00

(53,600,000.00)

(16,508.57)

(53,616,508.57)

34,200,000.00

16,508.57

34,216,508.57

92,847,000.00

-

92,847,000.00

6.25

ไมคิด

เงินกูยืม :
บริษัทยอย
บริษัท คาสเซอรพีค เรียลเอสเตท จํากัด

เงินทดรอง :
บริษัทยอย
บริษัท ซี.พี.จี. การเมนท จํากัด

รวม

หนวย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

อัตราดอกเบี้ย
(รอยละ)

31 ธันวาคม 
2560 เพิ่มขึ้น (ลดลง)

31 ธันวาคม 
2561

 5.6 เงินกูยมืระยะส้ันและเงินทดรองจากกิจการท่ีเกีย่วของกัน มกีารเคล่ือนไหวในระหวางปสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ดงันี้

 (1) เงินกูยืมจํานวน 820,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา มีอัตราดอกเบ้ียรอยละ MLR+0.25 ตอป และมีกําหนดจายชําระเงินตน
พรอมดอกเบี้ยคางจายภายในวันท่ี 24 สิงหาคม 2562 
 ยกเวนตามทีร่ะบไุวขางตน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 เงนิใหกูยมืและเงนิกูยมืจากกจิการทีเ่กีย่วของกนั เปนการกูยมืเงิน 
ในรปูของตัว๋สญัญาใชเงนิ ซึง่ครบกําหนดชาํระคนืเม่ือทวงถาม โดยคดิดอกเบ้ียในอตัรา MLR หรอื MLR+0.25 ตอปของธนาคารในประเทศแหงหนึง่
 เงนิใหกูยืมและเงินกูยืมจากกิจการที่เกี่ยวของกันเปนเงินกูยืมที่ไมมีหลักประกัน

 5.7 ภาระผูกพันกับกิจการที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต�อ)

ภาระผกูพนัตามสญัญาเพือ่กอสรางโครงการอสังหารมิทรพัย
บรษิทัยอย
บรษิทั ซนั พรอ็พเพอรตี ้จาํกดั     

หนวย : บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 25612560 2560

12,694,144.79-- -
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6 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

เงนิสด
เงนิฝากกระแสรายวัน
เงนิฝากออมทรัพย
รวม

หนวย : บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 25612560 2560

40,000.00
4,859,733.88

-
4,899,733.88

93,027.00
32,591,900.35

486,436.20
33,171,363.55

99,990.00
11,195,567.02

822,697.30
12,118,254.32

40,000.00
16,678,562.49

84,328.65
16,802,891.14

หนวย : บาท

2561 25612560 2560หมายเหตุ

ลูกหนี้การคา
-  กิจการที่เกี่ยวของกัน
-  กิจการอื่น
หัก คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การคา - สุทธิ
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
-  กิจการที่เกี่ยวของกัน
-  กิจการอื่น
หัก คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
รวม

5

5

5

-
273,764,257.14
(4,207,072.95)

269,557,184.19

77,743,358.56
12,018,143.26

(77,132,232.20)
12,629,269.62

282,186,453.81

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

162,646,616.69

78,263,615.41
4,546,146.46

(77,132,232.20)
5,677,529.67

168,324,146.36

-
165,804,076.29

-
165,804,076.29

107,004,575.44
4,373,844.15

(107,004,575.44)
4,373,844.15

170,177,920.44

4,757,218.26
76,008,340.74

-
80,765,559.00

107,355,243.24
2,785,998.43

(107,004,575.44)
3,136,666.23

83,902,225.23

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนวย : บาท

2561 25612560 2560

กิจการที่เกี่ยวของกัน

ภายในกําหนดชําระ

เกินกําหนดชําระ
- ไมเกิน 3 เดือน
รวม

กิจการอื่น

ภายในกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ
-  ไมเกิน 3 เดือน

-  มากกวา 3 เดือน แตไมเกิน 6 เดือน
หัก คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ

รวม

-

-

-

225,468,080.29

44,259,666.78

4,036,510.07
(4,207,072.95)

269,557,184.19

7,069,283.17

580,968.82

7,650,251.99

126,993,914.47

28,173,013.11

4,036,510.07
(4,207,072.95)

154,996,364.70

-

-

-

161,217,351.78

4,586,724.51

-
-

165,804,076.29

4,757,218.26

-

4,757,218.26

74,755,117.68

1,253,223.06

-
-

76,008,340.74

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

7 ลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต�อ)

การวิเคราะหอายุของลูกหน้ีการคา มีดังนี้
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หนวย : บาท

หนวย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561

2561

2561

2561

2560

2560

2560

2560

สินคาสําเร็จรูป
สินคาระหวางผลิต
วัตถุดิบและวัสดุ
วัตถุดิบระหวางทาง
รวม
หัก คาเผ่ือมูลคาสินคาลดลง
สุทธิ

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

9,752,062.35
85,938,826.74
79,354,493.36
23,031,307.48

198,076,689.93
(7,853,389.96)

190,223,299.97

19,424,264.98
106,545,447.20
100,292,476.96
17,249,450.32

243,511,639.46
(12,100,000.00)
231,411,639.46

10,712,882.99
71,202,730.64
69,608,354.66
8,146,077.37

159,670,045.66
(6,100,000.00)

153,570,045.66

ที่ดิน

คาพัฒนาที่ดิน

งานระหวางกอสราง
งานสาธารณูปโภค
คาใชจายในการพัฒนาโครงการ

อื่นๆ

รวม
หัก  จํานวนสะสมที่โอนเปนตนทุนขาย
สุทธิ

218,590,442.00

35,966,687.50
545,511,750.79
116,478,522.95

37,305,017.42

680,000.00
954,532,420.66

(713,109,765.26)

241,422,655.40

123,100,572.00
9,497,552.50

245,647,955.59

36,843,850.98
9,995,290.10

-

425,085,221.17

(306,730,521.92)
118,354,699.25

206,600,403.00

33,739,418.39
595,265,358.84
125,581,797.69

36,059,873.36

680,000.00
997,926,851.28

(797,830,827.71)

200,096,023.57

85,689,465.00
2,092,252.50

236,076,115.30

36,399,440.36
7,131,092.68

-

367,388,365.84

(296,846,781.50)
70,541,584.34

8 สินคาคงเหลือ- ธุรกิจตัดเย็บเสื้อผา

 ตนทนุของสนิคาคงเหลอืท่ีบนัทกึเปนคาใชจายและไดรวมไวในตนทนุขายสนิคาสาํหรบัปสิน้สดุวนัที ่ 31 ธนัวาคม 2561 มจีาํนวนเงนิ 
1,378.86 ลานบาท (2560 : 1,104.87 ลานบาท) ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม  และ 829.40 ลานบาท (2560 : 707.94 ลานบาท) 
ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ
 ในป 2561 กลุมบริษัทรับรูการปรับลดมูลคาสินคาคงเหลือใหเทากับมูลคาสุทธิที่จะไดรับเปนจํานวนเงิน 7.81ลานบาท และรับรู
การกลับรายการคาเผื่อมูลคาสินคาลดลงเปนจํานวนเงิน 9.05 ลานบาท (2560  : รับรูการปรับลดมูลคาสินคาคงเหลือใหเทากับมูลคา
สุทธิที่จะไดรับ จํานวน 15.30 ลานบาท และรับรูการกลับรายการคาเผ่ือมูลคาสินคาลดลง จํานวน 3.78 ลานบาท)

9 สินคาคงเหลือ - ธุรกิจอสังหาริมทรัพย 

 ณ  วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 สนิคาคงเหลือ- ธรุกจิอสงัหาริมทรพัยของบรษิทัและบรษิทัยอยจาํนวนรวม 138.55 ลานบาท (2560 : 
159.55 ลานบาท) ในงบการเงินรวม และ 37.46 ลานบาท (2560 : 36.34 ลานบาท) ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ไดนําไปจดจํานอง               
เพื่อเปนหลักประกันวงเงินกูยืมระยะยาว (หมายเหตุ 16)  และหนังสือคํ้าประกันการกอสรางและบํารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค                   
(หมายเหตุ 24)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต�อ)
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10 เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม

หนวย : บาท
งบการเงินรวม

เงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย

2561

สัดสวน
เงินลงทุน
(รอยละ)

ทุนชําระแลว
(พันบาท)ประเภทธุรกิจชื่อกิจการ 2560

เงินลงทุนในบริษัทรวม:-
บริษัท อุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ
คาสเซอรพีค จํากัด
บริษัท ธานีวัฒนา จํากัด (1)

รวมเงินลงทุนในบริษัทรวม

-
3,018,325.22
3,018,325.22

100,000
3,750

ผลิตเย่ือกระดาษ
อสังหาริมทรัพย

 

41.00
49.00

-
3,019,201.72
3,019,201.72

(1) ยังไมเริ่มดําเนินธุรกิจหลัก

หนวย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

เงินปนผลรับเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน

25612561

สัดสวน
เงินลงทุน
(รอยละ)

ทุนชําระ
แลว

(พันบาท)ประเภทกิจการชื่อกิจการ 25602560
เงินลงทุนในบริษัทยอย :-
บริษัท ซี.พี.จี. การเมนท 
จํากัด

บริษัท คาสเซอรพีค 
เรียลเอสเตท จํากัด
เงินลงทุนในบริษัทรวม :-
บริษัท อุตสาหกรรมเยื่อและ
กระดาษคาสเซอรพีค จํากัด
บริษัท ธานีวัฒนา จํากัด (1)

หัก  คาเผ่ือการดอยคาของ
เงินลงทุน
รวม

46,200 

200,000 

100,000 
3,750

ตัดเย็บเสื้อผา
สําเร็จรูป

เพ่ือการสงออก

อสังหาริมทรัพย

ลงทุน
อสังหาริมทรัพย

99.94 

99.99 

41.00 
49.00 

-

-

-
-

-
-

-

-

-
-

-
-

46,170,000.00

199,999,880.00

41,000,000.00
1,837,500.00

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

46,170,000.00

199,999,880.00

41,000,000.00
1,837,500.00

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

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต�อ)
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 เงนิลงทนุในบรษิทัรวมบันทึกตามวธิสีวนไดเสยีในงบการเงินรวม โดยมสีวนแบงกาํไร (ขาดทนุ)  เบ็ดเสรจ็ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็รวม 
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 จํานวนเงิน 0.00 ลานบาท (2560 : 0.00  ลานบาท) ซึ่งคํานวณจากงบการเงินที่ตรวจสอบโดย
ผูสอบบัญชีอื่น
 ในเดือนสิงหาคม 2559 กรรมการทานหนึ่งซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญของบริษัทไดยื่นหนังสือแสดงเจตนาขอเสนอซื้อ/รับโอนสิทธิ
เรียกรองในหนี้เงินกูยืมท้ังเงินตนและดอกเบ้ีย รวมถึงหนี้จากการค้ําประกันที่บริษัทรวม (บริษัท อุตสาหกรรมเย่ือและกระดาษคาสเซอร
พคี จาํกดั “CPPP”) และบรษิทัรวมทีอ่ยูตางประเทศของบรษิทัรวม (Yueyang Fengli Pulp &  Paper Industry Co., Ltd. “Yueyang”) 
มีตอบริษัท พรอมกับการรับโอน/ซื้อหุนของบริษัทรวมที่บริษัทถือทั้งหมด 4,100,000 หุน โดยมีคาตอบแทนใหกับบริษัทเปนจํานวน 
307,552,106 บาท  
 บริษทัจงึบนัทกึคาเผ่ือการดอยคาเงินลงทนุจาํนวน 41.00 ลานบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ  และคาเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญสาํหรับ
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่นและลูกหน้ีไมหมุนเวียนอื่นรวม 115.55 ลานบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงไวภายใต
ขาดทุนจากการดอยคาสินทรัพยจํานวน 115.55 ลานบาทในงบกําไรขาดทุนรวม  และ 156.55 ลานบาทในงบกําไรขาดทุนเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 นอกจากน้ีบริษัทยังไดหยุดรับรูรายไดดอกเบี้ยทางบัญชีสําหรับเงินกูยืมดังกลาว ตั้งแตวันที่                
1 กรกฎาคม 2559  
 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 CPPP ไดยื่นจดหมายถึงบริษัทขอปรับโครงสรางหนี้เงินกูตามสัญญากูยืมเงินที่มีกําหนดระยะเวลา
 เมือ่วันที ่25 มกราคม 2561 กรรมการบรษิทัไดนาํขอเสนอปรบัโครงสรางหนีเ้งนิกูยมืดงักลางขางตนมาพจิารณาในทีป่ระชมุ และ
กรรมการทานที่เคยยื่นคําเสนอซื้อหุนสามัญของ CPPP ไดเสนอขอยกเลิกคําขอซ้ือ เนื่องจาก CPPP ไดยื่นขอเสนอปรับโครงสรางหนี้                 
ซึ่งจะทําใหบริษัทไดรับคืนเงินภายในวันท่ี 31  มีนาคม 2563 เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และยังมีโอกาสที่จะไดรับเงินปนผล 
ดังนั้นการที่บริษัทถือหุนใน CPPP ตอไปจะเปนประโยชนของบริษัทในอนาคต ซึ่งที่ประชุมมีมติใหบริษัทถือหุนใน CPPP ตอไป
 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ 2561 บริษัทไดทําสัญญาปรับโครงสรางหนี้เงินกูตามสัญญากูยืมเงินที่มีกําหนดระยะเวลากับ CPPP               
โดยมีขอตกลงดังนี้
 ขอ 1 ลูกหนี้จะชําระคืนเงินกูสวนของเงินตนจํานวน 102,500,000 บาท โดยแบงชําระดังนี้
  ครั้งที่ 1 ภายในวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2561  ชําระจํานวน  40,000,000 บาท
  ครั้งที่ 2 ภายในวันท่ี 31 มีนาคม 2562       ชําระจํานวน  30,000,000 บาท
  ครั้งที่ 3 ภายในวันท่ี 31 มีนาคม 2563       ชําระจํานวน  32,500,000 บาท
 ขอ 2 ระหวางการผอนชําระเงินตนตามขอ 1  เจาหนี้ไมคิดดอกเบ้ียจากลูกหนี้

 ขอ 3 หากลูกหนี้ชําระเงินตนแกเจาหนี้ตามขอ 1 เจาหนี้จะปลดหนี้ดอกเบ้ียและภาระหน้ีสินคํ้าประกันที่คางชําระในสัดสวน               

ของเงินตนที่ชําระตามขอ 1
 ขอ 4 หากลูกหนี้ผิดนัดชําระหนี้งวดใดงวดหนึ่ง ใหเจาหนี้มีสิทธิฟองบังคับชําระเงินตนท่ียังไมไดชําระ โดยลูกหนี้ตองรับผิด                   
ชําระดอกเบ้ียและภาระหนี้สินคํ้าประกันท่ียังไมไดปลดหนี้ใหตามขอ 3 ใหแกเจาหนี้โดยครบถวน
 ในเดือนกุมภาพันธ 2561 บริษัทไดรับเงินคร้ังท่ี 1 จํานวน 40.00 ลานบาท ตามท่ีระบุในสัญญาปรับโครงสรางหน้ี บริษัทจึง                 
ตัดจําหนายดอกเบี้ยคางรับและลูกหนี้คาธรรมเนียมคํ้าประกันจํานวน  13.74 ลานบาท และ 13.52 ลานบาท ตามลําดับ และคาเผื่อหน้ี

สงสัยจะสูญจาํนวนรวม 27.26 ลานบาท ในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 
จากสัญญาปรับโครงสรางหน้ีขางตน บรษิทัจงึบนัทึกคาเผือ่หน้ีสงสัยจะสญูสําหรบัเงนิใหกูยมืจากการคํานวณเงินตนของเงินกูยมืตามมูลคา
ยุติธรรมจํานวน 3.00 ลานบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (2560 : 7.30 

ลานบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต�อ)



รายงานประจําป� 256162

11 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 

46,304,335.50
232,743,563.20
116,344,890.52
325,155,038.64

340,070,668.42

119,859,449.29

3,949,846.28

355,562.61

37,444,953.42

672,791.39

1,222,901,099.27

(10,298,398.70)

(106,021,936.15)

(215,879,581.68)

(331,281,092.76)

(117,796,347.58)

(3,913,958.51)
(256,449.95)

(35,272,019.77)

(820,719,785.10)
402,181,314.17

-
-
-
-

-

-

-

-

(1,799,215.00)

-

(1,799,215.00)

-

-

-

-

-

-
-

1,799,214.00

1,799,214.00

-
-

494,627.80
-

11,648,096.21

1,862,990.21

-

-

810,000.00

5,674,495.70

20,490,209.92

-

(2,058,865.14)

(27,637,629.48)

(6,188,848.91)

(981,944.92)

(5,076.00)
(17,778.12)

(743,482.81)

(37,633,625.38)

-
-
-
-

6,392,883.84

(45,596.75)

-

-

-

(6,347,287.09)

-

-

-

-

-

-

-
-
-

-

46,304,335.50
232,743,563.20
116,839,518.32
325,155,038.64

358,111,648.47

121,676,842.75

3,949,846.28

355,562.61

36,455,738.42

-

1,241,592,094.19

(10,298,398.70)

(108,080,801.29)

(243,517,211.16)

(337,469,941.67)

(118,778,292.50)

(3,919,034.51)
(274,228.07)

(34,216,288.58)

(856,554,196.48)
385,037,897.71

ราคาทุนบวกสวนที่ตีราคาเพิ่ม
ที่ดินและสวนปรับปรุงที่ดิน
ที่ดิน - สวนที่ตีราคาเพิ่ม
อาคาร
อาคาร - สวนที่ตีราคาเพิ่ม
ราคาทุน
เครื่องจักรและอุปกรณ

เครื่องตกแตงและเครื่องใชสํานักงาน

สวนปรับปรุงอาคารเชา

สิ่งปลูกสรางอื่น

ยานพาหนะ

สินทรัพยระหวางทาง

รวมราคาทุน

คาเสื่อมราคาสะสม
สวนปรับปรุงที่ดิน

อาคาร

อาคาร - สวนที่ตีราคาเพิ่ม

เครื่องจักรและอุปกรณ
เครื่องตกแตงและเครื่องใชสํานักงาน

สวนปรับปรุงอาคารเชา

สิ่งปลูกสรางอื่น
ยานพาหนะ
รวมคาเสื่อมราคาสะสม
สุทธิ

หนวย : บาท
งบการเงินรวม

ยอดคงเหลือ
ณ  วันที่ 

 31 ธันวาคม 2560

ยอดคงเหลือ
ณ  วันที่ 

 31 ธันวาคม 2561เพิ่มขึ้น (ลดลง)
โอนเขา
(ออก)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต�อ)
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต�อ)

40,104,335.50
144,981,563.20
90,369,339.19

209,535,105.28

220,427,927.18

73,374,110.18

4,707,007.94

672,791.39

784,172,179.86

(10,298,398.70)

(87,396,001.58)

(152,740,525.15)

(214,211,731.35)

(71,848,178.49)

(4,273,030.43)

(540,767,865.70)
243,404,314.16

-
-
-
-

-

-

(1,799,215.00)

-

(1,799,215.00)

-

-

-

-

-

1,799,214.00

1,799,214.00

-
-

332,940.00
-

6,027,884.29

1,285,330.60

-

5,674,495.70

13,320,650.59

-

(1,103,162.88)

(20,863,475.40)

(4,467,924.10)

(694,014.35)

(147,034.57)

(27,275,611.30)

-
-
-
-

6,392,883.84

(45,596.75)

-

(6,347,287.09)

-

-

-

-

-

-

-

-

40,104,335.50
144,981,563.20
90,702,279.19

209,535,105.28

232,848,695.31

74,613,844.03

2,907,792.94

-

795,693,615.45

(10,298,398.70)

(88,499,164.46)

(173,604,000.55)

(218,679,655.45)

(72,542,192.84)

(2,620,851.00)

(566,244,263.00)
229,449,352.45

ราคาทุนบวกสวนที่ตีราคาเพิ่ม
ที่ดินและสวนปรับปรุงที่ดิน
ที่ดิน - สวนที่ตีราคาเพิ่ม
อาคาร
อาคาร - สวนที่ตีราคาเพิ่ม
ราคาทุน
เครื่องจักรและอุปกรณ

เครื่องตกแตงและเครื่องใชสํานักงาน

ยานพาหนะ

สินทรัพยระหวางทาง

รวมราคาทุน

คาเสื่อมราคาสะสม
สวนปรับปรุงที่ดิน

อาคาร

อาคาร - สวนที่ตีราคาเพิ่ม

เครื่องจักรและอุปกรณ

เครื่องตกแตงและเครื่องใชสํานักงาน

ยานพาหนะ
รวมคาเสื่อมราคาสะสม
สุทธิ

หนวย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือ
ณ  วันที่ 

 31 ธันวาคม 2560

ยอดคงเหลือ
ณ  วันที่ 

 31 ธันวาคม 2561เพิ่มขึ้น ลดลง
โอนเขา
(ออก)

 ในระหวางป 2560 บรษิทัและบรษิทัยอยแหงหนึง่ไดมกีารประเมนิราคาทีด่นิและอาคารใหม โดยบรษิทั ชาเตอร แวลูเอชัน่ แอนด 

คอนซัลแตนท จํากัด และบริษัท สยามแอพเพรซัล แอนด เซอรวิส จํากัด ซึ่งเปนผูประเมินราคาอิสระ การตีราคาใหมดังกลาวมีผลทําให
มูลคาที่ดินเพิ่มขึ้นจํานวน 97.97 ลานบาท และอาคารเพิ่มขึ้นจํานวน 58.43 ลานบาท ในงบการเงินรวม ทําใหมูลคาที่ดินเพิ่มขึ้นจํานวน 
94.38 ลานบาท และมูลคาอาคารเพิ่มข้ึนจํานวน 32.47 ลานบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ การตีมูลคาที่ดินและอาคารใหมดังกลาว

ไดถูกบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 
 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ทีด่นิและอาคารสวนใหญซึง่มีมลูคาสทุธทิางบัญชจีาํนวน 356.81 ลานบาท (2560 : 386.02 ลานบาท) 

ในงบการเงินรวม และจํานวน 210.59 ลานบาท (2560 : 232.22 ลานบาท) ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ไดนําไปจดจํานองเพื่อเปน              
หลักประกันเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินของกลุมบริษัท (หมายเหตุ 14)
 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ทรพัยสนิท่ีคาํนวณคาเสือ่มราคาหมดแลวแตยงัใชงานอยู มรีาคาทนุ 477.12 ลานบาท (2560 : 467.46 ลานบาท) 
ในงบการเงินรวม และ 282.01 ลานบาท (2560 : 275.28 ลานบาท) ในงบการเงินเฉพาะกิจการ
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12 อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน

99,054,036.00
37,755,071.56

136,809,107.56

(80,552.01)

(25,478,511.93)

(25,559,063.94)

(2,336,002.90)

(2,336,002.90)
108,914,040.72

-
-
-

-

-

-

-

-

22,925.00
-

22,925.00

-

(943,886.52)

(943,886.52)

-

-

(49,432,527.00)
-

(49,432,527.00)

-

-

-

-

-

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

(80,552.01)

(26,422,398.45)

(26,502,950.46)

(2,336,002.90)

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

ราคาทุน
ที่ดินและสวนปรับปรุง
อาคารและส่ิงปลูกสรางอ่ืน
รวมราคาทุน

คาเสื่อมราคาสะสม
สวนปรับปรุงที่ดิน

อาคารและส่ิงปลูกสรางอ่ืน

รวมคาเสื่อมราคาสะสม
คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย
อาคารและสิ่งปลูกสรางอ่ืน

รวมคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย
สุทธิ

หนวย : บาท
งบการเงินรวม

ยอดคงเหลือ
ณ  วันที่ 

 31 ธันวาคม 2560

ยอดคงเหลือ
ณ  วันที่ 

 31 ธันวาคม 2561เพิ่มขึ้น ลดลง
โอนเขา
(ออก)

99,455,691.00

33,861,732.66

133,317,423.66

(80,552.01)

(23,921,175.93)
(24,001,727.94)
109,315,695.72

(12,093,631.00)

-
(12,093,631.00)

-
-

-

 

22,925.00
-

22,925.00
 

-
(943,886.52)

(943,886.52)

(37,338,896.00)
-

(37,338,896.00)

-
-

-

50,046,089.00

33,861,732.66

83,907,821.66

(80,552.01)

(24,865,062.45)
(24,945,614.46)

58,962,207.20

ราคาทุน
ที่ดินและสวนปรับปรุง

อาคาร

รวมราคาทุน
คาเสื่อมราคาสะสม
สวนปรับปรุงที่ดิน

อาคาร

รวมคาเสื่อมราคาสะสม
สุทธิ

หนวย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือ
ณ  วันที่ 

 31 ธันวาคม 2560

ยอดคงเหลือ
ณ  วันที่ 

 31 ธันวาคม 2561เพิ่มขึ้น ลดลง
โอนเขา
(ออก)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต�อ)
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต�อ)
อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 มีมูลคายุติธรรมดังนี้

หนวย : บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ราคาทุน ราคาทุนมูลคายุติธรรม มูลคายุติธรรม

ที่ดิน
ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง
รวม

22,716,976.00
36,245,231.20
58,962,207.20

58,738,000.00
108,583,344.00

22,315,321.00
36,245,231.20
58,560,552.20

42,000,000.00
108,583,344.00

หนวย : บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 25612560 2560

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร

เงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคาร
- สินเชื่อเพื่อการสงออก

- หนี้สินภายใตสัญญาทรัสตรีซีท 
- ตั๋วสัญญาใชเงิน 

รวม

958,247.36

247,700,000.00
131,293,120.46
12,000,000.00

391,951,367.82

4,803,447.96

313,100,000.00
124,213,873.04

-
442,117,321.00

4,851,955.96

335,100,000.00
163,947,629.78

12,000,000.00

515,899,585.74

547,991.33

228,400,000.00

84,413,641.77
-

313,361,633.10

 ในเดือนกุมภาพันธ 2561 บริษัทขายที่ดินใหแกบริษัทยอยแหงหนึ่งในราคา 24.29 ลานบาท (หมายเหตุ 5) ทําใหเกิดกําไรจาก
การขายท่ีดินดังกลาวจํานวน 12.19 ลานบาท ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
 มูลคายุติธรรมใชราคาประเมินโดยบริษัท ยูเค แวลูเอช่ัน แอนด เอเจนซ่ี จํากัด บริษัท ชาเตอร แวลูเอช่ัน แอนด คอนซัลแตนท 
จํากัด และบริษัท เอเชีย แอสเซ็ท แอพเพรซัล จํากัด ซึ่งเปนผูประเมินราคาอิสระ และราคาประกาศของกรมธนารักษ ที่ดินประเมินโดย
ใชวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด และสิ่งปลูกสรางประเมินโดยวิเคาระหมูลคาจากตนทุน ซึ่งเปนมูลคายุติธรรมอยูในระดับ 2 ของลําดับชั้น
มูลคายุติธรรม 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนซึ่งมีมูลคาสุทธิทางบัญชีจํานวน 25.00 ลานบาท (2560 : 25.56 ลาน
บาท) ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไดนําไปจดจํานองเพ่ือคํ้าประกันเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบัน
การเงินของกลุมบริษัท (หมายเหตุ 14)

13 เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผูกพันทั้งหมด ใชคํ้าประกันเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินของบริษัท          
(หมายเหตุ 14) ใชคํ้าประกันเพื่อใหธนาคารออกหนังสือค้ําประกันใหกับกรมที่ดินเพื่อค้ําประกันการกอสรางและบํารุงรักษาระบบ
สาธารณปูโภคของบรษิทัและบรษิทัยอยแหงหนึง่ (หมายเหต ุ24) และใชค้ําประกนัหนังสือค้ําประกนัตอกรมศลุกากรของบรษิทัยอยแหงหนึง่ 
(หมายเหตุ 24)

14 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุมบริษัทมีวงเงินสินเชื่อกับธนาคารหลายแหงจํานวนเงินรวม 634.42 ลานบาท (2560 : 604.42 
ลานบาท) ในงบการเงินรวม และ 469.00 ลานบาท (2560 : 439.00 ลานบาท) ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินกูยืมทั้งหมดคํ้าประกัน
โดยการจดจาํนองทีด่นิและอาคาร (หมายเหต ุ11) และอสงัหารมิทรพัยเพือ่การลงทนุ (หมายเหต ุ12)  และคํา้ประกนัสวนตวัโดยกรรมการ

ของบริษัทบางทาน
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15 เจาหนี้การคาและเจาหนี้หมุนเวียนอื่น

หนวย : บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 25612560 2560หมายเหตุ

เจาหน้ีการคา
- กิจการที่เกี่ยวของกัน
- กิจการอื่น
รวมเจาหนี้การคา
เจาหนี้หมุนเวียนอื่น
- กิจการที่เกี่ยวของกัน
- กิจการอื่น
รวมเจาหนี้หมุนเวียนอื่น

รวม

5

5

-
74,851,250.67
74,851,250.67

-
69,138,147.20
69,138,147.20

143,989,397.87

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

486,944.69
41,740,416.12
42,227,360.81

104,086,716.13

-
48,930,086.95
48,930,086.95

-
52,356,143.37
52,356,143.37

101,286,230.32

2,204,875.66
29,288,745.31
31,493,620.97

587,612.50
29,935,371.97
30,522,984.47

62,016,605.44

หนวย : บาท

2561 25612560 2560

เงินกูยืมระยะยาวสวนที่ถึงกําหนด

ชําระภายในหน่ึงป

เงินกูยืมระยะยาว

รวม

7,040,000.00

-

7,040,000.00

-

-

-

12,000,000.00

7,000,000.00

19,000,000.00

-

-

-

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

16 เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีวงเงินหนังสือสัญญาคํ้าประกัน 35.00 ลานบาท ซึ่งคํ้าประกันโดยจดจํานองสินคาคงเหลือ-

ธุรกิจอสังหาริมทรัพยของบริษัท (หมายเหตุ 9) และคํ้าประกันสวนตัวโดยกรรมการบางทาน (2560 : วงเงินหนังสือสัญญาค้ําประกัน 
35.00 ลานบาท ซึ่งคํ้าประกันโดยจดจํานองสินคาคงเหลือ-ธุรกิจอสังหาริมทรัพยของบริษัท (หมายเหตุ 9) และคํ้าประกันสวนตัว              

โดยกรรมการบางทาน) 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทยอยสองแหงมีวงเงินสินเชื่อเพื่อใชในโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพยกับธนาคารในประเทศ 
จํานวนรวม 202.30 ลานบาท (2560 : 202.30 ลานบาท)  ซึ่งประกอบดวย 1) วงเงินกู 102.30 ลานบาท และ 2) วงเงินหนังสือสัญญา

คํ้าประกัน 100.00 ลานบาท เงินกูดังกลาวมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ MLR - 1.25 ตอป ซึ่งคํ้าประกันโดยที่ดินและสิ่งปลูกสรางของโครงการ
ของบริษัทยอย (หมายเหตุ 9) และค้ําประกันสวนตัวโดยกรรมการบางทาน เงินกูยืมดังกลาวมีกําหนดชําระคืนโดยการปลอดจํานอง             
หลักประกันบานของแตละแปลงตามเงื่อนไขท่ีระบุในสัญญา

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต�อ)
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต�อ)

17 ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี   
 สินทรัพยและหน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังนี้

หนวย : บาท
งบการเงินรวม

สินทรัพย หนี้สิน

2561 25612560 2560

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
รวม
การหักลบกลบกันของภาษี
สินทรัพย (หนี้สิน) ภาษีเงินได
รอการตัดบัญชีสุทธิ

5,819,917.84
-

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

2,129,537.44

-
(65,637,766.34)
(65,637,766.34)

3,690,380.40

(61,947,385.94)

349,268.48
-

349,268.48
(130,800.00)

218,468.48

-
(71,598,469.01)
(71,598,469.01)

130,800.00

(71,467,669.01)

หนวย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

สินทรัพย (หนี้สิน) ภาษีเงินได

รอการตัดบัญชีสุทธิ

1,005,414.59

(38,876,345.68)

(37,870,931.09)

130,800.00

(43,451,496.13)

(43,320,696.13)
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 รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหวางป 2561 มีดังนี้
หนวย : บาท

งบการเงินรวม
บันทึกเปน (รายจาย) / รายไดใน

กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

กําไรหรือ
ขาดทุน

ณ วันที่
 1 มกราคม

 2561

ณ วันที่
31 ธันวาคม

2561

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี :
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
ผลขาดทุนทางภาษี  
อื่นๆ
รวมสินทรัพยภาษีเงินได
รอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี :

เงินลงทุนในบริษัทรวม  

ที่ดินและอาคาร

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน

ผลขาดทุนทางภาษี  

อื่นๆ

รวมหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

รวมรายได (รายจาย)

116,800.08
-

101,668.40

218,468.48

(236,340.34)

(68,841,983.40)

(2,520,145.27)

-

130,800.00

(71,467,669.01)

-
-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

(38,933.39)
1,880,851.95

69,150.40

1,911,068.96

-

5,724,731.04

235,971.63

2,684,965.81

874,614.59

9,520,283.07

11,431,352.03

77,866.69
1,880,851.95

170,818.80

2,129,537.44

(236,340.34)

(63,117,252.36)

(2,284,173.64)

2,684,965.81

1,005,414.59

(61,947,385.94)

หนวย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

บันทึกเปน (รายจาย) / รายไดใน
กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

กําไรหรือ
ขาดทุน

ณ วันที่
 1 มกราคม

 2561

ณ วันท่ี
31 ธันวาคม

2561

สินทรัพย (หนี้สิน) ภาษีเงินได

รอการตัดบัญชี
ที่ดินและอาคาร
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน

อื่นๆ

สุทธิ

(40,931,350.86)

(2,520,145.27)
130,800.00

(43,320,696.13)

-

-

-
-

4,339,178.82
235,971.63

874,614.59
5,449,765.04

(36,592,172.04)

(2,284,173.64)
1,005,414.59

(37,870,931.09)

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุมบริษัทไมไดบันทึกสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับรายการผลแตกตางชั่วคราวท่ีใช           

หกัภาษ ีและขาดทนุทางภาษีทีย่งัไมไดใชจาํนวน 40.67 ลานบาท (2560 : 54.78 ลานบาท) ในงบการเงินรวม และจาํนวน 30.18 ลานบาท 
(2560 : 37.90 ลานบาท) ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เนื่องจากมีความไมแนนอนที่จะใชประโยชนจากรายการดังกลาวในอนาคต

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต�อ)
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต�อ)

18 ประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนสําหรับผลประโยชนพนักงาน  
 การเปล่ียนแปลงในมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน มีดังนี้

หนวย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน ณ วันที่  1 มกราคม 2561
รับรูในกําไรหรือขาดทุน :
ตนทุนบริการปจจุบันและดอกเบ้ีย
ผลประโยชนจายโดยโครงการ
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน ณ วันที่  31 ธันวาคม 2561

24,613,225.00

4,119,472.00
(1,487,000.00)
27,245,697.00

43,131,696.00

7,932,899.00
(2,514,000.00)
48,550,595.00

หนวย : บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 25612560 2560

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใชไป
การเปลี่ยนแปลงในสินคาสําเร็จรูป
และงานระหวางทํา

คาที่ดิน งานระหวางกอสรางและสาธารณูปโภค

เพิ่มในระหวางป
การเปลี่ยนแปลงในโครงการอสังหาริมทรัพย
ระหวางการพัฒนา

เงินเดือน คาแรงและผลประโยชนอื่นของพนักงาน

คาเส่ือมราคาและรายจายตัดบัญชี
คาสาธารณูปโภค
คาขนสง

คาเชาและบริการ

คาซอมแซมและบํารุงรักษา
ขาดทุนจากการลดมูลคาของสินคาคงเหลือ

788,229,081.16

(16,316,083.52)

73,053,199.84

(41,326,631.83)

591,291,395.00
38,748,197.97

29,439,605.11
27,229,676.95

21,745,475.56
14,110,483.62

-

502,869,251.23

(13,775,275.46)

54,832,657.91

(47,813,114.91)

347,454,235.00
28,352,867.26

18,044,926.74
21,052,136.62

14,979,639.26
9,225,793.16

1,753,389.96

640,793,342.44

(11,847,444.49)

24,993,196.82

15,852,766.32

431,787,687.00
29,348,105.01

25,953,682.21
7,476,449.77

21,681,129.25
12,375,170.10

11,520,904.00

445,109,535.06

6,216,495.60

5,362,877.83

23,147,225.56

261,965,759.00
20,920,090.74

15,424,307.45
4,304,988.39

13,568,576.62
9,029,027.81

6,100,000.00

 เมือ่วันที ่13 ธนัวาคม 2561 สภานติบิญัญัตแิหงชาตไิดมมีตผิานรางพระราชบญัญตัคิุมครองแรงงานฉบบัใหม ซึง่กฎหมายดงักลาว
อยูในระหวางรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา พระราชบัญญัติคุ มครองแรงงานฉบับใหมนี้กําหนดอัตราคาชดเชยเพ่ิมเติมกรณี                     
นายจางเลิกจาง สําหรับลูกจางซึ่งทํางานติดตอกันครบ 20 ปขึ้นไปใหมีสิทธิไดรับคาชดเชยไมนอยกวาอัตราคาจางลาสุด 400 วันสุดทาย 
การเปล่ียนแปลงดังกลาวถือเปนการแกไขโครงการสําหรับโครงการผลประโยชนหลงัออกจากงาน กลุมบริษทัจะบันทกึผลกระทบจากการ
เปลีย่นแปลงดงักลาวโดยรบัรูตนทนุบรกิารในอดตีเปนคาใชจายทนัทใีนงบกาํไรขาดทนุรวมและเฉพาะกจิการของงวดทีก่ฎหมายดงักลาว
มีผลบังคับใช ปจจุบันอยูระหวางการประเมินผลกระทบตองบการเงิน

19 คาใชจายตามลักษณะ
 คาใชจายตามลักษณะท่ีสําคัญสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังนี้
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20 คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินได
หนวย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 25612560 2560

ภาษีเงินไดที่รับรูในกําไรหรือขาดทุน
ภาษีเงินไดปจจุบัน :
สําหรับปปจจุบัน

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี :
การเปลี่ยนแปลงของผลตางช่ัวคราว
ขาดทุนทางภาษีที่สามารถใชได

สุทธิ

ภาษีเงินไดที่รับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

การตีมูลคาที่ดินและอาคารใหม

-

(6,865,534.27)
(4,565,817.76)

(11,431,352.03)

(11,431,352.03)

-

-

(5,449,765.04)
-

(5,449,765.04)

(5,449,765.04)

-

-

4,173,567.55
8,116,748.72

12,290,316.27

12,290,316.27

31,279,668.20

-

5,174,074.61
7,915,469.72

13,089,544.33

13,089,544.33

25,370,229.85

 การกระทบยอดเพ่ือหาอัตราภาษีที่แทจริง
หนวย : บาท

งบการเงินรวม
อัตราภาษี 
(รอยละ)

อัตราภาษี 
(รอยละ)2561 2560

กําไร (ขาดทุน) ทางบัญชีกอนคาใชจายภาษีเงินได
ภาษีเงินไดคํานวณตามอัตราภาษีที่ใช

ผลกระทบทางภาษีของรายไดและคาใชจายที่ไมถือ

เปนรายไดหรือคาใชจายทางภาษี - สุทธิ
ขาดทุนทางภาษีที่สามารถใชได
สุทธิ

20 20(18,161,769.07)

(3,632,353.81)

1,055,734.59
(8,854,732.81)

(11,431,352.03)

(85,024,720.90)

(17,004,944.18)

29,295,260.45

-

12,290,316.27

หนวย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

อัตราภาษี 
(รอยละ)

อัตราภาษี 
(รอยละ)2561 2560

กําไร (ขาดทุน) ทางบัญชีกอนคาใชจายภาษีเงินได

ภาษีเงินไดคํานวณตามอัตราภาษีที่ใช
ผลกระทบทางภาษีของรายไดและคาใชจายที่ไมถือ
เปนรายไดหรือคาใชจายทางภาษี - สุทธิ

สุทธิ

20 20 (36,642,210.17)
 (7,328,442.03)
 

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

(57,653,128.30)
(11,530,625.66)

24,620,169.99

13,089,544.33

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต�อ)
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต�อ)

21 ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน
 กลุมบรษิทัม ี2 สวนงานท่ีรายงาน ดงัรายละเอียดขางลาง ซึง่เปนหนวยงานธรุกจิทีส่าํคญัของกลุมบรษิทั หนวยงานธรุกจิทีส่าํคญันี้ 
ผลิตและขายสินคาที่แตกตางกัน และมีการบริหารจัดการแยกตางหาก ผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการดําเนินงานสอบทานรายงาน          
การจัดการภายในของแตละหนวยงานธุรกิจที่สําคัญอยางนอยทุกไตรมาส การดําเนินงานของแตละสวนงานที่รายงานของกลุมบริษัท             
โดยสรุปมีดังนี้
 สวนงาน 1   ตัดเย็บเสื้อผาสําเร็จรูป
 สวนงาน 2   พัฒนาอสังหาริมทรัพยเพื่อขาย
 ขอมูลผลการดําเนินงานของแตละสวนงานท่ีรายงานไดรวมอยูดังขางลางน้ี ผลการดําเนินงานวัดโดยใชกําไรกอนภาษีเงินได                 
และตนทนุทางการเงนิของสวนงาน ซึง่นําเสนอในรายงานการจดัการภายในและสอบทานโดยผูมอีาํนาจตดัสนิใจสงูสดุดานการดาํเนนิงาน
ของกลุมบริษัท ผูบริหารเชื่อวาการใชกําไรกอนภาษีเงินไดและตนทุนทางการเงินในการวัดผลการดําเนินงานน้ันเปนขอมูลที่เหมาะสม               
ในการประเมินผลการดําเนินงานของสวนงานและสอดคลองกับกิจการอื่นที่ดําเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต�อ)
 สวนงานภูมิศาสตร
 กลุมบรษิทันาํเสนอรายไดตามสวนงานแยกตามทีต่ัง้ทางภมูศิาสตรของลกูคา อยางไรกต็ามกลุมบรษิทัไมมสีนิทรพัยในตางประเทศ
ขอมูลเกี่ยวกับสวนงานภูมิศาสตร

หนวย : ลานบาท

2561 2560

ตางประเทศ
ในประเทศ
รวมรายได

1,528
62

1,590

1,100
90

1,190

 ลูกคารายใหญ
 รายไดจากลูกคารายใหญ 3 รายจากสวนงานตัดเย็บเส้ือผาสําเร็จรูปของกลุมบริษัทมีจํานวนเงินประมาณ 1,273 ลานบาท               
สําหรับป 2561 (2560 : 824 ลานบาท) จากรายไดรวม

22 ภาระผูกพันจากการพัฒนาโครงการที่ดําเนินงานอยู
หนวย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 25612560 2560

มูลคาซื้อขายท่ีไดทําสัญญาแลวในระหวางป

มูลคาซื้อขายท่ีไดทําสัญญาแลวสะสมทั้งหมด 

รอยละของยอดขายรวมของโครงการท่ีเปดดําเนินการ 

(รอยละ)

จํานวนโครงการบานจัดสรร:

จํานวนโครงการที่ดําเนินการอยู ณ วันตนป
จํานวนโครงการที่เปดใหม
จํานวนโครงการที่ปด

จํานวนโครงการที่ดําเนินการอยู ณ วันส้ินป

58.07

1,066.02

76.21

4
-
-

4

33.17

473.08

89.78

1
-
-

1

82.68

1,007.95

72.12

5
-

(1)

4

46.91

439.91

83.67

1
-
-

1
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23 เครื่องมือทางการเงิน
 23.1 นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางดานการเงิน
  กลุมบริษัทมีความเสี่ยงจากการดําเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา              
ตางประเทศ และจากการไมปฏิบัติตามขอกําหนดตามสัญญาของคูสัญญา กลุมบริษัทไมมีการถือหรือออกเครื่องมือทางการเงินท่ีเปน
ตราสารอนุพันธเพ่ือการเก็งกําไรหรือการคา
 23.2 การบริหารจัดการทุน
  วัตถุประสงคในการบริหารจัดการสวนทุนของกลุมบริษัทคือ เพื่อดํารงไวซึ่งความสามารถในการดําเนินงานอยางตอเน่ือง 
เพ่ือสรางผลตอบแทนตอผูถือหุนของกลุมบริษัทและเปนประโยชนตอผูมีสวนไดเสียอื่น  ผูบริหารไดมีการกําหนดกลยุทธตาง ๆ                         
เพื่อสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของกลุมบริษัทใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน และมีผลประกอบการ และฐานะการเงินที่ดีและแข็งแกรงยิ่งขึ้น 
รวมทั้งการบริหารเงินทุนเพื่อการดํารงไวซึ่งโครงสรางของทุนและตนทุนทางการเงินของทุนที่เหมาะสม
 23.3 ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย
  กลุมบริษัทอาจมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของเงินที่กลุมบริษัทกูยืมจากสถาบันการเงิน เน่ืองจากสัญญากูยืมทั้งหมด         
จะกําหนดอัตราดอกเบี้ยลอยตัว หากอัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงอาจสงผลกระทบตอกลุมบริษัทได ขอมูลเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย                      
และวันครบกําหนดของหนี้สินระยะยาว ไดเปดเผยไวในหมายเหตุขอ 16
 23.4 ความเสี่ยงจากเงินตราตางประเทศ
  กลุมบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ เนื่องจากกลุมบริษัทมีสินทรัพยและหน้ีสินเปนสกุลเงิน
ตราตางประเทศซึ่งมิไดทําสัญญาปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียน 
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สินทรัพยและหน้ีสินที่เปนเงินตราตางประเทศ ซึ่งไมมีการทําสัญญาปองกัน                
ความเส่ียงดานอัตราแลกเปล่ียนท่ีสําคัญในงบการเงิน สรุปไดดังนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต�อ)

หนวย : ลานบาท

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561

2561

2560

2560

สินทรัพย

สินทรัพย

สินทรัพย

สินทรัพย

หนี้สิน

หนี้สิน

หนี้สิน

หนี้สิน

ดอลลารสหรฐั

เหรยีญฮองกง

ดอลลารสหรฐั
เหรยีญฮองกง

190

-

100
-

176

34

134

27

306

-

186

-

118

31

80
19
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต�อ)

 23.5 ความเสี่ยงทางดานสินเชื่อ
  ความเสี่ยงทางดานสินเช่ือคือ ความเสี่ยงที่ลูกคาหรือคูสัญญาไมสามารถชําระหนี้แกกลุมบริษัทตามเงื่อนไขที่ตกลงไวเมื่อ
ครบกําหนด
  ผูบริหารไดกําหนดนโยบายทางดานสินเชื่อเพื่อควบคุมความเส่ียงทางดานสินเชื่อดังกลาวโดยสมํ่าเสมอ โดยการวิเคราะห
ฐานะทางการเงินของลูกคาทุกรายที่ขอวงเงินสินเช่ือ กลุมบริษัทไมมีความเส่ียงจากสินเช่ือที่เปนสาระสําคัญ ณ วันที่รายงาน ความเสี่ยง
ทางดานสินเชื่อสูงสุดคือ ราคาตามบัญชีของสินทรัพยทางการเงินแตละรายการ ณ วันที่รายงาน 
 23.6 ความเสี่ยงดานสภาพคลอง
  ความเสี่ยงดานสภาพคลองหรือความเสี่ยงในการระดมทุน คือความเส่ียงที่กิจการจะเผชิญกับความยุงยากในการระดมทุน 
ใหเพียงพอและทันเวลาตอการปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไวในเคร่ืองมือทางการเงิน ความเส่ียงดานสภาพคลองอาจเกิดจากการ            
ที่กิจการไมสามารถขายสินทรัพยทางการเงินไดทันเวลาดวยราคาท่ีใกลเคียงกับมูลคายุติธรรม
  สินทรัพยทางการเงินของกลุมบริษัทประกอบดวยเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ลูกหนี้และสินคาคงเหลือซึ่งมี                
สภาพคลองและเปลี่ยนเปนเงนิไดเร็วในมูลคายุติธรรม
 23.7 มูลคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน
  เนื่องจากสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินสวนใหญของกลุมบริษัทจัดอยูในประเภทระยะส้ัน กลุมบริษัทจึงประมาณมูลคา
ยุติธรรมของสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินใกลเคียงกับมูลคาตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน และเงินกูยืมระยะยาว                      
จากสถาบันการเงินซึง่มอีตัราดอกเบ้ียลอยตัวอางอิงจากอัตราตามทองตลาด ราคาตามบัญชจีงึมีจาํนวนเทากบัมลูคายตุธิรรมโดยประมาณ 
ยกเวนเงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกันแสดงมูลคายุติธรรมระดับ 3 ซึ่งคํานวณโดยใชอัตราผลตอบแทนตามทองตลาด
 

24 ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
 24.1 กลุมบริษทัมีหนีส้นิท่ีอาจเกิดข้ึนจากการท่ีธนาคารออกหนังสือคํา้ประกันบริษทัตอกรมศุลกากรและหนวยงานอ่ืนของราชการ
จํานวนรวม 13.47 ลานบาท 
 24.2 กลุมบริษัทมีภาระผูกพันสําหรับเลตเตอรออฟเครดิตที่เปดไวเพื่อสั่งซื้อสินคาจากตางประเทศจํานวนรวม 26.88 ลานบาท 
 24.3 กลุมบริษัทมีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการท่ีธนาคารออกหนังสือคํ้าประกันใหกับกรมท่ีดินเพื่อคํ้าประกันการกอสราง            
และบํารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค จํานวนรวม 41.72 ลานบาท 

 24.4 กลุมบรษิทัมีภาระผกูพนัตามสญัญาเพือ่พฒันาและกอสรางโครงการอสังหาริมทรพัยกบัผูรบัเหมาจํานวนรวม 1.32 ลานบาท 

25 การอนุมัติงบการเงิน 
 งบการเงินนี้ไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท คาสเซอรพีค โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน) เม่ือวันที่ 27 กุมภาพันธ 2562
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