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ส่วนที ่1  การประกอบธุรกจิและผลการด าเนินงาน 
 

1. โครงสร้างและการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั 
1.1  นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

1.1.1  เป้าหมาย 
ดา้นธุรกิจเส้ือผา้ส าเร็จรูป 

บริษทัฯมุ่งสู่ความเป็นผูน้ าทางดา้นเทคโนโลยใีนการผลิตและส่งออกเส้ือกนัหนาวคุณภาพสูง พร้อมกบัการ
บริการลูกคา้ท่ีเป็นเลิศ โดยการลงทุนในเคร่ืองจกัรท่ีทนัสมยัและมีการพฒันาฝีมือแรงงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ผลิตและสร้างความพึงพอใจใหแ้ก่ลูกคา้ 
ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์  

บริษทัฯมุ่งเนน้การท าโครงการแนวราบในเขตชุมชนท่ีมีความเจริญ การคมนาคมสะดวกและส่ิงแวดลอ้มท่ีดี  
โดยขายบา้นท่ีมีคุณภาพดีในราคายติุธรรม 

1.1.2 การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญั 
บริษทั คาสเซ่อร์พีคโฮลด้ิงส์ จ ากดั (มหาชน)  เร่ิมตน้จากหา้งหุน้ส่วนจ ากดั คาสเซ่อร์พีค เปิดด าเนินการคร้ัง

แรกเม่ือเดือนกนัยายน 2519  ผลิตเส้ือผา้ส าเร็จรูปเพ่ือส่งออกจ าหน่ายต่างประเทศ ต่อมาไดข้ยายกิจการจดัตั้งบริษทั   
ซี.พี.จี.การ์เมนท์ จ ากดั  สินคา้ท่ีผลิตคือ Jacket Coat กางเกงและชุดกีฬา ผลิตจากผา้ผืนชนิดผา้ทอ  สินคา้ท่ีผลิตภายใต้
เคร่ืองหมายการคา้ตามจ านวนและแบบของผูส้ั่งซ้ือ  ตลาดส่งออกท่ีส าคญัคือ ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศใน
สหภาพยโุรป 

ต่อมาปี 2537  บริษทัฯเร่ิมด าเนินธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ด าเนินการก่อสร้างบ้านอยู่อาศยัประเภท
ทาวน์เฮาส์ บ้านแฝด บ้านเด่ียวและอาคารพาณิชย ์ นับตั้งแต่เร่ิมจนถึงปัจจุบันมีโครงการท่ีส าเร็จเรียบร้อยแลว้ 7 
โครงการ  มูลค่ารวม 3,733 ลา้นบาท  และอยูใ่นระหว่างด าเนินงาน 3 โครงการ มูลค่ารวม 1,400 ลา้นบาท  ต่อมาปี 
2562 บริษทั ซนั พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยไดเ้ขา้มารับเหมาก่อสร้างบา้นใหบ้ริษทัในกลุ่ม 

1.1.3 การใชเ้งินระดมทุน  ไม่มีการระดมทุนในช่วง 10 ปีท่ีผา่นมา 
1.1.4 ขอ้ผกูพนัท่ีบริษทัใหค้  ามัน่ไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละ/หรือ

เง่ือนไขการอนุญาตของส านกังาน  และ/หรือเง่ือนไขการรับหลกัทรัพยข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย   -ไม่มี- 

1.1.5 ช่ือ สถานท่ีตั้งส านกังานใหญ่ ประเภทธุรกิจ เลขทะเบียนบริษทั โทรศพัท ์โทรสาร เวบ็ไซตบ์ริษทั 
จ านวนและชนิดของหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั  
ช่ือ    บริษทั คาสเซ่อร์พีคโฮลด้ิงส์ จ ากดั (มหาชน)   
สถานท่ีตั้งส านกังานใหญ่  อาคารซี.พี.เอช.ทาวเวอร์ เลขท่ี 899  ถนนเพชรเกษม 

     แขวงบางแค  เขตบางแค  กรุงเทพมหานคร 10160 
โทรศพัท ์: 02-4550300 โทรสาร: 02-4550358-9 

ประเภทธุรกิจ   ธุรกิจผลิตเส้ือผา้ส าเร็จรูปและธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์
ทะเบียนบริษทัมหาชน  0107537001056   
Website    www.castlepeak.co.th 
หุน้ท่ีออกจ าหน่าย   หุน้สามญั 40,000,000 หุน้มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

     ทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแลว้ 400,000,000 บาท 
 

http://www.castlepeak.co.th/
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1.2 ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 
1.2.1 โครงสร้างรายได ้

กลุ่มธุรกิจเส้ือผา้ส าเร็จรูป 
ด าเนินการโดย % การถือหุน้ของบริษทั ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 
  รายได ้ % รายได ้ % รายได ้ % 
บมจ.คาสเซ่อร์พีคโฮลด้ิงส์ 100 684.45 51.39 856.49 55.17 919.43 57.82 
บจ.ซี.พี.จี.การ์เมนท ์ 99.94 535.38 40.20 602.28 38.80 618.10 38.87 
รวมรายไดก้ลุ่มธุรกิจเส้ือผา้ส าเร็จรูป  1,219.83 91.59 1,458.77 93.97 1,537.53 96.69 
 

กลุ่มธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์
ด าเนินการโดย % การถือหุน้ของบริษทั ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 
  รายได ้ % รายได ้ % รายได ้ % 
บมจ.คาสเซ่อร์พีคโฮลด้ิงส์  100 33.45 2.51 40.69 2.62 16.21 1.03 
บจ.คาสเซ่อร์พีค เรียลเอสเตท  99.99 65.23 4.90 50.19 3.24 34.10 2.14 
บจ.เอกธนา พร็อพเพอร์ต้ี *   99.98 13.34 1.00 2.65 0.17 2.30 0.14 
รวมรายไดก้ลุ่มธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 112.02 8.41 93.53 6.03 52.61 3.31 
รวมรายไดท้ั้งหมด 1,331.85 100.00 1,552.30 100.00 1,590.14 100.00 
*ถือหุน้ทางออ้มโดย บจ.คาสเซ่อร์พีค เรียลเอสเตท 

1.2.2 ขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์
กลุ่มธุรกิจเส้ือผา้ส าเร็จรูป 
(1)  ลกัษณะผลิตภณัฑ ์

สินคา้ท่ีผลิตคือ เส้ือผา้ประเภท Outerwear เช่น Jacket Coat เส้ือขนเป็ด กางเกง และชุดกีฬา  ผลิตจากผา้ผืน
ประเภทผา้ทอ  ผลิตตามแบบ จ านวนและเคร่ืองหมายการคา้ของผูส้ัง่ซ้ือ 
(2) การตลาดและภาวะการแข่งขนั 

  ก. ดา้นการตลาด  
ในปี 2563 บริษทัฯเป็นผูผ้ลิตและส่งออกเส้ือผา้ส าเร็จรูปไปยงัลูกคา้ต่างประเทศร้อยละ 100 ของยอดขาย

รวม ตลาดส่งออกท่ีส าคญัคือประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศในกลุ่มสหภาพยโุรป  ซ่ึงมีสดัส่วนร้อยละ 75.44 และ 
19.91 ตามล าดบั  ส่วนประเทศอ่ืนๆ รวมกนัร้อยละ 4.65  ประเทศท่ีตั้งอยูใ่นภูมิภาคท่ีมีอากาศหนาวเยน็เป็นเวลานาน 
มีความจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีตอ้งสวมใส่เส้ือผา้กนัหนาวเพ่ือใหร่้างกายอบอุ่น ความตอ้งการซ้ือเส้ือผา้ของผูบ้ริโภคสัมพนัธ์
กบัสภาพภูมิอากาศและภาวะเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆ  ในยามท่ีเศรษฐกิจดีผูบ้ริโภคตอ้ง การซ้ือเส้ือผา้จ านวนมาก
และตอ้งเป็นสินคา้ท่ีมีคุณภาพดี   แต่เม่ือใดท่ีเศรษฐกิจตกต ่า  ผูบ้ริโภคจะเลือกซ้ือเส้ือผา้ตามความจ าเป็นเท่านั้ น   
สินคา้ของบริษทัฯร้อยละ 85.45   จ าหน่ายโดยตรงกบับริษทัเจา้ของเคร่ืองหมายการคา้และร้อยละ 14.55 จ าหน่ายผา่น
บริษทัตวัแทน 

  ข. ภาวะการแข่งขนั 
ภาวะการแข่งขนัท่ีมีนัยส าคญัท่ีสุดคือ การแข่งขนัดา้นราคา อย่างไรก็ตามบริษทัฯสามารถด าเนินกิจการ

ภายใตก้ารแข่งขนัท่ีรุนแรงไดโ้ดยมีจุดแขง็คือ ผลิตสินคา้เส้ือผา้ส าเร็จรูปท่ีมีคุณภาพ  ฝีมือประณีตและใหบ้ริการลูกคา้
เป็นอยา่งดี  ให้ค  าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์แก่ลูกคา้  ตลอดจนส่งมอบสินคา้ตามก าหนดสัญญาและมีความซ่ือสัตยต์่อ
ลูกค้า  จ านวนคู่แข่งขนั ผูผ้ลิตสินคา้เส้ือผา้ส าเร็จรูปมีทั้ งในประเทศและต่างประเทศ จึงไม่มีขอ้มูลเพียงพอท่ีจะ
วเิคราะห์ได ้ 
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 (3) การจดัหาผลิตภณัฑ ์
 ก. ลกัษณะการจดัหาใหไ้ดม้าซ่ึงผลิตภณัฑ์ 
บริษทัฯมีการสั่งซ้ือวตัถุดิบจากต่างประเทศและในประเทศ สัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 86 และ 14 ตามล าดบั  โดยมีแหล่งท่ีมาจาก
ต่างประเทศไดแ้ก่ จีน เกาหลี ไตห้วนั เวียดนาม ฮ่องกงและสหรัฐอเมริกา วตัถุดิบส าคญัท่ีใชใ้นการผลิตคือ ผา้ผืนท่ีท าจากเส้น
ใยสังเคราะห์และเส้นใยธรรมชาติ  วสัดุส่วนประกอบของเส้ือ เช่น ซิป กระดุม ดา้ย เป็นตน้ ซ่ึงส่งเขา้โรงงานผลิตของกลุ่ม
บริษทัฯ ซ่ึงมี 2 แห่งคือ 

1. บริษทั คาสเซ่อร์พีคโฮลด้ิงส์ จ ากดั (มหาชน) โรงงานตั้งอยู่เลขท่ี 697 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแค เขตบางแค 
กรุงเทพมหานคร มีพนกังานประจ าส านกังานใหญ่และโรงงาน จ านวน 1,293 คน ก าลงัการผลิต 1,200,000 ช้ินต่อปี 

2. บริษทั ซี.พี.จี.การ์เมนท์ จ ากดั โรงงานตั้งอยู่เลขท่ี 2 ซอยเพชรเกษม 50/2 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหวา้ เขตภาษี
เจริญ  กรุงเทพมหานคร  มีพนกังานประจ าส านกังานใหญ่และโรงงาน จ านวน 962 คน  ก าลงัการผลิต 800,000 ช้ินต่อปี 
 ข. ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

โรงงานตดัเยบ็เส้ือผา้เป็นอุตสาหกรรมท่ีใชจ้กัรเยบ็ผา้เป็นเคร่ืองจกัรขนาดเล็กและไม่ก่อให้เกิดเสียงรบกวน ไม่มี
สารเคมีในขบวนการผลิต จึงไม่เกิดมลพิษต่อน ้ าและอากาศ 
(4) ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ      

กลุ่มธุรกิจเส้ือผา้ส าเร็จรูปมีทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจเป็นสินทรัพยถ์าวร ประกอบด้วยท่ีดิน อาคาร
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ ( รายละเอียดเก่ียวกบัสินทรัพยท่ี์ใชใ้นการประกอบธุรกิจ อยูใ่นเอกสารแนบ 4 ) 
(5)  งานท่ียงัไม่ไดส่้งมอบ - ไม่มี – 
 
กลุ่มธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์
(1)  ลกัษณะผลิตภณัฑ ์

ทาวน์เฮาส์  ทาวน์โฮม  บา้นแฝดและอาคารพาณิชย ์ในจงัหวดันครปฐมและจงัหวดันนทบุรี 
- โครงการหมู่บา้นสิวารัตน์ 9 ตั้งอยูท่ี่ถนนบางบวัทอง-ไทรนอ้ย ต าบลบางบวัทอง อ าเภอบางบวัทอง นนทบุรี มูลค่า

โครงการรวม 611 ลา้นบาท ก่อสร้างเป็นบา้นแฝดจ านวน 320 หน่วย และอาคารพาณิชย ์57 หน่วย    ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2563 ไดโ้อนกรรมสิทธ์ิใหผู้ซ้ื้อแลว้ 377 หน่วย   

- โครงการหมู่บา้นสิวารัตน์ 10 ตั้งอยูท่ี่ถนนบางเลน-ลาดหลุมแกว้ ต าบลบางภาษี อ าเภอบางเลน นครปฐม   มูลค่า
โครงการ 527 ลา้นบาท   ก่อสร้างเป็นอาคารพาณิชยแ์ละทาวน์เฮาส์ รวมทั้งส้ิน 443 หน่วย ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ได้
โอนกรรมสิทธ์ิใหผู้ซ้ื้อแลว้ 431 หน่วย ส่วนท่ีเหลือเป็นบา้นสร้างเสร็จพร้อมขายและโอนกรรมสิทธ์ิ  

- โครงการหมู่บา้นสิวารัตน์ 11 ตั้งอยูท่ี่ถนนไทรนอ้ย-บางบวัทอง ต าบลคลองขวาง อ าเภอไทรน้อย นนทบุรี  มูลค่า
โครงการ 253 ลา้นบาท  ก่อสร้างบา้นทาวน์เฮาส์ 2 ชั้น จ านวน 120 หน่วย และบา้นทาวน์โฮมส์ 3 ชั้น จ านวน 26 หน่วย ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2563 ไดโ้อนกรรมสิทธ์ิให้ผูซ้ื้อแลว้ 65 หน่วย ส่วนท่ีเหลือบางส่วนยงัอยูร่ะหวา่งก่อสร้าง บางส่วนเป็นบา้นสร้าง
เสร็จพร้อมขายและโอนกรรมสิทธ์ิ 
(2)  การตลาดและภาวะการแข่งขนั 
 -  ตลาดท่ีอยูอ่าศยัส าหรับผูมี้รายนอ้ยหรือปานกลางในปีน้ี การแข่งขนั และความตอ้งการของผูซ้ื้อท่ีอยูอ่าศยัมีจ านวน
จ ากดัยงัคงต่อเน่ืองเช่นเดียวกบัปีก่อน  บริษทัตอ้งใชก้ลยทุธ์ทางการตลาดใหม่ๆ  เพ่ือเร่งใหผู้ซ้ื้อตดัสินใจ 
 -  ท่ีตั้ งโครงการท่ีบริษัทฯเปิดขายอยู่นั้น มีหมู่บ้านจดัสรรอ่ืนอยู่ในบริเวณใกลเ้คียงจ านวนมาก ท าให้ผูซ้ื้อมีการ
เปรียบเทียบคุณภาพบา้น ท าเล  และราคาท่ีเหมาะสมท่ีสุดก่อนตดัสินใจ  อยา่งไรก็ดีบริษทัมีทีมงานท่ีมีความรู้และประสบการณ์
มานาน ท าใหส้ามารถเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้รายใหม่อยูเ่สมอ 
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(3)   การจดัหาผลิตภณัฑ ์
ก. ลกัษณะการจดัหาใหไ้ดม้าซ่ึงผลิตภณัฑ์ 

 บริษทัฯไดพ้ฒันาและเลือกสรรแบบบา้นใหม่ๆ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ โดยให้บริษทัในกลุ่ม ซ่ึงเป็น
บริษัทรับก่อสร้างบ้านเป็นผูด้  าเนินการก่อสร้างบ้าน ระบบสาธารณูปโภค และควบคุมตรวจสอบการก่อสร้างทุกขั้นตอน
โดยตรงเพื่อใหไ้ดม้าตรฐานสูงสุด  รวมทั้งการเลือกใชว้สัดุและอุปกรณ์ต่างๆ ในการก่อสร้างท่ีดีและมีคุณภาพ  
 ข. ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

กลุ่มบริษทัใหค้วามส าคญัต่อปัญหาส่ิงแวดลอ้ม โดยจดัใหมี้ระบบสาธารณูปโภคท่ีถูกสุขลกัษณะในทุกโครงการ และ 
โครงการท่ีอยูร่ะหวา่งก่อสร้าง บริษทัมีเคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่างๆ เพ่ือป้องกนัมลพิษและฝุ่ นละอองทางอากาศ และแบ่งแยก
พ้ืนท่ีอยา่งชดัเจนระหวา่งส่วนพ้ืนท่ีก่อสร้างและบา้นอยุอ่าศยั 
(4)   ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ   

กลุ่มธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยมี์ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจเป็นสินทรัพยถ์าวร ประกอบดว้ยท่ีดินและ
อาคารท่ีมีไวเ้พ่ือขาย อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน  (รายละเอียดเก่ียวกบัสินทรัพยท่ี์ใชใ้นการประกอบธุรกิจ อยู่ในเอกสาร
แนบ 4) 
 (5)  งานท่ียงัไม่ไดส่้งมอบ - ไม่มี - 

1.3 โครงสร้างการถือหุน้ของกลุ่มบริษทั   
1.3.1 โครงสร้างการถือหุน้ของกลุ่มบริษทั   
การประกอบธุรกิจของบริษทั คาสเซ่อร์พีคโฮลด้ิงส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ยมี 2 กลุ่มธุรกิจหลกัคือ 
-  กลุ่มธุรกิจเส้ือผา้ส าเร็จรูปด าเนินการโดย  
   บริษทั คาสเซ่อร์พีคโฮลด้ิงส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทั ซี.พี.จี. การ์เมนท ์จ ากดั 
-  กลุ่มธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพยด์ าเนินการ โดย 
   บริษทั คาสเซ่อร์พีคโฮลด้ิงส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย ซ่ึงประกอบดว้ยบริษทั คาสเซ่อร์พีค เรียล 
  เอสเตท จ ากดั บริษทั เอกธนา พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั และบริษทั ซนั พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั   

 

โดยมีการแบ่งการด าเนินงานในกลุ่มดงัน้ี 

*ยงัไม่เร่ิมด าเนินธุรกิจ 
 
 
 
 
 
 



 

5 บริษทั คาสเซ่อร์พีคโฮลด้ิงส์ จ ากดั (มหาชน) รายงานประจ าปี / แบบ  56-1 One Report 

 
บริษทั คาสเซ่อร์พีคโฮลด้ิงส์ จ ากดั (มหาชน)  ถือหุน้ในกิจการต่างๆ ตั้งแต่ร้อยละ 10 ข้ึนไปดงัน้ี 

1. บริษทั ซี.พี.จี.การ์เมนท ์จ ากดั 
ท่ีตั้งส านกังาน   อาคาร ซี.พี.เอช.ทาวเวอร์  เลขท่ี 899 ถนนเพชรเกษม  

แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 
    โทร. 02-4550300 โทรสาร. 02-4550358-9 
ประเภทธุรกิจ   ผลิตเส้ือผา้ส าเร็จรูป 
หุน้ท่ีออกจ าหน่าย   หุน้สามญั 9,240 หุน้  มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 5,000 บาท 
    ทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแลว้ 46,200,000 บาท 
บริษทั คาสเซ่อร์พีคโฮลด้ิงส์ จ ากดั (มหาชน) ถือหุน้ร้อยละ 99.94 ของทุนจดทะเบียน 

2. บริษทั คาสเซ่อร์พีค เรียลเอสเตท จ ากดั 
ท่ีตั้งส านกังาน   อาคาร ซี.พี.เอช.ทาวเวอร์  เลขท่ี 899 ถนนเพชรเกษม  

แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 
    โทร. 02-4550300 โทรสาร. 02-4550358-9 
ประเภทธุรกิจ   พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์
หุน้ท่ีออกจ าหน่าย   หุน้สามญั 20,000,000 หุน้  มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 
    ทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแลว้ 200,000,000 บาท 
บริษทั คาสเซ่อร์พีคโฮลด้ิงส์ จ ากดั (มหาชน)  ถือหุน้ร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน 

3. บริษทั อุตสาหกรรมเยือ่และกระดาษ คาสเซ่อร์พีค จ ากดั 
ท่ีตั้งส านกังาน   อาคาร ซี.พี.เอช.ทาวเวอร์  เลขท่ี 899 ถนนเพชรเกษม  

แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 
    โทร. 02-4550289 โทรสาร. 02-4550296 
ประเภทธุรกิจ   ผลิตเยือ่กระดาษและกระดาษ 
หุน้ท่ีออกจ าหน่าย   หุน้สามญั 10,000,000 หุน้  มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 
    ทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแลว้ 100,000,000 บาท 
บริษทั คาสเซ่อร์พีคโฮลด้ิงส์ จ ากดั (มหาชน)  ถือหุน้ร้อยละ 41.00 ของทุนจดทะเบียน 

4. บริษทั ธานีวฒันา จ ากดั 
ท่ีตั้งส านกังาน   1174/4 ถนนพหลโยธิน  แขวงจอมพล  

เขตจตจุกัร  กรุงเทพฯ 10900 
    โทร. 02-5114005 โทรสาร. 02-9303835 
ประเภทธุรกิจ   พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์
หุน้ท่ีออกจ าหน่าย   หุน้สามญั 150,000 หุน้  มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 6.25 บาท 
    ทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแลว้ 937,500 บาท 
บริษทั คาสเซ่อร์พีคโฮลด้ิงส์ จ ากดั (มหาชน) ถือหุน้ร้อยละ 49.00 ของทุนจดทะเบียน 

1.3.2 บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ถือหุน้ในบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วมเกินกวา่ร้อยละ 10 
- ไม่มี 
1.3.3ความสมัพนัธ์กบักลุ่มธุรกิจของผูถื้อหุน้ใหญ่ 
- ไม่มี 
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1.3.4 ผูถื้อหุน้ 
(1) รายช่ือผูถื้อหุน้ใหญ่  

(ก) กลุ่มผูถื้อหุน้ท่ีถือหุน้สูงสุด 10 รายแรก 
บริษทั คาสเซ่อร์พีคโฮลด้ิงส์ จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2563 

                        จ านวนหุน้      สดัส่วนการถือหุน้ 
นายบุญชู  พงษเ์ฉลิม 
บริษทัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดัเพ่ือผูฝ้าก 
น.ส.วณี  เตม็พิทยาคม 
น.ส.กรรณกร จิรายทุธเจริญสุข 
น.ส.วนิิดา  กลุสมภพ 
นายพงษช์ยั  พงษเ์ฉลิม 
นายอุดมศกัด์ิ โชติวจิิตร 
นายภูศกัด์ิ  พงษเ์ฉลิม 
น.ส.เบญจภรณ์  ล้ิมเจริญเงิน 
น.ส.พชัมน  จิรายทุธเจริญสุข 

11,880,048 
11,849,080 

3,400,000 
1,972,000 
1,650,000 
1,600,000 
1,453,400 
1,442,000 
1,400,000 
1,251,033 

29.700 
29.623 

8.500 
4.930 
4.125 
4.000 
3.634 
3.605 
3.500 
3.128                      

 

นายบุญชู พงษเ์ฉลิม และครอบครัวถือหุน้รวมกนั 19,727,702 หุน้คิดเป็นร้อยละ 49.32 ของจ านวนหุน้ทั้งหมด (ณ วนั
ปิดสมุดทะเบียนหุน้ปี 2563) 

(ข) กลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่ท่ีโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายการจดัการหรือการด าเนินงานของบริษทั
อยา่งมีนยัส าคญั  - ไม่มี - 

1.4 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแลว้ 
1.4.1 บริษทัมีทุนจดทะเบียน 400 ลา้นบาท เรียกช าระแลว้ 400 ลา้นบาทแบ่งเป็นหุน้สามญั 40,000,000  

หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
1.4.2  หุน้ประเภทอ่ืนท่ีมีสิทธิหรือเง่ือนไขแตกต่างจากหุน้สามญั   -ไม่มี- 
1.4.3 หลกัทรัพยป์ระเภทอ่ืน (หุน้หรือหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพ)   -ไม่มี- 

1.5    การออกหลกัทรัพยอ่ื์น  (หลกัทรัพยแ์ปลงสภาพ,ตราสารหน้ี)   - ไม่มี - 
1.6   นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
บริษทัฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 30 ของก าไรสุทธิอยา่งไรก็ตามอตัราการจ่ายเงินปันผลดงักล่าว

จะข้ึนอยูก่บักระแสเงินสดและภาระการลงทุนของบริษทัฯรวมถึงขอ้จ ากดัทางกฎหมายและความจ าเป็นอ่ืน 
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2. การบริหารจดัการความเส่ียง 
2.1   นโยบายและแผนการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริษทัฯ มีแผนการบริหารความเส่ียงระดบัองคก์ร โดยจะร่วมประชุมวิเคราะห์ความเส่ียง ท่ีอาจมีผลกระทบต่อ
การด าเนินงานทั้งในระดบัองคก์ร ระดบัหน่วยธุรกิจ ระดบัฝ่ายงานจากปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกองคก์รโดยพิจารณาทั้ง
โอกาสเกิดเหตุการณ์ และผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนและ มาตรการและแผนปฏิบติังานเพื่อจดัการความเส่ียง โดยมอบหมายให้ฝ่าย
ตรวจสอบติดตามและประเมินผล 

2.2    ปัจจยัความเส่ียงต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทั 
2.2.1 ความเส่ียงต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทั 

ธุรกิจเส้ือผา้ส าเร็จรูป 
1. ความเส่ียงจาการติดเช้ือไวรัส COVID-19 ของพนกังาน 

ความเส่ียง พนกังานอาจเป็นพาหะท่ีไม่แสดงอาการในกรณีท่ีเดินทางไปในพ้ืนท่ีเส่ียงและปกปิดขอ้มูล อาจ
น าเช้ือไวรัสมาแพร่ในกลุ่มพนกังานดว้ยกนั 

มาตรการจดัการความเส่ียง บริษทัฯมีนโยบายให้พนักงานทุกคน งดเดินทางไปต่างจงัหวดัและพ้ืนท่ีเส่ียง 
แต่หากมีความจ าเป็น จะตอ้งแจง้ทุกคร้ัง และสวมใส่หนา้กากอนามยัตลอดเวลาพร้อมทั้งมีการตรวจวดัอุณหุภูมิทุก
คร้ังท่ีมีการเขา้-ออก และลา้งมือด้วยเจลแอลกฮอล์อีกทั้ งการรับพนักงานใหม่ จะตอ้งมีใบรับรองแพทยก์ารตรวจ 
COVID-19 มาแสดง 
2.     ตน้ทุนการขนส่งสินคา้สูงข้ึน 

ความเส่ียง  จากสถานการณ์ COVID-19 ท่ีระบาดไปทั่วโลก ท าให้รอบการขนส่งทางเรือน้อยลงและค่า
ขนส่งทางเรือสูงข้ึน ส่งผลใหค้่าใชจ่้ายน าเขา้วตัถุดิบจากต่างประเทศสูงข้ึน  

มาตรการจดัการความเส่ียง บริษทัฯ เจรจากบั supplier ต่างประเทศ ให้เร่งการผลิตสินคา้  เพ่ือให้สามารถ
จองเรือไดล่้วงหนา้และมีตวัเลือกของสายเรือมากข้ึนรวมถึงการเปล่ียนไปใชก้ารขนส่งทางบก 
3.     สภาพคล่องทางการเงินลดลง  

ความเส่ียง  จากสถานการณ์ COVID-19 ท่ีระบาดไปทัว่โลก ท าให้ปริมาณสายเรือและตูค้อนเทนเนอร์ ไม่
พอเพียงต่อความตอ้งการของผูส่้งออกทั่วโลก บริษทัฯจึงไม่สามารถส่งออกสินคา้ไดท้ันภายในก าหนด ส่งผลให้
ไดรั้บช าระค่าสินคา้ล่าชา้ 

มาตรการจดัการความเส่ียง ขอความร่วมมือกบัลูกคา้หากสินคา้ผลิตเสร็จเร็วกวา่ก าหนด  ขอทยอยส่งออก
ทนัที เพื่อหลีกเล่ียงปัญหาการความตอ้งการตูค้อนเทนเนอร์ปริมาณมากๆในเวลาเดียวกนั  
4.     ความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนสกลุเงินดอลล่าร์สหรัฐต่อบาทไทย 

ความเส่ียง  เน่ืองจากในปี 2563 อตัราแลกเปล่ียนสกลุเงินดอลล่าร์สหรัฐต่อบาทไทยแขง็ค่าข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
หากอตัราแลกเปล่ียนดอลล่าร์สหรัฐต่อบาทไทยแข็งค่าข้ึนอีก จะส่งผลกระทบต่อรายไดข้องบริษทัฯจากการส่งออก
สินคา้  

มาตรการจดัการความเส่ียง บริษทัฯ มีการติดตามบทวิเคราะห์และข่าวสารเก่ียวกบัสภาพเศรษฐกิจการ 
เมืองทั้งในประเทศและต่างประเทศ  เพ่ือใชเ้ป็นขอ้มูลในการจองอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้เพ่ือลด
ความเส่ียงจากการผนัผวน 
ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์
1.      ความเขม้งวดในการปล่อยสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัจากธนาคาร 

ความเส่ียง  การอนุมติัสินเช่ือจากธนาคารมีความเขม้งวดมากข้ึน ส่งผลให้ลูกคา้บางรายกูไ้ม่ผ่านและบาง
รายไดรั้บการอนุมติัวงเงินสินเช่ือไม่เพียงพอส าหรับการซ้ือบา้น 
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มาตรการจดัการความเส่ียง บริษัทฯ ให้ค  าแนะน าและช่วยลูกค้ายื่นกู้ซ้ือบ้านในหลากหลายธนาคาร 
รวมถึงแนะน าใหห้าผูกู้ร่้วมเพ่ือเพ่ิมโอกาสท่ีจะไดรั้บอนุมติัสินเช่ือจากทางธนาคาร 
2.    ความตอ้งการซ้ือท่ีอยูอ่าศยัลดลง  

ความเส่ียง  เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ประชาชนส่วนใหญ่มุ่งเนน้เก็บเงินเพ่ือใช้
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน ท าใหค้วามตอ้งการซ้ือท่ีอยูอ่าศยัลดลง 

มาตรการจดัการความเส่ียง  บริษทัฯท าโปรโมชัน่พิเศษ เพ่ือส่งเสริมการขายในช่วง COVID-19 
2.2.2 ความเส่ียงต่อการลงทุนของผูถื้อหลกัทรัพย ์

ความเส่ียงจากการท่ีบริษทัฯ มีขาดทุนสะสมซ่ึงอาจส่งผลกระทบตอ่การจ่ายเงินปันผล 
ความเส่ียง  งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯ มีผลขาดทุนสะสมจ านวน 297.24 ลา้น

บาท (งบเฉพาะกิจการ)โดยหากบริษทัฯ ยงัมีผลขาดทุนสะสมก็จะไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้กบัผูถื้อหุ้นได้ตาม
นโยบายการจ่ายเงินปันผลท่ีบริษทัฯก าหนดไวจ้นกวา่ผลขาดทุนสะสมจะหมดไป 

มาตรการจดัการความเส่ียง บริษทัฯ จะตอ้งมีผลด าเนินการท่ีมีก าไรสุทธิให้ได้อย่างต่อเน่ือง เพื่อลดผล
ขาดทุนสะสมใหห้มดไปและมีก าไรท่ีจะสามารถจ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้ไดต้ามนโยบายการจ่ายเงินปันผล  

2.2.3 ความเส่ียงต่อการลงทุนในหลกัทรัพยต์่างประเทศ -ไม่มี - 
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3.  การขบัเคล่ือนธุรกิจเพ่ือความยัง่ยนื 
3.1 นโยบายและเป้าหมายการจดัการดา้นความยัง่ยนื 

บริษทัฯ ด าเนินธุรกิจอยา่งมีจริยธรรม เพ่ือเพ่ิมมูลค่าและผลตอบแทนสูงสุดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้และสร้างประโยชน์ใหก้บัสงัคมชุมชน 
ส่ิงแวดลอ้มรวมถึงผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของบริษทัในระยะยาวอยา่งย ัง่ยนื 

3.2  การจดัการผลกระทบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ 
3.2.1 ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ 

กิจกรรมหลกั (Primary activities) 
1. การตลาดและการขาย 
 

ฝ่ายขายส ารวจความตอ้งการของลูกคา้ และน าเสนอสินคา้ตามความตอ้งการ  โดยมุ่งเนน้
สินคา้ท่ีทนัสมยั มีคุณภาพ ในราคาท่ีแข่งขนักบัตลาดโลกได ้ 

2. การจดัหาวตัถุดิบ  
 

ฝ่ายจดัซ้ือจดัหาวตัถุดิบจากผูผ้ลิตวตัถุดิบจากทั้งต่างประเทศและในประเทศท่ีไดคุ้ณภาพ 
ราคายติุธรรม และขนส่งมายงัโรงงานเพ่ือเตรียมการผลิต รวมถึงการจดัหาเคร่ืองจกัร
เทคโนโลยท่ีีเอ้ือต่อการท างาน 

3. การผลิต 
 

ฝ่ายโรงงานด าเนินการผลิตสินคา้ท่ีไดคุ้ณภาพ  ให้เสร็จทนัเวลาส่งมอบ โดยมีฝ่าย 
compliance ดูแลดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัของพนกังาน ในระหวา่งการท างาน 

4.การบริการหลงัการขาย 
 

กรณีมีปัญหาทางฝ่ายขายจะประสานงานเพ่ือแกไ้ขปัญหาอยา่งทนัที  พร้อมรับฟังความ
คิดเห็น ขอ้เสนอแนะจากลูกคา้ 

กิจกรรมสนบัสนุน (Support activities) 
1. ฝ่ายบญัชีและการเงิน ดูแลในดา้นการจ่าย-รับช าระเงิน และจดัท างบการเงิน 
2. ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล    ดูแลในดา้นการสรรหาคดัเลือก  ฝึกอบรม  พฒันาพนกังาน  
3. ฝ่ายคอมพิวเตอร์ ดูแลในดา้น hardware software network  โปรแกรมและอุปกรณ์ IT ต่างๆในองคก์ร เพื่อ

สนบัสนุนการด าเนินงานของบริษทัฯ 
 

3.2.2 การวเิคราะห์ผูมี้ส่วนไดเ้สียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ 
กลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สีย ความคาดหวงั การตอบสนอง 

ผูมี้ส่วนไดเ้สียภายในองคก์ร 
ผูถื้อหุ้น บริษทัฯจะมีความมัน่คงเติบโตอยา่ง

ต่อเน่ือง มีผลตอบแทนท่ีดี มีการก ากบั
ดูแลกิจการอยา่งโปร่งใส 

บริษทัฯจ่ายเงินปันผล โดยค านึงถึงกระแสเงินสดและการ
ลงทุนในอนาคต   มีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งโปร่งใสและ
ก ากบัดูแลกิจกรรมอยา่งเป็นธรรมตรวจสอบได ้

พนกังาน จะปรับข้ึนค่าจา้งเงินเดือนและมี
สวสัดิการท่ีเหมาะสมสภาพแวดลอ้ม
ในการท างานน่าอยู ่
 

พนกังานไดรั้บผลตอบแทนและสวสัดิการต่างๆอยา่ง
เหมาะสมและเป็นธรรม โดยค านึงถึงสภาวะเศรษฐกิจ
และผลประกอบการ และค านึงถึงความปลอดภยัต่อชีวิต
สุขภาพและทรัพยสิ์นของพนกังาน 

ผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอกองคก์ร 
ลูกคา้ ไดรั้บสินคา้ท่ีมีคุณภาพถูกตอ้งและ

ราคาเป็นธรรม 
ผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพ  
ใชเ้ทคโนโลยท่ีีทนัสมยัในการผลิตเพื่อให้ผลิตภณัฑมี์
ความแตกต่างจากคู่แข่งและการส่งมอบสินคา้ตรงตาม
เวลาท่ีลูกคา้ก าหนด 

คู่คา้ ปฏิบติัตามขอ้ตกลงและเง่ือนไขอยา่ง
เป็นธรรม 

ยดึมัน่และปฏิบติัตามขอ้ตกลงและเง่ือนไขทางการคา้มี
การสร้างสมัพนัธภาพและความเขา้ใจท่ีดีต่อกนัและมี
นโยบายการจดัซ้ือท่ีชดัเจนไม่เลือกปฏิบติั 
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กลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สีย ความคาดหวงั การตอบสนอง 
เจา้หน้ี ปฏิบติัตามขอ้ตกลงและเง่ือนไขของ

สญัญา 
ยดึมัน่ในสญัญาและเง่ือนไขต่างๆท่ีตกลงกนัไวอ้ยา่ง
เคร่งครัดในการช าระคืนหน้ีเงินกูย้มืดอกเบ้ียและมีความ
รับผิดชอบในหลกัประกนัต่างๆหากเกิดกรณีท่ีไม่
สามารถปฎิบติัตามเง่ือนไขแห่งสญัญาท่ีตกลงกนัไวไ้ด้
บริษทัจะแจง้ให้เจา้หน้ีทราบล่วงหนา้เพ่ือร่วมพิจารณาหา
แนวทางแกไ้ขปัญหา 

คู่แข่ง แข่งขนัทางการคา้อยา่งเป็นธรรมและ
โปร่งใส 

แข่งขนัอยา่งเป็นธรรมไม่ใส่ร้ายป้ายสีไม่โจมตีคู่แข่ง 

หน่วยงานภาครัฐ ปฎิบติัตามระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง
ให้ความร่วมมือต่างๆแก่ภาครัฐ 

ปฎิบติัตามระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งในทุกๆดา้นจ่าย
ภาษีอยา่งครบถว้นตรงเวลาเปิดเผยขอ้มูลอยา่งโปร่งใส
ตามท่ีกฎหมายก าหนด 

ชุมชนและสงัคม เป็นมิตรท่ีดีต่อกนั บริหารจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มในชุมชนอยา่งเหมาะสม 
 

3.3 การจดัการดา้นความยัง่ยนืในมิติส่ิงแวดลอ้ม 
3.3.1 นโยบายและแนวปฏิบติัดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
นโยบาย :  บริษทัฯมีนโยบายในการจดัการคุณภาพน ้ าท้ิงของโรงงานใหไ้ดม้าตรฐานตามประกาศกระทรวง

อุตสาหกรรมโดยมีการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก 
แนวปฎิบติั :  บริษทัฯไม่มีน ้ าเสียจากขบวนการผลิต จะมีเฉพาะน ้ าใชจ้ากพนกังาน ซ่ึงน ้ าใชจ้ะถูกส่งไปท่ีบ่อ

พกั และมีการสุ่มตววจค่า pH ก่อนปล่อยท้ิงอยา่งสม ่าเสมอ 
3.3.2 ผลการด าเนินงานดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
ผลการด าเนินงาน : บริษทัฯมีใบรับรองผา่นการตรวจคุณภาพน ้ าท้ิง ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 

เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าท้ิงจากโรงงาน  
3.4  การจดัการความยัง่ยนืในมิติสงัคม 

3.4.1 นโยบายและแนวปฏิบติัดา้นสงัคม 
นโยบาย : บริษทัฯมุ่งเนน้เร่ืองการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยการปฏิบติัต่อแรงงานอยา่งเป็นธรรมและเสมอ

ภาพ และสถิติอุบติัเหตุระหวา่งการท างานเป็น 0 
แนวปฎิบติั : มีกฎเกณฑ์ การปฏิบติัการใชแ้รงงานเก่ียวกบัสภาพการจา้งและสภาพการท างาน เช่น ค่าจา้ง 

ชัว่โมงท างาน วนัหยดุ และความปลอดภยัในการท างาน การมีมาตรฐานแรงงาน เพ่ือให้แรงงานไดรั้บการคุม้ครอง
อย่างทัดเทียมเสมอภาค ก่อให้เกิดคุณภาพชีวิต มีความปลอดภยั มีแรงงานสัมพนัธ์ท่ีดี และมีขวญัก าลงัใจในการ
ท างาน   

3.4.2 ผลการด าเนินงานดา้นสงัคม 
ผลการด าเนินงาน : บริษทัฯไดรั้บมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2563)   และสถิติอุบติัเหตุระหวา่งการ

ท างานในปี 2563  บริษทั คาสเซ่อร์พีคโฮลด้ิงส์ จ ากดั (มหาชน) 4 คร้ัง บริษทั ซี.พี.จี.การ์เมนท ์จ ากดั 6 คร้ัง 



 

11 บริษทั คาสเซ่อร์พีคโฮลด้ิงส์ จ ากดั (มหาชน) รายงานประจ าปี / แบบ  56-1 One Report 

4. การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ (Management Discussion and Analysis: MD&A) 
4.1  วเิคราะห์การด าเนินงานและฐานะทางการเงิน การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญั ปัจจยัท่ีเป็นสาเหตุหรือมีผลต่อฐานะ

การเงิน การด าเนินงาน หรือการเปล่ียนแปลงดงักล่าวในช่วงปีท่ีผา่นมา  
ภาพรวมของการด าเนินธุรกิจและการเปล่ียนแปลงท่ีมีนยัส าคญั (Overview) 
กลุ่มธุรกิจเส้ือผา้ส าเร็จรูปมีรายไดร้วมจากการขายมีจ านวน 1,219,828,873.45 บาท เปรียบเทียบกบัในปี 2562 จ านวน 

1,458,770,440.51 บาท ลดลง  238,941,567.06 บาท หรือลดลง ร้อยละ 16.38 เน่ืองจากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19     
ท าให้ลูกคา้จากประเทศสหรัฐอเมริกาและสหภาพยโุรปยกเลิกค าสั่งซ้ือบางส่วน และค าสั่งซ้ือส่วนใหญ่ถูกเล่ือนก าหนดการ
ส่งออกจากการปิดประเทศ ในดา้นวตัถุดิบ บริษทัฯตอ้งเร่งน าเขา้วตัถุดิบล่วงหนา้จากประเทศท่ีมีการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส 
COVID-19 ท่ีรุนแรง แต่ก็ยงัมีวตัถุดิบบางส่วนท่ีน าเขา้มาล่าชา้จากการปิดประเทศกะทนัหนัหรือบริษทัคู่คา้หยดุการผลิต จึงตอ้ง
มีการปรับแผนการผลิตใหเ้หมาะสมตามสถานการณ์ นอกจากนั้นในช่วงปลายปี บริษทัฯประสบปัญหาขาดแคลนตูข้นส่งสินคา้
และค่าระวางเรือท่ีเพ่ิมข้ึน  ท าใหสิ้นคา้ท่ีเตรียมส่งออก ไม่สามารถส่งออกไดต้ามก าหนด อยา่งไรก็ตามในปี 2563 บริษทัฯ ยงัคง
สามารถด าเนินการผลิตตามปกติตลอดปีและไม่มีพนกังานของบริษทัฯติดเช้ือไวรัส COVID-19 อีกทั้งบริษทัฯยงัไดรั้บความ
ช่วยเหลือจากสถานบันการเงินในการขยายระยะเวลาช าระคืนหน้ี ปรับลดอตัราดอกเบ้ีย สินเช่ือพิเศษ และความช่วยเหลือ
ทางดา้นภาษีจากรัฐบาล โดยลดอตัราภาษีเงินไดห้ัก ณ ท่ี จ่าย จากอตัราร้อยละ 3 เหลืออตัราร้อยละ 1.5 ตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 
2563 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 

ทางด้านกลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มีรายได้รวมจากการขายในปี 2563 จ านวน 112,017,000.00 บาท 
เปรียบเทียบกับปี 2562 จ านวน 93,528,040.00 บาท เพ่ิมข้ึน 18,488,960.00 บาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 19.77 จากยอดขายบ้าน
โครงการสิวารัตน์ 9 ,10 และ 11 ท่ีเพ่ิมข้ึน จากมาตรการดา้นภาษีอากรและค่าธรรมเนียมท่ีรัฐบาลช่วยเหลือภาคอสงัหาริมทรัพย์
ต่อเน่ืองจากปีก่อน คือการลดภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง การลดค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธ์ิจาก 2%  เหลือ 0.01%  การลด
ค่าธรรมเนียมจดจ านองจาก 1% เหลือ 0.01% ส าหรับท่ีอยู่อาศัยใหม่ราคาไม่เกิน 3ล้านบาทต่อหน่วย อีกทั้ งบริษทัฯจัดท า
โปรโมชัน่ส่งเสริมการขายแบบพิเศษ 

บริษทั คาสเซ่อร์พีคโฮลด้ิงส์ จ ากดั (มหาชน)  ถือหุ้นร้อยละ 41  ของทุนจดทะเบียนในบริษทั อุตสาหกรรมเยื่อและ
กระดาษคาสเซ่อร์พีค จ ากดั (บริษทัร่วม) โดยบริษทัร่วมดงักล่าวไดล้งทุนใน Yueyang Fengli Pulp and Paper Industry Co., Ltd. 
(Yueyang Fengli)  ซ่ึงท าธุรกิจเก่ียวกบัผลิตเยื่อและกระดาษในมณฑลหูหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน สืบเน่ืองจากปี 2562 
Yueyang Fengli ไดรั้บค าสั่งจากหน่วยงานราชการให้หยดุการผลิตจากนโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้ม จนกระทัง่ปี 2563 มีการแพร่
ระบาดอยา่งต่อเน่ืองของเช้ือไวรัส COVID-19 ในประเทศจีน ท าใหก้ารยืน่หนงัสือเพ่ือขอเจรจากบัหน่วยงานราชการจีนเพ่ือขอ
เปิดการผลิตจึงถูกชะลอออกไป จากสถานการณ์ดงักล่าว ผูบ้ริหารจึงประเมินมูลคา่ท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยแ์ละบนัทึก
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนส าหรับเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัร่วมทางออ้มในปี 2563 จ านวน 24,415,418.00 บาท 
  ค าอธิบายแบ่งตามลกัษณะการประกอบกิจการดงัน้ี 

กลุ่มธุรกิจเส้ือผา้ส าเร็จรูป 
มีรายไดร้วมจากการขายมีจ านวน 1,219,828,873.45 บาท เปรียบเทียบกบัในปี 2562 จ านวน 1,458,770,440.51 บาท 

ลดลง 238,941,567.06 บาท หรือลดลงร้อยละ 16.38 เน่ืองจากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 ท าใหลู้กคา้จากประเทศ
สหรัฐอเมริกาและสหภาพยโุรปยกเลิกค าสั่งซ้ือบางส่วน และค าสั่งซ้ือส่วนใหญ่ถูกเล่ือนก าหนดการส่งออกจากการปิดประเทศ    
ดา้นตน้ทุนขายในปี 2563 มีจ านวน 1,071,924,922.56  บาท คิดเป็นร้อยละ 87.88 ของรายไดจ้ากการขาย เปรียบเทียบกบัตน้ทุน
ขายในปี 2562 จ านวน 1,290,947,268.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 88.50 ของรายไดจ้ากการขาย  ตน้ทุนแรงงานของบริษทัฯลดลง
จากจ านวนพนักงานท่ีลดลงจากการนโยบายในการรับพนักงานเขา้ใหม่ท่ีเขม้งวด และมีแรงงานต่างชาติท่ีครบก าหนดกลบั
ประเทศ เพ่ือท าเร่ืองขอต่อใบอนุญาตท างาน ไม่สามารถกลบัมาท างานยงับริษทัฯได ้ ในดา้นวตัถุดิบ บริษทัฯตอ้งเร่งน าเขา้
ล่วงหนา้จากต่างประเทศท่ีมีการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 ท่ีรุนแรง แต่ก็ยงัมีวตัถุดิบบางส่วนท่ีน าเขา้มาล่าชา้จาก
การปิดประเทศกะทนัหันหรือบริษทัคู่คา้หยดุการผลิต  ค่าใชจ่้ายขายและบริหารในปี 2563 จ านวน 129,697,755.87 บาท เม่ือ
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เปรียบเทียบกบั ปี 2562 จ านวน 149,094,368.87  บาท   ลดลง 19,396,613.00 บาทหรือลดลง ร้อยละ 13.01  ค่าใชจ่้ายขายและ
บริหารท่ีเพ่ิมข้ึนจากท่ีบริษทัฯซ้ือประกนัการส่งออกเพ่ิมข้ึน จ านวน 784,000.04 บาท และค่าชดเชยเกษียณอายเุพ่ิมข้ึนจ านวน 
1,666,800 บาท ค่าใชจ่้ายขายและบริหารท่ีลดลงมาจากค่าใชจ่้ายชดเชยเกษียณอายรุอตดัลดลง จ านวน6,907,118 บาท  ค่าระวาง
ส่งออกโดยเคร่ืองบินลดลงจ านวน1,462,416.23 บาท และค่าเส่ือมราคาสินทรัพยท่ี์ลดลง จ านวน 10,620,800.05 บาท จากการ
ประเมินราคาท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างใหม่และได้เปล่ียนแปลงประมาณการอายุการใชป้ระโยชน์ท่ีคงเหลือของส่ิงปลูกสร้าง 
ส่งผลใหมี้ก าไรจากการด าเนินงานในปี 2563 จ านวน 37,178,798.34  บาท เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2562 มีก าไรจากการด าเนินงาน 
จ านวน 35,538,278.37 บาท ก าไรจากการด าเนินงานเพ่ิมข้ึนจ านวน  1,640,519.97 บาท อยา่งไรก็ตามบริษทัฯมีผลขาดทุนสุทธิ
ในปี 2563 จ านวน 15,236,488.98 บาท เม่ือเปรียบเทียบกับปี 2562 จ านวน 205,942,034.14 บาท ขาดทุนสุทธิลดลงจ านวน  
190,705,545.16 บาท เน่ืองจากผูบ้ริหารจึงประเมินมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยแ์ละบนัทึกผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี
คาดว่าจะเกิดข้ึนส าหรับเงินให้กู้ยืมแก่บริษทัร่วมทางออ้มในปี 2563 จ านวน 24,415,418.00 บาทและบริษทัร่วมในปี 2562 
จ านวน 205,915,000.00 บาท 

กลุ่มบริษทัธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์
มีรายไดร้วมจากการขายในปี 2563 จ านวน 112,017,000.00 บาท เปรียบเทียบกบัปี 2562 จ านวน 93,528,040.00 บาท 

เพ่ิมข้ึน 18,488,960.00 บาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 19.77 จากยอดขายบา้นโครงการสิวารัตน์ 9 ,10 และ 11 ท่ีเพ่ิมข้ึนจากมาตรการ
ดา้นภาษีอากรและค่าธรรมเนียมท่ีรัฐบาลช่วยเหลือภาคอสงัหาริมทรัพยต์่อเน่ืองจากปีก่อน คือการลดภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 
การลดค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธ์ิจาก 2%  เหลือ 0.01%  การลดค่าธรรมเนียมจดจ านองจาก 1% เหลือ 0.01% ส าหรับท่ีอยู่
อาศยัใหม่ราคาไม่เกิน 3ลา้นบาทต่อหน่วย และบริษทัฯจดัท าโปรโมชัน่ส่งเสริมการขายแบบพิเศษอีกดว้ย  ดา้นตน้ทุนขายในปี 
2563 มีจ านวน  73,464,892.58 บาท คิดเป็นร้อยละ 65.58 ของรายไดจ้ากการขาย เปรียบเทียบกบัตน้ทุนขายใน ปี 2562 จ านวน 
70,685,705.85 บาท คิดเป็นร้อยละ 75.58 ของรายได้จากการขาย สัดส่วนตน้ทุนขายท่ีลดลงเกิดจากบริษทัย่อยในกลุ่มเป็นผู ้
รับจ้างก่อสร้าง ท าให้สามารถควบคุมตน้ทุนได้ดีข้ึน  ค่าใช้จ่ายขายและบริหารในปี 2563 จ านวน 40,014,968.22 บาท เม่ือ
เปรียบเทียบกับในปี 2562 จ านวน  38,240,936.15  บาท   เพ่ิมข้ึน  1,774,032.07 บาท  หรือเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 4.64  ท าให้ผล
ประกอบการกลุ่มธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพยใ์นปี 2563 มีผลขาดทุนสุทธิจ านวน 2,754,238.50 บาท เปรียบเทียบกบัในปี 2562 
มีผลขาดทุนสุทธิจ านวน 17,482,387.84 ขาดทุนสุทธิลดลง  14,728,149.34 บาท 

4.2   อธิบายปัจจยัหรือสถานการณ์ท่ีอาจมีผลต่อฐานะการเงินหรือการด าเนินงานอยา่งมีนยัส าคญัในอนาคต 
ในปี 2564 ผูบ้ริหารคาดการณ์ยอดขายในกลุ่มธุรกิจเส้ือผา้ส าเร็จรูปเพ่ิมข้ึนจากปี 2563 จากประเทศสหรัฐอเมริกาและ

สหภาพยุโรปมีการระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 ลดลงและมีการฉีดวคัซีนป้องกนัให้แก่ประชาชนเพ่ิมข้ึน อยา่งไรก็ตาม
ค่าใชจ่้ายๆคาดว่าจะเพ่ิมข้ึนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 ในประเทศไทย และปัญหาขาดแคลนตู ้
สินคา้ส่งออกจากเรือ  

ทางดา้นกลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย ์บริษทัฯมีนโยบายเพ่ิมช่องทางดา้นการตลาดใหม่ๆ อย่างต่อเน่ือง เพ่ือท าการ
กระตุน้ยอดขายกบัโครงการปัจจุบนัท่ีก่อสร้างแลว้เสร็จและอยูร่ะหวา่งก่อสร้างเพ่ือให้ทนัตามก าหนดเวลาท่ีรัฐบาลช่วยเหลือ
ภาคอสังหาริมทรัพย ์  เช่น การลดค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธ์ิจาก 2%  เหลือ 0.01%  และลดค่าธรรม เนียมจดจ านองจาก 
1% เหลือ 0.01 ถึงวนัท่ี 31ธนัวาคม 2564 
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4.3 ขอ้มูลจากงบการเงินและอตัราส่วนทางการเงิน 
(1) ตารางสรุปงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั  

                                                                                                                              หน่วย : บาท  

 งบการเงินรวม     งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2563 2562 2561 2563 2562 2561 

สินทรัพยห์มุนเวียน 765,567,278.21  709,277,593.83 1,046,887,330.15 429,955,251.25  447,499,752.73 732,214,647.46 

สินทรัพยร์วม 1,428,814,048.69  1,214,127,805.73        1,566,051,259.11  1,099,022,209.34  1,021,689,442.50        1,327,947,763.81          

หน้ีสินหมุนเวียน 605,836,541.56  519,279,564.16 666,928,983.61                   542,452,706.71  510,028,856.85 588,885,083.95 

หน้ีสินรวม 779,824,966.02  652,818,815.15                   777,426,964.55                   638,530,660.46  588,217,290.08 654,001,712.04 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 648,989,082.67  561,308,990.58                   788,624,294.56         460,491,548.88  433,472,152.42 673,946,051.77 

มูลค่าตามบญัชีต่อหุน้ 16.22  14.03 19.72 11.51  10.84 16.85 

รายไดจ้ากการขาย 1,331,845,873.45  1,552,298,480.51  1,590,150,059.76  741,021,168.03  913,890,071.79   946,779,294.84  

รายไดร้วม 1,351,573,683.06  1,569,578,313.40  1,595,921,395.48  757,344,904.53     926,858,296.11  964,530,037.33  

ก าไรขั้นตน้ 186,456,058.31  190,665,505.86  203,983,704.00  75,076,930.31  100,412,692.12  107,498,186.07  

ก าไร(ขาดทุน)จากการด าเนินงาน 36,471,143.83      20,610,033.73       15,054,082.17  1,800,541.88      (3,726,633.50)  (7,276,117.96) 

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ (17,990,727.48) (223,424,421.98)  (6,730,417.04) (48,211,041.64) (236,312,865.35)  (31,192,445.13) 

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ/หุน้ (0.45)         (5.59)          (0.17) (1.21)                 (5.91)                 (0.78) 
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 (2)  อตัราส่วนทางการเงิน 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั 

  2563               
1.26  

2562 2561 2563 2562 2561 

อตัราส่วนสภาพคล่อง 
               0.37  

  
  
  
  

 - อตัราส่วนสภาพคล่อง  (เท่า)  1.26  1.37 1.57  0.79  0.88 1.24 

 - อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)  0.37  0.43 0.42  0.22  0.26 0.28 

 - อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)  0.05  0.29 (0.09)  0.01  0.12 (0.16) 

 - อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหน้ีการคา้ (เท่า)  7.19  6.51 7.24  6.26  6.20 7.65 

 - ระยะเก็บหน้ีเฉล่ีย (วนั)  50.09  55.28 49.76  57.47  58.06 47.08 

 -อตัราส่วนหมุนเวยีนสินคา้คงเหลือ (เท่า)  17.49  19.43 19.52  24.57  37.94 52.90 

 - ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย (วนั)  20.59  18.52 18.44  14.65  9.49 6.80 

 - อตัราส่วนหมุนเวยีนเจา้หน้ี (เท่า)  28.93  24.40 22.40  29.29  19.73 17.98 

 - ระยะเวลาช าระหน้ี (วนั)  12.45  14.76 16.07  12.29  18.25 20.02 

 - Cash Cycle (วนั)  58.23  59.05 52.13  59.82  49.30 33.86 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร 
               2.74   - อตัราก าไรขั้นตน้ %  14.00  12.28 12.83  10.13  10.99 11.35 

 - อตัราก าไรจากการด าเนินงาน %  2.74  1.33 0.95  0.24  (0.41) (0.77) 

 - อตัราก าไรอ่ืน %  1.46  1.10 0.36  2.16  1.40 1.84 

 - อตัราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร %  80.20  847.96 (366.69)  267.95  (1,780.57) 1,171.38 

 - อตัราก าไรสุทธิ %  (1.33) (14.23) (0.42)  (6.37) (25.50) (3.23) 

 - อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ %  (2.97) (33.10) (0.85)  (10.79) (42.68) (4.52) 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 

 - อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ %  (1.36) (16.07) (0.44)  (4.55) (20.11) (2.41) 

 - อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร % 1.07 (43.90) 6.47  (11.31) (75.99) (1.22) 

 - อตัราการหมุนเวยีนของสินทรัพย ์ (เท่า)  1.02  1.13 1.05  0.71  0.79 0.75 

อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายการเงิน        

 - อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า)  1.20  1.16 0.99  1.39  1.36 0.97 

 - อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบ้ีย (เท่า)  2.37  6.65 (0.73)  1.21  3.31 (1.97) 

 - อตัราส่วนความสามารถช าระภาระ
ผกูพนั 

(เท่า)  0.59  1.99 (0.98)  0.13  0.80 (1.93) 
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ผลการด าเนินงานและความสามารถในการท าก าไร (Results of Operations) 
อตัราก าไรขั้นตน้ (Gross profit ratio)  ของงบการเงินรวมในปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 14.00   ปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 

12.28 และงบการเงินเฉพาะกิจการในปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 10.31 ปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 10.99   แมว้า่บริษทัฯมีรายไดร้วมจาก
การขายลดลงจากการถูกยกเลิกค าสั่งซ้ือ แต่บริษทัฯควบคุมตน้ทุนดา้นแรงงาน และวตัถุดิบไดอ้ยา่งดี ส่งผลให้ในปี 2563 อตัรา
ก าไรขั้นตน้งบการเงินรวมเพ่ิมข้ีนและในงบการเงินเฉพาะกิจการลดลงเล็กนอ้ย อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (Operating profit 
ratio) ของงบการเงินรวมในปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 2.74   ปี 2562  คิดเป็นร้อยละ 1.33   และงบการเงินเฉพาะกิจการในปี 2563  
คิดเป็นร้อยละ 0.24  ปี 2562 คิดเป็นร้อยละ (0.41) อตัราส่วนในปี 2563  ดีกวา่ในปี 2562 จากค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารท่ี
ลดลง อตัราก าไรสุทธิ (Net profit ratio) ของงบการเงินรวมในปี 2563   คิดเป็นร้อยละ (1.33) ปี 2562  คิดเป็นร้อยละ (14.23) 
และงบการเงินเฉพาะกิจการในปี 2563  คิดเป็นร้อยละ (6.37) ปี 2562 คิดเป็นร้อยละ (25.50)  และอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น 
(ROE) ของงบการเงินรวมในปี 2563 คิดเป็นร้อยละ (2.97) ปี 2562 คิดเป็นร้อยละ (33.10) และงบเฉพาะกิจการในปี 2563 คิด
เป็นร้อยละ (10.79)  ปี 2562 คิดเป็นร้อยละ (42.68)  เน่ืองจากบริษทัฯมีการบันทึกผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน
ส าห รับเงินให้กู้ยืมแก่บ ริษัท ร่วมทางอ้อมในปี  2563 จ านวน 24,415,418.00 บาทและบริษัท ร่วมในปี  2562 จ านวน 
205,915,000.00 บาท 

ความสามารถในการบริหารทรัพยสิ์น 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(ROA) จากงบการเงินรวมในปี  2563  คิดเป็นร้อยละ (1.36)  ในปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 

(16.07) และงบการเงินเฉพาะกิจการในปี 2563 คิดเป็นร้อยละ (4.55) ในปี 2562  คิดเป็นร้อยละ (20.11) แสดงให้เห็นวา่บริษทัฯ
ไดน้ าสินทรัพยท่ี์มีอยูไ่ปใชใ้นการด าเนินงานยงัไม่ดีเท่าท่ีควร อตัราการหมุนเวียนของทรัพยสิ์น (Total asset turnover) จากงบ
การเงินรวมในปี 2563 คิดเป็น 1.02 เท่า ในปี 2562 คิดเป็น 1.13  เท่า  และงบการเงินเฉพาะกิจการในปี 2563  คิดเป็น 0.71 เท่า  
ปี 2562 คิดเป็น 0.79 เท่า และอตัราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา้ (Receivables turnover) จากงบการเงินรวม ในปี 2563 คิดเป็น 
7.19 เท่า  ในปี 2562  คิดเป็น 6.51  เท่า  และงบการเงินเฉพาะกิจการ  ในปี 2563 คิดเป็น 6.26 เท่า ในปี 2562 คิดเป็น 6.20 เท่า 
ซ่ึงมีระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ียของงบการเงินรวมในปี 2563 จ านวน 50.09 วนัในปี 2562 จ านวน 55.28 วนั  และงบการเงินเฉพาะ
กิจการในปี 2563  จ านวน 57.47 วนั  ปี 2562 จ านวน 58.06 วนั แสดง ให้เห็นวา่บริษทัฯสามารถจดัเก็บเงินจากการขายไดใ้น
ระยะเวลาใกลเ้คียงกนั 

งบแสดงฐานะการเงินของงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีสินทรัพยร์วม
จ านวน 1,428,814,048.69 บาท และ 1,214,127,805.73 บาท ตามล าดบั เพ่ิมข้ึน 214,686,242.96 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 17.68 
โดยมีรายละเอียดรายการท่ีส าคญัดงัน้ี  
 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืนในงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีจ านวน 

173,494,573.77 บาท และ 212,584,075.47 บาทตามล าดบั ลดลง 39,089,501.70 หรือคิดเป็นร้อยละ 17.92 เน่ืองจาก
ปลายปี 2563 ขาดแคลนตูข้นสินคา้ไปต่างประเทศ ท าใหสิ้นคา้ท่ีบริษทัฯเตรียมส่งออกถูกเล่ือนออกไปส่งออกในปี 2564 

 สินคา้คงเหลือในกลุ่มธุรกิจผลิตเส้ือผา้ส าเร็จรูปในงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
จ านวน 347,628,150.74  บาท และ 235,404,613.47 บาท ตามล าดบั เพ่ิมข้ึน 112,223,537.27  หรือร้อยละ 47.67  จาก
สินคา้ท่ีบริษทัฯเตรียมส่งออกถูกเล่ือนออกไปส่งออกเน่ืองจากขาดแคลนตูข้นสินคา้ 

 สินคา้คงเหลือในกลุ่มธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพยใ์นงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2562 มีจ านวน 183,554,633.98  บาท และ 211,703,726.97 บาท ตามล าดบั ลดลง 28,149,092.99 หรือคิดเป็นร้อยละ 
13.30 เน่ืองจากจ านวนบา้นพร้อมขายในโครงการปัจจุบนัลดลงและมีการชะลอการเปิดโครงงานใหม่จากสถานการณ์ 
COVID-19 

 ท่ี ดิน อาคารและอุปกรณ์ในงบการเงินรวม ณ วัน ท่ี  31 ธันวาคม 2563 และวันท่ี  31 ธันวาคม 2562 มีจ านวน                            
469,183,126.34  บาท และ 359,976,812.88บาท ตามล าดับ เพ่ิมข้ึน 109,206,313.46 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 30.34 
เน่ืองจากบริษทัฯมีการตีราคาท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างใหม่  
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 สินทรัพย์สิท ธิการใช้ในงบการเงินรวม ณ  วัน ท่ี  31 ธันวาคม 2563 และวัน ท่ี  31 ธันวาคม 2562 มีจ านวน                                        
41,630,389.24 บาท และ 0.00 บาท ตามล าดบั จากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 เร่ืองสัญญาเช่า
มาใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 

 

รายละเอียดการวเิคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้อยูใ่นหมายเหตุประกอบงบขอ้ท่ี 7  
        สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุนของบริษทั 

 แหล่งท่ีมาและใชไ้ปของเงินทุน 
กลุ่มธุรกิจผลิตเส้ือผา้ส าเร็จรูปบริษทัไม่มีการเปล่ียนแปลงของแหล่งเงินทุนท่ีมาและใชไ้ปจากการด าเนินการอยา่งมี

นยัส าคญั  ทั้งลูกคา้และผูจ้  าหน่ายวตัถุดิบเป็นกลุ่มท่ีบริษทัด าเนินธุรกิจร่วมกนัมานาน  มีความสมัพนัธ์อนัดี  
โครงสร้างเงินทุน  
บริษทัฯมีหน้ีสินในสัดส่วนท่ีน้อยกว่าส่วนของผูถื้อหุ้น โดยอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (Debt to equity 

ratio) ของงบการเงินรวมในปี 2563 คิดเป็น 1.20 เท่า ในปี 2562 คิดเป็น 1.16 เท่า และ ในงบการเงินเฉพาะกิจการในปี 2563  คิด
เป็น 1.39 เท่า และในปี 2562 คิดเป็น 1.36 เท่า 

ความเพียงพอของสภาพคล่อง 
บริษทัฯ มีอตัราส่วนสภาพคล่อง (Current ratio) ของงบการเงินรวมในปี 2563  คิดเป็น 1.26 เท่า ในปี 2562 คิดเป็น 

1.37 เท่า และในงบการเงินเฉพาะกิจการในปี 2563  คิดเป็น 0.79  เท่า ในปี 2562 คิดเป็น 0.88  เท่า แสดงให้เห็นว่าในปี 2563 
และในปี 2562บริษทัฯมีสภาพคล่องไม่แตกต่างกนั 

ดา้นธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 

ช่ือโครงการ 

มูลค่าท่ีขายแลว้ เงินท่ีถึงก าหนดช าระสะสม เงินท่ีช าระแลว้สะสม เงินท่ีคา้งช าระสะสม คงเหลือท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ 

 บาท บาท ร้อยละของ
มูลค่าท่ีขาย

แลว้ 

บาท ร้อยละของ
เงินท่ีก าหนด
ช าระสะสม 

บาท ร้อยละของ
เงินท่ีก าหนด
ช าระสะสม 

บาท ร้อยละของ
มูลค่าท่ีขายแลว้ 

สิวารัตน ์9 610,984,000.00 610,984,000.00 100.00 610,984,000.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

สิวารัตน ์10  510,052,501.00 510,052,501.00 100.00 510,052,501.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

สิวารัตน ์11 112,193,040.00 110,386,040.00 98.39 110,386,040.00 100.00 0.00 0.00 1,807,000.00 1.61 

รวม 1,233,229,541.00 1,231,422,541.00   1,231,422,541.00   0.00   1,807,000.00   
 

รายละเอียดคา้งช าระสะสม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ดงัน้ี 

ช่ือโครงการ 
เงินคา้งช าระสะสม คา้งช าระ 1-3 เดือน คา้งช าระ 4-6 เดือน คา้งช าระ 7-9 เดือน คา้งช าระ 10-12 เดือน 

จ านวนราย บาท จ านวนราย บาท จ านวนราย บาท จ านวนราย บาท จ านวนราย บาท 

สิวารัตน์ 9 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

สิวารัตน์ 10  0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

สิวารัตน์ 11 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

รวม 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
 

ภาระผกูพนัธ์ดา้นหน้ีสินและการบริหารจดัการภาระนอกงบดุล  
เปิดเผยอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 14 เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนั ขอ้ 15  เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มื

ระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน และขอ้ 16 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน  
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5. ขอ้มูลทัว่ไปและขอ้มูลส าคญัอ่ืน  
5.1 ขอ้มูลทัว่ไป 
บริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์  บริษทั คาสเซ่อร์พีคโฮลด้ิงส์ จ ากดั (มหาชน)   
ท่ีตั้งส านกังาน   อาคารซี.พี.เอช.ทาวเวอร์ เลขท่ี 899  ถนนเพชรเกษม 

     แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160 
โทรศพัท ์: 02-4550300 โทรสาร: 02-4550358-9 

ท่ีตั้งโรงงาน   เลขท่ี 697 ถนน เพชรเกษม แขวงบางแค เขตบางแค กทม. 
นายทะเบียนหลกัทรัพย ์  บริษทัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400  
โทรศพัท:์ 02-009-9000 โทรสาร: 02-009-9991  

ผูส้อบบญัชี   น.ส.นงลกัษณ์ พฒันบณัฑิต จากบริษทั กรินทร์ ออดิท จ ากดั 
     72 อาคาร กสท โทรคมนาคม ชั้น 24 ถนนเจริญกรุง 

แขวงบางรัก  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ 10500 
โทรศพัท ์: 02-105-4661   โทรสาร: 02-0263760     

ท่ีปรึกษากฎหมาย   นาย อธิกิจ เจษฎาญานเมธา 
อธิกิจทนายความ 

5.2  ขอ้มูลส าคญัอ่ืน  
บริษทัฯ ไม่มีขอ้มูลอ่ืนท่ีอาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจของผูล้งทุนอยา่งมีนยัส าคญั 
5.2 ขอ้พิพาททางกฎหมาย   
บริษทัฯ ไม่มีขอ้พิพาททางกฎหมายท่ีมิไดเ้กิดจากการประกอบธุรกิจปกติ 
5.3 ตลาดรอง   
บริษทัฯ ไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยข์องประเทศอ่ืน 
5.4 สถาบนัการเงินท่ีติดต่อประจ า (เฉพาะกรณีท่ีบริษทัฯออกตราสารหน้ี)   
บริษทัฯไม่ไดอ้อกตราสารหน้ี 
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ส่วนที ่2  การก ากบัดูแลกจิการ 
 

6.  นโยบายการก ากบัดูแลกิจการ 
6.1  ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบติัการก ากบัดูแลกิจการ 

6.1.1  นโยบายและแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวกบัคณะกรรมการ 
นโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการท่ีไดข้ออนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นปี 2563 ดงัน้ี  

ตั้งแต่เมษายน 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2564 ท่ีประชุมอนุมติัค่าเบ้ียประชุมให้แก่เฉพาะคณะกรรมการตรวจสอบ เป็น
ค่าตอบแทนรายเดือนๆละ 10,000 บาทต่อท่าน  ค่าเบ้ียประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ 10,000 บาทต่อคร้ัง และ
กรรมการตรวจสอบ 5,000 บาทต่อคร้ัง  

คณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดนโยบายใหก้รรมการบริษทัและผูบ้ริหารตอ้งรายงานใหบ้ริษทัฯรับทราบทุก
คร้ังถึงการมีส่วนได้เสียของตนและของบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้องและมีการเปิดเผยข้อมูลการมีส่วนได้เสียของ
กรรมการบริษทัและผูบ้ริหารดงักล่าวต่อระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย   

บริษทัฯไม่ไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการสรรหา อยา่งไรก็ดี คณะกรรมการเป็นผูรั้บผดิชอบในการสรรหา อีกทั้ง
บริษทัฯ มีนโยบายส่งเสริมและสนบัสนุนใหก้รรมการและผูบ้ริหารอบรมพฒันาความรู้ในดา้นต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมพนู
ความรู้ในการปฏิบติัหนา้ท่ี 

6.1.2  นโยบายและแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวกบัผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
สิทธิของผู้ถือหุ้น 

ในปี 2563  บริษทัฯไดจ้ดัใหมี้การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 1 คร้ัง เม่ือวนัท่ี 10 เมษายน 2563 โดยไดส่้งหนงัสือ
เชิญประชุมให้แก่ผูถื้อหุน้ไดแ้จง้วนั เวลา  และสถานท่ีพร้อมทั้งวาระการประชุม  และความคิดเห็นของคณะกรรมการ 
รวมทั้งรายงานประจ าปี (CD – ROM)  และหนงัสือมอบฉันทะให้ผูถื้อหุ้นทุกท่าน  ก่อนการประชุม 14 วนั    และลง
ประกาศบนหนา้หนงัสือพิมพจ์ านวน 3 วนัก่อนวนัประชุมเพ่ือใหท้ราบโดยทัว่กนั 

การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563  มีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมจ านวน 37 ราย นับ
จ านวนหุ้นได้ 29,202,996 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 73.01 ของจ านวนหุ้นทั้ งหมด กรรมการ กรรมการตรวจสอบ 
ผูบ้ริหารและฝ่ายกฎหมายไดเ้ขา้ร่วมประชุม คณะกรรมการบริษทัไดร้ายงานผลการด าเนินงานของปีท่ีผา่นมาและตอบ
ขอ้ซักถามของผูถื้อหุ้น รับฟังขอ้เสนอแนะและความคิดเห็นของผูถื้อหุ้น  โดยก่อนการประชุมจะเร่ิม เลขานุการท่ี
ประชุมไดอ้ธิบายถึงวธีิการลงคะแนนเสียงและการแจง้ผลการลงคะแนนเม่ือจบแต่ละวาระ  มติของท่ีประชุมไดบ้นัทึก
ไวใ้นรายงานการประชุม 

บริษทัฯมีนโยบายส่งเสริมและอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ รวมถึงนกัลงทุนสถาบนัในการเขา้ร่วมการ
ประชุมผูถื้อหุน้ โดยบริษทัจดัการประชุมในสถานท่ี ท่ีมีระบบขนส่งมวลชนเขา้ถึงและเพียงพอ 
ความเท่าเทยีมกนัของผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการบริษทัค านึงถึงสิทธิของผูถื้อหุ้นตามกฎหมาย   ตลอดจนส่งเสริมการใชสิ้ทธิและไม่ละเมิด
หรือลิดรอนสิทธิของผูถื้อหุ้น โดยก่อนการประชุมผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุ้นแต่ละรายจะไดรั้บขอ้มูลท่ีครบถว้นและเพียงพอ
ล่วงหนา้ก่อนวนัเขา้ประชุมไม่นอ้ยกวา่ 14 วนั  บริษทัฯไดจ้ดัขอ้มูลและประวติัของผูเ้สนอช่ือเป็นกรรมการของบริษทั
ฯ แทนผูท่ี้ครบวาระ  เพ่ือใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งเขา้รับต าแหน่ง  พร้อมทั้งไดท้ าการประกาศนดัประชุมผูถื้อหุ้น
ลงในหนงัสือพิมพร์ายวนัติดต่อกนั 3 วนั   เพื่อให้ผูถื้อหุ้นรวมถึงนกัลง ทุนสถาบนั มีเวลาเพียงพอท่ีจะศึกษาและท า
ความเขา้ใจขอ้มูลก่อนการประชุม 

ในการประชุมผูถื้อหุ้น บริษทัฯอ านวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมดว้ยตนเองหรือมอบฉันทะให้
สามารถใชสิ้ทธิในการลงคะแนนเสียง มีการด าเนินการประชุมเป็นไปตามระเบียบวาระโดยไม่มีการเพ่ิมวาระการ
ประชุม  มีการใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงและแจง้ผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ  
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คณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารให้ความส าคญัในการปฏิบติัตามกฎเกณฑข์องรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตาม
ขอ้ก าหนดของส านกังานก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยอ์ยา่งเคร่งครัดและรายการระหวา่งกนัไดก้ระท าอยา่ง
ยติุธรรมตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการคา้ (Fair and at arms’ length) โดยรายการระหว่างกนัท่ีส าคญั 
จะตอ้งไดรั้บการพิจารณาและอนุมติัจากคณะกรรมการ  การท ารายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรือ
รายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการระหวา่งกนั  ในกรณีท่ีตอ้งพิจารณาเร่ืองท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรือ
รายการเก่ียวโยงกนัหรือรายการระหวา่งกนั  กรรมการท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งตอ้งไม่เขา้ร่วมการพิจารณาอนุมติัรายการนั้น 
การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

คณะกรรมการบริษทัรายงานผลการด าเนินงานและเปิดเผยขอ้มูลทางการเงินอย่างถูกตอ้งครบถว้นและ
ทนัเวลาอยา่งทัว่ถึง เพ่ือให้นกัลงทุนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดรั้บทราบขอ้มูลอยา่งเท่าเทียมกนัในรายงานประจ าปีผ่านส่ือ
ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยได้
แสดงควบคู่กบัรายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต    

คณะกรรมการบริษทัฯไดแ้สดงความรับผิดชอบต่อความถูกตอ้งของขอ้มูล  โดยไดจ้ดัให้มีการท ารายงาน
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินและรายงานคณะกรรมการตรวจสอบเปิดเผยไวใ้นรายงาน
ประจ าปี  
ไม่ละเมดิทรัพย์สินทางปัญญาหรือลขิสิทธ์ิ 

บริษทัฯ มีนโยบายในการปฎิบติัเก่ียวกบัการไม่ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ  เน่ืองจากบริษทัฯ 
ผลิตสินคา้ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ของลูกคา้  ซ่ึงบริษทัฯ ท างานดว้ยความซ่ือตรง ไม่ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาโดย
การผลิตสินคา้เลียนแบบ ท าใหไ้ดรั้บความไวว้างใจมาตลอด 
6.2  จรรยาบรรณธุรกิจ  

บริษทัมีขอ้ก าหนดเก่ียวกบัจริยธรรม (Code of Conduct) และมีการส่ือสารข้อก าหนดและบทลงโทษให้
ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนรับทราบโดยการติดประกาศบนบอร์ดและ Website ของบริษทัฯ (www.castlepeak.co.th)  
6.3 การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญัของนโยบาย แนวปฏิบติั และระบบการก ากบัดูแลกิจการในรอบปีท่ี 

ผา่นมา 
บริษทัฯไดมี้นโยบายเร่ืองการป้องกนัการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ในบริษทัฯ 

http://www.castlepeak.co.th/
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7.  โครงสร้างการก ากบัดูแลกิจการ และขอ้มูลส าคญัเก่ียวกบัคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดยอ่ย  ผูบ้ริหาร พนกังาน
และอ่ืน ๆ 

7.1   โครงสร้างการก ากบัดูแลกิจการ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.2 ขอ้มูลเก่ียวกบัคณะกรรมการ 
7.2.1 องคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษทั 
ในปี 2563 คณะกรรมการบริษทัฯมีจ านวน 8 ท่าน โดยมีสัดส่วนของกรรมการอิสระต่อกรรมการทั้งหมด 

คือ 3:8  และ สดัส่วนของกรรมการท่ีไม่ใช่ผูบ้ริหารต่อกรรมการทั้งหมด 3:8 
7.2.2 ขอ้มูลคณะกรรมการและผูมี้อ านาจควบคุมบริษทัรายบุคคล 

       รายช่ือคณะกรรมการ        ต  าแหน่ง 
1. นายบุญชู พงษเ์ฉลิม  ประธานกรรมการ 
2. นายภูมิตร์ พงษเ์ฉลิม  รองประธานกรรมการ 
3. นายลิว ชอ เทง้  รองประธานกรรมการ 
4. นายว ูแมน ฟัน  กรรมการ ( ลาออกวนัท่ี 16 กนัยายน 2563) 
5. นางไพลิน จรรยานิวฒัน ์ กรรมการ 
6. น.ส.นภาพร ธนวฒัน์ยรรยง กรรมการอิสระ 
7. น.ส.กญัญาพชัฎ ์ ภีรวชัสกลูพงษ ์ กรรมการอิสระ 
8. นายสมชาย องคว์รารักษ ์ กรรมการอิสระ 

7.2.3 ขอ้มูลเก่ียวกบับทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการ 
-  ปฏิบติัหนา้ท่ีใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย  วตัถุประสงค ์ ขอ้บงัคบัของบริษทั  และมติท่ีประชุมของผูถื้อหุน้ 
-  ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดและระเบียบของหน่วยงานท่ีก ากบัและควบคุม 
-  รักษาผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้ทุกรายจะไดรั้บขอ้มูลข่าวสารของบริษทัอยา่งถูกตอ้งและเท่า  
    เทียมกนั 
-  ก าหนดนโยบายและแผนงานการด าเนินงาน ก ากบัและควบคุมดูแลฝ่ายจดัการใหป้ฏิบติัตามนโยบายท่ีวาง    
   ไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
- อนุมติัการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยห์รือหน้ีสินหรือภาระผกูพนั มูลค่าตั้งแต่ 50,000,000 บาท ข้ึน 
   ไป 

คณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

รองประธานกรรมการ 

ธุรกิจผลิตเส้ือผา้ส าเร็จรูป 

ประธานกรรมการบริหาร 

ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและ

การเงิน 

รองประธานกรรมการ 

ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์

เลขานุการบริษทัฯ 
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7.3  ขอ้มูลเก่ียวกบัคณะกรรมการชุดยอ่ย 

7.3.1 ขอ้มูลเก่ียวกบับทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการชุดยอ่ย 
 คณะกรรมการตรวจสอบ 

        - ดูแลรายงานทางการเงินของบริษทั ใหต้รงต่อความเป็นจริง ครบถว้น เพียงพอและเช่ือถือได ้
        - ดูแลใหบ้ริษทัมีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
        - พิจารณาเพ่ือเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทั 
        - ดูแลใหบ้ริษทัปฏิบติัตามขอ้ก าหนดและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
        - ดูแลไม่ใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
        - จดัท ารายงานก ากบัดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ   โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทั 
        - ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษทัมอบหมาย 

 คณะกรรมการบริหาร 
        - รับนโยบายและแผนงานการด าเนินงานของคณะกรรมการบริษทั 
        - ก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษทัอยา่งมีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผลเพ่ือบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้
        - เสนอรายงาน  แผนงานและรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริษทั 
       - อนุมติัการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยห์รือหน้ีสินหรือภาระผกูพนั  เพ่ือใชใ้นการด าเนินกิจการตามปกติมูลค่า 

   ไม่เกิน 50,000,000 บาท โดยผูบ้ริหารสูงสุดและฝ่ายจดัการจะร่วมกนัพิจารณา 
       - ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษทัมอบหมาย 

7.3.2 รายช่ือของคณะกรรมการชุดยอ่ยแต่ละชุด 
รายช่ือคณะกรรมการตรวจสอบ 

1.  น.ส.นภาพร ธนวฒัน์ยรรยง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
2.  นายสมชาย องคว์รารักษ ์  กรรมการตรวจสอบ 
3.  น.ส.กญัญาพชัฎ์ ภีรวชัสกลูพงษ ์ กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินคือ น.ส.นภาพร ธนวฒัน์ยรรยง 
7.4  ขอ้มูลเก่ียวกบัผูบ้ริหาร 

7.4.1  ในปี 2563 บริษทัคาสเซ่อร์พีคโฮลด้ิงส์ จ ากดั (มหาชน) มีผูบ้ริหารจ านวน 8 ท่านดงัน้ี 
1.   นายบุญชู  พงษเ์ฉลิม  ประธานกรรมการบริหาร 
2.   นายภูมิตร์ พงษเ์ฉลิม  รองประธานกรรมการบริหาร 
3.   นายลิว ชอ เทง้   รองประธานกรรมการบริหาร 
4.   น.ส.วนิิดา กลุสมภพ  ผูอ้  านวยการฝ่ายการเงินและการบญัชี 
5.    นายว ูแมน ฟัน   ผูอ้  านวยการฝ่ายการผลิต ( ลาออกวนัท่ี 16 กนัยายน 2563) 
6.   นางไพลิน จรรยานิวฒัน ์  ผูอ้  านวยการฝ่ายการผลิต 
7.   นายภูเทพ พงษเ์ฉลิม  ผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารทัว่ไปและทรัพยากรมนุษย ์
8.   น.ส.พรทิพย ์ศรีพิทกัษส์กลุ ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน 

7.4.2 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผูบ้ริหาร 
บริษทัฯพิจารณาการจ่ายตามความรู้ความสามารถ 
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7.4.3  ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผูบ้ริหาร 

1. ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 
ค่าตอบแทนท่ีกรรมการบริษทัไดรั้บในปี 2563 

 ค่าตอบแทน 
รายเดือน 

เบ้ียประชุมกรรมการ
ตรวจสอบ 

รวม (บาท) 

น.ส.นภาพร ธนวฒัน์ยรรยง 120,000.00 40,000.00 160,000.00 
น.ส.กญัญาพชัฎ ์ภีรวชัสกลูพงษ ์ 120,000.00 20,000.00 140,000.00 
นาย สมชาย องคว์รารักษ ์ 120,000.00 20,000.00 140,000.00 
รวม 360,000.00 80,000.00 440,000.00 

 
ค่าตอบแทนกรรมการของบริษทัยอ่ย   ** ไม่มี ** 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารและผูบ้ริหารปี 2563 
กลุ่มธุรกิจเส้ือผา้ส าเร็จรูป  จ านวน 6 คน 
-  ไดรั้บผลตอบแทนในรูปเงินเดือนและโบนสัรวม 9,914,829 บาท 
กลุ่มธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ จ านวน 4 คน 

    -  ไดรั้บผลตอบแทนในรูปเงินเดือนและโบนสัรวม 4,306,074 บาท 
2. ค่าตอบแทนอ่ืนๆ     - ไม่มี- 

7.5  ขอ้มูลเก่ียวกบัพนกังาน 
บุคลากร   
จ านวนพนกังาน                 ปี 2563               ปี 2562              ปี 2561 
- กลุ่มธุรกิจเส้ือผา้ส าเร็จรูป  2,255  2,308  2,562 
- กลุ่มธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์       77       68        63 

รวม     2,332  2,376  2,625 
ผลตอบแทนรวมและลกัษณะผลตอบแทนท่ีใหก้บัพนกังานในปี 2563 
-  กลุ่มธุรกิจเส้ือผา้ส าเร็จรูป 463,635,709 บาท 
-  กลุ่มธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์22,631,738  บาท 
-  ลกัษณะผลตอบแทนท่ีใหแ้ก่พนกังานคือ เงินเดือน ค่าแรง และผลประโยชน์อ่ืนของพนกังาน 
-  กองทุนส ารองเล้ียงชีพ : ไม่มี 

นโยบายในการพฒันาพนกังาน 
อุตสาหกรรมผลิตเส้ือผา้ส าเร็จรูปเป็นอุตสาหกรรมท่ีตอ้งใชแ้รงงานเป็นส าคญั บริษทัฯไดจ้ดัการฝึกอบรมและเพ่ิม

ทกัษะในการท างาน โดยพฒันาพนกังานเยบ็ใหมี้ฝีมือรวดเร็วข้ึนและสามารถเยบ็ในลกัษณะงานซบัซอ้นมากข้ึน  โดยในปี 2563 
บริษทัฯมีการฝึกอบรมฝีมือแรงงานรวมทั้งหมด 199 คน ใน หลกัสูตรการฝึกทกัษะฝีมือ และทาง CFO ไดอ้บรมพฒันาความรู้
ดา้นบญัชี (Refresh) ตามเกณฑข์องทางส านกังานกลต. โดยมีรายละเอียดหลกัสูตรดงัน้ี  

ช่ือหลกัสูตร สถาบนัอบรม วนัท่ีสมัมนา ชัว่โมง CPD 
Corporate Finance รุ่นท่ี 2/63 สภาวชิาชีพบญัชี ในพระบรมราชูถมัภ ์ 5 พฤศจิกายน 2563 6 ชม 
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7.6  ขอ้มูลส าคญัอ่ืนๆ 

7.6.1  รายช่ือเลขานุการบริษทั  ผูจ้ดัการแผนกบญัชีและผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน    
    รายช่ือ          ต  าแหน่ง 

น.ส. อรทิชา พงษเ์ฉลิม   เลขานุการบริษทั 
นางณฐัปภสัร์ ชูเทพทิพย ์  ผูจ้ดัการแผนกบญัชี 
น.ส.พรทิพย ์ศรีพิทกัษส์กลุ  ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน    

7.6.2  ใหร้ะบุรายช่ือหวัหนา้งานนกัลงทุนสมัพนัธ์ และขอ้มูลเพ่ือการติดต่อ  -ไม่มี- 
7.6.3 ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 
ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยคือ น.ส. นงลกัษณ์ พฒันบณัฑิต  แห่งบริษทั กรินทร์ ออดิท จ ากดั   

ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและค่าสอบบญัชีประจ าปี 2563  รวมจ านวน 2,516,000 บาท โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าบริการอ่ืนๆ - ค่าใชจ่้ายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการตรวจสอบงบการเงินโดยตรงตามท่ีจ่ายจริงแต่ไม่เกิน 
15,000 บาท  ส าหรับการสอบทานงบการเงินแต่ละไตรมาส  และไม่เกิน 40,000 บาท  ส าหรับการตรวจสอบงบ
การเงินประจ าปี   

บริษทั 
ค่าสอบทานงบการเงิน ค่าสอบบญัชี 

รวม 
ไตรมาส 1, 2 และ3 ประจ าปี 

บมจ.คาสเซ่อร์พีคโฮลด้ิงส์ (งบการเงินรวม) 90,000.00 270,000.00 540,000.00 
บมจ.คาสเซ่อร์พีคโฮลด้ิงส์ 115,000.00 630,000.00 975,000.00 
บจ.ซี.พี.จี.การ์เมนท ์ 67,000.00 330,000.00 531,000.00 
บจ.คาสเซ่อร์พีคเรียลเอสเตท 20,000.00 100,000.00 160,000.00 
บจ.เอกธนา พร็อพเพอร์ต้ี 15,000.00 70,000.00 115,000.00 
บจ.ซนั พร็อพเพอร์ต้ี 15,000.00 150,000.00 195,000.00 
รวมค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี    2,516,000.00 
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8.   รายงานผลการด าเนินงานส าคญัดา้นการก ากบัดูแลกิจการ 
8.1   สรุปผลการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการในรอบปีท่ีผา่นมา 

8.1.1 การสรรหา พฒันา และประเมินผลการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการ 
1.  การสรรหากรรมการอิสระ 

หลกัเกณฑก์ารคดัเลือกกรรมการอิสระเสนอโดยคณะกรรมการบริษทั  โดยมีคุณสมบติัดงัน้ี 
- เป็นผูมี้ความรู้  ความสามารถและประสบการณ์ 
- เป็นผูท่ี้อุทิศเวลาเพ่ือบริษทัฯในการเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั  คณะกรรมการตรวจสอบ  เพ่ือท า

หนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย  รวมถึงการเสนอขอ้เสนอแนะต่างๆ 
- ไม่เป็นผูท่ี้อยูใ่นระหวา่งการถูกศาลสัง่พิทกัษท์รัพย ์หรือลม้ละลาย  หรือเป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือน

ไร้ความสามารถ 
- ไม่เป็นผูท่ี้ถูกด าเนินการโดยหน่วยงานราชการ  อยูใ่นระหวา่งการถูกกล่าวโทษ  หรือถูกด าเนินคดีอาญาใน

ขอ้กล่าวหาเก่ียวกบัการฉอ้โกงหรือทุจริต 
- ไม่เป็นผู ้ท่ีมีคุณสมบัติขัดแยง้กับข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพยใ์นการเป็นกรรมการอิสระ 
กรรมการอิสระทั้ง 3 คน ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้นตาม

ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ซ่ึงมีความเป็น
อิสระในการลงมติในท่ีประชุม  และใหค้  าแนะน าต่อคณะกรรมการบริหาร 

2. การสรรหากรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงสุด 
เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั ยกเวน้มาตรา 70 โดยบริษทัมีขอ้บงัคบัก าหนดไวใ้หท่ี้

ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมการ โดยผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง ผูถื้อหุน้แต่ละคน
จะตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ั้งหมดของตนเลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการได ้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียง
ใหผู้ใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
         -   จ านวนกรรมการท่ีมาจากผูถื้อหุน้รายใหญ่แต่ละกลุ่ม    -ไม่ก าหนด - 

8.1.2 การเขา้ร่วมประชุมและคณะกรรมการรายบุคคล 
 รายช่ือคณะกรรมการ ต าแหน่ง จ านวนคร้ังท่ีเขา้ร่วม

ประชุมกรรมการ/ จ านวน
การประชุมทั้งหมด 

จ านวนคร้ังท่ีเขา้ร่วม
ประชุมผูถื้อหุน้/ จ  านวน
การประชุมทั้งหมด 

1 นายบุญชู พงษเ์ฉลิม ประธานกรรมการ 9/13 0/1 
2 นายภูมิตร์ พงษเ์ฉลิม รองประธานกรรมการ  13/13 1/1 
3 นายลิว ชอ เทง้ กรรมการ 13/13 1/1 
4 นายว ูแมน ฟัน*  กรรมการ 10/10 1/1 

5 นางไพลิน  จรรยานิวฒัน์ กรรมการ 13/13 1/1 
6 น.ส.นภาพร ธนวฒัน์ยรรยง กรรมการอิสระ 12/13 1/1 
7 น.ส.กญัญาพชัฎ ์ ภีรวชัสกูลพงษ ์ กรรมการอิสระ 11/13 1/1 
8 นายสมชาย องคว์รารักษ ์ กรรมการอิสระ 12/13 0/1 

*ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 16 กนัยายน 2563 
8.1.3 การก ากบัดูแลบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 

-  มีการส่งบุคคลเพ่ือเป็นตวัแทนไปเป็นกรรมการและผูบ้ริหารในบริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม โดยเป็นไปตามสดัส่วน
การถือหุน้ โดยผา่นการเห็นชอบจากมติของคณะกรรมการบริษทั 
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-  มีการก าหนดขอบเขต อ านาจหนา้ท่ี ของกรรมการและผูบ้ริหารดงักล่าวใหมี้ส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายท่ี 
ส าคญัในการด าเนินธุรกิจ 
-  มีการเปิดเผยขอ้มูลดา้นฐานะการเงิน ผลการด าเนินงานและ บุคคลเก่ียวโยงอยา่งครบถว้น 

8.1.4 การติดตามใหมี้การปฏิบติัตามนโยบายและแนวปฏิบติัในการก ากบัดูแลกิจการ   
1. การป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  
บริษทัฯ  มีการก าหนดเร่ืองการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ไวใ้นจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ ห้ามมิให้

กรรมการบริษทั  ผูบ้ริหาร และพนกังานซ่ึงอยูใ่นหน่วยงานท่ีรับทราบขอ้มูลภายในท าการซ้ือหรือขายหลกัทรัพยข์อง
บริษทัฯ ในช่วง  1  เดือน  ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน   

โดยบริษทัฯ ได้ก าหนดให้กรรมการบริษทัและผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรายงานการถือหลกัทรัพยค์ร้ังแรกและ
รายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยข์องบริษัทฯ ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 นอกจากน้ีบริษทัฯ ไดบ้รรจุ
วาระรายงานการถือครองหลกัทรัพยบ์ริษทัฯ ของกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารรวมทั้งคู่สมรสเป็นวาระประจ าในการ
ประชุมคณะกรรมการบริษทั 

2. การดูแลเร่ืองการใชข้อ้มูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ 
คณะกรรมการบริษทั  คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการบริหาร  ผูบ้ริหารของบริษทัและบริษทัยอ่ย  

รับทราบและยึดถือการปฏิบัติตามหลกัการของสิทธิความเท่าเทียมกันในการรับรู้ข่าวสารและขอ้มูลของบริษัท  
จะตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยฯ์และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์ จะตอ้งไม่น าขอ้มูลภายในของบริษทัเพ่ือหาประโยชน์ส่วนตวัทั้งทางตรงและทางออ้ม 

มาตรการลงโทษ  นอกจากจะตอ้งรับโทษตามความผิดท่ีส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพยร์ะบุไวแ้ลว้  ผูก้ระท าผิดจะตอ้งถูกพิจารณาความผิดจากคณะกรรมการบริษทั 

3. การต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชนั 
บริษทัฯมีนโยบายการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่ ซ่ึงไดผ้า่นการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัฯดงัน้ี “บริษทัฯ 

ไม่ยอมรับการคอร์รัปชัน่ใดๆทั้งส้ิน บริษทัฯ หา้มการติดสินบนทุกรูปแบบทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งน้ีบริษทัฯจะสอบ
ทานขั้นตอนการปฏิบติัอยา่งสม ่าเสมอ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของกฎหมาย โดยกรรมการ ผูบ้ริหารและ
พนกังานทุกคนตอ้งปฏิบติัติตามนโยบายน้ี”  

โดยในระดบัพนกังานในโรงงาน มีการประกาศแนวปฏิบติัติในการเร่ียรายเงิน การขอบริจาคหรือการท าบุญ
อ่ืนๆ วา่บริษทัฯ ไม่มีนโยบายในการพนกังานเร่ียรายเงินบริจาคเอง เน่ืองจากไม่สามารถควบคุมความโปร่งใสในการ
รับเงินบริจาคได ้โดยฝ่ายบุคคลเป็นผูติ้ดประกาศตามบอร์ดและเสียงตามสายให้แก่พนกังานทุกคนไดรั้บทราบ และ
ก าหนดใหฝ่้ายควบคุมภายใน รับผิดชอบในการประเมินความเส่ียง และติดตามการปฏิบติัตามนโยบาย 

 4. แจง้เบาะแส (Whistleblowing) 
คณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดนโยบายเก่ียวกบัการแจ้งเบาะแสการกระท าผิด(Whistle blowing Policy)

เพ่ือใหผู้แ้จง้เร่ืองร้องเรียนกบับริษทัฯไดรั้บความคุม้ครองอยา่งเหมาะสมและเป็นธรรมตลอดจนไดรั้บการป้องกนัจาก
การถูกกลัน่แกลง้อนัเน่ืองมาจากการร้องเรียนดงักล่าวซ่ึงบริษทัฯจะรับฟังและด าเนินการกบัทุกขอ้ร้องเรียนอยา่งเสมอ
ภาคโปร่งใสและเป็นธรรมโดยมีมาตรการคุม้ครองผูร้้องเรียนท่ีเป็นระบบและยติุธรรม 

บริษทัฯจดัใหมี้ช่องทางส าหรับผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มท่ีสามารถรายงานหรือร้องเรียนในเร่ืองท่ีอาจท าใหเ้กิด
ความเสียหายต่อบริษทัฯไม่วา่จะเป็นเร่ืองความถูกตอ้งของรายงานทางการเงินระบบการควบคุมภายในท่ีบกพร่อง
หรือการกระท าผิดกฎหมายและผดิจรรยาบรรณหรือในเร่ืองท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียถูกละเมิดสิทธิหรือเร่ืองทุจริตคอร์รัปชัน่
โดยสามารถติดต่อแจง้เร่ืองไดโ้ดยตรงท่ี   

คณะกรรมการตรวจสอบ E-Mail: audit@castlepeak.co.th 
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เลขานุการบริษทั E-Mail: secretary@castlepeak.co.th 
 
หรือส่งไปรษณียล์งทะเบียนถึงฝ่ายคณะกรรมการตรวจสอบ  หรือเลขานุการบริษทั 

ท่ีอยู ่:   บริษทัคาสเซ่อร์พีคโฮลด้ิงส์ จ ากดั (มหาชน) 
อาคาร ซี.พี.เอช.ทาวเวอร์  เลขท่ี 899 ถนนเพชรเกษม  
แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 

บริษทัฯจะด าเนินการตรวจสอบเร่ืองร้องเรียนตามกฎเกณฑ์อย่างระมดัระวงัตามกระบวนการเร่ิมจาก การรวบรวม
ขอ้เท็จจริง การประมวลผลและกลัน่กรองขอ้มูล  โดยใชก้ลไกท่ีไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อผูแ้จง้เบาะแสซ่ึงผลการตรวจสอบจะ
รายงานผลต่อคณะกรรมการบริษทัทั้งน้ีขอ้มูลของผูแ้จง้เบาะแสและขอ้ร้องเรียนดงักล่าวจะถูกรักษาไวเ้ป็นความลบัของบริษทัฯ
เวน้แต่ในกรณีท่ีจะตอ้งเปิดเผยตามกฎหมาย 

นอกจากช่องทางการร้องเรียนขา้งตน้แลว้บริษทัฯไดจ้ดัใหมี้กระบวนการในการจดัการกบัเร่ืองท่ีพนกังานร้องเรียน
โดยก าหนดใหพ้นกังานสามารถยืน่เร่ืองร้องเรียนไดต้่อผูบ้งัคบับญัชาโดยตรงหรือในกรณีท่ีไม่สามารถยืน่ต่อผูบ้งัคบับญัชา
โดยตรงไดส้ามารถน าเร่ืองร้องเรียนไปใส่กล่องแสดงความคิดเห็นท่ีจดัไวใ้นบริษทัฯ   
 สรุปผลการแจง้เบาะแสและการจดัการขอ้ร้องเรียน “ไม่มี”  

8.2 รายงานผลการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีท่ีผา่นมา 
8.2.1 ใหแ้สดงจ านวนคร้ังการประชุมและการเขา้ประชุมของกรรมการตรวจสอบรายบุคคล 

รายช่ือคณะกรรมการ ต าแหน่ง จ านวนคร้ัง 
การประชุมกรรมการตรวจสอบ 

จ านวนคร้ัง 
ท่ีเขา้ร่วม 

น.ส.นภาพร  ธนวฒัน์ยรรยง ประธานกรรมการตรวจสอบ 4 4 
น.ส.กญัญาพชัฎ ์ ภีรวชัสกูลพงษ ์ กรรมการตรวจสอบ 4 4 
นายสมชาย  องคว์รารักษ ์ กรรมการตรวจสอบ 4 3 

 

8.2.2 ผลการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 
เปิดเผยอยูใ่นเอกสารแนบ 6 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

8.3 สรุปผลการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการชุดยอ่ยอ่ืนๆ  
บริษทัไม่ไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการชุดยอ่ยอ่ืนๆ  

mailto:secretary@castlepeak.co.th
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9.  การควบคุมภายในและรายการระหวา่งกนั 
9.1  การควบคุมภายใน 

9.1.1 ความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัท ในการประชุม
คณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการไดป้ระเมินระบบการควบคุมภายใน 5 องคป์ระกอบ
ตาม The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission: COSO คือการควบคุมภายใน
องค์กร การประเมินความเส่ียง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูลและระบบการ
ติดตามคณะกรรมการ  เห็นวา่บริษทัมีระบบการควบคุมภายในอยา่งพอเพียง 

9.1.2 ใหอ้ธิบายวา่ท่ีผา่นมาบริษทัมีขอ้บกพร่องเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายในเร่ืองใดบา้ง -ไม่มี- 
9.1.3 ใหร้ะบุความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีท่ีมีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของ 

คณะกรรมการบริษทั –ไม่มี- 
9.1.4  ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบวา่ ไดดู้แลใหผู้ด้  ารงต าแหน่งหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน 

มีวฒิุการศึกษา ประสบการณ์ การอบรม ท่ีเหมาะสมเพียงพอกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าวแลว้หรือไม่ อยา่งไร   
-เหมาะสม- 

9.1.5 การแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกยา้ยผูด้  ารงต าแหน่งหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน ตอ้งไดรั้บอนุมติั
จากคณะกรรมการตรวจสอบ  
9.2  รายการระหวา่งกนั  

 รายการระหวา่งกนัอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 5 
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รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 
 

เสนอ ผูถื้อหุน้บริษทั คาสเซ่อร์พีค โฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน) 
 

ความเห็น 
 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินของบริษทั คาสเซ่อร์พีค โฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย ซ่ึงประกอบดว้ย งบ

แสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบ

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อ

หุ้นเฉพาะกิจการ  และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกันและหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินรวม  รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 

ขา้พเจา้เห็นวา่  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ี แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะ

กิจการของบริษทั คาสเซ่อร์พีค โฮลด้ิงส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษทั คาสเซ่อร์พีค โฮลด้ิงส์ จาํกัด 

(มหาชน) ตามลาํดบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ผลการดาํเนินงานรวมและผลการดาํเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวม

และกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน 
 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคของความ

รับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัตาม

ขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบัญชีท่ีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบ

การเงินและขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆซ่ึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐาน

การสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
 

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ 

เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆท่ีมีนัยสาํคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ในการ

ตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวม

และในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ีขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสําหรับเร่ืองเหล่าน้ี  ขา้พเจา้ไดก้าํหนด

เร่ืองท่ีจะกล่าวต่อไปน้ีเป็นเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบเพ่ือส่ือสารในรายงานของขา้พเจา้ 
 

ขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 

ความเส่ียง 

ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 5 บริษทัร่วมทางออ้มในต่างประเทศหยุดการผลิตเป็นการชั่วคราว  มีผลให้

ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัไดป้ระเมินมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยแ์ละบนัทึกผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน

สาํหรับเงินให้กูย้ืมแก่บริษทัร่วมทางออ้มในต่างประเทศดงักล่าว รวมสุทธิ 24.42 ลา้นบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการ  

ขา้พเจา้ใหค้วามสาํคญัเร่ืองน้ีเป็นพิเศษ เน่ืองจากผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนท่ีถูกบนัทึกมีจาํนวนเงินท่ีเป็น

สาระสาํคญั  และการพิจารณาถึงความเหมาะสมของตวัเลขดงักล่าวข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของผูบ้ริหารในการประเมินมูลค่าท่ีคาด

วา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยใ์นอนาคต 

 

 

รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 
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รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาต (ต่อ) 

 

การตอบสนองความเส่ียงของขา้พเจา้ 

วธีิการตรวจสอบของขา้พเจา้ ได้รวมถึงการตรวจสอบเอกสารหลกัฐานประกอบท่ีเก่ียวขอ้ง  การประเมินและการ

สอบถามผูบ้ริหารเก่ียวกบัดุลพินิจและขอ้สมมุติฐานท่ีใชใ้นประมาณการ และพิจารณาความสอดคลอ้งกนัของขอ้สมมติฐานท่ี

เก่ียวขอ้ง  และความเพียงพอของการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัรายการดงักล่าว 
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีไม่ไดบ้นัทึก 

ความเส่ียง 

ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 17 กลุ่มบริษทัไม่ไดท้าํการบนัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี เป็นจาํนวน

เงิน 39.87 ลา้นบาทในงบการเงินรวม และ 30.42 ลา้นบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการ เน่ืองจากการรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการ

ตดับัญชีน้ีต้องอยู่บนพ้ืนฐานของโอกาสในการนําไปใช้จริง ท่ีตอ้งอาศัยดุลยพินิจของผูบ้ริหาร ความคาดหวงัท่ีจะได้ใช้

ประโยชน์จากสินทรัพยน์ั้นข้ึนอยูก่บัหลายปัจจยัรวมถึงความเหมาะสมของผลแตกต่างชัว่คราวทางภาษีและความเพียงพอของ

กาํไรทางภาษีในอนาคตเพ่ือรองรับการรับรู้ดงักล่าว 

ขา้พเจา้ให้ความสําคญัเร่ืองน้ีเป็นพิเศษ เน่ืองจากสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีกลุ่มบริษทัไม่ไดท้าํการบนัทึกมี

จาํนวนเงินท่ีเป็นสาระสาํคญั  และการพิจารณาไม่บนัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีดงักล่าว ข้ึนอยูก่บัดุลพินิจของผูบ้ริหาร

ในการประมาณการผลการดาํเนินงานในอนาคต 
 

การตอบสนองความเส่ียงของขา้พเจา้ 

วธีิการตรวจสอบของขา้พเจา้ ไดร้วมถึงการประเมินและการสอบถามผูบ้ริหารเก่ียวกบัดุลพินิจและขอ้สมมติฐานท่ีใช้

ในประมาณการ และพิจารณาความสอดคลอ้งกนัของขอ้สมมุติฐานท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงรวมถึงการประเมินผลการดาํเนินงานในอดีต

เทียบกบัประมาณการผลการดาํเนินงานในอนาคต 
 

เร่ืองอ่ืน 

งบการเงินของบริษทั คาสเซ่อร์พีค โฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย ซ่ึงประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงิน

รวมและ งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

เฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้เฉพาะกิจการ  และ

งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบ 

ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืนท่ีอยูใ่นสาํนกังานเดียวกนัและแสดงความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไขตามรายงานลงวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 

2563 
 

ข้อมูลอ่ืน  

ฝ่ายบริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยูใ่นรายงานประจาํปี แต่ไม่รวมถึงงบ

การเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยู่ในรายงานนั้น ซ่ึงคาดวา่รายงานประจาํปีจะถูกจดัเตรียมให้ขา้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีใน

รายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินดงักล่าวไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมี

สาระสาํคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัตอ่

ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่  

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้่ามีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญั 

ขา้พเจา้ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลเพ่ือใหผู้มี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลดาํเนินการแกไ้ขขอ้มูลท่ีแสดง

ขดัต่อขอ้เท็จจริง 
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ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มหีน้าทีใ่นการกาํกบัดูแลต่องบการเงนิ 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินและรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็น เพ่ือให้สามารถจดัทาํงบการเงินท่ีปราศจาก

การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 

ในการจดัทาํงบการเงินผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ือง 

เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเน่ือง 

เวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้

ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทั 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิ 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือให้ไดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจากการ

แสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและเสนอรายงานของ

ผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ยความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการ

รับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลท่ีขัดต่อขอ้เท็จจริงอันเป็น

สาระสําคญัท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคัญเม่ือ

คาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่รายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทาง

เศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขา้พเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู ้

ประกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบการปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงิน ไม่วา่จะเกิดจากการ

ทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวธีิการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้นและไดห้ลกัฐาน

การสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อ

ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจ

เก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิดการปลอมแปลงเอกสารหลกัฐานการตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตาม

ขอ้เท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกับการตรวจสอบเพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับ

สถานการณ์แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการ

เปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัทาํข้ึนโดยผูบ้ริหาร 

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจากหลกัฐานการ

สอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้

สงสัยอยา่งมีนยัสาํคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่

แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญัขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้ขอ้สงัเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลใน

งบการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้

ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตามเหตุการณ์หรือ

สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเน่ือง 
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รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาต (ต่อ) 

 

• ประเมินการนาํเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลวา่งบการเงินรวมแสดงรายการ

และเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีทาํใหมี้การนาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 

• ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทาง

ธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงิน ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการกาํหนดแนวทางการควบคุมดูแลและ

การปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

ขา้พเจ้าได้ส่ือสารกับผูมี้หน้าท่ีในการกาํกับดูแลในเร่ืองต่างๆ ท่ีสําคัญ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการ

ตรวจสอบตามท่ีได้วางแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนัยสําคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนัยสําคญัในระบบการ

ควบคุมภายใน หากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้ห้คาํรับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลวา่  ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือวา่มี

เหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พ่ือป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้

ขาดความเป็นอิสระ 

จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาเร่ืองต่างๆท่ีมีนยัสาํคญัมากท่ีสุดในการตรวจสอบ

งบการเงินในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชี

เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บังคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าวหรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจ้า

พิจารณาวา่ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล

วา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว 

ผูส้อบบญัชีท่ีรับผิดชอบงานสอบบญัชีและการนาํเสนอรายงานฉบบัน้ีคือนางสาวนงลกัษณ์ พฒันบณัฑิต 

 

(นางสาวนงลกัษณ์ พฒันบณัฑิต) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  

ทะเบียนเลขท่ี 4713 
 

บริษทั กรินทร์ ออดิท จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร 

วนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2564 
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หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 60,889,919.72           25,079,067.92           17,192,587.52           7,938,668.90             

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น  7 173,494,573.77         212,584,075.47         111,642,843.80         130,781,135.59         

สินค้าคงเหลือ 

- ธุรกิจตัดเย็บเสื้อผ้า 8 347,628,150.74         235,404,613.47         204,778,731.24         156,003,599.67         

- ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 5, 9 183,554,633.98         211,703,726.97         96,341,088.69           110,670,238.57         

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น 5 -                             24,506,110.00           -                             42,106,110.00           

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 765,567,278.21         709,277,593.83         429,955,251.25         447,499,752.73         

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น 1,056,550.00             -                             885,000.00                -                             

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 10 510,568.67                3,006,324.14             246,629,255.00         248,007,380.00         

เงินลงทุนระยะยาวอื่น -                             1,232,155.00             -                             1,033,900.00             

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 12 56,672,779.16           57,616,665.68           57,074,434.16           58,018,320.68           

ที่ดิน  อาคารและอุปกรณ์ 11 469,183,126.34         359,976,812.88         289,537,606.89         213,316,666.10         

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 13 41,630,389.24           -                             15,325,563.53           -                             

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 17 262,422.26                184,600.25                -                             -                             

เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน 14 75,477,932.97           66,312,098.82           50,246,542.16           45,375,524.73           

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 18,453,001.84           16,521,555.13           9,368,556.35             8,437,898.26             

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 663,246,770.48         504,850,211.90         669,066,958.09         574,189,689.77         

รวมสินทรัพย์ 1,428,814,048.69      1,214,127,805.73      1,099,022,209.34      1,021,689,442.50      

บริษัท  คาสเซ่อร์พีค  โฮลดิ้งส์  จํากัด  (มหาชน)  และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งบแสดงฐานะทางการเงนิ 
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งบแสดงฐานะทางการเงนิ (ต่อ) 

หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน  15 471,039,555.87         414,263,483.99         372,835,406.27         355,142,787.69         

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น 16 113,225,765.07         102,101,435.28         64,766,660.09           60,079,069.16           

ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี 13 17,313,001.47           -                             7,653,640.35             -                             

เงินกู้ยืมระยะสั้น 5 -                             -                             97,197,000.00           94,807,000.00           

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 4,258,219.15             2,914,644.89             -                             -                             

รวมหนี้สินหมุนเวียน                     605,836,541.56         519,279,564.16         542,452,706.71         510,028,856.85         

หนี้สินไม่หมุนเวียน

หนี้สินตามสัญญาเช่า 13 22,355,462.44 -                             8,125,700.13 -                             

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 17 75,649,732.73           60,165,514.99           50,595,323.95           34,792,222.23           

ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน 18 75,983,229.29           73,373,736.00           37,356,929.67           43,396,211.00           

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 173,988,424.46         133,539,250.99         96,077,953.75           78,188,433.23           

รวมหนี้สิน                     779,824,966.02         652,818,815.15         638,530,660.46         588,217,290.08         

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามัญ 40,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 400,000,000.00         400,000,000.00         400,000,000.00         400,000,000.00         

ทุนที่ออกและเรียกชําระแล้ว

หุ้นสามัญ 40,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 400,000,000.00         400,000,000.00         400,000,000.00         400,000,000.00         

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 164,000,000.00         164,000,000.00         164,000,000.00         164,000,000.00         

กําไรสะสม

จัดสรรแล้ว - ทุนสํารองตามกฎหมาย 31,839,616.42           31,839,616.42           31,839,616.42           31,839,616.42           

ยังไม่ได้จัดสรร (271,112,355.64)        (267,112,415.58)        (329,082,561.04)        (293,563,358.81)        

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 324,231,581.89         232,551,549.74         193,734,493.50         131,195,894.81         

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 648,958,842.67         561,278,750.58         460,491,548.88         433,472,152.42         

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม 30,240.00                  30,240.00                  -                             -                             

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 648,989,082.67         561,308,990.58         460,491,548.88         433,472,152.42         

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,428,814,048.69      1,214,127,805.73      1,099,022,209.34      1,021,689,442.50      

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท  คาสเซ่อร์พีค  โฮลดิ้งส์  จํากัด  (มหาชน)  และบริษัทย่อย
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งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 บริษัท  คาสเซ่อร์พีค  โฮลดิ้งส์  จํากัด  (มหาชน)  และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

รายได้จากการขาย 5 1,331,845,873.45       1,552,298,480.51       741,021,168.03          913,890,071.79          

ต้นทุนขาย 5 1,145,389,815.14       1,361,632,974.65       665,944,237.72          813,477,379.67          

กําไรขั้นต้น 186,456,058.31          190,665,505.86          75,076,930.31            100,412,692.12          

เงินปันผลรับ -                             -                             1,102,500.00 -                             

ดอกเบี้ยรับ 5 1,175,730.16              1,805,928.23              1,155,677.42              2,341,065.30              

กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 16,789,720.21            13,078,595.11            13,024,694.74            8,959,680.87              

รายได้อื่น  1,762,359.24              2,395,309.55              1,040,864.34              1,667,478.15              

กําไรก่อนค่าใช้จ่าย 206,183,867.92          207,945,338.75          91,400,666.81            113,380,916.44          

ต้นทุนในการจัดจําหน่าย 52,624,898.05            53,929,626.84            29,410,399.94            35,528,746.37            

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 5 117,087,826.04          133,405,678.18          60,189,724.99            81,578,803.57            

ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ 5 24,415,418.00            205,915,000.00          24,415,418.00            205,915,000.00          

ต้นทุนทางการเงิน 5 29,729,182.90            32,766,042.70            26,807,556.49            29,749,940.71            

รวมค่าใช้จ่าย 223,857,324.99          426,016,347.72          140,823,099.42          352,772,490.65          

ส่วนแบ่งขาดทุน (กําไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 10 15,130.47                   12,001.08                   -                             -                             

กําไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (17,688,587.54)          (218,083,010.05)        (49,422,432.61)          (239,391,574.21)        

ค่าใช้จ่าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 20 302,139.94                 5,341,411.93              (1,211,390.97)            (3,078,708.86)            

กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี (17,990,727.48)          (223,424,421.98)        (48,211,041.64)          (236,312,865.35)        

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุน :

การตีมูลค่าที่ดินและอาคารใหม่ 11 127,679,422.83          -                             85,072,463.46            -                             

กําไร (ขาดทุน) จากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 18 2,742,581.71              (3,890,882.00)            7,172,467.33              (4,161,034.00)            

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 20 (24,751,184.97)          -                             (17,014,492.69)          -                             

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปี - สุทธิจากค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 105,670,819.57          (3,890,882.00)            75,230,438.10            (4,161,034.00)            

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 87,680,092.09            (227,315,303.98)        27,019,396.46            (240,473,899.35)        

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)

   ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (17,990,727.48)          (223,424,421.98)        (48,211,041.64)          (236,312,865.35)        

   ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม -                             -                             -                             -                             

กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี (17,990,727.48)          (223,424,421.98)        (48,211,041.64)          (236,312,865.35)        

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

   ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 87,680,092.09            (227,315,303.98)        27,019,396.46            (240,473,899.35)        

   ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม -                             -                             -                             -                             

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 87,680,092.09            (227,315,303.98)        27,019,396.46            (240,473,899.35)        

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (0.45)                          (5.59)                          (1.21)                          (5.91)                          

จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก (หุ้น) 40,000,000                 40,000,000                 40,000,000                 40,000,000                 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



   

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท  คาสเซ่อร์พีค  โฮลดิ้งส์  จํากัด  (มหาชน)  และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม

รวม ส่วนของ

ส่วนเกินทุนจาก องค์ประกอบอื่น รวมส่วน ส่วนได้เสีย

ทุนที่ออก ส่วนเกิน ทุนสํารอง การตีราคาที่ดิน ของ ของผู้ถือหุ้น ที่ไม่มีอํานาจ รวมส่วนของ

และชําระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ ตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร และอาคาร ส่วนของผู้ถือหุ้น ของบริษัท ควบคุม ผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 400,000,000.00      164,000,000.00     31,839,616.42     (58,750,674.39)         251,505,112.53       251,505,112.53        788,594,054.56      30,240.00          788,624,294.56       

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับปี :

กําไร (ขาดทุน) -                         -                         -                      (223,424,421.98)       -                          -                            (223,424,421.98)     -                     (223,424,421.98)      

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น -                         -                         -                      (3,890,882.00)           -                          -                            (3,890,882.00)         -                     (3,890,882.00)          

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับปี -                         -                         -                      (227,315,303.98)       -                          -                            (227,315,303.98)     -                     (227,315,303.98)      

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

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 400,000,000.00      164,000,000.00     31,839,616.42     (267,112,415.58)       232,551,549.74       232,551,549.74        561,278,750.58      30,240.00          561,308,990.58       

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับปี :

กําไร (ขาดทุน) -                         -                         -                      (17,990,727.48)         -                          -                            (17,990,727.48)       -                     (17,990,727.48)        

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น -                         -                         -                      3,527,281.31            102,143,538.26       102,143,538.26        105,670,819.57      -                     105,670,819.57       

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับปี -                         -                         -                      (14,463,446.17)         102,143,538.26       102,143,538.26        87,680,092.09        -                     87,680,092.09         

โอนไปกําไรสะสม -                         -                         -                      10,463,506.11          (10,463,506.11)       (10,463,506.11)         -                          -                     -                           

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 400,000,000.00      164,000,000.00     31,839,616.42     (271,112,355.64)       324,231,581.89       324,231,581.89        648,958,842.67      30,240.00          648,989,082.67       

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

กําไรสะสม
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งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ) 

 

 

 

บริษัท  คาสเซ่อร์พีค  โฮลดิ้งส์  จํากัด  (มหาชน)  และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

หน่วย : บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ส่วนเกินทุนจาก รวม

ทุนที่ออก ส่วนเกิน ทุนสํารอง การตีราคาที่ดิน องค์ประกอบอื่น รวมส่วนของ

และชําระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ ตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร และอาคาร ของส่วนของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 400,000,000.00            164,000,000.00            31,839,616.42                 (66,623,698.99)              144,730,134.34               144,730,134.34          673,946,051.77             

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับปี :

กําไร (ขาดทุน) -                                -                                -                                  (236,312,865.35)            -                                  -                              (236,312,865.35)            

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น -                                -                                -                                  (4,161,034.00)                -                                  -                              (4,161,034.00)                

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับปี -                                -                                -                                  (240,473,899.35)            -                                  -                              (240,473,899.35)            

โอนไปกําไรสะสม -                                -                                -                                  13,534,239.53               (13,534,239.53)               (13,534,239.53)           -                                 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 400,000,000.00            164,000,000.00            31,839,616.42                 (293,563,358.81)            131,195,894.81               131,195,894.81          433,472,152.42             

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับปี :

กําไร (ขาดทุน) -                                -                                -                                  (48,211,041.64)              -                                  -                              (48,211,041.64)              

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น -                                -                                -                                  7,172,467.33                 68,057,970.77                 68,057,970.77            75,230,438.10               

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับปี -                                -                                -                                  (41,038,574.31)              68,057,970.77                 68,057,970.77            27,019,396.46               

โอนไปกําไรสะสม -                                -                                -                                  5,519,372.08                 (5,519,372.08)                 (5,519,372.08)             -                                 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 400,000,000.00            164,000,000.00            31,839,616.42                 (329,082,561.04)            193,734,493.50               193,734,493.50          460,491,548.88             

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

กําไรสะสม
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งบกระแสเงนิสด 

บริษัท  คาสเซ่อร์พีค  โฮลดิ้งส์  จํากัด  (มหาชน)  และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด 

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

หน่วย : บาท

2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 

กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (17,688,587.54)          (218,083,010.05)        (49,422,432.61)        (239,391,574.21)       

ปรับรายการที่กระทบกําไร (ขาดทุน) เป็นเงินสดรับ (จ่าย)

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น ) ลดลง 35,704,451.95            71,420,816.34           16,961,554.51         37,685,076.37          

สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น ) ลดลง

- ธุรกิจตัดเย็บเสื้อผ้า (114,865,229.34)        46,584,175.22           (48,822,905.24)        36,613,451.33          

- ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 28,149,092.99            29,808,163.50           14,329,149.88         7,684,460.68            

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น ) ลดลง 109,279.15                 37,226.50                  116,373.00              10,881.50                 

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง) 11,099,663.43            (41,349,719.45)          4,314,270.29           (44,101,756.95)         

ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน 9,895,915.00              23,371,523.00           5,200,386.00           13,376,880.00          

ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี 41,313,512.92            35,475,826.44           23,035,757.18         24,723,250.24          

ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายสินทรัพย์ 108,313.82                 -                             -                           -                            

ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น (4,860,063.06)            407,747.08                (4,818,306.56)          1,816,741.11            

ส่วนแบ่งขาดทุน (กําไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 15,130.47                   12,001.08                  148,900.00              -                            

การด้อยค่าของสินค้า (โอนกลับ) 2,641,692.07              (3,641,590.07)            47,773.67                (2,393,751.03)           

หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ) 24,415,418.00            205,915,000.00         24,415,418.00         205,915,000.00        

ค่าเผื่อ (โอนกลับ) การด้อยค่าเงินลงทุนระยะยาวอื่น 175,605.00                 (22,730.00)                 -                           (16,300.00)                

ขาดทุน (กําไร) จากการขายสินทรัพย์ (60,178.67)                 (54,357.85)                 (33,336.68)               (53,720.23)                

เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 16,154,016.19            149,881,071.74         (14,527,398.56)        41,868,638.81          

เงินปันผลรับ -                             -                             (1,102,500.00)          -                            

ดอกเบี้ยรับ (1,175,730.16)            (1,805,928.23)            (1,155,677.42)          (2,341,065.30)           

ดอกเบี้ยจ่าย 28,491,677.05            31,287,082.11           26,235,481.45         29,048,634.36          

จ่ายหนี้สินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน (4,543,840.00)            (2,439,264.00)            (4,067,200.00)          (1,387,400.00)           

ภาษีเงินได้จ่ายออก (10,145,398.78)          (3,186,234.23)            (558,159.81)             (833,490.36)              

ภาษีเงินได้รับคืน 468,675.46                 1,028,778.24             -                           -                            

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 29,249,399.76            174,765,505.63         4,824,545.66           66,355,317.51          

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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งบกระแสเงนิสด (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท  คาสเซ่อร์พีค  โฮลดิ้งส์  จํากัด  (มหาชน)  และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด 

   ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่

หน่วย : บาท

2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 

รับดอกเบี้ย 1,737,458.07              1,861,280.57             1,742,985.89           2,891,093.93            

รับเงินปันผล 1,102,500.00              -                             1,102,500.00           -                            

เงินสดรับจากการคืนทุนของบริษัทร่วม 1,378,125.00              -                             1,378,125.00           -                            

เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน -                             -                             (1,200,000.00)          (29,015,097.58)         

รับคืนเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน -                             30,000,000.00           18,800,000.00         59,015,097.58          

เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (4,678,671.90)            (9,320,295.07)            (4,478,541.35)          (7,495,992.35)           

เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 126,842.99                 54,833.85                  100,000.00              54,071.23                 

เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (1,654,559.56)            (326,992.00)               (1,654,559.56)          (326,992.00)              

เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันลดลง (เพิ่มขึ้น ) (9,165,834.15)            (43,092,977.89)          (4,871,017.43)          (24,018,281.45)         

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (11,154,139.55)          (20,824,150.54)          10,919,492.55         1,103,899.36            

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 

จ่ายดอกเบี้ย (28,343,803.84)          (32,153,998.05)          (24,564,620.96)        (29,143,726.17)         

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) 64,426,941.93            (101,786,543.44)        24,076,701.37         (37,236,555.68)         

จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า (18,367,546.50)          -                             (8,392,200.00)          -                            

ชําระคืนเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน -                             (7,040,000.00)            (29,880,000.00)        (29,490,000.00)         

รับเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน -                             -                             32,270,000.00         31,450,000.00          

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 17,715,591.59            (140,980,541.49)        (6,490,119.59)          (64,420,281.85)         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง ) - สุทธิ 35,810,851.80            12,960,813.60           9,253,918.62           3,038,935.02            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี 25,079,067.92            12,118,254.32           7,938,668.90           4,899,733.88            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี          60,889,919.72            25,079,067.92           17,192,587.52         7,938,668.90            

ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม :

รายการที่ไม่กระทบเงินสด

ปี 2563

- บริษัทและบริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีการประเมินราคาที่ดินและอาคารใหม่ มีผลให้มูลค่าที่ดินและอาคารเพิ่มขึ้นจํานวนรวม 127.68 ล้านบาท ในงบการเงินรวม 

และ 85.07 ล้านบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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1 ข้อมูลทัว่ไป 

         บริษทั คาสเซ่อร์พีค โฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) จดทะเบียนจดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2537 ทะเบียนนิติบุคคล

ประเภทบริษทัมหาชนจาํกดั เลขท่ี 0107537001056  ตั้งอยูเ่ลขท่ี 899 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแค   เขตบางแค  กรุงเทพมหานคร  

บริษทัและบริษทัยอ่ย (“กลุ่มบริษทั”) ประกอบธุรกิจตดัเยบ็เส้ือผา้สาํเร็จรูปเพ่ือส่งออกและธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์

2 เกณฑ์ในการจดัทาํงบการเงนิรวม 

  งบการเงินรวมไดร้วมงบการเงินของบริษทั คาสเซ่อร์พีค โฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกวา่ “กลุ่ม

บริษทั”) บริษทัยอ่ยเป็นกิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมทั้งทางตรงและทางออ้มของบริษทั การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือบริษทัมีอาํนาจ

ควบคุมทั้งทางตรงและทางออ้มในนโยบายทางการเงินและการดาํเนินงาน ดงัน้ี 

    จดทะเบียน

 

 อตัราส่วนของการถือหุน้ 

บริษทัยอ่ย 

 

 ประเภทธุรกิจ  และดาํเนิน

 

 2563  2562 

ทางตรง :   
        

บริษทั ซี.พี.จี. การ์เมนท ์จาํกดั 

 

 ตดัเยบ็เส้ือผา้สาํเร็จรูป 

เพ่ือการส่งออก 

 

ไทย 

 

99.94  99.94 

บริษทั คาสเซ่อร์พีค เรียลเอสเตท จาํกดั  
 

อสงัหาริมทรัพย ์
 

ไทย 
 

99.99  99.99 

ทางออ้ม : 
 

 
 

 
 

   

บริษทั ซนั พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั      
 

ก่อสร้าง/ อสงัหาริมทรัพย ์
 

ไทย 
 

99.98  99.98 

บริษทั เอกธนา พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั 
 

อสงัหาริมทรัพย ์
 

ไทย 
 

99.98  99.98 

การลงทุนซ่ึงบริษทัมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญัจะแสดงเป็น “เงินลงทุนในบริษทัร่วม” โดยบนัทึกตามวธีิส่วนไดเ้สียในงบ

การเงินรวม  และบนัทึกตามวธีิราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ 

3 เกณฑ์การจดัทาํงบการเงนิ 

3.1 เกณฑ์การถือปฏิบัต ิ

งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพ

บญัชีฯ (“สภาวชิาชีพบญัชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง  

มาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบบัไดมี้การออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือ

หลังวนัท่ี 1  มกราคม 2563 การถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่นั้ น มีผลให้เกิดการ

เปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั 

  กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ซ่ึงประกอบดว้ยมาตรฐานและการ

ตีความมาตรฐาน จาํนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

 

ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 

ฉบบัท่ี 19 การชาํระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า เป็นคร้ังแรก ซ่ึงได้เปิดเผยผลกระทบจากการ

เปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 22 

3.2 สกลุเงนิทีใ่ช้ในการดาํเนนิงานและนําเสนองบการเงนิ 

งบการเงินน้ีจดัทาํและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั 

3.3 การใช้วจิารณญาณและการประมาณการ 

   ในการจดัทาํงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารใชว้ิจารณญาณ การประมาณการและขอ้

สมมติหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการปฏิบติัตามนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั ทั้ งน้ี ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ี

ประมาณการไว ้ประมาณการและขอ้สมมติท่ีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอยา่งตอ่เน่ือง  การปรับประมาณการทาง

บญัชีจะบนัทึกโดยวธีิเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป 
 

การใชว้จิารณญาณและการประมาณการทางบญัชีท่ีสาํคญัไดแ้ก่ 

 รายไดจ้ากสญัญาท่ีทาํกบัลูกคา้ - การขายสินคา้สัง่ทาํควรจะรับรู้รายไดต้ลอดช่วงเวลาหน่ึง หรือควรจะรับรู้ ณ เวลา 

 ใดเวลาหน่ึง  

- การประมาณการรับคืนสินคา้  

 สญัญาเช่า - การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ 

- กลุ่มบริษทัพิจารณาถึงความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลท่ีจะใชสิ้ทธิต่ออายสุญัญาเช่าหรือไม่ 

- กลุ่มบริษทัจะใชสิ้ทธิยกเลิกสญัญาเช่าหรือไม่ 

- การกาํหนดอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพ่ิมท่ีใชใ้นการวดัมูลค่าหน้ีสินตามสญัญาเช่า 

ลูกหน้ีการคา้ - ประมาณการผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแตล่ะราย 

 สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการ 

  ตดับญัชี 

- การรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได ้การคาดการณ์กาํไรทางภาษีในอนาคตท่ีจะนาํผล

แตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีและขาดทุนทางภาษีไปใชป้ระโยชน ์

ภาระผกูพนัของโครงการ 

   ผลประโยชน์พนกังาน 

- การวดัมูลค่าภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชนท่ี์กาํหนดไวเ้ก่ียวกบัขอ้สมมติหลกั 

ในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

3.4 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

ในช่วงตน้ปี 2563 เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)  ทาํใหป้ระเทศไทยและหลายประเทศได้

ประกาศมาตรการป้องกนัหลายประการเพ่ือป้องกนัการแพร่ระบาดของโรค เช่น การสัง่ใหมี้การปิดสถานประกอบการหรือลดเวลา

การประกอบกิจการเป็นการชัว่คราว การให้มีระยะห่างทางสงัคม เป็นตน้ ซ่ึงส่งผลกระทบอยา่งมากต่อระบบเศรษฐกิจโลก การผลิต 

การกระจายสินคา้ตลอดจนผลการดาํเนินงานของหลายกิจการในวงกวา้ง ทั้ งน้ี ผูบ้ริหารมีการติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่าง

ใกลชิ้ดเพ่ือให้มัน่ใจวา่พนักงานของบริษทัปลอดภยั และพยายามอยา่งยิ่งยวดในการควบคุมให้มีผลกระทบต่อธุรกิจให้นอ้ยท่ีสุด

เท่าท่ีจะเป็นไปได ้
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4 นโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 

4.1 รายได้ 

4.1.1 ขายสินคา้และบริการ 

             รายไดรั้บรู้เม่ือลูกคา้มีอาํนาจควบคุมในสินคา้หรือบริการดว้ยจาํนวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกลุ่มบริษทัคาดวา่จะมี

สิทธิไดรั้บซ่ึงไม่รวมจาํนวนเงินท่ีเก็บแทนบุคคลท่ีสาม ภาษีมูลค่าเพ่ิมและแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้ และส่วนลดตามปริมาณ  

รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือลูกคา้มีอาํนาจควบคุมในสินคา้ซ่ึงโดยทั่วไปเกิดข้ึนเม่ือมีการส่งมอบสินคา้ให้กบัลูกคา้ สาํหรับ

สัญญาท่ีให้สิทธิลูกคา้ในการคืนสินคา้ รายไดจ้ะรับรู้ในจาํนวนท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ในระดบัสูงมากวา่จะไม่มีการกลบั

รายการอยา่งมีนัยสาํคญัของรายไดท่ี้รับรู้สะสม ดงันั้น รายไดท่ี้รับรู้จะปรับปรุงดว้ยประมาณการรับคืนสินคา้ซ่ึงประมาณการจาก

ขอ้มูลในอดีต 

             รายได้จากการให้บริการรับรู้ตลอดช่วงเวลาหน่ึง โดยอา้งอิงกบัขั้นความสําเร็จเม่ือไดใ้ห้บริการ ขั้นความสําเร็จของงาน

ประเมินโดยใชว้ธีิอตัราส่วนของตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนแลว้จนถึงปัจจุบนักบัประมาณการตน้ทุนทั้งส้ิน ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งรับรู้ในกาํไรหรือ

ขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 

4.1.2 รายไดจ้ากการขายโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์

             รายไดจ้ากการขายโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยรั์บรู้เม่ืองานก่อสร้างเสร็จตามสัญญาและไดโ้อนกรรมสิทธ์ิให้กบัผูซ้ื้อ

แลว้ 

4.1.3 รายไดเ้งินปันผลรับรู้เม่ือมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล 

4.2 ดอกเบีย้ 

        นโยบายการบญัชีท่ีถือปฏิบติัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

        อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

        ดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ียจ่ายรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงคืออตัราท่ีใชคิ้ดลด

ประมาณการการจ่ายชาํระเงินหรือรับเงินในอนาคตตลอดอายท่ีุคาดการณ์ไวข้องเคร่ืองมือทางการเงินของ 

   - มูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพยท์างการเงิน หรือ 

   -      ราคาทุนตดัจาํหน่ายของหน้ีสินทางการเงิน 

        ในการคาํนวณดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ียจ่าย อตัราดอกเบ้ียท่ีแท้จริงจะนํามาใช้กบัมูลค่าตามบัญชีขั้นตน้ของสินทรัพย ์(เม่ือ

สินทรัพยไ์ม่มีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต) หรือราคาทุนตดัจาํหน่ายของหน้ีสิน อยา่งไรก็ตามสาํหรับสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่า

ดา้นเครดิตภายหลงัการรับรู้เม่ือเร่ิมแรก รายไดด้อกเบ้ียจะคาํนวณโดยการใชอ้ตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงกบัราคาทุนตดัจาํหน่ายของ

สินทรัพยท์างการเงิน หากสินทรัพยไ์ม่มีการดอ้ยค่าเครดิตอีกต่อไป การคาํนวณรายไดด้อกเบ้ียจะเปล่ียนกลบัไปคาํนวณจากมูลค่า

ตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพย ์
 

นโยบายการบญัชีท่ีถือปฏิบติัก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2563 
 

ดอกเบ้ียบนัทึกตามเกณฑค์งคา้งโดยคาํนึงถึงระยะเวลาและอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง  
 

4.3 ภาษีเงนิได้ 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีประกอบดว้ย ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั

และภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเวน้แต่ในส่วนท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวขอ้งในการรวมธุรกิจ หรือรายการท่ี

รับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้หรือกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
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ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัไดแ้ก่ภาษีท่ีคาดวา่จะจ่ายชาํระหรือไดรั้บชาํระ โดยคาํนวณจากกาํไรหรือขาดทุนประจาํปีท่ีตอ้ง

เสียภาษี โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกบัรายการ

ในปีก่อนๆ  

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยคาํนวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนระหวา่งมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินและ

จาํนวนท่ีใชเ้พ่ือความมุ่งหมายทางภาษี  ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะไม่ถูกรับรู้เม่ือเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราวต่อไปน้ี   

การรับรู้ค่าความนิยมในคร้ังแรก  การรับรู้สินทรัพยห์รือหน้ีสินในคร้ังแรกซ่ึงเป็นรายการท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจและ

รายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อกาํไรขาดทุนทางบญัชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและกิจการ

ร่วมคา้หากเป็นไปไดว้า่จะไม่มีการกลบัรายการในอนาคตอนัใกล ้   

การวดัมูลค่าของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตอ้งสะทอ้นถึงผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกิดจากลกัษณะวธีิการท่ีกลุ่มบริษทัคาด

วา่จะไดรั้บผลประโยชน์จากสินทรัพยห์รือจะจ่ายชาํระหน้ีสินตามมูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ีส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงาน  

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีคาดวา่จะใชก้บัผลแตกต่างชัว่คราวเม่ือมีการกลบัรายการโดยใชอ้ตัราภาษีท่ี

ประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน  

สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับัญชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับัญชีสามารถหักกลบได้เม่ือกิจการมีสิทธิตาม

กฎหมายท่ีจะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดน้ี้ประเมินโดย

หน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัสําหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั สําหรับหน่วยภาษีต่างกนันั้นกิจการมี

ความตั้งใจจะจ่ายชาํระหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายชาํระ

หน้ีสินในเวลาเดียวกนั  

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนวา่กาํไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคตจะมี

จาํนวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนัท่ี

รายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง  

4.4 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ยเงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรียกและเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมี

สภาพคล่องสูง และไม่มีขอ้จาํกดัในการเบิกใช ้

เงินฝากท่ีมีขอ้จาํกดัในการใช ้และแสดงไวเ้ป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 

4.5 สินค้าคงเหลือ 

ธุรกจิตดัเยบ็เส้ือผ้า 

สินคา้คงเหลือบนัทึกตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่ โดยราคาทุนคาํนวณ ดงัน้ี 

- สินคา้สาํเร็จรูปและสินคา้ระหวา่งผลิตบนัทึกตามราคาทุนวธีิเฉพาะเจาะจงแต่ละงานสัง่ผลิต 

- วตัถุดิบและวสัดุบนัทึกตามราคาทุนวธีิถวัเฉล่ียเคล่ือนท่ี 

ธุรกจิอสังหาริมทรัพย์ 

               โครงการอสงัหาริมทรัพยร์ะหวา่งการพฒันาบนัทึกตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่  

ราคาทุนประกอบดว้ยตน้ทุนในการได้มาซ่ึงท่ีดิน ตน้ทุนการพฒันาท่ีดิน ตน้ทุนการก่อสร้างโครงการ ระบบสาธารณูปโภค ค่า

บริหารโครงการ และตน้ทุนการกูย้มืและค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการโดยตรง 

4.6 เงนิลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

เงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วมบนัทึกดว้ยวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ และเงินลงทุนในบริษทัร่วม

บนัทึกดว้ยวธีิส่วนไดเ้สียในงบการเงินรวม 
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4.7 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 

อุปกรณ์แสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า  

ท่ีดินและอาคารท่ีแสดงดว้ยราคาท่ีตีใหม่  ราคาท่ีตีใหม่หมายถึงมูลค่ายุติธรรมซ่ึงกาํหนดจากการเกณฑ์การใชง้านของ

สินทรัพยท่ี์มีอยูจ่ริง ณ วนัท่ีมีการตีราคาใหม่หักดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสมท่ีคาํนวณจากมูลค่ายติุธรรมในภายหลงัจากนั้นและค่าเผื่อ

การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรง ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรัพย ์ตน้ทุนของการก่อสร้างสินทรัพยท่ี์กิจการก่อสร้างเอง 

รวมถึงตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาสินทรัพยเ์พ่ือให้สินทรัพยน์ั้นอยูใ่นสภาพ

ท่ีพร้อมจะใชง้านไดต้ามความประสงค ์ ตน้ทุนในการร้ือถอน การขนยา้ย การบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพยแ์ละตน้ทุนการกูย้ืม  

สําหรับเคร่ืองมือท่ีควบคุมโดยลิขสิทธ์ิซอฟแวร์ซ่ึงไม่สามารถทาํงานได้โดยปราศจากลิขสิทธ์ิซอฟแวร์นั้นให้ถือว่า   ลิขสิทธ์ิ

ซอฟแวร์ดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของอุปกรณ์ 

กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหวา่งส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจาํหน่าย

กบัมูลค่าตามบญัชีของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิเป็นรายไดอ่ื้นในกาํไรขาดทุน  เม่ือมีการขายสินทรัพยท่ี์ตีราคาใหม่ 

จาํนวนเงินท่ีบนัทึกอยูใ่นส่วนเกินทุนจากการตีราคาของสินทรัพยจ์ะถูกโอนไปยงักาํไรสะสม 

ค่าเส่ือมราคาจะบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน ซ่ึงคาํนวณโดยวธีิเส้นตรงตามอายกุารใชง้านโดยประมาณของสินทรัพยแ์ต่ละ

รายการ  ประมาณการอายกุารใชง้านของสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี 

 ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 42 ปี 

อาคารและส่วนท่ีตีราคาเพ่ิม 42 ปี 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 5 - 10 ปี 

เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้าํนกังาน 5 - 10 ปี 

ส่ิงปลูกสร้างอ่ืน 20 ปี 

ยานพาหนะ 5 - 10 ปี 

 วธีิการคิดค่าเส่ือมราคา อายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพย ์ และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอยา่งนอ้ยท่ีสุดทุกส้ินรอบปี

บญัชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม 

4.8    อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนไดแ้ก่ อสงัหาริมทรัพยท่ี์ถือครองเพ่ือหาประโยชน์จากรายไดค้่าเช่าหรือจากมูลค่าท่ีเพ่ิมข้ึน

หรือทั้งสองอยา่ง  ทั้งน้ีไม่ไดมี้ไวเ้พ่ือขายตามปกติธุรกิจหรือใชใ้นการผลิตหรือจดัหาสินคา้หรือใหบ้ริการหรือใชใ้นการบริหารงาน   

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนแสดงในราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า   

ตน้ทุนรวมค่าใชจ่้ายทางตรงเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน ตน้ทุนการก่อสร้างท่ีกิจการก่อสร้างเองรวมถึงตน้ทุน

วตัถุดิบ ค่าแรงทางตรงและตน้ทุนทางตรงอ่ืนเพ่ือให้อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนอยูใ่นสภาพพร้อมใชง้านและรวมถึงตน้ทุนการ

กูย้มื 

ค่าเส่ือมราคาจะบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน ซ่ึงคาํนวณโดยวธีิเส้นตรงตามอายกุารใชง้านโดยประมาณของสินทรัพยแ์ต่ละ

รายการ  ประมาณการอายกุารใชง้านของสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี 

 อาคารและส่ิงปลูกสร้างอ่ืน 20  ปี 

 วธีิการคิดค่าเส่ือมราคา อายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพย ์ และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอยา่งนอ้ยท่ีสุดทุกส้ินรอบปี

บญัชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม 
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4.9 การด้อยค่าของสินทรัพย์ทีไ่ม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงนิ 

ยอดสินทรัพยค์งเหลือตามบญัชีไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีในรายงานวา่มีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่ ในกรณีท่ีมีขอ้

บ่งช้ีจะทาํการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดวา่จะไดรั้บคืน โดยจะรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์

หรือมูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดสูงกวา่มูลค่าท่ีจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในกาํไรขาดทุน 

การคาํนวณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน 

มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนหมายถึงราคาขายของสินทรัพย ์หรือมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพย ์แลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกวา่ใน

การประเมินมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพย ์ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัรา

คิดลดก่อนคาํนวณภาษีเงินได้เพ่ือให้สะท้อนมูลค่าท่ีอาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อ

สินทรัพย ์สาํหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อให้เกิดเงินสดซ่ึงส่วนใหญ่เป็นหน่วยแยกอิสระจากสินทรัพยอ่ื์นๆ ให้พิจารณามูลค่าท่ีคาดวา่จะ

ไดรั้บคืนใหส้อดคลอ้งกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นมีความเก่ียวขอ้งดว้ย 

การกลบัรายการดอ้ยค่า 

กลุ่มบริษทัจะกลบัรายการบญัชีขาดทุนจากการดอ้ยค่า หากมีการเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใชใ้นการคาํนวณมูลค่าท่ีคาด

วา่จะไดรั้บคืน 

กลุ่มบริษทัจะกลบัรายการบญัชีขาดทุนจากการดอ้ยค่าเพียงเพ่ือใหมู้ลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกวา่มูลค่าตามบญัชี

ภายหลงัหักค่าเส่ือมราคาหรือค่าตดัจาํหน่าย เช่นเดียวกบัในกรณีท่ีไม่เคยมีการบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน รายการกลบั

รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะบนัทึกเป็นรายไดใ้นกาํไรหรือขาดทุน 

4.10    ผลประโยชน์พนักงาน 

ผลประโยชน์พนักงานของกลุ่มบริษทัคาํนวณโดยการประมาณยอดผลประโยชน์ในอนาคต (เงินชดเชยให้ออกจากงาน 

เม่ือเกษียณอาย)ุ ท่ีเกิดจากการทาํงานของพนกังานในปัจจุบนัและงวดก่อนไดบ้นัทึกในงบการเงินคาํนวณโดยวธีิคิดลดแต่ละหน่วยท่ี

ประมาณการไว ้เพ่ือใหเ้ป็นมูลค่าปัจจุบนั ซ่ึงคาํนวณโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

กลุ่มบริษทัรับรู้กาํไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยัทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนในรายการกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และรับรู้ค่าใชจ่้ายของโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 

ภาระผูกพนัผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานวดัมูลค่าโดยมิไดคิ้ดลดกระแสเงินสดและรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือพนักงาน

ทาํงานให ้

4.11      ประมาณการหนีสิ้น 

ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีภาระหน้ีสินตามกฎหมายท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัหรือท่ีก่อตวัข้ึนอนัเป็นผลมา

จากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพ่ือชาํระภาระหน้ีสิน

ดงักล่าว  ประมาณการหน้ีสินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตโดยใชอ้ตัราคิดลดในตลาดปัจจุบันก่อน

คาํนึงถึงภาษีเงินได้  เพ่ือให้สะท้อนจาํนวนท่ีอาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน  

ประมาณการหน้ีสินส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากเวลาท่ีผา่นไปรับรู้เป็นตน้ทุนทางการเงิน 

4.12 รายการบัญชีทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศ 

 รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีรายงาน แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนั

นั้น  กาํไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน 
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 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจากรายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศซ่ึงบนัทึกตามเกณฑ์ราคาทุนเดิม 

แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ  

 รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของกิจการในต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนท่ีใกลเ้คียงกบัอตัรา ณ วนัท่ี

เกิดรายการ 

 ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดจากการแปลงค่าบนัทึกในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และแสดงเป็นรายการผลต่างจาก

อตัราแลกเปล่ียนในส่วนของผูถื้อหุน้ จนกวา่มีการจาํหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป 
 

4.13 เคร่ืองมือทางการเงนิ 

นโยบายการบญัชีท่ีถือปฏิบติัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกเม่ือกลุ่มบริษทัเป็นคู่สัญญาตามขอ้กําหนดของ

เคร่ืองมือทางการเงินนั้น 

สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน (นอกเหนือจากลูกหน้ีการคา้ท่ีไม่มีองค์ประกอบเก่ียวกบัการจดัหาเงินท่ีมี

นัยสําคญั หรือวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน) จะวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรมบวกตน้ทุนการทํา

รายการซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าหรือการออกตราสาร ลูกหน้ีการคา้ท่ีไม่มีองคป์ระกอบเก่ียวกบัการจดัหาเงินท่ีมีนยัสาํคญั

วดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ยราคาของการทาํรายการ สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไร

หรือขาดทุน วดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรม 

การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงนิ 

กลุ่มบริษทัจดัประเภทสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัท่ีรับรู้รายการเร่ิมแรก เป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าในภายหลงั

ดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และสินทรัพย์

ทางการเงินท่ีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจดัการ

สินทรัพยท์างการเงิน และลกัษณะของกระแสเงินสดตามสญัญาของสินทรัพยท์างการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย 

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย เม่ือกลุ่มบริษทัถือครองสินทรัพยท์างการเงินนั้นเพ่ือรับ

กระแสเงินสดตามสัญญา และเง่ือนไขตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินก่อให้เกิดกระแสเงินสดท่ีเป็นการรับชาํระเพียงเงินตน้

และดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีระบุไวเ้ท่านั้น  

สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าววดัมูลค่าในภายหลงัโดยใชว้ิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงและตอ้งมีการประเมินการดอ้ยค่า ทั้งน้ี ผล

กาํไรและขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการตดัรายการ การเปล่ียนแปลง หรือการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวจะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือ

ขาดทุน    

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยมูลค่า

ยติุธรรม โดยรับรู้การเปล่ียนแปลงสุทธิของมูลค่ายติุธรรมในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

ทั้งน้ี สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าว หมายรวมถึง ตราสารอนุพนัธ์ เงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือคา้    เงินลงทุนใน

ตราสารทุนซ่ึงกลุ่มบริษทัไม่ไดเ้ลือกจดัประเภทใหว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และสินทรัพยท์างการ

เงินท่ีมีกระแสเงินสดท่ีไม่ไดรั้บชาํระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ีย 

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุนถือเป็นรายไดอ่ื้นในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

 

 



   

46 บริษทั คาสเซ่อร์พีคโฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน) รายงานประจาํปี / แบบ  56-1 One Report 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
 

การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าของหนีสิ้นทางการเงนิ 

หน้ีสินทางการเงินจดัประเภทรายการตามการวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย หรือมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน 

หน้ีสินทางการเงินจะถูกจดัประเภทใหว้ดัมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุนหากใหถื้อไวเ้พ่ือคา้ ถือเป็นอนุพนัธ์หรือกาํหนดใหว้ดั

มูลค่าเม่ือเร่ิมแรกด้วยวิธีดังกล่าว หน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุนจะวดัมูลค่าด้วยมูลค่า

ยติุธรรมและรับรู้กาํไรและขาดทุนสุทธิ รวมถึงดอกเบ้ียจ่ายในกาํไรหรือขาดทุน หน้ีสินทางการเงินอ่ืนท่ีวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยราคา

ทุนตดัจาํหน่ายดว้ยวธีิดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ดอกเบ้ียจ่ายและกาํไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน กาํไรหรือ

ขาดทุนท่ีเกิดจากการตดัรายการออกจากบญัชีใหรั้บรู้ในกาํไรหรือขาดทุน  

การตดัรายการของเคร่ืองมือทางการเงนิ 

กลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินออกจากบญัชีเม่ือสิทธิตามสัญญาท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดจากสินทรัพยท์าง

การเงินหมดอายุหรือมีการโอนสิทธิในการรับกระแสเงินสดตามสัญญาในธุรกรรมซ่ึงความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็น

เจ้าของเกือบทั้ งหมดของสินทรัพยท์างการเงินได้ถูกโอน หรือในกรณีท่ีกลุ่มบริษทัไม่ไดท้ั้ งโอนหรือคงไวซ่ึ้งความเส่ียงและ

ผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทั้งหมดและไม่ไดค้งไวซ่ึ้งการควบคุมในสินทรัพยท์างการเงิน 

กลุ่มบริษทัตดัรายการหน้ีสินทางการเงินออกจากบญัชีเม่ือภาระผูกพนัตามสัญญาส้ินสุดลง ยกเลิก หรือหมดอาย ุกลุ่มบริษทั ตดั

รายการหน้ีสินทางการเงินออกจากบัญชีหากมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขและกระแสเงินสดจากการเปล่ียนแปลงหน้ีสินมีความ

แตกต่างอย่างมีนัยสําคญั โดยรับรู้หน้ีสินทางการเงินใหม่ดว้ยมูลค่ายติุธรรมท่ีสะทอ้นเง่ือนไขท่ีเปล่ียนแปลงแลว้ การตดัรายการ

หน้ีสินทางการเงินออกจากบญัชี ผลต่างระหวา่งมูลค่าตามบญัชีท่ีตดัรายการและส่ิงตอบแทนท่ีตอ้งจ่าย (รวมถึงสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงิน

สดท่ีไดโ้อนไปหรือหน้ีสินท่ีรับมา) รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

การหักกลบ 

สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินจะหักกลบกนัเพ่ือรายงานในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยจาํนวนสุทธิ ก็ต่อเม่ือ

กลุ่มบริษทัมีสิทธิบงัคบัใชต้ามกฎหมายในการหักกลบจาํนวนเงินท่ีรับรู้และกลุ่มบริษทัตั้งใจท่ีจะชาํระดว้ยจาํนวนเงินสุทธิ หรือ

ตั้งใจท่ีจะรับสินทรัพยแ์ละชาํระหน้ีสินพร้อมกนั  

อนุพนัธ์ 

อนุพนัธ์รับรู้ดว้ยมูลค่ายุติธรรม และวดัมูลค่ายุติธรรมทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการวดั

มูลค่ายติุธรรมใหม่จะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนทนัที 

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงนิ 

กลุ่มบริษทัใชว้ธีิการอยา่งง่ายในการคาํนวณผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนสาํหรับลูกหน้ีการคา้ ดงันั้น ทุกวนัส้ิน

รอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจึงไม่มีการติดตามการเปล่ียนแปลงของความเส่ียงทางดา้นเครดิต แต่จะรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนจาก

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอายขุองลูกหน้ีการคา้ โดยอา้งอิงจากขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตจากประสบการณ์ใน

อดีต ปรับปรุงดว้ยขอ้มูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเก่ียวกบัลูกหน้ีนั้นและสภาพแวดลอ้มทางดา้นเศรษฐกิจ 

สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัจาํหน่ายออกจากบญัชี เม่ือกิจการคาดวา่จะไม่ไดรั้บคืนกระแสเงินสดตามสญัญาอีกต่อไป 

นโยบายการบญัชีท่ีถือปฏิบติัก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2563 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนแสดงดว้ยมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บภายหลงัจากหักค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ

ไดมี้การประมาณสาํหรับลูกหน้ีท่ีคา้งชาํระนานและคาดวา่จะเรียกเก็บเงินไม่ไดโ้ดยการประเมินของผูบ้ริหาร หน้ีสูญท่ีเกิดข้ึนใน

ระหวา่งปีตดัเป็นค่าใชจ่้ายทนัทีท่ีเกิดข้ึน 
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เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม ผลต่างระหวา่งราคาตามบญัชีกบัมูลค่ายติุธรรม จะแสดงเป็นกาํไร

และขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนในส่วนของผูถื้อหุน้ 

กลุ่มบริษทัจะมีการพิจารณาการดอ้ยค่าของเงินลงทุนเม่ือมีขอ้บ่งช้ีวา่เงินลงทุนน้ีอาจจะมีการดอ้ยค่าเกิดข้ึน ผลขาดทุนจากการ   ดอ้ย

ค่าท่ีเกิดข้ึนของเงินลงทุน แสดงเป็นค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุนทนัที 

4.14 สัญญาเช่า 

นโยบายการบญัชีท่ีถือปฏิบติัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญา กลุ่มบริษทัจะประเมินวา่สญัญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่     โดยสัญญา

จะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า ถา้สัญญานั้นมีการให้สิทธิในการควบคุมการใชสิ้นทรัพยท่ี์ระบุไดส้าํหรับช่วงเวลา

หน่ึงเพ่ือการแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน   

กลุ่มบริษทัประเมินอายุสัญญาเช่าตามระยะเวลาท่ีบอกเลิกไม่ไดท่ี้ระบุในสัญญาเช่าหรือตามระยะเวลาท่ีเหลืออยู่ของ

สัญญาเช่าท่ีมีผลอยู ่โดยรวมระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการขยายอายสุัญญาเช่าหากมีความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลท่ีจะใชสิ้ทธิ

เลือกนั้นและระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า หากมีความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลท่ีจะไม่ใชสิ้ทธิเลือกนั้น ทั้งน้ี

พิจารณาถึงผลกระทบของการเปล่ียนแปลงในเทคโนโลย ีและ/หรือ การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการต่อ

อายขุองสญัญาเช่าดงักล่าว เป็นตน้ 

ในฐานะผูเ้ช่า 

ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า สัญญาท่ีมีส่วนประกอบท่ีเป็นสัญญาเช่า กลุ่มบริษทัจะ

ปันส่วนส่ิงตอบแทนท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาให้กบัแต่ละส่วนประกอบของสัญญาเช่าตามเกณฑร์าคาขายท่ีเป็นเอกเทศ สาํหรับสัญญา

เช่าอสงัหาริมทรัพย ์กลุ่มบริษทัเลือกท่ีจะไม่แยกส่วนประกอบท่ีไม่เป็นการเช่าและรับรู้สญัญาเช่าและส่วนประกอบท่ีไม่เป็นการเช่า

เป็นสญัญาเช่าเพียงอยา่งเดียว  

กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล ยกเวน้สัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยมี์

มูลค่าตํ่าหรือสญัญาเช่าระยะสั้นจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายโดยวธีิเสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชว้ดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า และปรับปรุงเม่ือมีการวดั

มูลค่าใหม่ของหน้ีสินตามสัญญาเช่า ตน้ทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชป้ระกอบดว้ยจาํนวนเงินท่ีรับรู้เม่ือเร่ิมแรกของหน้ีสินตาม

สญัญาเช่าปรับปรุงดว้ยจาํนวนเงินท่ีจ่ายชาํระตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญาเร่ิมมีผลรวมกบัตน้ทุน

ทางตรงเร่ิมแรกและประมาณการตน้ทุนในการบูรณะและสุทธิจากส่ิงจูงใจในสัญญาเช่าท่ีไดรั้บ  ค่าเส่ือมราคารับรู้ในกาํไรหรือ

ขาดทุนด้วยวิธีเส้นตรงนับจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลจนถึงวนัส้ินสุดของอายุสัญญาเช่า  เวน้แต่สัญญาเช่าดังกล่าวมีการโอน

กรรมสิทธ์ิในสินทรัพยท่ี์เช่าให้กบักลุ่มบริษทัเม่ือส้ินสุดสัญญาเช่า หรือตน้ทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้ะทอ้นวา่กลุ่มบริษทัจะมี

การใชสิ้ทธิในการซ้ือสินทรัพย ์ในกรณีน้ีสินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ะบนัทึกค่าเส่ือมราคาตลอดอายกุารใชป้ระโยชน์ของสินทรัพยท่ี์เช่า 

ซ่ึงกาํหนดตามเกณฑเ์ดียวกนักบัสินทรัพยแ์ละอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของค่าเช่าท่ียงัไม่ไดจ่้ายชาํระ ณ วนัท่ีสญัญาเช่าเร่ิมมีผล คิดลด

ดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามนัยของสัญญาเช่า เวน้แต่อตัรานั้นไม่สามารถกาํหนดได ้กลุ่มบริษทัใชอ้ตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพ่ิมของ 

กลุ่มบริษทั ค่าเช่ารวมถึงค่าเช่าคงท่ีหักดว้ยส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่า จาํนวนเงินท่ีคาดวา่จะจ่ายภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ 

รวมถึงราคาใชสิ้ทธิของสิทธิเลือกซ้ือซ่ึงมีความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลท่ีกลุ่มบริษทัจะใชสิ้ทธินั้น และการจ่ายค่าปรับเพ่ือการ

ยกเลิกสญัญาเช่า หากขอ้กาํหนดของสญัญาเช่าแสดงใหเ้ห็นวา่กลุ่มบริษทัจะใชสิ้ทธิในการยกเลิกสญัญาเช่า กลุ่มบริษทับนัทึกค่าเช่า

ผนัแปรท่ีไม่ข้ึนอยูก่บัดชันีหรืออตัราเป็นค่าใชจ่้ายในงวดท่ีเหตุการณ์หรือเง่ือนไขซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการจ่ายชาํระนั้นไดเ้กิดข้ึน 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
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กลุ่มบริษทักาํหนดอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพ่ิมโดยนาํอตัราดอกเบ้ียจากแหล่งขอ้มูลทางการเงินภายนอกหลายแห่งและ

ไดป้รับปรุงบางส่วนเพ่ือใหส้ะทอ้นระยะเวลาของสญัญาเช่าและลกัษณะของสินทรัพยท่ี์เช่า 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่ายตามอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง และหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะถูกวดั

มูลค่าใหม่เม่ือมีการเปล่ียนแปลงอายสุัญญาเช่า การเปล่ียนแปลงค่าเช่า การเปล่ียนแปลงประมาณการจาํนวนเงินท่ีคาดว่าตอ้งจ่าย

ภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ หรือการเปล่ียนแปลงการประเมินการใชสิ้ทธิเลือกซ้ือ สิทธิเลือกในการขยายอายสุญัญาเช่าหรือ

สิทธิเลือกในการยกเลิกสญัญาเช่า เม่ือมีการวดัมูลค่าหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่จะปรับปรุงกบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการ

ใช ้หรือรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน หากมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใชไ้ดถู้กลดมูลค่าลงจนเป็นศูนยแ์ลว้  
 

นโยบายการบญัชีท่ีถือปฏิบติัก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2563 

ในฐานะผูเ้ช่า สัญญาเช่าซ่ึงกลุ่มบริษทัไดรั้บส่วนใหญ่ของความเส่ียงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพยสิ์นท่ีเช่า

นั้นๆ ให้จดัประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงิน  ส่วนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีไดม้าโดยทาํสัญญาเช่าการเงินบนัทึกเป็นสินทรัพยด์ว้ย

มูลค่ายติุธรรมหรือมูลค่าปัจจุบันของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากว่า  หักดว้ยค่าเส่ือมราคา

สะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า  ค่าเช่าท่ีชาํระจะแยกเป็นส่วนท่ีเป็นค่าใชจ่้ายทางการเงิน และส่วนท่ีจะหกัจากหน้ีตามสญัญา เพ่ือ

ทาํให้อตัราดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็นอตัราคงท่ีสําหรับยอดคงเหลือของหน้ีสิน  ค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกโดยตรงในกาํไรหรือ

ขาดทุน  

สินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาเช่าอ่ืนไดจ้ดัประเภทเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานและค่าเช่าจ่ายบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธี

เสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเช่า ค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึนตอ้งนาํมารวมคาํนวณจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายตามระยะเวลาท่ีคงเหลือของสญัญา

เช่า เม่ือไดรั้บการยนืยนัการปรับค่าเช่า  
 

4.15 กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 

การคาํนวณกาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน คาํนวณโดยการหารกาํไร (ขาดทุน) สําหรับปีท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นของ

บริษทั ดว้ยจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัท่ีมีอยูใ่นระหวา่งปี บริษทัไม่มีหุน้สามญัเทียบเท่าอ่ืนเพ่ือนาํมาคาํนวณกาํไรต่อหุ้น

ปรับลด 
 

4.16 รายงานทางการเงนิจาํแนกตามส่วนงาน 

ผลการดาํเนินงานของส่วนงานท่ีรายงานต่อคณะกรรมการบริหารของกลุ่มบริษทั (ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการ

ดาํเนินงาน) จะแสดงถึงรายการท่ีเกิดข้ึนจากส่วนงานดาํเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการท่ีไดรั้บการปันส่วนอยา่งสมเหตุสมผล 
  

4.17 การวดัมูลค่ายุตธิรรม 

      มูลค่ายุติธรรมคือราคาท่ีจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือจ่ายชาํระเพ่ือโอนหน้ีสินในรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติ

ระหวา่งผูร่้วมตลาด ณ วนัท่ีวดัมูลค่าในตลาดหลกั หรือตลาดท่ีให้ประโยชน์สูงสุด (หากไม่มีตลาดหลกั) ท่ีกลุ่มบริษทัสามารถเขา้ถึง

ไดใ้นวนัดงักล่าว มูลค่ายติุธรรมของหน้ีสินสะทอ้นผลกระทบของความเส่ียงท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของภาระผกูพนั   

      นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลของกลุ่มบริษทัหลายขอ้กาํหนดใหมี้การวดัมูลคา่ยติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน

ทางการเงิน และสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่ใช่ทางการเงิน  

      กลุ่มบริษทัวดัมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง หากสามารถหาได ้

ตลาดจะถือวา่มี ‘สภาพคล่อง’ หากรายการของสินทรัพยห์รือหน้ีสินเกิดข้ึนอยา่งสมํ่าเสมอในจาํนวนท่ีเพียงพอซ่ึงสามารถให้ขอ้มูล

ราคาไดอ้ยา่งต่อเน่ือง  

 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
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      หากไม่มีราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง กลุ่มบริษทัใชเ้ทคนิคการประเมินมูลคา่ท่ีใชข้อ้มูลท่ีสามารถสงัเกตไดท่ี้

มีความเก่ียวขอ้งให้มากท่ีสุด และลดการใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตไดใ้ห้นอ้ยท่ีสุด การเลือกเทคนิคการประเมินมูลค่าจะพิจารณา

ปัจจยัทั้งหมดท่ีผูร่้วมตลาดคาํนึงถึงในการกาํหนดราคาของรายการ  

      หากสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมมีราคาเสนอซ้ือและราคาเสนอขาย กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าสินทรัพย์

และสถานการณ์เป็นสินทรัพยด์ว้ยราคาเสนอซ้ือ และวดัมูลค่าหน้ีสินและสถานะการเป็นหน้ีสินดว้ยราคาเสนอขาย 

หลกัฐานท่ีดีท่ีสุดสําหรับมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกคือราคาของการทํา

รายการ เช่น มูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนท่ีให้หรือได้รับ หากกลุ่มบริษทัพิจารณาว่ามูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือ

เร่ิมแรกแตกต่างจากราคาของการทาํรายการและมูลค่ายติุธรรมไม่วา่จะไดม้าจากราคาเสนอซ้ือเสนอขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง

สําหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีเหมือนกันหรือโดยใช้เทคนิคการวดัมูลค่า ซ่ึงใช้ขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได้ซ่ึงตัดสินว่าไม่มี

นยัสาํคญัต่อการวดัมูลค่า ทาํใหเ้คร่ืองมือทางการเงินวดัมูลคา่เม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรมปรับดว้ยผลต่างระหวา่งมูลค่ายติุธรรม ณ 

วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกและราคาของการทาํรายการ และรับรู้เป็นรายการรอตดับญัชีซ่ึงจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนดว้ยเกณฑท่ี์

เหมาะสมตลอดอายุของเคร่ืองมือทางการเงินแต่ตอ้งไม่ชา้กวา่การวดัมูลค่ายติุธรรมท่ีใชห้ลกัฐานสนับสนุนทั้งหมดจากขอ้มูลท่ี

สงัเกตไดใ้นตลาดหรือเม่ือรายการดงักล่าวส้ินสุดลง  

      การวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน กลุ่มบริษทัใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดใ้ห้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได ้มูลค่า

ยติุธรรมเหล่าน้ีถูกจดัประเภทในแต่ละลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมตามขอ้มูลท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่า ดงัน้ี  

      -  ขอ้มูลระดบั 1  เป็นราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั 

               -  ขอ้มูลระดบั 2  เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสงัเกตไดโ้ดยตรงหรือโดยออ้มสาํหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้นนอกเหนือจากราคา 

                   เสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 

               -  ขอ้มูลระดบั 3  ขอ้มูลท่ีใชเ้ป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตไดส้าํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น 

     หากขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินถูกจดัประเภทลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมท่ีแตกต่าง

กนั การวดัมูลค่ายติุธรรมโดยรวมจะถูกจดัประเภทในภาพรวมในระดบัเดียวกนัตามลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมของขอ้มูลท่ีอยูใ่น

ระดบัตํ่าสุดท่ีมีนยัสาํคญัสาํหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมโดยรวม 

     กลุ่มบริษทัรับรู้การโอนระหวา่งลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีเกิดการโอนข้ึน 

5 รายการระหว่างกนั 

5.1    ลกัษณะความสัมพนัธ์ของกจิการ 

 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
 

5.2    รายการระหว่างกนัทีม่สีาระสําคญัทีเ่กดิขึน้ในระหว่างปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มดีงันี ้

     หน่วย : บาท 

 นโยบายการ  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 กาํหนดราคา  2563  2562  2563  2562 

ขาย - วตัถุดบิและค่าแรง (1)         

บริษทั ซี.พี.จี. การ์เมน้ท ์จาํกดั   -  -  23,128,501.55  16,712,147.34 

          
ดอกเบีย้รับ (2)         

บริษทั ซี.พี.จี. การ์เมนท ์จาํกดั   -  -  13,712.88  575,700.43 

Yueyang Fengli Pulp & Paper Industry Co., Ltd.   973,088.06  1,627,693.68  973,088.06  1,627,693.68 

รวม   973,088.06  1,627,693.68  986,800.94  2,203,394.11 

          
ซื้อ - วตัถุดบิและค่าแรง 

  

(1)         

บริษทั ซี.พี.จี. การ์เมนท ์จาํกดั   -  -  15,602,611.85  14,772,164.72 

          
ค่ารับเหมาก่อสร้างบ้าน (1)         
บริษทั ซนั พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั     -  -  5,619,951.00  14,667,861.29 
          
ค่าบริการ (1)         
บริษทั ซนั พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั     -  -  670,850.00  1,200,000.00 
          
ดอกเบีย้จ่าย (2)         

บริษทั คาสเซ่อร์พีค เรียลเอสเตท จาํกดั   -  -  4,755,459.12  5,431,427.19 

บริษทั ซี.พี.จี. การ์เมนท ์จาํกดั   -  -  271,610.95  314,719.87 

รวม   -  -  5,027,070.07  5,746,147.06 

          
ค่าตอบแทนผู้บริหาร   14,220,903.00  14,868,645.00  11,960,453,00  12,583,543.00 

 

นโยบายการกาํหนดราคา มีดงัน้ี 

(1)  ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิม 

(2)  อตัรา MLR / MLR + 0.25 ของธนาคารในประเทศแห่งหน่ึง / หรืออตัราตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริง 
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
 

5.3   สินทรัพย์และหนีสิ้นระหว่างกนัทีม่สีาระสําคญั ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มดีงันี ้

 

   หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

ลูกหนีก้ารค้า        

บริษัทย่อย        

บริษทั ซี.พี.จี. การ์เมนท ์จาํกดั -  -  1,987,634.74  3,460,837.73 

        
ลูกหนีห้มนุเวยีนอ่ืน        

ดอกเบีย้ค้างรับ         

บริษัทย่อย        

บริษทั ซี.พี.จี. การ์เมนท ์จาํกดั -  -  -  25,580.56 

บริษัทร่วม        

Yueyang Fengli Pulp & Paper Industry Co., Ltd. -  558,772.78  -  558,772.78 

บริษทั อุตสาหกรรมเยือ่และกระดาษคาสเซ่อร์พีค 

 

56,872,353.40  56,872,353.40  56,872,353.40  56,872,353.40 

หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน        

(2562: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ) (56,872,353.40)  (56,872,353.40)  (56,872,353.40)  (56,872,353.40) 

สุทธิ -  558,772.78  -  584,353.34 

ลูกหนีอ่ื้น        

บริษัทร่วม        

บริษทั อุตสาหกรรมเยือ่และกระดาษ คาสเซ่อร์พีค 

 

10,981,655.49  10,981,655.49  10,981,655.49  10,981,655.49 

หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน        

(2562: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ) (10,981,655.49)  (10,981,655.49)  (10,981,655.49)  (10,981,655.49) 

สุทธิ -  -  -  - 

รวม -  558,772.78  -  584,353.34 

        
เงนิให้กู้ยืมระยะยาวส่วนทีถ่งึกาํหนดชําระภายในหนึ่ง

 

       

บริษทั อุตสาหกรรมเยือ่และกระดาษ คาสเซ่อร์พีค 

 

32,500,000.00  32,500,000.00  32,500,000.00  32,500,000.00 

หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน        

(2562: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ) (32,500,000.00)  (32,500,000.00)  (32,500,000.00)  (32,500,000.00) 

สุทธิ -  -  -  - 

        
เงนิให้กู้ยืมระยะส้ัน        

บริษัทย่อย        

บริษทั ซี.พี.จี. การ์เมนท ์จาํกดั -  -  -  17,600,000.00 
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

 

   หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

บริษัทร่วม        

Yueyang Fengli Pulp & Paper Industry Co., Ltd. 24,415,418.00  24,506,110.00  24,415,418.00  24,506,110.00 

บริษทั อุตสาหกรรมเยือ่และกระดาษ คาสเซ่อร์พีค 

 

176,415,000.00  176,415,000.00  176,415,000.00  176,415,000.00 

หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน        

(2562: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ) (200,830,418.00

 

 (176,415,000.00)  (200,830,418.00

 

 (176,415,000.00) 

รวม -  24,506,110.00  -  42,106,110.00 

        
เจ้าหนีก้ารค้า 

 

       

บริษัทย่อย        

บริษทั ซี.พี.จี. การ์เมนท ์จาํกดั -  -  91,138.57  56,358.57 

        

เจ้าหนีห้มุนเวยีนอ่ืน- ดอกเบีย้ค้างจ่าย        

บริษัทย่อย        

บริษทั คาสเซ่อร์พีค เรียลเอสเตท จาํกดั -  -  366,292.79  452,106.90 

บริษทั ซี.พี.จี. การ์เมนท ์จาํกดั -  -  66,710.95  - 

รวม -  -  433,003.74  452,106.90 

        
เงนิกู้ยืมระยะส้ัน        

บริษัทย่อย        

บริษทั คาสเซ่อร์พีค เรียลเอสเตท จาํกดั -  -  85,197,000.00  94,807,000.00 

บริษทั ซี.พี.จี. การ์เมนท ์จาํกดั -  -  12,000,000.00  - 

รวม -  -  97,197,000.00  94,807,000.00 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

53 บริษทั คาสเซ่อร์พีคโฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน) รายงานประจาํปี / แบบ  56-1 One Report 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

 

5.4   เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั มกีารเคล่ือนไหวในระหว่างปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563 ดงันี ้

            หน่วย : บาท    

  งบการเงินรวม    

  

31 ธนัวาคม 

2562  เพ่ิมข้ึน  (ลดลง)  

กาํไร 

(ขาดทุน)จาก

อตัรา

แลกเปล่ียน 

  

โอนเขา้ 

(ออก) 

 

31 ธนัวาคม 

2563  

อตัรา

ดอกเบ้ีย 

(ร้อยละ) 

 

บริษทัร่วม                

Yueyang Fengli Pulp& Paper                

Industry Co., Ltd.  24,506,110.00  -  -  (90,692.00)  -  24,415,418.00  5.50-6.25  

บริษทั อุตสาหกรรมเยือ่และกระดาษ                

คาสเซ่อร์พีค จาํกดั  176,415,000.00  -  -  -  -  176,415,000.00  6.50  

รวม  200,921,110.00  -  -  (90,692.00)  -  200,830,418.00    

หกั ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาด                

วา่จะเกิดข้ึน (2562: ค่าเผ่ือหน้ีสงสยั                

จะสูญ)  (176,415,000.00)  (24,415,418.00)  -  -  -  (200,830,418.00)    

สุทธิ  24,506,110.00  (24,415,418.00)  -  (90,692.00)  -  -    

                

            หน่วย : บาท    

  งบการเงินเฉพาะกิจการ    

  

 

 

 

 

 

    กาํไร 

(ขาดทุน) 

 

 

 

 

 

อตัรา 

 

  31 ธนัวาคม      จากอตัรา  โอนเขา้  31 ธนัวาคม  ดอกเบ้ีย  

  2562  เพ่ิมข้ึน  (ลดลง)  แลกเปล่ียน  (ออก)  2563  (ร้อยละ)  

บริษทัย่อย                

บริษทั ซี.พี.จี. การ์เมนท ์จาํกดั  17,600,000.00  1,200,000.00  (18,800,000.00)  -  -  -  5.48-6.00  

บริษทัร่วม                

Yueyang Fengli Pulp & Paper                

Industry Co., Ltd.  24,506,110.00  -  -  (90,692.00)  -  24,415,418.00  5.50-6.25  

บริษทั อุตสาหกรรมเยือ่และกระดาษ                

คาสเซ่อร์พีค จาํกดั  176,415,000.00  -  -  -  -  176,415,000.00  6.50  

รวม  218,521,110.00  1,200,000.00  (18,800,000.00)  (90,692.00)  -  200,830,418.00    

หกั ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาด                

วา่จะเกิดข้ึน (2562: ค่าเผ่ือหน้ีสงสยั                

จะสูญ)   (176,415,000.00)  (24,415,418.00)  -  -  -  (200,830,418.00)    

สุทธิ  42,106,110.00  (23,215,418.00)  (18,800,000.00)  (90,692.00)  -  -    
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

 

5.5   เงนิให้กู้ยืมระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั มกีารเคล่ือนไหวในระหว่างปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563 ดงันี ้

          หน่วย : บาท   

  งบการเงินรวม/ งบการเงินเฉพาะกิจการ   

   

31 ธนัวาคม 2562 

  

เพ่ิมข้ึน 

  

(ลดลง) 

 โอนเขา้ 

(ออก) 

  

31 ธนัวาคม 2563 

 อตัราดอกเบ้ีย

(ร้อยละ) 

บริษทัร่วม             

บริษทั อุตสาหกรรมเยือ่และกระดาษ  

คาสเซ่อร์พีค จาํกดั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

- ส่วนท่ีครบกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี  32,500,000.00  -  -  -  32,500,000.00   

รวม  32,500,000.00  -  -   -  32,500,000.00  ไม่คิด 

หกั ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาด             

วา่จะเกิดข้ึน (2562: ค่าเผ่ือหน้ีสงสยั             

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

สุทธิ  -  -  -  -  -   
 

5.6   เงนิกู้ยืมระยะส้ันจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั มกีารเคล่ือนไหวในระหว่างปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ดงันี ้

 หน่วย : บาท  

 งบการเงินเฉพาะกิจการ  

  

31 ธนัวาคม 2562 

  

เพ่ิมข้ึน 

  

(ลดลง) 

  

31 ธนัวาคม 2563 

 อตัราดอกเบ้ีย

(ร้อยละ) 

บริษทัย่อย          

บริษทั คาสเซ่อร์พีค เรียลเอสเตท จาํกดั 94,807,000.00  6,770,000.00  (16,380,000.00)  85,197,000.00  5.25-6.00 

บริษทั ซี.พี.จี. การ์เมนท ์จาํกดั -  25,500,000.00  (13,500,000.00)  12,000,000.00  5.25-6.00 

รวม 94,807,000.00  32,270,000.00  (29,880,000.00)  97,197,000.00   

          

ยกเวน้เงินให้กู้ยืมแก่บริษัท อุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษคาสเซ่อร์พีค จาํกัด (“CPPP”) และ Yueyang Fengli Pulp &  

Paper Industry Co., Ltd. (“Yueyang”) เงินให้กูย้ืมและเงินกูย้ืมจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั เป็นการกูย้ืมเงินในรูปของตัว๋สัญญาใชเ้งิน 

ซ่ึงครบกาํหนดชาํระคืนเม่ือทวงถาม โดยคิดดอกเบ้ียในอตัรา MLR หรือ MLR+0.25 ต่อปีของธนาคารในประเทศแห่งหน่ึง 

เงินใหกู้ย้มืและเงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นเงินกูย้มืท่ีไม่มีหลกัประกนั 
 

5.7   การพจิารณาการรับคืนกระแสเงนิสดตามสัญญา 

 ในปี 2562 Yueyang ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมท่ีอยู่ต่างประเทศของ CPPP ได้รับคาํสั่งจากหน่วยงานราชการให้หยดุการผลิต

บางส่วน มีผลให้ในช่วงไตรมาส 3 ปี 2562 Yueyang ได้ตดัสินใจหยุดการผลิตทั้ งหมดเป็นการชั่วคราว หากแต่ยงัมีการดาํเนิน

พาณิชยกิจซ้ือมาขายไป ซ่ึงฝ่ายบริหาร Yueyang พยายามเจรจากบัหน่วยงานราชการ และคาดวา่จะกลบัมาดาํเนินการผลิตไดเ้ม่ือ

เจรจากบัหน่วยงานราชการแลว้เสร็จ 
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
 

การหยุดการผลิตชั่วคราวดังกล่าวของ Yueyang มีผลให้บริษัทประเมินมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของเงินกู้ท่ีให้แก่ 

Yueyang และ CPPP และในปี 2562  บริษทัไดพิ้จารณาตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับเงินให้กูย้ืมแก่ CPPP ทั้งจาํนวน เป็นเงิน 

208.92 ล้านบาท เน่ืองจากบริษัทพิจารณาว่ารายได้หลกัของ CPPP คือเงินปันผลจาก  Yueyang  ดังนั้ นการหยุดการผลิตของ 

Yueyang จะมีผลโดยตรงต่อความสามารถในการจ่ายชาํระคืนเงินกูข้อง CPPP  อยา่งไรก็ตาม บริษทัไม่ไดต้ั้งค่าค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะ

สูญสาํหรับเงินใหกู้ย้มืแก่ Yueyang เน่ืองจาก Yueyang มีฐานะการเงินท่ีบริษทัพิจารณาวา่จะสามารถจ่ายชาํระคืนเงินกูไ้ดท้ั้งจาํนวน 

ในปี 2563 บริษทัพิจารณาความสามารถในการจ่ายชาํระของ Yueyang เน่ืองจาก Yueyang ยงัไม่สามารถกลบัมาดาํเนิน 

พาณิชยกิจอีกคร้ังตามท่ีคาดการณ์ไว ้ดงันั้นบริษทัจึงบนัทึกผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนสาํหรับเงินให้กูย้ืมแก่ Yueyang 

ทั้งจาํนวนเป็นเงิน 24.42 ลา้นบาท 

ในปัจจุบนั บริษทัไดห้ยดุรับรู้รายไดด้อกเบ้ียทางบญัชีสาํหรับเงินใหกู้ย้มืแก่ CPPP และ Yueyang ทั้งจาํนวน 

5.8   ภาระผูกพนักบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มดีงันี ้

   หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

ภาระผูกพนัตามสัญญาเพ่ือก่อสร้างโครงการ

อสังหาริมทรัพย์    

 

 

 

 

บริษัทย่อย        

บริษทั ซนั พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั      -  -  -  4,266,841.00 
 

6 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด    

   หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

เงินสด 100,000.00  100,000.00  40,000.00  40,000.00 

เงินฝากกระแสรายวนั 54,404,332.24  23,181,428.75  10,771,970.13  6,517,536.23 

เงินฝากออมทรัพย ์ 6,385,587.48  1,797,639.17  6,380,617.39  1,381,132.67 

รวม 60,889,919.72  25,079,067.92  17,192,587.52  7,938,668.90 
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7 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 

      หน่วย : บาท 

    งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  หมายเหตุ  2563  2562  2563  2562 

ลูกหน้ีการคา้           

- กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  5  -  -  1,987,634.74  3,460,837.73 

- กิจการอ่ืน    167,658,532.60  202,952,005.19  106,663,668.27  124,464,161.83 

หกั ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิต           

ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (2562: ค่า           

เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ)    (4,140,355.06)  (4,140,355.06)  (4,140,355.06)  (4,140,355.06) 

ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ    163,518,177.54  198,811,650.13  104,510,947.95  123,784,644.50 

ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน           

- กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  5  67,854,008.89  68,412,781.67  67,854,008.89  68,438,362.23 

- กิจการอ่ืน    10,043,114.12  13,280,370.45  7,198,613.74  6,478,855.64 

หกั ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิต           

ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (2562: ค่า           

เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ)  5  (67,920,726.78)  (67,920,726.78)  (67,920,726.78)  (67,920,726.78) 

ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ    9,976,396.23  13,772,425.34  7,131,895.85  6,996,491.09 

รวม    173,494,573.77  212,584,075.47  111,642,843.80  130,781,135.59 

 

การวเิคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้ มีดงัน้ี 

     หน่วย : บาท 

   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   2563  2562  2563  2562 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั          

ภายในกาํหนดชาํระ   -  -  1,987,634.74  3,460,837.73 

รวม   -  -  1,987,634.74  3,460,837.73 

กิจการอ่ืน          

ภายในกาํหนดชาํระ   96,287,542.21  136,497,470.60  60,568,505.03  59,869,007.41 

เกินกาํหนดชาํระ          

- ไม่เกิน 3 เดือน   67,230,635.33  62,314,179.53  41,954,808.18  60,454,799.36 

- มากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป   4,140,355.06  4,140,355.06  4,140,355.06  4,140,355.06 

หกั ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิต          

ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (2562: ค่า          

เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ)   (4,140,355.06)  (4,140,355.06)  (4,140,355.06)  (4,140,355.06) 

รวม   163,518,177.54  198,811,650.13  102,523,313.21  120,323,806.77 
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8 สินค้าคงเหลือ- ธุรกจิตดัเยบ็เส้ือผ้า 

       หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

สินคา้สาํเร็จรูป 16,309,325.28  16,329,225.06  9,630,079.26  9,615,636.81 

สินคา้ระหวา่งผลิต 181,344,303.17  120,384,852.14  92,004,567.59  79,884,761.73 

วตัถุดิบและวสัดุ 137,666,781.19  94,136,927.70  95,359,968.96  65,666,819.83 

วตัถุดิบระหวา่งทาง 22,163,488.39  11,767,663.79  13,291,528.03  6,296,020.23 

รวม 357,483,898.03  242,618,668.69  210,286,143.84  161,463,238.60 

หกั ค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลง (9,855,747.29)  (7,214,055.22)  (5,507,412.60)  (5,459,638.93) 

สุทธิ 347,628,150.74  235,404,613.47  204,778,731.24  156,003,599.67 
 

                    ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือท่ีบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายและได้รวมไวใ้นตน้ทุนขายสินคา้สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  31  ธันวาคม  2563 มี

จาํนวนเงิน 1,110.66 ลา้นบาท (2562 : 1,322.43 ลา้นบาท) ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม  และ 643.70 ลา้นบาท (2562 : 788.66 ลา้นบาท) 

ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ 

ในปี 2563 กลุ่มบริษทัรับรู้การปรับลดมูลค่าสินคา้คงเหลือให้เท่ากบัมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นจาํนวนเงิน 5.00 ลา้นบาท 

และรับรู้การกลบัรายการค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลงเป็นจาํนวนเงิน 2.36 ลา้นบาท (2562  : รับรู้การปรับลดมูลค่าสินคา้คงเหลือให้

เท่ากบัมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ จาํนวน 5.74 ลา้นบาท และรับรู้การกลบัรายการค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลง จาํนวน 9.38 ลา้นบาท) 

9 สินค้าคงเหลือ - ธุรกจิอสังหาริมทรัพย์  

   หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

ท่ีดิน 218,590,442.00  218,590,442.00  123,100,572.00  123,100,572.00 

ค่าพฒันาท่ีดิน 36,159,137.50  36,113,687.50  9,595,552.50  9,595,552.50 

งานระหวา่งก่อสร้าง 618,281,773.66  569,668,817.05  258,671,900.38  254,538,764.38 

งานสาธารณูปโภค 124,427,040.82  123,793,475.82  43,281,299.85  41,638,825.85 

ค่าใชจ่้ายในการพฒันาโครงการ 46,533,290.29  42,576,469.17  15,483,894.83  13,345,150.21 

รวม 1,043,991,684.27  990,742,891.54  450,133,219.56  442,218,864.94 

หกั  จาํนวนสะสมท่ีโอนเป็นตน้ทุนขาย (860,437,050.29)  (779,039,164.57)  (353,792,130.87)  (331,548,626.37) 

สุทธิ 183,554,633.98  211,703,726.97  96,341,088.69  110,670,238.57 

 

ณ  วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 สินคา้คงเหลือ- ธุรกิจอสังหาริมทรัพยข์องบริษทัและบริษทัยอ่ยจาํนวนรวม 105.07 ลา้นบาท   

(2562 : 144.74 ลา้นบาท) ในงบการเงินรวม และ 78.24 ลา้นบาท (2562 : 107.71 ลา้นบาท) ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ไดน้าํไปจด

จาํนองเพ่ือเป็นหลกัประกนัหนงัสือคํ้าประกนัการก่อสร้างและบาํรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค (หมายเหตุ 26) 
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10 เงนิลงทุนในบริษัทย่อยและบริษทัร่วม 

        หน่วย : บาท 

      สดัส่วน  งบการเงินรวม 

    ทุนชาํระแลว้  เงินลงทุน   เงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย 

ช่ือกิจการ 

 

 ประเภทธุรกิจ  (พนับาท)  (ร้อยละ)  2563  2562 

เงนิลงทุนในบริษัทร่วม:-           

บริษทั อุตสาหกรรมเยือ่และกระดาษ 

  

 ผลิตเยือ่กระดาษ  100,000  41.00  -  - 

บริษทั ธานีวฒันา จาํกดั  (1)  อสงัหาริมทรัพย ์  938  49.00  510,568.67  3,006,324.14 

    (2562 : 

 

      

รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วม        510,568.67  3,006,324.14 

           
        หน่วย : บาท 

    ทุนชาํระ  สดัส่วน  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    แลว้  เงินลงทุน  เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน  เงินปันผลรับ 

ช่ือกิจการ  ประเภทกิจการ  (พนับาท)  (ร้อยละ)  2563  2562  2563  2562 

เงนิลงทุนในบริษทัย่อย :-               

บริษทั ซี.พี.จี. การ์เมนท ์  ตดัเยบ็เส้ือผา้             

จาํกดั  สาํเร็จรูป             

  เพ่ือการส่งออก  46,200   99.94   46,170,000.00  46,170,000.00  -  - 

บริษทั คาสเซ่อร์พีค                

เรียลเอสเตท จาํกดั  อสงัหาริมทรัพย ์  200,000   99.99   199,999,880.00  199,999,880.00  -  - 

เงนิลงทุนในบริษทัร่วม :-               

บริษทั อุตสาหกรรมเยือ่

และ 

กระดาษคาสเซ่อร์พีค จาํกดั 

 

ลงทุน 

 

100,000  

 

41.00  

 

41,000,000.00  41,000,000.00  

 

- 

  

- 

บริษทั ธานีวฒันา จาํกดั (1)  อสงัหาริมทรัพย ์  938  49.00   459,375.00  1,837,500.00  1,102,500.00  - 

 

 

 

 (2562 : 

3,750) 

 

 

 

    

   

หกั  ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของ 

เงินลงทุน 

 

 

 

 

 

 

 

(41,000,000.00)  (41,000,000.00) 

  

- 

  

- 

รวม        246,629,255.00  248,007,380.00  1,102,500.00  - 

(1)    ยงัไม่เร่ิมดาํเนินธุรกิจหลกั 
 

บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมทางตรงทั้งหมดจดทะเบียนจดัตั้งและดาํเนินธุรกิจในประเทศไทย และบริษทัร่วมทางออ้ม      จด

ทะเบียนจดัตั้งและดาํเนินธุรกิจในประเทศจีน 

เงินลงทุนในบริษทัร่วมบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สียในงบการเงินรวม โดยมีส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน)  เบ็ดเสร็จในงบกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 จาํนวนเงิน 0.00 ลา้นบาท (2562 : 0.00  ลา้นบาท) ซ่ึงคาํนวณจากงบ

การเงินท่ียงัไม่ไดต้รวจสอบโดยผูส้อบบญัชี 
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11 ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์  

                                                                                                        หน่วย : บาท 

                                                             งบการเงินรวม                                              

 ยอดคงเหลือ        ยอดคงเหลือ 

 ณ  วนัท่ี       โอนเขา้  ณ  วนัท่ี  

  31 ธนัวาคม 2562  เพ่ิมข้ึน  ลดลง  (ออก)   31 ธนัวาคม 2563 

ราคาทุนบวกส่วนท่ีตีราคาเพ่ิม          

ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน 46,304,335.50  -  -  -  46,304,335.50 

ท่ีดิน - ส่วนท่ีตีราคาเพ่ิม 232,743,563.20  40,339,500.00  -  -  273,083,063.20 

อาคาร 117,353,537.01  -  -  -  117,353,537.01 

อาคาร - ส่วนท่ีตีราคาเพ่ิม 325,155,038.64  87,339,922.83  -  -  412,494,961.47 

          

ราคาทุน          

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 362,741,953.49  1,781,239.90  (1,095,539.05)  2,163,234.14  365,590,888.48 

เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้าํนกังาน 119,536,950.64  775,809.59  (57,035.04)  -  120,255,725.19 

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 3,949,846.28  -  -  -  3,949,846.28 

ส่ิงปลูกสร้างอ่ืน 355,562.61  -  (355,562.61)  -  - 

ยานพาหนะ 36,455,738.42  -  -  -  36,455,738.42 

สินทรัพยร์ะหว่างทาง 77,851.73  2,121,622.41  -  (2,163,234.14)  36,240.00 

รวมราคาทุน 1,244,674,377.52  132,358,094.73  (1,508,136.70)  -  1,375,524,335.55 

          ค่าเส่ือมราคาสะสม          

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน (10,298,398.70)  -  -  -  (10,298,398.70) 

อาคาร (109,994,087.93)  (1,182,492.42)  -  -  (111,176,580.35) 

อาคาร - ส่วนท่ีตีราคาเพ่ิม (267,209,164.65)  (13,079,382.63)  -  -  (280,288,547.28) 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ (341,588,965.28)  (7,137,378.51)  1,028,874.73  -  (347,697,469.06) 

เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้าํนกังาน (116,420,985.50)  (1,013,270.65)  57,017.04  -  (117,377,239.11) 

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า (3,924,110.51)  (5,076.00)  -  -  (3,929,186.51) 

ส่ิงปลูกสร้างอ่ืน (292,006.19)  (8,889.06)  300,895.25  -  - 

ยานพาหนะ (34,969,845.88)  (603,942.32)  -  -  (35,573,788.20) 

รวมค่าเส่ือมราคาสะสม (884,697,564.64)  (23,030,431.59)  1,386,787.02  -  (906,341,209.21) 

สุทธิ 359,976,812.88        469,183,126.34 
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                                                                                                        หน่วย : บาท 

                                                             งบการเงินเฉพาะกิจการ                                               

 ยอดคงเหลือ        ยอดคงเหลือ 

 ณ  วนัท่ี       โอนเขา้  ณ  วนัท่ี  

  31 ธนัวาคม 2562  เพ่ิมข้ึน  ลดลง  (ออก)   31 ธนัวาคม 2563 

ราคาทุนบวกส่วนท่ีตีราคาเพ่ิม          

ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน 40,104,335.50  -  -  -  40,104,335.50 

ท่ีดิน - ส่วนท่ีตีราคาเพ่ิม 144,981,563.20  34,957,500.00  -  -  179,939,063.20 

อาคาร 91,216,297.88  -  -  -  91,216,297.88 

อาคาร - ส่วนท่ีตีราคาเพ่ิม 209,535,105.28  50,114,963.46  -  -  259,650,068.74 

ราคาทุน          

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 236,039,970.44  1,772,189.90  (534,791.39)  2,163,234.14  239,440,603.09 

เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้าํนกังาน 73,077,262.89  584,729.04  (20,540.00)  -  73,641,451.93 

ยานพาหนะ 2,907,792.94  -  -  -  2,907,792.94 

สินทรัพยร์ะหว่างทาง 77,851.73  2,121,622.41  -  (2,163,234.14)  36,240.00 

รวมราคาทุน 797,940,179.86  89,551,004.81  (555,331.39)  -  886,935,853.28 

          

ค่าเส่ือมราคาสะสม          

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน (10,298,398.70)  -  -  -  (10,298,398.70) 

อาคาร (89,455,442.05)  (410,965.88)  -  -  (89,866,407.93) 

อาคาร - ส่วนท่ีตีราคาเพ่ิม (190,521,799.96)  (6,899,215.09)  -  -  (197,421,015.05) 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ (220,723,456.41)  (5,116,034.22)  468,128.07  -  (225,371,362.56) 

เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้าํนกังาน (70,856,700.58)  (725,250.62)  20,540.00  -  (71,561,411.20) 

ยานพาหนะ (2,767,716.06)  (111,934.89)  -  -  (2,879,650.95) 

รวมค่าเส่ือมราคาสะสม (584,623,513.76)  (13,263,400.70)  488,668.07  -  (597,398,246.39) 

สุทธิ 213,316,666.10        289,537,606.89 
 

บริษทัและบริษทัย่อยแห่งหน่ึงมีการตีราคาท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างใหม่ (ใชว้ิธีคิดตน้ทุน) ซ่ึงเป็นมูลค่ายติุธรรมอยู่ใน

ระดบั 2 ของลาํดบัชั้นมูลค่ายติุธรรม และประเมินอายกุารใชป้ระโยชน์ของส่ิงปลูกสร้างใหม่ โดยใชผู้ป้ระเมินราคาอิสระไปพร้อม

กนั  

การตีราคาใหม่ดงักล่าวมีผลทาํใหมู้ลค่าท่ีดินและอาคารเพ่ิมข้ึนจาํนวน 40.34 ลา้นบาท และ 87.34 ลา้นบาท ตามลาํดบั ใน

งบการเงินรวม และจาํนวน 34.96 ลา้นบาท และ 50.11 ลา้นบาท ตามลาํดบั ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ซ่ึงไดถู้กบนัทึกในงบกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 บริษทัและบริษทัยอ่ยดงักล่าวไดเ้ปล่ียนแปลงประมาณการอายกุารใชป้ระโยชน์ท่ีคงเหลือของส่ิงปลูกสร้างจาก 0-1 ปี เป็น 

11-13 ปี และจาก 19 ปี เป็น 11 ปี ตั้ งแต่วนัท่ี 25 สิงหาคม 2563 และจาก 5 ปี เป็น 15 ปี ตั้ งแต่วนัท่ี 15 กันยายน 2563 ตามลาํดับ 

เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการประมาณอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพยด์งักล่าว โดยใชว้ิธีเปล่ียนทันทีเป็นตน้ไป จาํนวนเงินท่ีมี

ผลกระทบต่อรายการในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ มีดงัน้ี 
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

 

  หน่วย : บาท 

 กาํไรก่อนภาษีเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรับปี 2563 11,835,423.74 8,833,959.79 

สาํหรับปี 2564 26,061,066.33 15,889,438.55 

สาํหรับปี 2565 4,998,066.33 (5,173,561.45) 

สาํหรับปี 2566 4,998,066.33 (5,173,561.45) 

ตั้งแตปี่ 2567 -2582 (75,231,772.82) (41,715,425.44) 
 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ดินและอาคารส่วนใหญ่ซ่ึงมีมูลค่าสุทธิทางบัญชีจาํนวน  445.14 ลา้นบาท (2562 : 

331.72 ลา้นบาท) ในงบการเงินรวม และจาํนวน 271.00 ลา้นบาท (2562 : 193.23 ลา้นบาท) ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ได้

นาํไปจดจาํนองเพ่ือเป็นหลกัประกนัเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินของกลุ่มบริษทั (หมายเหตุ 15) และ

หนงัสือคํ้าประกนัต่อหน่วยงานราชการ (หมายเหตุ 26) 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ทรัพยสิ์นท่ีคาํนวณค่าเส่ือมราคาหมดแลว้แต่ยงัใชง้านอยู ่มีราคาทุน 482.17 ลา้นบาท (2562: 

477.60 ลา้นบาท) ในงบการเงินรวม และ 285.55 ลา้นบาท (2562 : 281.80 ลา้นบาท) ในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

12 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ        ยอดคงเหลือ 

 ณ  วนัท่ี       โอนเขา้  ณ  วนัท่ี  

  31 ธนัวาคม 2562  เพ่ิมข้ึน  ลดลง  (ออก)   31 ธนัวาคม 2563 

ราคาทุน          

ท่ีดินและส่วนปรับปรุง 49,644,434.00  -  -  -  49,644,434.00 

อาคารและส่ิงปลูกสร้างอ่ืน 37,755,071.56  -  -  -  37,755,071.56 

รวมราคาทุน 87,399,505.56  -  -  -  87,399,505.56 

          ค่าเส่ือมราคาสะสม          

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน (80,552.01)  -  -  -  (80,552.01) 

อาคารและส่ิงปลูกสร้างอ่ืน (27,366,284.97)  (943,886.52)  -  -  (28,310,171.49) 

รวมค่าเส่ือมราคาสะสม (27,446,836.98)  (943,886.52)  -  -  (28,390,723.50) 

ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์          

อาคารและส่ิงปลูกสร้างอ่ืน (2,336,002.90)  -  -  -  (2,336,002.90) 

สุทธิ 57,616,665.68        56,672,779.16 
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
 

 
 

หน่วย : บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ        ยอดคงเหลือ 

 ณ  วนัท่ี       โอนเขา้  ณ  วนัท่ี  

  31 ธนัวาคม 2562  เพ่ิมข้ึน  ลดลง  (ออก)   31 ธนัวาคม 2563 

ราคาทุน          

ท่ีดินและส่วนปรับปรุง 50,046,089.00  -  -  -  50,046,089.00 

อาคาร 33,861,732.66  -  -  -  33,861,732.66 

รวมราคาทุน 83,907,821.66  -  -  -  83,907,821.66 

ค่าเส่ือมราคาสะสม          

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน (80,552.01)        (80,552.01) 

อาคาร (25,808,948.97)  (943,886.52)  -  -  (26,752,835.49) 

รวมค่าเส่ือมราคาสะสม (25,889,500.98)  (943,886.52)  -  -  (26,833,387.50) 

สุทธิ 58,018,320.68        57,074,434.16 

          
 

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีมูลค่ายติุธรรมดงัน้ี 

     หน่วย : บาท 

  

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ราคาทุน  มูลค่ายติุธรรม    ราคาทุน  มูลค่ายติุธรรม  

ท่ีดิน 22,315,321.00  62,031,400.00 

 
 22,716,976.00  44,000,000.00 

ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง 34,357,458.16  113,605,856.00  34,357,458.16  113,605,856.00 

รวม 56,672,779.16    57,074,434.16   
 

                มูลค่ายติุธรรมใชร้าคาประเมินโดยบริษทั ยเูค แวลูเอชัน่ แอนด์ เอเจนซ่ี จาํกดั บริษทั ชาเตอร์ แวลูเอชัน่ แอนด์ คอนซัล

แตนท์ จาํกดั และบริษทั สยามแอพเพรซลั แอนด์ เซอร์วิส จาํกดั ซ่ึงเป็นผูป้ระเมินราคาอิสระ และราคาประกาศของกรมธนารักษ ์

ท่ีดินประเมินโดยใชว้ิธีเปรียบเทียบราคาตลาด และส่ิงปลูกสร้างประเมินโดยวเิคาระห์มูลค่าจากตน้ทุน ซ่ึงเป็นมูลค่ายติุธรรมอยูใ่น

ระดบั 2 ของลาํดบัชั้นมูลค่ายติุธรรม  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนซ่ึงมีมูลค่าสุทธิทางบัญชีจาํนวน 23.90 ลา้นบาท (2562:24.45 

ลา้นบาท) ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไดน้าํไปจดจาํนองเพ่ือคํ้าประกนัเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น

จากสถาบนัการเงินของกลุ่มบริษทั (หมายเหตุ 15) 
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
 

13 สัญญาเช่า 

มูลค่าตามบญัชีและรายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้าํหรับปี 2563 แสดงไดด้งัน้ี 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม 

   ผลกระทบจาก       

 ยอดคงเหลือ  การนาํ TFRS 16      ยอดคงเหลือ 

 ณ  วนัท่ี  ใชค้ร้ังแรก      ณ  วนัท่ี 

  1 มกราคม 2563  (หมายเหตุ 22)  เพ่ิมข้ึน  ลดลง   31 ธนัวาคม 2563 

ราคาทุน          

อาคาร -  46,207,740.78  -  -  46,207,740.78 

ยานพาหนะ -  -  11,828,269.63  -  11,828,269.63 

รวมราคาทุน -  46,207,740.78  11,828,269.63  -  58,036,010.41 

          ค่าเส่ือมราคาสะสม -         

อาคาร -  -  (15,402,580.20)  -  (15,402,580.20) 

ยานพาหนะ -  -  (1,003,040.97)  -  (1,003,040.97) 

รวมค่าเส่ือมราคาสะสม -  -  (16,405,621.17)  -  (16,405,621.17) 

สุทธิ -        41,630,389.24 

  

หน่วย : บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   ผลกระทบจาก       

 ยอดคงเหลือ  การนาํ TFRS 16      ยอดคงเหลือ 

 ณ  วนัท่ี   ใชค้ร้ังแรก      ณ  วนัท่ี  

   1 มกราคม 2563  (หมายเหตุ 22)  เพ่ิมข้ึน  ลดลง   31 ธนัวาคม 2563 

ราคาทุน          

อาคาร -  22,988,345.21  -  -  22,988,345.21 

รวมราคาทุน -  22,988,345.21  -  -  22,988,345.21 

ค่าเส่ือมราคาสะสม          

อาคาร -  -  (7,662,781.68)  -  (7,662,781.68) 

รวมค่าเส่ือมราคาสะสม -  -  (7,662,781.68)  -  (7,662,781.68) 

สุทธิ -        15,325,563.53 
 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ประกอบดว้ย 

      หน่วย : บาท 

  งบการเงินรวม 

  จาํนวนเงิน    มูลค่าปัจจุบนัของ 

  ขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่าย  ดอกเบ้ีย  จาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่าย 

ภายใน 1 ปี  18,933,084.00  (1,620,082.53)  17,313,001.47 

1 - 5 ปี  23,108,461.00  (752,998.56)  22,355,462.44 

รวม  42,041,545.00  (2,373,081.09)  39,668,463.91 
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

 

      หน่วย : บาท 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  จาํนวนเงิน    มูลค่าปัจจุบนัของ 

  ขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่าย  ดอกเบ้ีย  จาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่าย 

ภายใน 1 ปี  8,392,200.00  (738,559.65)  7,653,640.35 

1 - 5 ปี  8,392,200.00  (266,499.87)  8,125,700.13 

รวม  16,784,400.00  (1,005,059.52)  15,779,340.48 

       

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัสญัญาเช่ารับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนสาํหรับปี 2563  

   หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 16,405,621.17  7,662,781.68 

ดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสญัญาเช่า 2,443,786.50  1,183,195.57 

ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัสญัญาเช่าระยะสั้น -  - 

ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัสญัญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ่า 370,428.53  288,201.61 

รวม 19,219,836.20  9,134,178.86 
 

14 เงนิฝากธนาคารทีม่ภีาระผูกพนั 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผูกพนัทั้งหมด ใชค้ ํ้ าประกนัเงินกูย้ืมระยะสั้ นจากสถาบันการเงินของ

บริษทั (หมายเหตุ 15) ใชค้ ํ้ าประกนัเพ่ือให้ธนาคารออกหนังสือคํ้ าประกนัให้กบักรมท่ีดินเพ่ือคํ้ าประกนัการก่อสร้างและบาํรุงรักษา

ระบบสาธารณูปโภคของกลุ่มบริษทั (หมายเหตุ 26) และใชค้ ํ้าประกนัหนงัสือคํ้าประกนัต่อกรมศุลกากรของกลุ่มบริษทั (หมายเหตุ 26) 
 

15 เงนิเบิกเกนิบญัชีและเงนิกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบนัการเงนิ 

      หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 784,801.18  5,664,969.30  784,801.18  5,664,969.30 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคาร        

- สินเช่ือเพ่ือการส่งออก 182,900,000.00  251,278,000.00  178,900,000.00  240,778,000.00 

- หน้ีสินภายใตส้ญัญาทรัสตรี์ซีท  258,354,754.69  145,320,514.69  184,150,605.09  96,699,818.39 

- ตัว๋สญัญาใชเ้งิน  29,000,000.00  12,000,000.00  9,000,000.00  12,000,000.00 

รวม 471,039,555.87  414,263,483.99  372,835,406.27  355,142,787.69 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีวงเงินสินเช่ือกบัธนาคารหลายแห่งจาํนวนเงินรวม 852.00 ลา้นบาท (2562 : 

852.00 ลา้นบาท) ในงบการเงินรวม และ 594.00 ลา้นบาท (2562 : 614.00 ลา้นบาท) ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินกู้ยืม

ทั้ งหมดคํ้ าประกันโดยการจดจาํนองท่ีดินและอาคาร (หมายเหตุ 11) และอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (หมายเหตุ 12)  และคํ้ า

ประกนัส่วนตวัโดยกรรมการของบริษทับางท่าน 
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16 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 

      หน่วย : บาท 

    งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  หมายเหต ุ  2563  2562  2563  2562 

เจา้หน้ีการคา้           

- กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  5  -  -  91,138.57  56,358.57 

- กิจการอ่ืน    42,426,293.47  36,765,941.51  24,768,887.84  20,556,159.84 

รวมเจา้หน้ีการคา้    42,426,293.47  36,765,941.51  24,860,026.41  20,612,518.41 

เจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน           

- กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  5  -  -  433,003.74  452,106.90 

- กิจการอ่ืน    70,799,471.60  65,335,493.77  39,473,629.94  39,014,443.85 

รวมเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน    70,799,471.60  65,335,493.77  39,906,633.68  39,466,550.75 

รวม    113,225,765.07  102,101,435.28  64,766,660.09  60,079,069.16 

           

17 ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี    

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 

 

           หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม 

 สินทรัพย ์  หน้ีสิน 

 2563  2562  2563  2562 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 1,146,819.58  563,600.25  -  - 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี -  -  (87,245,199.69)  (60,544,514.99) 

รวม 1,146,819.58  563,600.25  (87,245,199.69)  (60,544,514.99) 

การหกัลบกลบกนัของภาษี (884,397.32)  (379,000.00)  11,595,466.96  379,000.00 

สินทรัพย ์(หน้ีสิน) ภาษีเงินได ้        

รอการตดับญัชีสุทธิ 262,422.26  184,600.25  (75,649,732.73)  (60,165,514.99) 
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

 

            หน่วย : บาท 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2563  2562 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี  -  379,000.00 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  (50,595,323.95)  (35,171,222.23) 

สินทรัพย ์(หน้ีสิน) ภาษีเงินได ้     

รอการตดับญัชีสุทธิ  (50,595,323.95)  (34,792,222.23) 

     รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปี 2563 มีดงัน้ี 

 

 

 

 

   หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี  บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น  ณ วนัท่ี 

  1 มกราคม  กาํไรหรือ  กาํไรขาดทุน  31 ธนัวาคม 

  2563  ขาดทุน  เบ็ดเสร็จอ่ืน  2563 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดั

  

       

สินคา้คงเหลือ -  869,666.94  -  869,666.94 

หน้ีสินสญัญาเช่า -  4,597,123.21  -  4,597,123.21 

หน้ีสินไม่หมุนเวยีนสาํหรับ        

ผลประโยชน์พนกังาน 157,951.80  6,332,844.99  784,699.60  7,275,496.39 

อ่ืนๆ 405,648.45  (405,648.45)  -  - 

รวมสินทรัพยภ์าษีเงินได ้        

รอการตดับญัชี 563,600.25  11,393,986.69  784,699.60  12,742,286.54 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        

เงินลงทุนในบริษทัร่วม   (233,764.83)  223,526.09  -  (10,238.74) 

ท่ีดินและอาคาร (58,215,353.83)  2,630,832.04  (25,535,884.57)  (81,120,406.36) 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ -  (5,085,460.22)  -  (5,085,460.22) 

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (2,095,396.33)  188,777.30  -  (1,906,619.03) 

อ่ืนๆ -  (6,872.66)  -  (6,872.66) 

รวมหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดั

 

(60,544,514.99)  (2,049,197.45)  (25,535,884.57)  (88,129,597.01) 

รวมรายได ้(รายจ่าย)   9,344,789.24  (24,751,184.97)   
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับรายการผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ัก

ภาษี และขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชจ้าํนวน 39.87 ลา้นบาท (2562 : 83.70 ลา้นบาท) ในงบการเงินรวม และจาํนวน 30.42 ลา้น

บาท (2562 : 70.51 ลา้นบาท) ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เน่ืองจากมีความไม่แน่นอนท่ีจะใชป้ระโยชน์จากรายการดงักล่าวใน

อนาคต 
 

18 ประมาณการหนีสิ้นไม่หมนุเวยีนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน   

การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ มีดงัน้ี 

    หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ ณ วนัท่ี  1 มกราคม 2563 73,373,736.00   43,396,211.00 

รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน :     

ตน้ทุนบริการปัจจุบนัและดอกเบ้ีย 9,895,915.00   5,200,386.00 

ผลประโยชนจ่์ายโดยโครงการ (4,543,840.00)   (4,067,200.00) 

รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน :     

ขาดทุนจากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (2,742,581.71)   (7,172,467.33) 

ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2563 75,983,229.29   37,356,929.67 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

   หน่วย : บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี  บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น  ณ วนัท่ี 

 1 มกราคม  กาํไรหรือ  กาํไรขาดทุน  31 ธนัวาคม 

  2563  ขาดทุน  เบ็ดเสร็จอ่ืน  2563 

สินทรัพย ์(หน้ีสิน) ภาษีเงินได ้        

รอการตดับญัชี        

ท่ีดินและอาคาร (33,075,825.90)  1,401,613.67  (17,014,492.69)  (48,688,704.92) 

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (2,095,396.33)  188,777.30  -  (1,906,619.03) 

อ่ืนๆ 379,000.00  (379,000.00)  -  - 

สุทธิ (34,792,222.23)  1,211,390.97  (17,014,492.69)  (50,595,323.95) 
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
 

ข้อสมมตใินการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภัย 

ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัท่ีรายงาน 

 ร้อยละ 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563    

อตัราคิดลด 1.35 – 1.99  1.48 

การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต 4.00 และ 5.00  4.00 

ขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัรามรณะในอนาคตถือตามขอ้มูลทางสถิติท่ีเผยแพร่ทัว่ไปและตารางมรณะ 
 

การวเิคราะห์ความอ่อนไหว 

การเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติท่ีเก่ียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีอาจเป็นไปไดอ้ยา่ง

สมเหตุสมผล ณ วนัท่ีรายงาน โดยถือวา่ขอ้สมมติอ่ืนๆคงท่ี จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพนัของโครงการประโยชน์เป็นจาํนวนเงิน

ดงัต่อไปน้ี 

       หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพ่ิมข้ึน  ลดลง  เพ่ิมข้ึน  ลดลง 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563      

อตัราคิดลด  (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) (5,255,642.66)  5,940,166.02  (2,750,748.38)  3,121,860.03 

การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต  (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) 5,772,902.48  (5,177,755.64)  3,010,526.81  (2,712,578.57) 
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
 

19 ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะท่ีสาํคญัสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 

        หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 680,221,004.61  784,136,519.74  393,104,286.23  477,274,629.84 

การเปล่ียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูป        

และงานระหวา่งทาํ (60,939,551.25)  5,571,718.50  (12,134,248.31)  6,190,490.55 

โครงการอสงัหาริมทรัพยร์ะหวา่งพฒันา        

เพ่ิมในระหวา่งปี 53,248,792.73  36,890,470.88  7,914,354.62  17,133,643.77 

การเปล่ียนแปลงในโครงการอสงัหาริมทรัพย์

ระหวา่งการพฒันา 28,149,092.99 

 

29,718,928.43  14,329,149.88 

 

7,684,460.68 

เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อ่ืนของพนกังาน 486,267,447.00  554,129,619.00  280,537,494.00  333,564,536.00 

ค่าเส่ือมราคาและรายจ่ายตดับญัชี 41,661,684.92  35,475,826.44  23,035,757.18  24,723,250.24 

ค่าสาธารณูปโภค 26,025,271.36  27,088,664.01  16,199,314.29  16,818,868.01 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพย ์ 24,415,418.00  208,915,000.00  24,415,418.00  208,915,000.00 

ค่าซ่อมแซมและบาํรุงรักษา 17,504,839.33  14,786,061.31  9,474,017.88  10,542,040.45 

ค่านายหนา้และค่าโฆษณา 9,287,950.10  5,415,743.79  4,343,061.49  3,891,473.77 

ค่าขนส่ง 6,609,831.96  8,850,680.07  3,997,226.24  5,676,685.66 
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
 

20 ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงนิได้ 

   หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

ภาษีเงนิได้ทีรั่บรู้ในกาํไรหรือขาดทุน        

ภาษีเงินไดปั้จจุบนั :        

สาํหรับปีปัจจุบนั 9,646,929.18  5,178,345.69  -  - 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        

การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว (9,344,789.24)  (1,717,785.71)  (1,211,390.97)  (3,078,708.86) 

ขาดทุนทางภาษีท่ีสามารถใชไ้ด ้ -  1,880,851.95  -  - 

 (9,344,789.24)  163,066.24  (1,211,390.97)  (3,078,708.86) 

สุทธิ 302,139.94  5,341,411.93  (1,211,390.97)  (3,078,708.86) 

        

ภาษีเงนิได้ทีรั่บรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ        

การตีมูลค่าท่ีดินและอาคารใหม่ 25,535,884.57  -  17,014,492.69  - 

กาํไรจากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์        

ประกนัภยั (784,699.60)  -  -  - 

รวม 24,751,184.97  -  17,014,492.69  - 

        

การกระทบยอดเพ่ือหาอตัราภาษีท่ีแทจ้ริง 

    หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม 

 อตัราภาษี     อตัราภาษี   

 (ร้อยละ)  2563  (ร้อยละ)  2562 

กาํไร (ขาดทุน) ทางบญัชีก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 20  (17,688,587.54)  20  (218,083,010.05) 

ภาษีเงินไดค้าํนวณตามอตัราภาษีท่ีใช ้   (3,537,717.51)    (43,616,602.01) 

ผลกระทบทางภาษีของรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไม่ถือ        

เป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายทางภาษี - สุทธิ   3,839,857.45    51,796,404.76 

ขาดทุนทางภาษีท่ีสามารถใชไ้ด ้   -    (4,562,235.57) 

กลบัรายการสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีไม่ไดใ้ช ้   -    1,723,844.75 

สุทธิ   302,139.94    5,341,411.93 
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

    หน่วย : บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 อตัราภาษี     อตัราภาษี   

 (ร้อยละ)  2563  (ร้อยละ)  2562 

กาํไร (ขาดทุน) ทางบญัชีก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 20  (49,422,432.61)  20  (239,391,574.21) 

ภาษีเงินไดค้าํนวณตามอตัราภาษีท่ีใช ้   (9,884,486.52)    (47,878,314.84) 

ผลกระทบทางภาษีของรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไม่ถือ        

เป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายทางภาษี - สุทธิ   8,673,095.55    44,799,605.98 

สุทธิ   (1,211,390.97)    (3,078,708.86) 

        

21 ข้อมูลทางการเงนิจาํแนกตามส่วนงาน 

กลุ่มบริษทัมี 2 ส่วนงานท่ีรายงาน ดงัรายละเอียดขา้งล่าง ซ่ึงเป็นหน่วยงานธุรกิจท่ีสาํคญัของกลุ่มบริษทั หน่วยงานธุรกิจท่ี

สาํคญัน้ีผลิตและขายสินคา้ท่ีแตกต่างกนั และมีการบริหารจดัการแยกต่างหาก ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานสอบทาน

รายงานการจดัการภายในของแต่ละหน่วยงานธุรกิจท่ีสาํคญัอยา่งน้อยทุกไตรมาส การดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานของ

กลุ่มบริษทัโดยสรุปมีดงัน้ี 

ส่วนงาน 1   ตดัเยบ็เส้ือผา้สาํเร็จรูป 

ส่วนงาน 2   พฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือขาย 

      ขอ้มูลผลการดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานไดร้วมอยูด่งัขา้งล่างน้ี ผลการดาํเนินงานวดัโดยใชก้าํไรก่อนภาษีเงิน

ไดแ้ละตน้ทุนทางการเงินของส่วนงาน ซ่ึงนาํเสนอในรายงานการจดัการภายในและสอบทานโดยผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการ

ดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั ผูบ้ริหารเช่ือว่าการใชก้าํไรก่อนภาษีเงินไดแ้ละตน้ทุนทางการเงินในการวดัผลการดาํเนินงานนั้นเป็น

ขอ้มูลท่ีเหมาะสมในการประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงานและสอดคลอ้งกบักิจการอ่ืนท่ีดาํเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกนั 



   

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามกลุ่มธุรกิจสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 

 

   หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

 2563  2562 

 ตดัเยบ็  พฒันา    บวก (หกั)    ตดัเยบ็  พฒันา    บวก (หกั)   

 เส้ือผา้  อสงัหา    รายการ    เส้ือผา้  อสงัหา    รายการ   

 สาํเร็จรูป  ริมทรัพย ์  รวม  ระหวา่งกนั  สุทธิ  สาํเร็จรูป  ริมทรัพย ์  รวม  ระหวา่งกนั  สุทธิ 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 1,220  112  1,332  -  1,332  1,459  93  1,552  -  1,552 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 39  48  87  (87)  -  31  40  71  (71)  - 

รายไดร้วม 1,259  160  1,419  (87)  1,332  1,490  133  1,623  (71)  1,552 

                    
ผลการดาํเนินงานส่วนงาน 37  5  42  (6)  36  36  -  36  (15)  21 

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ท่ีไม่ไดปั้นส่วน                     

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพย ์         (24)          (206) 

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทั

ร่วม 

      

 

 -        

 

 - 

ตน้ทุนทางการเงิน         (30)          (33) 

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้         -          (5) 

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี         (18)          (223) 

                    

สินทรัพยส่์วนงาน 1,395  454  1,849  (420)  1,429  1,192  465  1,657  (443)  1,214 
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

 

ส่วนงานภูมศิาสตร์ 

กลุ่มบริษทันาํเสนอรายไดต้ามส่วนงานแยกตามท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ของลูกคา้  อยา่งไรก็ตามกลุ่มบริษทัไม่มีสินทรัพยใ์น

ต่างประเทศ 

ขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนงานภูมิศาสตร์ 

    หน่วย : ลา้นบาท 

 2563  2562 

ต่างประเทศ 1,220  1,455 

ในประเทศ 112  97 

รวมรายได ้ 1,332  1,552 

    

ลูกค้ารายใหญ่ 

รายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่ 4 รายจากส่วนงานตดัเยบ็เส้ือผา้สาํเร็จรูปของกลุ่มบริษทัมีจาํนวนเงินประมาณ 1,195 ลา้นบาท 

สาํหรับปี 2563 (2562 : 4 ราย จาํนวนเงินประมาณ 1,382 ลา้นบาท) จากรายไดร้วม 

22 ผลสะสมจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่มาถือปฏิบตั ิ

ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3.1 กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทาง

การเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16  มาถือปฏิบติัในระหวา่งงวดปัจจุบนั โดยกลุ่มบริษทัไดเ้ลือกปรับผลสะสม

จากการเปล่ียนแปลงโดยปรับปรุงกับกาํไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลังงบการเงินงวดก่อนท่ีแสดง

เปรียบเทียบ 
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

 

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเน่ืองจากการนาํมาตรฐานเหล่าน้ีมาถือปฏิบติั แสดงไดด้งัน้ี 

 หน่วย : บาท 

   งบการเงินรวม   

   ผลกระทบจาก   

 
31 ธนัวาคม 

2562  

มาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน

กลุ่มเคร่ืองมือทาง

 

 มาตรฐานการ

รายงานทาง

การเงินฉบบัท่ี 16 

 
1 มกราคม 

2563 

งบแสดงฐานะการเงนิ        

สินทรัพย์        

สินทรัพย์ไม่หมนุเวยีน        

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 1,232,155.00  (1,232,155.00)  -  - 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน -  1,232,155.00  -  1,232,155.00 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ -  -  46,207,740.78  46,207,740.78 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น        

หนีสิ้นหมุนเวยีน        

หน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี -  -  14,490,465.43  14,490,465.43 

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน        

หน้ีสินตามสญัญาเช่า -  -  31,717,275.35  31,717,275.35 

 

 หน่วย : บาท 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ   

   ผลกระทบจาก   

 
31 ธนัวาคม 

2562 

 มาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน

กลุ่มเคร่ืองมือทาง

 

 มาตรฐานการ

รายงานทาง

การเงินฉบบัท่ี 16 

 
1 มกราคม 

2563 

งบแสดงฐานะการเงนิ        

สินทรัพย์        

สินทรัพย์ไม่หมนุเวยีน        

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 1,033,900.00  (1,033,900.00)  -  - 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน -  1,033,900.00  -  1,033,900.00 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ -  -  22,988,345.21  22,988,345.21 
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

 

 หน่วย : บาท 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ   

   ผลกระทบจาก   

 
31 ธนัวาคม 

2562 

 มาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน

กลุ่มเคร่ืองมือทาง

 

 มาตรฐานการ

รายงานทาง

การเงินฉบบัท่ี 16 

 
1 มกราคม 

2563 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น        

หนีสิ้นหมุนเวยีน        

หน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี -  -  7,209,004.73  7,209,004.73 

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน        

หน้ีสินตามสญัญาเช่า -  -  15,779,340.48  15,779,340.48 

        

22.1 เคร่ืองมือทางการเงนิ 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 การจดัประเภทรายการและวดัมูลค่า และมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินตามท่ีกาํหนดในมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 และมูลค่าตามหลกัการบญัชีเดิมนั้น แสดงไดด้งัน้ี 

   หน่วย : บาท 

   งบการเงินรวม 

 มูลค่าตาม

หลกัการบญัชี

เดิม 

 

 การจดัประเภทและวดัมูลค่าตามมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 9 

   มูลค่ายติุธรรม

ผา่นกาํไรหรือ

ขาดทุน 

  

ราคาทุน 

ตดัจาํหน่าย 

  

 

รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ ณ วนัที ่1 มกราคม 2563        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 25,079,067.92  -  25,079,067.92  25,079,067.92 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 212,584,075.47  -  212,584,075.47  212,584,075.47 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น 24,506,110.00  -  24,506,110.00  24,506,110.00 
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

 

   หน่วย : บาท 

   งบการเงินรวม 

 มูลค่าตาม

หลกัการบญัชี

เดิม 

 

 การจดัประเภทและวดัมูลค่าตามมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 9 

   มูลค่ายติุธรรม

ผา่นกาํไรหรือ

ขาดทุน 

  

ราคาทุน 

ตดัจาํหน่าย 

  

 

รวม 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน        

- เงินลงทุนในหน่วยลงทุนท่ีอยูใ่นความ           

ตอ้งการของตลาด 1,232,155.00 

 

1,232,155.00 

 

- 

 

 1,232,155.00 

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูผนั 66,312,098.82  -  66,312,098.82  66,312,098.82 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 15,958,962.78  -  15,958,962.78    15,958,962.78 

รวมสินทรัพยท์างการเงิน 345,672,469.99  1,232,155.00  344,440,314.99  345,672,469.99 

        
 

   หน่วย : บาท 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 มูลค่าตาม

หลกัการบญัชี

เดิม 

 

 การจดัประเภทและวดัมูลค่าตามมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 9 

   มูลค่ายติุธรรม

ผา่นกาํไร

ขาดทุน 

  

ราคาทุน 

ตดัจาํหน่าย 

  

 

รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ ณ วนัที ่1 มกราคม 2563        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7,938,668.90  -  7,938,668.90  7,938,668.90 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 130,781,135.59  -  130,781,135.59  130,781,135.59 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นและเงินทดรองกิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนั 

 

42,106,110.00 

 

-  42,106,110.00  42,106,110.00 
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

   หน่วย : บาท 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 มูลค่าตาม

หลกัการบญัชี

เดิม 

 

 การจดัประเภทและวดัมูลค่าตามมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 9 

   มูลค่ายติุธรรม

ผา่นกาํไร

ขาดทุน 

  

ราคาทุน 

ตดัจาํหน่าย 

  

 

รวม 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน        

- เงินลงทุนในหน่วยลงทุนท่ีอยูใ่นความ           

ตอ้งการของตลาด 1,033,900.00  1,033,900.00  -  1,033,900.00 

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูผนั 45,375,524.73  -  45,375,524.73  45,375,524.73 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 7,875,305.91  -  7,875,305.91  7,875,305.91 

รวมสินทรัพยท์างการเงิน 235,110,645.13  1,033,900.00  234,076,745.13  235,110,645.13 
 

       

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัไม่ได้กาํหนดให้หน้ีสินทางการเงินใดวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือ

ขาดทุน  
 

22.2 สัญญาเช่า 

การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบัติคร้ังแรก กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่าสําหรับ

สัญญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของเงินจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าท่ีเหลืออยู่คิดลดดว้ยอตัรา

ดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพ่ิมของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 สําหรับสัญญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าเงินทุน กลุ่ม

บริษทัรับรู้มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามสัญญาเช่าดว้ยมูลค่าตามบญัชีเดิมก่อนวนัท่ีนาํมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 

   หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าท่ีเปิดเผย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 -  - 

บวก สิทธิเลือกในการขยายอายสุญัญาเช่า 50,606,244.00  25,176,600.00 

หกั ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี (4,398,503.22)  (2,188,254.79) 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563  46,207,740.78  22,988,345.21 

 

 

 

 

 

 

 



   

78 บริษทั คาสเซ่อร์พีคโฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน) รายงานประจาํปี / แบบ  56-1 One Report 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

    

หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ประกอบดว้ย    

หน้ีสินสญัญาเช่าหมุนเวยีน 14,490,465.43  7,209,004.73 

หน้ีสินสญัญาเช่าไม่หมุนเวยีน 31,717,275.35  15,779,340.48 

 46,207,740.78  22,988,345.21 

    
รายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้จากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก ณ 

วนัท่ี 1 มกราคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

   หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

อาคาร 46,207,740.78  22,988,345.21 

รวมสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 46,207,740.78  22,988,345.21 

    

23 เคร่ืองมือทางการเงนิ 

23.1 นโยบายการจดัการความเส่ียงทางด้านการเงนิ 

การจดัการความเส่ียงเป็นส่วนท่ีสาํคญัของธุรกิจของกลุ่มบริษทั ซ่ึงกลุ่มบริษทัมีระบบในการควบคุมให้มีความสมดุลของ

ระดบัความเส่ียงใหเ้ป็นท่ียอมรับได ้โดยพิจารณาระหวา่งตน้ทุนท่ีเกิดจากความเส่ียงและตน้ทุนของการจดัการความเส่ียง  

ก) ความเส่ียงดา้นเครดิต 

ความเส่ียงดา้นเครดิตเป็นความเส่ียงจากการสูญเสียทางการเงินของกลุ่มบริษทั หากลูกคา้หรือคู่สญัญาตามเคร่ืองมือทางการ

เงินไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผกูพนัตามสญัญา 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน เงินฝากกบัธนาคาร และเคร่ืองมือทางการเงิน  

อ่ืนๆ โดยจาํนวนเงินสูงสุดท่ีกลุ่มบริษทัอาจตอ้งสูญเสียจากการใหสิ้นเช่ือคือมูลค่า ตามบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน  

ข) ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 

กลุ่มบริษทักาํกบัดูแลความเส่ียงดา้นสภาพคล่องและรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดท่ีผูบ้ริหารพิจารณา

วา่เพียงพอในการจดัหาเงินเพ่ือใชใ้นการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั และลดผลกระทบจากความผนัผวนในกระแสเงินสด  

ตารางต่อไปน้ีแสดงระยะเวลาการครบกาํหนดคงเหลือของหน้ีสินทางการเงิน ณ วนัท่ีรายงาน โดยจาํนวนเงินเป็นจาํนวน

ขั้นตน้ซ่ึงไม่ไดคิ้ดลด รวมดอกเบ้ียตามสญัญาและไม่รวมผลกระทบหากหกักลบตามสญัญา 
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 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

   กระแสเงินสดตามสญัญา 

 

มูลค่า 

ตามบญัชี 

 ภายใน 1 ปี

หรือนอ้ยกวา่ 

 มากกวา่ 1 ปี 

แต่ไม่เกิน 2 ปี  

มากกวา่ 2 ปี แต่

ไม่เกิน 5 ปี  รวม 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563          

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มื            

ระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 471.04  471.04  -  -  471.04 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ี           

หมุนเวยีนอ่ืน 113.23  113.23  -  -  113.23 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 39.67  18.93  21.00  2.11  42.04 

 623.94  603.20  21.00  2.11  626.31 

          

          

 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   กระแสเงินสดตามสญัญา 

 

มูลค่า 

ตามบญัชี 

 ภายใน 1 ปี

หรือนอ้ยกวา่ 

 มากกวา่ 1 ปี 

แต่ไม่เกิน 2 ปี  

มากกวา่ 2 ปี แต่

ไม่เกิน 5 ปี  รวม 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563          

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มื            

ระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 372.84  372.84  -  -  372.84 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ี           

หมุนเวยีนอ่ืน 64.77  64.77  -  -  64.77 

เงินกูย้มืระยะสั้น 97.20  97.20  -  -  97.20 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 15.78  8.39  8.39  -  16.78 

 550.59  543.20  8.39  -  551.59 
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ค) ความเส่ียงด้านตลาด 

   กลุ่มบริษัทมีฐานะเปิดต่อความเส่ียงจากธุรกิจปกติซ่ึงมาจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบ้ียในตลาดและ

อ ัตราแลกเปลี่ยนและจากภาระผูกพนัตามสัญญาที่ไม่สามารถปฏิบ ัติได ้ของคู่สัญญา กลุ่มบริษ ัทไม่ได ้ถือหรือออก

อนุพนัธ์เพ่ือการเก็งกาํไรหรือเพ่ือการค้า 

 ค.1)  ความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียน 

กลุ่มบริษ ัทมีฐานะเปิดต่อความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียนท่ีเก่ียวข้องกับการขายและการซ้ือท่ีเป็นสกุลเงินตรา

ต่างประเทศ  

 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

เงินเหรียญ

สหรัฐอเมริ

กา 

 เงิน

เหรียญ

ฮ่องกง 

 

รวม  

เงินเหรียญ

สหรัฐอเมริก

า  

เงินเหรียญ

ฮ่องกง 

  

รวม 

ฐานะเปิดต่อความเส่ียงจาก

เงนิตรา 

           

ต่างประเทศ ณ  31 ธันวาคม 

2563 

           

ลูกหน้ีการคา้ 163.51  -  163.51  102.52  -  102.52 

เงินกูย้มืระยะสั้นจาก            

สถาบนัการเงิน (191.82)  (64.81)  (256.63)  (140.33)  (42.09)  (182.42) 

เจา้หน้ีการคา้ (14.64)  (3.01)  (17.65)  (7.80)  (1.44)  (9.24) 

อ่ืนๆ (0.68)  2.21  1.53  (1.10)  1.03  (0.07) 

ยอดความเส่ียงคงเหลือสุทธิ (43.63)  (65.61)  (109.24)  (46.71)  (42.50)  (89.21) 

 

การวเิคราะห์ความอ่อนไหว  

 การแขง็ค่า (การอ่อนค่า) ท่ีเป็นไปไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลของเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาหรือเงินเหรียญฮ่องกงท่ีมีต่อเงินสกุล

อ่ืนๆ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ท่ีส่งผลกระทบต่อการวดัมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินในสกุลเงินตราต่างประเทศ และส่งผล

กระทบต่อกาํไรหรือขาดทุนเป็นจาํนวนเงินตามท่ีแสดงไวด้า้นล่าง การวเิคราะห์ขา้งตน้ตั้งอยูบ่นขอ้สมมติท่ีวา่ตวัแปรอ่ืนโดยเฉพาะ

อตัราดอกเบ้ียเป็นอตัราคงท่ี และไม่คาํนึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อยอดขายและยอดซ้ือท่ีคาดการณ์ไว ้ 

   หน่วย : ลา้นบาท 

 อตัราการ  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

เปล่ียนแปลง  กาํไรหรือขาดทุนก่อนภาษี  กาํไรหรือขาดทุนก่อนภาษี 

 (ร้อยละ)  การแขง็ค่า  การอ่อนค่า  การแขง็ค่า  การอ่อนค่า 

ณ  31 ธันวาคม 2563          

เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 10  (4.36)  4.36  (4.67)  4.67 

เงินเหรียญฮ่องกง 10  (6.56)  6.56  (4.25)  4.25 
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ค.2) ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบ้ีย 

  ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียเป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอนาคตของอตัราดอกเบ้ียตลาดซ่ึงส่งผลกระทบ

ต่อผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั 

   หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ฐานะเปิดต่อความเส่ียงด้านอตัราดอกเบีย้ ณ  31 ธันวาคม 2563    

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียผนัแปร    

สินทรัพยท์างการเงิน 136.27  67.40 

หน้ีสินทางการเงิน (471.04)  (470.03) 

สุทธิ (334.77)  (402.63) 

    
การวเิคราะห์ความอ่อนไหว 

 การเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียท่ี 0.5% ซ่ึงเป็นไปไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล ณ วนัท่ีรายงาน ทาํให้เกิดการเพ่ิมข้ึนหรือลดลง

ในกาํไรหรือขาดทุนด้วยจาํนวนเงินท่ีแสดงในตารางดงัต่อไปน้ี การวิเคราะห์ตั้งอยู่บนขอ้สมมติท่ีว่าตวัแปรอ่ืนโดยเฉพาะอตัรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศมีค่าคงท่ี 

   หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 กาํไรหรือขาดทุนก่อนภาษี  กาํไรหรือขาดทุนก่อนภาษี 

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.5   (1.67)  (2.01) 

ลดลงร้อยละ 0.5 2.20  2.22 

23.2 มูลค่ายุตธิรรม 

      มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายเป็นมูลค่าท่ีใกลเ้คียงกบั

มูลค่าตามบญัชี  

      สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัดว้ยมูลค่ายติุธรรมในงบแสดงฐานะการเงินรวม มีดงัน้ี  

 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ระดบั 

1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม  ระดบั 1  

ระดบั 

2 

 ระดบั 3  รวม 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 

2563 

               

สินทรัพยท์างการเงิน                

ไม่หมุนเวยีนอ่ืน - เงิน

ลงทุน 

               

ในหน่วยลงทุนท่ีอยูใ่น                

ความตอ้งการของตลาด            1.06  -  -  1.06  0.89  -  -  0.89 
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24 การบริหารจดัการทุน 

นโยบายของคณะกรรมการบริษทั คือการรักษาระดบัเงินทุนให้มัน่คงเพ่ือรักษาความเช่ือมัน่ของนักลงทุน เจา้หน้ีและ

ตลาดและก่อให้เกิดการพฒันาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการไดมี้การกาํกบัดูแลผลตอบแทนจากการลงทุนลงทุน  ซ่ึงกลุ่ม

บริษทัพิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดาํเนินงานต่อส่วนของเจา้ของรวม ซ่ึงไม่รวมส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจ

ควบคุม อีกทั้งยงักาํกบัดูแลระดบัการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญั 
 

25 ภาระผูกพนัจากการพฒันาโครงการทีด่าํเนินงานอยู่ 

   หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

มูลค่าซ้ือขายท่ีไดท้าํสญัญาแลว้ในระหวา่งปี 79.75  87.46  6.52  30.45 

มูลค่าซ้ือขายท่ีไดท้าํสญัญาแลว้สะสมทั้งหมด  1,233.23  1,153.48  510.05  503.53 

ร้อยละของยอดขายรวมของโครงการท่ีเปิดดาํเนินการ (ร้อยละ) 88.22  82.46  95.48  94.73 

        
จาํนวนโครงการบา้นจดัสรร:        

จาํนวนโครงการท่ีดาํเนินการอยู ่ณ วนัตน้ปี 4  4  1  1 

จาํนวนโครงการท่ีเปิดใหม่ -  -  -  - 

จาํนวนโครงการท่ีปิด (2)  -  -  - 

จาํนวนโครงการท่ีดาํเนินการอยู ่ณ วนัส้ินปี 2  4  1  1 

        
26 ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้   

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

26.1 กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการท่ีธนาคารออกหนงัสือคํ้าประกนับริษทัต่อกรมศุลกากรและหน่วยงานอ่ืนของราชการ

จาํนวนรวม 23.27 ลา้นบาท  

26.2 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัสาํหรับเลตเตอร์ออฟเครดิตท่ีเปิดไวเ้พ่ือสัง่ซ้ือสินคา้จากต่างประเทศจาํนวนรวม 9.24 ลา้นบาท  

26.3 กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการท่ีธนาคารออกหนงัสือคํ้าประกนัให้กบักรมท่ีดินเพ่ือคํ้าประกนัการก่อสร้างและ

บาํรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค จาํนวนรวม 150.97 ลา้นบาท  

26.4 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามสัญญาเพ่ือพฒันาและก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพยก์บัผูรั้บเหมาจาํนวนรวม 4.07 ลา้นบาท 
  

27 การอนุมตังิบการเงนิ  

งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการของบริษทั เม่ือวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2564 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 

  “บริษทัไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีฉบบัน้ีแลว้ดว้ยความระมดัระวงั บริษทัฯ ขอรับรอง
ว่า ขอ้มูลดังกล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผูอ่ื้นส าคญัผิดหรือไม่ขาดข้อมูลท่ีควรตอ้งแจ้งในสาระส าคัญ 
นอกจากน้ีขา้พเจา้ขอรับรองวา่ 

(1) งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี ไดแ้สดงขอ้มูลอยา่งถูก ตอ้ง
ครบถว้นในสาระส าคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทัและบริษทัยอ่ย
แลว้ 

(2) บริษทัได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยขอ้มูลท่ีดี  เพ่ือให้แน่ใจว่าบริษทัได้เปิดเผยขอ้มูลในส่วนท่ีเป็นสาระ 
ส าคญัทั้งของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยา่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้  รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบติัตามระบบ
ดงักล่าว 

(3) บริษทัไดจ้ดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีดีและควบคุมดูแลให้มีการปฏิบติัตามระบบดงักล่าว  และบริษทั
ไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2564 ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมการ
ตรวจสอบของบริษทัแลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของระบบการควบคุม
ภายใน  รวมทั้งการกระท าท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัท ารายงานทางการเงินของบริษทั และบริษทั
ยอ่ย 

ในการน้ี เพ่ือเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทั้ งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับท่ีบริษทัได้รับรองความถูกตอ้งแล้ว  
บริษทัไดม้อบหมายให้นายบุญชู พงษเ์ฉลิม และนายภูมิตร์ พงษเ์ฉลิม  เป็นผูล้งลายมือช่ือก ากบัเอกสารน้ีไวทุ้กหนา้  หาก
เอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของนายบุญชู พงษเ์ฉลิม และนายภูมิตร์ พงษเ์ฉลิม  ก ากบัไว ้ บริษทัจะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มูลท่ีบริษทั
ไดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้ 

    ช่ือ          ต าแหน่ง                                ลายมือช่ือ 
  
 
 

1. นายบุญชู พงษเ์ฉลิม  ประธานกรรมการ     ............................................. 
ประธานกรรมการบริหาร   

 
2. นายภูมิตร์ พงษเ์ฉลิม  รองประธานกรรมการ     ............................................. 
    รองประธานกรรมการบริหาร 
 
 

 
 

  



    

ช่ือ - สกลุ อายุ สดัส่วนการถือ ความสมัพนัธท์าง ประวติัการท าผิดทางกฏหมาย
ต าแหน่ง (ปี) หุน้ในบริษทั (%) ครอบครัวระหว่างผูบ้ริหาร ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน ประเภทธุรกิจ ในระยะเวลา 5 ปีท่ีผา่นมา

นายบญุชู  พงษเ์ฉลิม 85 ปริญญาตรี - สาขาคณิตศาสตร์ 29.70 ปัจจุบนั ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร บมจ.คาสเซ่อร์พีคโฮลด้ิงส์ ผลิตเส้ือผา้ส าเร็จรูป & อสงัหาริมทรัพย์ ไม่มี
 - กรรมการผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนับริษทั Jinan University China ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร บจ.ซี.พี.จี.การ์เมนท์ ผลิตเส้ือผา้ส าเร็จรูป

ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร บจ.คาสเซ่อร์พีค เรียลเอสเตท อสงัหาริมทรัพย์
ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร บจ.เอกธนา พร็อพเพอร์ต้ี อสงัหาริมทรัพย์
ประธานกรรมการบริหาร บจ.ซนั พร็อพเพอร์ต้ี อสงัหาริมทรัพย์
กรรมการ บจ.ธานีวฒันา อสงัหาริมทรัพย์
กรรมการ บจ.อุตสาหกรรมเยือ่และกระดาษ คาสเซ่อร์พีค ผลิตเยือ่และกระดาษ

นายภูมิตร์  พงษเ์ฉลิม 45 ปริญญาตรี  Bsc. Construction Management 0.00 บตุรของนายบญุชู  พงษเ์ฉลิม ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ/รองประธานกรรมการบริหาร บมจ.คาสเซ่อร์พีคโฮลด้ิงส์ ผลิตเส้ือผา้ส าเร็จรูป & อสงัหาริมทรัพย์ ไม่มี
 - กรรมการผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนับริษทั Leeds Metropolitan University กรรมการ บจ.ซี.พี.จี.การ์เมนท์ ผลิตเส้ือผา้ส าเร็จรูป

รองประธานกรรมการ/รองประธานกรรมการบริหาร บจ.คาสเซ่อร์พีค เรียลเอสเตท อสงัหาริมทรัพย์
รองประธานกรรมการ/รองประธานกรรมการบริหาร บจ.เอกธนา พร็อพเพอร์ต้ี อสงัหาริมทรัพย์
รองประธานกรรมการบริหาร บจ.ซนั พร็อพเพอร์ต้ี อสงัหาริมทรัพย์
กรรมการ บจ.ธานีวฒันา อสงัหาริมทรัพย์

นายลิว ชอ เทง้ 63 ปริญญาตรี - Social Science  -  - ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ/รองประธานกรรมการบริหาร บมจ.คาสเซ่อร์พีคโฮลด้ิงส์ ผลิตเส้ือผา้ส าเร็จรูป & อสงัหาริมทรัพย์ ไม่มี
 - กรรมการผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนับริษทั Chu Hoi College Hong Kong รองประธานกรรมการบริหาร บจ.ซี.พี.จี.การ์เมนท์ ผลิตเส้ือผา้ส าเร็จรูป
นายวู แมน ฟัน* 68 มธัยมศึกษา ,Macau  -  - ปัจจุบนั กรรมการ/ผูอ้  านวยการฝ่ายการผลิต บมจ.คาสเซ่อร์พีคโฮลด้ิงส์ ผลิตเส้ือผา้ส าเร็จรูป & อสงัหาริมทรัพย์ ไม่มี

Director Accreditation Program (DAP - IOD)
*ลาออกจากกรรมการวนัท่ี 16 กนัยายน 2563
นางไพลิน  จรรยานิวฒัน์ 58 มธัยมศึกษา 0.00  - ปัจจุบนั กรรมการ /ผูอ้  านวยการฝ่ายการผลิต บมจ.คาสเซ่อร์พีคโฮลด้ิงส์ ผลิตเส้ือผา้ส าเร็จรูป & อสงัหาริมทรัพย์ ไม่มี

Director Accreditation Program (DAP - IOD)
นางสาววินิดา  กลุสมภพ 45 ปริญญาตรี  สาขาบญัชีสถิติ 4.15  - ปัจจุบนั ผูอ้  านวยการบริหารฝ่ายการเงินและบญัชี บมจ.คาสเซ่อร์พีคโฮลด้ิงส์ ผลิตเส้ือผา้ส าเร็จรูป & อสงัหาริมทรัพย์ ไม่มี
- ผูรั้บผิดชอบสูงสุดในสายงานบญัชีและการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ผูอ้  านวยการบริหารฝ่ายการเงินและบญัชี บจ.ซี.พี.จี.การ์เมนท์ ผลิตเส้ือผา้ส าเร็จรูป

หลกัสูตร Corporate Finance รุ่นท่ี 2/63 วนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2563 จ านวน 6 ชัว่โมง (CPD) ผูอ้  านวยการบริหารฝ่ายการเงินและบญัชี บจ.คาสเซ่อร์พีค เรียลเอสเตท อสงัหาริมทรัพย์
ผูอ้  านวยการบริหารฝ่ายการเงินและบญัชี บจ.เอกธนา พร็อพเพอร์ต้ี อสงัหาริมทรัพย์
ผูอ้  านวยการบริหารฝ่ายการเงินและบญัชี บจ.ซนั พร็อพเพอร์ต้ี อสงัหาริมทรัพย์

น.ส.นภาพร ธนวฒันย์รรยง 54 ปริญญาโท - สาขาการตลาด Leeds University , UK  -  - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.คาสเซ่อร์พีคโฮลด้ิงส์ ผลิตเส้ือผา้ส าเร็จรูป & อสงัหาริมทรัพย์ ไม่มี
ปริญญาตรี สาขาบญัชี  มหาวิทยาลยักรุงเทพ กรรมการ บจ. อาร์เอสเอม็ (ประเทศไทย) จ ากดั ท่ีปรึกษาทางธุรกิจและการจดัการ

นายสมชาย องคว์รารักษ์ 83 ปริญญาตรี - สาขาคณิตศาสตร์ 0.00  - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ.คาสเซ่อร์พีคโฮลด้ิงส์ ผลิตเส้ือผา้ส าเร็จรูป & อสงัหาริมทรัพย์ ไม่มี
Jinan University China

น.ส.กญัญาพชัฎ ์ภรีวชัสกลูพงษ์ 32 ปริญญาโท  สาขาการบริหาร-การจดัการ  -  - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ.คาสเซ่อร์พีคโฮลด้ิงส์ ผลิตเส้ือผา้ส าเร็จรูป & อสงัหาริมทรัพย์ ไม่มี
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรีุ
ปริญญาตรี สาขาบริหาร-การตลาด 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

นายภูเทพ  พงษเ์ฉลิม 49 ปริญญาตรี  Business Administrative 0.00 บตุรของนายบญุชู  พงษเ์ฉลิม ปัจจุบนั ผูอ้  านวยการฝ่ายทัว่ไปและทรัพยากรมนุษย์ บมจ.คาสเซ่อร์พีคโฮลด้ิงส์ ผลิตเส้ือผา้ส าเร็จรูป & อสงัหาริมทรัพย์ ไม่มี
Coventry University กรรมการ/ผูอ้  านวยการฝ่ายทัว่ไปและทรัพยากรมนุษย์ บจ.ซี.พี.จี.การ์เมนท์ ผลิตเส้ือผา้ส าเร็จรูป
Director Accreditation Program (DAP - IOD) กรรมการ บจ.คาสเซ่อร์พีค เรียลเอสเตท อสงัหาริมทรัพย์

กรรมการ บจ.เอกธนา พร็อพเพอร์ต้ี อสงัหาริมทรัพย์

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวติัการฝึกอบรม
ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปี

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม ผู้ทีไ่ด้รับมอบหมายให้รับผดิชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ทีไ่ด้รับมอบหมายให้รับผดิชอบ โดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบัญชี เลขานุการบริษัท
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ช่ือ - สกลุ อายุ สดัส่วนการถือ ความสมัพนัธท์าง ประวติัการท าผิดทางกฏหมาย
ต าแหน่ง (ปี) หุน้ในบริษทั (%) ครอบครัวระหว่างผูบ้ริหาร ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน ประเภทธุรกิจ ในระยะเวลา 5 ปีท่ีผา่นมา

น.ส.พรทิพย ์ ศรีพิทกัษส์กลุ 60 ปริญญาโท  สาขาบญัชี -  - ปัจจุบนั ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบ บมจ.คาสเซ่อร์พีคโฮลด้ิงส์ ผลิตเส้ือผา้ส าเร็จรูป & อสงัหาริมทรัพย์ ไม่มี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

นส. อรทิชา พงษเ์ฉลิม 32 ปริญญาโท Warwick University, England  - บตุรีของนายบญุชู  พงษเ์ฉลิม ปัจจุบนั เลขานุการบริษทั บมจ.คาสเซ่อร์พีคโฮลด้ิงส์ ผลิตเส้ือผา้ส าเร็จรูป & อสงัหาริมทรัพย์ ไม่มี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั
Fundamental Practice for Corperate Secretary

นางณฐัปภสัร์ ชูเทพทิพย์ 56 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต (การบญัชี) -  - ปัจจุบนั ผูจ้ดัการแผนกบญัชี บมจ.คาสเซ่อร์พีคโฮลด้ิงส์ ผลิตเส้ือผา้ส าเร็จรูป & อสงัหาริมทรัพย์ ไม่มี
- ผูรั้บผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบญัชี มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ผูจ้ดัการแผนกบญัชี บจ.ซี.พี.จี.การ์เมนท์ ผลิตเส้ือผา้ส าเร็จรูป

หลกัสูตร การค านวณผลประโยชนพ์นกังานดว้ยหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั วนัท่ี 11 กนัยายน 2563 จ านวน 6 ชัว่โมง (บญัชี)
หลกัสูตร ตามติด Disclosure Form พร้อมรับหลกัเกณฑก์ าหนดราคาโอน วนัท่ี 12 มีนาคม 2563 จ านวน 6 ชัว่โมง (อ่ืนๆ)

เป็นผูท้  าบญัชีท่ีมีคุณสมบติัและเง่ือนไขของการเป็นผูท้  าบญัชีตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้

     หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของเลขานุการบริษัท
     1. ติดต่อและส่ือสารกบัผูถื้อหุ้นเพ่ือใหไ้ดรั้บทราบสิทธิต่างๆ ของผูถื้อหุ้น และข่าวสารของบริษทัและเป็นส่ือกลางระหวา่งผูถื้อหุ้น กบัคณะกรรมการและผูบ้ริหาร 
     2. ดูแลใหมี้การเปิดเผยขอ้มูล และรายงานสารสนเทศ ในส่วนท่ีรับผิดชอบต่อหน่วยงานท่ีก ากบับริษทัตามระเบียบและขอ้ก าหนดของหน่วยงานทางการ 
     3. จดัเตรียมระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุมผูถื้อหุ้น และการประชุมคณะกรรมการ 
     4. จดัการประชุมผูถื้อหุ้น และการประชุมคณะกรรมการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัของบริษทัและขอ้พึงปฏิบติัท่ีดี 
     5. บนัทึกรายงานการประชุมผูถื้อหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษทัรวมทั้งติดตามใหมี้การปฏิบติัตามมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น และท่ีประชุมคณะกรรมการ 
     6. จดัท าและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ รายงานประจ าปี หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุ้น หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการบริษทัรายงานการประชุมผูถื้อหุ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการ 
     7. ด าเนินการใหก้รรมการและผูบ้ริหารจดัท ารายงานการมีส่วนไดเ้สียของตนและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ตามขอ้ก าหนดกฎหมาย 
     8. เก็บรักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร และส่งส าเนาใหป้ระธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ตามท่ีกฎหมายก าหนด 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวติัการฝึกอบรม
ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปี
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมบริษัท, บริษัทย่อย, บริษัทร่วม, บริษัททีเ่กี่ยวข้อง

CPH CPG CPR AEK SUN THA CPPP

  นายบุญชู พงษเ์ฉลิม X  // X  // X  // X  //  //  /  /

  นายภูมิตร์ พงษเ์ฉลิม  /  //  /  /  //  /  //  //  /

  นายลิว ชอ เทง้  /  //  //

  นายว ูแมน ฟัน  /  //

  น.ส.วินิดา กุลสมภพ  //  //  //  //  //

  นางไพลิน จรรยานิวฒัน์  /  //

  นายภูเทพ พงษเ์ฉลิม  //  /  //  /  /

หมายเหตุ 1 บริษทัจดทะเบียน บริษทั คาสเซ่อร์พีคโฮลด้ิงส์ จ  ากดั (มหาชน)
บริษทัยอ่ย บริษทั ซี พี จี การ์เมนท ์จ ากดั

บริษทั คาสเซ่อร์พีค เรียลเอสเตท จ ากดั
บริษทั เอกธนา พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั
บริษทั ซนั พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั

บริษทัร่วม บริษทั ธานีวฒันา จ ากดั
บริษทั อุตสาหกรรมเยีอ่และกระดาษ คาสเซ่อร์พีค จ  ากดั

หมายเหตุ 2    X   = ประธานกรรมการ
   /     = กรรมการ
   //   = ผูบ้ริหาร

CPPP

CPG

CPR

AEK

THA

ช่ือ - นามสกุล

CPH

SUN

บริษทัร่วมบริษทัยอ่ย
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เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

CPG CPR AEK SUN

  นายบุญชู พงษเ์ฉลิม X X X

  น.ส.วณี เตม็พิทยาคม  /

  นายภูเทพ พงษเ์ฉลิม  /  /  /

  นายภูมิตร์ พงษเ์ฉลิม  /  /  /

หมายเหตุ 1 บริษทั ซี พี จี การ์เมนท ์จ ากดั CPG

บริษทั คาสเซ่อร์พีค เรียลเอสเตท จ ากดั CPR

บริษทั เอกธนา พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั (ทางออ้ม) AEK

บริษทั ซนั พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั (ทางออ้ม) SUN

หมายเหตุ 2       X  =  ประธานกรรมการ
      /    =  กรรมการ

ช่ือ
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เอกสารแนบ 3 รายละเอยีดเกีย่วกบัหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท 
 

ช่ือ – สกลุ  น.ส.พรทิพย ์ ศรีพิทกัษส์กลุ 
 

ต าแหน่ง   ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน 
 

อายุ   60  ปี 
 

วุฒิการศึกษา  ปริญญาโท  บญัชีมหาบณัฑิต – จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
   ปริญญาตรี  บญัชีบณัฑิต – มหาวทิยาลยักรุงเทพ 
 

ประสบการณ์ท างาน 2532-2554 ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี  
บริษทั คาสเซ่อร์พีคโฮลด้ิงส์ จ ากดั (มหาชน) 

   2554- ปัจจุบนั ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน  
บริษทั คาสเซ่อร์พีคโฮลด้ิงส์ จ ากดั (มหาชน) 

 

ประวตักิารฝึกอบรม การตรวจสอบดา้นจริยธรรม (Ethical Audit) 
   สมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 
 

การถือหุ้นในบริษัท  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  จ านวน 100 หุน้  คิดเป็นร้อยละ 0.00 
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เอกสารแนบ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกจิและรายละเอยีดเกีย่วกบัรายการประเมนิราคาทรัพย์สิน  
 

บริษัท คาสเซ่อร์พคีโฮลดิง้ส์ จ ากดั(มหาชน) 
ท่ีตั้ง มูลค่าตามบญัชี (บาท) ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ 

 ณ วนัท่ี 31 ธค.63  

ราคาทุนบวกส่วนท่ีตีราคาเพ่ิม   
ท่ีดินเน้ือท่ี 9-2-32 ไร่   
เลขท่ี 697  ถนนเพชรเกษม แขวงบางแค 209,745,000.00 * เจา้ของ 
เขตบางแค กรุงเทพฯ   
อาคาร   
เลขท่ี 697  ถนนเพชรเกษม แขวงบางแค 63,578,943.64* เจา้ของ 
เขตบางแค กรุงเทพฯ   
*   ประเมินราคาโดยบริษทั ชาเตอร์แวลูเอชัน่ จ ากดั เม่ือวนัท่ี 25 สิงหาคม 2563  
*   ท่ีดินและอาคารจ านองเป็นหลกัประกนัหน้ีต่อธนาคาร กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)  

มูลจ านอง 200,000,000 บาท      
เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ 

 เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการผลิตคือ เคร่ืองตดัผา้   โตะ๊ตดัแบบธรรมดาและแบบสุญญากาศ         คอมพิวเตอร์ส าหรับ
การสร้างแบบ จกัรเยบ็ผา้ชนิดต่างๆ เช่น จกัรเขม็เด่ียว จกัรเขม็คู่ จกัรถกัรังดุม จกัรติดกระดุม จกัรโพง้ เป็นตน้  เคร่ืองรีดผา้  
เคร่ืองอบผา้  เคร่ืองบรรจุหีบห่อและเคร่ืองเลเซอร์ 
มูลค่าตามบญัชี  (บาท) ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผกูพนั 

ณ วนัท่ี 31 ธ.ค.63   

14,069,240.53 เจา้ของ ไม่มี 

บริษัทซี.พ.ีจ ีการ์เมนท์ จ ากดั 
ท่ีตั้ง มูลค่าตามบญัชี (บาท) ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ 
 ณ วนัท่ี 31 ธ.ค.63   

ราคาทุนบวกส่วนท่ีตีราคาเพ่ิม   

ท่ีดิน   เน้ือท่ี 4-2-36 ไร่   

 เลขท่ี 2 ซอยเพชรเกษม 50/2  แขวงบางหวา้ เขตภาษี
เจริญ กรุงเทพฯ 

99,344,000.00* เจา้ของ 

อาคาร 74,804,427.21* เจา้ของ 

เคร่ืองจกัร   2,743,428.74 เจา้ของ 

*   ประเมินราคาโดยบริษทั สยามแอพเพรซลั แอนด ์เซอร์วสิ จ ากดั เม่ือวนัท่ี 14 กนัยายน 2563 
*   ท่ีดินและอาคารจ านองเป็นหลกัประกนัหน้ี 
ล าดบัท่ี 1 ต่อธนาคาร ไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) มูลจ านอง 164,000,000 บาท  
ล าดบัท่ี 2 ต่อธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) มูลจ านอง 70,000,000 บาท 
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ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ   

 ท่ีดินและอาคารท่ีมีไวเ้พื่อขาย 
- โครงการสิวารัตน์ 7  ตั้งอยูท่ี่ถนนศาลายา ต าบลคลองโยง อ าเภอพทุธมณฑล  นครปฐม 
- โครงการสิวารัตน์ 10 ตั้งอยูท่ี่ถนนบางเลน-ลาดหลุมแกว้ ต าบลบางภาษี อ าเภอบางเลน นครปฐม 
- โครงการสิวารัตน์ 11 ตั้งอยูท่ี่ถนนไทรนอ้ย-บางบวัทอง ต าบลคลองขวาง อ าเภอไทรนอ้ย  

(บางบวัทอง) นนทบุรี 
- โครงการสิวารัตน์ 12 ตั้งอยูท่ี่ถนนไทรนอ้ย-บางบวัทอง  ต าบลไทรนอ้ย  อ าเภอไทรนอ้ย นนทบุรี 
- โครงการสิวารัตน์ 14-18 ตั้งอยูท่ี่ถนนบา้นไทรนอ้ย-บา้นคลองเจา้ ต าบลหนองเพรางาย อ าเภอไทรนอ้ย 

จงัหวดันนทบุรี และ ต าบล คลองนราภิรมย ์อ าเภอบางเลน นครปฐม 
ช่ือโครงการ ราคาตามบญัชี (บาท) ภาระผกูพนั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
โครงการสิวารัตน์ 7 4,158,802.00 หนงัสือค ้าประกนั ธ.ธนชาต 446,165 บาท 
โครงการสิวารัตน์ 8 0.00 หนงัสือค ้าประกนั ธ.กรุงเทพ 1,661,313 บาท 
โครงการสิวารัตน์ 9 0.00 หนงัสือค ้าประกนั ธ.กรุงเทพ 2,563,501 บาท 
โครงการสิวารัตน์ 10 17,906,230.99 หนงัสือค ้าประกนั ธ.เกียรตินาคินภทัร 1,909,703 บาท 
โครงการสิวารัตน์ 11 68,601,124.53 หนงัสือค ้าประกนั ธ.กรุงศรีอยธุยา 5,536,865 บาท 
โครงการสิวารัตน์ 12 30,374,224.20 หนงัสือค ้าประกนั ธ.กรุงเทพ 32,057,040 บาท 
โครงการสิวารัตน์ 14-18 62,514,252.26 หนงัสือค ้าประกนั ธ.กรุงเทพ 80,297,570 บาท 
 183,554,633.98  

 

จากงบการเงินรวมบริษทัและบริษัทย่อยมีรายการอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนจ านวน 56,672,779.16 บาท  ซ่ึง
ประกอบดว้ย  

(ก) ท่ีดิน เน้ือท่ี 5-0-0 ไร่ ตั้งอยูท่ี่ซอย 19 ถนนพทุธมณฑลสาย 2 แขวงบางพรม เขตตล่ิงชนั กรุงเทพฯ มูลค่าตาม
บญัชี 17,400,796บาท   

(ข) ท่ีดินและอาคารจ านวน 2 แห่ง   
-  แห่งท่ี 1 ตั้งอยูเ่ลขท่ี 37/28-39 และ 37/55-67 ซอยเพชรเกษม 31/3 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหวา้ เขต

ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ มูลค่าสุทธิตามบญัชี 25,104,144.25 บาท   
-  แห่งท่ี 2 ตั้งอยูเ่ลขท่ี 720/11, 720/24 และ 720/36-39 ซอยคลา้ยจินดา ถนนประชาธิปก แขวงหิรัฐรูจี 

เขตธนบุรี กรุงเทพฯ มูลค่าสุทธิตามบญัชี 9,253,313.91 บาท   
(ค)  ท่ีดินของบริษทัยอ่ย ตั้งอยูท่ี่ถนนพทุธมณฑลสาย 5 รวมมูลค่าสุทธิตามบญัชี 4,914,525 บาท   

  สินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตน   - ไม่มี -        
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เอกสารแนบ 5 ข้อกาํหนดเกีย่วกบัจริยธรรมทางธุรกจิ (CODE OF CONDUCT) 
 

เพ่ือใหก้ารด าเนินธุรกิจและบริหารงานเป็นไปตามหลกัก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  จึงเห็นสมควรใหจ้ดัท าคู่มือจริยธรรม
ธุรกิจส าหรับผูบ้ริหารและพนกังาน  เพ่ือเป็นแนวทางยดึถือในการปฏิบติังานอยา่งเคร่งครัดดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริตและโปร่งใส 
โดยไม่ฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ระเบียบ และขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือประโยชน์และความเป็นธรรมต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียและสงัคม
โดยรวม 
 ยดึหลกันิตธิรรม 

บริษทัยดึถือหลกันิติธรรมในการด าเนินธุรกิจ   และผูบ้ริหารและพนกังานมีความรู้และปฎิบติัตามกฏหมายท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการด าเนินธุรกิจ 
  แนวทางปฏิบติั 

 ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งศึกษาและท าความเขา้ใจในกฎระเบียบท่ีใชเ้ป็นหลกัในการปฏิบติังานของทางราชการทั้งท่ี
มีผลใชบ้งัคบัแลว้และท่ีจะมีผลใชบ้งัคบัในอนาคตอนัใกล ้

 ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งไม่แสวงหาความลบัทางการคา้ของคู่แข่ง หรือขอ้มูลจ าเพาะของคู่แข่ง โดยวธีิการอนัมิชอบ
ดว้ยกฎหมาย เช่น การขโมย การจารกรรม  
1. ตั้งมัน่ในความยติุธรรมและความมีคุณธรรม 
        บริษทัตั้งมัน่ในความยุติธรรมและคุณธรรม   ไม่เลือกปฏิบติัต่อผูห้น่ึงผูใ้ดอยา่งไม่เป็นธรรมและให้โอกาสเท่า
เทียมกนัโดยไม่แบ่งแยกเช้ือชาติ สญัชาติ ศาสนา หรือ เพศ  

  แนวทางปฏิบติั 
 ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งใหค้วามเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียในการด าเนินธุรกิจ  
 ผูบ้ริหารและพนักงานตอ้งบริหารงานดว้ยความสุขุมรอบคอบ เพื่อท าให้ผูถื้อหุ้นมีความเช่ือถือและยอมรับในการ

ตดัสินใจวา่การด าเนินการใดๆ กระท าดว้ยความเป็นธรรมและค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู ้ถือหุน้ทั้งหลาย 
 ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งให้ความเป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบติัในขอ้ก าหนดการจา้งงาน หมายรวมถึง การสรรหา

บุคลากร การพิจารณาผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์จากการจ้างงาน การปรับเล่ือนต าแหน่ง การโอนยา้ย การ
ประเมินผลการปฏิบติังาน การฝึกอบรม การปฏิบติัตามระเบียบขอบงัคบั การส้ินสุดสภาพการจา้งงาน การปลดและ
รับพนกังานกลบัเขา้มาท างานใหม่ตลอดจนการเขา้มีส่วนร่วมในสงัคมและกิจกรรมนนัทนาการ เป็นตน้ 
2. มีความรับผิดชอบต่อสงัคม บริษทัตระหนกัถึงความรับผิดชอบท่ีพึงมีต่อสงัคมและชุมชน  
แนวทางปฏิบติั 

 ผูบ้ริหารพ่ึงมีส่วนร่วม หรือจดัใหมี้กิจกรรมเพ่ือสาธารณประโยชน์ในการพฒันาและบริการสงัคม  
3. ไม่เก่ียวขอ้งกบัการเมือง 
        บริษทัเคารพและสนับสนุนให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียใชสิ้ทธิเสรีภาพของตนภายใตรั้ฐธรรมนูญโดย บริษทัฯจะวางตวั
เป็นกลางทางการเมือง 

  แนวทางปฏิบติั 
 ผูบ้ริหารและพนักงานตอ้งไม่ใชต้  าแหน่งหนา้ท่ี เวลา ทรัพยสิ์น หรือส่ิงอ านวยความสะดวกอ่ืนใดของบริษทั ในการ

เอ้ือประโยชน์และสนบัสนุนกิจกรรมใดๆ ทางการเมืองหรือองคก์รทางการเมืองหรือสมาชิกขององคก์รทางการเมือง 
 ผูบ้ริหารและพนักงานไม่ใชอ้  านาจหนา้ท่ีช้ีชวน กดดนั หรือบงัคบัให้เพ่ือนร่วมงาน รวมทั้งผูใ้ตบ้งัคบับญัชาให้การ

สนบัสนุนกิจกรรมใดๆ ทางการเมืองหรือองคก์รทางการเมืองหรือสมาชิกของ องคก์รทางการเมือง 
4. มีความซ่ือสตัยสุ์จริต 
        ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษทั 
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  แนวทางปฏิบติั 
 ผูบ้ริหารและพนักงานตอ้งปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตยสุ์จริต ปราศจากอคติ ไม่ใช้อ านาจหน้าท่ีของตนในการ

แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนแก่ตนเองหรือผูอ่ื้น 
 ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งไม่จงใจท ารายงานหรือบนัทึกท่ีเป็นเทจ็หรือผิดพลาด รวมทั้งตอ้งไม่จงใจปิดบงัหรือเสนอ

ขอ้มูลท่ีเป็นเทจ็หรือผิดพลาดต่อบริษทั เม่ือพบรายงานหรือบนัทึกท่ีมีขอ้มูลไม่ถูกตอ้งหรือผิดพลาดตอ้งรายงานให้
ผูบ้งัคบับญัชาทราบทนัที 
5. ไม่มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
        ผูบ้ริหารและพนกังานไม่พึงปฏิบติัตนในลกัษณะท่ีอาจจะก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบั บริษทั 

  แนวทางปฏิบติั 
 ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งไม่ด าเนินธุรกิจ /กิจกรรมใดๆ ท่ีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัและส่งใหเ้กิด

ความเสียหายต่อบริษทั ฯ  
6. ไม่ใชข้อ้มูลจ าเพาะเพ่ือประโยชนใ์นทางมิชอบ 

                ผูบ้ริหารและพนกังานไม่น าขอ้มูลจ าเพาะของบริษทัไปใชเ้พ่ือประโยชน์ในทาง มิชอบ 
  แนวทางปฏิบติั 

 ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มูลจ าเพาะของบริษทั ต่อผูท่ี้ไม่มีสิทธิรับรู้ตามระเบียบขอ้บงัคบัหรือขอ้ตกลง
ทางธุรกิจ เวน้แต่ไดรั้บความเห็นชอบเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผูมี้อ  านาจด าเนินการและ หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ  

 ผูบ้ริหารและพนกังานไม่น าขอ้มูลจ าเพาะไปใชเ้พ่ือการซ้ือขายหลกัทรัพยห์รือส่งขอ้มูลดงักล่าวใหผู้อ่ื้นเพ่ือการซ้ือขาย
หลกัทรัพย ์  และหา้มกรรมการและผูบ้ริหารซ้ือขายหลกัทรัพย ์ของบริษทั 1 เดือน ก่อนการประกาศผลการด าเนินทาง
ของบริษทั ฯ เพ่ือผลประโยชน์ส่วนตน  
7. ต่อตา้นการใหสิ้นบนและคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบ 
        ผูบ้ริหารและพนกังาน ของบริษทัตอ้งไม่เขา้ไปมีส่วนร่วมในการคอร์รัปชัน่การให/้รับสินบนแก่/จากเจา้หนา้ท่ี
ของรัฐและเอกชน  

แนวทางปฏิบติั 
 ผูบ้ริหารและพนักงานตอ้งไม่มีการบริจาคเพ่ือการกุศลและการเป็นผูใ้ห้การสนับสนุน อนัน าไปสู่การให้ไดม้าซ่ึง

ผลประโยชน์ส่วนตนหรือองคก์รท่ีมิชอบดว้ยกฎหมาย 
  ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งไม่เสนอค่าอ านวยความสะดวกให้แก่เจา้หน้าท่ีของรัฐและเอกชน อนัเป็นการให้สินบน

เพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงประโยชน์ส่วนตนหรือองคก์รท่ีมิชอบดว้ยกฎหมาย 
 
บทลงโทษ 
พนกังานท่ีกระท าความผิดวนิยัขอ้ใดขอ้หน่ึงหรือหลายขอ้ บริษทัฯ จะพิจารณาลงโทษตามลกัษณะความหนกัเบาของการกระท า
ความผิดนั้นๆ ตามควรแก่กรณีดงัต่อไปน้ี 

 ตกัเตือนดว้ยวาจา 
 ตกัเตือนเป็นลายลกัษณ์อกัษร ใหพ้กังานหรือเลิกจา้ง ตามสมควรแห่งความผิด 
 ปลดออก 

ในกรณีกรรมการหรือผูบ้ริหาร กระท าผิดโดยขัดกับพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจ ากัด พศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติ 
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พศ.2535  ก าหนดบทลงโทษให้เป็นไปตาม หมวด 17 บทก าหนดโทษ พรบ. บริษทัมหาชน  
และ ตามหมวด 12 บทก าหนดโทษ ตาม พรบ. ตลาดหลกัทรัพย ์
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เอกสารแนบ 6  รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

 คณะกรรมการตรวจสอบโดยการแต่งตั้งของคณะกรรมการบริษทั คาสเซ่อร์พีคโฮลด้ิงส์ จ ากดั (มหาชน) 
ประกอบดว้ยกรรมการอิสระจ านวน 3 ท่านกล่าวคือ  น.ส.นภาพร ธนวฒัน์ยรรยง  น.ส.กญัญาพชัฎ์  ภีรวชัสกูลพงษ ์
และนายสมชาย องค์วรารักษ ์โดยมี น.ส.นภาพร ธนวฒัน์ยรรยง เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบและ น.ส.พร
ทิพย ์ศรีพิทกัษส์กุล ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน ท าหนา้ท่ีเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ
ทุกท่านมีคุณสมบติัของกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบครบถว้นตามขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในรอบปี 2563 คณะกรรมการ
ตรวจสอบไดป้ฏิบติังานอย่างเป็นอิสระตามขอบเขตหนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษทั และไดก้ าหนดไวใ้น “กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ”  โดยมีการประชุมรวม 4 คร้ัง ซ่ึงกรรมการตรวจสอบได้
เข้าร่วมประชุมครบทั้ ง 3 ท่าน  ในคร้ังท่ี 1, 2 และ 4 โดยคร้ังท่ี 3 นายสมชาย องค์วรารักษ์ ไม่ได้เข้าร่วมประชุม
เน่ืองจากติดธุระ ในการประชุมทั้ง 4 คร้ัง  เป็นการประชุมร่วมกบัฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อย  ผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตและผูต้รวจสอบภายใน เพ่ือรับฟังการเสนอขอ้มูล แลกเปล่ียนความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงาน 
 สาระส าคญัของภารกิจท่ีปฏิบติัในรอบปี 2563 สรุปไดด้งัน้ี คือ 

1. การสอบทานการรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบ
การเงินประจ าปี 2563 ของ บริษทั คาสเซ่อร์พีคโฮลด้ิงส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย  โดยการสอบถามและรับฟังค า
ช้ีแจงจากฝ่ายบริหาร และขอ้เสนอแนะจากผูส้อบบญัชี เพ่ือพิจารณาเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น และเช่ือถือไดข้อง
งบการเงิน ตลอดจนถึงการเปิดเผยขอ้มูลอย่างเพียงพอ ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคลอ้งกบัผูส้อบ
บญัชีวา่ งบการเงินดงักล่าวไดจ้ดัท าข้ึนอยา่งถูกตอ้งในสาระส าคญัตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป    

2. การสอบทานระบบการควบคุมภายในและประเมินผลการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการไดส้อบทานผล
การประเมินระบบการควบคุมภายในโดยรวม  และผลการตรวจสอบจากฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นรายไตรมาสและมี
ความเห็นว่า  บริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ  และไม่พบ
ขอ้บกพร่องในสาระส าคญัท่ีจะกระทบต่องบการเงินของบริษทั  ทั้งน้ีหน่วยงานตรวจสอบภายในไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีอย่าง
เป็นอิสระและมีประสิทธิผล 

3. การพิจารณารายการของบริษัทที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จากรายงาน
ของฝ่ายบริหารรายไตรมาส คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ด าเนินธุรกิจโดยปกติ  และไดป้ฏิบัติตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งอย่างสมเหตุสมผล โดยมีการเปิดเผยขอ้มูลไวอ้ย่าง
ถูกตอ้ง และครบถว้น  

4. การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักท รัพย์ ข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรัพย ์และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบว่า มีประเด็นส าคญัเก่ียวกบัการ
ไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย และขอ้ก าหนดดงักล่าว  
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 5. การพิจารณาคัดเลือกผู้ สอบบัญชี  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกและน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทั เพ่ือขออนุมติัจากท่ีประชุมใหญ่สามญัประจ าปีผูถื้อหุน้  ใหพิ้จารณาแต่งตั้งน.ส.กรรณิการ์ วิภาณุ
รัตน ์(ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 7305) และ/หรือ นายจิโรจ ศิริโรโรจน ์(ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5113) และ/หรือ 
น.ส.นงลกัษณ์ พฒันบณัฑิต (ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4713) และ/หรือ นางสุมนา เสนีวงศ ์ณ อยุธยา (ผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตเลขท่ี 5897)  และ/หรือ นายโกมินทร์ ล้ินปราชญา (ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3675) และ/หรือ นายมงคล 
เหล่าวรพงศ ์(ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4722) และ/หรือ น.ส.    กชมน ซุ่นหว้น (ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 11536) 
แห่งบริษทั กรินทร์ ออดิท จ ากดั หรือผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอ่ืนท่ีบริษทั กรินทร์ ออดิท จ ากดั มอบหมาย เป็นผูส้อบ
บญัชีของบริษทัฯประจ าปี 2564 

 
 
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
 

 
  (น.ส.นภาพร  ธนวฒันย์รรยง) 
   ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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