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บริษทั ชยัวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) เร่ิมประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมฟอกหนังเม่ือวนัท่ี  17 
ตุลาคม 2515 ดว้ยทุนจดทะเบียน 1.60 ลา้นบาท จดทะเบียนเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั เม่ือวนัท่ี  7 มิถุนายน 2537 ทั้งน้ี ตลอด
ระยะเวลาท่ีผ่านมาตั้ งแต่เร่ิมก่อตั้ งบริษัท จนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ ดาํเนินงานและบริหารโดยคนไทย ไม่มีผูร่้วมทุนจาก
ต่างประเทศ และยงัไม่มีการเปล่ียนแปลงอาํนาจในการควบคุมบริษทัฯ แต่อยา่งใด โดยบริษทัไดป้ระกอบธุรกิจหลกั 3 กลุ่ม
ธุรกิจคือ  

- กลุ่มผลิตภณัฑห์นงั ไดแ้ก่ ฟอกหนงั เบาะรถยนต ์ของเล่นสุนขั และ เฟอร์นิเจอร์ 
- กลุ่มพลงังาน ไดแ้ก่ ส่งออกช้ินไมส้ับ ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน  
- กลุ่มออกแบบและจดัจาํหน่ายยานพาหนะ ซ่ึงประกอบกิจการออกแบบและจดัจาํหน่ายเรือ และรถโดยสารขนาด

เลก็ท่ีผลิตดว้ยอลมิูเนียม 

บริษทัมีสถานท่ีตั้งโรงงานอยู ่2 แห่ง ดงัน้ี 

สถานท่ี 1  :  โรงงานผลิตหนงัฟอก 
 เลข ท่ี  176/1,1480 หมู่  1 ถนน สุขุมวิท  กม .30 ตําบลท้ายบ้านให ม่  อํา เภอ เมือง

สมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ 10280 
สถานท่ี 2 : โรงงานผลิตของเล่นสัตว์เล้ียง, เฟอร์นิเจอร์หนัง และเบาะหนังและช้ินส่วนสําหรับ

รถยนต ์ และกลุ่มธุรกิจพลงังาน 
  เลขท่ี 419-420 หมู่ 6 ถนนพุทธรักษา ตาํบลแพรกษา อาํเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดั

สมุทรปราการ 10280 
 

1.1  เป้าหมายการดาํเนินธุรกจิ 
 บริษทัฯวางเป้าหมายการดาํเนินธุรกิจ โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มธุรกิจคือ กลุ่มผลิตภณัฑ์หนงั และกลุ่มธุรกิจพลงังาน และ
กลุ่มออกแบบและจดัจาํหน่ายยานพาหนะ  
 สําหรับกลุ่มผลิตภณัฑ์หนัง มุ่งเน้นในส่วนของการขยายสัดส่วนของรายไดใ้นส่วนของผลิตภณัฑ์เบาะหนังและ
ช้ินส่วนหนงัสาํหรับรถยนต ์รวมถึงรถประเภทต่างๆ เร่ิมจากการเป็นผูน้าํในอุตสาหกรรมผลิตภณัฑเ์บาะหนงัและช้ินส่วนหนงั
สําหรับรถยนต์ท่ีผลิตภายในประเทศ การขยายส่วนแบ่งทางการตลาดไปในรถประเภทต่างๆ หลายๆ รุ่นและหลายๆ ค่าย 
ตลอดจนการพฒันาความร่วมมือในการพฒันาผลิตภณัฑ์กบับริษทัผูผ้ลิตรถยนต์หรือบริษทัผูผ้ลิตช้ินส่วนให้กบัผูผ้ลิตรถทุก
ประเภท เพ่ือยกระดบัของบริษทัฯ ให้ข้ึนเป็นคู่คา้ในลาํดบัท่ี 1 (First Tier Supplier) รวมถึงการขยายสัดส่วนการส่งออกให้
ครอบคลุมในส่วนของภูมิภาคเอเชีย สําหรับในส่วนของผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ เช่น ของเล่นสัตวเ์ล้ียง เฟอร์นิเจอร์หนัง นั้น บริษทัฯ 
คาดวา่ บริษทัจะขยายส่วนแบ่งทางการตลาดของเล่นสัตวเ์ล้ียงไดเ้พ่ิมข้ึน เน่ืองจากผูป้ระกอบการในประเทศจีนกาํลงัเผชิญกบั
ขอ้จาํกดัของรัฐบาลจีนท่ีมีนโยบายเก่ียวกบัการจัดการอุตสาหกรรมท่ีอาจจะทาํให้เกิดส่ิงแวดลอ้มทางนํ้ าเป็นพิษ จึงจาํกัด
ใบอนุญาตการผลิตและลดสิทธิ ประโยชน์ต่างๆ ทาํใหป้ระเทศคู่คา้ของจีนหนัมาหาแหล่งผูผ้ลิตรายอ่ืนแทน 
 สําหรับกลุ่มธุรกิจพลงังาน   บริษทัได้เขา้ลงทุนซ้ือหุ้นจากผูถื้อหุ้นเดิมในบริษทั ชัยวฒันา กรีน จาํกัดเม่ือวนัท่ี 6 
กนัยายน 2559  ในสัดส่วนร้อยละ 100 โดยมีทุนจดทะเบียน 400,000,000 บา ท แบ่งเป็นหุน้สามญั 40,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 
10 บาท และในระหว่างปี 2559 บริษทั ชยัวฒันา กรีน จาํกดั ไดมี้การลงทุนในบริษทัยอ่ยทางออ้มเพ่ิมเติม ไดแ้ก่ บริษทั เวสท ์
แมนเนจเมน้ท์ 1 จาํกดั ประกอบกิจการคดัแยกและจดัการขยะเพ่ือเป็นเช้ือเพลิงจาํหน่ายให้กบัโรงไฟฟ้า บริษทั กรีนเพาเวอร์ 1 
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จาํกดั ประกอบกิจการผลิตพลงังานไฟฟ้าจากเช้ือเพลิงขยะ บริษทั ชยัวฒันา เอก็พอร์ต จาํกดั ประกอบการกิจารส่งออกช้ินไมส้ับ 
บริษทั กรีนเพาเวอร์ 2 จาํกดั ประกอบกิจการผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าชีวมวล และบริษทั บลูโซลาร์ฟาร์ม  3 จาํกดั ประกอบ
กิจการผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์ 
 สาํหรับกลุ่มออกแบบและจดัจาํหน่ายยานพาหนะ บริษทัไดเ้ขา้ทาํสัญญาร่วมทุนกบั บริษทั สกุลฎซี์ อินโนเวชัน่ จาํกดั 
เม่ือวนัท่ี 3 เมษายน พ.ศ.2561 โดยการเขา้ซ้ือหุ้นสามญัจากผูถื้อหุ้นเดิม จาํนวน 5,001 หุ้น ในราคาหุ้นละ 100 บาท รวมเป็น
มูลค่าจาํนวน 500,100 บาท โดยถือเป็นสัดส่วน 50.01 และทาํให ้บริษทั สกลุฎซี์ อินโนเวชัน่ จาํกดั เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั 

1.2  การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีสํ่าคญั 
 บริษทัฯ มีความเป็นมาและพฒันาการท่ีสาํคญั ดงัน้ี 

ปี  เหตุการณ์ทีสํ่าคัญ 
ปี 2515 :  วนัท่ี 16 ตุลาคม 2515 ก่อตั้ง บริษทั โรงงานฟอกหนงัชยัวฒันา จาํกดั ดว้ย

ทุนจดทะเบียน 1,600,000 บาท (หน่ึงลา้นหกแสนบาท)  
ปี 2534 :  วนัท่ี   29 เมษายน  2534   บริษัทฯ เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมฟอกหนงั  และเร่ิมทาํการ
ซ้ือขายวนัแรก เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2534  

ปี 2537 :  วนัท่ี 7 มิถุนายน 2537 บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งส้ิน 225,000,000 บาท 
(สองร้อยยีสิ่บหา้ลา้นบาท) แบ่งเป็นหุน้สามญัจาํนวน 45,000,000 หุน้  

 มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 5 บาท 
ปี 2538 :  บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะขยายการลงทุนรวมทั้ งการเพ่ิมสายการผลิต

ผลิตภณัฑ์ใหม่ท่ีทาํจากหนงัสัตวฟ์อก โดยเขา้ลงทุนในบริษทั พลาทรัพย ์
จาํกดั โดยในปัจจุบนับริษทัฯ ถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 100 

ปี 2540 :  วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2540  บริษทัไดด้าํเนินการเปล่ียนช่ือบริษทัจาก 
บริษทั โรงงานฟอกหนงัชยัวฒันา จาํกดั(มหาชน) เป็น บริษทั ชยัวฒันา 
แทนเนอร่ี กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)  
(CHAI WATANA TANNERY GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED)  

ปี 2547 :  วนัท่ี 25 พฤษภาคม 2547 ไดมี้การเพ่ิมทุนจดทะเบียนคร้ังท่ี 1 จากทุนจด
ทะเบียน 225,000,000 บาท (สองร้อยยีสิ่บหา้ลา้นบาท) เป็น 348,750,000 
(สามร้อยส่ีสิบแปดลา้นเจด็แสนหา้หม่ืนบาท) แบ่งเป็นหุน้สามญัจาํนวน 
69,750,000 หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไว ้5 บาท โดยเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการ
แปลงสภาพของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของ บมจ.ชยัวฒันา 
แทนเนอร่ี กรุ๊ป (CWT-W1) 

ปี 2555 :  วนัท่ี 10 พฤษภาคม 2555 ไดมี้การลดทุนจดทะเบียนในการเปล่ียนแปลง
คร้ังท่ี 2 จากทุนจดทะเบียน 348,750,000 (สามร้อยส่ีสิบแปดลา้นเจ็ดแสน
ห้าหม่ืนบาท) เป็น 328,417,560 (สามร้อยยี่สิบแปดลา้นส่ีแสนหน่ึงหม่ืน
เจ็ดพนัห้าร้อยหกสิบบาท) เน่ืองจาก ตดัหุ้นสามญัจดทะเบียนท่ีคงเหลือ
จากการใช้สิทธิท่ีตามใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั
ตามมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2547   จาํนวน 4,066,488 
หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 5 บาท 

 วนัท่ี 11 พฤษภาคม 2555 จดทะเบียนเปล่ียนแปลงราคามูลค่าท่ีตราไวจ้าก
เดิมหุน้ละ 5 บาทเป็นหุน้ละ 1 บาทตามมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2555   
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ปี  เหตุการณ์ทีสํ่าคัญ 
 วนัท่ี 30 กรกฎาคม 2555 ได้ร่วมทุนกับ Toyo Bussan Co.,Ltd. โดยการ

จดัตั้งบริษทัใหม่ ในนาม บริษทั ชยัวฒันา แอนด์ โทโย จาํกดั ( ซ่ึงต่อมา
ไดเ้ปล่ียนช่ือบริษทัใหม่ เป็น บริษทั ชยัวฒันา ทริม จาํกดั) โดยประกอบ
ธุรกิจผลิตเบาะรถยนต ์เพ่ือจาํหน่ายในประเทศและต่างประเทศ 

 วนัท่ี 24 ธันวาคม 2555 ไดมี้การเพ่ิมทุนจดทะเบียนในการเปล่ียนแปลง
คร้ังท่ี 3 จากทุนจดทะเบียน 328,417,560 บาท (สามร้อยยี่สิบแปดลา้นส่ี
แสนหน่ึงหม่ืนเจ็ดพนัห้าร้อยหกสิบบาท) เป็น 426,942,828 บาท (ส่ีร้อย
ยี่สิบหกลา้นเกา้แสนส่ีหม่ืนสองพนัแปดร้อยยี่สิบแปดบาท) โดยออกหุ้น
สามญัเพ่ิมทุนจาํนวน 98,525,268 หุ้น มูลค่าตราไว ้1.00 บาท เพ่ือรองรับ
การใชสิ้ทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัท่ีออก
ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม จาํนวน 82,104,390 หุ้น และกรรมการ ผูบ้ริหาร และ
พนกังาน จาํนวน 16,420,878 หุน้ 

ปี 2556 :  วนัท่ี 31 มกราคม 2556 บริษทัฯ ไดอ้อกใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น
สามัญของบริษทัท่ีออกให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมคร้ังท่ี 2 (CWT-W2) อายุ 3 ปี 
วนัใช้สิทธิคร้ังแรกวนัท่ี 30 ธันวาคม 2556 วนัหมดอายุของใบสําคัญ
แสดงสิทธิคือวนัท่ี 30 มกราคม 2559 

 วนัท่ี 10 พฤษภาคม 2556 ไดมี้การเพ่ิมทุนจดทะเบียนในการเปล่ียนแปลง
คร้ังล่าสุด จากทุนจดทะเบียน 426,942,828 บาท (ส่ีร้อยยี่สิบหกลา้นเกา้
แสนส่ีหม่ืนสองพนัแปดร้อยยีสิ่บแปดบาท) เป็น 459,784,584 บาท 
 (ส่ีร้อยห้าสิบเกา้ลา้นเจ็ดแสนแปดหม่ืนส่ีพนัห้าร้อยแปดสิบส่ีบาท) เป็น
จํานวน  32,841,756 หุ้น  มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท โดยเพิ่มทุนเพ่ือ
รองรับการจ่ายหุน้ปันผล ในอตัราส่วน 10:1 

 วนัท่ี 20 พฤษภาคม 2556 ไดมี้การจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชาํระแลว้
จาก 328,417,560 บาท เป็น 361,242,497 บาท เน่ืองจากจดัสรรหุ้นปันผล
จาํนวน 32,824,937 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

ปี 2557 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                

: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 วัน ท่ี  9 มกราคม  2557 จดทะเบียน เป ล่ียนแปลงทุนชําระแล้วจาก 
361,242,497 บาท เป็น 361,274,997 บาท เน่ืองจากมีผูใ้ชสิ้ทธิในการซ้ือ
หุน้สามญัของบริษทั สาํหรับการใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 1 (CWT-W2) จาํนวน 
 1 ราย จาํนวน 32,500 หุน้ 

 วันท่ี  8 กรกฎาคม  2557 จดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชําระแล้วจาก 
361,274,997 บาท เป็น 361,287,497 บาท เน่ืองจากมีผูใ้ชสิ้ทธิในการซ้ือ
หุน้สามญัของบริษทัสาํหรับการใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 2 (CWT-W2) จาํนวน 
 1 ราย จาํนวน 12,500 หุน้ 

 วนัท่ี 1 ธันวาคม 2557 บริษัท ชัยวฒันา ทริม จาํกัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อย  
(จดทะเบียนยกเลิกบริษทั) ปัจจุบนัจึงมีบริษทัย่อยเพียงบริษทัเดียว คือ 
บริษทั พลาทรัพย ์จาํกดั 
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ปี  เหตุการณ์ทีสํ่าคัญ 
ปี 2558 :  วัน ท่ี  13 มกราคม  2558 จดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชําระแล้วจาก 

361,287,497 บาท เป็น 376,913,059 บาท เน่ืองจากมีผูใ้ชสิ้ทธิในการซ้ือ
หุ้นสามญัของบริษทัสําหรับการใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 2 (CWT-W2) และ CWT-
ESOP2 จาํนวนรวม 385 ราย จาํนวน 15,625,562 หุน้ 

 วนัท่ี 20 มีนาคม 2558 ทาํสัญญาร่วมทุนกบับริษทัเอ็นเอชเค สปริง จาํกดั 
(ประเทศไทย) ช่ือว่าบริษัท  NHK SPRING (COMBODIA) CO.,LTD. 
ผลิตและจาํหน่าย Sewing corer สาํหรับช้ินส่วนรถยนต ์ท่ีประเทศกมัพชูา 

 วนัท่ี 29 เมษายน 2558 ลดทุนจดทะเบียนเน่ืองจากตดัหุ้นสามญัท่ีคงเหลือ
จากการจดัสรรใบสาํคญั จาํนวน 39,529 หุน้ ตามมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้เม่ือ 
วนัท่ี 22 เมษายน 2558 ทุนจดทะเบียนคงเหลือ 459,745,055 บาท 

 วนัท่ี 30 เมษายน 2558 เพ่ิมทุนจดทะเบียนจาํนวน 558,969,367 บาท เพ่ือ
รองรับ  
1. การออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของ

บริษทั (CWT-W3) =  94,228,265 บาท 
2. การออกและเสนอขายหุ้นสามัญ เพ่ิมทุนให้แก่นักลงทุนโดย

เฉพาะเจาะจง (PP) = 450,000,000 บาท 
3. เพ่ือรองรับการปรับสิทธิ  CWT-W2, CWT-ESOP2 = 14,741,102 

บาท ตามมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2558 จากทุนจด
ทะเบียน 459,745,055 บาท เป็น 1,018,714,422 บาท (หน่ึงพันสิบ
แปดลา้นเจด็แสนหน่ึงหม่ืนส่ีพนัส่ีร้อยยีสิ่บสองบาทถว้น) 

 วันท่ี  7 กรกฎาคม  2558 จดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชําระแล้วจาก 
376,913,059 บาท เป็น 427,042,282 บาท เน่ืองจากมีผูใ้ชสิ้ทธิในการซ้ือ
หุ้นสามัญของบริษัทสําหรับการใช้สิทธิ   CWT-W2, CWT-ESOP2, 
CWT-W3 จาํนวน 50,129,223 หุน้ 

ปี 2559 :  วัน ท่ี  8 มกราคม  2559 จดทะเบียน เป ล่ียนแปลงทุนชําระแล้วจาก 
427,042,282 บาท เป็น 434,890,126 บาท เน่ืองจากมีผูใ้ชสิ้ทธิในการซ้ือ
หุ้นสามัญของบริษัทสําหรับการใช้สิทธิ   CWT-W2, CWT-ESOP2, 
CWT-W3 จาํนวน 7,847,844 หุน้ 

 วันท่ี  3 กุมภาพันธ์  2559 จดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชําระแล้วจาก 
434,890,126 บาท เป็น 482,919,940 บาท เน่ืองจากมีผูใ้ชสิ้ทธิในการซ้ือ
หุ้นสามัญของบริษัทสําห รับการใช้สิท ธิ   CWT-W2, CWT-ESOP2 
จาํนวน 48,029,814 หุน้  

 วนัท่ี 19 พฤษภาคม 2559  จดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชําระแล้วจาก 
482,919,940 บาท เป็น 561,847,963 บาท เน่ืองจากมีผูใ้ชสิ้ทธิในการซ้ือ
หุ้นสามญัของบริษทัสําหรับการใชสิ้ทธิ  CWT-W3  จาํนวน 78,928,023 
หุน้ 

 วนัท่ี 16 สิงหาคม 2559  คณะกรรมการมีมติจดัตั้งบริษทั ชยัวฒันา กรีน
จาํกดั เดิมช่ือ บริษทั ชยัวฒันา กรีนเพาเวอร์ จาํกดั ( Holding Company) 
เพ่ือถือหุน้ในกลุ่มพลงังานโดยมีทุนจดทะเบียน 400 ลา้นบาท 
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ปี  เหตุการณ์ทีสํ่าคัญ 
 วนัท่ี 29 สิงหาคม 2559  คณะกรรมการมีมติให้จัดโครงสร้างและการ

บริหารงานของบริษทั ชยัวฒันา กรีนเพาเวอร์ จาํกดั แยกออกจากบริษทั 
ชยัวฒันา แทนเนอร่ีกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

ปี 2560 :  วัน ท่ี  18 มกราคม  2560 จดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชําระแล้วจาก 
561,847,963 บาท  เป็น  619,047,963 บาท  เน่ืองจากมีผู ้ซ้ือหุ้นเพ่ิมทุน
สาํหรับบุคคลในวงจาํกดัจาํนวน 57,200,000 หุน้ 

 วนัท่ี 18 พฤษภาคม 2560 จดทะเบียนลดทุนและเพิ่มทุนเพ่ือรองรับการ
เส น อข าย หุ้ น  PP 200,000,000 หุ้ น  ส รุป ทุ น จดท ะ เบี ยน เท่ ากับ 
819,047,963 บาท ทุนชาํระแลว้เท่ากบั 619,047,963 บาท 

ปี 2561 :  วนัท่ี 11 พฤษภาคม 2561 จดทะเบียนลดทุน 200,000,000 หุ้น และเพ่ิม
ทุนเพ่ือรองรับการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญของบริษทัสําหรับการใช้สิทธิ 
CWT-W4 จําน วน  130,687,903 หุ้ น  ส รุป ทุ น จดท ะ เบี ยน เท่ ากับ 
749,735,866 บาท ทุนชาํระแลว้เท่ากบั 619,047,963 บาท 

ปี 2562 :  วัน ท่ี  29 มกราคม  2562 จดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชําระแล้วจาก 
619,047,963 บาท เป็น 630,103,128 บาท เน่ืองจากมีผูใ้ชสิ้ทธิในการซ้ือ
หุ้นสามญัของบริษทัสําหรับการใชสิ้ทธิ CWT-W4 จาํนวน 11,055,165.- 
หุน้ 
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1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 
ณ วนัท่ี 31 ธ.ค.2561 บริษทัถือหุน้ในบริษทัยอ่ยทั้งหมด 11 บริษทั และบริษทัร่วมอีก 1 บริษทั โดยแบ่งการดาํเนินงาน

ของกลุ่มบริษทัเป็น 3 กลุ่มธุรกิจไดแ้ก่ 
1. กลุ่มผลิตภณัฑห์นงั  ไดแ้ก่ ฟอกหนงั , หนงัและช้ินส่วนหนงัเบาะรถยนต,์ ของเล่นสุนขั และเฟอร์นิเจอร์ 
2. กลุ่มพลงังาน  ไดแ้ก่ ส่งออกช้ินไมส้ับ, ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน  
3. กลุ่มออกแบบและจดัจาํหน่ายยานพาหนะ ซ่ึงประกอบกิจการออกแบบและจดัจาํหน่ายเรือและรถโดยสารขนาดเลก็

     ท่ีผลิตดว้ยอลูมิเนียม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ :  หมายเลข 1, 2, 12   คือ บริษทักลุ่มธุรกิจผลิตภณัฑห์นงั 
  หมายเลข 3 – 11      คือ บริษทักลุ่มธุรกิจพลงังาน 
  หมายเลข 13  คือ บริษทักลุ่มธุรกิจออกแบบและจดัจาํหน่ายยานพาหนะ 

   1. บริษัท ชัยวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

2. บริษทัยอ่ย 
บจก.พลาทรัพย“์PALA” 
CWT  :  100%   

3. บริษทัยอ่ย Holding company 
บจก.ชยัวฒันา กรีน  “CWTG” 
CWT  :  100% 

4. บจก. ชยัวฒันา กรีน แมนเนจเมน้ท ์“CWTGM”  
CWTG : 99.998% 

12. บริษทัร่วม 
NHK SPRING (COMBODIA)“CNHK” 
CWT  :  25% 

9. บจก. บลูโซลาร์ฟาร์ม 3 “BSF3” 
CWTG  :  49% 

8. บจก. เวสท ์แมนเนจเมน้ท ์1 “WM1” 
CWTG  :  75.009% 

7. บจก. กรีน เพาเวอร์ 1 “GP1” 
CWTG  :  75.009% 

6. บจก. ชยัวฒันา เอก็พอร์ต “CWTX” 
CWTG  :  79.999% 

5. บจก. กรีน เพาเวอร์ 2  “GP2” 
CWTG  :  99.998% 

10. บจก. แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชัน่ “APCON” 
CWTG  :  5% 

11. บจก. รักษบ์า้นเรา “RBR” 
CWTG  :  9.09% 

13. บริษทัยอ่ย 
บจก.สกลุฎซี์ อินโนเวชัน่(SKC) 
CWT : 50.01% 
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1.3.1 กลุ่มผลติภัณฑ์หนัง 
 

 1) บริษัท พลาทรัพย์ จํากดั  “PALA” 
 บริษทั พลาทรัพย ์จาํกดั จดทะเบียนจดัตั้งเม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2539  ตั้งอยูท่ี่ 1087 หมู่ท่ี 6 ตาํบลบางปูใหม่ 

อาํเภอเมือสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ 10280 ประกอบธุรกิจให้เช่าท่ีดิน อาคาร และโรงงาน มีทุน
จดทะเบียนแรกตั้งเท่ากบั 120,000,000 บาท (หน่ึงร้อยยีสิ่บลา้นบาท) โดยในปัจจุบนับริษทัมีทุนจดทะเบียน
150,000,000 บาท (หน่ึงร้อยหา้สิบลา้นบาท) แบ่งเป็นหุน้สามญัจาํนวน 15,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 
10 บาท ซ่ึงบริษทั ชยัวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป ถือหุน้จาํนวน 14,999,993 หุน้ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 

ในปี 2538 บริษัท ชัยวฒันาแทนเนอร่ี กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) ได้มีนโยบายท่ีจะขยายการลงทุน 
รวมทั้ งการเพ่ิมสายการผลิตผลิตภณัฑ์ใหม่ท่ีทาํจากหนังสัตวฟ์อก ซ่ึงบริษทัไดมี้การเร่ิมเจรจากบัผูผ้ลิต
ช้ินส่วนท่ีใชใ้นอุตสาหกรรมรถยนต์ถึงความเป็นไปไดใ้นนโยบายดงักล่าวและไดมี้การทดสอบคุณภาพ
ผลิตภณัฑ์ในเบ้ืองตน้เป็นท่ีเรียบร้อย เพ่ือรองรับการขยายการลงทุนดงักล่าว บริษทัจึงไดเ้ร่ิมพิจารณาทาํเล
ท่ีตั้งท่ีจะขยายกาํลงัการผลิต 

ในปี 2539 บริษทั เลทเธอร์ ไลน์ โปรดกัส์ จาํกดั (“เลทเธอร์ ไลน์”)ผูป้ระกอบธุรกิจเก่ียวกบัหนัง
สัตว ์ทราบข่าวว่า บริษทั พลาอินเตอร์เทรด จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีผลิตหนงัสัตวฟ์อก มีความประสงคท่ี์จะ
เลิกกิจการ จึงไดมี้การชกัชวนให้ทางบริษทัเขา้ร่วมลงทุน โดยการซ้ือสินทรัพยท่ี์ใชใ้นการประกอบธุรกิจ
ฟอกหนงัจาก   บริษทั พลาอินเตอร์เทรด จาํกดั   ซ่ึงภายหลงัการเขา้ซ้ือกิจการในบริษทัดงักล่าว ไดมี้การ 
จดทะเบียนเปล่ียนแปลงช่ือบริษทั เป็น บริษทั พลาทรัพย ์จาํกดั โดยบริษทัถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 60 และ 
บริษทั เลทเธอร์ ไลน์  โปรดกัส์ จาํกดัถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 40 
 ต่อมาในปี 2547 บริษทัไดล้งทุนเพ่ิมใน บริษทั พลาทรัพย ์จาํกดั โดยซ้ือคืนหุ้นในส่วนท่ีบริษทั 
เลทเธอร์ไลน์ โปรดกัส์ จาํกดั คา้งชาํระเป็นจาํนวนเงินประมาณ 26.40 ลา้นบาท และบริษทัไดซ้ื้อหุ้นสามญั
เพ่ิมทุนอีกจาํนวน 3 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท เป็นจาํนวนเงินรวม 30 ลา้นบาท ทาํให้บริษทัมี
สัดส่วนการถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 85.60 
 สาํหรับในปี 2548 บริษทั ชยัวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ไดซ้ื้อเงินลงทุนในบริษทั  
พลาทรัพย ์จาํกดั เพ่ิมเติมจากผูถื้อหุ้นเดิม บริษทั เลทเธอร์ไลน์ โปรดกัส์ จาํกดั เป็นจาํนวนเงิน 21,599,930 
บาททั้ งน้ีบริษัทขออธิบายเหตุผลท่ีมีการลงทุนซ้ือหุ้นบริษัท พลาทรัพย  ์จาํกัด จากผูถื้อหุ้นเดิมจาํนวน 
2,159,993 หุน้ ท่ีราคาพาร์ (มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10.00 บาท) รวมเป็นเงิน 21,599,930 บาท ดงัน้ี  
 ภายหลงัจากการปรับเปล่ียนนโยบายการประกอบธุรกิจสู่การผลิตฟอกหนงัสัตวส์าํหรับผลิตเบาะ
รถยนต ์ให้กบับริษทั ชยัวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ประกอบกบัในปี 2547 ธุรกิจอุตสาหกรรม
รถยนต์มีอตัราการเติบโตท่ีสูงและมีแนวโน้มการเติบโตท่ีดีในอนาคตอนัเป็นผลมาจากการเติบโตของ
เศรษฐกิจโลกและมาตรการสนับสนุนของภาครัฐ จากปัจจยัดงักล่าวไดส่้งผลให้ฐานะการดาํเนินงานในปี 
2547 ของ บริษทั พลาทรัพย ์จาํกดั มีผลประกอบการท่ีดีข้ึน โดยมีกาํไรสุทธิจากการดาํเนินงานจาํนวน 9.23 
ลา้นบาท  นอกจากน้ี ในปี 2547 บริษทั พลาทรัพย ์จาํกดั ไดมี้การเพ่ิมทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแลว้ ส่งผล
ให้ส่วนของผูถื้อหุ้นของ บริษทั พลาทรัพย ์จาํกดั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2547 กลบัมาเป็นบวกได ้  สําหรับ
เหตุการณ์ท่ีอาจส่งผลกระทบฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงานภายหลงัก่อนวนัทาํการซ้ือขายนั้น มิได้
มีเหตุการณ์ท่ีมีนยัสําคญัต่อฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทัและบริษทั พลาทรัพย ์จาํกดั 
แต่อยา่งใด ยกเวน้ในเร่ืองของการสาํรองกาํลงัการผลิตเพ่ือรองรับการผลิตเบาะหนงัรถยนตท่ี์คาดวา่จะไดรั้บ
จากคา่ยรถยนตต่์างๆ เพ่ิมข้ึนในอนาคต 
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 เม่ือพิจารณาถึงผลการดาํเนินงานท่ีมีแนวโนม้ท่ีดีข้ึนของ บริษทั พลาทรัพย ์จาํกดั ซ่ึงไดมี้ส่วนช่วย
สนบัสนุนการขยายธุรกิจของบริษทัไดเ้ป็นอยา่งดีในช่วงท่ีผ่านมา ประกอบกบั ในอดีตท่ีผา่นมา บริษทัใน
ฐานะผูถื้อหุ้นรายใหญ่ซ่ึงมีฐานะทางการเงินท่ีมัน่คงไดมี้ส่วนช่วยสนบัสนุนทางการเงินและการคํ้า-ประกนั
เงินกูใ้หแ้ก่ บริษทั พลาทรัพย ์จาํกดั มาตลอดแต่เพียงผูเ้ดียว เพ่ือใหเ้กิดผลประโยชน์สูงสุดแก่บริษทัทั้งในแง่
ของความเส่ียงและผลตอบแทนแลว้   ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัจึงเห็นควรท่ีจะเขา้ถือหุน้ในบริษทั  
พลาทรัพย ์จาํกดั เพ่ิมข้ึนจากเดิมโดยการซ้ือหุ้นของ บริษทั พลาทรัพย ์จาํกดั จาํนวน 2,159,993 หุ้น จาก 
บริษทั เลทเธอร์ไลน์ โปรดกัส์ จาํกดั ท่ีราคาหุ้นละ 10.00 บาท ดงันั้นภายหลงัจากท่ีผูบ้ริหารของบริษทัได้
ทาํการศึกษาขอ้มูลของบริษทัโอกาสทางธุรกิจในอนาคตรวมถึงแนวโนม้ของผลประกอบการท่ีจะดีข้ึนอยา่ง
ต่อเน่ือง    ควบคู่กบัแนวโนม้ของผลตอบแทนในอนาคตแลว้    จึงไดท้าํการตดัสินใจซ้ือหุน้ของบริษทั  
พลาทรัพย ์จาํกดั จาก บริษทั เลทเธอร์ไลน์ โปรดกัส์ จาํกดั ท่ีราคาหุน้ละ 10.00 บาท ซ่ึงผลตอบแทนท่ีคาดวา่
จะไดรั้บเม่ือเทียบกบัเงินลงทุนดงักล่าวแลว้ คาดวา่จะเกิดประโยชน์ต่อบริษทัในระยะยาว และภายหลงัการ
ลงทุนเพ่ิม ทาํใหบ้ริษทัมีสัดส่วนการถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 100.00 

ทั้งน้ี บริษทั ชยัวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ไดมี้การแต่งตั้งกรรมการของบริษทัจาํนวน 
2 ท่าน เขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการในบริษทัยอ่ย ผลการดาํเนินงานของ บริษทั พลาทรัพย ์จาํกดั ตั้งแต่
จดัตั้งบริษทั ในปี 2539 บริษทัยอ่ยประสบภาวะขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนจาํนวน 152.76 ลา้นบาทในปี 
2540 ซ่ึงเป็นปีท่ีประเทศไทยประสบปัญหาทางดา้นเศรษฐกิจและวกิฤติการณ์ทางดา้นการเงิน จากเหตุการณ์
ดงักล่าวไดส่้งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทั โดยบริษทัยอ่ยมีผลขาดทุน
สะสมเกินทุนท่ีชาํระแลว้รวมถึงการยกเลิกโครงการขยายการลงทุนในผลิตภณัฑเ์บาะหนงั และช้ินส่วนหนงั
รถยนต์ของบริษัทย่อย ซ่ึงส่งผลกระทบต่อรายได้ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนของบริษทั ตลอดจนภาระทางด้าน
ดอกเบ้ียจ่าย  ทาํใหบ้ริษทัมีผลการดาํเนินงานขาดทุนมาตลอด 

เม่ือกลางปี 2550 บริษทั พลาทรัพย ์จาํกดั ไดเ้ปล่ียนนโยบายทางธุรกิจ เป็นการให้เช่าพ้ืนท่ี โดย ปี 
2553   บริษัท พลาทรัพย  ์จาํกัด  มีผลประกอบการกาํไร 0.51 ล้านบาท  และปี 2554 มีผลประกอบการ
ขาดทุนสุทธิ 0.70 ลา้นบาท  เน่ืองจากในระหว่างปี 2554  ลูกคา้หลายรายไดรั้บผลกระทบนํ้ าท่วมโรงงาน  
ทาํให้ตอ้งปิดโรงงานและหยุดการผลิตลงจากภาวะวิกฤติการณ์สึนามิและนํ้ าท่วม ดงันั้นบริษทั  ชยัวฒันา 
แทนเนอร่ี กรุ๊ป จาํกดั(มหาชน) จึงเจรจาขอลดพื้นท่ีการเช่าลงทาํให้ยอดรายไดข้องบริษทั พลาทรัพย ์จาํกดั 
ลดลง และปี 2555 แมว้า่บริษทัจะจดัสรรพ้ืนท่ีให้ผูป้ระกอบการรายอ่ืนเช่า แต่การเช่ายงัคงใชพ้ื้นท่ีนอ้ย จึง
ทาํใหผ้ลประกอบการยงัคงขาดทุนสุทธิ 0.86 ลา้นบาท  
ต่อมา 6 ธนัวาคม 2560 จดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนจดทะเบียนจากเดิม 150 ลา้นบาท เป็น 80  ลา้นบาท 
 

 2) บริษัท เอน็เอชเค สปริง (กมัพูชา) จํากดั  “CNHK” 
 เม่ือวนัท่ี 7 กรกฎาคม 2558 บริษทัและบริษทั เอ็นเอชเค สปริง (กมัพูชา) จาํกดั ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทั 

เอน็เอชเค สปริง (กมัพชูา) จาํกดั เพ่ือผลิตและจาํหน่าย Sewing Cover สาํหรับช้ินส่วนรถยนตท่ี์เมืองปอยเปต 
ประเทศกมัพูชาตามสัญญาร่วมทุนระหว่างบริษทักบับริษทั เอ็นเอชเค สปริง (กมัพูชา) จาํกดั โดยมีทุนจด
ทะเบียน 3,658,000 ดอลลาร์สหรัฐ แบ่งเป็นหุ้นสามญัหุ้นละ 365,800 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 ดอลลาร์สหรัฐ 
และเม่ือวนัท่ี 10 กรกฎาคม 2558 บริษทัไดจ่้ายชาํระเงินลงทุนในบริษทัท่ีจัดตั้ งใหม่ดงักล่าวเป็นจาํนวน 
914,500 ดอลลาร์สหรัฐ (จาํนวน 91,450 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 ดอลลาร์สหรัฐ) คิดเป็นสัดส่วนการลงทุน
เท่ากบัร้อยละ 25 ในปี 2558 โรงงานสร้างเสร็จเรียบร้อยแลว้ และมีการส่งมอบโรงงานเม่ือเดือนเมษายน 
2559 มีกาํลงัการผลิตประมาณ 160,000 ตนั/ปี 
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1.3.2 กลุ่มธุรกจิพลงังาน 

 
 1) บริษัท ชัยวฒันากรีน จํากดั  “CWTG”   

 เม่ือวนัท่ี 6 กนัยายน 2559   บริษทัไดเ้ขา้ลงทุนซ้ือหุน้จากผูถื้อหุน้เดิมในสัดส่วนร้อยละ 100 ของ  บริษทั  
ชัยวฒันา กรีน จาํกัด ตั้ งอยู่ท่ี เลขท่ี 419 หมู่ท่ี 6 ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ เพ่ือ
ประกอบธุรกิจลงทุนในกลุ่มพลงังานทดแทนโดยมีทุนจดทะเบียน 400,000,000 บาท หุ้นสามญั 40,000,000 
หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท  
นอกจากน้ีบริษทั ชยัวฒันา กรีน จาํกดั ไดมี้การลงทุนในบริษทัยอ่ยเพิ่มเติมดงัน้ีคือ 
1. บริษทั ชยัวฒันากรีนแมนเนจเมน้ท ์จาํกดั ประกอบกิจการใหค้าํปรึกษาดา้นการบริหารจดัการโครงการ 
     พลงังานทดแทน  ลงทุนในสัดส่วน 100% 
2. บริษทั เวสทแ์มนเนจเมน้ท1์ จาํกดั  ประกอบกิจการคดัแยกและจดัการขยะเพ่ือเป็นเช้ือเพลิงจาํหน่ายใหก้บั 
    โรงไฟฟ้า ลงทุนในสัดส่วน 75% 
3. บริษทั กรีน เพาเวอร์ 1 จาํกดั ประกอบกิจการผลิตพลงังานไฟฟ้าจากเช้ือเพลิงขยะ ลงทุนในสัดส่วน 75% 
4. บริษทั ชยัวฒันาเอก็พอร์ต จาํกดั ประกอบกิจการส่งออกช้ินไมส้ับ  ลงทุนในสัดส่วน 80% 
5. บริษทั กรีน เพาเวอร์ 2 จาํกดั ประกอบกิจการผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าชีวมวล ลงทุนในสัดส่วน 100% 
6. บริษทั บลโูซล่าร์ฟาร์ม 3 จาํกดั ประกอบกิจการผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยล์งทุนใน 
    สัดส่วน 49% 
เม่ือวนัท่ี 20 กนัยายน 2560 ไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงช่ือเป็น บริษทั ชยัวฒันา กรีน จาํกดั 

 
 2) บริษัท ชัยวฒันา กรีนแมนเนจเม้นท์ จํากดั  “CWTGM” 

 เม่ือวนัท่ี 19 กนัยายน 2559 บริษทัยอ่ย คือ บริษทั ชยัวฒันา กรีน เพาเวอร์ จาํกดั ไดจ้ดัตั้งบริษทัยอ่ยทางออ้ม 
คือ บริษทั ชัยวฒันา กรีนแมเนจเมน้ท์ จาํกดั ตั้งอยู่ท่ี เลขท่ี 419 หมู่ท่ี 6 ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ  
จ.สมุทรปราการ เพ่ือประกอบธุรกิจใหค้าํปรึกษาดา้นการบริหารจดัการโครงการพลงังานทดแทน  โดยมีทุนจด
ทะเบียน 1,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 100,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท     
 

 3) บริษัท กรีน เพาเวอร์ 2 จํากดั  “GP2”   
 เม่ือวนัท่ี 17 สิงหาคม พ.ศ. 2559 บริษทัยอ่ย คือ บริษทั ชยัวฒันา กรีน เพาเวอร์ จาํกดั ไดเ้ขา้ลงทุนโดยซ้ือหุน้

ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของบริษทั โคกเจริญ กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จาํกดั โดยมีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท 
แบ่งเป็นหุน้สามญั 10,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท    

   ต่อมา 17 ตุลาคม 2559ไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 1,000,000 บาทมาเป็น 60,000,000 บาท เพ่ือดาํเนินการ
 โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลเป็นโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าจากเปลือกไมย้คูาลิปตสัและไมเ้บญจพรรณขนาด
 กาํลงัการผลิต 9.6 เมกะวตัต์ โดยมีโรงไฟฟ้าตั้งอยู่เลขท่ี 888 หมู่ท่ี 14 ต.ศาลาลาํดวน อ.เมืองสระแกว้ จ.
สระแกว้ และไดมี้การทาํขอ้ตกลงแกไ้ขเพิ่มเติมตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า VSPP-PEA-042/2558 โดยเปล่ียน
อตัราค่าไฟฟ้าอตัราแบบ Adder เป็นอตัราแบบ Feed in Tariff (Fit) กบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เม่ือวนัท่ี 17 
ตุลาคม 2559 และมีอายโุครงการ 15 ปี 4 เดือน นบัจากวนัเร่ิมตน้ซ้ือขายไฟฟ้า (COD) ทั้งน้ีไฟฟ้าท่ีโครงการ
ผลิตไดจ้ะจาํหน่ายเขา้เครือข่ายสายส่งของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ในปริมาณพลงังานไฟฟ้าสูงสุด 8 
เมกะวตัต์ ท่ีระดบัแรงดนั 22,000 โวลท์ มีจุดรับซ้ือไฟฟ้าอยู่ท่ีจุดติดตั้งท่ี ตาํบลศาลาลาํดวน อาํเภอเมือง
สระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ และคาดวา่จะมีรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าในเดือนกรกฎาคม 2561 โดยมีมูลค่าการ 
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      ลงทุนในโครงการประมาณ 959 ลา้นบาท เม่ือ ธนัวาคม 2559 ไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงซ้ือเคร่ืองจกัรพร้อมการ

ติดตั้งและงานก่อสร้างอาคาร สาํหรับโรงไฟฟ้าชีวมวลเรียบร้อยแลว้ ปัจจุบนั บจก. 
โคกเจริญฯ ไดรั้บมติเห็นชอบใหอ้อกใบอนุญาต ร.ง.4 ใหป้ระกอบกิจการโรงงานผลิตพลงังาน ไฟฟ้าจาก 
ชีวมวลจากคณะกรรมการกาํกบักิจการพลงังาน (กกพ.) เม่ือวนัท่ี 14 ก.พ.2560   

  วนัท่ี 9 พฤษภาคม 2560 เพ่ิมทุนจดทะเบียนอีก 240 ลา้นบาท จาก 60 ลา้นบาท เป็น 300 ลา้นบาท  
 ทั้ งน้ี GP2 ได้ชําระเงินเพ่ิมทุนแล้วเสร็จและจดทะเบียนเพ่ิมทุนต่อกระทรวงพาณิชย์แล้วเม่ือวนัท่ี 23 
 สิงหาคม 2560 
  วนัท่ี 9 สิงหาคม 2560 ไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนช่ือเป็น บริษทั กรีน เพาเวอร์ 2 จาํกดั 
  วนัท่ี 15 กนัยายน 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารรับซ้ือไฟฟ้า คร้ังท่ี 6/2560 ของการไฟฟ้า
 ส่วนภูมิภาคมีมติเห็นชอบให้เล่ือนวนั SCOD ออกไปอีกเป็นระยะเวลา 6 เดือน นับแต่วนัท่ีครบกาํหนดใน
 สัญญาโดยมีกาํหนดวนั SCOD ใหม่เป็นวนัท่ี 16 เมษายน 2561 
  วนัท่ี 17 ตุลาคม 2560 ได้รับการอนุมัติวงเงินสินเช่ือเพ่ือสนับสนุนโครงการเป็นจาํนวนรวม 
 637.15 ลา้นบาท ระยะเวลาการกูไ้ม่เกิน 8 ปี จากธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) และไดล้งนามทาํสัญญา
 เงินกูแ้ลว้เม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2560 
  วนัท่ี 25 เมษายน 2561 เร่ิมขายไฟให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และเร่ิมรับรู้รายไดจ้าการขายไฟฟ้า
 แลว้ 
 

 4) บริษัท ชัยวฒันา เอก็พอร์ต จํากดั  “CWTX” 
 เม่ือวนัท่ี 28 มกราคม 2559 บริษทัไดจ้ดัตั้งบริษทัยอ่ย คือ บริษทั ชยัวฒันา เอ็กพอร์ต จาํกดั ตั้งอยูเ่ลขท่ี 419 

หมู่ท่ี 6 ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ โดยลงทุนร่วมกบั บจก.แกว้ลาํดวนกรุ๊ป ในสัดส่วน
ร้อยละ 80 และ 20 ตามลาํดบั เพ่ือดาํเนินธุรกิจส่งออกไมแ้ปรรูปจากไมย้คูาลิปตสั (ช้ินไมส้ับ) และนาํเศษไม้
สับท่ีเหลือมาใชเ้ป็นวตัถุดิบในโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล โดยมีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท แบ่งออกเป็น
หุน้สามญั 100,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 
 ต่อมา 29 มีนาคม 2559 ไดมี้การเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาํนวน 9,000,000 บาท เป็น 10,000,000 บาท 
แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจาํนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท บริษทัยอ่ยไดล้งทุนในหุ้นสามญัเพ่ิมทุน
ในสัดส่วนร้อยละ 80 เพ่ือรักษาสัดส่วนการถือหุน้เดิม    
 ต่อมา 29 สิงหาคม 2559 บมจ.ชยัวฒันา แทนเนอร่ีกรุ๊ป ไดมี้มติใหจ้ดัโครงสร้างการบริหารงานใหม่
โดยอนุมติัให้เปล่ียนแปลงผูถื้อหุ้นจาก บมจ. ชยัวฒันา แทนเนอร่ีกรุ๊ป เป็น บริษทั ชยัวฒันา กรีนเพาเวอร์ 
จาํกดั และไดเ้ร่ิมการส่งออกไปประเทศจีนเป็นคร้ังแรกเม่ือเดือนกรกฎาคม 2559 ต่อมาไดเ้พ่ิมการส่งออกไป
ลกูคา้ท่ีประเทศญ่ีปุ่น จนถึงกนัยายน 2559 มียอดรายได ้159 ลา้นบาท 
 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 3/2560 เม่ือวนัท่ี 25 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ไดอ้นุมติัให้
บริษทัหยดุดาํเนินงานของบริษทั  เน่ืองจากธุรกิจส่งออกช้ินไมส้ับท่ีผา่นมามีการแข่งขนัสูง  อีกทั้งค่าเงินบาท
ปรับตวัแขง็ค่าข้ึนเม่ือเทียบกบัเงินดอลล่าร์สหรัฐส่งผลใหมี้ผลประกอบการขาดทุนอยา่งต่อเน่ือง 
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 5) บริษัท กรีน เพาเวอร์ 1  จํากดั  “GP1 

 เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2559 บริษทัยอ่ย คือ บริษทั ชยัวฒันา กรีน จาํกดั ไดล้งทุนร่วมกบั บจก.แซคดบับลิว  
 เพาเวอร์ ในสัดส่วนร้อยละ 75.01 และ 24.99 ตามลาํดบั เพ่ือจดัตั้งบริษทั กรีนเพาเวอร์ 1 จาํกดั ตั้งอยูเ่ลขท่ี 419 
หมู่ ท่ี 6 ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ เพ่ือประกอบธุรกิจผลิตพลังงานไฟฟ้าจาก
เช้ือเพลิงขยะ โดยมีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 100,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 

  ต่อมาเม่ือวนัท่ี 7 กนัยายน พ.ศ. 2559 บริษทั ชยัวฒันา กรีน เพาเวอร์ 1 จาํกดั ไดมี้การเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาํนวน 
  49,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่เท่ากับ 50,000,000 บาท 
  แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจาํนวน 5,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท โดยเรียกชาํระค่าหุ้น 2.50 บาทต่อหุ้น 
  บริษทัยอ่ยไดล้งทุนในหุ้นสามญัเพ่ิมทุนในบริษทัย่อยทางออ้มดงักล่าวในสัดส่วนร้อยละ 75 ทั้งน้ีเพ่ือรักษา
  สัดส่วนการถือหุน้เดิมในบริษทัยอ่ยทางออ้ม ปัจจุบนัอยูใ่นระหวา่งศึกษาโครงการการผลิตไฟฟ้าจากขยะ ซ่ึง 
                   ยงัมิไดรั้บ  ใบอนุญาต หรือดาํเนินการผลิตไฟฟ้าแต่อยา่งใด  

  เม่ือวนัท่ี 20 กนัยายน 2560 ไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงช่ือบริษทัใหม่เป็น บริษทั กรีน เพาเวอร์ 1 
 จาํกดั 
  เม่ือเดือนธนัวาคม 2560 ไดมี้มติให้ชะลอการทาํธุรกรรมต่าง ๆ ของบริษทั เน่ืองจากโครงการของ
 บริษทัท่ีจะลงทุนไม่ไดอ้ยูท่ี่ตั้งท่ีมีความพร้อมและสามารถดาํเนินโครงการในระยะน้ีได ้แต่พ้ืนท่ีของบริษทั
 อยู่ในท่ีตั้งท่ีมีศกัยภาพและอยู่ระหว่างการพฒันาโครงการซ่ึงกาํลงัอยู่ในกระบวนการจดัหาจุดเช่ือมโยง
 โครงข่ายระบบไฟฟ้าในระยะต่อไป โดยตอ้งรอหนังสือจากทางคณะกรรมการกิจการพลงังาน หรือ กรม
 ส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน และคาดวา่จะตอ้งรอระยะเวลาอีกพอสมควร  

 
 6) บริษัท เวสท์ แมนเนจเม้นท์ 1 จํากดั  “WM1” 

 เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2559 บริษทัยอ่ย คือ บริษทั ชยัวฒันา กรีนเพาเวอร์ จาํกดั ไดล้งทุนร่วมกบั บจก. 
 แซคดบับลิวเพาเวอร์ ในสัดส่วนร้อยละ 75.01 และ 24.99 ตามลาํดบั เพ่ือจดัตั้งบริษทั เวสท ์แมนเนจเมน้ท ์1 
จาํกัด เพ่ือประกอบธุรกิจคดัแยกและจัดการขยะเพ่ือเป็นเช้ือเพลิงจาํหน่ายให้กับโรงไฟฟ้าโดยมีทุนจด
ทะเบียน 1,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 100,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 

     
 7) บริษัท บลูโซลาร์ฟาร์ม 3 จํากดั  “BSF3” 

 เม่ือวนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2559 บริษทัยอ่ย คือ บริษทั ชยัวฒันา กรีนเพาเวอร์ จาํกดั ไดเ้ขา้ลงทุนซ้ือหุ้นเพ่ิม
ทุนใน บจก.บลโูซลาร์ฟาร์ม 3 ปัจจุบนัตั้งอยูเ่ลขท่ี 419 หมู่ท่ี 6 ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ. 
ส มุท รป ราก าร  ในสั ด ส่ วน ร้อ ยละ  49 คิ ด เป็ น จําน วน หุ้ น  588,000 หุ้ น  โดย มี ทุ น จดทะ เบี ยน 
 120,000,000 บาท  แบ่งเป็นหุ้นสามัญ  1,200,000 หุ้น  มูลค่าหุ้นละ 100 บาท  เพ่ือดําเนินโครงการผลิต
 กระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์“โซลาร์ฟาร์ม” ตั้งอยู่ท่ีจงัหวดัสมุทรสาคร โครงการน้ีมี PPA แลว้  
เลขท่ี PVF2-PEA-051/855 เม่ือ 31 ส.ค. 59 โดย บริษทั บลโูซลาร์ฟาร์ม 3 จาํกดั ไดรั้บแต่งตั้งเป็นผูส้นบัสนุน
โครงการจากสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา้ ธ.ก.ส. สมุทรสาคร จาํกดั เขา้ทาํสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบั
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในปริมาณรับซ้ือพลงังานไฟฟ้าสูงสุด 5.0 เมกะวตัต์ มีระยะเวลา 25 ปี นับจากวนั
กาํหนดจ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชิงพาณิชย ์(SCOD) คือวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2559 ปัจจุบนัไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบ
กิจการโรงงานจากอุตสาหกรรมจังหวดั แล้วเม่ือ 13 ต.ค. 59 ตามหนังสือท่ี สค.0033(3)/11695 และได้
จาํหน่ายไฟฟ้าเขา้สู่ระบบเชิงพาณิชยใ์หแ้ก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแลว้ เม่ือ 28 ธ.ค.59 โดยก่อนรับรู้รายได ้ได้
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ผา่นการตรวจวดัคุณภาพไฟฟ้า และสามารถรับรู้รายไดจ้ากการจาํหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชยต์ั้งแต่วนัท่ี 9 ม.ค. 
2560 

   เม่ือวนัท่ี 14 กรกฎาคม 2560 ไดรั้บอนุมติัวงเงินสินเช่ือ เพ่ือสนับสนุนโครงการเป็นจาํนวน 200 
 ลา้นบาท  ระยะเวลาการกู ้11 เดือน จาก ธนาคากรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) และไดท้าํสัญญาเงินกูแ้ลว้เม่ือวนัท่ี 
 26 ธนัวาคม 2560 
   เม่ือวนัท่ี 16 มกราคม พ.ศ. 2561 บริษทัไดเ้บิกถอนเงินกูย้มืดงักล่าวจาํนวน 195 ลา้นบาท 
 

                8) บริษัท รักษ์บ้านเรา จํากดั  “RBR” 
 เม่ือวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2560 บริษทัยอ่ย คือ บริษทั ชยัวฒันา กรีน จาํกดั ไดเ้ขา้ลงทุนซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนจาํนวน 

16,000,000.- บาท  ในสั ด ส่วน ร้อยละ  9.09 คิด เป็นจํานวนหุ้น  160,000 หุ้น  โดยมี ทุนจดทะเบี ยน 
176,000,000.-บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 1,760,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท เพ่ือดาํเนินโครงการรับกาํจดัขยะ
และผลิตกระแสไฟฟ้าจาก Biogass โดยมีสํานกังานตั้งอยูเ่ลขท่ี 115 หมู่ท่ี 18 ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.
ปทุมธานี 

   
 1.3.3        กลุ่มธุรกจิออกแบบและจัดจําหน่ายยานพาหนะ 

 
1) บริษัท สกลุฎ์ซี อนิโนเวช่ัน จํากดั  “SKC” 
 บริษทั สกุลฎ์ซี อินโนเวชัน่ จาํกดั จดทะเบียนจดัตั้งเม่ือวนัท่ี 4 สิงหาคม 2560 ตั้งอยูท่ี่ 52/10 หมู่ท่ี 2 ตาํบล

ตะค่า อาํเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี ประกอบธุรกิจรับออกแบบ และ ผลิตเรืออลูมิเนียม ประกอบ
กาํลงัขยายธุรกิจดา้นการผลิตรถไมโครบสัดว้ย โดยมีทุนจดทะเบียน คร้ังแรก 1,000,000 บาท (หน่ึงลา้นบาท
ถว้น)  แบ่งเป็นหุน้สามญั 10,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท  

 เม่ือ 3 เมษายน 2561 บริษทัชยัวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) “CWT” ไดด้าํเนินการเขา้ลง
ซ้ือหุน้ ใน “SKC” จาํนวน 5,001หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท เท่ากบั 500,100 บาท (หา้แสนหน่ึงร้อยบาทถว้น) 
จากผูถื้อหุน้เดิมของบริษทั คิดเป็นสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 50.01  

  เม่ือวนัท่ี 19 ธันวาคม 2561 ได้มีการเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาํนวน 199,000,000.-บาท จากทุนจด
 ทะเบียนเดิม 1,000,000 .-บาท เป็น 200,000,000.-บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั 1,990,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 
 100.-บาท โดยเรียกชาํระค่าหุ้นจาํนวน 50 บาทต่อหุ้น บริษทัชยัวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)ได้
 ลงทุนในหุ้นสามญัเพ่ิมทุนในบริษทัยอ่ยดงักล่าวในสัดส่วนร้อยละ 50.01 ทั้งน้ีเพ่ือรักษาสัดส่วนการถือหุ้น
 เดิมในบริษทัยอ่ย 
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   รายละเอยีดโครงสร้าง บริษัท ชัยวฒันา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)  
 

วนัจดทะเบียน ชื่อบริษทั ประกอบธุรกิจ รายชื่อผูถ้ือหุน้  จาํนวนหุน้ สัดส่วน% ทุนจดทะเบียน (บาท) รายชื่อกรรมการ 
 

7/7/2537 
 
(1) บมจ.ชยัวฒันาแทนเนอรี่ กรุ๊ป  

 
ผลิตและจาํหน่ายหนงั  

รายชื่อผูถ้ือหุน้ ณ. 31 ธ.ค.61  
1. นายวรีะพล  ไชยธีรัตต ์

 
123,349,086 

 
19.926 

 
749,735,866 1. นายวรีะพล  ไชยธีรัตต ์

      "CWT" สาํเร็จรูป, หนงัเบาะรถยนต,์  2. บริษทั ไชยดียิง่ จาํกดั 101,828,452 16.449 1 บาท / หุน้ 2. นางวนิดา  สิกขมาน 
  เฟอร์นิเจอร์ และของเล่น 3. นางจารุณี  ชินวงศว์รกลุ 36,279,600 5.861 619,047,963 3. น.ส.ณฏัฐส์ิชา  ภาภคัธนานนัท ์
  สุนขั 4. นายเพง่เพียร  เหล่ากาํเนิด 31,242,800 5.047 (ชาํระแลว้) 4. นายสุพจน์  ปานนอ้ย 
   5. UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 30,000,000 4.846  5. นายชชันนท ์ โสภาจนัทร์ 
   6. นายราเชน  กฤษราลมัณ์ 19,000,900 3.069  6. นายธีระวฒัน์  ภู่ไพบูลย ์
   7. นายประพนัธ์  ครรชิตาวรกลุ 18,900,193 3.053    
   8. นางนิธิมา  เหล่ากาํเนิด 15,560,000 2.514  (ลาํดบัที่ 4-6 กรรมการตรวจสอบ) 
   9. นายวทิยา  นราธศัจรรย ์ 13,000,000 2.100   
   10. นายธีรเสฎฐ ์ มโนเกษมสันต ์ 10,344,096 1.671   
   11. ผูถ้ือหุน้รายอื่น ๆ  219,542,836 

619,047,963 
35.464 

100 
  

 
1/7/2539 

 
(2) บจก. พลาทรัพย ์ 
    " PALA " 
 

 
ใหเ้ช่าพื้นที่ 
 

รายชื่อผูถ้ือหุน้ ณ. 31 ธ.ค.61  
1. บมจ.ชยัวฒันา แทนเนอรี่ กรุ๊ป 
2. นายวรีะพล  ไชยธีรัตต ์
3. น.ส.ณฏัฐส์ิชา ภาภคัธนานนัท ์
4. นางวานิพรรณ   เกษมทองศรี 
5. นายอนุพงศ ์  สิกขมาน 
6. นางวนิดา  สิกขมาน 
7. นางณฐวรรณ์  ไชยธีรัตต ์
8. นางศิริภสัสร  ไชยธีรัตต ์

   
 7,999,993  

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

8,000,000 

   
 100 

 
 
 
 
 
 
 

100  

 
80,000,000 

10 บาท / หุน้ 

 
1. นายวรีะพล  ไชยธีรัตต ์
2. นางวนิดา  สิกขมาน 
3. นายอนุพงศ ์ สิกขมาน 
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   รายละเอยีดโครงสร้าง บริษัท ชัยวฒันา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)   
 

วนัจดทะเบียน ชื่อบริษทั ประกอบธุรกิจ รายชื่อผูถ้ือหุน้  จาํนวนหุน้ สัดส่วน% ทุนจดทะเบียน (บาท) รายชื่อกรรมการ 
 

15/8/2559 
 
(3) บจก. ชยัวฒันา กรีน 

 
ลงทุนในบริษทักลุ่ม 

รายชื่อผูถ้ือหุน้ ณ. 31 ธ.ค.61 
1. บมจ.ชยัวฒันาแทนเนอรี่ กรุ๊ป 

 
39,999,998 

 
100 

 
400,000,000 

 
1. นายวรีะพล  ไชยธีรัตต ์

     “ CWTG “ พลงังานฯ 2. นายวรีะพล  ไชยธีรัตต ์ 1  10 บาท / หุน้ 2. น.ส.ณฏัฐส์ิชา  ภาภคัธนานนัท ์
   3. น.ส.ณฏัฐส์ิชา ภาภคัธนานนัท ์ 1 

40,000,000 
 

100 
  

 
19/9/2559 

 
(4)บจก.ชยัวฒันากรีนแมนเนจเมน้ท ์

 
ใหค้าํปรึกษาดา้นการ 

รายชื่อผูถ้ือหุน้ ณ. 31 ธ.ค.61 
1. บจก.ชยัวฒันา กรีน  

   
 99,998 

 
99.998 

 
1,000,000 

 
1. นายวรีะพล  ไชยธีรัตต ์

     “ CWTGM “ บริหารจดัการโครงการ 2. นายวรีะพล  ไชยธีรัตต ์               1 0.001 10 บาท / หุน้ 2. น.ส.ณฏัฐส์ิชา  ภาภคัธนานนัท ์
  พลงังานทดแทน 3.น.ส.ณฏัฐส์ิชา  ภาภคัธนานนัท ์               1 

100,000 
0.001 

100 
  

 
12/6/2557 

 
(5) บจก. กรีน เพาเวอร์ 2 

 
ผลิตและจาํหน่ายกระแส 

รายชื่อผูถ้ือหุน้ ณ. 31 ธ.ค.61 
1. บจก.ชยัวฒันา กรีน   

   
 2,999,998 

 
99.998 

 
300,000,000 

 
1. นายวรีะพล  ไชยธีรัตต ์

     “ GP2 “ ไฟฟ้าเชื้อเพลิงชีวมวล 2. นายวรีะพล  ไชยธีรัตต ์               1 0.001 100 บาท / หุน้ 2. น.ส.ณฏัฐส์ิชา  ภาภคัธนานนัท ์
 เดิมชื่อ บจก.โคกเจริญ กรีน 

เอน็เนอร์ย ี“KE” 
 3. นายปารเมษฐ์   จิรัสยโสภณ               1 

3,000,000 
0.001 

100 
  

 
28/1/2559 

 
(6) บจก. ชยัวฒันา เอก็พอร์ต 

 
ส่งออกชิ้นไมส้ับ 

รายชื่อผูถ้ือหุน้ ณ. 31 ธ.ค.61 
1. บจก.ชยัวฒันา กรีน   

 
     799,990 

 
79.999 

 
10,000,000 

 
1. นายวรีะพล  ไชยธีรัตต ์

     “ CWTX “  2. บจก. แกว้ลาํดวน กรุ๊ป /1      200,000 20.000 10 บาท / หุน้ 2. น.ส.ณฏัฐส์ิชา  ภาภคัธนานนัท ์
   3.น.ส.ณฏัฐส์ิชา  ภาภคัธนานนัท ์             10 

1,000,000 
0.001 

100 
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   รายละเอยีดโครงสร้าง บริษัท ชัยวฒันา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
  

วนัจดทะเบียน ชื่อบริษทั ประกอบธุรกิจ รายชื่อผูถ้ือหุน้  จาํนวนหุน้ สัดส่วน% ทุนจดทะเบียน (บาท) รายชื่อกรรมการ 
 

2/4/2558 
 
(7) บจก. กรีน เพาเวอร์ 1 

 
ผลิตและจาํหน่ายกระแส 

รายชื่อผูถ้ือหุน้ ณ. 31 ธ.ค.61 
1. บจก.ชยัวฒันา กรีน   

   
3,750,450 

 
75.009 

 
50,000,000 

 
1. นายวรีะพล  ไชยธีรัตต ์

     “ GP 1” ไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะ 2. บจก. แซคดบับลิวเพาเวอร์ /2    1,249,500 24.990 10 บาท / หุน้  
   3. นายวรีะพล  ไชยธีรัตต ์             50 

5,000,000 
0.001 

100 
  

 
2/4/2558 

 
(8) บจก. เวสท ์แมนเนจเมน้ท ์1 

 
คดัแยกและจดัการขยะเพื่อ 

รายชื่อผูถ้ือหุน้ ณ. 31 ธ.ค.61 
1. บจก.ชยัวฒันา กรีน   

  
     75,009 

 
75.009 

 
1,000,000 

 
1. นายวรีะพล  ไชยธีรัตต ์

     “ WM 1“ เป็นเชื้อเพลิงจาํหน่ายใหก้บั 2. บจก. แซคดบับลิวเพาเวอร์       24,990 24.990 10 บาท / หุน้  
  โรงไฟฟ้า 3. นายวรีะพล  ไชยธีรัตต ์ 1 

100,000 
0.001 

100 
  

 

17/3/2558 

 

(9)   บจก. บลโูซลาร์ฟาร์ม 3  
       “ BSF3” 

 

ผลิตไฟฟ้าจากพลงังาน
แสงอาทิตย ์

รายชื่อผูถ้ือหุน้ ณ. 31 ธ.ค.61 
1. บจก.บลโูซลาร์ฟาร์ม /4 

2. บจก.ชยัวฒันา กรีน 
3. บจก. บลู โซลาร์ /5 
4. น.ส.วลิาวลัย ์ หาญสวสัดิ์ 
5. นายวิเศษ  หาญสวสัดิ์ 
6.นายสมเกียรติ  จิตรพรหมพนัธุ์ 

 

602,000 
588,000 

9,997 
1 
1 
1 

1,200,000 

 

50.167 
49.000 

0.833 
0.000 
0.000 
0.000 

100 

 

120,000,000 
100 บาท / หุน้ 

 

1. นายวิเศษ  หาญสวสัด ์
2. นายวรีะพล  ไชยธีรัตต ์
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   รายละเอยีดโครงสร้าง บริษัท ชัยวฒันา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
   

วนัจดทะเบียน                  ชื่อบริษทั ประกอบธุรกิจ รายชื่อผูถ้ือหุน้  จาํนวนหุน้ สัดส่วน% ทุนจดทะเบียน (บาท)             รายชื่อกรรมการ 
 

19/3/2559 
 
(10) บจก.แอดวานซ์เพาเวอร์คอน
เวอร์ชัน่  
     “ APCON “  

 
รับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้า 

รายชื่อผูถ้ือหุน้ ณ. 31 ธ.ค.61 
1. นายชูชาติ   เพช็รอาํไพ 
2. บมจ. อีซึ่นเพน้ท ์/3 
3. นายคณพศ  นิจศิริภชั 
4. บจก.ชยัวฒันา กรีน  
5. นายสุธีร์  ฉุยฉาย 
6. นายสุรศกัดิ์  เหล่าสายเชื้อ 
7. ม.ร.ว.จตัุมงคล  โสภณกลุ 
8. ผูถ้ือหุน้รายอื่น ๆ 

 
3,357,500 
2,199,999 
1,899,501 

525,000 
450,000 
375,000 
367,500 

1,325,500 
10,500,000 

 
31.976 
20.952 
18.090 

5.000 
4.286 
3.571 
3.500 

12.624 
100 

 
1,050,000,000 
100 บาท / หุน้ 

 
1. นายเพิ่ม   เจียรสาํราญ 
2. นายสุธีร์   ฉุยฉาย 
3. นายสุเทพ  สิงห์มณีสกลุชยั 
4. นายสักรียา  ชิตวงศ ์
5. นายนิวฒัน์  คิรีวรรณ 
6. นายสนัน่  เอกแสงกลุ 
7. นายชูชาติ  เพช็รอาํไพ 
8. ม.ร.ว.จตัุมงคล  โสภณกลุ 
9. นายชิษณุ  อมัพะเศวต 
10. นายสุชาติ  ศุภพยคัฒ ์
11. นายธีรนนัท ์ ศรีหงส์ 

 
25/4/2548 

 
(11) บจก. รักษบ์า้นเรา 
       “ RBR” 
 

 
รับกาํจดัขยะ และผลิต
กระแสไฟฟ้าจาก Biogass 

รายชื่อผูถ้ือหุน้ ณ. 27 พ.ค.60 
1. นายเกียรติศกัดิ์  วงัประเสริฐก์ลุ 

2. น.ส.จนัทนา  กระแสแสน 
3. น.ส.ทิพยฉตัร  รักตประจิต 
4. น.ส.พชัรนนัท ์ รักตประจิต 
5. นายณฎัฐด์นยั  รักตประจิต 
6. บจก. ชยัวฒันา กรีน 
7. ผูถ้ือหุน้อื่น ๆ 

 

387,346 
352,020 
171,659 
149,506 
149,506 
160,000 
389,963 

1,760,000 

 

22.008 
20.001 

9.753 
8.495 
8.495 
9.091 

22.157 
100 

 

176,000,000 
100 บาท / หุน้ 

 
1. นายเกียรติศกัดิ์  วงัประเสริฐก์ลุ 

2. นายโชติวตัิ  ดัน่ธนสาร 
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   รายละเอยีดโครงสร้าง บริษัท ชัยวฒันา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
   

วนัจดทะเบียน                  ชื่อบริษทั ประกอบธุรกิจ รายชื่อผูถ้ือหุน้  จาํนวนหุน้ สัดส่วน% ทุนจดทะเบียน (บาท)             รายชื่อกรรมการ 

 

7/7/2558 

 

(12) NHK SPRING (CAMBODIA) 
CO.,LTD. 
       “ CNHK” 
 

 

ผลิตและจาํหน่าย Sewing 
Cover สาํหรับรถยนต ์
 

รายชื่อผูถ้ือหุน้ ณ. 31 ธ.ค.61 

1. บจก.เอน็เอชเค สปริง 
    (ประเทศไทย) 
2. บมจ.ชยัวฒันา แทนเนอรี่ กรุ๊ป 
 

 

274,350 
 

91,450 
365,800 

 

75.000 
 

25.000 
100 

 

120,000,000 
(usd   3,658,000) 

@328.05 

 

1.MR.NAOHKO TSUKAGOSHI 
2.MR.MASAYUKI  HORIE 
3.MR.JAMRONG THATSANASUWAN 

4.MR.WEERAPON CHAITEERATH 

 

4/8/2560 

 

(13) บจก. สกุลฎซ์ี อินโนเวชัน่ 
     “ SKC “  

 

รับออกแบบ  และผลิตเรือ
อลูมิเนียม, ประกอบรถไม
โครบสั 

รายชื่อผูถ้ือหุน้ ณ. 31 ธ.ค.61 

1. บมจ.ชยัวฒันาแทนเนอรี่ กรุ๊ป 
2. นายนาํชยั  สกลุฏโ์ชคนาํชยั 
3. น.ส.บานชื่น ทองเมืองหลวง 
4. นางสาวศาวนิา  โชคนาํชยั 
5.น.ส.ภิญญาพชัญ ์สกลุฏโ์ชคนาํชยั 

6. นายวรีพลน์  เตชะผาสุกสันติ 
7. นายวรีะพล  ไชยธีรัตต ์
 

 

1,000,200 
599,800 
100,000 
100,000 
100,000 

99,800 
200 

2,000,000 

 

50.010 
29.990 

5.000 
5.000 
5.000 
4.990 
0.010 

100 

 

200,000,000 
100 บาท / หุน้ 

 
1. นายนาํชยั  สกลุฏโ์ชคนาํชยั 
2. น.ส.รุจิมา  สกลุฏโ์ชคนาํชยั 
3. นายวรีะพล  ไชยธีรัตต ์
4. น.ส.ดาริกา  ศรัณยเ์กตุ 
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กลุ่มบริษทัประกอบธุรกิจหลกั 3 กลุ่มธุรกิจคือ  
1. กลุ่มผลิตภณัฑ์หนัง ซ่ึงประกอบดว้ยผลิตภณัฑ์ 4 ประเภท คือ หนังสัตวฟ์อก, ของเล่นสัตวเ์ล้ียง เฟอร์นิเจอร์หนัง 

และเบาะหนงัและช้ินส่วนหนงัสาํหรับรถยนต ์
2. กลุ่มพลงังานซ่ึงประกอบกิจการส่งออกช้ินไมส้ับ ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน  
3. กลุ่มออกแบบและจดัจาํหน่ายยานพาหนะ ซ่ึงประกอบกิจการออกแบบและจดัจาํหน่ายเรือและรถโดยสารขนาดเลก็

ท่ีผลิตดว้ยอลมิูเนียม   
ทั้งน้ีกลุ่มผลิตภณัฑ์หนังภายใตแ้ต่ละสายผลิตภณัฑ์ ประกอบไปดว้ยฝ่ายหลกัๆ ไดแ้ก่ ฝ่ายการตลาด, ฝ่ายผลิต, ฝ่าย

บริหารวสัดุ, ฝ่ายประกนัคุณภาพ, ฝ่ายเทคนิค อยูใ่นสายผลิตภณัฑ์ของตนเอง เพ่ือความรวดเร็วคล่องตวัในการบริหารงานและ
การตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ รวมทั้งมีส่วนสํานักงานกลางซ่ึงสนับสนุนในดา้นต่างๆ เช่น ฝ่ายนาํเขา้-ส่งออก, ฝ่าย
ทรัพยากรบุคคล และธุรการทัว่ไป, ฝ่ายบญัชี-การเงิน, ฝ่ายพฒันาระบบ เป็นตน้ 

สาํหรับกลุ่มออกแบบและจดัจาํหน่ายยานพาหนะ บริษทัไดเ้ขา้ทาํสัญญาร่วมทุนกบั บริษทั สกุลฎซี์ อินโนเวชัน่ จาํกดั 
เม่ือวนัท่ี 3 เมษายน พ.ศ. 2561 โดยการเขา้ซ้ือหุ้นสามญัจากผูถื้อหุ้นเดิมจาํนวน 5,001 หุ้น ในราคาหุ้นละ 100 บาท รวมเป็น
มูลค่าจาํนวน 500,100 บาท โดยถือเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 50.01 ซ่ึงการเขา้ลงทุนดงักล่าวทาํให้กลุ่มบริษทัมีอาํนาจ
ควบคุมเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั 

 โครงสร้างรายได้ 
โครงสร้างรายไดข้องกลุ่มบริษทั แบ่งตามสายผลิตภณัฑจ์ากแต่ละกลุ่มธุรกิจ เน่ืองจากบริษทัฯไดจ้ดัโครงสร้างองคก์ร

เป็นหน่วยงานธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑแ์ละบริการ ซ่ึงประกอบดว้ย 6 ส่วนงาน คือ 
 1.ผลิตภณัฑ์หนังสัตวฟ์อก 2.ผลิตภณัฑ์ของเล่นสัตวเ์ล้ียง 3.ผลิตภณัฑ์เฟอร์นิเจอร์หนัง 4.ผลิตภณัฑ์เบาะหนังและ

ช้ินส่วนหนงัสําหรับรถยนต ์5. ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน  6.ผลิตภณัฑ์ออกแบบและจดัจาํหน่าย เรือ
และรถโดยสารขนาดเล็ก ทั้งน้ี โครงสร้างรายไดข้องกลุ่มบริษทั แบ่งตามสายผลิตภณัฑ์จากแต่ละกลุ่มธุรกิจสําหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีดงัน้ี 

     ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

ส่วนงานตามธุรกจิหลกั 
ของกลุ่มบริษัทฯ 

งบการเงนิรวม 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

กลุ่มผลติภัณฑ์หนัง 
1.     ผลิตภณัฑห์นงัสตัวฟ์อก 

 
 220.43  

  
13.79  

 
 208.04  

 
 10.89  

 
172.49 

 

8.86 

2.     ผลิตภณัฑข์องเล่นสตัวเ์ล้ียง  97.79   6.12   95.21   4.98  105.57 5.42 

3.     ผลิตภณัฑเ์ฟอร์นิเจอร์หนงั  50.50   3.16   49.00   2.57  53.97 2.77 

4.     ผลิตภณัฑเ์บาะหนงัและช้ินส่วนหนงัสาํหรับรถยนต ์  1,071.23   66.99   1,469.19   76.92  1,346.79 69.17 
กลุ่มพลงังาน 

5.     ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนและ

ส่งออกช้ินไมส้บั 

 
159.09 

 
9.94 

 
88.65 

 
4.64 

 
247.43 

 
12.71 

กลุ่มออกแบบและจัดจําหน่ายยานพาหนะ 

6. ออกแบบและจดัจาํหน่ายเรือและรถโดยสารขนาดเลก็ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
20.89 

 
1.07 

รายได้จากการขายและบริการรวม 1,599.04 100.00 1,910.09 100.00 1,947.14 100.00 
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หมายเหตุ : ปี 2559 - 2560 บริษทัมีรายไดจ้ากการส่งออกช้ินไมส้ับ แต่ในปี 2561 กลุ่มบริษทัไม่มีรายไดจ้ากการขายส่งออกช้ิน
ไมส้ับสืบเน่ืองจากตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 3/2560 เม่ือวนัท่ี 25 ธันวาคม 2560 ไดอ้นุมติัให้บริษทัหยุด
ดาํเนินงาน เน่ืองจากธุรกิจส่งออกช้ินไมส้ับมีการแข่งขนัสูง อีกทั้งค่าเงินบาทปรับตวัแขง็ค่าข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกบัเงินดอลล่าห์
สหรัฐ 

 

2.1 กลุ่มธุรกจิผลติภัณฑ์หนัง  

ซ่ึงประกอบดว้ยผลิตภณัฑ ์4 ประเภท คือ 1.หนงัสัตวฟ์อก, 2.ของเล่นสัตวเ์ล้ียง 3.เฟอร์นิเจอร์หนงั และ 4.เบาะหนงั
และช้ินส่วนหนงัสาํหรับรถยนต ์

 

 ลกัษณะผลติภณัฑ์ 

   กลุ่มธุรกจิผลติภัณฑ์หนัง 

1. หนังสัตว์ฟอก  - เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีนาํไปใชเ้ป็นวตัถุดิบในการผลิตเคร่ืองหนงัประเภทต่างๆ เช่น กระเป๋า รองเทา้ เขม็
ขดั เป็นตน้ ซ่ึงไดจ้ากการนาํหนงัดิบของโคหรือกระบือ ผา่นกรรมวิธีการฟอกยอ้มสีและตกแต่งเป็นหนงัผนืสาํเร็จรูป 
นอกจากน้ียงัเป็นวตัถุดิบสาํหรับผลิตเฟอร์นิเจอร์หนงัหนงัเบาะรถยนตแ์ละอุปกรณ์ตกแต่งรถยนตข์องบริษทัซ่ึงกลุ่ม
ลกูคา้ของ บริษทัไดแ้ก่บริษทัผูผ้ลิตเคร่ืองหนงัต่างๆ เช่น รองเทา้ เขม็ขดั กระเป๋า เป็นตน้ 

2. ของเล่นสัตว์เลีย้ง  -  ไดจ้ากหนังชั้นล่าง (หนังท่ีไม่ใช่ชั้นผิว) และเศษหนังซ่ึงไดจ้ากขั้นเตรียมฟอก (by products)  
หรือเรียกว่า “กาว” จากโรงงานฟอกหนังของบริษทัฯ ผ่านกรรมวิธีการผลิตเป็นของเล่นสัตวเ์ล้ียงในรูปแบบต่างๆ
ตามความนิยมของตลาด โดยธุรกิจของเล่นสุนขั (Dog Chews) เป็นการแปรรูปวตัถุดิบหนงัสัตวเ์ป็นผลิตภณัฑ์ของ
เล่นสุนขัขบเค้ียว แทะเล่น ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์Rawhide&Munchy 

  ผลิตภณัฑ ์Rawhide เป็นสินคา้ประเภทกระดูกผกู, กระดูกอดั และรองเทา้สาน 

 ผลิตภัณฑ์  Munchy นําวตัถุดิบหนังสัตว์มาบดละเอียดผสมแป้ง แต่งสี  กล่ิน  ผ่านเข้าสู่กระบวนการอัด , ฉีด  

มีส่วนผสมของฟลอูอไรดช่์วยรักษาสุขภาพเหงือก และฟันสุนขั 

 - มีการควบคุมกระบวนการการผลิตท่ีดีเป็นท่ียอมรับ ไดรั้บความไวว้างใจจากลูกคา้ เพราะไดก้ารรับรองระบบ

คุณภาพ GMP&HACCP จากหน่วยงานกรมปศุสัตว ์ตามมาตรฐานสากลของ CODEX 

- ไดรั้บรองใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว ์ และใบสําคญัการข้ืนทะเบียนอาหารสัตวค์วบคุมเฉพาะประเภทอาหารสัตว์

เล้ียง ชนิดอาหารขบเค้ียว/อาหารวา่งสําหรับสัตวเ์ล้ียง  สําหรับผลิตภณัฑ์ท่ีจาํหน่ายในประเทศ เป็นไปตามประกาศ 

พรบ. ควบคุมอาหารสัตวเ์ฉพาะฯ 

- นาํนวตักรรมใหม่มาประยกุตใ์ชก้บัอุตสาหกรรมอาหารสัตว ์จากเดิมผา่นกระบวนการอบแหง้สินคา้โดยใชพ้ลงังาน

ไฟฟ้าปรับเปล่ียนมาใชง้านระบบตูอ้บแหง้พลงังานแสงอาทิตยแ์ทนโดยไดรั้บวงเงินสนบัสนุนจากภาครัฐกรมพฒันา

พลงังานทดแทน และอนุรักษพ์ลงังานจากกระทรวงพลงังาน 

- ใชก้ลยทุธ์ดา้นราคา เพ่ือทาํใหต้น้ทุนตํ่าท่ีสุด เพ่ือจะไดก้าํหนดราคาขายใหก้บักลุ่มลกูคา้ ทั้งในและต่างประเทศอยา่ง

เหมาะสมกบัสภาพธุรกิจและทิศทางการดาํเนินธุรกิจทางบริษทัยงัคงเน้นการจาํหน่ายไปยงัต่างประเทศในสัดส่วน 

85% และยงัคงเหลือ 15% ไวส้าํหรับลูกคา้ภายในประเทศโดยจะเนน้หาพนัธมิตรทางธุรกิจใหร่้วมธุรกิจกบัทางบริษทั

ใหน้านท่ีสุด โดยจะกระตุน้ยอดขายต่อลกูคา้ เพ่ือเพ่ิมความคุม้ค่าในตวัผลิตภณัฑท่ี์บริษทัฯ ผลิต 
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3. เฟอร์นิเจอร์หนัง  - ไดจ้ากการนาํหนงัสัตวฟ์อกของบริษทัฯมาเพ่ิมมูลค่าโดยการผลิตเป็นเฟอร์นิเจอร์ประเภทต่างๆ 
เช่น เฟอร์นิเจอร์หนงั, โซฟา ซ่ึงมีทั้งในรูปแบบของเฟอร์นิเจอร์ก่ึงสาํเร็จรูป (Cushion) คือบริษทัตดัเยบ็เฉพาะหนัง
หุ้มตามรูปแบบและขนาดท่ีลูกคา้ตอ้งการ แลว้ส่งขายให้ลูกคา้และแบบเฟอร์นิเจอร์สําเร็จรูป (Set) คือการท่ีบริษทั
จดัหาโครงและตดัเยบ็หนงัหุม้ดว้ย ซ่ึงกลุ่มลกูคา้ของบริษทั ไดแ้ก่ บริษทัผูน้าํเขา้ของประเทศต่างๆ  

4.     เบาะหนังและช้ินส่วนหนังสําหรับรถยนต์   -  นาํหนงัสัตวฟ์อกมาทาํการเพิ่มมูลค่า โดยการผลิตเป็นหนงัเบาะรถยนต์
และอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต ์เช่น เบาะนัง่ แผงขา้งประตู หุ้มพวงมาลยั และหุ้มเกียร์ เป็นตน้ เพ่ือส่งจาํหน่ายในตลาด 
OEM (ประมาณร้อยละ 95 ของรายไดจ้ากการขาย) และตลาด After Market (ประมาณร้อยละ 5 ของรายไดจ้ากการ
ขาย) ทั้งในและต่างประเทศ โดยผลิตภณัฑ์ท่ีจาํหน่ายมี 3 ชนิดคือ หนงัผืนสาํเร็จรูป (Leather), ช้ินงานหนงัตดั (Cut 
Piece) และหนังหุ้มเบาะรถยนต์ (Cushion Cover) โดยบริษทัจะทาํการตดัเยบ็เบาะหนังไว ้แลว้นาํไปสวมทบักบั
โครงเบาะ กลุ่มลกูคา้ท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ บริษทัผูผ้ลิตช้ินส่วนรถยนตท่ี์ทาํมาจากหนงัใหก้บับริษทัผูผ้ลิตรถประเภทต่างๆ 

 

 การตลาดและภาวะการณ์แข่งขัน 

 นโยบายและลกัษณะการตลาดของผลติภัณฑ์หนังทีสํ่าคัญ 
  กลุ่มผลิตภณัฑ์หนงัมี 4 สายผลิตภณัฑ์ของบริษทั มีกลยทุธ์ในการแข่งขนัท่ีสําคญั คือ เนน้ความมีคุณภาพของสินคา้ 
ดว้ยราคาท่ีเหมาะสม การส่งมอบสินคา้ตรงเวลา และมีการออกแบบผลิตภณัฑ์ท่ีตรงกบัความตอ้งการของตลาด รวมถึงการ
รับประกนัสินคา้ตามระยะเวลาท่ีกาํหนด โดยกลุ่มลูกคา้เป้าหมายของผลิตภณัฑห์นงัสัตวฟ์อก คือกลุ่มอุตสาหกรรมปลายนํ้ า ท่ี
นาํสินคา้จากบริษทัไปเป็น Manufactured materials and Parts, ผลิตภณัฑเ์ฟอร์นิเจอร์หนงั ไดแ้ก่ กลุ่มผูน้าํเขา้โดยตรง และผูผ้ลิต
เฟอร์นิเจอร์, ผลิตภณัฑ์เบาะหนงัและช้ินส่วนหนังสําหรับรถ ไดแ้ก่ ผูผ้ลิตอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต ์และผลิตภณัฑ์ของเล่นสัตว์
เล้ียง ไดแ้ก่ กลุ่มผูน้าํเขา้โดยตรงจากบริษทั Chain Store และ Super Store เป็นตน้ ทั้งน้ีในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา บริษทัฯ ไม่มีการ
พ่ึงพิงลูกคา้รายใดเกิน 30% ของรายไดร้วม ลกัษณะของความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ส่วนใหญ่จะเป็นไปในลกัษณะท่ีมีการติดต่อ
คา้ขายกนัมานาน เช่ือมัน่ในตวับริษทัและตวัผลิตภณัฑข์องบริษทั และเป็นลูกคา้ท่ีมีฐานะการเงินท่ีดี โดยมีช่องทางการจาํหน่าย
ทั้ งโดยตรงกับผู ้ผลิตและตัวแทนขาย (Agency) หรือคนกลาง (Middle man) โดยมีสัดส่วนการจําหน่ายในประเทศกับ
ต่างประเทศประมาณ  70 : 30 โดยส่งออกไปยงักลุ่มประเทศต่างๆ  ดงัต่อไปน้ี.- 

ผลิตภณัฑห์นงัสัตวฟ์อกและ                สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และประเทศในแถบเอเชีย 
ผลิตภณัฑเ์ฟอร์นิเจอร์หนงั              สหรัฐอเมริกา องักฤษ และญ่ีปุ่น  
ผลิตภณัฑเ์บาะหนงัและ             ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และอินเดีย 
ช้ินส่วนหนงัสาํหรับรถยนต ์    

สัดส่วนการจาํหน่ายต่างประเทศกบัในประเทศของผลิตภณัฑข์องเล่นสัตวเ์ล้ียงประมาณ  90 : 10โดยส่งไปยงักลุ่มประเทศต่าง ๆ 
ดงัน้ี  
 ผลิตภณัฑข์องเล่นสัตวเ์ล้ียง              สหรัฐอเมริกา, แคนาดา,  กลุ่มสหภาพยโุรป, ญ่ีปุ่น, สิงคโปร์ และพม่า 

 การจําหน่ายและช่องทางการจําหน่ายของผลติภัณฑ์หนัง 
บริษทัจาํหน่ายสินคา้ให้แก่ลูกคา้โดยผ่านพนักงานขายของบริษทัเป็นหลกั ยกเวน้ในส่วนของผลิตภณัฑ์เบาะหนัง

รถยนตท่ี์มีการขายผา่นตวัแทนขายประมาณร้อยละ 90 ส่วนท่ีเหลือเป็นการขายผา่นทางพนกังานขายของบริษทั ทั้งน้ีผลิตภณัฑ์
ของบริษทัจะมีพนกังานขายและฝ่ายการตลาดของแต่ละผลิตภณัฑเ์พ่ือใหเ้กิดความคล่องตวัและสามารถเขา้ถึงความตอ้งการของ
กลุ่มลกูคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี  โดยสินคา้ของบริษทัมีทั้งท่ีขายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ ทั้งในแถบประเทศ เอเชีย และยโุรป 
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โดยสินคา้ของบริษทัทั้ง 4 ประเภท มีช่องทางการจาํหน่ายและกลุ่มลกูคา้ท่ีแตกต่างกนัตามประเภทสินคา้  

1. กลุ่มลูกค้าหลักผลิตภัณฑ์หนังสัตว์ฟอก ไดแ้ก่ บริษทัผูผ้ลิต ผลิตภณัฑ์เคร่ืองหนัง เช่น เส้ือ รองเทา้ เฟอร์นิเจอร์ ทั้งในและ
ต่างประเทศ โดยมีสัดส่วนการส่งออกประมาณร้อยละ 20 
2. กลุ่มลูกค้าหลกัผลติภัณฑ์ของเล่นสัตว์เลีย้ง ไดแ้ก่ บริษทัผูน้าํเขา้จากต่างประเทศ และผูค้า้ส่งในประเทศเป็นผูรั้บการจาํหน่าย
ไปยงัลูกคา้ปลีก โดยเราไม่ตอ้งรับผิดชอบเร่ืองการขายแบบกระจายลูกคา้ปลีก อีกทั้งไม่ตอ้งสร้างทีมการตลาดคา้ปลีกเอง และ
ไม่ตอ้งแบกภาระรับผิดชอบเร่ืองการเก็บรักษาสินคา้ โดยสินคา้ประเภทน้ี บริษทัจะส่งออกเป็นหลกั โดยกลุ่มลูกคา้ท่ีสําคญั
ไดแ้ก่ ประเทศในแถบอเมริกา, ยโุรป และ ญ่ีปุ่น โดยเป็นการจาํหน่ายใหก้บัลกูคา้ต่างประเทศเกือบทั้งหมดประมาณร้อยละ 90 
3. กลุ่มลูกค้าหลักผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์หนัง ไดแ้ก่ บริษทัผูน้าํเขา้เฟอร์นิเจอร์ของต่างประเทศ โดยมีสัดส่วนส่งออกประมาณ
ร้อยละ 4 
4. กลุ่มลูกค้าหลักผลิตภัณฑ์เบาะหนังและช้ินส่วนหนังสําหรับรถยนต์  ไดแ้ก่ บริษทัผูผ้ลิตเบาะหนงัรถยนต ์(First Tier) ให้กบั
บริษทัผูผ้ลิตรถยนตต่์างๆ ทั้งของญ่ีปุ่น สหรัฐอเมริกา เช่น โตโยตา้ มิตซูบิชิ ซูซูกิ  อีซูซุ  จีเอม็ เป็นตน้ และบริษทัผูผ้ลิตรถยนต์
โดยตรง เช่น ฮอนดา้ ซ่ึงมีการกระจายฐานการผลิตไปยงัประเทศต่างๆ โดยมีสัดส่วนการส่งออกประมาณร้อยละ 7  และยี่ห้อ
รถยนตห์ลกัท่ีบริษทัผลิตสินคา้ให้ทั้งทางตรงและทางออ้ม ไดแ้ก่ โตโยตา้ ฮอนดา้ และอิซูซุ ซ่ึงคิดเป็นยอดรวมมากกวา่ร้อยละ 
90 ของยอดผลิตเบาะหนงัรถยนตร์วม 
 

 แนวโน้มและภาวะอุตสาหกรรมของกลุ่มผลติภัณฑ์หนัง 
 เน่ืองจากในปัจจุบนัสินคา้ของบริษทัแบ่งเป็น 3 กลุ่มธุรกิจ  ซ่ึงภายใตแ้ต่ละธุรกิจจะมีผลิตภณัฑ์ท่ีแตกต่างกนัไป  ซ่ึง
แต่ละผลิตภัณฑ์มีความแตกต่างในตัวสินคา้ค่อนขา้งสูง และสามารถแบ่งสัดส่วนของรายได้ตามประเภทสินคา้ได้เป็น 7 
ผลิตภณัฑ์ ซ่ึงจะเห็นไดว้า่ในปี 2561 รายไดข้องบริษทัท่ีมาจากสินคา้กลุ่มธุรกิจผลิตภณัฑ์หนงั ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์หนงัสัตวฟ์อก  
ผลิตภณัฑข์องเล่นสัตวเ์ล้ียง  ผลิตภณัฑเ์ฟอร์นิเจอร์หนงั และผลิตภณัฑ์เบาะหนงัและช้ินส่วนหนงัสาํหรับรถยนต ์มีสัดส่วนต่อ
รายไดคิ้ดเป็นร้อยละ 11, 5, 3, และ 77   ของรายไดจ้ากการขายและบริการของบริษทัตามลาํดบั ซ่ึงสินคา้ท่ีสร้างรายไดใ้ห้กบั
บริษทัทั้ง 4 ผลิตภณัฑใ์นการวเิคราะห์แนวโนม้และภาวะอุตสาหกรรมจึงมีความจาํเป็นตอ้งแยกการวเิคราะห์ดงัน้ี 

 1.  อุตสาหกรรมผลติภัณฑ์หนังสัตว์ฟอก 

 เน่ืองจากหนงัสัตวฟ์อกถือเป็นวตัถุดิบสําคญัท่ีนาํไปใชผ้ลิตสินคา้เคร่ืองหนงัต่างๆ เช่น เขม็ขดัรองเทา้ กระเป๋า ทาํให้
อุตสาหกรรมหนังสัตวฟ์อกมีความสัมพนัธ์กบัอุตสาหกรรมเคร่ืองหนังเป็นอยา่งมาก ซ่ึงในอดีตท่ีผา่นมาอุตสาหกรรมเคร่ือง
หนงันบัไดว้า่เป็นอุตสาหกรรมท่ีมีความสาํคญักบัประเทศไทย แต่ในปัจจุบนัอุตสาหกรรมการส่งออกหนงัและเคร่ืองหนงัของ
ไทยตอ้งเผชิญการแข่งขนัท่ีรุนแรงในตลาดโลก โดยเฉพาะผูผ้ลิตจากประเทศจีนซ่ึงมีตน้ทุนการผลิตท่ีตํ่ากว่า ประกอบกบั 
ผูผ้ลิตในประเทศประสบปัญหา ในการผลิตหนงัสัตวฟ์อกไดแ้ก่ปริมาณวตัถุดิบในประเทศไม่เพียงพอทาํใหต้อ้งมีการนาํเขา้จาก
ต่างประเทศ คุณภาพไม่สมํ่าเสมอและตํ่ากวา่มาตรฐานท่ีต่างประเทศตอ้งการ ทาํให้ปริมาณการส่งออกหนงัและเคร่ืองหนงัของ
ไทยชะลอตวัลง  โดยปกติทัว่ไปหนงัสัตวท่ี์ใชใ้นอุตสาหกรรมหนงัและเคร่ืองหนงั จาํแนกตามลกัษณะได ้4 ชนิด ดงัน้ี 

(1). หนงัสด (Fresh Hides and Skins) หมายถึง หนงัสัตวช์าํแหละ 

(2). หนังดิบ (Raw Hides and Skins) หมายถึง หนังสัตวท่ี์ไดจ้ากโรงงานฆ่าสัตว ์หรือหนงัสดท่ียงัไม่ไดผ้่าน
กรรมวิธีการฟอกหนงัแต่จะผา่นกรรมวิธีการเก็บรักษาในลกัษณะต่างๆ คือ หนงัแช่นํ้ าเกลือ (Brine Cure) 
หนังหมกัเกลือ (Wet Salted Hide) หนังตากแห้ง (Dried Hides) หนังอาบนํ้ ายา (Arsenicated Hide) และ
หนงัหมกัเกลือตากแหง้ (Dry Salted Hide) 
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(3). หนังฟอกก่ึงสําเร็จรูป (Wet Blue)หมายถึง หนังท่ียงัฟอกไม่เสร็จสมบูรณ์ยงัขาดกรรมวิธีการผลิตอีก 
 1 ช่วง ซ่ึงข้ึนอยูก่บักรรมวธีิของแต่ละโรงงานเพ่ือผลิตเป็นหนงัฟอกสาํเร็จรูปต่อไป 

(4). หนังฟอกสําเร็จรูป  (Leather) หมายถึง หนังดิบท่ีนําไปแช่ในนํ้ าเปลือกไม้ หรือนํ้ ายา  เคมี  เพ่ือ
เปล่ียนแปลงคุณสมบติัภายในของหนังสัตวใ์ห้ปราศจากการเน่าเป่ือยและสามารถนาํมาดดัแปลง เช่น 
การยอ้มสี อดัลาย เพ่ือเป็นผลิตภณัฑห์นงัต่างๆ ต่อไป  

                   ในอดีตท่ีผ่านมา ตลาดส่งออกท่ีสาํคญัของผูผ้ลิตไดแ้ก่ สหรัฐอเมริกา  ยโุรป   ญ่ีปุ่น ตะวนัออกกลาง จีนและอินโด
จีนทั้งน้ีอุตสาหกรรมฟอกหนงัเป็นอุตสาหกรรมท่ีตอ้งอาศยัความรู้ความชาํนาญและประสบการณ์ ท่ีสูง  เพ่ือให้ไดห้นงัสัตวท่ี์
ฟอกแลว้  มีคุณภาพสมํ่าเสมอ     การแข่งขนัของผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมน้ีจึงค่อนขา้งจาํกดัการเขา้มาแข่งขนัของ
ผูป้ระกอบการภายในประเทศจะทาํไดล้าํบากเพราะนอกจากจะพบกบัปัญหา ในเร่ืองของความชาํนาญแลว้ ยงัมีขอ้จาํกดัในเร่ือง
ของการจดัตั้งโรงงานท่ีจะตอ้งอยูเ่ฉพาะในเขตอุตสาหกรรมฟอกหนงัท่ีทางการกาํหนดเท่านั้น 

2.  อุตสาหกรรมผลติภัณฑ์ของเล่นสัตว์เลีย้ง  
สถานการณ์ปัจจุบัน สภาพการแข่งขันค่อนข้างสูงเพราะมีสินค้าทดแทนเกิดข้ึนอีกหลายอย่าง เช่น ของเล่น

พลาสติก และ PVC รวมถึงเน้ือไก่สดนาํมาอบแห้ง ส่วนแนวโน้มอุตสาหกรรมของเล่นสุนัขทาํจากหนังสัตวช์ั้นในของเรามี
ความเป็นไปไดอ้ยา่งสูงท่ีจะลดลงเพราะวตัถุดิบท่ีมีปริมาณท่ีนอ้ยลงอยา่งเห็นไดช้ดัในระยะหลายปีท่ีผา่นมาน้ี 

3.  อุตสาหกรรมผลติภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์หนัง 
อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์หนงัเป็นส่วนหน่ึงของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมด  ซ่ึงประกอบดว้ย เฟอร์นิเจอร์ไม ้

เฟอร์นิเจอร์โลหะ ท่ีนอนหมอนฟูก เฟอร์นิเจอร์อ่ืนๆ (พลาสติก หนงั หวาย เป็นตน้)และในช่วงท่ีผ่านมามีมูลค่าการส่งออกท่ี
เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง แมว้่าจะมีสินคา้ราคาถูกจากประเทศจีนจะเขา้มาแข่งขนัแต่ผูป้ระกอบการในประเทศไทยยงัสามารถ
แข่งขนัไดเ้น่ืองจากตลาดท่ีสาํคญัของประเทศไทย อนัไดแ้ก่ สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุ่น เป็นตลาดท่ีตอ้งการสินคา้ท่ีมีคุณภาพ ส่งมอบ
ตรงเวลาและไดม้าตรฐาน ซ่ึงบริษทัคู่แข่งจากประเทศจีนยงัไม่สามารถพฒันาสินคา้ให้สามารถตอบสนองความตอ้งการของ
ตลาดดงักล่าวได ้ 

ปัจจุบนัการท่ีจาํหน่ายหนังผืนให้กบัลูกคา้พม่า  ล่าสุดไดร่้วมพนัธมิตรในประเทศเมียนมาร์ คือ Sweety Home 
Industry Co.,Ltd. ซ่ึงประกอบธุรกิจผลิตและจาํหน่ายเฟอร์นิเจอร์รายใหญ่ อนัดบั 1 ของพม่า เพ่ือร่วมกนัผลิตโซฟาหนงั 

โดยบริษทัชยัวฒันาฯ จะเขา้ไปตั้ง Line ตดัเยบ็ให้และรับงานเฟอร์นิเจอร์ท่ีบริษทั Sweety Home (พม่า)  ซ่ึงจะ
ร่วมกนัพฒันาปรับปรุงและพฒันาผลิตภณัฑใ์หเ้ขา้สู่มาตรฐานสากล แลว้ทาํการส่งออกอนัจะเป็นช่องทางสร้างรายไดใ้หม่ ๆ ใน
อนาคต 
 4.  อุตสาหกรรมเบาะหนังสําหรับรถยนต์   

 ขอ้มูลพ้ืนฐาน 
อุตสาหกรรมรถยนต์เป็นอุตสาหกรรมการผลิตท่ีรัฐบาลไทยให้การส่งเสริมการลงทุนมาอย่างต่อเน่ือง การพฒันา

อุตสาหกรรมในระยะแรกเน้นการผลิตเพ่ือทดแทนการนําเขา้โดยรัฐบาลมีนโยบายดึงดูดการลงทุนอุตสาหกรรมประกอบ
รถยนต์ในไทย ผ่านมาตรการต่าง ๆ อาทิ การให้สิทธิประโยชน์การลงทุน และการลดภาษีนําเข้าช้ินส่วนยานยนต์เพ่ือใช้
ประกอบรถยนตใ์นประเทศ 

ในระยะต่อมารัฐบาลไทยมีนโยบายเนน้การสร้างความเขม้แขง็ให้กบัอุตสาหกรรมรถยนตใ์นประเทศโดยมีมาตรการ
การส่งเสริมการผลิตและใชช้ิ้นส่วนยานยนตใ์นประเทศ อาทิ  

1) การปรับข้ึนภาษีนาํเขา้ช้ินส่วนครบชุดสมบูรณ์ (Complete Knock-Down:CKD) และรถยนต์ทั้งคนั (Complete Built-
Up:CBU) 
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2) การกาํหนดสัดส่วนการใชช้ิ้นส่วนรถยนตท่ี์ผลิตในประเทศขั้นตํ่า (Local Content Requirements) ซ่ึงเร่ิมมีผลบงัคบัใช้
ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2518 และต่อมาทางการไทยไดมี้การปรับเพ่ิมสัดส่วน Local Content ในการผลิตรถยนตใ์นประเทศมา
เป็นลาํดบั จนในปี 2559 การผลิตรถยนตใ์นไทยมีสัดส่วน Local Content สูงกวา่ 80% ของมูลค่าช้ินส่วนท่ีใชใ้นการ
ผลิตรถยนต ์ 

3) ส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศเพ่ือใหเ้กิดการถ่ายทอดทางเทคโนโลยจีากบริษทัต่างชาติสู่บริษทัสัญชาติไทย ซ่ึงผล
จากนโยบายขา้งตน้ทาํให้เกิดการขยายการลงทุนอุตสาหกรรมการผลิตช้ินส่วนฯ ในไทยอยา่งต่อเน่ืองและมีผลให้
อุตสาหกรรมรถยนตข์องไทยมีห่วงโซ่อุปทานท่ีเขม็แขง็ข้ึนเป็นลาํดบัช่วยสนบัสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมการ
ผลิตรถยนต์ในประเทศไทย โดยเฉพาะการขยายการลงทุนของบริษทัรถยนต์สัญชาติญ่ีปุ่นท่ีเขา้มาลงทุนในไทย
เพ่ิมข้ึนมากนับจากปี 2530 หลงัจากเกิดเหตุการณ์ Plaza Accord ซ่ึงในช่วงเวลานั้นเงินเยนแข็งค่าจนบริษทัสัญชาติ
ญ่ีปุ่นตอ้งยา้ยฐานการผลิตมายงัไทยเพ่ือลดตน้ทุนการผลิตและรักษาความได้เปรียบในการแข่งขนัประกอบกับ
ภายหลงัเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในไทยปี 2540 ทางการไทยมีนโยบายผ่อนปรนให้ต่างชาติเขา้มาถือหุ้นในกิจการไทย 
พร้อมทั้งกาํหนดแผนพฒันาอุตสาหกรรมยานยนตข์องประเทศ โดยตั้งเป้าใหอุ้ตสาหกรรมรถยนตใ์นไทยมุ่งสู่การเป็น
ศูนยก์ลางการผลิตรถยนต์ของภูมิภาคเอเซีย (Detroit of Asia) ทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงโครงสร้างอุตสาหกรรม
รถยนต์อยา่งเห็นไดช้ดัตลอดสองทศวรรษท่ีผ่านมา โดยปริมาณการผลิตรถยนตเ์พ่ิมข้ึนจาก 0.36 ลา้นคนัในปี 2540 
เป็น 1.94 ล้านคนัในปี 2559 หรือขยายตัว 10.2% (CAGR) และมีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างตลาดโดยเน้นตลาด
ส่งออกเพิ่มข้ึนเป็นลาํดบั นับจากปี 2551 เป็นตน้มาปริมาณการส่งออกรถยนตข์องไทยมีจาํนวนมากกวา่ปริมาณการ
จาํหน่ายในประเทศ (ไม่รวมปี 2555-2556 ท่ีมีโครงการรถคนัแรกเพ่ือกระตุน้ตลาดในประเทศ) 

สถานการณ์ท่ีผา่นมา 
ในช่วง 5 ปีท่ีผา่นมา ภาวะอุตสาหกรรมรถยนตข์องไทยค่อนขา้งผนัผวนโดยเฉพาะจากการท่ีรัฐบาลมีมาตรการกระตุน้

เศรษฐกิจผา่น “โครงการรถคนัแรก” ในปี 2555-2556 มีผลให้ตลาดรถยนตใ์นประเทศเติบโตอยา่งมากในช่วงเวลาดงักล่าวโดย
ยอดจาํหน่ายรถยนต์สูงถึง 1.4 ลา้นคนั และ 1.3 ลา้นคนัในปี 2555 และ 2556 ตามลาํดบั (เทียบกบัเฉล่ียในปี 2550-2554 ท่ีมี
ยอดขายเฉล่ียปีละ 0.7-0.75 ลา้นคนั) ประกอบกบัการส่งออกรถยนตย์งัคงขยายตวัต่อเน่ืองจากการส่งออก Eco-car ตามเง่ือนไข
ของโครงการส่งเสริมการลงทุนของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) มีผลให้ยอดส่งออกรถยนตเ์พ่ิมข้ึนเป็นกวา่ 1 ลา้น
คันนับตั้ งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา และปริมาณการผลิตรถยนต์ของไทยในช่วงเวลาดังกล่าวเพ่ิมข้ึนมากและมีระดับสูงเป็น
ประวติัการณ์ท่ี 2.46 ลา้นคนั ในปี 2556 อยา่งไรก็ตาม ในปี 2557-2559 การผลิตรถยนตข์องไทยลดลงมาอยูท่ี่ 2 ลา้นคนั โดยมี
สาเหตุหลกัจาการทรุดตวัรุนแรงของตลาดรถยนตใ์นประเทศหลงัส้ินสุดโครงการรถคนัแรกท่ีเป็นการดึงอุปสงค ์(Demend) ใน
อนาคต หรือความตอ้งการซ้ือรถยนตใ์นระยะ 3-4 ปีล่วงหนา้มารวมไวภ้ายในช่วงระยะเวลาโครงการฯ โดยยอดจาํหน่ายรถยนต์
ลดลงมาอยู่ท่ีประมาณ 0.7-0.8 ลา้นคนัต่อปี และตลาดรถยนต์ภายในประเทศมีภาวะการแข่งขนัรุ่นแรง เห็นไดจ้ากส่วนแบ่ง
การตลาดของค่ายรถยนตมี์การเปล่ียนแปลงอยา่งมาก โดย Toyota มีส่วนแบ่งทางการตลาดในประเทศลดลงอยา่งมีนยัยะ สวน
ทางกบัค่ายรถยนตอ่ื์น ๆ ไดแ้ก่ Isuzu, Honda, Mitsubishi และ Nissan ท่ีมีส่วนแบ่งตลาดเพ่ิมข้ึน หลงัมีการเปิดตวัรถยนตโ์มเดล
ใหม่ๆ ทั้ง Eco-car และ SUV เขา้มาแข่งขนัในตลาด 

 
แนวโนม้อุตสาหกรรม 
อุตสาหกรรมรถยนตข์องไทยในปี 2560-2562 จะมีทิศทางดีข้ึน อานิสงส์จากการจาํหน่ายรถยนต์ท่ีคาดว่าจะกลบัมา

เติบโตทั้งตลาดในประเทศและตลาดส่งออก โดยในปี 2560 คาดวา่จะมีปริมาณการผลิตอยูท่ี่ 1.89-1.92 ลา้นคนั หรือลดลง 1-3% 
YoY ก่อนท่ีจะขยายตวัเร่งข้ึนในปี 2561 ในอตัรา 4-6% YoY หรือมีปริมาณการผลิตอยู่ท่ี 1.98-2.02 ลา้นคนั และในปี 2562 
ขยายตวั 3-5% YoY มียอดผลิตท่ี 2.06-2.10 ลา้นคนั 
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 บริษทัฯ ไดด้าํเนินการก่อสร้างโรงงานร่วมทุนแห่งใหม่ในประเทศกมัพูชาเม่ือ 15 กรกฎาคม 2558 โดยโรงงานแห่งน้ี
เป็นโรงงานตดัเยบ็เบาะรถยนต์ มูลค่า 250 ลา้นบาทตั้งอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษปอยเปต นิคมอุตสาหกรรม Sanco SEZ ซ่ึง
บริษทัถือหุน้ในสัดส่วน 25% ร่วมกบั บริษทั เอน็เอชเค สปริง จาํกดั (ประเทศไทย) โดยบริษทัตั้งเป้าท่ีจะขยายกาํลงัการผลิตให้
สูงกวา่ 1 ลา้นคนัต่อปีภายใน 2562 
 โรงงานเบาะรถยนตแ์ห่งน้ีตั้งอยูใ่นเขตเศรษฐกิจพิเศษปอยเปต ห่างจากชายแดนไทย-กมัพชูา เพียง 6 กิโลเมตรเท่านั้น 
ทาํให้สะดวกมากในการส่งกลบัเขา้มาในประเทศไทย และเหมาะท่ีจะส่งออกไปยงัต่างประเทศอีกดว้ย ซ่ึงเรามีแผนท่ีจะพฒันา
กาํลงัการผลิตร่วมกบัพนัธมิตรรายอ่ืนอยา่งต่อเน่ือง 
 
            ภาวะการณ์แข่งขนั 

 เน่ืองจากในปัจจุบนั ตลาดแรงงานในประเทศจีนและเวยีดนามมีอตัราค่าจา้งท่ีถูกกวา่ในประเทศไทยส่งผลใหสิ้นคา้
ราคาถูกจากประเทศดงักล่าวไดเ้ขา้มาแข่งขนัในตลาดโลกเพิ่มมากข้ึนในหลายอุตสาหกรรม และธุรกิจฟอกหนงัก็เป็นอีกหน่ึง
ธุรกิจท่ีไดรั้บผลกระทบจากสินคา้ราคาถูกจากประเทศจีนเช่นกนั ไม่วา่จะเป็น เฟอร์นิเจอร์หนงั  หนงัสัตวฟ์อก  เคร่ืองหนงัต่างๆ 
ทาํใหก้ารดาํเนินธุรกิจในปัจจุบนัมีความยากลาํบากเพิ่มมากข้ึน และบริษทัส่วนใหญ่ไดห้นัมาใชก้ลยทุธ์ดา้นราคาในการแข่งขนั
เพ่ิมมากข้ึน  ทาํใหอ้ตัรากาํไรลดลง ซ่ึงผลกระทบดงักล่าวบริษทัในฐานะผูผ้ลิตหนงัฟอก เฟอร์นิเจอร์หนงั และของเล่นสัตวเ์ล้ียง 
ก็ไดรั้บผลกระทบดว้ยเช่นกนั ทาํให้บริษทัมีการทบทวนนโยบายการดาํเนินธุรกิจใหม่ โดยหันไปพฒันาและผลิตเบาะหนัง
สาํหรับรถยนตแ์ละเคร่ืองตกแต่งท่ีทาํมาจากหนงัซ่ึงเป็นสินคา้ท่ีตอ้งใชค้วามชาํนาญในการผลิตและสินคา้มีคุณภาพท่ีสูงข้ึน เพ่ือ
เป็นการสร้างความแตกต่างให้กบัตวัสินคา้ของบริษทั และยงัสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมและอตัรากาํไรท่ีสูงข้ึนให้กบัสินคา้ของ
บริษทัดว้ยประกอบกบัการแข่งขนัในธุรกิจเบาะหนังสําหรับรถยนตน้ี์ยงัไม่รุนแรงมากนัก เน่ืองจากเป็นสินคา้ท่ีตอ้งใชค้วาม
ชาํนาญในการผลิต และมีมาตรฐานในเร่ืองของคุณภาพท่ีค่อนขา้งสูงและตอ้งใชเ้วลานานก่อนท่ีลูกคา้จะยอมรับในคุณภาพ
สินคา้ของบริษทั แต่หากว่าบริษทัสามารถพฒันาสินคา้ให้มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นท่ียอมรับของบริษทัผูผ้ลิตรถยนตแ์ละ
ไดรั้บความไวว้างใจให้เป็นผูผ้ลิตเบาะหนังและช้ินส่วนหนังสําหรับรถยนต์ให้กบับริษทัผลิตรถยนต์แลว้ โอกาสท่ีลูกคา้จะ
เปล่ียนไปใชผู้ผ้ลิตเบาะหนงัรายอ่ืนก็เป็นไปไดย้าก เน่ืองจากการท่ีบริษทัผลิตรถยนตจ์ะเปล่ียนผูผ้ลิตสินคา้ในแต่ละคร้ังนั้นจะ
ใชเ้วลาค่อนขา้งมากเพราะตอ้งทาํการตรวจสอบคุณภาพสินคา้และมาตรฐานการผลิต เพ่ือให้เกิดความมัน่ใจว่าบริษทันั้นๆ
สามารถผลิตสินคา้ให้ไดต้ามความตอ้งการ ทาํใหผู้ท่ี้สามารถเขา้มาแข่งขนัในอุตสาหกรรมน้ีมีไม่มากนกั บริษทั ในฐานะท่ีเป็น
ผูผ้ลิตเบาะหนงั และช้ินส่วนหนงัสาํหรับรถยนตร์ายใหญ่ของประเทศกใ็ชร้ะยะเวลานานพอสมควรในการท่ีจะผลิตสินคา้ใหไ้ด้
คุณภาพ และมีมาตรฐานเป็นท่ีไวว้างใจของลูกคา้ท่ีเป็นบริษทัผลิตรถยนตท์ั้งของประเทศญ่ีปุ่น และสหรัฐอเมริกา ทั้งน้ีสถานะ
ของบริษทัในอุตสาหกรรมการผลิตเบาะหนังและช้ินส่วนหนังสําหรับรถยนต์จะมีอยู่ 2 สถานะ คือ Tier 1 และ Tier 2 ซ่ึงมี
สถานะแตกต่างกนักคื็อ  

 Tier 1  คือ การท่ีบริษทัมีสถานะเป็นผูผ้ลิตเบาะหนงัและช้ินส่วนหนงัสําหรับรถยนตส่์งมอบให้กบับริษทัผูผ้ลิต
รถยนตโ์ดยตรง ดงันั้น หากเป็นในกรณีน้ี ลกูคา้ของบริษทักจ็ะไดแ้ก่ บริษทัผูผ้ลิตรถยนตต่์างๆ 

 Tier 2  คือ การท่ีบริษทัมีสถานะเป็นผูผ้ลิตเบาะหนงัและช้ินส่วนหนังสําหรับรถยนตส่์งมอบให้แก่บริษทัท่ีเป็น
ผูผ้ลิตเบาะหนังและช้ินส่วนหนังสําหรับรถยนต์ให้กบับริษทัผูผ้ลิตรถยนต์อีกต่อหน่ึง ไม่ไดเ้ป็นการผลิตให้
โดยตรง ดงันั้นลูกคา้ของบริษทัในกรณีน้ี จะไดแ้ก่ บริษทัท่ีเป็นตวัแทนผลิตเบาะหนงัและช้ินส่วนหนังสําหรับ
รถยนตใ์หก้บับริษทัผูผ้ลิตรถยนต ์

โดยในปัจจุบนัการผลิตเบาะหนงัและช้ินส่วนหนงัสาํหรับรถยนตเ์กือบทั้งหมดของบริษทัจะทาํการผลิตใหก้บับริษทัท่ี
เป็นผูผ้ลิตเบาะรถยนต์เพ่ือจาํหน่ายให้กบับริษทัผูผ้ลิตรถยนต์ต่างๆอีกต่อหน่ึง (ไม่ไดเ้ป็นการผลิตให้กบับริษทัผลิตรถยนต์
โดยตรง) ยกเวน้การผลิตเบาะหนงัและช้ินส่วนหนงัสาํหรับรถยนตใ์หก้บั ฮอนดา้ ซ่ึงบริษทัมีสถานะเป็น Tier 1 
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ทั้งน้ี เน่ืองจากบริษทัเป็นผูผ้ลิตและจาํหน่ายให้กบัลูกคา้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทาํให้คู่แข่งขนัทางธุรกิจของ
บริษทัมีทั้งในส่วนของ บริษทัในประเทศ และต่างประเทศ โดยคู่แข่งขนัภายในประเทศไดแ้ก่ บริษทั Eagle Ottawa  และ บริษทั 
อินเตอร์ไฮด์ จาํกดั (มหาชน) สําหรับตลาดต่างประเทศไดแ้ก่ บริษทั Eagle Otiawa,  บริษทั  Midori Anzen,  บริษทั Hokuyo 
และ บริษทั Garden Stage ซ่ึงมีขนาดใหญ่กว่าบริษทั ทาํให้ศกัยภาพการแข่งขนัของบริษทักบัคู่แข่งในตลาดโลกยงัเป็นรองคู่ 
แข่งอยู ่  อยา่งไรก็ตาม บริษทัยงัคงผลิตสินคา้ประเภทอ่ืนของบริษทัต่อไป แมว้่าจะมีการแข่งขนัดา้นราคาสูง แต่เพ่ือเป็นการ
รักษาฐานลูกคา้เดิมซ่ึงดาํเนินธุรกิจกบับริษทัมานานแลว้รวมทั้งยงัเป็นการกระจายแหล่งท่ีมาของรายไดข้องบริษทัอีกทางหน่ึง 
หากวา่ในอนาคตอุตสาหกรรมรถยนตมี์อตัราการเติบโตท่ีลดลงและมีการแข่งขนัท่ีสูงข้ึน 

 
        ศกัยภาพการแข่งขนั 

เน่ืองจากบริษทัเป็นผูผ้ลิตและประกอบธุรกิจฟอกหนังมาเป็นเวลานานกว่า 46 ปี ส่งผลทาํให้บริษทัมีประสบการณ์
และความเช่ียวชาญสามารถผลิตหนงัสัตวฟ์อกซ่ึงเป็นวตัถุดิบเร่ิมตน้ในการผลิตสินคา้ประเภทอ่ืนของบริษทัใหมี้คุณภาพและได้
มาตรฐานตามความตอ้งการของลูกคา้ ซ่ึงจากการท่ีบริษทัเป็นผูผ้ลิตวตัถุดิบเร่ิมตน้ในการผลิตสินคา้ของบริษทัเอง ทาํใหบ้ริษทั
สามารถควบคุมคุณภาพสินคา้ และตน้ทุนในการผลิตสินคา้ของบริษทัไดดี้ยิ่งข้ึน ประกอบกบัช่ือเสียงในอดีตท่ีผ่านมาของ
บริษทัเป็นท่ียอมรับของลูกคา้และมีความสัมพนัธ์อนัดีกบัลูกคา้ทาํให้สินคา้ของบริษทัสามารถแข่งขนักบัผูป้ระกอบการอ่ืนได ้
โดยเฉพาะอยา่ งยิ่งสินคา้เบาะหนังรถยนต์ซ่ึงเป็นสินคา้ท่ีสร้างรายไดห้ลกัให้กบับริษทัและเป็นสินคา้ท่ีตอ้งการคุณภาพและ
มาตรฐานในการผลิตท่ีสูง ดงันั้นจึงเป็นการยากท่ีผูผ้ลิตเบาะหนังรถยนต์รายหน่ึงรายใดจะไดรั้บความเช่ือถือและไวว้างใจให้
เป็นผูผ้ลิตเบาะหนงัให้กบัผูผ้ลิตรถยนตต่์างๆ ซ่ึงในส่วนของบริษทันั้น ในปัจจุบนัคุณภาพสินคา้ของบริษทัเป็นท่ียอมรับของ
ลูกคา้ ซ่ึงไดแ้ก่ บริษทัผูผ้ลิตรถยนตข์องญ่ีปุ่น และอเมริกา และบริษทัผูผ้ลิตเบาะรถยนตใ์ห้กบัผูผ้ลิตรถยนตต่์างๆไดใ้ห้ความ
ไวว้างใจและยอมรับในคุณภาพสินคา้ของบริษทัทาํให้โอกาสท่ีบริษทัจะสูญเสียลูกคา้กลุ่มอุตสาหกรรมรถยนตไ์ปให้กบัคู่แข่ง
นั้นเป็นไปไดย้ากเน่ืองจากหากบริษทัผูผ้ลิตเหล่านั้นตอ้งการจะเปล่ียนแหล่งวตัถุดิบใหม่จะตอ้งมีการตรวจสอบคุณภาพสินคา้
เป็นอยา่งดีและตอ้งใชร้ะยะเวลานานพอสมควรจึงจะไวว้างใจและมีค่าใชจ่้ายเกิดข้ึนเป็นจาํนวนมาก ดว้ยเหตุผลดงักล่าวโดย
ปกติแลว้บริษทัผูผ้ลิตเบาะรถยนต์ให้กบัผูผ้ลิตรถยนต์ต่างๆ หรือบริษทัผูผ้ลิตรถยนต์ ไม่นิยมท่ีจะเปล่ียนผูจ้าํหน่ายวตัถุดิบ
บ่อยคร้ังนกั 

 

 การจัดหาผลติภัณฑ์กลุ่มผลติภัณฑ์หนัง 
 นโยบายการผลติ 

        -  เลือกใชว้ตัถุดิบท่ีสามารถจดัหาไดใ้นกลุ่มประเทศเอเชีย และประเทศใกลเ้คียง เช่น ออสเตรเลีย 
        -  ลดความสูญเสีย เพ่ิมประสิทธิผลการผลิต เพ่ือส่งมอบสินคา้คุณภาพและตรงเวลาใหก้บัลูกคา้ 

 กาํลงัการผลติ 
       -  ผลิตภณัฑห์นงัสตัวฟ์อก    2,000,000    ตร.ฟุต/เดือน 
       -  ผลิตภณัฑข์องเล่นสัตวเ์ล้ียง    
          กาํลงัการผลิต ผลิตภณัฑ ์Rawhide กระดูกผกู 40 ตนั/เดือน, กระดูกอดั 50 ตนั/เดือน และผลิตภณัฑ ์
          Munchy 40 ตนั/เดือน 
       -  ผลิตภณัฑเ์ฟอร์นิเจอร์หนงั    20     คอนเทนเนอร์/เดือน 
       -  ผลิตภณัฑเ์บาะหนงัและช้ินส่วนหนงัสาํหรับรถยนต ์ 24,000    คนั/เดือน 

 วตัถุดบิทีสํ่าคญัต่อการผลติ 
  สาขาฟอกหนงั  : วตัถุดิบท่ีสําคญัต่อการผลิต  คือ หนงัโค-กระบือและเคมีภณัฑ ์โดยมีแหล่งท่ีมาทั้งในและ
ต่างประเทศซ่ึงไม่มีปัญหาในการจดัหาวตัถุดิบ   โดยวตัถุดิบหนงัมีปัจจยัท่ีสาํคญั คือ ราคา และแหล่งวตัถุดิบท่ีน่าเช่ือถือทั้ง
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ในดา้นของคุณภาพและนํ้ าหนัก  จาํนวนผูจ้าํหน่ายวตัถุดิบนั้นมีอยู่มากมายทัว่โลก โดยวตัถุดิบหนังส่วนใหญ่จะซ้ือกบั
ผูผ้ลิตหนงัเคม็ท่ีมีโรงงานฆ่าสัตวเ์อง หรือโรงงานท่ีซ้ือหนงัดิบมาหมกัเกลือ หรือดองเกลือเอง  ซ่ึงมีอยูป่ระมาณ 6 ราย ใน
ส่วนของเคมีภณัฑมี์อยูป่ระมาณ 19 ราย 
  สาขาของเล่นสัตวเ์ล้ียง  : วตัถุดิบท่ีสาํคญัต่อการผลิต กาวววั และ กาวควายท่ีนาํเขา้จากต่างประเทศ และใน
ประเทศ รวมทั้งการแปรรูปวตัถุดิบหนงัหมูท่ีนาํมาประยกุตใ์ชแ้ทน (ตวั, ไส้, เปลือก, บด) ใหไ้ดค้รบทุกกระบวนการ 
 

 สัดส่วนการซ้ือวตัถุดบิ 
 สาขาฟอกหนัง 

        หนงัโค  : นาํเขา้ 95% จากออสเตรเลีย, อเมริกา, ชิลี, เวยีดนาม  
    : ในประเทศ 5%  
        เคมีภณัฑ ์ : นาํเขา้ 90% จากสิงคโปร์, เยอรมนั, จีน, อินเดีย, เซาทแ์อฟริกา, อิตาล่ี 
     ในประเทศ 10% 
  สาขาของเล่นสัตว์เลีย้ง 
        สัดส่วนการซ้ือวตัถุดิบ จากโรงฟอกหนงัของบริษทัฯ เอง  

 สัญญาซ้ือ – ขาย 
  หนงัโค-กระบือ : เป็นสัญญาท่ีไม่มีการผกูมดัอายขุองสัญญา จองปริมาณไดแ้ต่ไม่ยนืราคา ราคา
     ตามสภาวะเศรษฐกิจโลกแต่จะระบุเร่ืองคุณภาพของเกรดสินคา้,ขนาด ปริมาณ 
     เง่ือนไขเวลาการส่งมอบ 
 เคมีภณัฑ ์ : กาํหนดเร่ืองคุณภาพของสินคา้ และการส่งมอบ ราคาเจรจาตั้งแต่เบ้ืองตน้ และ

   การยนืราคาของเคมีภณัฑจ์ะอยูร่ะหวา่ง 1 ปี 
 ปัญหาการขาดแคลนวตัถุดบิ 

  ท่ีผ่านมาบริษทั ไม่เคยประสบปัญหาการขาดแคลนเคมีภณัฑ์แต่อย่างใด  แต่ในส่วนของหนังโค-กระบือ     
จะมีปัญหาบา้งจากความผนัผวนในเร่ืองของราคาอนัเน่ืองมาจาก  Demand/Supply  ตามฤดูกาล หรือโรคระบาดในสัตว ์เป็น
ตน้ สาํหรับของเล่นสัตวเ์ล้ียง กาวววั และกาวควายท่ีใชใ้นปัจจุบนัมีปริมาณลดลง จึงมีความจาํเป็นท่ีตอ้งนาํวตัถุดิบหนงัหมู
มาแปรรูปกระบวนการผลิตทดแทน 

 ผู้จัดจําหน่าย 
  บริษทัไม่มีการซ้ือสินคา้จากผูจ้ดัจาํหน่ายรายใดเกิน 30% ของยอดซ้ือวตัถุดิบรวมทั้งน้ีโดยส่วนใหญ่จะเป็น 
การซ้ือเฉล่ียกนัไป เพ่ือรักษาผูจ้ดัจาํหน่ายไวร้ะดบัหน่ึง  และเป็นการกระจายความเส่ียงในเร่ืองการจดัหาวตัถุดิบของบริษทั  
แต่ทั้งน้ีบริษทัจะดูเร่ืองของราคา คุณภาพ และความตรงต่อเวลาในการส่งมอบดว้ย ประกอบกบัผูจ้ดัจาํหน่ายท่ีบริษทัซ้ือ
วตัถุดิบดว้ยนั้น จะมีความสัมพนัธ์อนัดีกบัผูบ้ริหารของบริษทั เน่ืองจากทาํการซ้ือขายกนัมาเป็นเวลานานทาํให้ท่ีผา่นมาใน
อดีตบริษทัไม่เคยประสบปัญหาเร่ืองขาดแคลนวตัถุดิบ  

 ความเป็นไปได้ทีจ่ะมสิีนค้าทดแทน 
  ตลาดสินคา้ในปัจจุบนั  ยงัไม่มีสินคา้ตวัใดสามารถทดแทนสินคา้ท่ีเป็นหนงัแทไ้ด ้ ถึงแมใ้นปัจจุบนัจะมีการ
พฒันาเร่ือง  PVC SOLE  ให้เขา้มาแทนท่ี  แต่ก็ไม่สามารถทดแทนได ้ เน่ืองจากคุณสมบติัของตวัสินคา้เองท่ีมีความเป็น
ธรรมชาติ เช่น คุณภาพสวยงาม, ทนทาน, อายกุารใชง้านคงทน, ทาํความสะอาดง่าย เป็นตน้ 
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 ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
  ปัจจยัสําคญัของโรงงานฟอกหนัง  คือ นํ้ าเสีย  โดยนํ้ าเสียจากกระบวนการผลิต  จะไดรั้บการบาํบดัก่อน
ปล่อยท้ิง  โดยผา่นระบบบาํบดันํ้าเสียกลางท่ีบริษทัตั้งอยู ่ ในท่ีน้ีคือ  เขตอุตสาหกรรมฟอกหนงั  กม.30  และกากโครเมียมท่ี
ไดรั้บจากกระบวนการบาํบดัจะถูกแยกออก  และนาํไปฝังกลบท่ีศูนยค์วบคุมมลพิษ   นอกจากน้ี  วตัถุดิบท่ีเหลือใช ้ ไดแ้ก่ 
เศษหนัง  สามารถขายได้ทั้ งหมด อย่างไรก็ตามปัจจุบันบริษัทได้มีการผลิตหนัง Chrome-free เพ่ือลดผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม 
 

2.2 กลุ่มธุรกจิพลงังาน  

ซ่ึงประกอบดว้ยผลิตภณัฑ ์2 ประเภท คือ 1.กิจการส่งออกช้ินไมส้ับ และ 2.ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังาน
ทดแทน  

 ลกัษณะผลติภณัฑ์ 

  กลุ่มธุรกจิพลงังาน 

 ในปีท่ีผ่านมาบริษทัสนใจในธุรกิจพลงังานทดแทนและไดท้าํการศึกษาหลายโครงการ เช่น พลงังานไฟฟ้าจากขยะ, 
พลงังานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย,์ พลงังานไฟฟ้าเช้ือเพลิงชีวมวล ฯลฯ และเห็นว่าการลงทุนในธุรกิจพลงังานมีการเติบโตอยา่ง
ต่อเน่ืองและมัน่คงเป็นการสร้างรายไดท่ี้มีเสถียรภาพแบบต่อเน่ืองช่วยกระจายความเส่ียงจากธุรกิจอุตสาหกรรมฟอกหนัง
สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมและผลตอบแทนในระยะยาว ซ่ึงถา้ศึกษาแลว้มีความเป็นไปไดก้็จะเดินหนา้ทาํธุรกิจน้ีเพ่ือสร้างรายได้
ใหก้บับริษทัต่อไป  
 โดยเม่ือสิงหาคม 2559 ท่ีผ่านมา บริษทัไดจ้ดัโครงสร้างและการบริหารงานของบริษทัในกลุ่มพลงังานแยกออกจาก
บริษทัชยัวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) เน่ืองจากธุรกิจดา้นพลงังานน้ีมีการบริหารงานท่ีแตกต่างไปจากธุรกิจเดิมของ
บริษทั ซ่ึงการลงทุนจะเน้นการลงทุนโดยร่วมกบัพนัธมิตรท่ีมีความชาํนาญในพลงังานทดแทนแต่ละประเภท  และลงทุนใน
บริษทัท่ีสามารถพฒันาและต่อยอดธุรกิจเพ่ือเป็นฐานการผลิตเช้ือเพลิงให้แก่บริษทัท่ีประกอบกิจการผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าใน
อนาคต   ทั้ งน้ีการส่งออกช้ินไม้สับในกลุ่มธุรกิจพลงังานในปี 2559 เป็นการเร่ิมตน้ธุรกิจในกลุ่มพลงังานโดยการร่วมกับ
พนัธมิตรท่ีมีการรับซ้ือไมย้คูาลิปตสัจากเกษตรกรโดยตรงและนาํมาผ่านการผลิตโดยปอกและขายช้ินไมส้ับให้แก่บริษทัเพ่ีอ
ส่งออกให้แก่ลูกคา้ท่ีผลิตกระดาษ ซ่ึงความตอ้งการของลูกคา้ในกลุ่มประเทศจีนและญ่ีปุ่นมีความตอ้งการช้ินไมส้ับเพ่ีอผลิต
กระดาษจาํนวนมาก  ดงันั้นราคาในการส่งออกช้ินไมส้ับจึงข้ึนอยูก่บัคุณภาพของช้ินไมส้ับและอตัราแลกเปล่ียนในช่วงเวลา 
นั้น ๆ    นอกจากน้ีผลิตภณัฑพ์ลอยไดข้องช้ินไมส้ับคือเปลือกไม ้สามารถนาํมาเป็นเช้ือเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าชีวมวลได้
ต่อไป  
 1.   ธุรกิจส่งออกช้ินไม้สับ  -  ในปี 2559 บริษทัมีรายไดจ้ากกลุ่มธุรกิจพลงังานจาก บริษทั ชยัวฒันาเอ็กพอร์ตจาํกดั ซ่ึง
  ประกอบกิจการส่งออกช้ินไมส้ับเท่านั้น  โดย บริษทัเขา้ร่วมลงทุนกบับริษทั แกว้ลาํดวน กรุ๊ป จาํกดั ดาํเนินธุรกิจ
  เก่ียวกบัการผลิต และจาํหน่ายช้ินไมส้ับจากไมย้คูาลลิปตสั ซ่ึงเปลือกไมท่ี้เหลือจากกระบวนการผลิต สามารถนาํไปใช้
  เป็นเช้ือเพลิงสาํหรับโรงไฟฟ้าชีวมวลได ้โดยเป็นการดาํเนินธุรกิจส่งออกช้ินไมส้ับจากไมย้คูาลิปตสัไปยงัต่างประเทศ 
  ไดแ้ก่ ประเทศญ่ีปุ่น จีน  เป็นตน้ และกลุ่มลูกคา้ส่วนใหญ่เป็นประเภทโรงงานผลิตเยื่อกระดาษ  นอกจากนั้น บริษทั
  ไดก้าํหนดเป้าหมายทางธุรกิจทั้งในระยะสั้น และระยะยาวสาํหรับการดาํเนินการโครงการดงักล่าวโดยนาํผลพลอยได้
  จากกระบวนการผลิตช้ืนไมส้ับจากไมย้คูาลิปตสัซ่ึงกคื็อเปลือกไม ้และเศษไม ้ เศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตร มาเป็น
  เช้ือเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้าจากเศษไม ้และไมส้ับ ขนาด 9.5 เมกะวตัต ์มีวตัถุประสงคเ์พ่ือทาํการพฒันาระบบการผลิต
  ไฟฟ้าจากเศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตร อน่ึง โครงการน้ีเป็นโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียนขนาดเล็ก
  มาก (Very Small Power Producer : VSPP) ไฟฟ้าท่ีโครงการผลิตได้จะส่งเข้าเครือข่ายสายส่งของการไฟฟ้าส่วน
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  ภูมิภาค (กฟภ.) การดาํเนินงานของโครงการน้ีเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลท่ีให้การส่งเสริมให้มีผูผ้ลิตไฟฟ้า 
  พลงังานหมุนเวียนขนาดเล็กมาก (VSPP) เขา้มามีส่วนร่วมในการผลิตไฟฟ้า  และส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากร
  ภายในประเทศอยา่งมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน อีกทั้งยงัลดการพึ่งพาการผลิตไฟฟ้าจากเช้ือเพลิงเชิงพาณิชย ์(เช้ือเพลิง
  ฟอสซิลต่างๆ)  และทดแทนการผลิตไฟฟ้าท่ีใชเ้ช้ือเพลิงจากถ่านหิน ซ่ึงมีส่วนทาํให้เกิดภาวะโลกร้อน  นอกจากน้ียงั
  เป็นการนาํวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรไปใชก่้อใหเ้กิดประโยชน์ท่ีช่วยลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม สร้างรายไดใ้หก้บั
  ชาวบา้นในชุมชนจากการจดัเก็บและจาํหน่ายเศษวสัดุเหลือใช ้ตลอดจนสร้างความมัน่คงดา้นพลงังานให้กบัชุมชน  
  นอกจากนั้นทางบริษทัไดต้ั้งเป้าหมายทางธุรกิจไว ้เพ่ือจะไดส้ามารถดาํเนินกิจการให้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึง
  ประกอบไปดว้ย 

- เป้าหมายระยะสั้ น คือ มุ่งเน้นพฒันาเทคโนโลยีพลงังานชีวมวลท่ีมีศกัยภาพ สามารถผลิตและจาํหน่าย
กระแสไฟฟ้าใหแ้ก่ กฟภ. ภายใตส้ัญญาซ้ือขายไฟฟ้าระยะยาว (Power Purchase Agreement: PPA) กบัผูผ้ลิต
ไฟฟ้าขนาดเลก็ (Very Small Power Producer: VSPP) 

- เป้าหมายระยะกลาง คือ การพฒันาเทคโนโลยพีลงังานทดแทนใหม่ๆ ให้มีความคุม้ค่าทางเศรษฐศาสตร์เพ่ิม
สูงข้ึน รวมถึงการใชเ้ทคโนโลยใีหม่เพ่ือนาํไปสู่การสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัการผลิตพลงังานทดแทนระดบั
ชุมชน 

- เป้าหมายระยะยาว คือ การพฒันาเทคโนโลยีพลงังานทดแทนใหม่ๆ ท่ีมีความคุม้ค่าทางเศรษฐศาสตร์ ไปสู่
ตลาดส่งออกเช้ือเพลิงชีวมวลและการส่งออกเทคโนโลยพีลงังานทดแทนในภมิูภาคอาเซียน 

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษทั ชัยวฒันา เอ็กพอร์ต จาํกดั มีมติให้ยกเลิกการทาํธุรกรรมต่าง ๆ ของบริษทั  
เน่ืองจากการประกอบธุรกิจส่งออกช้ินไมส้ับท่ีผ่านมามีการแข่งขนักนัอยา่งมาก และปัจจุบนัค่าเงินบาทแขง็ค่าข้ึน 
และปริมาณไมย้คูาท่ีออกสู่ตลาดเป็นจาํนวนมาก ทาํให้มีราคาชิพยคูาท่ีส่งออกปรับราคาลดลงค่อนขา้งรุนแรง จาก
ราคาเฉล่ียท่ี 134 – 135 เหรียญต่อ BDT ปรับลดลงเหลือ 122 – 125 เหรียญต่อ BDT ประกอบกบัมีปัญหาเร่ืองบริษทั 
แกว้ลาํดวน กรุ๊ป จาํกดั คา้งชาํระเงินมดัจาํค่าสินคา้ ซ่ึงอยูร่ะหวา่งการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน อีกทั้งค่าเงินบาทปรับตวั
แขง็ค่าข้ึนเม่ือเทียบกบัเงินดอลล่าร์สหรัฐส่งผลใหมี้ผลประกอบการขาดทุนอยา่งต่อเน่ือง จึงเห็นควรวา่หากบริษทัยงั
ทาํธุรกรรมต่าง ๆ ต่อไป จะทาํใหมี้ผลต่อการประกอบการจึงใหย้กเลิกการทาํธุรกรรมต่าง ๆ ทั้งหมดก่อน  หากแกไ้ข
ปัญหาดงักล่าวแลว้เสร็จจึงจะพิจารณาในการเร่ิมทาํธุรกรรมต่าง ๆ ต่อไป 

 2.   ธุรกจิผลติและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน 

         ธุรกจิจําหน่ายกระแสไฟฟ้าเช้ือเพลงิชีวมวล  -  ใบปี 2559 บริษทัยอ่ยของบริษทั คือ บริษทั ชยัวฒันา กรีน จาํกดั ได ้
  ลงทุนซ้ือหุ้นจากผูถื้อหุ้นเดิมในสัดส่วนร้อยละ 100 ของบริษทัโคกเจริญ กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จาํกดั ต่อมาไดเ้ปล่ียนช่ือ
  ใหม่เป็น บริษัท กรีน เพาเวอร์ 2 จาํกัด  ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนจาํนวน 300 ล้านบาท เพ่ือดาํเนินการโครงการ
  โรงไฟฟ้าชีวมวลเป็นโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าจากเปลือกไมย้คูาลิปตสัและไมเ้บญจพรรณขนาด กําลังการผลิต  9.6 
  เมกะวตัต์และไดมี้การทาํขอ้ตกลงแกไ้ขเพ่ิมเติมตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า VSPP-PEA-042/2558 โดยเปล่ียนอตัราค่า
  ไฟฟ้าอตัราแบบ Adder เป็นอตัราแบบ Feed in Tariff (Fit) กบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เม่ือวนัท่ี 17 ตุลาคม 2559 และมี
  อายุโครงการ 15 ปี 4 เดือน นับจากวนัเร่ิมต้นซ้ือขายไฟฟ้า (COD) ทั้ งน้ีไฟฟ้าท่ีโครงการผลิตได้จะจาํหน่ายเข้า
  เครือข่ายสายส่งของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ในปริมาณพลงังานไฟฟ้าสูงสุด 8 เมกะวตัต ์ท่ีระดบัแรงดนั 22,000 
  โวลท์ มีจุดรับซ้ือไฟฟ้าอยู่ท่ีจุดติดตั้งท่ี ตาํบลศาลาลาํดวน อาํเภอเมืองสระแกว้ จังหวดัสระแกว้ โดยบริษทั กรีน 
  เพาเวอร์ 2 จาํกดั ไดท้าํสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยระบุวนัเร่ิมตน้ซ้ือขายไฟฟ้า (SCOD) ภายใน
  วนัท่ี 16 ตุลาคม 2560 และบริษทัไดรั้บใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) เม่ือวนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์ 2560 ท่ีผา่น
  มา ณ วนัท่ี 15 กนัยายน พ.ศ.2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารการรับซ้ือไฟฟ้าคร้ังท่ี 6/2560 ของการไฟฟ้าส่วน
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  ภูมิภาคมีมติเห็นชอบให้เล่ือนวนั SCOD ออกไปอีกเป็นระยะเวลา 6 เดือน นับตั้งแต่วนัท่ีครบกาํหนดในสัญญามี
  กาํหนดวนั SCODใหม่เป็นวนัท่ี 16 เมษายน 2561และเม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2561 และเร่ิมรับรู้รายไดจ้ากการจาํหน่าย
  ไฟฟ้าเชิงพาณิชยโ์ดยจะมีอตัรารับซ้ือไฟฟ้า 4.54 บาท/หน่วย ใน 8 ปีแรก หลงัจากนั้น ราคา 4.24 บาท/หน่วย 
  

ภาพวนัเปิดโรงไฟฟ้าชีวมวลอย่างเป็นทางการ 28 ม.ิย.2561 
 

 
 

ภาพถ่ายโรงงานไฟฟ้าชีวมวล ของ บริษัท กรีน เพาเวอร์ 2 จํากดั 
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ระบบการลาํเลยีงเช้ือเพลงิ 

 

ลานเกบ็เช้ือเพลงินอกอาคาร 
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อาคารเกบ็เช้ือเพลงิ 

   
  อตัราการรับซ้ือไฟฟ้าจาก กฟภ 
  โดยองคป์ระกอบของรายไดต้ามสัญญาท่ีกล่าวถึงขา้งตน้สามารถแบ่งเป็น 3 องคป์ระกอบ และมีการกาํหนด 
สมการตามท่ีกาํหนดในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า (PPA) มีรายละเอียด ดงัน้ี 
  1. อตัรารับซ้ือไฟฟ้าส่วนคงท่ี (FiT Fixed: FiTF) เป็นอตัราท่ีคิดจากตน้ทุนการก่อสร้างโรงไฟฟ้าและค่า 
ดาํเนินการและบาํรุงรักษา (O&M) ตลอดอายกุารใชง้าน โดยกาํหนดใหค้งท่ีตลอดอายกุารสนบัสนุนโครงการ 
  2. อตัรารับซ้ือไฟฟ้าส่วนแปรผนั (FiT Variables: FitV) เป็นอตัราท่ีคิดจากตน้ทุนของวตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิต 
พลงังานไฟฟ้า ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึนไปตามเวลา โดยอตัราน้ีจะเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ืองตามอตัราเงินเฟ้อขั้น 
พ้ืนฐาน(Core Inflation) สาํหรับประเภทเช้ือเพลิงชีวมวลเท่านั้น 
  3. อตัรารับซ้ือไฟฟ้าในรูปแบบพิเศษ (FiT Premium) เป็นอตัรารับซ้ือไฟฟ้าเพ่ิมเติมจากอตัรา FiT ปกติ โดย
อตัราจะแตกต่างกนัไปตามประเภทของเทคโนโลย ี(เช้ือเพลิงหมุนเวียน) และโครงการท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ีพิเศษ เช่น จงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้อตัราการรับซ้ือไฟฟ้ารูปแบบพิเศษน้ีไดรั้บการสนับสนุนเป็นระยะเวลา 8 ปี นับจากวนัท่ีจาํหน่าย
ไฟฟ้าเขา้ระบบเชิงพาณิชยแ์ลว้ 

   อตัราการรับซ้ือไฟฟ้ารวม =  FiTF + FiTV + FiTPremium (เฉพาะ 8 ปีแรกของการขายไฟฟ้า) 
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อตัรารับซ้ือไฟฟ้าในรูปแบบ FiT ทีป่ระกาศใช้ในปี 2558: สําหรับโครงการ VSPP กลุ่มพลงังานชีวมวล 
กาํลงัการผลิต (MW) FiT (บาท/หน่วย) ระยะเวลาสนบัสนุน FiT Premium (บาท/หน่วย) 

       FiTF        FiTV.2560      FiT(ก)                (ปี)              (8 ปีแรก) 
กาํลงัการผลิตติดตั้ง > 3 MW      2.39         1.85      4.24 20(ข)                    0.30 
หมายเหตุ:  (ก) อตัรา FiT สาํหรับโครงการท่ีจาํหน่ายไฟฟ้าเขา้ระบบภายในปี 2560 หลงัจากนั้น อตัรา FiTV จะเพิ่มข้ึนต่อเน่ืองตามอตัราเงินเฟ้อขั้น
พื้นฐาน (Core Inflation) สาํหรับเช้ือเพลิงชีวมวลเท่านั้น 
 (ข) โครงการมีอายสุญัญาการรับซ้ือไฟฟ้าในแบบ FiT กาํหนดไว ้20 ปี (GP2 ถูกลดทอนระยะเวลาสนบัสนุนโครงการเหลือ 15 ปี 4 เดือน) 
ท่ีมา: ประกาศคณะกรรมการกาํกบักิจการพลงังานเร่ืองการรับซ้ือไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวยีนในช่วงเปล่ียนผา่นจากแบบ Adder เป็น FiT 

 ธุรกิจจําหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์ฟาร์ม)  -  ในปี 2559 บริษทัยอ่ยของบริษทัคือ บริษทั ชยั
วฒันา กรีน เพาเวอร์ จาํกดั ไดเ้ขา้ลงทุนซ้ือหุน้เพ่ิมทุนใน บจก.บลูโซลาร์ฟาร์ม 3 ในสัดส่วนร้อยละ 49 คิดเป็นจาํนวน
หุน้ 588,000 หุ้น โดยมีทุนจดทะเบียน 120,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั 1,200,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท เพ่ือ
ดาํเนินโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์“โซลาร์ฟาร์ม” โครงการน้ีมี PPA แลว้ เลขท่ี PVF2-PEA-
051/855 เม่ือ 31 ส.ค. 59 โดย บริษทั บลูโซลาร์ฟาร์ม 3 จาํกัด ไดรั้บแต่งตั้งเป็นผูส้นับสนุนโครงการจากสหกรณ์
การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกคา้ ธ.ก.ส. สมุทรสาคร จาํกดั เขา้ทาํสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใน
ปริมาณรับซ้ือพลงังานไฟฟ้าสูงสุด 5.0 เมกะวตัต ์มีระยะเวลา 25 ปี นบัจากวนักาํหนดจ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชิงพาณิชย ์
(SCOD) คือวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2559 ปัจจุบนัไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบกิจการโรงงานจากอุตสาหกรรมจงัหวดั แลว้เม่ือ 
13 ต.ค. 59 ตามหนงัสือท่ี สค.0033(3)/11695 และไดจ้าํหน่ายไฟฟ้าเขา้สู่ระบบเชิงพาณิชยใ์ห้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
แลว้ เม่ือ 28 ธ.ค.59 โดยก่อนรับรู้รายได ้ไดผ้่านการตรวจวดัคุณภาพไฟฟ้า และสามารถรับรู้รายไดจ้ากการจาํหน่าย
ไฟฟ้าเชิงพาณิชยต์ั้งแต่วนัท่ี 9 ม.ค. 2560 

  เม่ือวนัท่ี 14 กรกฎาคม 2560 ไดรั้บอนุมติัวงเงินสินเช่ือ เพ่ือสนับสนุนโครงการเป็นจาํนวน 200 ลา้นบาท 
ระยะเวลาการกู ้11 เดือน จาก ธนาคากรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) และไดท้าํสัญญาเงินกูแ้ลว้เม่ือวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2560 

อตัราการรับซ้ือไฟฟ้าจาก กฟภ. (พลงังานแสงอาทิตย)์ 

อตัรารับซ้ือไฟฟ้าในรูปแบบ FiT ท่ีประกาศใชใ้นปี 2558 : สาํหรับโครงการ VSPP กลุ่มพลงังานธรรมชาติ 

 
กาํลงัผลิต (MW) 

 

 
FiT 

(บาท/หน่วย) 

 
ระยะเวลาสนบัสนุน 

(ปี) 

FiT Premium (บาท/หน่วย) 
สาํหรับโครงการในพ้ืนท่ี 
จงัหวดัชายแดนภาคใต*้  

(ตลอดอายโุครงการ) 
บนหลงัคา  กาํลงัผลิตติดตั้ง 0-10 kWp 6.85 25 ปี 0.50 
บนหลงัคา  กาํลงัผลิตติดตั้ง >10-250 kWp 6.40 25 ปี 0.50 
บนหลงัคา  กาํลงัผลิตติดตั้ง >250-1,000 kWp 6.01 25 ปี 0.50 
บนพ้ืนดิน  ทุกขนาด 5.66 25 ปี 0.50 
หมายเหตุ:  *โครงการในพื้นท่ีจงัหวดัยะลา ปัตตานี นราธิวาส และ 4 อาํเภอในจงัหวดัสงขลา ไดแ้ก่ อ.จะนะ อ.เทพา อ.สะบา้ยอ้ย และ อ.นาทว ี
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การคาํนวณค่าไฟฟ้าของปริมาณพลงังานไฟฟ้าส่วนท่ีเกิน (Capacity Factor CCF) 
 การไฟฟ้าส่วนภมิูภาค ไดมี้การรับซ้ือไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยแ์บบติดตั้งบนพ้ืนดิน 
สําหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร อตัรา Feed-in Tariff (FiT) ตามระเบียบคณะกรรมการกาํกบั
กิจการพลงังานกาํหนดใหก้ารไฟฟ้าฝ่ายจาํหน่ายรับซ้ือไฟฟ้าเขา้ระบบสาํหรับปริมาณพลงังานไฟฟ้าในส่วนท่ีไม่เกิน 
Capacity Factor (CF) จะได้รับอัตรารับซ้ือไฟฟ้าในอัตรา FiT ตามประกาศรับซ้ือไฟฟ้าท่ีได้รับตามแต่ละกรณี
สาํหรับปริมาณพลงังานไฟฟ้าในส่วนท่ีเกิน CF จะไดรั้บอตัรารับซ้ือไฟฟ้าเท่ากบัอตัราค่าไฟฟ้าขายส่งเฉล่ีย ณ ระดบั
แรงดนั 11-33 กิโลโวลต์ (อตัราขายส่งเฉล่ียในระยะเวลา 12 เดือน) ท่ีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 
ขายใหก้ารไฟฟ้าฝ่ายจาํหน่าย รวมกบัค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอตัราค่าไฟฟ้าอตัโนมติัขายส่งเฉล่ีย (FiT ขายส่งเฉล่ีย
ในระยะเวลา 12 เดือน) ทั้งน้ี อตัรารับซ้ือไฟฟ้าดงักล่าวจะตอ้งไม่เกินอตัรารับซ้ือไฟฟ้า FiT ตามประกาศรับซ้ือไฟฟ้า
ท่ีไดรั้บตามแต่ละกรณี 
 กรณีท่ีผูผ้ลิตไฟฟ้ามีประมาณพลงังานไฟฟ้าสะสมเกิน CF ท่ีกาํหนดก่อนครบ 1 ปี (เดือนมกราคม-ธนัวาคม) 
สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบักิจการพลงังาน (สาํนกังาน กกพ.) ไดก้าํหนดแนวทางการดาํเนินงานโดยใหก้ารไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค บนัทึกปริมาณพลงังานไฟฟ้าในส่วนท่ีเกิน CF ของผูผ้ลิตไฟฟ้าแต่ละโครงการไว ้และจ่ายให้ผูผ้ลิต
ไฟฟ้าในเดือนมกราคาของปีถดัไปภายหลงัจากท่ี กฟผ. ไดมี้การคาํนวณอตัราขายส่งเฉล่ียและ Ft ขายส่งเฉล่ียใน
ระยะเวลา 12 เดือนท่ีผ่านมาแลว้ (เดือนมกราคม-ธนัวาคม) และแจง้ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทราบ เพ่ือคาํนวณค่า
ไฟฟ้าของปริมาณพลงังานไฟฟ้าในส่วนท่ีเกิน CF และจ่ายใหผู้ผ้ลิตไฟฟ้าต่อไป 
 การไฟฟ้าส่วนภมิูภาคจะชาํระเงินค่าซ้ือไฟฟ้าประจาํเดือนของปริมาณพลงังานไฟฟ้าในส่วนท่ีไม่เกิน CF ใน
อตัรารับซ้ือไฟฟ้า FiT สําหรับปริมาณพลงังานไฟฟ้าในส่วนท่ีเกิน CF การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะดาํเนินการบนัทึก
และแจง้ปริมาณพลงังานไฟฟ้าในส่วนท่ีเกิน CF ดงักล่าว ใหผู้ผ้ลิตไฟฟ้าทราบในหนงัสือแจง้การคาํนวณค่าไฟฟ้าใน
ส่วนท่ีเกิน CF ประจาํเดือนและจะดาํเนินการนาํส่ง ใบแจง้รับเงินค่าซ้ือไฟฟ้าในส่วนท่ีเกิน CF ให้ภายหลงัจากท่ี 
กฟผ. แจง้อตัราขายส่งเฉล่ียและ FiT ขายส่งเฉล่ียในระยะเวลา 12 เดือนท่ีผา่นมาแลว้ (เดือนมกราคม-ธนัวาคม) ให้
การไฟฟ้าส่วนภมิูภาครับทราบ 

 
                                      ภาพถ่ายบริษัท บลู โซลาร์ ฟาร์ม 3 จํากดั 
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   ภาพถ่ายจากโครงการไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ 
 

 
     

            
 
   
  โครงการพลังงานทดแทนจากเช้ือเพลิงขยะ  -  บริษัทย่อยของบริษัทคือ บริษัท ชัยวฒันา กรีน จาํกัดได้เข้าร่วม
  ลงทุนกบับริษทั แซดดบับลิว เพาเวอร์ คือ บริษทั เวสท ์แมนเนจเมน้ท ์1 จาํกดั เพ่ือประกอบธุรกิจคดัแยกและจดัการ
  ขยะเพ่ือเป็นเช้ือเพลิงจาํหน่ายให้กบัโรงไฟฟ้า รวมทั้ งการลงทุนในบริษทัประกอบธุรกิจผลิตพลงังานไฟฟ้าจาก
  เช้ือเพลิงขยะโดยการเขา้ลงทุนดงักล่าวผ่านการอนุมติัจากท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น เม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2558 ซ่ึง
  ปัจจุบนัโครงการอยู่ระหว่างการรอกฎกระทรวง เน่ืองจากเดิมโครงการดาํเนินการภายใต ้พรบ. การให้เอกชนร่วม
  ลงทุนในกิจการของรัฐ และต่อมา นโยบายของภาครัฐเปล่ียน ใหด้าํเนินการโครงการภายใต ้พ.ร.บ.รักษาความสะอาด 
  และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง ฉบบัที 2 พ.ศ.2560 ทาํให้กระบวนการในการไดม้าซึงสัญญากาํจดัขยะ 
  ตอ้ง เร่ิมใหม่ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. ท่ีมีผลบงัคบัใชเ้ม่ือตน้ปี 2560 โดยบริษทัอยูร่ะหวา่งการรอขั้นตอนและกระบวน 
  การทั้งหมดว่าจะเร่ิมขั้นตอนใด ซึงจาํเป็นตอ้งรอกฎกระทรวงตามพระราชบญัญติัรักษาความสะอาดและความเป็น
  ระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง พ.ศ. 2535  ซึงจะดาํเนินการแกไ้ขตามพระราชบญัญติัขา้งตน้น้ีประกาศออกมาให้แน่
  ชดัเพ่ือให้สอดคลอ้งกบักฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง และต่อมาไดมี้ประกาศจากคณะกรรมการกาํกบักิจการพลงังาน เร่ืองการ
  จัดหาไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) (ฉบับท่ี5) พ.ศ. 2561 เม่ือวนัท่ี 6 
  กนัยายน 2561โดยมีกรอบระยะเวลาการดาํเนินงาน ดงัน้ี 
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ขั้นตอนท่ี กาํหนดระยะเวลา กิจกรรม 
1. 15 - 24 พฤศจิกายน 2560 การไฟฟ้าฝ่ายจาํหน่ายเปิดรับตรวจสอบจุดเช่ือมโยงโครงข่ายระบบไฟฟ้า 
2. 28 พฤศจิกายน 2560 การซกัซอ้มความเขา้ใจในการยืน่คาํร้องและขอ้เสนอขอขายไฟฟ้า 
3. 1 ธนัวาคม 2560 - 31 มีนาคม 2562 การยืน่คาํร้องและขอ้เสนอขอขายไฟฟ้า  
4. ภายใน 30 เมษายน 2562 ประกาศรายช่ือผูท่ี้ผา่นการพิจารณาตามความพร้อม 
5. ภายในวนัท่ี 28 สิงหาคม 2562 ลงนามในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า 

    โดยเจา้ของโครงการคือ องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั เทศบาล องคก์ารบริหารส่วนตาํบล กรุงเทพมหานคร
 เมืองพทัยาและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจดัตั้งข้ึน ซ่ึงไดรั้บการพิจารณาให้เป็นเจา้ของโครงการตาม
 ประกาศน้ี 
   ผูร่้วมลงทุนโครงการคือ นิติบุคคลประเภทบริษทัจาํกดั หรือ บริษทัมหาชนจาํกดั ซ่ึงไดรั้บความเห็นชอบให้
 ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ หรือ ตามกฎหมายอ่ืนท่ีกระทรวงมหาดไทยกาํหนด 

   “ ทั้งนี้ พืน้ที่โครงการของบริษัทที่จะลงทุนไม่ได้อยู่ในที่ตั้งที่มีความพร้อมและสามารถดําเนินโครงการใน
 ระยะนีไ้ด้ แต่พืน้ที่ของบริษัทอยู่ในที่ตั้งทีม่ีศักยภาพและอยู่ระหว่างการพจิารณาโครงการซ่ึงกาํลงัอยู่ในกระบวนการจัดหา
 จุดเช่ือมโยงโครงข่ายระบบไฟฟ้า ในระยะต่อไป ”    และรอหนังสือจากทางคณะกรรมการกิจการพลงังาน หรือกรม
 ส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินต่อไป 

          อยา่งไรกต็าม โดยคาดวา่โครงการท่ีมีความพร้อมแต่ระบบสายส่ง (Feeder) ยงัไม่รองรับจะตอ้งพิจารณาแนว
 ทางการรับซ้ือไฟฟ้าปี 2563  เจา้ของโครงการตามท่ีกล่าวขา้งตน้ อยู่ในระหว่างการปรับปรุงรายละเอียดขอบเขตงาน 
 (TOR) โครงการบริหารจดัการและการกาํจดัขยะมูลฝอยชุมชนลงทุนโดยเอกชนอยู่ หากแลว้เสร็จและประกาศประมูล
 เม่ือใดบริษทักจ็ะสามารถยืน่ขอ้เสนอไดต้ามประกาศทนัทีเช่นกนั 

  โครงการลงทุนใน บริษัท รักษ์บ้านเรา จํากัด (ธุรกิจคัดแยกขยะและผลิตไฟฟ้าจากขยะ)  - บริษทัย่อย ของบริษทั คือ 
 บจก.ชัยวฒันา กรีน ได้เขา้ร่วมลงทุนกับ บริษัท รักษ์บ้านเรา จาํกัด เพ่ือดาํเนินธุรกิจคดัแยกขยะ และผลิตไฟฟ้าจาก
 ขยะ ตั้งอยูใ่นตาํบลท่าโขลง อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ปัจจุบนัประกอบการอยูบ่นพ้ืนท่ี 42 ไร่  ปัจจุบนัมีทุน
 จดทะเบียน 176 ลา้นบาท ประกอบธุรกิจคดัแยกขยะแบบบูรณาการ และผลิตกระแสไฟฟ้าจากขยะตั้งแต่ปี 2552 โดย
 ไดท้าํสัญญาดาํเนินการกบั เทศบาลเมืองท่าโขลง คดัแยกขยะ 3 ประเภท คือ ถุงพลาสติก แกว้โลหะ และประเภทเศษ
 อาหาร ซ่ึงจะนําไปหมกัตามกระบวนการให้เกิดแก๊สมีเทนท่ีผลิตได ้ส่งไปยงัเคร่ืองผลิตกระแสไฟฟ้าท่ีผลิตไดว้นัละ 
 1 เมกะวตัต์ ขายให้ภาคเอกชนภายในเขตอุตสาหกรรมนวนคร ปัจจุบนัเทศบาลเมืองท่าโขลง มีขยะท่ีตอ้งจดัเก็บและ
 ส่งให้โรงคดัแยกขยะวนัละประมาณ 150 ตนั  โดย บริษทัรักษ์บา้นเรา จาํกดั ก็สามารถคดัแยกไดว้นัละ 150 ตนั เช่นกนั 
   ในช่วงปลายปี 2560 บริษทั รักษ์บา้นเรา จาํกดั มีการลงทุนปรับปรุงระบบในการคดัแยกขยะเพ่ิมอีกหน่ึง
 ไลน์ และจดัซ้ืออุปกรณ์ในการคดัแยกขยะทดแทนอุปกรณ์ชุดเก่าในมูลค่าการลงทุนประมาณ 10 ลา้นบาท และปรับปรุง
 บ่อหมกัขยะเพื่อใหเ้กิดแก๊สมีเทน จาํนวน 6 บ่อ ในวงเงินประมาณ 2 ลา้นบาท ซ่ึงดาํเนินการเรียบร้อยแลว้ ทาํใหบ้ริษทัฯ มี
 ความสามารถในการสร้างรายได ้และความสามารถในการกาํไรเพ่ิมข้ึน นอกจากน้ีบริษทัฯ ไดมี้การตดัจ่ายทรัพยสิ์นท่ีไม่
 ก่อใหเ้กิดรายไดอ้อกไปเป็นค่าใชจ่้ายในปี 2560 ทาํใหก้าํไรในปี 2560 ลดลงกวา่ปี 2559 แต่เป็นการลดภาระค่าใชจ่้ายในปี
 ต่อ ๆ ไป โดยกลยทุธ์และเป้าหมายของบริษทัในการลงทุนในธุรกิจกลุ่มพลงังานทดแทนของบริษทั บริษทัคาดการณ์ว่า
 การเขา้สู่ธุรกิจพลงังานเป็นการลงทุนในกลุ่มธุรกิจพลงังานท่ีมีการเติบโตอย่างต่อเน่ืองและมัน่คงซ่ึงจะเป็นการสร้าง
 รายไดท่ี้มีเสถียรภาพแบบต่อเน่ืองให้กบับริษทัและช่วยกระจายความเส่ียงจากธุรกิจอุตสาหกรรมฟอกหนงัซ่ึงเป็นธุรกิจ
 หลกัในปัจจุบันท่ีมุ่งเน้นการผลิตผลิตภณัฑ์เบาะหนังและช้ินส่วนหนังสาหรับรถยนต์ ทาํให้สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิม
 และผลตอบแทนให้แก่บริษทัในระยะยาวได ้และถือไดว้า่การลงทุนดงักล่าวจะสามารถสร้างผลการดาํเนินงานท่ีดี ทาํให้
 รายได ้กาํไร และสร้างกระแสเงินสดรับท่ีแน่นอนใหก้บับริษทัไดใ้นอนาคต 
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 การตลาดและภาวการณ์แข่งขันของกลุ่มธุรกจิพลงังาน 

 นโยบายและลกัษณะการตลาดของผลติภัณฑ์และบริการทีสํ่าคญั 
  สําหรับกลุ่มธุรกิจพลงังานมี 2 ผลิตภณัฑ์ คือ ส่งออกช้ินไมส้ับ, ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน  
ซ่ึงการผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนเป็นการขายไฟฟ้าใหแ้ก่การไฟฟ้าเท่านั้น   ส่วนการส่งออกช้ินไมส้ับ
ในปี 2559 มีการส่งออก 100% ไปยงักลุ่มประเทศญ่ีปุ่นและจีน ในปี 2560 มีรายไดจ้ากการส่งออกช้ินไมส้ับ 52.71 ลา้นบาท 
และในปี 2561 บริษทัไม่มีรายไดจ้ากการส่งออกช้ินไมส้ับ 

 แนวโน้มและภาวะอุตสาหกรรม 
 ในปี 2561 รายไดข้องบริษทัท่ีมาจากกลุ่มพลงังานมีเพียงรายไดจ้ากการผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังาน
ทดแทน มีสัดส่วนต่อรายไดคิ้ดเป็นร้อยละ 12.71  ของรายไดจ้ากการขายและบริการของบริษทัตามลาํดบั ในการวิเคราะห์
แนวโนม้และภาวะอุตสาหกรรมจึงมีความจาํเป็นตอ้งแยกการวิเคราะห์ออกดงัน้ี 

 ในช่วงท่ีผ่านมา ภาพรวมของการใช้พลงังานทดแทนเพื่อการผลิตไฟฟ้าของไทย มีแนวโน้มเติบโตดี โดยมีปัจจยั
สนบัสนุนท่ีสาํคญัจากภาครัฐท่ีตอ้งการผลกัดนัการใชพ้ลงังานทดแทนใหม้ากข้ึน เพ่ือทดแทนการใชเ้ช้ือเพลงฟอสซิลใหไ้ดร้้อย
ละ 20 ของการใชพ้ลงังานขั้นสุดทา้ยภายในปี 2579 ในส่วนของภาคการผลิตไฟฟ้า ทั้งน้ีเม่ือพิจารณาถึงเป้าหมายท่ีทางการได้
วางไวต้ามแผนพฒันากาํลงัผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย ปี 2558-2579 (PDP 2015) พบวา่เป้าหมายปี 2579 จะมีการผลกัดนัการใช้
พลงังานทดแทนเพ่ือการผลิตไฟฟ้าสูงราว 19,684.40 เมกาวตัต ์ในขณะท่ีในช่วงปลายปี 2559 มีการดาํเนินการผลิตตามเป้าหมาย
ไปแลว้ 8,271.24 เมกาวตัต ์หรือร้อยละ 42.0 ของเป้าหมายตามท่ีคาดการณ์ไว ้
 พบว่า กลุ่มพลังงานท่ีมีแนวโน้มการผลิตเข้าใกล้เป้าหมายท่ีสุดได้แก่ พลังงานชีวมวล รองลงมาคือ พลังงาน
แสงอาทิตย ์และขยะ ส่วนพลงังานลมนั้นถือวา่ห่างไกลเป้าหมายมากพอสมควร ทั้งน้ีในส่วนของพลงังานชีวมวลนั้น ถือเป็น
พลังงานทดแทนในกลุ่มแรกๆ ท่ีภาครัฐให้การสนับสนุนเน่ืองจากไทยเป็นประเทศเกษตรกรมทาํให้มีวสัดุเหลือใช้ทาง
การเกษตรปริมาณมาก ซ่ึงสามารถนาํมาใชเ้ป็นพลงังานทางเลือกเพ่ือผลิตไฟฟ้าได ้ทาํให้ปริมาณการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลเขา้
ใกลเ้ป้าหมายค่อยขา้งเร็วกวา่ประเภทอ่ืนๆ อยา่งไรกดี็สาํหรับในระยะยาว โอกาสดา้นการลงทุนในพลงังานประเภทน้ี จะเหมาะ
สาํหรับผูป้ระกอบการในธุรกิจการเกษตรท่ีมีวตัถุดิบอยูแ่ลว้ เช่น โรงงานนํ้ ามนัปาลม์ โรงงานนํ้ าตาล โรงไมย้าง โรงสี ฯลฯ ท่ี
ตอ้งการผลิตกระแสไฟฟ้าเพ่ือใชภ้ายในธุรกิจของตนเอง เพ่ือลดภาระตน้ทุนค่าไฟฟ้าและสามารถขายไฟส่วนท่ีเหลือบางส่วน
คืนกลบัให้ กฟผ. ในรูปของการขายไฟแบบผูผ้ลิตไฟรายเล็กและรายเล็กมาก (SPP และ VSPP) มากกว่าท่ีจะเป็นการเขา้มา
ลงทุนของผูป้ระกอบการรายใหม่ท่ีไม่ไดมี้ By Product หรือเช้ือเพลิงท่ีใชใ้นการผลิตอยูก่่อนแลว้ 

สัดส่วนการใชพ้ลงังานทดแทนเพ่ือการผลิตไฟฟ้าของไทย 
พลงังานทดแทน หน่วย 2559 2560 Q3/2561 เป้าหมาย ปี 2579 
พลงังานลม MW 507.04 627.82 927.82 3,002.00 
แสงอาทิตย ์ MW 2,446.12 2,697.26 2,715.21 6,000.00 

ขยะ MW 145.28 191.47 273.40 550.00 
ก๊าซชีวภาพ MW 434.86 475.42 500.15 1,280.00 

พลงังานนํ้าขนาดเลก็ MW 182.12 182.28 187.72 376.00 
ชีวมวล MW 2,814.70 3,157.28 3,266.98 5,570.00 

พลงังานนํ้าขนาดใหญ่ MW 2,906.40 2,906.40 2,906.40 2,906 
พลงังานทดแทนอ่ืน ๆ 

(พลงัความร้อนใจพิ้ภพ) 
MW - - 0.30 - 

รวม MW 9,436.52 10,237.93 10,777.98 19,684.00 
ท่ีมา: กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน (ขอ้มูลล่าสุดเดือนกนัยายน 2561)  
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ในระยะหลงั ภาครัฐไดเ้ร่ิมหันมาให้การสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนประเภทอ่ืนๆ เพ่ิมมากข้ึน 
เพ่ือให้กา้วไปสู่แผนท่ีไดต้ั้งเป้าหมายไว ้ว่าจะตอ้งมีสัดส่วนการใชพ้ลงังานทดแทนให้ถึงร้อยละ 20 ของการใชพ้ลงังานข้ึน
สุดทา้ย โดยกาํหนดอตัรารับซ้ือไฟฟ้าในรูปแบบ FIT ใหมี้ระยะเวลาสัญญาซ้ือขายไฟฟ้านาน 20-25 ปี จูงใจใหเ้กิดการลงทุนใน
ธุรกิจพลงังานทดแทนอ่ืนๆ มากข้ึน อาทิพลงังานแสงอาทิตย ์ขยะ และพลงังานลม ซ่ึงกไ็ดรั้บการตอบรับดีพอสมควร 

 สําหรับแนวโนม้ธุรกิจพลงังานทดแทนในปัจจุบนัจนถึงปี 2561 ยงัสามารถเติบโตต่อไปได ้ซ่ึงในระยะต่อไปคาดว่า 
กลุ่มพลงังานขยะเป็นกลุ่มท่ีน่าสนใจจะมีผูป้ระกอบการใหค้วามสนใจเขา้มาลงทุนเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากกาํลงัการผลิตในปัจจุบนัยงั
อยูห่่างไกลเป้าหมายท่ีวางไว ้ประกอบกบัปัญหาขยะลน้เมืองท่ีภาครัฐตอ้งการผลกัดนัให้ดาํเนินการแกไ้ข เป็นอีกเหตุผลหน่ึงท่ี
ทาํใหภ้าครัฐเร่งรับซ้ือไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนกลุ่มน้ีเพ่ิมมากข้ึน สะทอ้นจากตวัโครงการพลงังานขยะท่ีไดรั้บการเซ็นสัญญา
ซ้ือขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement-PPA) ในช่วงปี 2559-2561 คิดวา่มูลค่าลงทุนราว 17,000 ลา้นบาท ซ่ึงผูป้ระกอบการ
เก่ียวกบัเทคโนโลยแีละเคร่ืองจกัรท่ีเก่ียวขอ้ง อาจจะไดรั้บอานิสงส์ในส่วนน้ีตามไปดว้ย 

 อยา่งไรก็ตาม อุปสรรคอย่างหน่ึงของพลงังานขยะก็คือ ขอ้จาํกดัในการจดัหาวตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิตกระแสไฟฟ้า 
เน่ืองจากการผลิตไฟฟ้า 1 เมกะวตัต์จะตอ้งใชข้ยะท่ีมีศกัยภาพถึง 100 ตนัต่อวนั ซ่ึงแหล่งขยะในประเทศไทยท่ีมีปริมาณมาก
ขนาดนั้ นมีอยู่ไม่มากนักและคุณภาพของการคัดแยกขยะยงัอยู่ในระดับตํ่า ประกอบกับการเลือกเทคโนโลยีท่ีจะใช้ผลิต
กระแสไฟฟ้าก็เป็นองคป์ระกอบท่ีสําคญั เพราะหากเลือกใชไ้ม่เหมาะสม ก็อาจส่งผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้มโดยเฉพาะมลพิษ
ในอากาศ และทา้ยท่ีสุดจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบดา้นส่ิงแวดลอ้มจากภาคประชาชนร่วมดว้ย จึงจะสามารถทาํการเสนอขาย
ไฟฟ้าใหก้บั กฟผ. ได ้

 ดงันั้นจึงเป็นความทา้ทายของธุรกิจของผูป้ระกอบการ รวมถึงภาครัฐท่ีจะตอ้งแสดงให้เห็นถึงผลตอบแทนต่อการ
ลงทุนท่ีจะไดรั้บในอตัราท่ีสูงเพียงพอท่ีจะลงทุนในพลงังานทดแทนกลุ่มน้ีเพ่ิมมากข้ึนผา่นกลไกการส่งเสริมต่างๆ ไม่วา่จะเป็น
การให้ราคารับซ้ือในอตัราท่ีจูงใจ เงินกูด้อกเบ้ียตํ่า การให้สิทธิพิเศษทางภาษีหรือความร่วมมือจากองคก์รภาษีท่ีเก่ียวขอ้ง เป็น
ตน้ อยา่งไรกดี็ผลตอบแทนทางธุรกิจท่ีจะไดรั้บจากการลงทุนในกลุ่มพลงังานเหล่าน้ี จะพบวา่นอกจากรายไดท้างตรงท่ีจะไดรั้บ
จากการขายกระแสไฟฟ้าท่ีผลิตไดใ้ห้แก่การไฟฟ้าฯ แลว้ ยงัสามารถมีรายไดท้างออ้มจากการขายคาร์บอนเครดิต ผา่นกลไกการ
พฒันาท่ีสะอาด (CDM: Clean Development Mechanism ไดอี้กดว้ย 

 จากขา้งตน้จะเห็นไดว้่า ท่ามกลางราคานํ้ ามนัท่ียงัมีแนวโน้มไม่เร่งตวัสูง แต่ภาพรวมของธุรกิจพลงังานทดแทนใน
ปัจจุบนัยงัพอมีโอกาสเติบโตได ้จากแรงหนุนความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าท่ีมีแนวโน้มปรับเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ีล่าสุดพบว่า 
ความตอ้งการใชก้าํลงัไฟฟ้าสูงสุด (Peak) ในปี 2559 อยูท่ี่ 29,618.8 เมกะวตัต ์เพ่ิมข้ึนจากปี 2558 ร้อยละ 8.3 และยงัมีแนวโนม้
จะเพิ่มข้ึนตามการขยายตวัของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสภาพอากาศท่ีร้อน ดงันั้นจึงเป็นความจาํเป็นของภาครัฐท่ีจะตอ้งมีการ
เตรียมรองรับความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าท่ีเพ่ิมข้ึน ประกอบกบัการส่งเสริมการใชพ้ลงังานทดแทนเขา้มาเป็นทางเลือกเพ่ือใชใ้นการ
ผลิตไฟฟ้ามากข้ึน เพ่ือเป็นการกระจายความเส่ียงดา้นพลงังาน จากการพ่ึงพาพลงังานฟอลซิลในสัดส่วนท่ีสูง รวมถึงนโยบาย
การขบัเคล่ือนภาคกิจดา้นพลงังานเพื่อส่งเสริมการใชง้านยานยนต ์(EV) ในประเทศไทย เพ่ือนาํไปสู่รถโดยสารสาธารณะและ
รถยนตส่์วนบุคคลในอนาคต 

 ประมาณการจากศูนยว์ิจยักสิกรคาดว่า มูลค่าการลงทุนในธุรกิจพลงังานทดแทนเพื่อการผลิตไฟฟ้าในช่วงปี 2559 – 
2561 น่าจะอยูท่ี่ราว 1.1 – 1.5 แสนลา้นบาท โดยเป็นการลงทุนในพลงังานแสงอาทิตยม์ากท่ีสุด รองลงมาคือ พลงังานลม ชีว
มวลและขยะ ตามลาํดบั ส่วนในระยะถดัไปจนถึงปี 2579 หรือส้ินสุด แผน PDP 2015 (ปี 2562 – 2579) คาดวา่จะมีเมด็เงินสะพดั
ในธุรกิจพลงังานทดแทนเพ่ือการผลิตไฟฟ้าถึง 5.35 ลา้นบาท 
ท่ีมา: K SME Analysis 
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ประเภทของพลงังานทดแทน 
การลงทุนในช่วงปี 

2559-2561 
เป้าหมายท่ีเหลือท่ีเหลือตามแผน 

PDP 2015 (ปี 2562-2579) 

 MW 
มูลค่า 

(ลา้นบาท) 
MW 

มูลค่า 
(ลา้นบาท) 

พลงังานลม 969,000 41,000-58,000 1,799,100 108,000 
พลงังานแสงอาทิตย ์ 1,000,000 42,000-60,000 3,580,419 215,000 
ชีวมวล 291,749 13,000-19,000 2,551,651 166,000 
ขยะ 112,892 12,000-17,000 305,428 46,000 
รวม 2,373,641 110,000-154,000 8,236,598 535,000 

 ท่ีมา: กกพ. รวบรวมและประมาณการโดยศูนยว์จิยักสิกรไทย 

 จะเห็นไดว้า่พลงังานทดแทน ยงัเป็นธุรกิจท่ีมีโอกาสเติบโตต่อไปได ้ซ่ึงน่าจะเป็นโอกาสทางธุรกิจของผูป้ระกอบการ 
SME ในสายงานท่ีมีความเก่ียวขอ้งเช่ือมโยงกบัพลงังานทดแทน ใหส้ามารถเติบโตไปพร้อมๆ กนัได ้ดงันั้นผูป้ระกอบการควรมี
การติดตามข่าวสารดา้นการลงทุนอยา่งใกลชิ้ด โดยเฉพาะประเด็นความคืบหนา้ของโครงการ หรือมาตรการต่างๆ ท่ีอาจส่งผล
กระทบต่อธุรกิจทั้งเชิงบวกและลบ รวมไปถึงปัญหาและอุปสรรคในการดาํเนินโครงการ เพ่ือเตรียมรับมือกบัสถานการณ์ต่างๆ 
ท่ีอาจะส่งผลต่อเน่ืองมายงัธุรกิจของตน นอกจากน้ีส่ิงท่ีขาดไม่ไดก้คื็อ การสร้างเครือข่ายพนัธมิตรทางการคา้ ท่ีจะเอ้ือให้ธุรกิจ
ของผูป้ระกอบการสามารถเขา้ไปเป็นส่วนหน่ึงของห่วงโซ่ธุรกิจพลงังานทดแทนได ้

 การใชพ้ลงังานขั้นสุดทา้ยของประเทศไทยในช่วงเกา้เดือนแรกของปี 2561 มีปริมาณ 63,128 พนัตนัเทียบเท่านํ้ามนัดิบ 
เพ่ิมข้ึนจากช่วงเดียวกนัของปีก่อน ร้อยละ 5.9 คิดเป็นมูลค่าการใชพ้ลงังานรวมกวา่ 1,061,292 ลา้นบาท  

 
ตารางสัดส่วนการใชพ้ลงังานขั้นสุดทา้ยจาํแนกตามชนิดพลงังานของประเทศไทยในเดือน ม.ค. – ก.ย. 2561 

การใชพ้ลงังานขั้นสุดทา้ย  
จาํแนกตามชนิดพลงังาน 

อตัรา 
(ร้อยละ) 

1. เชิงพาณิชย ์  
- นํ้ามนัสาํเร็จรูป 48.90 

- ไฟฟ้า 20.00 

- ถ่านหิน/ลิกไนต ์   8.50 

- ก๊าซธรรมชาติ   6.80 

2. พลงังานหมุนเวยีน   9.30 
3. พลงังานหมุนเวยีนดั้งเดิม  6.50 
การใชพ้ลงังานขั้นสุดทา้ย (รวม) 100 

               ท่ีมา : กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังานกระทรวงพลงังาน 

ปัจจุบนัรัฐบาลให้ความสําคญักบัการจดัการดา้นพลงังาน และส่งเสริมนโยบายดา้นพลงังานทดแทนเป็นวาระ
แห่งชาติโดยเพิ่มปริมาณการรับซ้ือไฟฟ้าตามผานพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือก พ.ศ. 2555-2564 (AEDP) จาก 
9,201 เมกกะวตัต ์เป็น 13,927 เมกกะวตัต์ จะเป็นท่ีมาของการเพ่ิมการลงทุนในงานดา้นวิศวกรรมไฟฟ้า งานระบบไฟฟ้าและ
เคร่ืองกล รวมถึงการลงทุนดา้นโรงไฟฟ้าท่ีใชพ้ลงังานทดแทนและพลงังานหมุนเวยีนทาํใหมี้การเพ่ิมขนาดของตลาด งานระบบ
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สายส่ง 115-500 เคว ีสถานีไฟฟ้ายอ่ย รวมถึงงานก่อสร้างโรงฟ้าพลงังานทดแทนประเภทต่างๆ ซ่ึงเป็นการลงทุนระดบั SPP และ 
VSPP ส่งผลใหบ้ริษทัต่างๆมีโอกาสท่ีจะขยายการเติบโตของรายไดแ้ละกาํไรในระยะยาว ซ่ึงในช่วงของแผน PDP 2015 ไดร้ะบุ
ถึงแผนงานการพฒันาระบบส่งไฟฟ้า ดงัน้ี 

1. โครงการพฒันาระบบส่งไฟฟ้าเพ่ือสนองความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าท่ีเพ่ิมข้ึน จาํนวน 9 โครงการ 
2. โครงการพฒันาระบบส่งไฟฟ้าเพ่ือเสริมความมัน่คงระบบไฟฟ้า จาํนวน 7 โครงการ 
3. โครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าท่ีเส่ือมสภาพตามอายกุารใชง้านจาํนวน 5 โครงการ 
4. โครงการระบบส่งไฟฟ้าเพ่ือรองรับการเช่ือมต่อโรงไฟฟ้า จาํนวน 9 โครงการ (เพ่ือรองรับการซ้ือไฟฟ้าจาก 

IPP, SPP และซ้ือไฟฟ้าต่างประเทศ) 
5. โครงการเช่ือมโยงระบบส่งไฟฟ้าระหวา่งประเทศแบบระบบต่อระบบ (Grid to Grid)  
6. โครงการพฒันาระบบโครงข่ายไฟฟ้าสมาร์ทกริด (Smart Grid) 
 ซ่ึงโครงการพฒันาระบบส่งทั้งหมดน้ี เป็นโครงการแผนงานท่ี กฟผ. มีแผนศึกษาเพื่อขออนุมติัอีกจาํนวน 19 

  โครงการ 

 สาํหรับปี 2561 คาดวา่จะเร่ิมปรากฎความชดัเจนในนโยบายและวิธีการลงทุนดา้นพลงังานทดแทน อาทิเช่น กกพ.คาด
เงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจจากการลงทุนผลิตไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนท่ีจ่ายไฟเขา้ระบบเชิงพาณิชย ์(SCOD) ระหว่างปี 
2561-62 ไม่ตํ่ากวา่ 1 แสนลา้นบาท เตรียมเปิดประมูลขายไฟ VSPP Semi Firm เร็วๆ น้ีอีก 269 เมกะวตัต ์คาดกลุ่มโรงงานนํ้ามนั 
ปาลม์แห่ชิง เหตุมีศกัยภาพสูงสุด 

 โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียนท่ีกาํหนดวนัจ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชิงพาณิชย ์(SCOD) ช่วงปี 2561-62 คาดวา่
จะเกิดเม็ดเงินลงทุนหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไม่ตํ่ากวา่ 100,000 ลา้นบาท   โดยเฉพาะโครงการพลงังานหมุนเวียนรูปแบบ 
Feed in Tariff  จากผูผ้ลิตรายเลก็มาก หรือ VSPP Semi Firm กาํหนด SCOD ภายในปี 2562   จาํนวน 269 เมกะวตัต ์ลงทุนรวม 
ประมาณ 13,450 ลา้นบาทท่ีจะเปิดใหเ้อกชนยืน่ประมูล (Competitive Bidding) ภายในตน้ปีน้ี 

 นอกจากน้ียงัมีโครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานลม ท่ีอยูร่ะหวา่งทยอย SCOD ภายในปี2561-2562 อีก 951 เมกะวตัต ์ เงิน
สะพดัรวมประมาณ 76,080 ลา้นบาท และโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน (Quick Win) จาํนวน 78 เมกะวตัต ์กาํหนด SCOD  
ภายในปี2562 มีเมด็เงินลงทุนรวมประมาณ 3,900-5,460 ลา้นบาท อยา่งไรกต็าม เมด็เงินดงักล่าวยงัไม่รวมโครงการรับซ้ือไฟฟ้า 
พลงังานแสงอาทิตยติ์ดตั้งบนหลงัคา(โซลาร์รูฟทอ็ป) แบบเสรี  

 สาํหรับโครงการ VSPP Semi Firm กกพ.ไดจ้ดัระเบียบต่างๆ รองรับเสร็จแลว้ เหลือเพียงรอความชดัเจนเก่ียวกบัความ
พร้อมของระบบสายส่ง (Feeder) รองรับพอหรือไม่จากกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน (พพ.) ท่ีคาดวา่จะสรุป
ได้เร็วๆ  น้ี  โดยคาดว่าจะได้รับความสนใจจากเอกชนประมูลจํานวนมากเช่น เดียวกับโครงการ  SPP Hybrid Firm 
 “FiT ท่ีรับซ้ือกาํหนดเฉพาะโรงไฟฟ้าใหม่ ประเภทเช้ือเพลิงชีวมวล ในราคา 4.24 บาทต่อหน่วย, ก๊าซชีวภาพ (นํ้าเสีย/
ของเสีย) ราคา 3.76 บาทต่อหน่วย และก๊าซชีวภาพ (พืชพลังงาน) ราคา 5.34 บาทต่อหน่วย และสามารถใช้ระบบ Energy 
Storage ร่วมได ้ขณะเดียวกนัยงักาํหนดให้เดินเคร่ือง 100% ช่วงฤดูร้อนประมาณ 4-5 เดือนตามสัญญาFirm เพ่ือช่วยลดความ
ตอ้งการใชไ้ฟฟ้าสูงสุด (พีก) ของประเทศ เช่ือวา่โครงการจะมีกลุ่มโรงงานนํ้ามนัปาลม์เขา้ร่วมประมูลแข่งขนัจาํนวนมาก เพราะ
มีวตัถุดิบเหลือใช ้ทั้งจากทะลายปาลม์ และกะลาปาลม์ ท่ีจดัทาํระบบไบโอแก๊สแลว้แต่ยงัไม่สามารถขายไฟฟ้าได ้ซ่ึงกลุ่มน้ีจะมี
ตน้ทุนผลิตไฟฟ้าจากไบโอแก๊สตํ่ามาก” 

 ปัจจุบนัโครงการท่ีเปิดรับซ้ือท่ีชดัเจนจะมีเพียง VSPP Semi Firm เท่านั้นส่วนโครงการรับซ้ือไฟฟ้าท่ีจะเปิดต่อไปยงั
ต้องรอความชัดเจนจากภาครัฐ ซ่ึงอยู่ระหว่างการปรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP) และ
แผนพฒันากาํลงัผลิตไฟฟ้าของประเทศ (PDP) ใหม่รวมถึงโซลาร์รูฟทอ็ปเสรีดว้ย 
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2.3 กลุ่มธุรกจิออกแบบและจัดจําหน่ายยานพาหนะ 

ซ่ึงประกอบดว้ยผลิตภณัฑ์ 2 ประเภทคือ กิจการออกแบบและจดัจาํหน่ายเรือและรถโดยสารขนาดเล็กท่ีผลิตดว้ย
อะลมิูเนียม   

 ลกัษณะผลติภณัฑ์ 

  กลุ่มธุรกจิออกแบบและจัดจําหน่ายยานพาหนะ 

1.      เรืออะลูมิเนียม – เป็นธุรกิจรับออกแบบผลิตประกอบเรืออะลูมิเนียมและยานพาหนะอ่ืนๆโดยใชอ้ะลูมิเนียม เป็น
วสัดุในการผลิตเรือซ่ึงเป็นนวตักรรมใหม่ โดยเรือโดยสารมี นวตักรรมลอยตวั กรณีฉุกเฉินจะไม่จม แมมี้นํ้ าเขา้มา
ท่วมเต็มลาํเรือ  ประกอบกบัแม่พิมพทุ์กช้ินส่วนท่ีใชมี้คุณภาพสูง ทดแทนการ พบั ตดั ต่อ เช่ือม แบบเดิม และ ใช้
โครงสร้างท่ีแขง็แรงและมีขนาดใหญ่เพ่ือลดรอยต่อเพ่ิมความแขง็แรง ซ่ึงไดผ้า่นการทดสอบทางวศิวกรรม มีนํ้าหนกั
เบา แข็งแรง ซ่อมบาํรุงน้อย และมีอตัราการส้ินเปลืองน้อยกว่าและมีความปลอดภยัสูงไม่ว่าจะเป็นเรือส่วนบุคคล 
สปีดโบ้ท  และเรือขนาดเล็ก ซ่ึงเป็นเทคโนโลยีท่ี มีความทันสมัยและมีนวตักรรมท่ีลํ้ าหน้าผ่านการรับรอง
มาตรฐานสากล  

  ทั้ งน้ี สวทช.ให้การสนับสนุนทําการวิจัย และพัฒนาโครงสร้างเรือและรถโดยสาร โดยใช้กลไกของ
โปรแกรมสนบัสนุนการพฒันาเทคโนโลยีแ่ละนวตักรรม (ไอแทป) รวมถึงงบดาํเนินงานดว้ยเงินกูด้อกเบ้ียตํ่าการยืน่
ขอรับการพิจารณาบญัชีนวตักรรมและการลดภาษีวิจยั 300% ส่วนความร่วมมือกา้วต่อไปนั้น จะเป็นการวิจยัและ
พฒันายานพาหนะสมยัใหม่รวมถึงช้ินส่วนโครงสร้างและองคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนร่วมวิจยัและพฒันาเทค
โนโลยีก่ารผลิตแม่พิมพ ์การออกแบบและผลิตโครงสร้างนํ้าหนกัเบา การพฒันาบุคลากรและกาํลงัคนท่ีเก่ียวขอ้ง 

  ในส่วนของเรืออะลูมิเนียมซ่ึงจะมาแทนท่ีเรือไฟเบอร์กลาส เน่ืองจากแขง็แรงและเบากวา่ ซ่ึงหมายถึงตน้ทุน
เช้ือเพลิงท่ีตํ่าลงและมีอายุใชง้านนานกว่า 30 ปี โดยไม่ตอ้ง re-Coating เพ่ือลดปัญหาการอมนํ้ า โดยไดร่้วมมือกบั 
สวทช. วิจยัและพฒันาใหมี้ประสิทธิภาพและปลอดภยัยิง่ข้ึน ต่อมาไดน้าํส่ิงท่ีวิจยัและพฒันากบัเรือมาต่อยอดผลิตรถ
โดยสารอะลูมิเนียม ซ่ึงข้ึนรูปเสริมความแขง็แรงของโครงสร้างตามจุดเส่ียงต่าง ๆ ทาํใหมี้ความปลอดภยัสูงและอายุ
การใชง้านยาวนาน 

  นบัว่าเป็นผลิตภณัฑ์ นวตักรรมไทยท่ีเป็นยานพาหนะสมยัใหม่โดยนาํเร่ืองความเป็นมาตรฐานสากล และ
ความปลอดภยัมาเป็นท่ีหน่ึงพร้อมเป็นผูน้าํดา้นการพฒันาคมนาคม และคุณภาพการท่องเท่ียว 

2.  รถไมโครบัส – สกลุฎซี์ อินโนเวชัน่ มีมินิบสันวตักรรมใหม่ Aluminum Bus ภายใตแ้บรนด ์“สกลุฎซี์บสั” (Sakun C) 
ซ่ึงรถมินิบสัอะลูมิเนียมสัญชาติไทย หน่ึงเดียวในประเทศท่ีใชเ้ทคโนโลยี่สมยัใหม่ในการผลิตตวัถงัแบบป๊ัมรูปทั้ง
คนัตามมาตรฐานการผลิตของอุตสาหกรรมยานยนต์ท่ีทนัสมยั เพ่ือลดรอยต่อเพ่ิมความปลอดภยัให้กบัผูโ้ดยสาร 
โดยรายละเอียดของ Light Weight Aluminum Bus ซ่ึงจะมาทดแทนรถตู ้ ผลิตด้วยโครงสร้างตัวถังอะลูมิเนียม
นํ้ าหนักเบาทาํให้ประหยดันํ้ ามนั ทั้ งแข็งแรง ทนทาน มีความปลอดภยัสูง ไม่เป็นสนิม และไม่ผุ โดยหลงัคาไร้
รอยต่อ นํ้ าไม่ร่ัวซึม พ้ืนห้องผูโ้ดยสารจะเป็นชนิดไม่ลามไฟ และดว้ยเทคโนโลยี่สมยัใหม่ในการผลิตตวัถงัแบบป๊ัม
ข้ึนรูปทั้งคนั รวมถึงใชหุ่้นยนตเ์ช่ือมประกอบแบบสากล และควบคุมการผลิตโดยผูเ้ช่ียวชาญดว้ยเทคโนโลยี่ชั้นสูง 
ท่ีมีประสบการณ์ยาวนาน ทาํใหเ้ช่ือมัน่ในเร่ืองของมาตรฐานและคุณภาพ 
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  สาํหรับรถโดยสารขนาดเลก็เคร่ืองยนตดี์เซล 19+1 ท่ีนัง่ ตามมาตรฐาน ม.2 จ. กรมขนส่งทางบก โครงสร้าง
และตวัถงัอะลูมิเนียมนํ้ าหนักเบา < 3,200 Kg.จะไม่เป็นสนิม อายุการใชง้านยาวนาน และใชไ้ดทุ้กพ้ืนท่ีใกลท้ะเล 
ช่วงล่างระบบเบรก ตวัถงัถูกออกแบบให้เหมาะสมและปลอดภยัท่ีสุดสาํหรับการโดยสารพร้อมระบบ GPS / กลอ้ง
ดา้นในนอก / ระบบตรวจจบั รถ-รถและ พฤติกรรมผูข้บัข่ี 

  ทั้งยงัเตรียมจะพฒันาเพ่ิมทั้งรถบสัดีเซล รถบสัอีวี (โดยใช ้E-Body, E-Platform) ท่ีจะช่วยให้ผูป้ระกอบการ
ไทยท่ีตอ้งการพฒันารถไฟฟ้า สามารถนาํไปใชพ้ฒันาและต่อยอดไดร้วดเร็วยิง่ข้ึน พร้อมน้ีไดร่้วมกบั สวทช. พฒันา
ยานยนตส์มยัใหม่ เพ่ือใหเ้กิดการขบัเคล่ือนระบบเศรษฐกิจไทยและการพฒันาองคค์วามรู้อยา่งย ัง่ยนื 

  นอกจากน้ียงัไดรั้บการแต่งตั้งให้เป็นผูผ้ลิตตวัถงัรถโดยสารตามรุ่นท่ีไดต้กลงกนัแต่เพียงผูเ้ดียวเพ่ือจาํหน่าย
เป็นรถโดยสารขนาดเลก็ให้แก่ลูกคา้ในประเทศท่ีมีความสนใจสั่งซ้ือ โดยไดล้งนามทาํสัญญาความร่วมมือผลิตและ
จาํหน่ายรถโดยสารขนาดเล็กไม่เกิน 20 ท่ีนั่ง กับ บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย)  ไปเม่ือวนัท่ี 20 
มิถุนายน  2561  โดยมีกาํหนดระยะเวลา 1 ปี  ทั้งน้ีรถยนตเ์พ่ือการพาณิชย ์ของ ฮีโน่ ดงักล่าวนั้น มีส่วนร่วมในการ
ขบัเคล่ือนและพฒันาเศรษฐกิจของประเทศไทยทุกภาคส่วนมาเป็นระยะเวลายาวนานกวา่ 56 ปี     
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3.1  ปัจจัยความเส่ียงของธุรกจิอุตสาหกรรมฟอกหนัง 

3.1.1  ความเส่ียงจากการขาดแคลนวตัถุดบิและความผนัผวนราคาวตัถุดบิ  

เน่ืองจากผลิตภณัฑ์ของบริษทัเป็นผลิตภณัฑท่ี์จาํเป็นตอ้งใชว้ตัถุดิบจากธรรมชาติ ไดแ้ก่ หนงัโค และกระบือ มาผา่น
กระบวนการผลิตต่างๆ เพ่ือให้ออกมาเป็นสินคา้ก่ึงสาํเร็จรูป และสินคา้สาํเร็จรูป ดงันั้นบริษทัจึงอาจประสบปัญหาในเร่ืองการ
ขาดแคลนวตัถุดิบในการผลิตได ้ซ่ึงปัญหาในประเดน็น้ี ทางบริษทักไ็ดต้ระหนกัและมีการกาํหนดนโยบาย และมาตรการในการ
ป้องกนัเอาไวเ้พ่ือป้องกนัปัญหาการขาดแคลนวตัถุดิบ โดยการกระจายแหล่งของวตัถุดิบให้มีความหลากหลายและกระจายไป
ตามภมิูภาคต่างๆ เช่น เอเชีย ยโุรป ออสเตรเลีย อเมริกา และอเมริกาใต ้พร้อมทั้งมีการสืบเสาะหาแหล่งวตัถุดิบใหม่ๆ เพ่ิมข้ึนอยู่
เสมอ พร้อมทั้งยงัมีการทาํสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ในเร่ืองของปริมาณ คุณภาพของวตัถุดิบท่ีบริษทัตอ้งการ ทาํใหบ้ริษทัสามารถ
ป้องกนัปัญหาในเร่ืองของวตัถุดิบได ้และในอดีตท่ีผา่นมาบริษทัไม่เคยประสบปัญหาเร่ืองของการขาดแคลนวตัถุดิบมาก่อน 

ในเร่ืองความผนัผวนของราคาวตัถุดิบในอดีตท่ีผ่านมา ราคาวตัถุดิบมีความผนัผวนไม่มากนัก ยกเวน้ในช่วงท่ีเกิด
วิกฤตการณ์ เช่นโรคววับา้ซ่ึงส่งผลต่อปริมาณวตัถุดิบอยา่งมากหรืออาจมีการเปล่ียนแปลงตามฤดูกาล เช่นในช่วงหนา้ฝน ราคา
วตัถุดิบจะมีการปรับตวัสูงข้ึน เพ่ือลดความเส่ียงในเร่ืองดงักล่าว บริษทัไดว้างมาตรการป้องกนัเอาไวโ้ดยการสั่งซ้ือวตัถุดิบมา
เก็บไวใ้นช่วงตน้ปีแทน นอกจากน้ีหากในปีใดท่ีราคาวตัถุดิบมีการปรับตวัสูงข้ึนมาก บริษทัสามารถท่ีจะเจรจากบัลูกคา้เพ่ือทาํ
การปรับราคาสินคา้ได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัการเจรจาระหวา่งบริษทักบัลูกคา้ อยา่งไรกต็ามในปีท่ีผา่นมา บริษทัไม่ประสบปัญหาเร่ือง
ตน้ทุนวตัถุดิบมีการปรับตวัสูงข้ึนมากนกั เน่ืองจากมาตรการในการสํารองวตัถุดิบ ทาํให้ไม่มีการเจรจาเพื่อปรับราคาสินคา้กบั
ลกูคา้ 

3.1.2    ความเส่ียงจากการสูญเสียลูกค้ารายใหญ่ในประเทศและในเอเซีย  
เน่ืองจากโครงสร้างรายไดใ้นปัจจุบนัส่วนใหญ่ของบริษทัมากกวา่ร้อยละ 50 มาจากธุรกิจผลิตภณัฑเ์บาะหนงัสาํหรับ

รถยนต์ ซ่ึงลูกคา้ท่ีสําคญัของธุรกิจส่วนน้ีจะไดแ้ก่ บริษทัผูผ้ลิตเบาะหนังรถยนต์ให้กบับริษทัผูผ้ลิตรถยนต์ และบริษทัผลิต
รถยนตช์ั้นนาํของอเมริกาและญ่ีปุ่น ไดแ้ก่  Honda  Toyota และ Isuzu ทาํให้รายไดใ้นอนาคตของบริษทัอาจประสบปัญหาได ้
หากในอนาคตบริษทัสูญเสียลกูคา้รายสาํคญัของธุรกิจเบาะหนงัรถยนตไ์ป ซ่ึงปัญหาในส่วนน้ีบริษทัไดมี้การวางแนวทางในการ
ป้องกนัเอาไวไ้ม่ว่าจะเป็นการพยายามกระจายแหล่งรายไดไ้ปยงับริษทัผลิตรถยนตอ่ื์นๆ เพ่ิมมากข้ึน  การรักษาคุณภาพสินคา้
ของบริษทัให้มีคุณภาพท่ีดีและสมํ่าเสมอ   การรักษาความสัมพนัธ์อนัดีกบัผูบ้ริหารระดบัสูงและทีมงานของบริษทัรถต่างๆ 
ส่งผลให้ระดบัความสําคญัและความสัมพนัธ์ของบริษทักบัลูกคา้มีเพ่ิมมากข้ึนเป็นลาํดบั ซ่ึงโอกาสท่ีบริษทัจะสูญเสียลูกคา้
เหล่าน้ีไปมีความเป็นไปไดย้าก 

3.1.3   ความเส่ียงจากการทีม่สิีนค้าทดแทนสินค้าของบริษัท  
เน่ืองจากผลิตภณัฑ์ของบริษทัเป็นสินคา้ท่ีมีสินคา้ทดแทนท่ีใกลเ้คียง ซ่ึงในอนาคตพฤติกรรมของผูบ้ริโภคอาจจะมี

การเปล่ียนแปลง โดยหนัไปนิยมสินคา้ทดแทนอ่ืนๆ ท่ีไดรั้บการพฒันาทางเทคโนโลยใีหมี้คุณสมบติัเทียบเท่าหนงัแท ้เช่น หนงั
เทียม หรือสินคา้อ่ืนอาจทาํให้บริษทัไดรั้บผลกระทบดา้นรายได ้แต่บริษทัเช่ือวา่ในอนาคตอนัใกลน้ี้จะยงัไม่มีสินคา้ท่ีสามารถ
ทดแทนหนงัแทไ้ด ้ประกอบกบัปัจจุบนับริษทัผูผ้ลิตรถยนตช์ั้นนาํต่างๆ ไดห้ันมาให้ความสนใจในเร่ืองส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน ทาํ
ใหโ้อกาสท่ีบริษทัผูผ้ลิตรถยนตจ์ะหนัมาใชห้นงัเทียมแทนหนงัสัตวแ์ทเ้ป็นไปไดน้อ้ยมาก 
 3.1.4  ความเส่ียงในเร่ืองนวตักรรมในการผลติสินค้า 
 สาํหรับสาขาของเล่นสัตวเ์ล้ียง มีช่องทางนอ้ยในการพฒันาร่วมกบัเทคโนโลยีส่มยัใหม่เพราะสภาพของวตัถุดิบมีแบบ
จาํกดั อยา่งไรกต็ามบริษทัไดด้าํเนินการพฒันาวตัถุดิบท่ีมีอยูเ่พ่ือใหสิ้นคา้มีรูปแบบและขนาดหลากหลายเพ่ิมข้ึน รวมถึงสรรหา
วตัถุดิบอ่ืนผสมร่วมกบัวตัถุดิบเดิมเพ่ือใหสิ้นคา้มีความแตกต่างและเป็นท่ีสนใจต่อลูกคา้ 

ปัจจัยความเส่ียง 
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 3.1.5  ความเส่ียงในเชิงปริมาณเกีย่วกบัมูลค่าของการด้อยค่าของสินค้าคงเหลอืและเงนิลงทุนในบริษัทย่อย  
 โดยบริษทัมีความเส่ียงจากค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ เน่ืองจากตอ้งอาศยัดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร
ค่อนขา้งมากในการพิจารณาจาํนวนค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือท่ีเหมาะสมสาํหรับสินคา้ลา้สมยั และสินคา้ท่ีคา้งนาน โดย
ผูส้อบบญัชีไดป้ระเมินเก่ียวกบัความเหมาะสมของสมมติฐานท่ีผูบ้ริหารใชใ้นการคาํนวณค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้โดยเขา้ร่วม
สังเกตการณ์ตรวจนบัสินคา้คงเหลือประจาํปีเพ่ือระบุสินคา้ท่ีเคล่ือนไหวชา้และลา้สมยั ทดสอบรายงานสินคา้คงเหลือคา้งนาน 
วิเคราะห์ปริมาณสินคา้ท่ีคงเหลือและการเคล่ือนไหวของสินคา้เพ่ือระบุสินคา้ท่ีคา้งนานหรือสินคา้ท่ีไม่มีการเคล่ือนไหว 
วิเคราะห์เปรียบเทียบจาํนวนเงินสุทธิท่ีบริษทัไดรั้บจากการขายสินคา้ภายหลงัวนัท่ีในงบการเงินกบัราคาทุนของสินคา้คงเหลือ 
และพิจารณาความเหมาะสมของการตั้งค่าเผือ่การลดมูลค่าของสินคา้แลว้  
 สาํหรับการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย เน่ืองจากการพิจารณาเก่ียวกบัการดอ้ยค่าของเงินลงทุนข้ึนอยูก่บัดุลย
พินิจและขอ้สมมติฐานท่ีสําคญัท่ีผูบ้ริหารของบริษทันาํมาใช้ในการประมาณค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัย่อย 
ดงันั้นเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ คือ การแสดงมูลค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทั
ยอ่ยวา่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ทั้งน้ีนโยบายการบญัชีสาํหรับเงินลงทุน การดอ้ยค่าและรายละเอียดสาํหรับ
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ผูส้อบบญัชีไดต้รวจสอบหลกัฐานประกอบการพิจารณาของผูบ้ริหารเก่ียวกบัขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าของ
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ประเมินความเหมาะสมของวิธีการประเมินมูลค่าและขอ้สมมติท่ีสาํคญัท่ีผูบ้ริหารของบริษทันาํมาใชใ้น
ประมาณค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยแลว้ ทั้งน้ีฝ่ายบริหารของบริษทัไดใ้ห้ความเห็นต่อขอ้สังเกตของผูส้อบ
บญัชีวา่มีความเหมาะสม เน่ืองจากการพิจารณาตั้งค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือไดด้าํเนินการภายใตส้มมติฐานท่ีใช้
ในการคาํนวณค่าเผือ่การลดมูลค่าสินคา้ และมีการตรวจนบัสินคา้คงเหลือประจาํปี มีการจดัทาํรายงานสินคา้คงเหลือคา้งนาน  ณ 
วนัท่ี 31 ธ.ค. 2561 วเิคราะห์ปริมาณสินคา้ท่ีคงเหลือและการเคล่ือนไหวของสินคา้เพ่ือระบุสินคา้ท่ีคา้งนานหรือสินคา้ท่ีไม่มีการ
เคล่ือนไหว วิเคราะห์เปรียบเทียบจาํนวนเงินท่ีบริษทัไดรั้บจากการขายสินคา้กบัราคาทุนของสินคา้คงเหลือโดยเก็บขอ้มูล
ยอ้นหลงั 5 ปี เพ่ือวเิคราะห์ราคาขายกบัตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนโดยเป็นรายงานท่ีจดัทาํข้ึน ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2561 เช่นเดียวกนั   
 3.1.6  ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น  
 เน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ เน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีลูกหน้ีการคา้ เจา้หน้ี
การคา้ และภาระหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนเป็นสกุลเงินต่างประเทศ  ซ่ึงโดยหลกัเป็นสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ และสกุลเงินยโูร โดย
ในปี 2559 และ 2560 บริษทัมีกาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนจาํนวน 6.06 ลา้นบาทและ 24.78 ลา้นบาท สาํหรับไตรมาสท่ี 2 ปี 2561 
บริษทัมีขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนจาํนวน 2.66 ลา้นบาท ซ่ึงกาํไรขาดทุนดงักล่าวเป็นเพียงกาํไรขาดทุนทางบญัชีเท่านั้น 
อยา่งไรกต็าม บริษทัมีการป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน โดยทาํสัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้กบัธนาคารแห่ง
หน่ึง และไดใ้ชใ้นระหวา่งเดือนมีนาคม – มิถุนายน 2561 ส่งผลให ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ไม่มียอดคงหลือจากการทาํสัญญา
ซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ 
 
3.2 ปัจจัยความเส่ียงของธุรกจิพลงังานทดแทนโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล 
 3.2.1 ความเส่ียงจากปัจจัยภายนอก 
 บริษทัตอ้งประเมินการบริหารความเส่ียงจากปัจจยัท่ีเกิดจากภายนอก โดยเฉพาะการดาํเนินการธุรกิจภาคพลงังานและ
สาธารณูปโภคพ้ืนฐานเน่ืองจากตอ้งใชเ้งินลงทุนสูง โดยควรพิจารณาปัจจยัหลกัๆ ไดแ้ก่ สภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎ 
ระเบียบ ขอ้บงัคบั สภาวะอุตสาหกรรมการแข่งขนั สภาพแวดลอ้มและบรรยากาศในการลงทุนท่ีสามารถเอ้ือประโยชน์ต่อการ
ลงทุนในธุรกิจ จากการวิเคราะห์และประเมินอุปสรรคจากปัจจยัภายนอกต่อการขยายการเจริญเติบโตและกาํลงัผลิตท่ีอาจ
ก่อให้เกิดความเส่ียงในดา้นกลยทุธ์ท่ีกระทบถึงภารกิจในการเพ่ิมมูลค่ากิจการตามวิสัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย และกลยทุธ์การ
ดาํเนินธุรกิจของบริษทั ดงัน้ี 
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- แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ .ศ. 2558-2579 (Power Development Plan: PDP 2015) มีการปรับ
สัดส่วนเช้ือเพลิงเพ่ือความสมดุลและความมัน่คงของระบบพลงังาน จึงเป็นขอ้จาํกดัท่ีทาํใหบ้ริษทัไม่สามารถขยายการ
เจริญเติบโตในการลงทุนโครงการผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่ในประเทศภายใน 10 ปี จากการปรับลดสัดส่วนสําหรับ
โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติจากร้อยละ 64 เหลือร้อยละ 50 ในขณะท่ีการสาํรองไฟฟ้าในระบบยงัคงอยูใ่นระดบัสูงคือไม่
น้อยกว่าร้อยละ 30 โอกาสท่ีมีคือการพฒันาโครงการพลงังานทดแทนซ่ึงเป็นโครงการผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP & 
VSPP) ท่ีมีการปรับสัดส่วนเพ่ิมข้ึน 

- สภาวะเศรษฐกิจโลก กาํลงัเผชิญความไม่แน่นอนและความเส่ียงต่อการเจริญเติบโต เช่นความผนัผวนของค่าเงิน ความ
อ่อนไหวดา้นราคานํ้ามนั การไหลของเงินลงทุน และการคา้ขายท่ีเบาบางลง 

- ความผนัผวนทางการเมือง ซ่ึงมีผลต่อการเปล่ียนแปลงนโยบาย ความไม่ชดัเจนของกฎระเบียบและกฎหมายในการ
ดาํเนินธุรกิจ 

- การแข่งขนัท่ีมีความรุนแรงมากยิ่งข้ึน จะเห็นไดว้า่มีการรุกของนกัลงทุนจีนในภูมิภาคเอเชียท่ีมีขอ้ไดเ้ปรียบทั้งดา้น
เทคนิคและแหล่งเงินทุน รวมถึงการมีนกัลงทุนจากหลากหลายธุรกิจท่ีสนใจเขา้มาลงทุนในธุรกิจพลงังาน 

- พฒันาการของนวตักรรมทางดา้นเทคโนโลย ีท่ีมีผลกระทบต่อรูปแบบการประกอบธุรกิจดา้นพลงังาน เช่น Electrical 
Vehicle, Energy Storage System 
3.2.2  ความเส่ียงจากความเพยีงพอของปริมาณวตัถุดบิ   
เน่ืองจากเช้ือเพลิงชีวมวลถือเป็นปัจจยัท่ีสาํคญัสาํหรับการดาํเนินโครงการผลิตไฟฟ้าชีวมวล หากโรงไฟฟ้าชีวมวลไม่

สามารถจดัหาเช้ือเพลิงไดอ้ยา่งเพียงพอและต่อเน่ือง โรงไฟฟ้าก็จะไม่สามารถผลิตไฟฟ้าไดเ้ตม็กาํลงัการผลิต ซ่ึงจะกระทบต่อ
รายไดแ้ละผลตอบแทนของโครงการ ทั้งน้ีทางบริษทัมีการทาํขอ้ตกลงนอกเหนือจากการซ้ือวตัถุดิบท่ีมีอยูแ่ลว้นั้น บริษทัยงัมี
นโยบายท่ีจะเจรจาเพ่ิมเติมกบัผูข้ายเช้ือเพลิงชีวมวลรายอ่ืนๆ เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่มีปริมาณวตัถุดิบเพียงต่อการผลิตไฟฟ้า และเพ่ือลด
การพ่ึงพิงจากการซ้ือวตัถุดิบจากผูข้ายเพียงเจา้เดียวและตามท่ีโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล มีขอ้ตกลงซ้ือขายเช้ือเพลิงกบับริษทั 
แกว้ลาํดวน กรุ๊ป จาํกดั ซ่ึงเป็นผูส่้งมอบวตัถุดิบใหก้บัโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลของบริษทัตามท่ีปรากฏในรายงานความเห็นของ
ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทั โคกเจริญ กรีนเอ็นเนอร์ยี่ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ
บริษทั  ชยัวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ลงวนัท่ี 9 มีนาคม 2560 นั้น ปัจจุบนับริษทั แกว้ลาํดวน กรุ๊ป จาํกดั ไม่ไดเ้ป็นผู ้
ส่งมอบวตัถุดิบให้กบัโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลของบริษทัแลว้ เน่ืองจากปัจจุบนั มีผูข้ายรายอ่ืนท่ีสามารถส่งมอบสินคา้ คือ 
เปลือกไม ้ในปริมาณ และ ราคา ตามท่ีบริษทัสั่งซ้ือได ้   
 นอกจากน้ี การหยุดดาํเนินงานของ CWTX และการท่ีบริษทั แกว้ลาํดวน กรุ๊ป จาํกดั ไม่ไดเ้ป็นผูส่้งมอบวตัถุดิบให้กบั
โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลของบริษทันั้น ไม่มีผลกระทบต่อแหล่งวตัถุดิบของโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลแต่อยา่งใดเน่ืองจากทาง
โครงการมีแหล่งซ้ือวตัถุดิบจากผูข้ายรายอ่ืนท่ีมีความสามารถในการจดัหาเช้ือเพลิงใหแ้ก่โครงการซ่ึงเพียงพอต่อความตอ้งการใน
ปัจจุบนั ประกอบกบัทางทีมงานไดศึ้กษาเก่ียวกบัชนิดของวตัถุดิบท่ีจะใชเ้ป็นเช้ือเพลิงหลากหลายแบบเพ่ือลดความเส่ียงท่ีคาดวา่
จะเกิดข้ึนในอนาคตจากการท่ีไม่มีเปลือกไมย้คูาลิปตสัจาก CWTX  รวมทั้งในปัจจุบนับริษทัมีสัญญาซ้ือวตัถุดิบกบัผูจ้าํหน่ายราย
ใหม่อีกหลายราย ส่งผลใหม้ัน่ใจไดว้า่บริษทัจะมีแหล่งวตัถุดิบสาํหรับใชใ้นการผลิตไฟฟ้าท่ีเพียงพอ และบริษทัมีมาตรการรองรับ
และเตรียมการเก่ียวกบัความเพียงพอของวตัถุดิบท่ีใชใ้นการดาํเนินโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลดงัน้ี 

- ร่วมมือกบัพนัธมิตรในจงัหวดัสระแกว้ และจงัหวดัใกลเ้คียงสําหรับการจดัหาวตัถุดิบ ไดแ้ก่ เปลือกไม้ยูคา
ลิปตสั และช้ินไมส้ับ และมีแผนท่ีจะเปิดรับซ้ือเช้ือเพลิงในรัศมีไม่เกิน 100 กิโลเมตรรอบโรงไฟฟ้าในอนาคต 

- ร่วมมือกบัพนัธมิตรในจงัหวดัชลบุรี สําหรับการจดัหาวตัถุดิบ ไดแ้ก่ ใยทะลายปาล์ม และไฟเบอร์ และหาก
บริษทัประเมินสถานการณ์ในอนาคต พบว่าปริมาณเช้ือเพลิงมีไม่เพียงพอ และแนวโน้มราคาสูงข้ึน  บริษทัจะ
ดาํเนินการส่งเสริมเกษตรกรในจงัหวดัสระแกว้เพ่ือปลกูพืชพลงังานท่ีโตเร็ว ไดแ้ก่ ไผย่กัษ ์และกระถินยกัษ ์เป็น
ตน้ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบนับริษทัยงัไม่พบปัญหาการขาดแคลนวตัถุดิบดงักล่าว ประกอบกบัราคาเช้ือเพลิงมี
แนวโนม้ถกูลง 
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 นอกจากน้ี  บริษทัยงัไดว้างแผนจดัเกบ็ Stock เช้ือเพลิงล่วงหนา้ ประมาณ 45 วนั หรือเป็นปริมาณราว 15,000 ตนั และ
มีสถานท่ีเกบ็เช้ือเพลิงอยูภ่ายในโครงการซ่ึงจะมัน่ใจไดว้า่โครงการจะมีเช้ือเพลิงเพียงพอสามารถขายไฟฟ้าไดต่้อเน่ืองตลอดปี 
  
 3.2.3  ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาเช้ือเพลงิชีวมวล  
 เน่ืองจากตน้ทุนค่าเช้ือเพลิงถือเป็นตน้ทุนท่ีมีสัดส่วนท่ีสูงสําหรับโรงไฟฟ้าชีวมวล ดงันั้น หากราคาเช้ือเพลิงชีวมวล
การปรับตวัสูงข้ึน จะส่งผลกระทบต่อกาํไรจากการดาํเนินงานได ้ทั้งน้ีทางบริษทัมีการเตรียมเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ีรองรับ
เช้ือเพลิงชีวมวลไดใ้นหลายประเภท ดงันั้น หากราคาเช้ือเพลิงชีวมวลใดปรับตวัสูงข้ึน ก็สามารถใชป้ระเภทอ่ืนทดแทนกนัได้
และไม่ก่อใหเ้กิดความเสียหาย ทั้งน้ีผูบ้ริหารยงัมีการติดตามการเปล่ียนแปลงของราคาเช้ือเพลิงสมํ่าเสมอ โดยหากช่วงเวลาใดท่ี
เช้ือเพลงชีวมวลหลกัท่ีตอ้งใชมี้ราคาตํ่า ก็จะซ้ือในปริมาณท่ีเพ่ิมข้ึน และเก็บสะสมไวใ้นท่ีเก็บเช้ือเพลิงทั้งในร่มและกลางแจง้ 
ซ่ึงการดาํเนินงานดงักล่าวกจ็ะช่วยลดความเส่ียงดา้นความผนัผวนของราคาเช้ือเพลิงชีวมวลได ้
 
 3.2.4  ความเส่ียงจากความผนัผวนของค่าพลงังานความร้อนจากเช้ือเพลงิชีวมวล  
 ทาํให้กระทบต่อปริมาณการผลิตไฟฟ้า เน่ืองจากกระบวนการผลิตไฟฟ้าจากเช้ือเพลิงชีวมวลนั้ น มีการกาํหนด
สมมติฐานในการคาํนวณค่าความร้อนท่ีไดจ้ากเช้ือเพลิงชีวมวลแต่ละประเภท ดงันั้น จึงอาจเกิดความเส่ียงจากค่าความร้อนของ
เช้ือเพลิงชีวมวลจะไม่เป็นไปตามประมาณการ ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อปริมาณการผลิตกระแสไฟฟ้าไม่เป็นไปตามแผนท่ีวางไว ้
อยา่งไรก็ตาม ก่อนการรับซ้ือเช้ือเพลิงชีวมวล บริษทัมีการกาํหนดคุณภาพของเช้ือเพลิงชีวมวล ซ่ึงถา้เช้ือเพลิงมีคุณภาพตรง
ตามท่ีกาํหนด จึงจะรับเช้ือเพลิงเขา้มาใชใ้นกระบวนการผลิต นอกจากน้ี ยงัมีการก่อสร้างโรงเก็บเช้ือเพลิง เพ่ือใชเ้ก็บเช้ือเพลิง
ชีวมวลฤดูฝน ซ่ึงจะช่วยลดความเส่ียงจากความผนัผวนของค่าพลงังานร้อนท่ีจะไดจ้ากเช้ือเพลิงชีวมวลได ้
 
 3.2.5 ความเส่ียงด้านภาพลกัษณ์องค์กร  
 โดยบริษทัมีการติดตามและตรวจสอบการบริหารความเส่ียงดา้นภาพลกัษณ์ขององคก์รอยา่งใกลชิ้ดสมํ่าเสมอ โดย
ตระหนกัดีวา่ภาพลกัษณ์ขององคก์รเป็นส่วนสาํคญัท่ีนาํมาซ่ึงความยัง่ยนืของธุรกิจ บริษทัจึงมีแผนและมาตรการเชิงรุงและเชิง
ลึกในการป้องกนัลดโอกาสในการเกิดความเส่ียงและเตรียมแผนในการบรรเทาผลกระทบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียใหมี้ผลนอ้ยท่ีสุด ไม่
วา่จะเป็นประเดน็ของการต่อตา้นของมวลชน ผลกระทบต่อชุมชน สังคมและส่ิงแวดลอ้ม และประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกั 
ธรรมาภิบาลตั้งแต่ก่อนเร่ิมการพฒันา ระหวา่งพฒันาและการก่อสร้าง ช่วงการเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยจ์นกระทัง่ส้ินสุดสัญญาและ
อาจจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีมาตรการต่อเน่ืองหลงัส้ินสุดโครงการเพ่ือป้องกนัและสร้างความมั่นใจว่าจะไม่มีเหตุการณ์อนัไม่พึง
ประสงคท่ี์ส่งผลต่อภาพลกัษณ์องคก์รในเชิงลบได ้
 
3.3 ปัจจัยความเส่ียงของตราสาร 
 3.3.1        ความเส่ียงด้านราคา (Price Risk) 

ราคาตลาดของหุ้นกูน้ั้นอาจมีการเปล่ียนแปลงข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลายประการ ยกตวัอย่างเช่น ระดบัอตัราดอกเบ้ียใน
ตลาดการเงิน นโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย สภาวะเศรษฐกิจโดยรวม อตัราเงินเฟ้อ อายขุองหุน้กู ้หรืออุปสงคส่์วนเกิน
หรือส่วนขาดของหุ้นกู ้ดงันั้น ผูถื้อหุ้นกูอ้าจไดรั้บผลกระทบจากความ ผนัผวนของราคาหุ้นกู ้ในกรณีท่ีมีการซ้ือขายตราสาร
ก่อนครบกาํหนดไถ่ถอน ทั้งน้ี หุน้กูท่ี้มีอายคุงเหลือยาวกวา่จะไดรั้บผลกระทบจากความผนัผวนดงักล่าวมากกวา่ 
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3.3.2       ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) 
ผูถื้อหุน้กูป้ระสงคจ์ะขายหุน้กูใ้นตลาดรองก่อนครบกาํหนดไถ่ถอนผูถื้อหุน้กูอ้าจไม่สามารถขายหุน้กูไ้ดท้นัทีในราคา

ท่ีตนเองตอ้งการเน่ืองจากการซ้ือขายเปล่ียนมือของตราสารในตลาดรองอาจมีไม่มาก ทั้งน้ีหากผูอ้อกหุ้นกูไ้ม่ไดน้าํหุ้นกูไ้ปซ้ือ
ขายในตลาดตราสารหน้ี (BEX) หรือตลาดรองใดๆ อยา่งไรก็ดี ผูถื้อหุน้กูส้ามารถซ้ือขายหุ้นกูใ้นตลาดรองไดท่ี้ธนาคารพาณิชย ์
บริษทัหลกัทรัพย ์หรือนิติบุคคลอ่ืนใด ท่ีมีใบอนุญาตคา้หลกัทรัพยอ์นัเป็นตราสารแห่งหน้ี นอกจากน้ี ผูถื้อหุ้นกูจ้ะไม่สามารถ
ขายหุน้กูใ้หแ้ก่บุคคลใดๆ โดยทัว่ไปได ้แต่จะถกูจาํกดัใหข้ายหรือโอนหุน้กูไ้ดเ้ฉพาะภายในกลุ่มผูล้งทุนสถาบนัและผูล้งทุนราย
ใหญ่เท่านั้น เน่ืองจากผูอ้อกหุน้กูไ้ดจ้ดขอ้จาํกดัการโอนไวก้บัสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยใ์ห้
จาํกดัการโอนหุ้นกูเ้ฉพาะภายในกลุ่มผูล้งทุนสถาบนัและผูล้งทุนรายใหญ่ตามประเภทและลกัษณะท่ีนิยามไวใ้นขอ้ 4 และขอ้ 6 
ของประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ กจ. 4/2560 เร่ือง การกาํหนดบทนิยามผูล้งทุนสถาบนั ผู ้
ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผูล้งทุนรายใหญ่ ฉบบัวนัท่ี 8 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 (ตามท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติมหรือใชแ้ทนท่ี) 

 
3.3.3      ความเส่ียงด้านอตัราหนีสิ้นต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 
บริษทัมีอตัราหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (Debt / Equity Ratio) วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เท่ากบั 1.22, 1.60 และ 1.66 เท่าตามลาํดบั ส่วนอตัราหน้ีสินสุทธิต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (Net Debt / Equity 
Ratio) ท่ีคาํนวณตามหลกัเกณฑต์ามระบุในขอ้กาํหนดวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อกหุ้นกูแ้ละผูถื้อหุ้นกู ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2560 วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 เท่ากบั 0.76, 1.08 และ 1.26 เท่าตามลาํดบั สําหรับการออกหุ้นกูใ้น
คร้ังท่ีผา่นมาเป็นการออกเพ่ือใชใ้นการจ่ายคืนหน้ี และ/หรือใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดาํเนินกิจการของบริษทั ซ่ึงถา้ไม่มี
การลงทุนใหม่ๆ เพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยั และหากบริษทัไม่ประสบปัญหาผลการดาํเนินงานขาดทุน จะไม่ทาํให้อตัราส่วนหน้ีสินต่อ
ส่วนผูถื้อหุ้นเปล่ียนแปลงสูงข้ึนไปกวา่เดิม ซ่ึงบริษทัยงัคงดาํรงอตัราส่วนจาํนวนรวมของหน้ีสินสุทธิต่อจาํนวนรวมของส่วน
ของผูถื้อหุน้ของผูอ้อกหุน้กู ้(Net Debt to Equity Ratio) ณ วนัส้ินงวดบญัชีของแต่ละไตรมาสหรือ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชี
กรณีไตรมาสสุดทา้ยไม่เกิน 3.0 : 1 (สามจุดศูนยต่์อหน่ึง) นอกจากน้ี บริษทัมีนโยบายท่ีจะรักษาสัดส่วนหน้ีสินต่อส่วนของ ผูถื้อ
หุ้นรวม และ โครงสร้างเงินทุนให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม รวมทั้งพยายามรักษาความสัมพนัธ์ท่ีดีและเพ่ิมพนัธมิตรกบัสถาบนั
การเงินต่างๆ อีกดว้ย 
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4.1  ลกัษณะทรัพย์สินทีสํ่าคญั 

สินทรัพยถ์าวรหลกัของบริษทัและบริษทัยอ่ย ตามงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ประกอบดว้ย 

ประเภท / ลกัษณะทรัพย์สิน ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ มูลค่า ภาระผูกพนั 

1.  ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน เป็นเจา้ของ 788.58 ลา้นบาท  
 

ติดจาํนองรวมมูลค่า 1,625.48 ลา้นบาท 
2.  อาคาร  และส่ิงปลกูสร้าง เป็นเจา้ของ 265.98 ลา้นบาท 
3.  เคร่ืองจกัร และอุปกรณ์ เป็นเจา้ของ 1,409.20 ลา้นบาท 

รวม  2,463.76 ลา้นบาท  

 

4.2  นโยบายการลงทุน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัมีเงินลงทุนในบริษทัย่อยคือ บริษทั พลาทรัพย ์จาํกดั ,บริษทั ชยัวฒันา กรีน จาํกดั 
และบริษทั สกุลฎ์ซี อินโนเวชัน่ จาํกดั จาํนวนรวม 480.50 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนการถือหุน้ของบริษทั พลาทรัพย ์จาํกดั ร้อย
ละ 100.00  บริษทั ชัยวฒันา กรีน จาํกดั ร้อยละ 100.00 และบริษทั สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จาํกดัร้อยละ 50.01  ทั้ งน้ีบริษทัได้
แต่งตั้งกรรมการของบริษทัเขา้เป็นกรรมการของบริษทัยอ่ย เพ่ือทาํหนา้ท่ีในการควบคุมและดูแลการดาํเนินงานในบริษทัยอ่ย  

 
เงินลงทุนซ่ึงบนัทึกโดยวธีิราคาทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 ลา้นบาท 
บริษทั พลาทรัพย ์จาํกดั (ราคาทุน) 80.00 
หกัค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน 23.90 
เงินลงทุนวธีิราคาทุน 56.10 

 
 ลา้นบาท 

บริษทั ชยัวฒันา กรีน จาํกดั 400.00 
หกัค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน - 
เงินลงทุนวธีิราคาทุน 400.00 

 
 ลา้นบาท 

บริษทั สกลุฎซี์  อินโนเวชัน่ จาํกดั 50.26 
หกัค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน - 
เงินลงทุนวธีิราคาทุน 50.26 

 

ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 
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เม่ือวนัท่ี 3 เมษายน พ.ศ. 2561 บริษทัไดเ้ขา้ลงทุนในบริษทั สกุลฎ์ซี อินโนเวชัน่ จาํกดัโดยซ้ือหุ้นจากผูถื้อหุ้นเดิมใน
สัดส่วนร้อยละ 50.01 ของบริษทั สกุลฎ์ซี อินโนเวชัน่ จาํกดั โดยมีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท (หุน้สามญั 10,000 หุ้น มูลค่า
หุ้นละ 100 บาท) ซ่ึงการเขา้ลงทุนดงักล่าวทาํให้กลุ่มบริษทัมีอาํนาจควบคุมจึงไดน้าํงบการเงินของบริษทัยอ่ยน้ีมารวมไวใ้นงบ
การเงินรวม  

เม่ือวนัท่ี 19 ธันวาคม 2561 บริษทั สกุลฎ์ซี อินโนเวชัน่ จาํกดั ไดมี้การเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาํนวน 199,000,000 บาท 
จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่เท่ากับ 200,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจาํนวน   
199,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท โดยเรียกชาํระหุ้นจาํนวน 50 บาทต่อหุ้น บริษทัไดเ้ขา้ลงทุนในหุ้นสามญัเพ่ิมทุนใน
บริษทัยอ่ยดงักล่าวในสัดส่วนร้อยละ 50.01 ทั้งน้ีเพ่ือรักษาสัดส่วนการถือหุน้เดิมในบริษทัยอ่ย 

โดยมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิตามบญัชี ณ วนัท่ีเขา้ลงทุน เป็นดงัน้ี 

 
  (หน่วย:พนับาท) 

   
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  4,280 
ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน  629 
สินคา้คงเหลือ  3,378 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน  240 
ทรัพยสิ์นระหวา่งก่อสร้าง  72,088 
รวมสินทรัพย ์  80,615 

   
เจา้หน้ีอ่ืน  80,007 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน  18 
รวมหน้ีสิน  80,025 

   
ทุนชาํระแลว้  1,000 
กาํไรสะสม  (410) 
รวมส่วนของผูถื้อหุน้   590 
รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้  80,615 

 
 
             ณ ปัจจุบนั บริษทัอยูร่ะหวา่งการดาํเนินการใหมี้การวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมา 
ณ วนัท่ีซ้ือกิจการ ซ่ึงกระบวนการจดัมุลค่าน้ีจะถูกดาํเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายในระยะเวลา 1 ปี นบัจากวนัท่ีซ้ือกิจการ 
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เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย สุทธิ ดงัน้ี 
  (หน่วย : พนับาท) 
  งบการเงนิเฉพาะบริษทั 
  

      31 ธันวาคม  ทุนชําระแล้ว     31 ธันวาคม  สัดส่วนเงนิลงทุน           เงนิลงทุนวธีิราคาทุน 
บริษทั ประเภทกจิการ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

บริษทัย่อยทางตรง        
บริษทั พลาทรัพย ์จาํกดั ใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย ์ 80,000 80,000 100% 100% 80,000 80,000 

บริษทั ชยัวฒันา ทริม จาํกดั ผลิตเบาะรถยนต ์ - 50,000 - 52.50% - 25,625 

บริษทั ชยัวฒันา กรีน  จาํกดั ลงทุนในธุรกิจพลงังาน 400,000 400,000 100% 100% 400,000 400,000 

บริษทั สกลุฎซี์ อินโนเวชัน่ จาํกดั ออกแบบและจาํหน่าย 
ยานพาหนะ 

100,500 - 50.01% - 50,260 - 

    530,260 505,625 
หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงนิลงทุน    (23,899) (35,551) 
   สุทธิ     506,361 470,074 

ในปี พ.ศ. 2561 บริษทัไดต้ดับญัชีค่าเผื่อการดอ้ยค่าเงินลงทุนใน บริษทั ชยัวฒันา ทริม จาํกดั จาํนวน 11.65 ลา้นบาท เน่ืองจาก
บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดช้าํระบญัชีเสร็จส้ินแลว้ 

สําหรับบริษทั  ชัยวฒันา ทริม จาํกดั นั้น ไดช้าํระบัญชีแลว้เสร็จเม่ือวนัท่ี 10 เมษายน พ.ศ. 2561 โดย ณ วนัดงักล่าว
บริษทัยอ่ยมีสินทรัพยสุ์ทธิเป็นจาํนวนเงิน 20.72 ลา้นบาท โดยบริษทัไดรั้บเงินคืนทุนเป็นจาํนวน 10.88 ลา้นบาท ณ วนัท่ีชาํระ
บญัชี  
 สําหรับเงินลงทุนในบริษทั ชยัวฒันา กรีน จาํกดั นั้น   เม่ือวนัท่ี 6 กนัยายน พ.ศ. 2559 บริษทัไดเ้ขา้ลงทุนโดยซ้ือหุ้น
จากผูถื้อหุน้เดิมในสัดส่วนร้อยละ 100 ของบริษทั ชยัวฒันา กรีน จาํกดั เพ่ือประกอบธุรกิจลงทุนในกลุ่มพลงังานทดแทน โดยมี
ทุนจดทะเบียน 400,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 40,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท และบริษทัย่อยดงักล่าวได้มีการ
ลงทุนในบริษทัยอ่ยทางออ้มเพิ่มเติมในปี 2559 และ 2560 ตามรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

  
                                                   (หน่วย : พนับาท) 

บริษัท ประเภทกจิการ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

บริษทัย่อยทางอ้อม        

บริษทั กรีน เพาเวอร์ 2 จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า 300,000 300,000 100% 100% 370,000 370,000 

บริษทั ชยัวฒันา กรีน แมนเนจเมน้ท ์
จาํกดั 

ประกอบกิจการใหค้าํปรึกษา
ดา้นการบริหารจดัการ
โครงการพลงังานทดแทน 

1,000 1,000 100% 100% 1,000 1,000 

บริษทั ชยัวฒันา เอก็พอร์ต จาํกดั ส่งออกช้ินไมส้บั 10,000 10,000 80% 80% 9,600 9,600 

บริษทั กรีน เพาเวอร์ 1 จาํกดั ผลิตพลงังานไฟฟ้าจาก
เช้ือเพลิงขยะ 

13,250 13,250 75% 75% 9,938 9,938 

บริษทั เวสท ์แมนเนจเมน้ท ์1 จาํกดั คดัแยกและจดัการขยะเพื่อ
เป็นเช้ือเพลิงจาํหน่ายใหก้บั
โรงไฟฟ้า 

1,000 1,000 75% 75% 750 
 

750 
 

บริษทั บลูโซลาร์ฟาร์ม 3 จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า 120,000 120,000 49% 49%  
58,800 

 
58,800 

   รวม     450,088 450,088 



 
 

59 
 

เงินลงทุนในบริษทั ชยัวฒันา  กรีน แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 
เม่ือวนัท่ี 19 กนัยายน พ.ศ. 2559 บริษทัยอ่ย คือ บริษทั ชยัวฒันา กรีน จาํกดั ไดจ้ดัตั้งบริษทัยอ่ยทางออ้ม คือ บริษทั ชยั
วฒันา กรีน แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั เพ่ือประกอบธุรกิจใหค้าํปรึกษาดา้นการบริหารจดัการโครงการพลงังานทดแทน  โดยมีทุน
จดทะเบียน 1,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั 100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท บริษทัย่อยไดล้งทุนร้อยละ 100 ใน
บริษทัยอ่ยทางออ้มดงักล่าว 

เงินลงทุนในบริษทั เวสท ์แมนเนจเมน้ท ์1 จาํกดั 
เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม พ.ศ. 2559 บริษทัย่อย คือ บริษัท ชัยวฒันา กรีน จาํกัด ไดเ้ขา้ลงทุนโดยซ้ือหุ้นจากผูถื้อหุ้นเดิมใน
สัดส่วนร้อยละ 75 ของบริษทั เวสท์ แมนเนจเมน้ท์ 1 จาํกดั เพ่ือประกอบธุรกิจคดัแยกและจดัการขยะเพื่อเป็นเช้ือเพลิง
จาํหน่ายใหก้บัโรงไฟฟ้า โดยมีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 100,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท  

เงินลงทุนในบริษทั กรีน เพาเวอร์ 1 จาํกดั 
เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม พ.ศ. 2559 บริษทัย่อย คือ บริษัท ชัยวฒันา กรีน จาํกัด ไดเ้ขา้ลงทุนโดยซ้ือหุ้นจากผูถื้อหุ้นเดิมใน
สัดส่วนร้อยละ 75 ของบริษทั กรีน เพาเวอร์ 1 จาํกดั เพ่ือประกอบธุรกิจผลิตพลงังานไฟฟ้าจากเช้ือเพลิงขยะ โดยมีทุนจด
ทะเบียน 1,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 100,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท  
ต่อมาเม่ือวนัท่ี 7 กนัยายน พ.ศ. 2559 บริษทั  กรีน เพาเวอร์ 1 จาํกดั ไดมี้การเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาํนวน 49,000,000 บาท จาก
ทุนจดทะเบียนเดิม 1,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่เท่ากับ 50,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจาํนวน 
5,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท โดยเรียกชาํระค่าหุน้ 2.50 บาทต่อหุน้ บริษทัยอ่ยไดล้งทุนในหุน้สามญัเพ่ิมทุนในบริษทั
ยอ่ยทางออ้มดงักล่าวในสัดส่วนร้อยละ 75 ทั้งน้ีเพ่ือรักษาสัดส่วนการถือหุน้เดิมในบริษทัยอ่ยทางออ้ม 

เงินลงทุนในบริษทั ชยัวฒันา เอก็พอร์ต จาํกดั 
เม่ือวนัท่ี 28 มกราคม พ.ศ. 2559 บริษทัไดจ้ดัตั้งบริษทัยอ่ย คือ บริษทั ชยัวฒันา เอก็พอร์ต จาํกดั เพ่ือดาํเนินธุรกิจส่งออก 
ช้ินไม้สับจากยูคาลิปตสัไปยงัต่างประเทศ โดยมีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 100,000 หุ้น มูลค่า 
หุน้ละ 10 บาท บริษทัไดล้งทุนร้อยละ 80 ในบริษทัยอ่ยดงักล่าว 
ต่อมาเม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม พ.ศ. 2559 บริษทั ชยัวฒันา เอ็กพอร์ต จาํกดั ไดมี้การเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาํนวน 9,000,000 บาท 
จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่เท่ากับ 10,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจาํนวน 
1,000,000 หุน้ มูลค่าหุ้นละ 10 บาท บริษทัไดล้งทุนในหุ้นสามญัเพ่ิมทุนในบริษทัยอ่ยดงักล่าวในสัดส่วนร้อยละ 80 ทั้งน้ี 
เพ่ือรักษาสัดส่วนการถือหุน้เดิมในบริษทัยอ่ย 
ต่อมาเม่ือวนัท่ี 29 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั ชยัวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
คร้ังท่ี 19/2559 ไดมี้มติอนุมติัใหจ้ดัโครงสร้างการบริหารงานใหม่ จึงอนุมติัให้เปล่ียนแปลงผูถื้อหุน้จากบริษทั ชยัวฒันา 
แทนเนอร่ี กรุ๊ป จาํกดั(มหาชน) ให้อยูภ่ายใตก้ารถือหุ้นของบริษทั ชยัวฒันา กรีน เพาเวอร์ จาํกดั ซ่ึงเป็นธุรกิจลงทุนใน
กลุ่มบริษทัดา้นพลงังานทั้งหมด 
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 3/2560 เม่ือวนัท่ี 25 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 ไดอ้นุมติัให้บริษทัหยดุดาํเนินงาน
ของบริษทั เน่ืองจากธุรกิจส่งออกช้ินไมส้ับท่ีผ่านมามีการแข่งขนัสูง อีกทั้งค่าเงินบาทปรับตวัแข็งค่าข้ึน เม่ือเทียบกบั
เงินดอลล่าร์สหรัฐส่งผลใหมี้ผลประกอบการขาดทุนอยา่งต่อเน่ือง 

เงินลงทุนในบริษทั กรีน เพาเวอร์ 2 จาํกดั 
เม่ือวนัท่ี 17 สิงหาคม พ.ศ. 2559 บริษทัยอ่ย คือ บริษทั ชยัวฒันา กรีน จาํกดั ไดเ้ขา้ลงทุนโดยซ้ือหุ้นจากผูถื้อหุ้นเดิมใน
สัดส่วนร้อยละ 100 ของบริษทั กรีน เพาเวอร์ 2 จาํกดั โดยมีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั 10,000 หุ้น 
มูลค่าหุน้ละ 100 บาท  
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ขอ้มูลของส่ิงตอบแทนทั้งหมดท่ีโอนให้และมูลค่าท่ีรับรู้สาํหรับสินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาแต่ละประเภทท่ีสาํคญั  
มีดงัน้ี 
สินทรัพยท่ี์ไดม้าท่ีระบุไดแ้ละหน้ีสินท่ีรับมา 
 (หน่วย : บาท) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3,116 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 1,284,014 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 1,600,000 
สินทรัพย ์สุทธิ 2,887,130 
สิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า 67,112,870 
ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให ้ 70,000,000 
 
เม่ือวนัท่ี 17 ตุลาคม พ.ศ. 2559 บริษทั กรีน เพาเวอร์ 2 จาํกดั ไดมี้การเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาํนวน 59,000,000 บาท จากทุนจด
ทะเบียนเดิม 1,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่เท่ากบั 60,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 600,000 หุน้ 
มูลค่าหุ้นละ 100 บาท บริษทัยอ่ยไดล้งทุนในหุ้นสามญัเพ่ิมทุนในบริษทัยอ่ยดงักล่าวในสัดส่วนร้อยละ 100 ทั้งน้ี เพ่ือ
รักษาสัดส่วนการถือหุน้เดิมในบริษทัยอ่ยทางออ้ม 
เม่ือวนัท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 บริษทั กรีน เพาเวอร์ 2 จาํกดั ไดมี้การเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาํนวน 240 ลา้นบาท จากทุน
จดทะเบียนเดิม จาํนวน 60 ลา้นบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จาํนวน 300 ลา้นบาท โดยเรียกชาํระค่าหุน้ 25 บาทต่อหุน้ 
ต่อมาในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 บริษทัไดเ้รียกชาํระค่าหุน้เพ่ิมเติมจาํนวน 75 ลา้นบาท และบริษทั ชยัวฒันา กรีน จาํกดั 
ไดช้าํระค่าหุน้ท่ีเรียกเพ่ิมเติมดงักล่าวแลว้ทั้งจาํนวน 
 
เงินลงทุนในบริษทั บลโูซลาร์ฟาร์ม 3 จาํกดั 
เม่ือวนัท่ี 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 บริษทัยอ่ย คือ บริษทั ชยัวฒันา กรีน จาํกดั ไดเ้ขา้ลงทุนโดยซ้ือหุ้นจากผูถื้อหุ้นเดิม
ในสัดส่วนร้อยละ 49 ของบริษทั บลูโซลาร์ฟาร์ม 3 จาํกดั โดยมีทุนจดทะเบียน 120,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 
1,200,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100  
 
นอกจากนีบ้ริษัทมเีงนิลงทุนในบริษัทร่วมและเงนิลงทุนอืน่ดงันี ้
 
เงินลงทุนในบริษทั เอน็ เอช เค สปริง (กมัพชูา) จาํกดั 
เม่ือวนัท่ี 7 กรกฏาคม 2558 บริษทัและบริษทั เอน็เอชเค สปริง (ประเทศไทย) จาํกดั ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทั เอน็เอชเค 
สปริง (กมัพูชา) จาํกดั เพ่ือผลิตและจาํหน่าย sewing cover สาํหรับช้ินส่วนรถยนตท่ี์เมืองปอยเปต ประเทศกมัพูชา ตาม
สัญญาร่วมทุนระหวา่งบริษทักบับริษทั เอน็เอชเค สปริง (ประเทศไทย) จาํกดั โดยมีทุนจดทะเบียน 3,658,000 ดอลลาร์
สหรัฐ แบ่งเป็นหุน้สามญั 365,800 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 ดอลลาร์สหรัฐ ตั้งแต่วนัท่ี 10 กรกฎาคม 2558  บริษทัไดจ่้ายชาํระ
เงินลงทุนในบริษัทท่ีจัดตั้ งใหม่ดังกล่าวเป็นจาํนวน 914,500 ดอลลาร์สหรัฐ (จํานวน 91,450 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 
ดอลลาร์สหรัฐ) คิดเป็นสัดส่วนการลงทุนเท่ากบัร้อยละ 25 
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เงินลงทุนในบริษทั แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชัน่ จาํกดั 
เม่ือเดือนตุลาคม 2559 บริษทัยอ่ยคือ บริษทั ชยัวฒันา กรีน จาํกดั ไดเ้ขา้ลงทุนซ้ือหุน้จากผูถื้อหุน้เดิมในสัดส่วนร้อยละ5 
ของบริษทั แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชัน่ จาํกดั โดยมีทุนจดทะเบียน 700 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 7,000,000 หุน้ 
คิดเป็นจาํนวนหุน้ 350,000 หุน้ 
ต่อมาเม่ือเดือนมีนาคม 2560 บริษัทย่อย คือ บริษัท ชัยวฒันา กรีน จาํกัด ได้เข้าลงทุนในหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจาํนวน 
175,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท รวมเป็นเงิน 17.50 ลา้นบาท ทั้งน้ีเพ่ือรักษาสัดส่วนการถือหุ้นเดิมในบริษทั
ดงักล่าว ปัจจุบนัมีจาํนวนหุน้รวม 525,000 หุน้ คิดเป็นสัดส่วนการลงทุนเท่ากบัร้อยละ 5 
เม่ือเดือนมีนาคม 2560 บริษทัยอ่ย คือ บริษทั ชยัวฒันา กรีน จาํกดั ไดเ้ขา้ลงทุนในหุน้สามญัเพ่ิมทุนจาํนวน 175,000 หุ้น 
มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท รวมเป็นเงิน 17.50 ลา้นบาท ทั้งน้ีเพ่ือรักษาสัดส่วนการถือหุน้เดิมในบริษทัดงักล่าว 
 
เงินลงทุนในบริษทั รักษบ์า้นเรา จาํกดั 
เม่ือวนัท่ี 15 ธันวาคม พ.ศ.2559 บริษทัย่อย คือ บริษทั ชัยวฒันา กรีน จาํกัด (เดิมช่ือ บริษทั ชัยวฒันา กรีน เพาเวอร์ 
จาํกดั) ไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงขอความร่วมมือในการลงทุนโครงการผลิตไฟฟ้าเพ่ือจาํหน่ายให้กบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
กบับริษทั รักษ์บา้นเรา จาํกดั ซ่ึงบริษทัไดจ่้ายเงินมดัจาํค่าหุ้นก่อนท่ีจะเขา้ตกลงซ้ือหุ้นเป็นจาํนวนเงิน 17.16 ลา้นบาท 
เวลาในการดาํเนินการตามขอ้ตกลงมีกาํหนดใหเ้สร็จส้ินในเดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ.2560 ภายใตเ้ง่ือนไขใหมี้การเขา้ทาํ Due 
Diligence และหากภายหลงัการทาํ Due Diligence และพิจารณาแลว้ว่าไม่สมเหตุสมผลในการลงทุน บริษทัจะไม่มีการ
ลงทุนใด ๆ และจะไดรั้บคืนเงินมดัจาํดงักล่าว 
ต่อมาเม่ือวนัท่ี 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 บริษัทย่อยได้ลงทุนซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนของบริษัท รักษ์บ้านเรา จาํกัด จาํนวน 
160,000 หุ้น ในมูลค่าหุ้นละ 100 บาท รวมเป็นเงิน 16 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 9.09 ของบริษัท
ดงักล่าว โดยถือวา่เงินจ่ายล่วงหนา้เพ่ือการลงทุนจาํนวน 16 ลา้นบาทเป็นการชาํระเงินค่าหุน้เพ่ิมทุนและบริษทัยอ่ยไดรั้บ
คืนเงินจ่ายล่วงหนา้ส่วนท่ีเหลือจาํนวน 1.16 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 6 มิถุนายน พ.ศ.2560 
 
เงินลงทุนในบริษทั สกลุฎซี์ อินโนเวชัน่ จาํกดั 
เม่ือ 11 เมษายน 2561 บริษทัชยัวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) “CWT” ไดด้าํเนินการเขา้ลงซ้ือหุ้น ใน “SKC” 
จาํนวน 5,001 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท เท่ากบั 500,100 บาท (ห้าแสนหน่ึงร้อยบาทถว้น)  จากผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทั 
คิดเป็นสัดส่วนการถือหุน้ร้อยละ 50.01 ของบริษทั สกลุฎซี์ อินโนเวชัน่ จาํกดั  
เม่ือ 19 ธันวาคม 2561 ไดมี้การเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาํนวน 199,000,000.-บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,000,000 .-บาท 
เป็น 200,000,000.-บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั 1,990,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100.-บาท โดยเรียกชาํระค่าหุ้นจาํนวน 50 
บาทต่อหุ้น บริษทัชัยวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)ไดล้งทุนในหุ้นสามัญเพ่ิมทุนในบริษทัย่อยดงักล่าวใน
สัดส่วนร้อยละ 50.01 ทั้งน้ีเพ่ือรักษาสัดส่วนการถือหุน้เดิมในบริษทัยอ่ย 
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6.1 ข้อมูลทัว่ไปของบริษัทฯ 
 
เลขทะเบียนบริษทั  :      0107537002036 (เดิมเลขท่ี บมจ.450) 
ประกอบธุรกิจประเภท :      ฟอกหนงัโค-กระบือสาํหรับทาํผลิตภณัฑเ์บาะและช้ินส่วนยานยนต,์ 
          เฟอร์นิเจอร์ และของเล่นสัตวเ์ล้ียง 
ทุนจดทะเบียน    :      หุ้นสามญั 749,735,866 หุ้น  มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 
ทุนชาํระแลว้  :      หุ้นสามญั 630,103,128 หุ้น   มูลค่าหุน้ละ 1 บาท  (29 มกราคม 2562) 
สาํนกังานใหญ่  :      176/1,1480 หมู่ 1  ซอยฟอกหนงั กม.30  ถนนสุขมุวทิ  ตาํบลทา้ยบา้น   

       อาํเภอเมืองสมุทรปราการ  จงัหวดัสมุทรปราการ  10280 
โทรศพัท ์  :      0-2703-7880-1 
โทรสาร    :      0-2703-7882 
Home Page  :      www.cwt.co.th 
E-mail   :      center@cwt.co.th    
 
6.2 ข้อมูลหน่วยงานนักลงทุนสัมพนัธ์ 
 
โทรศพัท ์  :      0-2703-7880-1 ต่อ 105 
โทรสาร    :      0-2703-7882 
E-mail   :      kornrapat@cwt.co.th   /  imex@cwt.co.th  
 
6.3 ข้อมูลของบุคคลอ้างองิอืน่ๆ 
 
ผูส้อบบญัชี :       บริษทั อาร์เอสเอม็ ออดิท เซอร์วสิเซส (ประเทศไทย) จาํกดั 
                ชั้นท่ี 20/1 สาธรซิต้ีทาวเวอร์ 175 ถนนสาธรใต ้ทุ่งมหาเมฆ 
          สาทร กรุงเทพฯ 10120 
          โทรศพัท ์: 0-2670-9002-6 
          โทรสาร   : 0-2670-9027-8 
 
นายทะเบียนหลกัทรัพย ์ : บริษทั ศนูยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
             เลขท่ี 93 อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ขา้งสถานทูตจีน) 
    ถนนรัชดาภิเษก  แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
             โทรศพัท ์: 0-2009-9378-89 
             โทรสาร  : 0-2009-9476 
 
 

ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลสําคญัอืน่ ๆ 
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7.1 หลกัทรัพย์ของบริษัท 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.2555 บริษทัมีทุนจดทะเบียนจาํนวน 426,942,828 ลา้นบาท เรียกชาํระแลว้ 328,417,560 ลา้น

บาท ประกอบดว้ยหุ้นสามญั จาํนวน 328,417,560 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท โดยหุ้นสามญัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย 

ต่อมา เม่ือ 10 พฤษภาคม 2556 บริษทัจดทะเบียนเพ่ิมทุน เพ่ือรองรับการจดัสรรหุ้นปันผล (ผลประกอบการปี 2555) 
จาํนวน 32,841,756 ลา้นบาท มีผลทาํใหทุ้นจดทะเบียนเพ่ิมข้ึนจากเดิม 426,942,828 ลา้นบาท เป็น 459,784,584 ลา้นบาท 

วันท่ี  20 พฤษภาคม  2556 บริษัทจัดสรรหุ้นปันผลจํานวน  32,824,937 หุ้น  มูลค่าหุ้นละ  1 บาท  คิดเป็นมูลค่า 
32,824,937 ลา้นบาท  และดาํเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชาํระแลว้ต่อกระทรวงพาณิชย  ์ มีผลทาํให้ทุนชาํระแล้ว
เปล่ียนเป็น 361,242,497 ลา้นบาท   

       วนัท่ี 9 มกราคม 2557 จดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชาํระแลว้จาก 361,242,497 บาท เป็น 361,274,997บาทเน่ืองจากมี 
ผูใ้ชสิ้ทธิในการซ้ือหุน้สามญัของบริษทั สาํหรับการใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 1 (CWT-W2) จาํนวน 1 ราย จาํนวน 32,500 หุน้ 

       วนัท่ี 8 กรกฎาคม 2557 จดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชาํระแลว้จาก 361,274,997 บาท เป็น 361,287,497บาท เน่ืองจาก 
มีผูใ้ชสิ้ทธิในการซ้ือหุน้สามญัของบริษทัสาํหรับการใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 2 (CWT-W2) จาํนวน 1 ราย จาํนวน 12,500 หุน้ 

       วนัท่ี 13 มกราคม 2558 จดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชาํระแลว้จาก 361,287,497 บาท เป็น 376,913,059บาทเน่ืองจากมี 
ผูใ้ช้สิทธิในการซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท สําหรับการใช้สิทธิคร้ังท่ี 3 (CWT-W2, CWT-ESOP2) จํานวน 385 ราย จาํนวน 
15,625,562 หุน้ 
         วนัท่ี 29 เมษายน 2558 ลดทุนจดทะเบียน 39,529 บาท เน่ืองจากคงเหลือจากการจดัสรร CWT-W2 คงเหลือทุนจด
ทะเบียน 459,745,055 บาท 
          วนัท่ี 30 เมษายน 2558 เพ่ิมทุนจดทะเบียน 558,969,367 บาท เพ่ือรองรับ 
- การออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิ (CWT-W3) = 94,228,265 บาท 
- การออกและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุน (PP) = 450,000,000 บาท 
- การปรับสิทธิ CWT-W2, CWT-ESOP2 = 14,741,102 บาท 
รวมเป็นทุนจดทะเบียนรวม 1,018,714,422 บาท 
           วนัท่ี 7 กรกฎาคม 2558  จดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชาํระแลว้จาก 376,913,059 เป็น 427,042,282 บาท  เน่ืองจากมี
ผู ้ใช้สิทธิในการซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท  สําหรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ  CWT-W2, CWT-ESOP2, CWT-W3 จํานวน 
50,129,223 หุน้ 
                 วนัท่ี 8 มกราคม 2559  จดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชาํระแลว้จาก 427,042,282 เป็น 434,890,126 บาท  เน่ืองจากมีผูใ้ช้
สิทธิในการซ้ือหุน้สามญัของบริษทั สาํหรับการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ CWT-W2, CWT-ESOP2, CWT-W3 จาํนวน 7,847,844 หุน้ 
               วนัท่ี 3 กุมภาพนัธ์ 2559  จดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชาํระแลว้จาก 434,890,126 เป็น 482,919,940 บาท  เน่ืองจากมี
ผูใ้ช้สิทธิในการซ้ือหุ้นสามญัของบริษัท สําหรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ CWT-W2, CWT-ESOP2  จาํนวน 48,029,814 หุ้น
 วนัท่ี  19 พฤษภาคม  2559  จดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชําระแล้วจาก 482,919,940 บาท  เป็น  561,847,963 บาท 
เน่ืองจากมีผูใ้ชสิ้ทธิในการซ้ือหุน้สามญัของบริษทัสาํหรับการใชสิ้ทธิ  CWT-W3  จาํนวน 78,928,023 หุน้ 
 วนัท่ี 16 สิงหาคม 2559  คณะกรรมการมีมติจดัตั้งบริษทั ชยัวฒันา กรีนเพาเวอร์ จาํกดั ( Holding Company) เพ่ือถือ
หุน้ในกลุ่มพลงังานโดยมีทุนจดทะเบียน 400 ลา้นบาท 
 วนัท่ี 29 สิงหาคม 2559  คณะกรรมการมีมติให้จดัโครงสร้างและการบริหารงานของบริษทั ชยัวฒันา กรีนเพาเวอร์ 
จาํกดั แยกออกจากบริษทั ชยัวฒันา แทนเนอร่ีกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
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 วนัท่ี 18 มกราคม 2560 จดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชาํระแลว้จาก 561,847,963 บาท เป็น 619,047,963 บาท เน่ืองจากมี
ผูซ้ื้อหุน้เพ่ิมทุนสาํหรับบุคคลในวงจาํกดัจาํนวน 57,200,000 หุน้ 

 วนัท่ี 18 พฤษภาคม 2560 จดทะเบียนลดทุนและเพิ่มทุนเพ่ือรองรับการเสนอขายหุ้น PP 200,000,000 หุ้น สรุปทุนจด
ทะเบียนเท่ากบั 819,047,963 บาท ทุนชาํระแลว้เท่ากบั 619,047,962 บาท 

 วนัท่ี 11 พฤษภาคม 2561 จดทะเบียนเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ (CWT-W4) จาํนวน 
130,687,903 หุน้ สรุปทุนจดทะเบียนเท่ากบั 749,735,866 บาท ทุนชาํระแลว้เท่ากบั 619,047,963 บาท 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัมีทุนจดทะเบียน 749,735,866 ประกอบดว้ยหุ้นสามญั 749,735,866 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 
1.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนท่ีชาํระแลว้ 619,047,963 บาท ประกอบดว้ยหุน้สามญั 619,047,963 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1.00 บาท 
 

7.2  ผู้ถือหุ้น 
(ก) รายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีถือหุน้สูงสุด 10 รายแรก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  มีดงัน้ี 

รายช่ือผู้ถือหุ้น จํานวนหุ้นทีถ่ือ ร้อยละของทุนชําระแล้ว 
1.   นายวรีะพล   ไชยธีรัตต ์ 123,349,086 19.926 
2.   บริษทั ไชยดียิง่ จาํกดั 101,828,452 16.449 
3.   นางจารุณี   ชินวงศว์รกลุ 36,279,600 5.861 
4.   นายเพง่เพียร   เหล่ากาํเนิด 31,242,800 5.047 
5.   UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 30,000,000 4.846 
6.   นายราเชน   กฤษราลมัณ์ 19,000,900 3.069 
7.   นายประพนัธ์   ครรชิตาวรกลุ 18,900,193 3.053 
8.   นางนิธิมา   เหล่ากาํเนิด 15,560,000 2.514 
9.   นายวทิยา   นราธศัจรรย ์ 13,000,000 2.100 
10.  นายธีรเสฎฐ์   มโนเกษมสันต ์ 10,344,096 1.671 
11.  ผูถื้อหุน้รายอ่ืน ๆ   219,542,836 35.464 

รวม 619,047,963 100.00 
 

รายช่ือผูถื้อหุน้ กลุ่มไชยธีรัตต ์ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีดงัน้ี 

รายช่ือผู้ถือหุ้น จํานวนหุ้นทีถ่ือ ร้อยละของทุนชําระแล้ว 
นายวรีะพล                  ไชยธีรัตต ์ 123,349,086 19.926 
นางกิมไน ้                    ไชยธีรัตต ์ 527,500 0.085 
นางณฐวรรณ์                ไชยธีรัตต ์ 16,500 0.003 
นางสาววารณี               ไชยธีรัตต ์ 10,000 0.002 
นางนารี                        ไชยธีรัตต ์ 11 0.000 

รวม 123,903,097 20.016 
* หมายเหตุ : 
1) ดูรายละเอียดประกอบในขอ้ท่ี 13 รายการระหวา่งกนัภายใตห้วัขอ้ช่ือบุคคลและความเก่ียวโยงกนั 
   ในแต่ละบริษทั 
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2) รายละเอียดบริษทั ไชยดียิง่ จาํกดั ซ่ึงถือเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ อนัดบัท่ี 2 ของบริษทั ตามรายช่ือผูถื้อหุน้  
     ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 รายละเอียดดงัน้ี 

2.1 ลกัษณะการประกอบธุรกิจ  :  ใหเ้ช่าท่ีดิน 
                    วนัเดือนปีท่ีจดทะเบียน  :  2 กมุภาพนัธ์ 2531 

      ท่ีตั้งบริษทั     :  99/49 หมู่ท่ี 8 ตาํบลบางเมือง อาํเภอเมือง 
     สมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ 10270 

                                    กรรมการบริษทั   :  1. นาย วรีะพล  ไชยธีรัตต ์
      2. นาง กิมไน ้ ไชยธีรัตต ์
      3. นาง วนิดา  สิกขมาน 
                                     รายช่ือผูถื้อหุน้   :  

รายช่ือผู้ถือหุ้น จํานวนหุ้น สัดส่วน (%) 
นายวรีะพล         ไชยธีรัตต ์ 3,438,000 76.400 
นางวนิดา            สิกขมาน 274,000 6.088 
นางกิมไน ้          ไชยธีรัตต ์ 268,000 5.955 
นางวานิพรรณ     เกษมทองศรี 180,000 4.000 
นางณฐวรรณ์      ไชยธีรัตต ์ 120,000 2.666 
นางศิริภสัสร       ไชยธีรัตต ์ 120,000 2.666 
นางสาววารณี      ไชยธีรัตต ์ 100,000 2.222 

รวม 4,500,000 100.000 
(ข)  รายช่ือผูถื้อหุน้รายใหญ่ท่ีมีอิทธิพลต่อการกาํหนดนโยบายการจดัการ  หรือการดาํเนินงาน ของบริษทัอยา่ง
มีนยัสาํคญั 

- ไม่มี 
 

7.3  การออกและเสนอขายหลกัทรัพย์ 

  ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2547 เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน พ.ศ.2547 ไดอ้นุมติัให้บริษทัออกใบสําคญัแสดง
สิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. หุน้สามญัเพ่ิมทุนจาํนวน 13,500,000 หุ้น สาํหรับการรองรับการแปลงสภาพของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น
สามญัของบริษทัท่ีไดมี้การออกและเสนอขายใหป้ระชาชนจาํนวน 13,500,000 หน่วย 

 2. หุ้นสามญัเพ่ิมทุนจาํนวน 9,000,000 หุ้น สําหรับการรองรับการแปลงสภาพของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น
สามญัของบริษทัท่ีไดมี้การออกและเสนอขายกบัผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัซ่ึงบริษทัไดจ้ดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิให้กบัผูถื้อหุ้น
เดิมของบริษทั ในอตัราส่วน 5 หุน้สามญัต่อ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิโดยไม่คิดมูลค่า 

 ทั้ ง น้ี  ตลาดหลักท รัพย์แ ห่ งประเทศไทยได้ รับ ใบสํ าคัญ แสดงสิท ธิ ท่ี จะ ซ้ื อ หุ้ นสามัญ เป็นหลักท รัพย ์
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตั้งแต่วนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2548 จาํนวน 13,500,000 หน่วย และวนัท่ี 3 
มีนาคม พ.ศ. 2548 เพ่ิมอีกจาํนวน 8,993,772 หน่วย รวมทั้งส้ิน 22,493,772 หน่วย โดยใบสําคญัแสดงสิทธิมีอาย ุ7 ปี อตัราการ
ใชสิ้ทธิ 1 หน่วยใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถซ้ือหุ้นสามญัได ้1 หุ้น ในราคาใชสิ้ทธิ 6 บาทต่อหุ้น เร่ิมการใชสิ้ทธิคร้ังแรกวนัท่ี 
31 มกราคม พ.ศ. 2548 และคร้ังสุดทา้ยในวนัท่ี30 มกราคม พ.ศ. 2555 โดยสามารถใชสิ้ทธิไดใ้นวนัทาํการสุดทา้ยของเดือน 
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 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 11/2553 เม่ือวนัท่ี 8 ธนัวาคม พ.ศ.2553 ไดมี้มติอนุมติักาํหนดวนัใชสิ้ทธิ
ตามใบสําคัญแสดงสิทธิในวนัท่ี 29 ธันวาคม พ.ศ.2553 โดยมีผูม้าใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามัญจาํนวน 
1,367,000 หุ้น ในราคา 6 บาทต่อหุ้น บริษทัไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนชาํระแลว้จาก 229,500,000 บาท เป็น 236,335,000 บาท กบั
กระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 14 มกราคม พ.ศ.2554 

  สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.2555 มีการยืน่ขอใชสิ้ทธิตามรายละเอียด ดงัน้ี 

  ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 6/2554 ซ่ึงจดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 1 ธนัวาคม พ.ศ.2554 ไดมี้มติอนุมติักาํหนดวนั
ใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยตามใบสําคญัแสดงสิทธิในวนัท่ี 30 มกราคม พ.ศ.2555 โดยมีผูม้าใชสิ้ทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้น
สามญั จาํนวน 18,416,512 หุ้น ในราคา 6 บาทต่อหุ้น บริษทัไดรั้บเงิน ค่าหุ้น จาํนวน 110,499,072 บาท โดยบริษทัไดเ้พ่ิมทุน
ชาํระแลว้ของบริษทัจากหุ้นสามัญจาํนวน 47,267,000 หุ้น เป็น 65,683,512 หุ้น ในมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 5 บาท หุ้นเพ่ิมทุน
ดงักล่าวไดรั้บชาํระเต็มมูลค่าแลว้และบริษทัไดจ้ดทะเบียนการเพ่ิมทุนชาํระแลว้จาก 236,335,000 บาท เป็น 328,417,560 บาท 
กบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 9 กมุภาพนัธ์ พ.ศ.2555 

  ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีเหลือจาํนวน 2,710,260 หน่วย ไดห้มดอายใุนเดือนมกราคม พ.ศ.2555 

  ตามมติท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2555 เม่ือวนัท่ี 18 ธนัวาคม พ.ศ.2555 ไดอ้นุมติัใหบ้ริษทัออกใบสาํคญัแสดง
สิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

  1) ออกใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัคร้ังท่ี 2 ให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทั 
(CWT-ESOP2) จาํนวน 16,420,878 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า มีรายละเอียดของใบสาํคญัแสดงสิทธิดงัน้ี 

  อตัราการใชสิ้ทธิ    : ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยสามารถซ้ือหุน้สามญัได ้1หุน้ 
  ราคาใชสิ้ทธิต่อหุน้    : 1.00 บาท ต่อหุน้ 
  ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ  : เ ร่ิ ม ก าร ใช้ สิ ท ธิ ค ร้ั งแ รก วัน ท่ี  30 ธัน วาคม  พ .ศ .2556 และ 
      คร้ังสุดทา้ยในวนัทาํการสุดทา้ยของบริษทัก่อนวนัท่ีหมด อายขุอง 

       ใบสาํคญัแสดงสิทธิ (วนัท่ี 29 มกราคม พ.ศ.2559) 
อายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ                  :  3 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ                                

(วนัท่ี 31 มกราคม พ.ศ.2556) 
  2) ออกใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัคร้ังท่ี 2 (CWT-W2) ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
ในอตัราส่วนหุน้สามญัเดิม 4 หุน้ต่อ 1 หน่วย จาํนวน 82,104,390 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ทั้งน้ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
ไดรั้บใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัคร้ังท่ี 2 (CWT-W2) เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยแลว้เม่ือวนัท่ี 11 กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2556 ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 38 มีรายละเอียดของใบสําคญัแสดง
สิทธิดงัน้ี 

  อตัราการใชสิ้ทธิ    : ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยสามารถซ้ือหุน้สามญัได ้1 หุน้ 
  ราคาใชสิ้ทธิต่อหุน้   : 1.00 บาท ต่อหุน้ 
  ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ  : เร่ิมการใชสิ้ทธิคร้ังแรกวนัท่ี 30 ธนัวาคม พ.ศ.2556 และ 
               คร้ังสุดทา้ยในวนัทาํการสุดทา้ยของบริษทัก่อนวนัท่ีหมดอายขุอง 
       ใบสาํคญัแสดงสิทธิ (วนัท่ี 29 มกราคม พ.ศ.2559) 

อายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ  :  3 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
               (วนัท่ี 31 มกราคม พ.ศ.2556) 
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ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน พ.ศ.2558 ไดอ้นุมติัให้บริษทัออกใบสําคญัแสดง
สิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

  1) ออกใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัคร้ังท่ี 3  (CWT-W3) ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้
ในอตัราส่วนหุน้สามญัเดิม 4 หุน้ต่อ 1 หน่วย จาํนวน 94,228,265 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ทั้งน้ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
ไดรั้บใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัคร้ังท่ี 3 (CWT-W3) เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยแลว้เม่ือวนัท่ี 29 พฤษภาคม พ.ศ.2558 โดยมีรายละเอียดของใบสาํคญัแสดงสิทธิดงัน้ี 

  อตัราการใชสิ้ทธิ    : ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยสามารถซ้ือหุน้สามญัได ้1หุน้ 
  ราคาใชสิ้ทธิต่อหุน้    : 1.00 บาท ต่อหุน้ 
  ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ  : เร่ิมการใชสิ้ทธิคร้ังแรกวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ.2558 และ 
      คร้ังสุดทา้ยในวนัทาํการสุดทา้ยของบริษทัก่อนวนัท่ีหมดอายขุอง 

       ใบสาํคญัแสดงสิทธิ (วนัท่ี 13 พฤษภาคม พ.ศ.2559) 
อายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ                  :  1 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ                                

(วนัท่ี 15 พฤษภาคม พ.ศ.2558) 

 ตามท่ีบริษทั ชยัวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ไดอ้อกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของ
บริษทั คร้ังท่ี 2 (CWT-W2) ซ่ึงมีกาํหนดวนัใชสิ้ทธิคร้ังแรกคือ วนัท่ี 3 มกราคม 2557 โดยมีรายงานการใชสิ้ทธิของใบสําคญั
แสดงสิทธิในการซ้ือหุน้สามญัของบริษทั สาํหรับการใชสิ้ทธิ ตามรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 
 (1) รายงานการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัตามใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัท่ีออกให้แก่ผูถื้อหุ้น
เดิม โดยมีจาํนวนรายท่ียื่นขอใชสิ้ทธิ จาํนวน 1 ราย มีจาํนวนใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีขอใชสิ้ทธิ จาํนวน 32,500 หน่วย หรือเป็น
หุน้สามญัท่ีไดรั้บจากการใชสิ้ทธิ จาํนวน 32,500 หุน้ ทาํใหมี้จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีคงเหลือจากการใชสิ้ทธิคร้ังน้ี จาํนวน 
82,032,361 หน่วย 
 (2) รายงานการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัท่ีออกใหแ้ก่กรรมการ 
และ พนกังานของบริษทั (CWT-ESOP2) จาํนวน 0 ราย ทาํใหมี้จาํนวนหุน้สามญัรองรับการใชสิ้ทธิคงเหลือ จาํนวน 16,420,878 
หุน้ 
การใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 2  วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(1) รายงานการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัท่ีออก ใหแ้ก่ 
ผูถื้อหุ้นเดิม  โดยมีจาํนวนรายท่ียื่นขอใชสิ้ทธิ จาํนวน 1 ราย มีจาํนวนใบสําคยัแสดงสิทธิท่ีขอใชสิ้ทธิ จาํนวน 12,500 หน่วย 
หรือเป็นหุน้สามญัท่ีไดรั้บจากการใชสิ้ทธิ จาํนวน 12,500 หุน้  ทาํใหมี้จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีคงเหลือจากการใชสิ้ทธิคร้ัง
น้ี จาํนวน 82,019,861 หน่วย 

(2) รายงานการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัท่ีออกใหแ้ก่ 
กรรมการ หรือ พนกังานของบริษทั (CWT-ESOP2) จาํนวน 0 ราย  ทาํให้มีจาํนวนหุ้นสามญัรองรับการใชสิ้ทธิคงเหลือจาํนวน 
16,420,878 หุน้ 

หมายเหตุ ตามท่ีบริษทักาํหนดวนัใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 3 วนัท่ี 30 ธันวาคม 2557 แต่เน่ืองจากวนัท่ี 30 ธันวาคม 2557 ทางบริษทัได้
ประกาศใหเ้ป็นวนัหยดุทาํการของบริษทั ดงันั้นบริษทัจึงขอเล่ือนวนัใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 3 จากเดิมวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2557 เป็นวนัท่ี 5 
มกราคม 2558 ซ่ึงบริษทัไดแ้จง้รายละเอียดดงักล่าวต่อตลาดหลกัทรัพยเ์ม่ือ 12 ธนัวาคม 2557 เรียบร้อยแลว้  

ดงันั้น ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 มีทุนจดทะเบียนทั้ งส้ิน 459,784,584 ลา้นบาท ทุนชาํระแลว้ทั้ งส้ิน 361,287,497.-
ลา้นบาท ประกอบดว้ยหุน้สามญัจาํนวน 361,287,497 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท โดยหุน้สามญัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย 
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สาํหรับการใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 3 คือวนัท่ี 5 มกราคม 2558  โดยมีรายงานการใชสิ้ทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิในการซ้ือหุ้นสามญั
ของบริษทั สาํหรับการใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 3 ดงัรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 (1) รายงานการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัตามใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัท่ีออกให้แก่ผูถื้อหุ้น
เดิม โดยมีจาํนวนรายท่ียื่นขอใชสิ้ทธิ จาํนวน 29 ราย มีจาํนวนใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีขอใชสิ้ทธิ จาํนวน 7,975,705 หน่วย หรือ
เป็นหุน้สามญัท่ีไดรั้บจากการใชสิ้ทธิ จาํนวน 7,975,705 หุน้ ทาํใหมี้จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีคงเหลือจากการใชสิ้ทธิคร้ังน้ี 
จาํนวน 74,044,156 หน่วย 

 (2) รายงานการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัท่ีออกใหแ้ก่กรรมการ 
และ พนกังานของบริษทั (ESOP) จาํนวน 356 ราย มีจาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีใชสิ้ทธิ 7,649,857 หน่วย หรือเป็นหุน้สามญัท่ี
ไดรั้บจากการใชสิ้ทธิ 7,649,857 หุน้ ทาํใหมี้จาํนวนหุน้สามญัรองรับการใชสิ้ทธิคงเหลือ จาํนวน 8,771,021 หุน้ 
 วนัท่ี 22 เมษายน 2558 ในการประชุมสามญัคร้ังท่ี 1/2558 มีมติปรับอตัราการใชสิ้ทธิ CWT-W2 และ CWT-ESOP2 
จาก 1 หน่วย : 1 หุ้น ราคาหุ้นละ 1 บาท เป็น 1 หน่วย : 1.178 หุ้น ราคาหุ้นละ 1 บาท  ทาํให้จาํนวนหุ้นคงเหลือหลงัการปรับ
สิทธิเป ล่ียนแปลง  CWT-W2 เพ่ิม ข้ึนจาก  13,179,860 หุ้น  เป็น  = 87,224,016 หุ้น  CWT-ESOP2 เพ่ิมจาก  8,771,021 เป็น 
10,332,263 หุน้ 

สาํหรับการใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 4 คือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558  โดยมีรายงานการใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิในการซ้ือหุ้นสามญั
ของบริษทั สาํหรับการใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 4 ดงัรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 (1) รายงานการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัตามใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัท่ีออกให้แก่ผูถื้อหุ้น
เดิม โดยมีจาํนวนรายท่ียืน่ขอใชสิ้ทธิ จาํนวน 87 ราย มีจาํนวนใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีขอใชสิ้ทธิ จาํนวน 29,223,775หน่วย หรือ
เป็นหุน้สามญัท่ีไดรั้บจากการใชสิ้ทธิ จาํนวน 34,425,507 หุน้ ทาํใหมี้จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีคงเหลือจากการใชสิ้ทธิคร้ังน้ี 
จาํนวน 44,820,381หน่วย และทาํใหมี้จาํนวนหุน้สามญัรองรับการใชสิ้ทธิคงเหลือจาํนวน 52,798,509 หุน้ 

 (2) รายงานการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัท่ีออกใหแ้ก่กรรมการ 
และ พนกังานของบริษทั (ESOP) จาํนวน 407 ราย มีจาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีใชสิ้ทธิ 5,013,324หน่วย หรือเป็นหุน้สามญัท่ี
ไดรั้บจากการใชสิ้ทธิ 5,905,537 หุน้ ทาํใหมี้จาํนวนหุน้สามญัรองรับการใชสิ้ทธิคงเหลือ จาํนวน 4,426,726 หุน้ 

สาํหรับการใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 5 คือวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2558  โดยมีรายงานการใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิในการซ้ือหุ้นสามญั
ของบริษทั สาํหรับการใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 5 ดงัรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 (1) รายงานการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัตามใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัท่ีออกให้แก่ผูถื้อหุ้น
เดิม โดยมีจาํนวนรายท่ียื่นขอใชสิ้ทธิ จาํนวน 23 ราย มีจาํนวนใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีขอใชสิ้ทธิ จาํนวน 2,221,200 หน่วย หรือ
เป็นหุน้สามญัท่ีไดรั้บจากการใชสิ้ทธิ จาํนวน 2,616,570 หุน้ ทาํใหมี้จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีคงเหลือจากการใชสิ้ทธิคร้ังน้ี 
จาํนวน 42,599,181หน่วย และทาํใหมี้จาํนวนหุน้สามญัรองรับการใชสิ้ทธิคงเหลือจาํนวน 50,181,939 หุน้ 

 (2) รายงานการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัท่ีออกใหแ้ก่กรรมการ 
และ พนกังานของบริษทั (ESOP) จาํนวน 399 ราย มีจาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีใชสิ้ทธิ 3,037,446 หน่วย หรือเป็นหุน้สามญัท่ี
ไดรั้บจากการใชสิ้ทธิ 3,577,937 หุน้ ทาํใหมี้จาํนวนหุน้สามญัรองรับการใชสิ้ทธิคงเหลือ จาํนวน 848,789 หุน้ 

สาํหรับการใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 6 คือวนัท่ี 29 มกราคม 2559  โดยมีรายงานการใชสิ้ทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิในการซ้ือหุ้นสามญั
ของบริษทั สาํหรับการใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 6 ดงัรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 (1) รายงานการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัตามใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัท่ีออกให้แก่ผูถื้อหุ้น
เดิมโดยมีจาํนวนรายท่ียืน่ขอใชสิ้ทธิ จาํนวน 433 ราย มีจาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีขอใชสิ้ทธิ จาํนวน 40,775,360 หน่วย หรือ
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เป็นหุน้สามญัท่ีไดรั้บจากการใชสิ้ทธิ จาํนวน 48,029,814 หุน้ ทาํใหมี้จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีคงเหลือจากการใชสิ้ทธิคร้ังน้ี 
จาํนวน 1,823,821 หน่วย และทาํใหมี้จาํนวนหุน้สามญัรองรับการใชสิ้ทธิคงเหลือจาํนวน 2,152,125 หุน้ 

 (2) รายงานการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัท่ีออกใหแ้ก่กรรมการ 
และ พนกังานของบริษทั (ESOP) จาํนวน - ราย มีจาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีใชสิ้ทธิ  - หน่วย หรือเป็นหุ้นสามญัท่ีไดรั้บจาก
การใชสิ้ทธิ -  หุน้ ทาํใหมี้จาํนวนหุน้สามญัรองรับการใชสิ้ทธิคงเหลือ จาํนวน 848,789 หุน้ 
 
การใชสิ้ทธิคร้ังแรก (CWT-W3)  เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 มีรายละเอียดดงัน้ี 
  รายงานการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีออกให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม โดยมีจาํนวนรายท่ียื่นขอ
ใชสิ้ทธิจาํนวน 104 ราย มีจาํนวนใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีขอใชสิ้ทธิจาํนวน 9,798,179 หน่วย หรือเป็นหุ้นสามญัท่ีไดรั้บจากการ
ใชสิ้ทธิจาํนวน 9,798,179 หุน้ ทาํใหมี้จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิคงเหลือจากการใชสิ้ทธิคร้ังน้ีจาํนวน 84,386,888 หน่วย 

การใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 2 (CWT-W3)  เม่ือวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 มีรายละเอียดดงัน้ี 
  รายงานการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีออกให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม โดยมีจาํนวนรายท่ียื่นขอ
ใชสิ้ทธิจาํนวน 10 ราย มีจาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีขอใชสิ้ทธิจาํนวน 1,653,337 หน่วย หรือเป็นหุน้สามญัท่ีไดรั้บจากการใช้
สิทธิจาํนวน 1,653,337 หุ้น ทาํให้มีจาํนวนใบสําคญัแสดงสิทธิคงเหลือจากการใชสิ้ทธิคร้ังน้ีจาํนวน 82,733,551 หน่วย และ
จาํนวนหุน้สามญัรองรับการใชสิ้ทธิคงเหลือจาํนวน 82,776,749 หุน้ 

การใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 3 (CWT-W3) คร้ังสุดทา้ย  เม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2559 มีรายละเอียดดงัน้ี 
  รายงานการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัตามใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีออกให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม โดยมีจาํนวนใบสําคญั
แสดงสิทธิท่ีขอใชสิ้ทธิจาํนวน 78,928,023 หน่วย หรือเป็นหุ้นสามญัท่ีไดรั้บจากการใชสิ้ทธิจาํนวน 78,928,023 หุ้น ทาํให้มี
จาํนวนใบสําคญัแสดงสิทธิคงเหลือจากการใชสิ้ทธิคร้ังน้ีจาํนวน 3,805,528 หน่วย และจาํนวนหุ้นสามญัรองรับการใชสิ้ทธิ
คงเหลือจาํนวน 3,848,726 หุน้ 
 
 ตามมติการประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2558 ไดมี้มติใหอ้อกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิม
ทุนใหแ้ก่นกัลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ( Private Placement ) ไม่เกิน 50 ราย จาํนวนไม่เกิน 450,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 
1 บาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษทักาํหนดราคาเสนอขายให้เป็นไปตามราคาตลาดในช่วงเสนอขายโดยเสนอขายใน
ราคาไม่ตํ่ากว่าราคาตลาดของหุ้นสามญับริษทั และบริษทัยงัไม่ไดเ้สนอขาย ต่อมาไดมี้มติในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 
1/2559 เม่ือวนัท่ี 19 เมษายน 2559 ให้เสนอขายอีกคร้ัง โดยสามารถเสนอขายไดจ้าํนวน 6 รายเป็นจาํนวนหุ้นรวม 57,200,000.-
หุน้ ทาํใหมี้หุน้สามญัคงเหลือจากการเสนอขายคร้ังน้ีจาํนวน 392,800,000.-หุน้ 
 

ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2561 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน พ.ศ.2561 ไดอ้นุมติัให้บริษทัออกใบสาํคญัแสดง
สิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

  1) ออกใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัคร้ังท่ี 4  (CWT-W4) ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้
ในอตัราส่วนหุน้สามญัเดิม 9 หุน้ต่อ 1 หน่วย จาํนวน 68,783,107 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ทั้งน้ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
ไดรั้บใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัคร้ังท่ี 4 (CWT-W4) เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยแลว้เม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ.2561 และวนัท่ีเร่ิมซ้ือขาย 4 มิถุนายน 2561 โดยมีรายละเอียดของใบสาํคญัแสดงสิทธิ
ดงัน้ี 
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อตัราการใชสิ้ทธิ    :          ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยสามารถซ้ือหุน้สามญัได ้1หุน้ เวน้แต่ 
              จะมีการปรับสิทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ 

  ราคาใชสิ้ทธิต่อหุน้    :          3.00 บาท ต่อหุน้ 
  ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ  :          เร่ิมการใชสิ้ทธิคร้ังแรกและคร้ังเดียวในวนัท่ี 24 มกราคม พ.ศ.2562 

 อายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ 8 เดือน     :          นบัตั้งแต่วนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ                                
                                                                         (วนัท่ี 25 พฤษภาคม พ.ศ.2561) 

 
7.4  นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

-  บริษทั ชยัวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้   ในอตัรา 
   ประมาณ ร้อยละ 40 ของกาํไรสุทธิในแต่ละปี โดยจ่ายในปีถดัไป ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั ความสามารถในการจ่ายกบั 
   สถานการณ์ในขณะนั้นๆ ดว้ย 
-  บริษทั พลาทรัพย ์จาํกดั (บริษทัยอ่ย) จะจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่บริษทัแม่ ข้ึนอยูก่บัผล ประกอบการ และ 
    ความสามารถในการจ่ายท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ในขณะนั้นๆ 

 
7.5  การออกและเสนอขายหุ้นกู้ 

  เม่ือวนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2558 บริษทัไดอ้อกจาํหน่ายหุ้นกู ้ชนิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีหลกัประกนั
ในมูลค่าเสนอขายรวม 150 ลา้นบาท (หุ้นกู ้150,000 หน่วย มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท) โดยมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 
5 ต่อปี กาํหนดไถ่ถอนเงินตน้ทั้งจาํนวนในวนัท่ี 28 มกราคม พ.ศ. 2559 (ไถ่ถอนแลว้)   
 

เม่ือวนัท่ี 30 สิงหาคม พ .ศ. 2559 บริษัทได้ออกจําหน่ายหุ้นกู้ ชนิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มี
หลกัประกนัในมูลค่าเสนอขายรวม 200 ลา้นบาท (หุน้กู ้200,000 หน่วย มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท) โดยมีอตัราดอกเบ้ีย
คงท่ีร้อยละ 5.15 ต่อปี กาํหนดไถ่ถอนเงินตน้ทั้งจาํนวนในวนัท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ. 2561 (ไถ่ถอนแลว้)   
 
  เม่ือวนัท่ี  20 ตุลาคม  พ .ศ. 2559 บริษัทได้ออกจําหน่ายหุ้นกู้ ชนิดระบุช่ือผู ้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มี
หลกัประกัน ในมูลค่าเสนอขายรวม 200 ล้านบาท (หุ้นกู้ 200,000 หน่วย มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท) โดยมีอตัรา
ดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 5.15 ต่อปี กาํหนดไถ่ถอนเงินตน้ทั้งจาํนวนในวนัท่ี 20 ตุลาคม พ.ศ. 2561  (ไถ่ถอนแลว้)   
 
     เม่ือวนัท่ี 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 บริษัทได้ออกจําหน่ายหุ้นกู้ ชนิดระบุช่ือผูถื้อประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มี
หลกัประกัน ในมูลค่าเสนอขายรวม 300 ล้านบาท (หุ้นกู้ 300,000 หน่วย มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท) โดยมีอตัรา
ดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 5.15 ต่อปี กาํหนดไถ่ถอนเงินตน้ทั้งจาํนวนในวนัท่ี 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 (ไถ่ถอนแลว้)   

 
      เม่ือวนัท่ี  23 สิงหาคม พ .ศ. 2561 บริษัทได้ออกจําหน่ายหุ้นกู้ ชนิดระบุช่ือผู ้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มี
หลกัประกัน ในมูลค่าเสนอขายรวม 400 ล้านบาท (หุ้นกู้ 400,000 หน่วย มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท) โดยมีอตัรา
ดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 5.75 ต่อปี กาํหนดไถ่ถอนเงินตน้ทั้งจาํนวนในวนัท่ี 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 (จาํหน่ายได ้337,100 หน่วย 
มูลค่ารวม 337,100,000 บาท) 
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 เม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 บริษัทได้ออกจาํหน่ายหุ้นกู้ ชนิดระบุช่ือผูถื้อประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มี
หลกัประกัน ในมูลค่าเสนอขายรวม 300 ล้านบาท (หุ้นกู้ 300,000 หน่วย มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท) โดยมีอตัรา
ดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 5.80 ต่อปี กาํหนดไถ่ถอนเงินตน้ทั้ งจาํนวนในวนัท่ี 1 กนัยายน พ.ศ. 2563 (จาํหน่ายได  ้294,300 หน่วย 
มูลค่ารวม 294,300,000 บาท) 

 
     ภายใตร้ายละเอียดของหุ้นกูท่ี้ออกมาแลว้นั้น บริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขสําคญับางประการ เช่น การดาํรงสัดส่วน
หน้ีสินทางการเงินสุทธิต่อส่วนของผูถื้อหุน้ในอตัราส่วนไม่เกิน 3:1 เป็นตน้   
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 7.4  นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

-  บริษทั ชยัวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้   ในอตัรา 
   ประมาณ ร้อยละ 40 ของกาํไรสุทธิในแต่ละปี โดยจ่ายในปีถดัไป ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั ความสามารถในการจ่ายกบั 
   สถานการณ์ในขณะนั้นๆ ดว้ย 
-  บริษทั พลาทรัพย ์จาํกดั (บริษทัยอ่ย) จะจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่บริษทัแม่ ข้ึนอยูก่บัผล ประกอบการ และ 
    ความสามารถในการจ่ายท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ในขณะนั้นๆ 
 

 การจ่ายเงินปันผลของบริษทั ตั้งแต่ปี 2559 ถึง ปี 2561 
  

ปี 2559 2560 2561 
อตัรากาํไรสุทธิต่อหุน้ 0.08 0.09 0.12 
เงินปันผลต่อหุน้ 0.0329 0.0329 - 
อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อกาํไรสุทธิ (%) 41.13 36.56 - 

หมายเหตุ : ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 3/2562 เม่ือวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2562 มีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผลสาํหรับ
ผลการดาํเนินงานปี 2561 สาํหรับผลการดาํเนินงานตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธนัวาคม 2561 และใหน้าํเสนอ 
ผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาต่อไป ซ่ึงมีมติใหเ้รียกประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562 ในวนัจนัทร์ท่ี 22 เมษายน 2562. 

 
 

        

นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
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8.1 คณะกรรมการบริษัท 
 

คณะกรรมการบริษทั ชยัวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
 

ลาํดบั 
รายช่ือกรรมการ 

ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2561 
ตาํแหน่ง วนัท่ีแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

1. นายวรีะพล ไชยธีรัตต ์ กรรมการ และ ประธานกรรมการ 
(เคยดาํรงตาํแหน่งกรรมการ เม่ือ ปี 2550 – 12 ก.ค.2560  , 
ดาํรงตาํแหน่ง ประธานกรรมการ เม่ือ  26 มิ.ย.2560  ลาออก
เม่ือ 12 ก.ค.2560 ) 

1 ก.พ. 2561 

2. 
 

นางสาวณฏัฐสิ์ชา ภาภคัธนานนัท ์ กรรมการ และ รองประธานกรรมการ 
(เคยดาํรงตาํแหน่งกรรมการ เม่ือ ปี 2553 – 12 มิ.ย.2560 , 
ลาออกเม่ือ 12 มิ.ย.2560 ) 

17 พ.ย.2560 

3. นางวนิดา สิกขมาน กรรมการ  
(เคยดาํรงตาํแหน่งกรรมการ เม่ือ ปี 2550 -10 ก.ค.2560 , 
ลาออกเม่ือ 10 ก.ค.2560 )  

14 พ.ย.2560 
26 เม.ย.2561 

4. นายสุพจน์ ปานนอ้ย กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 10 ก.ค.2560 
5. นายชชันนท ์ โสภาจนัทร์ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ  

(เคยดาํรงตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบ เม่ือ 12 ธ.ค.2558 -12 
ก.ค. 2560, ลาออกเม่ือ 12 ก.ค.2560 ) 

14 พ.ย.2560 
26 เม.ย.2561 

6. นายธีระวฒัน์   ภู่ไพบูลย ์ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ  
(เคยดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ เม่ือ 29 เม.ย.
2556 -10 ก.ค. 2560, ลาออกเม่ือ 10 ก.ค.2560 ) 

          1 ก.พ.2561 

หมายเหตุ : ในการประชุมผู้ถอืหุ้นประจําปี 2561 ได้แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ ดงันี ้
บุคคลลาํดบัท่ี 3 นางวนิดา สิกขมาน  ดาํรงตาํแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง 
บุคคลลาํดบัท่ี 5 นายชชันนท ์โสภาจนัทร์  ดาํรงตาํแหน่งกรรมการและกรรมการตรวจสอบต่อไปอีกวาระหน่ึง 
 

 คณะกรรมการบริษทัจะไดรั้บเอกสารประกอบการประชุมจากเลขานุการบริษทัก่อนล่วงหนา้วนัประชุมอยา่งนอ้ย  
5 วนัทาํการ (ยกเวน้กรณีพิเศษ) 
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การประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย 

 บริษทัฯ มีการจดัประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอ่ยในปี 2561 โดยมีรายละเอียดการประชุมดงัน้ี 
 

ลาํ 
ดบั 

รายช่ือกรรมการ 

จํานวนทีเ่ข้าร่วมประชุม / จํานวนการประชุมทั้งหมด (คร้ัง) 

คณะกรรมการ
บริษัท 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
บริหาร 

คณะกรรมการ
บริหารความ

เส่ียง 

คณะกรรมการ
สรรหาและ
กาํหนด

ค่าตอบแทน 

2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 
1 นายวรีะพล ไชยธีรัตต ์ 16/28 14/16 - - 4/4 12/12 - 2/2 - - 
2 น.ส.ณฏัฐสิ์ชา ภาภคัธนานนัท ์ 14/28 16/16 - - 4/4 10/12 - - - 1/1 
3 นางวนิดา สิกขมาน 18/28 16/16 - - 4/4 12/12 - 2/2 - - 
4 นายสุพจน์ ปานนอ้ย 12/28 16/16 3/5 5/5 - - - - - - 
5 นายชชันนท ์ โสภาจนัทร์ 19/28 16/16 3/5 5/5 - - - - - 1/1 
6 นายธีระวฒัน์ ภู่ไพบูลย ์ 15/28 14/16 2/5 5/5 - - - 2/2 - - 
7 นายอนุพงศ ์ สิกขมาน - - - - - 12/12 - - - - 
8 นายธนกร ชยัวรโสภณ - - - - - 1/12 - - - - 
9 นางณฐวรรณ์ ไชยธีรัตต ์ - - - - - 4/12 - - - - 

10 นางวิศวาณี ไชยวฒันสกลุ - - - - - - - - - 1/1 
รวมจํานวนคร้ังทีจ่ัดประชุม 28 16 5 2 4 12 - 2 - 1 

หมายเหตุ : คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน มีมติแต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 20 มิถุนายน 2561 

 
8.2 ผู้บริหาร  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 คณะผูบ้ริหารของบริษทัฯ ตามนิยามท่ีสาํนกังาน กลต. กาํหนดมีจาํนวน 7 ท่านดงัน้ี 

   1.  นายวรีะพล  ไชยธีรัตต ์                กรรมการผูจ้ดัการ 
   2.  นางวนิดา สิกขมาน รองกรรมการผูจ้ดัการ  
   3.  นายธนกร ชยัวรโสภณ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ / สายธุรกิจหนงั  
   4.  นายวรีะพล ไชยธีรัตต ์                ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ / สายธุรกิจของเล่นสุนขั (รักษาการ) 
   5.  นางสาวณฏัฐสิ์ชา ภาภคัธนานนัท ์ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ / สายบริหาร 
   6.  นายอนุพงศ ์ สิกขมาน ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ / สาํนกักรรมการผูจ้ดัการ 
   7.  นางณฐวรรณ์ 
   8.  นางสาวสมฤทยั 

ไชยธีรัตต ์
ไพฑูรยรั์งสฤษด์ิ 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ / สาํนกักรรมการผูจ้ดัการ 
ผูจ้ดัการทัว่ไป บญัชี-การเงิน 
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การถือครองหุ้นบริษัทของกรรมการและผู้บริหารระดบัสูง ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 

ลาํ 
ดบั 

ช่ือ ตาํแหน่ง 
จาํนวนหุน้ 
1 ม.ค. 2561 

จาํนวนหุน้ 
31 ธ.ค. 2561 

1 นายวรีะพล       ไชยธีรัตต ์ ประธานกรรมการ 123,349,086 123,349,086 
2 น.ส.ณฏัฐสิ์ชา    ภาภคัธนานนัท ์ รองประธานกรรมการ 9,918 9,918 
3 นางวนิดา           สิกขมาน กรรมการ 232,881 232,881 
4 นายสุพจน์         ปานนอ้ย ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ - - 
5 นายธีระวฒัน์     ภู่ไพบูลย ์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 5,890 5,890 
6 นายชชันนท ์     โสภาจนัทร์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ - - 
7 นายอนุพงศ ์      สิกขมาน ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ/สาํนกักรรมการผูจ้ดัการ 225,211 225,211 
8 นายธนกร         ชยัวรโสภณ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ / สายธุรกิจหนงั - - 
9 นางณฐวรรณ์   ไชยธีรัตต ์ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ/สาํนกักรรมการผูจ้ดัการ 16,500 16,500 
10 น.ส.สมฤทยั    ไพฑูรยรั์งสฤษด์ิ ผูจ้ดัการทัว่ไป บญัชี-การเงิน - - 

 
8.3 เลขานุการบริษัท  
 บริษัทได้จัดให้มีเลขานุการบริษัท  ได้แก่  นางสาววรรณา  ฉันทกิจโชคไชย ได้รับแต่งตั้ งตามมติท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 1/2555 เม่ือวนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 2555 โดยคุณสมบติัของผูด้าํรงตาํแหน่งเป็นเลขานุการบริษทัปรากฏ
ในเอกสารแนบ 1 
 
โดยกาํหนดหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบ ดงันี ้
1.  ใหค้าํแนะนาํและสนบัสนุนงานของคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัขอ้กฎหมาย และระเบียบปฏิบติัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือ 
      ความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ถกูตอ้งตามกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทัและสอดคลอ้งกบัขอ้พึงปฏิบติัท่ีดี 
2.  ดูแลใหมี้การดาํเนินการตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีรวมทั้งติดตามใหน้โยบายและขอ้แนะนาํของคณะกรรมการ 
      บริษทัมีผลในการปฏิบติัโดยคาํนึงถึงสิทธิของผูถื้อหุน้และการปฏิบติัท่ีเป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้ 
3.  กาํกบัดูแลใหบ้ริษทั คณะกรรมการและฝ่ายจดัการ ปฏิบติัตามขอ้กฎหมายและระเบียบปฏิบติัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งไดแ้ก่ 
      พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั  ขอ้บงัคบัและประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสาํนกังาน 
      คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 4.  ติดต่อส่ือสารกบัผูถื้อหุน้และดูแลผูถื้อหุน้อยา่งเหมาะสม 
 5.  ติดต่อส่ือสารกบัหน่วยงานกาํกบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้ง 
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8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

8.4.1        ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ 

                         ค่าตอบแทนกรรมการ 
                             ค่าตอบแทนกรรมการประกอบดว้ย บาํเหน็จและเบ้ียประชุม สรุปไดด้งัน้ี 
 
      บริษทั ชยัวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จาํกดั(มหาชน)และบริษทั พลาทรัพย ์จาํกดั (“บริษทั” และ”บริษทัยอ่ย”) 

รายช่ือคณะกรรมการ 
 
 

องค์ประกอบค่าตอบแทน 

รอบปี 2560 รอบปี 2561 

ค่าบาํเหน็จ 
(บาท) 

ค่าเบ้ียประชุม 
(บาท) 

ค่าบาํเหน็จ 
(บาท) 

ค่าเบ้ียประชุม 
(บาท) 

1. นายวรีะพล ไชยธีรัตต ์ 870,440.- 160,000.- 1,390,895.- 140,000.- 
2. นางวนิดา สิกขมาน 190,920.- 180,000.- 292,820.- 160,000.- 
3. นางสาวณฏัฐ์สิชา ภาภคัธนานนัท ์ 177,220.- 140,000.- 292,820.- 160,000.- 
4. นายสุพจน์ ปานนอ้ย 175,525.- 120,000.- 366,025.- 160,000.- 
5. นายธีระวฒัน์ ภู่ไพบูลย ์ 190,500.- 150,000.- 292,820.- 140,000.- 
6. นายชชันนท ์ โสภาจนัทร์ 193,320.- 190,000.- 292,820.- 160,000.- 
7. นายณรงคฤ์ทธ์ิ สมบติัสมภพ 154,000.- 160,000.- - - 
8. นายวิเชียร เช้ือมีแรง 99,500.- 70,000.- - - 
9. นางสุปริญา ภู่ไพบูลย ์ 659,275.- 110,000.- - - 
10. นายอนุพงศ ์ สิกขมาน 101,900.- 70,000.- - - 
11. นายธีรัตต ์ ไชยธีรัตต ์ 115,600.- 100,000.- - - 

           
                   ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

        บริษทัไดก้าํหนดค่าตอบแทนผูบ้ริหารไวอ้ยา่งเหมาะสมตามหนา้ท่ีและความรับผดิชอบและงานท่ีไดรั้บ 
       มอบหมายโดยผูบ้ริหารจะไดรั้บค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือนและโบนสั โดยสรุปไดด้งัน้ี 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 
รอบปีบญัชี 2560 รอบปีบญัชี 2561 

จาํนวนเงิน 
(ลา้นบาท) 

จาํนวนเงิน 
(ลา้นบาท) 

เงินเดือน 13.23 14.97 
โบนสั 2.93 1.83 
อ่ืน ๆ 2.06 2.93 

รวม 18.22 19.73 
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8.4.2        ค่าตอบแทนอืน่ๆ 
                เงนิกองทุนสํารองเลีย้งชีพ 
             เม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2549  บริษทัไดจ้ดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพพนกังานตามพระราชบญัญติักองทุนสาํรอง
เล้ียงชีพใน พ.ศ.2530  ตามระเบียบของกองทุน, พนกังานประจาํมีสิทธิสมคัรเขา้เป็นสมาชิกของกองทุน โดยสมาชิก
สามารถเลือกอตัราการนาํส่งเงินสะสมกองทุนสาํรองเล้ียงชีพพนกังานไดคื้อ เลือกนาํส่งเงินสมทบร้อยละ 3 และบริษทั
จ่ายสมทบในอตัราร้อยละ 3 อตัราเดียว ซ่ึงพนักงานจะไดผ้ลประโยชน์ดงักล่าวเม่ือพน้สภาพจากการเป็นพนักงาน 
ต่อมาเม่ือวนัท่ี 17 มีนาคม 2552 บริษทัไดด้าํเนินการแจง้บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนเปล่ียนแปลงการนาํส่งเงิน
สมทบเป็นร้อยละ 2 และบริษทัจ่ายสมทบในอตัราร้อยละ 2 ของค่าจา้งเช่นเดียวกนั และเม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2559 
บริษทัไดด้าํเนินการแจง้เปล่ียนแปลงการนาํส่งเงินสมทบแบ่งเป็นตาํแหน่งพนักงานนาํส่งเงินสมทบร้อยละ 2 และ
บริษทัจ่ายสมทบในอตัราร้อยละ 2 สําหรับตาํแหน่งผูบ้ริหารนาํส่งเงินสมทบร้อยละ 4 และบริษทัจ่ายสมทบในอตัรา
ร้อยละ 4 และทั้งปีสมาชิกสามารถเลือกจาํนวนเงินสะสมมากกวา่อตัราท่ีกาํหนดไดแ้ต่ไม่เกินร้อยละ 15 ของค่าจา้งตาม
ระเบียบวา่ดว้ยกองทุนของบริษทั  

             โครงการเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสามญัต่อผู้บริหารและพนักงาน (ESOP) 

           ท่ีประชุมผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2555 เม่ือวนัท่ี 18 ธนัวาคม พ.ศ.2555 ไดอ้นุมติัใหเ้สนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะ
ซ้ือหุน้สามญัใหแ้ก่ผูบ้ริหารบริษทั โดยมีหลกัเกณฑแ์ละวธีิการจดัสรร ดงัน้ี  
           ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญจัดสรรให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน จาํนวน 16,420,878 
หน่วย มีอตัราการใชสิ้ทธิ 1 ใบสาํคญัแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้นสามญัของบริษทั และมีราคาการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้น  1.00 บาท 
เร่ิมการใช้สิทธิคร้ังแรกวนัท่ี 30 ธันวาคม พ.ศ.2556 และคร้ังสุดท้ายในวนัทาํการสุดท้ายของบริษัทก่อนวนัท่ี
หมดอายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ (วนัท่ี 29 มกราคม พ.ศ.2559) อายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ 3 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีออก
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ  

 
8.5 บุคลากร 

8.5.1 จํานวนพนักงานและค่าตอบแทน 

ณ ส้ินปี 2561 บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีจาํนวนพนักงานประจาํรวมทั้งส้ิน  1,268 คนประกอบดว้ยผูบ้ริหาร 9 คน 
และพนกังาน 1,259 คน โดยแบ่งตามสายงานหลกัไดด้งัน้ี 

สายงาน 
จํานวนพนักงาน (คน) 

บริษัท บริษัทย่อย รวม 
1. ส่วนงานกลาง 65 34 99 
2. สาขาของเล่นสัตวเ์ล้ียง 144 - 144 
3. สาขาเฟอร์นิเจอร์หนงั 58 - 58 
4. สาขาเบาะหนงัและช้ินส่วนหนงัสาํหรับรถยนต ์ 534 - 534 
5. สาขาฟอกหนงั 433 - 433 

รวม 1,234 34 1,268 
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ในปี 2560 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานและผูบ้ริหารในรูปแบบของเงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงิน
ช่วยเหลือค่าครองชีพ และผลประโยชน์อ่ืน เป็นจาํนวนรวมทั้งส้ิน 276.66 ลา้นบาท 

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานและผูบ้ริหารในรูปแบบของเงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงิน
ช่วยเหลือค่าครองชีพ และผลประโยชน์อ่ืน เป็นจาํนวนรวมทั้งส้ิน และ 280.75 ลา้นบาท  

ในปี 2560 และ ปี 2561 บริษทัยอ่ยไดจ่้ายค่าตอบแทนใหแ้ก่พนกังานในลกัษณะเดียวกนั เป็นจาํนวนรวมทั้งส้ิน  3.12 
ลา้นบาท และ 13.46 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

8.5.2 การเปลีย่นแปลงจํานวนพนักงานอย่างมนัียสําคญัในช่วง 3 ปีทีผ่่านมา 

ในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมา บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีการเปล่ียนแปลงจาํนวนพนกังานดงัน้ี   

ข้อมูล ณ วนัที่ 
จํานวนพนักงาน (คน) 

บริษัทฯ บริษัทย่อย รวม 

31 ธนัวาคม 2559 894 - 894 
31 ธนัวาคม 2560 1,273 11 1,284 
31 ธนัวาคม 2561 1,234 34 1,268 

 

8.5.3        ค่าตอบแทนอืน่ ๆ  

 เม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2549 บริษทัไดจ้ดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพพนกังานตามพระราชบญัญติักองทุนสาํรองเล้ียงชีพ
ใน พ.ศ.2530  ตามระเบียบของกองทุน, พนักงานประจาํมีสิทธิสมคัรเขา้เป็นสมาชิกของกองทุน โดยสมาชิกสามารถเลือก
อตัราการนาํส่งเงินสะสมกองทุนสาํรองเล้ียงชีพพนกังานไดคื้อ เลือกนาํส่งเงินสมทบร้อยละ 3 และบริษทัจ่ายสมทบในอตัรา
ร้อยละ 3 อตัราเดียว ซ่ึงพนกังานจะไดผ้ลประโยชน์ดงักล่าวเม่ือพน้สภาพจากการเป็นพนกังาน และเม่ือวนัท่ี 17 มีนาคม 2552 
บริษทัไดด้าํเนินการแจง้บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนเปล่ียนแปลงการนาํส่งเงินสมทบเป็นร้อยละ 2 และบริษทัจ่ายสมทบ
ในอตัรา   ร้อยละ 2 ของค่าจา้งเช่นเดียวกนั สําหรับตาํแหน่งฝ่ายบริหารนาํส่งเงินสมทบร้อยละ 4 และบริษทัจ่ายสบทบในอตั
ตราร้อยละ 4 และทั้งปีสมาชิกสามารถเลือกจาํนวนเงินสะสมมากกว่าอตัราท่ีกาํหนดไดแ้ต่ไม่เกินร้อยละ 15 ของค่าจา้งตาม
ระเบียบไดก้องทุนของบริษทั 
 
 ในปี พ.ศ.2559-2561 ไม่มีการเปล่ียนแปลงของพนกังานอยา่งมีนยัสาํคญั   และไม่มีขอ้พิพาทดา้นแรงงานท่ีสาํคญัในระยะ 

3 ปีท่ีผา่นมา 
 
 บริษทัมีนโยบายในการพฒันาพนักงาน โดยมีแผนการฝึกอบรมเพ่ือพฒันาบุคลากรในดา้นต่างๆ โดยจดัส่งพนักงานไป

อบรมภายนอก และจัดอบรมภายในอย่างต่อเน่ือง เช่น การนําหลักสูตรการบริหารงานด้วยระบบ TPS มาใช้เพ่ือฝึก
ความคิดและทกัษะในการทาํงานทางดา้นโรงงานใหแ้ก่พนกังาน 
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9.1 การกาํกบัดูแลกจิการ 

บริษทั ชยัวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ตระหนกัในความสาํคญักบัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ซ่ึงจะส่งผลให้
การดาํเนินงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยดาํเนินงานภายใตก้ารกาํกบัดูแลของคณะกรรมการบริษทัซ่ึง
ไดก้าํหนดให้มีการปฏิบติัตามขอ้บงัคบัของบริษทักฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ธุรกิจของบริษทั โดยสอดคลอ้งกบัขอ้พึงปฏิบติัท่ีดีสําหรับกรรมการบริษทัจดทะเบียน (Code of Best Practices for Directors 
of Listed Companies) ตลอดจนการปฏิบติัตามหลกัการของการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 15 ขอ้ ตามแนวทางท่ีตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยไดใ้ห้ไว ้ซ่ึงส่วนหน่ึงของการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือความมัง่คัง่สูงสุดแก่ผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 
ทั้งน้ีในปัจจุบนับริษทัไดมี้การปฏิบติัตามหลกัการดงักล่าวต่อไปน้ี 

 
1.  นโยบายเกีย่วกบัการกาํกบัดูแลกจิการ 
 คณะกรรมการบริษทัไดมี้การกาํหนดนโยบายและทิศทางการดาํเนินงานของบริษทั เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ
สูงสุดแก่ผูถื้อหุ้นและการเติบโตของบริษทัอย่างย ัง่ยืน โดยกาํกบัดูแลให้ฝ่ายบริหาร ดาํเนินการให้เป็นนโยบายท่ีกาํหนด 
รวมทั้งดูแลใหมี้กระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล และในปี 2561 เพ่ือเป็นการปฎิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีสาํหรับบริษทัจดทะเบียน คณะกรรมการ
ไดมี้มติในการประชุมคร้ังท่ี 14/2561 เม่ือ 28 กนัยายน 2561 ให้ทบทวนนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั ทบทวน
ปรับปรุงนโยบายกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี (Corporate Governance Policy)  เพ่ือให้สอดคลอ้งกับกฎหมายสภาพแวดลอ้มทาง
เศรษฐกิจ และสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัมีดงัน้ี  

1) คณะกรรมการบริษทัผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนยดึมัน่ในการปฏิบติัตามกฎหมายและนาํหลกัการกาํกบัดูแลท่ีดีมา
 ปรับใชใ้นการดาํเนินงานโดยบูรณาการกบัวิสัยทศัน์ พนัธกิจ กลยทุธ์ และเป้าหมายระยะยาวขององคก์ร ตลอดจน
 เสริมสร้างองคก์รให้มีระบบบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะนาํไปสู่การเพ่ิมความเช่ือมัน่ให้แก่ผูถื้อหุ้น ผูล้งทุน 
 และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย 
2) คณะกรรมการบริษทั เคารพสิทธิและปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนัและเป็นธรรมตลอดจนอาํนวยความ
 สะดวกแก่ผูถื้อหุน้ในการใชสิ้ทธิในเร่ืองต่าง  ๆ 
3) คณะกรรมการบริษทั กาํหนดนโยบายและจริยธรรมธุรกิจของบริษทัฯเพ่ือเป็นแนวปฏิบติัต่าง ๆ ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย
 ทุกฝ่าย อาทิ ผูถื้อหุน้ ลกูคา้ เจา้หน้ี พนกังาน ชุมชม สังคม และ ส่ิงแวดลอ้ม 
4) คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายในการกาํหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ และ พิจารณาอนุมติัแนวทางการกาํหนดกลยุทธ์ 
 นโยบาย แผนธุรกิจ และงบประมาณ ตลอดจนกาํกบัและควบคุมดูแลใหฝ่้ายจดัการดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามนโยบาย
 ท่ีกาํหนดไวเ้พ่ือประโยชน์ของบริษทัฯ และผูถื้อหุน้โดยรวม 
5) คณะกรรมการจัดให้มีโครงสร้างองค์กร การแบ่งแยกหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมการชุดย่อย และฝ่ายจดัการอย่างชดัเจน ตลอดจนจดัให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบ
 ภายใน ระบบการบริหารความเส่ียง ระบบการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รวมทั้งการป้องกนัการใชข้อ้มูล
 ภายในท่ีเหมาะสมและเพียงพอ 
6) คณะกรรมการบริษทั กาํกบัดูแลให้จดัทาํงบการเงินและสารสนเทศทางการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ี
 รับรองทั่วไป   และมีการเปิดเผยข้อมูลสําคัญอย่างเพียงพอและเช่ือถือได้ ตลอดจนจัดให้มีผู ้สอบบัญชีท่ีมี
 ความสามารถและมีความเป็นอิสระ 
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7) คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้ งคณะกรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสมเพ่ือช่วยพิจารณากลัน่กรองงานท่ีมี
 ความสาํคญัและรายงานผลการปฏิบติังานต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัอยา่งสมํ่าเสมอ 
8) คณะกรรมการบริษทัจดัให้มีระบบการคดัสรรบุคลากรในตาํแหน่งบริหารท่ีสาํคญัทุกระดบัอยา่งเหมาะสม โปร่งใส 
 และเป็นธรรม 

         การติดติดตามดูแลให้มีการปฏิบติัตามนั้น คณะกรรมการบริษทักาํหนดให้เป็นหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ
ของกรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนท่ีจะตอ้งรับทราบ ทาํความเขา้ใจและปฏิบติัตามนโยบาย โดยผูบ้ริหารทุก
ระดับขององค์กรตอ้งรับผิดชอบและให้ความสําคญักบัเร่ืองดังกล่าวเพ่ือให้พนักงานในสังกัดถึงปฏิบัติตามอย่าง
เคร่งครัด 
          นอกจากน้ี คณะกรรมการไดมี้การทบทวนการปฎิบติัหนา้ท่ีและความเหมาะสมของคณะกรรมการบริษทั 
โดยได้มีมติในการประชุมคร้ังท่ี  8/2561 เม่ือ  20 มิ ถุนายน  2561 แต่งตั้ งคณะอนุกรรมการเพ่ิมอีก  2 ชุด  คือ 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน เพ่ือเสริมสร้างการปฎิบัติหน้าท่ีของ
คณะกรรมการท่ีมีประสิทธิผล 

 
2.  สิทธิของผู้ถือหุ้น 

 คณะกรรมการบริษทัฯ ให้ความสําคญัถึงสิทธิของผูถื้อหุ้นโดยจะไม่กระทาํการใดๆ อนัเป็นการละเมิดหรือริดรอน
สิทธิ รวมถึงไดอ้าํนวยความสะดวกในการใชสิ้ทธิในเร่ืองต่าง ๆ ไดมี้การกาํหนดแนวทางการดาํเนินงานเพ่ือสร้างความมัน่ใจ
วา่ผูถื้อหุน้จะไดรั้บการคุม้ครองสิทธิขั้นพ้ืนฐาน ดงัน้ี 

 บริษทัฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอรายช่ือบุคคลข้ึนเป็นกรรมการล่วงหน้า
ก่อนการประชุมผูถื้อหุน้ โดยไดแ้จง้หลกัเกณฑแ์ละเอกสารประกอบการแจง้เร่ืองไวท่ี้เวบ็ไซดข์องบริษทัฯ 

 บริษทัฯ ดาํเนินการจดัส่งหนงัสือนดัประชุมพร้อมทั้งขอ้มูลประกอบการประชุมวาระต่าง ๆ ใหผู้ถื้อหุน้ได้
ทราบล่วงหน้าก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่า 14 วนั และบริษทัฯ ยงัไดเ้ผยแพร่เอกสารดงักล่าวผ่านทางเวบ็
ไซดข์องบริษทัฯ โดยในแต่ละวาระจะตอ้งมีความเห็นกรรมการประกอบ เพ่ือประกอบการตดัสินใจในการ
ประชุมผูถื้อหุน้ และมีการบนัทึกการประชุมอยา่งถกูตอ้งเพ่ือใหผู้ถื้อหุน้สามารถตรวจสอบได ้

 กรณีผูถื้อหุน้ไม่สะดวกเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองสามารถมอบอาํนาจใหบุ้คคลอ่ืนหรือกรรมการตรวจสอบ
เขา้ร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงได ้ 

 ก่อนเร่ิมประชุมคณะกรรมการจะช้ีแจงแก่ผูถื้อหุน้ใหท้ราบถึงสิทธิตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯการดาํเนินการ
ประชุม วธีิการใชสิ้ทธิลงคะแนน และการใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้ในการตั้งคาํถามและแสดงความคิดเห็นอยา่งเท่า
เทียมกนั 

 บริษทัจดัใหมี้บุคคลท่ีเป็นอิสระเป็นผูต้รวจนบัหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุม และเปิดเผยใหท่ี้
ประชุมทราบพร้อมบนัทึกไวใ้นรายงานการประชุม 

 
การปฎบิัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 

บริษทัฯ ให้ความสาํคญัถึงการปฎิบติัต่อผูถื้อหุ้นอยา่งเท่าเทียมกนั ทั้งในส่วนของการเชิญประชุมผูถื้อหุ้น 
การจดัประชุมผูถื้อหุน้ และเพ่ือเป็นการปกป้องสิทธิของผูถื้อหุน้สาํหรับเร่ืองท่ีเป็นสาระสาํคญั โดยไดป้ฎิบติับติัดงัน้ี 

 กาํหนดวนัเวลา และสถานท่ีในการประชุมผูถื้อหุน้โดยคาํนึงถึงความสะดวกในการเขา้ร่วมประชุมทุกราย
อยา่งเท่าเทียมกนั 

 กาํหนดใหหุ้น้ 1 หุน้ มีคะแนนเสียง 1 เสียง 



 
 

83 
 

 จดัให้มีการมอบฉันทะกรณีผูถื้อหุ้นไม่สะดวกมาประชุมดว้ยตนเองโดยไดจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อ
หุ้นพร้อมหนังสือมอบฉันทะ(แบบข.)ส่งให้กบัผูถื้อหุ้นภายในระยะเวลาท่ีมากพอและเท่าท่ีบริษทัฯจะ
สามารถกระทาํไดภ้ายใตข้อ้บังคบัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งโดยผูถื้อหุ้นท่ีไม่สะดวกเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 
บริษทัฯไดก้าํหนดให้กรรมการอิสระเป็นผูรั้บมอบฉันทะ  และบริษทัไดแ้สดงแบบฟอร์มหนังสือมอบ
ฉนัทะ (แบบ ข.) และหนงัสือเชิญประชุมไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ เพ่ืออาํนวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ให้
สามารถดาวโหลดได ้

 กาํหนดให้มีการลงทะเบียนผูถื้อหุ้นอย่างน้อย 1 ชั่วโมงก่อนเร่ิมประชุมผูถื้อหุ้น เพ่ือให้มีเวลาในการ
ลงคะแนนท่ีเพียงพอ 

 ไดจ้ดัเตรียมบตัรลงคะแนนสาํหรับการประชุมแต่ละวาระ 
 

3.  สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย 
บริษัทได้ให้ความสําคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สีย ไม่ว่าจะเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียภายใน อนัได้แก่ พนักงานและ

ผูบ้ริหารของบริษทั หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอก เช่น เจา้หน้ีการคา้ ลูกหน้ีการคา้ รวมถึงชุมชนและสังคม โดยมีรายละเอียด
ดงัน้ี 
 คู่คา้    : สร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัคู่คา้(ผูข้าย:บริษทั:คู่คา้) บนรากฐานแห่งผลประโยชน์ซ่ึงกนัและกนั 
 ลกูคา้   : สร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้โดยเนน้คุณภาพผลิตภณัฑ ์ราคาท่ีเหมาะสมการส่งมอบและ 

            การบริการท่ีดี 
 เจา้หน้ี   : ปฏิบติัตามเง่ือนไขการกูย้มืเงินตามขอ้ตกลง 
 ชุมชนและสังคม   : การเขา้สู่มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO เป็นส่ิงท่ีแสดงใหเ้ห็นถึง การให ้

                                          ความสาํคญักบัสภาพแวดลอ้มและสังคม โดยดูแลมิใหมี้ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
                                          และชุมชน  
 

4.  นโยบายและแนวทางปฎบิัตด้ิานการไม่ล่วงละเมดิสินทรัพย์ทางปัญญาและลขิสิทธ์ิ 
บริษทัฯ ไดต้ระหนกัและเลง็เห็นถึงความสาํคญัเก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิของบุคคลภายนอก และได้

กาํหนดนโยบายและแนวทางปฎิบัติท่ีจะปฎิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง โดยการนําผลงานหรือข้อมูลอันเป็นสิทธิของ
บุคคลภายนอกท่ีไดรั้บมาหรือจะนาํมาใชภ้ายในบริษทัจะตอ้งตรวจสอบเพ่ือให้มัน่ใจวา่ จะไม่ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาของ
ผูอ่ื้นดงัน้ี 

 พนักงานตอ้งปฎิบัติตนให้สอดคลอ้งกับกฎหมาย ขอ้บังคบั และขอ้ผูกพนัตามสัญญาทั้ งหมดเก่ียวกับสิทธิใน
ทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีถูกตอ้ง รวมถึงสิทธิบตัร ลิขสิทธ์ิ ความลบัทางการคา้ และขอ้มูลกรรมสิทธ์ิอ่ืน ๆ โดยจะไม่
ละเมิดนาํสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีถกูตอ้งและมีผลบงัคบัใชข้องบุคคลอ่ืนไปใชใ้นทางท่ีผดิ 

 พนกังานท่ีนาํผลงานหรือขอ้มูลอนัเป็นสิทธิของบุคคลภายนอกท่ีไดรั้บมาหรือท่ีจะนาํมาใชใ้นบริษทัฯ จะตอ้งมีการ
ตรวจสอบเพ่ือใหม้ัน่ใจวา่จะไม่ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาของบุคคลอ่ืน 

 พนักงานท่ีใชง้านเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของบริษทั จะตอ้งใชซ้อฟต์แวร์ตามขอ้อนุญาตของเจา้ของลิขสิทธ์ิเฉพาะท่ี
ไดรั้บอนุญาตใหใ้ชง้านจากบริษทัเท่านั้น  

 เม่ือพน้สภาพจากการเป็นพนกังาน จะตอ้งส่งมอบทรัพยสิ์นทางปัญญาต่าง ๆ รวมถึงผลงานต่าง ๆ คืนใหบ้ริษทัไม่วา่
จะเป็นขอ้มูลท่ีถกูเกบ็ในรูปแบบใด ๆ กต็าม 
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หากมีคาํถามเก่ียวกบัการใชข้อ้มูลกรรมสิทธ์ิ หรือขอ้มูลท่ีมีสิทธิบตัร รวมถึงซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ของบุคคลอ่ืน 
ควรติดต่อสาํนกักรรมการผูจ้ดัการหรือท่ีปรึกษาทางกฎหมายของบริษทั  

5.  นโยบายและแนวทางการฝึกอบรมพนักงานในเร่ืองส่ิงแวดล้อม 
 บริษทัฯ มีเจตจาํนงท่ีจะประกอบธุรกิจดว้ยความรับผดิชอบต่อส่ิงแวดลอ้มตามนโยบายดงัน้ี 

 บริษทัจะปฎิบติัตามกฎหมาย และขอ้บงัคบัเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม 
 บริษทัจะบริหารงานโดยมีเป้าหมายในการป้องกนัไม่ให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ทบทวนและประเมินผลการ

ดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัฯ อยา่งต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอ 
 บริษทัจะส่งเสริมใหพ้นกังานของกลุ่มบริษทัฯ มีจิตสาํนึกและความรับผดิชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
 บริษทัจะใหค้วามรู้ความเขา้ใจท่ีถกูตอ้ง และฝึกอบรมพนกังานเก่ียวกบัเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งแลกเปล่ียนความรู้

และประสบการณ์กบัหน่วยงานอ่ืนเพ่ือใหมี้การรักษาสภาพแวดลอ้มและปรับปรุงการปฎิบติังานใหเ้หมาะสมกบั
สภาพแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ือง  

6.   จริยธรรมทางธุรกจิ 
 คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายท่ีจะส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยมุ่งเน้นการดาํเนินธุรกิจตามหลกัจริยธรรม
และความโปร่งใส  ดงันั้นเห็นสมควรจดัทาํขอ้พึงปฎิบติัเก่ียวกบัจริยธรรมและ/หรือจรรยาบรรณสําหรับกรรมการ ผูบ้ริหาร 
และพนกังาน เพ่ือนาํไปเป็นแนวทางในการปฎิบติัใหเ้หมาะสมต่อไป 

นโยบายจริยธรรมธุรกจิและข้อพงึปฎบิัติในการทํางาน 

จริยธรรมธุรกิจสาํหรับกรรมการ, ผูบ้ริหาร 
 - ปฎิบติัหนา้ท่ีภายใตก้รอบจริยธรรม ดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต ระมดัระวงั รอบคอบ เพ่ือประโยชน์สูงสุดในการ
ดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ และผูมี้ส่วนไดเ้สีย  

- ปฎิบติัตามระเบียบ ขอ้บงัคบั ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกาํกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และกฎหมายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ 

- คาํนึงถึงผลประโยชน์และผลกระทบจากการดาํเนินงานขององคก์รดว้ยความเสมอภาคและเป็นธรรม 
- ตอ้งไม่หลีกเล่ียงและให้ความร่วมมือในการปฎิบติัตามระเบียบ ขอ้บงัคบั ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และกฎหมายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการดาํเนิน
ธุรกิจของบริษทัฯ 

- ปฎิบติัหนา้ท่ีดว้ยความเป็นกลาง โดยกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียตอ้งออกจากหอ้งประชุมและงดการตดัสินใจในเร่ือง
ดงักล่าว 

-ไม่นาํขอ้มูลท่ีไดรั้บมาจากการปฎิบติัหนา้ท่ี เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ใหแ้ก่ตนเอง 
- ไม่เปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของบริษทั 
- ไม่รับส่ิงของหรือประโยชน์อ่ืนใดอนัเป็นการขดัต่อผลประโยชน์ของบริษทั 
- ตอ้งมีหนา้ท่ีรายงานการมีส่วนไดเ้สียทนัทีท่ีมีรายการเกิดข้ึน โดยมอบหมายใหเ้ลขนุการบริษทั มีหนา้ท่ีสาํรวจและ

รายงานต่อกรรมการเป็นประจาํอยา่งนอ้ยปีละคร้ัง 
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จริยธรรมธุรกิจสาํหรับพนกังาน 
- ปฎิบติัตามระเบียบ ขอ้บงัคบั กฎระเบียบของบริษทัฯ และกฎหมายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครัด 

 - ยดึมัน่ในการปฎิบติัตนเป็นพลเมืองดี ปลกูฝังจิตสาํนึกท่ีดี 
 - คาํนึงถึงผลประโยชน์และผลกระทบจากการดาํเนินงานขององคก์รดว้ยความเสมอภาคและเป็นธรรม 

- มีส่วนร่วมในการต่อตา้นการทุจริต รายงานเม่ือพบเจอความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
- ห้ามใชข้อ้มูลภายในเพ่ือประโยชน์ของตนในการซ้ือขายหุ้นของบริษทัฯ หรือให้ขอ้มูลภายในแก่บุคคลอ่ืนเพ่ือ

ประโยชน์ในการซ้ือขายหุน้ของบริษทัฯ 
- เปิดโอกาสใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียมีช่องทางการร้องเรียนและรับฟังความคิดเห็น และมีมาตรการคุม้ครองผูร้้องเรียนหรือ

ผูแ้จง้เบาะแส 
 

การดูแลใหมี้การปฎิบติัตาม,การทบทวน,การส่งเสริม 
บริษทัไดมี้การกาํหนดขอ้พึงปฎิบติัเก่ียวกบัจริยธรรมและ/หรือจรรยาบรรณสาํหรับกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน 

เป็นลายลกัษณ์อกัษร และถือเป็นหนา้ท่ีพ้ืนฐานของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกระดบัท่ีจะตอ้งรับทราบ ทาํความเขา้ใจ 
และปฏิบติัหน้าท่ีตาม ”นโยบายจริยธรรมธุรกิจและขอ้พึงปฎิบติัในการทาํงาน”  ท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งเคร่งครัด มิใช่การปฎิบติั
ตามสมคัรใจ และไม่สามารถอา้งอิงวา่ไม่ทราบแนวปฎิบติัท่ีกาํหนดข้ึน   

โดยผูบ้ริหารทุกระดบัจะตอ้งดูแลรับผิดชอบ และถือเป็นเร่ืองสําคญัท่ีจะดาํเนินการให้พนักงานภายใตส้ายบงัคบั
บญัชาของตนทราบ เขา้ใจ และปฎิบติัตามอยา่งเคร่งครัด 

ทั้งน้ีบริษทัฯ ไม่พึงปรารถนาท่ีจะกระทาํการใด ๆ ท่ีผิดกฎหมายขดักบัหลกัจริยธรรมท่ีดี  หากมีการกระทาํท่ีผิด
นโยบายจริยธรรมธุรกิจและขอ้พึงปฎิบติัในการทาํงานท่ีกาํหนดไว ้ จะไดรั้บโทษทางวินัยอย่างเคร่งครัด และหากเป็นการ
กระทาํท่ีเช่ือไดว้า่ผดิกฎหมายของภาครัฐ  บริษทัฯจะส่งเร่ืองใหเ้จา้หนา้ท่ีภาครัฐดาํเนินการต่อไปโดยไม่ชกัชา้ 

คณะกรรมการบริษทัฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และผูบ้ริหาร กาํหนดให้มีการทบทวน “นโยบายจริยธรรมธุรกิจ
และขอ้พึงปฎิบติัในการทาํงาน” เป็นประจาํทุกปี  

บริษทัฯ ไดส่้งเสริมสนบัสนุนใหค้ณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานปฎิบติัตามนโยบายจริยธรรมธุรกิจและขอ้พึง
ปฎิบติัในการทาํงานดงัน้ี 

- การพิจารณาแต่งตั้ง เล่ือนตาํแหน่ง หรือโยกยา้ย พนกังาน ให้ใชพ้ฤติกรรมทางจริยธรรมของพนกังานนั้นพิจารณา
ควบคู่กบัความรู้ความสามารถ 

- จดัใหมี้การอบรม ใหค้วามรู้ ปลกูฝังจิตสาํนึกท่ีดีใหก้บัพนกังานอยา่งสมํ่าเสมอ 
- เปิดโอกาสใหพ้นกังานมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นเพ่ือส่งเสริมจริยธรรม 
- มีมาตรการใหร้างวลัหรือลงโทษ อยา่งเป็นธรรม 
- คณะกรรมการบริษทัฯ และผูบ้ริหาร ตอ้งทาํตวัเป็นแบบอยา่งท่ีดี 
 

7.  ช่องทางการร้องเรียน, แจ้งเบาะแส, และข้อเสนอแนะ 

  บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีหน่วยงานรับขอ้ร้องเรียน หรือแจง้เบาะแสอนัควรสงสัยเก่ียวกบัการถูกละเมิดสิทธ์ิของผูมี้ส่วน
ไดเ้สีย การกระทาํทุจริตรวมถึงการกระทาํผิดกฎหมาย ไปยงัคณะกรรมการตรวจสอบท่ีเป็นกรรมการอิสระตามท่ีอยูด่งัน้ี 
คณะกรรมการตรวจสอบอิสระ 
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 กรรมการอิสระ 
คุณสุพจน์  ปานนอ้ย   อีเมลท่ี์  supoj@cwt.co.th 

และ/หรือ 
 เลขานุการบริษทัฯ 

คุณวรรณา  ฉนัทกิจโชคไชย    อีเมลท่ี์   imex@cwt.co.th 
และ/หรือส่งเอกสารผา่นมาท่ี 

บริษทั ชยัวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
เลขท่ี 419-420 หมู่ 6 ถนนพทุธรักษา ตาํบลแพรกษา อาํเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ 10280 
โทรศพัท ์ :  7037880-1  ต่อ 105 
 
กระบวนการดาํเนินการเม่ือไดรั้บขอ้ร้องเรียน 

  บริษัทฯ เปิดโอกาสให้มีช่องทางการร้องเรียนและแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ เม่ือได้รับข้อร้องเรียนแล้ว 
เลขานุการบริษทัจะรวบรวมขอ้เท็จจริงท่ีเก่ียวขอ้ง รายงานต่อกรรมการอิสระและจะรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษทั
ต่อไป โดยคณะกรรมการบริษทั มีมาตรการในการเกบ็รักษาขอ้มูลท่ีไดรั้บเป็นความลบัและคุม้ครองผูใ้หข้อ้มูล 

8.  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
คณะกรรมการบริษทัตระหนักถึงความสําคญัของการส่ือสารขอ้มูลแก่ผูล้งทุนทั้งในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบังบการเงิน

และไม่ใช่งบการเงิน บริษทัจึงมีการเปิดเผยขอ้มูลโดยละเอียดและครบถว้น โปร่งใสและทนัท่วงทีทั้งในส่วนของงบการเงิน

และการเปิดเผยขอ้มูลตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึงทาํใหผู้ล้งทุนเขา้ใจถึงฐานะและประสิทธิภาพการดาํเนินงานของ

บริษทัอยา่งชดัเจน  

นอกจากน้ีผูบ้ริหารระดับสูงของบริษัท ยงัจัดสรรเวลาเพ่ือเข้าช้ีแจงหรือให้ข้อมูลบริษัทแก่ นักลงทุนสถาบัน 

นักวิเคราะห์และผู ้ถือหุ้นทั่วไปอย่างสมํ่ าเสมอ เพ่ือส่ือสารข้อมูลแก่ผู ้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปอย่างเท่าเทียมกัน   

ในปี 2560 บริษทัมีการนาํเสนอผลการดาํเนินงาน ขอ้มูลทางการเงิน ขอ้มูลท่ีไม่ใช่ทางการเงิน แก่นกัวิเคราะห์ นกัลงทุน ผูถื้อ

หุน้ และมีการเขา้พบเพ่ือสัมภาษณ์ตวัต่อตวั สรุปไดด้งัต่อไปน้ี  

• นกัลงทุนสถาบนั ในประเทศ พบผูบ้ริหาร 

• ตอบคาํถามทางโทรศพัท ์ของผูบ้ริหาร 

• การเดินทางไปพบผูถื้อหุน้และนกัลงทุน ของผูบ้ริหาร 

9.  เปิดเผยข้อมูลลงในเวบ็ไซต์ของบริษัท 

 บริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีจะเป็นประโยชน์สาํหรับผูถื้อหุน้ลงในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ สามารถเขา้ไปดูไดท่ี้ 

www.cwt.co.th  

10.  การประชุมผู้ถือหุ้น 
บริษทั ถือวา่  การประชุมผูถื้อหุน้เป็นเหตุการณ์สาํคญัเพ่ือรายงานผลงานและตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุน้ในประเดน็

ต่างๆ ในการประชุมผูถื้อหุน้ในปี 2560 ท่ีผา่นมาประธานในท่ีประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีสิทธิอยา่งเท่าเทียมกนัในการ
ตรวจสอบการดาํเนินงานของบริษทั สอบถามและแสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะต่างๆ 
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11.  วสัิยทศัน์ พนัธกจิ และเป้าหมาย 

คณะกรรมการบริษทัร่วมกบัผูบ้ริหาร เป็นผูก้าํหนดนโยบาย และทิศทางการดาํเนินงานของบริษทั  

วสิัยทศัน์ 
มุ่งพฒันาสู่ความเป็นเลิศ เพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดแก่ผูถื้อหุน้ และการเติบโตของบริษทัอยา่งย ัง่ยนื ดว้ยการใชห้นงัทุกฟุต
อยา่งคุม้ค่า  ผลิตสินคา้ตามความตอ้งการลูกคา้ ส่งมอบครบถว้นทนัเวลา พฒันาทุกดา้นอยา่งต่อเน่ือง 

พนัธกิจ 
- ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ทุกรูปแบบ 
- พฒันาเทคโนโลยีก่ารผลิตใหท้นัสมยัและรองรับการเติบโตทางธุรกิจในอนาคต 
- สร้างความพึงพอใจใหล้กูคา้เพ่ิมข้ึนเพ่ือใหธุ้รกิจเติบโตอยา่งต่อเน่ือง 

เป้าหมาย 
- ความร่วมมือร่วมใจกนัในทุกระดบัชั้นของ คณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังานในการประสานงานให้เป็นไปตาม
วสิัยทศัน์ท่ีไดต้ั้งไว ้เพ่ือความสาํเร็จร่วมกนั 
- วิจยัและพฒันาดา้นวิศวกรรมเบาะหนงัรถยนต ์และอุปกรณ์ตกแต่งภายในรถยนตท่ี์ผลิตจากหนงัแท ้รวมถึงการนาํวตัถุดิบ
เหลือใชจ้ากกระบวนการมาผลิตเป็นสินคา้ใหม่ ๆ  
- ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ท่ีหลากหลาย ใหล้กูคา้มีความพึงพอใจในสินคา้และบริการ 
- พฒันาบุคลากรอยา่งมีประสิทธิภาพ  

การติดตามดูแล และทบทวน 
คณะกรรมการบริษัท และผูบ้ริหารทุกระดับจะต้องดูแลรับผิดชอบ และถือเป็นเร่ืองสําคัญท่ีจะดาํเนินการให้

พนักงานภายใต้สายบังคับบัญชาของตนเข้าใจ และปฎิบัติตามนโยบายการดาํเนินงานของบริษัทฯ(วิสัยทัศน์,พนัธกิจ, 
เป้าหมาย) อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกนั 

คณะกรรมการบริษทักาํหนดให้มีการพิจารณาทบทวนนโยบายและทิศทางการดาํเนินงานของบริษทัทุกปีตลอดจน
เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และแนวปฎิบติัเพ่ือสร้างความโปร่งใสและความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีของ
กรรมการ และตะหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผูน้าํท่ีสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอยา่งย ัง่ยืน
ตลอดจนการกาํหนดวตัถุประสงค์เป้าหมายหลักของกิจการท่ีเป็นไปเพ่ือความยัง่ยืน เสริมสร้างการปฎิบัติหน้าท่ีของ
คณะกรรมการท่ีมีประสิทธิผล การสรรหาและพฒันาผูบ้ริหารระดบัสูง และการบริหารบุคลากร ส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
อยา่งมีความรับผิดชอบและดูแลให้มีระบบการบริหารความเส่ียง และการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมจึงให้มีการทบทวนการ
ปฎิบติัหนา้ท่ีและความเหมาะสมของคณะกรรมการทุกปี และเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีสาํหรับบริษทั
จดทะเบียนปี 2560 ทั้งน้ีเพ่ือเพ่ือปรับปรุง, เพ่ิมเติม หรือปรับเปล่ียนตามภาวะเศรษฐกิจ เพ่ือประโยชน์สูงสุดแก่ผูถื้อหุ้นและ
บริษทัฯ 

12.  ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
คณะกรรมการบริษทัไดมี้การกาํหนดนโยบายใหร้ายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ตอ้งขอความเห็นชอบ

จากท่ีประชุมกรรมการบริษทัและ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร  รวมทั้งกาํหนดนโยบายและวธีิการดูแลไม่ให้
ผูบ้ริหารและผูท่ี้เก่ียวขอ้งนาํขอ้มูลภายในของบริษทัไปใชเ้พ่ือประโยชน์ส่วนตน ดงัน้ี 

กาํหนดให้ผูบ้ริหารรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพยต่์อสํานักงานกาํกับหลักทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 
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ห้ามไม่ให้ผูบ้ริหารของบริษทัหรือหน่วยงานท่ีไดรั้บทราบขอ้มูลภายในเปิดเผยขอ้มูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือ
บุคคลท่ีไม่มีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งและไม่ซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัในช่วง 1 เดือนก่อนท่ีงบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

13.  การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 
 คณะกรรมการบริษทัมีทั้งส้ินจาํนวน 6 ท่าน ประกอบดว้ย 

 กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร  3  ท่าน 
 กรรมการตรวจสอบ  3  ท่าน คิดเป็นร้อยละ 50  ของกรรมการบริษทัทั้งหมด 

14.  การรวมหรือแยกตาํแหน่ง 
โครงสร้างคณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยกรรมการท่ีเป็นอิสระมากกวา่ 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งคณะ ซ่ึงจะ

ทาํใหเ้กิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงาน 

15. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
บริษทัไดก้าํหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหาร ให้อยู่ในระดบัเดียวกบัอุตสาหกรรมและเหมาะสมกบั

หนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมาย รวมทั้งอยูใ่นระดบัท่ีสูงเพียงพอท่ีจะดึงดูดและรักษากรรมการและผูบ้ริหารท่ีมี
คุณสมบติัท่ีตอ้งการไดแ้ละไดข้ออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้แลว้ 

16. การประชุมคณะกรรมการบริษัท 
บริษทัไดก้าํหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษทัอยา่งสมํ่าเสมอ (อยา่งนอ้ย 3 เดือนต่อคร้ัง) และมีการประชุม

พิเศษเพ่ิมเติมตามความจาํเป็น โดยการประชุมแต่ละคร้ังบริษทัไดมี้การกาํหนดวาระในการประชุมอยา่งชดัเจน รวมทั้งไดมี้
การจดบนัทึกการประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษร จดัเก็บรายงานการประชุมท่ีผา่นการรับรองจากคณะกรรมการบริษทั พร้อมให้
คณะกรรมการบริษทัและผูท่ี้เก่ียวขอ้งตรวจสอบได ้

 
17. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 

บริษทัไดใ้ห้ความสําคญัแก่ระบบการควบคุมภายในทั้งในระดบับริหารและระดบัปฏิบติังาน  โดยมีฝ่ายตรวจสอบ
ภายในซ่ึงรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นกลไกหลกัในการสร้างเสริมระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบ
ภายใน  รวมทั้งติดตามให้มีการปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องท่ีพบจากการตรวจสอบเพ่ือลดความเส่ียงในการดาํเนินธุรกิจ  และ
กลไกหลกัท่ีสําคญัอีกประการหน่ึงคือบริษทัไดจ้ดัให้มีการกาํหนดภาระหน้าท่ีของฝ่ายปฏิบติัการและของผูบ้ริหารไวอ้ยา่ง
ชดัเจน มีการแบ่งแยกหนา้ท่ีของผูป้ฏิบติังานและผูติ้ดตามประเมินผลออกจากกนัเพ่ือให้มีการถ่วงดุลและตรวจสอบระหวา่ง
กนัอยา่งเพียงพอ 

 
18. รายงานของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษทัเป็นผูรั้บผดิชอบต่องบการเงินของบริษทัและขอ้มูลทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจาํปี  งบ
การเงินดงักล่าวจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยเลือกใชน้โยบายบญัชีท่ีเหมาะสมและถือ
ปฏิบติัอยา่งสมํ่าเสมอและใชดุ้ลยพินิจอยา่งระมดัระวงัและประมาณการท่ีดีท่ีสุดในการจดัทาํ รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่ง
เพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารเป็น
ผูดู้แลรับผดิชอบเก่ียวกบัคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน 
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19. คณะอนุกรรมการ 
คณะกรรมการบริษทัไดมี้การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหาร เพ่ือช่วยในการกาํกบัดูแล

กิจการของบริษทั  โดยมีการกาํหนดอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารไวอ้ยา่งชดัเจน และ
ในปี 2561 เพ่ือเป็นการปฎิบัติตามหลกัการกาํกับดูแลกิจการท่ีดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance 
Code : “CG Code”) จึงได้มีการทบทวนการปฎิบัติหน้าท่ีและความเหมาะสมของคณะกรรมการบริษัทโดยมีการจัดตั้ ง
คณะอนุกรรมการเพ่ิมข้ึนอีก 2 ชุด ตามมติของกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 8/2561 เม่ือวนัท่ี 20 มิถุนายน 2561 คือ คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง และคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

  
20. ความสัมพนัธ์กบัผู้ลงทุน 

บริษทัมีนโยบายในการใหค้วามสาํคญัต่อการเปิดเผยขอ้มูลท่ีมีความถูกตอ้งครบถว้น ตรงต่อความเป็นจริง สมํ่าเสมอและ
ทนัเวลา ซ่ึงฝ่ายบริหารของบริษทัไดใ้ห้ความ    สําคญัและจะยึดถือปฏิบติัไปโดยตลอด ในส่วนของนักลงทุนสัมพนัธ์นั้น 
ปัจจุบันบริษัทได้มีการกาํหนดเจ้าหน้าท่ีและบุคลากรเฉพาะข้ึน เพ่ือทาํหน้าท่ีติดต่อส่ือสารกับผูล้งทุน ผูถื้อหุ้นรวมทั้ ง
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

โครงสร้างการจดัการของบริษทัประกอบดว้ยกรรมการทั้งหมด 5 ชุด ไดแ้ก่  
1. คณะกรรมการบริษทั  
2. คณะกรรมการตรวจสอบ  
3. คณะกรรมการบริหาร  
4. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
5. คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

โดยมีรายช่ือคณะกรรมการแต่ละชุด และขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ี ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

9.2.1 คณะกรรมการบริษัท  

เม่ือวนัท่ี 31 ธนัวาคม  2561 บริษทัมีคณะกรรมการบริษทัจาํนวน 6 ท่าน ประกอบดว้ย 
ช่ือ-สกลุ ตาํแหน่ง 

1. นายวรีะพล  ไชยธีรัตต ์ ประธานกรรมการ 
2. นางสาวณฏัฐสิ์ชา ภาภคัธนานนัท ์ รองประธานกรรมการ 
3. นางวนิดา  สิกขมาน กรรมการ 
4. นายสุพจน์                    ปานนอ้ย ประธานกรรมการตรวจสอบ 
5. นายชชันนท ์  โสภาจนัทร์ กรรมการ และกรรมการอิสระ 
6. นายธีระวฒัน์                 ภู่ไพบูลย ์ กรรมการ และกรรมการอิสระ 

 โดยมีนางสาววรรณา  ฉนัทกิจโชคไชย เป็นเลขานุการบริษทั 
 
 กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทั   (อาํนาจอนุมติัของคณะกรรมการบริษทั) 
    กรรมการซ่ึงมีอาํนาจลงลายมือช่ือแทนบริษทัคือ นายวีระพล  ไชยธีรัตต ์ลงลายมือช่ือและประทบัตราสาํคญัของ
บริษทัหรือกรรรมการอ่ืนสองคน ลงลายมือช่ือร่วมกนั และ ประทบัตราสาํคญัของบริษทั  
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 ขอบเขตและอาํนาจหนา้ท่ีของประธานกรรมการบริษทั 
1) เรียกประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
2) มีบทบาทในการควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามระเบียบขอ้บงัคบับริษทัฯ สนันสนุนและเปิดโอกาสให้
กรรมการแสดงความเห็นอยา่งเป็นอิสระ 
3) สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษทัฯ ปฎิบติัหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถตามขอบเขตอาํนาจหน้าท่ีความ
รับผดิชอบและตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 
4) ดูแล ติดตาม การบริหารงานของคณะกรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการชุดย่อยอ่ืน ๆ ให้บรรลุตามวตัถุประสงค์ท่ี
กาํหนดไว ้
5) เป็นผูล้งคะแนนช้ีขาดในกรณีท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ มีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียงทั้งสองฝ่ายเท่ากนั 
 
 ขอบเขตและอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการมีอาํนาจและหนา้ท่ีจดัการบริษทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไวใ้นหนงัสือบริคณห์
สนธิและขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นท่ีชอบดว้ยกฎหมาย ดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริตและระมดัระวงั
รักษาผลประโยชน์ของบริษทั โดยสรุปอาํนาจหนา้ท่ีท่ีสาํคญัไดด้งัน้ี 
1) จดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจาํปี ภายใน 4 เดือน นบัแต่วนัครบรอบระยะเวลาบญัชีของบริษทั 
2) จดัใหมี้การประชุมคณะกรรมการอยา่งนอ้ย 3 เดือนต่อคร้ัง 
3) จดัให้มีการจัดทาํงบดุลและงบกาํไรขาดทุนของบริษัท ณ. วนัส้ินสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซ่ึงผูส้อบบัญชี

ตรวจสอบแลว้ และนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาและอนุมติั 
4) คณะกรรมการอาจมอบอาํนาจใหค้ณะกรรมการบริหาร กรรมการคนหน่ึงหรือหลายคน หรือบุคคลอ่ืนใด ปฏิบติัการอยา่ง

หน่ึงอยา่งใดแทนคณะกรรมการไดโ้ดยอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการ 
 
 ทั้งน้ีการมอบอาํนาจดงักล่าวตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอาํนาจท่ีทาํให้คณะกรรมการบริหาร กรรมการคนหน่ึง

หรือหลายคนหรือบุคคลอ่ืนใดสามารถพิจารณาและอนุมติัรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้มีส่วนไดเ้สียหรือมี
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใด (ตามขอ้บงัคบัของบริษทัและตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพยก์าํหนด) กบับริษทัและบริษทัยอ่ย 

 
วาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 
กรรมการบริษทัมีวาระดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี โดย 1 ปีในท่ีน้ีหมายถึงช่วงเวลาระหวา่งวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้

ของปีท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจนถึงวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ในปีถดัไป กรรมการบริษทัซ่ึงพน้จากตาํแหน่งตามวาระอาจไดรั้บการ
เสนอช่ือและแต่งตั้งเขา้ดาํรงตาํแหน่งใหม่ได ้

 
การแต่งตั้งกรรมการบริษทั 

1. ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกคร้ัง ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา ถา้จาํนวนกรรมการท่ี
จะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจาํนวนใกลท่ี้สุดกบัส่วน 1 ใน 3 กรรมการท่ีจะตอ้งออก
ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นตาํแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง 

2. นอกจากการพน้จากตาํแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการจะตอ้งพน้จากตาํแหน่งเม่ือ 
-  ตาย 
-  ลาออก 
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-  ขาดคุณสมบติั หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 
-  ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อกตามขอ้ 18 
-  ศาลมีคาํสั่งใหอ้อก  

3. กรรมการคนใดจะลาออกจากตาํแหน่ง ใหย้ืน่ใบลาออกต่อบริษทั การลาออกมีผลนบัแต่วนัท่ีใบลาออกถึง
บริษทั 

4. ในกรณีท่ีตาํแหน่งกรรมการวา่งลงเพราะเหตุอ่ืน นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการเลือก
บุคคลหน่ึงซ่ึงมีคุณสมบติั และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั 
พ.ศ.2535 เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลือ
นอ้ยกวา่สองเดือน บุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าวจะอยูใ่นตาํแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงั
เหลืออยูข่องกรรมการท่ีตนแทน มติของกรรมการตอ้งประกอบไปดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3ใน 4 ของ
จาํนวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู ่

5. ท่ีประชุมผูถื้อหุน้อาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากตาํแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนน
เสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่
นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง 

คุณสมบติัของกรรมการ 
1. กรรมการตอ้งปฎิบติัหนา้ท่ีใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทัตลอดจนมติท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้ 
2. หา้มมิใหก้รรมการประกอบกิจการ เขา้เป็นหุน้ส่วน หรือเขา้เป็นกรรมการในนิติบุคคลอ่ืนท่ีมีสภาพอยา่ง

เดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทั เวน้แต่จะแจง้ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบก่อนท่ีจะมีมติ
แต่งตั้ง 

3. กรรมการตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัทราบโดยไม่ชกัชา้ หากมีส่วนไดเ้สียในสัญญาท่ีทาํกบับริษทั หรือถือหุน้ หรือ
หุน้กูเ้พ่ิมข้ึนหรือลดลงในบริษทั หรือบริษทัในเครือ 

4. เป็นบุคคลไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 
 

การปฐมนิเทศกรรมการ 
สาํหรับกรรมการท่ีเขา้รับตาํแหน่งใหม่ในคณะกรรมการของบริษทั ชยัวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ไดจ้ดั

ใหมี้การปฐมนิเทศเพ่ือใหก้รรมการใหม่ไดรั้บทราบนโยบายธุรกิจของบริษทั รวมทั้งขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น โครงสร้างทุน ผูถื้อ
หุน้ ผลการดาํเนินงาน ขอ้มูลระบบต่าง ๆ ท่ีใชง้านภายในบริษทั รวมทั้งกฎหมาย กฏเกณฑต่์าง ๆ พร้อมทั้งส่งมอบคู่มือสาํหรับ
กรรมการ ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์สาํหรับการเป็นกรรมการ ทั้งน้ี คู่มือกรรมการประกอบดว้ย 

คู่มอืกรรมการ 
1. พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั 
2. พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
3. ใบสาํคญัแสดงการจดทะเบียนบริษทั 
4. หนงัสือรับรองบริษทั 
5. วตัถุประสงคข์องบริษทั 
6. ขอ้บงัคบับริษทั 
7. ระเบียบบริษทั 
8. คู่มือกรรมการบริษทัจดทะเบียน 
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ข้อมูลสําหรับกรรมการ 
1. Presentation แนะนาํการดาํเนินธุรกิจของบริษทั โดยกรรมการผูจ้ดัการ 
2. รายช่ือคณะกรรมการ และผงัโครงสร้างการจดัการ 
3. หลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี สาํหรับบริษทัจดทะเบียน 
4. รายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัจดทะเบียน 
5. ขอ้แนะนาํการใหส้ารสนเทศสาํหรับผูบ้ริหารจดทะเบียน 
6. Company Profile บริษทั ชยัวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
7. รายงานประจาํปี 
8. รายงานทางการเงิน 

 
การพฒันากรรมการ บริษทั ชยัวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

 การอบรม / สัมมนา 
คณะกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงให้ความสําคญัต่อการเขา้ร่วมอบรมสัมมนาหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันา

ความรู้ความสามารถในการปฎิบติัหน้าท่ีกรรมการอยา่งสมํ่าเสมอ (ดงัรายละเอียดตามขอ้มูลในประวติัของแต่ละท่าน) โดย
กรรมการ บมจ.ชยัวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป ส่วนใหญ่มีประวติัไดเ้ขา้รับการอบรมกบัสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั
ไทย (IOD) แลว้ โดยบริษทัให้การสนบัสนุนและดาํเนินการให้กรรมการพิจารณาเขา้รับการอบรมกบัสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย และสถาบนัอ่ืน ๆ ในทุกหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งต่อเน่ืองตลอดปี รวมถึงการจดัให้คณะกรรมการไดดู้
งานจากหน่วยงาน หรือองคก์รอ่ืนตามความเหมาะสม ทาํให้เกิดมุมมองความคิดท่ีเป็นประโยชน์มาประยกุตใ์ชก้บัธุรกิจของ
บริษทัฯ 

ในปี 2561 มีกรรมการเขา้รับการอบรม / สัมมนา ดงัน้ี 
รายช่ือกรรมการ หลกัสูตรอบรม / หวัขอ้สัมมนา 

นายวรีะพล                ไชยธีรัตต ์ - หลกัสูตร 2 MORROW  SCALER  ท่ี C asean  อาคาร  Cyber  World 
- ศึกษาดูงานแลกเปล่ียน  ท่ีโรงกาํจดัขยะผลิตไฟฟ้าเพ่ือส่ิงแวดลอ้มศนูยก์าํจดั
ขยะมูลฝอยเขตหนองแขม  กทม. 

 
9.2.2       คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 
ณ วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2561 บริษทัมีคณะกรรมการตรวจสอบจาํนวน  3 ท่าน ประกอบดว้ย 

ช่ือ-สกลุ ตาํแหน่ง 
1. นายสุพจน์                     ปานนอ้ย ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายชชันนท ์  โสภาจนัทร์ กรรมการตรวจสอบ 
3. นายธีระวฒัน์                 ภู่ไพบูลย ์ กรรมการตรวจสอบ 

หมายเหตุ : กรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน คือ 
 นายสุพจน์  ปานนอ้ย  โดยสาํเร็จการศึกษา 1. ระดบัปริญญาตรี สาขาตรวจสอบบญัชี จาก มหาวทิยาลยัราชมงคลกรุงเทพ 
2.  ระดบัปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จาก มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 3. Mini MBE จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และเป็นผูท่ี้มี
ความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินเป็นอยา่งดี  
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 - คณะกรรมการตรวจสอบ (นายธีระวฒัน์  ภู่ไพบูลย ์ไดรั้บการแต่งตั้งจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร คร้ังท่ี 
2/2561  เม่ือวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2561 และ นายชชันนท์ โสภาจนัทร์ ไดรั้บการแต่งตั้งจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 
25/2560 เม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2560 และ นายสุพจน์  ปานน้อย ไดรั้บการแต่งตั้งจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 
16/2560 เม่ือวนัท่ี 10 กรกฎาคม 2560 

                ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 3/2562 เม่ือวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2562 มีกรรมการท่ีตอ้งออกจากตาํแหน่ง
ตามวาระ  จาํนวน 2 ท่าน ดงัน้ีคือ    1. นายสุพจน์  ปานนอ้ย  2. นางสาวณฏัฐสิ์ชา  ภาภคัธนานนัท ์ 

อน่ึง บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสําหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจาํปี 2562 ของบริษทัล่วงหนา้ทางเวบ็ไซดข์องบริษทั ตั้งแต่วนัท่ี 23 มกราคม 2562 ถึงวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2562 ทั้งน้ีเพ่ือ
เป็นการส่งเสริมการปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีในเร่ืองการปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอยา่งเท่าเทียบกนั ปรากฎวา่ ไม่มีผู ้
ถือหุน้เสนอเร่ืองดงักล่าวล่วงหนา้แต่อยา่งใด 

ท่ีประชุมคณะกรรมการจึงมีมติเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาและอนุมติัแต่งตั้งกรรมการท่ีครบวาระกลบัเขา้
ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหน่ึง คือ นายสุพจน์  ปานน้อย  และ นางสาวณัฏฐ์สิชา  ภาภคัธนานันท์  เขา้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ
บริษทั โดยการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562 จะมีข้ึนในวนัจนัทร์ท่ี 22 เมษายน 2562 

ขอบเขตและอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1)   สอบทานใหบ้ริษทัมีการรายงานทางการเงินท่ีถกูตอ้งและเพียงพอ  
2)   สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ท่ี

เหมาะสม และมีประสิทธิผล 
3)   สอบทานให้บริษทัปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์และ

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
4)   พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพื่อทาํหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั และเสนอค่าตอบแทน

ของบุคคลดงักล่าว รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง   
5)    พิจารณารายการเก่ียวโยงหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และขอ้กาํหนดของ

ตลาดหลกัทรัพย ์ทั้งน้ีเพ่ือใหม้ัน่ใจวา่รายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 
6) จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทั ซ่ึงรายงานดงักล่าว ตอ้งลงนาม

โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและมีความเห็นในเร่ืองต่างๆ ตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
7)    ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกาํหนดหรือคณะกรรมการบริษทัจะมอบหมาย 

ทั้ งน้ีนายสุพจน์  ปานน้อย ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผูท่ี้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบ
การเงินเป็นอยา่งดี 

 
วาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการตรวจสอบ มีวาระดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี โดย 1 ปี ในท่ีน้ี หมายถึง ช่วงเวลาระหวา่งวนัประชุมสามญั 

ผูถื้อหุ้นของปีท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง จนถึงวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ในปีถดัไป กรรมการตรวจสอบซ่ึงพน้จากตาํแหน่งตามวาระ
อาจไดรั้บการเสนอช่ือและแต่งตั้งเขา้ดาํรงตาํแหน่งใหม่ได ้
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9.2.3     คณะกรรมการบริหาร 

 ณ วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2561 ปัจจุบนับริษทัมีคณะกรรมการบริหารจาํนวน  6 ท่าน ประกอบดว้ย 
ช่ือ-สกลุ ตาํแหน่ง 

1.  นายวรีะพล                   ไชยธีรัตต ์ ประธานกรรมการบริหาร 
2.  นางสาวณฏัฐ์สิชา          ภาภคัธนานนัท ์ กรรมการบริหาร 
3.  นางวนิดา                       สิกขมาน กรรมการบริหาร 
4.  นายอนุพงศ ์                   สิกขมาน กรรมการบริหาร 
5.  นางณฐวรรณ์                 ไชยธีรัตต ์ กรรมการบริหาร 
6.  นายธนกร                       ชยัวรโสภณ กรรมการบริหาร 

หมายเหตุ : คณะกรรมการบริหาร ไดรั้บการแต่งตั้งจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 23/2560  
 
ขอบเขตและอาํนาจหนา้ท่ีของประธานคณะกรรมการบริหาร 

1)   บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดาํเนินกิจการท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัทเพ่ือให้เป็นไปตาม         
วตัถุประสงค ์นโยบาย ระเบียบและขอ้บงัคบัของบริษทั 

2)   พิจารณาแผนการลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ นาํเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษทั เพ่ือพิจารณาอนุมติั  
ต่อไป 

3)   มีอาํนาจในการทาํนิติกรรมผกูพนับริษทั ตามขอบเขตท่ีกาํหนดไวใ้นนโยบายและระเบียบวธีิปฎิบติัของบริษทั เร่ืองอาํนาจ
อนุมติัดาํเนินการ 

4)   การดาํเนินงานใด ๆ ท่ีไดรั้บมอบหมายตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั 
5)   เป็นผูน้าํและปฎิบติัตนใหเ้ป็นแบบอยา่งตามหลกัจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษทัฯ 
 

ขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการไดมี้มติในการประชุมคร้ังท่ี 23/2560 เม่ือวนัท่ี 19 ตุลาคม 2560 มีมติให้มีการกาํหนดบทบาทหนา้ท่ี
ของคณะกรรมการบริหารดงัน้ี 

1)  เร่ืองนโยบายและแผนงาน 
 - วางแผนและกาํหนดนโยบาย ทิศทาง กลยทุธ์ และโครงสร้างการบริหารงานหลกัในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ เพ่ือให้

สอดคลอ้งและสนบัสนุนต่อสภาพเศรษฐกิจและสภาวะการแขง่ขนัในตลาด 
 - กาํหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอาํนาจการบริหารต่าง ๆ ของบริษทัฯ 
 - อนุมติัควบคุมดูแลการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ใหเ้ป็นไปตามนโยบายธุรกิจแผนธุรกิจ และกลยทุธ์ทางธุรกิจ 

2)  เร่ืองการเงินการลงทุน 
 - อนุมติัการใชจ่้ายเงินลงทุนท่ีไดก้าํหนดไวใ้นงบประมาณรายจ่ายประจาํปี 
 - ดาํเนินการกาํหนดหลกัเกณฑท์างธุรกรรมทางการเงินกบัสถาบนัการเงินในการเปิดบญัชี การใหกู้ย้มื การกูย้มื การจดัหา

วงเงินสินเช่ือ รวมถึงการให้หลกัประกนั จาํนํา จาํนอง คํ้ าประกนั และการอ่ืน ๆ รวมถึงการซ้ือขายและจดทะเบียน
กรรมสิทธ์ิท่ีดินใด ๆ ตามวตัถุประสงค์เพ่ือประโยชน์ในการดาํเนินกิจการของบริษัทฯ ซ่ึงต้องผ่านการอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษทั 

 - พิจารณาผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ทุกไตรมาส และเปรียบเทียบกบังบประมาณ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 
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3)  เร่ืองบริหารทัว่ไป 
 - มีอาํนาจจา้ง แต่งตั้ง โยกยา้ย ปลดออก เลิกจา้ง กาํหนดอตัราค่าจา้งให้บาํเหน็จรางวลั ปรับข้ึนเงินเดือนค่าตอบแทน เงิน

โบนสั ของพนกังานระดบัผูบ้ริหาร ตั้งแต่ระดบัผูจ้ดัการฝ่ายข้ึนไป 
 - พิจารณาขั้นตอนการปฎิบติังานต่าง ๆ ใหเ้ป็นไปตามและสอดคลอ้งกบักฎหมายกาํหนด 
 - ปฎิบติัหนา้ท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
 

ทั้งน้ีอาํนาจของคณะกรรมการบริหารดงักล่าวขา้งตน้จะไม่รวมถึงการอนุมติัการเขา้ทาํรายการท่ีทาํใหค้ณะกรรมการ
บริหารหรือผูรั้บมอบอาํนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมติัรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้หรือมีส่วนได้
เสียหรืออาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใด (ตามข้อบังคับของบริษัทและตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกาํกับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด) กบับริษทัหรือบริษทัยอ่ย ซ่ึงการอนุมติัรายการในลกัษณะดงักล่าวจะตอ้งเสนอต่อท่ี
ประชุมคณะกรรมการและ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามขอ้บังคบัของบริษัท หรือ
กฎหมาย ท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนด 
 

ขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของกรรมการผูจ้ดัการ 

1)  ดาํเนินการหรือปฎิบติังานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณท่ีไดอ้นุมติัจากคณะกรรมการบริษทั และ / 
หรือคณะกรรมการบริหารของบริษทั 

2)  มีอาํนาจออกคาํสั่ง ระเบียน ประกาศ บนัทึก เพ่ือให้การปฎิบติังานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษทั และ
เพ่ือรักษาระเบียบวนิยัการทาํงานภายในองคก์ร 

3)  มีอาํนาจกระทาํการและแสดงตนเป็นตวัแทนของบริษทัต่อบุคคลภายนอกในกิจการท่ีเก่ียวขอ้งและเป็นประโยชน์ต่อบริษทั 
4)  อนุมติัการแต่งตั้งท่ีปรึกษาดา้นต่าง ๆ ท่ีจาํเป็นต่อการดาํเนินงานของบริษทั 
5)  เป็นผูรั้บมอบอาํนาจของบริษทัในการบริหารกิจการของบริษทัให้เป็นตามวตัถุประสงค์ ขอ้บังคบั นโยบาย ระเบียบ 

ขอ้กาํหนด คาํสั่ง มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้และ/หรือมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการบริหาร ทุกประการ 
 
 ทั้งน้ี การมอบอาํนาจใหแ้ก่กรรมการผูจ้ดัการ ตลอดจนการมอบอาํนาจแก่บุคคลอ่ืนท่ีกรรมการผูจ้ดัการเห็นควร จะ
ไม่รวมถึงอาํนาจและ/หรือการมอบอาํนาจในการอนุมติัรายการใดท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมี
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใด (ตามขอ้บงัคบัของบริษทัและตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพยก์าํหนด) กบับริษทัหรือบริษทัยอ่ย ซ่ึงการอนุมติัรายการในลกัษณะดงักล่าวจะตอ้งเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ
และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาและอนุมติัรายการดงักล่าวตามขอ้บงัคบัของบริษทั หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนด 
 
การกาํหนดอาํนาจอนุมติัวงเงิน 
การกาํหนดอาํนาจอนุมติัวงเงินสาํหรับ การชาํระ หรือใชจ่้ายเพ่ือธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษทั มีรายละเอียดดงัน้ี 
       วงเงินอนุมติั 
กรรมการผูจ้ดัการ      80 ลา้นบาท 
คณะกรรมการบริหาร      150 ลา้นบาท 
คณะกรรมการบริษทั      ไม่จาํกดัวงเงิน 
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9.2.4     คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

ณ วนัท่ี 20 มิถุนายน 2561 บริษทัมีคณะกรรมการบริหารความเส่ียง จาํนวน  3 ท่าน ประกอบดว้ย 

ช่ือ-สกลุ ตาํแหน่ง 
1.  นายธีระวฒัน์                 ภู่ไพบูลย ์ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
2.  นายวรีะพล                    ไชยธีรัตต ์ กรรมการบริหารความเส่ียง 
3.  นางวนิดา                       สิกขมาน กรรมการบริหารความเส่ียง 

1. วตัถุประสงค์ 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง (Risk Management Committee : RMC) ให้จดัตั้งข้ึนเพ่ือให้มีขอบเขตหน้าท่ีและ

ความรับผิดชอบ และนาํเสนอคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาอนุมติั กลุ่มบริษทัฯ ไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัในการพฒันา
ระบบบริหารความเส่ียงท่ีเป็นระบบข้ึนภายในองคก์ร ซ่ึงถือเป็นเคร่ืองมือสาํคญัประการหน่ึงของการบริหารจดัการของกลุ่ม
บริษทัฯ คณะกรรมการบริหารความเส่ียงจะใหก้ารสนบัสนุนและปฏิบติัการในนามของคณะกรรมการบริษทั ซ่ึงอาศยัหลกัการ
พ้ืนฐานของการกาํกบัดูแลกิจการขององคก์รท่ีดี (Good Corporate Governance) โดยมีการเช่ือมโยงกบัวิสัยทศัน์ ภารกิจ และ
เป้าหมายขององค์กร และให้มีกรอบการบริหารจัดการความเส่ียงองค์กรตามแนวทางสากล  (COSO Enterprise Risk 
Management Framework : COSO ERM) รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริหารความเส่ียงทัว่ทั้งองคก์ร และปลูกฝัง
ให้เป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมของกลุ่มบริษทัฯ ทั้งน้ีเพ่ือให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียขององคก์รสามารถเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลว่า
การดาํเนินงานเชิงกลยทุธ์ของกลุ่มบริษทัฯ มุ่งไปสู่การบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายขององคก์รอยา่งมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

2. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
1.   คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ไดรั้บการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษทั และประกอบดว้ยกรรมการและผูบ้ริหาร 
      อยา่งนอ้ย 3 คน 
2.  โดยกรรมการอิสระ เป็น ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

3. วาระการดํารงตาํแหน่ง 
3.1 กรรมการบริหารความเส่ียง มีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี 
3.2 กรรมการบริหารความเส่ียง อาจไดรั้บการแต่งตั้งกลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งต่อไปไดอี้กตามท่ีคณะกรรมการ  

           บริษทัเห็นวา่เหมาะสม 
3.3 นอกเหนือจากการพน้จากตาํแหน่งตามขอ้ 3.1 กรรมการบริหารความเส่ียง จะพน้ตาํแหน่งเม่ือ 

1. ลาออก 
2. คณะกรรมการบริษทัมีมติใหพ้น้จากตาํแหน่ง 

3.4 คณะกรรมการบริษัท มีอาํนาจในการแต่งตั้ ง กรรมการบริหารความเส่ียง เพ่ิมเติม เพ่ือประโยชน์ในการ
ดาํเนินการตามวตัถุประสงค ์หรือเพ่ือทดแทน กรรมการบริหารความเส่ียง ท่ีพน้จากตาํแหน่งตามขอ้ 3.1 หรือ 
3.3 ได ้โดยบุคคลท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเขา้เป็น กรรมการบริหารความเส่ียง ทดแทนตามขอ้ 3.3 จะอยูใ่นตาํแหน่ง
ไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการบริหารความเส่ียง ซ่ึงตนแทนเท่านั้น 
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4. ขอบเขตอาํนาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบ 

1. พิจารณาสอบทาน และนาํเสนอนโยบายและกรอบการบริหารความเส่ียง ให้แก่คณะกรรมการบริษทั เพ่ือพิจารณา
 อนุมติั 

2. พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นชอบความเส่ียงท่ียอมรับได ้(Risk Appetite) และนาํเสนอคณะกรรมการบริษทั
 เพ่ือรับทราบ 

3. กาํกบัดูแลกิจการการพฒันาและการปฏิบติัตามนโยบายและกรอบการบริหารความเส่ียงอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือให้กลุ่ม
 บริษทัฯ มีระบบบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพทัว่ทั้งองคก์รและมีการปฏิบติัตามอยา่งต่อเน่ือง 

4. สอบทานรายงานการบริหารความเส่ียง เพ่ือติดตามความเส่ียงท่ีมีสาระสาํคญั และดาํเนินการเพ่ือใหม้ัน่ใจวา่องคก์รมี 
 การจดัการความเส่ียงอยา่งเพียงพอและเหมาะสม 

5. ประสานงานกบัคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัความเส่ียงท่ีสําคญั และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผูส้อบ
ทานเพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ บริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมต่อการจดัการความเส่ียง รวมทั้งการนาํระบบการ
บริหารความเส่ียงมาปรับใชอ้ยา่งเหมาะสมและมีการปฏิบติัตามทัว่ทั้งองคก์ร 

6. รายงานคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัความเส่ียงและและการจดัการความเส่ียงท่ีสาํคญัอยา่งสมํ่าเสมอ 
7. ใหค้าํแนะนาํและคาํปรึกษากบัคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง (Sub Risk-Management Committee : SRM)และ/

 หรือหน่วยงาน และ/หรือคณะทาํงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารความเส่ียง รวมทั้งพิจารณาแนวทางท่ีเหมาะสมในการ
 แกไ้ขขอ้มูลต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัการพฒันาระบบการบริหารความเส่ียงพิจารณาแต่งตั้งอนุกรรมการและ/หรือบุคลากร
 เพ่ิมเติมหรือทดแทนในคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง และ/หรือหน่วยงาน และ/หรือคณะทาํงานท่ีเก่ียวขอ้งกบั
 การบริหารความเส่ียงตามความเหมาะสม รวมทั้ งกาํหนด บทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบ เพ่ือประโยชน์ในการ
 ดาํเนินการตามวตัถุประสงค ์

8.    ปฏิบติัการอ่ืนใดเก่ียวกบัการบริหารความเส่ียงท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

ทั้งน้ีผูบ้ริหาร และ/หรือคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง และ/หรือหน่วยงาน และ/หรือคณะทาํงานท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การบริหารความเส่ียง และ/หรือผูต้รวจสอบภายใน และ/หรือผูส้อบบญัชี จะตอ้งรายงานหรือนาํเสนอขอ้มูลและเอกสารท่ี
เก่ียวขอ้งต่อ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพ่ือสนบัสนุนการปฏิบติังานของ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ใหบ้รรลุตาม
หนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 

5. การรายงาน 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง รายงานต่อคณะกรรมการบริษทั 

6. การประชุม 
1. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง จดัให้มีหรือเรียกประชุมตามท่ีเห็นสมควร อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง และมีอาํนาจในการ

เรียกประชุมเพ่ิมไดต้ามความจาํเป็น โดยองคป์ระชุมประกอบดว้ย กรรมการบริหารความเส่ียง ไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของ
จาํนวนกรรมการทั้งหมด 

2. กรรมการทุกท่านควรเข้าร่วมประชุมทุกคร้ัง ยกเวน้มีเหตุจาํเป็นไม่อาจเข้าร่วมประชุมได้ ควรแจ้งให้ ประธาน
กรรมการบริหารความเส่ียง ทราบล่วงหนา้ 

3. ให้ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง เป็นประธานท่ีประชุม ในกรณีท่ี ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง ไม่อยู่
ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ให ้กรรมการบริหารความเส่ียง ท่ีมาประชุมเลือก กรรมการบริหารความ
เส่ียง คนหน่ึงเป็นประธานท่ีประชุม 
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4. มีการประชุมเป็นการเฉพาะคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือผูบ้ริหาร และ/หรือคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง 
และ/หรือหน่วยงาน และ/หรือคณะทาํงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารความเส่ียง และ/หรือผูต้รวจสอบภายใน และ/หรือ
ผูส้อบบญัชี อยา่งสมํ่าเสมอ อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

5. การลงมติของ กรรมการบริหารความเส่ียง กระทาํไดโ้ดยถือเสียงขา้งมาก ทั้งน้ี กรรมการบริหารความเส่ียง ผูท่ี้มีส่วน
ไดเ้สียใดๆ ในเร่ืองท่ีพิจารณา จะตอ้งไม่เขา้ร่วมในการแสดงความเห็น และไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเร่ืองนั้น 

6. การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่  กรรมการบริหารความเส่ียง ให้จัดส่งล่วงหน้าก่อนการประชุม  เพ่ือให ้
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีเวลาในการพิจารณาเร่ืองต่างๆ หรือเรียกขอ้มูลประกอบการพิจารณาเพ่ิมเติม ทั้งน้ี
หนงัสือเชิญประชุมจะตอ้งมีรายละเอียดวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม โดยวาระการประชุมจะ
ครอบคลุมเร่ืองต่างๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั เวน้แต่ในกรณีจาํเป็นหรือเร่งด่วน จะแจง้การนดั
ประชุมโดยวิธีอ่ืน หรือกาํหนดวนัประชุมให้เร็วกวา่นั้นได ้โดยให้ เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เป็นผู ้
บนัทึกรายงานการประชุม 

7. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง สามารถเชิญผูท่ี้เก่ียวขอ้งเขา้ร่วมประชุมเพ่ือช้ีแจงขอ้เท็จจริงต่างๆ ให้แก่ท่ีประชุม 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ทราบได ้

 
9.2.5       คณะกรรมการสรรหา และกาํหนดค่าตอบแทน 

ณ วนัท่ี 20 มิถุนายน 2561 ปัจจุบนับริษทัมีคณะกรรมการสรรหา และ กาํหนดค่าตอบแทน จาํนวน  3 ท่าน ประกอบดว้ย 

ช่ือ-สกลุ ตาํแหน่ง 
1.  นายชชันนท ์                  โสภาจนัทร์ ประธานคณะกรรมการสรรหา และ กาํหนดค่าตอบแทน 
2.  นางสาวณฏัฐ์สิชา            ภาภคัธนานนัท ์ กรรมการสรรหา และ กาํหนดค่าตอบแทน 
3.  นางสาววศิวาณี               ไชยวฒันสกลุ กรรมการสรรหา และ กาํหนดค่าตอบแทน 

 

1. วตัถุประสงค์ 
คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee : NRC) จดัตั้งข้ึน เพ่ือ

ส่งเสริมหลักการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี โดยรับผิดชอบในการกาํหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาและกาํหนด
ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั และกรรมการชุดย่อย รวมทั้ งสรรหา คดัเลือก และเสนอบุคคลท่ีเหมาะสมให้ดาํรงตาํแหน่ง
กรรมการบริษทัและกาํหนดค่าตอบแทนสําหรับกรรมการบริษทั ตลอดจนปฏิบติังานดา้นอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายและ
นาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้แลว้แต่กรณี 

2. องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
1. คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ได้รับการแต่งตั้ งโดยคณะกรรมการบริษัท และประกอบด้วย

กรรมการและผูบ้ริหารอยา่งนอ้ย 3 คน  
2. กรรมการอิสระ ดาํรงตาํแหน่ง ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

3. วาระการดํารงตาํแหน่ง 
3.1  กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน มีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี 
3.2  กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน อาจไดรั้บการแต่งตั้งกลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งต่อไปไดอี้กตามท่ี   
       คณะกรรมการบริษทัเห็นวา่เหมาะสม 
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3.3  นอกเหนือจากการพน้จากตาํแหน่งตามขอ้ 3.1 กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน จะพน้ตาํแหน่งเม่ือ 
  1.  ลาออก 
  2.  คณะกรรมการบริษทัมีมติใหพ้น้จากตาํแหน่ง 

3.4   คณะกรรมการบริษทั มีอาํนาจในการแต่งตั้ง กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เพ่ิมเติม เพ่ือประโยชน์ใน
การดาํเนินการตามวตัถุประสงค ์หรือเพ่ือทดแทน กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ท่ีพน้จากตาํแหน่ง
ตามขอ้ 3.1 หรือ 3.3 ได ้โดยบุคคลท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเขา้เป็น กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ทดแทน
ตามขอ้ 3.3 จะอยูใ่นตาํแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ซ่ึงตน
แทนเท่านั้น 

4. ขอบเขตอาํนาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบ 
คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ปฏิบติัหน้าท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั โดยมี

ขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีและความรับผดิชอบ ดงัต่อไปน้ี 

4.1. การสรรหา 
1. กาํหนดหลกัเกณฑแ์ละนโยบายในการสรรหากรรมการบริษทั และกรรมการชุดยอ่ย โดยพิจารณาความเหมาะสมของ

จาํนวน โครงสร้าง และองคป์ระกอบของคณะกรรมการ กาํหนดคุณสมบติัของกรรมการ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษทั และ/หรือเสนอขออนุมติัต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้แลว้แต่กรณี 

2. พิจารณาสรรหา คดัเลือก และเสนอบุคคลท่ีเหมาะสมให้ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการบริษทัท่ีครบวาระ และ/หรือ มี
ตาํแหน่งวา่งลง และ/หรือ แต่งตั้งเพ่ิม 

3. ปฏิบติัการอ่ืนใดเก่ียวกบัการสรรหาตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
4. ประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบ้ริหารสูงสุดของบริษัทฯ เพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัททราบเพื่อ

พิจารณาอนุมติั 

4.2. การกาํหนดค่าตอบแทน 
1. จดัทาํหลกัเกณฑแ์ละนโยบายในการกาํหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทัและกรรมการชุดยอ่ย เพ่ือเสนอต่อ 

คณะกรรมการบริษทัและ/หรือเสนอขออนุมติัต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้แลว้แต่กรณี 
2. กาํหนดค่าตอบแทนท่ีจาํเป็นและเหมาะสมทั้งท่ีเป็นตวัเงินและมิใช่ตวัเงินของคณะกรรมการบริษทัเป็นรายบุคคล โดย

การกาํหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทัให้พิจารณาความเหมาะสมกบัภาระหนา้ท่ี ความรับผิดชอบ ผลงาน 
และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจท่ีคล้ายคลึงกัน และประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากกรรมการ เพ่ือเสนอให้
คณะกรรมการบริษทัพิจารณาและนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือขออนุมติั 

3. รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทั และมีหน้าท่ีให้คาํช้ีแจง ตอบคาํถามกบัค่าตอบแทนของกรรมการบริษทัในท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ 

4. ปฏิบติัการอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกาํหนดค่าตอบแทนตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายโดยฝ่ายบริหาร และ
หน่วยงานต่างๆ จะตอ้งรายงานหรือนําเสนอขอ้มูลและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งต่อ คณะกรรมการสรรหาและกาํหนด
ค่าตอบแทน เพ่ือสนับสนุนการปฏิบติังานของ คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ให้บรรลุตามหน้าท่ีท่ี
ไดรั้บมอบหมาย 
 
 
 



 
 

100 
 

5. การรายงาน 
         คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน รายงานต่อคณะกรรมการบริษทั 

6. การประชุม 
1. คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน จดัใหมี้หรือเรียกประชุมตามท่ีเห็นสมควร อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง และมี

อาํนาจในการเรียกประชุมเพ่ิมได้ตามความจาํเป็น โดยองค์ประชุมประกอบด้วย กรรมการสรรหาและกาํหนด
ค่าตอบแทน ไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึง ของจาํนวนกรรมการทั้งหมด 

2. กรรมการทุกท่านควรเข้าร่วมประชุมทุกคร้ัง ยกเวน้มีเหตุจาํเป็นไม่อาจเข้าร่วมประชุมได้ ควรแจ้งให้ ประธาน
กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ทราบล่วงหนา้ 

3. ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เป็นประธานท่ีประชุม ในกรณีท่ี ประธานกรรมการสรรหาและ
กาํหนดค่าตอบแทน ไม่อยูใ่นท่ีประชุมหรือไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ให้ กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ท่ีมา
ประชุมเลือก กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน คนหน่ึงเป็นประธานท่ีประชุม 

4. การลงมติของ กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน กระทาํไดโ้ดยถือเสียงขา้งมาก ทั้งน้ี กรรมการสรรหาและ
กาํหนดค่าตอบแทน ท่ีมีส่วนไดเ้สียใดๆ ในเร่ืองท่ีพิจารณา จะตอ้งไม่เขา้ร่วมในการแสดงความเห็น และไม่มีสิทธิออก
เสียงลงมติในเร่ืองนั้นๆ 

5. การจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมให้แก่ กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ให้จดัส่งล่วงหนา้ก่อนการประชุม เวน้
แต่ในกรณีจาํเป็นหรือเร่งด่วน จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอ่ืน หรือกาํหนดวนัประชุมให้เร็วกว่านั้ นได้ โดยให ้
เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เป็นผูบ้นัทึกรายงานการประชุม 

6. คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน สามารถเชิญผูท่ี้เก่ียวขอ้งเขา้ร่วมประชุมเพ่ือช้ีแจงขอ้เท็จจริงต่างๆ 
ใหแ้ก่ท่ีประชุม คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ทราบได ้

 
9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง  

บริษัทมีคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration committee : NRC)  เพ่ือ
คดัเลือกบุคคลท่ีจะแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารระดบัสูงและไม่มีการกาํหนดสัดส่วนของกรรมการท่ีเป็นตวัแทนผู้
ถือหุน้แต่ละกลุ่มโดยมีวธีิการเลือกตั้งกรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการ ดงัต่อไปน้ี 
1.    ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 
2.    ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ ั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการได ้แต่จะ 
       แบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
3.    บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงจะเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมี หรือ

จะพึงเลือกตั้งในคร้ังและในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในลาํดบัลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการท่ี
จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้นใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

9.4 การกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
การควบคุมดูแลบริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม 

  บริษทัควบคุมดูแลบริษทัย่อย  โดยส่งกรรมการเขา้ไปเป็นตวัแทนในบริษทัย่อยและควบคุมบริษทัย่อยทางดา้น
การเงินและบญัชี  โดยฝ่ายบญัชีการเงินของบริษทั  และควบคุมการจดัซ้ือดว้ยงบดาํเนินงานและงบลงทุน  ซ่ึงตอ้งผ่านคณะ
กรรมการบริหารของบริษทั นอกจากน้ีหากบริษทัยอ่ยมีการดาํเนินธุรกิจท่ีกระทบต่อบริษทัอยา่งมีนยัสาํคญั  บริษทัยอ่ยตอ้งขอ
อนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัก่อน 
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9.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
บริษทัมีนโยบายห้ามผูบ้ริหารของบริษทัและบริษทัยอ่ย นาํขอ้มูลภายในไปใชเ้พ่ือประโยชน์ส่วนตวั รวมถึงการซ้ือ

ขายหลกัทรัพยข์องบริษทัในช่วง 1 เดือน ก่อนท่ีงบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน และหากพบวา่มีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบติัตาม
นโยบายดงักล่าวจะมีมาตรการลงโทษตามระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทั 

9.6          การเปิดเผยข้อมูลและรายงานการมส่ีวนได้เสีย 
กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลและรายงานให้บริษทัฯ ทราบถึงการมีส่วนไดเ้สียของตนหรือ

ของบุคคลใกลชิ้ดท่ีมีความเก่ียวขอ้ง (ถา้มี) เพ่ือให้บริษทัฯ มีขอ้มูลสาํหรับใชป้ระโยชน์ภายในบริษทัฯ ในการดาํเนินการตาม
ขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และติดตามดูแลให้กรรมการและผูบ้ริหารทาํหนา้ท่ีดว้ยความระมดัระวงัและ
ซ่ือสัตยสุ์จริต โดยมีวธีิการปฎิบติัดงัน้ี 

- กรรมการและผูบ้ริหารท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหม่ตอ้งส่งแบบ “รายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการและผูบ้ริหาร” 
ภายใน 30 วนันบัจากวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 

- เม่ือมีการเปล่ียนแปลงของ “รายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการและผูบ้ริหาร” กรรมการและผูบ้ริหารตอ้ง
ปรับปรุงขอ้มูลในแบบ “รายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการและผูบ้ริหาร” โดยทนัที หรือภายใน 7 วนัทาํการ นบัจากวนัท่ี
มีการเปล่ียนแปลงรายการ 

- เลขานุการบริษัทฯ ส่งสําเนาแบบ  “รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู ้บริหาร” ให้กับประธาน
คณะกรรมการบริษทั และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วนัทาํการนับจากวนัท่ีบริษทัฯ ไดรั้บรายงานฉบับ
ดงักล่าว 

9.7 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
1. ค่าตรวจสอบบญัชีประจาํปี (Audit Fee) 

สําหรับปี 2561 บริษทัไดว้่าจา้งผูส้อบบญัชี ไดแ้ก่ นายสุรชยั  ดาํเนินวงศ ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 
4721  แห่งบริษัท อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วิสเซส จาํกัด เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทในรอบปี 2561 โดยมี
ค่าธรรมเนียมสอบบญัชีรวม 5,660,000.-. บาท (หา้ลา้นหกแสนหกหม่ืนบาทถว้น) 

2. ค่าบริการอ่ืน (non-audit fee) 
คิดเป็นจาํนวนเงิน  445,122.-  บาท 
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ทางบริษัทฯ ได้ดาํเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการใส่ใจดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมในชุมชนและสังคม  โดยมุ่งท่ีการให้
ประโยชน์กบัคน, ชุมชน และสังคม นอกจากนั้นยงัตอ้งคาํนึงถึงบทบาทขององคก์รภาคธุรกิจท่ีตอ้งปฏิบติัอยา่งสอดคลอ้งกนั
คณะกรรมการบริษทัฯ เห็นสมควรใหก้าํหนดนโยบายดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมดงัต่อไปน้ี 

 การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและพลงังาน 
               บริษทัฯ ให้ความสําคญัของการรักษาส่ิงแวดลอ้ม และการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติเพ่ือประโยชน์ต่อชนรุ่นหลงั 
ตลอดจนส่งเสริม การใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้เกิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน โดยบริษทัฯ กาํหนดแนวทางปฏิบติั
ดงัน้ี  

ด้านส่ิงแวดล้อม : บริษทัฯ คาํนึงถึงความปลอดภยัของสังคม  ส่ิงแวดลอ้ม และคุณภาพชีวติของคนในชุมชนชน  

 - การอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม บริษทัฯ จะคาํนึงถึงทางเลือกท่ีมีผลกระทบต่อความเสียหายของสังคม ส่ิงแวดลอ้ม
และ คุณภาพชีวิตของประชาชนให้น้อยท่ีสุด โดยในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ผลิตหนัง chrome-free  เพ่ือลดผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม 

 - ไม่กระทาํการใด ๆ ท่ีส่งผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอ้มเกินกวา่ท่ีกฎหมายกาํหนด เช่น
การควบคุมผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มตามมาตรฐานของกรมอุตสาหกรรมและมาตรฐานสากล รวมทั้งปฏิบติัตามกฎหมายและ 
ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งครบถว้น  เช่น ปัจจยัสาํคญัของโรงฟอกหนงั คือ นํ้ าเสีย  โดยนํ้ าเสียจากกระบวนการผลิต จะไดรั้บ
การบาํบดัก่อนปล่อยท้ิง โดยผา่นระบบบาํบดันํ้ าเสียกลางท่ีบริษทัตั้งอยู ่ในท่ีน้ีคือ เขตอุตสาหกรรมฟอกหนงั กม.30 และกาก
โครเมียมท่ีไดรั้บจากกระบวนการบาํบดัจะถกูแยกออก และนาํไปฝังกลบท่ีศนูยค์วบคุมมลพิษ  

ด้านพลังงาน : บริษทัฯไดก้าํหนดแนวทางปฏิบติัการอนุรักษก์ารใชพ้ลงังานนํ้ า, เช้ือเพลิง และกระดาษอยา่งมีประสิทธิภาพ 
ดงัน้ี 

 - ส่งเสริมให้พนักงานใชท้รัพยากรท่ีมีอยูอ่ย่างประหยดัและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น การใชก้ระดาษรี
ไซเคิล, การใชน้ํ้าอยา่งประหยดั และการแยกขยะ เป็นตน้ 

 - ปรับเปล่ียนอุปกรณ์เพ่ือให้สอดคลอ้งกบันโยบายดูแลเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม บริษทัฯ ไดเ้ปล่ียนอุปกรณ์หลอดไฟ 
LED ซ่ึงเป็นหลอดไฟประเภทประหยดัพลงังานและมีความทนทานแทน ทาํใหไ้ม่ตอ้งเปล่ียนหลอดไฟบ่อยๆ และไดท้าํสวิสต์
ไฟแยกในแต่ละจุด ทาํใหไ้ม่ตอ้งเปิดไฟพร้อมกนัทีเดียวหลายดวง 

 - ลดอุบติัเหตุในกระบวนการขนส่ง ทางบริษทัฯ ไดใ้ชร้ะบบบริหาร ยานพาหนะ   โดยบริษทัฯ มีการกาํหนด 
Speed Limit ของ Fleet รถยนต ์วา่ให้ใชค้วามเร็วในการขบัข่ีท่ี 80 - 90 กม./ชม. ซ่ึงเป็นระดบัความเร็วท่ีให้ประโยชน์ในเร่ือง
การประหยดัพลงังาน และช่วยลดอุบติัเหตุบนทอ้งถนน 

 ความรับผดิชอบต่อสังคม 

ความรับผิดชอบต่อสังคม กล่าวคือบริษทัฯ มีนโยบายสร้างความมัน่ใจและความน่าเช่ือถือให้กบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งทาง
ธุรกิจของบริษทัฯ ซ่ึงเป็นหน่ึงในบทบาทของ CSR ภายในองคก์ร โดยกาํหนดนโยบายในการใชแ้ละซ้ือวตัถุดิบท่ีไม่ทาํลาย
ส่ิงแวดลอ้ม  ผลิตสินคา้ในกระบวนการผลิตท่ีไม่สร้างผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ และการจา้งงานท่ีไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน 
เป็นตน้ มีรายละเอียดดงัน้ี  

 

ความรับผดิชอบต่อสังคม 
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 ความรับผดิชอบต่อสังคมภายในองค์กร : 

 ด้านผู้บริหาร: บริษทัฯตระหนักถึงความสําคญัของผูบ้ริหาร ในฐานะผูท่ี้มีบทบาทสําคญัในการกาํหนดกลยุทธ์และ
แผนปฏิบติังานต่างๆ รวมทั้งควบคุมการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ให้เป็นไปตามกรอบ ทิศทางและเป้าหมายทางธุรกิจท่ี
กาํหนดไวโ้ดยคณะกรรมการบริษทัฯ บริษทัฯจึงเสนอค่าตอบแทนผูบ้ริหารท่ีมีความเหมาะสม เป็นธรรม อีกทั้งเสนอ
โครงการ ESOP แก่ผูบ้ริหารและพนกังาน เพ่ือเป็นการตอบแทนและเป็นแรงจูงใจให้ผูบ้ริหารและพนกังานมีความตั้งใจ
และทุ่มเทใหก้บัการบริหารงานบริษทัฯจนสามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจท่ีกาํหนดไวไ้ด ้

 ด้านพนักงาน: บริษทัฯตระหนกัถึงความสําคญัของพนักงานในฐานะผูส้นบัสนุนให้แผนงานต่างๆของบริษทัฯสามารถ
บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจท่ีกาํหนดไวไ้ด ้บริษทัฯจึงปฏิบติัต่อพนกังานดว้ยความเป็นธรรม โดยการสร้างความยติุธรรม การ
เคารพ การปฏิบติัตามกฎหมายและหลกัจริยธรรม  ดว้ยความเป็นธรรม โดยเท่าเทียมกนัดงัต่อไปน้ี 

- การให้ความสาํคญักบัสภาพแวดลอ้มในการทาํงานท่ีดี: บริษทัฯจดัให้มีการปฐมนิเทศแก่พนกังานใหม่เพ่ือปรับทศันคติ
และวิสัยทศัน์ของพนกังานใหม่ให้เขา้กบัวฒันธรรมและวิสัยทศัน์ขององคก์ร โดยมีขอ้ปฏิบติัท่ีทาํให้เกิดความปลอดภยั  
อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ซ่ึงจะช่วยเสริมสร้างให้กิจการเกิดความความมัน่คงไดอี้กดว้ย  ขอ้ปฏิบติั
หนา้ท่ี เช่น ในส่วนของขั้นตอนท่ีมีการใชส้ารเคมีพนกังานจะตอ้งมีผา้ปิดจมูก+ผา้กนัเป้ือน และสวมถุงมือ เพ่ือป้องกนัสี
และสารเคมีตลอดเวลาขณะปฏิบติังาน, สวมหมวกเกบ็ผมใหเ้รียบร้อยเพ่ือป้องกนัผมเขา้ไปพนัในเคร่ืองจกัร, ใชผ้า้ปิดจมูก
ทุกคร้ังท่ีมีการใชเ้คร่ืองดูดฝุ่ นหนงั   ส่ิงต่างๆ ท่ีกล่าวมาน้ีลว้นเป็นมาตรการท่ีทาํให้พนกังานมีความปลอดภยั มีความสุข
และยินดีในการทาํงานให้กบับริษทัฯ ต่อไปนานๆ รวมทั้งเปิดโอกาสให้พนักงานในทุกๆระดบัชั้นสามารถแสดงความ
คิดเห็นต่างๆท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาระบบการทาํงานต่างๆไดอ้ยา่งอิสระ เสรีภายใตก้รอบท่ีเหมาะสม เป็นตน้ 

- การใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาและฝึกอบรมพนกังาน:  บริษทัฯมีนโยบายในการจดัแผนพฒันาบุคลากรภายในท่ีชดัเจน 
ซ่ึงบริษทัฯตระหนักดีว่าบุคลากรท่ีมีคุณภาพจะเป็นแรงขบัเคล่ือนท่ีสําคญัต่อความสําเร็จขององค์กร ดงันั้นเพ่ือให้การ
ปฏิบติังานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บริษทัฯจึงมีนโยบายส่งเสริมใหพ้นกังานทุกระดบัชั้นตั้งแต่ระดบั
พนกังานจนถึงผูบ้ริหารระดบัสูงไดรั้บการพฒันาให้มีความรู้ความสามารถทั้งดา้นทฤษฎี และควบคู่ไปกบัการปฏิบติังาน
จริงอยา่งต่อเน่ืองตลอดเวลา  ประโยชน์ท่ีเห็นไดช้ดัท่ีสุดคือ ประสิทธิภาพในการทาํงานของพนกังานท่ีดีข้ึนเน่ืองจากการ
นําความรู้ท่ีได้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และยงัมีส่วนช่วยสร้างความจงรักภักดีต่อองค์กร ส่วนประโยชน์ต่อ
พนักงานจะเห็นชดัในดา้นของความรู้ ความสามารถ และโอกาสในการพฒันาในสายอาชีพของพนักงานแต่ละคน โดย
บริษทัฯมีสายงานทางดา้นการฝึกอบรมเพ่ือพฒันาความรู้และทกัษะเฉพาะดา้นจากคาํแนะนาํของผูท่ี้มีประสบการณ์ในแต่
ละสายงาน และนอกจากน้ี บริษทัฯยงัส่งเสริมใหบุ้คลากรของบริษทัฯไดเ้ขา้ร่วมการอบรมสัมมนาตามสายงานท่ีเก่ียวขอ้ง
อยา่งสมํ่าเสมอทั้งในและนอกสถานท่ี 

- การให้ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเหมาะสม: บริษทัฯเสนอผลตอบแทนแก่พนกังานในทุกระดบัชั้นอยา่งเป็นธรรมและ
เหมาะสมโดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถและขอบเขต หนา้ท่ี ความรับผิดชอบของพนกังานในแต่ละตาํแหน่ง และ
ปรับเพ่ิมผลตอบแทนของพนักงานตามความเหมาะสมโดยพิจารณาจากผลการประเมินผลงาน ซ่ึงบริษทัฯจดัทาํข้ึนเป็น
ประจาํทุกปี 
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- การส่งเสริมความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน: บริษทัฯมีแผนการปฏิบติังานท่ีชดัเจนทาํใหม้ัน่ใจไดว้า่พนกังานของบริษทัฯ
จะไดรั้บการส่งเสริมอยา่งเป็นธรรมและเท่าเทียมกนัในความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน โดยการปรับตาํแหน่งพนกังานจะ
พิจารณาจากผลการประเมินผลงาน ซ่ึงบริษทัฯจดัทาํข้ึนเป็นประจาํทุกปี 

- การใหค้วามสาํคญัในดา้นสวสัดิการของพนกังาน: บริษทัฯมีนโยบายดา้นสวสัดิการพนกังานท่ีชดัเจน เช่นกองทุนสาํรอง
เล้ียงชีพ เป็นตน้  

- การจา้งงานคนพิการ เปิดโอกาสใหมี้การจา้งคนพิการเขา้เป็นพนกังานของบริษทัฯ 

- การรับเร่ืองร้องเรียน บริษทัฯ มีนโยบาย การรับเร่ืองร้องเรียน สําหรับผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่าย โดยบริษทัไดจ้ดัให้มี
ช่องทางแจง้เร่ืองร้องเรียน เพ่ือเป็นช่องทางแจง้เร่ืองร้องเรียนสาํหรับผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียภายในและภายนอกองคก์ร มีการ
ตรวจสอบตามขั้นตอนและบันทึกการตรวจสอบไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร และส่งให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน เพ่ือ
รายงานต่อกรรมการตรวจสอบของบริษทั พิจารณาดาํเนินการ โดยมีนโยบายการรักษาความลบัของผูร้้องเรียน ไม่เปิดเผย
ช่ือผูแ้จง้เบาะแสรวมทั้งดาํเนินการจดัเก็บขอ้มูลการร้องเรียนเป็นความลบั เพ่ือคุม้ครองผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกบัผูแ้จง้เร่ือง
ร้องเรียนดงักล่าว โดยบริษทัมีกระบวนการสอบสวนหากพบว่ามีการละเมิดจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจ และ หาก
พบวา่บุคลากร คู่คา้ หรือลูกคา้ของบริษทัฯ ละเมิดขอ้กาํหนดดา้นการป้องกนัการทุจริตคอรัปชัน่ บริษทัฯ จะไม่มีการผอ่น
ผนัใดๆ 

- สวสัดิการสังสรรค ์และสันทนาการของบริษทั   บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีการสังสรรคแ์ละสันทนาการระหวา่งพนกังานเป็น
ประจาํทุกปี เพ่ือใหพ้นกังานไดรั้บความสนุกสนานหลงัจากท่ีไดทุ่้มเททาํงานใหก้บับริษทัมาทั้งปี 

- สวสัดิการตรวจสุขภาพประจําปีพนักงาน    พนักงานของบริษัทฯ  ทุกคนได้รับการตรวจสุขภาพประจําปี  จาก
สถานพยาบาลท่ีน่าเช่ือถือ เพ่ือส่งเสริมการมีสุขพลานามยัท่ีดี 

 เจ้าหนี้เงินกู้ยืม: บริษทัฯตระหนักเป็นอย่างดีถึงบทบาทและความสําคญัของเจ้าหน้ีเงินกูย้ืมในฐานะผูส้นับสนุนทาง
การเงินท่ีสําคญัของบริษทัฯ บริษทัฯจึงยึดถือปฏิบติัอย่างเคร่งครัดในการปฏิบติัตามเง่ือนไขการกูย้ืมเงินต่างๆท่ีตกลง
ร่วมกนัระหวา่งเจา้หน้ีเงินกูย้มืและบริษทัฯ เช่นการนาํเงินกูย้ืมไปใชใ้ห้ตรงกบัวตัถุประสงคก์ารกูย้มืเงิน การจ่ายชาํระเงิน
ตน้และดอกเบ้ียตามงวดการจ่ายชาํระเงิน รวมทั้งการปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินอ่ืนๆ (ถา้มี) 

 ด้านคู่ค้า: บริษทัฯตระหนกัเป็นอยา่งดีถึงความสาํคญัของคู่คา้ของบริษทัฯในการช่วยสนบัสนุนและผลกัดนัให้การดาํเนิน
ธุรกิจของบริษทัฯเป็นไปดว้ยความสะดวกราบร่ืน บริษทัฯจึงปฏิบติัต่อคู่คา้ของบริษทัฯดว้ยความเป็นธรรม ตามเง่ือนไข
ทางการคา้ท่ีตกลงร่วมกนัอยา่งเคร่งครัด 

 ด้านคู่แข่งขัน: บริษทัฯดาํเนินธุรกิจโดยยึดถือกรอบการแข่งขนัทางการคา้ท่ีเป็นธรรม โดยมุ่งเนน้การพฒันาศกัยภาพการ
แข่งขนัทางการคา้ดว้ยการพฒันาศกัยภาพและคุณภาพของสินคา้และ การใหบ้ริการ และไม่มีนโยบายท่ีจะทาํลายคู่แข่งดว้ย
การพดูพาดพึงกล่าวร้ายหรือดาํเนินการใดๆท่ีไม่สุจริตท่ีเป็นการทาํลายคู่แข่งของบริษทัฯ 
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 ด้านหุ้นส่วนทางธุรกิจ: บริษทัฯตระหนักเป็นอย่างดีถึงความสําคญัของหุ้นส่วนทางธุรกิจของบริษัทฯในการท่ีช่วย
สนบัสนุนและผลกัดนัใหก้ารดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯสามารถเจริญเติบโตและบรรลุเป้าทางธุรกิจท่ีกาํหนดไวไ้ด ้บริษทัฯ
จึงปฏิบติัต่อหุ้นส่วนทางธุรกิจของบริษทัฯโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ท่ีเป็นธรรมของทั้งสองฝ่าย และปฏิบติัตามเง่ือนไข
ขอ้ตกลงทางการคา้ท่ีตกลงร่วมกนัอยา่งเคร่งครัด 

 ด้านหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานกํากับดูแลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง: บริษทัฯตระหนกัเป็นอยา่งดีถึงบทบาท หนา้ท่ีและความ
รับผิดชอบของหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานกาํกบัดูแลท่ีมีต่อการดาํเนินงานของบริษทัฯ บริษทัฯมีความตั้งใจและให้
ความร่วมมือในการปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั รวมทั้งกฎหมายต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของบริษทัฯ  

 ความรับผดิชอบต่อสังคมภายนอกองค์กร:     

 การรักษาสภาพแวดล้อม:  บริษทัฯ มีการดาํเนินการในเร่ืองการรักษาสภาพแวดลอ้มในเร่ืองการบาํบดันํ้าเสีย ซ่ึงบริษทัฯ มี
นโยบายให้ความสาํคญักบัเร่ืองน้ีมาตั้งแต่เร่ิมตน้ประกอบกิจการมา เน่ืองจากเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรง โดยบริษทัฯได้
สนบัสนุนบ่อบาํบดันํ้าเสียในเขตอุตสาหกรรมฟอกหนงั กม.34 เพ่ือใหมี้การดาํเนินการอยา่งถูกตอ้งเหมาะสมตามกฎหมาย
ทุกประการถึงแมจ้ะมีค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการก็ตาม บริษทัฯ ก็ยินดีให้การสนับสนุนอยา่งเต็มใจ ซ่ึงสมาชิกในกลุ่มก็
เห็นวา่กิจการบาํบดันํ้าเสียเป็นส่ิงสาํคญัยิง่ในธุรกิจน้ี   

 การร่วมบริจาคเพือ่สังคม:  บริษทัฯ มีนโยบายในเร่ืองการดาํเนินการกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพ่ือการพฒันาสังคมดา้น
ต่าง ๆ และผูบ้ริหารรวมถึงบุคลากรทุกคนในองคก์รจะตอ้งมีบทบาทเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมต่างๆ ท่ีตอบแทนในส่ิงท่ีดีงามสู่
สังคมอยา่งจริงจงั ในปีน้ีบริษทัฯ ไดม้อบแผน่หนงัรองนัง่เบาะวีลแชร์ ซ่ึงผลิตจากหนงัแท ้โดยส่งมอบใหก้บั มูลนิธิศนูย์
มิตรภาพมนุษยล์อ้เอเซีย (ประเทศไทย) ซ่ึงเป็นองคก์รสาธารณกุศลในประเทศญ่ีปุ่น โดยมีวตัถุประสงคห์ลกัเพ่ือส่งเสริม
ใหเ้กิดสังคมท่ีปราศจากอุปสรรคต่อคนพิการ และทาํใหค้นพิการมีส่วนร่วมในสังคมกบัคนปกติอยา่งเท่าเทียมทั้งน้ีมูลนิธิฯ 
ไดจ้ดักิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์แก่คนพิการและสังคม เช่น การส่งเสริมใหค้นพิการมีรถเขน็ใชโ้ดยมุ่งเนน้เดก็พิการท่ีขาด
โอกาสและทุนทรัพย ์ 

ผู้บริหารมอบแผ่นหนังรองน่ังเบาะวลีแชร์ให้กบัมูลนิธิศูนย์มิตรภาพมนุษย์ล้อเอเชีย (ประเทศไทย) 
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 การส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการทาํกจิกรรมเพือ่สังคม:เป็นอีกมิติสาํคญัในการดาํเนินนโยบายเพ่ือสังคมท่ีบริษทัฯ 
ยดึถือและเห็นความสาํคญั คือการเปิดโอกาสใหผู้บ้ริหารและพนกังานมีส่วนร่วมในกิจกรรมและโครงการเพ่ือสังคมต่างๆ  
ทั้งในภาวะปกติ  หรือเม่ือเกิดเหตุภยัธรรมชาติต่างๆ  เช่น 

- การร่วมบริจาค  ผูบ้ริหารและพนกังานร่วมกนับริจาคเงินและส่ิงของต่าง ๆ เพ่ือช่วยเหลือบรรเทาทุกขผ์ูป้ระสบภยั
พิบติัต่าง ๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ  และร่วมกิจกรรมการกศุลเพ่ือการพฒันาสังคมดา้นต่าง ๆ 

- การร่วมทาํบุญสังฆทาน  ทุก ๆ 3 เดือน บริษทัจดัให้มีการทาํบุญตกับาตรสังฆทาน ขา้วสาร อาหารแห้ง โดยให้
ผูบ้ริหารและพนกังานเขา้ร่วมทาํบุญตกับาตรโดยพร้อมเพียงกนั เพ่ือสร้างขวญัและกาํลงัใจ ความร่วมมือร่วมใจกนั 
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- การร่วมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย  เพ่ือนําไปให้กับผูป่้วยท่ีต้องการ โดยร่วมมือกับทางโรงพยาบาล
สมุทรปราการ จดัให้มีการบริจาคโลหิตท่ีบริษทัฯ ทุก ๆ 3 เดือน ปีละ 4 คร้ัง โดยมีผูบ้ริหาร, ผูจ้ดัการ และ พนักงานร่วมทาํ
กิจกรรม    

                                                              ผู้บริหารและครอบครัวร่วมบริจาคโลหิต                             

                      

                       
                                                               
 

      ผู้จัดการและพนักงานร่วมบริจาคโลหิต 
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 การให้ทุนการศึกษา 
        บริษทั ชยัวฒันาฯ มีความเช่ือมัน่วา่การพฒันาคุณภาพของเยาวชนเพ่ือเป็นกาํลงัสาํคญัในอนาคตเป็นส่ิงจาํเป็น
อยา่งยิง่สาํหรับทุกประเทศ ดว้ยเหตุน้ี บริษทัฯ จึงสนบัสนุนและส่งเสริมพฒันาการ การศึกษาของเยาวชนและชุมชน เพ่ือช่วย
ยกระดบัมาตรฐานการศึกษาของไทย  โดยจดัโครงการมอบทุนการศึกษาให้กบับุตรของพนกังานในบริษทัฯ ท่ีมีผลการเรียน
และความประพฤติดี 
 

ผู้บริหารมอบทุนการศึกษาให้กบับุตรของพนักงาน       

                          
 

          

ภาพการมอบทุนการศึกษาที ่บมจ.ชัยวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป (สาขา ก.ม. 30) 
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ผู้บริหารมอบทุนการศึกษาให้กบับุตรของพนักงาน 

                            
    

 

ภาพการมอบทุนการศึกษาที ่บมจ.ชัยวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป (สาขา แพรกษา) 
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นโยบายต่อต้านการคอร์รัปช่ัน 
บทนํา 

บริษัท ชัยวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน)   (“บริษัท”  หรือ  “CWT”) มุ่งมั่นท่ีจะดาํเนินธุรกิจด้วยความ
ซ่ือสัตยสุ์จริต  โปร่งใส  ยึดมัน่ในคุณธรรม   มีความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ    ทั้งไม่สนับสนุนการทุจริตและ
คอร์รัปชัน่  ต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบ  ดว้ยตระหนกัดีถึงภยัร้ายแรงของการคอร์รัปชัน่ท่ีทาํลาย  การแข่งขนัอยา่งเสรี
และเป็นธรรม ทั้งยงัก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม  คณะกรรมการบริษทัฯ  จึงเห็นเป็นการสมควรท่ี
จะกาํหนด “ นโยบายการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชั่น” เป็นลายลกัษณ์อกัษร   เพ่ือใช้เป็นแนวทางการปฏิบติัในการ
ดาํเนินการของบริษทัฯ ใหก้รรมการ   ผูบ้ริหาร และ พนกังาน ทุกคนยดึถือปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด ดงัต่อไปน้ี 
วตัถุประสงค์ 
 เพ่ือแสดงให้เห็นว่า บริษทัมีนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่อยา่งส้ินเชิง เพ่ือกาํหนดกฎเกณฑ์ และแนวทางปฏิบติั
เพ่ือป้องกนัมิให้บริษทั พนักงานของบริษทั ตลอดจนบุคคลอ่ืน (เช่น บุคคลท่ีสาม) ท่ีตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบั CWT  
ฝ่าฝืนกฎหมายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ รวมถึงกาํหนดขั้นตอนการสอบทาน และการกาํกบัดูแล เพ่ือให้มัน่ใจวา่มีการปฏิบติัตาม
นโยบายฉบบัน้ี 
การคอร์รัปช่ัน  
 การคอร์รัปชัน่(Corruption) หมายถึง การติดสินบนไม่วา่จะอยูใ่นรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้ การใหค้าํมัน่สัญญา 
การให้ การรับหรือการเรียกร้องผลประโยชน์เพ่ือเป็นส่ิงจูงใจ (เช่น เงิน ของกาํนลั เงินให้กูย้ืม รางวลั ค่าตอบแทน การเล้ียง
รับรอง หรือผลประโยชน์อ่ืน) เพ่ือให้บุคคลกระทาํอยา่งหน่ึง อยา่งใดท่ีผิดกฎหมาย หรือขดัต่อศีลธรรมอนัดี ตลอดจนการใช้
อาํนาจท่ีไดม้าโดยตาํแหน่ง หนา้ท่ี และ/หรือการใชข้อ้มูลท่ีไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ท่ีการงานของบริษทัไปกระทาํการใดๆท่ี
เป็นการเอ้ือประโยชน์ใหก้บัตนเอง และ/หรือผูอ่ื้น เพ่ือให้ไดม้าซ่ึง เงิน ทรัพยสิ์น ผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีไม่เหมาะสมทางธุรกิจ 
หรือผลประโยชน์ใดโดยมิชอบแก่ตนเอง และ/หรือผูอ่ื้นทั้งทางตรงและทางออ้ม รวมถึงการกระทาํใดๆ ท่ีขดัหรือแยง้กบัหลกั
จริยธรรม ยกเวน้แต่เป็นกรณีท่ีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ขอ้บงัคบั ขนบธรรมเนียมประเพณีของทอ้งถ่ิน หรือจารีตทางการคา้
ใหก้ระทาํได ้
ขอบเขต 
 ห้ามกรรมการ ผูบ้ริหาร และเจา้หน้าท่ีทุกคน (รวมเรียกว่า “พนักงาน”)   ของบริษทัดาํเนินการหรือยอมรับการ
คอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ทั้ งทางตรง หรือทางออ้ม โดยครอบคลุมธุรกิจในทุกประเทศ และทุกหน่วยงานท่ีเก่ียว ขอ้งบริษทั
คาดหวงัใหต้วัแทน และตวักลางทางธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีมีความเก่ียวขอ้ง หรือกระทาํในนามบริษทัปฏิบติัตามนโยบายฉบบัน้ี 
หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบ 

1. คณะกรรมการบริษทัฯ มีหน้าท่ีพิจารณาและอนุมติันโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ และสนับสนุนการ
ต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่โดยมอบหมายใหฝ่้ายจดัการนาํเอามาตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ไปปฏิบติั 

2. คณะกรรมการบริหารจดัการความเส่ียง มีหน้าท่ีประเมินความเส่ียงของธุรกิจ เพ่ือระบุถึงการดาํเนินงานท่ีมีความ
เส่ียงวา่อาจมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการทุจริตคอร์รัปชัน่กาํหนดแนวทางในการดาํเนินการเพื่อป้องกนัและ ลดความเส่ียง 
ทั้งมีการติดตามและประเมินผล 

3. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าท่ีสอบทานความครบถว้นเพียงพอของระบบควบคุมภายใน (Internal Control) ทั้ง
รายงานคณะกรรมการบริษทัฯ หากตรวจสอบพบหรือมีขอ้สงสัยว่ามีการทุจริต ซ่ึงจะทาํให้บริษทัฯ ประเมินไดว้่า
ขอ้กาํหนดต่างๆ ท่ีไดด้าํเนินการไปแลว้นั้นบรรลุผลสาํเร็จมากนอ้ยเพียงใด 

การต่อต้านการทุจริต 
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4. ผูจ้ดัการมีหนา้ท่ีดาํเนินการให้มีระบบท่ีส่งเสริมนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ เพ่ือส่ือสารไปยงัพนกังานและ
ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย ให้ไดรั้บการเสริมสร้างจิตสํานึก ทั้ งมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการต่อตา้นการทุจริต
คอร์รัปชัน่ 

นโยบายและแนวทางปฏิบัติ 

แนวทางการปฏิบัตกิารต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ัน 
 
1.  กรรมการบริษทัฯ ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทัฯ ตอ้งปฏิบติัตามนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่และ 

 จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษทัฯ อยา่งเคร่งครัด ดงัต่อไปน้ี 
1.1 ไม่เรียกรับและจ่ายสินบนกบับุคคลอ่ืนใด ท่ีตนไดเ้ขา้ไปติดต่องานกบัหน่วยงานราชการ เพ่ือให้ไดม้าซ่ึงประโยชน์
 ในทางมิชอบ 
1.2 ละเวน้การรับของขวญั การเล้ียงรับรอง หรือเงินสนับสนุนจากลูกคา้ หรือคู่คา้ท่ีมีมูลค่าสูงเกินความจาํเป็นหากมี
 ความจาํเป็นตอ้งรับของขวญัในโอกาสตามประเพณีนิยม ท่ีมีมูลค่าเกินกวา่ท่ีกาํหนดไวใ้นจรรยาบรรณทางธุรกิจของ
 บริษทัฯ ใหพ้นกังานรายงานใหบ้ริษทัฯ ทราบและนาํส่งบริษทัฯ ต่อไป 
1.3 บริษทัฯ จดัให้มีระบบการควบคุมภายในป้องกนัมิให้มีการทุจริตคอร์รัปชัน่ โดยมีระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 
 กาํหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผูมี้อาํนาจในการอนุมัติจ่ายเงินและวงเงินท่ีรับผิดชอบตอ้งเป็นไปตามระเบียบ
 ขอ้บงัคบับริษทัฯ โดยตอ้งมีเอกสารหลกัฐานท่ีชดัเจน 
1.4 พนกังานตอ้งไม่ละเลยหรือเพิกเฉย หากพบเห็นการกระทาํท่ีทุจริตคอร์รัปชัน่ หรือส่อไปในทางทุจริตคอร์รัปชัน่ท่ีมี
 ผลกระทบต่อบริษทัฯ ตอ้งแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชาและกรรมการผูอ้าํนวยการทราบทนัที หรือแจง้ผา่นช่องทางการแจง้
 เบาะแสตามท่ีได้ กาํหนดไวใ้นนโยบายน้ี ซ่ึงพนักงานและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวข้องท่ีแจ้งเบาะแสการกระทาํทุจริต
 คอร์รัปชัน่ จะไดรั้บการคุม้ครองจากบริษทัฯ 

2. เพ่ือใหเ้กิดความชดัเจนในการดาํเนินการในเร่ืองท่ีมีความเส่ียงสูงกบัการเกิดการคอร์รัปชัน่พนกังานของ CWT ทุกระดบั
ตอ้งปฏิบติัดว้ยความระมดัระวงัในเร่ืองท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ 2.1 ถึงขอ้ 2.4 ดงัต่อไปน้ี 
2.1 การช่วยเหลือทางการเมือง (Political Contributions) หมายถึง การใหก้ารสนบัสนุนทางการเงินส่ิงของ และ/หรือการ
 เขา้ร่วมกิจกรรม ตลอดจนการส่งเสริมให้พนักงานเขา้ร่วมกิจกรรมทางการเมืองในนามของบริษทัเพ่ือให้ไดม้าซ่ึง
 ความไดเ้ปรียบทางธุรกิจการคา้ ทั้ งน้ี ไม่รวมถึงการท่ีพนักงานเขา้ร่วมกิจกรรมตามสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล แต่
 จะตอ้งไม่แอบอา้งความเป็นพนกังาน หรือนาํทรัพยสิ์น อุปกรณ์ เคร่ืองมือใดๆ ของบริษทัไปใชเ้พ่ือประโยชน์ในการ
 ดาํเนินการใดๆ ในทางการเมือง CWT มีนโยบายดาํเนินธุรกิจอยา่งเป็นกลาง ไม่ฝักใฝ่ทางการเมืองหรือนกัการเมือง
 มืออาชีพท่ีสังกดัพรรคการเมืองพรรคใดพรรคหน่ึง บริษทัจะไม่สนับสนุนทางการเงินหรือส่ิงของให้แก่พรรค
 การเมือง นกัการเมือง หรือผูส้มคัรรับเลือกทางการเมืองใดๆ ไปเพื่อเป็นการช่วยเหลือทางการเมืองตามความหมาย
 ในวรรคแรก โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเอ้ือประโยชน์ทางธุรกิจใหก้บับริษทั 
2.2 การบริจาคเพ่ือการกุศล อาจทาํใหเ้กิดความเส่ียงต่อบริษทั   เน่ืองจากกิจกรรมดงักล่าวเก่ียวขอ้งกบัการใชจ่้ายเงินโดย
 ไม่มีผลตอบแทนท่ีมีตวัตน และอาจจะใชเ้ป็นขอ้อา้งหรือเส้นทางสําหรับการคอร์รัปชัน่ และเพ่ือไม่ให้การบริจาค
 เพ่ือการกุศลมีวตัถุประสงค์แอบแฝง CWTจึงกาํหนดนโยบายและหลักเกณฑ์เก่ียวกับการบริจาคเพ่ือการกุศล 
 กระบวนการสอบทาน และรายละเอียดการควบคุมไวด้งัต่อไปน้ี 

 - การบริจาคนั้ นต้องพิสูจน์ได้ว่ามีกิจกรรมตามโครงการเพ่ือการกุศลดังกล่าวจริง และมีการดําเนินการเพ่ือ
สนับสนุนให้วตัถุประสงค์ของโครงการประสบผลสําเร็จ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอยา่งแทจ้ริงหรือเพ่ือ
เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการดาํเนินงานดว้ยความรับผิดชอบต่อสังคม  
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- การบริจาคนั้นตอ้งพิสูจน์ไดว้า่เป็นไปเพ่ือการกุศลดงักล่าวไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์ต่างตอบแทนให้กบั
บุคคลใด หรือหน่วยงานใด ยกเวน้ การประกาศเกียรติคุณตามธรรมเนียมปฏิบติัทัว่ไป เช่น การติดตราสัญญลกัษณ์ 
(Logo) การประกาศรายช่ือCWT ณ สถานท่ีจดังาน หรือในส่ือเพ่ือการประชาสัมพนัธ์ เป็นตน้ 

2.3 เงินสนบัสนุนเป็นวิธีการประชาสัมพนัธ์ทางธุรกิจของบริษทัทางหน่ึง ซ่ึงแตกต่างจากการบริจาค เพ่ือการกุศล โดย
อาจกระทาํไดโ้ดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือธุรกิจ ตราสินคา้ หรือช่ือเสียงของบริษทั ซ่ึงมีความเส่ียงอยูเ่น่ืองจากเป็นการ
จ่ายเงินสําหรับการบริการหรือผลประโยชน์ท่ียากต่อการวดัผลและติดตามเงินสนับสนุน ยงัอาจถูกเช่ือมโยงไป
เก่ียวกบัการติดสินบน CWTจึงกาํหนดนโยบายและหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัเงินสนับสนุนกระบวนการสอบทาน และ
รายละเอียดการควบคุมไวด้งัต่อไปน้ี 
- เงินสนับสนุนนั้ นต้องพิสูจน์ได้ว่าผูข้อเงินสนับสนุนได้ทํากิจกรรมตามโครงการดังกล่าวจริงและเป็นการ
ดาํเนินการเพ่ือสนับสนุนให้วตัถุประสงค์ของโครงการประสบผลสําเร็จ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่าง
แทจ้ริง หรือเพ่ือเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการดาํเนินงานดว้ยความรับผดิชอบต่อสังคม 
- เงินสนบัสนุนนั้นตอ้งพิสูจน์ไดว้่าการให้เงินสนบัสนุนหรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีสามารถคาํนวณเป็นตวัเงินได ้เช่น 
การให้ท่ีพกัและอาหาร เป็นตน้ ไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์ต่างตอบแทนให้กบับุคคลใด หรือหน่วยงานใด 
ยกเวน้ การประกาศเกียรติคุณตามธรรมเนียมธุรกิจทัว่ไป 
- ในการเป็นผูใ้ห้เงินสนบัสนุน จะตอ้งทาํจดัทาํใบบนัทึกคาํขอ ระบุช่ือผูรั้บเงินสนบัสนุนและวตัถุประสงคข์องการ
สนบัสนุนพร้อมแนบเอกสารประกอบทั้งหมดเสนอให้ผูมี้อาํนาจอนุมติัของบริษทัพิจารณาอนุมติัตามระดบัอาํนาจ
อนุมติัของบริษทั 

2.4 ของขวญั ค่าบริการตอ้นรับ และค่าใชจ่้ายอ่ืน บริษทัตระหนกัดีวา่การสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดี กบัพนัธมิตรทางธุรกิจ
 เป็นส่ิงท่ีสาํคญัท่ีจะนาํมาซ่ึงความสาํเร็จอยา่งต่อเน่ืองของบริษทั พนกังานสามารถให้ หรือรับของขวญั(Gifts) และ/
 หรือ ค่าบริการตอ้นรับ (Hospitality) และ/หรือในรูปค่าใชจ่้ายอ่ืน (Others) แก่/จากบุคคลใดๆ ได ้หากเขา้เง่ือนไขทุก
 ขอ้ ดงัต่อไปน้ี 

- ไม่เป็นการกระทาํโดยตั้งใจ เพ่ือครอบงาํ ชกันาํ หรือตอบแทนบุคคลใดๆ เพ่ือให้ไดม้าซ่ึงความไดเ้ปรียบใดๆ ผา่น
การกระทาํไม่เหมาะสม หรือเป็นการแลกเปล่ียนอย่างชัดเจนหรือแอบแฝงเพ่ือให้ได้มาซ่ึงการช่วยเหลือหรือ
ผลประโยชน์ 
- เป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
- เป็นการใหใ้นนามบริษทั ไม่ใช่ในนามของพนกังาน 
- ไม่เป็นของขวญัท่ีอยูใ่นรูปของเงินสดหรือส่ิงเทียบเท่าเงินสด (เช่น บตัรของขวญั หรือบตัรกาํนลั) 
- เหมาะสมกบัสถานการณ์ เช่น การใหข้องขวญัเลก็ๆ นอ้ยๆ ในช่วงเทศกาลสงกรานต ์ตรุษจีน หรือ 
ปีใหม่ ซ่ึงถือเป็นธรรมเนียมปกติ 
- ประเภทและมูลค่ามีความเหมาะสม และมอบให้ถูกตอ้งตามกาลเทศะ เช่นในกรณีท่ีบริษทัอยูร่ะหวา่งจดัให้มีการ
ประกวดราคาพนกังานจะตอ้งไม่รับของขวญัหรือค่าบริการตอ้นรับจากบริษทัท่ีเขา้ร่วมการประกวดราคานั้นๆ 
- เป็นการใหอ้ยา่งเปิดเผย ไม่ปกปิด 
 

การประเมนิความเส่ียง 
 ผูบ้ริหารของบริษทัจะตอ้งจดัให้มีการประเมินความเส่ียงดว้ยตนเอง ซ่ึงครอบคลุมความเส่ียงอาจเกิดจากการทุจริต
หรือการคอร์รัปชัน่อยา่งสมํ่าเสมอ และทบทวนมาตรการจดัการความเส่ียงท่ีใชอ้ยูใ่ห้มีความเหมาะสมท่ีจะป้องกนัความเส่ียง
ใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้
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ทรัพยากรบุคคล 
 บริษทัจะนาํนโยบายฉบบัน้ีมาใช้เป็นส่วนหน่ึงในการบริหารงานบุคลากรของบริษทั ซ่ึงรวมถึงการสรรหา การ
ฝึกอบรม การประเมินผลงาน การใหค้่าตอบแทนและการเล่ือนตาํแหน่ง 
การอบรมและการส่ือสาร 
พนักงาน  :  บริษทัฯ จดัใหมี้การอบรมแก่พนกังาน เพ่ือใหค้วามรู้เก่ียวกบันโยบายและแนวทางปฏิบติัในการต่อตา้นการทุจริต
คอร์รัปชั่น และส่งเสริมให้พนักงานมีความซ่ือสัตย ์สุจริต และรับผิดชอบในการปฏิบัติตามหน้าท่ี และความรับผิดชอบ   
รวมถึงการจดัใหมี้การอบรมใหก้บัผูบ้ริหารเพ่ือใหต้ระหนึกถึงความสาํคญัของนโยบายฉบบัน้ี  
ตัวแทน ตัวกลางทางธุรกิจ ผู้จัดจําหน่ายสินค้า/ผู้ให้บริการ และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง  :  บริษทัจะส่ือสารนโยบายต่อตา้นการ
คอร์รัปชัน่ใหแ้ก่ตวัแทน ตวักลางทางธุรกิจ ผูจ้ดัจาํหน่ายสินคา้  หรือผูใ้ห้ บริการ  ตลอดจนบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งทราบ   ตั้งแต่
เร่ิมตน้ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจและในภายหลงัตามความเหมาะสม ทั้งน้ี บริษทัสนบัสนุนให้ตวัแทน ตวักลางทางธุรกิจ ผูจ้ดั
จาํหน่ายสินคา้/ผูใ้หบ้ริการ และบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งยดึมัน่ในมาตรฐานการรับผดิชอบต่อสังคมเช่นเดียวกบับริษทั 
การกาํกบัตดิตามและสอบทาน 
 ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการของบริษทัจะทบทวนนโยบายฉบบัน้ี และเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั หากมีการเปล่ียนแปลง รวมทั้งกาํกบั และติดตามการนาํนโยบายฉบบัน้ีไปปฏิบติัและให้
คาํแนะนาํต่างๆ อยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ี หากตอ้งมีการปรับปรุงใดๆ ตอ้งดาํเนินการโดยเร็วท่ีสุด 
กระบวนการลงโทษ 
 ผูท่ี้กระทาํการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ จะมีโทษตามระเบียบว่าดว้ยวินัย
พนกังานของบริษทั และ/หรือขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 
  คณะกรรมการบริษทัฯ จดัมีแนวทางดาํเนินการท่ีชดัเจนกบัผูท่ี้ประสงคจ์ะแจง้เบาะแส หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียผ่านทาง 
เวป็ไซด ์หรือแผนกบุคคล      หรือรายงานตรงต่อผูบ้ริหารบริษทัฯ     ซ่ึงหากเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังานระดบับริหาร 
 จะถกูนาํเสนอใหค้ณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ สั่งการใหพิ้จารณา 
เร่ืองทีรั่บแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน 
1. การกระทาํท่ีทุจริตท่ีเก่ียวกบัองคก์ร 
2. การกระทาํท่ีผิดขั้นตอนตามระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทัฯ หรือมีผลต่อระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ ท่ีอาจจะเป็น
ช่องทางในการทุจริต ความผดิปกติของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในท่ีบกพร่�อง 
3. การกระทาํท่ีทาํใหบ้ริษทัฯ เสียผลประโยชน์ หรือกระทบต่อช่ือเสียงของบริษทัฯ 
4. การกระทาํท่ีผดิกฎหมาย ผดิศีลธรรม จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษทัฯ 
5. การรายงานสถานะทางการเงินท่ีไม่ถกูตอ้งและไม่โปร่งใส 
 ช่องทางการรับแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการทุจริต 
        พนักงาน หรือผูร้้องเรียน ตอ้งระบุรายละเอียดของเร่ืองท่ีแจง้เบาะแส หรือขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบัการทุจริต พร้อมช่ือ-
นามสกลุ และหมายเลขโทรศพัทท่ี์สามารถติดต่อได ้และส่งมาตามท่ีอยูข่องบริษทัฯ 
 มาตรการคุ้มครองและรักษาความลบั  
 บริษทัฯ ให้การคุม้ครองสิทธิของผูร้้องเรียนและผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีกระทาํโดยเจตนาสุจริต โดยจะปกปิดช่ือ ท่ีอยู ่หรือ
ขอ้มูลใดๆ ไวเ้ป็นความลบั โดยห้ามมิให้มีการเปิดเผยขอ้มูลแก่บุคคลอ่ืนท่ีไม่มีหน้าท่ีเก่ียวขอ้ง เวน้แต่เป็นการเปิดเผยตาม
หนา้ท่ีท่ีกฎหมายกาํหนด 
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 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เม่ือวนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2559 คร้ังท่ี 6/2559 ไดแ้ต่งตั้งให ้  บริษทั ที.เค.แอค
เคาน์ต้ิง โซลูชั่น จาํกัด  ปฎิบัติหน้าท่ีผูต้รวจสอบภายในของบริษทัตั้ งแต่เดือนมกราคม 2560 เป็นตน้ไปจนกว่าจะมีการ
เปล่ียนแปลง   ทั้งน้ี บริษทั ที.เค.แอคเคาน์ต้ิง โซลชูัน่ จาํกดั  ไดม้อบหมายให ้ นายสมนายสมชาย อินทรพิทกัษ ์และนางทศันีย ์
สอนเพช็ร ตาํแหน่งผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษทั ที.เค.แอคเคาน์ต้ิง โซลูชัน่ จาํกดั   เป็นผูรั้บผิดชอบหลกัในการปฎิบติั
หนา้ท่ีผูต้รวจสอบภายในของบริษทั 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของ บริษัท ที.เค.แอคเคาน์ต้ิง โซลูชั่น จาํกัด  และนายสมชาย 
อินทรพิทกัษ ์และนางทศันีย ์สอนเพช็ร  แลว้เห็นว่า มีความเหมาะสมเพียงพอกบัการปฎิบติัหนา้ท่ีดงักล่าว เน่ืองจากมีความ
เป็นอิสระ และมีประสบการณ์ในการปฎิบติังานดา้นการตรวจสอบภายใน มาเป็นระยะ 13 ปี  และเคยเขา้รับการอบรมใน
หลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฎิบติังานดา้นตรวจสอบ ตามท่ีกล่าวในเอกสารแนบท่ี 3 

ทั้ งน้ี การพิจารณาและอนุมติั แต่งตั้ง ถอดถอน โยกยา้ยผูด้าํรงตาํแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของ
บริษทัจะตอ้งผา่นการอนุมติั หรือไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบโดยคุณสมบติัของผูด้าํรงตาํแหน่งหวัหนา้
งานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3                                   

ทั้งน้ี คณะกรรมการตรวจสอบไดร่้วมกนัประเมินระบบการควบคุมภายในโดยการซักถามขอ้มูลจากฝ่ายบริหาร
เก่ียวกบัการจดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในอยา่งมีประสิทธิภาพเพียงพอ และเหมาะสมสาํหรับการดาํเนินงานในปี 2560  แลว้
สรุปไดว้่า จากการประเมินระบบควบคุมภายในของบริษทัในดา้นต่างๆ 5 ส่วน คือ องคก์รและสภาพแวดลอ้ม  การบริหาร
ความเส่ียง  การควบคุมการปฏิบติังานของฝ่ายบริหาร  ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูล  และระบบการติดตาม  

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า บริษทัและบริษัทย่อย มีระบบการควบคุมภายในและการติดตามควบคุมดูแลการ
ดาํเนินงานเพียงพอและเหมาะสมแลว้ท่ีจะช่วยลดความเส่ียงในการทาํธุรกิจ สามารถป้องกนัทรัพยสิ์นของบริษทัและบริษทั
ย่อยจากการสูญหาย หรือนาํไปใชโ้ดยบุคคลท่ีไม่มีอาํนาจหน้าท่ี และช่วยให้รายงานทางการเงินของบริษทัมีความถูกตอ้ง
น่าเช่ือถือ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 
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บริษทัมีการทาํรายการกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ต่างๆ ซ่ึงรายการระหวา่งกนัท่ีเกิดข้ึนนั้นเป็นการทาํรายการกบั

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีผูบ้ริหารร่วมกนั และรายการดงักล่าวไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีตรวจสอบโดย
ผูส้อบบญัชีของบริษทั รวมทั้งหนงัสือแสดงความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงสามารถสรุปลกัษณะความสัมพนัธ์และ
รายละเอียดของรายการระหวา่งกนัดงัน้ี 

รายการระหว่างกนั 
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บริษทั/ 
บุคคลที่เกี่ยวขอ้ง 

ลกัษณะ 
ความสัมพนัธ์ 

สรุปรายการ 
          ขนาดของรายการ (ลา้นบาท) เงื่อนไขความสมเหตุสมผลและความจาํเป็น 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561  

บริษทั พลาทรัพย ์
จาํกดั 
(บริษทัยอ่ยของ
บริษทั) 

บริษทัถือหุน้
ในสัดส่วนร้อย
ละ100และแต่ง 
ตั้งกรรมการ 
เขา้ร่วมบริหาร
ดว้ย 
 

บริษทัจ่ายค่าเช่าและ
ค่าบริการใหบ้ริษทัยอ่ย 
- ค่าเช่า  
- รายไดจ้ากการบริการ 
-  เงินมดัจาํค่าเช่า 
- ค่านํ้าค่าไฟ 
บริษทัใหเ้งินกูก้บับริษทัยอ่ย 
- เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น 
- ดอกเบี้ยรับ 
บริษทัคํ้าประกนัเงินกูใ้หก้บั
บริษทัยอ่ย 
- วงเงินคํ้าประกนั 
- ยอดคงคา้งของเงินกู ้ณ วนั
สิ้นงวด 

 
 

1.07 
1.80 
4.49 

- 
 
 
 
 
 

180.00 
27.13 

 
 

0.60 
1.80 
0.10 
2.65 

 
40.16 
0.16 

 
 

180.00 
40.16 

 
 

0.52 
1.80 
0.10 
2.36 

 
39.51 
2.38 

 
 

180.00 
39.51 

 
 

-     บริษทัไดท้าํสัญญาเช่าอาคารโรงงานและเครื่องจกัรจากบริษทัยอ่ยเพื่อใชใ้นการผลิต
และเก็บสินคา้ ในอตัราค่าเช่าเดือนละ 0.08 ลา้นบาท ซึ่งอตัราค่าเช่าดงักล่าวเป็นไปตาม
สัญญาและราคาตลาดทัว่ไป 
ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ  
รายการดงักล่าวมีความเหมาะสม เนื่องจากเป็นการใชอ้าคารโรงงานและเครื่องจกัรเพื่อใช้
ในการดาํเนินการปกติของบริษทั และมีความเหมาะสมเนื่องจากเป็นไปตามธุรกิจการคา้
ปกติ โดยราคาและเงื่อนไขสัญญาเป็นราคาตลาดทัว่ไป 

 
 

-     บริษทัไดม้ีการคํ้าประกนัเงินกูใ้ห้กบัสถาบนัการเงินแห่งหนึ่งนอกเหนือจากการที่
บริษทัยอ่ยนาํที่ดินไปคํ้าประกนั 
ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ  
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการเขา้ค ํ้ าประกนัเงินกูด้งักล่าว เป็นการอาํนวย
ความสะดวกในการขอสินเชื่อจากสถาบนัการเงินให้กบับริษทัยอ่ย ซึ่งจะช่วยให้บริษทั
ยอ่ยสามารถดาํเนินธุรกิจไดอ้ยา่งต่อเนื่อง 

บริษทั ชยัวฒันา 
กรีน จาํกดั  

บริษทัถือหุน้
ในสัดส่วนร้อย
ละ100และแต่ง 
ตั้งกรรมการ
เขา้ร่วมบริหาร
ดว้ย 

บริษทัใหเ้งินกูก้บับริษทัยอ่ย 
- ยอดเงินใหกู้ย้มืระยะสั้น
และดอกเบี้ยคา้งรับ 
- ยอดเงินใหกู้ย้มืระยะยาว 
และดอกเบี้ยคา้งรับ 

 
293.80 

 
- 

 
584.48 

 
- 

 
- 
 

538.80 

 -    บริษทัใหกู้ย้มืแก่บริษทั ชยัวฒันา กรีน จาํกดั จาํนวนเงิน 523.00 ลา้นบาท เป็นเงินให้
กูย้มืที่ไม่มีหลกัประกนั โดยคิดอตัราดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี   
ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ  
เนื่องจากบริษทัดงักล่าวเป็นบริษทัยอ่ยและเป็นการกูย้ืมเพื่อความจาํเป็นในการประกอบ
ธุรกิจ โดยอตัราดอกเบี้ยเป็นไปตามอตัราดอกเบี้ยปกติในตลาด 
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บริษทั/ 
บุคคลที่เกี่ยวขอ้ง 

ลกัษณะ 
ความสัมพนัธ์ 

สรุปรายการ 
          ขนาดของรายการ (ลา้นบาท) เงื่อนไขความสมเหตุสมผลและความจาํเป็น 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561  

บริษทั โนโซมิ เอน็
เตอร์ไพร์ส 
(ประเทศไทย)จาํกดั 

กรรมการของ
บริษทัคือ นาย  
วรีะพล ไชยธี
รัตต ์เขา้ถือหุน้
และเป็น
กรรมการใน
บริษทั โนโซมิ 
เอน็เตอร์ไพร์ส 
(ประเทศไทย)
จาํกดั โดยถือ
หุน้ร้อยละ 20 
 

บริษทั โนโซมิ เอน็เตอร์
ไพร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั 
ซื้อสินคา้จากบริษทั 
- รายไดจ้ากการขาย 
- ลกูหนี้คงคา้ง ณ วนัสิ้นงวด 
- รายไดค้่าเช่าเครื่องจกัร 
- ค่านายหนา้ 
- รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 
- รายไดอ้ื่น 

 
 
 

94.39 
15.20 
0.24 

12.36 
- 
- 

 
 
 

94.17 
15.70 
0.24 

14.44 
- 
- 
 

 
 
 

98.00 
15.13 
0.24 
12.92 
0.006 
0.001 

 
 
 

 -     บริษทัขายหนงัและชิ้นส่วนหนงัเบาะรถยนตใ์หก้บับริษทั โนโซมิ เอน็เตอร์ไพร์ส 
(ประเทศไทย) จาํกดั ในราคาตลาดทัว่ไป ซึ่งบริษทัดงักล่าว กรรมการบริษทัจาํนวน 
 1 ท่านเป็นผูถ้ือหุน้และกรรมการของบริษทัดว้ย 
ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ  
มีความเหมาะสมและเป็นไปตามธุรกิจการค้าปกติ โดยราคาซื้อขายเป็นราคาตลาด 
สามารถเทียบเคียงกบัราคาขายกบัรายอื่นทัว่ไปได ้และมีเงื่อนไขทางการคา้ไม่แตกต่างกนั 
 -      บริษทัจ่ายค่านายหน้าให้แก่บริษทั โนโซมิ เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จาํกัด 
เนื่องจากเป็นผูช้ี้ช่องทางการจาํหน่ายหนงัสําหรับรถยนตใ์ห้แก่บริษทั และอตัราการจ่าย
ค่านายหนา้เป็นไปตามสัญญาที่ตกลงกนัซึ่งเป็นไปตามธุรกิจการคา้ปกติทัว่ไป 
ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ  
มีความเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของธุรกิจการคา้หนังและชิ้นส่วนหนังเบาะ
รถยนต ์ โดยอตัราค่านายหนา้ที่จ่ายสามารถเทียบเคียงกบัรายอื่นทัว่ไปได ้ 

บริษทั ชยัวฒันา 
ทริม จาํกดั /1 
 
 
 
 
 
 

บริษทัเขา้ร่วม
ลงทุนโดยถือ
หุน้ในสัดส่วน
ร้อยละ 52.50   
และแต่งตั้ง
กรรมการจาก
บริษทัเขา้ดาํรง
ตาํแหน่ง
กรรมการดว้ย 

บริษทัจา้งผลิตและเยบ็เบาะ
รถยนต ์
- ตน้ทุนบริการ 
- ค่าบริการ 
- เจา้หนี้คงคา้ง ณ วนัสิ้นงวด 
 
 

 
 
- 
- 

18.24 
 
 
 

 
 
- 
- 

18.24 
 
 
 

 
 
- 
- 
- 
 

 -     บริษทั จา้งบริษทั ชยัวฒันา ทริม จาํกดั ผลิตและเยบ็เบาะรถยนต ์โดยอตัราค่าจา้ง
เป็นไปตามสัญญาและราคาตลาดทัว่ไปเพื่อลดตน้ทุนและควบคุมค่าใชจ้่ายของบริษทั 
ทั้งนี้ปัจจุบนั บริษทั ชยัวฒันาทริม จาํกดั เลิกกิจการและชาํระบญัชีแลว้เสร็จเมื่อวนัที่ 10 
เมษายน 2561 และไดร้ับเงินคืนทุนจาํนวน 10.88 ลา้นบาท 
ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ  
มีความเหมาะสมและเป็นไปตามธุรกิจการคา้ปกติ เพื่อสนับสนุนธุรกิจหลกัของบริษทั 
และมีเงื่อนไขและราคาเป็นไปตามราคาตลาดทัว่ไป  
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บริษทั/ 
บุคคลที่เกี่ยวขอ้ง 

ลกัษณะ 
ความสัมพนัธ์ 

สรุปรายการ 
          ขนาดของรายการ (ลา้นบาท) เงื่อนไขความสมเหตุสมผลและความจาํเป็น 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561  

บริษทั ชยัวฒันา 
เอก๊พอร์ต จาํกดั 

บริษทัยอ่ย
ทางออ้ม โดย
บริษทัยอ่ยเขา้
ร่วมลงทุน โดย
ถือหุน้ใน
สัดส่วนร้อยละ 
80.00 และ
แต่งตั้ง
กรรมการจาก
บริษทัเขา้ดาํรง
ตาํแหน่ง
กรรมการดว้ย 

- รายไดจ้ากการบริการ 
- รายไดค้่าเช่า 
- ดอกเบี้ยรับ 

0.22 
0.02 
1.81 

- 
- 
- 

- 
- 
- 
 

 -     บริษทัใหกู้ย้มืแก่บริษทั ชยัวฒันา เอก็พอร์ต จาํกดั ในปี 2559 จาํนวนเงิน 88.50 ลา้น
บาท เป็นเงินใหกู้ย้มืที่ไม่มีหลกัประกนั โดยคิดอตัราดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี  และมี
กาํหนดชาํระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบี้ยภายใน 1 ปี ซึ่งบริษทัไดร้ับคืนเงินใหกู้ย้มืพร้อม
ดอกเบี้ยดงักล่าวแลว้ทั้งจาํนวน สาํหรับปี 2560 และ 2561 บริษทัไม่มีรายการใหกู้ย้มืแก่
บริษทัดงักล่าวอีก 
ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ  
เนื่องจากบริษทัดงักล่าวเป็นบริษทัยอ่ยและเป็นการกูย้ืมเพื่อความจาํเป็นในการประกอบ
ธุรกิจ โดยอตัราดอกเบี้ยเป็นไปตามอตัราดอกเบี้ยปกติในตลาด 

นายวรีะพล ไชยธี
รัตต ์

กรรมการ
บริษทั 

- เจา้หนี้อื่น เงินคืนค่าหุน้แก่
กรรมการ 
 
-หนี้สินหมุนเวยีนอื่น-เงิน
ทดรองรับแก่กรรมการ 

0.99 
 
 

0.25 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
 
 

 -     กรรมการไดท้ดรองจ่ายเงินส่วนตวัในการจ่ายค่าหุน้ที่ลงทุนใมบริษทัยอ่ยแทนบริษทั
จาํนวน 999,600.00 บาท และบริษทัไดช้าํระคืนกรรมการเรียบร้อยแลว้ 
 
- กรรมการได้ทดรองจ่ายเงินส่วนตัวค่าหุ้นที่ลงทุนในบริษัทย่อยแทนบริษัทจาํนวน 
250,000 บาท และบริษทัยอ่ยไดช้าํระคืนใหแ้ก่กรรมการเรียบร้อยแลว้ 
ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ  
เนื่องจากบริษัท  ชัยวฒันา กรีน  เพาเวอร์ จํากัด ได้ลงทุนในบริษัทย่อย โดยยืมเงิน
กรรมการเพื่อชําระค่าเงินลงทุน  โดยกรรมการไม่ได้คิดดอกเบี้ยแต่อย่างใด  ทั้ งนี้
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา่ บริษทัยอ่ยควรคืนเงินดงักล่าวให้แก่กรรมการเมื่อบริษทั
ยอ่ยมีสภาพคล่องเพียงพอในการประกอบกิจการ 
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หมายเหตุ : /1 รายละเอียดผูถ้ือหุน้ และกรรมการของบริษทั ชยัวฒันา ทริม จาํกดั มีดงันี้ 
 

ผูถ้ือหุน้คือ  1. บมจ. ชยัวฒันา แทนเนอรี่ กรุ๊ป     262,499 หุน้ 
  2. TOYO BUSSAN CO.,LTD.  237,500 หุน้ 
  3. นายวรีะพล  ไชยธีรัตต ์             1 หุน้ 
กรรมการคือ 1. นายวรีะพล  ไชยธีรัตต ์  
  2. นางเสาวณี  ไชยธีรัตต ์
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13.1 การคํา้ประกนัเงนิกู้ให้กบั บริษัท พลาทรัพย์ จํากดั 
    บริษัทย่อยได้มีการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินแห่งหน่ึงในประเทศจาํนวน 62.5 ล้านบาทในวนัท่ี 31 
กรกฎาคม 2540 และ 107.50 ลา้นบาท ในวนัท่ี 27 กรกฎาคม 2543 และเงินทุนหมุนเวียนสําหรับการดาํเนินธุรกิจของบริษทั 
รวมวงเงินทั้ งส้ิน 180 ลา้นบาท เพ่ือใชส้ําหรับการจ่ายชาํระค่าซ้ือสินทรัพย ์ก่อสร้างโรงงาน และเป็นเงินทุนหมุนเวียนของ
บริษทัย่อย โดยบริษทัย่อยไดน้ําท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างของบริษทัย่อยจาํนองเป็นหลกัประกนัสําหรับเงินกูด้ ังกล่าว  โดยมี
กรรมการของบริษทัและบริษทั ชยัวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) เขา้ร่วมคํ้าประกนั  
              สําหรับการเขา้ค ํ้าประกนัเงินกูข้องบริษทัให้กบับริษทัยอ่ยนั้น เพ่ืออาํนวยความสะดวกในการขอสินเช่ือจาก
สถาบนัการเงินของบริษทัยอ่ย เน่ืองจากในช่วงเวลาดงักล่าวเป็นช่วงท่ีบริษทัยอ่ยเร่ิมจดัตั้งและมีผลการดาํเนินงานขาดทุน การ
ขอรับการสนับสนุนทางการเงินใดๆ จากสถาบนัการเงินในนามของบริษทัยอ่ยนั้นนอกเหนือจากการมีหลกัประกนัเป็นท่ีดิน
และส่ิงปลูกสร้างแลว้ทางสถาบนัการเงินจึงไดมี้การขอให้บริษทัในฐานะผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัยอ่ยเขา้ค ํ้าประกนัเงินกู้
ดงักล่าว  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทั พลาทรัพย ์จาํกดั ไม่มีภาระหน้ีสินกบัสถาบนัการเงิน   
 
ช่ือบุคคล  และความเกีย่วโยงกนัในแต่ละบริษัท 
 

 ความเก่ียวขอ้งกนัของบุคคล 
1.  นายวรีะพล  ไชยธีรัตต ์  นอ้งชายของคนท่ี 2 
2.  นางวนิดา        สิกขมาน   พ่ีสาวของคนท่ี 1 
3. นายอนุพงศ ์  สิกขมาน   สามีของคนท่ี 2 

 ความเก่ียวโยงกนัในแต่ละบริษทั 
บริษัท ชัยวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  2561 

ช่ือ ตาํแหน่ง จาํนวนหุน้ สัดส่วนการถือหุน้
(%) 

1.  นายวรีะพล           ไชยธีรัตต ์ ประธานกรรมการ 123,349,086   19.926 
2.  บริษทั ไชยดียิง่ จาํกดั - 101,828,452 16.449 
3.  นางวนิดา              สิกขมาน กรรมการ 232,881 0.038 

บริษัท พลาทรัพย์ จํากดั ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  2561 
ช่ือ ตาํแหน่ง จาํนวนหุน้      สัดส่วนการถือหุน้ 

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

บริษัท ไชยดยีิง่ จํากดั ณ วนัที่ 31  ธันวาคม  2561 
                     ช่ือ ตาํแหน่ง จาํนวนหุน้       สัดส่วนการถือหุน้ 
1.  นายวรีะพล            ไชยธีรัตต ์ กรรมการ 3,438,000 76.400% 
2.  นางกิมไน ้             ไชยธีรัตต ์ กรรมการ 268,000 5.955% 
3.  นางวนิดา               สิกขมาน กรรมการ 274,000 6.088% 
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13.2     การอนุมัตกิารทาํรายการระหว่างกนั 

  ท่ีผา่นมารายการระหวา่งกนัของบริษทัจะเกิดข้ึนระหวา่งบริษทักบับริษทัยอ่ยและกรรมการของบริษทั  โดย
รายการระหวา่งกนัท่ีเกิดข้ึนกบับริษทัยอ่ยจะเป็นธุรกรรมจากทางการคา้และการสนบัสนุนทางการเงินเป็นหลกั สาํหรับในส่วน
ของกรรมการของบริษทันั้น จะเป็นการใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษทั ทั้งน้ีการทาํรายการระหวา่งกนัท่ีผา่นมา บริษทัมี
การกาํหนดอาํนาจดาํเนินการไวอ้ยา่งชดัเจนในการอนุมติัการทาํรายการระหว่างกนั โดยไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 
พร้อมทั้งกาํหนดไม่ใหผู้บ้ริหารมีส่วนในการอนุมติัรายการท่ีมีส่วนไดเ้สีย ซ่ึงการกาํหนดอาํนาจอนุมติัไดมี้การพิจารณาทบทวน
สมํ่าเสมอ เพ่ือให้มีความคล่องตวัในการดาํเนินงาน  และมีระบบควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งบริษทัไดจ้ดัให้
คณะกรรมการตรวจสอบเขา้มาพิจารณาและให้ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของรายการดงักล่าวดว้ย เพ่ือดูแลไม่ให้เกิด
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
         
13.3    นโยบายการทาํรายการระหว่างกนัในอนาคต 

      หากในอนาคตมีรายการระหว่างกนัเกิดข้ึน บริษทัจะยึดถือนโยบายท่ีจะดาํเนินการให้รายการระหว่างกนั
ดงักล่าว ตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานของความยติุธรรมและเหมาะสม รวมทั้งเป็นราคาท่ียติุธรรมสามารถเทียบเคียงกบัราคาตลาดท่ีใชก้บั
ลูกคา้ทัว่ไปได ้รวมทั้งจะมีการจดัให ้คณะกรรมการตรวจสอบ ทาํหนา้ท่ีในการดูแลใหก้ารทาํรายการระหวา่งกนัในอนาคตของ
บริษทัและบริษทัยอ่ย หรือบุคคลท่ีเก่ียวโยง หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ของบริษทัและบริษทัยอ่ย เป็นไป
ตามลกัษณะการดาํเนินธุรกิจทัว่ไป หรือเพ่ือสนับสนุนการดาํเนินธุรกิจของบริษทั โดยมุ่งเนน้เพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทั
เป็นสาํคญั และผลตอบแทนท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยจะไดรั้บหรือจ่ายไปเป็นราคายติุธรรม (Fair  Market  value) 

ในกรณีท่ี รายการดงักล่าวกาํหนดให้บริษทัตอ้งจดัทาํรายงานแจง้ต่อตลาดหลกัทรัพย ์และตอ้งขอมติอนุมติั
จากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น และแต่งตั้งท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเพ่ือให้ความเห็นต่อผูถื้อหุ้น บริษทัจะดาํเนินการอย่างเคร่งครัด 
เพ่ือใหเ้ป็นไปตามระเบียบขอ้กาํหนดของ ตลาดหลกัทรัพย ์แห่งประเทศไทย ในส่วนท่ีเก่ียวกบัการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดย
จะยดึหลกัการดงัน้ี 

 เป็นรายการท่ีผา่นกระบวนการอนุมติัท่ีโปร่งใส โดยผูมี้ส่วนไดเ้สียไม่ไดมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจ 
 เป็นรายการท่ีกระทาํโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของบริษทั เสมือนการทาํรายการกบับุคคลภายนอก 
 มีระบบการติดตามและตรวจสอบท่ีทาํใหม้ัน่ใจไดว้า่การทาํรายการเป็นไปตามขั้นตอนท่ีถูกตอ้ง 

      ทั้ งน้ีบริษทัจะให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผูส้อบบัญชีของบริษทั หรือผูเ้ช่ียวชาญอิสระ ในกรณีท่ี
คณะกรรมการตรวจสอบหรือผูส้อบบญัชีไม่มีความชาํนาญในการพิจารณารายการระหว่างกนันั้น พิจารณาตรวจสอบและให้
ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคา ความสมเหตุสมผลของการทาํรายการ ตลอดจนการเปิดเผยขอ้มูลการทาํรายการท่ีเก่ียวโยง
กนั การได้มาหรือจาํหน่ายทรัพยสิ์นท่ีสําคญัของบริษทัหรือบริษทัย่อย เพ่ือให้เป็นไปตามขอ้กาํหนดของ กฎหมายว่าดว้ย
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละขอ้บงัคบั ประกาศ คาํสั่ง หรือขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  รวมทั้ง
เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีกาํหนด โดยสมาคมนกับญัชีและผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย 
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กรอบวงเงินอนุมติัในการทาํรายการระหวา่งกนั 
    

ประเภทรายการ 
อาํนาจดาํเนินการ 

เลก็ กลาง ใหญ่ 
1. รายการธุรกิจปกติ 
2. รายการสนบัสนุนธุรกิจปกติ 
- เง่ือนไขการคา้ทัว่ไป 

 
คณะกรรมการบริษทัอนุมติัหลกัการโดยกาํหนดกรอบใหฝ่้ายจดัการดาํเนินการ 

 
- ไม่มีเง่ือนไขการคา้ทัว่ไป ฝ่ายจดัการ คณะกรรมการบริษทั  + 

เปิดเผยขอ้มูลต่อ ตลท. 
ผูถื้อหุน้ 

3. รายการเช่าหรือใหเ้ช่า
อสังหาริมทรัพยไ์ม่เกิน 3 ปีและ
ไม่มีเง่ือนไขการคา้ทัว่ไป 

ฝ่ายจดัการ ฝ่ายจดัการ   + 
เปิดเผยขอ้มูลต่อ ตลท. 

คณะกรรมการบริษทั  + 
เปิดเผยขอ้มูลต่อ ตลท. 

4. รายการเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือ
บริการ 

ฝ่ายจดัการ คณะกรรมการบริษทั  + 
เปิดเผยขอ้มูลต่อ ตลท. 

ผูถื้อหุน้ 

5. รายการใหห้รือรับความ 
ช่วยเหลือทางการเงิน 
- ใหค้วามช่วยเหลือทางการเงิน 
   แก่บุคคลท่ีเก่ียวโยงหรือบริษทั 
  ท่ีบุคคลท่ีเก่ียวโยงถือหุน้ 
  มากกวา่ บจ. ถือ 

 
 

คณะกรรมการบริษทั 
(นอ้ยกวา่ 100 ลา้นบาท 
หรือ 3%NTA แลว้แต่ 
จาํนวนใดจะตํ่ากวา่) 

 
 
- 

 
 

ผูถื้อหุน้ 
(มากกวา่ 100 ลา้นบาทหรือ 
3%NTA แลว้แต่จาํนวนใด 

จะตํ่ากวา่ 
- ใหค้วามช่วยเหลือทางการเงิน
แก่บริษทัท่ีบริษทัจดทะเบียนถือ
หุน้มากกวา่บุคคลเก่ียวโยง 

ฝ่ายจดัการ คณะกรรมการบริษทั  + 
เปิดเผยขอ้มูลต่อ ตลท. 

ผูถื้อหุน้ 

- รับความช่วยเหลือทางการเงิน ฝ่ายจดัการ คณะกรรมการบริษทั  + 
เปิดเผยขอ้มูลต่อ ตลท. 

ผูถื้อหุน้ 

 หมายเหตุ 
เง่ือนไขการคา้ทัว่ไป คือ เง่ือนไขการคา้ท่ีมีราคาและเง่ือนไขท่ีเป็นธรรมและไม่ก่อใหเ้กิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ซ่ึงรวมถึง
เง่ือนไขการคา้ท่ีมีราคาและเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 
- ราคาและเง่ือนไขท่ีบริษทัจดทะเบียนหรือบริษทัยอ่ยไดรั้บหรือใหก้บับุคคลทัว่ไป 
- ราคาและเง่ือนไขท่ีบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัใหก้บับุคคลทัว่ไป 
- ราคาและเง่ือนไขท่ีบริษทัจดทะเบียนสามารถแสดงไดว้า่เป็นผูป้ระกอบธุรกิจในลกัษณะทาํนองเดียวกนัใหก้บับุคคลทัว่ไป 
 
  การขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ประชุมและมีสิทธิออก
เสียง โดยไม่นบัรวมผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษ ทั้งน้ีในการขออนุมติัจากผูถื้อหุน้จะตอ้งแต่งตั้งท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ 
(IFA) ให้ความเห็นต่อการทาํรายการดังกล่าว โดย IFA จะตอ้งแสดงความเห็นในเร่ืองต่าง ๆ เช่น ความสมเหตุสมผลและ
ประโยชน์ของรายการต่อบริษทั ความเป็นธรรมของราคาและเง่ือนไขรายการ และความเส่ียง เป็นตน้ 
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  กรณีบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัเป็นหน่วยงานของรัฐ นิติบุคคลท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งข้ึน หรือกิจการท่ีหน่วยงานของรัฐ
หรือนิติบุคคลท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งข้ึนเป็นเจา้ของ ให้บริษทัไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งขออนุมติัการเขา้ทาํธุรกรรมดงักล่าวจากท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ หากไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการของบริษทัแลว้ 
 
การคาํนวณขนาดรายการ 

 การนบัรวมรายการอาจนบัรวมรายการท่ีเก่ียวโยงกนัหลายรายการเป็นรายการเดียวกนั หากปรากฏวา่รายการดงักล่าว
ทาํข้ึนโดยมีเจตนาแยกเป็นหลายรายการเพื่อเล่ียงการปฏิบติัตามเกณฑ์โดยในการนบัรวมรายการดงักล่าว ให้รวมถึง
การรายการท่ีเกิดข้ึนในระหวา่ง 6 เดือนก่อนวนัท่ีมีการตกลงเขา้ทาํรายการซ่ึงเกิดจากบุคคลเดียวกนั หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
และญาติสนิทของบุคคลดงักล่าว ทั้งน้ี ยกเวน้เป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้แลว้ 

 บริษทัวดัขนาดรายการเพ่ือพิจารณาวา่หากมีการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั บริษทัจะตอ้งเปรียบเทียบมูลค่ารายการกบั
ค่าท่ีสูงกวา่ระหวา่งจาํนวนอา้งอิง 2 จาํนวนตามงบการเงินงวดล่าสุด (โดยให ้X เป็นมูลค่ารายการ) ดงัน้ี 
 
ขนาดรายการ เลือกใชค้่าท่ีสูงกวา่ระหวา่ง 

เลก็ X  <  1 ลา้นบาท X  <  0.03%NTA* 
กลาง 1 ลา้นบาท  <  X  <  20 ลา้นบาท 0.03%NTA*  <  X  <  3%NTA* 

ใหญ่ X  >  20 ลา้นบาท X  >  3%NTA* 
* มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ (NTA) หมายถึง สินทรัพยร์วม – สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน – หน้ีสินรวม – ส่วนผูถื้อหุน้ท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (ถา้มี) 
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ภาพรวมการดาํเนินงาน (โปรดดูในส่วนที่ 1. หัวข้อ ลกัษณะการประกอบธุรกจิ หน้า  18 – 50 )  
 
งบการเงนิ 

14.1     สรุปรายงานการสอบบัญชี 

 รายงานของผูส้อบบญัชีสาํหรับงบการเงินปี 2559 ซ่ึงตรวจสอบโดยนางสาวเลฮมั ชินพนัธ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 7306 จากบริษทั อาร์เอสเอม็ ออดิท เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จาํกดั ไดใ้หค้วามเห็นอยา่งมีเง่ือนไข
ต่องบการเงินรวมว่ายกเวน้ผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากเร่ืองท่ีกล่าวไวใ้นวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็น
อยา่งมีเง่ือนไขต่องบการเงินรวม งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะบริษทัของ
บริษทั ชยัวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และผลการ
ดาํเนินงานรวมและผลการดาํเนินงานเฉพาะบริษทั และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะบริษทัสาหรับ
ปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยเกณฑใ์นการ
แสดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขต่องบการเงินรวม ระบุไวว้า่ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 13 
งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ไดร้วมเงินลงทุนในบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สีย จาํนวน 20.94 
ลา้นบาท มีส่วนแบ่งผลขาดทุนของเงินลงทุน และผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินสาหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั 
จาํนวน 10.54 ลา้นบาท และ จาํนวน 1.24 ลา้นบาท ตามลาํดบั นอกจากน้ีขอให ้
สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 14 วา่เม่ือวนัท่ี 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 บริษทัยอ่ย-บริษทั ชยัวฒันากรีน
เพาเวอร์ จาํกดัไดเ้ขา้ซ้ือหุ้นของบริษทั บลูโซลาร์ฟาร์ม 3 จาํกดัจากผูถื้อหุ้นเดิมในสัดส่วนร้อยละ 49 งบการเงิน
ดังกล่าวจัดทําข้ึนโดยอาศัยข้อมูลทางการเงินท่ีจัดทําข้ึนโดยฝ่ายบริหารของบริษัทร่วม ซ่ึงยงัไม่ได้มีการ
ตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี เน่ืองจากขอ้จาํกดัทางดา้นเวลาทาํให้ฝ่ายบริหารของบริษทัร่วมดงักล่าว ไม่สามารถ
จดัเตรียมงบการเงินใหมี้การตรวจสอบได ้อีกทั้งบริษทัร่วมไม่อยูใ่นอาํนาจการควบคุมของฝ่ายบริหารของบริษทั 
นอกจากน้ีมีเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพโดย
เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบพร้อมวิธีการตรวจสอบสําหรับแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่า
สินคา้คงเหลือ ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 9 บริษทัมีสินคา้คงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุน 
หรือมูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากว่า ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 จาํนวน 507.64 ลา้น
บาท ในงบแสดงฐานะการเงินรวม และจาํนวน 475.27 ลา้นบาทในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริษทั โดยผูส้อบ
บญัชีใหค้วามสาํคญักบัการพิจารณาค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ เน่ืองจากตอ้งอาศยัดุลยพินิจของฝ่าย
บริหารค่อนขา้งมากในการพิจารณาจาํนวนค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือท่ีเหมาะสมของสินคา้ลา้สมยั 
และสินคา้ท่ีคา้งนาน  แ ละ เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัย่อยคือ การแสดง
มูลค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยวา่เป็นไปตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ทั้งน้ีนโยบายการบญัชีสําหรับเงินลงทุน การดอ้ยค่าและรายละเอียดสําหรับเงินลงทุนใน
บริษทัยอ่ยไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4.7, 4.12 และขอ้ 14 ตามลาํดบั  
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   ทั้งน้ีฝ่ายบริหารของบริษทัไดใ้หค้วามเห็นต่อขอ้สังเกตของผูส้อบบญัชีวา่มีความเหมาะสม เน่ืองจาก
การพิจารณาตั้ งค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือได้ดําเนินการภายใต้สมมติฐานท่ีใช้ในการ 
คาํนวณค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้ และมีการตรวจนับสินคา้คงเหลือประจาํปี มีการจดัทาํรายงานสินคา้คงเหลือ
คา้ง นาน  ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2559 วิเคราะห์ปริมาณสินคา้ท่ีคงเหลือและการเคล่ือนไหวของสินคา้เพ่ือระบุสินคา้ท่ี
คา้งนาน หรือสินคา้ท่ีไม่มีการเคล่ือนไหว วิเคราะห์เปรียบเทียบจาํนวนเงินท่ีบริษทัไดรั้บจากการขายสินคา้
กบัราคาทุนของ สินคา้คงเหลือโดยเกบ็ขอ้มูลยอ้นหลงั 5 ปี เพ่ือวิเคราะห์ราคาขายกบัตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนโดย
เป็นรายงานท่ีจดัทาํข้ึน ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2559 เช่นเดียวกนั   

 รายงานของผูส้อบบัญชีสําหรับงบการเงินปี 2560 ซ่ึงตรวจสอบโดยนางสาวเลฮัม  ชินพนัธ์ ผูส้อบบัญชีรับ
อนุญาตเลขทะเบียน 7306 จากบริษทั อาร์เอสเอม็ ออดิท เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จาํกดั ไดใ้ห้ความเห็นอยา่ง
ไม่มีเงื่อนไขวา่ งบการเงินแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะบริษทัของบริษทั ชยัวฒันา แทนเนอร่ี 
กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ.2560 และผลการดาํเนินงานรวมและผลการ
ดาํเนินงานเฉพาะบริษทั และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะบริษทัสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดย
ถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ทั้งน้ีเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบคือ เร่ือง
ต่าง ๆ ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพในการตรวจสอบ ประกอบไปดว้ย การดอ้ยค่าของ
เงินลงทุนในบริษทัร่วมและบริษทัยอ่ย และค่าเผื่อการลดลงในมูลค่าสินคา้ ทั้งน้ีนโยบายการบญัชีสําหรับเงิน
ลงทุน การด้อยค่าและรายละเอียดสําหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อยได้เปิดเผยไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 4.7 ขอ้ 12 และขอ้ 13 ตามลาํดบั ซ่ึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 บริษทัมีเงินลงทุนใน
บริษทัร่วมแสดงราคาทุนในงบการเงินเฉพาะจาํนวน 31.08 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 1 ของสินทรัพยร์วม และเงิน
ลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะจาํนวน 470.07 ลา้นบาท (สุทธิจากค่าเผื่อการดอ้ยค่า จาํนวน 35.55 ลา้น
บาท) คิดเป็นร้อยละ 15.20 ของสินทรัพยร์วม บริษทัจะดาํเนินการทดสอบการดอ้ยค่าของเงินลงทุนถา้ราคาตาม
บญัชีของเงินลงทุนสูงกวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนสาํหรับเงินลงทุนทัว่ไป  ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีเกิดข้ึน
จะบันทึกในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จทันที สําหรับค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ ตามหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 4 – 5 และขอ้ 9 บริษทัมีสินคา้คงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะ
ไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.2560 จาํนวน 526.65 ลา้นบาทในงบแสดงฐานะการเงิน
และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริษทั โดยผูส้อบบญัชีให้ความสาํคญักบัการพิจารณาการดอ้ยค่าของเงินลงทุน
ในบริษทัรวมและบริษทัยอ่ยและค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินคา้  เน่ืองจากตอ้งอาศยัดุลยพินิจ 
ของฝ่ายบริหารค่อนขา้งมากในการพิจารณาจาํนวนค่าเผือ่การลดมูลค่าสินคา้คงเหลือท่ีเหมาะสมสาํหรับสินคา้ 
ลา้สมยั และสินคา้ท่ีคา้งนาน  ทั้งน้ีฝ่ายบริหารของบริษทักาํหนดสมมติฐานในการคาํนวณค่าเผือ่การลดมูลค่า 
สินคา้โดยตรวจนับสินคา้คงเหลือประจาํปี และจดัทาํรายงานสินคา้คงเหลือคา้งนาน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 
เปรียบเทียบจาํนวนสุทธิท่ีบริษัทได้รับจากการขายสินค้าภายหลงัวนัท่ีในงบการเงินกับราคาทุนของสินค้า
คงเหลือโดยเกบ็ขอ้มูลยอ้นหลงั 6 ปี ทั้งน้ีผูส้อบบญัชีไดเ้ขา้ร่วมสังเกตการณ์ตรวจนบัสินคา้คงเหลือและทดสอบ
ขอ้มูลตามรายงานสินคา้คงเหลือดว้ย  
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 รายงานของผูส้อบบัญชีสําหรับงบการเงินปี 2561 ซ่ึงตรวจสอบโดยนายสุรชัย  ดาํเนินวงศ์  ผูส้อบบัญชีรับ
อนุญาตเลขทะเบียน 4721 จากบริษทั อาร์เอสเอม็ ออดิท เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จาํกดั ไดใ้หค้วามเห็นอยา่ง
มีเง่ือนไขต่องบการเงินรวมวา่ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัของบริษทั ชยัวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป 
จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย (กลุ่มบริษทั) และของเฉพาะบริษทั ชยัวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 
2561 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะบริษทั งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วน
ของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะบริษทั และงบกระแสเงินสดรวมและงบ
กระแสเงินสดเฉพาะบริษทัสําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินเฉพาะบริษทั รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสําคญั เห็นว่า ยกเวน้ผลกระทบท่ี
อาจจะเกิดข้ึนจากเร่ืองท่ีกล่าวไวใ้นวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขต่องบการเงินรวม งบการเงิน
ขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะบริษทัของบริษทั ชยัวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
และบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และผลการดาํเนินงานรวมและผลการดาํเนินงานเฉพาะบริษทั 
และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะบริษทัสําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรใน
สาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ยกเวน้ผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากตามหมายเหตุประกอบงบ
การเงินขอ้ 13 งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 ไดร้วมเงินลงทุนในบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สีย 
จาํนวน 6.31 ลา้นบาท มีส่วนแบ่งผลขาดทุนของเงินลงทุนในบริษัทร่วม และผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั จาํนวน 5.10 ลา้นบาท และ จาํนวน 0.13 ลา้นบาท ตามลาํดบั ทั้งน้ีเร่ืองสาํคญัในการ
ตรวจสอบไดแ้ก่ การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อยณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 บริษทัมี
เงินลงทุนในบริษทัร่วมแสดงราคาทุนในงบการเงินเฉพาะจาํนวน 6.31 ลา้นบาท (สุทธิจากค่าเผื่อการดอ้ยค่าจาํนวน 
24.77 ลา้นบาท) คิดเป็นร้อยละ 0.20 ของสินทรัพยร์วม และเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะ จาํนวน 
506.36 ลา้นบาท (สุทธิจากค่าเผื่อการดอ้ยค่า จาํนวน 23.90 ลา้นบาท) คิดเป็นร้อยละ 16.30 ของสินทรัพยร์วม 
เน่ืองจากบริษทัดงักล่าวมีผลการดาํเนินงานขาดทุนอยา่งต่อเน่ือง สถานการณ์ดงักล่าวจึงเป็นขอ้บ่งช้ีของการดอ้ย
ค่าของเงินลงทุน บริษทัจึงมีการทดสอบการดอ้ยค่าของเงินลงทุนดงักล่าวโดยผลทดสอบผูบ้ริหารเช่ือมัน่วา่ ค่า
เผื่อการดอ้ยค่าเงินลงทุนบนัทึกไวอ้ยา่งเพียงพอแลว้ ดงันั้นเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ คือ การแสดงมูลค่าของ
เงินลงทุนในบริษทัร่วมและบริษทัย่อยและค่าเผื่อการดอ้ยค่าว่าเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ทั้งน้ีนโยบายการบญัชีสําหรับเงินลงทุน การดอ้ยค่าและรายละเอียดสําหรับเงินลงทุนในบริษทัร่วมและบริษทั
ยอ่ย ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 13 ขอ้ 14 ขอ้ 4.7 และขอ้ 4.22 ตามลาํดบั  สําหรับค่าเผื่อ
การลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 10 บริษทัมีสินคา้คงเหลือแสดงมูลค่า
ตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 จาํนวน 
574.76 ลา้นบาทในงบแสดงฐานะการเงินรวมและจาํนวน 565.94 ลา้นบาทในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะ
บริษทั โดยผูส้อบบญัชีให้ความสําคญักบัการพิจารณาค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ เน่ืองจากตอ้ง
อาศยัดุลยพินิจของฝ่ายบริหารค่อนขา้งมากในการพิจารณาจาํนวนค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือท่ีเหมาะสม
สาํหรับสินคา้ลา้สมยั และสินคา้ท่ีคา้งนาน ซ่ึงสมมติฐานท่ีผูบ้ริหารใชใ้นการคาํนวณค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้ 
โดยมีการตรวจนบัสินคา้คงเหลือประจาํปีเพ่ือระบุสินคา้ท่ีเคล่ือนไหวชา้และลา้สมยั จดัทาํรายงานสินคา้คงเหลือ
คา้งนาน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561  วิเคราะห์ปริมาณสินคา้ท่ีคงเหลือและการเคล่ือนไหวของสินคา้เพ่ือระบุ
สินคา้ท่ีคา้งนานหรือสินคา้ท่ีไม่มีการเคล่ือนไหว  
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วเิคราะห์เปรียบเทียบจาํนวนเงินสุทธิท่ีบริษทัไดรั้บจากการขายสินคา้ภายหลงัวนัท่ีในงบการเงินกบัราคาทุนของ
สินคา้คงเหลือโดยเกบ็ขอ้มูลยอ้นหลงั 5 ปี ปี ทั้งน้ีผูส้อบบญัชีไดเ้ขา้ร่วมสังเกตการณ์ตรวจนบัสินคา้คงเหลือและ
ทดสอบขอ้มูลตามรายงานสินคา้คงเหลือดว้ย  นอกจากน้ีผูส้อบบญัชีมีขอ้มูลและเหตุการณ์ท่ีเนน้ตามหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 14 เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2561 บริษัทได้เขา้ลงทุนโดยซ้ือหุ้นจากผูถื้อหุ้นเดิมใน
สัดส่วนร้อยละ 50.01 ของบริษทั สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จาํกดั โดยมีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท (หุ้นสามัญ 
10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) ซ่ึงการเขา้ลงทุนดงักล่าวทาํให้กลุ่มบริษทัมีอาํนาจควบคุมจึงไดน้าํงบการเงิน
ของบริษัทย่อยน้ีมารวมไวใ้นงบการเงินรวม ปัจจุบัน บริษัทอยู่ในระหว่างการดาํเนินการให้มีการวดัมูลค่า
ยติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมา ณ วนัท่ีซ้ือกิจการ โดยการวดัมูลค่าน้ีส่วนใหญ่มีความ
เก่ียวขอ้งกบัการระบุและวดัมูลค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน กระบวนการวดัมูลค่าน้ีจะถูกดาํเนินการให้แลว้เสร็จ
ภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวนัท่ีซ้ือกิจการตามท่ีกาํหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 3 
(ปรับปรุง 2560) เร่ือง การรวมธุรกิจ และในระหวา่งช่วงระยะเวลาในการวดัมูลค่ากลุ่มบริษทัจะทาํการปรับปรุง
ยอ้นหลงัประมาณการท่ีเคยรับรู้ไว ้ณ วนัท่ีซ้ือ เม่ือไดรั้บขอ้มูลทางบญัชีท่ีสมบูรณ์เพ่ือรายงานในงบการเงิน ทั้งน้ี
ผูส้อบบญัชีมิไดแ้สดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขต่อกรณีน้ีแต่อยา่งใด 
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14.2     สรุปฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

งบแสดงฐานะทางการเงิน 

งบแสดงฐานะการเงนิ 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สินทรัพย์ 
สินทรัพย์หมุนเวยีน 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
เงินลงทุนชัว่คราว 
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีใชห้ลกัประกนัระยะสั้น 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน สุทธิ 
สินคา้คงเหลือ สุทธิ 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พือ่ขาย 

 
 

38.06 
121.43 

- 
328.20 
507.64 
45.95 

- 

 
 

1.43 
4.56 

- 
12.34 
19.08 

1.73 
- 

 
 

86.19 
255.45 

- 
294.72 
526.65 
92.65 

0.98 

 
 

2.43 
7.19 

- 
8.30 

14.82 
2.61 
0.03 

 
 

63.88 
0.23 
5.85 

420.70 
574.76 
104.11 

- 

 
 

1.61 
0.01 
0.15 

10.63 
14.52 

2.63 
- 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,041.27 39.14 1,256.64 35.37 1,169.54 29.55 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนัระยะยาว 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม สุทธิ 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน สุทธิ  
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ 
ท่ีดินท่ีไม่ไดใ้ชด้าํเนินงาน 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สุทธิ 
สิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 

 
37.29 
20.94 

175.80 
1,290.53 

0.98 
6.65 

67.11 
19.68 

 
1.40 
0.79 
6.61 

48.51 
0.04 
0.25 
2.52 
0.74 

 
12.42 
11.55 

135.14 
2,002.73 

43.23 
9.33 

67.11 
14.39 

 
0.35 
0.33 
3.80 

56.37 
1.22 
0.26 
1.89 
0.40 

 
7.77 
6.31 

135.91 
2,510.53 

43.23 
13.54 
64.04 

7.27 

 
0.20 
0.16 
3.43 

63.43 
1.09 
0.34 
1.62 
0.18 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,618.98 60.86 2,295.89 64.63 2,788.60 70.45 
รวมสินทรัพย์ 2,660.25 100.00 3,552.53 100.00 3,958.13 100.00 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 
หนีสิ้นหมุนเวยีน 
เงินเบิกเกินบญัชี และเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 
เจา้หน้ีการคา้ และเจา้หน้ีอ่ืน 
ส่วนของหุน้กูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 
ส่วนของภาระผกุพนัผลประโยชนพ์นกังานระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระ
ภายในหน่ึงปี 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 

 
 

233.78 
388.65 

- 
5.98 

12.10 
- 
 

19.80 

 
 

8.79 
14.61 

- 
0.22 
0.45 

- 
 

0.74 

 
 

353.41 
497.74 
700.00 
16.04 
36.30 

- 
 

35.25 

 
 

9.95 
14.00 
19.70 

0.45 
1.02 

- 
 

0.99 

 
 

391.02 
417.78 

- 
33.30 

119.15 
0.15 

 
33.03 

 
 

9.88 
10.56 

- 
0.84 
3.01 
0.00 

 
0.83 

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 660.31 24.82 1,638.73 46.13 994.44 25.12 
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งบแสดงฐานะทางการเงิน 

งบแสดงฐานะการเงนิ 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 
หุน้กู ้สุทธิ 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินสุทธิ 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน สุทธิ 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานระยะยาว 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 

 
700.00 
17.30 
15.03 
19.56 
46.98 

0.74 

 
26.31 

0.65 
0.57 
0.74 
1.77 
0.03 

 
- 

52.83 
413.76 
28.10 
46.98 

4.74 

 
- 

1.49 
11.65 

0.79 
1.32 
0.13 

 
631.40 
92.37 

663.45 
29.33 
56.14 

4.74 

 
15.95 

2.33 
16.76 

0.74 
1.42 
0.12 

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 799.61 30.06 546.41 15.38 1,477.42 37.33 
รวมหนีสิ้น 1,459.92 54.88 2,185.15 61.51 2,471.86 62.45 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ทุนจดทะเบียน 
ทุนท่ีออกจาํหน่ายและชาํระแลว้ 
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 
เงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้ 
กาํไรสะสม 
จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 
รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 

 
1,018.71 

561.85 
163.18 
88.80 

 
14.47 

108.55 
189.45 

 
74.03 

 
38.29 
21.12 

6.13 
3.34 

 
0.54 
4.08 
7.12 

 
2.78 

 
819.05 
619.05 
334.78 

- 
 

21.24 
129.21 
187.89 

1,292.16 
75.22 

 
23.06 
17.43 

9.42 
- 
 

0.60 
3.64 
5.29 

36.37 
2.12 

 
749.74 
619.05 
334.78 

- 
 

27.25 
177.00 
224.36 

1,382.44 
103.83 

 
18.94 
15.64 

8.46 
- 
 

0.69 
4.47 
5.67 

34.93 
2.62 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,200.33 45.12 1,367.38 38.49 1,486.27 37.55 
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,660.25 100.00 3,552.53 100.00 3,958.13 100.00 
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งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายไดจ้ากการขายและบริการ 
ตน้ทุนขายและบริการ 

1,599.04 
(1,347.50) 

100.00 
(84.27) 

1,910.09 
(1,591.27) 

100.00 
(83.31) 

1,947.14 
(1,586.36) 

100.00 
(81.47) 

กาํไรข้ันต้น 251.54 15.73 318.81 16.69 360.78 18.53 
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน 
กาํไร(ขาดทุน)จากการขายสินทรัพย ์
กาํไรจากการขายสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย 
รายไดอ่ื้น 
โอนกลบั(ขาดทุน)จากการดอ้ยค่าเงินลงทุนระยะยาว 
ค่าใชจ่้ายในการขาย 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากการลงทุนในบริษทัร่วม 
ตน้ทุนทางการเงิน 

6.06 
0.48 

23.54 
14.06 

6.15 
(65.60) 

(130.04) 
(11.01) 
(10.54) 
(30.07) 

0.38 
0.03 
1.47 
0.88 
0.38 

(4.10) 
(8.13) 
(0.69) 
(0.66) 
(1.88) 

24.78 
(0.24) 

- 
49.57 

 (4.00) 
(89.50) 

(130.88) 
(18.22) 
(7.83) 

(53.57) 

1.30 
(0.01) 

- 
2.60 

 (0.21) 
(4.69) 
(6.85) 
(0.95) 
(0.41) 
(2.80) 

5.59 
0.59 

32.03 
37.60 

- 
(65.01) 

(151.76) 
(19.73) 
(5.11) 

(99.09) 

0.29 
0.03 
1.64 
1.93 

- 
(3.34) 
(7.79) 
(1.01) 
(0.26) 
(5.09) 

กาํไรก่อนภาษีเงนิได้ 54.56 3.41 88.92 4.66 95.89 4.92 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (15.80) (0.99) (34.90) (1.83) (33.31) (1.71) 

กาํไรสุทธิสําหรับปี 38.77 2.42 54.02 2.83 62.58 3.21 

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืน่ 
รายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 
   ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 
รายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนใน
ภายหลงั 
   ขาดทุนการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
   ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน 

 
 

- 
 
 

- 
- 

 
 

- 
 
 

- 
- 

 
 

(1.57) 
 
 

(5.05) 
- 

 
 

(0.08) 
 
 

(0.26) 
- 

 
 

(0.13) 
 
 

- 
36.61 

 
 

0.007 
 
 

- 
1.88 

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี - - 47.41 2.47 99.05 5.09 
การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน) 
   ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 
   ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
52.83 

1.19 

 
2.78 
0.06 

 
74.16 

(11.58) 

 
3.81 

(0.59) 
กาํไรสุทธิสําหรับปี - - 54.02 2.83 62.58 3.21 
การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม 
  ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 
  ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
46.22 

1.19 

 
2.42 
0.06 

 
110.64 
(11.59) 

 
5.68 

(0.59) 
กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี - - 47.41 9.48 99.05 5.09 
กาํไรต่อหุ้น 
   ขั้นพื้นฐาน 

 
- 

 
- 

 
0.09 

 
- 

 
0.12 

 
- 
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งบกระแสเงินสด 

งบกระแสเงนิสด 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561 
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมการดาํเนินงาน 
กาํไรก่อนภาษีเงนิได้ 
ปรับกระทบกาํไร(ขาดทุน)สุทธิเป็นเงนิสดรับ(จ่าย)จากกจิกรรมดาํเนินงานก่อน
การเปลีย่นแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นดาํเนินงาน 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (กลบัรายการ) 
ตดัจาํหน่ายภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 
ตดัจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 
ประมาณการสาํรองการรับคืนสินคา้  
 (กลบัรายการ)ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินคา้  
ตดัจาํหน่ายดอกเบ้ียคา้งจ่าย 
กาํไรจากการขายสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พือ่ขาย 
กาํไรจากการขายและเช่ากลบัคืนรอตดับญัชี 
กาํไรจากการขายเงินลงทุนระยะยาว 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าในเงินลงทุนระยะยาว 
 ส่วนแบ่งขาดทุนจากการลงทุนในบริษทัร่วม 
โอนกลบัขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนระยะยาว 
(กาํไร)ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 
กาํไรจากการประนอมหน้ี 
สิทธ์ิในการขายไฟฟ้าตดัจาํหน่าย 
สาํรองผลประโยชน์พนกังานระยะยาว 
(กาํไร)ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนจริง 
เงินปันผลรับ 
 ดอกเบ้ียรับ 
 ดอกเบ้ียจ่าย 

 
54.56 

 
 

30.40 
1.87 

- 
- 

(1.52) 
(4.18) 
(0.29) 

(23.54) 
- 
- 
- 

10.54 
 (6.15) 
(0.48) 

- 
- 

1.42 
4.04 

 (0.17) 
(0.75) 
30.07 

 
88.92 

 
 

44.34 
0.44 
1.51 

- 
- 

10.23 
- 
- 
- 

(11.21) 
4.00 
7.83 

- 
0.24 

(9.86) 
- 

4.69 
(4.54) 
 (2.62) 
(0.65) 
53.57 

 
95.89 

 
 

88.99 
(1.34) 

- 
0.35 
2.34 
7.28 

- 
(32.03) 
(1.09) 

- 
- 

5.11 
- 

(0.59) 
- 

3.08 
3.21 

(2.91) 
 (1.71) 
(0.30) 
99.09 

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นดาํเนินงาน 
สินทรัพย์ดาํเนินงาน (เพิม่ขึน้) ลดลง 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 
สินคา้คงเหลือ 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 
หนีสิ้นดาํเนินงาน เพิม่ขึน้ (ลดลง) 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 
เงนิสดรับ(จ่าย)จากการดาํเนินงาน 
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนกังาน 
จ่ายดอกเบ้ีย 
จ่ายภาษีเงินได ้

 
 

(47.60) 
(10.41) 
(85.35) 

0.40 
 

48.79 
22.17 

- 
 

 (1.08) 
(24.53) 
(8.93) 

186.87 
 

(24.31) 
(29.25) 

25.11 
(7.33) 

 
114.19 
(19.43) 

4.00 
249.87 
 (1.19) 

(53.40) 
(19.19) 

265.36 
 

(127.01) 
(55.39) 
(7.48) 

7.11 
 

(92.52) 
0.01 

- 
(9.91) 
 (1.83) 

(97.72) 
(39.78) 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน)กจิกรรมดาํเนินงาน (10.68) 176.09 (149.24) 
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งบกระแสเงินสด 

งบกระแสเงนิสด 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561 
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน 
รับดอกเบ้ีย 
รับเงินปันผล 
เงินสดคืนส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 
เงินลงทุนชัว่คราวลดลง(เพิ่มข้ึน) 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนัลดลง(เพิ่มข้ึน) 
เงินสดรับจากการขายสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พื่อขาย 
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษทัยอ่ย 
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษทัอ่ืน 
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน 
เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถ์าวร 
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยถ์าวร 
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมเพิม่ข้ึน  
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 

 
0.75 
0.17 

- 
(121.43) 

(35.09) 
93.18 

 (70.00) 
(105.00) 

6.15 
3.39 

 (536.47) 
(5.49) 
61.73 

1.24 

 
0.65 
2.62 

- 
(134.02) 

24.87 
81.37 

- 
(33.50) 

- 
1.00 

 (747.97) 
(2.85) 

- 
- 

 
0.30 
1.71 

(9.84) 
255.22 
(1.20) 
33.00 

- 
- 
- 

45.38 
 (501.62) 

(4.37) 
50.03 

- 
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (706.89) (807.83) (131.38) 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ 

จ่ายเงินปันผล 
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพิ่มข้ึน (ลดลง) 
ออกหุน้กู ้
จ่ายชาํระคืนหุน้กู ้
รับเงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
จ่ายชาํระหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
จ่ายชาํระเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
จ่ายค่าธรรมเนียมในการกูย้มืเงิน 
ออกหุน้สามญัเพิม่ 
เงินล่วงหนา้ค่าหุน้เพิ่มข้ึน (ลดลง) 

 
(21.72) 

 (169.88) 
700.00 

(119.56) 
- 

(0.23) 
- 

(61.84) 
- 

134.81 
80.95 

 
(20.36) 
123.10 

- 
- 

14.47 
(10.13) 
455.97 
(17.27) 
(5.92) 

140.00 
- 

 
(20.36) 

39.31 
631.40 

(700.00) 
- 

(23.65) 
396.18 
(63.44) 
(1.00) 

- 
- 

เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมจัดหาเงนิ 542.53 679.87 258.44 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มข้ึน (ลดลง) สุทธิ 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 
ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

(175.05) 
    213.11 

(0.01) 

48.14 
38.06 

- 

(22.18) 
86.19 
(0.13) 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายปี 38.06 86.19 63.88 
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อตัราส่วนทางการเงินทีสํ่าคญั 

อตัราส่วนทางการเงนิ หน่วย ปึ 2559 ปี 2560 ปี 2561 

อตัราส่วนสภาพคล่อง   
อตัราส่วนสภาพคล่อง  
อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว  
อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด 
อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหน้ีการคา้  
ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉล่ีย  
อตัราส่วนหมุนเวยีนสินคา้คงเหลือ  
ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย  
อตัราส่วนหมุนเวยีนเจา้หน้ีการคา้  
ระยะเวลาชาํระหน้ี  
Cash Cycle 

 
เท่า 
เท่า 
เท่า 
เท่า 
วนั 
เท่า 
วนั 
เท่า 
วนั 
วนั 

 
1.58 
0.74 

(0.01) 
6.87 

52 
14.77 

24 
6.73 

53 
23 

 
0.77 
0.39 
0.15 
7.26 

50 
20.45 

18 
6.19 

58 
9 

 
1.18 
0.49 

-0.11 
6.82 

53 
21.73 

17 
5.77 

62 
7 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร   
อตัรากาํไรขั้นตน้  
อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน                                                                         
อตัรากาํไรอ่ืน 
อตัราส่วนเงินสดต่อการทาํกาํไร 
อตัรากาํไรสุทธิ  
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้  

 
ร้อยละ 
ร้อยละ 
ร้อยละ 
ร้อยละ 
ร้อยละ 
ร้อยละ 

 
15.73 

2.81 
210.60 
(23.79) 

2.40 
3.69 

 
16.69 

4.20 
49.50 

219.56 
1.98 
4.21 

 
18.53 

1.29 
3.75 

-592.46 
3.09 
8.77 

อตัราส่วนประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน   
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร  
อตัราการหมุนของสินทรัพย ์ 

 
ร้อยละ 
ร้อยละ 
เท่า 

 
1.70 
6.47 
0.71 

 
1.74 
5.71 
0.63 

 
1.67 
6.72 
0.54 

อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ   
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 
อตัราส่วนหน้ีสินสุทธิต่อส่วนของผูถื้อหุน้(1)  
อตัราส่วนหน้ีสินสุทธิต่อกาํไรก่อนดอกเบ้ียจ่ายภาษีเงินไดค่้าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 
อตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียท่ีครบกาํหนดภายใน 1 ปี ต่อหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียทั้งหมด 
อตัราส่วนเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินต่อหน้ีสินรวม 
อตัราส่วนความสามารถในการชาํระดอกเบ้ีย(2) 

อตัราส่วนความสามารถชาํระผกูพนั (Cash Basis)(3) 

อตัราการจ่ายเงินปันผล 

 
เท่า 
เท่า 
เท่า 
เท่า 
เท่า 
เท่า 
เท่า 

ร้อยละ 

 
1.22 
0.82 
8.56 
0.26 
0.18 
0.93 

(0.01) 
56.03 

 
1.60 
1.15 
8.42 
0.70 
0.37 
4.66 
0.18 

37.69 

 
1.66 
1.26 
6.58 
0.28 
0.78 
1.26 

-0.11 
32.53 

หมายหตุ :    
(1)     อตัราส่วนหน้ีสินสุทธิต่อส่วนของผูถื้อหุน้ เป็นอตัราส่วนเดียวกบัท่ีระบุไวใ้นร่างขอ้กาํหนดวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อกหุน้กู ้โดยผูอ้อกหุน้กูจ้ะดาํรงไวซ่ึ้ง
อตัราส่วนของ “หน้ีสินสุทธิ” ต่อ “ส่วนของผูถื้อหุน้” (Net Debt to Equity Ratio) ในอตัราส่วนไม่เกิน 3.0:1 (สามจุดศนูยต่์อหน่ึง) ณ วนัส้ินงวดบญัชีรายไตรมาสหรือวนั
ส้ินปีบญัชีของผูอ้อกหุน้กู ้
(2)     อตัราส่วนความสามารถชาํระดอกเบ้ีย = (กระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน+ภาษีเงินได+้ดอกเบ้ียจ่ายการดาํเนินงาน) / ดอกเบ้ียจ่ายจากการดาํเนินงาน การลงทุน 
และการจดัหาเงิน 
(3)     อตัราส่วนความสามารถในการชาํระภาระผกูพนั (Cash Basis) = กระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน / (การจ่ายชาํระหน้ีสิน+รายจ่ายลงทุน+ซ้ือสินทรัพย+์เงินปันผลจ่าย) 
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15.1        การวเิคราะห์ผลการดําเนินงาน 

 ปัจจุบนักลุ่มบริษทัฯ ประกอบธุรกิจหลกั 3 กลุ่มธุรกิจ คือ  

- กลุ่มผลิตภณัฑห์นงั    :   ฟอกหนงั เบาะรถยนต ์ของเล่นสุนขั และเฟอร์นิเจอร์  
- กลุ่มพลงังาน     :   ส่งออกช้ินไม้สับ ผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน 
         (กลุ่มบริษทัไม่มีรายไดจ้ากการส่งออกช้ินไมส้ับสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
        ธนัวาคม พ.ศ.2561) 
- กลุ่มออกแบบและจดัจาํหน่ายยานพาหนะ :  ออกแบบและจดัจาํหน่ายเรือและรถโดยสารขนาดเลก็ท่ีผลิตดว้ยอลมิูเนียม 
 
 สําหรับปี 2561 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากการขายและบริการรวมจาํนวน 1,947.14 ลา้น
บาท เพ่ิมข้ึนจาํนวน 37.05 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.94 จากงวดเดียวกนัของปี 2560 โดยมีสาเหตุหลกัจากการท่ีกลุ่มธุรกิจ
พลงังานมีรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าเชิงพาณิชยใ์นปี 2561 รวมจาํนวน 247.43 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2560 ท่ีกลุ่มธุรกิจพลงังานมี
รายไดจ้าํนวน 88.65 ลา้นบาท โดยรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าเพ่ิมข้ึนจากโรงงานไฟฟ้าจากเช้ือเพลิงชีวมวลตั้งแต่ไตรมาส 2/2561 
สําหรับธุรกิจส่งออกช้ินไม้สับกลุ่มบริษทัฯได้หยุดดาํเนินการธุรกิจส่งออกช้ินไม้สับจากยูคาลิปตสัตั้ งแต่ไตรมาส 1/2561 
นอกจากน้ีกลุ่มออกแบบและจดัจาํหน่ายเรือและรถโดยสารขนาดเล็กท่ีผลิตดว้ยอลูมิเนียมซ่ึงเป็นปีแรกในการลงทุนเม่ือเดือน
เมษายน 2561 มีรายไดจ้ากการขายจาํนวน 20.89 ลา้นบาท สาํหรับธุรกิจกลุ่มผลิตภณัฑห์นงัมีรายไดใ้นปี 2561 จาํนวน 1,678.82 
ลา้นบาท ลดลงเม่ือปรียบเทียบกบัปี 2560 ท่ีมีรายไดจ้ากการขายและบริการจาํนวน 1,809.44 ลา้นบาท เน่ืองจากรายไดจ้ากการ
ขายผลิตภณัฑห์นงัผืนสาํหรับเบาะรถยนตล์ดลงจากจาํนวนผลิตรถตามรุ่นท่ีไดรั้บ และธุรกิจของเล่นสุนขัไดรั้บผลกระทบจาก
การแข่งขนัดา้นราคาและสินคา้ทดแทนจากการใชว้ตัถุดิบประเภทอ่ืน นอกจากน้ีกลุ่มบริษทัมีรายไดอ่ื้นรวมจาํนวน 37.60 ลา้น
บาท หรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 1.93 ของรายไดจ้ากการขายและบริการ โดยรายไดอ่ื้นส่วนใหญ่เป็นรายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑ์
พลอยไดแ้ละรายไดจ้ากการขายเศษวสัดุ  สําหรับตน้ทุนขายและบริการจาํนวน1,586.36 ลา้นบาท ลดลงเล็กน้อนจากปี 2560 
เน่ืองจากกลุ่มธุรกิจหนังผืนมีการปรับปรุงกระบวนการผลิตอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือลดตน้ทุนการผลิต และกลุ่มธุรกิจพลงังานมีการ
ปรับปรุงกระบวนการทาํงานของเคร่ืองจกัรเพ่ือหาค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ในการเดินเคร่ืองจกัรผลิตกระแสไฟฟ้าเพ่ือให้สามารถ
ขายไฟฟ้าออกได้เต็ม  8 MW ตามสัญญาท่ีทําไวก้ับ  กฟภ . และใช้เช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้าตํ่ าสุดซ่ึงจะส่งผลให้ เกิด
ประสิทธิภาพในการผลิตและขายไฟฟ้าในระยะยาวต่อไป  สาํหรับค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารปี 2561 จาํนวน 236.50 ลา้น
บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12.15 ของรายไดจ้ากการขายและบริการ ลดลงเม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2560 บริษทัมีค่าใชจ่้ายในการขาย
และบริหารจาํนวน 238.61ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12.49 เน่ืองจากปี 2560 บริษทัมีค่าใชจ่้ายในการศึกษาเพ่ือการลงทุนใน
โครงการพลงังานทดแทนรวมถึงการลงทุนในธุรกิจออกแบบและจดัจาํหน่ายเรือและรถโดยสารขนาดเลก็ท่ีผลิตดว้ยอลูมิเนียม 
สาํหรับปี 2561ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารโดยส่วนใหญ่มุ่งเนน้การทาํตลาดและส่งเสริมการขายสําหรับธุรกิจจดัจาํหน่าย
เรือและรถโดยสารขนาดเล็กท่ีผลิตดว้ยอลูมิเนียม นอกจากน้ีบริษทัมีตน้ทุนทางการเงินจาํนวน 99.09 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 45.52 
ลา้นบาทหรือคิดเป็นอตัราการเพิ่มข้ึนร้อยละ 84.97 จากงวดเดียวกนัของปี 2560 เน่ืองจากกลุ่มบริษทัฯ มีส่วนของเงินกูร้ะยะยาว
จากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึนจากการออกหุน้กูจ้าํนวน 631.40 ลา้นบาท เพ่ือรองรับโครงการพลงังาน Project Finance และการออก
หุน้กูเ้พ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวยีนในธุรกิจรวมถึงการปรับปรุงเคร่ืองจกัรและอาคารโรงงาน ส่งผลใหก้ลุ่มบริษทัมีกาํไรสุทธิจาํนวน 
62.58 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 8.56 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 15.85 เม่ือเทียบกบัปี 2560 
 

การวเิคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ 
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ในปี 2560 กลุ่มบริษทัฯ มีรายไดจ้ากการขายและบริการ จาํนวน 1,910.09 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 311.05 ลา้นบาท หรือคิด
เป็นอตัราการเพิ่มข้ึนร้อยละ 19.45 เม่ือเทียบกบัส้ินปี 2559 โดยมีสาเหตุหลกัมาจาก รายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑ์เบาะหนงัและ
ช้ินส่วนหนงัสาํหรับรถยนตเ์พ่ิมข้ึน สําหรับตน้ทุนขายและบริการจาํนวน 1,591.27 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 243.77 ลา้นบาท หรือคิด
เป็นอตัราการเพิ่มข้ึนร้อยละ 18.09 จากงวดเดียวกนัของปีก่อน เน่ืองจาก กลุ่มบริษทัฯ มีรายไดจ้ากการจาํหน่ายผลิตภณัฑ์เบาะ
หนงัและช้ินส่วนหนงัสาํหรับรถยนตเ์พ่ิมข้ึน สาํหรับค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารของกลุ่มบริษทัฯ จาํนวน 238.61 ลา้นบาท 
เพ่ิมข้ึน 31.96 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราการเพิ่มข้ึนร้อยละ 13.44 จากงวดเดียวกนัของปีก่อน โดยมีค่าใชจ่้ายในการขายเพิ่มข้ึน 
23.91 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 36.44 และกลุ่มบริษัทฯ ยงัมีค่าใช้จ่ายในการศึกษาเพ่ือการลงทุนใน
โครงการพลงังานทดแทนท่ีอยู่ระหว่างการพฒันาและรอขอ้กาํหนดใหม่จากเดิมโครงการดาํเนินการภายใต ้พ.ร.บ. การให้
เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ และเปล่ียนเป็นดาํเนินการโครงการภายใต ้พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบา้นเมือง และค่าตอบแทนผูบ้ริหารจาํนวน 7.22 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราการเพิ่มข้ึนร้อยละ 65.59 เม่ือเทียบกบั
ปี 2559 ส่งผลทาํให้กาํไรสุทธิของบริษทัฯ เพ่ิมข้ึน 15.25 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราการเพิ่มข้ึนร้อยละ 39.35 เม่ือเทียบกบัปี 
2559 

รายได้จากการขายและบริการ 

กลุ่มบริษทัฯ มีโครงสร้างรายไดจ้ากการขายและบริการแบ่งตามส่วนงานของแต่ละสายผลิตภณัฑข์องธุรกิจหลกัของ
กลุ่มบริษทัฯ ตามตารางดา้นล่างดงัน้ี  

 สําหรับปี 2561 กลุ่มบริษทัฯ มีรายไดจ้ากการขายและบริการจาํนวน 1,947.14 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 37.05 ลา้นบาท หรือ
ปรับตวัเพ่ิมข้ึนเล็กน้อยท่ีอตัราร้อยละ 1.94 จากปี 2560 โดยมีสาเหตุหลกัมาจาก กลุ่มธุรกิจพลงังานมีรายไดเ้พ่ิมข้ึนจากการขาย
ไฟฟ้าเชิงพาณิชยจ์าก 41.59 ลา้นบาท เป็น 247.43 ลา้นบาทโดยรายไดท่ี้เพ่ิมข้ึนเป็นรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าจากเช้ือเพลิงชีวมวล
ตั้งแต่ไตรมาส 2/2561 สําหรับรายไดจ้ากการส่งออกช้ินไมส้ับนั้น กลุ่มบริษทัฯ ไดห้ยดุดาํเนินการธุรกิจส่งออกไมส้ับยคูาลิปตสั
ในปี 2561 เน่ืองจากการแข่งขนัสูงในตลาดโลก และบริษทัยงัไม่มีแผนการดาํเนินการใด ๆ ในการทาํธุรกิจดงักล่าว นอกจากน้ี
บริษทัมีรายไดจ้ากกลุ่มธุรกิจจดัจาํหน่ายเรือและรถโดยสารขนาดเล็กท่ีผลิตดว้ยอลูมิเนียมซ่ึงเป็นปีแรกในการลงทุนเม่ือเดือน

สายผลติภณัฑ์ตามธุรกจิหลกั 
ของกลุ่มบริษัทฯ 

งบการเงนิรวม 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

กลุ่มผลติภัณฑ์หนัง 
1.  ผลิตภณัฑห์นงัสตัวฟ์อก 

 
 220.43  

  
13.79  

 
 208.04  

 
 10.89  

 
172.49 

 

8.86 

2.  ผลิตภณัฑข์องเล่นสตัวเ์ล้ียง  97.79   6.12   95.21   4.98  105.57 5.42 

3.  ผลิตภณัฑเ์ฟอร์นิเจอร์หนงั  50.50   3.16   49.00   2.57  53.97 2.77 

4. ผลิตภณัฑเ์บาะหนงัและช้ินส่วนหนงัสาํหรับรถยนต ์ 1,071.23   66.99   1,469.19   76.92  1,346.79 69.17 
กลุ่มพลงังาน 

5.  ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน

และส่งออกช้ินไมส้บั 

 
159.09 

  
9.94 

 
88.65  

 
 4.64  

 
247.43 

 
12.71 

กลุ่มออกแบบและจัดจําหน่ายยานพาหนะ 

6.  ออกแบบและจดัจาํหน่ายเรือและรถโดยสารขนาดเลก็ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
20.89 

 
1.07 

รายได้จากการขายและบริการรวม 1,599.04 100.00 1,910.09 100.00 1,947.14 100 
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เมษายน 2561 โดยมีรายไดจ้ากธุรกิจดงักล่าวจาํนวน 20.89 ลา้นบาท สาํหรับรายไดใ้นกลุ่มผลิตภณัฑห์นงัลดลงจากจาํนวนผลิตรถ
ตามรุ่นท่ีไดรั้บ 

 ในปี 2560 กลุ่มบริษทัฯ มีรายไดจ้ากการขายและบริการ จาํนวน 1,910.09 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 311.05 ลา้นบาท หรือคิดเป็น
อตัราการเพิ่มข้ึนร้อยละ 16.28 เม่ือเทียบกบัปี 2559 โดยมีสาเหตุหลกัมาจาก กลุ่มบริษทัฯ ไดรั้บปริมาณคาํสั่งซ้ือจากลูกคา้เดิมใน
ธุรกิจผลิตเบาะหนังและช้ินส่วนหนังสําหรับรถยนต์เพ่ิมข้ึน ในส่วนราคาขายสําหรับสินคา้รุ่นเดิม ราคายงัคงไม่เปล่ียนแปลง 
นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัฯ ยงัมีรายไดจ้ากการผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนโดยเป็นรายไดจ้ากการขายไฟฟ้า
จากพลงังานแสงอาทิตยเ์ป็นปีแรกเร่ิมตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 จาํนวน 41.59 ลา้นบาท 

รายได้อืน่ 

รายไดอ่ื้นของกลุ่มบริษทัฯ ประกอบดว้ย กาํไร (ขาดทุน) จากสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้ผื่อขาย กาํไร (ขาดทุน) 
จากการขายสินทรัพย ์กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียน และรายไดอ่ื้นๆ ซ่ึงประกอบไปดว้ย รายไดจ้ากการขายผลิภณัฑ์
พลอยได้ และรายได้จากการขายเศษวสัดุ เป็นต้น  โดยในปี  2561 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้อ่ืน  จํานวน 75.80 ล้านบาท  ซ่ึง
ประกอบดว้ย กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียนจาํนวน 5.59 ลา้นบาท รายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑ์พลอยไดแ้ละรายไดจ้าก
การขายเศษวสัดุ จาํนวน 37.60 ลา้นบาท และกาํไรจากการขายท่ีดินจาํนวน 32.02 ลา้นบาทโดยกาํไรจากการขายท่ีดินดงักล่าว
บริษทัไดท้าํสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดินกบับุคคลธรรมดาเม่ือวนัท่ี 4 เมษายนพ.ศ.2560 ในราคา 33.00 ลา้นบาท โดยมีมูลค่าตาม
บญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  จาํนวน 0.98 ลา้นบาท และบริษทัไดรั้บเงินมดัจาํล่วงหนา้จากการทาํสัญญาดงักล่าวเป็นจาํนวน
เงิน 6.6 ลา้นบาท ทั้งน้ีในปี 2561 บริษทัไดรั้บชาํระเงินครบถว้น และโอนท่ีดินดงักล่าวเรียบร้อยแลว้ จึงรับรู้กาํไรจากการขาย
ท่ีดินดงักล่าวเป็นตน้ 

ในปี 2560 กลุ่มบริษทัฯ มีรายไดอ่ื้น จาํนวน 74.11 ลา้นบาท ซ่ึงประกอบดว้ย กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียน
จาํนวน 24.78 ลา้นบาท รายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑพ์ลอยได ้รวมถึงรายไดจ้ากการขายเศษวสัดุ จาํนวน 49.57 ลา้นบาท เป็นตน้ 

 
ต้นทุนขายและบริการ 

กลุ่มบริษทัฯ มีโครงสร้างตน้ทุนขายและบริการแบ่งตามสายผลิตภณัฑ์ของธุรกิจหลกัของกลุ่มบริษทัฯ ตามตาราง
ดา้นล่างดงัน้ี  

 สาํหรับปี 2561 กลุ่มบริษทัฯ มีตน้ทุนขายและบริการรวมจาํนวน 1,586.36 ลา้นบาท ปรับตวัลดลงเลก็นอ้ยท่ี 4.91 ลา้น
บาท หรือคิดเป็นอตัราการลดลงเล็กน้อยร้อยละ 0.31 จากปี 2560 ส่วนใหญ่เกิดจากการท่ีกลุ่มธุรกิจหนังผืนมีการปรับปรุง
กระบวนการผลิตอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือลดตน้ทุนการผลิต และกลุ่มธุรกิจพลงังานมีการปรับปรุงกระบวนการทาํงานของเคร่ืองจกัร

สายผลติภณัฑ์ตามธุรกจิหลกัของกลุ่มบริษัทฯ 

งบการเงนิรวม 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
1. ผลิตภณัฑห์นงัสตัวฟ์อก  189.29   14.05   183.95   11.56  138.77 8.75 
2. ผลิตภณัฑข์องเล่นสตัวเ์ล้ียง  80.95   6.01   95.21   5.98  112.58 7.10 
3. ผลิตภณัฑเ์ฟอร์นิเจอร์หนงั  40.80   3.03   39.04   2.45  44.13 2.78 
4. ผลิตภณัฑเ์บาะหนงัและช้ินส่วนหนงัสาํหรับรถยนต ์  894.56   66.39   1,219.99   76.67  1,109.09 69.91 
5. ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน - -  10.53   0.66  164.08 10.34 
6. ออกแบบและจดัจาํหน่ายเรือและรถโดยสารขนาดเลก็  -    -    - - 17.71 1.12 
ต้นทุนขายและบริการรวม 1,347.50 100.00 1,591.27 100.00 1,586.36 100.00 
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เพ่ือหาค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ในการเดินเคร่ืองจกัรผลิตกระแสไฟฟ้า รวมถึงการจดัการเก่ียวกบัการใชเ้ช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้า 
ซ่ึงจะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการผลิตและขายไฟฟ้าไดใ้นระยะยาว  สาํหรับธุรกิจขายเรือและรถโดยสารขนาดเลก็ท่ีผลิต
ดว้ยอลมิูเนียมมีตน้ทุนค่อนขา้งสูง เน่ืองจากเป็นปีแรกของการผลิตและจดัจาํหน่าย 

ในปี 2560 กลุ่มบริษทัฯ มีตน้ทุนขายและบริการรวมจาํนวน 1,591.27 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 243.77 ลา้นบาท หรือคิดเป็น
อตัราการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 18.09 จากงวดเดียวกนัของปี 2560 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการท่ีตน้ทุนของผลิตภณัฑ์เบาะหนังและ
ช้ินส่วนหนงัสาํหรับรถยนตเ์พ่ิมข้ึนประมาณร้อยละ 36.88 โดยมีสาเหตุมาจากหลกัตน้ทุนผนัแปร ไดแ้ก่ ค่าวตัถุดิบผนัแปร และ
ค่าใชจ่้ายในกาผลิตเพ่ิมข้ึน และหากพิจารณาจากอตัราส่วนตน้ทุนขายและบริการต่อรายไดจ้ากการดาํเนินงาน เท่ากบั ร้อยละ 
83.31 ลดลงจากงวดเดียวกนัของปี 2560 ท่ีมีอตัราส่วนดงักล่าวร้อยละ 84.27  

 

กาํไรขั้นต้น 

 สําหรับปี 2561 กลุ่มบริษทัฯ มีกาํไรขั้นตน้จาํนวน 360.78 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 41.97 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราการ
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 13.16 เม่ือเทียบจากปีก่อน โดยสาเหตุส่วนใหญ่มาจากการท่ีกลุ่มบริษทัฯ มีการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพ่ือลด
ตน้ทุนอยา่งต่อเน่ือง และยงัคงหาวธีิการจดัการเพ่ือควบคุมตน้ทุนการใชเ้ช้ือเพลิงเพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้า  

 สําหรับปี 2560 กลุ่มบริษทัฯ มีกาํไรขั้นตน้จาํนวน 318.81 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 67.27 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราการ
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 26.74 จากส้ินปี 2559 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากกาํไรขั้นตน้ของผลิตภณัฑ์เบาะหนังและช้ินส่วนหนังสําหรับ
รถยนตเ์พ่ิมข้ึนประมาณร้อยละ 41.05 เน่ืองจาก กลุ่มบริษทัฯ มีปริมาณคาํสั่งซ้ือผลิตภณัฑด์งักล่าวเพ่ิมข้ึน  
 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของกลุ่มบริษัทฯ ประกอบด้วย ค่านายหน้า เงินเดือนพนักงาน และค่าใช้จ่ายใน
การศึกษาธุรกิจใหม่ เป็นตน้ โดยสาํหรับปี 2561 กลุ่มบริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร ซ่ึงไดร้วมค่าตอบแทนผูบ้ริหาร
ทั้งหมดจาํนวน 236.50 ลา้นบาท ลดลง 2.11 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราการลดลงร้อยละ 0.89 จากปี 2560 โดยมีสาเหตุหลกัมา
จาก ค่าใชจ่้ายในการขายลดลง 24.49 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราการลดลงร้อยละ 27.37 จากปีก่อน เน่ืองจากรายไดจ้ากการขาย
ผลิตภณัฑเ์บาะรถยนตล์ดลง แต่บริษทัมีค่าใชจ่้ายในการขายผลิตภณัฑ์เรือและรถโดยสารขนาดเลก็เพ่ิมข้ึน เน่ืองจากเป็นปีแรก
ของการจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑด์งักล่าว  

ในปี 2560 กลุ่มบริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร จาํนวน 238.61 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 31.96 ลา้นบาท หรือคิด
เป็นอตัราการเพิ่มข้ึนร้อยละ 15.47 จากปี 2559 โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากค่าใชจ่้ายในการขายเพิ่มข้ึนจาํนวน 23.91 ลา้นบาท 
หรือคิดเป็นอตัราการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 36.44 จากปี 2559 เน่ืองจากการจ่ายค่านายหนา้และค่าใชจ่้ายในการเดินทาง เป็นตน้ 

 
ต้นทุนทางการเงนิ 

สําหรับปี 2561 กลุ่มบริษทัฯ มีตน้ทุนทางการเงินจาํนวน 99.09 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 45.52 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรา
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 84.99 จากงวดเดียวกนัของปี 2560 เน่ืองจาก กลุ่มบริษทัมีเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน เป็นหลกั 

ในปี 2560 กลุ่มบริษทัฯ มีตน้ทุนทางการเงินจาํนวน 53.57 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 23.50 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 78.15 จากปี 2559 เน่ืองจาก กลุ่มบริษทัมีเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน และเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น
จากสถาบนัการเงิน เพ่ิมข้ึน ตามลาํดบั 
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กาํไรจากการดาํเนินงานและกาํไรสุทธิ 

สําหรับปี 2561 กลุ่มบริษทัฯ มีกาํไรจากการดาํเนินงาน จาํนวน 25.19 ลา้นบาท ลดลง 18.51 ลา้นบาท หรือคิดเป็น
อตัราการลดลงร้อยละ 29.58 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากค่าใชจ่้ายในการบริหารเพ่ิมข้ึนโดยมีสาเหตุมาจากการร่วมทุนในบริษทั 
สกุลฎ์ซี อินโนเวชัน่ จาํกดั ซ่ึงเป็นปีแรกในการเขา้ลงทุนและในปี 2560 กลุ่มบริษทัฯ มีกาํไรจากการดาํเนินงานจาํนวน 80.20 
ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 35.31 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 78.65 จากปี 2559 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากกาํไร (ขาดทุน) 
จากอตัราแลกเปล่ียน รายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑพ์ลอยได ้และรายไดจ้ากการขายเศษวสัดุ เป็นตน้ 

นอกจากน้ี สาํหรับปี 2561 กลุ่มบริษทัฯ มีกาํไรสุทธิ จาํนวน 62.58 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 8.55 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรา
การเพ่ิมข้ึนร้อยละ 15.83 จากปี 2560 โดยมีสาเหตุหลกัมาจาก ค่าใชจ่้ายในการขายท่ีกล่าวมาขา้งตน้ สําหรับตน้ทุนทางการเงิน
ของกลุ่มบริษทัฯ ท่ีเพ่ิมข้ึนในอตัราร้อยละ 84.99 โดยมีสาเหตุมาจากการท่ีกลุ่มบริษทัยอ่ยไดรั้บเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนั
การเงินเพ่ิมข้ึน   และในปี 2560 กลุ่มบริษทัฯ มีกาํไรสุทธิจาํนวน 54.02 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 15.25 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราการ
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 39.35 จากปี 2559 โดยมีสาเหตุหลกัมาจาก ค่าใชจ่้ายในการขาย เช่น  ค่านายหนา้เพ่ิมข้ึนและตน้ทุนทางการเงิน
เพ่ิมข้ึนในอตัราร้อยละ 78.15  

15.2     การวเิคราะห์ฐานะทางการเงนิ 

สินทรัพย์ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริษทัฯ มีสินทรัพยร์วมจาํนวน 3,958.13 
ลา้นบาท 3,552.53 ลา้นบาท และ 2,660.25 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษทัฯ มีสินทรัพยร์วม
เพ่ิมข้ึน 405.60 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราการเพิ่มข้ึนร้อยละ 11.42 จากส้ินปี 2560 และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 กลุ่มบริษทัฯ 
มีสินทรัพย์รวมเพ่ิมข้ึน  892.29 ล้านบาท  หรือคิดเป็นอัตราการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 33.54 จากส้ินปี  2559 ซ่ึงสามารถจําแนก
รายละเอียดการเปล่ียนแปลงไดด้งัต่อไปน้ี  

กลุ่มบริษทัฯ มีสินทรัพยห์มุนเวียน ณ 31 ธนัวาคม 2561 จาํนวน 1,169.54 ลา้นบาท ลดลง 87.10 ลา้นบาท หรือคิดเป็น
อตัราการลดลงร้อยละ 6.93 จากส้ินปี 2560 โดยมีสาเหตุหลกัมาจาก การลดลงของเงินลงทุนชัว่คราว และเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสดเป็นหลกั และหากคิดเป็นสัดส่วนสินทรัพยห์มุนเวียนต่อสินทรัพยร์วมเท่ากบัร้อยละ 29.55 สาํหรับสินทรัพยไ์ม่
หมุนเวียนจาํนวน 2,788.60 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 492.71 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราการเพิ่มข้ึนร้อยละ 21.46 จากส้ินปี 2560 โดยมี
สาเหตุหลกัมาจาก ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ประเภทโปรแกรมคอมพิวเตอร์สุทธิ และหากคิดเป็น
สัดส่วนสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนต่อสินทรัพยร์วมเท่ากบัร้อยละ 70.45 

ณ ส้ินปี 2560 กลุ่มบริษทัฯ มีสินทรัพยห์มุนเวียนจาํนวน 1,256.64 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 215.37 ลา้นบาท หรือคิดเป็น
อตัราการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 20.68 จากส้ินปี 2559 โดยมีสาเหตุหลกัมาจาก เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชัว่คราว 
และสินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน ตามลาํดบั และหากคิดเป็นสัดส่วนสินทรัพยห์มุนเวยีนต่อสินทรัพยร์วมเท่ากบัร้อยละ 35.37 สาํหรับ
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนจาํนวน 2,295.89 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 676.91 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 41.81 จากส้ินปี 
2559 โดยมีสาเหตุหลกัมาจาก ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ ท่ีดินท่ีไม่ไดใ้ช้ดาํเนินงาน และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ประเภท
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สุทธิ และหากคิดเป็นสัดส่วนสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนต่อสินทรัพยร์วมเท่ากบัร้อยละ 64.63 

ทั้งน้ี รายละเอียดของสินทรัพยท่ี์มีสาระสาํคญัต่อการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ดงัน้ี 
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เงนิลงทุนช่ัวคราว 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 กลุ่มบริษทัฯ มีเงินลงทุนชัว่คราว จาํนวน 0.23 ลา้นบาท ลดลง 255.22 ลา้นบาท หรือคิดเป็น
อตัราการลดลงร้อยละ 99.91 จากส้ินปี 2560 โดยมีสาเหตุหลกัมาจาก กลุ่มบริษทัฯ ไดจ้าํหน่ายเงินลงทุนชัว่คราวในกองทุนรวม
ตราสารหน้ีออกไปบางส่วนสุทธิประมาณ 245.19 ลา้นบาท  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 กลุ่มบริษทัฯ มีเงินลงทุนชัว่คราว จาํนวน 255.45 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน134.02 ลา้นบาท หรือคิด
เป็นอตัราการเพิ่มข้ึนร้อยละ 110.38 จากส้ินปี 2559 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากกลุ่มบริษทัฯ ไดซ้ื้อเงินลงทุนชัว่คราวในกองทุนรวม
ตราสารหน้ีสุทธิจาํนวน 134.02 ลา้นบาท 

 
ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ 

หน่วย : ล้านบาท 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 

ลูกหนีก้ารค้ากจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ - - - 
เกินกาํหนดชาํระไม่เกิน 3 เดือน 15.20 15.70 15.13 

รวม 15.20 15.70 15.13 

ลูกหนีก้ารค้าบุคคลหรือกจิการอืน่    
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 189.58 224.14 263.26 
เกินกาํหนดชาํระไม่เกิน 3 เดือน 35.32 30.40 15.61 
เกินกาํหนดชาํระมากกวา่ 3 เดือนถึง 6 เดือน 0.01 1.47 0.01 
เกินกาํหนดชาํระมากกวา่ 6 เดือนถึง 12 เดือน 0.77 0.17 0.01 
เกินกาํหนดชาํระมากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป 8.92 3.52 1.47 
รวม 234.61 259.70 280.36 
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 9.86 3.51 1.47 
สุทธิ 224.75 256.19 278.89 
รวมลูกหนีก้ารค้า สุทธิ 239.96 271.88 294.02 

ลูกหนีอ้ืน่    
ลูกหน้ีอ่ืน-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 3.50 5.47 
ลูกหน้ีอ่ืน-กิจการอ่ืน 19.35 10.24 7.96 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สุทธิ                        21.23 5.68 56.97 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้-กิจการอ่ืน - - 2.09 
เงินทดรองจ่าย 9.68 0.18 4.39 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 37.84 3.09 20.95 
รายไดค้า้งรับ 0.14 0.14 28.85 
รวมลูกหนีอ้ืน่ 88.24 22.84 126.68 

รวมลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ สุทธิ 328.20 294.72 420.70 
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ลูกหนีก้ารค้าสุทธิ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 กลุ่มบริษทัฯ มีลูกหน้ีการคา้สุทธิ จาํนวน 294.02 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 22.14 ลา้นบาท หรือคิด
เป็นอตัราการเพิ่มข้ึนร้อยละ 8.14 จากส้ินปี 2560 โดยมีสาเหตุหลกัมาจาก ลูกหน้ีการคา้บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ียงัไม่ถึงกาํหนด
ชาํระจากการขายสินคา้ท่ีเกิดข้ึนในช่วงปลายปี  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 กลุ่มบริษทัฯ มีลูกหน้ีการคา้สุทธิ จาํนวน 271.88 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 31.92 ลา้นบาท หรือคิด
เป็นอตัราการเพิ่มข้ึนร้อยละ 13.30 จากส้ินปี 2559 โดยมีสาเหตุหลกัส่วนใหญ่มาจาก ลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน
เลก็นอ้ย และลกูหน้ีการคา้บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ เน่ืองจากลกูคา้ขอเล่ือนการชาํระ 

ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัฯ แบ่งลูกหน้ีการคา้ออกเป็น 5 กลุ่ม ตามระยะเวลาการรับชาํระหน้ี ไดแ้ก่ 1) ลูกหน้ีท่ียงัไม่ถึงกาํหนด
ชาํระ 2) ลูกหน้ีเกินกาํหนดชาํระไม่เกิน 3 เดือน 3) ลูกหน้ีเกินกาํหนดชาํระระหวา่ง 3-6 เดือน  4) ลกูหน้ีเกินกาํหนดชาํระระหวา่ง 
6-12 เดือน และ 5) ลูกหน้ีเกินกาํหนดชาํระมากกวา่ 12 เดือน โดยขอ้มูลคา้งชาํระของลูกหน้ีการคา้นั้นแสดงไวด้งัตารางดา้นบน 
ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นลกูหน้ีการคา้ปกติท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 

สําหรับนโยบายในการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญกลุ่มบริษทัฯ มีการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเท่ากบัจาํนวนหน้ีท่ี
ประมาณวา่จะเรียกเกบ็ไม่ไดจ้ากลูกหน้ีทั้งหมด โดยการพิจารณาฐานะการเงินปัจจุบนัของลูกหน้ี ซ่ึงจะร่วมกนัประเมินระหวา่ง
ฝ่ายการตลาด และฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัฯ ทั้งน้ี สําหรับลูกหน้ีท่ีเกินกาํหนดชาํระมากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป ณ กลุ่มบริษทัฯ 
ไดมี้การตั้งสาํรองค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญทั้งจาํนวน  

 
ลูกหนีอ้ืน่ 

 ลูกหน้ีอ่ืนสุทธิ ประกอบดว้ย ลูกหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ลูกหน้ีกิจการอ่ืน เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินคา้กิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนัสุทธิ เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้กิจการอ่ืน เงินทดรองจ่ายกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั เงินทดรองจ่าย ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 
ดอกเบ้ียคา้งรับ และรายไดค้า้งรับ โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษทัฯ มีลูกหน้ีอ่ืนจาํนวน 126.68 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 
103.84 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราการเพิ่มข้ึนร้อยละ 454.64 เน่ืองจากเป็นการเพ่ิมข้ึนของ เงินทดรองจ่าย ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 
และรายไดค้า้งรับ เป็นตน้ 

 สาํหรับ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษทัฯ มีลูกหน้ีอ่ืนสุทธิ จาํนวน 22.84 ลา้นบาท ลดลง 65.40 ลา้นบาท หรือ
คิดเป็นอตัราการลดลงร้อยละ 74.12 จากส้ินปี 2559 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากกลุ่มบริษทัฯ ไดรั้บเงินจ่ายค่าหุ้นล่วงหน้าเพ่ิมทุน
ของ RBR และไดรั้บมอบสินคา้สาํหรับเงินจ่ายค่าสินคา้ล่วงหนา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสุทธิเรียบร้อยแลว้  
 
สินค้าคงเหลอื 

 สินคา้คงเหลือของกลุ่มบริษทัฯ แบ่งออกเป็น สินคา้สาํเร็จรูป สินคา้ระหวา่งผลิต วถัตุดิบ เช้ือเพลิง และสินคา้ระหวา่ง
ทาง ในส่วนของสินคา้สาํเร็จรูป ประกอบไปดว้ย หนงัสัตวฟ์อก ของเล่นสัตวเ์ล้ียง เฟอร์นิเจอร์หนงั และเบาะหนงัและช้ินส่วน
หนังสําหรับรถยนต์ สินคา้ระหว่างผลิตซ่ึงเป็นหนังสัตวท่ี์ผ่านกระบวนการทางเคมีไปแลว้บางส่วนเพ่ือให้การเก็บรักษาหนัง
สัตวท์าํไดส้ะดวกและเก็บไดเ้ป็นระยะเวลานาน ในส่วนของวตัถุดิบ ไดแ้ก่ หนังดิบของโคหรือกระบือ หนังชั้นล่าง และเคมี 
สําหรับเช้ือเพลิง ได้แก่ วตัถุดิบเปลือกไม้  และสินค้าระหว่างทาง ประกอบไปด้วยหนังเค็มและเคมี เป็นต้น โดยแสดง
รายละเอียดส่วนประกอบของสินคา้คงเหลือไวต้ามตารางดา้นล่าง 
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หน่วย : ล้านบาท 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 

สินคา้สาํเร็จรูป 
สินคา้ระหวา่งผลิต 
วตัถุดิบ 
เช้ือเพลิง 
สินคา้ระหวา่งทาง 

99.29 
285.98 
93.88 

- 
28.48 

56.31 
319.16 
125.22 

- 
26.00 

35.80 
342.15 
136.56 

8.67 
51.58 

รวมสินค้าคงเหลอืสุทธิ 507.64 526.65 574.76 
 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 กลุ่มบริษทัฯ มีสินคา้คงเหลือสุทธิจาํนวน 574.76 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 48.11 ลา้นบาท หรือคิด
เป็นอตัราการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 9.14 จากส้ินปี 2560 โดยมีสาเหตุหลกัมาจาก การเพ่ิมข้ึนของสินคา้ระหว่างผลิต เน่ืองจากบริษทั
สํารองวตัถุดิบเพ่ือรองรับคาํสั่งซ้ือจากลูกคา้กลุ่มเบาะหนัง และวตัถุดิบเช้ือเพลิงจากการดาํเนินงานของโรงไฟฟ้าชีวมวล  
นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัฯ มีการตั้งสํารองค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้เกิดจากท่ีสินคา้สําเร็จรูปและสินคา้ระหว่างผลิตไม่
เคล่ือนไหวนานเกินกวา่ 1 ปี จาํนวน 58.20 ลา้นบาท 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 กลุ่มบริษทัฯ มีสินคา้คงเหลือจาํนวน 526.65 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 19.01 ลา้นบาท หรือคิดเป็น
อตัราการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.75 จากส้ินปี 2559 โดยมีสาเหตุหลกัมาจาก สินคา้ระหว่างผลิต และวตัถุดิบ ได้แก่ หนังและเคมี 
เพ่ิมข้ึน เน่ืองจากบริษทัไดรั้บคาํสั่งซ้ือจากกลุ่มลูกคา้เบาะหนังและช้ินส่วนรถยนต์เพ่ิมข้ึน  นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัฯ มีการตั้ง
สาํรองค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้เกิดจากท่ีสินคา้สําเร็จรูปและสินคา้ระหวา่งผลิตไม่เคล่ือนไหวนานเกินกวา่ 1 ปี จาํนวน 
50.92 ลา้นบาท 
 
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 

 มูลค่าของท่ีดินแสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรมตามราคาประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระภายนอกไดป้ระมาณการไวแ้ละ
ทบทวนการประเมินทุก ๆ 3 ปี สําหรับอาคารและอุปกรณ์แสดงดว้ยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาและค่าเผื่อการดอ้ยค่า โดยท่ีดิน 
อาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มบริษทัฯ ประกอบไปดว้ย ท่ีดิน อาคาร เคร่ืองจกัร อุปกรณ์และเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้เคร่ืองตกแต่งและ
ติดตั้งสาํนกังาน ยาพาหนะ และสินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้าง เป็นตน้ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 กลุ่มบริษทัฯ มีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิจาํนวน 2,510.53 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 507.80 ลา้น
บาท หรือคิดเป็นอตัราการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 25.36 จากส้ินปี 2560 เน่ืองจาก กลุ่มบริษทัฯ ไดมี้การซ้ือสินทรัพยใ์หม่เขา้มา เช่น 
เคร่ืองจกัรและปรับปรุงอาคารโรงงาน เพ่ือใชส้ําหรับการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ นอกจากน้ี ในระหว่างปี 2561 กลุ่ม
บริษทัฯ ไดว้่าจา้งบริษทั สยาม แอพเพรสซัล แอนด์ เซอร์วิส จาํกดั ประเมินราคาท่ีดินใหม่ โดยใชว้ิธีเปรียบเทียบราคาตลาด 
(Market Approach) ทาํใหมี้ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยสุ์ทธิประมาณ 45.76 ลา้นบาท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 กลุ่มบริษทัฯ มีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิจาํนวน 2,002.73 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 712.20 ลา้น
บาท หรือคิดเป็นอตัราการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 55.19 จากส้ินปี 2559 โดยส่วนใหญ่เป็นสินทรัพยร์ะหว่างก่อสร้างของกลุ่มบริษทัฯ 
เน่ืองจากบริษทัยอ่ยอยูร่ะหวา่งการดาํเนินก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล 

อน่ึง เม่ือตน้ปี 2560 กลุ่มบริษทัฯ ไดท้าํสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดินกบับุคคลธรรมดาในราคา 33.00 ลา้นบาท และไดจ้ดั
ประเภทท่ีดินดงักล่าวเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้ผื่อขายในงบแสดงฐานะการเงินของปี 2560 ต่อมาในปี 2561 บริษทั
ย่อยของกลุ่มบริษทัฯ ไดน้ําท่ีดินยงัมีท่ีดินท่ีไม่ไดใ้ช้ในการดาํเนินงานดงักล่าวจาํนวน 43.22 ลา้นบาท ไปเป็นหลกัประกนั
สัญญาเงินกูย้มืระยะยาวสินเช่ือกบัสถาบนัการเงิน 
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แหล่งทีม่าของเงนิทุน 

หนีสิ้น 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 และ 31 ธนัวาคม 2559 กลุ่มบริษทัฯ มีหน้ีรวมจาํนวน 2,471.86 ลา้นบาท 

2,185.15 ลา้นบาท และ 1,459.92 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 กลุ่มบริษทัฯ มีหน้ีสินรวมเพ่ิมข้ึน 286.71 
ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราการเพิ่มข้ึนร้อยละ 13.21 จากส้ินปี 2560 และ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษทัฯ มีหน้ีสินรวม
เพ่ิมข้ึน  725.23 ล้านบาท  หรือคิดเป็นอัตราการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 49.68 จากส้ินปี  2559 ซ่ึงสามารถจําแนกรายละเอียดการ
เปล่ียนแปลงไดด้งัต่อไปน้ี  

กลุ่มบริษทัฯ มีหน้ีสินหมุนเวียน ณ 31 ธนัวาคม 2561 จาํนวน 994.44 ลา้นบาท ปรับตวัลดลงจาํนวน 644.30 ลา้นบาท 
หรือคิดเป็นอตัราการลดลงร้อยละ 39.32 จากส้ินปี 2560 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการจดัประเภทหุ้นกูเ้ป็นหน้ีสินระยะยาว
เน่ืองจากเม่ือวนัท่ี 23 สิงหาคม 2561 บริษทัไดอ้อกจาํหน่ายหุ้นกูช้นิดระบุช่ือผูถื้อประเภทไม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีหลกัประกนัใน
มูลค่าเสนอขายรวม 337.10 ลา้นบาท (หุน้กู ้337,100 หน่วย มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท)  โดยมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 
5.75 ต่อปี กาํหนดไถ่ถอนเร่ิมต้นทั้ งจาํนวนในวนัท่ี 23 พฤษภาคม พ.ศ.2563 และเม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2561 บริษัทได้
ออกจาํหน่ายหุ้นกู ้ชนิดระบุช่ือผูถื้อประเภทไม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีหลกัประกนัในมูลค่าเสนอขายรวม 294.30 ลา้นบาท (หุ้นกู ้
294,300 หน่วย มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท) โดยมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 5.80 ต่อปี กาํหนดไถ่ถอนเร่ิมตน้ทั้งจาํนวน
ในวนัท่ี 1 กนัยายน พ.ศ.2563 และหากคิดเป็นสัดส่วนหน้ีสินหมุนเวียนต่อสินทรัพยร์วมเท่ากบัร้อยละ 25.12 สาํหรับหน้ีสินไม่
หมุนเวียนจาํนวน 1,477.42 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 931.01 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 170.39 จากส้ินปี 2560 โดยมี
สาเหตุหลกัมาจากหุ้นกู้และเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน สุทธิ และหากคิดเป็นสัดส่วนสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนต่อ
สินทรัพยร์วมเท่ากบัร้อยละ 37.33 

 ณ ส้ินปี 2560 กลุ่มบริษทัฯ มีหน้ีสินหมุนเวียนจาํนวน 1,638.73 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 978.43 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรา
การเพ่ิมข้ึนร้อยละ 148.18 จากส้ินปี 2559 โดยมีสาเหตุหลกัมาจาก ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงกาํหนด
ชาํระภายในหน่ึงปี และส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปีตามลาํดบั และหากคิดเป็นสัดส่วน
หน้ีสินหมุนเวียนต่อสินทรัพยร์วมเท่ากบัร้อยละ 46.13 สาํหรับหน้ีสินไม่หมุนเวียนจาํนวน 546.41 ลา้นบาท ลดลง 253.20 ลา้น
บาท หรือคิดเป็นอตัราการลดลงร้อยละ 31.67 จากส้ินปี 2559 โดยมีสาเหตุมาจากการลดลงของหุ้นกูสุ้ทธิเป็นหลกั และหากคิด
เป็นสัดส่วนสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนต่อสินทรัพยร์วมเท่ากบัร้อยละ 15.38  

 ทั้งน้ี รายละเอียดของหน้ีสินท่ีมีสาระสาํคญัต่อการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ดงัน้ี 
 
เงนิเบิกเกนิบัญชีและเงนิกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษทัฯ มีเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้ นจากสถาบนัการเงินจาํนวน 391.02 
ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 37.61 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราเพิ่มข้ึนร้อยละ 10.64 จากส้ินปี 2560 โดยมีสาเหตุหลกัมาจาก กลุ่มบริษทัฯ 
ไดน้าํส่วนหน่ึงของลกูหน้ีการคา้ไปขายลดใหก้บัธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึงเป็นจาํนวน 113.71 ลา้นบาท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 กลุ่มบริษทัฯ เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินจาํนวน 353.41 ลา้น
บาท เพ่ิมข้ึน 119.53 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราเพิ่มข้ึนร้อยละ 51.17 เน่ืองจาก กลุ่มบริษทัฯ มีเงินกูย้ืมระยะสั้ นจากสถาบัน
การเงินประเภททรัสตรี์ซีทเพ่ิมข้ึนจาํนวน 110.09 ลา้นบาท และเงินกูย้ืมระยะสั้นตามสัญญาขายลดหน้ีเพ่ิมข้ึนอีกจาํนวน 42.35 
ลา้นบาท โดยกลุ่มบริษทัฯ ไดน้าํส่วนหน่ึงของลูกหน้ีการคา้ไปขายลดให้กบัธนาคารพาณชิยแ์ห่งหน่ึงเป็นจาํนวน 141.07 ลา้น
บาท 
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เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษทัฯ มีเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนจาํนวน 417.78 ลา้นบาท ลดลง 79.95 ลา้นบาท 
หรือคิดเป็นอตัราลดลงร้อยละ 16.06 จากส้ินปี 2560 ส่วนใหญ่เป็นเจา้หน้ีการคา้กิจการท่ีอ่ืน เน่ืองจากบริษทัซ้ือวตัถุดิบเพ่ือใช้
ในการผลิตและดาํเนินการจ่ายชาํระเจา้หน้ีท่ีครบกาํหนดชาํระเรียบร้อยแลว้  และหากพิจารณาคิดเป็นสัดส่วนเทียบกบัหน้ีสิน
รวมอยูท่ี่ร้อยละ 16.90 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษทัฯ มีเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนจาํนวน 497.74 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 109.09 ลา้น
บาท หรือคิดเป็นอตัราเพ่ิมข้ึนร้อยละ 28.07 จากส้ินปี 2559 ส่วนใหญ่เป็นเจา้หน้ีการคา้กิจการท่ีอ่ืน เน่ืองจากบริษทัซ้ือวตัถุดิบ
เพ่ิมข้ึนเพ่ือรองรับคาํสั่งซ้ือจากลกูคา้ท่ีเพ่ิมข้ึน  และหากพิจารณาคิดเป็นสัดส่วนเทียบกบัหน้ีสินรวมอยูท่ี่ร้อยละ 22.78 

 หุ้นกู ้ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษทัฯ มียอดคงเหลือของหุ้นกูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี จาํนวน 700.00 
ลา้นบาท ทั้งน้ี บริษทัไดช้าํระหุ้นกูท่ี้ครบกาํหนดชาํระในปีเรียบร้อยแลว้ และในระหวา่งปี 2561 บริษทัไดอ้อกหุน้กูใ้หม่จาํนวน 
631.40 ลา้นบาท เป็นหุน้กูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีหลกัประกนัในมูลค่าเสนอขาย 337.10 ลา้นบาท อตัรา
ดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 5.75 ต่อปี ครบกาํหนดไถ่ถอนเงินตน้ทั้ งจาํนวนในวนัท่ี 23 พฤษภาคม พ.ศ.2563 และมูลค่าเสนอขาย 
294.30 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 5.80 ต่อปี ครบกาํหนดไถ่ถอนเงินตน้ทั้งจาํนวนในวนัท่ี 1 กนัยายน พ.ศ.2563 
 
หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงนิ 

กลุ่มบริษทัฯ มียอดหน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงินสําหรับการจดัหาเคร่ืองจกัร อุปกรณ์ และยานพาหนะเพ่ือใชใ้น
การดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัฯ โดยมีเง่ือนไขการชาํระหน้ีภายใน 3-5ปี ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 กลุ่มบริษทัฯ มีหน้ีสิน
ตามสัญญาเช่าทางการเงินจาํนวน 125.67 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 56.80 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราเพ่ิมข้ึนร้อยละ 82.47 จากส้ินปี 
2560 โดยมีสาเหตุมาจากบริษทัไดส้ั่งซ้ือเคร่ืองจกัรเพ่ือรองรับคาํสั่งจา้งผลิตของผลิตภณัฑ์หนังผืนรวมถึงการปรับปรุงอาคาร
โรงงาน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 กลุ่มบริษทัฯ มีหน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงินจาํนวน 68.87 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 45.59 ลา้น
บาท หรือคิดเป็นอตัราเพ่ิมข้ึนร้อยละ 195.96 จากส้ินปี 2559 โดยมีสาเหตุมาจากการลงทุนเพ่ิมข้ึนของเคร่ืองจกัรในผลิตภณัฑ์
หนงัผนืและผลิตภณัฑเ์บาะรถยนตแ์ละช้ินส่วนหนงั 

 
เงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบันการเงนิ 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินของกลุ่มบริษทัฯ เป็นเงินกูย้ืมเพ่ือนาํไปใชเ้ป็นทุนหมุนเวียนในโครงการผลิต
ไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยแ์ละพลงังานไฟฟ้าจากเช้ือเพลิงชีวมวลเป็นหลกั ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 กลุ่มบริษทัฯ มี
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินจาํนวน 663.45 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 249.69 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราเพ่ิมข้ึนร้อยละ 60.35 
จากส้ินปี 2560 โดยมีสาเหตุหลกัมาจาก BSF3 บริษทัยอ่ยของกลุ่มบริษทัฯ ไดท้าํสัญญากูย้ืมเงินกบัสถาบนัการเงินในประเทศ
แห่งหน่ึงโดยไดรั้บเงินวงเงินกูร้ะยะยาวจาํนวน 200 ลา้นบาท ทั้งน้ี ณ ส้ินปี 2561 ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน
ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปีมีจาํนวน 119.15 ลา้นบาทและเงินกูย้ืมระยะยาวสุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปีมี
จาํนวน 663.45 ลา้นบาท และหากพิจารณาสัดส่วนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัเงินต่อหน้ีสินรวมอยูท่ี่ร้อยละ 31.66 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 กลุ่มบริษทัฯ มีเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินจาํนวน 450.05 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 422.92 
ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราเพิ่มข้ึนร้อยละ 1,558.87 จากส้ินปี 2559 โดยมีสาเหตุมาจาก GP2 ไดท้าํสัญญากูย้ืมเงินกบัสถาบนั
การเงินในประเทศแห่งหน่ึง โดยไดรั้บวงเงินกูร้ะยะยาวจาํนวน 500 ลา้นบาท ทั้งน้ี ณ ส้ินปี 2560 ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจาก 
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สถาบนัการเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปีมีจาํนวน 36.30 ลา้นบาทและเงินกูย้ืมระยะยาวสุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระ
ภายในหน่ึงปีมีจาํนวน 413.76 ลา้นบาท และหากพิจารณาสัดส่วนเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัเงินต่อหน้ีสินรวมอยูท่ี่ร้อยละ 
12.67 
 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 กลุ่มบริษทัฯ มีทุนจดทะเบียน 749.74 ลา้นบาท ประกอบดว้ยหุน้สามญัจาํนวน 749,735,866 
หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท โดยเป็นทุนท่ีออกจาํหน่ายและชาํระแลว้จาํนวน 619,049,963 บาท เป็นหุ้นสามัญจาํนวน 
619,049,963 หุน้ โดยมีมูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 กลุ่มบริษทัฯ มีทุนจดทะเบียน 819.05 ลา้นบาท ประกอบดว้ยหุน้สามญัจาํนวน 819,047,963 
หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท โดยเป็นทุนท่ีออกจาํหน่ายและชาํระแลว้จาํนวน 619,049,963 บาท เป็นหุ้นสามัญจาํนวน 
619,049,963 หุน้ โดยมีมูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท โดยมีรายละเอียการเปล่ียนแปลงทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแลว้ดงัน้ี  

เม่ือเดือนมกราคม 2560 กลุ่มบริษทัฯ ไดรั้บชาํระเงินเพ่ิมเติมสาํหรับการจองซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนจากการออกและเสนอขาย
แก่นกัลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง จาํนวน 35,000,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 4 บาท รวมเป็นจาํนวนเงิน 140,000,000 บาท ดงันั้น มูลค่า
การชาํระสาํหรับการจองซ้ือหุน้เพ่ิมทุนสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 เป็นจาํนวนเงินรวม 228,800,000 
บาท (จาํนวน 57,200,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 4 บาท) ในการน้ีกลุ่มบริษทัฯ มีมูลค่าส่วนเกินมูลค่าหุ้นเป็นจาํนวน 171,600,000 
บาท และเม่ือวนัท่ี 18 มกราคม พ.ศ. 2560 กลุ่มบริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนชาํระแลว้จาก 561,847,963 บาท เป็น 619,047,963 
บาท กบักระทรวงพาณิชยเ์ป็นท่ีเรียบร้อบแลว้ 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2561 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1 ปี 2561 มีมติอนุมติัลดทุนจดทะเบียนจากเดิมทุนจด
ทะเบียน 819,047,963 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 619,047,963 บาท และอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนจากเดิมทุนจดทะเบียน 
619,047,963 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 749,735,866 บาท เพ่ือรองรับการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิ (CWT-W4) 

 
กาํไรสะสม 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษทัฯ มีกาํไรสะสมจาํนวน 204.25 ลา้นบาท และ 150.45 
ลา้นบาท ตามลาํดบั เพ่ิมข้ึนจาํนวน 53.80 ลา้นบาท ทั้งน้ี ในวนัท่ี 26 เมษายน 2561 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1 ปี 2561 มีมติ
อนุมติัจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดสาํหรับผลการดาํเนินงานสาํหรับปี 2560 ในอตัราหุน้ละ 0.0329 บาท ต่อหุ้น รวมเป็นเงินจาํนวน 
20.36 ลา้นบาท โดยกลุ่มบริษทัฯ ไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวเรียบร้อยแลว้ในเดือนพฤษภาคม ปี 2561 

15.3        การวเิคราะห์กระแสเงินสดของกลุ่มบริษัทฯ 

 กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 กลุ่มบริษทัฯ มีกระแสเงินสดใชไ้ปจากกิจกรรมดาํเนินงานจาํนวน 149.24 ลา้นบาท ส่วน
ใหญ่เป็นผลมาจาก กลุ่มบริษทัฯ ไดมี้การจ่ายชาํระคืนเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน และจ่ายชาํระค่าซ้ือสินคา้ เป็นตน้ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 กลุ่มบริษทัฯ มีกระแสเงินสดไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงานจาํนวน 176.09 ลา้นบาท โดยมี
สาเหตุหลกัมาจากกลุ่มบริษทัฯ มีกาํไรก่อนภาษีเงินได ้และเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนเพ่ิมข้ึน 
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 กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 กลุ่มบริษทัฯ มีกระแสเงินสดใชไ้ปจากกิจกรรมลงทุนจาํนวน 131.30 ลา้นบาท ส่วนใหญ่ใช้
ไปในการซ้ือสินทรัพยป์ระเภทเคร่ืองจกัรและปรับปรุงอาคารโรงงาน  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 กลุ่มบริษทัฯ มีกระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนจาํนวน 807.83 ลา้นบาท โดยมีสาเหตุ
หลกัมาจากกลุ่มบริษทัฯ จ่ายชาํระค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวร ไดแ้ก่ เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์รวมถึงอาคารโรงงานสาํหรับโรงงานผลิต
ไฟฟ้าจากเช้ือเพลิงชีวมวล 
 
 กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 กลุ่มบริษทัฯ มีกระแสเงินสดไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงินจาํนวน 258.44 ลา้นบาท ส่วนใหญ่
เป็นผลมาจาก กลุ่มบริษทัฯ มีเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษทัฯ มีกระแสเงินสดไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงินจาํนวน 679.87 ลา้นบาท โดยมี
สาเหตุหลกัมาจากกลุ่มบริษทัฯ มีเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน เงินเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้ นจากสถาบนั
การเงินเพ่ิมข้ึน และออกหุน้สามญัเพ่ิมทุน เป็นตน้ 

 

15.4        การวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงนิทีสํ่าคญั 

15.4.1   อตัราส่วนสภาพคล่อง 

 อตัราส่วนสภาพคล่อง อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงนิสด 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษทัฯ มีอตัราสภาพคล่อง 1.18 เท่า อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว 0.49 เท่า และ
อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสดติดลบ 0.11 เท่า ซ่ึงอตัราส่วนสภาพคล่อง และอตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วเพ่ิมข้ึนจากส้ิน
ปี 2561 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากลูกหน้ีการคา้เพ่ิมข้ึนประมาณร้อยละ 42.75 สาํหรับอตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสดติดลบ
และลดลงจากส้ินปี 2560 เน่ืองจาก กลุ่มบริษทัฯ มีเงินสดสุทธิใชไ้ปจากกิจกรรมดาํเนินงาน ซ่ึงส่วนใหญ่เกิดจากกลุ่มบริษทัฯ 
ไดจ่้ายชาํระเจา้หน้ีการและเจา้หน้ีอ่ืน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษทัฯ มีอตัราสภาพคล่อง 0.77 เท่า อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว 0.39 เท่า และ
อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสดติดลบ 0.15 เท่า ซ่ึงอตัราส่วนสภาพคล่องลดลงจากส้ินปี 2559 เน่ืองจากกลุ่มบริษทัฯ มี
หน้ีสินหมุนเวียนเพ่ิมข้ึนจากการท่ี กลุ่มบริษทัฯ ไดมี้การออกหุ้นกูร้ะยะยาวจาํนวน 700.00 ลา้นบาท สําหรับอตัราส่วนสภาพ
คล่องหมุนเร็ว และอตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสดเพ่ิมข้ึน เน่ืองจาก กลุ่มบริษทัฯ มีการลงทุนในเงินลงทุนชัว่คราว เจา้หน้ี
การคา้และเจา้หน้ีอ่ืนเพ่ิมข้ึน และมีกาํไรก่อนภาษีเงินได ้ทาํให้กลุ่มบริษทัฯ มีกระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน
เพ่ิมข้ึนอยา่งมากเม่ือเทียบกบัส้ินปี 2559 

 อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหนีก้ารค้าและระยะเวลาเกบ็หนีเ้ฉลีย่ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 กลุ่มบริษทัฯ มีอตัราส่วนหมุนเวียนลกูหน้ีการคา้ 6.82 เท่า ส่งผลใหมี้ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉล่ีย 
57 วนั สาํหรับ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 กลุ่มบริษทัฯ มีอตัราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา้ 7.26 เท่า ส่งผลใหมี้ระยะเวลาเกบ็หน้ี
เฉล่ีย 53 วนั และระยะเวลาการเก็บหน้ีเฉล่ียปกติของกลุ่มบริษทัฯ อยูใ่นช่วงประมาณ 45-90 วนั เม่ือพิจารณาอตัราส่วนลูกหน้ี
การคา้ในส้ินปี 2561 ลดลงจากส้ินปี 2560  
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 อตัราส่วนหมุนเวยีนเจ้าหนีก้ารค้าและระยะเวลาชําระหนี ้

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษทัฯ มีอตัราส่วนหมุนเวียนเจา้หน้ีการคา้ 5.77 เท่า ส่งผลให้มีระยะเวลาชาํระหน้ี
เฉล่ีย 62 วนั สาํหรับ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 กลุ่มบริษทัฯ มีอตัราส่วนหมุนเวียนเจา้หน้ีการคา้ 6.19 เท่า ส่งผลให้มีระยะเวลา
ชาํระหน้ีเฉล่ีย 58 วนั และระยะเวลาการชาํระหน้ีเฉล่ียปกติของกลุ่มบริษทัฯ อยูใ่นช่วงประมาณ 15 -120 วนั การท่ีอตัราส่วน
หมุนเวยีนเจา้หน้ีการคา้ลดลงจากส้ินปี 2560 ทาํใหก้ลุ่มบริษทัฯ มีระยะเวลาชาํระหน้ีเฉล่ียสั้นลง 

 อตัราส่วนหมุนเวยีนสินค้าคงเหลอืและระยะเวลาชําระค่าสินค้าคงเหลอื 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษทัฯ มีอตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ 21.73 เท่า ส่งผลให้มีระยะเวลาชาํระค่า
สินคา้คงเหลือเฉล่ีย 17 วนั สําหรับ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษทัฯ มีอตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ 20.45 เท่า 
ส่งผลใหมี้ระยะเวลาชาํระค่าสินคา้คงเหลือเฉล่ีย 18 วนั  

15.4.2   อตัราส่วนแสดงความสามารถในการทาํกาํไร 

 อตัรากาํไรขั้นต้น อตัรากาํไรจากการดําเนินงาน อตัรากาํไรสุทธิ และอตัราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561กลุ่มบริษทัฯมีอตัรากาํไรขั้นตน้อยูท่ี่ร้อยละ 18.53อตัรากาํไรจากการดาํเนินงานอยูท่ี่ร้อยละ 
1.29 อตัรากาํไรสุทธิอยู่ท่ีร้อยละ 3.09 และอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้นอยู่ท่ีร้อยละ 8.77 ซ่ึงอตัรากาํไรขั้นตน้ของกลุ่มบริษทัฯ 
ปรับตวัเพ่ิมข้ึน เน่ืองจาก กาํไรขั้นตน้เพ่ิมข้ึนประมาณร้อยละ 13.16 และอตัรากาํไรสุทธิปรับตวัเพ่ิมข้ึนเลก็นอ้ย จากรายไดจ้าก
การดาํเนินงานเพ่ิมข้ึนประมาณร้อยละ 3.09 สาํหรับอตัราผลตอบแทนของผูถื้อหุ้นเพ่ิมข้ึนจากส้ินปี 2560 เน่ืองจากกลุ่มบริษทัฯ 
มีกาํไรสุทธิท่ีเพ่ิมข้ึนประมาณร้อยละ 15.83 ในขณะท่ีส่วนของผูถื้อหุน้ไม่เปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัสาํคญั 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษทัฯ มีอตัรากาํไรขั้นตน้อยูท่ี่ร้อยละ 16.69 อตัรากาํไรจากการดาํเนินงานอยูท่ี่ร้อย
ละ 4.20 อตัรากาํไรสุทธิอยูท่ี่ร้อยละ 1.98 และอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้นอยูท่ี่ร้อยละ 4.21 ซ่ึงอตัราส่วนแสดงความสามารถใน
การทาํไรทั้ง 4 อตัราส่วนดงักล่าวเพิ่มข้ึนจากส้ินปี 2559 เน่ืองจาก กลุ่มบริษทัฯ มีกาํไรขั้นตน้เพ่ิมข้ึน มีคา้ใชจ่้ายในการขายลดลง 
และมีตน้ทุนทางการเงินลดลง จากส้ินปี 2559 เป็นหลกั  

15.4.3   อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน 

 อตัราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ อตัราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร และอตัราการหมุนของสินทรัพย์ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 กลุ่มบริษทัฯ มีอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วมอยูท่ี่ร้อยละ 1.67 อตัราผลตอบแทนจาก
สินทรัพยถ์าวรอยูท่ี่ร้อยละ 6.72 และอตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยถ์าวรอยูท่ี่  0.54 เท่า อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการ
ดาํเนินงานทั้ง 3 อตัราส่วนเพ่ิมข้ึนจากส้ินปี 2560 เน่ืองจาก กลุ่มบริษทัฯ มีกาํไรสุทธิเพ่ิมข้ึนจากส้ินปี 2560 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 กลุ่มบริษทัฯ มีอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วมอยูท่ี่ร้อยละ 1.74 อตัราผลตอบแทนจาก
สินทรัพยถ์าวรอยูท่ี่ร้อยละ 5.71 และอตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยถ์าวรอยูท่ี่ 0.63 เท่า ซ่ึงอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
รวมปรับตวัเพ่ิมข้ึนเลก็นอ้ย ในขณะท่ีอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวรลดลง เน่ืองจาก กลุ่มบริษทัฯ มีกาํไรสุทธิลดลงจาก
ส้ินปี 2559 
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15.4.4   อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ 

 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น อัตราส่วนความสามารถในการชําระดอกเบี้ย อัตราส่วนความสามารถใน
การชําระภาระผูกพนัตามเกณฑ์เงนิสด และอตัราส่วนหนีสิ้นสุทธิ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 กลุ่มบริษทัฯ มีอตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุ้นอยูท่ี่ 1.66 
เท่า และ 1.60 เท่า ตามลาํดบัและ ณ ส้ินปี 2561 และส้ินปี 2560 กลุ่มบริษทัฯ มีกาํไรสะสมอยูท่ี่ 204.25 ลา้นบาท และ 150.45 
ล้านบาท ตามลาํดับ นอกจากน้ี กลุ่มบริษัทฯ มีอัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบ้ียอยู่ท่ีติดลบ 1.26 เท่า และ 4.66 เท่า 
ตามลาํดบั และมีอตัราส่วนความสามารถชาํระภาระผกูพนัตามเกณฑเ์งินสดอยูท่ี่ติดลบ 0.81 เท่า และ 0.18 เท่า ตามลาํดบั ซ่ึงการ
ลดลงของอตัราส่วนความสามารถในการชาํระดอกเบ้ียและอตัราส่วนความสามารถชาํระภาระผกูพนัตามเกณฑเ์งินสดลดลงจาก
ส้ินปี 2560 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากในปี 2561 กลุ่มบริษทัฯ มีกระแสเงินสดใชไ้ปจากกิจกรรมดาํเนินงานระหว่างปีลดลงเม่ือ
เทียบกบัปีท่ีผา่นมา โดยส่วนใหญ่เป็นการชาํระหน้ีกบัเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน และดอกเบ้ียจ่ายเป็นหลกั 

ทั้งน้ี ตามขอ้กาํหนดสิทธิของหุ้นกุข้องกลุ่มบริษทัฯ ไดก้าํหนดไวว้่าหุ้นกูจ้ะดาํรงอตัราส่วนจาํนวนรวมของหน้ีสิน
เฉพาะท่ีมีภาระดอกเบ้ียจ่ายหรือตกอยูภ่ายใตส่้วนลดหกัดว้ยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต่อจาํนวนรวมของส่วนของผูถื้อ
หุ้นของผูอ้อกหุ้นกู ้(Net Interest-Bearing Debt to Equity Ratio) ณ วนัส้ินงวดของแต่ละไตรมาสหรือ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลา
บญัชี กรณีไตรมาสสุดทา้ยไม่เกิน 3:1 และ ณ 31 ธนัวาคม 2561 อตัราส่วน Net Interest-Bearing Debt to Equity Ratio ท่ีคาํนวณ
ตามนิยามของขอ้กาํหนดสิทธิของหุน้กูข้องบริษทัฯ เท่ากบั 1.26 เท่า ซ่ึงยงัตํ่ากวา่ท่ีระบุไวใ้นขอ้กาํหนดสิทธิ 

15.5        ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคต 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 กลุ่มบริษทัฯ มีภาระผกูพนัภายใตส้ัญญาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานต่างๆ ตามธุรกิจปกติ 
ดงัต่อไปน้ี 

1. สัญญาเช่าโรงงานและเคร่ืองจกัร โดยบริษทัฯ ไดท้าํสัญญาเช่าอาคารโรงานและ สัญญาสัญญาบริหารจดัการดา้น
การเงินภาษีและการจดัการทรัพยสิ์นกบั PALA บริษทัยอ่ย ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ
สัญญาบริหารจดัการดา้นการเงินภาษีและการจดัการทรัพยสิ์น โดยมีภาระผูกพนัภายใน 1 ปี จาํนวน 2.93 ลา้นบาท 
และภาระผกูพนัภายใน 1-3 ปี จาํนวน 2.44 ลา้นบาท 

2. สัญญาซ้ือสินทรัพยแ์ละบริการ ประกอบดว้ยสัญญา Operation and Maintenance Agreement ระหว่าง BSF3 กบับจ.
คอนเนอร์ยี (ไทยแลนด์) โดยมีอายุสัญญา 5 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 2 มกราคม 2561 และสัญญาระหว่าง GP2 กบับจ. แอ
พคอน โอเปอร์เรชัน่ส์ แอนด ์เมนเทนแนนซ์ โดยมีอายสุัญญา 5 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2561 และสัญญาเช่าซ้ือ
เคร่ืองจักรและทรัพยสิ์นอ่ืน โดยมีภาระผูกพนัภายใน 1 ปี จาํนวน 61.67 ลา้นบาท และภาระผูกพนัภายใน 1-3 ปี 
จาํนวน 91.86 ลา้นบาท 

15.6        ปัจจัยและอทิธิพลทีอ่าจมผีลต่อการดาํเนินงานหรือฐานะการเงนิในอนาคต 

 ผลกระทบจากภาวะอุตสาหกรรมรถยนต์ 

เน่ืองจากในปัจจุบนัรายไดข้องกลุ่มบริษทัฯ มากกวา่ร้อยละ 50 มาจากธุรกิจเบาะหนงัสาํหรับรถยนต ์ดงันั้น รายไดใ้น
อนาคตของกลุ่มบริษทัฯ จึงมีอตัราการเติบโตท่ีสัมพนัธ์กบัการเติบโตของธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต ์ทาํให้ในอนาคตผลการ
ดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัฯ อาจไดรั้บผลกระทบและมีอตัราการเติบโตของรายไดล้ดลงหากธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนตมี์อตัรา
การเติบโตท่ีลดลง 
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ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัฯ ไดต้ระหนกัถึงปัจจยัขา้งตน้ จึงไดพ้ยายามดาํเนินนโยบายการทาํธุรกิจใหมี้ความหลากหลายดว้ย
การดาํเนินธุรกิจดว้ยผลิตภณัฑท่ี์หลากหลายในกลุ่มผลิตภณัฑห์นงั ซ่ึงไดแ้ก่ หนงัสัตวฟ์อก เฟอร์นิเจอร์ และของเล่นสัตวเ์ล้ียง 
และขยายการลงทุนเพ่ิมในธุรกิจกลุ่มพลงังาน ไดแ้ก่ ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน เพ่ือเป็นการลดความ
เส่ียงดา้นรายไดข้องกลุ่มบริษทัฯ นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัฯ ยงัวางแผนท่ีจะเพ่ิมสินคา้ในแต่ละกลุ่มผลิตภณัฑใ์หมี้รูปแบบ
หลากหลายเพิ่มข้ึนเพ่ือใหส้ามารถรองรับความตอ้งการของลูกคา้ในแต่ละผลิตภณัฑ ์

 

 ผลกระทบจากผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงนิของบริษัทย่อย 
 จากการท่ีกลุ่มบริษทัฯ ไดใ้หค้วามช่วยเหลือแก่บริษทัยอ่ยทั้งในส่วนของธุรกรรมทางการคา้และการสนบัสนุน
ทางดา้นการเงิน ซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

1. การใหค้วามช่วยเหลือทางดา้นการคา้โดยการวา่จา้งใหบ้ริษทัยอ่ยฟอกหนงัสัตวใ์หก้บับริษทัฯ และเปล่ียนเป็น

การเช่าโรงงาน 

2. การใหค้วามช่วยเหลือทางดา้นการเงิน แบ่งออกเป็น 

2.1 การคํ้าประกนัเงินกูใ้หก้บับริษทัยอ่ยวงเงินรวม 757.15 ลา้นบาท 

2.2 การลงทุนในบริษทั ชยัวฒันา กรีน จาํกดั เพ่ือประกอบธุรกิจลงทุนในกลุ่มพลงังานทดแทน 

ตารางสรุปธุรกรรมทางการค้าและมูลค่าของการให้ความช่วยเหลอืแก่บริษัทย่อย 

ประเภทของรายการ 31 ธันวาคม 2560 
(ล้านบาท) 

31 ธันวาคม 2561 
(ล้านบาท) 

1. ค่าเช่าอาคาร 0.60 0.52 
2. ดอกเบ้ียรับ 45.38 49.85 
3. เงินมดัจาํ 0.10 - 
4. ภาระหน้ีท่ีบริษทัยอ่ยมีกบัสถาบนัการเงิน 455.97 699.24 
5. เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  505.62 530.26 
6. เงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับ 624.64 693.21 
รวม 1,632.31 1,973.08 

ผลกระทบจากการเข้าลงทุนในธุรกจิพลังงานทดแทนตั้งแต่ปี 2559 - 2560 ที่ผ่านมา และผลกระทบต่อการดําเนินงาน
ในอนาคต 

 เน่ืองจาก กลุ่มบริษทัฯ มีการเขา้ลงทุนในธุรกิจพลงังานทดแทนหลายโครงการ ซ่ึงบางโครงการอาจมีความเส่ียงเร่ือง
การเขา้ทาํรายการท่ียงัไม่ไดรั้บอนุมติัในการทาํสัญญาต่างๆ อาทิ โครงการแปลงขยะเป็นพลงังานไฟฟ้าท่ีกลุ่มบริษทัฯไดรั้บ
อนุมติัใหเ้ขา้ทาํรายการลงทุนจากผูถื้อหุน้เรียบร้อยแลว้ แต่โครงการยงัไม่ไดรั้บอนุมติัในการทาํสัญญารับจา้งบริหารจดัการขยะ
ชุมชน และขยะบ่อฝังกลบกบัเทศบาล ซ่ึงเป็นวตัถุดิบสําคญัในการดาํเนินการโรงไฟฟ้าจากเช้ือเพลิง RDF (RDF Power Plant) 
ความเส่ียงจากการก่อสร้างโรงผลิตเช้ือเพลิงพลงังานขยะ และโรงไฟฟ้าจากเช้ือเพลิงพลงังานขยะ ทั้งในเร่ืองของการจดัหาท่ีดิน 
การทาํสัญญาการก่อสร้างและจดัหาเคร่ืองจกัร และอุปกรณ์ (Engineering, Procurement, and Contruction Contract) ความเส่ียง
จากการท่ีกลุ่มบริษทัฯ ยงัไม่ไดล้งนามสัญญาก่อสร้างการดาํเนินการและการดูแลรักษา (Operation & Maintenance Contract) 
ซ่ึงกลุ่มบริษทัฯ ยงัไม่สามารถดาํเนินการไดเ้น่ืองจากตอ้งรอสัญญาจากทางราชการอยา่งเป็นทางการ 
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 รวมทั้งโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล อาจเกิดความเส่ียงจากความเพียงพอของปริมาณเช้ือเพลิงและความผนัผวนของ
ราคาเช้ือเพลิง  ความเส่ียงจากการดาํเนินการและการดูแลรักษา (Operation & Maintenance) ความเส่ียงจากความล่าช้าของ
โครงการโรงไฟฟ้า ความเส่ียงจากการไม่สามารถเร่ิมตน้ซ้ือขายไฟฟ้าไดต้ามท่ีระบุในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า ความเส่ียงจากการจดั
กาแหล่งเงินทุน ความเส่ียงจากความผนัผวนของค่าพลงังานความร้อนจากการเช้ือเพลิงชีวมวล ทาํใหก้ระทบต่อปริมาณการผลิต
กระแสไฟฟ้า ความเส่ียงจากการไม่ไดรั้บสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และ 
ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าโครงการ 

 โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทนต่างๆ ท่ีกลุ่มบริษทัฯ จะเขา้ลงทุน อาจมีความเส่ียงจากการลงทุนท่ีไม่ใช่ธุรกิจหลกั
ของกลุ่มบริษทัฯ ได ้และความเส่ียงจากการท่ีกลุ่มบริษทัฯ จะมีภาระหน้ีสินและดอกเบ้ียจ่ายเพ่ิมสูงข้ึนจากการเขา้ลงทุนใน
โครงการต่างๆ อยา่งไรกต็าม กลุ่มบริษทัฯ ยงัคงกาํหนดแนวทางดาํเนินธุรกิจท่ีใหค้วามสาํคญักบัธุรกิจหลกั เน่ืองจากเป็นธุรกิจ
ท่ีกลุ่มบริษทัฯ มีความเขา้ใจและมีประสบการณ์เป็นอยา่งดี สาํหรับ การลงทุนในธุรกิจใหม่ กลุ่มบริษทัฯ คาดการณ์วา่จะเป็นการ
สร้างโอกาสและผลตอบแทนท่ีดีข้ึนใหก้บักลุ่มบริษทัฯ อีกทั้งยงัเป็นการกระจายความเส่ียงจากธุรกิจหลกัในช่วงท่ีอุตสาหกรรม
เดิมอยูใ่นภาวะชะลอตวัได ้
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เอกสารแนบ 1 

รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ณ สิ้นปี พ.ศ.2561                                                            

ชื่อ – สกลุ / ตาํแหน่ง 
อาย ุ
(ปี) 

คุณวฒุิทางการศึกษาและประวตัิการฝึกอบรม 
สดัส่วนการถือหุน้ 
ในบริษทั (%) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครัว
ระหวา่งผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ  5  ปี  ยอ้นหลงั 

ช่วงเวลา (พ.ศ.) ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกิจ 

1.  นายวีระพล  ไชยธีรัตต ์ 51 - บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (MBA) 19.926 -  2557 - ก.ค.2560  - กรรมการผูจ้ดัการ - บมจ. ชยัวฒันา แทนเนอรี่ กรุ๊ป 
     กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ,     มหาวิทยาลยัรามคาํแหง   ก.พ.2561 - ปัจจุบนั - กรรมการผูจ้ดัการ - บมจ. ชยัวฒันา แทนเนอรี่ กรุ๊ป 
      ประธานกรรมการ  - หลกัสูตรกรรมการDAPสถาบนักรรมการบริษทัไทยปี 2548      
     ไดร้ับแต่งตั้งปี 2561  - หลกัสูตรกรรมการDCPสถาบนักรรมการบริษทัไทยปี 2556      
        
2.  นางวนิดา  สิกขมาน 54 - ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 0.038 ภรรยาของ 8   2557 - ก.ค.2560  - รองกรรมการผูจ้ดัการ - บมจ. ชยัวฒันา แทนเนอรี่ กรุ๊ป 
     กรรมการและรองกรรมการผูจ้ดัการ  Stamford Group of College, Singapore   ก.พ.2560 - ปัจจุบนั - รองกรรมการผูจ้ดัการ - บมจ. ชยัวฒันา แทนเนอรี่ กรุ๊ป 
     ไดร้ับแต่งตั้งปี 2560  - หลกัสูตรกรรมการ DAPสถาบนักรรมการบริษทัไทยปี2549      
        
3.  นางสาวณฏัฐส์ิชา  ภาภคัธนานนัท ์ 52 - บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (MBA) 0.002 -  2557 - ก.ค.2560  - ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ  - บมจ. ชยัวฒันา แทนเนอรี่ กรุ๊ป 
     กรรมการและผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ     มหาวิทยาลยัรามคาํแหง   ก.พ.2560 - ปัจจุบนั - ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ - บมจ. ชยัวฒันา แทนเนอรี่ กรุ๊ป 
     ไดร้ับแต่งตั้งปี 2560  - หลกัสูตรกรรมการ DAPสถาบนักรรมการบริษทัไทยปี2554      
        

4.  นายธีระวฒัน ์ ภู่ไพบูลย ์ 59 - ปริญญาตรีศิลปะศาสตร์บนัฑิต 0.001 - 2557 - ปัจจุบนั - วิทยากรระดบั 7 - การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

     กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ     มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม      ฝ่ายบญัชีและงบประมาณ  

     ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง   - หลกัสูตรกรรมการDAPสถาบนักรรมการบริษทัไทยปี2556      2557 - 2560 - กรรมการตรวจสอบ - บมจ. ชยัวฒันา แทนเนอรี่ กรุ๊ป 
    ไดร้ับแต่งตั้งปี 2561     2561 - ปัจจุบนั - กรรมการตรวจสอบ - บมจ. ชยัวฒันา แทนเนอรี่ กรุ๊ป 
        
5.  นายสุพจน ์ ปานนอ้ย 37 - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ  - - 2557 - ปัจจุบนั - กรรมการบริษทั - บจก. สาํนกังาน เอ.เอม็.ที.ออดิท กรุ๊ป  
     กรรมการอิสระและ     มหาวิทยาลยัรามคาํแหง    - ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน - บจก. เอม็ทีเอส โกลด์  
     ประธานกรรมการตรวจสอบ  - Mini MBE จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   2560 - ปัจจุบนั - ประธานกรรมการตรวจสอบ - บมจ. ชยัวฒันา แทนเนอรี่ กรุ๊ป 
     ไดร้ับแต่งตั้งปี 2560  - Certified Public Accountant (CPA)สภาวิชาชีพบญัชีฯ ปี 2550      
    Pre CIA สมาคมผูต้รวจสอบภายใน      
  - หลกัสูตรกรรมการDAPสถาบนักรรมการบริษทัไทยปี 2558      
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รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท  ณ สิ้นปี พ.ศ.2561 

ชื่อ – สกลุ / ตาํแหน่ง 
อาย ุ
(ปี) 

คุณวฒุิทางการศึกษาและประวตัิการฝึกอบรม 
สดัส่วนการถือหุน้ 
ในบริษทั (%) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ  5  ปี  ยอ้นหลงั 

ช่วงเวลา (พ.ศ.) ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกิจ 

6.  นายชชันนท ์ โสภาจนัทร์ 43 - ปริญญาตรีนิติศาสตร์บณัฑิต  - - 2557 - ปัจจุบนั - หวัหนา้สาํนกักฏหมายชชันนท ์ - สาํนกักฏหมายชชันนท ์แอนด ์
     กรรมการอิสระกรรมการตรวจสอบ  มหาวิทยาลยัรามคาํแหง      แอนด ์แอสโซซิเอทส์   แอสโซซิเอทส์ 
     ไดร้ับแต่งตั้งปี 2560  - หลกัสูตรกรรมการDAPสถาบนักรรมการบริษทัไทยปี 2559    2558 - ก.ค.2560 - กรรมการตรวจสอบ - บมจ. ชยัวฒันา แทนเนอรี่ กรุ๊ป 
ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน     2560 - ปัจจุบนั - กรรมการตรวจสอบ - บมจ. ชยัวฒันา แทนเนอรี่ กรุ๊ป 
     ไดร้ับแต่งตั้งปี 2560        
7.   นางณฐวรรณ์  ไชยธีรัตต ์ 58 - ปวช. (Commerce) 0.003 พี่สาวของ1และ2  2557 - ปัจจุบนั - ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ  - บมจ. ชยัวฒันา แทนเนอรี่ กรุ๊ป 
      ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ    กรุงเทพการบญัชีวทิยาลยั      
     ไดร้ับแต่งตั้งปี 2550        
8 .  นายอนุพงศ ์ สิกขมาน 55 - ประกาศนียบตัรวชิาชีพ 0.036 สามีของ 2 2557 – ปัจจุบนั - ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ - บมจ. ชยัวฒันา แทนเนอรี่ กรุ๊ป 
      ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ    Stamford Group of College, Singapore      
     ไดร้ับแต่งตั้งปี 2550        
9 .  นายธนกร  ชยัวรโสภณ 52 - ปริญญาตรี บริหารศาสตร์บณัฑิต -              - 2557 - ปัจจุบนั - ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ - บมจ. ชยัวฒันา แทนเนอรี่ กรุ๊ป 
      ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ     มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั     - บมจ. ชยัวฒันา แทนเนอรี่ กรุ๊ป 
      ไดร้ับแต่งตั้งปี 2557  - ปริญญาตรี สาขาการบญัชี      
     มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์      
10.  นางสาวสมฤทยั  ไพฑูรยร์ังสฤษดิ์ 46 - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ -              - 2557 - 2560 - ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี - บมจ. ชยัวฒันา แทนเนอรี่ กรุ๊ป 
     ผูจ้ดัการทัว่ไปการเงิน-บญัชี     มหาวิทยาลยัรามคาํแหง   2561 - ปัจจุบนั - ผูจ้ดัการทัว่ไปการเงิน-บญัชี - บมจ. ชยัวฒันา แทนเนอรี่ กรุ๊ป 
     ไดร้ับแต่งตั้งปี 2561  - ปริญญาตรี สาขาการบญัชี      
     มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์      
11 . นางสาววรรณา  ฉนัทกิจโชคไชย 50 - ปริญญาตรีศิลปศาสตร์บณัฑิต -              - 2557 - ปัจจุบนั - ฝ่ายนาํเขา้-ส่งออก - บมจ. ชยัวฒันา แทนเนอรี่ กรุ๊ป 
      เลขานุการบริษทั    มหาวิทยาลยัราชภฏัฉะเชิงเทรา    - เลขานุการบริษทั - บมจ. ชยัวฒันา แทนเนอรี่ กรุ๊ป 
     ไดร้ับแต่งตั้งปี 2555  - หลกัสูตร CSP จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ      
    บริษทัไทย (IOD) ปี 2556       
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ตารางแสดงการดํารงตําแหน่งกรรมการของกลุ่มบริษัทฯ   

รายชื่อบริษัท จํานวน 
บริษัท 

บริษัทแม่ บริษัทย่อย บ.ร่วม 
CWT PALA CWTG CWTGM GP2 CWTX GP1 WM1 BSF3 SKC APCON RBR CNHK 

รายชื่อ กรรมการ 
 100 100 99.998 99.998 79.999 75.009 75.009 49 50.01 5 9.09 25 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 13 10 11 12 
1. นายวรีะพล                 ไชยธีรัตต ์ 11 X / / / / / / / / / /   / 
2. นางวนิดา                    สิกขมาน 2 X / /            
3. นางสาวณฏัฐ์สิชา        ภาภคัธนานนัท ์ 5 X /  / / / /        
4. นายสุพจน์                  ปานนอ้ย 1 /// /             
5. นายธีระวฒัน์              ภู่ไพบูลย ์ 1 // /             
6. นายชชันนท ์              โสภาจนัทร์ 1 // /             
7. นายอนุพงศ ์              สิกขมาน 1   /            
8.  Mr.NAOHKO          TSUKAGOSHI 1              / 
9. Mr.MASAYUKI      HORIE 1              / 
10. Mr.JAMRONG  THATSANASUWAN 1              / 
11. นายวิเศษ                 หาญสวสัดิ์ 1          /     
12. นายเกรียรติศกัดิ์      วงัประเสริฐกลุ 1             /  
13. นายโชติวตั              ดนัธนสาร 1             /  
14. นายนาํชยั                 สกุลฏโ์ชคนาํชยั 1           /    
15. น.ส.รุจิมา                 สกุลฏโ์ชคนาํชยั 1           /    
16. น.ส.ดาริกา                ศรัณเกตุ 1           /    
17. นายเพิ่ม                     เจียรสาํราญ 1            /   
18. นายสุธีร์                    ฉุยฉาย 1            /   
19. นายสุเทพ                  สิงห์มณีสกลุชยั 1            /   

   



 
 

 

ตารางแสดงการดํารงตําแหน่งกรรมการของกลุ่มบริษัทฯ   

รายชื่อบริษัท จํานวน 
บริษัท 

บริษัทแม่ บริษัทย่อย บ.ร่วม 
CWT PALA CWTG CWTGM GP2 CWTX GP1 WM1 BSF3 SKC APCON RBR CNHK 

รายชื่อ กรรมการ 
 100 100 99.998 99.998 79.999 75.009 75.009 49 50.01 5 9.09 25 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 13 10 11 12 
20. นายโสภณ                 สมยัรัฐ             /   
21. นายสักรียา                 ชิตวงศ ์             /   
22. นายชิตพงษ ์               คู่อรุณ             /   
23. นายนิวฒัน์                 ศิริวรรณ             /   

 
หมายเหตุ....(1)  1.     CWT            บริษทั ชยัวฒันา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

    2.     PALA          บริษทั พลาทรัพย ์จาํกดั 
    3.     CWTG         บริษทั ชยัวฒันา กรีน จาํกดั 
    4.     CWTGM      บริษทั ชยัวฒันา กรีน แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 
    5.      GP2               บริษทั กรีน เพาเวอร์ 2 จาํกดั 
    6.      CWTX         บริษทั ชยัวฒันา เอก็พอร์ต จาํกดั 
    7.      GP1       บริษทั กรีน เพาเวอร์ 1 จาํกดั 
    8.      WM1           บริษทั เวสท ์แมนเนจเมน้ท ์1 จาํกดั 
    9.      BSF3           บริษทั บลู โซลาร์ฟาร์ม 3 จาํกดั   (มีอาํนาจควบคุม) 
    10.    APCON บริษทั แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชัน่ จาํกดั 
    11.    RBR บริษทั รักษบ์า้นเรา จาํกดั 
    12.   CNHK          บริษทั เอน็เอชเคสปริง (กมัพชูา) จาํกดั 
    13.   SKC  บริษทั สกลุฏซ์ี อินโนเวชัน่ จาํกดั 
     
  หมายเหตุ....(2)       / = กรรมการบริษทั    X =  กรรมการบริหาร   //  =  กรรมการตรวจสอบ    ///  =  ประธานกรรมการตรวจสอบ  



 

 

หน้าทีค่วามรับผดิชอบของเลขานุการบริษัท 
 

1. เลขานุการของบริษทัจะตอ้งปฎิบติัหนา้ท่ีตามท่ีกาํหนดในมาตรา 89/15   และมาตรา 89/16 ของพระราชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ.2551 ซ่ึงมีผลใชบ้งัคบัในวนัท่ี 31 สิงหาคม 2551 ดว้ยความรับผิดชอบ 
ความระมดัระวงั และความซ่ือสัตยสุ์จริต รวมทั้งตอ้งปฎิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงคข์อ้บงัคบับริษทั มติ
คณะกรรมการ ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ทั้งน้ี หนา้ท่ีตามกฎหมายของเลขานุการบริษทัมีดงัน้ี 

2. จดัทาํและเกบ็รักษาเอกสารดงัต่อไปน้ี 
ก. ทะเบียนกรรมการ 
ข. หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมกรรมการ และรายงานประจาํปีของบริษทั 
ค. หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ และรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ 

3. เกบ็รักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร และจดัส่งสาํเนารายงานการมีส่วนไดเ้สียตาม
มาตรา 89/14 ใหป้ระธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนัทาํการนบัแต่วนัท่ีบริษทั
ไดรั้บรายงานนั้น 

4. ดาํเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด 
5. ใหค้าํแนะนาํและสนบัสนุนงานของคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัขอ้กฎหมาย และระเบียบปฏิบติัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือ

ความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ถกูตอ้งตามกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทัและสอดคลอ้ง 
กบัขอ้พึงปฏิบติัท่ีดี 

 6.      ดูแลใหมี้การดาํเนินการตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี  รวมทั้งติดตามใหน้โยบาย และ 
         ขอ้แนะนาํของคณะกรรมการบริษทัมีผลในการปฏิบติั โดยคาํนึงถึงสิทธิของผูถื้อหุน้และการปฏิบติัท่ีเป็นธรรม 

               ต่อผูถื้อหุน้ 
7.      กาํกบัดูแลใหบ้ริษทั คณะกรรมการและฝ่ายจดัการ ปฏิบติัตามขอ้กฎหมายและระเบียบปฏิบติัต่างๆ 
         ท่ีเก่ียวขอ้งไดแ้ก่ พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั ขอ้บงัคบัและประกาศของตลาดหลกัทรัพย ์
          แห่งประเทศไทย และสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

  8.       ติดต่อส่ือสารกบัผูถื้อหุน้และดูแลผูถื้อหุน้อยา่งเหมาะสม 
        9.       ติดต่อส่ือสารกบัหน่วยงานกาํกบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                            



 

 

 
                       เอกสารแนบ 2 
 

รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบริษัทย่อย  

รายชื่อบริษัท 
จํานวน 
บริษัท 

บริษัทย่อย 

PALA CWTG CWTGM GP2 CWTX GP 1 WM1 BSF3 SKC 

รายชื่อ กรรมการ  1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. นายวรีะพล                 ไชยธีรัตต ์ 9 / / / / / / / / / 
2. นางวนิดา                    สิกขมาน 1 /         
3. นางสาวณฏัฐ์สิชา        ภาภคัธนานนัท ์ 6  / / / /     
4. นายอนุพงศ ์              สิกขมาน 1 /         

   
  หมายเหตุ....(1)  1.     PALA          บริษทั พลาทรัพย ์จาํกดั 
    2.     CWTG         บริษทั ชยัวฒันา กรีน จาํกดั 
    3.     CWTGM      บริษทั ชยัวฒันา กรีน แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 
    4.      GP2               บริษทั กรีน เพาเวอร์ 2 จาํกดั 
    5.      CWTX         บริษทั ชยัวฒันา เอก็พอร์ต จาํกดั  
    6.      GP1       บริษทั กรีน เพาเวอร์ 1 จาํกดั 
    7.      WM1           บริษทั เวสท ์แมนเนจเมน้ท ์1 จาํกดั 

8.      BSF3       บริษทั บล ูโซลาร์ฟาร์ม 3 จาํกดั 
9.      SKC       บริษทั สกลุฏซ์ี อินโนเวชัน่ จาํกดั 

 
     
  หมายเหตุ....(2)       / = กรรมการบริษทั     
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รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน และหวัหนา้งานกาํกบัดูแลการปฎิบติังานของบริษทั 
 
บริษัท สํานักงาน เอ.เอม็.ท.ี ออดทิ กรุ๊ป จํากดั 
 

ช่ือ – สกลุ / ตาํแหน่ง คุณวุฒิทางการศึกษา 
ประสบการณ์การทาํงาน 

และการฝึกอบรมทีเ่กีย่วข้อง 

นายสมชาย อนิทรพทิักษ์ 
CAE 

ปริญญาตรี สาขาการบญัชี (Accounting) 
มหาวทิยาลยัราชมงคลพระนคร 
 

Tools and Techniques for the Audit 
Manager ปี 2555 
สมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศ
ไทย 
 

Certified Professional Internal Audit of 
Thailand (CPIAT 29/2556) 
สมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศ
ไทย 
 

ISO27001 Lead Auditor Course ปี 2558 
บริษทั เอสจีเอส (ประเทศไทย) จาํกดั 

 

ปัจจุบัน 
ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน  
บริษทั ที.เค.แอคเคาน์ต้ิง โซลูชัน่ จาํกดั  
 

ประสบการณ์ในการตรวจสอบภายใน 

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ  (ปี 2552 - 2557)  
บริษทั กลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จาํกดั 
 

ประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงิน 
หัวหน้างานตรวจสอบ (ปี 2547 – 2552) 
บริษทั สาํนกังาน เอ เอม็ ซี จาํกดั  
 

นางทัศนีย์ สอนเพช็ร ปริญญาตรี สาขาตรวจสอบบญัชี (Audit) 
มหาวทิยาลยัราชมงคลกรุงเทพ 
 

Certified Professional Internal Audit of 
Thailand (CPIAT 48/2559) 
สมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศ
ไทย 
 

ปัจจุบัน 
ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน   
บริษทั ที.เค.แอคเคาน์ต้ิง โซลูชัน่ จาํกดั  
 

ประสบการณ์ในการตรวจสอบภายใน 
ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ  (ปี 2555 - 2557)  
บริษทั อาซีฟา จาํกดั 
 

หัวหน้างานตรวจสอบ (ปี 2547 – 2554) 
บริษทั เอส.เค.แอคเคาน์แตน้ท ์จาํกดั  
 

 
 

 



 

 

 
 
หน้าทีค่วามรับผดิชอบของหัวหน้างานกาํกบัดูแลการปฎบิัติงาน 

- สนบัสนุนนโยบายและวตัถุประสงคข์ององคก์รและผูบ้ริหารระดบัสูงในการทาํใหม้ัน่ใจวา่จะมีการกาํกบัการปฏิบติั
อยา่งเพียงพอ 

- นาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์และประเมินเสนอผูบ้ริหารในการเพิ่มประสิทธิภาพในการกาํกบัการปฏิบติัตาม
กฎเกณฑแ์ละทาํใหผู้บ้ริหารไดรั้บรู้ขอ้มูลอยา่งเพียงพอเก่ียงกบัสถานะของความเส่ียงดา้นCompliance Risk 

- ใหค้วามรู้ ทาํใหบุ้คลากรไดเ้รียนรู้ในประเดน็ของการปฏิบติัตามกฎเกณฑ ์
- จดัตั้งหน่วยงานกลางเป็นเหมือนศนูยก์ลางท่ีทาํหนา้ท่ีตอบปัญหาและขอ้ขอ้งใจเก่ียวกบัความเส่ียงในการปฏิบติัตาม

กฎเกณฑ ์
- จดัทาํแนวพึงปฏิบติัและคู่มือเพ่ือใหบุ้คลากรในกิจการสามารถปฏิบติัตามเกณฑไ์ดอยา่งเหมาะสม และปรับปรุงแนว

พึงปฏิบติัและคู่มือใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ 
- การคน้หา ระบุ วดัและประเมินความเส่ียงดา้นปฏิบติัตามกฎเกณฑ์เพ่ือให้ไดข้อ้มูลความเส่ียงล่วงหน้า และสามารถ

เตรียมความพร้อมขององค์กรและบุคลากรในการตอบโตก้บัเหตุการณ์ความเส่ียงดา้นปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ไดอ้ยา่ง
ทนัท่วงที 

- รวบรวมขอ้มูลปัญหาดา้นการปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ โดยเฉพาะขอ้ร้องเรียนของลูกคา้ ความเห็นของหน่วยงานท่ีกาํกบั
มาพฒันาปรับปรุงมาตรการในการกาํกบัเพ่ิมเติม 

ความเช่ือมโยงระหวา่งงานกาํกบัดูแลการปฎิบติังานกบังานตรวจสอบภายใน 

(1)  ผูต้รวจสอบภายในตอ้งนาํเอางานการตรวจสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัตาม
กฎเกณฑ์ เช่นเดียวกบัการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน โดยใช้ฐานความเส่ียง (Risk-Based).ในการสุ่มตรวจและทาํ
แผนงานตรวจสอบหน่วยงานกาํกบัดูแลการปฎิบติังาน รวมทั้งทดสอบมาตรการกาํกบัท่ีหน่วยงานกาํกบัดูแลการปฎิบติังาน ใช้
อยูว่า่มีการใชจ้ริงและใชไ้ดผ้ล 

(2)  หน่วยงานกาํกบัดูแลการปฎิบติังาน จึงตอ้งแยกออกจากการดูแลและรับผิดชอบของฝ่ายงานตรวจสอบภายใน เพ่ือให้ผู ้
ตรวจสอบภายในสามารถทาํหนา้ท่ีตรวจสอบอยา่งมีอิสระได ้
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รายละเอยีดเกีย่วกบัรายการประเมนิราคาทรัพย์สิน 
 
สินทรัพยถ์าวรหลกัของบริษทัและบริษทัยอ่ย ตามงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ประกอบดว้ย 
 
ประเภท / ลกัษณะทรัพย์สิน ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ มูลค่า ภาระผูกพนั 

1.  ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน เป็นเจา้ของ 788.58 ลา้นบาท  
ติดจาํนองรวมมูลค่า 1,625.48 ลา้นบาท 

 
2.  อาคาร  และส่ิงปลกูสร้าง เป็นเจา้ของ 265.98 ลา้นบาท 
3.  เคร่ืองจกัร และอุปกรณ์ เป็นเจา้ของ 1,409.20 ลา้นบาท 

รวม  2,463.76 ลา้นบาท 
 
 
 



แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของค่าตอบแทนทีจ่่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี 
รอบปีบัญชีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561 

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) 

รายการท่ี ช่ือบริษทัผูจ่้าย ช่ือผูส้อบบญัชี ค่าสอบบญัชี
1 บมจ.ชยัวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป นายสุรชยั    ด าเนินวงศ ์ 2,100,000.- 
2 บริษทั พลาทรัพย ์จ ากดั นายสุรชยั    ด าเนินวงศ ์ 155,000.- 
3 บริษทั ชยัวฒันา ทริม จ ากดั นายสุรชยั    ด าเนินวงศ ์ 36,000.- 
4 บริษทั ชยัวฒันา เอก็พอร์ต จ ากดั นายสุรชยั    ด าเนินวงศ ์ 113,000.- 
5 บริษทั ชยัวฒันา กรีน จ ากดั นายสุรชยั    ด าเนินวงศ ์ 900,000.- 
6 บริษทั กรีน เพาเวอร์ 1 จ ากดั นายสุรชยั    ด าเนินวงศ ์ 113,000.- 
7 บริษทั ชยัวฒันา กรีน แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั นายสุรชยั    ด าเนินวงศ ์ 225,000.- 
8 บริษทั กรีน เพาเวอร์ 2 จ ากดั นายสุรชยั    ด าเนินวงศ ์ 600,000.- 
9 บริษทั เวสท ์แมนเนจเมน้ท ์1 จ ากดั นายสุรชยั    ด าเนินวงศ ์ 113,000.- 
10 บริษทั บลูโซลาร์ ฟาร์ม 3 จ ากดั นายสุรชยั    ด าเนินวงศ ์ 425,000.- 
11 บริษทั สกลุฏซี์ อินโนเวชัน่ จ ากดั นายสุรชยั    ด าเนินวงศ ์ 480,000.- 
12 NHK SPRING (CAMBODIA) CO.,LTD. นายสุรชยั    ด าเนินวงศ ์ 400,000.- 

รวมค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี 5,660,000.- 

ค่าบริการอ่ืน (non-audit fee) 

ราย
การ
ท่ี 

ช่ือบริษทั 
ผูจ่้าย 

ประเภทของ 
งานบริการอ่ืน 

(non-audit 
service) 

ผูใ้หบ้ริการ 

ค่าตอบแทนของงานบริการอ่ืน 

ส่วนท่ีจ่ายไปใน 
ระหวา่งปีบญัชี 

ส่วนท่ีจะตอ้ง 
จ่ายในอนาคต 

1 บมจ.ชยัวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป ค่าเดินทาง บ.อาร์เอสเอม็ ออดิท เซอร์วสิเซส 
(ประเทศไทย) 

231,708.- 106,077.- 

2 บริษทั พลาทรัพย ์จ ากดั ค่าเดินทาง บ.อาร์เอสเอม็ ออดิท เซอร์วสิเซส 
(ประเทศไทย) 

6,000.- 2,000.- 

3 บริษทั ชยัวฒันา ทริม จ ากดั ค่าเดินทาง บ.อาร์เอสเอม็ ออดิท เซอร์วสิเซส 
(ประเทศไทย) 

- - 

4 บริษทั ชยัวฒันา เอก็พอร์ต จ ากดั ค่าเดินทาง บ.อาร์เอสเอม็ ออดิท เซอร์วสิเซส 
(ประเทศไทย) 

4,320.- 2,348.- 

5 บริษทั ชยัวฒันา กรีน จ ากดั ค่าเดินทาง บ.อาร์เอสเอม็ ออดิท เซอร์วสิเซส 
(ประเทศไทย) 

7,525.- 2,500.- 
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ค่าบริการอ่ืน (non-audit fee) 

ราย
การ
ท่ี 

ช่ือบริษทั 
ผูจ่้าย 

ประเภทของ 
งานบริการอ่ืน 

(non-audit 
service) 

ผูใ้หบ้ริการ 

ค่าตอบแทนของงานบริการอ่ืน 

ส่วนท่ีจ่ายไปใน 
ระหวา่งปีบญัชี 

ส่วนท่ีจะตอ้ง 
จ่ายในอนาคต 

6 บริษทั กรีน เพาเวอร์ 1  จ ากดั ค่าเดินทาง บ.อาร์เอสเอม็ ออดิท เซอร์วสิเซส 
(ประเทศไทย) 

4,330.- 2,000.- 

7 บริษทั ชยัวฒันา กรีน แมนเนจเมน้ท ์
จ ากดั 

ค่าเดินทาง บ.อาร์เอสเอม็ ออดิท เซอร์วสิเซส 
(ประเทศไทย) 

6,495.- 3,000.- 

8 บริษทั กรีน เพาเวอร์ 2 จ ากดั ค่าเดินทาง บ.อาร์เอสเอม็ ออดิท เซอร์วสิเซส 
(ประเทศไทย) 

10,200.- 9,200.- 

9 บริษทั เวสท ์แมนเนจเมน้ท ์1 จ ากดั ค่าเดินทาง อาร์เอสเอม็ ออดิท เซอร์วสิเซส 
(ประเทศไทย) 

4,370.- 2,100.- 

10 บริษทั บลูโซลาร์ ฟาร์ม 3 จ ากดั ค่าเดินทาง บ.อาร์เอสเอม็ ออดิท เซอร์วสิเซส 
(ประเทศไทย) 

7,580.- 4,887.- 

11 บริษทั สกลุฏซี์ อินโนเวชัน่ จ ากดั ค่าเดินทาง บ.อาร์เอสเอม็ ออดิท เซอร์วสิเซส 
(ประเทศไทย) 

14,925.- 13,557.- 

12 NHK SPRING (CAMBODIA) CO.,LTD. ค่าเดินทาง บ.อาร์เอสเอม็ ออดิท เซอร์วสิเซส 
(ประเทศไทย) 

- - 

รวมค่าตอบแทนส าหรับงานบริการอ่ืน (non-audit fee) 297,453.- 147,669.- 

ข้อมูลข้างต้น 
ถูกตอ้งครบถว้นแลว้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ขอยนืยนัวา่ไม่มีขอ้มูลการใหบ้ริการอ่ืนท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยจ่ายใหข้า้พเจา้ ส านกังาน 

สอบบญัชีท่ีขา้พเจา้สงักดั และบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัขา้พเจา้และส านกังานสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้สงักดั ท่ีขา้พเจา้ทราบและ 
ไม่มีการเปิดเผยไวข้า้งตน้ไม่ถูกตอ้ง 

ไม่ครบถว้น กล่าวคือ..........................................................................................................เม่ือปรับปรุงขอ้มูลขา้งตน้ (ถา้มี)แลว้ 
  ขา้พเจา้ขอยืนยนัวา่ขอ้มูลทั้งหมดในแบบฟอร์มน้ีแสดงค่าตอบแทนสอบบญัชีและค่าบริการอ่ืนท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยจ่ายให้ขา้พเจา้ 
ส านกังานสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้สงักดัและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัขา้พเจา้และส านกังานสอบบญัชีดงักล่าว ท่ีถูกตอ้งครบถว้น 

    

   บ.อาร์เอสเอม็ ออดิท เซอร์วสิเซส (ประเทศไทย)         
  ผูส้อบบญัชีของ บมจ.ชยัวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป และบริษทัยอ่ย 

ลงช่ือ ....................................................... 
 (นายสุรชยั  ด าเนินวงศ)์ 



บริษทั ชัยวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
และบริษทัย่อย 
 
งบการเงนิ 
วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561



 

    

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอ  ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการของ บริษัท ชัยวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)  
 
 
 
 
 

ความเห็นอย่างมเีงื่อนไขต่องบการเงินรวม 
 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัของบริษทั ชยัวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
(กลุ่มบริษทั) และของเฉพาะบริษทั ชยัวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดง
ฐานะการเงินเฉพาะบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะบริษทั  
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะบริษทั และงบกระแสเงินสดรวม
และงบกระแสเงินสดเฉพาะบริษัทสําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและหมายเหตุประกอบ 
งบการเงินเฉพาะบริษทั รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั  
 

ขา้พเจา้เห็นว่า ยกเวน้ผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากเร่ืองท่ีกล่าวไวใ้นวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขต่องบการเงินรวม  
งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะบริษัทของบริษทั ชัยวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และ 
บริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และผลการดาํเนินงานรวมและผลการดาํเนินงานเฉพาะบริษทั และกระแสเงินสดรวมและ
กระแสเงินสดเฉพาะบริษทัสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถกูตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมเีงื่อนไขต่องบการเงินรวม 
 

ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 13 งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 ไดร้วมเงินลงทุนในบริษทัร่วมตาม
วธีิส่วนไดเ้สีย จาํนวน 6.31 ลา้นบาท มีส่วนแบ่งผลขาดทุนของเงินลงทุนในบริษทัร่วม และผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินสาํหรับปีส้ินสุด
วนัเดียวกนั จาํนวน 5.10 ลา้นบาท และ จาํนวน 0.13 ลา้นบาท ตามลาํดบั งบการเงินดงักล่าวจดัทาํข้ึนโดยอาศยัขอ้มูลทางการเงินท่ีจดัทาํ
ข้ึนโดยฝ่ายบริหารของบริษทัร่วม ซ่ึงยงัไม่ไดมี้การตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี เน่ืองจากฝ่ายบริหารของบริษทัร่วมดงักล่าวไม่สามารถ
จดัเตรียมงบการเงินให้มีการตรวจสอบไดแ้ลว้เสร็จภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด อีกทั้งบริษทัร่วมไม่อยู่ในอาํนาจการควบคุมของฝ่าย
บริหารของบริษทั 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นส่วนของความรับผิดชอบของ
ผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทั
ตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน 
และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ี
ขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขต่องบการเงินของขา้พเจา้  
 



 

    

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ  
 
เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยสําคัญท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทสําหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นําเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหาก
สาํหรับเร่ืองเหล่าน้ี 
 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตามความรับผิดชอบท่ีไดก้ล่าวไวใ้นส่วนของความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงาน
ของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมความรับผิดชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหล่าน้ีดว้ย การปฏิบติังานของขา้พเจา้ไดร้วมวิธีการตรวจสอบท่ีออกแบบมาเพ่ือ
ตอบสนองต่อการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของ
ขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมวธีิการตรวจสอบสาํหรับเร่ืองเหล่าน้ีดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินโดยรวม 
 
เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ พร้อมวธีิการตรวจสอบสาํหรับแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 
 
การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 บริษทัมีเงินลงทุนในบริษทัร่วมแสดงราคาทุนในงบการเงินเฉพาะจาํนวน 6.31 ลา้นบาท (สุทธิจากค่าเผื่อ 
การดอ้ยค่าจาํนวน 24.77 ลา้นบาท) คิดเป็นร้อยละ 0.20 ของสินทรัพยร์วม และเงินลงทุนในบริษทัย่อยในงบการเงินเฉพาะ จาํนวน 
506.36 ลา้นบาท (สุทธิจากค่าเผื่อการดอ้ยค่า จาํนวน 23.90 ลา้นบาท) คิดเป็นร้อยละ 16.30 ของสินทรัพยร์วม เน่ืองจากบริษทัดงักล่าวมี
ผลการดาํเนินงานขาดทุนอยา่งต่อเน่ือง สถานการณ์ดงักล่าวจึงเป็นขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าของเงินลงทุน บริษทัจึงมีการทดสอบการดอ้ย
ค่าของเงินลงทุนดงักล่าวโดยผลทดสอบผูบ้ริหารเช่ือมัน่วา่ ค่าเผือ่การดอ้ยค่าเงินลงทุนบนัทึกไวอ้ยา่งเพียงพอแลว้  
 
เน่ืองจากการพิจารณาเก่ียวกบัการดอ้ยค่าของเงินลงทุนข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจและขอ้สมมติฐานท่ีสําคญัท่ีผูบ้ริหารของบริษทันาํมาใชใ้น
การประมาณค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน ดงันั้นเร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ คือ การแสดงมูลค่าของเงินลงทุนในบริษทัร่วมและ
บริษทัยอ่ยและค่าเผื่อการดอ้ยค่าว่าเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ทั้งน้ีนโยบายการบญัชีสําหรับเงินลงทุน การดอ้ยค่า 
และรายละเอียดสาํหรับเงินลงทุนในบริษทัร่วมและบริษทัยอ่ย ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 13 ขอ้ 14 ขอ้ 4.7 และ
ขอ้ 4.22 ตามลาํดบั 
 
ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบหลกัฐานประกอบการพิจารณาของผูบ้ริหารเก่ียวกบัขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัร่วมและบริษทัยอ่ย 
ประเมินความเหมาะสมของวิธีการประเมินมูลค่าและขอ้สมมติท่ีสาํคญัท่ีผูบ้ริหารของบริษทันาํมาใชใ้นประมาณค่าเผื่อการดอ้ยค่าของ
เงินลงทุนดงักล่าว 
 



 

    

 
ค่าเผ่ือการลดลงของมลูค่าสินค้าคงเหลือ 
 
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 10 บริษทัมีสินคา้คงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บแลว้แต่ราคาใด
จะตํ่ากว่า ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 จาํนวน 574.76 ล้านบาทในงบแสดงฐานะการเงินรวมและจาํนวน 565.94 ล้านบาทใน 
งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริษทั ขา้พเจา้ให้ความสาํคญักบัการพิจารณาค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ เน่ืองจากตอ้งอาศยั
ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารค่อนขา้งมากในการพิจารณาจาํนวนค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือท่ีเหมาะสมสําหรับสินคา้ลา้สมยั และ
สินคา้ท่ีคา้งนาน  
 
ขา้พเจา้ไดป้ระเมินเก่ียวกบัความเหมาะสมของสมมติฐานท่ีผูบ้ริหารใชใ้นการคาํนวณค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้ โดยเขา้ร่วมสังเกตการณ์
ตรวจนับสินคา้คงเหลือประจาํปีเพ่ือระบุสินคา้ท่ีเคล่ือนไหวชา้และลา้สมยั ทดสอบรายงานสินคา้คงเหลือคา้งนาน วิเคราะห์ปริมาณ
สินคา้ท่ีคงเหลือและการเคล่ือนไหวของสินคา้เพ่ือระบุสินคา้ท่ีคา้งนานหรือสินคา้ท่ีไม่มีการเคล่ือนไหว วิเคราะห์เปรียบเทียบจาํนวน
เงินสุทธิท่ีบริษทัไดรั้บจากการขายสินคา้ภายหลงัวนัท่ีในงบการเงินกบัราคาทุนของสินคา้คงเหลือ และพิจารณาความเหมาะสมของการ
ตั้งคา่เผือ่การลดมูลค่าของสินคา้ 
 
ข้อมูลและเหตุการณ์ทีเ่น้น 
 
ขา้พเจา้ขอให้สังเกตตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 14 เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2561 บริษทัไดเ้ขา้ลงทุนโดยซ้ือหุ้น
จากผูถื้อหุ้นเดิมในสัดส่วนร้อยละ 50.01 ของบริษทั สกุลฎ์ซี อินโนเวชัน่ จาํกดั โดยมีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท (หุ้นสามญั 10,000 
หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) ซ่ึงการเขา้ลงทุนดงักล่าวทาํให้กลุ่มบริษทัมีอาํนาจควบคุมจึงไดน้าํงบการเงินของบริษทัยอ่ยน้ีมารวมไวใ้น 
งบการเงินรวม ปัจจุบนั บริษทัอยูใ่นระหวา่งการดาํเนินการให้มีการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมา  
ณ วนัท่ีซ้ือกิจการ โดยการวดัมูลค่าน้ีส่วนใหญ่มีความเก่ียวขอ้งกบัการระบุและวดัมูลค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน กระบวนการวดัมูลค่าน้ีจะ
ถูกดาํเนินการให้แลว้เสร็จภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวนัท่ีซ้ือกิจการตามท่ีกาํหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3 
(ปรับปรุง 2560) เร่ือง การรวมธุรกิจ และในระหวา่งช่วงระยะเวลาในการวดัมูลค่ากลุ่มบริษทัจะทาํการปรับปรุงยอ้นหลงัประมาณการท่ี
เคยรับรู้ไว ้ณ วนัท่ีซ้ือ เม่ือไดรั้บขอ้มูลทางบญัชีท่ีสมบูรณ์เพ่ือรายงานในงบการเงิน ทั้งน้ี ขา้พเจา้มิไดแ้สดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขต่อ
กรณีน้ีแต่อยา่งใด 
 
เร่ืองอืน่ 
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ของบริษทั ชยัวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จาํกดั 
(มหาชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพาะของบริษทั ชยัวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบตรวจสอบโดย
ผูส้อบบญัชีอ่ืนในสาํนกังานเดียวกนักบัขา้พเจา้ ซ่ึงไดแ้สดงความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไขตามรายงานลงวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2561  
 



 

    

 
ข้อมูลอืน่ 
 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ย ขอ้มูลซ่ึงรวมอยูใ่นรายงานประจาํปีของกลุ่มบริษทั แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน
และรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรายงานประจาํปีของกลุ่มบริษทันั้น ซ่ึงคาดวา่รายงานประจาํปีจะถกูจดัเตรียมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีใน
รายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 
 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน 
 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัคือ การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มูล
อ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระสําคญักบังบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั หรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
หรือปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ 
 

เม่ือขา้พเจา้ไดอ้่านรายงานประจาํปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้งส่ือสารเร่ือง
ดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลเพื่อใหผู้มี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลดาํเนินการแกไ้ขขอ้มูลท่ีเหมาะสมต่อไป  
 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มหีน้าทีใ่นการกาํกบัดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 

ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทเหล่าน้ีโดยถูกต้องตามท่ีควร 
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็นเพ่ือให้สามารถจดัทาํ 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริต
หรือขอ้ผดิพลาด 
 

ในการจัดทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการ
ดาํเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกับการดาํเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสําหรับการ
ดาํเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้ 
 

ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทั  
 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 

การตรวจสอบของขา้พเจ้ามีวตัถุประสงค์เพ่ือให้ไดค้วามเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
โดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอ
รายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็น
การรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญั
ท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคญัเม่ือคาดการณ์ได้อย่าง



 

    

สมเหตุสมผลวา่รายการท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี   
 
ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพตลอด
การตรวจสอบการปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง  
 

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั  
ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้นและได้
หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการ
สมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูลการแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการ
แทรกแซงการควบคุมภายใน  

 

• ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ 
แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั  

 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและการเปิดเผย
ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัทาํข้ึนโดยผูบ้ริหาร 

 

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหาร และจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ี
ไดรั้บ สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัสาํคญัต่อ
ความสามารถของกลุ่มบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้ง
กล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั หรือถา้การ
เปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึง
วนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรกต็าม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุการ
ดาํเนินงานต่อเน่ือง  

 

• ประเมินการนําเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่า 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั แสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีทาํใหมี้การนาํเสนอขอ้มูลโดยถกูตอ้งตามท่ีควร 

 

• ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายใน
กลุ่มบริษทัเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั ขา้พเจา้รับผดิชอบต่อขอ้กาํหนดแนวทางการควบคุมดูแล
และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลเก่ียวกบัขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นมีนยัสําคญั 
ท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัสาํคญัในระบบการควบคุมภายในซ่ึงขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้  
 



 

    

 
ขา้พเจา้ไดใ้ห้คาํรับรองแก่ผูมี้หน้าท่ีในการกาํกบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นอิสระและ 
ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการกาํกบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้ งหมด ตลอดจนเร่ืองอ่ืน ซ่ึงขา้พเจา้เช่ือว่ามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอก    
อาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พ่ือป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
 
จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัสําคญัมากท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะบริษทัในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของ
ผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าวหรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้
พิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้ เพราะการกระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุผลว่าจะมี
ผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว 
 

 
สุรชยั ดาํเนินวงศ ์
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 4721 
บริษทั อาร์เอสเอม็ ออดิท เซอร์วสิเซส (ประเทศไทย) จาํกดั 
 
กรุงเทพมหานคร 
27 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 



บริษัท ชัยวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31  ธันวาคม พ.ศ. 2561

หมายเหตุ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 63,881,930           86,194,388           21,107,107           58,086,809           

เงินลงทุนชัว่คราว 6 230,634                255,449,701         201,694                255,421,058         

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนัระยะสั้น 7 5,848,199             -                       -                       -                       

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน  สุทธิ 8 420,699,848         294,715,632         322,107,688         279,644,202         

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งรับแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั สุทธิ 9 -                        -                       51,695,579           624,637,808         

ส่วนของเงินใหกู้ย้มืระยะยาวและดอกเบ้ียคา้งรับแก่

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีกาํหนดรับชาํระภายในหน่ึงปี 9 -                        -                       33,279,652           -                       

สินคา้คงเหลือ สุทธิ 10 574,760,381         526,651,467         565,937,980         526,651,467         

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 11 104,114,906         92,654,690           7,832,662             6,268,580             

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขาย 12 -                        975,000                -                       975,000                

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,169,535,898      1,256,640,878      1,002,162,362      1,751,684,924      

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนัระยะยาว 7 7,773,171             12,421,727           7,773,171             7,312,105             

เงินลงทุนในบริษทัร่วม สุทธิ 13 6,313,502             11,546,574           6,313,502             31,083,855           

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย สุทธิ 14 -                        -                       506,361,158         470,073,782         

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน สุทธิ 15 135,911,200         135,140,000         1,321,200             550,000                

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวและดอกเบ้ียคา้งรับแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั สุทธิ 9 -                        -                       641,515,431         -                       

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ 16 2,510,528,020      2,002,725,210      926,748,045         819,571,765         

ท่ีดินท่ีไม่ไดใ้ชด้าํเนินงาน 17 43,225,000           43,225,000           -                       -                       

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สุทธิ 18 13,536,062           9,331,351             13,494,758           9,305,695             

สิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า สุทธิ 19 64,036,097           67,112,870           -                       -                       

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 9 และ 20 7,272,402             14,386,053           1,346,043             2,208,483             

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 2,788,595,454      2,295,888,785      2,104,873,308      1,340,105,685      

รวมสินทรัพย์ 3,958,131,352      3,552,529,663      3,107,035,670      3,091,790,609      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

หน้า 7

(หน่วย : บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท



บริษัท ชัยวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31  ธันวาคม พ.ศ. 2561

หมายเหตุ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 21 391,019,120         353,411,299         339,019,120         353,411,299         

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 22 417,784,082         497,737,566         321,245,964         453,184,570         

ส่วนของหุน้กูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 23 -                        700,000,000         -                       700,000,000         

ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระ

ภายในหน่ึงปี 24 33,301,518           16,036,056           26,313,329           16,036,056           

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 25 119,152,745         36,296,000           32,344,745           -                       

ส่วนของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระ

ภายในหน่ึงปี 27 153,202                -                       153,202                -                       

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 26 33,025,291           35,251,646           28,277,833           27,074,386           

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 994,435,958         1,638,732,567      747,354,193         1,549,706,311      

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

หุน้กู ้สุทธิ 23 631,400,000         -                       631,400,000         -                       

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน สุทธิ 24 92,367,962           52,831,431           74,356,150           52,831,431           

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน สุทธิ 25 663,448,398         413,755,503         57,121,813           -                       

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานระยะยาว สุทธิ 27 29,330,866           28,100,608           26,104,817           25,318,010           

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 16 56,135,661           46,984,396           53,503,295           46,984,396           

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 4,741,000             4,741,000             741,000                1,641,000             

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 1,477,423,887      546,412,938         843,227,075         126,774,837         

รวมหนีสิ้น 2,471,859,845      2,185,145,505      1,590,581,268      1,676,481,148      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

หน้า 8

(หน่วย : บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท



บริษัท ชัยวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31  ธันวาคม พ.ศ. 2561

หมายเหตุ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 29

ทุนจดทะเบียน

หุน้สามญั 749,735,866 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท

(พ.ศ. 2560 : หุน้สามญั 819,047,963 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท)           749,735,866          819,047,963          749,735,866          819,047,963

ทุนท่ีออกจาํหน่ายและชาํระแลว้

หุน้สามญั 619,047,963 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท           619,047,963          619,047,963          619,047,963          619,047,963

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั           334,777,490          334,777,490          334,777,490          334,777,490

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 31             27,245,957            21,235,906            27,245,957            21,235,906

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร           177,001,922          129,211,589          321,369,809          252,310,519

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้           224,364,355          187,886,469          214,013,183          187,937,583

รวมส่วนของบริษัทใหญ่        1,382,437,687       1,292,159,417       1,516,454,402       1,415,309,461

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 15           103,833,820            75,224,741 -                       -                       

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น        1,486,271,507       1,367,384,158       1,516,454,402       1,415,309,461

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น        3,958,131,352       3,552,529,663       3,107,035,670       3,091,790,609

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

หน้า 9

(หน่วย : บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท



บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

หมายเหตุ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

รายไดจ้ากการขายและบริการ 9           1,947,137,971           1,910,085,720           1,678,818,430           1,809,435,125
ตน้ทุนขายและบริการ 9          (1,586,359,562)          (1,591,272,986)          (1,404,810,760)          (1,521,639,704)
กําไรข้ันต้น              360,778,409              318,812,734              274,007,670              287,795,421
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน                  5 ,586,345                24 ,777,981                  5 ,586,345                24 ,445,013
กาํไร (ขาดทุน) จากการขายสินทรัพย์                     593 ,088                   (238,651)                     593 ,088                   (497,579)
กาํไรจากการขายสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พื่อขาย 12                32 ,025,000                              -                  32 ,025,000                              -   
รายไดอ่ื้น 9 และ 28                37 ,599,623                49 ,572,320                86 ,474,033                81 ,077,116
โอนกลบั(ขาดทุน)จากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 14                              -                                -                                -                  17 ,855,265
โอนกลบั(ขาดทุน)จากการดอ้ยค่าเงินลงทุนระยะยาว                              -                   (4,000,000)                              -                                -   
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัร่วม 13                              -                                -                 (24,770,353)                              -   
ค่าใชจ่้ายในการขาย 9               (65,009,467)               (89,502,270)               (56,628,019)               (80,148,101)
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 9             (151,761,143)             (130,883,032)             (103,872,418)               (93,390,003)
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 9               (19,726,793)               (18,224,533)               (17,526,793)               (18,224,533)
ขาดทุนจากการชาํระบญัชีของบริษทัยอ่ย 14                              -                                -                   (3,097,066)                              -   
ส่วนแบ่งขาดทุนจากการลงทุนในบริษทัร่วม 13                 (5,105,894)                 (7,825,625)                              -                                -   
ตน้ทุนทางการเงิน 9               (99,092,948)               (53,567,965)               (65,342,252)               (52,774,684)
กําไรก่อนภาษีเงินได้                95 ,886,220                88 ,920,959              127,449,235              166,137,915
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 33               (33,310,511)               (34,897,505)               (32,018,578)               (30,839,471)
กําไรสุทธิสําหรับปี                62 ,575,709                54 ,023,454                95 ,430,657              135,298,444

หน้า 10

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

หมายเหตุ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
รายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 13                   (127,178)                 (1,565,686)                              -                                -   
                  (127,178)                 (1,565,686)                              -                                -   

รายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ขาดทุนการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั                              -                   (5,046,036)                              -                   (5,046,036)
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน 16                36 ,605,064                              -                  26 ,075,600                              -   

               36 ,605,064                 (5,046,036)                26 ,075,600                 (5,046,036)
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี                99 ,053,595                47 ,411,732              121,506,257              130,252,408

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่                74 ,161,700                52 ,832,633                95 ,430,657              135,298,444
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 14               (11,585,991)                  1 ,190,821                              -                                -   

กําไรสุทธิสําหรับปี                62 ,575,709                54 ,023,454                95 ,430,657              135,298,444

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่              110,639,586                46 ,220,911              121,506,257              130,252,408
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 14               (11,585,991)                  1 ,190,821                              -                                -   

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี                99 ,053,595                47 ,411,732              121,506,257              130,252,408

กําไรต่อหุ้น 34

ขั้นพื้นฐาน                           0 .12                           0 .09                           0 .15                           0 .22

หน้า 11

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท



บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ทุนเรือนหุ้น รวมส่วนของ

ที่ออกและ ส่วนเกนิ เงินรับล่วงหน้า จัดสรรแล้ว - ส่วนเกนิทุนจาก ผลต่างจากการ ผู้ถือหุ้นของ ส่วนได้เสีย

หมายเหตุ ชําระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ ค่าหุ้น สํารองตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จัดสรร การตีราคาที่ดิน แปลงค่างบการเงิน บริษัทใหญ่ ที่ไม่มีอาํนาจควบคุม รวม

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 561,847,963               163,177,490           88,800,000                  14 ,470,984         108,549,084         187,937,583               1 ,514,572       1,126,297,676                74 ,033,920       1,200,331,596

เพิ่มทุน 29           57,200,000         171,600,000                         -                                  -                           -                           -                             -            228,800,000                               -            228,800,000

เงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้ สุทธิ 29                         -                           -           (88,800,000)                                -                           -                           -                             -            (88,800,000)                               -            (88,800,000)

สาํรองตามกฎหมาย 31                         -                           -                           -                      6 ,764,922           (6,764,922)                         -                             -                            -                                 -                            -   

เงินปันผลจ่าย 32                         -                           -                           -                                  -           (20,359,170)                         -                             -            (20,359,170)                               -            (20,359,170)

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี                         -                           -                           -                                  -             47,786,597                         -                (1,565,686)            46,220,911                  1 ,190,821            47,411,732

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560         619,047,963         334,777,490                         -                    21 ,235,906         129,211,589         187,937,583                   (51,114)       1,292,159,417                75 ,224,741       1,367,384,158

การชาํระบญัชีบริษทัยอ่ย                         -                           -                           -                                  -                           -                           -                             -                            -                   (9,839,873)            (9,839,873)

ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมเพิ่มขึ้น                         -                           -                           -                                  -                           -                           -                             -                            -                  50 ,034,943            50,034,943

สาํรองตามกฎหมาย 31                         -                           -                           -                      6 ,010,051           (6,010,051)                         -                             -                            -                                 -                            -   

เงินปันผลจ่าย 32                         -                           -                           -                                  -           (20,361,316)                         -                             -            (20,361,316)                               -            (20,361,316)

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี                         -                           -                           -                                  -             74,161,700           36,605,064                 (127,178)          110,639,586               (11,585,991)            99,053,595

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 619,047,963       334,777,490                               -   27,245,957                177,001,922       224,542,647       (178,292)               1,382,437,687     103,833,820             1,486,271,507     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หน้า 12

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม

กาํไรสะสม  องค์ประกอบอืน่ของส่วนของผู้ถือหุ้น



บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น

สําหรับปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

องค์ประกอบอืน่

ทุนเรือนหุ้น ของส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทีอ่อกและ ส่วนเกนิ เงนิรับล่วงหน้า จัดสรรแล้ว -  ส่วนเกนิทุนจาก

หมายเหตุ ชําระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ ค่าหุ้น สํารองตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร การตรีาคาทีด่ิน รวม

ยอดคงเหลอื ณ วันที ่1 มกราคม พ.ศ. 2560 561,847,963          163,177,490          88,800,000            14,470,984                149,182,203          187,937,583              1,165,416,223       

เพิ่มทุน 29 57,200,000            171,600,000          -                         -                             -                         -                             228,800,000          

เงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้ สุทธิ 29 -                         -                         (88,800,000)          -                             -                         -                             (88,800,000)          

สาํรองตามกฎหมาย 31 -                         -                         -                         6,764,922                  (6,764,922)            -                             -                         

เงินปันผลจ่าย 32 -                         -                         -                         -                                        (20,359,170) -                             (20,359,170)          

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี -                         -                         -                         -                             130,252,408          -                             130,252,408          

ยอดคงเหลอื ณ วันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 619,047,963          334,777,490          -                         21,235,906                252,310,519          187,937,583              1,415,309,461       

สาํรองตามกฎหมาย 31 -                         -                         -                                            6,010,051              (6,010,051) -                             -                         

เงินปันผลจ่าย 32 -                         -                         -                         -                                        (20,361,316) -                                        (20,361,316)

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี -                         -                         -                         -                                          95,430,657 26,075,600                          121,506,257

ยอดคงเหลอื ณ วันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 619,047,963          334,777,490          -                         27,245,957                321,369,809          214,013,183              1,516,454,402       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หน้า 13

(หน่วย : บาท)

งบการเงนิเฉพาะบริษัท

กาํไรสะสม



บริษทั ชัยวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรก่อนภาษเีงินได้ 95,886,220                88,920,959                127,449,235              166,137,915              
ปรับกระทบกําไร (ขาดทุน) สุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดําเนินงาน

   ก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นดําเนินงาน

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 88,986,372                44,341,835                42,243,808                33,230,216                
ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (กลบัรายการ) (1,339,023)                 439,465                     (1,339,023)                 439,465                     
ตดัจาํหน่ายภาษีเงินไดถู้กหกั ณ จ่าย -                             1,510,565                  -                             1,510,565                  
ตดัจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 350,742                     -                             350,742                     27,655                       
ประมาณการสาํรองการรับคืนสินคา้ 2,337,002                  -                             2,337,002                  -                             
(กลบัรายการ)ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินคา้ 7,276,197                  10,231,294                7,276,197                  10,231,294                
กาํไรจากการขายสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้ผ่ือขาย (32,025,000)               -                             (32,025,000)               -                             
กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ (2,109)                        (2,491)                        (1,812)                        (2,154)                        
กาํไรจากการขายและเช่ากลบัคืนรอตดับญัชี (1,089,242)                 -                             (1,089,242)                 -                             
กาํไรจากการขายเงินลงทุนระยะยาว -                             (11,211,681)               -                             (11,211,681)               
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าในเงินลงทุนระยะยาว -                             4,000,000                  -                             -                             
ส่วนแบ่งขาดทุนจากการลงทุนในบริษทัร่วม 5,105,894                  7,825,625                  -                             -                             
โอนกลบัขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                             -                             -                             (17,855,265)               
ขาดทุนจากการชาํระบญัชีของบริษทัยอ่ย -                             -                             3,097,066                  -                             
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัร่วม -                             -                             24,770,353                -                             
(กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร (593,088)                    238,650                     (593,088)                    248,724                     
กาํไรจากการประนอมหน้ี -                             (9,863,262)                 -                             -                             
สิทธ์ิในการขายไฟฟ้าตดัจาํหน่าย 3,076,773                  -                             -                             -                             
สาํรองผลประโยชน์พนกังานระยะยาว 3,211,068                  4,685,190                  2,767,617                  1,902,592                  
(กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนจริง (2,906,022)                 (4,538,774)                 (2,906,022)                 (4,538,773)                 
เงินปันผลรับ (1,707,800)                 (2,622,500)                 (80,000)                      (50,000)                      
ดอกเบ้ียรับ (302,484)                    (651,512)                    (49,992,844)               (45,857,926)               
ดอกเบ้ียจ่าย 99,092,948                53,567,965                65,342,251                52,774,684                

กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นดําเนินงาน 265,358,448              186,871,328              187,607,240              186,987,311              

สินทรัพย์ดําเนินงาน (เพิ่มขึน้) ลดลง

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (127,014,922)             (24,306,165)               (43,494,192)               (25,668,774)               
สินคา้คงเหลือ (55,385,111)               (29,246,126)               (46,562,710)               (61,614,405)               
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (7,479,250)                 25,113,782                2,416,883                  806,498                     
ลูกหน้ีอ่ืนบริษทัยอ่ย -                             -                             -                             3,373,000                  
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 7,113,650                  (7,326,032)                 862,440                     -                             

หนีสิ้นดําเนินงานเพิ่มขึน้ (ลดลง)

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (92,516,619)               114,192,796              (143,435,803)             101,989,984              
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 10,607                       (19,430,887)               1,218,849                  948,532                     
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน -                             4,000,000                  (900,000)                    -                             

เงินสดรับ(จ่าย)จากการดําเนินงาน (9,913,197)                 249,868,696              (42,287,293)               206,822,146              
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนกังาน (1,827,608)                 (1,190,340)                 (1,827,608)                 (1,190,340)                 
จ่ายดอกเบ้ีย (97,716,694)               (53,396,533)               (65,663,518)               (52,603,251)               
จ่ายภาษีเงินได้ (39,781,786)               (19,192,774)               (36,268,292)               (15,001,904)               

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน (149,239,285)             176,089,049              (146,046,711)             138,026,651              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
หน้า 14

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั



บริษทั ชัยวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

รับดอกเบ้ีย 302,484                     651,512                     32,590,713                45,339,291                
รับเงินปันผล 1,707,800                  2,622,500                  80,000                       50,000                       
เงินสดคืนส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (9,839,873)                 -                             -                             -                             
เงินลงทุนชัว่คราวลดลง(เพ่ิมข้ึน) 255,221,176              (134,019,590)             255,221,175              (134,012,658)             
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนัลดลง(เพ่ิมข้ึน) (1,199,643)                 24,869,769                (461,066)                    (21,609)                      
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งรับแก่บริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน -                             (11,088,100)               155,904,461              
เงินสดรับจากการขายสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย 33,000,000                81,366,430                33,000,000                -                             
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวและดอกเบ้ียคา้งรับจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                             -                             (138,000,000)             -                             
รับคืนเงินใหกู้ย้ืมระยะยาวและดอกเบ้ียคา้งรับจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                             -                             64,637,377                -                             
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษทัยอ่ย -                             -                             (50,260,050)               (333,218,440)             
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษทัอ่ืน -                             (33,500,000)               -                             81,366,430                
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนบริษทัยอ่ย -                             -                             -                             70,000,000                
เงินสดรับจากการชาํระบญัชีบริษทัยอ่ย -                             -                             10,875,608                -                             
เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถ์าวร 45,382,690                1,001,179                  45,382,690                2,533,130                  
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยถ์าวร (501,618,676)             (747,966,099)             (92,792,594)               (85,416,933)               
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (4,372,581)                 (2,849,050)                 (4,341,581)                 (2,849,050)                 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมเพ่ิมข้ึน 50,034,943                -                             -                             -                             

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (131,381,680)             (807,823,349)             144,844,172              (200,325,378)             

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

จ่ายเงินปันผล (20,361,316)               (20,359,171)               (20,361,316)               (20,359,170)               
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 39,314,719                123,103,561              (12,685,281)               -                             
ออกหุน้กู ้ 631,400,000              -                             631,400,000              -                             
จ่ายชาํระคืนหุน้กู ้ (700,000,000)             -                             (700,000,000)             -                             
รับเงินกูย้ืมจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                             14,468,794                -                             -                             
จ่ายชาํระหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (23,647,179)               (10,126,756)               (23,463,249)               (10,126,756)               
กูย้ืมเงินกูร้ะยะยาวจากสถาบนัการเงิน 396,175,600              455,974,400              100,000,000              -                             
จ่ายชาํระเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (63,439,442)               (17,267,332)               (10,533,442)               -                             
จ่ายเงินค่าธรรมเนียมในการกูย้ืมเงิน (1,000,000)                 (5,922,897)                 -                             -                             
ออกหุน้สามญัเพ่ิม -                             140,000,000              -                             140,000,000              

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 258,442,382              679,870,599              (35,643,288)               109,514,074              

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ (22,178,583)               48,136,299                (36,845,827)               47,215,347                
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 86,194,388                38,058,089                58,086,809                10,871,462                
ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (133,875)                    -                             (133,875)                    -                             
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 63,881,930                86,194,388                21,107,107                58,086,809                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
หน้า 15

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั



บริษทั ชัยวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

รายการท่ีไม่ใช่เงินสดประกอบดว้ย

1) รายการสินทรัพยท่ี์เพ่ิมข้ึนจากการทาํสญัญาเช่าการเงิน 81,791,759                52,372,359                56,607,829                52,372,359                

2) รายการสินทรัพยท่ี์เพ่ิมข้ึนจากเจา้หน้ีค่าซ้ือทรัพยสิ์น 12,594,891                -                             12,412,991                -                             

3) รายการทรัพยสิ์น-ท่ีดินเพ่ิมข้ึนจากการประเมินมูลค่าใหม่ 45,756,330                -                             32,594,500                -                             

4) รายการเงินลงทุนระยะยาวอ่ืนท่ีเพ่ิมข้ึนจากเจา้หน้ีอ่ืน 771,200                     -                             771,200                     -                             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
หน้า 16

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั



บริษัท ชัยวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท 
วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
 

หน้า 17 

1. ข้อมูลทัว่ไป 
 

1.1 ข้อมูลบริษัท 
 

บริษทั ชยัวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัมหาชนจาํกดั ซ่ึงจดทะเบียนจดัตั้งมีภูมิลาํเนา 
ในประเทศไทย และไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีท่ีอยูต่ามท่ีจดทะเบียนไว ้ดงัน้ี 

 

ตั้ งอยู่เลขที่ 176/1, 1480 หมู่ที่ 1 เขตอุตสาหกรรมฟอกหนงั (ก.ม.30) ถนนสุขุมวิท ตาํบลทา้ยบา้น อาํเภอเมือง 
จงัหวดัสมุทรปราการ 10280 

 

บริษทัเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเพ่ือวตัถุประสงค์ในการรายงานขอ้มูลจึงรวมเรียก
บริษทัและบริษทัยอ่ยวา่ “กลุ่มบริษทั” 

 

กลุ่มบริษทัไดป้ระกอบธุรกิจหลกั 3 กลุ่มธุรกิจ คือ 
 

- กลุ่มผลิตภณัฑห์นงั  :  ฟอกหนงั เบาะรถยนต ์ของเล่นสุนขัและเฟอร์นิเจอร์ 
- กลุ่มพลงังาน  :  ส่งออกช้ินไมส้ับ ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน (กลุ่มบริษทัไม่มีรายได้

จากการส่งออกช้ินไมส้ับ สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561) 
- กลุ่มออกแบบและจดัจาํหน่ายยานพาหนะ : ออกแบบและจดัจาํหน่ายเรือและรถโดยสารขนาดเลก็ท่ีผลิตดว้ยอลมิูเนียม  

 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัน้ีไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการของบริษทัเพ่ือให้เผยแพร่เม่ือวนัท่ี 27 
กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 

 

2. เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงนิ 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัไดจ้ดัทาํข้ึนตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปภายใตพ้ระราชบญัญติัการบญัชี 
พ.ศ. 2543 ซ่ึงหมายถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีกาํหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และ
ขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการจดัทาํและนาํเสนอรายงานทางการเงิน
ภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชเ้กณฑ์ราคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอย่างอ่ืนใน
นโยบายการบญัชี 

 

การจดัทาํงบการเงินให้สอดคลอ้งกบัหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย กาํหนดให้ฝ่ายบริหารประมาณการ
และกาํหนดสมมติฐานท่ีเก่ียวข้องอันจะมีผลต่อตัวเลขของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน รวมทั้ งการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกับ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน ณ วนัท่ีในงบการเงิน และขอ้มูลรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในรอบระยะเวลาท่ีเสนองบการเงิน
ดงักล่าว ตวัเลขท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากตวัเลขประมาณการ ถึงแมว้า่ฝ่ายบริหารไดจ้ดัทาํตวัเลขประมาณการข้ึนจาก
ความเขา้ใจในเหตุการณ์และส่ิงท่ีไดก้ระทาํไปในปัจจุบนัอยา่งดีท่ีสุดแลว้ 
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งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัฉบบัภาษาองักฤษจดัทาํข้ึนจากงบการเงินตามกฎหมายท่ีเป็นภาษาไทย ในกรณี 
ท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกนัใหใ้ชง้บการเงินตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 

 

งบการเงินรวมน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 ของบริษทั 
ชยัวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และงบการเงินของบริษทัยอ่ย ดงัต่อไปน้ี 

 

  อตัราร้อยละการถือหุ้น จัดตั้งขึน้ใน 
ช่ือบริษัท ลกัษณะธุรกจิ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 ประเทศ 

   

บริษทั พลาทรัพย ์จาํกดั ใหเ้ช่าอสังหาริมทรัพย ์ 100 100 ไทย 
บริษทั ชยัวฒันา ทริม จาํกดั* ผลิตเบาะรถยนต ์ - 52.50 ไทย 
บริษทั ชยัวฒันา กรีน จาํกดั** ลงทุนในธุรกิจพลงังาน 100 100 ไทย 
บริษทั สกลุฎซี์ อินโนเวชัน่ จาํกดั ออกแบบและจาํหน่าย

ยานพาหนะ 
50.01 - ไทย 

 

*บริษทัยอ่ยไดช้าํระบญัชีแลว้เสร็จเม่ือวนัท่ี 10 เมษายน พ.ศ.2561 
 

**โครงสร้างของบริษทัยอ่ยท่ีถือหุน้ผา่นบริษทั ชยัวฒันา กรีน จาํกดั ไดอ้ธิบายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 14 
 

***บริษทัไดเ้ขา้ซ้ือบริษทัยอ่ยเม่ือวนัท่ี 3 เมษายน พ.ศ.2561 
 

2.1      กลุ่มบริษทัมีอาํนาจในการควบคุมเหนือบริษทัดงักล่าว ทั้งน้ีกลุ่มบริษทัพิจารณาอาํนาจในการควบคุมตามเกณฑ์ท่ีได้
เปิดเผยไวใ้นนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 

 

2.2 ยอดคงคา้งและรายการคา้ระหวา่งกนัท่ีมีสาระสาํคญัระหวา่งบริษทัและบริษทัยอ่ยไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้ 
 

2.3 ยอดเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในบญัชีของบริษทัไดต้ดักบัส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ยแลว้  
 

2.4 ผลการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ยไดร้วมอยูใ่นงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีเขา้ซ้ือหุ้นหรือไม่รวมอยูใ่นงบการเงินรวมตั้งแต่
วนัท่ีขายหุน้ 

 

2.5 งบการเงินรวมจดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีเดียวกนัสําหรับรายการบญัชีท่ีเหมือนกนัหรือเหตุการณ์ทางบญัชีท่ี
คลา้ยคลึงกนั 
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3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานรายงานทางการเงนิที่ยงัไม่ได้ใช้ 
 

3.1 การปฏิบัตติามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ในระหว่างปี 
 

ในระหวา่งปี พ.ศ. 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) และ
ฉบบัใหม่รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้
มีข้ึนเพ่ือใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยคาํ
และคาํศพัท์ การตีความและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

 

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจ่ะมผีลบังคบัในอนาคต 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ท่ีเก่ียวกับการดาํเนินงานของกลุ่มบริษัท ซ่ึงคาดว่าจะมี
ผลกระทบท่ีมีสาระสาํคญัต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ เม่ือนาํมาถือปฏิบติัเป็นคร้ังแรก มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดังกล่าวกาํหนดให้ถือปฏิบัติกบังบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 
มกราคม ในปีดงัต่อไปน้ี  

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง มผีลบังคับใช้ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7* การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 2563 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9* เคร่ืองมือทางการเงิน 2563 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 รายไดจ้ากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ 2562 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32* การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 2563 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 19* การชาํระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 2563 

 

* มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน  
 

(ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายไดจ้ากสัญญาท่ีทาํกบัลกูคา้ 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ให้หลกัการโดยรวมในการรับรู้รายได ้ทั้งจาํนวนเงินและช่วงเวลาท่ี
รับรู้ โดยรายไดจ้ะรับรู้เม่ือ (หรือ ณ ขณะท่ี) กิจการส่งมอบการควบคุมสินคา้หรือบริการให้แก่ลูกคา้ดว้ยมูลค่าของ
รายไดท่ี้กิจการคาดวา่จะไดรั้บ 

 

กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ จากการถือปฏิบติัตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 15 เป็นคร้ังแรก ซ่ึงไม่มีผลกระทบท่ีมีสาระสําคญัต่องบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการในงวดท่ีถือปฏิบติั 
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(ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงิน 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่าน้ีให้ขอ้กาํหนดเก่ียวกบันิยามสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน
ตลอดจนการรับรู้ การวดัมูลค่า การดอ้ยค่าและการตดัรายการ รวมถึงหลกัการบญัชีของอนุพนัธ์และการบญัชีป้องกนั
ความเส่ียง ขณะน้ีผูบ้ริหารกาํลงัพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินเป็นคร้ังแรกต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

4. สรุปนโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 
 

นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัซ่ึงใชใ้นการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัมีดงัต่อไปน้ี 
 

4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 
 

รายไดจ้ากการขายรับรู้เม่ือส่งมอบสินคา้และลกูคา้ยอมรับสินคา้นั้น  
 

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าจะรับรู้ตามจาํนวนหน่วยวดัท่ีส่งดว้ยอตัราท่ีกาํหนดไว ้
 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการรับรู้ในงวดเดียวกบัท่ีการใหบ้ริการเสร็จส้ินลงและตามเกณฑค์งคา้ง 
 

รายไดค้่าเช่าบนัทึกเป็นรายไดต้ามวธีิเส้นตรงตามงวดระยะเวลาท่ีระบุในสัญญาเช่า 
 

รายไดอ่ื้นและค่าใชจ่้ายบนัทึกตามเกณฑค์งคา้ง 
 

4.2 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดในมือและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง  
ซ่ึงถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวนัท่ีไดม้าและไม่มีขอ้จาํกดัในการเบิกใช ้และเงินเบิกเกิน
บญัชีจะแสดงไวใ้นส่วนของหน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืนในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริษทั 
 

4.3 เงนิลงทุนช่ัวคราว 
 

การจดัประเภทข้ึนอยูก่บัจุดมุ่งหมายขณะลงทุน ฝ่ายบริหารจะเป็นผูก้าํหนดการจดัประเภทท่ีเหมาะสมสาํหรับเงินลงทุน  
ณ เวลาลงทุนและทบทวนการจดัประเภทเป็นระยะ 
 

เงินลงทุนชัว่คราว เป็นเงินลงทุนในกองทุนรวมตราสารหน้ี ซ่ึงรับรู้มูลค่าเร่ิมแรกดว้ยราคาทุน ซ่ึงหมายถึงมูลค่ายติุธรรม
ของส่ิงตอบแทนท่ีให้ไปเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงเงินลงทุนนั้นรวมทั้งค่าใชจ่้ายในการทาํรายการ และวดัมูลค่าในเวลาต่อมาดว้ย
มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในกองทุนรวม อา้งอิงจากมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ (NAV) ณ วนัท่ีส้ินรอบ
ระยะเวลารายงาน ซ่ึงคาํนวณและเผยแพร่โดยผูจ้ดัการกองทุนผูอ้อกตราสารนั้น รายการกาํไรและขาดทุนทั้งท่ีเกิดข้ึนจริง
และยงัไม่เกิดข้ึนจริงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนชัว่คราวแสดงไวใ้นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
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4.4 ลูกหนีก้ารค้าและค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ 
 

ลูกหน้ีการคา้แสดงตามมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ กลุ่มบริษทับนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญโดยประมาณข้ึนจากจาํนวนหน้ีท่ี
อาจเรียกเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได ้โดยพิจารณาจากประสบการณ์ในการเก็บเงินและตามสถานะปัจจุบนัของลูกหน้ีคงคา้ง 
ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน หน้ีสูญจะถกูตดัจาํหน่ายเม่ือไม่สามารถเรียกเกบ็เงินได ้
 

4.5 สินค้าคงหลอื    
 

สินคา้คงเหลือแสดงตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่ ราคาทุนของสินคา้คาํนวณดงัน้ี 
 

สินคา้สาํเร็จรูปและสินคา้ระหวา่งผลิต คาํนวณโดยวธีิถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั 
 

วตัถุดิบหนงั วตัถุดิบเคมี และวสัดุคงเหลือ คาํนวณราคาทุนโดยวธีิเขา้ก่อน-ออกก่อน  
 

ตน้ทุนในการซ้ือประกอบดว้ยราคาซ้ือ และค่าใช้จ่ายทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือสินคา้คงเหลือนั้น เช่น ค่าภาษีอากร  
ค่าขนส่ง หักดว้ยส่วนลดและเงินท่ีไดรั้บคืนจากการซ้ือสินคา้ ตน้ทุนของสินคา้สําเร็จรูปประกอบดว้ยค่าวตัถุดิบ ค่าแรง
ทางตรง ค่าใชจ่้ายอ่ืนทางตรง และค่าโสหุ้ยในการผลิต มูลค่าท่ีจะไดรั้บประมาณจากราคาท่ีคาดว่าจะขายไดต้ามปกติของ
ธุรกิจหกัดว้ยค่าใชจ่้ายท่ีจาํเป็นเพ่ือใหสิ้นคา้นั้นสาํเร็จรูป ตน้ทุนในการทาํต่อใหแ้ลว้เสร็จและค่าใชจ่้ายในการขายในระหวา่งปี 
กลุ่มบริษทัไดท้าํการตั้งค่าเผือ่ลดมูลค่าสาํหรับสินคา้เก่า ลา้สมยั หรือเส่ือมคุณภาพ 
 

4.6 สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนทีถ่ือไว้เพือ่ขาย 
 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนจะถูกจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขายเม่ือมูลค่าตามบญัชีท่ีจะไดรั้บคืนส่วนใหญ่มาจาก
การขาย และการขายนั้นตอ้งมีความเป็นไปไดสู้งมาก สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนนั้นจะวดัมูลค่าดว้ยจาํนวนท่ีตํ่ากวา่ระหวา่ง
มูลค่าตามบญัชีกบัมูลค่ายติุธรรมหักตน้ทุนในการขาย หากมูลค่าตามบญัชีท่ีจะไดรั้บคืนส่วนใหญ่มาจากการขายมากกวา่
ท่ีจะไดรั้บคืนจากการใชสิ้นทรัพยน์ั้นต่อไป 
 

4.7 เงนิลงทุน 
 

เงนิลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  
 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมในงบการเงินเฉพาะบริษทั บนัทึกบญัชีโดยใชว้ิธีราคาทุนหักค่าเผื่อดอ้ยค่า (ถา้มี) 
ส่วนการบนัทึกบญัชีเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมใชว้ธีิส่วนไดเ้สีย  
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เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 
 

บริษทัยอ่ยหมายถึงกิจการ(ซ่ึงรวมถึงกิจการเฉพาะกิจ) ท่ีกลุ่มบริษทัควบคุม กลุ่มบริษทัควบคุมกิจการเม่ือกลุ่มบริษทัมี
การเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวข้องกับผูไ้ด้รับการลงทุนและมีความสามารถทาํให้เกิด  
ผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการใชอ้าํนาจเหนือผูไ้ดรั้บการควบคุม กลุ่มบริษทัรวมงบการเงินของบริษทัย่อยไวใ้น   
งบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีกลุ่มบริษทัมีอาํนาจในการควบคุมบริษทัยอ่ย กลุ่มบริษทัจะไม่นาํงบการเงินของบริษทัยอ่ยมา
รวมไวใ้นงบการเงินรวมนบัจากวนัท่ีกลุ่มบริษทัสูญเสียอาํนาจควบคุม 
 

กลุ่มบริษทับนัทึกบญัชีการรวมธุรกิจโดยถือปฏิบติัตามวิธีซ้ือ ส่ิงตอบแทนท่ีโอนใหส้าํหรับการซ้ือบริษทัยอ่ย ตอ้งวดัดว้ย
มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ผูซ้ื้อโอนให้และหน้ีสินท่ีก่อข้ึนเพ่ือจ่ายชาํระให้แก่เจา้ของเดิมของผูถู้กซ้ือและส่วนไดเ้สีย
ในส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีออกโดยกลุ่มบริษทั รวมถึงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย ์หรือหน้ีสินท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายชาํระ  
ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดข้ึน และวดัมูลค่าเร่ิมแรกของสินทรัพยท่ี์ไดม้าท่ีระบุไดแ้ละ
หน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการรวมธุรกิจดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ ในการรวมธุรกิจแต่ละคร้ัง กลุ่มบริษทั
วดัมูลค่าของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซ้ือดว้ยมูลค่ายติุธรรม หรือ มูลค่าของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดข้อง 
ผูถ้กูซ้ือตามสัดส่วนของหุน้ท่ีถือโดยส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 
 

ในการรวมธุรกิจท่ีดาํเนินการสําเร็จจากการทยอยซ้ือ ผูซ้ื้อตอ้งวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีผูซ้ื้อถืออยูใ่นผูถู้กซ้ือก่อนหนา้การ
รวมธุรกิจใหม่โดยใชมู้ลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีซ้ือและรับรู้ผลกาํไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าใหม่นั้นในกาํไร
หรือขาดทุน 
 

ส่ิงตอบแทนท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายโดยกลุ่มบริษทั รับรู้ดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของ
ส่ิงตอบแทนท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายท่ีรับรู้ภายหลงัวนัท่ีซ้ือซ่ึงจดัประเภทเป็นสินทรัพยห์รือหน้ีสินให้รับรู้ผลกาํไรขาดทุนท่ี
เกิดข้ึนในกาํไรหรือขาดทุน หรือในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ส่ิงตอบแทนท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายซ่ึงจดัประเภทเป็นส่วนของ
ผูถื้อหุน้ตอ้งไม่มีการวดัมูลค่าใหม่ และใหบ้นัทึกการจ่ายชาํระในภายหลงัไวใ้นส่วนของผูถื้อหุน้ 
 

ส่วนเกินของมูลค่าส่ิงตอบแทนท่ีโอนให ้มูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถ้กูซ้ือ และมูลค่ายติุธรรม ณ วนัซ้ือธุรกิจ
ของส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของของผูถู้กซ้ือท่ีผูซ้ื้อถืออยูก่่อนการรวมธุรกิจ ท่ีมากกวา่มูลค่ายติุธรรมสุทธิ ณ วนัท่ีซ้ือ
ของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดท่ี้ไดม้า ตอ้งรับรู้เป็นค่าความนิยม หากมูลค่าของมูลค่าส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ มูลค่าส่วนไดเ้สีย 
ท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ และมูลค่ายติุธรรม ณ วนัซ้ือธุรกิจของส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของของผูถู้กซ้ือท่ีผูซ้ื้อ
ถืออยูก่่อนการรวมธุรกิจ นอ้ยกวา่มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ยท่ีไดม้าเน่ืองจากการซ้ือในราคาตํ่ากวา่
มูลค่ายติุธรรม จะรับรู้ส่วนต่างโดยตรงไปยงักาํไรขาดทุน 
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เงนิลงทุนในบริษัทร่วม 
 
บริษทัร่วมเป็นกิจการท่ีกลุ่มบริษทัมีอิทธิพลอย่างมีนัยสําคญัโดยมีอาํนาจเขา้ไปมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกับ
นโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานของผูไ้ดรั้บการลงทุน แต่ไม่ถึงระดบัท่ีจะควบคุมในนโยบายดงักล่าว 
 

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย รายการเงินลงทุนในบริษทัร่วมจะถูกรับรู้เม่ือเร่ิมแรกในงบแสดงฐานะการเงินรวมดว้ยราคาทุน และ
ถูกปรับปรุงภายหลงัวนัท่ีไดม้าดว้ยส่วนแบ่งกาํไรหรือขาดทุนและสัดส่วนของกลุ่มบริษทัในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของ
บริษทัร่วม เม่ือส่วนแบ่งขาดทุนของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วมมีจาํนวนเท่ากบัหรือสูงกว่าส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัใน
บริษทัร่วม (รวมถึงส่วนไดเ้สียระยะยาวใดๆ ซ่ึงโดยเน้ือหาแลว้ ถือเป็นส่วนหน่ึงของเงินลงทุนสุทธิของกลุ่มบริษทัใน
บริษทัร่วม) กลุ่มบริษทัจะหยุดรับรู้ส่วนแบ่งในขาดทุนท่ีเกินกว่าส่วนไดเ้สียของตนในบริษทัร่วมนั้น สําหรับจาํนวน
ขาดทุนเพ่ิมเติมจะรับรู้เป็นหน้ีสินกต่็อเม่ือกลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัตามกฎหมายหรือมีภาระผกูพนัจากการอนุมานหรือได้
จ่ายเงิน เพ่ือชาํระภาระผกูพนัแทนบริษทัร่วมไปแลว้ 
 

เงนิลงทุนทัว่ไป 
 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทัว่ไป แสดงตามราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อ 
การดอ้ยค่า (ถา้มี) 
 

กลุ่มบริษทัจะทดสอบการดอ้ยค่าของเงินลงทุนต่อเม่ือมีขอ้บ่งช้ีวา่เงินลงทุนนั้นอาจมีการดอ้ยค่าเกิดข้ึนถา้ราคาตามบญัชี
ของเงินลงทุนสูงกวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีเกิดข้ึนบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จทนัที 
 

การจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจาํหน่ายเม่ือเปรียบเทียบกบั
ราคาตามบญัชีของเงินลงทุนนั้นจะบนัทึกรวมอยูใ่นกาํไรหรือขาดทุน กรณีท่ีจาํหน่ายเงินลงทุนท่ีถือไวใ้นตราสารหน้ีหรือ
ตราสารทุนชนิดเดียวกนัออกไปบางส่วน ราคาตามบญัชีของเงินลงทุนท่ีจาํหน่ายจะกาํหนดโดยใชว้ธีิถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั
ดว้ยราคาตามบญัชี จากจาํนวนทั้งหมดท่ีถือไว ้
 

4.8 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 
 

ท่ีดินแสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรมตามราคาประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระภายนอกไดป้ระมาณการไวแ้ละทบทวนการ
ประเมินทุก ๆ 3 ปี การตีราคาท่ีดินใหม่ทาํใหมู้ลค่าตามบญัชีท่ีเพ่ิมข้ึนจะรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนและจะแสดงอยู่
ในส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยใ์นส่วนของผูถื้อหุ้น และหากมูลค่าของส่วนท่ีเคยมีการตีราคาเพ่ิมนั้นลดลง
กิจการตอ้งนาํส่วนท่ีลดลงจากการตีราคาใหม่ไปรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และลดส่วนเกินทุนจากการตีราคา
สินทรัพยข์า้งตน้ท่ีอยูใ่นส่วนของผูถื้อหุน้ลดลงตามไปดว้ย ส่วนท่ีลดลงท่ีเหลือจะบนัทึกไปยงักาํไรหรือขาดทุน 
 

ราคาทุนประกอบดว้ย ราคาซ้ือและตน้ทุนทางตรงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาสินทรัพยน์ั้นใหอ้ยูใ่นสถานท่ีและสภาพ
ท่ีพร้อมจะใชง้านไดต้ามความประสงคข์องฝ่ายบริหาร 
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ราคาทุนรวมตน้ทุนท่ีประมาณในเบ้ืองตน้สําหรับการซ้ือ การขนยา้ย และการบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพย ์ซ่ึงเป็น
ภาระผกูพนัของกิจการท่ีเกิดข้ึน เม่ือกิจการไดสิ้นทรัพยน์ั้นมาหรือเป็นผลจากการใชสิ้นทรัพยน์ั้นในช่วงเวลาหน่ึงเพ่ือ
วตัถุประสงคต่์าง ๆ ท่ีมิใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการผลิตสินคา้คงเหลือในระหวา่งรอบระยะเวลานั้น 

 

อาคารและอุปกรณ์แสดงในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 
 

ค่าเส่ือมราคาคาํนวณโดยวิธีเส้นตรงเพื่อลดราคาตามบญัชีของทรัพยสิ์นแต่ละชนิดตามอายกุารใชง้านโดยประมาณของ
สินทรัพยน์ั้น ๆ ดงัต่อไปน้ี ยกเวน้ท่ีดินซ่ึงอายกุารใชง้านไม่จาํกดั 

 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 25 ปี 
อาคารโรงงาน 20 และ 25 ปี 
เคร่ืองจกัร 5 - 25 ปี 
อุปกรณ์และเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ 5 และ10 ปี 
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้งสาํนกังาน 5 และ10 ปี 
ยานพาหนะ 5 และ10 ปี 

 

กาํไรขาดทุนจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์จะคาํนวณจากมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละบนัทึกเป็นกาํไร
ขาดทุนจากการดาํเนินงาน 

 

รายจ่ายเก่ียวกบัการต่อเติม การต่ออายุ หรือการปรับปรุงสินทรัพยใ์ห้ดีข้ึน ซ่ึงทาํให้ราคาเปล่ียนแทนในปัจจุบนัของ
สินทรัพยเ์พ่ิมข้ึนอย่างเป็นสาระสําคญัจะรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย ์ส่วนค่าซ่อมแซมและค่าบาํรุงรักษารับรู้เป็น
ค่าใชจ่้ายในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเกิดข้ึน 

 

4.9 ทีด่นิทีไ่ม่ได้ใช้ในการดําเนินงาน 
 

ท่ีดินท่ีไม่ไดใ้ชใ้นการดาํเนินงานแสดงในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยราคาทุนหกัค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 
 

4.10 สินทรัพย์ไม่มตีัวตน – โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 
 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์แสดงตามราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสม และค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) ค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณ
โดยวธีิเส้นตรงเป็นเวลา 3 ปี และ 10 ปี 

 

4.11 สิทธิในการดาํเนินการผลติและจําหน่ายไฟฟ้าและค่าตดัจําหน่าย 
 

กลุ่มบริษทับนัทึกตน้ทุนเร่ิมแรกของสิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าท่ีไดม้าจากการรวมธุรกิจตามมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพยน์ั้น ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ ภายหลงัการรับรู้รายการเร่ิมแรก สิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่าย
ไฟฟ้าแสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 
 

กลุ่มบริษทัตดัจาํหน่ายโดยใชว้ธีิเส้นตรงตามอายสุัญญาใหสิ้ทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าท่ีเหลืออยูข่อง
บริษทัยอ่ย นบัจากวนัท่ีกลุ่มบริษทัมีอาํนาจควบคุมบริษทัยอ่ย 
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4.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
 

ทุกวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน กลุ่มบริษทัจะทาํการประเมินว่ามีขอ้บ่งช้ีซ่ึงแสดงว่าสินทรัพยด์อ้ยค่าลงหรือไม่ หากมี 
ขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่า กลุ่มบริษทัจะทาํการประมาณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์และหากพบวา่ราคาตามบญัชี
ของสินทรัพยน์ั้นมีมูลค่าสูงกวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน กลุ่มบริษทัจะลดมูลค่าของสินทรัพยล์งให้เท่ากบัมูลค่าท่ีคาดวา่
จะไดรั้บคืน และรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยใ์นงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของ
สินทรัพยห์มายถึงราคาขายสุทธิหรือมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยน์ั้นแลว้แต่จาํนวนใดจะสูงกวา่) 
 

หลงัจากนั้น หากมีขอ้บ่งช้ีวา่การดอ้ยค่าของสินทรัพยไ์ดห้มดไปหรือลดลง กลุ่มบริษทัจะประมาณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน
ของสินทรัพยน์ั้นใหม่ เพ่ือเปรียบเทียบกบัมูลค่าตามบญัชีและโอนกลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์เคย
รับรู้ในงวดก่อน เพ่ือสะทอ้นถึงประมาณการมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนท่ีเปล่ียนแปลงไป 
 

4.13 การบัญชีสําหรับสัญญาเช่าระยะยาว  
 

กรณีทีก่ลุ่มบริษัทเป็นผู้เช่า 
 

สัญญาสินทรัพยท่ี์ความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่า
การเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนตามมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า 
โดยจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายจะปันส่วนระหวา่งหน้ีสินและค่าใชจ่้ายทางการเงินเพ่ือใหไ้ดอ้ตัราดอกเบ้ียคงท่ีต่อหน้ีสินคงคา้ง
อยู่ ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบันทึกใน 
งบกาํไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายกุารใชง้าน
ของสินทรัพยน์ั้น 

 

สัญญาเช่าสินทรัพยโ์ดยท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ตกอยูก่บัผูใ้ห้เช่า จะจดัเป็นสัญญา
เช่าดาํเนินงาน เงินท่ีตอ้งจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานจะบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนโดยใชว้ิธีเส้นตรงตลอดอายุของ
สัญญาเช่านั้น 

 

ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจากการยกเลิกสัญญาเช่าดาํเนินงานก่อนหมดอายุการเช่า เช่น เบ้ียปรับท่ีต้องจ่ายให้แก่ผูใ้ห้เช่า  
จะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีการยกเลิกนั้นเกิดข้ึน 

 

กรณีทีก่ลุ่มบริษัทเป็นผู้ให้เช่า 
 

สินทรัพยท่ี์ให้เช่าตามสัญญาเช่าดาํเนินงานรวมแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงินในส่วนท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ และ 
ตดัค่าเส่ือมราคาตลอดอายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยด์ว้ยเกณฑเ์ดียวกนักบัรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ของกลุ่ม
บริษทัซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั  รายไดค้่าเช่า (สุทธิจากส่ิงตอบแทนจูงใจท่ีไดจ่้ายใหแ้ก่ผูเ้ช่า) รับรู้ดว้ยวิธีเส้นตรงตลอด
ช่วงเวลาการใหเ้ช่า 
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4.14 ผลประโยชน์พนักงาน 
 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงนิ) 
 

กลุ่มบริษทัและพนักงานไดร่้วมกนัจดัตั้ งกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนักงานจ่ายสะสมและเงินท่ี 
กลุ่มบริษทัจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนสํารองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทั  
เงินท่ีกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิดรายการ 
 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์)  
 

กลุ่มบริษทัมีภาระสําหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซ่ึงกลุ่มบริษัท 
ถือวา่เงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานสาํหรับพนกังาน 
 

กลุ่มบริษัทคาํนวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วย
(Projected Unit Credit Method) ท่ีประมาณการไว ้โดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัไดท้าํการประเมินภาระผกูพนัดงักล่าว
ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึงหลกัการประมาณการดงักล่าวตอ้งใชข้อ้สมมติท่ีหลากหลาย รวมถึงขอ้สมมติเก่ียวกบั
อตัราคิดลด อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต อตัราการเปล่ียนแปลงจาํนวนพนกังาน อตัรามรณะและอตัราเงินเฟ้อ 
 

ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (Actuarial gains and losses) สาํหรับโครงการ
ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ในส่วนของเจา้ของผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในงวดท่ีเกิดข้ึน  
 

4.15 ประมาณการหนีสิ้น 
 

กลุ่มบริษทัจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นงบการเงินเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัไดเ้กิดภาระท่ี
จะตอ้งจ่ายเงินตามขอ้ผูกพนัทางกฎหมายอนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีตและจาํนวนท่ีตอ้งจ่าย สามารถ
ประมาณการไดอ้ยา่งมีเหตุผล 
 

4.16 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 
 

สกลุเงนิทีใ่ช้ในการดาํเนินงานและสกุลเงนิทีใ่ช้นําเสนองบการเงนิ 
 

รายการท่ีรวมในงบการเงินของแต่ละบริษทัในกลุ่มบริษทัมีการวดัมูลค่าโดยใชส้กุลเงินของสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ
หลกัท่ีบริษทัดาํเนินงานอยู ่(สกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงาน) งบการเงินแสดงในสกุลเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการ
ดาํเนินงานและสกลุเงินท่ีใชน้าํเสนองบการเงินของกลุ่มบริษทั 
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รายการบัญชีทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศ 
 

รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีรายงาน แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน 
ณ วนันั้น กาํไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าบนัทึกรับรู้เป็นกาํไรขาดทุนในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจากรายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศซ่ึงบนัทึกตามเกณฑ์ราคาทุนเดิม 
แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
 

กจิการในต่างประเทศ 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของกิจการในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีรายงาน 
 

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของกิจการในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ีย 
 

ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดจากการแปลงค่า บนัทึกรับรู้เป็นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
และแสดงเป็นรายการผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนในส่วนของผูถื้อหุน้ จนกวา่มีการจาํหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป 
 

4.17 บุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมกลุ่มบริษทั หรือถูกควบคุมโดยกลุ่มบริษทั
ไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบักลุ่มบริษทั รวมถึงบริษทัท่ีทาํหนา้ท่ีถือหุ้น
บริษทัยอ่ย และกิจการท่ีเป็นบริษทัยอ่ยในเครือเดียวกนั นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วม
และบุคคลซ่ึงถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้มและมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญักบับริษทั ผูบ้ริหาร
สําคญั กรรมการหรือพนักงานของกลุ่มบริษทั ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่าวและกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกบับุคคลเหล่านั้น 
 

ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทัแต่ละรายการ โดยคาํนึงถึงเน้ือหา
ของความสัมพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 
 

4.18 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน 
 

ขอ้มูลจาํแนกตามส่วนงานไดจ้ดัทาํข้ึนโดยอาศยัรายงานภายในของกลุ่มบริษทัซ่ึงจาํแนกขอ้มูลทางการเงินตามการ
ใหบ้ริการหรือผลิตภณัฑข์องแต่ละสายธุรกิจ 
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4.19 เคร่ืองมอืทางการเงนิ 
 

กลุ่มบริษทัไม่มีนโยบายท่ีจะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบแสดงฐานะการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์เพ่ือ
การเกง็กาํไรหรือเพ่ือการคา้ 
 

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบดว้ย เงินฝากสถาบนัการเงิน เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและ  
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน หุ้นกู ้ลูกหน้ีการคา้ เจา้หน้ีการคา้ เงินให้กูย้ืมและเงินกูย้ืมจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
ซ่ึงนโยบายการบญัชีเฉพาะสาํหรับรายการแต่ละรายการไดเ้ปิดเผยแยกไวใ้นแต่ละหวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

4.20 ภาษีเงนิได้นิตบุิคคล 
 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 
 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ําหรับงวดประกอบดว้ย ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดจ้ะ
รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน ยกเวน้ส่วนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือรายการท่ี
รับรู้โดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้น ในกรณีน้ี ภาษีเงินไดต้อ้งรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือโดยตรงไปยงัส่วน
ของผูถื้อหุน้ตามลาํดบั 
 

ภาษีเงนิได้ในงวดปัจจุบัน 
 

ภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบัน คือ จาํนวนภาษีเงินได้ท่ีตอ้งชาํระโดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีสําหรับปี กาํไรทางภาษี
แตกต่างจากกาํไรท่ีแสดงในงบกาํไรขาดทุนเน่ืองจากกาํไรทางภาษีไม่ไดร้วมรายการท่ีไม่ถือเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายทาง
ภาษีในปีอ่ืน ๆ และไม่ไดร้วมรายการท่ีไม่ถือเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายทางภาษี หน้ีสินภาษีเงินไดใ้นงวดปัจจุบนัคาํนวณ
โดยใชอ้ตัราภาษี ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 
 

ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี  
 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นการรับรู้ผลแตกต่างชัว่คราวระหวา่งมูลค่าทางบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงินกบั
มูลค่าของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีใชใ้นการคาํนวณกาํไรทางภาษี (ฐานภาษี) กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี
สําหรับผลแตกต่างชัว่คราวทุกรายการ และรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชัว่คราวเท่าท่ีมี
ความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่กาํไรทางภาษีจะมีจาํนวนเพียงพอท่ีจะนาํผลแตกต่างชัว่คราวนั้นมาใชป้ระโยชน์ไดโ้ดยมี
การทบทวนมูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกปรับลดลง เม่ือ
กาํไรทางภาษีท่ีจะนาํมาใชป้ระโยชน์ลดลง การกลบัรายการจะทาํเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบริษทัจะมี
กาํไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีบางส่วนหรือทั้งหมดมาใชป้ระโยชน์ได ้ 
 

บริษทัคาํนวณมูลค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีดว้ยอตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีในงบแสดง
ฐานะการเงิน 
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4.21 กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 
 

ขั้นพืน้ฐาน 
 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรสุทธิสาํหรับปี ดว้ยจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัท่ีออกจาํหน่าย
แลว้ในระหวา่งปี 
 

ปรับลด 
 

กาํไรต่อหุ้นปรับลดคาํนวณโดยหารกาํไรสุทธิสําหรับปีดว้ยผลรวมของจาํนวนหุ้นสามญัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัท่ีออกอยูใ่น
ระหวา่งปีกบัจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีบริษทัอาจตอ้งออกเพ่ือแปลงหุน้สามญัเทียบเท่าปรับลดจากการ
แปลงสภาพตามใบสาํคญัแสดงสิทธิทั้งส้ินใหเ้ป็นหุน้สามญั โดยสมมติวา่ไดมี้การแปลงเป็นหุน้สามญั ณ วนัตน้ปีหรือ ณ 
วนัออกหุน้สามญัเทียบเท่า 
 

4.22 ประมาณการทางบัญชีทีสํ่าคญั ข้อสมมตฐิาน การใช้ดุลยพนิิจและการจัดการความเส่ียงในส่วนของทุน 
 

1) ประมาณการทางบัญชีทีสํ่าคญั ข้อสมมตฐิาน และการใช้ดุลยพนิิจ 
 

การใช้ประมาณการทางบัญชี 
 

ในการจดัทาํงบการเงินตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ในบางกรณีฝ่ายบริหารอาจตอ้งใชก้ารประมาณการ    
รายการบญัชีบางรายการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อจาํนวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินดว้ย
เหตุน้ี ผลท่ีเกิดข้ึนจริงในภายหลงัจึงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนท่ีประมาณไว ้
 

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัไดป้ระเมินและทบทวนอยา่งต่อเน่ืองในเร่ืองของการประมาณการขอ้สมมติฐาน และ
การใชดุ้ลยพินิจโดยการประเมินอยูบ่นพ้ืนฐานของประสบการณ์ในอดีตและปัจจยัอ่ืน ๆ ซ่ึงรวมถึงการคาดการณ์
เหตุการณ์ในอนาคตท่ีผูบ้ริหารเช่ือวา่กระทาํอยา่งมีเหตุผลภายใตส้ถานการณ์ในขณะนั้น 
 

ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ 
 

กลุ่มบริษทัไดก้าํหนดค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเพ่ือให้สะท้อนถึงการดอ้ยค่าลงของลูกหน้ีการคา้ซ่ึงเก่ียวพนักบั
ประมาณการผลขาดทุนอนัเป็นผลมาจากการท่ีลูกคา้ไม่มีความสามารถในการชาํระหน้ี ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญนั้น
เป็นผลมาจากการท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยไดป้ระเมินกระแสเงินสดไหลเขา้ในอนาคต ซ่ึงการประเมินนั้นอยูบ่น
พ้ืนฐานเก่ียวกบัประสบการณ์ในอดีตของการติดตามทวงถาม ความมีช่ือเสียง และการผิดชาํระหน้ี และการพิจารณา
แนวโนม้ของตลาด 
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ค่าเผือ่สินค้าล้าสมยั เส่ือมคุณภาพ และราคาขายตํา่กว่าทุน 
 

กลุ่มบริษทัไดป้ระมาณการค่าเผื่อสินคา้ลา้สมัยและเส่ือมคุณภาพเพ่ือให้สะท้อนถึงการด้อยค่าลงของสินคา้
คงเหลือ โดยการประมาณการนั้นจะพิจารณาจากการหมุนเวียนและการเส่ือมสภาพของสินคา้คงเหลือแต่ละ
ประเภท นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัยงัไดป้ระมาณการค่าเผื่อสําหรับสินคา้ท่ีมีราคาขายตํ่ากว่าทุนเพ่ือให้สะทอ้นถึง
ประมาณการผลขาดทุนอนัเป็นผลมาจากสินคา้ท่ีมีราคาขายตํ่ากว่าทุน โดยการประมาณการนั้นจะพิจารณาจาก
ราคาขายท่ีไดมี้การตกลงกบัลูกคา้และแนวโนม้ของราคาขายในตลาด 
 

การด้อยค่าของเงนิลงทุน 
 

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัจะมีการประเมินการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม เม่ือพบวา่มูลค่า
ยติุธรรมดงักล่าวลดลงอยา่งมีสาระสาํคญั และเป็นระยะเวลานานโดยประเมินจากผลการดาํเนินงานและแผนงาน
ในอนาคตของบริษทันั้น ซ่ึงการพิจารณาดงักล่าวตอ้งใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหาร 
 

ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์  
 

ฝ่ายบริหารเป็นผูป้ระมาณการอายกุารใชง้าน และมูลค่าซาก  สาํหรับอาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มบริษทั โดยฝ่าย
บริหารจะทบทวนค่าเส่ือมราคาเม่ืออายุการใช้งานมีความแตกต่างไปจากประมาณการเดิม หรือตัดจาํหน่าย
สินทรัพยท่ี์เส่ือมสภาพหรือไม่ไดใ้ชง้านโดยการขายหรือเลิกใช ้
 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ 
 

หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานประมาณข้ึนตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  
ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานท่ีหลากหลาย รวมถึงขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัราคิดลด อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต   
อตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน อตัรามรณะ และอตัราเงินเฟ้อ 
 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี 
 

กลุ่มบริษทัจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีและขาดทุนทางภาษี
ท่ีไม่ไดใ้ชเ้ม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่กลุ่มบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์
จากผลแตกต่างชัว่คราวและขาดทุนนั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการวา่กลุ่มบริษทัควรรับรู้จาํนวน
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีเป็นจาํนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจาํนวนกาํไรทางภาษีท่ีคาดวา่จะเกิดในอนาคต
ในแต่ละช่วงเวลา 
 

สัญญาเช่า 
 

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารไดใ้ช้
ดุลยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพ่ือพิจารณาว่ากลุ่มบริษัทได้โอนหรือรับโอน 
ความเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยท่ี์เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 
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2) การจัดการความเส่ียงในส่วนของทุน 
 
วตัถุประสงค์ของกลุ่มบริษทัในการบริหารทุนของบริษทันั้ นเพ่ือดาํรงไวซ่ึ้งความสามารถในการดาํเนินงาน 
อยา่งต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทั เพ่ือสร้างผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียอ่ืน และเพ่ือ
ดาํรงไวซ่ึ้งโครงสร้างของทุนท่ีเหมาะสมเพื่อลดตน้ทุนทางการเงินของทุน 
 
กลุ่มบริษทับริหารจดัการสถานะของทุนโดยใชอ้ตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน (Debt-to Equity Ratio) เพ่ือใหส้อดคลอ้ง
กับเง่ือนไขภายใตร้ายละเอียดของหุ้นกู้ ซ่ึงตอ้งรักษาระดับของอตัราส่วนหน้ีสินทางการเงินสุทธิต่อส่วนของ 
ผูถื้อหุน้ในอตัราไม่เกิน 3:1 
 
ในการดาํรงไวห้รือปรับโครงสร้างของทุน กลุ่มบริษทัอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กบัผูถื้อหุ้น การคืนทุน
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ การออกหุน้ใหม่หรือการขายทรัพยสิ์นเพ่ือลดภาระหน้ี 
 

4.23 การประมาณการมูลค่ายุตธิรรม 
 

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมจาํแนกตามวิธีการประมาณมูลค่า ความแตกต่างของระดบัขอ้มูล
สามารถแสดงไดด้งัน้ี 

 
 ราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอย่างเดียวกนั (ขอ้มูล

ระดบัท่ี 1) 
 ขอ้มูลอ่ืนนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นระดบัท่ี 1 ท่ีสามารถสังเกตไดโ้ดยตรง (ไดแ้ก่ ขอ้มูลราคาตลาด) 

หรือโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีคาํนวณมาจากราคาตลาด) สาํหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น (ขอ้มูลระดบัท่ี 2) 
 ขอ้มูลสําหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินซ่ึงไม่ไดอ้า้งอิงจากขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดจ้ากตลาด (ขอ้มูลท่ีไม่สามารถ

สังเกตได)้ (ขอ้มูลระดบัท่ี 3) 
 

เคร่ืองมือทางการเงินอ่ืนท่ีไม่ไดแ้สดงดว้ยมูลค่ายุติธรรมในงบแสดงฐานะทางการเงินเป็นรายการท่ีมีระยะเวลาครบ
กาํหนดสั้ น และมีการเปล่ียนแปลงตามราคาตลาดปัจจุบันอย่างสมํ่าเสมอ ดังนั้ นมูลค่าตามบัญชีเป็นมูลค่ายุติธรรม 
ผูบ้ริหารของกิจการเช่ือว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินจะไม่แตกต่างอย่างเป็นสาระสําคญักบั
มูลค่าตามบญัชี 
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5. เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

     

เงินสดในมือ 357,868 306,705 229,088 255,835 
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 63,524,062 85,887,683 20,878,019 57,830,974 
   รวม 63,881,930 86,194,388 21,107,107 58,086,809 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเม่ือทวงถามมีอตัราดอกเบ้ียอยู่ท่ีร้อยละ 0.375 ต่อปี  
(พ.ศ. 2560 : ร้อยละ 0.375 ต่อปี) 

 

6. เงนิลงทุนช่ัวคราว 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 ราคาทุน มูลค่ายุตธิรรม ราคาทุน มูลค่ายุตธิรรม 

     

เงนิลงทุนช่ัวคราว :     
กองทุนรวมตราสารหน้ี 228,525 230,634 255,447,210 255,449,701 

 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 ราคาทุน มูลค่ายุตธิรรม ราคาทุน มูลค่ายุตธิรรม 

     

เงนิลงทุนช่ัวคราว :     
กองทุนรวมตราสารหน้ี 199,882 201,694 255,418,904 255,421,058 

 

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในกองทุนรวม อ้างอิงจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV) ณ วนัท่ีส้ินรอบระยะเวลารายงาน  
ซ่ึงคาํนวณและเผยแพร่โดยผูจ้ัดการกองทุนผูอ้อกตราสารนั้ น มูลค่ายุติธรรมน้ีถูกจัดอยู่ในระดับท่ี 1 ของลาํดับชั้นของ 
มูลค่ายติุธรรม 
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รายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนชัว่คราวมีดงัน้ี 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

ณ วนัท่ี  1 มกราคม  255,449,701 121,425,393 255,421,058 121,404,019 
ซ้ือระหวา่งปี 771,499,427 858,000,000   771,499,427 828,000,000 
ขายระหวา่งปี (1,026,720,603) (723,978,183) (1,026,720,603) (693,985,115) 
ปรับปรุงมูลค่าเงินลงทุน 2,109 2,491 1,812 2,154 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  230,634 255,449,701 201,694 255,421,058 
 

7. เงนิฝากสถาบันการเงนิทีใ่ช้เป็นหลกัคํา้ประกนั 
 

  (หน่วย : บาท) 
เงนิฝากสถาบันการเงิน  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

  ทีใ่ช้เป็นหลกัประกนั ใช้เป็นหลกัประกนั พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
      

ระยะสั้น คํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือระยะยาว 
แก่สถาบนัการเงิน (หมายเหตุ 25) 5,848,199 - - 

 
- 

 ระยะยาว คํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือระยะสั้น 
แก่สถาบนัการเงิน (หมายเหตุ 21) 
และวงเงินหนงัสือคํ้าประกนั 
ของธนาคาร (หมายเหตุ 39) 7,773,171 12,421,727 7,773,171 7,312,105 

 รวม 13,621,370 12,421,727 7,773,171 7,312,105 
 

8. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ สุทธิ 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

     

ลูกหนีก้ารค้าบริษัททีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 9)     
แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระดงัน้ี     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 15,132,152 15,697,000 15,132,152 15,697,000 
เกินกาํหนดชาํระไม่เกิน 3 เดือน - - - - 
เกินกาํหนดชาํระมากกวา่ 6 เดือนถึง 12 เดือน - - - - 
เกินกาํหนดชาํระมากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป - - - - 
รวม 15,132,152 15,697,000 15,132,152 15,697,000 
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 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

     

ลูกหนีก้ารค้าบุคคลหรือบริษัทอืน่     
แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระดงัน้ี     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 263,260,341 224,143,251 229,552,745 221,921,918 
เกินกาํหนดชาํระไม่เกิน 3 เดือน 15,610,854 30,394,816 15,610,854 29,412,697 
เกินกาํหนดชาํระมากกวา่ 3 เดือนถึง 6 เดือน 10,000 1,472,006 10,000 1,472,006 
เกินกาํหนดชาํระมากกวา่ 6 เดือนถึง 12 เดือน 10,804 168,918 10,804 168,919 
เกินกาํหนดชาํระมากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป 1,467,436 3,516,204 1,467,436 3,516,204 
รวม 280,359,435 259,695,195 246,651,839 256,491,744 
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (1,467,436) (3,507,970) (1,467,436) (3,507,970) 
สุทธิ 278,891,999 256,187,225 245,184,403 252,983,774 
รวมลกูหน้ีการคา้ สุทธิ 294,024,151 271,884,225 260,316,555 268,680,774 

     

ลูกหนีอ้ืน่     
ลกูหน้ีอ่ืน-บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั(หมายเหตุ9) 5,470,081 494,581 494,581 494,581 
ลกูหน้ีอ่ืน-บริษทัอ่ืน 7,959,731 10,240,100 7,959,726 7,238,089 
เงินทดรองจ่าย-บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั(หมายเหตุ9) 1,052,985 1,052,985 29,000,000 - 
เงินทดรองจ่าย 3,333,584 178,255 3,307,418 51,996 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้-บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
สุทธิ (หมายเหตุ 9) 

56,968,971 5,680,549 - - 

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้-บริษทัอ่ืน 2,093,199 - 620,792 - 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 20,951,020 3,091,728 20,268,616 3,038,762 
รายไดค้า้งรับ 28,846,126 2,093,209 140,000 140,000 
รวมลกูหน้ีอ่ืน 126,675,697 22,831,407 61,791,133 10,963,428 

รวมลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ สุทธิ 420,699,848 294,715,632 322,107,688 279,644,202 
 
ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 มีลูกหน้ีการคา้นําไปขายลดกบัธนาคาร
พาณิชย ์จาํนวน 126.34 ลา้นบาท (วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ส่วนหน่ึงลูกหน้ีการคา้นาํไปขายลดกบัธนาคารพาณิชย ์
จาํนวนเงิน 141.07 ลา้นบาท) ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 21 
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9. รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 

กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจระหวา่งกนักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ไดแ้ก่ บุคคล
หรือกิจการต่าง ๆ ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทั โดยการมีผูถื้อหุน้ร่วมกนัหรือมีกรรมการร่วมกนั  
 

รายละเอียดความสัมพนัธ์ท่ีกลุ่มบริษทัมีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัซ่ึงมีการควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัในบริษทั 
หรือเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีมีรายการบญัชีกบับริษทั มีดงัน้ี 
 

ช่ือบริษัท ประเทศทีจ่ดัตั้ง  ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
   

บริษทั พลาทรัพย ์จาํกดั ประเทศไทย โดยการถือหุน้ทางตรง 
บริษทั ชยัวฒันา ทริม จาํกดั ประเทศไทย โดยการถือหุน้ทางตรง 
บริษทั ชยัวฒันา กรีน จาํกดั ประเทศไทย โดยการถือหุน้ทางตรง 
บริษทั เอน็เอชเค สปริง (กมัพชูา) จาํกดั ประเทศกมัพชูา โดยการถือหุน้ทางตรง 
บริษทั รักษบ์า้นเรา จาํกดั ประเทศไทย โดยการถือหุน้ทางออ้ม 
บริษทั แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชัน่ จาํกดั ประเทศไทย โดยการถือหุน้ทางออ้ม 
บริษทั ชยัวฒันา กรีน แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั ประเทศไทย โดยการถือหุน้ทางออ้ม 
บริษทั เวสท ์แมนเนจเมน้ท ์1 จาํกดั ประเทศไทย โดยการถือหุน้ทางออ้ม 
บริษทั กรีน เพาเวอร์  1 จาํกดั ประเทศไทย โดยการถือหุน้ทางออ้ม 
บริษทั ชยัวฒันา เอก็พอร์ต จาํกดั ประเทศไทย โดยการถือหุน้ทางออ้ม 
บริษทั กรีน เพาเวอร์ 2 จาํกดั ประเทศไทย โดยการถือหุน้ทางออ้ม 
บริษทั บลโูซลาร์ฟาร์ม 3 จาํกดั ประเทศไทย โดยการถือหุน้ทางออ้ม 
บริษทั โนโซมิ เอน็เตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จาํกดั ประเทศไทย ผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
Toyo Bussan Co., Ltd. ประเทศญ่ีปุ่น ผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ย 
บริษทั แกว้ลาํดวน กรุ๊ป จาํกดั ประเทศไทย ผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ยทางออ้ม 
บริษทั บลโูซลาร์ ฟาร์ม จาํกดั ประเทศไทย ผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ยทางออ้ม 
บริษทั บลโูซลาร์เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั ประเทศไทย ผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนัของบริษทัยอ่ยทางออ้ม 
บริษทั สแตนดาร์ด เอน็จีว ีจาํกดั ประเทศไทย ผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนัของบริษทัยอ่ยทางออ้ม 
บริษทั บลโูซลาร์จาํกดั ประเทศไทย ผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนัของบริษทัยอ่ยทางออ้ม 
บริษทั บลโูซลาร์รูฟ จาํกดั ประเทศไทย ผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนัของบริษทัยอ่ยทางออ้ม 
บริษทั ไชยดียิง่ จาํกดั ประเทศไทย ผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 
บริษทั ทรัพยธี์รัตต ์จาํกดั ประเทศไทย กรรมการร่วมกนั 
บริษทั สกลุฎซี์ อินโนเวชัน่ จาํกดั ประเทศไทย โดยการถือหุน้ทางตรง 
บริษทั โชคนาํชยั ไฮ-เทค เพรสซ่ิง จาํกดั ประเทศไทย ผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนัของบริษทัยอ่ย 
บริษทั โชคนาํชยั ออโต ้เพลสซ่ิง จาํกดั ประเทศไทย ผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนัของบริษทัยอ่ย 
บริษทั เดวกิา เอน็เตอร์ไพรส์ จาํกดั ประเทศไทย กรรมการร่วมกนัของบริษทัยอ่ย 
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นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 
 

รายการ  นโยบายการกาํหนดราคา 
   

รายไดจ้ากการขาย  ราคาตลาด 
รายไดค้่าเช่าและจากการบริการ  ราคาตามสัญญา 
ดอกเบ้ียรับ  อตัราร้อยละ 6 ถึงร้อยละ 8.5 ต่อปี 
รายไดอ่ื้น  ราคาตลาด 
ค่าเช่าและค่าบริการ  ราคาตามสัญญา 
ค่าท่ีปรึกษา  ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่านายหนา้  ราคาตามสัญญา 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร  ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ตน้ทุนทางการเงิน  ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ซ้ือสินคา้  ราคาตลาด 
ซ้ือ – ขายสินทรัพย ์  ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
 

บริษทัมีรายการธุรกิจกบับุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 มีดงัน้ี 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

     

บริษัท พลาทรัพย์ จํากดั     
รายไดจ้ากการบริการ - - 1,800,000 1,800,000 
ดอกเบ้ียรับ - - 2,382,822 157,808 
ค่าเช่า - - 520,000 600,000 
ดอกเบ้ียจ่าย - - - 180,899 
ค่านํ้าค่าไฟ - - 2,357,484 2,651,125 

     

บริษัท ชัยวฒันา กรีน จํากดั     
ดอกเบ้ียรับ - - 39,492,965 45,216,968 

     

บริษัท ชัยวฒันา กรีน แมนเนจเม้นท์ จํากดั     
ค่าบริหารจดัการ - - 3,240,000 - 

     

บริษัท โนโซม ิเอน็เตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จํากดั     
รายไดจ้ากการขาย 98,001,939 94,170,280 98,001,939 94,170,280 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 6,552 - 6,552 - 
รายไดค้่าเช่าเคร่ืองจกัร 240,000 240,000 240,000 240,000 
รายไดอ่ื้น 1,000 4,150 1,000 4,150 
ค่านายหนา้ 12,918,819 14,443,700 12,918,819 14,443,700 
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 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

     

บริษัท แก้วลาํดวน กรุ๊ป จํากดั     
ซ้ือสินคา้ - 5,013,309 - - 
หน้ีสงสัยจะสูญ - 15,493,354 - - 

     

บริษัท บลูโซลาร์เอน็จิเนียร่ิง จํากดั     
ซ้ือสินทรัพย ์ - 101,598,273 - - 

     

บริษัท เดวกิา เอน็เตอร์ไพรส์ จํากดั     
ค่าท่ีปรึกษา 1,100,000 - 1,100,000 - 

     

บริษัท โชคนําชัย ไฮ-เทค เพรสซ่ิง จํากดั     
ซ้ือสินทรัพย ์ 254,497,406 - - - 
ซ้ือสินคา้ 12,649,280 - - - 
ค่าเช่า 36,000 - - - 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 270,500 - - - 
ตน้ทุนทางการเงิน 36,484 - - - 

     

บริษัท โชคนําชัย ออโต้ เพรสซ่ิง จํากดั     
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 156,274 - - - 
ตน้ทุนทางการเงิน 5,446 - - - 

     

บริษัท สกลุฎ์ซี อนิโนเวช่ัน จํากดั     
ดอกเบ้ียรับ - - 7,976,047 - 

     

กรรมการ     
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 19,726,792 18,224,533 17,526,792 18,224,533 
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ยอดคงเหลือท่ีมีสาระสําคญัของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม  
พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 มีดงัน้ี 
 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

ลูกหนีก้ารค้า     
บริษทั โนโซมิ เอน็เตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 15,132,152 15,697,000 15,132,152 15,697,000 

     

ลูกหนีอ้ืน่     
บริษทั เอน็เอชเค สปริง (กมัพชูา) จาํกดั 494,581 494,581 494,581 494,581 
บริษทั โชคนาํชยั ไฮ-เทค เพรสซ่ิง จาํกดั 4,975,500 - - - 
รวม 5,470,081 494,581 494,581 494,581 

     

ลูกหนีอ้ืน่-เงนิทดรองจ่าย     
บริษทั กรีน เพาเวอร์ 2 จาํกดั - - 29,000,000 - 
บริษทั บลโูซลาร์เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั 1,052,985 1,052,985 - - 
รวม 1,052,985 1,052,985 29,000,000 - 

     

ลูกหนีอ้ืน่ – เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า สุทธิ     

  บริษทั แกว้ลาํดวน กรุ๊ป จาํกดั 21,173,903 21,173,903 - - 
  หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (15,493,354) (15,493,354) - - 
สุทธิ 5,680,549 5,680,549 - - 
บริษทั โชคนาํชยั ไฮ-เทค เพรสซ่ิง จาํกดั 51,288,422 - - - 
สุทธิ 56,968,971 5,680,549 - - 

 
เม่ือวนัท่ี 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 บริษทัยอ่ย – บริษทั ชยัวฒันา เอ็กพอร์ต จาํกดั ไดฟ้้องร้องดาํเนินคดีกบัลูกหน้ีของ
บริษทัย่อยในขอ้หาผิดสัญญาไม่ชาํระเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินคา้ แก่บริษัทย่อยเป็นเงินทั้ งส้ิน 15.49 ลา้นบาท พร้อม
ดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี นับจากวนัฟ้องเป็นตน้ไปจนกวา่จะชาํระเสร็จส้ิน บริษทัยอ่ยไดบ้นัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ
แลว้ทั้ งจาํนวน  โดยศาลไดก้าํหนดนัดสืบพยานโจทก์ในวนัท่ี 15 มกราคม พ.ศ. 2562 และสืบพยานจาํเลยในวนัท่ี 16 
มกราคม พ.ศ. 2562  
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 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

     

เงนิให้กู้ยมืระยะส้ันและดอกเบีย้ค้างรับ 
แก่บริษัททีเ่กีย่วข้องกนั สุทธิ     
บริษทั พลาทรัพย ์จาํกดั - - 39,507,479 40,157,808 
บริษทั ชยัวฒันา กรีน จาํกดั - - - 584,480,000 
บริษทั สกลุฎ ์ซี อินโนเวชัน่ จาํกดั - - 12,188,100 - 
รวม - - 51,695,579 624,637,808 

     

เงินใหกู้ร้ะยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งรับแก่บริษทั 
ท่ีเก่ียวขอ้งกนั ประกอบดว้ย 

    

เงินตน้ - - 51,088,100 624,000,000 
ดอกเบ้ียคา้งรับ - - 607,479 637,808 
รวม - - 51,695,579 624,637,808 

     

เงนิให้กู้ยมืระยะยาวและดอกเบีย้ค้างรับแก่บริษัท 
ทีเ่กีย่วข้องกนั สุทธิ 

    

บริษทั สกลุฎ ์ซี อินโนเวชัน่ จาํกดั     

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวและดอกเบ้ียคา้งรับ - - 135,997,617 - 

หกั ส่วนท่ีถึงกาํหนดรับชาํระภายในหน่ึงปี - - (33,279,652) - 
สุทธิ - - 102,717,965 - 

บริษทั ชยัวฒันา กรีน จาํกดั     
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวและดอกเบ้ียคา้งรับ - - 538,797,466 - 

      รวม - - 641,515,431 - 
     

เงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบ้ียค้างรับแก่บริษัท  
ท่ีเก่ียวขอ้งกนั ประกอบไปดว้ย 

  

  

เงินตน้ - - 625,717,965 - 
ดอกเบ้ียคา้งรับ - - 15,797,466 - 
รวม - - 641,515,431 - 

     

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอืน่ - เงนิมดัจํา      
บริษทั พลาทรัพย ์จาํกดั - - 100,000 100,000 

     

เจ้าหนีก้ารค้า     

บริษทั ชยัวฒันา ทริม จาํกดั - - - 18,244,288 
บริษทั แกว้ลาํดวน กรุ๊ป จาํกดั 5,680,549 5,680,549 - - 
บริษทั โชคนาํชยั ไฮ-เทค เพรสซ่ิง จาํกดั 1,054,610 - - - 
รวม 6,735,159 5,680,549 - 18,244,288 
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 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

     

เจ้าหนีอ้ืน่     

บริษทั พลาทรัพย ์จาํกดั - - 254,608 293,164  
บริษทั โชคนาํชยั ไฮ-เทค เพรสซ่ิง จาํกดั 36,926,678 - - - 
บริษทั โชคนาํชยั ออโต ้เพลสซ่ิง จาํกดั 88,454 - - - 
รวม 37,015,132 - 254,608 293,164 

     

เจ้าหนีอ้ืน่ – ค่านายหน้าค้างจ่าย     
บริษทั โนโซมิ เอน็เตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 3,224,738 3,517,322 3,224,738 3,517,322 

     

ค่าตอบแทนกรรมการค้างจ่าย     
กรรมการ 1,002,495 - 1,002,495 - 

     

เจ้าหนีอ้ืน่ – เงนิทดรองรับ     

บริษทั บลโูซลาร์ ฟาร์ม จาํกดั - 14,468,794 - - 
กรรมการ 771,200 - 771,200 - 
รวม 771,200 14,468,794 771,200 - 

     

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีนอืน่ – เงนิมดัจํา     
บริษทั ชยัวฒันา ทริม จาํกดั - - - 900,000 

 

สัญญาเช่า - บริษทั พลาทรัพย ์จาํกดั 
 

เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 บริษทัไดท้าํสัญญาเช่าอาคารโรงงานกบับริษทั พลาทรัพย ์จาํกดั ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 
พ.ศ. 2560 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 โดยคิดอตัราค่าเช่าเดือนละ 0.05 ลา้นบาท 
 

เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561 บริษทัไดต่้อสัญญาเช่าอาคารโรงงานกบับริษทั พลาทรัพย ์จาํกดั ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 
พ.ศ. 2561 ถึงวนัท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2561 โดยคิดอตัราค่าเช่าเท่าเดิม 
 

เม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 บริษทัไดท้าํสัญญาเช่าอาคารโรงงานกบับริษทั พลาทรัพย ์จาํกดั ตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2561 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 โดยคิดอตัราค่าเช่าเดือนละ 0.04 ลา้นบาท 
 

สัญญาบริการ - บริษทั พลาทรัพย ์จาํกดั 
 

เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 บริษทัไดท้าํสัญญาบริหารจดัการดา้นการเงิน ภาษีและการจดัการทรัพยสิ์นใหก้บับริษทั 
พลาทรัพย ์จาํกดั ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 โดยคิดอตัราค่าบริการเดือนละ 0.15 ลา้นบาท 
 

เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561 บริษทัไดต่้อสัญญาบริหารจดัการดา้นการเงิน ภาษีและการจดัการทรัพยสิ์นให้กบับริษทั 
พลาทรัพย ์จาํกดั ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 โดยคิดอตัราค่าบริการเท่าเดิม 
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เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัและดอกเบ้ียคา้งรับ - พลาทรัพย ์
 

เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทั พลาทรัพย ์จาํกดั เป็นเงินใหกู้ย้มืท่ีไม่มีหลกัประกนั โดยคิดอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 6 ต่อปี และมีกาํหนด
ชาํระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียภายในเดือนกนัยายน พ.ศ.2562 
 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัและดอกเบ้ียคา้งรับ - บริษทั ชยัวฒันา กรีน จาํกดั 
 

เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทั ชยัวฒันา กรีน จาํกดั เป็นเงินใหกู้ย้มืท่ีไม่มีหลกัประกนั โดยคิดอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี และมี
การกาํหนดชาํระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียภายในหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ียมื 
 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัและดอกเบ้ียคา้งรับ - บริษทั สกลุฎซี์ อินโนเวชัน่ จาํกดั 
 

เม่ือวนัท่ี 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561 บริษทัไดท้าํสัญญาเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทั สกุลฎซี์ อินโนเวชัน่ จาํกดั เป็นจาํนวน 
37.50 ลา้นบาท โดยคิดดอกเบ้ียร้อยละ 8.5 ต่อปี และมีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียภายในวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2561 โดยเม่ือวนัท่ี 31 มกราคม พ.ศ. 2562 ไดรั้บชาํระเงินใหกู้ด้งักล่าวเตม็จาํนวนแลว้ 
 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัและดอกเบ้ียคา้งรับ - บริษทั สกลุฎซี์ อินโนเวชัน่ จาํกดั 
 

เม่ือวนัท่ี 6 เมษายน พ.ศ. 2561 บริษทัไดท้าํสัญญาเงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่บริษทั สกุลฎ์ซี อินโนเวชัน่ จาํกดั เป็นจาํนวน 
74.90 ลา้นบาท โดยคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี มีกาํหนดชาํระคืนทุกเดือนเร่ิมงวดแรกวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 
โดยงวดสุดทา้ยชาํระเงินส่วนท่ีเหลือวนัท่ี 30 มีนาคม พ.ศ. 2564 
 

เม่ือวนัท่ี 4 มิถุนายน พ.ศ. 2561 บริษทัไดท้าํสัญญาเงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่บริษทั สกุลฎ์ซี อินโนเวชัน่ จาํกดั เป็นจาํนวน 
25.10  ล้านบาท โดยคิดดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี มีกาํหนดชาํระคืนทุกเดือนเร่ิมงวดแรกวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561  
โดยงวดสุดทา้ยชาํระเงินส่วนท่ีเหลือวนัท่ี 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
 

เม่ือวนัท่ี 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561 บริษทัไดท้าํสัญญาเงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่บริษทั สกุลฎ์ซี อินโนเวชัน่ จาํกดั เป็นจาํนวน 
38 ลา้นบาท โดยคิดดอกเบ้ียร้อยละ 8.5% ต่อปี มีกาํหนดชาํระคืนทุกเดือนเร่ิมงวดแรกวนัท่ี 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561 โดยงวด
สุดทา้ยชาํระเงินส่วนท่ีเหลือวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 
 

ภาระผกูพนั-บริษทั สกลุฎซี์ อินโนเวชัน่ จาํกดั 
 

เม่ือวนัท่ี 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561 บริษทั สกลุฎซี์ อินโนเวชัน่ จาํกดั ไดท้าํสัญญาซ้ือขายแม่พิมพร์ถโดยสารขนาดเลก็กบั
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นจาํนวนเงิน 220 ลา้นบาท สาํหรับส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 บริษทัยอ่ยไดจ่้ายเงินมดัจาํเป็น
จาํนวนเงิน 140.56 ลา้นบาท 
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สัญญาบริการ - บริษทั ชยัวฒันา กรีน แมเนจเมน้ท ์จาํกดั 
 

เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561 บริษทัไดท้าํสัญญาเพ่ือรับบริการดา้นการจดัการขอ้มูลสารสนเทศกบับริษทั ชยัวฒันา 
กรีน แมเนจเมน้ท์ จาํกดั ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 โดยคิดอตัราค่าบริการเดือนละ 
0.27 ลา้นบาท 
 

ภาระคํ้าประกนักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 

กลุ่มบริษทัมีภาระจากการคํ้าประกนัใหแ้ก่กนัตามท่ีกล่าวไวใ้น หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 21และ 25  
 

10. สินค้าคงเหลอื สุทธิ 
 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม 
 ราคาทุน ค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลอื สุทธิ 
  ยอดยกมา   ยอดยกไป  
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 เพิม่ขึน้ ลดลง พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

         

สินคา้สาํเร็จรูป 67,077,167 78,962,126 (22,649,343) (8,628,912) - (31,278,255) 35,798,912 56,312,783 
สินคา้ระหวา่งผลิต 369,070,405 347,397,246 (28,271,969) (3,986,232) 5,338,947 (26,919,254) 342,151,151 319,125,277 
วตัถุดิบ 136,556,125 125,216,877 - - - - 136,556,125 125,216,877 
เช้ือเพลิง 8,672,401 - - - - - 8,672,401 - 
สินคา้ระหวา่งทาง 51,581,792 25,996,530 - - - - 51,581,792 25,996,530 

รวม 632,957,890 577,572,779 (50,921,312) (12,615,144) 5,338,947 (58,197,509) 574,760,381 526,651,467 
 

 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิเฉพาะบริษทั 
 ราคาทุน ค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลอื สุทธิ 
  ยอดยกมา   ยอดยกไป  
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 เพิม่ขึน้ ลดลง พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

         

สินคา้สาํเร็จรูป 67,077,167 78,962,126 (22,649,343) (8,628,912) - (31,278,255) 35,798,912 56,312,783 
สินคา้ระหวา่งผลิต 369,070,405 347,397,246 (28,271,969) (3,986,232) 5,338,947 (26,919,254) 342,151,151 319,125,277 
วตัถุดิบ 136,406,125 125,216,877 - - - - 136,406,125 125,216,877 
สินคา้ระหวา่งทาง 51,581,792 25,996,530 - - - - 51,581,792 25,996,530 

รวม 624,135,489 577,572,779 (50,921,312) (12,615,144) 5,338,947 (58,197,509) 565,937,980 526,651,467 
 

ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือจาํนวน 7.28 ลา้นบาท ไดแ้สดงรวมอยูใ่นตน้ทุนขายในงบกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 
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11. สินทรัพย์หมุนเวยีนอืน่ 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
   

ลกูหน้ีกรมสรรพากร 95,194,699 83,835,320 - - 
ภาษีซ้ือยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 8,316,653 8,772,690 7,549,270 6,221,901 
อ่ืน ๆ 603,554 46,680 283,392 46,679 
รวม 104,114,906 92,654,690 7,832,662 6,268,580 

 

12. สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนทีถ่ือไว้เพือ่ขาย 
 

เม่ือวนัท่ี 4 เมษายน พ.ศ. 2560 บริษทัไดท้าํสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดินกบับุคคลธรรมดาในราคา 33.00 ลา้นบาท โดยมี
มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 เป็นจาํนวน 0.98 ลา้นบาท และบริษทัไดรั้บเงินมดัจาํรับล่วงหนา้จากการ
ทําสัญญาดังกล่าว เป็นจํานวนเงิน 6.6 ล้านบาท (หมายเหตุ 22) ต่อมาในเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 บริษัทได้โอน
กรรมสิทธ์ิของสินทรัพยด์งักล่าวแก่ผูซ้ื้อ และรับรู้กาํไรจากการขายสินทรัพยใ์นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 เป็นจาํนวนเงิน 32.02 ลา้นบาท 

 

13. เงนิลงทุนในบริษัทร่วม สุทธิ 
 

   (หน่วย : บาท) 
   งบการเงนิรวม 

  ประเทศ ทุนชําระแล้ว สัดส่วนถอืหุ้นและสิทธิออกเสียง เงนิลงทุนวธีิส่วนได้เสีย 

ช่ือบริษทั ประเภทกจิการ ทีจ่ัดตั้ง พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
         

บริษทั เอน็เอชเค สปริง 

(กมัพชูา) จาํกดั 

ผลิต 

เบาะรถยนต ์

 
กมัพชูา 

USD 
3,658,000 

USD 
3,658,000 25% 25% 6,313,502 11,546,574 

 

   (หน่วย : บาท) 
   งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

  ประเทศ ทุนชําระแล้ว สัดส่วนถอืหุ้นและสิทธิออกเสียง เงนิลงทุนวธีิส่วนได้เสีย 

ช่ือบริษทั ประเภทกจิการ ทีจ่ัดตั้ง พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
         

บริษทั เอน็เอชเค สปริง 

(กมัพชูา) จาํกดั 

ผลิต 

เบาะรถยนต ์

 
กมัพชูา 

USD 
3,658,000 

USD 
3,658,000 25% 25% 31,083,855 31,083,855 

หกั ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน*   (24,770,353) - 

 สุทธิ   6,313,502 31,083,855 
 

*เน่ืองจากบริษทัร่วม - บริษทั เอ็นเอชเค สปริง (กมัพูชา) จาํกดั ประสบสภาวะขาดทุนจากการดาํเนินงานอย่างต่อเน่ือง 
บริษทัจึงพิจารณาบนัทึกค่าเผื่อการดอ้ยค่าเงินลงทุนดงักล่าวในอตัราร้อยละ 25 ของสินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2561 ของบริษทัร่วมดงักล่าว 



บริษัท ชัยวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท 
วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษทัร่วม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัต่อไปน้ี 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม (ตามวิธีส่วนได้เสีย) 
  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2560 

   

มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 11,546,574 20,937,885 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (127,178) (1,565,686) 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (5,105,894) (7,825,625) 
มูลค่าตามบญัชีปลายปี 6,313,502 11,546,574 

 

ขอ้มูลทางการเงินตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินของบริษทัร่วมโดยสรุปดงัน้ี 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม (ตามวิธีส่วนได้เสีย) 
  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2560 
   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 9,664,376 16,856,494 
สินทรัพยอ่ื์น (ไม่รวมเงินสด) 312,987,672 286,306,875 
หน้ีสินรวม (297,398,034) (256,977,071) 
สินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัร่วม 25,254,014 46,186,298 
   
รายได ้ 277,646,096 116,555,353 
ค่าใชจ่้าย (298,069,672) (147,857,850) 
ขาดทุนสุทธิสาํหรับปี (20,423,576) (31,302,497) 

 

รายการกระทบยอดขอ้มูลทางการเงินขา้งตน้กบัมูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียท่ีรับรู้ในงบการเงินรวม 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม (ตามวิธีส่วนได้เสีย) 
  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2560 
   

สินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัร่วม 25,254,014 46,186,298 
สัดส่วนเงินลงทุน 25% 25% 
มูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนในบริษทัร่วม 6,313,502 11,546,574 
 



บริษัท ชัยวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท 
วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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การบนัทึกเงินลงทุนในบริษทัร่วมโดยวธีิส่วนไดเ้สียในงบการเงินรวมไดใ้ชข้อ้มูลทางการเงินของบริษทัร่วม ดงัต่อไปน้ี 
 

 สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

   

ขอ้มูลทางการเงิน จดัทาํโดยผูบ้ริษทัของบริษทัร่วม 
ซ่ึงยงัไม่ไดต้รวจสอบโดย 
ผูส้อบบญัชี 

ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีของบริษทัร่วมแลว้ 

 

14. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย สุทธิ  
 

  (หน่วย : บาท) 
  งบการเงนิเฉพาะบริษทั 
  ทุนชําระแล้ว สัดส่วนเงนิลงทุน เงนิลงทุนวธีิราคาทุน 

บริษัท ประเภทกจิการ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
        

บริษทัย่อยทางตรง        
บริษทั พลาทรัพย ์จาํกดั ใหเ้ช่าอสังหาริมทรัพย ์ 80,000,000 80,000,000 100% 100% 80,000,000 80,000,000 
บริษทั ชยัวฒันา ทริม จาํกดั ผลิตเบาะรถยนต ์ - 50,000,000 - 52.50% - 25,624,925 
บริษทั ชยัวฒันา กรีน  จาํกดั ลงทุนในธุรกิจพลงังาน 400,000,000 400,000,000 100% 100% 399,999,980 399,999,980 

บริษทั สกลุฏซี์ อินโนเวชัน่ จาํกดั 
ออกแบบและจาํหน่าย 
ยานพาหนะ 100,500,000 - 50.01% - 50,260,050 - 

    530,260,030 505,624,905 
หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน*    (23,898,872) (35,551,123) 
   สุทธิ     506,361,158 470,073,782 

 

*ในปี พ.ศ. 2561 บริษทัไดต้ดับญัชีค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย – บริษทั ชยัวฒันา ทริม จาํกดั จาํนวน 11.65 
ลา้นบาท เน่ืองจากบริษทัยอ่ยดงักล่าวไดช้าํระบญัชีเสร็จส้ินแลว้ (พ.ศ. 2560 : โอนกลบัค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนใน
บริษทัยอ่ย – บริษทั พลาทรัพย ์จาํกดั จาํนวน 17.86 ลา้นบาท) 

 

เงินลงทุนในบริษทั ชยัวฒันา ทริม จาํกดั 
 

บริษทั ชยัวฒันา ทริม จาํกดั ไดช้าํระบญัชีแลว้เสร็จเม่ือวนัท่ี 10 เมษายน พ.ศ. 2561 โดย ณ วนัดงักล่าวบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยสุ์ทธิ 
เป็นจาํนวนเงิน 20.72 ลา้นบาท โดยบริษทัไดรั้บเงินคืนทุนเป็นจาํนวน 10.88 ลา้นบาท และบันทึกขาดทุนจากการชาํระบญัชี 
ของบริษทัยอ่ย จาํนวน 3.10 ลา้นบาทในงบการเงิน  

 

ณ วนัท่ีชาํระบญัชี บริษทั ชยัวฒันา ทริม จาํกดั มีสินทรัพยสุ์ทธิ ดงัน้ี 
 

 (หน่วย:บาท) 
ทุนเรือนหุน้ชาํระแลว้ 50,000,000 
ขาดทุนสะสม (29,274,105) 
สินทรัพยสุ์ทธิ (เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด) 20,725,895 

  

ปันส่วนเงินคืนทุน:  
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 10,886,022 
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 9,839,873 

รวม 20,725,895 



บริษัท ชัยวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท 
วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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เงินลงทุนในบริษทั สกลุฎซี์ อินโนเวชัน่ จาํกดั 
 

เม่ือวนัท่ี 3 เมษายน พ.ศ. 2561 บริษทัไดเ้ขา้ลงทุนโดยซ้ือหุน้จากผูถื้อหุน้เดิมในสัดส่วนร้อยละ 50.01 ของบริษทั สกุลฎซี์ 
อินโนเวชัน่ จาํกดั โดยมีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท (หุ้นสามญั 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) ซ่ึงการเขา้ลงทุน
ดงักล่าวทาํใหก้ลุ่มบริษทัมีอาํนาจควบคุมจึงไดน้าํงบการเงินของบริษทัยอ่ยน้ีมารวมไวใ้นงบการเงินรวม 

 

เม่ือวนัท่ี 19 ธันวาคม พ.ศ. 2561 บริษทั บริษทั สกุลฏ์ซี อินโนเวชัน่ จาํกดั ไดมี้การเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาํนวน 199,000,000 
บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่เท่ากบั 200,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 
1,990,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท โดยเรียกชาํระค่าหุ้นจาํนวน 50 บาทต่อหุ้น บริษทัไดล้งทุนในหุ้นสามญัเพ่ิมทุนใน
บริษทัยอ่ยดงักล่าวในสัดส่วนร้อยละ 50.01 ทั้งน้ีเพ่ือรักษาสัดส่วนการถือหุน้เดิมในบริษทัยอ่ย 

 

ณ ปัจจุบนั บริษทัอยูใ่นระหวา่งการดาํเนินการให้มีการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมา  
ณ วนัท่ีซ้ือกิจการ โดยการวดัมูลค่าน้ีส่วนใหญ่มีความเก่ียวขอ้งกบัการระบุและวดัมูลค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน กระบวนการ
วดัมูลค่าน้ีจะถูกดาํเนินการให้แลว้เสร็จภายในระยะเวลา  1 ปี นับจากวนัท่ีซ้ือกิจการตามท่ีกาํหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงินฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุงปี 2560) เร่ือง การรวมธุรกิจ และในระหวา่งช่วงระยะเวลาในการวดัมูลค่า บริษทัจะทาํการ
ปรับปรุงยอ้นหลงัประมาณการท่ีเคยรับรู้ไว ้ณ วนัท่ีซ้ือเม่ือไดรั้บขอ้มูลทางบญัชีท่ีสมบูรณ์เพ่ือรายงานในงบการเงิน 

 

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิตามบญัชี ณ วนัท่ีเขา้ลงทุน เป็นดงัน้ี 
 

  (หน่วย:บาท) 
   
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  4,280,157 
ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน  628,600 
สินคา้คงเหลือ  3,377,944 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน  240,317 
ทรัพยสิ์นระหวา่งก่อสร้าง  72,087,806 
รวมสินทรัพย ์  80,614,824 

  

เจา้หน้ีอ่ืน  80,007,375 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน  17,544 
รวมหน้ีสิน  80,024,919 

  

ทุนชาํระแลว้  1,000,000 
กาํไรสะสม  (410,095) 
รวมส่วนของผูถื้อหุน้   589,905 
รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้  80,614,824 

 



บริษัท ชัยวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท 
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บริษทั ชยัวฒันา กรีน จาํกดั มีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยทางออ้ม ตามรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

  (หน่วย : บาท) 
  ทุนชําระแล้ว สัดส่วนเงนิลงทุน เงนิลงทุนวธีิราคาทุน 

บริษทั ประเภทกจิการ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
        

บริษทัย่อยทางอ้อม        
บริษทั ชยัวฒันา กรีน  
แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 

ประกอบกิจการใหค้าํปรึกษาดา้นการ
บริหารจดัการโครงการพลงังานทดแทน 

1,000,000 1,000,000 100% 100% 999,980 999,980 

บริษทั เวสท ์แมนเนจเมน้ท ์1 
จาํกดั 

คดัแยกและจดัการขยะเพ่ือเป็นเช้ือเพลิง
จาํหน่ายใหก้บัโรงไฟฟ้า 

1,000,000 1,000,000 75% 75% 750,090 
 

750,090 
 

บริษทั กรีน เพาเวอร์ 1 จาํกดั  ผลิตพลงังานไฟฟ้าจากเช้ือเพลิงขยะ 13,250,000 13,250,000 75% 75% 9,938,693 9,938,693 
บริษทั ชยัวฒันา เอก็พอร์ต จาํกดั ส่งออกช้ินไมส้ับ 10,000,000 10,000,000 80% 80% 9,599,880 9,599,880 
บริษทั กรีน เพาเวอร์ 2 จาํกดั  ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า 300,000,000 300,000,000 100% 100% 369,999,800 369,999,800 
บริษทั บลโูซลาร์ฟาร์ม 3 จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า 120,000,000 120,000,000 49% 49% 58,800,000 58,800,000 
   รวม     450,088,443 450,088,443 

 

เงินลงทุนในบริษทั ชยัวฒันา เอก็พอร์ต จาํกดั 
 
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 3/2560 เม่ือวนัท่ี 25 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 ไดอ้นุมติัให้บริษทัหยดุดาํเนินงาน
ของบริษทั เน่ืองจากธุรกิจส่งออกช้ินไมส้ับท่ีผา่นมามีการแข่งขนัสูง อีกทั้งค่าเงินบาทปรับตวัแขง็ค่าข้ึนเม่ือเปรียบเทียบ
กบัเงินดอลลาร์สหรัฐส่งผลใหมี้ผลประกอบการขาดทุนอยา่งต่อเน่ือง 

 
เงินลงทุนในบริษทั กรีน เพาเวอร์ 2 จาํกดั  
 
บริษทัยอ่ยไดน้าํใบหุน้ของบริษทัไปเป็นหลกัประกนัวงสินเช่ือระยะยาวกบัสถานบนัการเงิน (หมายเหตุ 25) 
 
เงินลงทุนในบริษทั  บลู โซลาร์ฟาร์ม 3 จาํกดั 
 
บริษทัยอ่ยไดน้าํใบหุน้ของบริษทัไปเป็นหลกัประกนัวงสินเช่ือระยะยาวกบัสถานบนัการเงิน (หมายเหตุ 25) 
 
 
 
 



บริษัท ชัยวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
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ขอ้มูลเพ่ิมเติม 
 
งบการเงินรวมน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงิน ของบริษทั ชยัวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และงบการเงินของ
บริษทัยอ่ย ดงัต่อไปน้ี 
 

 ร้อยละของสินทรัพย์ ร้อยละของรายได้  
 ทีร่วมอยู่ในสินทรัพย์รวม ทีร่วมอยู่ ในรายได้รวม 

ช่ือบริษัท พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

บริษทั พลาทรัพย ์จาํกดั 3.01 2.92 0.61 1.25 
บริษทั ชยัวฒันา ทริม จาํกดั - 0.76 - - 
บริษทั ชยัวฒันา กรีน จาํกดั 41.49 41.00 12.29 2.42 
บริษทั สกลุฎซี์ อินโนเวชัน่ จาํกดั 8.94 - 1.10 - 
 
โดยขอ้มูลเก่ียวกบับริษทัยอ่ยท่ีกลุ่มบริษทัไม่ไดถื้อหุน้ทั้งหมดซ่ึงมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม มีดงัต่อไปน้ี 
 

 (ร้อยละ) (หน่วย : บาท) 

 
สัดส่วนการถือหุ้นและสิทธิใน
การออกเสียงของส่วนได้เสียที่

ไม่มีอาํนาจควบคุม 

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จ
จัดสรรสําหรับส่วนได้เสียที่

ไม่มีอาํนาจควบคุม 
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํนาจ

ควบคุมสะสม 
ช่ือบริษัท พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

       

บริษทัย่อยทางตรง       
บริษทั ชยัวฒันา ทริม จาํกดั - 47.50 (2,527,962) (2,791) - 12,367,835 
บริษทั สกลุฎซี์ อินโนเวชัน่ จาํกดั 49.99 - (11,293,431) - 38,741,512 - 

       

บริษทัย่อยทางอ้อม       
บริษทั เวสท ์แมนเนจเมน้ท ์1 จาํกดั 25.00 25.00 - (55,782) - - 
บริษทั กรีน เพาเวอร์ 1 จาํกดั 25.00 25.00 (562,548) (276,207) - 562,548 
บริษทั ชยัวฒันา เอก็พอร์ต จาํกดั 20.00 20.00 - (1,055,546) - - 
บริษทั บลูโซลาร์ฟาร์ม 3 จาํกดั 51.00 51.00 2,797,950 2,581,147 65,092,308 62,294,358 
   รวม   (11,585,991) 1,190,821 103,833,820 75,224,741 
 



บริษัท ชัยวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
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ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปก่อนตดัรายการระหวา่งกนัของแต่ละบริษทัยอ่ยท่ีกลุ่มบริษทัไม่ไดถื้อหุน้ทั้งหมดซ่ึงมีส่วนไดเ้สียท่ี
ไม่มีอาํนาจควบคุมท่ีมีสาระสาํคญั สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 มีดงัน้ี 
 

 (หน่วย : พนับาท) 

 

บริษทั สกุลฎ์ซี อนิโนเวช่ัน 

จํากดั บริษทั ชัยวฒันา ทริม จํากดั 

 

บริษัท บลูโซลาร์ฟาร์ม 3 จํากดั 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
       

งบแสดงฐานะการเงนิแบบย่อ ณ วนัที ่31 ธันวาคม        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 24,708 - - 73 8,832 1,644 

สินทรัพยห์มุนเวยีน  76,638 - - 18,249 19,517 21,004 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 252,382 - - 8,478 324,331 334,212 

หน้ีสินหมุนเวยีน   (154,884) - - (763) (65,691) (234,715) 

หน้ีสินไม่หมุนเวยีน (120,936) - - - (159,357) - 

ส่วนของเจา้ของถือโดยบริษทั 39,723 - - 13,669 62,540 59,851 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม  38,185 - - 12,368 65,092 62,294 
       

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน่แบบย่อ       

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม        

รายไดร้วม 22,360 - - - 41,225 41,588 

ค่าใชจ่้ายรวม (45,303) - - (187) (35,739) (36,517) 

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิสาํหรับปี (22,943) - - (187) 5,486 5,071 
       

ส่วนของกาํไร (ขาดทุน) ท่ีเป็นของ       

ผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ (11,093) - - (184) 2,688 2,490 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (11,850) - - (3) 2,798 2,581 
       

งบกระแสเงนิสดแบบย่อ       

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม       

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน (23,262) - - - (21,291) 36,441 

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน (257,185) - - - 105 (106,161) 

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 302,756 - - - 28,374 68,814 

กระแสเงินสดเพิ่มข้ึน (ลดลง) สุทธิ 22,309 - - - 7,188 (906) 
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15. เงนิลงทุนระยะยาวอืน่ สุทธิ 
 

  (หน่วย : บาท) 

  งบการเงนิรวม 

  ทุนชําระแล้ว สัดส่วนการลงทุน เงนิลงทุนวธีิราคาทุน 

ช่ือบริษัท ประเภทกจิการ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
        

บริษทั สหอุตสาหกรรมฟอกหนงัไทย จาํกดั ฟอกหนงั 6,000,000 6,000,000 2.27% 2.27% 390,000 390,000 
บริษทั สหอุตสาหกรรมคา้หนงัสัตว ์จาํกดั คา้หนงัสัตว ์ 27,000,000 27,000,000 2.22% 2.22% 250,000 250,000 
บริษทั นครทองบา้นและท่ีดิน จาํกดั รับเหมาก่อสร้าง 18,750,000 18,750,000 0.66% 0.66% 650,000 650,000 
บริษัท เขตประกอบอุตสาหกรรมฟอกหนัง 

ก.ม.30 จาํกดั 
 
การจดัการนํ้าเสีย 

 
64,009,600 

 
- 

 
1.20% 

 
- 771,200 - 

บริษทั รักษบ์า้นเรา จาํกดั ผลิตไฟฟ้า 176,000,000 176,000,000 9.09% 9.09% 16,000,000 16,000,000 
บริษทั แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชัน่ จาํกดั รับเหมาก่อสร้าง

โรงไฟฟ้า 
 

1,050,000,000 
 

1,050,000,000 
 

5.00% 
 

5.00% 122,500,000 122,500,000 

รวม      140,561,200 139,790,000 
หกั  ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยของเงินลงทุน     (4,650,000) (4,650,000) 

สุทธิ      135,911,200 135,140,000 
 
 

  (หน่วย : บาท) 

  งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

  ทุนชําระแล้ว สัดส่วนการลงทุน เงนิลงทุนวธีิราคาทุน 

ช่ือบริษัท ประเภทกจิการ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
        

บริษทั สหอุตสาหกรรมฟอกหนงัไทย จาํกดั ฟอกหนงั 6,000,000 6,000,000 1.67% 1.67% 300,000 300,000 
บริษทั สหอุตสาหกรรมคา้หนงัสัตว ์จาํกดั คา้หนงัสัตว ์ 27,000,000 27,000,000 2.22% 2.22% 250,000 250,000 
บริษทั นครทองบา้นและท่ีดิน จาํกดั รับเหมาก่อสร้าง 18,750,000 18,750,000 0.66% 0.66% 650,000 650,000 
บริษัท เขตประกอบอุตสาหกรรมฟอกหนัง 

ก.ม.30 จาํกดั 
 
การจดัการนํ้าเสีย 

 
64,009,600 

 
- 

 
1.20% 

 
- 771,200 - 

รวม      1,971,200 1,200,000 
หกั  ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยของเงินลงทุน     (650,000) (650,000) 

สุทธิ      1,321,200 550,000 
 

 
 
 



บริษัท ชัยวฒันา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย   
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16. ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม 
 

ทีด่นิ 
ส่วนปรับปรุง

ทีด่นิ อาคาร เครื่องจักร 
อุปกรณ์และ

เครื่องมอืเครื่องใช้ 
เครื่องตกแต่งและ
ติดตั้งสํานักงาน ยานพาหนะ 

สินทรัพย์ 
ระหว่างก่อสร้าง รวม 

          

ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560          
ราคาทุน 373,037,241 - 447,713,713 570,504,444 107,575,411 30,997,234 44,473,209 802,869,456 2,377,170,708 
มูลค่ายตุิธรรม 234,921,978 - - - - - - - 234,921,978 
หกั   ค่าเสื่อมราคาสะสม - - (265,887,583) (215,683,541) (83,657,696) (17,661,812) (26,476,844) - (609,367,476) 
มูลค่าตามบญัชี สุทธิ 607,959,219 - 181,826,130 354,820,903 23,917,715 13,335,422 17,996,365 802,869,456 2,002,725,210 

          

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561         

มูลค่าตามบญัชีตน้ปี สุทธิ 607,959,219 - 181,826,130 354,820,903 23,917,715 13,335,422 17,996,365 802,869,456 2,002,725,210 
ซื้อสินทรัพย ์ 24,150,000 2,230,000 13,499,177 156,807,023 4,382,914 4,894,949 16,467,130 373,574,133 596,005,326 
ส่วนเกินราคาประเมินที่ดิน 45,756,330 - - - - - - - 45,756,330 
ขายสินทรัพย ์สุทธิ  - - - (6,927,944) (3,822) (653,251) (4) (37,204,581) (44,789,602) 
ตดัจาํหน่าย สุทธิ - - - (350,742) - - - - (350,742) 
โอนเขา้ (ออก) สินทรัพย ์สุทธิ 19,122,180 92,410,099 72,227,505 794,532,028 1,057,574 825,580 - (980,174,966) - 
ค่าเสื่อมราคา  - (3,047,491) (9,321,676) (65,487,115) (4,797,131) (2,597,958) (3,567,131) - (88,818,502) 
มูลค่าตามบญัชีปลายปี สุทธิ 696,987,729 91,592,608 258,231,136 1,233,394,153 24,557,250 15,804,742 30,896,360 159,064,042 2,510,528,020 

          

ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561          
ราคาทุน 416,309,421 94,640,099 533,440,395 1,502,688,465 109,014,574 39,789,934 60,220,838 159,064,042 2,915,167,768 
มูลค่ายตุิธรรม 280,678,308 - - - - - - - 280,678,308 
หกั   ค่าเสื่อมราคาสะสม - (3,047,491) (275,209,259) (269,294,312) (84,457,324) (23,985,192) (29,324,478) - (685,318,056) 
มูลค่าตามบญัชี สุทธิ 696,987,729 91,592,608 258,231,136 1,233,394,153 24,557,250 15,804,742 30,896,360 159,064,042 2,510,528,020 
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 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิเฉพาะบริษทั 
 

ทีด่นิ อาคาร เครื่องจักร 
อุปกรณ์และ

เครื่องมอืเครื่องใช้ 
เครื่องตกแต่งและ
ติดตั้งสํานักงาน ยานพาหนะ 

สินทรัพย์ 
ระหว่างก่อสร้าง รวม 

         

ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560         

ราคาทุน 210,813,422 284,787,135 383,478,759 107,575,411 27,766,031 44,473,209 85,652,231 1,144,546,198 
มูลค่ายตุิธรรม 234,921,978 - - - - - - 234,921,978 
หกั   ค่าเสื่อมราคาสะสม  (224,496,021) (208,290,572) (83,657,696) (16,975,277) (26,476,845) - (559,896,411) 

มูลค่าตามบญัชี สุทธิ 445,735,400 60,291,114 175,188,187 23,917,715 10,790,754 17,996,364 85,652,231 819,571,765 
         

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561         

มูลค่าตามบญัชีตน้ปี สุทธิ 445,735,400 60,291,114 175,188,187 23,917,715 10,790,754 17,996,364 85,652,231 819,571,765 
ซื้อสินทรัพย ์ 24,150,000 13,442,947 43,616,705 3,216,646 4,692,219 3,347,668 69,347,230 161,813,415 
ส่วนเกินราคาประเมินที่ดิน 32,594,500 - - - - - - 32,594,500 
ขายสินทรัพย ์สุทธิ - - (6,927,944) (3,822) (653,251) (4) (37,204,581) (44,789,602) 
ตดัจาํหน่าย สุทธิ - - (350,743) - - - - (350,743) 
โอนเขา้ (ออก) สินทรัพย ์สุทธิ - 10,959,198 94,719,847 269,847 39,706 - (105,988,598) - 
ค่าเสื่อมราคา - (4,336,676) (28,399,961) (4,537,700) (1,860,807) (2,956,146) - (42,091,290) 

มูลค่าตามบญัชีปลายปี สุทธิ 502,479,900 80,356,583 277,846,091 22,862,686 13,008,621 18,387,882 11,806,282 926,748,045 
         

ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561         
ราคาทุน 234,963,422 309,189,280 502,660,281 107,023,304 35,607,403 47,101,376 11,806,282 1,248,351,348 
มูลค่ายตุิธรรม 267,516,478 - - - - - - 267,516,478 
หกั   ค่าเสื่อมราคาสะสม - (228,832,697) (224,814,190) (84,160,618) (22,598,782) (28,713,494) - (589,119,781) 

มูลค่าตามบญัชี สุทธิ 502,479,900 80,356,583 277,846,091 22,862,686 13,008,621 18,387,882 11,806,282 926,748,045 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ท่ีดิน อาคารและเคร่ืองจกัร ในงบการเงินรวมราคาตามบญัชี จาํนวน 1,625.48 ลา้นบาท 
(พ.ศ. 2560 : 1,212.88 ลา้นบาท) และในงบการเงินเฉพาะบริษทัราคาตามบญัชี จาํนวน 361.87 ลา้นบาท (พ.ศ. 2560 : 
341.16 ลา้นบาท) นาํไปเป็นหลกัประกนัเงินกูย้ืมกบัธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึงตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 21 
และขอ้ 25 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 อาคาร เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ ราคาทุน 488.78 ลา้นบาท (พ.ศ. 2560 : 384.40 ลา้นบาท)  
ในงบการเงินรวม และราคาทุน 455.02 ล้านบาท (พ.ศ. 2560 : 384.40 ล้านบาท) ในงบการเงินเฉพาะบริษัทได ้
ตดัค่าเส่ือมราคาเตม็จาํนวนแลว้แต่ยงัคงใชง้านอยู ่ 
 
ณ วนัท่ี  31 ธันวาคม พ .ศ. 2561 บริษัทมีสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าซ้ือ ราคาทุน 100.03 ล้านบาท (พ.ศ. 2560 : 75.17  
ลา้นบาท) ในงบการเงินรวม และราคาทุน 77.03 ลา้นบาท (พ.ศ. 2560 : 75.17 ลา้นบาท) ในงบการเงินเฉพาะบริษทั  
 
ในระหวา่งปี พ.ศ. 2561 บริษทัไดว้า่จา้งบริษทั สยาม แอพเพรสซลั แอนด ์เซอร์วิส จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัประเมินราคา
สินทรัพยอิ์สระทาํการประเมินราคาท่ีดินใหม่ ซ่ึงบริษทัประเมินราคาไดใ้ชว้ิธีการประเมินราคาแบบวิธีเปรียบเทียบ
ตลาด (Market Approach)  

 
ส่วนเกนิทุนจากการตรีาคาสินทรัพย์ มดีงันี ้

 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม 
 ส่วนเกินทุนจากการ  ผลของภาษีเงินได ้   
 ตีราคาสินทรัพย ์  รอตดับญัชี  สุทธิ 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561 234,921,978  (46,984,395)  187,937,583 
เพ่ิมระหวา่งปี 45,756,330  (9,151,266)  36,605,064 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 280,678,308  (56,135,661)  224,542,647 

 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 ส่วนเกินทุนจากการ  ผลของภาษีเงินได ้   
 ตีราคาสินทรัพย ์  รอตดับญัชี  สุทธิ 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561 234,921,978  (46,984,395)  187,937,583 
เพ่ิมระหวา่งปี 32,594,500  (6,518,900)  26,075,600 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 267,516,478  (53,503,295)  214,013,183 
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17. ทีด่นิทีไ่ม่ได้ใช้ดาํเนินงาน 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 ท่ีดินท่ีไม่ไดใ้ชด้าํเนินงานจาํนวนเงิน 43.22 ลา้นบาท (วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560: 
จาํนวนเงิน 43.22 ลา้นบาท) บริษทัยอ่ยทางออ้ม- บริษทั บลูโซลาร์ฟาร์ม 3 จาํกดั ไดน้าํท่ีดินท่ีไม่ไดใ้ชด้าํเนินงานเป็น
หลกัประกนัสินเช่ือกบัสถาบนัการเงิน ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 21 และ 25 
 

18. สินทรัพย์ไม่มตีวัตน - โปรแกรมคอมพวิเตอร์ สุทธิ 
 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวม 

 โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 
โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 

ระหว่างตดิตั้ง รวม 
    

ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560    
ราคาทุน 1,561,050 8,300,210 9,861,260 
หกั ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (529,909) - (529,909) 
มูลค่าตามบญัชี สุทธิ 1,031,141 8,300,210 9,331,351 
    

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561    
มูลค่าตามบญัชีตน้ปี สุทธิ 1,031,141 8,300,210 9,331,351 
ซ้ือสินทรัพย ์ 1,538,200 2,834,381 4,372,581 
ค่าตดัจาํหน่าย (167,871) - (167,871) 
มูลค่าตามบญัชีปลายปี สุทธิ 2,401,470 11,134,591 13,536,061 
    

ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561    
ราคาทุน 3,099,250 11,134,591 14,233,841 
หกั ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (697,779) - (697,779) 
มูลค่าตามบญัชี สุทธิ 2,401,470 11,134,591 13,536,062 
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 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

 โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 
โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 

ระหว่างตดิตั้ง รวม 
    

ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560    
ราคาทุน 1,521,050 8,300,210 9,821,260 
หกั ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (515,565) - (515,565) 
มูลค่าตามบญัชี สุทธิ 1,005,485 8,300,210 9,305,695 
    

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561    
มูลค่าตามบญัชีตน้ปี สุทธิ 1,005,485 8,300,210 9,305,695 
ซ้ือสินทรัพย ์ 1,507,200 2,834,381 4,341,581 
ค่าตดัจาํหน่าย (152,518) - (152,518) 
มูลค่าตามบญัชีปลายปี สุทธิ 2,360,167 11,134,591 13,494,758 
    

ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561    
ราคาทุน 3,028,250 11,134,591 14,162,841 
หกั ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (668,083) - (668,083) 
มูลค่าตามบญัชี สุทธิ 2,360,167 11,134,591 13,494,758 
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19. สิทธิในการดาํเนินการผลติและจําหน่ายไฟฟ้า สุทธิ 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

   

ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560   
ราคาทุน 67,112,870 - 
หกั ค่าตดัจาํหน่ายสะสม - - 
มูลค่าตามบญัชี สุทธิ 67,112,870 - 

   

สําหรับส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561   
มูลค่าตามบญัชีตน้ปี สุทธิ 67,112,870 - 
ค่าตดัจาํหน่าย (3,076,773) - 
มูลค่าตามบญัชีปลายปี สุทธิ 64,036,097 - 

   

ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561   
ราคาทุน 67,112,870 - 
ค่าตดัจาํหน่าย (3,076,773) - 
มูลค่าตามบญัชี สุทธิ 64,036,097 - 

 

20. สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอืน่ 
 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

ภาษีเงินไดถ้กูหกั ณ ท่ีจ่าย 3,182,998 9,237,397 994,413 994,413 
เงินมดัจาํ 3,649,530 4,948,570 351,630 1,214,070 
อ่ืน ๆ 439,874 200,086 - - 

รวม 7,272,402 14,386,053 1,346,043 2,208,483 
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21. เงนิเบิกเกนิบัญชีและเงนิกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

     

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 9,925,754 - 9,925,754 - 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน     
-  ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 100,000,000 - 80,000,000 - 
-  ทรัสตรี์ซีท  135,382,707 237,576,241 135,382,707 237,576,241 

          -  เงินกูย้มืระยะสั้นอ่ืน 32,000,000 - - - 
- เงินกูย้มืระยะสั้นตามสัญญาขายลดหน้ี 

(หมายเหตุ 8) 113,710,659 115,835,058 113,710,659 115,835,058 
รวม 391,019,120 353,411,299 339,019,120 353,411,299 
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ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัมีรายละเอียดเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 ดงันี้ 
 

งบการเงนิรวม 
 (หน่วย : ล้านบาท)   
 วงเงนิ ใช้ไป   

ประเภทเงนิกู้ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 อตัราดอกเบีย้ เงือ่นไขการชําระ 
       

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 75.00 75.00 9.92 - ร้อยละ 7.28-7.38  ต่อปี 
(ร้อยละ 7.28-7.38 ต่อปี) 

ชาํระดอกเบี้ยทุกเดือน 

     
 

 
ตัว๋แลกเงิน 80.00 80.00 - - ร้อยละ 5.00-6.00 ต่อปี 

(ร้อยละ 5.00-6.00 ต่อปี) 
ชาํระดอกเบี้ยทุกเดือนและเงินตน้จะครบกาํหนดชาํระภายใน 3 เดือน   
นบัจากวนัที่ในตัว๋แลกเงิน 

       
ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 

620.00 620.00 

100.00 - 
MOR – 2.00% ต่อปี 
(ร้อยละ 5.65 ต่อปี) 

ชาํระดอกเบี้ยทุกเดือนและเงินตน้จะครบกาํหนดชาํระภายใน 1-3 เดือน  
นบัจากวนัที่ในตัว๋สัญญาใชเ้งิน 

   
 

 
เงินกูย้มืระยะสั้น-ทรัสตร์ีซีท 

135.38 237.58 
ร้อยละ 4.07 - 5.43 ต่อปี  
(ร้อยละ 3.03-4.87 ต่อปี) 

ชาํระดอกเบี้ยทุกเดือนและเงินตน้จะครบกาํหนดชาํระภายใน 6 เดือน  
นบัจากวนัที่ไดร้ับเงินกู ้

       
เงินกูย้มืระยะสั้นอื่น 32.00 - 32.00 - ร้อยละ 6.00 ต่อปี ชาํระดอกเบี้ยทุกเดือนและเงินตน้จะครบกาํหนดชาํระภายในวนัที่ 20 

มีนาคม พ.ศ. 2562 
       

เงินกูย้มืตามสัญญาขาย 
ลดหนี้กบัสถาบนัการเงิน* 

360.00 360.00 113.71 115.84 MRR - 2.125% ต่อปี --- 
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งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 (หน่วย : ล้านบาท)   

 วงเงนิ ใช้ไป   
ประเภทเงนิกู้ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 อตัราดอกเบีย้ เงือ่นไขการชําระ 

   
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 65.00 65.00 9.92 - ร้อยละ 7.28-7.38   ต่อปี 

(ร้อยละ 7.28-7.38 ต่อปี) 
ชาํระดอกเบี้ยทุกเดือน 

       
ตัว๋แลกเงิน 80.00 80.00 - - ร้อยละ 5.00-6.00 ต่อปี 

(ร้อยละ 5.00-6.00 ต่อปี) 
ชาํระดอกเบี้ยทุกเดือนและเงินตน้จะครบกาํหนดชาํระภายใน 3 เดือน   
นบัจากวนัที่ในตัว๋แลกเงิน 

       
ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 

620.00 520.00 

80.00 - 
MOR – 2.00% ต่อปี 
(ร้อยละ 5.65 ต่อปี) 

ชาํระดอกเบี้ยทุกเดือนและเงินตน้จะครบกาํหนดชาํระภายใน 1-3 เดือน  
นบัจากวนัที่ในตัว๋สัญญาใชเ้งิน 

     
เงินกูย้มืระยะสั้น-ทรัสตร์ีซีท 

135.38 237.58 
ร้อยละ 4.07 – 5.43 ต่อปี  
(ร้อยละ 3.03-4.87 ต่อปี) 

ชาํระดอกเบี้ยทุกเดือนและเงินตน้จะครบกาํหนดชาํระภายใน 6 เดือน   
นบัจากวนัที่ไดร้ับเงินกู ้

       
เงินกูย้มืตามสัญญาขาย 
ลดหนี้กบัสถาบนัการเงิน* 

360.00 360.00 113.71 115.83 MRR - 2.125% ต่อปี --- 

 
*เงินกูย้มืตามสัญญาขายโอนสิทธิเรียกร้องในลูกหนี้การคา้ บริษทัไดท้าํการขายสิทธิเรียกร้องในลกูหนี้การคา้ซึ่งเป็น “แบบมีสิทธิเรียกร้องความเสียหาย” กบัทางบริษทัไดใ้หแ้ก่ธนาคารพาณิชย์
แห่งหนึ่ง ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 8 
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หลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั 
 

ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัรบางส่วนของบริษทัและท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและท่ีดินท่ีไม่ไดใ้ชด้าํเนินงาน
ของบริษัทย่อย ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 16 และ 17 บวกด้วยผลประโยชน์จากการประกันอัคคีภัย
ทรัพยสิ์นดังกล่าว เงินฝากประจาํ และกรรมการบริษัท บริษัทท่ีเก่ียวขอ้งกันและผูถื้อหุ้นของบริษัทย่อยร่วมกัน 
คํ้าประกนั รวมทั้งหา้มนาํเคร่ืองจกัรของบริษทัไปก่อภาระผกูพนัใดๆ 

 

22. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
เจ้าหนีก้ารค้า     
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 9) 6,735,159 5,680,549 - 18,244,288 
บริษทัอ่ืน 232,258,029 305,454,428 225,132,309 305,454,428 
รวม 238,993,188 311,134,977 225,132,309 323,698,716 

เจ้าหนีอ้ืน่     
บุคคลหรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 9) 37,015,132 - 254,608 293,164 
บริษทัอ่ืน 36,878,943 97,975,449 35,484,196 68,859,972 
ค่านายหนา้คา้งจ่ายบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 9) 3,224,738 3,517,322 3,224,738 3,517,322 
เงินทดรองรับ-บุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
(หมายเหตุ 9) 771,200 14,468,794 771,200 - 
เงินทดรองรับ - บริษทัอ่ืน 40,000 - - - 
เงินเดือนคา้งจ่าย 11,851,826 11,684,397 11,083,349 11,684,397 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 21,267,848 16,875,068 8,085,550 7,519,907 
ค่าตอบแทนกรรมการคา้งจ่าย (หมายเหตุ 9) 1,002,495 - 1,002,495 - 
เงินรับล่วงหนา้ค่าสินคา้ 54,231,346 1,948,594 24,626,347 1,948,594 
เงินมดัจาํรับล่วงหน้าจากการทาํสัญญาจะซ้ือจะขาย
ท่ีดิน (หมายเหตุ 12) - 6,600,000 - 6,600,000 

เงินมดัจาํรับล่วงหนา้อ่ืน 7,156 - - - 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 6,255,975 303,340 5,371,937 303,341 
ดอกเบ้ียหุน้กูค้า้งจ่าย - 5,389,863 - 5,389,863 
ค่านายหนา้คา้งจ่าย 6,244,235 27,839,762 6,209,235 23,369,294 
รวม 178,790,894 186,602,589 96,113,655 129,485,854 

รวมเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ 417,784,082 497,737,566 321,245,964 453,184,570 
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23. หุ้นกู้ 
 

รายละเอียดหุน้กู ้สุทธิ มีดงัน้ี 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

   

หุน้กู ้ 631,400,000 700,000,000 
หกั ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี - (700,000,000) 
   สุทธิ 631,400,000 - 

 

เม่ือวนัท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ. 2559 บริษทัไดอ้อกจาํหน่ายหุน้กู ้ชนิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีหลกัประกนั
ในมูลค่าเสนอขายรวม 200 ลา้นบาท (หุ้นกู ้200,000 หน่วย มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท) โดยมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี
ร้อยละ 5.15 ต่อปี กาํหนดไถ่ถอนเงินตน้ทั้งจาํนวนในวนัท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ซ่ึงบริษทัไดไ้ถ่ถอนหุ้นกูด้งักล่าว 
ทั้งจาํนวนแลว้ 

 

เม่ือวนัท่ี 20 ตุลาคม พ.ศ. 2559 บริษทัไดอ้อกจาํหน่ายหุ้นกู ้ชนิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีหลกัประกนั 
ในมูลค่าเสนอขายรวม 200 ลา้นบาท (หุ้นกู ้200,000 หน่วย มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท) โดยมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี
ร้อยละ 5.15 ต่อปี กาํหนดไถ่ถอนเงินตน้ทั้งจาํนวนในวนัท่ี 20 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ซ่ึงบริษทัไดไ้ถ่ถอนหุ้นกูด้งักล่าวทั้ง
จาํนวนแลว้ 

 

เม่ือวนัท่ี 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 บริษทัไดอ้อกจาํหน่ายหุ้นกู ้ชนิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีหลกัประกนั 
ในมูลค่าเสนอขายรวม 300 ลา้นบาท (หุ้นกู ้300,000 หน่วย มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท) โดยมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี
ร้อยละ 5.15 ต่อปี กาํหนดไถ่ถอนเงินตน้ทั้งจาํนวนในวนัท่ี 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ซ่ึงบริษทัไดไ้ถ่ถอนหุน้กูด้งักล่าว
แลว้ทั้งจาํนวน  

 

เม่ือวนัท่ี 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561 บริษทัไดอ้อกจาํหน่ายหุ้นกู ้ชนิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีหลกัประกนั 
ในมูลค่าเสนอขายรวม 337.1 ลา้นบาท (หุน้กู ้337,100 หน่วย มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท) โดยมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี
ร้อยละ 5.75 ต่อปี กาํหนดไถ่ถอนเงินตน้ทั้งจาํนวนในวนัท่ี 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

 

เม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 บริษทัไดอ้อกจาํหน่ายหุ้นกู ้ชนิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีหลกัประกนั 
ในมูลค่าเสนอขายรวม 294.30 ลา้นบาท (หุ้นกู ้294,300 หน่วย มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท) โดยมีอตัราดอกเบ้ีย
คงท่ีร้อยละ 5.80 ต่อปี กาํหนดไถ่ถอนเงินตน้ทั้งจาํนวนในวนัท่ี 1 กนัยายน พ.ศ. 2563 

 

ภายใตร้ายละเอียดของหุ้นกูท่ี้ออกมาแลว้นั้น บริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขสําคญับางประการ เช่น การดาํรงสัดส่วน
หน้ีสินทางการเงินสุทธิต่อส่วนของผูถื้อหุน้ในอตัราส่วนไม่เกิน 3:1 เป็นตน้  
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24. หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงนิ สุทธิ 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

     

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 137,780,028 73,541,987 109,431,758 73,541,987 
หกั  ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี (12,110,548) (4,674,500) (8,762,279) (4,674,500) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 125,669,480 68,867,487 100,669,479 68,867,487 
หกั  ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี (33,301,518) (16,036,056) (26,313,329) (16,036,056) 
   สุทธิ 92,367,962 52,831,431 74,356,150 52,831,431 
 

รายละเอียดหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน สุทธิ มีดงัน้ี 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

     

ไม่เกิน 1 ปี 33,301,518 16,036,056 26,313,329 16,036,056 
เกินกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 92,367,962 52,831,431 74,356,150 52,831,431 
   รวม 125,669,480 68,867,487 100,669,479 68,867,487 
 

25. เงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบันการเงนิ สุทธิ 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

วงเงนิสินเช่ือเงินกู้ยมืระยะยาว     
วงเงิน 100.00 ลา้นบาท 89,466,558 - 89,466,558 - 
วงเงิน 200.00 ลา้นบาท 178,390,000 - - - 
วงเงิน 500.00 ลา้นบาท 466,600,000 420,000,000 - - 
วงเงิน 57.15 ลา้นบาท 54,254,000 35,974,400 - - 

รวม 788,710,558 455,974,400 89,466,558 - 
หกั ค่าธรรมเนียมทางการเงิน (6,109,415) (5,922,897) - - 

เงินกูย้มืระยะยาว 782,601,143 450,051,503 89,466,558 - 
หกั ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (119,152,745) (36,296,000) (32,344,745) - 

สุทธิ 663,448,398 413,755,503 57,121,813 - 
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รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 มีดงัน้ี 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

   

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 450,051,503 - 
เพ่ิมข้ึนระหวา่งปี 396,175,600 100,000,000 
จ่ายชาํระระหวา่งปี (63,439,442) (10,533,442) 
ค่าธรรมเนียมทางการเงินเพ่ิมข้ึน (1,000,000)  
ตดัจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน 813,482 - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 782,601,143 89,466,558 
 

รายละเอียดเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 มีดงัน้ี 
 

 วงเงนิ 
ยอดคงเหลอื  
พ.ศ. 2561 

ยอดคงเหลอื  
พ.ศ. 2560  

วงเงนิ (พนับาท) (พนับาท) (พนับาท) เงือ่นไขการชําระ 

1 100,000 
 

89,466 
 

- 
 

เม่ือวนัท่ี 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561 บริษทักบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงไดต้กลง ทาํสัญญา
เงินกู้ระยะยาวคิดดอกเบ้ียในอตัรา MLR-2.75 ต่อปี คิดเป็นร้อยละ 7.025 ต่อปี โดยมี
กาํหนดชาํระคืนเงินตน้ทุกเดือน ๆ  ละอยา่งนอ้ย 2.97 ลา้นบาท เป็นระยะเวลา 36 งวด 

2 
 
 
 
 

200,000 
 
 
 
 

178,390 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

เม่ือวนัท่ี 16 มกราคม พ.ศ. 2561 บริษทัย่อยกับสถาบันการเงินแห่งหน่ึงได้ตกลงทาํ
สญัญาเงินกูร้ะยาว โดยมีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ทุกเดือน ตามรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 

งวดที ่ บาท 

1 – 131 1,510,000 ต่อเดือน 
132 เงินตน้คงเหลือทั้งจาํนวน 

  

โดยมีอตัราดอกเบ้ีย ดงัน้ี 
 

งวดที ่ ร้อยละต่อปี 

1 – 24 MLR ลบร้อยละ 0.75 
25 – 60 MLR ลบร้อยละ 0.50 
61 เป็นตน้ไป MLR 
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 วงเงนิ 
ยอดคงเหลอื  
พ.ศ. 2561 

ยอดคงเหลอื  
พ.ศ. 2560  

วงเงนิ (พนับาท) (พนับาท) (พนับาท) เงือ่นไขการชําระ 
3 500,000 466,600 420,000 เม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 บริษทัย่อยกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงไดต้กลงทาํ

สัญญาเงินกูร้ะยาว คิดดอกเบ้ียในอตัรา THBFIX 6 บวกร้อยละ 3.5 ต่อปี  โดยมีกาํหนด
ชาํระคืนเงินตน้ทุกไตรมาส ตามรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

งวดที ่ บาท 

1 – 2 16,700,000 ต่อไตรมาส 
3 – 14 15,500,000 ต่อไตรมาส 
15 – 18 16,500,000 ต่อไตรมาส 
19 – 30  16,700,000 ต่อไตรมาส 
31 เงินตน้คงเหลือทั้งจาํนวน 
    

 

4 57,150 54,254 35,974 เม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 บริษทัย่อยกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงไดต้กลงทาํ
สญัญาเงินกูร้ะยาว คิดดอกเบ้ียในอตัรา MLR  ต่อปี โดยมีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ทุกไตร
มาส ตามรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

งวดที ่ บาท 

1 – 78 724,000 ต่อไตรมาส 
79 เงินตน้คงเหลือทั้งจาํนวน 
    

 

  788,710 455,974  
 
 

ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญาเงินกูย้มืขา้งตน้ บริษทัและบริษทัยอ่ยตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการรักษาระดบัอตัราส่วน
หน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ การจ่ายเงินปันผล การก่อหน้ีสินเพ่ิมข้ึน เป็นตน้ 
 

หลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั 
 

เงินฝากสถาบนัการเงินของบริษทัยอ่ยตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 7 ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของบริษทัและบริษทั
ยอ่ยและท่ีดินท่ีไม่ไดด้าํเนินงานของบริษทัยอ่ยทางออ้ม ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 16 และ 17 รวมทั้งบริษทัและ
หุน้สามญัของบริษทัยอ่ยทางออ้ม และกรรมการของบริษทัร่วมกนัคํ้าประกนั  
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26. หนีสิ้นหมุนเวยีนอืน่ 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

     

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 16,102,047 22,573,322 15,799,163 20,048,877 
ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 2,035,539 5,095,117 1,191,329 1,422,894 
เจา้หน้ีสรรพากร 5,050,397 4,347,469 4,920,935 3,268,469 
ภาษีขายรอเรียกเกบ็ 1,851,364 - - - 
อ่ืน ๆ  7,985,944 3,235,738 6,366,406 2,334,146 

รวม 33,025,291 35,251,646 28,277,833 27,074,386 
 

27. ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานระยะยาว 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

   

มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 28,100,608 19,559,722 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานจากการเลิกจา้งหรือเกษียณอาย ุ 2,527,861 4,192,860 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 683,207 492,330 
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - 5,046,036 
จ่ายชาํระผลประโยชน์พนกังานระหวา่งปี (1,827,608) (1,190,340) 
รวม 29,484,068 28,100,608 
หกั: หน้ีสินผลประโยชน์พนกังานท่ีจะถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี (153,202) - 
มูลค่าตามบญัชีปลายปี  29,330,866 28,100,608 
  

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

   

มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 25,318,010 19,559,722 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานจากการเลิกจา้งหรือเกษียณอาย ุ 2,144,495 1,410,262 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 623,122 492,330 
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - 5,046,036 
จ่ายชาํระผลประโยชน์พนกังานระหวา่งปี (1,827,608) (1,190,340) 
รวม 26,258,019 25,318,010 
หกั: หน้ีสินผลประโยชน์พนกังานท่ีจะถึงกาํหนดใน 1 ปี (153,202) - 
มูลค่าตามบญัชีปลายปี 26,104,817 25,318,010 
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รายการเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานท่ีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสรุปไดด้งัน้ี 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
   

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานจากการเลิกจา้งหรือเกษียณอาย ุ 2,527,861 4,192,860 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 683,207 492,330 
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - 5,046,036 
รวม 3,211,068 9,731,226 

  

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
   

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานจากการเลิกจา้งหรือเกษียณอาย ุ 2,144,495 1,410,262 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 623,122 492,330 
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - 5,046,036 
รวม 2,767,617 6,948,628 

 

ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีสาํคญั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  
 

 งบการเงนิรวม 
 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561  31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
 สําหรับพนักงาน 

รายเดอืน 
สําหรับพนักงาน

รายวนั 
สําหรับพนักงาน 

รายเดอืน 
สําหรับพนักงาน

รายวนั 
     

อตัราคิดลด   2.43%-2.55% 2.65% 2.03%-2.19% 2.65% 
อตัราการข้ึนเงินเดือน 2.20% 1.75% 2.20% 1.75% 
อตัราการลาออก 0%-42% 0%-56% 0%-42% 0%-56% 

 

 งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561  31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
 สําหรับพนักงาน 

รายเดอืน 
สําหรับพนักงาน

รายวนั 
สําหรับพนักงาน 

รายเดอืน 
สําหรับพนักงาน

รายวนั 
     

อตัราคิดลด   2.19% 2.65% 2.19% 2.65% 
อตัราการข้ึนเงินเดือน 2.20% 1.75% 2.20% 1.75% 
อตัราการลาออก 0%-42% 0%-56% 0%-42% 0%-56% 
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การวเิคราะห์ความอ่อนไหวของขอ้สมมติหลกัในประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สามารถวเิคราะห์ได้
ดงัน้ี 

 

 งบการเงนิรวม 

 ผลกระทบต่อภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานทีก่าํหนดไว้ 

  
การเปลีย่นแปลง 

การเพิม่ขึน้ 
ของข้อสมมต ิ

การลดลง 
ของข้อสมมต ิ

 ในข้อสมมต ิ 2561 2560 2561 2560 
      
อตัราคิดลด ร้อยละ 0.50% ลดลง 2.58% ลดลง 2.44% เพิ่มข้ึน 2.71% เพิ่มข้ึน 2.56% 
อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนท่ีคาดไว ้ ร้อยละ 0.50% เพิ่มข้ึน 3.20% เพิ่มข้ึน 2.53% ลดลง 3.20% ลดลง 2.43% 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน  

(ข้ึนกบัช่วงอาย)ุ 
ร้อยละ 0.50% ลดลง 3.54% ลดลง 2.67% เพิ่มข้ึน 3.50% เพิ่มข้ึน 2.79% 

 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ผลกระทบต่อภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานทีก่าํหนดไว้ 

  
การเปลีย่นแปลง 

การเพิม่ขึน้ 
ของข้อสมมต ิ

การลดลง 
ของข้อสมมต ิ

 ในข้อสมมต ิ 2561 2560 2561 2560 
      
อตัราคิดลด ร้อยละ 0.50% ลดลง 2.56% ลดลง 2.43% เพิ่มข้ึน 2.68% เพิ่มข้ึน 2.55% 
อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนท่ีคาดไว ้ ร้อยละ 0.50% เพิ่มข้ึน 3.15% เพิ่มข้ึน 2.54% ลดลง 3.02% ลดลง 2.45% 
อตัราการหมุนเวยีนของพนกังาน  

(ข้ึนกบัช่วงอาย)ุ 
ร้อยละ 0.50% ลดลง 3.38% ลดลง 2.73% เพิ่มข้ึน 3.54% เพิ่มข้ึน 2.78% 

 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวขา้งตน้น้ีอา้งอิงจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติ ขณะท่ีให้ขอ้สมมติอ่ืนคงท่ี ในทางปฏิบติั
สถานการณ์ดงักล่าวยากท่ีจะเกิดข้ึน และการเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติอาจมีความสัมพนัธ์กนั ในการคาํนวณการ
วิเคราะห์ความอ่อนไหวของภาระผกูพนัผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวท่ี้มีต่อการเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติฐานหลกัไดใ้ช ้
วิธีเดียวกนักบั (มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวค้าํนวณดว้ยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ี
ประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method)) ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน)ในการคาํนวณหน้ีสินบาํเหน็จ
บาํนาญท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน 
 

เม่ือวนัท่ี 13 ธันวาคม 2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้พิจารณาปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติคุ ้มครองแรงงานให้
นายจา้งตอ้งจ่ายค่าชดเชยให้ลูกจา้งท่ีถูกเลิกจา้งเพ่ิมเติม หากลูกจา้งทาํงานติดต่อกนัครบ 20 ปีข้ึนไป ลูกจา้งมีสิทธิ
ได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอตัราสุดท้าย 400 วนั กลุ่มบริษัทจะแก้ไขโครงการผลประโยชน์เม่ือเกษียณแก่
พนกังานในงวดท่ีร่างปรับปรุงดงักล่าวถือเป็นกฎหมายและประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฝ่ายบริหารของบริษทัเช่ือวา่
การปรับปรุงพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานดงักล่าว จะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินเพ่ือมีผล
ตามกฎหมาย 
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28. รายได้อืน่ 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

รายไดค้่าบริหารจดัการ 3,000,000 - 4,800,000 - 
ดอกเบ้ียรับ 302,484 651,512 49,992,844  45,857,926 
รายไดจ้ากการผลิตภณัฑพ์ลอยได ้ 21,908,994 14,798,302 21,908,994  14,798,302  
กาํไรจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - 11,211,681 -  11,211,681  
กาํไรจาการประนอมหน้ี - 9,863,262 - - 
เงินปันผลรับ 1,707,800 2,622,500 80,000 50,000 
รายไดค้่าเช่า 5,902,552 5,616,722 5,435,262  5,016,722  
อ่ืน ๆ  4,777,793 4,808,341 4,256,933 4,142,485 

 37,599,623 49,572,320 86,474,033 81,077,116 
 

29.  ทุนเรือนหุ้น 
 

ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 บริษัทได้รับชาํระเงินจองซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนจากการออกและเสนอขายแก่นักลงทุนโดย
เฉพาะเจาะจง จาํนวน 22,200,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 4 บาท รวมเป็นจาํนวนเงิน 88,800,000 บาท ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 
10.98 ซ่ึงน้อยกว่าร้อยละ 25 ของจาํนวนหุ้นท่ีเสนอขายทั้งหมดจาํนวน 202,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 4 บาท ดงันั้น 
บริษทัจึงไม่สามารถจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชาํระแลว้ต่อนายทะเบียนได ้
 

เม่ือวนัท่ี 4 และ 5 มกราคม พ.ศ. 2560 บริษทัไดรั้บชาํระเงินเพ่ิมเติมสําหรับการจองซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนจากการออกและ
เสนอขายแก่นกัลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง จาํนวน 35,000,000 หุ้น ราคาหุน้ละ 4 บาท รวมเป็นจาํนวนเงิน 140,000,000 บาท 
ดงันั้น มูลค่าการชาํระสําหรับการจองซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 เป็น
จาํนวนเงินรวม 228,800,000 (จาํนวน 57,200,000 ห้น ราคาหุ้นละ 4 บาท) ในการน้ีบริษทัมีมูลค่าส่วนเกินมูลค่าหุ้น
เป็นจาํนวน 171,600,000 บาท เม่ือวนัท่ี 18 มกราคม พ.ศ. 2560 บริษทัไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนชาํระแลว้จาก 561,847,963 บาท 
เป็น 619,047,963 บาท กบักระทรวงพาณิชย ์ 
 

เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน พ.ศ. 2561 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2561 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัลดทุนจดทะเบียนจาก
เดิมทุนจดทะเบียน 819,047,963 บาท (จาํนวนหุ้น 819,047,963 มูลค่าหุน้ละ 1 บาท) เป็นทุนจดทะเบียน 619,047,963 บาท 
(จาํนวนหุ้น 619,047,963 มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) และพิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนจากเดิมทุนจดทะเบียน 
619,047,963 บาท (จาํนวนหุ้น 619,047,963 มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) เป็นทุนจดทะเบียน 749,735,866 บาท (จาํนวนหุ้น 
749,735,866 มูลค่าหุน้ละ 1 บาท) เพ่ือรองรับการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิ (CWT-W4) 
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30. ใบสําคญัแสดงสิทธิ 
 
ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน พ.ศ. 2561 ไดอ้นุมติัใหบ้ริษทัออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ
ท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

ออกใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัคร้ังท่ี 4 (CWT-W4) ในอตัราส่วนหุน้สามญั 9 หุน้ต่อ 1 หน่วยสาํคญั
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ จาํนวน 68,763,745 หน่วย ให้แก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) โดยบริษทัได้
กาํหนดวนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรับใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัในวนัท่ี 4 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2561 ในการคาํนวณสิทธิของผูถื้อหุ้นแต่ละรายท่ีจะไดรั้บการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าว หากมีเศษของ
ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีไม่เต็มจาํนวน 1 หน่วยจากการคาํนวณให้ปัดเศษใบสําคญัแสดงสิทธิส่วนท่ีเหลือท้ิงทั้ งจาํนวน   
มีรายละเอียดของใบสาํคญัแสดงสิทธิดงัน้ี 

 

อตัราการใชสิ้ทธิ : ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยการซ้ือหุน้สามญัได ้1  หุน้  
ราคาใชสิ้ทธิต่อหุน้ : 3 บาท 
ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ : เร่ิมการใชสิ้ทธิคร้ังแรกและคร้ังสุดทา้ยคือ วนัท่ี 24 มกราคม พ.ศ. 2562 
อายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ :  8 เดือนนบัตั้งแต่วนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ (วนัท่ี 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561) 

 

31. สํารองตามกฎหมาย 
 

ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัจะตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไว ้
เป็นทุนสํารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหักดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่า 
ทุนสํารองน้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สาํรองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเป็น     
เงินปันผลได ้ 
 

32. เงนิปันผล 
 

เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน พ.ศ. 2561 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2561 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด
สําหรับผลการดาํเนินงานสําหรับปี พ.ศ. 2560 ในอตัราหุ้นละ 0.0329 บาท ต่อหุ้น รวมเป็นเงิน 20.36 ลา้นบาท โดย
บริษทัไดใ้หจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 
 

เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน พ.ศ. 2560 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2560 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการจดัสรรกาํไรสุทธิ
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 เป็นเงินปันผล ในอตัราหุ้นละ 0.0329 บาท จาํนวนเงินรวม 20.36 ลา้นบาท 
โดยบริษทัไดใ้หจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 
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33. ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้  
 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคาํนวณข้ึนจากกาํไรก่อนภาษีเงินไดส้าํหรับปีคูณดว้ยอตัราภาษี 
 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 สรุปไดด้งัน้ี 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

     

ภาษีเงนิได้ปีปัจจุบัน     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 33,310,511 34,897,505 32,018,578 30,839,471 
ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี     
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการ     

เกิดผลแตกต่างชัว่คราวและกลบัรายการ - - - - 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ทีแ่สดงในงบกาํไรขาดทุน 33,310,511 34,897,505 32,018,578 30,839,471 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ.  2561 กลุ่มบริษทัมีผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช้ และไม่ไดน้ําไปรวมในการคาํนวณ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพ่ือรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินเป็นจาํนวน 60.64 ล้านบาท (พ.ศ. 2560 : 75.24  
ลา้นบาท) เน่ืองจากกลุ่มบริษทัพิจารณาวา่จะไม่มีกาํไรท่ีเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์ทางภาษีจากรายการดงักล่าวในอนาคต  
 

34. กาํไรต่อหุ้น 
 

34.1 กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 
 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.  2561 และ พ.ศ. 2560 บริษทัคาํนวณกาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน โดยการหารกาํไร
สุทธิสาํหรับปีดว้ยจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัดงัน้ี 
 

 สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
 กาํไรสุทธิสําหรับปี จํานวนหุ้น กาํไรต่อหุ้นสําหรับปี 
 
 

งบการเงนิ
รวม 

งบการเงนิ
เฉพาะบริษทั 

สามญัถัวเฉลีย่
ถ่วงนํา้หนัก 

งบการเงนิ
รวม 

งบการเงนิ
เฉพาะบริษทั 

 บาท บาท หุ้น บาท บาท 
      

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน       
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ 74,161,700 95,430,657 619,047,963 0.12 0.15 
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 สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
 กาํไรสุทธิสําหรับปี จํานวนหุ้น กาํไรต่อหุ้นสําหรับปี 
 งบการเงนิ

รวม 
งบการเงนิ
เฉพาะบริษทั 

สามญัถัวเฉลีย่
ถ่วงนํา้หนัก 

งบการเงนิ
รวม 

งบการเงนิ
เฉพาะบริษทั 

 บาท บาท หุ้น บาท บาท 
      

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน       
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ 52,832,633 135,298,444 619,047,963 0.09 0.22 

 
34.2 กาํไรต่อหุ้นปรับลด 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.  2561 บริษทัไม่ไดค้าํนวณกาํไรต่อหุ้น
ปรับลด เน่ืองจากราคาใชสิ้ทธิสูงกวา่ราคาตลาดถวัเฉล่ียของหุน้ ดงันั้นจึงไม่มีใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีคาดวา่จะใชสิ้ทธิ 

 

35. ส่วนงานดาํเนินงาน 
 

ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานท่ีนาํเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัท่ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงาน
ได้รับและสอบทานอย่างสมํ่ าเสมอเพ่ือใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผล 
การดาํเนินงานของส่วนงาน ทั้งน้ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานของบริษทัคือกรรมการผูมี้อาํนาจ 
 
เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการบริหารงาน กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยงานธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑ์
และบริการ  เดิมกลุ่มบริษทัมีส่วนงานท่ีรายงานทั้งส้ิน 5 ส่วนงาน คือ ฟอกหนัง ผลิตเบาะรถยนต ์ผลิตของเล่นสุนัข 
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ และกลุ่มพลงังาน ต่อมาในปีพ.ศ. 2561 มีส่วนงานเพ่ิม 1 ส่วนงาน คือกลุ่มออกแบบและจดัจาํหน่าย
เรือและรถโดยสารขนาดเลก็ท่ีผลิตดว้ยอลมิูเนียม 
 
สาํหรับปี พ.ศ. 2561 กลุ่มบริษทัไม่มีรายไดจ้ากการขายส่งออกไมส้ับเน่ืองจากตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั
คร้ังท่ี 3/2560 เม่ือวนัท่ี 25 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ไดอ้นุมติัให้บริษทัหยุดดาํเนินงานของบริษทั เน่ืองจากธุรกิจส่งออก 
ช้ินไมส้ับท่ีผา่นมามีการแข่งขนัสูง อีกทั้งค่าเงินบาทปรับตวัแขง็ค่าข้ึน เม่ือเปรียบเทียบกบัเงินดอลลาร์สหรัฐส่งผลใหมี้
ผลประกอบการขาดทุนอยา่งต่อเน่ือง 
 
ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดสอบทานผลการดาํเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกนัเพ่ือวตัถุประสงคใ์นการตดัสินใจ
เก่ียวกบัการจดัสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบติังาน  กลุ่มบริษทัประเมินผลการปฏิบติังานโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบั
ท่ีใชใ้นการวดักาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานในงบการเงิน อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษทับริหารงานดา้นการจดัหาเงิน 
กิจกรรมบริหารและภาษีเงินไดข้องทั้งกลุ่มบริษทั ดงันั้น จึงไม่มีการปันส่วนใหแ้ต่ละส่วนงานดาํเนินงาน 
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ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานสาํหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 เป็นดงันี้  
 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม 
 สําหรับงวดปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 
 

 
ฟอกหนัง เบาะรถยนต์ 

 
ของเล่นสุนัข 

 
เฟอร์นิเจอร์ 

กลุ่มพลงังาน 
จ่ายไฟฟ้าและ 
ส่งออกชิ้นไม้สับ 

เรือและรถโดยสาร 
ขนาดเลก็ รวม 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ.2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
               
รายไดจ้ากการขายและบริการ 172,487 208,037 1,346,792 1,469,191 105,570 95,212 53,969 48,995 247,425 88,651 20,894 - 1,947,137 1,910,086 
ตน้ทุนขายและบริการ (138,772) (183,954) (1,109,096) (1,219,994) (112,582) (84,023) (44,126) (39,040) (164,076) (64,262) (17,707) - (1,586,359) (1,591,273) 
กาํไรขั้นตน้ 33,715 24,083 237,696 249,197 (7,012) 11,189 9,843 9,955 83,349 24,389 3,187 - 360,778 318,813 

กาํไร จากอตัราแลกเปลี่ยน 5,586 24,778 

กาํไรจากการขายสินทรัพย ์ 593 (239) 

กาํไรจากการขายสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนที่ถือไวเ้พื่อขาย 32,025 - 

รายไดอ้ื่น 37,600 49,572 

กาํไรจากการยกหนี้จากสถาบนัการเงิน - (4,000) 

ค่าใชจ้่ายในการขาย (65,009) (89,502) 

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร (151,761) (130,883) 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร (19,727) (18,224) 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากการลงทุนในบริษทัร่วม (5,106) (7,826) 

ตน้ทุนทางการเงิน (99,093) (53,568) 

กาํไรก่อนภาษีเงินได ้ 95,886 88,921 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้ (33,310) (34,897) 

กาํไรสุทธิสาํหรับปี 62,576 54,024 
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36. ประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 
 

36.1 คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนอนุมติัให้บริษทัยอ่ยทางออ้ม - บริษทั บลูโซลาร์ฟาร์ม 3 จาํกดั ไดรั้บสิทธิประโยชน์
หลายประการในฐานะผูไ้ด้รับการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 เพ่ือผลิต
พลงังานไฟฟ้า หรือ พลงังานไฟฟ้าและไอนํ้ าจากพลงังานหมุนเวียน ยกเวน้ขยะ หรือ เช้ือเพลิงจากขยะ ตามบตัรส่งเสริม
การลงทุนเลขท่ี 59-1341-1-00-1-0 ลงวนัท่ี 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ซ่ึงพอสรุปสาระสาํคญัไดด้งัน้ี 
 
(ก) ใหไ้ดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้และภาษีสาํหรับเคร่ืองจกัรท่ีไดรั้บอนุมติัโดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
(ข) ให้ได้รับยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกาํไรสุทธิท่ีได้จากการประกอบกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมมี

กาํหนดเวลาแปดปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น 
 
เน่ืองจากเป็นกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน บริษทัยอ่ยดงักล่าวจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้กาํหนดตามท่ี
ระบุไวใ้นบตัรส่งเสริมการลงทุน 

 

36.2 คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนอนุมติัให้บริษทัยอ่ยทางออ้ม - บริษทั กรีน เพาเวอร์ 2 จาํกดั  ไดรั้บสิทธิประโยชน์
หลายประการในฐานะผูไ้ดรั้บการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 เพ่ือผลิตไฟฟ้า
จากช้ือเพลิงชีวมวล หรือ พลงังานไฟฟ้าและไอนํ้าจากพลงังานหมุนเวียน ยกเวน้ขยะ หรือ เช้ือเพลิงจากขยะ ตามบตัร
ส่งเสริมการลงทุนเลขท่ี 60-0697-1-00-1-0 ลงวนัท่ี 22 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ซ่ึงพอสรุปสาระสาํคญัไดด้งัน้ี 
 
(ก) ใหไ้ดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้และภาษีสาํหรับเคร่ืองจกัรท่ีไดรั้บอนุมติัโดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
(ข) ให้ได้รับยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกาํไรสุทธิท่ีได้จากการประกอบกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมมี

กาํหนดเวลาแปดปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น 
 
เน่ืองจากเป็นกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน บริษทัยอ่ยดงักล่าวจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้กาํหนดตามท่ี
ระบุไวใ้นบตัรส่งเสริมการลงทุน 
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37. เคร่ืองมอืทางการเงนิ 
 

กลุ่มบริษทัไม่มีนโยบายท่ีจะประกอบธุรกรรมตราสารอนุพนัธ์ทางการเงินเพ่ือการเกง็กาํไรหรือการคา้ 
 

37.1 ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ 
 

ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียน้ีเกิดจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียในตลาดอนาคต ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อผลการ
ดาํเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียเน่ืองจากมีเงินฝากกบัธนาคาร 
เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร หุน้กู ้และเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินดงักล่าวส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึง
ใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั ดงันั้นความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียงของกลุ่มบริษทัจึงอยูใ่นระดบัตํ่า กลุ่มบริษทัมิไดใ้ช้
ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงินเพ่ือป้องกนัความเส่ียงดงักล่าว 
 

37.2 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น 
 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ  เน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีลกูหน้ีการคา้ เจา้หน้ีการคา้และ
ภาระหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนเป็นสกลุเงินตราต่างประเทศ  
 

กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 สินทรัพย์ หนีสิ้น สินทรัพย์ หนีสิ้น 

     

ดอลล่าร์สหรัฐ 241,997 7,582,451 191,030 11,333,264 
ยโูร - - - 796,432 
 

37.3 ความเส่ียงทางด้านการให้สินเช่ือ 
 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ี อยา่งไรกต็าม เน่ืองจากผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัไม่คาดวา่
จะไดรั้บความเสียหายท่ีเป็นสาระสาํคญัจากการเก็บหน้ีจากลูกหน้ีเหล่าน้ี ฝ่ายบริหารเช่ือวา่มูลค่าสูงสุดของความเส่ียง
คือมูลค่าตามบญัชีของลกูหน้ีการคา้หกัดว้ยค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญตามท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน    
 

37.4 มูลค่ายุตธิรรม 
 

เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่จดัอยูใ่นประเภทระยะสั้น หุ้นกู ้ เงินให้กูย้ืมและเงินกูย้ืมมีอตัรา
ดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด  ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัจึงเช่ือวา่มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ทางการเงินดงักล่าวจะไม่แตกต่างอยา่งเป็นสาระสาํคญักบัมูลค่าตามบญัชี 
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38. ภาระผูกพนั 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัสัญญาเช่าสินทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือ
สินทรัพยแ์ละบริการ ซ่ึงมีกาํหนดจ่ายชาํระดงัน้ี 
 

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

     

สัญญาเช่าโรงงานและเคร่ืองจักร     
ภายใน 1 ปี 1,257,516 3,081,419 1,257,516 2,631,419 
ภายใน 1-3 ปี 59,000 3,061,516 59,000 2,461,516 
รวม 1,316,516 6,142,935 1,316,516 5,092,935 

     

สัญญาก่อสร้างอาคาร     
ภายใน 1 ปี - 321,989,567 - - 

     

สัญญาซ้ือสินทรัพย์     
ภายใน 1 ปี 79,442,056 25,014,800 - 24,998,000 

     

สัญญาบริการ     
ภายใน 1 ปี 32,226,204 - 1,359,000 - 
ภายใน 1-3 ปี 63,499,908 - - - 
ภายใน 3-5 ปี 35,500,005 - - - 
รวม 131,226,117 - 1,359,000 - 

 

39. หนีสิ้นทีอ่าจจะเกดิขึน้  
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึน ดงัต่อไปน้ี 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

     

หนงัสือคํ้าประกนั (ลา้นบาท) 3.69 4.83 3.69 4.83 
เลตเตอร์ออฟเครดิต (ลา้นบาท) 1.59 - 1.59 - 
เลตเตอร์ออฟเครดิต (ดอลล่าร์สหรัฐฯ) - 206,817 - 206,817 
วงเงินสินเช่ือจากสถาบนัการเงิน (ลา้นบาท) 2,466 1,897 1,693 1,693 
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40. สัญญาทีสํ่าคญั 
 

40.1 บริษทั กรีน เพาเวอร์ 2 จาํกดั มีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าจากเช้ือเพลิงชีวมวลให้กบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (“กฟภ.”) ลงวนัท่ี 
19 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ในอตัราการรับซ้ือไฟฟ้าแบบ Feed-in Tariff  (FiT) จาํนวน 1 สัญญา โดยมีระยะเวลา 15 ปี 4 เดือน 
นบัจากวนัเร่ิมตน้ซ้ือขายไฟฟ้า คือ วนัท่ี 16 ตุลาคม พ.ศ. 2560  
 

ต่อมา เม่ือวนัท่ี 15 กนัยายน พ.ศ. 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารการรับซ้ือไฟฟ้าคร้ังท่ี 6/2560 ของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค มีมติเห็นชอบใหเ้ล่ือนวนั SCOD ออกไปอีกเป็นระยะเวลา 6 เดือน นบัแต่วนัท่ีครบกาํหนดในสัญญา โดย
มีกาํหนดวนั SCOD ใหม่เป็นวนัท่ี 16 เมษายน พ.ศ. 2561 และเม่ือวนัท่ี 24 เมษายน พ.ศ. 2561 บริษทัย่อยดงักล่าว 
มีรายไดข้ายไฟฟ้าเชิงพาณิชยแ์ลว้ 
 

40.2 บริษทั บลูโซลาร์ฟาร์ม 3 จาํกดั ไดรั้บแต่งตั้งเป็นผูส้นบัสนุนโครงการจากสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา้ ธ.ก.ส. 
สมุทรสาคร จาํกดั เขา้ทาํสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยแ์บบติดตั้งบนพ้ืนดินกบัการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในปริมาณรับซ้ือพลงัไฟฟ้าสูงสุด 5.0 เมกะวตัต ์มีระยะเวลา 25 ปี นบัจากกาํหนดวนัจ่ายไฟฟ้าเขา้
ระบบเชิงพาณิชย ์(SCOD) คือวนัท่ี 30 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 ในไตรมาสท่ี 1/2560 บริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากการจาํหน่าย
ไฟฟ้าเชิงพาณิชยแ์ลว้ 
 

โดยภายใตห้นงัสือสัญญาแต่งตั้งผูส้นบัสนุนดงักล่าวมีภาระท่ีจะตอ้งจ่ายค่าตอบแทนจากการปฏิบติัตามสัญญาบริหาร
โครงการใหแ้ก่ผูแ้ต่งตั้งตามท่ีกาํหนดในสัญญาในอตัราร้อยละ 10 ของรายได ้(ก่อนหกัค่าใชจ่้าย) 
 

40.3 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 และพ.ศ. 2560 บริษทัมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการออกหนงัสือคํ้าประกนัสัญญาก่อสร้าง
แผงโซลาร์ของบริษทัยอ่ยทางออ้ม - บริษทั บลูโซลาร์ฟาร์ม 3 จาํกดั เพ่ือคํ้าประกนัแก่บริษทัเอกชน 2 แห่ง จาํนวน 68.9 
ลา้นบาท และ จาํนวน 3.17 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 
 

40.4 เม่ือวนัท่ี 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561 บริษทั สกุลฎ์ซี อินโนเวชัน่ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย ไดท้าํสัญญาความร่วมมือผลิตและ
จาํหน่ายรถโดยสารขนาดเล็กกบับริษทั ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จาํกดั โดยมีขอบเขตของการร่วมมือในการ
ส่งเสริมการผลิตรถโดยสารขนาดเลก็ไม่เกิน 20 ท่ีนัง่ ใหเ้ป็นสินคา้ท่ีมีคุณภาพและมีความปลอดภยัต่อผูด้ว้ยสารท่ีผา่นการ
รับรองและมาตรฐานจากกรมการขนส่งทางบกโดยมีกาํหนดชาํระเวลา 1 ปี และบริษทั ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) 
จาํกดัตกลงอนุญาตให้บริษทัย่อยดงักล่าวผลิตตวัถงัรถโดยสารรุ่นท่ีไดต้กลงกนัเพ่ือจาํหน่ายเป็นรถโดยสารขนาดเล็ก
ใหแ้ก่ลกูคา้ในประเทศแต่เพียงผูเ้ดียว 
 



บริษัท ชัยวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท 
วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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41. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

     

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 278,935,668 278,262,008 273,954,014 272,442,698 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 88,986,372 44,176,399 42,243,808 33,643,347 
ค่าเช่าจ่าย 3,559,000 112,307 4,399,000 712,307 
ค่าธรรมเนียมวชิาชีพและอ่ืน ๆ  17,335,433 15,656,189 16,011,616 10,316,640 
การเปล่ียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูป 
และสินคา้ระหวา่งผลิต (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (9,788,200) 32,766,955 (9,788,200) 32,766,955 

วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 1,178,472,470 1,458,165,424 1,063,133,018 1,458,165,424 
 

42. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
 

42.1 เม่ือวนัท่ี 24 มกราคม พ.ศ. 2562 มีผูม้าใชสิ้ทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญั จาํนวน 11,055,165 หุ้น ในราคา  
3 บาทต่อหุ้น บริษทัไดรั้บเงินค่าหุ้น จาํนวน 33.16 ลา้นบาท โดยบริษทัไดเ้พ่ิมทุนชาํระแลว้ของบริษทัจากหุ้นสามญั
จาํนวน 619,047,963 หุน้ เป็น 630,103,128 หุน้ ในมูลค่าท่ีตราไว ้หุน้ละ 1 บาท หุน้เพ่ิมทุนดงักล่าวไดรั้บชาํระเตม็มูลค่า
แลว้และบริษทัไดจ้ดทะเบียนการเพ่ิมทุนชาํระแลว้กบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 29 มกราคม พ.ศ. 2562 
 

42.2 เม่ือวนัท่ี 29 มกราคม พ.ศ. 2562 บริษทัไดจ่้ายชาํระค่าหุ้นท่ีเรียกชาํระเพ่ิมเติมจาํนวน 995,199 มูลค่าหุ้นละ 50 บาท เป็น
จาํนวนเงิน 47.76 ลา้นบาท ในบริษทั สกลุฎซี์ อินโนเวชัน่ จาํกดั  
 

42.3 เม่ือวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 บริษทัไดท้าํสัญญาใหกู้ย้มืเงินฉบบัใหม่โดยรวมสัญญาเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทั 
สกุลฎ์ซี อินโนเวชัน่ จาํกดั ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 9 โดยถือเอายอดเงินตน้คา้งชาํระของสัญญาเงินกูด้งักล่าวซ่ึงมี
จาํนวน 99.33 ลา้นบาท เป็นเงินตน้ท่ีใหกู้ย้มืของสัญญาฉบบัน้ี โดยคิดอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี มีกาํหนดชาํระคืนทุก
เดือนเร่ิมงวดแรกวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2562  โดยงวดสุดทา้ยชาํระส่วนท่ีเหลือวนัท่ี 31 มกราคม พ.ศ. 2568 
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Independent Auditor’s Report  
To the Shareholders and the Board of Directors of  

Chai Watana Tannery Group Public Company Limited  
 

 
 
 
 
 
Qualified Opinion on the Consolidated Financial Statements  
 
I have audited the consolidated and company financial statements of Chai Watana Tannery Group Public 
Company Limited and its subsidiaries (the Group) and of Chai Watana Tannery Group Public Company Limited, 
which comprise the consolidated and company statements of financial position as at 31 December 2018, and 
the related consolidated and company statements of comprehensive income, changes in shareholders’ equity 
and cash flows for the year then ended, and notes to the consolidated and company financial statements, 
including a summary of significant accounting policies.  
 
In my opinion, except for the possible effects on the matter described in the Basis for Qualified Opinion on the 
Consolidated Financial Statements section of my report, the financial statements referred to above present 
fairly, in all material respects, the consolidated and company financial position of Chai Watana Tannery Group 
Public Company Limited and its subsidiaries (the Group) and of Chai Watana Tannery Group Public Company 
Limited as at 31 December 2018, and its consolidated and company financial performance and cash flows for 
the year then ended in accordance with Thai Financial Reporting Standards.  
 
Basis for Qualified Opinion on the Consolidated Financial Statements  
 
As discussed in Note 13 to the consolidated financial statements, the consolidated financial statements as at 31 
December 2018 include investment in associated company accounted for under the equity method of Baht 6.31 
million, and share of loss from associate and exchange differences on translating of the financial statements of 
this associated company for the year then ended of Baht 5.10 million and Baht 0.13 million, respectively. Those 
financial statements were prepared based on financial information compiled by the management of the 
associated company which have not yet been audited by its auditor since the management could not finalise 
the financial statements to be available for audit within the restricted time frame.  The Company’s management 
has no control over this associate. 
 
I conducted my audit in accordance with Thai Standards on Auditing. My responsibilities under those standards 
are further described in the Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Consolidated and Company Financial 
Statements section of my report. I am independent of the Group in accordance with the Code of Ethics for 
Professional Accountants as issued by the Federation of Accounting Professions as relevant to my audit of the 
financial statements, and I have fulfilled my other ethical responsibilities in accordance with the Code. I believe 
that the audit evidence I have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for my qualified opinion. 
 
Key Audit Matters  
 
Key audit matters are those matters that, in my professional judgment, were of most significance in my audit of 
the consolidated and company financial statements of the current period. These matters were addressed in the 
context of my audit of the consolidated and company financial statements as a whole, and in forming my 
opinion thereon, and I do not provide a separate opinion on these matters.  
 
I have fulfilled the responsibilities described in the Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial 
Statements section of my report, including in relation to these matters. Accordingly, my audit included the 
performance of procedures designed to respond to my assessment of the risks of material misstatement of the 
financial statements. The results of my audit procedures, including the procedures performed to address the 
matters below, provide the basis for my audit opinion on the accompanying financial statements as a whole. 



 

 
Key audit matters and how audit procedures respond for each matter are described below. 
 
Impairment of investment in associated company and subsidiary companies 
 
As at 31 December 2018, the Company had an investment in associated company presented in the company’s 
financial statement at Baht 6.31 million, (net of allowance for impairment of Baht 24.77 million) represented 
0.20% of total assets and investment in subsidiary companies presented in the company’s financial statement 
at Baht 506.36 million (net of allowance for impairment of Baht 23.90 million), represented 16.30% of total 
assets. These companies have been effected by the operating losses continuously. This factor indicated the 
impairment of investments, therefore, the Company tested for impairment of investments in associated 
company and subsidiary companies. From the testing result, the management believed that the allowance for 
impairment was recorded adequately.  
 
The impairment consideration for investments in associated and subsidiary companies is depended on the 
management judgments and assumptions. Therefore, the key audit matter is whether the valuation of 
investments in associated and subsidiary companies as well as allowance for impairment have been 
recognised in accordance with the Thai Financial Reporting Standards. Accounting policies for investments, 
impairment and details of investments in associated and subsidiary companies were disclosed in Notes 13, 14, 4.7 
and 4.22 to the financial statements, respectively. 
 
I examined the supporting documents in relation to the management consideration of impairment indicators for 
investment in associate and subsidiaries, assessed the appropriateness of valuation model and key 
assumptions that the management used in estimation of the allowance for impairment on these investments. 
 
Allowance for diminution in value of inventories 
 
As disclosed in note 10 to the financial statements, there were outstanding balances of inventories stated at the 
lower of cost and net realisable value as at 31 December 2018 of Baht 574.76 million in the consolidated and 
Baht 565.94 million in the company statements of financial position. I focused on this area because the 
determination of the appropriateness of the allowance for diminution of inventories involves a significant 
management judgment. 
 
I assessed the appropriateness of the assumptions used by the management for the determination of the 
allowance for devaluation of inventories by observing annual physical inventory counts to determine the slow-
moving and obsolete inventory items, testing the report on long-outstanding inventories, analysing the quantity 
of slow-moving inventories, comparing proceeds from sales transactions occurred subsequent to the financial 
statements against the related cost of inventories and considering the appropriateness of the allowance for 
diminution of inventories. 
 
Emphasis of Matter 
 
I drew attention to Note 14 to the consolidated financial statements that on 30 April 2018, the Company 
acquired 50.01% stake in Sakun C Innovation Co., Ltd. from the former shareholders with the registered share 
capital of Baht 1,000,000 (10,000 ordinary shares at the par value of Baht 100). The Group has control over this 
subsidiary which its financial statements have been consequently included in the consolidated financial 
statements. The assessment process is ongoing and mainly relates to the identification and valuation of assets 
and liabilities. The assessment shall be completed within measurement period of 1 year from the acquisition 
date pursuant to the period described in the Thai Financial Reporting Standard No. 3 (Revised 2017) “Business 
Combinations”. During the measurement period, the Group will make further retrospective adjustment of the 
provisional amounts recognised at the acquisition date when it obtains complete accounting information for 
reporting in the financial statements. My opinion is not qualified in respect of this matter. 
 
Other matter 
 
The consolidated and company financial statements for the year ended 31 December 2017, of Chai Watana 
Tannery Group Public Company Limited and its subsidiaries and of Chai Watana Tannery Group Public 
Company Limited, presented as comparative information, were audited by another auditor in the same firm as 
myself, whose report dated 28 February 2018 expressed an unqualified opinion on those statements.  



 

 
Other Information  
 
Management is responsible for the other information. The other information comprise the information included 
in annual report of the Group, but does not include the financial statements and my auditor’s report thereon. 
The annual report of the Group is expected to be made available to me after the date of this auditor’s report. 
 
My opinion on the financial statements does not cover the other information and I do not express any form of 
assurance conclusion thereon. 
 
In connection with my audit of the consolidated and company financial statements, my responsibility is to read 
the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the 
consolidated and company financial statements or my knowledge obtained in the audit or otherwise appears to 
be materially misstated. 
 
When I read the annual report of the Group, if I conclude that there is a material misstatement therein, I am 
required to communicate the matter to those charged with governance for correction of the misstatement. 
 
Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated and Company 
Financial Statements 
 
Management is responsible for the preparation and fairly presentation of the consolidated and company 
financial statements in accordance with Thai Financial Reporting Standards, and for such internal control as 
management determines is necessary to enable the preparation of the consolidated and company financial 
statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error. 
 
In preparing the consolidated and company financial statements, management is responsible for assessing the 
Group’s ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and 
using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Group or to 
cease operations, or has no realistic alternative but to do so. 
 
Those charged with governance are responsible for overseeing the Group’s financial reporting process.  
 
Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Consolidated and Company Financial Statements 
 
My objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated and company financial 
statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an 
auditor’s report that includes my opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a 
guarantee that an audit conducted in accordance with Thai Standards on Auditing will always detect a material 
misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, 
individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of 
users taken on the basis of these consolidated and company financial statements.  
 
As part of an audit in accordance with Thai Standards on Auditing, I exercise professional judgment and 
maintain professional skepticism throughout the audit. I also: 
 
 Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated and company financial 

statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, 
and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for my opinion. The risk of not 
detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud 
may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control. 

  
 Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are 

appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of 
the Group’s internal control. 



 

 
 Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates 

and related disclosures made by management. 
 

 Conclude on the appropriateness of management’s use of the going concern basis of accounting and, 
based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions 
that may cast significant doubt on the Group’s ability to continue as a going concern. If I conclude that a 
material uncertainty exists, I am required to draw attention in my auditor’s report to the related disclosures 
in the consolidated and company financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify my 
opinion. My conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of my auditor’s report. 
However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern. 

 
 Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated and company financial 

statements, including the disclosures, and whether the consolidated and company financial statements 
represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation. 

 
 Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business 

activities within the Group to express an opinion on the consolidated and company financial statements. I 
am responsible for the direction, supervision and performance of the group audit. I remain solely 
responsible for my audit opinion. 

 
I communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and 
timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that I 
identify during my audit. 
 
I also provide those charged with governance with a statement that I have complied with relevant ethical 
requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that 
may reasonably be thought to bear on my independence, and where applicable, related safeguards. 
 
From the matters communicated with those charged with governance, I determine those matters that were of 
most significance in the audit of the consolidated and company financial statements of the current period and 
are therefore the key audit matters. I describe these matters in my auditor’s report unless law or regulation 
precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, I determine that a 
matter should not be communicated in my report because the adverse consequences of doing so would 
reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication. 
 
 

 
 
Surachai Damnoenwong 
Certified Public Accountant (Thailand) No. 4721 
RSM Audit Services (Thailand) Limited 
 
Bangkok  
27 February 2019 
 



Chai Watana Tannery Group Public Company Limited and Its Subsidiaries

Statement of Financial Position

As at 31 December 2018

Notes 2018 2017 2018 2017

ASSETS

Current Assets

Cash and cash equivalents 5 63,881,930      86,194,388       21,107,107        58,086,809      

Current investments 6 230,634           255,449,701     201,694             255,421,058    

Deposits at financial institutions used as collateral, current 7 5,848,199        -                    -                     -                   

Trade and other accounts receivable, net 8 420,699,848    294,715,632     322,107,688      279,644,202    

Short-term loans to related companies and 

accrued interest income, net 9 -                   -                    51,695,579        624,637,808    

Current portion of long - term loans to related companies and

accrued interest income 9 -                   -                    33,279,652        -                   

Inventories, net 10 574,760,381    526,651,467     565,937,980      526,651,467    

Other current assets 11 104,114,906    92,654,690       7,832,662          6,268,580        

Non-current assets classified as held-for-sale 12 -                   975,000            -                     975,000           

Total Current Assets 1,169,535,898 1,256,640,878  1,002,162,362   1,751,684,924 

Non - Current Assets

Deposits at financial institutions used as collateral, non-current 7 7,773,171        12,421,727       7,773,171          7,312,105        

Investment in associated company, net 13 6,313,502        11,546,574       6,313,502          31,083,855      

Investments in subsidiary companies, net 14 -                   -                    506,361,158      470,073,782    

Other long - term investments, net 15 135,911,200    135,140,000     1,321,200          550,000           

Long - term loans to related companies and accured interest income, net 9 -                   -                    641,515,431      -                   

Property, plant and equipment, net 16 2,510,528,020 2,002,725,210  926,748,045      819,571,765    

Land not used in operation 17 43,225,000      43,225,000       -                     -                   

Intangible asset - computer software, net 18 13,536,062      9,331,351         13,494,758        9,305,695        

Right to generate and sell electricity, net 19 64,036,097      67,112,870       -                     -                   

Other non-current assets 9 and 20 7,272,402        14,386,053       1,346,043          2,208,483        

Total Non - Current Assets 2,788,595,454 2,295,888,785  2,104,873,308   1,340,105,685 

Total Assets 3,958,131,352 3,552,529,663  3,107,035,670   3,091,790,609 

The accompanying notes form an integral part of these financial statements

Page 5
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Chai Watana Tannery Group Public Company Limited and Its Subsidiaries

Statement of Financial Position

As at 31 December 2018

Notes 2,018               2,017                2018 2017

LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY  

Current Liabilities

Overdrafts and short - term loans from 

financial institutions 21 391,019,120    353,411,299     339,019,120      353,411,299    

Trade and other accounts payable 22 417,784,082    497,737,566     321,245,964      453,184,570    

Current portion of debentures 23 -                   700,000,000     -                     700,000,000    

Current portion of finance leases payable 24 33,301,518      16,036,056       26,313,329        16,036,056      

Current portion of long - term loans from 

financial institutions 25 119,152,745    36,296,000       32,344,745        -                   

Current portion of provision for long-term employee benefits 27 153,202           -                    153,202             -                   

Other current liabilities 26 33,025,291      35,251,646       28,277,833        27,074,386      

Total Current Liabilities 994,435,958    1,638,732,567  747,354,193      1,549,706,311 

Non - Current Liabilities

Debentures, net 23 631,400,000    -                    631,400,000      -                   

Finance leases payable, net 24 92,367,962      52,831,431       74,356,150        52,831,431      

Long - term loans from financial institutions, net 25 663,448,398    413,755,503     57,121,813        -                   

Provision for long-term employee benefits, net 27 29,330,866      28,100,608       26,104,817        25,318,010      

Deferred tax liabilities 16 56,135,661      46,984,396       53,503,295        46,984,396      

Other non-current liabilities 4,741,000        4,741,000         741,000             1,641,000        

Total Non - Current Liabilities 1,477,423,887 546,412,938     843,227,075      126,774,837    

Total Liabilities 2,471,859,845 2,185,145,505  1,590,581,268   1,676,481,148 

The accompanying notes form an integral part of these financial statements

Page 6
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Chai Watana Tannery Group Public Company Limited and Its Subsidiaries

Statement of Financial Position

As at 31 December 2018

Notes 2018 2017 2018 2017

Shareholders' equity

Share capital 29

Registered

749,735,866 ordinary shares of Baht 1 each

(2017 : 819,047,963 ordinary shares of Baht 1 each) 749,735,866         819,047,963       749,735,866      819,047,963

Issued and paid - up

619,047,963 ordinary shares of Baht 1 each      619,047,963      619,047,963       619,047,963      619,047,963

Premium on share capital 334,777,490    334,777,490           334,777,490      334,777,490

Retained earnings

Appropriated legal reserve 31 27,245,957             21,235,906         27,245,957        21,235,906

Unappropriated 177,001,922         129,211,589       321,369,809      252,310,519

Other components of shareholders' equity 224,364,355         187,886,469       214,013,183      187,937,583

Equity attributable to owners of the Parent 1,382,437,687 1,292,159,417     1,516,454,402   1,415,309,461

Non-controlling interests 15 103,833,820    75,224,741       -                     -                   

Total Shareholders' Equity 1,486,271,507 1,367,384,158     1,516,454,402   1,415,309,461

Total Liabilities and Shareholders' Equity 3,958,131,352 3,552,529,663     3,107,035,670   3,091,790,609

The accompanying notes form an integral part of these financial statements
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Chai Watana Tannery Group Public Company Limited and Its Subsidiaries

Statement of Comprehensive Income

For the year ended 31 December 2018

(Unit : Baht)

Consolidated The Company 

Notes 2018 2017 2018 2017

Sales and services 9 1,947,137,971           1,910,085,720       1,678,818,430        1,809,435,125

Cost of sales and services 9 (1,586,359,562)   (1,591,272,986)        (1,404,810,760)      (1,521,639,704)

Gross profit 360,778,409        318,812,734        274,007,670        287,795,421         

Gain on exchange rate 5,586,345                       24,777,981              5,586,345             24,445,013

Gain (loss) on disposal of fixed assets 593,088                             (238,651)                 593,088                (497,579)

Gain on disposal of non-current assets classified as held-for-sale 12 32,025,000                                    -              32,025,000                            -   

Other income 9 and 28 37,599,623                     49,572,320            86,474,033             81,077,116

Reversal (loss) of impairment of investments in subsidiary companies 14 -                      -                                                -               17,855,265

Reversal (loss) of impairment of long-term investment -                      (4,000,000)                                    -                              -   

Loss of impairment of investments in associate company 13 -                      -                                (24,770,353)                            -   

Selling expenses 9 (65,009,467)        (89,502,270)                  (56,628,019)           (80,148,101)

Administrative expenses 9 (151,761,143)      (130,883,032)              (103,872,418)           (93,390,003)

Management's remuneration 9 (19,726,793)        (18,224,533)                  (17,526,793)           (18,224,533)

Loss on liquidation of subsidiary company 14 -                      -                                  (3,097,066)                            -   

Share of loss from investment in associated company 13 (5,105,894)          (7,825,625)                                    -                              -   

Finance costs 9 (99,092,948)                 (53,567,965)          (65,342,252)           (52,774,684)

Profit before income tax           95,886,220            88,920,959          127,449,235           166,137,915

Income tax expense 33 (33,310,511)        (34,897,505)                  (32,018,578)           (30,839,471)

Net profit for the year 62,575,709          54,023,454                     95,430,657           135,298,444

The accompanying notes form an integral part of these financial statements
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Chai Watana Tannery Group Public Company Limited and Its Subsidiaries

Statement of Comprehensive Income

For the year ended 31 December 2018

(Unit : Baht)

Consolidated The Company 

Notes 2018 2017 2018 2017

Other comprehensive income (loss):

Item that will be classified subsequently to profit or loss

Exchange differences on translating financial statements 13 (127,178)                        (1,565,686) -                       -                        

(127,178)             (1,565,686)           -                       -                        

Item that will not be classified subsequently to profit or loss

Actuarial gain (loss) from post - employee benefits -                      (5,046,036)           -                       (5,046,036)            

Surplus from land revaluation 16 36,605,064          -                       26,075,600          -                        

36,605,064          (5,046,036)           26,075,600          (5,046,036)            

Total comprehensive income for the year 99,053,595          47,411,732          121,506,257        130,252,408         

Profit (loss) attributable to:

Equity holders of the Parent 74,161,700                     52,832,633            95,430,657           135,298,444

Non-controlling interests 14 (11,585,991)                     1,190,821                          -                              -   

Net profit for the year           62,575,709            54,023,454            95,430,657           135,298,444

Total comprehensive income (loss) attributable to:

Equity holders of the Parent         110,639,586            46,220,911          121,506,257           130,252,408

Non-controlling interests 14 (11,585,991)                     1,190,821                          -                              -   

Total comprehensive income for the year           99,053,595            47,411,732          121,506,257           130,252,408

Earnings per share 34

Basic 0.12                       0.09                       0.15                        0.22

The accompanying notes form an integral part of these financial statements
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Chai Watana Tannery Group Public Company Limited and Its Subsidiaries

Statement of Changes in Shareholders' Equity

For the year ended 31 December 2018

Issued and Advance received Total equity 

 paid-up Premium from share Appropriated Surplus from Translating attributable to owners Non-Controlling

Notes share capital on share capital  subscription legal reserve Unappropriated land revaluation nancial statements of the Parent interests Total

Balance as at 1 January 2017 561,847,963           163,177,490          88,800,000                     14,470,984 108,549,084          187,937,583          1,514,572            1,126,297,676           74,033,920           1,200,331,596   

Increase of share capital 29              57,200,000            171,600,000 -                      -                         -                         -                         -                      228,800,000              -                        228,800,000      

Advance received from share subscription, net 29 -                         -                         (88,800,000)        -                         -                         -                         -                      (88,800,000)              -                        (88,800,000)       

Legal reserve 31 -                         -                         -                                    6,764,922 (6,764,922)             -                         -                      -                            -                        -                     

Dividend paid 32 -                         -                         -                      -                         (20,359,170)           -                         -                      (20,359,170)              -                        (20,359,170)       

Total comprehensive income for the year -                         -                         -                      -                         47,786,597            -                         (1,565,686)          46,220,911                1,190,821             47,411,732        

Balance as at 31 December 2017 619,047,963           334,777,490          -                      21,235,906            129,211,589          187,937,583          (51,114)               1,292,159,417           75,224,741           1,367,384,158   

Liquiddation of subsidiary -                         -                         -                      -                         -                         -                         -                      -                            (9,839,873)            (9,839,873)         

Increase in non-controling interests -                         -                         -                      -                         -                         -                         -                      -                            50,034,943           50,034,943        

Legal reserve 31 -                         -                         -                      6,010,051              (6,010,051)             -                         -                      -                            -                        -                     

Dividend paid 32 -                         -                         -                      -                         (20,361,316)           -                         -                      (20,361,316)              -                        (20,361,316)       

Total comprehensive income for the year -                         -                         -                      -                         74,161,700            36,605,064            (127,178)             110,639,586              (11,585,991)          99,053,595        

Balance as at 31 December 2018 619,047,963           334,777,490          -                      27,245,957            177,001,922          224,542,647          (178,292)             1,382,437,687           103,833,820         1,486,271,507   

The accompanying notes form an integral part of these financial statements
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Chai Watana Tannery Group Public Company Limited and Its Subsidiaries

Statement of Changes in Shareholders' Equity

For the year ended 31 December 2018

Other component 

Issued and
of shareholders' 

equity

 paid-up Premium Advance received Appropriated Surplus from

Notes share capital on share capital share subscription legal reserve Unappropriated land revaluation Total

Balance as at 1 January 2017 561,847,963          163,177,490           88,800,000           14,470,984           149,182,203           187,937,583                 1,165,416,223               

Increase of share capital 29 57,200,000            171,600,000           -                        -                        -                          -                                228,800,000                  

Advance received from share subscription, net 29 -                        -                          (88,800,000)          -                        -                          -                                (88,800,000)                  

Legal reserve 31 -                        -                          -                        6,764,922             (6,764,922)              -                                -                                

Dividend paid 32 -                        -                          -                        -                        (20,359,170)            -                                (20,359,170)                  

Total comprehensive income for the year -                        -                          -                        -                        130,252,408           -                                130,252,408                  

Balance as at 31 December 2017 619,047,963          334,777,490           -                        21,235,906           252,310,519           187,937,583                 1,415,309,461               

Legal reserve 31 -                        -                          -                        6,010,051                           (6,010,051) -                                -                                

Dividend paid 32 -                        -                          -                        -                        (20,361,316)            -                                (20,361,316)                  

Total comprehensive income for the year -                        -                          -                        -                        95,430,657             26,075,600                   121,506,257                  

Balance as at 31 December 2018 619,047,963          334,777,490           -                        27,245,957           321,369,809           214,013,183                 1,516,454,402               

The accompanying notes form an integral part of these financial statements
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Chai Watana Tannery Group Public Company Limited and Its Subsidiaries

Statement of Cash Flows

For the year ended 31 December 2018

(Unit : Baht)

Consolidated The Company 

2018 2017 2018 2017

Cash flows from operating activities:

Net profit before income tax 95,886,220         88,920,959       127,449,235     166,137,915       

Adjustments to reconcile net profit (loss) to

net cash provided by (used in) operating activities:

Depreciation and amortization 88,986,372         44,341,835       42,243,808       33,230,216         

Allowance for doubtful debt (reversal) (1,339,023)          439,465            (1,339,023)        439,465              

Written off witholding tax deducted at source -                      1,510,565         -                    1,510,565           

Written off fixed assets 350,742              -                    350,742            27,655                

Provision for sales return 2,337,002           -                    2,337,002         -                     

(Reversal) of loss from stock devaluation 7,276,197           10,231,294       7,276,197         10,231,294         

Gain on disposal of non-current assets classified as held-for-sale (32,025,000)        -                    (32,025,000)      -                     

Unrealised loss on revaluation current investment (2,109)                 (2,491)               (1,812)               (2,154)                

Realised gain on sale and lease back agreement (1,089,242)          -                    (1,089,242)        -                     

Gain on sale of other long-term investments -                      (11,211,681)      -                    (11,211,681)       

Loss on  impairment of long-term investment -                      4,000,000         -                    -                     

Share of loss from investment in associated company 5,105,894           7,825,625         -                    -                     

Reversal of impairment of investment in subsidiary -                      -                    -                    (17,855,265)       

Loss on liquidation of investment in subsidiary -                      -                    3,097,066         -                     

Loss on impairment of investment in  associate company -                      -                    24,770,353       -                     

(Gain) loss on disposal of fixed assets (593,088)             238,650            (593,088)           248,724              

Income on debt forgiven -                      (9,863,262)        -                    -                     

Amortization on right to generate and sell electricity 3,076,773           -                    -                    -                     

Provision for long-term employee benefits 3,211,068           4,685,190         2,767,617         1,902,592           

Unrealised loss (gain) from exchange rate (2,906,022)          (4,538,774)        (2,906,022)        (4,538,773)         

Dividend income (1,707,800)          (2,622,500)        (80,000)             (50,000)              

Interest income (302,484)             (651,512)           (49,992,844)      (45,857,926)       

Interest expense 99,092,948         53,567,965       65,342,251       52,774,684         

Income from operating activities before changes in

operating assets and liabilities 265,358,448       186,871,328     187,607,240     186,987,311       

(Increase) decrease in operating assets:

Trade and other accounts receivable (127,014,922)      (24,306,165)      (43,494,192)      (25,668,774)       

Inventories (55,385,111)        (29,246,126)      (46,562,710)      (61,614,405)       

Other current assets (7,479,250)          25,113,782       2,416,883         806,498              

Amounts due from subsidiary company -                      -                    -                    3,373,000           

Other non-current assets 7,113,650           (7,326,032)        862,440            -                     

Increase (decrease) in operating liabilities:

Trade and other accounts payable (92,516,619)        114,192,796     (143,435,803)    101,989,984       

Other current liabilities 10,607                (19,430,887)      1,218,849         948,532              

Other non-current liabilities -                      4,000,000         (900,000)           -                     

Cash received (payment) from operation (9,913,197)          249,868,696     (42,287,293)      206,822,146       

Cash paid for employee benefits (1,827,608)          (1,190,340)        (1,827,608)        (1,190,340)         

Cash paid for interest expense (97,716,694)        (53,396,533)      (65,663,518)      (52,603,251)       

Cash paid for corporate income tax (39,781,786)        (19,192,774)      (36,268,292)      (15,001,904)       

Net cash provided by (used in) operating activities (149,239,285)      176,089,049     (146,046,711)    138,026,651       

The accompanying notes form an integral part of these financial statements
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Chai Watana Tannery Group Public Company Limited and Its Subsidiaries

Statement of Cash Flows (Continued)

For the year ended 31 December 2018

(Unit : Baht)

Consolidated The Company

2018 2017 2018 2017

Cash flows from investing activities

Interest received 302,484              651,512            32,590,713       45,339,291         

Dividend received 1,707,800           2,622,500         80,000              50,000                

Repayment to non-controlling interests (9,839,873)          -                    -                    -                     

Decrease (increase) in current investment 255,221,176       (134,019,590)    255,221,175     (134,012,658)     

Decrease (increase) in deposits at financial institution used as collateral (1,199,643)          24,869,769       (461,066)           (21,609)              

Increase in short-term loans to related companies

and accrued interest income -                      -                    (11,088,100)      155,904,461       

Cash received from disposal of non-current assets

classified as held-for-sale 33,000,000         81,366,430       33,000,000       -                     

Cash paid for long-term loans to related companies -                      -                    (138,000,000)    -                     

Cash received from long-term loans to related companies -                      -                    64,637,377       -                     

Acquired investment in subsidiary companies -                      -                    (50,260,050)      (333,218,440)     

Acquired other long-term investment -                      (33,500,000)      -                    81,366,430         

Cash received from investment in subsidiary companies -                      -                    -                    70,000,000         

Cash received from liquidation of subsidiary company -                      -                    10,875,608       -                     

Cash received from disposal of fixed assets 45,382,690         1,001,179         45,382,690       2,533,130           

Cash paid for acquisition of fixed assets (501,618,676)      (747,966,099)    (92,792,594)      (85,416,933)       

Cash paid for acquisition of intangible assets (4,372,581)          (2,849,050)        (4,341,581)        (2,849,050)         

Increase in non-controling interests 50,034,943         -                    -                    -                     

Net cash provided by (used in) investing activities (131,381,680)      (807,823,349)    144,844,172     (200,325,378)     

Cash flows from financing activities

Dividend paid (20,361,316)        (20,359,171)      (20,361,316)      (20,359,170)       

Increase (decrease) in overdrafts and short-term loans

  from financial institutions 39,314,719         123,103,561     (12,685,281)      -                     

Increase in debentures 631,400,000       -                    631,400,000     -                     

Repayment for debentures (700,000,000)      -                    (700,000,000)    -                     

Received loan from related company -                      14,468,794       -                    -                     

Repayment for liabilities under finance leases (23,647,179)        (10,126,756)      (23,463,249)      (10,126,756)       

Increase in long-term loans from financial institutions 396,175,600       455,974,400     100,000,000     -                     

Repayment for long-term loans from financial institutions (63,439,442)        (17,267,332)      (10,533,442)      -                     

Payment financial fee for long-term loans from financial institutions (1,000,000)          (5,922,897)        -                    -                     

Increase in ordinary share -                      140,000,000     -                    140,000,000       

Net cash provided by (used in) financing activities 258,442,382       679,870,599     (35,643,288)      109,514,074       

Net increase (decrease) in cash and cash equivalents (22,178,583)        48,136,299       (36,845,827)      47,215,347         

Cash and cash equivalents - beginning of the year 86,194,388         38,058,089       58,086,809       10,871,462         

Effect from exchange rate in cash and cash equivalents (133,875)             -                    (133,875)           -                     

Cash and cash equivalents - end of the year 63,881,930         86,194,388       21,107,107       58,086,809         

Supplemental cash flows information:

Non-cash items consist of

1) Acquisition in assets under finance leases payable 81,791,759         52,372,359       56,607,829       52,372,359         

2) Increasing in account payable from purchase assets 12,594,891         -                    12,412,991       -                     

3) Revaluation of land 45,756,330         -                    32,594,500       -                     

4) Increasing in other long term investment from other payable 771,200              -                    771,200            -                     

The accompanying notes form an integral part of these financial statements
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1. GENERAL INFORMATION 
 

1.1 The Company’s information 
 
Chai Wattana Tannery Group Public Company Limited (“the Company”) is a public limited company, 
incorporated in Thailand and is registered on the Stock Exchange of Thailand.  The address of its 
registered office is as follows: 
 
176/1, 1480 Moo 1 Tannery Industrial District (K.M. 30), Sukhumwit Road, Thambon Thaiban, 
Amphur Maung Samudprakarn, 10280. 
 
The Company is listed on the Stock Exchange of Thailand. For reporting purposes, the Company 
and its subsidiaries are referred to as “the Group”.   
 
The Group is engaged in three principal businesses comprise of : 
 
- Tannery hide, automotive leather cutting, dog chew and furniture cutting 
- Renewable energy : generate and sell of electricity from alternative energy and export of wood 

chips, the Group has no income from export of wood chips incurred for the year ended 31 
December 2018 

- Design and distribution of vehicles:  Design and distribution of boat and minibus made from 
aluminium 

 
The consolidated and company financial statements were authorised for issue by the Board of 
Directors on 27 February 2019. 
 

2. BASIS OF PREPARATION 
 
The consolidated and company financial statements have been prepared in accordance with Thai 
Generally Accepted Accounting Principles under the Accounting Act B.E. 2543, being those Thai 
Financial Reporting Standards issued under the Accounting Profession Act B.E. 2547, and the financial 
reporting requirements of the Securities and Exchange Commission under the Securities and Exchange 
Act. 
 
The consolidated and company financial statements have been prepared under the historical cost 
convention except as disclosed in the accounting policies below. 
 
The preparation of financial statements in conformity with Thai Generally Accepted Accounting 
Principles requires management to make estimates and assumptions that affect the reported 
amounts of assets and liabilities, the disclosure of contingent assets and liabilities at the date of the 
financial statements and the amounts of revenues and expenses in the reported periods. Although 
these estimates are based on management’s best knowledge of current events and actions, actual 
results may differ from those estimates. 
 
An English version of the consolidated and company financial statements have been prepared from the 
statutory financial statements that are in the Thai language. In the event of a conflict or a difference in 
interpretation between the two languages, the Thai language statutory financial statements shall prevail. 
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The consolidated financial statements include the financial statements for the years ended 31 
December 2018 and 2017 of Chai Watana Tannery Group Public Company Limited and its subsidiaries, 
details of which are as follows: 
 

  
Percentage of 
shareholding Country of 

Company’s name Nature of business 2018 2017 incorporation 
     
Pala Assets Co., Ltd. Provide rental property  100 100 Thailand 
Chai Watana Trim Co., Ltd.* Produce car cushion - 52.50 Thailand 
Chai Watana Green Co., 

Ltd.** 
Holding company in renewable 

energy business 100 100 Thailand 
Sakun C Innovation Co., Ltd. 
 

Design and distribution of 
vehicles 50.01 - Thailand 

 
 *The subsidiary was completely dissolution on 10 April 2018. 

**The composition of subsidiaries held through Chai Wattana Green Co., Ltd. are described in note 14 
to the financial statements. 

***On 3 April 2018, the Company acquired the said subsidiary company 
 

2.1 The Group has power over such companies. The Group considered the power over the companies 
as described in the significant accounting policies. 
 

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

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

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

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

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

for the same accounting transaction or similar accounting event. 
 
3. NEW FINANCIAL REPORTING STANDARDS AND REVISED FINANCIAL REPORTING STANDARDS 

 
3.1 Financial Reporting Standards that became effective in the current year 

 
During the year 2018, the Company and its subsidiaries have adopted the revised (revised 2017) 
and new financial reporting standards and accounting treatment guidance issued by the Federation 
of Accounting Professions which became effective for fiscal years beginning on or after 1 January 
2018. These financial reporting standards were aimed at alignment with the corresponding 
International Financial Reporting Standards, with most of the changes directed towards revision of 
wording and terminology, and provision of interpretations and accounting guidance to users of 
standards. The adoption of these financial reporting standards does not have any significant impact 
on the Company’s and its subsidiaries’ financial statements. 
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3.2 Financial Reporting Standards that will become effective in the future 

 
A number of new and revised TFRS relevant to the Group’s operations are expected to have 
significant impact on the consolidated and separate financial statements on the date of initial 
application. Those TFRS become effective for annual financial reporting periods beginning on or 
after 1 January of the following years 

 
TFRS  Topic Effective 

TFRS 7*  Financial Instruments: Disclosures 2020 
TFRS 9*  Financial Instruments 2020 
TFRS 15  Revenue from Contracts with Customers 2019 

TAS 32*  Financial Instruments: Presentation 2020 
TFRIC 19*  Extinguishing Financial Liabilities with Equity instruments 2020 

 
* TFRS - Financial instruments standards 

 
(a) TFRS 15 Revenue from Contracts with Customers 

 
TFRS 15 establishes a comprehensive framework for determining whether, how much and when 
revenue is recognised. Revenue should be recognised when (or as) an entity transfers control over 
goods or services to a customer, measured at the amount to which the entity expects to be entitled. 

 
The Group has made an assessment of the potential impact of adopting and initially applying TFRS 
15 on the consolidated and separate financial statements and there will be no material impact on the 
consolidated and separate financial statements in the period of initial application. 
 

(b) TFRS - Financial instruments standards 
 
These TFRS establish requirements related to definition, recognition, measurement, impairment and 
derecognition of financial assets and financial liabilities, including accounting for derivatives and 
hedge accounting.  Management is presently considering the potential impact of adopting and 
initially applying TFRS - Financial instruments standards on the consolidated and separate 
financial statements.  
 

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

4.1 Revenue and expense recognition 
 
Sales are recognised upon delivery of products and customer acceptance. 
 
Sales of electricity are recognized in accordance with delivery units supplied as stipulated in the contract. 
 
Services are recognised as revenue in the period in which they are rendered and on an accrual basis.  
 
Revenues from rental are recognised on the straight-line basis over the lease period as specified in 
the lease agreement. 
 
Other income and expense are recognised on accrual basis. 
 



Chai Watana Tannery Group Public Company Limited and its subsidiaries  
Notes to the consolidated and company financial statements  
31 December 2018 

 

Page 17 

 
4.2 Cash and cash equivalents 

 
Cash and cash equivalents consist of cash on hand, cash at banks and all highly liquid investments 
with an original maturity of three months or less and not subject to withdrawal restrictions. 
 
In the consolidated and company statements of financial positions, bank overdrafts are shown in 
current liabilities. 
 

4.3 Current Investments 
 
The classification of investments is dependent on the purpose for which the investments were 
acquired. Management determines the appropriate classification of its investments at the time of the 
purchase and re-evaluates such designation on a regular basis. 
 
Current investments represent investments in mutual fund in debt instrument which are initially 
recognised at cost, which is equal to the fair value of consideration paid plus transaction cost. 
Current investments are subsequently measured at fair value. The fair value of investments is based 
on Net Asset Valuation (“NAV”) approach as at the end of the reporting year. The data is calculated 
and publicly by the fund manager of the mutual fund.  Realised and unrealized gains and losses 
arising from changes in the fair value of current investments are included in the statements of 
comprehensive income. 
 

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

4.5 Inventories 
 
Inventories are stated at the lower of cost and net realisable value.  Cost is determined on as follow; 
 
Finished goods and work in process are determined by the weighted average basis.  
 
Tannery and chemical materials and supplies are determined by the first-in first-out method. 
 
The cost of purchases comprises both the purchase price and costs directly attributable to the 
acquisition of the inventory, such as import duties and freight, less all attributable discounts, 
allowances or rebates. The cost of finished goods comprises raw materials, direct labour, other 
direct costs and related production overheads.  Net realisable value is the estimate of the selling 
price in the ordinary course of business, less the costs of completion and selling expenses. Provision 
is made, where necessary, for obsolete, slow-moving and defective inventories. 
 

4.6 Non-current assets classified as held for sale 
 
Non-current assets are classified as assets held-for-sale when their carrying amount is to be 
recovered principally through a sale transaction and a sale is considered highly probable. They are 
stated at the lower of the carrying amount and fair value less cost to sell if their carrying amount is to 
be recovered principally through a sale transaction rather than through continuing use. 
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4.7 Investments 

 
Investments in subsidiaries and associates 
 
Investments in subsidiaries and associates in the separate financial statements of the Company are 
accounted for using the cost method less allowance for impairment (if any). Investments in 
associates in the consolidated financial statements are accounted for using the equity method. 

 
          Investments in subsidiary companies 
 

Subsidiaries are all entities (including structured entities) over which the Group has control. The 
Group controls an entity when the group is exposed to, or has rights to, variable returns from its 
involvement with the entity and has the ability to affect those returns though its power over the entity. 
Subsidiaries are fully consolidated from the date on which control is transferred to the Group. They 
are deconsolidated from the date that control ceases. 

 
The Group applies the acquisition method of accounting to account for business combinations. The 
consideration transferred for the acquisition of a subsidiary is the fair value of the assets transferred, the 
liabilities incurred to the former owners of acquire and the equity interests issued by the Group. The 
consideration transferred includes the fair value of any asset or liability resulting from a contingent 
consideration arrangement. Acquisition-related costs are expensed as incurred. Identifiable assets 
acquired and liabilities and contingent liabilities assumed in a business combination are measured initially 
at their fair values at the acquisition date. On an acquisition-by-acquisition basis, the Group recognizes 
any non-controlling interest in the acquire either at fair value or at the non-controlling interest’s 
proportionate share of the acquire’s net assets. 

 
If the business combination is achieves in stages, the acquisition date carrying value of the acquirer’s 
previously held equity interest in the acquire is re-measured to fair value at the acquisition date; any gains 
or losses arising from such re-measured are recognized in profit or loss. 

 
Any contingent consideration to be transferred by the group is recognized at fair value at the 
acquisition date. Subsequent changes to the fair value of the contingent consideration that is 
deemed to be an asset or liability is recognized either in profit or loss or as a change to other 
comprehensive income. Contingent consideration that is classified as equity is not re-measured, and 
its subsequent settlement is accounted for within equity. 

 
The excess of the consideration transferred, the amount of any non-controlling interest in the acquire and 
the acquisition-date fair value of any previous equity interest in the acquire over the fair value of the 
identifiable net assets acquired is recorded as goodwill. If the total of consideration transferred, non-
controlling interest recognize and previously held interest measured is less than the fair value of the net 
assets of the subsidiary acquired in the case of a bargain purchase, the difference is recognized directly 
in profit or loss. 

 
Investment in associated company 

 
Associates are those entities in which the Group has significant influence. Significant influence is the 
power to participate in the financial and operating policy decision of the investee, but not to control. 

 
Under the equity method, an investment in an associate is initially recognized in the consolidated 
statement of financial position at cost and adjusted thereafter to recognize the Group’s share of the 
profit or loss and other comprehensive income of the associate. When the Group’s share of losses of 
an associate equals or exceeds the Group’s interest in that associate (which includes any long-term 
interests that, in substance, form part of the Group’s net investment in the associate), the Group 
discontinues recognizing its share of further losses. Additional losses are recognized only to the extent 
that the Group has incurred legal or constructive obligations or made payments on behalf of the 
associate. 
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Other long-term investments 

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

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

 
On disposal of an investment, the difference between the net disposal proceeds and the carrying 
amount is charged or credited to the profit or loss. When disposing of part of the Company's holding 
of a particular investment, the carrying amount of the disposed part is determined by the weighted 
average carrying amount of the total holding of the investment. 

 
4.8 Property plant and equipment 
 

Land is shown at fair value, based on triennial valuations by external independent values. Increases 
in the carrying amount arising on revaluation of land are credited to statement of comprehensive 
income and shown as gain on asset revaluation in shareholders’ equity. Decreases that offset 
previous increases of the same asset are charged in other comprehensive income and debited 
against gain on asset revaluation directly in equity, all other decreases are charged to profit or loss. 

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

 
Cost also includes the initial estimate of the costs of dismantling and removing the item and restoring 
the site on which it is located, the obligation for which an entity incurs either when the item is 
acquired or as a consequence for having used the item during a particular period for purposes other 
than to produce inventories during that period. 

 
Plant and equipment is stated at cost less accumulated depreciation and provision for impairment  
(if any).  

 
Depreciation is calculated on the straight line method to write off the cost or the amount of each 
asset, except for land which is considered to have an indefinite life, to its residual value over the 
estimated useful lives as follows: 
 
Land improvement 25 years 
Factory Building 20 and 25 years 
Machinery 5-25 years 
Equipment and tools 5 and10 years 
Furniture and office equipment 5 and10 years 
Vehicles 5 and10 years 
 
Gains and losses on disposal of property, plant and equipment are determined by reference to their 
carrying amount and are taken into account in determining profit/loss from operations. 
 
Expenditures for additions, renewals and improvements, which result in substantial increase in an 
asset’s current replacement value, are capitalised. Repair and maintenance costs are recognized as 
an expense when incurred. 
 

4.9 Land not used in operation 
 
Land not used in operation is stated at cost less provision for impairment (if any). 
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4.10 Intangible assets – computer software 

 
Computer software is stated cost less accumulated amortization and provision for impairment (if any) and 
is amortized as expense on a straight-line basis over a period of 3 and 10 years. 
 

4.11 Right to generate and sell electricity and amortization 
 
The Group recognized right to generate and sell electricity acquired from a business combination at 
their acquisition-date fair values. Subsequent to initial recognition, right to produce and sell electricity 
has been stated at cost less accumulated amortization and allowance for impairment (if any). 
 
Amortization of rights to generate and sell electricity is calculated by reference to cost on a straight-line 
basis over the remaining terms of the rights to produce and sell electricity from the date on which the 
Group assumes control over the subsidiaries. 
 

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

4.13 Accounting for leases   
 
Where the Group is the lessee 
 
Leases of assets which substantially transfer all the risks and rewards of ownership are classified as 
finance leases. Finance leases are capitalized at the inception of the lease at the lower of the fair value 
of the leased property or the present value of the minimum lease payments. Each lease payment is 
allocated to the principal and to the finance charges so as to achieve a constant rate on the finance 
balance outstanding. The outstanding rental obligations, net of finance charges, are included in other 
long-term payables. The interest element of the finance cost is charged to the statement of income 
over the lease period. The property, plant or equipment acquired under finance leases is depreciated 
over the useful life of the asset. 
 
Leases not transferring a significant portion of the risks and rewards of ownership to the lessee are 
classified as operating leases. Payments made under operating leases (net of any incentives received 
from the lessor) are charged to the statement of income on a straight-line basis over the period of the 
lease. 
 
When an operating lease is terminated before the lease period has expired, any payment required to 
be made to the lessor by way of penalty is recognized as an expense in the period in which termination 
takes place 
 
Where the Group is the lessor 
 
Assets leased out under operating leases are included in property, plant and equipment in the 
statement of financial position. They are depreciated over their expected useful lives on a basis 
consistent with other similar property, plant and equipment owned by the Group. Rental income (net of 
any incentives given to lessees) is recognized on a straight-line basis over the lease term. 
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4.14 Employee benefits 

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

4.15 Provisions for liabilities 
 

          Provisions are recognized when the Group has a present legal or constructive obligation as a result of                   
          past events, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to       
          settle the obligation, and a reliable estimate of the amount of the obligation can be made. 

 
4.16 Foreign currency translation 

 
Functional and presentation currency 
 
Items included in the financial statements of each of the Group’s entities are measured using the 
currency of the primary economic environment in which the entity operates (‘the functional currency’). The 
financial statements are presented in Thai Baht, which is the Company’s functional and the Group’s 
presentation currency. 
 
Transactions in foreign currencies 
 
Transactions in foreign currencies are translated to Thai Baht at the foreign exchange rates ruling at 
the dates of the transactions. 
 
Monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies at the reporting date are translated 
to Thai Baht at the foreign exchange rates ruling at that date. Foreign exchange differences arising on 
translation are recognized as profit or loss in statement of profit or loss and other comprehensive income. 
 
Non-monetary assets and liabilities measured at cost in foreign currencies are translated to Thai 
Baht using the foreign exchange rates ruling at the dates of the transactions. 
 
Foreign entities 
 
The assets and liabilities of foreign entities are translated to Thai Baht at the foreign exchange rates 
ruling at the reporting date. 
 
The revenues and expenses of foreign entities are translated to Thai Baht at average exchanges rates. 
 
Foreign exchange differences arising on translation are recognized as other comprehensive income 
in the statement of comprehensive income and presented in the foreign currency translation reserve 
in equity until disposal of the investment. 
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4.17 Related parties  

 
Enterprises and individuals that directly, or indirectly through one or more intermediaries, control, or 
are controlled by, or are under common control with, the Group, including holding companies, 
subsidiaries and fellow subsidiaries are related parties of the Company.  Associates and individuals 
owning, directly or indirectly, an interest in the voting power of the Company that gives them 
significant influence over the enterprise, key management personnel, including directors and officers 
of the Group and close members of the family of these individuals and companies associated with 
these individuals also constitute related parties. 
 
In considering each possible related party relationship, attention is directed to the substance of the 
relationship, and not merely the legal form. 
 

4.18 Segment reporting 
 
Segment information has been prepared based on the internal report of the Group, which 
disaggregates its business by services or products. 
 

4.19 Financial instruments 
 
The Group has no policy to speculate in or engage in the trading of any financial derivative instruments. 
 
Financial instruments carried on the statements of financial position include cash and bank 
balances, bank overdraft and short term loan from financial institution, debentures, trade 
receivables, trade creditors, loans to and loan from related companies.  The particular recognition 
methods adopted are disclosed in the individual policy statements associated with each item. 
 

4.20 Income tax 
 
Income tax expense 
 
The tax expense for the period comprises current and deferred tax. Tax is recognised in profit or 
loss, except to the extent that it relates to items recognised in other comprehensive income or 
directly in equity. In this case the tax is also recognised in other comprehensive income or directly in 
equity, respectively. 
 
Current tax 
 
The tax currently payable is based on taxable profit for the year. Taxable profit differs from profit as 
reported in the statement of income because it excludes items of income or expense that are taxable 
or deductible in other years and it further excludes items that are never taxable or deductible. The 
current tax liability is calculated using tax rates that have been enacted or substantively enacted at 
the statement of financial position date. 
 
Deferred tax 
 
Deferred tax is recognised on temporary differences between the carrying amounts of assets and 
liabilities in the financial statements and the corresponding tax bases used in the computation of 
taxable profit (tax base). Deferred tax liabilities are generally recognised for all taxable temporary 
differences, and deferred tax assets are generally recognised for temporary differences to the extent 
that it is probable that taxable profits will be available against which those temporary differences can 
be utilised. The carrying amount of deferred tax assets is reviewed at each statement of financial 
position date. Deferred tax asset shall be reduced to the extent that utilised taxable profits 
decreased. Any such reduction shall be reversed to the extent that it becomes probable that 
sufficient taxable profit will be available to allow total or part of the asset to be recovered. 
 
Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that have been enacted or 
substantively enacted at the statement of financial position date. 
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4.21 Earnings per share  

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

4.22 Critical accounting estimates, assumption, judgements and capital risk management 
 
1) Critical accounting estimates, assumption and judgements 
 

 Use of accounting estimates  
 

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

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

 
Allowance for doubtful accounts 

 

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

 

Allowance for obsolete and defective inventories and net realizable value 
 

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

 

Estimated impairment of investment 
 

The Group regularly evaluated the impairment of investment in subsidiary and associated 
company when there has been a significant or prolonged decline in the fair value below their 
cost or where other objective evidence of impairment exists.  The evaluation is based on results 
of operation and future plan of its subsidiary.  Such consideration requires the use of estimate 
and judgment by the management.  

 

Property, plant and equipment  
 

Management determines the estimated useful lives and residual values for the Group’s 
property, plant and equipment. Management will revise the depreciation charge where useful 
lives and residual values are different to previously estimated, or it will write off or write down 
technically obsolete or assets that have been abandoned or sold. 
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Post-employment benefit under defined benefit plans  

 
The obligation under the defined benefit plan is determined based on actuarial techniques.  
Such determination is made based on various assumptions, including discount rate, future 
salary increase rate, mortality rate and staff turnover rate. 

 
Deferred tax assets 

 
Deferred tax assets are recognized for deductible temporary differences and unused tax losses 
to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the temporary 
differences and losses can be utilised. Significant management judgment is required to 
determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based upon the likely 
timing and level of estimate future taxable profits. 

  
Leases  

 
In determining whether a lease is to be classified as an operating lease or finance lease, the 
management is required to use judgment regarding whether significant risk and rewards of 
ownership of the leased asset has been transferred, taking into consideration terms and 
conditions of the arrangement. 

 
2) Capital risk management 
 

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

 
The Group manages its capital position with reference to its debt-to-equity ratio in order to 
comply with a condition in debenture agreement, which requires the Company to maintain the 
net financial debt to equity ratio not exceeding 3:1. 

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

 
4.23 Fair value estimation 

 
The analyses financial instruments carried at fair value, by valuation method. The different levels 
have been defined as follows: 
 
 Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities (Level 1). 
 Inputs other than quoted prices included within level 1 that are observable for the asset or liability, 

either directly (that is, as prices) or indirectly (that is, derived from prices) (Level 2). 
 Inputs for the asset or liability that are not based on observable market data (that is, unobservable 

inputs) (Level 3). 
 
Other financial instruments not carried at fair value are typically short-term in nature and reprice to 
current market rate frequently. Accordingly, their carrying amount is a reasonable approximation of 
fair value. The management believes that the fair value of the Company’s financial assets and 
liabilities does not materially differ from their carrying value. 
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5. CASH AND CASH EQUIVALENTS 

 
 (Unit : Baht) 

 Consolidated The Company 

 2018 2017 2018 2017
     

Cash on hand 357,868 306,705 229,088 255,835

Deposits held at call with banks 63,524,062 85,887,683 20,878,019 57,830,974

   Total 63,881,930 86,194,388 21,107,107 58,086,809

 
As at 31 December 2018, the interest rate on short-term bank deposits represented 0.375% per annum 
(2017 : 0.375% per annum). 

 
6. CURRENT INVESTMENTS 

 
 (Unit : Baht) 

 Consolidated 

 2018 2017 

 Cost Price Fair Value Cost Price Fair Value
     

Current investment :  

   Mutual fund in debt instrument 228,525 230,634 255,447,210 255,449,701

 
 (Unit : Baht) 

 The Company 

 2018 2017 

 Cost Price Fair Value Cost Price Fair Value
     

Current investment :  

   Mutual fund in debt instrument 199,882 201,694 255,418,904 255,421,058

 
The fair value of investments in mutual fund are based on Net Asset Valuation (“NAV”) approach as at 
the end of the reporting year.  The data is calculated and publicly by the fund manager of the mutual fund. 
The fair values are within Level 1 of the fair value hierarchy. 
 
Movements in current investments were as follows: 
 

 (Unit : Baht) 

 Consolidated The Company 

 2018 2017 2018 2017
     

As at 1 January  255,449,701 121,425,393 255,421,058 121,404,019 

Purchase during the year 771,499,427 858,000,000   771,499,427 828,000,000 

Disposal during the year (1,026,720,603) (723,978,183) (1,026,720,603) (693,985,115) 

Revaluation 2,109 2,491 1,812 2,154 

As at 31 December  230,634 255,449,701 201,694 255,421,058 
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7. DEPOSITS AT FINANCIAL INSTITUTION USED AS COLLATERAL  

 

  (Unit : Baht) 

Deposits used  Consolidated The Company 

as collateral For 2018 2017 2018 2017

      

Current Pledged as collateral 

against long-term 

credit facilities from 

financial institutions 

(Note 25) 5,848,199 - - - 

Non-current Pledged as collateral 

against short-term 

credit facilities from 

financial institutions 

(Note 21) and letter of 

guarantee (Note 39) 7,773,171 12,421,727 7,773,171  7,312,105 

 Total 13,621,370 12,421,727 7,773,171 7,312,105 
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8. TRADE AND OTHER ACCOUNTS RECEIVABLE, NET 

 

 (Unit : Baht) 

 Consolidated The Company  

 2018 2017 2018 2017

     

Trade accounts receivable - related companies (Note 9) 

Separate from aging follows:  

Within credit term 15,132,152 15,697,000 15,132,152 15,697,000 

Overdue not more than 3 months - - - - 

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

Overdue over 12 months - - - - 

Total 15,132,152 15,697,000 15,132,152 15,697,000 

     

Trade accounts receivable - other parties  

          Separate from aging follows:  

Within credit term 263,260,341 224,143,251 229,552,745 221,921,918 

Overdue not more than 3 months 15,610,854 30,394,816 15,610,854 29,412,697 

Overdue over 3 months up to 6 months 10,000 1,472,006 10,000 1,472,006 

Overdue over 6 months up to 12 months 10,804 168,918 10,804 168,919 

Overdue over 12 months 1,467,436 3,516,204 1,467,436 3,516,204 

Total 280,359,435 259,695,195 246,651,839 256,491,744 

Less  Allowance for doubtful debts (1,467,436) (3,507,970) (1,467,436) (3,507,970) 

Net 278,891,999 256,187,225 245,184,403 252,983,774 

Total trade accounts receivable, net 294,024,151 271,884,225 260,316,555 268,680,774 

     

Other accounts receivable     

Other receivables - related Company 

(Note 9) 

 

5,470,081 

 

494,581 

 

494,581 

 

494,581 

Other receivables 7,959,731 10,240,100 7,959,726 7,238,089 

Advance payment - related Company 

(Note 9) 

 

1,052,985 

 

1,052,985 

 

29,000,000 

 

- 

Advance payment 3,333,584 178,255 3,307,418 51,996 

Advance payment for goods - related 

companies, net (Note 9) 

 

56,968,971 

 

5,680,549 

 

- 

 

- 

Advance payment for goods 2,093,199 - 620,792 - 

Prepaid expenses 20,951,020 3,091,728 20,268,616 3,038,762 

Accrued income 28,846,126 2,093,209 140,000 140,000 

Total other accounts receivable 126,675,697 22,831,407 61,791,133 10,963,428 

Total trade and other accounts  

receivable, net 420,699,848 294,715,632 322,107,688 279,644,202 

 
Certain accounts receivable recorded in the consolidated and company financial statements as at 31 
December 2018 have been pledged for factoring facilities with a commercial bank amounting to Baht 
126.34 million (2017 : Baht 141.07 million), as described in note 21 to financial statements. 
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9. RELATED PARTY TRANSACTIONS AND BALANCES 

 
The Group has transactions with its related companies.  These companies are related through common 
shareholding and/or directorship. 
 
Details of relationship between the Group and related parties which related through control or transaction 
are as follows: 

 
Company’s Name Country Relationship 

   

Pala Assets Co., Ltd. Thailand Direct shareholding 

Chai Watana Trim Co., Ltd.  Thailand Direct shareholding  

Chai Watana Green  Co., Ltd. Thailand Direct shareholding 

NHK Spring (Cambodia) Co., Ltd. Cambodia Direct shareholding 

Rak Ban Rao Co., Ltd. Thailand Indirect shareholding 

Advance Power Conversion Co., Ltd. Thailand Indirect shareholding 

Chai Watana Green Management Co., Ltd. Thailand Indirect shareholding 

Waste Mangagement 1 Co., Ltd. Thailand Indirect shareholding 

Green Power 1 Co., Ltd. Thailand Indirect shareholding 

Chai Watana Export Co., Ltd. Thailand Indirect shareholding 

Green Power 2 Co., Ltd. Thailand Indirect shareholding 

Blue Solar Farm 3 Co., Ltd. Thailand Indirect shareholding 

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

Toyo Bussan Co., Ltd. Japan Shareholder of subsidiary company 

Kaeolumduan Group Co., Ltd. Thailand Shareholder of indirect subsidiary company 

Blue Solar Farm Co., Ltd. Thailand Shareholder of indirect subsidiary company 

Blue Solar Engineering Co., Ltd. Thailand Common shareholding and directorship of indirect subsidiary 

Standard NGV Co., Ltd. Thailand Common shareholding and directorship of indirect subsidiary 

Blue Solar Co., Ltd. Thailand Common shareholding and directorship of indirect subsidiary 

Blue Solar Roof Co., Ltd. Thailand Common shareholding and directorship of indirect subsidiary 

Chaideeying Co., Ltd. Thailand Common shareholding and directorship 

Subteerath Co., Ltd. Thailand Common directorship 

Sakun C Innovation Co., Ltd. Thailand Direct shareholding 

Choknamchai Hi-Tech Pressing Co.,Ltd. Thailand Common shareholding and directorship of subsidiary 

Choknamchai Auto Pressing Co.,Ltd. Thailand Common shareholding and directorship of subsidiary 

Devika Enterprise Co.,Ltd. Thailand Common directorship of subsidiary 
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Pricing policies for related transactions are as follows: 
 

Transactions  Pricing policy 
 

Sales  Market price 

Rental and related service income  Contract price 

Interest income  Interest rate at 6-8.5% per annum 

Other income  Market price 

Rental and related service expenses  Contract price 

Consultant fee  Mutually agreed price 

Commission expense  Contract price 

Management’s remuneration  Mutually agreed price 

Finance cost  Mutually agreed price 

Purchase of goods  Market price 

Purchase - Disposal of assets  Mutually agreed price 
 
Transactions with related parties for the years ended 31 December 2018 and 2017 were as follows: 
 

 (Unit : Baht) 

 Consolidated The Company 

 2018 2017 2018 2017
  

Pala Assets Co., Ltd.   

Service income - - 1,800,000 1,800,000

Interest income - - 2,382,822 157,808

Rental expenses - - 520,000 600,000

Interest expenses - - - 180,899

Utility expenses - - 2,357,484 2,651,125
  

Chai Watana Green Co., Ltd.    

Interest income - - 39,492,965 45,216,968
  

Chai Watana Green Management Co., Ltd.    

Management fee - - 3,240,000 - 
  

Nosomi Enterprise (Thailand) Co., Ltd.   

Sales 98,001,939 94,170,280 98,001,939 94,170,280

Services income 6,552 - 6,552 - 

Rental machinery income 240,000 240,000 240,000 240,000

Others income 1,000 4,150 1,000 4,150

Commission expense 12,918,819 14,443,700 12,918,819 14,443,700
  

Kaewlumduan Group Co., Ltd.   

Purchase of goods - 5,013,309 - - 

Allowance for doubtful accounts - 15,493,354 - - 
  

Blue Solar Engineering Co., Ltd.   

             Purchase of assets - 101,598,273 - - 
  

Devika Enterprise Co., Ltd.   

Consultant fee 1,100,000 - 1,100,000 - 
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 (Unit : Baht) 

 Consolidated The Company 

 2018 2017 2018 2017
  

Choknamchai Hi-Tech Pressing Co., Ltd.     
Purchase of assets 254,497,406 - - - 

Purchase of goods 12,649,280 - - - 

Rental expenses 36,000 - - - 

Administrative expenses 270,500 - - - 

Finance cost 36,484 - - - 
     

Choknamchai Auto Pressing Co., Ltd.    

Administrative expenses 156,274 - - - 

Finance cost 5,446 - - - 
     

Sakun C Innovation Co., Ltd.    

Interest income - - 7,976,047 - 
     

Directors    

Management’s remuneration 19,726,792 18,224,533 17,526,792 18,224,533
 

The significant balances of assets and liabilities with related parties as at 31 December 2018 and 
2017 were as follows: 
 

 (Unit : Baht) 

 Consolidated The Company  

 2018 2017 2018 2017 
     

Trade accounts receivable      

Nosomi Enterprise (Thailand) Co., Ltd. 15,132,152 15,697,000 15,132,152 15,697,000 
     

Other receivables      

NHK Spring (Cambodia) Co., Ltd. 494,581 494,581 494,581 494,581

Choknamchai Hi-Tech Pressing Co., Ltd. 4,975,500 - - - 

Total 5,470,081 494,581 494,581 494,581
     

Other receivables - advance payment     

Green Power 2 Co., Ltd - - 29,000,000 - 

Blue Solar Engineering Co., Ltd. 1,052,985 1,052,985 - - 

Total 1,052,985 1,052,985 29,000,000 - 
     

Other receivable - advance payment for goods    

Kaeolumduan Group Co., Ltd. 21,173,903 21,173,903 - - 

Less Allowance for doubtful debt (15,493,354) (15,493,354) - - 

Net 5,680,549 5,680,549 - - 

Choknamchai Hi-Tech Pressing Co., Ltd. 51,288,422 - - - 

Total 56,968,971 5,680,549 - - 
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On 18 May 2018, the subsidiary prosecuted its debtor in allegations of default of payment in respect 
of claim for advance payment for goods of Baht 15.49 million plus interest rate at 7.5% per annum 
from the filing date to completion of settlement and the Civil Courts has appointment of plaintiff 
witness and defendant witness on 15 January 2019 and 16 January 2019, respectively. 

 

 (Unit : Baht) 

 Consolidated The Company 

 2018 2017 2018 2017

     

Short-term loans to related company 

and accrued interest income, net     

Pala Assets Co., Ltd. - - 39,507,479 40,157,808

Chai Watana Green Co., Ltd. - - - 584,480,000

SakunC Innovation Co., Ltd - - 12,188,100 - 

Total - - 51,695,579 624,637,808

     

Short-term loans to related companies  

and accrued interest income consist of :     

Principal - - 51,088,100 624,000,000

Accrued interest income - - 607,479 637,808

Total - - 51,695,579 624,637,808

     

Long-term loans to related companies 

and accrued interest income, net     

Sakun C Innovation Co., Ltd.     

Long-term loans to related company - - 135,997,617 - 

Less: current portion - - (33,279,652) - 

Net - - 102,717,965 - 

Chai Watana Green Co., Ltd.     

Long-term loans and accrued interest 

income - - 538,797,466 - 

Total - - 641,515,431 - 

    

The long-term loans to related companies 

and accrued interest income consist of :     

Principal - - 625,717,965 - 

Accrued interest income - - 15,797,466 - 

Total - - 641,515,431 - 

     

Other non-current assets - refundable deposit 

Pala Assets Co., Ltd. - - 100,000 100,000

     

Trade accounts payable     

Chai Watana Trim Co., Ltd.  - - - 18,244,288

Kaeolumduan Group Co., Ltd. 5,680,549 5,680,549 - - 

Choknamchai Hi-Tech Pressing Co., Ltd. 1,054,610 - - - 

Total 6,735,159 5,680,549 - 18,244,288

     



Chai Watana Tannery Group Public Company Limited and its subsidiaries  
Notes to the consolidated and company financial statements  
31 December 2018 

 

Page 32 

 (Unit : Baht) 

 Consolidated The Company 

 2018 2017 2018 2017

     

Other accounts payable      

Pala Assets Co., Ltd. - - 254,608 293,164

Choknamchai Hi-Tech Pressing Co., Ltd 36,926,678 - - - 

Choknamchai Auto Pressing Co., Ltd. 88,454 - - - 

Total 37,015,132 - 254,608 293,164

     

Other accounts payable - commission payable  

Nosomi Enterprise (Thailand) Co., Ltd. 3,224,738 3,517,322 3,224,738 3,517,322

     

Accrued directors’ remuneration 

Directors 1,002,495 - 1,002,495 - 

     

Other accounts payable - advance received  

Blue Solar Farm Co., Ltd. - 14,468,794 - - 

Directors 771,200 - 771,200 - 

Total 771,200 14,468,794 771,200 - 

     

Other non-current liabilities - deposit     

Chai Watana Trim Co., Ltd.  - - - 900,000
 
Lease agreement - Pala Assets Co., Ltd. 
 
On 1 January 2017, the Company entered into the factory building lease agreements with Pala 
Assets Co., Ltd. commencing from 1 January 2017 to 31 December 2017 with the rental fees of Baht 
0.05 million per month. 
 
On 1 January 2018, the Company renewed the factory building lease agreements with Pala Assets 
Co., Ltd. commencing from 1 January 2018 to 30 April 2018 with the same rental fees. 
 
On 1 May 2018, the Company entered into the factory building lease agreements with Pala Assets 
Co., Ltd. commencing from 1 May 2018 to 31 December 2018 with the rental fees of Baht 0.04 
million per month. 

 
Service agreement - Pala Assets Co., Ltd. 
 
On 1 January 2017, the Company entered into the service agreement for financing, taxation and 
property management with Pala Assets Co., Ltd. commencing from 1 January 2017 to 31 December 
2017 with the service fee at Baht 0.15 million per month. 
 
On 1 January 2018, the Company renewed the service agreement for financing, taxation and property 
management with Pala Assets Co., Ltd. commencing from 1 January 2018 to 31 December 2018 with 
the with the same service fee. 
 
Short-term loans to related company and accrued interest income – Pala Assets Co., Ltd. 
 
Loans to Pala Assets Co., Ltd. represented unsecured loans which bear interest rate at 6% per annum 
and shall be due on September 2019. 
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Long-term loans to related company and accrued interest income – Chai Watana Green Co., Ltd. 
 
Loans to Chai Watana Green Co., Ltd. represented unsecured loans which bear interest rate at 7.5% per 
annum and shall be due within 1 year from the lending date. 
 
Short-term loans to related company and accrued interest income – Sakun C Innovation Co., Ltd. 
 
On 29 August 2018, the Company provided short-term loan to Sakun C Innovation Co., Ltd. 
amounting to Baht 37.50 million with interest rate at 8.5% per annum and shall be due within 30 
November 2018; subsequently on 31 January 2019, the said loans were repaid in full. 
 
Long-term loans to related company and accrued interest income – Sakun C Innovation Co., Ltd. 
 
On 6 April 2018, the Company provided long-term loan to Sakun C Innovation Co., Ltd. amounting to 
Baht 74 .90  million with interest rate at 7 .5%  per annum.  The said loans shall be due on monthly 
basis. The first repayment date is on 30 September 2018. The final remaining repayment is on 30 
March 2021. 
 
On 4 June 2018, the Company provided long-term loan to Sakun C Innovation Co., Ltd. amounting 
to Baht 25.10 million with interest rate at 7.5% per annum. The said loans shall be due on monthly 
basis.  The first repayment date is on 30 September 2018. The final remaining repayment is on 30 
May 2021. 
 
On 30 October 2018, the Company provided long-term loan to Sakun C Innovation Co., Ltd. 
amounting to Baht 38 million with interest rate at 8.5% per annum.  The said loans shall be due on 
monthly basis. The first repayment date is on 30 October 2018. The final remaining repayment is on 
30 June 2021. 
 
Commitment – Sakun C Innovation Co., Ltd. 
 
On 19 June 2018, Sakun C Innovation Co., Ltd. has entered into a mold of minibus purchase and sale 
agreement with a related company totaling of Baht 220 million. The subsidiary partially paid deposit of 
Baht 140.56 million for the year ended 31 December 2018. 

 
Service agreement – Chai Watana Green Management Co., Ltd. 
 
On 1 January 2018, the Company entered into the service agreement for information system 
management service provided by Chai Watana Green Management Co., Ltd. commencing from 1 
January 2018 to 31 December 2018 with the service fee at Baht 0.27 million per month.  
 
Guarantee obligations with related party 
 
The Group has outstanding guarantee obligations with each other, as described in note 21 and 25 to 
the financial statements. 
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10. INVENTORIES, NET 

 
 (Unit : Baht) 

 Consolidated 

 Cost Allowance of diminution in value of inventory Net 

   Opening balance Closing balance 

 2018 2017 2018 Increase Decrease 2018 2018 2017
         

Finished goods 67,077,167 78,962,126 (22,649,343) (8,628,912) - (31,278,255) 35,798,912 56,312,783 

Works in process 369,070,405 347,397,246 (28,271,969) (3,986,232) 5,338,947 (26,919,254) 342,151,151 319,125,277 

Raw materials 136,556,125 125,216,877 - - - - 136,556,125 125,216,877 

Fuel 8,672,401 - - - - - 8,672,401 - 

Goods in transit 51,581,792 25,996,530 - - - - 51,581,792 25,996,530 

Total 632,957,890 577,572,779 (50,921,312) (12,615,144) 5,338,947 (58,197,509) 574,760,381 526,651,467 

 
 (Unit : Baht) 

 The Company 

 Cost Allowance of diminution in value of inventory Net 

   Opening balance Closing balance 

 2018 2017 2018 Increase Decrease 2018 2018 2017
         

Finished goods 67,077,167 78,962,126 (22,649,343) (8,628,912) - (31,278,255) 35,798,912 56,312,783 

Works in process 369,070,405 347,397,246 (28,271,969) (3,986,232) 5,338,947 (26,919,254) 342,151,151 319,125,277 

Raw materials 136,406,125 125,216,877 - - - - 136,406,125 125,216,877 

Goods in transit 51,581,792 25,996,530 - - - - 51,581,792 25,996,530 

Total 624,135,489 577,572,779 (50,921,312) (12,615,144) 5,338,947 (58,197,509) 565,937,980 526,651,467 

 
Reversal of loss for diminution in value of inventories of Baht 7.28 million was included in costs of 
goods sold in the consolidated and company statements of comprehensive income. 

 
11. OTHER CURRENT ASSETS 
 

 (Unit : Baht) 

 Consolidated The Company 

 2018 2017 2018 2017

     

Revenue department receivable 95,194,699 83,835,320 - - 

Undue input tax 8,316,653 8,772,690 7,549,270 6,221,901

Others 603,554 46,680 283,392 46,679

Total 104,114,906 92,654,690 7,832,662 6,268,580

 
12. NON-CURRENT ASSETS CLASSIFIED AS HELD-FOR-SALE 
 

On 4 April 2017, the Company entered into to purchase and to sales agreement of land with an 
individual at the selling price of Baht 33 million with net book value as at 31 December 2017 
amounting to Baht 0.98 million. The Company received the deposits in advance from such contract 
totaling Baht 6.6 million (Note 22). In January 2018, the Company transferred the right of such 
assets and recognized gain on disposal amounted to Baht 32.02 million in the statement of 
comprehensive income for the year ended 31 December 2018. 
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13. INVESTMENT IN ASSOCIATED COMPANY, NET 
 

 (Unit : Baht) 

 Consolidated 

  Percentage of 

shareholding 

 

Company’s Type of Paid-up share capital and voting right Equity method 

name business Country 2018 2017 2018 2017 2018 2017 

         

NHK Spring 

(Cambodia) Co., Ltd. 

Production of 

car cushion 

 

Cambodia

USD 

3,658,000 

USD 

3,658,000 

 

25% 

 

25% 6,313,502 11,546,574 

 

 (Unit : Baht) 

 The Company 

  Percentage of 

shareholding 

 

Company’s Type of Paid-up share capital and voting right Equity method 

name business Country 2018 2017 2018 2017 2018 2017 

         

NHK Spring 

(Cambodia) Co., Ltd. 

Production of 

car cushion 

 

Cambodia

USD 

3,658,000 

USD 

3,658,000 

 

25% 

 

25% 31,083,855 31,083,855 
Less : Allowance for impairment on investment*    (24,770,353) - 

   Net    6,313,502 31,083,855 

 
*As the said associate, NHK Spring (Cambodia) Co., Ltd., has incurred continuing loss from 
operations, the Company recorded allowance for impairment of investment by 25% of net assets as 
at 31 December 2018 of the said associate. 
 
As at 31 December, details of investment in associate were as follows: 

 

  (Unit : Baht) 

 Consolidated (equity method) 

 2018 2017

   

Opening net book amount 11,546,574 20,937,885

Exchange differences on translating financial statements (127,178) (1,565,686)

Share of loss from investment in associated company (5,105,894) (7,825,625)

Ending net book amount 6,313,502 11,546,574
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Financial information of the associate company is summarized below: 
 

 (Unit : Baht) 

 Consolidated (equity method) 

 2018 2017

   

Cash and cash equivalents 9,664,376 16,856,494 

Other assets (excluding cash) 312,987,672 286,306,875 

Total liabilities (297,398,034) (256,977,071) 

Net assets value of the associated company 25,254,014 46,186,298 

  

Revenues 277,646,096 116,555,353 

Expenses (298,069,672) (147,857,850) 

Net loss for the year (20,423,576) (31,302,497) 

 
Reconciliation between the above financial information and net book value of equity recognised in 
the consolidated financial statements: 
 

 (Unit : Baht) 

 Consolidated (equity method) 

 2018 2017

   

Net assets value of the associated company 25,254,014 46,186,298 

Percentage of shareholding 25% 25% 

Net book value of the investment in associated company 6,313,502 11,546,574 

 
The financial information for recording investment in associated company by the equity method in the 
consolidated financial statements is as follows: 
 

 For the years ended 31 December  

 2018 2017 

  

Financial information Prepared by the 

management of the 

associated company and 

has not yet audited by the 

auditor 

Audited by the auditor of the 

associated company 
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14. INVESTMENTS IN SUBSIDIARY COMPANIES, NET 

 
 

 

(Unit : Baht) 

 The Company 

 

Type of Paid-up share capital 

Percentage of 

shareholding Cost method 

Company’s name business 2018 2017 2018 2017 2018 2017 

       

Direct subsidiaries     

Pala Assets Co., Ltd. Property rental service 80,000,000 80,000,000 100% 100% 80,000,000 80,000,000

Chai Watana Trim  

Co., Ltd. Produce car cushion - 50,000,000 - 52.50% - 25,624,925

Chai Watana Green 

Power Co., Ltd. 

Investment holding in 

renewable energy 

business 400,000,000 400,000,000 100% 100% 399,999,980 399,999,980

SakunC Innovation  

Co., Ltd 

Design and distribution 

of vehicles 100,500,000 - 50.01% - 50,260,050 - 

    530,260,030 505,624,905

Less : Provision for impairment on investments**    (23,898,872) (35,551,123)

   Net    506,361,158 470,073,782

 
During the year 2018, the Company has recognized allowance for impairment on investment in 
subsidiary – Chai Watana Trim Co., Ltd. of Baht 11.65 million due to the said subsidiary has been 
completely dissolution (2017 : The reversal allowance for impairment on investment in subsidiary – 
Chai Watana Trim Co., Ltd. of Baht 17.86 million). 
 
Investment in Chai Watana Trim Co., Ltd. 
 
Chai Watana Trim Co., Ltd. liquidated on 10 April 2018. The net assets value as at liquidation date 
was of Baht 20.72 million which was paid to the Company of Bath 10.88 million. As of the liquidation 
date, the net asset value of Chai Watana Trim Co., Ltd. were as follows: 
 

 (Unit : Thousand Baht) 
  

Paid-up share capital 50,000,000

Deficit (29,274,105)

Net assets (cash and cash equivalents) 20,725,895
  

Distributed to: 

Parent company 10,886,022

Non-controlling interests 9,839,873

Total 20,725,895
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Investment in Sakun C Innovation Co., Ltd. 
 
On 3 April 2018, the Company acquired 50.01% investment interest in Sakun C Innovation Co., Ltd. 
The registered share capital is Baht 1,000,000 (consist of 10,000 ordinary shares at the par value of 
Baht 100). The Group has control over this subsidiary which its financial statements have been 
consequently included in the consolidated financial statements. 
 
On 19 December 2018, Sakun C Innovation Co., Ltd. increased its registered capital by Baht 
199,000,000 from Baht 1,000,000 to be Baht 200,000,000 as a new registered capital, which consist of 
1,990,000 ordinary shares with 50 Baht paid-up of par value of Baht 100 each. The Subsidiary invested 
50.01% of increased share capital of the said subsidiary in order to maintain its proportionate 
shareholding in this subsidiary following a capital increase. 
 
As present, the Company is in the process of assessing the fair value of identifiable assets acquired 
and liabilities assumed at the acquisition dates.  The assessment process is mainly relates to the 
identification and valuation of assets and liabilities.  The assessment shall be completed within the 
measurement period of 1 year from the acquisition date pursuant to the period allowed by Thai 
Financial Reporting Standard No. 3 (revised 2017) “Business Combinations”.  During the measurement 
period, the Company will make further retrospective adjustment of the provisional amounts recognised 
at the acquisition dates when it obtains complete accounting information for reporting in the financial 
statements. 
 
The management accounts shows net assets as at acquisition date as below: 
 
 (Unit : Baht) 

  

Cash and cash equivalents  4,280,157

Trade and other accounts receivable 628,600

Inventories 3,377,944

Other current assets 240,317

Construction in progress 72,087,806

Total Assets 80,614,824

  

Other payables 80,007,375

Other current liabilities 17,544

Total Liabilities 80,024,919
  

Paid-up share capital 1,000,000

Deficit (410,095)

Total Shareholders’ Equity 589,905

Total Liabilities and Shareholders’ Equity 80,614,824
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In addition, Chai Watana Green Co., Ltd. has investments in the indirect subsidiaries as follows : 
 

 (Unit : Baht) 

 

 Paid-up share capital 

Percentage of 

shareholding Cost method 

Company’s name Type of business 2018 2017 2018 2017 2018 2017 

       

Indirect subsidiaries     

Chai Watana Green 

Management  Co., Ltd. 

Consulting business for 

renewable energy project 

1,000,000 1,000,000 100% 100% 999,980 999,980

Waste Management 1  

Co., Ltd. 

Waste management 

  business 

1,000,000 1,000,000 75% 75% 750,090 

 

750,090

Green Power 1 Co., Ltd.  Electricity generation     

  from waste fuels 

13,250,000 13,250,000 75% 75% 9,938,693 9,938,693

Chai Watana Export  

Co., Ltd. 

Wholesale of wood chip 10,000,000 10,000,000 80% 80% 9,599,880 9,599,880

Green Power 2 Co., Ltd.  Electricity generation and 

sales 

300,000,000 300,000,000 100% 100% 369,999,800 369,999,800

Blue Solar Farm 3 Co., Ltd. Electricity generation and 

sales 

120,000,000 120,000,000 49% 49% 58,800,000 58,800,000

   Total   450,088,443 450,088,443

 
Investment in Chai Watana Export Co., Ltd. 
 
At the meeting of board of directors of the subsidiary No. 3/2560 held on 25 December 2017, the 
directors approved to cease its operations due to the high competition in export wood chip business, 
appreciation of Thai Baht against US Dollar and continuing loss from its operation 
 
Investment in Green Power 2 Co., Ltd.  
 
The subsidiary has pledged its ordinary shares for long-term loan facilities with a financial institution 
as discussed in Note 25. 
 
Investment in Blue Solar Farm 3 Co., Ltd. 
 
The subsidiary has pledged its ordinary shares for long-term loan facilities with a financial institution 
as discussed in Note 25. 
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Additional information 
 
The consolidated financial statements include the financial statements of Chai Watana Tannery 
Group Public Company Limited and its subsidiaries details of which are as follows: 
 

 Assets as a percentage  Revenues as a percentage to the

 to the consolidated total assets consolidated total revenues 

Company’s name 2018 2017 2018 2017

     

Pala Assets Co., Ltd. 3.01 2.92 0.61 1.25 

Chai Watana Trim Co., Ltd.  - 0.76 - - 

Chai Watana Green Co., Ltd. 41.49 41.00 12.29 2.42 

Sakun C Innovation Co., Ltd 8.94 - 1.10 - 
 
Details of non-wholly owned subsidiaries that have non-controlling interests were as follows: 
 

 (%) (Unit : Baht) 

 

Proportion of ownership 

interests and voting rights 

held by  

Comprehensive income (loss)  

allocated to 

Accumulated  

Non - controlling 

 non-controlling interests non-controlling interests interests 

Name of the entity 2018 2017 2018 2017 2018 2017 
       

Direct subsidiary       

Chai Watana Trim Co., Ltd. - 47.50 (2,527,962) (2,791) - 12,367,835 

Sakun C Innovation Co., Ltd 49.99 - (11,293,431) - 38,741,512 - 
       

Indirect subsidiaries       

Waste Management 1 Co., Ltd. 25.00 25.00 - (55,782) - - 

Green Power 1 Co., Ltd. 25.00 25.00 (562,548) (276,207) - 562,548 

Chai Watana Export Co., Ltd. 20.00 20.00 - (1,055,546) - - 

Blue Solar Farm 3 Co., Ltd 51.00 51.00 2,797,950 2,581,147 65,092,308 62,294,358 

   Total   (11,585,991) 1,190,821 103,833,820 75,224,741 
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The summarised financial information before intragroup eliminations of the said subsidiaries that 
have material non-controlling interests for the year ended 31 December 2017 and 2016 was as follows:  
 

 (Unit : Baht) 

 

Sakun C Innovation 
Co., Ltd 

Chai Watana Trim  
Co., Ltd. 

Blue Solar Farm 3  
Co., Ltd. 

 2018 2017 2018 2017 2018 2017 

Condensed statement of financial position 
As at 31 December        
Cash and cash equivalents 24,708 - - 73 8,832 1,644 
Current assets 76,638 - - 18,249 19,517 21,004 
Non-current assets 252,382 - - 8,478 324,331 334,212 
Current liabilities (154,884) - - (763) (65,691) (234,715) 
Non-current liabilities (120,936) - - - (159,357) - 
Equity attributable to owners of the 

Company 
39,273 - - 13,669 62,540 59,851 

Non-controlling interests  38,185 - - 12,368 65,092 62,294 
       

Condensed statement of profit or loss 
and other  comprehensive income 

      

For the year ended 31 December        
Incomes 22,360 - - - 41,225 41,588 

Expenses (45,303) - - (187) (35,739) (36,517) 

Net profit (loss) for the year (22,943) - - (187) 5,486 5,071 
       

Profit (loss) attributable to:       
Owner of the Company (11,093) - - (184) 2,688 2,490 
Non-controlling interests (11,850) - - (3) 2,798 2,581 
       
Condensed statement of cash flows       
For the year ended 31 December        
Net cash inflow (outflow) from operating 

activities 
(23,262) - - - (21,291) 36,441 

Net cash inflow (outflow) from investing 
activities 

(257,185) - - - 105 (106,161) 

Net cash inflow (outflow) from financing 
activities 302,756 - - - 28,374 68,814 

Net cash inflow (outflow) 22,309 - - - 7,188 (906) 
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15. OTHER LONG-TERM INVESTMENTS, NET 
 

 (Unit : Baht) 

 Consolidated 

 Type of Paid-up share capital 

Percentage of 

shareholding Cost method 

Company’s name business 2018 2017 2018 2017 2018 2017 
    

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

Thai United Tanning Industry Co., Ltd. Tannery trading 27,000,000 27,000,000 2.22% 2.22% 250,000 250,000

Nakorn Thong Housing and  Land  

Co., Ltd. 

 

Construction 18,750,000 18,750,000 0.66%

 

0.66% 650,000 650,000

Thai Tanning Industry Association 

 KM.30 Co., Ltd. 
Wastewater 

treatment service 64,009,600

 

- 1.20%

 

- 771,200 - 

Rak Ban Rao Co., Ltd. Power plant  176,000,000 176,000,000 9.09% 9.09% 16,000,000 16,000,000

Advance Power Conversion  Co. Ltd. Power plant 

construction 1,050,000,000 1,050,000,000 5.00%

 

5.00% 122,500,000 122,500,000

Total      140,561,200 139,790,000

Less : Allowance for impairment  on investments (4,650,000) (4,650,000) 

Net  
    135,911,200 135,140,000

 
 (Unit : Baht) 

 The Company 

 Type of Paid-up share capital 

Percentage of 

shareholding Cost method 

Company’s name business 2018 2017 2018 2017 2018 2017 
    

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

Thai United Tanning Industry Co., Ltd. Tannery trading 27,000,000 27,000,000 2.22% 2.22% 250,000 250,000

Nakorn Thong Housing and  Land  

Co., Ltd. 

 

Construction 18,750,000 18,750,000 0.66%

 

0.66% 650,000 650,000

Thai Tanning Industry Association 

 KM.30 Co., Ltd. 
Wastewater 

treatment service 64,009,600

 

- 1.20%

 

- 771,200 - 

Total      1,971,200 1,200,000

Less : Allowance for impairment  on investments (650,000) (650,000)

Net 
     1,321,200 550,000
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16. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT, NET  
 

 (Unit : Baht) 

 Consolidated 

 

Land

Land 

improvement

Factory 

building

 

Machinery 

Equipment 

and tools

Furniture and 

office 

equipment Vehicles

Construction 

in progress

 

Total 
    

As at 31 December 2017          

Cost 373,037,241 - 447,713,713 570,504,444 107,575,411 30,997,234 44,473,209 802,869,456 2,377,170,708 

Fair value 234,921,978 - - - - - - - 234,921,978 

Less   Accumulated depreciation - - (265,887,583) (215,683,541) (83,657,696) (17,661,812) (26,476,844) - (609,367,476) 

Net book value 607,959,219 - 181,826,130 354,820,903 23,917,715 13,335,422 17,996,365 802,869,456 2,002,725,210 

          

For the year ended 31 December 2018         

Opening net book amount 607,959,219 - 181,826,130 354,820,903 23,917,715 13,335,422 17,996,365 802,869,456 2,002,725,210 

Acquisition 24,150,000 2,230,000 13,499,177 156,807,023 4,382,914 4,894,949 16,467,130 373,574,133 596,005,326 

Surplus from land revaluation 45,756,330 - - - - - - - 45,756,330 

Disposal, net  - - - (6,927,944) (3,822) (653,251) (4) (37,204,581) (44,789,602) 

 Write off, net - - - (350,742) - - - - (350,742) 

Transferred in (out), net 19,122,180 92,410,099 72,227,505 794,532,028 1,057,574 825,580 - (980,174,966) - 

Depreciation  - (3,047,491) (9,321,676) (65,487,115) (4,797,131) (2,597,958) (3,567,131) - (88,818,502) 

Closing net book value 696,987,729 91,592,608 258,231,136 1,233,394,153 24,557,250 15,804,742 30,896,360 159,064,042 2,510,528,020 

          

As at 31 December 2018          

Cost 416,309,421 94,640,099 533,440,395 1,502,688,465 109,014,574 39,789,934 60,220,838 159,064,042 2,915,167,768 

Fair value  280,678,308 - - - - - - - 280,678,308 

Less   Accumulated depreciation - (3,047,491) (275,209,259) (269,294,312) (84,457,324) (23,985,192) (29,324,478) - (685,318,056) 

Net book value 696,987,729 91,592,608 258,231,136 1,233,394,153 24,557,250 15,804,742 30,896,360 159,064,042 2,510,528,020 
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 (Unit : Baht) 

 The Company 

 

Land

Factory 

building Machinery

Equipment 

and tools

Furniture and 

office 

equipment Vehicles

Construction 

in progress

 

Total 

         

As at 31 December 2017         

Cost 210,813,422 284,787,135 383,478,759 107,575,411 27,766,031 44,473,209 85,652,231 1,144,546,198 

Fair value 234,921,978 - - - - - - 234,921,978 

Less   Accumulated depreciation - (224,496,021) (208,290,572) (83,657,696) (16,975,277) (26,476,845) - (559,896,411) 

Net book value 445,735,400 60,291,114 175,188,187 23,917,715 10,790,754 17,996,364 85,652,231 819,571,765 

         

For the year ended 31 December 2018         

Opening net book amount 445,735,400 60,291,114 175,188,187 23,917,715 10,790,754 17,996,364 85,652,231 819,571,765 

Acquisition 24,150,000 13,442,947 43,616,705 3,216,646 4,692,219 3,347,668 69,347,230 161,813,415 

surplus from land revaluation 32,594,500 - - - - - - 32,594,500 

Disposal, net  - - (6,927,944) (3,822) (653,251) (4) (37,204,581) (44,789,602) 

Write off, net - - (350,743) - - - - (350,743) 

Transferred in (out), net - 10,959,198 94,719,847 269,847 39,706 - (105,988,598) - 

Depreciation - (4,336,676) (28,399,961) (4,537,700) (1,860,807) (2,956,146) - (42,091,290) 

Closing net book value 502,479,900 80,356,583 277,846,091 22,862,686 13,008,621 18,387,882 11,806,282 926,748,045 

         
As at 31 December 2018         
Cost 234,963,422 309,189,280 502,660,281 107,023,304 35,607,403 47,101,376 11,806,282 1,248,351,348 

Fair value  267,516,478 - - - - - - 267,516,478 

Less  Accumulated depreciation - (228,832,697) (224,814,190) (84,160,618) (22,598,782) (28,713,494) - (589,119,781) 

Net book value 502,479,900 80,356,583 277,846,091 22,862,686 13,008,621 18,387,882 11,806,282 926,748,045 
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For the consolidated financial statements as at 31 December 2018, property, plant and machinery with 
the book value of Baht 1,625.48 million (2017: Baht 1,212.88 million) and of Baht 361.87 million (2017: 
Baht 341.16 million) in the company financial statements have been pledged as collateral against credit 
facilities with the banks as discussed in notes 21 and 25 to the financial statements. 

 
For the consolidated financial statements as at 31 December 2018, building, machinery and 
equipment of Baht 488.78 million (2017: Baht 384.40 million) and of Baht 455.02 million (2017: Baht 
384.40 million) in the company financial statements, have been fully depreciated but they are still in 
use in the operations. 

 
For the consolidated financial statements as at 31 December 2018, the Company has the assets 
under the hire-purchase contracts of Baht 100.03 million (2017: 75.17 million) and Baht 77.03 million 
(2017: Baht 75.17 million) in the company financial statements. 
 
For the year 2018, the Company engaged Siam Appraisal and Service Co., Ltd., an independent 
professional appraisal firm, to reappraise the Company and its subsidiary land by using the Market 
Approach.  
 
Surplus from land revaluation 
 
 (Unit : Baht) 

 Consolidated 

 Surplus from Deferred  

 Land evaluation  tax expense Net 
    

As at 1 January 2018 234,921,978 (46,984,395) 187,937,583

Addition during the year 45,756,330 (9,151,266) 36,605,064

As at 31 December 2018 280,678,308 (56,135,661) 224,542,647

 
 (Unit : Baht) 

 The Company 

 Surplus from Deferred  

 Land evaluation  tax expense Net 
    

As at 1 January 2018 234,921,978 (46,984,395) 187,937,583

Addition during the year 32,594,500 (6,518,900) 26,075,600

As at 31 December 2018 267,516,478 (53,503,295) 214,013,183

 
17. LAND NOT USED IN OPERATION 

 
For the consolidated financial statements as at 31 December 2018, the unused land with the book 
value of Baht 43.22 million (31 December 2017: Baht 43.22 million) an indirect subsidiary – Blue Solar 
Farm 3 Co., Ltd. has mortgaged land not used in operation as collateral against the loan facilities with a 
financial institution as discussed in note 21 and 25 to the financial statements. 
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18. INTANGIBLE ASSETS - COMPUTER SOFTWARE, NET 

 

 (Unit : Baht) 

 Consolidated 

  

Software 

Software under 

installation 

 

Total 
    

As at 31 December 2017  

Cost 1,561,050 8,300,210 9,861,260

Less  Accumulated amortization (529,909) - (529,909)

Net book value 1,031,141 8,300,210 9,331,351

   

For the year ended 31 December 2018  

Opening net book value 1,031,141 8,300,210 9,331,351

Acquisition 1,538,200 2,834,381 4,372,581

Amortization for the year (167,870) - (167,871)

Closing net book value 2,401,471 11,134,591 13,536,062

   

As at 31 December 2018  

Cost 3,099,250 11,134,591 14,233,841

Less  Accumulated amortization (697,779) - (697,779)

Net book value 2,401,471 11,134,591 13,536,062

 

 (Unit : Baht) 

 The Company 

  

Software 

Software under 

installation 

 

Total 
    

As at 31 December 2017  

Cost 1,521,050 8,300,210 9,821,260

Less  Accumulated amortization (515,565) - (515,565)

Net book value 1,005,485 8,300,210 9,305,695

    

For the year ended 31 December 2018  

Opening net book value 1,005,485 8,300,210 9,305,695

Acquisition 1,507,200 2,834,381 4,341,581

Amortization for the year (152,518) - (152,518)

Closing net book value 2,360,167 11,134,591 13,494,758

   

As at 31 December 2018  

Cost 3,028,250 11,134,591 14,162,841

Less  Accumulated amortization (668,083) - (668,083)

Net book value 2,360,167 11,134,591 13,494,758
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19. RIGHT OF GENERATE AND SELL ELECTRICITY, NET 
 

 (Units : Thousand Bath) 

 Consolidated The company 

   

As at 31 December 2017   

Cost 67,112,870 - 

Less Accumulated amortization - - 

Net book value 67,112,870 - 

   

For the year ended 31 December 2018  

Opening net book value 67,112,870 - 

Less Amortization for the year (3,076,773) - 

Closing net book value 64,036,097 - 

   

As at 31 December 2018  

Cost 67,112,870 - 

Less  Accumulated amortisation (3,076,773) - 

Net book value 64,036,097 - 

 
20. OTHER NON-CURRENT ASSETS 

 

 (Unit : Baht) 

 Consolidated The Company 

 2018 2017 2018 2017

     

Withholding tax receivable 3,182,998 9,237,397 994,413 994,413

Refundable deposits 3,649,530 4,948,570 351,630 1,214,070

Others 439,874 200,086 - - 

Total 7,272,402 14,386,053 1,346,043 2,208,483
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21. BANK OVERDRAFTS AND SHORT-TERM LOANS FROM FINANCIAL INSTITUTIONS 

 

 (Unit : Baht) 

 Consolidated The Company 

 2018 2017 2018 2017

     

Bank overdrafts 9,925,754 - 9,925,754 - 

Short-term loans from financial institutions   

-   Promissory notes 100,000,000 - 80,000,000 - 

-   Trust receipts 135,382,707 237,576,241 135,382,707 237,576,241

-   Other short-term loan 32,000,000 - - - 

-   Short-term loans from factoring (Note 8) 113,710,659 115,835,058 113,710,659 115,835,058

Total 391,019,120 353,411,299 339,019,120 353,411,299
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In accordance with the consolidated and the company financial statements as at 31 December 2018 and 2017, the details of short-term loans from financial 
institutions were as follows: 
 

Consolidated 

 (Unit : Million Baht)  

 Principal Used  

Type of loans 2018 2017 2018 2017 Interest Rate Payment conditions 

       

Banks overdrafts 

 
75.00 75.00 9.92 - 7.28-7.38% per annum 

(7.28-7.38% per annum)

Monthly interest payment. 

       

Bills of exchange 80.00 80.00 - - 5.00-6.00% per annum 

(5.00-6.00% per annum)

Monthly interest payment. Principal due within 3 months in 

accordance with the date of bill of exchange. 

       

Promissory notes 

620.00 620.00 

100.00 - 
MOR-2.00% per annum 

(5.65% per annum) 

Monthly interest payment. Principal due within 1-3 months 

in accordance with the date of promissory note. 

     

Short-term loans  

   – Trust Receipts 
135.38 237.58 

4.07-5.43% per annum  

(3.03-4.87 % per annum)

Monthly interest payment. Principal due within 6 months 

from the drawdown date. 

       

Other short-term loan  32.00 - 32.00 - 6.00% per annum Monthly interest payment. Principal due within 20 March 

2019. 

       

Short-term loans  

   from factoring* 

 

360.00 360.00 113.71 115.84 MRR-2.125% per annum --- 
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The Company 

 (Unit : Million Baht)  

 Principal Used  

Type of loans 2018 2017 2018 2017 Interest Rate Payment conditions 

       

Banks overdrafts   

 

65.00 65.00 9.92 - 7.28-7.38% per annum 

(7.28-7.38% per annum) 

Monthly interest payment. 

     

Bills of exchange 80.00 80.00 - - 5.00-6.00% per annum 

(5.00-6.00% per annum) 

Monthly interest payment. Principal due within 3 months in 

accordance with the date of bill of exchange. 

     

Promissory notes 

620.00 520.00 

80.00 - 
MOR-2.00% per annum 

(5.65% per annum) 

Monthly interest payment. Principal due within 1-3 months 

in accordance with the date of promissory note. 

     

Short-term loans  

   – Trust Receipts 
135.38 237.58 

4.07-5.43% per annum  

(3.03-4.87% per annum) 

Monthly interest payment. Principal due within 6 months 

from the drawdown date. 

     

Short-term loans  

   on factoring* 

360.00 360.00 113.71 115.83 MRR-2.125% per annum --- 

 
* This represented loans under a factoring agreement.  The Company was engaged into factoring agreement for its trade accounts receivable on a “with recourse” 

basis to a commercial bank, as discussed in note 8 to the financial statements.   
 
The collaterals 
 
The land, building and partial machinery of the Company and the land and building and land not used in operation of the subsidiaries as discussed in Notes 16 
and 17 to the financial statements, plus indemnification from fire insurance over these assets, fixed deposits, the Company and the Company’s director and a 
related company and a subsidiary’s shareholders mutually guarantee on these loan facilities. In addition, these machinery are not allowed to be mutually 
mortgaged against other loans. 



Chai Watana Tannery Group Public Company Limited and its subsidiaries  
Notes to the consolidated and company financial statements  
31 December 2018 

 

Page 51 

22. TRADE AND OTHER ACCOUNTS PAYABLE 
 

 (Unit : Baht) 

 Consolidated The Company 

 2018 2017 2018 2017
  

Trade accounts payable  

Related companies (Note 9) 6,735,159 5,680,549 - 18,244,288 

Other companies 232,258,029 305,454,428 225,132,309 305,454,428 

Total  238,993,188 311,134,977 225,132,309 323,698,716 
  

Other accounts payable  

Related parties (Note 9) 37,015,132 - 254,608 293,164 

Other companies 36,878,943 97,975,449 35,484,196 68,859,972 

Commission payable - related companies 

(Note 9) 3,224,738 3,517,322 3,224,738 3,517,322 

Advance received - related companies 

(Note 9) 771,200 14,468,794 771,200 - 

Advance received 40,000 - - - 

Accrued salaries  11,851,826 11,684,397 11,083,349 11,684,397 

Accrued expenses 21,267,848 16,875,068 8,085,550 7,519,907 

Accrued directors’ remuneration 1,002,495 - 1,002,495 - 

Advance received for goods 54,231,346 1,948,594 24,626,347 1,948,594 

Deposit received in advance to buy and  

sell for land (Note 12) - 6,600,000 - 6,600,000 

Advance received from share subscription* 7,156 - - - 

Accrued interest expenses 6,255,975 303,340 5,371,937 303,341 

Accrued debenture interest expenses - 5,389,863 - 5,389,863 

Commission payable  6,244,235 27,839,762 6,209,235 23,369,294 

Total  178,790,894 186,602,589 96,113,655 129,485,854 

Total trade  and other accounts payable 417,784,082 497,737,566 321,245,964 453,184,570 
 
 
23. DEBENTURES 
 

The details of debentures, net were as below: 
 

 (Unit : Baht) 

 Consolidated and  

The Company 

 2018 2017
  
Debentures 631,400,000 700,000,000

Less Current portion - (700,000,000)

Net 631,400,000 - 
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On 30 August 2016, the Company issued unsecured and unsubordinated debentures on a private 
placement with total initial amount of Baht 200 million (consist of 200,000 debentures with par value 
of Baht 1,000 per unit) redemption due on 30 August 2018 and fixed interest rate of 5.15% per annum. 
The Company redeemed the said debenture in full. 

 
On 20 October 2016, the Company issued unsecured and unsubordinated debentures on a private 
placement with total initial amount of Baht 200 million (consist of 200,000 debentures with par value of 
Baht 1,000 per unit) redemption due on 20 October 2018 and fixed interest rate of 5.15% per annum. 
The Company redeemed the said debenture in full. 

 
On 4 November 2016, the Company issued unsecured and unsubordinated debentures on a private 
placement with total initial amount of Baht 300 million (consist of 300,000 debentures with par value of 
Baht 1,000 per unit) redemption due on 4 November 2018 and fixed interest rate of 5.15% per annum. 
The Company redeemed the said debenture in full. 

 
On 23 August 2018, the Company issued unsecured and unsubordinated debentures on a private 
placement with total initial amount of Baht 337.1 million (consist of 337,100 debentures with par value of 
Baht 1,000 per unit) redemption due on 23 August 2020 and fixed interest rate of 5.750% per annum. 

 
On 1 November 2018, the Company issued unsecured and unsubordinated debentures on a private 
placement with total initial amount of Baht 294.30 million (consist of 294,300 debentures with par value of 
Baht 1,000 per unit) redemption due on 23 August 2020 and fixed interest rate of 5.80% per annum. 
 
These issued debentures contain certain covenants and restrictions that the Company has to comply 
with, such as maintenances of net financial debt to equity ratio not exceeding 3:1. 
 

24. FINANCE LEASE PAYABLE, NET 
 

 (Unit : Baht) 

 Consolidated The Company 

 2018 2017 2018 2017

     

Liabilities under finance lease payables 137,780,028 73,541,987 109,431,758 73,541,987

Less : Deferred interest expense (12,110,548) (4,674,500) (8,762,279) (4,674,500)

Liabilities under finance lease payables 125,669,480 68,867,487 100,669,479 68,867,487

Less : Current portion  (33,301,518) (16,036,056) (26,313,329) (16,036,056)

Net 92,367,962 52,831,431 74,356,150 52,831,431
 

The details of financial lease payables, net were as follow: 
 

 (Unit : Baht) 

 Consolidated The Company 

 2018 2017 2018 2017

     

Within one year 33,301,518 16,036,056 26,313,329 16,036,056

More than one year but not more than 

five years 92,367,962 52,831,431 74,356,150 52,831,431

Total 125,669,480 68,867,487 100,669,479 68,867,487
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25. LONG-TERM LOANS FROM FINANCIAL INSTITUTION, NET 
 

 (Unit : Baht) 

 Consolidated The Company 

 2018 2017 2018 2017 

     

Long-term loan facilities :    

- Baht 100.00 million 89,466,558 - 89,466,558 - 

- Baht 200.00 million 178,390,000 - - - 

- Baht 500.00 million 466,600,000 420,000,000 - - 

- Baht 57.15 million 54,254,000 35,974,400 - - 

Total 788,710,558 455,974,400 89,466,558 - 

Less Finance fee (6,109,415) (5,922,897) - - 

Total long-term loans 782,601,143 450,051,503 89,466,558  

Less Current potion (119,152,745) (36,296,000) (32,344,745) - 

   Net 663,448,398 413,755,503 57,121,813 - 

 
Movements in long-term loans from financial institutions for the year ended on 31 December 2018 
were as follows: 
 

 (Unit : Baht) 

 Consolidated The Company

   

As at 31 December 2017 450,051,503 - 

Increase during the year 396,175,600 100,000,000

Repayment during the year (63,439,442) (10,533,442)

Increase financial fee (1,000,000) - 

Amortization of finance fee 813,482 - 

As at 31 December 2018 782,601,143 89,466,558
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As at 31 December 2018 and 2017, the details of long-term loans from financial institutions were as 
follows: 

 

  Balance as at Balance as at  

  31 December 31 December  

Loans Facility 2018 2017  

Facilities Thousand Baht Thousand Baht Thousand Baht Payment Conditions 

   

1 100,000 
 

89,446 
 

- 
 

-  On 20 August 2018, the Company entered into a long-term loan agreement with a 

financial institution bearing interest rate at MLR-2.75 per annum (equivalents to 

7.025% per annum). The loan principal shall be repaid on monthly basis at least of 

Baht 2.97 million per month for a period of 36 months.  
   

2 200,000 
 
 
 
 

178,390 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

- On 16 January 2018, the subsidiary entered into a long-term loan agreement with a 

financial institution. The loan principal shall be repaid on monthly basis as below: 

 

Period Baht 

1 – 131 1,510,000 per month 

132 All remaining principal balance 

 

The said loan bears interest rate as follows: 

 

Period Rate per annum 

1 –  24 MLR – 0.75% 

25 – 60 MLR – 0.50% 

61 onward MLR 

     

3 500,000 466,600 420,000 - On 1 November 2017, the subsidiary entered into a long-term loan agreement 

with a financial institution bearing interest rate at THBFIX 6 rate +3.5% per annum.   

The loan principal shall be repaid on quarterly basis as below: 

 

Period Baht 

1 – 2 16,700,000 per quarter 

3 – 14 15,500,000 per quarter 

15 – 18 16,500,000 per quarter 

19 – 30 16,700,000 per quarter 

31 All remaining principal balance 

     

4 57,150 54,254 
 
 

35,974 
 - On 1 November 2017, the subsidiary entered into a long-term loan agreement 

with a financial institution bearing interest rate at MLR per annum.   The loan 

principal shall be repaid on quarterly basis as below: 

 

Period Baht 

1 – 78 724,000 per quarter 

79 All remaining principal balance 

  788,710 455,974  

 
The loan agreements also contain certain financial obligations that the Company and its subsidiaries 
has to follow, such as maintaining of debt to equity, dividend payment and the creation of additional 
liabilities etc. 
 
The collaterals 
 

The deposit at financial institution of subsidiary as discussed in note 7. The land and unused land of 
the Company and indirect subsidiaries as discussed in the note 16 and 17 to financial statements as 
well by the Company, share certificate of indirect subsidiaries and the director of the Company mutually 
guaranteed on loans. 
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26. OTHER CURRENT LIABILITIES 

 

 (Unit : Baht) 

 Consolidated The Company 

 2018 2017 2018 2017

     

Corporate income tax payable 16,102,047 22,573,322 15,799,163 20,048,877

Withholding tax  payable  2,035,539 5,095,117 1,191,329 1,422,894

Revenue Department payable 5,050,397 4,347,469 4,920,935 3,268,469

Pending sales tax collection 1,851,364 - - - 

Other 7,985,944 3,235,738 6,366,406 2,334,146

Total 33,025,291 35,251,646 28,277,833 27,074,386

 
27. PROVISION FOR LONG-TERM EMPLOYEE BENEFITS 
 

 (Unit : Baht) 

 Consolidated 

 2018 2017

   

Opening net book amount 28,100,608 19,559,722 

Retirement benefit expenses 2,527,861 4,192,860 

Interest cost 683,207 492,330 

Actuarial loss from post-employee benefits - 5,046,036 

Retirement benefit paid during the year (1,827,608) (1,190,340) 

Total 29,484,068 28,100,608 

Less current portion (153,202) - 

Net 29,330,866 28,100,608 

 
 (Unit : Baht) 

 The Company 

 2018 2017

   

Opening net book amount 25,318,010 19,559,722 

Retirement benefit expenses 2,144,495 1,410,262 

Interest cost 623,122 492,330 

Actuarial loss from post-employee benefits - 5,046,036 

Retirement benefit paid during the period / year (1,827,608) (1,190,340) 

Total 26,258,019 25,318,010 

Less current portion (153,202) - 

Net 26,104,817 25,318,010 
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The amount related to long-term employee benefits recognised in statements of comprehensive income 
are summarised below. 

 
 (Unit : Baht) 

 Consolidated 

 2018 2017

  

Retirement benefit expenses 2,527,861 4,192,860 

Interest cost 683,207 492,330 

Actuarial loss from post-employee benefits - 5,046,036 

   Total 3,211,068 9,731,226 

 
 (Unit : Baht) 

 The Company 

 2018 2017

  

Retirement benefit expenses 2,144,495 1,410,262 

Interest cost 623,122 492,330 

Actuarial loss from post-employee benefits - 5,046,036 

   Total 2,767,617 6,948,628 

 
The following table is a summary of the assumptions relating to the actuarial technique as at the 
consolidated and company statement of financial position date: 
 

 Consolidated 

 2018 2017 

 Monthly staff Daily staff Monthly staff Daily staff 

     

Discount rate 2.43%-2.55% 2.65% 2.03%-2.19% 2.65% 

Salary increase rate 2.20% 1.75% 2.20% 1.75% 

Turnover rate 0%-42% 0%-56% 0%-42% 0%-56% 
 

 The Company 

 2018 2017 

 Monthly staff Daily staff Monthly staff Daily staff 

     

Discount rate 2.19% 2.65% 2.19% 2.65% 

Salary increase rate 2.20% 1.75% 2.20% 1.75% 

Turnover rate 0%-42% 0%-56% 0%-42% 0%-56% 
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The sensitivity analysis for significant principal actuarial assumptions can be analyzed as follow: 
 

 Consolidated financial statements 

 Impact on defined employee benefit obligations  

 Change in Increase in assumption Decrease in assumption 

 assumption 2018 2017 2018 2017

Discount rate 0.5% Decrease by 2.58% Decrease by 2.44% Increase by 2.71% Increase by 2.56%

Future salary increases 0.5% Increase by 3.20% Increase by 2.53% Decrease by 3.20% Decrease by 2.43%

Staff turnover rate  

   (depending on age) 

0.5% Decrease by 3.54% Decrease by 2.67% Increase by 3.50% Increase by 2.79%

 

 Separate financial statements 

 Impact on defined employee benefit obligations  

 Change in Increase in assumption Decrease in assumption 

 assumption 2018 2017 2018 2017

Discount rate 0.5% Decrease by 2.56% Decrease by 2.43% Increase by 2.68% Increase by 2.55% 

Future salary increases 0.5% Increase by 3.15% Increase by 2.54% Decrease by 3.02% Decrease by 2.45%

Staff turnover rate  

   (depending on age) 

0.5% Decrease by 3.38% Decrease by 2.73% Increase by 3.54% Increase by 2.78% 

 
The above sensitivity analysiis are based on a change in an assumption while holding all other 
assumptions constant. In practice, this is unlikely to occur, and changes in some of the assumptions 
may be correlated. When calculating the sensitivity of the defined benefit obligation to significant 
actuarial assumptions, the same method (present value of the defined benefit obligation calculated 
with the projected unit credit method at the end of the reporting period) has been applied as when 
calculating the pension liability recognised within the statement of financial position. 
 
On 13 December 2018, the National Legislative Assembly passed a bill amending the Labor 
Protection Act to include a requirement that an employee who is terminated after having been 
employed by the same employer for an uninterrupted period of twenty years or more, receives 
severance payment of 400 days of wages at the most recent rate. The Group will amend its 
retirement plan in the period in which the amendment becomes law and is announced in the Royal 
Gazette. The Company’s management believes that such amended Labor Protection Law will not 
have any significant impact on the financial statements when become effective. 
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28. OTHER INCOME 
 

 (Unit : Baht) 

 Consolidated The Company 

 2018 2017 2018 2017

     

Management income 3,000,000 - 4,800,000 - 

Interest income 302,484 651,512 49,992,844  45,857,926

Income from sales of by product 21,908,994 14,798,302 21,908,994  14,798,302 

Gain on disposal of other term investment - 11,211,681 -  11,211,681 

Gain from debt forgiven - 9,863,262 - - 

Dividend income 1,707,800 2,622,500 80,000 50,000

Rental income 5,902,552 5,616,722 5,435,262  5,016,722 

Others 4,777,793 4,808,341 4,256,933 4,142,485

 37,599,623 49,572,320 86,474,033 81,077,116

 
29. SHARE CAPITAL 

 
In October 2016, the Company received advance for share subscription of 22,200,000 shares at 
Baht 4 per share, in total amount of Baht 88,800,000, which were calculated to be 10.98% but less 
than 25% of the offer shares for 202,000,000 shares at Baht 4 per share. As a result, the Company 
cannot register for the change of paid-up capital with the registrar.  

 
On 4 and 5 January 2017, the Company has received additional advance for share subscription  
of 35,000,000 shares at Baht 4 per share, in total amount of Baht 140,000,000, therefore, for the 
three-month ended 31 March 2017 totaling amount of advance for share subscription are Baht 
228,000,000 (57,200,000 shares at Baht 4 per share). As at result, the Company has premium on 
share of Bath 171,800,000. On 18 January 2017, the Company registered the increased paid-up 
share capital from Baht 561,847,963 to Baht 619,047,963 with the Ministry of Commerce. 
 
On 26 April 2018, at the Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2018, the Shareholders 
approved to reduce of registered share capital from Baht 819,047,963 (819,047,963 shares at Baht 1 
per share) to be Baht 619,047,963 (619,047,963 shares at Baht 1 per share) and to approve to 
increase of registered share capital from Baht 619,047,963 (619,047,963 shares at Baht 1 per share) 
to be Baht 749,735,866 (749,735,866 shares at Baht 1 per share) in order to supporting the issuance 
and offering of warrants (CWT-W4). 
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30. WARRANTS 
 

At the extra-ordinary shareholders’ meeting no.1/2018 held on 26 April 2018, it was unanimously 
resolved to issue the warrants as follows: 
 
Issuance of the warrants of 68,763,745 unit to the existing shareholders of the Company (Right 
Offering) at the ratio of 9 ordinary shares to 1 warrant. In this regard, the record date for the rights of 
shareholders to be allocated the newly issued ordinary shares warrants on 4 May 2018. In the event, 
there is any unit of the warrant left after the allotment to the existing shareholders, the Company will 
cancel the remaining warrant and the final outstanding balance of the allocated warrant will be equal 
to the number of the warrant duly allotted to the existing shareholders as detailed below :  
 
Exercised ratio:  1 Unit of warrant to 1 new ordinary shares 
Exercised price per share: Baht 3  
Exercised period: The first exercise and last exercise date shall be on 24 January 2019. 
Period of warrants:  8 months from the issuance date of warrants (25 May 2018). 

 
31. LEGAL RESERVE 

 
Pursuant to Section 116 of the Public Limited Companies Act B.E. 2535, the Company is required to 
set aside to a statutory reserve at least 5 percent of its net income after deducting accumulated 
deficit brought forward (if any), until the reserve reaches 10 percent of the registered share capital. 
The statutory reserve is not available for dividend distribution. 
 

32. DIVIDEND 
 

At the Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2018 on 26 April 2018, the Shareholders 
approved to pay cash dividend for the 2017 net profit of Baht 0.0329 per share totaling of Baht 20.36 
million. The said dividend was fully paid to the shareholders in May 2018.  
 
At the ordinary shareholders’ meeting of the Company held on 27 April 2017, the shareholders 
approved the appropriation of dividends of Baht 0.0329 per share, totaling Baht 20.36 million, from 
net profit for the year ended 31 December 2016. The said dividend was fully paid to the shareholders 
in May 2017. 
 

33. INCOME TAX EXPENSE  
 

Corporate income tax was calculated on profit before income tax for the period, using the effective 
tax rate for the year. 

 
Income tax expense for the year 31 December 2018 and 2017 are summarised as below: 

 

 (Unit : Baht) 

 Consolidated The Company 

 2018 2017 2018 2016
     

Current income tax:  

Corporate income tax expense 33,310,511 34,897,505 32,018,578 30,839,471

Deferred tax :  

Relating to original and reversal of 

temporary differences  

Income tax expense reported in the 

statement of income - - - - 

 33,310,511 34,897,505 32,018,578 30,839,471
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As at 31 December 2018, the Group companies had unutilized taxable loss which has not been 
included in the calculation of deferred tax assets to be recognized in the statement of financial 
position in the amount of Baht 60.64 million (2017 : Baht 75.24 million) since the Group has justified 
the Group will not have available profit to utilize these taxable losses in future. 

 
34. EARNINGS PER SHARE 

 
34.1 Basic earnings per share  

 
For the year ended 31 December 2018 and 2017, the Company calculated basic earnings per share by 
divided profit for the year ordinary share as follows: 
 

 For the year ended 31 December 2018 

 Net profit for the year Weighted average 

number of shares 

Earnings per share 

 Consolidated The Company Consolidated The Company 

 Baht Baht Shares Baht Baht 
    

Basic earnings per share       

   Equity holders of the parent 74,161,700 95,430,657 619,047,963 0.12 0.15 
 

     

 
 For the year ended 31 December 2017 

 Net profit for the year Weighted average 

number of shares 

Earnings per share 

 Consolidated The Company Consolidated The Company 

 Baht Baht Shares Baht Baht 
    

Basic earnings per share       

   Equity holders of the parent 52,832,633 95,430,657 619,047,963 0.09 0.22 

 
34.2 Diluted earnings per share  

 
The Company does not compute the diluted earnings per share for the year ended 31 December 
2018 since the exercise price is higher than the average market price of the Company’s ordinary 
shares. 
 

35. SEGMENT INFORMATION 
 
Operating segment information is reported in a manner consistent with the internal reporting the 
chief operating decision maker has received and regularly reviewed to make decisions about 
resources to be allocated to the segment and assess its performance. The chief operating decision 
maker has been identified as the Company’s authorized director. 
 
For management purposes, the Group is organized into business units based on its products and 
services and have five reportable segments in respect of “Tannery hide”, “Automotive leather 
cutting”, “Dog Chewable toys”, “Furniture” and “Energy Business”. In the year 2018, an addition 
business unit is design and distribution of alluminium boat and mini bus. 
 
For the year ended 31 December 2018, the Company has no revenues from export wood chip since 
the board of directors’ meeting of the subsidiary No. 3/2017 held on 25 December 2017, the 
directors approved to cease its operations due to the high competition in export wood chip business, 
appreciation of Thai Baht against US Dollar and continuing loss from its operation. 
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Chief operating decision maker monitors the operating results of its business units separately for the 
purpose of making decisions about resource allocation and performance assessment. Segment 
performance is evaluated based on operating profit or loss and is measured consistently with 
operating profit or loss.  However, financing activities, administrative activities and income tax are 
managed on a Group basis and are not allocated to operating segments. 
 
The financial information classified by operating segments for the years ended 31 December 2018 
and 2017 are as follows:  
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 (Unit : Baht) 

 Consolidated 

 For the years ended 31 December 

 

Tannery Automotive leather cutting Dog chewable toy Furniture 

Renewable energy 

(Sell electricity and  

export wood chips) Boat and mini bus Total 

 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 

               

Revenue from sales and services 172,487 208,037 1,346,792 1,469,191 105,570 95,212 53,969 48,995 247,425 88,651 20,894 - 1,947,137 1,910,086 

Cost of sales and services (138,772) (183,954) (1,109,096) (1,219,994) (112,582) (84,023) (44,126) (39,040) (164,076) (64,262) (17,707) - (1,586,359) (1,591,273) 

Gross profit  33,715 24,083 237,696 249,197 (7,012) 11,189 9,843 9,955 83,349 24,389 3,187 - 360,778 318,813 

Gain on exchange rate             5,586 24,778 

Gain (Loss)  on disposal of fixed assets              593 (239) 

Gain on disposal of non-current assets 

classified as held-for-sale 

      

 

     

32,025 - 

Other income             37,600 49,572 

Impairment loss of long term 

investment  

      

 

     

- (4,000) 

Selling expenses             (65,009) (89,502) 

Administrative expenses             (151,761) (130,883) 

Management’s remuneration             (19,727) (18,224) 

Share of loss from investment in 

associated company 

      

 

     

(5,106) (7,826) 

Finance costs             (99,093) (53,568) 

Profit before corporate income tax             95,886 88,921 

Income tax expense             (33,310) (34,897) 

Net profit for the year             62,576 54,024 
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36. PROMOTIONAL PRIVILEGES 
 

36.1 By virtue of the provisions of the Industrial Investment Promotion Act of B.E. 2520, an indirect 
subsidiary - Blue Solar Farm 3 Co., Ltd. has been granted privileges by the Board of Investment 
relating to produce electricity or steam from renewable energy, except for fuels from waste under 
the certificate No. 59-1341-1-00-1-0 dated 13 October 2016. The privileges granted include: 
 
a) exemption from import duty on machinery approved by the Board; 
b) exemption from corporate income tax for certain operations for a period of eight years from 

the date on which the income is first derived from such operations. 
 
As promoted company to be entitled to the privileges, such the subsidiary must comply with certain 
terms and conditions prescribed in the promotional certificates. 
 

36.2 By virtue of the provisions of the Industrial Investment Promotion Act of B.E. 2520, an indirect 
subsidiary – Green Power 2 Co., Ltd. has been granted privileges by the Board of Investment 
relating to produce electricity power by biomass or steam from renewable energy, except for fuels 
from waste under the certificate No.60-0697-1-00-1-0 dated 22 June 2017. The privileges granted 
include: 
 
a) exemption from import duty on machinery approved by the Board; 
b) exemption from corporate income tax for certain operations for a period of eight years from 

the date on which the income is first derived from such operations. 
 
As promoted company to be entitled to the privileges, such the subsidiary must comply with certain 
terms and conditions prescribed in the promotional certificates. 

 
37. FINANCIAL INSTRUMENTS 

 
The Group does not hold or issue derivative instruments for speculative or trading purposes. 
 

37.1 Interest rate risk 
  
The interest rate is the risk that future movements in market interest rates will affect the results of 
the Group’s operations and its cash flows.  The Group’s exposure to interest rate risk relates 
primarily to its deposits with banks and overdrafts, debentures and loans from financial 
institutions. 
 
The majority of these financial assets and liabilities carry floating interest rates or fixed interest 
rates which are close to the market rate, the interest rate risk is expected to be minimal. 
 

37.2 Foreign currency risk 
 
The Group’s exposure to foreign currency risk relates primarily to trade accounts receivable, trade 
accounts payable and contingent liabilities in foreign currencies.    
 
The Group has assets and liabilities denominated in foreign currency transaction as follow: 
 

 Consolidated and The Company 

 2018 2017 

 Assets Liabilities Assets Liabilities
  
US dollars 241,997 7,582,451 191,030 11,333,264

EURO - - - 796,432
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37.3 Credit risk 

 
The Group is exposed to credit risk primarily with respect to trade accounts receivable.  However, 
the Management’s does not anticipate material losses from its debt collection.  The management 
believes that the Group’s maximum exposures to credit risk is limited to the carrying amount of 
receivables less allowance for doubtful accounts as stated in the statements of financial position.  
 

37.4 Fair value 
 
Since the majority of the financial assets and liabilities are short-term, debentures and the loans 
carry interest at rates close to market rates, the management believes the fair value of the 
Group’s financial assets and liabilities do not materially differ from their carrying value. 
 

38. COMMITMENTS 
 

As at 31 December 2018 and 2017, the Group has commitments in respect of lease of assets 
and purchase of assets and services as follows: 

 

 (Unit : Baht) 

 Consolidated The Company 

 2018 2017 2018 2017

     

Factory building and machinery lease agreement    

Within one year 1,257,516 3,081,419 1,257,516 2,631,419

Within 1 - 3 years 59,000 3,061,516 59,000 2,461,516

Within 3 - 5 years - - - - 

Total 1,316,516 6,142,935 1,316,516 5,092,935

     

Building construction  agreement  

Within one year - 321,989,567 - - 

     

Purchase of assets agreements  

Within one year 79,442,056 25,014,800 - 24,998,000

     

Service agreements  

Within one year 32,226,204 - 1,359,000 - 

Within 1-3 years  63,499,908 - - - 

Within 3-5 years 35,500,005 - - - 

Total 131,226,117 - 1,359,000 - 
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39. CONTINGENT LIABILITIES 
 

As at 31 December 2018 and 2017, the Group has contingent liabilities in respect of the matters 
as follows: 

 

 Consolidated The Company 

 2018 2017 2018 2017

     

Letter of guarantee (Million Baht) 3.69 4.83 3.69 4.83

Letter of credit (Million Baht) 1.59 - 1.59 - 

Letter of credit (US Dollar) - 206,817 - 206,817

Credit facilities from financial institution 

(Million Baht) 
2,466 1,897 1,693 1,693

 
40. SIGNIFICANT AGREEMENTS 

 
40.1 An indirect subsidiary – Green Power 2 Co., Ltd. entered into a power purchase agreement from 

Biomass Fuel with the Provincial Electricity Authority (“PEA”) on 19 August 2015 under the Feed-
in Tariff system (“FiT”) granted for periods of 15 years and 4 months starting from commercial 
operation date (“COD”) dated on 16 October 2017.  
 
On 15 September 2017, the Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT)’s meeting 
No.6/2017 of Provincial Electricity Authority resolved that the SCOD has postponed for a period 
of 6 months from the date of the agreement in which the new SCOD date is 16 April 2018 and on 
24 April 2018 the said subsidiary has already generated sales of electric. 
 

40.2 An indirect subsidiary - Blue Solar Farm 3 Co., Ltd., who has been appointed as supporter from 
Agricultural Marketing Co-operative Limited (“AMC”) in Samutsakorn, entered into a power 
purchase agreement for generation of electricity by solar energy on ground to the Provincial 
Electricity Authority (“PEA”) with the capacity installed size of 5 MW for the period 25 years 
starting from scheduled commercial operation date (“SCOD”) dated on 30 December 2016.  In 
the first quarter of 2017, the said subsidiary has already generated sales of electricity. 
 
Under the Letter of Appointment to Support for the Project, the obligation is to pay for performance  
as the management agreement to AMC at the rate of 10 percent of gross revenue (before 
expenses).  
 

40.3 As at 31 December 2018 and as at 31 December 2017, the Company has contingent liabilities in 
respect of issuance of a cooperated guarantee in respect of Solar panel construction of an 
indirect subsidiary - Blue Solar Farm 3 Co., Ltd. to two private companies in the value of Baht 
68.9 million and USD 3.17 million. 
 

40.4 On 20 June 2018, Sakun C Innvation Co., Ltd., a subsidiary has entered into the cooperation of 
production and distribution the mini bus with Hino Motor Sale (Thailand) Co., Ltd. The scope of 
cooperation is to promote the production of passenger mini bus up to 20 passenger seats in the 
quality and safety of passengers certified and standardized by the Department of Transportation 
during period of a year. Hino Motor Sale (Thailand) Co., Ltd. agrees to allow exclusively Sakun C 
Innovation Co., Ltd. to manufacture the said mini bus body for distribution to local customers.  
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41. EXPENSES BY NATURE 

 

 (Unit : Baht) 

 Consolidated The Company 

 2018 2017 2018 2017 
     

Salaries and wages and other employee benefits 278,935,668 278,262,008 273,954,014 272,442,698 

Depreciation and amortisation 88,986,372 44,176,399 42,243,808 33,643,347 

Rental expenses 3,559,000 112,307 4,399,000 712,307 

Professional services fees 17,335,433 15,656,189 16,011,616 10,316,640 

Changes in inventories of finished goods and 

work in progress (increase) decrease (9,788,200) 32,766,955 (9,788,200) 32,766,955 

Raw materials and supplies used 1,178,472,470 1,458,165,424 1,063,133,018 1,458,165,424 

 
42. SUBSEQUENT EVENT 
 
42.1 On 24 January 2019, warrants were exercised to purchase of ordinary shares of 11,055,165 

shares at Baht 3 per share. The Company fully received the share subscription of Baht 33.16 
million and increased the authorised paid-up share capital from 619,047,963 to 630,103,128 
ordinary shares with a par value of Baht 1 per share.  The Company registered the increased 
paid-up share capital with the Ministry of Commerce on 29 January 2019. 

 
42.2 On 29 January 2019, the Company has paid for additional called up shares in Sakun C 

Innovation Co., Ltd. of 995,199 ordinary shares of Baht 50 each totaling of Baht 49.76 million.  
 
42.3 On 1 February 2019, the Company provides a new long-term loan to Sakun C Innovation Co., 

Ltd. by combining amount per long-term loan agreements as described in Note 9 which the 
remaining balances of Baht 99.33 million to be new loan with interest rate at 7.5% per annum. 
The first maturity date is on 28 February 2019 and repayment on monthly basis. The final 
remaining repayment is on 31 January 2025. 

 



  

 
 

 
 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจาํปี 2561 
 

 คณะกรรมการตรวจสอบบริษทั ชยัวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ
ซ่ึงเป็นผูท้รงคุณวุฒิ จาํนวน 3 ท่าน ซ่ึงมีประสบการณ์ดา้นบัญชีการเงิน กฎหมาย ประกอบด้วย นายสุพจน์ ปานน้อย เป็น
ประธานกรรมการตรวจสอบ นายธีระวฒัน์ ภู่ไพบูลย ์และนายชชันนท ์โสภาจนัทร์ เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยมีนายสมชาย 
อินทรพิทกัษ ์หวัหนา้ผูบ้ริหารงานตรวจสอบภายใน (IA Outsource) เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  

 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเป็นอิสระตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัซ่ึงระบุไวใ้น
กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบบริษทั ชยัวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดของคณะกรรมการ
กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอยา่งครบถว้น ไดแ้ก่ การสอบทานรายงานทาง
การเงิน รายการระหว่างกนั การบริหารความเส่ียง ระบบการควบคุมภายใน กาํกบัดูแลงานตรวจสอบภายใน การปฏิบติัตาม
กฎหมายระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผูส้อบ
บญัชี และค่าสอบบญัชี โดยในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบไดมี้การประชุม โดยการประชุมแต่ละคร้ังมีการหารือร่วมกบั
ฝ่ายบริหาร ผูส้อบบญัชี ผูต้รวจสอบภายใน และในบางคร้ังเป็นการประชุมร่วมกบัผูต้รวจสอบภายใน ผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่าย
บริหารเขา้ร่วมดว้ย ซ่ึงสามารถสรุปผลการดาํเนินงานโดยมีสาระสาํคญั ดงัน้ี 

 

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงิน
ประจาํปี รวมทั้งงบการเงินรวมของบริษทั และบริษทัยอ่ย โดยเชิญฝ่ายจดัการท่ีเก่ียวขอ้ง และผูส้อบบญัชีเขา้ร่วม
ประชุมในวาระการพิจารณางบการเงิน เพ่ือช้ีแจง และตอบขอ้ซกัถามของคณะกรรมการตรวจสอบ ในเร่ืองความ
ถูกตอ้ง ความครบถว้น การปรับปรุงรายการบญัชีท่ีสาํคญัท่ีมีผลกระทบต่องบการเงิน ความเพียงพอของขอ้มูลท่ี
เปิดเผยไวใ้นงบการเงิน และขอ้สังเกตของผูส้อบบญัชีไดพิ้จารณาและสอบทานแลว้ คณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นวา่ งบการเงินดงักล่าวไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมีความถูกตอ้ง ครบถว้น และมี
การเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ เป็นประโยชน์ต่อนกัลงทุน และผูใ้ชง้บการเงิน  
 

2. การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  คณะกรรมการตรวจสอบ
ไดส้อบทานรายการระหว่างกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีเขา้ข่ายรายการเก่ียวโยงกนั
ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลักทรัพย์ ผลการสอบทานรายการระหว่างกันท่ีบริษัทฯ มีการดาํเนินการกับผูเ้ก่ียวข้องพบว่า บริษัทได้
ดาํเนินการตามเง่ือนไขการคา้ทัว่ไป มีความเป็นธรรม สมเหตุสมผล และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ 
โดยยึดถือการปฏิบติัตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และหลกัเกณฑ์ท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
กาํหนด 

 

3. การสอบทานการบริหารความเส่ียง  คณะกรรมการบริษทัไดใ้ห้ความสาํคญักบัการบริหารความเส่ียง โดยแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ทาํหน้าท่ีกาํหนดหลกัเกณฑ์ นโยบาย และบริหารความเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อ
บริษทั โดยมีการประเมินทั้งปัจจยัภายในและภายนอก โอกาสท่ีจะเกิด ผลกระทบ และจดัทาํแผนบริหารความ
เส่ียง เพ่ือป้องกนัหรือลดผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่อการดาํเนินธุรกิจใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้และใหค้รอบคลุม
ทุกความเส่ียง เช่น การบริหารความเส่ียงในดา้นกลยุทธ์ ความเส่ียงดา้นการลงทุน การเงิน และรายงานทางการ
เงิน ความเส่ียงดา้นการปฏิบติัตามกฎเกณฑแ์ละกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นตน้ ซ่ึงฝ่ายจดัการไดมี้การรายงานความ 

 



  

 
 

 
 
 

กา้วหน้าดา้นการบริหารความเส่ียงต่อคณะกรรมการบริษทัอย่างสมํ่าเสมอ ทั้ งน้ี คณะกรรมการตรวจสอบได้
ติดตามการสอบทานความมีประสิทธิผลระบบการบริหารความเส่ียงของบริษทั และติดตามแผนการบริหารความ
เส่ียงของกลุ่มธุรกิจ รวมถึงความเส่ียงของเหตุการณ์ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งสําคญัอนัอาจจะส่งผลกระทบต่อ
การดําเนินงานของบริษัทผ่านการสอบทานระบบการควบคุมภายใน และผลการตรวจสอบภายในของผู ้
ตรวจสอบภายใน ผูส้อบบญัชีของบริษทั ซ่ึงสามารถเช่ือมัน่ไดว้า่บริษทัฯ มีการบริหารจดัการความเส่ียงใหอ้ยูใ่น
ระดบัท่ียอมรับได ้ 
 
 

4. การสอบทานประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานระบบการควบคุม
ภายในของบริษทั ตามแนวทางของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และผลการตรวจสอบ
ของหน่วยงานตรวจสอบภายในและผูส้อบบญัชี ซ่ึงไม่พบประเดน็หรือขอ้บกพร่องท่ีอาจส่งผลกระทบต่อบริษทัฯ 
อยา่งมีนยัสาํคญั ตลอดจนฝ่ายจดัการไดด้าํเนินการปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ผูส้อบบญัชี และหวัหนา้ตรวจสอบภายในอยา่งต่อเน่ือง แสดงใหเ้ห็นถึงการใหค้วามสาํคญัต่อการควบคุมภายใน
ของบริษทัฯ ซ่ึงสามารถสร้างความเช่ือมัน่อยา่งสมผลไดว้า่บริษทัฯ มีการควบคุมภายในเพียงพอ  
 

5. การตรวจทานการกํากับดูแลกิจการที่ดี  คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานการปฏิบติังานตามระบบงานท่ี
กาํหนดไว  ้การดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีคุณธรรม มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย  ์และตลาด
หลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตลอดจนกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนิน
ธุรกิจของบริษทัฯ โดยเฉพาะเร่ืองรายการท่ีเก่ียวโยงกนั รายการระหว่างกนัของบริษทัในกลุ่ม เพ่ือให้มัน่ใจว่า
บริษทัฯ มีการดาํเนินการตามเง่ือนไขทางธุรกิจปกติอยา่งสมเหตุสมผล โดยในระหวา่งปีบริษทัไดต้ระหนกัถึงการ
สร้างคุณค่าใหกิ้จการอยา่งย ัง่ยนื และเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีสาํหรับบริษทัจดทะเบียน
ปี 2560 (CG Code) ตามท่ีคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด บริษทัฯ ไดน้าํมาทบทวน 
และถือปฏิบติัโดยการอนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการชุดยอ่ยเพิ่มเติมอีก 2 คณะ คือ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
และคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน รวมถึงไดมี้การพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของการนาํ
หลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีสําหรับบริษทัจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของ
บริษทัฯ และบนัทึกการพิจารณาไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของมติคณะกรรมการบริษทัแลว้  

 

6. การกาํกบัดูแลงานตรวจสอบภายใน  คณะกรรมการตรวจสอบไดก้าํกบัดูแลหน่วยงานตรวจสอบภายในใหมี้ความ
เป็นอิสระ โดยให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบตามท่ีได้ระบุไวใ้นกฎบัตรการตรวจสอบภายใน 
ตลอดจนกาํกบัดูแลการตรวจสอบใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากล กาํกบัดูแลและเสนอขอ้แนะนาํในการดาํเนินการ
ของหน่วยงานตรวจสอบภายในให้การปฏิบติังานเป็นไปตามแผนงานท่ีไดรั้บอนุมติั ซ่ึงจดัทาํข้ึนจากฐานความ
เส่ียงของบริษทัฯ และสอดคลอ้งกบักลยทุธ์ และทิศทางขององคก์รเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมใหแ้ก่องคก์ร เพ่ือก่อใหเ้กิด
การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และมีการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ ตลอดจนประเมินผลการปฏิบติังานประจาํปีของ
หัวหนา้หน่วยตรวจสอบภายใน พิจารณาสอบทานกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบตัรการตรวจสอบ
ภายใน เพ่ือใหมี้การปฏิบติังานท่ีถกูตอ้งตามวิชาชีพตรวจสอบภายใน และเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล  
 

7. การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีรอบปีบัญชี 2562  คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณา
คดัเลือกผูส้อบบญัชี โดยพิจารณาผูส้อบบญัชีท่ีมีความเป็นอิสระ และไม่มีความสัมพนัธ์หรือมีส่วนไดเ้สียกบั
บริษทั และบริษทัยอ่ย มีคุณสมบติัทกัษะความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความชาํนาญในวชิาชีพ รวมถึง 



  

 
 

 
 
 
มีผลการปฏิบัติงานท่ีผ่านมาเป็นท่ียอมรับและน่าพอใจ ตลอดจนค่าตอบแทนการสอบบัญชี คณะกรรมการ
ตรวจสอบไดใ้ห้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทั เพ่ือนาํเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นประจาํปี 2562 พิจารณาแต่งตั้ง
ผูส้อบบญัชีจากบริษทั อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของกลุ่มบริษทั
สําหรับรอบปีบัญชี 2562 และค่าสอบบัญชีสําหรับรอบปีบัญชี 2562 นั้ น ได้พิจารณาแล้วว่าอยู่ในระดับท่ี
เหมาะสม สอดคลอ้งกบัปริมาณงานท่ีคาดวา่จะมีของกลุ่มบริษทั  
 

 โดยสรุปการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ ไดติ้ดตามการดาํเนินงานของบริษทัฯ โดยใชค้วามรู้
ความสามารถ ความระมดัระวงัรอบคอบ มีความเป็นอิสระอยา่งเพียงพอ ตามหนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ีไดร้ะบุไว้
ในกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือประโยชน์ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียอยา่งเท่าเทียมกนั โดยมีความเห็นวา่บริษทัฯ ได้
จดัทาํงบการเงินแสดงขอ้มูลอนัเป็นสาระสาํคญัและเช่ือถือได ้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป มีการ
เปิดเผยขอ้มูล รายการระหวา่งกนั หรือรายการท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อยา่งเพียงพอ มีระบบการ
กาํกบัดูแลกิจการท่ีดี มีระบบการบริหารความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้มีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอกบั
การดาํเนินธุรกิจ รวมทั้งมีการปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ และขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ 
อยา่งครบถว้น  
 
 
 
 
           

                                                                                         ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

        
 

                 นายสุพจน์ ปานนอ้ย 

                              ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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