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ส่วนที ่1 
การประกอบธุรกจิ 

 

1.   นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

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 2 กลุ่ม
ธุรกิจคือ  

- กลุ่มผลิตภณัฑห์นงั ไดแ้ก่ ฟอกหนงั เบาะรถยนต ์ของเล่นสุนขั และ เฟอร์นิเจอร์ 

- กลุ่มพลงังาน ไดแ้ก่ ส่งออกช้ินไมส้ับ ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน 

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 2 กลุ่มธุรกิจคือ กลุ่มผลิตภณัฑ์หนงั และกลุ่มธุรกิจพลงังาน โดย
กลุ่มผลิตภณัฑ์หนัง มุ่งเน้นในส่วนของการขยายสัดส่วนของรายไดใ้นส่วนของผลิตภณัฑ์เบาะหนังและช้ินส่วนหนังสําหรับ
รถยนต ์รวมถึงรถประเภทต่างๆ เร่ิมจากการเป็นผูน้าํในอุตสาหกรรมผลิตภณัฑเ์บาะหนงัและช้ินส่วนหนงัสาํหรับรถยนตท่ี์ผลิต
ภายในประเทศ การขยายส่วนแบ่งทางการตลาดไปในรถประเภทต่างๆ หลายๆ รุ่นและหลายๆ ค่าย ตลอดจนการพฒันาความ
ร่วมมือในการพฒันาผลิตภณัฑ์กบับริษทัผูผ้ลิตรถยนตห์รือบริษทัผูผ้ลิตช้ินส่วนให้กบัผูผ้ลิตรถทุกประเภท เพ่ือยกระดบัของ
บริษทัฯ ให้ข้ึนเป็นคู่คา้ในลาํดบัท่ี 1 (First Tier Supplier) รวมถึงการขยายสัดส่วนการส่งออกให้ครอบคลุมในส่วนของภูมิภาค
เอเชีย สําหรับในส่วนของผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ เช่น ของเล่นสัตวเ์ล้ียง เฟอร์นิเจอร์หนงั นั้น บริษทัฯ คาดวา่ บริษทัจะขยายส่วนแบ่ง
ทางการตลาดของเล่นสัตวเ์ล้ียงไดเ้พ่ิมข้ึน เน่ืองจากผูป้ระกอบการในประเทศจีนกาํลงัเผชิญกบัขอ้จาํกดัของรัฐบาลจีนท่ีมี
นโยบายเก่ียวกบัการจดัการอุตสาหกรรมท่ีอาจจะทาํให้เกิดส่ิงแวดลอ้มทางนํ้ าเป็นพิษ จึงจาํกดัใบอนุญาตการผลิตและลดสิทธิ 
ประโยชน์ต่างๆ ทาํใหป้ระเทศคู่คา้ของจีนหนัมาหาแหล่งผูผ้ลิตรายอ่ืนแทน 
 สําหรับกลุ่มธุรกิจพลงังาน   บริษทัได้เขา้ลงทุนซ้ือหุ้นจากผูถื้อหุ้นเดิมในบริษทั ชัยวฒันา กรีน จาํกัดเม่ือวนัท่ี 6 
กนัยายน 2559  (เดิมช่ือ บริษทั นครสวรรค ์เพาเวอร์ โฮลด้ิง จาํกดั เป็นบริษทัโฮลด้ิง ท่ีจดัตั้งข้ึนมาเม่ือวนัท่ี 2 เมษายน 2558 และ
ต่อมาเม่ือวนัท่ี 28 มกราคม 2559 บริษทัไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงช่ือจากเดิม บริษทันครสวรรค ์เพาเวอร์ โฮลด้ิง จาํกดั เป็น 
บริษทั ชยัวฒันา กรีน เพาเวอร์ จาํกดั และเปล่ียนช่ือเป็น บริษทั ชยัวฒันา กรีน จาํกดั เม่ือวนัท่ี 20 กนัยายน 2560  เพ่ือประกอบ
ธุรกิจหลกัทางดา้นการลงทุนในกลุ่มพลงังาน ไดแ้ก่ โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์โรงไฟฟ้าจากเช้ือเพลิงขยะ รวมถึงโรงไฟฟ้า



            

           บริษทั ชยัวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)     แบบ 56-1 
 

รับรองความถูกตอ้ง  :  _________________________                   3 
 

ชีวมวล โดยมีนโยบายท่ีจะลงทุนร่วมลงทุนกบัพณัธมิตรท่ีมีความเช่ียวชาญในพลงังานตามแต่ละประเภทนั้นๆ )  ในสัดส่วนร้อย
ละ 100 โดยมีทุนจดทะเบียน 400,000,000 บา ท แบ่งเป็นหุน้สามญั 40,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท และในระหวา่งปี 2559 
บริษทั ชยัวฒันา กรีน จาํกดั ไดมี้การลงทุนในบริษทัยอ่ยทางออ้มเพ่ิมเติม ไดแ้ก่ บริษทั เวสท์ แมนเนจเมน้ท ์1 จาํกดั ประกอบ
กิจการคดัแยกและจดัการขยะเพ่ือเป็นเช้ือเพลิงจาํหน่ายให้กบัโรงไฟฟ้า บริษทั กรีนเพาเวอร์ 1 จาํกดั (เดิมช่ือ บริษทั ชยัวฒันา 
กรีนเพาเวอร์ 1 จาํกดั) ประกอบกิจการผลิตพลงังานไฟฟ้าจากเช้ือเพลิงขยะ บริษทั ชยัวฒันา เอก็พอร์ต จาํกดั ประกอบการกิจาร
ส่งออกช้ินไม้สับ บริษัท กรีนเพาเวอร์ 2 จาํกัด (เดิมช่ือ บริษทัโคกเจริญ กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จาํกดั) ประกอบกิจการผลิตและ
จาํหน่ายไฟฟ้าชีวมวล และบริษทั บลโูซลาร์ฟาร์ม  3 จาํกดั ประกอบกิจการผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์ 
 

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 (สามร้อยส่ีสิบแปดลา้นเจด็แสน
หา้หม่ืนบาท) เป็น 328,417,560 (สามร้อยยีสิ่บแปดลา้นส่ีแสนหน่ึงหม่ืน
เจด็พนัหา้ร้อยหกสิบบาท) เน่ืองจาก ตดัหุน้สามญัจดทะเบียนท่ีคงเหลือ
จากการใชสิ้ทธิท่ีตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั
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ปี  เหตุการณ์ทีสํ่าคัญ 
ตามมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2547   จาํนวน 4,066,488 
หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 5 บาท 

 วนัท่ี 11 พฤษภาคม 2555 จดทะเบียนเปล่ียนแปลงราคามูลค่าท่ีตราไวจ้าก
เดิมหุน้ละ 5 บาทเป็นหุน้ละ 1 บาทตามมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2555   

 วนัท่ี 30 กรกฎาคม 2555 ไดร่้วมทุนกบั Toyo Bussan Co.,Ltd. โดยการ
จดัตั้งบริษทัใหม่ ในนาม บริษทั ชยัวฒันา แอนด ์โทโย จาํกดั ( ซ่ึงต่อมา
ไดเ้ปล่ียนช่ือบริษทัใหม่ เป็น บริษทั ชยัวฒันา ทริม จาํกดั) โดยประกอบ
ธุรกิจผลิตเบาะรถยนต ์เพ่ือจาํหน่ายในประเทศและต่างประเทศ 

 วนัท่ี 24 ธนัวาคม 2555 ไดมี้การเพ่ิมทุนจดทะเบียนในการเปล่ียนแปลง
คร้ังท่ี 3 จากทุนจดทะเบียน 328,417,560 บาท (สามร้อยยีสิ่บแปดลา้นส่ี
แสนหน่ึงหม่ืนเจด็พนัหา้ร้อยหกสิบบาท) เป็น 426,942,828 บาท (ส่ีร้อย
ยีสิ่บหกลา้นเกา้แสนส่ีหม่ืนสองพนัแปดร้อยยีสิ่บแปดบาท) โดยออกหุน้
สามญัเพ่ิมทุนจาํนวน 98,525,268 หุน้ มูลค่าตราไว ้1.00 บาท เพ่ือรองรับ
การใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัท่ีออก
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม จาํนวน 82,104,390 หุน้ และกรรมการ ผูบ้ริหาร และ
พนกังาน จาํนวน 16,420,878 หุน้ 

ปี 2556 :  วนัท่ี 31 มกราคม 2556 บริษทัฯ ไดอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้
สามญัของบริษทัท่ีออกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมคร้ังท่ี 2 (CWT-W2) อาย ุ3 ปี 
วนัใชสิ้ทธิคร้ังแรกวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2556 วนัหมดอายขุองใบสาํคญั
แสดงสิทธิคือวนัท่ี 30 มกราคม 2559 

 วนัท่ี 10 พฤษภาคม 2556 ไดมี้การเพ่ิมทุนจดทะเบียนในการเปล่ียนแปลง
คร้ังล่าสุด จากทุนจดทะเบียน 426,942,828 บาท (ส่ีร้อยยีสิ่บหกลา้นเกา้
แสนส่ีหม่ืนสองพนัแปดร้อยยีสิ่บแปดบาท) เป็น 459,784,584 บาท 
 (ส่ีร้อยหา้สิบเกา้ลา้นเจด็แสนแปดหม่ืนส่ีพนัหา้ร้อยแปดสิบส่ีบาท) เป็น
จาํนวน 32,841,756 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท โดยเพ่ิมทุนเพ่ือ
รองรับการจ่ายหุน้ปันผล ในอตัราส่วน 10:1 

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

ปี 2557 
 
 
 
 
 
 
 

: 
 
 
 
 
 
 
 

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

 วนัท่ี 8 กรกฎาคม 2557 จดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชาํระแลว้จาก 
361,274,997 บาท เป็น 361,287,497 บาท เน่ืองจากมีผูใ้ชสิ้ทธิในการซ้ือ
หุน้สามญัของบริษทัสาํหรับการใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 2 (CWT-W2) จาํนวน 
 1 ราย จาํนวน 12,500 หุน้ 
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 วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2557 บริษทั ชยัวฒันา ทริม จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย  
(จดทะเบียนยกเลิกบริษทั) ปัจจุบนัจึงมีบริษทัยอ่ยเพียงบริษทัเดียว คือ 
บริษทั พลาทรัพย ์จาํกดั 

ปี 2558 :  วนัท่ี 13 มกราคม 2558 จดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชาํระแลว้จาก 
361,287,497 บาท เป็น 376,913,059 บาท เน่ืองจากมีผูใ้ชสิ้ทธิในการซ้ือ
หุน้สามญัของบริษทัสาํหรับการใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 2 (CWT-W2) และ CWT-
ESOP2 จาํนวนรวม 385 ราย จาํนวน 15,625,562 หุน้ 

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

 วนัท่ี 29 เมษายน 2558 ลดทุนจดทะเบียนเน่ืองจากตดัหุน้สามญัท่ีคงเหลือ
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. การออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของ

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

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

บาท ตามมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2558 จากทุนจด
ทะเบียน 459,745,055 บาท เป็น 1,018,714,422 บาท (หน่ึงพนัสิบ
แปดลา้นเจ็ดแสนหน่ึงหม่ืนส่ีพนัส่ีร้อยยีสิ่บสองบาทถว้น) 

 วนัท่ี 7 กรกฎาคม 2558 จดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชาํระแลว้จาก 
376,913,059 บาท เป็น 427,042,282 บาท เน่ืองจากมีผูใ้ชสิ้ทธิในการซ้ือ
หุน้สามญัของบริษทัสาํหรับการใชสิ้ทธิ  CWT-W2, CWT-ESOP2, 
CWT-W3 จาํนวน 50,129,223 หุน้ 

ปี 2559 :  วนัท่ี 8 มกราคม 2559 จดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชาํระแลว้จาก 
427,042,282 บาท เป็น 434,890,126 บาท เน่ืองจากมีผูใ้ชสิ้ทธิในการซ้ือ
หุน้สามญัของบริษทัสาํหรับการใชสิ้ทธิ  CWT-W2, CWT-ESOP2, 
CWT-W3 จาํนวน 7,847,844 หุน้ 

 วนัท่ี 3 กมุภาพนัธ์ 2559 จดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชาํระแลว้จาก 
434,890,126 บาท เป็น 482,919,940 บาท เน่ืองจากมีผูใ้ชสิ้ทธิในการซ้ือ
หุน้สามญัของบริษทัสาํหรับการใชสิ้ทธิ  CWT-W2, CWT-ESOP2 
จาํนวน 48,029,814 หุน้  
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 วนัท่ี 19 พฤษภาคม 2559  จดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชาํระแลว้จาก 

482,919,940 บาท เป็น 561,847,963 บาท เน่ืองจากมีผูใ้ชสิ้ทธิในการซ้ือ
หุน้สามญัของบริษทัสาํหรับการใชสิ้ทธิ  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 

 วนัท่ี 29 สิงหาคม 2559  คณะกรรมการมีมติใหจ้ดัโครงสร้างและการ
บริหารงานของบริษทั ชยัวฒันา กรีนเพาเวอร์ จาํกดั แยกออกจากบริษทั 
ชยัวฒันา แทนเนอร่ีกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

ปี 2560 :  วนัท่ี 18 มกราคม 2560 จดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชาํระแลว้จาก 
561,847,963 บาท เป็น 619,047,963 บาท เน่ืองจากมีผูซ้ื้อหุน้เพ่ิมทุน
สาํหรับบุคคลในวงจาํกดัจาํนวน 57,200,000 หุน้ 

 วนัท่ี 18 พฤษภาคม 2560 จดทะเบียนลดทุนและเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการ
เสนอขายหุน้ PP 200,000,000 หุน้ สรุปทุนจดทะเบียนเท่ากบั 
819,047,963 บาท ทุนชาํระแลว้เท่ากบั 619,047,962 บาท 
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1.3  โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 
       ปัจจุบนับริษทัประกอบธุรกิจหลกั 2 กลุ่มธุรกิจคือ  
- กลุ่มผลิตภณัฑห์นงั :  ฟอกหนงั , หนงัและช้ินส่วนหนงัเบาะรถยนต,์ ของเล่นสุนขั และเฟอร์นิเจอร์ 
-       กลุ่มพลงังาน                  : ส่งออกช้ินไมส้ับ, ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ :  หมายเลข 1, 2, 12 คือ บริษทักลุ่มผลิตภณัฑห์นงั 
  หมายเลข 3 – 11   คือ บริษทักลุ่มพลงังาน 

   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. บลโูซลาร์ฟาร์ม 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% 
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  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”)ผูป้ระกอบธุรกิจเก่ียวกบัหนงั
สัตว ์ ทราบข่าววา่ บริษทั พลาอินเตอร์เทรด จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีผลิตหนงัสัตวฟ์อก มีความประสงคท่ี์จะ
เลิกกิจการ จึงไดมี้การชกัชวนใหท้างบริษทัเขา้ร่วมลงทุน โดยการซ้ือสินทรัพยท่ี์ใชใ้นการประกอบธุรกิจ
ฟอกหนงัจาก   บริษทั พลาอินเตอร์เทรด จาํกดั   ซ่ึงภายหลงัการเขา้ซ้ือกิจการในบริษทัดงักล่าว ไดมี้การ 
จดทะเบียนเปล่ียนแปลงช่ือบริษทั เป็น บริษทั พลาทรัพย ์จาํกดั โดยบริษทัถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 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 ซ่ึงเป็นปีท่ีประเทศไทยประสบปัญหาทางดา้นเศรษฐกิจและวิกฤติการณ์ทางดา้นการเงิน จากเหตุการณ์
ดงักล่าวไดส่้งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทั โดยบริษทัยอ่ยมีผลขาดทุน
สะสมเกินทุนท่ีชาํระแลว้รวมถึงการยกเลิกโครงการขยายการลงทุนในผลิตภณัฑเ์บาะหนงั และช้ินส่วนหนงั
รถยนตข์องบริษทัยอ่ย ซ่ึงส่งผลกระทบต่อรายไดท่ี้คาดวา่จะเกิดข้ึนของบริษทั ตลอดจนภาระทางดา้น
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 

 
บริษัท บริษัท เอน็เอชเค สปริง (กมัพูชา) จํากดั  “CNHK” 

 เม่ือวนัท่ี 7 กรกฎาคม 2558 บริษทัและบริษทั เอน็เอชเค สปริง (กมัพชูา) จาํกดั ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทั 
เอน็เอชเค สปริง (กมัพชูา) จาํกดั เพ่ือผลิตและจาํหน่าย Sewing Cover สาํหรับช้ินส่วนรถยนตท่ี์เมืองปอยเปต 
ประเทศกมัพชูาตามสัญญาร่วมทุนระหวา่งบริษทักบับริษทั เอน็เอชเค สปริง (กมัพชูา) จาํกดั โดยมีทุนจด
ทะเบียน 3,658,000 ดอลลาร์สหรัฐ แบ่งเป็นหุน้สามญัหุน้ละ 365,800 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 ดอลลาร์สหรัฐ 
และเม่ือวนัท่ี 10 กรกฎาคม 2558 บริษทัไดจ่้ายชาํระเงินลงทุนในบริษทัท่ีจดัตั้งใหม่ดงักล่าวเป็นจาํนวน 
914,500 ดอลลาร์สหรัฐ (จาํนวน 91,450 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 ดอลลาร์สหรัฐ) คิดเป็นสัดส่วนการลงทุนเท่ากบั
ร้อยละ 25 ในปี 2558 โรงงานสร้างเสร็จเรียบร้อยแลว้ และมีการส่งมอบโรงงานเม่ือเดือนเมษายน 2559 มี
กาํลงัการผลิตประมาณ 160,000 ตนั/ปี 
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  บริษัท ชัยวฒันากรีน จํากดั  “CWTG”   (เดิมช่ือ” บริษทั ชยัวฒันา กรีน เพาเวอร์ จาํกดั”) 
 เม่ือวนัท่ี 6 กนัยายน 2559   บริษทัไดเ้ขา้ลงทุนซ้ือหุน้จากผูถื้อหุน้เดิมในสัดส่วนร้อยละ 100 ของ  บริษทั  

ชยัวฒันา กรีน จาํกดั เพ่ือประกอบธุรกิจลงทุนในกลุ่มพลงังานทดแทนโดยมีทุนจดทะเบียน 400,000,000 
บาท หุน้สามญั 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 (เดิมช่ือ บริษทั ชยัวฒันา กรีน เพาเวอร์ 1 จาํกดั) ประกอบกิจการผลิต  
    พลงังานไฟฟ้าจากเช้ือเพลิงขยะ ลงทุนในสัดส่วน 75% 
4. บริษทั ชยัวฒันาเอก็พอร์ต จาํกดั ประกอบกิจการส่งออกช้ินไมส้ับ  ลงทุนในสัดส่วน 80% 
5. บริษทั กรีน เพาเวอร์ 2 จาํกดั (เดิมช่ือ บริษทั โคกเจริญกรีนเอน็เนอร์ยี ่จาํกดั) ประกอบกิจการผลิตและ 
    จาํหน่ายไฟฟ้าชีวมวล ลงทุนในสัดส่วน 100% 
6. บริษทั บลโูซล่าร์ฟาร์ม 3 จาํกดั ประกอบกิจการผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยล์งทุนใน 
    สัดส่วน 49% 

 เม่ือวนัท่ี 20 กนัยายน 2560 ไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงช่ือเป็น บริษทั ชยัวฒันา กรีน จาํกดั 
 

  บริษัท ชัยวฒันา กรีนแมนเนจเม้นท์ จํากดั  “CWTGM” 
 เม่ือวนัท่ี 19 กนัยายน 2559 บริษทัยอ่ย คือ บริษทั ชยัวฒันา กรีน เพาเวอร์ จาํกดั ไดจ้ดัตั้งบริษทัยอ่ยทางออ้ม 

คือ บริษทั ชยัวฒันา กรีนแมเนจเมน้ท์ จาํกดั เพ่ือประกอบธุรกิจให้คาํปรึกษาดา้นการบริหารจดัการโครงการ
พลงังานทดแทน  โดยมีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 100,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท     
 

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

 จากผูถื้อหุน้เดิมในสัดส่วนร้อยละ 100 ของบริษทั โคกเจริญ กรีน เอน็เนอร์ยี ่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 เมกะวตัต์และไดมี้การทาํขอ้ตกลงแกไ้ขเพ่ิมเติมตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า VSPP-PEA-
 042/2558 โดยเปล่ียนอตัราค่าไฟฟ้าอตัราแบบ Adder เป็นอตัราแบบ Feed in Tariff (Fit) กบัการไฟฟ้าส่วน
 ภูมิภาค เม่ือวนัท่ี 17 ตุลาคม 2559 และมีอายโุครงการ 15 ปี 4 เดือน นับจากวนัเร่ิมตน้ซ้ือขายไฟฟ้า (COD) 
 ทั้งน้ีไฟฟ้าท่ีโครงการผลิตไดจ้ะจาํหน่ายเขา้เครือข่ายสายส่งของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ในปริมาณ
 พลงังานไฟฟ้าสูงสุด 8 เมกะวตัต ์ท่ีระดบัแรงดนั 22,000 โวลท ์มีจุดรับซ้ือไฟฟ้าอยูท่ี่จุดติดตั้งท่ี ตาํบลศาลา
 ลาํดวน อาํเภอเมืองสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ และคาดว่าจะมีรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าในเดือนกรกฎาคม 
 2561 โดย มีมูลค่าการลงทุนในโครงการประมาณ 959 ลา้นบาท เม่ือ ธนัวาคม 2559 ไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงซ้ือ
เคร่ืองจกัรพร้อมการติดตั้งและงานก่อสร้างอาคาร สาํหรับโรงไฟฟ้าชีวมวลเรียบร้อยแลว้ ปัจจุบนั บจก. 
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โคกเจริญฯ ไดรั้บมติเห็นชอบใหอ้อกใบอนุญาต ร.ง.4 ใหป้ระกอบกิจการโรงงานผลิตพลงังาน ไฟฟ้าจากชีว
มวลจากคณะกรรมการกาํกบักิจการพลงังาน (กกพ.) เม่ือวนัท่ี 14 ก.พ.2560   

 วนัท่ี 9 พฤษภาคม 2560 เพ่ิมทุนจดทะเบียนอีก 240 ลา้นบาท จาก 60 ลา้นบาท เป็น 300 ลา้นบาท  ทั้งน้ี GP2 
 ไดช้าํระเงินเพ่ิมทุนแลว้เสร็จและจดทะเบียนเพ่ิมทุนต่อกระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 23 สิงหาคม 2560 
 วนัท่ี 9 สิงหาคม 2560 ไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนช่ือเป็น บริษทั กรีน เพาเวอร์ 2 จาํกดั 
 วนัท่ี 15 กนัยายน 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารรับซ้ือไฟฟ้า คร้ังท่ี 6/2560 ของการไฟฟ้าส่วนภมิูภาค 
       มีมติเห็นชอบใหเ้ล่ือนวนั SCOD ออกไปอีกเป็นระยะเวลา 6 เดือน นบัแต่วนัท่ีครบกาํหนดในสัญญาโดยมี 
       กาํหนดวนั SCOD ใหม่เป็นวนัท่ี 16 เมษายน 2561 
 วนัท่ี 17 ตุลาคม 2560 ไดรั้บการอนุมติัวงเงินสินเช่ือเพ่ือสนับสนุนโครงการเป็นจาํนวนรวม 637.15 ลา้น

 บาท ระยะเวลาการกูไ้ม่เกิน 8 ปี จากธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) และไดล้งนามทาํสัญญาเงินกูแ้ลว้เม่ือ
 วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2560 

 
  บริษัท ชัยวฒันา เอก็พอร์ต จํากดั  “CWTX” 

 เม่ือวนัท่ี 28 มกราคม 2559 บริษทัไดจ้ดัตั้งบริษทัยอ่ย คือ บริษทั ชยัวฒันา เอก็พอร์ต จาํกดั โดยลงทุนร่วมกบั 
บจก.แกว้ลาํดวนกรุ๊ป ในสัดส่วนร้อยละ 80 และ 20 ตามลาํดบั เพ่ือดาํเนินธุรกิจส่งออกไมแ้ปรรูปจากไมย้คูา
ลิปตสั (ช้ินไมส้ับ) และนาํเศษไมส้ับท่ีเหลือมาใช้เป็นวตัถุดิบในโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล โดยมีทุนจด
ทะเบียน 1,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญั 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 

   
  บริษัท กรีน เพาเวอร์ 1  จํากดั  “GP1”  (เดิมช่ือ “บริษทั ชยัวฒันา กรีน เพาเวอร์ 1  จาํกดั”) 

 เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2559 บริษทัยอ่ย คือ บริษทั ชยัวฒันา กรีน จาํกดั ไดล้งทุนร่วมกบั บจก.แซคดบับลิว  
 เพาเวอร์ ในสัดส่วนร้อยละ 75.01 และ 24.99 ตามลาํดบั เพ่ือประกอบธุรกิจผลิตพลงังานไฟฟ้าจากเช้ือเพลิง
ขยะ 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  



            

           บริษทั ชยัวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)     แบบ 56-1 
 

รับรองความถูกตอ้ง  :  _________________________                   12 
 

 เม่ือวนัท่ี 20 กนัยายน 2560 ไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงช่ือบริษทัใหม่เป็น บริษทั กรีน เพาเวอร์ 1 จาํกดั 
 เม่ือเดือนธนัวาคม 2560 ไดมี้มติใหช้ะลอการทาํธุรกรรมต่าง ๆ ของบริษทั เน่ืองจากโครงการของบริษทัท่ีจะ

 ลงทุนไม่ไดอ้ยูท่ี่ตั้งท่ีมีความพร้อมและสามารถดาํเนินโครงการในระยะน้ีได ้แต่พ้ืนท่ีของบริษทัอยูใ่นท่ีตั้งท่ี
 มีศกัยภาพและอยูร่ะหวา่งการพฒันาโครงการซ่ึงกาํลงัอยูใ่นกระบวนการจดัหาจุดเช่ือมโยงโครงข่ายระบบ
 ไฟฟ้าในระยะต่อไป โดยต้องรอหนังสือจากทางคณะกรรมการกิจการพลังงาน หรือ กรมส่งเสริมการ
 ปกครองทอ้งถ่ิน และคาดวา่จะตอ้งรอระยะเวลาอีกพอสมควร  

 
  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 เพ่ือประกอบธุรกิจคดัแยกและจดัการ

 ขยะเพ่ือเป็นเช้ือเพลิงจาํหน่ายใหก้บัโรงไฟฟ้าโดยมีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 
 100,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 

     
  บริษัท บลูโซลาร์ฟาร์ม 3 จํากดั  “BSF3” 

 เม่ือวนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2559 บริษทัยอ่ย คือ บริษทั ชยัวฒันา กรีนเพาเวอร์ จาํกดั ไดเ้ขา้ลงทุนซ้ือหุน้เพ่ิม
 ทุนใน บจก.บลูโซลาร์ฟาร์ม 3 ในสัดส่วนร้อยละ 49 คิดเป็นจาํนวนหุน้ 588,000 หุน้ โดยมีทุนจดทะเบียน 
 120,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 1,200,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท เพ่ือดาํเนินโครงการผลิต
 กระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์“โซลาร์ฟาร์ม” โครงการน้ีมี PPA แลว้ เลขท่ี PVF2-PEA-051/855 เม่ือ 
 31 ส.ค. 59 โดย บริษทั บลโูซลาร์ฟาร์ม 3 จาํกดั ไดรั้บแต่งตั้งเป็นผูส้นบัสนุนโครงการจากสหกรณ์ 

การเกษตรเพ่ือการตลาดลกูคา้ ธ.ก.ส. สมุทรสาคร จาํกดั เขา้ทาํสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภมิูภาค
 ในปริมาณรับซ้ือพลงังานไฟฟ้าสูงสุด 5.0 เมกะวตัต ์มีระยะเวลา 25 ปี นบัจากวนักาํหนดจ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบ
 เชิงพาณิชย ์ (SCOD) คือวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2559 ปัจจุบนัไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบกิจการโรงงานจาก
 อุตสาหกรรมจงัหวดั แลว้เม่ือ 13 ต.ค. 59 ตามหนงัสือท่ี สค.0033(3)/11695 และไดจ้าํหน่ายไฟฟ้าเขา้สู่ระบบ
 เชิงพาณิชยใ์หแ้ก่การไฟฟ้าส่วนภมิูภาคแลว้ เม่ือ 28 ธ.ค.59 โดยก่อนรับรู้รายได ้ไดผ้า่นการตรวจวดัคุณภาพ
 ไฟฟ้า และสามารถรับรู้รายไดจ้ากการจาํหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชยต์ั้งแต่วนัท่ี 9 ม.ค. 2560 

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

บริษัท รักษ์บ้านเรา จํากดั  “RBR” 
 เม่ือวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2560 บริษทัยอ่ย คือ บริษทั ชยัวฒันา กรีน จาํกดั (เดิมช่ือ บริษทั ชยัวฒันา กรีน 

 เพาเวอร์ จาํกดั ไดเ้ขา้ลงทุนซ้ือหุน้เพ่ิมทุนจาํนวน 16,000,000.- บาท ในสัดส่วนร้อยละ 9.09 คิดเป็นจาํนวน
หุน้ 160,000 หุน้ โดยมีทุนจดทะเบียน 176,000,000.-บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 1,760,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 
บาท เพ่ือดาํเนินโครงการรับกาํจดัขยะและผลิตกระแสไฟฟ้าจาก Biogass 
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รายละเอยีดโครงสร้าง บริษัท ชัยวฒันา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)  
                   

วนัจดทะเบียน ชื่อบริษทั ประกอบธุรกิจ รายชื่อผูถ้ือหุน้ ณ 31 ธ.ค.60 จาํนวนหุน้ สัดส่วน% ทุนจดทะเบียน (บาท) รายชื่อกรรมการ 
7/7/2537 (1) บมจ.ชยัวฒันาแทนเนอรี่ กรุ๊ป  ผลิตและจาํหน่ายหนงั  1. นายวรีะพล  ไชยธีรัตต ์ 123,349,086 19.926 1,018,714,422 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 40,200,000 6.494 619,047,963 3. น.ส.ณฏัฐส์ิชา  ภาภคัธนานนัท ์
  สุนขั 4. UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 30,000,000 4.846 (ชาํระแลว้) 4. นายธีระวฒัน์  ภู่ไพบูลย ์
   5. นายประพนัธ์  ครรชิตาวรกลุ 19,672,692 3.178  5. นายชชันนท ์ โสภาจนัทร์ 
   6. นายวทิยา  นราธศัจรรย ์ 13,000,000 2.100  6. นายณรงคฤ์ทธิ์  สมบตัิสมภพ 
   7. นายธีรเสฎฐ ์ มโนเกษมสันต ์ 11,716,096 1.893    
   8. นายพฤทธิ์  นราธศัจรรย ์ 10,000,000 1.615  (ลาํดบัที่ 4-6 กรรมการตรวจสอบ) 
   9. นายสุรัช  พฒันวงศย์นืยง 6,999,200 1.131   
   10. นางจารุวรรณ      ศรัณยเ์กตุ 6,500,000 1.050   
   11. ผูถ้ือหุน้รายอื่น ๆ  255,782,437 41.318   

1/7/2539 (2) บจก. พลาทรัพย ์ 
    " PALA " 
 

ใหเ้ช่าพื้นที่ 
 

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 

      100  80,000,000 
10 บาท / หุน้ 

1. นายวรีะพล  ไชยธีรัตต ์
2. นางวนิดา  สิกขมาน 
3. นายอนุพงศ ์ สิกขมาน 
 
 
 
 
 

15/8/2559 (3) บจก. ชยัวฒันา กรีน  ลงทุนในบริษทักลุ่ม 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    



            

           บริษทั ชยัวฒันา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)     แบบ 56-1 
 

 
รับรองความถูกตอ้ง  :  _________________________          14 
 

รายละเอยีดโครงสร้าง บริษัท ชัยวฒันา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)   
 

วนัจดทะเบียน ชื่อบริษทั ประกอบธุรกิจ รายชื่อผูถ้ือหุน้ ณ 31 ธ.ค.60  จาํนวนหุน้ สัดส่วน% ทุนจดทะเบียน (บาท) รายชื่อกรรมการ 
19/9/2559 (4)บจก.ชยัวฒันากรีนแมนเนจเมน้ท ์ ใหค้าํปรึกษาดา้นการ 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 0.001   

12/6/2557 (5) บจก. กรีน เพาเวอร์ 2 ผลิตและจาํหน่ายกระแส 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  
   3. นายปารเมษฐ์   จิรัสยโสภณ               1 0.001   

28/1/2559 (6) บจก. ชยัวฒันา เอก็พอร์ต ส่งออกชิ้นไมส้ับ 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 0.001   

2/4/2558 (7)บจก. กรีน เพาเวอร์ 1 ผลิตและจาํหน่ายกระแส 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 0.001   

2/4/2558 (8) บจก. เวสท ์แมนเนจเมน้ท ์1 คดัแยกและจดัการขยะเพื่อ 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 0.001   

19/3/2559 (9)บจก.แอดวานซ์เพาเวอร์คอน
เวอร์ชัน่  
     “ APCON “  

รับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้า 1. นายคณพศ  นิจศิริภชั 
2. นายชูชาติ   เพช็รอาํไพ 
4. บมจ. อีซึ่นเพน้ท ์/3 
5. บจก.ชยัวฒันา กรีน  
6. นายสุธีร์  ฉุยฉาย 
7.. ผูถ้ือหุน้รายอื่น ๆ 

2,199,501 
3,037,500 
2,199,999 

525,000 
450,000 

2,088,000 

26.690 
20.000 

6.667 
5.000 
4.286 

23.071 

1,050,000,000 
100 บาท / หุน้ 

1. นายเพิ่ม   เจียรสาํราญ 
2. นายสุธีร์   ฉุยฉาย 
3. นายสุเทพ  สิงห์มณีสกลุชยั 
4. นายโสภณ  สมยัรัฐ 
5. นายลกัรียา  ชิตวงศ ์
6. นายชิตพงษ ์  คู่อรุณ 
7. นายนิวฒัน์  คิรีวรรณ 



            

           บริษทั ชยัวฒันา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)     แบบ 56-1 
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รายละเอยีดโครงสร้าง บริษัท ชัยวฒันา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)  
   

วนัจดทะเบียน                  ชื่อบริษทั ประกอบธุรกิจ รายชื่อผูถ้ือหุน้ ณ 31 ธ.ค.60 จาํนวนหุน้ สัดส่วน% ทุนจดทะเบียน (บาท)             รายชื่อกรรมการ 

17/3/2558 (10)   บจก. บลโูซลาร์ฟาร์ม 3  
       “ BSF3” 

ผลิตไฟฟ้าจากพลงังาน
แสงอาทิตย ์

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 

50.167 
49.000 

0.833 
0.000 
0.000 
0.000 

120,000,000 
100 บาท / หุน้ 

1. นายวิเศษ  หาญสวสัด ์
2. นายวรีะพล  ไชยธีรัตต ์

 

25/4/2548 (11) บจก. รักษบ์า้นเรา 
       “ RBR” 
 

รับกาํจดัขยะ และผลิต
กระแสไฟฟ้าจาก Biogass 

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 

22.008 
20.001 

9.753 
8.495 
8.495 
9.091 

22.157 

176,000,000 
100 บาท / หุน้ 

1. นายเกียรติศกัดิ์  วงัประเสริฐก์ลุ 

2. นายโชติวตัิ  ดัน่ธนสาร 

 
 

7/7/2558 (12) NHK SPRING (CAMBODIA) 
CO.,LTD. 
       “ CNHK” 
 

ผลิตและจาํหน่าย Sewing 
Cover สาํหรับรถยนต ์
 

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

274,350 
91,450 

 

75.000 
25.000 

 

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 

 
 
 



            

           บริษทั ชยัวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)     แบบ 56-1 
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หมายเหตุ  /1  รายช่ือผู้ถือหุ้นของ บจก. แก้วลาํดวนกรุ๊ป  (ณ วันที ่7 ม.ีค.60) 
1.  น.ส.จารุวรรณ์  ภษูณะภิบาลคุปต ์ จาํนวน         69,999 หุน้   คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ  58.33 
2.  นายสุทิน  ใจธรรม จาํนวน         50,000 หุน้   คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ   41.67 
3.  นางจนัทร์เพญ็  ดาราพงษ ์ จาํนวน                1 หุน้   คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ    - 

 
หมายเหตุ  /2  รายช่ือผู้ถือหุ้นของ บจก. แซดดบับลวิเพาเวอร์  (ณ วนัที่ 7 ม.ีค.60) 

1.  นายอุดมศกัด์ิ  แกว้ศิริ จาํนวน           47,000 หุน้   คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ    47 
2.  น.ส.ทกัษสุ์ตา  ถ่ินสันติสุข จาํนวน           45,000 หุน้   คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ    45 
3.  นายจาํรัส  สวา่งสมุทร จาํนวน             5,000 หุน้   คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ     5 
4.  นายเดชะณฐั  อินทรรุจิกลุ จาํนวน             3,000 หุน้ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ     3 

 
หมายเหตุ  /3  รายช่ือผู้ถือหุ้นของ บมจ.อซ่ึีนเพ้นท์  (ณ วนัที่ 7 ม.ีค.60)     

1.  บริษทั เอกแสง โฮลด้ิง จาํกดั * จาํนวน  101,576,666  หุน้   คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ   34.38 
2.  นายคณพศ  นิจศิริภชั จาํนวน    21,446,176  หุน้   คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ     7.26 
3.  บริษทั ไทยเอน็วดีีอาร์ จาํกดั จาํนวน    17,074,896  หุน้   คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ     5.78 
4.  MIKI & CO.,LTD จาํนวน      7,750,000  หุน้ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ     2.62 
5.  นางจิตราภรณ์  เอชาชาญ จาํนวน      6,787,666  หุน้   คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ     2.30 
6.  นายภดิูท  ตุลาภิรมย ์ จาํนวน      5,500,000  หุน้   คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ     1.86 
7.  นางพนาวนัท ์ ธนะเนตร  จาํนวน      5,000,000  หุน้   คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ     1.69 
8.  นายกฤษฎา  เสถียรโสภณ จาํนวน      4,383,333  หุน้   คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ     1.48 
9.  นายวชัรินทร์  อบเชย  จาํนวน      3,530,000  หุน้   คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ     1.19 
10.  อ่ืน ๆ   จาํนวน  122,374,754  หุน้   คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ    41.42 

* หมายเหตุ: รายช่ือผูถื้อหุน้ของ บจก.เอกแสง โฮลด้ิง 
1. น.ส.เพชรรัตน์  เอกแสงกุล จาํนวน 1,202 หุน้ สัดส่วนร้อยละ 18.78 
2. น.ส.สิรินนัท ์    เอกแสงกลุ จาํนวน 1,197 หุน้ สัดส่วนร้อยละ 18.70 
3. นายสนิท           เอกแสงกลุ จาํนวน 1,124 หุน้ สัดส่วนร้อยละ 17.56 
4. นายวิชยั            เอกแสงกลุ จาํนวน 1,067 หุน้ สัดส่วนร้อยละ 16.67 
5. นายณฐัพล        เอกแสงกลุ จาํนวน   577 หุน้ สัดส่วนร้อยละ 9.02 
6. นายจิตติ           เอกแสงกลุ จาํนวน   374 หุน้ สัดส่วนร้อยละ 5.84 
7. นายปิติ             เอกแสงกลุ จาํนวน   373 หุน้ สัดส่วนร้อยละ 5.83 
8. นายกิตติ           เอกแสงกลุ จาํนวน   355 หุน้ สัดส่วนร้อยละ 5.55 
9. นางชุติมา          เอกแสงกลุ จาํนวน   131 หุน้  สัดส่วนร้อยละ 2.05 
 
 
 
 
 



            

           บริษทั ชยัวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)     แบบ 56-1 
 

 
รับรองความถูกตอ้ง  :  _________________________          17 
 

หมายเหตุ  /4 รายข่ือผู้ถือหุ้นของ บจก. บลูโซลาร์ฟาร์ม จํากดั (ณ วนัที่ 7 ม.ีค.60) 
1.  บริษทั บลโูซลาร์ จาํกดั  จาํนวน           9,997 หุน้   คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ    99.97 
2.  นายวเิศษ  หาญสวสัด์ิ จาํนวน                1 หุน้   คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ     0.01 
3.  นางสาววลิาวลัย ์ หาญสวสัด์ิ จาํนวน                1 หุน้   คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ     0.01 
4.  นายสมเกียรติ  จิตรพรหมพนัธ์ุ จาํนวน                1 หุน้ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ     0.01 

                             
หมายเหตุ  /5  รายขื่อผู้ถือหุ้นของ บจก. บลูโซลาร์ จํากดั (ณ วนัที่ 7 ม.ีค.60) 

นไวรอนเมนทลั แอพพลิเคชัน่ * จาํนวน    9,000 หุน้ คิดเป็นสัดส่วนร้ยอละ   90.00 
2.  นายวเิศษ  หาญสวสัด์ิ จาํนวน      800 หุน้   คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ     8.00 
3.  นางสาววลิาวลัย ์ หาญสวสัด์ิ จาํนวน      100 หุน้   คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ     1.00 
4.  นายสมเกียรติ  จิตรพรหมพนัธ์ุ จาํนวน      100 หุน้ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ     1.00 

* หมายเหตุ: รายช่ือผูถื้อหุน้ของ บจก.แฮนส์ เอน็ไวรอนเมนทลั แอพพลิเคชัน่ 
1. นายวิเศษ  หาญสวสัด์ิ จาํนวน 8,500 หุน้ สัดส่วนร้อยละ 85.00 
2. น.ส.วลิาวลัย ์ หาญสวสัด์ิ จาํนวน 1,499 หุน้ สัดส่วนร้อยละ 14.99 
3. น.ส.สุริยาภรณ์  จนัหลัง่ จาํนวน       1 หุน้ สัดส่วนร้อยละ 0.01 
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กลุ่มบริษทัประกอบธุรกิจหลกั 2 กลุ่มธุรกิจคือ  
-กลุ่มผลิตภณัฑห์นงั ซ่ึงประกอบดว้ยผลิตภณัฑ ์4 ประเภท คือ หนงัสัตวฟ์อก, ของเล่นสัตวเ์ล้ียง เฟอร์นิเจอร์หนงั และ

เบาะหนงัและช้ินส่วนหนงัสาํหรับรถยนต ์
-กลุ่มพลงังานซ่ึงประกอบกิจการส่งออกช้ินไมส้ับ ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน  
ทั้งน้ีกลุ่มผลิตภณัฑห์นงัภายใตแ้ต่ละสายผลิตภณัฑ ์ประกอบไปดว้ยฝ่ายหลกัๆ ไดแ้ก่ ฝ่ายการตลาด, ฝ่ายผลิต, ฝ่าย

บริหารวสัดุ, ฝ่ายประกนัคุณภาพ, ฝ่ายเทคนิค อยูใ่นสายผลิตภณัฑข์องตนเอง เพ่ือความรวดเร็วคล่องตวัในการบริหารงานและ
การตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ รวมทั้งมีส่วนสาํนกังานกลางซ่ึงสนบัสนุนในดา้นต่างๆ เช่น ฝ่ายนาํเขา้-ส่งออก, ฝ่าย
ทรัพยากรบุคคล และธุรการทัว่ไป, ฝ่ายบญัชี-การเงิน, ฝ่ายพฒันาระบบ เป็นตน้  

 

โครงสร้างรายได้ 

 โครงสร้างรายไดข้องบริษทัจากแต่ละกลุ่มธุรกิจ เน่ืองจากบริษทัไดจ้ดัโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยงานธุรกิจตาม
ประเภทของผลิตภณัฑแ์ละบริการ ซ่ึงประกอบดว้ยกลุ่มผลิตภณัฑห์นงัมีผลิตภณัฑ ์4 ประเภทคือ ผลิตภณัฑฟ์อกหนงั ผลิตภณัฑ์
เบาะรถยนต์ ผลิตภณัฑ์ของเล่นสุนขั และผลิตภณัฑ์เฟอร์นิเจอร์ ในระหว่างปี 2560 บริษทัไดล้งทุนเพ่ิมในกลุ่มธุรกิจพลงังาน 
โดยในปี 2560 กลุ่มธุรกิจพลงังานมีรายไดจ้ากการส่งออกช้ินไมส้ับเท่านั้น  ดงันั้นโครงสร้างรายได ้สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2560  มีดงัน้ี 

งบการเงินรวม :                      หน่วย : ลา้นบาท 

สายผลติภัณฑ์ 
ดาํเนินการ 

โดย 

%การถือหุ้น 

ของบริษัท 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

รายได้ % รายได้ % รายได้ % 

ผลิตภณัฑห์นงัสัตวฟ์อก  

 

CWT 100 287 21 220 14 208 11 

ผลิตภณัฑข์องเล่นสัตวเ์ล้ียง CWT 100 107 8 98 6 95 5 

ผลิตภณัฑเ์ฟอร์นิเจอร์หนงั CWT 100 89 7 51 3 49 3 

ผลิตภณัฑเ์บาะหนงัและ 

ช้ินส่วนหนงัสาํหรับรถยนต ์

กลุ่มพลงังงาน (ส่งออกช้ิน
ไมส้ับ และผลิตกระแส 
ไฟฟ้าจากพลงังาน
แสงอาทิตย)์ 

CWT 

 

 

100 

 

80 

865 

 

- 

64 

 

- 

1,071 

 

159 

67 

 

10 

 

1,469 

 

89 

  77 

 

   4 

รวม 1,348 100 1,599 100 1,910 100 

 

2.    ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
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2.1   ลกัษณะผลติภัณฑ์ 

   ผลิตภณัฑข์องบริษทัจาํแนกตามกลุ่มธุรกิจหลกั 2 กลุ่มธุรกิจคือ 
2.1.1 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 
 ผลิตภณัฑ ์ Munchy นาํวตัถุดิบหนงัสัตวม์าบดละเอียดผสมแป้ง แต่งสี กล่ิน ผา่นเขา้สู่กระบวนการอดั, ฉีด  
มีส่วนผสมของฟลอูอไรดช่์วยรักษาสุขภาพเหงือก และฟันสุนขั 
 - มีการควบคุมกระบวนการการผลิตท่ีดีเป็นท่ียอมรับ ไดรั้บความไวว้างใจจากลกูคา้ เพราะไดก้ารรับรองระบบ
คุณภาพ GMP&HACCP จากหน่วยงานกรมปศุสัตว ์ตามมาตรฐานสากลของ CODEX 
- นาํนวตักรรมใหม่มาประยกุตใ์ชก้บัอุตสาหกรรมอาหารสัตว ์จากเดิมผา่นกระบวนการอบแหง้สินคา้โดยใชพ้ลงังาน
ไฟฟ้า ปรับเปล่ียนมาใชง้านระบบตูอ้บแหง้พลงังานแสงอาทิตยแ์ทน โดยไดรั้บวงเงินสนบัสนุนจากภาครัฐ 
กรมพฒันาพลงังานทดแทน และอนุรักษพ์ลงังานจากกระทรวงพลงังาน 
- ใชก้ลยทุธ์ดา้นราคา เพ่ือทาํใหต้น้ทุนตํ่าท่ีสุด เพ่ือจะไดก้าํหนดราคาขายใหก้บักลุ่มลกูคา้ ทั้งในและต่างประเทศ
อยา่งเหมาะสมกบัสภาพธุรกิจและทิศทางการดาํเนินธุรกิจทางบริษทัยงัคงเนน้การจาํหน่าย  
ไปยงัต่างประเทศในสัดส่วน 85% และยงัคงเหลือ 15% ไวส้าํหรับลกูคา้ภายในประเทศโดยจะเนน้หาพนัธมิตรทาง
ธุรกิจใหร่้วมธุรกิจกบัทางบริษทัใหน้านท่ีสุด โดยจะกระตุน้ยอดขายต่อลูกคา้ เพ่ือเพ่ิมความคุม้ค่าในตวัผลิตภณัฑท่ี์
บริษทัฯ ผลิต 
 

3. เฟอร์นิเจอร์หนัง – ไดจ้ากการนาํหนงัสัตวฟ์อกของบริษทัฯมาเพ่ิมมูลค่าโดยการผลิตเป็นเฟอร์นิเจอร์ประเภทต่างๆ 
เช่น เฟอร์นิเจอร์หนงั, โซฟา ซ่ึงมีทั้งในรูปแบบของเฟอร์นิเจอร์ก่ึงสาํเร็จรูป (Cushion) คือบริษทัตดัเยบ็เฉพาะหนัง
หุ้มตามรูปแบบและขนาดท่ีลูกคา้ตอ้งการ แลว้ส่งขายให้ลูกคา้และแบบเฟอร์นิเจอร์สําเร็จรูป (Set) คือการท่ีบริษทั
จดัหาโครงและตดัเยบ็หนงัหุม้ดว้ย ซ่ึงกลุ่มลกูคา้ของบริษทั ไดแ้ก่ บริษทัผูน้าํเขา้ของประเทศต่างๆ  
 

4.  เบาะหนังและช้ินส่วนหนังสําหรับรถยนต์   -  นาํหนงัสัตวฟ์อกมาทาํการเพ่ิมมูลค่า โดยการผลิตเป็นหนงัเบาะรถยนต์
และอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต ์เช่น เบาะนั่ง แผงขา้งประตู หุ้มพวงมาลยั และหุ้มเกียร์ เป็นตน้ เพ่ือส่งจาํหน่ายในตลาด 
OEM (ประมาณร้อยละ 95 ของรายไดจ้ากการขาย) และตลาด After Market (ประมาณร้อยละ 5 ของรายไดจ้ากการ
ขาย) ทั้งในและต่างประเทศ โดยผลิตภณัฑ์ท่ีจาํหน่ายมี 3 ชนิดคือ หนังผืนสําเร็จรูป (Leather), ช้ินงานหนังตดั (Cut 
Piece)      และหนังหุ้มเบาะรถยนต์ (Cushion Cover) โดยบริษทัจะทาํการตดัเยบ็เบาะหนังไว ้แลว้นาํไปสวมทบักบั
โครงเบาะ กลุ่มลกูคา้ท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ บริษทัผูผ้ลิตช้ินส่วนรถยนตท่ี์ทาํมาจากหนงัใหก้บับริษทัผูผ้ลิตรถประเภทต่างๆ  
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2.1.2  กลุ่มธุรกจิพลงังาน 
 
2.1.2.1 ธุรกิจส่งออกช้ินไม้สับ  -  ในปี 2559 บริษทัมีรายไดจ้ากกลุ่มธุรกิจพลงังานจาก บริษทั ชยัวฒันาเอ็กพอร์ต
จาํกดั ซ่ึงประกอบกิจการส่งออกช้ินไมส้ับเท่านั้น  โดย บริษทัเขา้ร่วมลงทุนกบับริษทั แกว้ลาํดวน กรุ๊ป จาํกดั ดาํเนิน
ธุรกิจเก่ียวกบัการผลิต และจาํหน่ายช้ินไมส้ับจากไมย้คูาลลิปตสั ซ่ึงเปลือกไมท่ี้เหลือจากกระบวนการผลิต สามารถ
นาํไปใชเ้ป็นเช้ือเพลิงสาํหรับโรงไฟฟ้าชีวมวลได ้โดยเป็นการดาํเนินธุรกิจส่งออกช้ินไมส้ับจากไมย้คูาลิปตสัไปยงั
ต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศญ่ีปุ่น จีน  เป็นต้น และกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่เป็นประเภทโรงงานผลิตเยื่อกระดาษ  
นอกจากนั้ น บริษัทได้กาํหนดเป้าหมายทางธุรกิจทั้ งในระยะสั้ น และระยะยาวสําหรับการดาํเนินการโครงการ
ดงักล่าวโดยนาํผลพลอยไดจ้ากกระบวนการผลิตช้ืนไมส้ับจากไมย้คูาลิปตสัซ่ึงก็คือเปลือกไม ้และเศษไม ้ เศษวสัดุ
เหลือใชท้างการเกษตร มาเป็นเช้ือเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้าจากเศษไม ้และไมส้ับ ขนาด 9.5 เมกะวตัต ์มีวตัถุประสงค์
เพ่ือทาํการพฒันาระบบการผลิตไฟฟ้าจากเศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตร อน่ึง โครงการน้ีเป็นโครงการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมาก (Very Small Power Producer : VSPP) ไฟฟ้าท่ีโครงการผลิตได้จะส่งเข้า
เครือข่ายสายส่งของการไฟฟ้าส่วนภมิูภาค (กฟภ.) การดาํเนินงานของโครงการน้ีเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลท่ีให้
การส่งเสริมให้มีผูผ้ลิตไฟฟ้า พลงังานหมุนเวียนขนาดเล็กมาก (VSPP) เขา้มามีส่วนร่วมในการผลิตไฟฟ้า  และ
ส่งเสริมให้มีการใชท้รัพยากรภายในประเทศอยา่งมีประสิทธิภาพและยัง่ยนื อีกทั้งยงัลดการพ่ึงพาการผลิตไฟฟ้าจาก
เช้ือเพลิงเชิงพาณิชย ์(เช้ือเพลิงฟอสซิลต่างๆ)  และทดแทนการผลิตไฟฟ้าท่ีใชเ้ช้ือเพลิงจากถ่านหิน ซ่ึงมีส่วนทาํให้
เกิดภาวะโลกร้อน  นอกจากน้ียงัเป็นการนาํวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรไปใชก่้อใหเ้กิดประโยชน์ท่ีช่วยลดผลกระทบ
ต่อส่ิงแวดลอ้ม สร้างรายไดใ้หก้บัชาวบา้นในชุมชนจากการจดัเกบ็และจาํหน่ายเศษวสัดุเหลือใช ้ตลอดจนสร้างความ
มัน่คงดา้นพลงังานให้กบัชุมชน  นอกจากนั้นทางบริษทัไดต้ั้งเป้าหมายทางธุรกิจไว ้เพ่ือจะไดส้ามารถดาํเนินกิจการ
ใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงประกอบไปดว้ย 

- 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 
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2.1.2.2 ธุรกิจจําหน่ายกระแสไฟฟ้าเช้ือเพลิงชีวมวล  -  ใบปี 2559 บริษทัย่อยของบริษทั คือ บริษทั ชยัวฒันา กรีน 
จาํกดั ไดล้งทุนซ้ือหุ้นจากผูถื้อหุ้นเดิมในสัดส่วนร้อยละ 100 ของบริษทัโคกเจริญ กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จาํกดั ต่อมาได้
เปล่ียนช่ือใหม่เป็น บริษทั กรีน เพาเวอร์ 2 จาํกดั  ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนจาํนวน 300 ลา้นบาท เพ่ือดาํเนินการ
โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลเป็นโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าจากเปลือกไมย้คูาลิปตสัและไมเ้บญจพรรณขนาด กาํลงัการ
ผลิต 9.6 เมกะวตัตแ์ละไดมี้การทาํขอ้ตกลงแกไ้ขเพิ่มเติมตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า VSPP-PEA-042/2558 โดยเปล่ียน
อตัราค่าไฟฟ้าอตัราแบบ Adder เป็นอตัราแบบ Feed in Tariff (Fit) กบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เม่ือวนัท่ี 17 ตุลาคม 
2559 และมีอายุโครงการ 15 ปี 4 เดือน นับจากวนัเร่ิมตน้ซ้ือขายไฟฟ้า (COD) ทั้ งน้ีไฟฟ้าท่ีโครงการผลิตได้จะ
จาํหน่ายเขา้เครือข่ายสายส่งของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ในปริมาณพลงังานไฟฟ้าสูงสุด 8 เมกะวตัต ์ท่ีระดบั
แรงดนั 22,000 โวลท ์มีจุดรับซ้ือไฟฟ้าอยูท่ี่จุดติดตั้งท่ี ตาํบลศาลาลาํดวน อาํเภอเมืองสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ โดย
บริษทั กรีน เพาเวอร์ 2 จาํกดั ไดท้าํสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยระบุวนัเร่ิมตน้ซ้ือขายไฟฟ้า 
(SCOD) ภายในวนัท่ี 16 ตุลาคม 2560 และบริษัทได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) เม่ือวนัท่ี 8 
กุมภาพนัธ์ 2560 ท่ีผ่านมา   บริษัทได้เร่ิมก่อสร้างเม่ือเดือนกุมภาพนัธ์ท่ีผ่านมาแลว้ อย่างไรก็ตาม เม่ือวนัท่ี 15 
กนัยายน 2560 คณะกรรมการบริหารการรับซ้ือไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิกาคไดมี้มติเห็นชอบให้เล่ือนวนั SCOD 
ออกไปอีกเป็นระยะเวลา 6 เดือนนบัแต่วนัท่ีครบกาํหนดในสัญญาโดยมีกาํหนดวนั SCOD ใหม่เป็นวนัท่ี 16 เมษายน 
2561 เน่ืองจากพิจารณาแลว้เห็นวา่บริษทัมีความพร้อม 4 ดา้นครบถว้นตามหลกัเกณฑ ์
 บริษทัไดท้าํสัญญาว่าจา้งก่อสร้างโรงงานผลิตไฟฟ้า ซ้ือ ขาย พร้อมติดตั้งเคร่ืองจกัรระบบผลิตไฟฟ้า หรือ 
บนัทึกขอ้ตกลง (MOU) ลงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2560 โดยมีระยะเวลาก่อสร้างและติดตั้งเคร่ืองจกัร 12 เดือน หลงัจาก
ส่งมอบพ้ืนท่ีก่อสร้างใหผู้ว้า่จา้งโดยมีวนัส้ินสุดสัญญา 30 พฤษภาคม 2561 
 ปัจจุบนัการก่อสร้างมีความกา้วหนา้ ภาพรวมโดยสรุปมากกวา่ 78.70 % ประกอบดว้ย 
1. งานออกแบบผลดาํเนินการท่ีทาํไดส้ะสมถึงธนัวาคม 2560  คิดเป็น  99.80 % 
2. งานซ้ือและสร้างเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ถึงธนัวาคม 2560  คิดเป็น  92 % 
3. งานก่อสร้างท่ีเกิดข้ึน ณ หน่วยก่อสร้างถึงธนัวาคม 2560  คิดเป็น  60.31 % 
 

ภาพถ่ายงานก่อสร้างอาคาร ฐานรากเคร่ืองจักร และงานตดิตั้งเคร่ืองจักรทั้งโครงการ 
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โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาด 9.9 เมกะวตัต์ จ. สระแก้ว 

    
                                                     งานก่อสร้างอาคารสาํนกังาน 

               

งานก่อสร้างอาคารฐานรากเคร่ืองจกัร และเคร่ืองจกัร Water treatment plant 

       

งานก่อสร้างฐานรากเคร่ืองจกัรและติดตั้งเคร่ืองจกัร Boiler 

       

งานก่อสร้างและติดตั้งเคร่ืองจกัร ระบบลาํเลียงเช้ือเพลิง (Fuel handling system) 
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งานก่อสร้างอาคารและฐานรากเคร่ืองจกัร TG   งานก่อสร้างและติดตั้งอุปกรณ์ Cooling Tower                          
          

       

งานก่อสร้างฐานรากหมอ้แปลงและติดตั้งหมอ้แปลงไฟฟ้า      งานติดตั้งระบบไฟฟ้าในโรงงาน งานติดตั้ง 
                 (Export and Service Transformer)           Medium and Low voltage switch gear 

         

         งานก่อสร้างอาคารเกบ็เช้ือเพลิง     งานติดตั้งระบบดบัเพลิง (Fire Protection and Detection System) 

         

งานระบบท่อเช่ือมต่อระหวา่ง Unit (Interconnecting pipe)                งานระบบลม (Compressed Air System)       
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งานติดตั้ง ESP และ Turbine 

    

    

 
 โดยผลงานบางส่วนล่าชา้สะสมหลกั ๆ เกิดจากมีฝนตกทาํให้งานก่อสร้างตอ้งหยดุเป็นระยะ ๆ ทั้งน้ีเม่ือรวม 
3 ส่วนเขา้ดว้ยกนั ผลรวมของโครงการอยูท่ี่ 78.70% โดยคาดวา่จะก่อสร้างเสร็จภายใน มีนาคม 2561 และจะสามารถ
เร่ิมขายไฟฟ้าไดภ้ายใน เมษายน 2561 โดยจะมีอตัรารับซ้ือไฟฟ้า 4.54 บาท/หน่วย ใน 8 ปีแรก หลงัจากนั้น ราคา 
4.24 บาท/หน่วย 
 

  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 ี(เช้ือเพลิงหมุนเวยีน) 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 

 2.1.2.3 ธุรกิจจําหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์ฟาร์ม)  -  ในปี 2559 บริษทัยอ่ยของบริษทัคือ 
บริษทั ชยัวฒันา กรีน เพาเวอร์ จาํกดั ไดเ้ขา้ลงทุนซ้ือหุน้เพ่ิมทุนใน บจก.บลโูซลาร์ฟาร์ม 3 ในสัดส่วนร้อยละ 49 คิด
เป็นจาํนวนหุ้น 588,000 หุ้น โดยมีทุนจดทะเบียน 120,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั 1,200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 
100 บาท เพ่ือดาํเนินโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์“โซลาร์ฟาร์ม” โครงการน้ีมี PPA แลว้ 
เลขท่ี PVF2-PEA-051/855 เม่ือ 31 ส.ค. 59 โดย บริษัท บลูโซลาร์ฟาร์ม 3 จาํกัด ได้รับแต่งตั้ งเป็นผูส้นับสนุน
โครงการจากสหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกคา้ ธ.ก.ส. สมุทรสาคร จาํกดั เขา้ทาํสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบัการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในปริมาณรับซ้ือพลงังานไฟฟ้าสูงสุด 5.0 เมกะวตัต ์มีระยะเวลา 25 ปี นบัจากวนักาํหนดจ่ายไฟฟ้า
เขา้ระบบเชิงพาณิชย  ์(SCOD) คือวนัท่ี 30 ธันวาคม 2559 ปัจจุบันได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงานจาก
อุตสาหกรรมจงัหวดั แลว้เม่ือ 13 ต.ค. 59 ตามหนังสือท่ี สค.0033(3)/11695 และไดจ้าํหน่ายไฟฟ้าเขา้สู่ระบบเชิง
พาณิชยใ์ห้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแลว้ เม่ือ 28 ธ.ค.59 โดยก่อนรับรู้รายได ้ไดผ้า่นการตรวจวดัคุณภาพไฟฟ้า และ
สามารถรับรู้รายไดจ้ากการจาํหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชยต์ั้งแต่วนัท่ี 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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   ภาพถ่ายจากโครงการไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์
 

 
     

            
 

2.1.2.4 โครงการพลังงานทดแทนจากเช้ือเพลิงขยะ  -  บริษทัยอ่ยของบริษทัคือ บริษทั ชยัวฒันา กรีน จาํกดัไดเ้ขา้
ร่วมลงทุนกบับริษทั แซดดบับลิว เพาเวอร์ คือ บริษทั เวสท์ แมนเนจเมน้ท์ 1 จาํกดั เพ่ือประกอบธุรกิจคดัแยกและ
จดัการขยะเพ่ือเป็นเช้ือเพลิงจาํหน่ายให้กบัโรงไฟฟ้า รวมทั้งการลงทุนในบริษทัประกอบธุรกิจผลิตพลงังานไฟฟ้า
จากเช้ือเพลิงขยะ โดยการเขา้ลงทุนดงักล่าวผา่นการอนุมติัจากท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ เม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2558 
ซ่ึงปัจจุบนัโครงการอยูร่ะหวา่งการรอกฎกระทรวง เน่ืองจากเดิมโครงการดาํเนินการภายใต ้พรบ. การใหเ้อกชนร่วม
ลงทุนในกิจการของรัฐ และต่อมา นโยบายของภาครัฐเปล่ียน ให้ดาํเนินการโครงการภายใต ้พ.ร.บ.รักษาความ
สะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง ฉบบัที 2 พ.ศ.2560 ทาํให้กระบวนการในการไดม้าซึงสัญญา
กาํจดัขยะ ตอ้ง เร่ิมใหม่ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. ท่ีมีผลบงัคบัใชเ้ม่ือตน้ปี 2560 โดยบริษทัอยูร่ะหว่างการรอขั้นตอน
และกระบวนการทั้งหมดวา่ จะเร่ิมขั้นตอนใด ซึงจาํเป็นตอ้งรอกฎกระทรวงตามพระราชบญัญติัรักษาความสะอาด
และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง พ.ศ.2535 ซึงจะดาํเนินการแกไ้ขตามพระราชบญัญติัขา้งตน้น้ีประกาศ
ออกมาให้แน่ชดั เพ่ือให้สอดคลอ้งกบักฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง และต่อมาไดมี้ประกาศจากคณะกรรมการกาํกบักิจการ
พลงังาน เร่ืองการจดัหาไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) (ฉบับท่ี2) พ.ศ. 
2560 เม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2560 โดยมีกรอบระยะเวลาการดาํเนินงาน ดงัน้ี 
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ขั้นตอนท่ี กาํหนดระยะเวลา กิจกรรม 
1. 15 - 24 พฤศจิกายน 2560 การไฟฟ้าฝ่ายจาํหน่ายเปิดรับตรวจสอบจุดเช่ือมโยงโครงข่ายระบบไฟฟ้า 
2. 28 พฤศจิกายน 2560 การซกัซอ้มความเขา้ใจในการยืน่คาํร้องและขอ้เสนอขอขายไฟฟ้า 
3. 1 ธนัวาคม 2560 - 30 มีนาคม 2561 การยืน่คาํร้องและขอ้เสนอขอขายไฟฟ้า โดยผูร่้วมลงทุนโครงการ 
4. ภายใน 30 เมษายน 2561 ประกาศรายช่ือผูท่ี้ผา่นการพิจารณาตามความพร้อม 
5. ภายในวนัท่ี 3 กนัยายน 2561 ลงนามในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า 

  โดยเจา้ของโครงการคือ องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั เทศบาล องคก์ารบริหารส่วนตาํบล กรุงเทพมหานครเมืองพทัยา และ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจดัตั้งข้ึน ซ่ึงไดรั้บการพิจารณาใหเ้ป็นเจา้ของโครงการตามประกาศน้ี 
 ผูร่้วมลงทุนโครงการคือ นิติบุคคลประเภทบริษทัจาํกดั หรือ บริษทัมหาชนจาํกดั ซ่ึงไดรั้บความเห็นชอบให้ร่วมลงทุนใน
กิจการของรัฐ หรือ ตามกฎหมายอ่ืนท่ีกระทรวงมหาดไทยกาํหนด 
 “ ทั้งนี้ พืน้ที่โครงการของบริษัทที่จะลงทุนไม่ได้อยู่ในที่ตั้งที่มีความพร้อมและสามารถดําเนินโครงการในระยะนี้ได้ แต่
พื้นที่ของบริษัทอยู่ในที่ตั้งที่มีศักยภาพและอยู่ระหว่างการพิจารณาโครงการซ่ึงกําลังอยู่ในกระบวนการจัดหาจุดเช่ือมโยง
โครงข่ายระบบไฟฟ้า ในระยะต่อไป ”    และรอหนังสือจากทางคณะกรรมการกิจการพลงังาน หรือ กรมส่งเสริมการปกครอง
ทอ้งถ่ินต่อไป 

  อยา่งไรกต็าม พ้ืนท่ีตั้งโครงการของบริษทัท่ีใชด้าํเนินการโครงการผลิตไฟฟ้าจากเช้ือเพลิงขยะได ้มีการเตรียมความพร้อม
เป็นการล่วงหนา้ และผ่านการทาํประชาคมในพื้นท่ีแลว้ หากคณะกรรมการกิจการพลงังานประเทศเปิดรับตรวจสอบจุดเช่ือม
โยงโครงข่ายไฟฟ้า บริษทักจ็ะสามารถยืน่คาํร้องไดท้นัที ในขณะเดียวกนัเจา้ของโครงการตามท่ีกล่าวขา้งตน้ อยูใ่นระหวา่งการ
ปรับปรุงรายละเอียดขอบเขตงาน (TOR) โครงการบริหารจดัการและการกาํจดัขยะมูลฝอยชุมชนลงทุนโดยเอกชนอยู ่หากแลว้
เสร็จและประกาศประมูลเม่ือใดบริษทักจ็ะสามารถยืน่ขอ้เสนอไดต้ามประกาศทนัทีเช่นกนั 

2.1.2.5  โครงการลงทุนใน บริษัท รักษ์บ้านเรา จํากดั (ธุรกจิคดัแยกขยะและผลติไฟฟ้าจากขยะ)   
บริษทัยอ่ย ของบริษทั คือ บจก.ชยัวฒันา กรีน ไดเ้ขา้ร่วมลงทุนกบั บริษทั รักษบ์า้นเรา จาํกดั เพ่ือดาํเนินธุรกิจคดัแยก

ขยะ และผลิตไฟฟ้าจากขยะ ตั้งอยูใ่นตาํบลท่าโขลง อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ปัจจุบนัประกอบการอยูบ่นพ้ืนท่ี 42 ไร่  
ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียน 176 ลา้นบาท ประกอบธุรกิจคดัแยกขยะแบบบูรณาการ และผลิตกระแสไฟฟ้าจากขยะตั้งแต่ปี 2552 
โดยไดท้าํสัญญาดาํเนินการกบั เทศบาลเมืองท่าโขลง คดัแยกขยะ 3 ประเภท คือ ถุงพลาสติก แกว้โลหะ และประเภทเศษอาหาร 
ซ่ึงจะนาํไปหมกัตามกระบวนการใหเ้กิดแก๊สมีเทนท่ีผลิตได ้ส่งไปยงัเคร่ืองผลิตกระแสไฟฟ้าท่ีผลิตไดว้นัละ 1 เมกะวตัต ์ขายให้
ภาคเอกชน ภายในเขตอุตสาหกรรมนวนคร ปัจจุบนั เทศบาลเมืองท่าโขลง มีขยะท่ีตอ้งจดัเก็บและส่งให้โรงคดัแยกขยะวนัละ
ประมาณ 150 ตนั โดยบริษทั รักษบ์า้นเรา จาํกดั กส็ามารถคดัแยกไดว้นัละ 150 ตนั เช่นกนั  

ในช่วงปลายปี 2560 มีการลงทุนปรับปรุงระบบในการคดัแยกขยะเพ่ิมอีกหน่ึงไลน์ และจดัซ้ืออุปกรณ์ในการคดัแยก
ขยะทดแทนอุปกรณ์ชุดเก่า ในมูลค่าการลงทุนประมาณ 10 ลา้นบาท และปรับปรุงบ่อหมกัขยะเพ่ือให้เกิดแก๊สมีเทน จาํนวน 6 
บ่อ ในวงเงินประมาณ  2 ล้านบาท ซ่ึงดําเนินการเรียบร้อยแล้ว ทําให้บริษัทฯ มีความสามารถในการสร้างรายได้ และ
ความสามารถในการกาํไรเพ่ิมข้ึน นอกจากน้ีบริษทัฯ ไดมี้การตดัจ่ายทรัพยสิ์นท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดอ้อกไปเป็นค่าใชจ่้ายในปี 
2560 ทาํใหก้าํไรในปี 2560 ลดลงกวา่ปี 2559 แต่เป็นการลดภาระค่าใชจ่้ายในปีต่อ ๆ ไป  

โดยกลยทุธ์และเป้าหมายของบริษทัในการลงทุนในธุรกิจกลุ่มพลงังานทดแทนของบริษทั บริษทัคาดการณ์ว่าการเขา้สู่ธุรกิจ
พลงังานเป็นการลงทุนในกลุ่มธุรกิจพลงังานท่ีมีการเติบโตอยา่งต่อเน่ืองและมัน่คงซ่ึงจะเป็นการสร้างราย ไดท่ี้มีเสถียรภาพแบบต่อเน่ือง
ใหก้บับริษทัและช่วยกระจายความเส่ียงจากธุรกิจอุตสาหกรรมฟอกหนงัซ่ึงเป็นธุรกิจหลกัในปัจจุบนัท่ีมุ่งเนน้การผลิตผลิตภณัฑเ์บาะหนงั
และช้ินส่วนหนังสาหรับรถยนต์ ทาํให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและผลตอบแทนให้แก่บริษทัในระยะยาวได้ และถือได้ว่าการลงทุน
ดงักล่าวจะสามารถสร้างผลการดาํเนินงานท่ีดี ทาํใหร้ายได ้กาํไร และสร้างกระแสเงินสดรับท่ีแน่นอนใหก้บับริษทัไดใ้นอนาคต 
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 2.2  การตลาดและภาวะการณ์แข่งขัน 

ก) นโยบายและลกัษณะการตลาดของผลติภัณฑ์และบริการทีสํ่าคญั 
 ธุรกิจหลกัของบริษทัประกอบดว้ย 2 กลุ่มธุรกิจคือ กลุ่มผลิตภณัฑห์นงัและกลุ่มพลงังาน 

กลุ่มผลิตภณัฑห์นงัมี 4 สายผลิตภณัฑข์องบริษทั มีกลยทุธ์ในการแข่งขนัท่ีสาํคญั คือ เนน้ความมีคุณภาพของสินคา้ ดว้ยราคาท่ี
เหมาะสม การส่งมอบสินคา้ตรงเวลา และมีการออกแบบผลิตภณัฑ์ท่ีตรงกบัความตอ้งการของตลาด รวมถึงการรับประกนั
สินคา้ตามระยะเวลาท่ีกาํหนด โดยกลุ่มลูกคา้เป้าหมายของผลิตภณัฑ์หนังสัตวฟ์อก คือกลุ่มอุตสาหกรรมปลายนํ้ า ท่ีนาํสินคา้
จากบริษัทไปเป็น  Manufactured materials and Parts, ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์หนัง ได้แก่ กลุ่มผูน้ําเข้าโดยตรง 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 
 สาํหรับกลุ่มธุรกิจพลงังานมี 2 ผลิตภณัฑ ์ คือ ส่งออกช้ินไมส้ับ ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน  
ซ่ึงการผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนเป็นการขายไฟฟ้าใหแ้ก่การไฟฟ้าเท่านั้น   ส่วนการส่งออกช้ินไมส้ับ
ในปี 2559 มีการส่งออก 100% ไปยงักลุ่มประเทศญ่ีปุ่นและจีน 

การจําหน่ายและช่องทางการจําหน่าย 
บริษทัจาํหน่ายสินคา้ใหแ้ก่ลกูคา้โดยผา่นพนกังานขายของบริษทัเป็นหลกั ยกเวน้ในส่วนของผลิตภณัฑเ์บาะหนงั

รถยนตท่ี์มีการขายผา่นตวัแทนขายประมาณร้อยละ 90 ส่วนท่ีเหลือเป็นการขายผา่นทางพนกังานขายของบริษทั ทั้งน้ีผลิตภณัฑ์
ของบริษทัจะมีพนกังานขายและฝ่ายการตลาดของแต่ละผลิตภณัฑเ์พ่ือใหเ้กิดความคล่องตวัและสามารถเขา้ถึงความตอ้งการของ
กลุ่มลกูคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี  โดยสินคา้ของบริษทัมีทั้งท่ีขายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ ทั้งในแถบประเทศ เอเชีย และยโุรป 

โดยสินคา้ของบริษทัทั้ง 4 ประเภท     มีช่องทางการจาํหน่ายและกลุ่มลกูคา้ท่ีแตกต่างกนัตามประเภทสินคา้  
1. กลุ่มลูกค้าหลกัผลติภัณฑ์หนังสัตว์ฟอก ไดแ้ก่ บริษทัผูผ้ลิต ผลิตภณัฑเ์คร่ืองหนงั เช่น เส้ือ รองเทา้ เฟอร์นิเจอร์ ทั้งในและ
ต่างประเทศ โดยมีสัดส่วนการส่งออกประมาณร้อยละ 20 
2. กลุ่มลูกค้าหลกัผลติภัณฑ์ของเล่นสัตว์เลีย้ง ไดแ้ก่ บริษทัผูน้าํเขา้จากต่างประเทศ และผูค้า้ส่งในประเทศเป็นผูรั้บการจาํหน่าย
ไปยงัลกูคา้ปลีก โดยเราไม่ตอ้งรับผดิชอบเร่ืองการขายแบบกระจายลกูคา้ปลีก อีกทั้งไม่ตอ้งสร้างทีมการตลาดคา้ปลีกเอง และ
ไม่ตอ้งแบกภาระรับผดิชอบเร่ืองการเกบ็รักษาสินคา้ โดยสินคา้ประเภทน้ี บริษทัจะส่งออกเป็นหลกั โดยกลุ่มลกูคา้ท่ีสาํคญั
ไดแ้ก่ ประเทศในแถบอเมริกา, ยโุรป และ ญ่ีปุ่น โดยเป็นการจาํหน่ายใหก้บัลกูคา้ต่างประเทศเกือบทั้งหมดประมาณร้อยละ 90 
3. กลุ่มลูกค้าหลักผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์หนัง ไดแ้ก่ บริษทัผูน้าํเขา้เฟอร์นิเจอร์ของต่างประเทศ โดยมีสัดส่วนส่งออกประมาณ
ร้อยละ 4 
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4.  กลุ่มลูกค้าหลกัผลติภัณฑ์เบาะหนังและช้ินส่วนหนังสําหรับรถยนต์  ไดแ้ก่ บริษทัผูผ้ลิตเบาะหนงัรถยนต ์(First Tier) 
ใหก้บับริษทัผูผ้ลิตรถยนตต่์างๆ ทั้งของญ่ีปุ่น สหรัฐอเมริกา เช่น โตโยตา้ มิตซูบิชิ ซูซูกิ  อีซูซุ  จีเอม็ เป็นตน้ และ
บริษทัผูผ้ลิตรถยนตโ์ดยตรง เช่น ฮอนดา้ ซ่ึงมีการกระจายฐานการผลิตไปยงัประเทศต่างๆ โดยมีสัดส่วนการส่งออก
ประมาณร้อยละ 7  และยีห่อ้รถยนตห์ลกัท่ีบริษทัผลิตสินคา้ใหท้ั้งทางตรงและทางออ้ม ไดแ้ก่ โตโยตา้ ฮอนดา้ และอิซูซุ ซ่ึง
คิดเป็นยอดรวมมากกวา่ร้อยละ 90 ของยอดผลิตเบาะหนงัรถยนตร์วม 

 
สภาพการแข่งขันโดยรวมภายในอุตสาหกรรม 
 

               แนวโน้มและภาวะอุตสาหกรรม 
 เน่ืองจากในปัจจุบนัสินคา้ของบริษทัแบ่งเป็น 2 กลุ่มธุรกิจ  ซ่ึงภายใตแ้ต่ละธุรกิจจะมีผลิตภณัฑ์ท่ีแตกต่างกนัไป  ซ่ึง
แต่ละผลิตภัณฑ์มีความแตกต่างในตัวสินคา้ค่อนขา้งสูง และสามารถแบ่งสัดส่วนของรายได้ตามประเภทสินคา้ได้เป็น 5 
ผลิตภณัฑ ์ซ่ึงจะเห็นไดว้า่ในปี 2560 รายไดข้องบริษทัท่ีมาจากสินคา้แต่ละผลิตภณัฑ ์ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑห์นงัสัตวฟ์อก  ผลิตภณัฑ์
ของเล่นสัตวเ์ล้ียง  ผลิตภณัฑ์เฟอร์นิเจอร์หนัง และผลิตภณัฑ์เบาะหนังและช้ินส่วนหนังสําหรับรถยนต์ และกลุ่มพลงังาน
(ส่งออกช้ินไม้สับ) มีสัดส่วนต่อรายได้คิดเป็นร้อยละ 11, 5, 3, 77  และ 4  ของรายได้จากการขายและบริการของบริษัท
ตามลาํดบั ซ่ึงสินคา้ท่ีสร้างรายไดใ้ห้กบับริษทัทั้ง 5 ผลิตภณัฑ ์อยูใ่นอุตสาหกรรมท่ีแตกต่างกนั ดงันั้นในการวิเคราะห์แนวโนม้
และภาวะอุตสาหกรรมจึงมีความจาํเป็นตอ้งแยกการวิเคราะห์ออกเป็น 5  อุตสาหกรรม ไดแ้ก่ 
 

1.  อุตสาหกรรมผลติภัณฑ์หนังสัตว์ฟอก 
เน่ืองจากหนงัสัตวฟ์อกถือเป็นวตัถุดิบสาํคญัท่ีนาํไปใชผ้ลิตสินคา้เคร่ืองหนงัต่างๆ เช่น เขม็ขดัรองเทา้ กระเป๋า ทาํ

ให้อุตสาหกรรมหนงัสัตวฟ์อกมีความสัมพนัธ์กบัอุตสาหกรรมเคร่ืองหนงัเป็นอยา่งมาก ซ่ึงในอดีตท่ีผา่นมาอุตสาหกรรมเคร่ือง
หนงันบัไดว้า่เป็นอุตสาหกรรมท่ีมีความสาํคญักบัประเทศไทย แต่ในปัจจุบนัอุตสาหกรรมการส่งออกหนงัและเคร่ืองหนงัของ
ไทยตอ้งเผชิญการแข่งขนัท่ีรุนแรงในตลาดโลก โดยเฉพาะผูผ้ลิตจากประเทศจีนซ่ึงมีตน้ทุนการผลิตท่ีตํ่ากว่า ประกอบกบั 
ผูผ้ลิตในประเทศประสบปัญหา ในการผลิตหนงัสัตวฟ์อกไดแ้ก่ปริมาณวตัถุดิบในประเทศไม่เพียงพอทาํใหต้อ้งมีการนาํเขา้จาก
ต่างประเทศ คุณภาพไม่สมํ่าเสมอและตํ่ากวา่มาตรฐานท่ีต่างประเทศตอ้งการ ทาํให้ปริมาณการส่งออกหนงัและเคร่ืองหนงัของ
ไทยชะลอตัวลง   โดยปกติทั่ วไปหนั งสั ตว์ ท่ี ใช้ใน อุตสาหกรรมหนั งและเค ร่ืองหนั ง  จําแนกตามลักษณะได ้ 
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) 

(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  
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                   ในอดีตท่ีผา่นมา ตลาดส่งออกท่ีสาํคญัของผูผ้ลิตไดแ้ก่ สหรัฐอเมริกา  ยโุรป   ญ่ีปุ่น ตะวนัออกกลาง จีนและอินโด
จีนทั้งน้ีอุตสาหกรรมฟอกหนงัเป็นอุตสาหกรรมท่ีตอ้งอาศยัความรู้ความชาํนาญและประสบการณ์ ท่ีสูง  เพ่ือใหไ้ดห้นงัสัตวท่ี์
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   

 ปริมาณการผลิตรถยนตข์องประเทศไทยในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2556 (ม.ค.-พ.ย.) ขยายตวัร้อยละ 4.09 
เม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีท่ีผา่นมา เน่ืองจากปริมาณการส่งออกขยายตวัไปประเทศแถบโอเชียเนีย ตะวนัออกกลาง 
แอฟริกา ยโุรป อเมริกากลางและอเมริกาใต ้โดยการส่งออกเพิ่มข้ึนร้อยละ 10.13 แต่การจาํหน่ายในประเทศลดลงร้อยละ 5.36 
ซ่ึงในปี 2556 ตั้ งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม ประเทศไทยผลิต ผลิตรถยนต์ได้ทั้ งหมดจาํนวน 2,457,057 คัน เม่ือ
เปรียบเทียบกบัในปี 2555 ท่ีผลิตไดจ้าํนวน 2,453,717 คนั หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.14  

 ปริมาณการจาํหน่ายรถยนตข์องประเทศไทยในปี 2556 มีการจาํหน่ายรถยนตร์วมทั้งหมด จาํนวน 1,330,672 
คนั เม่ือเทียบกบัในปี 2555 ท่ีมียอดจาํหน่ายรถยนตร์วม 1,436,335 คนั หรือลดลงร้อยละ 7.94 โดยสาเหตุท่ีปริมาณการจาํหน่าย
รถยนตล์ดลงจากปีก่อนหนา้ เน่ืองจากการลดลงของการส่งมอบรถยนตค์นัแรก ตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคมของปี 2556 ประกอบ
กบัช่วงปลายปีท่ีผา่นมา มีการลดการผลิตของรถยนตห์ลายรุ่น เพ่ือการแนะนาํรุ่นใหม่ในปีหนา้ 
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 ปริมาณการส่งออกรถยนตข์องประเทศในปี 2556 มีปริมาณการส่งออกจาํนวน 754,255  คนั เพ่ิมข้ึนจากปี 
2555 ท่ีมีปริมาณการส่งออกรถยนตจ์าํนวน 709,816 คนั หรือเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 6.26 ทั้งน้ีในเดือนมกราคม 2557 มียอดส่งออก
รถยนตจ์าํนวน 56,008 คนั เพ่ือข้ึนเลก็นอ้ยจากเดือนมกราคม 2556 ท่ีมียอดส่งออกเท่ากบั 55,924 คนั  

 อุตสาหรรมยานยนตไ์ทยในปี 2556 ตอ้งเผชิญกบัความผนัผวนอยา่งมาก ทั้งจากผลกระทบโครงการรถคนั
แรก เศรษฐกิจชะลอตวั และปัญหาทางการเมือง ทาํให้เกิดสภาวะยอดขายคร่ึงปีแรกกบัช่วงคร่ึงปีหลงัมีความผนัผวนอยา่งมาก  
แต่อยา่งไรกต็าม ภาพรวมการส่งออกของปี 2556 ยงัเพ่ิมข้ึนจากปีก่อนหนา้ 
  ทั้งน้ีแนวโนม้อุตสาหกรรมยานยนตปี์ 2558 การผลิตจะมีการขยายตวัเม่ือเปรียบเทียบกบัปีท่ีผา่นมา โดยคาด
ว่าจะมีการผลิตรถยนต์ประมาณ 2,500,000 คนั แบ่งเป็นการจาํหน่ายรถยนต์ในประเทศประมาณ 1,000,000 คนั และส่งออก
รถยนตป์ระมาณ 1,500,000 คนั 

 บริษทัฯ ไดด้าํเนินการก่อสร้างโรงงานร่วมทุนแห่งใหม่ในประเทศกมัพชูาเม่ือ 15 กรกฎาคม 2558 โดย 
โรงงานแห่งน้ีเป็นโรงงานตดัเยบ็เบาะรถยนต ์มูลค่า 250 ลา้นบาทตั้งอยูใ่นเขตเศรษฐกิจพิเศษปอยเปต นิคมอุตสาหกรรม Sanco 
SEZ ซ่ึงบริษทัถือหุน้ในสัดส่วน 25% ร่วมกบั บริษทั เอน็เอชเค สปริง จาํกดั (ประเทศไทย) โดยบริษทัตั้งเป้าท่ีจะขยายกาํลงัการ
ผลิตใหสู้งกวา่ 1 ลา้นคนัต่อปีภายใน 2562 
  โรงงานเบาะรถยนต์แห่งน้ีตั้ งอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษปอยเปต ห่างจากชายแดนไทย-กัมพูชา เพียง 6 
กิโลเมตรเท่านั้น ทาํใหส้ะดวกมากในการส่งกลบัเขา้มาในประเทศไทย และเหมาะท่ีจะส่งออกไปยงัต่างประเทศอีกดว้ย ซ่ึงเรามี
แผนท่ีจะพฒันากาํลงัการผลิตร่วมกบัพนัธมิตรรายอ่ืนอยา่งต่อเน่ืองหลงัจากเดินเคร่ืองจริงกลางปี 59  โดยตั้งเป้าไวท่ี้ 1 ลา้นคนั
ต่อปี 

   
            ภาวะการณ์แข่งขัน 

 เน่ืองจากในปัจจุบนั ตลาดแรงงานในประเทศจีนและเวยีดนามมีอตัราค่าจา้งท่ีถูกกวา่ในประเทศไทยส่งผลใหสิ้นคา้
ราคาถูกจากประเทศดงักล่าวไดเ้ขา้มาแข่งขนัในตลาดโลกเพิ่มมากข้ึนในหลายอุตสาหกรรม และธุรกิจฟอกหนงัก็เป็นอีกหน่ึง
ธุรกิจท่ีไดรั้บผลกระทบจากสินคา้ราคาถกูจากประเทศจีนเช่นกนั 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
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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 

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 

 
        ศักยภาพการแข่งขัน 

เน่ืองจากบริษทัเป็นผูผ้ลิตและประกอบธุรกิจฟอกหนังมาเป็นเวลานานกว่า 39 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 
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2.3  การจัดหาผลติภัณฑ์ 

 นโยบายการผลติ 
      -  เลือกใชว้ตัถุดิบท่ีสามารถจดัหาไดใ้นกลุ่มประเทศเอเชีย และประเทศใกลเ้คียง เช่น ออสเตรเลีย 
      -  ลดความสูญเสีย เพ่ิมประสิทธิผลการผลิต เพ่ือส่งมอบสินคา้คุณภาพและตรงเวลาใหก้บัลกูคา้ 
 กาํลงัการผลติ 

     -  ผลิตภณัฑห์นงัสัตวฟ์อก    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  : วตัถุดิบท่ีสําคัญต่อการผลิต  คือ หนังโค-กระบือและเคมีภัณฑ์ โดยมีแหล่งท่ีมาทั้ งในและ
ต่างประเทศซ่ึงไม่มีปัญหาในการจดัหาวตัถุดิบ   โดยวตัถุดิบหนงัมีปัจจยัท่ีสาํคญั คือ ราคา และแหล่งวตัถุดิบท่ีน่าเช่ือถือทั้ง
ในดา้นของคุณภาพและนํ้ าหนัก  จาํนวนผูจ้าํหน่ายวตัถุดิบนั้นมีอยู่มากมายทัว่โลก โดยวตัถุดิบหนังส่วนใหญ่จะซ้ือกบั
ผูผ้ลิตหนงัเคม็ท่ีมีโรงงานฆ่าสัตวเ์อง หรือโรงงานท่ีซ้ือหนงัดิบมาหมกัเกลือ หรือดองเกลือเอง  ซ่ึงมีอยูป่ระมาณ 12-15 ราย 
ในส่วนของเคมีภณัฑมี์อยูป่ระมาณ 15-20 ราย 
สาขาของเล่นสัตวเ์ล้ียง  : วตัถุดิบท่ีสําคัญต่อการผลิต กาวววั และ กาวควายท่ีนําเขา้จากต่างประเทศ และในประเทศ 
รวมทั้งการแปรรูปวตัถุดิบหนงัหมูท่ีนาํมาประยกุตใ์ชแ้ทน (ตวั, ไส้, เปลือก, บด) ใหไ้ดค้รบทุกกระบวนการ 

 สัดส่วนการซ้ือวตัถุดบิ 
สาขาฟอกหนัง 

      หนงัโค  : นาํเขา้ 90% จากออสเตรเลีย, อเมริกา, ชิลี, อาเยนติน่า, เวยีดนาม  
   : ในประเทศ 10%  
      หนงักระบือ   : นาํเขา้  - %      

: ในประเทศ  - %  
      เคมีภณัฑ ์  : นาํเขา้ 90% จากสิงคโปร์, จีน, อินเดีย, เซาทแ์อฟริกา, อิตาล่ี 
    ในประเทศ 10% 
 สาขาของเล่นสัตว์เลีย้ง 
      สัดส่วนการซ้ือวตัถุดิบ จากโรงฟอกหนงัของบริษทัฯ เอง  
 สัญญาซ้ือ – ขาย 

หนงัโค-กระบือ : เป็นสัญญาท่ีไม่มีการผกูมดัอายขุองสัญญา จองปริมาณไดแ้ต่ไม่ยนืราคา ราคาตาม 
สภาวะเศรษฐกิจโลก  แต่จะระบุเร่ืองคุณภาพของเกรดสินคา้, ขนาด ปริมาณ เง่ือนไข
เวลาการส่งมอบ 

เคมีภณัฑ ์  : กาํหนดเร่ืองคุณภาพของสินคา้ และการส่งมอบ ราคาเจรจาตั้งแต่เบ้ืองตน้ และการยนื 
   ราคาของเคมีภณัฑจ์ะอยูร่ะหวา่ง 1 ปี 
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 ปัญหาการขาดแคลนวตัถุดบิ 
ท่ีผา่นมาบริษทั ไม่เคยประสบปัญหาการขาดแคลนเคมีภณัฑ์แต่อยา่งใด  แต่ในส่วนของหนงัโค-กระบือ     จะมีปัญหาบา้ง
จากความผนัผวนในเร่ืองของราคาอนัเน่ืองมาจาก  Demand/Supply  ตามฤดูกาล หรือโรคระบาดในสัตว ์เป็นตน้ สําหรับ
ของเล่นสัตวเ์ล้ียง กาวววั และกาวควายท่ีใชใ้นปัจจุบนัมีปริมาณลดลง จึงมีความจาํเป็นท่ีตอ้งนาํวตัถุดิบหนงัหมูมาแปรรูป
กระบวนการผลิตทดแทน 
 ผู้จัดจําหน่าย 
บริษทัไม่มีการซ้ือสินคา้จากผูจ้ดัจาํหน่ายรายใดเกิน 30% ของยอดซ้ือวตัถุดิบรวมทั้งน้ีโดยส่วนใหญ่จะเป็น การซ้ือเฉล่ียกนั
ไป เพ่ือรักษาผูจ้ดัจาํหน่ายไวร้ะดบัหน่ึง  และเป็นการกระจายความเส่ียงในเร่ืองการจดัหาวตัถุดิบของบริษทั  แต่ทั้งน้ีบริษทั
จะดูเร่ืองของราคา คุณภาพ และความตรงต่อเวลาในการส่งมอบดว้ย ประกอบกบัผูจ้ดัจาํหน่ายท่ีบริษทัซ้ือวตัถุดิบดว้ยนั้น จะ
มีความสัมพนัธ์อนัดีกบัผูบ้ริหารของบริษทั เน่ืองจากทาํการซ้ือขายกนัมาเป็นเวลานานทาํให้ท่ีผ่านมาในอดีตบริษทัไม่เคย
ประสบปัญหาเร่ืองขาดแคลนวตัถุดิบ  
 ความเป็นไปได้ทีจ่ะมสิีนค้าทดแทน 
ตลาดสินคา้ในปัจจุบนั  ยงัไม่มีสินคา้ตวัใดสามารถทดแทนสินคา้ท่ีเป็นหนังแทไ้ด ้ ถึงแมใ้นปัจจุบนัจะมีการพฒันาเร่ือง  
PVC SOLE  ให้เขา้มาแทนท่ี  แต่ก็ไม่สามารถทดแทนได ้ เน่ืองจากคุณสมบติัของตวัสินคา้เองท่ีมีความเป็นธรรมชาติ เช่น 
คุณภาพสวยงาม, ทนทาน, อายกุารใชง้านคงทน, ทาํความสะอาดง่าย เป็นตน้ 

 ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
ปัจจยัสาํคญัของโรงงานฟอกหนงั  คือ นํ้ าเสีย  โดยนํ้ าเสียจากกระบวนการผลิต  จะไดรั้บการบาํบดัก่อนปล่อยท้ิง  โดยผา่น
ระบบบาํบัดนํ้ าเสียกลางท่ีบริษัทตั้ งอยู่  ในท่ีน้ีคือ  เขตอุตสาหกรรมฟอกหนัง  กม.30  และกากโครเมียมท่ีได้รับจาก
กระบวนการบาํบดัจะถูกแยกออก  และนาํไปฝังกลบท่ีศูนยค์วบคุมมลพิษ   นอกจากน้ี  วตัถุดิบท่ีเหลือใช ้ ไดแ้ก่ เศษหนัง  
สามารถขายไดท้ั้งหมด อยา่งไรกต็ามปัจจุบนับริษทัไดมี้การผลิตหนงั Chrome-free เพ่ือลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
 

5.  อุตสาหกรรมธุรกจิกลุ่มพลงังาน  
 ในปีท่ีผ่านมาบริษทัสนใจในธุรกิจพลงังานทดแทนและไดท้าํการศึกษาหลายโครงการ เช่น พลงังานไฟฟ้าจากขยะ, 

พลงังานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย,์ พลงังานไฟฟ้าเช้ือเพลิงชีวมวล ฯลฯ และเห็นวา่การลงทุนในธุรกิจพลงังานมีการเติบโตอยา่ง
ต่อเน่ืองและมัน่คงเป็นการสร้างรายไดท่ี้มีเสถียรภาพแบบต่อเน่ืองช่วยกระจายความเส่ียงจากธุรกิจอุตสาหกรรมฟอกหนัง
สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมและผลตอบแทนในระยะยาว ซ่ึงถา้ศึกษาแลว้มีความเป็นไปไดก้จ็ะเดินหนา้ทาํธุรกิจน้ีเพ่ือสร้างรายได้
ใหก้บับริษทัต่อไป  
 โดยเม่ือสิงหาคม 2559 ท่ีผ่านมา บริษทัไดจ้ดัโครงสร้างและการบริหารงานของบริษทัในกลุ่มพลงังานแยกออกจาก
บริษทัชยัวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) เน่ืองจากธุรกิจดา้นพลงังานน้ีมีการบริหารงานท่ีแตกต่างไปจากธุรกิจเดิมของ
บริษทั ซ่ึงการลงทุนจะเนน้การลงทุนโดยร่วมกบัพนัธมิตรท่ีมีความชาํนาญในพลงังานทดแทนแต่ละประเภท  และลงทุนใน
บริษทัท่ีสามารถพฒันาและต่อยอดธุรกิจเพ่ือเป็นฐานการผลิตเช้ือเพลิงให้แก่บริษทัท่ีประกอบกิจการผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า
ในอนาคต   ทั้งน้ีการส่งออกช้ินไมส้ับในกลุ่มธุรกิจพลงังานในปี 2559 เป็นการเร่ิมตน้ธุรกิจในกลุ่มพลงังานโดยการร่วมกบั
พนัธมิตรท่ีมีการรับซ้ือไมย้คูาลิปตสัจากเกษตรกรโดยตรงและนาํมาผา่นการผลิตโดยปอกและขายช้ินไมส้ับให้แก่บริษทัเพ่ีอ
ส่งออกให้แก่ลูกคา้ท่ีผลิตกระดาษ ซ่ึงความตอ้งการของลูกคา้ในกลุ่มประเทศจีนและญ่ีปุ่นมีความตอ้งการช้ินไมส้ับเพ่ีอผลิต
กระดาษจาํนวนมาก  ดงันั้นราคาในการส่งออกช้ินไมส้ับจึงข้ึนอยูก่บัคุณภาพของช้ินไมส้ับและอตัราแลกเปล่ียนในช่วงเวลา
นั้น ๆ    นอกจากน้ีผลิตภณัฑพ์ลอยไดข้องช้ินไมส้ับคือเปลือกไม ้สามารถนาํมาเป็นเช้ือเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าชีวมวล
ไดต่้อไป  
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แนวโน้มและภาวะอุตสาหกรรมพลงังาน 
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 2558 2559 Q3/2560 เป้าหมาย 

ปี 2579 
พลงังานลม MW 233.90 507.04 627.82 3,002.00 
แสงอาทิตย ์ MW 1,419.58 2,446.12 2,692.26 6,000.00 

ขยะ MW 131.68 145.28 179.97 550.00 
ก๊าซชีวภาพ MW 372.51 434.86 466.77 1,280.00 

พลงังานนํ้าขนาดเลก็ MW 172.12 182.12 182.28 376.00 
ชีวมวล MW 2,726.60 2,814.70 3,074.28 5,570.00 

พลงังานนํ้าขนาดใหญ่ MW 2,906.40 2,906.40 2,906.40 2,906 
รวม MW 7,962.79 9,436.52 10,129.78 19,684.00 

ท่ีมา: กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน (ขอ้มูลล่าสุดเดือนพฤศจิกายน 2560)  

ในระยะหลงั ภาครัฐไดเ้ร่ิมหนัมาใหก้ารสนบัสนุนการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนประเภทอ่ืนๆ เพ่ิมมากข้ึน 
เพ่ือใหก้า้วไปสู่แผนท่ีไดต้ั้งเป้าหมายไว ้ วา่จะตอ้งมีสัดส่วนการใชพ้ลงังานทดแทนใหถึ้งร้อยละ 2 0  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



            

           บริษทั ชยัวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)     แบบ 56-1 
 

 
รับรองความถูกตอ้ง  :  _________________________          37 
 

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
การขบัเคล่ือนภาคกิจดา้นพลงังานเพ่ือส่งเสริมการใชง้านยานยนต ์(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 

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 
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 จะเห็นไดว้า่พลงังานทดแทน ยงัเป็นธุรกิจท่ีมีโอกาสเติบโตต่อไปได ้ซ่ึงน่าจะเป็นโอกาสทางธุรกิจของผูป้ระกอบการ 
SME ในสายงานท่ีมีความเก่ียวขอ้งเช่ือมโยงกบัพลงังานทดแทน ใหส้ามารถเติบโตไปพร้อมๆ กนัได ้ดงันั้นผูป้ระกอบการควรมี
การติดตามข่าวสารดา้นการลงทุนอยา่งใกลชิ้ด โดยเฉพาะประเด็นความคืบหนา้ของโครงการ หรือมาตรการต่างๆ ท่ีอาจส่งผล
กระทบต่อธุรกิจทั้งเชิงบวกและลบ รวมไปถึงปัญหาและอุปสรรคในการดาํเนินโครงการ เพ่ือเตรียมรับมือกบัสถานการณ์ต่างๆ 
ท่ีอาจะส่งผลต่อเน่ืองมายงัธุรกิจของตน นอกจากน้ีส่ิงท่ีขาดไม่ไดก้คื็อ การสร้างเครือข่ายพนัธมิตรทางการคา้ ท่ีจะเอ้ือให้ธุรกิจ
ของผูป้ระกอบการสามารถเขา้ไปเป็นส่วนหน่ึงของห่วงโซ่ธุรกิจพลงังานทดแทนได ้
 การใชพ้ลงังานขั้นสุดทา้ยของประเทศไทยในช่วงเกา้เดือนแรกของปี 2560 มีปริมาณ 59,619 พนัตนัเทียบเท่านํ้ามนัดิบ 
ลดลงจากช่วงเดียวกนัของปีก่อน ร้อยละ 0.1 คิดเป็นมูลค่าการใชพ้ลงังานรวมกวา่ 768,966 ลา้นบาท  
 

ตารางสัดส่วนการใชพ้ลงังานขั้นสุดทา้ยจาํแนกตามชนิดพลงังานของประเทศไทยในเดือน ม.ค. – ก.ย. 2560 
การใชพ้ลงังานขั้นสุดทา้ย  
จาํแนกตามชนิดพลงังาน 

อตัรา 
(ร้อยละ) 

1. เชิงพาณิชย ์  
- นํ้ามนัสาํเร็จรูป 50.70 
- ไฟฟ้า 20.90 
- ถ่านหิน/ลิกไนต ์   5.90 
- ก๊าซธรรมชาติ   7.20 

2. พลงังานหมุนเวยีน                9.00 
3. พลงังานหมุนเวยีนดั้งเดิม    6.30 
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
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 
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 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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3.1  ปัจจัยความเส่ียงของธุรกจิอุตสาหกรรมฟอกหนัง 

3.1.1  ความเส่ียงจากการขาดแคลนวตัถุดิบและความผนัผวนราคาวตัถุดิบ เน่ืองจากผลิตภณัฑ์ของบริษทัเป็น
ผลิตภณัฑ์ท่ีจาํเป็นตอ้งใชว้ตัถุดิบจากธรรมชาติ ไดแ้ก่ หนังโค และกระบือ มาผ่านกระบวนการผลิตต่างๆ เพ่ือให้ออกมาเป็น
สินคา้ก่ึงสาํเร็จรูป และสินคา้สาํเร็จรูป ดงันั้นบริษทัจึงอาจประสบปัญหาในเร่ืองการขาดแคลนวตัถุดิบในการผลิตได ้ซ่ึงปัญหา
ในประเด็นน้ี ทางบริษทักไ็ดต้ระหนกั และมีการกาํหนดนโยบาย และมาตรการในการป้องกนัเอาไวเ้พ่ือป้องกนัปัญหาการขาด
แคลนวตัถุดิบ โดยการกระจายแหล่งของวตัถุดิบให้มีความหลากหลายและกระจายไปตามภูมิภาคต่างๆ เช่น เอเชีย ยุโรป 
ออสเตรเลีย อเมริกา และอเมริกาใต ้พร้อมทั้งมีการสืบเสาะหาแหล่งวตัถุดิบใหม่ๆ เพ่ิมข้ึนอยูเ่สมอ พร้อมทั้งยงัมีการทาํสัญญา
ซ้ือขายล่วงหนา้ในเร่ืองของปริมาณ คุณภาพของวตัถุดิบท่ีบริษทัตอ้งการ ทาํใหบ้ริษทัสามารถป้องกนัปัญหาในเร่ืองของวตัถุดิบ
ได ้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    ความเส่ียงจากการสูญเสียลูกคา้รายใหญ่ในประเทศและในเอเซีย เน่ืองจากโครงสร้างรายไดใ้นปัจจุบนัส่วน
ใหญ่ของบริษทัมากกว่าร้อยละ 50 มาจากธุรกิจผลิตภณัฑ์เบาะหนังสําหรับรถยนต ์ซ่ึงลูกคา้ท่ีสําคญัของธุรกิจส่วนน้ีจะไดแ้ก่ 
บริษทัผูผ้ลิตเบาะหนังรถยนต์ให้กบับริษทัผูผ้ลิตรถยนต์ และบริษทัผลิตรถยนต์ชั้นนาํของอเมริกาและญ่ีปุ่น ไดแ้ก่  Honda  
Toyota และ Isuzu ทาํให้รายไดใ้นอนาคตของบริษทัอาจประสบปัญหาได ้หากในอนาคตบริษทัสูญเสียลูกคา้รายสําคญัของ
ธุรกิจเบาะหนงัรถยนตไ์ป ซ่ึงปัญหาในส่วนน้ีบริษทัไดมี้การวางแนวทางในการป้องกนัเอาไวไ้ม่วา่จะเป็นการพยายามกระจาย
แหล่งรายไดไ้ปยงับริษทัผลิตรถยนตอ่ื์นๆ เพ่ิมมากข้ึน  การรักษาคุณภาพสินคา้ของบริษทัให้มีคุณภาพท่ีดีและสมํ่าเสมอ   การ
รักษาความสัมพนัธ์อนัดีกบัผูบ้ริหารระดบัสูงและทีมงานของบริษทัรถต่างๆ ส่งผลให้ระดบัความสาํคญัและความสัมพนัธ์ของ
บริษทักบัลกูคา้มีเพ่ิมมากข้ึนเป็นลาํดบั ซ่ึงโอกาสท่ีบริษทัจะสูญเสียลกูคา้เหล่าน้ีไปมีความเป็นไปไดย้าก 

3.1.3  ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน เน่ืองจากบริษทัมีการนาํเขา้สินคา้ต่างๆ ทั้งท่ีเป็นวตัถุดิบและสินคา้สาํเร็จรูป
จากหลายประเทศ  ซ่ึงบริษทัตอ้งชาํระค่าสินคา้เป็นเงินตราต่างประเทศ  จึงมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน  อย่างไรก็ตาม
บริษทัมีการส่งออกสินคา้และรับชาํระค่าสินคา้เป็นเงินตราต่างประเทศจาํนวนหน่ึง โดยปกติบริษทัจะเกบ็เงินตราต่างประเทศท่ี
ไดจ้ากการส่งออกไวใ้นบญัชีเงินตราต่างประเทศ (FOREIGN CURRENCY DEPOSIT หรือ FCD) ท่ีธนาคารพาณิชย ์และจะนาํ
เงินตราต่างประเทศดงักล่าวไปชาํระค่าสินคา้หรือหน้ีเงินตราต่างประเทศ    สําหรับหน้ีเงินตราต่างประเทศท่ีไม่ไดค้รอบคลุม
โดย FCD ในปัจจุบนับริษทัยงัไม่มีนโยบายท่ีจะป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนโดยการซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 
(FORWARD CONTRACT)  

3.    ปัจจัยความเส่ียง 
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3.1.4   ความเส่ียงจากการท่ีมีสินคา้ทดแทนสินคา้ของบริษทั เน่ืองจากผลิตภณัฑ์ของบริษทัเป็นสินคา้ท่ีมีสินคา้
ทดแทนท่ีใกลเ้คียง ซ่ึงในอนาคตพฤติกรรมของผูบ้ริโภคอาจจะมีการเปล่ียนแปลง โดยหันไปนิยมสินคา้ทดแทนอ่ืนๆ ท่ีไดรั้บ
การพฒันาทางเทคโนโลยีให้มีคุณสมบติัเทียบเท่าหนังแท ้เช่น หนังเทียม หรือสินคา้อ่ืนอาจทาํให้บริษทัไดรั้บผลกระทบดา้น
รายได ้แต่บริษทัเช่ือว่าในอนาคตอนัใกลน้ี้จะยงัไม่มีสินคา้ท่ีสามารถทดแทนหนังแท้ได ้ประกอบกบัปัจจุบนับริษทัผูผ้ลิต
รถยนตช์ั้นนาํต่างๆ ไดห้นัมาใหค้วามสนใจในเร่ืองส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน ทาํใหโ้อกาสท่ีบริษทัผูผ้ลิตรถยนตจ์ะหนัมาใชห้นงัเทียม
แทนหนงัสัตวแ์ทเ้ป็นไปไดน้อ้ยมาก 

 
 3.1.5  สาํหรับสาขาของเล่นสัตวเ์ล้ียง มีปัจจยัความเส่ียงในเร่ืองนวตักรรมในการผลิตสินคา้ มีช่องทางนอ้ยในการ
พฒันาร่วมกบัเทคโนโลยีส่มยัใหม่เพราะสภาพของวตัถุดิบมีแบบจาํกดั  
 
 3.1.6  ความเส่ียงในเชิงปริมาณเก่ียวกบัมูลค่าของการดอ้ยค่าของสินคา้คงเหลือและเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย โดย
บริษทัมีความเส่ียงจากค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ เน่ืองจากตอ้งอาศยัดุลยพินิจของฝ่ายบริหารค่อนขา้งมากในการ
พิจารณาจาํนวนค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือท่ีเหมาะสมสําหรับสินคา้ลา้สมยั และสินคา้ท่ีคา้งนาน โดยผูส้อบบญัชีได้
ประเมินเก่ียวกบัความเหมาะสมของสมมติฐานท่ีผูบ้ริหารใชใ้นการคาํนวณค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้โดยเขา้ร่วมสังเกตการณ์
ตรวจนับสินคา้คงเหลือประจาํปีเพ่ือระบุสินคา้ท่ีเคล่ือนไหวชา้และลา้สมยั ทดสอบรายงานสินคา้คงเหลือคา้งนาน วิเคราะห์
ปริมาณสินคา้ท่ีคงเหลือและการเคล่ือนไหวของสินคา้เพ่ือระบุสินคา้ท่ีคา้งนานหรือสินคา้ท่ีไม่มีการเคล่ือนไหว วิเคราะห์
เปรียบเทียบจาํนวนเงินสุทธิท่ีบริษทัไดรั้บจากการขายสินคา้ภายหลงัวนัท่ีในงบการเงินกบัราคาทุนของสินคา้คงเหลือ และ
พิจารณาความเหมาะสมของการตั้งค่าเผือ่การลดมูลค่าของสินคา้แลว้  
 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. 2559 วเิคราะห์ปริมาณสินคา้ท่ีคงเหลือและการเคล่ือนไหวของสินคา้เพ่ือระบุสินคา้ท่ีคา้งนานหรือสินคา้ท่ีไม่มีการ
เคล่ือนไหว วิเคราะห์เปรียบเทียบจาํนวนเงินท่ีบริษทัไดรั้บจากการขายสินคา้กบัราคาทุนของสินคา้คงเหลือโดยเก็บขอ้มูล
ยอ้นหลงั 5 ปี เพ่ือวเิคราะห์ราคาขายกบัตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนโดยเป็นรายงานท่ีจดัทาํข้ึน ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2559 เช่นเดียวกนั   
 3.1.7  ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน เน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
เน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีลูกหน้ีการคา้ เจา้หน้ีการคา้ และภาระหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนเป็นสกุลเงินต่างประเทศ  ซ่ึงโดยหลกัเป็น
สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ และสกลุเงินยโูร โดยในปี 2558 บริษทัมีขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนจาํนวน 12.34 ลา้นบาทและปี 2559 
บริษทัมีกาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนจาํนวน 6.06 ลา้นบาท ซ่ึงกาํไรขาดทุนดงักล่าวเป็นเพียงกาํไรขาดทุนทางบญัชีเท่านั้น อยา่งไร
กต็าม บริษทัมีการป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน โดยทาํสัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้กบัธนาคารแห่งหน่ึง ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 จาํนวน 1,617,930 ดอลล่าร์สหรัฐ และณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 จาํนวน 1,000,000 ดอลล่าร์สหรัฐ เพ่ือ
เป็นการป้องกนัความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนดงักล่าว 
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3.2 ปัจจัยความเส่ียงของธุรกจิพลงังานทดแทนโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล 
 
 3.2.1 บริษทัตอ้งประเมินการบริหารความเส่ียงจากปัจจยัท่ีเกิดจากภายนอก โดยเฉพาะการดาํเนินการธุรกิจภาค
พลงังานและสาธารณูปโภคพ้ืนฐานเน่ืองจากตอ้งใชเ้งินลงทุนสูง โดยควรพิจารณาปัจจยัหลกัๆ ไดแ้ก่ สภาวะเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั สภาวะอุตสาหกรรมการแข่งขนั สภาพแวดลอ้มและบรรยากาศในการลงทุนท่ีสามารถเอ้ือ
ประโยชน์ต่อการลงทุนในธุรกิจ จากการวิเคราะห์และประเมินอุปสรรคจากปัจจยัภายนอกต่อการขยายการเจริญเติบโตและ
กาํลงัผลิตท่ีอาจก่อให้เกิดความเส่ียงในดา้นกลยทุธ์ท่ีกระทบถึงภารกิจในการเพ่ิมมูลค่ากิจการตามวิสัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย 
และกลยทุธ์การดาํเนินธุรกิจของบริษทั ดงัน้ี 

- 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  ความเส่ียงจากความเพียงพอของปริมาณวตัถุดิบ  เน่ืองจากเช้ือเพลิงชีวมวลถือเป็นปัจจยัท่ีสาํคญัสาํหรับการ

ดาํเนินโครงการผลิตไฟฟ้าชีวมวล หากโรงไฟฟ้าชีวมวลไม่สามารถจดัหาเช้ือเพลิงไดอ้ยา่งเพียงพอและต่อเน่ือง โรงไฟฟ้าก็จะ
ไม่สามารถผลิตไฟฟ้าไดเ้ต็มกาํลงัการผลิต ซ่ึงจะกระทบต่อรายไดแ้ละผลตอบแทนของโครงการ ทั้ งน้ีทางบริษทัมีการทาํ
ขอ้ตกลงนอกเหนือจากการซ้ือวตัถุดิบท่ีมีอยู่แลว้นั้น บริษทัยงัมีนโยบายท่ีจะเจรจาเพ่ิมเติมกบัผูข้ายเช้ือเพลิงชีวมวลรายอ่ืน 
เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่มีปริมาณวตัถุดิบเพียงต่อการผลิตไฟฟ้า และเพ่ือลดการพ่ึงพิงจากการซ้ือวตัถุดิบจากผูข้ายเพียงเจา้เดียว 
 
 3.2.3  ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาเช้ือเพลิงชีวมวล เน่ืองจากตน้ทุนค่าเช้ือเพลิงถือเป็นตน้ทุนท่ีมีสัดส่วน
ท่ีสูงสาํหรับโรงไฟฟ้าชีวมวล ดงันั้น หากราคาเช้ือเพลิงชีวมวลการปรับตวัสูงข้ึน จะส่งผลกระทบต่อกาํไรจากการดาํเนินงานได ้
ทั้งน้ีทางบริษทัมีการเตรียมเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ีรองรับเช้ือเพลิงชีวมวลไดใ้นหลายประเภท ดงันั้น หากราคาเช้ือเพลิงชีว
มวลใดปรับตวัสูงข้ึน ก็สามารถใชป้ระเภทอ่ืนทดแทนกนัไดแ้ละไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย ทั้งน้ีผูบ้ริหารยงัมีการติดตามการ
เปล่ียนแปลงของราคาเช้ือเพลิงสมํ่าเสมอ โดยหากช่วงเวลาใดท่ีเช้ือเพลงชีวมวลหลกัท่ีตอ้งใชมี้ราคาตํ่า ก็จะซ้ือในปริมาณท่ี
เพ่ิมข้ึน และเกบ็สะสมไวใ้นท่ีเกบ็เช้ือเพลิงทั้งในร่มและกลางแจง้ ซ่ึงการดาํเนินงานดงักล่าวกจ็ะช่วยลดความเส่ียงดา้นความผนั
ผวนของราคาเช้ือเพลิงชีวมวลได ้
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 3.2.4  ความเส่ียงจากความล่าชา้ของโครงการโรงไฟฟ้า เน่ืองจากการพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลก่อนจะเร่ิม
ดาํเนินการเชิงพาณิชย ์อาจเกิดความล่าชา้อนัเน่ืองจากเหตุหลายประการ เช่น ความล่าชา้จากการวา่จา้งผูรั้บเหมาก่อสร้างแบบ
เบ็ดเสร็จ หรือปัจจยัทางธรรมชาติอนัส่งผลการทบถึงระยะเวลาดาํเนินการ และตน้ทุนท่ีเพ่ิมข้ึนกวา่ท่ีประมาณการไว ้ส่งผลให้
ผลตอบแทนท่ีไดจ้ากการลงทุนอาจจะไม่เป็นไปตามท่ีคาดไว ้โดยทางบริษทัไดด้าํเนินการเพ่ือลดความเส่ียงจากความล่าชา้ใน
ดา้นระยะเวลาการก่อสร้าง โดยไดมี้การทาํบนัทึกขอ้ตกลงซ้ือเคร่ืองจกัรพร้อมติดตั้ง และงานก่อสร้างสาํหรับโรงไฟฟ้าชีวมวล
กบัผูเ้ช่ียวชาญ โดยตกลงท่ีจะขายและรับจา้งดาํเนินการอกแบบ จดัหาวสัดุ อุปกรณ์ ก่อสร้างและติดตั้งโรงไฟฟ้าเช้ือเพลิงชีวมวล 
โดยบริษทัไดมี้การว่าจา้งบริษทัผูเ้ช่ียวชาญจากภายนอกเพ่ือบริหารโครงการและงานก่อสร้าง โดยมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการ
ควบคุม และติดตามความคืบหนา้ของโครงการ เพ่ือให้การก่อสร้างแลว้เสร็จตามกาํหนดระยะเวลาท่ีวางแผนไว ้นอกจากน้ีหาก
ความล่าชา้ในการก่อสร้างเกิดจากบริษทัผูเ้ช่ียวชาญ บริษทัสามารถเรียกร้องค่าปรับจากความล่าชา้ตามวงเงินท่ีกาํหนดได ้
 3.2.5  ความเส่ียงจากการไม่สามารถเร่ิมตน้ซ้ือขายไฟฟ้าไดต้ามท่ีระบุในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า เน่ืองจากตามสัญญา
ซ้ือขายไฟฟ้าท่ีบริษทักาํหนดกบั กฟภ. นั้น มีการกาํหนดวนัเร่ิมตน้ซ้ือขายไฟฟ้า ซ่ึงหากพิจารณาตามกรอบเวลาท่ีคาดว่าจะ
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าแลว้เสร็จนั้น อาจส่งผลให้บริษทัไม่สามารถเร่ิมตน้ขายไฟฟ้าตามท่ีกาํหนดเวลา SCOD อยา่งไรก็ตาม ตาม
สัญญาซ้ือขายไฟฟ้าระบุวา่ “หากไม่มีการเร่ิมตน้ซ้ือขายไฟฟ้าภายในระยะเวลา 12 เดือนนบัจากวนักาํหนดเร่ิมตน้ซ้ือขายไฟฟ้า 
ให้ถือว่าสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าส้ินสุดลง” ซ่ึงบริษทัมีความมั่นใจว่าโรงไฟฟ้าชีวมวลของบริษทัจะสามารถ COD ไดก่้อนวนั
สุดทา้ยตามสัญญา 
 3.2.6  ความเส่ียงจากความผนัผวนของค่าพลงังานความร้อนจากเช้ือเพลิงชีวมวล ทาํให้กระทบต่อปริมาณการผลิต
ไฟฟ้า เน่ืองจากกระบวนการผลิตไฟฟ้าจากเช้ือเพลิงชีวมวลนั้น มีการกาํหนดสมมติฐานในการคาํนวณค่าความร้อนท่ีไดจ้าก
เช้ือเพลิงชีวมวลแต่ละประเภท ดงันั้น จึงอาจเกิดความเส่ียงจากค่าความร้อนของเช้ือเพลิงชีวมวลจะไม่เป็นไปตามประมาณการ 
ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อปริมาณการผลิตกระแสไฟฟ้าไม่เป็นไปตามแผนท่ีวางไว ้อยา่งไรก็ตาม ก่อนการรับซ้ือเช้ือเพลิงชีวมวล 
บริษทัมีการกาํหนดคุณภาพของเช้ือเพลิงชีวมวล ซ่ึงถา้เช้ือเพลิงมีคุณภาพตรงตามท่ีกาํหนด จึงจะรับเช้ือเพลิงเขา้มาใช้ใน
กระบวนการผลิต นอกจากน้ี ยงัมีการก่อสร้างโรงเก็บเช้ือเพลิง เพ่ือใชเ้ก็บเช้ือเพลิงชีวมวลฤดูฝน ซ่ึงจะช่วยลดความเส่ียงจาก
ความผนัผวนของค่าพลงังานร้อนท่ีจะไดจ้ากเช้ือเพลิงชีวมวลได ้
 3.2.7 ความเส่ียงจากการไม่ไดรั้บสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 
เน่ืองจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวล เป็นโครงการท่ีมีการกาํหนดเป็นหลกัเกณฑช์ดัเจนวา่เป็นธุรกิจท่ีไดรั้บการส่งเสริมการ
ลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ซ่ึงจะไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิท่ีไดจ้ากการ 
ประกอบกิจการ กาํหนดรวม 8 ปี รวมถึงสิทธิประโยชน์ดา้นอ่ืนๆ ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีกาํหนด ดงันั้น อาจเกิดความเส่ียงไดว้า่บริษทั
ไม่สามารถดาํเนินการตามเง่ือนไขท่ีระบุ อาจจะไม่ไดรั้บสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุนจาก BOI และทาํให้ผลตอบแทน
ลดลงจากท่ีประมาณการไวไ้ด ้
 3.2.8 ความเส่ียงด้านภาพลักษณ์องค์กร โดยบริษัทมีการติดตามและตรวจสอบการบริหารความเส่ียงด้าน
ภาพลกัษณ์ขององคก์รอยา่งใกลชิ้ดสมํ่าเสมอ โดยตระหนกัดีวา่ภาพลกัษณ์ขององคก์รเป็นส่วนสาํคญัท่ีนาํมาซ่ึงความยัง่ยนืของ
ธุรกิจ บริษทัจึงมีแผนและมาตรการเชิงรุงและเชิงลึกในการป้องกันลดโอกาสในการเกิดความเส่ียงและเตรียมแผนในการ
บรรเทาผลกระทบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียให้มีผลน้อยท่ีสุด ไม่ว่าจะเป็นประเด็นของการต่อตา้นของมวลชน ผลกระทบต่อชุมชน 
สังคมและส่ิงแวดลอ้ม และประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัธรรมาภิบาลตั้งแต่ก่อนเร่ิมการพฒันา ระหว่างพฒันาและการก่อสร้าง 
ช่วงการเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยจ์นกระทั่งส้ินสุดสัญญาและอาจจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีมาตรการต่อเน่ืองหลงัส้ินสุดโครงการเพ่ือ
ป้องกนัและสร้างความมัน่ใจวา่จะไม่มีเหตุการณ์อนัไม่พึงประสงคท่ี์ส่งผลต่อภาพลกัษณ์องคก์รในเชิงลบได ้
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4.1  ลกัษณะทรัพย์สินทีสํ่าคญั 
สินทรัพยถ์าวรหลกัของบริษทัและบริษทัยอ่ย ตามงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ประกอบดว้ย 
ประเภท / ลกัษณะทรัพย์สิน ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ มูลค่า ภาระผูกพนั 

1.  ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน* เป็นเจา้ของ    607.96     ลา้นบาท  
        ติดจาํนองรวมมูลค่า   1,212.88  ลา้นบาท 

 
2.  อาคาร  และส่ิงปลกูสร้าง เป็นเจา้ของ    984.70    ลา้นบาท 
3.  เคร่ืองจกัร และอุปกรณ์ เป็นเจา้ของ    378.74    ลา้นบาท 

 
4.2  นโยบายการลงทุน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษทัมีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย คือบริษทั พลาทรัพย ์จาํกดั  บริษทั ชยัวฒันา ทริม จาํกดั
และบริษทั ชยัวฒันา กรีน จาํกดั (เดิมช่ือ บริษทั ชยัวฒันา กรีน เพาเวอร์ จาํกดั) จาํนวน 505.62 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนการถือ
หุน้ของบริษทั พลาทรัพย ์จาํกดั ร้อยละ 100.00 และ บริษทั ชยัวฒันา ทริม จาํกดั ร้อยละ 52.50 และบริษทั ชยัวฒันา กรีน จาํกดั 
ร้อยละ 100.00  ทั้งน้ีบริษทัไดแ้ต่งตั้งกรรมการของบริษทัเขา้เป็นกรรมการของบริษทัยอ่ย เพ่ือทาํหนา้ท่ีในการควบคุมและดูแล
การดาํเนินงานในบริษทัยอ่ย  

เงินลงทุนซ่ึงบนัทึกโดยวธีิราคาทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
 ลา้นบาท 

บริษทั พลาทรัพย ์จาํกดั (ราคาทุน) 80.00 
หกัค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน 23.90 
เงินลงทุนวธีิราคาทุน 56.10 

 
 ลา้นบาท 

บริษทั ชยัวฒันา ทริม จาํกดั 25.62 
หกัค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน 11.65 
เงินลงทุนวธีิราคาทุน 13.97 

 
 ลา้นบาท 

บริษทั ชยัวฒันา กรีน จาํกดั 400.00 
หกัค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน - 
เงินลงทุนวธีิราคาทุน 400.00 

                  
                ตามท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2557 เม่ือวนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2557 ของบริษทั ชยัวฒันา ทริม จาํกดั ไดมี้มติ
พิเศษใหเ้ลิกการดาํเนินงาน  ทั้งน้ี บริษทั ชยัวฒันา ทริม ไดจ้ดทะเบียนเลิกกิจการกบักระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2557 
และอยูร่ะหวา่งการชาํระบญัชี 
 
 

4.    ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 
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                 เม่ือวนัท่ี 6 กนัยายน พ.ศ 2559 บริษทัไดเ้ขา้ลงทุนโดยซ้ือหุน้จากผูถื้อหุน้เดิมในสัดส่วนร้อยละ 100 ของบริษทั ชยั
วฒันา กรีน จาํกดั เพ่ือประกอบธุรกิจลงทุนในกลุ่มพลงังานทดแทน โดยมีทุนจดทะเบียน 400,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 
40,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท และบริษทัยอ่ยดงักล่าวไดมี้การลงทุนในบริษทัยอ่ยทางออ้มเพ่ิมเติมในปี 2559 และ 2560
ดงัน้ี 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย สุทธิ  
 

  (หน่วย : บาท) 
  งบการเงนิเฉพาะบริษทั 
  ทุนชําระแล้ว สัดส่วนเงนิลงทุน เงนิลงทุนวธีิราคาทุน 

บริษัท ประเภทกจิการ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
        

บริษทัย่อยทางตรง        
บริษทั พลาทรัพย ์จาํกดั* ใหเ้ช่าอสังหาริมทรัพย ์ 150,000,000 150,000,000 100% 100% 80,000,000 150,000,000 
บริษทั ชยัวฒันา ทริม จาํกดั** ผลิตเบาะรถยนต ์ 50,000,000 50,000,000 52.50% 52.50% 25,624,925 25,624,925 
บริษทั ชยัวฒันา กรีน เพาเวอร์ จาํกดั ลงทุนในธุรกิจพลงังาน 400,000,000 400,000,000 100% 100% 399,999,981 399,999,981 

    505,624,906 575,624,906 
หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน**    (35,551,124) (53,406,389) 
   สุทธิ     470,073,782 522,218,517 

 

*บริษทัไดโ้อนกลบัค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย – บริษทั พลาทรัพย ์จาํกดั จาํนวน 17.86 ลา้นบาท ในงบการเงิน
เฉพาะบริษทัสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 

**บริษทัยอ่ยอยูร่ะหวา่งการชาํระบญัชี 
 

บริษทัมีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีถือหุ้นผา่นบริษทั ชยัวฒันา กรีน จาํกดั (เดิมช่ือ บริษทั ชยัวฒันา กรีน เพาเวอร์ จาํกดั) 
ตามรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

  (หน่วย : บาท) 
  ทุนชําระแล้ว สัดส่วนเงนิลงทุน เงนิลงทุนวธีิราคาทุน 

  31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 
บริษทั ประเภทกจิการ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

        

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  
(เดิมช่ือ บริษทั ชยัวฒันา  
  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  

(เดิมช่ือ บริษทั โคกเจริญ  
   กรีน เอน็เนอร์ยี ่จาํกดั) 

ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า 300,000,000 60,000,000 100% 100% 369,999,800 129,999,800 

บริษทั บลโูซลาร์ฟาร์ม 3 จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า 120,000,000 120,000,000 49% 49% 58,800,000 58,800,000 
   รวม     450,088,443 210,088,443 
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เงินลงทุนในบริษทั ชยัวฒันา  กรีน แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 
เม่ือวนัท่ี 19 กนัยายน พ.ศ. 2559 บริษทัย่อย คือ บริษทั ชัยวฒันา กรีน จาํกดั (เดิมช่ือ บริษทั ชัยวฒันา กรีน เพาเวอร์ 
จาํกดั)ไดจ้ดัตั้งบริษทัยอ่ยทางออ้ม คือ บริษทั ชยัวฒันา กรีน แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั เพ่ือประกอบธุรกิจให้คาํปรึกษาดา้นการ
บริหารจดัการโครงการพลงังานทดแทน  โดยมีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั 100,000 หุ้น มูลค่าหุ้น
ละ 10 บาท บริษทัยอ่ยไดล้งทุนร้อยละ 100 ในบริษทัยอ่ยทางออ้มดงักล่าว 
 
เงินลงทุนในบริษทั เวสท ์แมนเนจเมน้ท ์1 จาํกดั 
เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม พ.ศ. 2559 บริษทัยอ่ย คือ บริษทั ชยัวฒันา กรีน จาํกดั (เดิมช่ือ บริษทั ชยัวฒันา กรีน เพาเวอร์ จาํกดั) ได้
เขา้ลงทุนโดยซ้ือหุ้นจากผูถื้อหุ้นเดิมในสัดส่วนร้อยละ 75 ของบริษทั เวสท์ แมนเนจเมน้ท์ 1 จาํกดั เพ่ือประกอบธุรกิจคดั
แยกและจดัการขยะเพ่ือเป็นเช้ือเพลิงจาํหน่ายให้กับโรงไฟฟ้า โดยมีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 
100,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท  
 
เงินลงทุนในบริษทั กรีน เพาเวอร์ 1 จาํกดั 
เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม พ.ศ. 2559 บริษทัยอ่ย คือ บริษทั ชยัวฒันา กรีน จาํกดั (เดิมช่ือ บริษทั ชยัวฒันา กรีน เพาเวอร์ จาํกดั) ได้
เขา้ลงทุนโดยซ้ือหุ้นจากผูถื้อหุ้นเดิมในสัดส่วนร้อยละ 75 ของบริษทั กรีน เพาเวอร์ 1 จาํกดั (เดิมช่ือ บริษทั ชยัวฒันา กรีน 
เพาเวอร์ 1 จาํกดั) เพ่ือประกอบธุรกิจผลิตพลงังานไฟฟ้าจากเช้ือเพลิงขยะ โดยมีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้
สามญั 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 



            

           บริษทั ชยัวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)     แบบ 56-1 
 

 
รับรองความถูกตอ้ง  :  _________________________          47 
 

เงินลงทุนในบริษทั กรีน เพาเวอร์ 2 จาํกดั 
เม่ือวนัท่ี 17 สิงหาคม พ.ศ. 2559 บริษทัย่อย คือ บริษทั ชยัวฒันา กรีน จาํกดั (เดิมช่ือ บริษทั ชยัวฒันา กรีน เพาเวอร์ 
จาํกดั) ไดเ้ขา้ลงทุนโดยซ้ือหุ้นจากผูถื้อหุ้นเดิมในสัดส่วนร้อยละ 100 ของบริษทั กรีน เพาเวอร์ 2 จาํกดั (เดิมช่ือ บริษทั 
โคกเจริญ กรีน เอน็เนอร์ยี ่จาํกดั) โดยมีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 10,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท  
 
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 (เดิมช่ือ บริษทั โคกเจริญ กรีน เอน็เนอร์ยี ่จาํกดั) ไดมี้การเพ่ิม
ทุนจดทะเบียนจาํนวน 59,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่เท่ากบั 60,000,000 
บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจาํนวน 600,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท บริษทัย่อยไดล้งทุนในหุ้นสามญัเพ่ิมทุนใน
บริษทัยอ่ยดงักล่าวในสัดส่วนร้อยละ 100 ทั้งน้ี เพ่ือรักษาสัดส่วนการถือหุน้เดิมในบริษทัยอ่ยทางออ้ม 
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  
 
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 
 



            

           บริษทั ชยัวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)     แบบ 56-1 
 

 
รับรองความถูกตอ้ง  :  _________________________          48 
 

 
เงินลงทุนในบริษทั แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชัน่ จาํกดั 
เม่ือเดือนมีนาคม 2560 บริษทัยอ่ย คือ บริษทั ชยัวฒันา กรีน จาํกดั (เดิมช่ือ บริษทั ชยัวฒันา กรีน เพาเวอร์ จาํกดั) ไดเ้ขา้
ลงทุนในหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจาํนวน 175,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท รวมเป็นเงิน 17.50 ลา้นบาท ทั้งน้ีเพ่ือ
รักษาสัดส่วนการถือหุน้เดิมในบริษทัดงักล่าว 
 
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 
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5.    ข้อพพิาททางกฎหมาย 
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6.1 ข้อมูลทัว่ไปของบริษัทฯ 
 
เลขทะเบียนบริษทั  :      0107537002036 (เดิมเลขท่ี บมจ.450) 
ประกอบธุรกิจประเภท :      ฟอกหนงัโค-กระบือสาํหรับทาํผลิตภณัฑเ์บาะและช้ินส่วนยานยนต,์ 
          เฟอร์นิเจอร์ และของเล่นสัตวเ์ล้ียง 
ทุนจดทะเบียน    :      หุ้นสามญั 819,047,963 หุ้น  มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 
ทุนชาํระแลว้  :      หุ้นสามญั 619,047,963 หุ้น   มูลค่าหุน้ละ 1 บาท  
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 

 

6.    ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลสําคญัอืน่ๆ 
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ส่วนท่ี 2 
 

การจดัการและการกาํกบัดแูลกิจการ 
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ส่วนที ่2 
การจดัการและการกาํกบัดูแลกจิการ 

 

7.     ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

 
7.1 หลกัทรัพย์ของบริษัท 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ.2555 บริษทัมีทุนจดทะเบียนจาํนวน 426,942,828 ลา้นบาท เรียกชาํระแลว้ 328,417,560 
ลา้นบาท ประกอบดว้ยหุ้นสามญั จาํนวน 328,417,560 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท โดยหุ้นสามญัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย 

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

วนัท่ี  20 พฤษภาคม  2556 บริษัทจัดสรรหุ้นปันผลจํานวน  32,824,937 หุ้น  มูลค่าหุ้นละ 1 บาท  คิดเป็นมูลค่า 
32,824,937 ลา้นบาท  และดาํเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชาํระแลว้ต่อกระทรวงพาณิชย ์ มีผลทาํให้ทุนชาํระแลว้
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) จาํนวน 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
ผูใ้ช้สิทธิในการซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท  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  เน่ืองจากมี
ผูใ้ช้สิทธิในการซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท  สําหรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ  CWT-W2, CWT-ESOP2, CWT-W3 จํานวน 
7,847,844 หุน้ 
               วนัท่ี 3 กุมภาพนัธ์ 2559  จดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชาํระแลว้จาก 434,890,126 เป็น 482,919,940 บาท  เน่ืองจากมี
ผูใ้ชสิ้ทธิในการซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั สําหรับการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ CWT-W2, CWT-ESOP2  จาํนวน 48,029,814 หุ้น
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 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) 

 วนัท่ี 18 มกราคม 2560 จดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชาํระแลว้จาก 561,847,963 บาท เป็น 619,047,963 บาท เน่ืองจาก
มีผูซ้ื้อหุน้เพ่ิมทุนสาํหรับบุคคลในวงจาํกดัจาํนวน 57,200,000 หุน้ 

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

7.2  ผู้ถือหุ้น 
(ก) รายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีถือหุน้สูงสุด 10 รายแรก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560     มีดงัน้ี 

รายช่ือผู้ถือหุ้น จํานวนหุ้นทีถ่ือ ร้อยละของทุนชําระแล้ว 
1. นายวรีะพล                  ไชยธีรัตต ์ 123,349,086 19.926 
2. บริษทั ไชยดียิง่ จาํกดั  * 101,828,452 16.449 
3. นางจารุณี                     ชินวงศว์รกลุ 40,200,000 6.494 
4. UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 30,000,000 4.846 
5. นายประพนัธ์               ครรชิตาวรกลุ 19,672,692 3.178 
6. นายวทิยา                     นราธศัจรรย ์ 13,000,000 2.100 
7. นายธีรเสฏฐ ์                มโนเกษมสันต ์ 11,716,096 1.893 
8. นายพฤทธ์ิ                   นราธศัจรรย ์ 10,000,000 1.615 
9. นายสุรัช                      พฒันวงศย์นืยง 6,999,200 1.131 
10. นางสาวจารุวรรณ      ศรัณยเ์กตุ 6,500,000 1.050 
11. ผูถื้อหุน้รายอ่ืนๆ 255,782,437 41.318 

รวม 619,047,963 100.00 
 

รายช่ือผูถื้อหุน้ กลุ่มไชยธีรัตต ์ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560      มีดงัน้ี 
รายช่ือผู้ถือหุ้น จํานวนหุ้นทีถ่ือ ร้อยละของทุนชําระแล้ว 

นายวรีะพล                  ไชยธีรัตต ์ 123,349,086 19.926 
นางกิมไน ้                    ไชยธีรัตต ์ 527,500 0.085 
นางณฐวรรณ์                ไชยธีรัตต ์ 16,500 0.003 
นางสาวเสาวณี              ไชยธีรัตต ์ 9,918 0.002 
นางนารี                         ไชยธีรัตต ์ 11 0.000 

รวม 123,903,015 20.016 
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* หมายเหตุ : 
1) ดูรายละเอียดประกอบในขอ้ท่ี 13 รายการระหวา่งกนัภายใตห้วัขอ้ช่ือบุคคลและความเก่ียวโยงกนั 
   ในแต่ละบริษทั 
2) รายละเอียดบริษทั ไชยดียิง่ จาํกดั ซ่ึงถือเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ อนัดบัท่ี 2 ของบริษทั ตามรายช่ือผูถื้อหุน้  
     ณ วนัท่ี 15 มิถุนายน 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 (%) 
นาย วรีะพล         ไชยธีรัตต ์ 3,438,000 76.400 
นาง วนิดา            สิกขมาน 274,000 6.088 
นาง กิมไน ้          ไชยธีรัตต ์ 268,000 5.955 
นาง วานิพรรณ     เกษมทองศรี 180,000 4.000 
นาง ณฐวรรณ์      ไชยธีรัตต ์ 120,000 2.666 
นาง นารี              ไชยธีรัตต ์ 120,000 2.666 
นางสาว วารณี     ไชยธีรัตต ์ 100,000 2.222 

รวม 4,500,000 100.000 
(ข)  รายช่ือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ท่ีมีอิทธิพลต่อการกาํหนดนโยบายการจดัการ  หรือการดาํเนินงาน ของบริษทั
อยา่งมีนยัสาํคญั 

- ไม่มี 
7.3  การออกและเสนอขายหลกัทรัพย์ 

  ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2547 เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน พ.ศ.2547 ไดอ้นุมติัใหบ้ริษทัออกใบสาํคญัแสดง
สิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. หุน้สามญัเพ่ิมทุนจาํนวน 13,500,000 หุน้ สาํหรับการรองรับการแปลงสภาพของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือ
หุน้สามญัของบริษทัท่ีไดมี้การออกและเสนอขายใหป้ระชาชนจาํนวน 13,500,000 หน่วย 

 2. หุน้สามญัเพ่ิมทุนจาํนวน 9,000,000 หุน้ สาํหรับการรองรับการแปลงสภาพของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้
สามญัของบริษทัท่ีไดมี้การออกและเสนอขายกบัผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัซ่ึงบริษทัไดจ้ดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิใหก้บัผูถื้อหุน้
เดิมของบริษทั ในอตัราส่วน 5 หุน้สามญัต่อ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิโดยไม่คิดมูลค่า 
 ทั้ ง น้ี  ตลาดหลักท รัพย์แห่ งประเทศไทยได้รับใบสําคัญแสดงสิท ธิ ท่ี จะซ้ือหุ้นสามัญ 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 โดยใบสาํคญัแสดงสิทธิมีอาย ุ7 ปี อตัราการ
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ใชสิ้ทธิ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิสามารถซ้ือหุน้สามญัได ้1 หุน้ ในราคาใชสิ้ทธิ 6 บาทต่อหุน้ เร่ิมการใชสิ้ทธิคร้ังแรกวนัท่ี 
31 มกราคม พ.ศ. 2548 และคร้ังสุดทา้ยในวนัท่ี30 มกราคม พ.ศ. 2555 โดยสามารถใชสิ้ทธิไดใ้นวนัทาํการสุดทา้ยของเดือน 
 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 11/2553 เม่ือวนัท่ี 8 ธนัวาคม พ.ศ.2553 ไดมี้มติอนุมติักาํหนดวนัใช้
สิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิในวนัท่ี 29 ธนัวาคม พ.ศ.2553 โดยมีผูม้าใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญัจาํนวน 
1,367,000 หุน้ ในราคา 6 บาทต่อหุน้ บริษทัไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนชาํระแลว้จาก 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 ไดมี้มติอนุมติักาํหนด
วนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยตามใบสาํคญัแสดงสิทธิในวนัท่ี 30 มกราคม พ.ศ.2555 โดยมีผูม้าใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้
สามญั จาํนวน 18,416,512 หุน้ ในราคา 6 บาทต่อหุน้ บริษทัไดรั้บเงิน ค่าหุน้ จาํนวน 110,499,072 บาท โดยบริษทัไดเ้พ่ิมทุน
ชาํระแลว้ของบริษทัจากหุน้สามญัจาํนวน 47,267,000 หุน้ เป็น 65,683,512 หุน้ ในมูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 5 บาท หุน้เพ่ิมทุน
ดงักล่าวไดรั้บชาํระเตม็มูลค่าแลว้และบริษทัไดจ้ดทะเบียนการเพ่ิมทุนชาํระแลว้จาก 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 ไดอ้นุมติัใหบ้ริษทัออกใบสาํคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

  1) ออกใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัคร้ังท่ี 2 ใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทั 
(CWT-ESOP2) จาํนวน 16,420,878 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า มีรายละเอียดของใบสาํคญัแสดงสิทธิดงัน้ี 

  อตัราการใชสิ้ทธิ    : ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยสามารถซ้ือหุน้สามญัได ้1หุน้ 
  ราคาใชสิ้ทธิต่อหุน้    : 1.00 บาท ต่อหุน้ 
  ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ  : เร่ิมการใชสิ้ทธิคร้ังแรกวนัท่ี 30 ธนัวาคม พ.ศ.2556 และ 
      คร้ังสุดทา้ยในวนัทาํการสุดทา้ยของบริษทัก่อนวนัท่ีหมด อายขุอง 

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

(วนัท่ี 31 มกราคม พ.ศ.2556) 
  2) ออกใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัคร้ังท่ี 2 (CWT-W2) ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วนการถือ
หุน้ในอตัราส่วนหุน้สามญัเดิม 4 หุน้ต่อ 1 หน่วย จาํนวน 82,104,390 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ทั้งน้ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยไดรั้บใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัคร้ังท่ี 2 (CWT-W2) เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแลว้เม่ือวนัท่ี 11 กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2556 ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 38 มีรายละเอียดของ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิดงัน้ี 

  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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ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน พ.ศ.2558 ไดอ้นุมติัใหบ้ริษทัออกใบสาํคญัแสดง
สิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

  1) ออกใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัคร้ังท่ี 3  (CWT-W3) ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วนการถือ
หุน้ในอตัราส่วนหุน้สามญัเดิม 4 หุน้ต่อ 1 หน่วย จาํนวน 94,228,265 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ทั้งน้ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยไดรั้บใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัคร้ังท่ี 3 (CWT-W3) เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแลว้เม่ือวนัท่ี 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) ไดอ้อกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั
ของบริษัท คร้ังท่ี 2 (CWT-W2) ซ่ึงมีกาํหนดวนัใช้สิทธิคร้ังแรกคือ วนัท่ี 3 มกราคม 2557 โดยมีรายงานการใช้สิทธิของ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิในการซ้ือหุน้สามญัของบริษทั สาํหรับการใชสิ้ทธิ ตามรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 
 (1) รายงานการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัท่ีออกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
เดิม โดยมีจาํนวนรายท่ียืน่ขอใชสิ้ทธิ จาํนวน 1 ราย มีจาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีขอใชสิ้ทธิ จาํนวน 32,500 หน่วย หรือเป็น
หุน้สามญัท่ีไดรั้บจากการใชสิ้ทธิ จาํนวน 32,500 หุน้ ทาํใหมี้จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีคงเหลือจากการใชสิ้ทธิคร้ังน้ี 
จาํนวน 82,032,361 หน่วย 
 (2) รายงานการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัท่ีออกใหแ้ก่
กรรมการ และ พนกังานของบริษทั (CWT-ESOP2) จาํนวน 0 ราย ทาํใหมี้จาํนวนหุน้สามญัรองรับการใชสิ้ทธิคงเหลือ จาํนวน 
16,420,878 หุน้ 
 
การใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 2  วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(1) รายงานการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัท่ีออก ใหแ้ก่ 
ผูถื้อหุน้เดิม  โดยมีจาํนวนรายท่ียืน่ขอใชสิ้ทธิ จาํนวน 1 ราย มีจาํนวนใบสาํคยัแสดงสิทธิท่ีขอใชสิ้ทธิ จาํนวน 12,500 หน่วย 
หรือเป็นหุน้สามญัท่ีไดรั้บจากการใชสิ้ทธิ จาํนวน 12,500 หุน้  ทาํใหมี้จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีคงเหลือจากการใชสิ้ทธิ
คร้ังน้ี จาํนวน 82,019,861 หน่วย 

(2) รายงานการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัท่ีออกใหแ้ก่ 
กรรมการ หรือ พนกังานของบริษทั (CWT-ESOP2) จาํนวน 0 ราย  ทาํใหมี้จาํนวนหุน้สามญัรองรับการใชสิ้ทธิคงเหลือจาํนวน 
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 ธนัวาคม 2557 มีทุนจดทะเบียนทั้งส้ิน 459,784,584 ลา้นบาท ทุนชาํระแลว้ทั้งส้ิน 361,287,497.-
ลา้นบาท ประกอบดว้ยหุน้สามญัจาํนวน 361,287,497 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท โดยหุน้สามญัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย 
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สาํหรับการใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 3 คือวนัท่ี 5 มกราคม 2558  โดยมีรายงานการใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิในการซ้ือหุ้นสามญั
ของบริษทั สาํหรับการใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 3 ดงัรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 (1) รายงานการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัท่ีออกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
เดิม โดยมีจาํนวนรายท่ียืน่ขอใชสิ้ทธิ จาํนวน 29 ราย มีจาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีขอใชสิ้ทธิ จาํนวน 7,975,705 หน่วย หรือ
เป็นหุน้สามญัท่ีไดรั้บจากการใชสิ้ทธิ จาํนวน 7,975,705 หุน้ ทาํใหมี้จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีคงเหลือจากการใชสิ้ทธิคร้ัง
น้ี จาํนวน 74,044,156 หน่วย 
 (2) รายงานการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัท่ีออกใหแ้ก่
กรรมการ และ พนกังานของบริษทั (ESOP) จาํนวน 356 ราย มีจาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีใชสิ้ทธิ 7,649,857 หน่วย หรือเป็น
หุน้สามญัท่ีไดรั้บจากการใชสิ้ทธิ 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 หุน้ ราคาหุน้ละ 1 บาท เป็น 1 หน่วย : 1.178 หุน้ ราคาหุน้ละ 1 บาท  ทาํใหจ้าํนวนหุน้คงเหลือหลงัการปรับ
สิทธิเปล่ียนแปลง CWT-W2 เพ่ิมข้ึนจาก 13,179,860 หุน้ เป็น = 87,224,016 หุน้ CWT-ESOP2 เพ่ิมจาก 8,771,021 เป็น 
10,332,263 หุน้ 
 
สาํหรับการใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 4 คือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558  โดยมีรายงานการใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิในการซ้ือหุ้น
สามญัของบริษทั สาํหรับการใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 4 ดงัรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 (1) รายงานการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัท่ีออกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
เดิม โดยมีจาํนวนรายท่ียืน่ขอใชสิ้ทธิ จาํนวน 87 ราย มีจาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีขอใชสิ้ทธิ จาํนวน 29,223,775หน่วย หรือ
เป็นหุน้สามญัท่ีไดรั้บจากการใชสิ้ทธิ จาํนวน 34,425,507 หุน้ ทาํใหมี้จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีคงเหลือจากการใชสิ้ทธิคร้ัง
น้ี จาํนวน 44,820,381หน่วย และทาํใหมี้จาํนวนหุน้สามญัรองรับการใชสิ้ทธิคงเหลือจาํนวน 52,798,509 หุน้ 
 (2) รายงานการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัท่ีออกใหแ้ก่
กรรมการ และ พนกังานของบริษทั (ESOP) จาํนวน 407 ราย มีจาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีใชสิ้ทธิ 5,013,324หน่วย หรือเป็น
หุน้สามญัท่ีไดรั้บจากการใชสิ้ทธิ 5,905,537 หุน้ ทาํใหมี้จาํนวนหุน้สามญัรองรับการใชสิ้ทธิคงเหลือ จาํนวน 4,426,726 หุน้ 
 
สาํหรับการใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 5 คือวนัท่ี 30 ธันวาคม 2558  โดยมีรายงานการใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิในการซ้ือหุ้น
สามญัของบริษทั สาํหรับการใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 5 ดงัรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 (1) รายงานการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัท่ีออกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
เดิม โดยมีจาํนวนรายท่ียืน่ขอใชสิ้ทธิ จาํนวน 23 ราย มีจาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีขอใชสิ้ทธิ จาํนวน 2,221,200 หน่วย หรือ
เป็นหุน้สามญัท่ีไดรั้บจากการใชสิ้ทธิ จาํนวน 2,616,570 หุน้ ทาํใหมี้จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีคงเหลือจากการใชสิ้ทธิคร้ัง
น้ี จาํนวน 42,599,181หน่วย และทาํใหมี้จาํนวนหุน้สามญัรองรับการใชสิ้ทธิคงเหลือจาํนวน 50,181,939 หุน้ 
 (2) รายงานการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัท่ีออกใหแ้ก่
กรรมการ และ พนกังานของบริษทั (ESOP) จาํนวน 399 ราย มีจาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีใชสิ้ทธิ 3,037,446 หน่วย หรือเป็น
หุน้สามญัท่ีไดรั้บจากการใชสิ้ทธิ 3,577,937 หุน้ ทาํใหมี้จาํนวนหุน้สามญัรองรับการใชสิ้ทธิคงเหลือ จาํนวน 848,789 หุน้ 
 
สาํหรับการใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 6 คือวนัท่ี 29 มกราคม 2559  โดยมีรายงานการใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิในการซ้ือหุน้สามญั
ของบริษทั สาํหรับการใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 6 ดงัรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 (1) รายงานการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัท่ีออกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
เดิมโดยมีจาํนวนรายท่ียืน่ขอใชสิ้ทธิ จาํนวน 433 ราย มีจาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีขอใชสิ้ทธิ จาํนวน 40,775,360 หน่วย 
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หรือเป็นหุน้สามญัท่ีไดรั้บจากการใชสิ้ทธิ จาํนวน 48,029,814 หุน้ ทาํใหมี้จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีคงเหลือจากการใช้
สิทธิคร้ังน้ี จาํนวน 1,823,821หน่วย และทาํใหมี้จาํนวนหุน้สามญัรองรับการใชสิ้ทธิคงเหลือจาํนวน 2,152,125 หุน้ 
 (2) รายงานการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัท่ีออกใหแ้ก่
กรรมการ และ พนกังานของบริษทั (ESOP) จาํนวน - ราย มีจาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีใชสิ้ทธิ  - หน่วย หรือเป็นหุน้สามญั
ท่ีไดรั้บจากการใชสิ้ทธิ -  หุน้ ทาํใหมี้จาํนวนหุน้สามญัรองรับการใชสิ้ทธิคงเหลือ จาํนวน 848,789 หุน้ 
 
การใชสิ้ทธิคร้ังแรก (CWT-W3)  เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 มีรายละเอียดดงัน้ี 
  รายงานการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีออกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม โดยมีจาํนวนรายท่ียืน่ขอ
ใชสิ้ทธิจาํนวน 104 ราย มีจาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีขอใชสิ้ทธิจาํนวน 9,798,179 หน่วย หรือเป็นหุน้สามญัท่ีไดรั้บจากการ
ใชสิ้ทธิจาํนวน 9,798,179 หุน้ ทาํใหมี้จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิคงเหลือจากการใชสิ้ทธิคร้ังน้ีจาํนวน 84,386,888 หน่วย 
 
การใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 2 (CWT-W3)  เม่ือวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 มีรายละเอียดดงัน้ี 
  รายงานการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีออกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม โดยมีจาํนวนรายท่ียืน่ขอ
ใชสิ้ทธิจาํนวน 10 ราย มีจาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีขอใชสิ้ทธิจาํนวน 1,653,337 หน่วย หรือเป็นหุน้สามญัท่ีไดรั้บจากการ
ใชสิ้ทธิจาํนวน 1,653,337 หุน้ ทาํใหมี้จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิคงเหลือจากการใชสิ้ทธิคร้ังน้ีจาํนวน 82,733,551 หน่วย และ
จาํนวนหุน้สามญัรองรับการใชสิ้ทธิคงเหลือจาํนวน 82,776,749 หุน้ 

 
การใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 3 (CWT-W3) คร้ังสุดทา้ย  เม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2559 มีรายละเอียดดงัน้ี 
  รายงานการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีออกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม โดยมีจาํนวนใบสาํคญั
แสดงสิทธิท่ีขอใชสิ้ทธิจาํนวน 78,928,023 หน่วย หรือเป็นหุน้สามญัท่ีไดรั้บจากการใชสิ้ทธิจาํนวน 78,928,023 หุน้ ทาํใหมี้
จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิคงเหลือจากการใชสิ้ทธิคร้ังน้ีจาํนวน 3,805,528 หน่วย และจาํนวนหุน้สามญัรองรับการใชสิ้ทธิ
คงเหลือจาํนวน 3,848,726 หุน้ 
 
 ตามมติการประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2558 ไดมี้มติใหอ้อกและเสนอขายหุน้สามญั
เพ่ิมทุนใหแ้ก่นกัลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ( Private Placement ) ไม่เกิน 50 ราย จาํนวนไม่เกิน 450,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไว้
หุน้ละ 1 บาท โดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษทักาํหนดราคาเสนอขายใหเ้ป็นไปตามราคาตลาดในช่วงเสนอขายโดย
เสนอขายในราคาไม่ตํ่ากวา่ราคาตลาดของหุน้สามญับริษทั และบริษทัยงัไม่ไดเ้สนอขาย ต่อมาไดมี้มติในการประชุมสามญัผู ้
ถือหุน้คร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 19 เมษายน 2559 ใหเ้สนอขายอีกคร้ัง โดยสามารถเสนอขายไดจ้าํนวน 6 รายเป็นจาํนวนหุน้รวม 
57,200,000.-หุน้ ทาํใหมี้หุน้สามญัคงเหลือจากการเสนอขายคร้ังน้ีจาํนวน 392,800,000.-หุน้ 

 
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 
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 การจ่ายเงินปันผลของบริษทั ตั้งแต่ปี 2558 ถึง ปี 2560 
  

ปี 2558 2559 2560 
อตัรากาํไรสุทธิต่อหุน้ 0.07 0.20 0.22 
เงินปันผลต่อหุน้ 0.045 0.0329 - 
อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อกาํไรสุทธิ (%) - - - 
หมายเหตุ : ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 3/2561 เม่ือวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2561 มีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผล
สาํหรับผลการดาํเนินงานปี 2560 สาํหรับผลการดาํเนินงานตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2560 ถึง 31 ธนัวาคม 2560 และใหน้าํเสนอ 
ผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาต่อไป ซ่ึงมีมติใหเ้รียกประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2561 ในวนัพฤหสับดีท่ี 26 เมษายน 2561. 

 
7.5  การออกและเสนอขายหุ้นกู้ 

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

เม่ือวนัท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ. 2559 บริษัทได้ออกจาํหน่ายหุ้นกู้ ชนิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มี
หลกัประกันในมูลค่าเสนอขายรวม 200 ลา้นบาท (หุ้นกู้ 200,000 หน่วย มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท) โดยมีอตัรา
ดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 5.15 ต่อปี กาํหนดไถ่ถอนเงินตน้ทั้งจาํนวนในวนัท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
 
  เม่ือวนัท่ี  20 ตุลาคม พ.ศ. 2559 บริษัทได้ออกจําหน่ายหุ้นกู้ ชนิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มี
หลกัประกนั ในมูลค่าเสนอขายรวม 200 ลา้นบาท (หุ้นกู ้200,000 หน่วย มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท) โดยมีอตัรา
ดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 5.15 ต่อปี กาํหนดไถ่ถอนเงินตน้ทั้งจาํนวนในวนัท่ี 20 ตุลาคม พ.ศ. 2561   
 
     เม่ือวนัท่ี 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 บริษัทได้ออกจาํหน่ายหุ้นกู้ ชนิดระบุช่ือผูถื้อประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มี
หลกัประกนั ในมูลค่าเสนอขายรวม 300 ลา้นบาท (หุ้นกู ้300,000 หน่วย มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท) โดยมีอตัรา
ดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 5.15 ต่อปี กาํหนดไถ่ถอนเงินตน้ทั้งจาํนวนในวนัท่ี 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 

 
     ภายใตร้ายละเอียดของหุ้นกูท่ี้ออกมาแลว้นั้น บริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขสาํคญับางประการ เช่น การดาํรงสัดส่วน
หน้ีสินทางการเงินสุทธิต่อส่วนของผูถื้อหุน้ในอตัราส่วนไม่เกิน 3:1 เป็นตน้   
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8.1 คณะกรรมการบริษัท 
 

คณะกรรมการบริษทั ชยัวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
 

ลาํดบั รายช่ือกรรมการ ตาํแหน่ง ณ วนัท่ี  20 กมุภาพนัธ์ 2561 วนัท่ีแต่งตั้งเป็นกรรมการ 
x 

 
นายณรงคฤ์ทธ์ิ สมบติัสมภพ 
(ลาออกเม่ือ 12 ก.ค.2560) 

กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 
ดาํรงตาํแหน่ง เม่ือ 13 พ.ค.2559 ถึง 12 ก.ค.2560 

13 พ.ค.2559 

x นายธีรัตต ์ไชยธีรัตต ์
(ลาออกเม่ือ 17 พ.ย.2560) 

กรรมการ และ รองประธานกรรมการ 
ดาํรงตาํแหน่ง เม่ือ 26 มิ.ย.2560 ถึง 17 พ.ย.2560 

26 มิ.ย.2560 

x นายอนุพงศ ์สิกขมาน 
(ลาออกเม่ือ 14 พ.ย.2560) 

กรรมการ 
ดาํรงตาํแหน่ง เม่ือ 10 ก.ค.2560 ถึง 14 พ.ย.2560 

10 ก.ค.2560 

x 
 

นายวิเชียร เช้ือมีแรง 
(ลาออกเม่ือ 14 พ.ย.2560) 

กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 
ดาํรงตาํแหน่ง เม่ือ 13 ก.ค.2560 ถึง 14 พ.ย.2560 

13 ก.ค.2560 

x 
 

นางสุปริญา ภู่ไพบูลย ์
(ลาออกเม่ือ 1 ก.พ.2561) 

กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 
ดาํรงตาํแหน่ง เม่ือ 13 ก.ค.2560 ถึง 1 ก.พ.2561 

13 ก.ค.2560 

1. นายวรีะพล ไชยธีรัตต ์ กรรมการ และ ประธานกรรมการ 
(ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ เม่ือ ปี 2550 – 12 ก.ค.2560  , ดาํรง
ตาํแหน่ง ประธานกรรมการ เม่ือ  26 มิ.ย.2560  ลาออกเม่ือ 
12 ก.ค.2560 ) 

1 ก.พ. 2561 

2. 
 

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

17 พ.ย.2560 

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

14 พ.ย.2560 

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

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

14 พ.ย.2560 

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

          1 ก.พ.2561 

หมายเหตุ : คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการทีล่าออกในปี 2560 ดงันี ้
บุคคลลาํดบัท่ี 1 นายวรีะพล ไชยธีรัตต ์คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งใหเ้ขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ และ ประธานกรรมการ อีกคร้ังหน่ึง  
บุคคลลาํดบัท่ี 2 นางสาวณฏัฐสิ์ชา ภาภคัธนานนัท ์ดาํรงตาํแหน่งแทน คุณธีรัตต ์ไชยธีรัตต ์ซ่ึงลาออกจากการเป็นกรรมการเม่ือ 17  พ.ย.2560 
บุคคลลาํดบัท่ี 3 นางวนิดา สิกขมาน  ดาํรงตาํแหน่งแทน คุณอนุพงศ ์สิกขมาน ซ่ึงลาออกจากการเป็นกรรมการเม่ือ 14 พ.ย.2560 
บุคคลลาํดบัท่ี 5 นายชชันนท ์โสภาจนัทร์  ดาํรงตาํแหน่งแทน คุณวเิชียร เช้ือมีแรง ซ่ึงลาออกจากการเป็นกรรมการเม่ือ 14 พ.ย.2560 
บุคคลลาํดบัท่ี 6 นายธีระวฒัน์ ภู่ไพบูลย ์  ดาํรงตาํแหน่งแทน คุณสุปริญา ภู่ไพบูลย ์ซ่ึงลาออกจากการเป็นกรรมการเม่ือ 1 ก.พ.2561 
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 คณะกรรมการบริษทัจะไดรั้บเอกสารประกอบการประชุมจากเลขานุการบริษทัก่อนล่วงหนา้วนัประชุมอยา่งนอ้ย  
5 วนัทาํการ (ยกเวน้กรณีพิเศษ) 
 

การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีทีผ่่านมา 

ลาํดบัที่ รายนามคณะกรรมการ 
การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (คร้ัง) 

ปี 2559 ปี 2560 
1 นายวรีะพล ไชยธีรัตต ์ 26 / 29 16 / 28 
2 นางวนิดา สิกขมาน 28 / 29 18 / 28 
3 น.ส.ณฏัฐสิ์ชา ภาภคัธนานนัท ์ 26 / 29 14 / 28 
4 นายธีระวฒัน์ ภู่ไพบูลย ์ 29 / 29 15 / 28 
5 นายชชันนท ์ โสภาจนัทร์ 29 / 29 19 / 28 
6 นายณรงคฤ์ทธ์ิ สมบติัสมภพ 22 / 29 16 / 28 
7 นายสุพจน์ ปานนอ้ย - 12 / 28 
8 นายธีรัตต ์ ไชยธีรัตต ์ - 10 / 28 
9 นายอนุพงศ ์ สิกขมาน - 7 / 28 

10 นายวิเชียร เช้ือมีแรง - 7 / 28 
11 นางสุปริญา ภู่ไพบูลย ์ - 11 / 28 

 
การเข้าประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา  (ไม่มผู้ีบริหารร่วม) 

ลาํดบัที่ รายนามคณะกรรมการ 
การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (คร้ัง) 

ปี 2559 ปี 2560 
1 นายธีระวฒัน์ ภู่ไพบูลย ์ 5 / 5 2 / 5 
2 นายชชันนท ์ โสภาจนัทร์ 5 / 5 3 / 5 
3 นายณรงคฤ์ทธ์ิ สมบติัสมภพ 3 / 5 2 / 5 
4 นายปารเมษฐ์ จิรัสยโ์สภณ 1 / 5 - 
5 นายสุพจน์ ปานนอ้ย - 3 / 5 
6 นางสุปริญา ภู่ไพบูลย ์ - 3 / 5 
7 นายวิเชียร เช้ือมีแรง - 2 / 5 

 
การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหารในรอบปีทีผ่่านมา 

ลาํดบัที่ รายนามคณะกรรมการ 
การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (คร้ัง) 

ปี 2559 ปี 2560 
1 นายวรีะพล ไชยธีรัตต ์ 13 / 13 4 / 4 
2 นางวนิดา สิกขมาน 13 / 13 4 / 4 
3 น.ส.ณฏัฐสิ์ชา ภาภคัธนานนัท ์ 13 / 13 4 / 4 
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8.2 ผู้บริหาร 
   1.  นายวรีะพล  ไชยธีรัตต ์                กรรมการผูจ้ดัการ 
   2.  นางวนิดา สิกขมาน รองกรรมการผูจ้ดัการ / สายปฏิบติัการ 
   3.  นายอนุพงศ ์ สิกขมาน ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ / สายปฏิบติัการ 
   4.  นายธนกร ชยัวรโสภณ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ / สายปฏิบติัการ,  

ผูจ้ดัการทัว่ไป โรงงานเฟอร์นิเจอร์ 
   5.  นางสาวณฏัฐสิ์ชา ภาภคัธนานนัท ์ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ / สายบริหาร 
   6.  นางณฐวรรณ์ 
   7.  นางสาวสมฤทยั 

ไชยธีรัตต ์
ไพฑูรยรั์งสฤษด์ิ 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ / สายบริหาร 
ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี-การเงิน 
 

 การถือครองหุ้นบริษัทของกรรมการและผู้บริหารระดบัสูง 
ลาํ 
ดบั 

ช่ือ ตาํแหน่ง 
จาํนวนหุน้ 
1 ม.ค. 2560 

จาํนวนหุน้ 
31 ธ.ค. 2560 

1 นายวรีะพล       ไชยธีรัตต ์ กรรมการ 123,349,086 123,349,086 
2 นางวนิดา           สิกขมาน กรรมการ 232,881 232,881 
3 น.ส.ณฏัฐสิ์ชา    ภาภคัธนานนัท ์ กรรมการ 166,218 9,918 
4 นายสุพจน์         ปานนอ้ย ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ - - 
5 นายธีระวฒัน์     ภู่ไพบูลย ์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 5,890 5,890 
6 นายชชันนท ์     โสภาจนัทร์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ - - 
7 นายอนุพงศ ์      สิกขมาน ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ / สายปฏิบติัการ 225,211 225,211 
8 นายธนกร         ชยัวรโสภณ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ / สายปฏิบติัการ - - 
9 นางณฐวรรณ์   ไชยธีรัตต ์ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ / สายบริหาร 16,500 16,500 
10 น.ส.สมฤทยั    ไพฑูรยรั์งสฤษด์ิ ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี-การเงิน - - 

 
8.3 เลขานุการบริษัท  
 บริษทัไดจ้ดัใหมี้เลขานุการบริษทั ไดแ้ก่ นางสาววรรณา  ฉนัทกิจโชคไชย ไดรั้บแต่งตั้งเม่ือปี 2555 โดยคุณสมบติั
ของผูด้าํรงตาํแหน่งเป็นเลขานุการบริษทัปรากฏในเอกสารแนบ 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 
 

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

รายช่ือคณะกรรมการ 
 
 

องค์ประกอบค่าตอบแทน 

รอบปี 2559 รอบปี 2560 

ค่าบาํเหน็จ 
(บาท) 

ค่าเบ้ียประชุม 
(บาท) 

ค่าบาํเหน็จ 
(บาท) 

ค่าเบ้ียประชุม 
(บาท) 

1. นายวรีะพล ไชยธีรัตต ์ 1,264,450.- 260,000.- 870,440.- 160,000.- 
2. นางวนิดา สิกขมาน 266,200.- 280,000.- 190,920.- 180,000.- 
3. นางสาวณฏัฐ์สิชา ภาภคัธนานนัท ์ 266,200.- 260,000.- 177,220.- 140,000.- 
4. นายธีระวฒัน์ ภู่ไพบูลย ์ 332,750.- 290,000.- 190,500.- 150,000.- 
5. นายชชันนท ์ โสภาจนัทร์ 266,200.- 290,000.- 193,320.- 190,000.- 
6. นายณรงคฤ์ทธ์ิ สมบติัสมภพ 266,200.- 220,000.- 154,000.- 160,000.- 
7. นายวิเชียร เช้ือมีแรง - - 99,500.- 70,000.- 
8. นางสุปริญา ภู่ไพบูลย ์ - - 659,275.- 110,000.- 
9. นายอนุพงศ ์ สิกขมาน - - 101,900.- 70,000.- 
10. นายธีรัตต ์ ไชยธีรัตต ์ - - 115,600.- 100,000.- 
11. นายสุพจน์ ปานนอ้ย - - 175,525.- 120,000.- 

           
           ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

 ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร ประกอบดว้ยเงินเดือนและโบนสั โดยสรุปไดด้งัน้ี 
 รอบปีบญัชี 2559 รอบปีบญัชี 2560 

จาํนวน
ผูบ้ริหาร 

จาํนวนเงิน 
(ลา้นบาท) 

จาํนวน
ผูบ้ริหาร 

จาํนวนเงิน 
(ลา้นบาท) 

บริษทัและบริษทัยอ่ย 10          11.01 10          18.22 
 
ข)  ค่าตอบแทนอืน่ๆ 
 เงนิกองทุนสํารองเลีย้งชีพ 

  เม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2549  บริษทัไดจ้ดัตั้ งกองทุนสํารองเล้ียงชีพพนักงานตามพระราชบญัญัติกองทุน
สํารองเล้ียงชีพใน พ.ศ.2530  ตามระเบียบของกองทุน, พนกังานประจาํมีสิทธิสมคัรเขา้เป็นสมาชิกของกองทุน โดย
สมาชิกสามารถเลือกอตัราการนาํส่งเงินสะสมกองทุนสํารองเล้ียงชีพพนักงานไดคื้อ เลือกนาํส่งเงินสมทบร้อยละ 3 
และบริษทัจ่ายสมทบในอตัราร้อยละ 3 อตัราเดียว ซ่ึงพนกังานจะไดผ้ลประโยชน์ดงักล่าวเม่ือพน้สภาพจากการเป็น
พนักงาน ต่อมาเม่ือวนัท่ี 17 มีนาคม 2552 บริษทัไดด้าํเนินการแจง้บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนเปล่ียนแปลงการ
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นาํส่งเงินสมทบเป็นร้อยละ 2 และบริษทัจ่ายสมทบในอตัราร้อยละ 2 ของค่าจา้งเช่นเดียวกนั และเม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 
2559 บริษทัไดด้าํเนินการแจง้เปล่ียนแปลงการนาํส่งเงินสมทบแบ่งเป็นตาํแหน่งพนักงานนาํส่งเงินสมทบร้อยละ 2 
และบริษทัจ่ายสมทบในอตัราร้อยละ 2 สําหรับตาํแหน่งผูบ้ริหารนาํส่งเงินสมทบร้อยละ 4 และบริษทัจ่ายสมทบใน
อตัราร้อยละ 4 และทั้ งปีสมาชิกสามารถเลือกจาํนวนเงินสะสมมากกว่าอตัราท่ีกาํหนดไดแ้ต่ไม่เกินร้อยละ 15 ของ
ค่าจา้งตามระเบียบวา่ดว้ยกองทุนของบริษทั  
  โครงการเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสามญัต่อผู้บริหารและพนักงาน (ESOP) 

  ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2555 เม่ือวนัท่ี 18 ธนัวาคม พ.ศ.2555 ไดอ้นุมติัให้เสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิ
ท่ีจะซ้ือหุน้สามญัใหแ้ก่ผูบ้ริหารบริษทั โดยมีหลกัเกณฑแ์ละวธีิการจดัสรร ดงัน้ี  
  ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัจดัสรรให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน 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 

ในปี2558 บริษทัไดจ่้ายค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินให้แก่พนกังานของบริษทัและบริษทัยอ่ยท่ีไม่ใช่ผูบ้ริหารระดบัสูง 
ไดแ้ก่ เงินเดือน/โบนสั และค่าล่วงเวลารวมเป็นเงิน 216.43 ลา้นบาท  
        ส่วนในปี 2559 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดจ่้ายค่าตอบแทนดงักล่าวรวมเป็นเงิน 240.29 ลา้นบาท 

  ส่วนในปี 2560 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดจ่้ายค่าตอบแทนดงักล่าวรวมเป็นเงิน 279.78 ลา้นบาท 
 
          ตารางแสดงจาํนวนพนกังานและผลตอบแทน 

 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
จาํนวน
พนกังาน 

จาํนวนเงิน 
(ลา้นบาท) 

จาํนวน
พนกังาน 

จาํนวนเงิน 
(ลา้นบาท) 

จาํนวน
พนกังาน 

จาํนวนเงิน 
(ลา้นบาท) 

บริษทั 1,043 216.43 894 240.29 1,273 276.66 
บริษทัยอ่ย - - - - 11 3.12 

     
ตารางแสดงจาํนวนพนกังานแยกตามสายงานหลกั 

บริษทั ชยัวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จาํกดั 
(มหาชน) 

ณ 31 ธนัวาคม 
2558 

ณ 31 ธนัวาคม 
2559 

ณ 31 ธนัวาคม 
2560 

ส่วนงานกลาง 
สาขาของเล่นสัตวเ์ล้ียง 
สาขาเฟอร์นิเจอร์หนงั 
สาขาเบาะหนงัและช้ินส่วนหนงัสาํหรับรถยนต ์
สาขาฟอกหนงั 

49 
96 
75 

432 
391 

46 
92 
60 

442 
254 

65 
153 
59 

693 
303 

รวม 1,043 894 1,273 
บริษทัยอ่ย - - 11 



            

           บริษทั ชยัวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)     แบบ 56-1 
 

รับรองความถูกตอ้ง  :  _________________________             66 
 

         2.  ค่าตอบแทนอ่ืนๆ 
 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 ไม่มีการเปล่ียนแปลงของพนกังานอยา่งมีนยัสาํคญั   และไม่มีขอ้พิพาทดา้นแรงงานท่ีสาํคญัในระยะ 3 ปีท่ี

ผา่นมา 
 
 บริษทัมีนโยบายในการพฒันาพนักงาน โดยมีแผนการฝึกอบรมเพ่ือพฒันาบุคลากรในดา้นต่างๆ โดยจดัส่งพนักงานไป

อบรมภายนอก และจัดอบรมภายในอย่างต่อเน่ือง เช่น การนําหลักสูตรการบริหารงานด้วยระบบ TPS มาใช้เพ่ือฝึก
ความคิดและทกัษะในการทาํงานทางดา้นโรงงานใหแ้ก่พนกังาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



            

           บริษทั ชยัวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)     แบบ 56-1 
 

รับรองความถูกตอ้ง  :  _________________________             67 
 

9.     การกาํกบัดูแลกจิการ 
 
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 
 
2.  สิทธิของผู้ถือหุ้น 

 คณะกรรมการบริษทัฯ ใหค้วามสาํคญัถึงสิทธิของผูถื้อหุน้โดยจะไม่กระทาํการใดๆ อนัเป็นการละเมิดหรือริดรอน
สิทธิ รวมถึงไดอ้าํนวยความสะดวกในการใชสิ้ทธิในเร่ืองต่าง ๆ ไดมี้การกาํหนดแนวทางการดาํเนินงานเพ่ือสร้างความมัน่ใจ
วา่ผูถื้อหุน้จะไดรั้บการคุม้ครองสิทธิขั้นพ้ืนฐาน ดงัน้ี 

 บริษทัฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระการประชุม และเสนอรายช่ือบุคคลข้ึนเป็นกรรมการล่วงหนา้
ก่อนการประชุมผูถื้อหุน้ โดยไดแ้จง้หลกัเกณฑแ์ละเอกสารประกอบการแจง้เร่ืองไวท่ี้เวบ็ไซดข์องบริษทัฯ 

 บริษทัฯ ดาํเนินการจดัส่งหนงัสือนดัประชุมพร้อมทั้งขอ้มูลประกอบการประชุมวาระต่าง ๆ ใหผู้ถื้อหุน้ได้
ทราบล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่ 14 วนั และบริษทัฯ ยงัไดเ้ผยแพร่เอกสารดงักล่าวผา่นทางเวบ็
ไซดข์องบริษทัฯ โดยในแต่ละวาระจะตอ้งมีความเห็นกรรมการประกอบ เพ่ือประกอบการตดัสินใจในการ
ประชุมผูถื้อหุน้ และมีการบนัทึกการประชุมอยา่งถกูตอ้งเพ่ือใหผู้ถื้อหุน้สามารถตรวจสอบได ้

 กรณีผูถื้อหุน้ไม่สะดวกเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง สามารถมอบอาํนาจใหบุ้คคลอ่ืน หรือกรรมการ
ตรวจสอบเขา้ร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงได ้ 

 ก่อนเร่ิมประชุม คณะกรรมการจะช้ีแจงแก่ผูถื้อหุน้ใหท้ราบถึงสิทธิตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ การ
ดาํเนินการประชุม วธีิการใชสิ้ทธิลงคะแนน และการใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้ในการตั้งคาํถามและแสดงความ
คิดเห็นอยา่งเท่าเทียมกนั 

 บริษทัจดัใหมี้บุคคลท่ีเป็นอิสระเป็นผูต้รวจนบัหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุม และเปิดเผยใหท่ี้
ประชุมทราบพร้อมบนัทึกไวใ้นรายงานการประชุม 
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การปฎบิัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 
บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญัถึงการปฎิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั ทั้งในส่วนของการเชิญประชุมผูถื้อหุน้ 

การจดัประชุมผูถื้อหุน้ และเพ่ือเป็นการปกป้องสิทธิของผูถื้อหุน้สาํหรับเร่ืองท่ีเป็นสาระสาํคญั โดยไดป้ฎิบติับติัดงัน้ี 
 กาํหนดวนัเวลา และสถานท่ีในการประชุมผูถื้อหุน้โดยคาํนึงถึงความสะดวกในการเขา้ร่วมประชุมทุกราย

อยา่งเท่าเทียมกนั 
 กาํหนดใหหุ้น้ 1 หุน้ มีคะแนนเสียง 1 เสียง 
 จดัใหมี้การมอบฉนัทะกรณีผูถื้อหุน้ไม่สะดวกมาประชุมดว้ยตนเอง  โดยไดจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อ

หุน้พร้อมหนงัสือมอบฉนัทะ (แบบ ข.) ส่งใหก้บัผูถื้อหุน้ภายในระยะเวลาท่ีมากพอ และเท่าท่ีบริษทัฯ จะ
สามารถกระทาํไดภ้ายใตข้อ้บงัคบัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยผูถื้อหุน้ท่ีไม่สะดวกเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 
บริษทัฯ ไดก้าํหนดใหก้รรมการอิสระเป็นผูรั้บมอบฉนัทะ  และบริษทัไดแ้สดงแบบฟอร์มหนงัสือมอบ
ฉนัทะ (แบบ ข.) และหนงัสือเชิญประชุมไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ เพ่ืออาํนวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ให้
สามารถดาวโหลดได ้

 กาํหนดใหมี้การลงทะเบียนผูถื้อหุน้อยา่งนอ้ย 1 ชัว่โมงก่อนเร่ิมประชุมผูถื้อหุน้ เพ่ือใหมี้เวลาในการ
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 
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 พนกังานท่ีนาํผลงานหรือขอ้มูลอนัเป็นสิทธิของบุคคลภายนอกท่ีไดรั้บมาหรือท่ีจะนาํมาใชใ้นบริษทัฯ จะตอ้งมีการ
ตรวจสอบเพ่ือใหม้ัน่ใจวา่จะไม่ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาของบุคคลอ่ืน 

 พนักงานท่ีใชง้านเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของบริษทั จะตอ้งใชซ้อฟต์แวร์ตามขอ้อนุญาตของเจา้ของลิขสิทธ์ิเฉพาะท่ี
ไดรั้บอนุญาตใหใ้ชง้านจากบริษทัเท่านั้น  

 เม่ือพน้สภาพจากการเป็นพนกังาน จะตอ้งส่งมอบทรัพยสิ์นทางปัญญาต่าง ๆ รวมถึงผลงานต่าง ๆ คืนใหบ้ริษทัไม่วา่
จะเป็นขอ้มูลท่ีถกูเกบ็ในรูปแบบใด ๆ กต็าม 
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 โดยมุ่งเนน้การดาํเนินธุรกิจตามหลกัจริยธรรม
และความโปร่งใส  ดงันั้นเห็นสมควรจดัทาํขอ้พึงปฎิบติัเก่ียวกบัจริยธรรมและ/หรือจรรยาบรรณสาํหรับกรรมการ 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 
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- ปฎิบติัหนา้ท่ีดว้ยความเป็นกลาง โดยกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียตอ้งออกจากห้องประชุมและงดการตดัสินใจในเร่ือง
ดงักล่าว 

-ไม่นาํขอ้มูลท่ีไดรั้บมาจากการปฎิบติัหนา้ท่ี เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ใหแ้ก่ตนเอง 
- ไม่เปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของบริษทั 
- ไม่รับส่ิงของหรือประโยชน์อ่ืนใดอนัเป็นการขดัต่อผลประโยชน์ของบริษทั 
- ตอ้งมีหนา้ท่ีรายงานการมีส่วนไดเ้สียทนัทีท่ีมีรายการเกิดข้ึน โดยมอบหมายใหเ้ลขนุการบริษทั มีหนา้ท่ีสาํรวจและ

รายงานต่อกรรมการเป็นประจาํอยา่งนอ้ยปีละคร้ัง 
 

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 
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7.  ช่องทางการร้องเรียน, แจ้งเบาะแส, และข้อเสนอแนะ 
 
  บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีหน่วยงานรับขอ้ร้องเรียน หรือแจง้เบาะแสอนัควรสงสัยเก่ียวกบัการถูกละเมิดสิทธ์ิของผูมี้ส่วน
ไดเ้สีย การกระทาํทุจริตรวมถึงการกระทาํผิดกฎหมาย ไปยงัคณะกรรมการตรวจสอบท่ีเป็นกรรมการอิสระตามท่ีอยูด่งัน้ี 
คณะกรรมการตรวจสอบอิสระ 

 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 
โทรสาร    :  7037882 
 
กระบวนการดาํเนินการเม่ือไดรั้บขอ้ร้องเรียน 

  บริษทัฯ เปิดโอกาสใหมี้ช่องทางการร้องเรียนและแสดงความเห็นอยา่งเป็นอิสระ เม่ือไดรั้บขอ้ร้องเรียนแลว้ 
เลขานุการบริษทัจะรวบรวมขอ้เทจ็จริงท่ีเก่ียวขอ้ง 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 ในและต่างประเทศ พบผูบ้ริหาร 

• การประชุมทางโทรศพัท/์ ตอบคาํถามทางโทรศพัท ์ของผูบ้ริหาร 

• การเดินทางไปพบผูถื้อหุน้และนกัลงทุน ของผูบ้ริหาร 
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9.  เปิดเผยข้อมูลลงในเวบ็ไซต์ของบริษัท 

 บริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีจะเป็นประโยชน์สาํหรับผูถื้อหุน้ลงในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ สามารถเขา้ไปดูไดท่ี้ 

www.cwt.co.th  

 

10.  การประชุมผู้ถือหุ้น 
บริษทั ถือวา่  การประชุมผูถื้อหุน้เป็นเหตุการณ์สาํคญัเพ่ือรายงานผลงานและตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุน้ในประเดน็

ต่างๆ ในการประชุมผูถื้อหุน้ในปี 2560 ท่ีผา่นมาประธานในท่ีประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีสิทธิอยา่งเท่าเทียมกนัในการ
ตรวจสอบการดาํเนินงานของบริษทั สอบถามและแสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะต่างๆ 

 
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 

คณะกรรมการบริษทักาํหนดให้มีการพิจารณาทบทวนนโยบายและทิศทางการดาํเนินงานของบริษทัทุกปี  เพ่ือ
ปรับปรุง, เพ่ิมเติม หรือปรับเปล่ียนตามภาวะเศรษฐกิจ เพ่ือประโยชน์สูงสุดแก่ผูถื้อหุน้และบริษทัฯ 

 
12.  ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการบริษทัไดมี้การกาํหนดนโยบายใหร้ายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ตอ้งขอความเห็นชอบ
จากท่ีประชุมกรรมการบริษทัและ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร  รวมทั้งกาํหนดนโยบายและวธีิการดูแลไม่ให้
ผูบ้ริหารและผูท่ี้เก่ียวขอ้งนาํขอ้มูลภายในของบริษทัไปใชเ้พ่ือประโยชน์ส่วนตน ดงัน้ี 
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กาํหนดให้ผูบ้ริหารรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพยต่์อสํานักงานกาํกับหลักทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 

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
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ปฏิบติัอยา่งสมํ่าเสมอและใชดุ้ลยพินิจอยา่งระมดัระวงัและประมาณการท่ีดีท่ีสุดในการจดัทาํ รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่ง
เพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารเป็น
ผูดู้แลรับผดิชอบเก่ียวกบัคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน 

 
19. คณะอนุกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัไดมี้การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือช่วยในการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทั  โดยมีการ
กําหนดอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบไวอ้ย่างชัดเจน  อย่างไรก็ตามในปัจจุบันบริษัทยงัไม่มีการจัดตั้ ง
คณะอนุกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน แต่การพิจารณากาํหนดค่าตอบแทนไดมี้การพิจารณาในเบ้ืองตน้ท่ีเห็นวา่เหมาะสม โดย
เปรียบเทียบกบับริษทัท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรมเดียวกนัและมีขนาดใกลเ้คียงกนั รวมทั้งพิจารณาจากผลประกอบการของบริษทั 

 
20. ความสัมพนัธ์กบัผู้ลงทุน 

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

 
9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

โครงสร้างการจดัการของบริษทัประกอบดว้ยกรรมการทั้งหมด 3 ชุด ไดแ้ก่  
1. คณะกรรมการบริษทั  
2. คณะกรรมการตรวจสอบ  
3. คณะกรรมการบริหาร  

โดยมีรายช่ือคณะกรรมการแต่ละชุด และขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ี ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 

9.2.1 คณะกรรมการบริษัท  
 
เม่ือวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์  2561 บริษทัมีคณะกรรมการบริษทัจาํนวน 6 ท่าน ประกอบดว้ย 

ช่ือ-สกลุ ตาํแหน่ง 
1. นายวรีะพล  ไชยธีรัตต ์ กรรมการและประธานกรรมการ 
2. นางสาวณฏัฐสิ์ชา ภาภคัธนานนัท ์ กรรมการและรองประธานกรรมการ 
3. นางวนิดา  สิกขมาน กรรมการ 
4. นายสุพจน์                    ปานนอ้ย ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
5. นายชชันนท ์  โสภาจนัทร์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
6. นายธีระวฒัน์                 ภู่ไพบูลย ์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

 โดยมีนางสาววรรณา  ฉนัทกิจโชคไชย เป็นเลขานุการบริษทั 
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 กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทั   (อาํนาจอนุมติัของคณะกรรมการบริษทั) 
    กรรมการซ่ึงมีอาํนาจลงลายมือช่ือแทนบริษทัคือ นายวีระพล  ไชยธีรัตต ์ลงลายมือช่ือและประทบัตราสาํคญัของ
บริษทัหรือกรรรมการอ่ืนสองคน ลงลายมือช่ือร่วมกนั และ ประทบัตราสาํคญัของบริษทั  
 
 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 ้
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การแต่งตั้งกรรมการบริษทั 
1. ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกคร้ัง ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา ถา้จาํนวนกรรมการท่ี

จะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจาํนวนใกลท่ี้สุดกบัส่วน 1 ใน 3 กรรมการท่ีจะตอ้งออก
ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นตาํแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง 

2. นอกจากการพน้จากตาํแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการจะตอ้งพน้จากตาํแหน่งเม่ือ 
-  ตาย 
-  ลาออก 
-  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 
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คู่มอืกรรมการ 
1. พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั 
2. พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
3. ใบสาํคญัแสดงการจดทะเบียนบริษทั 
4. หนงัสือรับรองบริษทั 
5. วตัถุประสงคข์องบริษทั 
6. ขอ้บงัคบับริษทั 
7. ระเบียบบริษทั 
8. คู่มือกรรมการบริษทัจดทะเบียน 

 
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 2560 มีกรรมการเขา้รับการอบรม / สัมมนา ดงัน้ี 
รายช่ือกรรมการ หลกัสูตรอบรม / หวัขอ้สัมมนา 

นายวรีะพล                ไชยธีรัตต ์ - หลกัสูตร พลงังานการคา้ และ การลงทุน 

นายธีรัตต ์                    ไชยธีรัตต ์
- หลกัสูตร  การบญัชีสาํหรับผูบ้ริหาร 
- หลกัสูตร  Certificate of Business Advisor (CBA-KU) 
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9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัมีคณะกรรมการตรวจสอบจาํนวน  3 ท่าน ประกอบดว้ย 

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

หมายเหตุ : กรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน คือ 
 นายสุพจน์  ปานนอ้ย  โดยสาํเร็จการศึกษา 1. ระดบัปริญญาตรี สาขาตรวจสอบบญัชี จาก มหาวิทยาลยัราชมงคลกรุงเทพ 
2.  ระดบัปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จาก มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 3. Mini MBE จากจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และเป็นผูท่ี้มี
ความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินเป็นอยา่งดี  
 - คณะกรรมการตรวจสอบ (นางสุปริญา ภู่ไพบูลย ์ไดรั้บการแต่งตั้งจากท่ีประชุมสามญั ผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 17/2560  
เม่ือวนัท่ี 13 กรกฎาคม 2560 และ นายชชันนท ์โสภาจนัทร์ ไดรั้บการแต่งตั้งจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 25/2560 
เม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2560 และ นายสุพจน์  ปานนอ้ย ไดรั้บการแต่งตั้งจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 16/2560 
เม่ือวนัท่ี 10 กรกฎาคม 2560 
                ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 3/2561 เม่ือวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2561 มีกรรมการท่ีตอ้งออกจากตาํแหน่ง
ตามวาระ  จาํนวน 2 ท่าน ดงัน้ีคือ    1. นายชชันนท ์ โสภาจนัทร์ 2. นางวนิดา  สิกขมาน  

อน่ึง บริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสาํหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ประจาํปี 2561 ของบริษทัล่วงหนา้ทางเวบ็ไซดข์องบริษทั ตั้งแต่วนัท่ี 23 มกราคม 2560 ถึงวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2561 ทั้งน้ีเพ่ือ
เป็นการส่งเสริมการปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีในเร่ืองการปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียบกนั ปรากฎวา่ ไม่มีผู ้
ถือหุน้เสนอเร่ืองดงักล่าวล่วงหนา้แต่อยา่งใด 

ท่ีประชุมคณะกรรมการจึงมีมติเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาและอนุมติัแต่งตั้งกรรมการท่ีครบวาระกลบัเขา้
ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหน่ึง คือ นายชชันนท ์ โสภาจนัทร์ และ นางวนิดา  สิกขมาน เขา้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั โดย
การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2561 จะมีข้ึนในวนัพฤหสับดีท่ี 26 เมษายน 2561 

 
ขอบเขตและอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1)  สอบทานใหบ้ริษทัมีการรายงานทางการเงินท่ีถกูตอ้งและเพียงพอ  
2)  สอบทานใหบ้ริษทัมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ท่ี 
      เหมาะสม และมีประสิทธิผล 
3)  สอบทานใหบ้ริษทัปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์และ 
      กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
4)   พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพ่ือทาํหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั และเสนอค่าตอบแทน 
       ของบุคคลดงักล่าว รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง   
5)    พิจารณารายการเก่ียวโยงหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และขอ้กาํหนดของ

ตลาดหลกัทรัพย ์ทั้งน้ีเพ่ือใหม้ัน่ใจวา่รายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 
6) จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทั ซ่ึงรายงานดงักล่าว ตอ้งลงนาม

โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและมีความเห็นในเร่ืองต่างๆ ตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
7)    ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกาํหนดหรือคณะกรรมการบริษทัจะมอบหมาย 
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ทั้งน้ีนายสุพจน์  ปานนอ้ย ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผูท่ี้มีความรู้และประสบการณ์ใน 
การสอบทานงบการเงินเป็นอยา่งดี 

 
วาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการตรวจสอบ มีวาระดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี โดย 1 ปี ในท่ีน้ี หมายถึง ช่วงเวลาระหวา่งวนัประชุมสามญั 

ผูถื้อหุน้ของปีท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง จนถึงวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ในปีถดัไป กรรมการตรวจสอบซ่ึงพน้จากตาํแหน่งตามวาระ
อาจไดรั้บการเสนอช่ือและแต่งตั้งเขา้ดาํรงตาํแหน่งใหม่ได ้

 
9.2.3 คณะกรรมการบริหาร 

ตั้งแต่วนัท่ี 19 ตุลาคม 2560 ไดมี้การอนุมติัเร่ืองการดาํรงตาํแหน่ง และบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริหารใหม่ 
 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัมีคณะกรรมการบริหารจาํนวน  2 ท่าน ประกอบดว้ย 
ช่ือ-สกลุ ตาํแหน่ง 

1.  นางวนิดา                     สิกขมาน กรรมการบริหาร 
2.  นางสาวณฏัฐ์สิชา         ภาภคัธนานนัท ์ กรรมการบริหาร 

หมายเหตุ : คณะกรรมการบริหาร ไดรั้บการแต่งตั้งจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 23/2560  
 
ขอบเขตและอาํนาจหนา้ท่ีของประธานคณะกรรมการบริหาร 

1)   บริหารจดัการและควบคุมดูแลการดาํเนินกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานทัว่ไปของบริษทัเพ่ือใหเ้ป็นไปตาม         
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 มีมติใหมี้การกาํหนดบทบาทหนา้ท่ี

ของคณะกรรมการบริหารดงัน้ี 
1)  เร่ืองนโยบายและแผนงาน 
 - วางแผนและกาํหนดนโยบาย ทิศทาง กลยทุธ์ และโครงสร้างการบริหารงานหลกัในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ เพ่ือให้

สอดคลอ้งและสนบัสนุนต่อสภาพเศรษฐกิจและสภาวะการแขง่ขนัในตลาด 
 - กาํหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอาํนาจการบริหารต่าง ๆ ของบริษทัฯ 
 - อนุมติัควบคุมดูแลการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ใหเ้ป็นไปตามนโยบายธุรกิจแผนธุรกิจ และกลยทุธ์ทางธุรกิจ 
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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 
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)  ดาํเนินการหรือปฎิบติังานใหเ้ป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณท่ีไดอ้นุมติัจากคณะกรรมการบริษทั และ / 

หรือคณะกรรมการบริหารของบริษทั 
2)  มีอาํนาจออกคาํสั่ง ระเบียน ประกาศ บนัทึก เพ่ือใหก้ารปฎิบติังานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษทั และ

เพ่ือรักษาระเบียบวนิยัการทาํงานภายในองคก์ร 
3)  มีอาํนาจกระทาํการและแสดงตนเป็นตวัแทนของบริษทัต่อบุคคลภายนอกในกิจการท่ีเก่ียวขอ้งและเป็นประโยชน์ต่อบริษทั 
4)  อนุมติัการแต่งตั้งท่ีปรึกษาดา้นต่าง ๆ ท่ีจาํเป็นต่อการดาํเนินงานของบริษทั 
5)  เป็นผูรั้บมอบอาํนาจของบริษทัในการบริหารกิจการของบริษทัใหเ้ป็นตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั นโยบาย ระเบียบ 

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

บริษทั ไม่มีคณะกรรมการสรรหา (nominating committee)  เพ่ือคดัเลือกบุคคลท่ีจะแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทัและ
ไม่มีการกาํหนดสัดส่วนของกรรมการท่ีเป็นตวัแทนผูถื้อหุน้แต่ละกลุ่มโดยมีวิธีการเลือกตั้งกรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ 
ดงัต่อไปน้ี 
1.  ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 
2.  ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ ั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการได ้แต่จะ 
     แบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
3.  บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงจะเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมี หรือ 
     จะพึงเลือกตั้งในคร้ังและในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในลาํดบัลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการท่ีจะ 
      พึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้นใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 
   
9.4 การกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบริษทัย่อยและบริษัทร่วม 

การควบคุมดูแลบริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม 
  บริษทัควบคุมดูแลบริษทัยอ่ย  โดยส่งกรรมการเขา้ไปเป็นตวัแทนในบริษทัยอ่ยและควบคุมบริษทัยอ่ยทางดา้น
การเงินและบญัชี  โดยฝ่ายบญัชีการเงินของบริษทั  และควบคุมการจดัซ้ือดว้ยงบดาํเนินงานและงบลงทุน  ซ่ึงตอ้งผา่น 

  คณะกรรมการบริหารของบริษทั นอกจากน้ีหากบริษทัยอ่ยมีการดาํเนินธุรกิจท่ีกระทบต่อบริษทัอยา่งมีนยัสาํคญั  บริษทัยอ่ย
ตอ้งขออนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัก่อน 

 
9.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษทัมีนโยบายห้ามผูบ้ริหารของบริษทัและบริษทัยอ่ย นาํขอ้มูลภายในไปใชเ้พ่ือประโยชน์ส่วนตวั รวมถึงการซ้ือ
ขายหลกัทรัพยข์องบริษทัในช่วง 1 เดือน ก่อนท่ีงบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน และหากพบวา่มีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบติัตาม
นโยบายดงักล่าวจะมีมาตรการลงโทษตามระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทั 

 
9.6          การเปิดเผยข้อมูลและรายงานการมส่ีวนได้เสีย 

กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลและรายงานใหบ้ริษทัฯ ทราบถึงการมีส่วนไดเ้สียของตนหรือ
ของบุคคลใกลชิ้ดท่ีมีความเก่ียวขอ้ง (ถา้มี) เพ่ือใหบ้ริษทัฯ มีขอ้มูลสาํหรับใชป้ระโยชน์ภายในบริษทัฯ ในการดาํเนินการตาม
ขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และติดตามดูแลใหก้รรมการและผูบ้ริหารทาํหนา้ท่ีดว้ยความระมดัระวงัและ
ซ่ือสัตยสุ์จริต โดยมีวธีิการปฎิบติัดงัน้ี 

- กรรมการและผูบ้ริหารท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหม่ตอ้งส่งแบบ “รายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการและผูบ้ริหาร” 
ภายใน 30 วนันบัจากวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 
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- เม่ือมีการเปล่ียนแปลงของ “รายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการและผูบ้ริหาร” กรรมการและผูบ้ริหารตอ้ง
ปรับปรุงขอ้มูลในแบบ “รายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการและผูบ้ริหาร” โดยทนัที หรือภายใน 7 วนัทาํการ นบัจากวนัท่ี
มีการเปล่ียนแปลงรายการ 

- เลขานุการบริษทัฯ ส่งสาํเนาแบบ “รายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการและผูบ้ริหาร” ใหก้บัประธาน
คณะกรรมการบริษทั และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วนัทาํการนบัจากวนัท่ีบริษทัฯ ไดรั้บรายงานฉบบั
ดงักล่าว 

 
9.7 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
 

1. ค่าตรวจสอบบญัชีประจาํปี (Audit Fee) 
สําหรับปี 2560 บริษทัไดว้่าจา้งผูส้อบบญัชี ไดแ้ก่ นางสาวเลฮมั ชินพนัธ์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 
7306  แห่งบริษัท อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วิสเซส จาํกัด เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทในรอบปี 2560 โดยมี
ค่าธรรมเนียมและการเรียกเก็บเงินโดยประมาณเป็นจาํนวนเงินรวม 4,950,000.-. บาท (ส่ีลา้นเกา้แสนห้าหม่ืน
บาทถว้น) 
 

2. ค่าบริการอ่ืน (non-audit fee) 
คิดเป็นจาํนวนเงิน  -  บาท 
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10.     ความรับผดิชอบต่อสังคม 

  
ทางบริษทัฯ ไดด้าํเนินธุรกิจควบคู่ไปกบัการใส่ใจดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มในชุมชนและสังคม  โดยมุ่งท่ีการให้

ประโยชน์กบัคน, ชุมชน และสังคม นอกจากนั้นยงัตอ้งคาํนึงถึงบทบาทขององคก์รภาคธุรกิจท่ีตอ้งปฏิบติัอยา่งสอดคลอ้งกนั
คณะกรรมการบริษทัฯ เห็นสมควรใหก้าํหนดนโยบายดา้นความรับผดิชอบต่อสังคมดงัต่อไปน้ี 

 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 นํ้าเสีย  โดยนํ้าเสียจากกระบวนการผลิต จะไดรั้บ
การบาํบดัก่อนปล่อยท้ิง โดยผา่นระบบบาํบดันํ้าเสียกลางท่ีบริษทัตั้งอยู ่ในท่ีน้ีคือ เขตอุตสาหกรรมฟอกหนงั กม.30 และกาก
โครเมียมท่ีไดรั้บจากกระบวนการบาํบดัจะถกูแยกออก และนาํไปฝังกลบท่ีศูนยค์วบคุมมลพิษ  

ด้านพลังงาน : บริษทัฯไดก้าํหนดแนวทางปฏิบติัการอนุรักษ์การใชพ้ลงังานนํ้ 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 

ความรับผดิชอบต่อสังคม กล่าวคือบริษทัฯ มีนโยบายสร้างความมัน่ใจและความน่าเช่ือถือใหก้บัผูท่ี้เก่ียวขอ้งทาง
ธุรกิจของบริษทัฯ ซ่ึงเป็นหน่ึงในบทบาทของ CSR ภายในองคก์ร โดยกาํหนดนโยบายในการใชแ้ละซ้ือวตัถุดิบท่ีไม่ทาํลาย
ส่ิงแวดลอ้ม  ผลิตสินคา้ในกระบวนการผลิตท่ีไม่สร้างผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ และการจา้งงานท่ีไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน 
เป็นตน้ มีรายละเอียดดงัน้ี  
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ความรับผดิชอบต่อสังคมภายในองค์กร : 

ดา้นผูบ้ริหาร: บริษทัฯตระหนกัถึงความสาํคญัของผูบ้ริหาร ในฐานะผูท่ี้มีบทบาทสาํคญัในการกาํหนดกลยทุธ์และแผนปฏิบติั
งานต่างๆ รวมทั้งควบคุมการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ให้เป็นไปตามกรอบ ทิศทางและเป้าหมายทางธุรกิจท่ีกาํหนดไวโ้ดย
คณะกรรมการบริษทัฯ บริษทัฯจึงเสนอค่าตอบแทนผูบ้ริหารท่ีมีความเหมาะสม เป็นธรรม อีกทั้งเสนอโครงการ ESOP แก่
ผูบ้ริหารและพนักงาน เพ่ือเป็นการตอบแทนและเป็นแรงจูงใจให้ผูบ้ริหารและพนักงานมีความตั้งใจและทุ่มเทให้กบัการ
บริหารงานบริษทัฯจนสามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจท่ีกาํหนดไวไ้ด ้

ดา้นพนกังาน: บริษทัฯตระหนกัถึงความสาํคญัของพนกังานในฐานะผูส้นบัสนุนให้แผนงานต่างๆของบริษทัฯสามารถบรรลุ
เป้าหมายทางธุรกิจท่ีกาํหนดไวไ้ด ้บริษทัฯจึงปฏิบติัต่อพนกังานดว้ยความเป็นธรรม โดยการสร้างความยุติธรรม การเคารพ 
การปฏิบติัตามกฎหมายและหลกัจริยธรรม  ดว้ยความเป็นธรรม โดยเท่าเทียมกนัดงัต่อไปน้ี 

- การให้ความสําคญักบัสภาพแวดลอ้มในการทาํงานท่ีดี: บริษทัฯจดัให้มีการปฐมนิเทศแก่พนักงานใหม่เพ่ือปรับ
ทัศนคติและวิสัยทัศน์ของพนักงานใหม่ให้เขา้กบัวฒันธรรมและวิสัยทัศน์ขององค์กร โดยมีขอ้ปฏิบัติท่ีทาํให้เกิดความ
ปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ซ่ึงจะช่วยเสริมสร้างให้กิจการเกิดความความมัน่คงไดอี้กดว้ย  ขอ้
ปฏิบติัหนา้ท่ี เช่น ในส่วนของขั้นตอนท่ีมีการใชส้ารเคมีพนกังานจะตอ้งมีผา้ปิดจมูก+ผา้กนัเป้ือน และสวมถุงมือ เพ่ือป้องกนั
สีและสารเคมีตลอดเวลาขณะปฏิบติังาน, สวมหมวกเก็บผมให้เรียบร้อยเพ่ือป้องกนัผมเขา้ไปพนัในเคร่ืองจกัร, ใชผ้า้ปิดจมูก
ทุกคร้ังท่ีมีการใชเ้คร่ืองดูดฝุ่ นหนงั   ส่ิงต่างๆ ท่ีกล่าวมาน้ีลว้นเป็นมาตรการท่ีทาํให้พนกังานมีความปลอดภยั มีความสุขและ
ยนิดีในการทาํงานใหก้บับริษทัฯ ต่อไปนานๆ รวมทั้งเปิดโอกาสใหพ้นกังานในทุกๆระดบัชั้นสามารถแสดงความคิดเห็นต่างๆ
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาระบบการทาํงานต่างๆไดอ้ยา่งอิสระ เสรีภายใตก้รอบท่ีเหมาะสม เป็นตน้ 

 - การใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาและฝึกอบรมพนกังาน:  บริษทัฯมีนโยบายในการจดัแผนพฒันาบุคลากรภายในท่ี
ชดัเจน ซ่ึงบริษทัฯตระหนกัดีวา่บุคลากรท่ีมีคุณภาพจะเป็นแรงขบัเคล่ือนท่ีสาํคญัต่อความสาํเร็จขององคก์ร ดงันั้นเพ่ือให้การ
ปฏิบติังานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บริษทัฯจึงมีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานทุกระดบัชั้นตั้งแต่ระดบั
พนกังานจนถึงผูบ้ริหารระดบัสูงไดรั้บการพฒันาให้มีความรู้ความสามารถทั้งดา้นทฤษฎี และควบคู่ไปกบัการปฏิบติังานจริง
อย่างต่อเน่ืองตลอดเวลา  ประโยชน์ท่ีเห็นไดช้ัดท่ีสุดคือ ประสิทธิภาพในการทาํงานของพนักงานท่ีดีข้ึนเน่ืองจากการนํา
ความรู้ท่ีไดม้าประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังาน และยงัมีส่วนช่วยสร้างความจงรักภกัดีต่อองคก์ร ส่วนประโยชน์ต่อพนกังานจะ
เห็นชดัในดา้นของความรู้ ความสามารถ และโอกาสในการพฒันาในสายอาชีพของพนกังานแต่ละคน โดยบริษทัฯมีสายงาน
ทางดา้นการฝึกอบรมเพ่ือพฒันาความรู้และทกัษะเฉพาะดา้นจากคาํแนะนําของผูท่ี้มีประสบการณ์ในแต่ละสายงาน และ
นอกจากน้ี บริษทัฯยงัส่งเสริมใหบุ้คลากรของบริษทัฯไดเ้ขา้ร่วมการอบรมสัมมนาตามสายงานท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งสมํ่าเสมอทั้งใน
และนอกสถานท่ี 

- การให้ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเหมาะสม: บริษทัฯเสนอผลตอบแทนแก่พนักงานในทุกระดบัชั้นอย่างเป็น
ธรรมและเหมาะสมโดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถและขอบเขต หนา้ท่ี ความรับผิดชอบของพนกังานในแต่ละตาํแหน่ง 
และปรับเพ่ิมผลตอบแทนของพนักงานตามความเหมาะสมโดยพิจารณาจากผลการประเมินผลงาน ซ่ึงบริษทัฯจดัทาํข้ึนเป็น
ประจาํทุกปี 
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- การส่งเสริมความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน: บริษทัฯมีแผนการปฏิบติังานท่ีชดัเจน ทาํใหม้ัน่ใจไดว้า่พนกังานของ
บริษทัฯจะไดรั้บการส่งเสริมอยา่งเป็นธรรมและเท่าเทียมกนัในความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน โดยการปรับตาํแหน่งพนกังาน
จะพิจารณาจากผลการประเมินผลงาน ซ่ึงบริษทัฯจดัทาํข้ึนเป็นประจาํทุกปี 

- การใหค้วามสาํคญัในดา้นสวสัดิการของพนกังาน: บริษทัฯมีนโยบายดา้นสวสัดิการพนกังานท่ีชดัเจน เช่นกองทุน
สาํรองเล้ียงชีพ เป็นตน้  

- การจา้งงานคนพิการ เปิดโอกาสใหมี้การจา้งคนพิการเขา้เป็นพนกังานของบริษทัฯ 

- การรับเร่ืองร้องเรียน บริษทัฯ มีนโยบาย การรับเร่ืองร้องเรียน สาํหรับผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่าย โดยบริษทัไดจ้ดั
ใหมี้ช่องทางแจง้เร่ืองร้องเรียน เพ่ือเป็นช่องทางแจง้เร่ืองร้องเรียนสาํหรับผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียภายในและภายนอกองคก์ร มีการ
ตรวจสอบตามขั้นตอนและบนัทึกการตรวจสอบไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร และส่งใหห้น่วยงานตรวจสอบภายใน เพ่ือรายงานต่อ
กรรมการตรวจสอบของบริษทั พิจารณาดาํเนินการ โดยมีนโยบายการรักษาความลบัของผูร้้องเรียน ไม่เปิดเผยช่ือผูแ้จ้ง
เบาะแสรวมทั้งดาํเนินการจดัเก็บขอ้มูลการร้องเรียนเป็นความลบั เพ่ือคุม้ครองผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกบัผูแ้จง้เร่ืองร้องเรียน
ดงักล่าว โดยบริษทัมีกระบวนการสอบสวนหากพบวา่มีการละเมิดจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจ และ หากพบวา่บุคลากร คู่
คา้ หรือลกูคา้ของบริษทัฯ ละเมิดขอ้กาํหนดดา้นการป้องกนัการทุจริตคอรัปชัน่ บริษทัฯ จะไม่มีการผอ่นผนัใดๆ 

- สวสัดิการสังสรรค ์และสันทนาการของบริษทั   บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้การสังสรรคแ์ละสันทนาการระหวา่งพนกังาน
เป็นประจาํทุกปี เพ่ือใหพ้นกังานไดรั้บความสนุกสนานหลงัจากท่ีไดทุ่้มเททาํงานใหก้บับริษทัมาทั้งปี 

- สวสัดิการตรวจสุขภาพประจาํปีพนักงาน   พนักงานของบริษทัฯ ทุกคนได้รับการตรวจสุขภาพประจาํปี จาก
สถานพยาบาลท่ีน่าเช่ือถือ เพ่ือส่งเสริมการมีสุขพลานามยัท่ีดี 

เจา้หน้ีเงินกูย้ืม: บริษทัฯตระหนกัเป็นอยา่งดีถึงบทบาทและความสาํคญัของเจา้หน้ีเงินกูย้ืมในฐานะผูส้นบัสนุนทางการเงินท่ี
สําคญัของบริษทัฯ บริษทัฯจึงยึดถือปฏิบติัอยา่งเคร่งครัดในการปฏิบติัตามเง่ือนไขการกูย้ืมเงินต่างๆท่ีตกลงร่วมกนัระหวา่ง
เจา้หน้ีเงินกูย้มืและบริษทัฯ เช่นการนาํเงินกูย้มืไปใชใ้ห้ตรงกบัวตัถุประสงคก์ารกูย้มืเงิน การจ่ายชาํระเงินตน้และดอกเบ้ียตาม
งวดการจ่ายชาํระเงิน รวมทั้งการปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินอ่ืนๆ (ถา้มี) 

ดา้นคู่คา้: บริษทัฯตระหนกัเป็นอยา่งดีถึงความสาํคญัของคู่คา้ของบริษทัฯในการช่วยสนบัสนุนและผลกัดนัใหก้ารดาํเนินธุรกิจ
ของบริษทัฯเป็นไปดว้ยความสะดวกราบร่ืน บริษทัฯจึงปฏิบติัต่อคู่คา้ของบริษทัฯดว้ยความเป็นธรรม ตามเง่ือนไขทางการคา้ท่ี
ตกลงร่วมกนัอยา่งเคร่งครัด 

ดา้นคู่แข่งขนั: บริษทัฯดาํเนินธุรกิจโดยยึดถือกรอบการแข่งขนัทางการคา้ท่ีเป็นธรรม โดยมุ่งเน้นการพฒันาศกัยภาพการ
แข่งขนัทางการคา้ดว้ยการพฒันาศกัยภาพและคุณภาพของสินคา้และ การใหบ้ริการ และไม่มีนโยบายท่ีจะทาํลายคู่แข่งดว้ยการ
พดูพาดพึงกล่าวร้ายหรือดาํเนินการใดๆท่ีไม่สุจริตท่ีเป็นการทาํลายคู่แข่งของบริษทัฯ 

ดา้นหุ้นส่วนทางธุรกิจ: บริษทัฯตระหนกัเป็นอยา่งดีถึงความสาํคญัของหุ้นส่วนทางธุรกิจของบริษทัฯในการท่ีช่วยสนบัสนุน
และผลกัดนัให้การดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯสามารถเจริญเติบโตและบรรลุเป้าทางธุรกิจท่ีกาํหนดไวไ้ด ้บริษทัฯจึงปฏิบติัต่อ
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หุ้นส่วนทางธุรกิจของบริษทัฯโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ท่ีเป็นธรรมของทั้ งสองฝ่าย และปฏิบติัตามเง่ือนไขขอ้ตกลงทาง
การคา้ท่ีตกลงร่วมกนัอยา่งเคร่งครัด 

ดา้นหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานกาํกบัดูแลอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง: บริษทัฯตระหนักเป็นอย่างดีถึงบทบาท หน้าท่ีและความ
รับผิดชอบของหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานกาํกบัดูแลท่ีมีต่อการดาํเนินงานของบริษทัฯ บริษทัฯมีความตั้งใจและให้ความ
ร่วมมือในการปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั รวมทั้งกฎหมายต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของบริษทัฯ  

ความรับผดิชอบต่อสังคมภายนอกองค์กร:     

      บริษัทฯ มีการดําเนินการในเร่ืองการรักษาสภาพแวดล้อมในเร่ืองการบําบัดนํ้ าเสีย ซ่ึงบริษัทฯ มีนโยบายให้
ความสําคญักบัเร่ืองน้ีมาตั้งแต่เร่ิมตน้ประกอบกิจการมา เน่ืองจากเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรง โดยบริษทัฯไดส้นับสนุนบ่อ
บาํบดันํ้าเสียในเขตอุตสาหกรรมฟอกหนงั กม.34 เพ่ือใหมี้การดาํเนินการอยา่งถกูตอ้งเหมาะสมตามกฎหมายทุกประการถึงแม้
จะมีค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการก็ตาม บริษทัฯ ก็ยินดีให้การสนบัสนุนอยา่งเตม็ใจ ซ่ึงสมาชิกในกลุ่มก็เห็นว่ากิจการบาํบดันํ้ า
เสียเป็นส่ิงสาํคญัยิง่ในธุรกิจน้ี   

 การส่งเสริมให้พนักงานมส่ีวนร่วมในการทาํกจิกรรมเพือ่สังคม 
 

                เป็นอีกมิติสาํคญัในการดาํเนินนโยบายเพ่ือสังคมท่ีบริษทัฯ ยดึถือและเห็นความสาํคญั คือการเปิดโอกาสให ้
ผูบ้ริหารและพนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมและโครงการเพื่อสังคมต่างๆ  ทั้งในภาวะปกติ  หรือเม่ือเกิดเหตุภยัธรรมชาติ
ต่างๆ  เช่น 
 

- การร่วมบริจาค  ผูบ้ริหารและพนกังานร่วมกนับริจาคเงินและส่ิงของเพ่ือช่วยเหลือบรรเทาทุกขผ์ูป้ระสบภยัพิบติั
ต่าง ๆ และกิจกรรมการกศุลเพ่ือการพฒันาสังคมดา้นต่าง ๆ 

 
- การทาํบุญสังฆทาน  ทุก ๆ 3 เดือน บริษทัจดัใหมี้การทาํบุญตกับาตรสังฆทาน ขา้วสาร อาหารแหง้ โดยใหผู้บ้ริหาร

และพนกังานเขา้ร่วมทาํบุญตกับาตรโดยพร้อมเพียงกนั เพ่ือสร้างขวญัและกาํลงัใจ ความร่วมมือร่วมใจกนั 
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- ร่วมกันบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย  เพ่ือนําไปให้กับผูป่้วยท่ีต้องการ โดยร่วมมือกับทางโรงพยาบาล
สมุทรปราการ จดัใหมี้การบริจาคโลหิตท่ีบริษทัฯ ทุก ๆ 3 เดือน ปีละ 4 คร้ัง โดยมีผูบ้ริหาร และ พนกังานร่วมทาํกิจกรรม 

 

            
 

                                  
                                                               
    ผูบ้ริหารร่วมบริจาคโลหิต 
 

            
    
   พนกังานร่วมบริจาคโลหิต 
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 การศึกษา 
        บริษทั ชยัวฒันาฯ มีความเช่ือมัน่วา่การพฒันาคุณภาพของเยาวชนเพ่ือเป็นกาํลงัสาํคญัในอนาคตเป็นส่ิงจาํเป็น
อยา่งยิง่สาํหรับทุกประเทศ ดว้ยเหตุน้ี บริษทัฯ จึงสนบัสนุนและส่งเสริมพฒันาการ การศึกษาของเยาวชนและชุมชน เพ่ือช่วย
ยกระดบัมาตรฐานการศึกษาของไทย  โดยจดัโครงการมอบทุนการศึกษาให้กบับุตรของพนกังานในบริษทัฯ ท่ีมีผลการเรียน
และความประพฤติดี 
 

                  
 
        ผูบ้ริหารมอบทุนการศึกษาใหก้บับุตรของพนกังาน                                                                        

          
                               ภาพการมอบทุนการศึกษาท่ี บมจ.ชยัวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป (สาขา ก.ม. 30) 
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          ผูบ้ริหารมอบทุนการศึกษาใหก้บับุตรของพนกังาน 

 

         
                                       ภาพการมอบทุนการศึกษาท่ี บมจ.ชยัวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป (สาขา แพรกษา) 
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11.     การต่อต้านการทุจริต 
 
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   เพ่ือใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติในการ
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 
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4. ผูจ้ดัการมีหนา้ท่ีดาํเนินการให้มีระบบท่ีส่งเสริมนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ เพ่ือส่ือสารไปยงัพนกังานและ
ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย ให้ไดรั้บการเสริมสร้างจิตสํานึก ทั้ งมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการต่อตา้นการทุจริต
คอร์รัปชัน่ 

นโยบายและแนวทางปฏิบัต ิ

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 
เร่ืองทีรั่บแจ้งเบาะแสหรือร้�องเรียน 
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 
 มาตรการคุ�มครองและรักษาความลบั  
 บริษทัฯ ให้การคุม้ครองสิทธิของผูร้้องเรียนและผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีกระทาํโดยเจตนาสุจริต โดยจะปกปิดช่ือ ท่ีอยู ่หรือ
ขอ้มูลใดๆ ไวเ้ป็นความลบั โดยห้ามมิให้มีการเปิดเผยขอ้มูลแก่บุคคลอ่ืนท่ีไม่มีหน้าท่ีเก่ียวขอ้ง เวน้แต่เป็นการเปิดเผยตาม
หนา้ท่ีท่ีกฎหมายกาํหนด 
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12.     การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 
  
 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เม่ือวนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2559 คร้ังท่ี 6/2559 ไดแ้ต่งตั้งให ้  บริษทั ที.เค.แอค
เคาน์ต้ิง โซลูชัน่ จาํกดั  ปฎิบติัหน้าท่ีผูต้รวจสอบภายในของบริษทัตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 เป็นตน้ไป   ทั้งน้ี บริษทั ที.เค.
แอคเคาน์ต้ิง โซลูชัน่ จาํกดั  ไดม้อบหมายให้  นายสมนายสมชาย อินทรพิทกัษ ์และนางทศันีย ์สอนเพช็ร ตาํแหน่งผูจ้ดัการ
ฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษทั ที.เค.แอคเคาน์ต้ิง โซลูชัน่ จาํกดั   เป็นผูรั้บผิดชอบหลกัในการปฎิบติัหนา้ท่ี    ผูต้รวจสอบภายใน
ของบริษทั 

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 
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13.     รายการระหว่างกนั 

 
บริษทัมีการทาํรายการกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ต่างๆ ซ่ึงรายการระหวา่งกนัท่ีเกิดข้ึนนั้นเป็นการทาํรายการกบั

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีผูบ้ริหารร่วมกนั และรายการดงักล่าวไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีตรวจสอบโดย
ผูส้อบบญัชีของบริษทั รวมทั้งหนงัสือแสดงความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงสามารถสรุปลกัษณะความสัมพนัธ์และ
รายละเอียดของรายการระหวา่งกนัดงัน้ี 
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บริษทั/ 
บุคคลที่เกี่ยวขอ้ง 

ลกัษณะ 
ความสัมพนัธ์ 

สรุปรายการ 
          ขนาดของรายการ (ลา้นบาท) เงื่อนไขความสมเหตุสมผลและความจาํเป็น 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560  

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 

 
 

1.54 
3.07 
5.50 

- 
 
 
 
 
 
 

180.00 
66.01 

 
 

1.07 
1.80 
4.49 

- 
 
 
 
 
 
 

180.00 
27.13 

 
 

0.60 
1.80 
0.10 
2.65 

 
 

40.00 
0.16 

 
 

180.00 
- 
 

-     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 (เดิมชื่อ
บริษทั ชยัวฒันา 
กรีนเพาเวอร์ จาํกดั 
บริษทัยอ่ยของ
บริษทั)   

บริษทัถือหุน้
ในสัดส่วนร้อย
ละ100และแต่ง 
ตั้งกรรมการ
เขา้ร่วมบริหาร
ดว้ย 

บริษทัใหเ้งินกูก้บับริษทัยอ่ย 
- ยอดเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นคง
คา้ง ณ วนัสิ้นงวด 
-ดอกเบี้ยรับ 

 
 
- 
 
- 

 
 

290.90 
 

2.90 

 
 

539.26 
 

45.22 

 -    บริษทัใหกู้ย้มืแก่บริษทั ชยัวฒันา กรีน จาํกดั (เดิมชื่อบริษทั ชยัวฒันา กรีเพาเวอร์ 
จาํกดั) จาํนวนเงิน 548.48 ลา้นบาท เป็นเงินใหกู้ย้มืที่ไม่มีหลกัประกนั โดยคิดอตัรา
ดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี   
ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ  
เนื่องจากบริษทัดงักล่าวเป็นบริษทัยอ่ยและเป็นการกูย้ืมเพื่อความจาํเป็นในการประกอบ
ธุรกิจ โดยอตัราดอกเบี้ยเป็นไปตามอตัราดอกเบี้ยปกติในตลาด 
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บริษทั/ 
บุคคลที่เกี่ยวขอ้ง 

ลกัษณะ 
ความสัมพนัธ์ 

สรุปรายการ 
          ขนาดของรายการ (ลา้นบาท) เงื่อนไขความสมเหตุสมผลและความจาํเป็น 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560  

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 

 
 
 

90.04 
19.19 

- 
 

7.03 

 
 
 

94.39 
15.20 
0.24 

 
12.36 

 

 
 
 

94.17 
15.70 
0.24 

 
14.44 

 
 
 
 

 -     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 
 
 
 

 
 
- 
- 

18.24 
 

 -     บริษทั จา้งบริษทั ชยัวฒันา ทริม จาํกดั ผลิตและเยบ็เบาะรถยนต ์โดยอตัราค่าจา้ง
เป็นไปตามสัญญาและราคาตลาดทัว่ไปเพื่อลดตน้ทุนและควบคุมค่าใชจ้่ายของบริษทั 
และปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการชาํระบญัชี 
ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ  
มีความเหมาะสมและเป็นไปตามธุรกิจการคา้ปกติ เพื่อสนับสนุนธุรกิจหลกัของบริษทั 
และมีเงื่อนไขและราคาเป็นไปตามราคาตลาดทั่วไป อย่างไรก็ตาม บริษทัดังกล่าวอยู่
ระหวา่งการชาํระบญัชี 
 



            

           บริษทั ชยัวฒันา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)     แบบ 56-1 
 

รับรองความถูกตอ้ง  :  _________________________             98 
 

บริษทั/ 
บุคคลที่เกี่ยวขอ้ง 

ลกัษณะ 
ความสัมพนัธ์ 

สรุปรายการ 
          ขนาดของรายการ (ลา้นบาท) เงื่อนไขความสมเหตุสมผลและความจาํเป็น 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560  

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 บริษทัไม่มีรายการใหกู้ย้มืแก่บริษทั
ดงักล่าวอีก 
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 ลา้นบาทในวนัท่ี 31 
กรกฎาคม 2540 และ 107.50 ลา้นบาท ในวนัท่ี 27 กรกฎาคม 2543 และเงินทุนหมุนเวียนสําหรับการดาํเนินธุรกิจของบริษทั 
รวมวงเงินทั้งส้ิน 180 ลา้นบาท เพ่ือใชส้ําหรับการจ่ายชาํระค่าซ้ือสินทรัพย ์ก่อสร้างโรงงาน และเป็นเงินทุนหมุนเวียนของ
บริษทัย่อย โดยบริษทัย่อยไดน้าํท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างของบริษทัย่อยจาํนองเป็นหลกัประกนัสําหรับเงินกูด้งักล่าว  โดยมี
กรรมการของบริษทัและบริษทั ชยัวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) เขา้ร่วมคํ้าประกนั  
              สาํหรับการเขา้ค ํ้าประกนัเงินกูข้องบริษทัให้กบับริษทัยอ่ยนั้น เพ่ืออาํนวยความสะดวกในการขอสินเช่ือจาก
สถาบนัการเงินของบริษทัยอ่ย เน่ืองจากในช่วงเวลาดงักล่าวเป็นช่วงท่ีบริษทัยอ่ยเร่ิมจดัตั้งและมีผลการดาํเนินงานขาดทุน การ
ขอรับการสนบัสนุนทางการเงินใดๆ จากสถาบนัการเงินในนามของบริษทัยอ่ยนั้นนอกเหนือจากการมีหลกัประกนัเป็นท่ีดิน
และส่ิงปลูกสร้างแลว้ทางสถาบนัการเงินจึงไดมี้การขอให้บริษทัในฐานะผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัยอ่ยเขา้ค ํ้าประกนัเงินกู้
ดงักล่าว      
 
ช่ือบุคคล  และความเกีย่วโยงกนัในแต่ละบริษัท 

 ความเก่ียวขอ้งกนัของบุคคล 
1.  นายวรีะพล  ไชยธีรัตต ์  นอ้งชายของคนท่ี 2 
2.  นางวนิดา        สิกขมาน   พ่ีสาวของคนท่ี 1 

 ความเก่ียวโยงกนัในแต่ละบริษทั 
บริษัท ชัยวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  2560 

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 
4.  น.ส.ณฏัฐสิ์ชา       ภาภคัธนานนัท ์ กรรมการ 9,918 0.002 

บริษัท พลาทรัพย์ จํากดั ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  2560 
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.  น.ส.ณฏัฐสิ์ชา       ภาภคัธนานนัท ์ กรรมการ 1 - 

บริษัท ไชยดยีิง่ จํากดั ณ วนัที่ 31  ธันวาคม  2560 
                     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 

  ท่ีผ่านมารายการระหว่างกนัของบริษทัจะเกิดข้ึนระหว่างบริษทักบับริษทัย่อยและกรรมการของบริษทั  
โดยรายการระหวา่งกนัท่ีเกิดข้ึนกบับริษทัยอ่ยจะเป็นธุรกรรมจากทางการคา้และการสนบัสนุนทางการเงินเป็นหลกั สาํหรับใน
ส่วนของกรรมการของบริษทันั้น จะเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษทั ทั้งน้ีการทาํรายการระหวา่งกนัท่ีผา่นมา 
บริษัทมีการกําหนดอํานาจดําเนินการไว้อย่างชัดเจนในการอนุมัติการทํารายการระหว่างกัน  โดยได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษทั พร้อมทั้งกาํหนดไม่ให้ผูบ้ริหารมีส่วนในการอนุมติัรายการท่ีมีส่วนไดเ้สีย ซ่ึงการกาํหนดอาํนาจอนุมติั
ไดมี้การพิจารณาทบทวนสมํ่าเสมอ เพ่ือให้มีความคล่องตวัในการดาํเนินงาน  และมีระบบควบคุมภายในท่ีเพียงพอและ
เหมาะสม รวมทั้งบริษทัไดจ้ดัใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเขา้มาพิจารณาและใหค้วามเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของรายการ
ดงักล่าวดว้ย เพ่ือดูแลไม่ใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
         
13.3    นโยบายการทาํรายการระหว่างกนัในอนาคต 

      หากในอนาคตมีรายการระหว่างกนัเกิดข้ึน บริษทัจะยึดถือนโยบายท่ีจะดาํเนินการให้รายการระหว่างกนั
ดงักล่าว ตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานของความยติุธรรมและเหมาะสม รวมทั้งเป็นราคาท่ียติุธรรมสามารถเทียบเคียงกบัราคาตลาดท่ีใชก้บั
ลูกคา้ทัว่ไปได ้รวมทั้งจะมีการจดัให้ คณะกรรมการตรวจสอบ ทาํหนา้ท่ีในการดูแลให้การทาํรายการระหวา่งกนัในอนาคต
ของบริษทัและบริษทัยอ่ย หรือบุคคลท่ีเก่ียวโยง หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
เป็นไปตามลกัษณะการดาํเนินธุรกิจทัว่ไป หรือเพ่ือสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจของบริษทั โดยมุ่งเนน้เพ่ือประโยชน์สูงสุดของ
บริษทัเป็นสาํคญั และผลตอบแทนท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยจะไดรั้บหรือจ่ายไปเป็นราคายติุธรรม (Fair  Market  value) 

ในกรณีท่ี รายการดงักล่าวกาํหนดใหบ้ริษทัตอ้งจดัทาํรายงานแจง้ต่อตลาดหลกัทรัพย ์และตอ้งขอมติอนุมติั
จากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น และแต่งตั้งท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นต่อผูถื้อหุ้น บริษทัจะดาํเนินการอยา่งเคร่งครัด 
เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบขอ้กาํหนดของ ตลาดหลกัทรัพย ์แห่งประเทศไทย ในส่วนท่ีเก่ียวกบัการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
โดยจะยดึหลกัการดงัน้ี 

 เป็นรายการท่ีผา่นกระบวนการอนุมติัท่ีโปร่งใส โดยผูมี้ส่วนไดเ้สียไม่ไดมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจ 
 เป็นรายการท่ีกระทาํโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของบริษทั เสมือนการทาํรายการกบับุคคลภายนอก 
 มีระบบการติดตามและตรวจสอบท่ีทาํใหม้ัน่ใจไดว้า่การทาํรายการเป็นไปตามขั้นตอนท่ีถูกตอ้ง 

      ทั้งน้ีบริษทัจะให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผูส้อบบญัชีของบริษทั หรือผูเ้ช่ียวชาญอิสระ ในกรณีท่ี
คณะกรรมการตรวจสอบหรือผูส้อบบญัชีไม่มีความชาํนาญในการพิจารณารายการระหวา่งกนันั้น พิจารณาตรวจสอบและให้
ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคา ความสมเหตุสมผลของการทาํรายการ ตลอดจนการเปิดเผยขอ้มูลการทาํรายการท่ีเก่ียว
โยงกนั การไดม้าหรือจาํหน่ายทรัพยสิ์นท่ีสาํคญัของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย เพ่ือใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดของ กฎหมายวา่ดว้ย
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 ของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียง โดยไม่นบัรวมผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษ ทั้งน้ีในการขออนุมติัจากผูถื้อหุน้จะตอ้งแต่งตั้งท่ีปรึกษาทางการเงิน
อิสระ (IFA) ให้ความเห็นต่อการทาํรายการดงักล่าว โดย IFA จะตอ้งแสดงความเห็นในเร่ืองต่าง ๆ เช่น ความสมเหตุสมผล
และประโยชน์ของรายการต่อบริษทั ความเป็นธรรมของราคาและเง่ือนไขรายการ และความเส่ียง เป็นตน้ 
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  กรณีบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัเป็นหน่วยงานของรัฐ นิติบุคคลท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งข้ึน หรือกิจการท่ีหน่วยงานของรัฐ
หรือนิติบุคคลท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งข้ึนเป็นเจา้ของ ให้บริษทัไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งขออนุมติัการเขา้ทาํธุรกรรมดงักล่าวจากท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ หากไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการของบริษทัแลว้ 
 
การคาํนวณขนาดรายการ 

 การนบัรวมรายการอาจนบัรวมรายการท่ีเก่ียวโยงกนัหลายรายการเป็นรายการเดียวกนั หากปรากฏวา่รายการดงักล่าว
ทาํข้ึนโดยมีเจตนาแยกเป็นหลายรายการเพ่ือเล่ียงการปฏิบติัตามเกณฑโ์ดยในการนบัรวมรายการดงักล่าว ให้รวมถึง
การรายการท่ีเกิดข้ึนในระหว่าง 6 เดือนก่อนวนัท่ีมีการตกลงเข้าทาํรายการซ่ึงเกิดจากบุคคลเดียวกัน หรือผูท่ี้
เก่ียวขอ้งและญาติสนิทของบุคคลดงักล่าว ทั้งน้ี ยกเวน้เป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
แลว้ 

 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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ส่วนท่ี 3 
 

ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 
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14.     ข้อมูลทางการเงนิทีสํ่าคญั 

ภาพรวมการดาํเนินงาน (โปรดดูในส่วนที่ 1. หัวข้อ ลกัษณะการประกอบธุรกจิ หน้า  18 – 28 )  
งบการเงนิ 
 

(ก) สรุปรายงานการสอบบญัชี 
 รายงานของผูส้อบบญัชีสําหรับงบการเงินปี 2557 ซ่ึงตรวจสอบโดยนางสาวเลฮมั  ชินพนัธ์ ผูส้อบบญัชีรับ

อนุญาตเลขทะเบียน 7306 จากบริษทั อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จาํกดั ไดใ้ห้ความเห็น
อยา่งไม่มีเง่ือนไขวา่ งบการเงินไดจ้ดัทาํข้ึนโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน 

 รายงานของผูส้อบบญัชีสําหรับงบการเงินปี 2558 ซ่ึงตรวจสอบโดยนางสาวเลฮมั  ชินพนัธ์ ผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตเลขทะเบียน 7306 จากบริษทั อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จาํกดั ไดใ้ห้ความเห็น
อยา่งไม่มีเง่ือนไขวา่ งบการเงินไดจ้ดัทาํข้ึนโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน 

 รายงานของผูส้อบบัญชีสําหรับงบการเงินปี 2559 ซ่ึงตรวจสอบโดยนางสาวเลฮมั ชินพนัธ์ ผูส้อบบัญชีรับ
อนุญาตเลขทะเบียน 7306 จากบริษทั อาร์เอสเอม็ ออดิท เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จาํกดั ไดใ้หค้วามเห็นอยา่ง
มีเง่ือนไขต่องบการเงินรวมวา่ยกเวน้ผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากเร่ืองท่ีกล่าวไวใ้นวรรคเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขต่องบการเงินรวม งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะ
บริษทัของบริษทั ชยัวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 และ
ผลการดาํเนินงานรวมและผลการดาํเนินงานเฉพาะบริษทั และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะ
บริษทัสาหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
โดยเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเง่ือนไขต่องบการเงินรวม ระบุไวว้่าตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 13 งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 ไดร้วมเงินลงทุนในบริษทัร่วมตามวิธี
ส่วนไดเ้สีย จาํนวน 20.94 ลา้นบาท มีส่วนแบ่งผลขาดทุนของเงินลงทุน และผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
สาหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั จาํนวน 10.54 ลา้นบาท และ จาํนวน 1.24 ลา้นบาท ตามลาํดบั นอกจากน้ีขอให ้
สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 14 ว่าเม่ือวนัท่ี 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 บริษทัย่อย-บริษทั ชยัวฒันา
กรีนเพาเวอร์ จาํกดัไดเ้ขา้ซ้ือหุ้นของบริษทั บลูโซลาร์ฟาร์ม 3 จาํกดัจากผูถื้อหุ้นเดิมในสัดส่วนร้อยละ 49 งบ
การเงินดงักล่าวจดัทาํข้ึนโดยอาศยัขอ้มูลทางการเงินท่ีจดัทาํข้ึนโดยฝ่ายบริหารของบริษทัร่วม ซ่ึงยงัไม่ไดมี้การ
ตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี เน่ืองจากขอ้จาํกดัทางดา้นเวลาทาํให้ฝ่ายบริหารของบริษทัร่วมดงักล่าว ไม่สามารถ
จดัเตรียมงบการเงินให้มีการตรวจสอบได ้อีกทั้ งบริษทัร่วมไม่อยู่ในอาํนาจการควบคุมของฝ่ายบริหารของ
บริษทั นอกจากน้ีมีเร่ืองสําคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัสําคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบ
วิชาชีพโดยเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบพร้อมวิธีการตรวจสอบสาํหรับแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี ค่าเผื่อการลดลง
ของมูลค่าสินคา้คงเหลือ ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 9 บริษทัมีสินคา้คงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุน 
หรือมูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากว่า ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 จาํนวน 507.64 ลา้น
บาท ในงบแสดงฐานะการเงินรวม และจาํนวน 475.27 ลา้นบาทในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริษทั โดย
ผูส้อบบญัชีใหค้วามสาํคญักบัการพิจารณาค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ เน่ืองจากตอ้งอาศยัดุลยพินิจ
ของฝ่ายบริหารค่อนขา้งมากในการพิจารณาจาํนวนค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือท่ีเหมาะสมของ
สินคา้ลา้สมยั และสินคา้ท่ีคา้งนาน  แ ละ เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยคือ 
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การแสดงมูลค่าของเงินลงทุนในบริษทัย่อยและค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัย่อยว่าเป็นไปตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ทั้งน้ีนโยบายการบญัชีสาํหรับเงินลงทุน การดอ้ยค่าและรายละเอียดสําหรับ
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4.7, 4.12 และขอ้ 14 ตามลาํดบั  

   ทั้ งน้ีฝ่ายบริหารของบริษัทได้ให้ความเห็นต่อข้อสังเกตของผูส้อบบัญชีว่ามีความเหมาะสม 
เน่ืองจากการพิจารณาตั้งค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือไดด้าํเนินการภายใตส้มมติฐานท่ีใชใ้นการ
คาํนวณค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้ และมีการตรวจนบัสินคา้คงเหลือประจาํปี มีการจดัทาํรายงานสินคา้คงเหลือ
คา้งนาน  ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2559 วิเคราะห์ปริมาณสินคา้ท่ีคงเหลือและการเคล่ือนไหวของสินคา้เพ่ือระบุสินคา้ท่ี
คา้งนานหรือสินคา้ท่ีไม่มีการเคล่ือนไหว วิเคราะห์เปรียบเทียบจาํนวนเงินท่ีบริษทัไดรั้บจากการขายสินคา้กบั
ราคาทุนของสินคา้คงเหลือโดยเก็บขอ้มูลยอ้นหลงั 5 ปี เพ่ือวิเคราะห์ราคาขายกบัตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนโดยเป็น
รายงานท่ีจดัทาํข้ึน ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2559 เช่นเดียวกนั   

 รายงานของผูส้อบบัญชีสําหรับงบการเงินปี 2560 ซ่ึงตรวจสอบโดยนางสาวเลฮมั  ชินพนัธ์ ผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตเลขทะเบียน 7306 จากบริษทั อาร์เอสเอม็ ออดิท เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จาํกดั ไดใ้หค้วามเห็นอยา่ง
ไม่มเีงือ่นไขวา่ งบการเงินแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะบริษทัของบริษทั ชยัวฒันา แทนเนอร่ี 
กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ.2560 และผลการดาํเนินงานรวมและผลการ
ดาํเนินงานเฉพาะบริษทั และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะบริษทัสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดย
ถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ทั้งน้ีเร่ืองสําคญัในการตรวจสอบคือ 
เร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพในการตรวจสอบ ประกอบไปดว้ย การดอ้ยค่า
ของเงินลงทุนในบริษทัร่วมและบริษทัยอ่ย และค่าเผื่อการลดลงในมูลค่าสินคา้ ทั้งน้ีนโยบายการบญัชีสาํหรับ
เงินลงทุน การดอ้ยค่าและรายละเอียดสําหรับเงินลงทุนในบริษทัร่วมและบริษทัยอ่ยไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 4.7 ขอ้ 12 และขอ้ 13 ตามลาํดบั ซ่ึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 บริษทัมีเงินลงทุน
ในบริษทัร่วมแสดงราคาทุนในงบการเงินเฉพาะจาํนวน 31.08 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 1 ของสินทรัพยร์วม 
และเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะจาํนวน 470.07 ลา้นบาท (สุทธิจากค่าเผื่อการดอ้ยค่า จาํนวน 
35.55 ลา้นบาท) คิดเป็นร้อยละ 15.20 ของสินทรัพยร์วม บริษทัจะดาํเนินการทดสอบการดอ้ยค่าของเงินลงทุน
ถา้ราคาตามบญัชีของเงินลงทุนสูงกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนสําหรับเงินลงทุนทัว่ไป  ผลขาดทุนจากการ
ดอ้ยค่าท่ีเกิดข้ึนจะบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จทนัที สาํหรับค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ ตาม
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 – 5 และขอ้ 9 บริษทัมีสินคา้คงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิ
ท่ีคาดวา่จะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ.2560 จาํนวน 526.65 ลา้นบาทในงบแสดง
ฐานะการเงินและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริษทั โดยผูส้อบบญัชีใหค้วามสาํคญักบัการพิจารณาการดอ้ยค่า
ของเงินลงทุนในบริษทัรวมและบริษทัยอ่ยและค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินคา้  เน่ืองจากตอ้งอาศยัดุลยพินิจ 
ของฝ่ายบริหารค่อนขา้งมากในการพิจารณาจาํนวนค่าเผือ่การลดมูลค่าสินคา้คงเหลือท่ีเหมาะสมสาํหรับสินคา้ 
ลา้สมยั และสินคา้ท่ีคา้งนาน  ทั้งน้ีฝ่ายบริหารของบริษทักาํหนดสมมติฐานในการคาํนวณค่าเผื่อการลดมูลค่า
สินคา้โดยตรวจนบัสินคา้คงเหลือประจาํปี และจดัทาํรายงานสินคา้คงเหลือคา้งนาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
เปรียบเทียบจาํนวนสุทธิท่ีบริษทัไดรั้บจากการขายสินคา้ภายหลงัวนัท่ีในงบการเงินกบัราคาทุนของสินคา้
คงเหลือโดยเก็บข้อมูลยอ้นหลงั 6 ปี ทั้ งน้ีผูส้อบบัญชีได้เข้าร่วมสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้าคงเหลือและ
ทดสอบขอ้มูลตามรายงานสินคา้คงเหลือดว้ย  
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(ข.1)  ตารางสรุปงบการเงินรวมของบริษทั และบริษทัยอ่ย       

                 (หน่วย : ลา้นบาท) 

รายการ งบตรวจสอบ งบตรวจสอบ งบตรวจสอบ 

 2558 % 2559 % 2560 % 
สินทรัพย์ 
สินทรัพย์หมุนเวยีน 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
เงินลงทุนชัว่คราว 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน สุทธิ 
สินคา้คงเหลือ สุทธิ 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พือ่ขาย 
     รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 
เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกนั 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม สุทธิ 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน สุทธิ  
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ 
ท่ีดินท่ีไม่ไดใ้ชด้าํเนินงาน 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-โปรแกรมคอมพิวเตอร์สุทธิ 
สิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 
     รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 
     รวมสินทรัพย์ 

 
 

213.11 
- 

219.47 
493.04 
39.50 
62.52 
1,027.64 

 
2.20 

30.24 
64.65 
773.62 
0.98 
1.31 

- 
7.37 

880.37 
1,908.01 

 
 

11.17 
- 

11.50 
25.84 
2.07 
3.28 
53.85 

 
0.12 
1.59 
3.39 

40.55 
0.05 
0.07 

- 
0.39 

46.15 
100.00 

 
 

38.06 
121.43 
328.20 
507.64 
45.95 

- 
1,041.27 

 
37.29 
20.94 

175.80 
1,290.53 

0.98 
6.65 

67.11 
19.68 
1,618.98 
2,660.25 

 
 

1.43 
4.56 

12.34 
19.08 
1.73 

- 
39.14 

 
1.40 
0.79 
6.61 

48.51 
0.04 
0.25 
2.52 
0.74 
60.86 
100.00 

 
 

86.19 
255.45 
294.72 
526.65 
92.65 
0.98 
1,256.64 

 
12.42 
11.55 
135.14 

2,002.73 
43.23 
9.33 

67.11 
14.39 

2,295.89 
3,552.53 

 
 

2.43 
7.19 
8.30 

14.82 
2.61 
0.03 

35.37 
 

0.35 
0.33 
3.80 

56.37 
1.22 
0.26 
1.89 
0.40 
64.63 
100.00 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 
หนีสิ้นหมุนเวยีน 
เงินเบิกเกินบญัชี และเงินกูย้มืระยะสั้น 
จากสถาบนัการเงิน 
เจา้หน้ีการคา้ และเจา้หน้ีอ่ืน 
ส่วนของหุน้กูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึงกาํหนด
ชาํระภายในหน่ึงปี 
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึง
กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 
     รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 
หุน้กู ้สุทธิ 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินสุทธิ 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน สุทธิ 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานระยะยาว 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 
     รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 
     รวมหนีสิ้น 

 
 

403.66 
 

310.99 
- 

5.33 
 

28.47 
119.56 
8.24 

876.25 
 
- 

4.50 
60.51 
15.75 
46.98 
0.74 
128.48 
1,004.73 

 
 

21.16 
 

16.30 
- 

0.28 
 

1.49 
6.27 
0.43 

45.93 
 
- 

0.24 
3.17 
0.83 
2.46 
0.04 
6.74 
52.66 

 
 

233.78 
 

388.65 
- 

5.98 
 

12.10 
 

19.80 
660.31 

 
700.00 
17.30 
15.03 
19.56 
46.98 
0.74 

799.61 
1,459.92 

 
 

8.79 
 

14.61 
- 

0.22 
 

0.45 
 

0.74 
24.82 

 
26.31 
0.65 
0.57 
0.74 
1.77 
0.03 

30.06 
54.88 

 
 

353.41 
 

497.74 
700.00 
16.04 

 
36.30 

 
35.25 
1,638.73 

 
- 

52.83 
413.76 
28.10 
46.98 
4.74 
546.41 

2,185.15 

 
 

9.95 
 

14.00 
19.70 
0.45 

 
1.02 

 
0.99 

46.13 
 
- 

1.49 
11.65 
0.79 
1.32 
0.13 
15.38 
61.51 
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รายการ งบตรวจสอบ งบตรวจสอบ งบตรวจสอบ 

 2558 % 2559 % 2560 % 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ทุนเรือนหุน้ 
ทุนจดทะเบียน 
- หุน้สามญั 1,018,714,422 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 
ทุนท่ีออกจาํหน่ายและชาํระแลว้ 
- หุน้สามญั 561,847,963 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 
(พ.ศ.2558:หุน้สามญั 427,042,282 หุน้มูลคา่หุน้ละ 1 บาท) 
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 
เงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้ 
กาํไรสะสม 
จดัสรรแลว้-สาํรองตามกฎหมาย 
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 
     รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 
     รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 
     รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 

 
 
 

1,018.71 
 

427.04 
 

163.18 
7.85 

- 
9.28 

95.32 
188.21 
890.88 
12.41 
903.30 
1,908.03 

 
 
 

53.39 
 

22.38 
 

8.55 
0.41 

- 
0.49 
5.00 
9.86 

46.69 
0.65 

47.34 
100 

 
 
 

1,018.71 
 

561.85 
 

163.18 
88.80 

- 
14.47 

108.55 
189.45 
1,126.30 

74.03 
1,200.33 
2,660.25 

 
 
 

38.29 
 

21.12 
 

6.13 
3.34 

- 
0.54 
4.08 
7.12 

42.34 
2.78 

45.12 
100.00 

 
 
 

819.05 
 

619.05 
 

334.78 
- 
- 

21.24 
129.21 
187.89 
1,292.16 

75.22 
1,367.38 
3,552.53 

 
 
 

23.06 
 

17.43 
 

9.42 
- 
- 

0.60 
3.64 
5.29 

36.67 
0.12 

38.49 
100.00 

รายไดจ้ากการขายและบริการ 
ตน้ทุนขายและบริการ 
กาํไรข้ันต้น 
กาํไรจากการขายสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย 
กาํไร(ขาดทุน)จากการขายสินทรัพย ์
กาํไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปล่ียน 
รายไดอ่ื้น 
โอนกลบัขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนระยะยาว 
ค่าใชจ่้ายในการขาย 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากการลงทุนในบริษทัร่วม 
ตน้ทุนทางการเงิน 
กาํไรก่อนภาษีเงนิได้ 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้
กาํไรสุทธิสําหรับปี 
กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืน่ 
รายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือ
ขาดทุนในภายหลงั 
- ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 
รายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือ
ขาดทุนในภายหลงั 
- กาํไร(ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกั 
  คณิตศาสตร์ประกนัภยั 
- ส่วนเกินทุนจาการตีราคาท่ีดิน 
กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 

1,347.51 
(1,172.04) 
175.47 
17.01 
8.29 

(12.24) 
13.98 
13.86 

(44.20) 
(79.41) 
(9.51) 
(1.12) 

 (30.81) 
51.32 
(8.23) 
43.10 

 
 
 

0.28 
 
 

(6.41) 
 

46.07 
83.03 

100.00 
(86.98) 
13.02 
1.26 
0.62 

(0.91) 
1.04 
1.03 

(3.28) 
(5.89) 
(0.71) 
(0.08) 
(2.29) 
3.81 

(0.61) 
3.20 

 
 
 

0.02 
 
 

(0.48) 
 

3.42 
6.16 

1,599.04 
(1,347.50) 

251.54 
23.54 
0.48 
6.06 

14.06 
6.15 

(65.60) 
(130.04) 
(11.01) 
(10.54) 
(30.07) 
54.56 

(15.80) 
38.77 

 
 
 

1.24 
 
 

(3.47) 
 
- 

36.54 

100.00 
(84.27) 
15.73 
1.47 
0.03 
0.38 
0.88 
0.38 

(4.10) 
(8.13) 
(0.69) 
(0.66) 
(1.88) 
3.41 

(0.99) 
2.42 

 
 
 

0.08 
 
 

(0.22) 
 
- 

2.29 

1,910.09 
(1,591.27) 

318.81 
- 

(0.24) 
24.78 
49.57 
(4.00) 
(89.50) 

(130.88) 
(18.22) 
(7.83) 
(53.57) 
88.92 

(34.90) 
54.02 

 
 
 

(1.57) 
 
 

(5.05) 
 
- 

47.41 

100.00 
(83.31) 
16.69 

- 
(0.01) 
1.30 
2.60 

(0.21) 
(4.69) 
(6.85) 
(0.95) 
(0.41) 
(2.80) 
4.66 

(1.83) 
2.83 

 
 
 

(0.08) 
 
 

(0.26) 
 
- 

2.48 
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รายการ งบตรวจสอบ งบตรวจสอบ งบตรวจสอบ 

 2558 % 2559 % 2560 % 
การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) 
-  ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 
- ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 
กาํไรสุทธิสําหรับปี 
การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวม 
- ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 
- ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 
กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 
กาํไรต่อหุน้ 
- ขั้นพื้นฐาน 
- ปรับลด 

 
43.31 
(0.21) 
43.10 

 
83.24 
(0.21) 
83.03 

 
0.11 
0.08 

 
3.21 

(0.02) 
3.20 

 
6.18 

(0.02) 
6.16 

 

 
43.60 
(4.83) 
38.77 

 
41.37 
(4.83) 
36.54 

 
0.08 
0.08 

 
2.73 

(0.30) 
2.42 

 
2.59 

(0.30) 
2.29 

 
 

 
52.83 
1.19 
54.02 

 
46.22 
1.19 

47.41 
 

0.09 
- 

 
2.77 
0.06 
2.83 

 
2.42 
0.06 
2.48 

 

 
 
 (ข.2)  ตารางสรุปงบกระแสเงินสดของบริษทั และบริษทัยอ่ย              

                 (หน่วย : ลา้นบาท) 
รายการ งบตรวจสอบ งบตรวจสอบ งบตรวจสอบ 

 2558 2559 2560 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมการดาํเนินงาน 
กาํไร(ขาดทุน)สุทธิก่อนภาษีเงินไดส้าํหรับปี 
ปรับกระทบกาํไร(ขาดทุน)สุทธิเป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดาํเนินงานก่อนการ
เปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 
         -   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 

- ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (กลบัรายการ) 
    -   (กลบัรายการ) ประมาณการสาํรองการรับคืนสินคา้ 
    -   (กลบัรายการ) ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินคา้ 
    -   ตดัจาํหน่ายดอกเบ้ียคา้งจ่าย 

- กาํไรจากการขายสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พือ่ขาย 
-    ส่วนแบ่งขาดทุนจากการลงทุนในบริษทัร่วม 

    -   โอนกลบัขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนระยะยาว 
- (กาํไร)ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 
- กาํไรจากการขายท่ีดินท่ีไม่ไดใ้ชด้าํเนินการ 

    -   สาํรองผลประโยชน์พนกังานระยะยาว 
-   (กาํไร)ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดจริง 

    -   เงินปันผลรับ 
    -   ดอกเบ้ียรับ 
    -   ดอกเบ้ียจ่าย 

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ่มข้ึน) ลดลง 

    -   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 
    -   สินคา้คงเหลือ 
    -   สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 
    -   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 

 
51.32 

 
 

26.75 
(0.19) 
1.66 

(1.68) 
- 

(17.01) 
1.12 

(13.87) 
 (4.90) 
 (3.39) 
0.92 
1.32 

- 
(0.10) 
30.81 
72.78 

 
 (44.95) 
(33.53) 
(22.16) 
 (19.50) 

 
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 
95.86 

 
(47.60) 
(10.41) 
(85.35) 

0.40 

 
88.92 

 
 

44.34 
0.44 

- 
10.23 

- 
- 

7.83 
- 

0.24 
- 

4.69 
(4.54) 
(2.02) 
(0.65) 
53.57 

186.87 
 

(24.31) 
(29.25) 
25.11 
(7.33) 
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รายการ งบตรวจสอบ งบตรวจสอบ งบตรวจสอบ 
 2558 2559 2560 

หน้ีสินดาํเนินงาน เพิ่มข้ึน (ลดลง) 
    -   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 
    -   หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 
    -   หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 

เงินสดรับจากการดาํเนินงาน 
    -   เงินสดจ่ายผลประโยชนพ์นกังาน 
    -   จ่ายดอกเบ้ีย 
    -   จ่ายภาษีเงินได ้

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน)กจิกรรมดาํเนินงาน 

 
74.25 
(4.43) 
0.70 

23.16 
(1.19) 

(31.38) 
(5.48) 

(14.89) 

 
48.79 
22.17 

- 
23.86 
(1.08) 
(24.53) 
(8.93) 
(10.68) 

 
114.19 
(19.43) 

4.00 
249.87 
(1.19) 

(53.40) 
(19.19) 
176.09 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน 
    -   รับดอกเบ้ีย 
    -   รับเงินปันผล 
    -   เงินลงทุนชัว่คราวเพิ่มข้ึน 
    -   เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนัเพิ่มข้ึน 
    -   เงินสดรับจากการขายสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พือ่ขาย 
    -   เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษทัยอ่ย 
    -   เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษทัอ่ืน 
    -   เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน 
    -   เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถ์าวร 
    -   เงินสดรับจากการขายท่ีดินท่ีไม่ไดใ้ชด้าํเนินงาน 
    -   เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยถ์าวร 
    -   เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
    -   ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมเพิ่มข้ึน สุทธิ 
    -   ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน 

 
0.10 

- 
- 
- 

44.80 
- 
- 

13.86 
5.48 
6.50 

(48.36) 
- 
- 

0.28 
 (8.42) 

 
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 

(706.89) 

 
0.65 
2.62 

(134.02) 
24.87 
81.37 

- 
(33.50) 

- 
1.00 

- 
(747.97) 

(2.85) 
- 
- 

(807.83) 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ 

    -   จ่ายเงินปันผล 
    -   เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพิ่มข้ึน (ลดลง) 
    -   ออกหุน้กู ้
    -   จ่ายชาํระคืนหุน้กู ้
    -   หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินลดลง 
    -   รับเงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
    -   เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินเพิ่มข้ึน 
    -   จ่ายชาํระเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
    -   จ่ายค่าธรรมเนียมในการกูย้มืเงิน 
    -   ออกหุน้สามญัเพิ่ม 
    -   รับเงินล่วงหนา้ค่าหุน้เพิ่มข้ึน (ลดลง) 

เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมจัดหาเงนิ 

 
- 

37.72 
119.56 

- 
(8.90) 

- 
65.62 

(53.55) 
- 

65.75 
(0.78) 
225.43 

 
(21.72) 

(169.88) 
700.00 

(119.56) 
(0.23) 

- 
- 

(61.84) 
- 

134.81 
80.95 
542.53 

 
(20.36) 
123.10 

- 
- 

(10.13) 
14.47 

455.97 
(17.27) 
(5.92) 
140.00 

- 
679.87 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มข้ึน (ลดลง) สุทธิ 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 
ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายปี 

202.11 
10.95 
0.05 

213.11 

(175.05) 
213.11 
(0.01) 
38.06 

48.14 
38.06 

- 
86.19 
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(ค.)  ตารางแสดงอตัราส่วนทางการเงินท่ีสาํคญั 
 

 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560  
อตัราส่วนสภาพคล่อง  (Liquidity Ratio) 
อตัราส่วนสภาพคล่อง  
อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว  
อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด 
อตัราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา้  
ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉล่ีย  
อตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ  
ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย  
อตัราส่วนหมุนเวียนเจา้หน้ี  
ระยะเวลาชาํระหน้ี  
 
อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร  (Profitability Ratio)                
อตัรากาํไรขั้นตน้  
อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน                                                                         
อตัรากาํไรอ่ืน 
อตัราส่วนเงินสดต่อการทาํกาํไร 
อตัรากาํไรสุทธิ * 
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้  

 
1.17 
0.49 
0.02 
6.93 
52 

12.91 
28 

4.29 
84 
 
 

13.02 
4.05 
1.16 

(27.32) 
3.19 
5.20 

 
1.59 
0.65 
-0.01 
6.87 
52 

14.77 
24 

3.96 
91 
 
 

15.73 
8.57 
1.57 

(7.80) 
2.67 
3.69 

 
0.77 
0.39 
0.15 
6.00 
60 

16.23 
22 

3.59 
100 

 
 

16.69 
4.20 
3.15 

219.56 
2.73 
4.21 

 

 
เท่า 
เท่า 
เท่า 
เท่า 
วนั 
เท่า 
วนั 
เท่า 
วนั 
 
 
% 
% 
% 
% 
% 
% 

อตัราส่วนประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน  (Efficiency Ratio) 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร 
อตัราการหมุนของสินทรัพย ์** 

 
2.51 
9.12 
0.79 

 

 
1.70 
6.70 
0.64 

 

 
1.74 
5.97 
0.64 

 

 
% 
% 
เท่า 

อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ  (Financial Policy Ratio) 
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 
อตัราส่วนความสามารถชาํระดอกเบ้ีย  
 

 
1.11 
0.78 

 
1.22 
1.17 

 
1.60 
4.94 

 
เท่า 
เท่า 

หมายเหต ุ:   * อตัรากําไรสทุธิ = กําไรสําหรับปี/รายได้รวม 
  ** อตัราการหมนุของสินทรัพย์ = รายได้รวม/สินทรัพย์รวม (เฉลี่ย) 
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15.        การวเิคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ 
   
คาํอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 
 

ภาพรวมผลการดาํเนินงาน 
 
ในปี 2560 บริษทัมีรายไดจ้ากการขายและบริการจาํนวน 1,910.09 ลา้นบาท เปรียบเทียบกบัปี 2559 บริษทัมีรายได้

จากการขายและบริการจาํนวน 1,599.04 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาํนวน 311.05 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 19.45 โดยรายไดท่ี้
เพ่ิมข้ึนจากกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์หนัง ซ่ึงประกอบด้วย ธุรกิจฟอกหนัง ธุรกิจช้ินส่วนหนังสําหรับเบาะรถยนต์ ธุรกิจ
เฟอร์นิเจอร์หนงั และธุรกิจของเล่นสุนขั โดยรายไดห้ลกัของบริษทัจากกลุ่มธุรกิจผลิตภณัฑ์หนงั บริษทัมีรายไดเ้พ่ิมข้ึนจาก
ธุรกิจช้ินส่วนหนังสําหรับเบาะรถยนต์ท่ีไดรั้บคาํสั่งซ้ือจากลูกคา้เดิมเพ่ิมข้ึนในปี 2560 โดยบริษทัมีรายไดจ้ากการขายและ
บริการรวม 1,809.44 ลา้นบาท เปรียบเทียบกบัปี 2559 บริษทัมีรายไดจ้ากการขายและบริการจากกลุ่มธุรกิจผลิตภณัฑ์หนัง
จาํนวน 1,428.55 ลา้นบาท สาํหรับธุรกิจกลุ่มพลงังานนั้น บริษทัมีรายไดจ้ากธุรกิจพลงังานโดยการจาํหน่ายไฟฟ้าเขา้สู่ระบบ
เชิงพาณิชยใ์นปี 2560 เป็นปีแรกจาํนวน 41.59 ล้านบาท และรายได้จากธุรกิจส่งออกช้ินไม้สับจากยูคาลิปตสัในปี 2560 
จาํนวน 52.71 ลา้นบาท ซ่ึงรายไดจ้ากธุรกิจส่งออกช้ินไมส้ับจากยคูาลิปตสัในปี 2560 ลดลงจากปี 2559 เน่ืองจากการแข็งค่า
ของเงินบาท  และไดห้ยดุทาํการซ้ือขายตั้งแต่เดือนกนัยายน ปี 2560 

 
ในปี 2560 บริษทัมีรายไดจ้ากการขายและบริการเพ่ิมข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2559  และมีกาํไรสุทธิสาํหรับปี 2560 

จาํนวน 54.02 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็นส่วนของบริษทัใหญ่จาํนวน 52.83 ลา้นบาท และส่วนท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมจาํนวน 1.19 
ลา้นบาท ทั้งน้ีกาํไรสุทธิสําหรับปี 2560 เพ่ิมข้ึนจากปี 2559 จาํนวน 15.25 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 39.33  สําหรับอตัรา
ร้อยละของตน้ทุนขายและบริการในปี 2560 จาํนวน 1,591.27 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 83.31 ของรายไดจ้ากการขายและ
บริการ ปรับตวัลดลงเลก็นอ้ยจากปี 2559 ซ่ึงมีตน้ทุนขายและบริการจาํนวน 1,347.50 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 84.27 ของ
รายไดจ้ากการขายและบริการ  เน่ืองจากตน้ทุนของกลุ่มธุรกิจผลิตภณัฑ์หนงัคือวตัถุดิบหนงัลดลงจากการสั่งซ้ือวตัถุดิบจาก
แหล่งผูข้ายโดยตรงและการแข็งค่าของเงินบาท  สําหรับค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารในปี 2560 จาํนวน 238.61 ลา้นบาท
หรือคิดเป็นร้อยละ 12.49 ของรายไดจ้ากการขายและบริการเม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2559 บริษทัมีค่าใช้จ่ายในการขายและ
บริหารจาํนวน 206.65 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 12.92 ของรายไดจ้ากการขายและบริการ  ทั้งน้ีค่าใชจ่้ายในการขายและ
บริหารปี 2560 เพ่ิมข้ึนจากปี 2559 จาํนวน 31.96 ลา้นบาท โดยค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากยอดขายเพ่ิมข้ึน 
และมีค่าใชจ่้ายในการศึกษาเพ่ือการลงทุนในโครงการพลงังานทดแทนท่ีอยูร่ะหวา่งการพฒันาและรอขอ้กาํหนดใหม่จากเดิม
โครงการดาํเนินการภายใต ้พ.ร.บ. การใหเ้อกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ และเปล่ียนเป็นดาํเนินการโครงการภายใต ้พ.ร.บ. 
รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง ฉบบัท่ี 2 พ.ศ.2560  
 
 
 
 
 
 
 



            

           บริษทั ชยัวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)     แบบ 56-1 
 

รับรองความถูกตอ้ง  :  _________________________         113 
 

การวเิคราะห์ผลการดาํเนินงานที่ผ่านมา  
 
การวเิคราะห์รายได้ 
 
 รายไดจ้ากการขายและบริการของบริษทัในปี 2560 เพ่ิมข้ึนจากปี 2559 โดยบริษทัมีรายไดจ้ากการขายและบริการในปี 
2559 จาํนวน 1,599.04 ลา้นบาท ขณะท่ีปี 2560 บริษทัมีรายไดจ้ากการขายและบริการจาํนวน1,910.09 ลา้นบาท  ปัจจยัหลกัท่ี
ส่งผลให้รายไดใ้นปี 2560 เพ่ิมข้ึนเน่ืองจากธุรกิจช้ินส่วนหนังสําหรับเบาะรถยนต์ซ่ึงอยูใ่นกลุ่มธุรกิจผลิตภณัฑ์หนังไดรั้บคาํ
สั่งซ้ือจากลูกคา้เดิมเพ่ิมข้ึน  นอกจากน้ีในกลุ่มธุรกิจพลงังาน บริษทัมีรายไดจ้ากธุรกิจพลงังานโดยการจาํหน่ายไฟฟ้าเขา้สู่ระบบ
เชิงพาณิชยใ์นปี 2560 เป็นปีแรกจาํนวน 41.59 ลา้นบาท  สําหรับรายไดจ้ากการส่งออกช้ินไมส้ับยคูาลิปตสัในปี 2560 จาํนวน 
52.71 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2559 ซ่ึงมีรายไดจ้ากการส่งออกช้ินไมส้ับยคูาลิปตสัจาํนวน 159.09 ลา้นบาท เน่ืองจากการแข็งค่า
ของเงินบาทเม่ือเทียบกบัเงินดอลล่าร์สหรัฐ 
 
 ตารางแสดงแหล่งท่ีมาของรายไดจ้ากการขายแยกตามผลิตภณัฑ ์                                                       (หน่วย : ลา้นบาท) 

แหล่งที่มาของรายได้ 2558 2559 2560 
ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์หนงั 89 51 49 
ธุรกิจฟอกหนงั 287 220 208 
ธุรกิจผลิตของเล่นสุนขั 107 98 95 
ธุรกิจผลิตเบาะหนงัและช้ินส่วนหนงัสาํหรับรถยนต ์ 865 1,071 1,469 
ธุรกิจกลุ่มพลงังาน  - 159 89 

รวม 1,348 1,599 1,910 

 หากแยกผลการดาํเนินงานตามผลิตภณัฑ์ของบริษทัจะพบว่าในปี 2560 รายไดห้ลกัของบริษทัยงัมาจากกลุ่มธุกิจ
ผลิตภณัฑห์นงัคือ ธุรกิจเบาะหนงัและช้ินส่วนหนงัสาํหรับรถยนต ์ซ่ึงมีรายไดใ้นปี 2560 จาํนวน 1,469 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 
2559 ประมาณร้อยละ 37 อยา่งไรก็ตามสําหรับธุรกิจดา้นเฟอร์นิเจอร์ ธุรกิจฟอกหนงั ธุรกิจของเล่นสุนขั กลบัมีรายไดล้ดลง
ประมาณร้อยละ 4 ร้อยละ 5 และร้อยละ 3 ตามลาํดบั ซ่ึงรายไดข้องธุรกิจท่ีลดลงเน่ืองจากคาํสั่งซ้ือของลูกคา้ในกลุ่มธุรกิจ
ดงักล่าวลดลง   แต่คาํสั่งซ้ือจากลูกคา้เดิมในธุรกิจเบาะหนงัและช้ินส่วนหนงัสาํหรับรถยนตมี์จาํนวนเพ่ิมข้ึน บริษทัจึงเร่งการ
ผลิตหนังผืนเพ่ือส่งต่อให้ธุรกิจดงักล่าวให้ทันต่อความตอ้งการของลูกคา้    นอกจากน้ีในปี 2560 บริษทัมีรายไดจ้ากการ
ส่งออกช้ินไมส้ับไปยงัต่างประเทศ ไดแ้ก่ ประเทศญ่ีปุ่นและจีน จาํนวน 53 ลา้นบาท ซ่ึงในปี 2559 มีรายไดจ้ากการส่งออกช้ิน
ไมส้ับจาํนวน 159 ลา้นบาท ซ่ึงรายไดจ้ากการส่งออกช้ินไมส้ับจากยคูาลิปตสัลดลง เน่ืองจากค่าเงินบาทแข็งค่าข้ึนเม่ือเทียบ
กบัดอลล่าร์สหรัฐ  นอกจากน้ี กลุ่มธุรกิจพลงังาน มีรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยเ์ป็นปีแรกจาํนวน 41.59 
ลา้นบาท 

 ต้นทุนขาย 
 ต้นทุนขายและบริการของบริษัทจากงบการเงินรวมเพ่ิมข้ึนโดยมีมูลค่าต้นทุนเท่ากับ 1,172.04, 1,347.50 และ 
1,591.27 ลา้นบาทในปี 2558-2560 ตามลาํดบัซ่ึงเป็นไปตามมูลค่าของรายไดแ้ละบริการท่ีเพ่ิมข้ึน   แต่หากพิจารณาในรูป
สัดส่วนต่อรายไดพ้บวา่ ตน้ทุนขายเม่ือเทียบกบัรายไดจ้ากการขายของบริษทัมีสัดส่วนท่ีลดลงโดยตน้ทุนขายของบริษทัคิดเป็น
ร้อยละ 86.98, 84.27 และ 83.31 ในปี 2558-2560 ตามลาํดบั  
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ตน้ทุนขายและบริการในอตัราร้อยละของรายไดจ้ากการขายและบริการมีแนวโน้มลดลง เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจ
โดยรวมท่ีส่งผลใหร้าคาวตัถุดิบหนงัและเคมีซ่ึงเป็นวตัถุดิบหลกัในการผลิตราคาลดลงจากการท่ีบริษทัไดเ้ขา้ทาํการซ้ือวตัถุดิบ
หนงัโดยตรงจากผูข้ายและจากการแขง็ค่าของเงินบาท  อยา่งไรกต็ามเน่ืองจากราคาวตัถุดิบหนงัซ่ึงเป็นวตัถุดิบหลกัของบริษทั 
มกัจะมีความผนัผวนในเร่ืองราคาในบางฤดูกาลและบางแหล่งหนัง  ซ่ึงบริษทัตระหนักถึงปัญหาในขอ้น้ี จึงพิจารณาวาง
แนวทางในการแกปั้ญหาเร่ืองราคาวตัถุดิบท่ีอาจจะมีโอกาสเพ่ิมสูงข้ึนในอนาคตขา้งหนา้ โดยการเฝ้าติดตามราคาวตัถุดิบหนงั
อยา่งใกลชิ้ด และบริษทัจะซ้ือวตัถุดิบมาเกบ็สาํรองไวใ้นช่วงเวลาท่ีคาดการณ์วา่ราคาวตัถุดิบหนงัมีแนวโนม้ท่ีจะปรับตวัสูงข้ึน 
โดยเจรจาและติดต่อสั่งซ้ือจากแหล่งผูข้ายวตัถุดิบหนังโดยตรง นอกจากน้ีบริษทัมีการพฒันาและคิดคน้วิธีการประหยดั
พลงังานเพ่ือควบคุมตน้ทุน รวมถึงปรับปรุงกระบวนการผลิตใหมี้ประสิทธิภาพเพิ่มข้ึนตลอดเวลา นอกจากน้ีในปี 2560 บริษทั
ได้ทบทวนสมมติฐานท่ีใช้ในการคาํนวณค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าโดยวิเคราะห์ปริมาณสินคา้ท่ีคงเหลือและการ
เคล่ือนไหวของสินคา้ วิเคราะห์เปรียบเทียบจาํนวนสุทธิท่ีบริษทัไดรั้บจากการขายสินคา้กบัราคาทุนของสินคา้คงเหลือ ในปี 
2560 บริษทับนัทึกผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือจาํนวน 10.23 ลา้นบาท  
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารปี 2558 – ปี 2559 บริษทัมีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารเพ่ิมข้ึนโดยมีมูลค่าเท่ากบั  123.61 
และ 206.65 ลา้นบาท ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกบัรายไดจ้ากการขายและบริการจะคิดเป็นร้อยละ  9.17 และ 12.92 ตามลาํดบั ซ่ึง
อตัราร้อยละของค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารต่อรายไดจ้ากการขายและบริการเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากปี 2559 บริษทัไดล้งทุนกลุ่ม
ธุรกิจพลงังานและเขา้ศึกษาโครงการต่าง ๆ ท่ีน่าสนใจในโครงการพลงังานทดแทน ไดแ้ก่ พลงังานทดแทนจากแสงอาทิตย ์ 
กระแสไฟฟ้าจากเช้ือเพลิงชีวมวล รวมถึง โครงการพลงังานทดแทนจากเช้ือเพลิงขยะ 
 

ในปี 2560 บริษทัมีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารเพ่ิมข้ึนเป็น 238.61 ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบกบัรายไดจ้ากการ
ขายและบริการคิดเป็นร้อยละ 12.49 ซ่ึงเป็นสัดส่วนลดลงจากปีก่อน  เน่ืองจากในปี 2559 บริษทัมีการเขา้ลงทุนในธุรกิจใหม่
คือธุรกิจกลุ่มพลงังาน ซ่ึงประกอบดว้ยการส่งออกช้ินไมส้ับ และการผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า  ซ่ึงในปี 2560 ธุรกิจกลุ่ม
พลงังานเร่ิมมีรายไดจ้ากการจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยเ์ป็นปีแรก ส่วนกระแสไฟฟ้าเช้ือเพลิงชีวมวลอยู่
ระหว่างการก่อสร้าง ซ่ึงคาดวา่จะแลว้เสร็จในปี 2561  สําหรับโครงการพลงังานทดแทนจากเช้ือเพลิงขยะอยูร่ะหว่างการรอ
พฒันาโครงการ เน่ืองจากเดิมโครงการดาํเนินการภายใต ้พรบ.การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ และต่อมานโยบาย
ภาครัฐเปล่ียนใหด้าํเนินการโครงการภายใต ้พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง ซ่ึงบริษทัอยู่
ระหวา่งการรอขั้นตอนของ พรบ. ดงักล่าว 
 
อตัรากาํไรขั้นต้น, อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน และกาํไรสุทธิ 
 
 อัตราส่วนกําไรขั้นต้นของบริษัทอยู่ท่ี ร้อยละ 13.02, 15.73 และ 16.69 ของรายได้จากการขายในปี  2558-2560 
ตามลาํดบั ซ่ึงอตัรากาํไรขั้นตน้คาํนวนจาก รายไดจ้ากการขายและบริการ และ ตน้ทุนขายและบริการ โดยรายไดจ้ากการขาย
และบริการในปี 2560 นั้นเพ่ิมข้ึนจากปี 2559 จาํนวน 311.05 ลา้นบาทหรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 19.45 ตน้ทุนขายและบริการในปี 
2560 นั้นเพ่ิมข้ึนจากปี 2559 จาํนวน 243.77 ลา้นบาทหรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 18.09 ทั้ งน้ีสัดส่วนของตน้ทุนขายและบริการของ
บริษทัท่ีเพ่ิมข้ึนในสัดส่วนท่ีนอ้ยกวา่รายไดจ้ากการขายและบริการ จึงทาํใหอ้ตัราส่วนกาํไรขั้นตน้ของบริษทัเพ่ิมข้ึน  
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 ตารางแสดงอตัรากาํไรขั้นตน้แยกตามผลิตภณัฑข์องบริษทั                         (หน่วย : ร้อยละ) 

ธุรกจิตามผลติภัณฑ์ของบริษัท ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์หนงั 17.53 17.23 20.32 

ธุรกิจฟอกหนงั 11.39 14.13 11.58 

ธุรกิจของเล่นสุนขั 28.66 19.20 11.75 

ธุรกิจเบาะรถยนตแ์ละช้ินส่วนของสาํหรับรถยนต ์ 12.31 16.49 16.96 

ธุรกิจกลุ่มพลงังาน - 10.80 27.51 

 
จากตารางแสดงอตัรากาํไรขั้นตน้แยกตามผลิตภณัฑ์ทั้ งจากกลุ่มธุรกิจผลิตภณัฑ์หนังและกลุ่มธุรกิจพลงังานของ

บริษทั พบว่า นอกจากการเพ่ิมข้ึนของรายไดข้องธุรกิจเบาะรถยนตแ์ละช้ินส่วนของสําหรับรถยนต์แลว้ ยงัพบว่า อตัรากาํไร
ขั้นตน้ของกลุ่มธุรกิจน้ีมีอตัรากาํไรขั้นตน้เพ่ิมข้ึนจากปี 2559 ท่ีผา่นมา เน่ืองจากสัดส่วนของตน้ทุนผลิตเบาะและเฟอร์นิเจอร์
หนงัลดลง เพราะ วตัถุดิบหนงัซ่ึงเป็นวตัถุดิบหลกัในการผลิตลดลงจากการท่ีบริษทัไดเ้ขา้ไปติดต่อซ้ือวตัถุดิบหนงัโดยตรงจาก
แหล่งผูข้าย อีกทั้งบริษทัไดมี้การเฝ้าติดตามความเคล่ือนไหวของราคาวตัถุดิบอยา่งใกลชิ้ด   

 
ในปี 2560 กลุ่มธุรกิจกลุ่มพลงังานท่ีส่งออกช้ินไมส้ับและมีรายไดจ้ากการจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าเป็นปีแรก มีผล

ประกอบการท่ีดี กลุ่มธุรกิจพลงังานและส่งออกช้ินไมส้ับมีอตัรากาํไรขั้นตน้กว่าร้อยละ 27.51 ซ่ึงถือว่าอยุ่ในเกณฑ์ท่ีดี  เม่ือ
เทียบกบัแผนงานของบริษทั  

 
สาํหรับผลการดาํเนินงานในปี ในปี 2558 บริษทัมีกาํไรสุทธิเท่ากบั 43.10 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราส่วนกาํไรสุทธิ

ต่อรายไดเ้ท่ากบัร้อยละ 3.20 และในปี 2559 บริษทัมีกาํไรสุทธิเท่ากบั 38.77 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราส่วนกาํไรสุทธิต่อ
รายไดเ้ท่ากบัร้อยละ 2.42 ซ่ึงสาเหตุหลกัท่ีทาํใหบ้ริษทัมีกาํไรจากผลดาํเนินงานลดลง เน่ืองจากบริษทัมีรายการค่าใชจ่้ายในการ
บริหารเพ่ิมข้ึนจากการเขา้ลงทุนในธุรกิจใหม่คือกลุ่มธุรกิจพลงังาน ซ่ึงอยูใ่นช่วงของการศึกษาและพฒันาโครงการ นอกจากน้ี 
บริษทัรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากการลงทุนในบริษทัร่วมคือ บริษทั เอน็เอชเค สปริง (กมัพชูา) จาํกดัและผลต่างจากการแปลงค่า
งบการเงินในการบริษทัร่วมดงักล่วจาํนวน 10.54 ลา้นบาท  สําหรับปี 2560 บริษทัมีกาํไรสุทธิเท่ากบั 54.02 ลา้นบาท หรือคิด
เป็นอตัรากาํไรสุทธิต่อรายไดเ้ท่ากบัร้อยละ 2.83  ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากปี 2559 เน่ืองจากตน้ทุนการผลิตลดลงอยา่งไรก็ตามเน่ืองจาก
บริษทัยงัคงมีการศึกษาการเขา้ลงทุนในธุรกิจกลุ่มพลงังาน จึงทาํใหค้่าใชจ่้ายในการศึกษาและพฒันาโครงการเพ่ิมข้ึน 
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ฐานะทางการเงิน 
 

         ส่วนประกอบของสินทรัพย์ 
บริษทัและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยร์วม ณ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากบั 3,552.53 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ33.54 จากปี 

2559  ทั้งน้ีสินทรัพยส่์วนใหญ่ของบริษทั ประกอบดว้ย สินทรัพยถ์าวร ไดแ้ก่ ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ร้อยละ 56.37 สินคา้
คงเหลือร้อยละ 14.82  และลูกหน้ีการคา้ร้อยละ 8.30 ของสินทรัพยร์วมโดยรายละเอียดสินทรัพยข์องบริษทัและบริษทัยอ่ย
สาํหรับปี 2559 และ ปี 2560 มีสัดส่วนตามตารางขา้งล่าง  

 

รายการสินทรัพย์ 
จํานวนเงนิ  
(ล้านบาท) 

ณ 31 ธันวาคม 2559 

สัดส่วนต่อ
สินทรัพย์รวม 

(%) 

จํานวนเงนิ  
(ล้านบาท) 

ณ 31 ธันวาคม 2560 

สัดส่วนต่อ
สินทรัพย์รวม 

(%) 
สินทรัพย์     
สินทรัพย์หมุนเวยีน     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 38.06 1.43 86.19 2.43 
เงินลงทุนชัว่คราว 121.43 4.56 255.45 7.19 
ลกูหน้ีการคา้ และลกูหน้ีอ่ืน สุทธิ 328.20  12.34 294.72 8.30 
สินคา้คงเหลือ สุทธิ           507.64 19.08          526.65  14.82 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 45.95 1.73 92.65   2.61 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย - - 0.98  0.03 
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,041.27 39.14 1,256.64 35.37 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน     
เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกนั 37.29 1.40 12.42 0.35 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม สุทธิ 20.94 0.79 11.55 0.33 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน สุทธิ 175.80 6.61 135.14 3.80 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ 1,290.53 48.51 2,002.73 56.37 
ท่ีดินท่ีไม่ไดใ้ชด้าํเนินงาน 0.98 0.04 43.23 1.22 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สุทธิ 6.65 0.25 9.33 0.26 
สิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า 67.11 2.52 67.11 1.89 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 8.57 0.32 14.39 0.40 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,607.86     60.44 2,295.89     64.63 
รวมสินทรัพย์ 2,660.25 100.00 3,552.53 100.00 

 
 

 สินทรัพยห์มุนเวียนของบริษทัเพ่ิมข้ึนในปี 2560 จาํนวน 215.37 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 20.68 เม่ือเทียบ
กบัปี 2559 โดยเพ่ิมข้ึนจากรายการเงินลงทุนชัว่คราวของบริษทัซ่ึงเป็นกองทุนรวมตราสารหน้ี จาํนวน 134.02 ลา้น
บาท สาํหรับลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนของบริษทัลดลง เน่ืองจากการปรับปรุงรายการค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเงินจ่าย
ล่วงหน้าค่าสินคา้ ส่งผลให้อตัราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนลดลงจาก 6.87 เท่าในปี 2559 เป็น 6.00 
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เท่าในปี 2560 และการเพิ่มข้ึนของสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืนจาํนวน 76.70 ลา้นบาท จาก 45.95 ลา้นบาทในปี 2559 เป็น 
92.65 ลา้นบาทในปี 2560 ซ่ึงส่วนใหญ่รายการสินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืนท่ีเพ่ิมข้ึนจากลูกหน้ีกรมสรรพากรซ่ึงท่ีจ่ายเป็น 
vat เครดิตจากซ้ือเคร่ืองจกัรของ บริษทั กรีน เพาเวอร์ 2 จาํกดั และ บริษทั บลูโซล่าร์ฟาร์ม 3 จาํกดั จาํนวน 66.20 
ลา้นบาท  นอกจากน้ี บริษทัมีภาษีซ่ึงยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระจาํนวน 8.78 ลา้นบาท 

  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืนท่ีถือไวเ้พ่ือขายซ่ึงเป็นของบริษทัยอ่ยท่ีไดท้าํสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดินกบับริษทัเอกชนแห่ง
หน่ึงเม่ือวนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2557 เป็นจาํนวนเงินรวม 44.77 ลา้นบาท โดยมีมูลค่าสุทธิ ณ 31 ธันวาคม 2557 เป็น
จาํนวนเงิน 27.76 ลา้นบาท บริษทัไดรั้บเงินมดัจาํล่วงหน้าจากการทาํสัญญาดงักล่าวเป็นจาํนวนเงิน 10.00 ลา้นบาท 
และในระหวา่งปี 2558 บริษทัไดโ้อนกรรมสิทธ์ิของท่ีดินดงักล่าวแก่ผูซ้ื้อเรียบร้อยแลว้ และเม่ือวนัท่ี 4 เมษายน พ.ศ. 
2560 บริษทัไดท้าํสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดินกบับุคคลธรรมดาในราคา 33.00 ลา้นบาท โดยมีมูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 
ธันวาคม พ.ศ.2560 จาํนวน 0.98 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัไดรั้บเงินมดัจาํล่วงหน้าจากการทาํสัญญาดงักล่าวจาํนวน 6.6 
ลา้นบาท นอกจากนั้น บริษทัยอ่ยในกลุ่มธุรกิจพลงังาน ณ 31 ธันวาคม 2560 บริษทัมีรายการสิทธิในการดาํเนินการ
ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า จาํนวน 67.11 ลา้นบาท เน่ืองจากบริษทัยอ่ยไดเ้ขา้ลงทุนโดยการซ้ือหุ้นจากผูถื้อหุ้นเดิมใน
สัดส่วนร้อยละ 100 ของบริษทั โคกเจริญ กรีน เอน็เนอร์ยี ่จาํกดั (บริษทัเปล่ียนช่ือเป็น บริษทั กรีน เพาเวอร์ 2 จาํกดั) 
ซ่ึงรายการดงักล่าวเป็นสินทรัพยท่ี์เกิดจากการไดม้าของสิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า  โดยมีขอ้มูล
ของส่ิงตอบแทนทั้งหมดท่ีโอนให้และมูลค่าท่ีรับรู้สาํหรับสินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาแต่ละประเภทท่ีสาํคญั 
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 

 
นอกเหนือจากสินทรัพยร์ายการดงักล่าวขา้งตน้แลว้ บริษทัไดมี้การลงทุนในบริษทัย่อย คือ บริษทั พลาทรัพย ์

จาํกดั โดยบริษทัถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00  บริษทั ชยัวฒันา ทริม จาํกดั โดยบริษทัถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 52.50% 
(ปัจจุบนับริษทัยอ่ยอยูร่ะหวา่งการชาํระบญัชี) บริษทั ชยัวฒันา กรีน จ◌าํกดั (เดิมช่ือ บริษทั ชยัวฒันา กรีน เพาเวอร์ จาํกดั) ซ่ึง
บริษทัถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 100.00 และ บริษทั ชยัวฒันา กรีน จาํกดั ไดเ้ขา้ลงทุนในหุน้สามญัเพ่ิมทุนในบริษทั แอดวานซ์ 
เพาเวอร์ คอนเวอร์ชัน่ จาํกดั จาํนวน 175,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท รวมเป็นเงิน 17.50 ลา้นบาท เม่ือเดือนมีนาคม 
พ.ศ.2560 เพ่ือรักษาสัดส่วนการถือหุ้นเดิมในบริษทัดงักล่าว และเม่ือเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560 บริษทั ชยัวฒันา กรีน จาํกดั 
ไดเ้ขา้ลงทุนในหุน้สามญัเพ่ิมทุนในบริษทั รักษบ์า้นเรา จาํกดั จาํนวน 160,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท รวมเป็นเงิน 
16 ลา้นบาท 

นอกเหนือจากการลงทุนในบริษทัยอ่ยแลว้ บริษทัยงัไดเ้ขา้ร่วมลงทุนในบริษทั เอ็นเอชเค สปริง (กมัพูชา) จาํกดั 
โดยบริษทัถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 25% โดยมีรายละเอียดการลงทุนแต่ละบริษทั ดงัน้ี 
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บริษัท พลาทรัพย์ จํากดั 
 
ในปี 2538 บริษทั ชัยวฒันาแทนเนอร่ี กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) ได้มีนโยบายท่ีจะขยายการลงทุน รวมทั้ งการเพิ่ม

สายการผลิตผลิตภณัฑใ์หม่ท่ีทาํจากหนงัสัตวฟ์อก ซ่ึงบริษทัไดมี้การเร่ิมเจรจากบัผูผ้ลิตช้ินส่วนท่ีใชใ้นอุตสาหกรรมรถยนตถึ์ง
ความเป็นไปไดใ้นนโยบายดงักล่าวและไดมี้การทดสอบคุณภาพผลิตภณัฑ์ในเบ้ืองตน้เป็นท่ีเรียบร้อย เพ่ือรองรับการขยาย 
การลงทุนดงักล่าว บริษทัจึงไดเ้ร่ิมพิจารณาทาํเลท่ีตั้งท่ีจะขยายกาํลงัการผลิต โดยในปี 2539 บริษทัไดเ้ขา้ถือหุ้นในบริษทั 
พลาทรัพย ์จาํกดั ในสัดส่วนร้อยละ 40 
 ในปี 2547 บริษทัไดล้งทุนเพ่ิมใน บริษทั พลาทรัพย ์จาํกดั โดยซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนอีกจาํนวน 3 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ี
ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท เป็นจาํนวนเงินรวม 30 ลา้นบาท ทาํใหบ้ริษทัมีสัดส่วนการถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 85.60 
 สําหรับในปี 2548    บริษทั ชัยวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)     ไดซ้ื้อเงินลงทุนในบริษทั พลาทรัพย ์
จาํกดัเพ่ิมเติมจากผูถื้อหุ้นเดิม   เป็นจาํนวนเงิน 21,599,930 บาท ท่ีราคาพาร์ (มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10.00 บาท) ทาํให้บริษทัมี
สัดส่วนการถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 
 เม่ือกลางปี 2550 บริษทัพลาทรัพย ์จาํกดั ไดเ้ปล่ียนนโยบายทางธุรกิจเป็นการให้เช่าพ้ืนท่ี  ซ่ึงนโยบายการดาํเนิน
ธุรกิจดงักล่าว  ส่งผลใหบ้ริษทัมีผลการดาํเนินงานท่ีดีข้ึน 

ทั้งน้ี บริษทั ชยัวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ไดมี้การแต่งตั้งกรรมการของบริษทัจาํนวน 2 ท่าน เขา้ดาํรง
ตาํแหน่งเป็นกรรมการในบริษทัยอ่ย  

 
           ฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงานของ บริษทั พลาทรัพย ์จาํกดั      
                                     (หน่วย : ลา้นบาท) 

รายการ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
รายไดค้่าเช่า 12.74 12.47 12.00 
รายไดอ่ื้น 18.44 28.17 11.83 
รวมรายได ้ 31.18 40.64 23.83 
ตน้ทุนบริการ 2.92 2.23 0.32 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 6.37 3.54 2.59 
ตน้ทุนทางการเงิน 4.21 1.83 0.62 
ภาษีนิติบุคคล 3.53 6.64 4.06 
กาํไร(ขาดทุน)สุทธิ 14.14 26.41 16.24 
สินทรัพยห์มุนเวียนรวม 75.91 54.23 7.21 
สินทรัพยร์วม 180.53 149.92 102.87 
หน้ีสินหมุนเวยีนรวม 32.66 22.14 44.26 
หน้ีสินรวม 98.67 41.65 48.36 
ทุนท่ีชาํระแลว้ 150.00 150.00 80.00 
กาํไร(ขาดทุน)สะสม (68.14) (41.73) (25.49) 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 81.86 108.27 54.51 
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 ผลการดาํเนินงานของ บริษทั พลาทรัพย ์จาํกดั ภายหลงัจากการเปล่ียนนโยบายธุรกิจเป็นการให้เช่าพ้ืนท่ีส่งผล
ให้ผลประกอบการของบริษทัดีข้ึน โดยบริษทัมีผลกาํไรสุทธิ  14.14 , 26.41 และ 16.24 ลา้นบาทในปี 2558,2559  และ 2560  
ตามลาํดบั 
 เม่ือวนัท่ี 6 ธันวาคม พ.ศ.2560 บริษัท พลาทรัพย  ์จาํกัด ได้ดาํเนินการลดทุนจดทะเบียนจาก 150.00 ลา้นบาท 
คงเหลือ 80.00 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็น 8 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท ตามมติพิเศษของท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 
1/2560 เม่ือวนัท่ี 30 ตุลาคม พ.ศ.2560 และบริษทัไดด้าํเนินการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทัต่อกรมพฒันา
ธุรกิจการคา้กระทรวงพาณิชย ์เรียบร้อยแลว้ 
 
 
บริษัท ชัยวฒันา กรีน จํากดั   (เดิมช่ือ บริษทั ชยัวฒันา กรีน เพาเวอร์ จาํกดั) 

 
เม่ือวนัท่ี 6 กนัยายน พ.ศ. 2559 บริษทั ไดเ้ขา้ลงทุนโดยซ้ือหุน้จากผูถื้อหุ้นเดิมในสัดส่วนร้อยละ 100 ของบริษทั ชยัวฒันา 
กรีน จาํกดั (เดิมช่ือ บริษทั ชยัวฒันา กรีน เพาเวอร์ จาํกดั) เพ่ือประกอบธุรกิจลงทุนในกลุ่มพลงังานทดแทน โดยมีทุนจด
ทะเบียน 400,000,000 บาท แบ่งเป็น     หุ้นสามญั 40,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท  และเม่ือวนัท่ี 20 กนัยายน พ.ศ.
2560 บริษทัย่อยไดเ้ปล่ียนแปลงช่ือบริษทัต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์เป็น “บริษทั ชยัวฒันา กรีน 
จาํกดั” 
 
นอกจากน้ี บริษทั ชยัวฒันา กรีน จาํกดั ไดมี้การลงทุนในบริษทัยอ่ยทางออ้มเพิ่มเติม ตามรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 
 

  (หน่วย : บาท) 
  ทุนชําระแล้ว สัดส่วนเงนิลงทุน เงนิลงทุนวธีิราคาทุน 

  31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 
บริษทั ประเภทกจิการ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

        

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  
(เดิมช่ือ บริษทั ชยัวฒันา  
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  
(เดิมช่ือ บริษทั โคกเจริญ  
กรีน เอน็เนอร์ยี ่จาํกดั) 

ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า 300,000,000 60,000,000 100% 100% 369,999,800 129,999,800 

บริษทั บลโูซลาร์ฟาร์ม 3 จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า 120,000,000 120,000,000 49% 49% 58,800,000 58,800,000 
   รวม     450,088,443 210,088,443 
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เงินลงทุนในบริษทั ชยัวฒันา  กรีน แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 
 
เม่ือวนัท่ี 19 กนัยายน พ.ศ. 2559 บริษทัยอ่ย คือ บริษทั ชยัวฒันา กรีน จาํกดัไดจ้ดัตั้งบริษทัยอ่ยทางออ้ม คือ บริษทั ชยั
วฒันา กรีน แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั เพ่ือประกอบธุรกิจให้คาํปรึกษาดา้นการบริหารจดัการโครงการพลงังานทดแทน  โดยมี
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั 100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท บริษทัยอ่ยไดล้งทุนร้อยละ 100 
ในบริษทัยอ่ยทางออ้มดงักล่าว 
 
เงินลงทุนในบริษทั เวสท ์แมนเนจเมน้ท ์1 จาํกดั 
 
เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม พ.ศ. 2559 บริษทัย่อย คือ บริษทั ชยัวฒันา กรีน จาํกดั ไดเ้ขา้ลงทุนโดยซ้ือหุ้นจากผูถื้อหุ้นเดิมใน
สัดส่วนร้อยละ 75 ของบริษทั เวสท์ แมนเนจเมน้ท์ 1 จาํกดั เพ่ือประกอบธุรกิจคดัแยกและจดัการขยะเพ่ือเป็นเช้ือเพลิง
จําหน่ายให้กับโรงไฟฟ้า โดยมีทุนจดทะเบียน  1,000,000 บาท    แบ่งเป็นหุ้นสามัญ  100,000  หุ้น   มูลค่าหุ้นละ  
10 บาท  
 
เงินลงทุนในบริษทั กรีน เพาเวอร์ 1 จาํกดั  (เดิมช่ือบริษทั ชยัวฒันา กรีน เพาเวอร์ 1 จาํกดั) 
 
เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม พ.ศ. 2559 บริษทัย่อย คือ บริษทั ชยัวฒันา กรีน จาํกดั ไดเ้ขา้ลงทุนโดยซ้ือหุ้นจากผูถื้อหุ้นเดิมใน
สัดส่วนร้อยละ 75 ของบริษทั ชยัวฒันา กรีน เพาเวอร์ 1 จาํกดั เพ่ือประกอบธุรกิจผลิตพลงังานไฟฟ้าจากเช้ือเพลิงขยะ โดย
มีทุนจดทะเบียน 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 
จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่เท่ากบั 50,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจาํนวน 
5,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท โดยเรียกชาํระค่าหุ้น 2.50 บาทต่อหุ้น บริษทัย่อยไดล้งทุนในหุ้นสามญัเพ่ิมทุนใน
บริษทัยอ่ยทางออ้มดงักล่าวในสัดส่วนร้อยละ 75 ทั้งน้ีเพ่ือรักษาสัดส่วนการถือหุน้เดิมในบริษทัยอ่ยทางออ้ม และเม่ือวนัท่ี 
20 กนัยายน 2560 บริษทัไดเ้ปล่ียนแปลงช่ือบริษทัต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์เป็น “บริษทั กรีน 
เพาเวอร์ 1 จาํกดั “  
 
เงินลงทุนในบริษทั ชยัวฒันา เอก็พอร์ต จาํกดั 
 
เม่ือวนัท่ี 28 มกราคม พ.ศ. 2559 บริษทัไดจ้ัดตั้ งบริษทัย่อย คือ บริษทั ชัยวฒันา เอ็กพอร์ต จาํกดั เพ่ือดาํเนินธุรกิจ
ส่งออกช้ินไมส้ับจากสงออกช้ินไมส้ับจากยคูาลิปตสัไปยงัต่างประเทศ โดยมีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้น
สามญั 100,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท บริษทัไดล้งทุนร้อยละ 80 ในบริษทัยอ่ยดงักล่าว 
 
ต่อมาเม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม พ.ศ. 2559 บริษทั ชยัวฒันา เอก็พอร์ต จาํกดั ไดมี้การเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาํนวน 9,000,000 บาท 
จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่เท่ากับ 10,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจาํนวน 
1,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท บริษทัไดล้งทุนในหุ้นสามญัเพ่ิมทุนในบริษทัย่อยดงักล่าวในสัดส่วนร้อยละ 80 
ทั้งน้ี เพ่ือรักษาสัดส่วนการถือหุน้เดิมในบริษทัยอ่ย 
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ต่อมาเม่ือวนัท่ี 29 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั ชยัวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
คร้ังท่ี 19/2559 ไดมี้มติอนุมติัให้จดัโครงสร้างการบริหารงานใหม่ จึงอนุมติัให้เปล่ียนแปลงผูถื้อหุ้นจากบริษทั ชัย
วฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จาํกดั ให้อยูภ่ายใตก้ารถือหุ้นของบริษทั ชยัวฒันา กรีน เพาเวอร์ จาํกดั ซ่ึงเป็นธุรกิจลงทุนใน
กลุ่มบริษทัดา้นพลงังานทั้งหมด 
 
และตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 3/2560 เม่ือวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2560 ไดอ้นุมติัใหบ้ริษทัหยดุดาํเนินงาน
ของบริษทั เน่ืองจากธุรกิจส่งออกช้ินไมส้ับท่ีผา่นมามีการแข่งขนัสูง อีกทั้งค่าเงินบาทปรับตวัแขง็ ค่าจา้งเม่ือเทียบกบั
เงินดอลล่าร์สหรัฐส่งผลใหมี้ผลประกอบการขาดทุนอยา่งต่อเน่ือง 
 
เงินลงทุนในบริษทั กรีน เพาเวอร์ 2 จาํกดั   (เดิมช่ือ บริษทั โคกเจริญ กรีน เอน็เนอร์ยี ่จาํกดั) 
 
เม่ือวนัท่ี 17 สิงหาคม พ.ศ. 2559 บริษทัยอ่ย คือ บริษทั ชยัวฒันา กรีน จาํกดั ไดเ้ขา้ลงทุนโดยซ้ือหุ้นจากผูถื้อหุน้เดิมใน
สัดส่วนร้อยละ 100 ของบริษทั กรีน เพาเวอร์ 2 จาํกดั โดยมีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 10,000 หุน้ 
มูลค่าหุน้ละ 100 บาท  
 
เม่ือวนัท่ี 17 ตุลาคม พ.ศ. 2559 บริษทั กรีน เพาเวอร์ 2 จาํกดั ไดมี้การเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาํนวน 59,000,000 บาท จากทุน
จดทะเบียนเดิม 1,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่เท่ากับ 60,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจํานวน 
600,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท บริษทัยอ่ยไดล้งทุนในหุ้นสามญัเพ่ิมทุนในบริษทัยอ่ยดงักล่าวในสัดส่วนร้อยละ 
100 ทั้งน้ี เพ่ือรักษาสัดส่วนการถือหุน้เดิมในบริษทัยอ่ยทางออ้ม 
 
เม่ือวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2560 บริษทัยอ่ยทางออ้ม - บริษทั กรีน เพาเวอร์ 2 จาํกดั (เดิมช่ือบริษทั โคกเจริญ กรีน เอน็เนอร์
ยี่ จาํกดั) ไดมี้การเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาํนวน 240 ลา้นบาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 60 ลา้นบาท เป็นทุนจด
ทะเบียนใหม่จาํนวน 300 ลา้นบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจาํนวน 3,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท โดย
เรียกชาํระค่าหุ้น 25 บาทต่อหุ้น  บริษทัย่อย – บริษทั ชัยวฒันา กรีน จาํกดั (เดิมช่ือ บริษทั ชัยวฒันา กรีน เพาเวอร์ 
จาํกดั) ไดล้งทุนในหุ้นสามญัเพ่ิมทุนในบริษทัยอ่ยทางออ้มดงักล่าว จาํนวน 60 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 
ทั้งน้ี เพ่ือรักษาสัดส่วนการถือหุน้เดิมในบริษทัยอ่ยทางออ้ม 
 
ต่อมาในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 บริษทัย่อยทางออ้มดงักล่าวไดเ้รียกชาํระค่าหุ้นเพ่ิมเติมจาํนวน 75 ลา้นบาท โดย
บริษทัยอ่ย - บริษทั ชยัวฒันา กรีน จาํกดั ไดช้าํระค่าหุน้ท่ีเรียกเพ่ิมเติมดงักล่าวแลว้ทั้งจาํนวน 
 
เม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม พ.ศ. 2560 บริษทัย่อยดงักล่าวไดเ้ปล่ียนแปลงช่ือบริษทัต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวง
พาณิชย ์เป็น “บริษทั กรีน เพาเวอร์ จาํกดั” 
 
เงินลงทุนในบริษทั บลโูซลาร์ฟาร์ม 3 จาํกดั 
 
เม่ือวนัท่ี 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 บริษทัยอ่ย คือ บริษทั ชยัวฒันา กรีน เพาเวอร์ จาํกดั ไดเ้ขา้ลงทุนโดยซ้ือหุ้นจากผู ้
ถือหุน้เดิมในสัดส่วนร้อยละ 49 ของบริษทั บลโูซลาร์ฟาร์ม 3 จาํกดั โดยมีทุนจดทะเบียน 120,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้
สามญั 1,200,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท  
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ฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงานของ บริษทั ชยัวฒันา กรีน จาํกดั 
                                  (หน่วย : ลา้นบาท) 

รายการ งบการเงนิรวม 

2560 2559 
รายไดจ้ากค่าบริการ 93.70 159.10 
รายไดอ่ื้น 
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน 

3.94 
0.33 

1.01 
1.42 

รวมรายได ้ 97.97 161.53 
ตน้ทุนขายและบริการ 69.31 147.89 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 53.20 37.78 
ตน้ทุนทางการเงิน 47.33 6.23 
ภาษีนิติบุคคล - 0.09 
กาํไร(ขาดทุน)สุทธิ 71.87 (30.47) 
สินทรัพยห์มุนเวียนรวม 122.60 180.08 
สินทรัพยร์วม 1,467.51 869.33 
หน้ีสินหมุนเวยีนรวม 686.30 433.34 
หน้ีสินรวม 1,102.84 433.34 
ทุนท่ีชาํระแลว้ 400.00 400.00 
กาํไร(ขาดทุนสุทธิ)สะสม (98.19) (25.68) 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 301.81 435.99 

 
 
 
บริษัท ชัยวฒันา ทริม จํากดั (ช่ือเดมิคอืบริษัท ชัยวฒันา แอนด์โทโย จํากดั) 
 

บริษทั ชยัวฒันา แอนด ์โทโย จาํกดั จดทะเบียนจดัตั้งเม่ือวนัท่ี 28 มิถุนายน 2555 ตั้งอยูท่ี่ 419 หมู่ท่ี 6 ตาํบลแพรกษา 
อาํเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ 10280 ประกอบธุรกิจ ผลิตเบาะรถยนต์ มีทุนจดทะเบียน 50,000,000 บาท 
(หา้สิบลา้นบาท) แบ่งเป็นหุน้สามญั 500,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไว ้100 บาท  

 
เม่ือวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2555  บริษทั ชยัวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ไดร่้วมทุนกบั Toyo Bussan Co.,Ltd. 

โดยการจดัตั้งบริษทัใหม่ ในนาม บริษทั ชยัวฒันา แอนด ์โทโย จาํกดั ( ซ่ึงต่อมาไดเ้ปล่ียนช่ือบริษทัใหม่ เป็น บริษทั ชยัวฒันา 
ทริม จาํกดั) โดยประกอบธุรกิจผลิตเบาะรถยนต ์เพ่ือจาํหน่ายในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการรับจา้งตดัเยบ็เบาะ โดยมี
ทุนจดทะเบียนและชาํระแลว้ 50,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั 500,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท โดย บริษทั
ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 47.50 % โดยมีกรรมการ 4 ท่าน คือ 1. นายวีระพล ไชยธีรัตต์ 2.นางเสาวณี ไชยธีรัตต์ 3.MR. 
HASEGAWA MASAYUKI 4. MR. YAMADA TAKEHIKO โดยมีกรรมการ 2 คน ซ่ึงประกอบดว้ยตวัแทนกรรมการจาก 
บมจ.ชยัวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จาํนวน 1 คน และ กรรมการจาก Toyo Bussan Co.,Ltd. จาํนวน 1 คน ลงลายมือช่ือร่วมกนั และ
ประทบัตราสาํคญัของบริษทั เป็นผูมี้อาํนาจลงนาม  
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 ต่อมา เม่ือวนัท่ี 17 ธนัวาคม 2556 บริษทัฯ ซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั ชยัวฒันา ทริม จาํกดั เพ่ิมอีกจาํนวน 24,999 หุ้น 
(หรือคิดเป็นร้อยละ 4.9998) มีผลทาํให้บริษทัมีสัดส่วนการถือหุ้นเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 47.5 เป็นร้อยละ 52.5 และเป็นผลให้
บริษทัชยัวฒันา ทริม จาํกดั เปล่ียนสถานะจากกิจการร่วมเป็นบริษทัย่อย โดยบริษทัรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากการลงทุนใน
กิจการร่วมคา้ก่อนการเปล่ียนสถานะเป็นบริษทัยอ่ย ในงบการเงินรวมสาํหรับปี 2556 เป็นจาํนวน 7.08 ลา้นบาท 
 
ขอ้มูลทางการเงินของบริษทั มีดงัน้ี 

 หน่วย:พนับาท 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
งบแสดงฐานะการเงนิแบบย่อ ณ วันที ่31 ธันวาคม     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 73 73 

สินทรัพยห์มุนเวียน  18,249 26,851

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน                      8,478 -

หน้ีสินหมุนเวยีน   (763) (699)

ส่วนของเจา้ของถือโดยบริษทั 13,669 13,768

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม  12,368 12,457
   

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่แบบย่อ    
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม     
ค่าใชจ่้ายรวม (187) (79) 
ขาดทุนสุทธิสาํหรับปี (187) (79) 

   

ส่วนของขาดทุนท่ีเป็นของ   
ผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ (184) (41) 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (3) (38) 

   

งบกระแสเงนิสดแบบย่อ   
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม   
เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน  (47) 
เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน - - 
เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน - - 
กระแสเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ - (47) 
 

 
ตามท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2557 เม่ือวนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2557 ของบริษทั ชยัวฒันา ทริม จาํกดั ("บริษทั

ยอ่ย") ไดมี้มติพิเศษให้เลิกการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ย ทั้งน้ี บริษทัยอ่ยไดจ้ดทะเบียนเลิกกิจการกบักระทรวจพาณิชยเ์ม่ือ
วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2557 และอยูร่ะหวา่งการชาํระบญัชี 
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บริษัท เอน็เอชเค สปริง (กมัพูชา) จํากดั 
 

เม่ือวนัท่ี 7 กรกฎาคม 2558 บริษทัและบริษทั เอน็เอชเค สปริง (กมัพชูา) จาํกดั ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทั เอน็เอชเค 
สปริง (กมัพชูา) จาํกดั เพ่ือผลิตและจาํหน่าย Sewing Cover สาํหรับช้ินส่วนรถยนตท่ี์เมืองปอยเปต ประเทศกมัพชูาตามสัญญา
ร่วมทุนระหวา่งบริษทักบับริษทั เอน็เอชเค สปริง (กมัพชูา) จาํกดั โดยมีทุนจดทะเบียน 3,658,000 ดอลลาร์สหรัฐ แบ่งเป็นหุน้
สามญัหุน้ละ 365,800 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 ดอลลาร์สหรัฐ และเม่ือวนัท่ี 10 กรกฎาคม 2558 บริษทัไดจ่้ายชาํระเงินลงทุนใน
บริษทัท่ีจดัตั้งใหม่ดงักล่าวเป็นจาํนวน 914,500 ดอลลาร์สหรัฐ (จาํนวน 91,450 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 ดอลลาร์สหรัฐ) คิดเป็น
สัดส่วนการลงทุนเท่ากบัร้อยละ 25 

 
ทั้งน้ี บริษทั ชยัวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ไดมี้การแต่งตั้งกรรมการของบริษทัจาํนวน 1 ท่านเขา้ดาํรง

ตาํแหน่งเป็นกรรมการในบริษทัร่วมดงักล่าวดว้ย 
 

ฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงานของ บริษทั เอน็เอชเค สปริง (กมัพชูา) จาํกดั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560         
 

  
                   หน่วย: ล้านบาท 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด                               16.86                              29.93 
สินทรัพยอ่ื์น (ไม่รวมเงินสด)                             286.31                            283.24 
หน้ีสินรวม                             (256.98)                            (229.42) 
สินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัร่วม                                 46.19                                 83.75 

   
รายได ้                            116.56                              30.63 
ค่าใชจ่้าย                            (147.86)                              (72.81) 
ขาดทุนสุทธิสาํหรับปี                              (31.30)                              (42.18) 

 
 
 
ลูกหนีก้ารค้า 
 
ลูกหน้ีการคา้ของบริษทั ณ ส้ินปี  2559 และ 2560 มีมูลค่าเพ่ิมข้ึนเป็นไปตามยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึน และการเก็บเงินไป

ตามเง่ือนไขการคา้ท่ีตกลงกนัโดยมีระยะเวลาในการเก็บเงินเฉล่ีย 60 วนั ซ่ึงโดยทัว่ไปการให้สินเช่ือทางการคา้แก่ลูกคา้จะ
ข้ึนกบัประเภทของลูกคา้และผลิตภณัฑ์ท่ีจาํหน่าย โดยธุรกิจผลิตเบาะและช้ินส่วนหนังสําหรับรถยนต์ บริษทัจะให้สินเช่ือ
ทางการคา้ประมาณ 60-90 วนั ส่วนสินคา้ประเภทอ่ืนอยูท่ี่ 30-60 วนั และจากการพิจารณาตารางแสดงขอ้มูลลูกคา้ของบริษทั
พบวา่ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 นั้นประมาณร้อยละ 87.14 ของลกูหน้ีการคา้ เป็นลกูหน้ีท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระเงิน 
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                              ตารางแสดงลกูหน้ีการคา้ของบริษทัและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
สภาพบัญชีลูกหนี ้ จํานวนเงนิ (ล้านบาท) 

ณ 31 ธันวาคม 2559 
สัดส่วน (%) จํานวนเงนิ (ล้านบาท) 

ณ 31 ธันวาคม 2560 
สัดส่วน (%) 

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 204.78 81.97 240.89 87.14 
เกินกาํหนดชาํระไม่เกิน 3 เดือน                 35.32 14.14 30.39 10.99 
เกินกาํหนดชาํระ 3 -  6 เดือน                  0.01 0 1.47 0.53 
เกินกาํหนดชาํระ 6 – 12 เดือน                 0.77 0.31 0.17 0.06 
เกินกาํหนดชาํระมากกวา่ 12 เดือน                8.92 3.58 3.52 1.28 
รวม            249.81 100.00 276.44 100.00 
หักค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ               9.86  3.51  
ลูกหนีสุ้ทธิ           239.95  272.93  

 
สาํหรับนโยบายในการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญบริษทัมีการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเท่ากบัจาํนวนหน้ีท่ีประมาณ

วา่จะเรียกเก็บไม่ไดจ้ากลูกหน้ีทั้งหมด  โดยการพิจารณาฐานะการเงินปัจจุบนัของลูกหน้ี  ซ่ึงจะร่วมกนัประเมินระหว่างฝ่าย
การตลาด และฝ่ายบริหารของบริษทั ทั้งน้ี สําหรับลูกหน้ีท่ีคา้งชาํระเกิน 12 เดือน ณ วนัส้ินงวดของปี 2560 มียอดรวม 3.51 
โดยบริษทัไดมี้การตั้งสาํรองค่าเผือ่หน้ีสูญในส่วนของลกูหน้ีการคา้บริษทัอ่ืนท่ีคา้งชาํระเกิน 12 เดือน ทั้งจาํนวน  

 

ตารางแสดงรายละเอียดลูกหน้ีบริษทัอ่ืนท่ีตั้งสาํรองค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ ( ณ 31 ธนัวาคม 2560) 

รายการ ปีท่ีเกิด
รายการ 

ยอดคา้งชาํระ 
(ลา้นบาท) 

สถานะลูกหน้ี 

1. คุณไอริณรยา  นิยม 2559 2.19 บริษทัอยูร่ะหวา่งการติดตามทวงถาม 

2. VO - TOYS 2559 0.58 บริษทัอยูร่ะหวา่งการติดตามทวงถาม 

3. DK Leather (Malaysia) 2551 0.74 บริษทัอยูร่ะหวา่งการติดตามทวงถาม 
 
 

ตารางแสดงลูกหน้ีระหวา่งบริษทักบับริษทัยอ่ย 
 

สภาพบัญชีลูกหนี ้
จํานวนเงนิ (ล้านบาท) 
ณ 31 ธันวาคม 2559 

จํานวนเงนิ (ล้านบาท) 
ณ 31 ธันวาคม 2560 

ลกูหน้ีการคา้ 1.03 - 
หกัค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ - - 
ลูกหนีสุ้ทธิ 1.03 - 
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สินค้าคงเหลอืสุทธิ 
สินคา้คงเหลือสุทธิของบริษทัถือเป็นสินทรัพยห์ลกัท่ีมีสัดส่วนมากเป็นอนัดบั 2 เม่ือเทียบกบัสินทรัพยร์ายการอ่ืน

ของบริษทั เน่ืองมาจากผลิตภณัฑข์องบริษทัมี 4 ประเภท และสินคา้ทุกชนิดจาํเป็นตอ้งใชห้นงัฟอกเป็นวตัถุดิบเร่ิมตน้ในการ
ผลิต  ประกอบกบัการสั่งซ้ือหนงัดิบในแต่ละคร้ังจาํเป็นท่ีจะตอ้งใชร้ะยะเวลานาน 60-90 วนั ทาํให้ปริมาณสินคา้ท่ีบริษทัตอ้ง
สํารองไวมี้ปริมาณค่อนขา้งสูง โดยเฉพาะในช่วงปลายปีและตน้ปี รวมถึงความผนัผวนของราคาวตัถุดิบในช่วงดงักล่าวดว้ย
และในการสาํรองวตัถุดิบไว ้วตัถุดิบดงักล่าวจะถูกนาํมาผา่นขั้นตอนทางเคมีเพ่ือท่ีจะสามารถเกบ็ไดน้านทาํให้บริษทัมีสินคา้
ระหวา่งผลิตอยูใ่นปริมาณท่ีสูง  ซ่ึงในช่วงส้ินปี 2559 บริษทัมีสินคา้คงเหลือมูลค่าสุทธิ 507.64 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
19.08  ของมูลค่าสินทรัพยร์วม  บริษทัมีระยะเวลาจาํหน่ายสินคา้เท่ากบั 24 วนั และมีอตัราการหมุนของสินคา้คงเหลือในปี 
2559 เท่ากบั 4.77 เท่า สาํหรับปี 2560 บริษทัมีสินคา้คงเหลือมูลค่าสุทธิ 526.65 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 14.82 ของมูลค่า
สินทรัพยร์วม  บริษัทมีระยะเวลาจาํหน่ายสินคา้เท่ากับ 22 วนั และมีอตัราการหมุนของสินค้าคงเหลือเท่ากับ 16.23 เท่า 
เน่ืองจากปี 2560 ยอดขายหนงัเบาะรถยนตเ์พ่ิมข้ึน 

            ตารางแสดงรายละเอียดส่วนประกอบของสินคา้คงเหลือ                       หน่วย: ลา้นบาท 
รายการ 2558 2559 2560 

สินคา้สาํเร็จรูป 
สินคา้ระหวา่งผลิต 
วตัถุดิบและวสัดุ 
สินคา้ระหวา่งทาง 

99.34 
284.62 
97.02 
56.93 

117.17 
308.79 
93.88 
28.48 

78.96 
347.40 
125.22 
26.00 

รวม 537.91 548.33 577.58 
หัก ค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินคา้ 44.87 (40.69) (50.92) 
ยอดสุทธิ 493.04 507.64 526.66 
 
จากตารางขา้งตน้จะเห็นไดว้่า ในส่วนประกอบของสินคา้คงเหลือกว่าร้อยละ 50 เป็นสินคา้ระหว่างผลิต ซ่ึงเป็น

หนงัสัตวท่ี์ผา่นขั้นตอนทางเคมีไปแลว้บางส่วนเพ่ือให้การเกบ็รักษาหนงัสัตวท์าํไดส้ะดวกและเกบ็ไดเ้ป็นระยะเวลานาน โดย
ท่ีหนงัสัตวย์งัคงคุณภาพและสามารถใชง้านไดเ้ช่นเดิม สาํหรับการตั้งสาํรองค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้เกิดจากท่ีสินคา้
ดงักล่าวไม่เคล่ือนไหวนานเกินกวา่ 1 ปี ซ่ึงประกอบดว้ย สินคา้สาํเร็จรูปและสินคา้ระหวา่งผลิต 

 
สภาพคล่อง 
 
กระแสเงินสดจากการดาํเนินงานของบริษทัในปี 2558, 2559  และปี 2560 ไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) มีจาํนวน  -14.89,  

-10.68  และ 176.09 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยแหล่งใชไ้ปท่ีสาํคญัของกระแสเงินสดในปี 2560 ไดแ้ก่ สินคา้คงเหลือ และลกูหน้ี
การคา้ท่ีเพ่ิมข้ึน ในขณะท่ีแหล่งท่ีไดม้าของกระแสเงินสดท่ีสําคญัในปี 2560 ไดแ้ก่ การเพ่ิมข้ึนของเจา้หน้ีการคา้ท่ียงัไม่ครบ
กาํหนดชาํระ 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนของบริษทัในปี 2558 กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนใชไ้ปเพ่ือซ้ือเคร่ืองจกัรท่ี
ทนัสมยัและมีเทคโนโลยี่ท่ีดีจาํนวน 48.37 ลา้นบาท    และปี 2559  กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนใชไ้ปเพื่อซ้ือท่ีดินและ
เคร่ืองจกัรเพื่อใชใ้นโรงงานไฟฟ้าจาํนวน 536.47 ลา้นบาท และสาํหรับปี 2560 กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนส่วนใหญ่เป็น
การลงทุนซ้ือเคร่ืองจกัรและก่อสร้างโรงไฟฟ้าจาํนวน 747.97 ลา้นบาท โดยเป็นงานระหว่างก่อสร้างของโครงการไฟฟ้าชีว
มวลจาํนวน 724.50 ลา้นบาทและโครงการไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยจ์าํนวน 23.47 ลา้นบาท 
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กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงินของบริษทั ปี 2558 กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงินของบริษทัไดรั้บจาก
การออกหุ้นกูจ้าํนวน 119.56 ลา้นบาท สาํหรับปี 2559 กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงินของบริษทัไดรั้บจากการออกหุ้นกู้
จาํนวน 700 ลา้นบาท สําหรับปี 2560 กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงินไดจ้ากการกูย้ืมจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึนจาํนวน 
579.07 ลา้นบาทและการออกสามญัเพ่ิม 140 ลา้นบาท 

สาํหรับอตัราส่วนสภาพคล่องของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2560 มีค่าเท่ากบั 1.59 และ 0.77 เท่า 
ตามลาํดบัโดยสาเหตุท่ีสภาพคล่องของบริษทัลดลง เน่ืองจากหน้ีสินหมุนเวียนของบริษทัท่ีเพ่ิมข้ึนจากหุ้นกูท่ี้จะถึงกาํหนด
ชาํระภายในปี 2561 จาํนวน 700 ลา้นบาท  

นอกจากน้ีปี 2559 และ 2560 ระยะเวลาการเก็บหน้ีมีค่าเท่ากบั 52 และ 60 วนัตามลาํดบั และบริษทัใชเ้วลาในการ
จ่ายชาํระหน้ีให้กบัเจา้หน้ี สําหรับปี 2559 และ 2560 มีค่าเท่ากบั 91 วนัและ 100 วนั และมีระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย 24  และ 
22 วนัในปี 2559 และ 2560 ตามลาํดบั  
 
 แหล่งที่มาของเงินทุน 
 หนีสิ้น 
 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินรวม ปี 2559 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินรวม 1,459.92 ลา้นบาทโดยหน้ีสินรวม
ดงักล่าวประกอบดว้ย หน้ีสินหมุนเวียน จาํนวน 660.31 ลา้นบาท และหน้ีสินระยะยาว จาํนวน 799.61 ลา้นบาท ซ่ึงหน้ีสินรวม
ท่ีเพ่ิมข้ึน เกิดจากการออกหุน้กู ้สาํหรับปี 2560 บริษทัมีหน้ีสินรวม 2,185.15  ลา้นบาท ซ่ึงเกิดจากการกูย้มืจากสถาบนัการเงิน
เพ่ือก่อสร้างโรงไฟฟ้าและหมุนเวยีนในกิจการ 
 
 ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ส่วนของผูถื้อหุ้น ณ ส้ินปี 2558 ปี 2559  และ 2560 มีมูลค่าประมาณ 903.30, 1,200.33  และ 1,367.38 ลา้นบาท 
ตามลาํดบั โดยบริษทัมีทุนจดทะเบียน และเรียกชาํระแลว้ 427.04 ลา้นบาท ในปี 2558 และเพ่ิมเป็น 561.85 ลา้นบาทในปี 2559 
และเพ่ิมเป็น 619.05 ลา้นบาทในปี 2560 เน่ืองจาก มีผูใ้ชสิ้ทธิมาใชสิ้ทธิในการแปลงเป็นหุน้สามญัจาํนวน2,616,570 หุน้ใน 
ราคา 1 บาทต่อหุ้นเม่ือวนันท่ี 4 มกราคม 2559 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 29 มกราคม 2559 มีผูม้าแสดงความจาํนงใชสิ้ทธิตามใบสําคญั
แสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญั (CWT-W2) จาํนวน 48,029,814 หุ้นในราคา 1 บาทต่อหุ้น และเม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม มีผูม้าแสดง
ความจาํนงใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญั (CWT-W3) จาํนวน 78,928,023 หุน้ในราคา 1 บาทต่อหุน้  นอกจากน้ี
ในเดือนตุลาคม 2559 บริษทัไดรั้บชาํระเงินจองซ้ือหุน้เพ่ิมทุนจากการออกและเสนอขายแก่นกัลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงจาํนวน 
22,200,000หุน้ ราคาหุ้นละ 4 บาท รวมเป็นจาํนวนเนิงน 88,800,000 บาท  ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 10.98 ซ่ึงนอ้ยกวา่ร้อยละ 25 ของ
จาํนวนหุ้นท่ีเสนอขายทั้งหมด ดงันั้นบริษทัจึงไม่สามารถจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชาํระแลว้ต่อนายทะเบียนไดภ้ายใน 
ปี 2559 
    เม่ือวนัท่ี 4 และ 5 มกราคม พ.ศ. 2560 บริษทัไดรั้บชาํระเงินเพ่ิมเติมสาํหรับการจองซ้ือหุน้เพ่ิมทุนจากการออกและ
เสนอขายแก่นักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงจาํนวน 35,000,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 4 บาท รวามเป็นจาํนวนเงิน 140,000,000 บาท  
ดังนั้ นมูลค่าการชาํระสําหรับการจองซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนสําหรับงวดส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2560 เป็นจาํนวนเงินรวม 
228,800,000 บาท  (จํานวน  57,200,000 หุ้น  ราคาหุ้นละ 4 บาท) ในการน้ีบริษัทมีมูลค่าส่วนเกินมูลค่าหุ้นเป็นจํานวน 
171,600,000 บาท  เม่ือวันท่ี  18 มกราคม  พ .ศ . 2560 บริษัทได้จดทะเบียนเพ่ิมทุนชําระแล้วจาก  561,847,963 บาทเป็น 
619,047,963 บาทกบักระทรวงพาณิชย ์
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ส่งผลใหบ้ริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนท่ี 1.22 และ 1.60 เท่าในปี 2559 และ 2560 ตามลาํดบั ซ่ึงอตัราส่วนหน้ีสิน
ต่อทุนของบริษทัท่ีเพ่ิมข้ึนนั้นเป็นผลมาจากสัดส่วนหน้ีสินรวมท่ีเพ่ิมข้ึน เพ่ิมข้ึนมากกวา่ส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีเพ่ิมข้ึน โดยในปี 
2560 หน้ีสินรวมของบริษทัเพ่ิมข้ึนร้อยละ 49.68 จากปี 2559 ในขณะท่ีส่วนของผูถื้อหุ้นในปี 2560 เพ่ิมข้ึนเพียงร้อยละ 13.92 
โดยหน้ีสินรวมของบริษทัท่ีเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากปี 2559 บริษทัมีการออกและจาํหน่ายหุ้นกูร้วม 700 ลา้นบาท ชนิดระบุช่ือผูถื้อ 
ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีหลกัประกนั โดยมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 5 ต่อปี ซ่ึงจะครบกาํหนดไถ่ถอนเงินตน้จาํนวน 200 
ลา้นบาท ในวนัท่ี 30 สิงหาคม 2561 จาํนวน 200 ลา้นบาท ในวนัท่ี 20 ตุลาคม 2561 และจาํนวน 300 ลา้นบาท ในวนัท่ี 4 
พฤศจิกายน 2561 นอกจากน้ี บริษทั กรีน เพาเวอร์ 2 จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยในธุรกิจกลุ่มพลงังาน ไดท้าํสัญญากูย้ืมเงินกบั
สถาบนัการเงินในประเทศแห่งหน่ึงเม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2560 โดยไดรั้บวงเงินกูร้ะยะยาวจาํนวน 500 ลา้นบาทและ 57.15 
ลา้นบาท และไดเ้บิกเงินกูย้ืมมาแลว้จาํนวน 414 ลา้นบาท มีกาํหนดชาํระคืนทุกสามเดือนรวม 31 งวด และ 79 งวดตามลาํดบั 
ในขณะท่ีส่วนของผูถื้อหุ้นเพ่ิมข้ึนดงัท่ีกล่าวดา้นบน ทั้งน้ี อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนท่ีเพ่ิมข้ึนในปี 2560 ของบริษทัพบว่ายงัมี
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน ซ่ึงในปัจจุบนัอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนดงักล่าวยงัเป็นไปตามเกณฑข์องสถาบนัการเงินท่ี
บริษทัมีวงเงินสินเช่ือ และบริษทัยงัสามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขการกูย้ืมท่ีสําคญัไดใ้นปัจจุบนั และไม่มีผลกระทบใดๆต่อ
เง่ือนไขของหุ้นกูข้องบริษทั อีกทั้งความสามารถในการชาํระดอกเบ้ีย 1.17 เท่า และ 4.94 เท่า ในปี 2559 และ 2560 ตามลาํดบั 
ซ่ึงความสามารถในการชาํระดอกเบ้ียในปี 60 ดีกว่าปี 59 เน่ืองจากบริษทัมีรายไดจ้ากการขายท่ีเพ่ิมข้ึน อีกทั้งมีเคร่ืองมือทาง
การเงินท่ีทาํให้ตน้ทุนทางการเงินท่ีตํ่ากวา่ ทาํใหค้วามสามารถในการชาํระดอกเบ้ียดีข้ึน เน่ืองจากภายใตร้ายละเอียดของหุ้น
กูท่ี้ออมาแลว้นั้น บริษทัยงัสามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขการดาํรงสัดส่วนหน้ีสินทางการเงินสุทธิต่อส่วนของผูถื้อหุน้ใน
อตัราส่วนไม่เกิน 3:1  

 
   ภาระผูกพนั 

   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และปี 2559  กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัสัญญาเช่าสินทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือสินทรัพย์
และบริการ โดยหลกัเป็นสัญญาเช่าโรงงานและเคร่ืองจกัร โดยมีภาระผกูพนัภายใน 1 ปี จาํนวน 3.08 ลา้นบาท และภาระ
ผกูพนัภายใน 1-3 ปี จาํนวน 3.06 ลา้นบาท โดยเป็นสัญญาเช่าอาคารโรงงานระหวา่งบริษทั ชยัวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จาํกดั 
(มหาชน) กบั บริษทั พลาทรัพย ์จาํกดั เพ่ือเกบ็วตัถุดิบหนงั  และบริษทัมีภาระผกูพนัจากสัญญาก่อสร้างอาคาร จาํนวน 321.99 
ลา้นบาทในปี 2560 โดยแบ่งป็นสัญญาซ้ือเครืองจกัรพร้อมติดตั้งและงานก่อสร้างอาคาร ระหวา่ง บริษทั กรีน เพาเวอร์ 2 จาํกดั 
กบั บริษทั แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชัน่ จาํกดั มูลค่าในสัญญาจาํนวน 620.09ลา้นบาท และสญัญาก่อสร้างอาคารพร้อม
ติดตั้งแผงโซล่าร์ ระหวา่ง บริษทั บลโูซลาร์ฟาร์ม 3 จาํกดั  กบับริษทั บลโูซล่า เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั มูลค่าในสัญญาจาํนวน 
106.18 ลา้นบาท 

 
สัญญาทีสํ่าคัญ 

 เน่ืองจากบริษทัมีการดาํเนินการทาํสัญญาท่ีสาํคญัของบริษทัซ่ึงอาจมีผลต่อการดาํเนินงานหรือฐานะการเงินของ
บริษทัในอนาคต ดงัน้ี 

 
  - เม่ือวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2558 บริษทัไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือโครงการแปลงขยะเป็นพลงังาน
ไฟฟ้า ร่วมกบับริษทัเอกชน 2 แห่ง เพ่ือศึกษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุนพฒันาโครงการรับกาํจดัขยะมูลฝอยชุมชน และการ
ใชป้ระโยชน์จากขยะในหลุมฝังกลบกบัทอ้งถ่ินผูเ้ป็นเจา้ของขยะและแปลงขยะเป็นพลงังานไฟฟ้า 
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 - ต่อมาเม่ือวนัท่ี 24 สิงหาคม พ.ศ. 2558 บริษทัไดท้าํสัญญาขอ้ตกลงทางธุรกิจกบับริษทัเอกชนดงักล่าวเพ่ิมเติม ซ่ึง
มีผลให้บริษทัมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายเงินประกนัเพ่ือเขา้ร่วมโครงการน้ีเป็นจาํนวนทั้ งส้ิน 28 ลา้นบาท ซ่ึง ณ วนัท่ี 31 
ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 บริษทัไดมี้การจ่ายเงินประกนับางส่วนเป็นจาํนวน 3.5 ลา้นบาทแลว้ แต่ทั้งน้ีเน่ืองจาก
โครงการอยูร่ะหวา่งการรอกฎกระทรวง เน่ืองจากเดิมโครงการดาํเนินการภายใต ้พรบ. การใหเ้อกชนร่วมลงทุนในกิจการของ
รัฐ และต่อมา นโยบายของภาครัฐเปล่ียน ให้ดาํเนินการโครงการภายใต ้พ.ร.บ.รักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบา้นเมือง ฉบบัที 2 พ.ศ.2560 ทาํให้กระบวนการในการไดม้าซึงสัญญากาํจดัขยะ ตอ้ง เร่ิมใหม่ให้เป็นไปตาม 
พ.ร.บ. ท่ีมีผลบงัคบัใชเ้ม่ือตน้ปี 2560 โดยบริษทัอยูร่ะหว่างการรอขั้นตอนและกระบวนการทั้งหมดวา่ จะเร่ิมขั้นตอนใด ซึง
จาํเป็นตอ้งรอกฎกระทรวงตามพระราชบญัญติัรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง พ.ศ.2535 ซึง
จะดาํเนินการแกไ้ขตามพระราชบญัญติัขา้งตน้น้ีประกาศออกมาใหแ้น่ชดัก่อน โดยคาดวา่กฎกระทรวง ดงักล่าวจะประกาศให้
ทราบ ภายในปี 2560 ดงันั้นบริษทั จึงยงัไม่มีการชาํระเงินใดๆ ออกไปอีกจนกวา่จะมีความชดัเจนของกฎกระทรวงท่ีเก่ียวขอ้ง
ต่อมาในเดือนกนัยายน พ.ศ. 2560 โครงการดงักล่าวยงัอยูร่ะหวา่งการรอความคืบหนา้ทั้งยงัไม่มีคาํตอบใดท่ีชดัเจนในรอบปี 
2560 บริษทัไดต้ดัจาํหน่ายเงินประกนัเพ่ือพลงังานโดยรวมจาํนวน 3.5 ลา้นบาท เป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนสําหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560. 

  - เม่ือวนัท่ี 14 ตุลาคม พ.ศ. 2559 มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัอนุมติัให้บริษทัออกหนงัสือคํ้าประกนัสัญญา
ก่อสร้างแผงโซลาร์ของบริษทัย่อยทางออ้ม ไดแ้ก่ บริษทั บลูโซลาร์ฟาร์ม 3 จาํกดั เพ่ือคํ้ าประกนัแก่บริษทัเอกชน 2 แห่ง 
จาํนวน 68.9 ลา้นบาท และ จาํนวน 3.17 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ  

  - บริษทัย่อยทางออ้ม  ไดแ้ก่ บริษทั กรีน เพาเวอร์ 2 จาํกดั (เดิมช่ือบริษทั โคกเจริญ กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จาํกดั) มี
สัญญาซ้ือขายไฟฟ้าจากเช้ือเพลิงชีวมวลให้กบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (“กฟภ.”) ลงวนัท่ี 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ในอตัราการ
รับซ้ือไฟฟ้าแบบ Feed-in Tariff  (FiT) จาํนวน   1 สัญญา โดยมีระยะเวลา 15 ปี 4 เดือน นับจากวนัเร่ิมตน้ซ้ือขายไฟฟ้า คือ 
วนัท่ี 16 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ณ ปัจจุบนับริษทัยอ่ยดงักล่าวยงัไม่ไดด้าํเนินการผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟภ. ณ วนัท่ี 15 
กนัยายน พ.ศ. 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารการรับซ้ือไฟฟ้าคร้ังท่ี 6/2560 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีมติเห็นชอบให้
เล่ือนวนั SCOD ออกไปอีกเป็นระยะเวลา 6 เดือนนบัแต่วนัท่ีครบกาํหนดในสัญญา โดยมีกาํหนดวนั SCOD ใหม่เป็นวนัท่ี 16 
เมษายน พ.ศ. 2561   

  - บริษทัยอ่ยทางออ้ม  ไดแ้ก่ บริษทั บลูโซลาร์ฟาร์ม 3 จาํกดั ไดรั้บแต่งตั้งเป็นผูส้นบัสนุนโครงการจากสหกรณ์
การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. สมุทรสาคร จาํกัด  เข้าทําสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตยแ์บบติดตั้งบนพ้ืนดินกบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  ในปริมาณรับซ้ือพลงัไฟฟ้าสูงสุด 5.0 เมกะวตัต ์มีระยะเวลา 25 ปี 
นับจากกาํหนดวนัจ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชิงพาณิชย ์ (SCOD) คือวนัท่ี 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ในไตรมาสท่ี 1/2560 บริษทัมี
รายไดจ้ากการจาํหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชยแ์ลว้ 

 
   ปัจจัยและอทิธิพลทีอ่าจมผีลต่อการดําเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต 
 
ผลกระทบจากภาวะอุตสาหกรรมรถยนต์ 
เน่ืองจากในปัจจุบนัรายไดข้องบริษทัมากกว่าร้อยละ 50 มาจากธุรกิจเบาะหนังสําหรับรถยนต์ ดงันั้น รายไดใ้น

อนาคตของบริษทัจึงมีอตัราการเติบโตท่ีสัมพนัธ์กับการเติบโตของธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์ ทาํให้ในอนาคตผลการ
ดาํเนินงานในอนาคตของบริษทัอาจไดรั้บผลกระทบและมีอตัราการเติบโตของรายไดล้ดลงหากธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนตมี์
อตัราการเติบโตท่ีลดลง 
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ทั้งน้ีบริษทัไดต้ระหนกัถึงปัจจยัขา้งตน้ จึงไดพ้ยายามดาํเนินนโยบายการทาํธุรกิจให้มีความหลากหลายดว้ยการ
ดาํเนินธุรกิจดว้ยผลิตภณัฑ์ท่ีหลากหลายในกลุ่มผลิตภณัฑ์หนัง ซ่ึงไดแ้ก่ หนังสัตวฟ์อก เฟอร์นิเจอร์ และของเล่นสัตวเ์ล้ียง 
และขยายการลงทุนเพ่ิมในธุรกิจกลุ่มพลงังานไดแ้ก่ ส่งออกช้ินไมส้ับ ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน เพ่ือ
เป็นการลดความเส่ียงดา้นรายไดข้องบริษทั นอกจากน้ีบริษทัยงัวางแผนท่ีจะเพ่ิมสินคา้ในแต่ละกลุ่มผลิตภณัฑ์ให้มีรูปแบบ
หลากหลายเพ่ิมข้ึนเพ่ือใหส้ามารถรองรับความตอ้งการของลกูคา้ในแต่ละผลิตภณัฑท์ั้ง 4 ประเภทของบริษทั 

 
 ผลกระทบจากผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงนิของบริษัทย่อย 
 
 จากการท่ีบริษทัไดมี้การให้ความช่วยเหลือแก่บริษทัยอ่ยทั้งในส่วนของธุรกรรมทางการคา้และการสนับสนุน
ทางดา้นการเงิน ซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

1. การใหค้วามช่วยเหลือทางดา้นการคา้โดยการวา่จา้งใหบ้ริษทัยอ่ยฟอกหนงัสัตวใ์หก้บับริษทัและเปล่ียนเป็น
การเช่าโรงงาน 

2. การใหค้วามช่วยเหลือทางดา้นการเงิน แบ่งออกเป็น 
2.1 การคํ้าประกนัเงินกูใ้หก้บับริษทัยอ่ยวงเงินรวม 757.15 ลา้นบาท 
2.2 การลงทุนในบริษทั ชยัวฒันา กรีน จาํกดั เพ่ือประกอบธุรกิจลงทุนในกลุ่มพลงังานทดแทน 
 

ตารางสรุปธุรกรรมทางการคา้และมูลค่าของการใหค้วามช่วยเหลือแก่บริษทัยอ่ย 
ประเภทของรายการ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 

(ล้านบาท) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 

(ล้านบาท) 
ค่าเช่าอาคาร 1.07 0.60 
ดอกเบ้ียรับ 2.90 45.38 
ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน 1.03 - 
เงินมดัจาํ 4.48 0.10 
เจา้หน้ีการคา้ - - 
ภาระหน้ีท่ีบริษทัยอ่ยมีกบัสถาบนัการเงิน 27.12 455.97 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  
เงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับ 

575.62 
290.90 

505.62 
624.64 

   
  
  
ผลกระทบจากการเข้าลงทุนในธุรกจิพลงังานทดแทนต้ังแต่ปี 2559-2560 ทีผ่่านมา และผลกระทบต่อการดาํเนินงานในอนาคต 
 
 เน่ืองจากบริษทัมีการเขา้ลงทุนในธุรกิจพลงังานทดแทนหลายโครงการ ซ่ึงบางโครงการอาจมีความเส่ียงเร่ืองการ
เขา้ทาํรายการท่ียงัไม่ไดรั้บอนุมติัในการทาํสัญญาต่างๆ อาทิ โครงการแปลงขยะเป็นพลงังานไฟฟ้าท่ีบริษทัไดรั้บอนุมติัใหเ้ขา้
ทาํรายการลงทุนจากผูถื้อหุน้เรียบร้อยแลว้ แต่โครงการยงัไม่ไดรั้บอนุมติัในการทาํสัญญารับจา้งบริหารจดัการขยะชุมชน และ
ขยะบ่อฝังกลบกบัเทศบาล ซ่ึงเป็นวตัถุดิบสาํคญัในการดาํเนินการโรงไฟฟ้าจากเช้ือเพลิง RDF (RDF Power Plant) ความเส่ียง
จากการก่อสร้างโรงผลิตเช้ือเพลิงพลงังานขยะ (RDF Plant) และโรงไฟฟ้าจากเช้ือเพลิงพลงังานขยะ RDF (RDF Power Plant)  
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ทั้งในเร่ืองของการจดัหาท่ีดิน การทาํสัญญาการก่อสร้างและจดัหาเคร่ืองจกัร และอุปกรณ์ (EPC) ความเส่ียงจากการท่ีบริษทัยงั
ไม่ไดล้งนามสัญญาก่อสร้างการดาํเนินการและการดูแลรักษา (O&M Contract) ซ่ึงบริษทัยงัไม่สามารถดาํเนินการไดเ้น่ืองจาก
ตอ้งรอสัญญาจากทางราชการอยา่งเป็นทางการ 
 รวมทั้งโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล อาจเกิดความเส่ียงจากความเพียงพอของปริมาณเช้ือเพลิงและความผนัผวน
ของราคาเช้ือเพลิง ความเส่ียงจากการทาํสัญญาซ้ือขายเช้ือเพลิงกบั KLG ความเส่ียงจากการดาํเนินการและการดูแลรักษา 
(Operation & Maintenance) , ความเส่ียงจากความล่าชา้ของโครงการโรงไฟฟ้า , ความเส่ียงจากการไม่สามารถเร่ิมตน้ซ้ือขาย
ไฟฟ้าไดต้ามท่ีระบุในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า , ความเส่ียงจากการจดักาแหล่งเงินทุน ความเส่ียง 
จากความผนัผวนของค่าพลงังานความร้อนจากการเช้ือเพลิงชีวมวล ทาํใหก้ระทบต่อปริมาณการผลิตกระแสไฟฟ้า ความเส่ียง
จากการไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และ ความเส่ียงจากการ
เปล่ียนแปลงมูลค่าโครงการ 
 โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทนต่างๆท่ีบริษทัจะเขา้ลงทุน บริษทัอาจมีความเส่ียงจากการลงทุนท่ีไม่ใช่ธุรกิจ
หลกัของบริษทัได ้ความเส่ียงจากภาพรวมงบการเงินรวมของบริษทัจะมีภาระหน้ีสินและดอกเบ้ียจ่ายเพ่ิมสูงข้ึนจากการเขา้
ลงทุนในโครงการต่างๆ ได ้อย่างไรก็ตาม บริษทัยงัคงกาํหนดแนวทางดาํเนินธุรกิจท่ีให้ความสําคญักบัธุรกิจหลกัเช่นเดิม 
เน่ืองจากเป็นธุรกิจท่ีบริษทัมีความเขา้ใจและมีประสบการณ์เป็นอยา่งดี รวมทั้งการลงทุนในธุรกิจใหม่ บริษทัคาดการณ์วา่จะ
เป็นการสร้างโอกาสและผลตอบแทนท่ีบริษทัจะไดรั้บเพ่ิมข้ึน รวมทั้ งเป็นการกระจายความเส่ียงจากธุรกิจหลกัในช่วงท่ี
อุตสาหกรรมเดิมอยูใ่นภาระชะลอตวัได ้
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การรบัรองความถกูต้องของข้อมลู 
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รับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 

“บริษทัไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีฉบบัน้ีแลว้ ดว้ยความระมดัระวงั บริษทัขอรับรองวา่
ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ทาํให้ผูอ่ื้นสาํคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั นอกจากน้ี 
ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ 

(1) งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี ไดแ้สดงขอ้มูลอย่างถูกตอ้ง
ครบถว้นในสาระสาํคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทัและบริษทัยอ่ยแลว้  

(2)  บริษทัไดจ้ดัใหมี้ระบบการเปิดเผยขอ้มูลท่ีดี เพ่ือให้แน่ใจวา่บริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในส่วนท่ีเป็นสาระสาํคญัทั้ง
ของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยา่งถกูตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้งควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว 

(3)  บริษทัไดจ้ดัให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบติัตามระบบดงักล่าว และบริษทัได้
แจง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมการตรวจสอบของบริษทั
แลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทาํท่ีมิชอบท่ีอาจมี
ผลกระทบต่อการจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

ในการน้ี เพ่ือเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีบริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้งแลว้ บริษทั
ไดม้อบหมายให้ นายวีระพล  ไชยธีรัตต ์เป็นผูล้งลายมือช่ือกาํกบัเอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ 
นายวรีะพล  ไชยธีรัตต ์กาํกบัไว ้บริษทัจะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มูลท่ีบริษทัไดรั้บรองความถกูตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้” 
 

     ช่ือ-สกลุ             ตาํแหน่ง     ลายมือช่ือ 
 

1.  นายวรีะพล   ไชยธีรัตต ์ ประธานกรรมการ   ______________________ 

2.  นางสาวณฏัฐสิ์ชา            ภาภคัธนานนัท ์ กรรมการ           ______________________ 

3.  นางวนิดา                    สิกขมาน  กรรมการ           ______________________ 

 

 

ผูรั้บมอบอาํนาจ 

 
           ช่ือ-สกลุ       ตาํแหน่ง                 ลายมอืช่ือ 
 

            นายวรีะพล  ไชยธีรัตต์ กรรมการผู้จัดการ  ______________________ 
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เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ  
ผูบ้ริหาร ผูมี้อาํนาจควบคมุ และเลขานุการบริษทั 
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                                                                                                                                                                                                                                                                     เอกสารแนบ 1 
รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ณ สิ้นปี พ.ศ.2560                                                            

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 ์ 50 - บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (MBA) 19.926 -  2556 - ปัจจุบนั  - กรรมการผูจ้ดัการ - บมจ. ชยัวฒันา แทนเนอรี่ กรุ๊ป 
     กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ  มหาวิทยาลยัรามคาํแหง      
     ไดร้ับแต่งตั้งปี 2550  - หลกัสูตรกรรมการDAPสถาบนักรรมการบริษทัไทยปี 2548       
  - หลกัสูตรกรรมการDCPสถาบนักรรมการบริษทัไทยปี 2556      
        
2.  นางวนิดา  สิกขมาน 53 - ประกาศนียบตัรวชิาชีพ 0.038 ภรรยาของ 8  2556 – ปัจจุบนั - รองกรรมการผูจ้ดัการ - บมจ. ชยัวฒันา แทนเนอรี่ กรุ๊ป 
     กรรมการและรองกรรมการผูจ้ดัการ  Stamford Group of College, Singapore      
     ไดร้ับแต่งตั้งปี 2550  - หลกัสูตรกรรมการ DAPสถาบนักรรมการบริษทัไทยปี2549      
        
3.  นางสาวณฏัฐส์ิชา  ภาภคัธนานนัท ์ 51 - บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (MBA) 0.002 -   2556 – ปัจจุบนั - ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ  - บมจ. ชยัวฒันา แทนเนอรี่ กรุ๊ป 
     กรรมการและผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ  มหาวิทยาลยัรามคาํแหง      
     ไดร้ับแต่งตั้งปี 2553  - หลกัสูตรกรรมการ DAPสถาบนักรรมการบริษทัไทยปี2554      
        

4.  นายธีระวฒัน ์ ภู่ไพบูลย ์ 58 - ปริญญาตรีศิลปะศาสตร์บนัฑิต 0.001 - 2556 - ปัจจุบนั - วิทยากรระดบั 7 - การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

     กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ               มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม      ฝ่ายบญัชีและงบประมาณ  

     ไดร้ับแต่งตั้งปี 2556   - หลกัสูตรกรรมการDAPสถาบนักรรมการบริษทัไทยปี2556       - กรรมการตรวจสอบ - บมจ. ชยัวฒันา แทนเนอรี่ กรุ๊ป 
        
5.  นายสุพจน ์ ปานนอ้ย 36 - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ  - - 2556 - 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      
หมายเหตุ  :    ลาํดบัที่ 1-3 เป็นกรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามผกูพนับริษทัตามที่กาํหนดในหนงัสือรับรอง                                                                                                                                                                    หนา้ 1/2 
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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 42 - ปริญญาตรีนิติศาสตร์บณัฑิต  - - 2556 - ปัจจุบนั - หวัหนา้สาํนกักฏหมายชชันนท ์ - สาํนกักฏหมายชชันนท ์แอนด ์
     กรรมการอิสระกรรมการตรวจสอบ  มหาวิทยาลยัรามคาํแหง      แอนด ์แอสโซซิเอทส์   แอสโซซิเอทส์ 
     ไดร้ับแต่งตั้งปี 2558  - หลกัสูตรกรรมการDAPสถาบนักรรมการบริษทัไทยปี 2559    2558 - ปัจจุบนั - กรรมการตรวจสอบ - บมจ. ชยัวฒันา แทนเนอรี่ กรุ๊ป 
        
7.   นางณฐวรรณ์  ไชยธีรัตต ์ 57 - ปวช. (Commerce) 0.003 พี่สาวของ1และ2  2556 - ปัจจุบนั - ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ  - บมจ. ชยัวฒันา แทนเนอรี่ กรุ๊ป 
      ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ  กรุงเทพการบญัชีวิทยาลยั      
     ไดร้ับแต่งตั้งปี 2550        
        
8 .  นายอนุพงศ ์ สิกขมาน 54 - ประกาศนียบตัรวชิาชีพ 0.036 สามีของ 2 2556 – ปัจจุบนั - ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ - บมจ. ชยัวฒันา แทนเนอรี่ กรุ๊ป 
      ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ  Stamford Group of College, Singapore      
     ไดร้ับแต่งตั้งปี 2550        
        
9 .  นายธนกร  ชยัวรโสภณ 51 - ปริญญาตรี บริหารศาสตร์บณัฑิต -              - 2556 - ผูจ้ดัการทัว่ไป - บมจ. ชยัวฒันา แทนเนอรี่ กรุ๊ป 
      ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ  มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั   2557 - ปัจจุบนั - ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ - บมจ. ชยัวฒันา แทนเนอรี่ กรุ๊ป 
      ไดร้ับแต่งตั้งปี 2557  - ปริญญาตรี สาขาการบญัชี      
  มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์      
10.  นางสาวสมฤทยั  ไพฑูรยร์ังสฤษดิ์ 45 - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ -              - 2556 – ปัจจุบนั - ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี - บมจ. ชยัวฒันา แทนเนอรี่ กรุ๊ป 
     ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี-การเงิน  มหาวิทยาลยัรามคาํแหง      
     ไดร้ับแต่งตั้งปี 2555  - ปริญญาตรี สาขาการบญัชี      
  มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์      
11 . นางสาววรรณา  ฉนัทกิจโชคไชย 49 - ปริญญาตรีศิลปศาสตร์บณัฑิต -              - 2556 – ปัจจุบนั - ฝ่ายนาํเขา้-ส่งออก - บมจ. ชยัวฒันา แทนเนอรี่ กรุ๊ป 
      เลขานุการบริษทั  มหาวิทยาลยัราชภฏัฉะเชิงเทรา    - เลขานุการบริษทั - บมจ. ชยัวฒันา แทนเนอรี่ กรุ๊ป 
     ไดร้ับแต่งตั้งปี 2555  - หลกัสูตร CSP จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ      
  บริษทัไทย (IOD) ปี 2556       
หมายเหตุ  :    ลาํดบัที่ 1-3 เป็นกรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามผกูพนับริษทัตามที่กาํหนดในหนงัสือรับรอง                                                                                                                                                                             หน้า 2/2 



            

           บรษิทั ชยัวฒันา แทนเนอรี ่กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)     แบบ 56-1 
 

รับรองความถูกตอ้ง  :  _________________________            138 
 

      ตารางแสดงการดํารงตาํแหน่งกรรมการของกลุ่มบริษัทฯ 

รายชื่อบริษัท 
จํานวน 
บริษัท 

บริษัทแม่ บริษัทย่อย บ.ร่วม บ.ร่วม 

CWT PALA CWTG CWTGM GP2 CWTX GP1 WM1 BSF3 CNHK 

รายชื่อ กรรมการ  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. นายวรีะพล                 ไชยธีรัตต ์ 10 X / / / / / / / / / / 
2. นางวนิดา                    สิกขมาน 2 X / /         
3. นางสาวณฏัฐ์สิชา        ภาภคัธนานนัท ์ 4 X /  /  / /     
4. นายธีระวฒัน์              ภู่ไพบูลย ์ 1 /// /          
5. นายชชันนท ์              โสภาจนัทร์ 1 // /          
6. นายณรงคฤ์ทธิ์           สมบตัิสมภพ 1 // /          
7. นายอนุพงศ ์              สิกขมาน 1   /         
8.  Mr.NAOHKO          TSUKAGOSHI 1           / 
9. Mr.MASAYUKI      HORIE 1           / 
10. Mr.JAMRONG      THATSANASUWAN 1           / 
11. นายวิเศษ                 หาญสวสัดิ์ 1          /  

  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 บล ูโซลาร์ฟาร์ม 3 จาํกดั 
    10.   CNHK          บริษทั เอน็เอชเคสปริง (กมัพชูา) จาํกดั 
  หมายเหตุ....(2)       / = กรรมการบริษทั    X =  กรรมการบริหาร   //  =  กรรมการตรวจสอบ    ///  =  ประธานกรรมการตรวจสอบ  
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หน้าทีค่วามรับผดิชอบของเลขานุการบริษัท 
 

1. เลขานุการของบริษทัจะตอ้งปฎิบติัหนา้ท่ีตามท่ีกาํหนดในมาตรา 89/15   และมาตรา 89/16 ของพระราชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ.2551 ซ่ึงมีผลใชบ้งัคบัในวนัท่ี 31 สิงหาคม 2551 ดว้ยความ
รับผดิชอบ ความระมดัระวงั และความซ่ือสัตยสุ์จริต รวมทั้งตอ้งปฎิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์
ขอ้บงัคบับริษทั มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ทั้งน้ี หนา้ท่ีตามกฎหมายของเลขานุการบริษทั
มีดงัน้ี 

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

3. เกบ็รักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร และจดัส่งสาํเนารายงานการมีส่วนได้
เสียตามมาตรา 89/14 ใหป้ระธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนัทาํการนบั
แต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บรายงานนั้น 

4. ดาํเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด 
5. ใหค้าํแนะนาํและสนบัสนุนงานของคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัขอ้กฎหมาย และระเบียบปฏิบติัต่างๆ ท่ี

เก่ียวขอ้งเพื่อความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ถกูตอ้งตามกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทัและสอดคลอ้ง 
กบัขอ้พึงปฏิบติัท่ีดี 

 6.      ดูแลใหมี้การดาํเนินการตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี  รวมทั้งติดตามใหน้โยบาย และ 
         ขอ้แนะนาํของคณะกรรมการบริษทัมีผลในการปฏิบติั โดยคาํนึงถึงสิทธิของผูถื้อหุน้และการปฏิบติัท่ีเป็นธรรม 

               ต่อผูถื้อหุน้ 
7.      กาํกบัดูแลใหบ้ริษทั คณะกรรมการและฝ่ายจดัการ ปฏิบติัตามขอ้กฎหมายและระเบียบปฏิบติัต่างๆ 
         ท่ีเก่ียวขอ้งไดแ้ก่ พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั ขอ้บงัคบัและประกาศของตลาดหลกัทรัพย ์
          แห่งประเทศไทย และสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

  8.       ติดต่อส่ือสารกบัผูถื้อหุน้และดูแลผูถื้อหุน้อยา่งเหมาะสม 
        9.       ติดต่อส่ือสารกบัหน่วยงานกาํกบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้ง 
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เอกสารแนบ 2 : รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ 
ของบริษทัย่อย  
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                เอกสารแนบ 2 
 

รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบริษัทย่อย  

รายชื่อบริษัท 
จํานวน 
บริษัท 

บริษัทย่อย 

PALA CWTG CWTGM GP2 CWTX GP 1 WM1 

รายชื่อ กรรมการ  1 2 3 4 5 6 7 
1. นายวรีะพล                 ไชยธีรัตต ์ 7 / / / / / / / 
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 
     
  หมายเหตุ....(2)       / = กรรมการบริษทั     
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เอกสารแนบ 3 : รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้างานตรวจสอบ
ภายในและหวัหน้างานกาํกบัดแูลการปฎิบติังานของบริษทั  
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เอกสารแนบ 3 

 
รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน และหวัหนา้งานกาํกบัดูแลการปฎิบติังานของบริษทั 
 
บริษัท สํานักงาน เอ.เอม็.ท.ี ออดทิ กรุ๊ป จํากดั 

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 
 

ประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีและงบ
การเงิน 
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  
 

 
 

ช่ือ – สกลุ / ตาํแหน่ง คุณวฒิุทางการศึกษา 
ประสบการณ์การทาํงาน  

และการฝึกอบรมท่ีเก่ียวขอ้ง 
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หน้าทีค่วามรับผดิชอบของหัวหน้างานกาํกบัดูแลการปฎบิัติงาน 

- สนบัสนุนนโยบายและวตัถุประสงคข์ององคก์รและผูบ้ริหารระดบัสูงในการทาํใหม้ัน่ใจวา่จะมีการกาํกบัการ
ปฏิบติัอยา่งเพียงพอ 

- นาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์และประเมินเสนอผูบ้ริหารในการเพิ่มประสิทธิภาพในการกาํกบัการปฏิบติัตาม
กฎเกณฑแ์ละทาํใหผู้บ้ริหารไดรั้บรู้ขอ้มูลอยา่งเพียงพอเก่ียงกบัสถานะของความเส่ียงดา้นCompliance Risk 

- ใหค้วามรู้ ทาํใหบุ้คลากรไดเ้รียนรู้ในประเดน็ของการปฏิบติัตามกฎเกณฑ ์
- จดัตั้งหน่วยงานกลางเป็นเหมือนศนูยก์ลางท่ีทาํหนา้ท่ีตอบปัญหาและขอ้ขอ้งใจเก่ียวกบัความเส่ียงในการปฏิบติั

ตามกฎเกณฑ ์
- จดัทาํแนวพึงปฏิบติัและคู่มือเพ่ือใหบุ้คลากรในกิจการสามารถปฏิบติัตามเกณฑไ์ดอยา่งเหมาะสม และปรับปรุง

แนวพึงปฏิบติัและคู่มือใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ 
- การคน้หา ระบุ วดัและประเมินความเส่ียงดา้นปฏิบติัตามกฎเกณฑ์เพ่ือให้ไดข้อ้มูลความเส่ียงล่วงหน้า และ

สามารถเตรียมความพร้อมขององค์กรและบุคลากรในการตอบโตก้ับเหตุการณ์ความเส่ียงด้านปฏิบัติตาม
กฎเกณฑไ์ดอ้ยา่งทนัท่วงที 

- รวบรวมขอ้มูลปัญหาดา้นการปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ โดยเฉพาะขอ้ร้องเรียนของลูกคา้ ความเห็นของหน่วยงานท่ี
กาํกบัมาพฒันาปรับปรุงมาตรการในการกาํกบัเพ่ิมเติม 

ความเช่ือมโยงระหวา่งงานกาํกบัดูแลการปฎิบติังานกบังานตรวจสอบภายใน 

(1)  ผูต้รวจสอบภายในตอ้งนาํเอางานการตรวจสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติั
ตามกฎเกณฑ์ เช่นเดียวกบัการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน โดยใชฐ้านความเส่ียง (Risk-Based).ในการสุ่มตรวจ
และทาํแผนงานตรวจสอบหน่วยงานกาํกบัดูแลการปฎิบติังาน รวมทั้งทดสอบมาตรการกาํกบัท่ีหน่วยงานกาํกบัดูแลการ
ปฎิบติังาน ใชอ้ยูว่า่มีการใชจ้ริงและใชไ้ดผ้ล 

(2)  หน่วยงานกาํกบัดูแลการปฎิบติังาน จึงตอ้งแยกออกจากการดูแลและรับผิดชอบของฝ่ายงานตรวจสอบภายใน เพ่ือให้
ผูต้รวจสอบภายในสามารถทาํหนา้ท่ีตรวจสอบอยา่งมีอิสระได ้
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เอกสารแนบ 4 : รายละเอียดเก่ียวกบัรายการประเมิน 
ราคาทรพัยสิ์น 
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เอกสารแนบ 4 

 
รายละเอยีดเกีย่วกบัรายการประเมนิราคาทรัพย์สิน 
 
สินทรัพยถ์าวรหลกัของบริษทัและบริษทัยอ่ย ตามงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ประกอบดว้ย 
 
ประเภท / ลกัษณะทรัพย์สิน ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ มูลค่า ภาระผูกพนั 

1.  ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน* เป็นเจา้ของ     607.96   ลา้นบาท  
      ติดจาํนองรวมมูลค่า  1,212.88 ลา้นบาท 

 
2.  อาคาร  และส่ิงปลกูสร้าง เป็นเจา้ของ     984.70   ลา้นบาท 
3.  เคร่ืองจกัร และอุปกรณ์ เป็นเจา้ของ     378.74   ลา้นบาท 
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เอกสารแนบ 5 : อ่ืน ๆ 
(ข้อมลูอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง) 
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เอกสารแนบ 5 
 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจาํปี 2560 
 

 คณะกรรมการตรวจสอบบริษทั ชยัวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ประกอบดว้ยกรรมการอิสระซ่ึงเป็น
ผูท้รงคุณวุฒิ จาํนวน 3 ท่าน ซ่ึงมีประสบการณ์ดา้นบญัชีการเงิน กฎหมาย ประกอบดว้ย นายสุพจน์ ปานนอ้ย เป็นประธานกรรมการ
ตรวจสอบ นายธีระวฒัน์ ภู่ไพบูลย ์และนายชชันนท์ โสภาจนัทร์ เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยมีนายสมชาย อินทรพิทกัษ์ หัวหน้าผู ้
บริหารงานตรวจสอบภายใน (IA Outsource) เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  

 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเป็นอิสระตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัซ่ึงระบุไวใ้นกฎบตัร
คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท ชัยวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) ซ่ึงสอดคล้องกับข้อกาํหนดของคณะกรรมการกาํกับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอยา่งครบถว้น ไดแ้ก่ การสอบทานรายงานทางการเงิน รายการ
ระหวา่งกนั การบริหารความเส่ียง ระบบการควบคุมภายใน กาํกบัดูแลงานตรวจสอบภายใน การปฏิบติัตามกฎหมายระเบียบขอ้บงัคบั
ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และค่าสอบบญัชี โดยในปี 
2560 คณะกรรมการตรวจสอบไดมี้การประชุม โดยการประชุมแต่ละคร้ังมีการหารือร่วมกบัฝ่ายบริหาร ผูส้อบบญัชี ผูต้รวจสอบภายใน 
และในบางคร้ังเป็นการประชุมร่วมกบัผูต้รวจสอบภายใน ผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเขา้ร่วมดว้ย ซ่ึงสามารถสรุปผลการดาํเนินงาน
โดยมีสาระสาํคญั ดงัน้ี 

 

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจาํปี 
รวมทั้งงบการเงินรวมของบริษทั และบริษทัยอ่ย โดยเชิญฝ่ายจดัการท่ีเก่ียวขอ้ง และผูส้อบบญัชีเขา้ร่วมประชุมในวาระ
การพิจารณางบการเงิน เพ่ือช้ีแจง และตอบขอ้ซักถามของคณะกรรมการตรวจสอบ ในเร่ืองความถูกตอ้ง ความครบถว้น 
การปรับปรุงรายการบญัชีท่ีสําคญัท่ีมีผลกระทบต่องบการเงิน ความเพียงพอของขอ้มูลท่ีเปิดเผยไวใ้นงบการเงิน และ
ขอ้สังเกตของผูส้อบบญัชีไดพิ้จารณาและสอบทานแลว้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา่ งบการเงินดงักล่าวไดจ้ดัทาํข้ึน
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมีความถูกตอ้ง ครบถว้น และมีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ เป็นประโยชน์
ต่อนกัลงทุน และผูใ้ชง้บการเงิน  
 

2. การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบ
ทานรายการระหว่างกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีเขา้ข่ายรายการเก่ียวโยงกนัตามประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ผลการสอบ
ทานรายการระหว่างกนัท่ีบริษทัฯ มีการดาํเนินการกบัผูเ้ก่ียวขอ้งพบวา่ บริษทัไดด้าํเนินการตามเง่ือนไขการคา้ทัว่ไป มี
ความเป็นธรรม สมเหตุสมผล และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ โดยยดึถือการปฏิบติัตามนโยบายการกาํกบัดูแล
กิจการท่ีดี และหลกัเกณฑท่ี์ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนด 

 

3. การสอบทานการบริหารความเส่ียง  คณะกรรมการบริษทั และฝ่ายจดัการไดใ้ห้ความสําคญักบัการบริหารความเส่ียง มี
การประเมินทั้งปัจจยัภายในและภายนอก โอกาสท่ีจะเกิด ผลกระทบ และจดัทาํแผนการจดัการความเส่ียง เพ่ือป้องกนั
หรือลดผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่อการดาํเนินธุรกิจให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้โดยคณะกรรมการบริษทักาํกบัดูแลการ
บริหารความเส่ียงของบริษทัฯในหลาย ๆ ดา้น เช่นใหค้วามเห็นต่อการเขา้ทาํรายงานลงทุนในโครงการต่าง ๆ ของบริษทั 
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 เช่น โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล, โครงการโรงไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์ฯลฯ โดยไดร่้วมกนัพิจารณาถึงปัจจยัเส่ียง
ต่าง ๆ รวมทั้งวิเคราะห์ และใหข้อ้เสนอแนะผูบ้ริหารใหท้บทวนความเส่ียงของโครงการต่างๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึน , เช่นความ
เส่ียง ในดา้นกฎหมาย สัญญาต่างๆท่ีจะทาํกบัคู่คา้ หน่วยงานราชการ จะตอ้งไดค้วามเห็นจากผูเ้ชียวชาญดา้นกฎหมาย 

ก่อนพิจารณาดําเนินการทางธุรกิจ โดยให้ฝ่ายจัดการรายงานความก้าวหน้าด้านความเส่ียงอย่างสมํ่าเสมอ ทั้ งน้ี 
คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานประสิทธิผลของการบริหารความเส่ียงจากรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ผล
การตรวจสอบของผูต้รวจสอบภายใน ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ซ่ึงสามารถเช่ือมัน่ไดว้า่บริษทัฯ มีการบริหารจดัการความ
เส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้ 
 
 

4. การสอบทานประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานระบบการควบคุมภายใน
ของบริษทั ตามแนวทางของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และผลการตรวจสอบของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในและผูส้อบบญัชี ซ่ึงไม่พบประเด็นหรือขอ้บกพร่องท่ีอาจส่งผลกระทบต่อบริษทัฯ อย่างมีนัยสําคญั 
ตลอดจนฝ่ายจดัการไดด้าํเนินการปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ผูส้อบบญัชี และหวัหนา้
ตรวจสอบภายในอยา่งต่อเน่ือง แสดงให้เห็นถึงการให้ความสําคญัต่อการควบคุมภายในของบริษทัฯ ซ่ึงสามารถสร้าง
ความเช่ือมัน่อยา่งสมผลไดว้า่บริษทัฯ มีการควบคุมภายในเพียงพอ  
 

5. การตรวจทานการกํากับดูแลกิจการที่ดี  คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานการปฏิบติังานตามระบบงานท่ีกาํหนดไว ้
การดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ มีคุณธรรม มีการปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพย ์และ ตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนด
ของตลาดหลกัทรัพย ์แห่งประเทศไทย ตลอดจนกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ โดยเฉพาะ
เร่ืองรายการท่ีเก่ียวโยงกนั รายการระหวา่งกนัของบริษทัในกลุ่ม เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่บริษทัฯ มีการดาํเนินการตามเง่ือนไขทาง
ธุรกิจปกติอยา่งสมเหตุสมผล  

 

6. การกํากับดูแลงานตรวจสอบภายใน  คณะกรรมการตรวจสอบไดก้าํกบัดูแลหน่วยงานตรวจสอบภายในให้มีความเป็น
อิสระ โดยให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นกฎบตัรการตรวจสอบภายใน ตลอดจนกาํกบั
ดูแลการตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล กาํกับดูแลและเสนอข้อแนะนําในการดาํเนินการของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในให้การปฏิบติังานเป็นไปตามแผนงานท่ีไดรั้บอนุมติั ซ่ึงจดัทาํข้ึนจากฐานความเส่ียงของบริษทัฯ และ
สอดคลอ้งกบักลยทุธ์ และทิศทางขององคก์รเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมใหแ้ก่องคก์ร เพ่ือก่อใหเ้กิดการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และ
มีการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ ตลอดจนประเมินผลการปฏิบติังานประจาํปีของหัวหนา้หน่วยตรวจสอบภายใน พิจารณา
สอบทานกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบตัรการตรวจสอบภายใน เพ่ือใหมี้การปฏิบติังานท่ีถูกตอ้งตามวชิาชีพ
ตรวจสอบภายใน และเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล  
 
 

7. การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีรอบปีบัญชี 2561  คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาคดัเลือก
ผูส้อบบญัชี โดยพิจารณาผูส้อบบญัชีท่ีมีความเป็นอิสระ และไม่มีความสัมพนัธ์หรือมีส่วนไดเ้สียกบับริษทั และบริษทั
ยอ่ย มีคุณสมบติัทกัษะความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความชาํนาญในวิชาชีพ รวมถึงมีผลการปฏิบติังานท่ีผา่น
มาเป็นท่ียอมรับและน่าพอใจ ตลอดจนค่าตอบแทนการสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นต่อ
คณะกรรมการบริษทั เพ่ือนาํเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นประจาํปี 2561 พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษทั อาร์เอสเอ็ม 
ออดิท เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จาํกดั เป็นผูส้อบบัญชีของกลุ่มบริษทัสําหรับรอบปีบญัชี 2561 และค่าสอบบญัชี
สาํหรับรอบปีบญัชี 2561 นั้น ไดพิ้จารณาแลว้วา่อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม สอดคลอ้งกบัปริมาณงานท่ีคาดวา่จะมีของกลุ่ม
บริษทั  
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 โดยสรุปการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ติดตามการดาํเนินงานของบริษัทฯ โดยใช้ความรู้
ความสามารถ ความระมดัระวงัรอบคอบ มีความเป็นอิสระอยา่งเพียงพอ ตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีไดร้ะบุไวใ้นกฎ
บตัรคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือประโยชน์ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียอยา่งเท่าเทียมกนั โดยมีความเห็นวา่บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํงบการเงิน
แสดงขอ้มูลอนัเป็นสาระสําคญัและเช่ือถือได ้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป มีการเปิดเผยขอ้มูล รายการ
ระหวา่งกนั หรือรายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อยา่งเพียงพอ มีระบบการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี มีระบบ
การบริหารความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้มีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอกบัการดาํเนินธุรกิจ รวมทั้งมีการปฏิบติั
ตามกฎหมาย ระเบียบ และขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ อยา่งครบถว้น  
 
 
           

                                                                                         ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

        
 

                 นายสุพจน์ ปานนอ้ย 

                              ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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แบบยนืยนัความถูกต้องครบถ้วนของค่าตอบแทนทีจ่่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี 
รอบปีบัญชีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560 
 

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) 
รายการท่ี ช่ือบริษทัผูจ่้าย ช่ือผูส้อบบญัชี ค่าสอบบญัชี 

1 บมจ.ชยัวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป นางสาวเลฮมั  ชินพนัธ์ 2,350,000.- 
2 บริษทั พลาทรัพย ์จาํกดั นางสาวเลฮมั  ชินพนัธ์ 155,000.- 
3 บริษทั ชยัวฒันา ทริม จาํกดั นางสาวเลฮมั  ชินพนัธ์ 104,000.- 
4 บริษทั ชยัวฒันา กรีน จาํกดั นางสาวเลฮมั  ชินพนัธ์ 725,000.- 
5 บริษทั ชยัวฒันา เอก็พอร์ต จาํกดั นางสาวเลฮมั  ชินพนัธ์ 420,000.- 
6 บริษทั กรีน เพาเวอร์ 1 จาํกดั นางสาวเลฮมั  ชินพนัธ์ 140,000.- 
7 บริษทั เวสท ์แมนเนจเมน้ท ์1 จาํกดั นางสาวเลฮมั  ชินพนัธ์ 140,000.- 
8 บริษทั ชยัวฒันา กรีน แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั นางสาวเลฮมั  ชินพนัธ์ 228,000.- 
9 บริษทั กรีน เพาเวอร์ 2 จาํกดั นางสาวเลฮมั  ชินพนัธ์ 268,000.- 
10 บริษทั บลโูซลาร์ ฟาร์ม 3 จาํกดั นางสาวเลฮมั  ชินพนัธ์ 420,000.- 

รวมค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี 4,950,000.- 
 

ค่าบริการอืน่ (non-audit fee) 

รายการ
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) 

101,507.- 195,680.- 

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

6,000.- 1,600.- 

3 บริษทั ชยัวฒันา เอก็พอร์ต 
จาํกดั 

ค่าเดินทาง บ.อาร์เอสเอม็ ออดิท 
เซอร์วสิเซส (ประเทศไทย) 

6,325.- 1,500.- 

4 บริษทั ชยัวฒันา กรีน จาํกดั ค่าเดินทาง บ.อาร์เอสเอม็ ออดิท 
เซอร์วสิเซส (ประเทศไทย) 

4,000.- 2,500.- 

5 บริษทั กรีน เพาเวอร์ 1  จาํกดั ค่าเดินทาง บ.อาร์เอสเอม็ ออดิท 
เซอร์วสิเซส (ประเทศไทย) 

2,000.- 1,600.- 

6 บริษทั ชยัวฒันา กรีน แมนเนจ
เมน้ท ์จาํกดั 

ค่าเดินทาง บ.อาร์เอสเอม็ ออดิท 
เซอร์วสิเซส (ประเทศไทย) 

2,000.- 2,000.- 

7 บริษทั กรีน เพาเวอร์ 2 จาํกดั ค่าเดินทาง บ.อาร์เอสเอม็ ออดิท 
เซอร์วสิเซส (ประเทศไทย) 

2,000.- 3,600.- 

8 บริษทั เวสท ์แมนเนจเมน้ท ์1 

จาํกดั 
ค่าเดินทาง บ.อาร์เอสเอม็ ออดิท 

เซอร์วสิเซส (ประเทศไทย) 
2,000.- 2,000.- 

9 บริษทั บลโูซลาร์ ฟาร์ม 3 จาํกดั ค่าเดินทาง บ.อาร์เอสเอม็ ออดิท 
เซอร์วสิเซส (ประเทศไทย) 

6,425.- 2,500.- 

รวมค่าตอบแทนสาํหรับงานบริการอ่ืน (non-audit fee) 132,257.- 212,980.- 
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ข้อมูลข้างต้น 
�ถกูตอ้งครบถว้นแลว้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ขอยนืยนัวา่ไม่มีขอ้มูลการใหบ้ริการอ่ืนท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยจ่ายใหข้า้พเจา้ สาํนกังาน 
สอบบญัชีท่ีขา้พเจา้สังกดั และบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัขา้พเจา้และสาํนกังานสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้สังกดั ท่ีขา้พเจา้ทราบและ 
ไม่มีการเปิดเผยไวข้า้งตน้ไม่ถกูตอ้ง 
�ไม่ครบถว้น กล่าวคือ..........................................................................................................เม่ือปรับปรุงขอ้มูลขา้งตน้ (ถา้มี)แลว้ 
  ขา้พเจา้ขอยนืยนัวา่ขอ้มูลทั้งหมดในแบบฟอร์มน้ีแสดงค่าตอบแทนสอบบญัชีและค่าบริการอ่ืนท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยจ่ายให้ขา้พเจา้ 
สาํนกังานสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้สังกดัและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัขา้พเจา้และสาํนกังานสอบบญัชีดงักล่าว ท่ีถกูตอ้งครบถว้น 
 
 

    
 

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

 

 
ลงชื่อ ....................................................... 
              (นางสาวเลฮมั  ชนิพนัธ)์ 


	0
	1
	2.ส่วนที่1
	3.ส่วนที่2
	4.ส่วนที่3
	5
	6
	7
	8
	9
	10

