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บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ ๊ป จํากัด (มหาชน)

ส่ วนที่ 1
การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) เริ่ มประกอบธุ รกิจอุตสาหกรรมฟอกหนังเมื่ อวันที่ 17
ตุลาคม 2515 ด้วยทุ นจดทะเบี ยน 1.60 ล้านบาท จดทะเบี ยนเป็ นบริ ษทั มหาชนจํากัด เมื่ อวันที่ 7 มิ ถุนายน 2537 ทั้งนี้ ตลอด
ระยะเวลาที่ ผ่านมาตั้ง แต่ เริ่ ม ก่ อ ตั้งบริ ษ ัท จนถึ งปั จ จุ บ ัน บริ ษ ัท ฯ ดําเนิ น งานและบริ ห ารโดยคนไทย ไม่ มี ผูร้ ่ ว มทุ น จาก
ต่างประเทศ และยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอํานาจในการควบคุมบริ ษทั ฯ แต่อย่างใด โดยบริ ษทั ได้ประกอบธุ รกิจหลัก 2 กลุ่ม
ธุรกิจคือ
-

กลุ่มผลิตภัณฑ์หนัง ได้แก่ ฟอกหนัง เบาะรถยนต์ ของเล่นสุ นขั และ เฟอร์นิเจอร์

-

กลุ่มพลังงาน ได้แก่ ส่ งออกชิ้นไม้สับ ผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้ าจากพลังงานทดแทน

บริ ษทั มีสถานที่ต้ งั โรงงานอยู่ 2 แห่ง ดังนี้
สถานที่ 1

:

สถานที่ 2

:

โรงงานผลิตหนังฟอก
เลขที่ 176/1,1480 ห มู่ 1 ถนน สุ ขุ ม วิ ท กม.30 ตํ า บลท้ า ยบ้ า นให ม่ อํ า เภอเมื อง
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โรงงานผลิ ต ของเล่น สั ตว์เลี้ ยง, เฟอร์ นิ เจอร์ ห นัง และเบาะหนังและชิ้ น ส่ วนสําหรั บ
รถยนต์ และกลุ่มธุรกิจพลังงาน
เลขที่ 419-420 หมู่ 6 ถนนพุทธรักษา ตําบลแพรกษา อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัด
สมุทรปราการ 10280

1.1 เป้ าหมายการดําเนินธุรกิจ
บริ ษทั ฯวางเป้ าหมายการดําเนิ นธุ รกิจ โดยแบ่งเป็ น 2 กลุ่มธุ รกิจคือ กลุ่มผลิตภัณฑ์หนัง และกลุ่มธุ รกิจพลังงาน โดย
กลุ่มผลิตภัณฑ์หนัง มุ่งเน้นในส่ วนของการขยายสัดส่ วนของรายได้ในส่ วนของผลิตภัณฑ์เบาะหนังและชิ้นส่ วนหนังสําหรับ
รถยนต์ รวมถึงรถประเภทต่างๆ เริ่ มจากการเป็ นผูน้ าํ ในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เบาะหนังและชิ้นส่ วนหนังสําหรับรถยนต์ที่ผลิต
ภายในประเทศ การขยายส่ วนแบ่งทางการตลาดไปในรถประเภทต่างๆ หลายๆ รุ่ นและหลายๆ ค่าย ตลอดจนการพัฒนาความ
ร่ วมมือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์กบั บริ ษทั ผูผ้ ลิตรถยนต์หรื อบริ ษทั ผูผ้ ลิตชิ้นส่ วนให้กบั ผูผ้ ลิตรถทุกประเภท เพื่อยกระดับของ
บริ ษทั ฯ ให้ข้ ึนเป็ นคู่คา้ ในลําดับที่ 1 (First Tier Supplier) รวมถึงการขยายสัดส่ วนการส่ งออกให้ครอบคลุมในส่ วนของภูมิภาค
เอเชีย สําหรับในส่ วนของผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น ของเล่นสัตว์เลี้ยง เฟอร์ นิเจอร์ หนัง นั้น บริ ษทั ฯ คาดว่า บริ ษทั จะขยายส่ วนแบ่ง
ทางการตลาดของเล่นสัตว์เลี้ ยงได้เพิ่ มขึ้ น เนื่ องจากผูป้ ระกอบการในประเทศจี นกําลังเผชิ ญ กับ ข้อจํากัดของรั ฐบาลจี นที่ มี
นโยบายเกี่ยวกับการจัดการอุตสาหกรรมที่อาจจะทําให้เกิดสิ่ งแวดล้อมทางนํ้าเป็ นพิษ จึงจํากัดใบอนุ ญาตการผลิตและลดสิ ทธิ
ประโยชน์ต่างๆ ทําให้ประเทศคู่คา้ ของจีนหันมาหาแหล่งผูผ้ ลิตรายอื่นแทน
สําหรั บ กลุ่ม ธุ รกิ จพลังงาน บริ ษ ทั ได้เข้าลงทุ นซื้ อ หุ ้นจากผูถ้ ื อหุ ้นเดิ ม ในบริ ษ ทั ชัยวัฒ นา กรี น จํากัดเมื่ อวันที่ 6
กันยายน 2559 (เดิมชื่อ บริ ษทั นครสวรรค์ เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จํากัด เป็ นบริ ษทั โฮลดิ้ง ที่จดั ตั้งขึ้นมาเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 และ
ต่อมาเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559 บริ ษทั ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อจากเดิม บริ ษทั นครสวรรค์ เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จํากัด เป็ น
บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น เพาเวอร์ จํากัด และเปลี่ยนชื่อเป็ น บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น จํากัด เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 เพื่อประกอบ
ธุรกิจหลักทางด้านการลงทุนในกลุ่มพลังงาน ได้แก่ โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ โรงไฟฟ้ าจากเชื้อเพลิงขยะ รวมถึงโรงไฟฟ้ า
รับรองความถูกต้อง : _________________________
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ชีวมวล โดยมีนโยบายที่จะลงทุนร่ วมลงทุนกับพัณธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญในพลังงานตามแต่ละประเภทนั้นๆ ) ในสัดส่ วนร้อย
ละ 100 โดยมีทุนจดทะเบียน 400,000,000 บา ท แบ่งเป็ นหุ น้ สามัญ 40,000,000 หุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ 10 บาท และในระหว่างปี 2559
บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น จํากัด ได้มีการลงทุนในบริ ษทั ย่อยทางอ้อมเพิ่มเติม ได้แก่ บริ ษทั เวสท์ แมนเนจเม้นท์ 1 จํากัด ประกอบ
กิจการคัดแยกและจัดการขยะเพื่อเป็ นเชื้อเพลิงจําหน่ายให้กบั โรงไฟฟ้ า บริ ษทั กรี นเพาเวอร์ 1 จํากัด (เดิมชื่อ บริ ษทั ชัยวัฒนา
กรี นเพาเวอร์ 1 จํากัด) ประกอบกิจการผลิตพลังงานไฟฟ้ าจากเชื้อเพลิงขยะ บริ ษทั ชัยวัฒนา เอ็กพอร์ ต จํากัด ประกอบการกิจาร
ส่ งออกชิ้ นไม้สั บ บริ ษ ัท กรี น เพาเวอร์ 2 จํากัด (เดิ ม ชื่ อ บริ ษ ทั โคกเจริ ญ กรี น เอ็น เนอร์ ยี่ จํากัด) ประกอบกิ จ การผลิ ตและ
จําหน่ายไฟฟ้ าชีวมวล และบริ ษทั บลูโซลาร์ฟาร์ม 3 จํากัด ประกอบกิจการผลิตและจําหน่ายไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์
1.2 การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการทีส่ ํ าคัญ
บริ ษทั ฯ มีความเป็ นมาและพัฒนาการที่สาํ คัญ ดังนี้
ปี
เหตุการณ์ ทสี่ ํ าคัญ
ปี 2515
:  วันที่ 16 ตุลาคม 2515 ก่อตั้ง บริ ษทั โรงงานฟอกหนังชัยวัฒนา จํากัด ด้วย
ทุนจดทะเบียน 1,600,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนบาท)
ปี 2534
:  วัน ที่ 29 เมษายน 2534 บริ ษ ัท ฯ เข้าเป็ นบริ ษ ัท จดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมฟอกหนัง และเริ่ มทําการ
ซื้ อขายวันแรก เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2534
ปี 2537
:  วันที่ 7 มิถุนายน 2537 บริ ษทั ฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้ น 225,000,000 บาท
(สองร้อยยีส่ ิ บห้าล้านบาท) แบ่งเป็ นหุน้ สามัญจํานวน 45,000,000 หุน้
 มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 5 บาท
ปี 2538
:  บริ ษ ัท ฯ มี น โยบายที่ จ ะขยายการลงทุ น รวมทั้ง การเพิ่ ม สายการผลิ ต
ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ทาํ จากหนังสัตว์ฟอก โดยเข้าลงทุนในบริ ษทั พลาทรัพย์
จํากัด โดยในปัจจุบนั บริ ษทั ฯ ถือหุน้ ในสัดส่ วนร้อยละ 100
ปี 2540
:  วันที่ 15 พฤษภาคม 2540 บริ ษทั ได้ดาํ เนินการเปลี่ยนชื่อบริ ษทั จาก
บริ ษทั โรงงานฟอกหนังชัยวัฒนา จํากัด(มหาชน) เป็ น บริ ษทั ชัยวัฒนา
แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
(CHAI WATANA TANNERY GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED)

ปี 2547

ปี 2555

:  วันที่ 25 พฤษภาคม 2547 ได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนครั้งที่ 1 จากทุนจด
ทะเบียน 225,000,000 บาท (สองร้อยยีส่ ิ บห้าล้านบาท) เป็ น 348,750,000
(สามร้อยสี่ สิบแปดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาท) แบ่งเป็ นหุน้ สามัญจํานวน
69,750,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ 5 บาท โดยเพิ่มทุนเพื่อรองรับการ
แปลงสภาพของใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุน้ สามัญของ บมจ.ชัยวัฒนา
แทนเนอรี่ กรุ๊ ป (CWT-W1)
:  วันที่ 10 พฤษภาคม 2555 ได้มีการลดทุนจดทะเบียนในการเปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 2 จากทุนจดทะเบียน 348,750,000 (สามร้อยสี่ สิบแปดล้านเจ็ดแสน
ห้าหมื่นบาท) เป็ น 328,417,560 (สามร้อยยีส่ ิ บแปดล้านสี่ แสนหนึ่ งหมื่น
เจ็ดพันห้าร้อยหกสิ บบาท) เนื่องจาก ตัดหุน้ สามัญจดทะเบียนที่คงเหลือ
จากการใช้สิทธิ ที่ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุน้ สามัญของบริ ษทั

รับรองความถูกต้อง : _________________________
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ปี






ปี 2556

: 





ปี 2557

: 



เหตุการณ์ ทสี่ ํ าคัญ
ตามมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2547 จํานวน 4,066,488
หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 5 บาท
วันที่ 11 พฤษภาคม 2555 จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงราคามูลค่าที่ตราไว้จาก
เดิมหุน้ ละ 5 บาทเป็ นหุ น้ ละ 1 บาทตามมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2555
วันที่ 30 กรกฎาคม 2555 ได้ร่วมทุนกับ Toyo Bussan Co.,Ltd. โดยการ
จัดตั้งบริ ษทั ใหม่ ในนาม บริ ษทั ชัยวัฒนา แอนด์ โทโย จํากัด ( ซึ่ งต่อมา
ได้เปลี่ยนชื่อบริ ษทั ใหม่ เป็ น บริ ษทั ชัยวัฒนา ทริ ม จํากัด) โดยประกอบ
ธุรกิจผลิตเบาะรถยนต์ เพื่อจําหน่ายในประเทศและต่างประเทศ
วันที่ 24 ธันวาคม 2555 ได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนในการเปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 3 จากทุนจดทะเบียน 328,417,560 บาท (สามร้อยยีส่ ิ บแปดล้านสี่
แสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยหกสิ บบาท) เป็ น 426,942,828 บาท (สี่ ร้อย
ยีส่ ิ บหกล้านเก้าแสนสี่ หมื่นสองพันแปดร้อยยีส่ ิ บแปดบาท) โดยออกหุน้
สามัญเพิ่มทุนจํานวน 98,525,268 หุน้ มูลค่าตราไว้ 1.00 บาท เพื่อรองรับ
การใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุ น้ สามัญของบริ ษทั ที่ออก
ให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม จํานวน 82,104,390 หุน้ และกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ
พนักงาน จํานวน 16,420,878 หุน้
วันที่ 31 มกราคม 2556 บริ ษทั ฯ ได้ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุน้
สามัญของบริ ษทั ที่ออกให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมครั้งที่ 2 (CWT-W2) อายุ 3 ปี
วันใช้สิทธิครั้งแรกวันที่ 30 ธันวาคม 2556 วันหมดอายุของใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ คือวันที่ 30 มกราคม 2559
วันที่ 10 พฤษภาคม 2556 ได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนในการเปลี่ยนแปลง
ครั้งล่าสุ ด จากทุนจดทะเบียน 426,942,828 บาท (สี่ ร้อยยีส่ ิ บหกล้านเก้า
แสนสี่ หมื่นสองพันแปดร้อยยีส่ ิ บแปดบาท) เป็ น 459,784,584 บาท
(สี่ ร้อยห้าสิ บเก้าล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสี่ พนั ห้าร้อยแปดสิ บสี่ บาท) เป็ น
จํานวน 32,841,756 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท โดยเพิ่มทุนเพื่อ
รองรับการจ่ายหุ น้ ปันผล ในอัตราส่ วน 10:1
วันที่ 20 พฤษภาคม 2556 ได้มีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแล้ว
จาก 328,417,560 บาท เป็ น 361,242,497 บาท เนื่องจากจัดสรรหุ น้ ปันผล
จํานวน 32,824,937 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท
วันที่ 9 มกราคม 2557 จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแล้วจาก
361,242,497 บาท เป็ น 361,274,997 บาท เนื่องจากมีผใู ้ ช้สิทธิในการซื้ อ
หุน้ สามัญของบริ ษทั สําหรับการใช้สิทธิครั้งที่ 1 (CWT-W2) จํานวน
1 ราย จํานวน 32,500 หุน้
วันที่ 8 กรกฎาคม 2557 จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแล้วจาก
361,274,997 บาท เป็ น 361,287,497 บาท เนื่องจากมีผใู้ ช้สิทธิในการซื้ อ
หุน้ สามัญของบริ ษทั สําหรับการใช้สิทธิครั้งที่ 2 (CWT-W2) จํานวน
1 ราย จํานวน 12,500 หุน้

รับรองความถูกต้อง : _________________________
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แบบ 56-1

บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ ๊ป จํากัด (มหาชน)

ปี


ปี 2558

: 









ปี 2559

: 



เหตุการณ์ ทสี่ ํ าคัญ
วันที่ 1 ธันวาคม 2557 บริ ษทั ชัยวัฒนา ทริ ม จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย
(จดทะเบียนยกเลิกบริ ษทั ) ปัจจุบนั จึงมีบริ ษทั ย่อยเพียงบริ ษทั เดียว คือ
บริ ษทั พลาทรัพย์ จํากัด
วันที่ 13 มกราคม 2558 จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแล้วจาก
361,287,497 บาท เป็ น 376,913,059 บาท เนื่องจากมีผใู้ ช้สิทธิในการซื้ อ
หุ น้ สามัญของบริ ษทั สําหรับการใช้สิทธิครั้งที่ 2 (CWT-W2) และ CWTESOP2 จํานวนรวม 385 ราย จํานวน 15,625,562 หุน้
วันที่ 20 มีนาคม 2558 ทําสัญญาร่ วมทุนกับบริ ษทั เอ็นเอชเค สปริ ง จํากัด
(ประเทศไทย) ชื่อว่าบริ ษทั NHK SPRING (COMBODIA) CO.,LTD.
ผลิตและจําหน่าย Sewing corer สําหรับชิ้นส่ วนรถยนต์ ที่ประเทศกัมพูชา
วันที่ 29 เมษายน 2558 ลดทุนจดทะเบียนเนื่องจากตัดหุ น้ สามัญที่คงเหลือ
จากการจัดสรรใบสําคัญ จํานวน 39,529 หุน้ ตามมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เมื่อ
วันที่ 22 เมษายน 2558 ทุนจดทะเบียนคงเหลือ 459,745,055 บาท
วันที่ 30 เมษายน 2558 เพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 558,969,367 บาท เพื่อ
รองรับ
1. การออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุน้ สามัญของ
บริ ษทั (CWT-W3) = 94,228,265 บาท
2. การออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่นกั ลงทุนโดย
เฉพาะเจาะจง (PP) = 450,000,000 บาท
3. เพื่อรองรับการปรับสิ ทธิ CWT-W2, CWT-ESOP2 = 14,741,102
บาท ตามมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 จากทุนจด
ทะเบียน 459,745,055 บาท เป็ น 1,018,714,422 บาท (หนึ่งพันสิ บ
แปดล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสี่ พนั สี่ ร้อยยีส่ ิ บสองบาทถ้วน)
วันที่ 7 กรกฎาคม 2558 จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแล้วจาก
376,913,059 บาท เป็ น 427,042,282 บาท เนื่องจากมีผใู ้ ช้สิทธิในการซื้ อ
หุ น้ สามัญของบริ ษทั สําหรับการใช้สิทธิ CWT-W2, CWT-ESOP2,
CWT-W3 จํานวน 50,129,223 หุน้
วันที่ 8 มกราคม 2559 จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแล้วจาก
427,042,282 บาท เป็ น 434,890,126 บาท เนื่องจากมีผใู้ ช้สิทธิในการซื้ อ
หุน้ สามัญของบริ ษทั สําหรับการใช้สิทธิ CWT-W2, CWT-ESOP2,
CWT-W3 จํานวน 7,847,844 หุน้
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแล้วจาก
434,890,126 บาท เป็ น 482,919,940 บาท เนื่องจากมีผใู้ ช้สิทธิในการซื้ อ
หุน้ สามัญของบริ ษทั สําหรับการใช้สิทธิ CWT-W2, CWT-ESOP2
จํานวน 48,029,814 หุ น้

รับรองความถูกต้อง : _________________________
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แบบ 56-1

บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ ๊ป จํากัด (มหาชน)

ปี






ปี 2560

: 



เหตุการณ์ ทสี่ ํ าคัญ
วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแล้วจาก
482,919,940 บาท เป็ น 561,847,963 บาท เนื่องจากมีผใู้ ช้สิทธิ ในการซื้ อ
หุน้ สามัญของบริ ษทั สําหรับการใช้สิทธิ CWT-W3 จํานวน 78,928,023
หุน้
วันที่ 16 สิ งหาคม 2559 คณะกรรมการมีมติจดั ตั้งบริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น
จํากัด เดิมชื่อ บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี นเพาเวอร์ จํากัด ( Holding Company)
เพื่อถือหุน้ ในกลุ่มพลังงานโดยมีทุนจดทะเบียน 400 ล้านบาท
วันที่ 29 สิ งหาคม 2559 คณะกรรมการมีมติให้จดั โครงสร้างและการ
บริ หารงานของบริ ษทั ชัยวัฒนา กรี นเพาเวอร์ จํากัด แยกออกจากบริ ษทั
ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
วันที่ 18 มกราคม 2560 จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแล้วจาก
561,847,963 บาท เป็ น 619,047,963 บาท เนื่องจากมีผซู้ ้ื อหุน้ เพิ่มทุน
สําหรับบุคคลในวงจํากัดจํานวน 57,200,000 หุน้
วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 จดทะเบียนลดทุนและเพิ่มทุนเพื่อรองรับการ
เสนอขายหุน้ PP 200,000,000 หุน้ สรุ ปทุนจดทะเบียนเท่ากับ
819,047,963 บาท ทุนชําระแล้วเท่ากับ 619,047,962 บาท

รับรองความถูกต้อง : _________________________
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แบบ 56-1

บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ ๊ป จํากัด (มหาชน)

1.3 โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
ปัจจุบนั บริ ษทั ประกอบธุรกิจหลัก 2 กลุ่มธุรกิจคือ
- กลุ่มผลิตภัณฑ์หนัง : ฟอกหนัง , หนังและชิ้นส่ วนหนังเบาะรถยนต์, ของเล่นสุ นขั และเฟอร์ นิเจอร์
- กลุ่มพลังงาน
: ส่ งออกชิ้นไม้สับ, ผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้ าจากพลังงานทดแทน

1. บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

2. บริ ษทั ย่อย
บจก.พลาทรัพย์“PALA”
CWT : 100%

3. บริ ษทั ย่อย Holding company
บจก.ชัยวัฒนา กรี น “CWTG”
CWT : 100%

12. บริ ษทั ร่ วม
NHK SPRING (COMBODIA)“CNHK”
CWT : 25%

4. บจก. ชัยวัฒนา กรี น แมนเนจเม้นท์ “CWTGM”
CWTG : 99.998%
5. บจก. กรี น เพาเวอร์ 2 “GP2”
CWTG : 99.998%
6. บจก. ชัยวัฒนา เอ็กพอร์ ต “CWTX”
CWTG : 79.999%
7. บจก. กรี น เพาเวอร์ 1 “GP1”
CWTG : 75.009%
8. บจก. เวสท์ แมนเนจเม้นท์ 1 “WM1”
CWTG : 75.009%
9. บจก. บลูโซลาร์ฟาร์ม 3 “BSF3”
CWTG : 49%
10. บจก. แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชนั่ “APCON”
CWTG : 5%
11. บจก. รักษ์บา้ นเรา “RBR”
CWTG : 9.09%
หมายเหตุ :

หมายเลข 1, 2, 12 คือ บริ ษทั กลุ่มผลิตภัณฑ์หนัง
หมายเลข 3 – 11 คือ บริ ษทั กลุ่มพลังงาน

รับรองความถูกต้อง : _________________________
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บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ ๊ป จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

บริษัท พลาทรัพย์ จํากัด “PALA”
 บริ ษทั พลาทรัพย์ จํากัด จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2539 ตั้งอยูท่ ี่ 1087 หมู่ที่ 6 ตําบลบางปูใหม่
อําเภอเมือสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280 ประกอบธุ รกิจให้เช่าที่ดิน อาคาร และโรงงาน มีทุน
จดทะเบียนแรกตั้งเท่ากับ 120,000,000 บาท (หนึ่ งร้อยยีส่ ิ บล้านบาท) โดยในปั จจุบนั บริ ษทั มีทุนจดทะเบียน
150,000,000 บาท (หนึ่ งร้อยห้าสิ บล้านบาท) แบ่งเป็ นหุน้ สามัญจํานวน 15,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ
10 บาท ซึ่ งบริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป ถือหุน้ จํานวน 14,999,993 หุ น้ หรื อคิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 100
ในปี 2538 บริ ษ ัท ชัยวัฒ นาแทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) ได้มี น โยบายที่ จะขยายการลงทุ น
รวมทั้งการเพิ่มสายการผลิตผลิ ตภัณฑ์ใหม่ ที่ท าํ จากหนังสัตว์ฟอก ซึ่ งบริ ษ ทั ได้มีการเริ่ มเจรจากับผูผ้ ลิ ต
ชิ้นส่ วนที่ ใช้ในอุตสาหกรรมรถยนต์ถึงความเป็ นไปได้ในนโยบายดังกล่าวและได้มีการทดสอบคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ในเบื้องต้นเป็ นที่เรี ยบร้อย เพื่อรองรับการขยายการลงทุนดังกล่าว บริ ษทั จึงได้เริ่ มพิจารณาทําเล
ที่ต้ งั ที่จะขยายกําลังการผลิต
ในปี 2539 บริ ษทั เลทเธอร์ ไลน์ โปรดักส์ จํากัด (“เลทเธอร์ ไลน์”)ผูป้ ระกอบธุรกิจเกี่ยวกับหนัง
สัตว์ ทราบข่าวว่า บริ ษทั พลาอินเตอร์เทรด จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ที่ผลิตหนังสัตว์ฟอก มีความประสงค์ที่จะ
เลิกกิจการ จึงได้มีการชักชวนให้ทางบริ ษทั เข้าร่ วมลงทุน โดยการซื้ อสิ นทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
ฟอกหนังจาก บริ ษทั พลาอินเตอร์เทรด จํากัด ซึ่ งภายหลังการเข้าซื้ อกิจการในบริ ษทั ดังกล่าว ได้มีการ
จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อบริ ษทั เป็ น บริ ษทั พลาทรัพย์ จํากัด โดยบริ ษทั ถือหุน้ ในสัดส่ วนร้อยละ 60 และ
บริ ษทั เลทเธอร์ ไลน์ โปรดักส์ จํากัดถือหุน้ ในสัดส่ วนร้อยละ 40
ต่อมาในปี 2547 บริ ษทั ได้ลงทุนเพิ่มใน บริ ษทั พลาทรัพย์ จํากัด โดยซื้ อคืนหุ ้นในส่ วนที่ บริ ษทั
เลทเธอร์ ไลน์ โปรดักส์ จํากัด ค้างชําระเป็ นจํานวนเงินประมาณ 26.40 ล้านบาท และบริ ษทั ได้ซ้ื อหุ ้นสามัญ
เพิ่มทุนอีกจํานวน 3 ล้านหุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เป็ นจํานวนเงินรวม 30 ล้านบาท ทําให้บริ ษทั มี
สัดส่ วนการถือหุน้ ในสัดส่ วนร้อยละ 85.60
สําหรับในปี 2548 บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) ได้ซ้ื อเงินลงทุนในบริ ษทั
พลาทรัพย์ จํากัด เพิ่มเติมจากผูถ้ ือหุ ้นเดิม บริ ษทั เลทเธอร์ ไลน์ โปรดักส์ จํากัด เป็ นจํานวนเงิน 21,599,930
บาททั้งนี้ บริ ษ ัท ขออธิ บ ายเหตุ ผ ลที่ มี การลงทุ น ซื้ อ หุ ้น บริ ษ ัท พลาทรั พ ย์ จํากัด จากผูถ้ ื อ หุ ้น เดิ ม จํานวน
2,159,993 หุน้ ที่ราคาพาร์ (มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 10.00 บาท) รวมเป็ นเงิน 21,599,930 บาท ดังนี้
ภายหลังจากการปรับเปลี่ยนนโยบายการประกอบธุรกิจสู่ การผลิตฟอกหนังสัตว์สาํ หรับผลิตเบาะ
รถยนต์ ให้กบั บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) ประกอบกับในปี 2547 ธุ รกิจอุตสาหกรรม
รถยนต์มี อ ตั ราการเติ บ โตที่ สู งและมี แ นวโน้ม การเติ บ โตที่ ดีในอนาคตอัน เป็ นผลมาจากการเติ บ โตของ
เศรษฐกิจโลกและมาตรการสนับสนุ นของภาครัฐ จากปั จจัยดังกล่าวได้ส่งผลให้ฐานะการดําเนิ นงานในปี
2547 ของ บริ ษทั พลาทรัพย์ จํากัด มีผลประกอบการที่ดีข้ ึน โดยมีกาํ ไรสุ ทธิ จากการดําเนิ นงานจํานวน 9.23
ล้านบาท นอกจากนี้ ในปี 2547 บริ ษทั พลาทรัพย์ จํากัด ได้มีการเพิม่ ทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว ส่ งผล
ให้ส่วนของผูถ้ ือหุ ้นของ บริ ษทั พลาทรัพย์ จํากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 กลับมาเป็ นบวกได้ สําหรับ
เหตุการณ์ที่อาจส่ งผลกระทบฐานะทางการเงินและผลการดําเนิ นงานภายหลังก่อนวันทําการซื้ อขายนั้น มิได้
มีเหตุการณ์ที่มีนยั สําคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั และบริ ษทั พลาทรัพย์ จํากัด
แต่อย่างใด ยกเว้นในเรื่ องของการสํารองกําลังการผลิตเพื่อรองรับการผลิตเบาะหนังรถยนต์ที่คาดว่าจะได้รับ
จากค่ายรถยนต์ต่างๆ เพิ่มขึ้นในอนาคต

รับรองความถูกต้อง : _________________________
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เมื่อพิจารณาถึงผลการดําเนินงานที่มีแนวโน้มที่ดีข้ ึนของ บริ ษทั พลาทรัพย์ จํากัด ซึ่ งได้มีส่วนช่วย
สนับสนุ นการขยายธุ รกิจของบริ ษทั ได้เป็ นอย่างดีในช่วงที่ผ่านมา ประกอบกับ ในอดีตที่ผา่ นมา บริ ษทั ใน
ฐานะผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ซ่ ึ งมีฐานะทางการเงินที่มนั่ คงได้มีส่วนช่วยสนับสนุ นทางการเงินและการคํ้า-ประกัน
เงินกูใ้ ห้แก่ บริ ษทั พลาทรัพย์ จํากัด มาตลอดแต่เพียงผูเ้ ดียว เพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุ ดแก่บริ ษทั ทั้งในแง่
ของความเสี่ ยงและผลตอบแทนแล้ว ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั จึงเห็นควรที่จะเข้าถือหุน้ ในบริ ษทั
พลาทรั พย์ จํากัด เพิ่มขึ้ นจากเดิ มโดยการซื้ อหุ ้นของ บริ ษทั พลาทรั พย์ จํากัด จํานวน 2,159,993 หุ ้น จาก
บริ ษทั เลทเธอร์ ไลน์ โปรดักส์ จํากัด ที่ราคาหุ ้นละ 10.00 บาท ดังนั้นภายหลังจากที่ผบู้ ริ หารของบริ ษทั ได้
ทําการศึกษาข้อมูลของบริ ษทั โอกาสทางธุรกิจในอนาคตรวมถึงแนวโน้มของผลประกอบการที่จะดีข้ ึนอย่าง
ต่อเนื่อง ควบคู่กบั แนวโน้มของผลตอบแทนในอนาคตแล้ว จึงได้ทาํ การตัดสิ นใจซื้ อหุน้ ของบริ ษทั
พลาทรัพย์ จํากัด จาก บริ ษทั เลทเธอร์ ไลน์ โปรดักส์ จํากัด ที่ราคาหุน้ ละ 10.00 บาท ซึ่ งผลตอบแทนที่คาดว่า
จะได้รับเมื่อเทียบกับเงินลงทุนดังกล่าวแล้ว คาดว่าจะเกิดประโยชน์ต่อบริ ษทั ในระยะยาว และภายหลังการ
ลงทุนเพิ่ม ทําให้บริ ษทั มีสัดส่ วนการถือหุน้ ในสัดส่ วนร้อยละ 100.00
ทั้งนี้ บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) ได้มีการแต่งตั้งกรรมการของบริ ษทั จํานวน
2 ท่าน เข้าดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการในบริ ษทั ย่อย ผลการดําเนินงานของ บริ ษทั พลาทรัพย์ จํากัด ตั้งแต่
จัดตั้งบริ ษทั ในปี 2539 บริ ษทั ย่อยประสบภาวะขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 152.76 ล้านบาทในปี
2540 ซึ่ งเป็ นปี ที่ประเทศไทยประสบปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและวิกฤติการณ์ทางด้านการเงิน จากเหตุการณ์
ดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริ ษทั โดยบริ ษทั ย่อยมีผลขาดทุน
สะสมเกินทุนที่ชาํ ระแล้วรวมถึงการยกเลิกโครงการขยายการลงทุนในผลิตภัณฑ์เบาะหนัง และชิ้นส่ วนหนัง
รถยนต์ของบริ ษทั ย่อย ซึ่ งส่ งผลกระทบต่อรายได้ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของบริ ษทั ตลอดจนภาระทางด้าน
ดอกเบี้ยจ่าย ทําให้บริ ษทั มีผลการดําเนินงานขาดทุนมาตลอด
เมื่อกลางปี 2550 บริ ษทั พลาทรัพย์ จํากัด ได้เปลี่ยนนโยบายทางธุ รกิจ เป็ นการให้เช่าพื้นที่ โดย ปี
2553 บริ ษ ัท พลาทรั พ ย์ จํากัด มี ผ ลประกอบการกําไร 0.51 ล้านบาท และปี 2554 มี ผ ลประกอบการ
ขาดทุ นสุ ทธิ 0.70 ล้านบาท เนื่ องจากในระหว่างปี 2554 ลูกค้าหลายรายได้รับผลกระทบนํ้าท่วมโรงงาน
ทําให้ตอ้ งปิ ดโรงงานและหยุดการผลิตลงจากภาวะวิกฤติการณ์สึนามิและนํ้าท่วม ดังนั้นบริ ษทั ชัยวัฒนา
แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด(มหาชน) จึงเจรจาขอลดพื้นที่การเช่าลงทําให้ยอดรายได้ของบริ ษทั พลาทรัพย์ จํากัด
ลดลง และปี 2555 แม้วา่ บริ ษทั จะจัดสรรพื้นที่ให้ผปู้ ระกอบการรายอื่นเช่า แต่การเช่ายังคงใช้พ้ืนที่นอ้ ย จึ ง
ทําให้ผลประกอบการยังคงขาดทุนสุ ทธิ 0.86 ล้านบาท
ต่อมา 6 ธันวาคม 2560 จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนจากเดิม 150 ล้านบาท เป็ น 80 ล้านบาท
บริษัท บริษัท เอ็นเอชเค สปริง (กัมพูชา) จํากัด “CNHK”
 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 บริ ษทั และบริ ษทั เอ็นเอชเค สปริ ง (กัมพูชา) จํากัด ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริ ษทั
เอ็นเอชเค สปริ ง (กัมพูชา) จํากัด เพื่อผลิตและจําหน่าย Sewing Cover สําหรับชิ้นส่ วนรถยนต์ที่เมืองปอยเปต
ประเทศกัมพูชาตามสัญญาร่ วมทุนระหว่างบริ ษทั กับบริ ษทั เอ็นเอชเค สปริ ง (กัมพูชา) จํากัด โดยมีทุนจด
ทะเบียน 3,658,000 ดอลลาร์ สหรัฐ แบ่งเป็ นหุ น้ สามัญหุน้ ละ 365,800 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 ดอลลาร์สหรัฐ
และเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 บริ ษทั ได้จ่ายชําระเงินลงทุนในบริ ษทั ที่จดั ตั้งใหม่ดงั กล่าวเป็ นจํานวน
914,500 ดอลลาร์สหรัฐ (จํานวน 91,450 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 ดอลลาร์สหรัฐ) คิดเป็ นสัดส่ วนการลงทุนเท่ากับ
ร้อยละ 25 ในปี 2558 โรงงานสร้างเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว และมีการส่ งมอบโรงงานเมื่อเดือนเมษายน 2559 มี
กําลังการผลิตประมาณ 160,000 ตัน/ปี
รับรองความถูกต้อง : _________________________
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บริษัท ชัยวัฒนากรีน จํากัด “CWTG” (เดิมชื่อ” บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น เพาเวอร์ จํากัด”)
 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559 บริ ษทั ได้เข้าลงทุนซื้ อหุน้ จากผูถ้ ือหุน้ เดิมในสัดส่ วนร้อยละ 100 ของ บริ ษทั
ชัยวัฒนา กรี น จํากัด เพื่อประกอบธุ รกิ จลงทุ นในกลุ่มพลังงานทดแทนโดยมี ทุนจดทะเบี ยน 400,000,000
บาท หุน้ สามัญ 40,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท
นอกจากนี้บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น จํากัด ได้มีการลงทุนในบริ ษทั ย่อยเพิ่มเติมดังนี้คือ
1. บริ ษทั ชัยวัฒนากรี นแมนเนจเม้นท์ จํากัด ประกอบกิจการให้คาํ ปรึ กษาด้านการบริ หารจัดการโครงการ
พลังงานทดแทน ลงทุนในสัดส่ วน 100%
2. บริ ษทั เวสท์แมนเนจเม้นท์1 จํากัด ประกอบกิจการคัดแยกและจัดการขยะเพื่อเป็ นเชื้อเพลิงจําหน่ายให้กบั
โรงไฟฟ้ า ลงทุนในสัดส่ วน 75%
3. บริ ษทั กรี น เพาเวอร์ 1 จํากัด (เดิมชื่อ บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น เพาเวอร์ 1 จํากัด) ประกอบกิจการผลิต
พลังงานไฟฟ้ าจากเชื้อเพลิงขยะ ลงทุนในสัดส่ วน 75%
4. บริ ษทั ชัยวัฒนาเอ็กพอร์ต จํากัด ประกอบกิจการส่ งออกชิ้นไม้สับ ลงทุนในสัดส่ วน 80%
5. บริ ษทั กรี น เพาเวอร์ 2 จํากัด (เดิมชื่อ บริ ษทั โคกเจริ ญกรี นเอ็นเนอร์ยี่ จํากัด) ประกอบกิจการผลิตและ
จําหน่ายไฟฟ้ าชีวมวล ลงทุนในสัดส่ วน 100%
6. บริ ษทั บลูโซล่าร์ ฟาร์ม 3 จํากัด ประกอบกิจการผลิตและจําหน่ายไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์ลงทุนใน
สัดส่ วน 49%
 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อเป็ น บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น จํากัด
บริษัท ชัยวัฒนา กรีนแมนเนจเม้ นท์ จํากัด “CWTGM”
 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559 บริ ษทั ย่อย คือ บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น เพาเวอร์ จํากัด ได้จดั ตั้งบริ ษทั ย่อยทางอ้อม
คือ บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี นแมเนจเม้นท์ จํากัด เพื่อประกอบธุ รกิจให้คาํ ปรึ กษาด้านการบริ หารจัดการโครงการ
พลังงานทดแทน โดยมีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญ 100,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท
บริษัท กรีน เพาเวอร์ 2 จํากัด “GP2” (เดิมชื่อ “บริ ษทั โคกเจริ ญ กรี น เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด”)
 เมื่อวันที่ 17 สิ งหาคม พ.ศ. 2559 บริ ษทั ย่อย คือ บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น เพาเวอร์ จํากัด ได้เข้าลงทุนโดยซื้ อหุ น้
จากผูถ้ ือหุ น้ เดิมในสัดส่ วนร้อยละ 100 ของบริ ษทั โคกเจริ ญ กรี น เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด โดยมีทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุ น้ สามัญ 10,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท
ต่อมา 17 ตุลาคม 2559ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,000,000 บาทมาเป็ น 60,000,000 บาท เพื่อดําเนินการ
โครงการโรงไฟฟ้ าชีวมวลเป็ นโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้ าจากเปลือกไม้ยคู าลิปตัสและไม้เบญจพรรณขนาด
กําลังการผลิ ต 9.6 เมกะวัตต์และได้มีการทําข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติ มตามสัญ ญาซื้ อขายไฟฟ้ า VSPP-PEA042/2558 โดยเปลี่ยนอัตราค่าไฟฟ้ าอัตราแบบ Adder เป็ นอัตราแบบ Feed in Tariff (Fit) กับการไฟฟ้ าส่ วน
ภูมิภาค เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559 และมีอายุโครงการ 15 ปี 4 เดือน นับจากวันเริ่ มต้นซื้ อขายไฟฟ้ า (COD)
ทั้งนี้ ไฟฟ้ าที่ โครงการผลิตได้จะจําหน่ ายเข้าเครื อข่ายสายส่ งของการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค (กฟภ.) ในปริ มาณ
พลังงานไฟฟ้ าสู งสุ ด 8 เมกะวัตต์ ที่ระดับแรงดัน 22,000 โวลท์ มีจุดรับซื้ อไฟฟ้ าอยูท่ ี่จุดติดตั้งที่ ตําบลศาลา
ลําดวน อําเภอเมื องสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว และคาดว่าจะมี รายได้จากการขายไฟฟ้ าในเดื อนกรกฎาคม
2561 โดยมีมูลค่าการลงทุนในโครงการประมาณ 959 ล้านบาท เมื่อ ธันวาคม 2559 ได้ทาํ บันทึกข้อตกลงซื้ อ
เครื่ องจักรพร้อมการติดตั้งและงานก่อสร้างอาคาร สําหรับโรงไฟฟ้ าชีวมวลเรี ยบร้อยแล้ว ปัจจุบนั บจก.
รับรองความถูกต้อง : _________________________
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โคกเจริ ญฯ ได้รับมติเห็นชอบให้ออกใบอนุญาต ร.ง.4 ให้ประกอบกิจการโรงงานผลิตพลังงาน ไฟฟ้ าจากชีว
มวลจากคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.) เมื่อวันที่ 14 ก.พ.2560
 วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 240 ล้านบาท จาก 60 ล้านบาท เป็ น 300 ล้านบาท ทั้งนี้ GP2
ได้ชาํ ระเงินเพิ่มทุนแล้วเสร็ จและจดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกระทรวงพาณิ ชย์แล้วเมื่อวันที่ 23 สิ งหาคม 2560
 วันที่ 9 สิ งหาคม 2560 ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็ น บริ ษทั กรี น เพาเวอร์ 2 จํากัด
 วันที่ 15 กันยายน 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ หารรับซื้ อไฟฟ้ า ครั้งที่ 6/2560 ของการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค
มีมติเห็นชอบให้เลื่อนวัน SCOD ออกไปอีกเป็ นระยะเวลา 6 เดือน นับแต่วนั ที่ครบกําหนดในสัญญาโดยมี
กําหนดวัน SCOD ใหม่เป็ นวันที่ 16 เมษายน 2561
 วันที่ 17 ตุลาคม 2560 ได้รับการอนุ มตั ิวงเงินสิ นเชื่ อเพื่อสนับสนุ นโครงการเป็ นจํานวนรวม 637.15 ล้าน
บาท ระยะเวลาการกูไ้ ม่เกิน 8 ปี จากธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน) และได้ลงนามทําสัญญาเงินกูแ้ ล้วเมื่อ
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560
บริษัท ชัยวัฒนา เอ็กพอร์ ต จํากัด “CWTX”
 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559 บริ ษทั ได้จดั ตั้งบริ ษทั ย่อย คือ บริ ษทั ชัยวัฒนา เอ็กพอร์ ต จํากัด โดยลงทุนร่ วมกับ
บจก.แก้วลําดวนกรุ๊ ป ในสัดส่ วนร้อยละ 80 และ 20 ตามลําดับ เพื่อดําเนิ นธุ รกิจส่ งออกไม้แปรรู ปจากไม้ยคู า
ลิป ตัส (ชิ้ นไม้สับ ) และนําเศษไม้สับ ที่ เหลื อมาใช้เป็ นวัตถุดิบในโครงการโรงไฟฟ้ าชี วมวล โดยมี ทุ นจด
ทะเบียน 1,000,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญ 100,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท
ต่อมา 29 มี นาคม 2559 ได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบี ยนจํานวน 9,000,000 บาท เป็ น 10,000,000 บาท
แบ่งออกเป็ นหุ ้นสามัญจํานวน 1,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 10 บาท บริ ษทั ย่อยได้ลงทุนในหุ ้นสามัญเพิ่มทุน
ในสัดส่ วนร้อยละ 80 เพื่อรักษาสัดส่ วนการถือหุน้ เดิม
ต่อมา 29 สิ งหาคม 2559 บมจ.ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป ได้มีมติให้จดั โครงสร้างการบริ หารงานใหม่
โดยอนุ มตั ิให้เปลี่ยนแปลงผูถ้ ือหุ ้นจาก บมจ. ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป เป็ น บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี นเพาเวอร์
จํากัด และได้เริ่ มการส่ งออกไปประเทศจีนเป็ นครั้งแรกเมื่อเดือนกรกฎาคม 2559 ต่อมาได้เพิ่มการส่ งออกไป
ลูกค้าที่ประเทศญี่ปุ่น จนถึงกันยายน 2559 มียอดรายได้ 159 ล้านบาท
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ได้อนุ มตั ิให้
บริ ษทั หยุดดําเนินงานของบริ ษทั เนื่องจากธุ รกิจส่ งออกชิ้นไม้สับที่ผา่ นมามีการแข่งขันสู ง อีกทั้งค่าเงินบาท
ปรับตัวแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินดอลล่าร์สหรัฐส่ งผลให้มีผลประกอบการขาดทุนอย่างต่อเนื่อง
บริษัท กรีน เพาเวอร์ 1 จํากัด “GP1” (เดิมชื่อ “บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น เพาเวอร์ 1 จํากัด”)
 เมื่อวันที่ 8 สิ งหาคม 2559 บริ ษทั ย่อย คือ บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น จํากัด ได้ลงทุนร่ วมกับ บจก.แซคดับบลิว
เพาเวอร์ ในสัดส่ วนร้อยละ 75.01 และ 24.99 ตามลําดับ เพื่อประกอบธุ รกิจผลิตพลังงานไฟฟ้ าจากเชื้อเพลิง
ขยะ โดยมีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุ น้ สามัญ 100,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท
ต่อมาเมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2559 บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น เพาเวอร์ 1 จํากัด ได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน
49,000,000 บาท จากทุ น จดทะเบี ยนเดิ ม 1,000,000 บาท เป็ นทุ น จดทะเบี ยนใหม่ เท่ ากับ 50,000,000 บาท
แบ่ งออกเป็ นหุ ้ น สามัญ จํานวน 5,000,000 หุ ้น มู ลค่าหุ ้นละ 10 บาท โดยเรี ยกชําระค่ าหุ ้น 2.50 บาทต่ อหุ ้ น
บริ ษทั ย่อยได้ลงทุ นในหุ ้นสามัญเพิ่มทุนในบริ ษทั ย่อยทางอ้อมดังกล่าวในสัดส่ วนร้อยละ 75 ทั้งนี้ เพื่อรักษา
สัดส่ วนการถือหุ น้ เดิมในบริ ษทั ย่อยทางอ้อม ปัจจุบนั อยูใ่ นระหว่างศึกษาโครงการการผลิตไฟฟ้ าจากขยะ ซึ่ ง
ยังมิได้รับ ใบอนุญาต หรื อดําเนินการผลิตไฟฟ้ าแต่อย่างใด
รับรองความถูกต้อง : _________________________
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 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อบริ ษทั ใหม่เป็ น บริ ษทั กรี น เพาเวอร์ 1 จํากัด
 เมื่อเดือนธันวาคม 2560 ได้มีมติให้ชะลอการทําธุรกรรมต่าง ๆ ของบริ ษทั เนื่องจากโครงการของบริ ษทั ที่จะ
ลงทุนไม่ได้อยูท่ ี่ต้ งั ที่มีความพร้อมและสามารถดําเนินโครงการในระยะนี้ ได้ แต่พ้ืนที่ของบริ ษทั อยูใ่ นที่ต้ งั ที่
มีศกั ยภาพและอยูร่ ะหว่างการพัฒนาโครงการซึ่ งกําลังอยูใ่ นกระบวนการจัดหาจุดเชื่อมโยงโครงข่ายระบบ
ไฟฟ้ าในระยะต่อ ไป โดยต้อ งรอหนังสื อจากทางคณะกรรมการกิ จ การพลังงาน หรื อ กรมส่ งเสริ ม การ
ปกครองท้องถิ่น และคาดว่าจะต้องรอระยะเวลาอีกพอสมควร
บริษัท เวสท์ แมนเนจเม้ นท์ 1 จํากัด “WM1”
 เมื่อวันที่ 8 สิ งหาคม 2559 บริ ษทั ย่อย คือ บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี นเพาเวอร์ จํากัด ได้ลงทุนร่ วมกับ บจก.
แซคดับบลิวเพาเวอร์ ในสัดส่ วนร้อยละ 75.01 และ 24.99 ตามลําดับ เพื่อประกอบธุรกิจคัดแยกและจัดการ
ขยะเพื่อเป็ นเชื้อเพลิงจําหน่ายให้กบั โรงไฟฟ้ าโดยมีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญ
100,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท
บริษัท บลูโซลาร์ ฟาร์ ม 3 จํากัด “BSF3”
 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 บริ ษทั ย่อย คือ บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี นเพาเวอร์ จํากัด ได้เข้าลงทุนซื้ อหุน้ เพิ่ม
ทุนใน บจก.บลูโซลาร์ฟาร์ม 3 ในสัดส่ วนร้อยละ 49 คิดเป็ นจํานวนหุ น้ 588,000 หุน้ โดยมีทุนจดทะเบียน
120,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญ 1,200,000 หุ น้ มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท เพื่อดําเนินโครงการผลิต
กระแสไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์ “โซลาร์ฟาร์ม” โครงการนี้มี PPA แล้ว เลขที่ PVF2-PEA-051/855 เมื่อ
31 ส.ค. 59 โดย บริ ษทั บลูโซลาร์ฟาร์ม 3 จํากัด ได้รับแต่งตั้งเป็ นผูส้ นับสนุนโครงการจากสหกรณ์
การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. สมุทรสาคร จํากัด เข้าทําสัญญาซื้ อขายไฟฟ้ ากับการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค
ในปริ มาณรับซื้ อพลังงานไฟฟ้ าสูงสุ ด 5.0 เมกะวัตต์ มีระยะเวลา 25 ปี นับจากวันกําหนดจ่ายไฟฟ้ าเข้าระบบ
เชิงพาณิ ชย์ (SCOD) คือวันที่ 30 ธันวาคม 2559 ปัจจุบนั ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงานจาก
อุตสาหกรรมจังหวัด แล้วเมื่อ 13 ต.ค. 59 ตามหนังสื อที่ สค.0033(3)/11695 และได้จาํ หน่ายไฟฟ้ าเข้าสู่ระบบ
เชิงพาณิ ชย์ให้แก่การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคแล้ว เมื่อ 28 ธ.ค.59 โดยก่อนรับรู้รายได้ ได้ผา่ นการตรวจวัดคุณภาพ
ไฟฟ้ า และสามารถรับรู้รายได้จากการจําหน่ายไฟฟ้ าเชิงพาณิ ชย์ต้ งั แต่วนั ที่ 9 ม.ค. 2560
 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ได้รับอนุมตั ิวงเงินสิ นเชื่อ เพื่อสนับสนุนโครงการเป็ นจํานวน 200 ล้านบาท
ระยะเวลาการกู้ 11 เดือน จาก ธนาคากรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) และได้ทาํ สัญญาเงินกูแ้ ล้วเมื่อวันที่ 26
ธันวาคม 2560
 เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2561 บริ ษทั ได้เบิกถอนเงินกูย้ มื ดังกล่าวจํานวน 195 ล้านบาท
บริษัท รักษ์ บ้านเรา จํากัด “RBR”
 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2560 บริ ษทั ย่อย คือ บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น จํากัด (เดิมชื่อ บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น
เพาเวอร์ จํากัด ได้เข้าลงทุนซื้ อหุน้ เพิ่มทุนจํานวน 16,000,000.- บาท ในสัดส่ วนร้อยละ 9.09 คิดเป็ นจํานวน
หุน้ 160,000 หุ น้ โดยมีทุนจดทะเบียน 176,000,000.-บาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญ 1,760,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100
บาท เพื่อดําเนินโครงการรับกําจัดขยะและผลิตกระแสไฟฟ้ าจาก Biogass

รับรองความถูกต้อง : _________________________
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รายละเอียดโครงสร้ าง บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
วันจดทะเบียน
ชื่อบริ ษทั
7/7/2537
(1) บมจ.ชัยวัฒนาแทนเนอรี่ กรุ๊ ป
"CWT"

ประกอบธุรกิจ
ผลิตและจําหน่ายหนัง
สําเร็ จรู ป, หนังเบาะรถยนต์,
เฟอร์นิเจอร์ และของเล่น
สุ นขั

1/7/2539

(2) บจก. พลาทรัพย์
" PALA "

ให้เช่าพื้นที่

15/8/2559

(3) บจก. ชัยวัฒนา กรี น
“ CWTG “

ลงทุนในบริ ษทั กลุ่ม
พลังงานฯ

รับรองความถูกต้อง : _________________________

รายชื่อผูถ้ ือหุน้ ณ 31 ธ.ค.60
1. นายวีระพล ไชยธีรัตต์
2. บริ ษทั ไชยดียงิ่ จํากัด
3. นางจารุ ณี ชินวงศ์วรกุล
4. UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED
5. นายประพันธ์ ครรชิตาวรกุล
6. นายวิทยา นราธัศจรรย์
7. นายธีรเสฎฐ์ มโนเกษมสันต์
8. นายพฤทธิ์ นราธัศจรรย์
9. นายสุ รัช พัฒนวงศ์ยนื ยง
10. นางจารุ วรรณ ศรัณย์เกตุ
11. ผูถ้ ือหุน้ รายอื่น ๆ
1. บมจ.ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป
2. นายวีระพล ไชยธี รัตต์
3. น.ส.ณัฏฐ์สิชา ภาภัคธนานันท์
4. นางวานิพรรณ เกษมทองศรี
5. นายอนุพงศ์ สิ กขมาน
6. นางวนิดา สิ กขมาน
7. นางณฐวรรณ์ ไชยธีรัตต์
8. นางศิริภสั สร ไชยธีรัตต์
1. บมจ.ชัยวัฒนาแทนเนอรี่ กรุ๊ ป
2. นายวีระพล ไชยธีรัตต์
3. น.ส.ณัฏฐ์สิชา ภาภัคธนานันท์

จํานวนหุน้
สัดส่ วน% ทุนจดทะเบียน (บาท)
123,349,086
19.926
1,018,714,422
101,828,452
16.449
1 บาท / หุน้
40,200,000
6.494
619,047,963
30,000,000
4.846
(ชําระแล้ว)
19,672,692
3.178
13,000,000
2.100
11,716,096
1.893
10,000,000
1.615
6,999,200
1.131
6,500,000
1.050
255,782,437
41.318
100
7,999,993
80,000,000
10 บาท / หุน้
1
1
1
1
1
1
1
39,999,998
100
400,000,000
1
10 บาท / หุน้
1
13

รายชื่อกรรมการ
1. นายวีระพล ไชยธี รัตต์
2. นางวนิดา สิ กขมาน
3. น.ส.ณัฏฐ์สิชา ภาภัคธนานันท์
4. นายธีระวัฒน์ ภู่ไพบูลย์
5. นายชัชนนท์ โสภาจันทร์
6. นายณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ
(ลําดับที่ 4-6 กรรมการตรวจสอบ)

1. นายวีระพล ไชยธีรัตต์
2. นางวนิดา สิ กขมาน
3. นายอนุพงศ์ สิ กขมาน

1. นายวีระพล ไชยธีรัตต์
2. น.ส.ณัฏฐ์สิชา ภาภัคธนานันท์

บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ ๊ป จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

รายละเอียดโครงสร้ าง บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
วันจดทะเบียน
ชื่อบริ ษทั
ประกอบธุรกิจ
19/9/2559 (4)บจก.ชัยวัฒนากรี นแมนเนจเม้นท์ ให้คาํ ปรึ กษาด้านการ
“ CWTGM “
บริ หารจัดการโครงการ
พลังงานทดแทน
12/6/2557 (5) บจก. กรี น เพาเวอร์ 2
ผลิตและจําหน่ายกระแส
“ GP2 “
ไฟฟ้ าเชื้อเพลิงชีวมวล
28/1/2559

(6) บจก. ชัยวัฒนา เอ็กพอร์ต
“ CWTX “

2/4/2558

(7)บจก. กรี น เพาเวอร์ 1
“ GP 1”

2/4/2558

(8) บจก. เวสท์ แมนเนจเม้นท์ 1
“ WM 1“

19/3/2559

(9)บจก.แอดวานซ์เพาเวอร์คอน
เวอร์ชนั่
“ APCON “

รายชื่อผูถ้ ือหุน้ ณ 31 ธ.ค.60
1. บจก.ชัยวัฒนา กรี น
2. นายวีระพล ไชยธีรัตต์
3.น.ส.ณัฏฐ์สิชา ภาภัคธนานันท์
1. บจก.ชัยวัฒนา กรี น
2. นายวีระพล ไชยธีรัตต์
3. นายปารเมษฐ์ จิรัสยโสภณ
ส่ งออกชิ้นไม้สับ
1. บจก.ชัยวัฒนา กรี น
2. บจก. แก้วลําดวน กรุ๊ ป /1
3.น.ส.ณัฏฐ์สิชา ภาภัคธนานันท์
ผลิตและจําหน่ายกระแส
1. บจก.ชัยวัฒนา กรี น
ไฟฟ้ าจากเชื้อเพลิงขยะ
2. บจก. แซคดับบลิวเพาเวอร์ /2
3. นายวีระพล ไชยธีรัตต์
คัดแยกและจัดการขยะเพื่อ 1. บจก.ชัยวัฒนา กรี น
เป็ นเชื้อเพลิงจําหน่ายให้กบั 2. บจก. แซคดับบลิวเพาเวอร์
โรงไฟฟ้ า
3. นายวีระพล ไชยธีรัตต์
รับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้ า 1. นายคณพศ นิ จศิริภชั
2. นายชูชาติ เพ็ชรอําไพ
4. บมจ. อีซ่ ึ นเพ้นท์ /3
5. บจก.ชัยวัฒนา กรี น
6. นายสุ ธีร์ ฉุยฉาย
7.. ผูถ้ ือหุน้ รายอื่น ๆ

รับรองความถูกต้อง : _________________________

จํานวนหุน้
สัดส่ วน% ทุนจดทะเบียน (บาท)
99,998
99.998
1,000,000
1
0.001
10 บาท / หุน้
1
0.001
2,999,998
99.998
300,000,000
1
0.001
100 บาท / หุน้
1
0.001
799,990
79.999
10,000,000
200,000
20.000
10 บาท / หุ น้
10
0.001
3,750,450
75.009
50,000,000
1,249,500
24.990
10 บาท / หุน้
50
0.001
75,009
75.009
1,000,000
24,990
24.990
10 บาท / หุน้
1
0.001
1,050,000,000
26.690
2,199,501
100 บาท / หุน้
20.000
3,037,500
6.667
2,199,999
5.000
525,000
4.286
450,000
23.071
2,088,000
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รายชื่อกรรมการ
1. นายวีระพล ไชยธีรัตต์
2. น.ส.ณัฏฐ์สิชา ภาภัคธนานันท์
1. นายวีระพล ไชยธีรัตต์

1. นายวีระพล ไชยธีรัตต์
2. น.ส.ณัฏฐ์สิชา ภาภัคธนานันท์
1. นายวีระพล ไชยธีรัตต์

1. นายวีระพล ไชยธีรัตต์

1. นายเพิ่ม เจียรสําราญ
2. นายสุ ธีร์ ฉุ ยฉาย
3. นายสุ เทพ สิ งห์มณี สกุลชัย
4. นายโสภณ สมัยรัฐ
5. นายลักรี ยา ชิตวงศ์
6. นายชิตพงษ์ คู่อรุ ณ
7. นายนิวฒั น์ คิรีวรรณ

แบบ 56-1

บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ ๊ป จํากัด (มหาชน)

รายละเอียดโครงสร้ าง บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
วันจดทะเบียน

ชื่อบริ ษทั

ประกอบธุรกิจ

17/3/2558

(10) บจก. บลูโซลาร์ฟาร์ม 3
“ BSF3”

ผลิตไฟฟ้ าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์

1. บจก.บลูโซลาร์ฟาร์ม /4
2. บจก.ชัยวัฒนา กรี น
3. บจก. บลู โซลาร์ /5
4. น.ส.วิลาวัลย์ หาญสวัสดิ์
5. นายวิเศษ หาญสวัสดิ์
6.นายสมเกียรติ จิตรพรหมพันธุ์

602,000
588,000
9,997
1
1
1

50.167
49.000
0.833
0.000
0.000
0.000

120,000,000 1. นายวิเศษ หาญสวัสด์
100 บาท / หุน้ 2. นายวีระพล ไชยธี รัตต์

25/4/2548

(11) บจก. รักษ์บา้ นเรา
“ RBR”

รับกําจัดขยะ และผลิต
กระแสไฟฟ้ าจาก Biogass

1. นายเกียรติศกั ดิ์ วังประเสริ ฐก์ ลุ
2. น.ส.จันทนา กระแสแสน
3. น.ส.ทิพยฉัตร รักตประจิต
4. น.ส.พัชรนันท์ รักตประจิต
5. นายณัฎฐ์ดนัย รักตประจิต
6. บจก. ชัยวัฒนา กรี น
7. ผูถ้ ือหุน้ อื่น 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 1. นายเกียรติศกั ดิ์ วังประเสริ ฐก์ ลุ
100 บาท / หุน้ 2. นายโชติวตั ิ ดัน่ ธนสาร

7/7/2558

(12) NHK SPRING (CAMBODIA) ผลิตและจําหน่าย Sewing
CO.,LTD.
Cover สําหรับรถยนต์
“ CNHK”

1. บจก.เอ็นเอชเค สปริ ง
(ประเทศไทย)
2. บมจ.ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป

274,350
91,450

75.000
25.000

รับรองความถูกต้อง : _________________________

รายชื่อผูถ้ ือหุน้ ณ 31 ธ.ค.60

จํานวนหุน้

สัดส่ วน% ทุนจดทะเบียน (บาท)
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รายชื่อกรรมการ

120,000,000 1.MR.NAOHKO TSUKAGOSHI
(usd 3,658,000) 2.MR.MASAYUKI HORIE

@328.05 3.MR.JAMRONG THATSANASUWAN
4.MR.WEERAPON CHAITEERATH

แบบ 56-1

บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ ๊ป จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุ /1 รายชื่อผู้ถือหุ้นของ บจก. แก้วลําดวนกรุ๊ ป (ณ วันที่ 7 มี.ค.60)
1. น.ส.จารุ วรรณ์ ภูษณะภิบาลคุปต์ จํานวน 69,999 หุ น้
คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 58.33
2. นายสุ ทิน ใจธรรม
จํานวน 50,000 หุน้
คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 41.67
3. นางจันทร์เพ็ญ ดาราพงษ์
จํานวน
1 หุน้
คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ หมายเหตุ /2 รายชื่อผู้ถือหุ้นของ บจก. แซดดับบลิวเพาเวอร์ (ณ วันที่ 7 มี.ค.60)
1. นายอุดมศักดิ์ แก้วศิริ
จํานวน
47,000 หุน้
คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ
2. น.ส.ทักษ์สุตา ถิ่นสันติสุข
จํานวน
45,000 หุน้
คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ
3. นายจํารัส สว่างสมุทร
จํานวน
5,000 หุน้
คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ
4. นายเดชะณัฐ อินทรรุ จิกลุ
จํานวน
3,000 หุน้
คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ
หมายเหตุ /3 รายชื่อผู้ถือหุ้นของ บมจ.อีซึ่นเพ้นท์ (ณ วันที่ 7 มี.ค.60)
1. บริ ษทั เอกแสง โฮลดิ้ง จํากัด *
จํานวน 101,576,666 หุน้
2. นายคณพศ นิจศิริภชั
จํานวน 21,446,176 หุน้
3. บริ ษทั ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด
จํานวน 17,074,896 หุน้
4. MIKI & CO.,LTD
จํานวน 7,750,000 หุน้
5. นางจิตราภรณ์ เอชาชาญ
จํานวน 6,787,666 หุน้
6. นายภูดิท ตุลาภิรมย์
จํานวน 5,500,000 หุน้
7. นางพนาวันท์ ธนะเนตร
จํานวน 5,000,000 หุน้
8. นายกฤษฎา เสถียรโสภณ
จํานวน 4,383,333 หุน้
9. นายวัชริ นทร์ อบเชย
จํานวน 3,530,000 หุน้
10. อื่น ๆ
จํานวน 122,374,754 หุน้
* หมายเหตุ: รายชื่อผูถ้ ือหุน้ ของ บจก.เอกแสง โฮลดิ้ง
1. น.ส.เพชรรัตน์ เอกแสงกุล จํานวน 1,202 หุน้
2. น.ส.สิ รินนั ท์ เอกแสงกุล จํานวน 1,197 หุ น้
3. นายสนิท
เอกแสงกุล จํานวน 1,124 หุน้
4. นายวิชยั
เอกแสงกุล จํานวน 1,067 หุน้
5. นายณัฐพล เอกแสงกุล จํานวน 577 หุ น้
6. นายจิตติ
เอกแสงกุล
จํานวน 374 หุ น้
7. นายปิ ติ
เอกแสงกุล จํานวน 373 หุ น้
8. นายกิตติ
เอกแสงกุล จํานวน 355 หุ น้
9. นางชุติมา
เอกแสงกุล จํานวน 131 หุ น้

รับรองความถูกต้อง : _________________________

คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ
คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ
คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ
คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ
คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ
คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ
คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ
คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ
คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ
คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ

47
45
5
3

34.38
7.26
5.78
2.62
2.30
1.86
1.69
1.48
1.19
41.42

สัดส่ วนร้อยละ 18.78
สัดส่ วนร้อยละ 18.70
สัดส่ วนร้อยละ 17.56
สัดส่ วนร้อยละ 16.67
สัดส่ วนร้อยละ 9.02
สัดส่ วนร้อยละ 5.84
สัดส่ วนร้อยละ 5.83
สัดส่ วนร้อยละ 5.55
สัดส่ วนร้อยละ 2.05
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บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ ๊ป จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุ /4 รายขื่อผู้ถือหุ้นของ บจก. บลูโซลาร์ ฟาร์ ม จํากัด (ณ วันที่ 7 มี.ค.60)
1. บริ ษทั บลูโซลาร์ จํากัด
จํานวน
9,997 หุน้
คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ
2. นายวิเศษ หาญสวัสดิ์
จํานวน
1 หุน้
คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ
3. นางสาววิลาวัลย์ หาญสวัสดิ์
จํานวน
1 หุน้
คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ
4. นายสมเกียรติ จิตรพรหมพันธุ์ จํานวน
1 หุ น้
คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ

แบบ 56-1

99.97
0.01
0.01
0.01

หมายเหตุ /5 รายขื่อผู้ถือหุ้นของ บจก. บลูโซลาร์ จํากัด (ณ วันที่ 7 มี.ค.60)
นไวรอนเมนทัล แอพพลิเคชัน่ *
จํานวน 9,000 หุน้
คิดเป็ นสัดส่ วนร้ยอละ 90.00
2. นายวิเศษ หาญสวัสดิ์
จํานวน 800 หุ น้
คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 8.00
3. นางสาววิลาวัลย์ หาญสวัสดิ์
จํานวน 100 หุน้
คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 1.00
4. นายสมเกียรติ จิตรพรหมพันธุ์ จํานวน 100 หุ น้
คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 1.00
* หมายเหตุ: รายชื่อผูถ้ ือหุน้ ของ บจก.แฮนส์ เอ็นไวรอนเมนทัล แอพพลิเคชัน่
1. นายวิเศษ หาญสวัสดิ์
จํานวน 8,500 หุน้
สัดส่ วนร้อยละ 85.00
2. น.ส.วิลาวัลย์ หาญสวัสดิ์
จํานวน 1,499 หุ น้
สัดส่ วนร้อยละ 14.99
3. น.ส.สุ ริยาภรณ์ จันหลัง่
จํานวน 1 หุน้
สัดส่ วนร้อยละ 0.01

รับรองความถูกต้อง : _________________________
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บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ ๊ป จํากัด (มหาชน)

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
กลุ่มบริ ษทั ประกอบธุรกิจหลัก 2 กลุ่มธุรกิจคือ
-กลุ่มผลิตภัณฑ์หนัง ซึ่ งประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ 4 ประเภท คือ หนังสัตว์ฟอก, ของเล่นสัตว์เลี้ยง เฟอร์ นิเจอร์หนัง และ
เบาะหนังและชิ้นส่ วนหนังสําหรับรถยนต์
-กลุ่มพลังงานซึ่ งประกอบกิจการส่ งออกชิ้นไม้สับ ผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้ าจากพลังงานทดแทน
ทั้งนี้กลุ่มผลิตภัณฑ์หนังภายใต้แต่ละสายผลิตภัณฑ์ ประกอบไปด้วยฝ่ ายหลักๆ ได้แก่ ฝ่ ายการตลาด, ฝ่ ายผลิต, ฝ่ าย
บริ หารวัสดุ, ฝ่ ายประกันคุณภาพ, ฝ่ ายเทคนิค อยูใ่ นสายผลิตภัณฑ์ของตนเอง เพื่อความรวดเร็ วคล่องตัวในการบริ หารงานและ
การตอบสนองความต้องการของลูกค้า รวมทั้งมีส่วนสํานักงานกลางซึ่ งสนับสนุนในด้านต่างๆ เช่น ฝ่ ายนําเข้า-ส่ งออก, ฝ่ าย
ทรัพยากรบุคคล และธุรการทัว่ ไป, ฝ่ ายบัญชี-การเงิน, ฝ่ ายพัฒนาระบบ เป็ นต้น
โครงสร้ างรายได้
โครงสร้ างรายได้ของบริ ษทั จากแต่ละกลุ่มธุ รกิจ เนื่ องจากบริ ษทั ได้จดั โครงสร้างองค์กรเป็ นหน่ วยงานธุ รกิจตาม
ประเภทของผลิตภัณฑ์และบริ การ ซึ่ งประกอบด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์หนังมีผลิตภัณฑ์ 4 ประเภทคือ ผลิตภัณฑ์ฟอกหนัง ผลิตภัณฑ์
เบาะรถยนต์ ผลิตภัณฑ์ของเล่นสุ นขั และผลิตภัณฑ์เฟอร์ นิเจอร์ ในระหว่างปี 2560 บริ ษทั ได้ลงทุนเพิ่มในกลุ่มธุ รกิจพลังงาน
โดยในปี 2560 กลุ่มธุ รกิจพลังงานมีรายได้จากการส่ งออกชิ้นไม้สับเท่านั้น ดังนั้นโครงสร้างรายได้ สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31
ธันวาคม 2560 มีดงั นี้
งบการเงินรวม :

หน่วย : ล้านบาท
ดําเนินการ

%การถือหุ้น

โดย

ของบริษัท

รายได้

%

รายได้

%

รายได้

%

ผลิตภัณฑ์หนังสัตว์ฟอก

CWT

100

287

21

220

14

208

11

ผลิตภัณฑ์ของเล่นสัตว์เลี้ยง

CWT

100

107

8

98

6

95

5

ผลิตภัณฑ์เฟอร์ นิเจอร์ หนัง

CWT

100

89

7

51

3

49

3

ผลิตภัณฑ์เบาะหนังและ

CWT

100

865

64

1,071

67

1,469

77

80

-

-

159

10

89

4

1,348

100

1,599

100

1,910

100

สายผลิตภัณฑ์

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

ชิ้นส่ วนหนังสําหรับรถยนต์
กลุ่มพลังงงาน (ส่ งออกชิ้น
ไม้สับ และผลิตกระแส
ไฟฟ้ าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์)
รวม

รับรองความถูกต้อง : _________________________
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แบบ 56-1

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั จําแนกตามกลุ่มธุรกิจหลัก 2 กลุ่มธุรกิจคือ
2.1.1 กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ หนัง
1. หนังสั ตว์ ฟอก - เป็ นผลิตภัณฑ์ที่นาํ ไปใช้เป็ นวัตถุดิบในการผลิตเครื่ องหนังประเภทต่างๆ เช่น กระเป๋ า รองเท้า เข็ม
ขัด เป็ นต้น ซึ่ งได้จากการนําหนังดิบของโคหรื อกระบือ ผ่านกรรมวิธีการฟอกย้อมสี และตกแต่งเป็ นหนังผืนสําเร็ จรู ป
นอกจากนี้ ยงั เป็ นวัตถุดิบสําหรับผลิตเฟอร์ นิเจอร์ หนังหนังเบาะรถยนต์และอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ของบริ ษทั ซึ่ งกลุ่ม
ลูกค้าของ บริ ษทั ได้แก่บริ ษทั ผูผ้ ลิตเครื่ องหนังต่างๆ เช่น รองเท้า เข็มขัด กระเป๋ า เป็ นต้น
2. ของเล่ นสั ตว์ เลีย้ ง - ได้จากหนังชั้นล่าง (หนังที่ ไม่ใช่ช้ นั ผิว) และเศษหนังซึ่ งได้จากขั้นเตรี ยมฟอก (by products)
หรื อเรี ยกว่า “กาว” จากโรงงานฟอกหนังของบริ ษทั ฯ ผ่านกรรมวิธีการผลิตเป็ นของเล่นสัตว์เลี้ยงในรู ปแบบต่างๆ
ตามความนิ ยมของตลาด โดยธุ รกิจของเล่นสุ นขั (Dog Chews) เป็ นการแปรรู ปวัตถุดิบหนังสัตว์เป็ นผลิตภัณฑ์ของ
เล่นสุ นขั ขบเคี้ยว แทะเล่น ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ Rawhide&Munchy
ผลิตภัณฑ์ Rawhide เป็ นสิ นค้าประเภทกระดูกผูก, กระดูกอัด และรองเท้าสาน
ผลิตภัณฑ์ Munchy นําวัตถุดิบหนังสัตว์มาบดละเอียดผสมแป้ ง แต่งสี กลิ่น ผ่านเข้าสู่ กระบวนการอัด, ฉี ด
มีส่วนผสมของฟลูออไรด์ช่วยรักษาสุ ขภาพเหงือก และฟันสุ นขั
- มีการควบคุมกระบวนการการผลิตที่ดีเป็ นที่ยอมรับ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า เพราะได้การรับรองระบบ
คุณภาพ GMP&HACCP จากหน่วยงานกรมปศุสัตว์ ตามมาตรฐานสากลของ CODEX
- นํานวัตกรรมใหม่มาประยุกต์ใช้กบั อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ จากเดิมผ่านกระบวนการอบแห้งสิ นค้าโดยใช้พลังงาน
ไฟฟ้ า
ปรับเปลี่ยนมาใช้งานระบบตูอ้ บแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แทน
โดยได้รับวงเงินสนับสนุนจากภาครัฐ
กรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงานจากกระทรวงพลังงาน
- ใช้กลยุทธ์ดา้ นราคา เพื่อทําให้ตน้ ทุนตํ่าที่สุด เพื่อจะได้กาํ หนดราคาขายให้กบั กลุ่มลูกค้า ทั้งในและต่างประเทศ
อย่างเหมาะสมกับสภาพธุรกิจและทิศทางการดําเนินธุรกิจทางบริ ษทั ยังคงเน้นการจําหน่าย
ไปยังต่างประเทศในสัดส่ วน 85% และยังคงเหลือ 15% ไว้สาํ หรับลูกค้าภายในประเทศโดยจะเน้นหาพันธมิตรทาง
ธุรกิจให้ร่วมธุรกิจกับทางบริ ษทั ให้นานที่สุด โดยจะกระตุน้ ยอดขายต่อลูกค้า เพื่อเพิ่มความคุม้ ค่าในตัวผลิตภัณฑ์ที่
บริ ษทั ฯ ผลิต
3. เฟอร์ นิเจอร์ หนัง – ได้จากการนําหนังสัตว์ฟอกของบริ ษทั ฯมาเพิ่มมูลค่าโดยการผลิตเป็ นเฟอร์ นิเจอร์ ประเภทต่างๆ
เช่น เฟอร์ นิเจอร์ หนัง, โซฟา ซึ่ งมีท้ งั ในรู ปแบบของเฟอร์ นิเจอร์ ก่ ึงสําเร็ จรู ป (Cushion) คือบริ ษทั ตัดเย็บเฉพาะหนัง
หุ ้มตามรู ปแบบและขนาดที่ลูกค้าต้องการ แล้วส่ งขายให้ลูกค้าและแบบเฟอร์ นิเจอร์ สําเร็ จรู ป (Set) คือการที่บริ ษทั
จัดหาโครงและตัดเย็บหนังหุ ม้ ด้วย ซึ่ งกลุ่มลูกค้าของบริ ษทั ได้แก่ บริ ษทั ผูน้ าํ เข้าของประเทศต่างๆ
4. เบาะหนังและชิ้นส่ วนหนังสํ าหรับรถยนต์ - นําหนังสัตว์ฟอกมาทําการเพิ่มมูลค่า โดยการผลิตเป็ นหนังเบาะรถยนต์
และอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ เช่น เบาะนั่ง แผงข้างประตู หุ ้มพวงมาลัย และหุ ้มเกียร์ เป็ นต้น เพื่อส่ งจําหน่ ายในตลาด
OEM (ประมาณร้อยละ 95 ของรายได้จากการขาย) และตลาด After Market (ประมาณร้ อยละ 5 ของรายได้จากการ
ขาย) ทั้งในและต่างประเทศ โดยผลิตภัณฑ์ที่จาํ หน่ ายมี 3 ชนิ ดคือ หนังผืนสําเร็ จรู ป (Leather), ชิ้นงานหนังตัด (Cut
Piece) และหนังหุ ้มเบาะรถยนต์ (Cushion Cover) โดยบริ ษทั จะทําการตัดเย็บเบาะหนังไว้ แล้วนําไปสวมทับกับ
โครงเบาะ กลุ่มลูกค้าที่สาํ คัญ ได้แก่ บริ ษทั ผูผ้ ลิตชิ้นส่ วนรถยนต์ที่ทาํ มาจากหนังให้กบั บริ ษทั ผูผ้ ลิตรถประเภทต่างๆ
รับรองความถูกต้อง : _________________________
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แบบ 56-1

2.1.2 กลุ่มธุรกิจพลังงาน
2.1.2.1 ธุ รกิจส่ งออกชิ้นไม้ สับ - ในปี 2559 บริ ษทั มี รายได้จากกลุ่มธุ รกิจพลังงานจาก บริ ษทั ชัยวัฒนาเอ็กพอร์ ต
จํากัด ซึ่ งประกอบกิจการส่ งออกชิ้นไม้สับเท่านั้น โดย บริ ษทั เข้าร่ วมลงทุนกับบริ ษทั แก้วลําดวน กรุ๊ ป จํากัด ดําเนิ น
ธุรกิจเกี่ยวกับการผลิต และจําหน่ายชิ้นไม้สับจากไม้ยคู าลลิปตัส ซึ่ งเปลือกไม้ที่เหลือจากกระบวนการผลิต สามารถ
นําไปใช้เป็ นเชื้อเพลิงสําหรับโรงไฟฟ้ าชีวมวลได้ โดยเป็ นการดําเนิ นธุ รกิจส่ งออกชิ้นไม้สับจากไม้ยคู าลิปตัสไปยัง
ต่ างประเทศ ได้แ ก่ ประเทศญี่ ปุ่ น จี น เป็ นต้น และกลุ่ ม ลู ก ค้าส่ วนใหญ่ เป็ นประเภทโรงงานผลิ ต เยื่อ กระดาษ
นอกจากนั้น บริ ษ ัท ได้กาํ หนดเป้ าหมายทางธุ รกิ จทั้งในระยะสั้น และระยะยาวสําหรั บการดําเนิ น การโครงการ
ดังกล่าวโดยนําผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตชื้นไม้สับจากไม้ยคู าลิปตัสซึ่ งก็คือเปลือกไม้ และเศษไม้ เศษวัสดุ
เหลือใช้ทางการเกษตร มาเป็ นเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้ าจากเศษไม้ และไม้สับ ขนาด 9.5 เมกะวัตต์ มีวตั ถุประสงค์
เพื่อทําการพัฒนาระบบการผลิตไฟฟ้ าจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร อนึ่ ง โครงการนี้ เป็ นโครงการผลิตไฟฟ้ า
จากพลัง งานหมุ น เวี ย นขนาดเล็ ก มาก (Very Small Power Producer : VSPP) ไฟฟ้ าที่ โ ครงการผลิ ต ได้จ ะส่ งเข้า
เครื อข่ายสายส่ งของการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค (กฟภ.) การดําเนินงานของโครงการนี้เป็ นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้
การส่ งเสริ มให้มีผูผ้ ลิ ตไฟฟ้ า พลังงานหมุ นเวียนขนาดเล็กมาก (VSPP) เข้ามามี ส่วนร่ วมในการผลิ ตไฟฟ้ า และ
ส่ งเสริ มให้มีการใช้ทรัพยากรภายในประเทศอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและยัง่ ยืน อีกทั้งยังลดการพึ่งพาการผลิตไฟฟ้ าจาก
เชื้อเพลิงเชิงพาณิ ชย์ (เชื้อเพลิงฟอสซิ ลต่างๆ) และทดแทนการผลิตไฟฟ้ าที่ใช้เชื้อเพลิงจากถ่านหิ น ซึ่ งมีส่วนทําให้
เกิดภาวะโลกร้อน นอกจากนี้ ยงั เป็ นการนําวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรไปใช้ก่อให้เกิดประโยชน์ที่ช่วยลดผลกระทบ
ต่อสิ่ งแวดล้อม สร้างรายได้ให้กบั ชาวบ้านในชุมชนจากการจัดเก็บและจําหน่ายเศษวัสดุเหลือใช้ ตลอดจนสร้างความ
มัน่ คงด้านพลังงานให้กบั ชุมชน นอกจากนั้นทางบริ ษทั ได้ต้ งั เป้ าหมายทางธุ รกิจไว้ เพื่อจะได้สามารถดําเนิ นกิจการ
ให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ ซึ่ งประกอบไปด้วย
- เป้ าหมายระยะสั้ น คื อ มุ่ งเน้น พัฒ นาเทคโนโลยีพ ลังงานชี วมวลที่ มี ศกั ยภาพ สามารถผลิ ตและจําหน่ าย
กระแสไฟฟ้ าให้แก่ กฟภ. ภายใต้สัญญาซื้ อขายไฟฟ้ าระยะยาว (Power Purchase Agreement: PPA) กับผูผ้ ลิต
ไฟฟ้ าขนาดเล็ก (Very Small Power Producer: VSPP)
- เป้ าหมายระยะกลาง คือ การพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทนใหม่ๆ ให้มีความคุม้ ค่าทางเศรษฐศาสตร์ เพิ่ม
สูงขึ้น รวมถึงการใช้เทคโนโลยีใหม่เพื่อนําไปสู่ การสร้างความเข้มแข็งให้กบั การผลิตพลังงานทดแทนระดับ
ชุมชน
- เป้ าหมายระยะยาว คือ การพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทนใหม่ๆ ที่มีความคุม้ ค่าทางเศรษฐศาสตร์ ไปสู่
ตลาดส่ งออกเชื้อเพลิงชีวมวลและการส่ งออกเทคโนโลยีพลังงานทดแทนในภูมิภาคอาเซี ยน
ปั จจุบ ันคณะกรรมการบริ ษทั ชัยวัฒนา เอ็กพอร์ ต จํากัด มี มติ ให้ยกเลิ กการทําธุ รกรรมต่าง ๆ ของบริ ษ ทั
เนื่ องจากการประกอบธุ รกิจส่ งออกชิ้นไม้สับที่ผ่านมามีการแข่งขันกันอย่างมาก และปั จจุบนั ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น
และปริ มาณไม้ยคู าที่ออกสู่ ตลาดเป็ นจํานวนมาก ทําให้มีราคาชิพยูคาที่ส่งออกปรับราคาลดลงค่อนข้างรุ นแรง จาก
ราคาเฉลี่ยที่ 134 – 135 เหรี ยญต่อ BDT ปรับลดลงเหลือ 122 – 125 เหรี ยญต่อ BDT ประกอบกับมีปัญหาเรื่ องบริ ษทั
แก้วลําดวน กรุ๊ ป จํากัด ค้างชําระเงินมัดจําค่าสิ นค้า ซึ่ งอยูร่ ะหว่างการแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้น อีกทั้งค่าเงินบาทปรับตัว
แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินดอลล่าร์สหรัฐส่ งผลให้มีผลประกอบการขาดทุนอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นควรว่าหากบริ ษทั ยัง
ทําธุ รกรรมต่าง ๆ ต่อไป จะทําให้มีผลต่อการประกอบการจึงให้ยกเลิกการทําธุรกรรมต่าง ๆ ทั้งหมดก่อน หากแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวแล้วเสร็ จจึงจะพิจารณาในการเริ่ มทําธุรกรรมต่าง ๆ ต่อไป

รับรองความถูกต้อง : _________________________
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2.1.2.2 ธุรกิจจําหน่ ายกระแสไฟฟ้าเชื้อเพลิงชี วมวล - ใบปี 2559 บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั คือ บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น
จํากัด ได้ลงทุนซื้ อหุ ้นจากผูถ้ ือหุ ้นเดิมในสัดส่ วนร้อยละ 100 ของบริ ษทั โคกเจริ ญ กรี น เอ็นเนอร์ ยี่ จํากัด ต่อมาได้
เปลี่ ยนชื่ อใหม่เป็ น บริ ษทั กรี น เพาเวอร์ 2 จํากัด ปั จจุ บ ันมี ทุนจดทะเบี ยนจํานวน 300 ล้านบาท เพื่อดําเนิ นการ
โครงการโรงไฟฟ้ าชีวมวลเป็ นโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้ าจากเปลือกไม้ยคู าลิปตัสและไม้เบญจพรรณขนาด กําลังการ
ผลิต 9.6 เมกะวัตต์และได้มีการทําข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมตามสัญญาซื้ อขายไฟฟ้ า VSPP-PEA-042/2558 โดยเปลี่ยน
อัตราค่าไฟฟ้ าอัตราแบบ Adder เป็ นอัตราแบบ Feed in Tariff (Fit) กับการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค เมื่ อวันที่ 17 ตุลาคม
2559 และมี อ ายุโครงการ 15 ปี 4 เดื อ น นับ จากวัน เริ่ ม ต้น ซื้ อ ขายไฟฟ้ า (COD) ทั้งนี้ ไฟฟ้ าที่ โครงการผลิ ตได้จ ะ
จําหน่ายเข้าเครื อข่ายสายส่ งของการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค (กฟภ.) ในปริ มาณพลังงานไฟฟ้ าสู งสุ ด 8 เมกะวัตต์ ที่ระดับ
แรงดัน 22,000 โวลท์ มีจุดรับซื้ อไฟฟ้ าอยูท่ ี่จุดติดตั้งที่ ตําบลศาลาลําดวน อําเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดย
บริ ษทั กรี น เพาเวอร์ 2 จํากัด ได้ทาํ สัญญาซื้ อขายไฟฟ้ ากับการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค โดยระบุวนั เริ่ มต้นซื้ อขายไฟฟ้ า
(SCOD) ภายในวัน ที่ 16 ตุ ล าคม 2560 และบริ ษ ัท ได้รั บ ใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การโรงงาน (ร.ง.4) เมื่ อ วัน ที่ 8
กุม ภาพัน ธ์ 2560 ที่ ผ่านมา บริ ษ ัท ได้เริ่ ม ก่ อ สร้ างเมื่ อ เดื อ นกุม ภาพัน ธ์ ที่ ผ่านมาแล้ว อย่างไรก็ต าม เมื่ อ วัน ที่ 15
กันยายน 2560 คณะกรรมการบริ หารการรับซื้ อไฟฟ้ าของการไฟฟ้ าส่ วนภูมิกาคได้มีมติเห็นชอบให้เลื่อนวัน SCOD
ออกไปอีกเป็ นระยะเวลา 6 เดือนนับแต่วนั ที่ครบกําหนดในสัญญาโดยมีกาํ หนดวัน SCOD ใหม่เป็ นวันที่ 16 เมษายน
2561 เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่าบริ ษทั มีความพร้อม 4 ด้านครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาว่าจ้างก่อสร้างโรงงานผลิตไฟฟ้ า ซื้ อ ขาย พร้อมติดตั้งเครื่ องจักรระบบผลิตไฟฟ้ า หรื อ
บันทึกข้อตกลง (MOU) ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 โดยมีระยะเวลาก่อสร้างและติดตั้งเครื่ องจักร 12 เดือน หลังจาก
ส่ งมอบพื้นที่ก่อสร้างให้ผวู้ า่ จ้างโดยมีวนั สิ้ นสุ ดสัญญา 30 พฤษภาคม 2561
ปัจจุบนั การก่อสร้างมีความก้าวหน้า ภาพรวมโดยสรุ ปมากกว่า 78.70 % ประกอบด้วย
1. งานออกแบบผลดําเนินการที่ทาํ ได้สะสมถึงธันวาคม 2560
คิดเป็ น 99.80 %
2. งานซื้ อและสร้างเครื่ องจักรและอุปกรณ์ถึงธันวาคม 2560
คิดเป็ น 92 %
3. งานก่อสร้างที่เกิดขึ้น ณ หน่วยก่อสร้างถึงธันวาคม 2560
คิดเป็ น 60.31 %
ภาพถ่ ายงานก่อสร้ างอาคาร ฐานรากเครื่องจักร และงานติดตั้งเครื่องจักรทั้งโครงการ

รับรองความถูกต้อง : _________________________
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โครงการก่ อสร้ างโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาด 9.9 เมกะวัตต์ จ. สระแก้ว

งานก่อสร้างอาคารสํานักงาน

งานก่อสร้างอาคารฐานรากเครื่ องจักร และเครื่ องจักร Water treatment plant

งานก่อสร้างฐานรากเครื่ องจักรและติดตั้งเครื่ องจักร Boiler

งานก่อสร้างและติดตั้งเครื่ องจักร ระบบลําเลียงเชื้อเพลิง (Fuel handling system)

รับรองความถูกต้อง : _________________________
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งานก่อสร้างอาคารและฐานรากเครื่ องจักร TG

งานก่อสร้างฐานรากหม้อแปลงและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้ า
(Export and Service Transformer)

งานก่อสร้างอาคารเก็บเชื้อเพลิง

งานระบบท่อเชื่อมต่อระหว่าง Unit (Interconnecting pipe)

รับรองความถูกต้อง : _________________________

งานก่อสร้างและติดตั้งอุปกรณ์ Cooling Tower

งานติดตั้งระบบไฟฟ้ าในโรงงาน งานติดตั้ง
Medium and Low voltage switch gear

งานติดตั้งระบบดับเพลิง (Fire Protection and Detection System)

งานระบบลม (Compressed Air System)
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งานติดตั้ง ESP และ Turbine

โดยผลงานบางส่ วนล่าช้าสะสมหลัก ๆ เกิดจากมีฝนตกทําให้งานก่อสร้างต้องหยุดเป็ นระยะ ๆ ทั้งนี้ เมื่อรวม
3 ส่ วนเข้าด้วยกัน ผลรวมของโครงการอยูท่ ี่ 78.70% โดยคาดว่าจะก่อสร้างเสร็ จภายใน มีนาคม 2561 และจะสามารถ
เริ่ มขายไฟฟ้ าได้ภายใน เมษายน 2561 โดยจะมี อตั รารับซื้ อไฟฟ้ า 4.54 บาท/หน่ วย ใน 8 ปี แรก หลังจากนั้น ราคา
4.24 บาท/หน่วย
อัตราการรับซื้ อไฟฟ้ าจาก กฟภ
โดยองค์ประกอบของรายได้ตามสัญญาที่กล่าวถึงข้างต้นสามารถแบ่งเป็ น 3 องค์ประกอบ และมีการกําหนด
สมการตามที่กาํ หนดในสัญญาซื้ อขายไฟฟ้ า (PPA) มีรายละเอียด ดังนี้
1. อัตรารั บ ซื้ อ ไฟฟ้ าส่ วนคงที่ (FiT Fixed: FiTF) เป็ นอัตราที่ คิดจากต้น ทุ น การก่ อสร้ างโรงไฟฟ้ าและค่า
ดําเนินการและบํารุ งรักษา (O&M) ตลอดอายุการใช้งาน โดยกําหนดให้คงที่ตลอดอายุการสนับสนุนโครงการ
2. อัตรารับซื้ อไฟฟ้ าส่ วนแปรผัน (FiT Variables: FitV) เป็ นอัตราที่คิดจากต้นทุนของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต
พลังงานไฟฟ้ า ซึ่ งมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นไปตามเวลา โดยอัตรานี้จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตามอัตราเงินเฟ้ อขั้น
พื้นฐาน(Core Inflation) สําหรับประเภทเชื้อเพลิงชีวมวลเท่านั้น
3. อัตรารับซื้ อไฟฟ้ าในรู ปแบบพิเศษ (FiT Premium) เป็ นอัตรารับซื้ อไฟฟ้ าเพิ่มเติมจากอัตรา FiT ปกติ โดย
อัตราจะแตกต่างกันไปตามประเภทของเทคโนโลยี (เชื้อเพลิงหมุนเวียน) และโครงการที่อยูใ่ นพื้นที่พิเศษ เช่น จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ อัตราการรับซื้ อไฟฟ้ ารู ปแบบพิเศษนี้ ได้รับการสนับสนุ นเป็ นระยะเวลา 8 ปี นับจากวันที่ จาํ หน่ าย
ไฟฟ้ าเข้าระบบเชิงพาณิ ชย์แล้ว
อัตราการรับซื้ อไฟฟ้ ารวม =
FiTF + FiTV + FiTPremium (เฉพาะ 8 ปี แรกของการขายไฟฟ้ า)

รับรองความถูกต้อง : _________________________
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อัตรารับซื้อไฟฟ้าในรู ปแบบ FiT ทีป่ ระกาศใช้ ในปี 2558: สํ าหรับโครงการ VSPP กลุ่มพลังงานชีวมวล
กําลังการผลิต (MW)
FiT (บาท/หน่วย)
ระยะเวลาสนับสนุน FiT Premium (บาท/หน่วย)
กําลังการผลิตติดตั้ง > 3 MW

FiTF
2.39

FiTV.2560
1.85

FiT(ก)
4.24

(ปี )
20(ข)

(8 ปี แรก)
0.30

หมายเหตุ: (ก) อัตรา FiT สําหรับโครงการที่จาํ หน่ายไฟฟ้ าเข้าระบบภายในปี 2560 หลังจากนั้น อัตรา FiTV จะเพิม่ ขึ้นต่อเนื่องตามอัตราเงินเฟ้ อขั้น
พื้นฐาน (Core Inflation) สําหรับเชื้อเพลิงชีวมวลเท่านั้น
(ข) โครงการมีอายุสญ
ั ญาการรับซื้ อไฟฟ้ าในแบบ FiT กําหนดไว้ 20 ปี (GP2 ถูกลดทอนระยะเวลาสนับสนุนโครงการเหลือ 15 ปี 4 เดือน)
ที่มา: ประกาศคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานเรื่ องการรับซื้อไฟฟ้ าจากพลังงานหมุนเวียนในช่วงเปลี่ยนผ่านจากแบบ Adder เป็ น FiT

2.1.2.3 ธุรกิจจําหน่ ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์ ฟาร์ ม) - ในปี 2559 บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั คือ
บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น เพาเวอร์ จํากัด ได้เข้าลงทุนซื้ อหุ น้ เพิ่มทุนใน บจก.บลูโซลาร์ฟาร์ ม 3 ในสัดส่ วนร้อยละ 49 คิด
เป็ นจํานวนหุ ้น 588,000 หุ ้น โดยมีทุนจดทะเบียน 120,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุ ้นสามัญ 1,200,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ
100 บาท เพื่อดําเนิ นโครงการผลิตกระแสไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิ ตย์ “โซลาร์ ฟาร์ ม” โครงการนี้ มี PPA แล้ว
เลขที่ PVF2-PEA-051/855 เมื่ อ 31 ส.ค. 59 โดย บริ ษ ัท บลู โ ซลาร์ ฟ าร์ ม 3 จํากัด ได้รั บ แต่ งตั้งเป็ นผูส้ นั บ สนุ น
โครงการจากสหกรณ์ การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. สมุ ทรสาคร จํากัด เข้าทําสัญญาซื้ อขายไฟฟ้ ากับการ
ไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคในปริ มาณรับซื้ อพลังงานไฟฟ้ าสู งสุ ด 5.0 เมกะวัตต์ มีระยะเวลา 25 ปี นับจากวันกําหนดจ่ายไฟฟ้ า
เข้าระบบเชิ งพาณิ ชย์ (SCOD) คื อวัน ที่ 30 ธัน วาคม 2559 ปั จ จุ บ ัน ได้รับ อนุ ญ าตให้ป ระกอบกิ จการโรงงานจาก
อุตสาหกรรมจังหวัด แล้วเมื่ อ 13 ต.ค. 59 ตามหนังสื อที่ สค.0033(3)/11695 และได้จาํ หน่ ายไฟฟ้ าเข้าสู่ ระบบเชิ ง
พาณิ ชย์ให้แก่การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคแล้ว เมื่อ 28 ธ.ค.59 โดยก่อนรับรู้รายได้ ได้ผา่ นการตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้ า และ
สามารถรับรู้รายได้จากการจําหน่ายไฟฟ้ าเชิงพาณิ ชย์ต้ งั แต่วนั ที่ 9 ม.ค. 2560
เมื่ อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ได้รับอนุ มตั ิวงเงินสิ นเชื่ อ เพื่อสนับสนุ นโครงการเป็ นจํานวน 200 ล้านบาท
ระยะเวลาการกู้ 11 เดือน จาก ธนาคากรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) และได้ทาํ สัญญาเงินกูแ้ ล้วเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560
อัตราการรับซื้ อไฟฟ้ าจาก กฟภ. (พลังงานแสงอาทิตย์)
อัตรารับซื้ อไฟฟ้ าในรู ปแบบ FiT ที่ประกาศใช้ในปี 2558 : สําหรับโครงการ VSPP กลุ่มพลังงานธรรมชาติ
FiT Premium (บาท/หน่วย)
ระยะเวลาสนับสนุน
FiT
สําหรับโครงการในพื้นที่
กําลังผลิต (MW)
(ปี )
(บาท/หน่วย)
จังหวัดชายแดนภาคใต้*
(ตลอดอายุโครงการ)
บนหลังคา กําลังผลิตติดตั้ง 0-10 kWp
6.85
25 ปี
0.50
บนหลังคา กําลังผลิตติดตั้ง >10-250 kWp
6.40
25 ปี
0.50
บนหลังคา กําลังผลิตติดตั้ง >250-1,000 kWp
6.01
25 ปี
0.50
บนพื้นดิน ทุกขนาด
5.66
25 ปี
0.50
หมายเหตุ: *โครงการในพื้นที่จงั หวัดยะลา ปั ตตานี นราธิวาส และ 4 อําเภอในจังหวัดสงขลา ได้แก่ อ.จะนะ อ.เทพา อ.สะบ้าย้อย และ อ.นาทวี
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การคํานวณค่าไฟฟ้ าของปริ มาณพลังงานไฟฟ้ าส่ วนที่เกิน (Capacity Factor CCF)
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค ได้มีการรับซื้ อไฟฟ้ าโครงการผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน
สําหรับหน่ วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร อัตรา Feed-in Tariff (FiT) ตามระเบียบคณะกรรมการกํากับ
กิจการพลังงานกําหนดให้การไฟฟ้ าฝ่ ายจําหน่ายรับซื้ อไฟฟ้ าเข้าระบบสําหรับปริ มาณพลังงานไฟฟ้ าในส่ วนที่ไม่เกิน
Capacity Factor (CF) จะได้รั บ อัต รารั บ ซื้ อ ไฟฟ้ าในอัต รา FiT ตามประกาศรั บ ซื้ อ ไฟฟ้ าที่ ได้รั บ ตามแต่ ล ะกรณี
สําหรับปริ มาณพลังงานไฟฟ้ าในส่ วนที่เกิน CF จะได้รับอัตรารับซื้ อไฟฟ้ าเท่ากับอัตราค่าไฟฟ้ าขายส่ งเฉลี่ย ณ ระดับ
แรงดัน 11-33 กิ โลโวลต์ (อัตราขายส่ งเฉลี่ยในระยะเวลา 12 เดื อน) ที่ การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย (กฟผ.)
ขายให้การไฟฟ้ าฝ่ ายจําหน่าย รวมกับค่าไฟฟ้ าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้ าอัตโนมัติขายส่ งเฉลี่ย (FiT ขายส่ งเฉลี่ย
ในระยะเวลา 12 เดือน) ทั้งนี้ อัตรารับซื้ อไฟฟ้ าดังกล่าวจะต้องไม่เกินอัตรารับซื้ อไฟฟ้ า FiT ตามประกาศรับซื้ อไฟฟ้ า
ที่ได้รับตามแต่ละกรณี
กรณี ที่ผผู้ ลิตไฟฟ้ ามีประมาณพลังงานไฟฟ้ าสะสมเกิน CF ที่กาํ หนดก่อนครบ 1 ปี (เดือนมกราคม-ธันวาคม)
สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (สํานักงาน กกพ.) ได้กาํ หนดแนวทางการดําเนินงานโดยให้การไฟฟ้ า
ส่ วนภูมิภาค บันทึ กปริ มาณพลังงานไฟฟ้ าในส่ วนที่ เกิน CF ของผูผ้ ลิตไฟฟ้ าแต่ละโครงการไว้ และจ่ายให้ผูผ้ ลิต
ไฟฟ้ าในเดื อนมกราคาของปี ถัดไปภายหลังจากที่ กฟผ. ได้มีการคํานวณอัตราขายส่ งเฉลี่ยและ Ft ขายส่ งเฉลี่ยใน
ระยะเวลา 12 เดือนที่ผ่านมาแล้ว (เดือนมกราคม-ธันวาคม) และแจ้งให้การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคทราบ เพื่อคํานวณค่า
ไฟฟ้ าของปริ มาณพลังงานไฟฟ้ าในส่ วนที่เกิน CF และจ่ายให้ผผู้ ลิตไฟฟ้ าต่อไป
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคจะชําระเงินค่าซื้ อไฟฟ้ าประจําเดือนของปริ มาณพลังงานไฟฟ้ าในส่ วนที่ไม่เกิน CF ใน
อัตรารับซื้ อไฟฟ้ า FiT สําหรับปริ มาณพลังงานไฟฟ้ าในส่ วนที่เกิน CF การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคจะดําเนิ นการบันทึ ก
และแจ้งปริ มาณพลังงานไฟฟ้ าในส่ วนที่เกิน CF ดังกล่าว ให้ผผู้ ลิตไฟฟ้ าทราบในหนังสื อแจ้งการคํานวณค่าไฟฟ้ าใน
ส่ วนที่ เกิน CF ประจําเดื อนและจะดําเนิ นการนําส่ ง ใบแจ้งรับเงินค่าซื้ อไฟฟ้ าในส่ วนที่ เกิน CF ให้ภายหลังจากที่
กฟผ. แจ้งอัตราขายส่ งเฉลี่ยและ FiT ขายส่ งเฉลี่ยในระยะเวลา 12 เดือนที่ผา่ นมาแล้ว (เดือนมกราคม-ธันวาคม) ให้
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาครับทราบ
ภาพถ่ ายบริษัท บลู โซลาร์ ฟาร์ ม 3 จํากัด
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ภาพถ่ายจากโครงการไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์

2.1.2.4 โครงการพลังงานทดแทนจากเชื้อเพลิงขยะ - บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั คือ บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น จํากัดได้เข้า
ร่ วมลงทุนกับบริ ษทั แซดดับบลิว เพาเวอร์ คือ บริ ษทั เวสท์ แมนเนจเม้นท์ 1 จํากัด เพื่อประกอบธุ รกิจคัดแยกและ
จัดการขยะเพื่อเป็ นเชื้อเพลิงจําหน่ายให้กบั โรงไฟฟ้ า รวมทั้งการลงทุนในบริ ษทั ประกอบธุ รกิจผลิตพลังงานไฟฟ้ า
จากเชื้อเพลิงขยะ โดยการเข้าลงทุนดังกล่าวผ่านการอนุมตั ิจากที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
ซึ่ งปัจจุบนั โครงการอยูร่ ะหว่างการรอกฎกระทรวง เนื่องจากเดิมโครงการดําเนิ นการภายใต้ พรบ. การให้เอกชนร่ วม
ลงทุ นในกิ จการของรั ฐ และต่อมา นโยบายของภาครั ฐเปลี่ ยน ให้ดาํ เนิ นการโครงการภายใต้ พ.ร.บ.รั กษาความ
สะอาด และความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยของบ้านเมือง ฉบับที 2 พ.ศ.2560 ทําให้กระบวนการในการได้มาซึ งสัญญา
กําจัดขยะ ต้อง เริ่ มใหม่ให้เป็ นไปตาม พ.ร.บ. ที่มีผลบังคับใช้เมื่อต้นปี 2560 โดยบริ ษทั อยูร่ ะหว่างการรอขั้นตอน
และกระบวนการทั้งหมดว่า จะเริ่ มขั้นตอนใด ซึ งจําเป็ นต้องรอกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด
และความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 ซึ งจะดําเนินการแก้ไขตามพระราชบัญญัติขา้ งต้นนี้ ประกาศ
ออกมาให้แน่ ชดั เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และต่อมาได้มีประกาศจากคณะกรรมการกํากับกิจการ
พลังงาน เรื่ องการจัดหาไฟฟ้ าโครงการผลิตไฟฟ้ าจากขยะชุ มชนในรู ปแบบ Feed-in Tariff (FiT) (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2560 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 โดยมีกรอบระยะเวลาการดําเนินงาน ดังนี้
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ขั้นตอนที่
กําหนดระยะเวลา
กิจกรรม
1.
15 - 24 พฤศจิกายน 2560
การไฟฟ้ าฝ่ ายจําหน่ายเปิ ดรับตรวจสอบจุดเชื่อมโยงโครงข่ายระบบไฟฟ้ า
2.
28 พฤศจิกายน 2560
การซักซ้อมความเข้าใจในการยืน่ คําร้องและข้อเสนอขอขายไฟฟ้ า
3.
1 ธันวาคม 2560 - 30 มีนาคม 2561
การยืน่ คําร้องและข้อเสนอขอขายไฟฟ้ า โดยผูร้ ่ วมลงทุนโครงการ
4.
ภายใน 30 เมษายน 2561
ประกาศรายชื่อผูท้ ี่ผา่ นการพิจารณาตามความพร้อม
5.
ภายในวันที่ 3 กันยายน 2561
ลงนามในสัญญาซื้ อขายไฟฟ้ า
โดยเจ้าของโครงการคือ องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริ หารส่ วนตําบล กรุ งเทพมหานครเมืองพัทยา และ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น ซึ่ งได้รับการพิจารณาให้เป็ นเจ้าของโครงการตามประกาศนี้
ผูร้ ่ วมลงทุนโครงการคือ นิ ติบุคคลประเภทบริ ษทั จํากัด หรื อ บริ ษทั มหาชนจํากัด ซึ่ งได้รับความเห็นชอบให้ร่วมลงทุนใน
กิจการของรัฐ หรื อ ตามกฎหมายอื่นที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
“ ทั้งนี้ พืน้ ที่โครงการของบริ ษัทที่จะลงทุนไม่ ได้ อยู่ในที่ต้ังที่มีความพร้ อมและสามารถดําเนินโครงการในระยะนี้ได้ แต่
พื้นที่ข องบริ ษัทอยู่ในที่ต้ังที่มีศักยภาพและอยู่ระหว่ างการพิจารณาโครงการซึ่ งกําลังอยู่ในกระบวนการจัด หาจุ ดเชื่ อมโยง
โครงข่ ายระบบไฟฟ้า ในระยะต่ อไป ” และรอหนังสื อจากทางคณะกรรมการกิจการพลังงาน หรื อ กรมส่ งเสริ มการปกครอง
ท้องถิ่นต่อไป
อย่างไรก็ตาม พื้นที่ต้ งั โครงการของบริ ษทั ที่ใช้ดาํ เนินการโครงการผลิตไฟฟ้ าจากเชื้อเพลิงขยะได้ มีการเตรี ยมความพร้อม
เป็ นการล่วงหน้า และผ่านการทําประชาคมในพื้นที่แล้ว หากคณะกรรมการกิจการพลังงานประเทศเปิ ดรับตรวจสอบจุดเชื่อม
โยงโครงข่ายไฟฟ้ า บริ ษทั ก็จะสามารถยืน่ คําร้องได้ทนั ที ในขณะเดียวกันเจ้าของโครงการตามที่กล่าวข้างต้น อยูใ่ นระหว่างการ
ปรับปรุ งรายละเอียดขอบเขตงาน (TOR) โครงการบริ หารจัดการและการกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนลงทุนโดยเอกชนอยู่ หากแล้ว
เสร็ จและประกาศประมูลเมื่อใดบริ ษทั ก็จะสามารถยืน่ ข้อเสนอได้ตามประกาศทันทีเช่นกัน
2.1.2.5 โครงการลงทุนใน บริษัท รักษ์ บ้านเรา จํากัด (ธุรกิจคัดแยกขยะและผลิตไฟฟ้าจากขยะ)
บริ ษทั ย่อย ของบริ ษทั คือ บจก.ชัยวัฒนา กรี น ได้เข้าร่ วมลงทุนกับ บริ ษทั รักษ์บา้ นเรา จํากัด เพื่อดําเนินธุรกิจคัดแยก
ขยะ และผลิตไฟฟ้ าจากขยะ ตั้งอยูใ่ นตําบลท่าโขลง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ปั จจุบนั ประกอบการอยูบ่ นพื้นที่ 42 ไร่
ปั จจุบนั มีทุนจดทะเบียน 176 ล้านบาท ประกอบธุ รกิจคัดแยกขยะแบบบูรณาการ และผลิตกระแสไฟฟ้ าจากขยะตั้งแต่ปี 2552
โดยได้ทาํ สัญญาดําเนินการกับ เทศบาลเมืองท่าโขลง คัดแยกขยะ 3 ประเภท คือ ถุงพลาสติก แก้วโลหะ และประเภทเศษอาหาร
ซึ่ งจะนําไปหมักตามกระบวนการให้เกิดแก๊สมีเทนที่ผลิตได้ ส่ งไปยังเครื่ องผลิตกระแสไฟฟ้ าที่ผลิตได้วนั ละ 1 เมกะวัตต์ ขายให้
ภาคเอกชน ภายในเขตอุตสาหกรรมนวนคร ปั จจุบนั เทศบาลเมืองท่าโขลง มีขยะที่ตอ้ งจัดเก็บและส่ งให้โรงคัดแยกขยะวันละ
ประมาณ 150 ตัน โดยบริ ษทั รักษ์บา้ นเรา จํากัด ก็สามารถคัดแยกได้วนั ละ 150 ตัน เช่นกัน
ในช่วงปลายปี 2560 มีการลงทุนปรับปรุ งระบบในการคัดแยกขยะเพิ่มอีกหนึ่ งไลน์ และจัดซื้ ออุปกรณ์ในการคัดแยก
ขยะทดแทนอุปกรณ์ชุดเก่า ในมูลค่าการลงทุนประมาณ 10 ล้านบาท และปรับปรุ งบ่อหมักขยะเพื่อให้เกิดแก๊สมีเทน จํานวน 6
บ่ อ ในวงเงิ น ประมาณ 2 ล้านบาท ซึ่ งดํา เนิ น การเรี ย บร้ อ ยแล้ว ทํา ให้ บ ริ ษ ัท ฯ มี ค วามสามารถในการสร้ างรายได้ และ
ความสามารถในการกําไรเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ได้มีการตัดจ่ายทรัพย์สินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ออกไปเป็ นค่าใช้จ่ายในปี
2560 ทําให้กาํ ไรในปี 2560 ลดลงกว่าปี 2559 แต่เป็ นการลดภาระค่าใช้จ่ายในปี ต่อ ๆ ไป
โดยกลยุทธ์และเป้ าหมายของบริ ษทั ในการลงทุนในธุ รกิจกลุ่มพลังงานทดแทนของบริ ษทั บริ ษทั คาดการณ์ ว่าการเข้าสู่ ธุรกิ จ
พลังงานเป็ นการลงทุนในกลุ่มธุรกิจพลังงานที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมัน่ คงซึ่ งจะเป็ นการสร้างราย ได้ที่มีเสถียรภาพแบบต่อเนื่อง
ให้กบั บริ ษทั และช่วยกระจายความเสี่ ยงจากธุรกิจอุตสาหกรรมฟอกหนังซึ่งเป็ นธุรกิจหลักในปั จจุบนั ที่มุ่งเน้นการผลิตผลิตภัณฑ์เบาะหนัง
และชิ้ นส่ วนหนังสาหรั บรถยนต์ ทําให้สามารถสร้ างมูลค่าเพิ่มและผลตอบแทนให้แก่ บริ ษทั ในระยะยาวได้ และถื อได้ว่าการลงทุ น
ดังกล่าวจะสามารถสร้างผลการดําเนินงานที่ดี ทําให้รายได้ กําไร และสร้างกระแสเงินสดรับที่แน่นอนให้กบั บริ ษทั ได้ในอนาคต
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2.2 การตลาดและภาวะการณ์ แข่ งขัน
ก) นโยบายและลักษณะการตลาดของผลิตภัณฑ์ และบริการทีส่ ํ าคัญ
ธุรกิจหลักของบริ ษทั ประกอบด้วย 2 กุล่มธุรกิจคือ กลุ่มผลิตภัณฑ์หนังและกลุ่มพลังงาน
กลุ่มผลิตภัณฑ์หนังมี 4 สายผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั มีกลยุทธ์ในการแข่งขันที่สาํ คัญ คือ เน้นความมีคุณภาพของสิ นค้า ด้วยราคาที่
เหมาะสม การส่ งมอบสิ นค้าตรงเวลา และมี การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของตลาด รวมถึงการรับประกัน
สิ นค้าตามระยะเวลาที่กาํ หนด โดยกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายของผลิตภัณฑ์หนังสัตว์ฟอก คือกลุ่มอุตสาหกรรมปลายนํ้า ที่นาํ สิ นค้า
จากบริ ษ ัท ไปเป็ น Manufactured materials and Parts, ผลิ ต ภัณ ฑ์ เฟอร์ นิ เจอร์ ห นั ง ได้แ ก่ กลุ่ ม ผูน้ ําเข้าโดยตรง และผูผ้ ลิ ต
เฟอร์ นิเจอร์ , ผลิตภัณฑ์เบาะหนังและชิ้นส่ วนหนังสําหรับรถ ได้แก่ ผูผ้ ลิตอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ และผลิตภัณฑ์ของเล่นสัตว์
เลี้ยง ได้แก่ กลุ่มผูน้ าํ เข้าโดยตรงจากบริ ษทั Chain Store และ Super Store เป็ นต้น ทั้งนี้ ในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา บริ ษทั ฯ ไม่มีการ
พึ่งพิงลูกค้ารายใดเกิน 30% ของรายได้รวม ลักษณะของความสัมพันธ์กบั ลูกค้าส่ วนใหญ่จะเป็ นไปในลักษณะที่ มีการติดต่อ
ค้าขายกันมานาน เชื่อมัน่ ในตัวบริ ษทั และตัวผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั และเป็ นลูกค้าที่มีฐานะการเงินที่ดี โดยมีช่องทางการจําหน่าย
ทั้ง โดยตรงกับ ผู้ผ ลิ ต และตัว แทนขาย (Agency) หรื อ คนกลาง (Middle man) โดยมี สั ด ส่ ว นการจํา หน่ า ยในประเทศกับ
ต่างประเทศประมาณ 70 : 30 โดยส่ งออกไปยังกลุ่มประเทศต่างๆ ดังต่อไปนี้.ผลิตภัณฑ์หนังสัตว์ฟอกและ
สหรัฐอเมริ กา ออสเตรเลีย และประเทศในแถบเอเชีย
ผลิตภัณฑ์เฟอร์ นิเจอร์หนัง
สหรัฐอเมริ กา อังกฤษ และญี่ปุ่น
ผลิตภัณฑ์เบาะหนังและ
ไทย มาเลเซี ย อินโดนีเซี ย ฟิ ลิปปิ นส์ และอินเดีย
ชิ้นส่ วนหนังสําหรับรถยนต์
สัดส่ วนการจําหน่ายต่างประเทศกับในประเทศของผลิตภัณฑ์ของเล่นสัตว์เลี้ยงประมาณ 90 : 10โดยส่ งไปยังกลุ่มประเทศต่าง ๆ
ดังนี้ ผลิตภัณฑ์ของเล่นสัตว์เลี้ยง
สหรัฐอเมริ กา, แคนาดา, กลุ่มสหภาพยุโรป, ญี่ปุ่น, สิ งคโปร์ และพม่า
สําหรับกลุ่มธุรกิจพลังงานมี 2 ผลิตภัณฑ์ คือ ส่ งออกชิ้นไม้สับ ผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้ าจากพลังงานทดแทน
ซึ่ งการผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้ าจากพลังงานทดแทนเป็ นการขายไฟฟ้ าให้แก่การไฟฟ้ าเท่านั้น ส่ วนการส่ งออกชิ้นไม้สับ
ในปี 2559 มีการส่ งออก 100% ไปยังกลุ่มประเทศญี่ปุ่นและจีน
การจําหน่ ายและช่ องทางการจําหน่ าย
บริ ษทั จําหน่ายสิ นค้าให้แก่ลกู ค้าโดยผ่านพนักงานขายของบริ ษทั เป็ นหลัก
ยกเว้นในส่ วนของผลิตภัณฑ์เบาะหนัง
รถยนต์ที่มีการขายผ่านตัวแทนขายประมาณร้อยละ 90 ส่ วนที่เหลือเป็ นการขายผ่านทางพนักงานขายของบริ ษทั ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์
ของบริ ษทั จะมีพนักงานขายและฝ่ ายการตลาดของแต่ละผลิตภัณฑ์เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและสามารถเข้าถึงความต้องการของ
กลุ่มลูกค้าได้เป็ นอย่างดี โดยสิ นค้าของบริ ษทั มีท้ งั ที่ขายในประเทศและส่ งออกต่างประเทศ ทั้งในแถบประเทศ เอเชีย และยุโรป
โดยสิ นค้าของบริ ษทั ทั้ง 4 ประเภท มีช่องทางการจําหน่ายและกลุ่มลูกค้าที่แตกต่างกันตามประเภทสิ นค้า
1. กลุ่มลูกค้ าหลักผลิตภัณฑ์ หนังสั ตว์ ฟอก ได้แก่ บริ ษทั ผูผ้ ลิต ผลิตภัณฑ์เครื่ องหนัง เช่น เสื้ อ รองเท้า เฟอร์นิเจอร์ ทั้งในและ
ต่างประเทศ โดยมีสัดส่ วนการส่ งออกประมาณร้อยละ 20
2. กลุ่มลูกค้ าหลักผลิตภัณฑ์ ของเล่นสั ตว์ เลีย้ ง ได้แก่ บริ ษทั ผูน้ าํ เข้าจากต่างประเทศ และผูค้ า้ ส่ งในประเทศเป็ นผูร้ ับการจําหน่าย
ไปยังลูกค้าปลีก โดยเราไม่ตอ้ งรับผิดชอบเรื่ องการขายแบบกระจายลูกค้าปลีก อีกทั้งไม่ตอ้ งสร้างทีมการตลาดค้าปลีกเอง และ
ไม่ตอ้ งแบกภาระรับผิดชอบเรื่ องการเก็บรักษาสิ นค้า โดยสิ นค้าประเภทนี้ บริ ษทั จะส่ งออกเป็ นหลัก โดยกลุ่มลูกค้าที่สาํ คัญ
ได้แก่ ประเทศในแถบอเมริ กา, ยุโรป และ ญี่ปุ่น โดยเป็ นการจําหน่ายให้กบั ลูกค้าต่างประเทศเกือบทั้งหมดประมาณร้อยละ 90
3. กลุ่มลูกค้ าหลักผลิตภัณฑ์ เฟอร์ นิเจอร์ หนัง ได้แก่ บริ ษทั ผูน้ าํ เข้าเฟอร์ นิเจอร์ ของต่างประเทศ โดยมีสัดส่ วนส่ งออกประมาณ
ร้อยละ 4
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4. กลุ่มลูกค้ าหลักผลิตภัณฑ์ เบาะหนังและชิ้นส่ วนหนังสํ าหรับรถยนต์ ได้แก่ บริ ษทั ผูผ้ ลิตเบาะหนังรถยนต์ (First Tier)
ให้กบั บริ ษทั ผูผ้ ลิตรถยนต์ต่างๆ ทั้งของญี่ปุ่น สหรัฐอเมริ กา เช่น โตโยต้า มิตซูบิชิ ซูซูกิ อีซูซุ จีเอ็ม เป็ นต้น และ
บริ ษทั ผูผ้ ลิตรถยนต์โดยตรง เช่น ฮอนด้า ซึ่ งมีการกระจายฐานการผลิตไปยังประเทศต่างๆ โดยมีสัดส่ วนการส่ งออก
ประมาณร้อยละ 7 และยีห่ อ้ รถยนต์หลักที่บริ ษทั ผลิตสิ นค้าให้ท้ งั ทางตรงและทางอ้อม ได้แก่ โตโยต้า ฮอนด้า และอิซูซุ ซึ่ ง
คิดเป็ นยอดรวมมากกว่าร้อยละ 90 ของยอดผลิตเบาะหนังรถยนต์รวม
สภาพการแข่ งขันโดยรวมภายในอุตสาหกรรม
แนวโน้ มและภาวะอุตสาหกรรม
เนื่ องจากในปั จจุบนั สิ นค้าของบริ ษทั แบ่งเป็ น 2 กลุ่มธุ รกิจ ซึ่ งภายใต้แต่ละธุ รกิจจะมีผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันไป ซึ่ ง
แต่ ล ะผลิ ตภัณ ฑ์ มี ค วามแตกต่ างในตัวสิ น ค้าค่อ นข้างสู ง และสามารถแบ่ งสั ดส่ วนของรายได้ตามประเภทสิ น ค้าได้เป็ น 5
ผลิตภัณฑ์ ซึ่ งจะเห็นได้วา่ ในปี 2560 รายได้ของบริ ษทั ที่มาจากสิ นค้าแต่ละผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์หนังสัตว์ฟอก ผลิตภัณฑ์
ของเล่นสั ตว์เลี้ ยง ผลิ ตภัณ ฑ์เฟอร์ นิเจอร์ ห นัง และผลิ ตภัณ ฑ์เบาะหนังและชิ้ นส่ วนหนังสําหรั บรถยนต์ และกลุ่มพลังงาน
(ส่ งออกชิ้ น ไม้สั บ ) มี สั ด ส่ ว นต่ อ รายได้คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 11, 5, 3, 77 และ 4 ของรายได้จ ากการขายและบริ ก ารของบริ ษ ัท
ตามลําดับ ซึ่ งสิ นค้าที่สร้างรายได้ให้กบั บริ ษทั ทั้ง 5 ผลิตภัณฑ์ อยูใ่ นอุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้นในการวิเคราะห์แนวโน้ม
และภาวะอุตสาหกรรมจึงมีความจําเป็ นต้องแยกการวิเคราะห์ออกเป็ น 5 อุตสาหกรรม ได้แก่
1. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ หนังสั ตว์ ฟอก
เนื่ องจากหนังสัตว์ฟอกถือเป็ นวัตถุดิบสําคัญที่นาํ ไปใช้ผลิตสิ นค้าเครื่ องหนังต่างๆ เช่น เข็มขัดรองเท้า กระเป๋ า ทํา
ให้อุตสาหกรรมหนังสัตว์ฟอกมีความสัมพันธ์กบั อุตสาหกรรมเครื่ องหนังเป็ นอย่างมาก ซึ่ งในอดีตที่ผา่ นมาอุตสาหกรรมเครื่ อง
หนังนับได้วา่ เป็ นอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญกับประเทศไทย แต่ในปั จจุบนั อุตสาหกรรมการส่ งออกหนังและเครื่ องหนังของ
ไทยต้องเผชิ ญ การแข่งขันที่ รุนแรงในตลาดโลก โดยเฉพาะผูผ้ ลิ ตจากประเทศจี นซึ่ งมี ตน้ ทุ นการผลิ ตที่ ต่าํ กว่า ประกอบกับ
ผูผ้ ลิตในประเทศประสบปั ญหา ในการผลิตหนังสัตว์ฟอกได้แก่ปริ มาณวัตถุดิบในประเทศไม่เพียงพอทําให้ตอ้ งมีการนําเข้าจาก
ต่างประเทศ คุณภาพไม่สมํ่าเสมอและตํ่ากว่ามาตรฐานที่ต่างประเทศต้องการ ทําให้ปริ มาณการส่ งออกหนังและเครื่ องหนังของ
ไทยชะลอตั ว ลง โดยปกติ ท ั่ ว ไปห นั ง สั ต ว์ ที่ ใช้ ใ น อุ ต สาห กรรมห นั ง และเครื่ องห นั ง จํ า แน กตามลั ก ษณ ะได้
4 ชนิด ดังนี้
(1). หนังสด (Fresh Hides and Skins) หมายถึง หนังสัตว์ชาํ แหละ
(2). หนังดิบ (Raw Hides and Skins) หมายถึง หนังสัตว์ที่ได้จากโรงงานฆ่าสัตว์ หรื อหนังสดที่ยงั ไม่ได้ผ่าน
กรรมวิธีการฟอกหนังแต่จะผ่านกรรมวิธีการเก็บรักษาในลักษณะต่างๆ คือ หนังแช่น้ าํ เกลือ (Brine Cure)
หนังหมักเกลื อ (Wet Salted Hide) หนังตากแห้ง (Dried Hides) หนังอาบนํ้ายา (Arsenicated Hide) และ
หนังหมักเกลือตากแห้ง (Dry Salted Hide)
(3). หนังฟอกกึ่ งสําเร็ จรู ป (Wet Blue)หมายถึ ง หนังที่ ยงั ฟอกไม่ เสร็ จสมบูรณ์ ยงั ขาดกรรมวิธีการผลิ ตอี ก
1 ช่วง ซึ่ งขึ้นอยูก่ บั กรรมวิธีของแต่ละโรงงานเพื่อผลิตเป็ นหนังฟอกสําเร็ จรู ปต่อไป
(4). หนั ง ฟอกสํ า เร็ จ รู ป (Leather) หมายถึ ง หนั ง ดิ บ ที่ นํ า ไปแช่ ใ นนํ้ าเปลื อ กไม้ หรื อนํ้ ายา เคมี เพื่ อ
เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติภายในของหนังสัตว์ให้ปราศจากการเน่ าเปื่ อยและสามารถนํามาดัดแปลง เช่น
การย้อมสี อัดลาย เพื่อเป็ นผลิตภัณฑ์หนังต่างๆ ต่อไป
รับรองความถูกต้อง : _________________________
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ในอดีตที่ผา่ นมา ตลาดส่ งออกที่สาํ คัญของผูผ้ ลิตได้แก่ สหรัฐอเมริ กา ยุโรป ญี่ปุ่น ตะวันออกกลาง จีนและอินโด
จีนทั้งนี้อุตสาหกรรมฟอกหนังเป็ นอุตสาหกรรมที่ตอ้ งอาศัยความรู้ความชํานาญและประสบการณ์ ที่สูง เพื่อให้ได้หนังสัตว์ที่
ฟอกแล้ว มีคุณภาพสมํ่าเสมอ การแข่งขันของผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรมนี้จึงค่อนข้างจํากัดการเข้ามาแข่งขันของ
ผูป้ ระกอบการภายในประเทศจะทําได้ลาํ บากเพราะนอกจากจะพบกับปัญหา ในเรื่ องของความชํานาญแล้ว ยังมีขอ้ จํากัดในเรื่ อง
ของการจัดตั้งโรงงานที่จะต้องอยูเ่ ฉพาะในเขตอุตสาหกรรมฟอกหนังที่ทางการกําหนดเท่านั้น
2. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ ของเล่นสั ตว์ เลีย้ ง
สถานการณ์ ปั จ จุ บ ัน สภาพการแข่ งขัน ค่ อ นข้างสู งเพราะมี สิ น ค้าทดแทนเกิ ด ขึ้ น อี ก หลายอย่าง เช่ น ของเล่ น
พลาสติก และ PVC รวมถึงเนื้ อไก่สดนํามาอบแห้ง ส่ วนแนวโน้มอุตสาหกรรมของเล่นสุ นัขทําจากหนังสัตว์ช้ นั ในของเรามี
ความเป็ นไปได้อย่างสู งที่จะลดลงเพราะวัตถุดิบที่มีปริ มาณที่นอ้ ยลงอย่างเห็นได้ชดั ในระยะหลายปี ที่ผา่ นมานี้
3. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ เฟอร์ นิเจอร์ หนัง
อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ หนังเป็ นส่ วนหนึ่ งของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ ท้ งั หมด ซึ่ งประกอบด้วย เฟอร์ นิเจอร์ไม้
เฟอร์ นิเจอร์ โลหะ ที่นอนหมอนฟูก เฟอร์ นิเจอร์ อื่นๆ (พลาสติก หนัง หวาย เป็ นต้น)และในช่วงที่ผ่านมามีมูลค่าการส่ งออกที่
เพิ่มขึ้ นอย่างต่อเนื่ อง แม้ว่าจะมี สิ นค้าราคาถูกจากประเทศจี นจะเข้ามาแข่งขันแต่ผูป้ ระกอบการในประเทศไทยยังสามารถ
แข่งขันได้เนื่ องจากตลาดที่สาํ คัญของประเทศไทย อันได้แก่ สหรัฐอเมริ กา ญี่ปุ่น เป็ นตลาดที่ตอ้ งการสิ นค้าที่มีคุณภาพ ส่ งมอบ
ตรงเวลาและได้มาตรฐาน ซึ่ งบริ ษทั คู่แข่งจากประเทศจีนยังไม่สามารถพัฒนาสิ นค้าให้สามารถตอบสนองความต้องการของ
ตลาดดังกล่าวได้
ปั จจุ บนั การที่ จาํ หน่ ายหนังผืนให้กบั ลูกค้าพม่า ล่าสุ ดได้ร่วมพันธมิ ตรในประเทศเมี ยนมาร์ คื อ Sweety Home
Industry Co.,Ltd. ซึ่ งประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายเฟอร์นิเจอร์รายใหญ่ อันดับ 1 ของพม่า เพื่อร่ วมกันผลิตโซฟาหนัง
โดยบริ ษทั ชัยวัฒนาฯ จะเข้าไปตั้ง Line ตัดเย็บให้และรั บงานเฟอร์ นิเจอร์ ที่บริ ษทั Sweety Home (พม่า) ซึ่ งจะ
ร่ วมกันพัฒนาปรับปรุ งและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เข้าสู่ มาตรฐานสากล แล้วทําการส่ งออกอันจะเป็ นช่องทางสร้างรายได้ใหม่ ๆ ใน
อนาคต
4. อุตสาหกรรมเบาะหนังสํ าหรับรถยนต์
 ปริ มาณการผลิตรถยนต์ของประเทศไทยในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2556 (ม.ค.-พ.ย.) ขยายตัวร้อยละ 4.09
เมื่อเปรี ยบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ที่ผา่ นมา เนื่ องจากปริ มาณการส่ งออกขยายตัวไปประเทศแถบโอเชียเนี ย ตะวันออกกลาง
แอฟริ กา ยุโรป อเมริ กากลางและอเมริ กาใต้ โดยการส่ งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.13 แต่การจําหน่ายในประเทศลดลงร้อยละ 5.36
ซึ่ งในปี 2556 ตั้ง แต่ เดื อ นมกราคมถึ งเดื อ นธัน วาคม ประเทศไทยผลิ ต ผลิ ต รถยนต์ไ ด้ท้ ังหมดจํานวน 2,457,057 คัน เมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับในปี 2555 ที่ผลิตได้จาํ นวน 2,453,717 คัน หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.14
 ปริ มาณการจําหน่ายรถยนต์ของประเทศไทยในปี 2556 มีการจําหน่ายรถยนต์รวมทั้งหมด จํานวน 1,330,672
คัน เมื่อเทียบกับในปี 2555 ที่มียอดจําหน่ายรถยนต์รวม 1,436,335 คัน หรื อลดลงร้อยละ 7.94 โดยสาเหตุที่ปริ มาณการจําหน่าย
รถยนต์ลดลงจากปี ก่อนหน้า เนื่ องจากการลดลงของการส่ งมอบรถยนต์คนั แรก ตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคมของปี 2556 ประกอบ
กับช่วงปลายปี ที่ผา่ นมา มีการลดการผลิตของรถยนต์หลายรุ่ น เพื่อการแนะนํารุ่ นใหม่ในปี หน้า
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 ปริ มาณการส่ งออกรถยนต์ของประเทศในปี 2556 มีปริ มาณการส่ งออกจํานวน 754,255 คัน เพิ่มขึ้นจากปี
2555 ที่มีปริ มาณการส่ งออกรถยนต์จาํ นวน 709,816 คัน หรื อเพิ่มขึ้นเป็ นร้อยละ 6.26 ทั้งนี้ ในเดือนมกราคม 2557 มียอดส่ งออก
รถยนต์จาํ นวน 56,008 คัน เพื่อขึ้นเล็กน้อยจากเดือนมกราคม 2556 ที่มียอดส่ งออกเท่ากับ 55,924 คัน
 อุตสาหรรมยานยนต์ไทยในปี 2556 ต้องเผชิญกับความผันผวนอย่างมาก ทั้งจากผลกระทบโครงการรถคัน
แรก เศรษฐกิจชะลอตัว และปั ญหาทางการเมือง ทําให้เกิดสภาวะยอดขายครึ่ งปี แรกกับช่วงครึ่ งปี หลังมีความผันผวนอย่างมาก
แต่อย่างไรก็ตาม ภาพรวมการส่ งออกของปี 2556 ยังเพิ่มขึ้นจากปี ก่อนหน้า
ทั้งนี้ แนวโน้มอุตสาหกรรมยานยนต์ปี 2558 การผลิตจะมีการขยายตัวเมื่อเปรี ยบเทียบกับปี ที่ผา่ นมา โดยคาด
ว่าจะมี การผลิ ตรถยนต์ประมาณ 2,500,000 คัน แบ่งเป็ นการจําหน่ ายรถยนต์ในประเทศประมาณ 1,000,000 คัน และส่ งออก
รถยนต์ประมาณ 1,500,000 คัน
 บริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนินการก่อสร้างโรงงานร่ วมทุนแห่งใหม่ในประเทศกัมพูชาเมื่อ 15 กรกฎาคม 2558 โดย
โรงงานแห่งนี้ เป็ นโรงงานตัดเย็บเบาะรถยนต์ มูลค่า 250 ล้านบาทตั้งอยูใ่ นเขตเศรษฐกิจพิเศษปอยเปต นิ คมอุตสาหกรรม Sanco
SEZ ซึ่ งบริ ษทั ถือหุ น้ ในสัดส่ วน 25% ร่ วมกับ บริ ษทั เอ็นเอชเค สปริ ง จํากัด (ประเทศไทย) โดยบริ ษทั ตั้งเป้ าที่จะขยายกําลังการ
ผลิตให้สูงกว่า 1 ล้านคันต่อปี ภายใน 2562
โรงงานเบาะรถยนต์แ ห่ งนี้ ตั้งอยู่ในเขตเศรษฐกิ จ พิ เศษปอยเปต ห่ างจากชายแดนไทย-กัม พูช า เพี ย ง 6
กิโลเมตรเท่านั้น ทําให้สะดวกมากในการส่ งกลับเข้ามาในประเทศไทย และเหมาะที่จะส่ งออกไปยังต่างประเทศอีกด้วย ซึ่ งเรามี
แผนที่จะพัฒนากําลังการผลิตร่ วมกับพันธมิตรรายอื่นอย่างต่อเนื่ องหลังจากเดินเครื่ องจริ งกลางปี 59 โดยตั้งเป้ าไว้ที่ 1 ล้านคัน
ต่อปี
ภาวะการณ์ แข่ งขัน
เนื่องจากในปั จจุบนั ตลาดแรงงานในประเทศจีนและเวียดนามมีอตั ราค่าจ้างที่ถูกกว่าในประเทศไทยส่ งผลให้สินค้า
ราคาถูกจากประเทศดังกล่าวได้เข้ามาแข่งขันในตลาดโลกเพิ่มมากขึ้นในหลายอุตสาหกรรม และธุ รกิจฟอกหนังก็เป็ นอีกหนึ่ ง
ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากสิ นค้าราคาถูกจากประเทศจีนเช่นกัน ไม่วา่ จะเป็ น เฟอร์นิเจอร์หนัง หนังสัตว์ฟอก เครื่ องหนังต่างๆ
ทําให้การดําเนิ นธุรกิจในปั จจุบนั มีความยากลําบากเพิ่มมากขึ้น และบริ ษทั ส่ วนใหญ่ได้หนั มาใช้กลยุทธ์ดา้ นราคาในการแข่งขัน
เพิ่มมากขึ้น ทําให้อตั รากําไรลดลง ซึ่ งผลกระทบดังกล่าวบริ ษทั ในฐานะผูผ้ ลิตหนังฟอก เฟอร์นิเจอร์หนัง และของเล่นสัตว์เลี้ยง
ก็ได้รับผลกระทบด้วยเช่นกัน ทําให้บริ ษทั มี การทบทวนนโยบายการดําเนิ นธุ รกิ จใหม่ โดยหันไปพัฒนาและผลิตเบาะหนัง
สําหรับรถยนต์และเครื่ องตกแต่งที่ทาํ มาจากหนังซึ่ งเป็ นสิ นค้าที่ตอ้ งใช้ความชํานาญในการผลิตและสิ นค้ามีคุณภาพที่สูงขึ้น เพื่อ
เป็ นการสร้างความแตกต่างให้กบั ตัวสิ นค้าของบริ ษทั และยังสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและอัตรากําไรที่ สูงขึ้นให้กบั สิ นค้าของ
บริ ษทั ด้วยประกอบกับการแข่งขันในธุ รกิจเบาะหนังสําหรับรถยนต์น้ ี ยงั ไม่รุนแรงมากนัก เนื่ องจากเป็ นสิ นค้าที่ตอ้ งใช้ความ
ชํานาญในการผลิ ต และมี มาตรฐานในเรื่ องของคุณภาพที่ ค่อนข้างสู งและต้องใช้เวลานานก่อนที่ ลูกค้าจะยอมรับในคุณภาพ
สิ นค้าของบริ ษทั แต่หากว่าบริ ษทั สามารถพัฒนาสิ นค้าให้มีคุณภาพและมาตรฐานเป็ นที่ยอมรั บของบริ ษทั ผูผ้ ลิตรถยนต์และ
ได้รับความไว้วางใจให้เป็ นผูผ้ ลิตเบาะหนังและชิ้ นส่ วนหนังสําหรับรถยนต์ให้กบั บริ ษทั ผลิตรถยนต์แล้ว โอกาสที่ ลูกค้าจะ
เปลี่ยนไปใช้ผผู้ ลิตเบาะหนังรายอื่นก็เป็ นไปได้ยาก เนื่ องจากการที่บริ ษทั ผลิตรถยนต์จะเปลี่ยนผูผ้ ลิตสิ นค้าในแต่ละครั้งนั้นจะ
ใช้เวลาค่อนข้างมากเพราะต้องทําการตรวจสอบคุณภาพสิ นค้าและมาตรฐานการผลิ ต เพื่อให้เกิ ดความมัน่ ใจว่าบริ ษทั นั้นๆ
สามารถผลิตสิ นค้าให้ได้ตามความต้องการ ทําให้ผทู้ ี่สามารถเข้ามาแข่งขันในอุตสาหกรรมนี้ มีไม่มากนัก บริ ษทั ในฐานะที่เป็ น
ผูผ้ ลิตเบาะหนัง และชิ้นส่ วนหนังสําหรับรถยนต์รายใหญ่ของประเทศก็ใช้ระยะเวลานานพอสมควรในการที่จะผลิตสิ นค้าให้ได้
คุณภาพ และมีมาตรฐานเป็ นที่ไว้วางใจของลูกค้าที่เป็ นบริ ษทั ผลิตรถยนต์ท้ งั ของประเทศญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริ กา ทั้งนี้ สถานะ
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ของบริ ษ ทั ในอุตสาหกรรมการผลิตเบาะหนังและชิ้ นส่ วนหนังสําหรั บรถยนต์จะมี อยู่ 2 สถานะ คื อ Tier 1 และ Tier 2 ซึ่ งมี
สถานะแตกต่างกันก็คือ
 Tier 1 คือ การที่บริ ษทั มีสถานะเป็ นผูผ้ ลิตเบาะหนังและชิ้นส่ วนหนังสําหรับรถยนต์ส่งมอบให้กบั บริ ษทั ผูผ้ ลิต
รถยนต์โดยตรง ดังนั้น หากเป็ นในกรณี น้ ี ลูกค้าของบริ ษทั ก็จะได้แก่ บริ ษทั ผูผ้ ลิตรถยนต์ต่างๆ
 Tier 2 คือ การที่บริ ษทั มีสถานะเป็ นผูผ้ ลิตเบาะหนังและชิ้นส่ วนหนังสําหรับรถยนต์ส่งมอบให้แก่บริ ษทั ที่เป็ น
ผูผ้ ลิ ตเบาะหนังและชิ้ นส่ วนหนังสําหรั บรถยนต์ให้กบั บริ ษทั ผูผ้ ลิ ตรถยนต์อีกต่อหนึ่ ง ไม่ ได้เป็ นการผลิตให้
โดยตรง ดังนั้นลูกค้าของบริ ษทั ในกรณี น้ ี จะได้แก่ บริ ษทั ที่เป็ นตัวแทนผลิตเบาะหนังและชิ้นส่ วนหนังสําหรับ
รถยนต์ให้กบั บริ ษทั ผูผ้ ลิตรถยนต์
โดยในปั จจุบนั การผลิตเบาะหนังและชิ้นส่ วนหนังสําหรับรถยนต์เกือบทั้งหมดของบริ ษทั จะทําการผลิตให้กบั บริ ษทั ที่
เป็ นผูผ้ ลิตเบาะรถยนต์เพื่อจําหน่ ายให้กบั บริ ษทั ผูผ้ ลิตรถยนต์ต่างๆอีกต่อหนึ่ ง (ไม่ได้เป็ นการผลิตให้กบั บริ ษทั ผลิตรถยนต์
โดยตรง) ยกเว้นการผลิตเบาะหนังและชิ้นส่ วนหนังสําหรับรถยนต์ให้กบั ฮอนด้า ซึ่ งบริ ษทั มีสถานะเป็ น Tier 1
ทั้งนี้ เนื่ องจากบริ ษทั เป็ นผูผ้ ลิตและจําหน่ายให้กบั ลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทําให้คู่แข่งขันทางธุ รกิจของ
บริ ษทั มีท้ งั ในส่ วนของ บริ ษทั ในประเทศ และต่างประเทศ โดยคู่แข่งขันภายในประเทศได้แก่ บริ ษทั Eagle Ottawa และ บริ ษทั
อินเตอร์ ไฮด์ จํากัด (มหาชน) สําหรั บ ตลาดต่างประเทศได้แก่ บริ ษ ทั Eagle Otiawa, บริ ษทั Midori Anzen, บริ ษทั Hokuyo
และ บริ ษทั Garden Stage ซึ่ งมีขนาดใหญ่กว่าบริ ษทั ทําให้ศกั ยภาพการแข่งขันของบริ ษทั กับคู่แข่งในตลาดโลกยังเป็ นรองคู่
แข่งอยู่
อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ยังคงผลิตสิ นค้าประเภทอื่นของบริ ษทั ต่อไป แม้ว่าจะมี การแข่งขันด้านราคาสู ง แต่เพื่อเป็ นการ
รักษาฐานลูกค้าเดิมซึ่ งดําเนิ นธุ รกิจกับบริ ษทั มานานแล้วรวมทั้งยังเป็ นการกระจายแหล่งที่มาของรายได้ของบริ ษทั อีกทางหนึ่ ง
หากว่าในอนาคตอุตสาหกรรมรถยนต์มีอตั ราการเติบโตที่ลดลงและมีการแข่งขันที่สูงขึ้น
ศักยภาพการแข่ งขัน
เนื่ องจากบริ ษทั เป็ นผูผ้ ลิตและประกอบธุ รกิจฟอกหนังมาเป็ นเวลานานกว่า 39 ปี ส่ งผลทําให้บริ ษทั มีประสบการณ์
และความเชี่ยวชาญสามารถผลิตหนังสัตว์ฟอกซึ่ งเป็ นวัตถุดิบเริ่ มต้นในการผลิตสิ นค้าประเภทอื่นของบริ ษทั ให้มีคุณภาพและได้
มาตรฐานตามความต้องการของลูกค้า ซึ่ งจากการที่บริ ษทั เป็ นผูผ้ ลิตวัตถุดิบเริ่ มต้นในการผลิตสิ นค้าของบริ ษทั เอง ทําให้บริ ษทั
สามารถควบคุมคุณภาพสิ นค้า และต้นทุ นในการผลิตสิ นค้าของบริ ษทั ได้ดียิ่งขึ้ น ประกอบกับชื่ อเสี ยงในอดี ตที่ ผ่านมาของ
บริ ษทั เป็ นที่ยอมรับของลูกค้าและมีความสัมพันธ์อนั ดีกบั ลูกค้าทําให้สินค้าของบริ ษทั สามารถแข่งขันกับผูป้ ระกอบการอื่นได้
โดยเฉพาะอย่า งยิ่งสิ นค้าเบาะหนังรถยนต์ซ่ ึ งเป็ นสิ นค้าที่ สร้างรายได้หลักให้กบั บริ ษทั และเป็ นสิ นค้าที่ ตอ้ งการคุณภาพและ
มาตรฐานในการผลิตที่ สูง ดังนั้นจึ งเป็ นการยากที่ผผู้ ลิตเบาะหนังรถยนต์รายหนึ่ งรายใดจะได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจให้
เป็ นผูผ้ ลิตเบาะหนังให้กบั ผูผ้ ลิตรถยนต์ต่างๆ ซึ่ งในส่ วนของบริ ษทั นั้น ในปั จจุบนั คุณภาพสิ นค้าของบริ ษทั เป็ นที่ยอมรับของ
ลูกค้า ซึ่ งได้แก่ บริ ษทั ผูผ้ ลิตรถยนต์ของญี่ปุ่น และอเมริ กา และบริ ษทั ผูผ้ ลิตเบาะรถยนต์ให้กบั ผูผ้ ลิตรถยนต์ต่างๆได้ให้ความ
ไว้วางใจและยอมรับในคุณภาพสิ นค้าของบริ ษทั ทําให้โอกาสที่บริ ษทั จะสู ญเสี ยลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมรถยนต์ไปให้กบั คู่แข่ง
นั้นเป็ นไปได้ยากเนื่ องจากหากบริ ษทั ผูผ้ ลิตเหล่านั้นต้องการจะเปลี่ยนแหล่งวัตถุดิบใหม่จะต้องมีการตรวจสอบคุณภาพสิ นค้า
เป็ นอย่างดีและต้องใช้ระยะเวลานานพอสมควรจึงจะไว้วางใจและมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นเป็ นจํานวนมาก ด้วยเหตุผลดังกล่าวโดย
ปกติ แล้วบริ ษทั ผูผ้ ลิตเบาะรถยนต์ให้กบั ผูผ้ ลิ ตรถยนต์ต่างๆ หรื อบริ ษทั ผูผ้ ลิ ตรถยนต์ ไม่นิยมที่ จะเปลี่ ยนผูจ้ าํ หน่ ายวัตถุดิบ
บ่อยครั้งนัก
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2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์
 นโยบายการผลิต
- เลือกใช้วตั ถุดิบที่สามารถจัดหาได้ในกลุ่มประเทศเอเชีย และประเทศใกล้เคียง เช่น ออสเตรเลีย
- ลดความสูญเสี ย เพิ่มประสิ ทธิผลการผลิต เพื่อส่ งมอบสิ นค้าคุณภาพและตรงเวลาให้กบั ลูกค้า
 กําลังการผลิต
- ผลิตภัณฑ์หนังสัตว์ฟอก
2,000,000
ตร.ฟุต/เดือน
- ผลิตภัณฑ์ของเล่นสัตว์เลี้ยง
กําลังการผลิต ผลิตภัณฑ์ Rawhide กระดูกผูก 40 ตัน/เดือน, กระดูกอัด 50 ตัน/เดือน และผลิตภัณฑ์
Munchy 40 ตัน/เดือน
- ผลิตภัณฑ์เฟอร์ นิเจอร์หนัง
20
คอนเทนเนอร์/เดือน
- ผลิตภัณฑ์เบาะหนังและชิ้นส่ วนหนังสําหรับรถยนต์
24,000
คัน/เดือน
 วัตถุดบิ ทีส่ ํ าคัญต่ อการผลิต
สาขาฟอกหนัง
: วัต ถุ ดิ บ ที่ สําคัญ ต่ อ การผลิ ต คื อ หนังโค-กระบื อ และเคมี ภ ัณ ฑ์ โดยมี แ หล่ งที่ ม าทั้งในและ
ต่างประเทศซึ่ งไม่มีปัญหาในการจัดหาวัตถุดิบ โดยวัตถุดิบหนังมีปัจจัยที่สาํ คัญ คือ ราคา และแหล่งวัตถุดิบที่น่าเชื่อถือทั้ง
ในด้านของคุณภาพและนํ้าหนัก จํานวนผูจ้ าํ หน่ ายวัตถุดิบนั้นมี อยู่มากมายทัว่ โลก โดยวัตถุดิบหนังส่ วนใหญ่จะซื้ อกับ
ผูผ้ ลิตหนังเค็มที่มีโรงงานฆ่าสัตว์เอง หรื อโรงงานที่ซ้ื อหนังดิบมาหมักเกลือ หรื อดองเกลือเอง ซึ่ งมีอยูป่ ระมาณ 12-15 ราย
ในส่ วนของเคมีภณั ฑ์มีอยูป่ ระมาณ 15-20 ราย
สาขาของเล่นสัตว์เลี้ยง : วัต ถุ ดิ บ ที่ สําคัญ ต่อ การผลิ ต กาววัว และ กาวควายที่ นําเข้าจากต่ างประเทศ และในประเทศ
รวมทั้งการแปรรู ปวัตถุดิบหนังหมูที่นาํ มาประยุกต์ใช้แทน (ตัว, ไส้, เปลือก, บด) ให้ได้ครบทุกกระบวนการ
 สั ดส่ วนการซื้อวัตถุดบิ
สาขาฟอกหนัง
หนังโค
:
นําเข้า 90% จากออสเตรเลีย, อเมริ กา, ชิลี, อาเยนติน่า, เวียดนาม
:
ในประเทศ 10%
หนังกระบือ
:
นําเข้า - %
:
ในประเทศ - %
เคมีภณั ฑ์
:
นําเข้า 90% จากสิ งคโปร์, จีน, อินเดีย, เซาท์แอฟริ กา, อิตาลี่
ในประเทศ 10%
สาขาของเล่นสั ตว์ เลีย้ ง
สัดส่ วนการซื้ อวัตถุดิบ จากโรงฟอกหนังของบริ ษทั ฯ เอง
 สั ญญาซื้อ – ขาย
หนังโค-กระบือ
:
เป็ นสัญญาที่ไม่มีการผูกมัดอายุของสัญญา จองปริ มาณได้แต่ไม่ยนื ราคา ราคาตาม
สภาวะเศรษฐกิจโลก แต่จะระบุเรื่ องคุณภาพของเกรดสิ นค้า, ขนาด ปริ มาณ เงื่อนไข
เวลาการส่ งมอบ
เคมีภณั ฑ์
:
กําหนดเรื่ องคุณภาพของสิ นค้า และการส่ งมอบ ราคาเจรจาตั้งแต่เบื้องต้น และการยืน
ราคาของเคมีภณั ฑ์จะอยูร่ ะหว่าง 1 ปี

รับรองความถูกต้อง : _________________________

34

บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ ๊ป จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

 ปัญหาการขาดแคลนวัตถุดบิ
ที่ผา่ นมาบริ ษทั ไม่เคยประสบปั ญหาการขาดแคลนเคมีภณ
ั ฑ์แต่อย่างใด แต่ในส่ วนของหนังโค-กระบือ จะมีปัญหาบ้าง
จากความผันผวนในเรื่ องของราคาอันเนื่ องมาจาก Demand/Supply ตามฤดูกาล หรื อโรคระบาดในสัตว์ เป็ นต้น สําหรับ
ของเล่นสัตว์เลี้ยง กาววัว และกาวควายที่ใช้ในปั จจุบนั มีปริ มาณลดลง จึงมีความจําเป็ นที่ตอ้ งนําวัตถุดิบหนังหมูมาแปรรู ป
กระบวนการผลิตทดแทน
 ผู้จัดจําหน่ าย
บริ ษทั ไม่มีการซื้ อสิ นค้าจากผูจ้ ดั จําหน่ายรายใดเกิน 30% ของยอดซื้ อวัตถุดิบรวมทั้งนี้ โดยส่ วนใหญ่จะเป็ น การซื้ อเฉลี่ยกัน
ไป เพื่อรักษาผูจ้ ดั จําหน่ายไว้ระดับหนึ่ ง และเป็ นการกระจายความเสี่ ยงในเรื่ องการจัดหาวัตถุดิบของบริ ษทั แต่ท้ งั นี้ บริ ษทั
จะดูเรื่ องของราคา คุณภาพ และความตรงต่อเวลาในการส่ งมอบด้วย ประกอบกับผูจ้ ดั จําหน่ายที่บริ ษทั ซื้ อวัตถุดิบด้วยนั้น จะ
มีความสัมพันธ์อนั ดีกบั ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั เนื่ องจากทําการซื้ อขายกันมาเป็ นเวลานานทําให้ที่ผ่านมาในอดีตบริ ษทั ไม่เคย
ประสบปัญหาเรื่ องขาดแคลนวัตถุดิบ
 ความเป็ นไปได้ ทจี่ ะมีสินค้ าทดแทน
ตลาดสิ นค้าในปั จจุบนั ยังไม่มีสินค้าตัวใดสามารถทดแทนสิ นค้าที่ เป็ นหนังแท้ได้ ถึงแม้ในปั จจุ บนั จะมีการพัฒนาเรื่ อง
PVC SOLE ให้เข้ามาแทนที่ แต่ก็ไม่สามารถทดแทนได้ เนื่ องจากคุณสมบัติของตัวสิ นค้าเองที่มีความเป็ นธรรมชาติ เช่น
คุณภาพสวยงาม, ทนทาน, อายุการใช้งานคงทน, ทําความสะอาดง่าย เป็ นต้น
 ผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้ อม
ปั จจัยสําคัญของโรงงานฟอกหนัง คือ นํ้าเสี ย โดยนํ้าเสี ยจากกระบวนการผลิต จะได้รับการบําบัดก่อนปล่อยทิ้ง โดยผ่าน
ระบบบําบัด นํ้าเสี ย กลางที่ บ ริ ษ ัท ตั้งอยู่ ในที่ น้ ี คื อ เขตอุ ต สาหกรรมฟอกหนัง กม.30 และกากโครเมี ย มที่ ได้รั บ จาก
กระบวนการบําบัดจะถูกแยกออก และนําไปฝั งกลบที่ศูนย์ควบคุมมลพิษ นอกจากนี้ วัตถุดิบที่ เหลือใช้ ได้แก่ เศษหนัง
สามารถขายได้ท้ งั หมด อย่างไรก็ตามปัจจุบนั บริ ษทั ได้มีการผลิตหนัง Chrome-free เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
5. อุตสาหกรรมธุรกิจกลุ่มพลังงาน
ในปี ที่ผ่านมาบริ ษทั สนใจในธุ รกิจพลังงานทดแทนและได้ทาํ การศึกษาหลายโครงการ เช่น พลังงานไฟฟ้ าจากขยะ,
พลังงานไฟฟ้ าจากแสงอาทิตย์, พลังงานไฟฟ้ าเชื้อเพลิงชีวมวล ฯลฯ และเห็นว่าการลงทุนในธุ รกิจพลังงานมีการเติบโตอย่าง
ต่อเนื่ องและมัน่ คงเป็ นการสร้างรายได้ที่มีเสถียรภาพแบบต่อเนื่ องช่วยกระจายความเสี่ ยงจากธุ รกิจอุตสาหกรรมฟอกหนัง
สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและผลตอบแทนในระยะยาว ซึ่ งถ้าศึกษาแล้วมีความเป็ นไปได้กจ็ ะเดินหน้าทําธุรกิจนี้ เพื่อสร้างรายได้
ให้กบั บริ ษทั ต่อไป
โดยเมื่อสิ งหาคม 2559 ที่ผ่านมา บริ ษทั ได้จดั โครงสร้างและการบริ หารงานของบริ ษทั ในกลุ่มพลังงานแยกออกจาก
บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) เนื่องจากธุรกิจด้านพลังงานนี้มีการบริ หารงานที่แตกต่างไปจากธุรกิจเดิมของ
บริ ษทั ซึ่ งการลงทุนจะเน้นการลงทุนโดยร่ วมกับพันธมิตรที่มีความชํานาญในพลังงานทดแทนแต่ละประเภท และลงทุนใน
บริ ษทั ที่สามารถพัฒนาและต่อยอดธุ รกิจเพื่อเป็ นฐานการผลิตเชื้อเพลิงให้แก่บริ ษทั ที่ประกอบกิจการผลิตและจําหน่ายไฟฟ้ า
ในอนาคต ทั้งนี้ การส่ งออกชิ้นไม้สับในกลุ่มธุ รกิจพลังงานในปี 2559 เป็ นการเริ่ มต้นธุ รกิจในกลุ่มพลังงานโดยการร่ วมกับ
พันธมิตรที่มีการรับซื้ อไม้ยคู าลิปตัสจากเกษตรกรโดยตรงและนํามาผ่านการผลิตโดยปอกและขายชิ้นไม้สับให้แก่บริ ษทั เพี่อ
ส่ งออกให้แก่ลูกค้าที่ผลิตกระดาษ ซึ่ งความต้องการของลูกค้าในกลุ่มประเทศจีนและญี่ปุ่นมีความต้องการชิ้นไม้สับเพี่อผลิต
กระดาษจํานวนมาก ดังนั้นราคาในการส่ งออกชิ้นไม้สับจึงขึ้นอยูก่ บั คุณภาพของชิ้นไม้สับและอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงเวลา
นั้น ๆ นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์พลอยได้ของชิ้นไม้สับคือเปลือกไม้ สามารถนํามาเป็ นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้ าชีวมวล
ได้ต่อไป
รับรองความถูกต้อง : _________________________
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แนวโน้ มและภาวะอุตสาหกรรมพลังงาน
ในช่ วงที่ ผ่านมา ภาพรวมของการใช้พลังงานทดแทนเพื่อการผลิ ตไฟฟ้ าของไทย มี แนวโน้มเติ บโตดี โดยมี ปั จจัย
สนับสนุนที่สาํ คัญจากภาครัฐที่ตอ้ งการผลักดันการใช้พลังงานทดแทนให้มากขึ้น เพื่อทดแทนการใช้เชื้อเพลงฟอสซิ ลให้ได้ร้อย
ละ 20 ของการใช้พลังงานขั้นสุ ดท้ายภายในปี 2579 ในส่ วนของภาคการผลิตไฟฟ้ า ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาถึงเป้ าหมายที่ทางการได้
วางไว้ตามแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้ าของประเทศไทย ปี 2558-2579 (PDP 2015) พบว่าเป้ าหมายปี 2579 จะมีการผลักดันการใช้
พลังงานทดแทนเพื่อการผลิตไฟฟ้ าสูงราว 19,684.40 เมกาวัตต์ ในขณะที่ในช่วงปลายปี 2559 มีการดําเนินการผลิตตามเป้ าหมาย
ไปแล้ว 8,271.24 เมกาวัตต์ หรื อร้อยละ 42.0 ของเป้ าหมายตามที่คาดการณ์ไว้
พบว่า กลุ่ ม พลัง งานที่ มี แ นวโน้ ม การผลิ ต เข้าใกล้เป้ าหมายที่ สุ ด ได้แ ก่ พลังงานชี ว มวล รองลงมาคื อ พลัง งาน
แสงอาทิ ตย์ และขยะ ส่ วนพลังงานลมนั้นถือว่าห่ างไกลเป้ าหมายมากพอสมควร ทั้งนี้ ในส่ วนของพลังงานชี วมวลนั้น ถือเป็ น
พลังงานทดแทนในกลุ่ ม แรกๆ ที่ ภ าครั ฐให้ ก ารสนับ สนุ น เนื่ อ งจากไทยเป็ นประเทศเกษตรกรมทําให้มี วสั ดุ เหลื อ ใช้ท าง
การเกษตรปริ มาณมาก ซึ่ งสามารถนํามาใช้เป็ นพลังงานทางเลือกเพื่อผลิตไฟฟ้ าได้ ทําให้ปริ มาณการผลิตไฟฟ้ าจากชีวมวลเข้า
ใกล้เป้ าหมายค่อยข้างเร็ วกว่าประเภทอื่นๆ อย่างไรก็ดีสาํ หรับในระยะยาว โอกาสด้านการลงทุนในพลังงานประเภทนี้ จะเหมาะ
สําหรับผูป้ ระกอบการในธุ รกิจการเกษตรที่มีวตั ถุดิบอยูแ่ ล้ว เช่น โรงงานนํ้ามันปาล์ม โรงงานนํ้าตาล โรงไม้ยาง โรงสี ฯลฯ ที่
ต้องการผลิตกระแสไฟฟ้ าเพื่อใช้ภายในธุ รกิจของตนเอง เพื่อลดภาระต้นทุนค่าไฟฟ้ าและสามารถขายไฟส่ วนที่เหลือบางส่ วน
คืนกลับให้ กฟผ. ในรู ปของการขายไฟแบบผูผ้ ลิ ตไฟรายเล็กและรายเล็กมาก (SPP และ VSPP) มากกว่าที่ จะเป็ นการเข้ามา
ลงทุนของผูป้ ระกอบการรายใหม่ที่ไม่ได้มี By Product หรื อเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตอยูก่ ่อนแล้ว
สัดส่ วนการใช้พลังงานทดแทนเพื่อการผลิตไฟฟ้ าของไทย
พลังงานทดแทน
หน่วย
2558
2559
Q3/2560
พลังงานลม
แสงอาทิตย์
ขยะ
ก๊าซชีวภาพ
พลังงานนํ้าขนาดเล็ก
ชีวมวล
พลังงานนํ้าขนาดใหญ่
รวม

MW
MW
MW
MW
MW
MW
MW
MW

233.90
1,419.58
131.68
372.51
172.12
2,726.60
2,906.40
7,962.79

507.04
2,446.12
145.28
434.86
182.12
2,814.70
2,906.40
9,436.52

627.82
2,692.26
179.97
466.77
182.28
3,074.28
2,906.40
10,129.78

เป้ าหมาย
ปี 2579
3,002.00
6,000.00
550.00
1,280.00
376.00
5,570.00
2,906
19,684.00

ที่มา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (ข้อมูลล่าสุ ดเดือนพฤศจิกายน 2560)

ในระยะหลัง ภาครัฐได้เริ่ มหันมาให้การสนับสนุนการผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานทดแทนประเภทอื่นๆ เพิ่มมากขึ้น
เพื่อให้กา้ วไปสู่ แผนที่ได้ต้ งั เป้ าหมายไว้ ว่าจะต้องมีสัดส่ วนการใช้พลังงานทดแทนให้ถึงร้อยละ 2 0 ของการใช้พลังงานขึ้น
สุ ดท้าย โดยกําหนดอัตรารับซื้ อไฟฟ้ าในรู ปแบบ FIT ให้มีระยะเวลาสัญญาซื้ อขายไฟฟ้ านาน 20-25 ปี จูงใจให้เกิดการลงทุนใน
ธุรกิจพลังงานทดแทนอื่นๆ มากขึ้น อาทิพลังงานแสงอาทิตย์ ขยะ และพลังงานลม ซึ่ งก็ได้รับการตอบรับดีพอสมควร
สําหรับแนวโน้มธุ รกิจพลังงานทดแทนในปั จจุบนั จนถึงปี 2561 ยังสามารถเติบโตต่อไปได้ ซึ่ งในระยะต่อไปคาดว่า
กลุ่มพลังงานขยะเป็ นกลุ่มที่น่าสนใจจะมีผปู้ ระกอบการให้ความสนใจเข้ามาลงทุนเพิ่มขึ้น เนื่องจากกําลังการผลิตในปั จจุบนั ยัง
อยูห่ ่ างไกลเป้ าหมายที่วางไว้ ประกอบกับปั ญหาขยะล้นเมืองที่ภาครัฐต้องการผลักดันให้ดาํ เนิ นการแก้ไข เป็ นอีกเหตุผลหนึ่ งที่
ทําให้ภาครัฐเร่ งรับซื้ อไฟฟ้ าจากพลังงานทดแทนกลุ่มนี้ เพิ่มมากขึ้น สะท้อนจากตัวโครงการพลังงานขยะที่ได้รับการเซ็นสัญญา
รับรองความถูกต้อง : _________________________
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ซื้ อขายไฟฟ้ า (Power Purchase Agreement-PPA) ในช่วงปี 2559-2561 คิดว่ามูลค่าลงทุนราว 17,000 ล้านบาท ซึ่ งผูป้ ระกอบการ
เกี่ยวกับเทคโนโลยีและเครื่ องจักรที่เกี่ยวข้อง อาจจะได้รับอานิสงส์ในส่ วนนี้ตามไปด้วย
อย่างไรก็ตาม อุปสรรคอย่างหนึ่ งของพลังงานขยะก็คือ ข้อจํากัดในการจัดหาวัตถุดิบที่ ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้ า
เนื่ องจากการผลิตไฟฟ้ า 1 เมกะวัตต์จะต้องใช้ขยะที่มีศกั ยภาพถึง 100 ตันต่อวัน ซึ่ งแหล่งขยะในประเทศไทยที่มีปริ มาณมาก
ขนาดนั้น มี อ ยู่ไม่ ม ากนัก และคุ ณ ภาพของการคัด แยกขยะยังอยู่ในระดับ ตํ่า ประกอบกับ การเลื อ กเทคโนโลยีที่ จ ะใช้ผ ลิ ต
กระแสไฟฟ้ าก็เป็ นองค์ประกอบที่สําคัญ เพราะหากเลือกใช้ไม่เหมาะสม ก็อาจส่ งผลกระทบทางสิ่ งแวดล้อมโดยเฉพาะมลพิษ
ในอากาศ และท้ายที่สุดจะต้องได้รับความเห็นชอบด้านสิ่ งแวดล้อมจากภาคประชาชนร่ วมด้วย จึงจะสามารถทําการเสนอขาย
ไฟฟ้ าให้กบั กฟผ. ได้
ดังนั้นจึ งเป็ นความท้าทายของธุ รกิ จของผูป้ ระกอบการ รวมถึงภาครัฐที่ จะต้องแสดงให้เห็ นถึงผลตอบแทนต่อการ
ลงทุนที่จะได้รับในอัตราที่สูงเพียงพอที่จะลงทุนในพลังงานทดแทนกลุ่มนี้ เพิ่มมากขึ้นผ่านกลไกการส่ งเสริ มต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ น
การให้ราคารับซื้ อในอัตราที่จูงใจ เงินกูด้ อกเบี้ยตํ่า การให้สิทธิ พิเศษทางภาษีหรื อความร่ วมมือจากองค์กรภาษีที่เกี่ยวข้อง เป็ น
ต้น อย่างไรก็ดีผลตอบแทนทางธุรกิจที่จะได้รับจากการลงทุนในกลุ่มพลังงานเหล่านี้ จะพบว่านอกจากรายได้ทางตรงที่จะได้รับ
จากการขายกระแสไฟฟ้ าที่ผลิตได้ให้แก่การไฟฟ้ าฯ แล้ว ยังสามารถมีรายได้ทางอ้อมจากการขายคาร์บอนเครดิต ผ่านกลไกการ
พัฒนาที่สะอาด (CDM: Clean Development Mechanism ได้อีกด้วย
จากข้างต้นจะเห็นได้ว่า ท่ามกลางราคานํ้ามันที่ยงั มี แนวโน้มไม่เร่ งตัวสู ง แต่ภาพรวมของธุ รกิจพลังงานทดแทนใน
ปั จจุบนั ยังพอมี โอกาสเติบโตได้ จากแรงหนุ นความต้องการใช้ไฟฟ้ าที่ มีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง ทั้งนี้ ล่าสุ ดพบว่า
ความต้องการใช้กาํ ลังไฟฟ้ าสู งสุ ด (Peak) ในปี 2559 อยูท่ ี่ 29,618.8 เมกะวัตต์ เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ร้อยละ 8.3 และยังมีแนวโน้ม
จะเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสภาพอากาศที่ร้อน ดังนั้นจึงเป็ นความจําเป็ นของภาครัฐที่จะต้องมีการ
เตรี ยมรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้ าที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับการส่ งเสริ มการใช้พลังงานทดแทนเข้ามาเป็ นทางเลือกเพื่อใช้ในการ
ผลิตไฟฟ้ ามากขึ้น เพื่อเป็ นการกระจายความเสี่ ยงด้านพลังงาน จากการพึ่งพาพลังงานฟอลซิ ลในสัดส่ วนที่สูง รวมถึงนโยบาย
การขับเคลื่อนภาคกิจด้านพลังงานเพื่อส่ งเสริ มการใช้งานยานยนต์ (EV) ในประเทศไทย เพื่อนําไปสู่ รถโดยสารสาธารณะและ
รถยนต์ส่วนบุคคลในอนาคต
ประมาณการจากศูนย์วิจยั กสิ กรคาดว่า มูลค่าการลงทุนในธุ รกิจพลังงานทดแทนเพื่อการผลิตไฟฟ้ าในช่วงปี 2559 –
2561 น่ าจะอยูท่ ี่ ราว 1.1 – 1.5 แสนล้านบาท โดยเป็ นการลงทุนในพลังงานแสงอาทิตย์มากที่ สุด รองลงมาคือ พลังงานลม ชี ว
มวลและขยะ ตามลําดับ ส่ วนในระยะถัดไปจนถึงปี 2579 หรื อสิ้ นสุ ด แผน PDP 2015 (ปี 2562 – 2579) คาดว่าจะมีเม็ดเงินสะพัด
ในธุรกิจพลังงานทดแทนเพื่อการผลิตไฟฟ้ าถึง 5.35 ล้านบาท
ที่มา: K SME Analysis
การลงทุนในช่วงปี
2559-2561

ประเภทของพลังงานทดแทน

MW
พลังงานลม
พลังงานแสงอาทิตย์
ชีวมวล
ขยะ
รวม

969,000
1,000,000
291,749
112,892
2,373,641

มูลค่า
(ล้านบาท)
41,000-58,000
42,000-60,000
13,000-19,000
12,000-17,000
110,000-154,000

เป้ าหมายที่เหลือที่เหลือตามแผน
PDP 2015 (ปี 2562-2579)
MW
1,799,100
3,580,419
2,551,651
305,428
8,236,598

มูลค่า
(ล้านบาท)
108,000
215,000
166,000
46,000
535,000

ที่มา: กกพ. รวบรวมและประมาณการโดยศูนย์วจิ ยั กสิ กรไทย
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จะเห็นได้วา่ พลังงานทดแทน ยังเป็ นธุรกิจที่มีโอกาสเติบโตต่อไปได้ ซึ่ งน่าจะเป็ นโอกาสทางธุ รกิจของผูป้ ระกอบการ
SME ในสายงานที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับพลังงานทดแทน ให้สามารถเติบโตไปพร้อมๆ กันได้ ดังนั้นผูป้ ระกอบการควรมี
การติดตามข่าวสารด้านการลงทุนอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะประเด็นความคืบหน้าของโครงการ หรื อมาตรการต่างๆ ที่อาจส่ งผล
กระทบต่อธุ รกิจทั้งเชิงบวกและลบ รวมไปถึงปั ญหาและอุปสรรคในการดําเนิ นโครงการ เพื่อเตรี ยมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ
ที่อาจะส่ งผลต่อเนื่ องมายังธุรกิจของตน นอกจากนี้ สิ่งที่ขาดไม่ได้กค็ ือ การสร้างเครื อข่ายพันธมิตรทางการค้า ที่จะเอื้อให้ธุรกิจ
ของผูป้ ระกอบการสามารถเข้าไปเป็ นส่ วนหนึ่งของห่วงโซ่ธุรกิจพลังงานทดแทนได้
การใช้พลังงานขั้นสุ ดท้ายของประเทศไทยในช่วงเก้าเดือนแรกของปี 2560 มีปริ มาณ 59,619 พันตันเทียบเท่านํ้ามันดิบ
ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี ก่อน ร้อยละ 0.1 คิดเป็ นมูลค่าการใช้พลังงานรวมกว่า 768,966 ล้านบาท
ตารางสัดส่ วนการใช้พลังงานขั้นสุ ดท้ายจําแนกตามชนิดพลังงานของประเทศไทยในเดือน ม.ค. – ก.ย. 2560
อัตรา
การใช้พลังงานขั้นสุ ดท้าย
จําแนกตามชนิดพลังงาน
(ร้อยละ)
1. เชิงพาณิ ชย์
- นํ้ามันสําเร็ จรู ป
50.70
- ไฟฟ้ า
20.90
- ถ่านหิ น/ลิกไนต์
5.90
- ก๊าซธรรมชาติ
7.20
2. พลังงานหมุนเวียน
9.00
3. พลังงานหมุนเวียนดั้งเดิม
6.30
การใช้พลังงานขั้นสุ ดท้าย (รวม)
100
ที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงาน

ปั จจุบนั รัฐบาลให้ความสําคัญกับการจัดการด้านพลังงาน และส่ งเสริ มนโยบายด้านพลังงานทดแทนเป็ นวาระ
แห่ งชาติโดยเพิ่มปริ มาณการรับซื้ อไฟฟ้ าตามผานพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2555-2564 (AEDP) จาก
9,201 เมกกะวัตต์ เป็ น 13,927 เมกกะวัตต์ จะเป็ นที่มาของการเพิ่มการลงทุนในงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้ า งานระบบไฟฟ้ าและ
เครื่ องกล รวมถึงการลงทุนด้านโรงไฟฟ้ าที่ใช้พลังงานทดแทนและพลังงานหมุนเวียนทําให้มีการเพิ่มขนาดของตลาด งานระบบ
สายส่ ง 115-500 เควี สถานีไฟฟ้ าย่อย รวมถึงงานก่อสร้างโรงฟ้ าพลังงานทดแทนประเภทต่างๆ ซึ่ งเป็ นการลงทุนระดับ SPP และ
VSPP ส่ งผลให้บริ ษทั ต่างๆมีโอกาสที่จะขยายการเติบโตของรายได้และกําไรในระยะยาว ซึ่ งในช่วงของแผน PDP 2015 ได้ระบุ
ถึงแผนงานการพัฒนาระบบส่ งไฟฟ้ า ดังนี้
1.
โครงการพัฒนาระบบส่ งไฟฟ้ าเพื่อสนองความต้องการใช้ไฟฟ้ าที่เพิ่มขึ้น จํานวน 9 โครงการ
2.
โครงการพัฒนาระบบส่ งไฟฟ้ าเพื่อเสริ มความมัน่ คงระบบไฟฟ้ า จํานวน 7 โครงการ
3.
โครงการปรับปรุ งและขยายระบบส่ งไฟฟ้ าที่เสื่ อมสภาพตามอายุการใช้งานจํานวน 5 โครงการ
4.
โครงการระบบส่ งไฟฟ้ าเพื่อรองรับการเชื่อมต่อโรงไฟฟ้ า จํานวน 9 โครงการ (เพื่อรองรับการซื้ อไฟฟ้ าจาก
IPP, SPP และซื้ อไฟฟ้ าต่างประเทศ)
5.
โครงการเชื่อมโยงระบบส่ งไฟฟ้ าระหว่างประเทศแบบระบบต่อระบบ (Grid to Grid)
6.
โครงการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้ าสมาร์ทกริ ด (Smart Grid)
ซึ่ งโครงการพัฒนาระบบส่ งทั้งหมดนี้ เป็ นโครงการแผนงานที่ กฟผ. มีแผนศึกษาเพื่อขออนุมตั ิอีกจํานวน 19
โครงการ
รับรองความถูกต้อง : _________________________
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สําหรับปี 2561 คาดว่าจะเริ่ มปรากฎความชัดเจนในนโยบายและวิธีการลงทุนด้านพลังงานทดแทน อาทิเช่น กกพ.คาด
เงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจจากการลงทุนผลิตไฟฟ้ าพลังงานหมุนเวียนที่จ่ายไฟเข้าระบบเชิงพาณิ ชย์ (SCOD) ระหว่างปี
2561-62 ไม่ต่าํ กว่า 1 แสนล้านบาท เตรี ยมเปิ ดประมูลขายไฟ VSPP Semi Firm เร็ วๆ นี้อีก 269 เมกะวัตต์ คาดกลุ่มโรงงานนํ้ามัน
ปาล์มแห่ชิง เหตุมีศกั ยภาพสูงสุ ด
โครงการผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานหมุนเวียนที่กาํ หนดวันจ่ายไฟฟ้ าเข้าระบบเชิงพาณิ ชย์ (SCOD) ช่วงปี 2561-62 คาดว่า
จะเกิดเม็ดเงินลงทุนหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไม่ต่าํ กว่า 100,000 ล้านบาท โดยเฉพาะโครงการพลังงานหมุนเวียนรู ปแบบ
Feed in Tariff จากผูผ้ ลิตรายเล็กมาก หรื อ VSPP Semi Firm กําหนด SCOD ภายในปี 2562 จํานวน 269 เมกะวัตต์ ลงทุนรวม
ประมาณ 13,450 ล้านบาทที่จะเปิ ดให้เอกชนยืน่ ประมูล (Competitive Bidding) ภายในต้นปี นี้
นอกจากนี้ ยงั มีโครงการผลิตไฟฟ้ าพลังงานลม ที่อยูร่ ะหว่างทยอย SCOD ภายในปี 2561-2562 อีก 951 เมกะวัตต์ เงิน
สะพัดรวมประมาณ 76,080 ล้านบาท และโครงการผลิตไฟฟ้ าจากขยะชุมชน (Quick Win) จํานวน 78 เมกะวัตต์ กําหนด SCOD
ภายในปี 2562 มีเม็ดเงินลงทุนรวมประมาณ 3,900-5,460 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม เม็ดเงินดังกล่าวยังไม่รวมโครงการรับซื้ อไฟฟ้ า
พลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคา(โซลาร์ รูฟท็อป) แบบเสรี
สําหรับโครงการ VSPP Semi Firm กกพ.ได้จดั ระเบียบต่างๆ รองรับเสร็ จแล้ว เหลือเพียงรอความชัดเจนเกี่ยวกับความ
พร้อมของระบบสายส่ ง (Feeder) รองรับพอหรื อไม่จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ที่คาดว่าจะสรุ ป
ได้ เร็ ว ๆ นี้ โดยคาดว่ า จะได้ รั บ ความสนใจจากเอกชนประมู ล จํา นวนมากเช่ น เดี ย วกั บ โครงการ SPP Hybrid Firm
“FiT ที่รับซื้ อกําหนดเฉพาะโรงไฟฟ้ าใหม่ ประเภทเชื้อเพลิงชีวมวล ในราคา 4.24 บาทต่อหน่วย, ก๊าซชีวภาพ (นํ้าเสี ย/
ของเสี ย) ราคา 3.76 บาทต่ อ หน่ วย และก๊ าซชี วภาพ (พื ช พลังงาน) ราคา 5.34 บาทต่อ หน่ วย และสามารถใช้ร ะบบ Energy
Storage ร่ วมได้ ขณะเดี ยวกันยังกําหนดให้เดิ นเครื่ อง 100% ช่วงฤดูร้อนประมาณ 4-5 เดือนตามสัญญาFirm เพื่อช่วยลดความ
ต้องการใช้ไฟฟ้ าสู งสุ ด (พีก) ของประเทศ เชื่อว่าโครงการจะมีกลุ่มโรงงานนํ้ามันปาล์มเข้าร่ วมประมูลแข่งขันจํานวนมาก เพราะ
มีวตั ถุดิบเหลือใช้ ทั้งจากทะลายปาล์ม และกะลาปาล์ม ที่จดั ทําระบบไบโอแก๊สแล้วแต่ยงั ไม่สามารถขายไฟฟ้ าได้ ซึ่ งกลุ่มนี้ จะมี
ต้นทุนผลิตไฟฟ้ าจากไบโอแก๊สตํ่ามาก”
ปั จจุบนั โครงการที่เปิ ดรับซื้ อที่ชดั เจนจะมีเพียง VSPP Semi Firm เท่านั้นส่ วนโครงการรับซื้ อไฟฟ้ าที่จะเปิ ดต่อไปยัง
ต้อ งรอความชัด เจนจากภาครั ฐ ซึ่ งอยู่ร ะหว่างการปรั บ แผนพัฒ นาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลื อ ก (AEDP) และ
แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้ าของประเทศ (PDP) ใหม่รวมถึงโซลาร์รูฟท็อปเสรี ดว้ ย

รับรองความถูกต้อง : _________________________

39

บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ ๊ป จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

3. ปัจจัยความเสี่ ยง
3.1

ปัจจัยความเสี่ ยงของธุรกิจอุตสาหกรรมฟอกหนัง

3.1.1 ความเสี่ ยงจากการขาดแคลนวัตถุดิบและความผันผวนราคาวัตถุ ดิบ เนื่ องจากผลิ ตภัณ ฑ์ของบริ ษ ทั เป็ น
ผลิตภัณฑ์ที่จาํ เป็ นต้องใช้วตั ถุดิบจากธรรมชาติ ได้แก่ หนังโค และกระบือ มาผ่านกระบวนการผลิตต่างๆ เพื่อให้ออกมาเป็ น
สิ นค้ากึ่งสําเร็ จรู ป และสิ นค้าสําเร็ จรู ป ดังนั้นบริ ษทั จึงอาจประสบปั ญหาในเรื่ องการขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิตได้ ซึ่ งปั ญหา
ในประเด็นนี้ ทางบริ ษทั ก็ได้ตระหนัก และมีการกําหนดนโยบาย และมาตรการในการป้ องกันเอาไว้เพื่อป้ องกันปั ญหาการขาด
แคลนวัตถุ ดิบ โดยการกระจายแหล่งของวัตถุ ดิบ ให้มี ความหลากหลายและกระจายไปตามภูมิ ภาคต่างๆ เช่ น เอเชี ย ยุโรป
ออสเตรเลีย อเมริ กา และอเมริ กาใต้ พร้อมทั้งมีการสื บเสาะหาแหล่งวัตถุดิบใหม่ๆ เพิ่มขึ้นอยูเ่ สมอ พร้อมทั้งยังมีการทําสัญญา
ซื้ อขายล่วงหน้าในเรื่ องของปริ มาณ คุณภาพของวัตถุดิบที่บริ ษทั ต้องการ ทําให้บริ ษทั สามารถป้ องกันปั ญหาในเรื่ องของวัตถุดิบ
ได้ และในอดีตที่ผา่ นมาบริ ษทั ไม่เคยประสบปัญหาเรื่ องของการขาดแคลนวัตถุดิบมาก่อน
ในเรื่ องความผันผวนของราคาวัตถุดิบในอดี ตที่ ผ่านมา ราคาวัตถุดิบมี ความผันผวนไม่มากนัก ยกเว้นในช่วงที่ เกิ ด
วิกฤตการณ์ เช่นโรควัวบ้าซึ่ งส่ งผลต่อปริ มาณวัตถุดิบอย่างมากหรื ออาจมีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล เช่นในช่วงหน้าฝน ราคา
วัตถุดิบจะมีการปรับตัวสู งขึ้น เพื่อลดความเสี่ ยงในเรื่ องดังกล่าว บริ ษทั ได้วางมาตรการป้ องกันเอาไว้โดยการสั่งซื้ อวัตถุดิบมา
เก็บไว้ในช่วงต้นปี แทน นอกจากนี้ หากในปี ใดที่ราคาวัตถุดิบมีการปรับตัวสู งขึ้นมาก บริ ษทั สามารถที่จะเจรจากับลูกค้าเพื่อทํา
การปรับราคาสิ นค้าได้ ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั การเจรจาระหว่างบริ ษทั กับลูกค้า อย่างไรก็ตามในปี ที่ผา่ นมา บริ ษทั ไม่ประสบปัญหาเรื่ อง
ต้นทุนวัตถุดิบมีการปรับตัวสู งขึ้นมากนัก เนื่ องจากมาตรการในการสํารองวัตถุดิบ ทําให้ไม่มีการเจรจาเพื่อปรับราคาสิ นค้ากับ
ลูกค้า
3.1.2 ความเสี่ ยงจากการสู ญเสี ยลูกค้ารายใหญ่ในประเทศและในเอเซี ย เนื่องจากโครงสร้างรายได้ในปั จจุบนั ส่ วน
ใหญ่ของบริ ษทั มากกว่าร้อยละ 50 มาจากธุ รกิจผลิตภัณฑ์เบาะหนังสําหรับรถยนต์ ซึ่ งลูกค้าที่สําคัญของธุ รกิจส่ วนนี้ จะได้แก่
บริ ษทั ผูผ้ ลิ ตเบาะหนังรถยนต์ให้กบั บริ ษทั ผูผ้ ลิตรถยนต์ และบริ ษทั ผลิตรถยนต์ช้ นั นําของอเมริ กาและญี่ ปุ่น ได้แก่ Honda
Toyota และ Isuzu ทําให้รายได้ในอนาคตของบริ ษทั อาจประสบปั ญหาได้ หากในอนาคตบริ ษทั สู ญ เสี ยลูกค้ารายสําคัญของ
ธุ รกิจเบาะหนังรถยนต์ไป ซึ่ งปั ญหาในส่ วนนี้ บริ ษทั ได้มีการวางแนวทางในการป้ องกันเอาไว้ไม่วา่ จะเป็ นการพยายามกระจาย
แหล่งรายได้ไปยังบริ ษทั ผลิตรถยนต์อื่นๆ เพิ่มมากขึ้น การรักษาคุณภาพสิ นค้าของบริ ษทั ให้มีคุณภาพที่ดีและสมํ่าเสมอ การ
รักษาความสัมพันธ์อนั ดีกบั ผูบ้ ริ หารระดับสู งและทีมงานของบริ ษทั รถต่างๆ ส่ งผลให้ระดับความสําคัญและความสัมพันธ์ของ
บริ ษทั กับลูกค้ามีเพิ่มมากขึ้นเป็ นลําดับ ซึ่ งโอกาสที่บริ ษทั จะสูญเสี ยลูกค้าเหล่านี้ไปมีความเป็ นไปได้ยาก
3.1.3 ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากบริ ษทั มีการนําเข้าสิ นค้าต่างๆ ทั้งที่เป็ นวัตถุดิบและสิ นค้าสําเร็ จรู ป
จากหลายประเทศ ซึ่ งบริ ษทั ต้องชําระค่าสิ นค้าเป็ นเงินตราต่างประเทศ จึ งมี ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน อย่างไรก็ตาม
บริ ษทั มีการส่ งออกสิ นค้าและรับชําระค่าสิ นค้าเป็ นเงินตราต่างประเทศจํานวนหนึ่ ง โดยปกติบริ ษทั จะเก็บเงินตราต่างประเทศที่
ได้จากการส่ งออกไว้ในบัญชีเงินตราต่างประเทศ (FOREIGN CURRENCY DEPOSIT หรื อ FCD) ที่ธนาคารพาณิ ชย์ และจะนํา
เงินตราต่างประเทศดังกล่าวไปชําระค่าสิ นค้าหรื อหนี้ เงินตราต่างประเทศ สําหรับหนี้ เงินตราต่างประเทศที่ไม่ได้ครอบคลุม
โดย FCD ในปั จจุบนั บริ ษทั ยังไม่มีนโยบายที่จะป้ องกันความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนโดยการซื้ อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
(FORWARD CONTRACT)
รับรองความถูกต้อง : _________________________
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3.1.4 ความเสี่ ยงจากการที่ มีสินค้าทดแทนสิ นค้าของบริ ษทั เนื่ องจากผลิ ตภัณฑ์ของบริ ษทั เป็ นสิ นค้าที่ มีสินค้า
ทดแทนที่ใกล้เคียง ซึ่ งในอนาคตพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยหันไปนิ ยมสิ นค้าทดแทนอื่นๆ ที่ได้รับ
การพัฒนาทางเทคโนโลยีให้มีคุณสมบัติเทียบเท่าหนังแท้ เช่น หนังเทียม หรื อสิ นค้าอื่นอาจทําให้บริ ษทั ได้รับผลกระทบด้าน
รายได้ แต่บ ริ ษทั เชื่ อว่าในอนาคตอันใกล้น้ ี จะยังไม่มีสิ นค้าที่ สามารถทดแทนหนังแท้ได้ ประกอบกับ ปั จจุ บนั บริ ษ ทั ผูผ้ ลิ ต
รถยนต์ช้ นั นําต่างๆ ได้หนั มาให้ความสนใจในเรื่ องสิ่ งแวดล้อมมากขึ้น ทําให้โอกาสที่บริ ษทั ผูผ้ ลิตรถยนต์จะหันมาใช้หนังเทียม
แทนหนังสัตว์แท้เป็ นไปได้นอ้ ยมาก
3.1.5 สําหรับสาขาของเล่นสัตว์เลี้ยง มีปัจจัยความเสี่ ยงในเรื่ องนวัตกรรมในการผลิตสิ นค้า มีช่องทางน้อยในการ
พัฒนาร่ วมกับเทคโนโลยีส่ มัยใหม่เพราะสภาพของวัตถุดิบมีแบบจํากัด
3.1.6 ความเสี่ ยงในเชิ งปริ มาณเกี่ยวกับมูลค่าของการด้อยค่าของสิ นค้าคงเหลือและเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย โดย
บริ ษทั มีความเสี่ ยงจากค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ เนื่องจากต้องอาศัยดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หารค่อนข้างมากในการ
พิจารณาจํานวนค่าเผื่อการลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือที่ เหมาะสมสําหรับสิ นค้าล้าสมัย และสิ นค้าที่ คา้ งนาน โดยผูส้ อบบัญชี ได้
ประเมินเกี่ยวกับความเหมาะสมของสมมติฐานที่ ผบู้ ริ หารใช้ในการคํานวณค่าเผื่อการลดมูลค่าสิ นค้าโดยเข้าร่ วมสังเกตการณ์
ตรวจนับสิ นค้าคงเหลือประจําปี เพื่อระบุสินค้าที่ เคลื่อนไหวช้าและล้าสมัย ทดสอบรายงานสิ นค้าคงเหลือค้างนาน วิเคราะห์
ปริ มาณสิ น ค้าที่ คงเหลื อและการเคลื่ อนไหวของสิ นค้าเพื่ อระบุ สิ นค้าที่ คา้ งนานหรื อสิ นค้าที่ ไม่ มีการเคลื่ อนไหว วิเคราะห์
เปรี ยบเที ยบจํานวนเงิ นสุ ทธิ ที่บริ ษทั ได้รับจากการขายสิ นค้าภายหลังวันที่ ในงบการเงินกับราคาทุ นของสิ นค้าคงเหลือ และ
พิจารณาความเหมาะสมของการตั้งค่าเผือ่ การลดมูลค่าของสิ นค้าแล้ว
สําหรับการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย เนื่ องจากการพิจารณาเกี่ยวกับการด้อยค่าของเงินลงทุนขึ้นอยูก่ บั ดุลย
พินิจและข้อสมมติฐานที่ สําคัญ ที่ ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั นํามาใช้ในการประมาณค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุ นในบริ ษทั ย่อย
ดังนั้นเรื่ องสําคัญในการตรวจสอบ คือ การแสดงมูลค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั
ย่อยว่าเป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ทั้งนี้ นโยบายการบัญชีสาํ หรับเงินลงทุน การด้อยค่าและรายละเอียดสําหรับ
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ผูส้ อบบัญชีได้ตรวจสอบหลักฐานประกอบการพิจารณาของผูบ้ ริ หารเกี่ยวกับข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าของ
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ประเมินความเหมาะสมของวิธีการประเมินมูลค่าและข้อสมมติที่สาํ คัญที่ผบู้ ริ หารของบริ ษทั นํามาใช้ใน
ประมาณค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยแล้ว ทั้งนี้ ฝ่ายบริ หารของบริ ษทั ได้ให้ความเห็นต่อข้อสังเกตของผูส้ อบ
บัญชีวา่ มีความเหมาะสม เนื่ องจากการพิจารณาตั้งค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือได้ดาํ เนิ นการภายใต้สมมติฐานที่ใช้
ในการคํานวณค่าเผือ่ การลดมูลค่าสิ นค้า และมีการตรวจนับสิ นค้าคงเหลือประจําปี มีการจัดทํารายงานสิ นค้าคงเหลือค้างนาน ณ
วันที่ 31 ธ.ค. 2559 วิเคราะห์ปริ มาณสิ นค้าที่คงเหลือและการเคลื่อนไหวของสิ นค้าเพื่อระบุสินค้าที่คา้ งนานหรื อสิ นค้าที่ไม่มีการ
เคลื่ อนไหว วิเคราะห์ เปรี ยบเที ยบจํานวนเงิ นที่ บ ริ ษทั ได้รับ จากการขายสิ นค้ากับราคาทุ นของสิ นค้าคงเหลื อโดยเก็บ ข้อมู ล
ย้อนหลัง 5 ปี เพื่อวิเคราะห์ราคาขายกับต้นทุนที่เกิดขึ้นโดยเป็ นรายงานที่จดั ทําขึ้น ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559 เช่นเดียวกัน
3.1.7 ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่ องจากกลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
เนื่ องจากกลุ่มบริ ษทั มีลูกหนี้ การค้า เจ้าหนี้ การค้า และภาระหนี้ สินที่ อาจจะเกิดขึ้นเป็ นสกุลเงินต่างประเทศ ซึ่ งโดยหลักเป็ น
สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ และสกุลเงินยูโร โดยในปี 2558 บริ ษทั มีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 12.34 ล้านบาทและปี 2559
บริ ษทั มีกาํ ไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 6.06 ล้านบาท ซึ่ งกําไรขาดทุนดังกล่าวเป็ นเพียงกําไรขาดทุนทางบัญชีเท่านั้น อย่างไร
ก็ตาม บริ ษทั มีการป้ องกันความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยทําสัญญาซื้ อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับธนาคารแห่ งหนึ่ ง ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จํานวน 1,617,930 ดอลล่าร์ สหรัฐ และณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จํานวน 1,000,000 ดอลล่าร์ สหรัฐ เพื่อ
เป็ นการป้ องกันความเสี่ ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าว
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ปัจจัยความเสี่ ยงของธุรกิจพลังงานทดแทนโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล

3.2.1 บริ ษทั ต้องประเมินการบริ หารความเสี่ ยงจากปั จจัยที่ เกิดจากภายนอก โดยเฉพาะการดําเนิ นการธุ รกิ จภาค
พลังงานและสาธารณู ปโภคพื้นฐานเนื่ องจากต้องใช้เงินลงทุนสู ง โดยควรพิจารณาปั จจัยหลักๆ ได้แก่ สภาวะเศรษฐกิจ สังคม
การเมื อง กฎ ระเบี ยบ ข้อบังคับ สภาวะอุตสาหกรรมการแข่งขัน สภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการลงทุ นที่ สามารถเอื้ อ
ประโยชน์ต่อการลงทุนในธุ รกิจ จากการวิเคราะห์และประเมิ นอุปสรรคจากปั จจัยภายนอกต่อการขยายการเจริ ญเติบโตและ
กําลังผลิตที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ ยงในด้านกลยุทธ์ที่กระทบถึงภารกิจในการเพิ่มมูลค่ากิจการตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ าหมาย
และกลยุทธ์การดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ดังนี้
- แผนพัฒ นากําลัง ผลิ ต ไฟฟ้ าของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2579 (Power Development Plan: PDP 2015) มี ก ารปรั บ
สัดส่ วนเชื้อเพลิงเพื่อความสมดุลและความมัน่ คงของระบบพลังงาน จึงเป็ นข้อจํากัดที่ทาํ ให้บริ ษทั ไม่สามารถขยายการ
เจริ ญ เติ บโตในการลงทุ นโครงการผลิ ตไฟฟ้ าขนาดใหญ่ ในประเทศภายใน 10 ปี จากการปรั บ ลดสัดส่ วนสําหรั บ
โรงไฟฟ้ าก๊าซธรรมชาติจากร้อยละ 64 เหลือร้อยละ 50 ในขณะที่การสํารองไฟฟ้ าในระบบยังคงอยูใ่ นระดับสู งคือไม่
น้อยกว่าร้อยละ 30 โอกาสที่มีคือการพัฒนาโครงการพลังงานทดแทนซึ่ งเป็ นโครงการผลิตไฟฟ้ าขนาดเล็ก (SPP &
VSPP) ที่มีการปรับสัดส่ วนเพิ่มขึ้น
- สภาวะเศรษฐกิจโลก กําลังเผชิญความไม่แน่นอนและความเสี่ ยงต่อการเจริ ญเติบโต เช่นความผันผวนของค่าเงิน ความ
อ่อนไหวด้านราคานํ้ามัน การไหลของเงินลงทุน และการค้าขายที่เบาบางลง
- ความผันผวนทางการเมือง ซึ่ งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบาย ความไม่ชดั เจนของกฎระเบียบและกฎหมายในการ
ดําเนินธุรกิจ
- การแข่งขันที่มีความรุ นแรงมากยิ่งขึ้น จะเห็นได้วา่ มีการรุ กของนักลงทุนจีนในภูมิภาคเอเชียที่มีขอ้ ได้เปรี ยบทั้งด้าน
เทคนิคและแหล่งเงินทุน รวมถึงการมีนกั ลงทุนจากหลากหลายธุรกิจที่สนใจเข้ามาลงทุนในธุรกิจพลังงาน
- พัฒนาการของนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยี ที่มีผลกระทบต่อรู ปแบบการประกอบธุ รกิจด้านพลังงาน เช่น Electrical
Vehicle, Energy Storage System
3.2.2 ความเสี่ ยงจากความเพียงพอของปริ มาณวัตถุดิบ เนื่ องจากเชื้อเพลิงชีวมวลถือเป็ นปั จจัยที่สาํ คัญสําหรับการ
ดําเนิ นโครงการผลิตไฟฟ้ าชีวมวล หากโรงไฟฟ้ าชีวมวลไม่สามารถจัดหาเชื้อเพลิงได้อย่างเพียงพอและต่อเนื่ อง โรงไฟฟ้ าก็จะ
ไม่ส ามารถผลิ ตไฟฟ้ าได้เต็มกําลังการผลิ ต ซึ่ งจะกระทบต่อรายได้และผลตอบแทนของโครงการ ทั้งนี้ ท างบริ ษ ทั มี การทํา
ข้อตกลงนอกเหนื อจากการซื้ อวัตถุดิบที่ มีอยู่แล้วนั้น บริ ษทั ยังมี นโยบายที่ จะเจรจาเพิ่มเติมกับผูข้ ายเชื้ อเพลิงชี วมวลรายอื่น
เพื่อให้มนั่ ใจว่ามีปริ มาณวัตถุดิบเพียงต่อการผลิตไฟฟ้ า และเพื่อลดการพึ่งพิงจากการซื้ อวัตถุดิบจากผูข้ ายเพียงเจ้าเดียว
3.2.3 ความเสี่ ยงจากความผันผวนของราคาเชื้อเพลิงชีวมวล เนื่ องจากต้นทุนค่าเชื้อเพลิงถือเป็ นต้นทุนที่มีสัดส่ วน
ที่สูงสําหรับโรงไฟฟ้ าชีวมวล ดังนั้น หากราคาเชื้อเพลิงชีวมวลการปรับตัวสู งขึ้น จะส่ งผลกระทบต่อกําไรจากการดําเนินงานได้
ทั้งนี้ ทางบริ ษทั มีการเตรี ยมเครื่ องจักรและอุปกรณ์ที่รองรับเชื้ อเพลิงชี วมวลได้ในหลายประเภท ดังนั้น หากราคาเชื้อเพลิงชี ว
มวลใดปรับตัวสู งขึ้น ก็สามารถใช้ประเภทอื่นทดแทนกันได้และไม่ก่อให้เกิดความเสี ยหาย ทั้งนี้ ผบู ้ ริ หารยังมีการติดตามการ
เปลี่ยนแปลงของราคาเชื้ อเพลิงสมํ่าเสมอ โดยหากช่วงเวลาใดที่ เชื้ อเพลงชี วมวลหลักที่ ตอ้ งใช้มีราคาตํ่า ก็จะซื้ อในปริ มาณที่
เพิ่มขึ้น และเก็บสะสมไว้ในที่เก็บเชื้อเพลิงทั้งในร่ มและกลางแจ้ง ซึ่ งการดําเนิ นงานดังกล่าวก็จะช่วยลดความเสี่ ยงด้านความผัน
ผวนของราคาเชื้อเพลิงชีวมวลได้
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3.2.4 ความเสี่ ยงจากความล่าช้าของโครงการโรงไฟฟ้ า เนื่ องจากการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้ าชีวมวลก่อนจะเริ่ ม
ดําเนิ นการเชิงพาณิ ชย์ อาจเกิดความล่าช้าอันเนื่ องจากเหตุหลายประการ เช่น ความล่าช้าจากการว่าจ้างผูร้ ับเหมาก่อสร้างแบบ
เบ็ดเสร็ จ หรื อปั จจัยทางธรรมชาติอนั ส่ งผลการทบถึงระยะเวลาดําเนิ นการ และต้นทุนที่เพิ่มขึ้นกว่าที่ประมาณการไว้ ส่ งผลให้
ผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุนอาจจะไม่เป็ นไปตามที่คาดไว้ โดยทางบริ ษทั ได้ดาํ เนิ นการเพื่อลดความเสี่ ยงจากความล่าช้าใน
ด้านระยะเวลาการก่อสร้าง โดยได้มีการทําบันทึกข้อตกลงซื้ อเครื่ องจักรพร้อมติดตั้ง และงานก่อสร้างสําหรับโรงไฟฟ้ าชีวมวล
กับผูเ้ ชี่ยวชาญ โดยตกลงที่จะขายและรับจ้างดําเนินการอกแบบ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ก่อสร้างและติดตั้งโรงไฟฟ้ าเชื้อเพลิงชีวมวล
โดยบริ ษทั ได้มีการว่าจ้างบริ ษทั ผูเ้ ชี่ ยวชาญจากภายนอกเพื่อบริ หารโครงการและงานก่อสร้าง โดยมีหน้าที่ รับผิดชอบในการ
ควบคุม และติดตามความคืบหน้าของโครงการ เพื่อให้การก่อสร้างแล้วเสร็ จตามกําหนดระยะเวลาที่วางแผนไว้ นอกจากนี้ หาก
ความล่าช้าในการก่อสร้างเกิดจากบริ ษทั ผูเ้ ชี่ยวชาญ บริ ษทั สามารถเรี ยกร้องค่าปรับจากความล่าช้าตามวงเงินที่กาํ หนดได้
3.2.5 ความเสี่ ยงจากการไม่สามารถเริ่ มต้นซื้ อขายไฟฟ้ าได้ตามที่ระบุในสัญญาซื้ อขายไฟฟ้ า เนื่ องจากตามสัญญา
ซื้ อขายไฟฟ้ าที่ บริ ษทั กําหนดกับ กฟภ. นั้น มี การกําหนดวันเริ่ มต้นซื้ อขายไฟฟ้ า ซึ่ งหากพิจารณาตามกรอบเวลาที่ คาดว่าจะ
ก่อสร้างโรงไฟฟ้ าแล้วเสร็ จนั้น อาจส่ งผลให้บริ ษทั ไม่สามารถเริ่ มต้นขายไฟฟ้ าตามที่กาํ หนดเวลา SCOD อย่างไรก็ตาม ตาม
สัญญาซื้ อขายไฟฟ้ าระบุวา่ “หากไม่มีการเริ่ มต้นซื้ อขายไฟฟ้ าภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันกําหนดเริ่ มต้นซื้ อขายไฟฟ้ า
ให้ถือว่าสัญ ญาซื้ อขายไฟฟ้ าสิ้ นสุ ดลง” ซึ่ งบริ ษ ทั มี ค วามมั่นใจว่าโรงไฟฟ้ าชี วมวลของบริ ษ ทั จะสามารถ COD ได้ก่อนวัน
สุ ดท้ายตามสัญญา
3.2.6 ความเสี่ ยงจากความผันผวนของค่าพลังงานความร้อนจากเชื้อเพลิงชีวมวล ทําให้กระทบต่อปริ มาณการผลิต
ไฟฟ้ า เนื่ องจากกระบวนการผลิตไฟฟ้ าจากเชื้อเพลิงชี วมวลนั้น มีการกําหนดสมมติฐานในการคํานวณค่าความร้อนที่ ได้จาก
เชื้อเพลิงชีวมวลแต่ละประเภท ดังนั้น จึงอาจเกิดความเสี่ ยงจากค่าความร้อนของเชื้อเพลิงชีวมวลจะไม่เป็ นไปตามประมาณการ
ซึ่ งจะส่ งผลกระทบต่อปริ มาณการผลิตกระแสไฟฟ้ าไม่เป็ นไปตามแผนที่วางไว้ อย่างไรก็ตาม ก่อนการรับซื้ อเชื้อเพลิงชีวมวล
บริ ษ ทั มี การกําหนดคุ ณ ภาพของเชื้ อเพลิ งชี วมวล ซึ่ งถ้าเชื้ อ เพลิ งมี คุณ ภาพตรงตามที่ กาํ หนด จึ งจะรั บ เชื้ อเพลิ งเข้ามาใช้ใน
กระบวนการผลิต นอกจากนี้ ยังมีการก่อสร้างโรงเก็บเชื้ อเพลิง เพื่อใช้เก็บเชื้อเพลิงชีวมวลฤดูฝน ซึ่ งจะช่วยลดความเสี่ ยงจาก
ความผันผวนของค่าพลังงานร้อนที่จะได้จากเชื้อเพลิงชีวมวลได้
3.2.7 ความเสี่ ยงจากการไม่ได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ส่งเสริ มการลงทุนจากคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน (BOI)
เนื่องจากโครงการผลิตไฟฟ้ าจากชีวมวล เป็ นโครงการที่มีการกําหนดเป็ นหลักเกณฑ์ชดั เจนว่าเป็ นธุ รกิจที่ได้รับการส่ งเสริ มการ
ลงทุนจากคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน (BOI) ซึ่ งจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุ ทธิที่ได้จากการ
ประกอบกิจการ กําหนดรวม 8 ปี รวมถึงสิ ทธิประโยชน์ดา้ นอื่นๆ ภายใต้เงื่อนไขที่กาํ หนด ดังนั้น อาจเกิดความเสี่ ยงได้วา่ บริ ษทั
ไม่สามารถดําเนิ นการตามเงื่อนไขที่ ระบุ อาจจะไม่ได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ส่งเสริ มการลงทุนจาก BOI และทําให้ผลตอบแทน
ลดลงจากที่ประมาณการไว้ได้
3.2.8 ความเสี่ ย งด้า นภาพลัก ษณ์ อ งค์ก ร โดยบริ ษ ัท มี ก ารติ ด ตามและตรวจสอบการบริ ห ารความเสี่ ย งด้า น
ภาพลักษณ์ขององค์กรอย่างใกล้ชิดสมํ่าเสมอ โดยตระหนักดีวา่ ภาพลักษณ์ขององค์กรเป็ นส่ วนสําคัญที่นาํ มาซึ่ งความยัง่ ยืนของ
ธุ รกิ จ บริ ษ ทั จึ งมี แผนและมาตรการเชิ งรุ งและเชิ งลึ กในการป้ องกันลดโอกาสในการเกิ ดความเสี่ ยงและเตรี ยมแผนในการ
บรรเทาผลกระทบต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยให้มีผลน้อยที่ สุด ไม่ว่าจะเป็ นประเด็นของการต่อต้านของมวลชน ผลกระทบต่อชุมชน
สังคมและสิ่ งแวดล้อม และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหลักธรรมาภิบาลตั้งแต่ก่อนเริ่ มการพัฒนา ระหว่างพัฒนาและการก่อสร้าง
ช่ วงการเดิ น เครื่ องเชิ งพาณิ ชย์จนกระทั่งสิ้ นสุ ดสั ญ ญาและอาจจําเป็ นที่ จะต้องมี มาตรการต่อเนื่ องหลังสิ้ นสุ ดโครงการเพื่ อ
ป้ องกันและสร้างความมัน่ ใจว่าจะไม่มีเหตุการณ์อนั ไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์องค์กรในเชิงลบได้

รับรองความถูกต้อง : _________________________
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4. ทรัพย์ สินทีใ่ ช้ ในการประกอบธุรกิจ
4.1 ลักษณะทรัพย์ สินทีส่ ํ าคัญ
สิ นทรัพย์ถาวรหลักของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วย
ประเภท / ลักษณะทรัพย์ สิน
ลักษณะกรรมสิ ทธิ์
มูลค่ า
ภาระผูกพัน
1. ที่ดินและส่ วนปรับปรุ งที่ดิน*
เป็ นเจ้าของ
607.96 ล้านบาท
ติดจํานองรวมมูลค่า 1,212.88 ล้านบาท
2. อาคาร และสิ่ งปลูกสร้าง
เป็ นเจ้าของ
984.70 ล้านบาท
3. เครื่ องจักร และอุปกรณ์
เป็ นเจ้าของ
378.74 ล้านบาท
4.2 นโยบายการลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั มีเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย คือบริ ษทั พลาทรัพย์ จํากัด บริ ษทั ชัยวัฒนา ทริ ม จํากัด
และบริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น จํากัด (เดิมชื่อ บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น เพาเวอร์ จํากัด) จํานวน 505.62 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่ วนการถือ
หุ น้ ของบริ ษทั พลาทรัพย์ จํากัด ร้อยละ 100.00 และ บริ ษทั ชัยวัฒนา ทริ ม จํากัด ร้อยละ 52.50 และบริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น จํากัด
ร้อยละ 100.00 ทั้งนี้ บริ ษทั ได้แต่งตั้งกรรมการของบริ ษทั เข้าเป็ นกรรมการของบริ ษทั ย่อย เพื่อทําหน้าที่ในการควบคุมและดูแล
การดําเนินงานในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนซึ่ งบันทึกโดยวิธีราคาทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ล้านบาท
บริ ษทั พลาทรัพย์ จํากัด (ราคาทุน)
80.00
หักค่าเผือ่ ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
23.90
เงินลงทุนวิธีราคาทุน
56.10

บริ ษทั ชัยวัฒนา ทริ ม จํากัด
หักค่าเผือ่ ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
เงินลงทุนวิธีราคาทุน

ล้านบาท
25.62
11.65
13.97

บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น จํากัด
หักค่าเผือ่ ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
เงินลงทุนวิธีราคาทุน

ล้านบาท
400.00
400.00

ตามที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 ของบริ ษทั ชัยวัฒนา ทริ ม จํากัด ได้มีมติ
พิเศษให้เลิกการดําเนิ นงาน ทั้งนี้ บริ ษทั ชัยวัฒนา ทริ ม ได้จดทะเบียนเลิกกิจการกับกระทรวงพาณิ ชย์ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2557
และอยูร่ ะหว่างการชําระบัญชี

รับรองความถูกต้อง : _________________________
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เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ 2559 บริ ษทั ได้เข้าลงทุนโดยซื้ อหุน้ จากผูถ้ ือหุน้ เดิมในสัดส่ วนร้อยละ 100 ของบริ ษทั ชัย
วัฒนา กรี น จํากัด เพื่อประกอบธุรกิจลงทุนในกลุ่มพลังงานทดแทน โดยมีทุนจดทะเบียน 400,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญ
40,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท และบริ ษทั ย่อยดังกล่าวได้มีการลงทุนในบริ ษทั ย่อยทางอ้อมเพิ่มเติมในปี 2559 และ 2560
ดังนี้
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย สุ ทธิ

บริษัท

ประเภทกิจการ

บริ ษทั ย่ อยทางตรง
บริ ษทั พลาทรัพย์ จํากัด*
ให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์
บริ ษทั ชัยวัฒนา ทริ ม จํากัด**
ผลิตเบาะรถยนต์
บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น เพาเวอร์ จํากัด ลงทุนในธุรกิจพลังงาน

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษทั
สั ดส่ วนเงินลงทุน
ทุนชําระแล้ ว
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
150,000,000 150,000,000
50,000,000 50,000,000
400,000,000 400,000,000

100%
52.50%
100%

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน**
สุ ทธิ

100%
52.50%
100%

เงินลงทุนวิธีราคาทุน
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
80,000,000
25,624,925
399,999,981
505,624,906
(35,551,124)
470,073,782

150,000,000
25,624,925
399,999,981
575,624,906
(53,406,389)
522,218,517

*บริ ษทั ได้โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย – บริ ษทั พลาทรัพย์ จํากัด จํานวน 17.86 ล้านบาท ในงบการเงิน
เฉพาะบริ ษทั สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
**บริ ษทั ย่อยอยูร่ ะหว่างการชําระบัญชี
บริ ษทั มีเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยที่ถือหุ ้นผ่านบริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น จํากัด (เดิมชื่ อ บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น เพาเวอร์ จํากัด)
ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
ทุนชําระแล้ ว
บริษทั

บริ ษทั ย่ อยทางอ้ อม
บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น
แมนเนจเม้นท์ จํากัด
บริ ษทั เวสท์ แมนเนจเม้นท์ 1
จํากัด
บริ ษทั กรี น เพาเวอร์ 1 จํากัด
(เดิมชื่อ บริ ษทั ชัยวัฒนา
กรี น เพาเวอร์ 1 จํากัด)
บริ ษทั ชัยวัฒนา เอ็กพอร์ต จํากัด
บริ ษทั กรี น เพาเวอร์ 2 จํากัด
(เดิมชื่อ บริ ษทั โคกเจริ ญ
กรี น เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด)
บริ ษทั บลูโซลาร์ฟาร์ม 3 จํากัด
รวม

ประเภทกิจการ

(หน่ วย : บาท)
สั ดส่ วนเงินลงทุน

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

เงินลงทุนวิธีราคาทุน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559

ประกอบกิจการให้คาํ ปรึ กษาด้านการ
1,000,000 1,000,000
บริ หารจัดการโครงการพลังงานทดแทน
คัดแยกและจัดการขยะเพื่อเป็ นเชื้อเพลิง 1,000,000 1,000,000
จําหน่ายให้กบั โรงไฟฟ้ า
ผลิตพลังงานไฟฟ้ าจากเชื้อเพลิงขยะ
13,250,000 13,250,000

100%

100%

999,980

999,980

75%

75%

750,090

750,090

75%

75%

9,938,693

9,938,693

ส่ งออกชิ้นไม้สับ
ผลิตและจําหน่ายไฟฟ้ า

10,000,000 10,000,000
300,000,000 60,000,000

80%
100%

80%
100%

9,599,880 9,599,880
369,999,800 129,999,800

ผลิตและจําหน่ายไฟฟ้ า

120,000,000 120,000,000

49%

49%

58,800,000 58,800,000
450,088,443 210,088,443

รับรองความถูกต้อง : _________________________
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เงินลงทุนในบริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น แมนเนจเม้นท์ จํากัด
เมื่ อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2559 บริ ษทั ย่อย คื อ บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น จํากัด (เดิ มชื่ อ บริ ษ ทั ชัยวัฒ นา กรี น เพาเวอร์
จํากัด)ได้จดั ตั้งบริ ษทั ย่อยทางอ้อม คือ บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น แมนเนจเม้นท์ จํากัด เพื่อประกอบธุรกิจให้คาํ ปรึ กษาด้านการ
บริ หารจัดการโครงการพลังงานทดแทน โดยมีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุ ้นสามัญ 100,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้น
ละ 10 บาท บริ ษทั ย่อยได้ลงทุนร้อยละ 100 ในบริ ษทั ย่อยทางอ้อมดังกล่าว
เงินลงทุนในบริ ษทั เวสท์ แมนเนจเม้นท์ 1 จํากัด
เมื่อวันที่ 8 สิ งหาคม พ.ศ. 2559 บริ ษทั ย่อย คือ บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น จํากัด (เดิมชื่อ บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น เพาเวอร์ จํากัด) ได้
เข้าลงทุนโดยซื้ อหุ ้นจากผูถ้ ือหุ ้นเดิมในสัดส่ วนร้อยละ 75 ของบริ ษทั เวสท์ แมนเนจเม้นท์ 1 จํากัด เพื่อประกอบธุ รกิจคัด
แยกและจัดการขยะเพื่อเป็ นเชื้ อเพลิ งจําหน่ ายให้กับโรงไฟฟ้ า โดยมี ทุ นจดทะเบี ยน 1,000,000 บาท แบ่ งเป็ นหุ ้นสามัญ
100,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท
เงินลงทุนในบริ ษทั กรี น เพาเวอร์ 1 จํากัด
เมื่อวันที่ 8 สิ งหาคม พ.ศ. 2559 บริ ษทั ย่อย คือ บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น จํากัด (เดิมชื่อ บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น เพาเวอร์ จํากัด) ได้
เข้าลงทุนโดยซื้ อหุ ้นจากผูถ้ ือหุ ้นเดิมในสัดส่ วนร้อยละ 75 ของบริ ษทั กรี น เพาเวอร์ 1 จํากัด (เดิมชื่อ บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น
เพาเวอร์ 1 จํากัด) เพื่อประกอบธุรกิจผลิตพลังงานไฟฟ้ าจากเชื้อเพลิงขยะ โดยมีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุ น้
สามัญ 100,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท
ต่อมาเมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2559 บริ ษทั กรี น เพาเวอร์ 1 จํากัด ได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 49,000,000 บาท จาก
ทุ น จดทะเบี ย นเดิ ม 1,000,000 บาท เป็ นทุ น จดทะเบี ยนใหม่ เท่ ากับ 50,000,000 บาท แบ่ งออกเป็ นหุ ้น สามัญ จํานวน
5,000,000 หุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ 10 บาท โดยเรี ยกชําระค่าหุ น้ 2.50 บาทต่อหุน้ บริ ษทั ย่อยได้ลงทุนในหุ น้ สามัญเพิ่มทุนในบริ ษทั
ย่อยทางอ้อมดังกล่าวในสัดส่ วนร้อยละ 75 ทั้งนี้เพื่อรักษาสัดส่ วนการถือหุ น้ เดิมในบริ ษทั ย่อยทางอ้อม
เงินลงทุนในบริ ษทั ชัยวัฒนา เอ็กพอร์ต จํากัด
เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2559 บริ ษทั ได้จดั ตั้งบริ ษทั ย่อย คือ บริ ษทั ชัยวัฒนา เอ็กพอร์ ต จํากัด เพื่อดําเนินธุรกิจส่ งออก
ชิ้ นไม้สับจากยูคาลิ ปตัสไปยังต่างประเทศ โดยมี ทุ นจดทะเบี ยน 1,000,000 บาท แบ่ งเป็ นหุ ้นสามัญ 100,000 หุ ้น มูลค่า
หุน้ ละ 10 บาท บริ ษทั ได้ลงทุนร้อยละ 80 ในบริ ษทั ย่อยดังกล่าว
ต่อมาเมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2559 บริ ษทั ชัยวัฒนา เอ็กพอร์ ต จํากัด ได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 9,000,000 บาท
จากทุ นจดทะเบี ยนเดิ ม 1,000,000 บาท เป็ นทุ นจดทะเบี ยนใหม่ เท่ ากับ 10,000,000 บาท แบ่ งออกเป็ นหุ ้ นสามัญ จํานวน
1,000,000 หุ น้ มูลค่าหุ ้นละ 10 บาท บริ ษทั ได้ลงทุนในหุ ้นสามัญเพิ่มทุนในบริ ษทั ย่อยดังกล่าวในสัดส่ วนร้อยละ 80 ทั้งนี้
เพื่อรักษาสัดส่ วนการถือหุน้ เดิมในบริ ษทั ย่อย
ต่อมาเมื่อวันที่ 29 สิ งหาคม พ.ศ. 2559 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 19/2559 ได้มีมติอนุมตั ิให้จดั โครงสร้างการบริ หารงานใหม่ จึงอนุมตั ิให้เปลี่ยนแปลงผูถ้ ือหุ น้ จากบริ ษทั ชัยวัฒนา
แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด(มหาชน) ให้อยูภ่ ายใต้การถือหุ ้นของบริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น เพาเวอร์ จํากัด ซึ่ งเป็ นธุ รกิจลงทุนใน
กลุ่มบริ ษทั ด้านพลังงานทั้งหมด
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ได้อนุ มตั ิให้บริ ษทั หยุดดําเนิ นงาน
ของบริ ษทั เนื่ องจากธุ รกิจส่ งออกชิ้นไม้สับที่ผ่านมามีการแข่งขันสู ง อีกทั้งค่าเงินบาทปรับตัวแข็งค่าขึ้น เมื่อเทียบกับ
เงินดอลล่าร์สหรัฐส่ งผลให้มีผลประกอบการขาดทุนอย่างต่อเนื่อง
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เงินลงทุนในบริ ษทั กรี น เพาเวอร์ 2 จํากัด
เมื่ อวันที่ 17 สิ งหาคม พ.ศ. 2559 บริ ษ ทั ย่อย คื อ บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น จํากัด (เดิ มชื่ อ บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น เพาเวอร์
จํากัด) ได้เข้าลงทุนโดยซื้ อหุ ้นจากผูถ้ ือหุ ้นเดิมในสัดส่ วนร้อยละ 100 ของบริ ษทั กรี น เพาเวอร์ 2 จํากัด (เดิมชื่อ บริ ษทั
โคกเจริ ญ กรี น เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด) โดยมีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญ 10,000 หุ น้ มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท
ข้อมูลของสิ่ งตอบแทนทั้งหมดที่โอนให้และมูลค่าที่รับรู้สาํ หรับสิ นทรัพย์ที่ได้มาและหนี้ สินที่รับมาแต่ละประเภทที่สาํ คัญ
มีดงั นี้
สิ นทรัพย์ที่ได้มาที่ระบุได้และหนี้สินที่รับมา
(หน่ วย : บาท)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
3,116
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
1,284,014
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
1,600,000
สิ นทรัพย์ สุ ทธิ
2,887,130
สิ ทธิ ในการดําเนินการผลิตและจําหน่ายไฟฟ้ า
67,112,870
สิ่ งตอบแทนที่โอนให้
70,000,000
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2559 บริ ษทั กรี น เพาเวอร์ 2 จํากัด (เดิมชื่อ บริ ษทั โคกเจริ ญ กรี น เอ็นเนอร์ ยี่ จํากัด) ได้มีการเพิ่ม
ทุนจดทะเบียนจํานวน 59,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,000,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่เท่ากับ 60,000,000
บาท แบ่ งออกเป็ นหุ ้นสามัญ จํานวน 600,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 100 บาท บริ ษทั ย่อยได้ลงทุ นในหุ ้นสามัญ เพิ่ มทุ นใน
บริ ษทั ย่อยดังกล่าวในสัดส่ วนร้อยละ 100 ทั้งนี้ เพื่อรักษาสัดส่ วนการถือหุน้ เดิมในบริ ษทั ย่อยทางอ้อม
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 บริ ษทั กรี น เพาเวอร์ 2 จํากัด ได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 240 ล้านบาท จากทุน
จดทะเบียนเดิม จํานวน 60 ล้านบาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ จํานวน 300 ล้านบาท โดยเรี ยกชําระค่าหุน้ 25 บาทต่อหุน้
ต่อมาในเดือนสิ งหาคม พ.ศ. 2560 บริ ษทั ได้เรี ยกชําระค่าหุน้ เพิ่มเติมจํานวน 75 ล้านบาท และบริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น จํากัด
ได้ชาํ ระค่าหุน้ ที่เรี ยกเพิ่มเติมดังกล่าวแล้วทั้งจํานวน
เงินลงทุนในบริ ษทั บลูโซลาร์ ฟาร์ม 3 จํากัด
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 บริ ษทั ย่อย คือ บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น จํากัด ได้เข้าลงทุนโดยซื้ อหุ ้นจากผูถ้ ือหุ ้นเดิม
ในสัดส่ วนร้ อยละ 49 ของบริ ษ ทั บลูโซลาร์ ฟ าร์ ม 3 จํากัด โดยมี ทุ นจดทะเบี ยน 120,000,000 บาท แบ่ งเป็ นหุ ้นสามัญ
1,200,000 หุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ 100
เงินลงทุนในบริ ษทั เอ็น เอช เค สปริ ง (กัมพูชา) จํากัด
เมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม 2558 บริ ษทั และบริ ษทั เอ็นเอชเค สปริ ง (ประเทศไทย) จํากัด ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริ ษทั เอ็นเอชเค
สปริ ง (กัมพูชา) จํากัด เพื่อผลิตและจําหน่าย sewing cover สําหรับชิ้นส่ วนรถยนต์ที่เมืองปอยเปต ประเทศกัมพูชา ตาม
สัญญาร่ วมทุนระหว่างบริ ษทั กับบริ ษทั เอ็นเอชเค สปริ ง (ประเทศไทย) จํากัด โดยมีทุนจดทะเบียน 3,658,000 ดอลลาร์
สหรัฐ แบ่งเป็ นหุน้ สามัญ 365,800 หุน้ มูลค่าหุ น้ ละ 10 ดอลลาร์ สหรัฐ ตั้งแต่วนั ที่ 10 กรกฎาคม 2558 บริ ษทั ได้จ่ายชําระ
เงิ น ลงทุ น ในบริ ษ ัท ที่ จัด ตั้ง ใหม่ ดังกล่ าวเป็ นจํา นวน 914,500 ดอลลาร์ ส หรั ฐ (จํานวน 91,450 หุ ้ น มู ล ค่ าหุ ้ น ละ 10
ดอลลาร์สหรัฐ) คิดเป็ นสัดส่ วนการลงทุนเท่ากับร้อยละ 25
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เงินลงทุนในบริ ษทั แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชนั่ จํากัด
เมื่อเดือนมีนาคม 2560 บริ ษทั ย่อย คือ บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น จํากัด (เดิมชื่อ บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น เพาเวอร์ จํากัด) ได้เข้า
ลงทุนในหุ ้นสามัญ เพิ่มทุ นจํานวน 175,000 หุ ้น มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 100 บาท รวมเป็ นเงิน 17.50 ล้านบาท ทั้งนี้ เพื่อ
รักษาสัดส่ วนการถือหุน้ เดิมในบริ ษทั ดังกล่าว
เงินลงทุนในบริ ษทั รักษ์บา้ นเรา จํากัด
เมื่ อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2559 บริ ษ ทั ย่อย คื อ บริ ษ ทั ชัยวัฒ นา กรี น จํากัด (เดิ มชื่ อ บริ ษ ทั ชัยวัฒ นา กรี น เพาเวอร์
จํากัด) ได้ทาํ บันทึกข้อตกลงขอความร่ วมมือในการลงทุนโครงการผลิตไฟฟ้ าเพื่อจําหน่ายให้กบั การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค
กับบริ ษทั รักษ์บา้ นเรา จํากัด ซึ่ งบริ ษทั ได้จ่ายเงินมัดจําค่าหุ ้นก่อนที่จะเข้าตกลงซื้ อหุ ้นเป็ นจํานวนเงิน 17.16 ล้านบาท
เวลาในการดําเนิ นการตามข้อตกลงมีกาํ หนดให้เสร็ จสิ้ นในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ภายใต้เงื่อนไขให้มีการเข้าทํา Due
Diligence และหากภายหลังการทํา Due Diligence และพิจารณาแล้วว่าไม่สมเหตุสมผลในการลงทุน บริ ษทั จะไม่มีการ
ลงทุนใด ๆ และจะได้รับคืนเงินมัดจําดังกล่าว
ต่ อ มาเมื่ อ วัน ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 บริ ษ ัท ย่อ ยได้ล งทุ น ซื้ อ หุ ้น เพิ่ ม ทุ น ของบริ ษ ัท รั ก ษ์บ ้านเรา จํากัด จํานวน
160,000 หุ ้น ในมู ล ค่ าหุ ้น ละ 100 บาท รวมเป็ นเงิ น 16 ล้านบาท คิ ด เป็ นสั ด ส่ วนการถื อ หุ ้น ร้ อ ยละ 9.09 ของบริ ษ ัท
ดังกล่าว โดยถือว่าเงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อการลงทุนจํานวน 16 ล้านบาทเป็ นการชําระเงินค่าหุน้ เพิ่มทุนและบริ ษทั ย่อยได้รับ
คืนเงินจ่ายล่วงหน้าส่ วนที่เหลือจํานวน 1.16 ล้านบาท เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2560
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5. ข้ อพิพาททางกฎหมาย
- ไม่มี -
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6. ข้ อมูลทัว่ ไปและข้ อมูลสํ าคัญอืน่ ๆ
6.1

ข้ อมูลทัว่ ไปของบริษัทฯ

เลขทะเบียนบริ ษทั
ประกอบธุรกิจประเภท

:
:

ทุนจดทะเบียน
ทุนชําระแล้ว
สํานักงานใหญ่

:
:
:

โทรศัพท์
โทรสาร
Home Page
E-mail

:
:
:
:

6.2

ข้ อมูลหน่ วยงานนักลงทุนสั มพันธ์

โทรศัพท์
โทรสาร
E-mail
6.3

0107537002036 (เดิมเลขที่ บมจ.450)
ฟอกหนังโค-กระบือสําหรับทําผลิตภัณฑ์เบาะและชิ้นส่ วนยานยนต์,
เฟอร์นิเจอร์ และของเล่นสัตว์เลี้ยง
หุ้นสามัญ 819,047,963 หุ้น มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
หุ้นสามัญ 619,047,963 หุ้น มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
176/1,1480 หมู่ 1 ซอยฟอกหนัง กม.30 ถนนสุ ขมุ วิท ตําบลท้ายบ้าน
อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
0-2703-7880-1
0-2703-7882
www.cwt.co.th
center@cwt.co.th

:
:
:

0-2703-7880-1 ต่อ 105
0-2703-7882
kornrapat@cwt.co.th / imex@cwt.co.th

ข้ อมูลของบุคคลอ้ างอิงอืน่ ๆ

ผูส้ อบบัญชี

:

บริ ษทั อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์ วสิ เซส (ประเทศไทย) จํากัด
ชั้นที่ 20/1 สาธรซิ ต้ ีทาวเวอร์ 175 ถนนสาธรใต้ ทุ่งมหาเมฆ
สาทร กรุ งเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 0-2670-9002-6
โทรสาร : 0-2670-9027-8

นายทะเบียนหลักทรัพย์

:

บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้างสถานทูตจีน)
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2009-9378-89
โทรสาร : 0-2009-9476
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บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ ๊ป จํากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 2
การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
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ส่ วนที่ 2
การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
7. ข้ อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น
7.1

หลักทรัพย์ของบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2555 บริ ษทั มี ทุนจดทะเบี ยนจํานวน 426,942,828 ล้านบาท เรี ยกชําระแล้ว 328,417,560
ล้านบาท ประกอบด้วยหุ ้นสามัญ จํานวน 328,417,560 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท โดยหุ ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
ต่อมา เมื่อ 10 พฤษภาคม 2556 บริ ษทั จดทะเบียนเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจัดสรรหุ น้ ปั นผล (ผลประกอบการปี 2555)
จํานวน 32,841,756 ล้านบาท มีผลทําให้ทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นจากเดิม 426,942,828 ล้านบาท เป็ น 459,784,584 ล้านบาท
วัน ที่ 20 พฤษภาคม 2556 บริ ษ ัท จัด สรรหุ ้ น ปั น ผลจํา นวน 32,824,937 หุ ้ น มู ล ค่ า หุ ้ น ละ 1 บาท คิ ด เป็ นมู ล ค่ า
32,824,937 ล้านบาท และดําเนิ นการจดทะเบี ยนเปลี่ ยนแปลงทุ นชําระแล้วต่อกระทรวงพาณิ ชย์ มี ผลทําให้ทุ นชําระแล้ว
เปลี่ยนเป็ น 361,242,497 ล้านบาท
วันที่ 9 มกราคม 2557 จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแล้วจาก 361,242,497 บาท เป็ น 361,274,997บาทเนื่องจากมี
ผูใ้ ช้สิทธิในการซื้ อหุน้ สามัญของบริ ษทั สําหรับการใช้สิทธิครั้งที่ 1 (CWT-W2) จํานวน 1 ราย จํานวน 32,500 หุน้
วันที่ 8 กรกฎาคม 2557 จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแล้วจาก 361,274,997 บาท เป็ น 361,287,497บาท เนื่องจาก
มีผใู้ ช้สิทธิในการซื้ อหุน้ สามัญของบริ ษทั สําหรับการใช้สิทธิครั้งที่ 2 (CWT-W2) จํานวน 1 ราย จํานวน 12,500 หุน้
วันที่ 13 มกราคม 2558 จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแล้วจาก 361,287,497 บาท เป็ น 376,913,059บาทเนื่องจากมี
ผูใ้ ช้สิ ท ธิ ในการซื้ อ หุ ้น สามัญ ของบริ ษ ัท สําหรั บ การใช้สิ ท ธิ ค รั้ งที่ 3 (CWT-W2, CWT-ESOP2) จํานวน 385 ราย จํานวน
15,625,562 หุ น้
วันที่ 29 เมษายน 2558 ลดทุนจดทะเบียน 39,529 บาท เนื่ องจากคงเหลือจากการจัดสรร CWT-W2 คงเหลือทุนจด
ทะเบียน 459,745,055 บาท
วันที่ 30 เมษายน 2558 เพิม่ ทุนจดทะเบียน 558,969,367 บาท เพื่อรองรับ
- การออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ (CWT-W3) = 94,228,265 บาท
- การออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุน (PP) = 450,000,000 บาท
- การปรับสิ ทธิ CWT-W2, CWT-ESOP2 = 14,741,102 บาท
รวมเป็ นทุนจดทะเบียนรวม 1,018,714,422 บาท
วันที่ 7 กรกฎาคม 2558 จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแล้วจาก 376,913,059 เป็ น 427,042,282 บาท เนื่ องจากมี
ผูใ้ ช้สิ ท ธิ ใ นการซื้ อหุ ้ น สามัญ ของบริ ษ ัท สํ า หรั บ การใช้สิ ท ธิ แ ปลงสภาพ CWT-W2, CWT-ESOP2, CWT-W3 จํา นวน
50,129,223 หุน้
วันที่ 8 มกราคม 2559 จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแล้วจาก 427,042,282 เป็ น 434,890,126 บาท เนื่ องจากมี
ผูใ้ ช้สิ ท ธิ ใ นการซื้ อหุ ้ น สามัญ ของบริ ษ ัท สํ า หรั บ การใช้สิ ท ธิ แ ปลงสภาพ CWT-W2, CWT-ESOP2, CWT-W3 จํา นวน
7,847,844 หุน้
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแล้วจาก 434,890,126 เป็ น 482,919,940 บาท เนื่ องจากมี
ผูใ้ ช้สิทธิ ในการซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั สําหรั บการใช้สิทธิ แปลงสภาพ CWT-W2, CWT-ESOP2 จํานวน 48,029,814 หุ ้น
รับรองความถูกต้อง : _________________________
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วัน ที่ 19 พฤษภาคม 2559 จดทะเบี ย นเปลี่ ย นแปลงทุ น ชําระแล้ว จาก 482,919,940 บาท เป็ น 561,847,963 บาท
เนื่องจากมีผใู้ ช้สิทธิในการซื้ อหุน้ สามัญของบริ ษทั สําหรับการใช้สิทธิ CWT-W3 จํานวน 78,928,023 หุน้
วันที่ 16 สิ งหาคม 2559 คณะกรรมการมีมติจดั ตั้งบริ ษทั ชัยวัฒนา กรี นเพาเวอร์ จํากัด ( Holding Company) เพื่อถือ
หุน้ ในกลุ่มพลังงานโดยมีทุนจดทะเบียน 400 ล้านบาท
วันที่ 29 สิ งหาคม 2559 คณะกรรมการมีมติให้จดั โครงสร้างและการบริ หารงานของบริ ษทั ชัยวัฒนา กรี นเพาเวอร์
จํากัด แยกออกจากบริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
วันที่ 18 มกราคม 2560 จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแล้วจาก 561,847,963 บาท เป็ น 619,047,963 บาท เนื่องจาก
มีผซู้ ้ื อหุน้ เพิ่มทุนสําหรับบุคคลในวงจํากัดจํานวน 57,200,000 หุน้
วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 จดทะเบียนลดทุนและเพิ่มทุนเพื่อรองรับการเสนอขายหุน้ PP 200,000,000 หุ น้ สรุ ปทุนจด
ทะเบียนเท่ากับ 819,047,963 บาท ทุนชําระแล้วเท่ากับ 619,047,962 บาท

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

7.2 ผู้ถือหุ้น
(ก) รายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่ถือหุน้ สู งสุ ด 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีดงั นี้
รายชื่อผู้ถือหุ้น
จํานวนหุ้นทีถ่ ือ
ร้ อยละของทุนชําระแล้ ว
นายวีระพล
ไชยธีรัตต์
123,349,086
19.926
บริ ษทั ไชยดียงิ่ จํากัด *
101,828,452
16.449
นางจารุ ณี
ชินวงศ์วรกุล
40,200,000
6.494
UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED
30,000,000
4.846
นายประพันธ์
ครรชิตาวรกุล
19,672,692
3.178
นายวิทยา
นราธัศจรรย์
13,000,000
2.100
นายธีรเสฏฐ์
มโนเกษมสันต์
11,716,096
1.893
นายพฤทธิ์
นราธัศจรรย์
10,000,000
1.615
นายสุ รัช
พัฒนวงศ์ยนื ยง
6,999,200
1.131
นางสาวจารุ วรรณ ศรัณย์เกตุ
6,500,000
1.050
ผูถ้ ือหุ น้ รายอื่นๆ
255,782,437
41.318
รวม
619,047,963
100.00
รายชื่อผูถ้ ือหุน้ กลุ่มไชยธีรัตต์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีดงั นี้
รายชื่อผู้ถือหุ้น
จํานวนหุ้นทีถ่ ือ
นายวีระพล
ไชยธีรัตต์
123,349,086
นางกิมไน้
ไชยธี รัตต์
527,500
นางณฐวรรณ์
ไชยธีรัตต์
16,500
นางสาวเสาวณี
ไชยธีรัตต์
9,918
นางนารี
ไชยธีรัตต์
11
รวม
123,903,015

รับรองความถูกต้อง : _________________________

ร้ อยละของทุนชําระแล้ ว
19.926
0.085
0.003
0.002
0.000
20.016

53

บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ ๊ป จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

* หมายเหตุ :
1) ดูรายละเอียดประกอบในข้อที่ 13 รายการระหว่างกันภายใต้หวั ข้อชื่อบุคคลและความเกี่ยวโยงกัน
ในแต่ละบริ ษทั
2) รายละเอียดบริ ษทั ไชยดียงิ่ จํากัด ซึ่ งถือเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ อันดับที่ 2 ของบริ ษทั ตามรายชื่อผูถ้ ือหุน้
ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2561 รายละเอียดดังนี้
2.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
:
ให้เช่าที่ดิน
วันเดือนปี ที่จดทะเบียน
:
2 กุมภาพันธ์ 2531
ที่ต้ งั บริ ษทั
:
99/49 หมู่ที่ 8 ตําบลบางเมือง อําเภอเมือง
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
กรรมการบริ ษทั
:
1. นาย วีระพล ไชยธีรัตต์
2. นาง กิมไน้
ไชยธีรัตต์
3. นาง วนิดา
สิ กขมาน
รายชื่อผูถ้ ือหุ น้
:
รายชื่อผู้ถือหุ้น
จํานวนหุ้น
สั ดส่ วน (%)
นาย วีระพล ไชยธีรัตต์
3,438,000
76.400
นาง วนิดา
สิ กขมาน
274,000
6.088
นาง กิมไน้
ไชยธีรัตต์
268,000
5.955
นาง วานิพรรณ เกษมทองศรี
180,000
4.000
นาง ณฐวรรณ์ ไชยธีรัตต์
120,000
2.666
นาง นารี
ไชยธีรัตต์
120,000
2.666
นางสาว วารณี ไชยธีรัตต์
100,000
2.222
รวม
4,500,000
100.000
(ข) รายชื่ อผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ ที่มีอิทธิ พลต่อการกําหนดนโยบายการจัดการ หรื อการดําเนิ นงาน ของบริ ษทั
อย่างมีนยั สําคัญ
- ไม่มี
7.3 การออกและเสนอขายหลักทรัพย์
ตามมติที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2547 ได้อนุมตั ิให้บริ ษทั ออกใบสําคัญแสดง
สิ ทธิที่จะซื้ อหุ น้ สามัญของบริ ษทั โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. หุ น้ สามัญเพิม่ ทุนจํานวน 13,500,000 หุน้ สําหรับการรองรับการแปลงสภาพของใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อ
หุน้ สามัญของบริ ษทั ที่ได้มีการออกและเสนอขายให้ประชาชนจํานวน 13,500,000 หน่วย
2. หุน้ สามัญเพิ่มทุนจํานวน 9,000,000 หุน้ สําหรับการรองรับการแปลงสภาพของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุน้
สามัญของบริ ษทั ที่ได้มีการออกและเสนอขายกับผูถ้ ือหุ น้ เดิมของบริ ษทั ซึ่ งบริ ษทั ได้จดั สรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิให้กบั ผูถ้ ือหุ น้
เดิมของบริ ษทั ในอัตราส่ วน 5 หุ น้ สามัญต่อ 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิ ทธิโดยไม่คิดมูลค่า
ทั้ งนี้ ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ งประเทศไทยได้ รั บ ใบสํ า คั ญ แสดงสิ ทธิ ที่ จะซื้ อหุ ้ น สามั ญ เป็ นหลั ก ทรั พ ย์
จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ตั้งแต่วนั ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 จํานวน 13,500,000 หน่ วย และวันที่ 3
มีนาคม พ.ศ. 2548 เพิ่มอีกจํานวน 8,993,772 หน่วย รวมทั้งสิ้ น 22,493,772 หน่วย โดยใบสําคัญแสดงสิ ทธิ มีอายุ 7 ปี อัตราการ

รับรองความถูกต้อง : _________________________
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ใช้สิทธิ 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิ ทธิ สามารถซื้ อหุ น้ สามัญได้ 1 หุ น้ ในราคาใช้สิทธิ 6 บาทต่อหุ น้ เริ่ มการใช้สิทธิ ครั้งแรกวันที่
31 มกราคม พ.ศ. 2548 และครั้งสุ ดท้ายในวันที่30 มกราคม พ.ศ. 2555 โดยสามารถใช้สิทธิได้ในวันทําการสุ ดท้ายของเดือน
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 11/2553 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2553 ได้มีมติอนุมตั ิกาํ หนดวันใช้
สิ ทธิตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิในวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2553 โดยมีผมู้ าใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิซ้ื อหุน้ สามัญจํานวน
1,367,000 หุน้ ในราคา 6 บาทต่อหุน้ บริ ษทั ได้จดทะเบียนเพิม่ ทุนชําระแล้วจาก 229,500,000 บาท เป็ น 236,335,000 บาท กับ
กระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2554
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2555 มีการยืน่ ขอใช้สิทธิตามรายละเอียด ดังนี้
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 6/2554 ซึ่ งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2554 ได้มีมติอนุมตั ิกาํ หนด
วันใช้สิทธิครั้งสุ ดท้ายตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ในวันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2555 โดยมีผมู้ าใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิซ้ื อหุน้
สามัญ จํานวน 18,416,512 หุน้ ในราคา 6 บาทต่อหุน้ บริ ษทั ได้รับเงิน ค่าหุน้ จํานวน 110,499,072 บาท โดยบริ ษทั ได้เพิ่มทุน
ชําระแล้วของบริ ษทั จากหุ น้ สามัญจํานวน 47,267,000 หุน้ เป็ น 65,683,512 หุน้ ในมูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 5 บาท หุน้ เพิ่มทุน
ดังกล่าวได้รับชําระเต็มมูลค่าแล้วและบริ ษทั ได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนชําระแล้วจาก 236,335,000 บาท เป็ น 328,417,560 บาท
กับกระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่เหลือจํานวน 2,710,260 หน่วย ได้หมดอายุในเดือนมกราคม พ.ศ.2555
ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2555 ได้อนุมตั ิให้บริ ษทั ออกใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุน้ สามัญของบริ ษทั โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ สามัญของบริ ษทั ครั้งที่ 2 ให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั
(CWT-ESOP2) จํานวน 16,420,878 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า มีรายละเอียดของใบสําคัญแสดงสิ ทธิดงั นี้
อัตราการใช้สิทธิ
:
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วยสามารถซื้ อหุน้ สามัญได้ 1หุน้
ราคาใช้สิทธิ ต่อหุน้
:
1.00 บาท ต่อหุน้
ระยะเวลาการใช้สิทธิ
:
เริ่ มการใช้สิทธิครั้งแรกวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2556 และ
ครั้งสุ ดท้ายในวันทําการสุ ดท้ายของบริ ษทั ก่อนวันที่หมด อายุของ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ (วันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2559)
อายุของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
:
3 ปี นับตั้งแต่วนั ที่ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
(วันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2556)
2) ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุ น้ สามัญของบริ ษทั ครั้งที่ 2 (CWT-W2) ให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่ วนการถือ
หุน้ ในอัตราส่ วนหุน้ สามัญเดิม 4 หุน้ ต่อ 1 หน่วย จํานวน 82,104,390 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยได้รับใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุ น้ สามัญของบริ ษทั ครั้งที่ 2 (CWT-W2) เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 38 มีรายละเอียดของ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ดงั นี้
อัตราการใช้สิทธิ
:
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วยสามารถซื้ อหุน้ สามัญได้ 1 หุน้
ราคาใช้สิทธิต่อหุน้
:
1.00 บาท ต่อหุน้
ระยะเวลาการใช้สิทธิ
:
เริ่ มการใช้สิทธิครั้งแรกวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2556 และ
ครั้งสุ ดท้ายในวันทําการสุ ดท้ายของบริ ษทั ก่อนวันที่หมดอายุของ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ (วันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2559)
อายุของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
:
3 ปี นับตั้งแต่วนั ที่ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
(วันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2556)
รับรองความถูกต้อง : _________________________
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แบบ 56-1

ตามมติที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2558 ได้อนุมตั ิให้บริ ษทั ออกใบสําคัญแสดง
สิ ทธิที่จะซื้ อหุ น้ สามัญของบริ ษทั โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุน้ สามัญของบริ ษทั ครั้งที่ 3 (CWT-W3) ให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่ วนการถือ
หุน้ ในอัตราส่ วนหุน้ สามัญเดิม 4 หุน้ ต่อ 1 หน่วย จํานวน 94,228,265 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยได้รับใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุน้ สามัญของบริ ษทั ครั้งที่ 3 (CWT-W3) เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2558 โดยมีรายละเอียดของใบสําคัญแสดงสิ ทธิดงั นี้
อัตราการใช้สิทธิ
:
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วยสามารถซื้ อหุน้ สามัญได้ 1หุ น้
ราคาใช้สิทธิต่อหุน้
:
1.00 บาท ต่อหุน้
ระยะเวลาการใช้สิทธิ
:
เริ่ มการใช้สิทธิครั้งแรกวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2558 และ
ครั้งสุ ดท้ายในวันทําการสุ ดท้ายของบริ ษทั ก่อนวันที่หมดอายุของ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ (วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2559)
อายุของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
:
1 ปี นับตั้งแต่วนั ที่ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
(วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2558)
ตามที่บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) ได้ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญ
ของบริ ษ ัท ครั้ งที่ 2 (CWT-W2) ซึ่ งมี กาํ หนดวัน ใช้สิ ท ธิ ค รั้ งแรกคื อ วัน ที่ 3 มกราคม 2557 โดยมี รายงานการใช้สิ ท ธิ ข อง
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ในการซื้ อหุ น้ สามัญของบริ ษทั สําหรับการใช้สิทธิ ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้
(1)
รายงานการใช้สิทธิซ้ื อหุน้ สามัญตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุน้ สามัญของบริ ษทั ที่ออกให้แก่ผถู้ ือหุ น้
เดิม โดยมีจาํ นวนรายที่ยนื่ ขอใช้สิทธิ จํานวน 1 ราย มีจาํ นวนใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่ขอใช้สิทธิ จํานวน 32,500 หน่วย หรื อเป็ น
หุน้ สามัญที่ได้รับจากการใช้สิทธิ จํานวน 32,500 หุน้ ทําให้มีจาํ นวนใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่คงเหลือจากการใช้สิทธิครั้งนี้
จํานวน 82,032,361 หน่วย
(2)
รายงานการใช้สิทธิ ซ้ื อหุ น้ สามัญตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุน้ สามัญของบริ ษทั ที่ออกให้แก่
กรรมการ และ พนักงานของบริ ษทั (CWT-ESOP2) จํานวน 0 ราย ทําให้มีจาํ นวนหุน้ สามัญรองรับการใช้สิทธิคงเหลือ จํานวน
16,420,878 หุน้
การใช้สิทธิครั้งที่ 2 วันที่ 30 มิถุนายน 2557 มีรายละเอียดดังนี้
(1)
รายงานการใช้สิทธิซ้ื อหุ น้ สามัญตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุน้ สามัญของบริ ษทั ที่ออก ให้แก่
ผูถ้ ือหุ น้ เดิม โดยมีจาํ นวนรายที่ยนื่ ขอใช้สิทธิ จํานวน 1 ราย มีจาํ นวนใบสําคัยแสดงสิ ทธิที่ขอใช้สิทธิ จํานวน 12,500 หน่วย
หรื อเป็ นหุน้ สามัญที่ได้รับจากการใช้สิทธิ จํานวน 12,500 หุ น้ ทําให้มีจาํ นวนใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่คงเหลือจากการใช้สิทธิ
ครั้งนี้ จํานวน 82,019,861 หน่วย
(2)
รายงานการใช้สิทธิ ซ้ื อหุ น้ สามัญตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุ น้ สามัญของบริ ษทั ที่ออกให้แก่
กรรมการ หรื อ พนักงานของบริ ษทั (CWT-ESOP2) จํานวน 0 ราย ทําให้มีจาํ นวนหุน้ สามัญรองรับการใช้สิทธิคงเหลือจํานวน
16,420,878 หุ น้
หมายเหตุ ตามที่บริ ษทั กําหนดวันใช้สิทธิ ครั้งที่ 3 วันที่ 30 ธันวาคม 2557 แต่เนื่ องจากวันที่ 30 ธันวาคม 2557 ทางบริ ษทั ได้
ประกาศให้เป็ นวันหยุดทําการของบริ ษทั ดังนั้นบริ ษทั จึงขอเลื่อนวันใช้สิทธิ ครั้งที่ 3 จากเดิมวันที่ 30 ธันวาคม 2557 เป็ นวันที่
5 มกราคม 2558 ซึ่ งบริ ษทั ได้แจ้งรายละเอียดดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์เมื่อ 12 ธันวาคม 2557 เรี ยบร้อยแล้ว
ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้ น 459,784,584 ล้านบาท ทุนชําระแล้วทั้งสิ้ น 361,287,497.ล้านบาท ประกอบด้วยหุน้ สามัญจํานวน 361,287,497 หุน้ มูลค่าหุ น้ ละ 1 บาท โดยหุน้ สามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
รับรองความถูกต้อง : _________________________
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แบบ 56-1

สําหรับการใช้สิทธิครั้งที่ 3 คือวันที่ 5 มกราคม 2558 โดยมีรายงานการใช้สิทธิ ของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ในการซื้ อหุ ้นสามัญ
ของบริ ษทั สําหรับการใช้สิทธิครั้งที่ 3 ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้
(1)
รายงานการใช้สิทธิซ้ื อหุน้ สามัญตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุน้ สามัญของบริ ษทั ที่ออกให้แก่ผถู้ ือหุ น้
เดิม โดยมีจาํ นวนรายที่ยนื่ ขอใช้สิทธิ จํานวน 29 ราย มีจาํ นวนใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่ขอใช้สิทธิ จํานวน 7,975,705 หน่วย หรื อ
เป็ นหุน้ สามัญที่ได้รับจากการใช้สิทธิ จํานวน 7,975,705 หุน้ ทําให้มีจาํ นวนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่คงเหลือจากการใช้สิทธิ ครั้ง
นี้ จํานวน 74,044,156 หน่วย
(2)
รายงานการใช้สิทธิซ้ื อหุ น้ สามัญตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุน้ สามัญของบริ ษทั ที่ออกให้แก่
กรรมการ และ พนักงานของบริ ษทั (ESOP) จํานวน 356 ราย มีจาํ นวนใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่ใช้สิทธิ 7,649,857 หน่วย หรื อเป็ น
หุน้ สามัญที่ได้รับจากการใช้สิทธิ 7,649,857 หุน้ ทําให้มีจาํ นวนหุน้ สามัญรองรับการใช้สิทธิคงเหลือ จํานวน 8,771,021 หุน้
วันที่ 22 เมษายน 2558 ในการประชุมสามัญครั้งที่ 1/2558 มีมติปรับอัตราการใช้สิทธิ CWT-W2 และ CWT-ESOP2
จาก 1 หน่วย : 1 หุน้ ราคาหุ น้ ละ 1 บาท เป็ น 1 หน่วย : 1.178 หุน้ ราคาหุ น้ ละ 1 บาท ทําให้จาํ นวนหุ น้ คงเหลือหลังการปรับ
สิ ทธิเปลี่ยนแปลง CWT-W2 เพิ่มขึ้นจาก 13,179,860 หุน้ เป็ น = 87,224,016 หุน้ CWT-ESOP2 เพิ่มจาก 8,771,021 เป็ น
10,332,263 หุน้
สําหรับการใช้สิทธิครั้งที่ 4 คื อ วัน ที่ 30 มิ ถุน ายน 2558 โดยมี รายงานการใช้สิ ท ธิ ข องใบสําคัญ แสดงสิ ท ธิ ในการซื้ อ หุ ้น
สามัญของบริ ษทั สําหรับการใช้สิทธิครั้งที่ 4 ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้
(1)
รายงานการใช้สิทธิซ้ื อหุ น้ สามัญตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุน้ สามัญของบริ ษทั ที่ออกให้แก่ผถู้ ือหุน้
เดิม โดยมีจาํ นวนรายที่ยนื่ ขอใช้สิทธิ จํานวน 87 ราย มีจาํ นวนใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่ขอใช้สิทธิ จํานวน 29,223,775หน่วย หรื อ
เป็ นหุน้ สามัญที่ได้รับจากการใช้สิทธิ จํานวน 34,425,507 หุน้ ทําให้มีจาํ นวนใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่คงเหลือจากการใช้สิทธิ ครั้ง
นี้ จํานวน 44,820,381หน่วย และทําให้มีจาํ นวนหุน้ สามัญรองรับการใช้สิทธิคงเหลือจํานวน 52,798,509 หุน้
(2)
รายงานการใช้สิทธิ ซ้ื อหุน้ สามัญตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุน้ สามัญของบริ ษทั ที่ออกให้แก่
กรรมการ และ พนักงานของบริ ษทั (ESOP) จํานวน 407 ราย มีจาํ นวนใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่ใช้สิทธิ 5,013,324หน่วย หรื อเป็ น
หุ น้ สามัญที่ได้รับจากการใช้สิทธิ 5,905,537 หุ น้ ทําให้มีจาํ นวนหุน้ สามัญรองรับการใช้สิทธิคงเหลือ จํานวน 4,426,726 หุน้
สําหรับการใช้สิทธิครั้งที่ 5 คื อ วัน ที่ 30 ธัน วาคม 2558 โดยมี รายงานการใช้สิ ท ธิ ข องใบสําคัญ แสดงสิ ท ธิ ในการซื้ อ หุ ้น
สามัญของบริ ษทั สําหรับการใช้สิทธิครั้งที่ 5 ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้
(1)
รายงานการใช้สิทธิซ้ื อหุ น้ สามัญตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุน้ สามัญของบริ ษทั ที่ออกให้แก่ผถู้ ือหุน้
เดิม โดยมีจาํ นวนรายที่ยนื่ ขอใช้สิทธิ จํานวน 23 ราย มีจาํ นวนใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่ขอใช้สิทธิ จํานวน 2,221,200 หน่วย หรื อ
เป็ นหุน้ สามัญที่ได้รับจากการใช้สิทธิ จํานวน 2,616,570 หุน้ ทําให้มีจาํ นวนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่คงเหลือจากการใช้สิทธิครั้ง
นี้ จํานวน 42,599,181หน่วย และทําให้มีจาํ นวนหุน้ สามัญรองรับการใช้สิทธิคงเหลือจํานวน 50,181,939 หุน้
(2)
รายงานการใช้สิทธิ ซ้ื อหุน้ สามัญตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุ น้ สามัญของบริ ษทั ที่ออกให้แก่
กรรมการ และ พนักงานของบริ ษทั (ESOP) จํานวน 399 ราย มีจาํ นวนใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่ใช้สิทธิ 3,037,446 หน่วย หรื อเป็ น
หุ น้ สามัญที่ได้รับจากการใช้สิทธิ 3,577,937 หุ น้ ทําให้มีจาํ นวนหุน้ สามัญรองรับการใช้สิทธิคงเหลือ จํานวน 848,789 หุน้
สําหรับการใช้สิทธิครั้งที่ 6 คือวันที่ 29 มกราคม 2559 โดยมีรายงานการใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิ ทธิในการซื้ อหุ น้ สามัญ
ของบริ ษทั สําหรับการใช้สิทธิครั้งที่ 6 ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้
(1)
รายงานการใช้สิทธิซ้ื อหุน้ สามัญตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุน้ สามัญของบริ ษทั ที่ออกให้แก่ผถู้ ือหุ น้
เดิมโดยมีจาํ นวนรายที่ยนื่ ขอใช้สิทธิ จํานวน 433 ราย มีจาํ นวนใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่ขอใช้สิทธิ จํานวน 40,775,360 หน่วย
รับรองความถูกต้อง : _________________________
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หรื อเป็ นหุ น้ สามัญที่ได้รับจากการใช้สิทธิ จํานวน 48,029,814 หุน้ ทําให้มีจาํ นวนใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่คงเหลือจากการใช้
สิ ทธิครั้งนี้ จํานวน 1,823,821หน่วย และทําให้มีจาํ นวนหุน้ สามัญรองรับการใช้สิทธิคงเหลือจํานวน 2,152,125 หุ น้
(2)
รายงานการใช้สิทธิซ้ื อหุน้ สามัญตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุน้ สามัญของบริ ษทั ที่ออกให้แก่
กรรมการ และ พนักงานของบริ ษทั (ESOP) จํานวน - ราย มีจาํ นวนใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่ใช้สิทธิ - หน่วย หรื อเป็ นหุน้ สามัญ
ที่ได้รับจากการใช้สิทธิ - หุน้ ทําให้มีจาํ นวนหุ น้ สามัญรองรับการใช้สิทธิคงเหลือ จํานวน 848,789 หุน้
การใช้สิทธิครั้งแรก (CWT-W3) เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 มีรายละเอียดดังนี้
รายงานการใช้สิทธิซ้ื อหุน้ สามัญตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่ออกให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม โดยมีจาํ นวนรายที่ยนื่ ขอ
ใช้สิทธิจาํ นวน 104 ราย มีจาํ นวนใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่ขอใช้สิทธิจาํ นวน 9,798,179 หน่วย หรื อเป็ นหุน้ สามัญที่ได้รับจากการ
ใช้สิทธิจาํ นวน 9,798,179 หุน้ ทําให้มีจาํ นวนใบสําคัญแสดงสิ ทธิคงเหลือจากการใช้สิทธิ ครั้งนี้จาํ นวน 84,386,888 หน่วย
การใช้สิทธิครั้งที่ 2 (CWT-W3) เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีรายละเอียดดังนี้
รายงานการใช้สิทธิซ้ื อหุน้ สามัญตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่ออกให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม โดยมีจาํ นวนรายที่ยนื่ ขอ
ใช้สิทธิจาํ นวน 10 ราย มีจาํ นวนใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่ขอใช้สิทธิ จาํ นวน 1,653,337 หน่วย หรื อเป็ นหุน้ สามัญที่ได้รับจากการ
ใช้สิทธิ จาํ นวน 1,653,337 หุน้ ทําให้มีจาํ นวนใบสําคัญแสดงสิ ทธิคงเหลือจากการใช้สิทธิ ครั้งนี้จาํ นวน 82,733,551 หน่วย และ
จํานวนหุน้ สามัญรองรับการใช้สิทธิ คงเหลือจํานวน 82,776,749 หุ น้
การใช้สิทธิครั้งที่ 3 (CWT-W3) ครั้งสุ ดท้าย เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 มีรายละเอียดดังนี้
รายงานการใช้สิทธิซ้ื อหุน้ สามัญตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่ออกให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม โดยมีจาํ นวนใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิที่ขอใช้สิทธิ จาํ นวน 78,928,023 หน่วย หรื อเป็ นหุน้ สามัญที่ได้รับจากการใช้สิทธิ จาํ นวน 78,928,023 หุน้ ทําให้มี
จํานวนใบสําคัญแสดงสิ ทธิคงเหลือจากการใช้สิทธิ ครั้งนี้จาํ นวน 3,805,528 หน่วย และจํานวนหุน้ สามัญรองรับการใช้สิทธิ
คงเหลือจํานวน 3,848,726 หุน้
ตามมติการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 ได้มีมติให้ออกและเสนอขายหุน้ สามัญ
เพิ่มทุนให้แก่นกั ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ( Private Placement ) ไม่เกิน 50 ราย จํานวนไม่เกิน 450,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้
หุน้ ละ 1 บาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริ ษทั กําหนดราคาเสนอขายให้เป็ นไปตามราคาตลาดในช่วงเสนอขายโดย
เสนอขายในราคาไม่ต่าํ กว่าราคาตลาดของหุ น้ สามัญบริ ษทั และบริ ษทั ยังไม่ได้เสนอขาย ต่อมาได้มีมติในการประชุมสามัญผู้
ถือหุน้ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 ให้เสนอขายอีกครั้ง โดยสามารถเสนอขายได้จาํ นวน 6 รายเป็ นจํานวนหุ น้ รวม
57,200,000.-หุน้ ทําให้มีหุน้ สามัญคงเหลือจากการเสนอขายครั้งนี้ จาํ นวน 392,800,000.-หุ น้
7.4 นโยบายการจ่ ายเงินปันผล
- บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุน้ ในอัตรา
ประมาณ ร้อยละ 40 ของกําไรสุ ทธิในแต่ละปี โดยจ่ายในปี ถัดไป ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ความสามารถในการจ่ายกับ
สถานการณ์ในขณะนั้นๆ ด้วย
- บริ ษทั พลาทรัพย์ จํากัด (บริ ษทั ย่อย) จะจ่ายเงินปันผลให้แก่บริ ษทั แม่ ขึ้นอยูก่ บั ผล ประกอบการ และ
ความสามารถในการจ่ายที่เหมาะสมกับสถานการณ์ในขณะนั้นๆ

รับรองความถูกต้อง : _________________________
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การจ่ายเงินปั นผลของบริ ษทั ตั้งแต่ปี 2558 ถึง ปี 2560
ปี

2558
2559
2560
อัตรากําไรสุ ทธิ ต่อหุน้
0.07
0.20
0.22
เงินปันผลต่อหุ น้
0.045
0.0329
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกําไรสุ ทธิ (%)
หมายเหตุ : ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติอนุมตั ิจ่ายเงินปันผล
สําหรับผลการดําเนินงานปี 2560 สําหรับผลการดําเนินงานตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560 และให้นาํ เสนอ
ผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาต่อไป ซึ่ งมีมติให้เรี ยกประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561.
7.5 การออกและเสนอขายหุ้นกู้
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2558 บริ ษทั ได้ออกจําหน่ายหุ น้ กู้ ชนิ ดระบุชื่อผูถ้ ือ ประเภทไม่ดอ้ ยสิ ทธิ และไม่มีหลักประกัน
ในมูลค่าเสนอขายรวม 150 ล้านบาท (หุ ้นกู้ 150,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท) โดยมีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ร้อย
ละ 5 ต่อปี กําหนดไถ่ถอนเงินต้นทั้งจํานวนในวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2559
เมื่ อ วัน ที่ 30 สิ งหาคม พ.ศ. 2559 บริ ษ ัท ได้อ อกจําหน่ ายหุ ้ น กู้ ชนิ ด ระบุ ชื่ อ ผูถ้ ื อ ประเภทไม่ ด้อ ยสิ ท ธิ แ ละไม่ มี
หลักประกันในมูลค่าเสนอขายรวม 200 ล้านบาท (หุ ้น กู้ 200,000 หน่ วย มูลค่าที่ ตราไว้ห น่ วยละ 1,000 บาท) โดยมี อ ตั รา
ดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.15 ต่อปี กําหนดไถ่ถอนเงินต้นทั้งจํานวนในวันที่ 30 สิ งหาคม พ.ศ. 2561
เมื่ อ วัน ที่ 20 ตุ ล าคม พ.ศ. 2559 บริ ษ ัท ได้อ อกจําหน่ ายหุ ้ น กู้ ชนิ ด ระบุ ชื่ อ ผูถ้ ื อ ประเภทไม่ ด้อ ยสิ ท ธิ แ ละไม่ มี
หลักประกัน ในมูลค่าเสนอขายรวม 200 ล้านบาท (หุ ้นกู้ 200,000 หน่ วย มูลค่าที่ ตราไว้ห น่ วยละ 1,000 บาท) โดยมี อตั รา
ดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.15 ต่อปี กําหนดไถ่ถอนเงินต้นทั้งจํานวนในวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2561
เมื่ อ วัน ที่ 4 พฤศจิ กายน พ.ศ. 2559 บริ ษ ัท ได้อ อกจําหน่ ายหุ ้น กู้ ชนิ ด ระบุ ชื่ อ ผูถ้ ื อ ประเภทไม่ ด้อ ยสิ ท ธิ แ ละไม่ มี
หลักประกัน ในมูลค่าเสนอขายรวม 300 ล้านบาท (หุ ้นกู้ 300,000 หน่ วย มูลค่าที่ ตราไว้ห น่ วยละ 1,000 บาท) โดยมี อตั รา
ดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.15 ต่อปี กําหนดไถ่ถอนเงินต้นทั้งจํานวนในวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
ภายใต้รายละเอียดของหุ ้นกูท้ ี่ออกมาแล้วนั้น บริ ษทั ต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขสําคัญบางประการ เช่น การดํารงสัดส่ วน
หนี้สินทางการเงินสุ ทธิต่อส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ในอัตราส่ วนไม่เกิน 3:1 เป็ นต้น

รับรองความถูกต้อง : _________________________

59

บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ ๊ป จํากัด (มหาชน)

รับรองความถูกต้อง : _________________________

แบบ 56-1

60

บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ ๊ป จํากัด (มหาชน)

8.1

แบบ 56-1

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

ลําดับ
รายชื่อกรรมการ
x นายณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ
(ลาออกเมื่อ 12 ก.ค.2560)
x นายธีรัตต์ ไชยธี รัตต์
(ลาออกเมื่อ 17 พ.ย.2560)
x นายอนุพงศ์ สิ กขมาน
(ลาออกเมื่อ 14 พ.ย.2560)
x นายวิเชียร เชื้อมีแรง
(ลาออกเมื่อ 14 พ.ย.2560)
x นางสุ ปริ ญา ภู่ไพบูลย์
(ลาออกเมื่อ 1 ก.พ.2561)
1. นายวีระพล ไชยธีรัตต์

2.

3.

4.
5.

6.

ตําแหน่ง ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
วันที่แต่งตั้งเป็ นกรรมการ
กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
13 พ.ค.2559
ดํารงตําแหน่ง เมื่อ 13 พ.ค.2559 ถึง 12 ก.ค.2560
กรรมการ และ รองประธานกรรมการ
26 มิ.ย.2560
ดํารงตําแหน่ง เมื่อ 26 มิ.ย.2560 ถึง 17 พ.ย.2560
กรรมการ
10 ก.ค.2560
ดํารงตําแหน่ง เมื่อ 10 ก.ค.2560 ถึง 14 พ.ย.2560
กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
13 ก.ค.2560
ดํารงตําแหน่ง เมื่อ 13 ก.ค.2560 ถึง 14 พ.ย.2560
กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
13 ก.ค.2560
ดํารงตําแหน่ง เมื่อ 13 ก.ค.2560 ถึง 1 ก.พ.2561
1 ก.พ. 2561
กรรมการ และ ประธานกรรมการ
(ดํารงตําแหน่งกรรมการ เมื่อ ปี 2550 – 12 ก.ค.2560 , ดํารง
ตําแหน่ง ประธานกรรมการ เมื่อ 26 มิ.ย.2560 ลาออกเมื่อ
12 ก.ค.2560 )
17 พ.ย.2560
นางสาวณัฏฐ์สิชา ภาภัคธนานันท์ กรรมการ และ รองประธานกรรมการ
(ดํารงตําแหน่งกรรมการ เมื่อ ปี 2553 – 12 มิ.ย.2560 , ลาออก
เมื่อ 12 มิ.ย.2560 )
14 พ.ย.2560
นางวนิดา สิ กขมาน
กรรมการ
(ดํารงตําแหน่งกรรมการ เมื่อ ปี 2550 -10 ก.ค.2560 , ลาออก
เมื่อ 10 ก.ค.2560 )
นายสุ พจน์ ปานน้อย
กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
10 ก.ค.2560
14 พ.ย.2560
นายชัชนนท์ โสภาจันทร์
กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
(ดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบ เมื่อ 12 ธ.ค.2558 -12
ก.ค. 2560, ลาออกเมื่อ 12 ก.ค.2560 )
1 ก.พ.2561
นายธี ระวัฒน์ ภู่ไพบูลย์
กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
(ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ เมื่อ 29 เม.ย.
2556 -10 ก.ค. 2560, ลาออกเมื่อ 10 ก.ค.2560 )

หมายเหตุ : คณะกรรมการแต่ งตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการทีล่ าออกในปี 2560 ดังนี้
บุคคลลําดับที่ 1 นายวีระพล ไชยธีรัตต์ คณะกรรมการบริ ษทั ได้แต่งตั้งให้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ และ ประธานกรรมการ อีกครั้งหนึ่ง
บุคคลลําดับที่ 2 นางสาวณัฏฐ์สิชา ภาภัคธนานันท์ ดํารงตําแหน่งแทน คุณธี รัตต์ ไชยธีรัตต์ ซึ่ งลาออกจากการเป็ นกรรมการเมื่อ 17 พ.ย.2560
บุคคลลําดับที่ 3 นางวนิดา สิ กขมาน ดํารงตําแหน่งแทน คุณอนุพงศ์ สิ กขมาน ซึ่งลาออกจากการเป็ นกรรมการเมื่อ 14 พ.ย.2560
บุคคลลําดับที่ 5 นายชัชนนท์ โสภาจันทร์ ดํารงตําแหน่งแทน คุณวิเชียร เชื้อมีแรง ซึ่งลาออกจากการเป็ นกรรมการเมื่อ 14 พ.ย.2560
บุคคลลําดับที่ 6 นายธีระวัฒน์ ภู่ไพบูลย์ ดํารงตําแหน่งแทน คุณสุ ปริ ญา ภู่ไพบูลย์ ซึ่งลาออกจากการเป็ นกรรมการเมื่อ 1 ก.พ.2561

รับรองความถูกต้อง : _________________________
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คณะกรรมการบริ ษทั จะได้รับเอกสารประกอบการประชุมจากเลขานุการบริ ษทั ก่อนล่วงหน้าวันประชุมอย่างน้อย
5 วันทําการ (ยกเว้นกรณี พิเศษ)

ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

การเข้ าประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี ทีผ่ ่านมา
การเข้ าร่ วมประชุม / การประชุ มทั้งหมด (ครั้ง)
รายนามคณะกรรมการ
ปี 2559
ปี 2560
นายวีระพล
ไชยธีรัตต์
26 / 29
16 / 28
นางวนิดา
สิ กขมาน
28 / 29
18 / 28
น.ส.ณัฏฐ์สิชา ภาภัคธนานันท์
26 / 29
14 / 28
นายธีระวัฒน์
ภู่ไพบูลย์
29 / 29
15 / 28
นายชัชนนท์
โสภาจันทร์
29 / 29
19 / 28
นายณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ
22 / 29
16 / 28
นายสุ พจน์
ปานน้อย
12 / 28
นายธีรัตต์
ไชยธีรัตต์
10 / 28
นายอนุพงศ์
สิ กขมาน
7 / 28
นายวิเชียร
เชื้อมีแรง
7 / 28
นางสุ ปริ ญา
ภู่ไพบูลย์
11 / 28

การเข้ าประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี ที่ผ่านมา (ไม่ มผี ้ ูบริหารร่ วม)
การเข้ าร่ วมประชุม / การประชุ มทั้งหมด (ครั้ง)
ลําดับที่
รายนามคณะกรรมการ
ปี 2559
ปี 2560
1
นายธีระวัฒน์
ภู่ไพบูลย์
5/5
2/5
2
นายชัชนนท์
โสภาจันทร์
5/5
3/5
3
นายณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ
3/5
2/5
4
นายปารเมษฐ์
จิรัสย์โสภณ
1/5
5
นายสุ พจน์
ปานน้อย
3/5
6
นางสุ ปริ ญา
ภู่ไพบูลย์
3/5
7
นายวิเชียร
เชื้อมีแรง
2/5

ลําดับที่
1
2
3

การเข้ าประชุมของคณะกรรมการบริหารในรอบปี ทีผ่ ่ านมา
การเข้ าร่ วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
รายนามคณะกรรมการ
ปี 2559
ปี 2560
นายวีระพล
ไชยธีรัตต์
13 / 13
4/4
นางวนิดา
สิ กขมาน
13 / 13
4/4
น.ส.ณัฏฐ์สิชา ภาภัคธนานันท์
13 / 13
4/4

รับรองความถูกต้อง : _________________________

62

แบบ 56-1

บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ ๊ป จํากัด (มหาชน)

8.2
1.
2.
3.
4.

ผู้บริหาร
นายวีระพล
นางวนิดา
นายอนุพงศ์
นายธนกร

ไชยธีรัตต์
สิ กขมาน
สิ กขมาน
ชัยวรโสภณ

5. นางสาวณัฏฐ์สิชา
6. นางณฐวรรณ์
7. นางสาวสมฤทัย

ภาภัคธนานันท์
ไชยธีรัตต์
ไพฑูรย์รังสฤษดิ์

กรรมการผูจ้ ดั การ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ / สายปฏิบตั ิการ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ / สายปฏิบตั ิการ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ / สายปฏิบตั ิการ,
ผูจ้ ดั การทัว่ ไป โรงงานเฟอร์ นิเจอร์
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ / สายบริ หาร
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ / สายบริ หาร
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี-การเงิน

การถือครองหุ้นบริษัทของกรรมการและผู้บริหารระดับสู ง
ลํา
ดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชื่อ

ตําแหน่ง

นายวีระพล ไชยธีรัตต์
นางวนิดา
สิ กขมาน
น.ส.ณัฏฐ์สิชา ภาภัคธนานันท์
นายสุ พจน์ ปานน้อย
นายธีระวัฒน์ ภู่ไพบูลย์
นายชัชนนท์ โสภาจันทร์
นายอนุพงศ์ สิ กขมาน
นายธนกร ชัยวรโสภณ
นางณฐวรรณ์ ไชยธีรัตต์
น.ส.สมฤทัย ไพฑูรย์รังสฤษดิ์

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ / สายปฏิบตั ิการ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ / สายปฏิบตั ิการ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ / สายบริ หาร
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี-การเงิน

จํานวนหุ น้
1 ม.ค. 2560
123,349,086
232,881
166,218
5,890
225,211
16,500
-

จํานวนหุน้
31 ธ.ค. 2560
123,349,086
232,881
9,918
5,890
225,211
16,500
-

8.3

เลขานุการบริษัท
บริ ษทั ได้จดั ให้มีเลขานุการบริ ษทั ได้แก่ นางสาววรรณา ฉันทกิจโชคไชย ได้รับแต่งตั้งเมื่อปี 2555 โดยคุณสมบัติ
ของผูด้ าํ รงตําแหน่งเป็ นเลขานุการบริ ษทั ปรากฏในเอกสารแนบ 1
โดยกําหนดหน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ให้คาํ แนะนําและสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริ ษทั เกี่ยวกับข้อกฎหมาย และระเบียบปฏิบตั ิต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ความเรี ยบร้อย มีประสิ ทธิภาพ ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของบริ ษทั และสอดคล้องกับข้อพึงปฏิบตั ิที่ดี
2. ดูแลให้มีการดําเนินการตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีรวมทั้งติดตามให้นโยบายและข้อแนะนําของคณะกรรมการ
บริ ษทั มีผลในการปฏิบตั ิโดยคํานึงถึงสิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ และการปฏิบตั ิที่เป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหุน้
3. กํากับดูแลให้บริ ษทั คณะกรรมการและฝ่ ายจัดการ ปฏิบตั ิตามข้อกฎหมายและระเบียบปฏิบตั ิต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้แก่
พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด ข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
4. ติดต่อสื่ อสารกับผูถ้ ือหุ น้ และดูแลผูถ้ ือหุ น้ อย่างเหมาะสม
5. ติดต่อสื่ อสารกับหน่วยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวข้อง
รับรองความถูกต้อง : _________________________
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8.4

ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ก) ค่ าตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงิน
ค่ าตอบแทนกรรมการ
ค่าตอบแทนกรรมการประกอบด้วย บําเหน็จและเบี้ยประชุม สรุ ปได้ดงั นี้
บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด(มหาชน)และบริ ษทั พลาทรัพย์ จํากัด (“บริ ษทั ” และ”บริ ษทั ย่อย”)
รายชื่อคณะกรรมการ
รอบปี 2559
รอบปี 2560

องค์ ประกอบค่ าตอบแทน
1. นายวีระพล
ไชยธีรัตต์
2. นางวนิดา
สิ กขมาน
3. นางสาวณัฏฐ์สิชา ภาภัคธนานันท์
4. นายธีระวัฒน์
ภู่ไพบูลย์
5. นายชัชนนท์
โสภาจันทร์
6. นายณรงค์ฤทธิ์
สมบัติสมภพ
7. นายวิเชียร
เชื้อมีแรง
8. นางสุ ปริ ญา
ภู่ไพบูลย์
9. นายอนุพงศ์
สิ กขมาน
10. นายธี รัตต์
ไชยธีรัตต์
11. นายสุ พจน์
ปานน้อย

ค่าบําเหน็จ
(บาท)

ค่าเบี้ยประชุม
(บาท)

ค่าบําเหน็จ
(บาท)

ค่าเบี้ยประชุม
(บาท)

1,264,450.266,200.266,200.332,750.266,200.266,200.-

260,000.280,000.260,000.290,000.290,000.220,000.-

870,440.190,920.177,220.190,500.193,320.154,000.99,500.659,275.101,900.115,600.175,525.-

160,000.180,000.140,000.150,000.190,000.160,000.70,000.110,000.70,000.100,000.120,000.-

ค่ าตอบแทนผู้บริหาร
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร ประกอบด้วยเงินเดือนและโบนัส โดยสรุ ปได้ดงั นี้
รอบปี บัญชี 2559
รอบปี บัญชี 2560
จํานวน
จํานวนเงิน
จํานวน
จํานวนเงิน
ผูบ้ ริ หาร
(ล้านบาท)
ผูบ้ ริ หาร
(ล้านบาท)
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
10
11.01
10
18.22
ข) ค่ าตอบแทนอืน่ ๆ
 เงินกองทุนสํ ารองเลีย้ งชีพ
เมื่ อวันที่ 1 สิ งหาคม 2549 บริ ษทั ได้จดั ตั้งกองทุ นสํารองเลี้ ยงชี พพนักงานตามพระราชบัญ ญัติกองทุ น
สํารองเลี้ยงชีพใน พ.ศ.2530 ตามระเบียบของกองทุน, พนักงานประจํามีสิทธิ สมัครเข้าเป็ นสมาชิกของกองทุน โดย
สมาชิกสามารถเลือกอัตราการนําส่ งเงินสะสมกองทุนสํารองเลี้ยงชี พพนักงานได้คือ เลือกนําส่ งเงินสมทบร้อยละ 3
และบริ ษทั จ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 3 อัตราเดียว ซึ่ งพนักงานจะได้ผลประโยชน์ดงั กล่าวเมื่อพ้นสภาพจากการเป็ น
พนักงาน ต่อมาเมื่อวันที่ 17 มี นาคม 2552 บริ ษทั ได้ดาํ เนิ นการแจ้งบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนเปลี่ยนแปลงการ
รับรองความถูกต้อง : _________________________
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นําส่ งเงินสมทบเป็ นร้อยละ 2 และบริ ษทั จ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 2 ของค่าจ้างเช่นเดียวกัน และเมื่อวันที่ 11 สิ งหาคม
2559 บริ ษทั ได้ดาํ เนิ นการแจ้งเปลี่ยนแปลงการนําส่ งเงินสมทบแบ่งเป็ นตําแหน่ งพนักงานนําส่ งเงินสมทบร้อยละ 2
และบริ ษทั จ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 2 สําหรับตําแหน่ งผูบ้ ริ หารนําส่ งเงินสมทบร้อยละ 4 และบริ ษทั จ่ายสมทบใน
อัตราร้อยละ 4 และทั้งปี สมาชิ กสามารถเลือกจํานวนเงินสะสมมากกว่าอัตราที่ กาํ หนดได้แต่ไม่เกิ นร้ อยละ 15 ของ
ค่าจ้างตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริ ษทั
 โครงการเสนอขายใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิทจี่ ะซื้อหุ้นสามัญต่ อผู้บริหารและพนักงาน (ESOP)
ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2555 ได้อนุมตั ิให้เสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
ที่จะซื้ อหุน้ สามัญให้แก่ผบู้ ริ หารบริ ษทั โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรร ดังนี้
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญจัดสรรให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน จํานวน 16,420,878
หน่วย มีอตั ราการใช้สิทธิ 1 ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ต่อ 1 หุ ้นสามัญของบริ ษทั และมีราคาการใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้น 1.00 บาท
เริ่ ม การใช้สิ ท ธิ ค รั้ งแรกวัน ที่ 30 ธัน วาคม พ.ศ.2556 และครั้ งสุ ด ท้ายในวัน ทําการสุ ด ท้ายของบริ ษ ัท ก่ อ นวัน ที่
หมดอายุของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ (วันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2559) อายุของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ 3 ปี นับตั้งแต่วนั ที่ออก
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
8.5

บุคลากร
ในปี 2558 บริ ษทั ได้จ่ายค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงินให้แก่พนักงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยที่ไม่ใช่ผบู้ ริ หารระดับสู ง
ได้แก่ เงินเดือน/โบนัส และค่าล่วงเวลารวมเป็ นเงิน 216.43 ล้านบาท
ส่ วนในปี 2559 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวรวมเป็ นเงิน 240.29 ล้านบาท
ส่ วนในปี 2560 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวรวมเป็ นเงิน 279.78 ล้านบาท

บริ ษทั
บริ ษทั ย่อย

ตารางแสดงจํานวนพนักงานและผลตอบแทน
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
จํานวน
จํานวนเงิน
จํานวน
จํานวนเงิน
จํานวน
จํานวนเงิน
พนักงาน
(ล้านบาท)
พนักงาน
(ล้านบาท)
พนักงาน
(ล้านบาท)
1,043
216.43
894
240.29
1,273
276.66
11
3.12

ตารางแสดงจํานวนพนักงานแยกตามสายงานหลัก
บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด
ณ 31 ธันวาคม
ณ 31 ธันวาคม
(มหาชน)
2558
2559
46
49
ส่ วนงานกลาง
92
96
สาขาของเล่นสัตว์เลี้ยง
60
75
สาขาเฟอร์นิเจอร์หนัง
442
432
สาขาเบาะหนังและชิ้นส่ วนหนังสําหรับรถยนต์
254
391
สาขาฟอกหนัง
รวม
1,043
894
บริ ษทั ย่อย
รับรองความถูกต้อง : _________________________
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2. ค่าตอบแทนอื่นๆ
เมื่อวันที่ 1 สิ งหาคม 2549 บริ ษทั ได้จดั ตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงานตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
ใน พ.ศ.2530 ตามระเบี ยบของกองทุน, พนักงานประจํามีสิทธิ สมัครเข้าเป็ นสมาชิ กของกองทุน โดยสมาชิ กสามารถเลือก
อัตราการนําส่ งเงินสะสมกองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงานได้คือ เลือกนําส่ งเงินสมทบร้อยละ 3 และบริ ษทั จ่ายสมทบในอัตรา
ร้อยละ 3 อัตราเดียว ซึ่ งพนักงานจะได้ผลประโยชน์ดงั กล่าวเมื่อพ้นสภาพจากการเป็ นพนักงาน และเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2552
บริ ษทั ได้ดาํ เนิ นการแจ้งบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนเปลี่ยนแปลงการนําส่ งเงินสมทบเป็ นร้อยละ 2 และบริ ษทั จ่ายสมทบ
ในอัตรา ร้อยละ 2 ของค่าจ้างเช่นเดียวกัน สําหรับตําแหน่งฝ่ ายบริ หารนําส่ งเงินสมทบร้อยละ 4 และบริ ษทั จ่ายสบทบในอัต
ตราร้อยละ 4 และทั้งปี สมาชิ กสามารถเลือกจํานวนเงินสะสมมากกว่าอัตราที่กาํ หนดได้แต่ไม่เกิ นร้อยละ 15 ของค่าจ้างตาม
ระเบียบได้กองทุนของบริ ษทั
 ในปี พ.ศ.2559 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงของพนักงานอย่างมีนยั สําคัญ และไม่มีขอ้ พิพาทด้านแรงงานที่สาํ คัญในระยะ 3 ปี ที่
ผ่านมา
 บริ ษทั มีนโยบายในการพัฒนาพนักงาน โดยมีแผนการฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในด้านต่างๆ โดยจัดส่ งพนักงานไป
อบรมภายนอก และจัด อบรมภายในอย่างต่ อ เนื่ อ ง เช่ น การนําหลักสู ต รการบริ ห ารงานด้วยระบบ TPS มาใช้เพื่ อ ฝึ ก
ความคิดและทักษะในการทํางานทางด้านโรงงานให้แก่พนักงาน

รับรองความถูกต้อง : _________________________
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9. การกํากับดูแลกิจการ
9.1

การกํากับดูแลกิจการ
บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) ตระหนักในความสําคัญกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่ งจะส่ งผลให้
การดําเนิ นงานเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล โดยดําเนิ นงานภายใต้การกํากับดูแลของคณะกรรมการบริ ษทั ซึ่ ง
ได้กาํ หนดให้มีการปฏิบตั ิตามข้อบังคับของบริ ษทั กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ธุ รกิจของบริ ษทั โดยสอดคล้องกับข้อพึงปฏิบตั ิที่ดีสําหรับกรรมการบริ ษทั จดทะเบียน (Code of Best Practices for Directors
of Listed Companies) ตลอดจนการปฏิบตั ิตามหลักการของการกํากับดูแลกิจการที่ดี 15 ข้อ ตามแนวทางที่ ตลาดหลักทรัพย์
แห่ งประเทศไทยได้ให้ไว้ ซึ่ งส่ วนหนึ่ งของการกํากับดูแลกิจการที่ ดี เพื่อความมัง่ คัง่ สู งสุ ดแก่ผถู้ ือหุ ้นและผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ในปัจจุบนั บริ ษทั ได้มีการปฏิบตั ิตามหลักการดังกล่าวต่อไปนี้
1. นโยบายเกีย่ วกับการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีการกําหนดนโยบายและทิ ศทางการดําเนิ นงานของบริ ษทั เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิ จ
สู งสุ ดแก่ผูถ้ ื อหุ ้นและการเติ บโตของบริ ษ ทั อย่างยัง่ ยืน โดยกํากับดูแลให้ฝ่ายบริ ห าร ดําเนิ นการให้เป็ นนโยบายที่ กาํ หนด
รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิ ทธิภาพ
และประสิ ทธิ ผล
2. สิ ทธิของผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญถึงสิ ทธิของผูถ้ ือหุ น้ โดยจะไม่กระทําการใดๆ อันเป็ นการละเมิดหรื อริ ดรอน
สิ ทธิ รวมถึงได้อาํ นวยความสะดวกในการใช้สิทธิในเรื่ องต่าง ๆ ได้มีการกําหนดแนวทางการดําเนิ นงานเพื่อสร้างความมัน่ ใจ
ว่าผูถ้ ือหุ น้ จะได้รับการคุม้ ครองสิ ทธิข้ นั พื้นฐาน ดังนี้
 บริ ษทั ฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุ น้ เสนอวาระการประชุม และเสนอรายชื่อบุคคลขึ้นเป็ นกรรมการล่วงหน้า
ก่อนการประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยได้แจ้งหลักเกณฑ์และเอกสารประกอบการแจ้งเรื่ องไว้ที่เว็บไซด์ของบริ ษทั ฯ
 บริ ษทั ฯ ดําเนินการจัดส่ งหนังสื อนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมวาระต่าง ๆ ให้ผถู้ ือหุน้ ได้
ทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่า 14 วัน และบริ ษทั ฯ ยังได้เผยแพร่ เอกสารดังกล่าวผ่านทางเว็บ
ไซด์ของบริ ษทั ฯ โดยในแต่ละวาระจะต้องมีความเห็นกรรมการประกอบ เพื่อประกอบการตัดสิ นใจในการ
ประชุมผูถ้ ือหุ น้ และมีการบันทึกการประชุมอย่างถูกต้องเพื่อให้ผถู้ ือหุน้ สามารถตรวจสอบได้
 กรณี ผถู้ ือหุน้ ไม่สะดวกเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบอํานาจให้บุคคลอื่น หรื อกรรมการ
ตรวจสอบเข้าร่ วมประชุมและลงคะแนนเสี ยงได้
 ก่อนเริ่ มประชุม คณะกรรมการจะชี้แจงแก่ผถู้ ือหุน้ ให้ทราบถึงสิ ทธิตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ การ
ดําเนินการประชุม วิธีการใช้สิทธิลงคะแนน และการให้สิทธิ ผถู้ ือหุน้ ในการตั้งคําถามและแสดงความ
คิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน
 บริ ษทั จัดให้มีบุคคลที่เป็ นอิสระเป็ นผูต้ รวจนับหรื อตรวจสอบคะแนนเสี ยงในการประชุม และเปิ ดเผยให้ที่
ประชุมทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

รับรองความถูกต้อง : _________________________
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การปฎิบัตติ ่ อผู้ถือหุ้นอย่างเท่ าเทียมกัน
บริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญถึงการปฎิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ น้ อย่างเท่าเทียมกัน ทั้งในส่ วนของการเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้
การจัดประชุมผูถ้ ือหุน้ และเพื่อเป็ นการปกป้ องสิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ สําหรับเรื่ องที่เป็ นสาระสําคัญ โดยได้ปฎิบตั ิบตั ิดงั นี้
 กําหนดวันเวลา และสถานที่ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยคํานึงถึงความสะดวกในการเข้าร่ วมประชุมทุกราย
อย่างเท่าเทียมกัน
 กําหนดให้หุน้ 1 หุน้ มีคะแนนเสี ยง 1 เสี ยง
 จัดให้มีการมอบฉันทะกรณี ผถู้ ือหุน้ ไม่สะดวกมาประชุมด้วยตนเอง โดยได้จดั ส่ งหนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือ
หุน้ พร้อมหนังสื อมอบฉันทะ (แบบ ข.) ส่ งให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ภายในระยะเวลาที่มากพอ และเท่าที่บริ ษทั ฯ จะ
สามารถกระทําได้ภายใต้ขอ้ บังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่สะดวกเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง
บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดให้กรรมการอิสระเป็ นผูร้ ับมอบฉันทะ และบริ ษทั ได้แสดงแบบฟอร์มหนังสื อมอบ
ฉันทะ (แบบ ข.) และหนังสื อเชิญประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ผถู้ ือหุน้ ให้
สามารถดาวโหลดได้
 กําหนดให้มีการลงทะเบียนผูถ้ ือหุ น้ อย่างน้อย 1 ชัว่ โมงก่อนเริ่ มประชุมผูถ้ ือหุ น้ เพื่อให้มีเวลาในการ
ลงคะแนนที่เพียงพอ
 ได้จดั เตรี ยมบัตรลงคะแนนสําหรับการประชุมแต่ละวาระ
3. สิ ทธิของผู้มีส่วนได้ เสี ย
บริ ษ ัท ได้ให้ค วามสําคัญ ต่อ สิ ท ธิ ของผูม้ ี ส่ วนได้เสี ย ไม่ ว่าจะเป็ นผูม้ ี ส่ วนได้เสี ยภายใน อันได้แ ก่ พนักงานและ
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั หรื อผูม้ ี ส่วนได้เสี ยภายนอก เช่น เจ้าหนี้ การค้า ลูกหนี้ การค้า รวมถึงชุมชนและสังคม โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
 คู่คา้
: สร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั คู่คา้ (ผูข้ าย:บริ ษทั :คู่คา้ ) บนรากฐานแห่งผลประโยชน์ซ่ ึ งกันและกัน
 ลูกค้า
: สร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้าโดยเน้นคุณภาพผลิตภัณฑ์ ราคาที่เหมาะสมการส่ งมอบและ
การบริ การที่ดี
 เจ้าหนี้
: ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการกูย้ มื เงินตามข้อตกลง
 ชุมชนและสังคม
: การเข้าสู่ มาตรฐานระบบบริ หารคุณภาพ ISO เป็ นสิ่ งที่แสดงให้เห็นถึง การให้
ความสําคัญกับสภาพแวดล้อมและสังคม โดยดูแลมิให้มีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
และชุมชน
4. นโยบายและแนวทางปฎิบัตดิ ้ านการไม่ ล่วงละเมิดสิ นทรัพย์ทางปัญญาและลิขสิ ทธิ์
บริ ษทั ฯ ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสําคัญเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปั ญญาหรื อลิขสิ ทธิ์ ของบุคคลภายนอก และได้
กําหนดนโยบายและแนวทางปฎิ บ ัติ ที่ จะปฎิ บ ัติ ต ามกฎหมายที่ เกี่ ยวข้อ ง โดยการนําผลงานหรื อ ข้อ มู ล อัน เป็ นสิ ท ธิ ข อง
บุคคลภายนอกที่ได้รับมาหรื อจะนํามาใช้ภายในบริ ษทั จะต้องตรวจสอบเพื่อให้มนั่ ใจว่า จะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาของ
ผูอ้ ื่นดังนี้
 พนักงานต้อ งปฎิ บ ัติต นให้ส อดคล้อ งกับ กฎหมาย ข้อ บังคับ และข้อ ผูกพัน ตามสั ญ ญาทั้งหมดเกี่ ย วกับ สิ ท ธิ ใน
ทรัพย์สินทางปั ญญาที่ถูกต้อง รวมถึงสิ ทธิ บตั ร ลิขสิ ทธิ์ ความลับทางการค้า และข้อมูลกรรมสิ ทธิ์ อื่น ๆ โดยจะไม่
ละเมิดนําสิ ทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่ถกู ต้องและมีผลบังคับใช้ของบุคคลอื่นไปใช้ในทางที่ผดิ
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 พนักงานที่นาํ ผลงานหรื อข้อมูลอันเป็ นสิ ทธิ ของบุคคลภายนอกที่ได้รับมาหรื อที่จะนํามาใช้ในบริ ษทั ฯ จะต้องมีการ
ตรวจสอบเพื่อให้มนั่ ใจว่าจะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น
 พนักงานที่ ใช้งานเครื่ องคอมพิวเตอร์ ของบริ ษทั จะต้องใช้ซอฟต์แวร์ ตามข้ออนุ ญาตของเจ้าของลิขสิ ทธิ์ เฉพาะที่
ได้รับอนุญาตให้ใช้งานจากบริ ษทั เท่านั้น
 เมื่อพ้นสภาพจากการเป็ นพนักงาน จะต้องส่ งมอบทรัพย์สินทางปัญญาต่าง ๆ รวมถึงผลงานต่าง ๆ คืนให้บริ ษทั ไม่วา่
จะเป็ นข้อมูลที่ถกู เก็บในรู ปแบบใด ๆ ก็ตาม
หากมีคาํ ถามเกี่ยวกับการใช้ขอ้ มูลกรรมสิ ทธิ์ หรื อข้อมูลที่มีสิทธิบตั ร รวมถึงซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ของบุคคลอื่น
ควรติดต่อสํานักกรรมการผูจ้ ดั การหรื อที่ปรึ กษาทางกฎหมายของบริ ษทั
5. นโยบายและแนวทางการฝึ กอบรมพนักงานในเรื่องสิ่ งแวดล้ อม
บริ ษทั ฯ มีเจตจํานงที่จะประกอบธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่ งแวดล้อมตามนโยบายดังนี้
 บริ ษทั จะปฎิบตั ิตามกฎหมาย และข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อม
 บริ ษทั จะบริ หารงานโดยมีเป้ าหมายในการป้ องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม ทบทวนและประเมินผลการ
ดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั ฯ อย่างต่อเนื่องและสมํ่าเสมอ
 บริ ษทั จะส่ งเสริ มให้พนักงานของกลุ่มบริ ษทั ฯ มีจิตสํานึกและความรับผิดชอบต่อสิ่ งแวดล้อม
 บริ ษทั จะให้ความรู้ความเข้าใจที่ถกู ต้อง และฝึ กอบรมพนักงานเกี่ยวกับเรื่ องสิ่ งแวดล้อม รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้
และประสบการณ์กบั หน่วยงานอื่นเพื่อให้มีการรักษาสภาพแวดล้อมและปรับปรุ งการปฎิบตั ิงานให้เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
6. จริยธรรมทางธุรกิจ
คณะกรรมการบริ ษทั มีนโยบายที่จะส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม โดยมุ่งเน้นการดําเนินธุรกิจตามหลักจริ ยธรรม
และความโปร่ งใส ดังนั้นเห็นสมควรจัดทําข้อพึงปฎิบตั ิเกี่ยวกับจริ ยธรรมและ/หรื อจรรยาบรรณสําหรับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร
และพนักงาน เพื่อนําไปเป็ นแนวทางในการปฎิบตั ิให้เหมาะสมต่อไป
นโยบายจริยธรรมธุรกิจและข้ อพึงปฎิบัติในการทํางาน
จริ ยธรรมธุรกิจสําหรับกรรมการ, ผูบ้ ริ หาร
- ปฎิบตั ิหน้าที่ภายใต้กรอบจริ ยธรรม ด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ต ระมัดระวัง รอบคอบ เพื่อประโยชน์สูงสุ ดในการ
ดําเนิ นธุรกิจของบริ ษทั ฯ และผูม้ ีส่วนได้เสี ย
- ปฎิ บตั ิ ตามระเบี ยบ ข้อบังคับ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ
- คํานึงถึงผลประโยชน์และผลกระทบจากการดําเนินงานขององค์กรด้วยความเสมอภาคและเป็ นธรรม
- ต้องไม่หลีกเลี่ยงและให้ความร่ วมมื อในการปฎิ บตั ิตามระเบี ยบ ข้อบังคับ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ และกฎหมายต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องในการดําเนิ น
ธุรกิจของบริ ษทั ฯ
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- ปฎิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความเป็ นกลาง โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสี ยต้องออกจากห้องประชุมและงดการตัดสิ นใจในเรื่ อง
ดังกล่าว
-ไม่นาํ ข้อมูลที่ได้รับมาจากการปฎิบตั ิหน้าที่ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง
- ไม่เปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ นความลับของบริ ษทั
- ไม่รับสิ่ งของหรื อประโยชน์อื่นใดอันเป็ นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริ ษทั
- ต้องมีหน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสี ยทันทีที่มีรายการเกิดขึ้น โดยมอบหมายให้เลขนุการบริ ษทั มีหน้าที่สาํ รวจและ
รายงานต่อกรรมการเป็ นประจําอย่างน้อยปี ละครั้ง
จริ ยธรรมธุรกิจสําหรับพนักงาน
- ปฎิบตั ิตามระเบียบ ข้อบังคับ กฎระเบียบของบริ ษทั ฯ และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่ งครัด
- ยึดมัน่ ในการปฎิบตั ิตนเป็ นพลเมืองดี ปลูกฝังจิตสํานึกที่ดี
- คํานึงถึงผลประโยชน์และผลกระทบจากการดําเนินงานขององค์กรด้วยความเสมอภาคและเป็ นธรรม
- มีส่วนร่ วมในการต่อต้านการทุจริ ต รายงานเมื่อพบเจอความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ห้ามใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้ อขายหุ ้นของบริ ษทั ฯ หรื อให้ขอ้ มูลภายในแก่บุคคลอื่นเพื่อ
ประโยชน์ในการซื้ อขายหุน้ ของบริ ษทั ฯ
- เปิ ดโอกาสให้ผมู้ ีส่วนได้เสี ยมีช่องทางการร้องเรี ยนและรับฟังความคิดเห็น และมีมาตรการคุม้ ครองผูร้ ้องเรี ยนหรื อ
ผูแ้ จ้งเบาะแส
การดูแลให้มีการปฎิบตั ิตาม,การทบทวน,การส่ งเสริ ม
บริ ษทั ได้มีการกําหนดข้อพึงปฎิบตั ิเกี่ยวกับจริ ยธรรมและ/หรื อจรรยาบรรณสําหรับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร และถือเป็ นหน้าที่พ้ืนฐานของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกระดับที่จะต้องรับทราบ ทําความเข้าใจ
และปฏิบตั ิหน้าที่ตาม ”นโยบายจริ ยธรรมธุ รกิจและข้อพึงปฎิ บตั ิในการทํางาน” ที่ กาํ หนดไว้อย่างเคร่ งครัด มิใช่การปฎิ บตั ิ
ตามสมัครใจ และไม่สามารถอ้างอิงว่าไม่ทราบแนวปฎิบตั ิที่กาํ หนดขึ้น
โดยผูบ้ ริ หารทุ กระดับจะต้องดูแลรับผิดชอบ และถื อเป็ นเรื่ องสําคัญที่ จะดําเนิ นการให้พนักงานภายใต้สายบังคับ
บัญชาของตนทราบ เข้าใจ และปฎิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ไม่พึงปรารถนาที่ จะกระทําการใด ๆ ที่ ผิดกฎหมายขัดกับหลักจริ ยธรรมที่ ดี หากมี การกระทําที่ ผิด
นโยบายจริ ยธรรมธุ รกิจและข้อพึงปฎิ บตั ิในการทํางานที่กาํ หนดไว้ จะได้รับโทษทางวินัยอย่างเคร่ งครั ด และหากเป็ นการ
กระทําที่เชื่อได้วา่ ผิดกฎหมายของภาครัฐ บริ ษทั ฯจะส่ งเรื่ องให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐดําเนิ นการต่อไปโดยไม่ชกั ช้า
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และผูบ้ ริ หาร กําหนดให้มีการทบทวน “นโยบายจริ ยธรรมธุ รกิจ
และข้อพึงปฎิบตั ิในการทํางาน” เป็ นประจําทุกปี
บริ ษทั ฯ ได้ส่งเสริ มสนับสนุนให้คณะกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานปฎิบตั ิตามนโยบายจริ ยธรรมธุรกิจและข้อพึง
ปฎิบตั ิในการทํางานดังนี้
- การพิจารณาแต่งตั้ง เลื่อนตําแหน่ง หรื อโยกย้าย พนักงาน ให้ใช้พฤติกรรมทางจริ ยธรรมของพนักงานนั้นพิจารณา
ควบคู่กบั ความรู ้ความสามารถ
- จัดให้มีการอบรม ให้ความรู้ ปลูกฝังจิตสํานึกที่ดีให้กบั พนักงานอย่างสมํ่าเสมอ
- เปิ ดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่ วมแสดงความคิดเห็นเพื่อส่ งเสริ มจริ ยธรรม
- มีมาตรการให้รางวัลหรื อลงโทษ อย่างเป็ นธรรม
- คณะกรรมการบริ ษทั ฯ และผูบ้ ริ หาร ต้องทําตัวเป็ นแบบอย่างที่ดี
รับรองความถูกต้อง : _________________________
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7. ช่ องทางการร้ องเรียน, แจ้ งเบาะแส, และข้ อเสนอแนะ
บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีหน่วยงานรับข้อร้องเรี ยน หรื อแจ้งเบาะแสอันควรสงสัยเกี่ยวกับการถูกละเมิดสิ ทธิ์ ของผูม้ ีส่วน
ได้เสี ย การกระทําทุจริ ตรวมถึงการกระทําผิดกฎหมาย ไปยังคณะกรรมการตรวจสอบที่เป็ นกรรมการอิสระตามที่อยูด่ งั นี้
คณะกรรมการตรวจสอบอิสระ
 กรรมการอิสระ
คุณสุ พจน์ ปานน้อย
อีเมล์ที่ supoj@cwt.co.th
และ/หรื อ
 เลขานุการบริ ษทั ฯ
คุณวรรณา ฉันทกิจโชคไชย
อีเมล์ที่ imex@cwt.co.th
และ/หรื อส่ งเอกสารผ่านมาที่
บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 419-420 หมู่ 6 ถนนพุทธรักษา ตําบลแพรกษา อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ : 7037880-1 ต่อ 105
โทรสาร : 7037882
กระบวนการดําเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรี ยน
บริ ษทั ฯ เปิ ดโอกาสให้มีช่องทางการร้องเรี ยนและแสดงความเห็นอย่างเป็ นอิสระ เมื่อได้รับข้อร้องเรี ยนแล้ว
เลขานุการบริ ษทั จะรวบรวมข้อเท็จจริ งที่เกี่ยวข้อง รายงานต่อกรรมการอิสระและจะรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริ ษทั
ต่อไป โดยคณะกรรมการบริ ษทั มีมาตรการในการเก็บรักษาข้อมูลที่ได้รับเป็ นความลับและคุม้ ครองผูใ้ ห้ขอ้ มูล
8. การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
คณะกรรมการบริ ษทั ตระหนักถึงความสําคัญของการสื่ อสารข้อมูลแก่ผลู้ งทุนทั้งในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับงบการเงิน
และไม่ใช่งบการเงิน บริ ษทั จึงมีการเปิ ดเผยข้อมูลโดยละเอียดและครบถ้วน โปร่ งใสและทันท่วงทีท้ งั ในส่ วนของงบการเงิน
และการเปิ ดเผยข้อมูลตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ ซึ่ งทําให้ผลู ้ งทุนเข้าใจถึงฐานะและประสิ ทธิ ภาพการดําเนินงานของ
บริ ษทั อย่างชัดเจน
นอกจากนี้ ผูบ้ ริ ห ารระดับ สู งของบริ ษ ัท ยังจัด สรรเวลาเพื่ อ เข้าชี้ แ จงหรื อ ให้ข ้อ มู ล บริ ษ ัท แก่ นักลงทุ น สถาบัน
นั ก วิ เคราะห์ แ ละผู้ถื อ หุ ้ น ทั่ว ไปอย่า งสมํ่า เสมอ เพื่ อ สื่ อ สารข้อ มู ล แก่ ผู้ถื อ หุ ้ น และนั ก ลงทุ น ทั่ว ไปอย่า งเท่ า เที ย มกัน
ในปี 2560 บริ ษทั มีการนําเสนอผลการดําเนิ นงาน ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน แก่นกั วิเคราะห์ นักลงทุน ผูถ้ ือ
หุน้ และมีการเข้าพบเพื่อสัมภาษณ์ตวั ต่อตัว สรุ ปได้ดงั ต่อไปนี้
• นักลงทุนสถาบัน ในและต่างประเทศ พบผูบ้ ริ หาร
• การประชุมทางโทรศัพท์/ ตอบคําถามทางโทรศัพท์ ของผูบ้ ริ หาร
• การเดินทางไปพบผูถ้ ือหุน้ และนักลงทุน ของผูบ้ ริ หาร
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9. เปิ ดเผยข้ อมูลลงในเว็บไซต์ ของบริษัท
บริ ษทั ได้เปิ ดเผยข้อมูลต่าง ๆ ที่จะเป็ นประโยชน์สาํ หรับผูถ้ ือหุน้ ลงในเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ สามารถเข้าไปดูได้ที่
www.cwt.co.th
10. การประชุมผู้ถือหุ้น
บริ ษทั ถือว่า การประชุมผูถ้ ือหุ น้ เป็ นเหตุการณ์สาํ คัญเพื่อรายงานผลงานและตอบข้อซักถามของผูถ้ ือหุน้ ในประเด็น
ต่างๆ ในการประชุมผูถ้ ือหุ น้ ในปี 2560 ที่ผา่ นมาประธานในที่ประชุมได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุ น้ มีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการ
ตรวจสอบการดําเนินงานของบริ ษทั สอบถามและแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ
11. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย
คณะกรรมการบริ ษทั ร่ วมกับผูบ้ ริ หาร เป็ นผูก้ าํ หนดนโยบาย และทิศทางการดําเนินงานของบริ ษทั
วิสัยทัศน์
มุ่งพัฒนาสู่ ความเป็ นเลิศ เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสู งสุ ดแก่ผถู้ ือหุ น้ และการเติบโตของบริ ษทั อย่างยัง่ ยืน ด้วยการใช้หนังทุกฟุต
อย่างคุม้ ค่า ผลิตสิ นค้าตามความต้องการลูกค้า ส่ งมอบครบถ้วนทันเวลา พัฒนาทุกด้านอย่างต่อเนื่อง
พันธกิจ
- ตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกรู ปแบบ
- พัฒนาเทคโนโลยีก่ ารผลิตให้ทนั สมัยและรองรับการเติบโตทางธุรกิจในอนาคต
- สร้างความพึงพอใจให้ลกู ค้าเพิ่มขึ้นเพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างต่อเนื่อง
เป้ าหมาย
- ความร่ วมมือร่ วมใจกันในทุกระดับชั้นของ คณะกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และพนักงานในการประสานงานให้เป็ นไปตาม
วิสัยทัศน์ที่ได้ต้ งั ไว้ เพื่อความสําเร็ จร่ วมกัน
- วิจยั และพัฒนาด้านวิศวกรรมเบาะหนังรถยนต์ และอุปกรณ์ตกแต่งภายในรถยนต์ที่ผลิตจากหนังแท้ รวมถึงการนําวัตถุดิบ
เหลือใช้จากกระบวนการมาผลิตเป็ นสิ นค้าใหม่ ๆ
- ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย ให้ลกู ค้ามีความพึงพอใจในสิ นค้าและบริ การ
- พัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
การติดตามดูแล และทบทวน
คณะกรรมการบริ ษ ัท และผูบ้ ริ ห ารทุ ก ระดับ จะต้อ งดู แ ลรั บ ผิด ชอบ และถื อ เป็ นเรื่ อ งสําคัญ ที่ จะดําเนิ น การให้
พนัก งานภายใต้ส ายบังคับ บัญ ชาของตนเข้าใจ และปฎิ บ ัติ ต ามนโยบายการดําเนิ น งานของบริ ษ ัท ฯ(วิสั ย ทัศ น์ ,พัน ธกิ จ ,
เป้ าหมาย) อย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล เพื่อจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน
คณะกรรมการบริ ษทั กําหนดให้มีการพิจารณาทบทวนนโยบายและทิ ศทางการดําเนิ นงานของบริ ษทั ทุ กปี เพื่อ
ปรับปรุ ง, เพิ่มเติม หรื อปรับเปลี่ยนตามภาวะเศรษฐกิจ เพื่อประโยชน์สูงสุ ดแก่ผถู้ ือหุน้ และบริ ษทั ฯ
12. ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีการกําหนดนโยบายให้รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตอ้ งขอความเห็นชอบ
จากที่ประชุมกรรมการบริ ษทั และ/หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร รวมทั้งกําหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้
ผูบ้ ริ หารและผูท้ ี่เกี่ยวข้องนําข้อมูลภายในของบริ ษทั ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ดังนี้

รับรองความถูกต้อง : _________________________

72

บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ ๊ป จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

กําหนดให้ ผูบ้ ริ ห ารรายงานการเปลี่ ยนแปลงการถื อ ครองหลัก ทรั พ ย์ต่ อ สํานัก งานกํากับ หลัก ทรั พ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
ห้ามไม่ให้ผบู้ ริ หารของบริ ษทั หรื อหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิ ดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรื อ
บุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องและไม่ซ้ื อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ ต่อสาธารณชน
13. การถ่ วงดุลของกรรมการที่ไม่ เป็ นผู้บริหาร
คณะกรรมการบริ ษทั มีท้ งั สิ้ นจํานวน 6 ท่าน ประกอบด้วย
 กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
3 ท่าน
 กรรมการตรวจสอบ
3 ท่าน คิดเป็ นร้อยละ 50 ของกรรมการบริ ษทั ทั้งหมด
14. การรวมหรือแยกตําแหน่ ง
โครงสร้างคณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมการที่เป็ นอิสระมากกว่า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งคณะ ซึ่ งจะ
ทําให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริ หารงาน
15. ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
บริ ษทั ได้กาํ หนดค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ ริ หาร ให้อยู่ในระดับเดี ยวกับอุตสาหกรรมและเหมาะสมกับ
หน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งอยูใ่ นระดับที่สูงเพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการและผูบ้ ริ หารที่มี
คุณสมบัติที่ตอ้ งการได้และได้ขออนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ แล้ว
16. การประชุมคณะกรรมการบริษัท
บริ ษทั ได้กาํ หนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั อย่างสมํ่าเสมอ (อย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง) และมีการประชุม
พิเศษเพิ่มเติมตามความจําเป็ น โดยการประชุมแต่ละครั้งบริ ษทั ได้มีการกําหนดวาระในการประชุมอย่างชัดเจน รวมทั้งได้มี
การจดบันทึกการประชุมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผา่ นการรับรองจากคณะกรรมการบริ ษทั พร้อมให้
คณะกรรมการบริ ษทั และผูท้ ี่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้
17. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
บริ ษทั ได้ให้ความสําคัญแก่ระบบการควบคุมภายในทั้งในระดับบริ หารและระดับปฏิบตั ิงาน โดยมีฝ่ายตรวจสอบ
ภายในซึ่ งรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นกลไกหลักในการสร้างเสริ มระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบ
ภายใน รวมทั้งติดตามให้มีการปรับปรุ งแก้ไขข้อบกพร่ องที่พบจากการตรวจสอบเพื่อลดความเสี่ ยงในการดําเนิ นธุ รกิจ และ
กลไกหลักที่สําคัญอีกประการหนึ่ งคือบริ ษทั ได้จดั ให้มีการกําหนดภาระหน้าที่ของฝ่ ายปฏิบตั ิการและของผูบ้ ริ หารไว้อย่าง
ชัดเจน มีการแบ่งแยกหน้าที่ของผูป้ ฏิบตั ิงานและผูต้ ิดตามประเมินผลออกจากกันเพื่อให้มีการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่าง
กันอย่างเพียงพอ
18. รายงานของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูร้ ับผิดชอบต่องบการเงินของบริ ษทั และข้อมูลทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจําปี งบ
การเงินดังกล่าวจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือ

รับรองความถูกต้อง : _________________________

73

บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ ๊ป จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

ปฏิบตั ิอย่างสมํ่าเสมอและใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทํา รวมทั้งมีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่าง
เพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารเป็ น
ผูด้ แู ลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน
19. คณะอนุกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อช่วยในการกํากับดูแลกิจการของบริ ษทั โดยมีการ
กํา หนดอํา นาจหน้ า ที่ ข องคณะกรรมการตรวจสอบไว้อ ย่า งชัด เจน อย่า งไรก็ ต ามในปั จ จุ บ ัน บริ ษ ัท ยัง ไม่ มี ก ารจัด ตั้ง
คณะอนุกรรมการกําหนดค่าตอบแทน แต่การพิจารณากําหนดค่าตอบแทนได้มีการพิจารณาในเบื้องต้นที่เห็นว่าเหมาะสม โดย
เปรี ยบเทียบกับบริ ษทั ที่อยูใ่ นอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งพิจารณาจากผลประกอบการของบริ ษทั
20. ความสั มพันธ์ กบั ผู้ลงทุน
บริ ษทั มีนโยบายในการให้ความสําคัญต่อการเปิ ดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้องครบถ้วน ตรงต่อความเป็ นจริ ง สมํ่าเสมอและ
ทันเวลา ซึ่ งฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ได้ให้ความ สําคัญและจะยึดถือปฏิ บตั ิไปโดยตลอด ในส่ วนของนักลงทุนสัมพันธ์น้ ัน
ปั จ จุ บ ัน บริ ษ ัท ได้มี ก ารกําหนดเจ้าหน้าที่ แ ละบุ ค ลากรเฉพาะขึ้ น เพื่ อ ทําหน้าที่ ติ ด ต่ อ สื่ อ สารกับ ผูล้ งทุ น ผูถ้ ื อ หุ ้น รวมทั้ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
9.2

คณะกรรมการชุ ดย่อย
โครงสร้างการจัดการของบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 3 ชุด ได้แก่
1. คณะกรรมการบริ ษทั
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
3. คณะกรรมการบริ หาร
โดยมีรายชื่อคณะกรรมการแต่ละชุด และขอบเขตอํานาจหน้าที่ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
9.2.1

คณะกรรมการบริษัท
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 บริ ษทั มีคณะกรรมการบริ ษทั จํานวน 6 ท่าน ประกอบด้วย
ชื่อ-สกุล
ตําแหน่ง
1. นายวีระพล
ไชยธีรัตต์
กรรมการและประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฏฐ์สิชา
ภาภัคธนานันท์
กรรมการและรองประธานกรรมการ
3. นางวนิดา
สิ กขมาน
กรรมการ
4. นายสุ พจน์
ปานน้อย
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
5. นายชัชนนท์
โสภาจันทร์
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
6. นายธีระวัฒน์
ภู่ไพบูลย์
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
โดยมีนางสาววรรณา ฉันทกิจโชคไชย เป็ นเลขานุการบริ ษทั

รับรองความถูกต้อง : _________________________
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กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันบริ ษทั (อํานาจอนุมตั ิของคณะกรรมการบริ ษทั )
กรรมการซึ่ งมีอาํ นาจลงลายมือชื่อแทนบริ ษทั คือ นายวีระพล ไชยธี รัตต์ ลงลายมือชื่อและประทับตราสําคัญของ
บริ ษทั หรื อกรรรมการอื่นสองคน ลงลายมือชื่อร่ วมกัน และ ประทับตราสําคัญของบริ ษทั
ขอบเขตและอํานาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริ ษทั
1) เรี ยกประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เป็ นประธานการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
2) มีบทบาทในการควบคุมการประชุมให้มีประสิ ทธิ ภาพเป็ นไปตามระเบียบข้อบังคับบริ ษทั ฯ สนันสนุ นและเปิ ดโอกาสให้
กรรมการแสดงความเห็นอย่างเป็ นอิสระ
3) สนับ สนุ นและส่ งเสริ มให้คณะกรรมการบริ ษ ทั ฯ ปฎิ บตั ิ ห น้าที่ อย่างเต็ม ความสามารถตามขอบเขตอํานาจหน้าที่ ความ
รับผิดชอบและตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
4) ดูแล ติ ดตาม การบริ ห ารงานของคณะกรรมการบริ ษ ทั ฯ และคณะกรรมการชุ ดย่อ ยอื่ น ๆ ให้บรรลุตามวัตถุป ระสงค์ที่
กําหนดไว้
5) เป็ นผูล้ งคะแนนชี้ขาดในกรณี ที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีการลงคะแนนเสี ยง และคะแนนเสี ยงทั้งสองฝ่ ายเท่ากัน
ขอบเขตและอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริ ษทั
คณะกรรมการมีอาํ นาจและหน้าที่จดั การบริ ษทั ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ที่กาํ หนดไว้ในหนังสื อบริ คณห์
สนธิ และข้อบังคับของบริ ษทั ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ตและระมัดระวัง
รักษาผลประโยชน์ของบริ ษทั โดยสรุ ปอํานาจหน้าที่ที่สาํ คัญได้ดงั นี้
1) จัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วนั ครบรอบระยะเวลาบัญชีของบริ ษทั
2) จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
3) จัดให้มี การจัดทํางบดุ ลและงบกําไรขาดทุ น ของบริ ษ ัท ณ. วัน สิ้ นสุ ดรอบระยะเวลาบัญ ชี ของบริ ษ ัท ซึ่ งผูส้ อบบัญ ชี
ตรวจสอบแล้ว และนําเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิ
4) คณะกรรมการอาจมอบอํานาจให้คณะกรรมการบริ หาร กรรมการคนหนึ่ งหรื อหลายคน หรื อบุคคลอื่นใด ปฏิบตั ิการอย่าง
หนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้โดยอยูภ่ ายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ
ทั้งนี้ การมอบอํานาจดังกล่าวต้องไม่มีลกั ษณะเป็ นการมอบอํานาจที่ทาํ ให้คณะกรรมการบริ หาร กรรมการคนหนึ่ ง
หรื อหลายคนหรื อบุ คคลอื่นใดสามารถพิจารณาและอนุ มตั ิรายการที่ตนหรื อบุคคลที่ อาจมี ความขัดแย้งมี ส่วนได้เสี ยหรื อมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามข้อบังคับของบริ ษทั และตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์กาํ หนด) กับบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
วาระการดํารงตําแหน่งกรรมการ
กรรมการบริ ษทั มีวาระดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี โดย 1 ปี ในที่น้ ีหมายถึงช่วงเวลาระหว่างวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ของปี ที่ได้รับการแต่งตั้งจนถึงวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ในปี ถัดไป กรรมการบริ ษทั ซึ่ งพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับการ
เสนอชื่อและแต่งตั้งเข้าดํารงตําแหน่งใหม่ได้

รับรองความถูกต้อง : _________________________
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การแต่งตั้งกรรมการบริ ษทั
1. ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 เป็ นอัตรา ถ้าจํานวนกรรมการที่
จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที่สุดกับส่ วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออก
ส่ วนปี หลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยูใ่ นตําแหน่งนานที่สุดนั้นเป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ง
2. นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะต้องพ้นจากตําแหน่งเมื่อ
- ตาย
- ลาออก
- ขาดคุณสมบัติ หรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ.2535
- ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ลงมติให้ออกตามข้อ 18
- ศาลมีคาํ สั่งให้ออก
3. กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหน่ง ให้ยนื่ ใบลาออกต่อบริ ษทั การลาออกมีผลนับแต่วนั ที่ใบลาออกถึง
บริ ษทั
4. ในกรณี ที่ตาํ แหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือก
บุคคลหนึ่งซึ่ งมีคุณสมบัติ และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด
พ.ศ.2535 เข้าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือ
น้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่ งเข้าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยูใ่ นตําแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยงั
เหลืออยูข่ องกรรมการที่ตนแทน มติของกรรมการต้องประกอบไปด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3ใน 4 ของ
จํานวนกรรมการที่ยงั เหลืออยู่
5. ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ดว้ ยคะแนน
เสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง และมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนหุ น้ ที่ถือโดยผูถ้ ือหุ น้ ที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสี ยง
คุณสมบัติของกรรมการ
1. กรรมการต้องปฎิบตั ิหน้าที่ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริ ษทั ตลอดจนมติที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้
2. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการ เข้าเป็ นหุ น้ ส่ วน หรื อเข้าเป็ นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่าง
เดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษทั เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบก่อนที่จะมีมติ
แต่งตั้ง
3. กรรมการต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบโดยไม่ชกั ช้า หากมีส่วนได้เสี ยในสัญญาที่ทาํ กับบริ ษทั หรื อถือหุน้ หรื อ
หุน้ กูเ้ พิ่มขึ้นหรื อลดลงในบริ ษทั หรื อบริ ษทั ในเครื อ
4. เป็ นบุคคลไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ.2535
การปฐมนิเทศกรรมการ
สําหรับกรรมการที่เข้ารับตําแหน่งใหม่ในคณะกรรมการของบริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) ได้จดั
ให้มีการปฐมนิ เทศเพื่อให้กรรมการใหม่ได้รับทราบนโยบายธุรกิจของบริ ษทั รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น โครงสร้างทุน ผูถ้ ือ
หุน้ ผลการดําเนินงาน ข้อมูลระบบต่าง ๆ ที่ใช้งานภายในบริ ษทั รวมทั้งกฎหมาย กฏเกณฑ์ต่าง ๆ พร้อมทั้งส่ งมอบคู่มือสําหรับ
กรรมการ ซึ่ งเป็ นข้อมูลที่เป็ นประโยชน์สาํ หรับการเป็ นกรรมการ ทั้งนี้ คู่มือกรรมการประกอบด้วย
รับรองความถูกต้อง : _________________________
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คู่มอื กรรมการ
1. พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด
2. พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. ใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนบริ ษทั
4. หนังสื อรับรองบริ ษทั
5. วัตถุประสงค์ของบริ ษทั
6. ข้อบังคับบริ ษทั
7. ระเบียบบริ ษทั
8. คู่มือกรรมการบริ ษทั จดทะเบียน
ข้ อมูลสํ าหรับกรรมการ
1. Presentation แนะนําการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั โดยกรรมการผูจ้ ดั การ
2. รายชื่อคณะกรรมการ และผังโครงสร้างการจัดการ
3. หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี สําหรับบริ ษทั จดทะเบียน
4. รายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั จดทะเบียน
5. ข้อแนะนําการให้สารสนเทศสําหรับผูบ้ ริ หารจดทะเบียน
6. Company Profile บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
7. รายงานประจําปี
8. รายงานทางการเงิน
การพัฒนากรรมการ บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
 การอบรม / สัมมนา
คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสู งให้ความสําคัญต่อการเข้าร่ วมอบรมสัมมนาหลักสู ตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ความรู้ความสามารถในการปฎิ บตั ิหน้าที่ กรรมการอย่างสมํ่าเสมอ (ดังรายละเอียดตามข้อมูลในประวัติของแต่ละท่าน) โดย
กรรมการ บมจ.ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป ส่ วนใหญ่มีประวัติได้เข้ารับการอบรมกับสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั
ไทย (IOD) แล้ว โดยบริ ษทั ให้การสนับสนุนและดําเนิ นการให้กรรมการพิจารณาเข้ารับการอบรมกับสมาคมส่ งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย และสถาบันอื่น ๆ ในทุกหลักสู ตรที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่ องตลอดปี รวมถึงการจัดให้คณะกรรมการได้ดู
งานจากหน่วยงาน หรื อองค์กรอื่นตามความเหมาะสม ทําให้เกิดมุมมองความคิดที่เป็ นประโยชน์มาประยุกต์ใช้กบั ธุ รกิจของ
บริ ษทั ฯ
ในปี 2560 มีกรรมการเข้ารับการอบรม / สัมมนา ดังนี้
รายชื่อกรรมการ
หลักสูตรอบรม / หัวข้อสัมมนา
นายวีระพล
ไชยธีรัตต์
- หลักสูตร พลังงานการค้า และ การลงทุน
- หลักสูตร การบัญชีสาํ หรับผูบ้ ริ หาร
นายธี รัตต์
ไชยธี รัตต์
- หลักสูตร Certificate of Business Advisor (CBA-KU)

รับรองความถูกต้อง : _________________________

77

บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ ๊ป จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

9.2.2

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั มีคณะกรรมการตรวจสอบจํานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
ชื่อ-สกุล
ตําแหน่ง
1. นายสุ พจน์
ปานน้อย
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายชัชนนท์
โสภาจันทร์
กรรมการตรวจสอบ
3. นางสุ ปริ ญา
ภู่ไพบูลย์
กรรมการตรวจสอบ
หมายเหตุ : กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน คือ
นายสุ พจน์ ปานน้อย โดยสําเร็ จการศึกษา 1. ระดับปริ ญญาตรี สาขาตรวจสอบบัญชี จาก มหาวิทยาลัยราชมงคลกรุ งเทพ
2. ระดับปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุรกิจ จาก มหาวิทยาลัยรามคําแหง 3. Mini MBE จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเป็ นผูท้ ี่มี
ความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินเป็ นอย่างดี
- คณะกรรมการตรวจสอบ (นางสุ ปริ ญา ภู่ไพบูลย์ ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญ ผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 17/2560
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 และ นายชัชนนท์ โสภาจันทร์ ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 25/2560
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 และ นายสุ พจน์ ปานน้อย ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 16/2560
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2560
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 มีกรรมการที่ตอ้ งออกจากตําแหน่ง
ตามวาระ จํานวน 2 ท่าน ดังนี้คือ 1. นายชัชนนท์ โสภาจันทร์ 2. นางวนิดา สิ กขมาน
อนึ่ง บริ ษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุ น้ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็ นกรรมการสําหรับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ประจําปี 2561 ของบริ ษทั ล่วงหน้าทางเว็บไซด์ของบริ ษทั ตั้งแต่วนั ที่ 23 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ทั้งนี้ เพื่อ
เป็ นการส่ งเสริ มการปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่ องการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียบกัน ปรากฎว่า ไม่มีผู้
ถือหุน้ เสนอเรื่ องดังกล่าวล่วงหน้าแต่อย่างใด
ที่ประชุมคณะกรรมการจึงมีมติเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระกลับเข้า
ดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ่ ง คือ นายชัชนนท์ โสภาจันทร์ และ นางวนิดา สิ กขมาน เข้ารับเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั โดย
การประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2561 จะมีข้ ึนในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

ขอบเขตและอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
สอบทานให้บริ ษทั มีการรายงานทางการเงินที่ถกู ต้องและเพียงพอ
สอบทานให้บริ ษทั มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่
เหมาะสม และมีประสิ ทธิผล
สอบทานให้บริ ษทั ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่ งมีความเป็ นอิสระเพื่อทําหน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั และเสนอค่าตอบแทน
ของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่ วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
พิจารณารายการเกี่ยวโยงหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็ นไปตามกฎหมาย และข้อกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั
จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี ของบริ ษทั ซึ่ งรายงานดังกล่าว ต้องลงนาม
โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและมีความเห็นในเรื่ องต่างๆ ตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดหรื อคณะกรรมการบริ ษทั จะมอบหมาย
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ทั้งนี้นายสุ พจน์ ปานน้อย ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็ นผูท้ ี่มีความรู้และประสบการณ์ใน
การสอบทานงบการเงินเป็ นอย่างดี
วาระการดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ มีวาระดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี โดย 1 ปี ในที่น้ ี หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างวันประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ของปี ที่ได้รับการแต่งตั้ง จนถึงวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ในปี ถัดไป กรรมการตรวจสอบซึ่ งพ้นจากตําแหน่งตามวาระ
อาจได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งเข้าดํารงตําแหน่งใหม่ได้
9.2.3

คณะกรรมการบริหาร
ตั้งแต่วนั ที่ 19 ตุลาคม 2560 ได้มีการอนุมตั ิเรื่ องการดํารงตําแหน่ง และบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริ หารใหม่

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั มีคณะกรรมการบริ หารจํานวน 2 ท่าน ประกอบด้วย
ชื่อ-สกุล
ตําแหน่ง
1. นางวนิดา
สิ กขมาน
กรรมการบริ หาร
2. นางสาวณัฏฐ์สิชา ภาภัคธนานันท์
กรรมการบริ หาร
หมายเหตุ : คณะกรรมการบริ หาร ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 23/2560

1)
2)
3)
4)
5)

ขอบเขตและอํานาจหน้าที่ของประธานคณะกรรมการบริ หาร
บริ หารจัดการและควบคุมดูแลการดําเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารงานทัว่ ไปของบริ ษทั เพื่อให้เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบและข้อบังคับของบริ ษทั
พิจารณาแผนการลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ นําเสนอต่อคณะกรรมการบริ หาร และคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
ต่อไป
มีอาํ นาจในการทํานิติกรรมผูกพันบริ ษทั ตามขอบเขตที่กาํ หนดไว้ในนโยบายและระเบียบวิธีปฎิบตั ิของบริ ษทั เรื่ องอํานาจ
อนุมตั ิดาํ เนินการ
การดําเนินงานใด ๆ ที่ได้รับมอบหมายตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรื อ มติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
เป็ นผูน้ าํ และปฎิบตั ิตนให้เป็ นแบบอย่างตามหลักจริ ยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริ ษทั ฯ

ขอบเขตอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ หาร
คณะกรรมการได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 23/2560 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 มีมติให้มีการกําหนดบทบาทหน้าที่
ของคณะกรรมการบริ หารดังนี้
1) เรื่ องนโยบายและแผนงาน
- วางแผนและกําหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริ หารงานหลักในการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ เพื่อให้
สอดคล้องและสนับสนุนต่อสภาพเศรษฐกิจและสภาวะการแข่งขันในตลาด
- กําหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอํานาจการบริ หารต่าง ๆ ของบริ ษทั ฯ
- อนุมตั ิควบคุมดูแลการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ ให้เป็ นไปตามนโยบายธุรกิจแผนธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจ
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2) เรื่ องการเงินการลงทุน
- อนุมตั ิการใช้จ่ายเงินลงทุนที่ได้กาํ หนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจําปี
- ดําเนินการกําหนดหลักเกณฑ์ทางธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินในการเปิ ดบัญชี การให้กยู้ มื การกูย้ มื การจัดหา
วงเงิ น สิ น เชื่ อ รวมถึ งการให้ห ลักประกัน จํานํา จํานอง คํ้าประกัน และการอื่ น ๆ รวมถึ งการซื้ อขายและจดทะเบี ยน
กรรมสิ ท ธิ์ ที่ ดิน ใด ๆ ตามวัต ถุ ป ระสงค์เพื่ อ ประโยชน์ ในการดําเนิ น กิ จ การของบริ ษ ัท ฯ ซึ่ งต้อ งผ่านการอนุ ม ัติ จ าก
คณะกรรมการบริ ษทั
- พิจารณาผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ ทุกไตรมาส และเปรี ยบเทียบกับงบประมาณ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั
3) เรื่ องบริ หารทัว่ ไป
- มีอาํ นาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กําหนดอัตราค่าจ้างให้บาํ เหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือนค่าตอบแทน เงิน
โบนัส ของพนักงานระดับผูบ้ ริ หาร ตั้งแต่ระดับผูจ้ ดั การฝ่ ายขึ้นไป
- พิจารณาขั้นตอนการปฎิบตั ิงานต่าง ๆ ให้เป็ นไปตามและสอดคล้องกับกฎหมายกําหนด
- ปฎิบตั ิหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
ทั้งนี้ อาํ นาจของคณะกรรมการบริ หารดังกล่าวข้างต้นจะไม่รวมถึงการอนุมตั ิการเข้าทํารายการที่ทาํ ให้คณะกรรมการ
บริ หารหรื อผูร้ ับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริ หารสามารถอนุมตั ิรายการที่ตนหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งหรื อมีส่วนได้
เสี ย หรื อ อาจมี ค วามขัด แย้งทางผลประโยชน์ อื่ น ใด (ตามข้อ บังคับ ของบริ ษ ัท และตามที่ สํานัก งานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด) กับบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย ซึ่ งการอนุมตั ิรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่
ประชุ ม คณะกรรมการและ/หรื อ ที่ ป ระชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้น เพื่ อ พิ จารณาและอนุ ม ัติรายการดังกล่าวตามข้อ บังคับ ของบริ ษ ัท หรื อ
กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกําหนด

1)
2)
3)
4)
5)

ขอบเขตอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผูจ้ ดั การ
ดําเนินการหรื อปฎิบตั ิงานให้เป็ นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้อนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั และ /
หรื อคณะกรรมการบริ หารของบริ ษทั
มีอาํ นาจออกคําสั่ง ระเบียน ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฎิบตั ิงานเป็ นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริ ษทั และ
เพื่อรักษาระเบียบวินยั การทํางานภายในองค์กร
มีอาํ นาจกระทําการและแสดงตนเป็ นตัวแทนของบริ ษทั ต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั
อนุมตั ิการแต่งตั้งที่ปรึ กษาด้านต่าง ๆ ที่จาํ เป็ นต่อการดําเนินงานของบริ ษทั
เป็ นผูร้ ับมอบอํานาจของบริ ษทั ในการบริ หารกิจการของบริ ษทั ให้เป็ นตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ
ข้อกําหนด คําสั่ง มติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ และ/หรื อมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการบริ หาร ทุกประการ

ทั้งนี้ การมอบอํานาจให้แก่กรรมการผูจ้ ดั การ ตลอดจนการมอบอํานาจแก่บุคคลอื่นที่กรรมการผูจ้ ดั การเห็นควร จะ
ไม่รวมถึงอํานาจและ/หรื อการมอบอํานาจในการอนุมตั ิรายการใดที่ตนหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสี ย หรื ออาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามข้อบังคับของบริ ษทั และตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์กาํ หนด) กับบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย ซึ่ งการอนุมตั ิรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
และ/หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิรายการดังกล่าวตามข้อบังคับของบริ ษทั หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกําหนด

รับรองความถูกต้อง : _________________________
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การกําหนดอํานาจอนุมตั ิวงเงิน
การกําหนดอํานาจอนุมตั ิวงเงินสําหรับ การชําระ หรื อใช้จ่ายเพื่อธุ รกรรมตามปกติธุรกิจของบริ ษทั มีรายละเอียดดังนี้
วงเงินอนุมตั ิ
กรรมการผูจ้ ดั การ
80 ล้านบาท
คณะกรรมการบริ หาร
150 ล้านบาท
คณะกรรมการบริ ษทั
ไม่จาํ กัดวงเงิน
9.3

การสรรหาและแต่ งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสู ง
บริ ษทั ไม่มีคณะกรรมการสรรหา (nominating committee) เพื่อคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั และ
ไม่มีการกําหนดสัดส่ วนของกรรมการที่เป็ นตัวแทนผูถ้ ือหุ น้ แต่ละกลุ่มโดยมีวิธีการเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ดังต่อไปนี้
1. ผูถ้ ือหุ น้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่งหุ น้ ต่อหนึ่งเสี ยง
2. ผูถ้ ือหุ น้ แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสี ยงที่มีอยูท่ ้ งั หมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการได้ แต่จะ
แบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่ งได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดตามลําดับลงจะเป็ นผูไ้ ด้รับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการที่จะพึงมี หรื อ
จะพึงเลือกตั้งในครั้งและในกรณี ที่บุคคลซึ่ งได้รับการเลือกตั้งในลําดับลงมา มีคะแนนเสี ยงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการที่จะ
พึงมี หรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผเู ้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขาด
9.4

การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษทั ย่ อยและบริษัทร่ วม
การควบคุมดูแลบริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ควบคุมดูแลบริ ษทั ย่อย โดยส่ งกรรมการเข้าไปเป็ นตัวแทนในบริ ษทั ย่อยและควบคุมบริ ษทั ย่อยทางด้าน
การเงินและบัญชี โดยฝ่ ายบัญชีการเงินของบริ ษทั และควบคุมการจัดซื้ อด้วยงบดําเนินงานและงบลงทุน ซึ่ งต้องผ่าน
คณะกรรมการบริ หารของบริ ษทั นอกจากนี้หากบริ ษทั ย่อยมีการดําเนินธุรกิจที่กระทบต่อบริ ษทั อย่างมีนยั สําคัญ บริ ษทั ย่อย
ต้องขออนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ก่อน
9.5

การดูแลเรื่องการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษทั มีนโยบายห้ามผูบ้ ริ หารของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย นําข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว รวมถึงการซื้ อ
ขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ ต่อสาธารณชน และหากพบว่ามีการฝ่ าฝื นไม่ปฏิบตั ิตาม
นโยบายดังกล่าวจะมีมาตรการลงโทษตามระเบียบข้อบังคับของบริ ษทั
9.6

การเปิ ดเผยข้ อมูลและรายงานการมีส่วนได้ เสี ย
กรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ได้เปิ ดเผยข้อมูลและรายงานให้บริ ษทั ฯ ทราบถึงการมีส่วนได้เสี ยของตนหรื อ
ของบุคคลใกล้ชิดที่มีความเกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เพื่อให้บริ ษทั ฯ มีขอ้ มูลสําหรับใช้ประโยชน์ภายในบริ ษทั ฯ ในการดําเนินการตาม
ข้อกําหนดเกี่ยวกับการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และติดตามดูแลให้กรรมการและผูบ้ ริ หารทําหน้าที่ดว้ ยความระมัดระวังและ
ซื่ อสัตย์สุจริ ต โดยมีวธิ ี การปฎิบตั ิดงั นี้
- กรรมการและผูบ้ ริ หารที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ตอ้ งส่ งแบบ “รายงานการมีส่วนได้เสี ยของกรรมการและผูบ้ ริ หาร”
ภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
รับรองความถูกต้อง : _________________________
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- เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของ “รายงานการมีส่วนได้เสี ยของกรรมการและผูบ้ ริ หาร” กรรมการและผูบ้ ริ หารต้อง
ปรับปรุ งข้อมูลในแบบ “รายงานการมีส่วนได้เสี ยของกรรมการและผูบ้ ริ หาร” โดยทันที หรื อภายใน 7 วันทําการ นับจากวันที่
มีการเปลี่ยนแปลงรายการ
- เลขานุการบริ ษทั ฯ ส่ งสําเนาแบบ “รายงานการมีส่วนได้เสี ยของกรรมการและผูบ้ ริ หาร” ให้กบั ประธาน
คณะกรรมการบริ ษทั และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วันทําการนับจากวันที่บริ ษทั ฯ ได้รับรายงานฉบับ
ดังกล่าว
9.7

ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
1. ค่าตรวจสอบบัญชีประจําปี (Audit Fee)
สําหรับปี 2560 บริ ษทั ได้ว่าจ้างผูส้ อบบัญชี ได้แก่ นางสาวเลฮัม ชินพันธ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาตเลขทะเบียน
7306 แห่ งบริ ษ ัท อาร์ เอสเอ็ม ออดิ ท เซอร์ วิส เซส จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญ ชี ข องบริ ษ ัท ในรอบปี 2560 โดยมี
ค่าธรรมเนี ยมและการเรี ยกเก็บเงินโดยประมาณเป็ นจํานวนเงินรวม 4,950,000.-. บาท (สี่ ลา้ นเก้าแสนห้าหมื่ น
บาทถ้วน)
2. ค่าบริ การอื่น (non-audit fee)
คิดเป็ นจํานวนเงิน - บาท

รับรองความถูกต้อง : _________________________
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10. ความรับผิดชอบต่ อสั งคม
ทางบริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนินธุรกิจควบคู่ไปกับการใส่ ใจดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อมในชุมชนและสังคม โดยมุ่งที่การให้
ประโยชน์กบั คน, ชุมชน และสังคม นอกจากนั้นยังต้องคํานึงถึงบทบาทขององค์กรภาคธุรกิจที่ตอ้ งปฏิบตั ิอย่างสอดคล้องกัน
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เห็นสมควรให้กาํ หนดนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดังต่อไปนี้
 การอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
บริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญของการรักษาสิ่ งแวดล้อม และการอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อประโยชน์ต่อชนรุ่ นหลัง
ตลอดจนส่ งเสริ ม การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน โดยบริ ษทั ฯ กําหนดแนวทางปฏิบตั ิ
ดังนี้
ด้ านสิ่ งแวดล้อม : บริ ษทั ฯ คํานึงถึงความปลอดภัยของสังคม สิ่ งแวดล้อม และคุณภาพชีวติ ของคนในชุมชนชน
- การอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อม บริ ษทั ฯ จะคํานึ งถึงทางเลือกที่มีผลกระทบต่อความเสี ยหายของสังคม สิ่ งแวดล้อม
และ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชนให้ น้อ ยที่ สุ ด โดยในปั จ จุ บ ัน บริ ษ ัท ฯ ได้ผ ลิ ต หนัง chrome-free เพื่ อ ลดผลกระทบต่ อ
สิ่ งแวดล้อม
- ไม่กระทําการใด ๆ ที่ส่งผลเสี ยหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมเกินกว่าที่กฎหมายกําหนด เช่น
การควบคุมผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมตามมาตรฐานของกรมอุตสาหกรรมและมาตรฐานสากล รวมทั้งปฏิบตั ิตามกฎหมายและ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน เช่น ปัจจัยสําคัญของโรงฟอกหนัง คือ นํ้าเสี ย โดยนํ้าเสี ยจากกระบวนการผลิต จะได้รับ
การบําบัดก่อนปล่อยทิ้ง โดยผ่านระบบบําบัดนํ้าเสี ยกลางที่บริ ษทั ตั้งอยู่ ในที่น้ ีคือ เขตอุตสาหกรรมฟอกหนัง กม.30 และกาก
โครเมียมที่ได้รับจากกระบวนการบําบัดจะถูกแยกออก และนําไปฝังกลบที่ศูนย์ควบคุมมลพิษ
ด้ านพลังงาน : บริ ษทั ฯได้กาํ หนดแนวทางปฏิบตั ิการอนุ รักษ์การใช้พลังงานนํ้า, เชื้อเพลิง และกระดาษอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ดังนี้
- ส่ งเสริ มให้พนักงานใช้ทรัพยากรที่มีอยูอ่ ย่างประหยัดและก่อให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ด เช่น การใช้กระดาษรี
ไซเคิล, การใช้น้ าํ อย่างประหยัด และการแยกขยะ เป็ นต้น
- ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายดูแลเรื่ องสิ่ งแวดล้อม บริ ษทั ฯ ได้เปลี่ยนอุปกรณ์หลอดไฟ
LED ซึ่ งเป็ นหลอดไฟประเภทประหยัดพลังงานและมีความทนทานแทน ทําให้ไม่ตอ้ งเปลี่ยนหลอดไฟบ่อยๆ และได้ทาํ สวิสต์
ไฟแยกในแต่ละจุด ทําให้ไม่ตอ้ งเปิ ดไฟพร้อมกันทีเดียวหลายดวง
- ลดอุบตั ิเหตุในกระบวนการขนส่ ง ทางบริ ษทั ฯ ได้ใช้ระบบบริ หาร ยานพาหนะ โดยบริ ษทั ฯ มีการกําหนด
Speed Limit ของ Fleet รถยนต์ ว่าให้ใช้ความเร็ วในการขับขี่ที่ 80 - 90 กม./ชม. ซึ่ งเป็ นระดับความเร็ วที่ให้ประโยชน์ในเรื่ อง
การประหยัดพลังงาน และช่วยลดอุบตั ิเหตุบนท้องถนน
 ความรับผิดชอบต่ อสั งคม
ความรับผิดชอบต่อสังคม กล่าวคือบริ ษทั ฯ มีนโยบายสร้างความมัน่ ใจและความน่าเชื่อถือให้กบั ผูท้ ี่เกี่ยวข้องทาง
ธุรกิจของบริ ษทั ฯ ซึ่ งเป็ นหนึ่งในบทบาทของ CSR ภายในองค์กร โดยกําหนดนโยบายในการใช้และซื้ อวัตถุดิบที่ไม่ทาํ ลาย
สิ่ งแวดล้อม ผลิตสิ นค้าในกระบวนการผลิตที่ไม่สร้างผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ และการจ้างงานที่ไม่ละเมิดสิ ทธิมนุษยชน
เป็ นต้น มีรายละเอียดดังนี้
รับรองความถูกต้อง : _________________________
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ความรับผิดชอบต่ อสั งคมภายในองค์ กร :
ด้านผูบ้ ริ หาร: บริ ษทั ฯตระหนักถึงความสําคัญของผูบ้ ริ หาร ในฐานะผูท้ ี่มีบทบาทสําคัญในการกําหนดกลยุทธ์และแผนปฏิบตั ิ
งานต่างๆ รวมทั้งควบคุมการดําเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั ฯ ให้เป็ นไปตามกรอบ ทิศทางและเป้ าหมายทางธุ รกิจที่ กาํ หนดไว้โดย
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯจึ งเสนอค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารที่ มีความเหมาะสม เป็ นธรรม อีกทั้งเสนอโครงการ ESOP แก่
ผูบ้ ริ หารและพนักงาน เพื่อเป็ นการตอบแทนและเป็ นแรงจูงใจให้ผูบ้ ริ หารและพนักงานมี ความตั้งใจและทุ่มเทให้กบั การ
บริ หารงานบริ ษทั ฯจนสามารถบรรลุเป้ าหมายทางธุรกิจที่กาํ หนดไว้ได้
ด้านพนักงาน: บริ ษทั ฯตระหนักถึงความสําคัญของพนักงานในฐานะผูส้ นับสนุนให้แผนงานต่างๆของบริ ษทั ฯสามารถบรรลุ
เป้ าหมายทางธุ รกิจที่กาํ หนดไว้ได้ บริ ษทั ฯจึงปฏิบตั ิต่อพนักงานด้วยความเป็ นธรรม โดยการสร้างความยุติธรรม การเคารพ
การปฏิบตั ิตามกฎหมายและหลักจริ ยธรรม ด้วยความเป็ นธรรม โดยเท่าเทียมกันดังต่อไปนี้
- การให้ความสําคัญกับสภาพแวดล้อมในการทํางานที่ดี: บริ ษทั ฯจัดให้มีการปฐมนิ เทศแก่พนักงานใหม่เพื่อปรับ
ทัศ นคติ และวิสัยทัศ น์ ข องพนักงานใหม่ ให้เข้ากับ วัฒ นธรรมและวิสั ยทัศน์ ข ององค์กร โดยมี ข อ้ ปฏิ บ ัติที่ ท าํ ให้เกิ ดความ
ปลอดภัย อาชี วอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน ซึ่ งจะช่วยเสริ มสร้างให้กิจการเกิดความความมัน่ คงได้อีกด้วย ข้อ
ปฏิบตั ิหน้าที่ เช่น ในส่ วนของขั้นตอนที่มีการใช้สารเคมีพนักงานจะต้องมีผา้ ปิ ดจมูก+ผ้ากันเปื้ อน และสวมถุงมือ เพื่อป้ องกัน
สี และสารเคมีตลอดเวลาขณะปฏิบตั ิงาน, สวมหมวกเก็บผมให้เรี ยบร้อยเพื่อป้ องกันผมเข้าไปพันในเครื่ องจักร, ใช้ผา้ ปิ ดจมูก
ทุกครั้งที่มีการใช้เครื่ องดูดฝุ่ นหนัง สิ่ งต่างๆ ที่กล่าวมานี้ ลว้ นเป็ นมาตรการที่ทาํ ให้พนักงานมีความปลอดภัย มีความสุ ขและ
ยินดีในการทํางานให้กบั บริ ษทั ฯ ต่อไปนานๆ รวมทั้งเปิ ดโอกาสให้พนักงานในทุกๆระดับชั้นสามารถแสดงความคิดเห็นต่างๆ
ที่เป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบการทํางานต่างๆได้อย่างอิสระ เสรี ภายใต้กรอบที่เหมาะสม เป็ นต้น
- การให้ความสําคัญกับการพัฒนาและฝึ กอบรมพนักงาน: บริ ษทั ฯมีนโยบายในการจัดแผนพัฒนาบุคลากรภายในที่
ชัดเจน ซึ่ งบริ ษทั ฯตระหนักดีวา่ บุคลากรที่มีคุณภาพจะเป็ นแรงขับเคลื่อนที่สาํ คัญต่อความสําเร็ จขององค์กร ดังนั้นเพื่อให้การ
ปฏิบตั ิงานเป็ นไปอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล บริ ษทั ฯจึ งมี นโยบายส่ งเสริ มให้พนักงานทุ กระดับชั้นตั้งแต่ระดับ
พนักงานจนถึงผูบ้ ริ หารระดับสู งได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถทั้งด้านทฤษฎี และควบคู่ไปกับการปฏิบตั ิงานจริ ง
อย่างต่อเนื่ องตลอดเวลา ประโยชน์ที่เห็ นได้ชัดที่ สุ ดคื อ ประสิ ท ธิ ภาพในการทํางานของพนักงานที่ ดีข้ ึ นเนื่ องจากการนํา
ความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงาน และยังมีส่วนช่วยสร้างความจงรักภักดีต่อองค์กร ส่ วนประโยชน์ต่อพนักงานจะ
เห็นชัดในด้านของความรู ้ ความสามารถ และโอกาสในการพัฒนาในสายอาชีพของพนักงานแต่ละคน โดยบริ ษทั ฯมีสายงาน
ทางด้านการฝึ กอบรมเพื่อพัฒ นาความรู้ และทักษะเฉพาะด้านจากคําแนะนําของผูท้ ี่ มีประสบการณ์ ในแต่ละสายงาน และ
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯยังส่ งเสริ มให้บุคลากรของบริ ษทั ฯได้เข้าร่ วมการอบรมสัมมนาตามสายงานที่เกี่ยวข้องอย่างสมํ่าเสมอทั้งใน
และนอกสถานที่
- การให้ผลตอบแทนที่ เป็ นธรรมและเหมาะสม: บริ ษทั ฯเสนอผลตอบแทนแก่พนักงานในทุกระดับชั้นอย่างเป็ น
ธรรมและเหมาะสมโดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถและขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของพนักงานในแต่ละตําแหน่ง
และปรับเพิ่มผลตอบแทนของพนักงานตามความเหมาะสมโดยพิจารณาจากผลการประเมินผลงาน ซึ่ งบริ ษทั ฯจัดทําขึ้นเป็ น
ประจําทุกปี

รับรองความถูกต้อง : _________________________
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- การส่ งเสริ มความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน: บริ ษทั ฯมีแผนการปฏิบตั ิงานที่ชดั เจน ทําให้มนั่ ใจได้วา่ พนักงานของ
บริ ษทั ฯจะได้รับการส่ งเสริ มอย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกันในความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน โดยการปรับตําแหน่งพนักงาน
จะพิจารณาจากผลการประเมินผลงาน ซึ่ งบริ ษทั ฯจัดทําขึ้นเป็ นประจําทุกปี
- การให้ความสําคัญในด้านสวัสดิการของพนักงาน: บริ ษทั ฯมีนโยบายด้านสวัสดิการพนักงานที่ชดั เจน เช่นกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ เป็ นต้น
- การจ้างงานคนพิการ เปิ ดโอกาสให้มีการจ้างคนพิการเข้าเป็ นพนักงานของบริ ษทั ฯ
- การรับเรื่ องร้องเรี ยน บริ ษทั ฯ มีนโยบาย การรับเรื่ องร้องเรี ยน สําหรับผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทุกฝ่ าย โดยบริ ษทั ได้จดั
ให้มีช่องทางแจ้งเรื่ องร้องเรี ยน เพื่อเป็ นช่องทางแจ้งเรื่ องร้องเรี ยนสําหรับผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยภายในและภายนอกองค์กร มีการ
ตรวจสอบตามขั้นตอนและบันทึกการตรวจสอบไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร และส่ งให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อรายงานต่อ
กรรมการตรวจสอบของบริ ษ ทั พิจารณาดําเนิ นการ โดยมี นโยบายการรั กษาความลับของผูร้ ้ องเรี ยน ไม่ เปิ ดเผยชื่ อ ผูแ้ จ้ง
เบาะแสรวมทั้งดําเนิ นการจัดเก็บข้อมูลการร้ องเรี ยนเป็ นความลับ เพื่อคุ ม้ ครองผลกระทบที่ เกิ ดขึ้ นกับผูแ้ จ้งเรื่ องร้องเรี ยน
ดังกล่าว โดยบริ ษทั มีกระบวนการสอบสวนหากพบว่ามีการละเมิดจรรยาบรรณในการดําเนินธุ รกิจ และ หากพบว่าบุคลากร คู่
ค้า หรื อลูกค้าของบริ ษทั ฯ ละเมิดข้อกําหนดด้านการป้ องกันการทุจริ ตคอรัปชัน่ บริ ษทั ฯ จะไม่มีการผ่อนผันใดๆ
- สวัสดิการสังสรรค์ และสันทนาการของบริ ษทั บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีการสังสรรค์และสันทนาการระหว่างพนักงาน
เป็ นประจําทุกปี เพื่อให้พนักงานได้รับความสนุกสนานหลังจากที่ได้ทุ่มเททํางานให้กบั บริ ษทั มาทั้งปี
- สวัส ดิ การตรวจสุ ข ภาพประจําปี พนักงาน พนักงานของบริ ษ ทั ฯ ทุ กคนได้รับ การตรวจสุ ขภาพประจําปี จาก
สถานพยาบาลที่น่าเชื่อถือ เพื่อส่ งเสริ มการมีสุขพลานามัยที่ดี
เจ้าหนี้ เงินกูย้ ืม: บริ ษทั ฯตระหนักเป็ นอย่างดีถึงบทบาทและความสําคัญของเจ้าหนี้ เงินกูย้ ืมในฐานะผูส้ นับสนุ นทางการเงินที่
สําคัญของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯจึงยึดถือปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัดในการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการกูย้ ืมเงินต่างๆที่ตกลงร่ วมกันระหว่าง
เจ้าหนี้ เงินกูย้ มื และบริ ษทั ฯ เช่นการนําเงินกูย้ มื ไปใช้ให้ตรงกับวัตถุประสงค์การกูย้ มื เงิน การจ่ายชําระเงินต้นและดอกเบี้ยตาม
งวดการจ่ายชําระเงิน รวมทั้งการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขทางการเงินอื่นๆ (ถ้ามี)
ด้านคู่คา้ : บริ ษทั ฯตระหนักเป็ นอย่างดีถึงความสําคัญของคู่คา้ ของบริ ษทั ฯในการช่วยสนับสนุนและผลักดันให้การดําเนินธุรกิจ
ของบริ ษทั ฯเป็ นไปด้วยความสะดวกราบรื่ น บริ ษทั ฯจึงปฏิบตั ิต่อคู่คา้ ของบริ ษทั ฯด้วยความเป็ นธรรม ตามเงื่อนไขทางการค้าที่
ตกลงร่ วมกันอย่างเคร่ งครัด
ด้านคู่แข่งขัน: บริ ษทั ฯดําเนิ นธุ รกิ จโดยยึดถือกรอบการแข่งขันทางการค้าที่ เป็ นธรรม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพการ
แข่งขันทางการค้าด้วยการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของสิ นค้าและ การให้บริ การ และไม่มีนโยบายที่จะทําลายคู่แข่งด้วยการ
พูดพาดพึงกล่าวร้ายหรื อดําเนินการใดๆที่ไม่สุจริ ตที่เป็ นการทําลายคู่แข่งของบริ ษทั ฯ
ด้านหุ ้นส่ วนทางธุรกิจ: บริ ษทั ฯตระหนักเป็ นอย่างดีถึงความสําคัญของหุ ้นส่ วนทางธุรกิจของบริ ษทั ฯในการที่ช่วยสนับสนุ น
และผลักดันให้การดําเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั ฯสามารถเจริ ญเติบโตและบรรลุเป้ าทางธุ รกิจที่กาํ หนดไว้ได้ บริ ษทั ฯจึงปฏิบตั ิต่อ
รับรองความถูกต้อง : _________________________
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หุ ้นส่ วนทางธุ รกิ จของบริ ษทั ฯโดยคํานึ งถึงผลประโยชน์ที่เป็ นธรรมของทั้งสองฝ่ าย และปฏิ บตั ิตามเงื่อนไขข้อตกลงทาง
การค้าที่ตกลงร่ วมกันอย่างเคร่ งครัด
ด้านหน่ วยงานภาครั ฐและหน่ วยงานกํากับดูแลอื่ นๆที่ เกี่ ยวข้อง: บริ ษ ทั ฯตระหนักเป็ นอย่างดี ถึงบทบาท หน้าที่ และความ
รับผิดชอบของหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานกํากับดูแลที่มีต่อการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯมีความตั้งใจและให้ความ
ร่ วมมือในการปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ รวมทั้งกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ
ความรับผิดชอบต่ อสั งคมภายนอกองค์ กร:
บริ ษ ัท ฯ มี ก ารดํา เนิ น การในเรื่ อ งการรั ก ษาสภาพแวดล้อ มในเรื่ อ งการบําบัด นํ้า เสี ย ซึ่ งบริ ษ ัท ฯ มี น โยบายให้
ความสําคัญกับเรื่ องนี้ มาตั้งแต่เริ่ มต้นประกอบกิจการมา เนื่ องจากเป็ นเรื่ องที่เกี่ยวข้องโดยตรง โดยบริ ษทั ฯได้สนับสนุ นบ่อ
บําบัดนํ้าเสี ยในเขตอุตสาหกรรมฟอกหนัง กม.34 เพื่อให้มีการดําเนิ นการอย่างถูกต้องเหมาะสมตามกฎหมายทุกประการถึงแม้
จะมีค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นการก็ตาม บริ ษทั ฯ ก็ยินดีให้การสนับสนุ นอย่างเต็มใจ ซึ่ งสมาชิกในกลุ่มก็เห็นว่ากิจการบําบัดนํ้า
เสี ยเป็ นสิ่ งสําคัญยิง่ ในธุรกิจนี้
 การส่ งเสริมให้ พนักงานมีส่วนร่ วมในการทํากิจกรรมเพือ่ สั งคม
เป็ นอีกมิติสาํ คัญในการดําเนินนโยบายเพื่อสังคมที่บริ ษทั ฯ ยึดถือและเห็นความสําคัญ คือการเปิ ดโอกาสให้
ผูบ้ ริ หารและพนักงานมี ส่วนร่ วมในกิ จกรรมและโครงการเพื่อสังคมต่างๆ ทั้งในภาวะปกติ หรื อเมื่ อเกิ ดเหตุภยั ธรรมชาติ
ต่างๆ เช่น

- การร่ วมบริ จาค ผูบ้ ริ หารและพนักงานร่ วมกันบริ จาคเงินและสิ่ งของเพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผปู้ ระสบภัยพิบตั ิ
ต่าง ๆ และกิจกรรมการกุศลเพื่อการพัฒนาสังคมด้านต่าง ๆ
- การทําบุญสังฆทาน ทุก ๆ 3 เดือน บริ ษทั จัดให้มีการทําบุญตักบาตรสังฆทาน ข้าวสาร อาหารแห้ง โดยให้ผบู้ ริ หาร
และพนักงานเข้าร่ วมทําบุญตักบาตรโดยพร้อมเพียงกัน เพื่อสร้างขวัญและกําลังใจ ความร่ วมมือร่ วมใจกัน

รับรองความถูกต้อง : _________________________
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- ร่ ว มกัน บริ จ าคโลหิ ต กับ สภากาชาดไทย เพื่ อ นําไปให้ กับ ผูป้ ่ วยที่ ต ้อ งการ โดยร่ ว มมื อ กับ ทางโรงพยาบาล
สมุทรปราการ จัดให้มีการบริ จาคโลหิ ตที่บริ ษทั ฯ ทุก ๆ 3 เดือน ปี ละ 4 ครั้ง โดยมีผบู้ ริ หาร และ พนักงานร่ วมทํากิจกรรม

ผูบ้ ริ หารร่ วมบริ จาคโลหิ ต

พนักงานร่ วมบริ จาคโลหิ ต
รับรองความถูกต้อง : _________________________
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 การศึกษา
บริ ษทั ชัยวัฒนาฯ มีความเชื่อมัน่ ว่าการพัฒนาคุณภาพของเยาวชนเพื่อเป็ นกําลังสําคัญในอนาคตเป็ นสิ่ งจําเป็ น
อย่างยิง่ สําหรับทุกประเทศ ด้วยเหตุน้ ี บริ ษทั ฯ จึงสนับสนุนและส่ งเสริ มพัฒนาการ การศึกษาของเยาวชนและชุมชน เพื่อช่วย
ยกระดับมาตรฐานการศึกษาของไทย โดยจัดโครงการมอบทุนการศึกษาให้กบั บุตรของพนักงานในบริ ษทั ฯ ที่มีผลการเรี ยน
และความประพฤติดี

ผูบ้ ริ หารมอบทุนการศึกษาให้กบั บุตรของพนักงาน

ภาพการมอบทุนการศึกษาที่ บมจ.ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป (สาขา ก.ม. 30)

รับรองความถูกต้อง : _________________________
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ผูบ้ ริ หารมอบทุนการศึกษาให้กบั บุตรของพนักงาน

ภาพการมอบทุนการศึกษาที่ บมจ.ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป (สาขา แพรกษา)

รับรองความถูกต้อง : _________________________
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11. การต่ อต้ านการทุจริต
นโยบายต่ อต้ านการคอร์ รัปชั่น
บทนํา
บริ ษ ัท ชัยวัฒ นา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) (“บริ ษ ัท ” หรื อ “CWT”) มุ่ งมั่น ที่ จะดําเนิ น ธุ รกิ จด้วยความ
ซื่ อสัตย์สุจริ ต โปร่ งใส ยึดมัน่ ในคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ ทั้งไม่สนับสนุ นการทุจริ ตและ
คอร์ รัปชัน่ ต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ ทุกรู ปแบบ ด้วยตระหนักดีถึงภัยร้ายแรงของการคอร์ รัปชัน่ ที่ทาํ ลาย การแข่งขันอย่างเสรี
และเป็ นธรรม ทั้งยังก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม คณะกรรมการบริ ษทั ฯ จึงเห็นเป็ นการสมควรที่
จะกําหนด “ นโยบายการต่อต้านการทุ จริ ตและคอร์ รัป ชั่น” เป็ นลายลักษณ์ อกั ษร เพื่อใช้เป็ นแนวทางการปฏิ บ ัติในการ
ดําเนินการของบริ ษทั ฯ ให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ พนักงาน ทุกคนยึดถือปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด ดังต่อไปนี้
วัตถุประสงค์
เพื่อแสดงให้เห็นว่า บริ ษทั มีนโยบายต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ อย่างสิ้ นเชิ ง เพื่อกําหนดกฎเกณฑ์ และแนวทางปฏิบตั ิ
เพื่อป้ องกันมิให้บริ ษทั พนักงานของบริ ษทั ตลอดจนบุคคลอื่น (เช่น บุคคลที่ สาม) ที่ตอ้ งปฏิบตั ิหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับ CWT
ฝ่ าฝื นกฎหมายต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ รวมถึงกําหนดขั้นตอนการสอบทาน และการกํากับดูแล เพื่อให้มนั่ ใจว่ามีการปฏิบตั ิตาม
นโยบายฉบับนี้
การคอร์ รัปชั่น
การคอร์ รัปชัน่ (Corruption) หมายถึง การติดสิ นบนไม่วา่ จะอยูใ่ นรู ปแบบใดๆ โดยการเสนอให้ การให้คาํ มัน่ สัญญา
การให้ การรับหรื อการเรี ยกร้องผลประโยชน์เพื่อเป็ นสิ่ งจูงใจ (เช่น เงิน ของกํานัล เงินให้กยู้ ืม รางวัล ค่าตอบแทน การเลี้ยง
รับรอง หรื อผลประโยชน์อื่น) เพื่อให้บุคคลกระทําอย่างหนึ่ ง อย่างใดที่ผิดกฎหมาย หรื อขัดต่อศีลธรรมอันดี ตลอดจนการใช้
อํานาจที่ได้มาโดยตําแหน่ง หน้าที่ และ/หรื อการใช้ขอ้ มูลที่ได้รับจากการปฏิบตั ิหน้าที่การงานของบริ ษทั ไปกระทําการใดๆที่
เป็ นการเอื้อประโยชน์ให้กบั ตนเอง และ/หรื อผูอ้ ื่น เพื่อให้ได้มาซึ่ ง เงิน ทรัพย์สิน ผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุ รกิจ
หรื อผลประโยชน์ใดโดยมิชอบแก่ตนเอง และ/หรื อผูอ้ ื่นทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงการกระทําใดๆ ที่ขดั หรื อแย้งกับหลัก
จริ ยธรรม ยกเว้นแต่เป็ นกรณี ที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของท้องถิ่น หรื อจารี ตทางการค้า
ให้กระทําได้
ขอบเขต
ห้ามกรรมการ ผูบ้ ริ ห าร และเจ้าหน้าที่ ทุ กคน (รวมเรี ยกว่า “พนักงาน”) ของบริ ษ ทั ดําเนิ นการหรื อยอมรั บ การ
คอร์ รัปชัน่ ทุ กรู ปแบบ ทั้งทางตรง หรื อทางอ้อม โดยครอบคลุมธุ รกิ จในทุ กประเทศ และทุ กหน่ วยงานที่ เกี่ ยว ข้องบริ ษ ทั
คาดหวังให้ตวั แทน และตัวกลางทางธุรกิจอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง หรื อกระทําในนามบริ ษทั ปฏิบตั ิตามนโยบายฉบับนี้
หน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
1. คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มี ห น้าที่ พิจารณาและอนุ มตั ิ นโยบายการต่อต้านการทุ จริ ตคอร์ รัปชัน่ และสนับสนุ นการ
ต่อต้านทุจริ ตคอร์รัปชัน่ โดยมอบหมายให้ฝ่ายจัดการนําเอามาตรการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ไปปฏิบตั ิ
2. คณะกรรมการบริ หารจัดการความเสี่ ยง มีหน้าที่ ประเมินความเสี่ ยงของธุ รกิ จ เพื่อระบุถึงการดําเนิ นงานที่ มีความ
เสี่ ยงว่าอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ กําหนดแนวทางในการดําเนิ นการเพื่อป้ องกันและ ลดความเสี่ ยง
ทั้งมีการติดตามและประเมินผล
3. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่สอบทานความครบถ้วนเพียงพอของระบบควบคุมภายใน (Internal Control) ทั้ง
รายงานคณะกรรมการบริ ษทั ฯ หากตรวจสอบพบหรื อมีขอ้ สงสัยว่ามีการทุจริ ต ซึ่ งจะทําให้บริ ษทั ฯ ประเมินได้ว่า
ข้อกําหนดต่างๆ ที่ได้ดาํ เนินการไปแล้วนั้นบรรลุผลสําเร็ จมากน้อยเพียงใด

รับรองความถูกต้อง : _________________________
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4. ผูจ้ ดั การมีหน้าที่ดาํ เนิ นการให้มีระบบที่ส่งเสริ มนโยบายต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ เพื่อสื่ อสารไปยังพนักงานและ
ผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องทุ กฝ่ าย ให้ได้รับ การเสริ ม สร้ างจิ ตสํานึ ก ทั้งมี ห น้าที่ และความรั บ ผิดชอบในการต่อ ต้านการทุ จริ ต
คอร์ รัปชัน่
นโยบายและแนวทางปฏิบัติ
แนวทางการปฏิบัตกิ ารต่ อต้ านการทุจริตและคอร์ รัปชั่น
1. กรรมการบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หารและพนักงานของบริ ษทั ฯ ต้องปฏิบตั ิตามนโยบายการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ และ
จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริ ษทั ฯ อย่างเคร่ งครัด ดังต่อไปนี้
1.1 ไม่เรี ยกรับและจ่ายสิ นบนกับบุคคลอื่นใด ที่ตนได้เข้าไปติดต่องานกับหน่วยงานราชการ เพื่อให้ได้มาซึ่ งประโยชน์
ในทางมิชอบ
1.2 ละเว้นการรับของขวัญ การเลี้ ยงรับรอง หรื อเงินสนับสนุ นจากลูกค้า หรื อคู่คา้ ที่ มีมูลค่าสู งเกินความจําเป็ นหากมี
ความจําเป็ นต้องรับของขวัญในโอกาสตามประเพณี นิยม ที่มีมูลค่าเกินกว่าที่กาํ หนดไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจของ
บริ ษทั ฯ ให้พนักงานรายงานให้บริ ษทั ฯ ทราบและนําส่ งบริ ษทั ฯ ต่อไป
1.3 บริ ษทั ฯ จัดให้มีระบบการควบคุมภายในป้ องกันมิ ให้มีการทุ จริ ตคอร์ รัปชัน่ โดยมี ระเบี ยบข้อบังคับของบริ ษทั ฯ
กําหนดขั้น ตอนการปฏิ บ ัติงาน ผูม้ ี อ าํ นาจในการอนุ ม ัติจ่ายเงิ น และวงเงิ น ที่ รับ ผิด ชอบต้อ งเป็ นไปตามระเบี ย บ
ข้อบังคับบริ ษทั ฯ โดยต้องมีเอกสารหลักฐานที่ชดั เจน
1.4 พนักงานต้องไม่ละเลยหรื อเพิกเฉย หากพบเห็นการกระทําที่ทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ หรื อส่ อไปในทางทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ที่มี
ผลกระทบต่อบริ ษทั ฯ ต้องแจ้งให้ผบู้ งั คับบัญชาและกรรมการผูอ้ าํ นวยการทราบทันที หรื อแจ้งผ่านช่องทางการแจ้ง
เบาะแสตามที่ ได้ กําหนดไว้ในนโยบายนี้ ซึ่ งพนัก งานและผูท้ ี่ มี ส่ วนเกี่ ย วข้อ งที่ แ จ้งเบาะแสการกระทําทุ จ ริ ต
คอร์รัปชัน่ จะได้รับการคุม้ ครองจากบริ ษทั ฯ
2. เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดําเนินการในเรื่ องที่มีความเสี่ ยงสู งกับการเกิดการคอร์ รัปชัน่ พนักงานของ CWT ทุกระดับ
ต้องปฏิบตั ิดว้ ยความระมัดระวังในเรื่ องที่กาํ หนดไว้ในข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.4 ดังต่อไปนี้
2.1 การช่วยเหลือทางการเมือง (Political Contributions) หมายถึง การให้การสนับสนุนทางการเงินสิ่ งของ และ/หรื อการ
เข้าร่ วมกิจกรรม ตลอดจนการส่ งเสริ มให้พนักงานเข้าร่ วมกิจกรรมทางการเมืองในนามของบริ ษทั เพื่อให้ได้มาซึ่ ง
ความได้เปรี ยบทางธุ รกิ จการค้า ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการที่ พนักงานเข้าร่ วมกิ จกรรมตามสิ ทธิ เสรี ภาพส่ วนบุ คคล แต่
จะต้องไม่แอบอ้างความเป็ นพนักงาน หรื อนําทรัพย์สิน อุปกรณ์ เครื่ องมือใดๆ ของบริ ษทั ไปใช้เพื่อประโยชน์ในการ
ดําเนิ นการใดๆ ในทางการเมือง CWT มีนโยบายดําเนิ นธุ รกิจอย่างเป็ นกลาง ไม่ฝักใฝ่ ทางการเมืองหรื อนักการเมือง
มื ออาชี พที่ สั งกัดพรรคการเมื องพรรคใดพรรคหนึ่ ง บริ ษ ทั จะไม่ ส นับ สนุ นทางการเงิ น หรื อสิ่ งของให้แก่พ รรค
การเมือง นักการเมือง หรื อผูส้ มัครรับเลือกทางการเมืองใดๆ ไปเพื่อเป็ นการช่วยเหลือทางการเมืองตามความหมาย
ในวรรคแรก โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเอื้อประโยชน์ทางธุรกิจให้กบั บริ ษทั
2.2 การบริ จาคเพื่อการกุศล อาจทําให้เกิดความเสี่ ยงต่อบริ ษทั เนื่ องจากกิจกรรมดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินโดย
ไม่มีผลตอบแทนที่มีตวั ตน และอาจจะใช้เป็ นข้ออ้างหรื อเส้นทางสําหรับการคอร์ รัปชัน่ และเพื่อไม่ให้การบริ จาค
เพื่ อ การกุศ ลมี วตั ถุ ป ระสงค์แ อบแฝง CWTจึ งกําหนดนโยบายและหลัก เกณฑ์เกี่ ยวกับ การบริ จ าคเพื่ อ การกุศ ล
กระบวนการสอบทาน และรายละเอียดการควบคุมไว้ดงั ต่อไปนี้
- การบริ จ าคนั้ น ต้อ งพิ สู จ น์ ไ ด้ว่ามี กิ จ กรรมตามโครงการเพื่ อ การกุ ศ ลดัง กล่ าวจริ ง และมี ก ารดําเนิ น การเพื่ อ
สนับสนุ นให้วตั ถุประสงค์ของโครงการประสบผลสําเร็ จ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริ งหรื อเพื่อ
เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการดําเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม
รับรองความถูกต้อง : _________________________
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- การบริ จาคนั้นต้องพิสูจน์ได้วา่ เป็ นไปเพื่อการกุศลดังกล่าวไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ต่างตอบแทนให้กบั
บุคคลใด หรื อหน่วยงานใด ยกเว้น การประกาศเกียรติคุณตามธรรมเนี ยมปฏิบตั ิทวั่ ไป เช่น การติดตราสัญญลักษณ์
(Logo) การประกาศรายชื่อCWT ณ สถานที่จดั งาน หรื อในสื่ อเพื่อการประชาสัมพันธ์ เป็ นต้น
2.3 เงินสนับสนุนเป็ นวิธีการประชาสัมพันธ์ทางธุ รกิจของบริ ษทั ทางหนึ่ ง ซึ่ งแตกต่างจากการบริ จาค เพื่อการกุศล โดย
อาจกระทําได้โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อธุ รกิจ ตราสิ นค้า หรื อชื่อเสี ยงของบริ ษทั ซึ่ งมี ความเสี่ ยงอยูเ่ นื่ องจากเป็ นการ
จ่ายเงิ นสําหรั บการบริ การหรื อผลประโยชน์ที่ยากต่อการวัดผลและติ ดตามเงินสนับสนุ น ยังอาจถูกเชื่ อมโยงไป
เกี่ยวกับการติดสิ นบน CWTจึ งกําหนดนโยบายและหลักเกณฑ์เกี่ ยวกับเงินสนับสนุ นกระบวนการสอบทาน และ
รายละเอียดการควบคุมไว้ดงั ต่อไปนี้
- เงิ น สนับ สนุ น นั้น ต้อ งพิ สู จ น์ ไ ด้ว่าผูข้ อเงิ น สนับ สนุ น ได้ท ํากิ จ กรรมตามโครงการดัง กล่ าวจริ ง และเป็ นการ
ดําเนิ นการเพื่อสนับสนุ นให้วตั ถุประสงค์ของโครงการประสบผลสําเร็ จ และก่อให้เกิ ดประโยชน์ต่อสังคมอย่าง
แท้จริ ง หรื อเพื่อเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการดําเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม
- เงินสนับสนุ นนั้นต้องพิสูจน์ได้ว่าการให้เงินสนับสนุ นหรื อประโยชน์อื่นใดที่สามารถคํานวณเป็ นตัวเงินได้ เช่น
การให้ที่พกั และอาหาร เป็ นต้น ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ต่างตอบแทนให้กบั บุคคลใด หรื อหน่วยงานใด
ยกเว้น การประกาศเกียรติคุณตามธรรมเนียมธุรกิจทัว่ ไป
- ในการเป็ นผูใ้ ห้เงินสนับสนุน จะต้องทําจัดทําใบบันทึกคําขอ ระบุชื่อผูร้ ับเงินสนับสนุนและวัตถุประสงค์ของการ
สนับสนุนพร้อมแนบเอกสารประกอบทั้งหมดเสนอให้ผมู้ ีอาํ นาจอนุ มตั ิของบริ ษทั พิจารณาอนุมตั ิตามระดับอํานาจ
อนุมตั ิของบริ ษทั
2.4 ของขวัญ ค่าบริ การต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่น บริ ษทั ตระหนักดีวา่ การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี กับพันธมิตรทางธุ รกิจ
เป็ นสิ่ งที่สาํ คัญที่จะนํามาซึ่ งความสําเร็ จอย่างต่อเนื่ องของบริ ษทั พนักงานสามารถให้ หรื อรับของขวัญ(Gifts) และ/
หรื อ ค่าบริ การต้อนรับ (Hospitality) และ/หรื อในรู ปค่าใช้จ่ายอื่น (Others) แก่/จากบุคคลใดๆ ได้ หากเข้าเงื่อนไขทุก
ข้อ ดังต่อไปนี้
- ไม่เป็ นการกระทําโดยตั้งใจ เพื่อครอบงํา ชักนํา หรื อตอบแทนบุคคลใดๆ เพื่อให้ได้มาซึ่ งความได้เปรี ยบใดๆ ผ่าน
การกระทําไม่ เหมาะสม หรื อ เป็ นการแลกเปลี่ ย นอย่างชัด เจนหรื อ แอบแฝงเพื่ อ ให้ได้ม าซึ่ งการช่ วยเหลื อ หรื อ
ผลประโยชน์
- เป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- เป็ นการให้ในนามบริ ษทั ไม่ใช่ในนามของพนักงาน
- ไม่เป็ นของขวัญที่อยูใ่ นรู ปของเงินสดหรื อสิ่ งเทียบเท่าเงินสด (เช่น บัตรของขวัญ หรื อบัตรกํานัล)
- เหมาะสมกับสถานการณ์ เช่น การให้ของขวัญเล็กๆ น้อยๆ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตรุ ษจีน หรื อ
ปี ใหม่ ซึ่ งถือเป็ นธรรมเนียมปกติ
- ประเภทและมูลค่ามีความเหมาะสม และมอบให้ถูกต้องตามกาลเทศะ เช่นในกรณี ที่บริ ษทั อยูร่ ะหว่างจัดให้มีการ
ประกวดราคาพนักงานจะต้องไม่รับของขวัญหรื อค่าบริ การต้อนรับจากบริ ษทั ที่เข้าร่ วมการประกวดราคานั้นๆ
- เป็ นการให้อย่างเปิ ดเผย ไม่ปกปิ ด
การประเมินความเสี่ ยง
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั จะต้องจัดให้มีการประเมินความเสี่ ยงด้วยตนเอง ซึ่ งครอบคลุมความเสี่ ยงอาจเกิดจากการทุจริ ต
หรื อการคอร์ รัปชัน่ อย่างสมํ่าเสมอ และทบทวนมาตรการจัดการความเสี่ ยงที่ใช้อยูใ่ ห้มีความเหมาะสมที่จะป้ องกันความเสี่ ยง
ให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้
รับรองความถูกต้อง : _________________________
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ทรัพยากรบุคคล
บริ ษทั จะนํานโยบายฉบับ นี้ มาใช้เป็ นส่ วนหนึ่ งในการบริ ห ารงานบุ คลากรของบริ ษทั ซึ่ งรวมถึงการสรรหา การ
ฝึ กอบรม การประเมินผลงาน การให้ค่าตอบแทนและการเลื่อนตําแหน่ง
การอบรมและการสื่ อสาร
พนักงาน : บริ ษทั ฯ จัดให้มีการอบรมแก่พนักงาน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิในการต่อต้านการทุจริ ต
คอร์ รัป ชั่น และส่ งเสริ ม ให้พนักงานมี ความซื่ อสัตย์ สุ จริ ต และรั บ ผิดชอบในการปฏิ บ ัติตามหน้าที่ และความรั บ ผิดชอบ
รวมถึงการจัดให้มีการอบรมให้กบั ผูบ้ ริ หารเพื่อให้ตระหนึกถึงความสําคัญของนโยบายฉบับนี้
ตัวแทน ตัวกลางทางธุรกิจ ผู้จัดจําหน่ ายสิ นค้ า/ผู้ให้ บริการ และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้ อง : บริ ษทั จะสื่ อสารนโยบายต่อต้านการ
คอร์ รัปชัน่ ให้แก่ตวั แทน ตัวกลางทางธุรกิจ ผูจ้ ดั จําหน่ายสิ นค้า หรื อผูใ้ ห้ บริ การ ตลอดจนบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องทราบ ตั้งแต่
เริ่ มต้นความสัมพันธ์ทางธุ รกิจและในภายหลังตามความเหมาะสม ทั้งนี้ บริ ษทั สนับสนุ นให้ตวั แทน ตัวกลางทางธุ รกิจ ผูจ้ ดั
จําหน่ายสิ นค้า/ผูใ้ ห้บริ การ และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องยึดมัน่ ในมาตรฐานการรับผิดชอบต่อสังคมเช่นเดียวกับบริ ษทั
การกํากับติดตามและสอบทาน
ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลและธุ รการของบริ ษทั จะทบทวนนโยบายฉบับนี้ และเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาอนุมตั ิ หากมีการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งกํากับ และติดตามการนํานโยบายฉบับนี้ ไปปฏิบตั ิและให้
คําแนะนําต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ หากต้องมีการปรับปรุ งใดๆ ต้องดําเนินการโดยเร็ วที่สุด
กระบวนการลงโทษ
ผูท้ ี่กระทําการฝ่ าฝื น หรื อไม่ปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้านการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ จะมีโทษตามระเบียบว่าด้วยวินัย
พนักงานของบริ ษทั และ/หรื อข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การแจ้ งเบาะแสหรือข้ อร้ องเรียน
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ จัดมีแนวทางดําเนิ นการที่ชดั เจนกับผูท้ ี่ประสงค์จะแจ้งเบาะแส หรื อผูม้ ีส่วนได้เสี ยผ่านทาง
เว็ปไซด์ หรื อแผนกบุคคล หรื อรายงานตรงต่อผูบ้ ริ หารบริ ษทั ฯ ซึ่ งหากเป็ นเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับพนักงานระดับบริ หาร
จะถูกนําเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ฯ สั่งการให้พิจารณา
เรื่องทีร่ ับแจ้ งเบาะแสหรือร้ องเรียน
1. การกระทําที่ทุจริ ตที่เกี่ยวกับองค์กร
2. การกระทําที่ผิดขั้นตอนตามระเบียบข้อบังคับของบริ ษทั ฯ หรื อมีผลต่อระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ ที่อาจจะเป็ น
ช่องทางในการทุจริ ต ความผิดปกติของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่ อง
3. การกระทําที่ทาํ ให้บริ ษทั ฯ เสี ยผลประโยชน์ หรื อกระทบต่อชื่อเสี ยงของบริ ษทั ฯ
4. การกระทําที่ผดิ กฎหมาย ผิดศีลธรรม จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริ ษทั ฯ
5. การรายงานสถานะทางการเงินที่ไม่ถกู ต้องและไม่โปร่ งใส
ช่ องทางการรับแจ้ งเบาะแสหรือร้ องเรียนการทุจริต
พนักงาน หรื อผูร้ ้องเรี ยน ต้องระบุ รายละเอียดของเรื่ องที่ แจ้งเบาะแส หรื อข้อร้ องเรี ยนเกี่ ยวกับ การทุ จริ ต พร้อมชื่ อนามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่ งมาตามที่อยูข่ องบริ ษทั ฯ
มาตรการคุ มครองและรักษาความลับ
บริ ษทั ฯ ให้การคุม้ ครองสิ ทธิ ของผูร้ ้องเรี ยนและผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่ กระทําโดยเจตนาสุ จริ ต โดยจะปกปิ ดชื่ อ ที่อยู่ หรื อ
ข้อมูลใดๆ ไว้เป็ นความลับ โดยห้ามมิ ให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ ไม่มีหน้าที่เกี่ ยวข้อง เว้นแต่เป็ นการเปิ ดเผยตาม
หน้าที่ที่กฎหมายกําหนด

รับรองความถูกต้อง : _________________________
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12. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ ยง
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ครั้งที่ 6/2559 ได้แต่งตั้งให้ บริ ษทั ที.เค.แอค
เคาน์ติ้ง โซลูชนั่ จํากัด ปฎิบตั ิหน้าที่ผตู้ รวจสอบภายในของบริ ษทั ตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 เป็ นต้นไป ทั้งนี้ บริ ษทั ที.เค.
แอคเคาน์ติ้ง โซลูชนั่ จํากัด ได้มอบหมายให้ นายสมนายสมชาย อินทรพิทกั ษ์ และนางทัศนี ย ์ สอนเพ็ชร ตําแหน่งผูจ้ ดั การ
ฝ่ ายตรวจสอบภายใน บริ ษทั ที.เค.แอคเคาน์ติ้ง โซลูชนั่ จํากัด เป็ นผูร้ ับผิดชอบหลักในการปฎิบตั ิหน้าที่ ผูต้ รวจสอบภายใน
ของบริ ษทั
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิ จารณาคุ ณ สมบัติ ข อง บริ ษ ัท ที .เค.แอคเคาน์ ติ้ ง โซลูชั่น จํากัด และนายสมชาย
อินทรพิทกั ษ์ และนางทัศนี ย ์ สอนเพ็ชร แล้วเห็นว่า มีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฎิ บตั ิหน้าที่ดงั กล่าว เนื่ องจากมีความ
เป็ นอิสระ และมี ประสบการณ์ ในการปฎิ บตั ิงานด้านการตรวจสอบภายใน มาเป็ นระยะ 13 ปี และเคยเข้ารับการอบรมใน
หลักสู ตรที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบตั ิงานด้านตรวจสอบ ตามที่กล่าวในเอกสารแนบที่ 3
ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุ มตั ิ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผูด้ าํ รงตําแหน่ งหัวหน้าหน่ วยงานตรวจสอบภายในของ
บริ ษทั จะต้องผ่านการอนุมตั ิ หรื อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบโดยคุณสมบัติของผูด้ าํ รงตําแหน่งหัวหน้า
งานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3
ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมกันประเมิ นระบบการควบคุมภายในโดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ ายบริ หาร
เกี่ยวกับการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในอย่างมีประสิ ทธิภาพเพียงพอ และเหมาะสมสําหรับการดําเนินงานในปี 2560 แล้ว
สรุ ปได้ว่า จากการประเมินระบบควบคุมภายในของบริ ษทั ในด้านต่างๆ 5 ส่ วน คือ องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริ หาร
ความเสี่ ยง การควบคุมการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายบริ หาร ระบบสารสนเทศและการสื่ อสารข้อมูล และระบบการติดตาม
คณะกรรมการบริ ษ ัท เห็ น ว่า บริ ษ ทั และบริ ษ ัท ย่อ ย มี ระบบการควบคุ ม ภายในและการติ ดตามควบคุ ม ดู แลการ
ดําเนิ นงานเพียงพอและเหมาะสมแล้วที่จะช่วยลดความเสี่ ยงในการทําธุ รกิจ สามารถป้ องกันทรัพย์สินของบริ ษทั และบริ ษทั
ย่อยจากการสู ญ หาย หรื อนําไปใช้โดยบุคคลที่ ไม่มีอาํ นาจหน้าที่ และช่วยให้รายงานทางการเงินของบริ ษทั มี ความถูกต้อง
น่าเชื่อถือ

รับรองความถูกต้อง : _________________________
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13. รายการระหว่ างกัน
บริ ษทั มีการทํารายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งต่างๆ ซึ่ งรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นนั้นเป็ นการทํารายการกับ
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันโดยมีผบู้ ริ หารร่ วมกัน และรายการดังกล่าวได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบโดย
ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั รวมทั้งหนังสื อแสดงความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ งสามารถสรุ ปลักษณะความสัมพันธ์และ
รายละเอียดของรายการระหว่างกันดังนี้

รับรองความถูกต้อง : _________________________
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บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ ๊ป จํากัด (มหาชน)

บริ ษทั /
บุคคลที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะ
ความสัมพันธ์

บริ ษทั พลาทรัพย์
จํากัด
(บริ ษทั ย่อยของ
บริ ษทั )

บริ ษทั ถือหุ น้
ในสัดส่ วนร้อย
ละ100และแต่ง
ตั้งกรรมการ
เข้าร่ วมบริ หาร
ด้วย

บริ ษทั ชัยวัฒนา
กรี น จํากัด (เดิมชื่อ
บริ ษทั ชัยวัฒนา
กรี นเพาเวอร์ จํากัด
บริ ษทั ย่อยของ
บริ ษทั )

บริ ษทั ถือหุ น้
ในสัดส่ วนร้อย
ละ100และแต่ง
ตั้งกรรมการ
เข้าร่ วมบริ หาร
ด้วย

สรุ ปรายการ
บริ ษทั จ่ายค่าเช่าและ
ค่าบริ การให้บริ ษทั ย่อย
- ค่าเช่า
- รายได้จากการบริ การ
- เงินมัดจําค่าเช่า
- ค่านํ้าค่าไฟ
บริ ษทั ให้เงินกูก้ บั บริ ษทั ย่อย
- เงินให้กยู้ มื ระยะสั้น
- ดอกเบี้ยรับ
บริ ษทั คํ้าประกันเงินกูใ้ ห้กบั
บริ ษทั ย่อย
- วงเงินคํ้าประกัน
- ยอดคงค้างของเงินกู้ ณ วัน
สิ้ นงวด
บริ ษทั ให้เงินกูก้ บั บริ ษทั ย่อย
- ยอดเงินให้กยู้ มื ระยะสั้นคง
ค้าง ณ วันสิ้ นงวด
-ดอกเบี้ยรับ

รับรองความถูกต้อง : _________________________

ขนาดของรายการ (ล้านบาท)
ปี 2558

1.54
3.07
5.50
-

ปี 2559

1.07
1.80
4.49
-

ปี 2560

0.60
1.80
0.10
2.65

40.00
0.16

180.00
66.01

180.00
27.13

เงื่อนไขความสมเหตุสมผลและความจําเป็ น

180.00
-

-

290.90

539.26

-

2.90

45.22

- บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาเช่าอาคารโรงงานและเครื่ องจักรจากบริ ษทั ย่อยเพื่อใช้ในการผลิต
และเก็บสิ นค้า ในอัตราค่าเช่าเดือนละ 0.08 ล้านบาท ซึ่ งอัตราค่าเช่าดังกล่าวเป็ นไปตาม
สัญญาและราคาตลาดทัว่ ไป
ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกล่าวมีความเหมาะสม เนื่องจากเป็ นการใช้อาคารโรงงานและเครื่ องจักรเพื่อใช้
ในการดําเนิ นการปกติของบริ ษทั และมีความเหมาะสมเนื่ องจากเป็ นไปตามธุ รกิจการค้า
ปกติ โดยราคาและเงื่อนไขสัญญาเป็ นราคาตลาดทัว่ ไป

- บริ ษทั ได้มีการคํ้าประกันเงินกูใ้ ห้กบั สถาบันการเงินแห่ งหนึ่ งนอกเหนื อจากการที่
บริ ษทั ย่อยนําที่ดินไปคํ้าประกัน
ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมี ความเห็ นว่าการเข้าคํ้าประกันเงินกูด้ งั กล่าว เป็ นการอํานวย
ความสะดวกในการขอสิ นเชื่ อจากสถาบันการเงินให้กบั บริ ษทั ย่อย ซึ่ งจะช่วยให้บริ ษทั
ย่อยสามารถดําเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง
- บริ ษทั ให้กยู้ มื แก่บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น จํากัด (เดิมชื่อบริ ษทั ชัยวัฒนา กรี เพาเวอร์
จํากัด) จํานวนเงิน 548.48 ล้านบาท เป็ นเงินให้กยู้ มื ที่ไม่มีหลักประกัน โดยคิดอัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี
ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ
เนื่ องจากบริ ษทั ดังกล่าวเป็ นบริ ษทั ย่อยและเป็ นการกูย้ ืมเพื่อความจําเป็ นในการประกอบ
ธุรกิจ โดยอัตราดอกเบี้ยเป็ นไปตามอัตราดอกเบี้ยปกติในตลาด
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บริ ษทั /
บุคคลที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะ
ความสัมพันธ์

สรุ ปรายการ

บริ ษทั โนโซมิ เอ็น กรรมการของ
บริ ษทั คือ นาย
เตอร์ ไพร์ส
(ประเทศไทย)จํากัด วีระพล ไชยธี
รัตต์ เข้าถือหุ น้
และเป็ น
กรรมการใน
บริ ษทั โนโซมิ
เอ็นเตอร์ไพร์ส
(ประเทศไทย)
จํากัด โดยถือ
หุน้ ร้อยละ 20

บริ ษทั โนโซมิ เอ็นเตอร์
ไพร์ส (ประเทศไทย) จํากัด
ซื้ อสิ นค้าจากบริ ษทั
- รายได้จากการขาย
- ลูกหนี้คงค้าง ณ วันสิ้ นงวด
- รายได้ค่าเช่าเครื่ องจักร
- ค่านายหน้า

บริ ษทั เข้าร่ วม
ลงทุนโดยถือ
หุ น้ ในสัดส่ วน
ร้อยละ 52.50
และแต่งตั้ง
กรรมการจาก
บริ ษทั เข้าดํารง
ตําแหน่ง
กรรมการด้วย

บริ ษทั จ้างผลิตและเย็บเบาะ
รถยนต์
- ต้นทุนบริ การ
- ค่าบริ การ
- เจ้าหนี้คงค้าง ณ วันสิ้ นงวด

บริ ษทั ชัยวัฒนา
ทริ ม จํากัด /1

รับรองความถูกต้อง : _________________________

ขนาดของรายการ (ล้านบาท)
ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

90.04
19.19
-

94.39
15.20
0.24

94.17
15.70
0.24

7.03

12.36

14.44

18.24

18.24

เงื่อนไขความสมเหตุสมผลและความจําเป็ น

18.24

บริ ษทั ขายหนังและชิ้นส่ วนหนังเบาะรถยนต์ให้กบั บริ ษทั โนโซมิ เอ็นเตอร์ไพร์ส
(ประเทศไทย) จํากัด ในราคาตลาดทัว่ ไป ซึ่ งบริ ษทั ดังกล่าว กรรมการบริ ษทั จํานวน
1 ท่านเป็ นผูถ้ ือหุน้ และกรรมการของบริ ษทั ด้วย
ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ
มี ค วามเหมาะสมและเป็ นไปตามธุ ร กิ จ การค้าปกติ โดยราคาซื้ อ ขายเป็ นราคาตลาด
สามารถเทียบเคียงกับราคาขายกับรายอื่นทัว่ ไปได้ และมีเงื่อนไขทางการค้าไม่แตกต่างกัน
- บริ ษ ทั จ่ ายค่านายหน้าให้แก่บ ริ ษ ทั โนโซมิ เอ็นเตอร์ ไพร์ ส (ประเทศไทย) จํากัด
เนื่ องจากเป็ นผูช้ ้ ี ช่องทางการจําหน่ายหนังสําหรับรถยนต์ให้แก่บริ ษทั และอัตราการจ่าย
ค่านายหน้าเป็ นไปตามสัญญาที่ตกลงกันซึ่ งเป็ นไปตามธุรกิจการค้าปกติทวั่ ไป
ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ
มี ค วามเหมาะสมและเป็ นไปตามเงื่ อนไขของธุ รกิ จการค้าหนังและชิ้ นส่ วนหนังเบาะ
รถยนต์ โดยอัตราค่านายหน้าที่จ่ายสามารถเทียบเคียงกับรายอื่นทัว่ ไปได้
- บริ ษทั จ้างบริ ษทั ชัยวัฒนา ทริ ม จํากัด ผลิตและเย็บเบาะรถยนต์ โดยอัตราค่าจ้าง
เป็ นไปตามสัญญาและราคาตลาดทัว่ ไปเพื่อลดต้นทุนและควบคุมค่าใช้จ่ายของบริ ษทั
และปัจจุบนั อยูร่ ะหว่างการชําระบัญชี
ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ
มี ความเหมาะสมและเป็ นไปตามธุ รกิจการค้าปกติ เพื่อสนับสนุ นธุ รกิ จหลักของบริ ษทั
และมี เงื่ อ นไขและราคาเป็ นไปตามราคาตลาดทั่วไป อย่างไรก็ตาม บริ ษ ทั ดังกล่าวอยู่
ระหว่างการชําระบัญชี
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บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ ๊ป จํากัด (มหาชน)

บริ ษทั /
บุคคลที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะ
ความสัมพันธ์

สรุ ปรายการ

ขนาดของรายการ (ล้านบาท)
ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

เงื่อนไขความสมเหตุสมผลและความจําเป็ น

บริ ษทั ชัยวัฒนา
เอ๊กพอร์ต จํากัด

- รายได้จากการบริ การ
บริ ษทั ย่อย
ทางอ้อม โดย - รายได้ค่าเช่า
บริ ษทั ย่อยเข้า - ดอกเบี้ยรับ
ร่ วมลงทุน โดย
ถือหุน้ ใน
สัดส่ วนร้อยละ
80.00 และ
แต่งตั้ง
กรรมการจาก
บริ ษทั เข้าดํารง
ตําแหน่ง
กรรมการด้วย

-

0.22
0.02
1.81

-

- บริ ษทั ให้กยู้ มื แก่บริ ษทั ชัยวัฒนา เอ็กพอร์ ต จํากัด ในปี 2559 จํานวนเงิน 88.50 ล้าน
บาท เป็ นเงินให้กยู้ มื ที่ไม่มีหลักประกัน โดยคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี และมี
กําหนดชําระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยภายใน 1 ปี ซึ่ งบริ ษทั ได้รับคืนเงินให้กยู้ มื พร้อม
ดอกเบี้ยดังกล่าวแล้วทั้งจํานวน สําหรับปี 2560 บริ ษทั ไม่มีรายการให้กยู้ มื แก่บริ ษทั
ดังกล่าวอีก
ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ
เนื่ องจากบริ ษทั ดังกล่าวเป็ นบริ ษทั ย่อยและเป็ นการกูย้ ืมเพื่อความจําเป็ นในการประกอบ
ธุรกิจ โดยอัตราดอกเบี้ยเป็ นไปตามอัตราดอกเบี้ยปกติในตลาด

นายวีระพล ไชยธี
รัตต์

กรรมการ
บริ ษทั

- เจ้าหนี้อื่น เงินคืนค่าหุน้ แก่
กรรมการ

-

0.99

-

- กรรมการได้ทดรองจ่ายเงินส่ วนตัวในการจ่ายค่าหุน้ ที่ลงทุนใมบริ ษทั ย่อยแทนบริ ษทั
จํานวน 999,600.00 บาท และบริ ษทั ได้ชาํ ระคืนกรรมการเรี ยบร้อยแล้ว

-หนี้สินหมุนเวียนอื่น-เงิน
ทดรองรับแก่กรรมการ

-

0.25

-

- กรรมการได้ท ดรองจ่ ายเงิ น ส่ วนตัว ค่ าหุ ้น ที่ ล งทุ น ในบริ ษ ัท ย่อ ยแทนบริ ษ ัท จํานวน
250,000 บาท และบริ ษทั ย่อยได้ชาํ ระคืนให้แก่กรรมการเรี ยบร้อยแล้ว
ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ
เนื่ อ งจากบริ ษ ัท ชัย วัฒ นา กรี น เพาเวอร์ จํา กัด ได้ล งทุ น ในบริ ษ ัท ย่อ ย โดยยืม เงิ น
กรรมการเพื่ อ ชํา ระค่ า เงิ น ลงทุ น โดยกรรมการไม่ ไ ด้คิ ด ดอกเบี้ ยแต่ อ ย่า งใด ทั้ง นี้
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริ ษทั ย่อยควรคืนเงินดังกล่าวให้แก่กรรมการเมื่อบริ ษทั
ย่อยมีสภาพคล่องเพียงพอในการประกอบกิจการ

รับรองความถูกต้อง : _________________________
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บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ ๊ป จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุ : /1 รายละเอียดผูถ้ ือหุน้ และกรรมการของบริ ษทั ชัยวัฒนา ทริ ม จํากัด มีดงั นี้
ผูถ้ ือหุน้ คือ

กรรมการคือ

1. บมจ. ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป
2. TOYO BUSSAN CO.,LTD.
3. นายวีระพล ไชยธีรัตต์
1. นายวีระพล ไชยธีรัตต์
2. นางเสาวณี ไชยธี รัตต์

รับรองความถูกต้อง : _________________________

262,499 หุ น้
237,500 หุ น้
1 หุน้

99

บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ ๊ป จํากัด (มหาชน)
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13.1 การคํา้ ประกันเงินกู้ให้ กบั บริษัท พลาทรัพย์ จํากัด
บริ ษ ัท ย่อยได้มี การกู้ยืม เงิ น จากสถาบัน การเงิ น แห่ งหนึ่ งในประเทศจํานวน 62.5 ล้านบาทในวัน ที่ 31
กรกฎาคม 2540 และ 107.50 ล้านบาท ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2543 และเงินทุนหมุนเวียนสําหรับการดําเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั
รวมวงเงินทั้งสิ้ น 180 ล้านบาท เพื่อใช้สําหรั บการจ่ายชําระค่าซื้ อสิ นทรัพย์ ก่อสร้างโรงงาน และเป็ นเงินทุนหมุนเวียนของ
บริ ษทั ย่อย โดยบริ ษทั ย่อยได้นาํ ที่ ดินและสิ่ งปลูกสร้างของบริ ษทั ย่อยจํานองเป็ นหลักประกันสําหรับเงินกูด้ งั กล่าว โดยมี
กรรมการของบริ ษทั และบริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) เข้าร่ วมคํ้าประกัน
สําหรับการเข้าคํ้าประกันเงินกูข้ องบริ ษทั ให้กบั บริ ษทั ย่อยนั้น เพื่ออํานวยความสะดวกในการขอสิ นเชื่อจาก
สถาบันการเงินของบริ ษทั ย่อย เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าวเป็ นช่วงที่บริ ษทั ย่อยเริ่ มจัดตั้งและมีผลการดําเนินงานขาดทุน การ
ขอรับการสนับสนุ นทางการเงินใดๆ จากสถาบันการเงินในนามของบริ ษทั ย่อยนั้นนอกเหนื อจากการมีหลักประกันเป็ นที่ดิน
และสิ่ งปลูกสร้างแล้วทางสถาบันการเงินจึงได้มีการขอให้บริ ษทั ในฐานะผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ของบริ ษทั ย่อยเข้าคํ้าประกันเงินกู้
ดังกล่าว
ชื่อบุคคล และความเกีย่ วโยงกันในแต่ ละบริษัท
 ความเกี่ยวข้องกันของบุคคล
1. นายวีระพล
ไชยธีรัตต์
น้องชายของคนที่ 2
2. นางวนิดา
สิ กขมาน
พี่สาวของคนที่ 1
 ความเกี่ยวโยงกันในแต่ละบริ ษทั
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ชื่อ
ตําแหน่ง
จํานวนหุน้
1.
2.
3.
4.

นายวีระพล
ไชยธี รัตต์
บริ ษทั ไชยดียงิ่ จํากัด
นางวนิดา
สิ กขมาน
น.ส.ณัฏฐ์สิชา ภาภัคธนานันท์

ประธานกรรมการ
123,349,086
101,828,452
กรรมการ
232,881
กรรมการ
9,918
บริษัท พลาทรัพย์ จํากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ชื่อ
ตําแหน่ง
จํานวนหุ น้
1. บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
14,999,993
2. นายวีระพล
ไชยธีรัตต์
กรรมการ
1
3. นางวนิดา
สิ กขมาน
กรรมการ
1
4. น.ส.ณัฏฐ์สิชา ภาภัคธนานันท์
กรรมการ
1
บริษัท ไชยดียงิ่ จํากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ชื่อ
ตําแหน่ง
จํานวนหุน้
1. นายวีระพล
ไชยธีรัตต์
กรรมการ
3,438,000
2. นางกิมไน้
ไชยธีรัตต์
กรรมการ
268,000
3. นางวนิดา
สิ กขมาน
กรรมการ
274,000

รับรองความถูกต้อง : _________________________

สัดส่ วนการถือหุ น้
(%)
19.926
16.449
0.038
0.002
สัดส่ วนการถือหุน้
99.99%
สัดส่ วนการถือหุน้
76.400%
5.955%
6.088%
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13.2 การอนุมัตกิ ารทํารายการระหว่ างกัน
ที่ ผ่านมารายการระหว่างกันของบริ ษทั จะเกิ ดขึ้ นระหว่างบริ ษทั กับบริ ษทั ย่อยและกรรมการของบริ ษทั
โดยรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นกับบริ ษทั ย่อยจะเป็ นธุรกรรมจากทางการค้าและการสนับสนุนทางการเงินเป็ นหลัก สําหรับใน
ส่ วนของกรรมการของบริ ษทั นั้น จะเป็ นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริ ษทั ทั้งนี้ การทํารายการระหว่างกันที่ผา่ นมา
บริ ษัท มี ก ารกํา หนดอํา นาจดํา เนิ น การไว้อ ย่า งชัด เจนในการอนุ ม ัติ ก ารทํา รายการระหว่ า งกัน โดยได้รั บ อนุ ม ัติ จ าก
คณะกรรมการบริ ษทั พร้อมทั้งกําหนดไม่ให้ผบู้ ริ หารมีส่วนในการอนุมตั ิรายการที่มีส่วนได้เสี ย ซึ่ งการกําหนดอํานาจอนุมตั ิ
ได้มี การพิจ ารณาทบทวนสมํ่าเสมอ เพื่ อให้มี ความคล่องตัวในการดําเนิ นงาน และมี ระบบควบคุ มภายในที่ เพียงพอและ
เหมาะสม รวมทั้งบริ ษทั ได้จดั ให้คณะกรรมการตรวจสอบเข้ามาพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการ
ดังกล่าวด้วย เพื่อดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
13.3 นโยบายการทํารายการระหว่ างกันในอนาคต
หากในอนาคตมีรายการระหว่างกันเกิดขึ้น บริ ษทั จะยึดถือนโยบายที่จะดําเนิ นการให้รายการระหว่างกัน
ดังกล่าว ตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของความยุติธรรมและเหมาะสม รวมทั้งเป็ นราคาที่ยตุ ิธรรมสามารถเทียบเคียงกับราคาตลาดที่ใช้กบั
ลูกค้าทัว่ ไปได้ รวมทั้งจะมีการจัดให้ คณะกรรมการตรวจสอบ ทําหน้าที่ในการดูแลให้การทํารายการระหว่างกันในอนาคต
ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย หรื อบุคคลที่เกี่ยวโยง หรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
เป็ นไปตามลักษณะการดําเนินธุรกิจทัว่ ไป หรื อเพื่อสนับสนุนการดําเนิ นธุรกิจของบริ ษทั โดยมุ่งเน้นเพื่อประโยชน์สูงสุ ดของ
บริ ษทั เป็ นสําคัญ และผลตอบแทนที่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะได้รับหรื อจ่ายไปเป็ นราคายุติธรรม (Fair Market value)
ในกรณี ที่ รายการดังกล่าวกําหนดให้บริ ษทั ต้องจัดทํารายงานแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ และต้องขอมติอนุมตั ิ
จากที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น และแต่งตั้งที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นต่อผูถ้ ือหุ ้น บริ ษทั จะดําเนิ นการอย่างเคร่ งครัด
เพื่อให้เป็ นไปตามระเบี ยบข้อกําหนดของ ตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย ในส่ วนที่ เกี่ยวกับการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน
โดยจะยึดหลักการดังนี้
 เป็ นรายการที่ผา่ นกระบวนการอนุมตั ิที่โปร่ งใส โดยผูม้ ีส่วนได้เสี ยไม่ได้มีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ
 เป็ นรายการที่กระทําโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของบริ ษทั เสมือนการทํารายการกับบุคคลภายนอก
 มีระบบการติดตามและตรวจสอบที่ทาํ ให้มนั่ ใจได้วา่ การทํารายการเป็ นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้อง
ทั้งนี้ บริ ษทั จะให้คณะกรรมการตรวจสอบหรื อผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั หรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญอิสระ ในกรณี ที่
คณะกรรมการตรวจสอบหรื อผูส้ อบบัญชีไม่มีความชํานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันนั้น พิจารณาตรวจสอบและให้
ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคา ความสมเหตุสมผลของการทํารายการ ตลอดจนการเปิ ดเผยข้อมูลการทํารายการที่เกี่ยว
โยงกัน การได้มาหรื อจําหน่ายทรัพย์สินที่สาํ คัญของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย เพื่อให้เป็ นไปตามข้อกําหนดของ กฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรื อข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย รวมทั้ง
เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กาํ หนด โดยสมาคมนักบัญชีและผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

รับรองความถูกต้อง : _________________________
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กรอบวงเงินอนุมตั ิในการทํารายการระหว่างกัน
ประเภทรายการ
1. รายการธุรกิจปกติ
2. รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
- เงื่อนไขการค้าทัว่ ไป
- ไม่มีเงื่อนไขการค้าทัว่ ไป
3. รายการเช่าหรื อให้เช่า
อสังหาริ มทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี และ
ไม่มีเงื่อนไขการค้าทัว่ ไป
4. รายการเกี่ยวกับสิ นทรัพย์หรื อ
บริ การ
5. รายการให้หรื อรับความ
ช่วยเหลือทางการเงิน
- ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
แก่บุคคลที่เกี่ยวโยงหรื อบริ ษทั
ที่บุคคลที่เกี่ยวโยงถือหุน้
มากกว่า บจ. ถือ
- ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
แก่บริ ษทั ที่บริ ษทั จดทะเบียนถือ
หุ น้ มากกว่าบุคคลเกี่ยวโยง
- รับความช่วยเหลือทางการเงิน

เล็ก

อํานาจดําเนินการ
กลาง

ใหญ่

คณะกรรมการบริ ษทั อนุมตั ิหลักการโดยกําหนดกรอบให้ฝ่ายจัดการดําเนินการ
ฝ่ ายจัดการ
ฝ่ ายจัดการ

คณะกรรมการบริ ษทั +
เปิ ดเผยข้อมูลต่อ ตลท.
ฝ่ ายจัดการ +
เปิ ดเผยข้อมูลต่อ ตลท.

ผูถ้ ือหุน้
คณะกรรมการบริ ษทั +
เปิ ดเผยข้อมูลต่อ ตลท.

ฝ่ ายจัดการ

คณะกรรมการบริ ษทั +
เปิ ดเผยข้อมูลต่อ ตลท.

ผูถ้ ือหุน้

คณะกรรมการบริ ษทั
(น้อยกว่า 100 ล้านบาท
หรื อ 3%NTA แล้วแต่
จํานวนใดจะตํ่ากว่า)
ฝ่ ายจัดการ

-

ผูถ้ ือหุ น้
(มากกว่า 100 ล้านบาทหรื อ
3%NTA แล้วแต่จาํ นวนใด
จะตํ่ากว่า
ผูถ้ ือหุน้

ฝ่ ายจัดการ

คณะกรรมการบริ ษทั +
เปิ ดเผยข้อมูลต่อ ตลท.
คณะกรรมการบริ ษทั +
เปิ ดเผยข้อมูลต่อ ตลท.

ผูถ้ ือหุน้

หมายเหตุ
เงื่อนไขการค้าทัว่ ไป คือ เงื่อนไขการค้าที่มีราคาและเงื่อนไขที่เป็ นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ซึ่ งรวมถึง
เงื่อนไขการค้าที่มีราคาและเงื่อนไขดังต่อไปนี้
- ราคาและเงื่อนไขที่บริ ษทั จดทะเบียนหรื อบริ ษทั ย่อยได้รับหรื อให้กบั บุคคลทัว่ ไป
- ราคาและเงื่อนไขที่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันให้กบั บุคคลทัว่ ไป
- ราคาและเงื่อนไขที่บริ ษทั จดทะเบียนสามารถแสดงได้วา่ เป็ นผูป้ ระกอบธุรกิจในลักษณะทํานองเดียวกันให้กบั บุคคลทัว่ ไป
การขออนุ มตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น ต้องได้รับอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยง 3 ใน 4 ของผูถ้ ือหุ ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิ
ออกเสี ยง โดยไม่นบั รวมผูถ้ ือหุ น้ ที่มีส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษ ทั้งนี้ในการขออนุมตั ิจากผูถ้ ือหุ น้ จะต้องแต่งตั้งที่ปรึ กษาทางการเงิน
อิสระ (IFA) ให้ความเห็ นต่อการทํารายการดังกล่าว โดย IFA จะต้องแสดงความเห็นในเรื่ องต่าง ๆ เช่น ความสมเหตุสมผล
และประโยชน์ของรายการต่อบริ ษทั ความเป็ นธรรมของราคาและเงื่อนไขรายการ และความเสี่ ยง เป็ นต้น

รับรองความถูกต้อง : _________________________
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กรณี บุคคลที่เกี่ยวโยงกันเป็ นหน่วยงานของรัฐ นิ ติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น หรื อกิจการที่หน่วยงานของรัฐ
หรื อนิ ติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็ นเจ้าของ ให้บริ ษทั ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งขออนุ มตั ิการเข้าทําธุรกรรมดังกล่าวจากที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ หากได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการของบริ ษทั แล้ว
การคํานวณขนาดรายการ
 การนับรวมรายการอาจนับรวมรายการที่เกี่ยวโยงกันหลายรายการเป็ นรายการเดียวกัน หากปรากฏว่ารายการดังกล่าว
ทําขึ้นโดยมีเจตนาแยกเป็ นหลายรายการเพื่อเลี่ยงการปฏิบตั ิตามเกณฑ์โดยในการนับรวมรายการดังกล่าว ให้รวมถึง
การรายการที่ เกิ ด ขึ้ น ในระหว่าง 6 เดื อ นก่ อ นวัน ที่ มี ก ารตกลงเข้าทํารายการซึ่ งเกิ ด จากบุ ค คลเดี ย วกัน หรื อ ผูท้ ี่
เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ ยกเว้นเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันที่ได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น
แล้ว
 บริ ษทั วัดขนาดรายการเพื่อพิจารณาว่าหากมีการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน บริ ษทั จะต้องเปรี ยบเทียบมูลค่ารายการกับ
ค่าที่สูงกว่าระหว่างจํานวนอ้างอิง 2 จํานวนตามงบการเงินงวดล่าสุ ด (โดยให้ X เป็ นมูลค่ารายการ) ดังนี้
ขนาดรายการ
เล็ก
กลาง
ใหญ่

เลือกใช้ค่าที่สูงกว่าระหว่าง
X < 1 ล้านบาท
X < 0.03%NTA*
1 ล้านบาท < X < 20 ล้านบาท
0.03%NTA* < X < 3%NTA*
X > 20 ล้านบาท
X > 3%NTA*

* มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ (NTA) หมายถึง สิ นทรัพย์รวม – สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน – หนี้สินรวม – ส่ วนผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม (ถ้ามี)

รับรองความถูกต้อง : _________________________
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ส่วนที่ 3
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
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14. ข้ อมูลทางการเงินทีส่ ํ าคัญ
ภาพรวมการดําเนินงาน (โปรดดูในส่ วนที่ 1. หัวข้ อ ลักษณะการประกอบธุรกิจ หน้ า 18 – 28 )
งบการเงิน
(ก) สรุ ปรายงานการสอบบัญชี
 รายงานของผูส
้ อบบัญชี สําหรับงบการเงินปี 2557 ซึ่ งตรวจสอบโดยนางสาวเลฮัม ชิ นพันธ์ ผูส้ อบบัญชี รับ
อนุ ญาตเลขทะเบียน 7306 จากบริ ษทั อาร์ เอสเอ็ม ออดิท เซอร์ วิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด ได้ให้ความเห็ น
อย่างไม่มีเงื่อนไขว่า งบการเงินได้จดั ทําขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน
 รายงานของผูส
้ อบบัญชี สําหรับงบการเงินปี 2558 ซึ่ งตรวจสอบโดยนางสาวเลฮัม ชิ นพันธ์ ผูส้ อบบัญชี รับ
อนุ ญาตเลขทะเบียน 7306 จากบริ ษทั อาร์ เอสเอ็ม ออดิท เซอร์ วิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด ได้ให้ความเห็ น
อย่างไม่มีเงื่อนไขว่า งบการเงินได้จดั ทําขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน

รายงานของผูส้ อบบัญ ชี สําหรั บ งบการเงิ นปี 2559 ซึ่ งตรวจสอบโดยนางสาวเลฮัม ชิ นพัน ธ์ ผูส้ อบบัญ ชี รับ
อนุญาตเลขทะเบียน 7306 จากบริ ษทั อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์ วิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด ได้ให้ความเห็นอย่าง
มีเงื่อนไขต่องบการเงินรวมว่ายกเว้นผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่ องที่กล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่องบการเงินรวม งบการเงินข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะ
บริ ษทั ของบริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ
ผลการดําเนิ นงานรวมและผลการดําเนิ นงานเฉพาะบริ ษทั และกระแสเงิ นสดรวมและกระแสเงิ นสดเฉพาะ
บริ ษทั สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
โดยเกณฑ์ ในการแสดงความเห็ น อย่างมี เงื่ อ นไขต่ อ งบการเงิ น รวม ระบุ ไ ว้ว่าตามที่ ก ล่ าวไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 13 งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ได้รวมเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมตามวิธี
ส่ วนได้เสี ย จํานวน 20.94 ล้านบาท มีส่วนแบ่งผลขาดทุนของเงินลงทุน และผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน จํานวน 10.54 ล้านบาท และ จํานวน 1.24 ล้านบาท ตามลําดับ นอกจากนี้ขอให้
สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 14 ว่าเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 บริ ษทั ย่อย-บริ ษทั ชัยวัฒนา
กรี นเพาเวอร์ จํากัดได้เข้าซื้ อหุ ้นของบริ ษทั บลูโซลาร์ ฟาร์ ม 3 จํากัดจากผูถ้ ือหุ ้นเดิมในสัดส่ วนร้อยละ 49 งบ
การเงินดังกล่าวจัดทําขึ้นโดยอาศัยข้อมูลทางการเงินที่จดั ทําขึ้นโดยฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ร่ วม ซึ่ งยังไม่ได้มีการ
ตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี เนื่ องจากข้อจํากัดทางด้านเวลาทําให้ฝ่ายบริ หารของบริ ษทั ร่ วมดังกล่าว ไม่สามารถ
จัดเตรี ยมงบการเงินให้มีการตรวจสอบได้ อีกทั้งบริ ษทั ร่ วมไม่อยู่ในอํานาจการควบคุ มของฝ่ ายบริ หารของ
บริ ษทั นอกจากนี้ มีเรื่ องสําคัญในการตรวจสอบคือเรื่ องต่าง ๆ ที่มีนยั สําคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ ระกอบ
วิชาชีพโดยเรื่ องสําคัญในการตรวจสอบพร้อมวิธีการตรวจสอบสําหรับแต่ละเรื่ องมีดงั ต่อไปนี้ ค่าเผื่อการลดลง
ของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9 บริ ษทั มีสินค้าคงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุน
หรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่คาดว่าจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 จํานวน 507.64 ล้าน
บาท ในงบแสดงฐานะการเงิ นรวม และจํานวน 475.27 ล้านบาทในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริ ษทั โดย
ผูส้ อบบัญชีให้ความสําคัญกับการพิจารณาค่าเผือ่ การลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ เนื่องจากต้องอาศัยดุลยพินิจ
ของฝ่ ายบริ หารค่อนข้างมากในการพิจารณาจํานวนค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือที่ เหมาะสมของ
สิ นค้าล้าสมัย และสิ นค้าที่คา้ งนาน แ ละ เรื่ องสําคัญในการตรวจสอบการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยคือ
รับรองความถูกต้อง : _________________________
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การแสดงมูลค่าของเงินลงทุ นในบริ ษทั ย่อยและค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุ นในบริ ษทั ย่อยว่าเป็ นไปตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ทั้งนี้ นโยบายการบัญชีสาํ หรับเงินลงทุน การด้อยค่าและรายละเอียดสําหรับ
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.7, 4.12 และข้อ 14 ตามลําดับ
ทั้งนี้ ฝ่ ายบริ ห ารของบริ ษ ัท ได้ให้ ค วามเห็ น ต่ อ ข้อ สั ง เกตของผูส้ อบบัญ ชี ว่ามี ค วามเหมาะสม
เนื่ องจากการพิจารณาตั้งค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือได้ดาํ เนิ นการภายใต้สมมติฐานที่ใช้ในการ
คํานวณค่าเผื่อการลดมูลค่าสิ นค้า และมีการตรวจนับสิ นค้าคงเหลือประจําปี มีการจัดทํารายงานสิ นค้าคงเหลือ
ค้างนาน ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559 วิเคราะห์ปริ มาณสิ นค้าที่คงเหลือและการเคลื่อนไหวของสิ นค้าเพื่อระบุสินค้าที่
ค้างนานหรื อสิ นค้าที่ไม่มีการเคลื่อนไหว วิเคราะห์เปรี ยบเทียบจํานวนเงินที่บริ ษทั ได้รับจากการขายสิ นค้ากับ
ราคาทุ นของสิ นค้าคงเหลื อโดยเก็บ ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี เพื่อวิเคราะห์ ราคาขายกับ ต้น ทุ นที่ เกิ ดขึ้ นโดยเป็ น
รายงานที่จดั ทําขึ้น ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559 เช่นเดียวกัน
รายงานของผูส้ อบบัญ ชี สําหรั บงบการเงินปี 2560 ซึ่ งตรวจสอบโดยนางสาวเลฮัม ชิ นพันธ์ ผูส้ อบบัญ ชี รับ
อนุญาตเลขทะเบียน 7306 จากบริ ษทั อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด ได้ให้ความเห็นอย่าง
ไม่ มเี งือ่ นไขว่า งบการเงินแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะบริ ษทั ของบริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่
กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริ ษ ทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2560 และผลการดําเนิ นงานรวมและผลการ
ดําเนิ นงานเฉพาะบริ ษทั และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะบริ ษทั สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน โดย
ถูกต้องตามที่ ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ทั้งนี้ เรื่ องสําคัญในการตรวจสอบคือ
เรื่ องต่าง ๆ ที่มีนยั สําคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพในการตรวจสอบ ประกอบไปด้วย การด้อยค่า
ของเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและบริ ษทั ย่อย และค่าเผื่อการลดลงในมูลค่าสิ นค้า ทั้งนี้ นโยบายการบัญชีสาํ หรับ
เงินลงทุน การด้อยค่าและรายละเอียดสําหรับเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและบริ ษทั ย่อยได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 4.7 ข้อ 12 และข้อ 13 ตามลําดับ ซึ่ ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 บริ ษทั มีเงินลงทุน
ในบริ ษทั ร่ วมแสดงราคาทุ นในงบการเงินเฉพาะจํานวน 31.08 ล้านบาท คิ ดเป็ นร้อยละ 1 ของสิ นทรัพย์รวม
และเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยในงบการเงินเฉพาะจํานวน 470.07 ล้านบาท (สุ ทธิ จากค่าเผื่อการด้อยค่า จํานวน
35.55 ล้านบาท) คิดเป็ นร้อยละ 15.20 ของสิ นทรัพย์รวม บริ ษทั จะดําเนิ นการทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุน
ถ้าราคาตามบัญชี ของเงินลงทุนสู งกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนสําหรับเงินลงทุนทัว่ ไป ผลขาดทุนจากการ
ด้อยค่าที่เกิดขึ้นจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จทันที สําหรับค่าเผือ่ การลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ ตาม
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 – 5 และข้อ 9 บริ ษทั มีสินค้าคงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิ
ที่คาดว่าจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2560 จํานวน 526.65 ล้านบาทในงบแสดง
ฐานะการเงินและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริ ษทั โดยผูส้ อบบัญชีให้ความสําคัญกับการพิจารณาการด้อยค่า
ของเงินลงทุนในบริ ษทั รวมและบริ ษทั ย่อยและค่าเผือ่ การลดลงของมูลค่าสิ นค้า เนื่องจากต้องอาศัยดุลยพินิจ
ของฝ่ ายบริ หารค่อนข้างมากในการพิจารณาจํานวนค่าเผือ่ การลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือที่เหมาะสมสําหรับสิ นค้า
ล้าสมัย และสิ นค้าที่คา้ งนาน ทั้งนี้ ฝ่ายบริ หารของบริ ษทั กําหนดสมมติฐานในการคํานวณค่าเผื่อการลดมูลค่า
สิ นค้าโดยตรวจนับสิ นค้าคงเหลือประจําปี และจัดทํารายงานสิ นค้าคงเหลือค้างนาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
เปรี ยบเที ยบจํานวนสุ ทธิ ที่ บริ ษ ทั ได้รับจากการขายสิ นค้าภายหลังวันที่ ในงบการเงินกับราคาทุ นของสิ นค้า
คงเหลื อ โดยเก็บ ข้อ มู ล ย้อ นหลัง 6 ปี ทั้งนี้ ผูส้ อบบัญ ชี ได้เข้าร่ วมสั งเกตการณ์ ตรวจนับ สิ น ค้าคงเหลื อ และ
ทดสอบข้อมูลตามรายงานสิ นค้าคงเหลือด้วย

รับรองความถูกต้อง : _________________________
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(ข.1) ตารางสรุ ปงบการเงินรวมของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
รายการ
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น สุ ทธิ
สิ นค้าคงเหลือ สุ ทธิ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพือ่ ขาย
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระคํ้าประกัน
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม สุ ทธิ
เงินลงทุนระยะยาวอื่น สุ ทธิ
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุ ทธิ
ที่ดินที่ไม่ได้ใช้ดาํ เนินงาน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน-โปรแกรมคอมพิวเตอร์สุทธิ
สิ ทธิในการดําเนินการผลิตและจําหน่ายไฟฟ้ า
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์
หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกูย้ มื ระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้า และเจ้าหนี้อื่น
ส่ วนของหุน้ กูท้ ี่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
ส่ วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ่งปี
ส่ วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึง
กําหนดชําระภายในหนึ่งปี
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน
หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
หุน้ กู้ สุ ทธิ
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินสุ ทธิ
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน สุ ทธิ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานระยะยาว
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิ น

งบตรวจสอบ

(หน่วย : ล้านบาท)
งบตรวจสอบ

งบตรวจสอบ

2558

%

2559

%

2560

%

213.11
219.47
493.04
39.50
62.52
1,027.64

11.17
11.50
25.84
2.07
3.28
53.85

38.06
121.43
328.20
507.64
45.95
1,041.27

1.43
4.56
12.34
19.08
1.73
39.14

86.19
255.45
294.72
526.65
92.65
0.98
1,256.64

2.43
7.19
8.30
14.82
2.61
0.03
35.37

2.20
30.24
64.65
773.62
0.98
1.31
7.37
880.37
1,908.01

0.12
1.59
3.39
40.55
0.05
0.07
0.39
46.15
100.00

37.29
20.94
175.80
1,290.53
0.98
6.65
67.11
19.68
1,618.98
2,660.25

1.40
0.79
6.61
48.51
0.04
0.25
2.52
0.74
60.86
100.00

12.42
11.55
135.14
2,002.73
43.23
9.33
67.11
14.39
2,295.89
3,552.53

0.35
0.33
3.80
56.37
1.22
0.26
1.89
0.40
64.63
100.00

403.66

21.16

233.78

8.79

353.41

9.95

310.99
5.33

16.30
0.28

388.65
5.98

14.61
0.22

497.74
700.00
16.04

14.00
19.70
0.45

28.47
119.56
8.24
876.25

1.49
6.27
0.43
45.93

12.10

0.45

36.30

1.02

19.80
660.31

0.74
24.82

35.25
1,638.73

0.99
46.13

4.50
60.51
15.75
46.98
0.74
128.48
1,004.73

0.24
3.17
0.83
2.46
0.04
6.74
52.66

700.00
17.30
15.03
19.56
46.98
0.74
799.61
1,459.92

26.31
0.65
0.57
0.74
1.77
0.03
30.06
54.88

52.83
413.76
28.10
46.98
4.74
546.41
2,185.15

1.49
11.65
0.79
1.32
0.13
15.38
61.51

รับรองความถูกต้อง : _________________________
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บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ ๊ป จํากัด (มหาชน)
รายการ
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
- หุน้ สามัญ 1,018,714,422 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ทุนที่ออกจําหน่ายและชําระแล้ว
- หุน้ สามัญ 561,847,963 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
(พ.ศ.2558:หุ น้ สามัญ 427,042,282 หุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ 1 บาท)

ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
เงินรับล่วงหน้าค่าหุน้
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว-สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
รวมส่ วนของบริษัทใหญ่
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
รายได้จากการขายและบริ การ
ต้นทุนขายและบริ การ
กําไรขั้นต้ น
กําไรจากการขายสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
กําไร(ขาดทุน)จากการขายสิ นทรัพย์
กําไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน
รายได้อื่น
โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนระยะยาว
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ส่ วนแบ่งขาดทุนจากการลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ต้นทุนทางการเงิน
กําไรก่ อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสุ ทธิสําหรับปี
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืน่
รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรื อ
ขาดทุนในภายหลัง
- ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรื อ
ขาดทุนในภายหลัง
- กําไร(ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัย
- ส่ วนเกินทุนจาการตีราคาที่ดิน
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี

งบตรวจสอบ

งบตรวจสอบ

งบตรวจสอบ

2558

%

2559

%

2560

%

1,018.71

53.39

1,018.71

38.29

819.05

23.06

427.04

22.38

561.85

21.12

619.05

17.43

163.18
7.85
9.28
95.32
188.21
890.88
12.41
903.30
1,908.03
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

8.55
0.41
0.49
5.00
9.86
46.69
0.65
47.34
100
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

163.18
88.80
14.47
108.55
189.45
1,126.30
74.03
1,200.33
2,660.25
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

6.13
3.34
0.54
4.08
7.12
42.34
2.78
45.12
100.00
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

334.78
21.24
129.21
187.89
1,292.16
75.22
1,367.38
3,552.53
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

9.42
0.60
3.64
5.29
36.67
0.12
38.49
100.00
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

0.28

0.02

1.24

0.08

(1.57)

(0.08)

(6.41)

(0.48)

(3.47)

(0.22)

(5.05)

(0.26)

46.07
83.03

3.42
6.16

36.54

2.29

47.41

2.48

รับรองความถูกต้อง : _________________________

108
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บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ ๊ป จํากัด (มหาชน)
งบตรวจสอบ

งบตรวจสอบ

รายการ
การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)
- ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
- ส่ วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไรสุ ทธิสําหรับปี
การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จรวม
- ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
- ส่ วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี
กําไรต่อหุน้
- ขั้นพื้นฐาน
- ปรับลด

งบตรวจสอบ

2558

%

2559

%

2560

%

43.31
(0.21)
43.10

3.21
(0.02)
3.20

43.60
(4.83)
38.77

2.73
(0.30)
2.42

52.83
1.19
54.02

2.77
0.06
2.83

83.24
(0.21)
83.03

6.18
(0.02)
6.16

41.37
(4.83)
36.54

2.59
(0.30)
2.29

46.22
1.19
47.41

2.42
0.06
2.48

0.11
0.08

0.08
0.08

0.09
-

(ข.2) ตารางสรุ ปงบกระแสเงินสดของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
รายการ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดําเนินงาน
กําไร(ขาดทุน)สุ ทธิก่อนภาษีเงินได้สาํ หรับปี
ปรับกระทบกําไร(ขาดทุน)สุ ทธิเป็ นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดําเนินงานก่อนการ
เปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์และหนี้สินดําเนินงาน
- ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
- ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
- (กลับรายการ) ประมาณการสํารองการรับคืนสิ นค้า
- (กลับรายการ) ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสิ นค้า
- ตัดจําหน่ายดอกเบี้ยค้างจ่าย
- กําไรจากการขายสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพือ่ ขาย
- ส่ วนแบ่งขาดทุนจากการลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
- โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนระยะยาว
- (กําไร)ขาดทุนจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์ถาวร
- กําไรจากการขายที่ดินที่ไม่ได้ใช้ดาํ เนินการ
- สํารองผลประโยชน์พนักงานระยะยาว
- (กําไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดจริ ง
- เงินปั นผลรับ
- ดอกเบี้ยรับ
- ดอกเบี้ยจ่าย
กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์และหนี้สินดําเนินงาน
สิ นทรัพย์ดาํ เนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
- สิ นค้าคงเหลือ
- สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
- สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

รับรองความถูกต้อง : _________________________

งบตรวจสอบ
2558

(หน่วย : ล้านบาท)
งบตรวจสอบ
งบตรวจสอบ
2559
2560

51.32

54.56

88.92

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

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

44.34
0.44
10.23
7.83
0.24
4.69
(4.54)
(2.02)
(0.65)
53.57
186.87

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

(47.60)
(10.41)
(85.35)
0.40

(24.31)
(29.25)
25.11
(7.33)
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บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ ๊ป จํากัด (มหาชน)
รายการ
หนี้สินดําเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดรับจากการดําเนินงาน
- เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
- จ่ายดอกเบี้ย
- จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
- รับดอกเบี้ย
- รับเงินปั นผล
- เงินลงทุนชัว่ คราวเพิ่มขึ้น
- เงินฝากธนาคารที่มีภาระคํ้าประกันเพิ่มขึ้น
- เงินสดรับจากการขายสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพือ่ ขาย
- เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริ ษทั ย่อย
- เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริ ษทั อื่น
- เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน
- เงินสดรับจากการขายสิ นทรัพย์ถาวร
- เงินสดรับจากการขายที่ดินที่ไม่ได้ใช้ดาํ เนินงาน
- เงินสดจ่ายซื้อสิ นทรัพย์ถาวร
- เงินสดจ่ายซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
- ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมเพิ่มขึ้น สุ ทธิ
- ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
- จ่ายเงินปั นผล
- เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
- ออกหุน้ กู้
- จ่ายชําระคืนหุน้ กู้
- หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินลดลง
- รับเงินกูย้ มื จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
- จ่ายชําระเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
- จ่ายค่าธรรมเนียมในการกูย้ มื เงิน
- ออกหุน้ สามัญเพิ่ม
- รับเงินล่วงหน้าค่าหุน้ เพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสดสุ ทธิได้ มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายปี

รับรองความถูกต้อง : _________________________

งบตรวจสอบ
2558

งบตรวจสอบ
2559

งบตรวจสอบ
2560

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

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)

37.72
119.56
(8.90)
65.62
(53.55)
65.75
(0.78)
225.43
202.11
10.95
0.05
213.11

(21.72)
(169.88)
700.00
(119.56)
(0.23)
(61.84)
134.81
80.95
542.53
(175.05)
213.11
(0.01)
38.06

(20.36)
123.10
(10.13)
14.47
455.97
(17.27)
(5.92)
140.00
679.87
48.14
38.06
86.19
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บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ ๊ป จํากัด (มหาชน)

(ค.) ตารางแสดงอัตราส่ วนทางการเงินที่สาํ คัญ
ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

อัตราส่ วนสภาพคล่ อง (Liquidity Ratio)
อัตราส่ วนสภาพคล่อง
อัตราส่ วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว
อัตราส่ วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
อัตราส่ วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย
อัตราส่ วนหมุนเวียนสิ นค้าคงเหลือ
ระยะเวลาขายสิ นค้าเฉลี่ย
อัตราส่ วนหมุนเวียนเจ้าหนี้
ระยะเวลาชําระหนี้

1.17
0.49
0.02
6.93
52
12.91
28
4.29
84

1.59
0.65
-0.01
6.87
52
14.77
24
3.96
91

0.77
0.39
0.15
6.00
60
16.23
22
3.59
100

เท่า
เท่า
เท่า
เท่า
วัน
เท่า
วัน
เท่า
วัน

อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability Ratio)
อัตรากําไรขั้นต้น
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน
อัตรากําไรอื่น
อัตราส่ วนเงินสดต่อการทํากําไร
อัตรากําไรสุ ทธิ *
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้

13.02
4.05
1.16
(27.32)
3.19
5.20

15.73
8.57
1.57
(7.80)
2.67
3.69

16.69
4.20
3.15
219.56
2.73
4.21

%
%
%
%
%
%

อัตราส่ วนประสิ ทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency Ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ถาวร
อัตราการหมุนของสิ นทรัพย์ **

2.51
9.12
0.79

1.70
6.70
0.64

1.74
5.97
0.64

%
%
เท่า

อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)
อัตราส่ วนหนี้สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุน้
อัตราส่ วนความสามารถชําระดอกเบี้ย

1.11
0.78

1.22
1.17

1.60
4.94

เท่า
เท่า

หมายเหตุ :

* อัตรากําไรสุทธิ = กําไรสําหรับปี /รายได้ รวม
** อัตราการหมุนของสินทรัพย์ = รายได้ รวม/สินทรัพย์รวม (เฉลี่ย)
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แบบ 56-1

การวิเคราะห์ และคําอธิบายของฝ่ ายจัดการ

คําอธิบายและการวิเคราะห์ ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
ภาพรวมผลการดําเนินงาน
ในปี 2560 บริ ษทั มีรายได้จากการขายและบริ การจํานวน 1,910.09 ล้านบาท เปรี ยบเทียบกับปี 2559 บริ ษทั มีรายได้
จากการขายและบริ การจํานวน 1,599.04 ล้านบาท เพิ่มขึ้ นจํานวน 311.05 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 19.45 โดยรายได้ที่
เพิ่ ม ขึ้ น จากกลุ่ ม ธุ ร กิ จ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ห นัง ซึ่ งประกอบด้ว ย ธุ ร กิ จ ฟอกหนัง ธุ ร กิ จ ชิ้ น ส่ ว นหนัง สํ าหรั บ เบาะรถยนต์ ธุ ร กิ จ
เฟอร์ นิเจอร์ หนัง และธุ รกิจของเล่นสุ นขั โดยรายได้หลักของบริ ษทั จากกลุ่มธุ รกิจผลิตภัณฑ์หนัง บริ ษทั มีรายได้เพิ่มขึ้นจาก
ธุ รกิจชิ้นส่ วนหนังสําหรับเบาะรถยนต์ที่ได้รับคําสั่งซื้ อจากลูกค้าเดิมเพิ่มขึ้นในปี 2560 โดยบริ ษทั มีรายได้จากการขายและ
บริ การรวม 1,809.44 ล้านบาท เปรี ยบเที ยบกับปี 2559 บริ ษทั มี รายได้จากการขายและบริ การจากกลุ่มธุ รกิ จผลิตภัณฑ์หนัง
จํานวน 1,428.55 ล้านบาท สําหรับธุ รกิจกลุ่มพลังงานนั้น บริ ษทั มีรายได้จากธุ รกิจพลังงานโดยการจําหน่ายไฟฟ้ าเข้าสู่ ระบบ
เชิ งพาณิ ชย์ในปี 2560 เป็ นปี แรกจํานวน 41.59 ล้านบาท และรายได้จ ากธุ รกิ จส่ งออกชิ้ น ไม้สั บ จากยูค าลิ ป ตัส ในปี 2560
จํานวน 52.71 ล้านบาท ซึ่ งรายได้จากธุ รกิจส่ งออกชิ้นไม้สับจากยูคาลิปตัสในปี 2560 ลดลงจากปี 2559 เนื่ องจากการแข็งค่า
ของเงินบาท และได้หยุดทําการซื้ อขายตั้งแต่เดือนกันยายน ปี 2560
ในปี 2560 บริ ษทั มีรายได้จากการขายและบริ การเพิ่มขึ้นเมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2559 และมีกาํ ไรสุ ทธิ สาํ หรับปี 2560
จํานวน 54.02 ล้านบาท โดยแบ่งเป็ นส่ วนของบริ ษทั ใหญ่จาํ นวน 52.83 ล้านบาท และส่ วนที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมจํานวน 1.19
ล้านบาท ทั้งนี้ กาํ ไรสุ ทธิ สําหรับปี 2560 เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จํานวน 15.25 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 39.33 สําหรับอัตรา
ร้อยละของต้นทุนขายและบริ การในปี 2560 จํานวน 1,591.27 ล้านบาทหรื อคิดเป็ นร้อยละ 83.31 ของรายได้จากการขายและ
บริ การ ปรับตัวลดลงเล็กน้อยจากปี 2559 ซึ่ งมีตน้ ทุนขายและบริ การจํานวน 1,347.50 ล้านบาทหรื อคิดเป็ นร้อยละ 84.27 ของ
รายได้จากการขายและบริ การ เนื่ องจากต้นทุนของกลุ่มธุ รกิจผลิตภัณฑ์หนังคือวัตถุดิบหนังลดลงจากการสั่งซื้ อวัตถุดิบจาก
แหล่งผูข้ ายโดยตรงและการแข็งค่าของเงินบาท สําหรับค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารในปี 2560 จํานวน 238.61 ล้านบาท
หรื อคิ ดเป็ นร้ อ ยละ 12.49 ของรายได้จากการขายและบริ การเมื่ อเปรี ยบเที ยบกับ ปี 2559 บริ ษ ทั มี ค่าใช้จ่ายในการขายและ
บริ หารจํานวน 206.65 ล้านบาทหรื อคิดเป็ นร้อยละ 12.92 ของรายได้จากการขายและบริ การ ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการขายและ
บริ หารปี 2560 เพิม่ ขึ้นจากปี 2559 จํานวน 31.96 ล้านบาท โดยค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารเพิ่มขึ้นเนื่องจากยอดขายเพิม่ ขึ้น
และมีค่าใช้จ่ายในการศึกษาเพื่อการลงทุนในโครงการพลังงานทดแทนที่อยูร่ ะหว่างการพัฒนาและรอข้อกําหนดใหม่จากเดิม
โครงการดําเนินการภายใต้ พ.ร.บ. การให้เอกชนร่ วมลงทุนในกิจการของรัฐ และเปลี่ยนเป็ นดําเนินการโครงการภายใต้ พ.ร.บ.
รักษาความสะอาดและความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยของบ้านเมือง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560
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การวิเคราะห์ ผลการดําเนินงานที่ผ่านมา
การวิเคราะห์ รายได้
รายได้จากการขายและบริ การของบริ ษทั ในปี 2560 เพิ่มขึ้นจากปี 2559 โดยบริ ษทั มีรายได้จากการขายและบริ การในปี
2559 จํานวน 1,599.04 ล้านบาท ขณะที่ ปี 2560 บริ ษทั มีรายได้จากการขายและบริ การจํานวน1,910.09 ล้านบาท ปั จจัยหลักที่
ส่ งผลให้รายได้ในปี 2560 เพิ่มขึ้นเนื่ องจากธุ รกิจชิ้นส่ วนหนังสําหรับเบาะรถยนต์ซ่ ึ งอยูใ่ นกลุ่มธุ รกิ จผลิตภัณฑ์หนังได้รับคํา
สั่งซื้ อจากลูกค้าเดิมเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ในกลุ่มธุรกิจพลังงาน บริ ษทั มีรายได้จากธุรกิจพลังงานโดยการจําหน่ายไฟฟ้ าเข้าสู่ ระบบ
เชิงพาณิ ชย์ในปี 2560 เป็ นปี แรกจํานวน 41.59 ล้านบาท สําหรับรายได้จากการส่ งออกชิ้นไม้สับยูคาลิปตัสในปี 2560 จํานวน
52.71 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 ซึ่ งมีรายได้จากการส่ งออกชิ้นไม้สับยูคาลิปตัสจํานวน 159.09 ล้านบาท เนื่ องจากการแข็งค่า
ของเงินบาทเมื่อเทียบกับเงินดอลล่าร์สหรัฐ
ตารางแสดงแหล่งที่มาของรายได้จากการขายแยกตามผลิตภัณฑ์
แหล่ งที่มาของรายได้
ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ หนัง
ธุรกิจฟอกหนัง
ธุรกิจผลิตของเล่นสุ นขั
ธุรกิจผลิตเบาะหนังและชิ้นส่ วนหนังสําหรับรถยนต์
ธุรกิจกลุ่มพลังงาน
รวม

2558
89
287
107
865
1,348

2559
51
220
98
1,071
159
1,599

(หน่วย : ล้านบาท)
2560
49
208
95
1,469
89
1,910

หากแยกผลการดําเนิ นงานตามผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั จะพบว่าในปี 2560 รายได้หลักของบริ ษทั ยังมาจากกลุ่มธุ กิจ
ผลิตภัณฑ์หนังคือ ธุรกิจเบาะหนังและชิ้นส่ วนหนังสําหรับรถยนต์ ซึ่ งมีรายได้ในปี 2560 จํานวน 1,469 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี
2559 ประมาณร้อยละ 37 อย่างไรก็ตามสําหรับธุ รกิจด้านเฟอร์ นิเจอร์ ธุ รกิจฟอกหนัง ธุ รกิจของเล่นสุ นขั กลับมีรายได้ลดลง
ประมาณร้ อยละ 4 ร้อยละ 5 และร้อยละ 3 ตามลําดับ ซึ่ งรายได้ของธุ รกิจที่ ลดลงเนื่ องจากคําสั่งซื้ อของลูกค้าในกลุ่มธุ รกิ จ
ดังกล่าวลดลง แต่คาํ สั่งซื้ อจากลูกค้าเดิมในธุ รกิจเบาะหนังและชิ้นส่ วนหนังสําหรับรถยนต์มีจาํ นวนเพิ่มขึ้น บริ ษทั จึงเร่ งการ
ผลิ ตหนังผืน เพื่อส่ งต่อ ให้ธุรกิ จดังกล่าวให้ท ันต่อความต้องการของลูกค้า นอกจากนี้ ในปี 2560 บริ ษ ทั มี รายได้จากการ
ส่ งออกชิ้นไม้สับไปยังต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่นและจีน จํานวน 53 ล้านบาท ซึ่ งในปี 2559 มีรายได้จากการส่ งออกชิ้น
ไม้สับจํานวน 159 ล้านบาท ซึ่ งรายได้จากการส่ งออกชิ้นไม้สับจากยูคาลิปตัสลดลง เนื่ องจากค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบ
กับดอลล่าร์ สหรัฐ นอกจากนี้ กลุ่มธุ รกิจพลังงาน มีรายได้จากการขายไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์เป็ นปี แรกจํานวน 41.59
ล้านบาท
ต้ นทุนขาย
ต้น ทุ น ขายและบริ ก ารของบริ ษ ัท จากงบการเงิ น รวมเพิ่ ม ขึ้ น โดยมี มู ล ค่ าต้น ทุ น เท่ ากับ 1,172.04, 1,347.50 และ
1,591.27 ล้านบาทในปี 2558-2560 ตามลําดับ ซึ่ งเป็ นไปตามมูลค่าของรายได้และบริ การที่ เพิ่ ม ขึ้ น แต่ห ากพิ จารณาในรู ป
สัดส่ วนต่อรายได้พบว่า ต้นทุนขายเมื่อเทียบกับรายได้จากการขายของบริ ษทั มีสัดส่ วนที่ลดลงโดยต้นทุนขายของบริ ษทั คิดเป็ น
ร้อยละ 86.98, 84.27 และ 83.31 ในปี 2558-2560 ตามลําดับ

รับรองความถูกต้อง : _________________________
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ต้นทุนขายและบริ การในอัตราร้อยละของรายได้จากการขายและบริ การมีแนวโน้มลดลง เนื่ องจากภาวะเศรษฐกิ จ
โดยรวมที่ส่งผลให้ราคาวัตถุดิบหนังและเคมีซ่ ึ งเป็ นวัตถุดิบหลักในการผลิตราคาลดลงจากการที่บริ ษทั ได้เข้าทําการซื้ อวัตถุดิบ
หนังโดยตรงจากผูข้ ายและจากการแข็งค่าของเงินบาท อย่างไรก็ตามเนื่ องจากราคาวัตถุดิบหนังซึ่ งเป็ นวัตถุดิบหลักของบริ ษทั
มักจะมี ความผัน ผวนในเรื่ อ งราคาในบางฤดูกาลและบางแหล่งหนัง ซึ่ งบริ ษ ทั ตระหนักถึ งปั ญ หาในข้อนี้ จึ งพิ จารณาวาง
แนวทางในการแก้ปัญหาเรื่ องราคาวัตถุดิบที่อาจจะมีโอกาสเพิ่มสู งขึ้นในอนาคตข้างหน้า โดยการเฝ้ าติดตามราคาวัตถุดิบหนัง
อย่างใกล้ชิด และบริ ษทั จะซื้ อวัตถุดิบมาเก็บสํารองไว้ในช่วงเวลาที่คาดการณ์วา่ ราคาวัตถุดิบหนังมีแนวโน้มที่จะปรับตัวสู งขึ้น
โดยเจรจาและติ ดต่อสั่ งซื้ อ จากแหล่งผูข้ ายวัตถุ ดิบ หนังโดยตรง นอกจากนี้ บริ ษ ทั มี การพัฒ นาและคิ ดค้น วิธีการประหยัด
พลังงานเพื่อควบคุมต้นทุน รวมถึงปรับปรุ งกระบวนการผลิตให้มีประสิ ทธิ ภาพเพิ่มขึ้นตลอดเวลา นอกจากนี้ ในปี 2560 บริ ษทั
ได้ท บทวนสมมติ ฐ านที่ ใช้ในการคํานวณค่าเผื่อ การลดลงของมู ลค่ าสิ น ค้าโดยวิเคราะห์ ป ริ ม าณสิ น ค้าที่ ค งเหลื อ และการ
เคลื่อนไหวของสิ นค้า วิเคราะห์เปรี ยบเทียบจํานวนสุ ทธิ ที่บริ ษทั ได้รับจากการขายสิ นค้ากับราคาทุนของสิ นค้าคงเหลือ ในปี
2560 บริ ษทั บันทึกผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือจํานวน 10.23 ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารปี 2558 – ปี 2559 บริ ษทั มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารเพิม่ ขึ้นโดยมีมูลค่าเท่ากับ 123.61
และ 206.65 ล้านบาท ซึ่ งเมื่อเปรี ยบเทียบกับรายได้จากการขายและบริ การจะคิดเป็ นร้อยละ 9.17 และ 12.92 ตามลําดับ ซึ่ ง
อัตราร้อยละของค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารต่อรายได้จากการขายและบริ การเพิ่มขึ้น เนื่องจากปี 2559 บริ ษทั ได้ลงทุนกลุ่ม
ธุรกิจพลังงานและเข้าศึกษาโครงการต่าง ๆ ที่น่าสนใจในโครงการพลังงานทดแทน ได้แก่ พลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์
กระแสไฟฟ้ าจากเชื้อเพลิงชีวมวล รวมถึง โครงการพลังงานทดแทนจากเชื้อเพลิงขยะ
ในปี 2560 บริ ษทั มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารเพิ่มขึ้นเป็ น 238.61 ล้านบาท เมื่อเปรี ยบเทียบกับรายได้จากการ
ขายและบริ การคิดเป็ นร้อยละ 12.49 ซึ่ งเป็ นสัดส่ วนลดลงจากปี ก่อน เนื่ องจากในปี 2559 บริ ษทั มีการเข้าลงทุนในธุ รกิจใหม่
คือธุ รกิจกลุ่มพลังงาน ซึ่ งประกอบด้วยการส่ งออกชิ้นไม้สับ และการผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้ า ซึ่ งในปี 2560 ธุรกิจกลุ่ม
พลังงานเริ่ มมีรายได้จากการจําหน่ ายกระแสไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิ ตย์เป็ นปี แรก ส่ วนกระแสไฟฟ้ าเชื้อเพลิงชีวมวลอยู่
ระหว่างการก่อสร้าง ซึ่ งคาดว่าจะแล้วเสร็ จในปี 2561 สําหรับโครงการพลังงานทดแทนจากเชื้ อเพลิงขยะอยูร่ ะหว่างการรอ
พัฒนาโครงการ เนื่ องจากเดิมโครงการดําเนิ นการภายใต้ พรบ.การให้เอกชนร่ วมลงทุนในกิจการของรัฐ และต่อมานโยบาย
ภาครัฐเปลี่ยนให้ดาํ เนินการโครงการภายใต้ พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยของบ้านเมือง ซึ่ งบริ ษทั อยู่
ระหว่างการรอขั้นตอนของ พรบ. ดังกล่าว
อัตรากําไรขั้นต้ น, อัตรากําไรจากการดําเนินงาน และกําไรสุ ทธิ
อัต ราส่ ว นกํา ไรขั้น ต้น ของบริ ษ ัท อยู่ที่ ร้ อ ยละ 13.02, 15.73 และ 16.69 ของรายได้จ ากการขายในปี 2558-2560
ตามลําดับ ซึ่ งอัตรากําไรขั้นต้นคํานวนจาก รายได้จากการขายและบริ การ และ ต้นทุนขายและบริ การ โดยรายได้จากการขาย
และบริ การในปี 2560 นั้นเพิ่มขึ้นจากปี 2559 จํานวน 311.05 ล้านบาทหรื อเพิ่มขึ้ นร้ อยละ 19.45 ต้นทุ นขายและบริ การในปี
2560 นั้นเพิ่มขึ้นจากปี 2559 จํานวน 243.77 ล้านบาทหรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.09 ทั้งนี้ สัดส่ วนของต้นทุ นขายและบริ การของ
บริ ษทั ที่เพิ่มขึ้นในสัดส่ วนที่นอ้ ยกว่ารายได้จากการขายและบริ การ จึงทําให้อตั ราส่ วนกําไรขั้นต้นของบริ ษทั เพิ่มขึ้น

รับรองความถูกต้อง : _________________________
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ตารางแสดงอัตรากําไรขั้นต้นแยกตามผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั
ธุรกิจตามผลิตภัณฑ์ ของบริษัท
ปี 2558

(หน่วย : ร้อยละ)
ปี 2559
ปี 2560

ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์หนัง

17.53

17.23

20.32

ธุรกิจฟอกหนัง

11.39

14.13

11.58

ธุรกิจของเล่นสุ นขั

28.66

19.20

11.75

ธุรกิจเบาะรถยนต์และชิ้นส่ วนของสําหรับรถยนต์

12.31

16.49

16.96

-

10.80

27.51

ธุรกิจกลุ่มพลังงาน

จากตารางแสดงอัตรากําไรขั้นต้นแยกตามผลิตภัณฑ์ท้ งั จากกลุ่มธุ รกิ จผลิตภัณฑ์หนังและกลุ่มธุ รกิ จพลังงานของ
บริ ษทั พบว่า นอกจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ของธุ รกิจเบาะรถยนต์และชิ้นส่ วนของสําหรับรถยนต์แล้ว ยังพบว่า อัตรากําไร
ขั้นต้นของกลุ่มธุ รกิจนี้ มีอตั รากําไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากปี 2559 ที่ผา่ นมา เนื่ องจากสัดส่ วนของต้นทุนผลิตเบาะและเฟอร์ นิเจอร์
หนังลดลง เพราะ วัตถุดิบหนังซึ่ งเป็ นวัตถุดิบหลักในการผลิตลดลงจากการที่บริ ษทั ได้เข้าไปติดต่อซื้ อวัตถุดิบหนังโดยตรงจาก
แหล่งผูข้ าย อีกทั้งบริ ษทั ได้มีการเฝ้ าติดตามความเคลื่อนไหวของราคาวัตถุดิบอย่างใกล้ชิด
ในปี 2560 กลุ่มธุ รกิ จกลุ่มพลังงานที่ ส่งออกชิ้ นไม้สับและมี รายได้จากการจําหน่ ายกระแสไฟฟ้ าเป็ นปี แรก มี ผล
ประกอบการที่ ดี กลุ่มธุ รกิจพลังงานและส่ งออกชิ้นไม้สับมีอตั รากําไรขั้นต้นกว่าร้อยละ 27.51 ซึ่ งถือว่าอยุ่ในเกณฑ์ที่ดี เมื่อ
เทียบกับแผนงานของบริ ษทั
สําหรับผลการดําเนิ นงานในปี ในปี 2558 บริ ษทั มีกาํ ไรสุ ทธิ เท่ากับ 43.10 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นอัตราส่ วนกําไรสุ ทธิ
ต่อรายได้เท่ ากับร้ อยละ 3.20 และในปี 2559 บริ ษทั มี กาํ ไรสุ ทธิ เท่ ากับ 38.77 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นอัตราส่ วนกําไรสุ ทธิ ต่อ
รายได้เท่ากับร้อยละ 2.42 ซึ่ งสาเหตุหลักที่ทาํ ให้บริ ษทั มีกาํ ไรจากผลดําเนิ นงานลดลง เนื่องจากบริ ษทั มีรายการค่าใช้จ่ายในการ
บริ หารเพิ่มขึ้นจากการเข้าลงทุนในธุรกิจใหม่คือกลุ่มธุรกิจพลังงาน ซึ่ งอยูใ่ นช่วงของการศึกษาและพัฒนาโครงการ นอกจากนี้
บริ ษทั รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากการลงทุนในบริ ษทั ร่ วมคือ บริ ษทั เอ็นเอชเค สปริ ง (กัมพูชา) จํากัดและผลต่างจากการแปลงค่า
งบการเงินในการบริ ษทั ร่ วมดังกล่วจํานวน 10.54 ล้านบาท สําหรับปี 2560 บริ ษทั มีกาํ ไรสุ ทธิ เท่ากับ 54.02 ล้านบาท หรื อคิด
เป็ นอัตรากําไรสุ ทธิ ต่อรายได้เท่ากับร้อยละ 2.83 ซึ่ งเพิ่มขึ้นจากปี 2559 เนื่ องจากต้นทุนการผลิตลดลงอย่างไรก็ตามเนื่ องจาก
บริ ษทั ยังคงมีการศึกษาการเข้าลงทุนในธุรกิจกลุ่มพลังงาน จึงทําให้ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและพัฒนาโครงการเพิ่มขึ้น

รับรองความถูกต้อง : _________________________
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ฐานะทางการเงิน
ส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมี สินทรัพย์รวม ณ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 3,552.53 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ33.54 จากปี
2559 ทั้งนี้ สินทรัพย์ส่วนใหญ่ของบริ ษทั ประกอบด้วย สิ นทรัพย์ถาวร ได้แก่ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ร้อยละ 56.37 สิ นค้า
คงเหลือร้อยละ 14.82 และลูกหนี้ การค้าร้อยละ 8.30 ของสิ นทรัพย์รวมโดยรายละเอียดสิ นทรัพย์ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
สําหรับปี 2559 และ ปี 2560 มีสัดส่ วนตามตารางข้างล่าง

รายการสิ นทรัพย์

จํานวนเงิน
(ล้านบาท)
ณ 31 ธันวาคม 2559

สั ดส่ วนต่ อ
สิ นทรัพย์รวม
(%)

จํานวนเงิน
(ล้านบาท)
ณ 31 ธันวาคม 2560

สั ดส่ วนต่ อ
สิ นทรัพย์รวม
(%)

38.06
121.43
328.20
507.64
45.95
1,041.27

1.43
4.56
12.34
19.08
1.73
39.14

86.19
255.45
294.72
526.65
92.65
0.98
1,256.64

2.43
7.19
8.30
14.82
2.61
0.03
35.37

37.29
20.94
175.80
1,290.53
0.98
6.65
67.11
8.57
1,607.86
2,660.25

1.40
0.79
6.61
48.51
0.04
0.25
2.52
0.32
60.44
100.00

12.42
11.55
135.14
2,002.73
43.23
9.33
67.11
14.39
2,295.89
3,552.53

0.35
0.33
3.80
56.37
1.22
0.26
1.89
0.40
64.63
100.00

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้การค้า และลูกหนี้อื่น สุ ทธิ
สิ นค้าคงเหลือ สุ ทธิ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระคํ้าประกัน
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม สุ ทธิ
เงินลงทุนระยะยาวอื่น สุ ทธิ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุ ทธิ
ที่ดินที่ไม่ได้ใช้ดาํ เนินงาน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สุ ทธิ
สิ ทธิในการดําเนินการผลิตและจําหน่ายไฟฟ้ า
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

 สิ นทรัพย์หมุนเวียนของบริ ษทั เพิ่มขึ้นในปี 2560 จํานวน 215.37 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นคิดเป็ นร้อยละ 20.68 เมื่อเทียบ
กับปี 2559 โดยเพิ่มขึ้นจากรายการเงินลงทุนชัว่ คราวของบริ ษทั ซึ่ งเป็ นกองทุนรวมตราสารหนี้ จํานวน 134.02 ล้าน
บาท สําหรับลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่นของบริ ษทั ลดลง เนื่ องจากการปรับปรุ งรายการค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญเงินจ่าย
ล่วงหน้าค่าสิ นค้า ส่ งผลให้อตั ราส่ วนหมุนเวียนลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่นลดลงจาก 6.87 เท่าในปี 2559 เป็ น 6.00
รับรองความถูกต้อง : _________________________
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เท่าในปี 2560 และการเพิ่มขึ้นของสิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่นจํานวน 76.70 ล้านบาท จาก 45.95 ล้านบาทในปี 2559 เป็ น
92.65 ล้านบาทในปี 2560 ซึ่ งส่ วนใหญ่รายการสิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่นที่เพิ่มขึ้นจากลูกหนี้ กรมสรรพากรซึ่ งที่จ่ายเป็ น
vat เครดิ ตจากซื้ อเครื่ องจักรของ บริ ษทั กรี น เพาเวอร์ 2 จํากัด และ บริ ษทั บลูโซล่าร์ ฟาร์ ม 3 จํากัด จํานวน 66.20
ล้านบาท นอกจากนี้ บริ ษทั มีภาษีซ่ ึ งยังไม่ถึงกําหนดชําระจํานวน 8.78 ล้านบาท
 สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นที่ถือไว้เพื่อขายซึ่ งเป็ นของบริ ษทั ย่อยที่ได้ทาํ สัญญาจะซื้ อจะขายที่ดินกับบริ ษทั เอกชนแห่ ง
หนึ่ งเมื่ อวันที่ 26 พฤศจิ กายน 2557 เป็ นจํานวนเงินรวม 44.77 ล้านบาท โดยมี มูลค่าสุ ทธิ ณ 31 ธันวาคม 2557 เป็ น
จํานวนเงิน 27.76 ล้านบาท บริ ษทั ได้รับเงินมัดจําล่วงหน้าจากการทําสัญญาดังกล่าวเป็ นจํานวนเงิน 10.00 ล้านบาท
และในระหว่างปี 2558 บริ ษทั ได้โอนกรรมสิ ทธิ์ ของที่ดินดังกล่าวแก่ผซู้ ้ื อเรี ยบร้อยแล้ว และเมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ.
2560 บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาจะซื้ อจะขายที่ดินกับบุคคลธรรมดาในราคา 33.00 ล้านบาท โดยมีมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31
ธันวาคม พ.ศ.2560 จํานวน 0.98 ล้านบาท ซึ่ งบริ ษทั ได้รับเงิ นมัดจําล่วงหน้าจากการทําสัญญาดังกล่าวจํานวน 6.6
ล้านบาท นอกจากนั้น บริ ษทั ย่อยในกลุ่มธุ รกิจพลังงาน ณ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั มีรายการสิ ทธิ ในการดําเนิ นการ
ผลิตและจําหน่ ายไฟฟ้ า จํานวน 67.11 ล้านบาท เนื่ องจากบริ ษทั ย่อยได้เข้าลงทุนโดยการซื้ อหุ ้นจากผูถ้ ือหุ ้นเดิ มใน
สัดส่ วนร้อยละ 100 ของบริ ษทั โคกเจริ ญ กรี น เอ็นเนอร์ ยี่ จํากัด (บริ ษทั เปลี่ยนชื่อเป็ น บริ ษทั กรี น เพาเวอร์ 2 จํากัด)
ซึ่ งรายการดังกล่าวเป็ นสิ นทรัพย์ที่เกิดจากการได้มาของสิ ทธิ ในการดําเนิ นการผลิตและจําหน่ายไฟฟ้ า โดยมีขอ้ มูล
ของสิ่ งตอบแทนทั้งหมดที่โอนให้และมูลค่าที่รับรู้สาํ หรับสิ นทรัพย์ที่ได้มาและหนี้ สินที่รับมาแต่ละประเภทที่สาํ คัญ
มีดงั นี้
สิ นทรัพย์ที่ได้มาที่ระบุได้และหนี้สินที่รับมา
(หน่วย : บาท)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ สุ ทธิ
สิ ทธิในการดําเนินการผลิตและจําหน่ายไฟฟ้ า
สิ่ งตอบแทนที่โอนให้

3,116
1,284,014
1,600,000
2,887,130
67,112,870
70,000,000

นอกเหนื อจากสิ นทรั พย์รายการดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริ ษทั ได้มีการลงทุ นในบริ ษทั ย่อย คือ บริ ษทั พลาทรั พย์
จํากัด โดยบริ ษทั ถือหุ ้นในสัดส่ วนร้อยละ 100.00 บริ ษทั ชัยวัฒนา ทริ ม จํากัด โดยบริ ษทั ถือหุ ้นในสัดส่ วนร้อยละ 52.50%
(ปั จจุบนั บริ ษทั ย่อยอยูร่ ะหว่างการชําระบัญชี) บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น จ◌กัาํ ด (เดิมชื่อ บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น เพาเวอร์ จํากัด) ซึ่ ง
บริ ษทั ถือหุ น้ ในสัดส่ วนร้อยละ 100.00 และ บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น จํากัด ได้เข้าลงทุนในหุ น้ สามัญเพิ่มทุนในบริ ษทั แอดวานซ์
เพาเวอร์ คอนเวอร์ ชนั่ จํากัด จํานวน 175,000 หุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 100 บาท รวมเป็ นเงิน 17.50 ล้านบาท เมื่อเดือนมีนาคม
พ.ศ.2560 เพื่อรักษาสัดส่ วนการถือหุ ้นเดิมในบริ ษทั ดังกล่าว และเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560 บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น จํากัด
ได้เข้าลงทุนในหุ น้ สามัญเพิ่มทุนในบริ ษทั รักษ์บา้ นเรา จํากัด จํานวน 160,000 หุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 100 บาท รวมเป็ นเงิน
16 ล้านบาท
นอกเหนื อจากการลงทุนในบริ ษทั ย่อยแล้ว บริ ษทั ยังได้เข้าร่ วมลงทุนในบริ ษทั เอ็นเอชเค สปริ ง (กัมพูชา) จํากัด
โดยบริ ษทั ถือหุน้ ในสัดส่ วนร้อยละ 25% โดยมีรายละเอียดการลงทุนแต่ละบริ ษทั ดังนี้

รับรองความถูกต้อง : _________________________
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บริษัท พลาทรัพย์ จํากัด
ในปี 2538 บริ ษ ทั ชัยวัฒ นาแทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) ได้มีนโยบายที่ จะขยายการลงทุ น รวมทั้งการเพิ่ ม
สายการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ทาํ จากหนังสัตว์ฟอก ซึ่ งบริ ษทั ได้มีการเริ่ มเจรจากับผูผ้ ลิตชิ้นส่ วนที่ใช้ในอุตสาหกรรมรถยนต์ถึง
ความเป็ นไปได้ในนโยบายดังกล่าวและได้มีการทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ในเบื้ องต้นเป็ นที่ เรี ยบร้อย เพื่อรองรับการขยาย
การลงทุ นดังกล่าว บริ ษทั จึ งได้เริ่ มพิจารณาทําเลที่ ต้ งั ที่ จะขยายกําลังการผลิต โดยในปี 2539 บริ ษทั ได้เข้าถือหุ ้นในบริ ษทั
พลาทรัพย์ จํากัด ในสัดส่ วนร้อยละ 40
ในปี 2547 บริ ษทั ได้ลงทุนเพิ่มใน บริ ษทั พลาทรัพย์ จํากัด โดยซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนอีกจํานวน 3 ล้านหุ ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุน้ ละ 10 บาท เป็ นจํานวนเงินรวม 30 ล้านบาท ทําให้บริ ษทั มีสัดส่ วนการถือหุน้ ในสัดส่ วนร้อยละ 85.60
สําหรั บในปี 2548 บริ ษทั ชัยวัฒ นา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) ได้ซ้ื อเงิ นลงทุ นในบริ ษทั พลาทรั พย์
จํากัดเพิ่มเติมจากผูถ้ ือหุ ้นเดิม เป็ นจํานวนเงิน 21,599,930 บาท ที่ราคาพาร์ (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท) ทําให้บริ ษทั มี
สัดส่ วนการถือหุน้ ในสัดส่ วนร้อยละ 99.99
เมื่อกลางปี 2550 บริ ษทั พลาทรัพย์ จํากัด ได้เปลี่ยนนโยบายทางธุ รกิจเป็ นการให้เช่าพื้นที่ ซึ่ งนโยบายการดําเนิ น
ธุรกิจดังกล่าว ส่ งผลให้บริ ษทั มีผลการดําเนินงานที่ดีข้ ึน
ทั้งนี้ บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) ได้มีการแต่งตั้งกรรมการของบริ ษทั จํานวน 2 ท่าน เข้าดํารง
ตําแหน่งเป็ นกรรมการในบริ ษทั ย่อย
ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของ บริ ษทั พลาทรัพย์ จํากัด
รายการ
รายได้ค่าเช่า
รายได้อื่น
รวมรายได้
ต้นทุนบริ การ
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
ภาษีนิติบุคคล
กําไร(ขาดทุน)สุ ทธิ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนรวม
สิ นทรัพย์รวม
หนี้สินหมุนเวียนรวม
หนี้สินรวม
ทุนที่ชาํ ระแล้ว
กําไร(ขาดทุน)สะสม
ส่ วนของผูถ้ ือหุ น้

รับรองความถูกต้อง : _________________________

ปี 2558
12.74
18.44
31.18
2.92
6.37
4.21
3.53
14.14
75.91
180.53
32.66
98.67
150.00
(68.14)
81.86

ปี 2559
12.47
28.17
40.64
2.23
3.54
1.83
6.64
26.41
54.23
149.92
22.14
41.65
150.00
(41.73)
108.27

(หน่วย : ล้านบาท)
ปี 2560
12.00
11.83
23.83
0.32
2.59
0.62
4.06
16.24
7.21
102.87
44.26
48.36
80.00
(25.49)
54.51
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ผลการดําเนิ นงานของ บริ ษทั พลาทรัพย์ จํากัด ภายหลังจากการเปลี่ยนนโยบายธุ รกิจเป็ นการให้เช่าพื้นที่ ส่งผล
ให้ผลประกอบการของบริ ษทั ดีข้ ึน โดยบริ ษทั มีผลกําไรสุ ทธิ 14.14 , 26.41 และ 16.24 ล้านบาทในปี 2558,2559 และ 2560
ตามลําดับ
เมื่ อ วัน ที่ 6 ธัน วาคม พ.ศ.2560 บริ ษ ัท พลาทรั พ ย์ จํากัด ได้ดาํ เนิ น การลดทุ น จดทะเบี ยนจาก 150.00 ล้านบาท
คงเหลือ 80.00 ล้านบาท โดยแบ่งเป็ น 8 ล้านหุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 10.00 บาท ตามมติพิเศษของที่ ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้ งที่
1/2560 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2560 และบริ ษทั ได้ดาํ เนิ นการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ต่อกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิ ชย์ เรี ยบร้อยแล้ว

บริษัท ชัยวัฒนา กรีน จํากัด (เดิมชื่อ บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น เพาเวอร์ จํากัด)
เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2559 บริ ษทั ได้เข้าลงทุนโดยซื้ อหุ น้ จากผูถ้ ือหุ ้นเดิมในสัดส่ วนร้อยละ 100 ของบริ ษทั ชัยวัฒนา
กรี น จํากัด (เดิมชื่อ บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น เพาเวอร์ จํากัด) เพื่อประกอบธุ รกิจลงทุนในกลุ่มพลังงานทดแทน โดยมีทุนจด
ทะเบียน 400,000,000 บาท แบ่งเป็ น หุ ้นสามัญ 40,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 10 บาท และเมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ.
2560 บริ ษทั ย่อยได้เปลี่ยนแปลงชื่ อบริ ษทั ต่อกรมพัฒนาธุ รกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ เป็ น “บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น
จํากัด”
นอกจากนี้ บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น จํากัด ได้มีการลงทุนในบริ ษทั ย่อยทางอ้อมเพิ่มเติม ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ทุนชําระแล้ ว
บริษทั

บริ ษทั ย่ อยทางอ้ อม
บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น
แมนเนจเม้นท์ จํากัด
บริ ษทั เวสท์ แมนเนจเม้นท์ 1
จํากัด
บริ ษทั กรี น เพาเวอร์ 1 จํากัด
(เดิมชื่อ บริ ษทั ชัยวัฒนา
กรี น เพาเวอร์ 1 จํากัด)
บริ ษทั ชัยวัฒนา เอ็กพอร์ต จํากัด
บริ ษทั กรี น เพาเวอร์ 2 จํากัด
(เดิมชื่อ บริ ษทั โคกเจริ ญ
กรี น เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด)
บริ ษทั บลูโซลาร์ฟาร์ม 3 จํากัด
รวม

ประเภทกิจการ

(หน่ วย : บาท)
สั ดส่ วนเงินลงทุน

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

เงินลงทุนวิธีราคาทุน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559

ประกอบกิจการให้คาํ ปรึ กษาด้านการ
1,000,000 1,000,000
บริ หารจัดการโครงการพลังงานทดแทน
คัดแยกและจัดการขยะเพื่อเป็ นเชื้อเพลิง 1,000,000 1,000,000
จําหน่ายให้กบั โรงไฟฟ้ า
ผลิตพลังงานไฟฟ้ าจากเชื้อเพลิงขยะ
13,250,000 13,250,000

100%

100%

999,980

999,980

75%

75%

750,090

750,090

75%

75%

9,938,693

9,938,693

ส่ งออกชิ้นไม้สับ
ผลิตและจําหน่ายไฟฟ้ า

10,000,000 10,000,000
300,000,000 60,000,000

80%
100%

80%
100%

9,599,880 9,599,880
369,999,800 129,999,800

ผลิตและจําหน่ายไฟฟ้ า

120,000,000 120,000,000

49%

49%

58,800,000 58,800,000
450,088,443 210,088,443

รับรองความถูกต้อง : _________________________
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เงินลงทุนในบริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น แมนเนจเม้นท์ จํากัด
เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2559 บริ ษทั ย่อย คือ บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น จํากัดได้จดั ตั้งบริ ษทั ย่อยทางอ้อม คือ บริ ษทั ชัย
วัฒนา กรี น แมนเนจเม้นท์ จํากัด เพื่อประกอบธุ รกิจให้คาํ ปรึ กษาด้านการบริ หารจัดการโครงการพลังงานทดแทน โดยมี
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุ ้นสามัญ 100,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 10 บาท บริ ษทั ย่อยได้ลงทุนร้อยละ 100
ในบริ ษทั ย่อยทางอ้อมดังกล่าว
เงินลงทุนในบริ ษทั เวสท์ แมนเนจเม้นท์ 1 จํากัด
เมื่ อวันที่ 8 สิ งหาคม พ.ศ. 2559 บริ ษทั ย่อย คือ บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น จํากัด ได้เข้าลงทุ นโดยซื้ อหุ ้นจากผูถ้ ือหุ ้นเดิ มใน
สัดส่ วนร้อยละ 75 ของบริ ษทั เวสท์ แมนเนจเม้นท์ 1 จํากัด เพื่อประกอบธุ รกิจคัดแยกและจัดการขยะเพื่อเป็ นเชื้ อเพลิง
จําหน่ ายให้ กับ โรงไฟฟ้ า โดยมี ทุ น จดทะเบี ย น 1,000,000 บาท แบ่ งเป็ นหุ ้ น สามั ญ 100,000 หุ ้ น มู ล ค่ าหุ ้ น ละ
10 บาท
เงินลงทุนในบริ ษทั กรี น เพาเวอร์ 1 จํากัด (เดิมชื่อบริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น เพาเวอร์ 1 จํากัด)
เมื่ อวันที่ 8 สิ งหาคม พ.ศ. 2559 บริ ษทั ย่อย คือ บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น จํากัด ได้เข้าลงทุ นโดยซื้ อหุ ้นจากผูถ้ ือหุ ้นเดิ มใน
สัดส่ วนร้อยละ 75 ของบริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น เพาเวอร์ 1 จํากัด เพื่อประกอบธุรกิจผลิตพลังงานไฟฟ้ าจากเชื้อเพลิงขยะ โดย
มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุ น้ สามัญ 100,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท
ต่อมาเมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2559 บริ ษทั กรี น เพาเวอร์ 1 จํากัด ได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 49,000,000 บาท
จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,000,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่เท่ากับ 50,000,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุ ้นสามัญจํานวน
5,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 10 บาท โดยเรี ยกชําระค่าหุ ้น 2.50 บาทต่อหุ ้น บริ ษทั ย่อยได้ลงทุ นในหุ ้นสามัญเพิ่มทุ นใน
บริ ษทั ย่อยทางอ้อมดังกล่าวในสัดส่ วนร้อยละ 75 ทั้งนี้เพื่อรักษาสัดส่ วนการถือหุ น้ เดิมในบริ ษทั ย่อยทางอ้อม และเมื่อวันที่
20 กันยายน 2560 บริ ษทั ได้เปลี่ ยนแปลงชื่ อบริ ษ ทั ต่อกรมพัฒนาธุ รกิ จการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ เป็ น “บริ ษ ทั กรี น
เพาเวอร์ 1 จํากัด “
เงินลงทุนในบริ ษทั ชัยวัฒนา เอ็กพอร์ต จํากัด
เมื่ อวัน ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2559 บริ ษ ทั ได้จัดตั้งบริ ษ ทั ย่อย คื อ บริ ษ ทั ชัยวัฒ นา เอ็กพอร์ ต จํากัด เพื่อดําเนิ นธุ รกิ จ
ส่ งออกชิ้นไม้สับจากสงออกชิ้นไม้สับจากยูคาลิปตัสไปยังต่างประเทศ โดยมีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุ ้น
สามัญ 100,000 หุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ 10 บาท บริ ษทั ได้ลงทุนร้อยละ 80 ในบริ ษทั ย่อยดังกล่าว
ต่อมาเมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2559 บริ ษทั ชัยวัฒนา เอ็กพอร์ ต จํากัด ได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 9,000,000 บาท
จากทุ นจดทะเบี ยนเดิ ม 1,000,000 บาท เป็ นทุ นจดทะเบี ยนใหม่ เท่ ากับ 10,000,000 บาท แบ่ งออกเป็ นหุ ้นสามัญจํานวน
1,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 10 บาท บริ ษทั ได้ลงทุนในหุ ้นสามัญเพิ่มทุนในบริ ษทั ย่อยดังกล่าวในสัดส่ วนร้อยละ 80
ทั้งนี้ เพื่อรักษาสัดส่ วนการถือหุน้ เดิมในบริ ษทั ย่อย
รับรองความถูกต้อง : _________________________
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ต่อมาเมื่อวันที่ 29 สิ งหาคม พ.ศ. 2559 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 19/2559 ได้มีมติอนุ มตั ิ ให้จดั โครงสร้างการบริ ห ารงานใหม่ จึ งอนุ มตั ิ ให้เปลี่ยนแปลงผูถ้ ือหุ ้นจากบริ ษทั ชัย
วัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด ให้อยูภ่ ายใต้การถือหุ ้นของบริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น เพาเวอร์ จํากัด ซึ่ งเป็ นธุ รกิจลงทุนใน
กลุ่มบริ ษทั ด้านพลังงานทั้งหมด
และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 ได้อนุมตั ิให้บริ ษทั หยุดดําเนิ นงาน
ของบริ ษทั เนื่ องจากธุ รกิจส่ งออกชิ้นไม้สับที่ผา่ นมามีการแข่งขันสู ง อีกทั้งค่าเงินบาทปรับตัวแข็ง ค่าจ้างเมื่อเทียบกับ
เงินดอลล่าร์สหรัฐส่ งผลให้มีผลประกอบการขาดทุนอย่างต่อเนื่อง
เงินลงทุนในบริ ษทั กรี น เพาเวอร์ 2 จํากัด (เดิมชื่อ บริ ษทั โคกเจริ ญ กรี น เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด)
เมื่อวันที่ 17 สิ งหาคม พ.ศ. 2559 บริ ษทั ย่อย คือ บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น จํากัด ได้เข้าลงทุนโดยซื้ อหุ ้นจากผูถ้ ือหุ น้ เดิมใน
สัดส่ วนร้อยละ 100 ของบริ ษทั กรี น เพาเวอร์ 2 จํากัด โดยมีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญ 10,000 หุ น้
มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2559 บริ ษทั กรี น เพาเวอร์ 2 จํากัด ได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 59,000,000 บาท จากทุน
จดทะเบี ย นเดิ ม 1,000,000 บาท เป็ นทุ น จดทะเบี ย นใหม่ เท่ ากับ 60,000,000 บาท แบ่ งออกเป็ นหุ ้ น สามัญ จํานวน
600,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 100 บาท บริ ษทั ย่อยได้ลงทุนในหุ ้นสามัญเพิ่มทุนในบริ ษทั ย่อยดังกล่าวในสัดส่ วนร้อยละ
100 ทั้งนี้ เพื่อรักษาสัดส่ วนการถือหุน้ เดิมในบริ ษทั ย่อยทางอ้อม
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 บริ ษทั ย่อยทางอ้อม - บริ ษทั กรี น เพาเวอร์ 2 จํากัด (เดิมชื่อบริ ษทั โคกเจริ ญ กรี น เอ็นเนอร์
ยี่ จํากัด) ได้มีการเพิ่ม ทุ นจดทะเบี ยนจํานวน 240 ล้านบาท จากทุ น จดทะเบี ยนเดิ มจํานวน 60 ล้านบาท เป็ นทุ นจด
ทะเบียนใหม่จาํ นวน 300 ล้านบาท แบ่งออกเป็ นหุ ้นสามัญจํานวน 3,000,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดย
เรี ยกชําระค่าหุ ้น 25 บาทต่อหุ ้น บริ ษทั ย่อย – บริ ษทั ชัยวัฒ นา กรี น จํากัด (เดิ มชื่ อ บริ ษทั ชัยวัฒ นา กรี น เพาเวอร์
จํากัด) ได้ลงทุนในหุ ้นสามัญเพิ่มทุนในบริ ษทั ย่อยทางอ้อมดังกล่าว จํานวน 60 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 100
ทั้งนี้ เพื่อรักษาสัดส่ วนการถือหุน้ เดิมในบริ ษทั ย่อยทางอ้อม
ต่อมาในเดื อนสิ งหาคม พ.ศ. 2560 บริ ษทั ย่อยทางอ้อมดังกล่าวได้เรี ยกชําระค่าหุ ้นเพิ่มเติมจํานวน 75 ล้านบาท โดย
บริ ษทั ย่อย - บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น จํากัด ได้ชาํ ระค่าหุน้ ที่เรี ยกเพิ่มเติมดังกล่าวแล้วทั้งจํานวน
เมื่ อวันที่ 9 สิ งหาคม พ.ศ. 2560 บริ ษ ทั ย่อยดังกล่าวได้เปลี่ ยนแปลงชื่ อบริ ษ ทั ต่อกรมพัฒ นาธุ รกิ จการค้า กระทรวง
พาณิ ชย์ เป็ น “บริ ษทั กรี น เพาเวอร์ จํากัด”
เงินลงทุนในบริ ษทั บลูโซลาร์ฟาร์ม 3 จํากัด
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 บริ ษทั ย่อย คือ บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น เพาเวอร์ จํากัด ได้เข้าลงทุนโดยซื้ อหุ ้นจากผู้
ถือหุ น้ เดิมในสัดส่ วนร้อยละ 49 ของบริ ษทั บลูโซลาร์ ฟาร์ ม 3 จํากัด โดยมีทุนจดทะเบียน 120,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุ น้
สามัญ 1,200,000 หุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ 100 บาท
รับรองความถูกต้อง : _________________________
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ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของ บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น จํากัด
(หน่วย : ล้านบาท)
รายการ
งบการเงินรวม
2560
2559
รายได้จากค่าบริ การ
93.70
159.10
รายได้อื่น
3.94
1.01
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
0.33
1.42
รวมรายได้
97.97
161.53
ต้นทุนขายและบริ การ
69.31
147.89
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร
53.20
37.78
ต้นทุนทางการเงิน
47.33
6.23
ภาษีนิติบุคคล
0.09
กําไร(ขาดทุน)สุ ทธิ
71.87
(30.47)
สิ นทรัพย์หมุนเวียนรวม
122.60
180.08
สิ นทรัพย์รวม
1,467.51
869.33
หนี้สินหมุนเวียนรวม
686.30
433.34
หนี้สินรวม
1,102.84
433.34
ทุนที่ชาํ ระแล้ว
400.00
400.00
กําไร(ขาดทุนสุ ทธิ)สะสม
(98.19)
(25.68)
ส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
301.81
435.99

บริษัท ชัยวัฒนา ทริม จํากัด (ชื่อเดิมคือบริษัท ชัยวัฒนา แอนด์ โทโย จํากัด)
บริ ษทั ชัยวัฒนา แอนด์ โทโย จํากัด จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2555 ตั้งอยูท่ ี่ 419 หมู่ที่ 6 ตําบลแพรกษา
อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280 ประกอบธุ รกิจ ผลิตเบาะรถยนต์ มีทุนจดทะเบียน 50,000,000 บาท
(ห้าสิ บล้านบาท) แบ่งเป็ นหุน้ สามัญ 500,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้ 100 บาท
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2555 บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) ได้ร่วมทุนกับ Toyo Bussan Co.,Ltd.
โดยการจัดตั้งบริ ษทั ใหม่ ในนาม บริ ษทั ชัยวัฒนา แอนด์ โทโย จํากัด ( ซึ่ งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อบริ ษทั ใหม่ เป็ น บริ ษทั ชัยวัฒนา
ทริ ม จํากัด) โดยประกอบธุ รกิจผลิตเบาะรถยนต์ เพื่อจําหน่ายในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการรับจ้างตัดเย็บเบาะ โดยมี
ทุนจดทะเบียนและชําระแล้ว 50,000,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุ ้นสามัญ 500,000 หุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 100 บาท โดย บริ ษทั
ถื อ หุ ้ น ในสั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 47.50 % โดยมี ก รรมการ 4 ท่ าน คื อ 1. นายวีร ะพล ไชยธี รั ต ต์ 2.นางเสาวณี ไชยธี รั ต ต์ 3.MR.
HASEGAWA MASAYUKI 4. MR. YAMADA TAKEHIKO โดยมี กรรมการ 2 คน ซึ่ งประกอบด้วยตัวแทนกรรมการจาก
บมจ.ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํานวน 1 คน และ กรรมการจาก Toyo Bussan Co.,Ltd. จํานวน 1 คน ลงลายมือชื่อร่ วมกัน และ
ประทับตราสําคัญของบริ ษทั เป็ นผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
รับรองความถูกต้อง : _________________________

122

แบบ 56-1

บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ ๊ป จํากัด (มหาชน)

ต่อมา เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2556 บริ ษทั ฯ ซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ชัยวัฒนา ทริ ม จํากัด เพิ่มอีกจํานวน 24,999 หุ ้น
(หรื อคิดเป็ นร้อยละ 4.9998) มี ผลทําให้บริ ษทั มี สัดส่ วนการถื อหุ ้นเพิ่มขึ้ นจากร้อยละ 47.5 เป็ นร้ อยละ 52.5 และเป็ นผลให้
บริ ษทั ชัยวัฒนา ทริ ม จํากัด เปลี่ยนสถานะจากกิจการร่ วมเป็ นบริ ษทั ย่อย โดยบริ ษทั รั บรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากการลงทุนใน
กิจการร่ วมค้าก่อนการเปลี่ยนสถานะเป็ นบริ ษทั ย่อย ในงบการเงินรวมสําหรับปี 2556 เป็ นจํานวน 7.08 ล้านบาท
ข้อมูลทางการเงินของบริ ษทั มีดงั นี้
หน่ วย:พันบาท
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
งบแสดงฐานะการเงินแบบย่อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
ส่ วนของเจ้าของถือโดยบริ ษทั
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

73
18,249
8,478
(763)
13,669
12,368

73
26,851
(699)
13,768
12,457

งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ แบบย่อ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
ค่าใช้จ่ายรวม
ขาดทุนสุ ทธิสาํ หรับปี

(187)
(187)

(79)
(79)

ส่ วนของขาดทุนที่เป็ นของ
ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

(184)
(3)

(41)
(38)

งบกระแสเงินสดแบบย่ อ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
เงินสดสุ ทธิ ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดสุ ทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
เงินสดสุ ทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
กระแสเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุ ทธิ

(47)
-

(47)

ตามที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 ของบริ ษทั ชัยวัฒนา ทริ ม จํากัด ("บริ ษทั
ย่อย") ได้มีมติพิเศษให้เลิกการดําเนิ นงานของบริ ษทั ย่อย ทั้งนี้ บริ ษทั ย่อยได้จดทะเบียนเลิกกิจการกับกระทรวจพาณิ ชย์เมื่อ
วันที่ 1 ธันวาคม 2557 และอยูร่ ะหว่างการชําระบัญชี

รับรองความถูกต้อง : _________________________
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บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ ๊ป จํากัด (มหาชน)

บริษัท เอ็นเอชเค สปริง (กัมพูชา) จํากัด
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 บริ ษทั และบริ ษทั เอ็นเอชเค สปริ ง (กัมพูชา) จํากัด ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริ ษทั เอ็นเอชเค
สปริ ง (กัมพูชา) จํากัด เพื่อผลิตและจําหน่าย Sewing Cover สําหรับชิ้นส่ วนรถยนต์ที่เมืองปอยเปต ประเทศกัมพูชาตามสัญญา
ร่ วมทุนระหว่างบริ ษทั กับบริ ษทั เอ็นเอชเค สปริ ง (กัมพูชา) จํากัด โดยมีทุนจดทะเบียน 3,658,000 ดอลลาร์สหรัฐ แบ่งเป็ นหุน้
สามัญหุน้ ละ 365,800 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 ดอลลาร์สหรัฐ และเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 บริ ษทั ได้จ่ายชําระเงินลงทุนใน
บริ ษทั ที่จดั ตั้งใหม่ดงั กล่าวเป็ นจํานวน 914,500 ดอลลาร์สหรัฐ (จํานวน 91,450 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 ดอลลาร์ สหรัฐ) คิดเป็ น
สัดส่ วนการลงทุนเท่ากับร้อยละ 25
ทั้งนี้ บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) ได้มีการแต่งตั้งกรรมการของบริ ษทั จํานวน 1 ท่านเข้าดํารง
ตําแหน่งเป็ นกรรมการในบริ ษทั ร่ วมดังกล่าวด้วย
ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของ บริ ษทั เอ็นเอชเค สปริ ง (กัมพูชา) จํากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2560
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
สิ นทรัพย์อื่น (ไม่รวมเงินสด)
หนี้สินรวม
สิ นทรัพย์สุทธิของบริ ษทั ร่ วม
รายได้
ค่าใช้จ่าย
ขาดทุนสุ ทธิสาํ หรับปี

หน่ วย: ล้านบาท
พ.ศ. 2559

16.86
286.31
(256.98)
46.19

29.93
283.24
(229.42)
83.75

116.56
(147.86)
(31.30)

30.63
(72.81)
(42.18)

ลูกหนีก้ ารค้ า
ลูกหนี้ การค้าของบริ ษทั ณ สิ้ นปี 2559 และ 2560 มีมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็ นไปตามยอดขายที่เพิ่มขึ้น และการเก็บเงินไป
ตามเงื่อนไขการค้าที่ ตกลงกันโดยมีระยะเวลาในการเก็บเงินเฉลี่ย 60 วัน ซึ่ งโดยทัว่ ไปการให้สินเชื่ อทางการค้าแก่ลูกค้าจะ
ขึ้นกับประเภทของลูกค้าและผลิตภัณฑ์ที่จาํ หน่ าย โดยธุ รกิจผลิตเบาะและชิ้นส่ วนหนังสําหรั บรถยนต์ บริ ษทั จะให้สินเชื่ อ
ทางการค้าประมาณ 60-90 วัน ส่ วนสิ นค้าประเภทอื่นอยูท่ ี่ 30-60 วัน และจากการพิจารณาตารางแสดงข้อมูลลูกค้าของบริ ษทั
พบว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 นั้นประมาณร้อยละ 87.14 ของลูกหนี้การค้า เป็ นลูกหนี้ที่ยงั ไม่ถึงกําหนดชําระเงิน

รับรองความถูกต้อง : _________________________
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บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ ๊ป จํากัด (มหาชน)

ตารางแสดงลูกหนี้การค้าของบริ ษทั และบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
สภาพบัญชีลูกหนี้
จํานวนเงิน (ล้ านบาท)
สั ดส่ วน (%)
ณ 31 ธันวาคม 2559
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
204.78
81.97
เกินกําหนดชําระไม่เกิน 3 เดือน
35.32
14.14
เกินกําหนดชําระ 3 - 6 เดือน
0.01
0
เกินกําหนดชําระ 6 – 12 เดือน
0.77
0.31
เกินกําหนดชําระมากกว่า 12 เดือน
8.92
3.58
รวม
249.81
100.00
หักค่ าเผือ่ หนีส้ งสั ยจะสู ญ
9.86
ลูกหนีส้ ุ ทธิ
239.95

จํานวนเงิน (ล้ านบาท)
ณ 31 ธันวาคม 2560
240.89
30.39
1.47
0.17
3.52
276.44
3.51
272.93

สั ดส่ วน (%)
87.14
10.99
0.53
0.06
1.28
100.00

สําหรับนโยบายในการตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญบริ ษทั มีการตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญเท่ากับจํานวนหนี้ ที่ประมาณ
ว่าจะเรี ยกเก็บไม่ได้จากลูกหนี้ ท้ งั หมด โดยการพิจารณาฐานะการเงินปั จจุบนั ของลูกหนี้ ซึ่ งจะร่ วมกันประเมินระหว่างฝ่ าย
การตลาด และฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ทั้งนี้ สําหรับลูกหนี้ ที่คา้ งชําระเกิน 12 เดือน ณ วันสิ้ นงวดของปี 2560 มียอดรวม 3.51
โดยบริ ษทั ได้มีการตั้งสํารองค่าเผือ่ หนี้สูญในส่ วนของลูกหนี้การค้าบริ ษทั อื่นที่คา้ งชําระเกิน 12 เดือน ทั้งจํานวน
ตารางแสดงรายละเอียดลูกหนี้บริ ษทั อื่นที่ต้ งั สํารองค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ ( ณ 31 ธันวาคม 2560)
รายการ

ปี ที่เกิด
รายการ

ยอดค้างชําระ
(ล้านบาท)

สถานะลูกหนี้

1. คุณไอริ ณรยา นิยม

2559

2.19

บริ ษทั อยูร่ ะหว่างการติดตามทวงถาม

2. VO - TOYS

2559

0.58

บริ ษทั อยูร่ ะหว่างการติดตามทวงถาม

3. DK Leather (Malaysia)

2551

0.74

บริ ษทั อยูร่ ะหว่างการติดตามทวงถาม

ตารางแสดงลูกหนี้ระหว่างบริ ษทั กับบริ ษทั ย่อย
สภาพบัญชีลูกหนี้
ลูกหนี้การค้า
หักค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนีส้ ุ ทธิ

จํานวนเงิน (ล้ านบาท)
ณ 31 ธันวาคม 2559
1.03
1.03

รับรองความถูกต้อง : _________________________

จํานวนเงิน (ล้ านบาท)
ณ 31 ธันวาคม 2560
-
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บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ ๊ป จํากัด (มหาชน)

สิ นค้ าคงเหลือสุ ทธิ
สิ นค้าคงเหลือสุ ทธิ ของบริ ษทั ถือเป็ นสิ นทรัพย์หลักที่มีสัดส่ วนมากเป็ นอันดับ 2 เมื่อเทียบกับสิ นทรัพย์รายการอื่น
ของบริ ษทั เนื่ องมาจากผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั มี 4 ประเภท และสิ นค้าทุกชนิ ดจําเป็ นต้องใช้หนังฟอกเป็ นวัตถุดิบเริ่ มต้นในการ
ผลิต ประกอบกับการสั่งซื้ อหนังดิบในแต่ละครั้งจําเป็ นที่จะต้องใช้ระยะเวลานาน 60-90 วัน ทําให้ปริ มาณสิ นค้าที่บริ ษทั ต้อง
สํารองไว้มีปริ มาณค่อนข้างสู ง โดยเฉพาะในช่วงปลายปี และต้นปี รวมถึงความผันผวนของราคาวัตถุดิบในช่วงดังกล่าวด้วย
และในการสํารองวัตถุดิบไว้ วัตถุดิบดังกล่าวจะถูกนํามาผ่านขั้นตอนทางเคมีเพื่อที่จะสามารถเก็บได้นานทําให้บริ ษทั มีสินค้า
ระหว่างผลิตอยูใ่ นปริ มาณที่สูง ซึ่ งในช่วงสิ้ นปี 2559 บริ ษทั มีสินค้าคงเหลือมูลค่าสุ ทธิ 507.64 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ
19.08 ของมูลค่าสิ นทรัพย์รวม บริ ษทั มีระยะเวลาจําหน่ ายสิ นค้าเท่ากับ 24 วัน และมีอตั ราการหมุนของสิ นค้าคงเหลือในปี
2559 เท่ากับ 4.77 เท่า สําหรับปี 2560 บริ ษทั มีสินค้าคงเหลือมูลค่าสุ ทธิ 526.65 ล้านบาทหรื อคิดเป็ นร้อยละ 14.82 ของมูลค่า
สิ น ทรั พ ย์รวม บริ ษ ัท มี ระยะเวลาจําหน่ ายสิ น ค้าเท่ ากับ 22 วัน และมี อ ตั ราการหมุ น ของสิ น ค้าคงเหลื อ เท่ ากับ 16.23 เท่ า
เนื่องจากปี 2560 ยอดขายหนังเบาะรถยนต์เพิ่มขึ้น
ตารางแสดงรายละเอียดส่ วนประกอบของสิ นค้าคงเหลือ
รายการ
2558
99.34
สิ นค้าสําเร็ จรู ป
สิ นค้าระหว่างผลิต
284.62
วัตถุดิบและวัสดุ
97.02
สิ นค้าระหว่างทาง
56.93
รวม
537.91
หัก ค่าเผือ่ การลดลงของมูลค่าสิ นค้า
44.87
ยอดสุ ทธิ
493.04

หน่วย: ล้านบาท
2559
2560
117.17
78.96
347.40
308.79
125.22
93.88
26.00
28.48
548.33
577.58
(40.69)
(50.92)
507.64
526.66

จากตารางข้างต้นจะเห็นได้ว่า ในส่ วนประกอบของสิ นค้าคงเหลือกว่าร้อยละ 50 เป็ นสิ นค้าระหว่างผลิต ซึ่ งเป็ น
หนังสัตว์ที่ผา่ นขั้นตอนทางเคมีไปแล้วบางส่ วนเพื่อให้การเก็บรักษาหนังสัตว์ทาํ ได้สะดวกและเก็บได้เป็ นระยะเวลานาน โดย
ที่หนังสัตว์ยงั คงคุณภาพและสามารถใช้งานได้เช่นเดิม สําหรับการตั้งสํารองค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสิ นค้าเกิดจากที่สินค้า
ดังกล่าวไม่เคลื่อนไหวนานเกินกว่า 1 ปี ซึ่ งประกอบด้วย สิ นค้าสําเร็ จรู ปและสิ นค้าระหว่างผลิต
สภาพคล่อง
กระแสเงินสดจากการดําเนิ นงานของบริ ษทั ในปี 2558, 2559 และปี 2560 ได้มาจาก (ใช้ไปใน) มีจาํ นวน -14.89,
-10.68 และ 176.09 ล้านบาท ตามลําดับ โดยแหล่งใช้ไปที่สาํ คัญของกระแสเงินสดในปี 2560 ได้แก่ สิ นค้าคงเหลือ และลูกหนี้
การค้าที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่แหล่งที่ได้มาของกระแสเงินสดที่สําคัญในปี 2560 ได้แก่ การเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้ การค้าที่ยงั ไม่ครบ
กําหนดชําระ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนของบริ ษทั ในปี 2558 กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนใช้ไปเพื่อซื้ อเครื่ องจักรที่
ทันสมัยและมีเทคโนโลยี่ที่ดีจาํ นวน 48.37 ล้านบาท และปี 2559 กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนใช้ไปเพื่อซื้ อที่ดินและ
เครื่ องจักรเพื่อใช้ในโรงงานไฟฟ้ าจํานวน 536.47 ล้านบาท และสําหรับปี 2560 กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนส่ วนใหญ่เป็ น
การลงทุนซื้ อเครื่ องจักรและก่อสร้างโรงไฟฟ้ าจํานวน 747.97 ล้านบาท โดยเป็ นงานระหว่างก่อสร้างของโครงการไฟฟ้ าชี ว
มวลจํานวน 724.50 ล้านบาทและโครงการไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์จาํ นวน 23.47 ล้านบาท
รับรองความถูกต้อง : _________________________
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กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินของบริ ษทั ปี 2558 กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินของบริ ษทั ได้รับจาก
การออกหุ ้นกูจ้ าํ นวน 119.56 ล้านบาท สําหรับปี 2559 กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินของบริ ษทั ได้รับจากการออกหุ ้นกู้
จํานวน 700 ล้านบาท สําหรับปี 2560 กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินได้จากการกูย้ ืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นจํานวน
579.07 ล้านบาทและการออกสามัญเพิ่ม 140 ล้านบาท
สําหรับอัตราส่ วนสภาพคล่องของกลุ่มบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2560 มีค่าเท่ากับ 1.59 และ 0.77 เท่า
ตามลําดับโดยสาเหตุที่สภาพคล่องของบริ ษทั ลดลง เนื่ องจากหนี้ สินหมุนเวียนของบริ ษทั ที่เพิ่มขึ้นจากหุ ้นกูท้ ี่จะถึงกําหนด
ชําระภายในปี 2561 จํานวน 700 ล้านบาท
นอกจากนี้ ปี 2559 และ 2560 ระยะเวลาการเก็บหนี้ มีค่าเท่ากับ 52 และ 60 วันตามลําดับ และบริ ษทั ใช้เวลาในการ
จ่ายชําระหนี้ ให้กบั เจ้าหนี้ สําหรับปี 2559 และ 2560 มีค่าเท่ากับ 91 วันและ 100 วัน และมีระยะเวลาขายสิ นค้าเฉลี่ย 24 และ
22 วันในปี 2559 และ 2560 ตามลําดับ
แหล่งที่มาของเงินทุน
หนีส้ ิ น
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีหนี้ สินรวม ปี 2559 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีหนี้ สินรวม 1,459.92 ล้านบาทโดยหนี้ สินรวม
ดังกล่าวประกอบด้วย หนี้ สินหมุนเวียน จํานวน 660.31 ล้านบาท และหนี้ สินระยะยาว จํานวน 799.61 ล้านบาท ซึ่ งหนี้ สินรวม
ที่เพิ่มขึ้น เกิดจากการออกหุ น้ กู้ สําหรับปี 2560 บริ ษทั มีหนี้ สินรวม 2,185.15 ล้านบาท ซึ่ งเกิดจากการกูย้ มื จากสถาบันการเงิน
เพื่อก่อสร้างโรงไฟฟ้ าและหมุนเวียนในกิจการ
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น ณ สิ้ น ปี 2558 ปี 2559 และ 2560 มี มูลค่าประมาณ 903.30, 1,200.33 และ 1,367.38 ล้านบาท
ตามลําดับ โดยบริ ษทั มีทุนจดทะเบียน และเรี ยกชําระแล้ว 427.04 ล้านบาท ในปี 2558 และเพิ่มเป็ น 561.85 ล้านบาทในปี 2559
และเพิ่มเป็ น 619.05 ล้านบาทในปี 2560 เนื่องจาก มีผใู้ ช้สิทธิมาใช้สิทธิในการแปลงเป็ นหุน้ สามัญจํานวน2,616,570 หุน้ ใน
ราคา 1 บาทต่อหุ ้นเมื่อวันนที่ 4 มกราคม 2559 ต่อมาเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 มีผมู้ าแสดงความจํานงใช้สิทธิ ตามใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญ (CWT-W2) จํานวน 48,029,814 หุ ้นในราคา 1 บาทต่อหุ ้น และเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม มีผมู ้ าแสดง
ความจํานงใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ซ้ื อหุ น้ สามัญ (CWT-W3) จํานวน 78,928,023 หุ น้ ในราคา 1 บาทต่อหุ น้ นอกจากนี้
ในเดือนตุลาคม 2559 บริ ษทั ได้รับชําระเงินจองซื้ อหุ น้ เพิ่มทุนจากการออกและเสนอขายแก่นกั ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงจํานวน
22,200,000หุ น้ ราคาหุ ้นละ 4 บาท รวมเป็ นจํานวนเนิ งน 88,800,000 บาท ซึ่ งคิดเป็ นร้อยละ 10.98 ซึ่ งน้อยกว่าร้อยละ 25 ของ
จํานวนหุ ้นที่ เสนอขายทั้งหมด ดังนั้นบริ ษทั จึ งไม่สามารถจดทะเบี ยนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแล้วต่อนายทะเบี ยนได้ภายใน
ปี 2559
เมื่อวันที่ 4 และ 5 มกราคม พ.ศ. 2560 บริ ษทั ได้รับชําระเงินเพิ่มเติมสําหรับการจองซื้ อหุ น้ เพิ่มทุนจากการออกและ
เสนอขายแก่นักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงจํานวน 35,000,000 หุ ้น ราคาหุ ้นละ 4 บาท รวามเป็ นจํานวนเงิน 140,000,000 บาท
ดังนั้น มู ลค่ าการชําระสําหรั บ การจองซื้ อ หุ ้ น เพิ่ ม ทุ น สําหรั บ งวดสิ้ น สุ ดวัน ที่ 30 กัน ยายน พ.ศ. 2560 เป็ นจํานวนเงิ น รวม
228,800,000 บาท (จํา นวน 57,200,000 หุ ้ น ราคาหุ ้ น ละ 4 บาท) ในการนี้ บริ ษ ัท มี มู ล ค่ า ส่ ว นเกิ น มู ล ค่ า หุ ้ น เป็ นจํา นวน
171,600,000 บาท เมื่ อ วัน ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2560 บริ ษัท ได้จ ดทะเบี ย นเพิ่ ม ทุ น ชํา ระแล้ว จาก 561,847,963 บาทเป็ น
619,047,963 บาทกับกระทรวงพาณิ ชย์
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ส่ งผลให้บริ ษทั มีอตั ราส่ วนหนี้สินต่อทุนที่ 1.22 และ 1.60 เท่าในปี 2559 และ 2560 ตามลําดับ ซึ่ งอัตราส่ วนหนี้ สิน
ต่อทุนของบริ ษทั ที่เพิ่มขึ้นนั้นเป็ นผลมาจากสัดส่ วนหนี้ สินรวมที่เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้นมากกว่าส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นที่เพิ่มขึ้น โดยในปี
2560 หนี้ สินรวมของบริ ษทั เพิ่มขึ้นร้อยละ 49.68 จากปี 2559 ในขณะที่ส่วนของผูถ้ ือหุ ้นในปี 2560 เพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 13.92
โดยหนี้ สินรวมของบริ ษทั ที่เพิ่มขึ้น เนื่ องจากปี 2559 บริ ษทั มีการออกและจําหน่ ายหุ ้นกูร้ วม 700 ล้านบาท ชนิ ดระบุชื่อผูถ้ ือ
ประเภทไม่ดอ้ ยสิ ทธิและไม่มีหลักประกัน โดยมีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5 ต่อปี ซึ่ งจะครบกําหนดไถ่ถอนเงินต้นจํานวน 200
ล้านบาท ในวัน ที่ 30 สิ งหาคม 2561 จํานวน 200 ล้านบาท ในวัน ที่ 20 ตุ ล าคม 2561 และจํานวน 300 ล้านบาท ในวัน ที่ 4
พฤศจิกายน 2561 นอกจากนี้ บริ ษทั กรี น เพาเวอร์ 2 จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยในธุ รกิจกลุ่มพลังงาน ได้ทาํ สัญญากูย้ ืมเงินกับ
สถาบันการเงินในประเทศแห่ งหนึ่ งเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 โดยได้รับวงเงินกูร้ ะยะยาวจํานวน 500 ล้านบาทและ 57.15
ล้านบาท และได้เบิกเงินกูย้ ืมมาแล้วจํานวน 414 ล้านบาท มีกาํ หนดชําระคืนทุกสามเดือนรวม 31 งวด และ 79 งวดตามลําดับ
ในขณะที่ส่วนของผูถ้ ือหุ ้นเพิ่มขึ้นดังที่กล่าวด้านบน ทั้งนี้ อัตราส่ วนหนี้ สินต่อทุนที่เพิ่มขึ้นในปี 2560 ของบริ ษทั พบว่ายังมี
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน ซึ่ งในปั จจุบนั อัตราส่ วนหนี้ สินต่อทุนดังกล่าวยังเป็ นไปตามเกณฑ์ของสถาบันการเงินที่
บริ ษทั มี วงเงินสิ นเชื่ อ และบริ ษทั ยังสามารถปฏิ บตั ิตามเงื่อนไขการกูย้ ืมที่ สําคัญได้ในปั จจุบนั และไม่มีผลกระทบใดๆต่อ
เงื่อนไขของหุ ้นกูข้ องบริ ษทั อีกทั้งความสามารถในการชําระดอกเบี้ย 1.17 เท่า และ 4.94 เท่า ในปี 2559 และ 2560 ตามลําดับ
ซึ่ งความสามารถในการชําระดอกเบี้ยในปี 60 ดีกว่าปี 59 เนื่ องจากบริ ษทั มีรายได้จากการขายที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งมีเครื่ องมือทาง
การเงินที่ทาํ ให้ตน้ ทุนทางการเงินที่ต่าํ กว่า ทําให้ความสามารถในการชําระดอกเบี้ยดีข้ ึน เนื่องจากภายใต้รายละเอียดของหุ ้น

กูท้ ี่ออมาแล้วนั้น บริ ษทั ยังสามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการดํารงสัดส่ วนหนี้สินทางการเงินสุ ทธิต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ใน
อัตราส่ วนไม่เกิน 3:1
ภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และปี 2559 กลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าสิ นทรัพย์และสัญญาซื้ อสิ นทรัพย์
และบริ การ โดยหลักเป็ นสัญญาเช่าโรงงานและเครื่ องจักร โดยมีภาระผูกพันภายใน 1 ปี จํานวน 3.08 ล้านบาท และภาระ
ผูกพันภายใน 1-3 ปี จํานวน 3.06 ล้านบาท โดยเป็ นสัญญาเช่าอาคารโรงงานระหว่างบริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด
(มหาชน) กับ บริ ษทั พลาทรัพย์ จํากัด เพื่อเก็บวัตถุดิบหนัง และบริ ษทั มีภาระผูกพันจากสัญญาก่อสร้างอาคาร จํานวน 321.99
ล้านบาทในปี 2560 โดยแบ่งป็ นสัญญาซื้ อเครื องจักรพร้อมติดตั้งและงานก่อสร้างอาคาร ระหว่าง บริ ษทั กรี น เพาเวอร์ 2 จํากัด
กับ บริ ษทั แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ ชนั่ จํากัด มูลค่าในสัญญาจํานวน 620.09ล้านบาท และสัญญาก่อสร้างอาคารพร้อม
ติดตั้งแผงโซล่าร์ ระหว่าง บริ ษทั บลูโซลาร์ฟาร์ม 3 จํากัด กับบริ ษทั บลูโซล่า เอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด มูลค่าในสัญญาจํานวน
106.18 ล้านบาท
สั ญญาทีส่ ํ าคัญ
เนื่องจากบริ ษทั มีการดําเนินการทําสัญญาที่สาํ คัญของบริ ษทั ซึ่ งอาจมีผลต่อการดําเนินงานหรื อฐานะการเงินของ
บริ ษทั ในอนาคต ดังนี้
- เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 บริ ษทั ได้ทาํ บันทึกข้อตกลงความร่ วมมือโครงการแปลงขยะเป็ นพลังงาน
ไฟฟ้ า ร่ วมกับบริ ษทั เอกชน 2 แห่ง เพื่อศึกษาความเป็ นไปได้ในการลงทุนพัฒนาโครงการรับกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน และการ
ใช้ประโยชน์จากขยะในหลุมฝังกลบกับท้องถิ่นผูเ้ ป็ นเจ้าของขยะและแปลงขยะเป็ นพลังงานไฟฟ้ า
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- ต่อมาเมื่อวันที่ 24 สิ งหาคม พ.ศ. 2558 บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาข้อตกลงทางธุ รกิจกับบริ ษทั เอกชนดังกล่าวเพิม่ เติม ซึ่ ง
มี ผลให้บริ ษ ทั มี ภาระผูกพันที่ จะต้องจ่ ายเงิ นประกันเพื่อเข้าร่ วมโครงการนี้ เป็ นจํานวนทั้งสิ้ น 28 ล้านบาท ซึ่ ง ณ วันที่ 31
ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 บริ ษทั ได้มีการจ่ายเงินประกันบางส่ วนเป็ นจํานวน 3.5 ล้านบาทแล้ว แต่ท้ งั นี้ เนื่ องจาก
โครงการอยูร่ ะหว่างการรอกฎกระทรวง เนื่องจากเดิมโครงการดําเนินการภายใต้ พรบ. การให้เอกชนร่ วมลงทุนในกิจการของ
รัฐ และต่อมา นโยบายของภาครั ฐเปลี่ยน ให้ดาํ เนิ นการโครงการภายใต้ พ.ร.บ.รักษาความสะอาด และความเป็ นระเบี ยบ
เรี ยบร้อยของบ้านเมือง ฉบับที 2 พ.ศ.2560 ทําให้กระบวนการในการได้มาซึ งสัญญากําจัดขยะ ต้อง เริ่ มใหม่ให้เป็ นไปตาม
พ.ร.บ. ที่มีผลบังคับใช้เมื่อต้นปี 2560 โดยบริ ษทั อยูร่ ะหว่างการรอขั้นตอนและกระบวนการทั้งหมดว่า จะเริ่ มขั้นตอนใด ซึ ง
จําเป็ นต้องรอกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 ซึ ง
จะดําเนินการแก้ไขตามพระราชบัญญัติขา้ งต้นนี้ ประกาศออกมาให้แน่ชดั ก่อน โดยคาดว่ากฎกระทรวง ดังกล่าวจะประกาศให้
ทราบ ภายในปี 2560 ดังนั้นบริ ษทั จึงยังไม่มีการชําระเงินใดๆ ออกไปอีกจนกว่าจะมีความชัดเจนของกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
ต่อมาในเดือนกันยายน พ.ศ. 2560 โครงการดังกล่าวยังอยูร่ ะหว่างการรอความคืบหน้าทั้งยังไม่มีคาํ ตอบใดที่ชดั เจนในรอบปี
2560 บริ ษทั ได้ตดั จําหน่ ายเงินประกันเพื่อพลังงานโดยรวมจํานวน 3.5 ล้านบาท เป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนสําหรั บปี
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560.
- เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2559 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั อนุ มตั ิให้บริ ษทั ออกหนังสื อคํ้าประกันสัญญา
ก่อสร้ างแผงโซลาร์ ของบริ ษทั ย่อยทางอ้อม ได้แก่ บริ ษทั บลูโซลาร์ ฟาร์ ม 3 จํากัด เพื่อคํ้าประกันแก่บ ริ ษทั เอกชน 2 แห่ ง
จํานวน 68.9 ล้านบาท และ จํานวน 3.17 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
- บริ ษ ทั ย่อยทางอ้อม ได้แก่ บริ ษทั กรี น เพาเวอร์ 2 จํากัด (เดิ ม ชื่ อบริ ษทั โคกเจริ ญ กรี น เอ็นเนอร์ ยี่ จํากัด) มี
สัญญาซื้ อขายไฟฟ้ าจากเชื้อเพลิงชีวมวลให้กบั การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค (“กฟภ.”) ลงวันที่ 19 สิ งหาคม พ.ศ. 2558 ในอัตราการ
รับซื้ อไฟฟ้ าแบบ Feed-in Tariff (FiT) จํานวน 1 สัญญา โดยมี ระยะเวลา 15 ปี 4 เดื อน นับจากวันเริ่ มต้นซื้ อขายไฟฟ้ า คือ
วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ณ ปั จจุบนั บริ ษทั ย่อยดังกล่าวยังไม่ได้ดาํ เนิ นการผลิตและจําหน่ายไฟฟ้ าให้แก่ กฟภ. ณ วันที่ 15
กันยายน พ.ศ. 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ หารการรับซื้ อไฟฟ้ าครั้งที่ 6/2560 ของการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค มีมติเห็นชอบให้
เลื่อนวัน SCOD ออกไปอีกเป็ นระยะเวลา 6 เดือนนับแต่วนั ที่ครบกําหนดในสัญญา โดยมีกาํ หนดวัน SCOD ใหม่เป็ นวันที่ 16
เมษายน พ.ศ. 2561
- บริ ษทั ย่อยทางอ้อม ได้แก่ บริ ษทั บลูโซลาร์ ฟาร์ ม 3 จํากัด ได้รับแต่งตั้งเป็ นผูส้ นับสนุ นโครงการจากสหกรณ์
การเกษตรเพื่ อ การตลาดลู ก ค้า ธ.ก.ส. สมุ ท รสาคร จํากัด เข้าทําสั ญ ญาซื้ อ ขายไฟฟ้ าโครงการผลิ ต ไฟฟ้ าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินกับการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค ในปริ มาณรับซื้ อพลังไฟฟ้ าสู งสุ ด 5.0 เมกะวัตต์ มีระยะเวลา 25 ปี
นับจากกําหนดวันจ่ายไฟฟ้ าเข้าระบบเชิ งพาณิ ชย์ (SCOD) คือวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ในไตรมาสที่ 1/2560 บริ ษทั มี
รายได้จากการจําหน่ายไฟฟ้ าเชิงพาณิ ชย์แล้ว
ปัจจัยและอิทธิพลทีอ่ าจมีผลต่ อการดําเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต
ผลกระทบจากภาวะอุตสาหกรรมรถยนต์
เนื่ องจากในปั จจุ บนั รายได้ของบริ ษทั มากกว่าร้อยละ 50 มาจากธุ รกิจเบาะหนังสําหรับรถยนต์ ดังนั้น รายได้ใน
อนาคตของบริ ษ ทั จึ งมี อ ตั ราการเติ บโตที่ สัม พัน ธ์กับการเติ บ โตของธุ รกิ จอุ ตสาหกรรมยานยนต์ ทําให้ในอนาคตผลการ
ดําเนินงานในอนาคตของบริ ษทั อาจได้รับผลกระทบและมีอตั ราการเติบโตของรายได้ลดลงหากธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์มี
อัตราการเติบโตที่ลดลง
รับรองความถูกต้อง : _________________________
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ทั้งนี้ บริ ษทั ได้ตระหนักถึงปั จจัยข้างต้น จึงได้พยายามดําเนิ นนโยบายการทําธุ รกิจให้มีความหลากหลายด้วยการ
ดําเนิ นธุ รกิจด้วยผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายในกลุ่มผลิตภัณฑ์หนัง ซึ่ งได้แก่ หนังสัตว์ฟอก เฟอร์ นิเจอร์ และของเล่นสัตว์เลี้ยง
และขยายการลงทุนเพิ่มในธุรกิจกลุ่มพลังงานได้แก่ ส่ งออกชิ้นไม้สับ ผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้ าจากพลังงานทดแทน เพื่อ
เป็ นการลดความเสี่ ยงด้านรายได้ของบริ ษทั นอกจากนี้ บริ ษทั ยังวางแผนที่จะเพิ่มสิ นค้าในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ให้มีรูปแบบ
หลากหลายเพิ่มขึ้นเพื่อให้สามารถรองรับความต้องการของลูกค้าในแต่ละผลิตภัณฑ์ท้ งั 4 ประเภทของบริ ษทั
ผลกระทบจากผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทย่อย
จากการที่ บริ ษทั ได้มีการให้ความช่วยเหลือแก่บริ ษทั ย่อยทั้งในส่ วนของธุ รกรรมทางการค้าและการสนับสนุ น
ทางด้านการเงิน ซึ่ งสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
1. การให้ความช่วยเหลือทางด้านการค้าโดยการว่าจ้างให้บริ ษทั ย่อยฟอกหนังสัตว์ให้กบั บริ ษทั และเปลี่ยนเป็ น
การเช่าโรงงาน
2. การให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงิน แบ่งออกเป็ น
2.1 การคํ้าประกันเงินกูใ้ ห้กบั บริ ษทั ย่อยวงเงินรวม 757.15 ล้านบาท
2.2 การลงทุนในบริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น จํากัด เพื่อประกอบธุรกิจลงทุนในกลุ่มพลังงานทดแทน
ตารางสรุ ปธุรกรรมทางการค้าและมูลค่าของการให้ความช่วยเหลือแก่บริ ษทั ย่อย
ประเภทของรายการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
ค่าเช่าอาคาร
1.07
0.60
ดอกเบี้ยรับ
2.90
45.38
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
1.03
เงินมัดจํา
4.48
0.10
เจ้าหนี้การค้า
ภาระหนี้ที่บริ ษทั ย่อยมีกบั สถาบันการเงิน
27.12
455.97
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
575.62
505.62
เงินให้กยู้ มื และดอกเบี้ยค้างรับ
290.90
624.64

ผลกระทบจากการเข้ าลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทนตั้งแต่ ปี 2559-2560 ทีผ่ ่านมา และผลกระทบต่ อการดําเนินงานในอนาคต
เนื่องจากบริ ษทั มีการเข้าลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทนหลายโครงการ ซึ่ งบางโครงการอาจมีความเสี่ ยงเรื่ องการ
เข้าทํารายการที่ยงั ไม่ได้รับอนุมตั ิในการทําสัญญาต่างๆ อาทิ โครงการแปลงขยะเป็ นพลังงานไฟฟ้ าที่บริ ษทั ได้รับอนุมตั ิให้เข้า
ทํารายการลงทุนจากผูถ้ ือหุ น้ เรี ยบร้อยแล้ว แต่โครงการยังไม่ได้รับอนุมตั ิในการทําสัญญารับจ้างบริ หารจัดการขยะชุมชน และ
ขยะบ่อฝังกลบกับเทศบาล ซึ่ งเป็ นวัตถุดิบสําคัญในการดําเนินการโรงไฟฟ้ าจากเชื้อเพลิง RDF (RDF Power Plant) ความเสี่ ยง
จากการก่อสร้างโรงผลิตเชื้อเพลิงพลังงานขยะ (RDF Plant) และโรงไฟฟ้ าจากเชื้อเพลิงพลังงานขยะ RDF (RDF Power Plant)
รับรองความถูกต้อง : _________________________
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ทั้งในเรื่ องของการจัดหาที่ดิน การทําสัญญาการก่อสร้างและจัดหาเครื่ องจักร และอุปกรณ์ (EPC) ความเสี่ ยงจากการที่บริ ษทั ยัง
ไม่ได้ลงนามสัญญาก่อสร้างการดําเนิ นการและการดูแลรักษา (O&M Contract) ซึ่ งบริ ษทั ยังไม่สามารถดําเนิ นการได้เนื่ องจาก
ต้องรอสัญญาจากทางราชการอย่างเป็ นทางการ
รวมทั้งโครงการโรงไฟฟ้ าชีวมวล อาจเกิดความเสี่ ยงจากความเพียงพอของปริ มาณเชื้ อเพลิงและความผันผวน
ของราคาเชื้ อเพลิ ง ความเสี่ ยงจากการทําสัญ ญาซื้ อขายเชื้ อเพลิงกับ KLG ความเสี่ ยงจากการดําเนิ นการและการดูแลรั กษา
(Operation & Maintenance) , ความเสี่ ยงจากความล่าช้าของโครงการโรงไฟฟ้ า , ความเสี่ ยงจากการไม่สามารถเริ่ มต้นซื้ อขาย
ไฟฟ้ าได้ตามที่ระบุในสัญญาซื้ อขายไฟฟ้ า , ความเสี่ ยงจากการจัดกาแหล่งเงินทุน ความเสี่ ยง
จากความผันผวนของค่าพลังงานความร้อนจากการเชื้อเพลิงชีวมวล ทําให้กระทบต่อปริ มาณการผลิตกระแสไฟฟ้ า ความเสี่ ยง
จากการไม่ ได้รับ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ส่ งเสริ ม การลงทุ น จากคณะกรรมการส่ งเสริ ม การลงทุ น (BOI) และ ความเสี่ ยงจากการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าโครงการ
โครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานทดแทนต่างๆที่บริ ษทั จะเข้าลงทุน บริ ษทั อาจมีความเสี่ ยงจากการลงทุนที่ไม่ใช่ธุรกิจ
หลักของบริ ษทั ได้ ความเสี่ ยงจากภาพรวมงบการเงินรวมของบริ ษทั จะมีภาระหนี้ สินและดอกเบี้ ยจ่ายเพิ่มสู งขึ้นจากการเข้า
ลงทุนในโครงการต่างๆ ได้ อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ยังคงกําหนดแนวทางดําเนิ นธุ รกิ จที่ ให้ความสําคัญกับธุ รกิ จหลักเช่นเดิ ม
เนื่ องจากเป็ นธุ รกิจที่บริ ษทั มีความเข้าใจและมีประสบการณ์เป็ นอย่างดี รวมทั้งการลงทุนในธุ รกิจใหม่ บริ ษทั คาดการณ์วา่ จะ
เป็ นการสร้ างโอกาสและผลตอบแทนที่ บ ริ ษทั จะได้รับเพิ่มขึ้ น รวมทั้งเป็ นการกระจายความเสี่ ยงจากธุ รกิ จหลักในช่ วงที่
อุตสาหกรรมเดิมอยูใ่ นภาระชะลอตัวได้

รับรองความถูกต้อง : _________________________
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

รับรองความถูกต้อง : _________________________
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รับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
“บริ ษทั ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี ฉบับนี้ แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริ ษทั ขอรับรองว่า
ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาํ ให้ผอู้ ื่นสําคัญผิด หรื อไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสําคัญ นอกจากนี้
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(1) งบการเงิ นและข้อมู ลทางการเงิ นที่ ส รุ ป มาในแบบแสดงรายการข้อมู ลประจําปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อ ง
ครบถ้วนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยแล้ว
(2) บริ ษทั ได้จดั ให้มีระบบการเปิ ดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริ ษทั ได้เปิ ดเผยข้อมูลในส่ วนที่เป็ นสาระสําคัญทั้ง
ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว
(3) บริ ษทั ได้จดั ให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว และบริ ษทั ได้
แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ต่อผูส้ อบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั
แล้ว ซึ่ งครอบคลุมถึงข้อบกพร่ องและการเปลี่ยนแปลงที่สาํ คัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทําที่มิชอบที่อาจมี
ผลกระทบต่อการจัดทํารายงานทางการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
ในการนี้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริ ษทั ได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริ ษทั
ได้มอบหมายให้ นายวีระพล ไชยธี รัตต์ เป็ นผูล้ งลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่ อของ
นายวีระพล ไชยธีรัตต์ กํากับไว้ บริ ษทั จะถือว่าไม่ใช่ขอ้ มูลที่บริ ษทั ได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”
ชื่อ-สกุล

ตําแหน่ ง

ลายมือชื่อ

1. นายวีระพล

ไชยธีรัตต์

ประธานกรรมการ

______________________

2. นางสาวณัฏฐ์สิชา

ภาภัคธนานันท์

กรรมการ

______________________

3. นางวนิดา

สิ กขมาน

กรรมการ

______________________

ตําแหน่ ง

ลายมือชื่อ

ผูร้ ับมอบอํานาจ
ชื่อ-สกุล
นายวีระพล

ไชยธีรัตต์

กรรมการผู้จัดการ

รับรองความถูกต้อง : _________________________

______________________
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บริษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุป๊ จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

เอกสารแนบ

รับรองความถูกต้อง : _________________________
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บริษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุป๊ จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ
ผูบ้ ริหาร ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการบริษทั

รับรองความถูกต้อง : _________________________
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แบบ 56-1

บริษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุป๊ จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ณ สิ้นปี พ.ศ.2560
ชื่อ – สกุล / ตําแหน่ง
1. นายวีระพล ไชยธี รัตต์
กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ
ได้รับแต่งตั้งปี 2550

อายุ
(ปี )
50

คุณวุฒิทางการศึกษาและประวัติการฝึ กอบรม
- บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ความสัมพันธ์
สัดส่ วนการถือหุ น้
ทางครอบครัว
ในบริ ษทั (%)
ระหว่างผูบ้ ริ หาร
19.926
-

ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา (พ.ศ.)
2556 - ปั จจุบนั

ตําแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน / บริ ษทั / ประเภทธุรกิจ

- กรรมการผูจ้ ดั การ

- บมจ. ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป

- หลักสูตรกรรมการDAPสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทยปี 2548
- หลักสูตรกรรมการDCPสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทยปี 2556

2. นางวนิดา สิ กขมาน
กรรมการและรองกรรมการผูจ้ ดั การ
ได้รับแต่งตั้งปี 2550

53

3. นางสาวณัฏฐ์สิชา ภาภัคธนานันท์
กรรมการและผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ได้รับแต่งตั้งปี 2553

51

4. นายธี ระวัฒน์ ภูไ่ พบูลย์
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
ได้รับแต่งตั้งปี 2556

58

5. นายสุ พจน์ ปานน้อย
กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ได้รับแต่งตั้งปี 2560

36

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
Stamford Group of College, Singapore

0.038

ภรรยาของ 8

2556 – ปั จจุบนั

- รองกรรมการผูจ้ ดั การ

- บมจ. ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป

0.002

-

2556 – ปั จจุบนั

- ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ

- บมจ. ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป

0.001

-

2556 - ปั จจุบนั

- วิทยากรระดับ 7
ฝ่ ายบัญชีและงบประมาณ
- กรรมการตรวจสอบ

- การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย

- บมจ. ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป

- กรรมการบริ ษทั
- ผูจ้ ดั การฝ่ ายตรวจสอบภายใน
- ประธานกรรมการตรวจสอบ

- บจก. สํานักงาน เอ.เอ็ม.ที.ออดิท กรุ๊ ป
- บจก. เอ็มทีเอส โกล์ด
- บมจ. ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป

- หลักสูตรกรรมการ DAPสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทยปี 2549

- บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- หลักสูตรกรรมการ DAPสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทยปี 2554

- ปริ ญญาตรี ศิลปะศาสตร์บนั ฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
- หลักสูตรกรรมการDAPสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทยปี 2556

- ปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- Mini MBE จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-

-

2556 - ปั จจุบนั
2560 - ปั จจุบนั

- Certified Public Accountant (CPA)สภาวิชาชีพบัญชีฯ ปี 2550

Pre CIA สมาคมผูต้ รวจสอบภายใน
หมายเหตุ : ลําดับที่ 1-3 เป็ นกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันบริ ษทั ตามที่กาํ หนดในหนังสื อรับรอง

รับรองความถูกต้อง : _________________________

หน้า 1/2
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แบบ 56-1

บริษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุป๊ จํากัด (มหาชน)

รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ณ สิ้นปี พ.ศ.2560
ชื่อ – สกุล / ตําแหน่ง

สัดส่ วนการถือหุ น้ ความสัมพันธ์ทาง
ในบริ ษทั (%)
ครอบครัวระหว่าง
ผูบ้ ริ หาร
-

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษาและประวัติการฝึ กอบรม

6. นายชัชนนท์ โสภาจันทร์
กรรมการอิสระกรรมการตรวจสอบ
ได้รับแต่งตั้งปี 2558

42

- ปริ ญญาตรี นิติศาสตร์บณั ฑิต
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

7. นางณฐวรรณ์ ไชยธี รัตต์
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ได้รับแต่งตั้งปี 2550

57

- ปวช. (Commerce)
กรุ งเทพการบัญชีวิทยาลัย

0.003

8 . นายอนุพงศ์ สิ กขมาน
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ได้รับแต่งตั้งปี 2550

54

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
Stamford Group of College, Singapore

0.036

9 . นายธนกร ชัยวรโสภณ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ได้รับแต่งตั้งปี 2557

51

2558 - ปั จจุบนั

- หัวหน้าสํานักกฏหมายชัชนนท์
แอนด์ แอสโซซิ เอทส์
- กรรมการตรวจสอบ

- สํานักกฏหมายชัชนนท์ แอนด์
แอสโซซิ เอทส์
- บมจ. ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป

พี่สาวของ1และ2

2556 - ปั จจุบนั

- ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ

- บมจ. ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป

สามีของ 2

2556 – ปั จจุบนั

- ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ

- บมจ. ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป

- หลักสูตรกรรมการDAPสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทยปี 2559

- ปริ ญญาตรี บริ หารศาสตร์บณั ฑิต
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ปริ ญญาตรี สาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
10. นางสาวสมฤทัย ไพฑูรย์รังสฤษดิ์
45
- ปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุรกิจ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี-การเงิน
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ได้รับแต่งตั้งปี 2555
- ปริ ญญาตรี สาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
11 . นางสาววรรณา ฉันทกิจโชคไชย
49
- ปริ ญญาตรี ศิลปศาสตร์บณั ฑิต
เลขานุการบริ ษทั
มหาวิทยาลัยราชภัฏฉะเชิงเทรา
ได้รับแต่งตั้งปี 2555
- หลักสู ตร CSP จากสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษทั ไทย (IOD) ปี 2556
หมายเหตุ : ลําดับที่ 1-3 เป็ นกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันบริ ษทั ตามที่กาํ หนดในหนังสื อรับรอง

รับรองความถูกต้อง : _________________________

ช่วงเวลา (พ.ศ.)
2556 - ปั จจุบนั

ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตําแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน / บริ ษทั / ประเภทธุรกิจ

-

-

2556
2557 - ปั จจุบนั

- ผูจ้ ดั การทัว่ ไป
- ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ

- บมจ. ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป
- บมจ. ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป

-

-

2556 – ปั จจุบนั

- ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี

- บมจ. ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป

-

-

2556 – ปั จจุบนั

- ฝ่ ายนําเข้า-ส่ งออก
- เลขานุการบริ ษทั

- บมจ. ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป
- บมจ. ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป

หน้ า 2/2
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แบบ 56-1

บริษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุป๊ จํากัด (มหาชน)

ตารางแสดงการดํารงตําแหน่ งกรรมการของกลุ่มบริษทั ฯ
จํานวน
บริษัท

รายชื่อบริษัท
รายชื่อ กรรมการ
1. นายวีระพล
ไชยธีรัตต์
2. นางวนิดา
สิ กขมาน
3. นางสาวณัฏฐ์สิชา ภาภัคธนานันท์
4. นายธีระวัฒน์
ภู่ไพบูลย์
5. นายชัชนนท์
โสภาจันทร์
6. นายณรงค์ฤทธิ์
สมบัติสมภพ
7. นายอนุพงศ์
สิ กขมาน
8. Mr.NAOHKO
TSUKAGOSHI
9. Mr.MASAYUKI HORIE
10. Mr.JAMRONG THATSANASUWAN
11. นายวิเศษ
หาญสวัสดิ์
หมายเหตุ....(1)

หมายเหตุ....(2)

1. CWT
2. PALA
3. CWTG
4. CWTGM
5. GP2
6. CWTX
7. GP1
8. WM1
9. BSF3
10. CNHK
/ = กรรมการบริ ษทั

รับรองความถูกต้อง : _________________________

10
2
4
1
1
1
1
1
1
1
1

บริษัทแม่
CWT
1
X
/
X
/
X
/
///
/
//
/
//
/

บริษัทย่ อย
PALA CWTG CWTGM GP2 CWTX
2
3
4
5
6
/
/
/
/
/
/
/
/
/

GP1
7
/

บ.ร่ วม
WM1 BSF3
8
9
/
/

บ.ร่ วม
CNHK
10
/

/
/
/
/
/

บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั พลาทรัพย์ จํากัด
บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น จํากัด
บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น แมนเนจเม้นท์ จํากัด
บริ ษทั กรี น เพาเวอร์ 2 จํากัด
บริ ษทั ชัยวัฒนา เอ็กพอร์ต จํากัด
บริ ษทั กรี น เพาเวอร์ 1 จํากัด
บริ ษทั เวสท์ แมนเนจเม้นท์ 1 จํากัด
บริ ษทั บลู โซลาร์ฟาร์ม 3 จํากัด
บริ ษทั เอ็นเอชเคสปริ ง (กัมพูชา) จํากัด
X = กรรมการบริ หาร // = กรรมการตรวจสอบ /// = ประธานกรรมการตรวจสอบ
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บริษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุป๊ จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

หน้ าทีค่ วามรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
1. เลขานุการของบริ ษทั จะต้องปฎิบตั ิหน้าที่ตามที่กาํ หนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ซึ่ งมีผลใช้บงั คับในวันที่ 31 สิ งหาคม 2551 ด้วยความ
รับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่ อสัตย์สุจริ ต รวมทั้งต้องปฎิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์
ข้อบังคับบริ ษทั มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริ ษทั
มีดงั นี้
2. จัดทําและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
ก. ทะเบียนกรรมการ
ข. หนังสื อนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมกรรมการ และรายงานประจําปี ของบริ ษทั
ค. หนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ และรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้
3. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสี ยที่รายงานโดยกรรมการหรื อผูบ้ ริ หาร และจัดส่ งสําเนารายงานการมีส่วนได้
เสี ยตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทําการนับ
แต่วนั ที่บริ ษทั ได้รับรายงานนั้น
4. ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
5. ให้คาํ แนะนําและสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริ ษทั เกี่ยวกับข้อกฎหมาย และระเบียบปฏิบตั ิต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องเพื่อความเรี ยบร้อย มีประสิ ทธิ ภาพ ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของบริ ษทั และสอดคล้อง
กับข้อพึงปฏิบตั ิที่ดี
6. ดูแลให้มีการดําเนินการตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งติดตามให้นโยบาย และ
ข้อแนะนําของคณะกรรมการบริ ษทั มีผลในการปฏิบตั ิ โดยคํานึงถึงสิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ และการปฏิบตั ิที่เป็ นธรรม
ต่อผูถ้ ือหุน้
7. กํากับดูแลให้บริ ษทั คณะกรรมการและฝ่ ายจัดการ ปฏิบตั ิตามข้อกฎหมายและระเบียบปฏิบตั ิต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องได้แก่ พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด ข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
8. ติดต่อสื่ อสารกับผูถ้ ือหุน้ และดูแลผูถ้ ือหุ น้ อย่างเหมาะสม
9. ติดต่อสื่ อสารกับหน่วยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวข้อง

รับรองความถูกต้อง : _________________________
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บริษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุป๊ จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

เอกสารแนบ 2 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ
ของบริษทั ย่อย

รับรองความถูกต้อง : _________________________
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แบบ 56-1

บริษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุป๊ จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการของบริษัทย่อย
รายชื่อบริษัท
รายชื่อ กรรมการ
1. นายวีระพล
ไชยธีรัตต์
2. นางวนิดา
สิ กขมาน
3. นางสาวณัฏฐ์สิชา ภาภัคธนานันท์
4. นายอนุพงศ์
สิ กขมาน
หมายเหตุ....(1)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PALA
CWTG
CWTGM
GP2
CWTX
GP1
WM1

หมายเหตุ....(2)

/ = กรรมการบริ ษทั

รับรองความถูกต้อง : _________________________

จํานวน
บริษัท PALA
1
7
/
1
/
6
1
/

CWTG
2
/
/

บริษัทย่ อย
CWTGM GP2 CWTX
3
4
5
/
/
/
/

/

บริ ษทั พลาทรัพย์ จํากัด
บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น จํากัด
บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น แมนเนจเม้นท์ จํากัด
บริ ษทั กรี น เพาเวอร์ 2 จํากัด
บริ ษทั ชัยวัฒนา เอ็กพอร์ ต จํากัด
บริ ษทั กรี น เพาเวอร์ 1 จํากัด
บริ ษทั เวสท์ แมนเนจเม้นท์ 1 จํากัด

141

/

GP 1
6
/

WM1
7
/

/

/

บริษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุป๊ จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

เอกสารแนบ 3 : รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ างานตรวจสอบ
ภายในและหัวหน้ างานกํากับดูแลการปฎิบตั ิ งานของบริษทั

รับรองความถูกต้อง : _________________________
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แบบ 56-1

บริษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุป๊ จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 3
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกํากับดูแลการปฎิบตั ิงานของบริ ษทั
บริษัท สํ านักงาน เอ.เอ็ม.ที. ออดิท กรุ๊ ป จํากัด
ชื่อ – สกุล / ตําแหน่ง
นายสมชาย อินทรพิทักษ์
CAE

คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริ ญญาตรี สาขาการบัญชี
(Accounting)
มหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร

ประสบการณ์การทํางาน
และการฝึ กอบรมที่เกี่ยวข้อง
ปัจจุบัน
ผู้จัดการฝ่ ายตรวจสอบภายใน
บริ ษทั ที.เค.แอคเคาน์ติ้ง โซลูชนั่ จํากัด

ประสบการณ์ ในการตรวจสอบภายใน
Tools and Techniques for the Audit
Manager ปี 2555
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ ายตรวจสอบ (ปี 2552 - 2557)
สมาคมผูต้ รวจสอบภายในแห่งประเทศ บริ ษทั กลางคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ จํากัด
ไทย
ประสบการณ์ ในการตรวจสอบบัญชีและงบ
Certified Professional Internal Audit การเงิน
of Thailand (CPIAT 29/2556)
หัวหน้ างานตรวจสอบ (ปี 2547 – 2552)
สมาคมผูต้ รวจสอบภายในแห่งประเทศ บริ ษทั สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด
ไทย
ISO27001 Lead Auditor Course ปี
2558
บริ ษทั เอสจีเอส (ประเทศไทย) จํากัด
นางทัศนีย์ สอนเพ็ชร

ปริ ญญาตรี สาขาตรวจสอบบัญชี
(Audit)
มหาวิทยาลัยราชมงคลกรุ งเทพ

ปัจจุบัน
ผู้จัดการฝ่ ายตรวจสอบภายใน
บริ ษทั ที.เค.แอคเคาน์ติ้ง โซลูชนั่ จํากัด

Certified Professional Internal Audit ประสบการณ์ ในการตรวจสอบภายใน
of Thailand (CPIAT 48/2559)
ผู้จัดการฝ่ ายตรวจสอบ (ปี 2555 - 2557)
สมาคมผูต้ รวจสอบภายในแห่งประเทศ บริ ษทั อาซี ฟา จํากัด
ไทย
หัวหน้ างานตรวจสอบ (ปี 2547 – 2554)
บริ ษทั เอส.เค.แอคเคาน์แต้นท์ จํากัด

รับรองความถูกต้อง : _________________________
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บริษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุป๊ จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

หน้ าทีค่ วามรับผิดชอบของหัวหน้ างานกํากับดูแลการปฎิบัติงาน
- สนับสนุนนโยบายและวัตถุประสงค์ขององค์กรและผูบ้ ริ หารระดับสูงในการทําให้มนั่ ใจว่าจะมีการกํากับการ
ปฏิบตั ิอย่างเพียงพอ
- นําข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์และประเมินเสนอผูบ้ ริ หารในการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการกํากับการปฏิบตั ิตาม
กฎเกณฑ์และทําให้ผบู ้ ริ หารได้รับรู้ขอ้ มูลอย่างเพียงพอเกี่ยงกับสถานะของความเสี่ ยงด้านCompliance Risk
- ให้ความรู้ ทําให้บุคลากรได้เรี ยนรู้ในประเด็นของการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์
- จัดตั้งหน่วยงานกลางเป็ นเหมือนศูนย์กลางที่ทาํ หน้าที่ตอบปัญหาและข้อข้องใจเกี่ยวกับความเสี่ ยงในการปฏิบตั ิ
ตามกฎเกณฑ์
- จัดทําแนวพึงปฏิบตั ิและคู่มือเพื่อให้บุคลากรในกิจการสามารถปฏิบตั ิตามเกณฑ์ไดอย่างเหมาะสม และปรับปรุ ง
แนวพึงปฏิบตั ิและคู่มือให้เหมาะสมกับสถานการณ์
- การค้นหา ระบุ วัดและประเมิ นความเสี่ ยงด้านปฏิ บตั ิตามกฎเกณฑ์เพื่อให้ได้ขอ้ มูลความเสี่ ยงล่วงหน้า และ
สามารถเตรี ยมความพร้ อมขององค์กรและบุ ค ลากรในการตอบโต้กับ เหตุการณ์ ความเสี่ ยงด้านปฏิ บ ัติตาม
กฎเกณฑ์ได้อย่างทันท่วงที
- รวบรวมข้อมูลปั ญหาด้านการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ โดยเฉพาะข้อร้องเรี ยนของลูกค้า ความเห็นของหน่วยงานที่
กํากับมาพัฒนาปรับปรุ งมาตรการในการกํากับเพิม่ เติม
ความเชื่อมโยงระหว่างงานกํากับดูแลการปฎิบตั ิงานกับงานตรวจสอบภายใน
(1) ผูต้ รวจสอบภายในต้องนําเอางานการตรวจสอบประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลของการบริ หารความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิ
ตามกฎเกณฑ์ เช่นเดียวกับการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน โดยใช้ฐานความเสี่ ยง (Risk-Based).ในการสุ่ มตรวจ
และทําแผนงานตรวจสอบหน่วยงานกํากับดูแลการปฎิบตั ิงาน รวมทั้งทดสอบมาตรการกํากับที่หน่วยงานกํากับดูแลการ
ปฎิบตั ิงาน ใช้อยูว่ า่ มีการใช้จริ งและใช้ได้ผล
(2) หน่วยงานกํากับดูแลการปฎิบตั ิงาน จึงต้องแยกออกจากการดูแลและรับผิดชอบของฝ่ ายงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้
ผูต้ รวจสอบภายในสามารถทําหน้าที่ตรวจสอบอย่างมีอิสระได้

รับรองความถูกต้อง : _________________________
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บริษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุป๊ จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

เอกสารแนบ 4 : รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมิน
ราคาทรัพย์สิน

รับรองความถูกต้อง : _________________________
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แบบ 56-1

บริษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุป๊ จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 4
รายละเอียดเกีย่ วกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
สิ นทรัพย์ถาวรหลักของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วย
ประเภท / ลักษณะทรัพย์สิน
1. ที่ดินและส่ วนปรับปรุ งที่ดิน*
2. อาคาร และสิ่ งปลูกสร้าง
3. เครื่ องจักร และอุปกรณ์

ลักษณะกรรมสิ ทธิ์
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ

รับรองความถูกต้อง : _________________________

มูลค่ า
607.96 ล้านบาท
984.70 ล้านบาท
378.74 ล้านบาท

ภาระผูกพัน
ติดจํานองรวมมูลค่า 1,212.88 ล้านบาท
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บริษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุป๊ จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

เอกสารแนบ 5 : อื่น ๆ
(ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง)

รับรองความถูกต้อง : _________________________
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เอกสารแนบ 5

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจําปี 2560
คณะกรรมการตรวจสอบบริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) ประกอบด้วยกรรมการอิสระซึ่ งเป็ น
ผูท้ รงคุณวุฒิ จํานวน 3 ท่าน ซึ่ งมีประสบการณ์ดา้ นบัญชีการเงิน กฎหมาย ประกอบด้วย นายสุ พจน์ ปานน้อย เป็ นประธานกรรมการ
ตรวจสอบ นายธี ระวัฒน์ ภู่ไพบูลย์ และนายชัชนนท์ โสภาจันทร์ เป็ นกรรมการตรวจสอบ โดยมีนายสมชาย อินทรพิทกั ษ์ หัวหน้าผู้
บริ หารงานตรวจสอบภายใน (IA Outsource) เป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั ิหน้าที่อย่างเป็ นอิสระตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ซึ่ งระบุไว้ในกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบบริ ษ ัท ชัยวัฒ นา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) ซึ่ งสอดคล้อ งกับ ข้อ กําหนดของคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยอย่างครบถ้วน ได้แก่ การสอบทานรายงานทางการเงิน รายการ
ระหว่างกัน การบริ หารความเสี่ ยง ระบบการควบคุมภายใน กํากับดูแลงานตรวจสอบภายใน การปฏิบตั ิตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนิ นธุ รกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และค่าสอบบัญชี โดยในปี
2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุม โดยการประชุมแต่ละครั้งมีการหารื อร่ วมกับฝ่ ายบริ หาร ผูส
้ อบบัญชี ผูต้ รวจสอบภายใน
และในบางครั้งเป็ นการประชุมร่ วมกับผูต้ รวจสอบภายใน ผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริ หารเข้าร่ วมด้วย ซึ่ งสามารถสรุ ปผลการดําเนินงาน
โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้
1. การสอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจําปี
รวมทั้งงบการเงินรวมของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย โดยเชิญฝ่ ายจัดการที่เกี่ยวข้อง และผูส้ อบบัญชีเข้าร่ วมประชุมในวาระ
การพิจารณางบการเงิน เพื่อชี้แจง และตอบข้อซักถามของคณะกรรมการตรวจสอบ ในเรื่ องความถูกต้อง ความครบถ้วน
การปรับปรุ งรายการบัญชี ที่สําคัญที่ มีผลกระทบต่องบการเงิน ความเพียงพอของข้อมูลที่ เปิ ดเผยไว้ในงบการเงิน และ
ข้อสังเกตของผูส้ อบบัญชีได้พิจารณาและสอบทานแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า งบการเงินดังกล่าวได้จดั ทําขึ้น
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมีความถูกต้อง ครบถ้วน และมีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ เป็ นประโยชน์
ต่อนักลงทุน และผูใ้ ช้งบการเงิน
2. การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบ
ทานรายการระหว่างกัน หรื อรายการที่ อาจมี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่ เข้าข่ายรายการเกี่ ยวโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ผลการสอบ
ทานรายการระหว่างกันที่บริ ษทั ฯ มีการดําเนิ นการกับผูเ้ กี่ยวข้องพบว่า บริ ษทั ได้ดาํ เนิ นการตามเงื่อนไขการค้าทัว่ ไป มี
ความเป็ นธรรม สมเหตุสมผล และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ โดยยึดถือการปฏิบตั ิตามนโยบายการกํากับดูแล
กิจการที่ดี และหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด
3. การสอบทานการบริ หารความเสี่ ยง คณะกรรมการบริ ษทั และฝ่ ายจัดการได้ให้ความสําคัญกับการบริ หารความเสี่ ยง มี
การประเมินทั้งปั จจัยภายในและภายนอก โอกาสที่จะเกิด ผลกระทบ และจัดทําแผนการจัดการความเสี่ ยง เพื่อป้ องกัน
หรื อลดผลกระทบที่ อาจเกิดขึ้นต่อการดําเนิ นธุ รกิจให้อยูใ่ นระดับที่ ยอมรับได้ โดยคณะกรรมการบริ ษทั กํากับดูแลการ
บริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั ฯในหลาย ๆ ด้าน เช่นให้ความเห็นต่อการเข้าทํารายงานลงทุนในโครงการต่าง ๆ ของบริ ษทั
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เช่น โครงการโรงไฟฟ้ าชีวมวล, โครงการโรงไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ฯลฯ โดยได้ร่วมกันพิจารณาถึงปั จจัยเสี่ ยง
ต่าง ๆ รวมทั้งวิเคราะห์ และให้ขอ้ เสนอแนะผูบ้ ริ หารให้ทบทวนความเสี่ ยงของโครงการต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น , เช่นความ
เสี่ ยง ในด้านกฎหมาย สัญญาต่างๆที่จะทํากับคู่คา้ หน่ วยงานราชการ จะต้องได้ความเห็ นจากผูเ้ ชี ยวชาญด้านกฎหมาย
ก่ อ นพิ จ ารณาดํา เนิ น การทางธุ ร กิ จ โดยให้ ฝ่ ายจัด การรายงานความก้า วหน้ าด้า นความเสี่ ย งอย่า งสมํ่า เสมอ ทั้ง นี้
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานประสิ ทธิผลของการบริ หารความเสี่ ยงจากรายงานผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ ผล
การตรวจสอบของผูต้ รวจสอบภายใน ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ ซึ่ งสามารถเชื่อมัน่ ได้วา่ บริ ษทั ฯ มีการบริ หารจัดการความ
เสี่ ยงให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้
4. การสอบทานประสิ ทธิผลของระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายใน
ของบริ ษทั ตามแนวทางของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผลการตรวจสอบของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในและผูส้ อบบัญชี ซึ่ งไม่พบประเด็นหรื อข้อบกพร่ องที่ อาจส่ งผลกระทบต่อบริ ษทั ฯ อย่างมี นัยสําคัญ
ตลอดจนฝ่ ายจัดการได้ดาํ เนินการปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ผูส้ อบบัญชี และหัวหน้า
ตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่ อง แสดงให้เห็นถึงการให้ความสําคัญต่อการควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ ซึ่ งสามารถสร้าง
ความเชื่อมัน่ อย่างสมผลได้วา่ บริ ษทั ฯ มีการควบคุมภายในเพียงพอ
5. การตรวจทานการกํากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบตั ิงานตามระบบงานที่กาํ หนดไว้
การดําเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั ฯ มีคุณธรรม มีการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย ตลอดจนกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั ฯ โดยเฉพาะ
เรื่ องรายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการระหว่างกันของบริ ษทั ในกลุ่ม เพื่อให้มนั่ ใจว่าบริ ษทั ฯ มีการดําเนินการตามเงื่อนไขทาง
ธุรกิจปกติอย่างสมเหตุสมผล
6. การกํากับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้กาํ กับดูแลหน่ วยงานตรวจสอบภายในให้มีความเป็ น
อิสระ โดยให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ตลอดจนกํากับ
ดู แ ลการตรวจสอบให้เป็ นไปตามมาตรฐานสากล กํากับ ดู แ ลและเสนอข้อ แนะนําในการดําเนิ น การของหน่ วยงาน
ตรวจสอบภายในให้การปฏิบตั ิงานเป็ นไปตามแผนงานที่ได้รับอนุ มตั ิ ซึ่ งจัดทําขึ้นจากฐานความเสี่ ยงของบริ ษทั ฯ และ
สอดคล้องกับกลยุทธ์ และทิศทางขององค์กรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร เพื่อก่อให้เกิดการกํากับดูแลกิจการที่ดี และ
มีการควบคุมภายในที่เพียงพอ ตลอดจนประเมินผลการปฏิบตั ิงานประจําปี ของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน พิจารณา
สอบทานกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบัตรการตรวจสอบภายใน เพื่อให้มีการปฏิบตั ิงานที่ถูกต้องตามวิชาชีพ
ตรวจสอบภายใน และเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
7. การพิจารณาเสนอแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และค่ าสอบบัญชี รอบปี บัญชี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก
ผูส้ อบบัญชี โดยพิจารณาผูส้ อบบัญชีที่มีความเป็ นอิสระ และไม่มีความสัมพันธ์หรื อมีส่วนได้เสี ยกับบริ ษทั และบริ ษทั
ย่อย มีคุณสมบัติทกั ษะความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความชํานาญในวิชาชีพ รวมถึงมีผลการปฏิบตั ิงานที่ผา่ น
มาเป็ นที่ ย อมรั บ และน่ าพอใจ ตลอดจนค่ าตอบแทนการสอบบัญ ชี คณะกรรมการตรวจสอบได้ใ ห้ ค วามเห็ น ต่ อ
คณะกรรมการบริ ษทั เพื่อนําเสนอที่ ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2561 พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี จากบริ ษทั อาร์ เอสเอ็ม
ออดิ ท เซอร์ วิส เซส (ประเทศไทย) จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญ ชี ของกลุ่มบริ ษทั สําหรั บรอบปี บัญ ชี 2561 และค่าสอบบัญ ชี
สําหรับรอบปี บัญชี 2561 นั้น ได้พิจารณาแล้วว่าอยูใ่ นระดับที่เหมาะสม สอดคล้องกับปริ มาณงานที่คาดว่าจะมีของกลุ่ม
บริ ษทั
รับรองความถูกต้อง : _________________________
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โดยสรุ ป การปฏิ บ ัติ ห น้าที่ ข องคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ติ ด ตามการดําเนิ น งานของบริ ษ ัท ฯ โดยใช้ค วามรู้
ความสามารถ ความระมัดระวังรอบคอบ มีความเป็ นอิสระอย่างเพียงพอ ตามหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้ระบุไว้ในกฎ
บัตรคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อประโยชน์ต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีความเห็นว่าบริ ษทั ฯ ได้จดั ทํางบการเงิน
แสดงข้อมูลอันเป็ นสาระสําคัญและเชื่อถือได้ สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชี ที่รับรองทัว่ ไป มีการเปิ ดเผยข้อมูล รายการ
ระหว่างกัน หรื อรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอ มีระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดี มีระบบ
การบริ หารความเสี่ ยงให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอกับการดําเนินธุรกิจ รวมทั้งมีการปฏิบตั ิ
ตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ อย่างครบถ้วน

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

นายสุ พจน์ ปานน้อย
ประธานกรรมการตรวจสอบ

รับรองความถูกต้อง : _________________________
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แบบยืนยันความถูกต้ องครบถ้ วนของค่าตอบแทนทีจ่ ่ ายให้ แก่ผู้สอบบัญชี
รอบปี บัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ค่ าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)
รายการที่
ชื่อบริ ษทั ผูจ้ ่าย
1
บมจ.ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป
2
บริ ษทั พลาทรัพย์ จํากัด
3
บริ ษทั ชัยวัฒนา ทริ ม จํากัด
4
บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น จํากัด
5
บริ ษทั ชัยวัฒนา เอ็กพอร์ต จํากัด
6
บริ ษทั กรี น เพาเวอร์ 1 จํากัด
7
บริ ษทั เวสท์ แมนเนจเม้นท์ 1 จํากัด
8
บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น แมนเนจเม้นท์ จํากัด
9
บริ ษทั กรี น เพาเวอร์ 2 จํากัด
10
บริ ษทั บลูโซลาร์ ฟาร์ม 3 จํากัด
รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

ชื่อผูส้ อบบัญชี
นางสาวเลฮัม ชินพันธ์
นางสาวเลฮัม ชินพันธ์
นางสาวเลฮัม ชินพันธ์
นางสาวเลฮัม ชินพันธ์
นางสาวเลฮัม ชินพันธ์
นางสาวเลฮัม ชินพันธ์
นางสาวเลฮัม ชินพันธ์
นางสาวเลฮัม ชินพันธ์
นางสาวเลฮัม ชินพันธ์
นางสาวเลฮัม ชินพันธ์

ค่าสอบบัญชี
2,350,000.155,000.104,000.725,000.420,000.140,000.140,000.228,000.268,000.420,000.4,950,000.-

ค่ าบริการอืน่ (non-audit fee)
รายการ
ที่

ชื่อบริ ษทั
ผูจ้ ่าย

1

บมจ.ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป

2

บริ ษทั พลาทรัพย์ จํากัด

3
4

บริ ษทั ชัยวัฒนา เอ็กพอร์ต
จํากัด
บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น จํากัด

5

บริ ษทั กรี น เพาเวอร์ 1 จํากัด

6

บริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น แมนเนจ
เม้นท์ จํากัด
บริ ษทั กรี น เพาเวอร์ 2 จํากัด

7
8
9

บริ ษทั เวสท์ แมนเนจเม้นท์ 1
จํากัด
บริ ษทั บลูโซลาร์ ฟาร์ม 3 จํากัด

ประเภทของ
งานบริ การอื่น

ผูใ้ ห้บริ การ

(non-audit service)

ค่าเดินทาง
ค่าเดินทาง
ค่าเดินทาง
ค่าเดินทาง
ค่าเดินทาง
ค่าเดินทาง
ค่าเดินทาง
ค่าเดินทาง
ค่าเดินทาง

รวมค่าตอบแทนสําหรับงานบริ การอื่น (non-audit fee)
รับรองความถูกต้อง : _________________________

บ.อาร์เอสเอ็ม ออดิท
เซอร์ วสิ เซส (ประเทศไทย)
บ.อาร์เอสเอ็ม ออดิท
เซอร์วสิ เซส (ประเทศไทย)
บ.อาร์เอสเอ็ม ออดิท
เซอร์ วสิ เซส (ประเทศไทย)
บ.อาร์เอสเอ็ม ออดิท
เซอร์ วสิ เซส (ประเทศไทย)
บ.อาร์เอสเอ็ม ออดิท
เซอร์วสิ เซส (ประเทศไทย)
บ.อาร์เอสเอ็ม ออดิท
เซอร์ วสิ เซส (ประเทศไทย)
บ.อาร์เอสเอ็ม ออดิท
เซอร์วสิ เซส (ประเทศไทย)
บ.อาร์ เอสเอ็ม ออดิท
เซอร์ วสิ เซส (ประเทศไทย)
บ.อาร์เอสเอ็ม ออดิท
เซอร์วสิ เซส (ประเทศไทย)

ค่าตอบแทนของงานบริ การอื่น
ส่ วนที่จ่ายไปใน ส่ วนที่จะต้อง
ระหว่างปี บัญชี จ่ายในอนาคต
101,507.-

195,680.-

6,000.-

1,600.-

6,325.-

1,500.-

4,000.-

2,500.-

2,000.-

1,600.-

2,000.-

2,000.-

2,000.-

3,600.-

2,000.-

2,000.-

6,425.-

2,500.-

132,257.-

212,980.151

ข้ อมูลข้ างต้ น
ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าไม่มีขอ้ มูลการให้บริ การอื่นที่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจ่ายให้ขา้ พเจ้า สํานักงาน
สอบบัญชีที่ขา้ พเจ้าสังกัด และบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าและสํานักงานสอบบัญชีที่ขา้ พเจ้าสังกัด ที่ขา้ พเจ้าทราบและ
ไม่มีการเปิ ดเผยไว้ขา้ งต้นไม่ถกู ต้อง
ไม่ครบถ้วน กล่าวคือ..........................................................................................................เมื่อปรับปรุ งข้อมูลข้างต้น (ถ้ามี)แล้ว
ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้อมูลทั้งหมดในแบบฟอร์ มนี้ แสดงค่าตอบแทนสอบบัญชีและค่าบริ การอื่นที่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจ่ายให้ขา้ พเจ้า
สํานักงานสอบบัญชีที่ขา้ พเจ้าสังกัดและบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าและสํานักงานสอบบัญชีดงั กล่าว ที่ถกู ต้องครบถ้วน

ลงชื่อ .......................................................
(นางสาวเลฮัม ชินพันธ์)
บ.อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์ วสิ เซส (ประเทศไทย)
ผูส้ อบบัญชีของ บมจ.ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป และบริ ษทั ย่อย

รับรองความถูกต้อง : _________________________
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